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های اسالمی  های مختلف بومی، دینی و تاریخی در سرزمینهنر اسالمی، هنری برخاسته از انگاره

های  است. در این میان، فرهنگ و قواعد اسالمی عصارۀ اصلی ترسیم کنندۀ هنر اسالمی در عرصه

توجه است یدایش شاخه های مختلف مذهبی در دین  ای که در این میان قابل  مختلف است. نکته

کنند که این فرق مذهبی چه رویکردی نسبت به هنر اسالم است که این سؤال را در ذهن ایجاد می

داشته آن  مختصات  و  شیعه  اسالمی  عملی  و  فکری  مبانی  عنوان  به  امامیه  فقه  میان  این  در  اند. 

ی قابل بررسی است. صاحب جواهر و صاحب مسالک  ترین فرق اسالم مذهبان به عنوان یکی از بزرگ

بنابراین میبه قابل توجه است،  امامی  از منابع فقه  به هنر  عنوان یکی  به بررسی رویکرد آن  توان 

ای به رشته  های منابع کتابخانهپرداخت. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

های پژوهش حاکی از آن است که فقه امامیه رویکردی مناسب نسبت به یافتهتحریر درآمده است.  

ای را تعیین کرده  گیرانههنر اسالمی دارد و در صورت پیدایش ابتذال در فضای هنر، قواعد سخت

 است.
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 مقدمه 

، سیر تکوینی پر فراز و نشیبی را پشت  های مختلف جهان اسالمیای طوالنی در بخشهنر اسالمی با داشتن پیشینه

هنر اسالمی »هنر آبستره« است. یعنی آن هنر اسالمی که در حقیقت در همه جای دنیا یک رنگ دارد و سر گذاشته است.  

است که توجه را از کثرت به وحدت که همان معنای توحید باشد    به این علت هنر آبستره شده هنر اسالمید.  یک نقش دار

  این  به انسان نقش مسجد، داخل در  یعنی . آوردهنر اسالمی« که »هنری آبستره« است توجه، از کثرت به وحدت می» .بیاورد

د طوری است که انسان  نقش جلب نشود و تنها عبادت خدا را انجام دهید. اتمسفر مسج  آن  به   شما  توجه  که  است  نیامده  علت

قلمرو هنر اسالمی، نه گزینشی  کمی لطیف تر شده و متوجه یک نکته دقیق می گردد که همان کلمه »الاله اال اهلل« است.  

است و نه آرمانی چراکه وسعتی از جهان پیش از تولد تا قیامت را برای روشن کردن طریق رستگاری و یافتن مضامین  

ند و همین قلمرو عظیم با همه فراز و فرودهایش و با تمام واقعیاتش مضامین هنری را  هنری به هنرمند تقدیم می ک

اند نه آرمان. هنر، عرفان  ها همه واقعیتگریها و سلطهها، دروغها، تجاوزها، ظلمکند. فسادها، زشتیبه هنرمند عطا می

به معنای حقیقی و الهی   فلسفه مباین یکدیگر نیستند، بلکه دارای اصلی واحد هستند و حتی حکمت، یعنی  حکمتو 

کند حقایقی را که دیده است عینیت ببخشد و در خارج متحقق  تواند عارف و حکیم باشد، لذا سعی میآن. هنرمند می

شان یک هنرمند عینیت بخشیدن به طرق گوناگون، گاهی به زبان کلمه و شعر، گاهی به صورت معماری  کند، چنانچه

خالف مکاتب بشری و نیز برخالف ادیان تحریف شده که پیروانش سعی و کوشش  بر  . اسالمبا زبان خشت و گل است

های دین نسبت به مسایل درونی و شخصی دارند، عالوه بر تعیین وظایف فردی و عبادی  در محدود کردن قلمرو نظرگاه

مشروط بر اینکه وسیله  انسان نیز دارای نظر مثبت است،    وسیلهبهها  و اجتماعی، درباره مقوله هنر و آفرینش زیبایی

انحراف و فساد قرار نگیرد، بلکه وسیله صالح و اصالح قرار گیرد در قرآن کریم که نخستین منبع فقهی اجتهادی و  

قرار گرفته است و    موردتوجهپایه شناخت است و نیز در سنت که دومین منبع شناخت معارف است، هنر و زیبایی  

اند.خود آنان  هقراردادشرایط زمان خود، مدارک آنها را در این باره مورد بررسی   عالمان اسالمی نیز هر یک به مقتضای 

ها  های علمیّه نیروهای آگاه و ماهر متخصص و با ذوق در این زمینهنیز از ویژگی هنر برخوردار بوده، امروز در حوزه

 .وجود دارد

،  حالنیباااست.    امدهیدرنین عنوان به رشتۀ تحریر  بررسی پیشینه پژوهش حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با ا

ای با عنوان »هنر و زیبایی از نگاه  ( در مقاله1375)  جناتی  اند.آثاری به بررسی هنر نزد فرق مذهبی اسالمی پرداخته

فقه اجتهادی پرداخته است. او در این اثر رابطه    نظرمبانی فقه اجتهادی«، به بررسی مفصل رویکرد هنر و زیبایی از  

توصیفی و  با این تفاسیر، پژوهش حاضر در صدد است تا به روش    ای مثبت دانسته است.هنر و فقه اجتهادی را رابطه

امامی  های منابع کتابخانهداده  برباتکیهتحلیلی و   به بررسی هنر شیعی در فقه  دیدگاه صاحب جواهر و    برباتکیهای 

 مسالک بپردازد.  صاحب
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 بررسی جایگاه هنر اسالمی در فقه امامیه  

 88 فاطمه حسن پور، هرمز اسدی کهباد، محمدرسول آهنگران

 هنر  مفهوم .1

سینا  اند؛ ابندانسته«  نظران بوده است. افالطون و ارسطو هنر را »تقلیدیلسوفان و صاحبف  وردتوجهممفهوم هنر از دیرباز  

که عالم محسوس مرتبه    معنا  نیابا    »تشبیه« معنا کرده است. »در نظر افالطون، تقلید  ابن رشدآن را »محاکات« و  

در نظر ارسطو نیز ابداع شاعرانه، نقاشی، هنر و... همه از    ...  ای از عالم مثل است مناسبت داردتنزل یافته و شبح گونه

فرمایند: »هنر این  رهبر انقالب در بیان تعریف و ویژگی هنر و هنرمند می  .(2:  1380گران،  تهانواع تقلید است« )ریخ

  به وجود است که انسان مطلب را به شیواترین شکل و به مؤثرترین نحو بیان کند؛ اما در طرف مقابل هیچ حالتِ امتناع  

  ی هنر  یابزارها  کشی(. “ب1383/  9/  11،  ا منیاورد« )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن سازمان صداوسی

سالگرد تأسیس    مقام معظم رهبری در مراسم  ی)سخنران  ام استیغ پ ین ابزار ابالغ و تبلی تردارآمک ن و  یترغین، بلیرساتر

تنهایی یک دنیا است و این خاصیتِ هنری است که در وجود  (. »هر هنرمندی به1366/  4/  1  ،یغات اسالم یسازمان تبل

(. »خصوصیت هنر در این  1380/ 5/ 1و است« )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر، ا

ظاهر هنر  بینید بههنر خاصیت آفرینشی دارد. حتی آنجا که شما می  ...  شود است که آفرینش، جزو ذات آن شمرده می

  بینید که هنر سرگرم آفرینش استنی مالحظه کنید، میباطپردازد، در واقع پردازش نیست. اگر عمیق و چیزی را می

می  ... نقششما  معمولی،  عناصر  این  از  که  وجودهایی  بینید  بلکه  می  به  نیستند،  عناصر  آن  وجود  ادامه  که  آورید 

بها است و هنرمند،  علت است که هنر گوهری گران  اند. این آفرینش هنر است. به همین های جدیدی ظاهر شدهپدیده

ایشان در بسیاری از رهنمودهای خود با مبنا قراردادن    .(1373/  2/  7زش واقعی دارد« )بیانات مقام معظم رهبری،  ار

به »هنر دینی و   را  آنها  انقالبی و غیرانقالبی« تقسیم  ی نیردیغمحتوای هنر،  «، »هنر اسالمی و غیراسالمی«، »هنر 

های  اند و در برخی موارد ویژگیا حقیقت هنرِ متعهد اصرار داشتهاند و همواره بر پیشبرد هنر انقالبی و دینی بکرده

اند. ایشان در دیدار با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر درباره اهمیت هنر فرمودند: »هنر موهبتی  آنها را نیز برشمرده

  .(1380/  5/  1،  الهی و حقیقتی بسیار فاخر است« )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر

فرمایند: »هنرِ ملتزم و متعهد، یک حقیقت است و ما باید به آن  های هنر دینی و انقالبی میایشان در مقام بیان ویژگی

(. »هنر دینی آن است  1380/  5/  1اقرار کنیم« )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر،  

اند و  ها همت گماشتهیان و بیش از همه، دین مبین اسالم به نشر آن در بین انسانکه بتواند معارفی را که همه اد 

ها ماندگار و جاودانه کند« )بیانات مقام معظم  های پاکی در راه این حقایق نثار شده است را اشاعه دهد و در ذهنجان

و    است از هنری که بتواند مجسم(. »هنر دینی عبارت  1380/  5/  1رهبری در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر،  

ها همان چیزهایی است  های ادیان الهی است باشد. این آرمانهای دین اسالم که البته برترین آرمانکننده آرمانارائه

کند« )بیانات مقام  و تقوا و پرهیزگاری انسان و عدالت جامعه انسانی را تأمین می  اعتالکه سعادت، حقوق معنوی،  

  موردتوجهشدت  (. »آن چیزی که در هنر دینی به1380/  5/  1ر دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر،  معظم رهبری د 

است اینکه هنر در خدمت شهوت، خشونت، ابتذال و استحاله هویت انسان و جامعه قرار نگیرد« )بیانات مقام معظم  

ارزش معرفی    به شکلدالت را در جامعه  (. »هنر دینی ع 1380/  5/  1رهبری در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر،  
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ای از قرآن و حدیثی در باب عدالت در خالل هنرتان نیاورید« )بیانات مقام  کند؛ اگرچه شما هیچ اسمی از دین، آیهمی

توان در نظر ایشان تعهد، نشر  در این مقام می .(1380/  5/ 1معظم رهبری در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر، 

نبود نشر محتوای ضاله، نظیر شهوت و خشونت و ابتذال    ، ازجمله عدالت و مسائل توحیدی و از دیگر سویمعارف الهی

  همۀکشور ایران با  :فرمایندرا جزو ذات هنر دینی دانست. ایشان در باب توقع انقالب از هنرمندان و هنر انقالبی می

ها اعتقاد دارم، تحقیر  گویید و من هم به همینمی  گویید و راست همهای فرهنگی عمیقی که شما میاین خصوصیت

ایران حکومت مردم به  در  را یز م؛ی نبودآنها، نه اینکه ما   آورندۀشد. پنجاه، شصت سال کسانی بر ما حکومت کردند که 

ا زور  کم همانند نادرشاه بکاش اگر دیکتاتور بودند، دستخودشان هم نبود. ای  ینداشت؛ بلکه دالوراین صورت سابقه  

طور نبود. دیگران آمدند و  گری خودشان بر سرکار آمده بودند؛ اما اینبازوی خودشان، یا همانند آغامحمدخان با حیله

های بسیاری،  ها و محنتآنها را بر این ملت مسلط کردند و تمام منابع مادی و معنوی این ملت را به غارت بردند. با رنج

ها در مقابل  سینه  کردنانیعصها و  شوم اتفاق افتاد و توانست با فداکردن جان  دۀیپدحرکت عظیمی در مقابل این  

تفاوت بگذرد؟ این توقعِ انقالب  ها بیتواند از کنار اینجایی برسد. این زیبا نیست؟ هنر چگونه میدشمن غدار به دشنۀ

  دیم، این است. آیا این توقعِ زیادی است؟که ما از اول انقالب همچنان گفتیم و آن را درخواست کر  است. هنر انقالبی

  اختصاربهدیگری که من    مقولۀ   .(1380/  5/  1)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر،  

هنر است    نۀی زمکنم، هنر انقالبی است. توقع انقالب از هنر و هنرمند، مبتنی بر نگاه زیباشناختی در  آن را عرض می

(. »انقالب  1380/  5/  1)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر،    قع زیادی هم نیست که تو

تواند خودش را در قالب هنر بیاورد که هنرمندِ خودی داشته باشد و خودش هنرمند را پرورش بدهد«  وقتی می  آن

 .(1370/ 7/ 15  شعر حوزه، کنگرۀ)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای  

 تعریف هنر و رابطه آن با فقه.2

با محیط اطرافش هماهنگی یافته که نغمه دلنشین و    چنانآنانسان فطرتاً زیبایی خواه آفریده شده است و حواس او  

  جویی کمالنماید، از طرفی وقتی روح  می  بخشفرحو    آورلذت، لطافت و سرسبزی، برای او  بیفردلبوی خوش، منظره  

های جهان را گزینش کرده با احساس خود آن را  سازد. پدیدهو خالق می  نشگریآفرآمیزد از او انسانی  این حس در میبا  

گذارد چنین کوششی که به  های هستی مقوله هنر را به نمایش میکند و از مدد نیروی خیال از پدیدهبازآفرینی می

هنر تجلّی احساس انسان است در قالب محسوس،    .شودرمند نامیده میانجامد هنر و آفریننده آن هنآفرینش اثری زیبا می

نمایاند بدون آنکه به وعظ و استدالل بپردازد. زبانی دردمند، زیبابین،  زبان درون است با مخاطبانی اهل دل، حقیقت را می

بخشد و آن  تمدن به هنر توانائی میدهد. تکنولوژی و  پرشور که همه آدمیان را با هر ملیت و نژادی به یکدیگر پیوند می

الهی همچنان در میان دو قطب  ۀ  اما هنر، این ودیع  .دهدجهان انتقال می  نقاط اقصیرا فراتر از مرزهای جغرافیایی به  

،  یمدارقدرتپرستی،  هایی همچون نفساز دستبرد آفتو    جان و جسم، ماده و معنا، خداجویی و کفر در نوسان بوده است

هنر با همه عظمت و رسالتی که دارد به هنر متعهد و مسئول و نیز هنری که   ؛ لذا نمانده است ابتذال در امان استعمار و
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و قدرت تکامل بشری حس  طلبان و سرمایهابزار دست سودجویان  تقسیم شده است. هنری که در مسیر  داران است 

کشاند  جامعه را به فساد و ابتذال و گمراهی میخداپرستی و خلقیات انسانی است هنر متعهد و دینی است و هنری که  

و فقه میان    افتدیم و »فقیه« در بیان تکلیف به تکاپو    آوردیممنفی است. اینجاست که »تکلیف« سر بر  هنر مبتذل و  

دشوار  ها را  ها و حلّیتسازد. گرچه پیچیدگی هنر، بیان دقیق مصادیق احکام تکلیفی، حرمتبایدها و نبایدها مرز می

مجسمه و ساخت و    خریدوفروشساخته است و اگرچه کتب فقه سنتی برخی از مصادیق موجود در زمان خود را مانند  

خوبی برای  هیمادستتواند اند که میهقرارداد موردبحثآالت هنر و...  خریدوفروشیا نگهداری آن و تصویرگری و هنر و 

گسترده شده است که هنوز صدها پرسش در هنر فراروی مجتهد   یااندازهبه نر های هدوران حاضر باشد. اما امروزه جلوه

ها در  گونی دیدگاهگونه  .طلبدو مقلد است و تغییرات و مقتضیات زمانی و مکانی بازنگری جدیدی را در موضوع هنر می

. این  اندبرشمردهه نظریه  سازی در فقه بسیار مشهود است چنانچه در هنر تا هیجدهنر، مجسمه  ژهیوبههای هنر  مقوله

جامعه  و    انجامیده است  مقلدان نظریات امروزه جنبه کاربردی پیدا کرده است و تقابل نظریات به تقابل اعمال و رفتار  

ها و راه کارهای مبتنی بر فقه سنتی و اجتهادی، اما  تابد و باید هرچه بیشتر دیدگاهامروز این اندازه اختالف را بر نمی

ید و از تقابل و  آواقعیت موجود، ارائه گردد تا وحدت نسبی در عملکردها نسبت به رویکردهای هنری پیش  نزدیک به  

عمومی، بازیگری   یهارسانه  یطورکلبهتوان تضارب عملکردها، مانعی بر راه ترقی حکومت اسالمی فراهم نیاید. مثالً نمی

دست هنرمندان و فراخی    بازگذاردن زد، از طرف دیگر    یافتن ینادستو تصویرسازی را تعطیل کرد و یا برای آن قیودی  

هنر سرانجام هنر را به ورطه ابتذال یا پوچی خواهند کشاند. پس بایسته و مناسب با مقتضیات زمان و مکان    حدومرزبی  

 .داردو مطابق شرع از سوی مجتهد آگاه، هنر را متعهد و مسئول نگه می

 فقها  نزد هنر اهمیت.3

موضوع هنر را به تصویر کشید: گاه با نگاهی جامع و فارغ از تعینات هنری و گاه با نگاه و    توانیم در فقه به دو صورت  

تمرکز بر موارد خاص. در نگاه جامع، آنچه مهم است، استخراج اصل اولی این پدیده است. بر اساس اَسناد شرعی، حکم  

آن دسته از مصادیق هنر که در فقه مورد اشکال واقع شده، روشن  اولی آن استحباب است؛ پس از تحلیل و بررسی  

)علیدوست،    تمقارن و گاه مفارق با آن اس  هنر   باشود جهت اشکال، عناوینی غیر از عنوان هنر است و این عناوین گاه  می

1394 :1 .) 

که با دین، اخالق و اغلب دیگر    اندمهمنمود عملی خواست زیبایی در ساحت حیات انسان، دو مقولۀ بسیار  منزلۀبههنر، 

وثیق دارند. از همین روی، و با نظر به فراگیری روزافزون دامنۀ تأثیر هنر در زندگی    یی وندهایپزندگی آدمی   یهاساحت

با نگاهی بومی و دینی در این    ژهیوبهبنیادی و کاربردی،    ی هاپژوهشفردی و اجتماعی انسان در روزگار ما، ضرورت  

  ی سنج تیاولوهای هنرمند متعهد، و پس از آن  نماد و بیانگری در این هنرها و همچنین ویژگی  .دان شده استزمینه دوچن 

 (.22: 1390تاجیک و همکاران، ) است حائز اهمیت بسزایی در حوزۀ هنر در نظام آموزشی دینی 
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  و   مسالک  صاحب  و  جواهر  صاحب  ی پژوه فقه  در  آن   مصادیق  و  و ماهیت  معانی   و  ابتذال  ،. هنر اسالمی 4

 فقها  سایر هم  کمی 

امکانات   تکنولوژی  و  آمیزه هنر  و  و معارف دینی است  ارائه حقایق  ابزار در جهت  بهترین  و  از مؤثرترین  امروز  هنر 

به سراسر عالم ابالغ شود و به دست همگان برسد. نگرشی    ها ارزشدهد که حقایق دینی و وصف  می  به دست جدیدی را  

به  اند قطعاً هنر  دهد هر جا اندیشمندان اسالمی و فقیهان آگاه خود را از آن جدا کردهمنصفانه نشان می  بینانه وواقع

:  سدینویمصاحب جواهر   .از آن شده است ی راخالقیغهای ناروا و افتاده و استفاده اربابان و سودجویان اقتصادی دست

. امام خمینی  شودیماست که موضوع و مصداق آن به عرف واگذار حق این  ...التحقیق الرجوُع فی مُوضوعِه الی العُرف

 .است تأملقابلدر همین موضوع هم بحثی دارند که 

است؛ بلکه  ایشان عقیده داشتند آنچه شهرت یافته که تشخیص موضوعات احکام از وظایف فقیه نیست یک اشتباه  

خود از اهل عرف است. پس چرا با  برسد؛ چون مجتهد  باید در موضوعات مهم تتبع و غور نماید و به نتایجی    ه یفق 

های اجتهادی که در اختیار دارد به تبیین و تعیین موضوعات نپردازد. چرا باید خود مقلد اهل عرف  استفاده از روش

  یضْبطُهُ  ما  شرعِال  وُرود   لِعدَم  ویحْرُمُ   غِنا  فیهِ   یسمّی  َفما  الْعُرفِ   ٰ  اِلی  فیه  الرُجوعُ  ٰ  اَالولی»  :نویسدشهید ثانی می  .باشد

  بداند   غنا  عرف  که  را  هرچه  سپس  شود  مراجعه  عرف  به  آن  درباره  که  است  آن  بهتر  و  اولی   الْعُرفِ«  الی  مَرْجعُهُ  فیکوُنُ

صاحب جواهر   .نساخته پس مرجع آن عرف است  مندضابطهرا    آن   و  نشده   وارد  مسئله  این   دراست؛ چون شرع    حرام

داند و چون مالک عرف در زمان و مکان متفاوت، تفاوت دارد پس نظر  موضوع میرجوع به عرف را مالک تشخیص  

 .علت رجوع به عرف نبودن ضابطه از سوی شرع برای تعیین آن است فقها نیز یکسان نیست.

 :کندو ضمن آن هنر را سه قسمت می دارد امام محمد غزالی درباره هنر تعریفی  

 .د این نوع هنر از لحاظ ضرر و فسادی که دارد حرام استهنر که از روی غفلت و سرگرمی بشنو ـ 1

بیشتر لذت ببرد یا سرودی که آتش    کسی که دوستی زن یا کودکی در دل دارد، در حضورش هنر گوش کند تا   ـ 2

 .تر کند بشنود این حرام استعشق را گرم

و    ـ 3 سرود  مانند  دهد،  قوّت  را  آن  هنر  شنیدن  که  باشد  نیکو  صفتی  دل  حجاج  در  سرود    اهللتیباشعار  الحرام، 

سرودهای    ییسرانوحهمانند    انیسرانوحه  داود،  حالل    نیآفریشادحضرت  شادی  به  در    د؛یفزای بکه  عروسی،  مثالً 

کند  کند. وی ضمن برشمردن عللی که هنر حالل را به حرام تبدیل می  ترفروزانسرودهایی که عشق الهی را در دل  

  عنوانبهه اگر شنونده جوان باشد شهوت بر او غالب شود یا مردم عوامی باشند که به هنر  به این مورد اشاره دارد ک

 .عادت کرده باشد هنر آنان حرام است یگذرانخوش 

 : در چیزهایی که از حرمت غنا مستثنی شده عبارت است از
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یلی در »محکی شرح  در مراثی و جهت گریاندن مردم )شیخ انصاری در جامع المقاصد نقل کرده و محقق اردب  ـ 1

 .ارشاد« به آن قائل شده است( 

 .غنا در قرائت قرآن )محقق سبزواری( زیرا این صوت لهوی نیست ـ 2

 .حداء برای راندن شتران ـ 3

که باطل نخواند.   یشرطبه:  اندگفتهآنکه با حرام دیگری همراه نباشد این حرام را    شرطبهغنا در زفاف و عروسی    ـ 4

 .در غیر این صورت اجرت او حرام است  ند، او وارد مجلس مردها نشودمردها در مجلس وارد نشو

  رد یگ یم غنا برحسب معنای لغوی از غنای حرام فراگیرتر است و همه صداهای خوش را در بر    : دیفرمایماهلل خویی  تیآ

 .و به همین جهت در بعضی از روایات به تغنی در قرآن فرمان داده شده است 

کاشانی می آنها    :نویسدمرحوم محدث  بین  و جمع عرفی  اخبار  از مجموع  و    دیآیم   به دستآنچه  غنا  بودن  حرام 

)غنایی   هیامیبن ابزار به غنای دوران    خریدوفروشبر آوازخوانی، تعلیم و تعلم، شنیدن،  است؛ مانند مزد  آن    یهاوستهیپ

زنان آوازخوان کالم باطل به زبان جاری  ،  دادندیم و به آواز آنان گوش فرا    شدند یمکه مردان در محافل زنان وارد  

است نه غیر   حرام، حرام (. اختصاص داد. خالصه غنای دربردارنده فعل  کردند یم و با آالت و ابزار لهو بازی  ساختند یم

که در غنا تفصیل قائل شده و آن    داندیمامام خمینی ضمن توضیح عبارت محدث کاشانی او را از جمله کسانی    .آن

، غنای همراه با گناه که قطعاً حرام است و دیگری غنای بدون تبعات حرام که قطعاً جایز است و غنا  داندیمرا دو قسم  

 .حرمت ذاتی ندارد

و علت حرام بودن آن را حرام بودن اصل    انددانستهبرخی اجرت زن آوازخوان را در عروسی حالل و برخی آن را حرام  

  ع( وارد شده است:)  ن این آواز خواندن و اجرت بر آن روایتی از امام صادقدر خصوص جایز و حالل بود  .دانندیم غنا  

این اجرت وارد شده  از طرفی روایتی  بودن  را در مجلس عروسی حرام    بر حرام  قرار گرفته که غنا  و مالک کسانی 

وسایل هنر را حرام  آالت هنر حتی استفاده از    خریدوفروش. حتی در زمان حاضر برخی از فقها با همین مالک  دانندیم

و نیز آالت مشترک در حالل و حرام را مثل   انددادهحکم به حرمت خرید، فروش آالت هنر  اغلبو  انددانستهیا حالل 

 اند دانستهدر حرام بکار نرود جایز   کهیدرصورتتلویزیون و ضبط صوت را تنها  

 :دیافزایم ررسی آنها خود تعریفی به آن امام خمینی بعد از نقل بیش از ده تعریف برای غنا و نقد و ب

صوت ترجیع مطرب، یا آنچه در عرف غناست گرچه مطرب نباشد، صدای لهوی، صدای اهل فسق و گناه و آنچه با 

سازگاری دارد و صدای آماده شده برای مجالس لهو و لعب و    لعب  و   لهومجالس لهو سازگاری دارد و آنچه با آالت  

جنسی، صورت دربردارنده ترجیع مطرب، صوتی که نشان آن را دارد که در متعارف عرف    صدای برانگیزاننده شهوت

، صدایی که حسن ذاتی دارد و  کندیمکه عقل را در آن حالت زایل    یاگونهبهطرب برانگیزد و طرب آن سبکی آورد  
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و آن را    کند یمرجّع تردید  ایشان همچنین در دو قید مطرب و م  نشان آن دارد که برای متعارف مردم طرب برانگیزد.

 :کنندیممکاسب محرمه آن را چنین توجیه ندارد؛ لذا در  که در ساختار مفهوم غنا نقش  دانند یم از قیودی 

 . اَنّهُ مَقوِّمٌ بهاظَنَّ وَ لعَّل الِقیدینِ فی کَلَماتِهِم لَاجْلِ کوْنِ المُتَعارِفُ منِ الغِنا فی اَعْصارِهِمْ هُوَ ما یکُونُ مُشْتَمِالّ عَلَیها، َف...

شاید آوردن دو قید )مطرب و مرجّع( در گفتار فقها از این روست که غنا در زمان آنها مشتمل بر این ویژگی بوده   ...

 .است. پس احتمال داده اند که غنا متوقف و مقوم به آن دو است

 .کندیم مکانی تعریف خاص پیدا در بحث هنر تشخیص مصداق غنا نیز برعهده عرف است و در هر زمان و 

شیخ  ،  محقق اردبیلی  اند. از جمله ابن برارخی فقها از آن حکم به حرمت و برخی حکم به کراهت را استنباط کردهب

)حکیم( و سید ابوالقاسم خوییقائل به این نظرند    و از فقهای معاصر سید محسن طباطبایی   شیخ انصاری   یوسف بحرانی،

در    .دانندینم مطلقاً داللت ندارد، بلکه جز پوشیدن طال و حریر برای مردها بقیه موارد را حرام  که روایات بر حرمت  

که عادتاً ویژه زنان است و به اختالف زمان و مکان    ییها جامهحرمت را مختص به النگو، خلخال و    مقابل شهید ثانی

قائل به حرمت    حسینی عاملی  محمدجوادو    یمرحوم نراق   صاحب جواهر،  سید علی طباطبائی   .داند کند میتفاوت می

  ی علمااما برخی از    .دانند ینم هستند و هر نوع پوشش مختص به جنس مخالف را حرام و آن را منحصر به طال و حریر  

عاشورای حسینی یا دیگر وقایع عزاداری، اشکالی    گردانانهیتعزشیعه نسبت به پوشیدن لباس مختص به زنان برای  

 .شوندقائل نمی

 :نویسدخویی می اهلل تیآاز جمله مرحوم 

روشن شد در جواز پوشیدن مردان لباس زنان را، برای اظهار غم و اندوه و نمایاندن حادثه »طف« و برپا    ن یازاشیپ

نهی از همانندی که در اخبار آمده    خاطربهشدن عزاداری سید جوانان بهشت تردیدی نیست و پندار حرام بودن آن  

 یطانی است. زیرا این اخبار بر حرام بودن همانندی داللتی ندارد. ش یهاوسوسه

 .فوق در آن جاری است  یهابحثآرایش و گریم هم اگر مصداق همانندی مرد به زن و برعکس باشد 

که با نرمی و    آن استمشروط به    دی آیمموارد دیگری چون شنیدن صدای زن نامحرم که قطعاً در بازیگری پیش  

 .که سبب تحریک و مفسده گردد  یاگونهبهکرشمه نباشد 

مرد و زن با یکدیگر    دادندستدو نامحرم حرام است و    عنوانبههرگونه تماس و ارتباط نزدیک میان بازیگران مرد و زن  

امام  .  جایز است  نفشارد   بیگانه را   زن   دست در کار نباشد و مرد    یی جولذتریبه و    که یدرصورتبنا به فتوای امام خمینی  

قبیل  :فرمایدمی  خمینی این  به  آنها آموزنده است.    هاشنامهینماو    ها لمیفنظر نمودن  از  هیچ اشکالی ندارد. بسیاری 

نادر    به طور است. گاهی خالف    اشکالیب  اغلب   ها آهنگ ورزشی و    ی هالمیف   طورنیهمپخش آنها نیز اشکالی ندارد و  
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باید محرم   کنندیمید مراعات شود. اول آن کسانی که گریم که باید بیشتر مواظبت کرد. لکن دو نکته با  شودیمدیده 

 .باشند و اجنبی حرام است چنین کاری انجام دهد. دوم آنکه بینندگان از روی شهوت نظر نکنند

آنان را نشناسیم و از روی ریبه و لذت نباشد جایز    کهیدرصورتالبته گرچه دیدن تصاویر زنان از تلویزیون و سینما  

در بازیگری مردان و زنان وجود دارد که باید کامالً دقت شود. حرمت نگاه به نامحرم و ابراز و    یشده؛ اما تبعات شمرده  

بازیگران در مقابل یکدیگر و نیز جمع کثیر    قرارگرفتن  رودرروآشکار نمودن آرایش و زیورآالت برای نامحرم و غیره و  

 .و باید کامالً مطابق موازین شرعی باشد طلبدیمیت بیشتری را و کارگردانان و غیره قطعاً توجه و رعا برداران لمیف 

 فقیه  دو  این دیدگاه از آن مجازات.5

را دارا باشد، سبب    یژگین ویو اگر هنر ا  یمعنو  یهاتیظرف  ییوفاکت افراد و شیهدا  یاست برا  یالهیوس  یقیهنر حق 

و تفاخر نبود و    یسرگرم  یبرا  ی الهیگردد، جز وس  یقت عار ین حقیخواهد بود و اگر از ا  ی ش روح و جان آدمیپاال

  ی هادر اذان و قرائت  ییست، در اسالم از انواع هنر آواین  ی ن قانون مستثنیز از ایتوان نام هنر بر آن نهاد. هنر نینم  واقعبه

تن ترجمه شده  در م  .ده استیآن منع گرد  یاز انواع مخدّر و لهو  یقرآن و مانند آن استفاده شده و در مقابل از برخ

و    یل کات  کن  یبرخ  دربردارندهه  کان شده  یاسالم و هنر ب  یو معنو  یرامون ابعاد شرعیپ  ینصر مطالب   یآقا   یسخنران

 .می نکیه با هم مرور مکمبهم و در خور تأمل است  

اجماع بر    یباشد. مرحوم صاحب جواهر ادعایعه نمیش   یان فقها ی م  یاختالف  یید گفت در حرمت هنر غنایدر آغاز با 

ق  ینه وارد شده است، هر چند در مصادی ن زمیدر ا  یاریبس   اتیو روا   ات متعددیعالوه بر آن آ   حرمت نموده است،

ه  وجود ندارد و هم  یااز موارد آن شبهه  ی ارین حال در حرمت بسیآن اختالف نظر است، و در ع  یف شرع یغنا و تعر

مطرب بوده و مناسب مجالس لهو و لعب باشد.    یا ابزاری و    ییه هنر آواکدانند، همانند آن جا  یق غنا میآن را از مصاد

ه هنر در اسالم وجود  یعل  یخاص   ی م شرعک چ حی و »ه «ن، اجماع وجود ندارد ین قوانیه »در مورد اکالم  کن  یجه ایدر نت 

نم یصح «ندارد چنیح  هم  و  بیباشد  ای ن  ن یان  »بسکته  کن  ا  یار یه  نبود  مراجع  ح یاز  موهبت کن  را  )حرمت(    ی م 

س  ،«اندپنداشته عملیبا  م  ی ره  فقه کو  ایش   یعلما   یتوبات  مگر  ندارد؛  مطابقت  اکن  یعه  مراد  علمایه  اهل    ی شان 

ن دست از  یح است، ایصح   ی ه مطلب کباشد؛  یحالل م  ی ه هنر در قرآن و اذان و مداح ک ان داشتند  ینصر ب  .باشد سنت

وارد شده،    یث متعددی ز احادین موارد نیدر ا  لبتها  د شده است،یکو خواندن آنها تأ کیه بر نکال بلک بدون اش  ییآواهنر  

ه در صورت تخلف گناه و  کز شود  یح پرهی اهل لهو و باطل و همراه با ترج  یها و لحن  که از غنا و خواندن به سب ک

  یه و آله ـ اجرایاهلل عل  یامبر ـ صلّ یم پ ی دانیه: »م کردند  کان  ی ب  یشان درباره مطلب در خور تأملیا.  عذاب مضاعف دارد

و هنر    ین، هنر در مراسم عروسیرده است... بنابراکب  یز ترغیه مردم را نکرفته، بلیرا نه تنها پذ  یر در مراسم عروسهن

 .رفته استیپذ  ی از جمله در مراسم ختنه سوزان در سراسر جهان اسالم امر ی مختلف خانوادگ  یها در جشن
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م به  کح   فقها از    ی باشد، البته برخیح نم ی صح  یروس نار مراسم عک گر در  یموارد د  یر برخکالم و ذ کن  یالف. اطالق ا

ه  ک آن    شرطبه.  استآن هم در مجلس زنانه    یم مخصوص عروس کن ح یاند. اداده  یجواز غنا در جشن شب زفاف عروس

همان گونه مرحوم صاحب   .گر نباشدیآنها را نشنود و مقارن با اعمال خالف د یزن و مرد مختلط نبوده و نامحرم صدا

ان حرمت زنان آوازخوان فرمودند:  یه امام بعد از بکر نموده کاز امام صادق ذ یث ین عنوان حدیتحت هم  ی وسائل در باب

 . استز یجاکه   یزفاف عروس ی مگر در مجلس

موارد  ر  یو مانند آن ندارد و جز در شب زفاف، سا  یخانوادگ  یهابه جواز در جشن  یاعه اشارهیش   یاز فقها  ک ی چ  یب. ه

م به جواز غنا در  ک ده، حیواقع گرد  مورداستفاده  یا فقه یو  ی یتب رواکده شده و در  یه دکج. تا آن جا  .باشدیز نم یجا

ه قائل به جواز  ک  یی فقها  یده نشده و حت ین امر دیشان به اید و سفارش ایکامبر و تأی ب پیجشن زفاف است؛ امّا ترغ

 .ردندکشاره و استناد نا یت ین روایغنا در جشن زفاف شدند به چن 

د بر یکتأ  رغمیعل شان ی ا. ال نداردکدر موارد فوق اش  یی غنا  ریغ  یخوانیمولودو  یر است، مداحکن جا الزم به ذیدر ا

ن  یه در اکاورند  یان نیق هنر حرام به م یاز مصاد  یرک نداده و ذ  ارائه یروشن  فیتعر ن هنر حالل و حرام،یان مرز بیب

و مخدّر مغز   ین لهویاز هنر حرام تحت عناو ی نی م: امام خمین کیتفا م ک ا یان امام راحل و مقام معظم رهبریباره به ب

و   یحال یابتذال، ب ،یارگ کیب به را  انسان اگر هنر: دیگویم ی رهبر معظم مقام  و ند؛ کیم  ادی  شه و عامل غفلت،یو اند

ر  کت از خدا و ذ یست. هنر اگر انسان را از معنویشاند، هنر حالل نک نها بیو امثال ا یزندگ   یهاتیاز واقع  یواخوردگ

ت مضرّ و موجب حرمت را  ین خصوصیاگر او  ند، هنر حرام استکق  یتشو یرانند و انسان را به گناه و شهوتک غافل 

 ست. ینداشته باشد حرام ن

 گیری نتیجه 

اطرافش هماهنگی یافته که نغمه دلنشین و  با محیط    چنان آنانسان فطرتاً زیبایی خواه آفریده شده است و حواس او  

  جویی کمالنماید، از طرفی وقتی روح  می  بخشفرحو    آورلذت، لطافت و سرسبزی، برای او  بیفردلبوی خوش، منظره  

های جهان را گزینش کرده با احساس خود آن  سازد. پدیدهگر و خالق میآمیزد از او انسانی آفرینشبا این حس در می

گذارد چنین کوششی که به  های هستی مقوله هنر را به نمایش میکند و از مدد نیروی خیال از پدیدهی میرا بازآفرین

زیبا می اثری  نامیده میآفرینش  هنرمند  آن  آفریننده  و  هنر  قالب    .شودانجامد  در  است  انسان  احساس  تجلّی  هنر 

نمایاند بدون آنکه به وعظ و استدالل بپردازد. زبانی  محسوس، زبان درون است با مخاطبانی اهل دل، حقیقت را می

دهد. تکنولوژی و تمدن به هنر  دردمند، زیبابین، پرشور که همه آدمیان را با هر ملیت و نژادی به یکدیگر پیوند می

ی و ابزاری  هنر نیرویی خداداد  .دهدجهان انتقال می  نقاطاقصیبخشد و آن را فراتر از مرزهای جغرافیایی به  توانائی می

و گسترش عدالت    یسالمو نشر معارف ا  ی انسان  ی ها و اهداف عالتوان آن را به استخدام اندیشهاست ارزشمند که می

قی،  الدر فرایندهای فرهنگی، اخ  یرینظیبتأثیرات    هژوی، هنر از جایگاه متعالی، کارکردهای  ساننیبددرآورد.    یاجتماع 

  دییتأمهر    هنر؛ و همین نکته بر ضرورت و اهمیت آن در خصوص  برخوردار استت  آموزشی و نیز بیان وقایع و احساسا
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برداری از  آثار هنری یا در بهره  وجودآوردنبههایی که در  عظمت  همه نیبااجای شگفتی است که نوع انسانی    .نهدمی

اره مختصات مغزی و روانی بشری  که درب  اندافتادهکمتر به این فکر  ی انسانعلومدهد، پیشتازان ها، از خود نشان میآن

منطقی    ی هاتیترب، درست بیندیشند و در تقویت آن مختصات از راه تعلیم و  استهنر    درک کننده و    وجودآورندهبهکه  

که    یامعه جاکه ما هنر را، چه با نظر به    است  نیاگوید: معنای »هنر برای انسان در حیات معقول«  بکوشند، مولوی می

کنیم که حذف آن از قاموس بشری چندان تفاوتی  ، یک واقعیت بسیار باارزش تلقی میشودیمرخوردار  از اثر هنری ب

کنیم که حیات معقول یک هنرمند آن نیست که هدف او از  با حذف انسانیت انسان ندارد، ولی این مطلب را اضافه می

ینکه حقیقتی سودمند را در جریان زندگی  اثر هنری فقط جلب تحیر و شگفتی مردم بوده باشد، بدون ا وجودآوردنبه

های مغزی  ناپذیر یا خیلی دشوار است، لذا بایستی نتایج فعالیتامکان  باً ی تقرچون چنین کار بزرگی  و    آنان وارد نماید 

، وقتی که  قراردادکارشناسان متخصص و عادل مورد بررسی و تحقیق    وسیلهبهها  نوابغ را در قلمرو مربوط به انسان

رسمی برای جوامع مطرح شوند،   به طورها ندارد،   اثبات شد که ضرری به حیات معقول و رو به تکامل انسانکامالً

بینند که شگفتی  مردم عظمت اثر هنری را در آن می  اتفاقبهاگر این قانون را در نظر بگیریم که اکثریت قریب    مخصوصاً

 .روانی و اجتماعی آن ندارند یآمدهایپآنان را جلب نماید و کاری با محتوای واقعی و  

 منابع 
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 .10-21، صص78در دو نگاه جامع و تعینات موردی«، قبسات، ش(. »فقه هنر 1394علیدوست، ابوالقاسم. )

(. »هنر دینی و هنر متعهد دراندیشه آیتاهلل مصباح یزدی«، معرفت  1390رضا؛ سربخشی، محمد. )تاجیک، علی

 . 10-33(، صص9)1فرهنگی اجتماعی، ش

 


