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 چکيده

سؤال  سالمی چه جایگاه و موقعیتی دار     از جمله  شناخت هنر ا ست که علم فقه در  سبت میان فقه و هنر این ا د؟ های مهم در ن
سلوب آن   تبیین و تشخیص ویژگی آیا فقه در  سبک و ا سالمی،  توان به تبیین و ها جایگاهی دارد؟ آیا با فقه میهای هنرهای ا

صر و ویژگی   سالمی و عنا ست    تعریفی از فرم و محتوای هنرهای ا سالمی د شترک هنر ا یافت؟ یا علم فقه با بیان قلمرو  های م
دارد، امری الزم است؟ آیا این علم،   حرکت هنرمند مسلمان را بیان می حالل و حرام در فعل مکلف، که مسیر مجاز و مشروع   

سالمی، برای تبیین ویژگی     شروع و مجاز هنرهای ا شناخت قلمرو م سالمی     جدای از  صیات هنرهای ا صو در فرم و  -ها و خ
 توان به آن بسنده کرد؟فی نیست و نمیکا -محتوا 

سدددوی منزله آغاز حرکت بهگذارد، بههایی که پیش روی هنرمند میبرسدددد علم فقه با تعیین حدود و چارچو به نظر می
صیت         صو صیف خ سیم و تو ست. اما تر سالمی ا شت؛ یعنی    تعریف هنر ا سالمی را باید از دیگر تعالیم دینی انتظار دا های هنر ا

سالمی را می     خصوصیت   شیوه هنر ا سیاق و  سبک،  سنت اعتقادی و عر وایتتوان از قرآن، رها،  ستخراج کرد و بر  ها یا  فانی ا
 روح تعالیم اسالمی سازگاری دارد، ارائه داد.   این اساس تعریفی پیشینی از هنرهایی که با

 فقه، هنر، فرم، محتوا. های کلیدی:واژه

 مقدمه

شغل    سالمی فقها گاه در آثار فقهی درباره آثار هنری و  یت از فعالاند. برای مثال های مرتبط با آن بحث کردهدر تاریخ تمدن ا
ها، بحث شده و مورد توجه   سازی، نقاشی، موسیقی، خرید، فروش و تجارت در این عرصه    و خلق آثار هنری همچون مجسمه 
ستفاده از وسایل هنری یا تجارت و مکاسب در این عرصه      فقها قرارگرفته است. در این کتاب  ها سخن  ها از حکم ساخت و ا

صاری،     ست )ان ،  1431؛ حلی، 49-41، ص22، ج1384؛ نجفی، 197-183و  313-285صص  ،1، ج1380به میان آمده ا
 (.274، ص2ج

های مهم در تعامل میان فقه و هنر اسددالمی، سددؤال از  کارکرد و اهمیت فقه در تاریخ فرهنت و تمدن  از جمله پرسددش
فقهی، به تعریفی پیشینی از هنر   هایتوان با استفاده از بحث که چگونه میگیری هنر اسالمی است و نیز این  اسالمی و در شکل  

تواند اسلوب و  ها و مشخصات هنر اسالمی ارائه داد؟ آیا فقه می   توان تعریفی از خصوصیت  یافت. آیا با فقه میاسالمی دست  
شخص کند؟ یا فقه فقط   - iبا توجه به مالزمه فرم و محتوا با یکدیگر –های موجود در هنرها را از جهت فرم و محتوا شیوه  م
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های اساسی فرم و محتوا در   کند اما برای شناخت مؤلفه ر تعیین حدود حلیت و حرمت هنرها به هنرمندان مسلمان کمک می د
سبک آن و ویژگی      سلوب و  سالمی، ا سخ را از آموزه   هنرهای ا شترکش باید پا سالم در قرآن،  های مهم و م های اعتقادی ا

 روایات، کالم و عرفان اسالمی جست؟
 شود:توان گفت که از نظر فقه تمام هنرها به دو بخش تقسیم میبندی کالن میدر یک تقسیم

 الف. هنرهای مشروع
 ب. هنرهای نامشروع

سب و خرید و           شریعت حالل و جایز بوده، ک ست که از دید  سته از هنرهایی ا شروع و مجاز، آن د منظور از هنرهای م
صل از آن   ست. منظور از هنرهای    فروش حا شروع ا شروع و       هم م ست که انجام آن نام سته از هنرهایی ا شروع نیز آن د نام

حرام، کسب حاصل از آن هنرها نیز حرام است. همچنین از سویی دیگر هنرهای مشروع در سنت اسالمی نیز از دیدگاه تعالیم 
 شود:اسالمی و اندیشمندان مسلمان به دو بخش تقسیم می

 الف. هنرهای مشروع و قابل توصیه
 ی مشروع و غیرقابل توصیهب. هنرها

سیم می        سته تق ست، به دو د شروعیت برخوردار ا شی از هنرها    درواقع هنرهایی که از جنبه فقهی از حلیت و م شود. بخ
توان به بعضی از هنرهای تجسمی، نمایشی و یا     مشروع و حالل هستند اما توصیه و تشویق نشده است؛ ازجمله این هنرها می      

شاره کرد که هرچ  سالمی به آن  ند در حریم حالل قرار گرفتهادبی ا سلمانان در طول تاریخ تمدن ا شتیاق و رغبتی  اند، اما م ها ا
 اند.  نداشته

ها، هنرهایی وجود دارد که به دلیل مقدس بودن و گاه جنبه آئینی، از عالقه و اشدددتیاق مؤمنان برخوردار            اما برخالف آن 
ان به تالوت قرآن، خوشددنویسددی، معماری مسدداجد و برخی از هنرهای تزئینی و  تواند. ازجمله این دسددته از هنرها میبوده

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.

 در تمدن اسالمی گيری هنرشکل

شکل  شهرسازی، آداب   در  سبات فردی و جمعی و دیگر زمینه  گیری هنر، معماری،  سالمی  و رسوم، منا های فرهنت و تمدن ا
صنف   این ضرت محمد)ص(  سه طور نبوده که ح ای جداگانه بگذارد و های متفاوت فرهنگی را جمع کند و برای هر گروه، جل

شغل   توصیه  صنعت شا های خاصی متناسب با  گران، هنرمندان ن ارائه دهد؛ برای نمونه روزی برای نظامیان، روزی دیگر برای 
 و... سخن بگویند.

سالم این   شیوه پیامبر ا ست تالش می روش و  سالمی، تحولی در   کردند با تکیهچنین بود که در قدم نخ بر معارف و مبانی ا
های  که به تدریج با تعلیم اندیشه طوریانان به وجود آورند. بههای مسلم شناسی و ارزش  شناسی، هستی   شناسی، معرفت  انسان 

سلمانان         سط خود م سالمی در طی قرون بعدی تو سلمانان تغییر کرد و با این تحول، فرهنت ا ساس م دینی، افکار، رفتار و اح
 گیری فرهنت و تمدن خاصی انجامید.های خاصی گرایش یافت و به شکلبه سمت الگوها و اسلوب

سلوب، به فرهنت      در وا سنت و از جمله هنرها به وجود آورد، آن ا شترکی را در رفتارها، آداب و  سبک م قع هرگاه بتوان 
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سنتی دائمی تبدیل می  سالمی موجب جهت شود، ازاین و  شد و همه گروه   رو تعالیم ا سلمانان  صناف از   گیری خاص م ها و ا
صنعت  صناف مردم، هنر خا جمله  سبات و       گران، هنرمندان و دیگر ا شکل دادند، در منا صی را  صی را برگزیدند، معماری خا

ها متمایز شدند که این امر  سوی رفتار و بازار خاصی حرکت کردند و در کلیه عناصر و سبک زندگی از دیگر تمدن    اقتصاد به 
 نمایاند.یهودی و غیره خود را بازمی های مسیحی، بیزانسی،با مقایسه تمدن اسالمی با تمدن

شمایل      طبه صویری،  سمت هنر ت سلمانان در هنر، به  سمت هنرهای تزئینی  نگاری و برهنهور مثال م نگاری نرفتند ولی به 
شتند. زیرا با مبانی دینی آن  شی، ادبی و موسیقایی گرایش        گرایش دا سبت به هنرهای تجسمی، نمای سازگار بود. همچنین ن ها 

بر توانستند با تکیه  های پیش از اسالم و آراسته شدن به تعالیم اسالمی،     ندیشه خاصی یافتند. اساساً مسلمانان با جدا شدن از ا     
 های نبوی، هنر اسالمی را شکل دهند.افکار اسالمی و اندیشه

شه  شیعه با بیان چارچوب    از طرفی قرآن با بیان مبانی و اندی سی، و از طرف دیگر پیامبر و امامان  سا ضی از  های ا های بع
ای را هموار کردند تا اندیشمندان دینی و سپس مردم بتوانند با تکیه   ماری که در زمان آنان مطرح بود، جادهمسائل هنری و مع 

 های متفاوت اظهار نظر کنند.بر مبانی دینی، در عرصه
سالمی، با تکیه   صه  عالمان دینی نیز در طول تاریخ ا ستخراج آرای دینی در عر ستند،   های متفاوت، توانبر اجتهاد دینی و ا

سالمی را در زمینه  سنت بیان کنند. از این نگرش ا سالمی و امثال    های متفاوت، از قرآن و  سالمی، معماری ا رو منظور از هنر ا
طور تفصیلی و با بیان حقایق کلی و اساسی، بستر     آن به این معنا است که دین با بیان نگرش خود پیرامون بعضی از هنرها به   

که مسلمانان در هریک از عناصر و   طوریآفریند، بهگی خاص اسالمی را درباره هنرها و معماری می ایجاد سبک زند  و زمینه
 ها متمایز شدند.های تمدن و فرهنت، جهت خود را پیدا کرده و از دیگر تمدنمؤلفه

است که در ذهن و  بررسی آثار هنر و معماری پس از دوران اسالمی و تطبیق آن با دوران پیش از اسالم حاکی از تفاوتی    
ست و این تفاوت  شکل گرفته        فکر هنرمندان به وجود آمده ا سالمی  سالم، تحت تأثیر مبانی ا شیوه هنری بعد از ا سبک و  در 

شی به          سیم کنند یا در نقا صویری از خداوند را تر ساجد، ت سلمان به خود اجازه ندادند تا در م ست. به طوری که هنرمندان م ا
 .نگاری بپردازندبرهنه

تردید میان هنر، قرآن، حدیث، فقه و عرفان در تاریخ تمدن اسدددالمی ارتباطی وجود دارد. هنرمندان و اندیشدددمندان               بی
صه  سالمی عالوه بر این عر شته های مختلت علوم ا ستی  که با یکدیگر ارتباط و تعامل دا اند، همچنین خود در علوم متفاوت د

شتند، به  سان در    طوریدا شنوی شته   که بهترین خو سالمی، گرایش عرفانی و حدیثی دا شان تحت تاثیر مبانی   فرهنت ا و نقا
شدددد، طور کلی هنرمندان مسدددلمان تحت تأثیر فقه، به هنرهایی که از دیدگاه تعالیم فقهی حرام شدددمرده میعرفانی بودند. به

 پرداختند.نمی

 تعریف هنر اسالمی

 نگرش یا تعریف فرق نهاد:ای از منظر اسالم باید میان دو در تعریف هر پدیده
 . نگرش اسالم یا تعریف پیشینی،1
 . نگرش تمدن اسالمی یا تعریف پسینی.2
سینی می    به شینی و پ شیوه پی شینی،     طور متعارف به دو  شیوه پی صطالح پرداخت؛ منظور از  توان به تعریف یک مفهوم یا ا
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سنت را درباره زیبایی و هنرها با تکیه   های دینی و با توجه به آیات و روایات مورد توجه قرار  آموزهبر یعنی نگرش قرآن و 
که نیازی به بررسدی تاریخی باشدد، به تعریف آرمانی دین درباره یک پدیده پرداخته   که در این شدیوه بدون آن طوریدهیم. به

 شود.می
گیرد؛ برای مثال قرار میدر شددیوه پسددینی نگرش به مسدد له در روند تاریخی، بسددتر واقعی و آزمون خارجی مورد توجه 

های هنر که چه مقدار از خصوصیت  شود و نیز این ها و عناصر هنر در دوره سلجوقی، ایلخانی، صفوی و... بررسی می    ویژگی
 ها شکوفا و متأثر از مبانی اسالمی بوده است.اسالمی در این دوره

صلی دین یعنی     س له، نگرش منابع ا سالم درباره یک م ست. با توجه به      منظور از نگرش ا ضوع ا سنت درباره مو کتاب و 
که منابع دینی درباره یک هنر چه نظری دارد؛ اما گاه منظور از اسدددالم، تمدن اسدددالمی و دورانی اسدددت که اسدددالم در          این

 گیرد.های اسالمی شکل میسرزمین
سالم پیرامون هنر الزم است تا نخست پیش از بررسی وضعیت هنر در         میان مسلمانان و در تاریخ   در پرسش از نگرش ا

ست     سنت را درباره معماری و هنر بدانیم. زیرا واکاوی و ج سالمی، نگرش قرآن و  وجو در منابع و متون دینی همچون  تمدن ا
 .(Grabar, 2001, p,162ترین رویکرد است )قرآن و حدیث برای فهم نگرش اسالم نسبت به هنرها مناسب

سنت سپس با علم به این  سالمی را مورد        که قرآن و  سالمی یا دوران ا شی دارد، تاریخ تمدن ا س له چه نگر درباره یک م
سنن اجتماعی، مردم،      توجه قرار دهیم؛ زیرا مؤلفه ست، جغرافیا، آداب و  سیا صر تمدنی همچون  زبان، تاریخ و مانند  ها و عنا

( و 44، ص1391لت داشددتند )موسددوی، گیری فرهنت و تمدن اسددالمی دخاها، در خلق آثار هنر و معماری و در شددکلآن
 (.226، ص1383شود )برند، ماهیت هنر اسالمی از ارتباط میان این عناصر و تعالیم دینی ناشی می

سینی مقدم بوده و همواره اولویت دارد؛ زیرا برای مثال وقتی از ما درباره         سبت به تعریف پ شینی ن ست تعریف پی گفتنی ا
شروبات     سالم پیرامون م سیده می نگرش ا سالمی بپردازیم.      شود، نمی الکلی پر س له در تمدن ا سی این م توانیم در ابتدا به برر

دهیم و سددپس رویکرد مسددلمانان را درباره  بلکه مجبوریم نخسددت نگرش تعالیم دینی را در قرآن و سددنت مورد توجه قرار 
شود  که به کدامین کار هنری، اثر اسالمی گفته می  شود دهیم. به همین صورت وقتی از ما پرسیده می  مس له مورد قضاوت قرار   

شکل  شمرده می     و آیا کلیه آثار  سالمی  صادیق هنر ا سالمی، از م جا  توانیم در اینشود یا خیر، نمی گرفته در فرهنت و تمدن ا
 برای پاسخ به این پرسش، هنر اسالمی را از منظر تاریخ تمدن اسالمی مورد دقت نظر قرار دهیم.

 له نیز باید در قدم نخست و بنا به تعریفی پیشینی، نگرش اسالم را درباره هنرهای مجاز و مشروع مورد توجه     در این مس 
ساس، قبل از آن     شی درباره هنر و معماری دارد. بر این ا سنت چه نگر که کلیه آثار هنر و معماری  قرار دهیم و ببینیم قرآن و 

س     سالمی بدانیم، باید بر ا صادیق هنر ا سالم، زاویه دید، مبنا و نگرش آموزه  را از م صلی ا های دین را درباره هنر و اس منابع ا
 معماری جویا شویم.

های دینی سازگار است، از مصادیق هنر اسالمی دانسته و اثرهایی را ها و هدفسپس در مرحله دوم، هنری را که با مالک
سالمی به مع      شد، از قلمرو هنر ا سازگار نبا سازیم. در واقع بعد از این   که با مبانی دینی  سالم خارج  که  نای هنر مورد تأیید ا

شد، در قدم دوم می        شینی تعیین  سالمی و تعریف پی صلی ا ساس منابع ا سالمی به قلمرو هنرها بر ا عنوان  توان از تاریخ تمدن ا
 تعریف پسینی کمک گرفت و آثار به وجود آمده توسط مسلمانان را ارزیابی کرد.

س  صه درواقع تمدن ا سیع المی عر شکل         ای و سلمانان  سط م سالمی و تو ست و هرچیزی که در تاریخ تمدن ا سالم ا تر از ا
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سنت را درباره         می س له، نخست باید نگرش قرآن و  سالمی بودن یک م سالمی برخوردار نیست. برای درک ا گیرد، از عنوان ا
کند تا قلمرو و بسددتر ار هنر اسددالمی به ما کمک میبندی آثعنوان تعریفی پسددینی در تقسددیمآن جویا شددد. تمدن اسددالمی به

تواند قلمرو هنر اسالمی را تعیین کند  صورت مستقل نمی  فرهنگی آثار هنری توسط مسلمانان را مورد بررسی قرار دهیم اما به   
 شود.و به ما بگوید چه چیزی هنر اسالمی شمرده می

سالمی موجب می    سی تاریخ تمدن ا شکل   چه رشود تا هر آن برر سالمی  شاخص ا که در تمدن ا سالمی  گرفته و از  های ا
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.
هیچ تمدنی نتوانسته خود را از بقایای گذشته رها کند و تمام عناصر آن برآمده     تفاوت اسالم با تمدن اسالمی این است که   

شه،     شد )عکا سالمی گاه با زیاده   (، چه44، ص1380از روح خالص تعالیم دینی با سا تمدن ا صه برخی از   رویب هایی در عر
های هنر ها را از مصداق توان آناما نمیهنرها مواجه بوده که شاید بتوان گفت آن آثار در تمدن اسالمی به وجود آمده است،    

 (.45، ص1391اسالمی دانست )موسوی، 

 گانههنر در فقه مذاهب پنج

تردید در تاریخ تمدن اسدددالمی ارتباطی میان هنر، قرآن، حدیث، فقه، عرفان و... وجود دارد. هنرمندان و اندیشدددمندان                بی
صه  سالمی، عالوه بر ارتباط و تع عر طوری که امل با یکدیگر، همچنین خود از علوم مختلف آگاه بودند؛ بههای متفاوت علوم ا

، یا نقاشان تحت تأثیر مبانی عرفانی بودند. هنرمندان  بهترین خوشنویسان در فرهنت اسالمی، گرایش عرفانی و حدیثی داشته    
 رداختند.پشد، نمیمسلمان تحت تأثیر فقه، به هنرهایی که از دیدگاه تعالیم فقهی حرام شمرده می

شتراک دارند؛      گانه از مباحث هنری به گونهدر فقه هریک از مذاهب پنج سیاری از آراء با یکدیگر ا شده که در ب ای بحث 
سددازی، نقاشددی، های فقهی مذاهب درباره مجسددمههایی جزئی با هم دارند. برای نمونه نظریهالبته در برخی از موارد، تفاوت

 ها وجود ندارد.یکدیگر است و تفاوت چشمگیری میان آن هنرهای حرام و حالل، نزدیک به
ست با وجود آن  ها به چه بیش از این بحثهایی درباره فقه هنر وجود دارد، اما آنگانه، بحثکه در فقه مذاهب پنجگفتنی ا

د؛ زیرا پیروان مذاهب کننجا زندگی میهایی است که پیروان این مذاهب در آنکند، آثار فرهنگی و تمدنی سرزمینما کمک می
تواند در شناخت نگرش ها میاند که مطالعه و بررسی آندر طول تاریخ براساس فکر و نگرش خود، آثاری را در تمدن آفریده

 این مذاهب پیرامون هنر به ما کمک زیادی بکند.
و تصددویرگری نظرهای  سددازی، نقاشددیاز نظر فقهی میان مذاهب اهل سددنت درباره انواع هنرها ازجمله مجسددمه هرچند

؛ جباران،  17-26، صددص1390گانه نظرات خاصددی درباره هنرها دارند )اعرافی، متفاوتی وجود دارد و هریک از مذاهب پنج
های های فقهی، هنر در طول تاریخ فرهنت و تمدن اسدددالمی در کلیه سدددرزمین(، اما جدای از بحث84-78، صدددص1383

سالمی با مذاهب متفاوت، موجب آفرین  سرزمین   ا ست. در تمام  شده ا شافعی،    ش آثار هنری  شیعی،  سالمی که از پیروان  های ا
 شود.اند، آثار هنری دیده میحنفی، حنبلی و مالکی بوده

ها زندگی های متفاوت در آنقاره هند که مسلمانان با مذهب یک از کشورهای اسالمی از شمال آفریقا تا شبه    در واقع هیچ
له ممالک در مصر و شمال آفریقا از پیروان مذهب حنفی بودند که   طور مثال سلس  است. به  ار هنری نبودهکردند، خالی از آثمی
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ها فاطمیان شددیعی که در همین کشددورها  گونه که قبل از آنبه آفرینش آثار هنریِ زیادی در این کشددورها دسددت زدند؛ همان
مختار مثل صفاریان،  های خودسلسله سلجوقیان و بعضی از سلسله  جای گذاشتند. همچنین حاکم بودند، آثار زیادی از خود به

بویه،  ها حاکمان دیلمی، آلاند و در کنار آنغزنویان، سامانیان در ایران، یا حاکمان تیموری و عثمانی از پیروان اهل سنت بوده
 اند.صفوی و قاجار شیعه بوده
سرزمین  سالمی متعلق به تاریخ فره بنابراین هنر  شکل     های ا سنت در  ست و همه مذاهب اهل  سالمی ا گیری نت و تمدن ا

توان نام برد که در طول تاریخ تمدن اسددالمی، کم یا زیاد، به مسدد له هنر یک از این مذاهب را نمیاند. هیچآن دخالت داشددته
 (.116-95، صص1، ج 1387توجه نکرده و آثاری به یادگار نگذاشته باشند )پمپ، 

 رو و حدود مشروع هنر اسالمیعلم فقه بيانگر قلم

شرع می       ست که به رفتار و عمل مؤمنان و تکلیف آنان در برابر  سالمی ا سالمی ازجمله علوم ا شرعی  فقه ا پردازد و تکلیف 
 کند.های شخصی و جمعی را مشخص میهریک از اعمال انسان در عرصه عبادات و معامالت یا عرصه

ستقیم   در زمان  سالم)ص( مردم م شان می پیامبر ا سیدند. در قرن اً احکام را از ای شوایان دینی این کار را بر  های اولیه پر پی
شتند،  شان و  اما  عهده دا ستقیم عهده   پس از قرون اولیه، فقها بهپس از وفات ای سخ به  دار صورت م سش پا های مردم در پر

 باره شدند. این
ساس این  سان  برا سالمی به رفتار ان شریعت یا فقه صورت    داری بهدهد، نخستین عرصه دین  اهمیت میها که تعالیم ا وسیله 

دیگر شریعت و آداب دینی، نخستین سطح از     عبارتشود؛ به پذیرد و در آن مقرراتی برای هدایت و کنترل رفتارها وضع می می
مواره درباره هنرهایی همچون  داری را برای مسددلمانان به همراه دارد. برای نمونه فقهای بزرد در طول تاریخ اسددالم ه  دین

ها  های فقهی خود درباره این موضوعاند و در کالسهایی فقهی نوشتهسازی، تصویرگری، نقاشی، موسیقی و غیره کتابمجسمه
شخص می      اند. توسخن گفته  سلمانان م سالمی این کارکرد را دارد که برای م سالمی به هنر در فرهنت ا کند که قلمرو  جه فقه ا

 یک از هنرها از دیدگاه اسالم ممنوع است.حالل در اسالم را تشخیص دهند و بدانند که کدام هنرهای
ها دوره میانه هنر اسالمی است.   هنرهای اسالمی در تاریخ تمدن اسالمی سه دوره مهم را پشت سر گذاشته که یکی از آن      

صفویان در تا    شامل حکومت ایلخانان، تیموریان، گورکانیان و  سالمی می این دوره  شود که الهیات عرفانی بر این   ریخ تمدن ا
 (.13-14، صص1368؛ آملی، 7-8، صص1377بخش حاکم بوده )کربن، 

های متفاوت فرهنت اسالمی، از جمله هنر، تنها فقه نبوده، بلکه اصول اعتقادی، عرفان و   گفتنی است روح حاکم بر عرصه  
ست؛ به     شته ا سالمی نفوذ دا شتری از     ای که در این دوره منطقةونهگحکمت نیز در جوامع ا شتر بوده و هنرهای بی الفراغ هنر بی

شده   شروع برخوردار  شروعیت و حلیت فقهی     قلمرو مجاز و م شد تا م صفویه به بعد، حاکمیت نگاه فقهی موجب  اند. از دوره 
 تر شود.ی شفافدر هنرها مورد توجه بیشتری قرار بگرید و مرز میان فقه شیعی با فقه دیگر مذاهب اسالم

ساس  ست و همه دین    عنوان یکی از عمومیعلم فقه به ا سنت ا سالمی، قرآن و  ستند. از  ترین علوم ا داران به آن نیازمند ه
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           آن

-19، صص1366اند )آرام، های فقهی هنر پرداختهرو فقهای بزرد در تاریخ تمدن اسالمی، به بحثپردازد؛ از اینمعماری می
18.) 

گیری آثار هنری، های نظری هنر و شرایط شکل  شناسانه دارد و به بحث  هایی که ماهیت هنری و زیباییعلم فقه به پرسش 
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پردازد. برای فقیه ر اسالمی چیست، یا سواالتی نظیر آن، نمیکه زیبایی چیست، منشأ اثر هنری و شرایط تحقق هنمبنی بر این 
 نکته مهم این است که آیا خلق اثر هنری، تجارت یا نگهداری آثار هنری، حرام هست یا حالل؟  

شرایط و ماهیت زیبایی برای فقیه بیش از آن سلمان          که  شد، عمل و تکلیف هنرمند م شته با سالمی اهمیت دا سانه هنر ا شنا
ارد. بنابراین کمک فقه به پژوهشددگر هنر اسددالمی این اسددت که قلمرو حرمت و حل یت را برای هنرمندان مسددلمان   اهمیت د

 پردازد که از دیدگاه اسالم جایز و مشروع است.هایی میمشخص کرده و به بیان هنر
های انسان در متون دینی است، اما به تبیین اصول و    های مشروع و حالل از فعالیت دار کشف مرزها و چارچوب فقه عهده

چه که از حلیت فقهی برخوردار نیسددت، از قلمرو هنر اسددالمی   پردازد. در واقع فقه هر آنروش خلق آثار هنر اسددالمی نمی
سلبی نیز کمک می خارج می صداق   کند تکند. دیدگاه  شخیص دهیم چه چیزی از م ست. اما از دیدگاه     ا ت سالمی نی های هنر ا

های  نیاز از تالش پژوهشگران هنر و استفاده از دیگر گستره   های آن در فرم و تکنیک بیایجابی، تعریف هنر اسالمی و ویژگی 
 دینی نیست.  

ست.      سالمی ا شریعت، آغاز خلق اثر هنر ا سلمان آن درواقع وفاداری یک اثر هنری به  که فهمید قلمرو مجاز گاه هنرمند م
های پیشینی از   تواند در شناخت ویژگی برای فعالیت او چیست، به قدم نخست هنر اسالمی رسیده است؛ بنابراین فقه اوالً می      

سی و ارزیابی هنر در تار          سالمی، که به معنای برر سینی از هنر ا شناخت پ سالمی به ما کمک کند و ثانیًا در  یخ تمدن  هنر ا
 اسالمی است، مفید باشد.

شود تا یک اثر از  هایی برآمده از سنت اسالمی است که موجب می   اما عنصر اصلی در شناخت هنر اسالمی، وجود ویژگی    
 های آن نیست.های هنر اسالمی باشد. تبیین حکم فقهی یک پدیده یا یک اثر هنری به معنای شناخت ویژگیمصداق

های غربی نقاشی کند و فقه نیز مخالف با سبک و شیوه    مروزه یک نقاش مسلمان براساس سبک   برای نمونه ممکن است ا 
های هنر اسالمی است. مثالی دیگر، برای فقیه این    توان گفت که اثر یا سبک او از مصداق  صرف این جواز نمی او نباشد، اما به 

 دودیت ارز؟ یا اقتصاد آزاد بهتر است یا اقتصاد دولتی؟مس له مطرح نیست که آیا در نظام پولی آزادی ارز بهتر است یا مح
کنند و فقه دنبال می -شده توسط فقه اقتصادی   های مطرحبر چارچوبالبته با تکیه  –های اقتصادی را اقتصاددان   سیاست  

یم که علم فقه ها نیست. درواقع باید قلمرو و حریم علم فقه را مشخص کنیم و تصور نداشته باش     متصدی پاسخ به این پرسش   
 های ما در حوزه اقتصاد اسالمی یا هنر اسالمی پاسخ دهد.باید به تمام پرسش

هایی است تا مرز میان هنر اسالمی را با هنر بیزانسی، مسیحی یا سکوالر مشخص       در تعریف هنر اسالمی نیاز به شاخص  
ند. نمی        یان ک باره هنرها ب به معنی    توان گفت مخالف ن  کرده و دیدگاه اسدددالم را در بانی اسدددالمی،  با م از  »کردن هر اثری 

 آن است.« های هنر اسالمی بودنمصداق
های خاص و مشترک از حیث فرم و محتواست که برآمده از متون دینی باشد و بر اساس     هنر اسالمی مبتنی بر آن ویژگی 

شده باشد. ازجمله این    های اسالمی تکرار و بسامد استفاده آن توسط مسلمانان، جزء فرهنت، سنت همیشگی و رایج سرزمین       
نگاری و  توان محوریت توحید و کعبه، نفی شدددرک، یادآوری خداوند، نفی ظلم و سدددتم، نفی برهنه        عناصدددر در محتوا می 

دسدددت آثار هنری، بیان حقایق اعتقادی و اخالقی، نفی جنبه تغزلی و لهوی و امثال        زدایی به نگاری، جنبه تذکر و عفت    هرزه
شار آن شکل   ها ا صر به  سلوب خاص در هنرها می ه کرد که این عنا ای از  انجامد. به همین جهت پارهگیری فرم، الگو، فن و ا

اندیشدددمندان بر این باورند که فقیهان پیش از تبیین نگرش فقهی درباره هنرها، نیازمند پژوهش و اسدددتخراج نگرش تعالیم             
 ی درباره زیبایی و هنر هستند.شناسی اسالمی و بیان آرای کالماسالمی درباره جمال
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 های محتوایی هنر اسالمیقرآن بيانگر ویژگی

سلبی هنرها پرداخت، باید برای بیان جنبه که علم فقه به بیان جنبهبعد از آن سالمی چه  های ایجابی هنرها و اینهای  که هنر ا
صیت    صو سنت          خ سالمی از قرآن و  سب معارف ا شد، به دنبال ک شته با رفت. خداوند در قرآن برای هنر چهار هایی باید دا

سالمی را بیان می  صیت   ویژگی یادکرده که چارچوب و محتوای هنر ا صو شروع  کند. این خ ها فراتر از بیان حدود و قلمرو م
های هنر اسالمی است که در تبیین هندسه و منظومه فکری مسلمانان در     هنرها توسط فقه، تبیینی استوار از وضعیت و ویژگی   

سالمی و بیان عناصر مشترک هنرها، به آنان کمک می    تعریف کند. خداوند در این سوره شاعران را به دو دسته خوب و    هنر ا
 کند:بد تقسیم می

اند؟ و سددخنانی ها در هر وادی سددرگردانبینی آنکنند، آیا نمیشدداعران کسددانی هسددتند که گمراهان از آنان پیروی می 
سته انجام می    کها عمل نمیگویند که به آنمی شای سانی که ایمان آورده و کارهای  سیار یاد می نند، مگر ک کنند دهند و خدا را ب

 iiگیرند.[خیزند ]و از شعر در این راه کمک میشوند، به دفاع از خویشتن برمیکه مورد ستم واقع میو به هنگامی
شنیدن ابتدای آیه در مذمت شعرا، با چشم گریان     منثور نقل شده است که بعضی از شاعران مومن پس از      در روایتی از درّ

دانسددتند. این امر باعث شددد تا بقیه آیه درباره جدا کردن شدداعران مومن از  شددده میخدمت پیامبر رسددیدند و خود را هالک
شود    صص 15، ج1376)طباطبایی،  شاعران گمراه نازل  صیت زیر،       519-518،  صو شعر را با چهار خ (. در واقع این آیه، 

 داند:ب و درست میمطلو
 . ایمان1
 . نیکوکاری2
 . یادآوری دائمی خداوند3

 ستیزی. استفاده از هنر برای ظلم4

خواستند با نسبت دادن شاعرانگی به پیامبر، ارزش قرآن را به اندازه شعر کاهش دهند. این امر موجب شد تا       مشرکان می 
دهد. در واقع  دادند، پاسخ  یی که مشرکان به پیامبر اکرم)ص( نسبت می  هاخداوند به تمایز میان وحی و شعر بپردازد و به اتهام 

شد.                شعرا تکذیب  سوره  شاعرانگی در  سبت دادن قرآن و پیامبر اکرم)ص( به  ست، اما ن شعر ذاتًا امر منفور و مردودی نی
قیقت باشد، نیست؛ زیرا    گوید ما به حضرت محمد)ص( شعر یاد ندادیم و شاعری شایسته کسی که در مقام بیان ح      خداوند می

 iiiکه وحی بیان حقایق ثابت آسمانی است.شعر، بیان امر تخیلی و عاطفی است، درحالی
شاعران یا به تعبیر دیگر،     ها و ویژگیها با ذکر قیدخداوند در این آیه ست و  شاعران ذکر کرده ا هایی، نظر خود را درباره 

سیم می    سته تق سته اول هنرمندان را به دود شعر و هنر خود ترویج     هایی که دروغآن کند. د ستند و خالف حقیقت را با  گو ه
 سرایند )هیمان(. هدف و بدون تأمل درباره حق و باطل و بدون فکر و اندیشه درباره هرچیزی شعر میکنند، بیمی

شعر به در واقع با توجه به این سبت به خوب     که  ست و ن ساس و عواطف ا ست،  تنهایی نوعی برانگیختگی اح و بد خنثی ا
های عاطفی، بدون وفاداری به برای شاعران مهم نبود که برای حق یا برای باطل شعر بسرایند و شعرشان صرفًا بر اثر هیجان       

،  15، ج1362؛ مکارم شیرازی،  508، ص15، ج1376منطق و استدالل، در خدمت امور بیهوده قرار داشت )عالمه طباطبایی،   
کردند و هدف آنان از خلق اثر هنری این نبود که به توصددیف و ترویج حقیقت گفتند، عمل نمیمی چهعالوه به آن(. به404ص

 بپردازند.
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ها به های بعدی استثنا کرده و از آن کننده قرار داشتند؛ شاعرانی که خداوند آنان را در آیه  دسته دوم در برابر شاعران گمراه  
شاعران، مومنانی بو    ست. این  صالح نیکی یاد کرده ا ستند و فراوان خدا را یاد می  دند که اهل ایمان و عمل  شان  ه کنند. هنر

شان برای دفاع از          برآمده از توهم، دروغ، بی شعر سته اول، از  ست و برخالف د شناخت حق و باطل نی سرگردانی در  هدفی و 
ها گرفته و از آن در مسیر پرورش و  کردند. در واقع این دسته دوم، هنر را در خدمت خوبی حقیقت و بیان حکمت استفاده می 

 کردند.ها و آشنایی مردم با حقیقت و ذات پروردگار استفاده میتربیت انسان
رسد، شایستگی تسری به دیگر هنرها را دارد. از دیدگاه قرآن، هنرمندان در     بندی دوگانه از شاعران به نظر می این تقسیم 

ستند؛ یا از   هر هنری سته خارج نی ساس،  از این دود ستفاده می     اح ست ا سیر حق و در کنند و یا  تخیل و عواطف خویش در م
ست به خدمت می    سیر باطل و نادر صفت مذکور را   آن را در م گیرند. به همین جهت قرآن برای هنرمندان مورد تأیید، چهار 

بر این معارف توانیم با تکیه ما می تواند بیانیه قرآن درباره همه هنرمندان و در همه هنرها باشددد.ها میبیان کرد و این صددفت
 های هنرهای اسالمی از جهت فرم و محتوا بپردازیم.به تبیین ویژگی -فراتر از فقه -الهی

 گيرینتيجه

شکل      سط علم فقه،  شرعی تو شگران و هنرمندان      در واقع پس از تبیین قلمرو  شش پژوه سالمی نیازمند کو گیری آثار هنر ا
ها برای آفرینش آثار هنر اسالمی باید به  های مشترک هنر اسالمی بپردازند. آن  به کشف خصوصیت   مسلمانی است که بتوانند   

های ها اثر هنرمند مسلمان را از دیگر سنت  ها و سنت اسالمی باشند که بتوان توسط آن    هایی از آموزهدنبال عناصر و ویژگی 
 هنری جدا کرد.

شود، بلکه تنها میزان و  زشکی یا فقه اقتصادی انسان پزشک و اقتصاددان نمی      طور که با علم به احکام فقه پبنابراین همان
شود، فقه هنر  که با فقه اقتصادی، اقتصاد اسالمی تبیین نمی   شود یا این چارچوب حالل و مجاز در پزشکی و اقتصاد معین می  

ها آن های هنر اسالمی و اتخاذ اصول و مبانیچنین است و ما عالوه بر قلمرو مشروع و مجاز هنر نیازمند تبیین ویژگی نیز این
 بر اساس متون دینی هستیم که بیان این امر بر عهده علم فقه نیست.

کند اما برای بیان جنبه ایجابی هنر اسدددالمی باید به دنبال دیگر معارف            بنابراین علم فقه جنبه سدددلبی هنرها را بیان می     
سالمی رفت که لزوماً در قلمرو علم فقه   ست که تنها بر بخشی از آثار هنری      قرار نمیا صطالحی ا سالمی ا گیرد. در واقع هنر ا

 شود.قابل صدق است و لزوماً بر هر اثر هنری مشروع و مجاز اطالق نمی
در آثار هنر  -ازنظر فرم و محتوا –های مشددترک فرد بودن هنر اسددالمی، نیازمند بیان ویژگیهمتایی و منحصددربهبرای بی

سالمی ب  ستیم؛ ویژگی     ا سنت ه ساس کتاب و  سرزمین ر ا سنت هنری      هایی که در همه  شد و یک  سالمی موجود با های ا
 فرد را در تاریخ فرهنت و تمدن اسالمی بیافریند.همتا و منحصربهیکپارچه، بی

 منابع:

 ، تهران: سروش.علم در اسالم(، 1366. آرام، احمد )1
، تصحیح هانری کربن و عثمان یحیی، ترجمه سیدجواد طباطبایی، االنواررار و منبعاالسجامع(، 1368. آملی، حیدر بن علی )2



 جایگاه علم فقه در شناخت هنر اسالمی

 انتشارات علمی و فرهنگی. تهران:
 ، قم: موسسه اشراق و عرفان.مجسمه و نقاشی(، 1390علیرضا ) . اعرافی،3
 الفکر االسالمی.، قم: مجمعالمکاسب (،1380. انصاری، مرتضی )4
 فر، تهران: موسسه مطالعات هنر اسالمی.، ترجمه مهناز شایستههنر اسالمی(، 1383. برند، باربارا )5
 ، زیر نظر سیروس پرهام، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.سیری در هنر ایران(، 1387آرتور و فیلیس اکرمن ) . پوپ،6
 .هشگاه فرهنت و هنر اسالمیتهران: پژو صورتگری در اسالم، (،1383. جباران، محمدرضا )7
سم ) 8 سائل الحالل و الحرام  شرائع ق(، 1431. حلی، ابوالقا سالم فی م شیرازی، قم: الفقاهه، چاپ     اال سینی ال صادق الح ، تعلیق 

 سوم.
 مهر.، ترجمه غالمرضا تهامی، تهران: نشر سورهنگارگری اسالمی(، 1380. عکاشه، ثروت)9

 .، ترجمه سید جواد طباطبایی، تهران: کویر، چاپ دوملسفه اسالمیتاریخ ف(، 1377. کربن، هانری )10
، ترجمه محمدباقر موسددوی همدانی، تهران: بنیاد فکر عالمه طباطبایی، تفسددیر المیزان(، 1376. طباطبایی، محمدحسددین )11
 .15پنجم، جپ چا
 ، تهران: دارالکتب االسالمیه.تفسیر نمونه(، 1362. مکارم شیرازی، ناصر )12
 ، قددم:شددددندداسددددی هددنددر اسددددالمددی درآمدددی بددر روش(، 1391. مددوسددددوی گددیددالنددی، سددددیدددرضددددی) 13

 نشر ادیان.
سن ) 14 سالم    (، 1384. نجفی، محمدح شرائع اال شرح  سالمیه،   جواهر الکالم فی  صحیح علی آخوندی، تهران: دارالکتب اال ، ت

 .چاپ یازدهم
15. Grabar, Oleg (2001), "Art and Architecture in quran" in Encyclopedia of the Quran, G.E Jane 

Dammen MacAulisse (Ed), London: Brill. 
 
 

 ها:یادداشت

 

i.  ست سنت      مؤلف درباره مالزمه میان فرم و محتوا با فرمالی سون و  سکی، یاکوب شکلوف شوان،   هایی همچون  گرایانی همچون 
کند و هر محتوایی  که محتوا چارچوب فرم، فن و الگوهای هنری را تعیین میعقیده اسددت، مبنی بر اینبورکهارت و نصددر هم

ست و قابل      صی ا صوری خا صت و مجال دیگری را         بیان با هردارای زبان  سخن فر صیلی این  ست. بیان تف زبان و فرمی نی
 طلبد و شایسته این مقام نیست.می

ii.     شعرا، آیه شعراء یتبعهم الغاوون ألم تر أنهم فی کل واد یهیمون و أنهم یقولون ما الیفعلون إال الذین آمنوا و   » 223سوره  وال
 .«عملوا الصالحات و ذکروا اهلل کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون... 

iii. و ما عل مْناه الشددعرو و ما » اسددت: 69-70سددوره یس، آیات  کند،وحیانی را نفی میهای آیه دیگری که شددعر بودن آموزه
 «ینبغی له إن هو الْا ذکر و قرآنُ مبینُ لِیُنذِرَ من کان حیاً.

                                                           


