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در متـن حاضـر جز در یک مورد، برای رسـایی هرچه بیشـتر، واژه » 
جسـتار« بـه جای » فصـل« و » مجلد« )مرتبط با کتـاب موردنظر( 
بـه کار رفتـه اسـت. همچنیـن برای هرچه آسـان یاب تر شـدن متن، 
توضیحاتـی توسـط مترجـم بـه متـن افـزوده شـد کـه افزوده هـای 
مترجـم بـا اعـداد خالـی، و یادداشـت های خـود نویسـنده بـا عـدد 
مربوطـه درون ][ آورده شـده اسـت. نیـز گفتنـی سـت بـرای ضبط 
نام هـای خـاص )کـه برخـی از آنها بـرای نخسـتین بار اسـت که به 
فارسـی برگردانـده می شـود(، جـز یـک اسـتثناء، خوانـِش نام ها در 

زبـان مـادِر آنهـا مالک قـرار گرفته اسـت.

کـه  اسـت  آن چیـزی  بـرای درک  کلیـدی   ، ایـران«۱   « مفهـوم 
عمدتـاً به عنـوان سـبک هنـر ایرانی-اسـالمی۲ و همچنیـن سـبک 
آنچـه  می شـود،  شـناخته  اسـالمی  دورة  در  آسـیای مرکزی  هنـر 
کـه بـرای نمونـه، میـدان مشـهور اصفهـان ]میـدان نقـش جهـان[ 
یـا باغ هـای ]بـا پـالن[ چهارگـوش شـیراز، و همچنین کاشـی  های 
آبی فـام بنـای چهار ایوانـی سـمرقند، یـا فرش  هـای گـره دار طـرح 
ترنجـی۳ هـرات را برای مـا تداعی می کند. سـیر »هنر ایرانـی«۴ ، از 

زمـان شـاهان هخامنشـی آغاز شـد، و پـس از آن تحـت فرمانروایی 
سلسـلة امپراتوری هـای دیگـِر ایرانی، یعنی اشـکانیان، ساسـانیان و 
مسـلمانان بـه رشـد خود ادامـه داد. ]هرچنـد[ سـرزمین  های اصلی 
ایـن امپراتوری  هـا در طـول زمـان تغییـر کرده اسـت؛ اما گسـترش 
حاکمیـت ایـران، ایرانی سـازی۵ گسـترده  ای را در پـی داشـت کـه 
هنـر  تاریـخ  همچنیـن  و  آسـیای مرکزی  از  وسـیعی  بخش  هـای 
مناطـق بسـی دوردسـت تر را تحت تأثیر ]خـود[ قـرار داد. ]۱[ پس 
از ادغـام منطقـة اوکسـیانا۶ در جهـان بزرگ تـر اسـالمی در زمـان 
عباسـیان، سـامانیان، ایلخانیـان، تیموریـان و جانشـینان آنـان، یک 
پیونـد بصـری پایـدار میـان ایـران و این منطقه مسـلم شـد. به قول 
»رابـرت بایـرون«۷ :» تیمور، با تأسـیس امپراتوری ]...[، اوکسـیانا را 
از سـیطره چادرنشـینان رهانید و ترکان آسـیای -مرکزی را در مدار 
تمـدن ایرانـی قـرار داد.« ]۲[ بـا ایـن حـال، گزاره هـای این چنیـن 

کلـی و عـاری از دقتـی۸ ، می بایسـت بـه چالـش کشـیده شـوند.
در حالـی کـه تأثیـر سـبک ایرانـی به طـور غیـر قابـل  انـکاری در 
بیشـتر جنبه هـای هنـر و معمـاری دوره اسـالمی آسـیای مرکـزی 
قابـل مشـاهده اسـت، ایـن پیونـد ایرانی-آسـیای  مرکـزی۹ ، عمدتاً 
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توسـط جنبـش اروپایی-آمریکایـِی۱۰ مجموعه  داری۱۱ و تفسـیِر هنر 
و فرهنـگ مـادِی۱۲ جهـاِن اسـالمِی ایرانـی در اواخـر سـدة نوزدهـم 
تـا اوایـل سـدة بیسـتم شـکل گرفتـه و مطرح شـده اسـت. ایـن امر 
بـرای نمونـه با تـالش بـرای تعریـف ویژگی  هـای چگونه نگریسـتن 
بـه هنر اسـالمِی ایـران و آسـیای  مرکزی امـروزی، و نمایـش آن در 
موزه  هـا، و ]همچنیـن[ شـیوه پژوهـش در بـاب ایـن موضوعـات در 
سـپهر دانشـگاهی، تأثیـر بسـزایی در شـکل  گیری حـوزه پژوهش۱۳ 
و خبرگـی۱۴ در هنـر ایرانـی داشـت. ایـن واقعیـت مهـم تاریخی که 
تنهـا در سـال  های اخیر مـورد توجه پژوهشـگران قرار گرفته اسـت، 
را بایـد به عنـوان موضوعـی جدی بـرای تحقیق در نظـر گرفت، البته 
بـا پذیـرش ایـن نکته کـه تصویـر مجرد هنـر ایرانـی آفریـدة ِصرف 
تمـدن ایرانـی نیسـت؛ بلکـه می  توانـد مظهـر دوره هـای تاریخـی و 
افـراد پرجذبـه خـاص باشـد. بنابرایـن بایـد بـه عوامـل مختلفی که 
منجـر به شـکل  گیری تصویرپـردازی »ایرانـی«۱۵ در سرتاسـر جهان 
شـد توجـه کـرد، کـه نـه تنهـا نظـرگاه ایدئولوژی  هـای ملـی، بلکـه 
همچنیـن بازیگـران متعـددی مانند پژوهشـگران، مجموعـه داران و 
فروشـندگان، و صـد البتـه خود اشـیا ]هنـری[ نیـز را در بر می گیرد.

در کنـار بحـث کمـاکان جـاری مبنـی بـر اینکـه آیـا واژه فرهنگـی 
Persia بایـد بـا اصطـالح سیاسـی تر Iran جایگزیـن شـود یـا نـه، 
ایـن سـوال اساسـی مطـرح می شـود کـه: آیـا اصـاًل هنـر »ایرانـی« 
قابل تعریـف اسـت؟ آیـا بـه یک سـبک خاص یـا زبان بصـری خاص 
مربـوط می شـود، یـا چـه بسـا به وحـدت سـنت های هنـری در یک 
محـدوده جغرافیایـی، قومی یا زبانـی معین در بـازة زمانی محدودی 
اشـاره دارد؟ چـرا وقتـی صحبـت از هنر، معمـاری و فرهنـگ مادی 
ایران مدرن و آسـیای -مرکزی پس از تسـخیر اعراب در سـدة هفتم 
بـه   میـان می  آیـد، هنـوز - بـه جـای Iran، نـام چندین »ـِـستان« 
مسـتقل، به طور کلـی خاورمیانه، اسـالم یا غرب آسـیا- واژة ماندگار 
»Persia« را بر می گزینیم؟آیـا بـاز هـم می تـوان پس از فتـح ]ایران 

توسـط مسـلمانان[ بیـن Persian و »اسـالمی« تمایز قائل شـد؟
اگـر »هنـر ایرانـی« تنها باید بـه عنوان ایـده ای مجرد تعبیر شـود تا 
وحدتـی کاماًل تعریف شـده، آیا اسـتفاده مـداوم از آن در گذشـته به 
دلیـل پختگـی و قابل  اتکا بودن آن بوده اسـت؟ از اینهـا بگذریم، آیا 
هنـوز هم می  توانیـم با خیال راحت آن را به کار بریـم؟ ]۳[ اظهارات 
و تالش هایـی کـه بـا اطمینـان خاطر، اشـکال هنـری و معمـاری را 
بـه گروه  هـای اجتماعـی یـا قومی مختلـف ماننـد فارس  هـا، ترک  ها 
یـا عرب  هـا منتسـب کـرده، و همچنیـن قائـل بـه وجـود نظم  هـای 
سلسـله مراتبی خاصـی میـان آنهـا می باشـند، کـم نیسـتند. ]۴[ بـا 
ایـن حـال، » هنـر ایرانـی« - مانند اغلـب اصطالحات عمومـی۱۶ در 
تاریـخ هنـر- همیشـه سـیال، و تـا حـد زیـادی بسـته بـه ایـن بوده 
اسـت کـه چه کسـی، کجـا، چه زمانـی و با چـه هدفـی آن را به کار 
گیـرد. اگـر تعداد کتاب ها و مقـاالت در مورد »هنـر ایرانی« را مالک 

قضـاوت بگیریـم، آنچـه جالـب توجه می نماید، آنسـت کـه در حالی 
کـه هرگـز هیـچ اتفاق نظـری در مـورد اقالمـی کـه می تـوان بـا هم 
در ایـن محمـل۱۷ ]»هنر ایرانی«[ گرد هم  آورد وجود نداشـته اسـت، 
تقریبـاً همـه دانش پژوهـان وجـود چنیـن محملـی را پذیرفته انـد. 
بـرای برخـی، یـک منسـوج قبطـی می توانـد ساسـانی، و از ایـن رو 
ایرانـی بـوده باشـد. دیگـران نقاشـی های گورکانـی۱۸ را بـا تأکیـد بر 
پیشـینه ایرانـی در چندیـن مکتـب »هندو-ایرانـی«۱۹ دسـته بندی 
کرده انـد. بـرای برخـی دیگـر، کاخ مشـّتی۲۰ در اردن امـروزی ایرانی 
بـوده، ولـی برخـی قائـل بـه تاجیکی بـودِن ِصـرف مقبرة اسـماعیل 

سـامانی در ازبکسـتان امـروزی بوده اند.
جسـتار حاضـر بـه دنبـال ارائـه داوری یا راه حـل جدیدی نیسـت، و 
همچنیـن، به بحث سـیر تحـوِل تاریخ هنـرِی۲۱ هنر ایرانـی پیش یا 
پـس از اسـتیالی مسـلمانان ورود نمی کنـد. در عـوض، بـه بازنگری 
اندیشـه های کسـانی که در شـکل  گیری »هنر ایرانی« دوره اسـالمی 

سـهیم بودند می پـردازد.

توضیحاتی دربـاره تاریخ نـگاری۲۲ پارسـی، ایرانی 
یا اسـامی؟

بـرای آغاز، از دید تاریخ  نگارانه، به بررسـی کار » مارسـل دیوالفوآ«۲۳ 
)۱۸۴۴-۱۹۲۰(، نویسـنده یکـی از نخسـتین بررسـی های عمومـی 
هنـر ایـران باسـتان، بـا عنوان»هنـر باسـتان ایـران«۲۴ )۱۸۸۴-۹(، 
می پردازیـم. ]۵[ دیوالفـوآ در کتـاب کمتر شناخته شـده بعدی خود، 
»هنـر در اسـپانیا و پرتغـال«۲۵ )۱۹۱۳(، ایـن نظر را پیش می کشـد 
که بیشـتر هنرهـای ایبریـای۲۶ سـده های میانی۲۷ ، از ایراِن اسـالمی 
و نهایتـاً ایـراِن ساسـانی گرفتـه شـده اسـت. شایسـته اسـت که بند 

نخسـت ]آن[ را بـی  کم  و کاسـت نقـل کنیم:
»شـاید شـگفت انگیز بـه نظـر برسـد کـه آغـاز تاریـخ هنـر اسـپانیا 
و پرتغـال در سـپهر ایـراِن ساسـانی بـوده باشـد، و مطالعـه مسـاجد 
اولیـه۲۸ را بایـد مقدمـه ای بر کلیسـاهای غربی دانسـت. بـا این حال، 
امیـدوارم در طـول سـه فصـل نخسـت بتوانم نشـان دهم کـه ایران 
نـه تنهـا منبـع الهـام معمـاری مسـلمانان، و بـه اصطـالح معمـاری 
مدجنـی۲۹ اسـپانیا بـوده، بلکـه نقش مهم و مشـخصی را در تشـریح 
مضامیـن مذهبـی ایفا کرده اسـت کـه پـس از اخراج مهاجمـان، به 
آسـتوریاس۳۰ ، کاسـتیل۳۱ و کاتالونیا۳۲ راه یافت و در دوره بعد توسط 

بندیکتی  هـا۳۳ در فرانسـه صـورت بومـی به خـود گرفـت۳۴ .«]۶[
زنجیـره ای از پژوهشـگران ایتالیایـی از »میِکلـه آمـاری«۳۵ )۱۸۰۶-

 )۱۹۵۴-۱۸۸۱( ویـالرد«۳۶  دو  ُمونِـِره  »اوگـو  تـا  گرفتـه،   )۱۸۸۹
ِدرمـه«۳۸  »ُجووانـی  و   ،)۱۹۹۶-۱۹۰۲( فرانکوویـچ«۳۷  ِد  »ِگـزا  و 
)۱۹۳۵-۲۰۱۱(، پیونـد تبارشناسـانه مشـابهی را در میـان ایتالیـای 
سـده های  میانـی، مصر فاطمی، و ایران پیش   از اسـالم نشـان دادند. 
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بـرای نمونـه، آمـاری بحث مهاجـرت گسـترده ایرانیان به سیسـیل 
در طـی فتـح مسـلمانان را پیـش کشـید و مجموعـه  ای از نام  هـا و 
وجـه تمسـیه ها۳۹ را ارائـه کـرد که به بـاور وی، بازتاب دهنـدة رابطة 
]ایتالیـای سـده های میانـی[ با خراسـان یـا فـرارودان ]ماوراءالنهر[ 
بـود. ]۷[ مونـره نـه تنها دسـت به مقایسـه هنر ایتالیایی سـده های 
 میانـی اولیـه و هنـر ایرانی زد، بلکـه از حضور هنـری ایرانی در هند 
باسـتان نیـز آگاه بـود. ]۸[ فرانکوویـچ هسـته ایرانـِی زیربنایـی در 
بازنمایـی سـلطنت در هنـر اروپـای سـده های  میانـی را یافـت ]۹[، 
و درمـه بـه وضوح مجـذوب »هالـه ایرانی«۴۰ بـود کـه از »نمازخانه 

پاالتیـن«۴۱ پالرمـو انتشـار یافته بـود۴۲ . ]۱۰[
و  عجیـب  افـکار  از  اسـت  ممکـن  اظهـارات جسـورانه ای  چنیـن 
ایتالیایـِی دوران مختلـف سرچشـمه گرفتـه  غریـب پژوهشـگران 
باشـد؛ ]۱۱[ ولـی تـا حـدی پاسـخ آنـان بـه رونـد سـدة نوزدهمِی 
موجـود در زبان شناسـی و انسان شناسـی هندو  اروپایـی بـود، کـه 
برانگیزاننـده گفتمـاِن اروپایـِی روبه  رشـد در بـاب منشـأ هنـر غربی 
بـود، و از جملـة اینهـا، بحـث »خاورزمین یـا روم«۴۳ ، کـه کلید آن 
به طـور تحریک آمیزی توسـط »یـوزف استریگوفسـکی«۴۴ )۱۸۶۲-

۱۹۴۱( در وین در سـال ۱۹۰۱ زده شـد. ]۱۲[ ایران علیرغم نقش 
نه چنـدان تعریف-شـده اش در شـکل گیری هنـر غـرب، همچنـان 
»هالـه«۴۵ خـود را سـاطع می کـرد و همیـن هالـه بـود کـه در متن 
مناظـره »خاورزمیـن یا روم« دریافت شـده، و به ایـده   انتزاعی »هنر 
ایرانـی« تعبیـر شـد. البتـه اصطـالح »هنـر ایرانـی« در نهایـت، در 
کلی  تریـن معنـای آن، در زمینه  هـای ]مرتبـط بـا[ سـده های میانی، 
به  عنـوان پس  زمینـه  ای دور۴۶ بـرای گذشـته  های دور مورد اسـتفاده 
قـرار گرفـت، در حالـی کـه ارتباطـات۴۷ هنـری جدیدتـر بیـن اروپا 
و ایـران تـا پیـش از جنـگ جهانـی دوم به نـدرت مـورد توجـه قرار 

گرفـت، چه رسـد بـه ارتباطـات معاصـر. ]۱۳[
در حالـی کـه اروپـا در خـالل سـدة نوزدهـم و اوایل سـدة بیسـتم، 
از هنـر و فرهنـگ ایـران مـدرن اسـتقبال ویـژه ای نکرد، از آن سـو، 
ایـران، به  ویـژه در سـال  های پایانـی سلسـله قاجار و تحـت حکومت 
بـه  جـدی  به طـور   )۱۹۴۱-۱۹۲۵( پهلـوی  رضاشـاه  پر تحـرک 
مطالعـه و پاسـخگویی متقابـل بـه گفتمـان جـاری اروپایـی درباره 
درخشـش شبه افسـانه ای هنـر ایرانـی، و بهره جویـی از آن پرداخته، 
]۱۴[ و مدعـی کّل عظمـِت ایرانـی بود که دانشـمندان غربی عمیقاً 
 Persia سـتوده بودنـد. ایران دوران پهلـوی )که از ۱۹۳۵ نـام آن از
بـه Iran تغییـر یافـت( از دانشـمندان برجسـته دعـوت نمـود، و از 
پروژه  هـای بین  المللـی بـزرگ دهـة ۱۹۳۰ مرتبـط بـا ایـن موضوع، 
حمایـت مالـی یـا پشـتیبانی کرد: ایـن پروژه  هـا شـامل کاوش های 
باستان  شناسـانه، کنگره  هـا، نمایشـگاه  های امانـی۴۸ ، و - ماندگارتـر 
از همه - انتشـار مجموعة »بررسـی هنر ایرانـی«۴۹ )۱۹۳۹-۱۹۳۸( 
)مجموعـه ای چندیـن جلـدی به ویراسـتاری آرتـور آپهام پـوپ۵۰ و 

فیلیـس آکرمـن۵۱ بـود. ]۱۵[ بی شـک، برجسـته ترین پژوهشـگران 
غربـی کـه در ایـران اقامـت گزیدنـد، پـوپ، کارآفریـن خودسـاختة 
آمریکایی، ]۱۶[ ارنْسـت هرتسـفلد آلمانـی۵۲ ]۱۷[، و آنـدره گدار۵۳ 
، معمـار و وابسـتة فرهنگـی فرانسـوی-ایرانی بودنـد. ]۱۸[ آنهـا از 
تغییـر نام رسـمی کشـور از »پرسـیا« به » ایـران« حمایـت کردند، 
حرکتـی کـه نشـان دهندة آن بـود کـه ایـن کشـور، سـرزمین نـه 
تنهـا فارس  هـا، بلکـه همـه ایرانیـان -کردها، لرهـا، بلوچ هـا و حتی 
ترک زبانـان- اسـت. بـا ایـن حـال، می تـوان ادعـا کـرد کـه احتماالً 
ایـن چرخـش گفتمـان در نهایت سرنوشـت » هنـر ایرانـی« را رقم 
زد. » هنـر ایرانـی« بـا بسـتگی  اش بـه یـک دولت مدرن و سـکوالر، 
از هالـة بی زمانگـی پیشـین خـود جـدا گشـت، و بیشـتر ادعاهـای 

جهانـی خـود را از دسـت داد.
اگرچـه ایـران مـدرن تالش کـرد تا بـه عناصر برسـاخته غـرب۵۴ از 
عرفـان خـود بال   و   پـر دهد، دیـدگاه ناسیونالیسـتی جدیـد تاثیری 
بی اثر کننـده۵۵ داشـت. در نهایـت »هنـر ایرانـی« نتوانسـت توفیـق 
اصطـالح )بـه گونـه مشـابه شـدیداً رقابت  پذیـر( »هنـر اسـالمی« 
را بـه چالـش بکشـد. امـروزه، هنـر ایرانـی بخشـی از مجموعه  هـا و 
موزه  هـای اسـالمی در سراسـر جهـان را تشـکیل می دهـد، اما هیچ 
»مـوزة هنـر ایرانـی« تاکنـون تأسـیس نشـده اسـت. ]۱۹[ آنچه از 
فرضیـه اسـپانیایی دیوالفـوا برمی آیـد آنسـت کـه در جدایـی کامل 
 ۷۵۰ سـال  از  پیـش  بخارایـی  و  قرطبـه ای۵۶  هنـری  سـنت های 
میـالدی، و ادغـام اجبـاری ایـن دو سـبک کامـاًل متفـاوت در قالب 
اسـالم پـس از ۷۵۰ میـالدی )آنگونـه کـه اُلگ گرابـار۵۷ ، متخصص 
مطالعـات هنـر اسـالمی در اواخـر سـدة بیسـتم، می  انگاشـت(، اگر 
قالـب را ایرانـی بگیریـم تصویر متفاوت تـری خواهیم داشـت. ]۲۰[

تغییـر از »ایرانـی« بـه »اسـالمی« بـه مـوازات تأسـیس دولت  هـای 
عربـی در سـرزمین  های عثمانـی سـابق پـس از نخسـتین جنـگ 
جهانـی و ابـداع یـا ابـراز وجـود۵۸ سـنت  های محلی و مدرنیسـتی-

ملـی آنهـا رخ داد. در حالـی که تالش هایی صـورت گرفت که هنرها 
بـر اسـاس گروه-های قومیتی عمـدة خاورمیانه بر پایه مفهوم سـدة 
نوزدهمـی ]آن[ -یعنـی ترکـی، عربـی و ایرانـی- یـا براسـاس گروه 
مذهبـی بـا بکارگیـری صفت هایی ماننـد محمدی۵۹ یا مسـلمان۶۰ ، 
از نـو دسـته بندی شـود، در دوره بیـن دو جنـگ مقولـه طبقه بندی 
جدیدی- اسـالم- توسـط مورخـان هنر غربی معرفی شـد تا به هنر 
اسـالمی معنـای کاذبی از یک واحـد فرهنگِی سـکوالر بدهد. ]۲۱[ 
به کار گیـری اصطـالح جمعـی سـکوالر »اسـالمی« بـرای توصیـف 
کلـی هنرهـای ایران متاخر۶۱ نقـش ایران را تضعیف کـرد، در حالی 
که ناسیونالیسـم پان عرِب پسـا-عثمانی از ]این[ تأکید بر اسـالم به 
عنوان مشـارکت اصیـل اعراب در تمدن جهانی، چـه از نظر مذهبی 
و چـه از لحـاظ فرهنگـی اسـتقبال کرد. چنیـن تغییراتـی به ندرت 
بـدون درگیـری رخ می دهـد، و برای نمونـه می تـوان از اختالف نظر 

ضـــرورت مطــالعــه و گـــردآوری هنــر ایــرانی
۷۹



مـداوم بر سـر نـام خلیج فارس یاد کـرد. ]۲۲[ فرآیندهای مشـابهی 
در محدوده هـای بسـیار بیشـتری، در منطقـه وسـیع تِر از قفقـاز تـا 

افغانسـتان در جریان بوده اسـت.
امـا در اوج مجادلـه »خـاور یـا روم« ]در اروپـا[، در جایـی از دیـِد 
جغرافیایـی دور از مرکـِز ]این[ بحث، »یاُکْو ایوانوویچ اسـمیرنوف«۶۲ 
روسـی )۱۸۶۹-۱۹۱۸( دریافـت تعـداد بسـیار، و شـاید اکثریـت 
گنجینه هـای فلـزکاری باشـکوه از اسـتپ روسـیه و سـیبری۶۳ کـه 
پیشـتر پارسـی۶۴ تلقـی می شـد، در واقـع »ایرانـی«۶۵ بـوده اسـت. 
]۲۳[ فصـل جدیـدی از هنـر اقـواِم مدت  هـا  فراموش شـدة ایرانـی 
ماننـد سـغدیان، خوارزمی هـا و باختری هـا، بـه عنـوان شـرح های 
اساسـی یـک تمـدن ایرانـِی گسـترده تر و متنوع تـر آغـاز بـه ظهـور 
کـرد. ایـن رخـداد نیـز باز بـه مـوازات تغییـرات سیاسـی مهمی بود 
کـه در حـال صـورت گرفتـن در آسـیای  مرکـزی، سـرزمینی تحت 
تسـلط تـرکان، کـه »تـوران« یـا »ترکسـتان« نیـز نامیده می  شـد، 
بـود. در عـرض چند دهـه، دولت  های جدیدی، ماننـد جمهوری  های 
شـوروِی ازبـک، تاجیـک ،ترکمـن و آذربایجـان، در ایـن بخـش از 
قلمـرو فرهنگـی ایـران پدیـد آمدند، که چندپاره شـدن هنـر ایرانی 

را تکمیـل کردنـد. ]۲۴[
هـر یـک قویـاً، و اغلـب بـه شـیوه ای طرد کننـده، ادعـا می کردنـد 
کـه وارث میـراث موردنظـر هسـتند و مشـتاق بودنـد کـه پیونـدی 
ایجـاد کننـد،  بـزرگ سـده های  میانـی،  بـا سلسـله های  تاریخـی 
بـرای نمونـة تاجیکسـتان کـه خـود را بـه سـامانیان، و ازبکسـتان 
کـه خـود را بـه تیموریـان پیونـد می زدنـد. برخـی از بهتریـن آثـاِر 
حفظ شـده در منطقه که توسـط دانشـمندان برجسـته شـوروی در 
دهه هـای ۱۹۶۰-۱۹۷۰ مـورد بررسـی قـرار گرفتـه بودند، درسـت 
پـس از اسـتقالل ]یافتـن جمهوری هـای شـوروی[ در دهـة ۱۹۹۰، 
در راسـتای ملی تـر کردن فرهنـگ محلی و همچنیـن زدودن تاریخ 
گذشـته کمونیسـتی، به طـور گسـترده مرمـت، یـا در برخـی موارد 
بـه سـبک  تزئینـات  بـا  به صـورت سـاختمان  هایی  کامـل  به طـور 

»ایرانـی« کامـاًل بازسـازی شـد۶۶ . ]۲۵[
همزمان، ازبک  های ترک خود را وارثان تورانیان، دشـمنان افسـانه  ای 
ایرانیـان، بـه حسـاب آورده، و بناهـای تاریخی خود را بر اسـاس این 
دیدگاه شـکل دادند۶۷ . تاریخ نگاری رسـمی ازبکسـتان بر اسـتقالل 
فرهنـگ کالسـیک ازبکسـتان از ایـران تاکیـد می کنـد، حتـی اگـر 
ناظـران غربـی، ماننـد رابرت بایرون، کـه نقلی از او در بـاال آمد، هنر 
محلـی را بـه عنـوان ایرانـی۶۸ در نظـر بگیرنـد. ]۲۶[ افزون بـر این، 
ملی گرایـی ازبـک، جمعیـت تاجیـک فارس زبـان بـزرگ خـود را به 
عنـوان تاجیـک نمی پذیـرد، و به جای آن تمامی شـهروندان کشـور 
را نماینـده ملـت ازبـِک ترک ]تبـار[ می شـمارد. برعکس، همسـایه 
آن، تاجیکسـتان، بـر هویـت ایرانـی خـود در تقابـل بـا ازبک  هـای 
»تورانی«۶۹ تأکید می  کند. ]۲۷[ افغانسـتانیان سلسـله  های کوشـانی 

پیشااسـالمی و غوریـان۷۰ اسـالمی را به  عنـوان پیشـروان تاریخ ملی 
خـود یافتنـد. ]۲۸[ ]در این میان[ ترکمنسـتان شـاید یک اسـتثناء 
باشـد: این ملـت ترک که از یک جامعة چوپانی عشـایری برخاسـته 
اسـت، تجسـم دیرینـه خـود را در پارتیـان ایرانی زبانی کـه آنان هم 

در تاریـخ به شـکل چادرنشـین ظاهر شـدند می یابـد. ]۲۹[
در نهایت، بسـیاری از بناهای تاریخی آسـیای  مرکزی، در مقایسـه با 
زمانـی که ارنسـت کوهن وینر۷۱ )۱۸۸۲-۱۹۴۱( مطالعة پیشـگامانه 
]خـود[ را در مورد آثار اسـالمِی هنوز دسـت نخورده آسـیای  مرکزی 
انجـام داده بـود، عناصـر اصلـی خـود را از دسـت دادنـد. ]۳۰[ در 
قفقـاز، دولـت تازه تأسـیس تـرک آذربایجـان نیـز بـه شـیوة مشـابه 
خـود را از دولـت مـدرن ایـران جدا کـرد، پیوندها با فرهنـگ ایرانی 
ایرانـی  توسـعه طلبی  قربانـی  را  خـود  و  داد  جلـوه  کم اهمیـت  را 
دانسـت، در عیـن حال بناهـای محلِی از دید ظاهـْر ایرانی، به عنوان 
شـاهدی بـر یـک نبـوغ ترکـی-آذری مسـتقل تلقـی شـدند. جالب 
اینکـه ارامنـه مسـیحی و گرجی ها، که میـراث هنری آنهـا در ایران 
و ترکیـه پراکنـده اسـت، برخـورد بسـیار متعادل تری نسـبت به این 
مسـأله از خـود نشـان می دهنـد. به  عنـوان مهم  تریـن واسـطه های 
]تجـاری[ در میـان گروه  هـای مذهبـی و قومـی مختلـف منطقـه از 
زمان  هـای قدیـم، بسـیاری از جنبه  های هنـر آنان با تعابیـر۷۲ ایرانی 

و ملی گرایانه سـازگار شـده اسـت.
در ایـن راسـتا، تأمل در سرنوشـت هنـر ایرانی با نگاهی بـه دو مورد 
از قدرتمندتریـن جلوه هـای مـدرن آن آموزنده اسـت. مقبره نمادین 
نخسـتین چامه سـرای بـزرِگ فارسـی جدیـد۷۳ ، ابوعبـداهلل جعفـر 
رودکـی )۸۵۸ – حـدود ۹۴۱( در پنجـرود، تاجیکسـتان )۱۹۵۸( و 
مقبـره دو دانش پژوهـش آمریکایـِی هنـر ایرانی، آرتور آپهـام پوپ و 
فیلیـس آکرمـن در اصفهـان )تکمیل شـده در سـال ۱۹۷۷(، که هر 
دو براسـاس مقبرة موسـوم به مقبرة سـامانی در بخارا در ازبکسـتان 
امـروزی، نخسـتین بنای مهـم ایرانی از دورة اسـالمی )حـدود ۴۳-

۹۱۴(، الگوبـرداری شـدند ]۳۱[؛ ولـی اهـداف به کلـی متضـادی در 
پـس ایـن دو بنـا وجـود دارد: در حالـی کـه مقبـره رودکـی کامـاًل 
در معیـار۷۴ ملـی تاجیکـی جـای می گیـرد، سـاختمان دیگـر بنا بر 
نظـر خـود پـوپ و آکرمـن، جهانی بـودن هنـر ایرانـی را بـه نمایش 

می گـذارد.
بـرای جلوگیـری از چندپـاره شـدن بیشـتر جهـان ایرانـی، چنـد 
پژوهشـگر بین المللـی مانند ریچارد نلسـون فـرای۷۵ )متولـد ۱۹۲۰( 
سـخت کوشـیده اند تـا ایـده »ایـران بزرگ تـر«۷۶ را نه تنهـا در حوزة 
دانشـگاهی بلکـه در بین مردم حفظ کننـد. ]۳۲[ در رویکردی اندکی 
متفاوت تـر، » انجمـن مطالعـات جوامع فارسـی زبـان«ASPS( ۷۷( در 
سـال ۲۰۰۲ در تاجیکستان افتتاح شـد تا فرهنگ جوامع فارسی زبان 
و جهـان گسـترده تر ایرانـی را بررسـی کنـد. ]۳۳[ افـزون بـر این، در 
سـال  های گذشته شـاهد انتشـار تعداد زیادی از پژوهش  های پیشگام 

۸۰
فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات هنرهای زیبا .  دوره ۳، شماره ۸، تابستان ۱۴۰۱



بوده  ایـم کـه به بررسـی نقـش زبـان فارسـی، در تاریخ هنر اسـالمی 
از جملـه ترجمه  هـا و کتیبه  هـا، پرداخته  انـد. بـرای نمونـه، بررسـی 
اخیـر »برنـارد اوکیـن«۷۸ نشـان داد کـه کتیبه نگاری فارسـی به  طور 
شـگفت  انگیزی در هنر اسـالمی رواج دارد، و در گسترة اروپا تا بنگال، 
پـس از زبـان عربی، به  عنـوان دومین زبان محبـوب در کتیبه  ها ظاهر 

می  شـود. ]۳۴[

زایش هنر » اسامی ایرانی« و تاریخ هنر غرب

بنا بـر یـک بازنگری اخیر دربـارة تاریخ هنر در جهـان غیرغربی که در 
جـای دیگـر به طور مفصـل بحث شـده اسـت، تاریخ هنر اسـالمی از 
سـدة نوزدهم تا سـدة بیستم اساسـاً به عنوان شـاخه ای از تاریخ هنر 
 Persian ۷۹غرب توسـعه یافـت ]۳۵[، و گفتمان اصلِی صفت دوگانـه
Perso- ایرانی-اسـالمی«، یـا اصطـالح ترکیبی تر۸۰ هنـر« Islamic

اروپایی-آمریکایـی۸۱  دانش پژوهـان  توسـط  عمدتـاً  نیـز   ،Islamic
پیـش بـرده شـده اسـت. در دوران شـکل  گیری ایـن حـوزة پژوهش، 
توجـه و عالقـة اصلی هنـر ایرانی در میان پژوهشـگران غربی بیشـتر 
معطـوف بـه معمـاری و نگارگری سلسـله  های بزرِگ سـده های میانِی 
سـلجوقیان، ایلخانیـان، تیموریـان و صفویان بود. مجسمه سـازی که 
به طـور سـنتی در تاریـخ هنر غـرب رتبه و مقـام باالیـی دارد، پس از 
فتوحـات مسـلمانان، در جریـان کنار گذاشته شـدن یـا تغییـر کردن 
بسـیاری از سـنت های شـکل نگارانه۸۲ ، اهمیـت خـود را از دسـت 
داد. یکـی از مقوله  هایـی کـه نظیـری در مفاهیـم تاریخ  هنـری غربی 
نداشـت، امـا بـه زودی در کنار معمـاری و نگارگری، جای خـود را به 
ویـژه در میـان مجموعـه  داران و موزه  هـا به  عنـوان ]هنری[ مشـخصاً 
»ایرانـی« و همچنیـن بحـق » اسـالمی«، بـاز کـرد و پذیـرش یافت، 
فـرش بـود. نمونه  هـای فـرش قابل انتسـاب به جهـان ایرانـی پیش از 
اسـالم تا اواسـط سـده بیسـتم کشـف نشـد، اگرچه که توصیف  های 
مشـهور سـده های میانی از فرش  هـای ایرانـی پیـش از اسـالم موجود 
بـود. ]۳۶[ بنـا بـر سـنت  های تاریخ   هنری غـرب هنرهـای اصطالحاً 
» فرعـی«۸۳ یـا » هنرهـا و پیشـه ها«۸۴ ، ماننـد فلزکاری، سـفالینه ها 
و آبگینـه، نیـز بـه عنوان موضـوع پژوهش مـورد توجه قـرار گرفتند، 
امـا اغلـب در مقوله وسـیع  تر هنر اسـالمی ادغـام   شـدند. ]۳۷[ دیگر 
نیـز  زره  هـا  و  قبیـل سـالح  ها  از  فرعـی«،  »هنر هـای  گونه هـای۸۵ 
گـرد  آوری شـدند، امـا بـه نـدرت به  عنـوان اشـیاء مشـخصاً ایرانی در 

نظـر گرفته شـدند. ]۳۸[
پژوهشـگران اروپایی-آمریکایـی بـه ناچـار رویکردهـای ]خـود[ بـه 
ایـن موضوعـات را اروپایی-آمریکایـی کردنـد۸۶ . ایـن امر بـه ویژه در 
مـورد نگاره هـای تک برگـی ایرانـی صـادق اسـت کـه نـه بـه عنـوان 
تصویرگـری کتـاب، بلکه به عنـوان همتـای ایرانی نقاشـی های رنگ 

روغن اسـتادان قدیمی تلقی شـده و مورد سـتایش قرار گرفته اسـت. 
از ایـن رو، نگاره هـای ایرانـی، اغلـب بـا تأکیـد بـر ]خـود[ تصویـر به 
جـای کل صفحـه و متـن، به  صـورت جداگانـه و در قاب هـای ظریف 
فروختـه می   شـد، و عمدتـاً بـر دیـوار موزه  هـای اروپایی-آمریکایی به 
نمایـش در می آمـد. برای تثبیت بیشـتر خبرگی در نگارگـری ایرانی 
در غـرب، نقـش نگارگـران بیـش از حـد مـورد تأکیـد قـرار گرفت و 
خوشنویسـان و دیگـر جنبه  هـای هنـری کتـاب ]آرایـی[ کم  اهمیت 
شـدند. حـروف عربـِی ناخوانـا و غیرقابل درک می بایسـت بـرای اکثر 
غربی  هـای ایـن زمـان، در درک نگارگـری بی ربـط بـه نظـر رسـیده 
باشـد، و احتماالً همیـن گرایش، دلیل جدا شـدن تصویر از متن، هم 

در حـوزه پژوهـش و هـم در تجـارِت هنـری بوده باشـد. ]۳۹[
در حالـی کـه خوشنویسـان بـه نـدرت در پژوهش های اولیة نقاشـی 
ایرانـی در غـرب مطـرح می شـدند، ]۴۰[ برخـی از چهره هـای بـارز 
نگارگـری ایرانی، ماننـد رضا عباسـی )حـدود ۷۰/۱۵۶۵-۱۶۳۵(، در 
پـی ضوابـط تاریخ هنـری مسـلط بـر غرب بـه »سـتاره« یا »اسـتاد« 
تبدیـل شـدند. ]۴۱[ کمـال   الدیـن بهـزاد، این نگارگـر اواخـر دوران 
تیمـوری، کـه بنـا بـر تصـورات پیشـینی ایرانـی )۱۴۶۰-۱۵۳۵م( » 
مانـی ثانـی« )کنایـه بـه پیامبـر سـدة سـوم میـالدی کـه هنـر را به 
خدمـت مقاصـد دینی گرفـت( لقب گرفته بـود، ]اینک[ بـه » میکل 
آنـژ ایرانـی« بـدل شـد. ایـن کنار هم گذاری هـا۸۷ بـه پژوهشـگران 
اروپایـی امـکان ایجـاد سـاخت  های۸۸ اروپایی  شـده ای بـرای بحـث 
دربـارة هنـر ایرانی را داد کـه در آن نبوغ بی حد و حصر دسـت  نیافتنی 
نگارگـری چـون بهـزاد یا دیگری، دست نوشـته  های حـاوی نگاره  ها را 
تحت الشـعاع قـرار مـی  داد. ]۴۲[ جهـان ایرانی از طریق بررسـی های 
اروپاییـان بـا هنرمنـدان ایرانـی آشـنا شـد، همانگونـه کـه ژاپـن از 
ایـن طریـق نقاشـان چاپ هـای اوکیـو- ئـه۸۹ را کشـف کـرد. ایـران 
و تاجیکسـتان، بـه نوبـة خـود، موزه  هـای جدیـد خـود را بـه افتخـار 
ایـن هنرمنـدان بازکشف شـده نام  گـذاری نمودند، موزه رضا عباسـی 
در تهـران )گشـایش در سـال ۱۹۷۷( و مـوزة کمـال الدین بهـزاد در 
دوشـنبه )گشـایش در ۱۹۴۵(. طنـز داسـتان در اینجاسـت که موزه 
کمـال الدیـن بهـزاد هیچ نـگاره  ای، ولـو یـک نـگاره از هنرمندی که 
نـام موزه از او گرفته شـده اسـت نـدارد، ولی دارای نقاشـی های رنگ 
روغـن مـدرن و الهام گرفتـه از اروپاسـت، کـه قصـد دارنـد تداعی گـر 
گذشـته فراموش شـده )اگر نگوییم اسـطوره  ای( ملت تاجیک باشـند. 

]۴۳[
چنیـن سـلیقه نگارگـر- محـوری در نهایـت مـرزی میـان تاریخ هنر 
)تصویر( و لغت شناسـی )متن( در مطالعات نسـخ خطی فارسی ایجاد 
کـرد؛ کـه این امـر اغلب منجـر به نویسـه  گردانی  های تحریف  شـده و 
تفسـیرهای نادرسـت از متن در گذشـته می  شـد. ]۴۴[ بـا این حال، 
به یُمـن ظهـور نسخه   شناسـی۹۰ در حوزة ]مطالعة[ نسـخه  های خطی 
اسـالمی در دوران اخیـر، اینـک زمـان مناسـبی بـرای اعـالم آنسـت 

ضـــرورت مطــالعــه و گـــردآوری هنــر ایــرانی
۸۱



کـه » نگارگـری« ]ِصـرف[ دیگـر وجـود نـدارد، و در ایـن زمان همة 
جنبه هـای وضعیـت فیزیکی نـگارة کتاب های فارسـی به طـور کامل 

مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت.
جـدای از ]بحـث[ آفرینش » نگارگـری«، ضوابط تاریـخ  هنری غربی 
بـرای طبقه بندی نگارگری براسـاس »مکتب« نیز به کار گرفته شـد. 
به دلیـل کمبود اطالعـات در مورد نگارگران یا اسـتاداِن بناِم نگارگری 
پیشـامدرن ایرانی، مکتب]های[ نگارگری اغلب در پیوند با یک شـهر 
بـود، نـه کارگاهـی که توسـط اسـتاد مدیریـت   شـود. این امـر نوعی 
ایجـاد  پیرامونـی۹۲  بـه سـنت های تصویـری  سـوگیری۹۱ نسـبت 
کـرد. بسـیاری از مکاتـب نگارگـری ایرانـِی خارج از خطـوط اصلی 
تبارشناسـی، مانند شـیبانیان در آسـیای  مرکزی )۱۵۹۹-۱۵۰۰(، 
غـرب  و  شـرقی  آناتولـی  در   )۱۵۰۸-۱۳۹۶( قویونلـو  آق   ]۴۵[
ایـران، ]۴۶[ یـا سلسـله های سـلطنت دهلـی۹۳ )۱۵۵۵-۱۲۰۶(، 
]۴۷[ بـرای مـدت طوالنی نادیـده ماندند. و در برخی مـوارد، برای 
توجیـه موجودیتشـان، به طور مبهم بـه عنوان آثار مکاتب اسـتانی 
نام  هـای سلسـله  ای تثبیت  شـده  تر دسـته  بندی می  شـدند.  تحـت 
در مقابـل، برخـی از ویژگی  هـای غیرعـادی موجـود در آنچـه کـه 
می بایسـت تداعی  کننـدة » مکتـب متعالی« نگارگری ایرانی باشـد 
)ماننـد نگارگـری دورة تیموریـان و صفویان(، به عنـوان غیرایرانی 

رد شـد. ]۴۸[
همیـن گرایـش را می تـوان در مـورد فـرش، یعنـی پرفروش تریـن 
محصـول فرهنگـی ایـران نیـز صـادق دانسـت. در پـی درک ارزش 
تجـاری عظیـم فرش کـه مرهون ارزیابی هـا و بررسـی  های غربی بود، 
صنعـت فـرش در اواخـر دورة قاجـار و اوایـل دوران پهلوی احیا شـد 
و تصویـر فـرش » ایرانی«، آرام و پیوسـته شـکل گرفـت. ]۴۹[ فرش 
ایرانـی در نظر پژوهشـگران و مجموعـه داران اروپایی-آمریکایی اواخر 
سـدة نوزدهـم و اوایـل سـدة بیسـتم، به جـای شـیء برای اسـتفاده 
روزمـره، اساسـاً بـه عنوان شـیء نمایشـی- تزیینی۹۴ در نظـر گرفته 
می شـد؛ و تمجیدهـای فراوانـی کـه معیارهـای مجموعـه داری غربی 
نثـار » مکتـب متعالـی« فرش  هـای محصـول کارگاه  هـای دربـاری 
می کـرد، بـه طبقه  بندی مانـدگار فرش  هـای ایرانی، بر اسـاس مناطق 
]بافـت[ و نـه تکنیک  هـای ]بافـت[ انجامیـد. فرش  هـای ابریشـمی 
محصـول کارگاه  هـای دربـاری به  عنوان محصـوالت هنرهـای زیبا در 
نظـر گرفتـه شـد، در حالی که فرش  هـای کم ظرافت تـِر۹۵ بافتة قبایل 

آسـیای  مرکـزی مـواد و مصالـح قوم  نـگاری به حسـاب آمـد. ]۵۰[
قوم  نـگاری،  و  تاریخ هنـر  یعنـی  پیشـگفته،  رشـته  های  بـر  افـزون 
باستان  شناسـی نیـز سـهم بسـزایی در شـکل  دهی نظرگاه مـا به هنر 
اسـالمی ایرانـی داشـته اسـت. ]۵۱[ به دلیـل مخالفت دین اسـالم با 
آداب تدفیـن ]کهـن[، بقایـای مادی ]بدسـت آمده[ از ایران اسـالمی 
عمدتـاً از محوطه  هـای شـهری بوده، و نه تنهـا منعکس کنندة زندگی 
طبقـة حاکـم، بلکـه همچنین طبقة کارگر اسـت. چنیـن یافته  هایی، 

به  ویـژه سـفالینه ها، در آغاز، زمانی که به  صورت خـرده و تکه و عمدتاً 
بـدون تزئیـن یا بی رنگ کشـف شـدند، توجـه اندکـی را برانگیختند. 
بـا ایـن حال، بـه دور از این شـرایط اولیـه، نمونه هایی از انـواع ظروف 
ایرانـی سـده های  میانـی، ماننـد مینایـی و الجـوردی، بـا شـکل های 
عالـی و رنگ هـای زنـده، در بازار هنـر غرب پدیدار شـدند و به تدریج 
از بیشـتر تاریخچـه باستان شناسـانة خود تهی شـدند. افـزون بر این، 
رونـق فـراوان اشـیای ایرانـی در بـازار هنـر، ناگزیر با رشـد حفاری  ها 
و دادوسـتدهای مشـکوک و همچنین افزایش اشـیای تقلبی و جعل 
اشـیای ایرانـی در اواخـر سـدة نوزدهـم و اوایـل سـدة بیسـتم پیوند 
یافـت؛ ]ایـن[ تجاری  سـازی هنـر ایرانـی، بـر جامعـة دانشـگاهی نیز 

تأثیـر نامطلوبی گذاشـت. ]۵۲[
بـه  نوزدهمـی  اروپامحـور سـدة  دیدگاه  هـای مختلـف  نهایـت،  در 
هنـر جهـان غیرغربـی یـک جـدول زمانـی و سلسـله  مراتِب پیچیده 
و تحریف  شـده از هنـر اسـالمی ایرانـی بدسـت داد. در حالـی کـه 
سلسـله  های بـزرگ اسـالمِی سـده های میانی و پـس از آن معـادل 
دربارهای رنسـانس اروپایی تلقی شـدند، تولیدات هنری ایران مدرن، 
به  ویـژة دوره  هـای قاجـار و اوایـل پهلوی، تقریبـاً تعمـداً از تاریخ هنر 
ایرانی حذف شـد. اشـیای سلسـله پهلوی به عنوان صنایع دسـتی 
سـنتی ایـران تعریـف   شـد ]۵۳[، در حالی کـه نمونه  های پیشـین 
همیـن صنایـع به عنـوان آثار هنری زیبـا جایـگاه افتخارآمیز خود 
را کسـب کردنـد. مطالعـة هنر قاجـار در چند دهة اخیر پیشـرفت 
چشـمگیری داشـته کـه تا حـدودی این وضعیـت را اصـالح کرده 
اسـت. بـا این حـال، هنـر ایرانـی پسـا صفوی به طور کلـی به جای 
گفتمـان جهانـی هنـر مـدرن، هنـوز مقّید بـه مقوله هنر اسـالمی 
یـا خاورمیانـه ای مانـده اسـت و همچنـان از چنیـن غفلتـی رنـج 

]۵۴[ می بـرد. 

 ،(Mukhammed Hushmukhammedov) تصویر ۱. محمد خوش محمــدوف
تمثــال رودکــی چامه ســرا، رنــگ روغــن بــر بــوم، ۱۹۵۸، مــوزه ملــی کمال الدیــن 

بهــزاد، دوشــنبه )عکــس © ایوان ســانچو( ]نک. یادداشــت ۴۴[
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 Rom: Beiträge zur Geschichte der spätantiken und
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]۱۹[      در حالــی کــه در ایــران مــوزه¬ای بــه ایــن نــام وجــود نــدارد، 
مجموعه هــای متعــددی در کشــور وجــود دارد کــه هدفشــان منحصــراً 
ارائــه هنــر ایرانــی اســت. مهمتریــن آنهــا » مــوزه ملــی ایــران« )پیشــتر 
ــط  ــال ۱۹۳۷ توس ــه در س ــت ک ــتان( اس ــران باس ــوزة ای ــام م ــا ن ب
آنــدره گــدار در تهــران تأســیس شــد. همانطــور کــه از نــام اصلــی آن 
پیداســت، تأکیــد اولیــه آن بــر دوران پیــش از اســالم بــود، امــا ازدیــاد 
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مطالعــه شــاو دربــارة مجموعه  هــای هنــر اســالمی در مــوزة امپراتــوری 
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نــو- بحــث  در  می تــوان  را  قرقیزســتان  و  قزاقســتان        ]۲۴[
ایرانی ســازی )neoPersianisation( در ]بخــش[ آســیای مرکــزی 
ــوع اســت و  ــی از نظــر قومــی متن ــرد. اول شــوروی ســابق مســتثنی ک
ــی  ــرک، بلکــه از بســیاری از گروه هــای قومیت ــای ت ــا از قزاق ه ــه تنه ن
ــتالین از  ــوزف اس ــان ج ــته جمعی زم ــای دس ــه تبعیده ــه در نتیج ک
ــت.  ــه اس ــکیل یافت ــد تش ــا آمدن ــه آنج ــوروی ب ــورهای ش ــر کش دیگ
دومــی بیشــتر از نظــر فرهنگــی بــا ســرزمین هایی کــه به طــور رســمی 
نامیــده می شــود، مرتبــط   (East Turkestan) ترکســتان شــرقی
ــام ســرزمین های اویغورهــا  ــا ن اســت، کــه در چیــن از نظــر تاریخــی ب

ــود. ــناخته می ش ــی (Xiyu) ش ــق غرب ــا مناط (Uyghurs) ی

ــالمی  ــار اس ــازی (re-Persianising) آث ــد باز-ایرانی س ]۲۵[      رون
ــک. پیشــتر در آســیای  مرکــزی در ســدة نوزدهــم رخ داده اســت، ن
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قابل توجــه،  فارســی  زبان  جمعیــت  غیــاب  در  گرچــه  می کننــد، 
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]۲۸[      پیــش از اشــغال افغانســتان توســط شــوروی در ســال ۱۹۷۹، 
سلســلة ایرانــی پیشااســالمی کوشــانی )حــدود ســدة ۱ تــا ۴ میــالدی( 
ــتانی  ــدرن افغانس ــی م ــت فرهنگ ــکل گیری هوی ــی در ش ــی اساس نقش
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میــالدی( اســت کــه بــه عنــوان سلســلة » ملــی« افغانســتان چیرگــی 
ــی  ــمیناری بین  الملل ــه در س ــن نکت ــدن ای ــان ش ــت، و بی ــه اس یافت
ــدن و  ــخ، تم ــش آن در تاری ــان و نق ــوری غوری ــوان » امپرات ــت عن تح
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فرهنــگ افغانســتان و منطقــه« کــه در در ۲۰۱۱ در کابــل برگــزار شــد 
ــن  ــاالت ]ای ــد مق ــت. هرچن ــری دانس ــن نظ ــه چنی ــوان نمون را می ت
ــاد  ــده )بنی ــاد برگزار کنن ــت، بنی ــده اس ــر نش ــوز منتش ــس[ هن کنفران
فرهنگــی جهانــداران غــوری( وب ســایتی دارد کــه اطالعــات مربــوط بــا 

ــد: ــه می ده ــا را ارائ ــر کنفرانس ه ــداد و دیگ ــن روی ای
http://www.jameghor.com (accessed 30 October, 2012)

]۲۹[      برای نمونه، نک.
Asyrov, A. (ed.) 2007. Nisa: An Ancient Hearth of the 
World Culture Development, Abstracts of the Conference 
Proceedings (5-7 December, 2007), Ashgabat

[30]      Cohn-Wiener, E. 1930. Turan: Islamische Baukunst 
in Mittelasien, Berlin.

]۳۱[       بــرای آگاهــی از جشــن های هــزارة رودکــی در تاجیکســتان، 
. نک

Mirzoev, A. M. 1968. Rudaki: zhisnұ i tvorchestvo [Ruda-
ki: Life and Work], Moscow.

برای آگاهی از آرامگاه پاپ-آکرمن، نک.
Grigor, T. 2009. Building Iran: Modernism, Architecture, 
and National Heritage under the Pahlavi Monarchs, New 
York, pp. 175-200
بــرای آگاهــی از مشــارکت پــوپ در توســعه مطالعــات و مجموعه¬هــای 

هنــر ایرانــی، نــک.
Kadoi, Yuka. 2013. "A Loan Exhibition of Early Oriental 
Carpets, Chicago 1926", in "The Shaping of Persian Art: 
Collections and Interpretations of the Art of Islamic Iran 
and Central Asia", Yuka Kadoi & Iván Szántó (eds), PP. 
254-273
گفتنــی  اســت کــه آرامــگاه رودکــی اخیــراً بــا ســازه ای بزرگتــر جایگزین 
ــای دورة  ــامانی، ویژگی ه ــای س ــای ویژگی ه ــه ج ــه ب ــت ک ــده اس ش

تیمــوری را بــه نمایــش می گــذارد.
[32]      Frye, R. N. 2005. Greater Iran: A 20th-Century 
Odyssey, Costa Mesa.

]۳۳[      نک.
http://www.persianatesocieties.org (accessed 11 Novem-
ber 2012).

[34]      O’Kane, B. 2009. The Appearance of Persian on 
Islamic Art, New York.

]۳۵[ اخیراً 
Shalem, A. 2012. “What do we mean when we say ‘Islamic 
art’? A plea for a critical rewriting of the history of the arts 
of Islam”, Journal of Art Historiography, 6: 1-18 (http://
arthistoriography.files.wordpress. com/2012/05/shalem.
pdf).

در این بــاره کــه آیــا اصطــالح » اســالمی« می  توانــد به طــور کلــی بــرای 
ــه کار رود،  توصیــف هنــر، معمــاری و فرهنــگ مــادی جهــان اســالم ب
بحث  هــای مداومــی وجــود داشــته اســت. بــا ایــن حــال تاکنــون هیــچ 

جایگزینــی بــرای ایــن اصطــالح گمراه کننــده وجــود نــدارد.

ــانی  ــانه  ای ساس ــرش افس ــارة ف ــی درب ــه، مطالعات ــرای نمون ]۳۶[      ب
ــود.  ــده ب ــر ش ــم منتش ــدة نوزده ــرو« در س ــام »بهار  خس ــا ن ــر ب متأخ

نــک.
Karabacek, J. 1881. Die persische Nadelmalerei Susand-
schird: Ein Beitrag zur Entwicklungs-Geschichte der 
Tapisserie de Haute Lisse, Leipzig.
کهن  تریــن فــرش پــرزدار ایرانــی باقی  مانــده، متعلــق بــه قــرن 
 )Pazyryk( پنجــم پیــش از میــالد، در ســال ۱۹۴۹ در درة پازیریــک
در کوه  هــای آلتــای )Altai( در ســیبری کشــف شــد و اکنــون در 
ــماره  ــه ش ــورگ )ب ــن پترزب ــاژ در س ــی آرمیت ــوزة دولت ــة م مجموع

نــک. نگهــداری می شــود.   )۱۶۸۷/۹۳
Loukonine, V. and A. Ivanov, 2003. Persian Art: Lost 
Treasures, London, no. 29.

]۳۷[      ایــن دســته شــامل مصالحــی ماننــد عــاج و کریســتال ســنگی 
می  شــود، امــا اینهــا بیشــتر بــا غــرب اســالمی مرتبــط هســتند تــا بــا 

جهــان ایرانــی.

ــة  ــه در ده ــن زمین ــتاورد در ای ــن دس ــاالً قابل توجه تری ]۳۸[      احتم
ــی را از دوران  ــخ اســلحه و زره ایران ــه تاری ــر اســت ک ــع زی ــر، منب اخی
برنــز تــا ســدة بیســتم پوشــش داده و ویژگی هــای ایرانــی آنهــا را نشــان 

می دهــد:
Moshtagh Khorasani, M. 2006. Arms and Armor from 
Iran, Tübingen.

نســخه های  از  بســیاری  سرنوشــت  بــه  بتــوان  شــاید        ]۳۹[
ــر  ــات آن در سراس ــه صفح ــرد ک ــر ک ــاهنامه فک ــامدرن ش ــم پیش مه
ــرای  جهــان پراکنــده اســت. ایــن وضعیــت نامطلــوب مانعــی جــدی ب
دانش پژوهانــی اســت کــه پیــش از هــر چیــز مجبورنــد تــا مختصاتــی 
کــه صفحــات یــک نســخه خطــی رســیده، در جهــان ســفر کننــد. بــه 
لطــف انقــالب فنــاوری اطالعــات در دهــة گذشــته، مــا اکنــون به طــور 
ــتفاده  ــا اس ــده ب ــی پراکن ــخه های خط ــة نس ــه مطالع ــادر ب ــازی ق مج
ــج   ــاهنامه کمبری ــروژه ش ــد پ ــن، مانن ــاتی آنالی ــای اطالعـ از پایگاه ه
 http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/page ــه آدرس )ب
)مشاهده شــده در ۱۵ جــوالی ۲۰۱۲( هســتیم. دانــش غربــی در 
مــورد نقاشــی ایرانــی نــه تنهــا تصویــری نادرســت از هنــر کتــاب آرایــی 
ایرانــی در گذشــته بــه دســت می  دهــد، بلکــه در مــواردی آســیب  های 
جبران  ناپذیــری بــه برخــی از بهتریــن نســخه  های خطــی، ماننــد 
ــزرگ )Great Mongol Shahname( و شــاهنامة  ــی ب شــاهنامه مغول
ــد. ــن[ )Houghton Shahname( وارد می  کن ــبی ]هوت ــاه تهماس ش

ــود  ــانی ب ــتین کس ــوارت )۱۹۲۶-۱۸۵۴( از نخس ــت ه ]۴۰[      کلمن
ــرای  ــرد )Huart ۱۹۰۸(. ب ــه ک ــی را مطالع ــه خــط در نقاشــی ایران ک

ــک. ــه هــوآرت، ن ــاره زندگینام ــات بیشــتر درب اطالع

ضـــرورت مطــالعــه و گـــردآوری هنــر ایــرانی
۸۵



Calmard, J. 2004. “Huart, Clément”, in EIr, 12: 550-1.
ــن  ۱۹۳۷(، هموط -۱۸۷۰ ( )Edgard Blochet ــه ) ادگار بلوش
در  موجــود  فارســی  خطــی  نســخ  فهرســت  تهیــة  بــا  و،  ا
ــدل  ــی ب ن یرا ا ــی  ــتة نقاش ــان برجس ز مورخ ــی ا ــه یک ب ــس،  پاری

ــک.  و، ن ا ــار  ث ــی و آ ز  زندگ ا ــی  ــرای آگاه ب ــد.  ش
Richard, F. 1989. “Blochet, Edgard”, in EIr, 4: 313-4.

ــاش[ ــا نق ــاره رض ــی درب ــته های طوالن ــه نوش ــد مجموع  ۴۱[     کلی
ــنویس ــن خوش ــا وی همچنی ــه آی ــت ک ــن دس ــی از ای ــا بحث های  ب
 برجســته ای بــا نامــی مشــابه اســت یــا خیــر زده شــد. فــرض اولیــه زاره
 ۱۸۷۶-۱۹۴۲( هم )در مقالـــــه( (Eugen Mittwoch) که یوگن میـتــــووک
“ R i z a  A b b a s i ,  e i n  p e r s i s c h e r  M i n i a t u r m a l -
e r ”,  K u n s t  u n d  K ü n s t l e r ,  9 ,  1 9 1 1 ,  4 5 - 5 3  )
بــا آن همنوایــی کــرد، دربــارة هویــت دوگانــة شــخص رضــا بــه عنــوان 
باچــک  ا ر کا توســط  نظــر  ــن  ی ا ــه  ک ــود،  ب و خوشــنویس  ــاش  نق
صـــلی  خـود  لـة ا Josef( در مقا  Ritter  von  Karabacek (
("Riza-i Abbasi, ein persischer Miniaturmaler", in Sitzu-
ngsberichte, Akademie der Wissenschaften, Philoso-
phisch- Historische Klasse, 167, 1911, Vienna: 1-48)
میتــواک  و  ره  ا ز پاســخ،  در  گرفــت.  ر  قــرا نقــد  مــورد   
نوشــتند  خــود  پیشــین  یــدة  ا ییــد  تأ در  بــی  کتا مشــترکاً 
(Z eichnungen von Riza  Abbasi ,  Munich,  1914)
، در حالــی کــه تعــدادی دیگــر از دانش پژوهــان عمدتــاً آلمانــی، 
ــل  ــد. ایزاب ــر نمودن ــا منتش ــورد رض ــود را در م ــخصی خ ــرات ش نظ
هوبــارد )Isabel Hubbard( در اوایــل دهــة ۱۹۳۰، تمامــی مجــادالت 
بــر ســر رضــا عباســی را در مقالــة » علــی رضــای عباســی، خوشــنویس و نقــاش«
( ' A l ī  R i ẓ ā - i  ' A b b ā s ī ,  C a l l i g r a p h e r  a n d 
P a i n t e r,  A r s  I s l a m i c a ,  4 ,  1 9 3 4 ,  2 8 2 - 9 1 ) 
ــک، »  ــر کاراباچ ــتی نظ ــات درس ــس از اثب ــرد. پ ــدی ک جمع بن
ــرار گرفــت، امــا  ــدرت مــورد بحــث ق ــه ن علیرضــا خوشــنویس« ب
ــود،  ــری ب ــخ  هن ــات تاری ــان موضــوع تحقیق ــاش همچن رضــای نق
و از آن جـملـــه، کتــاب » رضـــا عبــــاسی، اصـــالح  گر سرکـــش« 
(“The Rebellious Reformer: The Drawings and 
Paintings of Riza-yi ‘Abbasi of Isfahan”, London, 1996)

(Sheila Canby) اثر شیال کنبی 

ــران  ی ا ــور  نوظه ــر  ــد در هن ــرد هنرمن ف ــر  ب ــد  تأکی      ]۴۲ [
د  بهــزا حســین  کــه  چنــان  اســت،  قابل مشــاهده  نیــز 
 )۱۹۶۸ –۱۸۹۴ ( (Husayn Bihzad /  Hossein Behzad )
ــاش،  نق ــن  ی ا ــورد  م ــت. در  ا داش ر ــود  ــتة خ ــلف برجس ــام س ن

ــک. ن
Bombardier, Alice. 2013. "Persian Art in France in the 
1930s: The Iranian Society for National Heritage and Its 
French Connections", in "The Shaping of Persian Art: Col-
lections and Interpretations of the Art of Islamic Iran and 
Central Asia", Yuka Kadoi & Iván Szántó (eds), PP. 192-
212

]۴۳[     برای نمونه، نک. شکل ۱.۱

ــه  ــی ب ــان انگلیس ــاش در زب ــای نق ــام رض ــه، ن ــرای نمون ]۴۴[      ب
 Riza-i ‘Abbasi، Riza-yi ‘Abbasi، ــد ــده  ای مانن شــکل های گیج  کنن
Rizaye ‘Abbasi، Riza ‘Abbasi و غیــره نویســه  گردانی   شــده اســت. 
تــداوم اســتفاده بی دلیــل از ســاختار »         « یــا »          « )ســاختار 
اضافــه( در ایــن نــام، گویــا ناشــی از مناقشــه بیــن ]صورت هــای بــکار 
Riza-[ کاراباچــک  و   ]Riza ‘Abbasi[ زاره  توســط[  گرفته  شــده 
ــه  ــروزی نظری ــه پی ــت ک ــتان اینجاس ــز داس ــد؛ طن yi ‘Abbasi[ باش
ــت ۴۱[،  ــک. یادداش ــی ]ن ــا عباس ــة رض ــارة زندگینام ــک درب کاراباچ

ــام ایــن نقــاش شــد. ــداوم ضبــط نادرســت وی از ن ــه ت منجــر ب

[45]  Porter, Y. 1998. “Remarques sur le peinture à 
Boukhara au XVIe siècle”, in M. Szuppe (ed.), Boukhara le 
noble, Cahiers d’Asie Centrale, 5-6, Tashkent and Aix-en-
Provence: 147-67.

[46]      Rettig, S. 2011. La production manuscrite à Chiraz 
sous les Aq-Qoyunlu de 1467 à 1503, unpublished PhD 
dissertation, University of AixMarseille.

]۴۷[     بــرای آگاهــی از مطالعــة اخیــر دربــارة نقاشــی دوران ســلطنت 
دهلــی و فرهنــگ بصــری آن، نــک.

Perrière, É. B. de la, 2008. L’art du livre dans l’Inde des sul-
tanats, Paris.

]۴۸[      بــرای نمونــه، تصــوری کــه از » مکتب« شــیراز ســدة شــانزدهم 
داشــتیم، به تازگــی توســط ایــن مطالعــه اصــالح شــده اســت:

Uluç, L. 2006. Turkman Governors, Shiraz Artisans and 
Ottoman Collectors: Sixteenth Century Shiraz Manu-
scripts, Istanbul.

همچنین برای تجدیدنظر درباره مکتب شیراز، نک.
Kangarani, M. (ed.) 2008. Girdihama-yi-e maktab-e Shi-
raz: hunar, adab, andishe: sade-haye haftum, hashtum wa 
nuhum-e hijri-ye qamari [Conference on the School of 
Shiraz: Art, Culture and Thought of the 7th, 8th, and 9th 
Centuries A. H.], Tehran.

]۴۹[      نک. 
Rudner, M. 2011. “The modernization of Iran and the de-
velopment of the Persian carpet industry: the Neo-clas-
sical era in the Persian carpet industry, 1925-45”, Iranian 
Studies, 44/1: 49-76.

ــرش  ــارة شــکل گیری ســلیقه ف ــرای بحــث گســترده تر درب ]۵۰[      ب
»ایرانــی«، نــک. 

Kadoi, Yuka. 2013. "A Loan Exhibition of Early Oriental 
Carpets, Chicago 1926", in "The Shaping of Persian Art: 
Collections and Interpretations of the Art of Islamic Iran 
and Central Asia", Yuka Kadoi & Iván Szántó (eds), PP. 
254-273

-(y) i -(y) e

۸۶
فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات هنرهای زیبا .  دوره ۳، شماره ۸، تابستان ۱۴۰۱



بــرای آگاهــی از دیــد قوم  نگارانــه بــه هنــر و فرهنــگ مــادی آســیای-
مرکــزی، نک.

Voigt, Friederike. 2013. "The Central Asian Collection at 
National Museums Scotland: History and Perspective", in 
"The Shaping of Persian Art: Collections and Interpreta-
tions of the Art of Islamic Iran and Central Asia", Yuka 
Kadoi & Iván Szántó (eds), PP. 73-108

توســعة  بــه  متعــددی  مطالعــات  اخیــر،  ســال های  در       ]۵۱[
ــدة  ــل س ــم و اوای ــدة نوزده ــر س ــه در اواخ ــی خاورمیان باستان شناس
ــرای  ــزاری ب ــن اب ــی و همچنی ــتة علم ــک رش ــوان ی ــه عن ــتم ب بیس

ناسیونالیســم و اســتعمار اختصــاص یافتــه اســت. نــک.
Goode, J. F. 2007. Negotiating for the Past: Archaeol-
ogy, Nationalism, and Diplomacy in the Middle East 
1919-1941, Austin.; Trümpler, C. (ed.) 2010. Das Grosse 
Spiel: Archäologie und Politik zur Zeit des Kolonialismus 
(1869-1940), Cologne.
ــران ایــن  ــه مأموریت  هــای باستان  شناســی در ای ــد ب هرچنــد ایــن مجل
دوران نمی  پــردازد، امــا در مقــاالت آن بــه برخــی از فعالیت  هــای 
ــک  ــتن ی ــرای داش ــد. ب ــد ش ــاره خواه ــان اش ــه باستان  شناس گردآوران

ــک. ــدرن، ن ــران م ــی در ای ــرفت باستان شناس ــی از پیش ــد کل دی
Abdi, K. 2001. “Nationalism, Politics, and the develop-
ment of archaeology in Iran”, American Journal of Ar-
chaeology, 105/1: 51-76.
همچنیــن نــک. بــه موضــوع تاریخچــه شــعبه تهــراِن مؤسســه 
باستان شناســی آلمــان، کــه در یــک نمایشــگاه و کنفرانــس بین المللــی 

ــت: ــرار گرف ــدد ق ــی مج ــورد ارزیاب ــال ۲۰۱۱ م در س
Helwing, B. and P. Rahemipour (eds.), 2011. Tehran 50: 
Ein halbes Jahrhundert deutsche Archäologen in Iran, 
Berlin. 

]۵۲[      در گذشــته بســیاری از مورخان برجســته هنر توســط اشــیای 
ــه ای«  ــه »بوی تقلبــی گمــراه شــدند: گذشــته از منســوجات موســوم ب
(Buyid) کــه در دهــه ۱۹۳۰ در بــازار ظاهــر شــد و برخــی از محققــان 
 )۱۹۹۲-۱۹۱۶( (Dorothy Shepherd) »از جملــه » دوروتــی شــپرد
ــه  ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــت، ب ــا واداش ــت آنه ــن صح ــه پذیرفت را ب
تک  نــگاری طوالنــی » گاســتون ویــت« )Gaston Wiet( دربــاره 

ــه اشــاره کــرد: تعــدادی از ابریشــم های مــدِل ســده های  میان
Wiet, G. Soieries persanes (vol.52 of Mémoires présentés à 
l'Institut d'Egypte) (Cairo, 1947).
ــرای  ــران، ب ــاق از ای ــی و قاچ ــر ایران ــی هن ــار تقلب ــی از آث ــرای آگاه ب

ــک. ــه، ن نمون
Muscarella, O. W. 2000. The Lie Became Great: The For-
gery of Ancient Near Eastern Cultures, Groningen; Majd, 
M. G. 2003. The Great American Plunder of Persia’s An-
tiquities 1925-1941, Lanham.

.)EIr( در دانشنامة ایرانیکا forgeries و همچنین مدخل های

]۵۳[      نک.

Wulff, H. 1966. The Traditional Crafts of Persia: Their 
Development, Technology, and Influence on Eastern and 
Western Civilizations, Cambridge, MA, and London.

ً و اخیرا
Floor, W. 2003. Traditional Crafts in Qajar Iran 1800-
1925, Costa Mesa. 

]۵۴[      علیرغـم نمایشـگاه های اخیر، ماننـد کارلسروهـه ۲۰۱۰، کـه 
(Karlsruhe 2010. Das fremde Abendland? Orient begeg-
net Okzident von 1800 bis heute, ed. S. Mostafawy and 
H. Siebenmorgen, Badisches Landesmuseum, Karlsruhe.)
در آن بــه ایــن مســاله بازپرداختــه شــده اســت، در زمــان نــگارش ایــن 
ــگاری  ــوزة قوم ن ــران در م ــر ای ــر معاص ــری از هن ــش دیگ ــه، نمای مقال

ورشــو افتتــاح شــده اســت، نــک. 
Malek-Madani, F. (ed.) 2012. Unexposed, 40 Young Wom-
en Artists from Iran, Brussels. 
ــگاری،  ــوم ن ــای ق ــی در زمینه ه ــر غیرغرب ــر معاص ــش هن ــرای نمای ب

ــک. ن
Shatanawi, M. 2009. “Contemporary art in Ethnograph-
ic museums”, in A. Buddensieg and H. Belting (eds.), The 
Global Art World: Audiences, Markets, and Museums, 
Ostfildern: 368-84.

ضـــرورت مطــالعــه و گـــردآوری هنــر ایــرانی
۸۷



پی نوشت
1.     “Persia”

ــواری های  ــارة دش ــی درب ــت اندک ــته اس ــن شایس ــن مت ــدن ای ــش از خوان پی
ــه  ــن گفت ــدن مت ــر ش ــرای ترجمه پذی ــده ب ــای اتخاذ ش ــه و رهیافت ه ترجم
ــوان  ــاید بت ــم ش ــد، و ه ــک کن ــب کم ــر مخاط ــه درک بهت ــم ب ــا ه ــود، ت ش
ــن واژگان )دســت کم در  ــرای مشــکل ترجمــه ای ــی ب ــه رهیافت ــه آن ب ــر پای ب
ــه  ــزد ک ــا برمی خی ــواری از آنج ــید: دش ــری( رس ــی و هن ــای فرهنگ متن ه
ــام »  ــا ن ــاز ب ــرای فــرد ایرانــی و فارســی زبان، ســرزمین مــورد بحــث از دیرب ب
ایــران« شــناخته شــده اســت، ولــی بــرای غربی هــا از دوران یونــان باســتان تــا 
زمــان تغییــر رســمی نــام کشــور بــه Iran در ۶ دی ۱۳۱۳ خورشــیدی، ایــن 
ســرزمین مشــتقی از واژة مرتبــط بــا قــوم » پــارس« بــوده اســت کــه ضبــط 
آن در زبــان انگلیســی بــه صــورت Persia و صفــت مرتبــط بــا آن بــه صــورت 

ــت. Persian اس
اکنــون شــاید بتــوان بــرای هــر دو واژة Persia و Iran برابر » ایــران« را برگزید 
و بخــش بزرگــی از مشــکالت را حــل کــرد، ولــی بــه کار گرفتــه شــدن صفــت 
Iranian در معنــای جدیــد، در کنــار صفــت جــا افتاده تــر Persian همــواره 
واجــد مشــکالتی بــرای مترجمــان بــوده اســت. یــک رهیافــت بــرای ترجمــه 
ایــن دو صفــت را » کریــم امامــی« بدیــن شــکل مــی آورد کــه » ایــراِن رســمی 
ــوط  ــاد رســمی مرب ــن نه ــه ای ــم و آنچــه ب ــه می کنی ــی را Iran ترجم و دولت
ــه صــورت اضافه ملکــی، of Iran می خوانیــم... آنچــه  ــا ب می شــود، Iranian ی
بــه هنــر و فرهنــگ و تمــدن و زبــان ایــران مربــوط می شــود، بهتــر اســت بــه 
Persian ترجمــه شــود: Persian carpet... Persian literature« )کریــم 
ــی  ــر، ج۲، ص ۲۳۹( ول ــران: نیلوف ــه«، ته ــد ترجم ــت و بلن ــی، » از پس امام
ــت، دســت کم پاســخگوی  ــن رهیاف ــن ســادگی ها نیســت، و ای ــه ای داســتان ب

ــد باشــد: حــل مشــکل مــا نمی توان
چــرا کــه مــا )بــه ویــژه در ایــن جســتار( بــا صفــت Persian روبــرو هســتیم 
 Persian ــه در ــرای نمون ــه مفهــوم مجــرد اشــاره دارد )ب کــه همزمــان هــم ب
art(، هــم بــرای دوره هــای کامــاًل متفــاوت بــکار مــی رود )بــرای نمونــه بــرای 
هــر دو هنــر پیشا اســالمی و هنــر پسااســالمی(، و هــم بــرای مناطــق جغرافیایی 
گســترده و متفاوتــی کــه بــه مفهــوم اخــص کلمــه Iran نیســتند )بــرای نمونــه 
 Persian ــا ــود ی ــه می ش ــمیر بافت ــا کش ــرات ی ــه در ه Persian carpet ک

gardenهایــی کــه در هنــد و اســپانیا ســاخته می شــود(.
ــی« ]Iranian[ نیــز نهفتــه  پیچیدگــی بیشــتر حتــی در خــود صفــت » ایران
ــدرن  ــران م ــی ای ــای سیاس ــرای جغرافی ــاً ب ــت صرف ــه می بایس ــت، آنچ اس
ــی  ــود در زبان شناس ــر خ ــرد قدیم  ت ــع کارک ــه تب ــود، ب ــه ش ــر گرفت در نظ
ــر و  ــیار بزرگت ــه بس ــده منطق ــوارد دربرگیرن ــیاری م ــی، در بس و مردم شناس
ــاخه ای از  ــه ش ــاع ب ــی، در ارج ــه در زبانشناس ــرای نمون ــت: ب ــری اس متکثرت
ــیع،  ــتره ای وس ــود در گس ــراوان موج ــای ف ــی، زبان ه ــای هندواروپای زبان ه
از اوســتیا )Ossetia( و کردســتان گرفتــه تــا ازبکســتان و تاجیکســتان و 
ــی  ــد، و در مردم شناس ــرار می گیرن ــی ق ــای ایران ــام زبان ه ــر ن ــتان زی پاکس
ــده مــی  نیــز در بســیاری از مــوارد گویشــوران ایــن مناطــق، » ایرانــی« خوان

شــوند.
ــا  ــر کج ــت، ه ــه نخس ــد ک ــورت دی ــن ص ــل را بدی ــم راه ح ــن رو مترج از ای
ــن  ــا در مت ــاره  اند، صــورت انگلیســی آنه ــورد اش ــای انگلیســی م ــود واژه ه خ
ــون  ــر دو واژة Persia و Iran، چ ــرای ه ــن، ب ــود. همچنی ــه آورده ش ترجم
تقریبــاً همیشــه بــه مفهومــی سیاســی اشــاره دارنــد )و در اکثــر مــوارد مــراد از 
آنهــا نــام رســمی ســرزمین » ایــران« )فــارغ از مرزبندی هــای آن در دوره هــای 
متفــاوت، کــه در ایــن حــوزه، مــورد نظــر مــا نیســت( اســت(، برابــر » ایــران« 

آورده شــود.
بــرای دو صفــت پیشــگفته نیــز، هــر جــا واژه Persian بــه مفهــوم کلــی ایــران 
)و بطــور اخــص فرهنــگ و هنــر دیرپــای آن( اشــاره دارد، از برابــر » ایرانــی« 
اســتفاده شــود، و در جایــی کــه اشــاره ایــن صفــت مشــخصاً بــه دوره پیــش 
ــی، و  ــی و انگلیس ــی دو واژه فارس ــت از ریشه شناس ــه تبعی ــت، ب ــالم اس از اس

ــاری  ــاب » سبک شناســی معم ــه، کت ــع )و از جمل ــن منب ــز گزینــش چندی نی
ایرانــی« محمدکریــم پیرنیــا( واژه » پارســی« بــه عنــوان برابــر واژه انگلیســی 

بــه کار رود.
ــی از  ــه یک ــن ب ــن مت ــت کم در ای ــت دس ــن صف ــم ای ــورد Iranian ه در م
ــرای  ــانه )ب ــای زبان شناسانه مردم-شناس ــا معن ــدرن، ی ــی م ــای سیاس دو معن
نمونــه » اقــوام ایرانــی« / » ایرانی زبــان«( بــکار رفتــه اســت، از ایــن رو چــون 
مفهــوم آن از خــود متــن نوشــته آشــکار اســت و خــود نشــانی دقیق بــه مدلول 
ــاز هــم کمــاکان صفــت » ایرانــی« بــکار بــرده شــود )و بــه  خــود می دهــد، ب
توضیــح کوتاهــی بســنده شــود(. گفتنــی  اســت در کاربــرد اخیــر، در متــن، در 
ــکار  ــان شمال شــرق ب ــوام ایرانی زب ــه اق ــاره ب ــی« در اش ــت » ایران ــا صف دو ج
رفتــه اســت: در یــک جــا در تقابــل بــا »پارسی/ساســانی«، و در جــای دیگــر در 
ــا » تورانی/ترکســتانی«. اشــاره آن بــه زبان هــای ایرانــی ]شــرقی[ در  تقابــل ب
جــای دیگــر نیــز کــه نیــک آشــکار اســت. امیــد کــه ایــن چنــد خــط روشــنگر 
بــوده باشــد و آغــازی باشــد بــرای رســیدن بــه رهیافــت نهایــی کــه نگارنــدة 

ــت. ــم انتظار آن اس چش

2.   Islamic Iranian art
 Persian جــز در ایــن مــورد خــاص، در همــه جــای متــن، نویســنده اصطــالح
art را بــرای اشــاره بــه » هنــر ایــران« بــکار بــرده اســت، از ایــن رو جــز در ایــن 

مــورد، در باقــی مــوارد، » هنــر ایرانــی« ترجمــه عبــارت Persian art اســت.

3.     Knotted-pile carpet

4.     “Persian art”

5.     Persianisation

ــرز  ــا(، م ــون )آمودری ــه جیح ــرد رودخان ــه گرداگ ــتانی منطق ــام باس ۶.    ن
شــمالی افغانســتان )بــا تاجیکســتان و ازبکســتان( کــه برگرفتــه از نــام یونانــی 
ایــن رودخانــه، یعنــی Oxus اســت. » رابــرت بایــرون« بــرای کتــاب ســفرنامه 
 The( »نــام » ســفر بــه اوکســیانا ،)خــود بــه ایــران و افغانســتان )دهــة ۱۹۳۰
Road to Oxiana( را برگزیــد، کــه بــا نــام » ســفر بــه کرانه هــای جیحــون« 

بــه فارســی ترجمــه شــده اســت.

7.    Robert Byron (26 Feb 1905 – 24 Feb 1941)
ســفرنامه نویس، نویســنده، منتقد هنری و تاریخدان بریتانیایی.

8.      sweeping

9.      PersoCentral Asian

10.    EuroAmerican

11.    collecting

12.    material culture

13.    scholarship

14.    connoisseurship

15.    “Persian” imagery

16.    collective terms

۸۸
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17.    baggage

18.    Mughal paintings

19 “Indo-Persian” schools
در اینجــا بــه تبعیــت از صفــت Persian، ایــن عبــارت بــه » هندو-ایرانــی« 
برگردانــده شــد، و می تــوان کارکــرد آن در فرهنــگ و هنــر را برابــر عبــارت 
ــده  ــان دربردارن Indo-Iranian در حیطــه زبانشناســی دانســت کــه همزم

ــه اســت. ــی و همســانی های دو مقول ــه مکان مفهــوم فاصل

20.    palace of Mshatta

21.    arthistorical development

22.    historiography

23.    Marcel Dieulafoy (3 Aug 1844 - 25 Feb 1920)
باستان شــناس فرانسوی و حفار شهر شوش.

24.    “Art antique de la Perse” (1884-9)

25.    “Art in Spain and Portugal” (1913)

26.    Iberia
ــال، و  ــپانیا و پرتغ ــه اس ــا ک ــاره اروپ ــی ق ــوب غرب ــره ای در جن ــبه جزی ش

بخش هــای کوچکــی از فرانســه اســت.

27.    mediaeval

28.    primitive mosques

29.    Mudejar

30.    Asturias

31.    Castille

32.    Catalonia

33.    Benedictines

34.    to acclimatize

35.    Michele Amari (7 July 1806 – 16 July 1889)
تاریخــدان و خاورشــناس ایتالیایــی. در ایــران، بــه دلیــل برگردانــده شــدن 
بیشــتر منابــع از زبــان فرانســه یــا انگلیســی، ایــن نــام بــه صــورت آشــناتر 

» میشــل آمــاری« ضبــط شــد اســت.

36.    Ugo Monneret de Villard (16 Jan 1881– 4 Nov 1954)
باستانشــناس، خاورشــناس، منتقــد هنــری ایتالیایــی؛ گفتنــی اســت از نــام 
ــن  ــد، از ای ــاب وی فرانســوی بوده ان ــه اعق ــن پژوهشــگر آشــکار اســت ک ای

ــد. ــش فرانســوی آن ضبــط گردی ــه خوان ــر ب ــام نزدیک ت رو ن

37.    Geza de Francovich (28 Aug 1902– 24 Nov 1996)

تاریخدان هنــر ایتالیایی ]نام کوچک وی مجاری اســت[.

38.    Giovanni Maria D'Erme (12 Feb 1935 - 21 Dec 2011)
ایرانشناس، زبانشــناس و واژه شناس ایتالیایی.

39.    toponymy

40.    ‘Persian aura’

41.    Cappella Palatina in Palermo / [It] Cappella Palatina
نمازخانــه )Chapel( ســلطنتی کاخ نورمــن در پالرمــو سیســیل کــه بــا آمیــزه ای 
از ســبک های معمــاری بیزانســی، نورمنــی و فاطمــی، نمایانگــر حکومــت ســه 

فرهنگــی سیســیل در خــالل ســدة ۱۲ م. اســت.

42.    To effuse

43.    “Orient Oder Rom”
اشــاره بــه کتــاب مشــهور استریگوفســکی در ۱۹۰۱، کــه بــه نوعــی حملــة 
او بــه کتــاب » کتــاب تکویــن ویِنــی« )Die Wiener Genesis(، نوشــتة 
» فرانتــز ویکُهــف« )Franz Wickhoff(، تاریخدان هنــر حلقــه ویــن بــود. 
ویکهــف در ایــن کتــاب، منشــأ ســبک هنــر باســتان متآخــر را صرفــاً رومــی 
مــی دانســت. گفتنــی اســت کار ویکهــف توســط همــکاِر اینــک نامدارتــر او، 
» الوییــس ریــگل« )Alois Riegl(، بــا کتــاب » صنعــت هنــر روم متاخــر« 
)Spätrömische Kunstindustrie( در همــان ســال انتشــار کتــاب » 
ــرای دهه هــا ادامــه  ــا روم« دنبــال شــد، و ایــن بحــث و جدل هــا ب خــاور ی

پیــدا کــرد. بــرای آگاهــی بیشــتر از ایــن بحــث، نــک.
Foletti & Lovino (2018), “Orient oder Rom? History and 
Reception of a Historiographical Myth (1901-1970)”, ed. 
Ivan Foletti & Francesco Lovino, Roma: Viella Editrice

و
Elsner (2002), "The birth of late antiquity: Riegl and Strzy-
gowski in 1901," Art History 25 (2002), P. 371-373

44.    Josef Rudolph Thomas Strzygowski (7 Mar 1862 – 2 
Jan 1941)
تاریخدان هنــر لهستانی-اتریشــی، کــه بخاطــر نظریــات خــود دربــارة 
تاثیــر هنــر خاورمیانــه بــر هنــر اروپایــی )البتــه از دیــدی رادیــکال و حتــی 
نژادپرســتانه( مشــهور بــود. در برگردانــدن نــام وی، صــورت آلمانــی )و نــه 

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد نظــر ق اصــل لهســتانی آن( م

45.    “aura”

46.    distant

47.     contacts

48.    loan exhibitions

49.    A Survey of Persian Art (1938–9)

50.    Arthur Upham Pope (7 Feb 1881 – 3 Sep 1969)
دانش پــژوه، تاریخدان هنر و معماری آمریکایی.

51.   Phyllis Ackerman (1893 - 25 Jan 1977)

ضـــرورت مطــالعــه و گـــردآوری هنــر ایــرانی
۸۹



تاریخدان هنر، طراح داخلی و نویســنده آمریکایی.

52.   Ernst Herzfeld (23 Jul 1879 – 20 Jan 1948)
باستان شــناس و ایرانشناس آلمانی.

53.   André Godard (21 Jan 1881 – 31 Jul 1965)
باستان شــناس، معمار و تاریخدان هنر فرانسوی.

54.   westernfabricated elements

55.    counteractive effect

56.    Cordovan

57.     Oleg Grabar (3 Nov 1929 – 8 Jan 2011)
تاریخدان هنر و باستان شــناس فرانسوی.

58.     reassertion

59.    Muhammadan

60.    Muslim

61.    later Persia

62.     Yakov Ivanovich Smirnov (27 Apr 1869 - 23 Oct 1918)
 Jacob Ivanovich تاریخدان هنــر  روســی کــه همچنیــن در غــرب بــه

Smirnov مشــهور اســت.

63.    Siberia

64.    Persian

65.    Iranian
همانطــور کــه در ادامــه خواهیــم دیــد در اینجــا » ایرانــی« بــه اقــوام ســاکن 
ــی شــرقی  ــه زبان هــای ایران ــران اطــالق می شــود کــه ب در شــمال شــرقی ای

ــخن می گویند. س

66.   To remodel

67.   To model

68.   Persianate

69.   Turanian

70.   Ghorid / Ghurid

71.   Ernst Cohn-Wiener (25 Dec 1882 – 13 Apr 1941)
آلمانی. تاریخدان هنر 

72.   interpretations

73.   New Persian

ــان  ــا دو زب ــان » فارســی« پــس از اســالم )در ســنجش ب ــه زب اشــاره ب
پارســی  ]پهلــوی[ و »  میانــه«  پارســی  ایــران، »  اســالِم  از  پیــش 
ــان  ــن زب ــه ای ــی ادام ــه نوع ــروزی ب ــی ام ــان فارس ــه زب ــتان«(، ک باس

ــت. اس

74.   canon

75.   Richard Nelson Frye (10 Jan 1920 – 27 Mar 2014)

76.    “Greater Iran”

77.    the Association for the Study of Persianate Societies (ASPS)

78.   Bernard O’Kane (1950 - )

79.   double-adjective

80.   hybrid term

81.   EuroAmerican

82.    figurative

83.   minor arts

84.   arts and crafts

85.   genre

86.   To Euro-Americanize

87.    juxtapositions

88.   constructs

89.   Ukiyoe prints’ painters
جنبشــی در مردم نــگاری ژاپنــی در ســده های شــانزدهم و هفدهــم کــه هــدف 
آن ارضــای ذوق عامــه )بــه ویــژه اقشــار پیشــه ور و ســوداگر( بــود. صحنه هــای 
ســیرک و شــعبده بازی و چهــره بازیگــران و روســپیان از مهمتریــن موضوع هــای 

اینگونــه نقاشــی ها بودنــد. ]دایــره المعــارف هنــر، روییــن پاکبــاز، ص ۵۷[

90.   codicology

91.    bias

92.   periphery

93.    the Delhi Sultanate
مجموعــه  ای از پنــج سلســله مســلمان در هنــد کــه بــر دهلــی و مناطقــی از 
شــمال هنــد فرمــان راندنــد و در ۹۳۲ ه/ ۱۵۲۶ م بــا گســترش امپراتــوری 

گورکانــی هنــد از میــان رفتنــد.
94.    show display

95.    roughly-woven

۹۰
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