
350289

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

 انتشـارات مـوزة  ویکتوریـا و آلبـرت لنـدن در سـال 2018م. کتابى را بـا عنوان هنر 
ایرانـى: گـردآورى هنرهـاى ایـران براى مـوزة ویکتوریـا و آلبـرت، اثر مایا کرى1 منتشـر 
کـرده کـه دربرگیرنـدة اطالعات جامعـى از مجموعه آثـاِر ایرانِى محفـوظ در گنجینۀ این 
مـوزه اسـت. ایـن کتـاب در 272 صفحـه، تمام رنگى بـا مجموعـۀ متنوعـى از تصاویر بر 

روى کاغـذ گالسـه و بـا کیفیت بسـیار عالـى به چاپ رسیده اسـت.

دربارة نویسنده
مایـا کرى، سرپرسـت مجموعه هاى اسـالمى در کتابخانۀ چسـتر بیتـى در دوبلین ایرلند، 
در سـال 2001م. دکتـرى خـود را در مدرسـۀ مطالعـات شـرقى و آفریقایـى در لنـدن 
دریافـت کـرد. رسـالۀ دکتـرى وى در مـورد کتـاب نقشـۀ نجومـى سـتارگان، اثـر منجم 
ایرانـى عبدالرحمـان صوفـى (م 986م) بـود. آثـار انتشـاریافتۀ  وى زمینه هـاى مختلـف 
فرهنـگ بصـرِى ایـران به ویژه هنر فـرش، فلزکارى و هنرهـاى نوشـتارى را در بر مى گیرد. 
کـرى همچنیـن در مـورد تاریـخ سیاسـِى گـردآورى آثـار هنـرى در خاورمیانه در سـدة 
نوزدهـم تحقیـق مى کنـد. وى طى سـال هاى 2009م. تا 2018م. مسـئول بنیـاد میراث 
ایـران بـراى حفـظ گنجینه هـاى ایرانـى در مـوزة ویکتوریا و آلبـرت در لندن بـود. کتاب 
معرفى شـده از ایشـان در این مقاله در بیسـت  و ششـمین دورة جایزة جهانى کتاب سـال 
جمهـورى اسـالمى ایـران کـه در بهمـن  مـاه 1397 برگـزار شـد، به عنـوان اثـر برگزیده 

شد. انتخاب 

معرفى کتاب 
ایـن کتـاب بـه ماجـراى گنجینه هـاى فـراوان و مشـهوِر هنـر ایرانـى در مـوزة ویکتوریـا 
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تـا  باستان شـناختى  یافته هـاى  از  گنجینه هـا  ایـن  تنـوع  دایـرة   مى پـردازد.  آلبـرت  و 
بازیابى هـاِى معمـارى و از اثاثیـۀ  خانگـى و ظروف نوشـیدنى تـا آرشـیوهایى از طرح ها را 
دربرمى گیـرد. گنجینه هـاى ایرانـى با برخوردارى از گسـترة  دوازده سـده تاریـخ فرهنگِى 
پیچیدة ایران  زمین در بسـیارى از نمودهاى هنرى تجلى یافته که عبارتند از: سـرامیک، 
فـرش، منسـوجات، فلـزکارى، شیشـه گرى، کارهـاى سـنگى و چوبـى و نیـز نقاشـى ها و 
طراحى هـا. بیشـتر ایـن آثـار در اواخـر سـدة  نوزدهـم، تنهـا در چنـد دهـه، تقریبـاً بیـن 
سـال هاى 1873م. و 1893م. طـى دورة خاصـى از مناسـبات سیاسـى و اقتصـادى میان 
بریتانیـاِى عصـر ویکتوریـا و دورة  قاجـار در ایران خریدارى شـدند. این کتـاب به تحقیق 
دربـارة آن گسـترة  زمانـى ازطریـق چهـار موضـوع پژوهشـى ویـژه مى پـردازد و نشـان 
مى دهـد کـه چگونه معماران، سیاسـتمداران، سـوداگران هنـر، گنجینـه داران، هنرمندان 
و طراحـان تجـارى بـه سـنت هاى بصـرى ایران کهـن و مدرن توجـه داشـتند. نتایج این 
مبـادالت نیـز تابـع شـرایط اقتصـادى حاکـم بـر روابـط سیاسـى میـان ایـران و بریتانیا 
بوده اسـت کـه ازجملـه مختصـات ایـن برهـۀ  کوتـاه از تاریـخ مـدرن بـه شـمار مى آیـد. 
گنجینه هـاى  پدیـدآوردن  در  مؤثـرى  به طـور  مختلـف  تالش هـاى  ایـن  روى هم رفتـه، 
ایـران در مـوزة ویکتوریـا و آلبـرت دخیـل بـود و بدین سـان تاریـخ شـگفت انگیز میـراث 

بصـرى ایـران را بـه نمایش گذاشـت.

معرفى فصل هاى کتاب
ایـن اثـر در 5 فصـل تدوین شده اسـت. مایا کـرى در مقدمۀ خـود به انگیزه هاى نوشـتن 
اثـر و مـواردى کـه خواننـده بایـد قبـل از خوانـدن کتاب به آن ها اشـراف داشـته باشـد، 
اشـاراتى دارد. عصـر اصالحات در طراحى بریتانیا، شـکل گیرى مـوزة کنزینگتون جنوبى، 

■ Carey، Moya (2018)  . Persian 
Art: Collecting the Arts of Iran for 
the V&A. London, United Kingdom: V 
& A Publishing.
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دورة قاجـار و عصـر ویکتوریایـى بریتانیـا و ایـران در تصـور اروپاییـان از نکاتى اسـت که 
کـرى بـه آن هـا توجـه ویـژه داشته اسـت. از نـکات جالب توجـه در ایـن کتاب، اسـتفادة 
بسـیار از تصاویـر و شـروحى اسـت کـه بـراى آن هـا در نظـر گرفته شـده که این مسـئله 
از مقدمـه نیـز مسـتثنى نبوده اسـت. اغلـب این تصاویـر بدیع و براى نخسـتین بار اسـت 

کـه در جایى منتشـر شده اسـت. 
فصـل اول «اسـتادان سـازنده: اوون جونـز2، کاسـپر پـوردون کالرك3 و طرح هـاى 
میـرزا اکبـر» نـام دارد. ایـن فصل کتـاب به آن چه که شـاید بى نظیرترین شـىء مجموعه 
باشـد، مى پـردازد: طراحى هاى میـرزا اکبر، مجموعه اى از نقشـه هاى معمـارى و الگوهاى 
تزیینـى کـه توسـط متخصصـان مختلـف روى کاغذ اجرا شـده و منسـوب به اسـتاد على 
اکبـر، معمـار سـلطنتى فعـال در دهه هـاى میانـى قـرن نوزدهـم در ایـران بوده اسـت. 
نویسـنده در ایـن فصـل بـا ذکر توضیحى دربارة شـیوة معمـارى در کنزینگتـون4 جنوبى 
بحـث را بـه سـوى کتـاب گرامر تزیینـات5، تألیـف اوون جونز پیـش مى برد که در سـال 
1856م. منتشـر شـده بـود. هـدف مؤلـف از طـرح بحـث و ارجـاع بـه این کتـاب معرفى 
بخـش «ایـران» در ایـن اثـر اسـت کـه بـه ایـن طریـق بـا معادل سـازى زمـان نشـر این 
کتـاب و تاریـخ خریـدارى گنجینـۀ ایرانى موزه، سـعى کـرده تا فضاى ذهنـى مخاطب را 
به درسـتى هدایـت سـازد. ایـن طراحى هـا کـه در ابتـدا به صـورت طومار گردآورى شـده 
بـود، از معـدود و نـادر نمونه هـاى این چنینى اسـت که نویسـنده در ادامه با اشـاره به نوع 
معمـارى سـاختمان سـفارت انگلیس در تهـراِن آن دوره، نقش کاسـپر پـوردون کالرك، 
به عنـوان یکـى از معمـاران ایـن بنـا در خریـد مجموعۀ آثار هنـرى ایرانـى و طراحى هاى 
میـرزا اکبـر را کلیـدى خوانده اسـت. او بـه ارتباطـات و نوع تعامل و سـلیقۀ وى اشـاراتى 
داشـته و میـزان عالقـۀ زایدالوصـف او بـه ابتیـاع طرح هـاى معمـارى هنرمنـدان ایرانـى 
را تشـریح کرده اسـت کـه ایـن مسـئله سـبب شـده تـا طراحى هـاى معمـارى، نقـوش 
هندسـى و گچبرى هـاى میـرزا اکبـر از جایـگاه ویـژه اى بـراى او برخـوردار شـوند و این 
گنجینـۀ معمـارى بعدهـا بـه موزه انتقـال یابـد. درواقع ماننـد الگوهاى موجـود در کتاب 
جونـز، طراحى هـاى میـرزا اکبـر بیشـتر بـه دلیـل ارزش زیبایى شناسـى اى کـه داشـتند 
و سـتایش طراحـان و معمـاران غربـى قـرن نوزدهـم را در پـى داشـت، مورد توجـه قرار 
مى گرفـت، درحالى کـه آن هـا کاربردهـا و معانـى ایـن طرح هـاى معمارگونـۀ میـرزا اکبر 
را به خوبـى درك نمى کردنـد، امـا سـاختار بصـرى و نـوع تکنیـک ایـن طرح هـا از چنان 
اهمیتـى برخـوردار بـوده کـه گویـى بـراى معمار غربـى ناآشـنا با ایـن طرح هـاى ایرانى 
دفتـر جدیدى گشـوده شـده باشـد. آن گونه کـه در سـاختمان جدید سـفارت بریتانیا در 
تهـران، جلـوه اى جالـب از ایـن رویکرد و دکوراسـیون گچبـرى هنوز هم حفـظ و بر روى 

سـقف آن اجرا شده اسـت. 
عنـوان فصـل دوم «دیپلمات ها و دالالن: رویکردى به هنر ایرانى در سـال 1876م» 
اسـت. نویسـنده در ایـن بخش نقش سیاسـتمداران خارجـى در ایراِن عصر قاجـار و نگاه 
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هنـرى و داللـى آن هـا در خریـد آثـار را برجسـته مى شـمارد کـه عمومـاً شـامل طیـف 
گسـترده اى از آثار ازقبیل کاشـى و کاشـى هاى برجسـته، ظروف سـفالى و فلزى و نسـخ 
خطـِى مصـور را شـامل مى شده اسـت. کـرى تمایل به دسـتیابى به این اشـیاء را به رشـد 
عالیـق علمـى و تجـارى اروپاییـان بـه کاشـى هاى لعـاب دار کـه بـراى اولین بـار در دهۀ 
1860م. در فرانسـه ظهـور کـرد، مرتبـط مى داند. اطالعـات بدیعى که دربـاب این روابط 
آمـده، بـراى محققـان و عالقه منـدان تاریـخ هنر و سیاسـت فرهنگـى ما مى تواند بسـیار 
جالب توجـه باشـد. مجموعۀ سـرامیک و کاشـى ایرانى مـوزة  ویکتوریا و آلبرت، نخسـتین 
بـار ازطریـق فعالیت هـاى معامالتـى شـخصى بـا نام اسـمیت6 شـکل گرفت که در سـال 
1876م. نقشـى اساسـى در برپایـى و افتتـاح بخـش «دربار فارسـى» موزه را داشـت. نوع 
تهیـۀ ایـن آثـار هنـرى توسـط اسـمیت در ابتـدا بـه دو گونه بـود؛ یـا آن هـا را از دالالن 
محلـى خریـدارى مى کـرد و یـا اشـیاء را به عنـوان هدایایـى از اشـراف قاجـار دریافـت 
مى نمـود، امـا سـرانجام ژول ریچـارد7 (1818-1816م) عـکاس و دالل هنرى فرانسـوى 
سـاکن تهـران، مهم تریـن تهیه کننـدة این دسـته آثار براى اسـمیت شـد. همـکارى بین 
ایـن دو در حقیقـت اصلى تریـن عامـل در دسـتیابى بـه ایـن اشـیاء بوده اسـت. به منظـور 
بازدهـى بیشـتر ایـن فراینـد کارى بیـن آن ها تقسـیم بندى شـد. اسـمیت بودجـۀ کافى 
بـراى خریـد عمـدة آثـار هنـرى و تضمیـن حمـل آن هـا را تأمیـن مـى کـرد و در مقابل 
ریچـارد ایجـاد ارتباطـات خود با یک شـبکۀ محلى کارگـزارى براى تهیۀ آثـار را عملیاتى 
مى کـرد. همان طـور کـه کـرى متذکـر مى شـود، چندیـن نمونـۀ مشـهور از کاشـى هاى 
درخشـان قـرن سـیزدهم و چهاردهـم در مجموعۀ موزه موجود اسـت کـه از زیارتگاه ها و 
اماکـن مقـدس و متبرکـۀ سراسـر ایران کنده شـده اند و این آثار توسـط ریچـارد ازطریق 
معامـالت مشـکوك بـه دسـت آمـده بودنـد. از دیگر نـکات جالـب در این فصـل مطابقت 
تصاویـر اشـیاى عکاسـى شـده در آن دوره بـا نمونـۀ حـال حاضـر آن هاسـت کـه بـراى 

پژوهشـگر و مخاطـب ایرانـى از اعتبـار هنـرى و جذابیت پژوهشـى باالیـى برخوردارند.
بصـرى  ارزش هـاى  بـزرگ:  طرح هـاى  و  مـدرن  سـوم «تولیـدات  فصـل  عنـوان 
تاریخى گرایـى» اسـت و دیگـر آثار باسـتانى ایرانى موجـود در موزه مى پـردازد. مؤلف در 
ایـن فصـل بیشـتر به کاشـى و معمـارى و نـگاه جدید معمـاران پایتخت و تأکیـد ویژه بر 
وجـوه هنـرى معمـارى اصفهـان پرداخته اسـت؛ یعنى طراحى هـاى رنگینى ازکاشـى هاى 
تزیینـى که زینت شـش بنـاى تاریخـى در اصفهاِن پایتخـت صفویـان (1722-1500م) 
در قرن هفدهم بود. درواقع این کاشـى ها توسـط اسـمیت در سـال 1877م. و به دسـت 
هنرمنـدان برجسـتۀ اصفهانى ازروى کاشـى هاى باارزشـى که در اماکن و سـاختمان هاى 
مذهبـى بـود، عینـاً بازتولیـد شـدند؛ زیـرا سـاختار ایـن بناهـا بـه شـکلى بـود کـه براى 
خارجى هـا غیرقابـل دسترسـى بـود و او بـا ایـن حربـه سـعى داشـت، نمونـه اى نزدیـک 
بـه اصـل کاشـى ها را بـه دسـت بیـاورد. یـک دیـدگاه تاریخ گرایانـۀ مشـابه این گونـه القا 
مى کنـد کـه آن چـه کـه باعـث تولیـد کاشـى هاى جدیـد و تقلیـدى از سـبک ها شـد، 
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چنان کـه در کار على محمـد اصفهانـى ، کاشى سـاز فعـال در اواخـر قـرن نوزدهـم و اوایل 
قـرن بیسـتم کـه در تولیـد ایـن دسـت آثار مشـهور بـوده، نیـاز بـازار اروپـا در آن زمان 
بوده اسـت. تعامـالت بیـن  افـراد، نـوع آثـار هنـرى و سـاختار جدیـد آن هـا با توجه بـه 
نیازهـاى روز و اشـیاء تزیینـى اى کـه بـه منظور فروش به خریداران سـاخته شـده بودند، 

از دیگـر مباحـث مطرح شـده در ایـن بخش هسـتند.
نویسـنده بـراى فصـل چهـارم ایـن عنـوان را برگزیده اسـت: «از مـدرنِ غالـب تـا 
کمـال انحصـارى: آییـن مصرفـى فرش ایرانـى». او در این بخش به شـکل کامـًال ویژه اى 
بـه فـرش و گنجینـۀ فـرش ایرانـى موجود در مـوزة ویکتوریـا و آلبرت که هـم فرش هاى 
عصـر صفـوى و هـم دورة قاجـار را شـامل مى شـود، پرداخته اسـت. مایـا کـرى در ایـن 
فصـل روندهـاى متمایـز و درعین حـال متقابلـى را کـه سـبب فراهـم آورى و تهیـۀ هـر 
دو نـوع فـرش بـراى مـوزه شده اسـت، روشـن مى سـازد. ازسـویى در پاسـخ به بـازار روز 
اروپـا، فرش هـاى دسـتباف معاصـر ساخته شـده در دورة قاجـار در ایـران و یـا دیگر نقاط 
آسـیاى قـرن نوزدهـم، به طور فزاینـده اى با مفهـوم تجارى «تولیـد انبـوه» در آن روزگار 
همگـن شـده بودند و به شـکلى پاسـخگوى عطش تجـارى آن ایام بوده اند. ازسـوى دیگر 
ایـن درك از فرش هـاى معاصـر کـه از کیفیـت پایین ترى نسـبت بـه مدل هـاى معتبرتر 
تاریخـى برخـوردار بودنـد، باعـث شـد تا عالقه و اشـتیاق بیشـترى نسـبت بـه فرش هاى 
قـرن شـانزدهم و هفدهـم صفـوى ایجاد شـود. سـیر خریـد و انتقـال بسـیارى از فرش  و 
قالى هـاى موجـود در مـوزه، تصاویـر بدیـع و بى نظیـرى از آن ها همراه با ذکر مشـخصات 
و ویژگى هـا، تصاویـر تاریخـى از کارگاه هـاى فـرش ایرانـى در دورة قاجـار، معامـالت 
معطـوف بـا فـرش در آن دوره و تأکیـد مشـخص بـر قالى مشـهور اردبیـل8 جذابیت این 

فصـل را دوچندان کرده اسـت. 
عنـوان فصل پنجم «نتیجه گیـرى: مجموعه هاى ایرانى در مـوزة ویکتوریا و آلبرت» 
اسـت. کـه نویسـنده در آن بـه مـرور هـر آن چـه در فصل هـاى پیـش گفـت، مى پـردازد 
و سـیر روایـى ماجـرا را بـا فضاسـازى و نتیجه گیـرى مکفـى بـه سـرانجام مى رسـاند. در 
انتهـاى کتـاب و پـس از ایـن بخـش فهرسـت عالئـم اختصـارى، کتاب شناسـى و نمایـۀ 

آمده اسـت. کتاب 
آن چـه کـه بـا مطالعـۀ این اثـر حاصل مى شـود، ایـن نکته اسـت که در حـال حاضر 
آگاهـى گسـترده اى درمـورد میـزان شـناخت مـا از حـوزة هنـر و معمـارى اسـالمى، 
مجموعه هـا ، تعاریـف و چارچوب هـاى آن از تحـوالت اواخـر قـرن نوزدهـم و اوایـل قـرن 
بیسـتم وجـود دارد. بـا کتـاب ارزشـمند مایا کـرى در این زمینـۀ تحقیقـى، نه تنها دانش 
مـا در زمینـۀ جمـع آورى رونـد این آثار بـراى موزه را گسـترده تر مى کند، بلکـه مى تواند 
پایـه اى محکـم بـراى تحقیقـات بیشـتر درمـورد چندیـن حـوزة دیگـر هنرى نیز باشـد. 
به عنـوان مثـال بـا بازگردانـدن مفهوم متنى و منشـأ اشـیاء  مى تـوان مطالعۀ آثـار هنرى 
اواخـر قـرون وسـطایى و اوایـل دورة مـدرن را که در موزه هـا پراکنده شـده اند، آغاز کرد. 

معرفى کتاب هنر ایرانى: گردآورى هنرهاى ایران براى موزة ویکتوریا و آلبرت
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معرفى کتاب

دانـش بیشـتر درمـورد شـرح حـال قطعات معمـارى به ما این امـکان را مى دهـد تا آن ها 
را بـه حالـت اصلـى خود بازیابـى و زمینه هاى نمایش و مشـاهدة دوبارة آن ها را بازسـازى 
کنیـم. از ایـن روى، درحالى کـه ایـن کتاب بـه هنر قاجارى مى پـردازد، به واقـع در درجۀ 
اول تمرکـز آن بـر روى فعالیت هـاى جمـع آورى مجموعۀ مـوزة ویکتوریا و آلبرت اسـت. 
مطالعـات بیشـتر مى توانـد، درك درسـتى از شـرایط خـاص فرهنگى اواخر قـرن نوزدهم 
در ایـران را ایجـاد کنـد، زیـرا ممکـن اسـت بسـیارى از آن هـا بـه روابـط و فعالیت هـاى 
دالالن خارجى ارتباط داشـته باشـد. این مسـایل در آینـده مى تواند درمـورد انگیزه هایى 
کـه منجـر بـه تغییـر ذائقۀ هنـرى در عصر قاجار شـد، تصویر روشـنى بـه مخاطب بدهد.

ایـن کتـاب بـا ترکیـب معرفـى اشـیاء و تجزیـه و تحلیـل ایده هایـى کـه زمینه سـاز 
خریـد و انتقـال آن هـا شـد، اثـرى قابلِ تقدیـر از مجموعۀ مهم هنر اسـالمى اسـت. کتاب 
هنـر ایرانـى رویکـردى دقیـق و بررسـى متوازنـى درمـورد مجموعـۀ آثار هنرى شـاخص 
نگهدارى شـده در مـوزه بـه خواننـده ارایه مى دهـد و الگویى عالـى براى مطالعـات آینده 

دربـارة سـایر مجموعه هـاى مشـابه را ترسـیم مى کند.
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و آلبـرت لنـدن و دیگـرى در مـوزة هنـر شهرسـتان لس آنجلـس نگهدارى مى شـود.


