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صالح طباطبايي

مقدمه
يکي از آثاري که در ساليان اخير دربارة هنر و معماري اسالمي انتشار يافتـه و بـا اسـتقبال
شايان جمع گستردهاي از مخاطبان ،شامل کارشناسان و عالقهمندان ايـن رشـته ،مواجـه شـده،

کتاب اسالم :هنر و معماري 1،با مقاالتي از بيست تن از هنرپژوهان معاصر ،زير نظـر مـارکوس

هاتشتاين 2و پيتر دليوس 3است .شايد بتوان گفت که آنچه توجه مخاطبان را بيش از همـه بـه
اين کتاب معطوف ساخته برخي ويژگيهاي کمابيش متفرّد آن است ،از جمله اينکه در تـأليف

آن جمعي از نامورترينهاي اين حوزه ،نظير ُالگ گرابار 4از دانشـگاه پرينسـتون ،شـيال بلـر 5و
جانتان بلوم 6از دانشگاه بوستون )باستن( ،ماريانه باروکاند  7از دانشگاه پاريس و مقدم اشـرفي
از دانشگاه دوشنبه شرکت داشتند .ديگر آنکه کتاب با صدها تصـوير و عکـس تمـامرنگـي در
کنار بررسي سير تطور تاريخي سرزمينهاي اسالمي ،اَشکال متنوع بيان هنري را در معمـاري و
هنر اسالمي از بدو ظهور اسالم در سدة هفتم م تا زمان حاضر ،در محدودة جغرافيايي وسـيعي
شامل سوريه و فلسطين ،عراق ،ايران ،مصـر ،تـونس ،اسـپانياي اسـالمي )انـدلس( ،مـراکش و
مغرب ،آسياي ميانه ،هند و عثماني ،پي مـيجويـد ،و حـاوي تـازهتـرين يافتـههـاي تـاريخي،
باستانشناختي و هنري در اين باره است.
رسم معمول دهههاي اخير در نگارش بسياري کتابها دربارة هنـر و معمـاري اسـالمي در
اين اثر نيز تمام و کمال به کار بسته شده ،و اين شيوه ،چنانکه اشاره شد ،همانـا مطالعـة سـير
تطور تاريخي در سرزمينهاي اسالمي با توجه ويژه به خاندانهاي حاکم و ريشههاي فرهنگـي
* گنجينه؛ شماره 2؛  .1389اين مقاله ،نقدي است بر کتاب اسالم :هنر و معماري؛ زير نظر مارکوس هاتشتاين و پيتر دليوس.
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و تاريخي همچون خاستگاهي براي تجلي گونههاي متمايزي از اَشکال و صورتهـاي هنـري در

اين سرزمينها است .با آنکه ممکن بود اتخـاذ چنـين شـيوهاي در تـأليف کتـاب اسـالم :هنـر و
معماري از مزيتهاي آن به شمار رود ،جاي بس شگفتي است که در همين بخـشهـاي مربـوط

به مرور تطورات تاريخي و فرهنگي مرتبط با معماري و هنر اسالمي ،عمدة لغزشها و خطاهـاي

فاحش کتاب روي داده ،هر چند که ساير بخشهاي کتاب نيز از خطا برکنار نبوده است.
در اين گفتار برآنيم که به شمهاي از مهمترين لغزشهاي موجود در اين کتاب ،که يکـي از
آخرين فراوردههاي هنرپژوهي غربي در معماري و هنر اسالمي است ،اشاره کنيم .در پايان ،بـه
يکي از بزرگترين مزيتهاي کتاب نيز اشاره خواهيم کرد.
 .1بيدقتي در گزارش تاريخ و خطا در نقل مطالعات تاريخي
گزارش نادقيق تاريخ از مواردي است که بارها در کتاب به آن برمـيخـوريم .ايـنگونـه از
خرد متغيـر اسـت ،بـه صـورتهـاي
بيدقتيها ،که دامنهشان از خطاهاي فاحش تا لغزشهاي ُ
مختلفي روي داده است ،از جمله خلط ميان شخصيتهاي تاريخي که نظـر بـه فراوانـي آن در
کتاب ،بخش مجزايي را به آن اختصاص خواهيم داد )بخـش چهـارم( .در آغـاز ،بـه ذکـر دو
نمونه از »عدم دقت در گزارش تاريخ« بسنده ميکنيم.
الف( مارکوس هاتشتاين در مقالة »اسالم ،دين جهاني و قدرت فرهنگـي« )فصـل نخسـت
کتاب( مينويسد:
»عربها در 637م ]16ق [.تيسفون را فتح کردنـد ،و پـس از آن بـه ويرانـي افتـاد ،چـون
مسلمانان صدر اسالم به دليل شکوه بيش از اندازة شهر نميخواستند از آن استفاده کنند«.8
اين ادعا که تيسفون ،پس از فتح آن به دست عرب رو به ويراني نهاد ،چه آنـان بـه سـبب
عظمت زياده از حد شهر نميخواستند از شهر استفاده کننـد ،بهـرهاي از صـحت نـدارد؛ زيـرا
مآخذ موثق تاريخي بيان ميکنند که مسلمانان پس از فتح شهر در کاخ تيسفون )قصـر ابـيض(
فرود آمدند و ايوان آن را نمازخانه گردانيدند ،و اين در حالي بود که در آن ايـوان لوحـههـايي
مصور از نقوش برجستة آدميان و اسبان بود ،ولي آنها را از جا برنداشتند ،و به حال خود رهـا
کردند .مثالً طبري در تاريخ خود در اين باره مينويسد:
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»سعد ابن ابيوقاص ]سپهساالر عرب[ به قصر ابيض در آمد و ايوان را نمازخانه گردانيد و
در آنجا تمثالهايي گچي بود که آنها را از جايشان تکان نداد«.9
طبري ،در ادامه ،روايت ديگري از اين رويداد تاريخي ذکر ميکند:
»چون سعد به مداين )تيسفون( وارد شد و خلوت شهر  10را ديد و به ايوان کسري رسيد،
پيش رفت و اين آيات قرآن را خواند» :چه بسيار باغها و چشمهسارها از خود برجاي نهادند و
کشتزارها و خانههاي نيکو و نعمتي که درآن سرخوش و شادان بودند؛ چنين بود که آنها را به
قومي ديگر به ميراث داديم« ،11و در آن ايوان نمار فتح گزارد ...و آنجا را مسـجد گردانيـد ،در
حالي که تمثالهايي گچي از آدميان و اسبان در آن بود؛ ولي نه او و نه مسـلمانان از آن امتنـاع
نکردند و تمثالها را به همان حال باقي نهادند«.12
محققان معاصر نيز چنين گزارشهايي را در آثار خويش نقل و تأييد کردهاند؛ مثالً در يکي
از اين آثار آمده است:
»مسلمانان عربي که در عراق ساکن شدند ،از نقاط اولية يکتاپرستي در حجاز فاصلة زيادي
داشتند .در آغاز ،عبادات مسلمانان ،از جملـه گردهمـاييهـاي نمـــاز جمعـه ،مـيبايسـت در
ساختمانهاي اداري ضبط شده از ايرانيان ـ از قبيل تاالر بار علم ساساني

13

يا ايوان در تيسفون

ـ برگزار ميشد«.

14

از آنچه گذشت آشکارا برميآيد که مسلمانان صدر اسالم نه تنهـا در تيسـفون و کـاخ آن
مستقر شدند و ايوان کاخ را نمازخانه گردانيدند ،بلکه نقوش و آرايههاي شـکوهمند آن را نيـز
حفظ کردند 15.حال بايد پرسيد که چگونه ممکن است آنان »به دليل شکوه بيش از اندازة شهر
نخواسته باشند از آن استفاده کنند« و اين سبب ويراني شـهر بـوده باشـد .آري ،تيسـفون طـي
سدههاي بعدي مرکزيت و اهميتش را در مقام پايتخت پيشين ساساني از دست داد ،و بـا بنـاي
بغداد )در  145ق (.به امر منصور ،دومين خليفة عباسي ) 158-136ق ،(.و تعيين آن بـه عنـوان
مرکز خالفت ،اهميت تيسفون يکسره تحت شعاع قرار گرفت ،تـا جـايي کـه منصـور )يـا بـه
احتمال بيشتر ،هارونالرشيد( ايوان کاخ آن را براي تهية مصالح بناهاي بغـداد ويـران کـرد 16،و
آنچه بر جاي ماند »طاق کسري« خوانده شد.

17

ب( مارکوس هاتشتاين ،در بخشي از کتاب دربارة تاريخ سلسلههـاي اسـالمي مرابطـون و
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موحدون در اسپانياي اسالمي )اندلس( و مغرب ،بيدقتيهايي در نقل تاريخ دارد؛ از جملـه در
خصوص تاريخ دولت موحدون ) 668-515ق (.و پيشواي معنوي و سياسيشـان ،محمـد ابـن
تومرت )درگذشتة524ق ،(.از مدعيان معروف مهدويت و مؤسس دولت موحدون ،مينويسد:
»ابنتومرت دستگاه حکومتي و اجرايي ،سخت مبتني بـر سلسـله مراتـب ،تأسـيس کـرد...
مهدي در رأس با شورايي متشکل از ده رئيس قبيله ،بـه همـراه چهـل نماينـده از قبايـل بربـر
وابسته ،احاطه شده بود«.

18

اما با رجوع به مآخذ تاريخي19 ،روشن ميشـود کـه گـزارش نويسـنده از دقـت چنـداني
برخوردار نيست ،چه در تاريخ و منابع موثق آمده است:
»پس از تکميل بيعت ،ابنتومرت که تا اين زمان فقط امام خوانده ميشد ،و از اين پـس ،بـه
مهدي ملقب گشت ،پيروان خود را به ترتيب مصاحبت و خدمت ،حد سرسپردگي يـا وابسـتگي
قبيلهاي و غيره به طبقاتي تقسيم کرد .نخستين دهنفر از مالزمان خود را که اول بار بيعت کردنـد
و از مهاجران اوليه بودند »اهل عشره« ناميد ...دومين گروه را »ايت خمسين« يا »اهـل خمسـين«
ناميد که مرکب از رؤساي قبايل مختلف بودند ...هفتاد نفري که پس از خمسين به وي گرويدند
»اهل سبعين« نام نهاد .اين سه طبقه از مخلصترين و مقتدرترين ياران ابنتومرت بودند.

20

چنانکه مشهود است ،نويسندة مقاله نه تنها سلسلهمراتب دستگاه موحدون را به دقت تبيين
نکرده ،بلکه به جاي »ايت خمسين« يا طبقة پنجاهنفري از رؤساي قبايل از چهل نماينده سـخن
به ميان آورده است.

وقوع خطا در نقل مطالعات تاريخي نيز از موارد عجيبي است که در کتـاب اسـالم :هنـر و

معماري با آن روبهرو ميشويم .مثالً يکي از نويسندگان در بازگويي فرضـية هـاينتس هـالم،21

استاد تاريخ اسالم در دانشگاه توبينگن ،دربارة ريشة واژة اندلس به خطاي شگفتانگيزي دچار
شده است؛ او مينويسد:
قلمرو اسالمي اسپانيا به »اندلس« معروف بود ،که )بـه رأي هـاينتس هـالم( از واژة گـوتي
 landahlautsبه معناي بيزمين اشتقاق يافته است.

22

با مراجعه به اصل مقالة هالم 23و برخي ديگر از آثاري که فرضـية او را توضـيح دادهانـد،

24

خطاي فاحش نويسندة مقاله روشن ميشود .هالم در مقالـهاش پيشـنهاد کـرده اسـت کـه واژة
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»اندلس« از يک کلمة فرضي گوتي به صورت  landahlautsبه معناي »قرعة زمين «25معـادل
ترکيب التيني معروف  ،Gothica sorsلفظاً به معنـاي »قرعـة گـوتي« و اصـطالحاً بـه مفهـوم
»پادشاهي گوتها« برگرفته شده است )از آنجا که گوتها ،چون پيشنيان ژرمنيشان ،اراضـي
متصرفة خود را از طريق قرعهکشي ميان اميرانشـان تقسـيممـيکردنـد ،مملکـت گـوتي چنـين
خوانده ميشد( .پس بنا بر اين نظريه ،واژة پيشنهادي بر سرزمينهاي گوتها که به ايـن شـيوه
تصاحب ميشد ،اطالق ميگشت ،و ميبايست همين کلمه پس از تعريـب بـا افـزودن حـرف
تعريف »ال« ،به عربي راه يافته باشد.

26

از آنچه گذشت روشن ميشود که نويسندة مقاله احتمـاالً از فرضـية هـالم آگـاهي کامـل
نداشته و واژة پيشنهادي او را به جاي »قرعة زمين« به »بيزمين« برگردانده است.
 .2نسبتهاي نادرست

از ديگر کاستيهاي کتاب اسالم :هنر و معماري آن است که پارهاي از آموزهها يا باورهـاي

ناروا را به اسالم يا برخي از شخصيتهاي اسالمي منتسب ميسازد ،و در بيان اين نسبتها بـه
هيچ مأخذ يا منبع موثقي استناد نميکند .در اينجا به ذکر دو نمونه اکتفا ميکنيم:
الف( در تاريخ سلطنت ابويوسف يعقوب ) 595-580ق (.از مقتدرترين فرمانروايان سلسلة
موحدون در اندلس و مغرب ،چنين آمده است:
»سلطان ابويوسف فرمود تا جامههاي زربافت و سيمبافت را از لباسخانـة دولتـي بـه زيـر
قيمت بفروشند و زنان را از پوشيدن جامههاي حرير يا مزين به گلدوزي منع کرد ،چه بر طبق
تعاليم قرآن ،تجمل فقط در بهشت برين روا بود«.

27

اين ادعاي غريب که قرآن ،تجمل را تنها در بهشت برين مجاز شـمرده اسـت ،بهـرهاي از
صحت ندارد .در آيات متعددي از قرآن ،بهرهگيري از جامههاي فاخر و زيبا و زيورها نـه تنهـا
روا که نعمتهايي الهي و شايستة سپاسگزاري دانسته شده است؛ مثالً در آية  26سورة اعراف
ميخوانيم:
»اي فرزندان آدم! برايتان لباسي فروفرستاديم )پديدآورديم( تا هـم شـما را بپوشـاند و هـم
ماية تجمل باشد«.
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يا در همين سوره ،آية  ،32چنين مذکور است:
»بگو چه کسي زينت الهي را که براي بندگانش پديـد آورده و رزق پـاکيزه را حـرام کـرده
است؟ بگو اينها در زندگي دنيا براي مؤمنان و روز رستخيز تنها از آنِ ايشان است«.

در مواضع ديگري از قرآن )مثالً نمل 14:و فاطر (12:استفاده از زيورها و بر تن کردن آنها

از نعمتهاي خداداد و سزاوار شکرگزاري شمرده شده است.

اما آن ادعاي ديگر که دولت موحدي زنان را از پوشيدن جامههاي ابريشمين منع مـيکـرد،
مسلم نيست ،با رأي همة مـذاهب اسـالمي ،از شـيعه و اهـل
گذشته از آنکه به لحاظ تاريخي ّ
سنت ،سازگار نمينمايد؛ چه ايشان ،به اجماع ،پوشيدن لباس حرير و زربافت را ،چه در نماز و
چه در غير آن ،براي زنان جايز شمردهاند.

28

ب( در بخش ديگري از کتاب ،بـه ابـنرشـد ) 595-520ق (.بزرگتـرين فيلسـوف عـرب
اندلسي آرايي نسبت داده شده است که حتي دشمنانش ،که او را تکفير ميکردند ،به او منتسب
نساختند! در جايي نويسنده چنين مدعي شده است:
...مهمترين فيلسوف اسالمي ،ابنرشد که علماي شريعتمدار ،عمدتاً به دليل نظريـهاش در
باب تغييرناپذيري جهان ،خصومت شديدي با او داشتند...29
و در همان صفحه ،ذيل تصويري از تمثال ابنرشد در قرطبه )کوردوبا( ،چنين گفته است:
»تعاليم او )ابنرشد( دربارة ازليت )بيآغازي( جهان و انکـار وجـود مسـتمر روح پـس از
مرگ به نزاع سخت او با شريعتمداران مسلمان کشيده شد«.

30

نخست بايد دانست که نظريهاي در باب »تغييرناپذيري جهان« نه از سـوي ابـنرشـد ابـراز
شده ،و نه کسي ،جز نويسندة اين مقالة کتاب ،آن را به او منتسب ساخته اسـت! امـا در اظهـار
نظر دوم ،نويسنده خطاي پيشيناش را اصالح کرده ،ولي نسبت نارواي ديگري به ابنرشد داده
است ،و آن انکار تداوم وجود روح )نفس( پس از مرگ است ،چه ابنرشد ،چـون بسـياري از
فيلسوفان مشّايي ،به بقاي روح پس از مرگ قايل بود و هرگز آن را انکار نکرد .خود ابـنرشـد

در تهافت التهافت با اين جمالت کتابش را پايان ميدهد:

غزالي فيلسوفان را در سه مسئله تکفير کرده است .1:در قـول بـه بـيآغـازي جهـان ،امـا

مقصود فيلسوفان از اين نام غير از آن است که متکلمان ايشان را به سبب آن تکفيـر کـردهانـد.
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مقصود ايشان از بيآغازي آن چيزي نيست که داراي علتي نباشد بلکه آن چيزي است که زمان
وجودش را آغازي نيست .2 .در انکارشان آگاهي خدا را به جزئيات؛ اين گفتـه عقيـدة ايشـان
نيست .3 .در انکارشان معاد جسماني را؛ اين مسئله نزد ايشان از مسايل نظـري اسـت و خـود
غزالي در جاهاي ديگري ،غير از کتابش ،در تکفير به اجماع ترديد کرده است.

31

پس آشکار ميگردد که نويسنده به جاي »انکار معاد جسماني« ،به خطا ،آموزة انکار بقـاي
روح را به ابنرشد نسبت داده که يکسره مغاير با رأي واقعي اوست.
 .3برابرنهادههاي نابرابر!
يکي ديگر از اشکاالت کتاب استفاده از معادلهاي غيردقيق در برابر واژگان و اصـطالحات
مختلف است .از نمونههاي بس جالب و در عين حال ،عجيب موردي است که در آن ،نويسنده
در برابر مفهوم مورد نظرش از »توحيد« ،واژة »شرک« را همچون برابرنهادة آن ذکر کرده است!
در اين بخش از کتاب چنين ميخوانيم:
»...توحيد« )شرک( – در اين مورد يعني متحدساختن صفات )مجزايي( که گرد آمدهاند تـا
)از اجتماع آنها( ذات واحد و يگانه حاصل آيد ،به بيان ساده ،يگانگي خدا-
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 .4خلط ميان شخصيتهاي تاريخي
خطا در معرفي هويت شخصيت تاريخي مورد نظر يا اشتباهگرفتن کس ديگري به جاي او
از کاستيهايي است که بارها در کتاب با آن مواجه ميشويم .در اينجا سه نمونـه از ايـن نـوع
خطا را ذکر ميکنيم:
الف( در معرفي عبداهللا ابنياسين جزولي ،فقيه مالکي معروفي که بـا اسـتقرار در ميـان قبايـل
بربر مراکش بنياد سلسلة مرابطون ) 541-448ق (.را در مراکش و مغرب اقصا و اندلس بنياد نهـاد،
نويسندة مقاله در جايي از متن به خطا او را علـي ابـنياسـين خوانـده )ص ،(245ولـي هـم او در
صفحة بعدي در جدول تاريخي حاشية کتاب نام عبداهللا ابنياسين را به درستي ذکر کرده است:
»فقيه مالکي ،علي ابنياسين ،اين وظيفه را بر عهده گرفت و بيدرنگ دست به کار شد ...او
رباطي را چـون دژي مرکـزي در برابـر بخـش مرکـزي آفريقـا تأسـيس کـرد ...ايـن جمعيـت
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رياضتکشان جنگاور خود را المرابطون ناميدند«.
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ولي در صفحة بعدي چنين آمده است:
»جنبش مرابطون در مغرب تحت رهبري عبداهللا ابنياسين به وجود ميآيد«.

34

ب( در موضع ديگري ،در تبيين زمينههاي نبرد قدرت ميان اعضاي خاندان بنونصـر ،کـه از
 634ق .تا  897ق .در غرناطه )گرانادا( در جنوب اسپانيا حکومت کردند ،به نزاع ميان همسران
ابوالحسن )موالي حسن( ،پدر آخرين شاه خاندان بنونصر ،پرداخته است:
در حقيقت ،در کاخ نبرد قدرتي ميان شهبانو فاطمه و سوگلي مسيحي شاه ،ثريا ،در جريـان
بود .وانگهي ،موالي حسن در خصوص حق جانشيني سلطنت قصد داشت که پسران ارشـدش
را به نفع فرزندان ثريا کنار گذارد.

35

ولي با رجوع به مآخذ تاريخي آشکار ميشود که نام شهبانوي موالي حسن نه فاطمه ،بلکه

عايشه ملقب به »حرّه« بود .محمد عبداهللا عنان در کتاب معروفاش ،تاريخ دولت اسـالمي در

اندلس ،در اين باره مينويسد:

»عايشه ملقب به حرّه ،شهبانوي غرناطه ...،براي همسرش ،امير ابوالحسن ،دو فرزند به دنيـا

آورد :ابوعبداهللا محمد و ابوالحجاج يوسف ...عايشه طبعاً ميپنداشت که سلطنت بـه پسـرانش
ميرسد ،اما حادثهاي تحقق اين اميد مشروع را به خطر افکند ...سلطان بار دوم با دختر نصراني
زيبايي که در روايت اسالمي ،به »ثرياي رومي« معروف است ،ازدواج کرد ...او کـه در جـواني
در يکي از جنگها اسير شده و پس از آنکه به اسالم گرويده بـود ،بـه ثريـا معـروف گشـت.
ابوالحسن شيفتة او شد و چندي نگذشت که با او وصلت کـرد و او را بـر همسـرش ،شـهبانو
عائشه ،ترجيح داد«...

36

پ( شايد گمان رود که نويسندگان کتاب به سبب ناآشنايي با مآخذ اصلي مربوط به تاريخ
سرزمينهاي اسالمي به چنين لغزشهايي درافتادهاند ،اما بايد گفـت کـه نظيـر ايـن خطاهـا در
خصوص برخي از شخصيتهاي تاريخي اروپايي نيز روي داده است؛ مثالً در کتـاب ،سـاخت
الکاثار

37

)القصر( -متعلق به دورة مسـيحي در اشـبيليه )سـويل( اسـپانيا -بـه يکـي از شـاهان

آراگون به نام پدروي سوم در سدة سيزدهم م .نسـبت داده شـده ،و نويسـنده او را ملقـب بـه
»ستمگر« معرفي کرده است:
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»در محلة الکاثار مسيحي که در زمينهاي خاص خود برافراشته است و قدمتش عمـدتاً بـه
زمان شاه پدروي سوم ،ملقب به »ستمگر« ،شاه آراگـون )1285-1276م (.مـيرسـد .ايـن شـاه
ستايشگر بزرگ معماري اسالمي بود«...

38

اما بايد گفت که الکاثار در سدة چهاردهم م .و به امر پـدروي اول )1369-1350م ،(.شـاه
کاستيل ،ساخته شد ،و هماوست که به »ستمگر« ملقب بود!
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 .5ضبط ناهمگون اَعالم
کاستي ديگري که بارها وقوع آن را در کتاب ميتوان شاهد بود ،ضبط ناهمگون يا نادرست
نامهاي خاص اسالمي است؛ مثالً در دو مقالة مختلف ،نام شخصيت واحـدي بـه دو صـورت
متفاوت ضبط شده يا اساساً برخي نامهاي خاص به صـورت نادرسـت ضـبط شـده اسـت .در
اينجا از چند نمونه ياد ميکنيم:
در مقالة ناتاشا کوبيش 40دربارة معماري دوران امويان اسپانيا ،نـام حاجـب )صـدر اعظـم(
خليفه حکم دوم ،جعفر مصحفي )درگذشتة 372ق (.بـه صـورت  Yafar al-Mushafiضـبط
شده ،حال آنکه همين نام در مقالة ديگري به قلم مارکوس هاتشتاين بـه صـورت Jafar al-
41

 Mushafiآمده است.
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ضبط نام جعفر با آوانگاري نادرست  Yafarبار ديگر در ضـبط نـام ابـوجعفر احمـد ابـن
سليمان ،ملقب به المقتدر باهللا ،دومين فرمانرواي ) 476-422ق (.خاندان بنيهود در سرقسـطه
)ساراگوسا( که کاخ معروف الجعفريه را در آنجا بنياد نهاد ،ظاهر شده است.
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در موضع ديگري ،نويسنده واژة اسپانيولي Mudejarرا برگرفته از واژهاي عربي ،کـه آن را
به صورت  mudayyanآوانگاري کرده ،دانسته است 44،حال آنکه ميدانـيم واژة اسـپانيولي از
کلمة عربي َ d
»مدجّن« ) (mudajjanبرگرفته شده است.
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ضبط نادرست اَعالم بار ديگر در نام جانشين مستنصر ) 676-647ق ،(.خليفهاي از خاندان
بنوحفص در تونس ،روي داده است .در اينجا نام جانشين مستنصر بـه صـورت al-Warhiq

ذکر شده 46،که بايستي الواثق ) (al-Wathiqضبط ميشد.
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سخن پاياني

آنچه گذشت شمهاي از برخي کاستيهاي کتاب اسالم :هنر و معماري بود .اما همة اينهـا

به اين معنا نيست که بايد کتاب را سراسر نامعتبر و مغلوط پنداشت يا آن را عاري از هر فايـده
يا نکتة ثمربخشي گمان برد .در واقع ،کتاب ،از پـارهاي جهـات ،معـرّف پيشـرفتي در رويکـرد
هنرپژوهي غربي به هنر اسالمي است .نسل پيشين هنرپژوهان غربي ،غالباً تحت تأثير اشتهار و
فرازدستي پيشگامان اين رشته ،يعني کساني چون تامس واکر آرنولد ،(1930-1864) 47هنرپژوه
و خاورشناس نامور انگليسي ،با قبول فرضياتي نامdتيقّن به منزلة اصول موضوع حـاکم بـر هنـر
مسلمانگاشـتن ايـن فرضـيات غيرقطعـي ظهـور نـوعي
اسالمي به اين هنر مينگريستند .پيامد ّ

همداستاني يا اتفاقنظر قاطع ميـان ايشـان در خصـوص دعـاوي شـبههآميـزي چـون »تحـريم
صورتگري جانداران در شريعت اسالمي« بود .نگارندة اين سطور پيشتر در مقالة مسـتقلي بـه
اين موضوع پرداخته است 48.اما چنين مينمايد که برخـي از نويسـندگان کتـاب مـورد بحـث،
دستکم تا حد مقبولي ،خويش را از بند اين فرضيههاي کهنه ولي پايدار رهانيده باشند .شـاهد
صدق اين مدعا مقالة ُالگ گرابار با عنوان »هنــر و فرهنگ در جهان اسـالم« در همـين کتـاب
است .در اينجا او دربارة بازنمايي تجسمي جانداران در هنر اسالمي مينويسد:
»در خود قرآن ،هيچ بيان رسمياي در مخالفت با چنين بازنماييهـايي نيسـت ،و اجمـاعي
همگاني حاصل شده است که آنچه ميتوان »تمثالگريـزي« 49مسـلمانان ناميـدش )در مقابـل
»تمثالشکني« 50که مستلزم تخريب شديد تمثالها است ،امـري کـه بـه نـدرت ولـي غالبـاً در
دورههاي متأخر روي داد( عدم رغبت به کاربرد چنين تمثالهايي بود ،در قياس با تمثالسـازي
ديني مايهور معهود در مناطق مديترانه و ايران يا بعداً ،در هند و آسياي ميانه .در آغاز ،اين عدم
رغبت و بيميلي امري اجتماعي و روانشناختي بود نه عقيدتي ،ولي در طول سدهها ،توجيهات
عقالني يافت ،و از بسياري عبارات و آموزههاي قرآني براي چنين توجيهاتي استفاده شد] ...بـه
اين ترتيب[ بازنمايي حيات در هنر از سوي متکلمان ])فقيهان([ چون بتپرستي جلوه کـرد و،
در نهايت ،حرام شمرده شد«.
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اما »اجماعي همگاني« که گرابار در اينجا از آن سـخن گفتـه ،اتفـاقنظـري اسـت کـه در
گفتمان هنرپژوهي غربي شکل گرفته است ،چنانکه در اثر پيشيناش از »اتفاق نظـري در حـال
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شکلگيري« سخن گفته بود:
»در اين مورد ،اتفاقنظري در حـال شـکلگيـري اسـت کـه اسـالم ،در آغـاز ،بـا نمـايش
موجودات زنده رسماً مخالفتي نداشته اسـت ...امـا حتـي اگـر مخـالفتي بـا نمـايش ايـنگونـه
موضوعها وجود نداشته ،دستکم نوعي بيزاري از گونة بازنماييها موجود بوده کـه زادة رسـم
اجتماعي موجود در جامعة اسالمي از قرن هشتم ميالدي به بعد بوده است«.

52

هرچند ممکن است که اين اجماع متأخر ،از برخي جهات ،هنوز با حقيقـت کامـل فاصـله
داشته باشد و با آنکه چنين اجماعي در همة آثاري که دربارة هنر اسالمي به نگارش درميآيد،
هنوز انعکاس فراگيري نيافته است ،بايد آن را ،چنانکه گذشت ،پيشرفتي در رويکرد هنرپژوهي
غربي به هنر اسالمي برشمرد و از آن استقبال کرد.
پينوشتها
1. Markus Hattstein and Peter Delius (eds.): Islam: Art and architecture,
KÖnemann, printed in Italy, 2004, 640p.

کتاب در اصل با عنوان  Kunst und Architekturبه آلماني نوشته شده بود ،که بعداً به کوشش
هشت مترجم به انگليسي برگردانده شد.
2. Markus Hattestein
3. Peter Delius
4. Oleg Grabar
5. Sheila S. Blair
6. Jonathan M. Bloom
7. Marianne Barrucand
8. “Ctesiphon was conquered by the Arabs in 637, and subsequently fell into
decay, since the early Muslims did not wish to use the city because of its excessive
splendor.” (Markus Hattestein et al: Islam: Art and architecture, p.33).

حرکهـا«) .محمـد
» .9و نزل سعد القصر االبيض و اتّخذ االيوان مصلّي و إنّ فيه تماثيل جـصّ فمـا ّ

ابنجرير طبري :تاريخ ،ج ،4ص .(14

 .10خلوت شهر تيسفون از آن رو بود کـه يزدگـرد سـوم بـه همـراه اطرافيـانش ،پـيش از ورود

مسلمانان به شهر ،به حلوان )پيروز کواد( ،در جنوب سرپل زهاب کنوني ،گريختـه بـود ،و تيسـفون بـه

صلح به تصرف مسلمانان درآمد و مقاومتي صورت نگرفت )نک :جمشيد کرشاسپ چوکسـي :سـتيز و

سازش ،ترجمة نادر ميرسعيدي ،صص.(28-27
 .11الدخان.28-25 :
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» .12لما دخل سعد المدائن فرأي خلوتها و انتهي إلي إيوان کسري ،أقبـل يقـرأ »کـم ترکـوا مـن
جنات و عيون «...و صلّي فيه صالة الفتح ...و اتّخذه مسجداً و فيه تماثيل الجص ،رجال و خيـول ،و لـم
يمتنع و ال المسلمون لذلک و ترکوها علي حالها«) .همان ،ج ،4ص.(16
 .13تاالر بار عام ساساني )به طول  83/66پا( ،با سقفي گنبـدي بـه ارتفـاع  93/18پـا ،در محلـة
اسبانبر تيسفون بر کرانة شرقي دجله قرار داشت .سـاخت آن را معمـوالً بـه خسـرو انوشـيروان نسـبت

دادهاند .امروز بخشهايي از اين بنا هنوز بر جاي است )به نقل از جمشيد کرشاسب چوکسـي :سـتيز و

سازش ،ترجمة نادر ميرسعيدي ،ص .(197

 .14جمشيد کرشاسب چوکسي :ستيز و سازش ،ترجمة نادر ميرسعيدي ،صص.117-116
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کرد ،و تا دو قرن پس از آن ،نقشها و تزيينات آن بر جاي بود« )دايرة المعارف فارسي ،ذيـل »مـداين«،
ج ،2ص .(2715
 .16دايرةالمعارف فارسي ،ذيل »مداين« ،ج ،2ص .2715

 .17در 1888م با طغيان دجله ،نماي شمالي کنار ايوان ،که آجرهـاي آن را از پـي بيـرون کشـيده
بودند ،فروريخت )به نقل از همان مأخذ ،همانجا(.
18. “Ibn Tumart established a strictly hierarchically structured governmental
and administrative apparatus… The Mahdi at the head surrounded himself with a
council of 10 tribal chiefs, with 40 delegates of the affiliated Berber tribes.” (M.
Hattestein et al: Islam: Art and Architecture, p.249).

 .19مثالً نک :ابن االثير :الکامل في التاريخ ،ج ،1ص .571

 .20دايرةالمعارف بزرگ اسالمي ،ج ،3ذيل »ابنتومرت«؛ دايرةالمعارف فارسي ،ذيل »موحدون«.
21. Heinz Halm
22. “The territory of Islamic Spain was known as al-Andalus, which (according
to Heinz Halm) is derived from the Gothic word for “landless”, landahlauts” (M.
Hattestein et al: Islam: Art and Architecture, p.208).
23. Heinz Halm: “Al-Andalus und Gothica sors,” in Welt des Oriens, 66, 1989,
pp. 252-263.

 .24مثالً نک :ماريانه باروکاند و آخيم بدنورتس :معماري اسالمي در اندلس ،ترجمة فائزه دينـي،

صص .10-9

 .25متشکل از دو واژة گوتي  landahبه معناي زمين و  hlautsبه معناي قرعه .واژة اخير در
زبان آلماني کهن به صورت  hlozو در آلماني امروزي به صورت  losو در انگليسي بـه صـورت lot
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.وارد شده است
 البته اين پيشنهادي است که شواهدي قطعي در تأييد مبنـاي زبـان شـناختي آن ارايـه نشـده.26
: براي آگاهي از نظريههاي ديگري دربارة ريشة واژة اندلس نک.است
http://www.fact-archive.com/encyclopedia/Al-Andalus
27.“Sultan Abu Yusuf Yaqub (1184-1199) had the gold and silver garments from
the state wardrobe sold off and forbade women to wear silks or richly embroidered
garments, since, according to the teachings of the Koran, luxury was only to be
permitted in Paradise.” (M. Hattstein et al: Islam: Art and Architecture, p. 225).

 ابوجعفر محمد ابـن حسـن. قس.94  ص، الفقه علي المذاهب الخمسه: محمد جواد مغنيه: نک.28

.504  ص،1 ج، کتاب الخالف:طوسي

29.“… the most important Islamic philosopher, Averroes (Ibn Rushd, 11261193), who was treated with severe hostility by the orthodox Ulama, mainly because
of his thesis on the immutability of the world…” (M. Hattstein et al: Islam: Art and
Architecture, p. 220-251).
30.“His teaching on the timelessness of the world and his denial of the continued
existence of the soul after death brought him into dramatic conflict with Islamic
orthodox.” (Ibid, p.251).

.« ذيل مقالة »ابنرشد،3 ج، به نقل از دايرة المعارف بزرگ اسالمي.31

32.“…the “unification” (shirk) – in this case that of the (separated) attributes
brought to form the one and only, simply stated unity of God-…” (M. Hattstein et al:
Islam: Art and Architecture, p. 248).
33.“The strictly Malekite legal professor Ali ibn Yasin took this task and
immediately went to work…As a frontier fortress against the interior of Africa he
founded a ribat…This community of warlike ascetic called themselves almurabitun, whence the name Almoravids.” (Ibid, p.246).
34.“The Almoravid movement comes into being in the Maghreb under the
leadership of Abdallah ibn Yasin.” (Ibid, p.246).
35.“In actual fact, there was a power struggle in the palace between the Sultana
Fatima and the Christian favorite, Turaiya. Moreover, with regard to the succession
to the throne, Mulai Hasan intended to overlook his elder sons in favor of Turaiya’s
children.” (Ibid, p.276).

.186-184  صص، نهايه االسالم، االسالم في اندلس: محمد عبداهللا عنان.36

37.Alcazar
38.“… in the district of the Christian Alcazar, which, standing in its own
grounds, dates back mainly to the time of King Pedro III,’ the Cruel’ of Aragon
(1276-1285). This monarch was a great admirer of Islamic architecture…” (M.
Hattstein et al: Islam: Art and Architecture, p. 264).
39. Clara Estow: Pedro the Cruel of Castile, 1350-1369, p.129.
40.Natascha Kubisch

.16  سطر، ستون دوم،230  ص: نک.41
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 .42نک :ص  ،216ستون دوم ،سطر .28
 .43نک :ص  ،236ستون اول ،سطر اول.
 .44به نظر ميرسد که در جريان برگردان کتاب از آلماني به انگليسي ،آواي  jرا در آلماني به y
در انگليسي تغيير داده باشند ،و اين خطا از ديد ويراستاران کتاب پنهان مانده است.
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47.Sir Thomas Walker Arnold
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مقاالت :نگارگري ايراني – اسالمي در نظر و عمل ،صص.49-13

49. anionism
50.iconoclasm
51.“In the Koran itself, there is no formal statement opposing such
representations and there is a general consensus that what can be called the Muslim
“aniconism” (as opposed to “iconoclasm”, implying the violent destruction of
image, something which happened only rarely, and mostly in later times) was a
reluctance to use such images in the face of rich religious imagery found in
Mediterranean areas and Iran or, later, India and Central Asia. Initially this
reluctance was social and psychological rather than ideological, but, over centuries,
it acquired intellectual and theological justification, and used various Koranic
passages and doctrines to do so…The artistic representation of life was seen as
idolatry and eventually considered sinful by most theologians.” (M. Hattstein et al:
Islam: Art and Architecture, p. 39).
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منابع و مآخذ

 .1ابناالثير ،علي ابن محمد ابن محمد ) 1399ق 1979/.م( ،الکامل في التاريخ ،بيروت :دارصادر.

 .2باروکند ،ماريانه ،بدنورتس ،آخيم ) ،(1386معماري اسـالمي در انـدلس ،ترجمـة فـائزه دينـي،

تهران :فرهنگستان هنر.

 .3چوکسي ،جمشيد گرشاسب ) ،(1381ستيز و سازش ،ترجمة نادر ميرسعيدي ،تهران :ققنوس.
 .4طباطبايي ،صالح ) ،(1388فرهنگ گزيدة َاعالم شرقي در منابع غربي ،تهران :روزنه.

 .5ـــــــــــــــ ) ،(1388مجموعه مقـاالت :نگـارگري ايرانـي ـ اسـالمي در نظـر عمـل ،تهـران:

نقدي بر کتاب اسالم :هنر و معماري /صالح طباطبايي

□ 181

مؤسسة تأليف ،ترجمه و نشر آثار هنري.

 .6ــــــــــــــ »نقدي بر آثار هنرپژوهان غربي دربـارة تصـويرگري در اسـالم« ،خيـال ،فصـلنامة

فرهنگستان هنر ،شمارة  21و  ،22بهار و تابستان  ،1386صص 71,-42

 .7طبري ،محمد ابنجرير )1387ق( ،تاريخ االمم و الملوک ،قاهره :دارالمعارف.

 .8طوسي ،ابوجعفر محمد ابن حسن )1407ق( ،کتاب الخالف ،قم :مؤسسه النشر االسالمي.

 .9عنان ،محمد عبداهللا )1966م( ،دولة االسالم في االندلس ،قاهره :لجنة التـأليف و الترجمـة و النشـر،
چاپ سوم.

 .10گرابار ،الگ ) ،(1383مروري بر نگارگري ايراني ،ترجمة م .وحدتي ،تهران :فرهنگستان هنر.
 .11مصاحب ،غالمحسين ) ،(1380دايرة المعارف فارسي ،تهران :امير کبير.

 .12مغنيه ،محمدجواد )1402ق1982/.م( ،الفقه علي المذاهب الخمسة ،بيروت.
 .13موسوي بجنوردي ،سيدمحمدکاظم )زير نظر( ،دايرة المعارف بزرگ اسالمي ،تهران :مرکز دايـرة
المعارف بزرگ اسالمي.
Estow, Clara: Pedro the Cruel of Castile, 1350-1369 (Leiden, New York, Koln,
)1995
Halm, Heinz: “Al-Andalus und Gothica sors”, in Welt des Oriens, 66, 1989, pp.
252-263
Hattstein, Markus; Delius, Peter: Islam: Art and Architecture, KÖnemann,
printed in Italy, 2004.
http://www.fact-archive.com/encyclopedia

