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جناب پروفســور برنامه تان در این سفر به ایران در چه 

زمینه ای بوده است؟ 

من برنامۀ پژوهشی خاصی نداشتم، می خواهم در آینده 

کتابی بزرگ راجع به کاشی کاری کشــورهای اسامی تهیه 

کنم و امیدوارم عکس هایی که در این سفر گرفتم، برای 

آن مفید باشد. حال حارض بر روی مبحث خاصی پژوهش 

می کنید؟ 

بله، من ۳۳ سال است که در مرص هستم و تحقیقات زیادی 

راجع به کشورهای عربی داشته ام. مثاً پروژۀ آینده ام که 

امیدوارم انشاءالله به امتام برسد، در مورد کتیبه های آثار 

دورۀ اسامی در قاهره است که از اّول دورۀ اسام تا ۲۰۰ 

سال پیش را شامل می شود، به همراه عکس و ترجمه و 

قابلیت جستجوی کلامت به انگلیسی یا عربی که امیدوارم 

برای محّققان مفید باشد.

در زمینۀ هرنهای ایرانی– اسالمی پژوهش های معارص را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 

در دهه های اخیر خیلی بهر شده است. محّققان پیش تر که 

به سازمان حفاظت آثار باستانی می آمدند )میراث فرهنگی 

کنونی( فقط بناهای خراسان را خوب می شناختند و به آنها 

توّجه می کردند. اّما اکنون فکر می کنم محّققان می دانند که 

الزم است نه تنها یک استان یا فقط کشور ایران را بشناسند 

بلکه اگر کسی دربارۀ بناهای خوارزمشاهی، غوری، یا 

غزنوی تحقیق کنند، بایستی آثار باستانی کشورهای اطراف 

ایران؛ افغانســتان، ترکمنستان، ازبکستان را هم بشناسند. 

اکنون فکر می کنم که محّققان اینجا این مطالب را خوب 

درک می کنند، ســفر می کنند که این ها را ببینند و گزارش 

کنند. نکتۀ دیگر اینکه من از کار مرّمت بناهای اینجا بسیار 

لّذت می برم، سال گذشته در سفر به ازبکستان دیدم که کار 

مرّمت بسیار بد است و مثل کار نوسازی است ولی در اینجا 

مرّمت خیلی بهر است.

فکر می کنید جایگاه پژوهش در مورد معامری حرم امام 

رضا)ع( در هرن و معامری اسالمی کجاست؟ 

معامری آســتان قدس در تاریخ هرنهای اسامی اهّمیت 

بسیاری دارد. البته می بینم که از کارهای موجود گزارش هایی 

جدید تهیه شده است. فقط فکر می کنم گاه به آثار باستانی 

توّجه الزم منی شود، اگر این طور بود مدرسۀ ماصدرا ویران 

منی شد. البته موزۀ آستان قدس از آخرین باری که به مشهد 

آمدم )حدود ۳۵ سال پیش( بسیار بهر شده و منایشگاه ها 

بزرگ تر شده است و محّققان نیز بهر شده اند. 

به نظر شام برای بهبود وضعیت پژوهشی در زمینۀ حرم 

امام رضا)ع(، معامری و آثاری که در حرم موجود اســت، 

چه ملزوماتی الزم است؟ 

خوشبختانه می بینیم ملزومات الزم نسبت از قبل بهر شده 

است. مثل همین مجلّۀ شام، معرّفی هرن و آثار موجود در 

حرم، انتشــار شاهکارهای موزه، که اگر این کار ادامه پیدا 

کند بهر و بهر خواهد شد. 

در سال های اخیر اسناد تاریخی تشکیالت اداری آستان 

قدس و حرم، آرشیو و منایه شده و دسرتسی به آن برای 

محّققان امکان پذیر است، اّما از نحوۀ استفادۀ صحیح و 

به کارگیری آنها در معامری و هرن اطّالعات کافی در دست 

نداریم. تعدادی از این واژه ها و اصطالحات به کاررفته 

مربوط به دورۀ صفوی و قاجار است که در اسناد دیده 

می شود، به عنوان مثال "تعمیرات نقاشی های دارالسیاده" 

که در آنها اصطالحات تخّصصی زیادی است که هرنمند و 

نقاش آن دوره به کار برده است و ما برخی را منی شناسیم 

)به زبان فارسی(. حال سؤال این است که آیا در این زمینه 

الگویی وجود دارد که در پژوهش های معامری اســالمی 

کشورهایی همچون مرص و مراکش به کار رفته باشد و 

پژوهش های سندی هم کار شده باشد که ما بتوانیم از 

آنها یاد بگیریم؟ 

بله، این کار انجام می شده ولی اصطاحات عربی به فارسی 

متفاوت اســت. منی دانم که آیا برای کار شام مفید است یا 

خیر.

شاید شیوه یا methodology آنها بتواند مارا یاری کند. 

فکر می کنم که شام با شیوۀ کار آنها آشــنا باشید و 

اطّاعات تان هم از ما کمر نیست چرا که می بینم دارید از 

آنها استفاده می کنید.

در آثار معامری که شام با آنها آشنایی دارید و در 

تحقیقات معامری آیا واژه نامه هــا و فرهنگ هایی وجود 

دارد که اصطالحات قدیمی را در آنها بتوان یافت؟ 

بلی، لغت نامۀ اصطاحات معامری در قاهره منترش شده 

که فکر می کنم چاپش به امتام رسیده است، اّما نکته ای که 

در مورد کار شــام می بینم این است که کتابخانۀ خوبی به 

زبان های دیگر مثل انگلیسی، آملانی، فرانسوی و... راجع به 

تاریخ هرن اسامی وجود ندارد. بیشر متخّصصان به زبان 

انگلیســی می نویسند و اگر شام این کتاب ها را ندارید پس 

اطّاعات تان در مورد هرنهای اسامی ناقص است. 

ما در اینجا دارالسیاده داریم که اغلب می گویند از 

ســاخته های دورۀ گوهرشاد اســت. برخی تالش کرده اند 

بگوینــد احتامل دارد این بنا قدیمی تر و مربوط به دورۀ 

ایلخانیان باشد، به این دلیل که این بنا خیلی نزدیک بقعۀ 

مطّهر است، چرا که فضای بین هستۀ مرکزی حرم مطّهر 



و مســجد گوهرشــاد را پر کرده است. برای همین طبیعی 

است که باید از قبل ساخته شده باشد؛ اّما باتوّجه به اینکه 

در دورۀ ایلخانیان حرم مطّهر بســیار پررونق بوده احتامل 

می دهند که باید قدیمی تر باشد. حال سؤال اینجاست که 

آیا می شود آن را با دارالسیاده های دیگر مقایسه کرد؟

خیر، منی تواند مربوط به آن دوره باشــد، زیرا طاق های 

دارالسیاده مانند طاق های دیگر در بناهای دوره تیموری 

است؛ مثاً این طاق های متقاطع که هم در مدرسۀ 

خرگرد می بینیم و هم در مدرسۀ گوهرشاد در هرات. این 

دو ساختامن مثل دارالسیاده اســت و طاق های ایلخانیان 

این گونه نیست. 

نقاشی هایی که داخل مجموعۀ حرم بوده، البته غیر از 

زیر گنبد مدرســۀ دودر، بقیه از بین رفته اند و روی آنها 

آیینه کاری شده است، در تشــخیص اینکه آنها چه شکلی 

بوده اند مشــکل داریم، البته سندهای تعمیراتی از آنها 

داریم که گاهی کمک می کنند؛ مثالً سندی داریم از 

ســال ۱۱۰۰ قمری در دورۀ صفویه که با جزییات توضیح 

داده که تعمیر نقاشی های باالی در دارالحّفاظ، در مورد 

تزییناتی هم که شده نام برده است، اّما چون روی آنها را 

آینه کاری کرده اند، زیر آن معلوم نیست، آنچه که ما در این 

اسناد می بینیم مقداری به بقعۀ خواجه ربیع نزدیک است، 

در دورۀ صفوی کارهای نقاشی که در اماکن مذهبی شده 

است چقدر تغییرات نسبت به دورۀ تیموری داشته است؟

این کار سخت و زمان بر است و باید هر دو دوره را تک تک 

تفکیک کنید و البته حتامً دارای تغییراتی هست اّما نه زیاد. 

مثل کاشی کاری صفویه که تغییراتی با کاشی کاری دورۀ 

تیموری داشته است اّما نه زیاد.

شام در مورد نقاشی های زیرگنبد مدرسۀ دودر توضیح 

کامل دادید، اّما وقتی با نقش های زیر گنبد خواجه ربیع 

مقایسه می کنیم )می دانیم که خواجه ربیع در دورۀ صفوی 

نقاشی شده است( می بینیم که طرح ها به هم نزدیک 

هستند. آیا در مورد زیر گنبد امام رضا)ع( هم همین حرف 

را می توان زد یا خیر؟ یا احتامل بدهیم که تغییرات زیادی 

نداشته است؟ 

بایستی تک تک کارها را با کارهای دورۀ صفوی تطبیق دهید 

و با کارهای دورۀ تیموری در جاهای دیگر مقایســه کنید 

که بفهمید با کدام مشــرکات بیشری دارد. هم در سبک 

صفوی و هم در سبک تیموری در سال های اخیر در مرّمت 

ساختامن های ازبکستان بیش تر نقاشی دورۀ تیموری دیده 

شــده است که البته مرّمت بدی انجام شده است و مثل 

نوسازی نقاشی کرده اند ولی طرح اصلی اش را اگر تطبیق 

بدهید مفید خواهد بود. 

در مورد گنبد گوهرشــاد درست، در مورد گنبدهای 

قوام الدین آیا منونه ای داریم که از آن بفهمیم سبک 

گنبدسازی اش چگونه بوده است؟ چون می دانیم که در 

بازسازی گنبد گوهرشاد از بنت استفاده شده است و حدس 

می زنیم که در کارهای دورۀ تیموری با این شــیوه کار 

می کردند )شیوۀ خیاره  ای(. ولی آیا سندی وجود دارد و 

منونه ای از گنبدهای ساخته شده توّسط قوام الدین شیرازی 

وجود دارد که بتوانیم دقیقاً بفهمیم شکل اّولیۀ آن گنبد به 

چه شکل بوده است؟

فقط گنبد گوهرشاد در مدرسۀ گوهرشاد در هرات به جا 

مانده است. یعنی دوگنبد در مدرسه غیاثیۀ خرگرد داریم 

ولی ســاقۀ بلند مثل اینها را ندارند و کوچک هستند. فقط 

یک منونه از این برای اّولین بار در این سفر به ایران دیدم 

و آن گنبد رکنیۀ یزد است، اّما در قدیمی ترین عکسی که از 

حرم مطّهر دیدم، گنبد در آن صاف بود. 

صاف بودن گنبد به دلیل بازســازی آن در دورۀ صفوی 

درسال ۱۰۸۴ بود چون در زلزله از بین رفته بود و به شیوۀ 

دورۀ صفوی بازسازی شده است.

ما اطّاعات زیادی از این قبیل را در دست نداریم و در 

متون هم هیچ توضیحی داده نشده است.

چون در محراب گوهرشاد که اصیل باقی مانده همین 

شــیوۀ خیاره ای را به طور معکوس داریم. بنابراین شاید 

بتوان از روی این شواهد این فرضیه را مطرح کرد. 

شاید بتوان اّما ما منی دانیم. 

در کتابتان اشاره کردید که از گنبد رکن الدین در یزد 

تزیینات زیر گنبد مدرسۀ دو در و زیر گنبدخانۀ مسجد 

گوهرشاد با یکدیگر شباهت دارند. ســؤال اینجاست که 

چطور برای ساخت بناهای مشــهور و بزرگ از بناهای 

کوچک و کم اهمیت تر دورۀ ایلخانیان استفاده کرده اند؟

من نخواستم بگویم که دقیقاً درخود طرح گنبد گوهرشاد 

از گنبد رکن الدین استفاده شده است. البته فکر می کنم 

که هر دو خیلی دقیق بوده ولی این بدین معنا نیســت که 

طرح و شیوۀ ساخت آن در دورۀ تیموری دقیقاً مثل هم 

بوده است.

زیرا طرحی که در کتیبه باالی ازارۀ پایۀ ایوانچه های صحن 

مسجد گوهرشاد به خط کوفی تزیینی نوشته شده پیش تر 

در گوشواره های گنبد رکنیه اجرا شده بود.

دیروز که در صحن اصلی گوهرشاد بودم متوّجه شدم که از 

منونه های اصلی کاشی کاری تیموری هیچ چیز باقی منانده. 

شاید در ایوان قبله مقدار کمی باقی مانده باشد اّما بیش تر 



آن از ۵۰ سال پیش تا به امروز از بین رفته است.

مطلب دیگری که در کتابتان به آن اشاره نکردید در مورد 

شکل ایوان مقصوره است.

باید بگویم که این شکل را شاید از مسجد جامع یزد آورده 

باشــند که قسمت عقب ایوان طوری است که خود گنبد 

دیده می شود و منونۀ آن در معامری ایران در مسجد جامع 

یزد وجود دارد.

هدف بیش تر نشان دادن منای داخل بوده است؟

 بله درست است.

بناهای قدیمی زیادی را در جهان اسالم و سایر کشورها 

دیده اید و از لحاظ معامری و سایر هرنها آنها را بررسی 

کرده اید، اگر در مورد حرم مطّهر امــام رضا)ع( به عنوان 

یکی از این بناها بخواهیم ویژگی خاصی را قایل شویم آن 

کدام ویژگی اســت که میان این بنا و دیگر بناهای قدیمی 

در جهان اسالمی از لحاظ معامری متایز ایجاد می کند؟

حرم مطّهر امام رضا)ع( از مهم تریــن مجموعه بناهای 

قدیمی در اســام اســت و مقایسه اش با دیگر بناها کار 

دشواری است. در جاهای دیگر منونه ای مثل حرم مطّهر امام 

رضا)ع( نداریم، مثاً در ترکیه مساجد زیادی وجود دارد که 

برای ســاطین بوده است و زیارتگاه محسوب منی شود. اّما 

حرم مطّهر امام رضا)ع( زیارتگاه و مکان مذهبی است و 

همین تفاوت از لحاظ معامری هم وجود دارد، میان سبک 

هرن عثامنی و صفوی تفاوت عمده و زیادی وجود دارد و 

حــرم مطّهر امام رضا)ع( از جمله بناهای منحرص به فرد و 

تنها منونه در دنیای اسام است. 

نام یک کتاب من 

 The early Persian painting Calila and Dimna

 ۱۴th century manuscripts in

کــه در مورد مینیاتورها در متون از دورۀ جایر و مظفری 

است از متون کلیله و دمنه است

و نام کتاب دیگر

The appearance of Persian in Islamic art

استفادۀ زبان فارسی در هرنهای اسامی.


