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پیونــد میــان ایــران و دنیــای غــرب کــه در عصــر

شــدند .همچنیــن برخــی ،نقــش بســزایی در انتقــال

صفــوی اغلــب در مناســبات بازرگانــی خالصــه

مجموعههــای نفیــس آثــار و نیــز آشــنایی اروپاییــان

میشــد ،در دورهی قاجــار بــا گرایشــات و اهــداف

بــا هنــر ایــران داشــتهاند .از آن جملــه رابــرت مــرداک

سیاســی گــره خــورد و مــراودات دولتهــا بــه اوج

اســمیت 1سرلشــکر ،دیپلمــات و باستانشــناس

خــود رســید .باستانشناســی و کاوشهــای تاریخــی

اســکاتلندی اســت ،کــه در فاصلــهی ســالهای -1۸63

در ابنیــهی ایــران بهعنــوان حوزههــای مطالعاتــی

 1۸۸۸م .رئیــس ادارهی تلگــراف ایــران بــوده اســت.

قابــل توجــه اروپاییــان ،گروههــای مختلفــی از ســیاحان

نخســتین بــار در نوامبــر  ،1۸63اســمیت بــرای انجام

و مستشــاران غربــی را در ایــن دوران بــه ایــران فــرا

مﺄموریتــی جهــت اجــرای پیمــان احــداث خــﻂ تلگراف

خوانــد تــا پیــش از شــکلگیری نســل اول پژوهشــگران

بــه ایــران آمــد .او کــه پیشتــر در فعالیتهــای

هنــر اســالمی و ایــران ،در زمینههــای باستانشناســی

باستانشناســی در ترکیــه و لیبــی تجربیاتــی بهدســت

و شرقشناســی فعالیــت نماینــد.

آورده بــود ،بــرای پژوهشهــای تاریخــی اشــتیاق

ایــن افــراد عــالوه بــر پیگیــری اغــراض سیاســی

فراوانــی داشــت؛ امــری کــه بــر نحــوهی زندگــی او

و بــرآوردن منافــع دولتهــای خــود ،بــه کاوشهــای

طــی دوران ماموریتــش در ایــران تاثیــر گذاشــت .او

باستانشناســی و گــردآوری آثــار هنــری و اشــیا

توانســت طــی اقامتــش در لنــدن در ســال  1۸73م، .

تاریخــی پرداختنــد .چنانکــه بســیاری از آنهــا،

موافقــت مدیــر مــوزهی ســاوت کنزینگتــون ، 2هنــری
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را از مســیر خلیــﺞ فــارس بــه انگلســتان فراهــم نمایــد.

تــا اطالعــات ارزشــمندی در رابطــه بــا هنرهــای

(اســمیت)15 ،1399 ،

صناعــی ایــران فراهــم آورد .بنــا بــه گفتــه ی او،

اســمیت بیشــتر اقــالم را بــا کاروان هــا ،از مســیر

در آن ایــام کســی می توانســت آثــار هنــر ایــران

خــﻂ تلگــراف از تهــران بــه بوشــهر فرســتاده و

را خریــداری نمایــد کــه مدتــی طوالنــی ســاکن

پــس از آن از طریــق کانــال ســوئز بــا کشــتی بــه

آنجــا باشــد( .کاووســی )20 ،139۸ ،همچنیــن او

لنــدن می فرســتاد (Vernoit, 11 ,2000 ( .بی شــک

آشــنایی نزدیکــی بــا علی محمــد اصفهانــی ،اســتاد

او ،انجــام ایــن مهــم را مرهــون روابــﻂ نزدیکــش

کاشــی کاری ،داشــته و در معرفــی آثــار او بــه

بــا ناصرالدیــن شــاه و دربــار ایــران بــوده اســت.

مــوزه ،آن هــا را دارای طرح هــای اصیــل و ســبک

همــان ســال در ویــن نمایشــگاهی تجــاری برپــا

عمومــی قدیمــی دانســته اســت( .مکی نــژاد،

بــود ،کــه ایــران نیــز در آن شــرکت داشــت.

)107 ،13۸7

ناصرالدیــن شــاه بــرای بازدیــد از غرفــه ی ایــران،

در ایــن نوشــتار برآنیــم تــا بــه بررســی اجمالــی

در مســیر ســفر خــود از مــوز ه ی کنزینگتــون

کتــاب هنــر ایــران پرداختــه و آن را به عنــوان

جنوبــی هــم در لنــدن بازدیــد نمــود .در آنجــا بــا

ســندی دســت اول در رابطــه بــا هنرهــای صناعــی

دیــدن تنهــا تختــه قالــی ایرانــی موجــود ،بــر آن

کشــورمان در دوره ی قاجــار معرفــی نماییــم .در

شــد تــا  14تختــه قالــی و  60دســتبافته ی دیگــر

ابتــدا ،کتــاب را بــه لحــاظ مشــخصات فرمــی

را از طریــق اســمیت بــه مــوزه ی لنــدن بفرســتد.

مــرور نمــوده و ســپس بــه روش شناســی و ســاختار

(خواجه احمــد عطــاری و دیگــران)13 ،1396 ،

محتوایــی آن اشــاره می نماییــم.

اســمیت در راســتای همــکاری بــا اهــداف آموزشــی
مــوزه ،اقــدام بــه نــگارش کتابچــه ای راهنمــا

مشخصات کتاب

بــرای شناســاندن آثــار هنــری ایــران نمــود .ایــن

کتــاب هنــر ایــران  ،نوشــته ی رابــرت مــرداک

کتابچــه تحــت عنــوان هنــر ایــران  ،ماحصــل

اســمیت و برگــردان کیانــوش معتقــدی بــا

تحقیقــات میدانــی او طــی  23ســال ماموریتــش

همــکاری علیرضــا بهارلــو اســت کــه در بهــار 1399

بــوده و از اولیــن متــون تاریــخ هنــر کشــورمان

و در شــمارگان  500نســخه توســﻂ انتشــارات

به شــمار مــی رود کــه بــا نامــی تخصصــی ،بــه

خــﻂ و طــرح منتشــر شــده اســت .عنــوان اصلــی

معرفــی و تحلیــل اقــالم هنــری ایــران در عصــر

کتــاب Persian Art by Major R . Murdoch

ناصرالدیــن شــاه پرداختــه اســت.

 Smithبــوده  4و تعــداد صفحــات آن  ،175بــا

نــگاه جســتجوگر اســمیت بــه همــراه آشــنایی او

جلــد شــومیز در قطعــی رقعــی اســت.

بخــــش

ایــران بهدســت آورد و مقدمــات انتقــال ایــن محمولــه

بــا هنرمنــدان و اصنــاف ایرانــی ،موجــب شــد

249
نقد و گـفتگو

کــول 3را جهــت خریــداری مجموعــهای از آثــار هنــر

بــا زبــان و فرهنــگ فارســی و ارتبــاط مســتقیمش

کتــاب بــا پیشــگفتاری از مترجــم آغــاز شــده
کــه در آن اطالعاتــی پیرامــون عوامــل سیاســی
و اجتماعــی موثــر بــر ورود دیپلمات هــا و
ســیاحان غربــی در دوران قاجــار ،و نیــز چرایــی
و چگونگــی حضــور اســمیت و امثــال او در
ایــران ارائــه می گــردد .ســپس متــن اصلــی
کتابچــه ی هنــر ایــران شــامل مقدمــه ی مﺆلــف
و دســته بندی های آثــار هنــری در بخش هــای
چینــی و ســفال ،کاشــی کاری ،ســالح و جوشــن،
منســوجات ،ســوزن دوزی و گلــدوزی ،فلــزکاری،
کنــده کاری و معــرق چــوب ،نقاشــی ،نســخه های
مطالعاتهنرهایزیبا
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خطــی ،مینــاکاری ،جواهرســازی و حکاکــی ،و
آالت موســیقی آمــده اســت .در ادامــه ،فهرســتی از

تعــداد اشــیا و آثــار هنــر ایــران کــه توســﻂ اســمیت
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و دســتیارانش بــه مــوزه ی ســاوت کنزینگتــون
فرســتاده شــده اند ،بــه همــراه مجموعــه ای از
تصاویــر آن هــا قــرار دارد .همچنیــن دو مقالــه،
یکــی از جنیفــر اســکرس  5پژوهشــگر اســکاتلندی
هنــر خاورمیانــه و ایــران دوره ی قاجــار بــا عنــوان
«رابــرت مــرداک اســمیت و روابــﻂ فرهنگــی-
هنــری ایــران و بریتانیــا در عصــر قاجــار»  6و
دیگــری از ایزابــل گدوییــن  7اســتاد ادبیــات و

هنرهــای تجســمی در دانشــگاه پوئاتیــه فرانســه
بــا عنــوان «از فرهنــگ شــخصی تــا ذائقــه ی
شــرقی :مجموعــه داران بریتانیایــی هنــر ایــران در
قــرن نوزدهــم»  ۸در نقــد و بررســی کتابچــه ی
اســمیت  ،از ســوی مترجــم در ضمیمــه ی کتــاب
آورده شــده اند.

روششناسی
بخــش اصلــی کتــاب شــامل کتابچــه ی راهنمــای
اســمیت ،بــه شــرح و توصیــف اقــالم هنــری

مجموعــهی خریــداری شــده بــرای مــوزهی ســاوت
کنزینگتــون ،بــر مبنــای دســتهبندی موضوعــی
میپــردازد .در رابطــه بــا هــر دســته از هنرهــا،
پیشــینۀ تاریخــی ،خاســتگاه ،مراحــل خلــق و
همچنیــن طبقهبنــدی انــواع مختلــف آن شــاخه ی
هنــری آمــده اســت .همچنیــن اســمیت ،از
گروهبنــدی جغرافیایــی نیــز بهــره بــرده و در هــر
بخــش ،مــکان تولیــد آثــار را بــه تفکیــک آورده
اســت.
علیرغــم تفــاوت ســبکهای نوشــتاری و
شــیوههای پژوهشــی قــرن نوزدهــم میــالدی و
اکنــون ،روش مــورد اســتفاده ی اســمیت تفســیری-
تاریخــی بــوده اســت .او بــا کاوش شــواهد و قرایــن
در رابطــه بــا هــر دســته از آثــار هنــری ،پیرامــون
پیشــینه ی تاریخــی و خاســتگاه آثــار و آن رشــته ی
هنــری بــه ایــدهای کلــی دســت یافتــه اســت.
بهعــالوه رویکــردی قومنگارانــه 9و مردم شناســانه
در پیــش گرفتــه ،کــه مــد نظــر مطالعــات تاریــخ
فرهنگــی در دوران معاصــر اســت .او در رابطــه
10

بــا اقــالم مختلــف هنرهــای کاربــردی همچــون
فــرش و منســوجات ،بــه آدابورســوم اقــوام ایرانــی
و نحــوه ی اســتفاده از آثــار اشــاره نمــوده اســت.
(اســمیت ،همــان)56-52 ،
بــازه ی زمانــی کتــاب ،مشــتمل بــر ســالهای
مﺄموریــت اســمیت در ایــران ( )1۸۸۸-1۸63و
مقــارن بــا ســلطنت ناصرالدیــن شــاه قاجــار اســت.

بــه لحــاظ مکانــی نیــز مناطــق مختلــف ایــران

دانســته اســت( .طوســی)10 ،1397 ،

بهخصــوص اصفهــان و تهــران ،و آثــار متعلــق بــه

توصیــف کامــل شــیوهی تولیــد و اشــاره بــه مراســمی

ادوار مختلــف تاریخــی باالخــﺺ صفــوی و قاجــار را

کــه آثــار فلــزی اعــم از ابریقهــا و تاسهــای

دربرمی گیــرد.

مفرغیــن مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد ،در بخــش
«فلــزکاری» آمــده اســت .در قســمت «کنــدهکاری و

ساختار محتوایی کتاب

معــرق چــوب» ،اســمیت هنرهایــی چــون کنــدهکاری،
قالبگیــری ،مجسمهســازی و امثــال آنهــا را در

در ایــران پرداختــه اســت .او ســفالهای ایــران را

در قســمت «نقاشــی» ،آثــار نگارگــری روی قلمدانهــا،

طبقهبنــدی نمــوده ،و شــرحی از ویژگیهــای آنهــا

جلــد کتــب و جعبههــای چوبــی بهتریــن نقاشــیهای

شــامل رنــگ ،نقــش ،لعــاب ،مــواد ســازنده و قدمــت

ایرانــی بودهانــد؛ همچنانکــه نقاشــیهای بــزرگ

آورده اســت .در بخــش «کاشــیکاری» ،اســمیت بــه

روی بــوم ،بــه لحــاظ طراحــی کممایــه بهشــمار

منشــﺄ ایرانــی مقرنــسکاری و نیــز کاشــیهای تولیــد

می رونــد.

شــده در تهــران اشــاره میکنــد .قســمت «ســالح

اســمیت در بخــش «نســخههای خطــی» ،از اعتبــار

و جوشــن» مشــتمل بــر توصیــف اجــزای جوشــن و

همیشــگی خوشنویســی نــزد ایرانیــان ســخن گفتــه و

کاربــرد هــر یــک از آنهــا اســت ،کــه ارجاعاتــی نیــز

عــدم وجــود صنعــت چــاپ را عامــل اصلــی اهمیــت

بــه هــرودوت 11و پلینــی 12دارد.

خوشنویســی ذکــر کــرده اســت .او ذیــل بخــش

در بخــش «منســوجات» اســمیت بــه توضیــح علــل

«مینــاکاری ،جواهرســازی و حکاکــی» ،بــه مهــارت

شــکلگیری انــواع مختلفــی از فــرش ،دورو ،نمــد و

ایرانیــان در کنــدهکاری مهــر و جواهــر اشــاره کــرده ،و

غیــره بــا اشــاره بــه عــادات زندگــی ایرانیــان پرداختــه

از ســاخت مهرهــای عثمانیــان و مصریــان توســﻂ آنها

اســت .او بــر اســاس محــل تولیــد منســوجات ،شــرح و

خبــر داده اســت .نهایتــا در بخــش «آالت موســیقی»،

توصیــف ویژگیهــای هــر کــدام را آورده و بــه لحــاظ

او از عالقمنــدی مــردم ایــران بــه موســیقی صحبــت

کیفیــت ،طــرح و نقــش ،و قیمــت ،آنهــا را بــا هــم

کــرده ،هرچنــد نغمــات آنهــا را نــزد اروپائیــان

مقایســه کــرده اســت .در بخــش «ســوزندوزی و

نامفهــوم شــمرده اســت.

گلــدوزی» نیــز اذعــان داشــته کــه در بســیاری از انــواع

در بخــش ضمائــم کتــاب ،مقالــهی اول تحــت

هنــری ،اروپــا مرهــون ایــران بــوده اســت .اســمیت،

عنوان«رابــرت مــرداک اســمیت و روابــﻂ فرهنگــی-

ایرانیــان را در اوج هنــر گلــدوزی ،و پارچههــای

هنــری ایــران و بریتانیــا در عصــر قاجــار» ،شــرحی از

ســوزندوزی عصــر قاجــار را دارای تنوعــی بیپایانــی

اوضــاع آن زمــان ،دالیــل مﺄموریــت اســمیت بــه ایــران،

بخــــش

نظریــات خــود در بــاب پیشــینه و خاســتگاه چینــی

ســابقهای طوالنــی دانســته اســت .مطابــق باور اســمیت
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اســمیت در بخش«چینــی و ســفال» ،بــه بیــان

ایــران ،بــا توجــه بــه بقایــای تختجمشــید دارای

مطالعاتهنرهایزیبا
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همچنیــن معرفــی خــود او و روحیــات و انگیــزهاش از

نکتــهی حائــز توجــه ذائقــهی اســمیت در انتخــاب

پرداختــن بــه هنــر ایــران را آورده اســت .بــه بــاور مﺆلف

آثــار هنــر اســالمی اســت .علیرغــم اینکــه او در

مقالــه ،جنیفــر اســکرس نشــر کتابچــهی هنــر ایــران،

دورهی قاجــار بــه ایــران آمــده و روابــﻂ نزدیکــی بــا

واقعیــات و نظریــات مربــوط بــه هنــر ایــران اســت کــه

ناصرالدیــن شــاه ،و برخــی از هنرمنــدان منجملــه

اســمیت در آن زمــان ،بهواســطهی مشــاهدات میدانــی

اســتاد علیمحمــد اصفهانــی داشــته اســت ،امــا

بــه آنهــا دسترســی پیــدا کــرده بــود .مقالــهی دوم

همــواره و در جایجــای ایــن متــن بــه عظمــت و

نیــز بــه نخســتین مراحــل شــکلگیری مجموعههــای

شــکوه هنــر صفــوی باالخــﺺ آثــار دوران شــاهعباس

خصوصــی هنــر ایــران در انگلســتان ،و نقــش هنرمندان

کبیــر اشــاره میکنــد.

انگلیســی ،نقاشــان یــا کارشناســان هنرهــای تزئینــی

اســمیت مــورخ حرفــهای هنــر نبــوده اســت .او بهدلیــل

در فرآینــد اکتشــافات هنــر شــرق پرداختــه اســت.

عالقمنــدی بــه پژوهشهــای تاریخــی ،برخــورداری از

جمعبندی

تجربیــات باستانشناســی ،نزدیکــی بــه مرکــز قــدرت
در ایــران و داشــتن روابــﻂ خــوب بــا ایرانیــان ،توانســت

تابستان 1400

کتابچــهی اســمیت عمدتــا کاتالوگــی بــرای معرفــی

ایــن مجموعــهی ارزشــمند از آثــار هنــر ایــران را بــرای

آثــار مــوزه بــوده اســت .بااینحــال ،از رویکــردی

مــوزهی لنــدن فراهــم آورد؛ چنانکــه بــا نــگارش

تحلیلــی بــا شــیوهی نگارشــی مبتنــی بــر اطالعــات

کتابچــهی هنــر ایــران و معرفــی ایــن آثــار ،ماموریــت

میدانــی دوران اقامــت او در ایــران برخــوردار اســت.

هنــری خــود را بــه کمــال رســاند.

چنانکــه دســتهبندی او اثــر -محــور بــوده و تحــت
عناویــن «چینــی و ســفال»« ،کاشــیکاری»« ،ســالح و
جوشــن»« ،منســوجات»« ،ســوزندوزی و گلــدوزی»،
«فلــزکاری»« ،کنــدهکاری و معــرق چوب»« ،نقاشــی»،
«نســخههای خطــی»« ،مینــاکاری ،جواهرســازی و
حکاکــی» ،و «آالت موســیقی» بــه شــرح تفصیلــی
ویژگیهــای ظاهــری و خاســتگاه تاریخــی هــر دســته
از ایــن آثــار میپــردازد.
همچنیــن بــه لحــاظ جغرافیایــی ،اســمیت بــه تفکیــک
هنرهــای ایرانــی پرداختــه اســت .در رابطــه بــا تحلیــل
پیشــینهی آثــار ،او بــه شــواهد و قرایــن توجــه داشــته،
و بــه صاحبنظرانــی کــه پیشتــر در ایــن زمینــه
متونــی را بــه نــگارش درآوردهانــد ،ارجــاع میدهــد.
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