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4
سید محمدرضا حسینی بهشتی
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چکیده
حدیث ،پع ا قرآن ،مهمترین منبع شناخت دیون اسوالم شومرده مویشوود .ا ایونرو
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وضعیت هنر در رو گار نخستین اسالمی ضروری است .با این همو  ،در پوهوهش هوای
حو ه هنر کمتر ب حدیث توج میشود .برای استفاده مطلوگ ا احادیث ابتودا بایود بو
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این است ک پهوهشگر تاریخ هنر دوره اسالمی برای استفاده ا احادیث با چو موانوع و
محدویتهایی روبرو است؟ در این بررسوی نشوان داده شود کو تواریخنگوار هنور دوره
اسالمی ب سبب تفاوت افق معاصر با افق بیان و تدوین احادیوث و اقتضوائات متفواوت
این دو جهان ،مسئل تاریخ گذاری و اعتبارسنجی احادیث مرتبط بوا هنور ،مسوئل فهو
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فصلنامه علمی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398
مقاله پژوهشی ،لفحات 44 - 23

درآمد

برای بررسی هنر در تمدن اسالمی ،توجه به آغازگاههیای ایین تمیدن گرییز ناپیذیر
است .از مهمترین منابع جستجوی زمینههای فکری و آموزههای اسیالم در مقولیههیای
است 1.مسلمانان به آموزههای قیرآن و حیدی

اعتقیاد و

ی زنیدگی خیود بیه قیرآن و حیدی
التزام داشته اند و در امیور جزییی و کلی ِ

مراجعیه

زیبایی و هنر ،قرآن و حدی

میکردهاند 2،از اینرو حضور این آموزهها در اندیشهها و آفریدههای هنری آنها نیز قابل
پی جویی است .نزدیک شدن به جهان واقعیِ هنرمند مؤمن و ارزیابی و نقد آثار هنیریِ
مسلمانان ،مستلزم توجه به این منابع است .عالوه بر اینها ،قرآن و حدی

همچون هر

سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

متن مکتوب دیگری ،حاویِ داده ها و مستنداتی است که به مورخ هنر بیرای درک بهتیر
ابعاد مختلف هنر و زیبایی در روزگار نخسیتین اسیالمی ییاری مییرسیاند .بیا کمیک
معیارهایی روشن برای نقد و تاریخگذاریِ احادی  3،میتوان از حدی

به مثابه آینیهای

برای شناخت وضعیت زیبایی و هنر در سدههای نخستین اسالمی اسیتفاده کیرد .حتیی
اخبار غیبی و استعاره های موجود در احادی

نیز از این نظر که از آشنایی ذهنیِ مردمان

آن دوره تاریخی با چنین تصاویری و الزامیات آن پیرده بیر مییدارد ،بیرای پژوهشیگر
زیبایی و هنر دادههای مفیدی در بر خواهد داشت ۴.با این همه ،پژوهشگران در بررسی
 .1روشن است که عالوه بر این دو منبع ،مراجعه به متنهای فقهی ،کالمی ،عرفانی ،فلسفی ،علمی ،و ادبی جوامع
مسلمان نیز ضرورت دارد.
 . 2پژوهشگرانی مانند گلدزیهر نیز که در اعتبار کلیِ احادی تردید داشته اند ،کارکرد آن در زندگی مسیلمانان را

24

پذیرفتهاند (.)Goldziher, 29
 .3تدوین و تنظیم چنین معیاری نیازمند پژوه
نمونهها).
 . ۴برای چگونگی استفاده از تمثیالت و استعاراتِ میتن هیای مکتیوب بیرای اسیتدالل دربیاره هنیر بنگریید بیه

میان رشتهای است (نک .آقایی ،تاریخگذاری حدیث :روشهاا و
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واژگان مرتبط با هنر در مین سدههای نخستین اسالمی و تفاوت بان تصویر بوا بوان
نوشتار و تأثیر آن بر استفاده ا احادیث در با سا ی جهان هنوریِ سودههوای نخسوتین
اسالمی با مشکالت و موانع جدی روبرو است .ا این رو پهوهشوگر هنور دوره اسوالمی
بایستی با آگاهی ا محدویتهای پیشرو ب سراغ احادیوث بورود توا بو برداشوتهوا و
تحلیلهای اشتباه و سطحی دچار نشود.
کلیدواژهها :اعتبارسنجی احادیث ،تاریخنگاری هنر ،حدیث ،هنر اسالمی.

در پژوه های حوزه هنیر بایید بیه مقیدماتی توجیه شیود.

بسیاری از مسائل مربوط به زیبایی و هنر اساساً در زمان پیامبر و امامان مطیرح نبودنید.
و گردآورندگان بعدیِ کتابهای حدیثی نیز کمتر به مسائل هنری توجه

راویان احادی

داشته اند .به استثنای برخی موضوعات مانند لبا
حدیثی بخ

و زینت 1،محدثان مسلمان در جوامع

و فصل مستقلی را به مسائل زیبایی و هنر اختصاو ندادهاند و احادیی

مرتبط با این موضوعات به لورت پراکنیده در کتیابهیای حیدیثی ذکیر شیدهاسیت.
همچنین گروههای مختلف مسلمانان توجه یکسانی به این آموزههای حدیثی نداشیته و
در زمانها و مکان های گوناگون تفسیرهای متفاونی از آنهیا ارائیه کیردهانید .از ایینرو
بسیاری از آنچه ذیل مقوله زیبایی شناسی و تاریخ هنر در دوره اسالمی بررسی میشیود
حدی

در زمینه فرهنگی آن دوره هاست .توجه به این مقدمات ،به پژوهشگر هنر کمک

میکند تا در بح

از حدی

جانب احتیاط را رها نکند.

موانع پژوه

در این زمینه توجه شود .پژوه

دهد که پژوهشگر هنر در استفاده از حدی

حاضر میکوشد به این پرسی

پاسیخ

با چه مشکالت و موانعی روبرو اسیت .در

این مقاله ضمن بررسی این محدودیت ها ضرورت توجه به احادیی

بیرای پژوهشیگر

هنر روشن شدهاست 2.برخی از موانعی که در ادامه از آنها گفتگو میشود ،اختصاو به
مقوله هنر ندارد .با این همه ،مقاله حاضر میی کوشید تیا موانیع اختصالیی و عمیومی
بررسی جایگاه هنر در حدی

را بررسی و روشن نمایید .امیید آن اسیت کیه در سیایه

توجه به این محدودیت ها و تالش برای پاسخگویی به آنها ،عالوه بر پرهیز از اشکاالت

در تاریخنگاری هنر دوره اسالمی؛ موانع و محدودیتها

برای بررسی روش مند جایگاه هنر در احادی

الزم است نخست به محدودیتهیا و

جایگاه حدی

محصول همین تیمالت و تفسیرهای مسلمانان سدههای بعدی و نحوه برداشت ایشان از

(نجیباوغلو ،) ۶ ،که از عبارات مقدسی و غزالی برای طرح و رسم خلقت عالم استفاده کرده است.

 .1برای نمونه میتوان به «کتاب الزی و التجمل و المُروءَه» در الکافی و «کتاب اللبا ِ و الطیب» در دعائم اإلسالم
اشاره کرد .در منابع فقهی و ذیل ابواب مرتبط نیز شماری از احادی مربوط به غنا و تجسیم و نظایر اینها آمده
است.
 .2ارائه راهحلهای احتمالی برای این مسائل ،پژوهشی جداگانه میطلبد.
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مفاهیم زیبایی و هنر ،کمتر به امکانات حدی
برای استفاده از حدی

پرداختهاند.

شود .مهمترین محدودیت ها شامل اینهاست :تفاوت افق معالر با افیق بییان و تیدوین
احادی

و اقتضائات متفاوت این دو جهان؛ مسئله اعتبارسنجی احادی

مرتبط بیا هنیر؛

مسئله فهم واژگان مرتبط با هنر در زمینه سدههای نخستین اسالمی؛ و همچنین تفیاوت
زبان تصویر با زبان نوشتار و تیثیر آن بر استفاده از احادی

در بازسازی جهیان هنیریِ

سدههای نخستین اسالمی.
پیشینه پژوهش

در

گرابار جزو معدود مورخان هنر غربی اسیت کیه دربیاره کلییت کیاربرد حیدی

تاریخنگاری هنر در سدههای نخستین اسالمی اشاراتی دارد ( ;Ettinghausen; Grabar

 Jenkins-Madina, 5و  .)Grabar, The Formation of Islamic Art, 85-87دیگیر
پژوهشگران هنر تنها در برخی موضوعات مشخصی مانند تصویرگری ،معماری ،پارچیه
و لبا  ،به حدی

توجه داشته اند .از سال 1859م که هانری الووآ این مسئله را مطیرح

کرد که ممنوعییت تصیویرگری ریشیه در حیدی

دارد و نیه قیرآن ( Creswell, ‘The

سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

 ،)Lawfulness of Painting in Early Islam’, 160تقریب یاً در اغلییب نوش یتههییای
پژوهشگران اروپایی و آمریکایی در بح

از تصویرگری در اسالم ،بیه احادیی

میشود (برای کتاب نامه آثار چاپ شده در این موضوت تا پی

اشیاره

از سال  194۶بنگرید به:

ibid, 159-160؛ برای مطالعیات جدییدتر نییزSinclair, 1/ 15-20 :؛ بیرای نمونیه آثیار
عالمان مسلمان در این موضوت با تکیه بر حدی

بنگرید به :عماره130-117 ،؛ جباران،

 84به بعد؛ اعرافی 35 ،به بعد).
کایتانی ،کرسوِل ،پدِرسِن و هالم در بح
احادی

بح

از مسیجد/خانه پییامبر

بیه تفصییل از

کردهاند (Caetani, 432-460؛ Creswell, Early Muslim Architecture
1

Umayyads A.D. 622-750, 6-15؛ Pedersen, 645-646؛  .)Halm, 258-276در

2۶

 .1پژوه های مسلمانان با تکیه بر حدی در حوزه معماری را در آثار ذیل میتوان دنبال کرد:
حکیم ،شیهرهای عربیی -اسیالمی :الیول شهرسیازی و سیاختمانی؛ Rasdi, Rethinking the Mosque In the
;Modern Muslim Society
.congregational mosques

Abdelrahman, The influence of Ḥadīth on the architecture of early
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روشی در پژوه  ،بتوان افقهای تازه در پژوه هیای هنیر در دوران اسیالمی ایجیاد

بح

پژوه های هنر بح

شده است (بلر 24-21 ،و  127-125و نیز Blair, 69؛ Leisten,

 .)12–22در تاریخنگاری پارچه و لبا
پوش

در میان مسلمانان نییز بیه حیدی

در روزگار پیامبر

و نیز ابعاد شرعی مسئله

توجیه مییشیود ( Kalfon Stillman, Arab

 Dress: A Short History. From the Dawn of Islam to Modern Times, 11- 27و
 Kalfon Stillman, ‘Libas’, 733-736و  Hirsch, 314و Blair; Bloom, 2/ 25, 3/

.)292
تفاوت افق معاصر و افق سدههای نخستین اسالمی

در پیجوییِ مباح

زیبایی شناسیی و هنیر در حیدی  ،نخسیتین مسیئله پژوهشیگر

تفاوت افق هاست .مسلمانان سده هیای نخسیتین و دوره معالیر از منظیر یکسیانی بیه
زمینه فرهنگی خود درک میکنند و متیثر از بح های موجود در دان

زیبایی شناسی برساخته پژوه های غربی بیه وییژه در

یکی دو سده اخیر است و به این لورت ،در تمدنهای گذشیته و از جملیه در تمیدن
اسالمی سابقه نداشیته اسیت .خاسیتگاه ایین دانی  ،اروپیای سیده هجیدهم و کتیاب
 . 1روشن است که این دو افق نیز بسیط نیستند .این عناوینِ کلی ،بیه نوبیه خیود الییههیا و ابعیاد پیچییدهای را
نمایندگی می کنند .افق جدید ،مجموعه ای از اندیشه هیای اروپیایی در دویسیت سیال اخییر بیا همیه فیراز و
فرودهای را شاهد است .بسیاری از مفاهیم روز ریشه در همین تحوالت پس از روشنگری اروپا دارد ولیی
این الال بدان معنا نیست که آنچه در فرانسه امروز از هنر فهمیده می شود ،همان است که نقاشیی ماننید ژاک
لویی داوید در سده هجدهم و زمانه انقالب فرانسه ،درک می کرده است .بازخورد این طیف گسترده از اندیشه
اروپایی در ذهن و ضمیر مسلمانان در همین دو سده اخیر نیز عاملی است که باید بیه آن توجیه داشیت .بیه
عبارت دیگر ،ما در این سوی جهان ،تجربه ای بومی از مدرنیته را از سر گذراندهایم و خطاست اگر گمان کنیم
منورالفکران مسلمان تنها واگویه ای از اندیشه اروپایی بوده اند .در سوی دیگر و در افق سنت نییز عیالوه بیر
آبشخورهایی که اندیشه اسالمی در زمینههای تمدنیِ جزیرة العرب و ایران و بیزانس و دیگر مناطق همجوار در
عصر باستان متیخر دارد ،تحوالت فرهنگیِ دورههای مختلف تمدن اسالمی نیز تیثیرات خود را داشتهاند و باید
مراقب باشیم که مثالً انگارههای سده های پنجم هجری به بعد ،ما را در تفسیر متنهای سیدههیای ییک و دو
دچار خطا نکند ،چرا که تفاوت های بسیاری میان همین دو دوره در تفکر اسالمی و جهان فرهنگیِ مسلمانان
پدید آمده است که نباید از نظر دور بماند.

در تاریخنگاری هنر دوره اسالمی؛ موانع و محدودیتها

هنر هستند .توضیح آنکه ،دان

زیباییشناسی و

جایگاه حدی

جهان نمینگرنید و جهیانهیای یکسیانی را تجربیه نمییکننید 1.هیر کیدام هنیر را در
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از مضامین کتیبه ها و معماری آرامگاهی نیز از اهمیت حیدی

و فوایید آن بیرای

نظریِ جدید اروپایی ،ضرورت چنین رشته ای مطرح شدهاست .رشته هنر اسالمی 4نییز
وضع تقریباً مشابهی دارد و از اواخر سده نیوزدهم و اواییل سیده بیسیتم و در حاشییه
جریان اللیِ شرق شناسی ،باستان شناسی و مجموعه داری اروپیایی و آمریکیایی شیکل
گرفته است (Grabar, Reflections on the Study of Islamic Art, 2؛ و نیزVernoit, :

 .) 1-61با این که این رشته بر مطالعه آثار هنری تمدن اسالمی تمرکز دارد ،امیا نبایید از
یاد برد که مسلمانان هیچگاه در گذشته تاریخی خود از مفاهیمی ماننید «هنیر اسیالمی»
سخن نگفته اند و اگر هم مطالعه و تیملی درباره آفریدههای تمدن خود داشتهاند ،نگاه و
نوت مطالعاتشان از سنخ دیگری بودهاست .حتی واژه «هنر» و معادلهای آن در زبانهای
عربی و ترکی (فن ،لنعت) ،با این که از قدمت باالیی در این زبانها برخوردار اسیت،
اما تا سده اخیر ،معانیِ متفاوتی داشتهاست (حسندوسیت2913 /4 ،؛ خیاتمی23-13 ،؛
پازوکی20 ،؛  .)Mestyan, 69-100فارغ از واژه و تعبیر ،به نظر میرسید اساسیاً مفهیوم
امروزی هنر برای مردم سده های نخستین اسالمی مطرح نبودهاست .روشن است که در
آن دو ره تاریخی نیز شعر ،موسیقی ،خوشنویسی ،معماری و لنایع دستی وجود داشیته
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398
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است ،اما اینکه این مقوالت ذیل مفهومی جامع مشابه «هنر» جای مییگرفتیهانید محیل
تردید جدی و بلکه منتفی است 5.با چنین تفصیلی ،پیگیریِ مسیائل هنیر در سیدههیای
1. Aesthetica
)2. Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1726
)3. Immanuel Kant (1724-1804
4. Islamic Art

 . 5بر اسا نظریه کریستلر تحوالت ایده هنر ،نتیجه کنار هم دیدنِ پنج هنر اللیِ نقاشی ،مجسمهسازی ،معماری،
موسیقی و شعر در سده هجدهم است .همنشینیِ این هنرها نظامِ «هنرهای زیبا» را لورتبندی میکند و مفهوم
«هنرهای زیبا» ،پایهای برای شکلگیری زیباییشناسی بودهاست .از آنجا که مفهوم «هنرهای زیبا» در کنار معنای
جدید «زیبایی»  ،پی از عصر روشنگری وجیود نداشیته ،لیذا در عهید باسیتان بیا هییچ فهیم نظیاممنیدی از
زیبایی شناسی مواجه نیستیم .به عبارت دیگر ،با اینکه متفکران عهد باستان با آثار فاخر هنری مواجه بودهاند و
نگاهی ستای آمیز به این آثار داشتهاند ،اما نه میتوانستهاند و نه تمایلی داشتهاند که کیفیتهای زیباییشناسانه
این آثار هنری را از محتوا و کارکردهای دین ی ،فکری ،اخالقی و کیاربردیِ آنهیا مجیزا کننید .ایین متفکیران،
کیفیتهای زیبایی شناختیِ این آثار را به مثابه معیاری برای کنار هم نشاندن هنرهای زیبا در نظر نگرفتند و این
کیفیتها در نظر آنها موضوعی برای تفسیری فلسفی نبودهاست (Kristeller, 496–527 & 17–46؛ برای نقد این
دیدگاه بنگرید بهPorter, 1-24 :؛ .)Halliwell, 7-8
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حسشناسی 1باومگارتن 2و نقد قوه حکمِ ایمانوئل کانت 3است و ذییل چیارچوبهیای

است که میتوان امید داشت برخی زمینهها و مفاهیم مشترک آشکار شود.
از حدی

و هنر در دوره اسالمی ،توجه به این نکته ضرورت دارد که ادیان

در بح

در سرآغازهای زای

و شکلگیریشیان ،بیشیتر مجموعیهای از شیهودها و اییدههیای

درخشان هستند و تنها با گذشت زمیان و در مییان مؤمنیان دورههیای بعید اسیت کیه
چییارچوبهییای مشییخص خییود را پیییدا میییکننیید .جسییتجوی بییذرهای نخسییتین در
آغازگاههای دین اسالم ،امکانی فراهم میآورد بیرای درک بهتیر کوشی هیای مؤمنیان
دوره های بعدتر در باروری و شکوفایی ایین بیذرها 1.بیا چنیین مالحظیهای اسیت کیه
می توان به سراغ حدی

رفت و جایگاه آن را در شکلگیری آثار هنری تمیدن اسیالمی

بررسی کرد ،هنری که در فرایندی تدریجی در طول چهارده سده و در گسیتره وسییعی
و پیوندی کیه

جایگاه حدی

فقرات است؟ تا کجا میتوان به جهان سدههای نخستین اسالمی نزدیک شید؟ تنهیا بیا

در تاریخنگاری هنر دوره اسالمی؛ موانع و محدودیتها

از جغرافیا (از شبه جزیره ایبری تا جزایر اندونزی) پدید آمده است .در بررسی احادی
همیشه باید این پرس

را در ذهن داشت که برداشتهای ما از احادی

میان آنها و زیبایی و هنر برقرار می کنیم تا چه اندازه تحت تیثیر تفسیرهای بعدی از این
توجه و اشرا
ثمربخ

بر ظرافتهای مسئله در هر دو جهیان اسیت کیه مییتیوان گفتگیویی

داشت و پرس های زیبایی شناسی و هنر را در زمینه حیدی

طیرح کیرد .از

جمله دشواریهای تفاوت افق معالر با افق سدههای نخستین اسالمی ،آن است که اگر
پژوهشگر به لوازم و اقتضائات هر یک از این دو زمینه فرهنگیی توجیه کیافی نداشیته
باشد ،ب ه راحتی ممکن است جهانِ ذهنیِ خود را بر متن احادی

تحمیل کند .در چنین

ی حیدی
حالتی پژوهشگر بیی آنکیه بکوشید اقتضیائات معنیای ِ

ی
را در زمینیه فرهنگی ِ

 .1چنین موضوعی را می توان در هنر مسیحی و تصاویر و شمایلهای عیسی مسیح نشان داد .با اینکه عهد جدید
هیچ تولیفی از عیسی به دست نمی دهد و نخستین تصاویری که در هنر مسیحی از او داریم نیز چندین سده
پس از عروج به تصویر کشیده شده است و در اللِ جواز تصویرگری نیز در میان مسیحیان جدال و مناقشه
کم نبودهاست ،با این همه در تمام این بح ها رد پای کتاب مقد نیز مشهود است .چه مخالفان تصویرگری
و چه موافقان آن و چه آنها که عیسی را زیبا میخواستند و چه آنها که جز این میاندیشیدند همگی از آییات
کتاب مقد در اثبات ادعای خود دلیل میآوردند (تاتارکیویچ.)38 ،
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نخستین و در احادی

با اما و اگرهای بسیار مواجه خواهد بود و تنها بیا دقیت بسییار

فرهنگیِ امروز مشغول می شود .امری را که تنها برساخته دورههای بعید و تحیت تییثیر
اقتضائات زمانهای دیگر است به روزگار پیامبر
چنین وانمود میشود که انگار معالرانِ پیامبر

و اهل بیت
و اهل بیت

داشتهاند 1.مثالی ساده از چنین موضیوعی را در بحی

نسیبت مییدهید و
دغدغهای از آن سنخ

«محیراب» مییتیوان نشیان داد.

امروزه ،شنیدن این واژه ،فرد را به یاد محرابهیای مسیاجد اسیالمی از مسیجد جیامع
الفهان تا مسجد قرطبه می اندازد .اگر بنا باشد پژوهشگر آنچه از کیاربرد واژه محیراب
در آیات قرآن 2و برخی احادی

مربوط به پیامبر

(بیهقی )4۶ /2 ،و امام حسین

(لدوق )184 ،آمده است را با ای ن برداشت آشنا تفسیر کند ،مطمئناً راه به خطا خواهد
برد .محراب به این شکل فرو رفته در دیوار قبله (محراب مجو ) نخستین بار در سال
 87تا  88هجری در بازسازی مسجد پیامبر توسط عمربن عبدالعزیز ،حیاکم مدینیه ،در
معماری مساجد ظاهر شد .گزارشهای مکتوب درباره چند دهه پیشتر از آن ،نمیتوانید
بر چنین سازه ای حمل شود (برای معنای محراب در کاربردهای نخستین آن بنگرید به:
آذرنوش1425-1407 ،؛ برای بحثی تفصیلی و منبع شناسیی مطالعیات دربیاره محیراب:
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398
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 .)Whelan, 373-391نمونه دیگری از این مسئله در موضوت مجسمهسازی قابیل طیرح
است .امروزه شماری از متخصصان علوم اسالمی بر آن هستند که آنچیه در ذم تجسییم
در منابع حدیثی آمده است ناظر به مسئله بت و بتپرستی بوده و نمیتوان آن را درباره

 .1این مسئله که الطالحاً از آن به  anachronismتعبیر می شود ،اختصاو به حدی ندارد و پژوهشگران در هر
گونه پژوه تاریخی ،با خطر مشابهی مواجه هستند ،برای نمونه در زیباییشناسیِ یونان باسیتان بنگریید بیه:
 Tatarkiewicz, 4-7؛  . Konstan, 3-8 & 31-35با این همه ،این مسئله در بح حدی کیه تطیور و دگرگیونیِ
بسیار به خود دیده ،پیچیدگی های بیشتری دارد .مجموعه های حدیثی ،حالل جمع فهم مسیلمانان در طیول
چند سده است و در بهترین حالت تنها حکایتی است از قول و فعل و تقریر پیامبر 9و اهل بیت ،:و برای آنکه
بتوان پژواک لدای پیامبر 9و اهل بیت :و زمانه ایشان را از این میان شنید ،انس و تیمل و دقت بسیاری نییاز
است .حتی اگر حدی به مثابه فهم مسلمانان در نظر گرفته شود ،باید اجزای مختلف این فهمها را در زمینیه
فرهنگ یِ هر یک قرار داد تا درکی قابل اعتنا به دست آورد و این به هیچ روی آسان نیست.
 . 2از محراب در قرآن در پنج موضع و در بیان قصههایی از حضرت مریم (آل عمران ،)37 ،حضرت زکرییا (آل
عمران39 ،؛ مریم ،)11 ،حضرت سلیمان (سبی )13 ،و حضرت داوود (و )21 ،یاد شدهاست.
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سدههای نخستین اسالمی دریابد ،تنها به لورت بندیِ فهم خود از این فقرات در زمینه

مجموعهای از احادی

میکوشند نشان دهند دغدغه اللیِ شریعت نفی شرک بودهاست

و اگر تصویر در مظان چنین مطلبی نبوده ،با آن مخالفتی نداشتهاند (عماره.)130-117 ،
در جستجوی مطالبِ مرتبط با دان های زیبایی شناسی و هنیر در مطیاوی احادیی
باید مترلد بود که کدام مطلبِ فرعی در حیدیثی ،مییتوانید بیه مثابیه شیاهدی بیرای
موضوت مشخصی در زیبایی شناسی و هنر به کار آید .این مهم ،دقیت و کوششیی وییژه
میطلبد ،و محتاج «شم و گمانه و پیشینه» است تیا «معنیایی از دسیت نیرود و آسییب
نبیند» ،چرا که در چنین پژوه هایی « ،هر ناچیزی ممکن است شاهدی و سندی باشد»
(قیومی .)153 ،نباید گمان داشت که حدی  ،متنی کهنه و بییجیان اسیت کیه از پیسِ
سده ها به دست ما رسیده و به راحتی خود را در اختیار پژوهشگر میگذارد .باید به یاد
چراغی پی ِ روی خود داشته اند و لذا برای درک ابعاد مختلف آن ناگزیر باید به میراث
مسلمانان دورههای مختلف در فهم این متنها توجه کرد.
لورتبندیِ قلمروهای تازه در مقولههای زیبایی و هنر نیز غافل بود .به عبیارت دیگیر
باید اجازه داد تا خود احادی

راهبرِ ما شوند و امکانات بالقوه دان های زیباییشناسی

و هنییر را در زمینییه آغازگییاه هییای اسییالم پییی ِ رو نهنیید .در عییین اسییتفاده از نتییایج
پژوه های جدید در مطالعات زیبایی و هنر ،نباید لرفاً با عینکیی غربیی بیه مییراث
زیبایی و هنر در تمدن اسالمی نگریست و تنها بیا تکییه بیر یافتیههیای غربیی و ذییل
پارادایم های پسارنسانسیِ اروپا و آمریکا به سراغ احادی

رفت ،چرا که حالیل چنیان

پژوهشی تنها بازتولید دستاوردهای غربی در زمینهای حیدیثی خواهید بیود و امکانیات
زاینده موجود در خود این متن ها بال استفاده خواهد ماند .پژوهشی جامع باید بکوشد تا

در تاریخنگاری هنر دوره اسالمی؛ موانع و محدودیتها

از سییوی دیگییر نباییید از جسییتجوی زمینییههییای موجییود در خییود احادی ی

بییرای

جایگاه حدی

داشت که برای چهارده سده مسلمانان با این متنها زندگی کردهاند و حدی

را به مثابه

ضمن درک جهانِ این متنه ا و نیز پژواک آنها در ادراک زیبایی و هنر در گستره تمیدن
اسالمی ،نسبتِ این متن ها با جهان و هنرِ معالر را نیز دریابد و امکانات خیوان هیای
مختلف این متن ها را پی ِ روی نهد تا از این طریق ،امکانات هدایتیِ متن مقید
در دستر

پژوهشگر قرار گیرد.

نییز
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ی
مجسمه سازی بیه طیور کلیی لیادق دانسیت .ایین دسیته از پژوهشیگران بیا بررسی ِ

مسئله دیگر در استفاده از حدی

در تاریخنگاری هنر ،اعتبارسنجیِ احادیی

عالمان مسلمان از همان سده های نخستین ،دغدغیه تمیییز احادیی

اسیت.

معتبیر از احادیی

نامعتبر را داشتهاند ،و دان هایی مانند «علم رجال» 1با چنیین هیدفی پاییهرییزی شیده
است .مسلمانان بیشتر با دغدغههای دینی و ایمانی به این بح

پرداختهانید و برایشیان

مسئله اللی «حجیت» 2بودهاست و در آثارشان به این میپردازند که آیا حکاییتگیریِ
حدیثی مشخص از سنت پیامبر

ثابت است که در آن لورت ،دارای

و اهلبیت

اعتبار کافی باشد و بر آن اسا

احکام الهی را استخراج کنند .دانشمندان غربی نییز بیا

رویکردی تاریخی ،از این بح

به مثابه «سندی تیاریخی» اعتبیار

میکنند که آیا حدی

دارد یا خیر؟ پژوهشگرانی مانند گلدزیهر 3و شاخت 4و ونزبرو 5اعتبار کلی احادیی
زیر سؤال می برند و حدی

را

را به مثابیه سیندی تیاریخی تنهیا بیرای شیناخت مراحیل

متیخرتری از شکلگیری اسالم معتبر می دانند و نه چنانکیه اعتقیاد مسیلمانان اسیت در
بررسی روزگار پیامبر و لحابه .این گروه از پژوهشگران غربی برای اثبات نظر خود به
انعکا

وقایع سده های بعدی در برخیی احادیی

و فالیله حیدوداً دو سیدهای مییان

سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

گردآوری اغلب مجموعههای حدیثی با روزگار پیامبر ،و دعیاویِ سیاسیی و اجتمیاعی
بسیاری که موجب جعل حدی

بیوده ،اشیاره مییکننید .نظرییات ایین دانشیمندان بیر

پژوهشگران غربی تیثیر گسترده ای داشته ،تا آنجا که برخی در بررسی عصر پییامبر
منابع اسالمی را یکسره به کناری نهاده اند .گروهی از مورخان هنیر نییز ،ضیعف اعتبیار
احادی

را دلیل کم تیوجهیِ خیود بیه حیدی

دانسیتهانید ( ;Ettinghausen; Grabar

 .) Jenkins-Madina, 5این دیدگاه البته منتقدانی هم دارد .بسییاری از عالمیان مسیلمان
چنین دیدگاهی را افراطی میدانند و بر آن هستند کیه روشهیای سینتی مسیلمانان در
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 .1دان شی که به شناخت ما از راویان حدی یاری میرساند (لالح.)110 ،
 . 2حجیت به معنای لحت استناد به ادله معتبر شرعی و درستی عمل بر طبق آنهاست (فرهنگناماه اصاوف فقاه،
.)391
)3. Ignác Goldziher (1850-1921
)4. Joseph Schacht (1902-1969
)5. John Wansbrough (1928-2002
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اعتبارسنجی احادیث

مانند یوز

فاناِ  ،1گرگور شوئلر 2و هارالد موتسکی 3نیز علیرغیم اینکیه بیا برخیی

نظرات شاخت و ونزبرو همراه هستند ،اما تعمیم ایشان را ناموجه میداننید و معتقدنید
تنها با تکیه بر بررسی چند نمونه جزیی ،نمیتوان به استنتاجهای کلیی پرداخیت .ایین
گروه از پژوهشگران بر آن هستند که با پژوه
حدیثی ،تنها می توان همان احادی

درباره تک حدی ها و ییا دسیتههیای

موضوت پیژوه

کلیتری درباره مجموعهای از احادیی

را داوری کیرد و بیرای قضیاوت

نییاز بیه پیژوه هیای بسییار بیشیتری اسیت

(موتسکی 25 ،و .)3۶-35
با ت وجه به فواید چندگانه حدی

در مطالعات نظری و تاریخی درباره زیبایی و هنر،

مسئله اعتبارسنجی احادی ِ این حوزه ابعاد چندگانهای دارد و به نظر نمییرسید بتیوان
منبع الهام هنرمند گفتگو ک نیم ،همین اندازه که بیدانیم هنرمنید در آن حیدی

بیه دییده

اعتقاد نگریسته است ،بیرای اسیتنتاج و اسیتدالل کیافی خواهید بیود ،و دیگیر مسیئله
اندازه که از زمان رواج حدی

را بیه عنیوان

اطالت حالل شود ،مییتیوان آن حیدی

قرینه ای برای مطالعه همان دوره تاریخی به کار گرفت .با این همه مبحی

آمیوزههیای

اسالم درباره زیبایی و هنر ،تا حدودی پیچییده اسیت و ضیرورت اعتبارسینجی بیشیتر
خودنمایی میکند .اگر جهتگیریهای کلی دینی در حوزههای مرتبط اسیتخراج شیود،
ناگزیر باید مطمئن شد که حدی ِ قابل اعتماد است .البته اگر جمعی از عالمان مسیلمان
به حدیثی یا مجموعه ای از احادی
کافی خواهد بود تا از آن حدی

استناد کرده باشند ،برای پژوهشگر هنر همین مقدار
یا احادی

برای تحلیل نظراتِ آن گیروه مشیخص از

عالمان به مسائل زیبایی و هنر یاری گیرد.
با این همه اغلب پژوهشگران هنر از توجه به اعتبارسنجی احادی

در تاریخنگاری هنر دوره اسالمی؛ موانع و محدودیتها

اعتبارسنجی موضوت اللی نخواهد بود .همچنین برای بررسی دادههای تاریخی ،همیین

جایگاه حدی

نسخه ای واحد برای همه آنها در نظر گرفت .برای مثال اگر بنا باشد از حدی

به عنوان

و پیچیدگیهیای

) 1. Josef van Ess (1934-
) 2. Gregor Schoeler (1944-
)3. .Harald Motzki (1948-2019

33

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:20 +0430 on Sunday September 6th 2020

بح

اعتبارسنجی احادی

همچنان قابل اعتماد است .برخی از حیدی پژوهیان غربیی

تجسمی و برای تییید تیثیر این رنگ بر تقویت چشم ،از کالم منسوب به امام لادق
خطاب به مفضل مؤید میآورد ،بیآنکه از اعتبار و الالت این حدی

سخنی بیه مییان

آورد (آیت اللهی154-153 ،؛ نمونه های دیگری از ایین دسیت اسیتنادات :همیو-141 ،
 .)144این گونه استناد به حدی

در طول سدههای گذشته نییز سیابقه داشیته اسیت و

نمونه های مرتبط با مقوالت هنری را میتوان در آثار فتوتنامه نویسان به وفیور یافیت.
در میان پژوهشگران غربی که به هنر اسالمی پرداختهاند این بیتوجهی به پیچیدگیهای
اعتبارسنجی احادی

بیشتر است .برای مثال بلیر بیا توجیه بیه اینکیه شیمار زییادی از

احادیثی که بر کتیبه ها حک شده در منابع اللی حدیثی اهل سنت نیامده است (ارجیات
او به فهرست ونسینک است) ،احتمال می دهد این گونه احادیی

بسیته بیه اقتضیائات

دوره های بعدی و متناسب با گرای های فکری آن دورهها ،وضع شده باشند .بیا اینکیه
او ضرورت پژوه های نظاممند بیشتر در این زمینه را یادآور میشود ،اما خیود بحی
بیشیتری در ایین زمینیه ارائیه نمییکنید ( .)Blair, 69 & 216بیرای روشینتیر شیدن
پیچیدگی های این بح  ،حدی

وارد شدن پیامبر به محراب مسجد (فدخل المحردبل ا)

سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

را در نظر بگیرید (بیهقی .)4۶ /2 ،با توجه به تاریخچیه محیراب ،مسیاجد در روزگیار
پیامبر

محلی مشخص به لورت محراب نداشتهاند و در نتیجه این احتمیال مطیرح

می شود که شاید این حدی

برساخته دورههای بعدتر باشد .در عین حال احتمیالهیای

دیگری نیز می تواند مطرح باشد ،از جمله اینکه واژه «محراب» در این حدی  ،از مقوله
نقل به معنا باشد و راوی دوره های بعدی به جای واژه اللی در متن اولییه حیدی  ،از
واژهای آشنا در زمانه خودش برای اشاره به وارد شدن پیامبر

به جایگاه نمازشان در

مسجد استفاده کرده باشد .با اینکه دادههای تاریخ هنر بیه عنیوان شیاهد و قرینیهای در
سنج

اعتبار احادی

به کار می آیند ،امیا پژوهشیگر نبایید لیرف ًا بیا تکییه بیر چنیین

داده هیایی بیه داوری بپیردازد و بایید بیا نگیاهی جیامعنگیر بیه سیراغ اعتبارسینجی و
تاریخ گذاری احادی
34

برود .از آنجا که احادی

میرتبط بیا هنیر کمتیر دغدغیه عالمیان

مسلمان و حدی پژوهان غربی بوده است و با توجه بیه رویکردهیای متفیاوت ایین دو
گروه ،و تردیدی کیه نسیبت بیه روششناسییهیا و نتیایج تحقیقیات یکیدیگر دارنید،
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آن غافل هستند .برای نمونه حبیباهلل آییت اللهیی در بحی

از رنیگ آبیی در هنرهیای

قواعد ویژه اعتبارسنجیِ احادی

حوزه هنر را استخراج و تنظیم کند.

واژگان زیبایی و هنر

در بح

از آموزههای حدی

درباره زیبایی و هنر و دادههای تاریخیِ ایین میتنهیا،

پژوهشگر با واژگان سر و کار دارد .او بیرای درک ابعیاد مختلیف احادیی  ،نیاگزیر از
توجه به کاربرد و معنای واژگان مرتبط با زیبایی و هنر در سدههای نخستین اسیالمی و
بافتاری است که در آن به کار رفتهاند .در این مسیر حتی توجه به جهان کلیتیر عصیرِ
باستان و فرهنگهای همجوار نیز ضروری مینماید .از آنجا که زبان امیری زنیده و در
حال دگرگونی همیشگی است ،برای فهم واژگانِ حدی

نیاز داریم تا به زمان پییامبر و

کاربرد و معنای این واژگان در آن روزگار نزدییک شیویم و ایین در حیالی اسیت کیه
پیامبر تدوین شدهاست 1.با اینکه سرعت تطور زبان در سدههای نخسیتین اسیالمی بیه
جمعیتی ،حجم این دگرگونیها به اندازهای بیوده کیه بیه نظیر مییرسید در سیده دوم
هجری ،درک درستِ معنا و کاربرد بسیاری از واژگانِ عصر پیامبر

بیرای اعیراب و

مسلمانان دشوار شده بود ( .)Seidensticker, 30همین اختالطها و آشفتگیهای زبیانی
را یکی از دالیل تدوین کتابهای دستور و واژهنامههای عربی برشمردهانید .علییرغیم
امتیازات بسیاری که این واژهنامهها دارند (از جمله اینکه در ایین واژهنامیههیا ،در کنیار
شعر جاهلی و زبان اهل بادیه ،تمرکزی ویژه بر واژگان قرآن کریم و احادی
است و شمار بسیاری از شواهد متنی را از قیرآن و حیدی

نبوی بوده

برگرفتیهانید) ،امیا برخیی

اشکاالت نیز به آنها راه یافته است که کار پژوهشگر زیبایی و هنر را دشوار میسازد.

در تاریخنگاری هنر دوره اسالمی؛ موانع و محدودیتها

شدت امروز نبوده است ،اما در اثیر فتوحیات اسیالمی و در هیم آمیختگییِ گیروههیای

جایگاه حدی

قدیم ترین کتاب لغت عربی در سده دوم هجری و با بی

از یک سده فالله با روزگار

در اغلب این فرهنگها بدون هیچگونه تمایزی ،کاربردهای استعاری و مجیازی واژه
در کنار معانیِ تحتاللفظی و پربسامد آن آمده است 2.بیرای مثیال در ایین فرهنیگهیا،
 .1نخستین فرهنگ لغت عربی کتاب العین اثر خلیل بن احمد فراهیدی (متوفای  )175است.
 .2اساس البالغه زمخشری و معجم مقاییس اللغه از این منظر استثنا شمرده میشوند.
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پژوهشگر هنر باید بتواند با بهره بردن از حالل کوشی هیای هیر دو گیروه ،مبیانی و

تمایزی در معنای آنهیا بییان شیود (ابین منظیور358 /۶ ،؛ زبییدی .)212 /9 ،همچنیین
میتوان به واژگان «وَشی» و «زِبرِج» اشاره کرد ،اولی را به معنیای رنیگ ،ترکییب چنید
رنگ با یکدیگر و پیراهن رنگارنگ گفتهانید (ابین منظیور )392 /15 ،و دومیی نییز بیه
معنای نَق  ،وَشی ،طالو زینتِ اسلحه آمده است (نک .ابن منظیور .)285 /2 ،در هییچ
یک از این واژگان ،میان معنا و کاربرد حقیقی و مجازی آنهیا تمیایزی نگیذاردهانید .در
برخی واژگان نیز نویسنده لرفاً با تکیه بیر کیاربرد واژه در شیواهد شیعری ،قرآنیی و
حدیثی ،استنتاج های اشتباهی را درباره معنای واژه مطرح کرده اسیت ( Seidensticker,

 .)35گاه نیز در تعریف واژگانی که معنایشان در زمان مؤلف آشنا بیودهاسیت ،بیه ذکیر
عبارت «معرو ٌ» اکتفا می شود ،بی آنکه توضیح بیشتری در اختیار خواننده گذاشته شود
( ،)El Khattab, 442برای نمونه بنگرید بیه معنیای الطْنْفِسیۀ (ابین دریید )1155 /2 ،و
الطُّنْبُور (ابن منظور .)504 /4 ،در واژگان پرشماری نیز به جای ارائه تعریفیی از معنیای
واژه ،تنها به ذکیر متیراد هیا ییا متضیادهای آن واژه بسینده مییشیود ،متیراد هیا و
متضادهایی که گاه از واژه اللی ابهام بیشتری دارند ( .)Hassanein, 38کلفن نمونیهای
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

از این دشواری را در معنای واژگان مرتبط با پوش

نشان میدهد ( Kalfon Stillman,

 :)14در توضیح معنای واژه «مُلَاءَ » ،سه واژه «إِزَار ،رَیطَیۀ و مِلحَفَیۀ» بییان میی شیود و
تفاوت میان آنها چنین ذکر شده که مَلَاءَ ملحفه ای دو تکه و رَیطَۀ ملحفه ای ییک تکیه
است (زبیدی )252 /1 ،إزار نیز ملحفه ای دوخته نشده تعریف شده کیه قسیمت پیایین
بدن را می پوشاند (زبیدی .)20 /۶ ،رَیطَۀ نیز به مُلَاءَ معنا شده که دوخته نشده باشید و
معنای دیگر آن نیز پیراهن نرم و نازک گفته شدهاست (زبییدی .)2۶7 /10 ،مِلحَفَیۀ نییز
مُلَاءَ بدون آستر معنا شدهاست (زبیدی .)47۶ /12 ،چنان که از این نمونه آشکار است،
خواننده برای ف هم معنای یک واژه ناگزیر از مراجعه به مدخل واژگان مترادفی است که
ذکر شده اند و در نهایت نیز ماهیت دقیق آنها روشن نمیشیود .در ایین فرهنیگهیا در
توضیح ریشه واژگان نیز گاهی عباراتی وجود دارد که برای پژوهشگر امروزی تنهیا بیه

3۶

کار شناخت تخیالت پیشینیان میآیید ،بیرای مثیال جیوهری (متوفیای )393ذییل واژه
«منجنیق» مینویسد :منجنیق کلمهای است معرجب و ریشه آن در فارسی «من جی نیک»،
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واژگان «نَق »« ،نَمنَمَۀ» و «رَق » برای توضیح معنای یکدیگر به کار رفتهاند ،بییآنکیه

از سوی دی

گر با اینکه نام بسیاری از اشیای زندگیِ روزمره و آثار هنری مربیوط

به سدههای نخستین اسیالمی در مطیاویِ احادیی

آمیده اسیت ( Blair; Bloom, The

 )Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture, 2/ 25 & 82, 3/ 292ولی
در خود حدی

کمتر درباره کیفیت و مشخصات این اشیا توضیحی داده میشود و تنها

به ذکر نامی از پارچهای یا لباسی و مانند آن اکتفا شیدهاسیت .بیا توجیه بیه اشیکاالت
واژهنامه های عربی و از آنجا که هنوز فرهنگ تاریخیِ جامعی تدوین نشده که با استفاده
از مطالعات همزمانی و در زمانی 1به بررسی سیر تطیور واژگیان عربیی و معنیای آنهیا
پرداخته باشد ،پژوهشگر هنر برای پی بردن به چند و چون این پارچهها و لبیا هیا و
اشیا در آن دوره تاریخی ،تنها پژوه های پراکنده ای را در اختیار دارد که دربیاره تیک
واژهها انجام شیده اسیت .ایین مشیکل البتیه منحصیر بیه احادیی

نیسیت و در سیایر

از این مشکالت در فهم الطالحات معماری بنگریید بیهGrabar, ‘Upon Reading al-

واژگانِ به کار رفته در احادی

همیشه عین واژه ای نیست که در کالم پیامبر و امامان

و یا الحاب بودهاست (لالح87-80 ،؛ مسعودی 2.)254-227 ،به بیان بهتر در بسیاری
از احادی  ،راوی تنها به انتق ال معنای حدی

و نه لزوماً به حفظ عیین واژگیان توجیه

داشته است .در چنین شرایطی پژوهشگر هنر باید اطمینان حالل کند که واژه بیه کیار
رفته در حدی  ،همان است که در سخن اللی بوده و یا دستکم در آن دوره تاریخی
کاربرد داشته است تا بتواند برای شناخت انوات پارچه و لبا
سدههای نخستین اسالمی بر نام هایی که در احادی

و ظیرو

و وسیایل در

آمده است ،تکیه کند .با استفاده از

قراین و مستندات درون متنی و برون متنی ،میتیوان دوره زمیانی و کیاربرد واژه را تیا

در تاریخنگاری هنر دوره اسالمی؛ موانع و محدودیتها

 Azraqi’, 1-7و .)Grabar, ‘Iwan’, 287

جایگاه حدی

موضوعاتی که پژوهشگر با واژه تاریخی سر و کار دارد نیز رخ مینماید (برای نمونهای

حدودی تشخیص داد ولی نخست باید ضوابط و قواعد چنین پژوهشی را در مقیوالت
هنری تنظیم ک رد و این خود نیازمند پیگییریِ مباحی

در سیطح تیاریخ زبیان عربیی و
1 .Synchrony and diachrony

 . 2برای پژوه

تفصیلی در این موضوت نک .پاکتچی ،فقه الحدیث :مباحث نقل به معنا.
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به معنای «من چه نیکو هستم» است (جوهری.)1455 ،

تفاوت زبان تصویر با زبان نوشتار

تفاوت زبان تصویر با زبان نوشتار از دیگر مشیکالت پژوهشیگر زیبیایی و هنیر در
مواجه با حدی

است .تجربه حالل از درک مستقیمِ اثری هنری با خواندنِ دقیقتیرین

تولیف ها از همان اثر متفاوت است .برای روشن شدن مطلیب ،مطالعیه گیزارشهیای
وازاری از مجسمههای پیتا و داوود میکالنژ (وازاری )702-۶9۶ ،کمک خیوبی خواهید
بود .مقایسه گزارش مکتوب وازاری با تصیاویر موجیود از ایین دو اثیر ،تفیاوت مییان
تصویر و نوشته را به خوبی نشان می دهد (و این تنها در مقایسه میان نوشته بیا تصیویر
است و تجربه حضوری همین آثار هنری به مراتب متفاوت خواهد بود) .برای نمونه در
سنت اسالمی ،گزارش های دقیق نالرخسرو از قبه لخره قابل ذکر است (نالرخسرو،
 .)52-49علیرغم جزییات بسیاری که این دو شرح میدهند ،امیا همچنیان از رسیاندنِ
خواننده به تجربه واقعیِ اثر در می مانند .این مشکل ،در خصوو نویسندگانی تواناست
که بنای ولف دقیق اثری را داشته اند ،در مسئله حدی  ،مطلیب بیه مراتیب بغیرنجتیر
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

خواهد بود .در احادی  ،هد

اللیِ گوینده ولف اثری هنری نبودهاست و اغلب بیه

واسطه غرضی دیگر و به طور ضمنی اشاره ای هم به جنبههای هنیری اثیر شیدهاسیت.
برای مثال در حدیثی از ابی بصیر از امام لادق

از پیامبر

 ،جبرییل نزد پیامبر

میآید و می گوید :ای محمد ،پروردگارت سالمت میرساند و از تیزیین خانیههیا نهیی
میکند .ابوبصیر می پرسد :تزیین خانهها چیست و امام پاسخ میدهند« :تصاویر التماثیل»
(برقی .)۶14 /2 ،بسته به اینکه «تصاویر» در عبارت «تصاویر التماثیل» مصدر باشد و ییا
اسم مصدر و در لورت اسم مصدر بودن ،اضافه اش اختصالیه باشد و ییا بیانییه ،سیه
احتمییال در معنییای اییین عبییارت مطییرح اسییت« :سییاخت تمثییال»« ،لییورت تمث یال»،
«لورتهایی از نوت تمثال» (اعرافی .)42 ،فارغ از جنبه های فقهی این حیدی  ،میورخ
هنر با فرض اینکه پرس
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ابو بصیر بیرای توضییح بیشیتر باشید ،از ایین حیدی  ،تنهیا

می تواند در این حد برداشت کند که در روزگار پییامبر

ییا امیام لیادق

تیزیین

منازل امری آشنا بودهاست و احتمیاالً بخشیی از ایین تزیینیات بیا اسیتفاده از تصیاویر
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مطالعات قرآنی ،حدیثی و تاریخی است.

تاریخی داده های بیشتری در اختیار پژوهشگر نمیگذارد .شمار ایین گونیه احادیی

در

منابع شیعه و اهل سنت بسیار است 1و پژوهشگر با کنار هم گذاشتن آنها میتواند تنهیا
به شکل قطرهچکانی داده هایی درباره تصویر و نگاه مسلمانان سدههای نخستین دربیاره
تصاویر و نحوه ادراک آن را حد

بزند (برای فهرست احادی

موضوت تصویر بنگرید بهWensinck, 108 :؛ درباره احادی

منیابع اهیل سینت در

شیعه :جباران 84 ،به بعید؛

اعرافی 35 ،به بعد).
با اینکه استفاده از متنهای مکتوب در تاریخنگاری هنر دورههیای مختلیف اسیالمی
ی ایین حیوزه
امری معمول است ،اما پژوهشگران کمتیر بیه مشیکالت و مسیائل نظیر ِ
پرداخته اند (برای بحثی مفید درباره ابعاد مختلف کار بیا میتن در زمینیه تیاریخنگیاری
تمدن های دیگر نیز با مسائلی مشابه مواجه هستند ،حالل پژوه های ایشان در بح
از حدی

نیز به کار پژوهشگر خواهد آمد .بیه نظیر مییرسید چیارچوبهیای نظیری

پیرامون اشیا و آثار هنری میپردازد ،میتوانید پاسیخگوی بخشیی از مشیکالت نظیری
چنین پژوه هایی باشد .یکی از راههای جبران کمبود مطالعات منسجم دربیاره «هنیر»
در جوامع اسالمی در طول چهارده سده گذشته و فقدان بسیاری از آثار هنری این تمدن
در زمان حاضر ،توجه به متنهای مکتوب است.
 . 1نویسنده مقاله حاضر ،به اتفاق جمعی از پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی از سال  1393مشغول گردآوری و
تدوین پروژه ای به نام فرهنگ نامه زیبایی و هنر در قرآن و حدیث هستند .در این پروژه با مراجعه به قرآن کریم
و بی از  240منبع اللی در حوزه حدی  ،تالش می شود تا فقرات مرتبط با زیباییشناسی و هنر استخراج و
به نحوی منسجم در مدخل های مرتبط ارائه شوند .کوش شده تا با بح و گفتگو درباره این گونه احادی ،
امکانات آنها در مطالعات و تاریخنگاری هنر و مباح زیبایی شناسی در سنت اسالمی آشکار شود .این پروژه
هنوز در نیمه ی راه است و چند سالی دیگر گردآوری وتدوین آن زمان خواهد برد .نویسنده امید دارد تا بخشی
از مقدمات مورد نیاز برای چنین پژوه هایی را در اختیار پژوهشگران بگذارد.
 .2رشته  material cultureکه از چند دهه قبل ،در حوزه مطالعات آلمیانی زبیان ( )Sachkulturو فرانسیوی زبیان
( )culture matérielleآغاز شد ،در سالهای اخیر رشد بسیار داشته اسیت و افیقهیای روشینی را پیی ِ روی
پژوه هایی از این سنخ میگشاید.

در تاریخنگاری هنر دوره اسالمی؛ موانع و محدودیتها

هرمنوتیک و پژوه های چند دهه اخیر در رشته متریال کالچر 2که به مباح

فرهنگی

جایگاه حدی

معماری بنگرید به :قیومی .)1۶1-133 ،از آنجا که مورخان هنر در بررسیِ آثیار هنیری
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بوده است .این حدی

امیا دربیاره چنید و چیون ایین تزیینیات و تصیاویر در آن دوره

حدی

پس از قرآن از مهمترین منابع مطالعه اسالم و شناخت دیدگاههیای مسیلمان

درباره امور گوناگون است .بر همین اسا

پژوهشگران تاریخ هنر اسالمی برای بررسی

آموزه های اسالم و شناخت نظرات مسلمانان درباره هنر و زیباییشناسی باید به احادی
و روایات توجه کنند .افزون بر مشکالت عمومی مطالعه احادی
مجموعه ای منسجم از احادی

مانند در دست نبیودن

مربوط به هنر و محدودیتهیای نیرمافزارهیای حیدیثی

موجود ،پژوهشگران با محدویت ها و موانیع جیدی بیرای اسیتفاده از احادیی

روبیرو

هستند که از مهمترین آنها میتوان به تفاوت افق معالر با افق بیان و تدوین احادی
اقتضائات متفاوت این دو جهان ،مسئله تاریخ گذاری و اعتبارسنجی احادی

و

میرتبط بیا

هنر ،مسئله فهم واژگان مرتبط با هنر در زمینه سده های نخستین اسالمی و تفاوت زبان
تصویر با زبان نوشتار و تییثیر آن بیر اسیتفاده از احادیی

در بازسیازی جهیان هنیریِ

سده های نخستین اسالمی اشاره کرد .با این همه پژوهشگران هنر اسالمی باید با توجیه
به این موانع ،آگاهانه به سراغ احادی

بروند تا به برداشتهیا و تحلییلهیای اشیتباه و

سطحی دچار نشود .پژوهشگر هنر ناگزیر اسیت تیا ضیمن بررسیی و تحلییل رواییات
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

40

موجود کتابه ای حدیثی ،فقهی ،کالمی ،عرفانی و ادبی ،تصویری از زیبیایی و هنیر در
لدر اسالم ارائه کند .نتایج چنین بررسیهایی محدود به تاریخنگاری هنر نمییمانید و
امکانی فراهم می آورد تا اندیشمندان مسلمان نیز در گفتگوهای جاری در فضای جهانی
فلسفه و نظریه هنر فعاالنه مشارکت پیدا کنند.
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در تاریخنگاری هنر دوره اسالمی؛ موانع و محدودیتها
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