
بررسی استفاده از تعینات هنر در 
اماکن و شعائر اسالمی

سیف الله صرَامی، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

چکیده]]
از قدیم، در  و غیره  نقاشی  یسی، شعر،  از هنر  معماری، هنر های دستی، خوشنو استفاده 
معصومان؟مهع؟  مقدس  آستان های  مساجد،  مانند  اسالمی،  کن  اما توسعه  و  یج  ترو برپایی، 
موضوع  این  به  که  فقیهانی  توسط  فقهی،  عمده  توجیه  است.  بوده  مرسوم  امام زادگان،  و 
قاعده  مذکور،  هنر های  برد  کار ایجاب  شرایطی،  در  بلکه  و  ترجیح  یز،  تجو برای  پرداخته اند، 
هنر  شناسی  موضوع  مقابل  در  قاعده،  این  ادله  جایی  در  اما  است؛  بوده  شعائر  تعظیم  فقهی 
و تعینات آن قرار نگرفته است تا روشن شود به کارگیری تعینات هنر، مبتنی بر قاعده تعظیم 
یج و دفاع از شعائر اسالمی، چه حکمی  کن مزبور و نیز فراتر از آن، در مطلق ترو شعائر، در اما
را  مسجد  ادله  شعائر،  تعظیم  ادله  بر  عالوه  که  اسالمی  کن  اما ادله  نسبت  همچنین،  دارد. 
مقاله،  این  در  است.  نشده  بررسی  آن،  تعینات  و  هنر  موضوع شناسی  با  می شود،  شامل  هم 
یم. برای این مهم، ضمن موضوع شناسی  کردن این خأل بردار گامی در جهت پر  کرده ایم  تالش 
کن و شعائر اسالمی، به  یخچه این تعینات در اما مختصری از هنر، تعینات آن و اشاره به تار
کن  بررسی نسبت ادله شعائر اسالمی و ادله مسجد، با به کارگیری تعینات هنر در دو موضوع اما

و شعائر اسالمی پرداخته شده است.

کلید واژه ها]]
کن اسالمی، شعائر اسالمی. موضوع شناسی هنر، تعینات هنر، مسجد، اما
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درآمد]]
شعر،  یسی،  خوشنو نقاشی،  معماری،  مانند  هنری،  متعدد  و  متنوع  قالب های 
رزی انسان در ابعاد فردی و اجتماعی نقش آفرین بوده  صنایع دستی و غیره، همواره، در دیانت و
یشه داری هنر در طبیعت و فطرت بشر، برای اصل رخداد این نقش آفرینی، کافی، بلکه  است. ر
برد هنر، به عنوان  کار اجتناب ناپذیر بوده و هست و نیازی به نیروی دیگر ندارد؛ بنابراین اصل 
رزی فردی و اجتماعی انسان، واقعیتی  امری طبیعی بلکه فطری، در فرآیند دین داری و تدین و

غیرقابل انکار و اجتناب است.
رزی اجتماعی  و تدین و کن مقدس اسالمی، همواره در مرکز دین داری  اما مساجد و سایر 
کن  یج این اما گسترش، تزیین و ترو و فرهنگی مسلمین قرار داشته است. از این رو، ساخت، 
یسان و سایر هنرمندان بوده است. به زودی در همین  رزی معماران، نقاشان، خوشنو محل هنرو

کن خواهیم انداخت. رزی مسلمانان در این اما یخچه هنرو نوشتار نگاهی به تار
فقه اسالم، چه در منابع اصلی و چه در آثار و اقوال فقهی، با اصل هنر، چه در دینداری، در 
یده است. بلکه، عماًل و  ابعاد مختلف آن و چه در سایر زمینه های رفتاری بشر، مخالفتی نورز
یبا را، در مسیر اهداف  کاری گیری برخی از هنرها مانند آرایه های ادبی، شعر و صوت ز قوال، به 
آثار  و  منابع  در  رفتارها  از  برخی  اما  است؛  کرده  هم  ترغیب  و  یق  تشو مطلوب،  محتواهای  و 
از هنر قلمداد می شود.  یا خاص، مصادیقی  که در عرف عام  فقهی مورد نهی و تحریم است 
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کن مزبور  برخی از این مصادیق، مانند نقاشی و مجسمه سازی می تواند در ساخت و تزیین اما
کما این که سایر مصادیق هنر به دلیل اثرگذاری شگرف در مخاطب، ممکن است  به کار رود. 
عنوان  هر  یا  شعائر،  تعظیم  به عنوان  اسالمی،  معالم  و  مظاهر  تبلیغ  و  یج  ترو برای  به طورکلی، 

مطلوب دیگری، استفاده شود.
و  متعدد  مصادیق  از  استفاده  که  است  این  مقاله  اصلی  پرسش  باال،  مطالب  به  توجه  با 
کن و به طورکلی، شعائر اسالمی، به لحاظ فقهی چه وضعیتی دارد؟ قلمرو  متنوع هنر، در اما
این پرسش اختصاص به جنبه سلبی و منع کننده یا حرمت فقهی ندارد؛ بلکه شامل جنبه های 
که  گستردگی ناشی از ادله اثباتی در منابع فقهی است  ایجابی و ترجیحی نیز، خواهد بود. این 
یج را مطالبه می کنند. هنر، همچنان که به زودی از تعریف آن در این مقاله استفاده  تعظیم و ترو

یجی است. کرد، یکی از مؤثرترین ابزارها برای چنین تعظیم و ترو خواهیم 
برای یافتن پاسخ به پرسش فوق، ابتدا به بیان مختصری از چند واژه یا اصطالح تأثیر گذار 
از  نمایی  می کنیم  تالش  کار  این  با  یم.  می پرداز مسئله  صورت  درست  ترسیم  در  دخیل  و 
سپس  دهیم.  ارائه  مختصر  مقاله  این  نیاز  حد  در  آن  تعینات  و  هنر  ماهیت  موضوع شناسی 
کن و شعائر اسالمی، خواهیم انداخت.  یخچه به کارگیری برخی از انواع هنر در اما نگاهی به تار
این نگاه پس از موضوع شناسی مفهومی مسئله، واقعیت خارجی موضوع مورد سؤال را نمایان و 
ملموس می گرداند. پس ازاین مقدمات، در دو قسمت اصلی، برای ارائه پاسخ به پرسش مذکور 
کن و تعظیم شعائر اسالمی با به کارگیری اصل هنر،  تالش می کنیم: اول، نسبت ادله فقهی اما
کن و تعظیم شعائر  در انواع متعدد و متنوع آن. دوم، محدودیت های فقهی به کارگیری هنر در اما

اسالمی.

مفاهیم و اصطالحات )موضوع شناسی(]]
که برای پاسخ به پرسش مقاله  در اینجا توضیح مختصری درباره چند واژه و اصطالحی 
برای این مقاله  نیاز  ارائه می شود تا ضمن آن به موضوع شناسی مسئله در حد  موردنیاز است 

مختصر، دست یابیم.
بردی  هنر: هنر و طبعًا، واژه های مترداف آن در زبان های مختلف، از واژه های بسیار پرکار
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ً
معموال دارد.  خود  ارتکاز  و  ذهن  در  آن  از  مفهومی  موقعیتی،  و  دانش  هر  با  کس  هر  که  است 
که جامع افراد و مانع اغیار باشد و در محل  تعریف دقیق و روشن از این گونه واژه ها، به طوری 
یم. می توانیم از  کند، دشوار است. در اینجا نیازی به تعریف جامع ومانع ندار شک، رفع ابهام 
از  چشم اندازی  داده اند  قرار  بحث  مورد  هنر  تعریف  در  هنر  فیلسوفان  که  شاخص هایی  روی 
گر با مثال هایی همراه شود، برای موضوع شناسی در یک مسئله  کنیم. همین مقدار، ا آن ارائه 

کافی خواهد بود. فقهی 
دو  به  می توان  را  هنر  تشخیص  و  تعریف  نظریه های  قالب  در  هنر،  تعریف  شاخص های 
دسته عمده تقسیم کرد. دسته اول شاخص های ذاتی و دسته دوم شاخص های خارج از ذات۱ 
به ترتیب  که  گروه نظریه وجود دارد  اول، چهار  یا توضیح هنر می پردازد. در دسته  ترسیم  به  که 
صورت گرا  نظریه های  بیان گرایی،  نظریه های  بازنمودی،  نظریه های  از:  عبارت اند  یخی،  تار
دسته  نظریه های  در   .)26 ص  )کارول،۱392،  شناسانه  یبایی  ز نظریه های  و  )فرمالیستی( 
ترتیب  به  نظریه،  گروه  گرفته اند، سه2  آن ها، شکل  نقد  و  اول  نظریه های دسته  از  که پس  دوم 
یخی  یخی هنر و نظریه روایت تار یخی، ذکر می شود: نظریه های نهادی هنر، نظریه تعریف تار تار

در تشخیص آثار هنری )همان، صص 35۱، 372 و 390(.
گروه اول/نظریه های بازنمودی، محور  گروهای دسته اول چنین است: در  توضیح مختصر 
کات از ظواهر بیرونی  اصلی، بنیادی و ذاتی هنر بازنمایی است. مراد از بازنمایی تقلید یا محا
ید، ۱374، ص ۱05(. برای مثال، »آنچه نقاشان در تحقق  است )همان، ص 33 و هربرت ر
یدادهاست«)کارول،  آن می کوشند همانا بازسازی )یا روگرفت برداری( از اشیا، اشخاص و رو
است  بیان  هنر  ذاتی  و  اصلی  محور  بیان گرایی،  نظریه های  دوم/  گروه  در   .)35 ص   ،۱392

یـف به رسـم، بیان می شـود.  یـف بـه حـد و تعز 1.  منظـور مـا از ذات در این جـا، ذاتـی بـاب کلیـات خمـس اسـت کـه براسـاس آن در منطـق، تعر
یـف ماهـوی« در کتـاب درآمـدی بـر فلسـفه هنـر )بـرای مثـال در صـص 26 و 27( که  امـا ظاهـرا، منظـور نوئـل کارول، از ماهـوی در عبـارت »تعر
یـف هنـر( عمدتـا از آن گرفتـه شـده اسـت، ذاتـی بـاب برهـان اسـت. ایـن تذکـر برای کسـانی اسـت کـه کتاب پـر مغز یاد  مطالـب ایـن بخـش )تعر

یـر و نحـوه بیـان اختصـاری مـا مقایسـه می کننـد. شـده را مطالعـه کرده انـد یـا می کننـد و احیانـا نحـوه بیـا ن آن را بـا تقر
یف ناپذیـری هنـر بنا شـده )همان، ص 323( را هم در این دسـته  یـه مشـابهت خانوادگـی در تشـخیص هنـر از ناهنـر کـه بـر مبنـای تعر گـر نظر 2. ا
یـه خواهیـم داشـت؛ امـا به نظر می رسـد، بـه دلیل اتخاذ مبنای یاد شـده  قـرار دهیـم )همـان، ص 340(، آنـگاه در ایـن دسـته نیـز چهـار گـروه نظر
یه ها  یـف داشـتن و نداشـتن هنـر می انجامـد )همـان، صـص 341 تـا 350(، کنـار گذاشـتن آن از نظر یـه کـه بـه تناقـض آشـکار در تعر در ایـن نظر

یف و تشـخیص هنر اولی باشـد. و شـاخص های تعر
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از نظریه پردازان  از تولستوی،  ید، ۱374، ص 7(. عبارتی به نقل  )همان، ص 98 و هربرت ر
بر دارد:  گروه )کارول، ۱392، ص 98(، توضیحی همراه با اشاره به چند مثال، در شاخص این 
کردن،  کرده است و پس از بیدار  که انسان تجربه  یشتن احساسی را  کردن در ضمیر خو »بیدار 
می شوند،  بیان  کالم  به وسیله  که  اشکالی  یا  صدا  یا  رنگ  یا  خط  یا  حرکت  به واسطه  آن  نقل 
ید،  ر فعالیت هنری«)هربرت  این است  کنند،  تجربه  را  آن احساس  دیگران هم  که  به طوری 

۱374، ص 2۱7(.
گروه سوم/ نظریه های صورت گرا، محور اصلی در هنر و تمایز ذاتی آن از غیر هنر، فرم،  در 
صورت، طرح یا ساختار است. برای مثال، ساختار یکپارچه یک نقاشی موجب می شود آن را 
یبایی  یبایی شناسانه تجربه ز گروه چهارو/نظریه های ز هنر بدانیم )کارول، ۱392، ص ۱73(. 
شناسانه را محور اصلی هنر و موجب تمایز آن از غیر هنر می دانند )همان، ص 253(. از دیدگاه 
و  تکریم  به قصد  گر در اصل  ا یر مصلوب شدن مسیح، حتی  برای مثال، »تصاو نظریه ها،  این 
تجربه  القای  برای  هم زمانی  قصد  آن،  خلق  در  که  لحاظ  بدین  باشد،  آمده  پدید  او  تقدیس 

کار بوده است، هنر شمرده می شود« )همان، ص 256(. یبایی شناسانه نیز در  ز
نهادی  مدعی  نهادی  نظریه های  گروه  است:  چنین  دوم  دسته  گروهای  مختصر  توضیح 
این  به  پیشنهادی  آثار  است.  هنر«  »جهان  بنام  مقرر  شیوه های  و  قواعد  بر  مبتنی  اجتماعی، 
کنند )همان، ص 354(. دو نظریه دیگر  که از این قواعد و شیوه ها پیروی  شرط آثار هنری اند 
گروه دوم و سوم این دسته هستند؛ ولی فعاًل در حد دو تک نظریه  در این دسته، در جایگاه دو 
یخی هنر  گروهی نیافته اند. به هرحال، طبق نظریه تعریف تار یرا ظاهرًا هنوز تکثر  یاد می شوند؛ ز
که به قصد ارائه یکی از وجوه  کنیم آن است  »شرط الزم برای آنکه شیئی را اثر هنری محسوب 
 .)376 ص  )همان،  باشد«  آمده  پدید  است،  داشته  سابقه  هنر  یخ  تار طول  در  که  هنری ای 
یخ  یخی در تشخیص آثار هنری، سومین نظریه این دسته، ضمن اعتماد بر تار نظریه روایت تار
یافته◦ معیار تشخیص  از پیش رسمیت  روایت تداوم سنت هنری  را صرفًا در قالب  آن  هنر، 
بتوانیم آن  که  اتفاق می افتد  اثر پیشنهادی وقتی  برای  یخی  تار از غیر هنر می داند. روایت  هنر 
کنیم )همان، ص  کاربست های هنری پابرجا تلقی  اثر را همچون تحول یا پیامد قابل فهمی از 

.)395
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ارائه تعریف یا معیار تشخیص، به  از نظریه های فوق هرچند برای  به نظر می رسد هرکدام 
صورت جامع و مانع، با اشکال مواجه باشند، اما می توانند هرکدام وجهی یا بعدی از ابعاد هنر 
و مصادیق آن را نشان دهند. ما در این جا، این ابعاد را شاخص های هنر می نامیم. در دست 

کافی است. داشتن این شاخص ها، برای موضوع شناسی ما در این جا 
آمده  مقاله  سفارش  در  بلکه  نیست،  قلم  این  ساخته  هنر  تعینات  عبارت  هنر:  تعینات 
یسی ها، مجسمه های  است. برداشت ما از آن مصادیق و مظاهر هنری است. نقاشی ها، خوشنو
گیاه، تزیینات متعدد و متنوع در و دیوار ساختمان ها و غیره، مصادیق و مظاهر هنری  گل و 
کلی هنر به چند  هستند. برای روشن تر شدن این مصادیق می توان از شکستن مفهوم خیلی 
این  گرفت.  کمک  است  معروف  هفتگانه  هنرهای  عنوان  تحت  که  آن  مجموعه  یر  ز مفهوم 
هنرهای   ،)... و  )رقص  نمایشی  حرکات  موسیقی،  از:  عبارتند  هنر،  اقسام  همان  یا  مفاهیم 
ترسیمی )نقاشی، خطاطی و ...(، هنرهای تجسمی )معماری، مجسمه سازی، شیشه گری و 
یسندگی، شعر، داستان، فیلمنامه و ...(، هنرهای نمایشی )تئاتر و ...(  ...(، هنرهای ادبی )نو
و سینما. با این وجود، در تعیین و تشخیص مصادیق هنر، شاخص های پیش گفته برای آن، 
برد آن در  معیار است، نه این گونه تقسیمات؛ بنابراین، مراد از تعینات هنر در این مقاله که از کار
کن و شعائر اسالمی، بحث می شود مصادیق همه اقسام یاد شده و هر مصداق دیگری است  اما
که براساس شاخص ها، هنر تلقی شود. شاید برتری تعبیر تعینات بر تعبیر مصادیق به این باشد 
لت بر شدن و گردیدن می کند( اشاره به مصادیق جزیی  که تعینات )به لحاظ باب تفعل که دال
برد هستند. ولی مصادیق می تواند مصادیق اضافی کلی  خارجی دارد که مورد فعل، انجام و کار
برد خارجی ندارد.  کار کلی اقسام هفتگانه( را هم شامل شود و اشاره به انجام و  ین  )مثال، عناو
روشن است که اشاره شفاف به مصادیق خارجی که موضوع فعل مکلفان قرار می گیرد، در یک 

بحث فقهی اولی است.
ین  کن اسالمی در این مقاله هر مکانی است که با انگیزه ها و عناو کن اسالمی: مراد از اما اما
کید بر مذهب امامیه(، شامل عبادت، مناسک خاص  اسالمی )شامل مذاهب اسالمی با تا
و  عزاداری  مراسم  مانند  مذهبی،  یا  اسالمی  مطلوب  رفتار  هرگونه  و  توسل  یارت،  ز اسالمی، 
و  کوچک  مساجد  همه  بنابراین  باشد.  شده  برپا  اسالمی،  مقدسات  برای  بزرگداشت  هرگونه 
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حسینیه ها،  الهی،  م 
ّ
مسل اولیاء  سایر  و  امام زادگان  معصومان؟مهع؟،  مقدسه  مشاهد  بزرگ، 

ین، مانند عنوان مسجد،  تکایا، نمازخانه ها و مانند این ها را شامل می شود. برخی از این عناو
ین دیگر، موضوع حکم  موضوع حکم شرعی هستند و برخی به واسطه و با فرِض داشتن عناو
که با فرض عنوان هایی مانند تکریم اهل بیت؟مهع؟، عزاداری امام  شرع هستند؛ مانند حسینه 

حسین؟ع؟ و مانند این ها، موضوع حکم شرع هستند.
ین اسالمی است.  و عناو انگیزه ها  کن اسالمی، همان  اما مفهوم  بازنمایی  در  نکته مهم   
است.  مقاله  اصلی  دغدغه  و  پیش گفته  اصلی  پرسش  اهمیت  از  ناشی  نکته  این  اهمیت 
ین  بر محور عناو که  نهادی  یا  از هنرها در مکان  استفاده  که  این است  در مقاله  تمرکز اصلی 
یج، تعمیق و اجرای هرچه بهتر مطلوب های مورد نظر اسالم  و انگیزه های اسالمی، شامل ترو
برد هنر در  کار ین و انگیزه ها با  است، چه حکمی دارد. تنافی یا تناسب احکام فقهی این عناو

آن ها، دغدغه اصلی مقاله است.
کریم با این  شعائر اسالمی: شعائر اسالمی با نام »شعائر اهلل«۱ در ادله شرعی از جمله در قرآن 
«)حج/32( موضوع حکم است. در این جا،  لو�ب و� ال�ت �ت ها م�ن �ت

�نَ اإ ر اهلل �ن عا�أ م سث
ع�نَ بیان: »و م�ن �ی

کن  اما در  پیش گفته  ین  عناو مانند  تا  می شود  دنبال  است  شرعی  حکم  موضوع  که  معنایی 
برد هنر بررسی شود. کار اسالمی، رابطه احکام فقهی آن با 

اظهار  و  بردها  کار براساس  مفصلی2،  تحقیق  طی  نگارنده  اهلل،  شعائر  عرفی  معنای  در 
ابن  )فراهیدی، ۱409 ق.ج ۱ ص 250، جوهری، ۱376 ق. ج 2 ص 698،  یان  لغو نظرهای 
منظور، ۱405 ق. ج 4 ص 4۱4، ابن اثیر، ۱364 ج 2 ص 479، راغب اصفهانی، ۱404 ق. ص 
455 و طریحی،۱376 ج 3 ص 346(، مفسران )رازی، بی تا. ج ۱۱ ص ۱28، طبرسی، ۱4۱5 
ق. ج 3 ص 263، طوسی، ۱409 ق. ج 3 ص 4۱8، طبری، ۱4۱5 ق. ج 6 ص 72، جصاص، 
۱4۱5 ق. ج 2 ص 376 و طباطبائی )عالمه(، ۱402 ق. ج ۱4 ص 373( و فقیهان )نراقی، 
جمع بندی   ،)۱30 ص   8 ج  تا.  بی  نووی،  و   52 ص   2 ج  ق.  نجفی،۱404  23؛  ص   ۱375
نماد  که  است  هرچیزی  و  حج  اعمال  »شعائر  است:  داده  ترجیح  را  مشهور  لغوی  جوهری، 

1. بنابراین، در این جا شعائر اسامی و شعائراهَّلل یک معنا دارند.
2. با نام حقوق مسئولیت ها و احکام آستان های مقدس، در حال انجام در پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی.
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به ذکر عام  توجه  با  گیرد.«)جوهری، ۱376 ق.ج 2 ص 698(.  قرار  از خداوند متعال  پیروی 
که نماد پیروی  بعد از خاص در این عبارت، معنای معیار همان معنای عام است: »هرچیزی 
برد بودن معنای  گیرد«. به نظر می رسد توجیه ذکر خاص در این جا پرکار از خداوند متعال قرار 
اقل در برهه ای از زمان یا نزد دسته ای خاص از مفسران و فقها باشد. بهرحال، همین  خاص، ال
معنای عام معنای برگزیده ما در این مقاله، برای اصطالح و موضوع فقهی شعائر اهلل یا شعائر 
اسالمی خواهد بود. مصادیق فراوانی با مراتب متفاوت در ارزش و اهمیت، برای این معنای 
کرد. این مصادیق ممکن است موضوع یا متعلق احکام شرع  عام، می توان شمارش و ردیف 
یژه در مناسک حج هستند  باشند. برای مثال در قرآن کریم، صفا و مروه که موضوع احکام، به و
از مصادیق شعائراهلل شمرده شده اند )بقره/۱57(. همچنین است شتر فربه به عنوان قربانی در 
مناسک حج )حج/36(. معصومان؟مهع؟ و هرچه نسبت مستقیمی با آنان دارند نیز، به واسطه 
کالمی امامیه، از مصادیق بارز معنای عام  ر  اقل در باو رابطه خاص آنان با خداوند متعال، ال
کن مشاهد مقدسه معصومان؟مهع؟، به واسطه ادله تعظیم شعائر  شعائراهلل هستند. از این رو اما
کن اسالمی محسوب  از اما با ایشان دارند،  که  که بزودی اشاره خواهد شد، به لحاظ نسبتی 
کن مّمهد برای شعائر اسالمی، مانند حسینیه ها که بر محور  خواهند شد. کمااین که برخی از اما
یژه ساالر شهیدان امام حسین؟ع؟، برپا می شود، به واسطه  تکریم و عزاداری اهل بیت؟مهع؟، به و

کن اسالمی به شمار می آیند. ادله تعظیم شعائر و مانند آن، از اما
 
کن و شعائر اسالمی]] نگاهی به تاریخچه تعینات هنر در اما

کن و شعائر اسالمی، به لحاظ گستره و تنوع، می تواند موضوع چندین  برد هنر در اما یخ کار تار
تحقیق، بلکه شاخه ای از علوم اسالمی باشد. در این جا، برای این که در موضوع شناسی یک 
از  یخچه ای  تار به  از موارد عینی موضوع هم درگیر باشیم، نگاهی  با نمونه هایی  بحث فقهی، 

یم. کن و شعائر اسالمی می انداز تعینات هنر در اما
اقل در مورد  که برخی صاحب نظران، ال رزی تا آنجا به هم پیوسته است  یخ هنر و دین و تار
را  وسطی  قرون  متمدن  انسان  هنر  و  بدوی  انسان  هنر  میان  ارزش  تفاوت  پا،  ارو در  هنر  یخ  تار
آن ها. هنری  حساسیت  درجه  تفاوت  نه  و  می دانند  آن ها  ادیان  ارزش های  تفاوت  از  عبارت 
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ران  که از دو ید، ۱35۱، ص 6۱(. نفوذ فلسفه های فردی و دین ستیز یا دین گریز است  )هربرت ر
که اساسا آزاد و مستقل  رنسانس به بعد، هنرهای غیرپیوسته با دیانت را رقم می زند؛ هنرهایی 
است و منشأ و مبنای آن فردیت هنرمند است )همان، ص 60(. بنابراین در هر زمان ومکانی 
رزی نباشد، پیوستگی هنر و دیانت ادامه خواهد  که چنین نفوذی یا هر نفوذ دیگری رقیب دین و

داشت.
به دیانت اسالمی  وابستگی هنر اسالمی  و فلسفه هنر اسالمی،  یخ  تار در  برخی متفکران 
را در حد وابستگی معلول به علت ترسیم می کنند )نصر،۱375، صص 9 به بعد(. منظور از 
فقهی  علوم  همچون  اسالمی،  علوم  در  که  اسالمی  آموزه های  ترسیم  این  در  اسالمی  دیانت 
اسالمی  یت  معنو و  روحانیت  باطن،  بلکه  نیست؛  و شکوفا می شود،  تبلور می یابد  کالمی  و 
است )همان، ص ۱2 و تیتوس، ترجمه رجب نیا،۱365، ص 22(. البته آموزه های اسالمی 
دلگرمی  مایه های  و  هنرها  بعضی  برای  یت هایی  »محدو است  ممکن  آن،  محتوای  به  بسته 
یسنده به مثل حرمت غنا و به مثل  رد«)نصر،۱375، ص ۱۱(. اشاره نو برای بعضی دیگر پدید آو
یخ نگاران هنر اسالمی  یق به صوت نیکو در قرائت قرآن می تواند باشد. همچنین برخی تار تشو
را مانعی  نقره  و  از طال  ینتی  ز لوازم  برخی هنرها مانند مجسمه سازی و ساخت  حرام دانستن 

یخ هنر اسالمی دانسته اند )ارنست، ۱376 ص 84(. گونه هنرها در تار برای پیشرفت این 
یخ تمدن های اسالمی قابل مطالعه است. هنرهای به کار  پیوند هنر و دیانت اسالم، در تار
آرامکاه های  امامان؟مهع؟،  و  انبیاء  آستان های مقدس  کن اسالمی شامل مساجد،  اما در  رفته 
است.  مبارک  پیوند  این  یخی  تار تبلور  غیره  و  دینی  مدارس  حسینیه ها،  علماء،  و  اولیاء 
همجنین استفاده از اقسام هنرهای موسیقیایی در قرائت قرآن، اذان اعالم، نقاره زنی، مارش 
هنر  پیوند  از  دیگری  یه  رو هستند،  درج  قابل  اسالمی  شعائر  عنوان  تحت  که  جهاد  و  جنگ 
و  جلد  تزیینات  قالب  در  نقاشی  و  یسی  خوشنو هنر  است.  یخ  تار طول  در  اسالم  دیانت  با 
نقش  آسمانی همواره  کتاب  این  تبلیغ  و  یج  ترو در  کریم  قرآن  تزیینات  و  برای خط  صفحات 

آفرین بوده است. نمونه هایی در پی می آید.
کوفی و سپس خط  ابتدا در قالب خط  از همان سده نخست اسالمی،  یسی  هنر خوشنو
کتابت قرآن، همراه با نقش و نگارهای هنری برای تزیین در  نسخ، ثلث، تعلیق و نستعلیق در 
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یری، ۱373، ص 456 و تیتوس، ۱365،  ز ز در جریان بوده است )و سرلوحه ها و کناره ها تا امرو
کنون  ابتدا تا از  کریم  یج قرآن  ترو که در  یسی و سایر هنرهایی  ص 57 و 68(. می توان خوشنو
کمااین که  کرد.  به کار می رفته است را نمونه های مهم و تأثیر گذار هنر در شعائر اسالمی قلمداد 
کن اسالمی یاد می شوند هم تأثیر گذار بر شعائر اسالمی هم  که در ادامه درباره اما سایر هنرهایی 

هستند.
ران  یخ معماری اسالمی در مساجد بزرگی مانند مسجد جامع دمشق، برجا مانده از دو  تار
سامرا  جامع  مسجد   ،)32 ص   ۱365 تیتوس،  و   467 ص  یری،۱373،  ز )و اموی  خلفای 
)همان،  قاهره  در  طولون  ابن  مسجد   ،)469 ص   ،۱373 یری،  ز )و عباسی  خلفای  ران  دو از 
 )482 ص   ۱373 یری،  ز )و اصفهان  جامع  مسجد  و   )۱40 ص  تیتوس،۱365  و   473 ص 
مناره ها،  گنبدها،  معماری  همچون  تعیناتی  مساجد  در  اسالمی  هنر  است.  بوده  جریان  در 
)تیتوس،  است  داشته  غیره  و  متنوع  نقاشی های  تزیینی،  کاشی کاری های  مقرنس کاری ها، 

۱365، صص 68 و 82(.
و  اذان  و  قرآن  قرائت  در  نیکو  آواز  قالب  در  شود(  گرفته  اشتباه  نباید  غنا  )با  موسیقی  هنر 
برد برخی از آالت موسیقی در نقاره زنی، مارش های نظامی برای جهاد و غیره )نصر، ۱375،  کار

یخ هنر اسالمی است. برد هنر در شعائر اسالمی در تار کار ص ۱49( نمونه های 

کن و تعظیم شعائر اسالمی با به کارگیری اصل هنر]] نسبت ادله فقهی اما
در  آن  تعبنات  از  نمونه هایی  با  آشنایی  نیز  و  آن  تعینات  و  هنر  مفهوم  شناسایی  با  اکنون 
کن و شعائر با به کارگیری هنر  کن و شعائر اسالمی، در این جا به بررسی نسبت ادله اما یخ اما تار
که نظر و  گونه دلیل قرآنی و روایی است  کن در این جا هر  یم. منظور از ادله اما در آن ها می پرداز
کن اسالمی و رعایت آن بیان می کند. منظور  خواسته شارع مقدس را درباره شأن و جایگاه اما
دیدگاه  و  پیام  که  است  این  پرسش  است.  اسالمی  شعائر  تعظیم  ادله  اسالمی  شعائر  ادله  از 
هنرهای  حساب  چیست؟  ادله،  این  موضوع  در  هنر  تعینات  برد  کار به  نسبت  ادله  این  کلی 
مقاله  آینده  بخش  در  ادله،  این  موضوع  خصوص  در  ممنوع  چه  و  کلی  طور  به  چه  ممنوعه، 
رسیدگی می شود. بررسی ما در این جا فارغ از این قبیل منع هاست. در این جا می خواهیم حکم 
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یم. در این جا در جایگاه  ر به کارگیری هنر را در این موضوع، جدای از ادله مانعه خاص به دست آو
کسی از فقها درباره اصل اولی  کرده و می داند،  کاوش  که نگارنده  تأسیس اصل هستیم. تا آنجا 
ل و تحقیق نگفته است.  کن و شعائر اسالمی سخنی همراه با استدال برد هنر در اما کار کلی  و 
کن و شعائر  ل و تحقیق این است که ماهیت هنر و تعینات آن در مقابل ادله اما منظور از استدال
یق و ترغیب می کند  برد هنر را در موضوع خود تشو قرار داده شود و از ادله استنطاق شود که آیا کار

یا سرزنش و منع؟ فرض سوم هم بی تفاوتی و سکوت ادله در این باره است.
کن اسالمی با  در دو قسمت هدف خود را در این بخش دنبال می کنیم: اول مقایسه ادله اما

کارگیری هنر و دوم مقایسه ادله تعظیم شعائر با آن. به 

کن اسالمی و به کارگیری هنر]] ادله اما
کن اسالمی در ادله فقهی است. این عنوان برای سایر  بردترین عنوان اما  عنوان مسجد پر کار
کن اسالمی نیز به لحاظ احکام فقهی، نقش کلیدی و مرجع را داراست؛ به این معنا که شأن  اما
که  کن اسالمی، به لحاظ فقهی، با شأن و جایگاه مسجد سنجیده می شود  و جایگاه سایر اما
کن، مانند مشاهد  آیا شأن مسجد را در همه یا برخی از جنبه ها دارد یا ندارد. البته برخی از اما
ین، نیز، مالحظه می شوند؛  مقدسه امامان؟مهع؟، به لحاظ انتساب به ایشان؟مهع؟، یا سایر عناو
که به زودی ادله تعظیم آن اشاره خواهد  اما همه این لحاظ ها در ذیل شعائراهلل قابل درج است 
کارگیری  شد؛ بنابراین، با بررسی نسبت ادله مسجد و نیز ادله تعظیم شعائر، از یک سو، با به 
کن و شعائر اسالمی به انجام خواهد رسید. در  هنر، از سوی دیگر، بررسی نسبت سنجی ادله اما

این قسمت ادله مسجد و در قسمت بعد ادله شعائر اسالمی نسبت سنجی می شود.
با  اول  دسته  رد:  آو به دست  می توان  روایات  و  آیات  دسته  دو  از  را  مسجد  جایگاه  و  شأن 
که چه شأن و جایگاهی دارد و دسته دوم درباره احکام  موضوعیت خود مسجد است و این 
رفتارهایی مرتبط با مسجد است. دسته دوم در آیات و روایات ابواب مختلف فقهی پراکنده 
است. از این قبیل است احکام جنب در ارتباط با مسجد، یا احکام طهارت مربوط به مسجد. 
اما دسته اول در جوامع روایی با عنوان ابواب مسجد قابل مالحظه است. هدف ما که در این جا 
مقایسه جایگاه مسجد با به کارگیری هنر در آن است، با مطالعه و تحقیق در دسته اول و اشاره 
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گیر ادله  به برخی نمونه های دسته دوم تأمین می شود. بنابراین در فرصت کوتاه این مقاله تتبع فرا
رتی ندارد. مساجد در ابواب مختلف و متعدد ضرو

-آیه شریفه تعمیر مساجد در دسته دوم از دو دسته فوق قرار می گیرد؛ اما می توان از آن شأن 
رد: و جایگاه مسجد را به دست آو

َعَسی 
َه �نَ

َ
 الّل

َّ
لا  اإِ

َ سث
�نْ َ

ْم �ی
َ
َکا�تَ َو ل � الرنَّ

�تَ
آ
لَا�تَ َو ا

َ
اَم الّ�

َ �ت
أَ
ِر َو ا حنِ

آ
ا

ْ
ْوِم ال �یَ

ْ
ِه َو ال

َ
الّل َم�نَ �بِ

آ
ِه َم�نْ ا

َ
َد الّل ْعُمُر َمَ�ا�بِ َ َما �ی

�نَّ اإِ

که ایمان  کرد  �نَ )التوبة/۱8(: همانا مساجد را تنها کسانی آباد توانند  ِد�ی ُمْه�تَ
ْ
وا ِم�نَ ال

و�نُ
ُ

ک �نْ �یَ
أَ
َک ا وٰل�أِ

أُ
ا

کسی هراس  از  را ادا می کنند و جز از خداوند  برپا و زکات  را  ز آخرت دارند و نماز  به خدا و رو
که اینان از هدایت یافتگان باشند. ندارند؛ پس امید می رود 

صفات  که  کسانی  در  مساجد  آبادگران  بودن  منحصر  وجه  موضوع،  و  حکم  تناسب  به 
پسندیده یاد شده در آیه شریفه را دارند، شأن و جایگاه مسجد است. از طرف دیگر جنس و 
تناسب این شأن هم از صفات یاد شده به دست می آید: شأن ایمان به مبدأ و معاد، شأن برپایی 
یژگی خدا ترسی که با ترس از غیر او در عرض ترس از او قابل جمع نیست.  نماز و ادای زکات و و
که شاه کلید شأن  گرفت  یژگی ها هدایت یافتگی است. پس می توان نتیجه  سرجمع همه این و
و جایگاه مسجد شأن و جایگاه هدایت الهی انسان هاست. به نظر می رسد این آیه شریفه بیانگر 
پایه اصلی و بنیادی مسجد در فرهنگ اصیل اسالمی است. هرگونه دیدگاه و رفتاری نسبت 
کنترلی  به مسجد باید در چارچوب آموزه و پیام این آیه شریفه باشد. این آیه به تناسب جایگاه 
کریم نسبت به سایر منابع و ادله آموزه های اسالمی، بر سایر آموزه های اسالمی  و باالدستی قرآن 

م است.
َ

برآمده از سایر منابع و ادله، محّک
-در نمونه ای از روایات شأن و جایگاه مسجد چنین می خوانیم:

� )شیخ صدوق، ۱4۱7 ق. ص  ل�ی �د اإ ل� اهلل و�ت د سعى اإ �ت ها �ن ل�ی م�ن سعى اإ و�ت اهلل، �ن �ی د �ب الم�ا�ب

کرده  قصد  را  او  و  رفته  خدا  سوی  به  برود  آن  سوی  به  هرکس  خداست؛  خانه  مسجد   :)544
است.

م  �ی ع�ن �ت �ن�  العل�ت  د اهلل؟ع؟ ع�ن  ا ع�ب �ب
أ
ا ل�ت 

أ
ال: سا �ت ر  ��ی �ب  � �ب

أ
ا ع�ن  آمده است:  دیگر  نمونه ای  در   -

ر�ن )شیخ صدوق، ۱386 ق.نجف 
أ
و�ت اهلل �ن� الا �ی ها �ب �ن

أ
د لا م الم�ا�ب �ی ع�ن �ت مر �ب

أ
ما ا �ن ال: اإ �ت د �ن الم�ا�ب

که از امام صادق؟ع؟ علت تعظیم مساجد را  اشرف، ج 2 - ص 3۱8(: از ابوبصیر نقل است 
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یرا بیوت اهلل در زمین هستند. پرسید: فرمودند: همانا به تعظیم مساجد امر شد ز
سایر روایات در این باره در جوامع روایی در ابواب مساجد قابل مالحظه است. در جامع 
است  آمده  المساجد  ابواب  در  اشاره،  یا  تفصیل  به  فوق الذکر،  دسته  دو  هر  الشیعه  احادیث 
در سراسر  روش جاری  براساس  منبع،  این  در  بعد(.  به  )بروجردی، ۱374، ج 4 صص 496 
را  روایی  ابواب  سایر  در  مرتبط  موارد  تفصیل،  به  ابواب،  ین  عناو روایات  نقل  بر  عالوه  کتاب، 
رده است )همان(. در این قسمت ها  هم به اشاره، ذیل روایات هر باب، با سر خط »تقدم« آو
که ما در دسته دوم قرار دادیم؛ همچنان  عمدتا همان روایاتی در باره مسجد اشاره شده است 

که روایات خود هر باب عمدتا در دسته اول قرار می گیرد.
یت  ردیم، همنوا با آیه شریفه عمارت مساجد، بر محور که دو نمونه فوق از آن را آو در روایاتی 

کید می شود. خدا خواهی و خدا محوری در مساجد تأ
کن اسالمی، با توجه به ادله  کرد مسجد به عنوان محور اصلی در اما اکنون باید مالحظه 
مذکور، چه نسبتی با به کارگیری هنر دارد. در این جا توجه به شاخص های پیش گفته، در قالب 
ری است. مقایسه شاخص های مذکور، با ادله مسجد، به ترتیب  نظریه های ماهیت هنر ضرو

یر ارائه می شود: ز
ک هنر  ۱. در شاخص بازنمایی )نظریه های بازنمودی( تقلید و حکایت از ظواهر بیرونی مال
برای  که  این  اول  می رسد:  نظر  به  شاخص  این  با  مساجد  ادله  نسبت  درباره  نکته  دو  است. 
گر این محتوا با  کرد. برای مثال، ا تعیین این نسبت باید محتوای تقلید و حکایت را مالحظه 
ایمان به مبدأ و معاد، برپایی نماز، کمک به نیازمندان، خدا ترسی و خدا محوری و مانند این ها 
یق و ترغیب است. نکته  که در ادله مزبور دیدیم، تناسب و همخوانی داشته باشد، مورد تشو
کند، اصوال تقلیید و حکایت از  که ممکن است بر این نکته غلبه  گذشته از محتوا  که  دوم این 
که  یگران از شخصیت های نمایش  ظواهر بیرونی، مانند اجرای نمایش، با تقلید و حکایت باز
ک مد نظر بوده است )کارول، ۱392، ص 34(، تناسبی با تعظیم و  یخی این مال گذشته تار در 

معیارهای مذکور در ادله مساجد ندارد.
از  گذشته  کردیم،  از تولستوی نقل  که قبال  بر محور توضیحی  2. شاخص بیان برای هنر، 
ک های مذکور در ادله مساجد، تناسب اصولی  که در بند قبل اشاره شد، با مال معیار محتوا 
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ک های مزبور و در نتیجه،  دارد. تعینات هنری بر محور این شاخص، می تواند بیانگر مؤثر مال
یگر تثبیت آن در ضمیر و رفتار مخاطبان باشد. البته ممکن است برخی از تعینات، مانند  یار
باشد،  هنر  شاخص  بیان  وقتی  اما  باشد،  نداشته  تناسب  شد،  اشاره  قبل  بند  در  که  نمایش 

می توان تعینات مناسب، مانند تبلیغ هنرمندانه اسالم را برگزید.
گذشته از  3. ادله مسجد نسبت به شاخص فرم و صورت از شاخص های ماهیت هنر، 
نکته پیش گفته در مورد محتوا، به نظر بی تفاوت می رسد. بنابراین در مورد این شاخص باید به 

کرد. همان نکته محتوا و میزان بودن آن اکتفا 
یبایی شناسانه نیز در نسبت سنجی ادله مسجد محکوم نوع محتوا است. اما  4. شاخص ز
یبایی نه تنها مخالف نیست بلکه مشوق آن است )ر.ک.  گرچه اسالم با اصل ز در این جا نیز 
یبایی وصف می شود  یبایی طبیعی تمجید می شود. در یوسف/83 صبر به ز که از ز نحل/6 
یبایی در شمار صفات الهی می آید: شیخ طوسی،۱4۱۱ ق. ص 650  کبیر ز و در دعای جوشن 
یبایی های مادی گرایانه و غافل  اما ز نیز در صحیفه سجادیه، ۱363، صص 272 و 4۱6(؛  و 
که  یبایی  ز آنچه  ادله مسجد است.  از  برآمده  معیارهای  با  آشکار  تضاد  در  یاد خدا  از  کننده 

یبایی متناسب با ادله پیش گفته مسجد است. یبایی های الهی را رقم زند ز اتصال به ز
گذشت، ذاتی تعینات  5. شاخص های دسته دوم برای هنر، چنان که قبال در بیان آن ها 
نسبت سنجی  برای  بنابراین،  است؛  ذات  این  از  خارج  اموری  به  ارجاع  بلکه  نیستند،  هنر 
از: »قواعد و  با آن ها، باید نسبت  سنجی را به آن امور برد. این امور عبارت بودند  ادله مسجد 
یخ هنر سابقه داشته  که در طول تار شیوه های جاری در نهاد اجتماعی هنر«، »وجوه هنری ای 
یخی تداوم سنت هنری از پیش رسمیت یافته«. به نظر می رسد این امور  است« و »روایت تار
بنابراین در صورتی  باشد.  و فعلیت فرهنگی- اجتماعی هر ملتی، متفاوت  به پیشینه  بسته 
آن  به  شده  ارجاع  هنر  باشد،  اسالمی  اصیل  آموزه های  با  همنوا  فعلیتی  و  پیشینه  چنین  که 
که جای بسط و  هم متناسب با ادله مسجد خواهد بود. البته، نگارنده، به دالیل و شواهدی 
ز،  تا امرو توضیح آن نیست، در خارج و عالم تحقق، پیشینه فرهنگی-اجتماعی تداوم یافته 
مطابق با آموزه های اصیل اسالمی )برآمده از منابع اصلی: قرآن، سنت و عقل قطعی(، سراغ 

ندارد تا شاخص های هنر در قالب هریک از امور یاد شده، به آن ارجاع شود.
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بنابراین نسبت سنجی تعینات هنری مطابق با شاخص های دسته دوم، هم در شاخص 
و  پیام  آیا  باید دید  و هم در محتوای هنری، محکوم سنجش موردی است. در محتوا  هنری 
تأثیر اثر هنری متناسب و همنوا با معیارهای مذکور در ادله مساجد هست یا نه. اما در شاخص 
چه  شده  وابسته  آن  به  هنری  اثر  که  یافته  تداوم  فرهنگی-اجتماعی  پیشینه  دید  باید  هنری، 

کلی و آموزه های ادله مذکور، به طور خاص، دارد. نسبتی با آموزه های اسالمی، به طور 

 ادله تعظیم شعائر اسالمی و به کارگیری هنر]]
ادله تعظیم شعائر عمدتا ادله قرآنی است. مهم ترین و پر استنادترین۱ این آیه شریفه است:

کس شعائر  و�بِ )حج/32( چنین است و هر 
ُ
ل �تُ

ْ
َوى ال �تْ ها ِم�نْ �تَ

�نَّ اإِ
َ ِه �ن

َ
َر الّل عا�أِ

َ ْم سث ِ
َع�نّ ُ ِلَک َو َم�نْ �ی »�ن

خدا را بزرگ دارد همانا از تقوای دل هاست«
درباره موضوع این دلیل، شیخ طوسی )ره( درمراد از شعائر اهلل هفت قول نقل می کند )شیخ 
نیز ر.ک. طبری،۱4۱5 ق. ج 6 ص 72، جصاص، ۱4۱5  و  طوسی، ۱409 ق. ج 3 ص 4۱8 
ق.ج 2 ص 376 و ج 3 ص 3۱5، رازی، بی تا. ج ۱۱ ص ۱28، طبرسی، ۱4۱5 ق. ج 3 ص 
264، نراقی، ۱375 ص 25، طباطبایی )عالمه(، ۱402 ق. ج 5 ص ۱62 و ج ۱4 ص 373 
و ...(. وی، سپس، به پیروی از طبری در جامع البیان )طبری، ۱4۱5 ق. ج 6 ص 74(، قول 
به عمومیت آن را برای همه نماد های حدود، اوامر، نواهی و فرایض خداوند سبحان بر می گزیند 
که طبری برای عمومیت ارائه  کننده ای  )شیخ طوسی، همان، ص 4۱9(. با توجه به دلیل قانع 
کند  کرد. بلکه هر چه بر آن عرفا شعائراهلل صدق  می دهد، نباید به همین عمومیت هم اکتفا 
ید: شعائر در آیه شریفه به  لت می کند. وی می گو که آیه شریفه بر آن دال مشمول حکمی است 
کار رفته است و کسی نمی تواند از این عموم رفع ید  صورت عام و بدون اختصاص به چیزی به 
که در این جا وجود ندارد )طبری، ۱4۱5 ق. ج 6 ص 74(. قبال  کند، مگر با اعتماد بر حجتی 

گیرد« دانستیم. که نماد پیروی از خداوند متعال قرار  این معنای عام را »هرچیزی 

ـْم  َقاِئـَد )مائـده/2( و »ذِلـَک َو َمـْن ُیَعّظِ
ْ
َهـْدَی َو ل ال

ْ
َحـراَم َو ل ال

ْ
ـْهَر ال

َ
ـوا َشـعاِئَر اهَّلِل َو ل الّش

ُّ
ِذیـَن آَمُنـوا ل ُتِحل

َّ
َهـا ال ّیُ

َ
1. آیـات دیگـری ماننـد یـا أ

ِه«)حـج/30(، هـم قابـل اسـتناد اسـت کـه بـرای رعایـت اختصـار و عـدم ضـرورت پرداختـن در این جـا،  ّبِ ـُه ِعْنـَد َر
َ
ُحُرَمـاِت اهَّلِل َفُهـَو َخْیـٌر ل

صـرف نظـر می شـود.
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برگزیده  را  اشاره شد، وجوب  قبال  که  در تحقیق مفصل خود  نگارنده  دلیل،  درباره حکم 
اجماع  و  وضوح  ادعای  آن  بر  برخی  که  هم  ترجیح  مطلق  و  استحباب  این جا،  در  اما  است. 
کرده اند )نراقی،۱375 ص 3۱ و نیز ر.ک. مراغی، ۱4۱7 ق. ج ۱، ص: 56۱ و خوئی، ۱4۱0 ق. ج 

کافی است. 2 ص 3۱3(، برای بیان نسبت این ادله با به کارگیری هنر، 
درباره متعلق حکم، ادله متفاوت در تعظیم شعائر و در اهانت به شعائر، همنوا با تفاوت 
که ادله وجوب یا استحباب  عرفی بین مطلوبیت تعظیم و مبغوضیت اهانت، نشان می دهد 
و   229 ص  تا.  بی  اردبیلی،  محقق  )ر.ک.  می کند  طلب  را  اهانت  ترک  از  فراتر  شعائر،  تعظیم 
بیضاوی، ۱4۱8 ق. ج 4 ص 7۱، مراغی، ۱4۱7 ق. ج ۱ ص 558 و بجنوردی،۱4۱9 ق. ج 5 

ص 293(.
چنین  می توان  شعائر،  تعظیم  دلیل  در  متعلق،  و  موضوع  حکم،  شناخت،  با  بنابراین، 
تکریم  و  تعظیم  استحباب،  حد  در  اقل  ال مقدس،  شارع  که  دانست  حجت  را  نتیجه ای 

نمادهای خداخواهی و اطاعت از خدا را طلب می کند. این حاصل ادله تعظیم شعائر است.
یا  در موضوع  به کارگیری هنر  با  نسبتی  تعظیم شعائر چه  ادله  که  این است  پرسش  اکنون 
برد هنر در مشاهد مقدسه امامان؟مهع؟ که پیشتر  کار متعلق حکم در این ادله دارند؟ برای مثال، 
تعظیم  در  هنر  برد  کار همچنین  دارند؟  ادله  این  با  نسبتی  چه  است  اسالمی  شعائر  از  گفتیم 
برد تعظیم و تکریم امامان؟مهع؟ یا مشاهد  کار این شعائر چه نسبتی با این ادله دارد؟ نمونه این 
یسی و نقاشی است. تفاوت ابتدایی در بررسی نسبت این ادله با  مقدسه آنان با شعر، خوشنو
که  کن اسالمی/مساجد با هنر در این است  گذشته نسبت ادله اما هنر، در مقایسه با بررسی 
برای  که  ادله وجود داشت  در  و غیره  معاد  و  مبدأ  به  اعتقاد  بر  مبنی  نکاتی  آنجا مشخصا  در 
نسبت سنجی راهنما است؛ اما در این جا وجوب یا استحباب عرفی تعظیم مفاد دلیل است 
اقل در نگاه اول، به هر طریقی ممکن است؛ اما تأمل بیشتر نکته افزوده ای نتیجه می دهد  که ال
که ادله تعظیم شعائر را طرف اهم و مهم با رفتارهای محرم فرض  کسانی  که شاید مورد توجه 
شده مانند تزیین با طال و نقره یا اسراف قرار می دهند )نجفی، ۱404 ق. ج 6، ص 339(، نبوده 
که اطالق هرگونه تعظیم را قید می زند و به عبارت دقیق تر متقید می سازد  است. نکته افزوده 
آیه فوق الذکر، به »تقوی القلوب« است. همین تعبیر برای رساندن  گره زدن تعظیم شعائر، در 
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کافی است. تعظیم برآمده از تقوای ضمیر و جان مؤمن  تعظیم خاص مورد نظر شارع مقدس 
مطلوب شرع است، نه هر تعظیمی. با این برداشت، همه آنچه در نسبت سنجی ادله مساجد 
گفتیم در  با به کارگیری هنر در موضوع این ادله، براساس تفصیل در شاخص های ماهیت هنر، 
که  نسبت سنجی ادله تعظیم شعائر با به کارگیری هنر، قابل تطبیق و تکرار است. این قابلیت 
که به نهاد  به جهت رعایت اختصار آن را در این جا فعلیت نمی دهیم، وقتی تثبیت می شود 
کلیدی تقوی در آموزه های اسالمی توجه بیشتری شود تا روشن شود نکاتی مانند اعتقاد به مبدأ 
و معاد، اقامه نماز، ادای زکات و سایر نکات مذکور در ادله پیش گفته مساجد همخوان، همسو 

و همنوا با تقوای جان است.

کن و تعظیم شعائر اسالمی]] محدودیت های فقهی به کارگیری هنر در اما
کن و شعائر اسالمی در دو بخش قابل بررسی  محدودیت های فقهی به کارگیری هنر در اما
قابل  شعائر  یا  کن  اما موضوع  با  و  خصوص  در  که  است  محدودیت هایی  اول  بخش  است. 
به کارگیری در  از  که مستقل  بررسی است  از هنر موضوع  تعیناتی  و در بخش دوم  تصور است 
کراهت هستند. البته، در مورد و با موضوع شعائر اسالمی،  کن یا شعائر، موضوع حرمت یا  اما
کراهتی یا  که در رأی یا دلیلی فقهی، مورد نهی یا تحریم، ولو  یم  هیچ تعین هنری را سراغ ندار
از تعینات هنر را  که برخی  یا اقوالی مطرح است  تنزیهی، باشد؛ بنابراین، در بخش اول، ادله 

برای مساجد، برنمی تابد.

بررسی نهی از برخی تعینات هنر در مساجد]]
کرده است. برخی از فقها نیز براساس  برد برخی از تعینات هنر را در مساجد نهی  کار  روایاتی 
این روایات نظر به حرمت یا کراهت داده اند )ر.ک.طوسی، بی تا. ص ۱08، حلی )عالمه(،۱4۱3 

ق.ج ۱ ص 262 و شهید ثانی،۱4۱0 ق. ج ۱ صص 543 و 544(.
که در این روایات برای مسجد نهی شده است عبارتند از: مواردی از هنر 

برد هنر در  کار از محل های اصلی و مهم  ۱. مناره ها، اطاقک ها و محراب ها، در مساجد، 
یا سرزنش قرار  برپایی چنین سازه هایی مورد نهی  از روایات، اساسا،  مساجد است. در برخی 



بررسی استفاده از تعینات هنر در اماکن و شعائر اسالمی         101

یر به نقل از امام حسن رضی۱؟ع؟ از این دسته است: گرفته است. روایت ز
ار  الم�ن هدم  �ب امر  م؟ع؟  ا�أ ال�ت ر�ب  ا حن �ن اإ ال:  �ت �ن � محمد؟ع؟  ا�ب د  �ت ع�ن ال: ک�ن �ت ر�  ع�ن ال�ب م  � هاسث ا�ب ع�ن 

�ت  م�د�ث  � ا�ن ا  هدن مع�نی  ال:  و�ت عل�  ل  �ب ا�ت �ن ا؟  هدن مع�نی  لا�  سی:  �ن �ن �ن�  ل�ت  �ت �ن د،  الم�ا�ب �ن�  ال�تی  ر  اص�ی والم�ت

نقل  ابو هاشم جعفری  از  �ت )بروجردی، ۱409 ق. ج 4 ص 459(:  ولا ححب ی  �ب
�ن ها  �ن �ب �ی دع�ت لم  �ت م�ب

ظهور  قائم؟جع؟  حضرت  که  هنگامی  فرمود:  که  بودم  محمد؟ع؟  ابو  نزد  ید:  می گو که  است 
صادر  را  می شود  برپا  مساجد  در  که  آراسته  اطاقک های  و  مناره ها  کردن  خراب  دستور  کند، 
کرد و فرمود: معنای این  کار چیست؟ حضرت رو به من  گفتم: معنای ایت  می کند. پیش خود 
که هیچ یک از پیامبران و حجت های  پدیدهای بدعت آلود است  که این موارد نو کار این است 

الهی آن را برپا نساخته است.
این روایت سند قابل اعتمادی ندارد و بنابراین نمی تواند مستند حکم شرعی باشد. ممکن 
است فقیهی بر مبنای تسامح در ادله سنن آن را مستند کراهت قرار دهد. اما نگارنده این مبنای 
که امیر المؤمنین؟ع؟  اصولی را قبول ندارد. البته روایت دیگری در خصوص مناره وارد است 
دستور خراب کردن مناره ای بلند را دادند و فرمودند: مناره نباید از پشت بام مسجد بلندتر باشد 
لت بر مبغوضیت  که دال )همان(. این روایت از نظر سند2 قابل تصحیح است. اما عالوه بر آن 
که مشکل  کند  اصل مناره و هنر معماری آن نمی کند، می تواند تفسیر روایت قبل را هم بیان 
تر باشد ممکن است زمینه  که وقتی از پشت بام مسجد باال در مناره بلند مرتبه بودن آن است 
ید دیگر روایاتی  رد. مو کسانی را از داخل آن بر خانه های اطراف فراهم آو اشراف و نظر انداختن 
گونه ای که بر اطراف مشرف باشد نهی می کند )همان،  است که بلند مرتبه سازی مساجد را به 

ص 46۱(.
می دهد  خبر  علی؟ع؟  حضرت  امر  به  محراب ها  تخریب  از  روایات  برخی  در  همچنین 
از آن ها )همان(  که در برخی  از تردید در اعتبار سند، این مشکل را دارد  گذشته  که  )همان( 

1. نگارنـده از ایـن کـه لقـب عسـکری را بـرای امـام یازدهـم؟ع؟ بـه کار بـرد کراهـت دارد. همـه امامـان معصـوم؟مهع؟، غیـر از ایشـان بـا القابـى کـه 
مـدح وفضیلـت خاصـی را می رسـاند مشـهور هسـتند؛ امـا آن حضـرت بـه دلیـل ایـن کـه تحـت ظلـم خلفـای عباسـی، بـه اجبـار در لشـکرگاه 

خلفـای جـور زندگـی کرده انـد، بـه لقـب عسـکری شـهرت یافته انـد. رضـی و زکـی از القـاب منقـول آن حضـرت اسـت.
2. تهذیب 256 ج 3- احمد عن البرقی عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی؟ع؟...
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گره خورده است )همان( و لذا مبغوض بودن ذاتی آن را  مبغوض بودن محراب به تشبه به یهود 
برو می سازد. اقل، با تردید رو در مقابل مبغوض بودن به جهت این تشبه، ال

یر: 2. در برخی از روایات از نقش و نگار و تزیین مساجد نهی شده است. از جمله روایت ز
عهم )بروجردی، ۱409 ق.  �ی �ارى �ب هو� وال�ن �ت ال�ی ر�ن حن دکم، کما رن وا م�ا�ب ر�ن حن رن ی؟ص؟: لا �ت �ب ال ال�ن �ت

در  نیارایید.  تزیین  با  یهود،  همچون  را  خود  مساجد  فرموند:  اکرم؟ص؟  پیامبر   :)464 ص   4 ج 
که در همین روایت  گونه روایات نیز عالوه بر اشکاالت سندی، مشکل عنوان تشبه به یهود  این 
آمده است وجود دارد. به عالوه در روایت دیگری از نقاشی در سمت قبله مسجد سوال شده 
که می تواند معارض یا باعث حمل روایت های  است و پاسخ به جواز داده شده است )همان( 
که سمت قبله را مطرح  کراهت آن هم به دلیل همین روایت  کراهت باشد. البته  کننده بر  نهی 
که نماز خواندن در مساجد مزین به نقش و نگار را ضمن مکروه خود  می کند و روایات دیگری 
کراهت نماز  کره ذالک(، جایز می داند )همان(، ممکن است حمل بر مسأله  دانستن )فقال: ا
به سمت نقش و نگار شود. در این صورت منع و مبغوضیت متوجه خود مسجد نیست بلکه 

مربوط به نماز خواندن در مسجد یا هرجای دیگر، به سمت نقش و نگار می شود.
و نگارگری ذوالروح، غیرذوالروح،  اقسام نقش  بررسی حکم  این جا در مقام  این وجود در  با 
آثار فقه  یا بدون تجسیم، نیستیم. این بحث در باب فقهی مکاسب محرمه، در  با تجسیم و 

لی، تحت همین عنوان و اقسام، آمده است. استدال
3. در برخی از روایات از شعرخوانی در مساجد نهی شده است. از جمله در حدیث معروف 

مناهی می خوانیم:
د )همان، ص 499(: ]پیامبر؟ص؟[ از شعرخوانی  ال�ت �ن� الم��ب د ال�ن �ث �ن و �ی

أ
عر ا د ال�ث �ث �ن هى ا�ن �ی و�ن

کردند. گمشدگان در مسجد نهی  و اعالن 
که خواندن شعر در  گونه روایات نیز عالوه بر بحث سندی، در مقابل روایاتی را دارند  اما این 
مسجد را بی اشکال می داند )همان(. ممکن است به قرینه این روایات، روایات نهی حمل بر 
که  که مراد شعرخوانی است  کراهت شوند. همچنین، به تناسب حکم و موضوع، روشن است 

از یاد خدا باز می دارد و مانعی در انجام وظایف شرعی می شود.
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می کرد  یی  قصه گو مسجد  در  که  را  کسی  امیرالمؤمنین؟ع؟  که  است  آمده  روایتی  در   .4
هرگز  اوال  اما  است؛  اعتماد  قابل  سندا  روایت  این   .)500 ص  )همان،  کردند  اخراج  شالق  با 
کریم پر است از قصص  یرا قرآن  کرد؛ ز یی با هر مضمونی  نمی توان آن را حمل بر هر نوع قصه گو
انبیا و اولیا؛ آیا قصص قرآن را با هنرمندی و شیوه های جذاب، با رعایت حدود شرعی، بیان 
یی،  کردن، می تواند منهی شارع مقدس باشد؟ با این قرینه قطعی، روایت دیگری درباره قصه گو
یی منهی،  که مراداز قصه گو از این روایت )همان( به خوبی به دست می آید  گشاست.  هم راه 
که مردم را از وظایف دینی یا به طور  گونه ای است  چه نهی را تحریمی بدانیم، چه تنزیهی، آن 

کلی، یاد خدا، بازدارد.

کن و شعائر اسالمی]] به کارگیری هنرهای ممنوعه در اما
مانند  خود،  مستقل  عنوان  به  که  هنر  از  تعیناتی  به کارگیری  می رسد  نظر  به  اول،  نگاه  در 
و جای  بود  بالاشکال حرام خواهند  و شعائر اسالمی هم  کن  اما در  عنوان غنا، حرام هستند 
کن و شعائر، برابر ادله پیش گفته آن، می تواند  بحث و بررسی نیست. بلکه، حرمت و جایگاه اما
گناهان را در ارتباط با این دو رقم زند. مسجد، برابر ادله پیش گفته آن  استنباط تغلیظ و تعظیم 
برپایی نماز، خداخواهی و هدایت الهی است.  یج اعتقاد به مبدأ و معاد،  محل تثبیت و ترو
گناهان و بلکه مکروهات تناسبی با چنین مکانی ندارد. همچنین تعظیم شغائر، چنان که قبال 
بلکه  و  معاصی  ارتکاب  با  تناسبی  و  است  جان  در  شده  نهادینه  تقوای  از  برآمده  شد،  تقریر 

مکروهات ندارد.

نتیجه گیری]]
۱. دو دسته شاخص ذاتی و عرضی برای هنر، براساس نظریه های مربوط به ماهیت و تمایز 
کرد. شاخص های بازنمایی، بیان گرایی، صورت گرایی، فرم گرایی  هنر از غیر هنر، می توان ارائه 
روایت های  و  یخی  تار تعریف  اجتماعی،  نهاد  نظریه های  و  اول  دسته  در  یبایی شناسانه  ز و 

یخی در دسته دوم جای می گیرند. هریک این نظریه ها به بعدی از ابعاد هنر توجه دارند. تار
یج شعائر اسالمی، از انواع و اقسام تعینات هنرهایی  کن اسالمی و ترو یخ برپایی اما 2. در تار
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یسی  اقل به طور مسلم حرام نبوده اند بسیار بهره برده شده است. معماری، نقاشی، خوشنو که ال
برد برخی آالت موسیقی از این جمله است. کار و 

با  اسالمی  شعائر  تعظیم  ادله  و  است  اسالمی  کن  اما در  اصلی  محور  که  مسجد  ادله   .3
مانند  ندارد،  تناسب  برخی  با  و  دارد  تناسب  بیان،  عنصر  مانند  هنر  شاخص های  از  برخی 
کار دارد و غیر  که ادله اسالمی در اصل با محتوا  بازنمایی. این نکته عالوه بر این واقعیت است 

از برخی موارد ممنوع، مانند عنوان غنا، با ماهیت هنر تعارض و تضادی ندارد.



105         

کتابنامه]]
یم. کر قرآن 

ین العابدین ؟ع؟، الصحیفه السجادیه، قم. دفتر انتشارات اسامی 1363. امام ز

فراهیدی، خلیل بن احمد، قم. دار الهجره 1409 ق.. 1

جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت دارالعلم للمایین 1376 ق.. 2

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، قم. نشر ادب الحوزه 1405 ق.. 3

یب الحدیث قم اسماعیلیان 1364.. 4 ابن اثیر، مجد الدین، النهایه فی غر

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، قم. دفتر نشر کتاب 1404 ق.. 5

ین، قم. مکتب النشر الثقافه السامیه 1367. 6 یحی، فخر الدین، مجمع البحر طر

رازی، فخر الدین، تفسیر رازی، بیروت دار الحیا بى.تا.. 7

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، العلمی 1415 ق.. 8

یر، جامع البیان، بیروت دارالفکر 1415 ق.. 9 طبری، محمد بن جر

جصاص، احمدبن علی، احکام القرآن، بیروت. دارالکتب العلمیه 1415 ق.. 10

نراقی، احمد بن مهدی، عوائد الیام، قم مکتب العام السامی 1375.. 11

نووی، محیى الدین بن شرف، بیروت دارالفکر بى.تا.. 12

طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، بیروت موسسه فقه شیعه 1411 ق.. 13

ین الفقهیه، قم. جماعه المدرسین 1417 ق.. 14 مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناو

خوئی، سید ابوالقاسم، مقرر: میرزا علی غروی، کتاب الطهاره دارالهادی 1410 ق.. 15

یه، بى.تا.. 16 بده البیان، تهران، مکتبه المرتضو محقق اردبیلی، احمد بن محمد، ز



106         فصلنامه الهیات هنر   |   شماره هفتم   |   زمستان 95

بجنوردی، سید محمد حسن، القواعد الفقهیه، قم، الهادی 1419 ق.. 17

کارول، نوئل، درآمدی بر فلسفه هنر، ترجمه: صالح طباطبایى، تهران موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری 1392.. 18

یابندری، تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 1351.. 19 ید، معنی هنر، ترجمه: نجف در هربرت ر

ارنست، کوئل، هنر اسامی، ترجمه: دکتر یعقوب آژند، تهران انتشارات مولی 1376.. 20

طباطبائی )عامه(؛ سید محمد حسین، المیزان، قم. مؤسسة النشر السامی التابعة لجماعة المدرسین 1402 ق.. 21

یت اسامی، ترجمه: رحیم قاسمیان،1375، تهران، دفتر مطالعات دینی هنر 1375.. 22 نصر، سید حسین، هنر و معنو

اسامی . 23 و سیمای جمهوری  انتشارات صدا  تهران،  رجب نیا،  مسعود  ترجمه  اسامی،  هنر  بورکهارت،  تیتوس، 

ایران،1365.

یخ عمومی هنرهای مصور، تهران، انتشارات هیرمند 1373.. 24 یری، علینقی، تار وز

 شیخ صدوق، المالی، قم، موسسه بعثت،1417.. 25

یة 1386 ق.. 26 شیخ صدوق، علل الشرائع، نجف اشرف، منشورات المکتبة الحیدر

العربى . 27 التراث  إحیاء  دار  بیروت،  بیضاوی(،  )تفسیر  یل  التأو وأسرار  یل  التنز أنوار  بن محمد،  بیضاوی، عبداهَّلل 

یع 1418 ق. للطباعة والنشر والتوز

نجفی، محمد حسن، جواهر الکام فی شرح شرائع السام، بیروت، دار إحیاء التراث العربى، 1404 ق.. 28

طوسی، محمد بن حسن، النهایة، قم. انتشارات قدس محمدی، بى تا.. 29

حلی )عامه(، حسن بن یوسف، قواعد الحکام، قم، مؤسسة النشر السامی التابعة لجماعة المدرسین 1413 . 30

ق.

ین الدین بن علی، شرح اللمعة )با شرح سید محمد کانتر(، قم، منشورات مکتبة الداوری 1410 ق.. 31 شهید ثانی، ز

بروجردی، سید محمد حسین طباطبایى، جامع أحادیث الشیعة، قم، اسماعیل معزی مایری 1409 ق.. 32

طوسی، محمد بن حسن، التبیان، قم. مکتب العام السامی 1409 ق.. 33


