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چکیده
عرصــۀ تاریخ نــگاری و مطالعۀ هنر اســالمی حدود دو ســدۀ پیش در مغرب زمین نمایان شــد. رویکردهــای جدید تاریخ نگاری 
گروهــی از معماران  کرد. اندکی بعد،  و آشــنایی بــا متــون اســالمی، درک دســتاوردهای تمدن اســالمی، از جمله هنر را ســاده تر 
کهن اســالمی راهی اســپانیا شــدند. دســت اندازی اســتعماری یا روابط سیاســی قدرت هــای غرب در  بــه شــوق دیــدار بناهای 
ح و تصویر از  کرد. حاصل این ســفرها، انبوهی طر ســرزمین های اســالمی، پای جهانگردان طراح و معمار را به این مناطق باز 
که مردم غرب را با معماری اســالمی آشــنا می کرد. در مرتبه ای دیگر، خرید و فروش اشــیا با حضور مشــتریان  کهن بود  بناهای 
کــرد. در این بین،  کهن اســالمی را به مجموعه های غرب ســرازیر  اروپایــی و وســاطت دالالن بومــی، ســیل آثار هنرها و صنایع 
کنزینگتون جنوبی در لندن پررنگ تر بود. در این نوشتار مراتب نخستین برخوردهای غربیان با میراث  نقش نمایندگان موزۀ 
گردآوری آثار  هنر اسالمی در سه مرحلۀ شرق شناسی، سفرهای هنرشناسان غرب به سرزمین های اسالمی در دورۀ استعمار، و 
که خوِد  گزارش ها، و مقاالتی است  کار مطالعه و تحلیل اسناد،  هنر اســالمی در مجموعه های غربی بررســی شــده است. روش 
که امروز با نام هنر اسالمی برای  غربیان دربارۀ پیشــینۀ مطالعات هنر اســالمی نوشــته اند. در انتها روشن خواهد شد عرصه ای 

همۀ هنرپژوهان جهان دانشی شناخته و مدّون است، محصول همین برخوردهای خام اولیه است.
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هنــر  نویــن  مطالعــات  آغــاز  از  ســال  دویســت  از  بیشــتر  کنــون  ا
کهــن مردمــان  اســالمی می گــذرد؛ تحقیــق و نــگارش دربــارۀ صنایــع 
کــه تــا آن زمــان افــزون بر هزار ســال  ســرزمین های زیــر پرچــم اســالم 
پیشینۀ تولید دست ساخته های زیبا داشتند. اما خوِد این مردمان 
گر نامیدند، هرگز  دست ساخته هایشــان را هیچ گاه هنر ننامیدند، یا ا
آنها را موصوف به صفت »اســالمی« نکردند. ترکیب »هنر اســالمی«، 
تمــدن  جغرافیــای  و  فرهنــگ  قلمــرو  از  ج  خــار مردمانــی  برســاختۀ 
که از بیرون به درون این فرهنگ ســر می کشــیدند. این  اســالمی بود 
کنان سرزمین های اسالمی با نام های  ج از قلمرو را، ســا مردماِن خار
»فرنگیان« و »غربیان« شناخته اند و فرنگیان هم مردمان درون این 
گاه »محمدیان«، و زمانی »مســلمانان«  گاه »ساراســن ها«،  قلمرو را 
گاه ســخن از  کــه بــه تناســب ایــن نام هــا، هــر  نامیده انــد. پیداســت 
دست ســاخته های زیبــای مســلمانان بــه میــان آمــده، ترکیب هــای 
»هنــر ساراســنی«، »هنــر محمدی«، »هنــر مســلمانان«، و این اواخر 
کوتاه ســخن این که عنــوان »هنر  کار رفته اســت.  »هنــر اســالمی« بــه 
اســالمی«، هیــچ ریشــه ای در درون فرهنــگ هــزار و چندصدســالۀ 
که  مســلمانان نــدارد و در حقیقــت تــا به امــروز آخرین عنوانی اســت 
غربیــان بــرای نامیــدن میــراث ملمــوس هنر مســلمانان بر ســر آن به 

توافقی نانوشته، و شاید موّقت، رسیده اند.
فراتر از عنوان، خوِد مطالعات هنر اسالمی، شاخه ای از معرفت های 
که از اواخر ســدۀ هجدهم، بی هیچ پیشینه ای در  دوران جدید اســت 
دنیای اســالم، در بســتر علوم و معارف نوین مغرب زمین ریشه دواند. 
که ایــن مقوله، توجــه اندیشــه ورزان غــرب را برانگیخت؟  امــا چه شــد 
خ سرشــناس هنر اســالمی، در یکی از  گرابــار۱ )۱۹۲۹-۲0۱۱(، موّر اولــگ 
نطق های ســال های آخر عمرش، توجه به مباحث اســالمی، از جمله 

هنر، را بخشی از »پروژۀ روشنگری« می داند و می گوید:
که همه چیز  گرفت  در قرن هجدهم این فکر در اروپای غربی نضج 
را می شــود شــناخت؛ معرفــت بــه همه چیــز در یک تــراز قــرار می گیرد 
و تمایــزی میــان تمــام اقســام مختلــف معرفــت نیســت؛ همه چیــز را 
کســی همه چیز را بشناســد،  کرد؛ و وقتی  می تــوان با همه چیز تبیین 

به مراتِب عالی حکمت و اخالق خواهد رسید. 
گرابــار، در نوشــته های همۀ نویســندگان غربی ســال های  بــه بــاور 
۱7۸0 تا ۱۸۳0، وجهی از توجه به فرهنگ اســالمی قابل ردیابی است، 
گوتۀ۲ آلمانی )۱7۴۹-۱۸۳۲( از شــعر فارســی  چنان کــه ولفگانــگ فــون 
می نویســد؛ الکســاندر پوشــکیِن۳ روس )۱7۹۹-۱۸۳7( شــعری بــا نام 
»پیامبــر« در وصــف نزول نخســتین وحــی الهی به پیامبر اســالم )ص( 

می ســراید؛ ویکتور هوگــو۴ی فرانســوی )۱۸0۲-۱۸۸5( قــرن نوزدهم را 
کانــت5 )۱7۲۴-۱۸0۴( و  قــرن »شرق شناســی« می نامــد؛ و ایمانوئــل 
گئــورگ ویلهلــم فریدریــش هــگل6 )۱770-۱۸۳۱(، دو فیلســوف نام دار 
آلمانی زبان، بی آن که نمونه ای دیده باشــند، به وجود هندسه در هنر 

اسالمی توجه می کنند )مجد موسی و محمد االسد، ۱۳۸5، ۲5(.
بسترساز این ذوق ورزی ها و اظهارنظرها، انبوه نسخه های خطی 
که دست کم از اوایل دورۀ رنسانس، و به ویژه از آغاز سدۀ  اسالمی بود 
هجدهم، از راه های مختلف به غرب ســرازیر و پس از دســته بندی و 
فهرست نویسی، بسیاری از آنها به تدریج به زبان های اروپایی ترجمه 
کرسی های آموزش زبان عربی در دانشگاه های  شــده بود. راه اندازی 
اروپــا، دیگر مســیر آشــنایی غربیان با فرهنگ اســالمی بود. پیشــگام 
که در سال ۱5۳۹م  کالج سلطنتی پاریس بود  کرسی ها،  تأسیس این 
بــا انگیزۀ ایجاد ارتباط با ملل مغربــی، مصری، ایرانی، ترک، هندی، 
کرســی تا اوایل ســدۀ  گرفت. این  و تاتار، آموزش زبان عربی را جّدی 
کســفورد، و  هفدهم در دیگر دانشــگاه های معتبر اروپا، نظیر لیدن، آ

گلیان، ۱۳۸6، 6۹-6۸(. رم، هم به راه افتاد )همتی 
به رغم همۀ این تالش ها، میراث هنر اسالمی بسیار دیرتر به حیطۀ 
عالیق و دســتگاه اســالم  پژوهی غربیان وارد شــد. پرســش آغازین این 
که علت این تأخیر چه بود؟ آیا اســالم محصولی درخوِر نام هنر  اســت 
برای عرضه به جهان غرب نداشت؟ یا ذائقۀ غربیان برای درک مفهوم 
اثر هنری در تمدن اســالمی پرورش نیافته بود؟ همان آشــنایی نسبتًا 
دیرهنگام، از چه راه هایی میّسر شد و اثر و ثمرش در نوع برخورد آنان 
ک و  بــا هنر اســالمی و فهمشــان از این هنر چه بود؟ مســیر تحــول ادرا
ارتباط غربیان با آثار هنر اســالمی چگونه طی شــد؟ دســتاورد مادی و 
فکری آنان از مواجهه با هنر اسالمی چه بود؟ و در نهایت بازخورد این 
ارتبــاط بیگانــه با آثار هنر اســالمی در بین ملل مســلمان چگونه بود و 
چه ارمغانی برایشــان در پی داشــت؟ در نوشــتار پیش رو، از مهم ترین 
بســترهای شــکل گیری مطالعــات هنــر اســالمی در غرب در ســه مرتبۀ 
کاوش های استعماری، و مجموعه داری سخن خواهد  شرق شناسی، 
رفــت. بــا این منظــور، رویکرد شــخصیت های اثرگذار و بــازده تالش هر 
یک، که یا در قالب کتاب ها و گزارش های اولیه و یا در ساز و کار گردآوری 
گیر بعــدی و در  و مجموعه ســازی آثــار هنــری مبنــای پژوهش های فرا
نهایت ظهور رشــتۀ مستقل تاریخ نگاری هنر اسالمی شدند، مطرح و 
گسترۀ جغرافیایی بحث، ســرزمین های اسالمی  معرفی خواهد شــد. 
کهــن شــامل اندلــس، شــمال افریقــا، آناتولــی، ایــران، و هند اســت، و 

مقطع تاریخی از اواخر سدۀ هجدهم تا اوایل سدۀ بیستم. 

مقدمه

مــروریبــرتحقیقــاتپیشــیندربــارۀپیشــینۀ
مطالعاتهنراسالمی

که پیشینه پژوهی مطالعات هنر اسالمی و تبارشناسی شخصیت های  اثرگــذار بــر ایــن عرصــه، به چنــدده ســال پیــش بازمی گــردد؛ زمانی 
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بعضــی از حاضــران ایــن عرصه، توجهشــان بــه بازنگــری در تحقیقات 
کوشــیدند با نگاهی انتقــادی، آثار اسالفشــان را  پیشــین جلب شــد و 
محک بزنند. یکی از نمونه های اولیه مقالۀ مفصلی است با نام > هنر 
که ریچارد اتینگهاوزن )۱۹06-۱۹7۹( در  و باستان شناســی اســالمی<7 
سال ۱۹5۱ برای >مجموعه مقاالت فرهنگ و جامعه در شرق نزدیک< 
کرســِول۹ )۱۸7۹- َکِمرون  َکِپل آرچیبالد  نوشــت.۸ یک دهه پس از او، 
گسترده ای  کتاب شناسی  خ بریتانیایی معماری اسالمی،  ۱۹7۴(، مّور
در معرفــی پژوهش هــای منتشرشــده دربــارۀ هنر و معمــاری و صنایع 
گرابار  کــرد.۱0 در ســال ۱۹76، اولــگ  کهــن اســالمی تــا آن زمــان منتشــر 
کوشید  در مقاله ای راهگشــا با نام >هنر و باستان شناســی اســالمی<، 
ضمــن بیــان تفاوت هــا و پیوندهــای میان دو رشــتۀ باستان شناســی 
بســترهایی  بــر  را  اســالمی  هنــر  مطالعــۀ  مســیرهای  هنــر،  تاریــخ  و 
ملی گرایــی،  شرق شناســی،  مجموعــه داری،  عتیقه شناســی،  چــون 
اسالم شناسی، و روش  شناسی زیرشاخه های پژوهش در هنر اسالمی 
را در زمینه هایــی چــون ســبک های منطقــه ای، ابزارهــا و تکنیک هــا، 
کند.۱۱  شمایل شناســی، و سبک شناســی و طبقه بندی آثار مشــخص 
هفت سال بعد، در سرآغاز نخستین شمارۀ سال نامۀ مقرنس، گرابار در 
مقاله ای با نام >تأملی بر مطالعۀ هنر اسالمی۱۲<، بار دیگر رویکردهای 
گردآوری و  زمانه اش را به هنر اســالمی، در سه دستۀ باستان شناسی، 

بررسی اشیاء، و شرق شناسِی جدید جا داد.
که از حدود بیســت ســال پیش بــر تاریــِخ تاریخ نگاری  کســی  امــا 
هنر اســالمی تمرکز، و با نــگارش و هدایت چندین مقاله این موضوع 
کــرده،  را بــه عرصــه ای مســتقل در مطالعــات هنــر اســالمی تبدیــل 
کمترشناخته شــدۀ بریتانیایــی، اســتیون ورنویت۱۳ اســت  پژوهشــگر 
کــه در دو مقالــۀ ظهــور و رشــد باستان شناســی دوران اســالمی۱۴، و 
>هنــر و معمــاری اســالمی: بازنگــری در پژوهش هــا و مجموعه هــا از 
۱۸50 تــا۱۹50<، پیشــینه و مواضــع این عرصــه را به تفصیل می کاود. 
یکی از آخرین نوشــته های منتشرشــده در این زمینه، مقالۀ روشنگر 
کــه در آن، انــواع رویکردها و  ســراب هنر اســالمی اثر شــیال بلر۱5 اســت 
روش هــای پژوهــش در هنر و معماری اســالمی را در زیرشــاخه هایی 
اثرگــذار  شــخصیت های  سلســله ای،  منطقــه ای،  مطالعــات  چــون 
کمان، حامیان، هنرمندان(، آثار و اشــیاء، و شاخه های مختلف  )حا

هنر )نقاشی، خوشنویسی، ...( معرفی و نقد می کند.
بــا پیشــینۀ مطالعــات هنــر  بخــش دیگــری از اطالعــات مرتبــط 
اســالمی را در یادنامه هــای شــخصیت های ایــن عرصه باید جســت؛ 
کورت اردمن۱6،  از آن جمله یادنوشــته های ریچارد اتینگهاوزن برای 
گرابــار و  اولــگ  کونــل۱۸، یادداشــت های  ارنســت  فردریــش زاره۱7، و 
پریســیال ســوچک در نکوداشــت ریچارد اتینگهاوزن۱۹، و نوشته های 
گرابار. از میان  کرســول، اتینگهــاوزن، و  رابــرت هیلن براند۲0 به یادبود 
کندۀ ایرانیان در این زمینه می شود از مقالۀ مفصل و  نوشته های پرا
کرد  گرابار یاد  مفید مهرداد قیومی بیدهندی با عنوان آثار و افکار الگ 
گرابار، از محورهای  کتاب شناسی توصیفی  گردآوری  که در آن، ضمن 
گرابار به تفصیل سخن رانده است.  کلیدی آرای  اندیشه و نکته های 
ح احــوال و معرفــی آثــار  کوتــاه در شــر از دیگــر نمونه هــا، یادداشــتی 
محمد آقااوغلو به قلم پرویز مشکین نژاد، پروفسور هرتسفلد و خروج 

کریم ســلیمانی دهکردی، و نقدی بر  غیرقانونی آثار باســتانی نوشــتۀ 
گدار با نگاهی به زمینه های تاریخ نگاری او نوشــتۀ  تاریخ نگاری آندره 
که تمرکز بر این عرصه  سودابه ادیب زاده و همکاران است. پیداست 
کنون باید  در بین پژوهشــگران ایرانی هنوز چندان پا نگرفته اســت. ا

کرد. دید مطالعات هنر اسالمی بر چه زمینه هایی رشد 

نخســتینبرخوردهــادرســایۀنبــردوتجــارتو
سیاحت

در بیشتر پژوهش های مرتبط با رویارویی اسالم و غرب، جنگ های 
صلیبــی )شــروع از ۴۸۸ق/۱0۹6م( را نقطــۀ عطــف یــا حتــی ســرآغاز 
برخــورد فرهنگــی ایــن دو تمــدن می شــمارند. امــا جهان مســیحیت 
نخســتین ضربه شســت مســلمانان را تنهــا چنــد دهــه پــس از وفــات 
که سرزمین اندلس و جزایر مدیترانه، از جمله  پیامبر هنگامی چشید 
سیســیل، در ســال ۹۲ق/7۱۱م به تصرف ســپاه اســالم درآمد و بیم و 
گرفت. پیشــرفت مسلمانان در  تهدید آنان سرتاســر اروپای غربی را فرا
اروپا تا حدود پنجاه سال بعد )۱۴۲ق/75۹م( تداوم یافت و سرانجام 
که به »آخرین فتح مسلمانان در  در شهر ناربون۲۱ فرانسه متوقف شد 
گرچــه در تواریخ  فرنــگ« شــهرت یافته اســت )لویــس۲۲، ۱۳۹۳، ۳0(. ا
اســالمی، معمــواًل از جزئیــات این گونه عقب نشــینی های مســلمانان 
که لشکریان فرنگ، شماری  ذکری نرفته اســت، این تصور دور نیست 
از اشیاء همراه سپاهیان اسالم را در جریان این شکست ها به غنیمت 
که این اشیاء را نخستین آثار صنایع  می گرفته اند. پس منطقی اســت 

اسالمی در دست غربیان بدانیم. 
گرفت،  کش جنگ هــای صلیبی، شــمار این غنائــم فزونی  کشــا در 
کــه از همان آغــاز اســتفان دوم۲۳ )۱0۴5-۱۱0۲م(، از ســرداران  چنــدان 
نخســتین جنــگ صلیبــی، قطعــه ای ابریشــم زربفــت )از حدود ســال 
۳50ق/۹60م( را بــا خــود به فرانســه بــرد و به ِدیر قدیس ســن ژوس۲۴ 
کــه بعدهــا اســتخوان های جســد ســن ژوس را در آن  کــرد  پیشــکش 
کوهــی،  ک ســپردند. ُتنگــی از جنــس ُدّر  پیچیدنــد و دوبــاره بــه خــا
ســاخت مصر بــرای خلیفه العزیــز فاطمی )حکـــ ۳65-۳۸6ق/۹75-
گنجینۀ ســن مارکو در ونیز۲5  که بعدها به  ۹۹6م(، نمونــه ای دیگــر بود 
منتقل شــد.۲6 انتقال آثار هنر اسالمی به غرب به اشیاء محدود نماند 
کشــیده شــد؛ نمونــه اش مجموعه ای از اســناد دیوان  و به اســناد هم 
که به دســت راهبان صومعۀ  فاطمیان به دو خط توقیع و رقاع اســت 
کوه ســینای مصر رسید )بلر، ۱۳۹7، ۲۴۴، ۲۴6(.  کاترین مقدس۲7 در 
این هــا، بــه همــراه انبوهــی آثــار و اشــیاء دیگــر، در ســده های میانه به 
کلیســاها۲۸، راه یافــت؛ هر چند، به  گنجینه هــای غــرب، به ویژه خزانۀ 
گفتــۀ بلــر و بلــوم۲۹ )۱۳۸7، 5۲(، »اروپاییــان ایــن اشــیاء غریــب را عزیز 

می داشتند، اما قطعًا آنها را هنر اسالمی نمی پنداشتند«.
تجارت و ســیاحت، دو راه دیگر آشنایی غربیان با صنایع اسالمی 
تــا پیــش از دوران جدیــد بــود. اســتقرار دمشــق، نخســتین پایتخت 
کاروان های تجاری شــرق به غــرب، این  خالفــت اســالمی، در مســیر 
کــرد. در  کانون دادوســتد محصــوالت مســلمانان تبدیل  شــهر را بــه 
دورۀ امویــان، پارچه های دمشــق عالوه بر ایران و افریقا، به ســواحل 
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دریــای مدیترانــه و از آنجــا بــه سیســیل و اســپانیا فرســتاده می شــد. 
گفته ها، شــارلمانی۳0 )حکـــ ۸00-۸۱۴م(، امپراطــور روم غربی،  بنــا به 
فقط پارچه های ابریشــمی دمشــق و قســطنطنیه را می پســندید. در 
که  سده های میانه، پارچه های دمشق در هلند هم مشتریانی یافت 
به این پارچه ها دامسکو۳۱ )منسوب به دمشق( می گفتند. همچنین 
مردم ونیز از روش شیشه ســازی دمشــق تقلید می کردند و در اســناد 
ونیزی، از برخی آثار ســفالی هم با صفت »دمشــقی« یاد شــده اســت 
)کاووســی، ۱۳۹۲، ۱۳5، ۱۳7(. از میان ســیاحان اروپایی ســده های 
کالویخو )درگذشــتۀ ۱۴۱۲م(، ســیاح و  گفته های  میانــه، می تــوان به 
کاشی های زّرین و  که از  کرد  ســفیر اســپانیایی در دربار تیمور، اشــاره 
آبی، پارچه های رنگین ابریشــمین و زربفت، ُتنگ های زّرین مرّصع، 
فنجان های لعل بدخشــانی، و تجهیزات چوبی شــگفت انگیز سخن 
می گویــد )کاووســی، ۱۳۸۹، ۲66، ۲۸0-۲۸5(. از روی ایــن شــواهد 
می شود پنداشت که تا پیش از مطالعات شرق شناسانۀ دوران جدید 
)نیمۀ ســدۀ هجدهم به بعد(، غربیان محصوالت صنایع اســالمی را 
بیشــتر در جایگاه اشــیائی تجّملی و ســوغات مانند می انگاشــته و در 

طلب هیچ گونه برداشت فرهنگی از آنها نبوده اند. 

هنــر مطالعــات بــه ورود درگاه شرقشناســی،
اسالمی

در پی شکل گیری مطالعات تاریخی نوین در آلمان سدۀ نوزدهم، 
که  گسترده شد. موّرخان دریافتند  دایرۀ تحقیقات تاریخی به تدریج 
الزم نیســت زمینــۀ مطالعاتشــان را بــه تاریخ حکومت های سیاســی 
که  کننــد؛ در عوض بــه نگرش هایی چندســاحتی رو آوردند  محــدود 
گســتره ای از مباحــث و فرهنگ هــا را در بــر می گرفــت. لئوپولــد فــون 
رانکه۳۲ )۱7۹5-۱۸۸6م( از برجســته ترین بنیان گــذاران تاریخ نگاری 
که دربارۀ زمان باید  مــدرن در آلمــان بود. عصارۀ روش رانکه این بود 
که  بــر اســاس منابع اولیه نظــر داد. رانکه با »فلســفۀ تاریــخ« آن گونه 
هــگل بیــان می کــرد، موافق نبــود و می گفت هگل نقش »انســان ها« 
را در شــکل گیری رویدادهــای تاریخ نادیده می گیــرد و تنها با تکیه به 
کلمه یا یــک مفهوم تاریخ را روایت می کند. رانکه در  یــک ایده یا یک 
نوشــته هایش، از انــواع وســیعی از منابع اســتفاده می کــرد و به تاریخ 
 .)Iggers & Powel, 1990( ســندگرا« و »مدرک محــور« بــاور داشــت«
کنــدوکاو در تحوالت  کــه پژوهشــگران را بــه  ایــن همــان بســتری بود 
که ردیابــی تاریخ فرهنگی  کشــاند. از آنجا  تاریخی فرهنگ مســلمین 
نیازمنــد اطالعــات تاریخــی تازه ای بــود، مطالعۀ هنر و معمــاری را در 

برآوردن این نیاز پیاپی مفید و مفیدتر یافتند. 
از اواخــر ســدۀ هجدهــم، عالقــه بــه اســالم در جایگاه یــک تمدن 
ظاهــر شــد و محققانــی بــا تحصیــالت پردامنــه در زمینۀزبان هــای 
زمینــۀ  در  بزرگــی  کــز  مرا بعضیشــان  کــه  شــدند  ماجــرا  وارد  شــرقی 
شرق شناســی بنیان نهادند. یکی از آنان ســِر ویلیام جونز۳۳ )۱7۴6-
کســوت قاضــی دادگاه عالی به  ۱7۹۴م( بــود. او بــه ســال ۱7۸۳م در 
کلکتــۀ هنــد رفت، و یک ســال بعد »انجمن آســیایی بنــگال«۳۴ را در 
که پس از مرگش به شــکل گیری مدرســۀ فورت  کرد  همین شــهر دایر 

ویلیــام۳5 بــرای ترجمــۀ متــون عربــی و فارســی و آمــوزش این زبان هــا 
کلکتــه انجامید. تأثیــر عمیق ویلیــام جونز  کن  بــه انگلیســی های ســا
ســعید  ادوارد  کــه  بــود  چنــدان  اروپــا  در  شرق شناســی  جریــان  بــر 
ع  )۱۳۹۴، ۱۲5(، از قــول آرتــر جــان آربــری۳6، او را »بنیان گــذار بالمناز
شرق شناسی« لقب داد. دیگر شخصیت اثرگذار این روزگار، سیلوستر 
که انبوهی  دو ساسی۳7 )۱75۸-۱۸۳۸م(، خاورشناس فرانسوی بود 
کرد و ســال ها  از متون ادبی و تاریخی مســلمانان را تصحیح و ترجمه 
در مدرســۀزبان های زنــدۀ شــرقی۳۸ در پاریــس بــه تعلیم زبان هــای 
فارســی و عربــی پرداخت. ارتباط ساســی با دســتگاه قــدرت ناپلئون 
که در همان زمان می کوشــید نفوذ خود را در شــرق اســالمی، به ویژه 
گســترش دهد، بــه تأثیر عمیــق دیدگاه های شرق شناســانۀ او  مصــر، 
کــه در همان زمان مأمور نگارش  بــر نخبگان دولت ناپلئون انجامید 

کتاب چندین جلدی >وصف مصر۳۹< بودند.
در پــی ایــن جریان هــا، عالقه بــه هنر و معمــاری اســالمی از اواخر 
سدۀ هجدهم به این سو رو به گسترش نهاد. در این زمان، مطالعات 
هنر اســالمی حاشــیه ای بــر دل مشــغولی های زبان شناســانه، ادبی، 
که برخــی از آنان، آشــنایی  و تاریخــی پژوهشــگران شرق شــناس بــود 
کــرده بودنــد. تأســیس نهادهــا و انجمن هــای  بــا ایــن حــوزه را آغــاز 
کــه یکــی پس از  گرفــت  شرق شناســی را در ایــن میــان نبایــد نادیــده 
دیگــری در جای جــای جهــان غــرب ســر بــر می آوردنــد. ایــن روند در 
نیمۀ نخســت سدۀ نوزدهم همچنان تداوم داشت: انجمن آسیایی 
ســن پترزبورگ۴0 در ۱۸۱0، انجمن آســیایی۴۱ پاریس در ۱۸۲۲، انجمن 
سلطنتی آســیایی۴۲ لندن در ۱۸۲۳، و انجمن شرق شناسی آلمان۴۳ 

 .)Vernoit, 2000, 2( ۱۸۴5 در )الیپزیگ(
پیشــرفت  چنــان  اروپــا  در  اســالمی  مطالعــات   ۱۸0۹ ســال   تــا 
کــه نخســتین نشــریۀ شرق شناســی اروپــا  بــه نــام >گنجینه های  کــرد 
شــرق۴۴< بــه همــت پژوهشــگری اتریشــی بــه نــام یــوزف فــون هامــر 
گنجینه هــای  مطالعــۀ  هــدف  بــا   )۱۸56-۱77۴( پورگشــتایل۴5 
تــا  و  منتشــر  شــد  اتریــش  پایتخــت  ویــن  در  اســالمی،  شــرق  آثــار 
 .)Hagedorn, 2000, 117( یافــت  تــداوم  تمــام،  ســال  ُنــه   ،۱۸۱۸
از اوایــل ســدۀ نوزدهــم، نخســتین نشــانه های عالقــه بــه مطالعــۀ 
گریختــه، در اظهارنظرهای  هنــر اســالمی را، غالبــًا بــه صــورت جســته و 
نسخه شناسان، خط شناسان، موّرخان سده های میانه، نظریه پردازان 
کاربــردی می توان  معمــاری، موّرخــان هنر، و دســت اندرکاران هنرهای 
که به  کندوکاوهای وســیع تر بــه دوش معمــاران افتــاد  گرفــت. امــا  پــی 
نوعــی طالیــه دار ایــن عرصــه شــدند. در ایــن زمــان در دســترس ترین 
کالنــی از معمــاری  کــه یادمان هــای  مقصــد بــرای آنــان اســپانیا بــود 
اســالمی را در خود داشــت. یکی از پیشــگامان این راه معمار ایرلندی، 
کتــاب  کــه در ســال ۱۸۱5،  کاوانــا مورفــی۴6 )۱760-۱۸۱۴( بــود  جیمــز 
.)Eggleton, 2012, 7-9( آثــار تاریخــی اعــراب در اســپانیا۴7< را نوشــت<
اثرگذارتریــن عالقه منــد به معماری اســالمی در ایــن دوره، معمار و 
که از ۱۸۳۳ تا ۱۸۳۴، یک سال تمام  طراح بریتانیایی، ُاِون جونز۴۸ بود 
گذراند. او در سال ۱۸۳7 بار دیگر به  را به بازدید از آثار اسالمی اسپانیا 
کاخ الحمرا را از نزدیک مطالعه و طراحی  شهر غرناطه در اسپانیا سفر و 
کادمی ســلطنتی  کرد. جونز در بازگشــت از این ســفر طرح هایش را در آ
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که سّنت  گفت  گذاشــت. بر این اســاس، شاید بتوان  لندن به نمایش 
سوغات آوردن طرح های آثار معماری اسالمی به غرب را جونز در اروپا 
متداول کرد. او این طرح ها را، به همراه وصف ساختار معماری و ابعاد 
کتابی رنگی  کتیبه ها، در  و اندازه هــای الحمرا و نیز ترجمۀ متــن عربی 
منتشر کرد.۴۹ ترجمۀ کتیبه ها و شرح تاریخی آثار را محققی اسپانیایی 
گردان سیلوستر  که از شا گرفت  گایانگوس50 بر عهده  به نام پاسکوال ِد 
امــا   .)Eggleton, 2012, 7-9; Vernoit, 2000, 4( بــود  ساســی  دو 
کتــاب اون جونز، نه فقــط برای پژوهشــگران معماری  ثمربخش تریــن 
کتاب >دســتور زبان  اســالمی بلکــه برای طراحــان اشــیاء در بریتانیــا، 
که در ســال ۱۸6۸ منتشــر شــد. جونز چهار فصل )۸- تزیینات5۱< بود 
کتاب را به عرضه و شــرح نقــوش تزیینی هنر  ۱۱( از بیســت فصــل ایــن 
اسالمی در بناها و آثار مصر، ترکیه، اسپانیا )الحمرا(، و ایران اختصاص 
داد و در فصــل دوازدهــم نمونه هایــی از نقــوش اســالمی هنــد را هــم 
گنجانــد )Jones, 1868, 55-80(. رنگــی بودن تصاویــر طرح ها بر ارزش 
کار جونز می افزود. بخشی از این طرح ها حاصل سفرهای او به غرناطه 
در اســپانیا و اســتانبول و بورســه در ترکیــه بــود، امــا تصویرهــای مصر، 
که در لندن و پاریس  کتاب هایی  ایران، و هند را غالبًا از نمایشگاه ها و 

.)Carey, 2017, 30( برگزار و منتشر می شد، به دست آورد
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که پیوســتگی اش به اروپا امکان ســفر را آســان  بــر خــالف اســپانیا 
می کــرد، بازدیــد از دیگر ســرزمین های اســالمی غالبًا وابســته به نفوذ 
نظامــی، سیاســی، و اســتعماری قدرت هــای غــرب در ایــن مناطــق 
بــود. نخســتین مشــتاقان هنــر اســالمی از اوایــل دهــۀ ۱۸۲0، پیــرو 
مداخله های نظامی یا سیاسی اروپا در کشورهای اسالمی، با اهدافی 
چون ماجراجویی و اشــتغال، یا به شــوق دیدار شــرق افسانه ای، بار 
گروهی نیــز با نگاهی شرق شناســانه، در طلــب هرگونه  ســفر بســتند. 
گاهــی از جلوه هــای هنــر و تمــدن اســالمی برآمدند. مقصد ســفر هر  آ
جــاِی ممکــن بــود؛ از مصــر و ارض مقــدس تــا ترکیــه و هنــد و ایــران. 
گردآوری اشــیاء و خرده اشــیاء  مّســاحی و ثبت بناهای برجا و ویران، 
کارهــای معمــول بــود. حتی بعضی  و طراحــی و طبقه بنــدی آنهــا، از 
دانشــوران، بــه جســت وجوی اخبــاری تاریخــی چــون زمــان و مکان 
ج ســاخت ابنیــه و اشــیا، منابــع مکتوب اســالمی را  و حامــی و مخــار

.)Rabbat, 2012, 77( می کاویدند
دورۀ تــازه ای از تاریــخ مصــر بــا خــروج نیروهــای فرانســه در ۱۸0۱ 
بعضــی  و  آغــاز شــد  برآمــدن محمدعلی پاشــا )حکـــ ۱۸۴۸-۱۸05(  و 
کردند تا برای فرمانروای  مهندســان و معماران اروپایی به آنجا ســفر 
کوست5۲ )۱۸7۹-۱7۸7(،  کنند. یکی از آنان زاویه پاسکال  کار  جدید 
که محمدعلی پاشــا او را از ســال ۱۸۱7 تا ۱۸۲6  معمــار فرانســوی بــود 
کرد و  ح های نوســازی مصر اســتخدام  بــرای طراحــی و نظارت بــر طر
او تحقیقاتــی را در زمینــۀ معمــاری قاهــره به انجام رســاند. پاســکال 
کارش را بــا پرســه زدن در خیابان هــای قاهــره و طراحــی از  کوســت 
کرد. او در بازگشت به فرانسه،  روی بناهای اســالمی این شــهر شروع 
گذاشــت و  ح هایــش را از قاهــره در ســالن های پاریــس بــه نمایش  طر

کتاب >معمــاری عربی یا بناهای تاریخــی قاهره5۳< )۱۸۳7- ســپس 
کــرد. دیگــر پژوهشــگر معتبــر معماری قاهــره معمار  ۱۸۳۹( را منتشــر 
که دانشــش راهگشــای  انگلیســی جیمــز وایلــد5۴ )۱۸۱۴-۱۸۹۲( بود 
کــه بخــش مصــِر  بســیاری از هم روزگارانــش بــود؛ از جملــه اون جونــز 
کتاب >دســتور زبــان تزیینات< را با اســتفاده از اطالعات جیمز وایلد 

.)Vernoit, 2000, 4; Carey, 2017, 30( کرد تألیف 
هم زمان با مصر، دامنۀ بازدیدها و بررسی ها به دیگر سرزمین های 
اسالمی هم رسید. طراح و نقشه کش فرانسوی، فیلیبرت ژوزف ژرال 
کــه معمــاری اســالمی شــهرهای اســپانیا  دو پرانــژه55 )۱۸۹۲-۱۸0۴( 
کرده بــود، در اوایل دهــۀ ۱۸۴0 از خــاور میانه  را بــه تفصیــل مطالعــه 
کتــاب >یادگارهــای اعــراب در مصــر،  دیــدن و دســتاوردهایش را در 
ح هــا و ابعــاد، ۱۸۴۲-۱۸۴5<56 منتشــر  ســوریه، و آســیای صغیــر، طر
کــرد. دیوید رابرتز57 )۱7۹6-۱۸6۴(، نقاش و طراح اســکاتلندی، هم 
ح بــرداری از مســجدها و دیگــر بناهای اســالمِی چند نقطه  مأمــور طر
کتاب مصــّور چاپ  از خاورمیانــه شــد و بعدتــر آثــارش را در پنــج جلد 
ســنگی با نام >ســرزمین مقــدس، ســوریه، ِادوم، عربســتان، مصر، و 

 .)Vernoit, 2000, 5( به چاپ سپرد )نوبه5۸ < )۱۸۴۲-۱۸۴۹
تا پیش از تهاجم فرانسه به الجزایر در سال ۱۸۳0، از اوضاع مغرب 
کلی عملیات  گاهی نداریم. با این حال، طرح  و شمال افریقا چندان آ
نظامــی فرانســه در الجزایــر بــه زودی در >تاریخ، تصویــر، و آثار تاریخی 
که آثار تاریخی  الجزایر5۹< )۱۸۴۳( اثر لوئی آدرین بربروگر60 ترســیم شــد 
باســتانی و اســالمی الجزیره، وهران، تلمسان، عّنابه، و قسطنطنیه را 
وصــف می کــرد و فصلی هــم در باب سکه شناســی داشــت. تحقیق در 
معمــاری اســالمی الجزایر بــر عهــدۀ آلبــر دوو6۱ )۱۸۲6-۱۸76( هم بود 
کهن6۲< را نوشــت.  کتاب >بناهای مذهبی الجزیرۀ  که در ســال ۱۸70 
کش، پس از آنکه بــه ترتیب در  دو ســرزمین مجــاور، یعنی تونــس و مرا
ســال های ۱۸۸۱ و ۱۹۱۲ به اشــغال فرانسه درآمدند، برای پژوهشگران 

.)Erzini, 2000, 71, 73-75( غربی شناخته تر شدند
امپراطــوری  >تاریــخ  کتــاب  در  عثمانــی  هنــر  اّیــام،  همیــن  در 
عثمانــی6۳< )۱۸۲7-۱۸۳5( اثــر هامر پورگشــتایل پژوهیده شــد و در 
پــی آن چندیــن تحقیق در هنــر و معماری ترکیه به انجام رســید. در 
فاصلــۀ ســال های ۱۸۳۳ و ۱۸۳7، شــارل تکســیه6۴ )۱۸0۲-۱۸7۱( از 
جانب دولت فرانسه سه سفر به ترکیه رفت و از محوطه های باستانی 
کرد.  ثبت نشــده دیدن و آثار تمدن های بیزانس و اســالمی را بررســی 
ح آسیای صغیر65< )۱۸۴۹-۱۸۳۹(  کتابش >شر ح های تکسیه در  طر
منتشــر شــد. دولت فرانســه همچنین معماری به نام لئون پارویله66 
)۱۸۳0-۱۸۸5( را مأمور مرّمت و احیای بناهای عثمانی شــهر بورسه 
که در زلزلۀ ســال ۱۸55 آســیب  کرد  در دو ســدۀ چهاردهم و پانزدهم 
کتــاب >معماری و  کنار انجــام مأموریتش،  دیــده بودنــد. پارویلــه در 
Hage-( را هم نوشــت )67< )۱۸7۴ متزیینــات در ترکیۀ ســدۀ پانزدهــ

.)dorn, 2000, 117; Vernoit, 2000, 5
تــا پیــش از نیمــۀ ســدۀ نوزدهــم، هنــد هــم از حضــور غربی هــای 
عالقه منــد بــه میــراث هنر اســالمی بی نصیــب نماند. طی ســال های 
۱۸۳5 تــا ۱۸۴۲ یــک اســکاتلندی بــه نــام جیمــز فرگوســن6۸ )۱۸0۸-
۱۸۸6( بــه هنــد رفــت و آثــار متعــدد معمــاری اســالمی از دوره هــای 

سرآغاز تاریخ نگاری هنر اسالمی در بوتۀ استشراق، استعمار و مجموعه داری
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گورکانیان( را مطالعه  مختلف )از دورۀ ســالطین دهلی تا امپراطوری 
کــرد و بــا ســایر آثــار معمــاری غیراســالمی هنــد، از جملــه معمــاری 
کار فرگوســن  هنــدو، بودایــی، و دراویــدی، مطابقــت داد. در واقــع 
مقایســۀ تطبیقــی معمــاری اســالمی و غیراســالمی در شــبه قاره بود. 
کتــاب >تاریــخ معمــاری  او نتیجــۀ تحقیقاتــش را در ســال ۱۸76 در 
کتابــش را ذیل عنوان  کــرد و بخش زیادی از  هند و شــرق6۹< منتشــر 
ح بناهای اسالمی نقاط مختلف  »معماری ساراســنی هند«70، به شر
ُگَجرات، و بنگال، اختصاص  این ســرزمین، همچون دهلی، جانپور، 

.)Fergusson, 1910, V.2, 186-335( داد
کتاب های پرتصویر دربارۀ هنــر و معماری ایران در حدود  انتشــار 
خ نمود. در سال ۱۸۳۹ اوژن ناپلئون فالندن7۱  میانۀ ســدۀ نوزدهم ر
کنت دو سرسی7۲ از ایران  کوست با مأموریت دوسالۀ  و زاویه پاسکال 
کتاب ســفر به ایران )۱۸۴۳-۱۸5۴( را به  کردند و در بازگشــت  بازدید 
انتشــار ســپردند. شــارل تکســیه هم از ســال ۱۸۳۹ تا ۱۸۴۱ به همراه 
ح ســفر  کنت ژوبر7۴ ایران را دید و ســپس> شــر گیــش7۳ و  کنــت دو ال 
کرد.  به ارمنســتان، ایــران، و بین النهرین< )۱۸۴۲-۱۸5۲( را منتشــر 
کوســت،> بناهای تاریخی ایران، ابعاد، نقشه ها،  کمی بعد پاســکال 
کــه در آن همــۀ بناهای  و توصیف هــا75< )۱۸67( را بــه چــاپ رســاند 
اســالمی شــناخته در ایــران را تــا دورۀ پادشــاهی فتحعلی شــاه )حکـــ 

.)Vernoit, 2000, 5( کرده بود ۱7۹7-۱۸۳۴( ترسیم 
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و  هنــر  مطالعــۀ  در  تاریخــی  موضع نــگاری  کــه  حــال  همــان  در 
گسترش می یافت، انبوهی از اشیاء سرزمین های  معماری اســالمی 
اســالمی بــه اروپــا ســرازیر می شــد. چنانکــه پیش تــر آمد، نخســتین 
کــه توجهــات پژوهشــی را، در ابتــدا بــا انگیزه هــای تاریخی و  آثــاری 
اوایــل ســدۀ  از  بودنــد.  و نســخه ها  برانگیخــت، مســکوکات  ادبــی 
نوزدهم، فهرست نویســی برخی مجموعه های ُنســخ عربی، فارسی، 
و ترکی آغاز شــد. عالقه به ســکه ها و نســخه های اســالمی زمینه ساز 
که دامنه اش  کهن خط شناســی شــد  کتیبه شناســی و  تحقیقاتی در 

با مطالعات هنری همپوشــانی داشت.
از میانــۀ ســدۀ نوزدهــم، مؤسســه ها و مجموعــه داران خصوصــی 
بــا  به ویــژه  نشــان دادنــد؛  اســالمی  بــه هنــر  بیشــتری  اروپــا، عالقــۀ 
کــه  انگیزه هــای الگوبــرداری بــرای ســاخت و تولیــد و طراحــی اشــیاء 
گســترش می  رفت. برای  در جریــان جنبــش هنرهــا و صنایــع76 رو به 
برآوردن این خواســته، اشــیاء بیشــتری از ســرزمین های اســالمی به 
دســت رســید و عالقــه به هنرهایــی چون ســفالگری و شیشه ســازی 
که در این دوره، عوامل بریتانیا در  بیشتر شد. شواهد نشان می دهد 
انتقال اشــیاء اســالمی به غرب بیشــترین سهم را داشــته اند و در این 

کنزینگتون جنوبی77 پررنگ تر از همه بوده است.  میان نقش موزۀ 
از دهــۀ ۱۸60، حضــور مستشــاران بریتانیــا در دمشــق، خریــد و 
کاشــی های عثمانی، منســوجات، سفالینه ها،  انتقال اشــیائی چون 
گفته هــا، عوامــل بریتانیــا، از  و آثــار چوبــی را در پــی داشــت. بنــا بــه 

کاشــی های  جمله ریچارد برتون7۸ )۱۸۲۱-۱۸۹0(، برای دســتیابی به 
کهن دمشــق ابایی نداشتند. یکی  دمشــقی، حتی از تخریب بناهای 
ِکالرک7۹ بود  َکسِپر ِپرِدن  دیگر از جویندگان اشیاء اسالمی در دمشق، 
که در ســال ۱۸76 طی ســفری به ترکیه و ســوریه، اشیائی از دمشق را 

.)Vernoit, 2000, 8( کرد کنزینگتون جنوبی خریداری  برای موزۀ 
اشیاء بیشتر و متنوع تر هنر اسالمی از مصر روانۀ اروپا شد. یکی از آنها 
منبر چوبی ســلطان قایتبــای مملــوک )۸67-۹0۱ق/۱۴6۳-۱۴۹6م( 
که در نمایشــگاه ۱۸67 یونیورســال پاریــس۸0 به نمایــش درآمد و  بــود 
کنزینگتون جنوبی آن را از مالــک اولیه اش، دکتر  در ســال ۱۸6۹ مــوزۀ 
گاستون ِد  کرد )Wood, 2019(. مجموعه ای دیگر را  میمار۸۱، خریداری 
که موقعیتش در مقام میرآخور  گرد آورد  ســن موریس۸۲ )۱۹05-۱۸۳۱( 
)حکـــ ۱۲۸0-۱۲۹6ق/۱۸6۳- اســماعیل  خدیــو  ســلطنتی  اصطبــل 
۱۸7۹م( فرصت های بیشــتری برای خرید اشــیاء بــه او داد. مجموعۀ 
کنزینگتون جنوبی در ســال ۱۸۸۳  ۲00 قلمی ســن موریس را هم موزۀ 
خریــد. در آن زمــان، عالقه به اشــیاء مصری رو به افزایــش بود و برخی 
اقــالم، نظیــر قندیل هــای زریــن و مینایــی مســاجد، بســیار خواهــان 

.)Carey & Volait, 2018, 2( داشت
گردآورندگان اشــیاء اســالمی در ایــن دوره، منبع  امــا خریــداران و 
اصلــی خالقیت  هــای هنــری در جهــان اســالم را نــه آناتولی و ســوریه 
و مصــر، بلکــه ایــران می دانســتند. بــا آنکه نمــود این رویکــرد از دهۀ 
خ  ۱۸70 آشــکار شــد، توجــه بــه هنــر ایــران از چنــد دهه پیــش  از آن ر
نمــوده بود. نخســتین مجموعه دار فعــال در ایران یک فرانســوی به 
کــه در  نــام ژول ریشــار۸۳ )۱۸۱6-۱۸۹۱(، معــروف بــه میــرزا رضــا، بــود 
گشــایش مدرســۀ دارالفنون در سال  ســال ۱۸۴۴ به تهران رســید و با 
گرفــت. در  ۱۸5۱، تدریس زبان هــای فرانســه و انگلیســی را بــه عهــده 
ســال ۱۸60-۱۸6۱ ریشــار در مقــام مترجــم هیئــت میــرزا جعفرخــان 
کرد و در ســال ۱۸7۳ مترجم شخص  مشــیرالدوله را در اروپا همراهی 
ناصرالدین شــاه در ســفر به اروپا شــد. او طی دوران اقامتش در ایران 
بیشــتر از ۲000 قطعــه اثــر هنــری ایران شــامل فــرش، نســخه، نگاره، 
گرد آورد. مجموعۀ  کی، و ظروف سفالین، را به طرق مختلف  اشیاء ال
که حضور اروپاییان در ایران اندک  گرفت  ریشار در ایران زمانی شکل 
کمی داشــت. اما از دهــۀ ۱۸70 دیگــر مجموعه داران  بــود و او رقبــای 

.)Mahdavi, 2016( و نمایندگان موزه ها قدم به این میدان نهادند
ک  مــردا رابــرت  چهــره  شــاخص ترین  بعــدی،  نفــرات  میــان  در 
کــه در ســال ۱۸7۳ خدماتــش را بــه  اســمیت۸۴ )۱۸۳5-۱۹00( بــود 
که از ســال ۱۸6۳ به خدمت  کرد. او  کنزینگتــون جنوبی عرضه  مــوزۀ 
بخــش ایرانی خط تلگراف بریتانیا ـ هند درآمد، در ســال ۱۸65 مدیر 
ک  نمایندگی این خط در تهران شد. در تاریخ ۲۸ آوریل ۱۸7۳، مردا
کول۸5  کنزینگتــون جنوبی به َاِلن  اســمیت در واحــد علوم و هنر موزۀ 
کن آنجا  که مدتی طوالنی ســا کســی  کــه اشــیاء ایرانی را  توضیــح داد 

باشد، بهتر می تواند بخرد: 
در ایران هیچ مجموعه ای از اشیاء برای فروش عادی وجود ندارد، 
کشــور عتیقه جات  اما در منازل اشــخاص در همۀ شــهرهای بزرگ 
گرفتــاری آنها در  بســیاری یافــت می شــود. با مرگ این اشــخاص یا 
که  شــرایط نامســاعد، اشــیاء غالبًا به چنگ دالالن بازاری می افتد 



۲۱

احتمــااًل از خوِد صاحبان می خرند. بــا این حال، معمواًل هر بار به 
تعــدادی بســیار اندک عرضــه می شــوند و هیچ خریــدی به نتیجه 
نمی رسد مگر بعد از یک چانه زنی طوالنی و مراجعات مکرر دالل به 
مشتریانش ]صاحبان اشیاء[. بنابراین، غیرممکن است که چیزی 
شبیه یک مجموعه از اشیاء ایرانی به دست آید، مگر با خریدهای 

مکرر در فرصت های پیش آمده و در طی سال های متوالی.
گــزارش اقــالم ایرانــی  ک اســمیت خواســت  کــول در پاســخ از مــردا
که طی چند ماه پس از آن  کنزینگتون را بنویســد  موجود در مجموعۀ 
ک اســمیت به تهران بازگشــت و  تکمیــل شــد. در ۳ نوامبر ۱۸7۳ مردا
گزارش خریدش را برای موزه نوشــت. طی ۱۲ ســال آینده او  نخســتین 
که با تکیه به آنها  گزارش نوشــت و اشــیاء بســیاری خرید  مجموعًا 6۸ 
گرد  کنزینگتون توانست مجموعه ای چشمگیر از آثار هنر ایران را  موزۀ 
کاروان ها از تهران به  آورد. بیشتر اقالم را از همان مسیِر خط تلگراف با 
که در سال ۱۸6۹  کانال ســوئز،  بوشــهر می فرستادند و سپس از طریق 

 .)Vernoit, 2000, 11( کشتی به لندن می رساندند باز شده بود، با 
که مجموعۀ  ک اســمیت خبردار شــد  در اوایل ســال ۱۸75، مردا
کنزینگتون در میان  ژول ریشار به فروش می رسد و موضوع را با موزۀ 
گذاشــت. او بی آنکــه منتظر دســتور موزه بماند، بهای ســفالینه های 
که بسیاری از اقالم ژول ریشار  کرد  مجموعۀ ریشار را پرداخت و اشاره 
از اصفهان به دســت آمده اســت و افزود »با این همه، در ســال های 
اخیــر مجموعــه داران اروپایی و نماینــدگان ایرانی شــان آن منطقه را 
که اشیائی ارزشمند و مهم همچون مجموعۀ  کرده اند  چندان غارت 
ک  کنون بسیار به ندرت پیدا می شود«. در همان سال، مردا ریشار، ا
کنزینگتون جنوبی مجموعۀ ریشــار را  اســمیت بــه نمایندگی از مــوزۀ 
که شــامل حــدود دوهزار قلم ظروف ســفالین، فلزی،  کرد  خریــداری 

 .)Helfgott, 1990, 174( کی، منسوجات، نقاشی، و نسخه بود ال
افزایــش قــدر و اعتبار هنر ایــران در نظر مجموعــه داران و نهادهای 
اروپایــی، طمــع آنــان را بــرای خرید اشــیاء ایرانــی تداوم بخشــید. فقر 
کــه در ســال  ناشــی از چندیــن ســال قحطــی و خشکســالی در ایــران 
گرفــت، بــه ایــن وضعیــت دامــن زد. واردات عنان گســیختۀ  ۱۸7۱ اوج 
کاالهــای ارزان قیمــت اروپایی صنایع داخلــی را زمین گیر و صنعتگران 
که به ویژه  کرد. در این شــرایِط دشوار، اشــیاء عتیقه ای  را خانه نشــین 
از عهــد صفویــان در دســت خانواده هــای ایرانــی مانــده بــود، به منزلۀ 
سرمایه ای قابل تبدیل به وجه نقد به شمار می آمد. در همین احوال، 
سرقت اشیاء و تخریب بناها هم باال گرفت. کاشی های دیواری، اغلب 
کوفی بنایی، از مســاجد خوانســار، مشهد، نطنز،  کتیبه های  مزّین به 
کســانی چون  قــم، ورامیــن، و قزوین غارت می شــد و از مجموعه های 
لویی نیکوال۸6 و ژول ریشــار ســر درمی آورد. چندین ســال بعــد، ادوارد 
براون۸7 )۱۸6۲-۱۹۲6( در مســیر اصفهان به شــیراز، هنگام مشــاهدۀ 
کاروانســرای ایزدخواست،  کاشــی کاری ناقص شــدۀ  کتیبۀ فروریخته و 
که ســیزده یــا چهارده ســال پیش از  کنان منطقه شــنید  از یکــی از ســا
آن )حــدود ۱۸7۴-۱۸75( مــردی فرنگــی در ازای چنــد تومان، متولی 
کاشــی ها برای او واداشــته اســت )براون، ۱۳7۱،  کندن  کاروانســرا را به 
کاشی کاری از بقعه ای در نطنز  ک اسمیت هم یک محراب  ۳۱6(. مردا
که پیــش از آن در مالکیت بازرگانی هلندی در اصفهان  بــه چنگ آورد 

که  کرد  ک اســمیت اشــاره  کوالینو۸۸ بــود. در ســال ۱۸75 مردا بــه نــام 
گاه و عوامل  کاشــی های مســاجد آ برخــی روحانیــون از ناپدیــد شــدن 
 Carey,( حکومت ایران مجبور به ِاعمال اقداماتی سختگیرانه شده اند

.)2017, 15-16; Helfgott, 1990, 173-174
مجموعه داران غربی و نمایندگان آنها در اصفهان هم از اقدامات 
پســر  )۱۲66-۱۳۳6ق/۱۸50-۱۹۱۸م(  ظل الســلطان  آنجــا،  کــم  حا
کاخ  کــه اجــازه داد چندین  ارشــد ناصرالدین شــاه، بهره منــد شــدند 
کننــد و اشــیاء اضافی آنهــا را بفروشــند. مثاًل  عصــر صفــوی را تخریــب 
کاخ »هفت دســت« خالی  که  ادوارد براون در ســال ۱۸۸۸ شــاهد بود 
و بــه امــان خــدا رهــا شــده، تزیینــات آیینه خانه هــا بــه یغمــا رفتــه و 
باقی مانــدۀ آنها غالبًا شکســته شــده و ترک برداشــته، در همان حال 
کرده تا از مصالح آن  عمارت »نمکدان« را وزیر ظل الســلطان تخریب 

کند )براون، ۱۳7۱، ۳06(.  در ساخت خانه اش استفاده 
کرد تا  ک اســمیت در ســال ۱۸۸5 مقامــش را در تهــران رهــا  مــردا
کارکنان نمایندگی  رئیس موزۀ علم و هنر ادینبرا۸۹ شود. با این حال، 
تلگــراف هندواروپا در ایران، نظیر جان پریس۹0 و ارنســت هولتســر۹۱، 
ک اســمیت از  به خرید اشــیا ادامه دادند. در ســال ۱۸۸۹، خوِد مردا
کنزینگتون جنوبی برای خریــد مجموعه ای دیگر متعلق  طــرف موزۀ 
که در آن ســال در نمایشگاه یونیورسال پاریس  کرد  کره  به ریشــار مذا
عرضــه شــده بــود. در ایــن مجموعه انــواع منســوجات، اســلحه، آثار 
کــی، و اشــیاء ســفالین، فلــزی، شیشــه ای، و چوبــی پیــدا می شــد  ال

.)Vernoit, 2000, 12-13(
پیشــروی روســیه در آســیای مرکــزی در نیمــۀ دوم ســدۀ نوزدهم، 
عرصه ای دیگر برای گردآوری آثار اسالمی پیش رو گشود. بالفاصله پس 
کتشــافات روسیه در آسیای مرکزی شروع شد  از این توســعۀ نظامی، ا
کاوش در افراسیاب )سمرقند(  و در دهۀ ۱۸۸0 حتی تالش هایی برای 
کاوش در این  به انجام رسید. حضور روسیه در آسیای مرکزی، فرصت 
کرد. بعضی از آنها دریافتند  منطقه را برای مسافران اروپایی هم فراهم 
که اقالم هنری را در آسیای مرکزی می توان ارزان تر و آسان تر از ایران به 
چنگ آورد )Rogers, 2000, 63-65(. مثاًل آنری ویور۹۲ )۱۹۴۲-۱۸5۴(، 
که از سال ۱۸۹۱ به هنر  جواهرســاز، نویسنده، و مجموعه دار فرانسوی 
کو،  اســالمی عالقــه یافته بــود، با ســفر به شــهرهایی چون تفلیــس، با
گنجینه های هنر اسالمی را دید و  ســمرقند، و بخارا شــماری از بناها و 
از بازار این شهرها، نمونه هایی از منسوجات و بافته ها و سفالینه های 

کرد )کاووسی، ۱۳۹7، ۹(.  اسالمی را خریداری 
کنزینگتون جنوبی  در توجه به هنر اســالمی هند هم رّدپای موزۀ 
ِکالرک  َکسِپر ِپرِدن  گردآوری آثار هنر هند،  که با تصویب  آشــکار اســت 
کالرک از نوامبر ۱۸۸۱  را برای خرید اشــیاء به شــبه قاره فرستاد. پردن 
کنزینگتون  کســب مجوِز َصــرف ۲000 پوند از مــوزۀ  تــا آوریــل ۱۸۸۲ با 
جنوبــی و ۳000 پونــِد دیگر از دفتر ادارۀ هند۹۳، ۳۴00 شــیء هنری به 
کتانی  کــه در میان آنها ۲0 نقاشــی بــر روی پارچۀ  انگلســتان فرســتاد 
کبرشــاه  از نســخۀ مصــّور حمزه نامــه، بازمانــده از هنرمنــدان دربــار ا
کشــمیر  گورکانــی )حکـــ ۹6۳-۱0۱۴ق/۱556-۱605م(، هم بود. او در 
Stron-  ( کرد هــر بــرگ از این نگاره ها را به قیمت پنج روپیه خریداری 

.)ge, 2000, 88; Vernoit, 2000, 14

سرآغاز تاریخ نگاری هنر اسالمی در بوتۀ استشراق، استعمار و مجموعه داری
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چنانکــه پیداســت، از اواخر ســدۀ هجدهم رویکرد شرق شناســان 
آنــان آشــنایی  بیشــتر زبان شناســانه و متن محــور، و دغدغــۀ اصلــی 
گاه به برخی  کــه در حاشــیۀ آن  بازبان هــا و ادبیات شــرق اســالمی بود 
کتیبه ها، ســکه ها، و نســخه ها  جلوه هــای هنر اســالمی هم بر محمل 
گوشه چشمی می انداختند. اندک زمانی بعد، نفوذ و حضور استعماری 
کشــورهای اســالمی با تکیه بر قدرت نظامی یا سیاســی، پای  غرب در 
جهان گردانی را که ذوق معماری و طراحی و نقشه برداری هم داشتند، 
گشود. بدین ترتیب، تا حدود نیمۀ سدۀ نوزدهم،  به ممالک اسالمی 
گشت وگذار در سرزمین های اسالمی و طر ح برداری از بناها، مهم ترین 
که بیشــتر آنها یا معمار بودند  کار عالقه منــدان ایــن عرصه در غرب بود 
کار می توان  یا سررشــته ای در معماری داشــتند. در نتیجه تا اینجای 
جهانگردی، سفرنامه نویسی و طرح برداری از بناهای اسالمی را، بستر 
که از اسپانیای  اولیۀ توجه به مطالعات هنر و معماری اسالمی شمرد 
مسلمان آغاز شد، به شمال افریقا ره گشود، و تا سرزمین های زیر نفوذ 
عثمانیــان، ایــران بزرگ، و قلب مسلمان نشــین شــبه قارۀ هند دامان 
کــه در آن زمان همچنــان رنگ و بویــی از عالیق  گســترد. ایــن جریــان 
گام  گستردۀ شرق شناسی داشت تا رشته ای هدفمند و تخصصی، در 

کشید. گردآوری اشیاء اسالمی سر  بعدی به فرهنگ 
که از نیمۀ ســدۀ نوزدهــم، رویکــرد اروپاییان و در  بــه نظر می رســد 
گردآوری آثار هنر اســالمی  رأس آنهــا بریتانیــا، بیشــتر متمرکز بر خرید و 
کمتر دغدغه ای دانشــورانه  بــا هدف غنای مجموعه هایشــان بــوده و 
داشــته اند. آنچــه مســّلم اســت، مردمــان مســلمان در این ســال ها، 
گران سنگ تمدنی دیرپا را، از سِر ساده دلی یا احتیاج، در ازای  میراث 
مبالغی ناچیز به مشتریان فرنگی می فروختند که گنجینه های غرب را 
کاوش های مجاز و نامجاز  پی درپی غنی تر می کرد. از آغاز قرن بیستم، 

کرد. در  باستان شناســانه هم، دسترسی به اشیاء اسالمی را ممکن تر 
ِگله گذاری و ِشکوۀ اندیشمندان مسلمان، و مالمت کردن  این میان، 
خودی هــا و بیگانــگان، مســیری پیموده شــده و بحثــی درازآهنــگ، 
کــه ماندن این  و غالبــًا بی ثمــر بوده اســت. روی دیگر ســکه آن اســت 
اشــیا در موطنشــان، آن هــم در شــرایط یــک یا دو قرن پیــش، امکان 
بقای آنها را به حداقل می رساند، حال آنکه در مجموعه های غرب به 
کهن  شــرایطی ایمن تر رســیدند. از آن مهم تر، این دست ساخته های 
نمایندگان مادی و ملموس فرهنگ و تمدنی کهنسال و پربار بوده اند 
که باور و بینش جهانیان را در هم ُســخنی و ارتباط با یکدیگر پرمایه تر 
کنــار آثار  کرده انــد. عرضــۀ ایــن آثــار در نمایشــگاه های بین المللی )در 
که از میانۀ ســدۀ نوزدهم آغاز شــد  هنــر دیگــر تمدن هــا( و اختصاصی 
کاتالوگ هایی  و در نیمۀ ســدۀ بیســتم به اوج رســید، ابتدا با نــگارش 
در معرفی آثار نمایشــگاه ها و بعدتر با انتشــار مطالبی برآمده از دقت و 
تحقیــق در جلوه های هنری و خاســتگاه های فرهنگی آثار، رفته رفته 
به شــکل گیری رشــتۀ خــاص و شــاخص تاریخ نــگاری و مطالعات هنر 
اسالمی انجامید که عالوه بر نفوذ و گسترش در موزه های بزرگ سرتاسر 
کرســی های معتبــر و مســتقلی را نخســت در دانشــگاه های  جهــان، 
کرد. ظهور دانِش  پیشــتاز اروپا و ســپس در اقصانقاط امریکا تصاحب 
که ده ها سال صدها عاِلم و اندیشه ورز  عالم گیِر مطالعات هنر اسالمی 
کرده  کز فکــری و فرهنگی جهان تربیت  هوشــمند را در معتبرترین مرا
و به خود مشــغول داشــته، شــاید مهم ترین دســتاورد حوزه ای است 
گشــت وگذار  کنجکاوی مستشــرقان،  گام هایش در بوتۀ  که نخســتین 
ســّیاحان هنرشناس در سرزمین های اســالمی، و نقل و انتقال اشیاء 
هنــری به واســطۀ دالالن بومــی و خریــداران و مجموعــه داران غربــی 

برداشته شد.
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he field of historiography and study of Islamic 
art appeared about two centuries ago on the 

fringes of oriental studies of Western linguists, litter-
ateurs, and historians. The New approaches to his-
toriography and passion for getting acquainted with 
Islamic texts through translation and correction, 
facilitated understanding of the various aspects of 
Islamic civilization, including art. The setting up of 
Arabic language courses at European universities 
was another way of Westerners acquaintance with 
Islamic culture. Following these trends, the inter-
est in Islamic art and architecture began to develop 
from the late eighteenth century onwards, receiv-
ing a great impetus from the first wave of European 
expansion. A little later, some groups of architects 
and draftsmen, enthusiast for visiting Islamic monu-
ments, went to Spain, which had great monuments 
of Islamic architecture. The colonial occupation and 
political relations of Western authorities, specially 
Germany, France, and United Kingdom, in Islamic 
lands, from Morocco and North Africa to Anatoly, 
India, and Iran, brought travelers with architectural 
and designing skills to these area. Drawing and 
registering survived and destroyed buildings, col-
lecting objects and items, as well as designing and 
categorizing them, were among common practices. 
The results of such efforts were a copious of de-
signs and pictures from Islamic monuments, which 
introduced Islamic architecture to the Western peo-
ple. Thus, until about the middle of the nineteenth 
century, travelling to Islamic lands and drawing 
monuments were the most important attempts of 
those who interested in the arena in the West, most 
of them either were architects or had interested in 
architecture. In another phase, trading of Islamic 

items between European clients and local brokers, 
led to be acquired a plenty of works of Islamic art 
and crafts by Western museums and collections. 
Meanwhile, the role of the agents of South Kensing-
ton Museum in London was more prominent. The 
buyers and collectors of Islamic items in this period 
considered the main source of artistic creativity in 
the Islamic world not Anatolia, Syria and Egypt, but 
Iran. The esteem for Persian Art that was develop-
ing among European collectors and art institutions 
resulted in a period of intensive acquisition in Iran. 
Several years of drought and famine in Iran exacer-
bated the situation. The first European collector to 
be active in Iran was the Frenchman Jules Richard, 
also known as Mirza Riza. Among the latter, the 
most prominent was Robert Murdoch Smith, who in 
1873 offered his services to the South Kensington 
Museum. These, and other, activities enabled new 
area of Persian art to become known in Europe. As 
we have seen, the study of Islamic art as it emerged 
in the early twentieth century has clear political and 
cultural reasons. In this article, we read the story 
of the Westerners encounters with the legacy of 
Islamic art by revising the narratives of European 
scholars themselves. In the end, we will see that 
the arena today known by the name of Islamic art 
for all the art scholars in the world, product of these 
initial encounters.
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