بررسی جایگاه هنر اسالمی در فقه امامیه با تأکید بر منظر صاحب جواهر و صاحب
مسالک
چکیده
هنر اسالمی ،هنری برخاسته از انگارههای مختلف بومی ،دینی و تاریخی در سرزمینهای اسالمی است .در این میان،
فرهنگ و قواعد اسالمی عصارۀ اصلی ترسیمکنندۀ هنر اسالمی در عرصههای مختلف است .نکتهای که در این میان
قابلتوجه است پیدایش شاخههای مختلف مذهبی در دین اسالم است که این سؤال را در ذهن ایجاد میکنند که این
فرق مذهبی چه رویکردی نسبت به هنر اسالمی و مختصات آن داشتهاند .در این میان فقه امامیه بهعنوان مبانی فکری
و عملی شیعهمذهبان بهعنوان یکی از بزرگترین فرق اسالمی قابل بررسی است .صاحب جواهر و صاحب مسالک
بهعنوان یکی از منابع فقه امامی قابل توجه است ،بنابراین میتوان به بررسی رویکرد آن به هنر پرداخت .پژوهش حاضر
به روش توصیفی و تحلیلی و باتکیهبر دادههای منابع کتابخانهای به رشته تحریر درآمده است .یافتههای پژوهش حاکی
از آن است که فقه امامیه رویکردی مناسب نسبت به هنر اسالمی دارد و در صورت پیدایش ابتذال در فضای هنر ،قواعد
سختگیرانهای را تعیین کرده است.
اهداف پژوهش:
.1واکاوی مقوله هنر اسالمی در فقه امامیه.
.2بررسی هنر اسالمی از دیدگاه صاحب مسالک و صاحب جواهر.
سؤاالت پژوهش:
.1هنر اسالمی چه جایگاهی در فقه امامیه دارد؟
 .2صاحب مسالک و صاحب جواهر چه دیدگاهی نسبت به هنر اسالمی دارد؟
کلیدواژهها :هنر اسالمی ،مجازات ابتذال ،صاحب جواهر ،صاحب مسالک.

مقدمه
هنر اسالمی با داشتن پیشینهای طوالنی در بخشهای مختلف جهان اسالمی ،سیر تکوینی پر فراز و نشیبی را پشت
سر گذاشته است .هنر اسالمی «هنر آبستره» است .یعنی آن هنر اسالمی که در حقیقت در همه جای دنیا یک رنگ دارد و
یک نقش دارد .هنر اسالمی به این علت هنر آبستره شده است که توجه را از کثرت به وحدت که همان معنای توحید باشد
بیاورد« .هنر اسالمی» که «هنری آبستره» است توجه ،از کثرت به وحدت میآورد .یعنی در داخل مسجد ،نقش انسان به این
علت نیامده است که توجه شما به آن نقش جلب نشود و تنها عبادت خدا را انجام دهید .اتمسفر مسجد طوری است که انسان

کمی لطیف تر شده و متوجه یک نکته دقیق می گردد که همان کلمه «الاله اال اهلل» است .قلمرو هنر اسالمی ،نه گزینشی
است و نه آرمانی چراکه وسعتی از جهان پیش از تولد تا قیامت را برای روشن کردن طریق رستگاری و یافتن مضامین
هنری به هنرمند تقدیم می کند و همین قلمرو عظیم با همه فراز و فرودهایش و با تمام واقعیاتش مضامین هنری را
به هنرمند عطا میکند .فسادها ،زشتیها ،تجاوزها ،ظلمها ،دروغها و سلطهگریها همه واقعیتاند نه آرمان .هنر ،عرفان
و حکمت مباین یکدیگر نیستند ،بلکه دارای اصلی واحد هستند و حتی حکمت ،یعنی فلسفه به معنای حقیقی و الهی
آن .هنرمند میتواند عارف و حکیم باشد ،لذا سعی میکند حقایقی را که دیده است عینیت ببخشد و در خارج متحقق
کند ،چنانچهشان یک هنرمند عینیت بخشیدن به طرق گوناگون ،گاهی به زبان کلمه و شعر ،گاهی به صورت معماری
با زبان خشت و گل است .اسالم برخالف مکاتب بشری و نیز برخالف ادیان تحریف شده که پیروانش سعی و کوشش
در محدود کردن قلمرو نظرگاه های دین نسبت به مسایل درونی و شخصی دارند ،عالوه بر تعیین وظایف فردی و عبادی
و اجتماعی ،درباره مقوله هنر و آفرینش زیباییها به وسیله انسان نیز دارای نظر مثبت است ،مشروط بر اینکه وسیله
انحراف و فساد قرار نگیرد ،بلکه وسیله صالح و اصالح قرار گیرد در قرآن کریم که نخستین منبع فقهی اجتهادی و
پایه شناخت است و نیز در سنت که دومین منبع شناخت معارف است ،هنر و زیبایی مورد توجه قرار گرفته است و
عالمان اسالمی نیز هر یک به مقتضای شرایط زمان خود ،مدارک آنها را در این باره مورد بررسی قرار دادهاند.خود آنان
نیز از ویژگی هنر برخوردار بوده ،امروز در حوزه های علمیّه نیروهای آگاه و ماهر متخصص و با ذوق در این زمینهها
وجود دارد.
بررسی پیشینه پژوهش حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشتۀ تحریر درنیامده است .بااینحال،
آثاری به بررسی هنر نزد فرق مذهبی اسالمی پرداختهاند .جناتی ( )1375در مقالهای با عنوان «هنر و زیبایی از نگاه
مبانی فقه اجتهادی» ،به بررسی مفصل رویکرد هنر و زیبایی از نظر فقه اجتهادی پرداخته است .او در این اثر رابطه
هنر و فقه اجتهادی را رابطه ای مثبت دانسته است .با این تفاسیر ،پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی و
تحلیلی و باتکیهبر دادههای منابع کتابخانهای به بررسی هنر شیعی در فقه امامی باتکیهبر دیدگاه صاحب جواهر و
صاحب مسالک بپردازد.

نتیجهگیری
انسان فطرتاً زیبایی خواه آفریده شده است و حواس او آنچنان با محیط اطرافش هماهنگی یافته که نغمه دلنشین و
بوی خوش ،منظره دلفریب ،لطافت و سرسبزی ،برای او لذتآور و فرحبخش مینماید ،از طرفی وقتی روح کمالجویی
با این حس در میآمیزد از او انسانی آفرینشگر و خالق میسازد .پدیدههای جهان را گزینش کرده با احساس خود آن
را بازآفرینی میکند و از مدد نیروی خیال از پدیدههای هستی مقوله هنر را به نمایش میگذارد چنین کوششی که به
آفرینش اثری زیبا میانجامد هنر و آفریننده آن هنرمند نامیده میشود .هنر تجلّی احساس انسان است در قالب
محسوس ،زبان درون است با مخاطبانی اهل دل ،حقیقت را مینمایاند بدون آنکه به وعظ و استدالل بپردازد .زبانی
دردمند ،زیبابین ،پرشور که همه آدمیان را با هر ملیت و نژادی به یکدیگر پیوند میدهد .تکنولوژی و تمدن به هنر
توانائی میبخشد و آن را فراتر از مرزهای جغرافیایی به اقصینقاط جهان انتقال میدهد .هنر نیرویی خدادادی و ابزاری
است ارزشمند که میتوان آن را به استخدام اندیشهها و اهداف عالی انسانی و نشر معارف اسالمی و گسترش عدالت
اجتماعی درآورد .بدینسان ،هنر از جایگاه متعالی ،کارکردهای ویژه و تأثیرات بینظیر در فرایندهای فرهنگی ،اخالقی،
آموزشی و نیز بیان وقایع و احساسات برخوردار است؛ و همین نکته بر ضرورت و اهمیت آن در خصوص هنر مهر تأیید
مینهد .جای شگفتی است که نوع انسانی بااینهمه عظمتهایی که در بهوجودآوردن آثار هنری یا در بهرهبرداری از
آنها ،از خود نشان میدهد ،پیشتازان علومانسانی کمتر به این فکر افتادهاند که درباره مختصات مغزی و روانی بشری
که بهوجودآورنده و درک کننده هنر است ،درست بیندیشند و در تقویت آن مختصات از راه تعلیم و تربیتهای منطقی
بکوشند ،مولوی میگوید :معنای «هنر برای انسان در حیات معقول» این است که ما هنر را ،چه با نظر به جامعهای که
از اثر هنری برخوردار میشود ،یک واقعیت بسیار باارزش تلقی میکنیم که حذف آن از قاموس بشری چندان تفاوتی
با حذف انسانیت انسان ندارد ،ولی این مطلب را اضافه میکنیم که حیات معقول یک هنرمند آن نیست که هدف او از
بهوجودآوردن اثر هنری فقط جلب تحیر و شگفتی مردم بوده باشد ،بدون اینکه حقیقتی سودمند را در جریان زندگی
آنان وارد نماید و چون چنین کار بزرگی تقریباً امکانناپذیر یا خیلی دشوار است ،لذا بایستی نتایج فعالیتهای مغزی
نوابغ را در قلمرو مربوط به انسانها بهوسیله کارشناسان متخصص و عادل مورد بررسی و تحقیق قرارداد ،وقتی که
کامالً اثبات شد که ضرری به حیات معقول و رو به تکامل انسانها ندارد ،به طور رسمی برای جوامع مطرح شوند،
مخصوصاً اگر این قانون را در نظر بگیریم که اکثریتقریببهاتفاق مردم عظمت اثر هنری را در آن میبینند که شگفتی
آنان را جلب نماید و کاری با محتوای واقعی و پیآمدهای روانی و اجتماعی آن ندارند.
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