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چکیده
 دست ساخته های صناعتگران دوران اسالمی که امروز از آثار اصیل هنر اسالمی به شمار می آیند، در 
منابع متقدم از دو منظر متفاوت یاد شده اند؛ یکی ناظر بر وجه کاربردی آنها در زندگی عموم مردم و 
دیگری به اعتبار وجه زینتی و تجّملی آنها در گنجینه های اغنیا. این تعابیر دوگانه در نوشته های بعضی 
از متفکران پیشین جهان اسالم اساس دسته بندی   صناعات دستی به دو گروه ضروری و تجملی شده 
است. هدف از این نوشتار نزدیک شدن به فهم گذشتگان از آثار صناعی، از راه جست وجوی این 
آثار  امروز  که  اشیائی  می دهد  نشان  کار  نتیجۀ  است.  کهن  متون  در  آنها  سازندۀ  صناعات  و  اشیاء 
هنرهای صناعی شناخته می شوند، از گروه دوم اند؛ اما این شأن هنری برآمده از نگاه امروزی نیست، 
بلکه آنها نزد سازندگان و صاحبان اصلی خود نیز ارج و اعتباری فراتر از وجه کاربردی شان داشته اند  
و در جایگاه شاهکارهایی نفیس قدر می دیده و به نیکی نگهداری می شده اند. از سوی دیگر، اشیاء 

روزمره نیز منزلت خود را داشته و هرگز از کانون توجه اهل تفکر دور نبوده اند. 
واژگان کلیدی: اشیاء صناعی، اشیاء روزمره، اسباب تجّمل، متون کهن، هنر دوران اسالمی، هنرهای 

صناعی.
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مقدمه: صنایع دستی یا هنرهای صناعی
اشیائی  از  دسته  آن  به  عمومًا  صنایع دستی  امروزی،  تعاریف  در 
گفته می شود که با مهارت دست و ذوق فرهنگی صناعتگران برای 
کاربردی خاص طراحی و ساخته می شوند. زیبایی شکلی و کارکرد 
زینتی این اشیاء موجب شده در جهان امروز آنها را در شمار آثار 
هنری قلمداد کنند. عنوان تازۀ هنرهای صناعی هم برآمده از همین 
تعبیر است. در جهان اسالم صنایع دستی از شاخه های اصلی هنر 
اسالمی است که گسترۀ مفهومی آن گاه با خود عنوان هنر اسالمی 
در هم آمیخته و مترادف شده است. یگانگی این دو مفهوم تا حدی 
اشیاء  یا  صناعات  بر  مبتنی  هنری  را  اسالمی  هنر  گاه  که  است 
دانسته  و این اشیاء را با تکیه بر مادۀ اولیۀ ساخت آنها در ذیل پنج 
صناعِت سفالگری، فلزکاری، شیشه گری، چوب، و منسوجات ـ 
بافته ها دسته بندی کرده اند. بر اساس همین تعریف، حتی هنرهای 
شمار  در  آنها  مهارتی  وجه  بر  تکیه  با  را  کتاب آرایی  با  مرتبط 
صناعات آورده اند. با این همه، به نظر می رسد در منابع اسالمی 
متقدم، معنایی دوگانه از محصوالت صناعات دستی در نظر بوده 
است: یکی وجه کاربردی دسته ساخته ها در زندگی روزانۀ عموم 
طبقات  گنجینۀ  در  اشیاء  تجملی  و  زینتی  وجه  دیگری  و  مردم 
حاکمان و اشراف. چنین می نماید که در تعاریف امروزی هنرهای 
غالب  صناعی  اشیاء  از  کهن  متون  دوم  منظور  به  توجه  صناعی، 
است و از مفهوم نخست غالبًا غفلت می شود. هدف از نوشتار 
پیش رو تفکیک و قیاس این دو مفهوم صناعات دستی با مراجعه 
معیارهای  و  روش ها  بازیابی  و  اسالمی  دوران  متقدم  منابع  به 
طبقه بندی و ارزش گذاری قدما از اشیاء صناعی است. بر پایۀ این 
هدف، پرسش های پیش روی تحقیق را می توان این گونه طرح و 
را  دستی  صناعات  اسالمی  متقدم  منابع  از  هریک  در  کرد:  بیان 
کرده اند؟  تفسیر  و  تعریف  معیارهایی  چه  اساس  بر  و  چگونه 
روش ها و معیارهای دسته بندی و ارزش گذاری صناعات و اشیاء 
تقسیم بندی  معیار  و  مالک   است؟  بوده   چه ها  قدما  نزد  صناعی 
محصوالت صناعات به اشیاء روزمره یا اسباب تجمل چه بوده 
است؟ خاستگاه اجتماعی صاحبان و کاربران اشیاء چه نقشی در 
دسته بندی و تعاریف مفهومی اشیاء داشته است؟ وجوه شباهت و 
تفاوت تعاریف و دسته بندی های متقدم و معاصر در جهان اسالم 
شماری  آغاز  در  پرسش ها،  این  پاسخ  به  رسیدن  برای  کدام اند؟ 
از مهم ترین نوشته های پژوهشگران معاصر دربارۀ اهمیت اشیاء 
دست ساخته  در دوران اسالمی و تحلیل اشارات متون کهن به این 
اشیاء را از نظر می گذرانیم و سپس به روش تحلیل محتوا، تعاریف 

و تفاسیر منابع کهن را بازخوانی می کنیم.  

اشیاء و صناعات دوران اسالمی در پژوهش های پیشین 
از  یکی  به منزلۀ  مسلمان  صناعتگران  کهن  دست ساخته های 
جایگاه  همواره  اسالمی،  هنر  میراث  اصلی  زیرمجموعه های 
جدا  داشته اند.  عرصه  این  پژوهشگران  آثار  و  اندیشه  در  مهمی 
و  سبکی  و  فنی  ویژگی های  بر  متمرکز  پژوهش های  انبوه  از 
آنها  فرهنگی  و  مفهومی  چالش های  محصوالت،  این  تاریخی 
چنان که  است.  شده  بسیاری  انتقادی  بحث های  زمینه ساز 
تمدن  در  صناعی  تولیدات  اهمیت  و  گستردگی  آمد،  پیش تر 
اساسًا  را  اسالمی  هنر  برخی  گاه  که  است  حدی  به  تا  اسالمی 
زیبایی شناسانۀ  ویژگی های  فاقد  که  دانسته اند  صناعتی  هنری 
بر  است.  غرب،  تمدن  به ویژه  تمدن ها،  دیگر  هنر  در  مستتر 
گذشته  دهه های  در  غربی  دانشوران  از  گروهی  اساس،  این 
دست ساخته های مسلمانان را در قیاس با هنرهایی چون معماری 
یا «هنرهای  فرعی»  عنوان «هنرهای  با  پیکرتراشی،  و  نقاشی  و 
ُخرد»۱ دسته  بندی کرده اند.۲ گروهی دیگر بر این باور بوده اند که 
مطالعه  قوم شناسانه  پژوهش های  چهارچوب  در  باید  را  آثار  این 
کرد نه با روش های مطالعات زیبایی شناسانه و تاریخ هنری. روند 
مردم شناسی  موزه های  و  نمایشگاه ها  در  آثار  این  نمایش  مرسوم 
غرب در اواخر سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم ریشه در همین 
نگرش داشت.۳ اگرچه این رویکرد مردم شناسانه به زودی جایش 
چشم  به  اسالمی  صناعات  آثار  در  که  داد  دیگری  نگاه  به  را 
پیرامون  بحث  می نگریست،  هنری  منحصربه فرد  شاهکارهای 
نرسید  پایان  به  هرگز  آثار  این  فرهنگی  و  زیبایی شناسانه  شئون 
بارها  اسالمی  اشیاء  جهت،  همین  از  یافت.  گسترده   دامنه ای  و 
دست مایۀ تحلیل های شمایل شناسانه و تفاسیر تاریخی و فرهنگی 
پژوهشگران معاصر شدند و در دهه  های اخیر ارزش های فرهنگی 
و زیبایی شناسانۀ آنها در تمدن اسالمی بیشتر از پیش دریافته شد.
نخستین بار الگ گرابار۴، پژوهشگر سرشناس هنر اسالمی، 
در سال ۱۹۷۶ در مقاله ای با نام «هنر شیء»۵ به موضوع اهمیت 
اشاره  با  او  پرداخت.  اسالم  جهان  در  کاربردی  اشیاء  جایگاه  و 
اشیاء  همۀ  تقریبًا  اسالمی  هنر  آثار  از  مجموعه  هر  در  این که  به 
کاربرد عملی دارند، بیان کرد که نیروی خالقانۀ موجود در [طرح 
و نقش] دست ساخته های اسالمی، افزودن بی دریغ زیبایی است 
به محیط زندگی روزمره که همۀ ابزارهای رایج در امور معمولی 
چون خوردن و نوشیدن و شستن و نشستن و پوشیدن را به سطح 
رهگذر  همین  از  گرابار،  باور  به  می رساند.  هنری  شاهکارهای 
و  فرهنگ ها  دیگر  از  بیشتر  بسیار  اسالمی،  فرهنگ  در  که  است 
سنن، معنای «هنرهای زیبا»۶ به «هنرهای صناعی»۷ نزدیک شده 
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 Grabar, 1976: 37,) است یافته  گسترش  اجتماع  سطح  در  و 
43). گرابار ادامه می دهد که در مواجهه با انواع اشیاء و آثار هنر 
اسالمی، از یک ظرف سفالین یا صفحه ای از یک کتاب تا زیوری 
از طال یا گنبدی ایرانی، «اگر به یاد بیاوریم که تقریبًا همیشه با 
هنری  آن  بعدِی  داللت  داریم،  سروکار  کاربردی  و  مفید  اشیاء 
زندگی  اما فعالیت های جاری  است که چیزی را بیان نمی کند، 
مسئلۀ  دیگر   .(idem, 40) می کند»  هیجان انگیزتر  و  زیباتر  را 
کلیدی گرابار در این مقاله پرسش از سفارش دهندگان و صاحبان 
اشیاء در جهان اسالم است: آنها برای چه کسی ساخته می شدند؟ 
آیا شاهان و شاهزادگان و طبقۀ اشراف بودند که اشیاء را مطابق 
صناعتگران  به  خود  زندگی  اشرافی  محیط  با  متناسب  و  سلیقه 
سفارش می دادند و از این طریق سالیق زیبایی شناسانۀ زمانه را 
دریافت های  که  بودند  جامعه  میانی  طبقات  یا  می کردند ،  خلق 
ذوقی و بصری خود را از فرهنگ  های پیشین و مجاور در طرح و 
نقش اشیاء به ظهور می رساندند و به تدریج در قالب هنجارهای 

 .(idem, 41-42) زیبایی شناسانه تثبیت می کردند؟
تمدن  در  اشیاء  مالکان  دربارۀ  گرابار  کلیدی  پرسش  همین 
در  اشیاء  «زبان  موضوع  با  بود  میزگردی  بحث  آغازگر  اسالمی 
سال  در  که  کنیم»۸  تفسیر  و  ترجمه  را  آن  چگونه  اسالم:  جهان 
واشنگتن دی سی  در  سکلر۹  و  فریر  نگارخانۀ  میزبانی  به   ۲۰۱۰
این  به  گلمبک۱۰  لیسا  بحث،  این  ابتدای  در  شد.  برگزار  امریکا 
نکته می پردازد که در دسته بندی اشیاء اسالمی باید به «شاخص 
اجتماعی»۱۱ آنها توجه شود تا از «قوانین رفتاری»۱۲ حاکم بر آنها 
درک بهتری حاصل گردد. این گونه مواجهه با آثار به فهم این که 
در  بلکه  امروزی،  بینندگان  برای  نه تنها  برتر  اشیاِء  از  کدام  گونه 
 Golombek et al,) اثرگذار بوده اند، کمک می کند گذشته نیز 

 .(2012: 16
از  واتسون۱۳  الیور  نشست،  این  از  دیگری  بخش  در 
یک  تولید  از  مرحله  هر  در  که  می گوید  سخن  سلسله صناعاتی 
شیء دخالت و شراکت دارند. او در این باره صناعت سفالگری را 
مثال می زند که در روند تولید همواره به صناعات پشتیبانی چون 
تأمین و آماده سازی مواد اولیه نظیر خاک و ِگل و لعاب و رنگدانه، 
ساخت ابزارها و تجهیزات، تدارک و مهارت ساخت و بهره داری 
از کوره، و در نهایت سازوکار حمل و نقل محصوالت به بازارها 
وابسته است. بدین ترتیب، در پیرامون ساخت هر شیء چرخه ای 
اجتماعی  تاریخ  منظر  از  که  داشته  وجود  صناعات  مشارکت  از 
صناعات دوران اسالمی شایستۀ مطالعه است و در بخش مراجعه 
 .(idem, 16-17) به رسائل اخوان الصفا بدان بازخواهیم گشت

تأکید  نکته  این  بر  وبر۱۴  استفان  گفت وگو،  این  ادامۀ  در 
می کند که هر شیء واحد را نباید به تنهایی مطالعه کرد، بلکه باید 
در  و  داشته  تعلق  بدان  که  گرفت  نظر  در  محیطی  بستر  در  را  آن 
کنار اشیاء دیگر زبان بصری مکان و زمان پیدایی خود را شکل 
می داده است. به گفتۀ او، اشیاء، در کنار مواد و مصالح و کیفیت 
و  بررسی  در  که  هستند  اجتماعی  نظام های  از  بخشی  فنی شان، 
اشیاء  دارند.  اهمیت  بسیار  آنها  زیبایی شناختی   ارزش های  درک 
به عنوان محصول زمان و مکان خود، با نوعی ارتباط غیرکالمی، 
درک  برای  می افزاید،  وبر  می دهند.  خبر  خود  جامعۀ  درون  از 
همه جانبۀ زبان اشیاء، باید فراتر از بررسی صورت مادی آنها، به 
سراغ منابعی چون فهرست های هدایا۱۵، احوال و سوابق دارندگان 
هر  و  باستان شناختی،  زمینه های  تاریخی،  متون  و  اشعار  آنها، 
چیز دیگری رفت که ممکن است دانش موجود را در مورد شیء 
یا «زندگی نامۀ  اشیاء»۱۶  ثانویۀ  به «تاریخ  توجه  او  دهد.  افزایش 
اشیاء»۱۷ را نیز ضروری می داند، بدین معنی که اشیاء بعد از ترک 

.(idem, 18-19) صاحبان اولیۀ خود چه سرگذشتی داشته اند
بر  بارها  گفته هایش  و  نوشته ها  مجموعۀ  در  که  گرابار 
کرده  تأکید  اسالمی  هنر  در  صناعات  و  اشیاء  مطالعۀ  اهمیت 
کتاب  بازخوانی   ،(۲۰۰۵ (سال  فعالیتش  دوران  اواخر  در  بود، 
مشهور  نویسندۀ  و  ادیب  (۱۶۰-۲۵۵ق)،  جاحظ  اثر  الُبَخالء 
کوزه ها  و  «ابریشم ها  نام  با  مقاله ای  نگارش  دستمایۀ  را  عرب، 
و دیگچه ها: جاحظ و اشیاء کاربردی»۱۸ کرد. او در مقدمۀ این 
آثار  پراکندگی  و  کثرت  چون  مشکالتی  به  اشاره  ضمن  مقاله 
معمولی  کاربردی  اشیاء  میان  مرز  تعیین  دشواری  نیز  و  صناعی 
و اشیائی با کیفیات هنری و زیبایی شناسانه، سومین مانع مطالعه 
و  طراحی  اقتصادی   و  اجتماعی  و  تاریخی  بافت  از  ناآگاهی  را 
تولید دست ساخته های صناعات اسالمی می داند. در ادامه گرابار 
می کوشد با تکیه بر اشارات جاحظ به منسوجات و ظروِف عمدتًا 
سفالیِن آشپرخانه و چراغ های شیشه ای و برخی روش های تولید و 
کاربرد آنها، راهی برای ورود به سیاق و بستر فرهنگی و اجتماعی 
 Grabar, 2005:) دست ساخته های کهن مسلمانان پیش رو نهد

.(197-200
پژوهشگری  توجه   ۲۰۱۲ سال  در  جاحظ  البخالء  کتاب 
دیگر به نام اوینوآم شالم۱۹ را به خود جلب کرد که در مقاله ای به 
نام «وقتی می گوییم هنر اسالمی منظورمان چیست: درخواستی 
را  کتاب  این  اسالم»،۲۰  هنرهای  تاریخ  انتقادی  بازنویسی  برای 
منبعی شگفت انگیز برای آگاهی از عالقۀ گسترده به اشیاء و درک 
دانست.  اسالمی  دوران  اولیۀ  سده های  در  زیباشناختی  باالی 



فصلنامۀ رهپویۀ هنرهای صناعی، دورۀ اول، شمارۀ دوم، زمستان ۷۸۱۴۰۰

بن  رشید  قاضی  اثر  الُتَحف  و  الذخائر  کتاب  از  همچنین  شالم 
و  روایات  حاوی  که  کرد  یاد  ۶۵۲-۵۶۳ق)  (درگذشتۀ  ُزَبیر 
توصیف هایی است از اشیاء نفیس گنجینه های شاهان و خلفا از 
دورۀ خسرو انوشیروان ساسانی (۵۰۱-۵۷۹م) در ایران پیش از 
اسالم تا عصر خالفت المستنصر بالله فاطمی (۴۲۰-۴۸۷ق) 
در مصر. به نوشتۀ شالم، ابن زبیر در این کتاب اشیاء را همچون 
موجوداتی زنده توصیف می کند که هریک سرگذشتی مختص به 
مسلمان  جوامع  تاریخ  ابن زبیر  او،  باور  به  حتی  داشته اند.  خود 
را با ردیابی اشیاء آنان روایت کرده است. شالم احتمال می دهد 
مسلمان  نویسندگان  آثار  در  اشیاء  یکایک  توصیف  این گونه  که 
سده های اولیۀ دوران اسالمی، ریشه در «ادبیات وصف»، به ویژه 
اشعار توصیفی شاعران عصر خالفت عباسیان در سده های سوم 

 .(Shalem, 2012: 8) ۲۱و چهارم هجری، داشته است
اسالمی،  دوران  کهن  منابع  بر  مبتنی  پژوهش های  دیگر  از 
نظیر آثار جاحظ، اخوان الصفا، ماَوردی، ابن خلدون، و َمقریزی، 
مدخل «صناعة» به قلم احمد غابین۲۲ در مجلد نهم دایرةالمعارف 
اسالم۲۳ است. همچنین در یک دهۀ گذشته دست کم دو کتاب 
صناعات  موضوع  در  کهن  متون  پاره های  گردآوری  محوریت  با 
و  اسالمی  هنر  کتاب  یکی  است،  شده  منتشر  اسالمی  دوران 
ِفیرچایلد  گردآوری  با   (۲۰۱۱) منابع۲۴  گلچین  بصری:  فرهنگ 
گلچین۲۶  اسالمی:  صناعات  و  هنرها  کتاب  دیگری  و  راِگلس۲۵ 

(۲۰۱۷) با گردآوری مارکوس میل رایت۲۷.
در جهان عرب زبان، زکی محمد حسن (درگذشتۀ ۱۹۵۷) از 
نخستین پژوهشگرانی بود که در سال ۱۹۳۷ کتاب ُکنوزالفاطمیین 
را دربارۀ گنجینه های اشیاء نفیس عصر خالفت فاطمیان (۲۹۶-

ناصرخسرو  سفرنامۀ  چون  منابعی  اساس  بر  مصر،  در  ۵۶۶ق) 
(درگذشتۀ ۴۸۱ق) و به خصوص نوشته های ابن میّسر (درگذشتۀ 
کرد.  تألیف  ۸۴۵ق)  (درگذشتۀ  َمقریزی  تقی الدین  و  ۴۷۷ق) 
از بین پژوهشگران ایرانی، حسن بلخاری ِقهی در فصل چهارم 
و  «ِاخوان  عنوان  ذیل   ،(۱۳۸۹) زیبایی  و  خیال  هندسۀ  کتاب 
بنیان های ِحکمی هنر و صناعت»، رسالۀ هشتم از ِقسم ریاضی 
ه و  نائع العملیَّ مجموعه رسائل اخوان الصفا را با موضوع «فی الصَّ
الغرض منها» بازخوانی کرده است. همچنین ولی الله کاووسی 
فصل ششم کتاب تیغ و تنبور: هنر دورۀ تیموریان به روایت متون 
(۱۳۸۹) را به گردآوری اخبار متون عصر تیموری دربارۀ صناعات 
این عصر اختصاص داده است. همین پژوهشگر در مقاله ای با 
یاد  از  اصناف  و  آداب  بازشناسی  در  شهرآشوب ها  نام «جایگاه 
رفته»، اشعار شهرآشوب را منبعی برای آگاهی از انواع صناعات 

و احوال صناعتگران ادوار پیشین تاریخ ایران دانسته است.
بررسی تحقیقات پیشین نشان می دهد که ضرورت بهره گیری 
از متن های تاریخی در جهت آگاهی از مفهوم و ارزش  و اعتبار 
آثار  و  اندیشه  در  زیادی  حد  تا  اسالمی  دوران  صناعات  و  اشیاء 
دانشوران هنر اسالمی احساس و درک شده است. با این حال، به 
نظر می رسد تا کنون میزان کارآیی این متون در فهم امروزی ما از 
نوع نگاه گذشتگان به این اشیاء و خالقان آنها سنجیده نشده است.

اشیاء روزمره در دسته بندی و شرح صناعات دستی
دست  ساختۀ  و  صناعات  محصول  اشیاء  که  پیداست  ناگفته 
مفهوم  اسالمی  دوران  کهن  منابع  در  رو  این  از  صناعتگران اند، 
اشیاء با مفهوم صناعت درآمیخته و در اغلب موارد باید حضور 
بیشتر  جست.  صناعات  با  مرتبط  مباحث  البه الی  در  را  اشیاء 
رویکرد  با  یا  است،  رفته  آنها  در  صناعات  شرح  که  منابعی 
نگاشته  زمانه  مردم  احوال  ثبت  برای  تالش  و  جامعه شناختی 
شده اند، یا با هدف طبقه  بندی علوم زمانه یا با ترکیبی از این دو 
منظر. از گروه اول آثاری از جاحظ، از جمله کتاب های الَحَیوان 
و الُبَخالء، از دستۀ دوم رسالۀ «صنائع عملّیۀ» اخوان الصفا، و از 
با  همزمان  کرد.  یاد  می توان  را  ابن خلدون  نوشته های  سوم  گروه 
آثار ابن خلدون در سدۀ هشتم هجری، در برخی منابع دیگر نیز 
که یا در فضیلت کار و کوشش و کسب روزی حالل در فرهنگ 
عصر  در  حرفه  اهل  مراتب  و  جامعه  امور  شرح  در  یا  اسالمی 
صناعات  انواع  از  اخباری  یافته اند،  نگارش  اسالم (ص)  پیامبر 
دستی رایج در سده های اول دوران اسالمی درج شده است که در 
شناخت اهمیت محصوالت این صناعات در زندگی مسلمانان 
اولیه مفید و کارآمد است. کتاب البرکة فی فضل السعی و الحرکة 
از  (۷۱۲-۷۸۲ق)  ُحَبیشی  ُوصابی  عبدالرحمن  بن  محمد  اثر 
کان  ما  علی  السمعیة  الّدالالت  تخریج  کتاب  و  نخست  گروه 
و  الصنائع  و  الحرف  من  صلی الله علیه و سلم  رسول الله  عهد  فی 
العماالت الشرعیة نوشتۀ علی بن محمد ُخزاعی (۷۱۰-۷۹۱ق) 
در  جست وجو  از  پیش  اما  منابع اند.  این  جملۀ  از  دوم،  گروه  از 
قرآن  آیات  در  آن  مشتقات  و  صنع  مفهوم  به  اشاره ای  منابع،  این 
فضیلت  در  (ص)  پیامبر  به  منسوب  روایات  برخی  یادآوری  و 

صناعات و پیشه ها الزم است.
معنی ُصنع در زبان عربی آفریدن، ساختن، درست کردن، به 
وجود آوردن، و پروردن است. دو واژۀ صنعت و صناعت از همین 
ریشه، به معنی حرفه و پیشه و فن و هنر، و اسم فاعل صانع به معنی 
کسی است که در ساختن چیزی مهارت دارد (ابن منظور، ۱۹۹۲: 
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ذیل «صنع»). واژۀ ُصنع و مشتقات آن چندین بار در آیات قرآن 
ذکر شده، از جمله در آیۀ ۸۸ سورۀ نمل که به «کمال استواری» 
در هرآنچه صنع خداست، اشاره می کند.۲۸ در آیۀ ۱۲۹ سورۀ شعرا 
واژۀ َمصاِنع (جمِع َمصَنعه) به معنی کاخ ها و عمارت های عظیم 
آمده است.۲۹ آیۀ ۸۰ سورۀ انبیا و آیات ۱۰-۱۱ سورۀ سبأ دربارۀ 
آموزش صنعت زره سازی به داوود نبی (ع) ۳۰ و آیۀ ۲۵ سورۀ حدید 
نشانۀ  می توان  را  آیات  این  است.۳۱  مردم  برای  آهن  فواید  دربارۀ 

اهمیت اشیاء و مواد سازندۀ آنها از منظر قرآن در نظر گرفت.  
خداوند  که  است  آمده  (ص)  پیامبر  به  منسوب  حدیثی  در 
به  را  آنها  فرمود  او  به  و  آموخت  آدم (ع)  حضرت  به  حرفه  هزار 
فرزندانش نیز بیاموزد.۳۲ مهارت در شماری از صناعات به برخی 
از پیامبران و اولیا هم منسوب شده است، از جمله بافندگی به آدم 
و حصیربافی به سلیمان، ریسندگی به حواء، خیاطی و خطاطی 
به ادریس، و نّجاری به نوح و زکریا و ابراهیم (وصابی حبیشی، 
صناعات  (ص)  پیامبر  زمان  در  گفته ها،  بر  بنا   .(۴۳  :۲۰۱۶
نجاری،  خیاطی،  نساجی،  عطاری،  بّزازی،  چون  مختلفی 
دایر  مدینه  بازار  در  نیزه سازی  و  شیشه گری،  آهنگری،  زرگری، 
اختصاصی  (بازار)  سوق  بّزازی،  همچون  آنها،  از  بعضی  و  بود 
یا  پیشه  در  اشتغال  به  نیز  را  پیامبر  اصحاب  از  برخی  داشتند. 
و  عّفان (ف۳۵ق)  بن  عثمان  جمله  از  داده اند،  نسبت  صناعتی 
طلحة بن عبیدالله (ف۳۶ق) را بّزاز و عّمار بن یاسر (ف۳۷ق) 
را نخستین بّنا در تاریخ اسالم گفته اند. بعضی از زنان هم ماما 
(قابله) یا آرایشگر (ماشطه) بودند (خزاعی، ۱۹۸۵: ۶۸-۷۶۹؛ 

کّتانی، ۱۹۶۶: ج۲، ۱۰۷-۲۱). 
جمشید،  ص۴۳-۴۱)  ج۱،   :۱۳۸۸) فردوسی  شاهنامۀ  در 
پادشاه افسانه ای، نخستین کسی است که پیشه هایی چون ساختن 
و  خشت زنی  و  پشم  و  ابریشم  از  جامه  بافتن  و  جنگ  ابزارهای 
یا  دستی  حرفه  های  صاحبان  و  آموخت  مردم  به  را  عطرسازی 
«دست ورزان» را یک طبقه از طبقات چهارگانۀ مردم به حساب 
آورد۳۳ (سه طبقۀ دیگر روحانیان و سپاهیان و کشاورزان بودند). 
نهم  سدۀ  اوایل  در   (۱۵۰-۱۴۷  :۲۰۰۷) َمقریزی  تقی الدین 
ششم  طبقۀ  را  دستی  حرفه های  صاحبان  و  صناعتگران  هجری 
بازرگانان،  دولتمردان،  شامل  مصر،  مردم  هفتگانۀ  طبقات  از 
خرده فروشان، دهقانان، فقها و طّالب، صناعتگران، و مسکینان، 
برشمرده است. همۀ این ها شواهدی است از اهمیت تولید اشیاء 

در فرهنگ دینی و مردمی دوران اسالمی.
را  پیشه ها  مختلف  انواع  اسالمی  دوران  کهن  منابع  در 
جزو صناعات شمرده و آنها را به شیوه های گوناگون دسته بندی 

ضمن  آثارش  در  که  است  کسانی  نخستین  از  جاحظ  کرده اند. 
دسته بندی صناعات، به کاربرد اشیاء در زندگی روزانۀ مردم عصر 
خویش توجه کرده است. او در اوایل سدۀ سوم در کتاب الَحَیوان 
خود  پیشۀ  از  که  ثروتی  و  رفاه  میزان  اساس  بر  را  صناعت  اهل 
پیشه  وران  نخست  می کند؛  تقسیم  دسته  دو  به  می کنند،  کسب 
کم درآمد چون سّقایان، خشت ماالن، ِگل کاران، و زارعان، و دوم 
جامه آرایان  و  جواهرسازان  چون  پردرآمد  صناعت های  صاحبان 
روزگار  در  که  برمی آید  چنین  جاحظ  گفتۀ  از  فرش فروشان۳۴.  و 
او سازندگان اشیائی چون جواهر و جامه های فاخر و فرش های 
نفیس از عامالن پیشه های عام تری چون بّنایان و حتی کشاورزان 
 :۱۹۶۶ (جاحظ،  داشته اند  اجتماع  در  بیشتری  عّزت  و  ثروت 

ج۴، ۴۳۵-۴۳۴). 
اشیاء  انواع  از  آشکارتر  شکلی  به  البخالء  کتاب  در  جاحظ 
روزمره و دِم دست مردم سخن می گوید. او بیش از هر چیز، از 
ُخم  تابه (ِمقالة)،  دیگ (ِقدر)،  شامل  آشپزخانه  سفالین  ظروف 
ة)، کاسه یا بشقاب (َقصعة)، جام، و خمره (خابیة)  یا سبو (َجرَّ
شاهد می آورد. یک بار هم از یک ظرف چینی لعاب دار (َغضار 
چراغی  از  استفاده  دیگر  روایتی  در  می کند.  یاد  ع)  ُمَلمَّ صینی 
شیشه  زیرا  می دهد،  ترجیح  سفالین  پیه سوزی  به  را  شیشه ای 
هم مانع ترشح یا جذب چربی (سوخت) می شود و هم زدودن 
آلودگی از روی آن بسیار آسان تر از سفال  است (جاحظ، ۱۹۷۱: 

 .(۲۰۰ ،۱۲۳ ،۷۳ ،۵۴ ،۵۱ ،۲۳ ،۲۱-۲۰
نام  به  بخیل  شخصی  از   (۱۴۳-۱۴۲  :۱۹۷۱) جاحظ 
ابوسعید یاد می کند که خادمش را از دور ریختن خاکروبه های 
خاکروبه های  جمع آوری  به  را  او  حتی  و  می کرد  منع  خانه 
جست وجو  به  خادمش  همراه  به  آن گاه  می گماشت.  همسایگان 
در خاکروبه ها می نشست و هر آنچه را می یافت، برای فروش به 
صنفی از صناعتگران کنار می گذاشت؛ از جمله تکه های  پشم  را 
برای پاالن دوزان (اصحاب الَبراِذع)، پاره های پارچه یا جامه های  
را  انار  پوست  (اصحاب الصالحّیات)،  قواره دوزان  برای  را  کهنه 
شیشه گران  برای  را  خرده های  شیشه   (صّباغین)،  رنگرزان  برای 
آهنگران (حّدادین)،  برای  را  آهن  قطعه های  (اصحاب الُزجاج)، 

و تکه های قیر را برای قیرسازان (قّیار). 
از پارچه و پوشاک هم در البخالء نشان هست، از جمله در 
حکایت زنی که به دخترش هنگام زناشویی جامه هایی رنگین از 
ابریشم خام (َقّز) و ابریشم آمیخته با پشم (َخّز) می پوشاند. در 
جاهای دیگر، از کاله (َقَلنُسَوه) و قبا (ثوب) و شلوار (َسراویل) 
سخن می گوید که پوشاک رایج مردان است؛ همچنین از پیراهن 
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است.  زمستان  لباس  که  ُجّبه  و  تابستان  پوشش  که  (قمیص) 
پای  افزار نیز عبارت است از کفش راحتی یا دمپایی (خف) و نعل 
که بهتر است هر روز روغن  کاری شود۳۵ (همان، ۲۸، ۳۰، ۱۰۵، 
۱۳۸). به باور گرابار اشارات اندک به اثاثیۀ منزل را می توان نشانۀ 
فضای نسبتًا خالی خانه های شهری در روزگار جاحظ پنداشت. 
و  گران بها  منسوجات  از  متعدد  شواهد  نبود  گرابار  همچنین 
سفالینۀ لعاب دار را، به رغم رواج فنون ساخت این اشیاء در عصر 
جاحظ و کاربرد گستردۀ آنها در زندگی اشراف آن روزگار، شایستۀ 

توجه می داند (گرابار، ۲۰۰۵: ۱۹۹-۱۹۸). 
از  هجری  چهارم  سدۀ  در  اخوان الصفا  رسائل  مجموعۀ 
آن  از رساله های  یکی  که  است  علوم  مهم ترین منابع طبقه بندی 
است.  یافته  اختصاص  عملّیه»  «صنائع  ملزومات  و  مراتب  به 
اخوان الصفا برخالف جاحظ به توصیف نمونه های عینی اشیاء 
در جریان زندگی مردم نپرداخته اند، بلکه همت خود را در ارائۀ 
طبقه بندی  و  صناعتگران  تولید  و  کار  شیوۀ  از  ذهنی  تعاریف 
رسالۀ  در  آنان  کرده  اند.  صرف  خویش  عصر  مردم  صناعات 
هشتم از قسم ریاضی، «صنائع عملّیه» را حاصل صورت هایی 
شکل  به  ماده  قالب  در  و  شده  صادر  صانع  فکر  از  که  می دانند 
درآمده است و این ها همان مصنوعات بشری با اشکال و نقوش 
دیگر  جاهای  و  شهرها  بازار  در  ُصّناع  که  است  رنگ هایی  و 
می سازند. از دیدگاه اخوان الصفا، چیستی مصنوعات وابسته به 
صورتی است که صانع در مادۀ اولیه پدید می آورد، مثل قطعه ای 
می شود.  تبدیل  اّره  یا  تبر  یا  چاقو  به  آهنگر  به  دست  که  آهن 
اخوان الصفا کاربرد آالت و ادوات را برای هر صنعتی ضروری 
می  شمرند، زیرا صانع به وسیلۀ آنها مصنوعاتی با صور و نقوش 
کند.  معیشت  گذران  راه  این  از  تا  می سازد  رنگ ها  و  اشکال  و 
و  دست  همچون  است،  صنعتگر  بدن  اعضای  از  عبارت  آالت 
پا و انگشتان که برای انجام صناعتش حتمًا باید آنها را به حرکت 
صنعتگر،  جسم  از  خارج  است  ابزارهایی  ادوات  و  درآوَرد، 
همچون تیشۀ نجار و چکش آهنگر و سوزن خیاط و چرم کفاش 
(اخوان الصفا،  نمی رسد  انجام  به  آنها  بدون  صناعت  کار  که 

۱۴۰۵ق: ج۱، ۲۷۹-۲۷۷، ۲۸۵).۳۶ 
در  رایج  مواد  و  عناصر  اساس  بر  را  صناعات  اخوان  الصفا 
مربوط  عناصر  می کنند.  تقسیم  مرّکب  و  بسیط  گونۀ  دو  به  آنها 
شکل دهندۀ  مواد  و  باد  و  آتش  و  خاک  و  آب  بسیط  صناعات  به 
است.  حیوانی  و  گیاهی  و  معدنی  فرآورده های  مرّکب  صناعات 
و  آبیاری  و  سّقایی  و  مّالحی  آب،  با  مرتبط  بسیط  پیشه های  از 
شناگری است و از مشاغل مرتبط با خاک، حّفاری و چاه کنی و 

خاک َبری. نفت فروشان و آتش افروزان و مشعل داران با آتش سر 
و کار دارند و شیپورچیان و نفیرنوازان با باد. در برخی صناعات 
را  خاک  و  آب  نیز  خشت مالی  و  ِگل کاری  و  کوزه گری  همچون 
مواد  از  حاصل  مرّکِب  صناعات  جملۀ  از  اما  می آمیزند.  هم  با 
گچ پزی  و  شیشه سازی  و  زرگری  و  مسگری  و  آهنگری  معدنی، 
است که استفاده از آتش نیز در روند تولیدشان ضروری است. از 
صناعات مبتنی بر مواد گیاهی، نّجاری و حصیربافی و پنبه ریزی 
و کاغذسازی است و از صناعات وابسته به مواد حیوانی، دّباغی و 

کفش دوزی و تسمه سازی (همان، ۲۸۳-۲۸۰). 
اشیائی  صناعات  این  از  هریک  محصول  پیداست،  چنان که 
است که در امور روزمرۀ مردم کارآیی دارند و اخوان الصفا نیز در 
ذکر مراتب صناعات، ضرورت هریک در زندگی مردم را در نظر 
داشته  اند. بر این اساس، زراعت و بافندگی و بّنایی را به سبب تأمین 
نیازهای اولیۀ خوراک و پوشاک و مسکن مردم در مرتبۀ نخست 
جا می دهند. آن گاه صناعات دیگر را متّمم و مکّمل این صناعات 
می شمرند، چنان که نجاران و آهنگران ابزارهای زراعت و بّنایی را 
تأمین می کنند و حالجان و ریسندگان مصالح بافندگی را (همان، 
۲۸۴-۲۸۵)؛ و این همان چرخۀ به هم وابستۀ صناعات است که، 
دانسته  مطالعه  شایستۀ  را  آن  واتسون  الیور  آمد،  پیش تر  چنان که 
است. از منظری دیگر، اخوان الصفا صناعات را بر پایۀ مادۀ اولیه 
و یا محصول نهایی آنها ارزش گذاری کرده اند، مثًال در صناعات 
و  می کند  تعیین  را  مصنوع  ارزش  اولیه  مادۀ  زرگری  و  عطاری 
قیمت مصنوع با مادۀ اولیۀ آن چندان تفاوتی ندارد، اما در صناعتی 
چون ساخت اسطرالب ارزش مصنوع بسیار بیشتر از مادۀ اولیۀ 
آن است که چه بسا قطعه ای فلز کم بها بوده و با کار صنعتگر به 

شیء ای ارزنده تبدیل شده است (همو، ۲۸۸-۲۸۷). 
سدۀ  طی  به خصوص  اسالمی،  دوران  میانی  سده های  در 
نویسندگان  آثار  در  دستی  حرفه های  و  صناعات  مبحث  هشتم، 
مقدمۀ  در  که  بود  ابن خلدون  آنان  از  یکی  شد.  مطرح  متعددی 
و  صناعتگران  مراتب  و  موقعیت  به  الِعَبر  تاریخ  بر  معروفش 
ابن خلدون  پرداخت.  اسالمی  جوامع  در  آنان  دست ساخته های 
مردم  نیاز  به  وابسته  شهرها  در  را  صناعات  رونق  و  شکل گیری 
بدان صناعات می داند، زیرا نیاز مردم معاش صاحبان صناعات 
کشاورزی  از  پس  صناعت  ابن خلدون  گفتۀ  به  می کند.  تأمین  را 
همچون  ابن خلدون،  است.  مردم  معاش  امرار  طریقۀ  دومین 
تقسیم  مرّکب  و  بسیط  گونۀ  دو  به  را  صناعات  اخوان الصفا، 
می کند و صناعات بسیط را از ضرورت های زندگی می شمارد که 
انسان  اندیشۀ  مدد  به  زمان  گذشت  با  و  است  آسان  یادگیریشان 
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صناعات  دسته بندی  به  همچنین  می روند.  تکامل  به  رو  پیوسته 
بر اساس ضرورت هریک برای زندگی عموم یا طبقاتی خاص از 
مردم می پردازد و بدین جهت، صناعاتی چون خیاطی و نجاری و 
آهنگری را از پیشه های ضروری در هر شهر می شمارد، اما رونق 
و  عطرسازی  و  رویگری  و  زرگری  و  شیشه گری  چون  صناعاتی 
تجّمل دوستی  به  وابسته  و  خاص  شهرهایی  مختص  را  دیبابافی 
مردمان توانگر می داند (ابن خلدون، ۱۹۸۸: ۴۷۲، ۴۸۰، ۵۰۱). 
زندگی  ضروریات  از  صناعات  ابن خلدون،  نظر  در 
شهرنشینی است و پیشرفت و تکامل هر صناعت در سایۀ توسعه 
و ترقی تمدن های بزرگ شهری ممکن می شود، زیرا سطح ثروت 
می کند  متمایل  تجّمل خواهی  به  را  بزرگ  شهرهای  مردم  رفاه،  و 
صناعی  محصوالت  مرغوبیت  و  کیفیت  ارتقاء  برای  را  زمینه  و 
طوالنی  سابقۀ  با  شهرهایی  در  سبب،  همین  به  می سازد.  فراهم 
این  افول  و  زوال  دوران  در  حتی  صناعی  اشیاء  کیفیت  تمدن، 
زندگی  در  او،  گفتۀ  به  است.  مطلوب  و  نیک  همچنان  شهرها 
مردم  عموم  اقبال  و  نیاز  کم جمعیت،  شهرهای  در  و  بادیه نشینی 
و  آهنگری  و  درودگری  چون  اولیه ای  و  بسیط  صناعات  حد  از 
خیاطی فراتر نمی رود، اما در شهرهای متمدن و پرجمعیت، ذوق 
تفّنن و تجمل گرایی مردم موجب شکل گیری و پیشرفت صناعاتی 
چون ابریشم بافی و زرگری می شود، زیرا خواستاراِن بیشتر کسان 
مردم  مقبول  صناعات  کیفیت  ارتقاء  و  یادگیری  به  را  بیشتری 
ترغیب می کند. ابن خلدون سود حاصل از صناعات را وابسته به 
رفته  کار  به  صناعت  هر  محصول  در  که  می داند  مهارتی  ارزش 
و  کار  ارزش  صناعت  هر  محصوالت  در  او،  باور  به  لذا  است، 
و  چوب  (همچون  مصالحی  از  بیشتر  بسیار  صناعتگر  مهارت 
از  یکی  این  و  کرده اند  استفاده  آن  از  تولید  در  که  است  پارچه) 
از  تنها  را  سود  که  است  تجارت هایی  با  صناعات  تفاوت های 
افزودن بر قیمت محصول کسب می کنند (همان، ۴۷۸، ۵۰۲-

معدود  از  او  که  برمی آید  چنین  ابن خلدون  گفته های  از   .(۵۰۴
یا  روزمره  کاربرد  به  صناعات  دسته بندی  در  که  است  مورخانی 

تجملی محصوالت  آنها توجه داشته است. 
در کنار تولید مصنوعات، مرمت و بازیافت اشیاء و مواد از دیگر 
فعالیت های صناعتگران بود که غالبًا با استفاده از زباله ها و زایدات 
اشیاء انجام می پذیرفت. پیش تر، در حکایت ابوسعید خسیس از 
کتاب  البخالء جاحظ، نمونه ای از عرضۀ زایدات اشیاء به صاحبان 
صناعات مختلف از نظر گذشت. اشیاء شکسته بیشتر شامل ظروف 
دور  شکسته شدن  محض  به  ترمیم پذیری،  به رغم  که  بود  سفالین 
ریخته می شدند، زیرا خاک ُرِس به کار رفته در آنها هم ارزان بود و 

هم امکان بازیافت نداشت. در عوض، انگیزۀ کاری و مالی بیشتری 
برای بازیافت ظروِف از کار افتادۀ فلزی و شیشه ای وجود داشت، 
زیرا فرآیند تولید آنها دشوارتر و نیازمند مواد اولیۀ گران تر و سوخت 
بیشتری بود. صناعتگران غالبًا با ذوب کردن این ظروف، مواد اولیۀ 
آنها را در ساخت اشیاء جدید به کار می گرفتند. از پارچه های کهنۀ 
نخی و پنبه ای در کاغذسازی و از تکه های مستعمل پوست و چرم در 
 Milwright, 2017:) ساخت چسب و سریشم استفاده می کردند
215). در شهرهای بزرگ جهان اسالم اصناف مرمتگران ظروف، 
منسوجات، فرش ها، و مصنوعات چرمی فعال بودند. در دمشق 
س می گفتند، کار تعمیر انواع ظروف  صناعتگرانی که به آنها ُمَخِرّ
می دادند  انجام  خاص  روش هایی  با  را  شکسته  بلورهای  و  چینی 
تکه های  هم  ایرانی  شیشه گران   .(۴۲۲  :۱۹۸۸ عظم،  و  (قاسمی 
می چسباندند  یکدیگر  به  مهارت  با  را  شیشه ای  ظروف  شکستۀ 
(شاردن، ۱۳۳۶: ج۴، ۳۵۱). همچنین حلبی سازان ظروف فلزی 
ضربه خورده یا سوراخ و پاره شده را وصله می کردند. به گفتۀ ابن بطوطه 
در دمشق اوقافی برای تأمین مخارج تعمیر ظروف گران قیمت وجود 
داشت، چنان که وقتی غالمی کاسۀ چینی گران بهایی را شکست، 
او را برای دریافت مخارج تعمیرش به نزد «رئیس اوقاف ظروف» 

فرستادند (ابن بطوطه، ۱۹۸۷: ج۱، ۱۲۰).

اشیاء صناعی در جایگاه اسباب تجّمل
دربارۀ شأن تجملی اشیاء، همچون وجه مردمی و کاربردی آنها، 
و  پوشاک  به  غالبًا  که  کرد  استناد  قرآن  آیات  برخی  به  می توان 
زیورآالت اهل بهشت اشاره دارند، از آن جمله، در آیۀ ۲۱ سورۀ 
دستبندهای  و  ستبر  دیبای  و  سبزرنگ  حریر  جامه های  از  انسان 
سیمین بهشتیان سخن رفته است.۳۷ در آیۀ ۲۳ سورۀ حج۳۸ و آیۀ 
۳۳ سورۀ فاطر۳۹ وصف دستبندهایی از زر و مروارید و جامه هایی 
از پرنیان آمده و در آیۀ ۵۴ سورۀ الرحمن بستر بهشتیان با آستری 

از ابریشم درشت باف توصیف شده است.۴۰ 
در سراسر دوران اسالمی، محصوالت صناعی همواره جزو 
دارایی  دربارها بود و فرمانروایان و اشراف گنجینه های خود را از 
کهن  منابع  در  می انباشتند.  صناعتگران  نفیس  دست ساخته های 
اسالمی  حکومت های  که  رفته  سخن  گران بهایی  اشیاء  انبوه  از 
و  غنیمت،  ارث،  هدیه،  چون  راه هایی  از  مختلف  دوره های  در 
تجارت به دست می آوردند یا صناعتگران را به ساخت این اشیاء 
(حکـ  عبدالملک  بن  هشام  منابع،  این  طبق  بر  می گماشتند. 
دوازده هزار  حاوی  مجموعه ای  اموی،  خلیفۀ  ۱۰۱-۱۰۵ق)، 
قطعه پارچه  مزّین به طرح های بیزانسی (روم شرقی) و ساسانی 
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۱۹۹؛   :۲۰۰۱ (محاسنه،  داشت  کوفی  خط  به  نوشته هایی  با 
زیدان، ۱۹۸۵: ۴۸) و خلفای عباسی، نظیر مأمون و ُمعتصم و 
متوّکل و ُمعتز و ُمکَتفی و مقتدر، گنجینه ای عظیم از پارچه های 
منّقش به نامشان گرد آورده بودند. این خلفا غالبًا شکوه و اقتدار 
دربارشان را با نمایش این گونه اشیاء نفیس به رخ فرستادگان دیگر 

حکومت ها می کشیدند (راگلس، ۱۳۹۶: ۱۴۷-۱۴۴).۴۱ 
گنجینۀ دربار خلفای فاطمی در مصر انباشته از انواع سالح ها 
و فرش ها و جامه ها و جواهر و ظروف گران بهای سفالین و فلزی 
و شیشه ای و چوبی بود. به باور زکی محمد حسن، اگر امویان و 
عباسیان اشیاء گران بها را صرفًا برای استفادۀ روزانه گرد می آوردند، 
را  اشیاء  این  که  بودند  اسالمی  دوران  سلسلۀ  نخستین  فاطمیان 
نه فقط برای کاربردهای معمول، بلکه برای اعتبار هنری و تاریخی 
این  از  دسته  هر  برای  آنان  می کردند.  محافظت  و  گردآوری  آنها 
برای  «خزانةالَکَسوات»  مانند  داشتند،  مستقل  خزانه ای  اشیاء 
دربار؛  مردان  و  زنان  زربفت  و  ابریشمین  جامه های  نگهداری 
و  زیورآالت  انواع  حاوی  الطرائف»  و  الطیب  و  «خزانةالجوهر 
عطریات و اشیاء زّرین و سیمین و بلورین و عاج و آبنوس؛ «خزائن 
الفرش و األمتعه» با منسوجات و سجاده ها و فرش های پرزینت؛ و 
خزائن سالح ها و زین ها (ُسروج) و خیمه ها (خَیم). هر یک از این 
خزانه ها سرپرست و خدمۀ جداگانه داشتند و گفته شده در زمان 
خالفت الظاهر فاطمی (حکـ ۳۹۵-۴۲۷ق) سه هزار صناعتگر 
 ،۶  :۱۹۳۷ حسن،  محمد  (زکی  بودند  خزائن  این  خدمت  در 
۲۶-۶۵). سلسلۀ ممالیک مصر هم اشیاء مجّللی چون ظروف 
فلزی مرّصع و شیشه های مینایی را وقف بنیادهای خیریه، نظیر 

 .(Behrens-Abouseif, 2007: 35) خانقاه ها، می کردند
در کتاب های متعددی که با نام های «الهدایا»، «الُتَحف»، و 
«الذخایر» از اواخر سدۀ دوم به بعد به جا مانده، اشیاء مختلفی 
توصیف شده که خلفا و فرمانروایان مسلمان به یکدیگر و یا به 
 :۱۹۵۶ دّهان،  مقدمۀ  (خالدیین،  داده اند  هدیه  حاکمان  دیگر 
سدۀ  در  الّتحف  و  الذخایر  کتاب  مؤلف  ابن زبیر،  م۱۸).  م۱۵- 
جامه گان  چون  هدایایی  انواع  از  گزارش،   ۴۱۵ ذیل  پنجم، 
و  چوبی  و  فلزی  ظروف  و  زیورآالت،  سالح ها،  بافته ها،  و 
شیشه ای سخن می گوید که غالبًا بین خلفای عباسی و فاطمی و 
صاحب منصبان دربار ایشان یا با فرمانروایان سرزمین های دیگر، 
این  گاه  می شد.  مبادله  هدیه  رسم  به  بیزانس،  و  هند  جمله  از 
خاندان های حکومتگر باقی  هدایا چند نسل پیاپی بین اعضای 
به  سری  با  زمردنشان  چوب دستی  از  ابن زبیر  چنان که  می ماند، 
شکل پرنده ای از یاقوت سرخ خبر می دهد که یکی از ملوک هند 

به هارون الرشید عباسی پیشکش کرد و او آن را به همسرش زبیده 
بخشید و از او به پسرش امین و سپس به پسر دیگرش مأمون و 
سرانجام به سومین پسرش ُمعتصم رسید (ابن زبیر، ۱۹۵۹: ۲۰). 
نکتۀ شایستۀ توجه این که تقریبًا در هیچ یک از این منابع نامی از 
سازندگان اشیاء نفیس به میان نیامده است. آیا می توان این نکته را 
برآمده از نگاه تحقیرآمیز عرب های پیش از اسالم به صناعتگران 
احمد  و  بود  رایج  همچنان  اسالمی  دوران  اوایل  در  که  دانست 
به  نسبت  مثبت  «نگرش  تعبیر  با  آن  از   (۶۲۷  :۱۹۹۸) غابین 

محصول و نگرش منفی به صنعتگر» یاد کرده است؟۴۲ 
مجاورت  از  حاصل  نزاع  و  صلح  دوره های  دیگر،  جانب  از 
تبادل  برای  زمینه ای  اندلس  در  مسیحیان  و  مسلمانان  طوالنی 
دست ساخته ها فراهم کرد. شواهد نشان می دهد که سران هر دو 
ارسال  با  را  خود  میان  خویشاوندی  و  دوستی  پیوندهای  طرف 
هدایا  این  از  نمونه ای  می بخشیدند.  استحکام  نفیس  هدایایی 
ُدرج استوانه  شکلی از جنس عاج، معروف به ُدرج براگا۴۳، است 
بن  عبدالملک  ۳۹۴-۳۹۸ق  سال های  فاصلۀ  در  که  (تصویر۱) 
در  براگا  شهر  ُکنت  ُگنزالس۴۴،  ِمِنندو  به  اموی،  ولیعهد  منصور، 
پرتغال، اهدا کرد تا تحکیم بخش روابطشان باشد. این ظرف بعدتر 
به گنجینۀ کلیسای جامع براگا۴۵ راه یافت. بسیاری از اشیاء اسالمی 
صندوقچۀ  جمله  از  می رفت،  غارت  به  جنگ ها  جریان  در  هم 
نام  به  کتیبه  ای  با   ۳۶۵ سال  حدود  از  بازمانده  نقره کوبی  چوبی 
هشام دوم که در خالل لشکرکشی مسیحیان در ُقرطبه به چنگ آنان 
افتاد و بعدها به کلیسای جامع شهر ِخرونا۴۶ در اسپانیا پیشکش و، 
همچون بسیاری دیگر از این گونه آثار اسالمی، به صندوقچۀ اشیاء 
در  هجری  سدۀ هفتم  دست کم تا  شد (تصویر۲).  متبّرک تبدیل 
کلیساهای اروپا از پارچه ها یا صندوقچه های ساخت صناعتگران 
و  قدیسین  پیکر  از  باقی مانده  اجزاء  نگهداری  برای  مسلمان 
استفاده  اسقف ها  کفن  به عنوان  یا  مسیحیت  صدر  کشته شدگان 
می کردند. به این طریق، اشیائی که در نزد مسلمانان کارکردی صرفًا 
دنیوی داشتند، برای مسیحیان وجهه ای دینی و معنوی می یافتند 
Rosser-) می شدند  خاستگاهشان  از  متفاوت  معنایی  حامل  و 

.(Owen, 2015: 44-48; Contadini, 2010: 46
صادرات  و  تجارت  اسالمی  دوران  اولیۀ  سده های  در 
در  داشت.  رونق  بسیار  مسلمان  صناعتگران  دست ساخته های 
این زمان، اشراف اروپایی اشیاء اسالمی را اسباب تجّمل خود 
اشیاء  این  نقش  و  طرح  از  اروپایی  هنرمندان  و  می شمردند 
مرغوب  پارچه های  امویان  دورۀ  در  می گرفتند.  تازه  الگوهای 
و  افریقا  و  ایران  به  دمشق  تولید  ابریشمی  و  پشمی  و  پنبه ای 
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فرستاده  اسپانیا  و  سیسیل  به  آنجا  از  و  مدیترانه  دریای  سواحل 
می شد (کالس، ۲۰۰۸: ص۲۱۰). محصوالت قلمرو فاطمیان 

جنگ های  جریان  در  داشت.  بسیاری  خریداران  اروپا  در  هم 
خریدار  اسپانیا،  و  ایتالیا  در  به خصوص  اروپا،  تّجار  صلیبی، 
فرش،  پنبه ای،  و  ابریشمی  پارچه های  رنگ ها،  عطریات،  انواع 
دیگران،  و  بودند (نظری  مسلمانان  تولید  شیشه های  و  مروارید، 
۱۳۹۷: ۱۷۵). برخی از اشیاء به جامانده گواه فعالیت صنعتگران 
مسلمان در حمایت حامیان مسیحی است. یک نمونۀ شناخته، 
دوم۴۷»  راجر  «ردای  به  معروف  است  ُپرنقشی  ابریشم  قطعه 
از  بافنده ای  دست  به  ۵۲۸ق/۱۱۳۴م  سال  در  که  (تصویر۳) 
پادشاه  ۱۱۳۰-۱۱۵۴م)،  (حکـ  دوم  راجر  برای  مسلمان  اعراب 

.(Grabar, 2006, 375) سیسیل، بافته شده است

بازنگری و برآیند  
با مطالعۀ شواهد متنی عرضه شده در این مقاله می توان تصور کرد 
که نوعی دسته بندی دوگانۀ محصوالت صناعی به اشیاء روزمره 
و اشیاء تجملی در نظر قدما وجود داشته است. بر اساس آنچه 
اشیاء  از  اسالمی  دوران  متقدم  نویسندگان  از  گروهی  خواندیم، 
عمومًا  که  نوشته اند  عادی  مردم  روزانۀ  زندگی  در  رایج  معمولی 
محصول کار صناعتگرانی از طبقات فرودست پیشه وران و اهل 
حرفه بوده اند. تالش برخی از این نویسندگان در بازگویی روایاتی 
از انتساب برخی صناعات به پیامبران و اولیاء، احتماًال با هدف 
اعتبار بخشیدن به این گونه صناعات مردمی بوده است. در مقابل، 
در گروهی دیگر از منابع از اشیائی تجملی سخن رفته که برای 
همین  بوده اند.  ایشان  تفاخر  مایۀ  و  شده  ساخته  اشراف  طبقات 
و  ضروری  طبقۀ  دو  در  صناعات  دسته بندی  به  دوگانه،  تقسیم 
تجملی انجامیده و سود حاصل از دادوستد محصوالت هریک 

تصویر ۱. ُدرج عاجی براگا، احتماًال ساخت قرطبه، ۳۹۴-۳۹۸ق/۱۰۰۴-
۱۰۰۸م، گنجینۀ کلیسای جامع براگا
h ps://andalusiart.com :منبع

تصویر ۲. صندوقچۀ هشام دوم، چوب نقره کوب، ۳۶۵ق/۹۷۶م، گنجینۀ 
کلیسای جامع خرونا 

h ps://visitmuseum.gencat.cat :منبع

تصویر ۳. ردای راجر دوم، ابریشم زربفت، بافت سیسیل، ۵۲۸ق/۱۱۳۴م، 
وین، موزۀ تاریخ هنر۴۸

منبع: عکس از نگارنده، ۱۳۹۶
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نیز با توجه به طبقۀ اجتماعی خریداران و مصرف کنندگانشان از 
صناعی  اشیاء  اولیۀ  مادۀ  گاه  حتی  است.  شده  تفکیک  یکدیگر 
مصالح  چنان که  کرده اند،  منظور  دوگانه  دسته بندی  این  در  را 
کامًال  سویۀ  دو  در  را  هریک  کار  محصول  سفالگر،  و  زرگر  کار 
توصیف های  کنار  در  این که  اما  است.  یکدیگر  نشانده  مخالف 
از  نامی  کمتر  صناعات،  و  اشیاء  از  منابع  این  مفصل  بعضًا 
است  نگاهی  سلطۀ  از  ناشی  احتماًال  آمده،  میان  به  صناعتگران 
که صناعتگر دست ورز و اهل کار را خوار می شمرد و محصول را 

مهم تر از سازنده اش می انگاشت. 
اشیاء  به  امروزی  نگاه  در  را  دوگانه  منظر  این  بتوان  شاید 
امروزی  مالحظات  در  کرد.  ردیابی  نیز  اسالمی  دوران  صناعی 
محققان  توجه  کانون  از  غالبًا  غیرزینتی  و  کاربردی  اشیاء 
یافته های  جایگاه  در  دست باال  یا  شده  خارج  هنر  تاریخ 
گذشته  مردمان  روزانۀ  زیست  از  شواهدی  یا  باستان شناسی 
مطالعه می شوند، حال آن که اشیاء تجملی در صف شاهکارهای 
هنری  تاریخ  پژوهش های  انواع  موضوع  و  می نشینند  هنری 

زیبایی شناسانه  و  هنری  شأن  اشیاء  این  به  آنچه  می گردند. 
می بخشد، همین وجه زینتی و تجملی و حتی گاه مقام و منزلت 
چوپانی  آب  کوزۀ  هنرپژوهی  هیچ  آنهاست.  پیشین  صاحبان 
گمنام از روزگاران پیشین را شایستۀ بررسی هنرشناسانه نمی داند، 
اما دربارۀ جام منقوش فالن فرمانروا چندین پژوهشگر صفحه ها 
به عنوان  امروز  آنچه  که  داشت  توجه  باید  می کنند.  قلم فرسایی 
اسالمی  دوران  صناعی  هنرهای  یا  صنایع دستی  محصوالت 
شناخته و در گنجینه ها و موزه ها نگهداری و از منظر تاریخ هنری 
کاربرد  از  فراتر  جایگاهی  نیز  خود  روزگار  در  می شود،  مطالعه 
نکته  این  معنای  بوده اند.  تجمل  و  زینت  اسباب  و  داشته  صرف 
آن است که بر خالف آنچه تصّور می شود، نگاه زیبایی شناسانه به 
دست ساخته های صناعتگران مسلمان که موجب دسته بندی آنها 
در ذیل آثار هنر اسالمی شده، افزوده ای امروزی نیست و زیبایی 
این آثار برای سازندگان و صاحبان اصلی شان نیز اهمیت داشته 
و حتی با هدف افزودن زیبایی به همۀ اشیاء کاربردی و در نتیجه 

همۀ شئون زندگی ساخته شده و به کار رفته  اند

پی نوشت ها
1. minor arts

Shalem, 2012, 7-8. :۲. برای بحثی در این زمینه، نک
Grabar, 2012, 18-20. :۳. برای بحثی در این زمینه، نک

4. Oleg Grabar
5. “An Art of the Object”
6. Prachtkunst
7. Kuns ndstrie
8. “The Language of Objects in the Islamic World: How We Translate and Interpret It”
9. Freer and Sackler Galleries
10. Lisa Golombek
11. Social index
12. laws of behavior
13. Oliver Watson 
14. Stefan Weber

۱۵. منظور منابعی همچون کتاب های تحف و الهدایاست.
16. secondary history of objects
17. biography of objects
18. “Silks, Pots and Jugs: Al-Jahiz and Objects of Common Use”
19. Avinoam Shalem
20. “What do we mean when we say ‘Islamic art’? A plea for a cri cal rewri ng of the history of the arts of Islam”
۲۱. گونۀ ادبیات وصف که حضوری بسیار طوالنی در شعر عرب دارد، همزمان با عصر خالفت عباسیان در سده های سوم و چهارم هجری به مسیری تازه وارد شد 
که با تعبیر «کشف دنیای اشیاء» از آن یاد شده است. مردمان این عصر اشیاء را به چشم همراهانی مفید و وفادار می نگریستند و شاعرانی چون ُکشاِجم (ف۳۵۰ یا 
۳۶۰ق) در وصف اشیاءئی چون جام ها و سازها اشعاری نغز و پراحساس می سرودند. موضوع توصیف برخی از این شعرها شیء ای بود که شاعر از حامی خود هدیه 

 ‘Wasf’, Encyclopaedia of Islam :گاهی بیشتر دربارۀ شعر وصف در ادبیات عرب، نک گرفته بود (برای آ
22. Ahmad Ghabin
23. Encyclopedia of Islam (E.I.)
24. Islamic Art and Visual Culture: An Anthology of Sources

این کتاب با عنوان هنر اسالمی و فرهنگ بصری با ترجمۀ بهنام صدری در سال ۱۳۹۷ در نتشارات متن (فرهنگستان هنر) منتشر شده است.
25. Fairchild Ruggles
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26. Islamic Arts and Cra s: An Anthology 
27. Marcus Milwright
ْتَقَن کَلّ َشیٍء»؛ «صنع خداست که هر چیزی را در کمال 

َ
ِذی أ ِه اَلّ ۲۸. «ُصْنَع الَلّ

اتقان و استحکام ساخته است».
کْم َتْخُلُدوَن»؛ «و کاخهای استوار می  گیرید به امید  ِخُذوَن َمَصاِنَع َلَعلَّ ۲۹. «َوَتتَّ

آنکه جاودانه بمانید».
»؛ «و  نُتْم َشاکُرون َ

َ
ن َبْأِسکْم َفَهْل أ کْم ِلُتْحِصَنکم مِّ ْمَناُه َصْنَعَة َلُبوٍس لَّ ۳۰. «َوَعلَّ

حفظ  جنگ هایتان  در  را  شما  تا  دادیم،  تعلیم  او  به  شما  بخاطر  را  زره  ساختن 
کند».

اِس»؛ «و آهن را که در آن برای  ْنَزْلَنا اْلَحِدیَد ِفیِه َبْأٌس َشِدیٌد َوَمَناِفُع ِللنَّ
َ
۳۱. «َوأ

مردم خطری سخت و سودهایی است پدید آوردیم».
م الله َتعالی آَدم علیه الّسالم ألَف حرفٍة ِمَن الِحَرف، و قال له: ُقل ِلَوَلِدَک  ۳۲. «َعلَّ

ّیِتک». َو ُذِرّ
سرکشی»  با  دست ورزان  همان  َاهتوَخوشی    خوانند  که  «چهارم   .۳۳

(َاهتوَخوشی: اهل حرفه).
معنی «جامۀ  دهخدا «وشی» به  لغت نامۀ  در  األنماط.  الَوشِی و  اصحاِب   .۳۴
گستردنی  از  نوعی  و  باشد  که  فرش  معنی «هر  به  و «انماط»  نگاردار»  و  نقش 

نگارین» و «جامۀ پشمین که بر هوَدج افکنند» آمده است.
۳۵. «تشحیُمها فی کلِّ األّیام»؛ منظور کاری شبیه واکس زدن است.

که  امروزی  رایج  تعریف  به  عملی  صناعات  از  اخوان الصفا  تعریف  این   .۳۶
می داند،  صناعی  محصول  تولید  عوامل  مهم ترین  را  دستی  ابزارهای  و  دست 

بسیار نزدیک است. 
ٍة»؛ «[بهشتیان  َساِوَر ِمْن ِفضَّ

َ
وا أ ِإْسَتْبَرٌق َوُحلُّ ۳۷. «َعاِلیُهْم ِثیاُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َو

را] جامه  های ابریشمی سبز و دیبای ستبر در بر است و پیرایه آنان دستبندهای 
سیمین است».

آنجا  َحِریٌر»؛ «در  ِفیَها  َوِلَباُسُهْم  َوُلْؤُلًؤا  َذَهٍب  ِمْن  َساِوَر 
َ
أ ِمْن  ِفیَها  ْوَن  ۳۸. «یَحلَّ

با دستبندهایی از طال و مروارید آراسته می  شوند و لباسشان در آنجا از پرنیان 
است».

َساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َوِلَباُسُهْم ِفیَها َحِریٌر»؛ «در آنجا با 
َ
ْوَن ِفیَها ِمْن أ ۳۹. «یَحلَّ

دستبندهایی از زر و مروارید زیور یابند و در آنجا جامه  شان پرنیان خواهد بود».
از  آنها  آستر  که  بسترهایی  ِإْسَتْبَرٍق»؛ «بر  ِمْن  َبَطاِئُنَها  ُفُرٍش  َعَلی  کِئیَن  ۴۰. «ُمتَّ

ابریشم درشت بافت است تکیه کنند».
۴۱. راگلس این مطلب را از کتاب الهدایا و التحف نقل کرده که احتماًال در ربع 
سوم سدۀ پنجم هجری به دست یکی از کارگزاران دیوان فاطمیان در مصر نگاشته 

شده است (نک: راگلس، ۱۳۹۶: ۲۲-۲۱).
۴۲. البته در برخی منابع، به ویژه آثار اهل تصوف، نام شماری از بزرگان صوفیه 
که به صناعت و پیشه ای منتسب بوده اند، آمده است، اما از مطالعۀ نام و حتی 
اشیاء  سازندگان  واقعی  کاروبار  به  بتوان  دشوار  شخصیت ها  این  سرگذشت 
صناعت،  اهل  عرفای  برخی  با  کلی  آشنایی  برای  برد.  پی  تجّملی  و  کاربردی 

نک: قیومی بیدهندی، ۱۳۸۹.
43. Braga pyxis
44. Menendo González
45. Cathedral of Braga
46. Catedral de Santa María de Gerona
47. Mantle of Roger II
48. Kunsthistorisches Museum
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