
حسین مهدلو

در پــی انتصــاب حجت االســالم والمســلمین ســید محمدحســین 
نواب به ِســمت مشــاور رئیس فرهنگســتان هنر، و با توجه به پاره ای 
از وظایــف مهــم اساســنامه ای ایــن فرهنگســتان، مبنــی بــر همــکاری 
ــا حوزه هــای علمیــه در سیاســت گذاری مبانــی فقــه و  و مشــارکت ب
ــا  ــاه ب کوت ــی  گفت و گوی ــالمی،  ــای اس ــوزه هنره ــش در ح ــر و پژوه هن

کــه در ادامــه می خوانیــد. ایشــان انجــام دادیــم 

 ▪

ایــن  در  نــواب  محمدحســین  ســید  والمســلمین  حجت االســالم 
خصــوص  در  فرهنگســتان  برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  گفت وگــو 
حوزه هــای  بــا  ارتبــاط  همچنیــن  و  هنــر  و  فقــه  سیاســت گذاری 
گفت وگوهــای جــّدی و رودررو  گفــت: فراهــم آوردن فضــای  علمیــه 
میــان عالمــان دیــن و هنرمنــدان از اولویت هــای فرهنگســتان هنــر 

اســت.

جمهــوری  حکومــت  کــرد:  اظهــار  هنــر  بــا  فقــه  ارتبــاط  دربــاره  او 
و  دارد  پررنــگ  نقشــی  آن  در  فقــه  کــه  اســت  اســالمی، حکومتــی 
حضــرت امــام خمینــی، به عنــوان فقیهــی بــزرگ و مرجــع شــیعیان، 
کــه بایدهــا و نبایدهــای آن را فقــه مشــخص  حکومتــی بنــا نهــاد 

. می کنــد

مشــاور رئیــس فرهنگســتان هنــر در همیــن زمینــه ادامــه داد: اصــواًل 
فقــه بــرای تمــام شــئون انســانی حکــم دارد و تمامــی آنهــا در یکــی 
ــرار  ــاح ق ــروه و مب ــتحب، مک ــرام، مس ــالل، ح ــه ح ــکام پنج گان از اح
می گیــرد. هنــر هــم به عنــوان یکــی از شــئون انســانی از ایــن احــکام 

گفت گو با سید محمدحسین نواب، مشاور رئیس فرهنگستان هنر  

خلق اثر هنری از عبادات محسوب می شود 

کــه خلــق می شــود یکــی از ایــن  جــدا نیســت و هــر اثــر هنــری ای هــم 
پنــج حکــم را بــه خــود می گیــرد. نــگاه علمــا در ایــن حــوزه بــا هــم 
کرده انــد و بحــث  متفــاوت اســت. بعضــی عرصــه ای محدودتــر بــاز 
را راجــع  بــه حــالل و حــرام بــودن در هنــر می داننــد و بعضــی هــم 
کار مســتحب  کــِف هنــر  گشــوده اند و معتقدنــد  فضــای بیشــتری 
اســت و خلــق اثــر هنــری، در بســیاری از موارد، از عبادات محســوب 

می شــود و مســتحب اســت.
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رئیــس مؤسســه آمــوزش عالــی هنــر و اندیشــه اســالمی چگونگــی فهــم 
روایــات را، از جملــه اینکــه چه موســیقی ای حالل و چه موســیقی ای 
حــرام اســت، علــت وجــود نظرهــای متفــاوت در احــکام اســالمی 
ــد؛  ــا اخــالق دارن گفــت: بســیاری از ایــن احــکام رابطــه ب دانســت و 
کــه در روایــات آمــده باشــد و  کراهتــی نیســت  کراهتشــان  یعنــی الزامــًا 
کــه از لحــاظ اخالقــی خیلــی مناســب شــأن و جایــگاه  بــه ایــن دلیــل 
انســانی نیســتند، مکــروه شــمرده شــده اند. از طرفــی هــم بســیاری از 
کــه طبیعتــًا  کــه در پیشــبرد اخالقــی انســان مفیدنــد  هنرهــا هســتند 

آنهــا مســتحب شــمرده می شــوند.

گفــت: تــا  او بــا بیــان اینکــه فقــه و هنــر رابطــه ای وســیع بــا هــم دارنــد، 
کــه بســیاری از هنرمنــدان مــا اهل  قبــل از دوران قاجــار این گونــه بــوده 
ــی در  ــد. خوش نویس ــد بوده ان ــا هنرمن ــه م ــل فق ــی اه ــد؛ یعن ــه بودن فق
کــرده و بســیاری از هنرهــای ســنتی مــا  مــدراس علمیــه رشــد پیــدا 
کرده انــد؛ به عنــوان مثــال  در بســتر دیــن زاییــده شــده و رشــد پیــدا 
موســیقی بــا قرائــت قــرآن و مداحی هــای اهــل بیــت )علیهم الســالم( 
کــه ارتبــاط مســتقیم بــا واقعــه  کــرده اســت، یــا تعزیــه  رشــد پیــدا 
کــه فقــه و هنــر متضــاد هــم  عاشــورا داشــته اســت. این گونــه نیســت 
کــی دارنــد، ولــی در بســیاری  باشــند، البتــه جاهایــی نقــاط اصطکا

کــرده اســت. گســترده تر بــرای هنــر فراهــم  مــوارد فقــه مجالــی 

ســید محمدحســین نــواب فقــه هنــر را فقــط یکــی از مباحــث نظــری 
گفــت: مســئله اســالم و هنــر چهارراهــی  کــرد و  حــوزه هنــر عنــوان 
کــه باعــث به وجودآمــدن مفهــوم )کانســپت(  بســیار وســیع اســت 
دنیــا  در  امــروز  اســالمی  هنــر  مفهــوم  اســت.  شــده  اســالمی  هنــر 
کســی در ایــن اصطــالح تشــکیک  مفهومــی پذیرفته شــده اســت و 
بــا  هنــر  می گیــرد،  »اســالمی«  پســوند  »هنــر«  کلمــه  وقتــی  نــدارد. 
مطالعــات اســالمی نیــز تقاطــع پیــدا می کنــد. حوزه هــای علمیــه 
آنهــا خــارج  از بطــن  کــه اسالم شناســی  به عنــوان ظرفیتــی جــّدی 
شــده، طبیعتــًا می تواننــد در پیشــبرد مســائل نظــری هنــر اســالمی 
اســالمی،  هنــر  و  هنــر، جامعه شناســی  فقــه  مثــل  در بخش هایــی 

کننــد. روان شناســی و هنــر اســالمی، نقشــی بســزا ایفــا 

گفــت: تصــور  او در خصــوص ظرفیــت پژوهشــی حوزه هــای علمیــه 
کــه در علــوم انســانی در قــم  کــه ظرفیــت فعلــی  بنــده ایــن اســت 

پژوهشــی  ظرفیــت  از  دارد.  هنــر  بــا  مهــم  تقاطعــی  آمــده  به وجــود 
مســائل  از  بســیاری  و  کــرد  اســتفاده  می تــوان  علمیــه  حوزه هــای 
گذاشــت.  نظــرِی هنــر را در قــم و در حوزه هــای علمیــه بــه بحــث 
در  انســانی  علــوم  دانشــکده های  در  هنــر  نظــرِی  مباحــث  اصــواًل 
دانشــگاه ها بررســی می شــود و االن هــم حــوزه علمیــه قــم یکــی از 
کــز مهــم علــوم انســانی به شــمار می آیــد و ظرفیــت بســیاری دارد.  مرا
کارهــای بزرگــی شــده و  به طــور مشــخص راجــع بــه فقــه هنــر، در قــم 
ــاره راه را از ابتــدا نرفــت.  کــرد و دوب ــد از ایــن تجربیــات اســتفاده  بای
حــدود شــش ســال قبــل، مقــام معظــم رهبــری خواســته ای جــّدی 
کــه مقدمــات ایــن  بــرای بازنگــری فقهــی بــه مســائل هنــر داشــتند 
کار چــون بازنگــری اســت، هنــوز انجــام  کار انجــام شــده، ولــی اصــل 
نشــده اســت. ظرفیــت بزرگــی مثــل دفتــر تبلیغــات در حــوزه هســت 

کار را انجــام دهــد. کــه می توانــد ایــن 

ــز هنــری  ــر را مهم تریــن مرک ایــن محقــق و پژوهشــگْر فرهنگســتان هن
گفــت: فرهنگســتان ایــن امــکان را می توانــد فراهــم  کشــور دانســت و 
گفت وگوهایــی خطیــر میــان عالمــان دیــن و هنرشناســان  کــه  کنــد 
اوقــات  از  بســیاری  گفت وگوهــا  ایــن  گیــرد.  شــکل  هنرمنــدان  و 
گذشــته اســت،  گفت وگوهــای جــّدی نبــوده و بــه تعارفــات اولیــه 
مرکــز  بیــاورد، می شــود  فراهــم  را  فضــا  ایــن  فرهنگســتان  گــر  ا ولــی 
بیــن  دنیــا،  بــرای  بلکــه  ایــران،  بــرای  نه تنهــا  مهمــی  گفت وگــوی 
مشــاور  به عنــوان  هــم،  بنــده  و  باشــد  هنرمنــدان  و  دیــن  عالمــان 
کــه ایــن  رئیــس فرهنگســتان هنــر، یکــی از برنامه هایــم ایــن اســت 
ــن  ــان دی ــدان و عالم ــه هنرمن ک ــم  کن ــاد  ــی را ایج گفت وگوی ــای  فض
اصــل  ســر  بــر  تعــارف،  بــی  و  شــفاف  و،  بنشــینند  هــم  ی  روبــه رو

مطالــب بــه نتیجــه برســند.

کوتــاه از اقدامــات جدیــد فرهنگســتان  گفت وگــوی  او در پایــان ایــن 
کــه  ایــن علــت  بــه  گفــت:  کشــور  در حــوزه سیاســت گذاری هنــر 
نظــر  در  اســت،  هنــر  فقــه  از  تابعــی  سیاســت گذاری ها  از  بخشــی 
همچنیــن  و  انقــالب  از  بعــد  و  قبــل  سیاســت گذاری های  یــم  دار
تــا  کنیــم  مطالعــه  متفــاوت،  روشــی  بــا  را،  دنیــا  کشــورهای  دیگــر 
بــردارد و مشــاوری  تــازه  گام هایــی  إن شــاءاهلل فرهنگســتان بتوانــد 
جــّدی بــرای نهادهــای سیاســت گذار هنــری ازجملــه شــورای عالــی 

انقــالب فرهنگــی و مجلــس شــورای اســالمی باشــد.


