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نشست نقد و بررسى کتاب هنر پیرااسالمى،  تحلیل انتقادى گفتمان هاى مسلط در مطالعات 
هنراسالمى، عصر روز یکشنبه 25 آذر 1397 در سراى اهل قلم با حضور نویسندة اثر دکتر 
صادق رشیدى (مدرس دانشگاه علم وفرهنگ)، دکتر مهناز شایسته فر و دکتر محمد خزایى 
(اعضاى هیئت علمى دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگران هنراسالمى) و دکتر مریم حسینى 
(عضو هیئت علمى دانشگاه الزهراء و سردبیر فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات و هنر) برگزار شد. 

ازجمله محدودیت ها و موانع پژوهشی در عرصۀ مطالعات هنر اسالمی، شیوة توصیف محور 
مستشرقین و نگرش  انتزاعی سنت گرایان است که تفکر  و مواضع پژوهشگران را به سمت 
سستی، خنثی شدگی و نگرش هاي کلی سوق می دهند و قدرت نقد و نگرش هاي اجتماعی 
دادن  جلوه  اسطوره اي  با  و  می کنند  سلب  آن ها  از  را  مطالعاتی  قلمرو  این  در  فرهنگی  و 
نظریه ها و نوشتارهاي متعدد حکمی و عرفانی و نیز گرایش هاي بنیاد گرایانه افراطی در هنر، 
فضایی را ایجاد کرده اند که گویی گفتمان هنر اسالمی ازجمله قلمروهاي نقدناپذیر است. 
نویسندة این اثر با نگاهی انتقادي به تعاریف و رویکردهایی که چیستی هنر اسالمی را تبیین 
کرده،  کوشش مى کند تا با آشکار ساختن سفسطه  هاي تفسیري برخی از گفتمان ها، تصویر 
روشن تري از فرایند مطالعات نظري در عرصۀ هنر اسالمی ارائه دهد. این کتاب پنج فصل 
دارد: «شکل گیرى گفتمان هنراسالمى»، «گفتمان هاى مسلط در مطالعات هنراسالمى»، 

«تحلیل انتقادى گفتمان»، «نشانه شناسى» و «گفتمان هنر پیرا اسالمى». 

صادق رشـیدى: به نام خدا. سـالم مى کنـم خدمت حضار 
محتـرم و تشـکر ویـژه از سـراى اهـل قلـم و برگزارکنندگان 
ایـن جلسـه و ارادت ویژه تـر خدمـت خانـم دکتر شایسـته فر 
و آقـاى دکتـر خزایـى کـه افتخار دادنـد که در خدمت شـان 
کتـاب  وقتـى  بیامـوزم.  کنارشـان  در  واقـع  در  و  باشـم 
مى نویسـى و بعـد مى خواهـى بـه سـراغش بـروى؛ خـود بـه 
اندیشـه هاى  عنـوان مؤلـف کمـى مى ترسـى چـون اصـوالً 

نقد شفاهی
        :      
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آدمـى در طـول زمـان تغییـر مى کنـد یعنـى وقتـى شـما بعـد از یـک  سـال برگـردى و 
کتابـت را بخوانـى گاهى ممکن اسـت حسـرت بخورى کـه مى توانسـتى چیزهاى دیگرى 
بـه آن اضافـه کنـى یـا مبحـث را جـور دیگـرى پیش ببـرى و... ولـى در هر صـورت من 

ایـن کتـاب را یکـى از مهم تریـن و جدى تریـن تألیف هـاى خـود مى دانـم.
 بخـش مهمـى از دیدگاه هایـم کـه در ایـن کتاب مطرح شـده، در رسـالۀ دکترى من 
نیـز آمـده و امـروز خوشـحالم کـه دو اسـتاد بزرگوار بـه عنـوان متخصصان هنراسـالمى 
بـراى نقـد ایـن کتـاب حضـور دارنـد. من براى نوشـتن ایـن کتاب بـا چالش هـاى نظرى 
و فکـرى زیـادى مواجـه بـودم. بـه دلیـل اینکه ابتـدا در آن زمان سـؤاالتى خیلى سـاده ، 
مهـم و البتـه کلیشـه اى ذهنـم را درگیر کـرده بود که هنراسـالمى دقیقاً یعنـى چه؟ چه 
مى گویـد؟ هدفـش چیسـت و چـرا بـه وجـود آمـده؟ و دیگـران دربـارة این هنراسـالمى 
چـه چیزهایـى نوشـته اند و قراراسـت کـه اصـًال بـه کجـا برویـم و جایـگاه ایـن حـوزه 
مطالعاتـى در بدنـه دانشـگاه کجاسـت؟ ایـن سـؤاالت را بـه عنـوان سـؤاالت مبنایـى در 
همـان ابتـداى کتـاب مطـرح کـرده ام. در مطالعات اولیۀ خود متوجه شـدم  کـه ادعاهایى 
در حـوزة مطالعـات هنراسـالمى مطـرح شـده کـه مصادیـق مبهمـى دارنـد، کسـانى که 
ایـن ادعاهـاى نظـرى را مطـرح کرده انـد بـه نظـر مى آید کـه تالش زیـادى بـراى علمى 
نشـان دادن آن هـا کرده انـد. امـا در واقـع علمـى نیسـتند و در قلمـروى گفتمان هـاى 
محفلـى قابـل بررسـى اند و یـا مى توانـم بگویـم خیلـى دلـى اسـت در نتیجـه اول به این 
مسـئله پرداختـم کـه اساسـاً اصطـالح هنراسـالمى از کجا آمده اسـت. در فصل نخسـت 
ایـن کتـاب توضیـح داده ام کـه هنراسـالمى پیامـد گفتمـان شرق شناسـى اسـت یعنـى 
تـا پیـش از اینکـه مستشـرقان بحثـى بـه نـام هنراسـالمى را مطـرح کننـد مـا عنوانـى 
به نـام هنراسـالمى نداشـته ایم. منظـورم از «مـا» جهـان شـرق و بطور کلى جهان اسـالم 
اسـت. یعنـى مسـتندات و یافته هـاى مـن نشـان مى دهـد کـه هیـچ حاکمـى و یـا هیچ 

■ رشــیدى، صادق (1396). هنر پیرااسالمى: تحلیل 
انتقادى گفتمان هاى مسلط در مطالعات هنراسالمى. 

تهران: علمى و فرهنگى.
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نقد و بررسى کتاب هنر پیرااسالمى

ملتـى درصـدد نبـوده کـه بـه آفریده هاى هنـرى خـود، هنراسـالمى بگویـد. در واقع این 
گفتمـان، یـک برسـاخت کامـًال نظـرى و مطالعاتـى بوده اسـت. مقالـه اى هم شـیالبلر و 
جاناتـان بولـوم در این بـاره نوشـته اند کـه خودشـان اقـرار کرده اند کـه هنراسـالمى را ما 
پژوهشـگران غربـى بـر سـرزبان ها انداخته ایـم و اى کاش ایـن کار را نمى کردیـم چـون 
ایـن کار باعـث شـد کـه دردسـرهاى زیـادى بـه وجـود بیایـد و از نظـر معنایـى ابهامات 
زیـادى در عنـوان هنراسـالمى وجـود دارد کـه خودمـان هـم در آن مانده ایـم کـه تلقـى 
مـا از ایـن ماجـرا چیسـت. ایـن پژوهشـگران در مقالۀ خـود اشـاره کرده اند کـه زمانى که 
بـه سـمت مطالعات دسـتاوردهاى هنرى و زیباشـناختى کشـورهایى که به نوعى اسـالم 
در آن هـا رسـوخ پیـدا کـرده بـود، وارد شـدند بـا دسـتاوردهاى متکثـرى مواجـه شـدند 
درنتیجـه نتوانسـتند آثـار به جا مانـدة هنرى و حتـى فرهنگى سـرزمین هایى مثل ایران 
را دسـته بندى کننـد و بـا نوعـى گونه شناسـى آن هـا را تقسـیم بندى نماینـد و یـا وارد 

حوزة سبک شناسى شوند. 
بـه واقـع از نظـر مـن همـۀ این هـا در پیوسـتار فرهنـگ شـکل گرفتـه و مادامـى 
کـه فرهنـگ یـک فرآینـد اسـت و شـکل پیوسـتارى دارد هیـچ چیـز نـاب اصیـل یگانه 
و دسـت نخورده اى نمى تـوان پیـدا کـرد کـه در نـوع خـودش منحصـر بـه فـرد باشـد. 
هیـچ چیـز بـر اسـاس هیـچ سـاخته نمى شـود. هـر متنـى، پیـش متنـى دارد. همه چیز 
در ترکیـب و تلفیـق شـکل مى گیـرد یـا بـه قـول نظریه پـردازان بینامتنیـت همه چیـز 
بینامتنـى اسـت. خوب طبیعى اسـت که نمى شـود مطلقاً بـه چیزى بگوییم هنراسـالمى 
کـه در مصداق هـاى فراوانـش، جنبه هایـى تلفیقـى و ترکیبـى از فرهنگ هـا و تمدن هاى 
مختلـف را بـه دوش مى کشـد. بـه اسـتثناى معمـارى مسـاجد و آرایه هاى وابسـته به آن 
کـه بحـث جدایـى دارد و مـن به آن نیـز در کتابـم پرداختـه ام. در فرآینـد تحقیقاتى که 
انجـام دادم بـراى پاسـخ بـه ابهامـات خـودم سـعى کـردم که به سـمت ارائۀ یـک مفهوم 
جدیدتـرى حرکـت کنـم کـه در واقـع ایـن ابهـام و کلـى بـودن هنراسـالمى را جـرح و 
تعدیـل نمایـم. نمى گویـم موفـق شـدم یـا نه چـون این بـه نگـرش مخاطبینى بسـتگى 
دارد کـه ایـن کتـاب را خوانده انـد و یـا خواهنـد خوانـد. در نتیجـه تـالش کـردم کـه 
یـک دسـته بندى از انـواع رویکردهایـى ارائه دهم که دسـتاوردهاى هنرى سـرزمین هاى 
اسـالمى را مـورد مطالعـه قـرار داده انـد. ایـن تقسـیم بندى کـه بـراى اولیـن بـار مطـرح 
مى شـود در جـدول صفحـه 98 کتـاب آمـده اسـت. نهایتـاً در ادامـه پژوهـش مفهـوم 
هنـر پیرااسـالمى و یـا  Para Islamic Art را بـه عنـوان یـک نظریـه مطـرح کـردم کـه 
توضیحاتـش در فصـل آخـر آمـده اسـت. کلیـت بحث هـاى من در ایـن کتـاب از تحلیل 
انتقـادى گفتمـان سـنت گرایى و گفتمـان تاریخ گرایـى شـروع مى شـود. در واقـع مـا دو 
گفتمـان کلـى و مسـلط در حـوزه هنراسـالمى داریـم کـه مـن هـر دو نگـرش را مـورد 
بررسـى انتقـادى قـراردادم و بـا مبانـى نظـرى تحلیـل انتقـادى گفتمان که شـرحش در 
کتـاب آمـده و دالیلـى هـم بـراى نقدهـاى خـود داشـتم کـه اگـر سـلیقه اى بـه آن نگاه 
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نکنیـم، مى توانـد بیشـتر مـورد تأمـل قـرار بگیرد. 
تمـام کسـانى که ادعـا مى کننـد دربـارة هنراسـالمى کتـاب نوشـته  اند و از عبـارت و 
اصطالحات و مفاهیمى مثل عرفان و مبانى عرفانى هنراسـالمى اسـتفاده کرده اند به واقع 
کار شـگرفى انجـام نداده انـد. اگـر بـه منابـع مـورد اسـتفادة همـه مقـاالت و کتاب هایى 
کـه دربارة هنراسـالمى نوشـته شـده رجـوع کنیـد درمى یابید کـه اغلب مطالـب تکرارى 
اسـت و ارجاعـات بـه چنـد منبـع محـدود شـده اند. کسـى که ادعـا مى کنـد مى خواهـد 
بـا نگـرش عرفانـى به هنراسـالمى نـگاه کنـد باید بتوانـد متون عرفانـى را با همـان زبان 
بخوانـد، بایـد بتوانـد بـه طـور مثـال کشـف المحجوب را بخوانـد. ایـن گفتمـان عرفانى و 
بحـث از مبانـى عرفانـى هنراسـالمى اتفاقاً خود محل مناقشـه و سـوءتفاهم اسـت. اینکه 
شـخصى اسـتنباط ها و برداشـت هاى ذهنـى خـود را از نقـوش انتزاعـى هنراسـالمى بـا 
لفاظى هـاى کلـى و مبهـم شـبه عرفانى و شـبه فلسـفى ارائه بدهـد و بگوید ایـن تمثیلى 
از بهشـت اسـت و یـا فالن تصویر تمثیلى از آسـمان اسـت ایـن به هیچ وجه نـگاه عرفانى 
نیسـت، چـرا که عرفـان براى خـود ماجراهایـى دارد و نوعى کنـش فـردى و درونگرایانه 
اسـت. ایـن منـش شـبه عرفانـى کـه عمدتاً هـم وابسـته بـه نظریه هاى حکمـت حکماى 
اسـالمى اسـت، مى تـوان گفـت آن قدرکـه ابعـاد حسـى و عاطفـى پررنگـى دارد ابعـاد 
عرفانـى نـدارد، بـه همیـن خاطـر حتـى مقـاالت و کتاب هایـى کـه دکتـر سیدحسـین 
نصـر نوشـته اند مصادیـق مشـخصى ندارنـد. یعنى ایـن  نویسـندگان و محققـان مصادیق 
بـارزى بـراى مباحـث خـود نمى آورنـد و کالمشـان اغلـب یـک ادعـاى نظـرى و ذهنـى 
اسـت. آنچـه  مـرا بیشـتر به بسـط ایـن موضوع بـا نـگارش انتقـادى ترغیب کـرد این بود 
کـه امـروز هنراسـالمى بـراى برخى ها عرصـۀ نوعـى بهره بردارى هـاى سـازمانى و نهادى 
اسـت و در این کتاب مراد من از هنراسـالمى، آن نیسـت که ممکن اسـت یک سـازمان 
ایدئولوژیـک و یـا یـک نهـاد و ارگان خاص بـراى خود از آن تعریفى داشـته باشـد. و من 
بـا هنراسـالمى اى مواجـه شـدم کـه حـوزة کامـًال مطالعاتـى و دانشـگاهى اسـت. ممکن 
اسـت در دوره هـاى متفـاوت از ایـن اصطـالح تلقى هـاى دیگـرى وجـود داشـته باشـد و 
از طریـق آن منافعـى بـه دسـت بیایـد اما هنراسـالمى در کتـاب هنر پیرااسـالمى همان 

حـوزه مطالعاتـى اسـت کـه نتیجـه گفتمان شرق شناسـى بوده اسـت. 

مهنـاز شایسـته فر: بـه نـام خـدا. از آقـاى دکتر رشـیدى 
بـراى توضیحـات مختصـر و جامعـى کـه دادنـد و کتـاب را 
بـه رشـته تحریـر درآوردنـد تشـکر مى کنـم. این کتـاب که 
برگرفتـه از رسـالۀ دکتـرى ایشـان اسـت براى پژوهشـگران 
حوزة هنراسـالمى بسـیار قابل اسـتفاده اسـت. مـن کتاب را 
مطالعـه کـردم و در مقـام مشـاور ایشـان بـا هـم بحث هایى 
در مورد نگرششـان به هنراسـالمى داشـتیم و مى شـود گفت 
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کـه بعضـى از نگرش هـا بـا توجه بـه جایگاهـى که امـروزه هنراسـالمى در ایـران و دیگر 
کشـورها دارد قابـل اسـتناد و قبـول اسـت ولى به نظر مـن بعضى از نگرش هـا قابل تأمل 
اسـت و بایـد بـه نحـوى دیگـر مـورد توجـه قـرار گیـرد. مـن چنـد نکتـه را قابـل عرض 
مى دانـم: اول اینکـه رویکـرد کتـاب نسـبت بـه هنراسـالمى رویکـردى انتقـادى اسـت و 
آیـا واژة هنراسـالمى مى توانـد واژة درسـتى باشـد و تحقیقـات ایـن کتـاب امـروزه براى 
محققـان هنراسـالمى قابـل اسـتناد اسـت؟ همین جـا یـک پرانتـز بـاز کنـم آیـا مـا واژة 
متـرادف دیگـرى بـراى احیانـاً غلط بـودن واژة هنراسـالمى در نظـر گرفته ایـم و اگر واژة 
هنراسـالمى بـراى هنرهایـى کـه در معنـا و ویژگى هـاى بصـرى در دوران اسـالمى تهیه 
شـدند نمى توانـد واژة مناسـبى باشـد اگر بخواهیـم واژة دیگرى را اسـتفاده کنیم آن واژه 

چـه واژه اى مى توانـد باشـد؟ 
البتـه در ایـن کتـاب بـه هنرهـا و یـا واژه هایـى مثـل هنـر ترکـى، هنر هنـدى، هنر 
عثمانـى، هنـر ایرانـى و هنـر آفریقایـى و شـاید هنـر مصـرى و... پرداختـه شـده، یعنـى 
کل کشـورهاى اسـالمى را در نظـر بگیریـد کـه مى تواننـد تحت لـواى این واژة مشـترك 
قـرار بگیرنـد. آیـا ایـن امـکان دارد کـه هر کشـور مسـلمانى بتواند نام کشـور خـود را بر 
هنـر اضافـه کنـد و کلمـه اسـالمى را بـر دارد. البتـه این امکان وجـود دارد کـه ما هنرى 
را کـه امـروز بـه آن هنراسـالمى اطـالق مى کنیـم هنـر ایرانـى بنامیـم ولـى ارزش هایى 
کـه ایـن واژه مى توانـد بـه هنـر و مطالعـات ایـن حـوزه ببخشـد از بیـن مـى رود و یـا 
این کـه مـورد توجـه صددرصـدى قـرار نمى گیـرد. از یک سـو تمامـى کشـورهایى کـه 
اسـالم را پذیرفتنـد مسـلمانند بنابراین بـه ارزش ها، عقایـد و تفکرهاى یکسـان معتقدند 
و هنـرى کـه در طـى دوران اسـالمى در ایـن کشـورها رشـد و توسـعه یافتـه برگرفته از 
همیـن ارزش هاسـت و داراى همیـن خصیصه هـا و رویکردهاسـت. اگـر مـا هنـر تزئینات 
کاشـیکارى عثمانـى را در ترکیـه بـا یکى از مسـاجد در ایران مثل مسـجد جامع اصفهان 
مقایسـه کنیـم متوجـه مى شـویم اگرچـه داراى تفاوت هاى ظاهـرى در تزئینات هسـتند 
ولـى در بنیـان و در شـاکلۀ وجودى شـان اشـتراکات قابل توجهـى دارنـد کـه برگرفتـه از 
اشـتراکات اساسـى و اصولـى اسـت کـه هـر دو کشـور بـه آن پایبندنـد و آن دین اسـالم 
اسـت. بنابرایـن بـه نظر من نه تنها اسـتفاده از واژة هنراسـالمى براى تمامى کشـورهایى 
کـه بـه دیـن اسـالم گرایش پیـدا کرده انـد یـک واژة مناسـب مى تواند باشـد بلکـه یکى 
از عوامـل وحدت بخـش بیـن کشـورهاى اسـالمى اسـت که در حـوزة هنر به هـم نزدیک 
شـوند اگرچـه همۀ کشـورهاى شـرق جهان اسـالم از فرهنگـى مشـابه برخوردارند. یعنى 
ایرانیان از نظر فرهنگى، نسـبت به کشـورهاى اروپایى مشـابهت بیش ترى با کشـورهایى 
چـون سـوریه، عـراق، پاکسـتان و حتـى هنـد و ژاپن دارند. چـرا که همه در یک گسـترة 
جغرافیایـى رشـد کـرده  و توسـعه یافته انـد و در واقـع از ارزش هاى یکسـانى برخوردارند. 
بنابرایـن هـم در حـوزة فرهنگـى مى تواننـد بهـم نزدیـک شـوند و هـم در هنـر کـه زادة 

فرهنـگ اسـت و بخشـى از فرهنـگ به شـمار مى رود. 

نقد و بررسى کتاب هنر پیرااسالمى
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نقد شفاهى

دومیـن بحـث مـن اینکه مى تـوان گفت هنراسـالمى به مثابـۀ یک بذر اسـت که اگر 
در خاك هـاى مختلـف کاشـته شـود ثمره هـاى متفاوتى دارد. اگـر بذر هنراسـالمى را در 
خـاك ایـران ساسـانى مى کاریـم داراى جلوه هـاى متفاوتـى بـا بـذرى خواهد بـود که در 
خـاك کشـور روم کاشـته مى شـود و ماحصلـش مثـًال کاشـى هاى متفاوتـى مى شـود که 
برگرفتـه از بسـترهاى متفـاوت جغرافیایـى و فکرى اسـت که در آن رشـد و توسـعه پیدا 

مى کنـد ولـى شـاکلۀ وجودى شـان شـباهت قابـل توجهى نسـبت به هـم  دارند. 
بحـث دیگـر مـن این اسـت که مـا هماننـد کشـورهاى اروپایـى مى توانیـم از واژه اى 
مذهبـى و دینـى اسـالمى بـراى اضافـه کـردن و معنـا بخشـیدن بـه واژة هنـر اسـتفاده 
کنیـم کمااینکـه آن هـا از واژه هـاى هنر مسـیحى، هنـر یهودى و هنر زرتشـتى اسـتفاده 
مى کننـد و قاعدتـاً اشـکالى هـم نـدارد. اگـر ما هـم بـراى هنر خودمـان از واژة اسـالمى 
اسـتفاده نکنیـم و بخواهیـم مفهـوم جدیـدى را مـورد اسـتناد قـرار دهیـم شـاید به این 

انـدازه کاملیـت و تمامیـت معنـا را نرسـاند و نتوانـد مـا در مفهـوم کمـک کند. 
ایـن کتـاب دو نقـد را مطـرح مى کنـد: نقـد دیـدگاه سـنت گرایان و نقـد دیـدگاه 
پسااسـالمى و اشـاره مى کنـد بـه روش و شـیوه اى کـه مـا در کتاب هـاى هنراسـالمى 
مـورد بررسـى قـرار مى دهیـم. اگرچه شـباهت  قابـل توجهى در بررسـى آثار اسـالمى در 
کتاب هایـى کـه بـه ایـن واژه مى پردازنـد، مشـاهده مى شـود و همـه از رویکـرد یکسـانى 
برخوردارنـد. امـا بـراى ادامـۀ مطالعـات حـوزة هنـر اسـالمى ناگزیـر از کاربـرد واژة هنر 
اسـالمى هسـتیم. بـا توجـه بـه اینکـه اگـر مـا از واژة هنراسـالمى اسـتفاده مى کنیـم 
ناخـودآگاه فقـط ایـران اسـالمى در ذهنمـان متصـور مى شـود. امـا مـا بایـد در تفکرمان 
همـۀ کشـورها را در آن واحـد در زیرمجموعـۀ مطالعـات هنراسـالمى بگنجانیم و نسـبت 
به کاربرد هنراسـالمى جامعیتى داشـته باشـیم که متأسـفانه نداریم و نمى توانیم نسـبت 
بـه آن اسـتنباط کامـل و اظهارنظـر بـدون نقصى داشـته باشـیم. امـا شرق شناسـان این 
جامعیـت را دارنـد و در همـۀ بررسـى هاى مطالعۀ آثار هنراسـالمى، هم زمان کشـورهایى 
مثـل ایـران، ترکیـه، هنـد، مصر، سـوریه، غـرب جهان اسـالم، شـمال آفریقـا و... را مورد 
مطالعـه قـرار مى دهنـد.  بـراى نمونه اگـر بخواهند در حـوزة معمارى اسـالمى کار کنند 
همـه آثار معمارى دوره هاى تاریخى کشـورهاى اسـالمى را مورد بررسـى قـرار مى دهند. 

در واقـع در بسـتر تاریـخ موضوع هـاى هنراسـالمى مـورد بررسـى قـرار مى گیرد. 
یکــى از ابهاماتــى کــه در کتــاب مطــرح مى شــود ایــن اســت کــه اثبــات حضــور عرفان 
در هنراســالمى مشــکل اســت و بــراى عــوام جامعــه و حتــى محققــان هنراســالمى، ایــن 
ــه  ــا را مطالع ــه و آن ه ــاى مرجــع عرفان شناســى مراجع ــه کتاب ه ــه ب ــکان نیســت ک ام
کننــد. بــه عقیــدة مــن نبایــد ایــن مســئله را خیلــى دشــوار کــرد. خداونــد صــدر همــۀ 
ــا رجــوع بــه خــود، شــناخت  ــا او بســیار ســاده اســت. ب عرفان هــا قــرار دارد و ارتبــاط ب
ــت  ــناخت دس ــه از ش ــن مرحل ــه ای ــوان ب ــالمى مى ت ــاى اس ــت از آموزه ه ــود و تبعی خ
پیــدا کــرد یعنــى رجــوع بــه خویــش کــه رجــوع بــه خداونــد اســت. همچنیــن یکــى دیگر 
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از چیزهایــى کــه انســان را بــه عرفــان و معنویــت نزدیــک مى کنــد انــس بــا قــرآن اســت. 
ــه کتابــت  ــد و ب ــرآن بودن ــا خوشنویســانى داشــتیم کــه در تمــدن اســالمى حافــظ ق م
ــت  ــود معنوی ــبب مى ش ــرآن س ــا ق ــس ب ــد. ان ــرآن مى پرداختن ــگارى خطــوط ق و خط ن
حاصــل از آیــات قرآنــى بــه افــکار هنرمنــد منتقــل  شــود و افــکار و ارتعاشــات معنــوى 
ــه مخاطــب  نیــز منتقــل شــود.  ــوه کنــد و ایــن معنویــت، ناخواســته ب ــارش جل او در آث
مثــًال بیننــدة کتیبه هــا و نقــوش هندســى مســجد شــیخ  لطــف اهللا اصفهــان، ناخــودآگاه 
ــرى  ــت فک ــى و لطاف ــوال روحان ــه از اح ــه برگرفت ــرد ک ــى قرارمى گی ــر معنویت تحت تأثی
ــا هنرمنــد دوران  خالــق آن آثــار هنــرى اســت. بایــد گفــت مقایســۀ هنرمنــد معاصــر ب
ــدر  ــه نباشــد؛ همان ق ــى عادالن ــاید خیل ــار، ش ــت موجــود در آث ــته، از نظــر معنوی گذش
کــه جهــان رو بــه توســعه اســت بــه تدریــج انســان  نیــز از معنویــت فاصلــه مى گیــرد و 
ایــن مقایســه شــاید از نــوع تصــورى اســت کــه نســبت بــه هنراســالمى پیــدا کرده ایــم.
هنـر ایرانـِى قبـل از اسـالم، بـه واسـطۀ حضورآموزه هـاى دیـن اسـالم، بـه عنـوان 
هنراسـالمى گسـترش پیـدا کـرد. دوران حاکمیـت ساسـانى بسـتر و پلکانـى شـد بـراى 
پیشـرفت و رشـد قابـل توجـه در همۀ هنرها. پـس از گرایش هنرمندان ساسـانى به دین 
اسـالم، ویژگى هـاى هنراسـالمى در آثارشـان نمایـان شـد و زیبایـى خاصى کـه برگرفته 
از روح زیبایى بخـش اسـالم بـود در هنرهـاى آن زمـان پدیـدار شـد. زیبایى هـاى نقوش 
کـه ترسـیمى از بهشـت اسـت و تأثیـر آیات قـرآن و روایـات و احادیث و ادعیه هـا و... در 
کتیبه هـا و نقـش و نـگار مسـاجد و اماکـن مذهبـى منعکـس شـد. بنابراین هنراسـالمى 

مى توانـد معنـوى باشـد و حامـل پیام هـاى معنـوى. 
رویکـرد دانشـجویان بـه هنراسـالمى، مطالعاتـى اسـت کـه در مکاتـب و سـبک ها 
انجـام مى شـود امـا در دوره هـاى مختلـف هنـرى قابلیـت ایـن نـوع مطالعـه، بـا اسـتناد 
بـه نمونه هـاى موجـود در کتاب خانه هـا وجـود دارد. اگـر بحـث مـورد مطالعـه، نگارگرى 
باشـد نسـخه هاى خطـى مصـور مذهبـى کـه بـه زندگـى ائمـه مى پـردازد مورد بررسـى 
قـرار مى گیـرد. مثـًال  احسـن الکبار یکى از نسـخه هایى اسـت کـه خانـدان پیامبر(ص) و 
حـوادث مهـم تشـیع را بـه تصویـر مى کشـد. معراج نامه ها نیز سـفرى روحانى هسـتند و 
اگرچـه بـا رویکـرد هنرى مصّور شـده اند ولى هـدف هنرمنـد انتقال پیامـى مذهبى بوده 

اسـت. و از ایـن دسـت کتاب هـا فراوان اسـت. 
 بحـث زیبایى شناسـى هنراسـالمى در کتـاب دکتـر رشـیدى جایـى نـدارد. بـه هـر 
شـیوه اى کـه هنراسـالمى را مـورد مطالعـه قـرار دهیـم درمى یابیـم کـه هنراسـالمى 
در ظاهـر و معنـا زیباسـت و نمى تـوان زیبایـى آن را زیـر سـؤال بـرد. وقتـى وارد یـک 
مسـجد یـا امامـزاده مى شـوید با زیبایـى بى نظیـر و مجذوب کننـده اى مواجه مى شـوید. 
شـاید ایـن زیبایـى  آثـار هنـرى بـود کـه سـبب شـد در قـرن نوزدهم کـه در ایـن کتاب 
بـدان اشـاره شـده مستشـرقان به کشـورهاى اسـالمى هجـوم آوردنـد و آثار هنـرى را به 
کشـورهاى خـود منتقـل کردنـد. آن ها شـیفتۀ ایـن زیبایى ها شـدند و به خـأل مطالعاتى 

نقد و بررسى کتاب هنر پیرااسالمى
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در ایـن زمینـه پى بردنـد و صـد سـال پیش تر از ما شـروع بـه مطالعه، نـگارش و توصیف 
ایـن آثـار کردنـد. البتـه مهم تریـن کارشـان حفظ ایـن آثار در بهترین شـرایط و نوشـتن 
کتاب هایـى در توصیـف آن هـا بـود. باید گفـت که این آثـار در ظاهر زیبا هسـتند ولى ما 
بـه زیبایـى معنـوى دیگـرى هـم معتقدیم که در پـس زیبایى ظاهـرى نهفتـه و برگرفته 
از شـریعت و فلسـفه اى اسـت کـه در پـس انعـکاس این نقوش بـر در و دیـوار و ظروف و 

نگارگـرى، خودنمایـى مى کند. 
و نکتـۀ آخـر اینکـه ایـن آثـار هنـرى در موزه هـاى دیگـر کشـورها بى شـمارند و در 
بهتریـن شـرایط در دپارتمان هایـى بـا نـام هنراسـالمى و گاهـى هنـر ایرانـى نگهـدارى 
بخـش  بـا  قابل مقایسـه  مجموعه هـا  ایـن  و  گردشـگرانند  بازدیـد  محـل  و  مى شـوند 
هنراسـالمى مـوزة ملـى مـا نیسـت کـه آثـار هنـرى را در بخـش کوچکـى بـه نمایـش 
گذاشـته اسـت. بایـد اشـاره  کنـم کـه ایـن حـق ایران اسـالمى اسـت کـه تولیـدات آثار 
هنـرى خـود را در فضـا و مـکان مناسـب ترى بـه نمایش گذارد. بـا مطالعه ایـن نوع آثار 
محققـان مى تواننـد بـه ایـن سـؤاالت پاسـخ دهنـد که چرا ایـن آثـار تولید شـده؟ از چه 
طریقـى تولیـد شـده؟ چه سـبکى دارند؟ خالق ایـن آثار چه کسـانى بودند؟ چه کسـانى حمایت 
کردنـد تـا آن هـا تولید شـود؟ چـه عناصر زیبایـى در این آثار اسـتفاده شـده و آن هـا را زیبا کرده؟ 

همـۀ این هـا مى توانـد منابـع مطالعـات آینـده در حـوزة هنر اسـالمى باشـد.

ــم  ــل قل ــراى اه ــم از س ــکر مى کن ــى: تش ــد خزای محم
کــه ایــن امــکان را بــه وجــود آورد کــه دربــارة هنراســالمى 
ــه  ــیدى ک ــر رش ــارکتاب دکت ــینیم و انتش ــو بنش ــه گفتگ ب
عامــل برپایــى ایــن نشســت شــد. دکتــر رشــیدى گفتنــد و 
ــول  ــالمى محص ــه هنراس ــته اند ک ــم نوش ــان ه در کتاب ش
اســت.  شرق شناســان  یــا  و  مستشــرقان  پژوهش هــاى 
ــوان  ــت عن ــع واژه اى تح ــت در واق ــت اس ــن درس ــه ای بل
هنراســالمى توســط مستشــرقان مطــرح شــد و آن هــم بــه 
ســال 1600 م. برمى گــردد. برخــى معتقدنــد کــه هنراســالمى در قــرن نوزدهــم پدیــد 
ــدارى ایــن مطالعــات از قــرن هفدهــم آغــاز شــده و در قــرن نوزدهــم  ــا پدی آمــده ام
اوج گرفتــه اســت. دو مجموعــه کتــاب وســیع دربــارة هنراســالمى موجــود اســت کــه 
ــوان  ــا عن ــى ب ــا و مطالب ــاالت و کتاب ه ــال 1600 م. مق ــا از س ــد اول آن تقریب در جل
هنراســالمى آمــده و احتمــاال تــا ســال 1974 ادامــه دارد. و مجلــد دوم آن کــه توســط 
شــیال بلــر و جاناتــان بلــوم نوشــته شــده از ســال 1976 یــا 1975 آغــاز و فکــر مى کنــم 
تــا ســال دو هــزار ادامــه یافتــه اســت. دکتــر رشــیدى بــراى ایــن اثــر واقعــاً بــا مجموعــۀ 
ــوده  ــه رو ب ــده روب ــته ش ــالمى نوش ــاى اس ــارة هنره ــه درب ــى ک ــى از کتاب های عظیم

اســت. 
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ــالمى  ــه هنراس ــرقان ب ــه مستش ــت ک ــى داش ــه دلیل ــه چ ــت ک ــن اس ــث ای بح
ــوان  ــه عن ــه ب ــد ک ــافرانى بودن ــاید اوج آن مس ــى دارد و ش ــى مختلف ــد. دالیل بپردازن
شرق شــناس و دیگــر عناویــن ماننــد دیپلمــات (البتــه از قــرن 19 م. بــه بعــد) و... بــه 
ــا  ــه موزه ه ــرده و ب ــدارى ک ــرى را خری ــار هن ــد و آث ــفر مى کردن ــالمى س ــق اس مناط
ــرى  ــار هن ــى از آث ــراد مختلف ــپس اف ــد. س ــل مى کردن ــود منتق ــاى خ ــا کتابخانه ه ی
ــن  ــارة ای ــف درب ــاى مختل ــه صورت ه ــا ب ــد و ی ــردارى مى کردن ــردارى و نقش ب عکس ب
آثــار مطلــب مى نوشــتند و ایــن بــه دلیــل جذابیــت  آثــار بــوده و به هــر روى محققــان 

ــار بگوینــد و بنویســند. ــارة ایــن آث ــد کــه درب مشــتاق بودن
ــا  ــه تنه ــالمى و ن ــوى هنراس ــه س ــان ب ــِن شرق شناس ــت نوی ــت حرک ــد گف  بای
هنراســالمى، بلکــه هنــر دیگــر ممالــک و دیگــر کشــورها و دیگــر تمد ن هــا از قــرن 17 
ــد  ــذارى ش ــان پایه گ ــدرن در آلم ــخ م ــع تاری ــه به واق ــى ک ــد. هنگام ــاز ش و 18م. آغ
ــاً  ــتند و طبیعت ــف داش ــاى مختل ــا و فرهنگ ه ــه تمدن ه ــى ب ــگاه تاریخ ــان ن و محقق
وقتــى یــک تمــدن را بررســى مى کردنــد بــه هنــر آن هــم کــه عامــل اظهــار وجــود آن 

ــد.  ــه مى کردن ــدن اســت توج تم
وقتــى مستشــرقان بــه هنراســالمى برخــورد کردنــد بــه نظــر مى رســد کــه خیلــى 
ــود،  ــپانیا ب ــالمى در اس ــا هنراس ــا ب ــورد آن ه ــن برخ ــاید اولی ــدند و ش ــگفت زده ش ش
ســپس بــه هنــر کشــورهاى عربــى و نهایتــاً خاورمیانــه و جاهــاى دیگــر توجــه کردنــد. 
آن هــا خــود اذعــان دارنــد کــه در فرهنــگ شــرق و خصوصــاً ایــران دو موضوع براى شــان 

جالــب بــوده یکــى صوفیســم و دیگــرى هنــر.
ــاى خــاص آن  ــرقان ویژگى ه ــراى مستش ــت هنر اســالمى ب ــل جذابی ــى از دالی یک
ــه هنراســالمى و تزئینــات اســالمى بیشــتر  اســت. در دوران انقــالب صنعتــى توجــه ب
ــا دســت تهیــه مى شــد، تولیــد  ــارى کــه پیشــتر ب مى شــود چــرا کــه در آن زمــان آث
ــاِن  ــد یکس ــد و تولی ــور بودن ــکل و یک ج ــینى هم ش ــدات ماش ــد و تولی ــینى ش ماش
ــس  ــام موری ــل ویلی ــرادى مث ــود و اف ــایند نب ــدان خوش ــردم چن ــراى م ــز، ب همه چی
ــد  ــه نبای ــد ک ــد بودن ــتى معتق ــع دس ــر و صنای ــش هن ــوان جنب ــران تحــت عن و دیگ
ــد از تزئینــات کمــک  ــرار داد بلکــه بای ــار مــردم ق تولیــدات زشــت و یکســان در اختی
ــد و  ــژه هنراســالمى روى آوردن ــه تزئینــات هنــر شــرقى بوی گرفــت. بنابرایــن آن هــا ب
ــه  ــه شــد ـ ک ــز تهی ــا توســط جیمــز جون ــن آن ه ــه مهم تری ــى نوشــتند ـ ک کتاب های
ــق نشــدند و در  ــم موف ــى ه ــه خیل ــد ک ــتفاده کنن ــوش هنراســالمى اس ــد از نق بتوانن
نهایــت توانســتند هنــر و صنعــت را بــا هــم آشــتى دهنــد. مستشــرقان در آغــاز از واژة 
هنراســالمى اســتفاده نمى کردنــد بلکــه اولیــن کتاب هایــى کــه در مــورد هنراســالمى 
نوشــته شــده تحــت عنــوان هنــر محمــدى بــود و در واقــع هنــر را بــه اســم پیامبــر(ص) 
ــه  ــه نقــوش اســلیمى و هنــر محمــدى را ب ــد و بعدهــا موریســک را ب نام گــذارى کردن

هنراســالمى تغییــر دادنــد. 

نقد و بررسى کتاب هنر پیرااسالمى
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ــه هنراســالمى از  ــا ب ــگاه م ــه ن ــرم ک ــر رشــیدى را مى پذی ــدگاه دکت ــز دی ــن نی م
منظــر ایدئولوژیــک خیلــى پررنــگ اســت. مــا خــود ایــن مســئله را تجربــه کرده ایــم؛ 
ــاب  ــر کتاب هایــش را در نمایشــگاه کت ــم دکت حــدود بیســت ســال پیــش وقتــى  خان
عرضــه مى کــرد همــه بــا دیــدن واژة هنراســالمى تصــور مى کردنــد کــه کتــاب دربــارة 
قــرآن اســت نــه نقاشــى و هنــر کــه ایــن نــگاه بــه واژة هنراســالمى کامــًال ایدئولوژیــک 
اســت. بنابرایــن حداقــل پانــزده ســال طــول کشــید کــه بتوانیــم در دانشــگاه رشــته اى 
بــا نــام هنراســالمى تأســیس کنیــم کــه امــروز دوره هــاى دکتــرا و فوق لیســانس دارد و 

حــاال اگــر فرصــت شــد مى گویــم چــرا بایــد ایــن رشــته ها را داشــته باشــیم. 
ــدان ایدئولوژیــک نیســت و اغلــب از منظــر  ــه هنراســالمى چن ــگاه مستشــرقان ب ن
جغرافیایــى اســت و بســیارى از مشــکالت بــه ســبب همیــن نــگاه آن هــا بــه هنراســالمى 
اســت. دیــدگاه آن هــا را بــه چنــد دســته مى تــوان تقســیم کــرد: یــک از منظــر منشــأ و 
شــکل گیرى هنراســالمى کــه دکتــر رشــیدى نیــز در کتــاب  بــه آن اشــاره کرده اند. ایــن 
مبحــث بیشــتر سفســطه اســت و آن هــا منشــأ هنراســالمى را مى چرخاننــد و ســرانجام 
ــد  ــان مى دانن ــن و روم و یون ــر چی ــه از هن ــا برگرفت ــیک و ی ــر کالس ــه از هن برگرفت
ــان  ــا آن را پنه ــد ی ــرح نمى کنن ــتى مط ــأ درس ــا منش ــالمى ی ــراى هنراس ــع ب و در واق
مى کننــد. مثــًال در کتــاب پاپادوپلــو کــه بــه ســفارش و هزینــۀ ایــران تهیــه شــده نقــش 
هنــر ساســانى در شــکل گیرى هنــر اســالمى حــذف شــده اســت. و یــا نخســتین مبحــث 
کتــاب نقاشــى اســالمى اثــر دیویــد آرنولــد تومــاس نخســتین مبحــث منــع نقاشــى در 
ــر آمــده کــه هنرمنــدان  ــا نقاشــى اســت و در ایــن اث هنراســالمى و مخالفــت اســالم ب
بــه دلیــل منــع مذهبــى از نقاشــى بــه تزئینــات روى آورده انــد. بعــد از آن نیــز در همــۀ 
ــع  ــه من ــده ک ــده؛ آم ــته ش ــرى نوش ــى و نگارگ ــى ایران ــارة نقاش ــه درب ــى ک کتاب های
ــند، در  ــى نکش ــند و نقاش ــا را نکش ــى صورت ه ــدان ایران ــده هنرمن ــث ش ــى باع مذهب
صورتى کــه در آثــار طبــرى و ابن اثیــر آمــده وقتــى کــه مســلمانان قصرهــاى ساســانیان 
را گرفتنــد جلــوى ایوانــى را کــه نقاشــى فتــح انتاکیــه کار شــده بــود، نمازخانــه کردنــد 
ــا  ــى بعده ــتند. ول ــى ها نمى گذاش ــوى نقاش ــم جل ــى ه ــاز مانع ــت نم ــه وق ــى ب و حت

ــت. ــن دس ــواردى از ای ــود و م ــاد مى ش ــى ایج ــد و منع های ــى مى افت اتفاقات
ــت.  ــه زده اس ــیار ضرب ــا بس ــه م ــالمى ب ــه هنراس ــرقان ب ــۀ مستش ــگاه جانبداران ن
ــورد  ــه در م ــى ک ــن کتاب های ــى ـ از قدیمى تری ــاب االرض ازرق ــر در کت ــه اى دیگ نمون
فتــح مکــه نوشــته شــده ـ آمــده وقتــى پیامبــر(ص) وارد مکــه شــد، حضــرت علــى(ع) 
بت هــا را فروریخــت و بعــد دســت خــود را روى چهــرة نقاشــى  شــدة حضــرت مریــم 
ــد.  ــراب کنن ــى ها را خ ــۀ نقاش ــه بقی ــرد ک ــر ک ــرار داد و ام ــى(ع) ق ــرت عیس و حض
ــتى  ــت هاى نادرس ــد و برداش ــت مى کنن ــتان را روای ــاى داس ــا این ج ــان ت شرق شناس
ــران را  ــى که پیامب ــدا کس ــد؛ خ ــر(ص) مى گوی ــس از آن پیامب ــه پ ــى ک ــد درحال دارن
ــازى  ــران را در حــال قمارب ــا پیامب ــد چــون درآن ه ــت کن ــرده لعن ــه نقاشــى ک اینگون
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ــم  ــز را به ه ــرقان همه چی ــه مستش ــد. اینگون ــیده بودن ــتى کش ــت نادرس و در وضعی
مى ریزنــد. آن هــا امــروز بخش هایــى از هنــر ایــران را مصــادره مى کننــد؛ مثــًال 
ــیوه  ــن ش ــن ای ــد. بنابرای ــرك مى نامن ــار ت ــى را آث ــر ایران ــار هن ــادى از آث ــش زی بخ
ســبب شــده کــه دربــارة هنرهــاى اســالمى بســیار بنویســند امــا همان طــور کــه دکتــر 
رشــیدى هــم اشــاره کردنــد بخــش زیــادى از ایــن اطالعــات بایــد پاالیــش شــود و بــه  
ــه اســت.  ــًال احساســى و وحدت گرایان ــگاه مستشــرقان کام ــا پاســخ داده شــود. ن آن ه
ــان مختلــف اشــتراکاتى مى تراشــند و آن هــا را برگرفتــه از یــک  ــر ادی آن هــا بیــن هن

سرچشــمه مى داننــد.
ســؤال اینجاســت کــه آیــا مــا هنراســالمى داریــم؟ یعنــى هنــرى کــه بــه نــام اســالم 
اســت مى توانیــم داشــته باشــیم؟ مــن مى گویــم بلــه و برایــش دلیــل و مصــداق دارم. 
بخشــى از هنــر ایــران کــه بــه هنــر ساســانى اختصــاص دارد. پــس از اســالم هنرمنــدان 
ــار مــى رود  ــوى کن ــع خــط پهل ــى آشــنا مى شــوند و در واق ــا رســم الخط عرب ــى ب ایران
ــد و ایــن یکــى از افتخــارات هنرمنــدان ایرانــى اســت  و رســم الخط عربــى رواج مى یاب
ــراى  ــان ب ــد. ایرانی ــى روى آوردن ــه خــط عرب ــته و ب ــار گذاش ــوى را کن ــه خــط پهل ک
ــًال همــۀ ســفال هاى نیشــابور  ــد. مث ــد خوشنویســى مى کردن آمــوزش رســم الخط جدی
خطاطــى شــده و تنهــا عنصــر تزئینــى آن گاه فقــط خــط اســت. کتیبه هــاى در و دیــوار 
ــه  ــا خــط درشــت مى نوشــتند. البت ــرآن و کتاب هــاى مذهبــى را ب خطاطــى اســت. ق
بخــش زیــادى از ایــن خطاطى هــا بــراى یادگیــرى زبــان جدیــد و حفــظ زبــان فارســى 
اســت. درســت اســت کــه شــاهنامه و دیگــر آثــار در حفــظ زبــان فارســى خیلــى مهــم 
ــا توجــه بــه رســم الخط جدیــد نیــز  بــوده ولــى بــه نظــر مــن احیــاى زبــان فارســى ب

نقد و بررسى کتاب هنر پیرااسالمى
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نقد شفاهى

یکــى از مهم تریــن کارهایــى بــوده کــه ایرانیــان، ســامانیان و آل بویــه انجــام داده انــد. 
ــوان  ــه مى ت ــارى ک ــود و آث ــاز مى ش ــارم آغ ــرن چه ــالمى از ق ــى از هنراس بخش
گفــت هنراســالمى اســت از قــرن چهــارم باقى مانده اســت. بــراى نمونــه نقــش درخــت 
ــان  ایرانــى درختــى مقــدس  زندگــى کــه در زمــان ساســانیان کار شــده در کتــب  ادی
ــت  ــار از آن محافظ ــر م ــوزن) در براب ــا گ ــده، ی ــاووس، پرن ــوان (ط ــه دو حی ــت ک اس
ــخ  ــا تل ــود و آب ه ــالى مى ش ــود خشک س ــم ش ــرآن حاک ــار ب ــر م ــه اگ ــد ک مى کنن
ــه  ــم ب ــارم و پنج ــرن چه ــالمى (ق ــوند. در دوران اس ــارور نمى ش ــا ب ــوند و ابره مى ش
بعــد) طوبــى یــا ســدرة المنتهی کــه در قــرآن و احادیــث آمــده جــاى درخــت زندگــى 
زمــان ساســانیان را مى گیــرد و مفهومــى دیگــر بــه آن مى دهــد و در واقــع جهان بینــى 
ــه  ــدارد چراک ــى ن ــدا و انتهای ــى ابت ــد. نقــش طوب ــر مى ده اســالمى نقــش آن را تغیی
ــدم اســت و شــاخه هایش در آســمان هاى  ــى در آســمان چن در اندیشــۀ اســالمى طوب
دیگــر و ســهروردى در عقــل ســرخ آورده کــه درخــت طوبــى چنــان وســیع اســت کــه 
اگــر مرغــى بخواهــد از یــک شــاخۀ آن بــه طــرف شــاخۀ دیگــر پــرواز کنــد هــزار ســال 
ــر  ــرن پنجــم مى رســد دیگ ــه دوران اســالمى ق ــى ب ــن نقــش وقت طــول مى کشــد. ای

ابتــدا و انتهایــى نــدارد و همــۀ ســطح را پــر کــرده اســت.
نکتــۀ دیگــر اینکــه آداب و رفتــار اســالمى تأثیــر زیــادى در شــکل گیرى هنراســالمى 
داشــته اســت. باباشــاه اصفهانــى در آداب المشــق مى گویــد: «هنرمنــدى کــه تمــام وقتــش 
ــد و  ــا مى کن ــات زندگــى را ره ــر تعلق ــذارد و دیگ ــردن مى گ ــن و مشــق ک را روى تمری
ــت،  ــا اس ــى از لذت ه ــیدن و چشم پوش ــت کش ــن و ریاض ــتن وتمری ــق نوش کارش مش
ــن  ــد و ای ــاد مى کن ــى ایج ــش زیبای ــد و در دل ــن مى کن ــورى روش ــد در دل او ن خداون
زیبایــى از طریــق قلمــش جریــان پیــدا مى کنــد و خطــى کــه مى نویســد داراى زیبــاى 
معنــوى اســت.» غزالــى در کیمیــاى ســعادت آورده کــه زیبایــى فقــط زیبایــى ظاهــرى 
نیســت و مطمئنــاً بایــد زیبایــى باطنــى باشــد کــه زیبایــى ظاهــرى را پشــتیبانى کنــد.

ــود  ــه وج ــى اســالمى ب ــرورش جهان بین ــه تحــت پ ــرى اســت ک هنراســالمى، هن
ــار هنراســالمى  ــران و چــه در کشــورهاى دیگــر و دلیــل اشــتراك آث آمــده چــه در ای

ــت.  ــترك اس ــى مش جهان بین
کار ارزشــمند دکتــر رشــیدى در ایــن کتــاب ذکــر مشــکالت و خطاهاى مستشــرقان 
از بیــان هنراســالمى و ارائــۀ راه حــل بــراى آن مشــکالت و شــیوة احیــاى هنراســالمى 
اســت. بنابــر آنچــه ذکــر کردیــم مستشــرقان نــگاه کهنــه اى دارنــد و خــود اذعــان دارنــد 

کــه هیچ وقــت ســعى در احیــاى هنراســالمى نداشــته اند.
 

ــر  ــه دکت ــراى نمون ــود. ب ــن پرسشــى مطــرح ب ــراى م ــیدى: همیشــه ب ــادق رش ص
ــان  ــت اند. اوالً ایش ــد و گرافیس ــان، هنرمندن ــخصیت آکادمیک ش ــارغ از ش ــى ف خزای
ــار  ــه آث ــون ب ــد، اکن ــى مى کنن ــالمى زندگ ــور اس ــک کش ــاً در ی ــلمانند و دوم مس
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ــم؟ حــال  ــد بگوی ــا نبای ــم هنراســالمى ی ــد بگوی ــم؟ بای ــد چــه بگوی هنــرى ایشــان بای
بحــث مــن ایــن اســت، چــرا وقتى کــه اصطــالح هنراســالمى بــه کار مــى رود، تصویــرى 
ــته ها و  ــدر در نوش ــن آن ق ــد و ای ــور مى کن ــا خط ــن م ــه ذه ــاص ب ــک دورة خ از ی
مقــاالت تکثیــر شــده کــه در ذهــن نســل  جدیــد هــم همین طــور نهادینــه شــده کــه 
ــا  ــرى در ذهن ه ــفال و نگارگ ــقاب، س ــرى بش ــالمى یک س ــم هنراس ــى مى گویی وقت
ــه عنــوان مســلمان کار هنــرى مى کنیــم باالخــره  تداعــى مى شــود. یعنــى اگــر االن ب
بایــد هویتــى داشــته باشــیم یــا خیــر؟. بلــه مــا هنرمنــدان ایرانــِى مســلمان هســتیم 
ــده  ــد دی ــان بای ــى اســالمى در کجــاى آثارم ــى و فرهنــگ ایران ــا شــاخصه هاى بوم ام
شــود؟ در ایــن اثــر بحــث مــن نقــد شــیوة مطالعــات نظــرى در هنراســالمى اســت کــه 
هرگــز نافــى هنراســالمى نیســت و حتــى اشــاره کــرده ام کــه ســنت گرایى هــم نوعــى 
رویکــرد اســت. دغدغــۀ مــن ایــن بــوده کــه روش هــاى مطالعاتــى دقیقــاً چگونــه پیــش 
ــد؟ چــرا جایــى سفســطه مى کننــد، جایــى اغــراق و جایــى ســتایش و یک جــا  مى رون
ــه  ــد ک ــود بیای ــه وج ــور ب ــن تص ــد ای ــرا بای ــد؟ چ ــت مى کنن ــى صحب ــى محفل خیل
ــاى  ــا ویژگى ه ــد اصــول و ی ــرا نبای ــمول اســت؟ چ ــان جهان ش ــک گفتم مدرنیســم ی
ــه جهــان تســرى پیــدا کنــد؟ چــرا هنــر  ــا ایــران ب زیبایى شــناختى جهــان شــرق و ی
امــروز ایــران و ادبیــات معاصــر ایــران اساســاً اروپــا محــور اســت؟ ایــن مباحــث جــاى 
نقــد دارنــد. وقتى کــه میــان مــا و ســنت مــا شــکاف ایجــاد شــد و مــا بــا دســتاوردهاى 
ــردرگمى در  ــى گیجــى و س ــار نوع ــه دچ ــویم از آن جاســت ک ــه مى ش ــه مواج مدرنیت
ــزى  ــال چی ــم و دنب ــى مى کنی ــاس بى هویت ــویم و احس ــود مى ش ــى خ ــت فرهنگ هوی
ــه دســت آوردنــش ناچــاراً گرایش هــاى  ــراى ب ــم کــه نمى دانیــم چیســت و ب مى گردی
افراطــى پیــدا مى کنیــم. یعنــى از دوران ایــران باســتان تصویــرى اســطوره اى مى ســازیم 
ــتانى  ــاى باس ــم. گرایش ه ــت داده ای ــه را از دس ــه اى فاضل ــه مدین ــم ک ــر مى کنی و فک
باعــث افــراط و تفریــط در فرهنــگ مى شــود. برخى هــا صرفــاً یک جــور رویکــرد 
ــا  ــکال باســتانى. هــر دوى اینه ــد و برخــى دیگــر رویکــرد رادی ــکال دارن ــِى رادی مذهب
در هــر صــورت بنیادگرایانــه اســت همانطــور کــه ســنت گرایى هــم قرابــت زیــادى بــا 
ــد شــکى در آن  ــر شایســته فر اشــاره کردن ــه دکت ــى ک ــارة زیبای ــى دارد. درب بنیادگرای
نیســت کــه هنــر ایــران زیبــا اســت و زیبایــى آن همــگان را شــیفتۀ خــود مى کنــد امــا 
مهــم ایــن اســت کــه روش مواجهــه بــا زیبایــى چگونــه اســت. مــا بــا زیبایــى فلســفى 
برخــورد مى کنیــم، زیبایــى عرفانــى یــا زیبایــى تکنیکــى؟ کار زیبایى شناســى مطالعــۀ 
ســاختار و فــرم هنــر اســت و اگــر تاریخچــۀ آن را مطالعــه کنیــم بــه معنــاى ادراکات 
ــى  ــد و طبیع ــوع نمى کن ــر رج ــن هن ــه باط ــز ب ــى هرگ ــت. زیبایى شناس ــى اس حس
اســت کــه برخــى ماننــد هایدگــر علیــه آن نوشــتند کــه زیبایى شناســى یــک منــش 
و مواجــه اى متریالیســتى و ابــزارى اســت و بــه ظاهــر توجــه مى کنــد. مســئلۀ مــا امــر 

غایبــى اســت کــه اثــر هنــرى درصــدد بیــان آن اســت.

نقد و بررسى کتاب هنر پیرااسالمى



35018

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    

نقد شفاهى

ــى اســالمى خالصــه نمى شــود، امپرســیونیزم هــم  ــر ایران ــا فقــط در هن ــر زیب  ام
ــى  ــى زیبای ــا هنراســالمى نوع ــه ب ــه در مواجه ــد ک ــى مى افت ــه اتفاق ــا چ زیباســت ام
معنــوى در درك مــا رخ مى دهــد و بــا دیــدن زیبایــى امپرسیونیســتى ادراك و تجربــه 
ــى و  ــه معان ــن اســت ک ــورد؟ پاســخ ای ــم مى خ ــرى رق ــوع دیگ ــا ن ــناختى م زیبایى ش
تصــورات از پیــش تعییــن شــده اى در فراینــد آمــوزش در ذهــن مــا نهادینــه شــده کــه 
هــر وقــت بــا هنــر غربــى مواجــه شــدیم ادراك مــا بایــد متفــاوت از آن چیــزى باشــد 
کــه در مواجهــه بــا هنــر شــرقى مى بینیــم. وقتــى مــا بــا امــر زیبــا مواجــه مى شــویم 
قاعدتــاً برانگیختــه مى شــویم و حــس خوبــى بــه مــا دســت مى دهــد، اّمــا در بخشــى از 
ــگارى  کــه داراى  حــوزة هنراســالمى کــه کلمــه برجســته تر اســت ماننــد هنــر کتیبه ن
ــر  ــت روشــن تر و واضح ت ــه ســمت معنوی ــات ب ــع ارجاع ــات اســت در واق ــات و روای آی
اســت نســبت بــه زمانى کــه نقــوش انتزاعــى را مشــاهده مــى کنیــم. مى خواهــم بگویــم 
ــرى  ــالمى یک س ــى هنراس ــا زیبای ــه ب ــوى در مواجه ــاى معن ــن دریافت ه ــا ای ــه آی ک
معانــى از پیــش تعیین شــده اســت کــه مــا بــه متــون نســبت مى دهیــم؟ و یــا مــا در 
ــور  ــه فراخ ــه هرکســى ب ــدى نیســت ک ــم؟  تردی ــن را احســاس مى کنی ــه ای آن لحظ
ــه در  ــد یافت ــده و رش ــد ش ــه در آن متول ــود ک ــى خ ــى و اجتماع ــاى فرهنگ ویژگى ه
ــن را  ــد ای ــه بای ــا چگون ــى دارد ام ــا دیگــرى، ادراك متفاوت ــرى ب ــار هن ــا آث مواجهــه ب
تبییــن کــرد؟ بــه عبارتــى در کار پژوهشــى ایــن زیبایــى معنــوى را چگونــه بــه ســخن 
در بیاوریــم و راجــع بــه آن چــه بگوییــم؟ بــه هــر روى ایــن رونــد، شــکل توصیفــى بــه 
ــه  ــان ب ــًال تاریخ گرای ــى مث ــف اســت یعن ــن توصی ــئله ام ای ــن مس ــرد و م ــود مى گی خ
ســمت مطالعــات مــوزه اى رفتــه و آن را توصیــف مى کننــد و از آن طــرف ســنت گرایان 
ــه  ــد ک ــرار مى دهن ــودى ق ــد و شــما را در فضــاى مه آل ــه باطــن رجــوع مى کنن ــز ب نی
ــى و آن  ــر خیال ــن ام ــن ای ــت. بی ــى اس ــز آن خیال ــد و همه چی ــى ندارن ــچ مصداق هی
امــر توصیفــى کــه در مطالعــات مــوزه اى مستشــرقان جریــان داشــته مســائل مهمــى 
مغفــول مانــده اســت: نقــش قــدرت، حمایــت دربــار، ســاختارهاى اجتماعــى و فرهنگــى 
و در مجمــوع عواملــى کــه مــا از آن هــا بــه عنــوان فرامتن هــا یــاد مى کنیــم. آیــا ایــن 
ــت؟  ــته  اس ــرى نداش ــاى هن ــن ویژگى ه ــور ای ــى تبل ــچ نقشــى در چگونگ ــائل هی مس
بایــد گفــت کــه دســتاوردهاى تمــدن هــر کشــورى نتیجــه ایدئولــوژى و شــیوة تفکــر 
ــى  ــور عین ــته تبل ــالمى توانس ــر اس ــدر تفک ــه چق ــاال این ک ــوده اســت. ح ــردم آن ب م
پیــدا کنــد بایــد بــا مصداق هایــش بحــث کــرد کــه دکتــر خزایــى خیلــى خــوب ایــن 
موضــوع را بررســى کردنــد. امــا در واقــع امــروز تفکــر یــا رویکــرد غالــب در مطالعــات 
ــت  ــدك اس ــوزه ان ــن ح ــى در ای ــات اجتماع ــت. مطالع ــنت گرایى اس ــالمى، س هنراس
ــاختار  ــرا از س ــًال چ ــود؟ مث ــى نمى ش ــالمى بحث ــى هنراس ــارة جامعه شناس ــرا درب چ
ــم  ــر را ه ــد و هن ــوف ش ــکل گیرى تص ــه ش ــر ب ــه منج ــان ک ــى دوران صفوی اجتماع
تحــت تأثیــر قــرارداد ســخنى گفتــه نمى شــود؟ ســاختار اجتمــاع در حــال تحــول اســت 
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ــه  ــبت ب ــد نس ــا مى افزای ــت هنره ــه ماهی ــبت ب ــا را نس ــى درك م ــۀ اجتماع و مطالع
این کــه بخواهیــم لزومــا در یــک فرآینــد ســیر و ســلوك عرفانــى بــا هنــر مواجــه شــویم. 
هــر کســى بــه میــزان تجربــه و دانــش خــود مى توانــد در هــر حــوزه اى و در بــاب هــر 
هنــرى بنویســد و ایــن تنــوع مطالعاتــى مفیــد اســت اگرچــه بحــث اصلــى مــن نقــد 

روش هــاى مطالعاتــى بــوده اســت. 

مریــم حســینى: بــه نــام خــدا. مــن از اســتادان بزرگــوارى کــه قبــول زحمــت کردنــد 
و در ایــن جلســه شــرکت کردنــد سپاســگزارى مى کنــم و همچنیــن از دیگــر دوســتانى 
ــگاه منتقدانه شــان  ــا ن ــر رشــیدى ب ــات دکت ــد. از بیان ــا حضــور دارن کــه در نشســت م
ــم.  ــتفاده کردی ــیار اس ــى بس ــر خزای ــته فر و دکت ــر شایس ــالمى دکت ــتادان هنراس و اس
ــم را جمع بنــدى کنیــم  ــه بحــث گذاردی ــن جلســه ب اگــر بخواهیــم آن چــه کــه در ای
نخســتین نکتــه اى کــه بایــد بــه آن بپردازیــم، تعریــف دقیق تــرى از هنراســالمى اســت 
ــه  ــوان تعریــف هنراســالمى احســاس مى شــود. نکت ــا عن ــى ب و ضــرورت نگاشــت کتاب
دوم کــه در کتــاب دکتــر رشــیدى جــذاب بــود بحــث نــگاه مستشــرقان بــه هنراســالمى 
ــر از  ــر و مفصل ت ــى دقیق ت ــد خیل ــت و مى توان ــادى اس ــى انتق ــود بحث ــه خ ــت ک اس
چیزى کــه در ایــن کتــاب آمــده مــورد بحــث قــرار گیــرد. از گفت وگوهــاى همکارانــم 
ــوگیرانه نســبت  ــه و س ــى جانبداران ــرقان نگاه ــر مستش ــه  بیش ت ــد ک ــن برمى آی چنی

بــه هنراســالمى داشــته و دارنــد. 
ــا زبان هــاى  ــان انگلیســى و ی ــه زب ــاب را ب ــن کت ــر رشــیدى نقدهــاى ای اگــر دکت
دیگــر منتشــر کننــد فرصــت مکالمــه بــا صاحبنظــران ایــن حــوزه در دنیــاى غــرب را 
فراهــم مى آورنــد و زمینــه اى مى شــود تــا در دنیایــى کــه متأســفانه مبناهــاى هنــرى 
ــره و  ــاب مذاک ــم ب ــد بتوانی ــن مى کن ــادى تعیی ــادالت اقتص ــه گانى اش را مع و  اندیش
ــار  ــه آث ــبت ب ــد نس ــتادان فرمودن ــه اس ــى ک ــاى غلط ــم و نگاه ه ــاز کنی ــه را ب مباحث

ــى و اســالمى وجــود دارد تغییــر دهیــم.  ایران
ــر اســت.  ــارة رابطــۀ اســالم و هن ــن جلســه درب یکــى از یادداشــت هاى مــن در ای
اگــر مــا ادبیــات را بــه عنــوان یکــى از شــاخه هاى هنــر در نظــر بگیریــم؛ طبیعتــاً قبــل 
ــاد  ــم از آن ی ــه مى توانی ــرى ک ــن هن ــراب بادیه نشــین، مهمتری ــان  اع از اســالم در می
کنیــم؛ هنــر شــعر اســت و بعــد وقتى کــه بــه اســالم و پیــام رســول ایــن دیــن مى رســیم 
ــرآن  مى بینیــم کــه آن چــه کــه محصــول دیــن اســت تولیــد هنــرى اســت و خــود ق
مبنــا و پایــۀ هنرهــا اســت و مــا نیــازى نداریــم بگوییــم قــرآن از هنــر دفــاع مى کنــد 
یــا نــه چــون خــود قــرآن اساســاً هنــر اســت. چگونــه مى تــوان وجــه هنــرى قصه هــا، 
ــان و  ــرآن بنی ــاى ق ــت؟ تصویرگرى ه ــده گرف ــرآن را نادی ــاى ق ــتان ها و تمثیل ه داس
پایــه اى بــراى بســیارى هنرهــاى پــس از آن شــده اســت. پــس از اســالم مــا مــى بینیــم 
ــد و  ــد، ایرانى هــا در ادبیــات بازیگــرى کردن ایرانى هــا در شــعر و ادبیــات نقاشــى کردن

نقد و بررسى کتاب هنر پیرااسالمى
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نقد شفاهى

نمایــش اجــرا کردنــد. در حقیقــت بایــد بگویــم کــه زیبایى شناســى هنراســالمى فقــط 
ــه  ــاجد نیســت. ب ــان مس ــلیمى هاى پیچ ــى کارى و اس ــرى و کاش ــب و نگارگ در تذهی
مــوازات ایــن هنرهــا اگــر ادبیــات و شــعر را قــرار دهیــم مى بینیــم کــه در دوره هایــى 
همراهــى و همگامــى ایــن هنرهــا بــا هــم بــوده اســت و مــن امیــدوارم مــا بتوانیــم در 

نشــریه ادبیــات و هنــر این هــا را در کنــار هــم داشــته باشــیم.

صــادق رشــیدى: نکتــۀ پایانــى کــه بایــد بگویــم دربــارة اســتعمار اســت. پیکــرة 
ــه هــزار و یــک دلیــل از  مطالعاتــى  همــۀ مقــاالت و کتاب هــاى مــن بومــى اســت و ب
ــارة آن مى نویســم و خواهــم نوشــت. یکــى  فرهنــگ بومــى خــود دفــاع کــرده ام و درب
از نشــانه هاى بــارز اســتعمار فرهنگــى و هنــرى، ســکوت مستشــرقان در قبــال از بیــن 
رفتــن تمــام متــون تاریخــى اى بــود کــه در ســوریه و عــراق بــه دســت تروریســم نابــود 
شــد. کاخ هــاى ســامرا و موزه هــاى عــراق و بناهــاى تاریخــى ســوریه تخریــب شــدند. 
ــک  ــى در ی ــد ول ــکوت مى کنن ــمند س ــار تاریخــى ارزش ــودى آث ــل ناب ــور در مقاب چط
برهــۀ زمانــى بــا اشــتیاق و ولــع راجــع بــه آن هــا نوشــتند و هــر چقــدر هــم توانســتند 
ــد راجــع  ــا واقعیت هــاى معاصــر و مســلّمى اســت کــه بای ــد؟ این ه ــا خودشــان بردن ب
بــه آن هــا نوشــت.  امیــدوارم بتوانــم روزى ایــن مطالــب را بــه زبــان انگلیســى برگردانــم 
ــۀ  ــان از هم ــد. در پای ــالمى بخوانن ــورهاى اس ــایر کش ــم در س ــران ه ــل دیگ و حداق

ــراى بیــان اظهارنظراتشــان تشــکر مى کنــم. اســتادان محتــرم و حضــار گرامــى ب


