
مقدمه
عرص اسالمی در سال622 میالدی و با هجرت پیامرب اسالم، حرضت محمد )ص(، از 
مکه به مدینه آغاز شد. در مدت زمانی کمرت از یک قرن پس از وفات پیامرب)ص( 
در ســال 632 میالدی، گسرته قلمروی اســالم رسزمین هایی از اسپانیا در غرب تا 
افغانســتان و شــامل هند در رشق و مرزهای چین را در بر می گرفت. چند قرن 
بعد، جوامع اســالمی نسبتا بزرگی حتی در مناطق گسرتده تری از دنیای قدیم بنا 
نهاده شد که از آفریقا تا جنوب رشقی آسیا در آن سوی اقیانوس هند و از آنجا به 
سمت شامل تا چین امتداد داشت. بنابراین متدن هایی با زمینه مذهبی، فرهنگی، 

تاریخی و هرنی بسیار متفاوت زیر پرچم اسالم متحد شدند. 
در تاریخ این جوامع، هرن و معامری اسالمی از سنت های هرنی امپراطوری هایی 
تاثیر پذیرفته است که با آنها در متاس بوده اند، همچنانکه سبک های محلی نیز 
بنا به نیاز آیین جدید،خود را تطبیق و دوباره شکل داده تا بن مایه های فلسفی 
و مذهبی )اســالمی( را جایگزیــن منایند. این تعامل از طریــق ارتباطات تجاری 
تقویت می شد و نه فقط فرهنگ مادی دنیای اسالم بلکه فرهنگ های پیشین که 
فرهنگ اســالمی در آنها ریشه دوانده بود را نیز غنی می کرد. در ادوار نخستین، 
هرنهای دنیای اســالم ارتباط تنگاتنگی با سبک های رایج دوره های قبل از اسالم 
یعنی  بیزانس در غرب و ایران ساسانی در رشق داشتند. اما همزمان با به قدرت 
رســیدن خلفای عباســی در اواسط قرن هشتم میالدی ، آنها  به سوی قالب هرنی 

کامال مستقلی پیش رفتند. 
با ایجاد این چنین زمینه ای اســت که  اصطالح »هرن اســالمی« نخستین بار برای 
توصیف تولیدات هرنی هرنمندان مســلامن که به سفارش حامیان مسلامن انجام 
می شد،مورد استفاده قرار گرفت )گرچه، تولیدات هرنی بسیاری به شیوه اسالمی 
به دست هرنمندان غیر مسلامن یا برای غیرمسلامنان در گسرته قلمرو پهناور اسالمی 
خلق شــده است(. هرن اسالمی بازتاب دهنده تنوع جغرافیایی رسزمین های اسالم 
اســت که شــامر زیادی از گونه های هــرنی از معامری گرفته تــا تولید کتاب و 
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سطح جهان تبیین می مناید.  

1. The Arts Of Islam
2. Ragers. J.M

ترجمه: رضا مهـدوی* / کوروش مقصودی**

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



هرنهای تزئینی از قبیل شیشــه گری، فلزکاری، سفالگری، 
جواهرسازی و نساجی را تحت پوشش قرار می دهد. 

این هرن را بدان جهت »اســالمی« مــی گویند که واژگان 
هرنی آن تا اندازه ای ریشه در اندیشه فلسفی مسلامنان 
دارد. تا اندازه ای، این روح و اصول مذهبی اسالمی است 
که به نوع بیان خالقانه)هرنی( مردمان مســلامنان شکل 

داده است.
یکی از خصوصیات بارز هرن اســالمی نقشــی اســت که 
در تزئینات معامری مثل شیشــه،  درودگری، کاشــیکاری 
و موزاییکهــای رسامیک، ســنگ کاری، گچربی و مقرنس 
کاری هــای بــا شــکوه ایفا می کنــد. ایــن خصوصیت 
منعکس کننده نقش مهم معــامری دینی در فرهنگهای 
اســالمی اســت. در متام این هرنها خوشنویســی عنرصی 
مهم محســوب می شــد. قرآن به زبان عربی نازل شــده 
بــود و ]به خط عربی[ کتابت می شــد و طبیعی بود که 
آیات قرآنی و متون عربــی باید وحدت روحانی و اعتبار 
منحرص به فردی به اشیایی که بر روی آنها نقش می بستند، 
ببخشــند. یکی دیگر از صفات ممیزه هرن اسالمی  و یکی 
از آشناترین مشخصه های آن، استفاده گسرتده از تزئینات 
پیچک شــکل، نقوش اسلیمی، نقوش هندسی  و طرحهای 

درهم تنیده است.
برخالف تصور عامه، به تصویر کشیدن نقوش انسانی نیز 
نقش مهمی در هرن اسالمی ایفا می کند. اگرچه بر اساس 
احادیث - سنت عملی و گفتارهای حرضت رسول)ص(- به 
تصویر کشیدن اشخاص انسانی و حیوانات ممنوع است، این 
قانــون به هــرن غیر مذهبی ترسی پیدا نکرده اســت. لذا 
اگرچه تقریبا در رسارس جهان از این نوع تصویرسازی برای 
تزئین مســاجد و قرآن ها پرهیز می شد، اما آثار فراوانی 

در هــرن و معــامری غیر مذهبی اســالمی 
وجود دارد که تصاویر اشــخاص انســانی و 

پرندگان و جانوران  در آنها منایان است. 
تا همین اواخر به اشتباه اینگونه می پنداشتند 
می شــد که رشــد و توســعه هرن اسالمی 
در قــرن هجدهم و یا اوایــل قرن نوزدهم  
میــالدی متوقف گردیده اســت. این تصور 
ناشی از مشاهده افول آفرینش های هرنی 
)جهان اســالم( در مواجهه با توسعه روابط 
تجــاری و دیپلامتیک فزاینــده بین اروپا و 
دنیــای اســالم در آن زمان اســت. اما این 
دیــدگاه،  گرایش هــای احیاگر)اســالمی( 
قوی را که معرف ویژگی های بســیاری از 
فرهنــگ های دنیای اســالم قرن نوزدهمی 
بود نادیده می گیرد و از عملکرد بســیاری 
از هرنمنــدان فعالی که به نحــو غیر قابل 
انکاری با ســنت های گذشته ارتباط دارند، 

چشم پوشی می کند.

تزئینات: دینی و غیر دینی
در هرن اســالمی به ندرت  مرز دقیقــی بین هرن مذهبی 
و هــرن غیر مذهبــی وجود دارد. با این وجود دســت كم 
تفاوتهایی حداقل، مابین تزیینات اماکن مذهبی و تزیینات 
مورد اســتفاده در قرص ها و ساختامنهای حکومتی وجود 
دارد.  با این حال در آرایش هر دو نوع این اماکن، متامی 
انواع ســطوح تزیینی اعم از ســطوح نقاشی شده یا نقش 
برجســته های کم عمق،  نقش بارزی را ایفا می کنند. به 
باور نویســندگان غربی قرن نوزدهم، هرن مشــبک کاری، 
خصوصا مشبک کاری هندسی تقریبا یکی از خصوصیات 
بارز تزیینات اســالمی است. اگرچه هنوز هم هرن مشبک 
کاری مشــخصه بــارز تزیینــات در اســپانیا و مغرب به 
حســاب می آید )نام عمومی منطقه ای در شــامل غرب 
قاره آفریقا متشــکل از کشــورهای مراکش، الجزایر و لیبی(، 
این عنرص هرنی در بسیاری از فرهنگهای دیگر و دوره های 
تاریخی حضور نداشــته است. عنرص رایج تر، پیچکهای برگ 
دار یا اسلیمی، به همراه برگها یا نیم برگهای کنگره دار)شبیه 
برگ نخل( اســت که مناســب هر دو نــوع ترکیب بندی 
دوبعدی و ســه بعــدی اســت. از اوایل قــرن چهاردهم 
میــالدی نــوع متفاوتــی از پیچکهای برگدار بــا مجموعه 
ای ازگلهای نیلوفر و ابرکهــای پیچان چینی)تصویر1( در 
تذهیب نســخ خطی پدیدار شد که قابل انطباق با نقوش 
مورد اســتفاده در طیف وســیعی از منســوجات است 
)تصویر2(. شــایان توجه است  که تزیینات چینی یاد شده 
در خود چین کمرت به منزله مشــخصه هرن مسلامنان این 

کشور محسوب می گردد.
یکی از مواریث مهم هرنی که برای ســنت حامســی هرن 
اســالمی غرب آسیا بجای مانده اســت، موضوع نزاع بین 
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حیوانــات و یــا بین یــک قهرمان و یک حیــوان یا  پرنده 
اهریمنی می باشــد که ما از هرن ســومر و بابل با آن آشنا 
هســتیم؛ صحنه هایی مثل یورش شــیرها به طعمه،حمله 
سیمرغ به اژدها، شــیرجه زدن عقابها به سوی خرگوشها. 
هیوالهایی که گهگاه در هرن تزیینی اسالمی ظاهر می شوند، 
اسفنکس ها، عفریت ها و گریفون ها )شیردالها( به  این 
ســنت هرنی تعلق دارند.اینها میراثی از  اساطیر یونان و 
به هامن اندازه اساطیر آسیای غربی هستند، که بعدها با 
بسیاری از هیوالها و حیوانات افسانه ای چینی غنا یافتند. 
البته باید توجه داشــت که این تنها شکل این عنارص بود 
که مورد اقتباس مسلامنان قرار گرفت نه مفاهیم و معانی 
اولیــه آنها. یکی از مشــخصه های برجســته تزیینات در 
هــرن دینی که در تذهیب قرآن ها به  یک مشــخصه بارز 
تبدیل شــده است، چیزی اســت که اغلب آن را تجرید یا 

انتزاع)abstraction( مــی نامند3؛ یعنی رصفا منایش 
نقشــامیه های )موتیف های( نظم یافته 

گل و برگ، مشــبک های هندسی 
یا کتیبه هــای تزیینی به جای 

یا  ترســیم واقــع گرایانــه 
طبیعت گــرای آنها.  اگر 

تجرید یــا انتزاع را به 
این معنی بگیریم که 
این نقــوش،  عموما 
تصاویــر  حکــم  در 
انسان هایی هستند 
کــه تعمداً از صورت 

حقیقــی خــود خارج 
اینکــه  و  انــد  شــده 

تصــور شــود تجرید یک 
فراینــد یک طرفه   اســت، 

این اصطــالح می توانــد گمراه 
کننده باشــد. تقریبا به هامن تعداد، 

اشکال انتزاعی دیگری مربوط به موجودات 
جاندار وجود دارنــد. گاهی اوقات از تجرید برای توضیح 
اهمیت کتیبه های عربی در تزیین آثار هرنی اســتفاده شده 
است اما تجرید یا انتزاع اصیل از طریق حذف عمدی یا سهوی 
خصوصیات عرضی می توانسته از این هم بسیار فراتر رود.  بر 
ظروف از نیشابور مربوط به قرون 10 و 11 میالدی كه كتیبه 
دارد گاه شــکل حروف آنقدر تغییر یافتــه  که به طرح های 
تکراری که قابل خواندن منی باشند مبدل گشته اند.)تصویر4( 
شگفت این که به نظر می رسد که هدف انتزاع و تجرید، 

حذف کامل مفهوم کلامت می باشد. 
گرایش به خارج کردن مفهوم اصلی یک موتیف،  مشخصه 
تزیینات شــبه چینی فرهنگهای اســالمی رشقی ادوار بعد 
نظیــر دوران مغولهــا، تیموریــان، صفویــان، عثامنیها و 
مغولهــای هند می باشــد. ابتدا آنها به نشــانه تبعیت و 

فرمانــربداری ایلخانــان از خانهای بزرگ کــه تحت عنوان 
سلسله یوآن در شــامل چین حکومت می کردند،  طرحهای 
هــرنی چینی را بطور کامــل اعم از طرحهــای  جاندار و 
بــی جان اقتباس کردند. با این حال این نقشــامیه ها آنقدر 
با الگوها و طرحهای جدید ترکیب شدند که در نهایت هیچ 
ارتباطی با نقشــامیه های  نخستین  نداشــتند. در طی این 
فرایند تکامل، اهمیت موتیف های اصلی  به خصوص مفاهیم   
ضمنی آنها )البته اگر اصال آن مفاهیم درک شــده باشند( به 

طور کامل از دست رفت.  
فرایند معکوس انتزاع و تجرید، جان بخشیدن به اشکال و 
فرمهای انتزاعی اســت، خصوصا نوشته هایی که در تزیین 
آثار فلزی مرصع کاری شــده خراسان و بین النهرین اواخر 
قرن 12 و اوایل قرن 13 میالدی به کار رفته اســت. که در آنها 
انتهای قســمت های باال رونده حروف نوشته شده شکل رس 
انســان را به خود می گیرند)تصویر3(. اگرچه از 
رس پرندگان و اژدها ها نیز اســتفاده 
شــده اســت. این روش رسمی 
را برقرارکــرد کــه تــا زمان 
افــول مکتــب فلزکاری 
شــامل  در  موصــل 
اواخــر  در  عــراق 
قرن 13 به حیات 
ادامــه داد.  خود 
این  بــود  ممکن 
حروف که عموما  
متون ســاده دعا 
و نیایــش اســت، 
صحبــت  مشــغول 
کردن بــا یکدیگر و یا 
حتــی جنگ تــن به تن 
باشــند، رصف نظر از اینکه 
قابلیت خوانده شدن را داشته باشند 
یا نه. جان بخشیدن به نوشته ها اختصاص 
به هرن اسالمی ندارد؛ این نوع آرایه ها در دستنوشته های 
لبته  نــد. ا التیــن، عــربی و ارمنــی نیز یافت شــده ا
منشأ اولیه نوشته های اسالمی همچنان مبهم باقی می ماند. 
زیرا هیچگونه منونه و الگوی اولیه از آنها شناخته نشده است 
و هیچ یک از نویسندگان مسلامن معارص ذکری از منشا آنها 
به میان نیاورده است. همچنین در این دوره ترکیبهای آرابسک 
پیچان )اســپیرال( همراه با رس حیوانات و پرندگان که برخی 
اوقات به نام طوماریهای وق وق )waqwaq scroll(هم نامیده 
می شوند، دارای اهمیت می باشند. این نوع آثار ممکن است 
الهام گرفته از »درخت سخنگو« )waq waq tree( مربوط به 
ادبیات افسانه ای یونان باستان باشند  که اسکندر در اواخر عمر 
خــود با آن برخورد می کند که مرگ قریب الوقوع او را پیش 

بینی می کند )داستان عاشقانه اسکندر(. 
تصویر 2

تصویر 3

3. اگر چه بیشرت مسترشقان تجرید و انتزاع را یكی می پندارند، این دو واژه مفاهیم متفاوتی دارند. تجرید از ریشه َج َر َد است و بیشرت به بعد فراغت از 
زمان و مكان چیزی نظر دارد و گاه در حكمت معانی وسیعی می یابد. اما انتزاع از ریشه َن َز ع به معنای قطعه قطعه كردن چیزی است، كه این مفهوم 

بیشرت با Abstraction هم معنا است و بر بعد ظاهری و فرمی اشیا ناظر است. غالبا در هرن اسالمی تجرید به كار رفته است نه انتزاع.
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کتیبه های قرآنی
کتیبه های قرآنی در هرن اســالمی بر طبق موضوعشــان 
کاربردی شده  اند، مثل آیه ای از سوره نور که چراغ مسجدی 
را بــا آن تزیین منوده اند)تصویر 5( و یا آیه ای از ســوره 
انبیا که بر روی مالقه نقره ای آب مربوط به دوره عثامنی  
نقش بسته است، که می گوید » و ما هر چیز زنده ای را از 
آب آفریدیــم« . عالوه بر این  برخی اوقات هنگام انتخاب 
نوشته ای قرآنی جهت تزیین، محتوا و موضوع آیات جزو 
مالحظات ثانویه بوده است. به طور مثال طرح روی کاسه 
های نیشابور بیشرت با توجه به طراحی حروف منت انتخاب 
شده است تا بر اساس معنی و محتوای نوشته. شایان ذکر 
اســت که بیشرت نوشته هایی که برای تزیین این کاسه ها 

به کار گرفته شــده اند غیر قرآنی هستند، 
و وجود برخی آیات قرآنی در میان 

اســتثنا محسوب  آنها نســبتا 
می شــوند. علت این امر 

شاید این باشد که اشیا 
در  دایــام  مرصفــی 

خطــر از بین رفنت 
هســتند و ممکن 
اســت اســتفاده 
از آیــات قرآنــی 
در تزیینــات آنها 
موجــب  غفلتــا 

بــی حرمتــی بــه 
متــون مقدس  این 

شــود؛ فرشــهایی که 
در طرح آنهــا از آیات 

قرآنی اســتفاده می شــد 
رصفا باید بــرای آویزان منودن 

به عنــوان محراب قابــل حمل، مورد 
استفاده قرار می گرفتند نه به عنوان زیرانداز 

مناز )سجاده(. 
خصوصــا از قرن 13 میــالدی، برخی از آیــات قرآنی نیز 
بــه خاطر خاصیت طلســم گونه آنها انتخــاب و بر روی 
طلســمهای محفــوظ درون یک قــاب نقره ای نوشــته می 
شــدند و برای محافظت شــخص )از چشــم زخم و بالیا( 
به دســتار)عاممه( یا کمربند او متصل می گردید. بیرقهای 
عثامنیها نیز دارای طومارهای کاغذی بودند که آیات محافظ 
قرآنی بر روی آن نوشــته شده و در داخل غالف هایی قرار 
می گرفتند که به وسیله آنها به حاشیه پایین بیرق متصل 
می شدند.عمال نیازی به تزیین این گونه نوشته ها نبود و 
در حقیقت خوانایی این نوشــته ها اهمیت بسیار کمرتی 

نسبت به خاصیت حفاظت کننده آنها داشت. 

هرنهای درباری اسام
ویرانــی های ناشــی از قرنها جنــگ، مهاجرتهای مردم و 
بالیــای طبیعی به این معنی اســت که ابتــدا به گنجینه 
های کلیســاها و قرصهای اروپایی راه یافتند. در حالیکه 
فاتحان صنــعتــــــگران مـــــاهر را از شهرهایی که تاراج 
می کردند اخراج می منودند تا در پایتختهای جــــــــدید 
خودشــــــان کــــــار کنند، کارگـــاه های ســلطنتی نیز 
صنعتگــران و هرنمنــدان رسارس دنیای شــناخته شــده را 
به ســوی خود جلب می کردند. وقتی که شــکل ظاهری 
کتابها نیز بــه اندازه محتوای آنها در بــا ارزش بودن آنها 
اهمیــت پیدا می کرد، عالوه بر آن کتابخانه های ســلطنتی 
هــم که طیــف وســیعی از متخصصــان را به اســتخدام 
خــود درآورده بودنــد، نیز اهمیــت پیدا 
کردند )بر خــالف اروپای قرون 
وســطی کــه کتابخانه های 
کلیســاها  و  ها  صومعه 
در آن اهمیــت پیــدا 
در  کردنــد(؛  مــی 
کتابخـــانه  ایــن 
ســلطنتی   هــای 
خوشــنویسـان، 
تذهیــــبکاران، 
و  نقاشـــــان 
بــا  صحافــان 
همکاری یکدیگر 
را  شــاهکارهایی 
کردند  مــی  تولیــد 
که به نوبه خود  اشــیا 

بسیار ارزشمندی بودند.
کارهــای  معمــوال  دربارهــا 
مشابه مجموعه داران را انجام می 
دادند. از شــارملانی گرفته تا هارون الرشید، 
از مغولها گرفته تا خاندان مدیچی، همه حاکامن تراز اول 
از دارایی و ثروت برای منایش عظمت و جالل و افزایش قدرت 
و پرســتیژ خویش و مبهوت کردن ماملک تحت سلطه خود 
استفاده می منودند؛ خزانه ای آکنده از یادگارها و دارایی های 
منقول شــاهانه ای که میراث سالطین پیشین است، غنایم و 
هدایای فراوان، مجموعه هایی از پرندگان عجیب و غریب و 
خارجی، شاهین و حیوانات شکاری؛ اصطبل هایی مملو از 
اســبهای اصیل؛ رصدخانه ای با ابزارآالت نجومی پیرشفته؛ 
مبلامن گرانبها و یا صندوقخانه ای مملو از پارچه ها و لباسهای 
بســیار زیبا و فاخر )چــه برای پوشــیدن و چه به جهت 
خلعت بخشــیدن به خدمتگزاران(. هم اکنون تنها  بخش 
کمی از این نشــانه های شــکوه و جــالل امپراطوریهای 
تصویر 5اسالمی باقی مانده است و بیشرت دانسته های ما از طریق 
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توصیفاتی اســت که در گزارش های بجای مانده از قرون 
وسطی به دســت ما رســیده اند. این گزارش ها جزییات  
هدایــای فراوان و باورنکردنی  را که شــاهزادگان دریافت 
كردند و یا اشیا بسیار گرانبهایی که جمع آوری می کردند را 

در اختیار ما قرار می دهند.
در میان پیرایه های درباری خلفای عباسی در قـــــــرن 9 
میالدی، قرآنی بود مشهور به اینکه خلیفه »عثامن« آن را  
كتابت كرده اســت. همچنین بخشی از یک قرآن دیگر که 
آن هم به عثامن نسبت داده می شد و به دقت پوشانده شده 
و در اتاق مخصوصی در مسجد جامع کوردوبا نگهداری می شد 
و در روزهای جشن دو نفر به همراه صفوف منظم شمع 
به دست به طرف محراب مسجد حمل می شد و در آنجا 
بــر روی رحلی ویژه قرار مــی گرفت و در حضور خلیفه 

برای جمعیت منازگزاران خوانده می شد. 
شــکوه و تجمــل متظاهرانــه دربــار 

بغداد و سپس رواج آن در سایر 
قرصهــا در رسارس ماملــک 

اروپای  نظر  در  اسالمی، 
و  شــارملانی  دوره 

جانشینان وی نشان 
گویایــی  از  جالل 
رشق  عظمــت  و 
بــود که تــا زمان 
مســتقیم  متــاس 
با دربارهای  اروپا 
اســالمی در عرص 

در  امپراطوریهــا 
میــالدی   15 قــرن 

ادامــه داشــت.  یکی 
از منودهای مشــهور این 

کاخ  در  عظمــت  و  شــکوه 
عباســیان در بغداد، درختی نقره 

ای بــود که بر اســاس توصیفات ســفیر  
امپراطور بیزانس، کنســتانتین پورفیروجنیتوس در سال 

917 میالدی، در میان حوض بزرگی از جیوه درخشان قرار 
داشــته که با تندیســهایی از نیزه داران سوار بر اسبهایی 
با پوششــهای ابریشــمی زربافت، احاطه شده بود. شاخه 
های طالیی و نقره ای آن به همراه رسشاخه ها و برگهایی 
به رنگهای درخشــان، در حالیکه پرندگان کوچک و بزرگ 
نغمه رسای مکانیکی طالیی و نقره ای بر روی آن  نشسته 

بودند، هنگام وزیدن نسیم به تالطم در می آمدند. 
بسیاری از هرنمندان استادکار مشغول به کار در کارگاه های 
دربار، خصوصا جواهرسازان و نقره کاران، مسلامن نبودند 
بلکــه از ســایر اقلیتهای مذهبی بودند کــه »اهل کتاب« 
نامیــده می شــدند. در میــان آنها یهودیان و مســیحیان 
اهمیت بیشرتی داشتند. اگر چه اولین کارفرمای آنها دربار 

بود، اما برای هر کســی که به اندازه کافی ثرومتند بود که 
بتواند آنها را به خدمت بگیرد نیز کار می کردند. برخی از این 
استادکاران از میان فرهنگهایی با سنتهای ملی قوی برخاسته 
بودنــد، مثل ارمنیها و گرجی هــا. در نتیجه کاری که اینها به 
دربارهای اسالمی عرضه می كردند کمی متفاوت از کاری بود 
که برای کلیساهای جامع و کلیساهای کوچکرت خود انجام می 
دادنــد )تصویر 6(. عالوه بر ایــن،  ارمنی ها هامنقدر که در 
امپراطوری مغول و حتی رسزمینهای رشقی تر اهمیت داشتند، 
به هــامن اندازه در ایــران و آناتولی نیــز دارای اهمیت 
بودند. جواهر سازان و نقره کاران مبانند همکاران خود در 
اروپای معارص آن زمان یعنی قرون وسطی و رنسانس، جزو 
متحرک ترین استادکاران هرنمند بودند )به نقاط مختلفی 
سفر می کردند( و کارشان برای گنجینه های قرصها منتج 
به ایجاد ســبکی بین املللی)در جواهرسازی( می 
شد. ســبک التقاطی )گلچین كردن از 
ســبکهای مختلف( هیچ مرزی 
برای خــود منی شــناخت؛ 
جهــــانگیر،  ســـــالیق 
مغــول،  امپراطــور 
بسیار شــباهت به 
رودولف  ســالیق 
دوم امپـــــراطور 
هابســــــــبورگ  
آنهــا  داشــت و 
اشــیای  هــردو 
گرانبهای مشــابه 
ای را جمــع آوری 

می كردند. 

تولید و نوآوری
اســالم،   تاریــخ  رسارس  در 
هرنهای درباری دست در دست 
هم بــا صنایــع تولیــد انبــوه از قبیل 
ســفالگری و شیشه گری رشد و توســعه پیدا کردند. 
تــا اندازه ای،  بــازار هم، الگوی کارگاه های ســلطنتی را 
پذیرفت و  آن را با رشایط تولید انبوه و تقاضای گســرتده 
عمــوم ســازگار نكردنــد. اما  هرنمنــدان دربــاری نیز با 
الگوهای نوآوریهای صنعتی جدیدآشــنا شــدند و سپس با 
پاالیش این الگوها، آنها را با ســالیق حکام اسالمی منطبق 
و ســازگار منودند، مثل ســفالگری با رنگهای آبی و سفید 
عثامن ایزنیک که جانشــینی بســیار ارزشمند برای ظروف 
چینی بود)تصویــر 7(. این صنایع بیشــرت مجبور بودند تا 
به خاطر مــواد اولیه در بازار با یکدیگــر رقابت کنند که 
البته همیشــه هم موفقیت آمیز نبود و بستگی زیادی به 
میزان در دسرتس بودن این مواد در منطقه داشت. مثال به 
طور شــگفت آوری به نظر می رسد که شیشه برای مدتی 
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تصویر 7

تصویر 8

طوالنی در قســمت های بزرگی از دنیای اسالم تولید منی 
شــده است و باید از اروپای مدیرتانه ای، مشخصا از ونیز 
وارد می گردیــد؛ درحالیکه ظروف چینــی هیچ وقت به 
طــور کامل جایگزین اســالمی رضایتبخشــی پیدا نکرد و 
همیشه به مقدار روزافزونی از خارج به دنیای اسالم وارد 

می گردید. 
پیرشفت در تولید سفال لعابدار، منجر به انقالبی اجتامعی  
با پیامدهای خیلی مهم شد. هامنقدر که لعاب دهی سفال 
موجب جذاب تر شــدن ظاهر آن می شــد، باعث کاهش 
میزان تخلخل بدنه ســفال نیز مــی گردید و لذا به میزان 
قابل توجهی به  موارد اســتفاده و کاربرد ظروف ســفالی 
می افزود. همچنین پخت ســفال در درجه حرارت باالتر،  
به طور محسوسی دوام سفال را  افزایش می داد. این قبیل 
نــوآوری ها منعکس کننده تاثیــر ارتباطات تجاری ایجاد 
شــده به وسیله جاده های کاروانی در رسارس دنیای اسالم 
و وجود بازارهای بــزرگ در مکه و مدینه بود که پذیرای 
زائران ســاالنه اماکن مقدس اسالمی است.  عالوه بر این،  
افزایش تخصص در تکنولوژی کوره موجب تشویق توسعه 
تولید ســفالینه های انحصاری محلی گردید، مثال  ظروف 
لعابی قرون 9 و 10 میالدی در بین النهرین که به مناطق 
دور دست تا چین صادر می شد  و در قرون بعد  این کاال 
در متام این رسزمینها از اســپانیا گرفته تا رشق ایران مورد 
تقلید قرار گرفت و الهام بخش ماجولیکای مرغوب )نوعی 

کاشی ایتالیایی( ایتالیای دوره رنسانس گردید. 
اگر چــه می توان درباره تفاوت حامیــت دربار از هرن و 
توســل هرن به بــازار آزاد  به راحتی اغراق كرد، بســیاری 
از فرهنگهای اســالمی بر هر دوی اینها تکیه داشتند. یک 
تصویر ســازی تجاری نسخه های خطی در شیراز در قرن 
16 و 17 میالدی بوده اســت، آنطور که در جواهر االخبار 
بوداق قزوینی )77-1576میالدی(  توصیف شده است : 

در شــیراز تعداد زیادی کاتب خط نســتعلیق وجود دارد 
کــه کار یکدیگر را کپی می کنند و شناســایی کار هر یک 
را به تنهایی غیر ممکن می ســازد. زنان نیز کاتب هستند 
و حتی اگر بی ســواد باشــند باز  از روی کارها رونویسی 
می کنند انگار که نقاشــی می کشــند ... در این شهر در 
هر خانه، زن نســخه نویس، شــوهر نقــاش یا مذهب و 
پرس صحاف اســت. بنابر این هر نوع کتابی می تواند در 
یك خانــواده تولید گردد. اگر کســی بخواهد هزار کتاب 
تذهیب کاری شــده فراهم آورد این کار ظرف یک ســال 

امکان پذیر است.
بیشــرت این چنیــن کارگاه ها تجــارت خانوادگی کوچکی  
بودند که از پدر به پرس منتقل می گشت. حاصل کارشان 
عموما کیفیتی متوسط داشت چرا که تهیه مواد و مصالح 
گران قیمــت در مقادیر زیاد و نگهداری موجودی زیادی 
از کاالی آماده برای فروش، مشکل بود . اگرچه کارگاه های 
بزرگــرتی هم بودند که کارهایــی در حد و اندازه کیفیت 

کارهــای درباری عرضه می كردنــد، مثل قرآنی که احتامال 
برای شــاه تهامسب  تهیه شــده بود )تصویر 8( که هیچ 
رقم یا شناســنامه کتاب بر روی آن نیســت اما زمانی در 
کتابخانه شــاه جهان، امپراطور مغول هند )حکمرانی بین 
سالهای 58-1628 میالدی( نگهداری می شد و یا آثار کاتب 
و تذهیب کاری به اسم روزبهان که کارهای رقم دار او در 
دوره زمانــی حداقل از 1514 تا 1547 میالدی به  چشــم 
می خورند. اگرچه نباید قابلیت خود این چنین هرنمندانی 
را برای رو برداری از نســخه های اصل  دســت کم و ناچیز 
شــمرد، اما ایــن امکان نیز وجود دارد کــه از روی کاغذ گرته 
برداری تهیه شــده توسط یک استاد، اســتفاده می كرده اند.  
ممکن اســت که او اســتاد یکی از کارگاه هــای هرنی با 
تعداد زیادی از کارآموزان بوده که کار تذهیب را از روی 
الگوی اســتاد انجام می داده اند اما در نهایت کارشان را 

رقــم منی زده اند. بنابر ایــن از نیمه اول قرن 16 میالدی، 
نقاشــی تجاری شیراز نسخه ای محلی از مکاتب پایتختی 
در تصویرســازی و تذهیب کتاب بــوده که مطابق »یک 
رسی قواعد ســنجیده و آزموده شــده)از سوی هرنمندان 

دربار(« تولید می شده است. 
کارگاه هــای هــرنی دربــار، خصوصا بــرای تولید اجناس 
تجملی مناسب بودند، نظیر اجناسی که از مصالح گرانبها 
ســاخته می شد و یا ســاخت آن نیاز به استادکاری بسیار 
ماهر داشت که بتواند کارهای سخت و پر هزینه مثل کار 
بر روی فلزات گرانبها و یا حکاکی بر روی سنگهای سخت 
را عهده دار شــود. مترکز زدایی در تولیــد برخی از صنایع 
مجلل مثل فرشبافی که با مصالح کم بهاتر ساخته می شدند 
و فنون تولیــد آن دارای پیچیدگی کمــرتی بود،راحت تر 
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صورت می گرفت. در میان ایالت عشــایری غرب آناتولی، 
یوروک که تولیدکنندگان اصلی فرشــهای اوشــاک در دوره 
عثامنــی بودند، بافــت فــرش کاری غیر تخصصــی بود. 
متامی مراحل تولید، از پرورش حیوانات، ریســیدن و رنگ 
کردن پشــم گرفتــه تا بافت محصول نهایی می توانســت 
در خانواده انجام شــود. نقش بازرگانان نیز ســفر از یک 
محل مســکونی بــه  محل های مســکونی دیگــر بود و 
باعث تضمین فروش تعدادی از فرشــها می شدند. اگرچه 
با قضاوت از روی ســیاهه هــای مربوط به  گواهی حرص 
وراثت در ایتالیای معارص با دوره یادشــده،  واضح اســت 
که ابعاد فرشها استاندارد بوده است، اما هیچ گواهی دال 
بر اینکــه الگوهای به کار رفته در بافت فرش اســتاندارد 
بوده اند یا اینکه تولید فرش متمرکز بوده باشد، به دست 
نیامده اســت. البته به نظر می رســد طرحهــا و تصاویر 
بــه کار رفته در بافت فرشــهای بزرگ که بــه تعداد روز 
افزونــی در ترکیه دوره عثامنی قرن 16 تولید می شــدند، 
از طرف قرص در اســتانبول برای منطقه اوشاک فرستاده 
می شــده اند.)تصویر 8(. رویه مشابهی نیز باید در ایران 
دوره صفوی وجود می داشــته، جایی که استفاده از مواد 
و مصالح عالی تر مثل ابریشــم و نخهای ســاخته شده از 
فلــزات گرانبها  باعث مداخله دربار در امر تولید می شــده 

)تصویر 9( و  اجرای نقشــه های پــرکار و ظریف مطابق با 
ســلیقه دربار موجب ارســال طرحهــا و تصاویر از طرف 
آنها)برای بافندگان( می شد. با این همه به نظر منی رسد 
کــه کارگاههای فــرش بافی بطور کامل ارتبــاط خود را با  

ریشه های اصیل محلی خود بریده باشند. 
بازمنایی پیکره

دربــاره منایش هرنی انســانها و حیوانــات در فرهنگهای 
اســالمی بارها بحث و مناظره شــده و علت آن نیز واضح 
اســت، زیرا اســالم در بین ادیان یگانه دینی اســت که به 
شــارعان  و حکامی الهی نقش مهمی در قضاوت در مورد 
هرن پیکرمنا داده است. البته قضاوت در خصوص درست یا 
نادرست بودن آن از نقطه نظر اعتقادی نه از نظر کیفیت 
خوب یا بــد اجرای هرنی به عنوان یــک قاعده کلی، این 
بحث در ارتبــاط با فرهنگهای اولیه در رسزمینهای مرکزی 
اسالم موضوعیت داشته و غالبا،  رویکردها و دستاوردهای 
فرهنگهای ادوار بعد و دورتر از رسزمینهای مرکزی اســالم 
نادیده گرفته شــده و همچنین شواهد فراوان موجود در 
ادبیــات و هرن اســالمی که موید قــدر و ارزش یافنت هرن 

پیکره منا است.
گرایــش بــه تحریــم حکاکــی و پیکرتراشــی، از زمــان 
موســی)علیه الســالم( و ده فرمــان او در ادیان توحیدی 

تصویر 9 تصویر 8
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وجود داشــت چون تصور می شد این کار زمینه مساعدی 
بــرای بت پرســتی فراهم می كند. البتــه علت اصلی این 
مخالفت این نبود که ممکن اســت  این پیکره ها مؤمنین 
را وسوسه کنند تا در مقابل آنها تعظیم منایند، بلکه خلق 
چنین آثاری به معنای عبور از محدوده انســانی و تجاوز 
بــه حدود الهی بود. در منت قرآن نص رصیحی در مورد حرام 
بودن نقاشــی پیکره منا وجود ندارد،  امــا در قرن های بعد 
یعنــی قــرون 7 و 8 میالدی  برخــی از احادیث پیامرب که 
مخالف نقاشی پیکره منا بود مورد توجه قرار گرفت، مانند 
نهضت شامیل شکنی  بیزانس در قرن 8 میالدی که گرایشی 
به تحریم نقاشــی شامیل های دینی ایجاد شــد و متعاقبا 
به تحریم ترســیم هر نوع نقاشــی پیکره منا  منجر شــد. 
اولین مجموعه از احادیث که متضمن ضدیت با نقاشــی 
است، روایاتی در کتاب صحیح است كه عامل وحکیم بزرگ 
الهیات قرن 9 میالدی، »بخاری« ،گردآوری كرده که در آن 
به رصاحت  نقاشــی پیکره منا به طور کلی  )و نه مشخصا 
نوع مذهبی آن( تحریم شــده اســت. هر چند دالیلی که 
او بر طبق آنها نقاشــی را تحریم می کند،متعدد است اما 

استثناهایی نیز قایل می شود. 
یکی از ویژگیهای برجســته این روایــات مخالفت آنها با 
نقاشی سه بعدی منا می باشد، یعنی  نقاشی ای که دنیای 
طبیعی را به شیوه واقع گرایانه تقلید می کند. عدم تایید 
نقاشــی ســه بعدی منا منحرص به اسالم قرن 9 میالدی 
منی شــود. امروزه بســیاری از مردم نقاشــی سه بعد منا 
)trompe l’oeil( را بــه دیده تحقیر می نگرند، زیرا حتی 
اگر واقعا قصد فریبی هم درکار نباشــد، این نوع نقاشی ها 
بیهــوده دعوت به تجربه ای می مناینــد که منی تواند به 
حقیقت بپیوندد )خطای چشــم(. این طــور نبود که این 
تعصب علیه ســه بعد منایی های فریبنــده امری جهانی 
باشد، حتی در عرص»بخاری« این مخالفت همگانی نبود. 
نویسندگان مسلامن با بسیاری از حکایات و قصه های  باستانی 
که نقاشی سه بعد منا را تحسین می کردند، آشنایی داشتند. 
در ایــران، ویژگی های واقع منای نقاشــی و پیکرتراشــی  
مالک برتری اثر هرنی شــناخته می شــد. بــرای مثال، در 
گــزارش یکی از هیأت های منایندگی  تیموری که به چین 
اعزام شــده بودند و از طریق آســیای مرکزی و شــامل چین 
عبور می کردند، تعریف و متجید زیادی درباره مجســمه ها 
و نقاشــی هایــی وجــود دارد که در طــی راه  در معابد 
بودایــی به آنها برخورد کــرده بودند. علت این تعریف و 
متجیــد زیــاد این بوده کــه از نظر آنها  ایــن آثار به نحو 
شگفت انگیزی واقع منا بوده اند.  در حکایتی  مشهور که 
در داستان اســکندر در خمسه نظامی آمده است، روایت 
می شــود چگونه مانی)بنیانگذار تاریخی بدعت مانویت، 
و اســتاد افســانه ای نقاشــی در روایات ایرانی(  نیرنگ 
نقاشــان چینی را تالفی می کند. آنها بــا قرار دادن تخته 
ســنگی بلورین در رس راه وی که به شکل یک گودال آب 

با امواج کوچک و برگ درختان بر ســطح آن نقاشی شده 
بود، باعث شده بودند تا مانی بیهوده سعی کند از آن آب 
بنوشد. به انتقام این کار، مانی به نحو شگفت انگیزی سگ 
مرده ای را بر روی  هامن تخته ســنگ کریســتالی نقاشی 
کرد و نیز با نقاشــی کرمها و حــرشات در حال لولیدن بر 
روی جســد ســگ آن را کامل کرد تا بدینوســیله به سایر 
مسافران هشدار داده و مانع از فریب خوردن آنها شود.

با فرض جدی بودن سختگیریهای بخاری و اهمیت رشعی 
کتاب صحیح تا به امروز در بســیاری از جوامع اســالمی، 
ممکن اســت تصور کنیم که نقاشی در این رسزمینها چیز 
کمیابی اســت. با این وجود نقاشــی بعنوان منبع انبساط 
خاطــر و تعلیم با دیــد مثبتی مورد اســتقبال قرار گرفته 
است. هامنطور که نظریه پرداز بزرگ ادبیات در قرن 11 

میالدی، عبدالقادر جرجانی می گوید: 
»مهارت همراه با ظرافت  و خالقیت زبردستانه هرنی در 
تجسامت )شــاعرانه( که شنوندگان را مسحور و مجذوب 
می کند و تشبیهات و استعارات تجسمی که باعث هیجان 
ممدوحان این اشــعار می گردند، هامن تاثیرات مشابهی 
را روی روح می گذارند که طرحها، نقاشی ها، حکاکی ها 
و مجسمه های خلق شده توسط هرنمندان ماهر بر روی 
روح  بیننده این آثار ایجاد می کنند. این آثار نیز به مانند 
اشــعار تحسین برانگیز هســتند و روح هنگام مواجهه با 
آنها در تجربه برصی جدیدی ســهیم می گردد که ســابقا 
برای او  ناشناخته بوده است و به شکل سحر آمیزی  الهام 
بخش روح می شــود که هیچ کــس منی تواند ارزش آن را 

انکار کرده یا نادیده بگیرد.« 
احادیثی که در ضدیت و تحریم  نقاشــی از سوی بخاری 
و اخالف او گردآوری شــده اســت زیر مجموعه تحریمی 
عمومی تر قرار می گیرد و آن نیز تحریم رصف هزینه های 
گزاف غیر الزم و ارساف اســت. نقاشــی گــران بود و در 
بیشــرت فرهنگ های اسالمی، نقاشی به شدت در انحصار 
حکام و دربارها قرار داشت. در حقیقت نقاشی،  پیشه و 
حرفه درباری به حســاب می آمد چرا که با سبک زندگی 
تصنعی، ســبک رسی، می گساری و سایر منودهای زندگی 
مرفــه در دربار همراه بود و لــذا از این حیث بود که به 
عنوان عامل انحطاط اخالقی نگریسته می شد،  نه به خاطر 
احتجاجات اهل سنت که بعد در قرن 15 میالدی در عرص 

تیموری هرات موجب حمله به نقاشی شدند.
با این وجود منی توان انکار کرد که نقاشــی )اعم از نقاشــی 
های دیواری حامسی بزرگ یا تصویرسازی کتاب ها( غالبا 
ابزار مفیدی برای توجیه و تصدیق حق حاکمیت حاکامن 
بود. کرثت توســل و اســتفاده از شــخصیت های مشهور 
قبــل از اســالم در خلق آثار هرنی هــم به همین جهت بوده 
است. شخصیت هایی مثل سلیامن )تصویر 10(، اسکندر )تصویر 
11(، رســتم، قهرمــان افســانه ای ایران)تصاویر13-12( و 
پادشاهان تاریخی  ساسانی. سنت هرن پیکره منا آنچنان که 
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تصویر 14

ما از طریق نقاشیهای دایره رستم در پنج کنت سغدیان و 
سایر مناطق باستانی آســیای مرکزی و ایران قبل از اسالم 
می شناســیم، از نظر تصویری بسیار قوی بوده، بنابر این 
بعدها به خارج از مرزهای تاریخی ایران در دنیای اســالم 

گسرتش یافت.
در ایران، اهمیت افسانه ها و روایاتی که فردوسی توسی 
در اوایــل قرن 11 میالدی در شــاهنامه  )کتاب شــاهان( 
جمــع آوری كرد و تبدیل به رزم نامه حامســی ملی ایران 
گشــت، نه تنها از طریق نقالی اشــعار در اماکن عمومی 
بلکــه با  به تصویر کشــیدن این حکایات در نقاشــی  و 
پیکرتراشــی نیز در دنیای ایرانی مورد تاکید  و تکریم قرار 
می گرفت. با قضاوت از روی اسناد تاریخی و آثار باستانی 
باقیامنده می توان پی برد که نقاشی و پیکرتراشی هر دو از 
ویژگیهای متعارف تزیینات قرصها در پادشاهی های بسیار 
جــدا افتاده از یکدیگر مثل غزنویان در غرب افغانســتان  
در اواخــر قرن 11 میالدی )قرص واقع در لشــکری بازار(، 
سلســله مملوکان در قــرون 13 و 14 میالدی در قاهره و 
سلســله قاجار در قــرن 19 میالدی در ایران بوده اســت. 
عالوه بر این، از آنجا که از نظر تاریخی بنیانگذار بیشــرت 
پادشاهی ها، اشخاص غاصب بوده اند، لذا از نقاشی های 
عمومی نه تنها برای تحت تاثیر قرار دادن ســفرای خارجی و 
رهربان آنها اســتفاده می کردند، بلکه می خواستند تا اتباع  و 
خصوصــا وزرای خود را که )در صــورت متایل(  موقعیت 
مناســبی برای رسنگون کردن آنها داشــتند نیز تحت تاثیر 

قرار دهند.   
نقاشــی همچنین مــی توانســت پرهیزگاری و پارســایی 
بیامــوزد. مثال منابع روایی، داســتان پرهیزگاری یوســف 
در مواجــه با مطامع اغــوا کننده زلیخا، همــرس پوتیفار 
)بر اســاس دوازدهمین سوره قرآن ( را باز گو می کنند تا 
پشــیامنی نهایی زلیخا و روی آوردن به یکتا پرســتی او را 
در داستان بگنجانند. یا منبع دوم، سیره النبی ، )زندگینامه 
پیامرب اســالم )حرضت محمد )ص(( که اساس قرآنی دارد 
اما به میزان قابل مالحظه ای در روایات اســالمی تفصیل 
یافته است، که در میان ذکر حوادث دیگر، داستان معراج، 
یعنی صعود پیامرب اســالم به بهشــت هفتم  و دیدارش از 
جهنــم را بازگو می کند.  اگرچــه احتامال تا اواخر قرن 14 
میالدی تصویری بر اســاس این داستان کشیده نشده بود، 
اما این منت  برای دانته )شــاعر ایتالیایی( شــناخته شــده 
بود و منبع مهمی برای نگارش اثرش »دوزخ« بوده است. 
ســومین اثر، رشح مصائب حرضت علی)علیه الســالم( و 
اهل بیت است که مبتنی بر احادیث شیعی است. صحنه 
های شهادت ]امام[ حســین )علیه السالم( در میدان نربد 
کربال بعدها برای کشیدن نقاشی دیواری در زیارتگاه های 
شــیعیان اقتباس شــد و تا اواخر قرن گذشته پیوسته برای 
تزییــن چایخانه و یا قهوه خانه ها در عراق و ایران مورد 
اســتفاده قرار می گرفت. زندگی شخصیتهای مقدس، مثل 

عرفا، شــهدا، مدرســان، فقها، صوفی های تارک دنیا نیز  به 
تصویر کشیده می شد تا  الهام بخش حاکامن و بطور کلی 
مؤمنین بوده و مشــوق پاکدامنی و فضیلت بیشرت گردد. 
مانند اشــعار حامسی، این کتابهای مذهبی بدون شک در 
کتابخانه های قرصها رونویســی و تکثیر می شــدند، اما 
تکثیــر این کتابها با اهداف تجاری ابتدا در شــیراز و بعد 
در بغداد و اســتانبول در قرون 16 و 17 میالدی به عنوان 

کتب ادعیه برای عموم انجام می شد. 
تعداد بســیار کمی از نقاشیها و پیکره هایی که در قرص های 
اســالمی در گذشــته وجــود داشــته و از ســوی مورخان 
توصیف شــده امروزه باقی مانده اند. اما انعکاس آنها را می 
توان در ســفالگری طبیعت گرا و ســه بعدی یا در ظروف 
فلزی به اشــکال حیوانی یا انسانی مشاهده کرد که برای 
دربارهــای ایرانی و هندی در دوره قبل از مغول ســاخته  
می شــده اند. مثل مهره های سفالین شطرنج  در کاشان 
در اواخر قرن 13 میالدی برای سلطان طغرل دوم، سلطان 
بزرگ ســلجوقی، )تصویر 14( که به هامن اندازه که برای 
اســتفاده ساخته شــده بودند، کاربرد تزیینی هم داشتند. 
بسیاری از این اشــیا اگر چه فاقد ترتیب تاریخی هستند، 
به بهرتین نحو توســط مورخان توصیف شــده اند. اشیایی 
که برای تزیین میز اســتفاده می شــده مثل بخور سوز، 
تنگهــای رشاب یــا آب، چراغهــا که به شــکل حیوانات و 
پرندگان شــکاری، اســبها، فیلها، حیوانات دســت آموز و 
پرنــدگان قابل نگهــداری در قفس مثل بلدرچین ســاخته 
شــده اند که خصوصا برای اســتفاده بعنوان بخور ســوز 

مناسب بود. )تصاویر 15-18(
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پی نوشت

1. در نیمه قرن 12 میالدی  آن را به مسجد جامع مراکش 
منتقــل كردند، در آنجا نیز مرکز تکریم و ســتایش بود و 
ظاهرا با استفاده از سامانه ای بدون دخالت انسان، بطور 
خــودکار بر روی یک نوع ریل از اتــاق ویژه ای که آن را 
نگهــداری می کردند بیرون آورده می شــد. نگاه کنید به 
 McAuliffe  »فرهنگ مادی و قرآن« PP Soucek کتــاب
2003 صفحات 330-296؛  Lamare 1938 صفحات 551-75.

2. »هرن تذهیب«  Gray 1979 صفحه 50  نوشــته اولگ 
اف اتکینسون و آناتول ای ایوانوف.

Behrens-Abouseif  .3 1999 صفحه 112.

4. در تفاوتی فاحش، می بینیم که با وجود تجلیل اعراب 
از فرهنگ پیش از اســالم خود و خصوصا قهرمانان شــبه 
افســانه ای عرب مثل عمرو القیس، به ندرت تصویری از 

آنها در دربار پادشاهی های اسالمی دیده می شود.
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