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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 گزارش همایش نخبگانی فقه هنر

 مقدمـه

های مختلف شناخت جایگاه هنر در اسالم و بررسی نظرات و آراء مختلف فقها و اندیشمندان مسلمان در حوزه

های علمیه قرار گرفته های اخیر مورد توجه جدی محافل علمی در حوزهدر سالهنری یکی از موضوعاتی است که 

از تری مطرح شده است. کل جدیش، این کوشش به اندازی دفتر فقه هنرو راه با تشکیل مدرسه اسالمی هنرکه 

ر، سلسله جنه فقه هناین دفتر راه اندازی درس خارج فقه هنر در مدرسه فیضیه، تاسیس لَجمله اقدامات مهم 

 ه است.در سطح کشور بود ی فقه هنرهای ملگفتگوها در باب فقه هنر و باالخره راه اندازی همایش

مورد  دّت علمی برای برگزاری این همایش به محضر مقام رهبری رسید، به جوقتی خبر تشکیل هیا است گفتنی

معظم له  با ت علمی و سایر دست اندرکاران این همایشهیا و در دیداری که  قرار گرفت ایشان استقبال و توجه

ورود حوزه علمیه به ه، ند. ایشان از جملبیان فرموددر باب فقه و هنر، ای را رهنمودهای بسیار ارزنده داشتند،

 :را مژده بزرگی دانسته و گفتند از منظر شناخت فقهىى مربوط به هنر مقوله

ى همه از مانهیو صم قاًیمبارکى است و من واقعاً، عم لىیکار خ نیا د؛یاکار را شروع کرده نیشما ا»

 نیاى هم وارد او بحمداهلل فضالى خوب و برجسته دیاکار را کرده نیو ا دیافکر افتاده نیشماها که به ا

 «.دیمتوّقف نگذار د،ینگذار کارهمهیکار را ن .کنم یاند، تشکّر مکار شده

 

 همایش های گذشته:

  و با حضور چشمگیر طالب و پژوهشگران حوزه  1394دی ماه   23اولین همایش ملی فقه هنر، در تاریخ

های بین المللی دفتر تبلیغات اسالمی قم برگزار شد که در این همایش عالوه بر سه علمیه در مرکز همایش

و علی اکبر رشاد، هفت مقاله  ابوالقاسم علیدوست، محمد جواد فاضل لنکرانی :آیاتحضرات سخنرانی علمی توسط 

 برتر نیز در دو نوبت صبح و عصر ارائه گردید. 

 فراخوان مقاالت در این همایش عبارت بودند از: حورهای اصلیم

، شامل مباحث مربوط به روش شناسی استنباط در فقه هنر، هنرهای شریعت بنیاد در تاریخ «فلسفه فقه هنر»  

 ، شامل فقه فروعات هنر.«فقه هنر»م منصوص هنر و... و تمدن اسالمی، زمانمندی احکا
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 چهارشنبه  خیدر تار یاسالم غاتیهنر و با مشارکت دفتر تبل یفقه هنر به همت مدرسه اسالم شیهما نیوّمد

بعنوان  - دوستیاهلل عل تیبرگزار شد. آ ریغد یالملل نیب یشهایو در دو نوبت صبح و عصر، در سالن هما ماهید ۲۷

دکتر محمود حکمت  ،یدکتر احمد واعظ محجت االسال ،یاهلل محمدجواد فاضل لنکران تیآ - شیهما یعلم ریدب

 بودند. شیهما نیو ... از ارائه دهندگان مقاله در ا این

 

 مهم ترین محورهای مقاالت در این همایش عبارت بودند از:

هنر،  فقه یو هنر، روش شناس عتیهنر و رفتار هنر، گستره شر یستیچون چ یموضوعات با« فلسفه فقه هنر »

 ییو اسم گرا ییکارگردگرا ،یانسان شناخت یدر فقه هنر، مبان هیپا نیحل تزاحمات در فقه هنر، عناو یروش شناس

  ینیدر نصوص د یهنر یشناس تیدر فقه هنر و هو ییگرا تیو هو

و حدود  یتار هنررف یدر احکام هنر، آزاد تیجنس رید فقه هنر، تاثشامل اصول و قواع، « یفقه رفتار و آثار هنر »

و  اماکننر در ه ناتیاستفاده از تع یبررس ،یآثار هنر تیمالک ،یآن، فقه هنر و کودکان، احترام و حفظ آثار هنر

  ی.مخاطبان آثار هنر یو مالحظات شرع یشعائر اسالم

قش و ن یزیحکومت در هنر و نقش مم یتیشامل نقش حما «حکومت و هنر»، شیهما نیفراخوان ا ژهیمحور و 

ر و و حکومت هن یحکومت در هنر و کارکرد هنر در حکومت دار یگذار استیحکومت در هنر و نقش س ینیتقن

 . اریمع یفتوا

 

 ای در دزفول:برگزاری همایش منطقهبرنامه ریزی برای 

، آیت ، آیت اهلل معزیانصاری خاندان شیخ اعظمو حضور علمای بزرگی چون ظرفیت و پتانسل باالی علمی  وجود

این شهرستان همواره به عنوان  سبب شده تادر دزفول  اهلل بیگدلی، آیت اهلل ضیایی دزفولی، آیت اهلل قاضی و...

برخی کم  یلدلهای اخیر به در سالاما متاسفانه . شناخته شوددر سطح کشور  علمی و فرهنگیمهم  مراکزی از یک

نوعی زمینه علمی در این تخصصیِ های فعالیتاز متولیان امر عدم حمایت  همجنین واز سوی خواص  هاتوجهی

 ایم.را شاهد بوده رکود

های خروج از رکود و ایجاد نشاط علمی در شهرستان، دعوت از بنابراین با توجه به اینکه یکی از بهترین راه

هاست از های آنهای نو در سطح کشور و قرار گرفتن در معرض آراء و اندیشهدانشمندان توانمند و صاحب اندیشه

 یرانیمرکز ا یفقه و حقوق اسالم شکدهیاند سییحوزه ودانشگاه و ر یاستاد دروس عال"، آیت اهلل علیدوست
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، که امروز بی شک، یکی "، به عنوان دبیر همایش ملی فقه و هنر، برای برگزاری همایش فقه هنرشرفتیپ یاسالم

های علمیه کشور هستند دعوت به عمل آمد تا با استفاده از حضور های نو در سطح حوزهاز پرچمداران طرح اندیشه

 برای طرح یافته های جدید علمی در این زمینه فراهم گردد. ای ایشان، زمینه

 

 در دزفول گزارش برگزاری همایش

 شاپور ینددانشگاه ج یاهلل قاض تی، در سالن آ97اسفند  16در روز پنج شنبه  "فقه هنر "ینخبگان شیهما

 برگزار شد. )ره( یاهلل قاض تیآ هیبه همت مدرسه علمدزفول و 

 

محترم  تیامام جمعه و تول ،یدزفول یقاض و المسلمین حضرت حجت االسالم ییبا خوش آمد گو مراسم

آغاز شد.  شانیهنر در اسالم، توسط ا تیاهم نهیدر زم یمطالب رادیو ا  یدزفول یاهلل قاض تیآ هیحوزه علم
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 نهیدر زم یحاتیکه توضپس از آن  یدانشکده معمار سییر پخش مستند معماری و مفاخر دزفول و سخنرانی

 .  ، بخش های بعدی برنامه بودندارائه کردند یاسالم یو هنرها یارمرتبط با معم یدرس یواحدها

د و نگاه غنی و نمایش داده شفقه هنر  یمل شیبا فعاالن هما داریدر د یمقام معظم رهبر اناتیبدر ادامه، فیلم 

 علمی بخشید.ای به این محفل سرشار از طراوت ایشان حال و هوای تازه

 یرائه، به ادزفول هیحوزه علم دیاز اسات ،یعبدالله و المسلمین االسالم تحج ش،یهما نیا یبخش بعد در

هنر پرداختند و  یدر حوزه یانصار یمرتض خیش یدرباره نظرات فقه دوست،یعل اهللتینظرات آ یمقاله و نقد برخ

 .ندمطرح کرد  زمینه نیرا در ا یسواالت

فقه  یمل شیهما ریحوزه ودانشگاه و دب یاستاد دروس عال، دوستیعلسخنران پایانی، مهمان ویژه برنامه، آیت اهلل 

دامه اشاره کردند که ابیان کرده و در  فقه هنرلزوم و ضرورت پرداختن به  درباره ی رانکاتبود. ایشان در ابتدا هنر 

تون دینی برخی مالزم است نوع نگاه به مساله هنر و هنرمند تغییر کند. ایشان در بخشی از سخنان خود، از 

حتی  ی یاد کرده و گفتند این آثارخلق هنر، به عنوان لیکمدعای  و البالغهنهج ،سجادیه فهیصحمانند 

  گیرند.قرار می مسلمانان ریاده غمورد استفبه دلیل زیبایی متن، 

در حوزه  دیبا شانیکه به زعم ا ی رااز اقدامات مهم یبرخآیت اهلل علیدوست در بخش پایانی صحبت های خود، 

 مانند:  یموارد؛ برشمردندفقه هنر انجام شود، 

و مجسمه  های هنری مختلف به ویژه هنر موسیقی، غناباره رشتهدر یاز نظرات فقه ییلزوم ابهام زدا -

 گرددسازی چرا که بیشترین سنگینی بار فقه به این هنرها برمی

 یفقه یدوباره مبان یلزوم بررس  -

 هنر  قیالزام ورود معنا دار فقها به مصاد -

 لزوم تبدیل فتوا به قانون، در کشور اسالمی -

 و...          

 ش،یماه نیا هیبرگزار شده که در حاش 96و  94 یفقه هنر در سال ها یمل شیاست که تا کنون دو هما یگفتن

ت کنندگان عرضه شد و مورد استقبال شرک ژهیو فیبا تخف زیفقه هنر ن یمل شیهما نیکتاب مجموعه مقاالت اول

 قرار گرفت.

ای نزدیک نسبت به در نظر دارند که با امید به توفیق و تاییدات الهی، در آینده همچنین برگزار کنندگان همایش

 مندان قرار دهند.  پ کتاب همایش همت گماشته و این نتایج علمی را در اختیار عالقهچا
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 سخن پایانی:

های موجود در این زمینه، از  نخبگان علمی الزم به ذکر است که با توجه به وجود برخی اختالف نظرها و چالش

که  و امید استبود  دعوت شدهو فرهنگی سطح شهرستان و منطقه شمال خوزستان برای شرکت در این همایش 

ا نگاه قشری یگیری شده و از سطحی نگری و از نتایج آن نه تنها در محافل علمی، بلکه در بین عموم مردم بهره

انضباط فکری  ترین مسائل در زمینه فقه و هنر، لزوم حفظیکی از مهم نسبت به این مقوله پرهیز گردد؛ چرا که

 با تاکیده بر این الزام، توضیح دادند: است. چنان که مقام معظم رهبری

تأثیر جوّ قرار نگیریم که حاال چون یک جوّى فرض کنید در یک یعنى ما تحت»]حفظ انضباط فکری ...[ 

چیز را حرام میدانید، چرا آقا شما چرا فالن"بخشى از جامعه وجود دارد که فشار روى ما بیاورد که 

ین غلط است؛ واقعاً این رفتار تأثیر آن جو بیاییم فکر کنیم؛ نه، ا، ما تحت"چیز را ممنوع میکنیدفالن

ى احکام فقهى جور که ما بقیّهکامالً غیر صالحانه است؛ نخیر، کامالً انضباط فقهى رعایت بشود و همان

 «.جور عمل بکنیمرا از کتاب و سنّت استفاده میکنیم، به کتاب و سّنت مراجعه بکنیم و همان

 کم و رحمت اهلل و برکاتهعلی والسالم 

 

 فی محجوبمصط

 هنردبیر همایش نخبگانی فقه 
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