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واقع گرایی و زیبایی :نگاهی به قرائت لیمن از زیباشناسی اسالمی
محمدکاظم مددی الموسوی
چکیــده :کتــاب درآمــدی بــر زیبایــی شناســی اســامی از آخریــن آثــار الیــور لیمــن ،کتابــی انتقــادی یــا انتقــادی تریــن کتــاب موجــود پیرامــون هنــر
اســامی یــا معتقــدان بــه پدیــده ای بــه نــام هنــر اســامی اســت کــه در ســال  2004توســط دانشــگاه ادینبــورو بــه چــاپ رســید و چنــدی پیــش چــاپ
دوم ترجمــه فارســی آن توســط احمدرضــا ابوالقاســمی در نشــر ماهــی منتشــر شــد .ا گرچــه هــر یــک از فصــل هــای کتــاب بــه یکــی از حــوزه هــای هنــر
اســامی تعلــق دارد ،امــا بخــش اصلــی کتــاب کــه در آن انتقــادات محــوری لیمــن در مــورد مدعیــات نظریــه پــردازان هنــر اســامی مطــرح شــده ،فصــل
اول آن اســت کــه «یــازده اشــتباه متــداول دربــاره هنــر اســامی» نــام دارد و بــه مناســبت اشــکاالتی کــه ذکــر مــی کنــد ،متعــرض حــوزه هــای مختلــف
هنــر اســامی مــی شــود .بــا ایــن وجــود تمــام اشــکاالت لیمــن منحصــرا در ایــن فصــل ذکــر نشــده انــد و در فصــل هــای دیگــر کتــاب کــه هــر یــک بــه
قلمــروی خاصــی مــی پردازنــد نیــز ،نــکات مهــم و اســتدالل هــای تاثیرگــذاری را مطــرح کــرده اســت ،هــم در تطبیــق انتقــادات کلــی بــر مصادیــق
جزئــی ،و هــم در طــرح اصــل انتقاداتــی کــه بــه هــواداران هنــر اســامی دارد .نویســنده در نوشــتار حاضــر ،ابتــدا گزارشــی اجمالــی پیرامــون مهمتریــن
ایــده هــای لیمــن درخصــوص هنــر اســامی ذکــر کــرده و بعــد از آن ،پــاره ای از انتقــادات و اشــکاالت کلــی یــا جزئــی وارد بــه رویکردهــا و تصــورات
او ،مطــرح نمــوده اســت .در نهایــت ،برخــی از نــکات پیرامــون ترجمــه کتــاب مذکــور را متذکــر مــی شــود.
کلیــدواژه :زیباشناســی اســامی ،هنــر اســامی ،نظریــه پــردازان هنــر اســامی ،کتــاب درآمــدی بــر زیباشناســی اســامی ،الیــور لیمــن ،احمدرضــا
ابوالقاســمی ،مطالعــات اســامی غربــی.
Realism and Beauty: Having a Look at Leaman›s
Reading of Islamic Aesthetics
By: Muhammad Kāzem Madadi al-Musavi
Abstract: Islamic Aesthetics: An Introduction, by
ّ
ّ
واجلمالية ،إطاللة عىل قراءة ليمان لعلم اجلمال اإلسالمي
الواقعية
Oliver Leaman, is a critical book or, it would be
ّ
better to say, the most critical available book about
حممد كاظم املددي املوسوي
the Islamic art or those who believe in a phenomeكتــاب درآمــدى بــر ز يبــاىي شــناىس اســامى (= مدخــل إىل علــم اجلمــال
non called Islamic art. The book was published by
ّ
ّ
اإلســامي) هــو أحــدث مؤلفات إليور ليمــان ،وهو أحد
الكتــب النقدية ،أو Edinboro University in 2004, and the second edition
ً
ّ
ّ
أشــد الكتــب املوجودة نقدا لنظر ّية ّ
الفن اإلســامي وكل َمــن يعتقد بوجود
of its Farsi translation, translated by Ahmadreza
ّ
ظاهرة باسم الفن اإلسالمي.
ٍ
Abolqāsemi, was published by Māhi publication a
وقد صدر هذا الكتاب سنة  2004م عن جامعة أدينبورو ،ويف الفترة األخيرة while ago. Although each of the chapters in the book
ّ
أصــدرت انتشــارات (ماهي) الطبعة الثانية من ترمجته
الفارســية بقلم أمحد is about one of the fields of Islamic art, the main part
رضا أبو القامسي.
of the book, in which Lehman›s central critique of
the Islamic theorists› claims is presented, is the first
ورغــم اختصــاص ّكل فصل من فصــول الكتاب مبيدان ّ
خاص من ميادين
ٍ
ٍ
ّ
chapter which is called «Eleven common mistakes
إال ّأن الفصل األصيل من الكتاب الذي ّ
ّ
تضمن انتقادات
الفن اإلســامي،
ّ
األول من about Islamic art» which mentions the drawbacks that
ليمــان املحور ّيــة ّ
الفن اإلســامي هو الفصــل ّ
الدعــاءات منظــري ّ
الفن اإلســامي) attacks different areas of Islamic art. Nevertheless, all
اشــتباه شــائع حول ّ
الكتاب املذكور واملعنون (أحد عشــر
ٍ
الفن اإلســامي يف ســياق ما يذكره من of the problems are not mentioned exclusively in this
يتطــرق فيه إىل خمتلف ألوان ّ
حيــث ّ
chapter, and in other chapters, each of which deals
اإلشكاالت يف هذا الفصل.
with a particular realm, Leaman has also raised imّ
مجيع إشــكاالت ليمــان قد احتواهــا الفصل
ورغــم ذلــك ال ميكــن القــول إن ُ
portant points and influential arguments with regard
ّ
ّ
ّ
األول منــه فقــط ،بــل ّإن الفصــول األخرى مــن الكتاب ُوالــي خصص كل
to both matching the general criticisms with detailed
ً
ّ
ّ
ملجال خاص من ذلك ّ
الفن قد احتوت هي األخرى نقاطا مهمة
واحد مهنا
ٍ
ٍ
instances and criticizing the fans of Islamic art. In the
ّ
ّ
واســتدالالت مؤثــرة ،ســواء عنــد تطبيق االنتقــادات العامة عــى املصاديق
ٍ
present article, the author first gives a brief report of
اجلزئية ،أو عند بيان أصل االنتقادات ّ
ّ
املوجهة إىل أنصار ّ
الفن اإلسالمي.
Leaman›s most important ideas regarding the Islamic
ّأمــا املقــال احلــايل فيبدأه الكاتب باســتعراض ســر يع ّ
ألهــم آراء ليمان حول
art. Following this, he discusses some of the general
ٍ
ّ
ّ
ّ
الفــن اإلســامي ،مث يشــير إىل ٍ
عدد مــن االنتقادات واإلشــكاالت  -العامة or detailed critiques of Leaman›s ideas and approach-
ّ
ّ
أو اخلاصــة  -الــي تثــار يف وجه هذه اآلراء والتصــو رات ،لينهتي إىل بعض es. Finally, he is going to mention some of the points
ّ
اخلاصة بترمجة الكتاب املذكور.
املالحظات
related to the book translation.
ّ
ّ
األساســية :علــم اجلمــال اإلســاميّ ،
الفــن اإلســامي ،املنظــرون
املفــردات
ّ
للفــن اإلســامي ،كتــاب درآمــدى بــر ز يباشــناىس اســامى (= مدخل إىل
علــم اجلمال اإلســامي) ،إليــور ليمان ،أمحــد رضا أبو القامسي ،الدراســات
ّ
ّ
الغربية.
اإلسالمية
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واقعگرایی و زیبایی :نگاهی به قرائت
لیمن از زیباشناسی اسالمی

سیدمحمدکاظم
مددی الموسوی

درآمدی بر زیباشناســی اســامی از آخرین آثار الیور لیمن اســتاد فلســفۀ دانشــگاه کنتا کی است که در سال
 2004توســط دانشــگاه ادینبورو به چاپ رســید و چندی پیش چاپ دوم ترجمۀ فارســی آن توسط احمدرضا
ابوالقاســمی در نشــر ماهــی منتشــر شــد .آنچــه ایــن اثــر را در میــان دیگــر آثــار مطالعــات اســامی غر بــی حائز
خصوصیت و اهمیت میکند ،رویکرد آن است که میتوان گفت خارج از دوگانۀ رایج نگاه انتقادی غربی/
نــگاه انتقــادی بــه نگاه انتقادی غربی قــرار دارد .تالش لیمن معطوف به بازخوانــی انتقادی یک تلقی خاص
ً
از آموزههای اســامی اســت که اگرچه اتفاقا ماهیتی بســیار همدالنه و مثبت دارد ،به همین نســبت هم دور
از واقعیت است.

درآمدی بر زیباشناسی اسالمی؛
اولیور لیمن؛ ترجمه محمدرضا
ابوالقاسمی؛ چاپ دوم ،نشر
ماهی ،زمستان .1395

مخاطب انتقادات لیمن در این اثر ،جریانی متشکل از اسالمپژوهان غربی و مسلمان است که تقریر خاصی
از علم و هنر اســامی دارند که بنا به تقریر لیمن ،در آن به جای اصالت قائلشــدن برای جنبۀ علمی ـ هنری
این آثار ،جنبۀ اسالمیبودن آنهاست که اصیل تلقی میشود و بر همین اساس تحلیل میشوند .در حقیقت
اهمیت کار لیمن در آسیبشناســی او از جریانی اســت که اگرچه درصدد دفاع از علم ـ هنر اســامی است،
به علت تحمیلی و ســاختگیبودن مبانی مورد اســتفاده ،در مقام عمل لوازم بســیار بدتری نسبت به بدترین
رویکردهای انتقادی دارد و این مسئلهای است که هم کار او را سخت میکند و هم به او و اثرش جایگاهی
بیمشابه و نقشی ضروری در مطالعات اسالمی معاصر میدهد.
اثــر الیــور لیمــن بــا دو پیشــگفتار نویســنده و مترجــم برای چاپ فارســی آغــاز میشــود و بعد از یــک مقدمه و
نــه فصــل ،بــا دو فصــل نمایه بــه پایان میرســد .اگرچه هر یــک از فصلهای کتــاب به یکــی از حوزههای هنر
اســامی تعلــق دارد ،بخــش اصلی کتــاب که در آن انتقــادات محوری لیمــن دربارۀ مدعیــات نظریهپردازان
هنــر اســامی مطــرح شــده ،فصل اول آن اســت کــه «یازده اشــتباه متــداول دربارۀ هنر اســامی» نــام دارد و به
مناســبت اشــکاالتی که ذکر میکند ،متعرض حوزههای مختلف هنر اســامی میشــود .باوجود این ،تمام
ً
اشــکاالت لیمــن منحصــرا در ایــن فصل ذکر نشــدهاند و او در فصلهــای دیگر کتاب که هر یــک به قلمروی
خاصی میپردازند نیز نکات مهم و اســتداللهای تأثیرگذاری را مطرح کرده اســت؛ هم در تطبیق انتقادات
کلــی بــر مصادیــق جزئی و هــم در طرح اصــل انتقادی که به هــواداران هنر اســامی دارد؛ هماننــد بحث مهم
یشــود و همانطور
نــگاه تاریخمحــور به جای نگاه علم ـ هنرمحور که در فصلهای مربوط به فلســفه مطرح م 
کــه خواهــد آمــد ،یکی از معتدبهترین ایدههای لیمن در انتقاد از ســاختارهای نگاه مستشــرقان به مطالعات
اســامی اســت .در نوشــتار حاضــر ابتدا گزارشــی اجمالــی دربارۀ مهمتریــن ایدههای لیمــن در خصوص هنر
اسالمی ذکر خواهد شد و بعد از آن ،پارهای از انتقادات و اشکاالت کلی یا جزئی وارد به رویکردها و تصورات
او مطرح خواهند شد.

گزارشی از مدعیات اصلی لیمن
نخســتین اشــکال لیمن که آن را مشــکل اصلی رویکرد غالب نظریهپردازان هنر اســامی میداند ،چگونگی
ضوابط و استانداردهای آنها برای بررسی آثار هنری است:
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عقاو یسانشابیز زا نمیل تئارق هب یهاگن :ییابیز و ییارگعقاو

مشــکل اصلی از آنجا ناشــی میشــود که شرح و تفســیر هنر اسالمی
ً
پیوســته از دیدگاههایی غیرزیباشناختی صورت میگیرد که عمدتا

رســم رایــج آنها در قراردادن کلیت این آثــار در چارچوب «مطالعات

هیــچ ربطــی به هنــر ندارنــد ،یعنــی از دیدگاههــای سیاســی ،دینی،

اســامی» و نه قــراردادن هر یک از آثار ذیل حــوزۀ هنری خود ،باعث

عرفانی یا اقتصادی که وجه مشترکشــان این اســت که جملگی غیر

انحــال هو یــت هنــری ایــن آثــار و تنهــا باقیمانــدن جنبــۀ تاریخــی

زیباشناختیاند( .ص )16

یشــود :برخــی بررســی هنــر اســامی را در چارچــوب مطالعــات
م 

بــه نظــر لیمــن غلبۀ ایــن ضوابــط غیرهنــری ،باعث گمشــدن جنبۀ
هنری این آثار میشود و با معطوفکردن تمرکزها به دیگر ویژگیهای
ثانــوی ایــن آثار ،ویژگیهای زیباشــناختی آنها مغفــول میماند .این

اســامی میگنجاننــد که مایۀ تأســف اســت؛ زیرا در این نــوع نگاه،
روش تاریخمحــور مطالعــات میدانی غلبه پیــدا میکند و به حذف
سایر روشها و رویکردها میانجامد( .ص )14

وضعیــت در نهایت منجر به پیشآمدن این تلقی میشــود که انگار
ً
اساســا هنر محــور پیدایش این آثار نبوده و چنــان موضوعیتی ندارد

میدهــد ،نــگاه اســتقاللی بــه محصــول هنری اســت و بررســی آن با

که بتوان آنها را به عنوان «اثر هنری» تلقی و بررسی کرد.

ضوابــط آثــار هنــری کــه بــه نظــر او تنهــا رویکرد درســت بــرای درک و

بــرای آوردن مثالــی عینــی از ایــن رویکــرد دینمحور به هنر اســامی،
لیمــن بــه بحــث خوشنویســی اشــاره میکنــد و بــه بیــان مدعیــات
ً
متــداول در ایــن حــوزه که تقریبــا تبدیل بــه اصول موضوعه شــدهاند

نطــور کــه در ادامــه توضیــح
مــراد لیمــن از «ســایر رویکردهــا» هما 

تحلیل هنر اسالمی است.
لیمــن امــا در ادامــه ایــن انتقاد را در فصل مربوط به فلســفۀ اســامی
توســعه میدهــد و آن را متوجــه کلیــت رویکــرد مستشــرقان نســبت

میپــردازد( .ص  )17او میگوید چنیــن تحلیلهایی تبدیل به تقریر

بــه مطالعــات اســامی میداند .بــه اعتقــاد لیمن این نــگاه تاریخی
ً
بهخصــوص در حوز ههــای صرفــا علمــی ماننــد فلســفه بــا شــدت
ً
لســاز شــده اســت؛ چرا کــه داشــتن رویکــردی صرفا
بیشــتری مشک 

بهخصــوص دارنــد .پس تمرکز بر روی بازآفرینی و تزئین کلمات نیز به

یشــود مبانی و اســتدال لهای فلسفۀ اسالمی،
تاریخ محور باعث م 
ً
نه به عنوان آثاری فلسفی که صرفا به عنوان دادههایی دارای ارزش

مشــکل لیمن با این جنس تقریرات ،مشــکلی ســاده و بسیط است:

تاریخــی و بــا نگاه موزهای ذکر و بررســی شــوند و ایــن جنس مواجهه

دلیــل ندارنــد .هیــچ علــت قطعی یــا شــاهد تاریخیای بــرای اثبات

باعــث جدینگرفتن فراگیر نســبت به تمام داشــتهها و نوآور یهای

امثــال این تحلیلهای ادعایی وجود نــدارد .هر چند اینها میتوانند

یشــود .امری کــه در نهایت منجر به خارجشــدن
فلســفۀ اســامی م 

یک فرضیه بدیهیالبطالن نباشــند ،بــرای پذیرفتن چنین فرضیاتی

فلســفۀ اســامی از حــوزۀ فلســفه و بهحســابنیاوردن آن در ردۀ

صــرف ممکنبــودن کافی نیســت و آوردن اثبات الزم اســت .ضمن

گرایشــات و مکاتب فلسفی میشود .به نظر لیمن این اشتباه نهتنها

اینکــه مشــکل دیگــری نیز در ایــن رویکرد وجــود دارد :حتــی بر فرض
ً
درســتبودن چنین تقریری از مثال علت شــکلگیری خوشنویســی،

باعــث تقلیــل جایــگاه علمــی دانشهــای اســامی شــده اســت که

رایج در خصوص خوشنویســی شــده اســت که اســام مبتنی بر یک
ً
کتــاب اســت ،پس کلمــات قاعدتــا در فرهنــگ اســامی جایگاهی
همین جهت مورد توجه جدی قرار دارد و اهمیت فراوان یافته است.

تمرکز بر چنین مسائلی برای مخاطبی که میخواهد از این آثار هنری
ً
اســتفاده کنــد و بــا آنها بــه عنوان همــان چیزی کــه اصالتا هســتند،
یعنی اثر هنری ،مواجه شود ،گمراهکننده خواهد بود .چه آنکه چنین
تقریرهایی در خصوص جنبههای هنری این آثار ،دادهای به دســت
نمیدهنــد و هیــچ کمکی به تقویت فهم ما از جایگاه زیباشــناختی
ً
آنهــا نمیکننــد؛ جایگاهی که ایــن آثار قطعا واجد آن هســتند؛ حتی
ً
اگر حیثیت ایجادشان اصالتا هنر نبوده باشد.
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و آثــار هنــری مســلمانان نــزد مستشــرقان شــروع میکنــد و میگو یــد

خطرنا کتر ،همچنین منجر به تضرر جریان علمی فلسفه در کلیت
آن نیز شــده اســت؛ بــا محرومکــردن آن از میــراث و آوردههای بخش
مهمی از تالشهای فلسفی که در آثار فالسفۀ مسلمان قرار دارد.
اما به مناسبت مباحثی که در راستای انتقاد از نگاه تاریخی مطرح
ً
یشــود ،لیمــن در مطاوی کتاب اســتطرادا این بحث مهم فلســفۀ
م 
ً
اسالمی را بیشتر توسعه میدهد و نکاتی را مستقال در مورد آن مطرح
میکند( .ص  )17او گاه به این مســئله به عنوان موضوعی مســتقل
و مثالــی دیگر از بیدقتی مستشــرقان میپــردازد و گاه آن را به عنوان

دومیــن محور انتقادات الیور لیمن نســبت به هواداران هنر اســامی
ً
و بهخصوص مستشــرقان فعال در این حوزه ،نگاه صرفا تاریخمحور

رویکــرد نســبت بــه آن تأثیر فراوانــی دارد در نظــر میگیــرد و دربارۀ آن

آنان اســت .او این مســئله را با انتقاد از شــیوۀ ردهبندی هنر اسالمی

بحث میکند .لیمن میگوید تلقی رایج از فلســفۀ اســامی به جای

167و168

مســئلهای کــه بــر چگونگــی تصور هنــر اســامی و تعر یــف جایگاه و

سالبیستوهشمت،مشارۀپنجــــموشـشـــم،آذر تااسفنــــــــــد1396

عقاو یسانشابیز زا نمیل تئارق هب یهاگن :ییابیز و ییارگعقاو

تمرکــز بــر جهــات فلســفی و دقــت بــه درو نمایههــا و دســتاوردهای
ً
آن ،نگاهــی بیشــتر انتزاعــی اســت کــه آن را صرفــا گونــهای پیچیده
از ادبیــات تلقــی میکنــد و نــه زیرمجموعــهای از علــوم عقلــی .این
رویکرد در نهایت اســام را فاقد توان تفکر فلســفی و فلســفۀ اسالمی
را ترجمهای از فلســفۀ یونانی میداند که به علت پســوند اسالمیای
ً
کــه دارد ،صرفــا بخشــی از دیــن یــا کالم تلقــی میشــود .نتیجــۀ این
جنــس مواجهــه هماننــد مواجهۀ تاریخی بــا هنر اســامی ،مطالعه و
بررسیکردن فلسفۀ اسالمی است ،نه به عنوان مکتبی فلسفی که به
ً
مثابه چیزی کامال غیرفلســفه ،همانگونه که در هنر اســامی ،منجر
ً
به بررسی آن به عنوان چیزی کامال غیر از هنر شده است.
سومین اشکالی که لیمن به نظریهپردازان هنر اسالمی وارد میکند،
مســئلۀ تلقی آنان از فرمها و صور موجود در آثار هنر اســامی اســت.
او ایــن اشــکال را چنیــن توضیــح میدهــد کــه اگرچــه آثــار هنــری
مســلمانان و فرمهایی که تبدیل به نمادهایی برای مفاهیم اسالمی
شــدهاند ،نا گزیر شــکلی دارند ،نمیتوان بهراحتی برای این شکلها
موضوعیت قائل شــد و بر اســاس چگونگی فرم آنها هویت و جهت
اســتعمال آنهــا را تحلیــل کــرد .نقطــۀ ورود او بــه ایــن بحــث مســئلۀ
کعبــه و شــکل آن اســت کــه از جملــه زیربناهای تحلیلی اســت که
یکی از مهمترین نظریهپردازان هنر اســامی ،سیدحسین نصر از هنر

شکل مکعبی این بنا نشئت نمیگیرد( .ص )22

دارد ،اما مادامی که نتوان برای این مکعببودن دلیلی پیدا کرد که

امــا یکــی از مهمتر یــن انتقادات لیمن ،بحثی اســت کــه او با عنوان

اسالمی دارد .لیمن میگوید درست است که کعبه شکلی مکعبی
موضوعیتداشــتن آن را اثبات کند ،نمیتوان برای مکعببودن آن
حیثیــت بهخصوصی قائل شــد و بر آن جنبههــای مفهومی بار کرد.
ً
بــه تعبیــر دیگــر قطعا کعبــه اهمیت خاصــی در اســام دارد ،اما این
به معنای آن نیســت که میتوان برای شــکل آن و ذات مکعببودن
نیــز اهمیــت خاص یــا جنبۀ اســامی بــه خصوصی تعریف کــرد .او
ً
ی بودن
ســپس اشــارهای به تحلیلهایی میکند که مثــا چهارضلع 
کعبــه را به معنای لزوم اســتواربودن در اســام میگیرنــد و بعد ثبات
و عدمتغییر را از اصول اســام تلقی میکنند .لیمن در ّرد امثال این
مدعیات میگوید ما دلیلی برای اثبات محوریتداشتن این شکل
ً
و نمــاد نداریــم ،وگرنــه نمادهای زیــاد دیگری هم هســتند که مثال در
اعمــال حج وجــود دارند و با این مبنا مجبــور خواهیم بود برای تمام
آنها معنایی پیدا کنیم :کوه در سعی ،آب در غسل ،دایره در طواف
ـ  .جمعبنــدی نهایــی او خالصــۀ دقیقی از نگاه اوســت که بهخوبی
نشان میدهد قصد او نه نفی جایگاه خاص اعمال عبادی و آئینی
که نفی تفاسیر نظریهپردازان و مفاهیم الصاقی توسط آنان است.
کعبــه بنایــی مکعبی اســت که محوریــت دارد ،اما ایــن محوریت از

مســئلۀ ذات اســام مطــرح میکنــد .ایــن بحث کــه از جملــه اولین
مســائلی اســت کــه لیمــن بــرای ســاختن زیربنــای بحث خــود آن را
مطرح میکند ،مســئلۀ مهمی اســت که میتوانــد در چگونگی نگاه
ً
به تمام مسائل مضاف به «اسالم» تأثیرگذار باشد :آیا اساسا میتوان
ذات و ماهیت واحد و مشــخصی برای اســام تعریف کرد تا بعد بنا
بر آن چیزها را متصف و مضاف به عنوان «اسالمی» کرد؟ (ص ،19
 )23 ،22لیمــن ایــن بحث را با نمون ـهآوردن از تالش ناکام نصر برای
تعریف ذات اسالم با استفاده از عناصری مانند کعبه شروع میکند
ً
و در زیربنــای این رویکرد ایراد وارد میکند که اساســا نمیتوان برای
اشــکال و فرمهایــی کــه مفاهیــم در خــارج پیــدا میکننــد ،اصالت
و تعینــی قائل شــد کــه بعــد بخواهد تبدیل بــه جوهــره و ماهیت آن
مفاهیــم بشــود .او در انتهــا بدون اینکه نتیجهگیری مســتقیمی کند
یا در ترجمۀ فارســی نتیجهای ذکر شــود ،با این سخن که این مسئله
پیچیــده اســت و بــا نــگاه بــه جنب ههــا و بــروزات مختلف اســام در
دورانهای مختلف سخت میتوان برای آن ذات و ماهیت پایدار و
واحدی تعریف کرد ،این بحث را به پایان میبرد.
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اما در همین راســتا لیمن اشــکال دیگری را نیز مطرح میکند که میتواند بازگشــت به ادعای او در اســتحالۀ
تعریــف ذات واحــد برای اســام بــه علت وجود گرایشهای مختلف داشــته باشــد .در این بیــان که کمی با
اشــکال پیشگفتــۀ او متفــاوت اســت ،لیمن میگو یــد اگر میتوانســتیم خصوصیــات تعینبخش هــر یک از
قرائــات و نحلههــای فرهنگــی موجود در اســام را بازشناســی کــرده و اصول آنهــا را تحلیل و فهرســت کنیم،
شــاید میتوانســتیم از این طریق به ســاختاری برپایۀ اصول برســیم که بعد این اصول بخواهند در آثار هنری
هــر گــروه متجلــی بشــوند و در نهایــت در مرحلۀ تحلیل پســینی بتوانیم بر اســاس این اصول کــه در آثار هنری
بازنمایــی شــدهاند آن آثــار را تحلیل کنیم( .ص  )25تفاوت این بیان جدید لیمن در این اســت که برخالف
تقریر قبلی که بهدســتآوردن اصولی برای تحلیل اســام را به علت اســتحالۀ تعریف ذات واحد برای اسالم
محال میدانست ،در این تقریر دوم او این کار را غیرممکن میداند ،اما نه چون اسالم ذات یا بنیادی ندارد
یــا گرایشهــای مختلفــش اصولی ندارند ،بلکــه چون درآوردن تمام این اصول و گرایشها و بعد بر اســاس آن
ً
بناکردن یک ساختار هنری ،امری عمال غیرممکن است.

چند نکته و انتقاد
یشــود و یکی از نقطهضعفهای جدی
نخســتین مســئلهای که در اولین مواجهه با کتاب لیمن مشــاهده م 
آن میتوانــد تلقــی شــود تصــورات اشــتباه لیمــن در خصــوص پارهای از مفاهیم و مســائل اســامی اســت که
بهخصوص وقتی نسبت به بعضی موضوعات متداول رخ میدهد ،اعتبار کتاب و میزان تخصص نویسنده
در علــوم اســامی را زیــر ســؤال میبــرد .از جملۀ این موارد تقســیمبندی مغلوط او از مکاتب فلســفۀ اســامی
اســت که آن را ســه مکتب «مشــایی ،اشــراقی و عرفانی»(ص  )243برمیشمرد .مورد مشــابه دیگر تصور او از
جایگاه و هویت قرائات ســبعه اســت که آنها را جزئی از «ســنت اســامی»(ص  )169تلقی میکند .یا جایی
کــه قوانین اســامی را تقســیم به قوانین عرفی و قوانین شــرعی میکند و بعد میگو یــد« :قوانین عرفی بر مبنای
اجتهــاد وضــع میشــود»( .ص  )105همچنیــن مواضعــی کــه در آن بــه ذکر حکــم فقهی تصویرگری در اســام
میپردازد و احکامی شاذ و بدون استناد مطرح میکند)81 ،38( .
امــا یکــی از مهمتریــن نمودهــای ایــن اشــتباهات تصــور او در بــاره مســئلۀ حــج اســت کــه هنــگام شــمردن
خصوصیات و ســنن حج ،مرتکب اشــتباهات پرشماری میشود؛ از ابداعکردن وجوب توبه قبل از سفر حج
تا واجبدانســتن بوســیدن حجراالسود به عنوان بخشی از مناسک حج .همچنین است روایت او از مسئلۀ
احرامبستن که تصور میکند موضوع احرام ،رسیدن به ده کیلومتری کعبه است و التفاتی به منازل منصوص
احرامبســتن در فواصــل مختلــف نــدارد .همانطور که تصــورش از اعمال مر بــوط به منا و عرفــات« ،پیمودن
مسیرهای مقدس در اطراف مکه» (ص  )21است و جز راه رفتن ،وظیفۀ دیگری برای حاجیان نمیشناسد.
مورد دیگر در خصوص منا و عرفات به عنوان محل انجام بخشــی از اعمال اســت که آنها را با دیگر کوههای
اطراف مکه یکی میداند و در نهایت هنگامی که میان آداب عرفی و واجبات شرعی حج نمیتواند تمایزی
بگذارد و ضمن کنار هم ذکرکردن آنها ،بعضی مشــهورات عرفی مانند علت ســیاهی حجراالســود را از جمله
اعتقادات دینی میشمارد و دیگر اشتباهات مشابهی در تعریف جزئیات که در بخشهای مختلف کتاب
بهکرات به چشم میخورد.
امــا فــارغ از مســائل جزئی ،یکی از جدیترین اشــکاالتی کــه در مواجهه با اصل رویکرد و ایــدۀ لیمن میتوان
وارد کرد ،در خصوص بحث او دربارۀ مســئلۀ ذات اســام اســت .اگرچه توجه لیمن به این مسئله و نقش آن
در مباحث هنر اســامی در جای خود بوده و انتقادی که به نصر وارد میکند نیز وارد اســت ،به نظر میرســد
اشتباه او در این است که مسئلۀ ذات را تنها در چارچوبی که نصر تعریف کرده دنبال میکند و بعد از اثبات
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انســداد آن ،اصــل مســئلۀ ذات را منتفــی میدانــد .لیمن بعــد از مطرحکردن پیشــنهاد نصر برای جســتجوی
ذات اســام در یــک شــکل و فــرم بهخصــوص ،محوریتداشــتن آن قالــب را رد میکنــد و ســپس بــه ردکردن
ً
محوریتداشتن دیگر فرمهای محتمل و اساسا ایدۀ محوریتداشتن یک فرم میپردازد .اشکال این رویکرد
در آن است که موطن جستجوی ذات را در فرمها میگیرد ،در حالی که میتوان ادعا کرد که از اساس نباید
ً
ذات و محور اســام یا هر دینی را در فرمها جســتجو کرد و اساســا موطن ذات جای دیگری اســت ،نه اینکه
بــا پیدانکــردن ذات در فرمهــا ،اصل وجود آن نفی شــود .تکیهگاه لیمن برای نفی ذات واحدداشــتن اســام،
تنوع اشکال و فرمهای آن و جلوهها و حتی قرائتهای مختلف آن است ،اما مسئله این است که از اساس
قــرار نبــوده اســام از آن جهــت دارای ذات واحدی باشــد .برخالف ایــن رویکرد ،جســتجوی ذات واحد باید
در درو نمایههــا و مفاهیــم باشــد و بــا ایــن نگاه با دشــواری کمتــری میتوان بــه تعریف یــک ذات واحد برای
ً
اســام رســید .قائل به چنین طریقی ،حتی در فرض پذیرش تمام قرائتهای مختلف اســام هم باز احتماال
میتواند قدر مشترکی را در مفاهیم پیدا کرده و آن را ذات اسالم تلقی کند .همانطور که این اشکال بر تقریر
دوم او نیز به همین نسبت وارد است.
دیگــر مشــکل جــدی لیمــن ،تلقی تکبعــدی او از تاریخ اســام اســت .هنگام بحــث از نظرات اشــخاص و
ً
خصوصیــات دورههــا ،لیمــن به شــکلی عجیــب تمام دورههای اســامی را کنــار یکدیگر میگذارد و اساســا
توجهــی بــه تقــدم و تأخــر اتفاقــات و تحــوالت و جایــگاه تاریخی آنها نــدارد ،همچنــان که توجهی بــه تفاوت
جایگاه اشــخاص مختلف نیز ندارد؛ مانند موارد پربســامدی که در آنها هنگام انتســاب اعتقاد یا مطلبی به
عالمان مســلمان یا «جهان اســام» ،فارغ از کیفیت انتســاب ،تنها به نظرات شاعرانی مانند سعدی و رومی
استناد میکند:
امــا در جهــان اســام بودهاند کســانی که با ایــن نظر مخالفت ورزیدهانــد؛ از آن جملهاند ســعدی و مولوی که
استعارههای تصویری را بسیار میپسندیدند( .ص )96
یکــی از جدیتریــن نمونههــای ایــن رویــۀ او در بحث حرمــت یا حلیت شــمایل در اســام رخ میدهد که در
آن نظــر ابنعبــاس ،بــه عنــوان یک صحابه از قــرن اول را در مقابل روش عملی حا کمان سلســلۀ گورکانیان به
عنــوان حکومتــی در هنــد در قرن پانزده میالدی قرار میدهد و بعــد نظر ابنعباس را با عمل گورکانیان جبران
میکنــد( .ص  )35بیتوجهــیای تعجــبآور کــه میــان گورکانیان و ابنعبــاس آنقدر تفاوت وجــود دارد که
ً
اساســا نتوانند کنار هم قرار بگیرند تا بعد بخواهد نوبت به ترجیح یکی بر دیگری برســد :یک شخص در برابر
یــک سلســله ،یــک صحابی در برابر یک گروه حاکم ،شــخصی از قرن اول در برابر گروهــی از قرن پانزدهم و در
نهایت شــخصی که عموی پیامبر بوده در برابر سلســلهای که هزاران کیلومتر دورتر در هند بودهاند .حتی اگر
واضح نباشد که احتمال نزدیکتربودن نظر ابنعباس به پیامبر به مراتب بیشتر از نظر گورکانیان است ،نفس
ً
این مقایســه الزمهاش یک نگاه ژورنالیســتی و مطلقا غیرتاریخی و غیرعلمی اســت و این از نقاطی است که
مرز این کتاب بین اثر آ کادمیک و گزارش ژورنالیســتی را کمرنگ میکند و آن را به وادی دوم ســوق میدهد.
به نظر میرســد یکی از دالیل رخدادن چنین اتفاقی ،تالش لیمن برای هموارکردن راه ســاختن نظریه و تقریر
از جریانات تاریخی و تحوالت دینی باشد .همانند جایی که میخواهد نظریۀ خود را در خصوص رویهبودن
تخریــب آثار هنری نســلهای ســابق توســط حا کمان الحــق اثبات کند و بــرای نیل به این مقصود ،نادرشــاه
افشــار را از جملــۀ مغــوالن میخواند تا بتواند کار او در هنگام حمله به هنــد را در کنار کار اورنگ زیب مغول
بگذارد(ص  )39تا به این شکل بتواند نظریهای در مورد یک قاعده اثبات کند.
دیگر مســئلهای که در خصوص کار لیمن به نظر میرســد ،موضع او نســبت به تصوف اســت؛ به عنوان یکی
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از مهمتریــن مؤلفههایــی که در مواجهۀ مستشــرقان با هنر اســامی و

نتیجــهای که خود به دســت آورده را به عنوان مســئلهای تاریخی به

شاید حتی تمام حوزههای مطالعات اسالمی همواره مطرح میشود

مخاطب عرضه کند و آن را جزئی از میراث تاریخی ـ اسالمی بداند،

و تأثیــر عمیقــی بــر قضاوتها و تحلیلهــا دارد .با توجــه به موضعی

اما این مرز در موارد متعددی به نظر میرسد توسط نویسنده رعایت

کــه لیمــن در خصــوص هنــر اســامی و گرایشهــای ســنتگرایانه
ً
دارد ،قاعدتــا در ایــن کتــاب و در مواضــع مختلف ،ابعــاد مختلف

نشــده و در چنــد مــورد او هنــگام بررســی تاریخــی مســائل ،نظر خود
دربارۀ مسئله را نیز ضمن هویت تاریخی آن وارد کرده است .یکی از

تأثیرگذاری تصوف در هنر اســامی را به انحاء مختلف محل تردید

پررنگترین این موارد جایی اســت که او گزارشــی درباره ممنوعیت

و اشــکال قــرار میگیــرد و او انتقــادات جــدیای در تمــام ابعــاد این

خوانــدن قــرآن در ضمــن آواز میدهد و بعــد از بیان حرمــت آن ،نظر

تلقی و رویکرد مشــهور وارد میکند .اشــکاالتی که از انتقاد به اصل

خــود را بــا تعبیــر «به نظر نمیرســد» اضافه میکند :امــا امروز که این

رویکرد متصوفه شروع میشود و به تردید در تفسیرهای مستشرقان از

تمایز تثبیت شــده ،به نظر نمیرســد دلیل موجهــی برای ممنوعیت

مکتب فکری تصوف منتهی میشود( .ص  )25با وجود این به نظر

استفاده از قرآن در آثار هنری وجود داشته باشد( .ص )171

میرســد لیمــن از یکــی از جدیترین انتقادات مطــرح در این زمینه
غفلت کرده اســت و این باعث شــده تا خود او نیز محل این انتقاد
ً
قرار بگیرد؛ این انتقاد که اساسا تصور مستشرقان از جایگاه تصوف
و گرایشهای صوفیانه در فرهنگ اســامی تصور دقیقی نیســت .با
توجــه بــه تفاوتهای جدی تصــوف با دیگر گرایشهای اســامی در
تلقــی غربــی ،به نحوی که شــاید بتــوان تمام گرایشهای اســامی را
در یــک ســمت و گرایشهــای متصوفانه را در ســمتی دیگر قرار داد،

عرضه میکند:
ً
اندیشــمندان دینــی هــم معموال بــرای بیان اندیشههایشــان به شــعر
یشــوند؛ ز یــرا طبــق احادیــث متعدد ســرودن شــعر جایز
متوســل نم 
نیست( .ص )132

مستشــرقان همواره توجه خاصی نســبت به این نحله مبذول داشته

ایــن رو یــۀ نادرســت نهتنهــا باعــث بــروز ابهــام در جایــگاه و اعتبــار

و برای آن جایگاه به خصوصی قائل بودهاند .توجهی که باعث شده

یشــود ،بلکــه این خطــر را هم بــه وجود
شهــای تاریخــی لیمــن م 
گزار 

تا در درازمدت تصوف هم به عنوان گرایشی در اسالم و هم به عنوان

میآورد که در صورت بروز یک اشتباه تصوری از جانب او ،تمام پیکرۀ

بخشــی از فرهنــگ اســامی ،در تصــور غربی از اســام وزن و نقشــی

مدعا و گزارش او در معرض خطر قرار بگیرد؛ همانند جایی که دربارۀ

بــه مراتب بیشــتر از آنچه در واقعیت دارد پیــدا کند .در نتیجه آنچه

علت عالقۀ بعضی شــاعران عرب به حضرت عیسی سخن میگوید

ضــروری بــه نظر میرســد و لیمــن از آن غفلــت کرده اســت ،نه نگاه

و علت آن را ارجاعداشــتن حضرت عیســی نزد مســلمانان به ســنت

انتقــادی به تصورات ســنتگرایانه از نســبت تصوف و هنر اســامی

پیامبرکشــی یهود بیان میکند( .ص  )133انتســابی که نهتنها اثباتی

و تــاش برای قطعکــردن رابطۀ میان این دو که متوجهکردن انتقاد به

برای آن نمیآورد ،بلکه مدعای زیربنایی آن که کشت هشــدن حضرت
ً
عیســی باشــد ،قطعــا از اعتقــادات مســلمانان نیســت ،حــال فــارغ از

مهمی برای آن در اسالم و فرهنگ اسالمی است.

صحت و عدم صحت انتساب اعتقاد پیامبرکشی یهود به مسلمانان.

دیگــر مشــکلی کــه بــه نظر میرســد کتــاب لیمــن از آن رنــج میبرد،

امــا در زمینۀ شــکل تألیــف کتــاب ،از مهمتریــن خصوصیاتی که از

مشــخصنبودن مرز میــان گزارش تاریخی و نظریهپردازی شــخصی

نخســتین صفحــات و ســطور کتــاب جلــب توجــه میکنــد ،لحــن

اســت .بــا توجه به هویت کتــاب که ادعا دارد متصــدی عرضۀ یک
ً
تحلیــل بــرای یــک مســئلۀ تاریخــی اســت ،قاعدتــا نویســنده نبایــد
ً
صرفا بایــد راوی و ّ
مقــرر آن
خــود در مســئلۀ تاریخــی تصــرف کنــد و

بیپــروای لیمــن اســت کــه در مواضعــی از اســتانداردهای آثــار

اصــل چنیــن توجه جدیای بــه تصوف و قائلشــدن چنین جایگاه

باشــد .بــرای مثــال اگر قرار اســت تحلیلــی در خصوص یــک فتوای
فقهــی مطــرح شــود ،نویســنده تنهــا میتوانــد آن را از حیــث تاریخی
بررســی کنــد ،نــه اینکــه خــود وارد افتا شــود و نظر شــخصیاش را در
ً
آن مســئله بیان کند .پرواضح اســت که نویسنده قطعا میتواند وارد
وادی نظریهپــردازی شــخصی بشــود ،امــا در این صــورت دیگر نباید
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یشــود .هماننــد اســتفادۀ او از تعابیــری ماننــد
آ کادمیــک خــارج م 
«پرت و پال» که شاید در نگاه اول موجب تعجب بشوند:
بســیار پیش آمده که مجبور شــدهام بنشــینم و با لبخندی تصنعی
به اظهارنظر برخی متخصصان هنر اســامی گوش بدهم که تحلیل
ً
و تفسیرهایشان از دید من کامال پرت و پال بوده است( .ص )13
همچنــان کــه بعضی داور یها یــا درواقع ادعاهایــش دربارۀ صحت
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نظریاتش ،ممکن است کمی مغرورانه به نظر بیایند:

وجــود نــدارد و کتــاب فاقد رو ی ـهای واحد در نظام ارجاعات اســت.

خواهیــم دیــد ادعــای مــن علیرغــم ظاهــر تکاندهنــدهاش موجــه

برای نمونه در ذکر ســالها و تاریخها ،نهتنها اســتاندارد ذکر همزمان

است( .ص )18

تاریخهــای هجــری و میــادی رعایــت نشــده ،بلکــه حتــی از یکــی

همچنیــن تندگویــیای کــه در اســتفاده از تعابیــر نیــشدار هنــگام
انتقادکردن دارد:
چنانکه ویتگنشــتاین و گرابار گفتهاند ،باید در تعمیم بســیار باحزم
و احتیــاط عمــل کنیــم .اما برای نویســندگانی کــه دربارۀ هنــر و دین
ً
مینویســند ،تعمیــم همچون نان شــب واجب اســت و غالبا همین

از آنهــا هــم بــه صــورت ثابــت اســتفاده نشــده و در مــواردی از تاریخ
میــادی(ص  )35و گاهــی از تار یــخ هجــری(ص  )39اســتفاده
شــده اســت .همچنــان کــه در ذکــر اطالعــات جانبــی نیــز وحــدت
ً
رویــهای وجــود ندارد و صرفا در بعضی موارد در کنار اعداد مربوط به
اشخاص ،از تعبیر «وفات» استفاده شده است( .ص )39

رخــداد پربســامد دیگــری کــه بهکــرات در زبــان و لحــن لیمــن دیــده

مشکل دیگر کار مترجم در شیوۀ عرضۀ ارجاعات درو نمتنی است
ً
که نهتنها رویۀ واحدی در شیوۀ ترجمه رعایت نشده ،مطلقا توجهی
ً
به کارکرد آنها نیز نشــده و صرفا نام شــخص و کتاب در داخل پرانتز

میشــود ،نوعــی بیحوصلگــی و عجلــه اســت کــه منجــر بــه مــوارد

ذکر شده(ص  )129یا عجیبتر در مواردی به صورت تحتاللفظی

متعــدد نتیجهگیــری قبل از بیان ادله و اعــام موضع در مرحلۀ طرح

ترجمه شدهاند(« :رجوع کنید به یارشاطر)» (ص  )!( )253همچنان

مسئله شده است ،مانند این بخش که در آن متعرض مسئلۀ نقش

کــه در مــواردی اســم نویســنده به صورت انگلیســی آورده شــده(ص

ذهنیــت آفریننــده در تصــور مــا از اثر هنری میشــود و اینگونــه آن را

 )97و همۀ اینها در کنار مواردی که از اصطالح «همانجا» استفاده

منتهی به نتیجهگیری میکند:

میکند ،بدون توجه به اینکه این اصطالح در جایی کاربرد دارد که

اصرار تعمیم است که آنها را از مردم عادی متمایز میکند( .ص )34

ذهنیت آفرینندگان این آثار در نوع برداشت ما از ماهیت آنها چقدر
تأثیر میگذارد؟ به نظر من هیچ( .ص )28
هر چند این خروج از زبان آ کادمیک از جهتی دیگر این امکان را به
نویسنده داده تا با استفاده از آزادیای که برای خود تعریف میکند
بتواند مفاهیم گســتردهتری را پوشــش بدهد .مســئلهای که خودش
را از جملــه در مثالهایــی کــه بهراحتــی از زندگــی روزمــره انتخــاب
میکند نشان میدهد و هر چند کتاب را از جایگاه اثری آ کادمیک
خــارج و وارد حیطــۀ کتــب عمومی میکند ،دســت او را در انتخاب
شیوههای اثبات و بیان مطالب باز نگاه میدارد.

نظــام ارجــاع تمامدرو نمتنی باشــد ،نه اینکه بتوان بــه ارجاعاتی که
نویسنده در اندنوتها میآورد ،داخل متن ارجاع داد.
دیگر مسئلهای که در خصوص ترجمه وجود دارد مسئلۀ پانویسهای
ً
مترجم است .مترجم از موضعی که جایگاه آن دقیقا معلوم نیست،
در مــواردی پانویسهایــی اضافــه کــرده اســت که کمتر ســنخیتی با
یکدیگــر دارنــد و اقتضائات یک کتاب آ کادمیک را ندارند؛ همانند
پانویســی کــه در آن او نظــر شــخصی خــود را در بــارۀ نظــرات محمــد
بــن عبدالوهــاب بیــان میکنــد(ص  )104یــا جایــی کــه توضیحات
اضافهای در مورد شــأن نزول یک آیه که نویســنده لزومی به بیانشــان
ً
ندیــده بود میدهــد و ضمنا ارجاعی به منبعــی دیگر میدهد( .ص

امــا در خصــوص ترجمــۀ کتاب مترجــم و ویراســتاران کتــاب موفق

 )87با وجود این او حتی به این روش به عنوان یک استاندارد پایبند

شــدهاند کــه متــن پختــه و فارســی پاکیــزهای عرضــه کننــد .تجربــۀ

نیســت و در مــواردی این توضیحات را به جــای پانویس داخل متن

مترجم کتاب در ترجمۀ آثار حوزۀ فلسفۀ هنر و نیز تجربۀ ویراستاران
ً
آن در ترجمۀ آثار فلسفی ،قطعا از عوامل اصلی موفقیت این ترجمه

و میــان کروشــه ذکــر میکنــد؛ (ص  )54دوگانگ ـیای کــه باعث بروز
ابهام برای خواننده میشود و تشخیص مرز میان متن و پاورقیهای

اســت که باعث میشــود بتوان از بعضی غلطهــای مصطلح مانند

اصلــی و توضیحــات مترجــم را مشــکل میکنــد .اما مشــکل اصلی

ترجمهکــردن « itتهــی» بــه «آن» چشــم پوشــید( .ص  )149بــاوجــود

یشــود که مترجم
ایــن تعریف نادقیق جایگاه در مواضعی آشــکار م 

ایــن ترجمــۀ کتــاب از ناحیهای دیگر دچار مشــکل اســت و آن عدم

وارد بیــان توضیحاتــی میشــود که در حــوزۀ تخصصی او نیســتند و

آشــنایی مترجــم و ویراســتاران بــا اســتانداردهای آثــار آ کادمیک در

ایــن بهشــدت بــرای کلیت کتاب مضر اســت؛ هماننــد توضیحاتی

مســائلی ماننــد پانویسهــا و ترجمــۀ اصطالحــات یــا عــدم رعایــت

کــه او دربــارۀ مســئلۀ اصالــت وجــود در نظــر مالصــدرا و ســهروردی

ایــن استاندارهاســت .مشــکل وقتــی حادتــر میشــود کــه در فقــدان

میدهــد و مشــحون از انواع اغالط ،هم در جانــب تصورات و هم در

رعایــت اســتانداردهای آ کادمیک ،حتــی اســتاندارد عمومیای نیز

جانب احکام اســت؛ حتی در حد اشتباهنوشتن سادهترین الفاظ و
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اصطالحات مبحث اصالت وجود( .ص  )247مشــکلی که شــاید نشاندهندۀ این باشد که یکی از عوامل
مؤثــر در پیشآمــدن ایــن ایرادات در ترجمه ،بیگانگی مترجم و ناشــر با حوزۀ مطالعات اســامی و اقتضائات
ً
کار آ کادمیــک در ایــن فضا باشــد .مســئلهای کــه البته قطعا نه به معنای اشــتباهبودن ورود ناشــری جدید به
ً
این حوزه که حتما به معنای ســختی و جدیت کار در این حوزۀ مهجورمانده برای ناشــری اســت که یکی از
بهترین کار اولها را در این حوزه انجام داده است؛ حداقل در جانب انتخاب کتابی مهم و مهجورمانده.
به هر روی درآمدی بر زیباشناســی اســامی از اولیور لیمن کتابی انتقادی یا انتقادیترین کتاب موجود دربارۀ
هنــر اســامی یا معتقدان به پدیدهای به نام هنر اســامی اســت .تمایز مهمی که هنــگام مواجهه با این کتاب
ً
ً
حتما باید به آن توجه داشــت و متوجه بود که انتقادات و حمالت ســنگین لیمن صرفا متوجه برداش ـتها و
تعاریف فعاالن حوزۀ مطالعات اسالمی نسبت به هنر و زیباشناسی اسالمی است و نه هرگز خود هنر اسالمی
ً
کــه اتفاقــا لیمــن از هواداران جدی آن اســت و در مطاوی کتاب بهکرات از دلبســتگی و تحســینی که نســبت
بــه آن دارد ســخن میگویــد .خالصــۀ هویــت و هــدف این کتــاب را بهتر از همه مؤلــف در مقدم ـهای که برای
ترجمۀ فارسی کتاب نوشته است شرح داده است :بازخوانی امکان و وقوع هنر اسالمی ،با بازخوانی مدعیات
معتقدان به هنر اســامی .انتقاد محور یای که بنای این کتاب بر آن اســتوار شــده اســت آن اســت که «اصرار
بــه کشــف دین در دل هنر اســامی» دغدغۀ اشــتباهی اســت کــه هم منجر بــه پیشفرضگرفتــن این مطلب
ً
یشــود
میشــود کــه «هــم هنــر الزاما واجد وجوه دینی اســت و هم دین واجد ابعاد زیباشــناختی» و هم منجر م 
به نوعی ســادهگیری یا ناشــی از نوعی سادهاندیشــی که برچســب هنر اســامی را به مطمئنترین و راحتترین
تقریر برای بررســی آثار هنری متعلق به مســلمانان تبدیل میکند .انتقادی که او میگوید میتواند هنر اسالمی
برای آن تنها یک مثال باشــد و قابل توســعه به تمام حوزههای مرتبط با جهان اســام و ما را متوجه لزوم رعایت
وســواس در اطــاق صفــت «اســامی» به مفاهیــم کند و راهحلــی که او پیشــنهاد میکند و زیربنــای رویکرد او
در این کتاب اســت ،بازخوانی انتقادی چارچوبهایی اســت که در خصوص هنر اســامی تعریف شدهاند،
بــا نگاهــی بــه تالش برای تعریف یک چارچوب اســتوارتر و کمتــر مبهم و ادعامحور ،آنطور کــه تقریرات فعلی
هســتند .لیمن نتیجهای که در نهایت میگیرد را در انتهای کتاب اینگونه توضیح میدهد و توصیه میکند
کــه بایــد بــا هنر اســامی نه به عنوان هنر اســامی و با لحاظکردن ایــن عنوان مضاف که هماننــد باقی هنرها و
ً
ً
صرفــا بــه عنوان یک هنر برخورد کنیم؛ یعنی صرفا «یک ســنت فرهنگی مهــم در تاریخ هنر» و نه هنری متأثر یا
فــراوردۀ دیــن و تفاوتــی که این زاویــۀ دید متفاوت ایجاد میکند نســبت به زاویۀ دید معتقدان به هنر اســامی
یشــود دیگر قائل به وجود پیشزمینههایی نباشیم
ایجاد میکند .لیمن میگوید توجه به این مســئله باعث م 
که برای درک و فهم هنر اسالمی و محصوالتش الزم هستند؛ مانند آشنایی با فلسفۀ اسالمی یا آ گاهی از تصور
مســلمانان از فرشــتگان برای فهم نقاشیها یا آثار معماری .همچنان که باعث میشود در سمت مقابل دیگر
ً
نخواهیم یا نتوانیم با درو نمایههای اسالمی ،آثار هنرمندان مسلمان را تفسیر کنیم و مثال برای توجیه استفاده
از نوع خاصی از اشکال هندسی در معماری ،متوسل به نوع تلقی مسلمانان از کائنات بشویم یا برای تحلیل
محوریت پیداکردن خطاطی ،انگیزههای کالمی را مطرح کنیم .دو دســتاوردی که بهخصوص این دســتاورد
دوم ،محور اصلی مطالب و ادعاهایی اســت که لیمن در کتاب مطرح میکند تا ســرانجام بتواند این ادعا را
اثبات کند .مجموعۀ این گفتگوها و تالشهاست که باعث میشود اثر لیمن چیزی بیشتر از بررسیای دربارۀ
هنــر اســامی باشــد .کار مهــم او عرضــۀ نگاهی جدید به کلیــت مطالعات اســامی و انتقادی فراگیــر به نگاه
متداول غربی و نه با هدف حمایت و دفاع و همبســتگی که با هدف ترویج نگاه واقعگرایانه اســت .امری که
ارزش و لزوم و اثرات سوء جای خالی آن در مطالعات اسالمی معاصر بر کسی پوشیده نیست.
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