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چکيده
از جمله سؤال های مهم در ن سبت میان فقه و هنر این ا ست که علم فقه در شناخت هنر ا سالمی چه جایگاه و موقعیتی دارد؟
آیا فقه در تبیین و ت شخیص ویژگیهای هنرهای ا سالمی ،سبک و ا سلوب آنها جایگاهی دارد؟ آیا با فقه میتوان به تبیین و
تعریفی از فرم و محتوای هنرهای ا سالمی و عنا صر و ویژگیهای م شترک هنر ا سالمی د ستیافت؟ یا علم فقه با بیان قلمرو
حالل و حرام در فعل مکلف ،که مسیر مجاز و مشروع حرکت هنرمند مسلمان را بیان میدارد ،امری الزم است؟ آیا این علم،
جدای از شناخت قلمرو م شروع و مجاز هنرهای ا سالمی ،برای تبیین ویژگیها و خ صو صیات هنرهای ا سالمی  -در فرم و
محتوا  -کافی نیست و نمیتوان به آن بسنده کرد؟
به نظر میرسدددد علم فقه با تعیین حدود و چارچوبهایی که پیش روی هنرمند میگذارد ،بهمنزله آغاز حرکت بهسدددوی
تعریف هنر ا سالمی ا ست .اما تر سیم و تو صیف خ صو صیت های هنر ا سالمی را باید از دیگر تعالیم دینی انتظار دا شت؛ یعنی
خصو صیتها ،سبک ،سیاق و شیوه هنر ا سالمی را میتوان از قرآن ،روایتها یا سنت اعتقادی و عرفانی ا ستخراج کرد و بر
این اساس تعریفی پیشینی از هنرهایی که با روح تعالیم اسالمی سازگاری دارد ،ارائه داد.
واژههای کلیدی :فقه ،هنر ،فرم ،محتوا.

مقدمه
در تاریخ تمدن ا سالمی فقها گاه در آثار فقهی درباره آثار هنری و شغلهای مرتبط با آن بحث کردهاند .برای مثال از فعالیت
و خلق آثار هنری همچون مجسمه سازی ،نقاشی ،موسیقی ،خرید ،فروش و تجارت در این عرصهها ،بحث شده و مورد توجه
فقها قرارگرفته است .در این کتاب ها از حکم ساخت و استفاده از وسایل هنری یا تجارت و مکاسب در این عرصهها سخن
به میان آمده ا ست (ان صاری ،1380 ،ج ،1صص 313-285و 197-183؛ نجفی ،1384 ،ج ،22ص49-41؛ حلی،1431 ،
ج ،2ص.)274
از جمله پرسددش های مهم در تعامل میان فقه و هنر اسددالمی ،سددؤال از کارکرد و اهمیت فقه در تاریخ فرهنت و تمدن
اسالمی و در شکلگیری هنر اسالمی است و نیز اینکه چگونه میتوان با استفاده از بحثهای فقهی ،به تعریفی پیشینی از هنر
اسالمی دستیافت .آیا با فقه میتوان تعریفی از خصوصیتها و مشخصات هنر اسالمی ارائه داد؟ آیا فقه میتواند اسلوب و
شیوههای موجود در هنرها را از جهت فرم و محتوا – با توجه به مالزمه فرم و محتوا با یکدیگر -iم شخص کند؟ یا فقه فقط
s_razi2003@yahoo.com



عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

جایگاه علم فقه در شناخت هنر اسالمی

در تعیین حدود حلیت و حرمت هنرها به هنرمندان مسلمان کمک میکند اما برای شناخت مؤلفههای اساسی فرم و محتوا در
هنرهای ا سالمی ،ا سلوب و سبک آن و ویژگیهای مهم و م شترکش باید پا سخ را از آموزههای اعتقادی ا سالم در قرآن،
روایات ،کالم و عرفان اسالمی جست؟
در یک تقسیمبندی کالن میتوان گفت که از نظر فقه تمام هنرها به دو بخش تقسیم میشود:
الف .هنرهای مشروع
ب .هنرهای نامشروع
منظور از هنرهای م شروع و مجاز ،آن د سته از هنرهایی ا ست که از دید شریعت حالل و جایز بوده ،ک سب و خرید و
فروش حا صل از آن هم م شروع ا ست .منظور از هنرهای نام شروع نیز آن د سته از هنرهایی ا ست که انجام آن نام شروع و
حرام ،کسب حاصل از آن هنرها نیز حرام است .همچنین از سویی دیگر هنرهای مشروع در سنت اسالمی نیز از دیدگاه تعالیم
اسالمی و اندیشمندان مسلمان به دو بخش تقسیم میشود:
الف .هنرهای مشروع و قابل توصیه
ب .هنرهای مشروع و غیرقابل توصیه
درواقع هنرهایی که از جنبه فقهی از حلیت و م شروعیت برخوردار ا ست ،به دو د سته تق سیم می شود .بخ شی از هنرها
مشروع و حالل هستند اما توصیه و تشویق نشده است؛ ازجمله این هنرها میتوان به بعضی از هنرهای تجسمی ،نمایشی و یا
ادبی ا شاره کرد که هرچند در حریم حالل قرار گرفتهاند ،اما م سلمانان در طول تاریخ تمدن ا سالمی به آنها ا شتیاق و رغبتی
نداشتهاند.
اما برخالف آن ها ،هنرهایی وجود دارد که به دلیل مقدس بودن و گاه جنبه آئینی ،از عالقه و اشدددتیاق مؤمنان برخوردار
بودهاند .ازجمله این دسددته از هنرها میتوان به تالوت قرآن ،خوشددنویسددی ،معماری مسدداجد و برخی از هنرهای تزئینی و
نمایشی اشاره کرد؛ این دسته از هنرها به جهت موقعیتی که در نزد مؤمنان داشتند ،از تقدس و اهمیت معنوی برخوردار شده و
در طول تاریخ برخالف بخش اول همواره از رشد چشمگیر برخوردار شدند.

شکلگيری هنر در تمدن اسالمی
در شکلگیری هنر ،معماری ،شهر سازی ،آداب و ر سوم ،منا سبات فردی و جمعی و دیگر زمینههای فرهنت و تمدن ا سالمی
اینطور نبوده که ح ضرت محمد(ص) صنفهای متفاوت فرهنگی را جمع کند و برای هر گروه ،جل سهای جداگانه بگذارد و
تو صیههای خا صی متنا سب با شغل شان ارائه دهد؛ برای نمونه روزی برای نظامیان ،روزی دیگر برای صنعتگران ،هنرمندان
و ...سخن بگویند.
روش و شیوه پیامبر ا سالم اینچنین بود که در قدم نخ ست تالش میکردند با تکیه بر معارف و مبانی ا سالمی ،تحولی در
انسان شناسی ،معرفت شناسی ،هستی شناسی و ارزشهای مسلمانان به وجود آورند .بهطوریکه به تدریج با تعلیم اندیشههای
دینی ،افکار ،رفتار و اح ساس م سلمانان تغییر کرد و با این تحول ،فرهنت ا سالمی در طی قرون بعدی تو سط خود م سلمانان
به سمت الگوها و اسلوبهای خاصی گرایش یافت و به شکلگیری فرهنت و تمدن خاصی انجامید.
در وا قع هرگاه بتوان سبک م شترکی را در رفتارها ،آداب و سنت و از جمله هنرها به وجود آورد ،آن ا سلوب ،به فرهنت
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و سنتی دائمی تبدیل می شود ،ازاینرو تعالیم ا سالمی موجب جهتگیری خاص م سلمانان شد و همه گروهها و ا صناف از
جمله صنعتگران ،هنرمندان و دیگر ا صناف مردم ،هنر خا صی را برگزیدند ،معماری خا صی را شکل دادند ،در منا سبات و
اقتصاد به سوی رفتار و بازار خاصی حرکت کردند و در کلیه عناصر و سبک زندگی از دیگر تمدنها متمایز شدند که این امر
با مقایسه تمدن اسالمی با تمدنهای مسیحی ،بیزانسی ،یهودی و غیره خود را بازمینمایاند.
بهطور مثال م سلمانان در هنر ،به سمت هنر ت صویری ،شمایلنگاری و برهنهنگاری نرفتند ولی به سمت هنرهای تزئینی
گرایش دا شتند .زیرا با مبانی دینی آن ها سازگار بود .همچنین ن سبت به هنرهای تج سمی ،نمای شی ،ادبی و مو سیقایی گرایش
خاصی یافتند .اساساً مسلمانان با جدا شدن از اندیشههای پیش از اسالم و آراسته شدن به تعالیم اسالمی ،توانستند با تکیه بر
افکار اسالمی و اندیشههای نبوی ،هنر اسالمی را شکل دهند.
از طرفی قرآن با بیان مبانی و اندی شههای ا سا سی ،و از طرف دیگر پیامبر و امامان شیعه با بیان چارچوبهای بع ضی از
مسائل هنری و معماری که در زمان آنان مطرح بود ،جادهای را هموار کردند تا اندیشمندان دینی و سپس مردم بتوانند با تکیه
بر مبانی دینی ،در عرصههای متفاوت اظهار نظر کنند.
عالمان دینی نیز در طول تاریخ ا سالمی ،با تکیه بر اجتهاد دینی و ا ستخراج آرای دینی در عر صههای متفاوت ،توان ستند،
نگرش ا سالمی را در زمینههای متفاوت ،از قرآن و سنت بیان کنند .از اینرو منظور از هنر ا سالمی ،معماری ا سالمی و امثال
آن به این معنا است که دین با بیان نگرش خود پیرامون بعضی از هنرها به طور تفصیلی و با بیان حقایق کلی و اساسی ،بستر
و زمینه ایجاد سبک زندگی خاص اسالمی را درباره هنرها و معماری میآفریند ،بهطوریکه مسلمانان در هریک از عناصر و
مؤلفههای تمدن و فرهنت ،جهت خود را پیدا کرده و از دیگر تمدنها متمایز شدند.
بررسی آثار هنر و معماری پس از دوران اسالمی و تطبیق آن با دوران پیش از اسالم حاکی از تفاوتی است که در ذهن و
فکر هنرمندان به وجود آمده ا ست و این تفاوت در سبک و شیوه هنری بعد از ا سالم ،تحت تأثیر مبانی ا سالمی شکل گرفته
ا ست .به طوری که هنرمندان م سلمان به خود اجازه ندادند تا در م ساجد ،ت صویری از خداوند را تر سیم کنند یا در نقا شی به
برهنهنگاری بپردازند.
بی تردید میان هنر ،قرآن ،حدیث ،فقه و عرفان در تاریخ تمدن اسدددالمی ارتباطی وجود دارد .هنرمندان و اندیشدددمندان
عر صههای مختلت علوم ا سالمی عالوه بر اینکه با یکدیگر ارتباط و تعامل دا شتهاند ،همچنین خود در علوم متفاوت د ستی
دا شتند ،بهطوریکه بهترین خو شنوی سان در فرهنت ا سالمی ،گرایش عرفانی و حدیثی دا شته و نقا شان تحت تاثیر مبانی
عرفانی بودند .به طور کلی هنرمندان مسدددلمان تحت تأثیر فقه ،به هنرهایی که از دیدگاه تعالیم فقهی حرام شدددمرده میشدددد،
نمیپرداختند.

تعریف هنر اسالمی
در تعریف هر پدیدهای از منظر اسالم باید میان دو نگرش یا تعریف فرق نهاد:
 .1نگرش اسالم یا تعریف پیشینی،
 .2نگرش تمدن اسالمی یا تعریف پسینی.
بهطور متعارف به دو شیوه پی شینی و پ سینی میتوان به تعریف یک مفهوم یا ا صطالح پرداخت؛ منظور از شیوه پی شینی،
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یعنی نگرش قرآن و سنت را درباره زیبایی و هنرها با تکیه بر آموزههای دینی و با توجه به آیات و روایات مورد توجه قرار
دهیم .بهطوریکه در این شدیوه بدون آنکه نیازی به بررسدی تاریخی باشدد ،به تعریف آرمانی دین درباره یک پدیده پرداخته
میشود.
در شددیوه پسددینی نگرش به مسد له در روند تاریخی ،بسددتر واقعی و آزمون خارجی مورد توجه قرار میگیرد؛ برای مثال
ویژگیها و عناصر هنر در دوره سلجوقی ،ایلخانی ،صفوی و ...بررسی می شود و نیز اینکه چه مقدار از خصوصیتهای هنر
اسالمی در این دورهها شکوفا و متأثر از مبانی اسالمی بوده است.
منظور از نگرش ا سالم درباره یک م س له ،نگرش منابع ا صلی دین یعنی کتاب و سنت درباره مو ضوع ا ست .با توجه به
این که منابع دینی درباره یک هنر چه نظری دارد؛ اما گاه منظور از اسدددالم ،تمدن اسدددالمی و دورانی اسدددت که اسدددالم در
سرزمینهای اسالمی شکل میگیرد.
در پرسش از نگرش اسالم پیرامون هنر الزم است تا نخست پیش از بررسی وضعیت هنر در میان مسلمانان و در تاریخ
تمدن ا سالمی ،نگرش قرآن و سنت را درباره معماری و هنر بدانیم .زیرا واکاوی و ج ستوجو در منابع و متون دینی همچون
قرآن و حدیث برای فهم نگرش اسالم نسبت به هنرها مناسبترین رویکرد است (.)Grabar, 2001, p,162
سپس با علم به اینکه قرآن و سنت درباره یک م س له چه نگر شی دارد ،تاریخ تمدن ا سالمی یا دوران ا سالمی را مورد
توجه قرار دهیم؛ زیرا مؤلفهها و عنا صر تمدنی همچون سیا ست ،جغرافیا ،آداب و سنن اجتماعی ،مردم ،زبان ،تاریخ و مانند
آنها ،در خلق آثار هنر و معماری و در شددکلگیری فرهنت و تمدن اسددالمی دخالت داشددتند (موسددوی ،1391 ،ص )44و
ماهیت هنر اسالمی از ارتباط میان این عناصر و تعالیم دینی ناشی میشود (برند ،1383 ،ص.)226
گفتنی ا ست تعریف پی شینی ن سبت به تعریف پ سینی مقدم بوده و همواره اولویت دارد؛ زیرا برای مثال وقتی از ما درباره
نگرش ا سالم پیرامون م شروبات الکلی پر سیده می شود ،نمیتوانیم در ابتدا به برر سی این م س له در تمدن ا سالمی بپردازیم.
بلکه مجبوریم نخسددت نگرش تعالیم دینی را در قرآن و سددنت مورد توجه قرار دهیم و سددپس رویکرد مسددلمانان را درباره
مس له مورد قضاوت قرار دهیم .به همین صورت وقتی از ما پرسیده میشود که به کدامین کار هنری ،اثر اسالمی گفته میشود
و آیا کلیه آثار شکلگرفته در فرهنت و تمدن ا سالمی ،از م صادیق هنر ا سالمی شمرده می شود یا خیر ،نمیتوانیم در اینجا
برای پاسخ به این پرسش ،هنر اسالمی را از منظر تاریخ تمدن اسالمی مورد دقت نظر قرار دهیم.
در این مس له نیز باید در قدم نخست و بنا به تعریفی پیشینی ،نگرش اسالم را درباره هنرهای مجاز و مشروع مورد توجه
قرار دهیم و ببینیم قرآن و سنت چه نگر شی درباره هنر و معماری دارد .بر این ا ساس ،قبل از آنکه کلیه آثار هنر و معماری
را از م صادیق هنر ا سالمی بدانیم ،باید بر ا ساس منابع ا صلی ا سالم ،زاویه دید ،مبنا و نگرش آموزههای دین را درباره هنر و
معماری جویا شویم.
سپس در مرحله دوم ،هنری را که با مالکها و هدفهای دینی سازگار است ،از مصادیق هنر اسالمی دانسته و اثرهایی را
که با مبانی دینی سازگار نبا شد ،از قلمرو هنر ا سالمی به معنای هنر مورد تأیید ا سالم خارج سازیم .در واقع بعد از اینکه
قلمرو هنرها بر ا ساس منابع ا صلی ا سالمی و تعریف پی شینی تعیین شد ،در قدم دوم میتوان از تاریخ تمدن ا سالمی بهعنوان
تعریف پسینی کمک گرفت و آثار به وجود آمده توسط مسلمانان را ارزیابی کرد.
درواقع تمدن ا سالمی عر صهای و سیع تر از ا سالم ا ست و هرچیزی که در تاریخ تمدن ا سالمی و تو سط م سلمانان شکل
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می گیرد ،از عنوان ا سالمی برخوردار نی ست .برای درک ا سالمی بودن یک م س له ،نخ ست باید نگرش قرآن و سنت را درباره
آن جویا شددد .تمدن اسددالمی بهعنوان تعریفی پسددینی در تقسددیمبندی آثار هنر اسددالمی به ما کمک میکند تا قلمرو و بسددتر
فرهنگی آثار هنری توسط مسلمانان را مورد بررسی قرار دهیم اما بهصورت مستقل نمیتواند قلمرو هنر اسالمی را تعیین کند
و به ما بگوید چه چیزی هنر اسالمی شمرده میشود.
برر سی تاریخ تمدن ا سالمی موجب می شود تا هر آنچه را که در تمدن ا سالمی شکلگرفته و از شاخصهای ا سالمی
برخوردار نباشد ،از عنوان هنر اسالمی خارج کرده و هر اثری را که از مشروعیت شرعی در تعالیم اسالمی برخوردار است و
توسط مسلمانان به وجود آمده ،از مصادیق هنر اسالمی بشماریم.
تفاوت اسالم با تمدن اسالمی این است که هیچ تمدنی نتوانسته خود را از بقایای گذشته رها کند و تمام عناصر آن برآمده
از روح خالص تعالیم دینی با شد (عکا شه ،1380 ،ص ،)44چهب سا تمدن ا سالمی گاه با زیادهرویهایی در عر صه برخی از
هنرها مواجه بوده که شاید بتوان گفت آن آثار در تمدن اسالمی به وجود آمده است ،اما نمیتوان آنها را از مصداقهای هنر
اسالمی دانست (موسوی ،1391 ،ص.)45

هنر در فقه مذاهب پنجگانه
بی تردید در تاریخ تمدن اسدددالمی ارتباطی میان هنر ،قرآن ،حدیث ،فقه ،عرفان و ...وجود دارد .هنرمندان و اندیشدددمندان
عر صههای متفاوت علوم ا سالمی ،عالوه بر ارتباط و تعامل با یکدیگر ،همچنین خود از علوم مختلف آگاه بودند؛ بهطوری که
بهترین خوشنویسان در فرهنت اسالمی ،گرایش عرفانی و حدیثی داشته ،یا نقاشان تحت تأثیر مبانی عرفانی بودند .هنرمندان
مسلمان تحت تأثیر فقه ،به هنرهایی که از دیدگاه تعالیم فقهی حرام شمرده میشد ،نمیپرداختند.
در فقه هریک از مذاهب پنجگانه از مباحث هنری به گونهای بحث شده که در ب سیاری از آراء با یکدیگر ا شتراک دارند؛
البته در برخی از موارد ،تفاوتهایی جزئی با هم دارند .برای نمونه نظریههای فقهی مذاهب درباره مجسددمهسددازی ،نقاشددی،
هنرهای حرام و حالل ،نزدیک به یکدیگر است و تفاوت چشمگیری میان آنها وجود ندارد.
گفتنی ا ست با وجود آنکه در فقه مذاهب پنجگانه ،بحثهایی درباره فقه هنر وجود دارد ،اما آنچه بیش از این بحثها به
ما کمک میکند ،آثار فرهنگی و تمدنی سرزمینهایی است که پیروان این مذاهب در آنجا زندگی میکنند؛ زیرا پیروان مذاهب
در طول تاریخ براساس فکر و نگرش خود ،آثاری را در تمدن آفریدهاند که مطالعه و بررسی آنها میتواند در شناخت نگرش
این مذاهب پیرامون هنر به ما کمک زیادی بکند.
هرچند از نظر فقهی میان مذاهب اهل سددنت درباره انواع هنرها ازجمله مجسددمهسددازی ،نقاشددی و تصددویرگری نظرهای
متفاوتی وجود دارد و هریک از مذاهب پنجگانه نظرات خاصددی درباره هنرها دارند (اعرافی ،1390 ،صددص17-26؛ جباران،
 ،1383صدددص ،)84-78اما جدای از بحثهای فقهی ،هنر در طول تاریخ فرهنت و تمدن اسدددالمی در کلیه سدددرزمینهای
ا سالمی با مذاهب متفاوت ،موجب آفرینش آثار هنری شده ا ست .در تمام سرزمینهای ا سالمی که از پیروان شیعی ،شافعی،
حنفی ،حنبلی و مالکی بودهاند ،آثار هنری دیده میشود.
در واقع هیچیک از کشورهای اسالمی از شمال آفریقا تا شبهقاره هند که مسلمانان با مذهبهای متفاوت در آنها زندگی
میکردند ،خالی از آثار هنری نبوده است .بهطور مثال سلسله ممالک در مصر و شمال آفریقا از پیروان مذهب حنفی بودند که
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به آفرینش آثار هنریِ زیادی در این کشددورها دسددت زدند؛ همانگونه که قبل از آنها فاطمیان شددیعی که در همین کشددورها
حاکم بودند ،آثار زیادی از خود بهجای گذاشتند .همچنین سلسله سلجوقیان و بعضی از سلسلههای خودمختار مثل صفاریان،
غزنویان ،سامانیان در ایران ،یا حاکمان تیموری و عثمانی از پیروان اهل سنت بودهاند و در کنار آنها حاکمان دیلمی ،آلبویه،
صفوی و قاجار شیعه بودهاند.
بنابراین هنر سرزمینهای ا سالمی متعلق به تاریخ فرهنت و تمدن ا سالمی ا ست و همه مذاهب اهل سنت در شکلگیری
آن دخالت داشددتهاند .هیچیک از این مذاهب را نمیتوان نام برد که در طول تاریخ تمدن اسددالمی ،کم یا زیاد ،به مس د له هنر
توجه نکرده و آثاری به یادگار نگذاشته باشند (پمپ ،1387 ،ج  ،1صص.)116-95

علم فقه بيانگر قلمرو و حدود مشروع هنر اسالمی
فقه ا سالمی ازجمله علوم ا سالمی ا ست که به رفتار و عمل مؤمنان و تکلیف آنان در برابر شرع میپردازد و تکلیف شرعی
هریک از اعمال انسان در عرصه عبادات و معامالت یا عرصههای شخصی و جمعی را مشخص میکند.
در زمان پیامبر ا سالم(ص) مردم م ستقیماً احکام را از ای شان میپر سیدند .در قرنهای اولیه پی شوایان دینی این کار را بر
عهده دا شتند ،اما پس از وفات ای شان و پس از قرون اولیه ،فقها به صورت م ستقیم عهدهدار پا سخ به پر سشهای مردم در
اینباره شدند.
برا ساس اینکه تعالیم ا سالمی به رفتار انسانها اهمیت میدهد ،نخ ستین عرصه دینداری بهو سیله شریعت یا فقه صورت
میپذیرد و در آن مقرراتی برای هدایت و کنترل رفتارها وضع می شود؛ بهعبارتدیگر شریعت و آداب دینی ،نخستین سطح از
دینداری را برای مسددلمانان به همراه دارد .برای نمونه فقهای بزرد در طول تاریخ اسددالم همواره درباره هنرهایی همچون
مجسمهسازی ،تصویرگری ،نقاشی ،موسیقی و غیره کتابهایی فقهی نوشتهاند و در کالسهای فقهی خود درباره این موضوعها
سخن گفتهاند .تو جه فقه ا سالمی به هنر در فرهنت ا سالمی این کارکرد را دارد که برای م سلمانان م شخص میکند که قلمرو
هنرهای حالل در اسالم را تشخیص دهند و بدانند که کدامیک از هنرها از دیدگاه اسالم ممنوع است.
هنرهای اسالمی در تاریخ تمدن اسالمی سه دوره مهم را پشت سر گذاشته که یکی از آنها دوره میانه هنر اسالمی است.
این دوره شامل حکومت ایلخانان ،تیموریان ،گورکانیان و صفویان در تاریخ تمدن ا سالمی می شود که الهیات عرفانی بر این
بخش حاکم بوده (کربن ،1377 ،صص7-8؛ آملی ،1368 ،صص.)13-14
گفتنی است روح حاکم بر عرصه های متفاوت فرهنت اسالمی ،از جمله هنر ،تنها فقه نبوده ،بلکه اصول اعتقادی ،عرفان و
حکمت نیز در جوامع ا سالمی نفوذ دا شته ا ست؛ بهگونهای که در این دوره منطقةالفراغ هنر بی شتر بوده و هنرهای بی شتری از
قلمرو مجاز و م شروع برخوردار شدهاند .از دوره صفویه به بعد ،حاکمیت نگاه فقهی موجب شد تا م شروعیت و حلیت فقهی
در هنرها مورد توجه بیشتری قرار بگرید و مرز میان فقه شیعی با فقه دیگر مذاهب اسالمی شفافتر شود.
ا ساس علم فقه بهعنوان یکی از عمومیترین علوم ا سالمی ،قرآن و سنت ا ست و همه دینداران به آن نیازمند ه ستند .از
آن جا که خلق آثار هنری و معماری نیز خود یک رفتار و عمل بوده و دارای حریم حالل و حرام اسدددت ،علم فقه به هنر و
معماری میپردازد؛ از اینرو فقهای بزرد در تاریخ تمدن اسالمی ،به بحثهای فقهی هنر پرداختهاند (آرام ،1366 ،صص-19
.)18
علم فقه به پرسشهایی که ماهیت هنری و زیباییشناسانه دارد و به بحثهای نظری هنر و شرایط شکلگیری آثار هنری،
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مبنی بر این که زیبایی چیست ،منشأ اثر هنری و شرایط تحقق هنر اسالمی چیست ،یا سواالتی نظیر آن ،نمیپردازد .برای فقیه
نکته مهم این است که آیا خلق اثر هنری ،تجارت یا نگهداری آثار هنری ،حرام هست یا حالل؟
برای فقیه بیش از آنکه شرایط و ماهیت زیبایی شنا سانه هنر ا سالمی اهمیت دا شته با شد ،عمل و تکلیف هنرمند م سلمان
اهمیت د ارد .بنابراین کمک فقه به پژوهشددگر هنر اسددالمی این اسددت که قلمرو حرمت و حلیت را برای هنرمندان مسددلمان
مشخص کرده و به بیان هنرهایی میپردازد که از دیدگاه اسالم جایز و مشروع است.
فقه عهدهدار کشف مرزها و چارچوبهای مشروع و حالل از فعالیتهای انسان در متون دینی است ،اما به تبیین اصول و
روش خلق آثار هنر اسددالمی نمیپردازد .در واقع فقه هر آنچه که از حلیت فقهی برخوردار نیسددت ،از قلمرو هنر اسددالمی
خارج میکند .دیدگاه سلبی نیز کمک میکند تا ت شخیص دهیم چه چیزی از م صداقهای هنر ا سالمی نی ست .اما از دیدگاه
ایجابی ،تعریف هنر اسالمی و ویژگیهای آن در فرم و تکنیک بینیاز از تالش پژوهشگران هنر و استفاده از دیگر گسترههای
دینی نیست.
درواقع وفاداری یک اثر هنری به شریعت ،آغاز خلق اثر هنر ا سالمی ا ست .هنرمند م سلمان آنگاه که فهمید قلمرو مجاز
برای فعالیت او چیست ،به قدم نخست هنر اسالمی رسیده است؛ بنابراین فقه اوالً میتواند در شناخت ویژگیهای پیشینی از
هنر ا سالمی به ما کمک کند و ثانی ًا در شناخت پ سینی از هنر ا سالمی ،که به معنای برر سی و ارزیابی هنر در تاریخ تمدن
اسالمی است ،مفید باشد.
اما عنصر اصلی در شناخت هنر اسالمی ،وجود ویژگیهایی برآمده از سنت اسالمی است که موجب میشود تا یک اثر از
مصداق های هنر اسالمی باشد .تبیین حکم فقهی یک پدیده یا یک اثر هنری به معنای شناخت ویژگیهای آن نیست.
برای نمونه ممکن است امروزه یک نقاش مسلمان براساس سبکهای غربی نقاشی کند و فقه نیز مخالف با سبک و شیوه
او نباشد ،اما به صرف این جواز نمیتوان گفت که اثر یا سبک او از مصداقهای هنر اسالمی است .مثالی دیگر ،برای فقیه این
مس له مطرح نیست که آیا در نظام پولی آزادی ارز بهتر است یا محدودیت ارز؟ یا اقتصاد آزاد بهتر است یا اقتصاد دولتی؟

سیاستهای اقتصادی را اقتصاددان – البته با تکیه بر چارچوبهای مطرح شده توسط فقه اقتصادی -دنبال میکنند و فقه

متصدی پاسخ به این پرسش ها نیست .درواقع باید قلمرو و حریم علم فقه را مشخص کنیم و تصور نداشته باشیم که علم فقه
باید به تمام پرسشهای ما در حوزه اقتصاد اسالمی یا هنر اسالمی پاسخ دهد.
در تعریف هنر اسالمی نیاز به شاخص هایی است تا مرز میان هنر اسالمی را با هنر بیزانسی ،مسیحی یا سکوالر مشخص
کرده و دیدگاه اسدددالم را درباره هنرها ب یان ک ند .نمیتوان گ فت مخالف نکردن هر اثری با م بانی اسدددالمی ،به معنی «از
مصداقهای هنر اسالمی بودن» آن است.
هنر اسالمی مبتنی بر آن ویژگی های خاص و مشترک از حیث فرم و محتواست که برآمده از متون دینی باشد و بر اساس
تکرار و بسامد استفاده آن توسط مسلمانان ،جزء فرهنت ،سنت همیشگی و رایج سرزمینهای اسالمی شده باشد .ازجمله این
عناصدددر در محتوا می توان محوریت توحید و کعبه ،نفی شدددرک ،یادآوری خداوند ،نفی ظلم و سدددتم ،نفی برهنهنگاری و
هرزهنگاری ،جنبه تذکر و عفتزدایی به دسدددت آثار هنری ،بیان حقایق اعتقادی و اخالقی ،نفی جنبه تغزلی و لهوی و امثال
آنها ا شاره کرد که این عنا صر به شکلگیری فرم ،الگو ،فن و ا سلوب خاص در هنرها میانجامد .به همین جهت پارهای از
اندیشدددمندان بر این باورند که فقیهان پیش از تبیین نگرش فقهی درباره هنرها ،نیازمند پژوهش و اسدددتخراج نگرش تعالیم
اسالمی درباره جمالشناسی اسالمی و بیان آرای کالمی درباره زیبایی و هنر هستند.
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قرآن بيانگر ویژگیهای محتوایی هنر اسالمی
بعد از آنکه علم فقه به بیان جنبههای سلبی هنرها پرداخت ،باید برای بیان جنبههای ایجابی هنرها و اینکه هنر ا سالمی چه
خ صو صیت هایی باید دا شته با شد ،به دنبال ک سب معارف ا سالمی از قرآن و سنت رفت .خداوند در قرآن برای هنر چهار
ویژگی یادکرده که چارچوب و محتوای هنر ا سالمی را بیان میکند .این خ صو صیتها فراتر از بیان حدود و قلمرو م شروع
هنرها توسط فقه ،تبیینی استوار از وضعیت و ویژگی های هنر اسالمی است که در تبیین هندسه و منظومه فکری مسلمانان در
تعریف هنر اسالمی و بیان عناصر مشترک هنرها ،به آنان کمک میکند .خداوند در این سوره شاعران را به دو دسته خوب و
بد تقسیم میکند:
شدداعران کسددانی هسددتند که گمراهان از آنان پیروی میکنند ،آیا نمیبینی آنها در هر وادی سددرگرداناند؟ و سددخنانی
میگویند که به آنها عمل نمیکنند ،مگر ک سانی که ایمان آورده و کارهای شای سته انجام میدهند و خدا را ب سیار یاد میکنند
و به هنگامیکه مورد ستم واقع میشوند ،به دفاع از خویشتن برمیخیزند [و از شعر در این راه کمک

میگیرندii].

در روایتی از درّ منثور نقل شده است که بعضی از شاعران مومن پس از شنیدن ابتدای آیه در مذمت شعرا ،با چشم گریان
خدمت پیامبر رسددیدند و خود را هالکشددده می دانسددتند .این امر باعث شددد تا بقیه آیه درباره جدا کردن شدداعران مومن از
شاعران گمراه نازل شود (طباطبایی ،1376 ،ج ،15صص .)518-519در واقع این آیه ،شعر را با چهار خ صو صیت زیر،
مطلوب و درست میداند:
 .1ایمان
 .2نیکوکاری
 .3یادآوری دائمی خداوند
 .4استفاده از هنر برای ظلمستیزی
مشرکان می خواستند با نسبت دادن شاعرانگی به پیامبر ،ارزش قرآن را به اندازه شعر کاهش دهند .این امر موجب شد تا
خداوند به تمایز میان وحی و شعر بپردازد و به اتهامهایی که مشرکان به پیامبر اکرم(ص) نسبت میدادند ،پاسخ دهد .در واقع
شعر ذات ًا امر منفور و مردودی نی ست ،اما ن سبت دادن قرآن و پیامبر اکرم(ص) به شاعرانگی در سوره شعرا تکذیب شد.
خداوند میگوید ما به حضرت محمد(ص) شعر یاد ندادیم و شاعری شایسته کسی که در مقام بیان حقیقت باشد ،نیست؛ زیرا
شعر ،بیان امر تخیلی و عاطفی است ،درحالیکه وحی بیان حقایق ثابت آسمانی

استiii.

خداوند در این آیهها با ذکر قیدها و ویژگیهایی ،نظر خود را درباره شاعران ذکر کرده ا ست و شاعران یا به تعبیر دیگر،
هنرمندان را به دود سته تق سیم میکند .د سته اول آنهایی که دروغگو ه ستند و خالف حقیقت را با شعر و هنر خود ترویج
میکنند ،بی هدف و بدون تأمل درباره حق و باطل و بدون فکر و اندیشه درباره هرچیزی شعر میسرایند (هیمان).
در واقع با توجه به اینکه شعر بهتنهایی نوعی برانگیختگی اح ساس و عواطف ا ست و ن سبت به خوب و بد خنثی ا ست،
برای شاعران مهم نبود که برای حق یا برای باطل شعر بسرایند و شعرشان صرف ًا بر اثر هیجانهای عاطفی ،بدون وفاداری به
منطق و استدالل ،در خدمت امور بیهوده قرار داشت (عالمه طباطبایی ،1376 ،ج ،15ص508؛ مکارم شیرازی ،1362 ،ج،15
ص .)404بهعالوه به آنچه میگفتند ،عمل نمیکردند و هدف آنان از خلق اثر هنری این نبود که به توصددیف و ترویج حقیقت
بپردازند.
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دسته دوم در برابر شاعران گمراهکننده قرار داشتند؛ شاعرانی که خداوند آنان را در آیههای بعدی استثنا کرده و از آنها به
نیکی یاد کرده ا ست .این شاعران ،مومنانی بودند که اهل ایمان و عمل صالح ه ستند و فراوان خدا را یاد میکنند .هنر شان
برآمده از توهم ،دروغ ،بی هدفی و سرگردانی در شناخت حق و باطل نی ست و برخالف د سته اول ،از شعر شان برای دفاع از
حقیقت و بیان حکمت استفاده میکردند .در واقع این دسته دوم ،هنر را در خدمت خوبیها گرفته و از آن در مسیر پرورش و
تربیت انسانها و آشنایی مردم با حقیقت و ذات پروردگار استفاده میکردند.
این تقسیمبندی دوگانه از شاعران به نظر میرسد ،شایستگی تسری به دیگر هنرها را دارد .از دیدگاه قرآن ،هنرمندان در
هر هنری از این دود سته خارج نی ستند؛ یا از اح ساس ،تخیل و عواطف خویش در م سیر حق و در ست ا ستفاده میکنند و یا
آن را در م سیر باطل و نادر ست به خدمت میگیرند .به همین جهت قرآن برای هنرمندان مورد تأیید ،چهار صفت مذکور را
بیان کرد و این صددفتها میتواند بیانیه قرآن درباره همه هنرمندان و در همه هنرها باشددد .ما میتوانیم با تکیه بر این معارف
الهی -فراتر از فقه -به تبیین ویژگیهای هنرهای اسالمی از جهت فرم و محتوا بپردازیم.

نتيجهگيری
در واقع پس از تبیین قلمرو شرعی تو سط علم فقه ،شکلگیری آثار هنر ا سالمی نیازمند کو شش پژوه شگران و هنرمندان
مسلمانی است که بتوانند به کشف خصوصیتهای مشترک هنر اسالمی بپردازند .آنها برای آفرینش آثار هنر اسالمی باید به
دنبال عناصر و ویژگیهایی از آموزهها و سنت اسالمی باشند که بتوان توسط آنها اثر هنرمند مسلمان را از دیگر سنتهای
هنری جدا کرد.
بنابراین همانطور که با علم به احکام فقه پزشکی یا فقه اقتصادی انسان پزشک و اقتصاددان نمی شود ،بلکه تنها میزان و
چارچوب حالل و مجاز در پزشکی و اقتصاد معین می شود یا اینکه با فقه اقتصادی ،اقتصاد اسالمی تبیین نمی شود ،فقه هنر
نیز اینچنین است و ما عالوه بر قلمرو مشروع و مجاز هنر نیازمند تبیین ویژگیهای هنر اسالمی و اتخاذ اصول و مبانی آنها
بر اساس متون دینی هستیم که بیان این امر بر عهده علم فقه نیست.
بنابراین علم فقه جنبه سدددلبی هنرها را بیان می کند اما برای بیان جنبه ایجابی هنر اسدددالمی باید به دنبال دیگر معارف
ا سالمی رفت که لزوماً در قلمرو علم فقه قرار نمیگیرد .در واقع هنر ا سالمی ا صطالحی ا ست که تنها بر بخ شی از آثار هنری
قابل صدق است و لزوماً بر هر اثر هنری مشروع و مجاز اطالق نمیشود.
برای بیهمتایی و منحصددربهفرد بودن هنر اسددالمی ،نیازمند بیان ویژگیهای مشددترک – ازنظر فرم و محتوا -در آثار هنر
ا سالمی بر ا ساس کتاب و سنت ه ستیم؛ ویژگیهایی که در همه سرزمینهای ا سالمی موجود با شد و یک سنت هنری
یکپارچه ،بیهمتا و منحصربهفرد را در تاریخ فرهنت و تمدن اسالمی بیافریند.
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یادداشتها:

 .iمؤلف درباره مالزمه میان فرم و محتوا با فرمالی ستهایی همچون شکلوف سکی ،یاکوب سون و سنتگرایانی همچون شوان،
بورکهارت و نصددر همعقیده اسددت ،مبنی بر اینکه محتوا چارچوب فرم ،فن و الگوهای هنری را تعیین میکند و هر محتوایی
دارای زبان صوری خا صی ا ست و قابلبیان با هر زبان و فرمی نی ست .بیان تف صیلی این سخن فر صت و مجال دیگری را
میطلبد و شایسته این مقام نیست.
 .iiسوره شعرا ،آیه « 223وال شعراء یتبعهم الغاوون ألم تر أنهم فی کل واد یهیمون و أنهم یقولون ما الیفعلون إال الذین آمنوا و
عملوا الصالحات و ذکروا اهلل کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون». ...
 .iiiآیه دیگری که شددعر بودن آموزههای وحیانی را نفی میکند ،سددوره یس ،آیات  69-70اسددت« :و ما علمْناه الشددعرو و ما
ینبغی له إن هو الْا ذکر و قرآنُ مبینُ لِیُنذِرَ من کان حیاً».

