هنر و زیبایی از دیدگاه مبانی فقه اخباری و اجتهادی
چکیده
مسئله هنر و زیبایی به عنوان یکی از وجوه ذاتی حیات انسانها در ادیان مختلف مورد توجه بوده است بهطوریکه
بخش مهمی از هنر در جوامع مختلف حول هنر مذهبی تکوین یافته است .بخش مهمی از تاریخ تشیع به تقابل
علمای اخباری و اصولی اختصاص داشته است .اثرات این تقابل معموالً از حیطه نظر فراتر رفته و در ادوار تاریخی به
اشکال مختلف بروز یافته است .هرکدام از این نحله ها در برخی زمانها در منزوی ساختن طرف مقابل در عرصه نظر
و عمل کوشیده و گاهی به دلیل الزامات این دو تفکر به همزیستی رسیدهاند .با ظهور قاجاریه ،اصولیان و اخباریان
پس از مدتها انزوا به عرصه سیاست بازگشته و رقابتهای گذشته را تجدید کردند .به هر حال تقابل اصولیان و
اخباریان آخرین مقابلهی جدی آنها بود که بروز یافت  .هنر و زیبایی یکی از وجوه مهم اجتماع است و به عنوان یک
موضوع محوری بررسی آن از نگاه فقه اصولی و اخباری حائز اهمیت است .این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و
با تکیه بر دادههای کتابخانهای انجام شد ه است .یافته های پژوهش حاکی از این است که اصولیان و اخباریون هر دو
با توجه به مبانی بنیادین دین اسالم و احادیث بر جای مانده از ائمه دیدگاهی مثبت و حمایتگرانه نسبت به مسئله
هنر ،ابعاد آن و زیبایی داشته است.
اهداف پژوهش:
.1بررسی هنر از دیدگاه مبانی فقه اخباری و اجتهادی.
.2بررسی زیبایی از دیدگاه مبانی فقه اخباری و اجتهادی.
سؤاالت پژوهش:
.1هنر از دیدگاه مبانی فقه اخباری و اجتهادی چگونه است؟
.2زیبایی از دیدگاه مبانی فقه اخباری و اجتهادی چگونه است؟
کلیدواژهها :اخباریون ،اصولیان ،هنر ،زیبایی.
مقدمه
مقولههای هنر و زیبایی در جوامع مختلف تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته است .در جامعه ایران نیز به فراخور
مقتضیات فرهنگی و زمانی ،این دو مقوله دارای سیر تکوینی خاص خود بوده است؛ در این میان ،عامل فرهنگ
مذهبی یکی از تأثیرگذارترین عوامل بوده است .در برخی مقاطع تاریخی در فرهنگ مذهبی شکافها و اختالفاتی
وجود داشته است که در نوع خود در هنر نیز مؤثر بوده است .تقابل بین اصحاب حدیث و اصحاب رأی و پس از آن
اصولیان و اخباریان از مهمترین چالشهای تاریخی ،فکری علمای شیعه امامیه بوده است .اختالف نظر بر سر
موضوعاتی مانند اجتهاد و حوزه قلمرو رأی از مهمترین اختالفاتی است که باعث جدایی و انشقاق دو طریقهی مذکور

گردیده است .بیتردید بازخوانی تاریخ تشیع امامی و آسیبشناسی آن ،بیتوجه به نگرشهای اصولی و اخباری عبث
خواهد بود .در واقع درک دیدگاههای این دو طرف نقش مهمی در فهم بهتر موضعگیریهای علمای شیعه خواهد
داشت .عالوه بر این آموزههای این دو گروه نقشی تأثیرگذار در بسط و گسترش عقلگرایی و یا زوال و رکود آن داشته
است .چنانکه موضعگیریهای سیاسی علمای اصولی و اخباری نقشی تعیینکننده دارد به این ترتیب نگرشی علمی
و بیطرفانه به مباحث موجود و نگارش رسالهای در موضوع اخیر نقشی ارزنده در درک صحیح ماهیت تفکرات دو
طرف و نقش تاریخی آنه ا در حیات فرهنگی ما خواهد داشت .بنابرین بازشناسی دیدگاه این دو گروه مذهبی نسبت
به هنر و زیبایی میتواند روشنگر بخشی از عوامل مؤثر در سیر تکوینی هنر اسالمی باشد.
درخصوص موضوع مورد نظر در این پژوهش تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است اما آثاری به بررسی
مقولههای هنر و زیبایی در فرهنگ اسالمی پرداختهاند .مقالهای با عنوان«بررسی زیبایی از دیدگاه اسالم و بهره
گیری آن در جهت ارتقاء بهبود و خلق و ادراک فضاهای معماری برای انسان» به قلم چگینی و همکاران( )1393به
رشته تحریر در آمده است .در این مقاله به بررسی دیدگاه اسالم به زیبایی به عنوان یکی از وجوه بارز هنر پرداخته
شده است .اسالم اصول زیبایی و زیباییشناسی را به کرات در قرآن ذکر کرده و انسان آسمانی میتواند با بهرهگیری
از آن به ادراک بهتر فضاهای معماری برسد .در مقالهای دیگر با عنوان «هنر و زیبایی از نگاه مبانی فقه اجتهادی»
توسط محمد ابراهیم جناتی( ) 1375نوشته شده است .در این اثر به وجوب رعایت حدود اسالمی در به کارگیری هنر
و منزلت هنر نزد امامان پرداخته است .با این حال در آثار یاد شده به بررسی دو مقوله هنر و زیبایی در فرق و گروه-
های مذهبی اشاره نشده است .در این میان ،اخباریون و اصولیون به عنوان دو گرایش موجود در شیعه نقش مهمی
در گزاره های فرهنگی و هنری موجود در جامعه ایران به عنوان یک جامعه شیعه مذهب داشتهاند لذا پژوهش حاضر
در تالش است تا به واکاوی مقولههای هنر و زیبایی نزد اخباریها و اصولیها بپردازد.
پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای انجام شده است .این اثر تالش دارد ضمن
پرداختن به ریشههای اصلی اختالفات با بررسی تاریخی رویدادهای فکری ،به مهمترین ابهاماتی که در این خصوص
وجود دارد پاسخ دهد .روشن معصومین (ع) بر کدام شیوه عمل میکردند و از چه مقطع تاریخی و به چه دالیلی
اخباریگری یا اصولیگری و اجتهاد باب گردید .دیدگاه آنها به مسائل فرهنگی و هنری جامعه را روشن سازد.
نتیجهگیری
هرکدام از جریانهای اصولی و اخباری با ذکر شواهدی از شیوهی سلوک ائمهی معصومین(ع) خود را ادامهدهندهی
راستین راه آن بزرگان دانسته و دیگری را به انحراف و تقلید از اهل تسنن متهم میکنند .آنچه مشخص است هر دو
گروه با گزیده بینی تاریخ صدر اسالم تنها به شواهدی که مطلوب نحلهی خویش است اکتفا کرده و توجهی به موارد
نقض آن نداشتهاند .در واقع شیوهی ائمه (ع) راهی میانه در تکیه بر اخبار و اجتهاد بوده است .البته آشکار است که
در روزگار «حضور» ایشان ،شیعه مسلم ًا کمتر به اجتهاد فقها نیازمند بوده و با رجوع مستقیم یا با واسطه به دانش
آن بزرگان مسائل فقهی خویش را حل میکردهاند .بههرحال اگر حدیثگرایی ناشی از دوران حضور ،مطابق ادعای
استرآبادی و شاگردانش ،اولین گامهای اخباریگری تصور شود و اهل حدیث شیعه ،نخستین اخباریان امامیه فرض

گردند؛ در این صورت میتوان پذیرفت که اخباریان از لحاظ قدمت تاریخی ،پیشینهای به مراتب طوالنیتر از اهل
اجتهاد و اصولیان دارند اما اگر بر شواهد تاریخی مورد نظر اصولیان در باب تعلیم اجتهاد توسط ائمه (ع) نظر شود و
این قبیل اخبار مالک قرار گیرد؛ میتوان ادعا کرد که شکل اولیهی هر دو نحلهی فکری ،مذهبی مذکور از همان
روزگار ائمه (ع) وجود داشته و آن بزرگان تالش کرده اند تا در جای خود پیشگامان هر دو جناح فکری را مورد توجه
و استمالت قرار دهند .با این همه آنچه طبق متون تاریخی به دست میآید؛ نشانگر غلبهی اولیه اهل حدیث شیعی بر
اهل اجتهاد است .حضور امامان(ع) و هم چنین تعبیر منفی از اجتهاد که در آن روزگار تفسیر به رأی را افاده میکرد،
باعث برخی موضعگیریهای ائمه (ع) گردیده و این قبیل نشانههای منفی ،مستمسکی جدی در اختیار اهل حدیث
شیعی و در آینده اخباریان برای مردود دانستن کامل اجتهاد قرار داده است .این نگرش منفی چنان بود که تا قرنها
پس از تثبیت موقعیت علمای اصولی ،آنها از بهکار بردن عنوان اجتهاد خودداری میکردند .به هر حال فارغ از
جانبداریهای بعض ًا متعصبانهی هر دو گروه میتوان تفوق اولیه اهل حدیث و پس از آن برتری و غلبهی اصولیان را
صرف ًا محصول نیاز زمان و تأثیر الزامات زمانی دانست .چنان که در روزگار ظهور استرآبادی نیز به دلیل نگرش افراطی
به اجتهاد و مغفول ماندن منابع حدیثی ،آموزهها و تعالیم استرآبادی مورد توجه و اقبال ویژهای بسیاری از علمای
شیعه قرار گرفت .احساس نیاز تاریخی به دانش حدیثی چنان بود که تعداد قابلتوجهی از علمای اصولی نیز جذب
طریقهی اخباری شدند .بررسی دیدگاه اخباری ها به هنر و زیبایی مبتنی بر احادیث موجود و قرآن است و از هرگونه
پذیرش تغییر و تحول در مبانی فکری خود در این زمینه خودداری میکردند ،در حالیکه مکتب اجتهادی به استناد
تکیه بر مبانی عقلی دیدگاه وسیع تری نسب به پذیرش اصول نوین و متغیر درباره هنر و زیبایی در طول تاریخ و در
عصر حاضر دارند.
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