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ــر ناگشته ها پاره های اســــــالم شنــــــــاسی )6(دیگ

می شــد کــه ضمن دانش متعالــی در زبان و فرهنگ عربــی، اطالعات قابل 
توجهی در حوزه های مرتبط با معماری و ساخت ابنیه در عهد قدیم داشته 
باشــد و افــرادی بــا چنین ویژگی هایــی، آنقدر کم و منحصربه فــرد بودند که 
ایجــاد رشــته و شــاخه ای نویــن از مطالعات اســالمی  بر پایه مطالعــات این 
عده اندک، چندان منطقی به نظر نمی رســید، اما رفته رفته در اثر گســترش 
دانش نسبت به فرهنگ و تمدن اسالمی  و امکان ارائه تصویری یکپارچه و 
متحد از سبک شهرسازی و معماری اسالمی، زمینه ایجاد نگاهی کلی نگر 
و جامع فراهم شــد که بســتری مناســب را برای طرح بحث باستان شناسی 
اسالمی فراهم می آورد. مباحثات دامنه دار ادوارد سعید و شرق شناسی اش 
در دهه 1980 نیز که ضربات محکمی  بر پیکره ســنت اسالم شناســی کهن 
غربــی وارد کــرده بــود، کمــک شــایانی به زمینه ســازی بــرای طــرح و تثبیت 

یکی از حوزه های بسیار جذاب و نوین مطالعات اسالمی که بستری مناسب 
برای پژوهش های بین رشــته ای انگاشته می شــود، باستان شناسی اسالمی  
اســت. در ابتــدای طــرح ایــن مباحــث در میان پژوهشــگران غربی، اساســًا 
طرح مفهوم باستان شناســی اســالمی  چندان پذیرفته نبــود. منتقدان طرح 
چنین مباحثی معتقد بودند ادعای تخصص در باستان شناسی اسالمی، 
مســتلزم پذیرش تأثیر مســتقیم اندیشــه و اعتقاد بر ســاختار معماری تاریخ 
عصر باســتان اســت. به دیگر ســخن رابطه متناظر اسالم بر سبک معماری 
محل ســؤال بود. منتقدان بیش از آنکه عقیده را عاملی تأثیرگذار بر ســبک 
معماری بدانند، بر عوامل متعدد دیگری همچون خواص جغرافیایی، توان 
کیــد می ورزیدند کــه از نــگاه آنها بدیهی  اقتصــادی و مســائل ژئوپلتیــک تأ
و غیــر قابــل تأویل بود. از ســوی دیگر باستان شــناس اسالمی کســی تعریف 
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پارههایاسالمشنایس

وهش های بین رشــته ای انگاشته می شود، باستان  چکیده: یکی از حوزه های مطالعات اســالمی که بســتری مناسب برای پژ
وهشی در حوزه باستان شناسی اسالمی را مورد معرفی  شناسی اسالمی است. نویسنده در نوشــتار حاضر، محتوای چهار اثر پژ
و کاوش قرار می دهد: اثر اول، به هویت، ماهیت و هدف باســتان شناسی اسالمی اشــاره دارد. اثر دوم، مربوط به مقاله ایلکا 
لیندشتات است که در اثر خود، چهار کتیبه متقدم عربی که به خط کوفی و به تازگی در اردن یافت شده است را بررسی و تحلیل 
کرده است. اثر سوم در ارتباط با تحلیل و تفسیر حلقه انگشتری اســالمی )عربی( از عصر وایکینگ ها در شهر بیرکا )سوئد( می 
ین اثر که مربوط به رســاله دکتری عصام عبدالرحمن بوده که در آن، تأثیر حدیث بر معماری نخستین  باشد. و در نهایت، آخر

مساجد اسالمی را مورد مداقه قرار داده است.
کلیدواژه: باستان شناسی اسالمی، سبک معماری اسالمی، مطالعات اسالمی، اسالم شناسی.
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را شناســایی کند، همچنان که یافته های دانش باستان شناســی به عنوان 
مدرکی وثاقت بخش و اطمینان ساز در باب تاریخ گذاری وقایع، مکان یابی 
و توضیــح هنــری آنهــا محســوب می گــردد.)p )1971( Grabar.198( اگرچه 
گرابار در مقاله ای دیگر که به سال 1976 نگاشت، رویکرد خود را نسبت به 
وظیفه باستان شناسی اسالمی  از فهرست سازی، دسته بندی، جمع آوری، 
ثبت و ضبط بازمانده های تاریخی اعتال بخشید، باز هم در ساحت تفسیر 
و تئوری ســازی ایــن دانــش از ترســی عمیــق پــرده برمی داشــت کــه ناظــر به 
ارتباط میان اندیشــه و عمل بود. گرابار به عنوان یک اومانیســت به ســختی 
می توانســت بپذیــرد کــه نــوع عقیــده و اندیشــه انســان در ســاخت حیــات 
اجتماعی او تأثیر مستقیم خواهد گذاشت و وظیفه باستان شناسی اسالمی  
را به هیچ وجه شــناخت زوایای عقیده انســانی از روی درک شــواهد حیات 

 )260.p ,)1976( Grabar( .وی نمی دانست

 باز هم به مشکل اصلی باستان شناسی اسالمی  باز می گردیم: تعریف غلط 
حوزه از دانش به عنوان زیر شــاخه ای از هنر و معماری اســالمی. حقیقت آن 
است که تمام جنبه ها و سطوح شواهد باستان شناسانه تا بدان جا پذیرفته 
و قابــل طــرح اســت کــه در چارچــوب قواعــد هنر اســالمی  قابل طــرح و درک 
باشد. برای مثال شواهد و مواد کشف شده از سایت های اکتشافی باستانی 
همگی در قالب دغدغه های هنر اسالمی  تعریف و شناسایی می شوند، اما 
حقیقت آن اســت که ما شــاید از طریق یافته های دانشــمندان هنر اسالمی  
بدانیــم کــه ویژگی و ممیــزه ظرف های غذای مســلمین در عصــر امویان چه 
بــوده، امــا ایــن یافته ها به مــا هیچ کمکی برای شــناخت کیفیت خــود غذا 
نمی کند. تحلیل های گیاه شناسانه و جانورشناسی در سایت های اکتشافی 
بســیار ضعیف و عقیم اســت. به این موارد باید جنبه های دیگری همچون 
آمارهــای اقتصــادی و باستان شناســی محیــط و مناظــر را نیــز باید افــزود که 
همگی در سطح بسیار نازلی از دانش و قابلیت شناسایی در باستان شناسی 
اسالمی  به سر می برند. هرچه بیشتر به این محدودیت ها تن دهیم، دانش ما 
نســبت به جنبه های کمتر دیده شــده تمدن و فرهنگ اسالمی کمتر خواهد 
شــد و هرچــه کمتر بدانیم، حدس ها، تأویالت و تفاســیر مــا از تاریخ مردمان 
گذشــته از واقعیــت دورتر خواهد بود. به همین دلیــل کارهای کالن و مهمی  
در عرصه دانش باستان شناسی اسالمی  انجام نشده و مغفول باقی مانده اند. 
باستان شناسی اسالمی  هنوز هم محدود به ابنیه مطرح و برجسته ای همچون 
مساجد بزرگ، کاخ های برافراشته و کاروانسراها شده است؛ در حالی که حوزه 
فعالیت این دانش بسیار گسترده تر از آن چیزی است که تاکنون دیده شده 
است. شاید بتوان به صراحت گفت که تصویری که امروز در مقابل همگان 
از باستان شناسی اسالمی  وجود دارد، قامتی ناساز و بی اندام است؛ در حالی 
که مهم ترین شــأن و وظیفه علم باستان شناســی اسالمی  به ســخن درآوردن 
بخش هــای ســاکت و روشن ســاختن پســتوهای تاریک حیــات اجتماعی 

گذشتگان است که در میان سطور تاریخ فرادستان فراموش شده است. 

حوزه های نوینی همچون باستان شناسی اسالمی  نمود، اما بخش دیگری از  
انتقادات در ســطوح جزئی تری مطرح می شــد که به  ویژه به خط سیر دانش 
باستان شناسی اسالمی مرتبط بود. اواًل بسیاری از مطالعاتی که در این حوزه 
دسته بندی می شد، صرفًا بر مواد)Material( به کاررفته در معماری اسالمی  
منحصر بود و عاری از هر گونه تحلیل و نگاهی جامع ارائه می شد. از سوی 
دیگر وقتی پژوهشگرانی نیز می کوشیدند گستره وسیع تری را مورد بررسی قرار 
دهند، نمی توانستند ارتباط منطقی و مناسبی میان شواهد باستان شناسی 
و دریافت هــای انسان شناســانه، تاریخــی و جامعه شناســانه برقــرار کننــد. 
مخلــص کالم آنکــه رویکرد بینارشــته ای در این پژوهش ها بســیار ضعیف 
رخ می نمود. اطالعات وســیعی که از اکتشــافات باستان شناسی به دست 
می آمــد، با تأســف بســیار تنهــا در میان باســتان شناســان پخش می شــد و 
افراد توانمندی برای ایجاد پیوند میان یافته های باستان شناسی و ادراکات 
تاریخــی، فرهنگی و جامعه شناســانه از تاریخ اســالم وجود نداشــتند. ثانیًا 
به علت ضعف مطالعات بینارشــته ای، مدعیان باستان شناسی اسالمی 
 همیشه متهم به فعالیت در حوزه باستان شناسی اجتماعی می شدند؛ چرا 
که نتوانســته بودند هویتی مســتقل برای باستان شناسی اسالمی - اسالم به 
مثابه امری فراتر از یک پدیده اجتماعی - ارائه کنند. البته باید توجه داشت 
که این گونه مشــکالت منحصر به موضوع »باستان شناســی اسالمی« نبود، 
بلکه حوزه های نوینی همچون انسان شناسی اسالمی )بنگرید به مطالعات 
1981( Gellner ;)1968( Greetz(; Gilsenan )1982(( و مطالعــات تاریــخ 
اجتماعی اسالم )بنگرید به آثار Eickelman and Piscatori )1990(( که در بطن 
مطالعات اسالم شناسی مطرح می شد نیز چنین سرنوشتی داشته اند. به هر 
حال سد سنت گرایی نتوانست بیش از سنوات منتهی به قرن بیست ویکم 
میالدی، در مقابل رویکردهای جدید مطرح در بطن اسالم شناسی اروپایی 
مقاومت کند و مورخی مشهور در مقاله ای جالب توجه از اهمیت ویژه مواد 
و مصنوعات به جامانده در شــناخت بهتر تحوالت تاریخی ســخن گفت. 
)Keddie 1992( او به روشنی از فقدان همکاری و همسویی میان رشته های 
کید  مختلف علمی  برای درک بهتر حقایق تاریخی شکوه کرده و به روشنی تأ
کرده بود که باستان شناسان و تاریخ پژوهان تعریف نادرستی از هویت مندی 
رشته ای در سر پرورانده اند؛ چرا که هر یک خود را از دستاوردهای گروه دیگر 
بی نیاز می شمارند و تالش می کنند با استفاده انحصاری از یافته های خود، 
گذشته را بازسازی نمایند. مشکل دیگری نیز فراروی تالش باستان شناسان 
اســالمی  در مســیر هویت یابی وجود داشــت. در حالی که باستان شناســی 
محض زیرمجموعه ای از علوم تاریخی محســوب می شد، باستان شناسی 
اسالمی  را اغلب جزئی از مطالعات هنر و معماری اسالمی  فرض می کردند. 
کید ورزیــد و تالش  اولیــن بــار اولــگ گرابــار در ســال 1971 بــر این مشــکل تأ
بســیاری در اعتــال و هویت بخشــی باستان شناســی اســالمی  صــرف نمود، 
امــا بــا وجود تمــام تالش های ســتودنی اش، تعریــف وی از باستان شناســی 
اســالمی  موجب تخفیف جایگاه آن شــد: دانش باستان شناســی اســالمی 
 بایــد همچــون موضوعش ویژگی هــای منحصربه فرد بازمانده هــای تاریخی 
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کرده است. متن این  کی شده را بررسی  سانت باالتر از سطح زمین حکا
کتیبه به واســط حجاری های  کتیبه علی رغم زمختی خط و محوشــدن 
بعدی عبارتســت از : » اللـ ]ـــــــــــــــهم[ اغفر لعبید اهلل ]بن[ حمیمة) ؟( ما 
کلمه »بن« در سطر نخست اساسًا بر مبنای  تقد]م[ مـــــــ ]ـــــــــن[ ذ]نبه[«. 
فرضیات لیندشــتات درج شــده و نســب این شخص چندان مشخص 
کمیاب بوده است. خوانش و قطعیت  نیست. نام حمیمة  بسیار نادر و 
درباره عبارات استفاده شــده در ســطر دوم، از ســطح نخســت نیز بســیار 
کمتر اســت. حرف »ذ« در ســطر دوم بسیار متفاوت از »د« در کلمه عبید 
در ســطح اول حک شــده و حتی به ســختی می توان تفکیکی بین راســتا 
دو ســطر تشــخیص داد. شاید بتوان گمان برد که این جمله با عبارت »و 
کتیبه  ما تأخر« ادامه می یافته، اما االن چنین چیزی دیده نمی شــود.  در 
کــه در همیــن ناحیه یافته شــده، عبــارت » اللهم غفر ]لــــ[ــــــمن  دیگــری 
کاتب بســیار متفاوت از  کتب هذا الکتاب« درج شــده اســت دســتخط 

نخستین است.

بخش دوم مقاله به یافته های قصر الُمَشیش اختصاص دارد که مجموعه 
کنون در نزدیکی شــهر الحســاء و در 10  ابنیــه ای متعلــق به رومیان بوده و ا
گســترده ای قرار دارد.  این منطقه  کیلومتری فعالیت های معدنی بســیار 
که با عرض 30.933041 و طول 36.113777 قابل شناسایی  باســتانی 

کنون در دانشــگاه هلیســنکی این  که ا ایلــکا لیندشــتات محقق فنالنی 
کشــور مشــغول فعالیــت اســت، در این مقالــه چهار کتیبــه متقدم عربی 
کی شــده و به تازگی در اردن یافت شــده را بررســی  کوفی حکا که به خط 
که  کــرده اســت. این مقالــه نتیجه یک ســفر تحقیقاتی اســت  و تحلیــل 
ی بــه همــراه یــک عکاس در ســال 2013 بــه اردن داشــته و تعــداد قابل  و
توجهــی از نقــوش و حجاری هــای نبطــی و متعلــق بــه اعــراب شــمالی 
کنــی همچــون بازمانده هایــی  کــرده اســت.1 ایــن نقــوش در اما را بررســی 
کاروانســراها و ابنیه باســتانی جمع آوری شــده  کاخــی رومــی - امــوی،  از 
لیندشــتات  می شــود.  شــامل  را  باســتانی  منطقــه  بیســت  حــدود  در  و 
کتیبه هــای متعلــق بــه  کــه بســیاری از سرســتون ها و  کــرده  ابــراز تأســف 
قــرن نخســت هجــری در ایــن مناطــق، بــدون محافظت هــای الزم رهــا 
شــده اند.  مطالعــات انــدک دربــاره کتیبه هــای متقــدم عربــی در قرن 20 
و 21 چنــدان مــورد توجــه پژوهشــگران غربی واقع نشــده و به جــز چند اثر 
مهم همچون خط شناســی عربــی)Arabische Palaographie( از آدولف 
 Corpus(گرومــان و اثــر پنج جلدی مجموعــه کتیبه های عربی فلســطین
Inscriptionum Arabicarum Palaestinae( از موشــه شــارون نمی تــوان 
کرد. لیندشــتات پس از اشــاره به  به موارد مهم و تأثیرگذار دیگری اشــاره 
ایــن مــوارد مقدماتــی به نخســتین کتیبه در قصــر الخرانــة پرداخته که در 
کیلومتری شــرق عمان قرار دارد و به عصر امویان متقدم  صحرایی در 60 
بــاز می گــردد. البتــه برخی از پژوهشــگران همچون جفــری کینگ معتقد 
اســت امویــان از کاخ را از صاحبــان قبلــی اش غصب کرده انــد، اما فارغ 
کتیبه ای مشــهور در اتــاق 51 این کاخ یافت  یخی،  از ایــن مباحثــات تار
کــه نشــان می دهد قصــر الخرانــه در ســال 92 هجری بنا شــده، اما  شــده 
که برخی  هیچ اشــاره ای به ســازندگان آن نکرده اســت. فردیک ایمبرت 
از کتیبه های این قصر را در ســال 1995 بررســی کرده، معتقد اســت عمر 
که در سه نقش نگاره دیگر نیز به میان آورده شده و قاعدتًا یکی  بن ولید 
از فرزندان خلیفه ولید بن عبدالملک بوده، این قصر را ســاخته اســت.2  
گرچه این حدس ایمبرت چندان متقن نیســت، اما هدف لیندشــتات  ا
نیــز پاســخ بــه ســؤال از ســازنده اصلــی قصــر الخرانــه نیــز نبوده اســت. او 
که در اتــاق 30 آن و پنجاه  کتیبــه دیده نشــده و نویافتــه از این قصــر را  دو 

یر قابل مشاهده است:  1. مجموعه این عکس ها و اطالعات تکمیلی از لینک ز
www.flickr.com/photos/97275038@N06/sets/

2. Imbert, F. 1995. Inscriptions et espaces d’_ecriture au Palais d’al-Kharr_ana en Jor-

danie. Studies in the History and Archaeology of Jordan 5: 403–416.

Ilkka Lindstedt, New Kufic graffiti and 
inscriptions from Jordan, Arabic Arche-
ological epigraphy, V.25 (2014), pp.110-
114

2. نقوش و کتیبه های نویافته به 
خط کوفی در اردن

پارههایاسالمشنایس
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کنون ابدًا مورد توجه باستان شناســان و پژوهشگران قرار نگرفته  اســت تا
اســت. برخی فرضیات وجود دارد که این قصر متعلق به غســانیان بوده، 
کتیبه هــای نبطــی - آرامی موجــود در ایــن قصــر این فرضیــه را نقض  امــا 
کتیبه های متعــدد نبطی موجــود در این محوطه  کنــار  کــرده اســت. 3 در 
کــه متــن آن عبــارت  کوفــی نیــز یافــت شــده  کتیبــه ای  باستان شناســی، 
اســت از » بســم اللـــــ]ـــــــه[ اللهم اغفـــــ]ــــــــر[ عبداهلل بن حماد ولــــ ولدیه و 
کتیبه به شــکل اعجاب آوری  لمــا والدا آمین ]رب[ العالمین«. متن این 
که دره ای در  کتیبه در وادی المجیب  خوانا و صحیح اســت. چهارمین 
کرک است، یافته شده و در میان ستون های سنگی  کیلومتری شــرق   20
مبّین مرزهای قبایل حک شده است. متن آن عبارتست از: »اللهم اللهم 
کتیبه نیز به خوبی آشــکار  گرچه متن این  اصلــح غفر اللجــون وارحمه«. ا

.3 Shahid, Irfan. 2002. Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, II/1. Washington 

DC Dumbarton Oaks.

کلمه »الجون« شــک هایی وجود دارد.  جون و  و هویداســت، اما در باب 
خون به عنوان اســم نیز اســتفاده شده اند)الذهبی، 1881، 130(. از آنجا 
که این عبارت توســط یک  که هیچ نســبی ذکر نشــده، می توان گمان برد 
کاماًل حدس  گرچه این سخن نیز  برده یا عجم)غیر عرب( نوشــته شــده، 
اســت.  نام »الجون« )به معنای ســفید یا ســیاه( نیز این فرضیه را تقویت 
کــه حــرف ل پیش از این اســم  می کنــد. بــا ایــن وجود مشــخص نیســت 
که هــم می تــوان آن را الف و  کاربردی اســتفاده شــده اســت؟ چرا  بــه چه 
کید بوده اســت.   که الف آن حذف شــده و  یا به اشــتباه ل تا المی خواند 
به هرحال گرچه این یافته ها را نمی توان در ارتباط با یکدیگر مورد بررســی 

کرد. قرار داد، اما حتما بخشی از یک نقشه مبهم را در آینده پر خواهند 
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را در عصــر وایکینگ ها)793-1066میالدی( نشــان می دهد. نخســتین 
بار انگشتر مذکور در جستجوهای هالمار اشتولپ )Hjalmar Stolpe( در 
کــه از میان ماترک  ســال های 1872-1895 یافــت شــد و تنها کاالیی بود 
وایکینگها به مفهومی اسالمی  اشاره داشت. قبری که انگشتر در آن یافت 
که در تابوتی چوبی مدفون شده و به غیر از انگشتر  شده، از آن زنی است 
دو ســنجاق ســینه، قیچی و تسبیح مانندی متشــکل از شیشه، سنگ و 
که همه اینها را به یکدیگر وصل می کرده است.  عقیق سرخ وجود داشته 
شیشــه و ســنگ را در تســبیح می توان به هند یا قفقاز مرتبط دانســت، در 
حالی که قطعًا عقیق سرخ یمنی است. با این وجود دیگر جوانب ظاهری 

کاماًل اسکاندیناویایی است.  زن مدفون، 

حلقــه در انــدازه طبیعی و معقولی نســبت به انگشــتان زن ســاخته شــده و 
حلقــه درونــی رکاب آن 19میلی متر و حلقه بیرونی آن 26 میلی متر قطر دارد. 
کی عبارتی عربی  جنس رکاب از نقره سفید است و سنگی ارغوانی با حکا
بر آن قرار گرفته که با چهار چنگک به بدنه رکاب متصل شــده اســت. ســه 
گونه دیگر از این ســبک انگشترســازی نیز در بیرکا یافت شــده که در یکی از  
آنها رکاب به نقوشــی از گل آراســته شــده که در عصر ســلجوقیان در آسیای 
مرکزی بســیار مرســوم بوده است. البته این انگشــتر را در دست نمی نهادند 
و آن را بــه همــراه تســبیحی نقــره ای بــه عنــوان طلســم بــرای تزئین اســتفاده 
می کردنــد. انگشــترهای عربــی با نمادهای اســالمی  در بنادر اروپای شــرقی 
مبادله می شده اند، چنان که مشابهات فراوانی در قبور مردانی در تاتارستان 
یافت شده است،10 اما امتیاز انگشتر مورد نظر در این مقاله بر تمام مشابهات 
کی منحصربه فرد نگین آن اســت. روش11 به کارگرفته شــده در این  آن، حکا

.10 Androshchuk, 2013;Fig. 81:4

کار محققان این مقاله به این شرح است:  11. توضیحات دقیق روش 
The ring was examined with a standard optical stereomicroscope (E. Leitz GmbH) as 
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یــخ، ردیابی  یکــی از جــذاب تریــن وظایف مورخــان و دغدغه منــدان تار
کــه جهان هــای پرشــکوه، امــا مســتقل باســتان را بــه  نشــانه هایی اســت 
گســترده علوم  گرچه پس از پیشــرفت های  یکدیگــر متصــل می گردانــد. ا
و جزئی شــدن هریــک از موضوعــات، کمتر فضایی برای نــگاه جامع و از 
یخی مشــاهده می شــود، اما مشاهده پژوهش هایی  باال به پدیده های تار
یم، هنوز  گزارشــی از آن می پرداز همســان بــا آنچه ما در ایــن نوبت به ارائه 
هم امیدوارکننده و البته بســیار جذاب اســت. در این مقاله که چند ماه 
پیش توسط انتشارات مشهور وایلی منتشر شده، شش نفر از پژوهشگران 
کشف ارتباط میان جهان  رشته های مختلف، فعالیت مشترکی را برای 
ی به ســرانجام رســانده اند.   اســالم و جهــان وایکینگ ها در اســکاندیناو
آنها تالش کرده اند انگشتری را که بر نگین آن عبارت »الی اهلل« درج شده 
و از قبری در مرکز تجاری وایکینگ ها در شهر بیرکا کشف شده را ردیابی 
که در  که این انگشتر در آن یافت شده، متعلق به زنی است  کنند. قبری 
گرچه  بازه ســال های 793 تا 1066 )قرن نهم میالدی( درگذشــته است. ا
در ابتــدا گمــان می رفــت که نگین این انگشــتر از یاقوت ارغوانی  اســت، 
کــه جنس آن از شیشــه رنگی بــوده و بر  امــا مطالعــات دقیق تــر نشــان داد 
کیفیت ترین نقره ها )Ag/Cu 94.5( ســوار شــده است. شاید  رکابی از با
این حلقه نشــانی از ارتباط مســتقیم جهان اســالم با وایکینگ ها باشد و 

یخ عصر باستان را باز نماید. برگی نوینی از تار

کشور  که مرکز جزیره بیورکو)Björkö( بود را قدیمی ترین شهر از  شهر بیدکا 
کیلومتری غرب اســتکهلم قرارداشــته  که در 25  ســوئد امــروزی می  دانند 
اســت. در اکتشــافات باستان شناســی کــه در ایــن منظقــه انجــام شــده، 
گونی از اقطار عالم یافت شده که اهمیت تجاری این منطقه  اجناس گونا

.4 Division of Biophysics, Arrhenius Laboratories, Stockholm University, Sweden; 

UCLA/Getty Conservation Programme, Cotsen Institute of Archaeology, UCLA, Los 

Angeles, California

.5 Swedish History Museum, Stockholm, Sweden

.6 Department of Archaeology, University of Tartu, Estonia

.7 Institute of Iranian Studies, Freie UniversitaÈt Berlin, Germany

.8 Supreme Council of Antiquities, Ministry of Antiquities, Cairo, Egypt

.9 Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, Sweden

3. تحلیل و تفسیر حلقه انگشتری 
اسالمی)عربی( از عصر وایکینگ ها 

در شهر بیرکا)سوئد(  
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عقیق تقویت شود که ناظر بر بی کیفیت بودن و عدم اصالت نگین انگشتر 
کــی بر آن اســت و از ســوی دیگر  تحقیقات متعدد باستان شناســانه  و حکا
عصر وایکینگ ها در سرزمین اسکاندیناوی نشان داده است که نگین های 
شیشــه ای، بــر خــالف بی ارزش بودن امــروز، نــزد وایکینگ ها بســیار گرانقدر 
بوده اند و نمونه های متعددی در البســه ثروتمندان آنها یافت شده است. از 
ســوی دیگر با نهایت خوش بینِی ممکن، اگر گمان کنیم که این انگشــتر به 
دســت کســی بوده که عالم به ارزش آن بوده اســت، نمی توان چنین ارزشی 
کرد.  را در جامعه ای که هیچ کس ســواد خواندن و نوشــتن نداشــته، تصور 
گذشته از آنکه نقش بر نگین انگشتر، به زبانی بسیار دور از زبان های اروپایی 
نوشته شده باشد. همه این موارد ما را به سمت فرضیه ای قوی پیش می برد 
که مســلمین و وایکینگ ها ارتباطات تجاری داشــته اند و از رهگذر قدرت 
و گســتره وســیع خالفت عباســی این ارتباط پدید آمده اســت، اما از ســوی 
دیگــر چنین ارتباطی می بایســت چنان دســتاورد مهمی بــرای وایکینگ ها 
تلقی می شــد که بر ســتون های ســنگی ســوئد یا متون تاریخی مرتبط با آنها 
حتمــا نشــانی از آن به میان می آمد. نه تنها چنین نشــانی در متــون اروپایی 
یافت نمی شــود، بلکه مدعیات ســیاح مســلمان یعقوب طرطوشی از شهر 
ِهدبــی)Hedeby( در جنــوب قلمرو وایکینگ ها، آنچنان سرشــار از روایات 
و عجایــب از دیوهــا و مخلوقات فراانســانی اســت که نمی تــوان به واقعیت 
ایــن بخش از ســفرنامه وی اعتمــاد نمود. با وجــود تمام این داســتان واره ها 
و روایــات، وجــود چنین انگشــتری دلیلی روشــن بــرای ارتباط میــان این دو 
جهان است و شاید پس از این پژوهشگران بتوانند با اطمینان و خوش بینی 

بیشتری به کشف این ارتباط بپردازند.

مطالعــه ترکیبی از  طیف ســنجی پــراش انرژی پرتــو ایکــس)EDS(12 و آنالیز 
کی شده بر نگین  عنصری)Elemental Analysis( بوده اســت. عبارت حکا
انگشــتر گونه ای از خط کوفی ا ســت که در قرون 7 تا 10 میالدی رواج بســیار 

داشــته و از قرن دوازدهم به بعد محبوبیت خود را از دســت داده اســت؛ چرا 
که خط نسخ جایگزین آن در مکتوبات اسالمی شده است. در مورد مدنظر 
مــا زوایــای حــروف و غیاب عالمت تشــدید، بیانگــر تعلق گونــه ای بدوی و 
نخســتین از خط کوفی اســت. حروف قابل تمایز از راســت به چپ در این 
نقش عبارتند از : ال –للـ ]ـه؟[. شاید بتوان گمان برد که کشیدگی غیرمتعارف 
میانه نقش، نشانگر »لـ« سومی  باشد و اگر چنین باشد تمرکز سه باره حرف الم 
را در میانه این نقش شــاید بتوان »الی اهلل« خواند. این حدس از آنجا ناشــی 
می شود که تا مدت های طوالنی ساختار معیار و واحدی از رسم الخط کوفی 
در میان مسلمین وجود نداشته و گونه گونی پرتعداد رسم الخط ها این گمان 
ک نگین این انگشتر، ضمن تالش برای پیروی از  را تقویت می کند که حکا
الگوی خط کوفی، درک چندانی نیز از آنچه حک می کند نداشــته و شــاید 
الگوی کار خویش را به دقت حک نکرده است. این فرضیه ما ممکن است 
از یکســوی بــا لحاظ کــردن شیشــه ای بودن نگین انگشــتر به جــای یاقوت یا 

well as with a table-top Hitachi TM-3000 scanning electron micro-scope (SEM), op-

erating at 15 kV and equipped for elemental analysis (SEM±EDS). The SEM inves-

tigation was done without coating the object, using high vacuum (10- 5 Torr) for the 

metal surface analysis, and low vacuum (10- 3 Torr) for the analysis of the stone (to 

avoid charge build-up). SEM-EDS data was recorded five minutes at each measured 

point. Multiple photographs of the ring, taken from different angles with a digital SLR 

camera (Canon EOS 600D), were stitched together into a 3D model using the Agisoft 

PhotoScan software (Agisoft LLC, Russia).

 12. طیف ســنجی پــراش انــرژی پرتــو ایکس EDSیــا EDX یک روش تحلیلی اســت که بــرای تجزیه 
و تحلیــل ســاختاری یــا خصوصیــات شــیمیایی یــک نمونــه بــه کار مــی رود. ایــن روش بــر بررســی 
ایکــس و یــک نمونــه متکــی اســت. قابلیت هــای  برهم کنــش بیــن یــک منبــع برانگیختگی پرتــو 
کــه هر عنصر دارای یک ســاختار  توصیفــی ایــن روش بــه طور کلی بر اســاس این اصل کلی اســت 
اتمــی  منحصربه فرد اســت که مجموعــهٔ منحصربه فردی از قله هــا (peaks) را در طیف پرتو ایکس 
آن ممکن می ســازد. برای برانگیختن انتشــار پرتو ایکس مشــخصه از یک نمونه، یک دســته پرتو پر 
انــرژی از ذرات باردار ماننــد الکتــرون یــا پروتون و یا یک دســته پرتــو ایکس به نمونــهٔ در حال مطالعه 
متمرکز می شــود. یک اتم در درون نمونهٔ در حالت اســتراحت، شــامل الکترون های  حالت پایه )یا 
برانگیخته نشــده( در ســطوح گسستهٔ انرژی یا  الیه های الکترون متصل به هسته است. پرتو اعمال 
شــده ممکــن اســت یــک الکترون در پوســتهٔ درونــی را تحریــک کند و آن را از پوســته خارج ســازد، 
در حالــی کــه باعــث ایجــاد یک  حفــره الکترونــی  در مکان پیشــین الکترون می شــود. ســپس یک 
تر از یــک الیهٔ بیرونی، حفره را پر می کند و تفاوت انــرژی بین الیهٔ پر انرژی و الیهٔ  الکتــرون بــا انــرژی باال
کم انرژی می تواند به شــکل پرتو ایکس آزاد شــود. تعداد و انرژی پرتوهای ایکس ساطع شــده از یک 
که انرژی پرتوهای  کرد. از آنجا  نمونه را می توان به کمک یک  طیف سنج  پراش انرژی اندازه گیری 
ایکس بیانگر اختالف انرژی بین دو الیه و همچنین ســاختار اتمی عنصری اســت که از آن ســاطع 

شده اند، امکان اندازه گیری ترکیب عناصر نمونه را می دهد.
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ــر ناگشته ها پاره های اســــــالم شنــــــــاسی )6(دیگ

ابنیه مهم، به ویژه مســاجد برآمده از تعارض و پارادوکســی آشــکار است: 
یاد  که در تعدادی بســیار ز گرفته  مســاجد خود بر مبنای احادیثی شــکل 
کرده اند.  کیــد  بــر اهمیــت نمــاز، اجمــاع مســلمین، شــوری، قبلــه و... تأ
عصــام عبدالرحمــن پــس از درج این مقدمات به طرح دو پرســش عمده 
پرداختــه اســت: ویژگی هــای عمــده معماری مســاجد اســالمی بر مبنای 
انطباق سبک ساخت آنها بر احادیث چیست؟ و معماری قرن نخست 
اســالمی  چگونــه و تــا چــه میــزان از احادیث تأثیر پذیرفته اســت؟ پاســخ 
به ســؤال نخســت مســتلزم پاسخ به پرسشــی مقدماتی اســت که از میان 
طیف هــای متعــدد اســالمی  در قرن نخســت، کدام جریــان را باید اصیل 
و عمده دانســت؟ از ســوی دیگر تا چه میزان به حدیث به عنوان منبعی 
قابل اعتماد در راستای سازه های معماری توجه داشت؟ پاسخ به سؤال 
دوم نیز سؤاالتی دیگر را مطرح خواهد کرد: سبک معماری اسالمی  اصیل 
یخ اسالم چه ویژگی هایی داشته است؟ چه شواهدی  در قرن نخست تار
بــرای بازســازی و شــناخت دقیــق آن الزم اســت؟ آیا ســازندگان آنها برای 

گرفته بودند؟  طراحی مساجد از احادیث خاصی الهام 

در پاسخ به سؤال نخست با بدنه فربهی از احادیث مواجهیم که در نگاه 
کــی از انزجار یا فقدان اشــتیاق پیامبر)ص( به ســاخت مســاجد  اول حا
بــزرگ و طراحــی و آرایــش شــکوهمند داخلــی آن اســت. بــا ایــن وجــود 
گزاره و میل شدید پیامبر)ص( برای ساخت مساجد  تعارضی میان این 
مناســب و در خور آداب و شــعائر اســالمی  پدید می آید، چنان که شواهد 
دارد.  وجــود  در ســاخت مســاجد  پیامبــر)ص(  از مشــارکت  متعــددی 
کوشــیده اند دربارۀ نگاه و  بنابراین آنچه بســیاری از مفســرین و محدثین 
کنند، صحیح نیســت.  منظر پیامبر)ص( درباب ســاخت مســجد ارائه 
کمبودهای مردمان  که در عین حال حقوق و  ســاخت صحیح مســاجد 
فقیر و ناتوان را نیز خدشــه دار نکند، خواســت پیامبر)ص( بود. بسیاری 
کید  از احادیــث بــر تعمد پیامبر بر ســاخت ســاده و بی آرایش مســاجد تأ
یخی  گروه ســؤاالت دوم به شــواهد تار کرده اند. عبدالرحمن در پاســخ به 
و متنــی مرتبــط با ســبک معماری مســلمین تــا آخر عصر امــوی پرداخته 
کمتــر از آنچــه انتظــار مــی رود بــه یافته هــای باستان شناســانه و  و بســیار 
کتشافات جدید توجه داشته است. بلکه در عوض به شیوه ای سنتی،  ا
یخی صدر اسالم و احادیث مرتبط با ساخت مساجد را بررسی  متون تار
گفته  کرده و تالش کرده از میان این شواهد به نگرشی کلی دست یابد. نا

گامی فراتر از دیگران را نپیموده است.  که در این مسیر نیز  پیداست 

یکــی از اصلی تریــن جنبه هــای جــذاب و مــورد توجــه اســالم پژوهان در 
عرصــه فرهنگ و تمدن اســالمی، یافتن ارتباط مســتقیم میان اعتقادات 
مســلمین و کیفیت حیات اجتماعی آنهاســت. به عبارت دیگر و به طور 
مشــخص در حــوزه باستان شناســی اســالمی، اعتقــادات یــک مســلمان 
چقدر بر شــیوه ساختمان سازی و احداث ابنیه ای همچون مساجد تاثیر 
گذاشــته است؟ اساسًا عقیده اسالمی  تا چه میزان در شکل گیری سبک 
معمــاری اســالمی نقش داشــته و آیا می تــوان عامــل اعتقاد و اندیشــه را از 
عوامــل دیگــری همچون ویژگی های جغرافیایــی - محیطی و یا الگوهای 
رایج معماری در صدر اســالم مؤثرتر دانســت؟ در پاســخ به این ســؤاالت 
بــه رســاله دکتری عصــام عبدالرحمن در دانشــگاه لیدز نگاهــی خواهیم 
انداخــت. او در مقدمــه بحــث خویــش چرایی عــدم توجه اســالم پژوهان 
کــرده و آن را متأثــر از نــگاه  غربــی را بــه تأثیــر حدیــث بــر معمــاری بررســی 
ک قاطبه پژوهشــگران غربی نســبت به وثاقــت احادیث  بدبینانــه و شــکا
کایتانــی و  کــس فــن ِبرِخــم،  دانســته اســت. پژوهش هــای اداورد ِلیــن، ما
هنــری المنس نمونه های خوبی برای رویکرد پژوهشــی خاصی اســت که 
در آن اســالم و جنبه هــای اعتقــادی و فرهنگی آن تنها به آداب و رســوم و 
کرده و تأثیر آنها بر ســبک معماری بررسی  عرف های اجتماعی تنزل پیدا 
شــده اســت.13 تناقضات این نــوع رویکرد به احادیــث برجامانده از صدر 
اســالم بــه طــور ویــژه در آثار کایتانی آشــکار شــده بــود. اما نســل دیگری از 
محققان غربی پای به عرصه نهادند که اعتقاد داشتند یک دین، فرهنگ 
یــا ســازواره فلســفی یــا سیاســی می تواند قلــب هر تمدنــی را شــکل دهد. 
گرابــار، هیلنبراند و جونز باب پژوهشــی  چهره هــای برجســته ای همچــون 
را گســتردند که می کوشــید تأثیر اســالم را بر ســبک معماری و شهرســازی 
بررســی کند.14 آنها نشــان دادند که مخالفت گروه نخســت با تأثیرگذاری 
حدیث)به مثابه محملی برای انتقال عقاید مسلمین( بر سبک معماری 
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