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 هنر و دين تعامل

 اکبری محمد اهلل

 فطـر   بـا  انـد   شـده  وضع ـ او معنوي بعد بويژه ـ بشر زندگي بهبود براي كه آسماني اديان قوانين و احكام

 هنـر . نـدارد  تعارضي و تضاد او فطري و معقول و خردمندانه نيازهاي و ها خواسته با و بوده هماهنگ بشري

 و خردمندانـه  نيازهـاي  رفـع  و تمـايت   هـا   خواسـته  اظهار و ابراز براي انسان درون از است جوششي نيز

 هـ   رودرروي نبايـد  كننـد  مـي  حركـت  خود درست و طبيعي مسير در تا دو  اين كه است بديهي. او معقول

 در. شـوند  خارج خود طبيعي مسير از و دهد روي انحرافي آنها از يكي يا هردو  در كه اين مگر گيرند؛ قرار

 دين برخورد كه برآني  نوشتار اين در ما. كنند مي پيدا هايي ناسازگاري عمل ي عرصه در دو اين صور   اين

 از منظـور . كنـي   يـابي  ريشه را آنها هاي ناسازگاري و ها سازگاري و بررسي را نقاشي و سازي مجسمه هنر با

 .است استم دين نوشتار اين در دين

 ناسازگاری عوامل

 :كرد تقسي  بخش سه به را هنر و دين ناسازگاري عوامل توان مي كلي تقسي  يك در

 دارد؛ دين احكام در ريشه كه ديني درون عوامل. 1

 ديـن   احكـام  از صـنيي  و اي سليقه برداشت چون ديگري؛ چيزهاي از و بيرونند هنر و دين از كه عواملي. 2

 متأثرند؛... و سياست حكومت  اي منطقه و قومي فرهنگ و رسوم و آداب ديگر  اديان

 گيرد؛ مي مايه هنر  ذا  از كه هنري عوامل. 3

 ديني درون عوامل

 :است گونه دو بر كلي تقسي  يك در عقتني حتّي و ديني احكام

 اليتغيّر؛ و ثابت احكام. 1

 .اجتماعي و سياسي اوضاع و شرايط و مكان و زمان شرايط تابع و متغيّر احكام. 2
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 .نيستند چنين برخي و هستند دين ضروري احكام  برخي ديگر  نگاهي در

 بسـنده  نكتـه  ايـن  بيـان  بـه  تنها نيستي   غيرآن و ضروري يا و متغيّر و ثابت احكام توضيح درصدد اينجا در

 روزه  نمـاز   وجـوب  چـون  هـ   باشـند؛  داشته اجماع آن بر امت كه است آنهايي ضروري احكام كه كني  مي

 ... .و زكا 

 از بسياري حال اين با نيست  مذهب و دين ضروريا  از نقاشي و سازي مجسمه حرمت كه اين ديگر ي نكته

 .اند داده دو آن اقسام از برخي حرمت به فتوا مدارك  و منابع به استناد با فقها

 حكـ   در فقهـا (. عقـل  و اجمـاع  سـنت   كتـاب  ) در اسـت  منحصـر  احكـام  منـابع  و ادلـه  استمي  فقه در

 و آشكار دستوري تنها نه كري  قرآن در زيرا اند؛ كرده استناد( سنت) روايا  به بيشتر نقاشي و سازي مجسمه

 از و شـده   سـتايش  دو ايـن  از ضـمني  طـور  به اي آيه در بلكه نيامده  دو اين از پرهيز و نهي بر مبني صريح

 .ندارند زيادي كارايي خصوص اين در نيز عقل و اجماع 1.است شده دانسته پيغمبر سليمان هاي خواسته

 كـه  دارد وجـود  احاديثي شده  روايت( ص)استم پيامبر از مختلف طرق به كه سني و شيعه روايا  ميان در

 حك  از روايا   اين از بسياري در. دارد مي برحذر مجسّمه ساختن و نقاشي كشيدن از را افراد آنها مضمون

 مسجد و اتاق مثل جايي در خواندن نماز از سؤال بلكه نشده  سؤال نقاشي و مجسمه... و نگهداري ساخت 

 در دو ايـن  كـه  است جايي سؤال مورد آنها از برخي در حتي. دارد وجود نقاشي و مجسمه آنجا در كه است

 از ديگـري  ي دسـته  مـورد  در. دهنـد  مـي  تشـكيل  را بـاب  اين روايا  بيشترين دسته  اين. باشند قبله سمت

 «نقاشـي  كشـيدن » و «مجسـمه  ساخت» يعني موضوع؛ اصل به: گيت توان مي مسامحه مقداري با نيز روايا 

 ي ختصـه . است شده داده الهي عذاب ي وعده دهد  انجام كاري چنين كه كسي به روايا  اين در. دارد نظر

 امـر  همـين  و انـد  نكرده بيان روشن و ابهام بي را دو اين حك ِ اش فراواني ي همه با روايا   حتي كه آن كتم

 .است شده گوناگون نظرا  ي ارايه سبب

 بـا  متضـاد  گـاه  نظـري  و اند كرده بررسي و بحث تيصيل به روايا  باب در و خود آثار در گروه  دو فقهاي

 قانونگـذار  كـه  آنجـا  از بلكـه  پـردازي    نمي روايا  سند و متن بررسي به نوشتار اين در ما. اند داده يكديگر

 نظـر  بـه  و داشـته  نظـر  موجـود  اوضـاع  و شـرايط  به ـ متغيّر احكام در ويژه به ـ قانون وضع هنگام( شارع)

 اوضـاع   اختصـار   بـه  اسـت  شايسته اند  نكرده كافي توجه روايا  صدور شرايط و شأن به فقها كه رسد مي
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 روايـا   ايـن  صـدور  و اسـتم  ظهـور  هنگام در را العرب جزيرة بر حاك  هاي سنت برخي و قوانين شرايط 

 .كني  بررسي

 اسالم پيدايش محيط

 يـا  و يهـودي  مسـيحي   نيـز  گروهـي  و پرسـت  بـت  و مشرك العرب  جزيرة مردم بيشتر استم  ظهور هنگام

 .بودند بند پاي( ع)ابراهي  دين به نيز كمي تعداد و بودند زردشتي

. پرسـتيدند  مـي  بـود  غيـرآن  و انسـان  ي پيكره كه را ها بت انواع پرستان بت و بود رايج مردم بين پرستي  بت

 سـنگ   چون گوناگوني؛ مواد از و( زن يا مرد) انسان شكل به كه بودند بزرگي هاي مجسمه ها بت از بسياري

 سـاز   مجسمه هنرمندان و داشت تمام رونقي ديار آن در سازي مجسمه. بود شده ساخته فلزا  انواع و چوب

 در. سـاختند  مـي  مردگان يادبود براي يا و تزيين  (بت) پرستش جمله از گوناگون؛ هاي هدف با را ها مجسمه

 .داشت بيشتري خواهان كه چرا بود؛ تر رايج همه از پرستشي هاي مجسمه ساخت ميان  اين

 او بسـتگان  رفـت   مـي  دنيـا  از...  و شـجاع  شـاعر   سـخاوتمند   قبيلـه   ريـي   چون ه  بزرگي؛ شخص اگر

 نصـب  قبـرش  بـر  و سـاخته  او از( مـواد  ديگـر  از كمتـر  و سنگ از بيشتر) زيبا و ظريف بزرگ  اي مجسمه

 شـدند  مي جمع قبرش دور او بزرگداشت و يادبود براي خاص  مواقعي در و دراز ساليان طي در و كردند مي

 و شـد  سـاخته  بارگـاه  و قبّـه  گونه اين روي تدريج  به. داشتند مي گرامي را يادش خاص آييني و مراس  با و

 «بـت » بـه  مجسمه آن و كشيد مي پرستش به احترام  و بزرگداشت از كار نسل  چند گذشت از پ  سرانجام

 .شد مي تبديل قبيله  معبد و بتخانه به بارگاه آن و

 گرد بر معين  زماني در و سال طول در كه داشتند بسياري و بزرگ هاي بتخانه و ها بت خود ديار در ها عرب

 شـبيه  مراسـمي  و گيتنـد  مـي  لبّيك شده  مُحْرِمْ حتي كردند؛ مي زيار  و قرباني طواف  و شدند مي جمع آن

 پايبنـد  سـخت  نياكـان  هـاي  سـنت  و پرسـتي  بت آيين به پرستان بت. آوردند مي جاي به بتان براي حج مراس 

 .بودند

 و كـرد  ظهـور  اسـتم  كـه  ايـن  تـا  بـود   آنـان  يكپـارچگي  و وحـد   محور و شرك آيين نشان و نماد بت 

 را اسـتم  آيـين  «نماد» و بنيادي اصلي  شعار و فراخواند شرك از دوري و يكتاپرستي به را مردم( ص)پيامبر

 .كرد اعتم يكتاپرستي و «توحيد»
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 شرك نماد و اسالم نماد

 ايـن  لذا بود  پرستي بت و «بت» شرك آيين نماد و سنبل و يكتاپرستي و توحيد استم پيامبر آيين كه آنجا از

 بيشـتر  توحيـد  بـه  دعو  بر هرچه( ص)پيامبر. برخاستند مبارزه به ه  با گرفته  قرار ه  رودرروي آيين دو

 .فشردند مي پاي( پرستي بت) خود نياكان آيين بر نيز مشركان كرد  مي اصرار

 مبـارزه  خوانـد   گمـراه  را آنـان  نياكـان  و پرستان بت و كرد نكوهش را ها بت الهي آيا  با( ص)پيامبر وقتي

 و بشـكند  را خود بت بود  موظف شد  مي مسلمان هرك . گرفت باال «بت» و «توحيد» پيكار و شد تر جدي

 نومسـلمانان  . كنـد  دوري پرسـتان  بـت  رسوم و آداب و ها سنت از و بردارد دست ها بت احترام و تقدي  از

 گونـه  بدين. شكستند مي خود توان حدّ در را خود فاميل هاي بت و كردند مي دعو  استم به را خود بستگان

 .شد بيشتر آنها ميان درگيري و يافت راه ها خانواده حتي و ها قبيله درون به شرك و توحيد بين پيكار

 هرگونـه  وتقـدي   احتـرام  از پرهيـز  بر مبني( ص)پيامبر دستورهاي كه بود شرايط و اوضاع اين به توجه با

 عـذاب  ي وعـده ( تراشـان  بت) سازان مجسّمه به و گرديد مي صادر مختلف الياظ به و پياپي «بتي» اي مجسمه

 بـه  آنـان  بازگشت خطر و نداشتند زيادي ي فاصله پرستي بت و شرك از ها شده مسلمان تازه زيرا داد؛ مي الهي

 .شد مي احساس شد  به پرستي بت

 11 تـا  8 سال از بيشتر مسلمانان و گرفت باال( شكني شمايل) «شكني بت» گرديد نيرومند استم كه تدريج به

 تأمـل  درخور ي نكته دو شكني بت اين جريان در. كردند ويران را ها بتخانه و شكستند را ها بت تمام هجري 

 دره  و بريده... و درخت چه صخره  چه مجسّمه چه شد  مي پرستش كه چيزي هر كه اين يكي: دارد وجود

 داد فرمان( ص)پيامبر پرستيدند  مي را آنها و كرده احترام و تقدي  را چند درختاني ها عرب. شد مي شكسته

 معبودهـاي  و بتخانه بت  از اي نشانه و اثر هيچ تا كوشيدند مي مسلمانان و( ص)حضر  آن. 2بريدند را آنها

 .نگذارند باقي مشركان

 شكسـتن  بـر  دالّ مطلبـي  دادم  انجـام  مسلمانان شكني بت باب در كه اي گسترده تحقيق با كه اين دوم ي نكته

 چيـزي  چنين اگر حتي. نيافت  زينتي هاي نقاشي بردن بين از و غيرپرستشي كلّي طور به و تزييني هاي مجسمه

 تـوان  تمـام  بـا  كننـدگان  انقـتب  دهد  روي سياسي يا فكري  انقتبي كه هرجا زيرا نبود؛ عجيب بود مي ه 

 مـا . دهند مي خرج به زيادي دقت كار اين در و. ببرند بين از را پيشين آيين و دين حكومت  آثار تا كوشند مي

 .اي  بوده شاهد سابق شوروي فروپاشي در و خودمان استمي انقتب در را كار اين
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 شكني شمايل در ياران و( ص)پيامبر ی سيره

 ويرانـي  و( بـت ) مجسـمه  شـماري  شكسـتن  داد  روي( ص)اكرم پيامبر حيا  زمان و استم صدر در آنچه

 حـال  بودنـد   شـده  تبـديل  بتخانـه  و بت به روزگار گذشت در كه بود هايي مقبره حتي و ها بتخانه ها  بتكده

 هرچنـد  ـ اي مجسمه هرجا و بگيري  فرا را درس اين( ص)پيامبر ي سيره از تواني  مي آيا كه است اين سؤال

 و يـاران  ي سـيره  بـه  كوتـاه  نگاهي است شايسته سؤال اين پاسخ در بشكني ؟ ديدي  ـ غيرپرستشي و تزييني

 و هـا  جنـگ  در و بودنـد ( ص)حضـر   آن كنـار  در كـه  كسـاني  ببيني  تا باشي  داشته( ص)پيامبر ي صحابه

 چيـزي  چـه ( ص)پيـامبر  امضـاي  و تقريـر   (نهـي  روايـا  ) گيتار كردار  از داشتند  حضور ها شكني شمايل

 .را بت شكستن فقط يا را مجسمه مطلق شكستن اند؟ فهميده

 كـه  بـود  ايـن  مهـ   لذا. برد بين از و شكست داشت  شرك از نشاني كه را عرب معبودهاي تمام( ص)پيامبر

 هـاي  بـت  شكسـت؛  مـي  را هـا  بت( ص)پيامبر. نداشت تياوتي آن شمايل و شكل و باشد شرك نماد و نشان

 و صـاف  سـنگ  و نداشـت  خاصـي  شـكل  اگـر  حتـي  و حيوان  يا انسان  شكل به... و چوبي فلزي  سنگي 

 3.گذاشتند مي احترام آن به مردم كه بود درختي يا بود  صيقلي

 كسـاني  از بهتـر  بودند  ديده را او كردار و شنيده را او گيتار و بودند حضر  آن همراه كه( ص)پيامبر ياران

 آن رحلـت  از پـ  . كردند مي درك را او گيتار و فهميدند مي را او ي سيره نبودند  همراهش و نديده را او كه

 شـام   روم  ايران  مانند زيادي كشورهاي استم  سپاه ي فرمانده مقام در او نزديك ياران از بسياري حضر  

 ديدنـد؛  فراواني حيواني و انساني هاي پيكره و ها مجسمه كشورها اين در آنان. كردند فتح را... و آفريقا مصر 

 بزرگ هاي پيكره چون فراواني؛ هاي مجسمه ايران در. نشكستند ـ نبود پرستشي كه آنجا تا ـ را يك هيچ ولي

 و نشكسـتند  را كـدام  هـيچ  ولـي  ديدنـد  ... و همدان رست   نقش بستان  تاق جمشيد  تخت حيواني و انساني

 فلسطين  (پترا و بصري) اردن  (تدمر و حلب) سوريه در. است ديدن قابل و پابرجا آنها از بسياري ه  هنوز

 ها قرن تا آنها ي همه كه بود زيادي هاي مجسمه...( و ابوالهول اهرام ) مصر و( بعلبك و المقدس بيت) لبنان و

 سعدبن چون صحابه؛ از بسياري. نرساندند آسيبي آنان به شكن بت ي صحابه و مسلمانان و ماند جاي بر بعد

 را ساساني شاهان هاي كاخ 7(ع)علي امام روايتي اساس بر و 6اليمان بن خذيية  5فارسي سلمان 4وقاص  ابي

 و انسـان  سـنگي  و گچـي  هـاي  مجسـمه  و انسـاني  تصـاوير  از پـر  كـه ( را سييد كاخ و مداين ايوان ويژه به)

 و هـا  آرايـه  تزيينـا    كه آن بي خواندند  جماعت و جمعه نماز آنها در حتي و ديدند بود  گوناگون حيوانا 
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 حـدود  سييد كاخ يا مداين  ايوان 8طبري ي گيته به. بشكنند را آن هاي مجسمه يا ببرند  بين از را آن تصاوير

 و تصـاوير  هـا   آرايـه  انـواع  از پـر  آنكـه  بـا  بـود  مسـلمانان  جماعت و جمعه و عيد نمازگاه و مصتّ ماه 14

 جماعـت  و جمعـه  و عيـد  نمازگـاه  و مصـتّ  عنـوان  به ماه 14 حدود اما بود  حيواني و انساني هاي مجسمه

 .بود مسلمانان

 ايـن  تمام بايد( ص)پيامبر ياران شد  مي فهميده اي مجسمه هرگونه شكستن( ص)پيامبر گيتار و كردار از اگر

 چنـين  عمـل  در ولـي . بردنـد  مي بين از را آثار اين تمام و شكستند مي( مصر و شام و ايران در) را ها مجسمه

 هـاي  پشتي و ها پارچه ها  پرده انواع از را خود هاي خانه صحابه حتي. ماند باقي ها مجسّمه از بسياري و نشد

 يسـاربن  چـون  آنـان   از بعضي ي خانه در و 9.آراستند مي حيواني و انساني تصاوير انواع به منقوش و مصور

 وجـود  هـ   حيـواني  تزيينـي  هـاي  مجسّـمه  امّـت   حبـر  و عل  بحر و بزرگ فقيه عباس  بن عبداهلل  11نمير

 11.داشت

 روايـا   هـاي  عبـار   و الياظ برخي از. بود حيوان يا انسان  تصوير صحابه از بسياري انگشتري نگين نقش

 عمران انگشتري نقش. است بوده نصب كوچكي هاي مجسمه يا مجسمه ها  نگين از برخي روي كه آيد برمي

 بود مردي( رجل تمثال) ي برجسته تصوير بصره  قاضي و قرآن  معل   (ص)خدا رسول صحابي حصين  بي

 12.داشت آويخته گردن به شمشيري كه

. بـود  روبـاهي  يا گرگ ي برجسته تصوير( ص)پيامبر صحابي و خادم( ه93 م) مالك بن ان  انگشتري نقش

 هنگامي 14طبري ي نوشته به 13.بود خوابيده حالت در شيري تصوير انگشترش نقش ديگر روايتي اساس بر

 نامـه  دوم ي خلييـه  به اشعري ابوموسي. شد آشكار( ص)پيامبر دانيال جسد گشودند  را شوش مسلمانان كه

 دوطرف در و منقوش مردمي ي برجسته تصوير نگينش روي كه است انگشتري دانيال  انگشت در كه نوشت

 را انگشتر كه نوشت پاسخ در دوم ي خلييه. ماست پيش انگشتري اين و است شير دو ي برجسته تصوير آن 

 انگشـتر  ايـن . ليسند مي خود زبان با را مرد كه نمود مي چنان شيرها تصوير كتاني ي نوشته به. كن انگشت به

 15.بود ابوبرده پسرش انگشت در ابوموسي از پ 

 16.بود عسل زنبور دو يا مگ   دو ابوموسي  انگشترهاي از يكي نقش ديگر روايتي به

 17.است بوده مگ  دو يا عسل  زنبور دو كه اند نوشته ابوهريره انگشتري نقش درباب نيز
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 نقـش  كـه  كسـاني  بودنـد   (تـابعين ) بودنـد  كـرده  درك را صـحابه  كـه  كسـاني  و صـحابه  فرزندان ميان در

 صـحابي ( ابوعبيـدة ) مسـعود  بـن  عبداهلل پسر انگشتري نقش. بود حيوانا  ي برجسته تصاوير شان انگشتري

 در عقـاب  بـود  ( درازپـا  اي پرنـده ) درنا دو و عقاب درخت  كوه  شامل اي؛ منظره تصوير خدا رسول بزرگ

 و عثمان عمر  زمان در كه ـ قاضي شريح انگشتري نقش چنين ه  18.بودند ها كوه ميان درناها و باال ارتياع

 19.داشـت  قرار درختي دو آن ميان كه بود ه  روي روبه شير دو ي برجسته تصوير ـ بود قاضي( ع)علي امام

 قـاري  و فقيـه  مزاح   بن ضحاك انگشتري نقش. بود مداين هاي كاخ تزييني تصاوير از گرفته بر تصوير اين

 تصـوير  ابيـه   بـن  زياد انگشتري نقش روايتي به 21.بود اي پرنده تصوير نيز( ع)سجاد امام صحابي و مشهور

 كـه  داشت انگشتري طالب ابي بن عقيل بن محمد بن عبداهلل ديگر روايتي ي برپايه 21.بود طاووس ي برجسته

 آن بـا  و بـوده ( ص)پيـامبر  آن از انگشـتر  اين كه داشت عقيده و بود شيري ي برجسته تصوير آن نگين نقش

 درنـا  دو تصـوير  آن نقـش  كـه  داشت انگشتري( ص)پيامبر حذييه روايت به 22.است كرده مي مهر را ها نامه

 نيـز  شـيعه  منـابع  روايـا   23.بـود  بسته نقش «الحمداهلل» ي جمله دو  آن بين و بودند  ه  روي روبه كه بود

 و ماه هتل تصوير( الستم عليه ) جواد امام رضا  امام كاظ   امام انگشتري نگين نقش كه است آن از حاكي

 سرخ گل يك آن پايين و ماه هتل آن باالي «اهلل حسبي» ي جمله نگين وسط در كه است بوده سرخ گل يك

 24.بود شده نقش

 و پرسـتي  بـت  بـازار  كـه  اند شده صادر شرايطي در كنند  مي نهي سازي مجسمه و نقاشي از كه رواياتي بيشتر

 و دروغـين  خـدايان  ايـن  بـا  مبارزه حضر  آن ياران و( ص)پيامبر كار اصول از يكي و بوده گرم تراشي بت

 مكـان  و زمان بر حاك  اوضاع و شرايط صدور  شأن به است ضروري رو اين از. است بوده آنان كردن نابود

 تماثيـل   تمثـال   ماننـد  الياظي؛ معاصر فقهاي از برخي كه است جهت همين به. شود كافي توجه آنها صدور

 25.انـد  كرده حمل «سازي بت» از نهي بر را مجسمه ساخت از نهي و  «بت» بر را... و تصوير تصاوير  صورة 

 حـرام  مطلـق  طـور  بـه  مجسمه ساختن امر واقع در اگر كه اين يكي: است مطرح سؤال دو خصوص اين در

 خـود  كتـاب  در را آن حكـ   متعـال  خداوند كه نداشت ضرور  آيا ـ اند گيته فقها از برخي كه چنان ـ بوده

 روشـن  و صـريح  طـور  به را... و قمار زنا  ربا  باده  حك  مثال  باب از كه چنان كند؟ بيان ابهام بي و آشكارا

 چنـين  ه   صور  آن در آيا بود  مي مجسمه و بت از غير چيزي شرك نماد اگر كه آن دوم. است كرده بيان

 از نهـي  مـورد  در تنهـا  روايا  كه اين يا شد  مي صادر مجسمه ساختن از نهي خصوص در رواياتي و حك 

 آن كه است آن از حاكي مسلمانان و تابعين صحابه   (ص)پيامبر ي سيره گرديد؟ مي صادر نماد همان ساخت
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 كـه  آن با آنان. ابزار و اشيا با مبارزه نه است  بوده ديگر اديان نماد حتي و شرك نماد با مبارزه بوده  مه  چه

 .بردند ميان از را ديگر اديان و شرك نماد اما گذاشتند  باقي خود حال به را پرستشي غير هاي مجسمه تمام

 خـراب  يهود «مذابح» به شباهت دليل به را مسجدي محراب داد  دستور خود ختفت عصر در( ع)علي امام

 نـابود  و ببرند بود شده انجام آن زير رضوان بيعت كه را حديبيّه درخت داد  فرمان نيز دوم ي خلييه 26.كنند

 زيـار    را آن و رفتنـد  مـي  درخـت  آن پـاي  فـراوان  طور به( ص)پيامبر رحلت از پ  مسلمانان زيرا كنند؛

 بـود   پرسـتي  بـت  به بازگشت خطر و داشتند كمي ي فاصله پرستي بت از چون و كردند مي تقدي  و احترام

 هـاي  كشورگشـايي  در مسـلمانان  بود  برقرار روش همين نيز تابعان عهد در. 27بريدند را آن شد داده دستور

 ويـران  را هـا  بتخانـه  و شكسـتند  مـي  را هـا  بت خوردند  برمي پرستان بت يا و ها بتخانه ها  بت به هرجا خود

 بـاقي  سـال   و صـحيح  هـاي  مجسـمه  نبودند  پرست بت آنجا مردم ولي بود  اي مجسمه جايي اگر. كردند مي

 و نمـود  ويـران  را اش بتخانـه  كـرد   فـتح  را بخارا ـ هجري 89 سال در ـ كه هنگامي مسل  بن قتيبة. ماند مي

 را هـايش  بـت  و ويـران  را اش بتخانـه  و كـرد  فتح را سمرقند هجري 93 سال در و. 28شكست را هايش بت

 .29سوزاند

 ديني برون عوامل

 تـأثير  نيـز  ديگـري  عوامـل  ـ نقاشي و سازي مجسمه با دين برخورد بويژه ـ هنر و دين برخورد ي عرصه در

 :است قرار اين از نگارنده نظر به عوامل اين ترين مه . بيرونند ـ دو هر ـ هنر و دين از كه دارند

 دين؛ احكام از اي سليقه و صنيي هاي برداشت. 1

 روايا ؛ و آيا  از ديني حك  دريافت و فه  ضعف و شد  بر ديگر اديان تأثير. 2

 روايت؛ و آيا  از ديني حك  دريافت بر حاك  شرايط و وضع و حكومت سياست  تأثير. 3

 .روايا  و آيا  از دين حك  دريافت بر اي منطقه و قومي رسوم و آداب ها  سنت تأثير. 4

 روايات از زاهدانه برداشت

 روايت و شنيده حضر  آن از( ص)پيامبر ي صحابه كه بودند رواياتي كردي   ياد آنها از پيشتر كه را رواياتي

 .رساندند بعد هاي نسل به كرده نقل را روايا  اين محدثان ديگر و تابعان آنان  از پ  بودند  كرده
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 بدهنـد   فتـوا  آنهـا  اساس بر يا كنند  عمل آنها مضمون به خواستند مي و فراگرفتند را روايا  اين كه كساني

 و فـردي  اخـتق  و مـنش  اقتصـادي   و معيشتي وضعيت خود  معلوما  سطح اساس بر آنان. بودند مختلف

 از متيـاوتي  هـاي  برداشـت  خود  تربيتي و اي منطقه و بومي فرهنگ سنن  و آداب عقايد  مسلك  تأثير تحت

 زيـادي  آشـكار  هـاي  تيـاو   بعدي فقهاي و محدثان و تابعان با صحابه  فه  و برداشت. داشتند روايا  اين

 و آگـاهي  سـطح  حتـي  كـه  آنـان  از برخـي  نداشـتند   نظـر  اتيـاق  روايا  اين فه  در نيز صحابه حتي. دارد

 ايـن  از اي زاهدانـه  شـد   بـه  برداشـت  بودنـد   منش صوفي و پيشه زهد يا نبود  بااليي حد در معلوماتشان

 متيـاو  .... و عمر بن عبداهلل و عباس ابن چون ديگر؛ ي صحابه برداشت و فه  كه حالي در. داشتند روايا 

 مـزيّن  و رنگارنگ بها  گران هاي لباس روايا   اين نقل و شنيدن با ديگر  ي صحابه از بسياري و دو اين. بود

 مصّور هاي پشتي و ها پرده پارچه  جمله از تزيينا ؛ انواع به را خود هاي خانه و پوشيدند مي تصاوير انواع به

 و عبـاس  ابـن  چـون  ه  صحابه؛ از برخي خانه در حتي و. آراستند مي حيواني و انساني تصاوير و منقوش به

 پيشه  زاهد تابعان و صحابه حال  همين در. داشت وجود ه  جانداران تزييني هاي مجسمه 31نمير بن يسار

 بـن  مسـور  مـثتا . داشـتند  مـي  برحـذر  تزيينـا   گونه اين داشتن و ها لباس گونه اين پوشيدن از را گروه اين

 گرفته لقب امت «حبر( »ص)پيامبر ي سيره و سخن به آگاهي و معلوما  فراواني از كه را عباس ابن مخرمة 

 و تزيينـا   چنـين  داشتن و ها لباس گونه اين پوشيدن از است  امت فقيه كه را عمر ابن انصاري  ابوايّوب و

 .دارند مي برحذر خانه در هايي آرايه

 روي  هـر  بـه . كننـد  مـي  اسـتناد ( ص)پيامبر سخنان و قرآن آيا  به گروه دو هر كه اين توجه جالب ي نكته

 سـطح  كـه  بودنـد  فقيهـاني  و محـدّثان  بيشتر  داشتند  اي زاهدانه شد  به برداشت روايا  اين از كه كساني

 آنـان  ماننـد  و كعـب  بـن  ابّـي  مسـعود   ابـن  عمر  ابن عباس  ابن چون كساني؛ پاي به معلوماتشان و آگاهي

 هـا   لبـاس  گونه اين به مردان دولت و ثروتمندان بيشتر  چون اين بر افزون. بودند زاهدپيشه خود و رسيد نمي

 همسـو  ثروتمندان عمل با گاهي عباس ابن چون كساني؛ رأي عمل  در و آوردند مي روي تزيينا  و ها آرايه

 .كرد غلبه زاهدانه برداشت تدريج به لذا شد  مي

 ثوري سييان چون كساني؛ دوران اين در. يافت ادامه و داشت وجود زاهدانه برداشت اين نيز تابعان عصر در

 33(ع)رضا امام به خراسانيان و 32(ع)باقر امام به عتيبه بن حك  و( ع)صادق امام به31بصري كثير بن عباد و

 هـاي  لبـاس  پوشـيدن  و شان خانه در جانداران تصاوير به آراسته و مزين هاي پشتي و را پرده داشتن خاطر به

 آنـان  به را( ع)اميرمؤمنان و( ص)پيامبر ي سيره و گرفتند مي خرده امامان اين بر و كردند مي اعتراض بها  گران
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 حـرام  و حتل و استم احكام و( ع)علي امام و( ص)پيامبر ي سيره به امامان كه حالي در. كردند مي يادآوري

 .است دين احكام به آنان اطتع كمي از ناشي پيشگان زاهد اين اعتراض و دارند كامل آگاهي دين

 و تـدريج  بـه  فه  اين و بود روايا  اين از زاهدانه برداشت ي غلبه پيوست  وقوع به عمل در آنچه ختصه 

 تدوين را روايا  محدثان  كه هنگامي هجري  سوم و دو قرن در و افتاد جا مسلمانان ميان در زمان گذر در

 از برخـي  و سـازي  مجسـمه  حرمـت  كه حالي در. شد پذيرفته استم قطعي حك  عنوان به نوشتند  مي و كرده

 .كردند نمي اختتف آن در همه اين بود چنين اگر كه چرا نيست؛ و نبوده دين ضروريا  از نقاشي اقسام

 ديگر اديان

 و آداب و ديگـر  اديـان  قـوانين  و احكـام  بگـذارد   تـأثير  روايا  از ما برداشت در تواند مي كه ديگري عامل

 آيـين  از را تصويرسـازي  حرمـت  كـه  كنند مي مته  را مسلمانان مستشرقان  از برخي. آنهاست پيروان رسوم

 ديگـر  سوي از و 35شده  تحري  آشكارا سازي شمايل يهود آيين در سو يك از زيرا ؛34اند كرده اقتباس يهود

 نيسـت   درسـت  اتهـام  اين چند هر. اند داشته زيادي فرهنگي تعامل و ارتباط يهود با آغاز همان از مسلمانان

 احكـام  از مسـلمانان  آگـاهي  و يهـودي  روحانيون از برخي شدن مسلمان و يهود با مسلمانان همزيستي ولي

 .بگذارد تأثير آنها از خاص برداشتي و روايا  تيسير در تواند مي يهود شريعت

 برگرفـت  در را عراق و مصر و شام ي منطقه و رفت فراتر العرب جزيرة از استم كه هنگامي ديگر  طرف از

 مجسمه و نقاشي از خود آيين تبليغ در مسيحيان كه ديدند مسلمانان گرديد  رو به رو مسيحي كليساهاي با و

 ديني موضوعا  تبليغ گويا كه اند آراسته ها مجسمه و تصاوير انواع به چنان را كليساها و اند برده بهره فراوان

 يـك  از مسـلمانان . است شده آن نمادهاي از يكي و مسيح آيين هاي ويژي از مجسمه  و نقاشي از استياده با

 سـوي  از و داشـتند  فرهنگـي  و نظامي درگيري مسيحيت با و بودند جنگ در( روم) مسيحي حكومت با سو

 ايـن  مجمـوع . كردنـد  مي پرهيز اديان ديگر پيروان با خود مذهبي هاي آيين و مساجد معابد  همساني از ديگر

 در بـويژه  گذاشت؛ بسزايي تأثير قوي  بسيار احتمال به نقاشي و مجسمه از مسلمانان پرهيز شدّ  در عوامل

 كليسا با تشابه و همساني از پرهيز جهت در برداشت اين زيرا گيته؛ پيش روايا  از زاهدانه برداشت ي غلبه

 .بود آن پيروان و
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 سياست و حكومت

 داشـت   جدي تأثير زاهدانه برداشت ي غلبه و روايا  اين از حرمت حك  برداشت در كه ديگري مه  عامل

 هـاي  سـال  در. بـود  روم حكومـت  بـا  استم ي نماينده عنوان به آنان درگيري و اموي حكومت هاي سياست

 ي منطقـه  جملـه  از روم  قلمـرو  از وسـيعي  بخش و ايران تمام مسلمانان ( ص)پيامبر رحلت از پ  نخست

 ايـران   مناطق در مسلمانان اداري تشكيت  دفترهاي هجري 75 سال حدود تا. كردند تصرف را شام و مصر

 .شد مي نوشته قبطي و رومي فارسي  زبان به چنان ه  مصر و شام

 روي و ايـران  شـاه  سـر  تصـوير  سكه روي يك ـ زردشت آيين و ساساني حكومت نماد با ايراني هاي سكه

 مسـيح  آيين و روم حكومت نشان و نماد با رومي هاي سكه و ـ آتش نگهبانان و آتشدان آتش  تصوير ديگر

 و ابـن  و اب) روم حكومـت  ي ويژه نشان. داشت رواج استمي قلمرو تمام در( صليب و روم قيصر تصوير)

 داشت؛ وجود ـ مسلمان سربازان( يونييرم) مخصوص لباس بويژه و ـ ها پارچه و ها پرده روي( القدس روح

 هـاي  كـاخ  تزيينـي  هـاي  پرده روي حتي. بود روميان قلمرو پيشتر كه شد مي توليد مصر در ها پارچه اين زيرا

 .بود شده بافته نشان اين نيز اموي شاهزادگان و شاهان

 هـ   كـه  خويش كاخ هاي پرده و سربازان لباس روي بر ـ نشان اين وجود از آگاهي از پ  مروان عبدالملك

 ايـن  بـه  شـديدي  حساسـيت  تغييـر   اين از آگاهي با روم حكومت. داد تغيير را آن ـ ديني ه  و بود سياسي

 در كـه  رومـي  هـاي  سكه روي يا برگرداند  خود جاي به را نشان يا كه كرد تهديد را عبدالملك و داد مسأله

 و افتـاد  چـاره  فكر به عبدالملك. كرد خواهد ضرب را( ص)استم پيامبر سب داشت  رواج مسلمانان قلمرو

 اسـتمي  نشـان  و نام با هايي سكه سرانجام( ص)پيامبر خاندان جمله از و مسلمان بزرگان با مشور  از پ 

 36.بپوشند عمل ي جامه خود تهديد به نتوانستند روميان و كرد ضرب

 اي مبـارزه  بـه  امويـان . گرفـت  در روميان و امويان ميان شديدي تبليغاتي پيكار خصوص اين در روي هر به

 زردشـتي  ــ  ايرانـي  نمادهـاي  ماننـد  بـه  مسـيحيت  آيـين  و روم حكومـت  نمادهاي و ها نشانه با جانبه همه

 اي گسـترده  تبليغـا   مسـلمانان  ميان در و بردند كار به بيشتري عمل شد  نمادها اين تغيير در و برخاستند

 را مسـيح  آيين هاي نشانه و نمادها با مسلمانان ي مقابله و مبارزه حكومت  تبليغا  انداختند  راه به آنها عليه

 يـا  و خواسـته  و كـرد  مـي  منع مجسمه و تصوير از كه گرديد رواياتي انتشار و ترويج سبب و بخشيد شد 

 .كرد كمك روايا  از زاهدانه برداشت ي غلبه به ناخواسته
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 بومي فرهنگ

 آداب بشـود   آنها از گوناگون هاي برداشت سبب و بگذارد تأثير روايا  فه  بر توانست مي كه ديگري عامل

 دوم و اول قرن در. بود استمي وسيع قلمرو مختلف هاي سرزمين اي منطقه و قومي فرهنگ و سنن رسوم  و

 بـا  چـين  و هنـد  تـا  گرفتـه   آفريقـا  غـرب  و اسـپانيا  از بسيار  مردم و شد پهناور بسيار استم قلمرو هجري

 آن ترويج و ـ حديث بويژه ـ استمي علوم فراگيري به و شدند مسلمان گوناگون رسوم و آداب و ها فرهنگ

 آنـان  رسـوم  و آداب و هـا  سـنت  از بسـياري  چنـان  هـ   ولي شدند  مسلمان مردمان اين چند هر. پرداختند

 .گرفت خود به استمي رنگ تنها و ماند محيوظ

 از پـيش  بـود   ديگـر  جاهاي از بهتر مردم معيشتي وضع كه مصر و شام و ايران چون متمدني؛ كشورهاي در

 حضـوري  آنان زندگي در هنر دو اين و بودند آشنا تزييني هاي مجسمه و ها نقاشي انواع با مردم استم  ورود

 از آنـان  علمـاي  فهـ   كـه  بـود  طبيعـي  رو ايـن  از نبودند؛ ه  پرست بت مناطق اين مردم. داشت جانبه همه

 هنگـامي  ايـن   بر افزون. باشد داشته تياو  داشتند  فقر و پرستي بت ي سابقه كه كساني فه  با منع  روايا 

 برخـورد  موجـود  هاي مجسمه و ها نقاشي با آمدند  مناطق اين به( ص)پيامبر ي باسابقه و بزرگ ي صحابه كه

 بـر  شـايد . بودنـد  آگـاه  برخورد اين از مناطق اين مردم و گذاشتند باقي خود جاي به را آنها و نداشتند منيي

 نقاشـي  و سـازي  مجسمه هنر كه ـ ايران در بويژه ـ مصريان و ايرانيان كه هاست زمينه و عوامل همين اساس

 هنـر  دو اين از خود تاريخ سراسر در و نكردند چنداني توجه منع روايا  به داشت  عميق اي ريشه آنان نزد

 از بيشـتر  آنـان  كشـور  در هنـر  دو اين بودند  استم به پايبند و متدين ايرانيان  كه آن با. بردند فراوان ي بهره

 37.گرديد شكوفا و كرد رشد استمي قلمرو ديگر

 هنری درون عوامل

 زمـاني  تـا  و است بشري ي خردمندانه هاي خواسته از برخاسته و عيب بي خود ذا  در هنر كه گيتي  پيشتر

 و سـازي  مجسـمه  نقاشـي   هـاي  شـاخه  در ك  دست هنر اما. داشت نخواهد تعارضي دين با باشد  چنين كه

 از يـك  هـيچ  كـه  اسـت  بـديهي . كنـد  مي متعارض دين با را آن گاه كه گيرد مي خود به ويژگي يك موسيقي

 و ابـداع  و هنـر  فكـر  بـه  نشـده   سـير  شكمش تا انسان. نيست بشري ضروري و اوليه نيازهاي از هنر اقسام

 و فـراه    آسـايش  و رفـاه  امنيـت   جامعـه  در كـه  شود مي شكوفا و بالد مي وقتي هنر. افتد نمي وقت گذران

 بـه  رسـيدن  توانـايي  مـردان  دولـت  و ثروتمنـدان  معمـول  طـور  بـه  كـه  آنجا از. شود فراوان ثرو  و نعمت
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 داشـته  اختيـار  در و بخرند يا بدهند  سيارش را هنري بهاي گران آثار توانند مي و دارند را خود هاي خواسته

 هنـر  و كننـد  مـي  منطبق آنان هاي خواسته و سليقه باذوق  را خود هاي نوآوري و ها ختقيت هنرمندان باشند 

 طغيان شود  نياز بي انسان چون كه خداوند ي گيته اساس بر گروه اين. كند مي رشد آنان تمايت  طبق بيشتر

 و فسـق  اهـل  ي شـيوه ) را هنر مبتذل ي جنبه معمول طور به 38«استغني رآه أن ليطغي اإلنسان إنّ» كند پيشه

 و زنـان  چـون  مبتـذلي؛  گوناگون تصاوير با را خود... و ها حمام ها  كاخ ها  خانه مثتا. پسندند مي بيشتر( گناه

 ي شـبانه  مجـال   و مـردان  جمـع  در را زنـان  رقص و نوازندگي و خواني آواز و آرايند مي... و برهنه مردان

 .خواهانند نوش و عيش و شراب

 در را آن و انـد  داشـته  برخـورد ( شده ياد قس  سه در) هنر مبتذل ي جنبه با معمول طور به محدثان و ميتيان

 بـوده  گنـاه  ارتكـاب  با همراه هنر ي عرضه همواره موارد اين در. اند ديده شاهان و ثروتمندان دربار و ها خانه

 در كـه  پرسد مي فقيه يا امام  از راوي مثتا. اند داده موارد اين خصوص در را پرسشگران پاسخ ميتيان و است

 آال  و خواندنـد  مـي  آواز مـردان  جمـع  در كنيزكـان  و بـودم  ثروتمنـدي   ي خانه يا شاه  كاخ در مكان فتن

 يـا . دهـد  مي مقام اين خور در پاسخي ه  فقيه يا امام  چيست؟ آن حك  رقصيدند  مي و نواختند مي موسيقي

 آراسـته   برهنه زنان تصوير با را خود خواب اتاق... و اميرزاده و آقازاده يا شاهزاده  فتن كه است اين سؤال

 و فسـق  و گنـاه  همراه هنر ي عرضه معموالا موارد  گونه اين در. شود مي داده مقام خور در پاسخي بنابراين و

 و روايا  صدور نتيجه در و سؤال. است داده حرمت به حك  شرايط  و اوضاع تناسب به فقيه و بوده فجور

 .است داشته غلبه همواره «مبتذل هنر» يعني بخش  اين مورد در فتاوا

 مكـاني  در خوانـدن  نمـاز  پيرامون ها پرسش تمام يا بيشتر  نقاشي  و مجسمه به مربوط روايا  خصوص در

 مسأله همين پيرامون نيز ها پاسخ و دارد وجود - قبله سمت در بويژه ـ جاندار ي مجسمه يا نقاشي  كه است

 پاسـخ  هـ    جهت همين به و شده سوال كمتر آلودگي و گناه بدون و سال  هنري ايجاد خصوص در. است

 .است نشده ارايه باب اين در چنداني

 راوي گويـا  كـه  اسـت  اي گونه به دارد  وجود نقاشي و مجسمه كه مكاني در خواندن نماز باب در ها پرسش

 بـه . ندارد اي شبهه و شك هيچ( نمازگاه) مصلي و مسجد در حتي يا خانه  در آنها وجود جواز خصوص در

 حرمـت  حكـ   هنگامي و است جايز و مباح باشد گناه بي و سال  كه وقتي تا هنر اقسام ي همه رسد مي نظر

 .دهد روي انحرافي يا گناه  آن كنار در كه شود مي بار برآن
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 سازگاری عوامل

 هـ   بـا  دو ايـن  بسـياري  موارد در بلكه نيست  ناسازگار دين با تنها نه ـ سازي مجسمه و نقاشي بويژه ـ هنر

 بيشـترين  محـراب   يعنـي  مسـاجد؛  و معابـد  جـاي  ترين مقدس در دو اين. يكديگرند ندي  و قرن و سازگار

 اسـتمي  هنـر  گـاه  جلوه و گالري به كه است محراب اين مسجدي و معبد هر در. دارند را همسازي و تتقي

 و... و سازي كاشي و كاري كاشي معماري  طراحي  نقاشي  نويسي  خوش چون را؛ هنر انواع و شده تبديل

 در دقـت  بـه  كسـي  اگـر . اسـت  داده جـاي  خود در و كرده جمع يكجا را مؤذن و قاري زيباي صداي حتي

 كـرده  ظهـور  و جلـوه  مسـجد  محـراب  در استمي هنر رشد و شكوفايي اوج كه ديد خواهد بنگرد  محرابي

 و انديشـه  ي ختصـه  و هـا  نوآوري ابداعا   ها  ختّقيت تمام نمايشگاه و گاه جلوه «محراب» واقع در. است

 دنيـاي  تمـام  در آيا نباشد؟ گاه جلوه آن در استمي هنر كه يافت توان مي را مسجد كدام. است هنرمندان هنر

 !يافت؟ هنر از بهره بي و خالي را مسجدي توان مي استم

 بارگـاه . اسـت  استمي مقدس اماكن كرد  تعبير استمي هنر گالري به آن از توان مي كه جاهايي از ديگر يكي

 ايـن  هـاي  قسـمت  تمـام . اسـت  اسـتمي  هنـر  نمايشگاه خود سه  به يك هر زادگان امام و امامان آرامگاه و

 و درون و سـتون  كـف  و سـتون  سـر  سـتون   كف  سقف  تا گرفته  بيرون و درون و ديوار و در از آرامگاه 

 انواع به آراسته... ضريح و ها حجره و ها غرفه و ها ايوان و ها بام پشت و صحن كف و گلدسته و گنبد بيرون

 ــ  باشد صحرا يا كوه دل در اگر حتي ـ بزرگ مردان آرامگاه يا زاده  امام و امام كدام بارگاه و حرم. است هنر

 نباشد؟ استمي هنر گاه جلوه كه يافت توان مي را

 ي نسـخه  كدام. است مقدس و ديني هاي كتاب بويژه ها  كتاب انواع آغوشند ه  دين و هنر كه جايي سومين

 قبل و آخر و دوم و اول ي صيحه جلد  پشت كه نگريست آن در دقّت به و گرفت دست به توان مي را قرآن

 نوشـتن  آيـا  باشـد؟  بهـره  بي هنر از آن هاي صيحه هاي حاشيه و آيا  انتهاي و ابتدا سوره  هر اول و آخر از

 حـديثي   هـاي  كتـاب  اسـت  قـرار  همين از نيست؟ هنر نيكو و دلربا صداي با آن قرائت يا زيبا  خط با قرآن

 آراسـتگي  از ديني هاي كتاب و قرآن نگهداري مخصوص ي صندوقچه يا قرآن  رحل كدام... و تاريخي ادبي 

 .يافت هنر از خالي توان مي را تسبيح و مهر حتي و جانماز و سجاده كدام يا است؟ بهره بي هنر انواع به

 دعاهـا   قـرآن   خوانـدن  در آيـا . اسـت  مـذهبي  مراس  و ها نيايش ها  آيين هنر  و دين تتقي جاي چهارمين

 دقّت به اگر آميزد؟ نمي ه  در ديني مراس  و دين با موسيقي هنر بزرگان  بر گري نوحه و ها تعزيه ها  مداحي
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 شده كنده و برجسته ـ سازي مجسمه تذهيب  نقاشي  چون را؛ هنر انواع آيا بنگري   عزاداري ي دسته يك در

 و جانـدار  تصـويرهاي  و هـا  پـرچ   و ها پارچه از بيني ؟ نمي ه  با يكجا... و آواز موسيقي  نگارگري خط  ـ

 و تزيينـا   تا خوانان  نوحه و مداحان آواز و موزيك و طبل تا گرفته  آنها بر بسته نقش هاي نوشته و جان بي

 همه و همه آيا... و ها لباس و زنجيرها خُودها  و ها زره سپرها  شمشيرها  ها  كتل ها  عل  روي كه هايي آرايه

 اوج آيـا  اسـت؟  هنـر  از خـالي  مراسـ   اين بخش كدام نيست؟ دين و هنر آغوشي ه  محل و هنر گاه جلوه

 نيست؟ همراه خوان نوحه و مداح هنر اوج با عزاداران ي گريه اوج و عزاداري مراس 

 نـوع  چنـد  از كه يافت توان مي را بزرگان وفيا  و مواليد بزرگداشت مراس  و زني نقاره خواني  تعزيه كدام

 آنهـا  پيـدايش  سبب ديني هاي آيين و ها كتاب مراس   كه برشماري  را هنرهايي بخواهي  اگر. باشد خالي هنر

 .بنويسي  جداگانه كتابي بايستي شده 

 پـا  زيـر  فرش از. است خالي هنر از ا  زندگي كجاي ببين بنگر  اطرافت به اي لحظه گرامي  ي خواننده شما

 تـا  دادي  تكيه آن بر كه اي پشتي از منزل  سقف تا خانه در از آبخوري  ليوان يا غذاخوري  ظرف تا گرفته 

 در تـا  داري دسـت  به كه كتابي از جانماز   و سجاده و مهر تا روانداز و متفه از كني  مي تن به كه پيراهني

 انگيـز  دل و زيبـا  هنرمنـدان   كيميـاگر  دست با همه  و همه... و اتاقت سقف و كف و تخته و تير و پنجره و

 آن بـا  را... يـا  نقاشي  و سازي مجسمه حرمت يا كراهت  حك  آن با كه خط آن و كتاب آن حتي. است شده

 !است مند بهره هنر از نويسي  مي

 ببر  بهره هنر از. مياالي گناه با را خود هنر اما باش  هنرمند. نيست دعوايي دين با را هنر كه برآور فرياد پ 

 !مكن گناه ولي

 :ها نوشت  پي

 .13 ي آيه سبأ  ي سوره. 1

  1 ج فارسـي  ي ترجمـه   «مكـه  اخبار» ازرقي  ؛ 341 ص  2 ج طبري تاريخ ؛26 و 25 ص االصنام كلبي . 2

( درخـت  سه) درختاني بتخانه كنار در. داشت بزرگ اي بتخانه حرم  ديگر بتان چون عزي بت. 79 و 78 ص

 .بريدند را آنها( ص)پيامبر فرمان به و شد مي پرستش كه بود
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 (.نخلة بطن در عزي بت) همان . 3

 .111 ص  2 ج خلدون ابن تاريخ ؛ 141 ص  2 ج التاريخ في الكامل ؛125 و 124 ص  3 ج طبري تاريخ. 4

 .همان. 5

 .همان. 6

 .214 و 213 ص  41 ج بحاراألنوار ؛71 ص اليضايل كتاب  «شاذان بن جبريل. »7

 .147ـ139 ص  3 ج طبري تاريخ. 8

 .231 ص  6 ج كنزالعمّال ؛145 ص  2 ج حنبل احمدبن مسند. 9

 سـنن  ؛361 ص  1 ج احمـد  مسـند  ؛161 ص  2 ج مسـل   صحيح ؛41 و 41 ص  3 ج بخاري صحيح. 11

 .271 ص  7 ج بيهقي

 ج بحـاراالنوار  ؛375 ص  1 ج احمد مسند ؛161 ص  3 ج مسل  صحيح ؛64 ص  4 ج بخاري صحيح. 11

 .245 ص  83

 .69و68 ص  2 ج االداريّه التراتيب ؛511 ص  2 ج النبتء اعتم سير ؛11 ص  7 ج سعد ابن طبقا . 12

 .413 ص  3 ج النبتء اعتم سير ؛178 ص  1 ج القابة اسد ؛18 ص  7 ج سعد ابن طبقا . 13

 .67 ص  2 ج اإلداريّة التراتيب  188 ص  3 ج جلدي  8 طبري تاريخ. 14

 .67 ص  2 ج اإلداريّه التراتيب. 15

 .67 ص  2ج همان. 16

 .67 ص  2 ج همان. 17

 .211 ص  6 ج سعد ابن طبقا  ؛69 ص  2 ج همان. 18

 .69 ص  2 ج االداريّة التراتيب ؛139 ص  6 ج سعد ابن طبقا . 19
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 .69 ص 2 ج االدارية التراتيب ؛311 ص  6 ج سعد ابن طبقا . 21

 .99 ص  7 ج سعد ابن طبقا . 21

 .68 ص  2 ج االداريّة  التراتيب. 22

 .68 ص  2 ج همان. 23

 .323 ص 3 ج الشيعة وسايل ؛91 ص االختق مكارم ؛211 و 62 ص  2 ج ؛46 ص  1 ج كافي. 24

 كتـاب   34 ص «الصـالحين  منهـاج  علـي  التعليقه» تبريزي ؛169 ص  1 ج «محرمه مكاسب» خميني امام. 25

 مجسـمه ( حرمـت  عدم) ساخت جواز به تبريزي. را ايشان عمليه ي رساله كنيد نگاه نيز. 16 ي مسأله التجارة

 .است داده فتوا

 بحار ؛253 ص  3 ج األحكام  تهذيب ؛321 ص  2 ج الشرايع علل ؛153 ص  1 ج اليقيه  يحضره ال من. 26

 .353 ص  76 ج االنوار

 .325 ص  3 ج البلدان معج  ؛111 ص  12 ج «البتغه نهج شرح» الحديد ابي ابن. 27

 .67 ص بخارا تاريخ. 28

 .248 ص  3 ج البلدان معج  ؛624 ص «البلدان كتاب» فقيه ابن ؛217 ص  3 ج التاريخ في الكامل. 29

  1 ج احمـد  مسـند  ؛161 ص  3 ج مسل  صحيح ؛65و64 ص 4 ج و 41و41 ص  3 ج بخاري صحيح. 31

 .216 ص  4 ج نسايي سنن ؛375 و 361 353 321 ص

 .361 ص  47 ج األنوار بحار ؛116 و 115  114  97 ص األختق مكارم ؛443 ص  6 ج كافي. 31

 ؛292و289 ص  46 ج األنـوار  بحـار   115 ص االختق مكارم  517 ص محاسن  446 ص  6 ج كافي. 32

 .171 ص 5 ج و 586 ص 3 ج الشيعه وسايل

 .96 و 95 ص  1 ج القرآن فقه في كنزالعرفان ؛351 ص  11 ج األنوار  بحار ؛98 ص االختق مكارم. 33

 .76 ص «االستمي العصر في االيرانية اليون» حسن محمد زكي . 34
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 هنرهاي و استم ي مقاله  217 ص  74 بهار 28 ي شماره هنر ي فصلنامه ؛21ـ4 آيا  خروج سير توار . 35

 . تجسّمي

 ص اسـتم  تمـدن  تاريخ ؛92-91 ص  1 ج الحيوان حياة ؛471-467 ص «المساوي و المحاسن» بيهقي. 36

 .113و112

 .تصوير بحث اول  فصل «االستمي العصر في االيرانية اليون» حسن محمد زكي : كنيد نگاه. 37

 .7و6 آيا  علق ي سوره. 38
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