ذاتی و عرضی در احکام هنر؛
بحثی روششناختی
آیتالله سیدمصطفی محقق داماد ،عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران و استاد حوزه و دانشگاه.
هادی جهانگشای اباجلو ،دانشآموخته حوزه علمیه قم.

[[چکیده
در این مقاله ابتدا از اهمیت فقههای مضاف سخن گفتهشده است .با این تفاوت که در
این نوشتار فقه مضاف با روشهای جدید منابع فقهی بازخوانی شده است؛ با این شرط که
بازخوانی صورت گرفته مالزمهای با ویران کردن تراث ندارد .این روش نوین در ادبیات سابق
فقهی شیعه مرسوم نبوده است .برای نمونه در این روش برخی از عامها را با مخصصهای
ً
بشری ،تخصیص میزنیم و با استفاده از مخصصی که آن مخصص کامال قابل تأویل و تفسیر
است عام را تخصیص نمیزنیم و به عام عمل میکنیم تا به یک نظریه خالف انسانی ،مرتکب
نشویم .در ادامه تفاوت این روش با نگاه عرفی کردن فقه بیان میشود .آن عرفی سازی که از
آن احتراز میشود واگذاشتن َاتم و اکمل معیار به دست عرف و تعطیلی کامل عقل است.
درنهایت اثبات میشود که این متدد ،روشی جدید در نگاه به منابع فقهی است و تفاوتهای
عمده با عرفی کردن فقه دارد.
پرداختن به جایگاه ویژه هنر در جامعه بشری و اثبات حادث نبودن این مسئله دیگر موضوع
طرحشده در این مقاله است .به باور نویسنده هنر موجود ،همان هنر قدیم است که فقط الوان
هنری آن تغییریافته است .کلیت هنر یک بحث تاریخی است و اختصاص به زمان خاصی
ندارد .عمر هنر به عمر بشر ارتباط دارد .فقیه در این روش ،وقتی به منابع مراجعه میکند و دقت
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ً
مضاعف کرده و جزئیتر به مسئله نگاه میکند به این میرسد که این مسائل اصال با ذات هنر
ارتباطی ندارد .جدا کردن عرضیات از ذاتیات در فقه هنر از دیگر بایستههای فقههنر در این
روش است که فقیه نو پرداز باید مجدد تراث را بازپژوهی کند.
در این مقاله نمونههایی از مصادیق هنری را مجدد بررسی خواهیم کرد تا ضرورت این روش
و نتایج متفاوت آن گفته شود .در حقیقت کسی که حکم را به سمت ذات میبرد باید برای
ذاتی بودن آن دلیل اقامه کند .در مجسمهسازی اگر در کنار اتفاقات و حوادث تاریخی ،ادله را
بازخوانی کنیم به این خواهیم رسید که مجسمهسازی ازآنجهت که در قالب پرستش ،نوعی
شرک بوده و این هنر بهنوعی جوار ترویج شرک بوده است ،حکم حرمت را به خود گرفته است.
حال در زمان حاضر ،مجسمهسازی که هیچ ربطی به شرک و بتپرستی ندارد به دلیل تغییر
موضوع باید حکمش نیز عوض شود ،چراکه حکم آن عرضی بوده است.
جدا کردن ذاتیات را از عرضیات ،بسیاری از مشکالت را در ُبعد هنر حل میکند .بیان
علت و حکمت حکم از مسائلی است که در آن با تمسک به حکمت موضوعی ،حکم را
ً
میدهند .حال اگر حکمت (نه علت) مسئلهای تغییر کند اصوال باید حکم نیز عوض شود .در
قسمت پایانی این نوشتار به این مسئله و چگونگی استنباط آن پرداختهشده است.
[[واژ گان کلیدی
فقه مضاف ،فقه هنر ،ذاتی ،عرضی ،حکمت حکم ،مصادیق هنر.
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[[مقدمه
گستره و قلمرو فقه زمانی آشکار میشود که به غایت آن پرداخته شود .برای رسیدن به
جواب باید به این سوال پاسخ دهیم که اساسأ فقه چه غایت و رسالتی را دنبال می کند؟ آیا
غایت فقه ،محدود به سعادت اخروی است یا دربردارنده سعادت دنیوی نیز است؟ آیا می
توان رسالت فقه را صرفا به حیات فردی محدود ساخت و یا می توان جامعه را نیز مکلف قرار
داد؟
آنچه مسلم است فقه رویکرد درون گرا محض و آخرت گرا صرف ندارد؛ به عبارت دیگر
فقه در ترسیم غایت خود نگاهی منفی و بدبینانه به زندگی دنیوی ندارد ،چرا که اساسا این نوع
نگرش را می توان در تعليمات و دستورات مسیحیت دید که همواره رهبانیت پیشگی و آخرت
گرایی همراه با دنیاگریزی را به دینداران توصیه می نماید (وبکر ،۱۳۷۱ ،ج  )۵۳ :۲بر این اساس
نه تنها فقه اسالمی صرفا رویکردی آخرت گرا ندارد ،بلکه بخش مهمی از دستورات آن پیرامون
تنظیم روابط و تعامالت حیات دنیوی انسان است تا حدی که برخی را به این گمان رسانده
که فقه را علمی کامال دنیوی تلقی کنند (سروش ،۱۳۷۵ ،ج  .)۱۳۸ :۷در اهمیت فقه همین
کفایت میکند که این علم از مهمترین تولیدات فکری مسلمانان در حوزه دانشهای علمی
است (فیرحی.)11 ،1393 ،
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[[بازخوانی منابع فقهی با حفظ روش
به طور کلی غایت فقه را می توان در دو ساحت فردی و اجتماعی تقسیم نمود که دو نوع
رویکرد خرد و کالن را به همراه خواهد داشت .این دو رویکرد در موضوع ،محمول ،حکم و روش
با یکدیگر دارای نقاط افتراق و اشتراک هستند.
شهید صدر میگوید ما مکتب را طراحی میکنیم -ترجمه مکتب را برخی با عنوان نظام
آوردهاند که البته تفاوت دارد -و در دل این مکتبی که دین طراحی میکند ،میتوان مدل
طراحی کرد .وقتی میخواهیم -با نظر به این تغییر و تحول در موضوع فقه که فرد به حاکمیت
تبدیل میشود -نظامی را طراحی کنیم ،الزم است تا گزینشهایی از ابواب مختلف فقه انجام
ٌ
شود و آن را مضاف الیه قرار دهیم.
به نظر میرسد فقههای مضاف باید تقسیمبندی کلی شود و فقههایی با اضافه خاص
که شاید مفادش در سابقه فقهی ما وجود داشته و مطالعه خاص میخواهد ،مجدد بازخوانی
و بازپژوهی شود .برای نمونه در حوزه فقه ارتباطات ،قسمتی از آن توسط فقه عبادات تأمین
میشود ،قسمتی دیگر از معامالت بالمعنی االعم گرفته میشود و بخشی نیز از معامالت
ً
ٌ
بالمعنی االخص .به این ترتیب مضاف الیهها و تقریبا تبویب و طراحی فقه سنتی و فردی
ً
ما کامال به هم میریزد و فقه نظامها شکل میگیرد .پس میتوان فقه مضاف را به این شکل
ٌ
تعریف کرد که« :فقهی است که مضاف الیه آن متناظر با ساختارهایی که در جامعه است
طراحی میشود و مسائلش از ابواب مختلف فقه گزینش میشود».
فقهاندیشان ،اعتقاد و اذعان دارند که مبانی و قواعد فقه مضاف چیزی جز فقه اصیل
جواهری نیست ،زیرا فقیه با نگاه به نیازهای روز ،شناسایی موضوعات و مسایل جدید،
تجمیع مسایل پراکنده در ابواب مختلف ،تفقه و پردازش عصری و ایجاد ابواب نوین فقهی،
گامی مبارک برای پاسخ ساختارمند فقه به نیازهای امروز و فردا برمیدارد 1.در این روش با بهره
از اصول سدید و قواعد قویم فقه جواهری موضوعات نوظهور را که گاه در گذشته نبوده یا بوده
 .1چراکـه فقهـا بـر ایـن بـاور هسـتند کـه تمـام مسـائل مـورد نیـاز انسـان بـرای زندگـی در آموزههـای اسلام آمـده اسـت بـرای نمونـه امـام خمینـی
بـر ایـن میگو ینـد[« :اسلام] مکتبـى اسـت کـه بـر خلاف مکتبهـاى غیـر توحیـدى ،در تمـام شـئون فـردى ،اجتماعـى ،مـادى ،معنـوى،
فرهنگـى ،سیاسـى ،نظامـى و اقتصـادى دخالـت و نظـارت دارد و از هیـچ نکتـه و لـو بسـیار ناچیـز کـه در تربیـت انسـان و جامعـه و پیشـرفت
مـادى و معنـوى نقـش دارد فروگـذار ننمـوده اسـت» (امـام خمینـی ،1389 ،ج  ،21ص .)402
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اما به گستره و فراگیری این روزگار نبوده را استقراء و احصاء نموده و با تدوین ابواب فقهی جدید
و اضافه فقه به علوم دیگر ،همچون ارتباطات ،تربیت ،مدیریت ،حکومت ،سیاست ،پزشکی
و ...ساحات آموزشی فراخ و فاخری برای رشد دانش و اندیشه فقهی ایجاد نماید و بدینگونه
تعالی درونی و نیز تعامل علمی با جامعه همعصر را رقم زند .برای نمونه درباره فقه محیطزیست
پژوهشهایی صورت گرفته است .پژوهشهایی که با این سبک ،در ادبیات فقهی ما نبوده
است (محقق داماد .)177 /1393 ،البته با بررسی و تأمل در تراث فقهی گذشتگان میتوان
نشانههایی از فقههای مضاف را در آنها پیدا کرد .برای نمونه در کتاب «احصاء العلوم» ،علوم
به هفت بخش علوم لسان ،علوم منطق ،علوم تعالی ،طبیعیات ،علوم مدنی و  ...تقسیم
میشود .نویسنده در همین کتاب علم مدنی را به دو بخش حکمت و فقه و هر یک از این دو
را به نظری و عملی تقسیم میکند که بخش فقه عملی آن به بحثهای فقه هنر بسیار نزدیک
است (فارابی.)40-118 :1996 ،
[[ضرورت و اهمیت فقه مضاف (فقه هنر)
مسائل زیادی در حوزه هنر مطرح است ،در حالیکه آنچه در فقه مطرح شده بیشتر به
صورت فروعات و در ابواب مختلف آمده است و درباره آنها با نگاه نظاممند ،کمتر پژوهش
شده است .از این رو ،در رویکرد فقهی به هنر ،باید نوع نگاه به موضوع و برداشت از ادله تعمیم
یافته و ناظر به مسائل اجتماعی نیز باشد .گفتنی است در تراث گذشته برخی بر این باور بودند
که کشف حکم برای فقیه اهمیت دارد و پرداختن به موضوع برای وی مهم نیست (انصاری،
.)131/1 :1411
نظاممند نگاه کردن به فقه به جای جزءنگری و حل مسأله ،موضوعی است که در
نظریهپردازی و نظامسازی مورد نیاز است .بیشک روش تئور ی پردازی با پاسخیابی مسائل
فردی در فقه متفاوت است و برای طراحی نظام هنر در اسالم باید فقه را به عنوان منبع و روش
دینی جامع برای زندگی بشری نگاه و به عرصه هنر ورود کنیم؛ هنری که بتواند تأمین کننده
ِ
اهداف دینی در زندگی مؤمنانه باشد؛ بنابراین باور به فقههای مضاف در زندگی جدید از

بدیهیات است و نیاز داریم بسیاری از مطالب گذشته را بازخوانی فقهی کنیم.
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[[بازپژوهی مسائل فقه
منظور از بازخوانی منابع فقه ،نگاه دوباره به منابع فقهی است؛ اما باید به این اصل باور
داشت که بازخوانی به معنای ویران کردن روش فقه جواهری نیست؛ باور به اصالت روش فقه
جواهری و حفظ روش آن از ملزومات پژوهشهای فقهی است .منظور از فقه جواهری ،فقهی
است که پیشینیان آن را بر مبانی محکم کتاب و سنت و توجه خاص به اقوال ،آراء و نظریات
علمای سلف پایهگذاری کردهاند (معرفت.)29 ،1376 ،
باید توجه داشت که فقههای مضاف جدید ،به این معنا نیست که روش فقه جواهری را
کنار بگذاریم؛ چون اجتهاد به معنای تفکر در رویدادهای جدید است و با این مالزمه ندارد که
روش قبل را کنار بگذاریم .بازخوانی هم به معنای این نیست که ما روش را ویران کنیم .فقه
شیعه روش خاص خود را دارد؛ این روش تالشی برای یافتن دلیل و ّ
حجت بر احکام شرعی
است تا با استفاده از کتاب ،سنت ،اجماع و منابع خاصی به آن استدال ل دست یابیم (نجفی،
 ،1421ج  ،۱ص  ۲۹۰ -۲۸۹و .)۳۲۰
سابقه تاریخی روش اجتهاد جواهری ،استنباطی  1400ساله است؛ اما در بسیاری موارد
میتوانیم در همین روش بازخوانی کنیم و با حفظ روش ،مالحظه جدیدی در چهارچوب داشته
باشیم؛ برای مثال میتوان عام را تخصیص زد یا مطلق را مقید کرد .در حقیقت با روش خاص
اجتهادی است که عام با مخصصی تخصیص میخورد و مطلق با مقیدی تقیید میخورد.
اگر جملهای مجمل است با مبینی از اجمال بیرون میآید .این ،قاعده ،اصل و روش است.
[[تخصیص عام
مخصصی که میتواند عام را تخصیص بزند چیست؟ در چه زمان میتوانیم از عام قرآن
دست برداریم؟ درباره این موضوع از گذشته تاکنون خیلی گفتگو شده است ،در تخصیص
عام کتاب با خاص کتاب و خاص خبر متواتر بین علما اختلفافی نیست و به آن معتقد
هستند (حسینی197 ،3 :1426 ،؛ زحیلی .)202 :1416 ،شیخ مفید در این باره بر این باور
است که عموم قرآن با عقل ،قرآن و خبر قطعی الصدور از معصوم تخصیص زده میشود
(مفید .)38 :1413 ،عدهای معتقدند که عام قرآن را با خبر واحد نمیتوانیم تخصیص بزنیم
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(همان؛ علمالهدی 284 :1376 ،و طوسی .)344 ،1 :1417 ،عدهای نیز در نقطه مقابل قرار
گرفته و بر این باور هستند که عام قرآن را با خبر واحد میتوان تخصیص زد (حلی144 :1404 ،؛
قمی.)38 :1378 ،
اگر این مسئله مطرح شود که باید در مسائل هامه به تفصیل قائل شویم؛ یعنی در مسائلی که
ما متهم به ضد حقوق بشر میشویم و با حق انسانی روبرو هستیم ،فقه شیعه این ظرفیت را دارد
ً
تا عام قرآن را که کامال با ضوابط انسانی و حقوق بشری منطبق است ،با استفاده از مخصصی
ً
که کامال قابل تأویل و تفسیر است ،عام قرآن را تخصیص نزنیم و به عام عمل کنیم به دلیل اینکه
مرتکب نظریه خالف انسانی نشویم .به نظر میرسد عمل به این عام ،نهتنها خروج از روش نیست؛
بلکه مستحکم کردن روش است .اگرچه عام قرآنی میتوانست در گذشته بهراحتی تخصیص
بخورد و بر اساس آن فتوا داده میشد و هیچکس ما را متهم به اعمال غیرانسانی نمیکرد؛ اما
اآلن ،چگونگی تفکر اجتماعی عوضشده و بر مسائلی حساسیت دارند؛ بنابراین اگر به دلیل
حساسیت عمومی و عرفی آن ،در مسائل خاص منابع را بازنگری کنیم و عام قرآنی را تخصیص
نرنیم ،خالف روش انجام ندادهایم؛ بلکه این عمل به عام خود حفظ و پایبندی بر روش است.

م� مما ت� ت
له� ث
ال� ن
برای نمونه ،قرآن مجید در تقسیم ارث گفته است « :ف� ن
رک�م» (نساء؛ )۱۲؛ برای

ازواجتان یکهشتم از ماترک شماست .قرآن تصریح کرده است که بین زوج و زوجه ازنظر سهم
تفاوت هست و هیچ حرفی در آن نیست؛ اما در آنجایی که میخواهیم سهم زنان را بدهیم دو
م� مما ت� ت
له� ث
ال� ن
نوع تفسیر هست؛ یک تفسیر این است که « ف� ن
رک�م» مطلق است؛ چه ثمن اعیانی

و چه ثمن از عرصه ،چه منقول و چه غیرمنقول (طبرسی ،1372 ،ج  1.)28 ،3تفسیر دیگر
این است که به استناد یک حدیث ،اگرچه حدیث خبر واحد عادل( 2،عاملی ،1409 ،ج ،26
َْ
َ َ
 .1ر.کْ :ال ُح َس ْـي ُن ْب ُـن َسـعيد َع ْـن َف َض َال َـة َع ْـن َأ َبـان َعـن ْال َف ْضـل ْبـن َع ْبـد ْال َملـک َأو ْابن َأبـي َي ْع ُف َ َ َ
اهَّلل ع قالَ :سـأل ُت ُه َع ِن َّالر ُج ِل
ور ع ْن أ ِبي ع ْب ِد ِ
ِ ٍ
ٍ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ٍ ِ
َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ َ ْ ً َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ً َ َ َ ُ
ُ ُّ َ
ـک ش ْـيئا فقـال َي ِرث َهـا َو َت ِرث ُـه کل ش ْـي ٍء َت َـر َک
هـل ي ِـرث ِمـن د ِار امرأ ِت ِـه و أر ِضهـا ِمـن التر ب ِـة شـيئا أو يکـون ذ ِلـک ِبمن ِزل ِـة المـرأ ِة فلا ي ِـرث ِمـن ذ ِل
َ َ
أ ْو َت َرک ْت (طوسـی ،1407 ،ج .)300 ،9
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
ـوب َع ْـن ع َّـدة م ْـن أ ْص َحاب َنـا َع ْـن َس ْـهل ْبـن ز َي َ
ُ .2م َح َّم ُـد ْب ُـن َي ْع ُق َ
ـاد َع ِـن
ـاد َو ع ْـن ُم َح ّم ِـد ْب ِـن َي ْح َيـى ع ْـن أ ْح َمـد ْب ِـن ُم َح ّم ٍـد َو ع ْـن ُح َم ْي ِـد ْب ِـن ِز َي ٍ
ِ ِ ِ ٍ
ِ ٍ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ً
َ ُّ
َ
َ َْ
ُ
يعـا َعـن ْابـن َم ْح ُبـوب َع ْـن َعل ّـي ْبـن ر َئ َ ُ َ َ َ َ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ َ
ور
ْاب ِـن َس َـم َاعة َج ِم
ـاب ع ْـن زرارة ع ْـن أ ِبـي جعف ٍـر ع أن الم ْـرأة ل ت ِـرث ِممـا ت َـرک ز وجهـا َ ِم َن الق َـرى -و الد ِ
ِ ِ ِ ِ ٍ
ٍ
ِ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ّ
َ
ُ
ُ
ُ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
َ
َ
َ
ـال َو الف ُـرشَ -و ِ َ
َ ّ
النقـض َو ال ْب َـو ُ
الس َلاح َو الـد َو ّ
اب َو الجـذوع َو
ـت ِممـا ت َـرکَ -و تق ّـوم «ِ »1
ـاب َو مت ِـاع ال َب ْي ِ
اب ش ْـيئا -و ت ِـرث ِم َـن الم ِ
الثي ِ
ِ
ِ
و ِ ِ
َ
ْ
َ
ْ َُ
َ
ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ُ ّ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ـوب ِمثلـه.
القصـب -فتعطـى حقهـا ِمنـه .و ر واه الشـيخ ِب ِإسـن ِاد ِه عـن أحمـد ب ِـن محم ٍـد ع ِـن الحس ِـن ب ِـن محب ٍ
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1

و نوعی تبعیض برای زنها قائل شویم .دراین صورت ،به دلیل تخصیص زده شده و محروم
شدن زنان از بخشی از ارث ،حساسیتی را برضد خودمان تحریک کردهایم .درحالیکه قرآن
مجید آنطور نگفته است ،قرآن مجید بهصراحت گفته است که یکهشتم مطلق ماترک مرد،
برای زن است.
ً
بنابراین ،بسیاری از مباحث امروز جنبه ارزشی پیداکرده است؛ مثال فرض کنید قرآن
مجید ،اسرای جنگی را در یکی از این دو راه منت گذاشتن بر آنها و یا فدیه گرفتن ،منحصر

ق
ذ
ف ف ض
ذ ق
ا� ت
ح�ی إ� ذ�ا
ر� الر� ب
کرده است :در سوره محمد نیز فرموده است �« :إف��ا ل� ی� ت�م ال�ی� ن� ک�روا �� ب
أ� ث خ�� ن� ت�موهم ف� ش�دوا ث
الو� قا� � إف�ما نم�ا ب�عد و إ�ما ف�داء» (محمد؛ )۴؛ در این آیه به غیر از «منت» و «فدیه» راه

دیگری نگفته است ،حاال اگر به یک روایت خبر واحد ،اگرچه خبر عادل فتوا بدهیم و استرقاب
را تجویز کنیم( 2،کما اینکه برخی از فقها چنین فتوایی را دادهاند ر.ک :فاضل کاظمی ،ج ،2
َ
َ
َ َ َ َ َ َّ
َْ
َ
ْ َ
َ .1ع ْن ُه ْـم ُ(م َح َّم ُـد ْب ُـن َي ْع ُق َ
ـان ال ْح َم ِـر قـال ل أ ْعل ُم ُـه ِإل َع ْـن ُم َي ِّس ٍـر َب َّي ِـاع
ـوب َع ْـن ِع ّـد ٍة ِم ْـن أ ْص َح ِاب َنـا) َع ْـن َس ْـه ٍل َع ْـن َع ِل ّـي ْب ِـن ال َحک ِـم َع ْـن أ َب
ٍ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُّالز ّط ّـي َع ْـن َأبـي َع ْبـد اهَّلل ع َقـالَ :سـأل ُت ُه َعـن ّ
الن َس ِ ُ َ
اث -قـال ل ُه َّن ِق َيمـة ّالطوب َو الب َن ِاء َو الخش َ َ
ـب -فأ ّما ال ْر ُض
ـاء َمـا له ّـن ِم َـن ال ِم َيـر ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـب و القص ِ
ِ
َ ََِْ َ ُ َ َ َ َ َ
ـن فیـه. ...
اث ل ُه َّ 
و العقـارات فلا ِميـر
ُ ُ َ َ
ُ ُ
َ َ ْ َ َ َ َ
َ
َ َ َ
َ ُ
َ َ
َ َ
اهَّلل ع َيقـول ک َان أ ِبي ع َيقول
 .2ر.کُ :م َح ّمـد ْب ُـن َي ْح َيـى ع ْـن أ ْح َمـد ْب ِـن ُم َح ّم ٍـد ع ْـن ُم َح ّم ِـد ْب ِـن َي ْح َيـى ع ْـن طل َحة ْب ِن ز ْي ٍد قال َس ِـم ْع ُت أ َبا ع ْب ِد ِ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ َ ْ َ َ َ ْ
ْ
َّ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ً َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ َ ُ ّ
َ
يـه ِبال ِخ َي ِار ِإ ْن
ـال ف ِـإ ّن ِال َم َام ِف ِ
ِإن ِللحـر ِب حکمي ِـن ِإذا کان ِ
ـير أ ِخـذ ِفـي ِتلـک الح ِ
ـت الحـرب ق ِائمـة لـم تضـع أوزارهـا و لـم يثخـن أهلهـا فـکل أ ِس ٍ
َ
ّ
ُ
َ َ َ َ َ ُ َُ ُ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ
َ
َ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ّ
َ
َ
ُ
َ
َ
اهَّلل َع ّز َو َجـل إ ّن ٰما َج ٰزاءُ
َ
ْ
شـاء ضـرب عنقـه و ِإن شـاء قطـع يـده و ِرجلـه ِمـن ِخلا ٍف ِبغي ِـر حس ٍـم و ترکـه يتشـحط ِفـي د ِم ِـه حتـى يمـوت و هـو قـول ِ
َ
َ
َ
َ َ
َ
ًَ
َ
ِ َ
َ
َْْ َ
ـون َ
ـادا أ ْن ُي َق َّت ُلـوا أ ْو ُي َص ّل ُبـوا أ ْو ُت َق َّط َـع أ ْي ِديه ْـم َو أ ْر ُج ُل ُه ْـم ِم ْـن ِخ ٰلا ٍف أ ْو ُي ْن َف ْـوا ِم َـن ْال ْ
يـن ُي ٰحار ُب َ
ّال ِذ َ
ض
ر
ض ف ٰس
اهّٰلل َو َر ُسـول ُه َو َي ْس َـع ْو َن ِفـي الر
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ٰ ٌ َ ٌ ََ
ْ ُْ َ
َ ْ َ َّ
َ
ٰ َ َ
ُ
َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ
ـام َعلـى ش ْـي ٍء َو ِاح ٍـد َو ُه َـو الکف ُـر َو ل ْي َـس ُه َو
يـم أ ل َت َـرى أ َّن ال ُمخ َّي َـر ال ِـذي خيـر اهَّلل ِالم
ـک ل ُه ْـم ِخ ْـز ٌي ِفـي ّالد ْن ٰيـا َو ل ُه ْـم ِفـي ال ِخـر ِة عـذاب ع ِظ
ذ ِل
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ُْ
َ َّ َ َ ّ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ
ُ ْ َ ُ َ
َ
َع َلـى أ ْش َـي َاء ُم ْخ َت ِل َف ٍـة َف ُق ْل ُـت ِلبـي َع ْ
ـک ّالطل ُـب أ ْن َت ْطل َب ُـه الخ ْيـل َح ّتـى َي ْه ُـر َب ف ِـإ ْن
ض قـال ذ ِل
ر
ال
ـن
م
ا
ـو
ف
ن
ي
و
أ
ـل
ج
و
ـز
ع
اهَّلل
ل
ـو
ق
ع
اهَّلل
ـد
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ََ ْ َ ُ
َ
ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ٰ َ ٰ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ َ ُ َ
ـير أ ِخذ ِفي
أخذ ْت ُـه الخ ْيـل ُح ِک َـم َعل ْي ِـه ِب َب ْع
ـض الحـک ِام ال ِتـي وصفـت لـک و الحکـم الخـر ِإذا وضع ِ
ـت الحـرب أو َزارهـا و أث ِخـن أهلها فکل أ ِس ٍ
ِ
َ
َ
ـک ْال َحـال َف َـک َان ِفـي أ ْي ِديه ْـم َف ْ َ ُ
ِت ْل َ
ـاء ْاس َـت ْع َب َد ُه ْم َف َص ُ
ـاء َف َاد ُاه ْـم أ ْن ُف َس ُـه ْم َو إ ْن َش َ
ـاء َم َّـن َع َل ْيه ْـم َفأ ْر َس َـل ُه ْم َو إ ْن َش َ
يـه ب ْال ِخ َيـار إ ْن َش َ
ـار وا
ِ
َ ِ
ِ
المـام ِف ِ ِ َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ـت -5 -245أ ْح َم ُـد ْب ُـن ُم َح ّم ِـد ْبـن ِع َ
يسـى َع ْـن
ع ِبيـداَ .س ِـم ْع ُت أ َبـا ع ْب ِـد ِ
اهّٰلل ؟ع؟ َيقـول« :ک َان أ ِبـي ؟ع؟ َيقـولِ :إ ّن ِلل َح ْـر ِب ُحک َم ْي ِـنِ :إذا کان ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ َ
ْ
َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ّ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
اهَّلل ع قال س ِـمعته يقول کان أ ِبـي يقول ِإن ِللحـر ِب حکمي ِن ِإذا
اهَّلل ب ِـن الم ِغ َيـر ِة ع ْـن طلحـة ب ِـن ز ي ٍـد ع ْـن أ ِبـي عب ِد ِ
ُمحم ِـد ب ِـن يحيـى ع ْـن عب ِـد ِ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ّ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ َ ً َ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ
َ َ
َّ َ َ
ـاء َض َـر َب ُع ُنق ُه َو إ ْن ش َ
يـه بال ِخ َيار إ ْن ش َ
ـاء ق َط َع
ـير أ ِخـذ ِفـي ِتلـک الح ِ
ـال ف ِـإن ِالمـام ِف َ ِ ِ
ِ
ِِ
کانـت ق ِائمـة لـم تضـع أوزارهـا و لـم تضجـر أهلهـا فـکل أ ِس ٍ
َ
َ
َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ ُ
َ
َ
َ
َ َ
ون َ
يـن ُي ٰحار ُب َ
اهَّلل َع َّـز َو َج ّـل -إ َّن ٰمـا َج ٰـز ُاء ّال ِذ َ
اهّٰلل َو َر ُسـول ُه َو
َي َـد ُه َو ِر ْجل ُـه ِم ْـن ِخلا ٍف ِب َغ ْي ِـر َح ْس ٍـم َو َت َرک ُـه َي َتش ّـح ُط ِفـي د ِم ِـه حتـى يم
ـوت فه َـو ق ْـول ِ
َِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ً
ُ
ّ
ُ
ٰ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َي ْس َـع ْو َن فـي ال ْرض ف ٰسـادا أ ْن ُيق ّتلـوا أ ْو ُي َصل ُبـوا أ ْو ُتق ّط َـع أ ْيديه ْـم َو أ ْر ُجل ُه ْـم م ْـن خلاف أ ْو ُي ْنف ْـوا م َـن ال ْرض إلـى آخـر ال َيـة أ ل َت َـرى أ َّن ّ
التخ ِي َير
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ُ ْ ُ ُّ َ
َ ُ
ْ َ َ َُ ْ
َ َّ َ َ
َ
َ
ُ َ َ َْ
َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ َ
ْ
اهَّلل َع ّز َو َجـل -أ ْو ُي ْنفوا ِم َن
ال ِـذي خيـر اهَّلل ِالم
ـام علـى ش ْـي ٍء َو ِاح ٍـد َو ه َـو الـکل َو ل ْي َـس ه َـو علـى أش َـي َاء ُمخت ِلف ٍـة فقل ُـت ِل َج ْعف ِر ْب ِن ُم َح ّم ٍـد ع ق ْول ِ
َ
َ
َ
ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ
ْال ْرض َق َـال َذ ِل َ
ـک ِل َّلط َلـب أ ْن َت ْط ُل َب ُ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ
ـک َو ال َحک ُم الخ ُر
ـض الحـک ِام ال ِتـي وصفت ل
َ ِ
ـه الخيـل ُحت َـى يه ُـرب ف ِـإن أخذتـه الخيـل ح ِکـم علي َ ِـه ِببع ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ َ
ـک ْال َحـال َف َـک َان ِفـي أ ْي ِديه ْـم َف ْ َ ُ
ـت ْال َح ْـر ُب أ ْو ٰز َار ٰهـا َو أ ْث ِخ َـن أ ْه ُل َهـا َف ُـک ّل أ ِسـير أ ِخ َـذ َع َلـى ِت ْل َ
يـه ب ْال ِخ َيار إ ْن َش َ
ـاء َم َّـن َعل ْي ِه ْم َو ِإ ْن
ِإذا َوض َع ِ
ِ
المـام ِف ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
َ َ َ َ ُ ْ َْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ً
شـاء فاداهـم أنفسـهم و ِإن شـاء اسـتعبدهم فصـار وا ع ِبيـدا (کافـی ،ج 32 ،5؛ الوافـی.)131 ،15 ،
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 )335در دنیای امروز اگر کسی حرف از برده سازی بزند ،قابل دفاع نیست ،یعنی نمیتوان از
فقیه طرفدار بردهداری دفاع کرد .ما میگوییم که چه مانعی دارد که به همان عام و حصر قرآن
اکتفا کنیم و به مقیدها و مخصصهایش توجه نکنیم و استرقاب را با استناد به روایات ،فتوا
ندهیم .منظور از بازخوانی این است که به تقییدها و تخصیصها توجه نکنیم ،به نظر میرسد
این توجه نکردم عدول از روش فقه جواهری نیست.
[[تفاوت با عرفیسازی
اگر سؤالی مطرح شود که مرز این توجه نکردن به مقیدات و مخصصات با عرفی کردن فقه
چیست؟ باید گفت که عرفیسازی قفه نیست .عرفی کردن یعنی عمل کردن به هر آنچه عرف
میگوید؛ درحالیکه منظور این نیست .در فرض ما مواردی هست که عرف هم نمیگوید اما
در این بازپژوهس باور بر این است که در مباحث عام و خاص ،مطلقات و عمومات قرآن،
به اخبار آحاد ،اگرچه عادل توجه نکنیم .حال اگرچه عدهای بعد از سید مرتضی ،مثل شیخ
طوسی به حجیت خبر واحد عادل را فتوا دادند (محقق داماد ،)65 ،1382 ،در این اخبار به
تفصیل قائل شویم و بگوییم که در مسائلی که جنبه جزئی دارد و اهمیت ندارد ،به خبر واحد
عادل عمل میکنیم ،اما در مسائل هامه به اخبار آحاد عمل نمیکنیم.
معیار مسائل هامه ،حساسیتهای عرفی است؛ اما این ،عرفی کردن فقه نیست .اهتمام
به اینکه مردم عامه چه حساسیتهایی دارند ،عرفی کردن فقه نیست .دنیای امروز در مورد
برخی مسائل حساسیت دارد؛ نه اینکه منطقی و عقالنی هم هست؛ منهای عرف ،عقالنیت
هم همین را میگوید .عرف ممکن است چیز خوبی را بد بداند؛ اما برده کردن انسان ،کار خوبی
نیست که بگوییم عرف فقط این را میگوید .عرفی سازی که ما از آن احتراز میکنیم این است
که معیار خوب و بد را به عرف بدهیم ،حتی چیزهایی که ما معتقدیم که عقل آن را میپسندد.
رد احسان ،زشت است ،جواب احسان با احسان را عقل انسان نیز تأیید میکند؛ پس اگر عرف
هم این را بپسندد ،به معنای عرفی کردن نیست.
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[[هنر و بازپژوهی فقه
در مقدمهای که ذکر شد بر دو مطلب تأ کید بود .یکی اینکه ،اگر خواستیم نگاه جدیدی
داشته باشیم و بازخوانی کنیم نباید مبتالی به عبور از روش شویم .اگر از روش دستبرداریم،
در حقیقت ،دیگر فقهی وجود ندارد ،فقه روش خاص خودش را دارد و باید چهارچوب فقه را
حفظ کنیم.
دوم اینکه ،امروز ،هنر جایگاه مخصوص خود را در جامعه بشری دارد ،امر جدید و حادثی
نیست .ممکن است شکلهای هنری عوضشده باشد؛ اما تمام هنر ،بحثی تاریخی است
و به عمر بشر ارتباط دارد ،اختصاص به زمان یا مکان خاصی ندارد .هنر را میتوان به هنرهای
هنرهای تجسمی (نقاشی ،طراحی ،تندیسگری ،عکاسی و چاپ) ،هنرهای نمایشی (تئاتر
و رقص) ،موسیقی ،ادبیات (شعر ،داستان) ،سینما و معماری ،تقسیم کرد .هریک از اینها
نیز اقسام مختلفی دارد .در سابق ،در تاریخ منطق و فلسفه ،صناعات خمس داشتیم که این
تقسیمبندی ،نوعی هنر بوده است .صناعات خمس ،هنرهای پنجگانه ،هنر گفتاری بوده
ن گونه بوده است« .فن» و «هنر» به واژه
است (مظفر .)۳۵۵ ،این تقسیمبندی از زمان ارسطو ای 
«صناعت» ترجمهشده است ،فن و هنر که از یونان به ادبیات عرب وارد شد به آن صناعت
میگفتند .میگفتند که انسان وقتی حرف میزند چند هدف دارد .اگر در پی کشف حقیقت
باشد ،اسم این کار ،برهان است که فقط میخواهد حقیقت را برای مخاطب کشف کند.
اگر بخواهد بر مخاطب غلبه کند ،اسمش جدل است .اگر هدفش بودونبود یا اینکه انجام
دادن یا ندادن کاری است ،اسمش خطابه است ،هنر خطابه این بود که دلش میخواست
مستمعینش کاری را انجام بدهند یا انجام ندهند .اگر هدفش گمراه کردن مخاطب است ،به
ً
آن سفسطه میگویند .اگر میخواهد احساسات مخاطب را تحریک کند و امری واقعا زشت،
در خیال او زیبا جلوه کند یا بالعکس ،امری زیبا در نظرش زشت جلوه کند یا زیبایی ،زیباتر
جلوه کند ،به این شعر میگویند .نوع دیگر هم مغالطه است ،مغالطه آن است که از قدرت
گفتگو طوری استفاده کند که برای مخاطب اشتباه تلقی شود (ر.ک :شهابی.)۳۳۵ ،
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[[جدا کردن عرضیات از ذاتیات در فقه هنر
امروز در کنار هنرهایی که در گذشته مطرح بود ،چندین هنر دیگر مطرح است که بیشتر
ً
هنرهای تجسمی و غیرتجسمی است؛ مثال در هنرهای تجسمی ،مجسمهسازی مطرح است،
در هنرهای رفتاری ،تئاتر و فیلم و نمایش مطرح است .در سابقه ادبیات فقهی ،به نحو کلی
هیچ قاعده کلی نداریم که دلیل فقهی در برابر هنری ازآنجهت که هنر است ،سخنی گفته
باشد .البته جملههایی درباره شعر گفتهشده است که «احسنه اکذبه» (دارابی.)61 ،1418 ،
با توجه به مسائل گفته شده وظایف متصور برای فقیه در مسائل هنری روشن میشود.
نخستین مسئله این است که فقیه در بعضی از موارد و برخی از مسائل جزئی ،بحثهای فقهی
را به خودش اختصاص میدهد و درباره آنها بحث میکند که این مسائل با ذات هنر ارتباطی
ندارد ،در اصل آنها با جنبههای عرضی هنر ارتباط دارد؛ برای نمونه در صنعت فیلم ،در اینکه
این فیلم حرام است یا حالل ،هیچ دلیل فقهی وجود ندارد که درباره حکم فیلم صحبت کرده
ً
باشد؛ اما چون فیلمی بالعرض با اختالط نساء و رجال همراه میشود و چون این اختالط شرعا
حرام است و دلیل شرعی بر آن داریم؛ پس آن عمل (فیلم بازی کردن) نیز حرام شده است .باید
توجه داشت که در این مورد دلیل حرمت یک مسئله عارضی (اختالط زن و مرد) است.
یکی از کارهایی که در «فقه هنر» باید فقیه نوپرداز آن را مطالعه کند ،جدا کردن عرضیات
از ذاتیات است .اگر در مسائل هنر مسئلهای حرام شده و برای آن منعی است ،فقیه باید توجه
ی آن موجب حرمت شده
داشته باشد که حرمت به ذات این هنر مربوط میشود یا ُبعد عرض 
است؟ در سابقه موسیقی (در تراث فقهی از آن به غنا تعبیر شده است) دو نوع فتوای به حرام
است :فتوای حرام مطلق (ر.ک :عاملى ،)1418 ،فتوای حرام دارای تفصیل (ر.ک :محقق
سبزوارى)1418 ،؛ اما در مقطعی که از قرن یازدهم و فیض کاشانی شروع میشود ،به این نکته
توجه کردهاند  -البته نه با تقسیمبندی صورت گرفته در این نوشتار -که که حرمت غنا ذاتی
است یا عرضی؟ فیض کاشانی با استناد به روایاتی معتبر غنا را در مجالس عروسی جایز میداند.
به باور وی در عصر اموی و عباسیان ،غنا به گونه مبتذل در درباریان رواج داشت و زنان مغنیه در
مجالس خلفا در میان رجال به لهو و لعب مشغول بودند و این نوع غنا مورد قبول امامان؟مهع؟ نبود
(مفاتيح الشرائع .)22-21 ،2 ،مرحوم فیض اختالط را عامل حرمت غنا میشمارد.
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[[معنای ذاتی و عرضی
معنای ذاتی و عرضی این است که حرمت غنا از اینباب هست که خود غنا حرام است،
یا از باب اختالط رجال و نساء ،غنا حرام است؟ این نکته میرساند که باید بر این تأ کید کنیم
که فقیه هنر ،باید ذاتی و عرضی را از هم تشخیص بدهد .البته این فقط به هنر اختصاص
ً
ندارد؛ مثال در پزشکی علماء درباره لقاح مصنوعی میگویند که اگر مستلزم دخالت نامحرم و
تماس با نامحرم باشد ،حرام است (گلپايگانى ،1417 ،ج  .)53 ،2این حرمت ،از نوع حرمت
ً
عرضی است .مثال درباره نجاست کفار باید به این توجه داشته باشیم که ادلهای که به ما
گفتهاند که از کفار اجتناب کنید؛ دلیل اجتناب ،ذات کفار بما أنه کفار بوده است (به دلیل
َّ

ْ ْ ُ

نَ َ

َ

ْ

ْ

َْ

ن َ ُ ش نَ
و� ج�� ٌس ف�لٰا يَ� ق� َر�بُ وا ال َم ْس ِج� َد الح ٰر َام؛ سید مرتضى 88 ،1415 ،و
اجماع شیعه و شریفه ِإ��ما الم� ِرک

ابن زهره)44 ،1417 ،؛ یعنی کافر مثل خون و ادرار است یا به دلیل این است که چون کفار

شرب خمر و اکل خنزیر میکنند و به چیزهایی که ما آنها را نجس میدانیم ،مبتال هستند،
نجس هستند (صاحب الجواهر.)41 ،6 ،1404 ،
در بسیاری از مسائل فقه هنر نیز باید ذاتیات و عرضیات از هم جدا شوند .ممکن است که
فقیهی فتوا به حرمت ذاتی شعر نیز داده باشد ،اگرچه فتاوای نادر است .استدال لی که برای این
فتوا میآورد ،دروغ بودن شعر است ،یا در فیلم ،نه به دلیل مسئله اختالط زن و مرد ،بلکه چون
ً
فیلم نوعی دروغ است ،قائل به حرامت آن شده است؛ مثال اگر روز است در فیلم گفته میشود
شب است و این دروغ است؛ یا اگر شخصی در نقش ناصرالدینشاه ظاهر میشود در حقیقت
وی که ناصرالدینشاه نیست و این یک دروغ عملی است و دروغ گفتن نیز حرام است.
[[تفقه هنر

در اینجا باید روش را حفظ کنیم و دو کار را انجام دهیم :یکی اینکه ،به ُبعد کالمی توجه
کنیم و آن این است که دروغ را معنا کنیم و دوم اینکه ،ادله فقهی دروغ را بررسی کنیم که آیا
فیلم بازی کردن ،به اینگونه دروغها منصرف میشود؟ فیلم از مجازها انصراف دارد یا ندارد؟
در این مسئله کار فقیهانه به این صورت است :اگر قرار است هر مجازی دروغ باشد ،بنابراین
أ

الص�ح ب� ق�ر� بی�» (هود؛  ،)۸۱مرتکب دروغ شده است .در آیه منظور صبح زمانی
قرآن در آیه «� یل�س ب
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بعد از شب است؟ صبحی که آیه میگوید ،صبح زمانی نیست! یا در عبارت «قربة إلی اهلل»،
کلمه قربت به معنای نزدیکی مکانی نیست .با این استدال ل فقیه باید در ماهیت دروغ بازنگری
کند .اگر فقیه بگوید که اینها جنبههای عرضی است ،فقیه که نباید در جنبه عرضی دخالت
کند ،فقیه باید حکم کلی را بگوید .اگر شخصی در قالب شخص دیگری برای تعلیم مطلبی
یا رساندن پیامی فیلم بازی کند ،این بازی کردن ،درست است یا نه؟ اگر فقیه دلیل فقهی بر
حرمت فیلم بازی کردن ندارد باید بگوید حالل است.
ممکن است این مسئله پیش آید ،وقتی حکم به سمت ذات میرود ،باید دلیلی بر ذاتی
بودن آن دلیل اقامه شود .بر دلیل ارائه شده میتوان خدشه وارد کرد؛ اما اگر ادعا کند که طبق
اصل اولی باید از عنوانی که در دلیل میآید ،عنوان مشیر نباشد و عنوان موضوعیت داشته
باشد ،برای نمونه وقتیکه در ظاهر ،دلیل حکم روی مجسمه رفته باشد ،روی غنا رفته باشد،
یا نجاست روی کافر رفته باشد ،نشان از این دارد که عنوان موضوعیت دارد ،در حالی که در
طبق باور و ادعای ما عنوان موضوعیت ندارد و مشیر به چیز دیگری است؛ بنابراین باید دلیل
بر آن اقامه شود.
باید در پاسخ این اشکال گفت که اگر دلیل خاصی درباره مجسمهسازی نداریم ،باید
بررسی شود که به چه دلیلی میگویند حرام است؟ اگر دلیل خاص داشتیم که مجسمهسازی
یا نقاشی یا عکاسی حرام است ،آنوقت همانطور که گفته میشود« :اصل بر در معنای
ظاهر بودن هر نفسی است»؛ به دلیل اصالت الظهور توجه شده است؛ اما اجتهاد کنجکاوی
انصراف از اصالت ظهور را نشان میدهد و با قرائن و دالیل مکفی انصراف از آن ظهور پیدا
میشود .در حجیت اصالت الظهور شکی نیست و قابل قبول است؛ اما وقتی گفته میشود که
از کفار اجتناب کنید و اگر با آنها دست دادید دستتان را بشویید .ممکن است کسی اینگونه
استدال ل کند« :الکفار مشرک»« ،انما المشرکون نجس» بعد از چیدن این مقدمات ،به اطالق
کلمه نجس تمسک بکند و بگوید بنابرین مشرک نجس است.
اجتهاد برای ما ملزم میکند که با کسی که اینگونه استدال ل میکند باید بحث شود که
نجس چیست؟ نجس به معنای قذر است یا پلید؟ بنابراین ،اگر گفته شود که اگر با کفار دست
دادید دستتان را بشویید ،الزمه این ادعا ،دو نگرش است :نجاست ذاتی کفار نگرش اول است
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و دید دیگر این است که چون ممکن است آنها مشروب خورده باشند نجس هستند .کثرت
شرب خمر ،اماره بر این است که دستوپایشان نجس است .در دیدگاه دوم اجتهاد باعث
میشود که فقیه با قرائن دیگر تفقه کند و با قرائن و دالیل مکفی از عمل به ظاهر (نجاست ذاتی
کفار) انصراف پیدا کند ،واال اصالت ظهور همین را میطلبد.
ً
نکتهای که وجود دارد این است که مثال از «لهو» در قرآن نهی شده است؛ اما در قرآن ،لهو
تعبیرهای مختلفی دارد 1.اجتهاد این است که لهو معنا و مصادیق آن پیدا شود .درست است
که لهو ظهوری دارد ،اگر بخواهیم به روایات هم عمل کنیم ،روایتی در ذیل آیه لهو آمده است که
میگوید اینها در ایران افرادی هستند که شاهنامه و امثال آن را حفظ میکردند و میخواندند
(ر.ک :سيد بن قطب ،1412 ،ج  .)1024 ،2اکنون ،به این روایت عمل کنیم و این هنر ادبی ،این
هنگامه ادبی و حماسه فارسی را به دلیل این دلیل تخطئه و کنار بگذاریم .اجتهاد پیروی از
این باور هست که با یک روایت نمیتوان لهو را معنا کرد و باید با استعماالت و قرائن مختلف
از ادله مختلف بفهمیم که لهو چیست .این است که امثال فیض کاشانی (کاشانى ،1406 ،ج
 )216 ،16و افرادی مانند شیخ محمدرضای اصفهانی (خمينى ،1415 ،ج ،)300 ،1 ،محقق
سبزواری (سبزوارى ،1423 ،ج  ،)433 ،432 ،1شیخ انصاری (دزفولى ،1411 ،ج  )147 ،1و
مرحوم امام (خمينى ،1415 ،ج )299 ،1 ،فتوا دادهاند که حرمت غنا فقط جنبه عرضی دارد.
[[جهات حسن و قبح
یکی دیگر از مسائلی که از نظر فقه هنر باید به آن توجه کنیم ،پیدا کردن حرمتها ،جهات
زشت و حتی جهات حسن است .برای نمونه اگر دلیلی وجود داشته باشد که توصیه به شعر
سرودن کند  -که دلیل نداریم  -چه میخواهید بگویید؟ میخواهید هنرتان را نشان دهید؟ یا
از طریق هنر موعظهای بکنید؟ بنابراین مسئله ذاتی و عرضی ،امر مهمی است و دامنه وسیعی
در فقه دارد.
َ
َ
َ
َ
اهَّلل»( ،منافقـون)63 ،؛ «ر َج ٌـال ّل ُت ْلهيه ْـم ِت َج َ
َ ُْ ْ َْ ُ ْ ََ ْ َُ ْ
ْ َ ُ ُ َّ َ ُ ُ
ـار ٌة»( ،نـور)24 ،؛
کـر ِ
ِ
ِ ِ
« .1ألهاکـم التکاثـر»( ،تکاثـر)102 ،؛ «لتل ِهکـم أموالکـم ول أوالدکـم ِعـن ِذ ّ ِ
ّ
َ ّْ
َ ْ ُ ُ ْ َ َ
ْ َ َْ ْ
َ َ َّ
ُ ْ َ ْ َ َّ َ
َْ
الل خ ْي ٌـر ِم َـن الله ِـو
يـث»( ،لقمـان)31 ،؛
«و َمـا ال َحيـاة الدنيـا ِإل ل ِع ٌـب َو له ٌـو»( ،انعـام)6 ،؛ «قـل مـا ِعنـد ِ
ـاس َمـن َيشـت ِري له َـو ال َح ِد ِ
«و ِمـن الن ِ
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ً َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ
َو ِم َـن ِّالت َج َ
ـار ِة»( ،جمعـه )62 ،و «لـو أردنـا أن نت ِخـذ لهـوا لتخذنـاه ِمـن لدنـا»( ،اعـراف.)7 ،
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رابط ه جمال با خدا از منظر فلسفی ،تامل برانگیز است .چرا که یکی از صفات خداوند
است و همه جمالها به خدا برمیگردد (صدرالمتالهین ،ج  ،)15 ،1آیا در این مکتب هر
جمالی تجلی حق نیست؟ اگر جمال تجلی حق است ،هنر که ُبعد زیبایی است اصل اولیه
ً
 شک نداریممطلوب بودن آن است .اوال وقتی معجزه پیامبر اسالم ،معجزهای هنری است ،
ت  -بنابراین اصل این قضیه جزء مطلوبها بوده
که یکی از ابعاد اعجاز قرآن ،هنر قرآن اس 
ً
است .ثانیا جمال ،امر مطلوب ذاتی بشر است ،عقل آن را میپسندد ،فطرت بشری آن را
میپسندد ،خداوند بماهو جمال ازآنجهت که زیبا هست جمال را از بشر نمیگیرد و برای
انسانها منعی از ارتباط با جمال ایجاد نمیکند؛ بنابراین اصل اولیه مطلوب بودن هنر است.
با این وجود باید بررسی شود که چه دالیلی برای حرمت هنر میتواند باشد؟ آیا حرمت آن ذاتی
است با به دلیل جنبههای عرضی است؟ اگر فقیهی ادله را در قضیه مجسمهسازی ،بازخوانی
و خود را از موضع فتاوای قبلی خالی کند ،این مسئله به ذهن میآید ،روزگارانی شرک در شکل
پرستش مجسمهها بود؛ بنابراین جواز هنر مجسمهسازی بهنوعی در جوار ترویج شرک بود و
جالب این است که در مسیحیت که به تصویر و شمایل (بهویژه در سنت ارتدکس) اهتمام
زیاد پیداشده بود و پرستش عیسی؟ع؟ و مریم؟اهس؟ از طریق همین تصاویر و شمایل بود .تاریخ
هنر مسیحیت گواهی میدهد که سنت تمثالنگاری مقدس ،مبتنی بر الهیات مسیحی بوده
(بورکهارت )55 :1390،است .بسیاری از روایات را که بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم
ن منعها ناشی از این است که با ترویج مجسمهسازی اشاعه شرک نشود (صدوق،1406 ،
که ای 
)223؛ اما در زمان ما مجسمهسازی هیچ ربطی به آن قضیه ندارد .اگر به ریشه تاریخ شرک
مراجعه کنیم ،ریشه شرک به این برمیگردد که مجسه کسی را که در جایگاه اجتماعی باالیی
بود ،میساختند و بعد ،معبود آنها میشد .در جامعه بودیسم همین است ،حتی مجسمه و
تصویر پدرانشان برایشان مقدس میشد و عبادت میکردند ( .)11-10 .p ,1971 ,Gordonاین
مسئله که آغاز حرکت شرک بوده است ،حکم حرمت ،جلوگیری ترویج این اندیشه شرک بوده
است .این نشانه همان است که به حرمتهایی میرسیم که خیلی از این حرمتها حرمت
عرضی است .اگر انسان میتواند نوعی از خالقیت و زیبایی را نشان دهد ،طبیعت را نقاشی
میکند صحنه زیبای کوهستان را ارائه میدهد یا صحنه زیبای دریا را نشان میدهد ،این را
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با هنر خودش ،با هنر تجسمی برای ما درست میکند که هر وقت انسان آن را نگاه میکند یاد
دریا میافتد ،اگر این گونه باشد هیچ ربطی به ادله حرمت ندارد چراکه فقط مالک زیبایی
است و سخنی از شرک نیست؛ بنابراین ،در فقاهت هنر جدا کردن مباحث ذاتی اقسام هنر از
عرضیات بحث بسیار مهمی است که در فتواهای هنری نقش مهمی دارد.
[[علت و حکمت
ّ
ٔ
بحث بعدی ،مسئله علت و حکمت در فقه شیعه مطرحشده است که «العله معلل و
مخصص» (رشتی298 ،؛) ،اما حکمت معلل و مخصص حکم نمیتواند باشد؛ اما در حوزه
اجتهادی قم ،چند نفر از بزرگان قم ،به این نهج میاندیشند ،حتی در نوشتهها و تقریراتی که
از مرحوم سید محمد محقق داماد برجای مانده این گونه نقلشده است و همچنین در آثار
مرحوم امام خمینی میبینیم که گاهی اوقات به حکمت مانند علت توجه کردهاند و همان
حکم را به حکمت هم دادهاند؛ برای نمونه امام خمینی از کسانی است که فتوا به حرمت حیل
ًّ
ً
ربا میدهد و تمسک به حکمت کرده است ،حتی در عبارتشان به «علۀ أو حکمتا» تصریح
ُ

لمو� و ت
کرده است .به نظر مرحوم امام که از آیه « ف�لکم ر�ؤ س اموالکم ت
لا� ظ� ن
لا� ظ� ن
لمو�» (بقره،)۲۷۹ ،

میتوان فهمید که ظلم علت یا حکمت میتواند باشد ،هر جا که ظلم باشد ولو نباید اینجا
انجام داد ،حیلههای ربا ظلم را حالل نمیکند ،چون به دلیل وجود حکمت ،ظلم ،ظلم است
در حالی که نگاه میکنیم از آن راه فرار کرده است ،از آن راهی که شریعت گفته است ،راه
دیگری رفته شده است (امام خمینی ،۱۳۷۹ ،ج  ،۱ص  .)۵۳۹-۵۳۸بسیاری از مباحثی که
مانع از گسترش هنر شدهاند و فقیه را مجبور کرده است که فتوای به حرمت بدهد ،ناشی از
ادلهای است که آن ادله در هنر آن روز حکمت بود و باید توجه داشت که این حکمت در هنر
امروز نیست؛ مانند همین مجسمهسازی ،بر این باور نیستیم که علت آن به طور حتم مسئله
ً
شرک بوده است ،اما یقینا حکمت حرمت مجسمهسازی ترویج شرک بوده است که در زمان
ّ
حاضر آن حکمت دیگر نیست .زمانی که حکمت و علت فاقد باشد حکم هم وجود نخواهد
داشت.
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تکنولوژی و فقه هنر
مطلب دیگری که در فقه هنر باید به آن توجه کرد این است که امروزه که تکنولوژی پیدا
شد ،به این حقیقت رسیدیم که اگر تکنولوژی را در قرون سابق حرام میکردند مثلاینکه
استفاده از سیستمهای صوتی و صنعت برق را حرام میکردند ،در زمان ما بهجای اینکه آنها را
حرام کنند ،ابزار توسعه اندیشه و تفکر قرار داده شد و توسعه تفکر اسالمی در سایه ابزار و فناوری
امروز است؛ بنابراین از جهات دیگری نیز میتوان به مسئله نگاه کرد.

أ
الصلا� ف�� �� تو� ن أ ف ض
ال� ف� ض�ل ن
و� ب� ي� ت� خ
ال� ي� ت
الم�دع
در عروة الوثقی ذکر شده است« :
لل�ساء
ه� و ���ل ب
ة ي بي
أ
ن ة ف
�« (طباطبايى ،1409 ،ج )596 ،1؛ بنابراین مستحب است که خانمها را
ال� ي� ت 
� ي� ب� ي� ت� ال�خ�ز ا�� � ي� ب

در بمانند و نگذارند کسی از خانه بیرون برود .در گذشته نیز معمول این بود و بعضی میگفتند

که تعلیم نساء حرام است .خیلی از خانمها در قدیم ،فقط خواندن میدانستند و قرآن
میخواندند ،ولی توان نوشتن نداشتند؛ در مقابل این دیدگاه آقای مکارم شیرازی ،در حاشیه
بر عروة نوشتهاند که نگهداشتن خانمها در خانه نهتنها مستحب نیست؛ بلکه بالعکس است؛
زیرا نگهداشتن خانمها موجب بیسوادی آنها میشود و درک و شعورشان کمتر میشود و از
این رهگذر ضرر میکنیم .همانطور که مالحظه میشود ایشان فتوای خالف مشهور میدهد
(طباطبايىيزدى  ،1428ج .)495 ،1

1

سازوکار فتوای آقای مکارم شیرازی با روشی که است که در این نوشتار به آن اشاره شده
است و آن این است که استحباب در خانه نگهداشتن خانمها درگذشته حکمتی داشته
ً
است به دلیل اینکه مفاسدی بر بیرون رفتن خانمها مترتب بوده و قطعا حرمت عرضی داشته
است ،نه حرمت ذاتی .حرمت عرضیاش تغییر کرده و اثر دیگری برایش مترتب شده است،
ازاینجهت که اگر در خانه بمانند ،تعلیم نبینند ،جامعه را نشناسند و همراهی با مردها نکنند،
آسیب بیشتری خواهد داشت.
[[هنر و تبلیغ دین
در باب مسئله هنر هم اینگونه است .امروزه هنر ،یکی از راههایی است که میتوان تفکر
« .1و لکن خروجهن الی المساجد اذا کان لتحصیل علم واجب او مستحب ،واجب او مستحب اذا لم یکن لهن سبیل اهلل فی غیرها».
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شیعی و تفکر اسالمی را به وسیله آنها توسعه داد .امروز افراطیون دینی خشن با چهرهای زشت
در منطقه ما درست کردهاند ،اگر بخواهیم فقیه شیعی ،نگاه شیعی و نگاه رحمانی شیعی را
توسعه بدهیم چندین راه وجود دارد؟ چقدر کتاب بنویسیم؛ مگر چقدر کتاب میخوانند؟! با
فیلم ،موسیقی و شعر بسیار مؤثر و یا راههای مختلفی که در هنر وجود دارد ،میتوان یک در توده
جامعه و نسل جوان اندیشه باز شیعی را معرفی کنیم و شاید به نتایج بهتری برسیم و عوارضی
که آنوقت بر آن مترتب بود ،درست بالعکس خواهد شد.
َّ
محسن
[[اصل
بهطورکلی باید بگوییم نباید از تبلیغ اسالم از طریق هنر غافل شویم .فتوایی بدهیم که مانع
استفاده از هنر برای تبلیغ اسالم باشد .ارائه و اشاعه اندیشههای اخالقی و دینی را باید از راه هنر
توسعه بدهیم .شما میگویید که ممکن است یکی از راههایش مالزم با یکی از حرامها باشد،
دراینصورت باید از آن کار اجتناب کنیم ،نه اینکه به اصل قضیه فتوا ندهیم .اصل این فتوا
که ذات هنر مطلوب است .هنر ازنظر شرعی نهتنها حالل است؛ بلکه َّ
محسن است .ما باید
فتوا بدهیم که زن خودنمایی نکند؛ اما به خاطر اجتماع امرونهی در بعضی از موارد ،نباید اصل
محسن بودن را رد کنیم .همراه بودنی که بیشتر جلبتوجه میکند ،مثل همان مثالی که در قرآن
زدم که برخی میگویند قرآن را با صوت زیبا نخوانید؛ زیرا وقتی مردم میشنوند بیشتر جذب
صدایش میشوند و از معنا منصرف میشوند .این استدال ل بسیار ضعیف و استحسانی است
که اهل سنت میکنند و این روش در شیعه نیست .این انحراف از روش تشیع است و در
حقیقت مثل سد ذرایع است .در فقه اهل سنت سد ذرایع مطرح است ،چون اگر اجازه بدهیم
خانمها به قبرستان بروند آنجا لطمه بهصورت میزنند و سر و رویشان پیدا میشود« .الیجوز
حضور نساء فی القبور» یعنی چه؟ به خاطر اینکه مبادا روزی گناهی مرتکب شوید کار حالل و
محسنی را ممنوع میکند .این به نظرم ،نوعی گرته گرفتن از اهل تسنن است ،روش فقهی غیر
شیعی و همان سد ذرایع است .اآلن تمام حرمتی که اجازه نمیدهند که خانمها به بقیع بروند
چیست؟ همین است که مبادا روزی خانمی به تشییعجنازه برود و از روی ناراحتی رویش را باز
کند؛ بنابراین ،همه ُبعد عاطفی و احساسی و انسانیاش زیر پا گذاشته میشود.
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همین موضوع باعث شده است که فتوا دهند کل غنا و کل مجسمهسازی حرام است.
بله اگر مجسمهسازی برای پرستش باشد ،حرام است .در قضیه فروش انگور ،مرحوم شیخ در
مکاسب محرمه دارد ،اگر چوب فروختید در اعانه بر اثم ،دیگر چوبفروشی نیست .چون ممکن
است برخی با این چوب صنم بسازند آیا باید چوبفروشی را تحریم کنیم؟! عرض من این
است که مطالعه تاریخی در این فتواها نشان میدهد که زمانی امر حرامی رواج داشته ،بنابراین
فتوا بهطورکلی داشته است .مرحوم استاد مطهری؟وضر؟ در قضیه حرمت متعه از طرف خلیفه
دوم ،در کتاب حقوق زن در اسالم ،از قول کاشف الغطاء نقل کرده است که دروازههای ایران
و شامات باز شده بود و مردم مدینه برای تجارت به شامات و ایران مسافرت میکردند ،وقتیکه
به آنجا میرفتند و گاهی برای خودشان زوجه منقطع انتخاب میکردند ،بچهدار میشدند و
آنجا میماندند ،عمر فکر کرد که هسته مرکزی اسالم از بین میرود؛ بنابراین ،به حرمت متعه
فتوا داد .او برای امری عرضی که در مقطعی از تاریخ اتفاق میافتد ،حکمی از احکام خدا
را بهطورکلی ممنوع کرده است .به نحو قضیه شرطیه ،مجسمهسازی ازآنجهت که فی حد
ذاته هنر انسانی است ،نهتنها مباح بلکه هنرنمایی مطلوب بوده است؛ ولی به دلیل اینکه در
مقطعی از این هنر سوءاستفاده شده است ،اصل این را تحریم بکنیم یا اگر به این جهت که در
بعضی از مجالس ،اختالط رجال به نساء بوده است ،کل خواندن صوت حسن را ممنوع کردند
این مثل کار خلیفه دوم است.

خود قرآن ،آیه جالبی دارد« :لهو الحد ی� ث� یل� ض�ل ن
س� ی�ل اهلل» (لقمان ،)۶ ،مسئله را روی
ع� ب

ّ
علت برده است ،لهو حدیث ،لیضل است ،نه هر لهوی توجه فرمودید .باید توجه کرد که معنای
لهو نیز چیست؛ بنابراین ،اگر موردی را بیاییم و بهطورکلی ممنوع کنیم مثل قضیه خلیفه دوم
است .اصل یک حکم است که اآلن شر شده است و ما به االختالف شیعه و سنی همین شده
است.
[[نتیجهگیری
ما باید به این توجه داشته باشیم که بدعت به چه معنایی است .مناسب است برخی از
حرمتهایی که به تعینات هنر داده شده است در فقه بدعت مطالعه و پژوهش شود .یکی از
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موارد خیلی بسیار مهم در اسالم ،حرمت بدعت است .بدعت باید از دو جهت کار شود .یک،
بدعت امری که در دین نیست و آن را به دین نسبت دهیم و دیگری آنچه در دین هست را از
دین حذف کنیم .هر دو حرام است (نراقى .)319 ،۱۴۱۷ ،اگر حاللی به این جهت که مبادا
روزی به حرام منتهی شود ،حکم حرمت بگیرد ،بدعت و حرام کردن حالل خدا است .در قرآن
مجید یکی از روشهای زشت یهود را این میدانیم که خبایث را حالل و طیبات را بر مردم حرام
میکردند؛ بنابراین در فقه شیعه نیز نباید حاللهای الهی حرام شود.
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