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چکیده
ی ننی از پرسننشهای جنندی در عرصننه هنننر اسننالمی ایننن اسننت کننه آیننا هنننر اسننالمی ،هنننری بنندون راز و رمننز،
دنیوی ،تزئینی ،غیرح می و صرفا هنر مسلمانان و سرزمینهای اسالمی است که متأثر از دیگر سرزمینها
بوده است و اصطالح هنر اسالمی تنهنا ین برچسنب بنرای تقسنیمبندی و تف ین مینان هننر مسنلمانان بنا
هنر دیگر سرزمینها تلقی می گردد یا این که هنر اسالمی ،هنری رمزگرا ،معنادار ،ح می و تأویلپذیر اسنت
که برآمده از معرفتشناسنی ،هستیشناسنی و جهانشناسنی اسنالم اسنتی تیتنو بورکهنارت بنر اینن بناور
است که علیرغم این که در فرم ،ت نی و اسلوب ،مسلمانان هنر را از دیگر تمدنهای همجنوار گرفتهانند،
امنننا آن فن ننرم و اسن ننلوب را پ ن ن از تلیین ننر ،تصن نناحب و من ننال خن ننود کننننرده و از آن هنننننری جدی ننند ،مبتن نننی ب نننر
معرفتشناسی و هندسنه ذهننی خنود سناختهاند .در اینن مسنئله ،اندیشنه بورکهنارت در مقابنل آن دسنته از
مورخان هنر همچون الگ گرابار قرار دارد کنه هننر اسنالمی را صنرفا هننر مسنلمانان و بندون هنیچگوننه وجنه و
خصوصیت خاص اسالمی میداند .بورکهارت معتقد است که تعالیم پینامبر اکنرم موجنب تأسنی و
شن ل گیری تمنندن اسننالمی گردینند و مسننلمانان در تنندوین و ت میننل ایننن تمنندن سننهم داشننتهاند و براسننا
آموزههای قرآنی و نبوی ،هنری را ش ل دادهاند که با آموزههای اسالمی سازگاری داشته و منحصر به تف ر و
ییسته مسلمانان است.
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تیتننو بورکهننارت متولننند سننال  4053در فلننوران  ،پسننر کننارل بورکهننارت مجسننمهسنناز
سوئیسننی اسننت کننه پ ن از آشنننایی بننا اندیشننههای سنننت گرایانی همچننون رنننه گنننون بننه

اندیش ننههای پی ننروان خ ننرد جاو ی نندان عالق ننهمنننند ش نند .از نوج ننوانی ب ننا س نننت گرای مع ننروف
فریتهیننوف شننوان دوسننت بننوده و همچننون وی تننا آخننر عمننر وفننادار بننه اندیشننه خننرد جاو ینندان
1

مانده است .وی از جمله اندیشنمندان نسنل اول خنرد جاو یندان ینا ح منت خالنده اسنت

کننه در ایننران بننا عنننوان سنننت گرایان شننناخته میشننوند .او پن از ایننن بننه اسننالم گرو ینند و بننه
سنتهای شرقی و اسالمی و همچنین عرفان گنرایش پیندا نمنود .از او ترجمنه آثنار عارفنانی

عصر آدینه
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همچننون ابننن عر بننی ،جیلننی و درقنناوی بننه یادگننار مانننده اسننت .وی در جننوانی منندتها در
شمال آفریقا میییست و در آنجا به یبان عربی هم تسلط یافت و وارد طریقت صنوفیه شند
و پن از سننالها بننه سننوئی برگشننت و در آنجننا بننه فعالیتهننای پژوهشننی پرداخننت(ر.ک
اولدمدو.)455-455 4830 ،
هننر مسنلمانان تحنت تنأثیر تلقنی و نگرشنی اسننت کنه آننان بنر اثنر تربینت و آمنوزش دینننی،

نسننبت بننه جهننان خننارج ،انسننان ،خداوننند و تمننام مؤلفننههای پیرامننونی پینندا نمودهاننند و ا گننر
خل :آثار هنر اسالمی را جریانی در درون هنرمند مسنلمان بندانیم کنه براسنا اندیشنههای
دینی آفریده شده است ،در این صورت پارهای از آثار هنری در تمدن اسنالمی ،از مصنادی:
هنر اسالمی نیستند و تنها آن آثاری از جمله آثنار هننر اسنالمی اسنت کنه سنازگار بنا هندسنه
ذهنننی هنرمننند مسننلمان ،متننأثر از مبننانی اسننالمی و برگرفتننه از روح هنرمننند مسننلمان باشنند،
هرچند که مذاهب ،اف ار کالمی و اندیشههای متعندد موجنب تعندد آثنار هننری منیگنردد.
وقتی ی هنرمند مسلمان اثری را میآفریند ،آن اثر دارای این معانی است

 .4بیننانگر روحیننه و وضننعیت احساسننی و ف ننری هنرمننند اسننت و درون هنرمننند را آشن ار

میسازد؛

 .5بیانی از اف ار و اندیشههای دینی حا کم بنر جامعنه اسنت کنه ردپنای آن در آثنار هننری

متجلننی می گننردد ،عناصننری کننه برآمننده از ریشننههای دینننی و فراتننر از موقعیتهننای زمننانی و

اجتم نناعی اس ننت و بنیانه ننای ف ننری مس ننلمانان را در فرهن ننگ و تم نندن اس ننالمی آشن ن ار

میسازد؛

1 . perennial philosophy

 .8بیانی از وضعیت اجتماعی و روحیه موجود در دوران هنرمند است.

بررسنی تنناریخ هنننر و معمنناری اسننالمی عننالوه بننر این کننه بننرای شننناخت فرهنننگ و تمنندن

اسننالمی امننری ضننروری و اجتنابناپننذیر اسننت ،همچنننین بنننه مننا کمنن

شننایان تننوجهی

می کنننند ت ننا ب ننا مب ننانی اس ننالمی در ب نناره هن ننر و معم نناری آش نننا ش ننده و ب ننه تحلی ننل و اری ی ننابی

نگرشهای متفاوتی بپرداییم که درباره آن وجنود دارد .از جملنه پرسنشهای اساسنی در بناره
هنننر و معمنناری اسننالمی کننه مننورد اخننتالف پژوهشننگران و مفسننران عرفننانی از هنننر اسننالمی
همچون تیتو

است

بورکهارت با مورخان هنر همچون الگ گرابار وجنود دارد ،پرسنشهای ذینل

 .4آیننا تننأثیر سننرزمین و جلرافیننا ،شننرایط ییسننت محیطننی ،تجربننه بشننری و تنننون ن ن ادی در

شن ل گیری هنننر و معمناری اسننالمی ،بنیش از تننأثیر آمننوزههنای اسننالمی بنوده اسننت و تعننالیم

دینی نسبت به هنرها تأثیر اندک دارد یا بالع

تأثیر تعالیم اسالمی در ش ل گیری هنرهنا

 .5آیننا هنننر سننرزمینهننای اسننالمی ،هنننری دنیننوی ،تزئینننی و بیمعنننا اسننت یننا این کننه هنننر

اسالمی عنالوه بنر جنبنه تزئیننی و انتزاعنی ،هننری رمزگنرا ،نمنادین ،و دارای مضنامین عمین:

ح می و باطنی استی

 .8آیا گرایش هنر اسالمی به وجوه آرایهای و تزئینی ،انتزاعنی ،رمزگنرا و نمنادین بنه جهنت

محنندودیتهای فقهننی و شننرعی و احتننراز از هنننر تصننویری در آن بننوده اسننت ،یننا بننه جهننت

گرایش هنر اسالمی در فرهنگ اسالمی به مبانی عرفانی و عناصر ح منی و معننوی اسنت و

یا این که هر دو عنصر دخالت داشتهاندی

دیدگاهتیتوسبورکهارتدربارههنراسالمی 

از دیدگاه تیتو

بورکهارت و دیگر پیروان خنرد جاو یندان ،آفنرینش و خلن :آثنار هننری در

هر تمدنی برآمنده از هندسنه ذهننی هنرمنندان آن سنرزمین و برآینندی از اف نار ،احساسنات،

عواطف و تخیل هنرمندان آن سرزمین و تمدن است .بیتردید هنرمندان ی

سنرزمین ا گنر
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در فرهنگ اسالمی ،بیش از عوامل محیطی و جلرافیا بوده استی
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دارای اندیشه ،مبانی ف نری و احساسنات خاصنی باشنند ،آثنار هننری آننان هنم کنه تجلنی و

ظهور جهان و ییسته درونیشنان اسنت ،بنه شن ل و آب و رننگ همنان جهنانی اسنت کنه در

آن میییننند .نمیتننوان پننذیرفت کنننه ینن

هنرمنننند بنننه طننور م،ننال در جهننان درون خننویش،

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

آشفته ،پریشان و بدون هدف باشد ،اما آثار هنری ش ل گرفته از جانب او بنر خنالف روح و

ییسننت درونننیش ،منسننجم ،هدفمننند و دارای معنننا باشنند و یننا بننالع

هنرمننندی دارای

گننرایش عرفننانی و الهینناتی باشنند ،امننا عناصننر اثننر هنننریاش _ خواسننته یننا ناخواسننته _ متنأثر از
مبننانی غیرعرفننانی و غیردینننی باشنند .در واقن در کننوزه همننان اسننت کننه از آن بننرون تننراود .اثننر

هنننری تجلننی روح ،اف ننار و احسننا

هنرمننند اسننت و هنرمننند بننر ایننن اسننا  ،بننا اثننر هنننری،

خود را بروز میدهد و متجلی میسازد.

در واقن از دینندگاه بورکهننارت و پننارهای دیگننر از پژوهشننگران هنننر اسننالمی ،اگرچننه مم ننن

است که هنر در دوران اسنالمی در عنصنر ت نین

و فنرم خنود تحنت تنأثیر عناصنر بیزانسنی،

رومننی ،هننندو و ملننولی قننرار گرفتننه باشنند ،امننا مسننلمانان در درون سنننت دینننی خننود پیننام و
محتوایی را یافتهاند که موجب وحدت هننر در تمنام سنرزمینهای اسنالمی شنده اسنت و از
مس ننجد قرطبنننه در اس ننپانیا بگی ننر ت ننا مدرسنننه س ننمرقند ینننا آرامگ نناه ع ننارفی در مل ننرب ی ننا در

عصر آدینه

ترکمنسننتان چننین ،روح واحنندی را دارا بننوده اسننت(ر.ک بورکهننارت .)542 4838 ،در واقن

میتوان گفنت کنه هنیچگناه عناصنر ت نی نی و فرمنی ،تأسیسنی و صددرصند ابنداعی نبنوده
است و هیچ سنت هنری را نمیتوان یافت که تمامی عناصر موجنود در ت نین

هنرهایش تأسی
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و اسنلوب

یافته همان فرهنگ و بدون تأثیر از دیگر تمدنها باشد و همنواره در همنه

تمدنها و فرهنگها ،میان فرم و الگو ارتباط وجود دارد و از ی ندیگر اقتبنا

منیکننند ،امنا

آنچننه در ایننن میننان حننائز اهمیننت اسننت ،تلییننر ش ن ل دادن و هو یننت جدینند و متناسننب بننا
هندسه ذهنی مسلمانان در آثار هنری است .بنه طنوری کنه بسنیاری از سنازهها و عناصنری

که از دیگر فرهنگها وارد تمدن اسالمی شده است ،تلییر ش ل یافته و بنه صنورت دیگنری
درآمننده اسننت ،بننه طننور م،ننال مننناره ،محننراب ،گنبنند ،قننو  ،طنناق و ...از سنننتهای دیگننر

برداشننته شننده اسننت(اتینگهاوزن 4808 ،ج ،)86-52 ،4امننا وقتننی وارد فضننای معمنناری

اسالمی میشود ،تلییر ش ل میدهد .به طور م،ال محراب بنه عننوان ین
از حالت بزرگ در کلیسا ،تبدیل به فضای کوچ

سنازه معمناری،

در جلوی مسجد میشنود کنه در سننت

شیعی کمی هم پائینتر از سط زمین است ،نقوش کتیبهای بنه آن افنزوده منیشنود و دیگنر
بنننه ماننننند کلیسنناها دارای فض ننای ف ننرا و ح نناوی شیش ننههای ب ننزرگ اروس ننی نیس ننت .اینننن

تلییرات بنه قندری اسنت کنه امنروزه ا گنر کسنی وارد کلیسنا شنود و محنراب را ببینند و سنپ

وارد مسننجد شننود ،احسننا

نخواهنند کننرد کننه ایننن دو سننازه کننامال ی سننان هسننتند .در واقن

پیننام و محتننوا بننه فننرم و الگننو آب و رنننگ خاصننی مننیدهنند و الگوهننای موجننود در هنننر ی ن

فرهنننگ را از الگننو و فننرم دیگننر فرهنگهننا جنندا مننیسننازد .بنننابراین از دینندگاه بورکهننارت هنننر

اسالمی برخالف گرابار صرفا هنر مردمان مسلمان نیسنت ،بل نه همچننین عمیقنا ریشنه در
اس نننالم دارد و ن نننه تنهن ننا ص نننورتهای متع ننندد هن نننر اسن ننالمی در س نننرزمینهای اسن ننالمی از
مشخصننههای مشننترکی برخوردارننند بل ننه تنننون آن نیننز تجلننی و ظهننور ین

است که در درون تعالیم اسالمی قرار دارد(همان .)35

وحنندت بنیننادین

بنابه نظر معتقدین به نظریه بینامتنیت ،همه فرهنگهنا در ارتبناط بنا ی ندیگر هسنتند و

بننا هننم داد و سننتد دارننند و هننر تمنندنی را مننیتننوان در ضننمن تمنندن پیشننین شننناخت و میننان

فرهنگهننا ارتبنناط کهشن انی وجننود دارد و هننیچ فرهنگننی نیسننت کننه بتننوان گفننت در ف نرم و
ت نی

هیچ عنصری را از دیگر تمندنها اقتبنا

ننمنوده اسنت(نامور مطلن-52 4807 ،:

 .)25از ایننن رو مننیتننوان گفننت کننه در فننرم و اسننلوبهای هنننری همننه فرهنگهننا بننا دیگننر

قطعننی اعننالم کننرد ک نه آغنناز ش ن لگیننری ی ن

فننرم و ت نی ن

همانطور که نمیتوان به طور قطعی اعالم کرد که ی

دیگر فرهنگها ،در ی

خنناص از کجننا بننوده اسننت،

اثنر آینا مسنتقال و بندون الگنوبرداری از

سنرزمین شن ل گرفتنه اسنت ینا این کنه اقتباسنی از دیگنر فرهنگهنا

است .این مسئله عالوه بر هنر و معماری در تمامی زمینههای ف ری ،اجتماعی ،فلسنفی و
به صورت کلی در عرصه نظریهپردازی نینز جناری اسنت .گناهی شنباهتها منا را بنه سنمت
ی

نگرش و سنت دیگر میاندازد و گناهی نینز تصنور منیکننیم کنه ین

ش ل گرفته است.

اثنر و نظرینه مسنتقال

بورکهارت و دیگر اندیشمندان سنت گرا ،دارای نگاهی شنب های و همبسنته بنه آثنار هننر

اسالمی هستند و خل :اثر هنری را جزئی از هندسنه و منظومنه ف نری مسنلمانان دانسنتهاند

کننه آثننار هنننری برآیننند و برخاسننته از روح آنننان اسننت .در واقن هنرمننند بننه خلنن :آثنناری دسننت

میزند که با روح او سازگار باشند و هنیچ هنرمنندی نمنیتوانند بنه خلن :آثناری بپنردازد کنه بنا

مبنای معرفت شناختی تیتوس بورکهارت درباره هنر اسالمی و نقد نگرش الگ گرابار

فرهنگهای پیرامون خود ارتباط و تأثیر و تأثر دارند و نمیتوان در خیلنی از منوارد بنه صنورت
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روح و اف ارش سازگاری نداشنته باشند .اثنری کنه در دوران سنلجوقی شن ل گرفتنه اسنت بنا

اثننری کننه در دوره صننفوی ش ن ل گرفتننه اسننت ،تفنناوت دارد و یننا میننان آثننار فنناطمیون بننا آثننار
ایوبیان و ممالی

فرق است ،به طوری که آثار ش ل گرفتنه در مینان حنفیهنا و حنبلیهنا

با آثار ش ل گرفته در میان شیعیان متفاوت است .بسیاری از عناصنر پیرامنونی وجنود دارد

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

که در تحلیل همهجانبه و جام از ین

اثنر هننری دخالنت دارنند و پنژوهش گنر هننر بنا توجنه

قرار دادن آن عناصر و با نشانهشناسی و بینامتنیت میتوانند بنا شنناخت بهتنر از آن عناصنر

بننه فضننای ف ننری و ییسننته هنرمننند نزدین

واقعیتر از اثر هنری داشته باشد.

گننردد و براسننا

شننیوه پدیدارشناسننانه تفسننیری

بنابننه نظننر بورکهننارت روحیننه اسننالمی و بنننابراین هنننر اسننالمی در جهننانی ریشننه دارد کننه

بیشتر به عالم آباء روحانی عهد عتی :نزدی

بننرای اخننذ و اقتبننا

است تا به دنیای یونانیان و رومیان که اسنالم

نخسننتین مبننادی هنننر خننود مجبننور شنند بننه آنهننا روی آورد(بورکهننارت،

 .)75 4825در واق ن بننه جهننت نزدی ننی سنننتهای الهینناتی بننا ی نندیگر سنننت اسننالمی بننه

سنننت مسننیحی و یهننودی نزدی ن تننر اسننت ،ی یننرا همننه آنننان جننزء ادیننان ابراهیمننی شننمرده

مننیشننوند و روح حننا کم بننر آنهننا برگرفتننه از تعننالیم وحیننانی اسننت ،از ایننن رو هنننر اسننالمی بننه

سنتهای ابراهیمی نزدین تنر اسنت تنا بنه سننت یونانینان و رومینان و اسنالم در حند فاصنل

عصر آدینه

میان دو تمدن بنزرگ بینزان

بجنگد و بر آنها غلبه کند.
تیتننو

و اینران ،بنه وجنود آمند و بنرای بقنای خنود مجبنور شند تنا بنا آنهنا

بورکهننارت معتقنند اسننت کننه هننیچ دینننی در بنندو امننر ،نیننازی بننه هنننر نداشننت.

احتینناج بننه چننارچوبی مرکننب از صننور بصننری و سننمعی کننه حنناف دیننن باشننند ،بعنندا پدینند
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میآیند .در نگاه بورکهارت هنر اساسا فرم است و هنر فرمنی وسنیلۀ انتقنال کیفینت وجنودی
مشخصی است .پ

اثنر هننری موضنون دیننی افنزوده شنود ولنی در

مم ن اسنت کنه بنه ین

عین ح ال هیچ پیوندی با یبان صوری اثر نداشته باشد نظیر هنر مسنیحی رنسنان

بنه بعند

کنننه از ی ب ننان ص ننوری س نننتی و برآم ننده از سننننت مس ننیحی نم ننیباش نند .بن ننابراین آث ننار هن ننری

ناسوتیای وجود دارند که از مضمون مقد

برخوردارند ولی هیچ اثنر هننری مقدسنی وجنود

ننندارد کننه فننرمش ناسننوتی باشنند ی یننرا بننین فننرم و روح یعنننی معنننای اثننر نننوعی شننباهت جنندی
برقرار است .ی

نگرش معنوی ترجمنانش را در ی بنان صنوری خاصنی مییابند .حنال ا گنر آن

ی بننان وجننود نداشننته باشنند دلننیلش تنهننا فقنندان نگننرش معنننوی نسننبت بننه امننور اسننت و در
نتیجه هنر به اصطالح مقد

فرمش را از نوعی هنرهای ناسوتی وام می گیرد.

هنگامی که مورخان هنر اصطالح هنر مقد

را برای هر اثنری کنه دارای موضنوعی دیننی

است به کار میبرند از این امر غافلاند که هنر اساسا صورت(فرم) اسنت .ین

هننر را صنرفا

به این دلیل که موضوعاتش در حقیقتی معنوی ریشه دارد نمیتوان«مقند » خوانند .ی بنان

صوری آن نیز باید گواهی بر همین منشأ باشد .این امر هرگنز در بناب هننر دیننیای نظینر هننر

دوران رنسان

یا هنر باروک که از حیث سنب

و اسنلوب از هننر اساسنا دنینوی آن دوران بنه

هیچ وجه متمایز نیست ،صدق نمیکند(بورکهارت.)46 4825 ،

روشفراتاریخیتیتوسبورکهارت 

از دیندگاه بورکهننارت هنننر اسنالمی دارای ریشننههای فرازمننان و فرام نان اسننت و بننا بررسننی

تمامی ادوار تاریخ و سراسر جلرافیای سرزمینهای اسالمی ،واقنف منیشنویم کنه در تمنامی

آثار و خالقیتهای هنری هنرمندان مسلمان ،عناصری همچون محوریت کعبنه ،توحیند،
شننرکگریننزی ،رهننایی از تجسنند و اشن ال فیگوراتیننو ،توجننهبخشننی بننه خداوننند ،سننازگاری بننا

شریعت و ...به چشم میخورد که این عناصنر در تمنام دورههنا در کننار مؤلفنههای محلنی و

منطق نهای ،اصننول مشننترکی اسننت کننه بننه هنننر اسننالمی هو یننت ،روح واحنند و ی بننان مشننترک
بنناور باشنند ک نه اگرچنننه در فننرم ،اسننلوب و ت نینن  ،مم نننن اسننت مسننلمانان تحننت تننأثیر

سنت های پیش از اسالم همچون تمدن بیزان  ،روم ،یونان و اینران باشنند ،امنا مسنلمانان

بننه واسننطه پیننام جاو ینندان کتنناب آسننمانی ،بننه تنندریب بننه الگننو و اسننلوب خاصننی رسننیدند و

روشهای پیشین را تلییر شن ل داده و بنه اسنلوب و ت نین

متناسنب بنا سننت و فرهننگ

خود رسیدند .این ف ر بورکهارت منجر به آن شد که جستوجوی ریشههای هنر اسنالمی و
کشف صحت ادعای پیدایش آن از عناصر پیش از اسالم ،ننزد او خنالی از هرگوننه اهمینت

باشد و نقطه ثقل توجه وی به نیرویی معطوف گردید کنه تمنام عناصنر متبناین هننر اسنالمی

را در ترکیبی واحند جمن کنرده اسنت .از نظنر او وحندت هننر اسنالمی امنری بندیهی و آشن ار

است .بورکهارت معتقد است اگر این وحدت را به ین

احسنا

دیننی ،آنگوننه کنه اغلنب

گفته میشود ،نسبت دهیم ،گمنراهکنننده خواهند بنود؛ بنه اینن دلینل کنه احسنا

_ هرچنند

قننوی _ هرگننز توانننایی گننردهم آوردن هماهنننگ دنیننایی از اشن ال و صننور را کننه در عننین حننال
غنی ،ویین ،مستلرقکننده و دقی :باشد ،ندارد« .حقیقتی در بین است کنه بندون شن ،

مننافوق فصننرف قننوۀ احسننا

مبنای معرفت شناختی تیتوس بورکهارت درباره هنر اسالمی و نقد نگرش الگ گرابار

میبخشند .روش فراتناریخی بورکهنارت در مطالعنۀ هننر اسنالمی موجنب شنده تنا وی بنر اینن
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اسننت ،قننوهای کننه مننبهم و همننواره در حننال تلیننر اسننت .ایننن

حقیقت را شهود عقلی که ذاتا در هنر اسالمی موجود است ،مینامیم» منظنور بورکهنارت از
عقننل ،نیرو یننی اسننت بن

وسننی تننر از اسننتدالل و ف ننر ،نیرو یننی کننه مر بننوط بننه شننهود حقننای:

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

ابدی است(بورکهارت .)22-62 4825 ،حتی از دیندگاه او هننر برآمنده از متنون وحینانی و
الهیاتی موجب شده است که هنرهای دینی در سنتهای الهیناتی نینز از ی ندیگر اقتبنا

و داد و سننتد بیشننتری داشننته باشننند و چننه بسننا هنننر منندجنی کننه هنننری ترکیبننی و مشننترک

است ،میان دو سنت اسالمی و مسیحی حا کی از این دیالگ و داد و ستد هنری اسنت .از

نظر بورکهارت در هنر اروپایی دو نون قو

اسننت و قننو

گوتی ن

وجود دارد قو

رومی که ساده ،منطقنی و ثابنت

کننه غیرمسننتقیم از هنننر اسننالمی اخننذ شننده اسننت و دارای حرکننت

صعودی است(بورکهارت .)00 4836 ،نگاهی به سنت هنری در منطقه پنالرمو و سیسنیل
در تاریخ هنر ایتالیا حا کی از این است که هنر اسالم قنرون اولینه منطقنه اسنپانیا و گراننادا بنا
هنر مسیحی ایتالیا آمیخته اسنت و بسنیاری از عناصنر هننر اسنالمی در سنازههای معمناری

کلیساهای این منطقه دیده می شود که گویای این ارتباط تنگاتنگ میان سنتهای دینی

اسالمی _ مسیحی است .استدالل بورکهارت در بناره اینن همنشنینی مینان دو سننت دیننی

عصر آدینه

این است که هنرمند مسلمان به واسطه اسالم آوردننش و تسنلیم شندنش در برابنر شنریعت،

از این واقعیت آ گاه است که وی ییبایی را ایجناد و ینا ابندان نمنیکنند بل نه اثنر هننری تنا آن
مقنندار ییباسننت کننه کننه از نظننام کیهننانی پیننروی مننیکننند و بازتننابی از ییبننایی کلننی و الننوهی

است و این مسئله بنه هننر اسنالمی وجهنی فرازمنان و فرام نان و غیرشخصنی منیبخشند .از
سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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نظر او هنگامی که هنر اسالمی و هنر مسنیحی همچنون قنوانین حنا کم بنر حرکنات افنال ک بنه

صننورت امننری غیرشخصننی و کلننی باشنند ،حقیقننت مطلنن :و خداوننند را بننه ینناد مخاطبننان و

بیننننندگان آثنننار هننننری منننیانننندازد(همان  .)22اینننن وجنننه هننننر اسنننالمی غینننر از دیننندگاه

انسننانگرایانننه و اومانیسننتی هنننر منندرن اسننت کننه وجننه پرومتننهوار آن بننر وجننه الننوهی آن غلبننه
دارد .در هنر اسالمی ییبایی ظاهری ریشه در ییبایی بناطنی دارد و منادامی کنه فعنل انسنان

با اسالم درآمیزد ،محملی برای ظهور ییبنایی منیشنود .اساسنا از دیندگاه بورکهنارت ییبنایی

فعننل انسننان را اعننتالء مننیبخشنند ،چننون کننه ییبننایی از آن خننود اسننالم اسننت و خصوصننا در
هنرهای ییبا این مسئله صادق است که نقش آثار هنری ان شاف کیفیات نهفته در اشنیا
است و هنر اسالمی ییباییاش را از نبوغ قومی کسب نمیکنند بل نه آن را از خنود اسنالم بنه

دست میآورد(همان .)35

شکلگیریهنراسالمی 

نگرشالگگرابار درباره

الننگ گرابننار از جملننه مورخننان و پژوهشننگران بننزرگ هنننر اسننالمی اسننت کننه در ایننن عرصننه

ص نناحبنظ ننر و دارای مب ننانی خ نناص ف ننری اسنننت .وی و بس ننیاری از ش ننا گردان وی ج ننزء

اصلیترین نویسندگان عرصه هننر اسنالمی هسنتند کنه براسنا

روششناسنی خنود در اینن

حننوزه نظننر دادهاننند .گرابننار بننر ایننن بنناور اسننت کننه هنننر اسننالمی ربطننی بننه دیننن اسننالم ننندارد و
نس ننبت«اس ننالمی» در اص ننطالح هن ننر اس ننالمی ن نناظر ب ننه خصوص ننیت و ین ن های از اس ننالم در

ش ل گیری هنر اسالمی نیست ،بل ه کلمه هنر با مفهوم«فرهننگ اسنالمی» نسنبت دارد ننه

با«دین اسالم» .بنابه نظر او اسالم بیش از آنکه با هنرهای تجسمی و تصنویری انن

داشنته

باشد ،با ادبیات ،واژگان و با مفاهیم سر سازگاری دارد .از نظر او فرهنگ اسنالمی پیامهنای
خ ننود را بیش ننتر از طری نن :مفنناهیم ،اع ننم از ص ننداها و ت نناریخ و رفت ننار ،بی ننان م ننیکنننند ت ننا از راه
کردنی است نه با «هنر مسیحی» و «هنر بودایی» .در واق منظور از هننر اسنالمی ،هننر

قیا

مسننلمانان اسننت و ایننن واژه بننرای تقسننیمبندی و دسننتهبندی اسننت و هننیچگونننه حی،یننت

تقییدی و جداسازنده از دیگر هنرها ندارد و صرفا اشاره به ین

جلرافینا و طینف خاصنی از

هنرمننندان اسننت کننه فقننط مسننلمان هسننتند .از نظننر گرابننار هنننر اسننالمی تحننت ت نأثیر هنننر

بیزان  ،روم ،یونان و ایران پیش از اسالم ،الگوها و خصوصیات خود را در ت نین  ،الگنو و

فرم از دیگر سرزمینها گرفته است و هیچ الگو و فرم خاصی پ

از اسنالم وارد هنرهنا نشنده

است و به همین جهت از نظنر او اسنالم دارای هننر خاصنی نبنوده اسنت .تمنام تنالش گرابنار

در آثارش این است تا اثبات کند ،پینامبر اسنالم

در زمنان خنود فنرم و الگنوی خاصنی را

در معمننناری و دیگنننر هنرهنننای تجسنننمی بنننه همنننراه نیننناورده اسنننت و آثننناری کنننه در زمنننان

پیامبر

در صدر اسالم ش ل گرفته است ،هیچ خصوصیت وی های نداشته اسنت کنه

اثباتکننده این باشد که اسالم دارای هنر و ین های اسنت .از نظنر گرابنار بنرای بنیهمتنایی و
منحص ننر ب ننه ف ننرد ب ننودن هن ننر اس ننالمی نیازمن نند وی گیه ننای مش ننترکی هس ننتیم کنننه در همنننه

سرزمینهای اسالمی موجود باشد و ی
از دیدگاه او ،در زمنان پینامبر

مبنای معرفت شناختی تیتوس بورکهارت درباره هنر اسالمی و نقد نگرش الگ گرابار

نمادهننای بصننری و معمارانننه و عبننارت«هنننر اسننالمی» بننا «هنننر گوتی ن » و «هنننر رنسننان »
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سنت ی پارچه را بیافریند(گرابار.)2 4820 ،

 ،مفناهیم اعتقنادی و کالمنی در محنور توجنه آموزههنای

دینی بوده است و قرآن به عننوان مهنمتنرین منتن مقند

در ننزد مسنلمانمان ،بنه جنبنههای

اساسی زندگی انسان پرداخته است و هنر جزء نقطههای اصنلی اینن توجنه نبنوده اسنت .از

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

دی نندگاه ال ننگ گراب ننار میت ننوان بنننه س ننادگی چن ننین نتیج ننه گیری ک ننرد کنننه در زم ننان حی ننات

پیننامبر

مسننئله آفننرینش هنننری و شبیهسننازی بننه عنننوان مسننئلهای مهننم نیازمننند فتننوا یننا

قانونگذاری نبوده است .تنها اقدام او در ارتباط با هنر که کامال مسنتند اسنت از بنین بنردن
اصنام کعبه است و نفن

عیسی مسی

اینن حقیقنت کنه گو ینا حضنرتش تعرضنی بنه پی نره منریم بنا کره و

ن رده ،نمایانگر آن است که به نظر ایشان اینگونه شبیهسازیها خطنری

را متوجه دین وی نمی کرده است .گرابار در اینباره میگوید

نه فقنط پینام قرآننی چنندان اهمیتنی بنرای فعالیتهنای هننری در اسنالم در آن زمنان و
ادوار بعد نداشت ،بل ه خود کتناب نینز هنیچگناه بنه عننوان منبعنی الهنامبخنش بنرای

نقاشی مورد استفاده قرار نگرفت(همان .)05

خننانم نجیننب اوغلننو کننه در تحلیننل آثننار هنننر اسننالمی ،همچننون الننگ گرابننار مننیاندیشنند،

معتقد است که شاخصه مشترکی که در تحلیل و ارییابی تیتو

بورکهارت و هم ف نرانش

عصر آدینه

وجود دارد ،تعمیمهای فاقد دقت است که با شواهد عینی به اثبات نرسنیده اسنت .از نظنر

او سخن بورکهارت مبنی بر وجود ارتباط مینان نقنوش اسنلیمی و اعتقنادات عرفنانی و الهنی
امری نادرست است و بر این باور هسنت کنه بورکهنارت و دیگنر سننتگراینان از پنرداختن بنه

تاریخ اکراه دارند(نجیب آوغلو .)445-444 4820 ،وی به نقل از گرابنار اینن سنخن را مطنرح

سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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میکند که بعید است بتوان از فلسفه و نظریه ادبینات ،کنالم ینا عرفنان مطلبنی در بناره حنوزه

ییباییشناسی بصری به دست آورد و مینان ییبناییشناسنی و عرفنان سننخیت و ارتبناطی

قائننل نیسننت .از نظننر آنننان بورکهننارت خصوصننیات مظنناهر تنناریخی و منطق نهای الهیننات و
عرفان اسالمی را نادیده گرفته و معنایی عام به تصنوف نسنبت دادنند کنه در همنه منناط :و

دورهها به ین

انندازه صنادق نیسنت و حتنی اخنتالف مینان شنیعه و سننی در توجنه بنه هننر

مورد توجه او نبوده است(همان .)444-445

تفاوتنگرشگرابارباآندرهگدار دربارههنراسالمی 

از جملننه مورخننان هنننر کننه در عرصننه هنننر اسننالمی آثننار ی یننادی نوشننته اس نت ،آننندره گنندار

است .وی در پاسخ بنه اینن پرسنش کنه آینا هننر دوران اسنالمی در قالنب و فنرم دارای سنب

خنناص و و ین های اسننت یننا نننهی بننر ایننن بنناور اسننت کننه هنرهننای اسننالمی همچننون معمنناری،

هن ننری اقتباس ننی و الگوه ننای آن برگرفتنننه از نقشمای ننههای پ ننیش از اس ننالم اس ننت و ط ننرح و

ش لهایی همچون گلدستهها ،طرحها ،محراب ،منبر ،تناسنب رنگهنا ،و امنور تزئیننی را
برآمده از دوران اسالمی نمیداند

حتننی مسنناجد هننم روی هننم رفتننه اقتبننا

اسننت .طرحهننا ،گلدسننتهها ،محرابهننا و

منبرهننا و حتننی عوامننل تزئینننی و آمیننزش رنگهننا و غیننره ،همننه در معمارهننای معاصننر

فتوحات عرب موجود است(گدار.)872 4822 ،

طب :نظر آندره گدار ،مسنلمانان در امپراطنوری اسنالمی پنیش از ظهنور اسنالم ،بنه جهنت

بیاطالعی و دانش اندکشان در عرصه معمناری و سناختوسناز ،و پن

از ظهنور اسنالم بنه

جهت مبنای ف نریشنان کنه بیاعتننایی بنه ابنینۀ دنینوی و یوالپنذیری عنالم مناده بنود ،بنه

نننا گزیر در عرصننه معمنناری از دیگننر تمنندنهای همجننوار الگننوبرداری نمودننند و بننه تنندریب در

قال ننب و اس ننلوب معم نناری بنننه ارائن نۀ ای ننده رس ننیدند و آنچ ننه را کنننه ب ننا اندیش ننه ،طبیع ننت و
سلیقهشان سازگاری نداشت ،حذف نمودند

اش ال و پی رنگاری فرض کننیم ،محقن :و بندیهی اسنت کنه هرگنز هننر بندوی وجنود
نداشته است(همان .)873

از این رو آندره گدار همچون الگ گرابار ،معتقد است منظور از هننر اسنالمی ،هننر دوران

اسننالمی اسننت .بننه طننوری کننه مسننلمانان پ ن

از ظهننور اسننالم در اسننلوب و فننرم آثننار هنننری

خننویش همچننون معمنناری اسننالمی ،تحننت تننأثیر هنننر دیگننر سننرزمینها بننوده و در سنناختن
ساختمان و معماری ،فاقد هرگونه الگوی خاص بودند و از هرچه در آن دوران متنداول بنود،

اسننتفاده مینمودننند .بننرای نمونننه ،از اقسننام طنناق ،همچننون طنناق سننوری ،رومننی ،بیزانسننی و
ایرانی استفاده کرده و از ستونها ،جرزها ،آجر و سننگ ،مرمنر ،موزائین  ،نقاشنی ،حجناری

و تم نننام گون نننههای تزئینن ننی ک نننه در کش نننورهای آس نننیای غر ب نننی مت نننداول ب نننود ،بهرهب نننرداری

نمودننند(همان  ،)872بنننه ط ننوری کنننه مسننلمانان نننه تنه ننا در معم نناری بنننه اب نندان س ننب

و

اسنلوب خاصنی نرسنیدند ،و تعنالیم اسنالم ،سنازنده و خل :کننندۀ فنرم خناص هننری نبننود،

بل ه حتی در استفاده از الگوهای رومی و یونانی ناشیانه قدم برداشتند

مبنای معرفت شناختی تیتوس بورکهارت درباره هنر اسالمی و نقد نگرش الگ گرابار

از نقطننه نظننر هنننری ،قبننل از اسننالم چیننزی نداشننتند و حتننی اگننر کلمننه هنننر را نمننایش
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در حقیقت اسالم سازنده نبنوده ،بنه اینن معننا کنه اغلنب آنچنه سناخت ،بسنیار بند و

ننننامویون بنننود ،ننننه شننن ل تنننازهای در سننناختمان ابننندان کنننرد و ننننه یننن

روش پنننارتنون

 Parthenonو پنننانتئون سننناختمانی را ت می ننل نمنننود .از ای ننن نقطنننه نظنننر هنننیچ یننن

از

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

سنناختمانهای اسننالمی قابننل مقایسننه بننا  Pantheonرم یننا کلیسننای امننین Amiens

نیستند(همان .)872-877

گدار این سوال را مطرح می کند که چه تفاوتی میان ی

همچننون کننا فیروزآبنناد و ینن

سنناختمان پنن

ساختمان ایران پنیش از اسنالم

از دوران اسننالمی همچننون مسننجد جننام

اصفهان یا مسجد تیموری خارگرد وجود دارد .در حالی که در هر دو ساختمان از ایوانهنا و

گنبدهایی بر قاعده مرب استفاده شده است(همان  .)878وی در پاسخ به اینن پرسنش و
تبیننین تفنناوت میننان فرهنننگ اسننالمی بننا فرهنننگ پننیش از اسننالم ،بننه ایننن سننوی مننیرود کننه

معماری اسالمی مدتها مبتنی بر طنرح سناده سناختمانی و فرمولهنای تزئیننی بنوده کنه از

دیگر تمدنها اقتبا

نموده بنود ،و عربهنای مسنلمان شنده را حتنی پنیش از اسنالم بسنیار

عالقهمند به تنزئین دقین :و تأ کیند بنر ت نرار قالبهنای ثابنت و تلییرناپنذیر میشنمارد و اینن
وی گیها را از مختصات روح هنری عربها میداند.

عصر آدینه

امنا وجننه تفنناوت میننان اندیشننه آننندره گنندار و الننگ گرابنار ایننن اسننت کننه گنندار بننر ایننن بنناور

است که در بررسی معماری و هنر اسالمی نباید به سنگ و گل و آجر یا فرم اثنر هننری توجنه

کرد ،بل ه ف ر و اندیشه مسلمانان را در ش ل گیری هنر مهم و مؤثر میدانند و بنر اینن اسنا

می گوید ،مسلمانان در صدر اسالم اصال اولنویتی بنه هننر و معمناری نمیدادنند و بنه همنین
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جهننت درصنندد ش ن لدهی بننه ی ن
تعالیم نبوی به ی

هنرخنناص نبودننند .در واق ن از نظننر او مسننلمانان تحننت

الگو و اسلوب خاص در هننر گنرایش داشنتند و بنه جهنت مبنانی ف نری

حاصننل از تعننالیم پیننامبر

 ،پننارهای از هنرهننا را پذیرفتننند و پننارهای دیگننر را وانهادننند ،ایننن

سننخن مننورد پننذیرش مفسننران عرفننانی از هنننر اسننالمی و سنننت گرایان نیننز هسننت امننا بننه نظننر

میرسنند تفنناوت گنندار بننا مفسننران عرفننانی از هنننر و سنننت گرایان در ایننن باشنند کننه مفسننران
عرفننانی از هنننر ،عامننل مهننم را در تعننالیم نبننوی کننه موجننب شن ل گیری معمنناری اسننالمی یننا

دیگر هنرها شنده اسنت ،مؤلفنههای معرفتنی و عرفنانی میداننند کنه موجنب گنرایش بنه هننر

انتزاعننی و غیننر ناتورالیسننتی ،و دسننتمایه بننه کننارگیری نمنناد و راز و رمننز در تبیننین الوهیننت،
توحید و عناصر فرامادی شنده اسنت ،امنا گندار بنه نظنر میرسند بیشنتر بنر جنبنههای سنلبی

تعالیم دینی در امر دنینا توجنه دارد و اشناره می کنند کنه مسنلمانان بنا توجنه بنه این کنه دنینا و

ابنیه دنیوی را یوالپذیر میدانستند و از آیه «کل من علیها فان» تبعیت مینمودنند ،بنه اینن
جهت در عرصه هنر به پایهریزی اسلوب و طرح خاصی اقندام نورییدنند و صنرفا بنه اقتبنا

از دیگر فرهنگها پرداختند .به نظر او هنر صدر اسنالم بنه جهنت بیاعتننائی مسنلمانان بنه
زخارف دنیا و دنینا گریزی ،ابنداعی و خالقاننه نیسنت ،بل نه مسنلمانان بنه پینروی از تعنالیم

نبننوی ،بننه جهننت عنندم شننوق و ذوق نسننبت بننه امننر دنیننا ،بننه تقلینند از طننرح و اسننلوب دیگننر

تمدنها در عرصه معماری و هنر اکتفا نموده و دارای شیوه تقلیدی بودهاند
کمنننال مطلنننوب یننن

اسنننتادکار حقیقننی کنننه سننناختن از روی علنننم و بصنننیرت و بننرای

همیشه اسنت ،بنرای اوعمعمنار مسنلمانی همیشنه بیگاننه و نامنأنو
دوام ابنیه خود دلبستگی نداشته بنرع

بنود .هیچ گناه بنه

بنه پینروی از کنل منن علیهنا فنان ،من نر آن

بننود .مننورد عالقننه مننا بیشننتر جسننتوجوی ایننن اسننت کننه درک هنننر مؤسسننین اسننالم در
دوره پننیش از اسننالم چننه بننوده و بعنند ییننر تننأثیر دو عامننل تعننالیم پیلمبننر و فتوحننات

محیرالعقول اسالم به چه صورتی در آمده است(همان .)872

بننابراین بنا وجنود آنکننه آنندره گندار و الننگ گرابنار در ین

و فرم خاصی را در عرصنه هننر بنه

همننراه نینناورده اسننت ،امننا در مبنننای معرفتننی بننا ی نندیگر تفنناوت دارننند .آننندره گنندار دلیننل

تأ سی

نشدن سب

و الگوی خاص هنر اسالمی را پرهیز از دنیا و زخارف آن منیدانند و بنر

ایننن بنناور اسننت کننه آیننات قننرآن مسننلمانان را بننه پرهیننز از زننندگی و پننرداختن بننه آن دعننوت

میکند و این را مهمترین مبنای معرفتی ش ل نگرفتن نون خاصی از هنر تحنت عننوان هننر

اسالمی میداند ،اما گرابنار بنر اینن بناور اسنت کنه تأثیر پنذیری از سنب ها و الگوهنای هننری

دیگننر فرهنننگهننا و سننرزمینهننا ،موجننب عنندم شن لگیننری هنننر خنناص و و ین ه بننا عنننوان هنننر
اسننالمی شننده اسننت .در واقنن او هنننر اسننالمی را هنننری منفعننل ،غیرمسننتقل و ادامنننه هنننر

بیزان  ،ایران باستان ،روم و یونان میداند.

شناسیروشتاریخینگریگراباروهمفکرانوی 


آسیب

شننیوه بررسننی هنننر اسننالمی توسننط بعضننی از مورخننان هنننر کنننه شرقشنننا

و از جملنننه

پژوهشنگران تناریخینگر بودننند ،از جملنه النگ گرابننار و ریچنارد اتینگهناوزن ،ایننن اسنت کننه

مبنای معرفت شناختی تیتوس بورکهارت درباره هنر اسالمی و نقد نگرش الگ گرابار

ی دیگر تواف :دارند ،مبنی بر این که تعالیم اسالمی سب

مسنئله پیرامننون هننر اسنالمی بننا

 09

نگنناه شننان پوییتیویسننتی و بننه دور از بررسننی منسننجم و هماهنننگ در نظننام ف ننری و هندسننه
ذهنی مسلمانان است .آنان آثار هنر اسنالمی را بنه صنورت منورد مطالعناتی مسنتقل و بندون

توجنه بنه زمیننههنا ،بسنتره و عناصنر پیرامنونی شن لگینری ،منورد اری ینابی قنرار منیدهنند و بننه

همین جهت هیچگاه مطالعهای همهجانبه و پیوسته در آثنار هننری بنا ت ینه بنر خاسنتگاه و

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

زمینننههای تمنندنی در آثارشننان صننورت نمننیپننذیرد .از جملننه ضننعفهای سنناختاری ایننن
دسته از پژوهشگران مستشرق ،موارد ذیل است

 .4از جهت روششناسی ،تاریخینگر هستند و آثار هنری را بیش از آنکه مرهون اف نار و

اندیشننههای اسننالمی و هسننتیشناسننی و معرفتشناسننی دینننی بدانننند ،مبتنننی بننر شننرایط و
وضعیت دوران میدانند؛

 .5تمننایز میننان مبننانی اعتقننادی اهننلسنننت و شننیعه بننه هنننر اسننالمی مننورد توجننه آنننان و
شرقشناسان قرار نگرفته است .اگر این پیشفرض پذیرفته شنود کنه مبنانی ف نری بنر خلن:
آثار هنری دخالت دارد ،از اینرو میتوان تاریخ هنر را براسا تف ر مذاهب نوشت بنه و ین ه

عصر آدینه
سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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اگر این نظریه پذیرفته شنود کنه بنه آن دسنته از آثنار ،هننر اسنالمی گفتنه میشنود کنه موافن :بنا
شریعت باشد ،بنابراین نظر اهلسنت و شیعه درباره قلمرو مشنرون هنرهنا متفناوت اسنت و
بننالطب تنناریخ هنننر در نننزد آنهننا ،مصننادی :متفنناوتی خواهنندیافت .بننه طننور م،ننال هنننر دوران
سلجوقیان و یا ایوبیان با هنر دوره فاطمیون و صفوی متفاوت است؛
 .8توجننه بننه ادبیننات در هنننر اسننالمی بسننیار اهمیننت دارد .مورخننان هنننر در فهننم نگننرش

اسننالم پیرامننون هنننر و ییبننایی بننه ادبیننات کمتننر توجننه می کنننند ،در حننالی کننه قننرآن بننیش از
آن که ی متن هنری باشد ،ی متن ادبی است .به جهت اشنتراک و مینان رشنتهای بنودن
پارهای از پرسشهای نظری در قلمرو ادبیات و هنر ،توجه به ادبینات در پاسنخ بنه بعضنی از
پرسشها ،راهگشا خواهد بود و میتواند به حل مسائل نظری هنر کم کند؛
مننورد توجننه مورخننان هنننر نبننوده اسننت و از
 .7دوره اولیننه پن از وفننات پیننامبر اسننالم
دوره خلفاء راشدین و به وی ه دوره امام علی و امام حسن کنه بنرای شنیعه مهنم بنود،
سنخنی گفتنه نشننده اسنت و تنناریخ هننر اسنالمی از دوره امو یننان شنرون شننده اسنت .سیصنند
سننال تنناریخ تمنندن شننیعی مبتنننی بننر حضننور پیشننوایان شننیعی اسننت کننه آنننان در بنناره هنرهننا
سخنانی در خور توجه دارند ،در حالی که این سیصد سال تاریخ حضنور ائمنه کنه در تف نر
در حل مسائل هنر اسنالمی مهنم اسنت ،منورد غفلنت
شیعه به مانند  58حضور پیامبر
کتابهای تاریخ هنر قرار دارد؛
 .2بننه روایننات بننر خننالف قننرآن توجننه ننمودهاننند در حننالی کننه بخشننی از روایننات نبننوی و
سخنان پیشوایان شیعه در بررسی و اری ینابی تناریخ هننر اسنالمی حنائز اهمینت اسنت و اینن
شنننیوه در ع ننندم اعتن نننا ب نننه س نننخنان نب نننوی و پیش نننوایان دی نننن برخاس نننته از روش بعضن ننی از
اندیشمندان اهلسنت در اکتفا به قرآن است؛

 .6بننه نظننر میرسنند تقسننیمبندی و طننرح بحننث مورخننانی همچننون گرابننار و اتینگهنناوزن و

دیگننران در بنناره هنننر اسننالمی ،بیشننتر معطننوف بننه مباحننث سننرزمینهای عننرب بننوده اسننت و
تحت تأثیر اف ار افرادی همچون کرسول و هرتسفلد و ...است کنه در حنوزه هننر اسنالمی در
س ننرزمینهای عر ب ننی تخص ننص دارن نند و بیش ننتر بنننه کش ننورهای ع ننرب تمای ننل داش ننتهاند ت ننا

غیرعرب ،به همین جهت در کتابهای تاریخ هنر اسالمی بحنث در بناره هننر سلسنلههای
خود مختار ایران کهن تنا قنرن هفنتم همچنون هننر سنامانیان ،صنفاریان ،آلبو ینه ،دیلمینان،

علویان و ...به صورت جزئی دیده میشود.

تحلیننل و اری یننابی تنناریخ هنننر و معمنناری اسننالمی براسننا

براسا

هری

سننه روش ام انپننذیر اسننت و

از آن روشها میتوان به بررسی و تحلیل کلیه آثاری که در فرهننگ و تمندن

اسالمی ش ل گرفته است ،پرداخت

 .4تاریخمحوری(بررسی خطی تاریخ هنر و معماری اسالمی براسنا

دورههنای تناریخی

 .5موضونمحوری(بررسی تاریخ هنر اسالمی براسنا

هنرهنایی کنه در فرهننگ اسنالمی

بننه وجننود آمننده اسننت ،همچننون خطنناطی ،معمنناری ،نقاشننی ،هنرهننای تزئینننی و آرایننهای،

قالیبافی ،نساجی ،سفالگری ،کاشیکاری و)...؛
 .8مسننئلهمحوری(بررسننی هنننر اسننالمی براسننا

عناصننر و سننازههای هنننری همچننون

رنگ ،نقوش و اش ال ،نمادها ،مناره ،گنبد ،مسجد ،باغ ،آرامگناه ،کنا  ،محنراب ،طناق،

چهار ایوانی و.)...
براسننا

روش نخسننت ،بررسننی تنناریخ هنننر اسننالمی براسننا

دورههننای تنناریخی و زمننان

شن ن ل گیری ح ومته ننا و سلس ننلهها ص ننورت میپ ننذیرد .ب ننر اینننن اس ننا  ،روش تحلی ننل و
اری یننابی ،تنناریخ خطننی هنننر اسننت کننه از صنندر اسننالم شننرون می گننردد و تننا دوره جدینند ادامننه

مییابد و در آن به ترتیب ،هنر سلسنلهها و حا کمنان اسنالمی بنه بحنث گنذارده میشنود .بنه
طننور م،ننال ت نناریخ هن ننر ای ننران از بررسننی هن ننر پ ننیش از سننلجوقیان ،سننلجوقیان ،ایلخانننان،

مبنای معرفت شناختی تیتوس بورکهارت درباره هنر اسالمی و نقد نگرش الگ گرابار

و تش یل ح ومتها و سلسلهها ،همچون هنر دوره ایلخانی ،تیموری ،صفوی و)...؛
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تیموریان و صفویه آغاز می گردد و به هنر معاصر ختم می گردد .در اینن روش اگرچنه پنارهای

از ح ومتها و سلسلهها در تمدن اسالمی ،دارای مشروعیت و حقانیت نباشند ،امنا اینن
بدین معننا نیسنت کنه هننر را در اینن دورههنا از مصنادی :هننر اسنالمی نشنماریم .آثنار هننری

برآیندی از فرهننگ و تمندن زماننه توسنط تنوده منردم اسنت کنه تحنت تنأثیر سننت دیننی قنرار

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

داشتهاند و هرچند حا کمنان در هنر دورهای ی نی از عوامنل شن ل گیری آثنار هننری هسنتند،

اما در تحلیل هنر هنر دوره نمیتنوان تنهنا بنه حا کمنان توجنه نمنود و شناخصهای فراواننی در

شن ل گیری تمنندن دخالننت دارد .از ایننن رو عنندم حقانیننت سیاسننی و دینننی ایننن حا کمننان،
موجب نمی گردد تا آثار هنری این دورهها ،جزء تاریخ هنر اسالمی نباشد.
روش دوم در بررسی تاریخ هنر اسالمی ،براسا

ارییابی انوان هنرها و آثار به وجنود آمنده

در طننول ت نناریخ تمنندن اسننالمی اسنننت .بنننابراین روش از کلی ننه هنرهننای ادب ننی ،تجس ننمی،
نمایشی و موسیقایی که در فرهنگ اسالمی ش ل گرفتهانند ،میتنوان بنه صنورت موضنوعی

سننخن گفننت و بننه طننور م،ننال در بنناره هنرهننای ذیننل نقاشننی ،کتننابآرایی ،خوشنویسننی و

تننذهیب ،سننفالگننری ،کاشننیکنناری ،قالیبننافی ،نسنناجی ،فلزکنناری ،معمنناری ،موسننیقی،
هنرهای تزئینی و آرایهای و ام،ال آنها کتاب مستقل نوشت و بنهصنورت منسنجم در بناره هنر
از هنرها در طول تاریخ و در ادوار متفاوت سخن گفت .در کتابهای مهنم تناریخ هننر

ی

عصر آدینه

و معمنناری اسننالمی ،توجننه بننه روش اول بیشننتر بننوده اسننت و تنناریخ هنننر اسننالمی بننه صننورت

خطی و سیر زمانی در طول دورانها و ح ومتهای متفاوت مورد بحث قرار گرفتنه اسنت و
تنها گاه به فراخور بعضنی از موضنوعات از روش دوم اسنتفاده شنده اسنت و بنه طنور م،نال از

هنرهننای تزئینننی یننا معمنناری بننه ش ن ل مسننتقل و موضننوعی بنندون توجننه بننه دورهای خنناص

سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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گفتوگو شده است.

با توجه به گستردگی سرزمینهای اسنالمی و این کنه هر ین

از کشنورهای اسنالمی تناریخ

و ی ن های دارننند ،بررسننی تنناریخ هنننر و معمنناری در فرهنننگ و تمنندن اسننالمی ،بسننیار متنننون
است .در نتیجه توصیف تناریخ هننر و معمناری اسنالمی بنه صنورت مجمنل در ین

کوچ

کتناب

امری نامم ن خواهد بود .اما به نظر میرسد سخن از تاریخ هننر و معمناری در دوره

صنندر اسننالم و دورههننای اولیننه تمنندن اسننالمی ،همچننون دوره نبننوی ،خلفنناء راشنندین ،دوره

امننوی و دوره عباسننی راحننتتر از دورههننای بعنندی اسننت ،چننون هنننوز در ایننن دوران ،هنننر و
معم ننناری در فرهنن ننگ و تم ننندن اسن ننالمی از ی پن ننارچگی و تمرک نننز برخ نننوردار ب نننوده اس نننت و

سرزمینهای اسالمی از ی دیگر تف ی

نشده بودند و میتوان به صورت واحند و مشنخص

از تمنندن اسننالمی در ایننن دورههننا سننخن گفننت .امننا هننر چننه از دورههننای نخسننت فرهنننگ

اسنننالمی فاصنننله می گینننریم و سنننرزمینهای بیشنننتری تحنننت قلمنننرو تمننندن اسنننالمی قنننرار
می گیرند ،با تنون و ت ثر بیشتری در عرصههای سرزمینهای اسالمی مواجه میشنویم و هنر

چه سرزمینهای اسالمی گسترش مییابند ،تاریخ هنر و معماری اسالمی ،فربهتر و جنام تر

می گردد.

پاسننخ بننه ایننن پرسننشهای اساسننی در عرصننه چالشهننای ف ننری هنننر اسننالمی ،شنندیدا

وابسته به این امر است که تاریخ هنر و معماری اسالمی مورد دقنت نظنر قنرار گینرد و عناصنر

و وی گیهننای مهننم آن در تنناریخ تمنندن اسننالمی کشننف و اسننتخراج گننردد .بیتردینند تنهننا بننا
و بررسی مستمر آثار متعدد و متنون تاریخ هنر و معماری اسالمی میتوان به اسنتخراج

ان

این عناصر دست یافت.

از سلسننلهها و ح ومتهننای

در بررسننی تنناریخ هنننر اسننالمی مننیتننوان برحسننب هننر ی ن

اسننالمی بننه بررسننی جننام و همننهجانبننه تنناریخ هنننر و معمنناری اسننالمی پرداخننت و بننرای
شننناخت هننر دوره تمننامی عناصننر فرهنگننی و تمنندنی را کننه بننه نحننوی در ش ن لگیننری هنننر

اسالمی دخالت داشتهاند ،مورد توجه قرار داد که فهرست این دورهها در تمدن اسنالمی بنه
؛

_ هنرها در صدر اسالم و در زمان حیات نبی اکرم
_ هنرها در نزد پیشوایان شیعی تا قرن سوم؛

_ هنر و معماری در دوره امویان و دیگر سلسلههای تاریخ تمدن اسالمی.
روشی که در تحلیل آثنار هننر اسنالمی براسنا

سنه شنیوه منذکور بنه منا کمن

منیکنند تنا

ارییابی دقی:تر و منصفانهتری از ش لگیری هنر اسالمی داشته باشنیم ،بررسنی هرمنوتین
از ی

اثر هننری اسنت .روش هرمنوتین

بنه منا منیگویند کنه هنر اثنری در بسنتری اجتمناعی،

سیاسننی ،الهیننات ،انسننانشناسننی و ...ش ن ل گرفتننه اسننت و بررسننی آن بسننترهها موجننب

میشود تا بفهمیم که ی

اثر در چه خاسنتگاه و زمیننهای ظهنور پیندا نمنوده اسنت ،بنه طنور

م،ننال ا گننر بنندانیم کننه کمننالالنندین بهننزاد دارای گننرایش صننوفیانه بننوده و وابسننته بننه سلسننله

نقشبندیه بوده است ،این امر در تحلیل آثار او به ما کم
از تحلیلی داشته باشیم که براسا

ماتی

روش هرمنوتی

میکند تا از آثار او تحلیلنی غینر

میتوان از آثار مارسنل دوشنان ،هننری

مبنای معرفت شناختی تیتوس بورکهارت درباره هنر اسالمی و نقد نگرش الگ گرابار

شرح ذیل است
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و گوستاو کوربه داشت .هنر فرهنگنی بنر پاینه عناصنر و مؤلفنههای ف نری ،اعتقنادی،

احساسننی ،جلرافیننایی و دیگننر عناصننر فرهنننگ ش ن ل گرفتننه اسننت و نمیتننوان بسننترههای

ش لگیری را در ی

سرزمین با بسترههای دیگر سرزمینها ی سنان دانسنت و دو اثنر را بنا دو

خاستگاه و تبارشناسی متفاوت ی سنان تحلینل کنرد .هنرمنندان مسنلمانان بنا وجنود آنکنه

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

عناصننر ت نی ننی و فرمننی را از دیگننر فرهنگهننا گرفتهاننند امننا باینند توجننه داشننت کننه اف ننار و

اندیشههای مسلمانان بیتردید در ش لدهنی آثارشنان سنهم داشنته اسنت .آفنرینش هننری
هنرمننند پننیش از اسنالم قطعننا از هنرمننند پن

از اسننالم متفنناوت اسننت و مؤلفننههای ف ننری و

اعتقننادی آنننان در خلنن :آثارشننان دخالننت دارد و در کنننار ت نی ن  ،اسننلوب و فننرم نیننز باینند

مؤلفه اعتقاد ،احسنا  ،عاطفنه و تخینل را منؤثر دانسنت کنه طبعنا از ین

فرهنگ و دین دیگر متفاوت است.

فرهننگ و دینن تنا

نتیجهگیری 


بنابه نگرش تیتو بورکهارت ،هنر اسالمی هر چند در عناصر ظاهری تحت تأثیر الگنو و
فنرم دیگننر سنرزمینها اسننت و براسنا تأثیر پننذیری از دیگنر تمنندنها بنه الگننو ،ت نین و فننرم
خاصننی دسننت یاییننده اسننت ،امننا در روننند تمنندن اسننالمی بننه سننب و اسننلوب خنناص و
متناسب با فرهنگ خود دست یافته است و عناصنری را بنه صنورت مشنترک در آثنار هننری

عصر آدینه
سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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وارد نموده است ،که برآمنده از محتنوا و پینام جاو یندان اسنالم اسنت ،بنه طنوری کنه هنرمنند
مسننلمان بننه تنندریب بننه تلییننر و دگرگننونی الگوهننا و ت نی ن هننایی پرداختننه کننه در ابتنندا بننه
صورت تقلیدی از دیگر فرهنگهنا فراگرفتنه بنود و در اینن فرآینند خالقاننه ،بنه هو ینت سننتی
خاصی دست پیدا نمود .به طور م،ال نگنارگری اولینه در اینران در آغناز تأسنی تحنت تنأثیر
سنت نگنارگری ملنولی و آسنیای شنرقی بنود و خطنوط همچنون خنط چیننی عمنودی نوشنته
میشد ،فضای خالی ییاد بود و ...اما بنه تندریب نگنارگری ایراننی بنه دنبنال اسنتقالل رفنت و

راهننش را از خاسنننتگاه اولیننهاش کنننه آسنننیای شننرقی بننود ،جنندا نمننود و بنننه هو یننت و سنننب
1

مستقلی در نگارگری رسنید کنه بنه طنور کامنل جندا از نگنارگری آسیاسنی شنرقی بنود .از نظنر

بورکهارت ییبایی هنر اسالمی برآمده از روح حا کم بنر تعنالیم اسنالمی اسنت .ذات و جنوهره
هنر ییبایی است که دارای ی وجنه ظناهری و ین وجنه بناطنی اسنت و وجنه ظناهری هننر
اسالمی برآمده از باطن آن است که ریشه در صفات الهی دارد و هر ییبایی ظناهری وجهنی
از وجوه ییبایی صفات الهی است .هنرمند مسلمان هرگاه که اثنری منیآفرینند بهنره منند از
صفات الهی میشود و پیام و یبان صوری متون مقد  ،هنرمنند مسنلمان را بنه خلن :وجنه
خاصننی از آفننرینش هنننری رسننانده اسننت ،بننه طننوری کننه تقلیدپننذیری از دیگننر فرهنگهننا
 .1ر.ک شیال کن بای ،نقاشی ایرانی ،ترجمه مهدی حسینی.25-52 ،

خالقیننت و ابنندان نننون خاصننی از هنننر اسننالمی را بننر روی هنرمننندان مسننلمان مسنندود ن ننرده
است .بورکهارت برخالف مورخان هنر که نگاه تاریخینگرانه به آثار هننر اسنالمی دارنند ،در

نگنناهی پدیدارشناس ننانه هن ننر اس ننالمی را دارای هو ی ننت خ نناص در ف ننرم و محت ننوا م ننیدان نند و
تأثیر پننذیری از دیگننر فرهنگهننا را مننان از ش ن لگیننری هنننری خنناص _ در فننرم و محتننوا _ در
جلرافیای سرزمینهای اسالمی نمیداند.

منابع 

مبنای معرفت شناختی تیتوس بورکهارت درباره هنر اسالمی و نقد نگرش الگ گرابار

 .4اتینگهنناوزن ،ریچننارد و الننگ گرابننار( ،)4808هنررر و معررراری اس ر م  ،ترجمننه یعقننوب
آژند ،تهران سمت.
 .5اولدمدو ،فک فنت( ،)4830سنت گرایی دین در پرتر لسفر ه جاو یردان ،ترجمنه رضنا کورننگ
بهشتی ،تهران انتشارت ح مت.
 .8آوینی ،سیدمحمد( ،)4825جاودانگ و هنر ،تهران انتشارات برگ.
 .7بورکه ننارت ،تیت ننو ( ،)4825مجر ع رره مق رراالت مب رران هن ررر معنر ر ی ،گردآورن ننده عل ننی
تاجدینی ،تهران سازمان تبلیلات اسالمی.
 .2بورکهارت ،تیتو ( ،)4838هنر و معن یت ،تدوین و ترجمه انشاءاهلل رحمتی ،تهنران
فرهنگستان هنر.
 .6بورکهارت ،تیتو ( ،)4836مبان هنر اس م  ،ترجمنه امینر نصنری ،تهنران انتشنارات
حقیقت.
 .2بورکه ننارت ،تیت ننو ( ،)4832کیری ررال عس ررم ج رران عس ررم ج رران ،ترجم ننه گلن نناز رع نندی
آذرخشی و پروین فرامرزی ،تهران انتشارات ح مت.
 .3بورکهننارت ،تیتننو ( ،)4833ج انشناسر سررنت و عسررم جدیررد ،ترجمننه حسننن آذرکننار،
تهران انتشارات ح مت.
 .0بورکهارت ،تیتو ( ،)4805هنر اس م زبان و بیران ،ترجمنه مسنعود رجبنینا ،تهنران
انتشارات سروش ،دوم.
 .45کن بای ،شیال( ،)4835نقاش ایران  ،ترجمه مهدی حسینی ،تهنران دانشنگاه هننر،
دوم.
 .44گنندار ،آننندره( ،)4822هنررر ایررران ،ترجمننه بهننروز حبیبننی ،تهننران انتشننارات دانشننگاه
شهید بهشتی ،سوم.
 .45گرابار ،الگ( ،)4820شکل گیری هنر اس م  ،ترجمه مهرداد وحدتی دانشنمند ،تهنران
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تطبیقی
انتظار..
.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .48نامور مطل ،:بهمن( ،)4807درآمدی برر بینامتنیرتل نظریرهها و کاربردهرا ،تهنران انتشنارات
سخن.
 .47نجیب اوغلو ،گلرو( ،)4820هندسه و تزئین در معرراری اسر م  ،ترجمنه مهنرداد قینومی
بیدهندی ،تهران روزنه.

عصر آدینه
سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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