
موضوعات و مالکات حکم در فقه هنر

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی1

چکیده]]
که از شکل صرفًا    در این نوشتار ابتدا درباره لزوم تغییر نگاه به هنر سخن به میان می آید 
یک ابزار تجمل به صورت یکی از ضرورت های حیات اجتماعی امروز درآمده است. سپس 
از  این بخش  کات  و مال فردی(، موضوع  فقه  )نه  فقه اجتماعی  فقه هنر در ذیل  قرار دادن  با 
که چون بخش عمده فقه  کات فقه تعبدی می داند، به گونه ای  فقه را متفاوت از موضوع و مال
دهی  نظر  آن  اساس  بر  و  استخراج  باید  هم  آن  احکام  کات  مال است،  غیرتعبدی  اجتماعی 

شود.
در ادامه با اشاره به اینکه برخی از عناوین موجود در روایات، به صورت استقاللی مدنظر 
که موضوعیت  شارع نبوده است و ذیل عنوان دیگری به نام عنوان »مافوق« واقع می شده اند 
دارند؛ غنا، موسیقی و مجسمه سازی نیز از همین شمار هستند. به عبارتی غنا و مجسمه سازی 
گیرد، حرام خواهد  گر ذیل عنوان »لهوالحدیث«، »اضالل عن سبیل اهلل«، »قول زور« و ... قرار  ا
گر ذیل  کما اینکه نی و بربط و مزمار و سایر آالت نوازندگی هم ا بود و فی نفسه حرمتی ندارد. 
حرمت  حکم  عناوین  همین  اینٌ صورت  غیر  در  و  است  حرام  شود،  واقع  لهو«  »آالت  عنوان 

ندارند.

1. استاد درس خارج فقه و اصول حوزة علمیة قم
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گسترش و تحلیل »روش اجتهاد در فقه هنر« است. در این  هدف از طرح این مباحث، 
ک های موجود در فقه  نوشتار ابتدا لزوم نگاه فقیه به هنر را به عنوان ضرورت مطرح و سپس مال
که زیرمجموعه عنوان دیگری قرار  ینی  هنر را بررسی می کنیم بعد درباره عناوین مستقل یا عناو
و  مزاح  مسئله  یا  گون  گونا مقاصد  هنری  کار  به مقتضای  می نماییم.  مطرح  را  مباحثی  دارند 

کند. شوخی پیش می آید لذا فقیه باید در صدور احکام به این نکات توجه 
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مقدمه]]
گسترده است ابتدا باید به بررسی واژۀ »فقه« در »فقه هنر«  پیرامون »فقه هنر« بحث بسیار 
گویای منابع اجتهادی و فتاوای فقهاست. فقیه باید به این نکته توجه  پرداخته شود. این واژه 
که هنر ابزاری برای بیان مسائل اجتماعی، بیان حقایق و وسیله ای برای سرگرمی است  کند 
تأثیر چندانی در  آن  نبود  یا  بود  ابزار فرض شود  به عنوان یک  گر هنر  ا نیاز دارند.  آن  به  و مردم 
گر آن را یکی از ضرورت های حیات اجتماعی بدانیم نمی توانیم  اجتماع نخواهد داشت اما ا

گذشته است. که امروزه هنر بسیار فراتر از  کنیم به ویژه  آن را از جامعه حذف 
گذشته هنر در هنرهای تصویری خود را نشان می داد و موضوع آن مسائل احساسی،  در 
حماسی یا طنز بود ولی امروزه هنر یکی از راه های مقابله با سیاست های دشمنان دین است. 
دشمناِن دین برای تخریب اسالم از هنر استفاده می کنند لذا ضرورت دارد نظام اسالمی برای 

یج دهد. گیرد و آن را در جامعه ترو پاسخ گویی به دشمن زبان هنر را بکار 
کرده است. فقیه باید هنر را به عنوان  بنابراین امروزه محدودۀ فکری فقیه در مورد هنر تغییر 
یکی از ضرورت های اجتماعی مدنظر قرار دهد. ممکن است فقیه همه آثار هنری را به عنوان 
اجتماعی  ضرورت  را  هنر  مصداق های  از  بعضی  باید  اما  نگیرد  نظر  در  اجتماعی  ضرورت  
بداند. به نظر می رسد »فقه هنر« را باید زیر مجموعه »فقه اجتماعی« قرار دهیم. فقه اجتماعی 
در مقابل »فقه فردی« قرار دارد. موضوع فقه اجتماعی، اشخاص نیست بلکه جامعه یا بخشی 
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گروهی را در بر می گیرد. برای مثال، »فقه رسانه« یکی از مصادیق »فقه هنر« و »فقه  کارهای  از 
هنر« نیز یکی از مصادیق »فقه اجتماعی« است.

ک های فقه اجتماعی]] مال
ک های فقه فردی تفاوت دارد لذا باید این مسئله  ک های موجود در فقه اجتماعی با مال مال
اهمیت  آن  به  بایدوشاید  که  چنان  آن  شیعی  علمیه  حوزه های  اما  بدهیم  قرار  توجه  مورد  را 
از  شواهدی  که  زمانی  مگر  گفت  سخن  نمی توان  کات  مال تزاحم  از  تعبدیات  در  نمی دهد. 
کات بسیار  گر قرائن نداشته باشیم بررسی صحیح تزاحم در مال ادلۀ منصوص داشته باشیم. ا
اجتماعی«  »فقه  در  حقیقت  در  می دهند  فتوا  کات  مال گرفتن  نظر  در  با  فقها  است.  مشکل 

کم و مصادیق غیرتعبدی  بیشتر است. موارد تعبدی 
در سنت مقاصد شریعت حتی بر نصوص مقدم است. اهل سنت با استفاده از مقاصد 
این  با معیار مقاصد شریعت می سنجند.  را  فقه  آن ها  کنار می گذارند.  را  شریعت، نصوص 
کات  که باید مال دیدگاه نتیجه ای جز اضمحالل فقه و شریعت ندارد. شیعیان معتقد هستند 
کات در فقه اجتماعی و حکومتی و طرح آن، احکام  کنند و بعد از یافتن مال فقه را استخراج 
هم  با  کات  مال و  استحسان  سبب  همین  به  نمایند  تحلیل  و  بررسی  را  موجود  نصوص  و 
تفاوت هایی دارند. بحث »مقاصدالشریعه« به صورت موجبۀ جزئیه در فقه شیعی مورد توجه 
دلیلی  هیچ  اما  است  شده  اشاره  مباحث   این  به  ائمه؟مهع؟  روایات  از  برخی  در  و  گرفته  قرار 
از  ائمه  گر  ا کنیم.  استفاده  منصوص  روایات  شرح  برای  مقاصدالشریعه  از  باید  که  یم  ندار
کمک آن، ادله توسعه یا تضییق شود ما نیز می توانیم با  کردند تا به  مقاصدالشریعه استفاده 
گر شیعه همانند اهل سنت مقاصد را به عنوان منبع  کنیم. ا ی از ائمه از مقاصد استفاده  پیرو
کند برداشت از مقاصد مانند نورافکنی  انتخاب نکند و از آن به عنوان تکمیل روش استفاده 

برای استظهارات از روایات ُخرد است.

عناوین فقهی در منابع دینی]]
که با تأمل و  فقها برخی عناوین را به طور مستقل مورد بحث و بررسی قرار دادند در حالی 
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دقت بیشتر  درمی یابیم که این عناوین مستقل نیستند و زیرمجموعۀ عنوان دیگری قرار دارند. 
گر بخواهیم برخی عناوین را به صورت مستقل مورد بحث قرار  دهیم ابتدا باید عنوان را تعریف  ا
گر عناوین مستقل نباشند آن را با عنوان  و بعد اطالق گیری عنوان در روایات را مطرح کنیم اما ا
که در منابع دینی شیعی  ینی است  دیگری مورد بررسی قرار می دهیم. منظور از عناوین، عناو
منصوص است نه عنوان حدسی. این عناوین  را می توانیم با تأمل، مطالعه و جستجو بیابیم.

برای مثال، در فقه شیعه غنا یکی از محرمات است. با مراجعه به ادله و روایات درمی یابیم 
بن  یان  ر »صحیحه  در  دارد.  قرار  »باطل«  و  الحدیث«  »لهو  الزور«،  »قول  عنوان  تحت  غنا  که 
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و  می دهد  دست  از  را  خود  موضوعیت  غنا  مسئله  »باطل«،  عنوان  ذکر  با  روایات  این  در 
ل اهلل< در مورد غنا استناد  �ی ل ��ن س�ب �ن تحت عنوان باطل درمی آید. در منابع روایی به آیۀ >ل�ی
می شود یا در روایتی دیگر عنوان »لهوالحدیث« آمده است. در این موارد غنا عنوان مستقلی 
ندارد و تحت عنوان قول زور، باطل یا لهوالحدیث قرار می گیرد؛ یعنی ممکن است فقیهی به 
هو ثانیا 

ّ
کان من مصادیق الل کان من مصادیق قول الزور اوال و  که: »الغناء اذا  این نتیجه برسد 

کان باطال ثالثا، فهو حرام«. و 

اجتهاد در باب هنر]]
گرفته حرام  در روش اجتهادی به ویژه در باب هنر نباید بگوییم چون این مسئله عنوان غنا 
گذاشته شود. در این گونه موارد باید ببینیم همین عنوان در فقه شیعه تحت  کنار  است و باید 
گرفته است. برای نمونه،  برخی فقها با تمسک به عنوان شطرنج، آن را  چه عنوان وسیع تری قرار 
حرام می دانند )مفید، 1413، ص 587؛ شریف مرتضی، 1405، ج 1، ص 295( چه رهان در 

آن باشد چه نباشد )نجفی، 1404، ج 22، ص 109(.
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که شطرنج  از روایات مکاسب محرمه با تأمل و دقت در قرینه معلوم می شود  در بعضی 
هیچ موضوعیتی در حرمت نداشته و چون آلت قمار بوده حرام شناخته شده است )کلینی، 
کید بر از بین  1407، ج 6، ص 437؛ حر عاملی، 1409، ج 17، ص 324(. حضرت امام با تأ
رفتن موضوع حکم در شطرنج، حکم آن را تغییر دادند )خمینی، 1422، ج 2، ص 10(. همین 

نگاه را باید در مورد موضوعات هنری هم داشته باشیم.
< )اعراف: 157( بر حرمت همۀ خبائث فتوا دادند  ا�أ�ش �ب هم ال�ن �ّرم عل�ی فقها با توجه به آیۀ >و �ی
یعنی از آیه ضابطه ا ی کلی گرفته شده است ولی امام در کتاب های استداللی مطرح کردند که 
گرفته نمی شود. مصادیق  آیه در مقام خبر است و چون خبر است و انشاء نیست از آن حکمی 
گفتند:  که  خبائث دم، خنزیر، مردار، میته و این هاست ولو امام چنین نظری دارند. فقهایی 
کردند. خوردن دم، مصداقی برای خبیث  »کّل خبیث حرام« خون را به عنوان أّنه خبیٌث حرام 

است اما فروش خون برای نجات جان انسان، خبیث نیست.
کلی لهو الحدیث، دلیل حرمت غنا بیان شده است  با توجه به شواهد، قول زور یا عنوان 
را  باید عنوان اصلی  این صورت  نیستند در  که استقاللی  کرده  بیان  را  ینی  یعنی شارع عناو
گر در عنوان »ما یاتی منه الفساد«  کنیم. ا مدنظر قرار دهیم و مطالب را تحت عنوان کلی مطرح 
و  موسیقی  بلکه  نمی شود  حرام  غنایی  هر  درمی یابیم  کنیم،  دقت  آمده  تحف العقول  در  که 

که منجر به فساد شود و شأنیت فساد را داشته باشد، حرام است. غنایی 
کتاب های ضالل  در فقه شیعی حکم حرمت به تصویر ذوات  االرواح، مجسمه سازی و 
حق  صورت  این  در   .)60 ص  ج 1،   ،1411 )انصاری،  است  شده  مطرح  فساد  عنوان  تحت 
یم و به تعریف عنوان مادون هم نیاز نیست. فقهای شیعه  اطالق گیری از عنوان مادون را ندار
یادی کردند. چند تعریف دقیق برای غنا مطرح شده اما به دلیل اختالف  برای فهم غنا تالش ز

در تعابیر، اختالف های فراوانی در فتوا بوجود آمده است.
یج آن الزم است؟  ترو آیا  نباشد  گر عنوانی مستقل  ا که  اینجا دو سؤال مطرح می شود  در 
که در این صورت حق اطالق گیری از  اطالق گیری آن چه وجهی دارد؟ در پاسخ باید بگوییم 
یم و باید تمام توضیحات، اطالق گیری ها و قیود را به عنوان مافوق مطرح کنیم.  عنوان مادون ندار
گرفته و لهو نیز تحت عنوان  به قرینۀ روایت تحف العقول، نی و بربط تحت عنوان آالت لهو قرار 
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بنابراین موسیقی در صورتی  )ابن شعبه حرانی، 1404، ص 335-336(؛  قرار می گیرد  فساد 
گر از مصداق  آالت  که موجب فساد شده و از آالت فساد در آن استفاده شود اما ا حرام است 
 لهو نباشد، حرام نیست.   عنوان مافوق از عنوان مادون واضح  تر است. سؤالی در اینجا مطرح 
گر برای  می شود که چرا ائمه؟مهع؟ عناوین را مطرح کردند اما مصداقی برای غنا تعیین نکردند؟ ا
عرف در تبیین یک عنوان پیچیدگی و اختالف وجود داشته باشد این امر موجب اختالف در 
گر مفهومی برای عرف بّین نباشد یا متخصصان  مصادیق شده و مردم را دچار شبهه می کند. ا
یشه های  ر از  یکی  چیست؟  تکلیف  صورت  این  در  باشند  داشته  نظر  اختالف  آن  مورد  در 
غنا  تحقق  در  عده ای  چون  غناست  متخصصان  نظر  اختالف  دلیل  به  فقه  در  اختالفات 
کالم در آن باشد و عده ای  گروهی طرب را الزم می دانند یا اینکه برخی می گویند باید  ترجیع و 

کالم نیاز نیست. دیگر معتقد هستند به 
اطل« )حر  �ن ال��ت و ال�ب �ی ه اهلل �ب رن ا م�یّ گر در روایت »ا�ن ائمه میزان و مؤلفه های غنا را بیان نکردند. ا
کنیم به این نکته پی  عاملی، 1409، ج 17، ص 306؛ انصاری، 1411، ج 1، ص 143( دقت 
گرفته حرام  ک های باطل وجود داشته و تحت عنوان باطل قرار  که در آن مال می بریم غنایی 
است. هر باطلی را نمی توان حرام دانست زیرا امر باطل، هم محرمات و هم مکروهات را شامل 
می شود یعنی تمام موارد مکروه نیز تحت عنوان باطل قرار می گیرد. فقیه باید در این مسئله 
کدام ویژگی و چه مرتبه ای از باطل در غنا، دلیل نهی شارع است  یابد  کند تا در فقیهانه عمل 
گفته می شود غنا تحت عنوان باطل است باید همۀ دقت های فقهی ذیل عنوان باطل  یا وقتی 

آورده شود.

دواعی در فقه هنر]]
کار هنری مقاصد مختلفی  که به مقتضای  کند  فقیه در »فقه هنر« باید به این نکته توجه 
یگری است.  باز از این موارد هنر  ارادۀ جدی وجود ندارد. یکی  یا در بعضی موارد  وجود دارد 
کار در  برای نمونه، در بعضی از فیلم های ایرانی مردان خود را به  شکل زن آرایش می کنند، این 

سینمای ایران مرسوم است.
ن الرجل بما یحرم علیه« )انصاری، 1411، ج 1، ص 87 ( را 

ّ
مرحوم شیخ در مکاسب »تزُی
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کرده و عکس این قضیه در مورد خانم ها صادق است. شیخ در همین منبع می فرماید:  مطرح 
�ن م�ن  ه�ی �بّ �ش که می گوید: »لع�ن اهلل الم�ت یم اال روایت نبوی  کثر فقها دلیلی بر این حکم ندار به بیان ا
�اء« )حر عاملی، 1409، ج 14، ص 262(. در ادامۀ این مبحث شیخ می گوید: »ألن  ال�ن ال �ب الر�ب

الظاهر من التشبه تأنث الذکر و تذکر األنثی ال مجرد لبس أحدهما لباس اآلخر مع عدم قصد 
َکر« این تشّبه را به شکِل زن در 

ّ
التشبه« )انصاری، 1411، ج 1، ص 87(. شیخ با واژۀ »تأّنث الذ

کما یؤتی بالنساء«. مرحوم شیخ فقط لباس پوشیدن را  آوردن مرد بیان می کند یعنی »یؤتی به 
که فقط با پوشیدن لباس، تشّبه اتفاق نمی افتد  تشّبه نمی داند، آیت اهلل خویی هم معتقد بود 
گر مردی در تعزیه لباس زنی را بپوشد یا زنی  )خویی، بی تا، ج 1، ص 210(. به عقیدۀ ایشان ا
کسی بگوید اشکال دارد، صدور این حکم را ناشی  گر  لباس مردی را بپوشد، اشکالی ندارد و ا
از »الوسائس الشیطانیة« )خویی، بی تا، ج 1، ص 210( می دانست در حالی که آیت اهلل ایروانی 
گر  و سید آن را مطلقًا حرام می دانستند )ایروانی، 1406، ج 1، ص 20(. به نظر مرحوم سبزواری ا
قصد تشبیه نباشد اشکالی ندارد: »لو لبس الرجل لباس المراة ال لقصد التشبیه بل لغرض 

آخر فال حرمة لألصل بعد انصراف األدلة عنه« )سبزواری، 1413، ج 5، ص 334(.
که خود را به صورت زن درآورده است مطرح  یگری  این استدالل ها را می توان برای مرد باز
کرده است. با  یگری آرایش  ی قصد تشبیه نداشته و فقط به نیت باز گفت در این  مورد و کرد و 
توجه به این نکته اهمیت مسئلۀ دواعی در »فقه هنر« بیشتر مشخص می شود؛ بنابراین فقیه 
کند و مقاصد را جستجو نماید. در این مسئله برخی از فقها  کنکاش  باید در این موارد بیشتر 

قصد را در تشبیه بسیار مهم می دانند )حکیم، 1416، ج 5، ص 395(.
کند مرتکب حرام شده است  گر مرد نامحرمی به زنی نامحرم اظهار عالقه  در فقه فردی ا
گر قصد  ا اما  باشد  ازدواج نداشته  برای  و زن هم مانعی  باشد  ازدواج داشته  اینکه قصد  مگر 
ازدواج نداشته باشد یا زن شوهردار باشد، اظهار عالقه حرام است. در فیلم ها زن و مرد نامحرم 
گر این نوع رابطه ها  گفتگوهایی از نوع زن و شوهری دارند یا به هم اظهار عالقه می کنند. ا با هم 
کنیم، متوجه می شویم هر دو طرف این الفاظ را به  را در »فقه هنر« و در قالب نمایش بررسی 
که  یگر از زنی  یگری بکار بردند و نیت و اراده جدی ندارند حتی احتمال دارد مرِد باز قصد باز
به او ابراز عالقه می کند متنفر باشد یا برعکس. آیا فقیه در این موارد می تواند فتوا به حرمت 
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گر حکم به حرمت داده شود بسیاری از فیلم ها اشکال دارند؛ بنابراین با دقت و تأمل  بدهد؟ ا
گفتند مسئلۀ قصد و  که چرا فقها در مسئلۀ تشبیه زن به مرد  در این مسائل متوجه می شویم 
کنیم. در  اراده جدی مطرح است. مسئلۀ احتیاط در عمل را باید از بحث های علمی جدا 
مقام بحث علمی هر تشبهی حرام نیست پس مسئلۀ دواعی، انگیزه ها و مقاصد در »فقه هنر« 

بسیار مهم است.

مزاح و شوخی در فقه هنر]]
یکی دیگر از نکات مهم در فقه هنر مسئلۀ مزاح و شوخی در هنر است. برخی از فیلم ها 
کنیم.  نگاه  دیگری  دید  با  باید  فیلم ها  نوع  این  به  می شود  ساخته  خنداندن  و  شادی  برای 
روایت  صادق  امام  از  قره  ابی  بن  فضل   -1 هستند:  دسته  سه  زمینه  این  در  موجود  روایات 
که حضرت مزاح را از نشانه های ایمان می دانستند و در این مورد می فرمایند: »َما ِم�نْ  می کند 
« مؤمن باید اهل مزاح باشد. مزاح از اسباب نشاط در جامعه است. نکته  �تٌ ِ� ُ�َعا�بَ �ی ا َو �نِ

َّ ل ِم�نٍ اإِ ُموأْ

قابل توجه اینکه تعبیر »َما ِمْن ُمْؤِمٍن« آمده است )کلینی، 1407، ج 2، ص 663؛ حر عاملی، 
1409، ج 12، ص 112(.

هم  پیش  »وقتی  پرسیدند:  او  از  صادق  امام  که  می کند  نقل  روایتی  در  شیبانی  یونس 
در  امام  قلیل«  »قلُت  با هم شوخی می کنید؟ شیبانی در جواب می گوید:  می نشینید چقدر 
که شوخی و مزاح از ُحسن خلق است« )کلینی، 1407،  پاسخ می فرمایند: چنین نباشید چرا 
که  یم  ج 2، ص 663؛ حر عاملی، 1409، ج 12، ص 113(. در مقابل روایات دیگری هم دار
کم و المزاح« )کلینی، 1407، ج 2،  معصومین مردم را از شوخی و مزاح نهی کردند و گفتند: »ایا
گر این روایات را جمع بندی کنیم به این نتیجه   صص 664-665؛ حر عاملی، ج 12، ص 118(. ا
قرار  هنر  قالب  در  روایات  این  گر  ا است.  شده  منع  مزاح،  کثرت  از  روایات  در  که  می رسیم 
بگیرد و در رسانه  از آن استفاده شود مسئله متفاوت می شود. در این گونه موارد آیا می توان ادعا 
کرد چنین روایاتی مربوط به مسائل و ارتباطات فردی است؟ بنابراین دربارۀ روایات در باب 

کنیم. خندیدن و خنداندن باید بیشتر تحقیق و پژوهش 
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عناوین و زیرمجموعه عناوین در فقه]]
برای مثال، در بعضی از روایات به صراحت حکم حرمت برای شطرنج و غنا آمده است؛ 
گر مقداری تأمل  کنیم به این نکته پی می بریم که این عناوین زیر مجموعۀ عناوین دیگری  اما ا
اینجا  الزور و باطل قرار داده است. در  هستند. شارع غنا را تحت عنوان لهو الحدیث، قول 
کند و  که در لسان ادله وارد شده جمود  فقیه باید چه حکمی بدهد؟ آیا باید بر همان عنوانی 
بگوید این غناست چون با عنوان خودش آمده و لذا حرام است یا باید همۀ قوای ذهن علمی 
کند؟ به نظر می رسد راهکار اجتهادی همین روش  و اجتهادی خود را بر عنوان فوقانی متمرکز 

دوم است. در اینجا دربارۀ مسائل فقه هنر نکاتی را بین می کنیم:

گرفته و حکم حرمت متعلق  که در روایات موضوع قرار  1- ما نباید فقط به عنوان شطرنج 
کنیم و باید عنوان فوقانی را هم مدنظر قرار بدهیم. امروزه در فقه نمونه های  به آن است توجه 
َما 

�نَّ وا اإِ
َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
َها ال

ُّ اَ �ی َ یم. برای نمونه، در آیۀ 90 سورۀ مائده آمده است: >�ی متعددی از این موارد دار
<. خمر، میسر،  ِلُ�و�نَ

�نْ مْ �تُ
ُ

ك
َّ
َعل

َ
وُه ل �بُ �نِ �تَ ْ احب

َ َطا�نِ �ن �یْ
َّ ٌس ِم�نْ َ�َمِل ال�ش امُ ِرحبْ

َ
ل رنْ

أَ
ا

ْ
َ�ا�بُ َو ال

�نْ
أَ
ا

ْ
ِ�ُر َو ال َم�یْ

ْ
ْمرُ وَ ال

�نَ
ْ

ال

نمی کند  کفایت  هم  رجس  مطلق  خمینی  امام  قول  به  و  دارند  رجس  عنوان  ازالم،  انصاب، 
گر خمر، میسر، انصاب و ازالم حرام هستند به عنوان رجس و  بلکه من عمل الشیطان است. ا

کلی تری را مدنظر قرار داده است. عمل شیطان حرام هستند یعنی شارع عنوان 
باشد  کرده  بیان  را  فوقانی  باید شارع عنوان  که  آن است  نظریه   این  از خصوصیات  یکی 
کنیم؛ یعنی عنوان استنباطی، اجتهادی و  کالم شارع این مسئله را برداشت  از قرائنی در  یا 
کلوا اموالكم 

أ
ا کرده باشد. آیۀ >لا �ت حدسی نباشد بلکه شارع آن عنوان را به عنوان مافوق ذکر 

کسی یکی  گر  < اشکال مهمی وجود دارد و آن اینکه ا را�ن  ��ن �ت
ً
ا ار�ت �ب

كو�ن �ت اطل الا ا�ن �ت ال�ب كم �ب �ن �ی �ب

بگیرد  قرار  آیه  مستثنی منه  در  که  ندارد  باطل  عنوان  این  کرد،  حیاضت  را  اولیه  مباحات  از 
که همه می گویند مسئله  که در مستثنای آیه قرار بگیرد در حالی  و عنوان تجارت هم ندارد 

حیاضت مباحات اولیه مسلم مفید برای ملکیت است.
امام خمینی دربارۀ همین مسئله در »کتاب البیع« می فرمایند: ما به قرینۀ مستثنی منه در 
< می گوییم »تجارتًا عن تراض«  را�ن  ��ن �ت

ً
ا ار�ت �ب

كو�ن �ت اطل الا ا�ن �ت ال�ب كم �ب �ن �ی کلوا اموالكم �ب
أ
ا آیۀ >لا �ت
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که تحت عنوان حق باشد  آورد  را بدست  انسان مالی  گر  ا تحت عنوان »الحق« است یعنی 
چون حیاضت مباحات اولیه هم تحت همین عنوان است. پس مانعی ندارد عنوان فوقانی را 
که عنوان  کلیۀ معامالت هر چیزی را  کنیم و در  کرده است، استخراج  که شارع بیان  به قرائنی 

حق دارد ولو »تجارتًا عن تراض« هم نباشد در این بخش قرار بدهیم.
تخصیص،  مخصص،  ورود،  کم،  حا عناوین  تراجیح  و  تعادل  بحث  در  مسئله  این 
تخصص، ظاهر، اظهر و نص علم اصول مطرح می شود. در مورد این مباحث ساعت ها وقت 
کنیم اما بر اساس همین نظریه همۀ این  موارد تحت یک  صرف می کنیم تا تفاوت آنها را بیان 
کم، وارد، مخصص و مقید است تحت یک عنوان  گر یک دلیلی حا عنوان قرینه قرار می گیرد. ا
کم در باب قرینه عرف است و  عام و قرینه قرار می گیرد. وقتی بحث در مورد قرینه باشد حا
کجا  کجا عنوانی را قرینه و در  اینجا مرجعیت عرف مطرح می شود لذا باید ببینیم عرف در 

قرینه قرار نمی دهد.
بررسی می کنند  قرآن  قرائت  با  را  ادلۀ غنا  فقها  وقتی  برای مثال،  ادله.  2- نسبت سنجی 
کنیم. طبق این نظریه برخی به عنوان مصادیق  ما نباید بین غنا و ادلۀ دیگر نسبت سنجی 
هستند و غنا مصداق باطل است و موسیقی مصداق باطل است بنابراین دیگر نباید بین ادلۀ 

کنیم. غنا و سایر ادله نسبت سنجی 
3- این عناوین مادون مجعول بالذات نیستند بلکه عنوان اصلی مجعول بالذات هستند 
یعنی باید بحث تعارض و تزاحم را -که در فقه و اصول مطرح می شود- در عناوین اصلی بیان 

کنیم.
که این  کنیم. اینجا سؤالی مطرح می شود  ک را در عناوین تحتانی استخراج  4- نباید مال
کات نیست؟ در پاسخ به این پرسش باید  کات چه فرقی دارد؟ آیا همان مال نظریه با بحث مال
کرده است. وقتی می گوییم این عنوان اصالت  ک انه باطٌل حرام  که شارع غنا را به مال بگوییم 
کی حرام شده است  که همین عنوان به چه مال کنیم  و موضوعیت ندارد دیگر نباید جستجو 
چون فرض را بر آن قرار می دهیم که مجعول اصلی این نیست. وقتی مجعول اصلی این نباشد 
کی حرام است؟  کنیم و بگوییم باطل به چه مال ک را باید در همان عنوان اصلی جستجو  مال
که شارع در نظر دارد  به علل خاصی  یا  به طور مطلق حرام است؟ هر باطلی حرام است  آیا 
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ک را در متعلقی که مجعول اصلی مجعول  بالذات  تحریم شده است؟ به عبارت دیگر باید مال
که مجعول بالذات نیست. کنیم و فرض را بر این می گیریم  است، جستجو 

که بر عناوین مادون تطبیق  کید می کنیم: اول اینکه آن عنوانی را  در اینجا دو نکته را تأ 
کاری را انجام دهیم دوم آنکه این  پیدا می کند باید شارع قرار داده باشد ما نمی توانیم چنین 
گاهی شارع عنوانی را به عنوان مشیر می آورد. بعضی از  عنوان باید یک عنوان اصیل باشد. 
حرام«  خبیٌث  انه  حیث  من  »خبیث  و  می کنند  استفاده   > ا�أ�ش �ب ال�ن هم  عل�ی �رم  �ی >و  آیۀ  از  فقها 
کرده است تحت این عنوان خبیث  که شارع حرام  گوشت سگ و مردار و... را  خوردن خون، 
گر جنبۀ  که »یحرم علیهم الخبائث« جنبۀ اخباری دارد و انشائی نیست و ا می دانند در حالی 

کنیم. انشائی نداشته باشد یا خبر در مقام انشاء نباشد نمی توانیم از آن حکمی را استنباط 
خبیث  عنوان  به  شده  سیاه  قسمت هایش  از  بعضی  که  را  نان هایی  خوردن  فقها  برخی 
کردند اما این آیه در مقام انشاء نیست. نکتۀ مهم اینکه  کردند. آنان به همین آیه تمسک  حرام 
گوشت سگ و بعد  کرده مانند خوردن خون، مردار،  در اینجا شارع مواردی را در شریعت حرام 
گر  کرده است. عناوین مافوق باید اصالت داشته باشند ا با عنوان خبائث به آن موارد اشاره 
عناوین مافوق عنوان مشیر داشته باشند یا عنوان مافوق تمام الموضوع برای حکم باشند در 

گر جزء الموضوع باشند در این مبحث جایگاهی ندارند. این جرگه قرار می گیرند؛ اما ا
ا َو 

ً ُه َمَرصن
ّ
اَ�ُهُما الَل رنَ

 �نَ
ِهْم َمَر�نٌ و�بِ

ُ
ل �تُ �ی خداوند در آیۀ 10 سورۀ بقره در مورد منافقان می فرماید: >�نِ

که آیا می توانیم نفاق را  < در اینجا این سئوال مطرح می شود  و�نَ �بُ ِ دن
ْ

ك وا �یَ
َما َکا�نُ ٌم �بِ ِل�ی

أَ
ا�بٌ ا

ُهْم َع�نَ
َ
ل

کنیم و تحریم نماییم؟ در آیه آمده است: »لهم عذاب  کذب تعبیر  به عنوان فوقانی آن یعنی  
که ادعا می کنیم باید تمام الموضوع برای حکم باشد اما  کانوا یکذبون« آن عنوانی را  الیم بما 
کنیم در  گر در آیات قبل و بعد این آیه تأمل  کانوا یکذبون« جزء الموضوع است. ا در اینجا »بما 
که فریب و دورویی در این مسئله دخالت دارد یعنی »یخادعون اهلل و الذین آمنوا و  می یابیم 
ما یخدعون اال انفسهم و ما یشعرون«؛ بنابراین در تبیین این نظریه باید همین نکته را در نظر 
گر در فقه هنر این  بگیریم که عنوان باید اصیل باشد. این نظریه در تمام ابواب فقه کاربرد دارد. ا
کند و  کلی ، عمومی ، فوقانی را بررسی  کنیم فقیه چاره ای ندارد جز اینکه عناوین  نظریه را اجرا 

استنباطات و استدالالت خود را بر اساس آن بیان نماید.
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کردند -چه در آن برد و باخت و رهان باشد و  یادی از فقها شطرنج را مطلقًا حرام  عدۀ ز
گفتند در روایات شطرنج  که همین را به عنوان موضوع قرار دادند و  چه نباشد- به این سبب 
کند بازی شطرنج و استفاده  گر فقیه بر این عناوین جمود  و آالت موسیقی ذکر شده است. ا
که در اینجا  کند درمی یابد  گر در این مسئله تأمل  از آالت موسیقی را مطلقًا حرام می کند اما ا
عنوان فوقانی مطرح است و لذا شطرنج تحت عنوان میسر و میسر تحت عنوان رجس و عمل 
باید بگوید در زمانی شطرنج مصداق رجس و من  بنابراین فقیه  الشیطان حرام شده است؛ 
عمل الشیطان است و امکان دارد در شرایط دیگری مصداق این قضیه نباشد پس هر زمانی 
در مسئله  باید  بدهیم حتی  فتوا  آن  به حرمت  باید  بود  الشیطان  و من عمل  مصداق رجس 
کنیم. امروزه وسایل جدیدی برای قمار  که مصداق قمار بود، حرام  کنیم و هر چیزی را  تعدی 

بوجود آمده پس همۀ اینها حرام است.
که اختالف در مصادیق، موجب اختالف در  را تصریح می کنند  این نکته  بزرگ  فقهای 
که مصداق در دایرۀ مصداقیت عنوان  حکم نمی شود اما این سخن در صورتی صحیح است 
گر شطرنج از عنوان میسر، رجس  که آن را عنوان فوقانی تعبیر می کنیم، باقی بماند ولی ا اصلی 
گر این مسئله را در فقه هنر مطرح  و عمل الشیطان خارج شود حکم آن تغییر پیدا می کند. ا

یم. کنیم نتایج دیگری بدست می آور
که در مورد فقه  امروزه هنر یکی از راه های مقابله با سیاست های دشمنان دین است سؤال 
که آیا این عنوان ثانوی برای هنر است یا عناوین ثانویۀ دیگری  هنر مطرح می شود این است 
که هنر یک  یم و آن این است  یم؟ در پاسخ باید بگوییم عناوین ثانویه دیگری هم دار هم دار
موضوع خارجی است. هنر، ابزار هنری و برخی از موضوعات دیگر خارجی با هم تفاوتی دارند. 
موضوعات خارجی دو نوع هستند: 1- بعضی از موضوعات به خودی خود حکمی دارند. برای 
مثال، خمر، خون، مردار، گوشت سگ به خودی خود حکم دارند ولی هنر یک موضوع خارجی 
است و مصادیقی دارد لذا به خودی خود نمی توانیم دربارۀ آن حکم بدهیم. در این مورد نباید 
ک مفسده ای دارد پس هنر و موسیقی  که خمر یک مال ک دارد همان طور  بگوییم هنر یک مال
ک مصلحتی  ک مفسده ای دارند و دارای حکم حرمت هستند یا یک مال هم بالذات یک مال



38         فصلنامه الهیات هنر   |   شماره دهم    |   پاییز 96

دارند و حکم رجحانی، وجوبی یا استحبابی دارند. اینها موضوعاتی نیستند که به خودی خود 
ک و به تبع آن حکم داشته باشند. مال

کند.  توجه  بخش ها  آن  به  باید  فقیه  و  یم  دار تقسیم بندی هایی  مورد  این  در  بنابراین 
آن  تبع  به  و  هستند  ک  مال دارای  که  موضوعاتی   -1 هستند:  گونه  دو  خارجی  موضوعات 
تغییر  ثانویه  به عناوین  بعد  و  اولیۀ موضوعات هستند  این احکام، احکام  و  دارند  احکامی 
که به خودی خود حکم ندارند.  پیدا می کنند اما هنر یا بازی شطرنج جزء موضوعاتی هستند 
برای مثال، چاقو به خودی خود چه حکمی دارد؟ به تعبیر فنی اصولی چاقو از موارد اباحۀ ال 
ک ندارد. نه اقتضای حرمت دارد و در اصل مال و  نه اقتضای وجوب   اقتضائیه است یعنی 
اقتضائی  اباحۀ ال  این  اما  بیان می شود  موارد  از  که در بعضی  یم  دار اقتضائی  اباحۀ  2- یک 
که اباحۀ ال اقتضائی اصاًل حکم نیست  است و حکم ندارد. برخی از فقها در اصول می گویند 
لذا نمی تواند به خودی خود موضوع حرمت قرار بگیرد. آیا خریدن چاقو حرام است یا واجب؟ 
که بر آن مترتب می شود در نظر  برای اینکه فقیه در این مورد فتوای درستی بدهد باید عنوانی را 
که  کنیم  کند. در فقه هنر باید به این مسئله توجه  بگیرد و بر اساس آن عنوان حکم را مترتب 
گر از آن استفاده های مشروع شود در باب  موضوعات هنری به خودی خود ال اقتضاء هستند ا
استفاده های مشروع  آن  از  گر  ا اما  باب استحباب مطرح می شوند  و حتی در  و جواز  حلیت 

نشود عنوان حرمت پیدا می کنند.
کلی به بحث مقاصد ربط دارند یا خیر؟  که آیا عناوین  سؤاالتی در اینجا مطرح می شود 
احکام  در  را هم  مقاصد  باید  آیا  احکام دخیل می دانیم  در  را  احکام  کات  که مال همان طور 
گر مقاصد الشریعه را در مسائل  که ا دخیل بدانیم یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش ها می گوییم 
احکام و فقه دخیل بدانیم این امر موجب اضمحالل فقه است. تأثیر مقاصد در مجموعۀ فقه 
گر شریعت را شامل فقه، اخالق و اعتقادات بدانیم  یعنی مقاصد شریعت به معنای عام آن. ا
تأثیرگذار در احکام  را  این مقاصد  و  به معنای عام در نظر بگیریم  را  سپس مقاصد شریعت 
کنیم بعد همۀ احکام را در مقاصد  قرار بدهیم و به عنوان تشریح، توضیح و تبیین آن را بیان 

کار اضمحالل فقه را در پی دارد. شریعت تنظیم نماییم این 
احکام  باب  در  را  کات  مال چرا  که  می شود  مطرح  دیگری  سؤال  مباحث  این  به  توجه  با 
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ک، حکم و مقاصد  دخیل می دانیم ولی مقاصد را دخیل نمی دانیم؟ در باب احکام یک مال
ک و مقاصدی دارد. استدالل ما برای اینکه نمی توانیم مقاصد را  یم. در فقه هر حکمی مال دار
گر مقاصد در آن تأثیرگذار باشد فقه جدیدی بوجود  که ا با آن احکام را تغییر دهیم این است 
می آید و همین مسئله موجب اضمحالل احکام موجود می شود ولی نسبت مقاصد به احکام 
که  را برای احکام دارد چیزی  کات است. مقاصد عنوان معلول  همان نسبت احکام به مال

عنوان معلول را دارد چگونه می توانیم در احکام مؤثر بدانیم؟
گر این احکام-  که از شریعت دارد بر اساس همین احکام موجود است. ا شارع مقاصدی 
در باب عبادات، معامالت، جزائیات و معامالت- به معنای اعم آن در جامعه اجرا شد آن 
به اهداف و مقاصد دست پیدا می کنیم. مقاصد نسبت به احکام جنبۀ معلول دارند.  گاه 
کات احکام را تغییر می دهد سؤالی در اینجا  چگونه می توانیم این را در احکام مؤثر بدانیم. مال
که  که چرا مقاصد احکام را تغییر نمی دهند؟ در پاسخ به این پرسش می گوییم  مطرح می شود 
ک در مرحلۀ علت قرار دارد ولی مقاصد در سلسلۀ معلوالت احکام بیان می شوند یعنی با  مال
احکام شریعت به مقاصد می رسیم در نتیجه مقاصد نمی توانند در احکام تأثیرگذار باشند. 

موضوع عدالت به بحث مقاصد ارتباطی ندارد و مستقل است.

نتیجه گیری]]
طرح این بحث ها عرفی سازی فقه، احاله به عرف یا هدم احکام نیست زیرا شبهۀ تعطیلی 
که روش های استنباطی برای بیان احکام، درون فقه  احکام پیش می آید. باید توجه داشت 
است و از صناعت اجتهاد در آن استفاده می شود. در حقیقت حرکت جهت استنباِط احکام 
از نوع حرکت در چهارچوب مشخص استنباط احکام است؛ بنابراین فقها باید این مباحث 
کنند تا عناوین مرتبط با هنر را در روایات بیابند و در آن تأمل و دقت نمایند تا  را دوباره مرور 

گیرد. فتواهای بر اساس بازبینی منابع فقه جواهری صورت 
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