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شـناختی   یابی زیبایی بهره. المللی است که تاکنون اختراع شده است در وجه کلی، زبان هنرمند تنها زبان بین
، پیکرتراش، سفالگر و سایر هنرورزان براي تمـامی انسـانهاي روي زمـین ـ چـه      از دستاوردهاي معمار، نقاش

. طور یکسان فراهم اسـت  نگرش خاص خویش ـ به  انسان آسیایی با دید ویژه خود و چه انسان رویایی با طرز
شناختی با تفسیرهاي علمی و آکادمیک کارشناسان امر ترکیـب یابـد، طبیعتـاً     یابی زیبایی حال اگر این بهره

این حکم در خصوص هنرهاي تمامی تمدنها و از جمله هنرهاي اسالمی نیـز  . تأثیري دوچندان خواهد داشت
  .مصداق دارد

ید پذیرفت که غریبان پیشتر و بیشتر از مسلمانان توجه خود را به هنرهـاي اسـالمی و   این حقیقت را با
محققـان و  . انـد  تحقیقـات آکادمیـک شـده    گـذار  اند و در این قلمرو، سنت بررسی و ارزیابی آن معطوف کرده

از داران غرب از سـده هجـدهم بـه باستانشناسـی جهـان اسـالم عالقـه نشـان دادنـد و ایـن کـار را             مجموعه
این رشـته از  . هاي دیگر باستانشناسی و کالً هنر و معماري تعمیم دادند شناسی شروع کردند و به شاخه سکه

منـد شـد و عالقـه افـرادي از پژوهشـگران را       تحقیقات بتدریج در ممالک مختلف اروپـایی پیگیـري و قاعـده   
وي، هرتسفلد، زاره و کونل آلمانی، ماکس فان برخم سویسی، گاستن ویه، ژان سواژه و بلوشه فرانس. برانگیخت

تامس آرنولد و کرسول انگلیسی از جمله کسانی بودند که در این قلمرو بـه مطالعـه و پـژوهش پرداختنـد و     
جستارها و مقاالت و رساالت زیادي منتشر کردند و نسلهاي بعد هم راه آنها را بـه کمـال پیمودنـد و آثـاري     

  .درخور پدید آوردند
. هـاي شـرقی و اسـالمی افـزوده شـد      هاي غربی بر حجم آثـار و یافتـه   ندگیها، در موزهدر کنار این کوش

کانونهاي بررسی هنر و معماري اسـالمی در ممالـک   . داران غربی به گردآوري آثار اسالمی پرداختند مجموعه
. پیدا کرد اي بررسیهاي باستانشناسی شکل و شیوه تازه و حد و حجم قابل مالحظه. غربی و امریکایی برپا شد

هـا و آثـار هنـر     نمایشگاههایی از یافته. مراکز گوناگون باستانی جهان اسالم محل کاوش و حفاري قرار گرفت
هایی براي معرفی و بررسی این آثار در ممالک مختلف و حتی ممالـک اسـالمی    اسالمی و در کنار آنها کنگره

یکـی از  تـدریس هنـر و معمـاري اسـالمی     . داي مضاعف به پژوهشهاي هنر اسـالمی بخشـی   برپا شد و انگیزه
هاي معتبر دانشگاههاي اروپا و امریکا شد و این بخش از علوم و فنون منزلت ویژه خود را به دست آورد  شاخه
  .مندان را به کوشندگی واداشت هاي تخصصی گوناگونی از متن آن سر بر کشید و عالقه و شاخه

ها و  شد و پیدایش یافته هنر و معماري اسالمی افزوده میگذشت بر پیچیدگی مطالعات  هر چه زمان می
آورد و یکی از این آثار، کتاب حاضر است کـه آخـرین    تر از پیش بار می تر و پرمایه آثار جدید، بررسیهاي غنی

جلـد  . دستاورد کامل و جامع درباره هنر و معماري اسالمی در دو مجلد و از انتشارات دانشگاه بیل امریکاست
گرابر، هنرشناسان و مدرسان هنر اسالمی دانشگاههاي غرب و امریکا و جلد  ا ریچارد اتینگهاوزن و اُلگاول ر

از  1379جلد اول این کتاب با ترجمه نگارنده در سال . اند دوم را شیال بلر و جاناتان بلوم تألیف و تنظیم کرده
نیـز  ) کتاب حاضـر (ترجمه جلد دوم  .منتشر شد و در اندك زمانی به چاپ دوم رسید» سمت«سوي سازمان 

و به دلیل بعضی از اقدامات اجرایی و شراکت فرهنگستان هنر » سمت«سه سال پیش آماده و تحویل سازمان 
به هر حـال ایـن دوجلـد کـه اولـی شـامل هنـر و        . در چاپ و نشر و ویراستاري آن، انتشارش به درازا کشید
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هنر و معماري اسالمی را از سده هفتم تا سـده سـیزدهم    تا سده هفتم هجري است و دومیمعماري اسالمی 
به لحاظ جامع بودن منابع و ) 1: گیرد، دست کم از دوجنبه بر پژوهشهاي پیشین برتري دارد هجري در برمی
از حیـث  ) 2گیري سنجیده از آنها همراه بـا تحلیلهـا و اسـتداللهاي منطقـی از ایـن اطالعـات؛        مآخذ و بهره

آمیزي ایـن   اف و شمول آنها بر جهات گوناگون جغرافیایی هنر و معماري اسالمی و درهمسامانبندي نو و شف
کرد که به زبان فارسی هم برگردانده شود  میاین دو وجه، کتاب را در خور آن . جهات در یک کلیت چشمگیر

  . یاب شوند زبان نیز از کمال پژوهندگی آن بهره تا خوانندگان فارسی
بـراي  . تا تمام توجهات و تعلقات مقرون به موضوع در نهایت دقـت رعایـت شـود   در ترجمه تالش کردم 

، سازي اعالم و اسامی، به منابع اصلی تاریخنگاري اسـالمی ـ عربـی، فارسـی     از هر نوع اشتباه و یکسانپرهیز 
شـراکت  بـا  » سـمت «گرچه کار چاپ و انتشار این کتابها را گـروه باستانشناسـی   . ترکی و اردو ـ رجوع کردم 

فرهنگستان هنر تقبل کرد و در این راه از هرگونه تشویق و تالش کوتاهی ننمود تـا بـراي دانشـجویان گـروه     
هاي  هاي دیگر دانشگاهی از جمله دانشجویان رشته شأن آنها تهیه شود، دانشجویان رشته باستانشناسی کتابی

در اینجـا  . مند شوند ده از محتواي آنها بهرهتوانند به قدر بسن هنر و تاریخ و معماري و طراحی صنعتی هم می
نمایم و تشکر  که در بسامان شدن این کتاب نقشی بایسته داشتند، تشکر می» سمت«از تمامی کارکنان فنی 

  .به خاطر تمامی مالطفتها و محبتهایش» سمت«ویژه از جناب آقاي سعیدي دبیر گروه باستانشناسی 


