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انتقال هنرهای صناعی 1سرزمینهای اسالمی از قرن چهارم ه.ق
2
به اروپای غربی در قرن دهم میالدی
ابوالقاسم دادور
پدیده عادلوند

*

**

چکیده

سرزمینهای اروپایی در قرون وسطی از جمله در قرن دهم میالدی قربانی بربریت ،جنگها ،غارتگریها و رقابتهای شوالیهها و طبقه
اشراف بودند و از امنیتی نسبی برخوردار نبودند .ایشان همواره سعی داشتند با تشکیل دولتهایی مستقل و جنبشهای دهقانی به دنبال
ایستادگی در برابر مهاجمان و شکست آنها از وضعیتی پایدارتر برخوردار شوند .مورخان از قرن دهم به آخرین دوره از «عصر فترت» یاد
میکنند .در این قرون اروپا به لحاظ اقتصادی ،سیاسی ،دینی و اجتماعی ،و وضعیت علمی و فرهنگی در شرایط نامطلوبی به سر میبرد.
این درحالی است که سرزمینهای اسالمی در قرن چهارم هجری دوره رنسانس و شکوفایی خود را میگذراندند؛ عصری که مسلمانان
در تمامی حوزههای تمدن (همچون علم ،فرهنگ ،صنعت و هنر) پرآوازه و صاحبنظر بودند.
پژوهشگران بیغرض حوزة تاریخ تمدن به ویژه تاریخ اسالم و اروپا همگی بر تأثیر دستاوردهای مسلمانان بر اروپا در حوزههای مختلف
از جمله هنر در قرن چهارم هجری تأکید میورزند .با این پیشزمینه مقالة پیشرو به دنبال ردیابی مصنوعات هنری در آثار موزهای و
کتب منتشره در دو حوزه تاریخ تمدن و تاریخ هنر با مسئله فقدان آثار تولیدشده توسط هنرمندان اروپایی قرن دهم میالدی با تأثیرپذیری
از هنر اسالمی قرن چهارم هجری مواجه شد .به دنبال پاسخگویی به این مسئله فرضیه مطرحشده در طول مقاله تقویت شد که آثار
اسالمی قرن چهارم هجری از طریق بازرگانی و هدایای خلفای اسالمی به پادشاهان ،اشراف و شوالیهها به اروپا در قرن دهم میالدی
منتقل شده است و هنرمندان اروپایی با توجه به شرایط نابسامان آن دوران تنها دریافتکننده و سفارشدهندة آثار بودند و به تولید آثار
با بهرهگیری از ویژگیهای اسالمی اهتمام نورزیدند.
واژگان کلیدی

هنر اسالمی قرن چهارم هجری ،اروپای قرن دهم میالدی ،انتقال آثار اسالمی ،هدایا و بازرگانی.

* .دکتری تاریخ تمدن ،دانشیار دانشگاه الزهرا ghadadvar@yahoo.com
** .پژوهشگر دکتری پژوهش هنر ،دانشگاه الزهرا ،عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی نظر .نویسنده مسئول 09122151405
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مقدمه

تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری در اوج شکوفایی به سر
میبرد به طوری که از آن به «رنسانس اسالمی» تعبیر میشود.
قلمرو تمدن مذکور در این دوره تا حدی گسترده است که عالوه
بر حکومتهای اسالمی در سرزمینهایی چون ایران ،مصر،
عراق و آسیای مرکزی بخشی از سرزمینهای غربی چون اسپانیا
(آندلس) و جنوب ایتالیا (سیسیل) را نیز در برمیگیرد .در این
قرن سرزمینها از وضعیت بسیار مطلوب معیشتی برخوردارند و
در حوزههای مختلف اعم از علم ،ادب ،فرهنگ ،هنر و سیاست
پیشرفته هستند .در مقابل از اروپای این زمان به «عصر فترت»
تمدن غرب یاد میشود که آخرین سده از دوره اول قرون
وسطی است .در این دوران اروپا در تقالی یافتن راه حلی برای
ثباتبخشی و آرامکردن نابسامانیهای موجود است.
اگرچه پژوهشگران بسیاری از تأثیر اسالم در قرن چهارم بر
غرب سخن میگویند اما مسئله اصلی تحقیق این است که در
همان سده با نمود این تأثیرپذیریها در خلق صنایع هنری توسط
صنعتکاران هنرمند غربی مواجه نمیشویم .از اینرو از اهداف
مقاله میتوان به بررسی نحوه تأثیرگذاری هنر اسالمی در قرن
چهارم بر اروپای غربی در همان قرن اشاره کرد و پاسخگویی به
این پرسش اصلی که نبود آثار هنری اروپایی متأثر از ویژگیهای
هنر اسالمی در قرن دهم میالدی به چه دلیل است؟
فرضیه

به نظر میرسد آثار هنرمندان سرزمینهای اسالمی در قرن چهارم
هجری که در کارگاههای سرزمینهای اسالمی تولید شده از راه
روابط بازرگانی و هدایا به اروپای قرن دهم میالدی منتقل و در
گنجینههای مسیحی نگهداری میشده است و هنرمندان غربی
در این قرن با توجه به نابسامانی شرایط جامعه از دستاوردهای
مسلمانان در خلق آثار هنری تأثیر نمیپذیرند.

...........................................................

پیشینه تحقیق

جهان اسالم به طرق گوناگون اروپای قرون وسطی را تحت
تأثیر قرار داده و این حقیقتی است که دانشمندان زیادی آن را
بررسی و تأیید و حاصل مطالعات خود را در کتابها و مقاالت
متعددی منعکس کردهاند .در وهلة اول پژوهشهای تاریخی و
هنری به تأثیر اسالم بر غرب در قرون اولیه به ویژه قرن چهارم
اذعان دارند اما با تدقیق در آنها با کاستیهایی روبرو میشویم
که بر ضرورت انجام چنین تحقیقی تأکید میورزد  :کتاب «تمدن
اسالمی در قرن چهارم هجری» نوشته آدام متز ( )1388مطالعة
جامعی است که اگرچه به وضعیت جنبههای مختلف تمدنی در
قرن چهارم از جمله بررسی وضعیت سیاسی و نحوه اداره امور،
مسایل مذهبی ،معیشتی و اقتصادی میپردازد ،اما در خصوص
وضعیت هنرها در این قرن تنها به گزارشی از وضعیت صنایع
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موجود و صدور برخی محصوالت به غرب بسنده میکند و نحوة
انتقال و تأثیرگذاری انواع هنر را دربرنمیگیرد.
در خصوص تأثیر هنر و تمدن اسالمی بر اروپای قرون وسطی
که قرن دهم میالدی را نیز شامل میشود منابع متعددی از
جمله کتاب «تأثیر اسالم بر اروپای قرون وسطی» نوشته
مونتگومریوات ( )1378از صدور دستاوردهای مسلمانان به
اروپای قرون وسطی سخن میراند ولی در این کتاب مشخص ًا
درخصوص نحوۀ تأثیرات آثار هنری سرزمینهای اسالمی در
قرن چهارم بر آثار هنری اروپا در این زمان سخنی به میان نیامده
است.
مح ّمد فنایى اشكورى ( )1389در مقاله «نگاهى گذرا به نقش
اسالم در تمدن غربى» يكى از عوامل شكلگيرى تمدن جديد
غربى ،به ويژه در ابعاد فلسفى ،علمى و صنعتى را تأثير غير
قابل انكار اسالم و تمدن اسالمى میداند .همچنین معتقد است
اشتراكات بنيادى بين ادیان آنها (یهودیت ،مسیحیت و اسالم) و
ريشههاى فلسفى مشترك بين اسالم و غرب (هردو ریشه در
تمدن یونان دارند) و حضور عناصر يونانى و توحيدى برگرفته از
اديان الهى در فلسفه اسالمى و غربى راه را براى تأثير فرهنگ
و تمدن اسالمى بر غرب در قرون وسطا هموار كرد .علمآموزى
بسيارى از محققان غربى در سرزمينهاى اسالمى و نزد عالمان
مسلمان ،آميزش مسلمانان و مسيحيان ،ترجمه آثار اسالمى از
عربى به التين و تجارت را شيوههاى گوناگونى میداند كه علم
و فرهنگ اسالمى از طريق آنها وارد دنياى غرب شد و اروپا را
دچار تحولى عميق و دورانساز كرد .ایناس حسنی )1389( 3نیز
در مقالة «راههاي انتقال و تأثير هنر اسالمي در اروپا» معتقد
است تمدن اسالمي از اواخر قرن يازدهم ميالدي راه خويش را به
غرب اروپا از طریق این سه راه عمده باز كرد؛ اول :اندلس ،دوم :
سيسيل و سوم  :سرزمينهاي خاور نزديك و جنگهاي صليبي
که با بررسی این راهها اهمیت آنها را در پيوند تمدني جهان
اسالم با اروپای غربی نشان میدهد .به طور کلی این مقاالت به
راههای انتقال علم و تمدن اسالمى به اروپا اشاره میکنند ولی در
خصوص آثار هنری و انتقال و تأثیرگذاری آنها به ویژه در قرون
مورد مطالعة این تحقیق سخنی به میان نمیآورند.
در مقابل با بررسی کتب مرجع تاریخ هنر از جمله «هنر در گذر
زمان» نوشتة هلن گاردنر ( )1384و «تاریخ هنر» نوشته ه.و
جنسن ( )1359متوجه میشویم این کتب تنها به توصیف آثار
هنری شاخص به ویژه معماری هر دوره پرداختهاند .در خصوص
قرن دهم میالدی نیز نمونهها در هر دو کتاب مشابه بوده و در
هیچکدام از تأثیر اسالم بر هنر غرب سخنی به میان نیامده است
و نویسندگان تنها به توصیف طرح و نقش و تکنیکها بسنده
کردهاند .در کتاب «تأثیر هنرهای اسالمی در تحول هنر اروپا»
که مجموعهای تصویری از انتشارات یساولی ( )1371است تنها
به گردآوری نقوش پرداخته و تحلیلی مقایسهای بر اثبات این
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تأثیرگذاریها وجود ندارد به ویژه آنکه ناشر کتاب تنها درصدد
تأکید بر جایگاه ایران در این تأثیرگذاریها برآمده است .دیوید
تالبوت رایس نیز در دو کتاب خود با عناوین «هنر بیزانس» و «هنر
اسالمی» به ترتیب تنها از تأثیرات اسالم بر اروپا از قرون  11به
بعد اشاره میکند و از تأثیرگذاری آن بر قرن دهم میالدی سخنی
به میان نمیآورد .در کتاب دوم نیز ضمن بررسی تاریخی هنر
سرزمینهای اسالمی تنها نمونههایی تصویری از هنر اسالمی در
اروپا را طی قرون مختلف معرفی میکند .این کتاب به نحوة انتقال
و چگونگی تأثیرگذاری آثار اسالمی بر هنر غرب اشارهای ندارد.
به طور کلی منابعی که در زمینه تاریخ هنر (اسالم-غرب) مورد
بررسی قرار گرفت تنها به توصیفات شکلی و نقوش و ویژگیهای
تکنیکی آثار در یک پژوهش تاریخی بسنده کردهاند و بررسی منشأ
تولید آثار و نقشمایهها را منحصر به ادوار شاخص میکنند؛ از این
رو همة دورهها را دربر نمیگیرند .در مقابل نیز منابعی که به تاریخ
تمدن و بررسی تأثیرات بین تمدنی مربوط میشود وجه بررسی آثار
هنری آنها مورد غفلت واقع شده و تنها راههای انتقال دستاوردهای
مسلمانان به دنیای غرب معرفی شد ه است.
این مقاله به دنبال اثبات فرضیه مبنی بر اینکه هنرهای صناعی در
قرن چهارم هجری تنها به عنوان یک کاالی تجاری و هدیه به
سرزمینهای غرب وارد میشده قصد دارد ضمن تشریح چگونگی
انتقال دستاوردهای هنری مسلمان در دوران مورد مطالعه،
نمونههایی از آثار منتقل شده را نیز به عنوان نمونه معرفی کند.
وضعیت اروپای غربی در قرن  10میالدی

وضعیت امپراتوری اسالمی در قرن  4هجری

گستره امپراتوری سرزمینهای اسالمی در قرن چهارم هجری
بسیار وسیع است " :خاندان بویه بر فارس و ری و اصفهان و غرب
ایران ،محمدبن الیاس در کرمان ،خاندان حمدان در موصل و دیار
بکر و شمال بینالنهرین ،محمدبن طغج ملقب به اخشید در مصر
و شام ،فاطمیان در تونس و مراکش ،عبدالرحمان اموی ملقب به
ناصر در اندلس ،ابوطاهر قرمطی در یمامه و بحرین ،دیلمیان در
طبرستان و گرگان ،نصربن احمد سامانی در خراسان و آل برید در
اهواز و واسط و بصره" (متز.)13 : 1388 ،
در این دوران با لقب "رنسانس تمدن اسالمی" علوم ،هنر و صنایع
مختلف در اوج بلوغ به سر میبرند" .در قرن چهارم هجری از
طرفی شاهد تجزیة یکی از بزرگترین امپراتوریهای قرون وسطی
یعنی خالفت عباسی ،و از طرفی ناظر تکوین و تکامل حکومتهای
محلی مقتدر در ممالک مختلف اسالمی هستیم .نتیجة امتزاج
تمدنهای قدیم و ظهور ظرفیتها و قابلیتهای اندیشگی و عملی
تمدن اسالمی در این قرن به نقطة اوج میرسد و نیازهای جدید
اجتماعی ،چارهگران و اندیشمندان را از سویی به احیای مواریث
قدیم و از طرفی به آفرینش طریقههای جدید در ادب و حکمت و
سیاست و مملکتداری و آداب معیشت و جنگ و عمران میکشاند"
(همان .)9 :
انتقال هنرهای صناعی اسالمی به اروپا

دانشمندانی چون «زیگرید هونکه»« ،مونتگومری وات»« ،گیپ»،
«ماکس میرهوف» و «واشنگتن ارومینگ» همگی بر تأثیر تمدن
اسالمی بر اندیشه ،تفکر و تمدن غربی صحه میگذارند .ایشان
راههای انتقال دستاوردهای مسلمانان به اروپا را از جمله جنگهای
صلیبی (حضور مسلمانان در اسپانیا و سیسیل و حضور اروپا در
مشرق زمین) در قرن  11میالدی که از طریق آن جذب فرهنگ
اسالمی شدند ،نهضت ترجمه و تحقیق کتب علمی ،سفرهای علمی
و بازرگانی و حضور زنان اسیر مسلمان و گسترش اقوام مغرب
اسالمی میدانند (کاشفی .)1384،اما نکتهای که باید به آن توجه
کرد توافق جمعی ایشان بر انتقال این دستاوردها پس از قرن یازدهم
میالدی است که در کتب و تحقیقات ایشان عمده تمرکزشان بر
قرن یازدهم به بعد است .اما همچنین باید درنظر داشت در قرون
پیشین به رغم جنگ و درگیریها ،تجارت و بازرگانی رایج بوده
که بر مبنای گزارش مورخان ،شماری از اقالم هنرهای صناعی از
سرزمینهای اسالمی و مراکز تولیدی آنها توسط تجار به اروپا وارد
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اروپا در سراسر قرن دهم میالدی از سوی متجاوزان و بربرها مورد
حمالت و تهدید قرار میگرفت .اروپا در قرن  10از جمله از سوی
مجارستانیهای بربر مورد تجاوز قرار گرفت (لنگلی.)7 : 1390 ،
در این دوران نظام فئودالیسم بر اروپای غربی حاکم بود و تالش
برای آزادی و رهایی از یوغ اربابها از مهمترین اقدامات به شمار
میرفت.
"در جوامع اروپایی در سدههاي میانه خاصه سالهاي  850م .تا
 1100م ،خشونت موج میزد و افراد به سختی میتوانستند امنیت
خود را حفظ کنند" (لوکاس .)466 : 1376 ،در مورد وضعیت اروپا در
این قرن ،مستشرق انگلیسی «الین پول» مینویسد " :اگر به تاریخ
گذشتگان ساکسون خود در قرن دهم نگاهی بیافکنیم میبینیم که
پدران ما در آن تاریخ کوخنشین بوده و از پوست حیوانات و برگ
درختان برای فرش استفاده میکردند و هنوز زبان ما تکامل امروز
خود را نیافته بود ،و خواندن و نوشتن منحصر به کشیشان و راهبان
بود" (آل علی.)4 : 1370 ،
"در قرن نهم و دهم میالدی ،همزمان با درخشش تمدن اسالمی
در آندلس ،مرکز علمی اروپا به شکل قلعههایی بود که صاحبان آنها
در حالت نیموحشی به سر میبرند و از اینکه دارای خط و سواد
نبودند احساس غرور میکردند  ...اروپا در قرن نهم و دهم میالدی

نه تنها در جهل و بربریت فرو رفته بود ،بلکه از برخورد با تمدن
اسالمی نیز واهمه داشت .سردمداران آنجا مردم را از قدرت سیاسی
اسالم برحذر میداشتند .پژوهشگران متعددی مانند ژربرت اوریالی
را که به مدارس مسلمان در اسپانیا راه یافته بودند ،متهم میکردند
به اینکه روح خود را به شیطان فروختهاند" (یعقوبی.)42 : 1380،
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میشدند؛ "پیوندهای دینی و مناسبات تجاری میان آفریقای شمالی
و بنادر مسیحی حوزة مدیترانه علیرغم جنگها و درگیریهای
پراکنده سدههای نهم تا یازدهم ،برقرار خویش استوار بودند"
(رازبهوی .)185 : 1379 ،جاناحمدی در کتاب «تاریخ تمدن و
فرهنگ اسالمی» به نکتهای مهم اشاره میکند " :طریق انتقال
هنر با راههای نفوذ موضوعات علمی تمدن اسالمی به اروپا متفاوت
بوده زیرا هنر دارای مفاهیم و تجلیاتی بود که در بسیاری از موارد
نیازی به ترجمه و برگردان نداشت .به همین دلیل به طور مستقیم
صنایع و مصنوعات و یا مضامین هنر اسالمی بدون کمترین دخل
و تصرفی به اروپا منتقل شد .تجار ،نخستین گروهی بودند که آثار
هنری را به اروپا منتقل کردند" (جاناحمدی.)228 : 1378 ،

...........................................................

هنرهای صناعی اسالمی قرن چهارم هجری در اروپای
غربی قرن دهم میالدی

با توجه به مطالب پیشین مبنی بر بازرگانی هنرهای صناعی
اسالمی و ورودشان به اروپا سعی شده از خالل گزارشهای
تاریخی ،اسنادی ارایه شود که فرضیه مقاله مبنی بر حضور و انتقال
آثار هنری اسالمی از قرن چهارم هجری به اروپا در قرن دهم
میالدی را تقویت مینمایند .همچنین نکته مهم این است که
نگارندگان از بررسی متون موجود با گزارشی مبنی بر تأثیرپذیری و
خلق صنایع هنری برگرفته از الگوی اسالمی مواجه نشدند .در این
قسمت مطالب عین ًا نقل میشود تا از هرگونه ظن دخل و تصرف و
سوء برداشت جلوگیری شود :
• "خلیفة بغداد در سال  906هدایایی شامل بیست طاقه پارچة
زربفت ،هفت شاهین ،هفت باز و یک چادر ابریشم با همة مخلفات
آن ،از یک شاهزاده اروپایی دریافت کرد("4رازبهوی.)186 : 1379 ،
• جانوران بیگانه قسم دیگر از هدایای شرقی است که مایة شگفتی
اروپاییان بود .در سال  906میالدی خلیفه قرطبه (کوردوبا) در
آندلس اسپانیا تعدادی شیر ،شتر ،میمون و شترمرغ که تا آن زمان
در شمال اروپا ناشناخته بودند ،به دربار اوتون 5پادشاه آلمان فرستاد.
این رسم در قرون بعد هم ادامه داشت .در مدینهالزهرا در قرن
دهم میالدی از باغ وحشی در این شهر سخن به میان آمده است.
همچنین داستانهای مربوط به جانوران مندرج در کلیله و دمنه ،که
اصل هندی دارند ،در اواخر قرن دهم میالدی در جنوب ایتالیا از
عربی به یونانی ترجمه شده بود (نک .همان).
اگرچه این نوع هدایا در زمره هنرهای صناعی نمیگنجند اما به نظر
میرسد ارسال حیوانات در قرون مختلف به عنوان هدایا و تالش
برای شناخت ابعاد جانورشناختی حیوانات از خالل ترجمه کتب
نقشی بسیار مهم در گرایش به طبیعتگرایی هنرمندان اروپایی
داشت؛ "هنرمند اواخر قرون وسطی با لذت به نظاره جزییات واقعی
طبیعت میپردازد" (کالرک )25 : 1370 ،و طبیعتگرایی را وارد
نقاشی قرون وسطی میکند البته تأثیر آن در دوران گوتیک بسیار نمایانتر
است.
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• "یکی از فرماندهان موسوم به المنصور ( )980-1002به
جنگجویان مسیحی تحت امرش  2285قطعه تیراز 6در رنگها
و طرحهای گوناگون داد .وی علیرغم خصومت نسبت به
حاکمان اسپانیایی شمال احترام زیادی برای حضرت مریم [قائل]
بود ،و پس از محاصرة شهر لئون تعدای طیلسان 7و آویزی که
نشان خانوادگیاش را مینمایاند به کلیسای آنجا تقدیم کرد"
(رازبهوی" .)187 : 1379 ،اولین بار در سال  934میالدی بود که این
رسم در میان مسیحیان باب شد و آن زمانی بود که یک پارچه طراز به
یک دیر در گالیسیای اسپانیا پیشکش شد" (.)Wiener, 2002: 238
• "در ایامی که المنصور چنین هدایایی را پیشکش میکرد،
مسیحیان اسپانیا از فن ابریشمبافی چندان بیخبر نبودند ،چراکه
جماعتی از بافندگان در سدة دهم چرخهای خود را در والدساز واقع
در لئون به کار انداخته بودند .اما اینان که از آندلس به این مکان
پناهنده شده بودند به هیچ وجه نتوانستند چنان صنعتی را که با
زنگیان مغرب رقابت کند رونق بخشند ،زیرا که لباسی [که] مقامات
کلیسا برای کفن و دفن میخواستند بالاستثنا از مصنوعات اسالمی
بود" (همان .)187 :
• "از قرن چهارم ه .به بعد کار تاجرانی که کاغذ اسالمی را به
همراه فنون ساخت آن به امپراتوری بیزانس و دیگر نواحی اروپای
مسیحی صادر میکردند ،پر رونق بود" (شارب.)5 : 1382 ،
• "مصنوعات عاجی شرقی در زمان فاطمیان [ ]909-1171مانند
گذشته در غرب خواستار زیادی داشت" (کونل.)68 : 1347 ،
• "نویسندگان مسلمان در قرن دهم میالدی در نوشتههای خود
از رابطة تجارتی بندقیه [ونیز] ،آمالفی ،پالرمو و مسینا [چهار شهر
ایتالیا] با مسلمانان شمال افریقا خبر میدهند .کشتیهای اعراب
اسالمی که حامل پردههای ابریشمی گرانقیمت و پارچههایی برای
زینت کلیسا ،پارچههای سیاهرنگ ،جبههای بسیار زیبا به رنگ نیلی
از شهر قیروان در تونس ،از شوش واقع در خوزستان و جابس در
تونس بودند ،به طرف اروپا میراندند.
• اجناس ملل کشورهای اسالمی ،راه شهرهای مونت کازینو [از
شهرهای ایتالیا] را درپیش میگرفتند و در دیرها و کلیساهای
شبه جزیرة آپنین [در ایتالیا] جای میگرفتند که امروزه هنوز قابل
رؤیتند" (همان .)68 :
• "درسال  ،962که نوردونوی چهارم پادشاه گالیسیا در قرطبه به
دیدار سلطان حکم دوم رفت ،خرقة سرخی آراسته به تزیینات و
کمربندی از طال مزین به یاقوت و مروارید به عنوان هدیه دریافت
کرد" (رازبهوی.)187 : 1379 ،
• «ابراهیم ابن احمد طرطوشی» حاکم قرطبه در سال 973م .در
بازدیدش از ماینتس ،شهری در اروپا ،با سکههایی روبه رو میشود که
تاریخ ضرب  301و  302هجری دارند و مینویسد " :من حدس میزنم
اینها سکههای نصرابن احمد سامانی است" (هونکه.)48 : 1370 ،
"لباسهای ابریشم و حریر که در آندلس تولید میشد در قرن دهم
در اروپا شهرت فراوان داشت" (آل علی.)258 : 1370 ،

Vol.12/No.32/Spring 2015/Transfer of the Handicrafts of Islamic lands from.../97-106

نمونه آثار اسالمی در گنجینههای مسیحی

آنچه امروز از نمونه آثار منتقل شده به اروپا میتوان یافت در
گنجینههای مسیحی نگهداری میشوند که شاید ریشه در همان
قدرت کلیسا در قرون وسطی داشته باشد که همه چیز حتی هدایا
و کاالهای وارداتی میتوانست تحت سیطره و مالکیت آنها باشد.
در بررسی منابع تاریخی و مقاالت مورد مطالعه دقت شد آثاری
معرفی شوند که در آنها اشارهای مستقیم به حضور آنها در اروپا
در قرن مورد نظر داشته باشند .اما نکتهای که نباید از نظر دور
داشت ضعف مستندنگاری به دنبال عدم توجه مورخین هنر و
باستانشناسان به مقوله انتقال آثار است .چراکه در خصوص این آثار
الزم است دو تاریخ ،یکی تاریخ و محل ساخت اثر و دیگری تاریخ
انتقال و محل آن ذکر میشد تا استناد به آن خالی از اشکال باشد.
اما متأسفانه این نقیصه در شرح این آثار چه در منابع داخلی و چه
در منابع خارجی دیده میشود و تنها تاریخ ساخت اثر به طور دقیق
ذکر میشود و دقیق ًا معلوم نیست این آثار در چه زمان مشخصی به

تصویر .1ابریق العزیز باهلل .گنجینه سن مارک ونیز .قرن دهم میالدی.

Fig. 2. Ewer. Treasure of St. Denis in Paris. Tenth century AD.
Source: www.iosminaret.org

مأخذ www.qantara-med.org :

Fig. 1. Aziz Billah ewer. Treasure of St. Mark in Venice. Tenth century AD.
Source: www.qantara-med.org

............................................................

تصویر .2ابریق .گنجینه سنت دنیس پاریس .قرن دهم میالدی.
مأخذ www.iosminaret.org :

اروپا منتقل شدهاند .از آنجا که هدف در این قسمت معرفی تکنیک
آثار نبوده لذا آثاری معدود با برخورداری از ویژگیهای موردنظر این
مقاله معرفی میشود.
در قرن دهم میالدی تنگهای دستهدار کریستال ممتاز مزین به
تصاویر پرندگان یا حیوانات تخیلی به عنوان یکی از مهمترین
فراوردههای هنر فاطمی در سرزمینهای غرب حضور داشت" .این
قطعات در دوره بین سالهای 973م .و 982م .به گنجینههای
کلیساهای اروپایی وارد شدهاند" (اتینگهاوزن و گرابر.)247 : 1381 ،
یک ظرف در گنجینه سن مارک ونیز وجود دارد که به گواه خط
نوشته آن (بركه من اهلل لإلمام العزيز باهلل) متعلق به سده دهم
میالدی است (رایس)101 : 1375 ،؛ (تصاویر 1و .)2
از دیگر آثار که همچون تنگهای دستهدار سنگ بلور راه به
گنجینههای کلیساهای جامع غرب راه پیدا کردند منسوجاتی
هستند که به عنوان «طراز» شهرت دارند .این بافتهها خطنوشتهای
دارند که یا نام خلیفه اسالم را عرضه میکنند و یا آنکه وقف در
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راه خدا بوده است .به عنوان مثال «پوشش سنت آن» در واکلوز
خطنوشتهای دارد که نشان میدهد در دمیاط واقع در ناحیه دلتای
نیل در  907 -906م( .دوران فاطمی) بافته شده است (همان )106 :؛
(تصویر .)3اگرچه نمونههای زیادی از پارچههای طراز وجود دارد اما
به دلیل ضعف مستندنگاری که پیشتر صحبت آن به میان آمد از
ارایه آنها خودداری شد.
«علیرضا طاهری» در مقاله «نقوش"حیوان-گیاه" در هنر ساسانی
و تأثیر آن بر هنر اسالمی و هنر رومی وار فرانسه» اشاره به ظرف
نقرهای مربوط به قرن دهم در اروپای مرکزی میکند .نگارنده مقاله
در خصوص منشأ تولید این ظرف دو احتمال را مطرح میکند :

...........................................................

تصویر .3پوشش سنت آن .دوره فاطمی907-906 .م .مأخذ  :رایس.107 : 1375 ،

Fig. 3. Cover of its tradition. Fatimid period. 906-907 AD.
Source: Rice, 1996: 107.
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 )1این ظروف در کارگاههای ایران درست شده و سپس از طرق
مختلف هدایا ،غنیمت ،کاالی تجاری یا غیره به آنجا رفته است و
 )2در کارگاههای محلی تولید شده است که البته نگارنده با احتمال
اول موافقتر است (طاهری.)46 : 1389 ،
از آنجایی که این ظرف از مجارستان کشف شده و مجارها قبل از
اینکه توسط اوتوی اول سرکوب شوند در قرن دهم قومی متجاوز
بودند لذا بعید به نظر میرسد چنین ظرفی با چنین تکنیک باالیی
در ساخت و تزیین توسط ایشان تولید شده باشد .نگارندگان این
مقاله نیز با احتمال اول موافق هستند (تصویر.)4

تصویر .4سینی نقرهای قرن دهم میالدی ،اروپای مرکزی ،مجارستان.

مأخذ :

depts.washington.edu
Fig. 4. Silver tray of the tenth century, Central Europe, Hungary.
Source: depts.washington.edu
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نتیجهگیری

به گواه آثار و تحقیقات پژوهشگران تاریخ هنر و تمدن ،تأثیر اسالم و هنر آن بر اروپای قرون وسطی انکارناپذیر است .اگرچه در بسیاری
از قرون این دوران تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در همان قرن به وقوع میپیوسته و بسیاری از تحقیقات و مقاالت وجود دارد که به مطالعه
تطبیقی آنها به ویژه در خصوص بررسیهای تکنیکی و نقشمایههای آثار هنری پرداختهاند ،اما در خصوص آثار هنری اسالمی در قرن
چهارم هجری و مقایسه آن با آثار هنری اروپا در همان قرن یعنی قرن دهم میالدی تحقیقی صورت نپذیرفته و حتی اشارهای نیز به آنها
نشده است .با بررسی وضعیت اروپا در قرن دهم میالدی که از وضعیتی ناپایدار و هرج و مرج رنج میبرد تصور وجود کارگاههای تولید صنایع
هنری که هنرمندان بخواهند اصولی را در خلق آثار هنری از سرزمینی دیگر همچون سرزمینهای اسالمی مورد محاکات قرار دهند تقریب ًا
بعید به نظر میرسد؛ چنانکه نگارندگان این مقاله با توجه به منابع موجود و قابل دسترس حتی یک نمونه مصداق پیدا نکردند.
در کتب و مقاالت بیشماری تنها به تأثیر آثار اسالمی در قرن چهارم بر اروپا بدون ذکر مصداقهای آن اشاره میشود اما این تأثیرپذیریها
در قرون بعدی نمود پیدا میکند که به احتمال میتواند با وضعیت نابسامان اروپا در قرن دهم و در مقابل ،وضعیت پایدار قرون بعدی در
ارتباط باشد .درواقع در اروپای غربی قرن دهم کشمکش بر سر قبول برتری سرزمینهای اسالمی در حوزههای مختلف وجود دارد و تنها از
قرن یازدهم به بعد است که تمایل به بهرهگیری از دستاوردهای مسلمان در سطح خلق آثار هنری به وجود میآید .آثار هنری اسالمی قرن
چهارم هجری به صورت هدایا و از راه تجارت راه خود را به اروپای غربی باز کردند و بسیاری از آنها در گنجینههای کلیساهای مسیحی
نگهداری میشدند و تا امروز نیز همچنان باقی هستند.
همچنین در بین متون مورد بررسی نشانی از محاکات در خلق هنرهای صناعی اسالمی میان صنعتگران اروپایی وجود ندارد و ترجیح
پادشاهان ،اشراف و شوالیهها بر استفاده از آثاری است که در سرزمینهای اسالمی تولید شدهاند .نکته حایز اهمیت این است که میتوان
گفت آثار اسالمی در قرن چهارم از طریق تجار و هدایای خلفای اسالمی به سرزمین غرب راه یافتند و دیگر راههای انتقال همچون ترجمه
کتب و جنگ به ویژه جنگهای صلیبی از قرن یازدهم به بعد و آن هم در سایر حوزهها بوده که مؤثر است .در قرن چهارم هجری پارچههای
طراز و ابریشمی ،پوشش کفن ،شیشه و تنگهای بلور کوهی و ظروف نقرهای از جمله آثار اسالمی است که در قرن دهم میالدی به اروپا
راه یافتند و میان طبقات باالی جامعه اروپای آن دوران پرطرفدار بودند.
پینوشتها

 .1منظور نگارندگان این مقاله از هنرهای صناعی ،آن دسته از صنایع دستی است که تولید آنها ابتدا مبتنی بر صنعت و به دنبال آن تأمین نیاز بوده و در وهلة بعد خالقیت و ذوق به
آنها وجهة هنری بخشیده است .به عبارت دیگر تولیدکنندة این آثار در پی خلق اثر هنری به معنای امروزی نبوده که تنها تکیه بر ایده و خالقیت هنرمند داشته باشد.
 .2این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی کالسی دوره دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا مبنی بر تأثیر هنر اسالم و غرب در قرون متقارن است که هر قرن به یکی از دانشجویان
واگذار و مقرر شد تنها به بررسی همان قرن پرداخته شود .این نوشتار قرن چهارم هجری /دهم میالدی را مورد بررسی قرار داد بدون آنکه بخواهد از تأثیرات دورههای پیشین و
تاثیرگذاری بر قرون بعد سخن به میان آورد.
« .3ایناس حسنی» نویسنده کتاب «أثر الفن االسالمی علی التصویر فی عصر النهضه» (اثر هنر اسالمی بر نگارگری در عصر رنسانس) است که در سال  2005توسط انتشارات
دارالجیل للنشر و الطباعه و التوزیع به چاپ رسیده است .مقاله راههاي انتقال و تأثير هنر اسالمي در اروپا ترجمه فصل سوم از این کتاب تحت عنوان «طرق انتقال و تاثیر الفن
االسالمی در اروبا» است.
 .4به نظر نگارندگان جمله باید «به یک شاهزاده اروپایی داد» ترجمه میشد زیرا این اشیاء ،کاالهایی مربوط به سرزمینهای اسالمی هستند.
" .5اوتوی اول آلمانی با مجارها مبازه کرد  ...قبایل مجارستانی که در قرن دهم روانة اروپا شدند ،نزد اوتوی اول ،پادشاه آلمان رفتند ( .)912-973در سال 962م.

............................................................

زمانی که پاپ او را به مقام امپراتوری مقدس روم معرفی کرد ،اوتوی اول جانشین شغلمون و قلمروش در اروپای غربی به امپراتوری مقدس روم شناخته شد"
(لنگلی .)7 : 1390 ،چارلز بزرگ یا شلغمون ( )742-814امپراتوری بزرگی را تشکیل داد که قسمت اعظم خاک کشورهای فرانسه و آلمان کنونی را در بر میگرفت .او یک رهبر
مسیحی بزرگ و جنگجوی ماهری بود (همان).
 .5تیراز یا طراز كلمه عربي بوده كه در اصل از واژه پارسي ترازيدن (سوزن دوزي كردن) نشأت گرفته است ،براي تشريح لباس ،رداي تجليلي يا رداي عزت و افتخار بكار مي رفته
است .طراز به كتابت و خطي گفته ميشود كه نساجان بر پارچه مينگارند و به سبب همين حاشيه كتيبهاي ،پارچه آن به طراز معروف شده است .طراز نوعي پارچه بود كه حاشيهاي
مشتمل بر نوشته ،به صورت بافته يا گلدوزي شده آن را زينت ميداد و در لباس ديوانيان و دستگاه امرا و سالطين از آن به وفور استفاده ميشده است (علينژاد اسبوئي.)71 : 1390 ،
 .6نوعی از رداء که عربان و خطیبان و قاضیان بر دوش اندازند (سایت لغتنامه دهخدا).
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Transfer of the Handicrafts of Islamic lands from the fourth century AH to
Western Europe in the tenth century AD
Abolghasem Dadvar*

Abstract

Padideh Adelvand**

Medieval European territories were the victims of barbarism, wars, rivalries and Competitions of knights and nobility
in the tenth century and did not have the relative safety. They always tried to establish independent states and peasant
movements to resist the invaders and defeat them in order to enjoy a stable condition. Historians remind the tenth
century as the last period of “Recess”. Europe had adverse conditions economically, politically, religiously, socially,
culturally and academically in these centuries. Since the Islamic lands spent Renaissance and their prosperity in the
fourth century, this period is interpreted “Islamic Renaissance”. The period that the Muslims in all areas of modern
civilization (such as science, culture, industry and the arts) were renowned and expert. Impartial researchers in the
field of the history of civilization, especially the history of Islam and Europe emphasize on the impact of Muslims’
achievements on Europe in various fields such as art, in the fourth century AH. With this background, the paper sought
to trace the artifacts in the museum’s works and books published in the field of history of civilization and history of art
and faced with impressibility of Islamic art of the fourth century AD. Hence, the paper aims to examine the influence
of Islamic art in Western Europe in the fourth century and answer to the question that what is the reason of the lack
of European art works influenced by the characteristics of Islamic art in the tenth century. The works and research
of scholars of art history and civilization is a witness of influence of Islam and its art on Medieval Europe. Although
the impact and the impressibility are occurred in many centuries and there are many researches and articles that have
focused on comparative study of them in particular regarding technical studies and Motifs of artworks, but there has
not been a research about Islamic artwork and its comparison with Europe artwork in forth century and it has not been
even mentioned. Studying the status of Europe in the tenth century AD that suffered from unstable and chaotic status,
the imagination of the existence of art manufacturing workshops almost seems unlikely that artists want to resemble
the basics in creating artworks from the another land such as Islamic lands. The authors of this article did not find a
true example according to the available resources. The impact of Islamic works on Europe in the fourth century is
mentioned in many books and articles, but these impressibilities can be utilized in the next centuries that will likely be
associated with poor state of Europe in the tenth century and in contrast its stable condition of following centuries. In
fact, there was the struggle over the superiority of the Islamic lands in various fields in the tenth century in Western
Europe and only from the eleventh century onwards, the utilization of Muslims achievements in the creation of
artworks is created. Islamic artworks from the forth century went to Western Europe by trade and many of them were
kept in treasures of Christian churches and have remained until now. In addition, there is not any sign of resembling in
studied texts in creating Islamic handicrafts between European artisans and the preference of kings, nobles and knights
is to use the works that have created in Islamic lands. It is important to note that the Islamic works were transferred to
the west by businesspersons and the gifts of Islamic caliphs in the forth century and other ways of transferring such as
translation and war, especially the Crusades were effective in the eleventh century and onwards. Silk fabrics, Shroud
cover, glass and crystal bowls and silver dishes are Islamic works in the forth century that were transferred to Europe
I tenth century and were popular among the upper classes of Europe. Therefore, it seems that the Islamic works of the
fourth century AH are moved to Europe in the tenth century AD by commercial and the gifts of the Islamic Caliphates
to kings, nobles and knights.
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