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چکیده

محور پژوهش در این مقاله ،پیجویی و بررسی نقش «فق ِه موجود» در عرصه تقنین هنري،
با مالحظه هنر و مصادیق آن در حوزه حکومت ،میباشد .حل مسئله فوق ،فارغ از بایستههاي
مواجهه فقها با «عنوانِ هنر و مصادیق آن» در عرصه خرد و کالن در عصر حاضر ،انجام گرفته
است .نویسنده با طرح و تبیین «نقشِ فقه» در فرایند قانونگذاري در حقوق اسالمی و تعیین
شاخص کیفی ارزیابی ،تالش کرده است با روش توصیفی ـ تحلیلی؛ تصویر قابل قبولی از کیفیت
حضور و نقشآفرینی فقه در فرآیند سیاستگذاري و قانونگذاري هنر ،ارائه نماید که حیثیتی
کامالً نوین دارد .پاسخ نهایی مسئله با تکیه بر شاخصهاي کیفی تعیین شده و ارزیابی نسبت فقه
با قوانین موجود در رشتههاي مختلف هنري ،بدست آمده است .اهمیت و ضرورت پاسخ به
مسئله ،گذشته از معرفتزایی اکنون آن ،خود را درآیندهپژوهی فقه هنر آشکار میسازد؛ به ویژه
آندسته که با هدف احصاء و تبیین آسیبهاي فقه موجود و همچنین بایستههاي آن در نسبت با
قوانین ،نگاشته شدهاند.
کلید واژهها :هنر ،فقه موجود ،قوانین ،مقررات ،نقشآفرینی فقه.
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مقدمه

این مقاله براي مخاطبین متخصص نگاشته میشود ،لذا به شرح مفصّل مفردات و اصطالحات
نیازي نیست .با این وجود جهت جلوگیري از جابهجایی احتمالی مرزهاي معنایی و تأکید بر
ص مستعمل در این جستار؛ تعریف بسیار مختصري از
جاي گذاري آگاهانه واژگان عام و خا ِ
واژگان مستعمل خواهیم داشت .واژۀ «فقه» در سه اصطالح عام ،خاص و اخص مورد استفاده
قرار گرفته است؛ مفروض در حل مسئله پژوهش ،اصطالح اخیر – اخص – آن است؛ «فهم عمیق

دربارۀ احکام شرعیِ فرعی 1که از قرن دوم به بعد مصطلح شده و گاه با عنوان فقه اصغر یا فقه
االحکام از آن یاد میشود» (توکلی.)50 :1384 ،
فقه از مقولۀ علم و انکشاف است که به بُعد اثباتی حکم خدا و وحی تعلق میگیرد و شریعت

از مقولۀ واقع و مُنکشف است و به جنبۀ ثبوتی ،واقعی و نفساالمري – در اصول و فروع یا هر

دو – اشاره دارد .تالش فقیه جهت دستیابی به واقع و به اصطالح گزارههاي وحیانی «شریعت»
است؛ از اینرو «میتوان فقه را نتیجه فهم عمیق از شریعت دانست» (همان .)54 :زیرا فقه حاصل
«قضایایی است که به انگیزه استخراج شریعت از مستندات آن و بواسطه تالش مجتهد» صورت
میگیرد (ر.ک :علیدوست .)224 :1388 ،الزم به ذکر است که گاهی از اصطالح «فقه سنتی»

در نوشتار استفاده شده است که مقصود فقه موجود با موضو ِع فعلِ مکلّف خُرد – و نه فعل

حکومتی – است.

واژۀ «حقوق» دو استعمال مشهور دارد .در استعمال اول ،اشاره به معناي مفرد آن یعنی «حق»

2

ق
شده است؛ یعنی فرد امتیازاتی در اجتماع دارد که تحت عنوان حقوق از آن یاد میکنیم؛ ح ِ
ق آسایش و غیره (مدنی .)11/1 :1369 ،استعمال دوم ،اشاره به «قوانین و
آزادي ،حقِ حیات ،ح ِ
قواعد الزام آور» 3در اجتماع دارد؛ یعنی قوانین الزامآورِ حکومت بر زندگی اجتماعی انسان که
دولت ،اجراي آن را تضمین میکند (ر.ک :کاتوزیان .)666/1 :1377 ،در این پژوهش معناي
دوم ،مالک قرار گرفته است.
در خصوص موضوع ،پیشینۀ مستقیم که عیناً حاکی از پاسخ به مسئله مقاله باشد ،وجود
ندارد .نویسنده تالش داشته است که مقدمات پاسخ به مسئله پژوهش را با بررسی مختصر از
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کیفیت نقش آفرینی فقه در کلیت نظام تقنین کشور آغاز کند .سپس با بررسی و تعیین شاخص
تجزیه و تحلیل اطالعات ،الگویی از نقشآفرینی فقه موجود در عرصه قانونگذاري ارائه نموده
است .در ادامه با گردآوري و گزارش مختصري از قوانین و مقررات عرصه هنر ،الگوي بدست
آمده را با قوانین یاد شده ،منطبق کرده و سپس با ارزیابی آن به پاسخ نهایی ،دست یافته است.
نقش فقه در فرآيند قانونگذاري

در قانون اساسی قید رعایت موازین اسالمی و شرعی ،به بیان صریح و غیر صریح در فرآیند
قانونگذاري و مدیریت سیاسی کشور تکرار و تاکید شده است .بنابراین «فقه موجود» به عنوانِ
ص مشروعیت نظا ِم حقوقی ،در مقام عمل و در حوزه حکومت ،میتواند نقشآفرین باشد.
شاخ ِ
به عبارت دقیقتر ،بایستی فقه ،قدر متیقّنی از ظرفیتهاي الزم جهت تعامل با قانون را داشته باشد
که در جریان تقنین و سیاستگذاري ،نقش خود را ضمانت کند.
در این قسمت و در ضمن دو بند که اولین آن جنبه مقدماتی دارد به تشریح کیفیت دخالت
فقه در قانونگذاري خواهیم پرداخت.
الف) در تعامل میان فقه و قانون باید میان موضوعات ،تفاوت قائل شد.
برخی از موضوعات به طور سنتی در فقه مطرح شده و فقیهان طی قرنها به استخراج حکم
آنها پرداخته و با تفریع فروع ،تمامی آنچه را که یک قانونگذار بدانها نیاز دارد در منابع فقه
تدوین کردهاند .اینگونه موضوعات در روابط اجتماعی بدون تغییر باقی میمانند که مقررات
مربوط به احوال شخصیه مانند نکاح ،طالق ،ارث و وصیت عمدتاً از این سنخ هستند (ر.ک:
وحدتی شبیري161 :1391 ،ـ.)165
دستهاي دیگر از موضوعات اصوالً سابقه طرح در فقه سنتی ندارند؛ به لحاظ آنکه
موضوعاتی نوپیدا بوده و در صدر اسالم وجود نداشتهاند .از اینرو بدیهی است حکم آنها از
سوي پیشوایان معصوم صادر نشده باشد؛ مانند مقررات مربوط به تابعیت و اقامتگاه که امروزه به
شدت مورد توجه ملتها است (ر.ک :همان).
بخش سوم موضوعاتی است که سابقه طرح در فقه سنتی داشته و فقهاي عظام در طول قرنها
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این موضوعات را در منابع و متون فقهی مطرح ساخته و احکام آنها را استخراج کردهاند؛ ولی
این موضوع در روابط پیچیده اجتماع شکل دیگر به خود گرفته و گاه به طور کلی دچار«تبدل
عنوان» شده ند و گاه قیودات متعددي به عنوان بار شده است .به عنوان نمونه؛ «حواله» یکی از
ابواب فقهی است و فروع آن در منابع سنتی آمده ولی امروزه اسناد تجاري – مثل چک ،سفته،

برات – شکلها ي خاصی از حواله است که احکامی متفاوت به خود گرفته است که با آنچه

در فقه سنتی داشته ،متمایز میشود .مقررات مربوط به «ورشکستگی به تقصیر» که در کتاب
افالس از کتب فقهی نیز آمده و در قانون تجارت مطرح شده است و همچنین رابطه کارگر و
کارفرما که در فقه سنتی تحت عنوان اجاره اشخاص طرح شده است؛ نمونههاي دیگري از این
سنخ موضوعات هستند (همان).
در این دسته از موضوعات ،تعامل فقه و قانون از ظرافت خاصی برخوردار است و اِعمال
احکام فقهی بدون در نظر گرفتن مقتضیات روز ،حکومت را با دشواريهاي فراوان مواجه و فقه
اسالمی را متهم به عدم کارایی میسازد (ر.ک :همان) .این دسته از موضوعات ،از حیثیتی «متغیر»
برخوردار میباشند و البته «عدم وضع حکم ثابت براي موضوعات متغیر ،نقصان شریعت تلقی
نمیشود بلکه اگر غیر از این بود ،باعث نقصان شریعت محسوب میشد؛ چرا که موضوعات
متغیر اصوالً قابلیت برخورداري از حکم ثابت را ندارند.
از سوي دیگر نمی توان موضوعات متغیّر را بدون حکم رها کرد؛ لذا بهترین کار آن است
که وضع حکم در مورد آنها بر اساس مصالح و مقتضیات اعصار به «ولی امر» سپرده شود .در
وضع حکم براي چنین موضوعاتی ،ولی امر مصالحی را باید مورد توجه قرار دهد که مبناي
شرعی داشته یا مورد پذیرش شرع باشند .بنابراین حکمی که بدین ترتیب براي این موضوعات
وضع میگردد ،باید با دیگر احکام شرعی «مغایرتی» نداشته باشد؛ یعنی عدم مغایرت آن با سایر
احکام شرع ،احراز شود .لکن بدیهی است که «مطابقت» این حکم با احکام شرعی الزم نیست؛
زیرا چنان که گفته شد اصوالً موضوعات متغیر ،فاقد حکم ثابت شرعی هستند» (ارسطا:1391 ،
.)695
ب) نقش فقه در فرآیند قانونگذاري  :فروض قابل تصور در نگاه کالن.
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هر گونه صحبت از حضور فقه در قوانین هنر ،بر مبناي پذیرش این فرض بنیادین است که
نسبت مشخصی میان «فقه و حقوق» برقرار است .زیرا صحبت از «قانون» ما را به سوي حقوق
میکشاند و ثانیاً صحبت از کیفیت حضور فقه در قوانین هنر ،حاکی از پذیرش ارتباط معیّن میان
ال نیازمند
فقه و حقوق است .واکاوي این نسبت ،در مقتضاي محدود این مقاله نیست؛ زیرا او ً
بررسی نسبت فقه با معناي عام از حقوق است که شاملِ جهات اختصاصی از قبیل روش ،منابع و
استنتاجات و جهات اشتراک از قبیل موضوع ،احکام از حیث اهداف و مسائل است (ر.ک:
صرامی179 ،56 :1391 ،ـ249 ،180ـ 318 ،250و  .)340ثانیاً نیازمند یک بررسی دیگر در

خصوص نسبت فقه با حقوق به معناي خاص آن – حقوق اسالمی – است (ر.ک:

وحدتیشبیري 161 :1391 ،و صرامی .)197 :1391 ،بر این اساس نویسنده جهت حلِ مسئله «نوع
و کیفیت نقشآفرینی فقه در قوانین هنري» نه مقدمات فوقالذکر ،بلکه تنها «نقش فقه در فرایند
ی مستقیم به طور مختصر مورد پیجویی و بررسی قرار
قانونگذاري» را به عنوان مقدمه پیشین ِ
داده است.
نقش مبنایی :در حوزههایی که قانونگذار مستقیماً حکم را از فقه میگیرد و به صورت
قانون مدوّن در اختیار مجریان قرار میدهد ،نقش مبنایی فقه خود را آشکار میسازد .به نظر
میرسد بخش عمدهاي از احوال شخصیه از این قبیل است (ر.ک :دانش پژوه89 :1389 ،ـ.)90
با توجه به توضیحی که در دستهبندي موضوعات ارائه شد ،فقه در موضوعاتی از قبیل نکاح،
طالق ،ارث ،وصیت که به طور سنتی در «ابواب مختلف فقه» مطرح شده و فقیهان از قدیم االیام
به استخراج حکم آنها پرداختهاند ،نقش مبنایی ایفا کرده است .نقش قانون چیست؟ قانون به مثابه
ظرفی است که مظروف آن «حکم فقهی» است اما در قالب ادبیات قانونی ،تدوین و توسط
قانونگذار مصوب شده است .بسیاري از مصوبات مجلس ،مانند اکثر مواد مدنی و قانون مجازات
اسالمی که دقیقاً برگرفته از «فتاواي فقهاي شیعه» است ،نشان دهنده نقش مبنایی فقه میباشد.
مجلس شوراي اسالمی به عنوان نهاد قانونگذار در مواجهه با احکام فقهی ،دو کارکرد
دارد:
«شکل قانونی دادن به مسائل و احکام فقهی :از آنجا که یک مسئله فقهی در عبارات فقهاء
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با تعبیرات گوناگون مطرح شده ،الزم است که از آن میان ،گویاترین تعبیر انتخاب شده و به
زبان فارسی روان ،گویا و فاخر ،ترجمه و در قانون آورده شود« .متن قانون مدنی» را میتوان از
نمونههاي موفق این مورد دانست.
تفریع احکام کلی و ذکر مصادیق احکام ،طبق احتیاجات روز :به عنوان مثال میتوان به
تبصره ماده  1130قانون مدنی اشاره کرد که براي عسر و حرج زوجه ،مصادیقی را نام برده است»
(ارسطا701 :1391 ،ـ.)702
نکتۀ تکمیلی این است که «چنانچه فقیه ،فقه را به صورت نظاممند بنگرد و موضوع را در
شرایط پیچیده روز و از کانال اجتهاد سازهوار و کالن مورد توجه قرار دهد ،در اینصورت
خروجی چنین فقهی میتواند در تعامل با قانون ،نقش مبنایی ایفا نماید» (وحدتی شبیري:1391 ،
166ـ .)167اگر چنین فقهی محقق باشد در این صورت موضوعاتی که سابقه طرح در فقه را
دارند ،اما ماهیّت متغیّر داشته و مدام هویتهاي جدیدي مییابند نیز داراي احکامی خواهند بود
که در فرایند قانونگذاري ،نقش مبنایی ایفا کنند؛ مانند اسناد تجاري ،شرکت سهامی و روابط
کارگر و کارفرما .در فقه موجود که فقه خُرد است چنین امکانی مهیّا نیست.
نقش معیاري :قانونگذار 4در موضوعاتی که سابقه طرح در فقه را نداشته و جنبه نوپیدا دارد
مطابق مقتضیات روز اقدام به وضع قانون می کند .در این بخش ،چارچوب کلی فقه میتواند به
عنوان معیار مشروعیت قانون ،ایفاي نقش نماید (ر.ک :دانش پژوه89 :1389 ،ـ .)90بنابراین فقه
در این دسته از موضوعات « مسئولیت تعیین حد و مرزها را برعهده دارد و قانون در ضمن این
حدود بدون هیچ مانعی و با آزادي حرکت میکند و به هیچ قید و بندي ،جز همین حدود ،مقید
نمیشود؛ بنابراین از آن چارچوبها تجاوز نمیکند و آنها را خطوط قرمزي میداند که عبور از
آن جایز نیست» (ر.ک :مبلغی205 :1391 ،ـ.)206
الزم به ذکر است نقش فقه موجود در تدوین قانون براي موضوعاتی که سابقه طرح در فقه
را داشته اما واجد حیثیتی متغیر هستند« ،معیاري» است (ر.ک :وحدتی شبیري.)167 :1391 ،
مقررات مربوط به عبور و مرور ،حمل و نقل ،کشاورزي و صنعت ،ثبت احوال و ثبت اسناد،
صادرات و واردات کاال ،امور اداري ،نظام وظیفه ،آموزش و پرورش ،آموزش عالی ،بهداشت،
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نفت ،رسانهها ،امور هستهاي و ...از این قبیل میباشند.
نقش معیاري فقه در دو حوزه قوانین و مقررات مدیریتی به صورت مستقل از هم مد نظر
است.
کارکرد معیاري فقه در جریان قانونگذاري کشور در دایره موضوعاتی که پیشتر اشاره شد،
در ضمن تعامل مهمترین نهادهاي متولی قانونگذاري به وضوح نمایان میشود.
مجلس شوراي اسالمی :یکی از محورهاي مصوّبات مجلس «برنامهریزي براي حسن اجراي
احکام الهی» میباشد که ظهور و بروز محور یاد شده به دو شکل قابل مشاهده است.
سیاستگذاري و برنامهریزي به منظور انجام مقدمات الزم براي حسن اجراي واجبات و
ترک محرمات؛ مانند اقدامات قانون در جهت جلوگیري از وقوع جرم و نیز قانون تأسیس وزارت
ورزش و جوانان و قوانین مربوط به عبور و مرور (ر.ک :ارسطا701 :1391 ،ـ.)703
وضع مقررات به منظور انتخاب بهترین شیوههاي اجرایی احکام شرع(.ر.ک :همان)
شوراي نگهبان :مصوبات مجلس در زمینه مذکور بدون تأیید شوراي نگهبان فاقد اعتبار
خواهد بود .شوراي نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین
اسالمی و قانون اساسی بررسی کند تا مصوبه مجلس ،صورت قانونی به خود گیرد.

5

مجمع تشخیص مصلحت :مطابق نصّ اصل  112قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ،یکی
از وظایف اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،حل اختالف بین مجلس شوراي اسالمی و
شوراي نگهبان است (ر.ک :همان.)705 :
حکم حکومتي ولي امر

احکام مستقیم :احکامی که به طور مستقیم در برخی از موضوعات از ولی امر مسلمین صادر
میشود خود به عنوان معیاري براي هر گونه قانونگذاري قلمداد شود .طبیعی است «وقتی که
یک فقیه جامعالشرائط اقدام به صدور حکم حکومتی میکند بر اساس فتاوي و دیدگاههاي
فقهی خود این کار را انجام می دهد .چنان که مرحوم میرزاي شیرازي بر همین اساس ،حکم
تحریم استعمال توتون و تنباکو را صادر کرد و یا امام خمینی در موارد متعددي چنین کرد»

  60مطالعات هنر و رسانه ،سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان 1398

(همان .)707 :بنابراین «حکم حاکم اسالمی ،حکم شرعی محسوب میگردد که اعتبار هر
مصوبهاي منوط به عدم مغایرت با آن است» (هدایت نیا.)59 :1381 ،
احکام غیر مستقیم :از دیدگاه برخی تمام احکام و قوانین مصوب در مجلس ،شوراي نگهبان
و مجمع تشخیص مصلحت نیز به طریق غیر مستقیم منتسب به ولی امر و در دایره احکام حکومتی
ولی امر قرار میگیرند:
«احکام حکومتی در میان قوانین موضوعه کشوري دایره وسیعی دارد به طوري که بسیاري
مصوبات مجلس شوراي اسالمی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول تعریف حکم
حکومتی میباشد .خصوصاً اگر توجه کنیم که طیف وسیعی از مصوبات مجلس در محدوده
موضوعات متغیري صادر میشوند که فاقد حکم ثابت شرعی میباشند ،آنگاه گستردگی حوزه
احکام حکومتی را بهتر درک میکنیم» (ارسطا.)707 :1391 ،
در مکانیزم فوق جایگاه تعریف شدهاي براي ارزیابی نقش معیاري فقه در «مصوبات شوراي
عالی انقالب فرهنگی» وجود ندارد .میتوان مشروعیت مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی
را اینگونه توجیه کرد.
اگر مصوبهاي از مصوبات شوراي عالی به دلیل اهمیت ویژه آن ،به تأیید مقام رهبري برسد،
در این صورت مصوبه فوق در دسته فرامین رهبري و احکام حکومتی قرار میگیرد و به همین
دلیل از جهت سلسله مراتب ،از قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمی باالتر خواهد بود (ر.ک:
اداره کل قوانین و مقررات کشور ،107/1 ،1372 ،به نقل از :هدایت نیا.)65 :1381 ،
یکی از اعضاي حقوق دانان شوراي نگهبان در مصاحبهاي اینگونه بیان کرده است که
«مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی مافوق قوانین مجلس نیست» و همچنین متذکر شده است
که « اگر رهبري بر روي یک مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی دست گذاشت ،شوراي
نگهبان اعالم میکند که چون این مصوبه مورد تأیید رهبري است و حکم حکومتی در مورد آن
صدق میکند ،هیچ نهادي از جمله مجلس حق نقض آن را ندارد» (ر.ک :همان).
حضور معیاري فقه در قلمرو قوانین و مقررات بر اساس برخی اصول قانون اساسی مطابق با
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی کلیه مقررههاي دولتی نباید با قوانین مصوب مجلس
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که مورد تایید شوراي نگهبان قرار گرفته است ،مخالفتی داشته باشد .هرگونه مخالفت احتمالی
مقررات با قانون مذکور به مثابه مخالفت با فقه خواهد بود.

مطابق با اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی؛ قضات موظف هستند که از اجراي تصویب-

نامهها و آئیننامههاي دولتی در صورت مخالفت با قوانین و مقررات اسالمی ،خودداري کنند.
بنابراین اجتهاد یا ارتکاز شرعی قضات نیز خود معیاري براي توقف جریان مصوبات مخالف با
شرع دولت یا نهادهاي زیر مجموعه آن میباشد.
حضور معیاري فقه در مواد دیوان عدالت ادراي ،نیز تضمین شده است .مفاد برخی از مواد
مصوب در دیوان ع دالت اداري تصریح بر ضرورت عدم مغایرت مقررات با قانون یا شرع را
دارد.

6

نقش تکمیلی :در بخشی از موضوعات مانند امور مربوط به «قضا» ممکن است که قانونی
وضع نشده باشد« .در موارد فقدان قانون ،قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر اسالمی یا
فتاواي معتبر حکم قضیه را بیابد» (ر.ک :دانش پژوه89 :1389 ،ـ .)90در این حالت حکم فقهی
به مثابه تکمیل خالء قانونی در نظام حقوقی عمل میکند.
نقش تفسیري :در این حالت اگر قانونی تاب تفسیرهاي مختلف را داشته باشد تنها تفسیر
موافق با موازین فقهی و اسالمی قابل قبول و معتبر خواهد بود (ر.ک :همان) .نقش تفسیري فقه،
حیثیت پسینی دارد؛ یعنی ابتدا قانونی وضع میشود و سپس در مقام اجرا دچار خوانشهاي
مختلف میشود که در این حالت کلیت فقه و نگرش حاکم بر آن به مثابه مفسّر وارد صحنه شده
و نقش خویش را ایفا میکند .در نظام جمهوري اسالمی ایران دو مرجع براي تفسیر قوانین تعیین
شده است.
مجلس شوراي اسالمی؛ مطابق با اصل 73قانون اساسی مجلس شوراي اسالمی مرجع رسمی
7

و قانونی براي تفسیر قانون عادي است.

شوراي نگهبان ،مطابق با اصل  98قانون اساسی ،تفسیر قانون اساسی بر عهده «شوراي
نگهبان» ،به عنوان قوه مؤسس ناظر ،گذاشته شده است که به نیابت و جانشینی از مجلسِ مؤسسِ
قانونگذار ،قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد (هاشمی.)303/2 :1375 ،
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جمعبندي مباحث فوق

فقه در قالب چهار نقشی که توضیح داده شد ،در پیکره نظام حقوقی کشور ما نقش آفرین
بوده و حضور خود را ضمانت کرده است .در این میان نقش «مبنایی فقه» و البته نقش «تکمیلی
و تفسیري» آن در مقیاس کم رنگی در نظام حقوقی کشور و متناسب با موضوعاتی که وجود
دارد ،محقق شده است؛ اما به نظر میرسد پر رنگترین نقش فقه در مجاري قانونگذاري کشور،
«حضور معیاري» آن است .مهمترین دلیل کارکردِ معیاري ،به ساختار فعلی «فقه موجود» باز
می گردد؛ چراکه فقه موجود با توجه به محوریت و موضوعیت مکلّف خُرد ،به استنباط احکام
می پردازد .در صورتی که فقه ما مسیر تکامل را پیموده و دایره مکلّف را به اجتماع یا حکومت
گسترش دهد و به تبع به استنباط نظاموار و ساختارمند احکام اجتماعی و حکومتی بپردازد؛ قطع ًا
«نقش مبنایی فقه» حضور بسیار پردامنه و فراگیر خواهد یافت .نتایج حاصل در این ارزیابی در
بخش بعد به عنوان «مقدمات مفروض» جهت تعیین شاخص و تعیین میزان حضور فقه در فرآیند
قانونگذاري یا قوانین موضوعه ،مورد استفاده قرار میگیرد.
تعیین نوع شاخص بر اساس موضوع و مسئله پژوهش

واژۀ «شاخص» 8یا معرِّف به معناي عام آن ،مفهوم یا عددي است که اندازه کمیت معینی را
مشخص مینماید (مانی .)9 :1354 ،شاخص در یک تعریف روشنتر و دقیقتر ،سنجهاي است

که بهواسطۀ آن بتوان کمیت ،کیفیت و تغییرات یا ثبوت یک موضوع را تشخیص داد و اندازه-
گیري کرد (ر.ک :شوراي فرهنگ عمومی کشور.)17 :1391 ،
البته تعاریف پیشگفته عمدتاً ناظر بر «شاخص کمّی» هستند که در سنجش موضوعات عینی
کاربرد دارد و زمانی کارآمد و نتیجه بخش است که یک «تعریف عملی» از موضوع مورد
سنجش وجود داشته باشد .هنگامی تعریف عملیاتی از موضوع الزم است که مفهوم یا متغیر مورد
نظر در فرآیند تعاریف اسمی ،تحلیلی و یا تجزیهاي به امورِ واقعِ قابلِ مشاهده برگردانیده نشده
باشد« .در فرآ یند تعریف عملیاتی ،متغیّرهاي مورد مطالعه از شکل انتزاعی و مفهومی ،خارج و
به شکل عملی ،تعریف میشود و از سطح تئوري – فرضیه ،به سطح عملیات مشاهده – آزمایش
میآید» (قراملکی.)350 :1385 ،
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با توجه به توصیف فوق ،اگر تعریف از موضوع« ،عملی» باشد آنگاه صفات توصیفی در
تعریف مذکور ،در حکم شاخصها یی خواهند بود که قابلیت سنجش را فراهم میسازند .به
عنوان نمونه ،براي توصیف واژه «فقیر» گفته میشود که وي کسی است که درآمد ماهانهاش
کمتر از سیصد هزار تومان باشد .در مثال فوق درآمد ماهانه کمتر از سیصد هزار تومان ،شاخص
توصیفی است .در نمونۀ دیگر« ،ممکن است اضطراب در یک مطالعه ،بر اساس پاسخهاي
آزمودنیها به پرسشنامه و یا ثبت میزان افزایش ضربان قلب و فشارخون آنها به صورت
عملیاتی تعریف شود» (همان).
حال سؤال این است که آیا میتوان مفهوم «فقه» را به واقع قابل مشاهده برگرداند یا اینکه

تعریفی عملیاتی از آن ارائه کرد تا از رهگذر یکی از این دو راه ،شاخصهاي عینی براي اندازه-
گیري را تهیه کرده و موفق به سنجش شد؟ به نظر میرسد ارائۀ یک تعریف عملیاتی از «فقه
موجود» که ناظر به عرصه حکومت و اجتماع باشد ،در حال حاضر امکانپذیر نیست .از اینرو
به تبع ارائۀ شاخصهاي عینی و کمّی براي سنجش حضور اجتماعی و حکومتی فقه نیز امکانپذیر
نخواهد بود .علت اصلی چنین محذوري عمدتاً به قلمرو موضوعی «فقه موجود» باز میگردد؛
زیرا تنها فعل مکلّفِ خُرد را مورد توجه قرار داده است ،هر چند در موارد بسیار اندک با حیثیت
اجتماعی نیز همراه شده باشد .حال که امروزه هدف از صدور احکام توسط فقیه اوالً و بالذات،
رفع تکلیف از فعل مکلّفین خرد است ،چگونه میتوان از حکم صادر شده ،یک تعریف عملیاتی
براي موضوعات اجتماعی و حکومتی ارائه کرد؟
به نظر میرسد زمانی میتوان از احکام صادر شده در فقه ،تعریفی عملیاتی در عرصه کالن

ارائه کرد که دایرۀ موضوعات فقه از حدود «حداقلی» موجود – که منحصر در حوزه فرد است

– خارج شده و دامنه خود را به عرصه اجتماع و حکومت بگستراند .احکامِ شئو ِن متنوع

موضوعات اجتماعی و حکومتی نه به صورت منفرد و فارغ از روابط و الیههاي بیرونی موضوع
بلکه باید در قالب فقه النظام و در نسبت و ارتباط با ابعاد این موضوعِ کالن ،تولید گردد.
با توجه به پاسخی که براي پرسش قبل دادیم ،پاسخ مسئلۀ چرایی عدم کارآمدي «شاخص

کمّی» نیز روشن خواهد شد .در واقع براي سنجش کمّی نیاز به تعریف عملی – و نه نظري –
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از مفاهیم پژوهش است .بعد از تعریف عملی ،نیازمند تعیین شاخصهاي عینی براي تعریف
عملی هستیم .طبیعی است که باید شاخصهاي یاد شده را در قالب پرسشنامههایی به جامعه
آماري تعیین شده و متشکل از مسئولین نهادها ،ارائه کرد .نتیجۀ پاسخ به پرسشنامههاي یاد شده،
میزان حضور فقه را در مقام عمل و در فرآیند سیاستگذاريها و مدیریت هنري کشور منعکس
خواهند کرد .طی چنین فرآیندي در سنجش حضور فقه در قوانین به دو دلیل قابلیت

«تحقیقپذیري» ندارد .اوالً روش فوق در عرصه حاکمیتی است و چنین پژوهشی – همانطور که

اشاره رفت – مشروط به وجود «فقه حکومتی» است در حالی که فقه موجود یک فقه فردمحور
بوده و احکام آن عمدتاً با لحاظ فعل فرد مکلّف ،صادر شده و میشود .ثانیاً تبیین کمّی از فقه –
یعنی تبیین ریاضیوار و مبتنی بر ارقام و دادههاي کمّی – نیازمند «تعریف عملی از فقه موجود»

است و چنین تعریفی از فقها وجود ندارد .البته نباید فراموش کرد که تعریف عملی با توجه به
ابواب متنوع فقه ،هم از حیث وسعت و هم از حیث ابهامات احتمالی ،فرآیند پر زحمت و
پردامنهاي است.
ممکن است اشکال شود اگر امکان تحقق اجتماعی و حکومتی فقه موجود به طور کلی
وجود نداشت ،نبایستی شاهد هیچ نوع ظهور اجتماعی و سیاسی براي فقه مذکور بودیم؛ در حالی
که در عرصه حکومتی و اجتماعی از همین ظرفیت «فقه فرد محور» استفاده شده است .لذا سوال
این است که آیا نمیتوان براي سنجش کمّی حضور «فقه موجود» ،نحوهاي از تعریف عملی را
ارائه و اقدام به اندازهگیري کرد؟
نباید از نظر دور داشت که حضور اجتماعی و سیاسی «فقه موجود» با توجه به محدودیتهاي
آن تنها در ضمن تولید و عملیاتی ساختن نظریه والیت فقیه ،میسّر شده است .در واقع مؤسسان
اصلی این نظام با عطف توجه به این محدودیتها در قالب نظریه «والیت فقیه» و جاري ساختن
آن در «قانون اساسی» کشور از یک سو و نیز پیشبینی برخی از رصدگاه ها مانند استفاده از
فقیهان در قالب نهادِ شوراي نگهبان و یا دخالت دادن اصول فقهی_اجتهادي مثل «مصلحت» در
نهاد مجمع مصلحت نظام از سوي دیگر ،سعی داشتهاند تا قابلیت حداقلی «فقه موجود» را در
عرصه اجتماعی و سیاسی فعال کرده و به منصه ظهور برسانند تا زمانیکه شرایط تولید «فقه مترقی
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و مطلوب» مهیا گردد.
در ارزشمند بودن برخی از ابتکارات صورت گرفته در عرصه «فقه موجود» تردیدي وجود
ندارد و یک فعالیت بسیار ویژه و چشمگیري بوده است؛ لیکن باز به دلیل ماهیت فردي آن،
تعریف عملی از فقه موجود در صورت تحقق ،ماهیتی خُرد خواهد داشت و قابلیّت الزم براي
ل دیگري بود تا نقش و
رصد آن در دامنه حکومت وجود ندارد .بر این اساس باید در پی راه ح ّ
حضور فقه را که فیالجمله در باب آن تردیدي وجود ندارد به صورت مبسوط و روشن ،گزارش
کرده و مبتنی بر شواهد عینی از نظام حقوقی کشور مستقر ساخت .گزارش یادشده را میتوان با
ل روابط نهادهاي قانونگذار و ارزیابی آنها به شکل قابل دفاع عرضه کرد.
تحلی ِ
براي دستیابی به هدف مقاله ،تکیه بر نوع دیگري از شاخصها امکانپذیر است که در قالب
تحقیقات کیفی کاربرد دارد .در اینگونه تحقیقات ،خبري از اندازهگیري نیست و اجرا و ارائه
نتایج تحق یق به صورت ذهنی و به اصطالح سوگیرانه بر حسب فهم و تفسیر پژوهشگر انجام
میشود (ر.ک :هوشیار و افتخاري راد .)97 :1391 ،از آنجا که در تبیین نسبت فقه با حقوق یا
قانون دیدگاههاي کارشناسان فنّ ،حائز بیشترین اهمیت است ،میتوان با بهرهگیري از روش
کیفی به تحلیل نظرات نوشتاري و شفاهی کارشناسان پرداخت.
روش تحقیق توصیفی یا کیفی اغلب حالت یک گزارش را دارد و با توصیف عینی ،واقعی
و منظم و تشریح جزء به جزء یک محصول ،یک موقعیت ،یک پدیده و یا یک رشته شرایط ،با
هدف شناخت بیشتر و بدون هر گونه دخالت یا استنتاج ذهنی انجام میپذیرد (ر.ک :بست،
.)125 :1384
به نظر می رسد با روش تبیین کیفی ،مبتنی بر تفسیر و تحلیل دادهها ،میتوان به یک پاسخ
روشن براي سنجش کیفیت نقشآفرینی فقه در عرصه قوانین و مقررات حکومتی ،اعم از «هنر»
دست یافت .مهمترین شاخصهاي تحقیقات کیفی عبارت است از اتّکاء به نظرات مصاحبه شده
در تحقیق ،طرح پرسشهاي گسترده و کلی ،جمعآوري اطالعات شفاهی ،متنی و توصیف و
تحلیل روایتی و تشریحی کلمات و متون جمعآوري شده .بر این اساس دادههاي این پژوهش
صرفاً از طریق گردآوري قوانین و مقررات ساختارهاي حکومتی و احیاناً نظرات متنی اساتید و
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کارشناسان زبده ،مهیّا و سامان یافته است و سپس با تحلیلهاي نویسنده و تولید ادبیات به پاسخ
نهایی رسیده است.
تعیین شاخصهاي کیفي جهت ارزيابي مسئله پژوهش

1ـ موضوع هنر در منابع و احکام فقهی
ثبوت و تغیّر احکام فقهی با نوع موضوع تعیین میشود ،حال پرسش این است که موضوع
هنر در کدام دسته از موضوعات مطرح در فقه سنتی قرار میگیرد؟
آیا از جمله موضوعات ثابت با احکام ثابت است که داراي سابقه در فقه سنتی هستند؟

آیا از جمله موضوعات بیسابقه – مستحدثه – در فقه سنتی و بدون حکم است که تعیین
تکلیف آنها در گرو شناخت موضوع و استنباط حکم آن توسط فقیه میباشد؟
آیا از جمله موضوعات متغیر ،چند وجهی اما داراي سابقه در فقه سنتی و با احکام متغیر
است؟
عنوان کلی «هنر» بدون توجه به رشتهها و مصادیق هنري مانند نقاشی ،مجسمهسازي ،شعر،
موسیقی و معماري در لسان «ادلّۀ فقهی» وارد نشده است و به اصطالح «منصوصه» نیست (ر.ک:
جباران )239 :1382 ،و همچنین بما هو ،از ناحیۀ فقها ،موضوعِ استنباط و صدور حکم ،قرار
نگرفته است .به عبارت دقیقتر «نه خود عنوان هنر به صراحت ذکر شده و نه عنوان کلیتر از
آن 9بلکه تنها مصادیق و اصناف آن وارد شده است و در مورد رشتههاي هنري نظیر نقاشی،
پیکرتراشی ،معماري ،بازیگري و شعر احکامی داریم ولی براي هنر ،به طور عام هیچ نظري داده
نشده است .از سوي دیگر همانطور که ممکن است مصادیق و افرادِ ذیلِ یک عنوان ،داراي حکم
یکسان نباشند رشتههاي هنري نیز در لسان ادله ،حکم واحدي ندارند؛ یعنی زبان ادلۀ فقهی دربارۀ
آنها یکسان نیست .به عبارت بهتر مجسمهسازي که یکی از مصادیق هنر است ،حکمی دارد که
با حکم نقاشی متفاوت است و حکم این هر دو با حکم شعر تفاوت دارد ،از این رو قاعدتاً احکام
صادر شده در باب آنها نیز متفاوت خواهد بود» (همان230 :ـ.)233
پیرو عدم طرح عنوان هنر در منابع فقهی ،قاعدتاً چنین عنوانی نباید موضوع صدور حکم از
ناحیۀ فقها قرار بگیرد و لذا سابقۀ صدور حکم فقهی در باب «عنوان کلی هنر» موجود نمیباشد؛
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لذا مواجهه فقها ،محدود به مصادیق یا همان آثار هنري موجود در اعصار مختلف بوده است و
میتوان تطورات احکام استخراج شده آنها را از گذشته تا کنون ،رصد کرد .به عنوان نمونه،
بحث از موضوعات «مجسمهسازي یا نقاشی» و احکام آن از دیرباز تا کنون در ضمن ابواب
گوناگونی از کتب فقهی فقها به فراخور بحث مطرح بوده است .ابوابی مثل؛ لباس نمازگزار،
مکان نمازگزار ،احکام مساجد ،باب معامالت و مکاسب محرمه ،کتاب النکاح باب الولیمه.
همچنین فقیهان براي پیکرتراشی و چهرهنگاري ،گونههاي مختلفی را ناظر به واقعیات موجود در
10

دوران خود بر شمردهاند.

الزم به ذکر است که براي بررسی دقیق فقهی در خصوص موضوع هنر ،الزم است «عنوان
هنر» ناظر به مصادیق محدودي که در آن دوره بوده ،با فهم «زمان تشریع» درک و بازتعریف
شود .استنباط معناي زمان تشریع از «فن و صنعت» که معادلهاي واژه هنر هستند ،متغیر مستقلی
در موضوع هنر است که بررسی آن در عرصه «موضوعشناسی» هنر ضروري است .تاثیر متغیّر
فوق در این پژوهش ،معلّق شده و در نظر گرفته نمیشود؛ زیرا خارج از محدوده مسئله بوده و
نیازمند یک کاوش مستقل است.
در عصر حاضر «موضوع و عنوان هنر» چه از حیث تعریف و چه از حیث قلمرو تاثیرگذاري،
مصادیق و آثار و لوازم آن ،به شکل غیر قابل مقایسهاي با اعصار گذشته متمایز گشته است.

11

امروزه هنر حضور خود را در دایره فرهنگ ،اجتماع ،سیاست و اقتصاد تثبیت کرده و در یک
مقیاس وسیعی در حال اثرگذاري است.
در واقع هنر ،به طور کلی هویتی چند جانبه یافته است به نحوي که درک صحیح آن و هر
گونه اظهار نظر و صدور حکم در باب آن ،نیازمند مالحظه آن در بستر روابط شبکهاي بیرون
از آن مانند فرهنگ ،اجتماع و سیاست است .بنابراین میتوان مصادیق هنر را که برخی ،به
روزرسانی شده و برخی نوظهور است را در ضمن آن دسته از موضوعاتِ فقه قلمداد کرد که با
وجود داشتن سابقه در فقه سنتی ،هویتی جدید در عرصه فردي و اجتماعی یافته است .به عبارت
دیگر ،موضوع هنر از جمله موضوعات داراي سابقه در فقه سنتی و در عین حال با توجه به
توصیفات پیشگفته ،داراي حیثیت متغیر و داراي ابعاد است و نمیتوان براي آن حکم ثابت در
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نظر گرفت ،بلکه جهت تعیین حکم فقهی آن باید تحوالت موضوع را در ظرفِ اقتضائات زمانه
و شرایط حاکم بر آن دید.

فارغ از بایسته هاي مواجهه فقها با عنوان هنر و مصادیق آن در حال حاضر – اعم از خُرد و

کالن – و چیستی آن ،تالش بر این است که توجه خود را به هنر و مصادیق آن در عرصه
اجتماعی و حکومتی معطوف داریم و به سراغ تبیین نقش فقه در عرصه سیاستگذاري و تقنین
هنري بپردازیم .در این راستا به نتایج حاصل از نسبت فقه و حقوق که در فصل قبل بحث شد،
متعهد بوده و بر اساس آن و با تکیه بر شاخصهاي کیفی تعیین شده به ارزیابی قوانین موجود در
رشتههاي مختلف هنري پرداخته و نسبت آنها را با فقه خواهیم سنجید و در ضمن این مقایسه،
حضور فقه در فرآیند سیاستگذاري و قانونگذاري هنر آشکار خواهد شد.
2ـ تعیین شاخصهاي کیفی
با نکاتی که در قسمت قبل ارائه شد به نظر میرسد موضوع هنر در ضمن موضوعات داراي
سابقه در فقه سنتی ،متغیر و ذو ابعاد است .با توجه به اینکه عنوان کلی هنر در این پژوهش در
عرصه اجتماعی و حکومتی مد نظر قرار گرفته است؛ بنابراین با توجه به مبنایی که در نقش فقه
در مجاري قانونگذاري ،اتخاذ کردیم ،پر رنگترین حالت حضور فقه موجود در عرصه
سیاستگذاري و تقنین هنر ،در قالب «نقش معیاري» امکانپذیر خواهد بود .موضوعاتی مثل هنر
هر چند بدون حکم نیستند ،اما حکم آنها به دلیل تغییر ماهیت آن ،کارکِرد مؤثّر خود را از دست
داده است .لذا دو راه براي فقیه وجود دارد؛ فرض نخست اینکه موضوع و مصادیق هنر را در
چارچوب پیچیده حکومت و اجتماع ببیند و بر مبناي فقه ،حکم را استنباط کند تا مبناي
قانونگذاري هنر گردد .فرض دوم اینکه براي تعیین تکلیف این موضوعات ،چارچوب کلی فقه
و اصول آن را «معیار» هر گونه تقنین هنري ،قرار دهد.
فرض نخست که همان ایفاي نقش مبنایی فقه در تقنین هنري است ،مشروط بر تدارک دو
امر است .نخست اینکه باید موضوع هنر به طور دقیق در ماهیت کالن و حکومتی آن تعریف
شده باشد و همچنین ابعاد اصلی موثّر در شکلگیري ماهیت کالن آن ،تعیین شده باشد .دوم
اینکه باید فقیه ،فقهالنظام مشخصی را تولید کرده باشد یا اصول کلی آن در دسترس او باشد .با
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توجه به اینکه دو شرط فوق تا کنون تحقق نیافته است ،پس فرض نخست یعنی نقش مبنایی فقه
در قانونگذاري هنر ،عمالً امکان تحقق ندارد و مالک نویسنده در بررسیهاي آتی «فرض دوم»
خواهد بود .شاهد دیگري که این نتیجهگیري را تقویت میکند ،بررسی نویسنده در قسمت «نقش
فقه در قانونگذاري» است که نتیجۀ آن «نقش معیاري فقه» را پررنگتر از سایر فروض نشان
داد.
حال پرسش این است که نقش معیاري فقه در تعیین قوانین و مقررات هنر ،چگونه ظهور و
بروز مییابد؟ در ادامه مباحث ،ابتدا شاخصهایی را تعیین و معرفی کرده و سپس کیفیت حضور
معیاري فقه در تقنین هنري را با واسطۀ شاخصهاي تعیین شده ،تبیین خواهیم نمود (ر.ک :جدول
شماره.)1
2ـ1ـ نقش معیاري مستقیم
با توجه به وضعیت موجود در نظام قانونگذاري کشور از یک سو و بررسیهاي صورت
گرفته در مباحث قبل ،نقش معیاري مستقیم فقه در ضمن صور ذیل ،امکان تحقق دارد که با
«شاخصهاي جزئی» عنوانبندي شده است .نقش فقه در برخی از احکام و قوانین مصوّب که در
ذیل بدان اشاره خواهیم کرد ،جنبۀ معیاري دارد .الزم به ذکر است ،مراد از قید «مستقیم» مأخوذ
در عنوان این شاخص؛ دخالت مستقیم فقیه و مجتهد در تصویب قانون است .دخالت فقیه ،به
طور کلی دو صورت دارد؛ گاه به عنوان «ولیامر» است و گاه به عنوان مجتهدي است که در
نهاد قانونگذار ،صاحب منصب است؛ مانند فقیه شواري نگهبان یا رئیس قوه قضائیه.
2ـ1ـ1ـ نقش معیاري مستقیم ایجابی :قید «مستقیم» در این حالت حاکی از دخالت مستقیم

«ولی امر» بوده و قید «ایجابی» به جنبه احراز موافقت آن – نه مغایرت آن – با شرع اشاره دارد.
با این توصیف ،فقه در آن دسته از قوانین هنر که از مجراي حکم ولیامر یا نهادي که وي
اختیارات تشخیص مصالح و مفاسد را تفویض کرده ،مصوّب گردد؛ نقش معیاريِ مستقیمِ ایجابی
ایفا میکند.
حکم مستقیم ولیامر که در برههاي سیاستهایی براي مدیریت هنري از سوي وي تنظیم و
ابالغ میگردد.
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موردي که مصوبهاي از مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی به دلیل اهمیت ویژه آن ،به

تأیید ولیامر – مقام رهبري – برسد ،در این صورت مصوبه فوق در دسته فرامین رهبري و احکام
حکومتی مستقیم ،قلمداد میشود که با چارچوب کلی فقه از منظر ولی امر ،نه مغایرت بلکه
موافقت دارد.
اگر مصوبه مورد اختالف شوراي نگهبان و مجلس واقع شد و سپس به مجمع تشخیص
مصلحت نظام رسید ،فقه در قانون مصوّب ،نقش معیاري ایجابی ایفا کرده است .منتهی «ایجابی
بودن» نقش فقه در این فرض ،در صورتی مقبول است که بپذیریم اعضاي مجمع در کلیت آن،
قائم مقام رهبري هستند .در اینصورت به نظر میرسد که حضور فقه در مصوبات مجمع «نقش
معیاري مستقیم ایجابی» است .اگر تفویض وساطت و دخالت اعضاي مجمع را در تشخیص
مصالح و مفاسد به عنوان قائم مقام رهبري نپذیریم؛ در این صورت نقش فقه در مصوّبات مجمع،
«غیرمستقیم» خواهد بود که توضیح آن در شاخص مجزا خواهد آمد.
2ـ1ـ2ـ نقش معیاري مستقیم سلبی :قید «مستقیم» در این شاخص ،بر دخالت فقیهان شوراي
نگهبان داللت دارد .مقصود از قید «سلبی» نوع دخالت شوراي نگهبان است؛ زیرا در پی احراز
عدم مغایرت با شرع ،هستند؛ از اینرو نقش فقه از مجراي دخالت فقیهان شواري نگهبان جنبه
سلبی خواهد یافت.
جایی که مجلس خود مصوبهاي را تصویب میکند و سپس آن را جهت تأیید به شوراي
نگهبان ارسال میکند.
جایی که مجلس تصویب دائمی اساسنامه سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات دولتی ،یا وابسته
به دولت را به «کمیسیونهاي ذيربط» در مجلس واگذار میکند و یا اینکه اجازه تصویب آنها
را مستقیماً به «دولت» میدهد و سپس به شواري نگهبان ارسال میشود.
2ـ1ـ3ـ نقش معیاري مستقیم اصالحی :قید «مستقیم» در این شاخص به دخالت فقیهی که
رئیس قوه قضائیه یا دیوان عدالت ادراي است ،باز میگردد .قید «اصالحی» حاکی از وجود
«مغایرت با شرع» در مصوبّه اي است که به هر دلیلی از رصد شوراي نگهبان باز مانده است و به
رصد و تشخیص فقیهان فوقالذکر رسیده است.
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جایی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت از مغایرت یک مصوبه با شرع – به هر

نحو – مطلع شوند ،موظفند که موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست
نماید .سپس در صورتی که مصوبهاي به لحاظ مغایرت با موازین شرعی براي رسیدگی مطرح
باشد ،موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال میشود .نظر فقهاي شوراي نگهبان براي
هیأت عمومی ،الزماالتباع است.
2ـ1ـ4ـ نقش معیاري مستقیم ارتکازي :قید «ارتکازي» به ملکات اجتهادي فقیه عضو و فهم
شرعی یا ارتکازات متشرعین از احکام فقهی در شورا داللت دارد.

در شوراي انقالب فرهنگی حضور فقه در قالب ارتکازات اجتهادي – در صورت وجود

فقیه یا مجتهد در زمره اعضاء – و ارتکازات شرعی اعضاي شورا.

2ـ 2ـ نقش معیاري غیر مستقیم :نقش معیاري فقه ،همواره مستقیم نیست ،بلکه با تحلیل
وضعیت مقررات مصوّبات در عرصه اجرایی؛ میتوان نقشآفرینی معیاري فقه از نوع
«غیرمستقیم» را نیز مشاهده و رصد کرد .قید «غیرمستقیم» دقیقاً به آن دسته از مقرّراتی اشاره دارد
که در چارچوب قوانین مصوّب و مشروع – به عنوان اسناد باالدستی – قرار داشته و به تبعیّت از

آنها در عرصه نهادهاي اجرایی و دولتی مصوّب میگردند و مشروعیت آنها در امتداد
مشروعیت اسناد باالدستی است.
2ـ2ـ1ـ نقش معیاري غیر مستقیم از نوع محدودکننده :لوایحی که به تصویب مجلس رسیده
است با تأیید شوراي نگهبان مشروعیت یافته و چارچوب و اصول تعیین شده در مضامین آنها
در حکم حدود شرعی است .هر گونه مقررات و آیین نامههاي نهادهاي زیر مجموعه قوه مجریه
تا زمانی که مخالف با چهارچوب این لوایح نباشد ،قهرا مخالف شرع نبوده و حضور تحدیدکنندۀ
فقه ضمانت میگردد و قید «محدودکننده» در شاخص فوق به همین نکته اشاره دارد.
2ـ2ـ2ـ نقش معیاري غیر مستقیم از نوع تبعی :همۀ مصوبات نهادهاي زیر نظر قوۀ مجریه از
نوع لوایح نیست ،بلکه شامل مقررات درونسازمانی یا وزارتخانهاي دیگر نیز میشود که در طول
قوانین مجلس و به هدف عملیاتی کردن آنها مصوب شدهاند .نظر به اینکه قوانین باالدستی
مقرراتیادشده به تایید شوراي نگهبان رسیده است ،بنابراین به تبع «مشروعیتی» که براي قوانین
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حاصل شده است« ،مقررات مصوب» نهادهاي اجرایی کشور نیز حائز مشروعیت خواهند شد .با
این وصف مراد از قید «تبعی» مشروعیت حاصل از تبعیت نهادهاي اجرایی از قوانین مشروع
مجلس در تصویب مقررات است .در جدول ذیل نقش معیاري فقه با واسطۀ شاخصهاي تعیین
شده در حاالت گوناگون باز ترسیم شده است.
جدول شماره 1
مانند سیاستهاي ابالغیه مقام
معظم رهبري که تعیین کننده
از نوع

احکام ولیامر

راهبردها و چارچوب فعالیتها

مسلمین

میباشد که البته تا کنون در

ایجابی

حوزههنر چنین سیاستهایی
ابالغ نشده است.
برخی

نقش
معیاري فقه

نقش

درفرآیند

معیاري

قانونگذاري مستقیم
هنر

از

مصوبات

مثل

مصوبهاي که به دلیل اهمیت
ویژه آن ،به تأیید مقام رهبري
مصوبات شوراي

برسد یا اینکه تأیید مشروعیت

عالیانقالبفرهنگی مصوبات شوراي عالی انقالب
فرهنگی به واسطه شوراي
نگهبان و بر مبناي نظر رهبري
صورت پذیرد.
حضور فقه به عنوان معیار
مجمع تشخیص

ایجابی ،ذیل اصل مصلحت و

مصلحت نظام

در چهارچوب اصول کلی
شرع ،در صورت اختالف
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شوراي نگهبان و مجلس که با
واسطه

مجمع

تشخیص

مصلحت در نهایت به تأیید
ولیامر میرسد.
حالت اول؛ جایی که مجلس
خود مصوبهاي را تصویب می-
کند و سپس براي تأیید آن را به
قوانین مجلس
شوراي اسالمی در
از نوع

قالب تأیید شوراي

سلبی

نگهبان و احراز
عدم مغایرت با
شرع

شوراي نگهبان میفرستد.
حالت دوم؛ جایی که مجلس
تصویب

دائمی

اساسنامه

سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات
دولتی یا وابسته به دولت را به
کمیسیونهاي ذیربط واگذار
می کند و یا اجازه تصویب آن-
ها را به «دولت» میدهد و سپس
به شوراي نگهبان ارسال
میشود.

جایی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت به
هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع مطلع شوند،
از نوع
اصالحی

موظفند که موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال
مصوبه را درخواست نماید و سپس در صورتی که
مصوبهاي به لحاظ مغایرت با موازین شرعی براي
رسیدگی مطرح باشد ،موضوع جهت اظهارنظر به
شوراي نگهبان ارسال میشود.
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از نوع

حضور فقه در مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی

ارتکازي که با اتکا به ارتکازات اعضاي شورا تأمین میشود.
حضور فقه در قالب
لوایحی خواهد بود
از نوع

که

تصویب

به

محدود مجلس رسیده و با
کننده

تأیید شوراي نگهبان
مشروعیت

یافته

است.
به تبع مشروعیتی که
براي قوانین حاصل

مقررات قوه مجریه

شده است ،سایر

(اعم از هیات
نقش غیر مستقیم

وزیران و وزارت
فرهنگ و ارشاد

مقررات

مصوب

نهادهاي

اجرایی

کشور

اسالمی)
از نوع
تبعی

نیز

مشروعیت

حائز
فقهی

خواهند شد و این
مشروعیت محصول
تبعیتی است که در
تصویب
مطابق

مقررات
با

قوانین

مجلس و در جهت
اجرایی ساختن آنها
مد نظر بوده است.
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ارزيابي حضور فقه در قوانین هنري

ترسیم شفاف جایگاه هنر در عرصه کالن سیاستگذاري و مدیریت اجرایی ،نیازمند یک
بررسی مستقلی است؛ لذا در این بخش ،ابتدا یک رصد مختصر و در عین حال دقیق از «قوانین
و مقررات» موجود در خصوص هنر انجام گرفته و سپس جهت دستیابی به پاسخ مسئله،
شاخصهاي تعیین شده در مباحث قبل به مثابه الگویی در ارزیابی نقش فقه در قوانین هنر به کار
بسته شده است.
در عرصۀ هنر اعم از هنرهاي تجسمی ،سینما و نمایشی ،موسیقی ،ادبیات و شعر« ،قوانین و
مقرراتی» وضع شده است .در این قسمت ضمن گردآوري قوانین و مقررات یاد شده ،تالش شده
تا مجموعۀ آنها را در «هشت قسم» مجزا یعنی سیاستگذاري ،حمایتی ،نظارتی ،تأسیس و
توسعه ،ترویجی ،آموزشی و پژوهشی ،تولید ،توزیع_مصرف و سایر ،طبقهبندي کنیم .الزم به
ذکر است که در این گزارشِ بسیار مختصر ،تنها به شماره قوانین و مقرراتی بسنده شده که در
ساختار سیاسی و حکومتی بعد از «انقالب اسالمی» مصوّب شدهاند.
قوانین و مقررات هنري در يک نگاه

جدول شماره 2
نهادها

کلیت

هنرهاي

هنر

تجسمی

هنرهاي نمایشی

 3مصوبه در
حوزه ترویجی

مجلس
شوراي
اسالمی

ــ

2مصوبه در
حوزه سایر
قوانین و
مقررات

15

12

موسیقی

هنر سینما

ادبیات

 2مصوبه در

 2مصوبه در

حوزه

حوزه قوانین

سیاستگذاري
 1مصوبه در
حوزه قوانین
نظارتی

16

 2مصوبه در

13

ترویجی
قانونی وجود
ندارد.

14
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حوزه قوانین
ساخت و تجهیز
مراکز تولید و
17

عرضه

1مصوبه در

1مصوبه در
 11مصوبه در

حوزه
سیاستگذاري

18

حوزه

گذاري

سیاستگذاري

 1مصوبه

حوزه سیاست-

حوزه سیاست-

19

21

گذاري

در حوزه
حمایتی

22

 3مصوبه در
حوزه مقررات

 1مصوبه در
حوزه حمایتی

23

حمایتی از
هنرمندان و آثار

1مصوبه در
حوزه حمایتی

25

24

هنري
هیات
وزیران

ـــ

 1مصوبه
در حوزه

 2مصوبه در

 4مصوبه در

 1مصوبه در

حوزه توسعه و

حوزه مقررات

حوزه توسعه و

تأسیس

29

نظارتی

توسعه و
تأسیس

26

 1مصوبه
در حوزه
ترویج

3مصوبه در
حوزه ترویجی

 1مصوبه در

 3مصوبه در

حوزه مقررات

حوزه تولید،

تولید محصول

27

 1مصوبه
در حوزه

حوزه سایر

28

تأسیس

31

33

توزیع و
مصرف

 2مصوبه در

سایر

32

30

قوانین و
مقررات

35

 1مصوبه در
حوزه توزیع
محصول

36

 1مصوبه در

34

20
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 3مصوبه در
حوزه
سیاستگذاري

 2مصوبه

 2مصوبه در

در حوزه

حوزه حمایتی

مقررات
وزارت

حمایتی

فرهنگ

از

و ارشاد

هنرمندان

اسالمی

و آثار

40

 2مصوبه در
حوزه مقررات

 2مصوبه
در حوزه
ترویجی

نظارتی

38

41

 1مصوبه در
حوزه مقررات

هنري
میباشد

39

آموزشی و

37

پژوهشی

42

 3مصوبه در
حوزه مقررات
تولید و توزیع

43

 3مصوبه در

 5مصوبه در

حوزه

حوزه

سیاستگذاري
شوراي
عالی
انقالب
فرهنگی

45

 4مصوبه در

حوزه

 3مصوبه

حوزه

در حوزه

سیاستگذاري

نظارت

 1مصوبه
44

43

 1مصوبه در
50

سیاستگذاري

46

درحوزه قوانین

 1مصوبه در

و مقررات توزیع

حوزه حمایت

محصول

حوزه نظارتی

 1مصوبه در

سیاستگذاري

47

49

48

 1مصوبه در

 1مصوبه در

 3مصوبه در

حوزه مصرف

حوزه تولید،

حوزه ترویجی

53
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درست
محصول

 1مصوبه در
حوزه توسعه و
تأسیس

54

توزیع مصرف

52

51

 1مصوبه در
حوزه سایر
قوانین و
مقررات

55

نقش معیاري فقه در قوانین و مقررات هنر

تمام قوانین و مقرراتی که در جدول فوق از نظر گذشت با توجه به نهاد مصوّبکننده در
ذیل یکی از شاخص هایی که در بخش قبل ،بررسی و تعیین شد ،قرار میگیرند .به این ترتیب
میتوان اظهارنظر نهایی را در خصوص نقشآفرینی فقه در کلیت قوانین و مقرراتِ عرصه هنر
ن توضیح یک به یک شاخصها،
ال آینده ،ارائه نمود .در ادامه ضم ِ
در گذشته ،حال و احتما ً
مباحث مطروحه در ضمن جدول به صورت مشخصتر ،بازترسیم شده است.
1ـ قوانین مصوّب مجلس شوراي اسالمی :نقش فقه در مشروعیت قوانین مصوب مجلس در
حوزۀ هنر از گذشته تا کنون و احتماال در آینده ،در صورت معیار مستقیم از نوع سلبی یعنی؛
احرازِ عدمِ مغایرت با شرع آشکار میشود که مجري آن شوراي نگهبان است .الزم به ذکر است
که در صورت اختالف میان مجلس و شوراي نگهبان ،اگر مجمع تشخیص مصلحت با اتّکاء به
سازوکاري که دارد به تأیید قانون یا قوانین مصوب مجلس در حوزه هنر اقدام کرده و این امر به
تأیید رهبري رسیده باشد در این صورت نقش فقه «معیاري مستقیم از نوع ایجابی» خواهد بود
که دلیل این امر پیش از این اشاره شده است.
 2ـ قوانین مصوب هیات وزیران :نقش فقه در مشروعیت مقررات مصوب هیات وزیران در
حوزه هنر ،با واسطه مجلس اعمال میگردد .در واقع مصوبات هیات وزیران به تبعیت از
مشروعیت مصوبات مجلس مشروع تلقی شده و منشأ مشروعیت قوانین و تاییدات مجلس،
شوراي نگهبان است .به این اعتبار نقش فقه در این حالت به صورت «معیاري غیر مستیم تبعی»
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نمایان میشود.
3ـ مصوبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :حضور فقه در مقررات وضع شده در وزارت
فرهنگ و ارشاد نیز همانند مصوبات هیات وزیران در امتداد مشروعیت جاري در مصوباتِ الزم
االجراي مجلس یا لوایح و برخی اختیارات محوّله از ناحیه مجلس به دولت میباشد .از اینرو
میتوان مدعی شد که نقش فقه در این دسته از مقررات ،به صورت «معیاري غیر مستقیم از نوع
تبعی» میباشد.
4ـ مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی :حضور فقه درقوانین مصوب شوراي عالی انقالب
فرهنگی در حوزه هنر یا به صورت «نقش معیاري مستقیم ایجابی» است که خود در دو حالت
ممکن است محقق شده باشد .حالت نخست در صورتی است که قانون مربوطه به دالیلی مستقیماً
به تأ یید رهبري رسیده باشد .حالت دوم در حالی است که شوراي نگهبان بر مبناي نظر خاص
رهبري اقدام به تأیید مصوبهاي میکند .حالت دیگري که میتوان فرض نمود؛ ارتکاز ذهنی
اعضاي شورا در فرآیند قانونگذاري است که میتوان از آن به عنوان «نقش معیاري مستقیم از
نوع ارتکازي» یاد کرد.
نقشآفريني فقه در قوانین و مقررات هنر
مجموعه قوانین و مقررات
نهادهاي ذي ربط

هنرهاي

هنرهاي

تجسمی

نمایشی

ــ
مجلس شوراي اسالمی

سینما

حضور و نقش

موسیقی

ادبیات

5
5

قانون

قانون

بعد از

آفرینی فقه
نقش معیاري

ــ
 2قانون

انقالب
شوراي عالی انقالب

3

6

6

2

9

فرهنگی

مصوبه

قانون

قانون

قانون

قانون

مستقیم از نوع
سلبی یا ایجابی
نقش معیاري
مستقیم از نوع
ایجابی یا
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ارتکازي
نقش معیاري
هیات وزیران

4

9

20

مقرره

مقرره

مقررۀ

 6مقرره

 1مقرره

غیر مستقیم از
نوع تبعی یا
محدودکننده

وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی

نقش معیاري
2
مقرره

ــ

11
مقرره

ــ

ــ

غیر مستقیم از
نوع تبعی یا
محدودکننده

نتیجه

قوانین و مقررات تعیین شده در نهادهاي سیاستگذار و قانونگذار در حوزه هنر ،مستقیم یا
غیر مستقیم از مناشی فقهی ،اشراب شدهاند .بنابراین همۀ قوانین و مقررات هنري حائز قدر متیقنی
از مشروعیت فقهی هستند؛ مگر اینکه انحراف یا خالفی در آنها مشاهده یا اثبات گردد .در
قوانین مجلس یک نظارت اولیه از ناحیۀ خود نمایندگان مبنی بر عدم مخالفت با قانون اساسی و
شرع وجود دارد که امتداد آن به یک نظارت و تأیید نهایی توسط شوراي نگهبان ختم میشود
که در فرآیند یادشده ،میتوان نقش پر رنگتري از حضور معیاري فقه را مشاهده کرد .مقررات
موضوعه در هیات وزیران و وزارت فرهنگ و ارشاد نیز با واسطه قوانین مورد تأیید شوراي
نگهبان ،از مشروعیت برخوردار بوده و در معیّت آن ،نهادهایی مانند دیوان عدالت اداري،
میتوانند نقش نظارتی فقه را تضمین کنند .مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی که در حکم
قانون میباشند با ارتکاز یا تأ یید مستقیم و غیر مستقیم رهبري از مشروعیت فقهی برخوردار
میشوند .حضور پر رنگ معیاري و نه مبنایی فقه ،حاکی از نقش حداقلی «فقه موجود» در عرصه
قانون گذاري به طور کلی و به طور خاص هنر است که به تبع در مصوّبات سایر نهادهاي اجرایی
نیز تسري یافته است .نکتهاي که نباید از نظر دور داشت تفکیک عرصه سیاستگذاري با حوزه
اقدام و مدیریت مبتنی بر قوانین و مقررات است؛ زیرا ممکن است دولتی در اجراي قوانین از
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اهتمام بیشتر و در نتیجه توفیقات افزونتري برخوردار باشد و دولتی دیگر به دالیل سیاسی،
اقتصادي یا غیره ،کاستیهایی در اجرا داشته باشد.
پينوشتها
« .1هو العلم باالَحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلَّتها التفصیلیه» .مقصود از احکام شرعی در عبارت فوق «مجموعه
قوانین و مقرّراتى است که شارع و قانونگذار مقدّس اسالم ،براى اصالح امور معاش و معاد مردم و جامعه
تشریع کرده است( ».ر.ک :جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودى1426 ،ق.)28/1 :
2. Rights
3. Lows

 .4مقصود از قانونگذار در این بخش به طور کلی شامل نهادهایی است که احکام آنها مانند مجلس «قانون» تلقی
میشود یا مانند شوراي عالی انقالب فرهنگی در «حکم قانون» میباشد .تضمین حضور معیاري فقه در قوانین
مذکور یا از طریق شوراي نگهبان حاصل میشود یا بهواسطه تایید مستقیم ولی امر یا طریق خفیف دیگري
همچون ارتکازات فقهی یا اجتهادي در شوراي عالی انقالب فرهنگی محقق میشود ،که توضیح تفصیلی هر
کدام خواهد آمد.
 .5مطابق با اصل  91قانون اساسی.
 . 6طبق ماده  86مصوب دیوان عدالت اداري مورخه  1392/3/25چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر
نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع مطلع شوند ،موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را
درخواست نماید و در ماده  87دیوان آمده است که در صورتی که مصوبهاي به لحاظ مغایرت با موازین
شرعی براي رسیدگی مطرح باشد ،موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال میشود .نظر فقهاي
شوراي نگهبان براي هیئت عمومی ،الزماالتّباع است.
 .7مفاد اصل  73قانون اساسی« :شرح و تفسیر قوانین عادي در صالحیت مجلس شوراي اسالمی است»...
8. Indicator

 « .9الزم به ذکر است که برخی از صاحب نظران معتقدند هر چند عنوان هنر بما هنر در مستندات روایی و فقهی
وجود ندارد لیکن در قالب الفاظ و عناوین دیگري مثل جمال ،میتوان برخی از احکام را براي مفهوم مورد
نظر یعنی هنر استفاده کرده و اظهار نظر نمود؛ به عنوان نمونه ابوالقاسم علیدوست در مصاحبهاي معتقد شده
است :در نگاه فقهی ،هنر به عنوان یک واقعیت ،از استحباب و یا حداقل از اباحه شروع میشود .وجود روایات
متعدد ،دلیل بیان شروع حکم هنر از استحباب است؛ زیرا ما از پیامبر عظیم الشّان (ر.ک :سیوطی:1423 ،
 ،)331/1از امیرالمومنین (ر.ک :الحویزي 15/2 :1415 ،و کلینى ،)13/7 :1385 ،از امام صادق (ر.ک :همان:
 )438 /6و امام رضا[ روایات بسیاري داریم که «اِنَّ اهللَ تَعالَى جَمیِلٌ ُیحِبُّ الجِمَالُ وَ یُحِبُّ أن یَرىَ أثَرَ
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نِعمَتِه عَلىَ عَبدِه» (همچنین ،ر.ک :علیدوست.)46 :1394 ،
 .10مانند ساخت تندیس جانداران ،چهرههاي جانداران ،ساخت تندیس غیر جانداران ،چهره نگاري غیر جاندران
رنگآمیز و نقش و نگار ،بدون این نمودار شکل و صورت جاندار ،یا بی جانی باشد ،ساخت تندیس و چهره
نگاري نیم تنه ،به گونه ناقص ،چهره نگاري فرشته و جن بهگونههاي گوناگون ،چهره نگاري برقی یا
کامپیوتري ،بهگونه برجسته و نقاشی ،چهره نگاري موجود تخیلّی و موهوم؛ یعنی مجسمههاي تجریدي و
انتزاعی ،چهره نگاري کاریکاتوري و کارتنی و گونههاي دیگري مانند فعل انفرادي این هنرها یا گروهی ،با
دست باشد یا با دستگاه .نکته مهم این است که احکام هر کدام از این گونهها از دید فقهاء ،با هم متفاوت
میباشد.
 .11در دورۀ معاصر ،هنر و تاریخ آن _مانند بسیاري علوم دیگر_ با پرسشهایی مواجه شد که دیدگاههاي برآمده
از سنّت ،پاسخی براي آن نداشت .این مشکالت باعث شد که صاحب نظران این عرصه در پی آزمون دوباره
پیش فرضهاي تاریخ هنر بیافتند ( .)Preziosi, 1989: 17تصمیم به تغییر پیشفرضها ،متأثر از چالشهایی بود
که یک تحول اجتماعی ،فرهنگی و فلسفی آن را رقم زده بود .تحول مذکور ابتدا با پدید آمدن دوران مدرن
و سپس با گذار مدرنیته و ورود به دورهاي که پُست مدرنیسم نام گرفت ،آغاز شد .از این رو موضوع هنر نیز
با تأثیر از فضاي موجود ،با تغییر در چیستی و هستیهاي متنوع خود ،نیاز به بازنگري در تاریخ نگاري هنر را
ضروري ساخت و این ضرورت خود مقدمهاي براي تغییر در پیش فرضهاي سنتی از چیستی و مصادیق هنر
بود( .ر.ک :قره باغی41 :1379 ،ـ.)42

.12تارنما و سامانه قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران ،قوانین 2961 ،2821 :و .4511
 .13همان ،قوانین 1505 :و .4423
 .14همان ،قوانین 2821 :و .2961
 .15همان ،قوانین12245 :و .12239
 .16عظیمی.59 :1389 ،
 .17همان 666 :و غالمپور آهنگر.7 :1391 ،
 .18سامانه قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران ،مقرره.69639 :
 .19همان ،مقرره.69639 :
 .20همان.
 .21ر.ک :غالمپور آهنگر8 :1391 ،؛ عظیمی 536 ،530 ،412 ،371 :1389 ،و 635؛ سامانه قوانین و مقررات
جمهوري اسالمی مقرره 46677 :و پورتال قوانین مجلس شوراي اسالمی.)http://rc.majlis.ir/fa/la( :
 .22پورتال قوانین مجلس شوراي اسالمی.)http://rc.majlis.ir/fa/law/show120695( :
 .23سامانه قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران ،مقرره.32923 :
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 .24عظیمی.635 :1389 ،
 .25سامانه قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران  ،مقرره.13389 :
.26

وزارت

و

فرهنگ

اسالمی،

ارشاد

صفحه

دفتر

امور

تجسمی:

.http://tjs.farhang.gov.ir/fa/ayeennameha/artsfestival
 .27پورتال قوانین مجلس شوراي اسالمی.http://rc.majlis.ir/fa/law/show110777 :
 .28همان.http://rc.majlis.ir/fa/law/show114689 :
 .29تارنماي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی ،قانون :احداث مرکز تولید و پخش شبکه استانی زاگرس
و یک استودیوي دیجیتال موسیقی و چهار مجموعه تولید انیمیشن ،در تاریخ .1385/9/30
 .30غالمپور آهنگر 8 :1391 ،و عظیمی 538 ،415 ،404 :1389 ،و .545
 .31تارنماي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی :قانون؛ احداث مرکز تولید و پخش شبکه استانی زاگرس
و یک استودیوي دیجیتال موسیقی و چهار مجموعه تولید انیمیشن ،در تاریخ .1385/9/30
 .32سامانه قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران ،مقرره.21190 ،21430 ،19178 :
 .33عظیمی.11 :1389 ،
 .34سامانه قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران ،مقررات 21430 ،19178 :و .25190
 .35همان ،مقرره44438 :و .45754
 .36عظیمی.541 :1389 ،
 .37همان 647 :و .657
.38

وبگاه

وزارت

فرهنگ

و

ارشاد

اسالمی،

صفحه

دفتر

امور

تجسمی:

()http://tjs.farhang.gov.ir/fa/ayeennameha/artsfestival
 .39عظیمی 536 ،530 :1389 ،و .635
 .40همان 647 :و .657
 .41همان 568 :و .631
 .42همان 619 ،567 :و .627
 .43پورتال مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی:

)،http://rc.majlis.ir/fa/law/show100642، http://rc.majlis.ir/fa/law/show100725
(http://rc.majlis.ir/fa/law/show100744.

 .44سامانه قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران ،قوانین 4487 ،10304 :و  48919و عظیمی:1389 ،
138ـ.141
 .45غالم پور آهنگر 7 :1391 ،و سامانه قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران ،قانون.10304 :
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 .46همان ،قانون.48919 :
 .47همان ،قوانین 10562 ،48919 ،4487 ،2417 :و .33102
 .48همان ،قانون.4496 :
 .49همان ،قانون.8808 :
 .50عظیمی161 :1389 ،ـ.165
 .51همان.
 .52سامانه قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران ،قانون.112596 :
 .53همان ،قوانین 10694 ،4429 :و .48917
 .54همان ،قانون.8769 :
 .55عظیمی.106 :1389 ،
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