»دﻧﯿﺎی اﺳﻼم« دﻗﯿﻘ ًﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ژوﺑﯿﻦ ﺑﺨﺮد

رواج اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﻮان »اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﻤﺎم آﻓﺮﯾﺪه ﻫﺎی ﻫﻨﺮی در »دﻧﯿﺎی اﺳﻼم« ﺑﻪ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎی زﯾﺎدی
داﻣﻦ زده اﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی اﻧﺪی وارﻫﻮل »ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻫﻨﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﺎرک روﺗﮑﻮ را
»ﻧﻤﺎدی از ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﯾﻬﻮدی« ﻧﻤﯽ داﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﭼﺮا آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻋﺮب ،و ﺗﺮک را »ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ آورﯾﻢ؟

اﺳﻼم در اﺻﻞ ﯾﮏ دﯾﻦ و ﯾﮏ روش زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﭼﻨﺎن اﯾﻦﺟﺎ و آنﺟﺎ از »اﺳﻼم« و »اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﺜﻞ
ﻧﻘﻞ و ﻧﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ اﺳﻼم ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻫﻢ در ﻏﺮب و ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم در آنﺟﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ دارد ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻃﻮری ﺣﺮف
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ در »دﻧﯿﺎی اﺳﻼم« ﻣﺮدم ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻏﺬای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﻓﯿﻠﻢ اﺳﻼﻣﯽ
درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ادﺑﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﺳﺎ ﮐﻨﺎن »دﻧﯿﺎی
ﺐ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻮﯾﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﻼم« ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺐ )ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺬﻫ ِ
ﻓﺮدی آنﻫﺎ در درﺟﻪی دوم اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﯾﺎ آﺳﺎنﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع وﺳﯿﻊ اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »دﻧﯿﺎی اﺳﻼم«
– در ﻫﻤﻪی ﺳﻄﻮح آن – و ﻫﻤﻪی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ اذﻋﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد از اﺻﻄﻼح
»اﺳﻼﻣﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ اﻟﺒﺘﻪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ دﻗﯿﻘ ًﺎ از اﺻﻄﻼح »دﻧﯿﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ« اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺻﻄﻼح »اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊﺷﺎن ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﯿﻄﻪی ﻫﻨﺮ ،ﭼﻪ ﻣﺪرن و ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺻﻄﻼح »اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮزهای در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎ اروﭘﺎ راه ﻣﯽروم ،ﺑﺎ
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎر ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ از دوران ﭘﯿﺶ از
اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺣﻤﺎﺳﻪی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،در ﺑﺨﺶ »اﺳﻼم« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آﺛﺎر ﻣﺪرنﺗﺮ ،از ﺧﻮدم ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ آﺧﺮ رﺑﻂ ﻫﻨﺮ ﭘﺎپ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺟﻮاب اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ :ﻫﯿﭻ! در ﺳﺎل  ،۲۰۱۵ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻣﻦ ﻫﻤﮑﺎری دارد از ﯾﮏ ﻫﻨﺮﭘﺮداز در ﻣﻮزهی ﻫﻨﺮ ﻟﺲ
آﻧﺠﻠﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش از »ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ« ﭼﯿﺴﺖ )ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری »ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ا ﮐﻨﻮن« ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد( ،و ﻫﻨﺮﭘﺮداز ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺟﻮاب داده ﺑﻮد ﮐﻪ »اﯾﻦﺟﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻫﯿﺘ ًﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﯾﺎ ﻫﻨﺮ دﯾﻨﯽ ﻧﺪارد «.ﻣﻦ ﮐﻪ
ﮔﯿﺞ ﺷﺪم!

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺮب را ﺑﻪ روش ادوارد ﺳﻌﯿﺪ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﻧﮑﻮﺑﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺧﻮد ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ
ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ اﻓﺰودهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﻣﻮزهی ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ در
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس )اﺳﻢاش را ﻧﻤﯽآورم( ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی
ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .ا ﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدش ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮزه را
ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺻ ً
ﻼ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﻮﺟﻪ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ از اﺻﻄﻼح »اﺳﻼﻣﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮدرﺧﺸﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻫﻨﺪ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎناش ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺷﮑﻮه دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ!« ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﺷﺪ.
ﻣﻘﺼﺮ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻄﻼح »اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺑﯽدﻗﺘﯽ رواج ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ وﺿﻌﯿﺘﯽ
ﺑﻪ ﺷﺪت آزاردﻫﻨﺪه و ﻣﺴﺌﻠﻪدار اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺪهی ﯾﮏ »دﯾﮕﺮیِ« اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻄﻼح »اﺳﻼﻣﯽ« ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺮدم ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﺎ ،ﻣﯿﺮاث ،زﺑﺎنﻫﺎ ،دﯾﻦﻫﺎ )ﺑﻠﻪ ،دﯾﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در دﻧﯿﺎی »اﺳﻼﻣﯽ« وﺟﻮد دارﻧﺪ( ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﯿﺎن ،و روشﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدیﺷﺎن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،اﯾﻦ روش ﻫﻮﯾﺖ آنﻫﺎ را از آنﻫﺎ ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ و آنﻫﺎ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا در
ﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺴﻠﻤﺎن« ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺎﻃﯽِ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺮآن ،ﮐﺎﻣ ً
اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﺳﻼﻣﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺧﻄﺎﻃﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ،
و ﻋﺮﺑﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ ،ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ واژهی
»اﺳﻼم« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺠﺪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ
روی آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎی زرﺗﺸﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﺎوی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد از ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﺣﺮف زد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ در ﺗﯿﻤﺒﻮﮐﺘﻮ ،ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﺮدو ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ – دﯾﻨﯽ ﮐﻪ
در ﻫﺮدو ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ آن ﻃﻮر ﮐﻪ راﺑﺮت ﺑﺎﯾﺮون در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ،راه ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن،
در ﺳﺎل  ۱۹۳۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻌﺪ از ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺮ روی ﺗﺎق ﺳﻪ ﮐﻨﺞ ،ﻓﺮم )اﯾﻮان( ﻗﻠﻌﻪ دﺧﺘﺮ در ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن را ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺤﻤﺪی )اﺳﻼﻣﯽ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﻓﺮم دﯾﮕﺮی ،در وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﺴﺠﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮج ﮔﺴﺘﺮش آن ﭼﻬﺮهی ﻫﻤﻪی ﺷﻬﺮﻫﺎ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻪﻗﺪر ﺑﺮاﯾﻢ ﻟﺬتﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه اﺑﺘﺪا در آنﺟﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﮐﻨﺎر
ﯾﮏ درﺧﺖ ﮔﺮدو ،ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻣﯽ ﺧﻮرم«.
ا ﮔﺮ ﻣﺎ در ﻏﺮب از اﻧﺪی وارﻫﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﻤﻮﻧﻪای درﺧﺸﺎن از ﻫﻨﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ« ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﺎرک
روﺗﮑﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی از ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﯾﻬﻮدی ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ – ﯾﻌﻨﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﻪ در درون آنﻫﺎ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ – ﭘﺲ ﭼﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻋﺮب ،و ﺗﺮک ﻣﯽرﺳﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ – ﻫﻨﺮ ،ﻣﻌﻤﺎری ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،آﺷﭙﺰی ،و ﻏﯿﺮه – وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ز ﯾﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ »اﺳﻼﻣﯽ« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ ﺑﺮای روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺴﺌﻠﻪ ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺮاﺟﯽ »ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ« در ﺣﺎل

ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺮاجﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺧﻮد در دوﺑﯽ از ﻫﻨﺮ »ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،و ﺗﺮﮐﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ آنﻫﺎ ﻧﮑﺘﻪای اﯾﻦ ﻗﺪر اﺳﺎﺳﯽ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮان درک ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری اﺻﻄﻼح »اﺳﻼﻣﯽ« – ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﯿﻄﻪی ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ – را ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﺟﻮﯾﯽ
ﻗﺮار داده و ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهام ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺎدﻗﯿﻖ ،ﻏﻠﻂاﻧﺪاز ،و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ و ﻣﻀﺤﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ )آﺷﭙﺰی
اﺳﻼﻣﯽ؟ واﻗﻌﺎً؟( .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواج اﺳﺘﻔﺎدهی ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح و ﭘﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ،و ﺑﺮﮔﺰاری
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻣ ِﺪ اﺳﻼﻣﯽ« در آﯾﻨﺪهی ﻧﺰدﯾﮏ در ﻣﻮزهی ﯾﺎﻧﮓ )ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻟﺒﺎس
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ!( ،وﻗﺖاش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼح »اﺳﻼﻣﯽ« را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﮐﺎرﺑﺮد
ﻼ اﺷﺘﺒﺎه آن را ﭼﻪ در ﻏﺮب و ﭼﻪ در »دﻧﯿﺎی اﺳﻼم« ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .در واﻗﻊ ،دورهی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن
ﮐﺎﻣ ً
ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ از ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮏﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪه ،و ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺳﻬﻢ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﺎی ﺧﺎص آﻧﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
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ن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪی او
ژوﺑﯿﻦ ﺑﺨﺮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﺮاﻧﯽﺗﺒﺎر ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ و ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﻪی ریاورﯾﻨﺖ اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدا ِ
اﺳﺖ:
Joobin Bekhrad, ‘What Is the Islamic World?.’ Forbes, 7 February 2017.
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