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  چكيده
هــاي اخيــر  زيــادي دارد و در دهــه ةهنــر اســالمي پيشــين ةمطالعــات نظــري در حــوز

شناسان در ايـن   شرق ،ازهمه هاي متعددي در اين باب صورت گرفته است. بيش پژوهش
ي فراواني با موضـوع هنـر   ها كتابكه ماحصل آن  اند دادهحوزه تحقيقات مفصلي انجام 

و  هـا  چـالش علمي و مستند و برخـي ديگـر داراي    ها كتاب. برخي از اين استاسالمي 
ي بـا بررسـي و نقـد    هنر اسـالم ان و محققان گر پژوهش ستيبا يميي است كه ها يكاست
عفيـف البهنسـي از معـدود     ياسـالم  هنـر بپردازنـد. كتـاب    ها كتاببه ارزيابي اين  ها آن

البهنسي  ،است. در اين كتاب  نوشتهآن را زبان  نر اسالمي است كه يك عربهاي ه كتاب
جانبه و فاقد  صورت يك و به كند ميهاي عرب توجه  ازهمه بر هنر عربي و سرزمين بيش

ـ  پـردازد. او در برخـي صـفحات بـر      نظراتـي مـي   ةمستندات تاريخي و پژوهشي به ارائ
و از تـأثيرات هنـر   كند  ميپافشاري  ،ربيهاي ع مخصوصاً سرزمين ،استقالل هنر اسالمي

برخـي از   يـم اين مقاله قصد داردر ند. ك پوشي مي اسالمي چشم ر هنردساساني و ايراني 
 ةن سرشناس حـوز او با استناد به نظريات محقق يمكنمباحث كليدي اين كتاب را بررسي 

  .يمها پاسخ ده هنر اسالمي به آن
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 .391 ، صمهر ة سور انتشاراتسوم، تهران:  چاپ پورآغاسي، محمود ،هنراسالمي ،)1391( فيعف البهنسي،

  978- 964- 506- 154- 6 شابك:
  

  مقدمه .1
كـه   ايـن  دليـل  ي جوامع دانشگاهي است. بـه ها الزمهنگاه انتقادي به مطالعات هنر اسالمي از 

ي شاهد نظـرات  گاه متأسفانه، اند گاشتهن زبانان يرفارسيغ رامنابع هنر اسالمي  اتفاق به قريب
ـ يهنـر ا كـه پـاي ايـران و     خصوصاً زماني ،مغرضانه و خالف واقع درباب هنر اسالمي ي ران

ي ديـده  روشـن  بهعفيف البهنسي نيز اين چالش  ياسالم هنر، هستيم. در كتاب ديآ يمميان  به
را  ،مخصوصـاً عـراق و سـوريه    ،هاي عرب كوشد هنر سرزمين ميشود. او در اين كتاب  مي

نـد. او حتـي منشـأ تمـامي هنرهـاي اسـالمي را       كعاري از تأثيرات هنـر ساسـاني معرفـي    
 ند.ك اي متعصبانه بر هنر اعراب پيش از اسالم تأكيد مي گونه داند و به هاي عرب مي سرزمين

ر هنر اسـالمي  ده ميزان هنر ساساني نگارندگان درپي پاسخ به اين سؤال هستند كه تا چ
مقالـه درابتـدا بـه معرفـي مؤلـف و درادامـه بـه معرفـي كتـاب           نيـ ادر  تأثير داشته است؟

ها آورده شـده اسـت. بخـش     . در اين بخش، كلياتي از كتاب و نيز عناوين فصليمپرداز يم
 اسـت  دهرك اصلي مقاله را نقد و بررسي كتاب و تحليل چند موضوع اساسي كه مؤلف بيان

 ةشـيو  تحليلي و تاريخي و گـردآوري اطالعـات بـه    ـ   شود. روش تحقيق توصيفي شامل مي
  اي و اسنادي است. خانه كتاب



 21   عفيف البهنسي يهنر اسالم بر كتابنقدي 

 مؤلف دربارة .2

مشـهور   شـناس  و باسـتان هنـر   گر پژوهش )Afif Albahnassi, 1928- 2017ي (بهنسعفيف ال
استاد تـاريخ هنـر و معمـاري در دانشـگاه      درجايگاه ميالدي 1959سوري است كه از سال 

دمشق فعاليت داشت. او دكتراي تاريخ هنر اسالمي را از دانشگاه سوربن پـاريس دريافـت   
هـاي   آثار باسـتاني و مـوزه   ةسسؤميالدي مدير م 1988تا  1972هاي  . البهنسي بين سالكرد

و  ،نويسندگان عرب ةدياتحا مؤسس ئتيهگذار گروه هنرهاي زيبا، عضو  . او بنيانبودسوريه 
  ) نيز بود.ARCICAارسيكا ( ـ ياسالمو فرهنگ  هنر مركز تحقيقات تاريخ، ةمدير جزو هيئت

نوشـته اسـت.    ي اسالمي و تاريخ هنـر و معمارهنر   ةنيدرزمجلد كتاب  هفتاداو حدود 
سهم و نقش خود در حفـظ و صـيانت از ميـراث     منظور هي افتخار زيادي بها نشانالبهنسي 

 الفـن كتـاب   فقـط  مؤلـف ده است. از اين كرفرهنگي از كشورهاي مختلف جهان دريافت 
ي هـا  كتاباست. برخي از  شده منتشر) به فارسي ترجمه و در ايران يهنر اسالم( ياالسالم

 او بدين قرار هستند:

 ؛امويان بزرگ مسجد. 1
 ؛عربي هنر شناسي يباييز .2
 ؛دمشق اموي بزرگ مسجد. 3
 ؛معماري و هنر تاريخ. 4
 ؛اسالمي معماري يشناس روش. 5
 ؛خطاطان و خط لغت فرهنگ. 6
 ؛سوريه در مدرن هنر. 7
  .مدرن در هنر تا پست يتهمدرن از. 8
 

  كتاب دربارة .3
بـه عربـي در دمشـق     ميالدي1986است كه در سال  االسالمي الفنكتاب  ةاين كتاب ترجم

محمـود پورآغاسـي ازسـوي     ةشمسـي بـا ترجمـ    1385در سال  االسالمي الفنمنتشر شد. 
  د.شفرهنگ و هنر اسالمي در ايران منتشر  ةمهر و زيرنظر پژوهشكد ةانتشارات سور

. او در ايـن  پـردازد  يمي هنر اسالمي ها مؤلفهمؤلف در اين كتاب به بررسي جايگاه و 
به  ،هنر اسالمي و طرح موضوع تصاوير تشبيهي و غيرتشبيهي ةفلسف بر بحث عالوه ،كتاب
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، او در نگارش كتـابش  مؤلف ةهنر كشورهاي مختلف اسالمي نيز پرداخته است. بنابه گفت
ده است. اين كتاب شامل ده فصـل اسـت و   كراستفاده  1ن مشهورياهاي محقق از پژوهش

تـأملي را   است كه موضوعات متنـوع و قابـل   شده  ليتشكي متعددي ها بخشهر فصل از 
  شود. شامل مي

البهنسي در اين فصـل   يافته است.  اختصاص »يهنر اسالم يستأس«فصل اول كتاب به 
دسـت   به جايگاه هنر اسالمي در ميان هنرها، هنر عربي قبـل از اسـالم، ظهـور اسـالم بـه     

و انتقـال هنـر اسـالمي     ،تحوالت سياسي و تكامل هنر اسالمي اعراب، ظهور هنر اسالمي،
هنرهـاي اسـالمي را در سـرزمين عـرب       ةپردازد. مؤلف در اين فصل سعي دارد ريشـ  مي

بيان توضيحاتي درخصوص هنر عربي قبل از اسالم در يمن و  به ،دليل همين معرفي كند. به
  پردازد. العرب مي جزيرهًْ

  البهنسي در اين فصل بـه  .است» آن زيبايي و اسالمي هنر ماهيت«فصل دوم با موضوع 
هنـر   ةهـايي بـا عنـاوين فلسـف     پردازد و با بيان بخـش  طرح مباحث فلسفي هنر اسالمي مي

منـع   ةدر هنر اسالمي، صورت و تجريد در تصوير اسالمي، مسـئل  (مفاهيم) اسالمي، منظور
هاي ديگر كتاب دارد. از  نقش عربي رويكردي متفاوت با بخش تصوير تشبيهي در اسالم و

هـم   ازهمه مؤلف در اين فصل تأكيد دارد موضوع نقش عربي است كه باز واردي كه بيشم
  او به هنر اسالمي است. ةجانب نگاه يك ةادام در

چون جغرافيـايي، معنـوي،    البهنسي در اين فصل عواملي هم .است» يآبادان« ،فصل سوم
ادامـه بـه معرفـي    دهـد و در  نظامي را در ايجاد شهر عربي و اسالمي شـرح مـي   و ،فرهنگي

  پردازد. مشهورترين شهرهاي اسالمي مي
 سـاختمان « ،»مسـاجد  اولـين  بنيان«ترتيب با عناوين  و ششم به ،هاي چهارم، پنجم فصل
هـاي   به معرفـي و بيـان ويژگـي    »تركي و ايراني مساجد«و  ،»عربي هاي سرزمين در مساجد

بـر   عـالوه  ،ششم پنجم و هاي هاي اسالمي پرداخته است. در فصل مساجد معروف سرزمين
 مختصري شده است.  ةها اشار ها و آرامگاه به برخي مقبره ،مساجد

و امـاكن   هـا  كـاخ به معرفي  »نظامي و شهري معماري«البهنسي در فصل هفتم با عنوان 
  قـرون فاطمي و مملوكي در مصر، معماري سوريه در  ةمعماري شهري دور عباسي، اموي و
صورت بسـيار   و معماري مراكشي و مغولي به ،اندلس و مغرب ي نظامي درها قلعهي، وسط

 پردازد. مختصر مي
ي هـا  ينقاشـ ي، كـار  يكاش ازقبيل »اسالمي تصويري هنرهاي«مؤلف به  ،در فصل هشتم

(نگـارگري)   و هنر مينياتور ،(ترقين) ديواري، پيكرتراشي در آغاز اسالم، هنر تصاوير خطي
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هاي  نقاشي نامد و (خطي) مي هاي اوليه را ترقين نقاشي ده است. البهنسي تصاوير وكراشاره 
  ند.ك مقامات حريري و االغاني را با همين عنوان معرفي مي

  ةآورد. او همـ  ميـان مـي   را به »عربي نقش«عفيف البهنسي دوباره موضوع  ،در فصل نهم
قش عربـي  شود ن كه در تزئينات بناها و آثار هنري استفاده مي را هاي هندسي و گياهي نقش

به بيان بسيار  فقطمؤلف  »تطبيقي هنرهاي«در فصل دهم با عنوان  ،كند. درنهايت معرفي مي
صـنايع چـوبي در    و ،يبـاف  فرشگري، نساجي و  چون فلزكاري، سفال مختصر هنرهايي هم

  هاي اسالمي بسنده كرده است. سرزمين
 ديوسـف  اهيسـ تصـوير   328تصوير رنگي و  160و حاوي  صفحه 608اصل اين كتاب با 

تصـويري دراختيـار    گونـه  چيهـ صـفحه و بـدون    391آن با  ةو ترجماست چاپ رسيده  به
ي كتاب ترتيب موضوعي دارنـد و  ها فصلاست.  گرفته قرارهنر اسالمي  ةحوز مندان عالقه
ازهمه بر  اين كتاب بيشاست. البهنسي در  شده  ميتنظي تاريخي ها سلسلهبه  باتوجهها  بخش

و ...  ،گـري  چون نگارگري، فلزكاري، سفال و از هنرهايي هم است دهكرهنر معماري تأكيد 
ده كرها اكتفا  بيان اجمالي آن تر سخن رانده و به درخشاني در هنر اسالمي دارند كم  ةنيشيپكه 

. او در دهـد  يمـ هنر اسالمي اختصـاص   سيتأساست. مؤلف سرآغاز كتابش را به موضوع 
هنـر  « گويـد:  و مـي ا آورد. زبـان مـي   نيز مختصري درخصوص شروع هنر اسالمي به مقدمه

وجود آمـده و   يي كه اسالم بهجا همانيعني ؛ ت گرفته استئالعرب نش ةجزير اسالمي از شبه
و  ،متولد گشته و سپس نشر شده و اين امكان را پيدا نموده اسـت كـه بـر تفكـر، سياسـت     

و  كردنـد  يمـ اخالق تسلط يابد. همان اعرابي كه درابتدا عربيـت را بـر دوش خـود حمـل     
اسالم را گسترش دادند، اينان سـاكنين بـدوي بودنـد و بعـداً مسـلمان گرديـده و        تيدرنها

). ايـن آغـاز رونـد فكـري و     10: 1391 (البهنسـي  »شمار آمدنـد  اسالم به بزرگاناز  درواقع
  ند.ك رو مي ههايي روب و از همان ابتدا خواننده را با چالشمحتوايي كتاب را مشخص 

  
 بررسي كتاب .4

شناسـان   ي هنر اسالمي توسط محققان غربي و شرقها پژوهشبخش مهمي از مطالعات و 
هنـر اسـالمي     ةيي اسـت كـه درزمينـ   ها پژوهشصورت گرفته است. اين كتاب از معدود 

ازهمـه   چـه در همـان ابتـدا بـيش     اسـت. آن  درآمـده تحرير  ةبه رشت زبان عربتوسط يك 
 ،ييهـا  بخـش ضعيف كتاب است. در  ةنبود يك متن روان و نيز ترجم آزارد يمخواننده را 

آشنايي مترجم با مباحث هنر اسالمي و نيز اصطالحات تخصصـي آن،  ناآگاهي و نادليل  به
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كتـاب   خوانـدن  ةي او از ادامـ زدگـ  دلمطالبي آمده است كه موجـب تعجـب خواننـده و    
ي هـا  سـاختمان  ازجملـه « مترجم در مطلع فصل ششم آورده اسـت:  ،نمونه رايشود. ب مي
 ؛شده  واقعاسالمي مسجد موجود در دامغان است كه در جنوب شرقي درياي قزوين  ةاولي

ي كـه  ا خواننـده ). هـر  27: 1391 (البهنسـي  »خانـه قـرار دارد   نـام راه  جايي كه مسجدي به
مي نداشته باشد نيز برايش جاي سؤال خواهد بود كـه دامغـان   هنر اسال  ةتخصصي درزمين

در اصالح اين سخن بايد گفـت بحرالقـزوين كـه     ،چه ارتباطي با درياي قزوين دارد. حال
آورده به اين دليل است كه برخي از كشـورهاي غربـي بـه دريـاي      ،مؤلف كتاب ،البهنسي

يعنـي   ،بحرالقـزوين  ةگون ن را به. حال كشورهاي عربي نيز آنديگو يمخزر درياي كاسپين 
قـزوين ترجمـه    اشـتباه  بـه  ،آشـنايي نا علت به ،و مترجمكنند  ميتلفظ  ،كاسپين ةمعرب كلم

. اسـت » تاريخانه«كه منظور  خورد يمچشم  نيز به» خانه راه« ةده است. اين اشتباه در كلمكر
چـاپ تركيـه نگـاهي بينـدازيم يـا       قـرآن اگر ما به يك جلـد  « ميخوان مي 43 ةيا در صفح

مسي ايراني بدون ترديد  ةموصلي يا آفتاب ةحوض آب اسپانيايي يا شمشير دمشقي يا پارچ
 ة). اگرچـه ترجمـ  43: 1391 (البهنسـي  »كنـيم  ما در نسبت آن با هنر اسـالمي شـك نمـي   

 هـا  ظـرف به كاربري اين نوع  باتوجه ،چه زيبا بود كه ،استاللفظي ابريق همان آفتابه  تحت
 ةاز خود كلم ،چون سلجوقي ي مختلف همها دورهو صورت در   شوي دستو شست براي

 .دكر يمابريق يا آبريز استفاده 
و  تـر  افزونضعف در ترجمه  متأسفانه ميكن يمتر دقت  ي صفحات بيشال البههرچه در 

 اشـتباه  بهو بناهاي تاريخي فراوان  ،ها مكان نام اشخاص،ة آزارد. ترجم خواننده را مي تر شيب
 ،برخي صفحات ةاين متن بيرون است. خواننده در مطالع ةاز حوصل ها آنآمده است كه ذكر 

شـود.   مطلـب مـي   نكردن دچار سردرگمي و درك ،ي صحيحبند جملهانسجام و  نبوددليل  به
مترجم افـزود. جـاي    ةپاافتاد شيپي اماليي فراوان متن را نيز به اشتباهات ها غلطبايد  ،حال

ـ نشده است.  شيرايچرا وتعجب است كتابي كه به چاپ سوم رسيده  نظـر يـك    ،شـك  يب
ي اماليـي و نگارشـي   هـا  غلـط بخشي از اشتباهات محتوايي مترجم و  توانست يمويراستار 
  چاپ برسد. فرهنگ و هنر اسالمي به ةند و كتابي در شأن پژوهشكدك برطرفكتاب را 

 هنـر هاي عفيف البهنسي را در كتـاب   برخي نظريات و ديدگاه يمدارمقاله قصد در اين 
ي ترجمـه پرهيـز   هـا  يكاسـت دن كـر  از مطرح ،علت همين . بهيمي قرار دهموردبررس اسالمي

 .يمنك واگذار مي ندا و نقل آن را به منتقدان ترجمه كه در اين باب صاحب تخصص يمكن مي
. از مـواردي كـه   شـود  يمـ اكنون به بررسي كتاب و برخـي نظريـات مؤلـف پرداختـه     

ند هنر عربـي  ك و مؤلف بر صحت آن پافشاري مي است رفته كار بههمه در اين كتاب  از بيش
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به تكرار فراوان اين اصطالح در صفحات كتاب، بهتر بود عنوان  و نقش عربي است. باتوجه
جغرافياي وسيعي از اقوام   ةه فن االسالمي. هنر اسالمي گسترفن العربي بر آن گذاشته شود ن

شناسان تنوع و گوناگوني آن معلول  شرق ةاذعان هم گيرد كه به يدربرمو نژادهاي مختلف را 
يي از رسول اسالم با عنوان ها بخشو در  كند نمياين علت است. البهنسي به اين نيز بسنده 

  كند. رسول عربي ياد مي
روح  درواقـع  2ت رسول كه التدخل مالئكه بيتا فيه تصـاوير اوكـالب  اين سخن حضر

 هـا  لبـاس يي بـر  هـا  عكساشكال مختلف و مجسمه يا  صورت بهكه  چه آن ازعربيت را 
 ،درواقـع معاف نموده است.  اند داده يممناطق يا يمن انجام  ةنقش بسته و بازرگانان اولي

كه دعوت پيامبر نيـز احيـاي تفكـر    طور  همان ،دعوت رسول عربي انقالبي هنري بوده
  ).26 - 25: 1391ي (البهنسوار حضرت ابراهيم بوده است  بزرگ اجداد

اخـالق رسـول   «كه ند ك كه مترجم در پاورقي اشاره مي استچنان متعصبانه  اين بيان آن
 »جفا بر آن حضـرت اسـت   ،معنايي ختم شود كه دعوت ايشان را خاص نمايد عربي اگر به

  ).25: همان(
  :ديگو يممؤلف در ذيل عنوان ظهور هنر اسالمي 

ي كه داراي تمدن نژادي بود گسترش يافت و اين هنر مردمي آثار خود ا منطقهاسالم در 
گذاشت  تأثيروسيعي از تمدن ايراني برجاي گذاشت و در هنر ايراني چنان  ةرا در منطق

  .)4: 1391 (البهنسيه نر بيزانس در آسياي صغير و سوريهمانند ه ،و خود را نشان داد

اسـت.   نيالنهـر  نيبي كه داراي تمدن نژادي بود ا منطقهنظر، منظور مؤلف كتاب از بيان  به
النهرين داشت و تأثيراتي كه در اين مناطق  ارتباطات فرهنگي و سياسي كه ايران باستان با بين

حجاز  ةجزير اما ظهور اسالم در شبه ،گذارد ينمگونه ترديدي باقي  وقوع پيوست جاي هيچ به
نشـين   و هنر مردمان آن جايگاه قياس با اعراب باديهندارد النهرين  كه ربطي به بين است بوده

  عبادت بوده است). براي هايي كه تنها هنرشان ساخت بتندارد (قبل اسالم 
 ليتحموحه مالحظه كه بتواند به ممالك مفت هنري قابل ةاعراب يك زمين ،ها قبل از مدت

هاي عاد و ثمود و بهشت شداد را جدي بگيـريم و   كه افسانه نمايد نداشته است مگراين
و  ها ييآشوراو  ها يلدان، كنژادانشان همقول جرجي زيدان آنان را در حساب  كه به يا اين

الواسـطه   سـهم آنـان ضـعيف و دور و مـع     ،صورت نيـز  شريك بدانيم. دراين ،ها يقينيف
هنر اسالمي يك هنر عرب يا متولدشده با ظهور اسـالم نيسـت. هنـر     ،پس خواهد بود.
و  آمـده   عمـل  بـه در خارج عربسـتان   ها قرنو تجاربي است كه  ها تالش ةاسالمي نتيج
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ي شـرق و غـرب حاصـل    هـا  سـنت يي است كه از برخورد افكار و ها روش ةمجموع
  ).27 - 26: 1390 زماني( گرديده است

  :ديگو يمالبهنسي درادامه 
وجود آورده بودند و  را اجداد متقدم اعراب به ]ياسالم[ة اوليشكي وجود ندارد كه هنر 

ي متـوالي رشـدونمو كـرده بـود سـاكنين اصـلي اعـراب آن را        هـا  دورههنري كـه در  
شمار  كاري در هنر بيزانس به مانند كليساي اياصوفيه كه شاه؛ كرده بودند وپرداخته ساخته

  .)40: 1391ي (البهنسمعماراني از شمال سوريه بودند  درواقعو سازندگان آن  رود يم
ي اسـت سـطحي و   ا گفتـه اين سخن كه هنر اسالمي ريشه در هنـر اعـراب اوليـه دارد    

  :است آمده اسالمي نماي راه. در كتاب شهير يب
ولي پس از  ،نداشتند ذكر قابلص) اعراب صنايع و آثار هنري محمد (در زمان حضرت 
اين ممالك را اقتباس كردنـد. مراجـع    3ةراقيراق و مصر و ايران، صنايع فتح سوريه و ع

و قصـرها و   دهد كه خلفاي اموي براي ساختن مسـاجد  تاريخي و منابع ادبي نشان مي
ممالـك    ةگـران و هنرمنـدان از كليـ    شهرهاي جديد به جلب مواد و مصالح و صـنعت 

  .)27: 1389(ديماند  4اسالمي پرداختند
هنري قبل از اسالم چيزي نداشـتند و   نظر ازنقطهاعراب « آيد: مي ايران هنردر  چنين، هم

هنر را نمايش اشكال و پيكرنگاري فرض كنيم محقـق و بـديهي اسـت كـه      ةحتي اگر كلم
  ).348: 1377 (گدار »هرگز هنر بدوي وجود نداشته است

نـد هنـر   ك تالش مـي  »هنر اسالمي سيتأس«عفيف البهنسي در فصل اول كتاب با عنوان 
را  شيهـا  گفتهشاهد  او ند.كي ابي شهيرآثار باستاني يمن و سوريه  انيب باعرب قبل اسالم را 

  كند. و توصيف مي زند يممانده از شاهان يمني مثال  ي باقيها كاخ
و  ،رهيح ي عربي چون يمن،ها يپادشاهعربستان  ةجزير درست است كه در اطراف شبه

 ازولـي يمـن    ،بعضي بناها قبالً موجود بوده است ها حوزهپالمير وجود داشته و در آن 
ايران ملحق شده و تـا ظهـور اسـالم توسـط      به شاهان) 579 - 531اول (زمان خسرو 

  ).26: 1390 (زماني است شده يمي ايراني اداره ها السلطنه بينا
هنـر ايـران    تـأثير بررسي آثار باسـتاني ايـن منـاطق بـه      ةادام مؤلف در ،استگفتني 

  كند. تراف مياع
كه يك الهه را تجسـم   آمده  دست به ها مجسمهيكي از اين  5تمنعي شهر ها يحفاردر 
اسـت. ايـن    گرفتـه نمايد كه نشسته و سرش را بسته است و دستش را به چيـزي   مي
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 و خيلـي نزديـك بـه سـبك فارسـي اسـت       گـردد  يبازمميالدي  قرن اولمجسمه به 
  ).36 - 35: 1391 (البهنسي

هنر پـارتي را مشـاهده    تأثيراتتوان  درخصوص پالمير نيز با رجوع به منابع تاريخي مي
 :آيـد  شود و مي بر اين تأثيرات تأكيد مي ساساني و پارتي دوران در ايران هنركرد. در كتاب 

سياسي جـزو دنيـاي رومـي هسـتند بـه       ازنظرنژادي و مذهبي سامي و  ازنظرپالميريان كه «
تر  كه بيش كرد يمايجاد  ها آنزيرا نفع مادي  ؛عميق وابسته بودند طور بهفرهنگ مادي پارتي 

  ).78: 1350(گيرشمن »مند و غني متمايل گردند ي شرق و ايران ثروتسو به
تمامي مظاهر اساسي در هنـر معمـاري اسـالمي    « :آورد يمالبهنسي در فصل دوم كتاب 

از  استمرار مظاهر هنر عراق و سوري قديم بوده است. اين هنر هنرهاي وارداتي اعم درواقع
هنر  تأثيرات). 84: 1391 (البهنسي »هنر هلني، ساساني، رومي يا بيزانس را دفع نموده است

نيسـت و موضـوعي اسـت كـه بارهـا توسـط        انكـار  قابلساساني و بيزانس بر هنر اسالمي 
  آيد: مي اسالمي معماري و هنرشده است. در كتاب  أكيدتشناسان بر آن  شرق

بـه   هـايي متعلـق   گيـري از افكـار و سـنت    شيوه و كار ساخت بنا در سـوريه بـا بهـره   
نظيري قرار داشت  اين واليت در محل بي ]...[ شد هايي بسيار دور تقويت مي سرزمين

حكومـت اسـالمي را   آمده و  هم گرد تازگي به دور اي كه به هاي عمده تا از فرهنگ
هـايي قـرار    و جنوب غربي سرزمين ،جانب شمال، غرب در ساخته بود الهام گيرد.

حسـاب   هـا وجـه غالـب بـود؛ بيزانسـي بـه       رومي در آن ـ  داشت كه فرهنگ يوناني
بودنـد  شـده   تازگي از يوغ بيزانس رهـا  فريقا بهاچون مصر و شمال  آمدند يا هم مي

  .)16: 1394 (هيلن برند

   :ديگو ايي ديگر ميج در و
اي از فرهنگ عميق هلنـي بـا    ديگري در جهان اسالم نبود كه از چنين آميزه ةهيچ منطق

لحـاظ موقعيـت    به هيسور هاي كهن خاور نزديك برخوردار باشد. رويكردي به فرهنگ
شمال و جنـوب بـود   جغرافيايي و تفوق سياسي خود پلي طبيعي ميان شرق و غرب و 

  ).17: مان(ه

هايشـان از هنرمنـدان    نيز معتقد است امويان و عباسيان در ساختن مساجد و كاخ ديماند
  ةوسـيل  مسجد دمشق بـه « آورد: اند. او مي دهكرچون ايران و بيزانس استفاده  هايي هم سرزمين

كردنـد. هنرمنـدان    سازان سوريه در تزيين آن كـار  ريزي شد و كاشي يك معمار ايراني طرح
  ).27: 1389 (ديماند »كردند دمشق و مكه كار مي المقدس و مصري در بيت
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دجلـه در   كنـار  برديويد تالبوت رايس نيز در معرفي يك مسجد در شهر متروك واسط 
 اسـت  شـده   گرفتهگويد اين بنا از روي الگوي ساسانيان الهام  بين بغداد و بصره مي راه مهين
  گويد: مي يا در توضيح كاخ اخيضر نزديك كربال او ،)15: 1386 رايس(

ي ضربي پوشيده شـده و در انتهـاي غربـي آن تـاالري بـا      ها طاقي كاخ اخيضر با ها اتاق
ديگر بر بـاالي   ةو در طبق ،ها كنارههايي در  ستون ،رگذارندهيتأثو سخت  طاق دارمدخلي 

بود. قوس جناغي كه در سـوريه هـم    شكل يضيبنماها همه  ها و طاق آن قرار داشت. طاق
كـار   النهرين پديدار نشده بود. ساسانيان قوس بيضي را فراوان بـه  هنوز در بين شناختند يم
  )1شكل ( .)32: 1386 (رايسيت ساساني داشت كاخ خصوص ةو مجموع اند برده يم

  
  ق160 م/ 775حدود  عراق، كاخ اخيضر، .1شكل

  https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Ukhaidir_Fortress :مأخذ

ر فرهنـگ و  دتمدن ساسـاني   ريتأثبر  ديتأكضمن  اسالمي هنرروبرت ايروين در كتاب 
ي از هنـر ساسـاني بهـره    ا گسـترده  طور بهحاكمان اموي و عباسيان  كند يمهنر اسالمي بيان 

 ريتـأث كاخ ساسانيان در تيسفون بيش از هر بناي ديگـري روي معمـاران مسـلمان    « .اند برده
الگـوي   ژهيـ و بـه داشته است. اين كاخ مالك سنجشي براي تمام بناهاي مجلل مشابه بود و 

ئيات شرح جز ة). ايروين در ادام41: 1389 (ايروين »ي بعدي عباسيان بودها كاخبسياري از 
  :ديگو يمچون وجود سه تخت سلطنتي براي سه پادشاه بزرگ جهان  كاخ تيسفون هم

) نزديـك شـهر امـان در    م 743 - 724 (حدود ي كاخ اموي در قصر عمرهها وارنگارهيد
، ها وارنگارهيددر كاخ تيسفون باشد؛ در اين  الذكر فوق ةاردن ممكن است متأثر از صحن
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تـاجي   ،چنـين  هـم يابي به حضور خليفه هستند.  فشش پادشاه بزرگ جهان منتظر شر
جواهرنشان در تيسفون وجود دارد كه با زنجيري طاليـي بـه تخـت سـلطنتي پادشـاه      

 شـده  يكار كندهساساني آويخته شده است؛ مشابه اين تاج و زنجير، يعني تاج و زنجير 
المفجر وجـود   خربه يا هيباداموي، در قصر  ةزاد روي سنگ، در تاالر موسيقي وليد، شاه

  ).41: 1389 (ايرويندارد 

معماري اسالمي از بيزانس و ساساني تأثير  كه نيادرخصوص  اش گفتهالبهنسي در تأكيد 
  گويد: و مي پردازد يمبه ذكر مصاديق  است نگرفته

 سـازد  يمـ ي بـر عـرب اوليـه مـرتبط     ا شـه ير صـورت  بهمثال ديگري كه هنر اسالمي را 
ي مراكش عربي و اسپانيا كه منشأ شـرقي دارد و  ها دسته گلي اموي دمشق و ها دسته گل

دنبـال   . اين الگوهـا بـه  روند يمشمار  عناصر معماري به نيتر مهمالنهرين از  زيگورات بين
ي هـا  بـرج و  هـا  فـارس  ةكـد  ديگر به الگوهاي بعدي منتقل گرديد كه بعدها در آتش يك

  .)85: 1391 (البهنسيه مساجد منتقل شد ب جا آن ازناقوس مسيحي ظاهر گرديد و سپس 
  ها نظري ديگر دارد. ها و مناره دسته اما الگ گرابار درخصوص گل

هـا را   ارگوش است كـه ايـن بـرج   ههاي غرب آن چ هاي شام و سرزمين نخستين مناره
و برج كليساها خـود برگرفتـه از    اند ساختههاي كليساي مسيحي  ملهم از برج واسطه يب

ارگوش سـراغ  هـ هـاي چ  مناره  و هلني است. در ايران و عراق هم اندك معماري رومي
ي سيراف شناسايي شد. حضور ايـن  ها كاوشدر دامغان يا مسجدي كه در  ،مثالً ؛داريم
از  تر گستردهي بسيار ا عرصههاي شامي در  كه ساخت مناره ها شاهدي است بر اين مناره
ـ و بـه در عـراق   .)3و  2شكل ( استي اين نوع مناره رواج داشته ريگ شكل ةپهن در  ژهي

ـ اديگر  ةدومي از مناره پديد آمد كه مارپيچ بود. نمون ةسامرا گون   ةمنـار منـاره   گونـه  ني
ي باستاني ها گوراتيزها نه طرح  مناره گونه نيا  ةشيرطولون در قاهره است.  مسجد ابن

ن از كـاركرد آن  كه نوعي برج مـارپيچ در ايـران ساسـاني اسـت كـه تـاكنو       رودان انيم
 )7، 6، 5، 4ي ها شكل؛ 161: 1396 (گرابار ميخبر يب

كنـد و   بر ايـن نظـر تأكيـد مـي     اسالمي هنر در ساساني هنر تأثيرعباس زماني در كتاب 
  هاي سامرا و ابودلف در معماري ساساني است. گويد سرمشق مناره مي

 روزآباديفوقتي برج ... داردوجود  مثال بسيار بارز آن هنوز در فيروزآباد از عصر اردشير اول
 اعتال با زيگورات بابـل و ايـالم مطالعـه گـردد،     ازنظر حال نيدرععباسي و  ةدر كنار منار

كـه اولـي روي يـك     معنـي  اين به ؛شكل ساقه مشاهده خواهد شد ازنظري ا سادهاختالف 
  ).75 - 74: 1390(زماني رديگ يمپالن مدور و دومي روي يك پالن چهارگوش ارتفاع 
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مظاهر هنر و معماري اسالمي ريشه در هنـر عـراق و     ةهمكه  اش گفتهيد أيالبهنسي در ت
ايـن   ةكه شرح و توضيح آن از حوصل كرده  اشارهسوري قديم دارد به مصاديق ديگري نيز 

  .طلبد يممجزايي   ةنوشتن اها و آوردن نظرات مستشرق مقاله بيرون است و قطعاً بيان آن

  
   ق 97 م/ 715، هيسور مسجد جامع دمشق،  ةمنار .2شكل
  )https://en.wikipedia.org/wiki/Umayyad_Mosque( :ذمأخ

  
  ق 248 /م 862 تونس، جامع قيروان، مسجد ةمنار. 3شكل

  .414: 1986 البهنسي: مأخذ
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  ساساني. ةطرح برج آتش فيروزآباد، دور .4شكل

  .62: 1351زماني مأخذ:

  
  ق 226 /م 848سامرا، عراق،  مسجد جامع  ةمنار .5شكل

  .423: 1986 خذ: البهنسيمأ
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  ق 238 /م 860 ،عراق مسجد ابودلف سامرا، .6شكل

  .419: 1986 مأخذ: البهنسي

  
  ق 266 /م 879 ،مصر طولون قاهره، مسجد ابن  ةمنار .7شكل

   .419: 1986 مأخذ: البهنسي

كند نقش عربي است. او  مي از ديگر مباحثي كه البهنسي در صفحات كتابش بارها تكرار
تأكيد دارد كه يك بخش از فصل نهم را بـه آن اختصـاص    چنان آنبودن اين نقش  بر عربي

 آورد: و مـي  دنـ ك مي ادداده است. البهنسي از نقوش هندسي و گياهي با عنوان نقش عربي ي
 و در ،)107: 1391(البهنسـي  »نقش عربي حدفاصل ميان تصوير و خـط عربـي قـرار دارد   «

  گويد: جايي ديگر مي
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علت موانـع دينـي يـا الگـوي      تقليدي است از تصوير اسالمي كه به درواقعنقش عربي 
شكلي درآمده كه در وراي آن تمثيل واقعي يا تصـوير واقعـي    ي ناگزير بهقوم فرهنگي،

ص) در رسـول ( مسجد حضرت  شدن ساختهاست. اين نقش عربي از زمان  شده  پنهان
امـا كسـاني    ...ديگردي تبديل كار يكاش صورت به ،سپس گرديد.مدينه ساخت آن آغاز 

از ساكنين مناطقي بودند كه نسبت  درواقعكه اين نقش و نگارها را ابداع و خلق كردند 
  ).331: همان(ه استمرار در دين خود كوشا بودند به اسالم متعصب بودند و نسبت ب

  :كند جايي ديگر اشاره مي در
كند ما يك عنصر را  و ديوارهاي آن را تزيين مي ها ساختماندر تصوير بزرگي كه سطح 

است. اين چيزي است  مستقل و جداي از تصوير زيچ  ككه ي ميكن يمدر تابلو مشاهده 
 دهد يمي از تابلوي مينياتور را تشكيل جزئو اين عنصر مستقل  نامند يمكه نقش عربي 

كـه مينيـاتور بهـزاد داراي     اند كردهر تفسير خود عنوان و اين چيزي است كه محققين د
  ).74: همان(بزرگ است  يها نقشتعدادي از عناصري است كه برگرفته از تزئينات و 

و مسجد  اهللا لطفشيخ  از مسجدتأكيد به تصاويري  برايعربي)  ةنسخخود (او در كتاب 
  .خواند يمها را نقوش عربي  كند و آن امام اصفهان و محراب مسجد ميدان كاشان اشاره مي

محدودكردن آن به منطقه و قوميتي خـاص   درواقعاطالق نقش عربي بر نقوش اسليمي 
. در شرح ايـن نقـوش تزئينـي    ها نيسرزمجفايي است به هنر اسالمي ديگر  ،خود ،است كه

. الـگ گرابـار   انـد  آوردهو تفسيرهاي متفـاوتي بـر آن    اند نوشتهراوان ن هنر اسالمي فامحقق
بخـوانيم؛ نـامي كـه     ]تسـامح اسـليمي   به /عربانه [را آرابسك ها نيآذرواست اين « گويد: مي

). 263: 1396 (گرابـار  »رنسانس ايتاليا براي ناميدن اخالف بسـيار متـأخر آن تراشـيده بـود    
  د:گوي رويين پاكباز در تعريف آن مي

بافتـه يـا    عام درمورد نقـوش گيـاهي درهـم    طور بهآرابسك يا عربانه اصطالحي است كه 
ي شاخص در هنر اسالمي است. ها هيما نقشيكي از  خصوص و به رود يمكار  طوماري به

شـانزدهم كـه     ةسد؛ ولي از دندينام يمرا مغربي  ها نقش گونه نياي متأخر، وسطا  قروندر 
  ).27: 1385  (پاكبازكار رفت  آرابسك به  ةواژاروپاييان به هنر اسالمي توجه پيدا كردند 

 ةواژبـودن   سـان  آورد و عباس زماني نيز بر يـك  اسليمي مي  ةواژپاكباز اين تعريف را ذيل 
ي عربي است ا كلمهي است فرنگي و اسليمي ا كلمهكند. آرابسك  آرابسك و اسليمي تأكيد مي

  اولي عربانه منسوب به عرب و معني دومي اسالمي منسوب به اسالم و مسلمانان.كه معني 
خود با عنوان طرح آرابسك و اسليمي در آثـار تـاريخي اسـالمي     ةعباس زماني در مقال

  آورد: مي، ي متفاوت از آرابسكها فيتعرضمن بيان  ،ايران
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ر طـرح درخـت و يـا    نمـودا  گريد عبارت بهآرابسك غالباً يك موضوع تزئيني گياهي و 
و  سـردرهم پيچيـده،   ةي آن است كه در طـول خـود يـك مجموعـ    ها شاخهو  ها ساقه

صورت منشـأ گيـاهي    و دراين كند آهنگ را القاء مي منطقي و هم حال نيدرعو  ،پيوسته
  .)19: 1352 (زمانيدارد 

  و
گياهان  رياپذن انيپاصرفاً به اشكال  درواقعكند و  آرابسك از نقوش هندسي نيز استفاده مي

به موضـوع خاصـي    گريد عبارت بهكند و  ها اكتفا نمي يا بندها و قطعات متصل و منفرد آن
  ).21: همان(بلغزد و خود را گم كند و بازيابد چشم در آن  خواهد يمبلكه  ،نظر ندارد

ي نقـوش تزئينـي وجـود    هـا  شهيرن نظر واحدي درخصوص اكه بين محقق اين به باتوجه
دارد. جالب اين است  تأملخاص ازطرف مؤلف جاي  ةاين نقش به يك منطقندارد، اطالق 

ي ايراني اين ها شهيرشناسان به  كه بارها توسط شرق اين باوجود( زبانان يفارسي ها نوشتهدر 
توجه شده و اصطالح اسليمي  دنشبو تأكيد شده) به ويژگي عمومي آن يعني اسالمي نقوش
  :آورد سيمين دانشور مي نقل از . عباس زماني بهاسترايج 

ـ آ ينمـ نظـر   كه اصطالح درستي به نامند يمرا عربسك  ها طرحهنرشناسان اروپا اين   ؛دي
ي اسالمي معروف شده است از اين ها طرحكه به  عربي نيست و اين ها طرحاين  چراكه

را كـه از زمـان قـديم در ايـران      ها طرحنظر است كه هنرمندان دوران اسالمي اين نوع 
منافـاتي بـا منـع مـذهبي      ها طرحاين  چراكه ؛داشت ترجيح دادند و تكرار كردند سابقه

   .)همان( رسد يمبه زمان ساساني  ها طرحدار نداشت. قدمت اين نوع  موجودات جان

  
   ق 3 /م 9 قرن ، سامرا،فام نيزر ةكاس .8شكل 

  دارد.ي ساساني نقشي مسلط در تزيين آن ها نخلبرگ ؛ 43: 1386 رايس مأخذ:
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  ق 127 /م 744 ،اردن ديوار كاخ المشتي، .9شكل 

  .)33: 1394 (هيلن برند »ساساني است ةخورشيدمانند نقشي مربوط به دور نيآذ گل«

ي نخسـتين عمـدتاً سـبك    هـا  نمونـه تزئينـات   ةيـ ما نقش« :آورد و نيز تالبوت رايس مي
، بدون تصوير حيوان يا پرنـده ي ساساني ها دوبالهبرگ نخل و  ةيما نقش ژهيو بهساسانيان، 

ارنست كونل نيز در شرح هنـر   .)8شكل ؛ 42: 1386 (رايس »بوده است پسند عامهنقش 
ساساني مانند طرح بـرگ نخـل    ةكند بعضي از اشكال ايران دور عباسيان تأكيد مي ةدور

مـوريس   چنـين  هـم  و ،)41: 1387 كونـل اسـت (  شده وارددر تزئينات گچي اين دوره 
ساسـاني   ةهـاي مشـابه دور   نقـوش طومـاري بـرگ نخـل و طـرح     « :استديماند آورده 
گرفته است كه در قصـر المشـتي و    اسالمي قرار ةدور ةاولي ةآثار و ابني ةسرمشق و نمون

). هـيلن  34: 1389 ديماند( »شود منبر مسجد قيروان و سرستون مرمر سوريه مشاهده مي
يوارهاي كاخ المشتي به تأثيرات نقـوش ساسـاني تأكيـد    برند نيز در شرح تصويري از د

  .)9شكل ؛ 33: 1394 هيلن برند( كند مي
ي مـو و  هـا  بـرگ   كـه ي ا سـاقه « آمده است: اسالمي هنر در ساساني هنر تأثيردر كتاب 

يك نقش مورداستعمال ايران قبل از اسالم اسـت. ايـن نقـش در     دهد يمي انگور ها خوشه
در تـزئين   چنين همساساني و  ةزادگان لخمي و مربوط به دور تزئين كاخ حيره متعلق به شاه

روبـرت ايـروين در كتـاب     ،چنـين  هم .)144: 1390(زماني »است رفته كار بهبناهاي سامره 
  :آورد يم  خود
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ر با گچ تزئيني بعدها نيز ازسوي معماران مسلمان ادامه گران ساساني در كا صنعت ةتجرب
ي ساساني در سامرا، پايتخت عباسيان در قـرن  ها نگارهي واضحي از نفوذ ها نشانهيافت. 

ساسـانيان بـود در    ةموردعالقـ تزئيني كه  ةشد يدوز منجوقي ها هيحاشنهم، وجود دارد. 
ي هـا  چـك يپي تزئيني اموي نيز ادامه يافت و مشخص است كه هنر اسـالمي از  ها طرح

  ).43: 1389  (ايروينگسترده كرده است  ةيگر آن استفادي دها يژگيوكلفت ساساني و 
  

  يريگ جهينت .5
از  اش يخيتـار دليل تنوع جغرافيايي و  به ،كند حول يك واحد طواف مي اگرچههنر اسالمي 

هنر اسالمي به يـك منطقـه و قـوميتي خـاص     ة هممظاهر متفاوتي برخوردار است. اطالق 
هـاي اسـالمي در    سـرزمين   ةهم ،شك يبي باشد. ورز غرضو شايد  ،ي، تعصبنگر يسطح

چون  نقش برخي از مناطق هم ،. البتهدنداشتو نقش  ندرشد و بالندگي هنر اسالمي سهيم بود
ازهمه  بيزانس مسيحيت در غرب جهان اسالم بيش جهان اسالم وساساني در كل  ةايران دور

اسـت و غالبـاً    ناپـذير انكار  بـديهي و  ير هنر اسالمي امـر داست. تأثير هنر ساساني   انينما
گذارند. البهنسي  يمهنر اسالمي دستي بر آتش دارند بر اين موضع صحه   ةدرزمينكساني كه 

ي جـز  ا چـاره ربي و نقش عربي در بعضي صـفحات  پافشاري بر استقالل هنر ع باوجودنيز 
نگارندگان به نظرات برخـي   ةكند. اشار ندارد و بارها به آن اشاره مي تأثيراتاعتراف بر اين 

ي اسـت از دريـاي   ا قطـره ن درخصوص تأثيرات هنـر ساسـاني بـر هنـر اسـالمي      ااز محقق
 ةفرصت پرداختن بـه همـ  در اين مجال،  درواقعشناسان در اين باب.  ي معتبر شرقها نوشته

 تأمـل  قابلمباحث  ،ديگر، مؤلف كتاب، آقاي عفيف البهنسي ن نيست. ازطرفيانظرات محقق
و  گنجـد  ينمـ هـا در ايـن مقالـه     آن  ةهمـ آورده است كه پرداختن بـه   اش نوشتهفراواني در 

  .طلبد يمي ديگر ا نوشته
  

  ها نوشت يپ
و اتينگهـاوزن كـه دربـاب هنـر اسـالمي       ،گرابـار ن مشهوري ماننـد ژربـر مارسـه، الـگ     امحقق. 1

 شماري دارند. هاي بي پژوهش
2.  ولُ اللَّهسص(قَالَ ر(   دسثَالُ جملَا ت و كَلْب يهتاً فيخُلُ بكَةِ لَا نَدلَائرَ الْماشعي فَقَالَ إِنَّا ميلَ أَتَانرَئبإِنَّ ج

يهالُ فبي لَا إِنَاء فرمودند: همانا حضرت جبرئيل بر من نازل شد  ،عليه و آله) اهللا يرسول خدا (صل .و
اي كه در آن سـگ وجـود داشـته باشـد و يـا تصـاوير اجسـاد         و فرمود همانا ما مالئكه در خانه

 .شويم (صاحب روح) وجود داشته باشد و يا ظرفي كه در آن ادرار كنند داخل نمي
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 .ترقي كرده. 3
كه در سال پنجاه هجري، در تجديد بناي مسجد كوفه، معماراني شركت كردند  سدينو يمطبري «. 4

بناي مسجد دراختيار معماري بود كـه سـابقاً دراختيـار     عالوه بهمسلمان نبودند و  ها آنكه غالب 
 .)175: 1375 (دانشور »است كرده يمآخرين پادشاه ساساني كار 

  .پايتخت باستاني دولت قتبان يكي از شهرهاي قديم يمن و ،تمنع يا تمنا. 5
  
  نامه كتاب
 .طالسدار :دمشق ،الفن االسالمي ،)1986( فيعف البهنسي،

 مهر. ة، تهران: سورهنر اسالمي ،)1389ايروين، روبرت (
 پنجم، تهران: فرهنگ معاصر. چاپ ،المعارف هنرًْ دايره ،)1385( نييرو پاكباز،
 تهران: كتاب سيامك.، شناخت و تحسين هنر ،)1375سيمين ( دانشور،
 چهـارم، تهـران:   چـاپ  عبـداهللا فريـار،    ة، ترجمنماي صنايع اسالمي راه ،)1389اسون ( سيمور ديماند،

 علمي و فرهنگي. شركت انتشارات
شركت انتشارات  :تهران ملك بهار، چاپ چهارم، ماه ة، ترجمههنر اسالمي ،)1386( دتالبوتيويدرايس، 
 ي و فرهنگي.علم
 .121، ش هنر و مردم ،»تزئيني در آثار تاريخي اسالمي ايران ةمنار و منار« ،)1351(عباس زماني، 
  .126ش ، هنر و مردم، »طرح اربسك و اسليمي در آثار تاريخي اسالمي ايران« ،)1352عباس ( ،زماني
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