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ادارۀ انجمن تاريخ )سابق(

قرار اطالعيکه قبالً در روزنامۀ انيس و راديو نشر شده بود ،شام روز پنجشنبه5 ،
سرطان ] [1325دوکتور »اتنگ ھوزن« دانشمند امريکائی در موضوع »ھنرھای
زيبای اسالمی در نظر غربيان« سخنرانی بعمل آمد .ورود در محفل کنفرانس آزاد
بود .بعضی او وزرا ،بعضی از سفرا و نمايندگان دول اسالمی و عد ئی از عالقه
مندان داخلی و خارجی حضور بھم رسانيده بودند.
مقارن ساعت  2/91شام آقای احمد علی خان کھزاد ،رئيس موزۀ کابل ،مدير عمومی
انجمن تاريخ کنفرانس دھنده را )دوکتور اتنگ ھوزن( را به احضار معرفی نموده و
سپس دکتور مذکور سخنرانی خويش را شروع کرد.
دکتور اتنگ ھوزن در ميان دانشمندان امريکائی در شناسائی صنايع مستظرفه اسالمی
معروف است و سرپرستی شعبه اسالمی موزۀ »فرير« که »موزۀ ملی ھنرھای
شرقی« در امريکا شناخته شده به نامبرده تعلق دارد .داکتر »اتنگ ھوزن« در
مؤسسۀ »سمتسونين« که مجمع مرکزی جمعی از موزه ھای ملی امريکا ميباشد،
عضويت دارد و در دانشگاه »ميشيگان« به عنوان استاد متتبع شناخته شده است.
دکتور »اتنگ ھوزن« در خارج امريکا در ميان جمعی از دانشمندان مغرب زمين
بحيث ناشر نشريۀ مھمی بنام »آرت اسالميکا« يعنی »ھنرھای اسالمی« معروف شده
است .اين نشريه که از  1938به اينطرف نشر ميشود فقط برای تحقيقات علمی آثار
ھنرھای اسالمی تخصيص يافته و تا حال شانزده مجلد آن شايع شده است .مستر اتنگ
ھوزن مقاالت متعددی در انگليسی و جرمنی دارد که در مجالت علمی شرق شناسی
و در ايرة المعارف اسالمی و سروی صنايع ايرانی به طبع رسيده و برخی از آنھا به
زبان ھای عربی و فارسی ھم ترجمه گرديده است.
داکتر مذکور فعالً در صدد انجام مسافرت يک ساله در ممالک اسالمی است و بعد از
مصر ،عراق و ايران وارد افغانستان شده و تا حال از مراکز مھم آثار و آبدات
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اسالمی مملکت ما چون :ھرات ،لشکری بازار ،بست ،قندھار ،غزنی و کابل ديده
کرده و از شواھد اسالمی موزۀ کابل مخصوصا ً از آثار قيمتدار عصر درخشان
غزنوی عکس برداری نموده است.
اينک ترجمۀ خالصه متن کنفرانس که خود دکتور به انجمن تاريخ سپرده است:
"نفوذ ادبيات فارسی و عربی بر شعرای مغرب زمين امری است معلوم که با تذکار
آن اسمای »دانت«» ،گويته« و »فتيزجرالد« بخاطر ميگذرد .ھمين قسم نفوذ علم و
حکمت اسالمی در افکار اروپائی در اوائل قرون وسطی طوری ھويدا است که
ھمگان از مراتب آن آگاھی دارند .عالوه بر نفوذ ادبی و علمی صنايع مستظرفه
اسالمی ھم در ديار مغرب تاثيری داشته و اين تاثير از خود تاريخچه ھائی دارد که تا
حال دانشمندان طوريکه بايد بدان متوجه نشده اند و در اطراف چگونگی حسن استقبال
غربی ھا از آثار ھنری اسالمی چيز زياد نگفته اند.
با اينکه جھان قرون وسطی با تعليمات عاليۀ پيغمبر اسالم )ص( سخت مخالفت داشت
و در دورۀ جنگھای صليبی حکمفرمايان مغرب با حکمروايان اسالم در جنگ بودند،
اختراعات ذوقی و ھنری شرق قريب و شرق ميانه خيلی مورد توجه غرب واقع شده
و مقام با افتخاری احراز کرد .جعبه ھای منبت عاج و ظروف بلوری اسالمی مصری
را مسيحيون برای نگھداری متبرکات مقدسين خود در کليسا ھای معروف و دنيای
مسيحيت بکار ميبردند.
ھمين قسم آثار متبرکه ديگر را در پارچه بابی که در ايران يا در ھسپانيه اسالمی
ساخته ميشد ،ميپيچيدند .جامه ھای بسيار مزينی کا امپراتورھای رومن از قرن  12به
بعد حينتاج پوشی به بر ميکردند محصول دست صنعتگران مسلمان جزيرۀ سيسيل بود
و مبدأ ساخت آن را بکمال تبختر با خطوط عربی در حواشی آن تحرير ميکردند .از
اوائل قرن  14به بعد در تصاوير قلمی ،شبھه حضرت مريم را معموالً روی تخت
ھائی ميکشيدند که با قالی ھای شرقی فرش شده بود .به ھمين ترتيب بسيار تصاوير و
تابلوھای ديگر در بين است که مجالس مذھبی مسيحی را روی اين قبيل فرش ھای
نفيس شرق نشان ميدھد.
مھمترين مظھر نفوذ صنايع مستظرفۀ اسالمی بر دنيای غرب استعمال دائمی رسم
الخط ھای زيبای عرب بود که بصورت واضح يا در لفافه تزئينات از قرن  11تا قرن
 16دوام داشت.
حروف کوفی با ترکيبات مختلف خود بحيث چوکات تصاوير مذھبی و بحيث نمونۀ
تزئينات برای البسه حضرت مريم و سائر مقدسين استعمال ميشد و حتی در ھاله ھای
نور گرد صورت شخصيت ھای مذھبی مورد استعمال داشت و نشانه مراتب قدسيت
آنھا بشمار ميرفت.
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در بعضی از موارد آثار ھنری مسلمانان از نقطه نظر فن ساخت به مراتب از آثار
شبيه خود در دنيای مغرب برتری داشت و غربيان تفوق آثاراسالمی را ديده و فوراً از
آن تقليد ميکردند .بطور مثال غربی ھا اوراق کتب را در ميان وقايه ھای سنگين
چوبی حفظ ميکردند و استعمال وقايه ھای مقوی را از مسلمين فرا ميگرفتند .ھمين
قسم استعمال لعاب را روی ظروف گلی از مصر و ايران آموختند و اين روش را نه
تنھا مورھا يا عرب ھای ھسپانيا بلکه ھنروران مسيحی اين مملکت ھم تقليد کردند و
با ايشان اين فن در ميان ھنرمندان دورۀ رنسانس ايتاليا معمول شد و به سائر
کشورھای اروپا و محتمالً به امريکا سرايت نمود .قدرت نفوذ ھرھاياسالمی اروپا و
مغرب زمين از ين ھم معلوم ميشود که حتی در دورۀ رونيسانس که تمايل شديد به
احيای مأثر آثار کالسيک قديم پيدا شده بود روش تزئينات اسالمی طوری معمول بود.
/مجله آريانا ،شمارۀ  ،62اول حوت  ،1326کابل//نشر مجدد جنوری  ،2012بنياد
فرھنگی کھزاد/
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