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چکیــده :کتاب «اســام :تاریــخ و گنجینه های یک تمــدن کهن» اثر

فرانچسکا رومانا از سری مجلدات شناخت تمدن های باستانی است که
انتشارات وایت استار در سال  2008منتشر کرده است .کتاب مذکور از

آن رو که زوایایی از تمدن اســامی به ویژه مناطق غربی این جغرافیای

پهنــاور را کاوش می کند ،قابل تأمل اســت .با ایــن حال ،خواننده می
بایســت به مضامینی که به صورت کمــی یا کیفی و آگاهانه یا ناآگاهانه

از جریان این گزارش حذف یا بدان افزوده شــده اند ،توجه داشته و در

کنار آن از دیگر منابع موثق بهره گیرد .نویسنده نوشتار حاضر را با هدف
پرداختن به نقد کتاب اســام :تاریخ و گنجینه های یک تمدن کهن ،به
رشته تحریر درآورده است .وی در راستای این هدف ،به ساختار کتاب

اشاره داشته و محتوای فصول آن را مورد مداقه قرار می دهد.

کلیدواژه :کتاب اسالم :تاریخ و گنجینه های یک تمدن کهن ،فرانچسکا

رومانا ،تمدن های باستانی ،تمدن اسالمی ،معرفی و نقد کتاب.

کتاب «اسالم :تاریخ و گنجینههای یک تمدن کهن» 1از سری مجلدات

اســام میانه بررســی کرده 2و با وجــود عنوان جامع کتاب ،ســرزمینهای
شــرقی و حکومتهای این نواحی جغرافیای اســام ،بهویژه هند و چین
نادیده انگاشتهشــدهاند .فصل آخر نیز به وجوه اصلی فرهنگ کالسیک
اســامی از جمله فقه و حقوق ،عرفان ،علوم ،هنر و معماری اختصاص
یافته است.
نویســنده در مقدمه شــاخصهای مورد نظر خویش را شــریعت اسالمی،
همبســتگی و عدالــت اجتماعــی معرفــی کــرده اســت و در طــول کتاب
پیوسته تقریر این مبانی را در جامعۀ اسالمی بررسی میکند.
در فصــل اول پیشــینۀ اعــراب و موضوعاتــی نظیــر تعصبــات قبیل ـهای،
فرهنگ بادیه و آیین بتپرســتی مطرح شــده است .مؤلف در این فصل

شــناخت تمدنهای باســتانی اســت که انتشــارات وایت استار در سال

و همچنیــن فصــل آخر که به طور خاص به موضــوع هنر پرداخته ،بدون

اســتاد زبان و ادبیات عرب دانشــگاه روم و متخصص تاریخ طب قرون

رحما 4با 4000
اشــاره به آثار باســتانی موجود 3،شــامل ســنگ نگارههای ِب ِ
ُ
ســال قدمــت و تپ ههــای باســتانی ُج َّبــه 5و شـ َـو َیمث 6،سنگنوشــتهها و

 2008منتشــر کرده است .نویســندۀ کتاب خانم فرانچسکا رومانا رومانی
میانۀ اســامی اســت .کتاب بر اســاس مقدمه ،گاهشــمار ،چهار فصل و
فهرست نمایه و منابع تنظیم شده و از ویژگیهای چشمگیر آن آراستگی
به تصاویر متعدد رنگی از آثار معماری ،هنری و نقوش جغرافیای اسالمی

ســازههای ســنگی مدائن صالح در شمال عربســتان متعلق به سدۀ اول
قبل از میالد ،ســتونبهدستآمده از تیما 7در شمال خاوری عربستان با
خط آرامی از سدۀ پنجم پیش از میالد و شهر باستانی جرهاء 8در تمدن

است .مؤلف در سه فصل نخست ،تاریخ و تمدن سرزمینهای اسالمی

دیلمون متعلق به  700پیش از میالد در اســتان خاوری این ســرزمین را،

گسترش امپراطوری اسالمی از زمان خلفای راشدین ،امویان و عباسیان

 .2برای نمونه میتوان به ( )Saunders, 1978اشاره نمود.
 .3برای اطالع از این آثار و مکانهای اشارهشــده در متن به ( )Khan, 1993و ( )Gierlichs, 2012و
( )Ansari, 1982مراجعه نمایید.

پیــش از ظهــور اســام و ســپس تولد تــا وفات پیامبــر(ص) ،شــکوفایی و
تا خالفت اسالمی در کوردوا ،فاطمیون مصر ،المرابطون ،سلسلۀ زنگیه،

9

4. Bir Hima.

ایوبیــه و مملوکیــان و در نهایــت حملــۀ مغــول را شــرح میکنــد .گفتنــی

5. Jubbah.

است که همین ادوار را بسیاری دیگر از مورخان و محققین تحت عنوان

6. Showaymas.
7. Tayma.
8. Gerrha.
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 .9به باور مایکل رایس تمدن «دیلمون اسرارآمیزترین فرهنگ را در میان تمدنهای پیشرفتۀ عصر برنز
داشته است».)Rice, 1998, 164( .
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نقد کتاب اسالم :تاریخ و گنجینههای یک تمدن کهن

وحشی بدوی]را[ منحصر به شعر»(23)10
«تنها هنر جامعۀ خشن و حتی
ِ

نقدوبرریسکتاب
یهودیــان از پذیــرش محمــد به عنــوان پیامبر اســام ،افــراد قبایل یهودی

میدانــد .نویســنده ســپس بــه حضــرت محمــد(ص) و بعثــت ایشــان

تبعیــد یــا کشــته شــده و امال ک ایشــان مصــادره گشــت») (36و از وقایع

پرداخته و ضمن روایت بحیرا 11،برداشــت مســیحیان از ظهور آیین نوین

پس از جنگ بدر نیز بدون اشاره به پیمانشکنیهای مکرر و همدستی

را بدعتــی در ســنت مســیحیت و پیامبــر(ص) را از منظــر دانتــه 12عامــل

ایشــان با دشــمنان پیامبر« ،قتل عام یهودیان باقیمانده» ) (39را گزارش

نفــاق معرفــی مینماید« :با تعریــف پیامبر از خویش به عنوان بذرافشــان
تفرقــه و نفــاق ،غریب نیســت کــه دانته در کمدی الهــی خویش ،محمد
و علــی را در میــان منافقیــن ]در دوزخ[ جــای داده اســت» )30(.مؤلــف
بــه اینکــه ایــن تعریف در کمدی الهی توســط خود دانته ارائه شــده هیچ
اشــارهای ننموده و حتی بخشــی از عذاب و مجازات ایشــان را از کتاب
تأییــد محققین 13که دانته
حقیقت مورد
مزبــور نقل مینماید .نیــز از این
ِ
ِ
در نــگارش کمــدی الهی به طور غیرمســتقیم از واقعۀ معراج پیامبر(ص)
تأثیر پذیرفته نیز سخنی به میان نیامده است.

میدهــد .طبــق این گزارش انتظار م ـیرود مدینه از یهودیان خالی شــده

برخــورد پیامبــر(ص) بــا یهودیــان مدینــه از دیگــر مباحــث مــورد توجــه
مؤلــف در ایــن فصــل و دیگر صفحات کتــاب 14اســت« .مدینه صحنه
درگیریهــای خونیــن میان قبایل اوس و خزرج بود و در این میان جامعۀ
یهودیــان ،کانــون مهــم یکتاپرســتی و بــا تعصبــات قبیلــهای در تعارض
بود» (35).این در حالی اســت که به اســتناد کتب تاریخ نگاشتهشــده
از ســوی غربیــان ،از حــدود صــد ســال پیــش از هجــرت پیامبــر(ص) به

باشــد ،اما به اســتناد کتب تاریخی معتبر و مورخان غربی ،پیامبر(ص)
پــس از فتــح قلعههــای یهــودی نشــین خیبــر ،در ازای دریافــت جز یــه به
آنــان اجازۀ ادامۀ ســکونت در این قــاع را میدهد16.البته معافداشــتن
اعراب غیرمســلمان از پرداخت جزیه توســط خلیفــه دوم ،مؤلف را بر آن
مــیدارد تا در فرصتی دیگر اجرای این حکم را مبتنی بر تعصبات نژادی
و نــه مالحظــات مذهبی اعالم نمایــد (51).نکتۀ آخر در ایــن زمینه آنکه
نویســنده خیبــر را مسیحینشــین معرفــی میکنــد 17کــه به طــور تلویحی
پندار جنگ پیامبر(ص) با مســیحیان در ذهــن خواننده نقش میبندد.
طبق اســناد تاریخی ،این ناحیه یهودینشین تنها یکبار توسط الحارث
مســیحی فتــح و در پی بازگشــت وی به شــام دوباره در اختیــار یهودیان
قــرار گرفــت و در زمــان پیامبــر(ص) نیــز محل زندگــی یهودیان بــوده و در
هیــچ ســند تاریخی این قلعهها به مســیحیان منســوب نشــده؛ برعکس
همواره از عبارت « 18»Jewish oasis of Khaybarاســتفاده شــده اســت.
بــه عالوه اگرچه پیامبر(ص) بارها با یهودیان وارد جنگ شــد ،اما نبردی

مدینــه کــه بــه تمامی این منازعــات پایان دادنــد ،میان «قبایــل مدینه از
جملــه یهودیــان جنگ و معاندت بوده» 15و به طور مثال در جنگ ُبعاث

با مسیحیان نداشتهاند.

در ســال  618م تمامــی قبایــل (از میــان قبایــل یهــود ،بنــی قریظــه و بنی

فصل دوم به جنگها و فتوحات مسلمین پرداخته و اطالعات مبسوطی

نضیــر بــا اوس همپیمان بودند و بنــی قینقاع با خزرج) درگیــر بودهاند .در

درباره اصطالح موالی 20ارائه میدهد«.اســام دین اعراب اســت و اعراب

بخــش دیگر مؤلف بدون اشــاره بــه شایعهســازی و تفرقهپراکنی یهودیان

در بســط مرزهــای اســام فاقــد غیــرت مذهبــی بودنــد؛ چرا کــه گرو یــدن

و ایجــاد رعب و وحشــت در میان مســلمانان مینویســد« :در پی امتناع

بــه اســام بــه درخواســت مزایــا و موقعیــت اجتماعــی از ســوی نوکیشــان

 .10بــرای ســهولت و اختصــار در ارجــاع به کتــاب رومانی از این پس به جــای )(Romani, 2008, 23
تنها شماره صفحه قید میگردد.
 .11بحیــرا راهبــی نصــاری بــود کــه در ســرزمین شــام و در زمانی که حضــرت محمــد(ص) در کودکی
عمــوی خویــش ،ابوطالب را برای ســفری تجاری همراهی مینمود ،با حضرت روبرو شــد و عالئم
نبوت را در ایشان مشاهده کرد و به نبوت ایشان بشارت داد( .مروج الذهب ،ج  ،1ص .)399
 .12دانتــه آلیــگاری شــاعر و نویســنده ایتالیایــی ( 1321-1265م) دارای آثــار متعــددی اســت کــه
معروفتریــن آنها عبارتند از «کمدی الهی»« ،زندگانی نو»« ،ضیافت»« ،ســلطنت» و «آهنگها».
کتاب «کمدی الهی» در سه بخش نگاشته شدهاست :دوزخ ،برزخ و بهشت.
 .13از میــان محققیــن مســلمان و مســیحی متعــدد تنها به ذکر دو پژوهشــگر غربی اکتفــا مینماییم.
پروفســور پاالســیوس عضــو کاتولیک آ کادمیک اســپانیا اســت کــه در کتاب خویــش تحت عنوان
«اســام و کمــدی الهــی» بهتفصیــل بــه تشــابهات میان مضامیــن آثار ابــن عربی و داســتان روایت
معراج پیامبر اکرم (ص) و دیدار ایشان از جهنم و بهشت و اشعار دانته پرداخته استPalacios,( .
 )1926از دیگــر محققیــن کــه تأثیرگرفتن دانتــه از ابن عربی را در کتاب خویــش تصریح نموده دکتر
مرکور است)Merkur,1993 , 243( .
 .14پرداخــت جزیــه ،تبعید یا مهاجرت ،آزار و بردگی یهودیان و مســیحیان به دفعات در طول کتاب
یــادآوری و در صفحــات متعــدد ( 86 ،51 ،47و  )116بدانهــا اشــاره شــده اســت .در صفحــۀ
116چنین آمده که در زمان «خلیفۀ کوتهفکر و نامتعادل ،الحکیم» اهل کتاب مجبور به انداختن
زنگوله بودهاند ،اما آویختن زنگوله به مچ دســت ،یقۀ لباس یا دور کمر توســط روحانیون بلندمرتبه
بــه تأســی از متن تــورات ،بخش خروج)  35-(Exodus 28:31ســنتی یهودی بــوده که از قرن اول
میالدی مرسوم گشته و چه بسا از سوی اهل کتاب اهانتآمیز تلقی نمیشده است.
15. Watt, 2000, 39-40.
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میانجامیــد» (51).اختالفــات درونــی جامعۀ مســلمین از جنگ جمل،
پیدایــش خــوارج و حادثــۀ کربال تا انشــعاب در اســام و ایجاد ِفرق ســنی
شهــای دیگــری از ایــن فصل را تشــکیل میدهنــد .جالب
و شــیعه ،بخ 
آنکــه مؤلــف انشــعابات درو ندینــی مســیحی و ایجــاد دو فرقۀ نســطوری

 .16به ) (Watt, 2000, 30) (Vaglieri, 2005, in “Khaybar” articleمراجعه نمایید.
)17. “Christian oasis of Khaybar” (Romani, 2008, 39

 .18بــرای مثــال ) (Sherbok, 2003, 49), (Drummond, 2005, 46), (Shahid, 1995, 322را
مالحظه نمایید.
 .19از مصادیــق برخــورد پیامبــر با مســیحیان ،میتوان بــه رویداد مباهله که آیه  61از ســوره آل عمران
در شــأن آن نازل گشــته اشــاره نمــود .مباهله به معنی درخواســت عذاب برای مخالــف در اعتقاد
اســت و به تمهید پیامبر(ص) و همراهنمودن حضرت فاطمه(س) ،حضرت علی(ع) و حســنین
(علیهما السالم) در مقابله و مناظره با سران مسیحی منطقه نجران و دعوت از ایشان برای مباهله
اطــاق میشــود کــه آنان با مشــاهده آیــات صدق پیامبر عقبنشــینی کــرده و پرداخــت جزیه را بر
مباهله برگزیدند( .تاریخ یعقوبی ،ص )83-82
 .20در صفحــات  52الــی 53کتــاب ،تعریــف موالــی در میــان اعــراب جاهلــی ارائه شــده و در ادامه
چنین آمده که پس از ظهور اسالم« ،این اصطالح اسیران آزاد شده ...و همچنین تازه مسلمانان،
بهویــژه ایرانیــان کــه از لحــاظ اجتماعی فروتر نگریســته میشــدند را نیز در بر میگرفــت. ...موالی از
ازدواج با اعراب و حق ارث محروم بودند».
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و مونوفیزیــت 21را ناشــی از «شــیفتگی و عالقــۀ وافــر بیزانســیها به مســیح

«رشــد و بالندگی در گرو پیشــرفت نبوده و منوط به پســروی یا همان طرح

شناســی» ) (20دانســته ،اما از اختالفات مشــابه در اجتماع مسلمانان به

و روش ســلفیه 28و بازگشــت به صدر اســام اســت» این در حالی اســت

«نفاق» تعبیر میکند) (63-57و در بحثی ،حضرت علی(ع) را متهم به

کــه جریان ســلفیه یک جریان خاص و انحرافی در اســام و با ریش ـههای

زندانی و زنجیر نمودن عایشــه مینماید (57).این در حالی اســت که به

وهابــی اســت .بررســی ارکان دیــن ،احــکام شــریعت و اصــول مذاهب

روایت اهل تســنن و تشــیع و حتی منابع غربی« ،پس از جنگ ،علی(ع)

چهارگانۀ اهل ســنت ،بخش آغازین فصل آخر را تشــکیل داده و سپس

با احترام با عایشــه رفتار کرد ،بهترین خانه در بصره را در اختیار وی نهاد

به فقه و حقوق ،علم ،عرفان و هنر کالسیک اسالمی پرداخته میشود.

و ســپس همــراه بــرادرش عبدالرحمــن بــن ابوبکــر و چهل محافــظ ]زنان[
پســین آن ،گزارشــی
بــه مکــه بازگردانــد» 22.بهرحــال فصــل مذکور و فصل
ِ

مبســوط از جریانــات پس از رحلت رســول اکــرم(ص) ،حکومت خلفای
راشــدین و رو یکارآمــدن امویــان ارائــه داده و بــا طــرح خالفــت عباســیان

بــه عنــوان عصر طالیی اســام ،گســترش جغرافیای اســام را در کــوردوا،
سیســیل ،مصــر و دیگــر مناطــق افریقا دنبــال مینمایــد .نیز در ایــن میان
بــا فراهمنمــودن تعــداد زیــادی از تصاویــر ،تنــوع فرهنگــی و در عین حال
انســجام خــاص این ســاختار باشــکوه را در معرض دیــدگان خواننده قرار
میدهد .البته نویسنده در توضیح برخی از این تصاویر دچار اشتباهاتی
نیز شــده اســت 23.با وجود این امر ،مهمترین ایراد مشــهود در این فصول و
ً
عمدتــا دیگــر بخشهای کتاب ،بر عدم ذکر مرجــع و مأخذ برای مباحث
اعتقادی و آراء نحلههای مختلف اســامی مترتب اســت که خواننده را
در میزان اعتبار اطالعات بهشــدت دچــار تردید مینماید .از جمله آنکه
«اســماعیلیه 24بــه عنــوان شــیعۀ افراطــی ،حضــرت مهــدی(ع) را آخرین
پیامبر میدانند») (63و یا در بیان مباحث کالمی در صفحۀ  91در ستون
اول ،معتزله 25را از انسانپنداری خداوند 26مبرا دانسته ،اما در ستون بعد
ایشــان را همچون شــیعه ،معتقد به تجســد 27و انســانانگاری خداوند در
ایــن دنیــا معرفی میکند .از دیگــر احکامی که مؤلف بــدون ذکر مرجع به
اســام منســوب نموده ،نیکشــمردن امر ،به قید معروفبودن آن و تسری
ایــن اعتبار به تمامی زمانها و مکانها اســت (161).نویســنده در همین
صفحــه پــس از بحثــی اجمالی در باب کتب ســتۀ اهل ســنت و اهتمام
مسلمانان در شناخت احادیث معتبر به این نتیجه میرسد که در اسالم
 Monophysitism .21فرقــهای اســت کــه معتقــد به تنها یک طبیعت الهی در حضرت عیســی(ع)،
ولی  Nestorianismمعتقد به وجود دو طبیعت انسانی و الهی در ایشان است.
 (Muir, 1924, 251) .22و همچنیــن (مــروج الذهــب ،ص  377و نقــش ام المؤمنیــن عایشــه در
تاریخ اسالم ،ص .)211
 .23برای مثال در تصویر صفحۀ  ،34پیامبر(ص) و صحابه را به اشتباه در مقابل یک قصر توصیف
مینماید که مسجد است و یا در تصویر صفحۀ  78از کتاب عجائب المخلوقات قزوینی ،مردی
شــاهد کشتهشــدن یک مار بزرگ اســت؛ در حالیکه در توضیح مؤلف ،مردی ناظر بر ساخت یک
بنا قید شده است.
 .24نویســنده با تفکیک شــیعه به ســه گروه ،اسماعیلیه را شــیعیان افراطی و از پیروان اسماعیل بن
جعفر صادق (ع) معرفی مینماید.
 .25مکتب اعتزالى فرقهای از فرق اســامی و دوره رونق آن در زمان خالفت مامون ،معتصم و واثق
بود .اساس عقاید آنان را رجحان عقل بر نقل تشکیل مىداد و از همینرو در تفسیر قرآن هر آیهاى را
که با عقل اعتزالى آنان مخالفت داشت ،تأویل مىکردند .گرایش آنان به مجاز ،استعاره و مباحث
لغوى نیز در همین راستا بود.
26. Anthropomorphism.

29

30

در بیان احوال علمی مســلمانان به ســه دوره تماس مســلمانان با یونان و
انتقال دانش اشاره شده و بر التفات برخی خلفای بغداد به آثار حکمای
یونــان و اهتمام مســلمانان ،بــرای ترجمۀ منابع موجــود در کتابخانههای
یشــود تا آنجا که انتســاب اکتشــافات به مســلمانان «توهم
دربار تأ کید م 
یشــود .در حقیقت مؤلف در سراســر کتاب بر آن
تاریخی») (178تلقی م 
است تا تأثیرپذیری مسلمانان را از غرب در زمینههای گوناگون از فلسفه،
علوم و طب تا هنر ،عرفان و سیاست به اثبات رساند .در صفحات 177
الــی  179بــا معرفــی برخی خلفای عباســی ،تدابیر ایشــان در جمــع میان
ِ
علم و حکمت ،مذهب و سیاســت را مرهون اقتباس الگوهای سیاســی
غربی میداند .برای نمونه اســتخدام مشــاور  -فیلسوف در دربار مأمون را
برگرفته از الگوی الکساندر  -ارسطو یا ژولیان  -تمیستوس 31برمیشمارد.
«خلیفــه حکومــت خو یــش را طبق مدل بیزانســی بیاراســت» ) (178و به
یشــدن مأمون طبق روایتی مســیحی خبر میدهد .در
دنبال آن از مسیح 
صفحات  180الی  185ضمن بررســی روند رشــد طب و پزشکی اسالمی
و مجاری ارتباط این حوزۀ علمی با اروپای غربی ،شکوفایی آن را مرهون
کشــف دنیــای هلنــی میدانــد« .دو پنجم الفهرســت اثر ابــن ندیم ترجمۀ
متــون یونانــی ،ترجمــۀ اکثر کتــب طب جالینــوس ]به عنوان زیرســاخت
طب اســامی[ توســط حنین بن اسحق ،عرب مســیحی نسطوری انجام
الحاوی رازی شــامل علوم یونان باســتان
یافتــه و بخــش قابــل توجهــی از
ِ

اســت .پزشــکی اســامی ریش ـههای عمیقــی در غــرب داشــت» .مؤلف
ضمــن تصر یــح به پیشــتازی شــرق در تأســیس بیمارســتان (اگرچــه ایدۀ
ساخت آن را نیز رومی میداند) و ارائۀ دلیل برای این تأخیر در اروپا تا قرن
پانزدهم ،یادآوری میکند که «بیمارستان اسالمی تنها به مداوای بیماران

غربی قــرون میانه هر
اختصــاص داشــت ،اما آسایشــگاههای بیزانســی و ِ

نیازمندی از جمله فقرا ،ناتوانان و زائرین را پناه میدادند»(185).

در ایــن راســتا حــوزۀ دیگری که صفحاتی چند از کتــاب به آن اختصاص
یافتــه ،عرفان و تصوف اســامی اســت .مؤلف بیان میکنــد که مقام فوق
العــاده منــزه و مطلــق خــدای اســام مجال ظهــور و بروز هیچ شــخصیت
متعالــی را نمیدهــد« .فاصلــۀ ســهمگین میان خــدا و انســان ...و توحید
28. Salafiyya.

 .29سلفیه بدعت یا مذهب ،محمدسعید رمضان البوطی ،ترجمه حسن صابری.
 .30حنفی ،مالکی ،حنبلی ،شافعی.

27. Incarnation.
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31. Julian the Apostate (4th century) and Themistius.

63

نقد کتاب اسالم :تاریخ و گنجینههای یک تمدن کهن

نقدوبرریسکتاب

انعطــاف ناپذیــر ...از اهمیــت رســول میکاهــد  ...و منجــر بــه پیدایــش
نحلههای بسیار متکثر تصوف شده ] ...تا آنجا که[ صوفی مدعی دریافت
مســتقیم وحی از خدا میگردد]...همچنین[ عشــق به معبود از ملحقات
بعدی به دین است  ...و سلوک عاشقانه صوفی با اسناد اسالمی در تقابل
اســت» 187)-(186 .بــه هــر تقدیر نویســنده پس از ایــن مقدمات مدعی
میشود که «تصوف اسالمی با ایدههای نوافالطونی 32و عرفان مسیحی به

کتابنامه
البوطــى ،محمــد ســعید رمضان؛ ســلفیه بدعت یا مذهــب؛ ترجمه حســن صابری؛
چاپ اول ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.1373 ،
عســکری ،ســیدمرتضی؛ نقش ام المؤمنین عایشــه در تاریخ اســام؛ جلد  ،3تهران:
انتشارات مجمع علمی اسالمی.1387 ،

بار نشســته اســت» (186) .آخرین مبحث ،هنر اســامی یا به تعبیر مؤلف

مســعودی ،علــی بــن الحســین؛ مــروج الذهب؛ جلــد 1و ،2تهــران :انتشــارات علمی
فرهنگی.1370 ،

ســازی  ...تصویرپردازی  ...و هنر فیگوراتیو 33ممنوع اعالم شــده اســت».

یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب؛ تاریخ یعقوبی؛ جلد  ،2بیروت :دار الصادر 1415 ،ق.

«هنر عربی» اســت که در آن «جایی برای انســان وجود ندارد  ...و مجسمه
) (189و هــر آنچه هســت «بر پایۀ مدلهای هلنی  -رومی و ســامی اســتوار
اســت کــه عناصــر ایرانی نیــز بــه آن افزوده شــده انــد» (66) .بدیــن ترتیب
زیباییشناسی مناسبترین مجالی ظهور را در پیچوشکنهای آرابسک

Ansari, Abdul Rahman (1982) Qaryat Al-Fau, A Portrait of Pre-Islamic

civilization in Saudi Arabia, Saudi Arabia: University of Riyadh.
Bloom, J. and Blair S. (2009) Grove Encyclopedia of Islamic Art, New

و نقشمایههای هندسی یافت که به تصریح نویسنده «برگهای استیلیزه

York: Oxford University Press.

آرابســک ملهــم از نقشمایههــای رومی و هلنــی  ...و بافتهای هندســی

Davis, S. et al (2009) A Companion to Aesthetics, Wiley Blackwell.

برگرفتــه از مدلهــای اخیــر بیزانســی و رومــی» ) (192تکویــن یافتهاند .این

Drummond, Henry (2005) Islam for the Western Mind: Understanding

در حالی اســت که دیگر محققین غربی اذعان دارند که «تصاویر انســانی
در ســرزمینهای اســامی در متــون غیرمذهبــی (از قبیــل ادبــی ،علمــی و
تاریخی) حتی در قرن نهم میالدی ]ســوم هجری[ وجود داشــته و در زمان

Muhammad and the Koran, Charlottesvill: Hampton Roads Pub.
Gierlichs, Joachim and Ute Franke (2012) Roads of Arabia: The Arche-

ological Treasures of Saudi Arabia, Wasmuth Publication.
Khan, Majeed (1993) The Origin and Evolution of Ancient Arabian

خالفــت عباســی رواج یافتــه اســت» 34و یــا به اســتناد آثار متعــدد هنری و

Scripts, Saudi Arabia: Ministry Education, Dept. of Antiquities and

نگارگری کتاب حاضر «بسیاری آثار هنری فیگوراتیو در
همینطور تصاویر
ِ
ً
35
ســرزمینهای اسالمی خصوصا ایران ،هند و افغانستان موجود است».

Museums.

بــا وجــود بهرهگیــری از تصاویــر بناهــای موجــود در ســرزمینهای شــرقی
جغرافیای اسالم ،در شرح آثار معماری اسالمی ،تنها نمونههای موجود در

Merkur, Dan (1993) Gnosis: An Esoteric Tradition of Mystical Visions

and Unions, State University of New York Press.
Muir, William (1924) The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall, Elibron
Classics.

سرزمینهای غرب اسالم گزینش و تأثیرات هنر هلنی و رومی بر این ابنیه

Palacios, Asin Miguel (1926). Islam and the Divine Comedy. Califor-

اشاره شده است .بنای عرب  -نورمن سیسیلی ،قبة الصخره در اورشلیم

nia: J. Murray Publisher.

و کاخهای زیســا و کیوبا از آن جمله اند« .در مســجد دمشق کاشیکاری و

Rice, Michael (1998) The Power of The Bull, London: Routledge.

شیشهنگار یها بر عهدۀ هنرمندان بیزانسی بوده»« (69, 195) ،قالع اموی

Romani, Francesca Romana (2008) Ancient Islam: History and Trea-

تقلیدی از مدل رومی  -بیزانســی کاســترا  ...و کاخ هشام در ساحل غربی
شامل عناصر (آبراهههای) رومی است(71)».

sures of an Ancient Civilization, Vercelli: White Star.
Saunders, J.J. (1978) A History of Medieval Islam, London: Routledge.
Shahid, Irfan (1995) Byzantium and the Arabs in the Sixth Century,

بدیــن ترتیــب کتــاب اســام :تار یــخ و گنجین ههــای یــک تمــدن کهن از
آنرو کــه زوایایــی از تمــدن شــکوهمند اســامی ،بهویــژه مناطــق غربــی
ایــن جغرافیــای پهنــاور را کاوش میکند قابل تأمل اســت ،امــا خوانندۀ

Dumbarton Oaks.
Sherbok, Dan Cohn (2003) Judaism, History, Belief and Practice, Routledge Companion.
Vaglieri, Laura Veccia (2005) Encyclopedia of Islam, ed. P.J. Bearman

محقــق میبایســت به مضامینــی که به صورت کمی یــا کیفی و آ گاهانه

et al. vol. 4, Leiden: E.J. Brill.

یــا ناآ گاهانــه از جریــان ایــن گزارش حذف یا بــدان افزوده شــده اند توجه

Watt, Montgomery (2000) The Cambridge History of Islam, Volume
1A, Cambridge University Press.

داشته و در کنار آن از دیگر منابع موثق بهره گیرد.
 .32فلســفه نوافالطونــی ()Neoplatonism ،آخریــن مکتــب فلســفه یونــان و متأثــر از آراء فلوطیــن
فیلسوف یونانی بود.
 .33هنــر فیگوراتیــو به آن دســته از آثار هنرهای تجســمی اطالق میشــود کــه در آن نمودی از دنیای
ً
واقعی وجود داشته باشد .این اصطالح عموما در مقابل هنر انتزاعی به کار میرود.
34. Bloom, 2009, 192 and 207.
35. Davis, 2009, 383.
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