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Abstract 

Serious presence of jurisprudence in individual and social fields of art requires 
thematic study and consequently semantics in accordance with its characteristics. 
However, no door has been opened to the understood traditional subject of art in 
order to be defined within the common thematic study of jurisprudence. Therefore, 
in order for the jurisprudence to have an active role in the different areas of art and 
to determine an effective strategy directed to jurisprudence, it is necessary to extract 
the method of understanding the meaning from jurisprudential categories and to use 
it in the definition of art. Considering that the innate impossibility of giving a 
definition of the subject of art is a secondary challenge to achieve this goal, this 
research, using a descriptive-analytical method, attempts to have a review of 
semantic methodology of jurisprudence. Next, it tries to take use of the methodology 
to understand the meaning of art and to give a clear definition of it so that it 
guaranties the sociology and common aspects of art. Accordingly, in the first step, 
the semantic process of the subjects of jurisprudence has been set out through 
studying the evidences provided by the jurists. Next, rejecting the innate 
impossibility of giving a definition of art, some elements have been proposed as 
non-innate definition. The elements have two important characteristics: First, the 
fluid, traditional, and sociological aspects of the art have been considered within the 
elements. Second, their consistency with the methodology of the jurists in 
understanding the common meaning of art provided the maximum consistent with 
jurisprudence to digest the meaning of art. As a result, it will be possible to 
determine the individual and social aspects of it. 
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شناخت معنای هنر مبتنی بر روش رایج 

 معناشناسی در فقه

 2سراباززادهجعفر ، *1مهدی امینی

 .رانی. استاد مدعو، دانشکدۀ هنر، دانشگاه سوره، تهران، ا1

 .رانیقم: ا ث،یدانشگاه علوم و حد ،یعلوم و معارف اسالم ۀارشد، دانشکد ی. کارشناس2
 (07/09/1400: ؛ تاریخ پذیرش1400/ 22/01تاریخ دریافت: )

 چكیده

معناشناسی متناسب با مختصوات   تبع بهشناسی و  های فردی و اجتماعی هنر، نیازمند موضوع حضور جدی فقه در عرصه

ی رای  شناس موضوعگاه بابی برای موضوع مستنبطۀ عرفی هنر، گشوده نشده تا معنای آن در نارنوب  یچهآن است. اما 

ی کارامود از آنهوا بوا    مشو   وط هنرهوا و تعیوین    ۀآفرینی فعال فقه در عورص  نظور نقحم در فقه تعریف شود. بنابراین به

بورداری   گیری فقهی، ضروری است که روش کشف معنا از ابواب فقهی، استحصال و در تعریف هنر، موورد بهوره   جهت

ذاتوی موضووع هنور     ناپوذیری  های فرعی در دستیابی به هدف مذکور، تعریف قرار گیرد. با توجه به اینکه یکی از نالح

است؛ تالش بر این بوده است تا با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا روش معناشناسی در فقه، باز وانی شوود و   

شونا تی و عرفوی آن را    نحووی کوه وجوه جامعوه     کار رود، به تعریف از آن به ۀسپس در جهت کشف معنای هنر و ارائ

، ترسویم شوده و در   فقهوا  ۀفرایند معناشناسی موضوعات در فقه با بررسی ادلتضمین کند. بر این اساس در گام نخست 

هایی پیشنهاد شده است که در حکم تعریفی غیرذاتی، حائز دو ویژگی مهم  پذیری ذاتی از هنر، مملفه ادامه با نفی تعریف

اق آن بوا روش فقهوا در   شنا تی هنر لحاظ شوده اسوت؛ ثانیوا  انطبو     یال، عرفی و جامعهساست؛ اوال  در ضمن آن جهت 

شود که سازگاری حداکثری با دستگاه فقاهت در هضم معنای هنر داشته باشد و  شنا ت معانی مستنبطۀ عرفی، سبب می

 .به همین اعتبار تعیین تکلیف آن و اعم از ابعاد فردی و اجتماعی و میسر شود

   واژگان کلیدی
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 مقدمه. 1

ه آثار و اقتضوائات جهوان مودرن و تحووالت پسوامدرن      دربردارنداقضائات دوران معاصر که 

یال فرهنگوی و اجتمواعی    سو یوت عنواوین   هواست، ضرورت مضاعفی در  صوص شناسایی 

دهد. هنور در دویسوت سوال ا یور در جهوان       ، پیح روی دستگاه فقاهت قرار می«هنر»مانند 

یژه در سده بیستم، جهان شرق از و بهآوری همراه بوده که امتداد آنها  غرب با تحوالت شگفت

هوای کوالن و     ین علول ایون دگرگوونی   تر مهمجمله ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از 

هوای فلسوفی ناشوی از آرای فیلسووفان      تووان اوال  در نوالح   در قلمرو هنر و را موی   کم دست

و  2( یوا کانوت  Hegel: 1991,V.1: 1-12هنرهای زیبوا )  در طرح فلسفۀ 1دانست؛ همچون هگل

کووه کووارکرد عقوول را بووه نقوود کشوویدند و در مقابوول آن جایگوواه قوووۀ ذوق، احسوواس  3هیوووم

 :C.F: Hume, 1951:17 & Idem 2005: 81-109; Kant, 1964شونا تی و قووۀ  یوال )    زیبوایی 

589; Idem, Critique of Judgment: 37  هوای   ز سووی دیگور انقوالب   ( را برجسته سوا تند. ا

بور   یشوگرف  یرتأث( 173: 5، ج1370یزیک، آغاز شد )ر.:: کاپلستون، در ف 4یوتننعلمی که با 

)ر.::  5هجدهم گذاشت و در ادامه نظریه نسبیت  اص انیشوتین و  مقرن هفده و ادبیات هنر

( بوود  Cf & Heisenberg, 1927: 173-175) 6( و مکانیک کوانتوم هایزنبرگ58: 1393یشتین، ان

 تأثیرگذار بود.   مدرن پستهای ذهنی هنرهای پیشروی مدرن و  گیری ایده که در شکل

در  «زموان و مکوان  »هنرمند از عنصر  یتلقها، نقح بسزایی در  واقع علوم به مانند فلسفه به

به مکان و زمان کامال  مطلق بود، هنر قرن  یوتنکه نگاه ن نجااز آ. داشته است یخیتار ۀهر دور

 ییبازنموا رخ نمود که مدعی  یو هنر یادب یسمو ناتورال یسمرئال عۀدر جام مو نوزده مهجده

کوه   آغواز شود   مکوان، بوه زموان و    «ینسوب » ینگاه یحبا زا یستمب سده. اما بودمطلق  یتواقع

 ۀدامنو و توأمان با گسوترش   بود« کوانتوم فیزیک و مکانیک » و« نسبیّت» از نظریۀ متأثر شدت به

نیز پدیدار شدند. از جملۀ آنهوا مطالعوات نظوری و     ای رشته یانمطالعات م، م و هنرگفتمان عل

ین تور  مهماجتماع از  شئونبود. تردید در نیستی معنای هنر و نسبت آن با سایر « هنر»فلسفی 

اصوالت واقوع و بوه     یرشپوذ مبنوای  بور   های این مطالعات بود. بر ی از این نظریوات  نالح

 ی. بر و ییو نوبازنموا  ییبازنما یها و نسخه یدتقل یهنظر مانند ،اند شده ارائه یسم،اصطالح رئال
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 یفلسوف  یهوا  و رسووب آمووزه   یستهاصالت ذهن و سوژه به موضوع هنر نگر یچۀاز در یگرد

 ۀو کوارکردگرا . دسوت   یونیسماکسپرس یسم،فرمال یۀمانند نظر، است یتدر آنها قابل رؤ باور یدها

هنور، اصول    یهوا  مملفوه  ینحرا در گز یخیتار یکردو ذهن، رو یتاصالت از واقع یسوم با نف

اصالت را نوه بوه    یزنهارم ن ۀاند. دست دانسته ینهرا به یقیتلف یفتعر یکرد،رو ینقرار داده و با ا

دنبوال   یبلکه اصالت را در سواحت اجتمواع   اند؛ ردهک یهتک یخ،تار یا یناند و نه به ع ذهن داده

 7.یکیجرج د ینهاد یفو تعر گنشتاینییتنوو یۀمانند نظر ،اند کرده

یت نندگانه از هنر مواجه است کوه ابعواد آن   هو، امروزه با «دستگاه فقاهت»با این وصف 

در حوووزۀ اقتصوواد، فرهنووگ، علووم و حتووی سیاسووت راه یافتووه اسووت. در ننووین وضووعیتی   

کوه  شوود   یمو در میراث گرانسنگ فقها، مشخص  تتبعهای فقه ما نگونه است؟ با  داشت پیح

شوود.   ینمباب  اصی با عناوینی همچون، فن، صناعت و مشتقات آن در ابواب فقهی، یافت 

ی و حتوی  شناس موضوعای در  صوص معناشناسی،  یهتکرو طبیعی است که ادبیات قابل  ازاین

نیوز در دسوترس نباشود و فقوط از مصوادیق هنوری       « از آن جهت کوه هنور اسوت   »حکم هنر 

ین عواملی،  همچنو ؛ 223: 8: ج1387باشود )ر.:: طوسوی،   پراکنوده، بحوث شوده     صوورت  به

، محدود به متون فقهی نیست و بوا توجوه    أل( این 587ق: 1413؛ بغدادی، 41: 2ق، ج1419

، پژوهح ممتازی در  صوص روش فقهی معناشناسی هنور،  گرفته صورتوجوهای  به جست

فتوه توا ابوواب، روش و    وجود ندارد. با توجه به ظرفیت شایان توجه علم فقه و از مبوادی گر  

 صووص نواظر بور     شناسی معنای موضووعات بوه   غایات و تولید ادبیات جدید از سنخ روش 

نفسوه دارای   مند باشد، فوی  نحوی که از روش متداول و ادبیات منضبط فقهی بهره معنای هنر به

 درآمدی برای گشودن باب الفنَّ در فقه، باشد.   تواند پیح اهمیت است و می

ا عطف توجه به مسئله و هدف مذکور، نگارش شده است کوه از دو بخوحِ   این مقاله ب

شود. در ایون پوژوهح،    ، تشکیل می«تعریف هنر براساس آن»و « روش فقهیِ شنا ت معنا»

یت روشی آن، تبیین و ضوابط آن، اسوتخراج شوود.   ماهالزم است ابتدا معناشناسی فقهی و 

های  ی، لغوی، عرفی یا فلسفی، روششود که آیا تعریف شرع در همین بخح، مشخص می

و مراتب یک روش واحد؟ از سوی دیگر، نباید از نظور دور   ها گاممتعدد تعریف هستند یا 
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فقها در استفاده از روش و تعریف عناوین، امری مسوبوق بوه سوابقه     نظر ا تالفداشت که 

 گیرد.   است؛ پس باید شیوه حل تعارضات و ا تالفات معنایی نیز مورد مالحظه قرار

یری روش فقها در معنوای هنور و  روجوی آن اسوت کوه موضووع       کارگ بهدر گام دوم، 

فقهوی   عنووان   بوه تواند معنون  یمتحلیل و بررسی است. ادعا بر این است که موضوع هنر، 

بر جوهر یا مواهیتی ثابوت در  وارج نیسوت و در حکوم معلوولی        دالباشد. اما عنوان هنر 

یت آن وابسته به جهات فرهنگوی، اجتمواعی، سیاسوی و حتوی     وهانسانی است که اعتبار و 

کند. به همین اعتبار اسوت   یت عرف و نهاد هنری سامان پیدا میمحوراقتصادی است که با 

هووای  کووه روش فقهووا در معناشناسووی، قابلیووت بسووط بووه موضوووع هنوور را دارد. بررسووی  

موضوع ایون تحقیوق    گرفته، نشان از فقدان پیشینه پژوهشی قابل توجه در  صوص صورت

 درصووددرو نگارنوودگان بوا روش توصوویفی و تحلیلووی    یوونازاو وجووه نهارگانووه آن دارد.  

یری روش معناشناسی رایو   کارگ بهمقتضای »اند که  پاسخگویی به این پرسح اصلی برآمده

معنا یا تعریفی از هنر بایود ارائوه    آنچهفقها در موضوع هنر نیست و با لحاظ هویت سیال 

برای پاسوخگویی بوه پرسوح موذکور در بخوح اول، ضورورت تعریوف فقهوی و         «. کرد؟

های معناشناسی و روش رای  آن، تحلیول و اسوتخراج شویوۀ     معناشناسی آن، توصیف گونه

شود. در بخح دوم نیز بررسی و تحلیل هویوت هنور بوا عطوف      حل تعارضات، بررسی می

تعریفوی غیرذاتوی از هنور ارائوه      گیورد و  توجه به روش فقها در معناشناسی، مدنظر قرار می

هنور را   یور متغ یها اوال  مملفهشنا تی دارد؛ به این معنا که  شود که جهت عرفی و جامعه می

مند  ضابطه ۀبا توسع یا و ثان دهد یآن، پوشح م یخیو سرگذشت تار یرونیب یتناظر بر واقع

احت اجتمواع و شوئون   و به سشود  می ارج  یفرد یرۀاز دا یفتعر ه، دامنییمعنا یها حلقه

 . ورد یم یوندآن پ

 «ضرورت معناشناسی و تعریف فقهی آن». مبانی نظری: 2

از یک سو، عادت رای  فقها در آغاز  نراکهضرورت معناشناسی در فقه، انکارناپذیر است، 

هر فرع فقهی، شنا ت موضوع و ارائۀ تعریفی از آن بوده است. از سووی دیگور، موضووع،    

ی شناسو  موضوعی ها گامروشمند و صحیح،  صورت بهت. بنابراین اگر محل تحقق حکم اس
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شوود.   یمو شناسی، منت   واهد بود و حکم موضوع دیگری اسوتنباط   طی شود، فرایند حکم

معناشناسی و تعریف موضوع است. بنابراین تعریف موضووع و اتخواذ    ها گامین این تر مهم

بور   ناپذیر است. عوالوه  وع، اجتنابروش صحیح معناشناسی برای استنباط حکم همان موض

منظور دستیابی بوه اغوراض متعوددی همچوون اجتنواب از  لوط        این، معناشناسی فقهی، به

مفاهیم، تبویب فقه و تمییز یک موضوع از موضوعات مشابه بایسته اسوت. تعریوف فقهوی    

 هاست. هنر، برآمده از در: این ضرورت

 . تعریف معناشناسی فقهی3

رو نگارنودگان بوا تتبوع در مسوتندات فقهوی و       یون ازااند،  را تعریف نکردهفقها، معناشناسی 

مطالعۀ روشومند حقوایق یوک لفوظ     : »اند دهگونه تعریف کر ینااصولی، معناشناسی فقهی را 

؛ در ادامه، مستندات این تعریف، تبیین «دستیابی به مراد شارع یا عرف از معنای آن منظور به

  واهد شد.

 ضوابط تعریف .1. 3

رعایت حدود و ضوابطی در تعاریف ضروری است، مانند حفظ قیوود د یول در موضووع؛    

جامعیت و مانعیت تعریف؛ استفاده از الفاظ صریح، مختصر و غیر مغلق و عودم اسوتفادۀ از   

 .(10-11: 1ق، ج1418شیرازی، مجاز )

 اإلسمی شرحتعاریف . 2. 3

دانود،   ینمو تعریوف را الزم   بودن یاراغمیرزای شیرازی، جامع افراد و مانع  بر الفآ وند 

رو ذکور هموۀ    یون ازااإلسمی هستند نه حودی و رسومی.    زیرا غالب تعریفات، لفظی و شرح

حاصول بووده و موجوب اتوالف وقوت اسوت. )ر.:: آ ونود         تعریفات و اشکاالت آنها، بی

فاضول   کند )ر.:: رو آ وند، نوعا  در تعاریف، د التی نمی (. ازاین385ق: 1409 راسانی، 

 (.359: 5، ج1381لنکرانی، 

 قیود دخیل در معناشناسی . 3. 3

قیود موجود در تعریف فقهی یا حیثیت تقییدیه هسوتند یوا حیثیوت تعلیلیوه. حقیقوت تقییدیوه،       
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رو بقوای   یون ازاکند. حیثیت تقییدیه، موضوع حکم اسوت.   جز الموضوع است و آن را مقید می

بلکوه  ت. اما، حیثیات تعلیلیه، جوز  الموضووع نیسوتند؛    حکم، منوط به بقای حیثیت تقییدیه اس

 بسته به بقای آن نیسوت وابقای حکم  رو ازاین. هستندحکم برای موضوع ثبوت  ۀو واسط علت

ی، بایود بوه هور دو قیود توجوه شوود. اموا        شناسو  حکم(. در 222: 2ق، ج1429)ر.:: ایروانی، 

یدیه صورت گیرد. شنا ت موضووع،  ی و تعریف دقیق موضوع باید با حیثیات تقیشناس موضوع

 (.324: 1370یابد )ر.:: آملی،  با د یل کردن حیثیت تقییدیه در تعریف، تحقق می

(. 245: 1ق، ج1408مرجع تعیین و تمییز این دو قید از هم، مناسبات عرفیۀ اسوت )صودر،   

 (. 51: 3ق، ج1408فقیه با رجوع به عرف، قیود تعریف را از هم تمییز دهد )ر.:: صدر، 

 . روش رایج فقها در معناشناسی4

روش معناشناسی و تعریف آن در  ماندن  نهفتهی، موجب شناس روشمباحث  برجسته نبودن

کوه در تعریوف    گونوه  هموان  الل مباحث فقهی و استنباطی فقهای عظام شوده اسوت. اموا    

تتبوع در   کننود. بوا   یممعناشناسی آمد، فقها از طریق مطالعه روشمند، معنای الفاظ را کشف 

توان شواهدی بر وجود یک روش رای  در شنا ت معوانی الفواظ، یافوت کوه      یمآثار فقها، 

 شود: یمترتیب زیر عملیاتی  ی بها مرحلهعمدتا  در یک فرایند نهار

 . معناشناسی شرعی؛1

 . معناشناسی عرفی مستند به عرف  اص؛2

 . معناشناسی عرفی مستند به عرف عام؛3

 . معناشناسی لغوی.4

 چهارگانهمنطق کاربرد مراحل . 1. 4

یری مراحل مذکور در روش مرسومِ معناشناسی الفاظ توسوط فقهوا، براسواس پوذیرش     کارگ به

بیوان  « لفوظ »این اصل بدیهی است که هر موضوعی و اعوم از شورعی، عرفوی و لغووی و بوا        

رشتی، )ر.:: هستند « حقیقت معنایی»شود. از سوی دیگر در منطق فقه، همه الفاظ، دارای  یم

(. حقیقت معنا در نظر فقها، این است که واضع، لفظ را بورای معنوایی وضوع    111-112تا:  بی
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رو حقیقوت   کند و در آن، استعمال شود. واضع معنا، عرف، أهل لغت یوا شورع اسوت؛ ازایون    

رو در شنا ت معنای هر  ینازاتواند شرعی، لغوی یا عرفی باشد.  یممعنایی هر موضوعی نیز، 

 (.75: 1380عالمه حلی، وعی، رجوع به واضع آن، امری ضروری است )ر.:: موض

 عدم کفایت معناشناسی لغوی از معناشناسی عرفی . 2. 4

فقیه در فرایند معناشناسی، محتاج رجوعِ به عرف است و صرف مراجعه به نظر اهولِ لغوت   

یرا معوانی وجوود   (، ز75: 1380عالمه حلی، کند )ر.::  در شنا ت معنای لفظ، کفایت نمی

دارند که برای آنها، الفاظی در لغت، وضع نشده است. اما، واضع و یعنی عرف و، مضطرَّ بوه   

 (.297: 1جق، 1427موسوی قزوینی، ا تراع الفاظی برای آن معانی است )ر.:: 

 انواع معناشناسی عرفی .3. 4

م مردم است یا مستند یا مستند به عمو« له لفظ مستعمل در معنای موضوع»با توجه به اینکه 

توان معناشناسی موضوع را، مسوتند بور دو عورفِ عوام و  واص کورد        یم، «به گروه  اص

(. در معناشناسی مستند به عرف عوام، واضوع معینوی وجوود     111-112تا:  بیرشتی، )ر.:: 

که مستند به عورف  واص باشود، واضوع معینوی وجوود دارد )ر.::        یدرصورتندارد. ولی 

 (. واضع معین به دو حالت، قابل تصور است.295-296: 1جق، 1427موسوی قزوینی، 

. عرف مخصوصی که شارع در وضع اصطالحات آنها، د الت ندارد؛ ماننود صواحبان   1

 حرف و مشاغل و

،  ق1418شویرازی،  . عرف مخصوص به شارع در الفاظی مانند صوالۀ و صووم )ر.::   2

 (.147: 1ج

 معناشناسی شرعی. 4. 4

در تقسیم مذکور، زیرمجموعۀ معناشناسی مستند به عرف  واص، قورار    معناشناسی شرعی

عبوارت   فقها بوده اسوت. بوه   مدنظریک مرحلۀ مستقل،  عنوان بهگرفته است؛ منتهی همواره 

حقیقت شرعیۀ از اقسام حقیقت عرفیۀ  اصۀ است ]اما[، ذکر مستقل آن، بوه  واطر   »دیگر 

 (.  228ق: 1317هد تبریزی ، مجت)ر.:: « یژه فقه  به آن بوده استوتوجه 
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: 1ج،  ق1418شویرازی،  ا تالف فقها در ثبوت حقیقت شورعیه، مشوهور اسوت )ر.::    

(؛ بعضوی  58: 1ق، ج1425ی، حلو . بیشتر محققان، قائل به ثبوت ایون حقیقوت )ر.::   (147

:: .رانود )  یلتفصو ( و بر وی هوم، قائول بوه     42: 3ق، ج1387ی، حلدیگر، نافی آن )ر.:: 

(. هر مبنا پذیرفته شود، ایون گوام بوه روش رایو ، افوزوده یوا       413: 1ق، ج1429اصفهانی، 

 شود. یمحذف 

 اصل عدم تعدد در معناشناسی . 5. 4

آید، زیرا اصل بور   دست بهممکن است با طی مراحل معناشناسی، تعریف واحد و مشترکی 

آن را حقیقت توان  عدم تعدد است. اگر در لغت، معنایی جز حقیقت عرفی، یافت نشود، می

(. رابطه حقیقوت عرفوی عوام بوا حقیقوت      53-54: 1، ج1388 ،لغویۀ نیز نامید )ر.:: نراقی

شود که اکثر الفاظ، دارای حقیقت  لغوی نیز، عموم و  صوص من وجه است و مشاهده می

میرزای شیرازی نیز به ایون    (.111-112تا:  بی رشتی،عرفی و لغوی مشترکی هستند )ر.:: 

اشاره کرده و معتقد است، گاهی رابطۀ حقیقت عرفی و لغوی، تباین اسوت و   نقطۀ مشتر:

 (.146: 1ج،  ق1418م شیرازی،گاهی حقیقت عرفی، اعم از حقیقت لغوی است )ر.:: 

 رویكردهای فقیهان در استفاده از مراحل چهارگانه. 6. 4

یفیوت اسوتفاده و   اند، اما ا وتالف آنهوا در ک   فقها در کلیت مراحل نهارگانه مشتر: هرنند

ها، سبب شده توا عموال ، رویکردهوای متفواوتی در اسوتفاده از ایون        تقدیم و تأ یر این گام

مراحل، نسبت به یکدیگر، داشته باشند. در اداموه بوه کوم و کیوف ایون ا تالفوات، اشواره        

شود. می

 رویکرد کلی به مراحل معناشناسی . 1. 6. 4

قیقت عرفیۀ و حقیقت عرفیۀ را مقدم بور حقیقوت   بیشتر فقها، حقیقت شرعیۀ را مقدم بر ح

 (.486: 33ج، 1383انصاری، ؛ 346ق: 1369تبریزی، دانند )ر.::  لغویۀ می

 تحلیل روش رایج فقها در معناشناسی. 2. 6. 4

رویکرد کلی به مراحل شنا ت معنا، حاکی از این حقیقت است کوه مونه  رایو  و غالوب     
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اص، عرف عام و در آ ر، لغوت اسوت. در رویکورد    ترتیب رجوع به شرع، عرف   فقها به

و کیفیت تقدم و تأ ر آنها، بیان شد. در ادامه، مبنوای ایون    ها گامتفصیلی، جایگاه دقیق این 

 روش، استخراج و بررسی شده است. 

 مبنای روش رایج. 3. 6. 4

آموده   دسوت  بوه رواج روش عرفی در میان فقها ، برآمده از مبنایی است که با ادلوۀ قطعوی،   

برای  انساناست. این ادله، داللت دارند که  داوند و رسول گرامی او از قواعد عرفی زبان 

کنند. در این مبنوا، هویچ ا تالفوی وجوود نودارد )ر.::       تفهیم و تفهم و  طاب استفاده می

که روش ثابوت فقهوا از    یطور به(. این روش، رجوع به عرف است، 243ق: 1426بهبهانی، 

شناسوی بووده اسوت )ر.::     شناسی و مصداق کنون، تبعیت از عرف در موضوعابتدای فقه تا

 (.50ق: 1409ای،  کمره کوه

 ماهیت عرفی مراحل چهارگانه .4. 6. 4

تبعیت از عرف، مراحلی دارد. همه این مراحل اعم از شرعی، عرفوی عوام و  واص و لغووی،     

رد، مانند شورع، کارشوناس و   ماهیت عرفی دارند، زیرا عرف  اص در فقه، مصادیق فراوانی دا

انود   استفاده کرده و آن را از افراد عرف  اص دانسته« عرف شرع»از عبارت  دقت بهلغت. فقها 

(. کارشناسان مانند اهل حرفه و صنعت نیز، عورف  واص هسوتند    227: 3ق، ج1413)عاملی، 

از مملفان،  (. اهل لغت نیز از افراد عرف  اص هستند )ر.:: جمعی121ق: 1418)ر.:: الری، 

(، زیرا لغت، میثاق عرفی و تسالم عقالیی است که وظیفه لغوی، کشف معنای 156: 26تا، ج بی

(. اهل لغت، ممکن است کارشناس هم باشود،  310ق: 1414حسینی سیستانی، )ر.::  استآن 

: 2ج 1371،طباطبایی قمیدر گروه کارشناس و اهل  برۀ نیز، قرار داده شده است )ر.::  نراکه

 نامید.« روش عرفی شنا ت معنا»توان  یم(. بنابراین، روش رای  معناشناسی فقها را 84

 کیفیت استفاده از روش رایج در الفاظ منصوص و غیرمنصوص. 5. 6. 4

، منصوص باشد یا غیرمنصوص، رویکرد فقیه در استفاده از ایون  موردنظربسته به اینکه لفظ 

 ادامه،  واهد آمد. کند که نگونگی آن در  مراتب، تفاوت می
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 مراتب روش معناشناسی عرفی در الفاظ منصوص . 6. 6. 4

کامول،   طوور  بهدر رویکرد کلی و تفصیلی به مراتب معناشناسی الفاظ منصوص، این بخح 

رو در صورت وجود بر عورف عوام و لغوت     ذکر شد. عرف شرع در مرتبه اول، است. ازاین

دا به عرف  اص و سپس عورف عوام و در   مقدم است. در صورت فقدان عرف شرعی، ابت

(. طوی ایون مراتوب قاعوده فقهوا در      105ق: 1422شوود )نجفوی،    آ ر به لغت مراجعه موی 

(.202: 7ق، ج1405معناشناسی است )ر.:: بحرانی، 

 مراتب روش معناشناسی عرفی در الفاظ غیرمنصوص  . 7. 6. 4

تفواوت کوه در موورد لفوظ     معناشناسی الفاظ غیرمنصوص، مشابه منصوصات است، با این 

غیرمنصوصی همچون هنر، حقیقت شرعی وجوود نودارد. پوس قواعود معناشناسوی، حکوم       

کند، ابتدا به عرف  اص، سپس عرف عام و در آ ر به لغت، رجووع شوود، تفصویالت     می

 این موضوع در بخح آ ر مقاله  واهد آمد.

 ی هنرشناس موضوعیری روش فقها در کارگ به. ادلة 5

 هیل زبان مفاهمه میان شارع و عرفتس . 1. 5

ی ا مفاهمهاگر شارع، روش مخصوصی در بیان الفاظ و عبارات و القای معانی آنها داشت، زبان 

رو ایون افتوراق در روش، معناشناسوی الفواظ و فهوم       گرفت. ازاین ینمبین مردم و شارع شکل 

(. اما  داوند 55تا:  بی، طباطبائی یزدینمود )ر.::  یم طابات شارع را مشکل و حتی ناممکن 

یل و میسور سوا ت، زیورا    تسهبا تعیین زبان مفاهمۀ مشتر: میان شارع و عرف، فهم معانی را 

)فاضل لنکرانی، « های عقالیی است مبنای شارع در باب الفاظ و محاورات، تفهیم و تفهم از راه»

)ذهنوی تهرانوی،   « نمایود  یمو شارع، مقصود  ود را به روش عرف، تفهیم »( و 236: 5، ج1381

: 3ق، ج1430( فلذا روش مکالمۀ شارع، هموان روش عورف اسوت )قموی،     173: 2ق، ج1405

همۀ  طابات شارع، ملقای به عرف عام شده »(. بر این مبنا، قاعده کلی فقها بر این است که 78

، بنابراین کشف معنای فقهی از هنر به روش رای  میسر است. البته ممکن است کوه ایون   «است

 عنا در هر عصر و مصری، متفاوت باشد، زیرا عرف هنر، متغیر و سیال است.م
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 پویایی معناشناسی ناشی از تبدّل عرف .2. 5

شوود. اگور    ، معانی الفاظ با دگرگونی عرف، دنار تغییر میتبع بهعرف، ماهیت سیال دارد و 

قها به موضوعاتی ثابت، تنها منبع شنا ت معنا در فقه بود؛ امکان توسعۀ روش رای  ف عرفِ

مانند هنر، وجود نداشت، زیرا معنای هنر با تبدل عرف، دگرگون شده و محدود به تعریوف  

 واطر ا وتالف    بوه »عرفِ زمان شارع نیست. این تبودل عورف و در پوی آن، تغییور معوانی     

(. در نتیجه 234: 4ق، ج1408)ر.:: صدر، « های فکری، اقتصادی و اجتماعی است ظرفیت

شنا ت فقیه نیز از معانی، دستخوش تغییر  واهود شود )ر.:: عبوداألعلی،     با تبدل عرف،

(. در شنا ت معنا با عرف متبدل، نیازی به امضای عرف عقالئی و سیرۀ 300: 5ق، ج1413

رو نیازی به اثبات تقارن این عرف بوا عصور معصووم )ع(     از سوی شارع نیست. ازاین عقال

(. در نتیجه، شنا ت معنای متغیور هنور بوه    125: 34تا، ج نیست )ر.:: جمعی از مملفان، بی

 روش رای  با استفاده از عرف متبدل، ممکن است.

 های آن بندی عرف و استفاده از ظرفیت رتبه .3. 5

شوده اسوت،    گور  جلوهی شناس موضوعی اسالم در ساحت شمول جهانیکی از جهات عمدۀ 

نه محدودیت زمانی یا مکانی گو یچهزیرا همه الفاظ، نه منصوص و نه غیرمنصوص بدون 

با رجوع به عرف و براساس طی مراتب مذکور در روش رای ، قابل تعریوف و معناشناسوی   

 است. 

را بوه ادبیوات فقهوی    « عورف شورع  »رسد شیخ مرتضی برای اولوین بوار، واژۀ    نظر می به

(. شیخ طوسوی نیوز از آن در شونا ت    100ق: 1415معناشناسی وارد کرد )شریف مرتضی، 

؛ 144ق: 1375)ر.:: طوسوی،   اسوت نی استفاده نموده و باالترین رتبه را برای آن قائول  معا

(. کما اینکه ابن ادریوس بوه هموۀ مراتوب     291: 3ق، ج1387؛ همو، 69: 1ق، ج1378همو، 

ال  الف »داند:  یماشاره کرده و رجوع به هر کدام را در صورت فقدان مرتبۀ فوقانی معتبر 

ۀ عرفان، عرف اللغۀ و عرف الشرع، کوان الحکوم لعورف الشورع، دون     أنَّه إذا کان فی الکلم

عورف سوائر   »(. عرف عادت به تعبیور شویخ طوسوی    524: 2ق، ج1410ی، حل« )عرف اللغۀ

شود.  یم( که شامل عرف عام و عرف  اص 291: 3ق، ج1387است )ر.:: طوسی، « مردم
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جوع به عورف متناسوب بوا هنور،     روست که با ر بنابراین فقیه با گسترۀ وسیعی از منابع روبه

 امکان کشف معنای آن را  واهد داشت.

 گیری از معناشناسی فرانگر بهره. 4. 5

روشومند،   صوورت  بوه است. مقصود از فرانگری، این اسوت کوه   « فرانگر»معناشناسی فقهی 

رو هموه   کنود. ازایون   یمو معنای موضوعات فراتر از قلمورو عورف زموان شوارع را کشوف      

ص مربوط به شئون انسوان و جامعوه بوا اسوتناد بوه ایون روش، قابول        موضوعات غیرمنصو

 بررسی معناشناسانه است. این قابلیت ویژه، اسبابی دارد:

های  ینهزمالف( فقیه براساس روش رای ، معنای الفاظ غیرمنصوص را در بستر روابط و 

نی  وود،  رو به عرف مربوطه رجوع کرده و به معلومات ذه کند. ازاین یمیری کشف گ شکل

 کند. ینمبسنده 

ی پیچیده امروزی بنا به نیاز انسان و جامعوه، موضووعات متنووع، متغیور و     ها عرفب( 

همچون هنر، منشأ انتوزاع  وارجی نیوز دارنود.      آنهاکنند که بعضی از  یمذوابعادی را اعتبار 

رف عبارت دیگر، مجموعه یک عو  ، تعینی باشد. بهآنهاپیچیدگی بیشتر زمانی است که وضع 

به اقتضای شرایط پیچیده فرهنگی، سیاسی و اجتماعی روز، معنایی با ابعاد متعدد را وضوع  

شوارع،  »ها مانع کشف معنا به روش فقهی نیسوت، نوون    یچیدگیپکرده است. اما همه این 

(، 173: 2ق، ج1405ذهنوی تهرانوی،   )ر.:: « نماید مقصود  ود را به روش عرف، تفهیم می

هور   و  بوره  صووص کارشناسوان )عورف  واص      جوع بوه عورف، بوه   رو فقهیه با ر ازاین

دیدن الفقها ، الرجووع فوی الموضووعات إلوی أهول      »کند؛  یمموضوع(، معنای آن را کشف 

(. به این ترتیب، معناشناسی موضووعات فراتور از   121: 2ق، ج1415)ر.:: نراقی، «  برتها

 زمان شارع مانند هنر به روش رای  فقهی میسر است.

 تفكیک الفاظ منصوص از غیرمنصوص .5. 5

تمایز بین الفاظ منصووص از غیرمنصووص در روش رایو ، کشوف معنوای فقهوی هنور را        

سازد، زیرا با انحصار روش در الفاظ منصوص، قلمرو معناشناسی، محدود به  یمیر پذ امکان

د شود. اموا بوا ورو    یمو الفاظ زمان شارع شده و مراجع شنا ت معنا، منحصر به زمان شارع 
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شوود،   یمو یر پذ امکانغیرمنصوصات به قلمرو این روش، کشف معانی متغیری همچون هنر 

 زیرا مراجع شنا ت، محدود به زمان شارع نیست.

 رصدگری عرف  .6. 5

در فهوم الفواظ را اسوتخراج و اقتضوائات آن را در      ممثرفقها با رصد عرف، مناسبات عرفیه 

(. متعلق واقعی را هرننود محوذوف   195ق: 1399کنند )ر.:: حائری،  یممعناشناسی تعیین 

(. رصود مناسوبات عرفیوه، بوه روشون      409: 3ق، ج1408کنند )ر.:: صدر،  یمباشد، تعیین 

( و 191: 3ق، ج1426کنود )ر.:: یوزدی،    شدن مقدار انتساب فعل به متعلقح، کموک موی  

یوۀ، ظهوور   دهند. حتی ممکن است که فقیه با رصود مناسوبات عرف   یممعانی الفاظ را تعمیم 

 (.142: 2ق، ج1420نص را کنار بگذارد و معنای عرف را بپذیرد )قمّی، 

ی مرتبط و د یل در معنا را ها عرفبنابر کاربرد وسیع عرف در معناشناسی فقهی، فقیه، 

را کشف کند. براساس این قابلیت در روش رای ، فقیوه بوا    موردنظرکند تا معنای  یمرصد 

 کند. یموضوع مستنبط عرفی را کشف رصد عرف هنری، معنای این م

 اعطای جایگاه فقهی به موضوعات از طریق معناشناسی موضوعات معنون .7. 5

فقهی، قابلیت بررسی معناشنا تی را در فقه دارند. فعول مکلَّوف    عنوان بهموضوعات معنون 

شووند )ر.::   یمو گیرند و عنواوین فقهوی نامیوده     یا متعلق آن، موضوع حکم فقهی قرار می

 عنووان  بوه (. هنر صرفا ، عنوانی انتزاعی و محوض نیسوت، بلکوه    5: 1ق، ج1427بروجردی، 

گیرد.  شود، متعلق حکم فقهی، قرار می موضوعی که از افعال هنرمند و آثار هنری، انتزاع می

 رو ضروری است که از روش رای  معناشناسی در شنا ت معنای هنر استفاده کرد. ازاین

 شناخت معانیطریقیت عرف در  .8. 5

(. شارع نیز طریقیت 626: 3ق، ج1395آملی، عرف، طریق به واقع است و استقاللی ندارد )

(. طریق به واقع بودن عرف، دست فقیوه  268تا:  بیآملی، را امضا کرده است ) عقالعرف و 

گذارد، زیرا عرف در بر ی از معانی، طریق به  را در ارتقا و جایگزینی با روش بهتر، باز می

داند، نوه سوا تن    واقع معنا و حقیقت لفظ نیست و فقیه نیز، وظیفه  ود را اکتشاف معنا می

 آن. بنابراین با جایگزینی روش بهتر همچون، عقل و غیره معنای هنر را کشف  واهد کرد. 
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 شناخت شیوه حل تعارضات و اختالفات معنایی .9. 5

ی هوا  نگرشهمچون هنر، دارای  آنهاز بسیاری از موضوعات، معانی متعددی دارند که بعضی ا

کارشناسی متضادی در مورد معنای لفظ هستند. اگر روش رای  فقهی، شیوه حل تعارضوات و  

 ا تالفات معنایی را نداشته باشد، قادر به حل مسئلۀ تعریف هنر نخواهد بود.  

یشی  اص  ود، مباحث عمیقی برای حل ایون نوالح مطورح    اند ژرففقهای شیعه با 

، صور کلی ا تالف و تعارض بین حقائق شرعی، عرفی و لغوی را بیان کورده  آنها. اند دهکر

انود )ر.::   و تفصویل بیوان کورده    اجموال  بوه ( و شیوه حل آنها را 96ق: 1430نراقی، )ر.:: 

 (.36-37ق: 1418؛ انجدانی، 114تا:  ؛ رشتی، بی135: 1ق، ج1418، شیرازی

 نخست های دو بخش . تعریف هنر براساس یافته6

 مالحظات ضروری در معناشناسی فقهی عنوان هنر . 1. 6

 یفقهو شوود، بایود عنووان     یمی متعدد هنر انتزاع ها گونهتعریف هنر که از عناوین . 1. 1. 6

ی ناظر به عمل انسوان یوا متعلوق عمول او     ها مملفهرو دارای  هنر را تضمین کند. ازاین بودن

 قرار  واهد گرفت.  واهد بود. از این طریق موضوع حکم فقهی

تعریف باید، عنصر تغییر و تبدل فرهنگی، اجتمواعی و سیاسوی مقولوۀ هنور را      .2. 1. 6

ای است که حیثیتی انسانی دارد و معلول او اسوت؛ لوذا هموواره     یدهپدلحاظ کند، زیرا هنر، 

اعتبوارات  »تابع اعتبارات عام فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع انسانی است. فلوذا، قیود   

 هنر باشد.« متغیر و متبدل»شود تا حاکی از ماهیت  یمدر تعریف هنر، مالحظه « عرفی

مالحظه سه ضلع هنرمند، اثر هنری و مخاطبان آن در تعریف فقهی الزم است.  .3. 1. 6

علت فاعلی، نیات و مقاصد او در هنرمند؛ غایت عینی هنر در فورم و مضومون و همچنوین    

در مخاطب  اص و فرهنگ عام از قیود جودی تعریوف هنور     یاثر هنرآثار فعل هنرمند و 

 کنند. یمهستند که فقیه را در استنباط حکم یاری 

 یت معناشناسی هنر و نسبت آن با مصادیقاهم . 2. 6

 – اص غیرمنصوصوه و متبودّل    طور به –شنا ت حکم، بدون شنا ت صحیح از موضوع 
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همچون هنور، فهوم عرفوی را     شود. شارع در شنا ت موضوعات غیرمنصوصی ینمحاصل 

ی متنووع و حتوی   هوا  انگواره سوبب    مال: قرار داده است. به همین اعتبار، فهم معنای هنر به

 متعارض عرف از آن، اهمیت بسیاری دارد.

در معناشناسی فقهی هنر، قیود عام موجود در همه مصادیق هنر پیشونهاد  واهود شود.    

ی عام هنر قرار داد  واهود شود توا    ها لفهممسپس فصول متمایز هریک از مصادیق در ذیل 

 مصادیق در امتداد تعریف هنر مشخص شود. تک تکتعریف فقهی 

 ی معناشناختی هنر منطبق با روش رایج فقهیبررس . 3. 6

وارد نشوده و بوه اصوطالح    « ادلۀ فقهی»از مصادیق آن در لسان  نظر صرف« هنر»عنوان کلی 

(. هنور حقیقوت شورعیه نودارد، بلکوه عنووانی       239: 1382منصوصه نیست )ر.:: جباران، 

است. همچنین نه عنوان هنر بما هوو و نوه عنووان    « حقیقت عرفیۀ مستنبطه»غیرمنصوصه با 

تر آن، موضوع استنباط قرار نگرفته است. بلکه تنها در مورد بر ی از مصادیق آن مانند  یکل

 شعر و نقاشی، احکامی صادر شده است. 

رسی معناشنا تی آن به روش رای  فقهی، باید به عرف رجوع کرد؛ منظور بر بنابراین، به

 نه عرف عام و نه عرف  اص، زیرا هردو منشأ تولید معنای هنر هستند.

 بررسی اجمالی عرف خاص . 4. 6

هوای هنوری در    یختگی فرهنگی جوامع شورق و غورب، سوبب ظهوور فورم     آم درهمامروزه 

، باید عرف  اص پدیدۀ هنور  نانار بهرو  ازاین یت نسبتا  یکسان شده است؛هوهایی با  سبک

را در دایرۀ عام جهوانی، مالحظوه کورد. در ایون بررسوی سوخن از گوزارش مختصوری در         

یت متلوّن و متغیر هنر در سده بیستم است. هنر مدرن در پاریس بوا مکتوب   وضع صوص 

جنوگ   آغاز شد و در نیمه دوم سوده بیسوتم پوس از  اتموۀ     9و سپس سورئالیسم 8کوبیسم

م، پایتخت هنر مدرن از پاریس بوه نیویوور: انتقوال یافوت و در     1945جهانی دوم در سال 

بوه اوج  وود رسوید     1950نهایت در اکسپرسیونیسوم انتزاعوی مکتوب نیویوور: در دهوه      

(Harrison & Wood, 1996: 54  ادامه راه اکسپرسیونیسم انتزاعی با مینیمالیسم و عمودتا  در )
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، آ ورین مکتوب هنوری بوود کوه بوا مکتوب        10د. مکتب هنر مفهومیسازی دنبال ش مجسمه

هوای   در سوال  11یسممدرن پستدرآمدی برای ظهور هنر  آغاز و پیح 1960آرت در دهۀ  پاپ

 Smith,1955: 225) بعد شد )

های  هایی که پس از اکسپرسیونیسم انتزاعی مکتب نیویور: و در سال ها و سبک مکتب

همزمان و اغلب در نیویور:  طور بهی پس از دیگری و گاه و یک سرعت بهم 1960و   1980

آرت، فوتورئالیسوووم، هایپررئالیسوووم، هپنینوووگ و  آرت، آپ ظووواهر شووودند، ماننووود پووواپ

مودرن   محسوب شده و از این حیوث پسوت  « واکنح به هنر مدرن»همگی  12کانسپتچوالیسم

گردانی از انتزاع مطلق  و روی« غیرانتزاعی بودن»شوند... وجه اشترا: همه آنها  محسوب می

گیوری  وود    بود که در اکسپرسیونیسم انتزاعی و مینیمالیسم، تجربه شوده و بوه اوج شوکل   

 (.Reed,1993: 271-293رسیده بود )

اجمال اشاره شد و و هور کودام زاییوده مکتوب و       تغییرات و تطورات آثار هنری و که به 

ساز طرح جدی این پرسوح شود    ینهزمجایی مرزهای فهم هنری،  سبک  اصی بود، با جابه

رو احساس نیاز به بررسی نظری و فلسفی ماهیت هنر شدت یافت  ازاین«. هنر نیست؟»که 

پوژوهح  »یوا  « فلسفه هنور »ی مطالعات هنر در دویست سال گذشته، تحت عنوان ها رشتهو 

عرف تخصصوی  »متولی تبیین معنا و نیستی هنر در غرب شد که نگارندگان با عنوان « هنر

 کنند. یماز آن یاد « نظری –

منظور دستیابی به جزئیات این نظرها، نندان کارساز نیستند و صرفا  یک  مراجع عام، به 

هووا و  ین دانشوونامهتوور مهوومگذارنوود. در  سلسووله مفوواهیم عووام دیگوور را در ا تیووار مووی  

؛ 1648: 1395( و تخصصی )پاکبواز،  163: 18، ج1389های عمومی )هرسین،  المعارف دایرۀ

هوایی   مفهومی عام و انتزاعی بوه فراینودها و فوراورده    عنوان به( هنر 712: 1383، صدر یدس

دست آمده و در عین حال  ودانگیختوه و   اطالق شده که از مهارت، تخیل و ابتکار آدمی به

سنجیده باشد. در این زمینه تحقیقات عمیقی نیز، معرفی شده است که مشهورترین آنهوا در  

گرایانوه از هنور اعوم از تقلیود، اکسپرسویون و       پذیرنود. تعواریف ذات   نند نظریوه، تفکیوک  

مدار؛ نظریوه رونودی یوا نهوادی؛ تعریوف       فرمالیست؛ تعریف نوویتگنشتاینی؛ تعریف تاریخ
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؛ 322و329 ،353و359  ،387و390: 1394؛ ر.:؛ همو، 45و51: 1393کارکردی )ر.:؛ کرول، 

 (.3 -50  ،60 ،70، 105: 1390یما، صداوسهای اسالمی  پژوهح

اسوت کوه متضومن سوایر     « نظریه نهوادی »ترین رویکردهای حال حاضر،  یکی از جدی

یوت بسویاری قائول    اهمشنا تی و فرهنگی هنر،  شود؛ این نظریه به بُعد جامعه معانی نیز می

 ,C.F: Beckerداند ) ای از افراد می یت مشتر: و هماهنگِ شبکهفعالاست و آن را محصول 

یوت  اهمتوجه به اینکه فقه به اعتبارات عرفوی در موضووعات غیرمنصوصوه،     با (.40 :1982

 بخح باشد. تواند در ارائۀ معنای کارامد الهام قائل است، این نظریه می

تووان   با توجه به امتداد و مرجعیت این نظریات در غرب و بلکه جوامع اسوالمی، نموی  

فقهی مصوادیق آن، بوه ایون     تشخیص کارامد حکم تبع بهجهت شنا ت معنای فقهی هنر و 

 اعتنا بود.  بی

 نگاهی به عرف عام و لغت   . 5. 6

شود که کواربرد   یم، مشخص سرعت بهالف( عرف عام: رجوع به عرف عام جوامع امروزی 

ی هموراه اسوت.   ا گسوترده متداول واژۀ هنر با تمام مشتقات آن با یوک اعوجواج و کژتوابی    

ف وسیعی ا ز موضوعات زندگی همچون آشوپزی،  ی که بر ی وصف هنر را در طیا گونه به

 صورفا  اموروزی از هنور،    متنوعی متمایز و ها فهمکنند. این  یمسخنوری و  یاطی استعمال 

ی گذشته و حال نیست؛ بلکه تطورات فزاینده فرهنگوی حوال یوا    ها سنتمعلول ارتکازات 

یور انکارناپوذیری در   کنود، متغ  یمو ی انسانی مانند هنر آشکار ها کنحرو که  ود را در  یحپ

 ی متمایز در باب هنر است.ها فهمیری گ شکل

ب( معنای لغوی: با مرور تعاریف لغوی موجود و بوه اصوطالح غیرتخصصوی و از واژۀ      

ی مواجهیم که دایره وسیعی از اموور ا القوی،   نندبعدشود که با مفهومی  ، روشن می«هنر»

گیرد که البته  یبرما علم و دانح را در شنا تی ت شایستگی معنوی، مهارتی و صناعی، زیبایی 

شووند   ای از مصادیق متمایز و متنوع را شامل می هر کدام از این عناوین نیز،  ود، مجموعه

: ذیول  1386؛ معوین،  8429وو 8430: 1381؛ انووری،  23567-23568: 15، ج1377)دهخدا، 

تووان بوه    لغویوه، نموی  : ذیل واژۀ هنر(، بنابراین با استخراج حقیقوت  1390واژ؛ هنر؛ عمید، 
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معنای حقیقی هنر دست یافت، زیرا گسست قابل توجهی میان معانی از یک سوو و نسوبت   

توان با معیار قورار دادن معوانی    آنها با مصادیق عینی هنر در حال حاضر، وجود دارد و نمی

 لغوی به حکم هنر و مصادیق آن دست یافت.

 بندی و نتیجه جمع .6. 6

اسوت؛ ثانیوا  گویوا،    « عنوانی غیرمنصوص، مستنبطه و منقول عرفوی »نخست باید گفت؛ هنر 

رابطۀ حقیقت لغوی با حقیقت عرفیِ هنر، عموم و  صوص من وجه است؛ ثالثا  از آنجایی 

ی آن، معنای عرفی و معنای لغوی ا تصاصی در زمان شوارع نداشوته   امروزکه هنر در فهم 

، عورف عوام و معوانی    13د به عرف  اصاست، پس امروزه برای معناشناسی فقهی هنر، بای

لغوی و که شامل معانی گذشته و حال هنر هسوتند و مراجعوه کورد. اموا از آنجوایی کوه در         

ارتکازات عرف، نوعی امتزاج و اضطراب معناشنا تی ناشی از گذشته سنتی و امروز مدرن، 

نتیجوه در   قابل مشاهده است، عرف عام، عاجز از بیان معنای دقیق هنور  واهود بوود. ایون    

یختگی فرهنگی جوامع شرقی و غربی و که  آم درهممورد معنای لغوی نیز صادق است، زیرا 

آن نیوز،   مشوتقات واژه هنور و  « معانی لغوی»های هنری یکسانی شده و به   باعث ظهور فرم

 سرایت کرده است. 

آنچه از معنای هنر در کتب لغوت و بوین عورف عوام، جریوان دارد، اغلوب برگرفتوه از        

سازی و غیوره، بنوابراین ظواهرا ،     صطالح عرف  اص است، مانند سینما، موسیقی، مجسمها

ای جز تکیه به عرف  اص نیست. اما با توجه به اینکه عرف  اص نیز اندیشۀ غالب  ناره

توان یک معنا را بور دیگوری تورجیح داد و تعارضوات را      کند، نمی و منسجمی را ارائه نمی

از بر ی محورهای عرف متخصص و ارائه یک معنوای   الهام گرفتننادیده گرفت. تنها راه، 

نحوی که در عین پذیرش از ناحیه متخصصوان، کارامودی الزم را در    جدید از هنر است، به

 ، مصادیق آن، ایفا کند. تبع بهفهم فقیه از هنر و 

 های آن . ارائه تعریف پیشنهادی از معنای هنر و مؤلفه7

با عطف توجه به نظریات موجود در عرف تخصصی هنور و آثوار   تعریف نگارندگان از هنر 
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هنری و در عین حال البشرط از درستی یا نادرستی آنهوا، ارائوه شوده اسوت، زیورا جونس       

ی هوا  مملفوه معناشناسی در این مقاله، نه فلسفی، بلکه فقهی اسوت و هودف از آن، تودار:    

فقاهت است. بنابراین تعریف  کارامد در  صوص کلیت معنای هنر و پیشنهاد آن به دستگاه

فقهی هنر، نباید در عرض تعاریف رای  در مطالعات نظوری هنور قلموداد شوود. در اداموه،      

ی آن، مبتنی بر روش رای  فقهوی در شونا ت معنوا از نظور  واهود      ها مملفهتعریف هنر و 

 گذشت.

 یچوه اسوت کوه از در   یمعرفتو  یوا  یاز کشفِ عاطف یکنحِ ناش یکدال بر  یوصف هنر »

مُعتبَر شده  "یاثر هنر"عنوان  آن به 16سازنده یزهو با انگ 15یابد یم ینیظهور ع 14انواع مهارت

 .«یابد یم 18یاجتماع یترسم شود، یآن قائل م یبرا 17که عرف  اص هنر یو با اعتبار

کونح  »هنر در این تعریف، وصف یک شی  مصنوع نیسوت؛ بلکوه وصوف یوک      .1. 7

ر، شأنی از شئون انسانی است که به آثواری  وارجی مسوتقل از    است. در واقع، هن« انسانی

شود، مانند نقاشی و گاه، نه مستقل از انسان، بلکوه هموان افعوال جووارحی      انسان،  تم می

در تعریف هنر، مملفه « مصنوعیّت»است؛ مانند بازیگری یا تئاتر. بنابراین مدعا این است که 

توان آثوار هنوری    ی معناشنا تی هنر است و میهای فرع اصلی نیست، بلکه دا ل در مملفه

 داشت که فعل باشد نه صرفا  شی  مصنوع.

این قید بسیار مهم اسوت،   شامل دو عرصه است. «کشف هنرمند»در این تعریف  .2. 7

گردد و با توجوه بوه ایون قیود      یبازمیت متغیر هنر به این قید هوزیرا بخح زیادی از علت 

ی اثور هنور  گیری  زیسته هنرمند و بافت زمانی و مکانی شکل است که باید همواره به عرف

 توجه داشت.

یعنوی عواطوف و   « ادراکوات غیرعلموی  »الف( عرصه درون هنرمند که شامل دو حووزه  

هوای شخصوی و حتوی     های او و اعتباریات  یالی، اندیشوه   ، یعنی شنا ت«ادراکات علمی»

 عقلی و است.

هوا، هویّوات اجتمواعی و     او از سوایر انسوان  ب( عرصۀ بیرون از هنرمند که به شنا ت 

 گیرد. همچنین سایر امور مادی و مجرد تعلق می
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ریزی کونح هنوری اسوت و زموانی کامول       ظهور عینی؛ به معنای  روجی و برون .3. 7

سازد که به نقطه پایان برسد کوه هموان ظهوور افعوال یوا       شود و معنای هنر را محقق می می

 شود. اطالق می« اثر هنری»این فعالیت،  اشکالِ مصنوع است. به  روجی

الف( اگر این  روجی در افعال باشد، این ظهور شیئیّت ندارد و غیرمستقل  واهد بود؛ 

ی در افعال هنرمند است. در این فرض، اثر هنرمانند بازیگری در نمایح یا رقص که ظهور 

 گیرد. فعل هنرمند، موضوع حکم فقهی قرار می

اسوم  »، بلکوه  «مصدری»از انسان داشت، مصنوعیّت نه به معنای ب( اگر ظهور مستقل  

های  شیئیّت مستقل از انسان مالحظه شده است،مانند گونه عنوان به واهد بود که « مصدری

اثور  سازی، شعر، داستان و عکاسوی. در ایون فورض،     هنری همچون سینما، نقاشی، مجسمه

 برای حکم فقهی را دارد. رار گرفتنقیت موضوع قابلتلقی شده و « متعلَّق متعلَّق»ی هنر

عرف  اص است. مراد از عرف  اص، همه « اعتبار»ی بودن، مشروط به اثر هنرقید  . 4. 7

گیورد توا    دارند که از سازندگان آثار هنری موی  سروکارتخصصی با هنر  طور بهکسانی است که 

 شود. امل میکنندگان آثار را ش داران و عرضه ورزان، مخاطبانِ  اص،گالری اندیشه

کنود، بوه    را به محصول کار هنرمند اطالق می« یاثر هنروصف »الف( عرف  اصی که 

تواند دو گونه باشد؛ معاصر با دوران زیست  ود هنرمند باشد. یا اینکه بوه   لحاظ زمانی می

سوا تۀ اقووام    عرف  اص در آینده، تعلق داشته باشد؛ مانند بسیاری از آثار نقاشی یا دست

شدند، اما امروزه با تغییر عورف  واص و فهوم     در دوران  ود، هنر  وانده نمی قدیمی که

 اند.  آثار هنری پذیرفته شده عنوان بهآنها از معنا و مصادیق هنر، 

 دارد. نیز  ینیپس هنند الزمیف؛ ر تعرد« عرف  اص در اطالق وصف هنراعتبار »ب( تدار: 

نوون سوا تِ    ،هنر وجود نودارد کلیت ب در با یو دائم یکل یفتکل یین؛ امکان تعاوال 

متفاوت،  یایدارد و در ادوار و جغراف یاعتبار یتیعنوان هنر، هو از افعال تحت یا مجموعه

 . باشد یالو س یرمتغ تواند یم ، اص یر از جامعه عرفثمتأ

را بوا مقاصود    لفوی مخت یهوا  هوا و گونوه   هنرمند است که فورم  یالاعتبارات س ینا یا ؛ثان

 یوا ماننود هنور    یموضووعات  یوف تکل یینجهت تع یه،پس الزم است فق زند، یم مختلف رقم



  883 در فقه یمعناشناس جیبر روش را یهنر مبتن یشناخت معنا

بوا  و داشته باشود   یاپو یشناس همواره موضوعو بنفسه یا با واسطۀ کارشناسان و    آن یقمصاد

بوه کموک راه    یوه فق پیدا کند. یکاف ییآشنا ،از هنر ،عرف عام ،تبع عرف  اص و به یاتادب

از  یوا آن و بنفسوه    یقموضووع هنور و مصواد   و محتوایی  کم و کیف شکلیآنچه از  یادشده،

کنود و   یمو  سازی یغن ی،فقه یاتاز داالن فقه، عبور داده و با ادب یدهکارشناسان و فهم  یقطر

بوا  هنرهوا را   یفدر منابع، تکلموجود به کمک ضوابط و قواعد  در نهایت، قادر  واهد بود

 .کندمشخص کننده،  موضعی فعال و هدایت

 از عنوان هنر شده ارائهای تعریف ه . مزیت8

متعلَّق عمل انسوان اسوت،    آنچههایی ناظر بر عمل انسانی یا  این تعریف، واجد مملفه .1. 8

هوای اصولی    فقهی باشد را داراست. همچنین مملفه عنوان بهیت اینکه معنونِ قابلو لذا  است

قیوودات فرعوی هنرهوا،    توان در امتوداد آن بوا استحصوال     های هنر را دربردارد که می گونه

سازی، عکاسی، رقص، نمایح، شعر و غیره ارائوه   تعاریف ا تصاصی برای نقاشی، مجسمه

 کرد.

شامل فهم عورف قودیم و   « یاثر هنر»و « اعتبار از ناحیۀ عرف»این تعریف با قید  .2. 8

شامل همۀ آثاری است که عرف در گذشته و حال، هنر تلقوی   تبع بهشود و  ی هنر میامروز

هوای متنووع هنوری باشود، اموروزه       که مستقیما  شامل گونه یطور بهکند. اساسا ، واژه هنر  یم

یا مهارت منتهوی بوه صوناعت یوا صوناعت       فنی نوع بهایجاد شده است؛ اما هنر در گذشته 

 شد که شامل موسیقی، نقاشی و امثال آن بود. فناورانه محسوب می

یخته است. در عین آم درهمبه شکل منطقی  در این تعریف، حیث انتزاع و انضمام .3. 8

ی در درون هنرمنود اسوت و بوا مفواهیم انتزاعوی از آن یواد       اثر هنراینکه نقطۀ شروعِ  لق 

ینیت افعال و اشوکال مصونوع، از انتوزاع، فاصوله     عشود اما با امتداد و  تم آن به عرصۀ  می

عرصوۀ تعوامالت اجتمواع و     ، پوای آن بوه  «اعتبار عرف»گیرد. همچنین در ادامه با معیار  می

 شود. آن نیز، باز می شئون

دا ل کردن سازنده اثر و مخاطبانی که مُعتبران آن اثر به وصوف و عنووان هنوری     .4. 8

 های این تعریف فقهی است که در ذیل، توضیح بیشتر آن آمده است. هستند، از دیگر مزیِت
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شونا تی او کوه در ایون     ۀ عواطفی و  القانو هوای   الف( جایگاه فردی هنرمند و ویژگی

تعریف مالحظه شده، بسیار مهم است، زیرا لحاظ کارکردها و اهداف هنرمند، متغیر مهموی  

در ادبیات فقهی است. اینجاست که جهت استنباط حکم، گاهی الزم است نسبت میان هنور  

یژه اینکه نیوت، مقصود و موراد هنرمنود، زمینوه تشوخیص و       و بهی مالحظه شود، اثر هنرو 

سازد. به همین مناسبت، بحوث   باط حکم در ذیل سایر عناوین فقهی را نیز مشخص میاستن

یوت  اهمیت هنری و فرع بر هدفمندی هنرمنود اسوت نیوز حوائز     فعالی که غایتِ اثر هنراز 

کوه   یدرصوورت رای مثال، اگر نیت و هدف هنرمند از کنح هنری، مشروع باشود،  بشود.  می

نظر  نفسه و صرف یفمطابق با آن باشد، پس به این اعتبار و   غایت و اثر  ارجی او نیز، عینا ،

 ی نیز مشروع  واهد بود یا برعکس.اثر هنراز سایر مالکات و، 

یوت  اهمشنا تی آنها نیز حائز  ب( توجه محوری به مخاطبان و اعتبارات عرفی و جامعه

ند، باید شناسایی و پذیر است. نوعِ نگاهی که مخاطبان به آثار هنری دارند و تأثیراتی که می

 سپس به دستگاه فقاهت عرضه شود.

  . نتیجه9

 نحوی که حاکی از یک جوهر مستقل الیتغیر در  وارج باشود،   برای فقیه به هنراز  ذاتی یفتعر

یتی را جوایگزین  هوو  یسونخ معناشناسو   یدبا منظور تعیین حکم هنر، ناگزیر . پس بهاست یمنتف

عنوانی غیرمنصووص و فاقود   »س فقیه در موضوع هنر که تعریف ماهوی از آن کرد. بر این اسا

است، الزم است نگاه را از مصوادیق هنور برداشوته و    « حقیقت شرعی، مستنبطه و منقول عرفی

ی، تلقوی زمانوه و   اجتمواع یوا   ینظاموات عرفو  األذهانی متوجه سازد تا از دل  ی حوزه بینسو به

ل این نظامات در دو سطح عرف عوام  جغرافیای  اص از هویت هنر را جویا شود. در عین حا

 در ارتکوازات عورف   واقع این است که اولویت با کدام است؟ به سمالو  اص مطرح است و 

و امروز مدرن، قابول مشواهده    یتناز گذشته س یناش یامتزاج و اضطراب معناشنا ت ی، نوععام

 یدر مورد معنوا  یجهنت ینهنر  واهد بود. ا یقدق یمعنا یانعرف عام، عاجز از ب رو ، ازایناست

ظهوور   موجوب و که   یو غرب یجوامع شرق یفرهنگ یختگیآم درهم یراز، صادق است یزن یلغو

  کرده است. یتسرا یز،هنر و مشتقات آن ن هواژ «یلغو یمعان» بهشده و  یکسانی یهنر یها فرم
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ف برگرفته از عور  اغلبدارد،  یانعرف عام، جر ینهنر در کتب لغت و ب یآنچه از معنا

را با تکیه بور مصوادیق متنووع آن    « هویت هنر» ها هستند که زیرا این مجموعه ، اص است

عنووان،   بخشند. پس دهند و اعتبار می شکل می یره،و غ یساز مجسمه یقی،موس ینما،مانند س

 فهم عرف  اص است. از  یتابع منطقا  یزن «ی ش یک گیهنر بود»اعتبار یا وصف 

را ارائوه   یغالوب و منسوجم   یشوه اند یوز عورف  واص ن   نکهیا بهبا توجه  در عین حال

 ،گرفت. تنهوا راه  یدهداد و تعارضات را ناد یحترج یگریمعنا را بر د یک توان ینم کند، ینم

تأکیدشده از ناحیه متخصصان هنر است کوه بوه موا کموک      یمحورها یالهام گرفتن از بر 

بور  تواند صورفا  بوا توجوه و تمرکوز      بیابیم. این فهم نمیهنر  کند تا فهمی کلی از هویت می

صوورت  و کوالن آن   یفرهنگو  یتوضوع  یصورت منفرد و منهوا  او به یهنرآثار  یاهنرمند 

کننوده قیوود عرفوی و     بور هویوت هنور اوال  بایود تضومین      دالهوای   پذیرد؛ بنوابراین مملفوه  

سوتگاه  شنا تی هنر باشد و ثانیا  منطبق با ادبیات فقهی باشود توا قابلیوت هضوم در د     جامعه

 یم فقهی باشد. تحکفقاهت و 

های هویتی دال بر معنوای هنور را پیشونهاد     نویسندگان با لحاظ مالحظات مذکور، مملفه

از  یکونحِ ناشو   یوک دال بور   یهنور وصوف  »کنند؛  بندی می دهند و به این ترتیب صورت می

 یوزه انگو بوا   یابود  یمو  ینیانواع مهارت ظهور ع یچهاست که از در یمعرفت یا یکشفِ عاطف

آن قائول   یکه عرف  اص هنر بورا  یمُعتبَر شده و با اعتبار «یاثر هنر»عنوان  آن بهه سازند

تعریف هوویتی از   عنوان بههای مذکور را  اگر این مملفه .«یابد یم یاجتماع یترسم شود، یم

هنر بپذیریم، بر ی از اشکاالت نظریات ماهوی هنر مرتفع شده و در عین حال امتیازاتی از 

 شناسی و غیره نیز وجود  واهد داشت که در متن مقاله بدان اشاره شده است.  یث حکمح

کارامدی این تعریف »توان در امتداد این پژوهح، دنبال کرد،  ین مسائلی که میتر مهماز 

است. با توجه به اینکوه هنور،   « یق هنریمصادهای  در عرصه شنا ت  صوصیات و ویژگی

های متنووعی همچوون موسویقی، نقاشوی و گرافیوک،       ز گونهمفهومی عام است و حکایت ا

توان در مصادیق  ای و غیره دارد، باید پرسید نگونه می نمایح، معماری و حتی بازی رایانه

بازشنا ت و با توجه بوه تلقوی عورف     «قیودات حکم»را از  «قیود موضوع»ها،  این گونه
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ل فهم و عرضوه آن بوه دسوتگاه    های قاب  اص و حتی عام، تا نه حد امکان تعیین شا صه

فقاهت وجود دارد تا به کمک آنها امکان استنباط حکوم منضوبط و کارامود فقهوی، هرنوه      

لوزوم بررسوی زمانمنود و    »بیشتر فراهم شود. موضوع دوم مبنا قورار دادن ایون تعریوف در    

هوای عورف  واص یوا حتوی عوام،        است. تلقی« مکانمند آثار هنرها در عرف عام و  اص

ی یوا  شونا ت  رواننحصر در هنربودگی شی  نیست، بلکه تشخیص دامنه و عمق آثار صرفا  م

 صووص از   عرفی است. از سوی دیگور آثوار هنرهوا، بوه     شدت بهشنا تی هنرها نیز  جامعه

اند، مطلقا  بوا آثوار    های تابعه آن یافته ای و شبکه های نوین رسانه یفناورحیث پیوندی که با 

ها هم از حیث جنس و هوم از   قابل قیاس نیستند، بلکه اثرگذاریهای گذشته  ها و سده دهه

ای  اند. امروزه قابلیوت هنور در جهوت متقاعدسوازی رسوانه      حیث دامنه کامال  دگرگون شده

توان مدعی شد  می بسا نهبیشتر از مجامع دانشگاهی یا حتی دینی است،  مراتب بهمخاطبان، 

ای تعیوین   لوب بوا اثرگوذاری هنوری و رسوانه      که اقبال و ادبار عرف به مرجعیت علموی، اغ 

رو بررسی حدود مصادیق و آثار  رد و کالن هنرها، مبتنی بر تعریف یادشده  شود. ازاین می

 باشد.« فقه هنر»تواند از جمله مسائل پژوهشی قابل اعتنا و ضروری در دایره  می

 ها نوشت پی

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: 1770 

2. Immanuel Kant: 1724 

3. David Hume: 1711. 

4. Isaac Newton:1643 

5. Albert Einstein:1879 

6. Werner Heisenberg:1927 
ارجواع  « عورف  واص   یاجموال  یو بررس1و3»برای مطالعۀ بیشتر به منابعی که در بخح . 7

 داده شده است، مراجعه کنید.

 م.1907. 8

 م.1927. 9
10. Conceptual Art 

تحت  1997مدرن با انتشار کتاب نارلز جنکز در سال  پست ۀهنر معاصر، دور یخدر تار. 11
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حوائز   گزیوده؛  یافته یادر هر سه حالت افعال، اشکال  یست. اثر هنریااشاز  یهنر ینحگز یا

 است.« فرم و مضمون»

 است. «هنرمند» ینجامراد از سازنده در ا. 16

های فرموی، محتووایی و کارکردهوای آثوار در      معیار عرف  اص هنری و اعم از ویژگی . 17

 ادوار و اماکن مختلف و، متغیّر است.
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