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چکیده

کاريکاتور در جهان امروز از هنرهاي پذيرفتهشده میباشد و يکی از بهترين راههاي
ارتباط جمعی است .اين هنر داراي انواع متعددي چون کاريکاتور چهره يا سياسی يا
روزنامهاي و غيره میباشد .هدف از کاريکاتور را اغلب طنز همراه با ايجاد تفکر در مخاطب
میدانند .زادگاه اين هنر در مغرب زمين بوده و برخالف ادعاي برخی که قدمت آن را بيش
از هزار سال میدانند ،داراي قدمت چندانی نيست .ازآنجاکه از ويژگیهاي اين هنر عدم قيد
و مرز میباشد بايد ديد که در جامعه دينی که با محوريت ارزشها و مقدسات شکل گرفته
است امکان ترويج کاريکاتور بوده و يا مستلزم هتک حرمت مقدسات خواهد شد؟ آيا
میتوان آن را بهکل محکوم به حرمت يا حليت کرد يا بايد بين انواع آن تفصيل قائل شد.
برخی به داليلی چون حرمت به تصوير موجود ذيروح و يا ايذاء مؤمن براي استنباط
حرمت ترويج آن تمسک نمودهاند که هر يک از اين داليل اخص يا اعم از مدعی میباشد.
قاعده هتک حرمت مقدسات که از قواعد موردقبول نزد فقها است میتواند مستند مهمی در
حرمت ترويج اين هنر آزاد در جامعهي دينی که با چهارچوب ارزشها استوار است ،باشد.
در اين تحقيق سعی بر آن است که تا ابتدا مستندات اين قاعده بررسی شود سپس به بررسی
اين موضوع که آيا کاريکاتور از مصاديق اين قاعده میباشد يا خير پرداخته شده است.
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 .1بررسی ماهیت کاریکاتور
 .1-1تعریف کاریکاتور

يکی از عناصر مهم ارتباط در جهان امروز هنر کاريکاتور است .براي اين هنر تعريفات
متعددي بيان شده که دراينبين تعريف زير به نظر مناسب میآيد:
آن شاخه از هنر نقاشی که از نظر ظاهري داراي شکلهاي مبالغهآميز و درعينحال
انتقادي است کاريکاتور ناميده میشود.
برخی نيز کاريکاتور را اينگونه تعريف کردهاند:
الف .هنرِ ارائهي تصاوير اشخاص يا اشياء که در آن صفات و خصوصيات بارز فرد يا
شیء ،به نحوي اغراقآميز ،مضحک و غيرطبيعی به تصوير کشيده میشود.
ب .تصوير يا هر اثر هنري که به نحوي مضحک و اغراقآميز ،ويژگیهاي موضوع
اصلی را به نمايش میگذارد.
ج .تصوير مشابه ،مضحک و غيرطبيعی از چيزي ارائه دادن.
د .تقليد کردن از روي تمسخر
درمجموع شايد بتوان بهطور خالصه اينگونه گفت که کاريکاتور تصويري است که
بهمنظور هجو کردن چيزي يا کسی کشيده میشود .کاريکاتور يک شخص بايد مضحک
باشد و در کشيدن آن بايد نمايش اعضاي بدن سوژه مبالغه کرده و شخصيت سوژه را
بنماياند (حسينی ،1373،ش ،43ص.)20
 .2-1تاریخچه کاریکاتور

برخی از پژوهشگران هنر کاريکاتور عقيده دارند که کلمهي کاريکاتور کوتاه شدهي
«کاريکاتورا» است که در قرن شانزدهم در ايتاليا توسط طراح و نقاش آن زمان ،آنيبال
کاراکی مصطلح گرديد .هنرمندان (در مسائل سياسی) از چهرههاي واقعی سياستمداران
و يا کسانی که بهنوعی خبرساز هستند ،کاريکاتور میکشند .بسياري از کاريکاتورها
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براي خنداندن بيننده کشيده شدهاند ،اما بعضی از آنها (مثل موضوعات سياسی) با
اينکه در نگاه اول خندهدار هستند ،اما معناي ثانوي عميقی در خود دارند.
در ادبيات نيز کلمهي کاريکاتور به توصيفی که جنبه مسخرهآميز يا هجوآميز دارد و
شخص يا اشخاص مورد توصيف را به شکل اغراقآميزي مجسم میکند اطالق
میشود .گفته شده هنر کاريکاتور خيلی پيش از پيدايش روزنامهنگاري و حتی اختراع ِ
صنعت چاپ در دنيا رواج داشته و درواقع عمري به درازاي تاريخ مکتوب انسان دارد.
قرنها پيشازاين که اصطالحات کاريکاتور ،کارتون (يا هر عنوانی که در زبانهاي
مختلف به آن داده شده) ابداع گردد ،اين هنر در عصر باستان شناخته شده و رواج
داشته است.
اولين کاريکاتورهايی که در آنها مسائل سياسی و اجتماعی مطرح شد ،در حفاريهاي
شهر پمپی به دست آمده که تقريباً  1900سال پيش در زير گدازههاي آتشفشانی پنهان
بود .اين کاريکاتورها بر روي ستونهاي سنگی کنده شده بود و در معرض ديد همگان
قرار داده میشد.
در قرن اخير گرچه در نقاشیهاي نقاشان بزرگ قرن  16ميالدي ،از قبيل «هولباين» و
«بروگل» نقشهاي کاريکاتور فراوان به چشم میخورد ،اما سُنت کاريکاتور سازي که
اساس آن تأکيد بر جنبههاي خندهآور اشخاص ،موضوع کاريکاتور است ،در قرن 17
ميالدي به دست «کاراچی» در ايتاليا پايهگذاري شد.
«آگوستينو کاراچی» نقاش ايتاليايی اولين هنرمندي بود که براي سرگرمی خود و
دوستانش از چهرهي انسانهاي واقعی ،تصاوير کميک میکشيد .کسانی که از کارگاه او
ديدن میکردند ،سوژههاي تصاوير وي میشدند .اين بازديدکنندگان چهرهي خود را
بهصورت سگ ،خوک ،قاطر و يا حتی پارچ آب و قرص نان میديدند .واژه کاريکاتور
برگرفته از نام «کاراچی» نقاش نيست و از کلمه ايتاليايی «کاريکار» به معنی «انباشتن»
(اغراق در جزئيات) ساخت شده است پسازآن ،هنرمندان ديگري نيز به کاريکاتور
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روي آوردند .معروفترين اينان در قرن  18نقاش انگليسی «ويليام هوگراث» بود
( )1697-1764هوگراث نمیخواست بهعنوان يک کاريکاتوريست شناخته شود.
در حقيقت کارهاي وي بسيار جديتر از کاريکاتورهايی بود که پيش از آن کشيده شده
بود .در طرحها و نقاشیهاي وي تمام چيزهاي شيطانی و احمقانه در انگلستان آن زمان
نشان داده شده است .او بهندرت چهرهي واقعی مردم را میکشيد ،اما شخصيتها در
تصاوير وي شامل آدمهاي خوب و بد ،مستها ،مردان و زنان مد پرست هستند.
«هوگراث» هنرمندي بزرگ بود و نشان داد که يک کاريکاتور تا چه اندازه میتواند
پرمعنا باشد .ديگر هنرمندان انگليسی براي نمايش زشتی و حماقت بهويژه در سياست
از شيوهي «هوگراث» پيروي کردند (بدعلی ،1380 ،ش ،33ص.)44
 .3-1ویژگی هاي کاریکاتور

در طرح کاريکاتور ،يک چين ،يک خط ،مبالغه در يک برجستگی يا انحناء ،حتی يک
نقطه مبين واقعيتی است .ازاينرو کاريکاتوريست بهعنوان مفسري شناخته میشود که
فرآيند طرح را از محدودهي يک پيام آنی و ساده و عينی برمیگيرد و بهسوي انگيزهاي
براي تفکر پيش میراند.
آنچه کلمه کاريکاتور بدان اطالق میشود ممکن است تنها يک طرح تمثيلی يا کنايهاي
باشد ،با اين هدف که بجاي خنداندن بيننده ،وي را به تفکر وامیدارد .آنچه از کلمهي
کاريکاتور برمیآيد اين است که يک اثر کاريکاتور معموالً مقداري تخيل و اغراق را در
خود آميخته دارد؛ مهمتر از آن اينکه ،در بيان هدف خود از اصطالحات روزمره و عام
به همان شکل متداول بهره میگيرد .اين خود يکی از ويژگیهاي تعيينکننده کاريکاتور
در منطقه زمانی خلق اثر است.
با ديدن کاريکاتور ،ناخودآگاه مفهوم خنده و شوخی در ذهن تداعی میشود؛ اما اگر
ازاينجهت به تعداد بيشمار آنها نگاه کنيم ،میبينيم در بسياري از اين تصاوير ،سعی در
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ايجاد خنده و شوخی صرف نبوده است .در حقيقت بعضی از بزرگترين آثار
کاريکاتور ،به لحاظ جدي بودن و تأثيري که بر عواطف و احساسات وارد میکند ،با
ساير اشکال هنريهاي تجسمی به رقابت برخاستهاند.
 .4-1انواع کاریکاتور

به طور کلی چهار سبک اصلی براي کاريکاتور قائل هستند :کاريکاتور پرتره ،کاريکاتور
ساده و استيليز شده ،کاريکاتور طرح سريع و کاريکاتور سياسی.
کاريکاتور پرتره اغلب بیپردهترين شکل کاريکاتور است و معموالً چهرههاي معروف
و برجسته براي اين نوع کاريکاتور انتخاب میشوند.
کاريکاتور ساده نيز کاريکاتورهايی هستند که برحسب موضوعی مشخص و تعيينشده
و کاريکاتوريست روي آن کار میکند تا منظور خود را سريع و واضح به مخاطب اعالم
کند.
کاريکاتور طرح سريع هم نوعی کاريکاتور است که با خطوط سريع و تند انجام شده و
جايی براي تصحيح اشتباهات وجود ندارد.
کاريکاتور سياسی نيز کاريکاتوري است که مجاز میشود آزادانه نسبت به موضوعی
بسيار بدبين و کينهجو باشيد و عقدهاي وجودي خود را در اين کاريکاتور به بيرون
بريزيد .البته الزم به ذکر است که واژهي کاريکاتور در زمان حاضر و در بين خود
کاريکاتوريستها ،صرفاً براي کاريکاتورهاي چهره بکار گرفته میشود و براي
کاريکاتورهاي بدون شرح نمايشگاهی و ژورناليستی واژهي کارتون استفاده میشود.
در يک دستهبندي ديگر نيز اينگونه بيان شده است:
الف .کاريکاتور ساده :در اين نوع کاريکاتور ،طرح ،تناسب اعضاي بدن انسان و اشياء
را تغيير میدهد طرحهاي هجايی :اين طرحها ،کاريکاتورهايی هستند که ضمن تغيير،
«عيبجو و ريشخند کننده» نيز هستند .در کاريکاتورهاي سياسی ،بيشتر از اين طرحها
استفاده میشود.
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ب .طرحهاي کميک :معموالً ژورناليستها ،صفحهي فکاهی خود را از اين طرحها پر
میکنند .هدف اصلی اين طرحها بيشتر خنداندن خوانندگان روزنامه يا مجله است و
طراح ،اهداف تربيتی و يا اجتماعی را دنبال نمیکند.
ج .طرحهاي روز :نقش اصلی و اساسی آن ،انتقاد و تفسير کارها و فعاليتهاي روزانه
در روزنامه و مجالت است.
د .طرحهاي فانتزي :که آنها هم کموبيش کميک هستند اما تخيل در آنها نقش اساسی
دارد (حسينی ،1373،ش ،43ص.)20
 .5-1هدف کاریکاتور

اگر به ديدگاههاي مختلف در کاريکاتور رجوع کنيم در قياس با ديدگاههاي مختلف:
طنز ،هجو ،هزل ،فکاهی و مطايبه ،با قطعيت میتوانيم ،ديدگاه طنز را ديدگاه ايدئال
کاريکاتور قلمداد کنيم ،چراکه هدف و رسالت واقعی طنز برخالف ديگر ديدگاههاي
موجود در کاريکاتور استهزاء ،دشنام و سطحینگري و صرفاً شوخی و مزاح نمیباشد.
اين طنز است که انسان را در موقعيتهاي ناعادالنه به حرکت و اعتراض وادار میکند
و اين حرکت ناشی از همان آگاهی است که طنز ايجاد میکند ،طنز انتقادي هوشمندانه
است جهت اصالح و کاريکاتور انديشهاي سازماندهی شده در قالب تصويراست که
طنز ريشهي آن است ،تصويري که میتواند براي ايجاد سؤال ،اصالح ،بهبود ،تذکر،
تأکيد ،اعتراض ،انتقاد و تأثير خلق شود.
 .2کاریکاتور از منظر فقه
 .1-2بیان مساله

کاريکاتور در جهان امروز بهعنوان يک هنر پذيرفتهشده است؛ اما ازآنجاکه جامعهي
دينی بر اساس اصول و ارزشهاي دينی زندگی میکند و ارزشها و مقدسات عناصر
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اين جامعه را تشکيل میدهند بايد ديد که اين هنر در چنين جامعه چه جايگاهی دارد و
اصوالً آيا میتوان آن را پذيرفت يا خير؟
بهبيانديگر آيا کاريکاتور که رکن اصلی آن اغراق موضوع از شکل اصلی و مبالغه و
بزرگنمايی همراه با طنز است ،در عرف امروز به يک هنر پذيرفتهشدهي عرفی تبديل
گرديده و يا میتوان آن را مصداق هتک مؤمن يا بهطور کل هتک مقدسات که حرمت
آن قطعی است ،دانست و يا بايد تفصيل قائل شد و اين هنر را نه بهطور کامل محدود
و نه کامل آزاد گذاشت بلکه مشروط به قيودي اجازهي ترويج آن را در جامعه داد؟
 .2-2بیان اقوال

برخی از فقهاي عظام علت حرمت آن را از باب ايذاء اشخاص دانسته و رضايت فرد را
در اين مطلب کافی نمیدانند (محمودي ،1385 ،ج ،2ص )47و برخی ديگر نيز
ازآنجاکه اين هنر امروزه در عرف يک امر پذيرفتهشده میباشد جايز دانستهاند
(محمودي ،1385 ،ج ،2ص .)47با توجه به آنچه بيان شد گرچه لفظ کاريکاتور بيشتر
در عرف به کاريکاتور چهره اطالق میشود ولی در بحث از حکم آن شايسته است که
حکمی جامع و شامل تمامی مصاديق آن بيان گردد.
برخی نيز ممکن است علت حرمت آن را همان کشيدن موجود ذيروح بدانند که با
فرض صحت اين مطلب عالوه بر اشکال قبل بحث اعم از کاريکاتور خواهد شد و در
جاي ديگر بايد به بحث نشست (خويی ،بیتا ،ج ،3ص.)11
با اين بيان معلوم میشود که ادلهي بيانشده در اين موضوع اخص يا اعم از مطلب
است.
 .3-2قاعده ي هتک مقدسات

با توجه به آنچه بيان شد به نظر میرسد که ترويج اين هنر آزاد و بیقيد در جامعهي
دينی با مشکل هتک حرمت مقدسات مواجه خواهد شد .اين مقدسات اعم از چهرهي
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مؤمن يا هر چيز ديگر میتواند باشد؛ بنابراين به نظر نگارنده بايد از اين منظر مسئلهي
ترويج کاريکاتور را موردبررسی قرار داد.
طبيعتاً براي تبيين نظر بايد بهطور اختصار اشارهاي به اصل قاعده نمود و با فرض اثبات
اين قاعده بايد ديد آيا اين هنر مصداق اين قاعده میشود يا خير؟ تشخيص اين مطلب
به عهدهي عرف متخصصين است که در ادامه خواهد آمد.
 .1-3-2ادله ي قاعده
 .1-1-3-2آیات

«ذلِکَ وَ مَنْ يعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ أُحِلَّتْ لَکُمُ الْأَنْعامُ إِالَّ ما يتْلى
عَلَيکُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور» (حج)30:؛ (مناسک حج) اين
است! و هر کس برنامههاى الهى را بزرگ دارد ،نزد پروردگارش براى او بهتر است! و
چهارپايان براى شما حالل شده ،مگر آنچه (ممنوع بودنش) بر شما خوانده مىشود .از
پليديهاى بتها اجتناب کنيد! و از سخن باطل بپرهيزيد.
«ذلِکَ وَ مَنْ يعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» (حج)32:؛ اين است (مناسک
حج)! و هر کس شعائر الهى را بزرگ دارد ،اين کار نشانه تقواى دلهاست.
«يا أَيهَا الَّذينَ آمَنُوا ال تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ الَ الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ الَ الْهَدْي وَ الَ الْقَالئِدَ وَ الَ
آمِّينَ الْبَيتَ الْحَرامَ يبْتَغُونَ فَضْالً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوانا ( »...مائده)2:؛ اى کسانى که ايمان
آوردهايد! شعائر و حدود الهى (و مراسم حج را محترم بشمريد! و مخالفت با آنها) را
حالل ندانيد! و نه ماه حرام را و نه قربانیهاى بىنشان و نشاندار را و نه آنها را که
بهقصد خانه خدا براى به دست آوردن فضل پروردگار و خشنودى او مىآيند.
مراد از شعائر

در پذيرش استدالل مبتنی بر آيات شريفه فوق ،چند نکته بهعنوان مقدمه قابلتأمل
است:
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اول ،مراد از «شعائر اهلل» در آيات مطلق بوده و محدود به مناسک حج نباشد .درباره
معانی شعائر اهلل ،چهار معنی ذکر کردهاند« :مناسک حج»« ،حيوان سالم و فربه براي
قربانی»« ،نشانههايی که براي تشخيص حل از حرم مشخص است» و «دين خدا (مطلق
نشانههايی که براي اطاعت خداوند است)» .مورد سوم را طريحی نقل کرده است
(طريحی ،1416 ،ج ،3ص )346و مابقی در مجمعالبيان ذکر شدهاند (طبرسی،1372 ،
ج ،16ص .)211وي شعائر را بنا بر قول جوهري ،نشانههاي حج و هر آنچه را که
نشانی از طاعت خداوند داشته ،در اين زمره میداند و مفرد آن را شعيره يا بنا بر قولی
شعاره میداند.
دوم ،که امر به شیء اقتضاي نهی از ضد را داشته باشد.
سوم ،رابطه تعظيم با اهانت تساوي باشد.
چهارم ،آيات داللت بر وجوب کنند.
از بين اين معانی ،معناي چهارم که «دين خدا» است ،مفيد قاعده هتک مقدسات خواهد
بود« .راغب اصفهانی» شعائر را جمع شعيره ،دانسته و احالل شعيره را به معناي آنچه به
خانه خدا اهدا میشود ،برمیشمرد .وجهتسميه آن بدينجهت است که ،با عالمتها
نشان میشوند ،يعنی شناخته میشوند که با کارد يا وسيله آهنی ديگر خونشان ريخته
میشود (راغب اصفهانی ،1374 ،ج ،2ص .)331لسان العرب شعيره را به معناي شتري
که آماده قربانی است معنا کرده و شعائر اهلل را مناسک حج میخواند و قولی را نيز از
«زجاج» آورده که او شعائر اهلل را به معناي تمامی متعبدات خداوند که آنها را معين
کرده ،میداند (ابن منظور ،1414 ،ج ،4ص .)414در تفسير «تبيان» شعائر اهلل عالمات
مناسک حج است ،که از رمی جمرات ،سعی صفا و مروه و ...را شامل میشود (طوسی،
بیتا ،ج ،7ص .)313فيض کاشانی در «صافی» شعائر را به اعالم دين معنا میکند (فيض
کاشانی ،1415 ،ج ،3ص .)378عالمه طباطبايی (ره) نيز شعائر را جمع شعيره به معناي
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عالمت گفته است و شعائر اهلل را نشانههايی که خدا آنها را براي اطاعت بندگان قرار
داده میداند (طباطبايی ،1417 ،ج ،14ص.)374
با توجه به آنچه آمده ،روشن میشود که اختالفنظر در معناي شعائر در آيات مذکور
بسيار زياد است .براي درک بهتر مفهوم آيات موردبحث ،الزم است به آيه  33در سوره
مبارکه حج توجه شود ،که میفرمايد:
در تعظيم شعائر براي شما منافعی است تا وقت آن برسد ،سپس در ادامه آورده که شتر
قربانی از اين شعائر است .حمل بر معانی شير ،يا سواري دادن و امثال آن کرده و زمان
آن را زمان قربانی کردن گفتهاند.
غالب مفسرين« ،منافع» را با توجه به آنچه در روايات آمده حمل بر معانی شير يا
سواري دادن و امثال آن کرده و زمان آن را زمان قربانی کردند گفتهاند؛ مانند روايت
امام صادق (ع) که فرمود بعد از رمی جمرات قربانی کن سپس فرمودند شتر قربانی
کن ،اگر نتوانستی گاو ،تا آخر روايت و در انتهاي آن فرمود که شعائر خدا را بزرگ
بدار( .عظم شعائر اهلل) (کلينی ،1407،ج ،4ص.)491
اما برخی نيز بنا بر آنچه در عوائد االيام آمده منافع را اجر و ثواب و زمان آن را قيامت
ذکر نمودهاند (نراقی ،1417 ،ص .)26از سوي ديگر با توجه به آيات بعد که شتر قربانی
را جزئی از شعائر دانسته ،معناي (مطلق نشانههاي طاعت خدا) تقويت میگردد.
خالصه آنکه ،هرچند با توجه به نکات گفتهشده احتمال عام بودن معناي شعائر اهلل
تقويت میشود ،ولی چون قطع به اين معنا حاصل نيست ،امکان تمسک به آن وجود
ندارد ،مگر اينکه (شعائر) جمع شناخته شده و اضافه آن به اهلل ،باعث عموميت تلقی
گردد.
داللت امر به نهی از ضد

درباره اين پرسش است که آيا امر به شیء اقتضاي نهی از ضد آن میکند يا خير؟
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در آيات موردبحث ،امر به تعظيم میشود ،با فرض اينکه اين امر وجوب را برساند
(در مباحث بعد خواهد آمد) استدالل به آيه براي قاعده موردبحث ،فقط از طريق نهی
از ضد میباشد .به اين بيان که موال امر به تعظيم کرده است ،پس ترک تعظيم حرام
است .اهانت ترک تعظيم است پس اهانت حرام است.
براي اثبات مطلب فوق ،الزم است رابطه بين تعظيم و اهانت نيز بررسی گرديده تا
معلوم شود که آيا هر ترک تعظيمی اهانت است يا خير؟ که اين بحث نيز بررسی
خواهد شد .ولی آنچه در اينجا موردنظر است آن است که آيا امر به يک شیء نهی از
ضد آن را اقتضا دارد يا خير؟
اين مطلب مبتنی بر يک مسئلهي اختالفی در اصول است ولی نهی از ضد ،بهطور
اجمال امري پذيرفتنی است و بنا بر رأي مشهور ،دليل آن عقل است ،چراکه در غير اين
صورت لغو حاصل خواهد شد.
رابطه ي تعظیم و اهانت

رابطه تعظيم و اهانت چيست؟ برخی تقابل تعظيم و اهانت را عدم و ملکه به شمار
آورده و اهانت را درجايی صحيح میدانند که تعظيم در آن مورد صحيح باشد ،ولی
ازآنجاکه اهانت نيز يک امر وجودي است ،بهطور مسلم رابطه آنها عدم و ملکه
نخواهد بود .پس اين دو امر ،وجودي هستند که در يک آن با يکديگر جمع نشده و
نتيجه رابطه آنها تضاد خواهد بود.
همانطور که آمد اجتماع متضادين صحيح نيست ،اما افتراق آنها مانعی ندارد .البته اين
در صورتی است که واسطهاي بين آنها وجود داشته باشد .مثالً سياهی و سفيدي که دو
مفهوم متضادند ،درآنواحد در يک مکان جمع نمیشوند ،ولی افتراق هر دو با رنگ
ديگري مثل قرمز بالمانع است .اين مسئله مسلم است که در يکلحظه امکان ندارد
تعظيم و اهانت در يک فرد قابلجمع باشد .ولی بايد ديد که آيا افتراق اين دو ممکن
است يا خير؟ که اين حالت در صورت داشتن واسطه امکانپذير است .ازآنجاکه معيار
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تشخيص اهانت به عرف واگذار شد ،پس چهبسا عرف حالتی را تشخيص دهد که
تعظيم نبوده درحالیکه اهانتی هم حاصل نشده است.
از طرف ديگر چون اجتماع ضدين محال و ارتفاع نقيضين نيز محال است ،درنتيجه در
صورت اهانت ،قطعاً تعظيم ترک شده است؛ اما در ترک تعظيم لزوماً اهانت ثابت نشده
است.
توضيح آنکه رابطه تعظيم با ترک تعظيم تناقض است ،درنتيجه امکان اجتماع و افتراق
آن وجود ندارد .بنابراين ،اگر فرد اهانت کرد ،تعظيم نکرده است و اهانت با تعظيم
جمع نمیشود ،زيرا دو متضاد قابلجمع نيست .از سويی الزمه عدم تعظيم ،ترک تعظيم
است ،زيرا ارتفاع متناقضين محال است.
اما اگر تعظيم را ترک کرد مسلم تعظيم نکرده است ،چراکه چون تعظيم و ترک تعظيم
متناقضاند ،با يکديگر جمع نمیشوند ،ولی اگر ترک تعظيم کرد لزوماً اهانت نکرده
است زيرا تعظيم و اهانت متضادند و ارتفاع دو متضاد باواسطه محال نيست.
نتيجه :اهانت بهمنزله ترک تعظيم است اما ترک تعظيم اهانت نيست.
داللت بر وجوب

توضيح نکته چهارم که داللت بر وجوب است:
با فرض پذيرش آنچه آمد ،حال بايد اين مطلب روشن شود که آيا آيه مذکور داللت بر
وجوب تعظيم دارد يا خير؟ برخی از فقها تنها دليل بر عدم صحت تمسک به آيات
مذکور را عدم داللت بر وجوب میداند (بجنوردي ،1419 ،ج ،5ص .)298مرحوم
نراقی نيز معتقد است؛ نهايت چيزي که از آيات برداشت میشود رجحان تعظيم است
(نراقی ،1417 ،ص.)30
اما صاحب عناوين داليلی را بر وجوب آيه ذکر میکند:
 .1معناي تقوي ،پرهيز کردن است و آن همانا ترسيدن از امري مخوف است و وقتی در
اين آيه بحث از تقوي است ،پس مسلم يک شیاي ترسناک وجود دارد که شايسته

بررسی فقهی کاریکاتور با تکیه بر قاعده هتک حرمت مقدسات 17

ترسيدن از آن ،تعظيم شعائر است و هر چه چنين ويژگی داشته باشد پس واجب است.
زيرا از مخالفت مستحب ترسی نيست و آنکه خدا فرمود آن از تقوي است ،خود
امارهاي است بر عقاب بر ترک آن.
 .2اين آيات را صغراي يک قياس قرار داده ،سپس آياتی مثل «و اياي فاتقون» (بقره:
 )41يا «واتقوا اهلل إن کنتم مؤمنين» (مائده ،)57 :را کبري قرار میدهيم و تمامی آيات و
رواياتی که داللت بر مخالفت تقوي و عتاب غير متقين وجود دارد را به اين کبرا اضافه
میکنيم .پس چنين نتيجه میگيريم؛ تعظيم شعائر از تقوي است (صغري) هر تقوايی
واجب است به خاطر اطالق امر به آنها (کبري) پس تعظيم شعائر واجب است.
(نتيجه) (مراغی ،1417 ،ج ،1ص.)561
به نظر میرسد استدالل صاحب «عناوين» ضعيف باشد ،زيرا لزوماً تقوي با وجوب
تالزم ندارد و خويشتنداري در امور مستحب و ترک مکروهات نيز ،صحيح است .در
استدالل دوم نيز کبراي او قطعی نيست چراکه از آيات مورد استدالل وجوب تقوي
برداشت نمیشود.
با فرض تمامی مطالب باال ،صاحب «عوائد االيام» به کل استدالل اشکال وارد کرده و
میگويد :اين آيات مفيد قاعده نيست زيرا امر به مطلق (شعائر) داللت بر وجوب تمامی
افراد آن ندارد .پس معلوم نيست شارع هر تعظيمی را خواسته يا نوع خاصی از تعظيم
را اراده کرده است .پس کالم مجمل و قابل استدالل نخواهد بود (نراقی،1417 ،
ص.)31
گرچه استدالل به نهی از ضد ،قابل خدشه است ،اما بعضاً استدالل به مفهوم موافقت يا
طريق اولويت در آيه کردهاند .يعنی وقتی تعظيم و بزرگداشت يک امر الزم باشد،
بهطور مسلم اهانت آن جايز نبوده يا به اين شيوه که ترک تعظيم مصاديقی دارد که
بارزترين آن اهانت است.

18

دوفصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهشنامه فقهی ،سال پنجم ،شمارة اول ،پاییز و زمستان  ،1395پیاپی9

نتيجه :طريق اولويت يا اهانت ،مصداق بارز ترک تعظيم وجود دو شيوه غيرقابل خدشه
است .ولی با بحث مفصلی که در توضيح نکته اول بحث آمد ،نمیتوان قطع به اراده
عموم از «شعائر» پيدا کرد .پس حداقل احتمال عدم قصد عموم نيز وجود دارد و اذا
جاء االحتمال بطل االستدالل درنتيجه اين آيات دليل مناسبی بر اين قاعده نخواهد بود.
 .2-1-3-2روایات

روايات دال بر هتک تعدادشان بسيار است تا آنجايی که مرحوم آيتاهلل خوئی (ره) در
بحث هجو مؤمن روايات دال بر حرمت اهانت بر مؤمن را متواتر میداند (خويی ،بیتا،
ج ،1ص.)457
برخی از اين روايات عبارتاند از:
 .1مُحَمَّدُ بْنُ يحْيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ
أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرَاطِيسِ تَجْتَمِعُ هَلْ تُحْرَقُ بِالنَّارِ وَ فِيهَا شَیءٌ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ
قَالَ لَا تُغْسَلُ بِالْمَاءِ أَوَّلًا قَبْلُ (کلينی ،1407 ،ج ،2ص.)673
راوي گويد از امام عليهالسالم در مورد کاغذهايی که بر روي آن نام خداوند آمده سؤال
کردند که آيا میتوان آنها را آتش زد؟ فرمود :خير اول آنها را با آب بشوييد (سپس
آتش بزنيد).
 .2عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يقُولُ لَا تُحْرِقُوا
الْقَرَاطِيسَ وَ لَکِنِ امْحُوهَا وَ حَرِّقُوهَا (کلينی ،1407 ،ج ،2ص.)673
راوي گويد از امام صادق (ع) شنيدم که کاغذها (که نام خدا بر آنها ذکر شده است) را
آتش نزنيد بلکه ابتدا آثار را از آن پاک کرده سپس آتش بزنيد.
 .3عَلِی عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِی عَنِ السَّکُونِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صامْحُوا کِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَ ذِکْرَهُ بِأَطْهَرِ مَا تَجِدُونَ وَ نَهَى أَنْ يحْرَقَ کِتَابُ اللَّهِ وَ نَهَى أَنْ
يمْحَى بِالْأَقْلَامِ (کلينی ،1407 ،ج ،2ص.)673
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امام صادق (ع) از پيامبر (ص) نقل کرده است کتاب خدا و نام او را با پاکيزهترين
چيزي که میيابيد پاک کنيد و از سوزاندن آن و نيز پاک کردن آن با قلمها نهی کرده
است.
 .4أَخْبَرَنِی الشَّيخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يحْيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يمَسَّ الْجُنُبُ
دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيهِ اسْمُ اللَّهِ وَ لَا يسْتَنْجِی وَ عَلَيهِ خَاتَمٌ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ وَ لَا يجَامِعُ وَ هُوَ
عَلَيهِ وَ لَا يدْخُلُ الْمَخْرَجَ وَ هُوَ عَلَيهِ (طوسی ،1390 ،ج ،1ص.)48
امام صادق (ع) فرمود جنب به درهم و ديناري که نام خدا بر آن نقش بسته است دست
نزند و با دستی که در آن انگشتري است که نام خدا در آن وجود دارد استنجاء نکند و
در حال دست داشتن آن جماع نکند داخل در مخرج نشود درحالیکه آن را در دست
دارد.
 -5الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِی فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ الْمِسْمَعِی عَنْ يحْيى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِی صنَهَى أَنْ يسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ ينَالَهُ الْعَدُو (حر
عاملی ،1409 ،ج ،6ص.)249
پيامبر (ص) از مسافرت کردن (شخص) درحالیکه قرآن به همراه داشته باشد به
سرزمين دشمنان نهی کرده به خاطر ترس از اينکه دشمنان به قرآن دست نيابند.
 .6مُحَمَّدُ بْنُ يعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمَّا أُسْرِي بِالنَّبِی
صقَالَ يا رَبِّ مَا حَالُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَکَ قَالَ يا مُحَمَّدُ مَنْ أَهَانَ لِی وَلِياً فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ
وَ أَنَا أَسْرَعُ شَیءٍ إِلَى نُصْرَةِ أَوْلِيائِی الْحَدِيثَ (حر عاملی ،1409 ،ج ،12ص.)255
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هنگامیکه پيامبر به معراج رفت به خدا عرض کرد اي پروردگار من حال مؤمن نزد تو
چگونه است خدا فرمود اي محمد (ص) هر کس به يکی از اوليا من اهانت کند به
جنگ با من برخاسته است و من سريعترين چيزي هستم که به ياري اوليائم میآيم.
و اخبار بسيار ديگر که میتوان با مراجعه با بخشهاي (باب نهی عن احراق القراطيس
المکتوبه کافی و نيز باب من اراده االستنجاء و فی يده اليسري خاتم عليه اسم من اسماء
اهلل و نيز باب الجنب ال يمس الدراهم عليها اسم اهلل تعالی استبصار و بابهاي تحريم
اهانه المؤمن و خذالنه و کراهه السفر بالقرآن الی االرض العدو وسائل) بدانها دست
يافت.
بررسی سندي روایات

احاديث موجود در کافی (سه حديث اول) را صحيح و مسند دانستهاند و حديث
استبصار را موثق ،حديث اول وسائل را ضعيف و حديث ديگر را صحيح و مسند
میدانند .ولی تواتر بسيار اخبار با اين مضمون ،قرينهاي بر صحت خبر ضعيف است.
بررسی داللی روایت

پس مشخص است که اين مصاديق که در روايات ذکر شده است حاکی از يک قاعده
کلی و آن حرمت هتک مقدسات است .داللت آنها بر تحريم کامالً واضح است .شيخ
حر عاملی در ذيل روايت مذکور در وسائل (حرمت سفر با قرآن) آورده است :آنچه
گذشت داللت بر تحريم اهانت قرآن و بيع آن به کفار و سفر به سرزمينهاي آنها
تعريض بر اهانت آن است (حر عاملی ،1409 ،ج ،6ص.)249
 .3-1-3-2عقل

مرحوم بجنوردي به اين دليل عقلی در کتاب خود اشاره کرده است (بجنوردي،1405 ،
ج ،5ص .)296مرحوم نراقی نيز ،از عقل بهعنوان يکی از داليل قاعده نام برده ،اما از
بيان کيفيت استدالل خودداري کرده است (نراقی ،1417 ،ص .)30صاحب «عناوين» به
اين مطلب اشاره دارد و او نيز معتقد است که آنچه نزد موال محترم است اگر خفيف
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شمرده شود موال محق است که اهانتکننده را عقاب کند (مراغی ،1417 ،ج،1
ص.)555
 .4-1-3-2اجماع

اجماع منبع ديگري است که در استنادات از آن بهره گرفته میشود« .مراغی» و «نراقی»
و «بجنوردي» همگی مدعی اجماع در اين مورد هستند .حتی در «عوائد االيام» و
«عناوين» ادعاي ضرورت شده است ،يعنی اين قاعده را از ضروريات میشمارند.
آيتاهلل بجنوردي دليل بر اجماع را چنين بيان میکند:
که با مراجعه به فتاواي علما همگی نجس کردن مسجد را حرام میدانند و در اينکه
حکم اجماع است اختالفی نيست لکن اين حکم ،ازآنجهت است که هتک مقدسات
اشکال دارد و گويا اين مطلب نزد آنها مفروغ بوده است .پس نتيجه میگيريم که
اجماع بر قاعده هتک مقدسات وجود دارد (بجنوردي ،1405،ج ،5ص .)296احتمال
دارد استدالل ضعيف باشد ،زيرا اوالً حکم به حرمت نجاست ،گرچه شايد به خاطر
خصوصيت مسجد نباشد ،ولی مسلماً در اين مورد روايات زيادي وارد شده است و
چهبسا حکم علما تعبدي و به خاطر روايات باشد ،نه اينکه چون هتک مقدسات است،
پس حرام میگردد .همچنين اين احتمال وجود دارد که تعدادي از آنها ،بنا بر تعبد بر
روايات ،فتوا داده باشند پس إذا جاء االحتمال بطل االستدالل.
ثانياً چنين اجماعی منقول است و اجماع منقول تا زمانی که مبناي ناقل معين نباشد،
براي منقولاليه اعتبار ندارد.
ثالثاً اجماع مدرکی است ،براي اينکه مدرک قاعده معين است و در صورت مدرک
اجماع اعتبار نخواهد داشت و وقتیکه دست ما از مدرک کوتاه بود ،اجماع اعتبار
میيابد .در اين مبحث بهطور مسلم عقل حکم به قبح اهانت میدهد ،پس اجماع
نمیتواند دليل باشد.
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 .5-1-3-2ارتکاز متشرعه

دو سؤال در ارتباط با ارتکاز متشرعه مطرح است:
سؤال اول :اينکه آيا ارتکاز متشرعه میتواند بهعنوان دليل بر قاعده قرار گيرد و
حجيت دارد يا خير؟
سؤال دوم :آيا اين ارتکاز تا زمان معصوم (ع) وجود داشته و ايشان در بين مرتکزين
میباشند يا خير؟
پرسشهاي مطرح ،نيازمند بحث جدي براي پاسخگويی هستند ،که در جاي خود
میبايست موردتحقيق واقع شوند ،ولی برفرض حجيت چنين ارتکازي ،اين ارتکاز
وجود دارد زيرا هر يک از زنان يا کودکان نيز سريعاً حکم به قبح اهانت به آنچه نزد
موال داراي احترام است ،میدهند و به اين موضوع مرحوم بجنوردي و مراغی اشاره
دارند (مراغی ،1417 ،ج ،1ص555؛ بجنوردي ،1405 ،ج ،5ص.)294
با توجه به مطالب ذکرشده بايد بيان داشت:
 .1از بين تمام مصاديق محترمات که در منابع موجود است مسلم برخی از آنها در
قاعده حرمت هتک مقدسات جاي دارند يا نهايتاً برخی از آنها قدر متيقن ما هستند در
مابقی برائت را جاري میکنيم.
 .2اهانت مفهومی عرفی است که عرف ميزان تشخيص آن است علماي بزرگ بر اين
قضيه اذعان دارند و آنچه از مطالب آنها آمد نمونهاي از نظرات آنها بود برخی از
موارد اهانت نوعاً عرفی است که در اصطالح متمحض در اهانت است و برخی
مشخصاً عرفی است که بنا بر زمان و مکان قابلتشخيص است و از سويی بنا بر فعل
اهانت عرف خاص يا عام میشود اگر فعل از افعال تخصصی در يک فن خاص باشد
عرف خاص آنها موردتوجه است اگر فعل از افعال عمومی باشد عرف عام مالک
است.
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 .3حرمت از عرف برداشته نمیشود بلکه حرمت را عقل تشخيص میدهد و آنچه به
عرف فهم میشود مصداق اهانت است.
 .2-3-2مراد از عرف

میتوان تعريف صحيح از عرف را عبارت دانست از:
آنچه عادت مردم در خريد و فروش و اجاره و ساير معامالت بر آن قرار گرفته ،و به
شکلی که متکلم میتواند کالم خود را با اعتماد بر آن مطلق بياورد (مغنيه ،1421 ،ج،6
ص .)116عرف به اقسام مختلفی تقسيم میشود اين تقسيمات از جهات مختلفی
صورت گرفته است .گاهی عرف به عام و خاص تقسيم میشود که عبارتاند از:
 .1عرف عام :آن است که عامه مردم اعم از عالم و جاهل بر آن سير میکنند و با
اختالفزمان و مکان تغيير میکند.
 .2عرف خاص :عرفی است که فقط در يک گروه خاص مثالً فقها فقط مطرح است.
و از جهتی به عملی و قولی و آن عبارت است از:
 .1عرف عملی :فعلی است که مردم انجام میدهند.
 .2عرف قولی :به عرفی گفته میشود که معناي کالم در نزد مردم است ،چهبسا کالم در
عرف ،متفاوت با معناي لغوي باشد .مثل قول اهل عراق که ولد را فقط در پسر
استعمال میکند
و از سوي ديگر عرف را به صحيح و فاسد تقسيم کردند و منظور از عرف صحيح و
فاسد عبارت است از:
 .1عرف صحيح :آن است که مخالف شرع نباشد.
 .2عرف فاسد :عرف مخالف شرع است (حکيم ،1418 ،ص.)407
غالب علما بر حجيت عرف اذعان دارند و طريق مختلفی را بر حجيت آن بيان نمودند.
در ذيل به برخی از اين داليل اشاره میشود:
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 .1سيره فقها از ابتدا تاکنون در تشخيص اطالقات الفاظ و تشخيص صدق آنها بر افراد
مفاهيم ،متکی بر عرف بوده است .اگر دليلی غير از همين دليل وجود نداشته باشد،
براي حجيت عرف کافی است.
جريان سيره علما بر حجيت عرف در دو مورد مذکور بوده و ابتال بر موضوع آن نيز
بسيار باال بوده است .اگر کار صحيحی نبود بر شارع (امام (ع)) الزم بود که جلوي
چنين روندي را بگيرد (کوه کمرهاي ،1409 ،ص.)50
 .2سيره پيامبر و ائمه (ع) بر تبعيت از عرف بوده است ،که از اين طريق روايات آنها
به دست آمده است .آنها در بسياري از موارد طريقی غير از طريق عرف معرفی
نکردهاند ،که اين خود دليل بر حجيت آن است (کوه کمرهاي ،1409 ،ص.)50
حال بايد اين پرسش را پاسخ داد که ،از بين انواع عرف کدام عرف مقصود است؟
بهطور مسلم عرفی که در اينجا بحث میشود ،عرف صحيح ،و نه فاسد است و از
سويی بنا بر موارد عرف ،گاهی عام و گاهی خاص مقصود میباشد .مثالً ،در بحث
توهينهاي لفظی ،قطعاً مالک عرف عام است درحالیکه در مجادالت سياسی يا
بحثهاي هنري و ساير مباحث تخصصی ،تشخيص توهين بودن يا نبودن ،منوط به
عرف خاص همان رشته است.
در نيمه سده نوزده شارل فيليپون چهره لويی فيليپ پادشاه وقت فرانسه را بهصورت
گالبی طراحی کرد .وي در دادگاه گفت :در محدوده کاريکاتور ممکن است صورت
يک انسان را گاه به يک گالبی و گاه به يک فرم ديگر شبيه دانست .آيا اين طرح گالبی
که به چهره لويی فيليپ شبيه است را میتوان محکوم نمود؟ يا برعکس چهره شاه را
بهواسطه شباهت به گالبی بايد محکوم کرد.
اما توجيهات او مانع از پرداخت جريمه  6000فرانکی و بازداشت او به مدت شش ماه
توسط دادگاه نشد (شجاعی ،1371 ،ش ،1ص.)35
چند نکته مهم از اين مطلب میتوان برداشت نمود:
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 .1بنا بر عرف کشور فرانسه ،گالبی مظهر حماقت بوده است .ازاينروي براي
تشخيص ،بايد به عرف همان مکان يا زمان رجوع کرد .زيرا شايد اين مطلب در عرف
ساير مناطق اهانت نباشد.
 .2تشخيص گالبی در صورت کاريکاتور ،امر واضحی نيست تا تمامی عوام توان
تشخيص داشته باشند ،بلکه فقط اهل همان هنر توان فهم مطلب را خواهند داشت.
نکته آخر در اين بحث آن است که فرقی بين عرف قولی يا فعلی نيست و از هرکدام
اهانت برداشت شود براي صدق حکم کافی است.
قابلذکر است که عرف نمیتواند بهتنهايی مصدر احکام قرار گيرد ،ولی تعيين
موضوعاتی که شارع تعريفی از آن ارائه نکرده ،بر عهده عرف است .در بحث حاضر نيز
چنين است که حکم حرمت از عرف برداشت نمیشود ،ولی تعيين موضوع اهانت بر
عهده عرف است.
امور موجب اهانت را بر دو دسته تقسيم کردهاند:
 .1آنکه مطلق اهانت است مثل سب.
 .2آنکه گاهی موجب اهانت است و گاهی نيست و با قصد فرد تغيير میکند.
اگر مطلبَی در دسته اول قرار گَيرد مسلم تروَيج آن در جامعه حرام است گرچه صاحب
آن قصد حرام نداشته باشد اما دستهي دوم منوط به قصد صاحب اهانتت کننتده استت
حال باَيد دَيد که کارَيکاتور ذَيل کدام دسته قرار میگيرد.
 .3-3-2کاریکاتور مصداقی از اهانت

از مجموع آنچه در تاريخچه کاريکاتور و نيز کاريکاتور در ايران ديده میشود معلوم
میشود که اين هنر داراي قيد و مرز نيست براي همين برخی در تقسيمبندي انواع
کاريکاتور در مورد کاريکاتور سياسی چنين آوردهاند:
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در کاريکاتور سياسی مجاز میشود آزادانه نسبت به موضوعی بسيار بدبين و کينهجو
باشيد و عقدهاي وجودي خود را در اين کاريکاتور بيرون بريزيد.
و ازاينرو ورود اين هنر در ايران با مشکالتی روبرو است نگاهی به تاريخچه اين هنر
در کشورمان میتواند ما را به اين موضوع رهنمون سازد .در هفتم آوريل 1901
مصادف با  12صفر  1332قمري اولين نشريه کاريکاتور با مديريت «قلی زاده» و با
همکاري «نعمان زاده» در «تفليس» منتشر شد .سپس به آذربايجان آمد و در آخر نيز در
باکو انتشار يافت .اين نشريه با همکاري کاريکاتوريستهاي روسی (روترو شرلينگ
معروف به «شيلينگ») کار خود را آغاز کرد .نام نشريه از نام (مالنصرالدين) مرد
حقيقتپرست و بذلهگوي افسانهاي که در ميان مردم نامی آشنا و مأنوس شناخته
میشد ،گرفته شده بود .نشريه فوق با استفاده از شيوه مالنصرالدين افسانهاي ،رويدادها
و حوادث روز را با کاريکاتور و مطالب طنزآلود ازنظر مردم میگذرانيد.
اين نشريه زير نظر ارگان دمکرات به چاپ میرسيد و طرحهاي آن بهصورت حربهاي
برنده در جهت اهداف و اميال اين گروه به کار گرفته شد.
شيوه کاريکاتور اصوالً به علت مقيد نبودن به قواعد خشک و بهواسطه آزادي از هر نوع
قيد و بهرهوري از صراحت بيان مورداستفاده هنرمندان ايرانی قرار گرفت و درواقع
کاريکاتور در ايران رهآورد دو مسئله است .1 :مشروطه .2 ،نشريه مالنصرالدين.
اين نشريه با ادعاي آزاديخواهی ،خواهان برخورد تند با استبداد تزاري و قاجار بود و
هدفی که در جستجوي آن متناسب با خطمشی گردانندگان اين نشريه ،به طرفداري از
حزب سوسيالدمکرات بود .مقيد نبودن کاريکاتور به قيود و آزادي از هر نوع قيد که از
ويژگیهاي اين هنر است مطمئناً در جوامع دينی که داراي قيود بسيار اخالقی ،مذهبی
هستند نمیتواند تأثير مثبتی داشته باشد .به همين دليل در نخستين صفحه از شماره اول
نشريه مالنصرالدين ،شاهد اثري از «شلينگ» کاريکاتوريست روسی هستيم.
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در اين طرح دنياي خوابآلود مسلمانان را درحالیکه کموبيش از خواب برخاسته يا در
حال خميازه کشيدن هستند را نشان میداد که مالنصرالدين شخصيت اول اين نشريه
ناظر بر آنهاست .شايد ابتدا کسی تصور کند که اين طرح فینفسه اهانتی در برندارد
ولی با توجه به اين موضوع که طراح آن يک روسی است و در مسير اهداف حزب
سوسيال تالش میکند ،به سهولت میتوان کنه مطلب را دريافت.
از سوي ديگر «روتر» و «شلينگ» در آغاز کار به دليل عدم آشنايی با فضاي بومی و
سنتی ايران ،آنطور که بايدوشايد نتوانستند نظر مردم را جلب کنند .آنان با سفر به
شهرها و روستاهاي ايران از طريق آشنا شدن نسبی با فرهنگ و سنت مردم ،به هجو
تصوير اين فرهنگ و سنت پرداختند و در اين راه از توهين به مقدسات نيز ابايی
نداشتند .چنانکه روحانيون آن زمان ،خواندن اين نشريه را تحريم کردند و به مخالفت
با آن پرداختند( .شجاعی ،1371 ،ش ،2ص )5پسازاين نيز مردم شاهد اهانتهاي
بسياري به اعتقادات مذهبی و فرهنگی ايرانيان مانند سن کم ازدواج زنان و ...از سوي
طراحان اين نشريه بودهاند.
بهطورکلی اهانت به مقدسات از طريق اين هنر کار را بهجايی میرساند که فرياد شيخ
شهيد فضلاهلل نوري بلند شده و میگويد ...:هيچ شنيده بوديد که در اين يک هزار و
سيصد و چند سالی که از عمر اسالم گذشته است ،صورت يکی از مجددين دين را که
در شمار کلينی و علم الهدي و محقق و شهيدين ،شمرده شود به شکل حيوانی بارکش
کشيده و تشهير کرده باشد( ...ترکمان ،بیتا ،ج ،1ص.)260
روند اهانت به مقدسات از طريق اين ابزار تا زمان حاضر ادامه يافته است بهطوريکه
چهره نورانی حضرت رسول اکرم (ص) را در چهره يک تروريست که بهجاي عمامه
بمب بر سر دارد طراحی نموده و در کشورهاي غربی انتشار دادند .سپس در سطح
پايينتر از آن به تمسخر چهره علماي شيعه که در رأس آنها امام خمينی (ره) بود،
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پرداختند .در يکی از نشريات داخلی دوران اصالحات نيز شخصيت يکی از علماي قم
در شکل تمساح به استهزاء گرفته شد.
جمعبندي

از مجموع آنچه آمد ،چند نکته قابل توجه است:
 .1نمیتوان گفت کاريکاتور از فنونی است که موضوعاً اهانت به مقدسات دينی شمرده
می شود ،چراکه خدمت اين هنر به مذهب و اعتقادات و اهداف ارزشتمند کتم نبتوده و
نيست .در رأس آنها متیتتوان هنتر «نتاجی العلتی» کاريکاتوريستت فلستطينی کته از
کاريکاتور در مبارزه با اسرائيل استفاده کرد و جان خود را در اين مستير از دستت داد،
اشاره داشت .همچنين کاريکاتورهايی که پتس از عمتل ارتتدادي «ستلمان رشتدي» در
مخالفت با او در سراسر جهان کشيده شتد .کاريکاتورهتاي چهتره ستلمان رشتدي کته
کاريکاتوريستهاي جهان اسالم بيشترين تالش را در راه آن داشتند چنتد پيتام مهتم را
به مخاطبين عام و خاص ابالغ کرد:
� غيرت و اعتقاد دينی و ارادت ويژه مستلمانان بته استالم و شتخص حضترت
ختمیمرتبت (ص).
� نفرت و انزجار بسياري از آزاد انديشان ،نسبت به اهانتکننده به پيامبر استالم
(ص).
� تهديد و تنبيه فرد اهانتکننده به رسول اکترم (ص) ،بتا استتفاده از ابزارهتاي
هنري جديد.
 .2همان طور که از تعاريف کاريکاتور نيز و مطالب فوق معلوم میگردد از ويژگیهتاي
کاريکاتورخصوصا کاريکاتور سياسی صراحت و عدم قيدوبند است و اين متناستب بتا
فرهنگ جوامع غربی است .در فرهنگ اسالمی که براي متؤمن و موضتوعات مختلتف
حرمت قائلاند ،اين هنر نمیتواند وسيله خوبی در انتقال افکار باشد .زيرا الزمته آن يتا
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محدود کردن چنين هنري است که آن را از مسير خود خارج خواهد کترد و يتا دستت
کشيدن از مقدسات و صدور جواز توهين ،نتيجه آن می شود ،که ايتن امتر نيتز ختالف
اعتقادات مذهبی مسلمانان است .بنابراين گر چه اين هنر خدماتی را در مسير انقالب و
اسالم انجام داده ،مانند «دوساالنه کاريکاتور سلمان رشتدي» کته تتأثير زيتادي در دنيتا
داشت ،ولی توسعه دادن و مخصوصاً راه دادن اين هنر به مطبوعات ،با توجه بته وضتع
نامطلوب مطبوعات نمیتواند اثر مطلوبی در جامعه دينی داشته باشد.
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