
بررسی امکان تجربه زیبایی شناختی به مثابه حق 
فطری و تحلیل ابعاد و لوازم آن

احمد شهدادی

چکیده]]
یبایی شناختی« یکی از حقوق ذاتی، فطری یا طبیعی انسان است. تأمین  »امکان تجربه ز
یبایی شناختی در زندگی انسان ها یکی  امکان تکامل عقالنی، اخالقی، معنوی و عاطفی و ز
که  از وظایف هر نظام تمدنی و اجتماعی است. امکان غرقگی در نوعی تجربه انسانی - الهی 
یخ بشر پیشینه دارد، یکی از ابعاد تکامل فردی  یبایی شناختی نامیده می شود و به قدر تار تجربه ز
کمال در پذیرش این حق فطری و طبیعی  و جمعی انسان هاست. ظهور و بسط این نحوه از 
یا جامع نگر  کل گرا  فقه  یبایی شناسی ممکن است.  ز و  به هنر  با اهمیت درخور دادن  انسان، 
باید به تبیین این حق و لوازم و نتایج نظری و عملی آن بپردازد و رابطه دین، نهادهای دینی و 
کالمی این حق فطری، بر تعریف فقه  کند. پیش فرض  کمیت را با تأمین این حق روشن  نیز حا
یبایی آفرین« است و به تفسیر  یبا« و »ز گر خداوند »ز کمال استوار است. ا از خداوند، اخالق و 
تفسیر  این  کالمی  پایه  است،  مساوق  یبایی  ز با  او  بی نهایت  وجود  اسالمی  متعالی  حکمت 
یبایی شناختی تأمین می شود. از سوی دیگر، عقل در اصول  شبکه ای از حقوق فطری در بعد ز
فقه امامیه به حسن و قبح ذاتی برخی حقایق و مفاهیم اخالقی می رسد و آن را به مثابه اصول 
کم بر هر دستگاه نظری می پذیرد. احکام فقهی نباید با حقوق فطری متعارض باشند و این  حا
به تأیید عقل و عقالنیت دینی برآمده از بحث مستقالت عقلیه حاصل می شود. افق فردی و 
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یت الهی و تحقق علمی و عینی ظرفیت های  اجتماعی انسان رسیدن به تکامل و بسط معنو
کله وجودی  یبایی در قالب اثر هنری جزو شا یبایی و خلق ز گر میل به ز فطری انسانی است. ا
و حقوق فطری انسان قلمداد شود، ایجاد زمینه های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی آن الزامی 
یت از راه خلق اثر هنری، توجه به اقتصاد هنر  خواهد بود. رواداری خالقیت هنری، بسط معنو
و نیز حقوق مالکیت فکری و هنری، ازجمله آن زمینه هاست. تأمین این حق از حقوق فطری، 
زمینه ساز تعالی وجودی و تکامل انسان هاست و بی توجهی به آن عالوه بر قبول نسبیت گرایی 

اخالقی، غایات فقه و مقاصد معطوف به مصالح و مفاسد را تعطیل می سازد.

گان کلیدی]] واژ
یبایی شناسی، حق فطری، حقوق طبیعی، تکامل، فقه هنر، فلسفه اسالمی تجربه ز
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مقدمه]]
انسان به مثابه مخلوق خداوند حقوقی فطری )مطهری ۱377، ۱43-۱44(، ذاتی )صدر 
بودن  »حق«  منشأ  از  حقوق  این  دارد.   )40-38  :۱379 یان  )کاتوز طبیعی  یا   )37/4  ،۱4۱7
کالمی برآمده و عالوه بر اثبات »حقانیت« در مقابل »بطالن«  خداوند به مثابه مبنایی فلسفی و 
پایه  از متفکران  تباع(. برخی  باال نیز می پردازد )الحق احق  الزام به »اتباع« عملی آن  به  نظری، 
تحلیل عقلی این توانایی به مثابه »حق« را همین »استعداد طبیعی« و خداداد دانسته اند و آن را 

»سند طبیعی« این حقانیت شمرده اند )مطهری ۱38۱، ۱58/۱9(.
یبایی شناختی« یکی از حقوق ذاتی، فطری یا طبیعی انسان است. تأمین  »امکان تجربه ز
یبایی شناختی در زندگی انسان ها یکی از  امکان تکامل عقالنی، اخالقی، معنوی و عاطفی و ز
که خیرات پایه ای  گر در مباحث عقلی معلوم شود  وظایف هر نظام تمدنی و اجتماعی است. ا
که اساس زندگی فردی و اجتماعی انسان و تکامل او به شمار می آید و رسول باطنی  وجود دارد 
عقل آن ها را تصدیق می کند و آن ها را تا حد تصور و تصدیق بدیهی باال می برد، این خیرات 
کم بر هر  که اصول حا را باید »حقوق طبیعی«، »حقوق فطری« یا خیرهای عقالنی ای دانست 

یستن انسان ها را نشان خواهند داد. چارچوب نظری و عملی خواهند بود و مسیر اخالقی ز

تجربه زیبایی شناختی]]
در شمارش این ظرفیت های حقیقی و فطری انسان ها اختالف نظر وجود دارد؛ اما در همه 
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یبایی شناختی انسان، یعنی خصلتی از او  این اختالف نظرها یک نکته قابل طرح است. بعد ز
یبایی و اثر هنری است، از این خیرهای پایه و  یبا« تعلق خاطر دارد و در پی آفرینش ز که به »امر ز
گرایش دارد، آن را درک می کند، طالب  یبایی  گوهر هستی اوست. انسان به ز کماالت واقعی در 
آن است، آن را می آفریند و زندگی فردی و جمعی خود را با توجه به آن سامان می دهد. انسان 
که در جهان پیشامدرن و مدرن به نام »هنر« می نامیم،  هنرآفرین و هنرشناس است، امری را 
یر  یخ می سازد و ادبیات و موسیقی و نقاشی و تصو خلق می کند، برای آن بازار و صنعت و تار
یخ بشری،  ره های تار یخ و فلسفه هنر، در همه دو رد. حاصل جمع همه تار و نمایش پدید می آو
انسان  هنر آفرینی  و  هنر شناسی  و  یبایی آفرینی  ز و  یبایی شناسی  ز یعنی  پایه،  مفهوم  همین 
پیوند  او  واقعیت وجودی  با  بی تردید  آید،  به شمار  انسان  ابعاد وجودی  از  بعد  این  گر  ا است. 
یات صرف و روبناهای اجتماعی خارج می شود و به حاق تعریف و  دارد و از چارچوب اعتبار

یبایی و هنر. معنای انسان باز می گردد. انسان موجودی است مدرک و خالق ز
بردی  کار و  کند، سامانه هایی نظری  را مدیریت  فرد و جامعه  که بخواهد  انسانی  هر نظام 
ین قوانین و باید ها و نبایدهایی در حوزه اخالق،  برای تأمین تکامل انسان ایجاد نماید، به تدو
چشم  روشن  واقعیت  این  از  نمی تواند  بپردازد،  حکومت  و  مدنیت  جمعی،  و  فردی  یست  ز
کند با دو سؤال مهم مواجه می شود: الف. تعریف آن  گر چنین  بپوشد و آن را نادیده بگیرد؛ اما ا
یبایی شناختی انسان نیز می گنجد  نظام از انسان چیست؟ ب. آیا در آن تعریف، بعد وجودی ز

و جزو مفاهیم اساسی است؟
یبایی شناختی« را باید به عنوان خیر اخالقی، یکی از حقوق انسان در  حق »امکان تجربه ز
دنیای مدرن دانست. بر اساس تحول نگاه و افق انسان در زندگی فردی و اجتماعی، بهره مندی 
که به ابعاد احساسی و عاطفی انسان هم مربوط است و تکامل ذهنی و  از چنین تجربه و لذتی 
ز پیشرفت عقالنی  عاطفی وی را ممکن می کند، از حقوق طبیعی شمرده می شود. انسان امرو
یات  ر )Intellectual(، اخالقی )Moral(، معنوی)Spiritual( و عاطفی)Emotional( را از ضرو
تکامل خود می داند و دستیابی به این تکامل منوط به هدف گذاری درست نهادهای اجتماعی 

و راهبردهای سنجیده و عقالنی برای زندگی فردی و اجتماعی است.
یبایی شناختی در هستی انسان، تابع  که این ظرفیت وجودی، یعنی بعد ز مدعا این است 
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یشه های وجودی و فطری دارد؛ اما به  یخی، ر یخ و اقلیم نیست و عالوه بر ابعاد محیطی و تار تار
ران مدرن  گواهی می دهد، در دو یخ به آن  که هست و تار که این مدعا هم درست نباشد  فرض 
و  گاه شده  آ یش  بعد وجودی خو این  به  یخی  تار تحول  با  انسان  و  چنین موضوعی پیش آمده 
را در  ران مدرن، انسان ظرفیتی  گاهی مدرن پاسخ مدرن هم  می طلبد. در دو مسئله این خودآ
که هنر و جهان هنر نامیده می شود. این مفهوم به بسط  کرده است  خود و اجتماع خود فعال 
امنیت،  گاهی و خودشکوفایی، صلح،  و مراقبه، خودآ تمرکز  یت،  هنجارهای اخالقی، معنو
یج مهر و محبت و  درک متقابل فردی و اجتماعی و بین المللی، نفی خشونت و سبعیت، ترو
تکامل ابعاد عاطفی و احساسی و خلقی انسان می پردازد و جامعه ای پیشرفته تر و انسان هایی 
راضی تر و شادتر و داناتر می سازد. آیا از این حقیقت بی نهایت ارزشمند و گران مایه می توان چشم 

پوشید؟
کمال استوار است.  کالمی این حق فطری، بر تعریف فقه از خداوند، اخالق و  پیش فرض 
یبایی آفرین« است و به تفسیر حکمت متعالی اسالمی وجود بی نهایت  یبا« و »ز گر خداوند »ز ا
کالمی این تفسیر شبکه ای از حقوق  پایه  یبایی مساوق است )شیرازی بی تا: ۱۱5/۱(،  با ز او 
یبایی شناختی تأمین می شود. عقل در اصول فقه امامیه به حسن و قبح ذاتی  فطری در بعد ز
نظری  دستگاه  هر  بر  کم  حا اصول  به مثابه  را  آن  و  می رسد  اخالقی  مفاهیم  و  حقایق  برخی 

می پذیرد.
فطرت امری مشترک و ساختاری در انسان است. اصول فطری برآمده از دو جنبه خالقیت 
یت انسان را موجودی کمال جو بدانیم و کمال را به معنای  گر هو الهی و نیاز وجودی انسان است. ا
ز خالقیت های  به فعلیت رساندن قوای فعاله انسان بدانیم، طریق تکامل از مسیر بسط و برو
یبایی شناختی می گذرد. در فلسفه اسالمی )از فارابی تا صدرا(  عقالنی، معنوی، اخالقی و ز
هنر از نیازهای فطری و جبلی انسان ها و مقتضای خالقیت انسان و به تبع برآمده ز خالقیت 
رود  الهی شمرده می شود )شیرازی ۱4۱۱: 2/6؛ همو ۱98۱: 257/2؛ فارابی ۱967: 74(. حتی و
برخی از مبادی نگرش عرفانی به فلسفه فقه می تواند آن را تحول بخشد. در نگاه عارفان جهان 
یخ مندی، عقالنیت سیال،  یخ است. تار تجلی خداست و عقل تجلی فهم انسان در بستر تار
که در جریان ها و  یل پذیری، میزانی از سیالیت پایدار در فهم متون دینی را ایجاب می کند  تأو
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کمتر دیده می شود. فهم متن،  نحله های فکرِی بی توجه به معرفت شناسی فلسفی یا عرفانی 
نوشونده  فهم  می تواند  عقل  شعاع  پرتو  در  انسان  است.  آن  یکای  تار بر  عقل  خورشید  تجلی 

وسیالی از جهان و جهان متن داشته باشد.
یبایی شناختی در انسان، مقتضای ارزش های  از بعدی دیگر نیز می توان گفت: توجه به حق ز
انسانی،  عرف  تطور  به  توجه  شریعت،  مقاصد  و  اهداف  تجربی،  واقعیت های  اخالقی، 
خداشناسی معاصر و دین شناسی اجتماعی است. در جهان جدید انسان پیشرفت و تکامل 
خود را در ابعاد مختلفی جست وجو می کند که از مقتضیات »هویت معاصر« اوست. این هویت 

یافت  پاسخ های مناسب در حقوق، فلسفه حقوق و فلسفه فقه است. معاصر نیازمند در

»حق« و چهار رویکرد]]
در حوزه فلسفه حقوق، دو تئوری درباره اثبات ادعاهای حقوقی درباره حق وجود دارد: نظریه 
انسان ها  به  باید  ید:  می گو  )Legal Realism( حقوقی  واقع گرایی  مصلحت.  نظریه  و  حقیقت 
یبایی آفرین است و  یبایی شناس و ز یبایی شناختی داد. چون انسان موجودی ز فرصت تجربه ز
ید : به سود جوامع  یبایی شناختی به کمال انسان کمک می کند. نظریه مصلحت می گو تجربه ز
یبایی شناختی داده شود. بنا به فرض و به  که به انسان ها فرصت و امکان تجربه ز انسانی است 
گر نظریه فلسفی ما واقع گرایی حقوقی باشد )نک:  علیزاده ۱394: 347- حکم اصل موضوع، ا
گزاره  35۱( و نظریه فقهی ما مصلحت ملزمه یا فقه غایت گرا یا ارزش گرا، با این هر دو نظریه، آن 

ارزشی تأیید می شود.
گر به حسن و قبح ذاتی ارزش های اخالقی یا خیرهای پایه معتقد باشیم یا نظریه طبیعی  ا
ییم: مدعیات ارزشی بر اصول و قضایای  )Natural Theory( را بپذیریم، در هر حال باید بگو
عقلی استوارند. در بحث صدق ارزش ها چهار تئوری وجود دارد: الف. واقع گرایی. ب. قرارداد 
سر  بر  بحث  اکنون  سودانگاری.  د.  عقلی.  قضایای  با  آن ها  مطابقت  ج.  اجتماعی.  توافق  و 
بر اساس  که می توانیم  این نظریه ها نیست. بحث  مهم تر است  از  جدال نظری درباره هر یک 
که بالذات مانعة الجمع هم نیستند، بنیادی فقهی و حقوقی برای توجه به این  همه این موارد 

یم. یبایی شناختی قائل شو حق تجربه ز
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که از حقوق الهی ناشی  یبایی شناختی حقی است   ۱. بر اساس واقع گرایی حقوقی، تجربه ز
می شود. خداوند به انسان قدرت خالقیت بخشیده است. فلسفه اسالمی مدعایی موجه را در 
این زمینه طرح می کند. همچنین نظریه خالفت الهی و مانند آن در معارف و عرفان اسالمی 
یبایی شناختی  این مبنا را تأیید می کند. مفاد این نگره این است: انسان موجودی دارای تجربه ز

است.
یبایی شناختی با هیچ یک از اصول  2. بر اساس مطابقت با قضایای عقلی، حق تجربه ز
که این تجربه امری  عقالنی تعارض ندارد و بلکه بر آن ها استوار است. اقتضای عقل این است 

کمال اوست. جهان شمول، بالذات مستقل و معطوف به انسان و 
هدف  به  رسیدن  برای  جدید،  عصر  در  انسان  می کند  ایجاب  ملزمه  مصلحت  نظریه   .3

یبایی شناختی داشته باشد. یست اخالقی در جهان، امکان تجربه ز ز
که خود نوعی  4. نظریه قرارداد و توافق اجتماعی نیز می تواند مبنای توجه به این حق باشد 

توافق جمعی محسوب می شود و به گونه ای از خرد جمعی بر می آید.

تکوین و تشریع]]
که در فلسفه حقوق مطرح است این است: حق در نظام های حقوقی خلق  بحث مهمی 
نیز  فطری  حق  این  گر  ا گفت:  می توان  ازاین رو  می شود.  شناخته  رسمیت  به  بلکه  نمی شود، 
ینی و اخالقی دارد و با اصول هستی شناختی و معرفت شناختی ما تعارض نمی یابد،  مبانی تکو

باید در مبانی فرا حقوقی و فرافقهی مطرح و پذیرفته شود.
را روا نمی دانند،  که نسبیت انگاری اخالقی   نظام های فکری 

ً
اخالق فضیلت گرا و اصوال

یبایی شناسی و به طور خالصه  خوب بودن و زندگی خوب را امری اخالقی می انگارند و نقش ز
یی را در آن مهم فرض می کنند. همین ممکن است حقی اخالقی هم ایجاد  کاتارسیس ارسطو
که در فلسفه حقوق روشن است، حق  را نمی توان به بهانه مصلحت عمومی یا  کند. آن چنان 
که دیگران و از جمله  گذاشت. از این رو، تحلیل درست این حق این است  یر پا  کثیر ز منافع 
گرایش و استیفای آن حق بازندارند. حق و تکلیف یا  حکومت تکلیف دارند تا انسا ن ها را از 
که حق میان  گفته اند  مسئولیت الزم و ملزوم اند. هر جا حقی هست، تکلیفی نیز وجود دارد. 
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تأمین  مستحق  و  دارند  بنیادین  منافع  انسان ها  یعنی  حق  است.  ایستاده  تکلیف  و  منفعت 
رد. شدن و حفظ شدن آن  منافع اند. این استحقاق تکلیف متالزم با آن حق را در پی خود می  آو
کالن  پرتو  در  متن  که  است  این  واقعیت  کنیم:  توجه  نیز  دیگری  مهم  بعد  به  باید  اکنون 
احکام  است:  این  مدعا   .)۱396 صفوی:  )نک:  می شود  فهمیده  معرفت  بر  کم  حا گزاره های 
از  برآمده  دینی  عقالنیت  و  عقل  تأیید  به  این  و  باشند  متعارض  فطری  حقوق  با  نباید  فقهی 
بحث مستقالت عقلیه حاصل می شود. افق فردی و اجتماعی انسان رسیدن به تکامل و بسط 
یت الهی و تحقق علمی و عینی ظرفیت های فطری انسانی است. فهم  متون شرعی نیز  معنو

کالن نگره بازتعریف شود. باید بر اساس این 
که خیرات پایه ای  گر معلوم شود  یکی از مباحث مهم تعارض احکام با حقوق پایه است. ا
که اساس زندگی فردی و اجتماعی انسان و تکامل او به شمار می آید، همه آیات،  وجود دارد 
بازتفسیر شود و معنا و  بر اساس آن  باید  یخی،  تار روایات، قرائن متنی و فرامتنی و مستندات 
کارکردهای آن خیرات پایه در چارچوب فقهی و شرعی تبیین گردد. درک معنای حقوق طبیعی 
به دایره  را  کمک می کند فقه و حدود آن  با مبادی عقالنی و اخالقی همراه است،  که  انسان 

کنیم. کنیم و در برابر آن پرسش هایی تازه مطرح  ین عقالنی وارد  اجتهادهای نو
فتاوای متخذ از شریعت نمی تواند با ارزش های اخالقی و خیرهای پایه در تعارض باشد. 
با  که  امری  یعنی  امر فطری  باشد.  ناسازگار  نمی تواند  او  تشریعی  اراده  و  ینی خداوند  تکو اراده 
خود  باشد،  سازگار  ین  تکو با  باید  تشریع  اینکه  نیست.  ناسازگار  ین  تکو هنجاری  مقتضیات 
می کند.  طرد  را  اخالقی  کیت  شکا و  نسبیت گرایی  و  است  اخالقی  ارزش  و  هنجار  نوعی 
ینی خداوند ناشی می شوند و لذا نباید و نمی توانند با تشریع  حقوق فطری و طبیعی از اراده تکو
خام  اشعریت  نوعی  از  سر  نیز  حقوق  همه  دانستن  اعتباری  که  کنیم  توجه  باشند.  ناسازگار 
ین ناشی نمی شوند، اما حقوق فطری و طبیعی متکی به اراده  رد. حقوق اعتباری از تکو درمی آو
حق  این  به  بی توجهی  یخی.  فراتار انسان  وجود  به  اذعان  یعنی  نیز  فطرت  خداوندند.  ینی  تکو
فطری، عالوه بر قبول نسبیت گرایی اخالقی، غایات فقه و مقاصد معطوف به مصالح و مفاسد 

را تعطیل می سازد. نظریه های مهم در فلسفه فقه و حقوق نیز این مدعا را تأیید می کنند.
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خیرهای اخالقی و زیبایی شناسی]]
آن ها  ارزش داری  و  عینی اند  اخالقی  خیر  که  دارد  وجود  انسانی  غایاتی  یم  شو معتقد  گر  ا
آن ها  باید  فینیس،  جان  قول  به  می شود.  ناشی  انسان  حیات  غایی  و  وجودی  جنبه های  از 
نظر  به   .)basic forms of human good( انسانی اند  اخالقی  خیرهای  اساسی  شکل های  را 
تجربه  بازی،  دانایی،  حیات،  از:  عبارت اند  اخالقی  ارزش های  و  خیرها  این  فینیس،  خود 
 :۱980 Finnis( بردی، دین داری کار رزی  روابط اجتماعی )دوستی(، عقل و یبایی شناختی،  ز
امر  تجربه  دانسته اند:  استعالیی  تجربه  را  یبایی شناختی  ز تجربه  متفکران  برخی   .)50-40
متعالی برای عموم انسان ها )گادامر:( برخی دیگر حقوق طبیعی را چنین برشمرده اند: حیات 
ری(؛ فهم و دانایی؛ مهارت و اجرا و تولید؛ تجربه های خالق )بازی،  )سالمت، امنیت، نسل آو
میان  درونی  هماهنگی  یت؛  هو و  معنادار  انتخاب های  هواداری؛  و  دوستی  رزش(؛  و طنز، 
انسانی؛  فرا  و معنا در عالمی  ارزش  نام  به  برتر  امری  با  رفتار؛ هماهنگی  و  ری   احساسات، داو

.)۱47 :2009 Shortall( هماهنگی با جهان طبیعی
یبایی و هنر نیز هست. هرچند  یبایی شناختی، مبتنی بر تلقی متافیزیکی از ز حق تجربه ز
گر این حق به مثابه  بدون مبنای متافیزیکی با دیگر مبانی ناواقع گرا یا سودانگار نیز اعتبار دارد. ا
که از حقوق اولیه انسان  نوعی معرفت در نظر آید، آن وقت حتی نوعی دانایی شمرده می شود 
فارابی،  فیلسوفانی مثل  کید می کند.  تأ بر همین معنا  نیز  ما  و عرفانی  فرهنگ فلسفی  است. 
یبایی شناختی را به طبیعت انسان  یشه تجربه ز بوعلی و صدرا بر این امر صحه گذاشته اند، هم ر
یخ حکمت و اندیشه اسالمی، متفکران  برده اند و هم آن را نوعی عقالنیت عام شمرده اند. در تار
و فیلسوفان به دو اصل مهم توجه داشته اند. الف. تکامل فردی و اجتماعی انسان معلول به 
الهی اوست. ب. بعد  و  و روحی و خصلت های اخالقی  فعلیت رسیدن همه قوای جسمی 
یبا و خلق اثر هنری(،  یبایی شناختی انسان )توجه به امر ز یژه بعد ز عاطفی و احساسی و به و
آن  در  الهی  گوهری  و  انسان است  معنای وجودی  و  از فطرت، حقیقت، جان  بخش مهمی 
کمال را به معنای به فعلیت رساندن قوای فعاله  کمال جو بدانیم و  یت انسان را  گر هو است. ا
و  اخالقی  معنوی،  عقالنی،  خالقیت های  ز  برو و  بسط  مسیر  از  تکامل  طریق  بدانیم،  انسان 

یبایی شناختی می گذرد. ز
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فقه جامع نگر]]
و  تنسیق  تعریف،  برای  نظری  دستگاه هایی  ایجاد  توان  شیعی  اندیشه  فقهی  ظرفیت 
»جامع نگر«  »کل گرا«،  فقه  آنچه  گر  ا دارد.  را  انسان  وجودی  بعد  و  خصلت  این  صورت بندی 
از  ر  دو او  تکامل  و  انسان  وجودی  ابعاد  بازتعریف  یابد،  تحقق  می شود،  خوانده  »شبکه ای«  و 

دسترس نخواهد بود.
یخی نیز عالوه بر صدق نظری، یکی از لوازم بررسی صدق و چندوچون مدعاهایی  آزمون تار
یخ ایران اسالمی نشان می دهد، هرگاه بنیادهای تمدنی ما در  ازاین دست است. دست کم تار
یبایی شناسی ما  ابعاد فرهنگی و اقتصادی و معنوی و اجتماعی رشد و اوج داشته اند، هنر و ز

نیز تکامل یافته و در اوج بوده است )نصر ۱389: ۱8(.
یی را می طلبد. برخی فقیهان  ران ما پرسش هایی نو به فقه عرضه می شود و پاسخگو در دو
دایره  و  می گیرند  نادیده  به کل  را  جدید  انسانی  ظرفیت های  ظهور  و  حقوق  اجتماعی  تطور 
مثاًل برخی احکام تأسیسی فقه را به الفاظ معین منوط می کنند و شرط تنقیح مناط را به جا 
یافته  در و عصر تجدد  تمدن جدید  در سیاق  گر  ا و معنوی  مالکیت فکری  رند. حقوق  نمی آو
گزیر خواهد بود. این فقیهان حقوق مالکیت معنوی  نشود، چنین مشکالت فقهی و حقوقی نا
و فکری را از زمره »معامالت« نمی دانند و ازاین رو آن را مشمول ادله عام وفای به عقد و مانند 
و  حق التحجیر  مثل  خاص  الفاظ  محدود  دایره  به  منحصر  هم  را  عرفی  حق  نمی شمارند.  آن 
این  ل  استدال نمی بینند.  فکری  مالکیت  حقوق  بر  قابل تعمیم  را  آن  و  می دانند  السبق  حق 
که به شکل خاص و  که عدم اعتبار شارع به حق مالکیت معنوی و فکری  فقیهان این است 
که این عدم  متناسب با عرف اجتماعی و جهان زندگی آن عصر وجود داشته، نشان می دهد 
زگار جدید بی وجه نیست. این  اعتبار امضای روش عرف است و تعمیم این امضا و روش به رو
که تغییر  ز است  یای امرو کاماًل معارض اقتضائات عصری و نیز دین شناسی پو نحوه اجتهاد 
که اساسًا درک آن از عهده تفسیر مضیق از عرف  رده  ساختارها و نظام ها موضوعاتی را پدید آو
و احکام عرفی برنمی آید و نقض غرض شارع در مقاصد و غایات شریعت است )حکمت نیا 

.)300-299 :۱395
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جمع بندی]]
تجربه  امکان  انسان،  فطری  و  طبیعی  حقوق  از  یکی  است:  این  نوشته  این  مدعای 
مواجهه  از  بردن  اثر هنری، لذت   آثار هنری، خلق  به هنر، درک  توجه  یبایی شناختی است.  ز
آثار هنری و مواردی ازاین دست جزو این حقوق است. انسان در دنیای مدرن با این تجربه  با 
یبا اندیشی، خروج از  یبابینی و ز گفت وگو، مدارا، تساهل، ز کمال نزدیک تر می شود و امکان  به 

یست بهتر با هنر به وجود می آید. کلمه ز دنیای بسته تنگ نظری ها و جزم اندیشی ها و در یک 
گذاشتن  گونه ای از تفکر اخالقی به مثابه معرفت های پایه، احترام  نوعی از دین شناسی و 
کردن موانع و مشکالت آن را از  گسترش دامنه آن و برطرف  به این حق، رواداری آن، حفظ و 
نظام  و معنوی می شمارند. هر  کارآمد  را مفید،  آن  و  و دینی می دانند  زندگی اخالقی  وظایف 
کند، باید ساختارهای متناسب با این حق را نیز فراهم  که به آن معرفت های پایه توجه  حقوقی 
کمیتی نیز باید از این حق حمایت  کند، بسط دهد و ممکن سازد. از سوی دیگر، هر نظام حا
گسترش دامنه هنر و... فراهم  کند، آن را محترم بشمرد، مقتضیات آن را مثل آموزش، امنیت، 
یات پیشرفت فرهنگی بداند. در فرهنگ اسالمی  ر کند، موانع آن را برطرف سازد و آن را از ضرو

رت را هستی شناسی، اخالق و دین تأیید می کنند. این ضرو
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