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 به نام خداوند بخشايندة مهربان

ستايم و بر پيامبر بزرگوارش و همه اهل بيت و يارانش درود  خداوند بزرگ را مي
 ستم.رف مي

هاي آن واضح  اين كه نظر و ديدگاه فقه اسالمي را در برابر هنر و هنرمندي، به تنوع بخش
حقيق به طـور فطـري،   سازيم، كاريست صعب و دشوار كه در داشتن استعداد تصنيف و قوة ت

تحصيل اصولي و سيستماتيك و تبحر در علوم اسالمي را الزم دارد، و اين كار از دانشجويان 
شان در زمينـة   ولي معلومات اند؛ پرداخته حصيلتكه به  هايي آن تازه به مطالعه رسيده، به ويژه

 تواند ميسر باشد. نبوده محدود است؛ نمي گيرافر علوم عربي و اسالمي
يي را بنگـارم، زيـرا    شدم، تصميم نداشتم درين زمينه رساله كه فارغ فاكولتة ادبيات ميمن 

هرچند در علوم اسالمي قبل از ورود به فاكولتة ادبيات تحصيالتم را به درجـة عـالي رسـانده    
شـمردم، و   بندي نظريات و ابراز نظر درين مورد نـاتوان مـي   بودم، اما خود را از تحقيق و دسته

 دانستم، تا در بارة آن تحقيقي بنگارم. موضوعات را بلندتر از فهم خود مي اينگونه
مند نمود، ابراز نظرهاي متفاوت و مختلفي بود كـه در   آنچه مرا برين كار واداشت و عالقه

ها و استادانم، به ويـژه اسـتاد محتـرم آقـاي رهيـاب كـه تيـوري ادبيـات را          بين من و همصنفي
سـاعات درسـي را    ،ي مـا شد، و بسا اوقات كه بحـث و گفتگـو   ينمودند، مطرح م تدريس مي

رسيد، لذا بـرآن شـدم كـه در بـارة ديگـاه فقـه        يي هم نمي گرفت، و به نتيجه و فيصله دربر مي
سازي و تصـوير، رقـص و...    اسالمي در رابطه به هنرهاي شعر، موسيقي و آوازخواني، مجسمه

 ها و مرزها در زمينه مشخص گردد. يي تحقيقي را تهيه بدارم، تا محدوده رساله
م خداوند بزرگ، در قسـمت تحقيـق و ابـراز نظرهـا، اقتصـاد و انصـاف را بـه مـن         اميدوار

ام مورد استفادة بـرادران خواننـده قـرار گرفتـه و در زمـرة       مرحمت فرموده باشد، و اين رساله
قاي رهياب كـه  دانم از محترم استاد بزرگوار آ حسناتم محسوب گردد، درين قسمت الزم مي
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 انـد،  هاي مهربانانه داشته ام و به من رهنمايي شان نگاشته هاي اين رساله را تحت نظر و رهنمايي
 نمايم. والسالم اظهار سپاس و قدرداني مي

 هـ ش 1379هـ ق مطابق جوزاي  1421ول ربيع األ
 هرات  شهر

 »فقيهي«فضل الرحمن 
 



 
 
 

 مقدمه

شدنش در روي زمين به تكاليفي از اوامر و  ريدهكه با آف ،انسان موجودي است كه مكلف
 يرودا نواهي، از جانب خداوند بزرگ، مورد امتحان و آزمايش قرار گرفته است، هرچند كه

در دنيا، از جانب خداوند قبالً مقدر شده است، اما در كسب اعمال مخير است كـه بـر مبنـاي    
 گيرد. همين جنبة اختيارش مورد ثواب و عقاب قرار مي

وي همين اساس در وجود انسان غرايز گوناگوني به وديعت نهاده شده است، تا هريك ر
از اين غرايز دل و ضميرش را به راهي دعوت كند و به مسيري فرا خواند، و به اينگونه 

انسان را به سوي فساد و فحشا،  ،آزمايش و امتحان تحقق و ثبات پذيرد، برخي از غرايز
كشاند، اما برخي غرايز ديگر در مقابل او را به مسير  پرستي و... ميطلبي و خودنگري، دنيا جاه

خواند، چنانچه اين  عبادت و خداپرستي، عدالت و انصاف، خدمت به همنوعان و... فرا مي

َّ «نجا كه فرمودند: شود، آ دانسته مي مفهوم از حديث مباركه پيامبر اسالم َن  ِن يَْطا
َّ نش ةً  ِ َّ َ ِ 

ن  آَدمَ  بنابْنن  شَكن َوِ ََ
ةً  شْ َّ َ ا ِ َّ

َ
ةُ  َََ َّ َ َن  ِ يَْطا

َّ ّ  ََإنيَعادٌ  لِ ّّ يٌب  بناِ ِّ  َوتَْ�ذن َ
ْ
ا بناْ َّ

َ
ةُ  َوَ َّ َ شَكن  ِ ََ

ْ  لِ
َْ�ن  ََإنيَعادٌ 

ْ
ٌِ  بنال ي ِّ  َوتَْصدن َ

ْ
 .)0F1(»...بناْ

تواند به كمال حقيقي دست يابد و خود را به  بشريت تنها با نيروي عقل صرف نمي
ل پي نبرده است، چه عقل ما برساند، زيرا عقل وي به حقايق اشياء و امور، طوركاه نيكبختي

خودش، از مخلوقات بوده به درجة كمال نرسيده است. بنابراين، آفرينندة جهان و كائنات آن 
بر او پوشيده نيست، جهت رهنمايي بندگان، پيام آوراني  ءيي از احوال و حقايق اشيا كه ذره

                                           
بدون شك در وجود فرزند آدم شيطان و فرشته را تصرفي دارد، تصرف شيطان همانا بازگردانيدن به « -)1(

 »ذبب به حق است، و تصرف فرشته بازگردانيدن به سوي خير و تصديق به حق استسوي بدي و ت
ق ص  1389المصابيح محمد بن عبداهللا خطيب تبريزي (دهلي: نشر عبدالغفار، أصح المطابع،  ةمشكو

19.( 
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ها رهبري نمايند، و  ا در همه امور، بشريت را به سوي خوبيد، تها برگزي نسانرا از بين خود ا
به سعادت حقيقي برسانند، و درين مسير خود ذات مقدس آفريدگار، رهنما و ياورشان باشد، 

شان بوده  هايي را به عنوان دستورالعمل نازل فرمود، تا چراغ راه و براي اين پيامبران كتاب
هاي  و آخرين كتاب حضرت محمدصل باشند، چنانچه آخرين پيامبران ميان حق و باطل فا

 باشد. آسماني قرآن عظيم الشان مي
هاي آسماني بر ايشان دروازة  و نزول كتاب †عالوه بر اين، ارسال و بعثت پيامبران

ت و حضور خداوند بزرگ، حج سازد، تا در معذرت بندگان منحرف و نافرمان را مسدود مي
آوردن نداشته باشند، و  بر عدم تقصير در ايمان نياوردن، به خاطر نبود پيام برهاني مبني

آورديم. چنانچه درين رابطه  آوراني نيامده بود، ورنه ايمان مي استدالل نكنند كه ما را پيام

َّاِس َ�َ  ُُّسٗ� ﴿ فرمايد: قرآنكريم مي ََ ِِن ن ُُ ََ �َّ َِ ََِ  َمُنَِرََُِ   ِ ِِ ِ ٱّن�َ � َ�ۡعَد  َّ َّ ُُ

ُُّسِل� ٱ ِ﴾)1F1( ]165نساء: ال[ . 
شود، اين  مطالعه مي ]سماني است[كه آخرين همه اديان آآنچه در دين مقدس اسالم 

همه ابعاد زندگي آنان را در نظر داشته است، در بعد  ،است كه قواعد و اصول جامع آن
و در  خدمت وي كمر بندد رش نموده تا بهمعنوي او را تشويق به عبادت و پرستش آفريدگا

راه دوستي و محبت او عشق بورزد، و اين طريق خود را سزاوار نعماتش گرداند و رضاي او 
هاي آفريده شده،  را به دست آورد، و در بعد مادي براي وي اجازه داده شده، تا از نعمت

امت بيشتري در استفاده نمايد، و با اين استفاده به پرورش وجودش پرداخته خود را آمادة استق
قسمت بازايستادن به خدمت موال گرداند، بناء اسالم انسان را نه موجودي روحي صرف 

طور عادالنه قدم  ،سازد، بين اين هردو جنبه داند و نه مادي صرف، بلكه او را مأمور مي مي

ٓ َءاتَٮَٰك  ۡ�َتغِ ٱمَ ﴿ فرمايد: بردارد، چنانچه خداوند بزرگ مي ُ ٱ�ِيَما َُ ٱ َّ ا ۖ ٱ َّ ةَ َُ َمَ� تَنَس  �ِخ

                                           
ر خداوند يي را (فرستاديم) تا مردم را پس از ارسال پيامبران ب دهنده و ترساننده پيامبران مژده«ترجمه:  -)1(

 »دليلي نباشد
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ۖ ٱنَِصيَبَك ِنَ   ۡ�َيا است، قرآنكريم فرموده  قرآنكريم و سنت نبوي .]77[القصص:  ﴾َّ

َّ ﴿ است: ََ ٱَ�َٰرا  ِِ َُۡءا ۡقنَمُ  ۡلُق
َ
ِد  ِِّنِ� ِ�َ أ ۡۡ ََ﴾)2F1( ] :َمَنآ ﴿ نيز فرموده است:و  .]9اإلرساء

ُم  ُُ ٰ ُُّسنُل ٱَءاتَٮ َُۡه فَ  َمَنا فَُخُرمهُ  ِ ۡم َ� ُُ ٰ ٮ َۡ ْۚ ٱَ� نا ُۡ   .]7احلرش: [ )3F2(﴾نَت
ها  اين اصول و مقررات كه از قرآن و سنت سرچشمه گرفته به يقين پاسخگوي نيازمندي

ها را دريابد كه به دين خدا بازگشته او  تواند نيكبختي بشريت است، جهان انسانيت وقتي مي
را به عنوان آقا و صاحب اختيار خود تعالي را مولي و مالك خود بداند، ديگر هيچ طاغوتي 

ِ ﴿ نشناسد. ُۡ ب ُف ُۡ ُٰغنتِ ٱَ�َم  ََ َّ ِ  ل ِ ٱَمَُۡؤِنۢ  ب ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱَ�َقِد  َّ ِ ٱب َمة ُۡ  نفَِصامَ ٱَ�  ُِۡنۡ�َ�ٰ ٱ ۡلُع
 ۗ ا َۡ َ  )4F3(.]256البقرة: [ ﴾ِ

يد داند، با بر مبناي آنچه كه گفتيم كسي كه به خداوند ايمان دارد و خود را مسلمان مي
برايش جواز ندارد در  باشد، در تمام امور اعتقادي و عملي، گوش به فرمان احكام دين خدا

اش عيار  هاي نفساني نمايد و كردارش را طبق خواسته يپيرواش  برابر آن از رأي شخصي
سازد، و براي خود از نفس خود قانونگذاري نمايد و قانونگذار ديگران باشد، بدون اين كه 

پذيرد كه در نظر عقل ه مصادر تشريعي داشته باشد، و يا اين كه اوامري را بهيچ توجهي ب
ييد قرار بگيرد و اموري را كه از نگاه عقل ظاهر بين و كوتاه انديش وي خودش مورد تأ

را مردود پندارد، اينگونه طرز فكر از ديدگاه قرآن مورد ها  آن ييد قرار نگيرد،أمورد ت

ََُءََۡت ﴿ نچه فرموده است:نكوهش قرار گرفته است، چنا فَ
َ
َرَ ٱَنِ   أ هُ  َّ َۡ ٰ ّنُه  ۥَِِ� ََ

َ
َنُٰٰه َمأ ُ ٱََ َّ 

                                           
 .»كند يقيناً كه اين قرآن به آنچه كه استوارتر است رهبري مي«ترجمه:  -)1(
 .»كند باز ايستيد تان آورده است بگيريدش و از آنچه شما را منع مي و آنچه را پيامبران براي«ترجمه:  -)2(
رد، پس يقيناً به دستاويز محكمي كنندگان را منكر شود و به خدا ايمان آو كسي كه گمراه«ترجمه:  -)3(

 .»باشد چنگ زده كه آن را انقطاعي نمي
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ٰ َسۡمعِهِ  ٰ ِعۡنٖ� مََخَتَم َ�َ ِ  ۦَمقَۡنبِهِ  ۦَ�َ ٰ بََ�ِه و نيز فرموده . )5F1(]23اجلاثية: [ ﴾ِغَ�َٰنةٗ  ۦمََجَعَل َ�َ

ََ بَِبعۡ ﴿ است: َُن َ�ُتۡؤِن
َ
ُُ  لِۡكَ�ٰبِ ٱ ِض أ ُف ُۡ ۡم ِِّ� َمتَ ُُ َِِٰك ِنَ ََ ۡفَعُل  ََ آُء َن   ََ ََ بَِبۡعٖض� َ�َما َج م
 �ِ  ٞ َۡ ِ ٱِخ ۖ ٱ ۡ�ََيٰنة ۡ�َيا ََۡنَم  َّ َشِدِ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَم

َ
ٰ أ ََ ِ ِ ََ م ّّ َُ ُ ٱَمَنا  ۡلَعَراِب� ٱَُ َّ  ََ ٰفِل  َ�ّما َ�ۡعَمنُن ََ ِ ب

 .)6F2(]85البقرة: [ ﴾٨
ساختن اشياء را حق خداوند و پيامبرش  ودن و حرامنم انسان مؤمن را الزم است، حالل

تواند حاللي را حرام بگويد، و  بداند و عقيده داشته باشد كه هيچكس ديگر حق ندارد و نمي
آگاه است،  ءحرامي را حالل اعالن بدارد، زيرا فقط خداوند است كه به ظواهر و بواطن اشيا

 دهد، قرآنكريم فرموده است: ياء را نميلذا مؤمن هيچگاه براي خود حق تحريم و تحليل اش

َََة  قُۡل ﴿ َُّم زَِ َُ ِ ٱَنۡ   ِ  لِّ�ٓ ٱ َّ َج لِعَِباِّه َُ ۡخ
َ
ِيَِ�ِٰت ٱمَ  ۦأ َّ ِۡزِق� ٱنَِ   ل ُِ ِ  �ِ ْ َُنا ََِ  َءاَن َّ ِ قُۡل ِ�َ ِ

ِ ٱ ۡ�يَاٱ ۡ�ََيٰنة ُل  لۡقَِ�َٰمةِ� ٱَخاَِِصٗة ََنَۡم  َّ ََ  �َ�ٰتِ ٱَكَ�َِِٰك ُ�َفِصِ ۡعنَُمن ََ َ  قُۡل  ٣لَِقۡن�ٖ  ِ�ِ َُ َم  ُّ َُ ِِّ�َما 
َُِش ٱ ٰ َ  مَ  ۡلَفَ� ََ ا َمَنا َ� َۡ َۡ َُ ِن َۡ ۡ�مَ ٱَنا َظ  َمَ� ﴿ و نيز فرموده است:. )7F3(]33-32األعراف: [ ﴾ۡ�ِ

                                           
آيا ديدي كسي را كه خواهش خود را معبود خود گرفته است، و او را خداوند با وجود علم  «ترجمه:  -)1(

 ».يي افكنده است (به استعداد بدش) گمراه كرده است، و بر گوش و دلش مهر نهاده و بر چشم وي پرده
شويد، پس جزاي كسي كه  يي ديگر كافر مي آوريد و حصه يي از كتاب ايمان مي آيا به حصه«ترجمه:  -)2(

ترين عذاب باز  از شما چنين كند، چيزي جز رسوايي در زندگي دنيا نيست، و روز قيامت به سوي سخت
 ».خبر نيست دهيد بي شوند، و خداوند از آنچه انجام مي گردانيده مي

هاي پاكيزه را كي حرام  و:  زينتي را كه خداوند براي بندگانش پيدا كرده است، و روزيبگ«ترجمه:  -)3(
ها در زندگي دنيا براي كساني است كه ايمان آوردند، در روز  كرده است؟ بگوي: در حقيقت اين نعمت
بدون  كنيم، بگو كه: دانند بيان مي ها را براي گروهي كه مي قيامت برايشان خاص شده، همچنين نشانه

هاي كه آشكارند و آنهايي كه پوشيده  حيائي ها را حرام كرده است، آن بي حيائي شك پروردگارم بي
 ».اند، و (حرام نموده) گناه را
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ُم  ُُ ِِۡسنَُت
َ
ْ َِِما تَِصُف � ْ َ�َ  ۡلَكِرَب ٱَ�ُقنُِنا ما َۡفَ�ُ امٞ ِ�ِ َُ َُ َ�ٰٞل َمَ�َٰرا  َُ ِ ٱ َ�َٰرا  َّ  لَۡكِرَبۚ ٱ َّ ِِ

َِ َ ٱ َّ  َ�َ ََ م ۡفَ�ُ ِ ٱََ ََ  لَۡكِرَب ٱ َّ ۡفنُِحن َُ  .)8F1( ]116النحل: [ ﴾١َ� 
همچنان براي شخص مؤمن مناسب نيست خود را در برابر احكام الهي و اوامر او تعالي 

ََ  َمَنا﴿ صاحب اختيار بداند و از آن سركشي كند، درين باره خداوند فرموده است: �َ
ََة  ِِذَا قََ�  ُ ٱُِِمۡؤِنٖ  َمَ� ُمۡؤِن َُُسنُ�ُ  َّ ُم  ۥٓ َم ُۡ َ ِ ََ ن ُُ ََ َ

َ
ا أ ًُ ۡم
َ
َُِِۡمۗ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ ۡم

َ
األحزاب: [ ﴾ِنۡ  أ

36[)9F2( . 
در اسالم حرام آن چيزهايي است كه قرآن و سنت آن را حرام دانسته باشد، و حالل آن 

ز تحريم آن سكوت نموده باشد، و آنچه از ا م شمرده و يااست كه اين دو منبع آن را حرا
اي مجتهدين مبني بر تحريم و تحليل اشياء نقل شده و در دست است، هقفاجماع امت و 

 براساس همين دو منبع و مأخذ (كتاب و سنت) استوار است.

شخص نظردهنده در زمينة حكم اسالم در بارة يكي از امور زندگي، بايد تعادل و 
روي را به دقت حفظ نموده از دو جانب افراط و تفريط خود را نگهدارد، زيرا توسط و  هميان

 روي در فرهنگ اسالمي هميشه مورد ستايش قرار داشته است، قرآنكريم فرموده است: ميانه

 .)10F3(]19لقامن: [ ﴾ِ� َمۡشيَِك  ۡقِصدۡ ٱمَ ﴿
راه راست و مسير اصلي شود كه انسان از  انگاري در امور ديني باعث مي افراط و سهل

ها رواج يابد و نتيجتاً افراد  دين منحرف گردد، امور غير ديني وارد دين گرديده، بدعت
جامعه محرمات را حالل پندارند، و باآلخره چهرة اصلي دين عوض گردد، چنانچه اين وضع 

                                           
كند، مگوييد كه اين حالل است و اين  براي چيزي كه زبان شما حكم او را به دروغ يان مي«ترجمه:  -)1(

وغ را افترا نماييد، هرآينه آنان كه بر خداوند به دروغ افترا حرام است، تا (بدين طريق) بر خداوند در
 .»شوند كنند رستگار نمي مي

براي مرد مؤمن و زن مؤمن روا نيست كه چون خدا و رسول او امري را مقرر كند، ايشان را «ترجمه:  -)2(
 .»اختيار باشد در كارشان

 .»رو باش و در رفتار خود ميانه«ترجمه:  -)3(
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 و كيفيت در آئين نصرانيت قبل از اسالم و حال به مشاهده رسيده است، قرآنكريم در

َبا�ِّيًة ﴿ فرمايند: بارةشان مي َۡ َُ اٱَم ََ ِۡمۡ  ۡ�َتَدُعن ا َعنَۡي َۡ به همينگونه . )11F1(]27احلديد: [ ﴾َنا َكَتۡبَ�ٰ
مورد كه خالف مدلول نصوص شريعت  هاي بي در امور ديني و زندگي و سختگيريتفريط 

آن در نظر  باشد، مانع پيشرفت آئين مقدس اسالمي در جوامع بشري گرديده، باعث بر بدنامي
ند، و اين كار در نتيجه راهي به سوي زبوني و رگردد كه از آن مطالعة درست ندا كساني مي

ََ  َهشََك « اند: ناكامي شخص سختگير خواهد بود، پيامبر بزرگوار اسالم فرموده ََََّطُعو َُ ْ االا  »لِ
(ثالثاً 

12F

ادّ  َولَنْ « اند: و نيز فرموده )2 ََ ُ ينَ  ُ ِّ َحدٌ  ل
َ
َ  

ّ
 .)13F3(»َغشَبَهُ  َِن

ها در آن فعاليت دارند، حوزة هنر و هنرمندي است،  هاي زندگي كه انسان يكي از بخش
، هاي جهان، به ويژه از چيزهاي تازه و نو طبيعت بشري طوري آفريده شده كه از برخي پديده

هاي بشر در  برد، و ههمين چيز باعث شده كه افراد بشر به هنر دست بزنند، فعاليت لذت مي
سازي، تصويرسازي، رقص، موسيقي و نوازندگي و تياتر از  يش شعر، مجسمهاقسمت سر

هاي قبل و بعد از ظهور  تاريخي برخوردار است، و بشريت كم و بيش در تمام زمانه سابقة
اسالم بدان اشتغال داشته است، و نيز راديو و تلويزيون كه از جملة ابزار و اسباب سمعي و 

ها  آن هاي شود و تهية برنامه هاي مختلف هنري از آن كار گرفته مي هبصري است كه در زمين
 هنرمندانه است.

اش در  دين مقدس اسالم كه كاملترين و آخرين اديان آسماني است، مثل قانونگذاري
ها، در بارة موارد مذكور نيز به قانونگذاري پرداخته است، تا  هاي زندگي انسان ساير قسمت

مد نظر گرفته شده، لجام گسيختگي به وجود نيايد، و چنين نشود كه به در حوزة هنر اعتدال 

                                           
 .»و ترك دنيا را كه آن را آنها نو پيدا كرده بودند، ما برايشان آن را فرض نگردانيده بوديم«: ترجمه -)1(
اين سخن را سه بار گفتند. رياض الصالحين امام ابي زكريا يحيي بن  »گيرندگان هالك شدند سخت« -)2(

چاپ سوم  ، (تهران: نشر احسان، چاپ مهارت،»ترجمة عبداهللا خاموش هروي«شرف نووي و دمشقي 
 به روايت مسلم. 118ش) ص  1377

 البخاري.همچنان به روايت از صحيح  »گردد كسي كه با دين سختگيري كند مغلوب و زبون مي« -)3(
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بهانة هنر و هنرمندي، جامعه به پرتگاه نابودي معنوي سقوط نمايد و از راه به بيراهه سوق داده 
هاي عاطفي بديع و بكر، و نيز ايجاد همچو آثار  بردن و استفاده از فراورده شود، زيرا لذت

ييد است كه در تعداد، تا هنگامي مطلوب و قابل تأبايع مبتكر و با اسهنري توسط اذهان و ط
يي منفي  كنندة هنر، جنبه پهلوي افادة اين لذت و فرحت بخشي، براي هنرمند و مشاهده

ها و محاسنش  داشته باشد، و اما آنگاه كه جانب زشتي آن نسبت به خوبينديگري را با خود 
د قاطعانه به تحريم آن عمل بپردازد و در برابرش قيام كند افزودني داشته باشد، اسالم حق دار

 يي آن را هنر و صاحب آن را هنرمند بنامند. و ممنوعش اعالن نمايد، اگرچه عده
آنچه گفتيم حوزة هنر و هنرمندي در زندگي ما بايد با معيار شريعت متوازن و متعادل  بنابر

زه داده در كارهاي هنري پيش برويم و از ساخته شود و تا حدودي كه شريعت الهي به ما اجا
آنچه نهي فرموده خود و ديگران را باز داريم، اگرچه اين امور را ديگران هنرهاي متعالي 
بپندارند و آنگاه كه چنين توازن و تعادلي را در زمينة هنر و هنرمندي به وجود آوريم، بدون 

در زندگي، هرگاه با نيت خير و ند كارهاي هنري ما در پلهوي ساير كردار ما اتو شك مي
ها داخل گرديده هنرمند و هنر ما مصداق اين  اخالص همراه باشد، در زمرة حسنات و نيكويي

َُِبِ  قُۡل ﴿ آية مباركه قرار گيرند كه  ِ ّ َِ  ِِ َۡياَ  َمَمَما ََ ِِ َم ِِ َمُُُس �َ ََ  َّ  َ�  ١ ۡلَ�ٰنَِم�َ ٱِِ
مِ  ۥۖ َ�ََِك َ�ُ 

ُ
ّمُل َم�َِ�َِِٰك أ

َ
نَا  أ
َ
 .)14F1(]163-162األنعام: [ ﴾١ ُِۡمۡسنِِم�َ ٱُُۡت َم�

                                           
بگو كه: هرآينه نماز من، عبادت من، زندگي من و مردن من، خاص براي خداست كه «ترجمه:  -)1(

ها  مين چيز من مأمور ساخته شدم و من اولين مسلمانپروردگار عالميان است، او را شريكي نيست، و به ه
 .»هستم





 
 
 

 :بخش نخست
 شعر از ديدگاه فقه اسالمي

 جايگاه شعر در جامعة عرب قبل از اسالم و بعد از اسالم
گيرد، و براي انتقال انديشه به  هايي كه افهام و تفهيم به وسيلة آن صورت مي يكي از روش

بل از ظهور ديـن  شود، شعر است، در جامعة عرب ق ر از آن كار گرفته ميو زيبات تر عالي نحو
ــد از آ ــالم، و بع ــت،    اس ــته اس ــمگيري داش ــرايش آن رواج چش ــعر و س ــر، ش ــوي نث ن در پهل

همانطوري كه اين روش بيان و انتقال مفاهيم فكري در جوامع بشـري غيـر غربـي نيـز وجـود      
اسالم در قبال شعر، بايد جايگاه و كيفيـت شـعر در   داشته و دارد. بنابراين، براي مطالعة نظرية 

 جامعة عرب قبل و بعد از اسالم را مورد بحث و بررسي قرار دهيم.
قبل از ظهور دين مقدس اسالم با وجود اين كه جامعة عرب آن روزگـار، بـويژه سـاكنان    
مهد ظهور اسـالم و سـرزمين محـبط وحـي الهـي، در نهايـت جهـل و نـاداني و بربريـت بسـر           

(يي نداشتند هاي حقيقي بهره بردند و از معنويت مي
15F

، ولي بازهم مردم آن سرزمين در ادبيات )1
 آوري را دارا بودند. و سرايش شعر مهارت به سزا و شگفت

ين و تواناترين شاعران و اديبان را در دامان خود پرورده تر بزرگ سرزمين عرب آن دوره،
ه موجوديت معلقات سبع كه امروز در دسـترس  بود و شعر و ادب رونق بيش از حد داشت ك

 ند بهترين گواه بر اين مدعا باشد.اتو همگان قرار دارد، مي
ين شـاعران نامـدار   تر بزرگ يي است كه هفت تن از عبارت از هفت قصيده ،معلقات سبع

عرب دورة قبل از اسالم، آن را سروده بودند، و بعد از آن اين قصـايد بـه دروازة خانـة كعبـه     

                                           
ها و زنده  شان، و پرستش سنگ پرستي در بين مفهوم مليت هاي بي چنانچه شهادت تاريخ از وقوع جنگ -)1(

 رساند. به گورنمودن اطفال و... اين واقعيت را به اثبات مي
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كننـده، آن قصـايد را    يزان شده بود، تا هنگام ورود و خروج از خانة كعبه، مردمان زيـارت آو
(را بشناسندها  آن مشاهده كنند و مقام شاعران سرايندة

16F

1(. 
اعران ين شاعران عـرب در آن دوره بـوده اسـت، آن شـ    تر بزرگ قصايد يادآوري شده از

بي سلمي، لبيد بن العبد، زهير بن ا ةفطر القيس بن حجر بن حارث،از: امرؤاند  هفتگانه عبارت
(حلزه بن ربيعه، عمرو بن كلثوم، عنتره بن شداد و حارث بن

17F

2(. 
تـرين شـعرهاي زبـان     آورترين شاعران عرب بوده، قصايدشان از فصـيح  اين شاعران از نام

م رود كه اهل ادب و عل عرب به ويژه از نگاه لفظ و معني و كاربرد صناعات ادبي به شمار مي
نماينـد،   در زبان عرب در علوم بالغت، صـرف، نحـو، لغـت و... بـدان تمثيـل و استشـهاد مـي       

هـاي   هايي از تمثيل و استشهاد به ادبيات اين قصايد ديگران آن دوره، در كتـاب  چنانچه نمونه
تأليف عالمه سـعدالدين تفتـازاني    »مختصر المعاني«اهل علم به وفور وجود دارد. در  متدولة

در جهان شهرت دارد، به اين بيـت از شـعر امـروالقيس     ،بيان  ،امروز در علم معانيهروي كه 
 تمثيل صورت گرفته است:

 غــــــــدايرها مستشــــــــزرات إىل العــــــــال
 

(ومرســـــل ىتضـــــل العقـــــاص يف مثنـــــ 
18F

٣( 
 

هـاي معـروف و معتبـر در علـم      كه از كتاب »كافيه«همچنان شيخ ابن الحاجب در كتاب 
عي از اين بيت امروالقيس را در بحث تنـازع  يي مصر اضيهي است، ضمن جواب اعترنحو عرب

 نمايد: فعلين ذكر مي

 ولـــــو أنـــــام أســـــعى ألدنـــــى معيشـــــة
 

ــــال  ــــن امل ــــلٌ م ــــب قلي ــــاين ومل أطل (كف
19F

١( 
 

                                           
 .216مطبعة رايصاحب تاريخ ندارد) ص  غياث اللغات، غياث الدين ابن جالل الدين (الهور: -)1(
و  43، 4ق) ص  1387 ةالقاهر مكتبةشرح معلقات السبع، حسين بن احمد بن زوزني (مصر: قاهره، نشر  -)2(

74. 
شدة جمع شده در بين مثني و  موهاي گره »طوري كه«(گيسوهايش به طرف باال، باالرونده است،  -)3(

گردد). مختصرالمعاني مسعود بن عمر (مشهور به  پوشيده ميها است]  مرسل [كه دو قسمت ديگر موي
 .14هـ ق) ص  1344سعدالدين) تفتازاني. (پاكستان، كويته، كتابخانة فيض، چاپ مجتبايي، 
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قصايد شاعران مذكور هرچند محتواي معنويات و اخالق را نداشته، موضـوعات عاشـقانة   
برد صـنايع لفظـي و معنـوي و    رز نگـاه كـا  مغاير با اخالق و معنويت را دارا بـوده اسـت، امـا ا   

 تركيب شعري به حد اعالي فصاحت و بالغت قرار داشته است.
همين باالبردن سطح ادب و شعر و سخنوري و موجوديت شاعران و سخنوران در جامعة 

هاي بود كه معاندين اسالم و  جاهلي آن روزگار، در پهلوي ديگر علل و اسباب يكي از علت
گشودند و قرآن را گاهي شعر و گاه ساخته و  كالم الهي زبان طعن مي قرآن، برآورندة

كردند، و از اين كه كالم خداوند بزرگ است، انكار  قلمداد مي پرداختة خود پيامبر
نكريم از اين گفتند. قرآ ياورده، وي را شاعر ميورزيدند، به كتاب خدا و پيامبرش ايمان ن مي

مۡ ﴿ دهد كه شان خبر مي انديشه عنادي
َ
ّ�ُص بِهِ  أ َ�َ�ّ ُٞ ََ َشاِع ُقنُِن ََۡب  ۦََ َِ ٱَُ َُن قُۡل   ٣ َِۡم

م ِنَِ   ُُ ّ�ُصناْ فَإِِ�ِ َنَع َُ ِ�ِِص�َ ٱتَ   .)20F2(]31-30الطور: [ ﴾٣ ُِۡمَ�َ
هايي كه قرآنكريم به حيث  به يقين، يكي از حكمت :توان گفت كه به اين اساس مي

شده، همين مسأله بوده است، زيرا از يك طرف در جامعة برايشان نازل  معجزة پيامبر اسالم
شان حتي در  زياد تربيه شده بودند كه شعرهاي عرب در آن روزگار، شاعران و سخنوران

خانة كعبه كه از نظر همگان مقدس بود آويزان شده بود، و از طرف ديگر چون اسالم به 
آمد  بر پيامبرش كتابي فرود ميشد، بايد  عنوان آخرين شريعت الهي بر بندگانش عرضه مي

واقع شود، و به  ءو بلغا ءكه مورد توجه و ذوق و سليقة هنري افراد، در آن زمان، يعني فصحا
حيث معجزه عرض اندام كند و كساني را كه از نزول آن از جانب خداوند؛ منكراند، عاجز و 

شان  ل آن بياورد، و آگاهيي مث ناتوان نمايد، اعالن كند كه هركه از آن منكر است، يك سوره

                                                                                                             
طلبيدم، مرا كمي از مال و  كردم و بزرگي را نمي اگر من براي كمترين اسباب معيشتي تالش مي« -)1(

ق) ص  1414الدين بن احاجب (پاكستان كوئته: نشر مكتبة حنيفيه كافيه جمال  »نمود ثروت كفايت مي
16. 

كشم؟ بگو:  گويند كه (پيامبر) شاعر است، گردش زمانه (مرگ) را بر او انتظار مي آيا مي«ترجمه:  -)2(
 .»انتظار كشيد، من نيز با شما از انتظار كشندگانم
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يي باشد كه  يي هم آورده نخواهند توانست، و نيز معجزه سازد كه هرگز مثل آن، يك سوره
ه باشد، چنانچه جاودان ها زمانهبراي هميشه تا هنگام دوام دنيا باقي باشد و اعجازش در همه 

مۡ ﴿ شود: يات مشاهده مياين مطلب از اين آ
َ
ََ  أ ُقنُِن ُٰٰهۖ ٱََ �ٖ ِنِۡثنِهِ  ۡ�َ�َ َُ ْ �ُِسن تُنا

ۡ
ْ ٱمَ  ۦقُۡل فَ�  ُّۡعنا

ۡعُتمٱَنِ   ََ َِ  ۡسَت ُّم ِ ٱِنِ    .)21F1(]38يونس: [ ﴾٣َِِ ُكَُتۡم َ�ِٰد�َِ�  َّ
�ٖ ِنِ  ِنِۡثنِهِ  �َ﴿ َُ تُناْ �ُِسن

ۡ
ٰ َ�ۡبِدنَا فَ� ۡ�َا َ�َ َّ َٖۡب ِمِّما نَ َُ ْ ٱمَ  ۦُكَُتۡم ِ�  ُعنا َدآَءُ�م ِنِ   ّۡ َۡ ُش

 ُّ َِ ِ ٱم ْ فَ  فَإَِ ٢َِِ ُكَُتۡم َ�ِٰد�َِ�  َّ ْ َملَ  َ�ۡفَعنُنا ْ ٱّلۡم َ�ۡفَعنُنا َُ ٱ ّ�ُقنا ا  لِّ� ٱ �ّا ََ ُّ  �ّاُس ٱَمقُن
ۖ ٱمَ  َُةُ ا ََ ِعّدۡت ِِۡنَ�ٰفََُِِ   ۡ�ِ

ُ
 .)22F2( ]24-23البقرة: [ ﴾٢أ

را از خود بربسته است؛ به قرآن  گويند: ، آيا كفار ميفرمايد كه با اين آيات به پيامبرش مي
ام، شما سخنواران و دانشمندان و داراي فصاحت استيد، از  ايشان بگوي: اگر من آن را ساخته

سرتاسر گيتي يكجا شويد و كالم مختصري كه شبيه به آيات قرآن باشد عرضه داريد، محال 
حاي آن شدگان اين كار بوجود آيد، دشمنانش به غرض مقابله و ام است كه از آفريده

ها خواهند نمود، مكرها خواهند كرد، و از شوق مقابله خود را به هالكت خواهند  سازش
(افكند، اما به هيچ وجه كوچكترين سورة مانند آن آورده نخواهند توانست

23F

3(. 
يي را  اين سنت الهي است كه براي هر پيامبري مطابق به شئوون وقت و زمانش، معجزه

در دورة رونق بازار ساحري، عصايي عنايت نمود  اي موسي عطا فرموده است، چنانچه بر

                                           
يي مانند آن  ، بگو:  (اگر چنين است) پس سورهگويند: از خود بربسته است آنان را آيا مي«ترجمه:  -)1(

 .»توانيد (به كمك) بخوانيد بياوريد، و اگر راستگوي هستيد به غير از خدا هركه را مي
يي را مانند آن  اگر در بارة كالمي كه ما بر بندة خود فرو فرستاديم در شك استيد، پس سوره«ترجمه:  -)2(

از خداوند مددگاران خود را بخوانيد، اگر چنين نكرديد و هرگز  بياوريد، و اگر راستگوي استيد به غير
ها است بترسيد، (آتشي كه) براي كافران مهيا شده  توانيد، پس از آتشي كه هيزم آن مردم و سنگ نمي

 .»است
تفسير كابلي، موالنا محمود حسن ديوبندي و شيخ الهند موالنا بشير احمد ديوبندي، ترجمه از اردو به  -)3(

 .67، ص 3) ج 1345رسي جماعتي از علماي افغانستان (افغانستان، كابل: چاپ نو مؤسسة سال فا
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كه در دورة  هاي ساحران فرعون را محو و نابود كرد، و براي عيسي  دهركه همه فراو
ترقي طبابت مبعوث شده بود، تواني فوق العاده بخشيده بود كه مردگان را به اذن خدا زنده 

 نابينايان مادرزاد را بينا سازد. كند،
ر دين مقدس اسالم نيز شاعران موجوديت خود را حفظ نمودند، در بين قبايل با ظهو

عرب شاعران مخالف اسالم و نيز شاعران مسلمان وجود داشتند، شاعران مخالف با اسالم به 
ها چنان رواج  نمودند، اين مقابله پرداختند، و پيامبر را هجو مي مي مخالفت با اسالم و پيامبر

هاي بديهي  هاي نبرد مشاعره بود كه حتي به طور مدافعه و مقابله در ميدانداشت و تند و تيز 
توان درين مورد از مقابله و  گرفت كه در جايش قابل تفصيل است، چنانچه مي صورت مي

(با مرحب پادشاه خبيبر در غزوة خيبر يادآوري كرد مشاعرة حضرت عامر و علي
24F

1(. 
يز مقابلة شاعران جاهلي با اسالم و مسلمين و شان و ن وجود شاعران و موجوديت شعرهاي
يي بود كه خداوند بزرگ در قرآنكريم  به اندازه مدافعة شاعران مسلمان از اسالم و پيامبر

تسميه كل به اسم «ينگونه بر مبناي اصطالح آياتي را در شأن شاعران نازل فرموده است، و بد
شود. در ين  ياد مي »سورة شعراء«ام است به نيي كه اين آيات در آن موجود  سوره »جزء

سورة مباركه خداوند بزرگ شاعران جاهلي را مذمت نموده، بعد از آن شاعران مسلمان و 
هاي آينده اين موضوع مورد مطالعه  شان مستثني نموده است كه در بحث خداپرست را از بين
 قرار خواهد گرفت.

ة تقليد، سير هميشگي داشته و رواج شعر در دورة صحابه، تابعين و مجتهدين و دور
شعر  بابوبكر و عمر «فرمايد:  مي /موجوديت خود را حفظ كرده است، امام شعبي

 .)25F2(»از اين دو نفر شاعرتر بود سرودند، ولي علي مي

                                           
، 2هـ ق)، ج  1376صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم قشيري (دهلي: مكتبة رشيديه أصح المطابع  -)1(

 .115، ص 2
، ص 5ي بدون تاريخ) ج الكبر يةالتجار مكتبةتفسير بغوي، حسين بن مسعود بن الفراء بغوي، (مصر:  -)2(

109. 
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يي بوده كه از اكثر دانشمندان و  هاي بعدي به اندازه رواج شعر و شاعري در دوره
باعث اطالة ها  آن هاي آوري نمونهدمانده كه ذكر و يا شان، آثاري بجا مجتهدين و شاگردان

و دانشمندان اسالمي، علوم صرف و نحو و مسايل فقه و عقايد را به  ءكالم خواهد شد، علما

الذهب جامي  سلسلةتوان درين مورد از الفية ابن مالك در نحو عربي،  سرودند كه مي نظم مي

 امالي در عقايد يادآوري كرد. ةو قصيد
روزيدند، اين ابيات را كه به حضرت  ابوحنيفه در قبال كساني كه به وي حسد مي امام

 خواندند: منسوب است، مي علي

ــــــمْ  ــــــري الئِمهِ ــــــإين غ ــــــدوين ف س  إن حيَ
 

ســدوا  ــد حُ  قــبيل مــن النــاس أهــل الفضــل قَ
 

ــــــا هبــــــم ــــــمْ مــــــايل وم ُ ــــــدامَ يلِ وهلَ  ف
 

 ومـــات أكثـــر النـــاس غيظـــاً بـــام جيـــدوا 
 

 كنم! نمي ند، من ايشان را مالمتاگر به من حسادت كن
 !به آنان حسادت ورزيده شده اند، مردم قبل از من با اينكه اهل فضل بوده

 رسيده به من هم رسيد!ها  آن اين وضعيت براي من و ايشان ادامه داشته، و هر چه به
 و غالب مردم به آنچه نيافتند از غيظ مردند. (يعني ضرر حسادت جز به خود شخص

 )رسد. نمي
به همينگونه شعر و شاعري در طول تاريخ بعد از ظهور اسالم تا امروز رواج خود را حفظ 

گفتند، و به  كرده است، طوري كه تذكر رفت، صحابه و ائمه مذاهب در كالم خود شعر مي
كردند و تاكنون در جوامع اسالمي و ديگر جوامع بشري، سرايش شعر رواج  اشعار تمثيل مي

 زيت هنري خاص برخوردار است.كامل دارد و از م

 نبودند» شاعر« قرآن عظيم الشان شعر نيست و پيامبر
شاعر  واقعيت امر اين است كه آيات قرآنكريم شعر نيست، بلكه كالم خداست و پيامبر

آيات قرآنكريم نيز برين حقيقت گواه و شاهد است، چنانچه اين مطلب  اند، و شاعرپيشه نبوده
 شود: آيات مشاهده ميبه طور واضح در اين 
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َُ ٱَعّنۡمَ�ُٰه  َمَنا﴿ ۡع َٞ ّنبِٞ�  ۥٓۚ َمَنا ََ�بَِ� َ�ُ  ِِشِ َُۡءا َن ِِّ� ذِۡكُٞ َمقُ َُ  َۡ  .)26F1(]69يس: [ ﴾٦ِِ
مۡ ﴿
َ
ّ�ُص بِهِ  أ َ�َ�ّ ُٞ ََ َشاِع ُقنُِن ََۡب  ۦََ َِ ٱَُ َُن م ِنَِ    ٣ َِۡم ُُ ْ فَإِِ�ِ َنَع ّ�ُصنا َُ قُۡل تَ

ِ�ِصِ ٱ  .)27F2(]31-30الطور:[ ﴾٣ �َ ُِۡمَ�َ

َ�ٰ� بَِل  بَۡل ﴿ ُۡ
َ
ُٰث أ ََ َۡ

َ
ٰٰهُ ٱقَآُِناْ أ َ�َ�ۡ  ُٞ َن َشاِع َُ  .)28F3(]5األنبياء: [ ﴾بَۡل 

ََ  َمَنا﴿ َُن َن بَِقۡنِل َشاِعُٖ� قَنِيٗ� ّنا تُۡؤِن  .)29F4(]41احلاقة: [ ﴾٤َُ

﴿ ََ ََُقنُِن ۡ  َم َّ ََا َِِشاِعُٖ  تِ َۡ ِ ٓناْ َءاِ
ُُ
َّا َ�َاُِ ِ ن

َ
َِ أ  .)30F5(]36الصافات: [ ﴾٣َُن

و شــعربودن  شـود كــه از شـاعربودن پيــامبر   در آيـات مــذكور بـه وضــاحت معلـوم مــي   
مت كساني پرداخته شده است كه آيات قرآن را شعر و آنكريم انكار به عمل آمده و به مذقر

 ،ه كـه را شاعر دانستند، چنانچه در شأن نزول آية اول از آيات مذكور گفته شـد  آنحضرت
گويد شـعر   شاعر است، آنچه را مي محمد :شان گفتند كه چون كفار قريش به ويژه شاعران

شان اين آيه را نازل فرمود  است، و ما نيز مثل وي خواهيم گفت، خداوند بزرگ براي رد قول
را شعرگفتن سزاوار نيست، و نيز برايش سـرايش   و اوايم  اموختهكه ما براي پيامبر خود شعر ني

باشـد، اگـر سـرايش شـعري را اراده نمايـد،       عر ميسر نيست، و مصلحت وي در شاعري نميش
باشد كـه نوشـته    بودن وي مي وي بمانند ناخوان گردد، اين عدم شاعربودن برايش حاصل نمي

يي درين مـورد وجـود نداشـته     همتر بوده و شبتواند، به خاطر اين كه داليل رسالتش محك نمي
 باشد.

                                           
وما براي پيامبر شعر نياموخته ايم و او را شاعري مناسب نيست، اين قرآن جز پند و قرآن «ترجمه:  -)1(

 .»واضح چيز ديگري نيست
كشيم؟  گويند كه: (پيامبر) شاعري است، بر او گردش زمانه (مرگ او) را انتظار مي آيا مي«ترجمه:  -)2(

 .»د، من نيز با شما از انتظاركشندگانمبگو كه: انتظار كشي
 .»هاي پريشاني است، بلكه دروغ بسته است، بلكه او شاعر است بلكه گفتند: خواب«ترجمه:  -)3(
 .»آوريد و اين قرآن سخن شاعري نيست، اندكي شما ايمان مي«ترجمه:  -)4(
 .»كنيم؟ يي رها مي نهگويند كه: آيا ما خدايان خود را به خاطر شاعر ديوا و مي«ترجمه:  -)5(
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شـان را بـين مـوزون طـور      سرايش شعري را هيچگاه قصد نكردنـد و كـالم   پيامبر اسالم
سـازند و   ربرابـ توانسـتند   آمد، حتي شعر ديگران را با قواعد و اصول شـعري نمـي   قصدي نمي

ن خواستند مصراع بيتي از ديگر كس را تمثيل و شاچنانچه روايت شده كه اي درست بخوانند،

للمرء  كفى باإلسالم والشيب«ير موزوني چنين خواندند: استشهاد نمايند، اما آن را به شكل غ

 .)31F1(»ناهياً 

! شـاعر اينگونـه   براي آنحضرت فرمـود: اي رسـول خـدا    در اين وقت ابوبكر صديق

 .»شيب واإلسالم للمرء ناهياً ال ىكف«گفته است كه 

خواسـتند تمثيـل نماينـد، و آن شـعر      همچنين وقتي به شعري كه از شاعري ديگر بود، مـي 
 چنين بود:

ـــام مـــا كنـــت جـــاهالً «  ســـتبدي لـــك األي
 

(»ويأتيــــــك باألخبــــــار مــــــن مل تــــــزود 
32F

٢( 
 

ابـوبكر   »ويأتيك من مل تـزود باألخبـار«ايشان به عبارتي مغاير با آن اينچنين تمثيل كردند: 

ِ� ِسـُت «فرمود: يا رسول خـدا! چنـين نيسـت!! ايشـان بـه جـواب وي فرمودنـد:         صديق 
 .)33F3(»  ل�َاعٍر وَا ينب

شود كـه پيـامبر شـاعر نبودنـد و حتـي در اصـول و        از رواياتي كه يادآور شديم دانسته مي
قواعد شعر آشنايي نداشتند، و اما احاديث و رواياتي هم وجود دارد كه ظاهراً بر سرايش شعر 

                                           
كردن از  هردو عبارت در معني تفاوت ندارند بلكه تفاوت لفظي است، معني اينست كه (براي نهي -)1(

كند) تفسير خازن عالء الدين علي بن محمد بن ابراهيم  بودن كفايت مي كارهاي بد، پيري و مسلمان
 .13، ص 6الكبري تاريخ ندارد) ج  لتجاريةا مكتبةخازن (مصر؛ 

گذشت روزها به زودي چيزهاي را كه نميدانستي برايت آشكار خواهد ساخت، و خير كساني را كه « -)2(
 همانجا. »آورد شان نداشتي برايت مي قصد رفتن به سوي

و مدارك التنزيل ابوالبركات،  13، ص 6(من شاعر نيستم و مرا شاعري مناسب نيست) تفسير خازن، ج  -)3(

 .764، ص 2اسالميه) ج  مكتبةمود نسفي (پاكستان الهور: عبداهللا بن احمد بن مح
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كند، درينجا بين آيات و احاديـث اگـر در زمينـه تحقيقـي صـورت       از جانب پيامبر داللت مي
در راهـي   روايـت شـده اسـت كـه آنحضـرت      آيد: از جنـدب  اقض بوجود مينگيرد، تن

 آلود شد، چنين فرمودند: شان خون رفتند، چون افتادند و انگشت مبارك مي

يـــــــتِ « مِ ـــــــبَعٌ دَ ـــــــتِ إِالَّ إِصْ ـــــــلْ أَنْ  هَ
 

يـــــــــــتِ   قِ ـــــــــــا لَ ـــــــــــبِيلِ اهللاَِّ مَ ىفِ سَ (»وَ
34F

١( 
 

 فرمودند: اب چنين ميهمچنان روايت شده كه در هنگام كندن خندق در غزوة احز

ةِ « ـــــرَ ـــــيْشُ اآلخِ ـــــيْشَ إِال عَ ـــــمَّ ال عَ  اللَّهُ
 

ةِ   رَ ــــــــاجِ املُْهَ ، وَ ــــــــارِ رْ لِألَنْصَ فِ ــــــــاغْ (»فَ
35F

٢( 
 

 فرمودند: و نيز آمده است كه مي

بْ « ــــــــــــــذِ ــــــــــــــيُّ ال كَ ــــــــــــــا النَّبِ نَ  أَ
 

لِــــــــــبْ   بْـــــــــدِ املُْطَّ ــــــــــنُ عَ ـــــــــا ابْ (»أَنَ
36F

٣( 
 

ا مفـاهيم آيـات و احاديـث پيشـتر     مـدلول ظـاهري ايـن احاديـث بـ      ،طوري كه قبالً گفتيم
نمايد، دانشمندان در وجه توفيـق بـين ايـن دو بخـش از احاديـث و آيـات، بـراي         مخالفت مي

 اند: اثبات هدف واحد نظريات متفاوت ارائه داشته
ها جريـان يافتـه از    عاز اينگونه مصر آنچه بر زبان مبارك آنحضرت :كهاند  برخي گفته
از جملة (رجز) بوده است و (رجز) شعر نيست، چنانچـه ايـن   ها  اين باشد، زيرا جملة شعر نمي

 نظريه را (اخفش) ايراد نموده است.
حكايت شعر ديگران بـه   اند، خوانده كه آنچه را پيامبراند  ها چنين ابراز نظر داشته بعضي

ها و احاديث نفي صنعت شـعر و شـاعري از آنحضـرت     طريق تمثيل و استشهاد است و در آيه

                                           
صحيح  )آلوده شدي ديگري چيزي نيستي، و آنچه را ديدي در راه خداست (تو جز انگشتي كه خون -)1(

 .908، ص 2البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري، (پاكستان، ديوبند: كتابخانه رحيميه أصح المطابع) ج 
 588زندگي آخرت نيست، پس براي مهاجرين و انصار بيامرز) همان اثر، ص  (خداوندش! زندگي جز -)2(

 .399و 
 .13، ص 6ام) تفسير خازن، ج  (من بدون گزافه پيامر هستم، من فرزند عبدالمطب -)3(
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ه است، نه نفس خواندن شعر و تمثيـل شـعر ديگـران. بنـابراين، مخـالفتي بـين احاديـث و        آمد
(ماند آياتي باقي نمي

37F

1(. 
ازين قبيل سخنان   آنچه از پيامبر :گويند كه و اما برخي ديگر از دانشمندان چنين مي

يش روايت شده كه به يكي از اوزان شعري برابري دارد، به خاطر اين كه قصد تصنع و سرا
شعر نبوده و شعر به حساب  ]شان آمده است بلكه طور اتفاقي بر زبان[اند  آن را نداشته

آيد، چنانچه در  زيرا اينگونه سخنان منظوم و داراي وزن در هر كالمي گاهي ميآيد،  نمي
(قرآنكريم نيز آمده است

38F

 هاي قرآنكريم خداوند فرموده است كه يي از سوره در سوره .)2

نَِع  َسَ�ٌٰم ِ�َ ﴿ َۡ ّ�ٰ َن ُِ ٱَُ َۡ عر نيست، ولي داراي اين آيه در حالي كه ش .]5القدر: [ ﴾٥ ۡلَف

در اين كه آيات قرآنكريم  برابري دارد. )39F3(»مفاعيلن مفاعيلن فعولن« وزنوزن است و بر 

شاعر نبودند، شكي وجود ندارد. چنانچه مشركين در صدر اسالم  شعر نيست و پيامبر
و مخالفت داشتند، آنحضرت را هرچه  ورزيدند، عناد مي و پيامبربا قرآنكريم  چندهر
ناميدند،  داشتند و گاهي سحر مي ناميدند و قرآنكريم را گاهي شعر معرفي مي خواستند مي مي

رهاي كاذب و دروغ به خاطر مخالفت و عنادي بوده است كه در دل ها و ابراز نظ اين ناميدن
دانستند  دانسته بودند و نيز پيامبري آنحضرت را به يقين مي وگرنه حقانيت قرآن را اند، داشته

 كردند. كه حقيقت دارد و حق است، چنانچه بعضي اوقات بدين حقيقت اعتراف نيز مي
كساني بود كه  ترين افراد قريش و از وليد بن مغيره كه از ثروتمندترين و صاحب رسوخ

جد مكه نشسته بود، درين هنگام بر يي داشت؛ وقتي در مس در شعر و سخنوري قابليت ويژه
را كه نازل شده  )ةوحي الهي نازل شد، بعد از نزول وحي، ايشان سورة (حم سجد پيامبر

بني  داد، بعد از استماع به قومش بود به آواز بلند دو مرتبه خواندند و وليد به آن گوش مي
هرگز كالم آدمي شنيدم،  اينست كه من امروز آنچه از محمد زوم چنين گفت: انصافمخ

                                           
 .908، ص 2(حاشيه اش به نقل از عيني) ج اري،صحيح البخ -)1(
 .398، ص 1همان اثر، (به نقل از خطابي) ج  -)2(
 اين وزن (هزج مسدس محذوف) است. -)3(
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نيست، و كالم جن هم نيست، زيرا در اين كالم، حالوتي است كه در هيچ سخني نيست، بر 
هاي آن پر از ميوه است و اصلي بزرگ دارد، اين كالم هميشه  تابد، شاخه اين كالم انوار مي

 تواند باشد. غالب است و هرگز مغلوب نمي
، نضر بن الحارث، اميه بن خلف و آنگاه كه بزرگان قريش همچون ابوجهل، ابولهب

ي ديگران، با پيروان خود در مسجد به دور وليد بن مغيره جمع شدند و برايش گفتند: ما را غم
گويد: از جانب خدا است، ايام  خواند و مي كالمي را مي عظيم فرا رسيده است، زيرا محمد

نمايند، برخي از ما  پرسش ميآيند و از ما در اين رابطه  حج فرا رسيده و مردم گروه گروه مي
اين كالم هذيان است و  :اين كالم شعر است و وي شاعر، برخي ديگر گويند كه :گويند كه 

عقلي  كننده، بي وي ديوانه است، و بين دو سخن از زمين تا آسمان فرق است، و مردم زيارت
مردم به جواب  يي صادر شود تا همه و نافهمي ما را در زمينه خواهند فهميد، بايد فيصله

به خداوند به تو را  زائرين آن را ارائه بدارند، و زائرين فريفته نشوند و به او نگروند. اي وليد!
همه وجوه از عقل و دانش، تجربه و كثرت سفرها بر ما فخر و امتياز داده است، لذا درين امر 

كه همان سخن را  كنيم، تا هرچه قرار دهي مطابق آن در شهر ندا در دهيم به تو رجوع مي
 ب دهند و خالف آن بر زبان نياورند.همه جوا

اگر شما اين كالم را  وليد ساعتي سر به گريبان فرود برد و متفكر شد، بعد از آن گفت:
برص، اميه ابن ابي األرا شاعر گوييد، ملزم خواهيد شد، زيرا من شعر عبيد بن  شعر و محمد

باشد و  شاعر نمي رگز اين كالم شعر نيست و محمد، هالصلت و ديگر شعراي متقدم را شنيدم
سليقة شعر ندارد، اگر اين كالم را كهانت گوييد و وي را كاهن خوانيد، نيز ملزم خواهيد 

هرگز دروغ واقع  گاهي دروغ گويد، و در كالم محمد شد، زيرا كاهن گاهي راست و
المت زهم طور آشكار مرا مجنون، باشود، اگر اين كالم را هذيان گوييد، و محمد  نمي

زند، و در وي  انه بيجا حرف ميخواهيد شد، زيرا هذيان ديوانه مشتمل بر مواعظ نيست و ديو
اين كالم او سراسر پند و حكمت است، اگر اين كالم را  ايم، م عالمت جنون درنيافتهكدا
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 كلمات مهمل و شود، زيرا در سحر سحر انگاريم و وي را ساحر گوييم، هم درست نمي
 پرواي مال و دنيا را ندارد. معناست، و محمد بي

خره به وي گفتند: پس تدبير چيست و چه بايد گفت؟ وليد با بعد از تفكر و تدبر بسيار باآل
بابل است كه محمد را از طرفي با  نهايت ناز و عناد گفت: حقيقت اين است كه اين سحر

ر سخنم اين است ، دليل قوي بسند صحيح رسيده است، و سحر بابل وراي انواع سحر است
يده شود، براي دفاع و جانبداري از وي، از پدر و مادر و فرزندان خود كه هركه با وي گرو

 شود. جدا مي
هاي وي برايشان و نيز از ابراز نظر  از اين گفتگوي صناديد قريش با وليد بن مغيره و پاسخ

نيت قرآن را دريافته بود كه از شود كه وي حقيقت و حقا درين مورد، دانسته مياش  نهايي
(نمود جانب خداوند است، ولي با وصف فهميدن خود در ابطال حقيقت آن سعي مي

40F

1(. 
الزم است بدانيم كه شعرنبودن قرآنكريم از رفعت مقام و منزلت اعجاز آور لفظ و 

شعر از  تر عالي كاهد، زيرا اگرچه شعر نيست، اما فصاحت و بالغت آن بلندتر و معنايش نمي
آن كه قصايدش در بين مردم به  ترين شاعر عرب يعني امرؤالقيس، يحشاعران است، فص

فصاحت معروف بود و براي جواب طلبي و مقابله به دروازة كعبه آويزان شده بود، با نزول 

(اين آيه از قرآنكريم شهرت فصاحت وي سپري شد و به اختتام رسيد
41F

�ُض  َم�ِيَل ﴿:)2
َ
أ ٰ ََ

ۡقنِِ� مَِ�يَض َنآءَ  بۡنَِ� ٱ
َ
ُُ ٱَمقُِ�َ  َِۡمآءُ ٱِك َمَ�َٰسَمآُء أ ۡم

َ
ۖ ٱَ�َ  ۡستَنَۡت ٱمَ  ۡ�  .)42F3(]44هود: [ ﴾ۡ�ُنِِّ ِ

كالمي داده شده بود كه از تعليمات روشن و نصايح  خالصه سخن اين كه بر پيامبر
مفيد مشحون است، براي وي ديوان شعري داده نشده بود كه محل تخيالت و طبع 

هاي شاعرانه باشد، بلكه طبع وي فطرتاً از فن شاعري آنقدر دور گردانيده شده بود كه  ماييآز

                                           
 .262تفسير عزيزي، موالنا شاه عبدالعزيز دهلوي، (بمبئي: مطبعة حيدري بدون تاريخ) ص  -)1(
 .43غياث اللغات، ص  -)2(
و گفته شد كه اي زمين آب خود را فرود بر، و اي آسمان بازدار، و آب كم كرده شد، حكم «ترجمه:  -)3(

 .»و (كشتي نوح) بر كوه جودي قرار گرفتبه پايان و انجام رسيده، 
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در تمام عمر خود با وجوديكه تمام قبيلةشان شاعرپيشه بودند، شعر نگفتند، بلي اگر در موقع 
رجز و غير آن يكي دو بار كالم عبارت موزون و مقفي از زبان مبارك برآمده و خودبخود 

توان گفت. طبع  شعر درآمده باشد چيز ديگري است كه آن را شعر و شاعري نميدر قالب 
عالقه بود كه شعر يا مصراع شاعران ديگر را هم در تمام  آنحضرت به شعرگفتن آنقدر بي

عمر خود بيش از سه چار مرتبه نخواندند، و حين خواندن همين مصراع اندك نيز چنان 
شكست و محض مطلب شاعر ادا  فرو مياش  ند شاعرانهشد كه رو تغييرهاي در شعر واقع مي

 گرديد. مي
با شاعري هيچ عالقه و ذوق و مناسبت نداشت، زيرا  بنابراين، طبع شريف آنحضرت

شان اين  ترجمان حقايق بودند و مقصد بعثت اين چيز شايان منصب رسالت نبود، آنحضرت
ب و غلو آشنا گردانند، واضح است ين كذرت بود كه اهل دنيا را به حقايق اعلي بدون جزئي

كه اين وظيفه، كار شاعر نيست، زيرا حسن و كمال شاعري در كذب و مبالغه، بلند 
توان يك  هاي موهوم است، هرچند جذب و تأثير شعر را مي هاي خيال و نكته آفريني پروازي

تمام يي بلند است كه اگر  جزء ستوده گفت، مگر سبك عبارت و روش نثر قرآن به درجه
توانند، از مشاهدة  شان يافته نمي شاعران دنيا جمع شوند، چنان تأثيري را در مجموع سخنان

گويا روح اصلي نظم و شعر در نثر آورده شده  :توان گفت كه اسلوب بديع قرآنكريم مي
است، شايد از همين سبب فصحا و عقالي بزرگ دنيا به حيرت افتاده قرآن را شعر و يا سحر 

حاالن كه قرآن با شعر و سحر هيچ نسبتي ندارد، آيا كسي ديده است كه  اند، خوانده مي
زوال روحانيت در پرتو كالم شاعر و يا جادوگري بنا شده باشد؟  گاهي اساس محكم و بي

 شود! هرگز چنين نمي
ها تا امروز پايدار است، نتيجة  اين بناي عظيم الشان كه بر مبناي تعليمات قرآن از قرن

صداقت اوست و آن را با سخنان بندگانش مناسبت در ميان نيست، پس اين كار، حققت و 
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شاعر نيست، بلكه رهبر و  باشد، و پيامبر كار شاعران نيست، قرآن كالم خداست، شعر نمي
(آور الهي است پيام

43F

1(. 

َُ ٱَعّنۡمَ�ُٰه  َمَنا﴿ ۡع  .)44F2(]69يس: [ ﴾ۥٓۚ َمَنا ََ�بَِ� َ�ُ  ِِشِ

َن بِقَ  َمَنا﴿ َُ �  .)45F3(]41احلاقة: [ ﴾ۡنِل َشاِعُٖ

 تقدير شعر و تمجيد شاعران از جانب پيامبر
شاعر نبودند و به سرودن شعر اشتغال نداشتند، ولي با آن همه  قبالً گفتيم كه پيامبر

اين تمجيد شاعران دادند،  ده، ايشان را مورد تمجيد قرار ميواشعار نيكوي شاعران را تقدير نم
شود، از  قدير اشعارشان قويترين دليل بر جواز سرايش شعر دانسته ميو ت توسط پيامبر

منبري را در مسجد  براي حسان بن ثابت روايت شده است كه پيامبر لعايشه
چنين روايت  لنهادند كه در باالي آن شعر بخواند، اين حديث را ترمذي از عايشه مي

ََ «نمايد:  مي ن  رَُسوُل  َك َّ َّسا يََضعُ  ل ل ََ ْن ََْبً دن  فن  َن ْسجن ََ
ْ ا َعشَيْهن  ُقومَ ل لِ ًَ رُ  اَائن  َ�نْ  ُ�َفاخن

ن  رَُسولن  َّ وْ  ل
َ
ن  رَُسولن  َ�نْ  ُ�ََاَنحُ  ْت اَالَ  َ َّ ن  رَُسوُل  َوَ�ُقوُل  ل َّ َّ  :ل َ  ِن َّ ّ�دُ  ل ََ ََ  يُ  َحّسا

ُقُدسن  بنُروحن 
ْ
ا لل رُ  ََ وْ  ُ�َفاخن

َ
ن  رَُسولن  َ�نْ  ُ�ََاَنحُ  َ َّ  .)«)46F4ل

به همينگونه براي حسان بن ثابت در قسمت سرايش شعر و دفاع از آنحضرت در برابر 

                                           
 .207، ص 5تفسير كابلي، ج  -)1(
 .»او را شعر نياموخته ايم و اين كار او را مناسب نيست«ترجمه:  -)2(
 .»و قرآن سخن شاعري نيست«ترجمه:  -)3(
ستايش نمايد،  نهادند كه بر باالي آن ايستاده پيامبر را براي حسان منبري را در مسجد مي رسول اهللا « -)4(

فرمودند كه: خداوند حسان را به وسيلة جبرئيل تا  مي يا گفت كه تا از ايشان دفاع نمايد، و رسول خدا 
(رشيديه، دهلي،  ةترمذي، محمد بن عيسي بن سور »گرداند آنگاه كه از پيامبرش دفاع كند، قوي مي

 .107، ص 2بدون تاريخ) ج 
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َّ «نمودند كه  مشركين دعا مي ُُ يّْدهُ  لِشّ
َ
ُقُدسن  بنُروحن  َ

ْ
 .)47F1(»لل

و كمكش  بودن جبرئيل هاهمچنان در حديث ديگري آمده است كه وي را به همر

َْ «بشارت داده فرمودند كه  ُن �ُل وَ  َهاجن ْبن َعَك  جن ََ«)48F2(. 
حسان بن ثابت را  لنمايد كه در نزد عايشه از پدرش روايت مي هشام بن عمروه

دشنام دادم، وي مرا گفت: حسان را دشنام مده، زيرا وي در برابر مشركين از جانب پيامبر 
(كرده است دفاع و مخاصمه مي

49F

3(. 
را كه داراي محتواي  شعرهاي در حديث صحيح ديگري وارد است كه حضرت پيامبر

َّ « اند: حكمت و موعظه بوده است، توصيف نموده چنين فرموده نَ  ِن ْعرن  َن
َّ ة لِ ََ نْك

َ
ْ«)50F4(. 

 اند: همچنان در بارة شعر يكي از شاعران كه محتواي خوب داشته بوده است چنين فرموده

ْصَدُق «
َ
ةٍ  َ ََ ا َكن َُ َ رُ  اَاِ اعن َّ ةُ  لِ ََ ََ  َلنيدٍ  َكن

َ
َ  ّ ءٍ  ُُ ا َشْ َ  َخالَ  ََ َّ ٌل  ل  .)51F5(»بَاطن

برخي اوقات شعرهاي بعضي از شاعران را بويژه در هنگام كار  به همينگونه آنحضرت
تواند باشد  خواندند كه اين عمل مبارك دليل بر تشويق شاعران مي هاي مبارزاتي مي و فعاليت

روايت  از حضرت براءكند، امام مسلم در صحيح خود  و نيز تمجيد شاعران را افاده مي

ْحَزلبن  يَْومَ «نمايد كه گفت:  مي
َ
َعََا َ�َُْقُل  لأل َلَب  ََ ُّ َلُب  َولرَى َولََقدْ  لل ُّ َنهن  َ�يَاَض  لل  وَُهوَ  َ�ْط

                                           
 .9090، خ 2بخاري، ج  »يل قوي بگردانخداوندا! وي را به وسيلة جبرئ« -)1(
 همانجا. »مشركين را هجو نما و جبرئيل با تو است« -)2(
 جا.همان -)3(
 .908، ص 2صحيح البخاري، ج  »هرآينه برخي از شعرها داراي حكمت است« -)4(
ي جز ترين سخني را كه شاعران گفته اند، سخن لبيد است (و آن اينست كه) بدان كه، هرچيز درست« -)5(

 همانجا. »خداوند ناچيز و فناشدني است
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 )52F1(:َ�ُقوُل 

نَا يْ ــــــدَ تَ ــــــا اهْ ــــــتَ مَ نْ الَ أَ ــــــوْ ــــــمَّ لَ  اللَّهُ
 

يْنَا  ــــــــــــــــــلَّ الَ صَ نَا وَ قْ ــــــــــــــــــدَّ الَ تَصَ  وَ
 

ــــــــــــــكِينَةً عَ  لَنْ سَ زِ ــــــــــــــأَنْ يْنَــــــــــــــافَ  لَ
 

ــــــــــا  يْنـَ لَ ا عَ ـــــــــــوْ بَ ـــــــــــدْ أَ (»إِنَّ األُىلَ قَ
53F

٢( 
 

كوع بود كه از يكي از اصحاب رسول خدا بوده است، آن كسي اين شعر از عامر بن األ
كه آنحضرت همين شعرش را از خود وي شنيدند، و بعد از استماع شعرش براي عامر از 

شهادت نائل آمد، سنت الهي همان غزوه به  در بارگاه خداوند طلب رحمت نمودند، عامر
طور خاص دعا نمودي و استغفار فرمودي آن شخص  چنين بود كه براي هركس كه پيامبر

(گرديد شهيد مي
54F

3(. 
شان نيز در دست  رواياتي از خواندن شعر در نزد پيامبر بزرگوار اسالم از طرف اصحاب

چنانچه ترمذي  اند، هكردند و منع نفرمود است كه آن حضرت از اين عمل اصحاب انكار نمي

ّ  َجاَِْسُت «گفت:  روايت نموده است كه مي از جابر بن سمره ِن َثَ  لّي ْْ
َ
نْ  َ ائَةن  َن ّرةٍ  َن ََ 

 ََ ْصَحابُهُ  َََك
َ
َ  ََ ْعرَ  يَتَََاَشُدو َّ ََ  لِ ْشيَاءَ  َوَ�َََذلَكُرو

َ
نْ  َ رن  َن

َْ شنّيةن  ََ َاهن
ْ
ا َساكنٌت  وَُهوَ  لْ ََ َّ  ََُر

 ََ عَ  تَََّس ََ َْ ُُ«)55F4(. 

                                           
ها سفيد به  دادند و خاك ها را انتقال مي در روز غزوة احزاب در حالي كه همراه ما خاك پيامبر « -)1(

َّ فرمودند كه  بغل مبارك را پوشانيده بود، درين حال مي ُُ ََ  لِشّ نَْت  َِْو
َ
، ص 2صحيح مسلم، ج  »تا آخر َ

113. 
خوانديم، پس  داديم و نه نماز مي شديم، نه صدقه مي بودي ما نه هدايت مي ا! اگر تو نميخداوند« -)2(

 همانجا. »آرامشي را بر ما فرود آور، زيرا كه آن گروه بر ما بغاوت و سركشي نموده اند
 .908، ص 2صحيح البخاري، ج  -)3(
خواندند و برخي از امور  شعر مي همنشيني داشتم، اصحاب آن حضرت بيش از صد مرتبه با پيامبر « -)4(

 »كردند كردند، در حالي كه مبارك خاموش بودند، و بسياري با ايشان تبسم مي جاهليت را يادآوري مي
 .108، ص 2جامع الترمذي، ج 
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اشعار شاعران غير مسلمان را هم اگر داراي محتويات خوب  به همين طريق آن حضرت
كردند و بدان  شمردند و حتي خواهش انشاء و خوانش آن را مي بود، بد نمي اخالقي مي

نمايد  ين روايت مياز پدرش چن عمر بن شريددانند، امام مسلم در صحيح خود از  گوش مي
آيا  :ن عقب رسول خدا روزي (مركبي) را سوار شدم، ايشان فرمودند كهم«كه گفته است: 

از شعر اميه پسر ابي الصلت همراه تو چيزي هست؟ گفتم: بلي هست، فرمودند: آن را بخوان، 
 :باز فرمودند كهبخوان، باز برايشان بيتي خواندم،  :برايشان يك بيت خواندم، فرمودند كه

وايتي آمده كه آن حضرت فرمودند: و در ر »بيت خواندمتا اين كه برايشان صد بخوان، 
 .)56F1(»مان شودنزديك بوده كه اميه بن ابي الصلت در شعر مسل«

سرايش شعرهاي كه  جواز به از اين روايات جواز حفظ اشعار و اعتنا به آن دانسته شده و
شعرها را اين نوع از  ءشود، چنانچه همه علما ها و مواعظ باشد استدالل مي داراي حكمت

(اند جواز بخشيده و مستحب دانسته
57F

2(. 

 سرودند و شعر مياند  و بزرگان دين شاعر بوده ياران پيامبر
امـا شـعرهاي احتواكننـدة     انـد،  م هرچنـد شـاعر نبـوده   يشتر گفتيم كه پيامبر بزرگوار اسالپ

تمجيـد  حكمت و توحيد و اخالق را به ديدة تقدير نگريسته، شاعران مسلمان و بـا اخـالق را   
فرمودند، بـه همينگونـه اصـحاب     تشويق و مأمور مي نمودند و به دفاع از اسالم و دين خدا مي

گويد:  اما شعبي مي اند، كه صاحبان فضل و كمال و علم بودند شاعر بوده گرامي آنحضرت
(از آن دو نفر شاعرتر بود گفتند، و علي شاعر بودند و شعر مي بابوبكر و عمر

58F

3(. 
 اين سروده منقول است: خليفه اول اسالم، در رثاي آنحضرت از ابوبكر

 فقــــــــدنا الــــــــوحي إذ وليــــــــت عنــــــــا
 

ــــــــــــالم  ــــــــــــن اهللا الك ــــــــــــا م  وودعن
 

                                           
 .109، ص 5تفسير خازن، ج  -)1(
 .145، ص 13ج تفسر قرطبي، ابي عبداهللا محمد بن احمد انصاري قرطبي، (طهران، نشر ناصر خسرو)  -)2(
 .110و  109، ص 5تفسير خازن و تفسير بغوي، ج  -)3(
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 ســـــو مـــــا قـــــد تركـــــت لنـــــا رهينـــــاً 
 

ـــــــــــه القـــــــــــراطيس الكـــــــــــرام   توارث
 

ــــــــا مــــــــرياث صــــــــدق  فقــــــــد أورثتن
 

(عليـــــــك بـــــــه التحيـــــــة والســـــــالم 
59F

١( 
 

وجـودش را مريضـي گرفتـه و تـب     همچنان وقتي وي به مدينة منوره هجرت نموده بود و 
 فرمود: كرده بود، چنين مي

 كـــــــــل امـــــــــرء مصـــــــــبح يف أهلـــــــــه
 

ــــــه  ــــــن رشاك نعل ــــــى م ــــــوت ادن (وامل
60F

٢( 
 

كه از دانشمندترين صحابه بوده و ملقب به رئـيس مفسـرين قرآنكـريم     باز ابن عباس
خواسـته بـراي وي    سروده و گاهي ديگران را مـي  باشد، روايت شده است كه وي شعر مي مي
يي را  ر بخوانند، در روايتي آمده كه وي از عمر بن ربيعه خواهش كرد، تا براي وي قصيدهشع

بيت بود، به ايـن مطلـع    را كه نزديك به نوداش  بيعه قصيدهكه سروده است بخواند، عمر بن ر
 خواند:

بْكِــــــرُ  ــــــمٍ أنــــــتَ غــــــادٍ فمُ ــــــنْ آلِ نُعْ  أَمِ
 

ــــــــرُ   جَّ هَ ــــــــحٌ فمُ ــــــــدٍ أم رائ ــــــــداةَ غَ  غَ
 

قصيده مذكور را با يكبارشنيدن حفظ كرد و دوباره برخواند، اين روايت  بابن عباس
شـان در   به شعر و شـاعري و نمايـانگر اسـتعداد، ذوق و عالقـة     بيانگر اعتناي اصحاب پيامبر

در هنگامي كه بعد از هجرت مكـه، در مدينـه مـريض شـده      باشد، بالل شعر و شاعري مي
 خواند: واز بلند به ياد مكه چنين ميشد به آ بود، چون تب از وجودش كم مي

ـــــة ـــــتن ليل ـــــل أبي ـــــت شـــــعري ه  أال لي
 

ــــــــل  ــــــــواد وحــــــــويل اذخــــــــر وجلي  ب
 

                                           
وقتي از نزد ما به پيشگاه خدا رفتي نزول وحي را ناپديد يافتيم، و نزول كالم خدا را وداع نموديم، جز « -)1(

گذاشتن آن مرهون ساختي، و آن كالميست كه آن را صفحات  آنچه براي ما ترك نمودي و ما را با باقي
كرامت و بزرگي فرا گرفته است، بدون شك ميراث راستي و حقي را براي ما گذاشتي، در برابر آن با 

 .147، ص 13تفسير قرطبي، ج  »درود و سالم بر تو باد
كند، در حالي كه مرگ وي را از بند بوتش نزديكتر  هركسي در همراهي با اهلش به خوشي صبح مي« -)2(

 .253، ص 1صحيح البخاري، ج  »است
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ــــــــة ــــــــاه جمن ــــــــاً مي ــــــــل أردن يوم  وه
 

ــــــل  ــــــامة وطفي ــــــدون يل ش ــــــل يب (وه
61F

١( 
 

كـرد و   بود و از ايشان هميشه در برابر مشركين دفـاع مـي   شاعر پيامبر حسان بن ثابت
ي در شاعري مهارت خاصي داشت، اين مهارتش گرفت، و مورد تمجيد آن حضرت قرار مي

بـرايش فرمـوده بودنـد كـه      بدون شك كمك و امداد روحاني و ملكوتي بود، زيرا پيـامبر 

» َْ ُن �ـُل  َهاجن ْبن َعـَك  وَجن ََ«)62F2(        و نيـز او را دعـاي خيـر نمـوده بودنـد كـه» َّ ـ ُُ يّـْدهُ  لِشّ
َ
ُروحن  َ  بـن

ُقُدسن 
ْ
 .)63F3(»لل

روايت شـده كـه    لاعال قرار داشت، در حديثي از عايشهتوانائي حسان در شعر به حد 
اجـازه خواسـت، آنحضـرت فرمودنـد: در      در باب هجو مشركين از پيامبربن ثابت  انحس«

كني؟ (چون آنحضرت و مشركين مكه نسب و قوميت مشرك داشـتند)   باب نسب من چه مي
ابياتي چند از  )64F4(»كشم يشان م از بينتو را  شود، ه ميمثليكه موي از خمير كشيد حسان گفت:

 كنيم: سروده بوده است، نقل مي شعرهاي او را كه در توصيف و دفاع از آنحضرت

ـــــــه ـــــــت عن ـــــــداً فأجب ـــــــوت حمم  هج
 

 وعنـــــــــــــــــد اهللا يف ذاك اجلــــــــــــــــــزاء 
 

ـــــــــاً  اً تقيّ ـــــــــرّ ـــــــــداً ب ـــــــــوت حمم  هج
 

 رســـــــــــول اهللا شـــــــــــيمته الوفـــــــــــاء 
 

 فــــــــــإن أيب ووالــــــــــديت وعــــــــــريض
 

ـــــــاء...  ـــــــنكم وق ـــــــد م ـــــــرض حمم  لع
 

ــــــــ ــــــــإنْ أعرض ــــــــاف تمرن ــــــــا اعْ  تُمُ عنَّ
 

 وكــــــانَ الفــــــتح وانكشــــــفَ الغطــــــاءُ  
 

                                           
ي كه در اطرافم اذخر (علفي مشهور است) و جليل  داشتم كه آيا شبي را در شله كاش آگاهي مي« -)1(

(موضعي است) وارد  مجنةيي است معروف) باشد، شب خواههم گذرانيد؟ آيا روزي بر آبهاي  (سبزه
 همانجا. »شوند خواهم شد و آيا شامه و طفيل (نام دو كوه است) برايم آشكار مي

 .909همان اثر ص  »شركين را هجو نما، جبرئيل با توستم« -)2(
 همانجا. »خداوندا! او را با جبرئيل مويد بساز« -)3(
)4(- » ََ َذ

ْ
ّ  لْسَََ ِن َجاءن  فن  لّي �ن�َ  هن ن

ّْ َُ ْ َّ  َقاَل �َ  لِ ِن  َكيَْف  رَُسولن ل : َقاَل �َ  ؟بننََس َْ ََّك  َحَسا ُسشّ
َ
َْ  أل ُُ َْ  َن

ا ََ َّ  َُُسّل  َك نَ  ْعَرةُ لِ �ن  َن َعجن
ْ
 .909، ص 2بخاري، ج  »لل
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ـــــــــــومٍ  ـــــــــــالد ي ـــــــــــربوا جل  وإالَّ فاص
 

ـــــــــاءُ   ـــــــــنْ يش ـــــــــهِ م ـــــــــزُّ اهللا في عِ (يُ
65F

١( 
 

شـان   كرد و به توصـيف و مـدح   كه از ايشان دفاع مي يكي ديگر از شاعران دورة پيامبر
شـعري   هريرهبود، امام بخاري در صحيح خويش از ابي  پرداخت، عبداهللا بن رواحه مي

 كند: سروده بوده است، اينچنين روايت مي را كه عبداهللا بن رواحه در مدح پيامبر

ــــــــهُ  ــــــــو كِتَابَ تْلُ ــــــــولُ اهللاَِّ يَ سُ ــــــــا رَ فِينَ  وَ
 

ـــاطِعُ   ـــرِ سَ جْ فَ ـــنَ الْ وفٌ مِ ـــرُ عْ ـــقَّ مَ ا انْشَ  إِذَ
 

ـــــا نَ لُوبُ قُ ـــــى فَ مَ عَ ـــــدَ الْ عْ  بَ ـــــدَ ُ ـــــا اهلْ انَ  أَرَ
 

ــــــ  ــــــاتٌ أَنَّ مَ وقِنَ ــــــهِ مُ ــــــعُ بِ اقِ ــــــالَ وَ  ا قَ
 

ــــــايفِ  َ بِيــــــتُ جيُ ــــــهِ  يَ اشِ ــــــنْ فِرَ ــــــهُ عَ نْبَ  جَ
 

عُ   ــــــاجِ ينَ املَْضَ ــــــافِرِ كَ لَتْ بِالْ ــــــتَثْقَ ا اسْ (إِذَ
66F

٢( 
 

بـود، هنگـامي كـه     كوع كه از مجاهدين شجاع و اصحاب دالور آن حضرتاسلمه بن 
ه بودنـد، در حـالي   ها را ربود افراد قبيلة عرنيين، ساربانان شترهاي صدقه را شهيد نموده و گله

نمود، با سرايش اين بيت همه را مغلوب نموده شـترهاي   كه ايشان را با انداختن تير تعقيب مي
 صدقه را واپس به مدينه آورد:

عِ  ــــــــــوَ َكْ ــــــــــنُ األْ ةُ بْ ــــــــــلَمَ ــــــــــا سَ نَ  أَ
 

ـــــــــــــعِ   ضَّ مُ الرُّ ـــــــــــــوْ مُ يَ ـــــــــــــوْ يَ الْ (وَ
67F

٣( 
 

                                           
را هجو نمودي، پس من از طرف وي جواب ارائه نمودم و در اين كار در نزد خداوند  محمد « -)1(

نمايي، او پيامبر خداوند  را در حالي كه نيكوكار و پاكدامن است، هجو مي پاداش مقرر است، محمد 
وقايه و  در و مادر و آبروي من، براي حفظ آبروي محمد است، وفاداري خصلت اوست، بدون شك پ

 درونآوريم، فتح و گشايش بوده پرده از  سپري است، اگر از (منع) ما دست برداريد، ما عمره به جا مي
گردد، و اگر نه انتظار جنگ سختي را در روزي داشته باشيد كه خداوند هركه را  حقايق منكشف مي

 .109، ص 5خازن، ج  تفسير »دهد بخواهد عزت مي
هاي ما به اين يقين  خواند، گمراهي براي ما بيناند، پس دل رسول خدا در بين ماست كه كتابش را مي« -)2(

گذراند كه پهلويش را از  ) در حالي شب ميدارد كه آنچه گويد واقع شونده است، (پيامبر 
 »ها سنگين است افران را خوابگاهايستد) آنگاه كه ك سازد (يعني شب به نماز مي خوابگاهش جدا مي
 .909، ص 2صحيح البخاري، ج 

 .114، ص 2صحيح مسلم، ج  »شير پستان است پس دادنمن سلمه پسر اكوع استم و امروز روز « -)3(
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َا َخْ�ُ «ند: بعد از اين واقعه و مشاهده فعاليت وي در شأنش فرمود پيامبر بُو َُرَْسانَن
َ
َ 

ةُ  رَّجاَلنََا وََخْ�ُ  َ�ََاَدَة، ََ  .)68F1(»َسشَ
ها نبرد تنها صحنه و ميدان مبارزه با  ها و ميدان در هنگام جهاد و مبارزه با كفار صحنه

ضمن  شمشير نبود، بلكه مبارزه با شعر و شاعري نيز رواج داشت، و اصحاب آنحضرت
هاي ادبي طور  نمودند، حتي اين مقابله ر در شعر و بيان هم مقابله ميجهاد با شمشير با كفا

 گرفت. بديهي صورت مي
يكه قبالً نيز يادآوري نموديم، وقتي در غزوة خيبر مرحب پادشاه خيبر به ميدان آمد طور

 داد: ها را سر مي مبارز طلبيد، اين بيت

ــــــبُ  حَ رْ ــــــى مَ نِّ ُ أَ يْــــــربَ ــــــتْ خَ لِمَ ـــــدْ عَ  قَ
 

ــــــــ  ــــــــاكِى السِّ بُ شَ َــــــــرَّ ــــــــلٌ جمُ  الَحِ بَطَ
 

ـــــــــــبُ  لَهَّ ـــــــــــتْ تَ بَلَ وبُ أَقْ ـــــــــــرُ ُ ا احلْ (إِذَ
69F

٢( 

 

در حالي كه چشمانش تكليف  شير خدا علي رسد، به شهادت مي درين هنگام عامر
تر نمودند و طور  ،، بعد از اين چشمانش را آنحضرت به آب دهندارد به فرمان رسول خدا

شتابد، و با  ل پادشاه نامسلمان خيبر به ميدان ميعاجل به طريق معجزه صحت يافت، در مقاب
 گرداند: سرودن بديهي اين اشعار مرحب را به جهنم واصل مي

ـــــذِ  ـــــا الَّ تْنِ  يأَنَ ـــــمَّ ـــــ يسَ هْ  يأُمِّ رَ يْـــــدَ  حَ
 

هْ   ــــــــرَ يــــــــهِ املَْنْظَ رِ ــــــــاتٍ كَ ابَ ــــــــثِ غَ يْ لَ  كَ
 

هْ  رَ ـــــــنْدَ يْـــــــلَ السَّ ـــــــاعِ كَ مُ بِالصَّ (أُوفِـــــــيهِ
70F

٣( 
 

                                           
 .115همان اثر، ص  »بهترين سواركاران، ابوقتاده است و بهترين مردان ما سلمه است« -)1(
ام، در  ن مرحب استم، در استفاده از اسلحه قوي و قهرماني با تجربهداند كه م خيبر بدون شك مي« -)2(

 .115، ص 2مسلم، ج  »ور شود ها شعله آنگاه كه جنگ
من آنم كه مرا مادرم حيدر (شير) ناميده است، مانند شير غابات (جايي است) كريه المنظر استم، « -)3(

 همانجا. »رسانم دشمنان را به پيمانة وسيعي به قتل مي
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جمعي  براي رفع خستگي و تشويق به انجام كارهاي دسته داهمچنان اصحاب رسول خ
خواندند، چنانچه در هنگام كندن خندق در غزوة احزاب اينطور  و مبارزاتي رجز مي

 خواندند: مي

ا ــــــــدَ َمَّ وا حمُ عُ ــــــــايَ ينَ بَ ــــــــذِ ــــــــنُ الَّ  نَحْ
 

ا  ــــــدً بَ ــــــا أَ ينَ قِ ــــــا بَ ــــــالَمِ مَ سْ ــــــىلَ اإلِ (عَ
71F

١( 
 

 فرمودند: شان مي به جواب پيامبر

هْ ا ـــــرَ ـــــيْشُ اآلخِ ـــــيْشَ إِالَّ عَ ـــــمَّ الَ عَ  للَّهُ
 

كْ يفِ   ــــــــارِ بَ هْ  فَ رَ ــــــــاجِ املُْهَ ــــــــارِ وَ (األَنْصَ
72F

٢( 
 

چنانچه دانشمندان  سرايش شعر و تاييد آن از امامان دين مشاهده و روايت شده است،
امام  اند، عالم اسالم اكثراً يا خود شاعر بودند و يا در مواردي به شعر استشهاد و تمثيل نموده

بردند شعرهاي را كه منسوب به حضرت علي  در برابر كساني كه بر وي حسد مي /ابوحنيفه
(خواندند، چنانچه قبالً آن ابيات را نقل نموديم كرم اهللا وجهه است برمي

73F

. از امام شافعي )3
نمودن  مند بويژه علوم قرآن و حديث و فقه و منع روايت شده كه جهت تشويق به علوم فايده

 ور غير مطلوب چنين سروده است:از ام

ــــرآن مشــــغلة ــــو الق ــــوم س ــــل العل  ك
 

ـــــــدين  ـــــــه يف ال ـــــــديث وإال الفق  إال احل
 

ـــــال حـــــدثنا ـــــه ق  العلـــــم مـــــا كـــــان في
 

(ومـــا ســـو ذالـــك وســـواس الشـــياطني 
74F

٤( 
 

                                           
، 2بخاري، ج  »تا آنگاه كه باقي باشيم طور هميشگي بيعت نموده ايم ما كساني استيم كه با محمد « -)1(

 .588ص 
خداوندا! زندگي حقيقي جز زندگي آخرت ديگر چيزي نيست، پس براي انصار و مهاجرين بركت « -)2(

 .588، ص 2بخاري، ج  »بخشا
 .17، ص 1روت، احياء التراث اإلسالمي بدون تاريخ) ج رد المحتار، محمد امين، ابن عابدين، (بي -)3(
همه علوم غير قرآني به جز از حديث و فقه در دين، مشغله (معروفيت نامطلوب) است، علم حقيقي « -)4(

و آنچه غير اين است  »يعني سرچشمه از قرآن و سنت داشته باشد«آنست كه در آن (قال، حدثنا) باشد، 
الطحاوي، صدرالدين محمد بن عالء الدين علي بن محمد ابن ابي  ةح عقيدشر »هاي شيطان است وسوسه

 .75العز الحنفي، (پاكستان كراچي قديمي كتابخانه بدون تاريخ)، ص 
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عبداهللا بن مبارك كه از دانشمندان معروف عالم اسالم و از ياران امام ابوحنيفه بوده است، 
 فرمايد: يم /در مدح ابوحنيفه

 لقــــــــد زان الــــــــبالد ومــــــــن عليهــــــــا
 

 إمـــــــــام املســـــــــلمني أبـــــــــو حنيفـــــــــة 
 

ــــــــــــــار وفقــــــــــــــه  بأحكــــــــــــــام وآث
 

ـــــــحيفة  ـــــــىل الص ـــــــوز ع ـــــــار الرم  كآث
 

ـــــــــري ـــــــــه نظ ـــــــــقني ل ـــــــــام يف املرش  ف
 

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــربني وال بكوف  وال يف املغ
 

ــــــاالً  ــــــس مق ــــــن إدري ــــــال ب ــــــد ق  وق
 

 صــــــحيح النقــــــل يف حكــــــم لطيفــــــه 
 

ـــــــــال ـــــــــه عي ـــــــــاس يف فق ـــــــــأن الن  ب
 

(يب حنيفــــــــةعــــــــىل فقــــــــه اإلمــــــــام أ 
75F

١( 
 

ديني عالم اسالم  خرين از دانشمندان و امامانيق كه گفته آمديم متقدمين و متأبه اين طر
هاي مختلف به روش نظم  به شعر و ادب عالقه داشتند، حتي علوم و معارف زيادي را به زبان

ن عالوه بر صرف و نحو و لغت حتي در اصول دين و تصوف و عرفا اند، ارائه و بيان نموده
توان در زبان دري درين  هاي منظوم و اشعاري از آن بزرگواران باقي مانده است كه مي رساله

 ستري و آثار پير هرات يادآوري نمود.بالذهب موالنا جامي، گلشن راز ش سلسلةمورد از 

هاي صحابه و تابعين، امامان دين و  اين رواج و موجوديت شعر و شاعري در دوره
صوف، بهترين دليل براي جواز سرايش و انشاء شعر تا وقتي كه اشتغال بزرگواران عرفان و ت

 تواند بوده باشد. به امور غير مطلوب و خالف شرعي صورت نگيرد، مي

 نظر دانشمندان ديني در رابطه به حل و حرمت شعر

                                           
با تدوين احكام و روايت آثار و نشر  /ها ابوحنيفه  بدون شك شهرها و اهل شهرها را امام مسلمان« -)1(

و احكام و فقهي كه مثل اثرات خط در روي كاغذ است. بنابراين، فقه زينت بخشيده است، به زينت آثار 
يي كه در  مانند او در مشرق و مغرب و كوفه كسي نيست، ابن ادريس (امام شافعي) در شأن وي مقوله

، 1نقلش درست است، چه زيبا ايراد نموده است كه: مردم همه در فقه عيال ابي حنيفه اند) رد المحتار، ج 
 .42ص 
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هايي كه در هر دوره و زمان از شعر صورت گرفته است توجه شـود، ديـده    اگر به تعريف
يكي از مقاصدي كه در سرايش شعر مطـرح بـوده اسـت، انتقـال انديشـه و مـافي       شود كه  مي

توان گفـت كـه شـعر از مقولـة بيـان       الضمير گويندة شعر است. بنابراين، به صراحت لهجه مي
كند، به عبارت ديگر محتواي شـعر در مقبوليـت و    است و حكم آن را محتواي آن توجيه مي

گذارد، هرگاه با شعر دعـوت بـه سـوي خيـر و صـالح       مردوديت و خوبي و زشتي آن اثر مي
گرفته و دفاع از معنويات و اخالق و مقدسـات انجـام پـذيرد، آن شـعر خـوب و مـورد تاييـد        

دادن  است، و اگر بالعكس محتوايش باعـث انگيـزش قـواي شـهواني وجـود، و وسـلية سـوق       
بگـردد، مـورد   هـاي سـالم از طريـق هجـو      ضميرها به سوي فساد و تباهي و تخريب شخصيت

 گيرد. وهش قرار مينك
شـعر و   دو نـوع برخـورد بـا    با اين مالحظه در قرآنكريم و احاديث پيامبر گرامي اسالم

 شاعران وجود دارد.
و قرآنكـريم و احاديـث نبـوي بـه     انـد   الف: شعر و شاعراني كه مورد نكوهش قرار گرفتـه 

نگونه شعر و شاعران كافر را اراده در رابطه به اي »شعراء«شان پرداخته است، در سورة  مذمت
مصـروف بـوده بـا اسـالم و مسـلمانان مخالفـت        كـه بـه هجـو پيـامبر     هـايي  آن داشته است،

ورزيدند، مانند: عبداهللا ابن زبعري، هبيره بن ابي وهب مخزومـي، مسـافع بـن عبـد منـاف،       مي
باطـل را سـاخته و    ابوعمرو بن عبداهللا الجمحي و اميه بن ابي الصلت ثقفي كه سخنان دروغ و

سـرودند و گمراهـان    مـي گـوييم، ايشـان شـعر     گويد مـي  مي : ما مثل آنچه محمدگفتند كه مي
و اصـحابش   شـان كـه در هجـو پيـامبر     شان جمـع شـده بـه سـخنان باطـل      طرافشان به ا قوم
(دادند شان را به ديگران انتقال مي دادند، و بعد از آن اقوال سرودند، گوش فرا مي مي

76F

1(. 
عمرو بن عبداهللا الجمحـي شـعري را سـروده بـود كـه در آن عنـادش را بـا اسـالم و بـا          ابو
ايـن آيـه كـه در     :كـه انـد   گفتـه  ،اعالن داشته بود، چنانچه برخي از دانشمندان تفسير پيامبر

 مذمت شعر است، در شأن وي نازل شده است، وي در شعرش چنين گفته بود:

                                           
 .108، ص 5سير خازن، ج تف -)1(
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ــــــــداً  ــــــــي حمم ــــــــي النب ــــــــا عن  أال بلغ
 

ـــــــــ  ــــــــك ح ـــــــــيدبأن ــــــــك محـ  ق وامللي
 

 ولكـــــــن إذا ذكـــــــرت بـــــــدراً وأهلـــــــه
 

ــــــــود  ــــــــم وجل ــــــــي أعظ ــــــــأوه من (ت
77F

١( 
 

كـه در شعرشـان   انـد   كسـاني  انـد،  بناء شاعراني كه در آية مذكور مورد مذمت قرار گرفته
نمايند، در شعر خود دروغ  كنند و گاهي همان چيز را مذمت مي گاهي يك شيء را مدح مي

هـا عمـل    نماينـد، در حـالي كـه بـدان     هـا را مـدح مـي    خـوبي گويند و يا سخاوت و كرم و  مي
(شان را تقبيح نموده است كنند. بنابراين، قرآنكريم ايشان را معرفي داشته و عمل نمي

78F

2(. 
ديگر از مواردي كه شعر در آثار و احاديث و آيات مورد مذمت قرار گرفته است، شعري 

ت را نداده باشند، كسي را هجو است كه شاعرش به خاطر اين كه برايش چيزي از ماديا
نمايد، و مسلك و پيشة شاعري را پيشه و مالك معاش زندگي خود ساخته باشد، و نيز 

 از عبادت و ذكر خدا و تالوت قرآن باز دارد، در حديثي از آنحضرت ،شاعري وي را

َْ «روايت شده كه فرمودند: 
َ
ََشنئَ  أل َْ َْ  َجوُْف  َ� �ُ َحدن

َ
َّ  َ�يًْحا َ ُ  َخْ�ٌ  َ�هُ يُرن  َح

َ
نْ  ل َْ  َن

َ
ََشنئَ  َ َْ �َ 

ْعًرل رفتيم،  مي نقل شده كه ما با رسول خدا و در روايتي ديگر از ابي سعيد خدري )79F3(»شن

ََ  ُخُذول«خواند، آنحضرت فرمود:  ناگاه شاعري پديدار شد كه شعر مي يَْطا َّ وْ  لِ
َ
ُكول َ سن َْ

َ
َ 

 ََ يَْطا َّ َْ  لِ
َ
ََشنئَ  أل َْ ُ  َخْ�ٌ  َ�يًْحا رَُجٍل  َجوُْف  َ�

َ
نْ  ل َْ  َن

َ
ََشنئَ  َ َْ ْعًرل َ�  .)80F4(»شن

                                           
رسد كه تو حق استي و پادشاه (خداوند) ستوده شده است، و  آيا از جانب من بر محمد پيامبر خبر نمي« -)1(

ها و  آورم، استخوان هاي مشركين در غزوة بدر) را به ياد مي لكن هرگاه كه بدر و اهل بدر (كشته
 .152ص  ،13تفسير قرطبي ج  »آيد هاي وجودم به ناله مي پوست

 .108، ص 5تفسير خازن، ج  -)2(
اگر دهن يكي از شما پر از زردآب شود تا آن را بخورد، برايش بهتر است از اين كه دهن وي پر از « -)3(

 .909، ص 2بخاري، ج  »شعر شود
پر از زردآب باشد، از اين كه پر از شعر  مرديشيطان را بگيريد، يا شيطان را نگهداريد، اگر دهن « -)4(

 .24، ص 2صحيح مسلم، ج  »باشد او را بهتر است
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با شاعر مذكور به خاطر  دانشمندان درين رابطه ابراز نظر كردند كه اين برخورد پيامبر
از حال وي شناخته بودند كه وي  دشايدانستند،  دين بوده است كه ايشان حالت وي را مي

رگاه برايش مال و ثروتي داده شود، در شاعري را برايش وسيلة كسب معاش قرار داده، ه
كوشد و مردم را در اموال  كند، و اگر داده نشود در هجو و مذمت مي مدح بخشنده مبالغه مي

بين دانشمندان  دهد، در چنين حالتي هيچ اختالفي شان مورد تجاوز و اذيت قرار مي و آبروي
ه دست آورد حرام است، و وجود ندارد كه آنچه در كسي بدين طريق توسط شعر و شاعري ب

(اگر از آن امتناع نورزد به هر طريقي كه دفع آن ممكن باشد بايد دفع شود
81F

1(. 
ويلي كه بر احاديث مذكور ارائه شده، اينست كه بر شخص مورد نظر، بهترين نظر و تأ

شعر چنان غلبه نموده بود كه كامالً سينه و وجودش را فرا گرفته بوده است، بدون اين كه 
ي از علم و ذكر خداوند در دل و ضميرش وجود داشته باشد، وي از آنگونه كساني بوده چيز

و كسي كه چنين باشد،  اند، هاي غير محمود روان است كه در باطل فرورونده و به روش
بدون شك مصداق همچو احاديثي خواهد بود، اين تأويل و نظر مفهومي است كه امام 

ترجمة بابي درين مورد بدان اشاره نموده است، زيرا در صحيح خويش با ارائه  /بخاري

ا اْب بَ «وي در آنجا گفته است:  َْ  يُْ�َرهُ  ََ
َ
َ  ََ َغالنَب  يَُ�و

ْ
َن  َعَ  لل �َْسا ْعرُ  لإلن َّ َّ  لِ  يَُصّدهُ  َح

ْكرن  َ�نْ  ن  ذن
َّ َن  ل

شْ عن
ْ
َن  َولل ُقْرآ

ْ
وديم و بعد از ارائه اين عنوان حديثي را كه قبالً ذكر نم )82F2(»َولل

 روايت نموده است.
بنابرآنچه گفتيم شعر وقتي مذموم است كه انسان هميشه بدان اشتغال داشته باشد، و شعر 
وي را از ذكر خدا، علم، خواندن قرآن و ساير عبادات باز دارد، و يا اين كه محتواي شعر 

 موضوعات بد و نامطلوب، هجو و اذيت مسلمانان باشد.

                                           
 .150، ص 13تفسير قرطبي، ج  -)1(
يي كه وي را از ذكر خداوند و آموختن علم و خواندن  كردن شعر بر انسان به اندازه باب كراهيت غلبه« -)2(

 .909، ص 2صحيح البخاري، ج  »قرآن بازدارد
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گروهي از دانشمندان با استدالل به احاديثي از باب دو  :گويد كه مي /امام طحاوي
از جمله اين دانشمندان، مسروق،  اند، حديث مذكور شعر و سرايش آن را مكروه پنداشته

توان نام برد، همچنان اين  ابراهيم نخعي، سالم بن عبداهللا، حسن بصري، عمر بن شعيب را مي
داهللا بن عمر، سعد بن ابي وقاص و عبداهللا بن يي از قبيل عمر بن الخطاب، عب نظريه از صحابه

مسعود نيز روايت شده است، و اما گروه ديگري از جمله امام شعبي، عامر بن سعد، ابن 
سيرين، سعيد بن مسيب، قاسم، ثوري، اوزاعي، امام ابي حنيفه، امام شافعي، امام مالك، امام 

مخالفت ورزيدند و ابراز نظر نمودند ابويوسف، امام محمد، ابن اسحاق و... با كراهيت شعر، 
كه شعر و شاعري تا آنگاه كه مشتمل هجو كسي نباشد و به آبروي كسي دست نزده باشد و 
نيز سخن فحش و نامطلوبي را دربر نداشته باشد باكي ندارد، اين قول و نظريه از ابي بكر 

عاص، عبداهللا ابن زبير، صديق، علي بن ابي طالب، ابن عباس، براء، انس بن مالك، عمرو بن ال
(است روايت شده معاويه و عايشه

83F

1(. 
گيرد، شعري است كه  ديگر از مواردي كه شعر از ديدگاه اسالم مورد نكوهش قرار مي

و در آن عفت كالم در نظر گرفته نشده باشد، ذكر و اوصاف زنان و امور مخالف با اخالق 
يي اينگونه اشعار خسيف  اسالمي باشد، نمونهمعنويات را شامل بوده مغاير با اساسات و اصول 

و نادرست و مغاير با اخالق را در اشعار شاعران دورة جاهلي قبل از اسالم و بعضي هم در 
 توان مشاهده كرد. هاي بعدي مي دوره

ين شاعران عرب بوده است در قصيدة مشهورش كه از جملة تر بزرگ امرؤ القيس كه از
 كند: ، عاشقبازي خود را چنين توصيف ميهاست نآ ترين معلقات سبع و معروف

 تقــــول وقــــد مــــالَ الغبــــيط بنــــا معــــا
 

ـــا امـــرؤ القـــيس فـــ   نزلأعقـــرت بعـــريي ي
 

 فقلـــــتُ هلـــــا ســـــريي وأرخـــــي زمامـــــه
 

 وال تبعــــــديني مــــــن جنــــــاك املعلــــــل 
 

ــــبيل ــــكِ ح ــــع فمثل ــــتُ ومرض ــــد طرق  ق
 

 فأهليتهـــــــا عـــــــن ذي متـــــــائم حمـــــــول 
 

                                           
 شية بخاري).همانجا (به نقل از عيني شرح بخاري، در حا -)1(
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ـــ ـــا بك ـــه يإذا م ـــفت ل ـــا انرص ـــن خلفه  م
 

ـــــــ  ـــــــولبش ـــــــقها مل حت ـــــــي ش (ق وحتت
84F

١( 
 

 گويد: در همين قصيده مياش  و يا در وصف و زيبايي معشوقه

 هرصـــــتُ بِفـــــودي رأســـــها فتاميلــــــت
 

ـــــلِ   لخَ ااملُخَ يّ شـــــحِ رِ  عـــــيلَّ هضـــــيمَ الكَ
 

ــــــــة فاضَ يْضـــــــاءُ غـــــــريُ مُ ـــــــةٌ بَ فَ هَ فْ هَ  مُ
 

 ترائبهـــــــــا مصـــــــــقولةٌ كالســـــــــجنجل 
 

ة رَ ـــــــفْ ـــــــرِ املُقانـــــــاة ِ البَيـــــــاضِ بصُ  كِبِكْ
 

ـــــذا  ـــــلِ ِغ ـــــري املحل ـــــاء غ ـــــريُ امل (ها نم
85F

٢( 
 

ق از شاعران عرب در دورة خالفت سليمان بن عبدالملك شعري را سروده بود كه فرزد
 از ابياتش يكي اين بيت مغاير با اخالق و معنويت بود:

 فبـــــــــــتن بجـــــــــــانبي مرصـــــــــــعات
 

(وبـــــــت أفـــــــض أغـــــــالق اخلتـــــــام 
86F

٣( 
 

                                           
گفت: اي  نمود (معشوقه) مي در حالي كه هودج با هردوي ما (من و معشوقه از سنگيني) ميل مي« -)1(

امرؤالقيس فرود آي كه كمر شترم را خم نمودي، من برايش گفتم كه برو، رو زمام شتر را رها بگذار و 
اي باردار و شيردهندة طفل را كه ه مرا از ميوة مكرر (درخت وجودت) دور مساز، (و گفتم) كه بسيار زن

مانند تو بودند به شب آمدم و آن را از صاحبان تعويذ كه در سن يكساله بوده مصروف به خود ساختم 
گردانيد و نصف ديگر خود را كه  كرد، نصف خود را براي او مي وقتي طفلش از پشت سرش گريه مي

ع، ابي عبداهللا حسيني بن احمد بن حسين زوزني، گردانيد) شرح معلقات السب در زير پايم بود از من نمي
 .12هـ ق) ص  1387(مصر: مكتبة القاهره، 

هاي  دو جانب سرش را به خود جذب نمودم، كمر باريكش را به سوي من ميل داد در حالي كه ساق« -)2(
ده شده و هاي وي مانند آينه صيقل دا تر و تازه بود، كمر باريك و سفيد بود و شكم بزرگ نداشت، سينه

روشن بود، مانند بكرمقانات ( ) بود كه سفيدي آن به زردي مخلوط شده باشد (يعني سفيدي و زردي 
گي را به نمايش گذاشته) طوري بود كه گويا با غذاي آن غير (كه آب خوشگواريست) بوده  درخشنده

 .20السبح، ص  شرح معلقات »است، آبي كه كسي از مردم بدان دسترسي نداشته اند تا ناپاك گردد
شان  ها بهر دو جانب من در حالي كه غليطيده بودند شب گذراندند و من در حالي كه بكارت آن زن« -)3(

 .148، ص 13قرطبي، ج  »كردم شب گذراندم را دور مي
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محاكمه بكشاند و  است بهچون سليمان بن عبدالملك اين بيت را شنيد، فرزدق را خو
بر تو حد شرعي واجب شده است، زيرا وي درين بيت خود به زناكاري  :برايش گفت كه

اي امير مؤمنان! خداوند حد را  :اقرار و اعتراف نموده بود، فرزدق به جواب خليفه گفت كه

ََ  ﴿ از من با فرمودة: ۡفَعنُن ََ ََ َنا َ�  ُقنُِن ََ ۡم  ُۡ �ّ
َ
 دفع نموده است.. )87F1( ]226 الشعراء:[ ﴾٢َم�

ييد قرار دارد است كه مورد تأب: نوع دوم برخورد قرآنكريم و احاديث نبوي با اشعاري 
و آن عبارت از شعرهاييست كه موعظه و پند و اندرز را شامل باشد، و براي دفاع از معنويات 

طريق مقابله هاي انساني و يا در برابر هجو كفار و مشركين به  و مقدسات ديني و ارزش
 اش را از ذكر خداوند و اعمال صالحه باز نداشته باشد. سروده شده باشد، و گوينده

شان اينگونه شاعران را مستثني  خداوند بزرگ بعد از مذمت شاعران جاهلي و پيروان

َِ َ ٱ ِِّ� ﴿ نمايد، چنانچه فرموده است: مي َّ  ْ ْ مََعِمنُنا َُنا ٰنَِ�ِٰت ٱَءاَن َّ م ل ُُ ْ َمَذَك َ ٱا َكثِٗ��  َّ
ْ ٱمَ  ما ْۗ  نَتَ�ُ  .)88F2(]227الشعراء: [ ﴾ِنۢ  َ�ۡعِد َنا ُظنُِمنا

شاعران مسلمان، مثل حسان بن ثابت، عبداهللا  اند، شاعراني كه از حكم مذمت مستثني شده
باشند، اينان از سرودن شعرهاي مثل شعرهاي كفار پرهيز  بن رواحه كعب بن ماك مي

پرداختند، و مقابلتاً كفار را هجو  به دفاع مي كفار از پيامبركردند، و در مقابل  مي
 نمودند. مي

وقتي آيات سورة شعراء كه در بارة شاعران است، نازل شد، اين سه شاعر مسلمان مذكور 
كردند گفتند: خداوند بزرگ در مذمت  آمدند در حالي كه گريه مي به خدمت پيامبر

گويا اين كه چون خود شاعر بودند، احساس دلتنگي شاعران آياتي را نازل فرموده است، 
يه را بخوانيد كه در آن شاعران شما دنبالة آ :شان فرمودند كه به جواب نموده بودند، پيامبر

شخص با ايمان به وسيلة «: بعداً فرمودند كه اند، من و صالح از مذمت مستثني و بيرونمؤ
                                           

 .»دهند گويند كه انجام نمي و اين كه شاعران چيزهاي را مي«ترجمه:  -)1(
هاي نيكو انجام دادند، و بعد از اين كه  ستند) كه ايمان آوردند و عملمگر آن شاعراني (بد ني«ترجمه:  -)2(

 .»ظلم كرده شدند به دفاع پرداختند
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ه نفس من در دست اوست آنچه از سخن كند، قسم به خداوندي ك شمشير و زبانش جهاد مي
 .)89F1(»كنيد، مثل تيرزدن مؤثر است اب ميشان پرت شما به سوي

از مواردي كه سرايش شعر جواز دارد، آن شعريست كه براي بيان و توصيف عظمت 
به مكه داخل  در عمرة قضا اسالم و بزرگان ديني سروده شده باشد، چنانچه وقتي پيامبر

 خواند: شان اين شعر را مي ن رواحه پيشرويشدند، عبداهللا ب مي

ــــــبيله ــــــن س ــــــار ع ــــــي الكف ــــــو بن  خل
 

ــــــــه  ــــــــىل تنزيل ــــــــبكم ع ــــــــوم نرض  الي
 

ــــــه ــــــن مقيل ــــــام ع ــــــل اهل ــــــاً يزي  رضب
 

ـــــــه  ـــــــن خليل ـــــــل ع ـــــــذهل اخللي (وي
90F

٢( 
 

و در حرم خدا  براي ابن رواحه گفت: آيا در پيش روي رسول خدا دين هنگام عمر

ُُ  َخّل «كردنش نهي فرمودند و گفتند:  از منع  ، عمر فاروق راخواني؟! پيامبر شعر مي  يَا َْ َ�َْ
رُ  ََ �ُ  َ عُ  ََشَ�ن ْسَ

َ
َ  َْ ُن ي نْ  �ن  .)91F3(»لّيبْلن  نَْضحن  َن

كيد سروده شده و مورد تأ يي از شعرهايي كه براي توصيف آنحضرت اين بود نمونه
 تواند باشد. مدعاي متذكرة ما مي يبراقرار گرفت و اين بهترين دليل 

مت و اندرز و پند و تأييد است آنست كه شعر داراي حك ر از مواردي كه شعر موردديگ
مؤعظه باشد، و يا اين كه براي ايضاح و تشريح مسايل علمي باشد، و آمادگي و رشد فكري 

بوده باشد كه در نتيجه چنين شعري، رشد فرهنگ و اش  براي تدريس علوم مورد نظر سراينده
در بارة شعر لبيد  واهد داشت، به همين منظور بوده كه آنحضرتثقافت ديني را با خود خ

ْصَدُق «فرمايند:  مي
َ
ةٍ  َ ََ ا َكن َُ َ رُ  اَاِ اعن َّ ةُ  لِ ََ ََ  :َلنيدٍ  َكن

َ
َ  ّ ءٍ  ُُ ا َشْ َ  َخالَ  ََ َّ ٌل  ل . واضح )92F4(»بَاطن

                                           
، 13تفسير قرطبي، ج  »إن املؤمن ليجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكان ما ترموم به نضح النبل« -)1(

 .153ص 
 .118، ص 5تفسير خازن و مغوي، ج  -)2(
 همانجا. »ايشان را رها بگذار، هرآينه اين سخنان از زدن تير بر كفار مؤثرتر است اي عمر!« -)3(
ترين سخن شاعران سخن لبيد است كه گفته است: بدان كه هرچيزي جز خداوند فناشدني  درست« -)4(

 .153، ص 13تفسير قرطبي، ج  »است
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است كه چون مصراع مذكور متضمن توحيد است مورد ستايش و تمجيد قرار گرفته است، 
چنانچه به منظور آمادگي و رشد فكري براي تدريس علوم و انتشار ثقافت اسالمي است كه 

 اند، دانشمندان ديني كاربرد استعارات و تشبيهات و ساير صنايع ادبي را در شعر مجاز شمرده
(معتاد بگذردندازة ااگرچه اين استفاده و كاربرد در حد افراط و از 

93F

1(. 
المي، علوم و معارف زيادي را در شعر ارائه و بيان داشتند، عالوه بر اين دانشمندان اس

باشد،  حتي مسائل و موضوعاتي از اصول دين را كه حاوي استدالالت منطقي و مشروع مي
هاي بشري سودمند است، كاربرد تخيالت كه  اند كه براي جامعه در شعرهاي خود گنجانيده

دازة ارزش دارد و مؤثر است كه عنصر اصلي و مهم شعر است، در كالم و سخن به ان
عي از انواع ها و استدالالت منطقي نو دانشمندان منطق ضمن بر شمارش و معرفي انواع قياس

قياس «تعريفي را بران مترتب نمودند كه و اند  ارائه داشته »قياس شعري«قياس را به نام 
ه باشد كه در شعري قياسي است كه از تخيالت صادق يا كاذب، محال يا ممكن تركيب شد

، اين تعريف طوري كه واضح است تخيل در )94F2(»تأثير نمايد نفس از طريق قبض و بسط
نمايد، و طوري كه مشهود است شعر شاعران بهترين جوالنگاه و ميدان  سخن را ثابت مي

 باشد. كاربرد و استفادة تخيالت در كالم مي
سالم و شعر براي دفاع از اجايي است كه  ديگر از موارد جواز سرايش و خواندن شعر،

مورد تأييد  هاي محترم سروده باشد، اينگونه شعر از جانب پيامبر مقدسات ديني و شخصيت
و ستايش قرار گرفته است، اين كه شخص براي دفاع از شخصيت خود در برابر كساني كه 

مين شعري را بسرايد نيز در تحت همين مقوله داخل است و حكمش هاند  وي را هجو نموده
در برابر مشركين به  باشد، چناچه قبالً يادآوري گرديد كه حسان بن ثابت از پيامبر مي

                                           
 .147، ص 13تفسير قرطبي، ج  -)1(
 .51ين بشركوتي، (پاكستان، پشاور: مكتبة حقانيه)، ص مرقات، موالنا محمد عمادالد -)2(
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جبرئيل «برايش فرمودند كه:  گرفت، چنانچه پرداخت، و مورد تأييد ايشان قرار مي مدافعه مي
 .)95F1(»كند تأييد ميتو را  و جانبداري كنيهميشه تا آندم كه از خدا و رسولش دفاع 

نسته شود كه در شعر دفاعي هم بايد عفت كالم حفظ شود و بهتر است الزم است دا
دفاعي داشته باشد، چنانچه اين مطلب از قسمت اخير  ي الً جنبة تعرضي نداشته، بلكه جنبهكام

ْ ٱمَ ﴿ شود، آنجا كه خداوند بزرگ فرموده: آيه دانسته مي ما ْۗ  نَتَ�ُ  ﴾ِنۢ  َ�ۡعِد َنا ُظنُِمنا
بايد در كالم شاعر مسلمان پدر و مادر طرف مقابل هجو نگردد و نيز  و. )96F2(]227الشعراء: [

پرداختند  مورد تعرض واقع نشوند، آنحضرت درين باره براي شاعراني كه به دفاع مي

 .)97F3(»باء ولألَُاتلنَصول وَ تقوِول َِ حقاً وَ تذكرول لأل«فرمودند: 
ه مشروعيت و عدم مشروعيت شعر بر مبناي سخنان گذشتة ما درين مبحث، بايد بگوييم ك

ات ذنمايد و خود شعر و هنر شاعري به  و خوبي و زشتي آن را مورد و محتوايش توجيه مي
هرگاه شعر داراي محتويات اخالقي، پند، اندرز و دعوت به سوي  بد، نيست، خود خوب يا

، و در هاي قابل ستايش سروده شده باشد ها باشد و براي دفاع از اسالم و شخصيت خوبي
ها به  دادن جامعه بهبود جامعة بشري اثرمند باشد، مورد تأييد است، و اگر بالعكس براي سوق

ها به سوي فساد و  سوي فساد و تباهي و سوء اخالق سروده شده باشد و در سقوط جامعه
 منجالب تباهي كمك نمايد، مورد تأييد نبوده مبارزه در برابر آن الزم است.

 آيا كسي همچو :خواند، برايش گفتند كه ت است كه وي شعري را مياز ابن سيرين رواي
نان ديگر جز در قافيه فرقي آيا شعر از سخ«وار است كه شعر بخواند؟ وي گفت: سزاتو را 
 .)98F4(»دارد؟

                                           
)1(- » َّ ُقُدسن  ُروحَ  ِن

ْ
ّ�ُدكَ  يََزلُل  َ لل ََ ا يُ ن  َعنن  نَاََْحَت  ََ

َّ ن  ل  .153، ص 13تفسير قرطبي، ج  »َورَُسولن
 .»بعد از اين كه ستم كرده شدند به دفاع پرداختند« -)2(
تفسير  »شان را ذكر ننمائيد يزي مگوييد، و پدرها و مادرهايبه دفاع بپردازيد و جز سخن حق چ« -)3(

 .153، ص 13قرطبي، ج 
 .148همان اثر، ص  -)4(
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شعر نوعي از سخن است، «فرمايد:  تأييد نموده در مورد ميامام شافعي نيز اين نظريه را 
(بد استكعر بد مثال كالم شعر نيكو مثل سخن نيكو و ش

99F

اين نظريه را حديثي از  )1

ْعرُ « اند: نمايد، آنجا كه فرموده صراحتاً تأييد مي آنحضرت َّ لَةن  لِ ْ�ن
ََ َكَمن  بن

ْ
 َحَسَُهُ  لل

َكَمن  َكَحَسنن 
ْ
َكَمن  َكَقبنيحن  َواَبنيُحهُ  لل

ْ
 .)100F2(»لل

ابوحنيفه است، با استفاده به  هاي فقه و فتاواي مذهب امام كه از كتاب »رد المحتار«در 
دهد، عالوتاً حكم  يي را كه متذكر شديم، عيناً ذكر نموده مورد تأييد قرار مي حديثي نظريه

انگيز) و (نابجا)  هاي (شهوت آوازي هاي عربي كه بدون خوش كند كه شنيدن سروده ارائه مي
(كالم باكي ندارد خوانده شود جواز دارد، و شنيدن آن به جهت يادگيري اصول و اسلوب

101F

3(. 
سخن آخر و حكم كلي و قطعي در رابطه به شعر و سرايش آن اينست كه هرگاه شعر، 
هجو مسلماني را متضمن باشد، سرودن و شنيدن آن حرام است، و آنچه از شعرها در باب 

هاي خداوند باشد ستوده و نيكوست، اما سرايش  موعظه و پند و حكمت و ذكر نعمت
باشد، و شعرهاي كه در  هاي متقدم مباح مي هاي قبلي و امت و ذكر زمانهشعرهاي تاريخي 

مگر اين كه براي  اند، باب قد و رخسار و موي و زلف و خط و خال سروده شوند مكروه
(استشهاد بر علوم و كاربرد صناعات ادبي سروده شده باشند

102F

4(. 
بيان محاسن زن  شود اينست كه سرايش شعر در اوصاف و آنچه به صراحت دانسته مي

مشخص بيگانه جواز ندارد، و گناه عظيمي است، زيرا سرايش اينچنين تجاوز به آبروي او و 
هاي زن منكوحة خود  اقوام و وابستگان او خواهد بود. و اما اگر كسي در اوصاف و خوبي

بن عتبه سرايد مجال اين وجود دارد كه آن را مباح بدانيم، چنانكه عبيداهللا بن عبداهللا  شعر مي
شاعري بزرگ بوده در بارة زنش بود، اش  بن مسعود كه يكي از فقيهان مدينه و بزرگان دوره

 ها برخي از شعرهاي اوست: اين بيت نام داشت اشعار زيادي را سروده بود، »عثمه«كه 

                                           
 .150، ص 13تفسير قرطبي، ج  -)1(
 همانجا. »شعر به منزلة سخن است، شعر خوب مثل سخن خوب است و شعر بد مثل سخن بد است« -)2(
 .443و  32، ص 1رد المحتار، ج  -)3(
 نجا.هما -)4(
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 تغلغـــــــل حـــــــب عثمـــــــه يف فـــــــؤادي
 

 فباديــــــــــة مــــــــــع اخلــــــــــايف يســــــــــري 
 

ـــــــــل حيـــــــــث مل يبلـــــــــغ رشاب  تغلغ
 

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــزن ومل يبل  غ رسوروال ح
 

 أكـــــــاد إذا ذكــــــــرت العهــــــــد منهــــــــا
 

(أطــــــــري لــــــــو أن إنســــــــاناً يطــــــــري 
103F

١( 
 

 

                                           
محبت عثمه در دلم لبريز شده است، ظهور و خلفاي آن آسان و سهل است، چنان لبريز و (مؤثر شده) « -)1(

آورم [اگر  رسد هرگاه عهد (وصال) او را به ياد مي است كه هيچ غمي و هيچ شاديي بدان قدر تأثير نمي
 .148، ص 13تفسير قرطبي، ج  »توانست بپرد] من نزديك بودم بپرم انساني مي



 
 
 

 :بخش دوم
 موسيقي و آوازخواني از ديدگاه فقه اسالمي

 آيات قرآنكريم و اقوال مفسرين در بارة موسيقي و آوازخواني
قرآنكريم اين كتاب مقدس و آسماني شامل آياتي اسـت كـه بـه امـوري از قبيـل احكـام       

نمايـد، و در بـارة ايـن     ازخواني به صورت مستقيم و يا غيـر مسـتقيم داللـت مـي    موسيقي و آو
هاي صورت گرفته است كه درين مبحث بـه بررسـي ايـن آيـات      موضوعات در آن يادآوري

 پردازيم. متبركه و اقوال مفسرين پيرامون آن مي
را امر دهد كه چون وي  الف: خداوند بزرگ در سورة اسراء از نافرماني شيطان خبر مي

فرمود كه آدم را سجده نمايد، شيطان آدم را سجده نكرد و بدين سبب مطرود و ملعون 
دايمي گرديد، بعد از اين طردشدن از روي كينه گفت: خدايا! اگر مرا مهلت دهي اوالد آدم 

هركس از بندگان را كه در توان  :فرمايد كه نمايم! خداوند بزرگ براي شيطان مي را اغوا مي
آوازت برانگيزان و از راه منحرف بگردان، و اين كار به خاطر اين است كه در عمل  تست، با

كند و از وساوس او تخلف  استقامت مياش  ثابت شود، چه كسي در برابر مكر و حيله
گيرد، اين مطلب با روشني اين آيه مشاهده  ورزد و چه كسي اطاعت شيطان را الزم مي مي

ۡعَت ٱ َن ِ  ۡسَتۡفَِزۡ ٱمَ ﴿ شود: مي ََ ۡم  ۡسَت ُۡ ُۡ َُِجنَِك مََشاُِ ِۡم ِ�َۡينَِك َم ۡجنِۡب َعنَۡي
َ
م بَِصۡنتَِك َمأ ُۡ َۡ ِن

ۡنَ�ٰلِ ٱِ� 
َ
ۡمَ�ٰدِ ٱمَ  ۡ�

َ
ُم  ۡ� َُ ۡمۚ َمَنا ََعُِد َُ ٰ ُ ٱمَِعۡد ََ ا  ِّشۡي ًُ م ُُ  .)104F1(]64اإلرساء: [ ﴾٦ِِّ� ُغ
ا با دعوت خود به ابراز نظر فرموده كه معني آيه چنين است: مردم ر بابن عباس

نافرماني خدا برانگيزان، لذا طبق نظرية وي با تعبير عامش، هر عملي كه به سوي غير راه خدا 

                                           
گان خود را  و هركه را تواني از ايشان به آواز خود از جا بجنبان و برايشان سواران و پياده«ترجمه:  -)1(

شان شريك شو و ايشان را وعده ده، و شيطان  ها و فرزندان برانگيزان و به كار انداز و با ايشان در مال
 .»دهد ايشان را جز فريب وعده نمي
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شود، اما برخي از دانشمندان تفسير را نظر بر  دعوت كننده باشد، عمل شيطاني محسوب مي
 .)105F1(تاينست كه مراد از صوت شيطان در آية مذكور موسيقي و آوازخواني و لهو و لعب اس

چنانچه مجاهد كه از شاگردان ابن عباس است، نيز همين نظريه را در تفسير آية مذكور 
(ارائه داشته است

106F

2(. 
ب: از مواردي كه به عنوان دليل بر منع از موسيقي مطرح است و دانشمندان بدان استدالل 

عات مورد به موضو »لهوالحديث«رة لقمان است كه در آن با تعبير يي در سو آيهاند  جسته
كشاندن مردم از راه  ساختن و به انحراف بحث پرداخته شده و كساني كه به مقصود گمراه

خداوند در اين سوره  اند، خدا به لهو و لعب و موسيقي دست زنند مورد نكوهش قرار گرفته

َن  �ّاِس ٱ َمنِ َ ﴿ فرموده است: ۡۡ َ ّل َع  َس�ِيِل  ۡ�َِدَِث ٱَن  �َۡشَ�ِ  ِ ِِ ُ ِ ٱِِ بَِغۡ�ِ ِعۡنٖ�  َّ
ۡم َعَراٞب ّمِۡٞ�  ُۡ

َ َِِٰك ِ َٓ ْم
ُ
ًم ۚ أ َُ َُ ا  ََ ََّتِخَر  .)107F3(]6لقامن: [ ﴾٦َم

از تعبير  يي از مفسيرين و فقهاي صدر اسالم از جمله ابن عباس و ابن مسعود عده
 چنانچ وقتي از ابن مسعود اند، در آية مذكور، ساز و سرود را مراد دانسته »لهوالحديث«

 «چيست؟ به جواب گفت:  »لهوالحديث«پرسان شد كه 
ْ
ن  ََاءن غن لل َّ ي َول ن

ّ
َ  َ لَ

َ
 )108F4(»ُهوَ  َِن ِنل

اين حكمت را با سه بار تكرار ارائه داشت، اين نظريه را كه بيان نموديم مجاهد نيز مورد 
باطل بوده ز سخنان دادن به موسيقي و مانند آن ا افزايد كه گوش تأييد قرار داده است، وي مي

(باشد داخل مي »لهوالحديث«در تحت مقولة 
109F

5(. 

                                           
 .136، ص 4تفسير خازن، ج  -)1(
 .50، ص 14تفسير قرطبي، ج  -)2(
خرند تا مردم را از راه خدا  و برخي از مردم كساني اند كه لهو الحديث (سخنان بيهوده) را مي«ترجمه:  -)3(

 .»اي است بدون علم گمراه نمايند، و آن را به تمسخر بگيرند، اين جماعت را عذاب خواركننده
، 14تفسير قرطبي، ج  »وجود ندارد، لهو حديث ساز و سرود استقسم به خداوندي كه جز او خدايي « -)4(

 .52ص 
 همانجا. -)5(
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از دانشمندان ديگري چون عكرمه، حسن و سعيد بن  اينان كه يادآور شديم. رب عالوه
كنند كه شأن نزول آية مذكور،  جبير نيز نظرية مذكور روايت شده است، اينان ابراز نظر مي

(ه نازل شده استهمين رابط موسيقي و ساز و سرود است و اين آيه در
110F

اين  :. بايد گفت كه)1
آية مذكور  اند: آنان كه گفته نظريه از طرف مفسرين ديگري نيز مورد تأييد قرار گرفته است،

هاي داستان رستم و اسفنديار را  در شأن نضر بن حارث نازل شده است، همان كسي كه كتاب
شد، وي روايات و اخبار  ميدر مكه نقل  خريداري كرده بود، و هنگامي كه اقوال پيامبر

بهتر است، و هرگاه شنيدي كسي  گفت: از سخنان محمد يو م ،خواند ملوك فارس را مي
كرد كنيزان برايش طعام  برد و امر مي مسلمان شده است، وي را به نزد كنيزان آوازخوانش مي

هاي  ودهگفت: اين سر و شراب آورده در محضر وي به موسيقي بپردازد و آواز بخواند و مي
(كنيزانم از آنچه محمد آورده بهتر است

111F

الزم به يادآوري است كه احاديثي نيز وجود دارد  .)2
 نمايد اين آيه در شأن موسيقي و نوازندگان آن نازل شده كه در آينده به بررسي كه ثابت مي

 خواهيم پرداخت.ها  آن
ه است، آيات سورة ج: ديگر از آياتي كه به موضوع مورد نظر در آن توجه صورت گرفت

دهد كه به آيات قرآن تعجب  نجم است، خداوند بزرگ درين سوره از حال كفار خبر مي
پردازند،  كنند، و با مصروفيت در لهو و لعب به معارضه با قرآن مي ورزند و خنده مي مي

فَِم ۡ ﴿ چنانچه فرموده است:
َ
ََ  ۡ�َِدَِث ٱَ�َٰرا  أ ُبن ََ ََ َمَ�   ٥َ�ۡع َحُكن ِۡ ََ َمتَ نُتمۡ  ٦َ�ۡبُكن

َ
 َمأ

 ََ  .)112F3(]61-59النجم: [ ﴾٦َ�ِٰمُدم
نُتمۡ ﴿ در تفسير مدارك التنزيل در بارة معني

َ
ََ  َمأ در آية مذكور آمده است  ﴾٦َ�ِٰمُدم

كند كه  و بيخبري در لهو و بازي مصروف استيد؟ اين تفسير اضافه مي آيا شما در غفلت كه

                                           
 .177، ص 5تفسير خازن، ج  -)1(
 .52، ص 14تفسير قرطبي، ج  -)2(
 .»كنندگان استيد؟ كنيد و شما بازي خنديد و گريه نمي كنيد و مي آيا از اين سخن تعجب مي« -)3(
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كردند، تا  لة آوازخواني و موسيقي با آن معارضه ميشنيدند به وسي وقتي كفار قرآن را مي
(مردم را از شنيدن آن باز دارند

113F

1(. 
در لغت اهل يمن  »سمود«ابن عباس و عكرمه ضمن تفسير آية مذكور گويند كه: 

شنيدند به موسيقي و آوازخواني و بازي  موسيقي و آوازخواني است و كفار چون قرآن را مي
(گرديدند مصروف مي

114F

2(. 
 كه در آيه آمده است باالكردن و جنباندن »سمود«م به يادآوري است كه اصل لفظ الز

بر كيفيت  »سمود البعير«گرفته شده است،  »سمود البعير«دهد، اين لفظ از  سر را معني مي
ده در حركتش سرعت داشته باشد، و شود كه سرش را باال و پائين كر رفتار شتري اطالق مي

(يگر موسيقي نواز را گويندآوازخوان و باز »سامد«
115F

3(. 

 احاديث نبوي و اقوال صحابه در بارة موسيقي و آوازخواني
احاديثي در مذمت آوازخواني و موسيقي  هاي حديث از پيامبر بزرگوار اسالم در كتاب

هـاي مخصـوص روايـت شـده اسـت، همچنـين        جواز و اباحت آن در مواضع و مكان و نيز بر
درين رابطه منقول است، در بعضـي مواضـع بـر     ،القدر و بزرگوار رواياتي كه از صحابة جليل

هاي ديگر بر جواز آن داللت دارد كـه اينـك    منع موسيقي و آوازخواني، و در برخي از جاي
 پردازيم. به بيان و بررسي آن مي

كساني را كه زناكاري، شراب و موسيقي را حالل  ،در يكي از احاديث پيامبر
امام بخاري  اند، شان هشدار داده هاي ت قرار داده ايشان را به مسخ چهرهپندارند مورد مذم مي

ََنّ «فرمودند:  اين حديث را از ابي مالك اشعري روايت نموده كه آنحضرت نْ  َلَُكو  َن

                                           
) 1333مد بن محمود نسفي. (پاكستان، الهور، چاپ مطبعه اسالميه سال مدارك التنزيل. عبداهللا بن اح -)1(

 .271، ص 2ج 
 .225، ص 6تفسير بغوي، ج  -)2(
 .225، ص 6تفسير خازن، ج  -)3(
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َن 
َّ اَْولمٌ  َُ

َ
َ  ََ شّو نرَ  َُْسََحن

ْ
�رَ  لْ َرن

ْ
رَ  َولْ َْ َ

ْ
َعازنَف، َولل

ََ ْ لَنّ  َولِ اَْولمٌ  َوَلَْ�ن
َ
َ  

َ
ٍَ  َجَْبن  ِنل  يَُروحُ  َعشَ

 َْ ُن
نَسارنَحةٍ  َعشَيْ � ، َْ ُُ َ ِ  َْ ُن �ني

ْ
�َ  َ�ْع�ن [ يََ َفقن

ْ
َاَجةٍ  ]لل ُ  ْن ََ َ�يَُقوِ عْ  :و َُ . َغًدل ِنَلََْا لرْجن ُُ ُ  َ�يََُيَُّ َّ  ل

، َوَ�َضعُ  ََ َعشَ
ْ
َسخُ  لل َْ �نَ  َو�َ �رَ  انَرَدةً  آَخرن   وََخََازن

َ
ةن  يَْومن  ِنل ََ يَا قن

ْ
 .)116F1(»لل

ََنّ « اند: نقل نموده است كه فرموده از پيامبر لدر روايتي ديگر عايشه َ ّْ نَاٌس  لَرَ
ُ
َ 

نْ  َن  َن
َّ رَ  َُ َْ َ

ْ
ا لل َُ ََ و َّ ا بنَغْ�ن  َُُس َُ َن َُ  َعَ  َ�ْعرنُف  لْس ُن َعازنُف بن  رُُءوسن

ََ ْ َغَّيَاُت  اِ َُ ْ ُف  َولِ ُ  َ�ْسن َّ  ل
 َُ ُن رَْض  بن

َ
َُ  َوَ�َْعُل  لأل ُُ َْ رََدةَ  َن قن

ْ
�رَ  لل َََازن

ْ
 .)117F2(»َولل

يم و آموزش موسيقي و تعل احاديث ديگري درين باب مروي است كه آنحضرت
ي كنيزان را نهي فرمودند و ناروا پنداشتند، و نيز بيان داشتند كه شيطان ارآوازخواني ب

ترمذي اين  نمايد. كند و تشويق مي همراهي مي موسيقي نواز را تا آنگاه كه موسيقي بنوازد،

َ لل تعشيَ للغَيات وَ «حديث را از ايشان بدينگونه روايت نموده است كه فرمودند: 

َن  �ّاِس ٱ َمِن َ ﴿ بيعُن وَثَانُن حرلم و� َثل ذِك نزلت هذه لآلية: ۡۡ َ َن  �َۡشَ�ِ  ِ
ّل َع  َس�ِيِل  ۡ�َِدَِث ٱ ِِ ُ ِ ٱِِ يرَع صوته بالغَاء َِ  وَا َن رجل ]6لقامن: [ ﴾بَِغۡ�ِ ِعۡن�ٖ  َّ

                                           
نوشيدن و موسيقي را حالل  باشند كه زناكاري و پوشيدن ابريشم، شراب از من من گروهي مي« -)1(

آند كه با گوسفندان خود شب گذرانند، كسي براي  د فرود ميپندارند و گروهي به پلهوي كوهي بلن مي
گويند: فردا نزد ما بيا، پس خداوند ايشان را در شب هالك  آيد، برايش مي رفع نيازمندي به نزدشان مي

نهد (تا كوفته شوند) و آن قوم و گروه ديگر را خداوند تا روز قيامت به  نمايد و كوه را برايشان مي مي
 .837، ص 2صحيح البخاري، ج  »نمايد هاي مسخ مي ا و خوكه شكل بوزينه

شان  نامند، بر سر شرابنوشي نوشند، در حالي كه آن را به اسم ديگري مي گروهي از امت من شراب مي« -)2(
كند و ايشان را بوزينه و خوك  آوازي وجود دارد، خداوند ايشان را به زمين خسف مي موسيقي و خوش

) ص 1383، قاهره، چاپ سوم، بةالحرام في اإلسالم، يوسف، قرضاوي، (دارالعروالحالل و »گرداند مي
 ، به روايت از ابن ماجه.153
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تضَاَ  يزلَََال  بعي لن شيطان� َحدهَا ع هذل للَكب ولآلخر ع هذل للَكب
 .)118F1(»حَ ي�وَ هو لَي ُسكت َُابَرجش

مورد لعنت قرار  ني كه از آالت موسيقي است از جانب پيامبر در حديثي ديگر آواز قره

 :عََُا صوتاَ َشعوناَ َاجرلَ َن�«ده است: گرفته و از آن منع فرمودند، درين حديث آم
 .)119F2(»صوت َزَار ورنة شيطاَ عَد نغَة وَرح ورنة عَد َصيبة لطعَ خدور وشِ جيوب

موسيقي و آوازخواني به عنوان كسب و  د كه در احاديث نبويوش به همينگونه مالحظه مي
اشته شده است، از پيشه مردود شمرده شده و نيز شكستن و تخريب آالت موسيقي مباح پند

 .)120F3(»زَارب و�سب للثَن لِكعن  ن� رسول لن«روايت شده است كه  ابي هريره

و  )121F4(» للزلَ�بعثت ب�س«فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر از حضرت علي
منقول است كه فرمودند:  از آنحضرت بنيز در روايتي ديگر از عكرمه و ابن عباس

 .)122F5(» وللطبلبعثت بُدم للزلَ�«
موجوديت و رواج موسيقي به حد افراط در جامعة اسالمي  در برخي از احاديث نبوي

ن قلمداد شده است، امام ترمذي ناشايست، سبب رسيدن بال و نزول آ در پهلوي ساير اعمال
                                           

شان  تعليم و آموزش موسيقي براي كنيزان و فروش كنيزان موسيقي نواز حالل نيست، و پول فروش« -)1(

َن  �ّاِس ٱ َمِن َ ﴿حرام است، آية:  ۡۡ َ ُ  ۡ�َِدَِث ٱَن  �َۡشَ�ِ  ِ ّل َع  َس�ِيِل ِِ ِ ٱِِ در مثل اين مسئله نازل  ﴾َّ
كند، مگر اين كه خداوند دو شيطان را  شده است، هيچ مردي صدايش را با موسيقي بلند نمي

زنند تا  هاي خود مي انگيزاند يكي به يك شانه اش و ديگري بر شانة ديگرش و هميشه او را با پاي برمي
 .177ص ، 5تفسير خازن، ج  »وي خاموش گردد

نمايم، يكي آوازخواني و زمزمة شيطان همراه با  دو آواز و صدا ملعون و بد است كه از آن نهي مي« -)2(
كردن گريبان  يي كه در هنگام مصيبت با زخم كردن رخسار و پاره نغمه و خرامان بودن، و ديگر ناله

 .53، ص 14تفسير قرطبي، ج  »همراه باشد
 .177، ص 5تفسير خازن، ج  »نوازي منع فرمودند سگ و پيشة نياز پول فروش  پيامبر « -)3(
 .53، ص 14تفسير قرطبي، ج  »ها (آالت موسيقي) مأمور شدم من به شكستاندن ني« -)4(
 همانجا. »ام ها و طبله فرستاده شده من براي شكستاندن ني« -)5(
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َن  َ�َعشَْت  ِنَذل«فرمودند:  روايت نموده كه پيامبر از علي
َّ ةَ  َخَْس  َُ َ ّْ ا َحّل  َخْصشَةً  َع َُ  بن

َالَءُ 
ْ
ا: لل َُ َْ َن َقيََْاُت  ََّذَكَر 

ْ
َعازنُف  لل

ََ ْ  .)123F1(»َولِ
به همينگونه موسيقي در برخي احاديث عمل شيطاني معرفي گرديده، حتي چنين وانمود 
شده كه مالئكه رحمت با قافله و كساني جرس با ايشان در سفر همراه باشد، همراهي 

التي موسيقي است مؤذن شيطان برشمرده شده است، امام مسلم ني كه از آ كنند و نيز قره نمي

َالئنَ�ةُ  تَْصَحُب  ََ «فرمودند:  كند كه پيامبر روايت مي از ابي هريره ََ
ْ ا ُرْ�َقةً  لِ َُ ي ٌب  �ن

ْ
 َك

 ََ  يا :ِبشرس اال« . در حديث قدسي به روايت طبراني از ابن عباس آمده است:)124F2(»َجَرٌس  َو
 رسشَُ: اال ورسشَُ؟ كَابَُ ََا ورسل كَاب سيكوَ َنه عشَُت  واد آدم، َهبطَت  رب

: اال كَاب؟ ََا: اال. وللفرااَ ولِزَور ولإل�يل للورلة و�َبَُ َََُ وليَيوَ للالئ�ة،
 وشلبك عشيه لن لسَ يذكر َِ َا وطعاَك لِكَُة ورسشك لَِعر وارآنك لِوشَ كَابك
َذنك للنساء ايدكوَص لَْام وَرَك لِكذب وصداك َسكر ُ  وَسجدك للزَار وَ

 .)125F3(»لألسولق

                                           
رسيد، از آن جمله اين را ذكر نمودند آنگاه كه امت من پانزده خصلت را انجام دهد آن را بال خواهد « -)1(

 همانجا. »نواز داشته باشند شده و موسيقي هاي آرايش كه آنگاه كه زن
 همانجا. »كنند مالئكة رحمت با جماعتي كه سگ و جرس را با خود داشته باشند همراهي نمي« -)2(
ها و پيامبراني خواهد  كتابشيطان گفت: خداوندا! آدم را (از بهشت) فرود آوردي، و تو ميداني كه « -)3(

شان فرشتگان اند و انبياء  آوران ها و پيامبران بر مردم چه خواهد بود؟ خداوند فرمود: پيام بود، پس كتاب
باشد،  شان تورات، انجيل، زبور و فرقان (قرآنكريم) مي هاي شوند، كتاب ها برگزيده مي از بين خود انسان

فرمود: كتاب تو خالكوبي است، قرائت تو شعر است،  شيطان گفت: پس كتاب من چيست؟ خداوند
ها استند، طعام تو آن غذايي است كه نام خدا برآن برده نشود، آشاميدني تو هرچيز  پيامبران تو فالبين

ها است، مؤذن تو ني  كننده است، راستي تو دروغگويي است، خانة تو حمام است، شكارگاه تو زن مست

شيخ زين الدين  سيةباألحاديث القد يةالسناالتحافات  »تو بازارها است(آالت موسيقي) است و مسجد 

 .113) ص لةعبد الرؤف المناوي القاهري. (بيروت موسسة رسا
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قرطبي در تفسير خويش از ابي موسي اشعري حديثي را روايت نموده كه بر محروميت 
كند، درين حديث آمده است كه  ل بهشت داللت مينوندگان موسيقي از آواز قاريان اهش

َذَ ل ََ ُسَع لِروحَن لسََع صوت غَاء ِ«فرمودند:  پيامبر ل وَا انر�، َسئَ ي
 .)126F1(»اال: ارلء َهل لَْة ؟لِروحانيوَ يا رسول لن

كند، بندگاني كه از شنيدن و  در همين تفسير حديث ديگري روايت شده كه بيان مي
بردن از موسيقي و لهو، بيزاري جويند و خود را پاك نگهدارند، در قيامت در بهشت  لذت

اين حديث را از اسد بن موسي از  گردند، قرطبي مشمول رحمت خداوند بزرگ مي
عبدالعزيز بن ابي سلمه از محمد بن منكدر روايت نموده است كه وي گفت: اين حديث 

ي�هوَ  َين عبادي لَين كنول«فرمايد:  براي ما رسيده است كه خداوند در روز قيامت مي
َ� اد هَ ر�اض للسك وَخبو شوهَحَوَزلَ� لَِيطاَ  َنفسَُ وَسَاعَُ عن لِشُو

 .)127F2(»َحششت عشيَُ رضول�
مت موسيقي و آوازخواني يادآور در بارة نكوهش و مذبه همينگونه كه احاديث نبوي را 

نيز رواياتي منقول است كه بر حرمت و كراهت موسيقي داللت  شديم از صحابه بزرگوار
سيقي و مو سازد، چنانچه ابن مسعود شان را در نهي از آن وانمود مي نموده، سختگيري

داند،  زناكاري معرفي كرده آن را باعث به وجودآمدن نفاق در دل مي آوازخواني را مقدمة

                                           
شود، آواز روحانيين را بشنود، پرسيده  هركه آواز موسيقي را گوش فرا دهد، براي وي اجازه داده نمي« -)1(

، ص 14تفسير قرطبي، ج  »فرمودند: قاريان اهل بهشت اندها اند؟  شد كه اي رسول خدا: روحانيون كي
54. 

هاي خود را از مصروفيت به لهو و مزامير شيطان  ها و گوش كجا اند آن بندگان من كه در دنيا نفس« -)2(
هاي مشكبار داخل گردانيد و خبر  داشتند، ايشان را به باغ (آوازهاي ساز و سرود) پاك و منزه نگاه مي

 .53، ص 14تفسير قرطبي، ج  »ضاي خود را بر ايشان حالل گردانيدمدهيد كه من ر
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ََاءُ «و نيز فرموده است:  )128F1(»للغَاء خطبة لِزنا«وي فرموده است:  غن
ْ
َقشْبن  فن  ليَّفاَق  يُنْبنُت  لل

ْ
 لل

ا ََ اءُ  يُنْبنُت  َك ََ ْ َْقَل  لِ
ْ
 .)129F2(»لل

بدترين كسب و حرفه معرفي داشته و درين زمينه پيشة نوازندگي را  حضرت انس

 .)130F3(»زَارةلِكسب لل َجنس«گويد:  مي
كه از مفسرين و فقهاي مشهور صدر اول اسالم است با قاطعيت آالت  بابن عباس

ّف «نمايد، وي فرموده است:  موسيقي را تحريم مي ِّ َعازنُف  َحَرلمٌ  ل
ََ ْ ََةُ  َحَرلمٌ  َولِ ُكو

ْ
 َحَرلمٌ  َولل

 ْ ارُ َولِ ََ ْز  .)131F4(»َحَرلمٌ  َن
موجوديت آالت موسيقي در جامعه را دليل  امام زين العابدين علي بن حسين بن علي

 لاز عايشه .)132F5(»َا ادست ََة َيُا للبَط«فرمايد:  داند، وي مي ناپاكي اهل آن جامعه مي
روايت شده كه وي موسيقي نوازي را ديد كه در حالت نواختن موسيقي است و سرش را 

جنباند، وي آن نوازنده را چون شيطان دانست و به اخراجش دستور داد، امام بخاري اين  يم

َرت �َُه برجل يَغ  وررك رَسه طرَاً ف بيت «نمايد:  موضوع را اينطور روايت مي
ُة  ََ ن ْخرَُجوهُ لَ�َقالَْت َ��

َ
ْخرنُجوُه َََ

َ
ْخرنُجوُه َ

َ
َ ٌَ ّف َشيَْطا

ُ
َ :«)133F6(. 

                                           
، دار ةاحكام الموسيقي والغناء، احمد بن عبدالعزيز الحمدان (جد »ساز و سرود مقدمة زناكاري است« -)1(

 .63المجتمع) ص 
علوم الدين  احياء »سازد روياند، مثل اين كه آب سبزيجات را سبز مي ساز و سرود نفاق را در دل مي« -)2(

 . 286هـ ق) ص  1403. سال فةاإلسالم ابوحامد محمد غزالي (لبنان، بيروت، نشر دارالمعرو حجة
 .63احكام الموسيقي والغناء، ص  »ها پيشة موسيقي نوازي است پليدتريدن پيشه« -)3(
مان اثر، ه »يي) حرام است و ني حرام است دف حرام است، آالت موسيقي حرام است، طبلة (كوزه« -)4(

 .66ص 
 .68احكام الموسيقي والغناء، ص  »باشد امتي كه در آن بربط (عود) وجود داشته باشد پاك نمي« -)5(
داد گذر نمود، پس  نواخت و سرش را حركت مي يي موسيقي مي به مردي كه در خانه لعايشه « -)6(

 همانجا. »را بيرون كنيدگفت: آف! اين شيطاني است، او را بيرون كنيد، او را بيرون كنيد، او 
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روايت شده كه وي ترك موسيقي و  ن خليفه سوم بعد از رسول خدااز عثمان بن عفا
 من از هنگامي كه با پيامبر :گويد كه آوازخواني را عالمة پايبندي با اسالم ناب دانسته مي

درين رابطه از وي روايت نموده  /بيعت نمودم ديگر به موسيقي اشتغال نورزيدم. امام غزال

ا«كه فرمود:  َّيُْت  ََ ََ  َ�َغ َّيُْت  َو ََ �َ  ََ ْسُت  َو سن ي�ن  َذَكرنى ََ َن
َْذُ  �نيَ ن  رَُسوَل  بَاَ�ْعُت  َُ َّ  .)«)134F1ل

كه از جملة فقهاي صدر اول اسالم است مردي را كه به حج احرام  بعبد اهللا بن عمر
كرد، مورد نكوهش قرار داد و  آوازي و موسيقي مي بسته بودند و با ايشان كسي بود كه خوش

 .)135F2(»َ َسَع لن ل�َ ََ َ َسَع لن ل�َ ََ«ت: شان گف براي
روايتي منقول است كه بر مكروهيت و زشتي داللت  بهمچنين از عبداهللا بن عمر

كند، و آن اينست كه وي از شنيدن آوازخواني چوپاني امتناع ورزيد و انگشتانش را در  مي
شنود يا  يا آواز آن را مي: آكهگفت  هايش نهاد، و براي نافع كه با وي همراه بود، مي گوش

هايش بيرون آورد و  شنوم، انگشتانش را از گوش خير؟ و چون نافع وي را گفت: اكنون نمي
(را ديدم كه همچنين فعل كردند سپس گفت: من پيامبر

136F

3(. 
روايت شده است كه بر مشروعيت زدن دف براي اعالن  همچنان احاديثي از پيامبر

ضمن امر به اعالم نكاح براي عموم مردم امر  كند، پيامبر ت مينكاح و استحباب آن دالل

                                           
ام را به  بيعت نمودم، ديگر موسيقي ننواختم، آرزو نكردم و آلة تناسلي از هنگامي كه با رسول خدا « -)1(

 .286، ص 2احياء علوم الدين، ج  »دست راستم لمس ننمودم
 همانجا. »نشنودبدانيد كه خداوند (دعاي شما را) به نفع شما نشنود، بدانيد: خداوند دعاي شما را « -)2(
ف طر�ِ َسَع زَارة رلع َوضع َصبعيه ف َذنيه ثَ  بوعن ناَع َنه اال: كَت َع لبن عَر« -)3(

عدل عن للطر�ِ َشَ يزل يقول: يا ناَع، َُسَع ذِك؟ حَ اشت: َ، ََخرج َصبعيه واال: هكذل 
 .286، ص 2احياء علوم الدين، ج  »صَع رَيت رسول لن
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فرمودند:  روايت شده كه گفت: پيامبر لفرمودند بدين مناسب دف بزنند، از عايشه

ْعشنَُول«
َ
دن  فن  َولْجَعشُوهُ  ليَّكحَ  َهَذل َ َساجن ََ

ْ َُول لِ َُوفن  َعشَيْهن  َولْضن ِّ  .)137F1(»بنا
زدن در موضع و موقع اعالن نكاح جدائي  زخواني و دفدر حديثي ديگر موجوديت آوا

محمد بن حاطب جحمي از  ، تشخيص داده شده است.بودن بين حالل و حرام و عالمة حالل

ا ََْصُل «روايت نموده كه فرمودند:  آنحضرت ََرلمن  لَْاللن  َ�ْ�َ  ََ
ْ
ّف  لِّصوُْت  َولْ ِّ  فن  َول

 .)138F2(»ليَّكحن 
دختر معوذ بن عفراء كه از برگزاري محفل عروسي خود نقل  امام بخاري از ربيع

 دختران خوردساليحضور داشتند و  نمايد، روايت كرده است كه در آن محفل پيامبر مي
كردند و پيامبر ايشان را منع نفرمودند و برايشان عيب نگرفتند، تا آنگاه كه  آوازخواني مي

به تعديل آن پرداختند،  خواند و مبارك هاي خالف عقايد توحيدي را يكي از ايشان بيت

ََيّعُ  اَالَتن «وي اين حديث را چنين روايت نمود:  ُْت  لِّر َعوّذٍ  بَن ّ  َجاءَ . َ�ْفَرلءَ  لبْنن  َُ ِن  لّي
�َ  َََدَخَل  َ  حن ّ  بُ ن

َ َك  َنَرلشن  َعَ  َََجشََس  ،ََ ْجشنسن ََ ّ   َك َ�اٌت  َََجَعشَْت  ،َن رن
 َْنَ يَْضن  َيَا ُجَو�ْ

ّف  ِّ نْ  َو�ََُْدْ�نَ  بنا َنَل  ََ نْ  اُ ّ  َو�نيََا ِنْحَدلُهنّ  اَالَْت  ِنذْ  بَْدٍر، يَْومَ  آبَائن  َن ِن
َُ  نَ ا َ�ْعشَ  َ�َقاَل . َغدٍ  فن  ََ

هن، َدعن  ن  َواُو�ن  َهذن
ّ
 .)139F3(»َ�ُقولن�َ  ُكَْتن  يبناَ

                                           
همانجا به روايت  »اعالن نمائيد و آن را در مساجد برگزار سازيد، و برآن دف بزنيداين نكاح را « -)1(

 ترمذي.
، همانجا. به روايت امام »زدن در باب نكاح فاصل و فرق در بين حالل  و حرام است آوازخواني و دف« -)2(

 امام احمد، ترمذي، نسائي و ابن ماجه.
آمدند و به نزدم داخل شدند  شدم پيامبر  وس كرده ميربيع دختر معوذ بن عفراء گفت: وقتي كه عر« -)3(

كند  و بر فرش من نشستند، مثل نشستن تو در نزد من (خطاب براي كسي است كه ربيع با وي صحبت مي
زدن شروع نمودند و  و حديث را برايش روايت كرده) پس كنيزان كوچكي كه از براي ما بود به دف

خواندند (ندبه توصيف مردگان و بيان  بدر كشته شده بودند ندبه مي براي كساني كه از پدران من در روز
آيد  خوبي آنهاست) درين هنگام يكي از ايشان گفت كه: در بين ما پيامبري است كه آنچه در فردا مي
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ر محفل ود انصاري داز عامر بن سعد روايت شده كه وي نزد قرظه بن كعب و ابي مسع
نواختند، عامر بن  خواندند و موسيقي مي آواز مي عروسي رفت كه در آن كنيزان خوردسال

سعد براي آن دو نفر گفت: اي ياران رسول خدا و اي اهل بدر! آيا چنين كاري در نزد شما 
بازگرد  خواهي خواهي با ما بنشين و اگر مي پذيرد؟ آن دو نفر برايش گفتند: اگر مي انجام مي

(براي ما رخصت داده شده استو برو، زيرا 
140F

1(. 
در هنگام بازگشت مسافرين از سفر و نيز در روزهاي عيد  خوردساالن در بارة آوازخواني

كند كه ابوبكر  روايت مي لكند، عايشه احاديثي روايت شده كه بر جواز آن داللت مي
در نزدم آواز  ر خوردسالدخت آمد، در حالي كه  دو مدر روز عيد قربان نزد صديق

شان را بر رخ خود كشيده و غلطيده بودند،  عباي زدند و پيامبر خواندند و دف مي مي
سرش را بيرون آورده وي را امر فرمودند  متعرض شد، درين وقت پيامبر بر آنان ابوبكر

ا«شان بگذارد و در اين زمينه فرمودند:  كه ايشان را به حال ََ ُُ بَا يَا َدْ�
َ
ا بَْ�رٍ  َ َُ َّ يّامُ  ََإن

َ
َ 

يدٍ   .)141F2(»�ن
 شد، ابوبكر شان دف زده مي شوند، در پيش روي به مدينه داخل مي وقتي پيامبر

شان واگذار تا  فرمودند: ايشان را به حال خواست كه تا از آن منع نمايد، آنحضرت

                                                                                                             
 »گفتي باز بخوان فرمودند: اين سخن را ترك نماي و آنچه را در اول مي داند! پيامبر  آن را مي

 .773، ص 2بخاري، ج 
 جولر و�نذل ُعرس، ف لألنصاري َسعود وَب كعب، بن اََرَظة ع دخشُت : اال سعد بن �َرعن « -)1(

ْ  َيْ : َقشُت . يُغَّ� َِ  َاسَع شئت َِن لجشس: َقاَ عَد�َ؟ هذل يُفَعل بدر، وَهَل  لن رسول صاح
َعََا ، به 273المصابيح، ص  ةشكوم »للعروس عَد لِشُو ف يا رُّخص اد َإنه. َاذهب شئت و�َ. ََ

 روايت نسائي.
، 2احياء علوم الدين، ج  »شان واگذار، زيرا اين روزها، روزهاي عيد است اي ابابكر ايشان را به حال« -)2(

 .277ص 
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ان ابياتي ش زدن پيش روي ها بدانند دين ما وسيع و آسانگيري است، و سپس با دف يهودي
(شد، در تفسير قرطبي اين حديث مباركه به تفصيل ذكر شده است خوانده مي

142F

1(. 
ترين صحابه در برابر منكرات بود، روايت شده است كه  كه از حساس از حضرت عمر

شد  كرد كه چه خبر است؟ چون به وي گفته مي وي چون آواز و دفي را شنيدي پرسان مي
(نمود گفت و سكوت مي است، چيزي نمي كه عروسي يا محفل ختنة اطفال

143F

2(. 
در هنگام  حت آوازخوانيروايت نموده داللت بر ابا به همينگونه در حديثي كه بريده

لول حديث اينست كه كنيزي نذر نموده بود كند، مد از سفر داللت ميبازگشت مسافرين را 
زخواني نمايد، وقتي شان دف زند و آوا از سفر جهاد برگردند در پيش روي كه چون پيامبر

بازگشتند موضوع را برايشان عرض نمود و ايشان به وي اجازه اين كار را دادند، اين حديث 

�ْدة اَال: « اند: را امام احمد و ترمذي چنين روايت نموده ن  رَُسوُل  َخَرجَ َ�ْن بُرن َّ  َ�ْعضن  فن  ل
�هن  َغازن

ا ََ َّ َ�ةٌ  َجاَءْت  لنَْصََف  ََشَ ن  رَُسوَل  يَا :َ�َقالَْت  َسوَْدلءُ  َجارن َّ َْ  نََذرُْت  ُكَُْت  ِنّ�  ل ُ  رَّدكَ  ِن َّ  ل
ا ًَ ن َْ  َساِ
َ
ْضنَب  َ

َ
ّف  يََديَْك  َ�ْ�َ  َ ِّ َ�َغّ   بنا

َ
ا :اَاَل  .َوَ َُ َ ِ  َْ �ن  نََذرْتن  ُكَْتن  ِن َّ  ََاْضن . ََالَ  َو�ن

بُو َََدَخَل  تَْضنُب  َََجَعشَْت 
َ
َ  بَْ�رٍ  َ َّ  ُب تَْضن  َو�ن ّ  َدَخَل  ُُ ن

ََ  َ َّ  تَْضنُب  َو�ن َُ  َدَخَل  ُُ ا ََ  ُ�ثْ
 َ َّ  تَْضنُب  َو�ن رُ  َدَخَل  ُُ ََ َقتن  ُ�

ْ
ل
َ
ّف  َََ ِّ َْت  ل

َ
ا ل َُ َن َّ  لْس ن  رَُسوُل  َ�َقاَل . َعشَيْهن  َ�َعَدْت  ُُ َّ َّ  :ل  ِن

 ََ يَْطا َّ ََْك  َلََخاُف  لِ رُ  يَا َن ََ نًسا ُكَُْت  ِنّ�  ُ� َ  َجاِ بُو َََدَخَل  تَْضنُب  َو�ن
َ
َ  بَْ�رٍ  َ  تَْضنُب  َو�ن

 َّ ّ  َدَخَل  ُُ َ  َعن َّ  تَْضنُب  َو�ن َُ  َدَخَل  ُُ ا ََ َ  ُ�ثْ ا تَْضنُب  َو�ن َّ نَْت  َدَخشَْت  ََشَ
َ
رُ  يَا َ ََ َقتن  ُ�

ْ
ل
َ
َ 

ّف  ِّ  .)144F3(»ل

                                           
دعُن يا َبا ب�ر حَ تعشَ للُود ََ دينَا َسيح َ�ن يضَن و�قشن: نن بَات ليجار؛ حبذل « -)1(

 .54، ص 14طبي، ج تفسير قر »�َد َن جار
احكام الموسيقي  »كَ عَر ِذل سَع صوتاً َو رَاً اال: َا هو؟ َإذل ااِول: عرس َو خَاَ صَت« -)2(

 ، به روايت عبدالرزاق.62والغناء، ص 
در بعضي از غزوات رفته بودند، چون بازگشتند كنيز  روايت شده كه گفت: پيامبر  از بريده « -)3(

و گفت: اي رسول خدا! من نذر نموده بودم كه چون شما را خداوند سالم باز سياهي به حضورشان آمد 
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 يدر بارة موسيقي و آوازخوان ءنظر امامان مذاهب، دانشمندان ديني و فقها
مسلّم است كه تمام ابراز نظرها و فتواهاي امامان مـذهب و دانشـمندان براسـاس كتـاب و     
سنت بوده و با توجه به اين دو اصل عمده و معتبر صدور يافتـه اسـت، لـذا براسـاس احاديـث      
متفاوت المدلولي كه در باب موسيقي و آوازخواني روايت شده است، و قـبالً از آن روايـات   

رسـد،   نيز درين باره متفـاوت بـه نظـر مـي     ءنظريات دانشمندان ديني و فقها يادآوري نموديم،
برخي از دانشمندان و ائمه حكم بر تحريم موسيقي و آوازخواني را ابراز داشـته بـراي منـع از    
آن تشديد به عمل آوردند، بـه همينگونـه از برخـي از ايشـان دو نـوع روايـت متفـاوت يعنـي         

تـوانيم بـين ايـن روايـات      واز و اباحت نقل شده است كه ميروايت منع و تحريم و روايت ج
 توافق برقرار سازيم. ،فقط نظر به كيفيت و موقعيت انجام عمل

هاي فقه و فتوي نظريات متفاوت و گونـاگوني   براساس آنچه گفتيم متأخرين نيز در كتاب
واز و اباحت آن برخي بر تحريم و منع موسيقي و آوازخواني و برخي ديگر ج اند، ارائه داشته

 پردازيم. كه اينك به بررسي نظريات و داليل اين دانشمندان مياند  را فتوي داده
جمهور دانشمندان ديني آوازخواني با موسيقي و بدون موسيقي را تحريم نموده و بـه آيـة   

بحـث نمـوديم،   اش  ششم از سورة لقمان كه قبالً در رابطه آية مذكور و اقوال مفسرين در باره
(اند دالل جستهاست

145F

احـاديثي كـه بـر منـع آوازخـواني و مـذمت آن وارد شـده مثـل          ، و نيز به)1
                                                                                                             

تان دف زنم و آواز بخوانم، برايش فرمودند: اگر نذر نمودي، اين كار را انجام بده و  گرداند پيشروي
زد، علي و عثمان  داخل شد و او دف مي زدن نمود، ابوبكر  اگر نكردي نه! كنيز مذكور شروع به دف

آمد كنيز مذكور دف را زير  زدن بود، اما وقتي عمر  به ترتيب آمدند و وي مصروف دف نيز ب
ترسد، من نشسته  فرمودند: اي عمر! شيطان از تو مي پايش گذاشت و بر باال آن نشست، آنگاه پيامبر 

 »تزد، چون تو آمدي دف را دور انداخ زد، ابوبكر و علي و عثمان آمدند وي دف مي بودم وي دف مي
، ص 8ج  )يةالمحمد لسنةنيل األوطار محمد بن علي بن محمد شوكاني (پاكستان، الهور نشر انصار ا

109. 
َن  �ّاِس ٱ َمِن َ ﴿آية مذكور اين است:  -)1( ۡۡ َ ّل َع  َس�ِيِل  ۡ�َِدَثِ ٱَن  �َۡشَ�ِ  ِ ِِ ُ ِ ٱِِ بَِغۡ�ِ ِعنٖۡ�  َّ

ًم ۚ  َُ َُ ا  ََ ََّتِخَر  ).6 (سورة لقمان، آية ﴾َم
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حديث ابي مالك اشـعري كـه آن را امـام بخـاري در صـحيح خـود روايـت نمـوده تمسـك          
(ورزيدند

146F

1(. 
از امام ابوحنيفه روايت شده كه سختگيرترين مردم در باب موسيقي و آوازخواني بوده آن 

(شمرده است را از گناهان برمي
147F

، و مذهب ديگر دانشمندان كوفه مثل ابراهيم، شعبي، حماد، )2
(اند ثوري، و ديگران نيز همين نظريه بوده است و همه در تحريم آن اتفاق نظر داشته

148F

، ديگر )3
ياران و شاگردان امام ابوحنيفه نيز به حرمت موسيقي و آوازخواني رأي خود را ارائه 

اعُ «كه اند  استدالل جسته حديث پيامبرچنانچه به اين  اند، داشته ََ َن َََال�ن  لْس
ْ يَةٌ  لِ ْعصن ََ 

ُشُوُس 
ْ
ا َولْ َُ ٌِ  َعشَيْ ذُ  َنْس ّ ََ ا َولّل َُ  .)149F4(»ُ�ْفرٌ  بن

شمردند سؤال شد، وي  در بارة اهل مدينه كه آوازخواني را رخصت مي /از امام مالك
دهند، وي ابراز  اص فاسق انجام ميبه جواب گفت: آوازخواني و موسيقي را در عقيدة ما اشخ

داشته است كه هرگاه كسي كنيزي را خريداري كند و بعداً آگاه شود كه موسيقي نواز 
است، برايش جواز دارد آن را به عنوان اين كه معيوب است از طريق خيار عيب مسترد 

(نمايد
150F

5(. 

                                           
، و حديث مذكور در مبحث بررسي احاديث در مورد موسيقي و 104، ص 2نيل األوطار، ج  -)1(

 آوازخواني در صفحات قبل يادآوري آن گذشت، بدانجا مراجعه شود.
 .75احكام الموسيقي والغناء، ص  -)2(
 .55، ص 14تفسير قرطبي، ج  -)3(
بدن از آن  و نشستن براي تماشاي آن فسق است و لذت استعمال و استفاده از اسباب لهو گناه است،« -)4(

 .76، ص 3(نزديك به كفر است) اين حديث از مراسيل مكحول است، فتاواي بزازيه، ج 
 .76احكام الموسيقي والغناء، ص  -)5(
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ركه اين عمل را در بارة موسيقي و آوازخواني ابراز نظر نموده است كه ه /اما شافعي
(شود بوده به بيخردي و ناجوانمردي نسبت داده مي ةانجام دهد مردود الشهاد

151F

، اين نظريه كه )1
(نفي نيز ذكر شده استين در كتب فقه حشود همچن موسيقي نواز شهادت وي قبول نمي

152F

2(. 
ته و به همينگونه اصحاب امام شافعي شنيدن آوازخواني از زنان بيگانه را از محرمات پنداش

ابو طيب طبري از امام شافعي نقل نموده كه هركه مردم را براي شنيدن آوازخواني كنيز خود 
(آيد به حساب مي دياثتبوده و عملش  ةجمع و دعوت نمايد، مردود الشهاد

153F

3(. 
يي شكل)  روايت شده كه وي گفته است: مزمار (ني استوانه /از امام احمد بن حنبل

است حرام ها  اين رگ) طنبور و مغزفه (ساز پيانو) و آنچه مانندناي (ني كتك)، سرنا (ني بز
(باشد مي

154F

دانشمندان، تحريم و كراهت موسيقي و آوازخواني روايت و  . به همينگونه از ديگر)4
عمل باطل است و باطل در  آوازخواني و موسيقي«گويد:  شده است قاسم بن محمد مي نقل

 .)155F5(»آتش است
زي خريداري كند و آن را فقط جهت آوازخواني خريداري گويد: هركه كني مكحول مي

(نمايد و نگاهش دارد، چون بميرد بر وي نماز نخواهم خواند
156F

6(. 
ها را  ها را گرفته دف از ابراهيم نخعي نقل شده كه وي گفته است: اصحاب ما سر كوچه

(نمودند  پاره مي
157F

ع از آن اتفاق گويد: علماي شهرها بر مكروهيت آوازخواني و من . طبري مي)7
شهادت آوازخوان و ست كه به اين نظر ا ، از ياران مادارند، و از ابوالفرج نقل است كه قفال

                                           
 .77همان اثر، ص  -)1(
 .291) ص يةكنزالدقايق، عبداهللا بن احمد بن محمود، (پاكستان، دهلي، مكتبة رشيد -)2(
 .56، ص 14تفسير قرطبي، ج  -)3(
 .78احكام الموسيقي والغناء، ص  -)4(
ََاءُ « -)5( غن

ْ
ٌل، لل ُل  بَاطن َاطن

ْ
 .52، ص 14تفسير قرطبي، ج  »لّيارن  فن  َولل

 .177، ص 5تفسير خازن، ج  -)6(
 .177، ص 5تفسير بغوي، ج  -)7(
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(رقاص قبول نشود
158F

. از فضل بن عياض منقول است كه فرموده است: غناء و موسيقي مقدمة )1
(براي زناكاري است

159F

2(. 
آوازي دور  ي و خوشگفت: خود را از موسيق همچنان از يزيد بن وليد نقل شده كه مي

گرداند، جوانمردي را محو نموده،  سازيد، زيرا شرم و حيا را كم ساخته، شهوت را مزيد مي
داديد، از مخالطت با  گذارد، و اگر بازهم انجام مي اثر شراب را در وجود به جا مي عمل و

(ها بپرهيزيد، زيرا موسيقي باعث به وجودآمدن زناكاري است زن
160F

3(. 
يگر از دانشمندان، از جمله اهل مدينه، بعضي از اهل ظواهر (آيات و و اما برخي د

(آوازي را با آالت موسيقي روا دانسته اند احاديث) و گروهي از صوفيه، خوش
161F

. ايشان در )4
هيچ دليل قطعي و صريحي بر  در آيات قرآنكريم و احاديث نبوي :گويند كه زمينه مي

ن چنانچه ابن حزم كه از طرفداران اي جود ندارد،تحريم و منع از آوازخواني و موسيقي و
نمايد كه  نازل شده است، ابراز نظر مي »لهو الحديث«نظريه است در بارة آية كه در مذمت 

است كه به وسيلة آن از راه خدا منع شود و باعث گمراهي مردم  آنگاه لهو الحديث مذموم

ّل َع  َس�ِيلِ ﴿ و اين مدعا از فرمودة .گردد ِِ ُ ِ ٱ ِِ ًم ۚ  َّ َُ َُ ا  ََ  ]6[لقامن:  ﴾بَِغۡ�ِ ِعۡنٖ� َمََّتِخَر
فهميده  »] دانش [مردم را] از راه خداوند گمراه سازد. و آن را به ريشخند گيرد تا بى [هيچ«

كند  اش متضمن آن است، بناء اين آيه آن موسيقي را حرام مي شود كه آية مذكور را ادامه مي
هزاء به دين و قرآن را اراده كرده باشد و در چنين صورتي كه بدان گمراهي مردم و است

ي لسازي و استهزاء به دين و قرآن توسط هر عم گردد، و اين گمراه شخص نوازنده كافر مي

                                           
 .56، ص 14تفسير قرطبي، ج  -)1(
 .286، ص 2ج  احياء علوم الدين، -)2(
 همانجا. -)3(
 .104، ص 2نيل األوطار، ج  -)4(



 هنر از ديدگاه فقه اسإلمي   66

نمايد و به آن  كه انجام شود زشت است، چنانچه هركه قرآني را بخرد تا بدان از راه خدا منع
(به طور مطلق بر منع موسيقي داللت نداردگردد، لذا اين آيه  تمسخر كند، كافر مي

162F

1(. 
نمايد، قبول نداشته موضوع  وي همچنان احاديثي را كه بر تحريم موسيقي داللت مي

داند، چنانچه حتي حديث ابي مالك اشعري يا ابي عامر را كه امام بخاري روايت نموده  مي
الني در فتح الباري شرح داند، اما حافظ ابن حجر عسق است در بين بخاري و هشام منقطع مي

ابن حزم در بارة دعواي انقطاع در  :گويد كه صحيح البخاري، نظر ابن حزم را رد نموده، مي
اسناد اين حديث خطا كرده است، حديث مذكور صحيح بوده، معروف االتصال به شرط 

(صحيح است
163F

2(. 
وسيقي حمل برآن مكننده را  دانند، احاديث منع به همينگونه كساني كه موسيقي را روا مي

راب همراه باشد، چنانچه در برخي از روايات الفاظ حديث بر اين نمايند كه با آشاميدن ش مي
 كند. امر داللت مي

اقتران  :گويند كه ويل را منع كرده مياين تأ اند، به تحريم موسيقي قايلاما كساني كه 
و جواز آن بدون اقتران،  موسيقي با آشاميدن شراب در احاديث بر حرمت آن به طور اقتران

با شرب خمر  كند، زيرا اگر چنين بودي، بايد فعل زناكاري هم كه به طور اقتران داللت نمي
مده، به تنهايي بدون آشاميدن شراب و استعمال آالت موسيقي حرام از آن ذكر به عمل آ

(باشد بود، در حالي كه چنين نيست و حرام مي نمي
164F

3(. 

                                           
 .108، ص 2نيل األوطار، ج  -)1(
ابن حجر عسقالني ضمن اين كه بيان داشته است كه حديث ابي مالك يا ابي عامر صحيح است و  -)2(

انجام باشد، عالوه نموده است كه امام بخاري گاهي چنين كاري را  معروف االتصال به شرط صحيح مي
نمايد، از جهت اين كه وي حديث را يك بار ديگر در  دهد كه يكي از افراد سند حديث در ذكر نمي مي

 .104، ص 2كتابش ذكر كرده باشد، نيل األوطار، ج 
 .107، ص 2نيل األوطار، ج  -)3(
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ع پندارند به حديث ابن عمر و ناف ميو آوازخواني را مباح  همچنان كساني كه موسيقي
 نمايند كه ابن عمر براي نافع اجازه شنيدن آواز ني را داد و نيز پيامبر چنين استدالل مي

(ها دليل اباحت است براي ابن عمر اجازه دادند آواز ني را بشنود و اين اجازه دادن
165F

1(. 
اهل مدينه هيچ اختالفي در نموده كه در بين به همينگونه ابوالفضل بن طاهر حكايت 

دي از برخي روو نيز ما اند، داشتهوجود نداشته است و اهل مدينه بر اين اجماع  »عود«اباحت 
شافعيه جواز و اباحت آن را نقل داشته است، به اين طريق كه آوازخواني را با آالت موسيقي 

(دانستند روا مي
166F

شنيدن اند  وازخواني را مباح دانستهآن دانشمنداني كه موسيقي و آ .)2
و به آن استدالل اند  آوازخواني و موسيقي را، از جماعتي از صحابه و تابعين روايت كرده

ل شده يدن آن از برخي صحابه و تابعين نقآوازي و شن گويد: خوش جويند. ابن النحوي مي مي
وازخواني و موسيقي را است، وي عدة از صحابه و تابعين را اينچنين نام برده است كه آ

(اند گوش كرده
167F

3(. 
عمر فاروق به روايت ابن عبدالبر، عثمان بن عفان به روايت ماوردي، عبدالرحمن بن 
عوف به روايت ابن ابي شيبه، ابوعبيده به روايت بيهقي، سعد بن ابي وقاص به روايت ابن 

و اسامه بن زيد نيز به روايت قتيبه، ابومسعود انصاري به روايت بيهقي، بالل، عبداهللا بن ارقم 
وايت صحيح، به همينگونه از ابن عمر، براء بن مالك، عبداهللا بن جعفر، ربيهقي، حمزه به 

عبداهللا بن زبير، حسان، قرطه بن بكار، خوات بن جبير، مغيره بن شعبه، عمر بن عاص، عاشه و 
حدثين نقل نموده نيز شنيدن موسيقي و آوازخواني را به روايت م ربيع و ديگر صحابه

                                           
 .108همان اثر، ص  -)1(
 .105همان اثر، ص  -)2(
توان توافق  از صحابه و تابعين و امامان مذاهب به اينگونه ميبين روايات تحريم موسيقي و شنيدن آن  -)3(

برقرار نمود كه منع و تحريم در صورتي بوده كه شخص آن را پيشه بگيرد و بدان مداومت نمايد، و اما 
آوازي مباح است، مثل هنگام  هاي بوده كه موسيقي و خوش استماع آن در مواقع و مواضع و مناسبت

 ها. وسي، ختنة اطفال، ايام عيد و ديگر مناسبتاعالن نكاح، محفل عر
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(است
168F

و از جمله تابعين و تبع تابعين از دانشمندان چون سعيد بن مسيب، سالم بن عمر، ابن  .)1
، سعيد بن جبير، عامر شعبي، عبداهللا بن ابي عتيق، عطاء ححسان، خارجه بن زيد، قاضي شري

ابوحنيفه، امام  بن ابي رباح، ابن شهاب زهري، عمر بن عبدالعزيز، سعد ابن ابراهيم زهري، امام
مالك، امام شافعي، امام احمد بن حنبل، ابن عيينيه و ديگران شنيدن آوازخواني و موسيقي را 

(روايت كرده است
169F

2(. 
كنندگان موسيقي و آوازخواني  بعد از ذكر و يادآوري مفصل داليل منع /امام شوكاني

يل هردو گروه، اين موضوع نمايد كه با مالحظة دقيق دال و مباح دانندگان آن، ابراز نظر مي
بر شخص پوشيده نخواهد ماند كه هرگاه موضوع مورد نزاع در بين دو گروه از دانشمندان، 

شد، و مؤمنان كامل در برابر  از دائرة حرمت، بيرون گردد، از دايرة شبهات بيرون نخواهد
صحيح آمده ورزند، چنانچه در حديث  ايستند و از ورود در آن امتناع مي مشتبهه مي امور

اين كراهيت موسيقي و دخول آن در امور  )170F3(»ه وديَهلستبَ لعرضوَن تر�ُا َقد «است: 
ذكر خال و خد و  مشتبهه به خصوص وقتي بيشتر محسوس است كه مشتمل با اموري از قبيل

(باشدها  اين جمال و قد و وصل و فراق و امثال
171F

4(. 
ثل محافل اعالن نكاح، عروسي، و اما در قسمت آوازخواني در مواضع و مواقعي م

ودن اطفال، ايام عيد، هنگام قدوم دوستان از سفر، هنگام جهاد و مبارزه در برابر كفار من ختنه
ها آمده است  و با توجه به احاديثي كه درين رابطهاند  و... عموم دانشمندان، انعطاف نشان داده
آوازي و موسيقي از  رتيست كه خوشاين در صواند  بر اباحت و استحباب آن ابراز نظر نموده

                                           
 .105، ص 2نيل األوطار، ج  -)1(
 .106همان اثر، ص  -)2(
شك آبرو و دين خود را پاك ساخته است، و  را بپرهيزد و ترك نمايد، بدونكسي كه امور مشتبهه « -)3(

 .»آن كس در اطراف قرق بگردد، نزديك است كه در آن داخل گردد
 .109ثر، ص همان ا -)4(
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نوشي، اختالط زن و مرد، به دور بوده و ابيات خوانده شده از  امور محرمة ديگر مثل شراب
(خالي باشدها  اين انگيز و امثال فحش و سخنان شهوت

172F

1(. 
از مواردي كه بين دانشمندان در موضوع مورد بحث در رابطه به آن اختالف نظر وجود 

تذكر است يكي اين است كه برخي از كساني كه موسيقي و آوازخواني را  دارد، و الزم به
و ابراز نظر كردند كه موسيقي و  اند، هاي مثبتي را قايل شده براي آن جنبه اند، روا پنداشته

آورد و شوق به خداوند را  سازد، حزن را در وجود به هيجان مي آوازخواني، قلب را نرم مي
(گرداند در دل زنده مي

173F

مطرح بوده و سابقة  »سماع«چنانچه در نزد متصوفين، اصطالح  .)2
آوازي و استماع آن است كه از برخي اهل تصوف اباحت  زيادي دارد، و مراد همان خوش

در كتاب آداب  »احياء علوم الدين«، امام محمد غزالي در تأليف خود آن نقل شده است
و  شته و از مشايخ تصوف مثل جنيددا سماع و وجد، درين رابطه سخنان مفصلي را ارائه

(نمايد ز و اباحت سماع استدالل ميهاي دارد و بر جوا ديگران نقل قول
174F

. به ويژه آنگاه كه )3
آوازي، با برخي آالت موسيقي مثل دف، طبل و شاهين همراه باشد نيز آن را مباح  خوش

(دانسته است
175F

4(. 
اند  و ساز سرود و موسيقي مخالفاما برخي ديگر از متصوفين و مشايخ طريقت به اباحت 

از نمايند و شديد از آن منع به عمل آوردند، امام رباني مجدد الف ثاني  و آن را رد مي
يي كه به فرزندان شيخ خود يعني خواجه عبداهللا و خواجه متأخرين متصوفه، در مكتوب طال

بدانيد كه سماع و «گويد:  سيقي ميعبيداهللا ارسال داشت است در زمينة عدم جواز سرود و مو

َن  �ّاِس ٱ َمِن َ ﴿ رقص في الحقيقه داخل لهو و لعب است، كريمة: ۡۡ َ  ﴾ۡ�َِدَِث ٱَن  �َۡشَ�ِ  ِ
از كبار است و  به مجاهد كه شاگرد ابن عباسدر شأن منع سرود نازل شده است، چنانچ

                                           
 .54، ص 14تفسير قرطبي، ج  -)1(
 .106، ص 2نيل األوطار، ج  -)2(
 .27، ص 2احياء علوم الدين، ج  -)3(
 .300و  282همان اثر، ص  -)4(
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سَر وللغَاء ِلو لْديي ل و� للدلرك: مراد از لهو الحديث سرودست. :تابعين، گويد كه

َِ َ ٱمَ ﴿ :اول تعال رشفاَ َنه للغَاء، واال هاهد ع لَسعودو�َ لبن عباس ولبن  َّ 
 ََ ُدم َۡ َُ ٱَ� �َۡش م َّ (َي: َ رضوَ للغَاء... ﴾ِ

176F

و آيات و احاديث و روايات فقيه در حرمت . )1
وخ يا غنا بسيار است به حدي كه احصاي آن متعذر است، معذلك اگر شخصي حديث منس

وايت شاذة را در اباحت سرود بيارد، اعتبار نبايد كرد، زيرا هيچ فقيهي در هيچ وقتي و ر
و رقص و پايكوبي را مجوز نداشته است، چنانچه در  زماني فتوي به اباحه سرود نداده است،

ملتقط رسالة امام ضياء الدين شامي مذكور است، و عمل صوفيه در حل و حرمت سند نيست، 
نيست ما ايشان را معذور داريم و مالمت نكنيم و امر ايشان را به حق سبحانه و  همين بس

معتبر است،  /تعالي مفوض داريم؟ اينجا قول امام ابي حنيفه و امام ابي يوسف و امام محمد
صوفيان خام اين وقت عمل پيران خود را بهانه  /نه عمل ابي بكر شبلي و ابي حسين نوري

لَين  َولك و طاعت و عبادت ساخته،اند  دين و ملت خود گرفته ساخته، سرود و رقص را
(لذذول ديََُ لولً ولعباً 

177F

ل حرام را يت سابق معلوم شده است، كسي كه فعو از روا )2
گردد، پس خيال بايد كرد كه تعظيم  برايد و مرتد مي مستحسن داند، از زمرة اهل اسالم مي

(عت و عبادت دانستن چه شناعت داردمجلس سماع و رقص نمودن، بلكه آن را طا
178F

3(. 
 
 
 

                                           
 در تفسير مدارك آمده است كه لهو الحديث افسانه و ساز و سرود است، ابن عباس و ابن مسعود « -)1(

همانا ساز و سرود است، و مجاهد در بارة اين فرمودة خداوند: كردند كه لهو الحديث  قسم ياد مي

َِ َ ٱمَ ﴿ َّ  ََ ُدم َۡ َُ ٱَ� �َۡش م َّ  .»شوند گفته است كه: يعني كساني كه به نزد ساز و سرود حاضر نمي ﴾ِ
 .»آن گروه كساني اند كه لهو و لعب را دين خود ساخته اند« -)2(
احمد بن عبداألحد سرهندي فاروقي نقشبندي (پاكستان، امر مكتوبات امام رباني، شيخ مجدد دين،  -)3(

 .266، مكتوب 136تسر، طبع مجددي) دفتر اول، حصة چهارم، ص 
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 نتيجة مباحث قبل و حكم نهائي در مورد موسيقي و آوازخواني
ارائه نظر قطعي و جازم در بارة موضوع مورد بحث، يعني موسـيقي و آوازخـواني، كـاري    

دريـن مـورد، و رد آيـاتي از يـاران      صعب و دشوار است، امـا بـا توجـه بـه احاديـث نبـوي      
است، و نيز با در نظر داشت رأي اصحاب مذاهب اسالمي و نظريات ديگـر  آنحضرت منقول 

توان جواز و عدم جواز موسيقي را در مواضع و مواقع مختلـف   دانشمندان متقدم و متأخر، مي
 بندي پرداخت: و متفاوت به طور كلي و نسبي ارزيابي كرد، و اينچنين به دسته

وازندة آن مـردود الشـهاده و فاسـق دانسـته     الف: موسيقي و آوازخوانيي كه حرام است و ن
گردد، و دقيقاً اقوال دانشمندان و ائمة ديني مبني بـر   شده، و شنيدن آن از گناهان محسوب مي

تحريم موسيقي و آوازخواني بر چنين مواردي تطابق دارد، اين مـوارد مـورد نظـر قـرار ذيـل      
 است:
خوشـرويي اجـرا شـود، بـدين     موسيقي و آوازخوانيي كه توسط زن و يا پسر خورد و  -1

بردن از آوازشـان جـواز نـدارد و     بردن ازين دو، و نيز لذت سبب كه نظركردن و لذت
(گردد حرام است، زيرا باعث بروز فتنه مي

179F

1(. 
موسيقي و سرودي كه محتواي آن سخنان فحش و هجو باشد، و يـا ايـن كـه سـخنان      -2

سـروده   زي در حضور پيامبرخالف عقايد اسالمي را احتوا نمايد، چنانچه وقتي كني
خواند و هنگامي كه بيتي را خالف عقيده اسالمي برخواند او را به ترك آن امر  را مي

(فرمودند
180F

2(. 
آنگــاه كــه در وصــف زنــي معــروف، يــا بــا ذكــر پســران خوشــروي و امــور محرمــه   -3

(آوازي كند و موسيقي بنوازد خوش
181F

3(. 

                                           
 .281، ص 2احياء علوم الدين، ج  -)1(
 .282همان اثر، ص  -)2(
 همانجا. -)3(
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لبـة شـهوت در وجـودش    شنيدن موسيقي و آوازخـواني بـراي شـخص جـواني كـه غ      -4
متمكن باشد، حرمت شنيدن موسيقي بر وي به خاطر ايـن اسـت كـه وي از آن لـذت     

بهـره كـه موسـيقي و     برد، بويژه جواناني كه عوام باشند و از علم ديـن بـي   شهواني مي
(انگيزد آوازخواني غرايز شهواني را در وجودشان برمي

182F

1(. 
و اجراكننـده نفـس را بـه شـهوت      ي كه كيفيت حركات خوانندهو آوازخوان موسيقي -5

شـود، شـراب    آورد و غرايز را به تحريك اندازد، و يا در جاي و محفلي كه اجرا مـي 
خورده شود، و يا اختالط مردان با زنان باشد، و يا اين كه با آالت ممنوعه مثل مزامير 

اما ساير (ني) طبله و... به اجرا گذاشته شود، اين موارد براي عموم افراد حرام است، و 
(آالت مثل: دف، طبل بزرگ و شاهين را مباح پنداشته اند

183F

2(. 
هرگاه شخص بر موسيقي مداومت نمايد، و يا آن را كسب و پيشة خود قرار دهد كـه   -6

كـه مـداومت بـر    انـد   بردن از آن را مكروه و گناه صغيره دانسته حرام است، زيرا لذت
آوردن روزي از طريق پيشـة موسـيقي    گردد و نيز به دست گناه صغيره، گناه كبيره مي

(نهــي بـه عمــل آمـده اســت    نـوازي حــرام اسـت، و از آن در احاديــث پيـامبر   
184F

. و )3
گيرنـدة موسـيقي و آوازخـواني اسـت كـه       ومت كننده و كسـب همينگونه شخص مال

(شود شهادت وي مورد قبول واقع نمي
185F

4(. 
دانشـمندان بـر حرمـت    هرگاه كه آيات قرآن، همراه با موسيقي خوانده شود، چنانچه  -7

و ذكـر خداونـد بـا     آن تصريح فرمودند، و نيز از ذكر خداوند با موسيقي منع نمودند،

                                           
 .283، ص 2احياء علوم الدين، ج  -)1(
 .282، ص 2الدين، ج ، و احياء علوم 54، ص 14تفسير قرطبي، ج  -)2(
 .177، ص 5تفسير خازن، ج  »عن ثَن لِكب و�سب لِزَارة رسول لن ن�« -)3(
 .291و كنزالدقايق، ص  284و  283، ص 2احياء علوم الدين، ج  -)4(
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موسيقي را در كراهيت و حرمت نزديك به حرمت همراه سـاختن خوانـدن قـرآن بـا     
(موسيقي دانستند

186F

1(. 
 ب: آن آوازخواني و موسيقي كه مباح است و جواز دارد شخص آن را بشنود، موارد ذيل

 باشد: ازين قبيل مي
بـراي كنيـزان    آوازخواني و موسيقي و شنيدن آن در روزهاي عيد، چنانچـه پيـامبر   -1

(باز داشتند نشان كرد منعاجازه سرود را دادند، و حضرت ابوبكر صديق را از 
187F

2(. 
از سـفر يكـي از غـزوات     هنگام آمدن دوستان از سـفر، چنانچـه وقتـي آنحضـرت     -2

شان دف بزند، اجازه دادند با به نذر خود  رده بود، پيشرويآمدند، براي زني كه نذر ك
(وفا نمايد و اين دليل اباحت عمل است

188F

3(. 
نمـودن و عقيقــة اطفــال، و ديگـر محافــل ســرور و شـادي بــراي ايــن     در هنگـام ختنــه  -3

(اند ها كه علماء به جواز آن فتوي داده مناسبت
189F

4(. 
چيزي از كنيز بر مواليش حـرام   موسيقي و آوازخواني كنيز براي مواليش، زيرا هيچ -4

(نيست
190F

5(. 
يكه كعبه هنگام شروع مسـافرت، در صـورت  آوازخواني و موسيقي براي حاجيان خانة  -5

اوتـار كـه از آالت موسـيقي اشـرار اسـت بـوده        بدون آالت ممنوعـه مثـل: مزمـار، و   
(باشد

191F

6(. 
 شود: يي كه مستحب است و آن در موارد ذيل اجرا مي ج: آوازخواني و موسيقي

                                           
 .205شرح فقه اكبر عالمه مال علي قاري هروي، (پاكستان، پشاور، مكتبة حقانيه) ص  -)1(
 .54، ص 14، و تفسير قرطبي، ج 277، ص 2ج احياء علوم الدين،  -)2(
 همان جايها. -)3(
 همان جايها. -)4(
 همان جايها. -)5(
 .276، ص 2احياء علوم الدين، ج  -)6(
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(در هنگام اعالن نكاح -1
192F

بـرآن امـر فرمودنـد كـه انجـام يابـد، و نيـز         ، چنانچه پيامبر)1
(زدن در اعالن نكاح را عالمه و فرق بين حالل و حرام معرفي داشتند دف

193F

2(. 
موسيقي در شب يا روز عروسي كه عروس از خانة پدرش بـه خانـة شـوهرش انتقـال      -2

(يابد مي
194F

هـا بـر حضـرت     واني در يكـي از عروسـي  از نبودن آوازخـ  چنانچه پيامبر .)3
انتقاد نمودند، و فرمودند كه چرا آوازخواني نفرستاديد، تا با آوازخـواني   لعايشه

(تحيه تقديم نمايد
195F

4(. 
آوازخواني و موسيقي در هنگام كارهاي اجتماعي و دستجمعي و امور عـام المنفعـه،    -3

هاي خوانده  دهورها س در غزوة احزاب حين كندن خندق چنانچه در حضور مبارك
شد و ايشان از آن ممانعت نكردند، و اين كار كارگران را به كار و تالش تشـويق   مي
(نمايد مي

196F

5(. 
ها در هنگام مبارزه و جهاد با كفار، زيرا اين آوازخـواني و   موسيقي و خواندن سروده -4

بخشد، و نيز دشـمن را   هاي مجاهدين را به حركت آورده، دالوري مي موسيقي نفس
بخـش و حماسـه سـاز    عت هـاي شـا   ترساند. به همين سبب بايد درين مورد سروده مي

كننده پرهيز شـود كـه باعـث تشـجيع مجاهـدين       هاي غمگين سروده شود و از سروده
(را سست بگرداندها  آن گردد، نه اين كه

197F

6(. 
 

                                           
 .277همان اثر، ص  -)1(
ََاللن  َ�ْ�َ  ََْصٌل « -)2(

ْ
ََرلمن  لْ

ْ
ّف وَ  لِّصوُْت  َولْ ِّ  يت ترمذي.، به روا272المصابيح، ص  ةشكو »ليَّكحن  فن  ل

 .277، ص 2، و احياء علوم الدين، ج 54، ص 14تفسير قرطبي، ج  -)3(
)4(- » َّ نَْصارَ  ِن

َ
َْ  اَْومٌ  لأل ُن ي َْ  ََشَوْ  َغَزٌل  �ن َُ

ْ
رَْسش
َ
نْ  َ َْ  َ�ُقوُل  ََ تَرََْاُ�

َ
َ  َْ تَرََْاُ�

َ
َْ  َََحّيانَا َ  ةمشكو »وََحّياُ�

 ، به روايت ابن ماجه.272المصابيح، ص 
 .588، ص 2ي، ج بخار -)5(
 .54، ص 14، و تفسير قرطبي، ج 276، ص 2احياء علوم الدين، ج  -)6(



 
 
 

 :ومسبخش 
 سازي و تصوير ه فقه اسالمي در برابر مجسمهديدگا

هاي قبل از اسالم رواج داشته است، و مردمي بدان اشتغال  امتسازي و تصوير در  مجسمه
كه به حيث بت، در اند  ساخته ها را براي عبادت مي برخي اوقات اين مجسمه اند، داشته
هايي  ها و مجسمه ه ساختن بتپدرش را كه ب شدند، ابراهيم هاي انساني مطرح مي جامعه

نمايد و  د درين مورد از وي پرسان ميده ي عبادت مصروف بود مورد خطاب قرار ميبرا
 كند، چنانچه قرآنكريم به طور اخبار از وي حكايت فرموده است: عملش را نكوهش مي

َ�ٰٖل ّنبِ�ٖ ﴿ ََ َٰٰك َمقَۡنَمَك ِ�  َُ
َ
ٓ أ ًة ِِِ�ِ َۡ ِ ََاًنا َءاِ َۡ

َ
َ�ّتِخُر أ

َ
� َُ �ِيهِ َءاَز

َ
َِٰيُم ِ� َٰ  ﴾٧ ذ�ۡذ قَاَل ِِبۡ

�ِيهِ َمقَۡنِنهِ  ِِذۡ ﴿ .)198F1(]74األنعام: [
َ
ِ  ۦقَاَل ِ� ََ  لِّ�ٓ ٱ �َّما�ِيُل ٱَنا َ�ِٰره ا َ�ِٰكُفن َۡ َ نُتۡم ِ

َ
 ﴾٥أ

 .)199F2(]52األنبياء: [
در جوامـع عـرب قبـل از اسـالم و هنگـام ظهـور اسـالم نيـز رواج داشـته و           ور عملاين ط

ريم برين موضوع شـاهد  آنكقر چنانچه آيات بسياري از اند، ها به حيث بت مطرح بوده مجسمه
و تصـويرهايي كـه بـه حيـث بـت       هـا  و عزي از همين مجسمه ةهاي مثل الت و منا است و بت

توسـط   بوده، وجود داشته است، چنانچه در دورة سلطنت و نبوت حضرت سليمانمطرح 
هـا بـه منظـور پرشـتش سـاخته       هاي براي وي ساخته شده بود، ولي اين تمثال گروه جن تمثال

 ند.نشده بود

                                           
داني؟ هرآينه تو و  هايي را، خداوند مي و آنگاه كه ابراهيم براي پدرش آزر گفت: آيا بت«ترجمه:  -)1(

 .»پندارم قومت را در گمراهي آشكار مي
شان به عبادت  هاي كه شما براي گفت: اين صورت آنگاه كه ابراهيم براي پدر و قوم خود«ترجمه:  -)2(

 .»پردازيد، چيست؟ مي
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يـن مبحـث بايـد در اول، آيـات و     رشـدن موضـوع، د   بنابرآنچه گفتـيم، بـه منظـور واضـح    
هاي مورد پرستش نـازل و وارد   ها، تصويرها و بت احاديثي كه در رابطه به موجوديت مجسمه

هايي صورت گرفته است، بـا اقـوال مفسـرين در ايـن بـاره مـورد        شده و يا در اين مورد اشاره
 در اين قسمت پرداخته شود. ءسپس به نظريات دانشمندان و فقهامطالعه قرار گيرد، 

 آيات قرآنكريم و اقوال مفسرين در رابطه به مجسمه و تصوير
در بارة تمثيل يا مجسمه در قرآنكريم در سورة سبا، آياتيست كه خداوند بزرگ در اين 

ين كه خبر داده است، بدين طريق كه ضمن ا آيات از نبوت و سلطنت حضرت سليمان
وي بر مردم حكمروائي داشت، گروه جن نيز تابع و تحت فرمان وي بودند و به امر وي كار 

گروه جن، در  اند، ند، چنانچه حيوانات ديگر به فرمانش منقاد و مطيع بودهكرد و فعاليت مي
هايي ساخته بودند، چنانچه درين مورد  مجسمه هاي خود براي سليمان پهلوي ساير فعاليت

ََ ﴿ دهد: خداوند خبر مي است كه ۡعَمنُن َٖ  ۥَ�ُ  ََ َنا �ََشآُء ِن  ّنَ�ََُِٰب َمتََ�ٰثِيَل مَِجَفا
�  ۡ�ََنابِ ٱكَ  اِسَ�ٰت  ُّ ْ ٱَمقُُدمُٖ  امُ  ۡ�َمنُٓنا َّ ۚ� َمقَنِيٞل ِنِۡ  ِعَباَِّ   َّ ۥَءاَل  ُٗ ُُ ٱُشۡك سبأ: [ ﴾١ ِّشُكن

13[)200F1(. 
به شكل حيوان يا غير حيوان ساخته شده باشد، تماثيل در آية عبارت از چيزهايي است كه 

ساخته شده بوده است، از مادة  هاي كه براي سليمان تمثال :كهاند  برخي دانشمندان گفته
 ها بوده است. هاي غير زنده جان ها، تمثال شيشه، مس و رخام تهيه شده بود و اين تمثال

كه از مس اند  ها مرداني بوده برخي ديگر از دانشمندان را نظر بر اينست كه اين مجسمه
بوده است، مبني بر اين كه در  و اين به خاطر دعاي حضرت سلمان اند، ساخته شده بوده

                                           
هاي محكم بر  ها و ديگ هاي مانند حوض ها، و لگن ها، تمثال خواست از قلعه براي او آنچه مي«ترجمه:  -)1(

ساختند (گفتيم) اي اوالد داود با شكرگزاري عمل كنيد، و از بندگان من شكرگزاردن  ها مي ديگدان
 .»انداندك 
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اسحله كارگر نيفتد، ها  آن ها روح دميده شود، تا در راه خداوند جهاد كنند و بر آن مجسمه
 ت.اسفنديار از جملة اين مردان ساخته شده بوده اس :چنانچه گفته شده كه

دو شير، در پايان تخت وي و دو كركس  در روايتي ديگر كه گروه جن براي سلمان
در بلند سر وي ساخته بودند، چون حضرت سليمان برخاستي، هردو شير مذكور بازوهاي 

هاي خود را بر سرش  هاي مذكور بال نشستي، كركس كردند، و چون باز خود را هموار مي
(گشادند مي

201F

1(. 
ورزيدند و  دهد كه عناد مي خبر مي قرآنكريم از احوال قوم نوح »نوح«در سورة 

هايي كه به  ت مجسمهساختند، و به عباد مأمور مي اوالد خود را به عدم قبول دعوت نوح
 كردند: قرار گرفته بود، تشويق ميبتي ها  آن منظور پرستش ساخته شده و هريك از

﴿ ْ ۡم مَ  َمقَاُِنا ُُ َت َۡ ِ َّ َءاِ ُُ � َ� تََر ََُعنَق َمَُۡ�ٗ ُغنَث َم ََ ا َمَ� ُسَناٗ� َمَ�  ِّٗ َّ َم ُُ  ﴾٢َ� تََر
 .)202F2(]23نوح: [

هاي ايشان  هاي بت در اين آيه يعني (ود، سواع، يغوث، يعوق، و نسر) نامهاي ذكرشده  نام
ها بودند كه بعداً در  بوده است، براي حل هر مطلبي به زعم خود بتي ساخته بودند و همان بت

هاي گذشته چند مرد  بايل عرب رواج پيدا كردند، در برخي روايات آمده است كه در زمانهق
شان قومي به اغواي شيطان تصاويرشان را به طور يادگار تراشيدند  بزرگ بودند، بعد از وفات

(شروع شدها  آن و نصب كردند، سپس آهسته آهسته پرستش
203F

3(. 
فسير عزيزي معروف است ر خود كه به تموالنا شاه عبدالعزيز محدث دهلوي در تفسي

بوده است  ريسادهاي پسران حضرت  يه نامهاي پنجگانة مذكور در اين آ نام«نويسد:  مي
كه به سبب طول زمان و غلبة وهم، صفات غالبة هريك از ايشان، صورتي را در ذهن عابدان 

دند، و قوت و هميه ساخته بوها  آن پيدا كرده بود كه مطابق آن صورت اصنام مختلفه براي

                                           
 .272، ص 14تفسير قرطبي، ج  -)1(
 .»را رها ننمائيد »نسر«و  »يغوث«و  »سواع«و  »ود«و گفتند: خدايان خود را ترك نكنيد و «ترجمه:  -)2(
 .854، ص 5تفسير كابلي، ج  -)3(
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ا به صورت ازين جنس عجايب بسيار دارد، چنانچه بعضي جهال اسالم، شبيه اميرالمؤمنين ر
 .)204F1(»كنند شير مي

در  هاي پنجگانه در طوفان دورة نوح اين بت«كند كه:  نقل مي بوي از ابن عباس
شان داد كه از زير ها را به عربان ن با آن بت ةاللعندفون شده بودن، ابليس عليه زير زمين م

 .)205F2(»بيرون ساختند و معبود قرار دادندزمين 
 هاي مذكور را مظهر امري يا هريك از بت قابل ذكر و يادآوري است كه قوم نوح

دانستند كه مبدأ و  را مظهر محبت ذاتية خداوند مي »ود«دانستند،  صفتي از صفات الهي مي
، و آن را به صورت زني ساخته بودند، و پنداشتند كه سبب بقاي عالم است بقاي الهي مي

را مظهر فريادرسي و  »يغوث«به معناي برپادارندة جهان است.  در لغت عرب »سواع«
گفتند كه  دا مي »يعوق«را به شكل اسبي درآورده بودند.  او تعالي دانسته آن گشايي مشكل

را مظهر قوت  »نسر«آن را به شكل شيري ساخت بودند و مظهر منع و حمايت از بالست و 
نمودند و به صورت كركسي ساخته بودند كه در بين مرغان صاحب قوت و  الهي گمان مي

(سريع الطيران است
206F

3(. 
هايي را پرستش كرده، دختران خدا  به همينگونه براي رد قول مشركين عرب كه بت

 فرمايد: مي »نجم«خواندند، خداوند بزرگ در سورة  يم

ُتُم ﴿ َۡ ََُء فَ
َ
ىٰ ٱمَ  لّ�َٰت ٱأ َّ ََٰنةَ  ١ ۡلُع ىٰ ٱ �ّاِ�َةَ ٱ َمَن َُ ۡخ

ُ
ُم   ٢ ۡ� ُُ لَ

َ
ُُ ٱ� َك نَ�ٰ ٱَمَ�ُ  َّ

ُ
 تِۡنَك  ٢ ۡ�

ٰى  ََ َِ  .)207F4(]22-19النجم: [ ﴾٢ِِٗذا قِۡسَمةٞ 

                                           
 .165، ص 29تفسير عزيزي، جزء  -)1(
 همانجا. -)2(
 .164، ص 29تفسير عزيزي، جزء  -)3(
يا الت و عزي و منات را ديديد؟ آيا باي شما پسر است و از براي وي (خداوند) دختر؟ اين آ«ترجمه:  -)4(

 .»تقسيمي نامناسب است
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هاي مؤنث بوده كه به عنوان دختر توسط مشركين به  هاي بت عزي، نام الت، منات، و
بخشي از مردم بوده است،  ها هركدام مربوط اين بت شوند، خداوند بزرگ نسبت داده مي

 »منات«اعه هاي اوس و خزرج و خز نزد اهالي طايف نهايت معظم بود، قبيله »الت«چنانچه 
 تر بزرگ را از هردو بت مقدم الذكر »عزي«كردند، و قريش و بني كنانه  م ميرا احترا

بود مقدم بر  »نخله«داشت و در كه در نزديك مكه قرار شمردند، و در نزدشان اين بت  مي
كه از مكه خيلي دور  »منات«كه در طايف بود در درجة دوم و  »الت«شد،  همه دانسته مي

(گرفت بود و در نزديك مدينه بود در درجه سوم قرار مي
208F

1(. 
ها وجود  نيز در بين عرب »هبل«و  »نائله«، »اساف«هاي  همچنان سه بت ديگر به نام

محاذي ركن  »نائله«اسود بر كوه صفا نهاده شده بود. برابر حجر در  »اساف«داشت كه 
(را در داخل خانة كعبه معظمه نهاده بودند »هبل«يماني و 

209F

2(. 
ها همه در ابتدا به منظور  ها و بت شود، اين مجسمه طوري كه در آثار و احاديث مطالعه مي

ز مدتي مورد پرستش قرار شدند، و بعد ا تقدير و احترام بزرگان و افراد صالح ساخته مي
غوث، يعوق، و نسر، هاي ود، سواع، ي أ به وجودآمدن بتگرفتند، چنانچه قبالً در بارة منش مي

كه از دانشمندان صدر اول اسالم است، معروفترين بروشني انداختيم، همچنان ابن عباس
ه روغن ق بد كه براي حاجيان كعبه طعام و سويدار بت عرب يعني الت را مردي معرفي مي

(ساخته است كرده و آماده مي تر مي
210F

هاي آينده در اين رابطه سخن خواهيم  كه در بحث )3
 گفت.

 
 
 

                                           
 .625، ص 6تفسير كابلي، ج  -)1(
 .166، ص 29تفسير عزيزي، جزء  -)2(
 .721، ص 2صحيح البخاري، ج  -)3(
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 در بارة مجسمه و تصوير احاديث نبوي
هاي قبل از بعثـت   ها و تصويرها در دوره ر داديم كه برخي از مجسمهدر محبث پيشتر تذك

ها و تصاوير مظهـر شـرك    ن مجسمهگرفتند، اي مورد عبادت و پرستش قرار مي پيامبر اسالم
ها  شدند در حقيقت اين بت هاي در جوامع بشري مطرح مي پرستي گرديده، به عنوان بت و بت

شـان   هاي پيشين بوده كـه بعـد از وفـات    يي از افراد صالح و نيكوكار دوره ها خاطره و مجسمه
رور زمـان بـه   هـا تبـديل گرديـده و بـه مـ      شكل تصـويرهاي سـاخته شـده، و بعـداً بـه مجسـمه      

كـه از مشـهورترين    »الت«در رابطـه بـه    بچنانچـه ابـن عبـاس    انـد،  شان پرداختـه  عبادت

ََ «گويـد:   هاي عرب بود، همين مفهوم را ابراز داشته مـي  بت َِ  يَشُـّت  رَُجـالً  للّـَالُت  َك �  َسـون
َاجّ 
ْ
 .)211F1(»لْ

كه در احاديـث   روي همين منظور به خاطر جلوگيري از انحرافات در جامعة اسالمي بوده
روي، در احترام و تقديس بزرگان ديني و مقابرشان، منع به عمل  از غلو زياده مباركة پيامبر

َّ «روي به بارگاه خداوند دعا نمودند كـه   آمده است. آنحضرت ُُ َْعْل  ََ  لِشّ
َ
ًََُـا يَ�ـْبن  ت  َو

امبران خود سجده كردنـد و بـه   هايي را كه به قبرهاي پي ها و نصراني همچنان يهودي. )212F2(»ُ�ْعبَدُ 

ُ  لََعنَ «انحراف گراييدند، مورد لعنت قرار داده، فرمودند:  َّ ودَ  ل ُُ َ
ْ
َـُذول َولّيَصارَى لل

ّ
 ُ�بُـورَ  لذ

 َْ ُن َنيَائن
نْ
َ
دَ  َ َساجن ََ«)213F3(. 

سـازي و   كساني را كـه بـه مجسـمه    كنيم كه پيامبر بر مبناي آنچه تذكر رفت، مطالعه مي
ترين عذاب خبـر دادنـد آنـان را بـدترين مخلوقـات معرفـي        به سختاند  صورتگري مصروف

داننـد،   پرسـتي مـي   يي براي ترويج انحراف و شرك و بت داشتند، و كار و عمل شان را وسيله

                                           
، ص 2بخاري، ج  »ساخت آماده ميكرد و  الت مردي بود كه براي حاجيان طعام به روغن تر مي« -)1(

720. 
 .»بار الها! قبرم را بتي مگردان كه مورد پرستش قرار گيرد« -)2(
 .»گاه گرفتند شان را سجده خداوند يهود و نصاري را لعنت كند كه قبرهاي پيامبران« -)3(
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كنـد، لعنـت فرمودنـد، و از موجوديـت همچـو       مصوري كه بدين منظور صورتي را رسـا مـي  
 به محوساختن آن دستور دادند.ها منع كردند و  ها و تصاوير در خانه مجسمه

يي رفته بود كه در آن  امام مسلم از مسلم بن جيح روايت نموده كه وي با مسروق در خانه
گويد كه مسروق براي من گفت: مـن   هاي مريم وجود داشت، مسلم بن جيح مي خانه مجسمه

َشدّ « اند: فرموده گفت: پيامبر از عبداهللا بن مسعود شنيدم كه مي
َ
ـةن  يَْومَ  َعَذلبًا اسن ليّ  َ ََ يَا قن

ْ
 لل

 ََ َصّوُرو َُ ْ  .)214F1(»لِ
مريض بودند،   كنند كه گفت: وقتي پيامبر روايت مي لبخاري و مسلم از عاشه

نام داشت در حضور مبارك  »ماريه«ها) كه  يي (معبد نصراني ز كنيسهان اشهاي برخي از زن
ه (هنگام هجرت) رفته بودند، از يادآوري نمودند، ام سلمه و ام حبيبه كه به سرزمين حبش

سرشان را بلند كرده  زيبايي و تصويرهايي كه در آن كنيسه بود تعريف كردند، پيامبر

 «فرمودند: 
ُ
اَت  َِذل وَلنَك َ ََ  َْ ُن دلً  َ�ْبنهن  َعَ  َ�ََْول لِّصالنحُ  لِرُّجُل  �ني ْسجن ََ،  َّ  تنشَْك  �نيهن  َصّوُرول ُُ
وَلنَك  لِّصَورَ 
ُ
ل َ َ َالَ  رُ شن

ْ
»ِن ئلل

)
215F

2(. 
ترمذي در باره عدم جواز موجوديت صورت در خانه و نيز جواز ساختن آن حديثي را 

ن  رَُسوُل  َََ� «گفت:  روايت نموده است كه جابر َّ َيْتن  فن  لِّصوَرةن  َعنن  ل
ْ
َََ�  لل َْ  َو

َ
َ 

نَك  يُْصََعَ   .)216F3(»َذِ
در ضمن  درش منقول است كه پيامبربه همينگونه از عون بن ابي حجيفه به روايت از پ

اين حديث مباركه را بخاري اينگونه  اند، ها مصورين را لعنت فرموده بيان حكم برخي از پيشه

                                           
 .201، ص 2، مسلم، ج »سخترين مردم از روي در روز قيامت، تصويرسازان اند« -)1(
ساختند، بعد از آن در  نمود، بر قبر آن مسجدي مي شان فوت مي آن گروه وقتي مرد نيكوكاري در بين« -)2(

المصابيح،  ةمتفق عليه، مشكو» كردند آن گروه بدترين مخلوقات اند آن مسجد اين تصويرها را رسم مي
 .386ص 

، ص 1جامع الترمذي، ج » رمودنداز موجوديت تصوير در خانه و از اين كه ساخته شود نهي ف پيامبر « -)3(
207. 
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نن  َ�نْ  َََ� «روايت نموده است: 
ََ َُ ، من ِّ نن  ل

ََ َُ ، َو بن
ْ
َك
ْ
ّ  َوَ�ْسبن  لل َ ن

ْ
َل  َولََعنَ  ،لل ْن  لِّرََا آ

هُ 
َ
و�ن َُ ةَ  َو ََ ةَ وَ  َولَِْولشن ََ ْسََوْشن َُ

ْ َصّورَ  لِ َُ ْ  .)217F1(»َولِ
ها امام بخاري از  هاي مورد پرستش از خانه ها و مجسمه در بارة دورنمودن صورت

َّ «روايت نموده كه گفت:  لعايشه
َ
َ  ّ ِن َْ  لّي َ ُكُ  يَُ�نْ  ِ ُْ َنهن  فن  َ� ُب  �نيهن  َشرْئًا بَرْ  تََصالن

 َّ  .)218F2(»َََقَضهُ  ِن
در حالي كه  سدي روايت نموده كه حضرت عليابي الهياج األ چنين امام مسلم ازهم

ساخت، اين عمل را  ها مأمور مي هاي باالي قبرستان ها و عمارت وي را به محوساختن مجسمه

َّ «اعالم داشته برايش گفت:  هدايت پيامبر
َ
ْ�َعثَُك  َ

َ
ا َعَ  َ ن  رَُسوُل  َعشَيْهن  َ�َعثَ ن  ََ َّ َْ  ل

َ
َ  ََ 

ًَ تن  تََدعَ  ثَا َْ  َّ ْسََهُ  ِن ََ ََ  َط ًَا َ�ْبًل َو ن
ّْ َُ  َّ  .)219F3(»َسّو�ََْهُ  ِن

استند، احاديثي از  پرستي ها و تصويرها از مظاهر و وسايل بت بر مبناي اين كه مجسمه
دار و  كند بر اين كه فرشتگان در خانة مجسمه پيامبر روايت شده است كه داللت مي

در ها و تصاويري كه به منظور تقديس و پرستش  را مجسمهشوند، زي تصويردار داخل نمي
پرستي بوده صاحب آن خانه عمل كفرآميزي را  و بت ها جاي داده شود عمل شرك خانه

 شوند. يي نفرت دارند و داخل نمي انجام داده مالئكه از همچو خانه

                                           
نمودن از پول فروش خون، پول فروش سگ و پيشة دياست منع نمودند و سودخور  از استفاده پيامبر « -)1(

صحيح » كند و تصوير ساز را لعنت نمودند و سوددهنده، خالكوب و زني كه وجودش را خال مي
 .881، ص 2البخاري، ج 

گذاشتند،  بودي نمي» مثل صليب نصاري«هيچ چيزي را كه در آن تصويرهاي  شان در خانه پيامبر « -)2(
 .880، ص 2صحيح البخاري، ج » كردند مگر اين كه آن را محو مي

مأمور ساختند و فرستادند ترا مأمور نسازم، آن اينست كه هيچ تمثالي را  آيا بر آنچه مرا پيامبر « -)3(
يي را مگذاري مگر اين كه برابرش  ي و هيچ قبر بلند ساخته شدهمگذاري، مگر اين كه آن را از بين ببر

 .312، ص 17صحيح مسلم، ج  »سازي
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س براي آمدن به حضورشان، و سپ به پيامبر نمودن جبرئيل مسلم در بارة وعده
 براي جبرئيل نيامدنش و علت نيامدنش حديثي را روايت نموده است كه آنحضرت

َْ  وََعْدتَ ن  ُكََْت  اَدْ «فرمودند: 
َ
َارنَحَة، تَشَْقا�ن  َ

ْ
َجْل : اَاَل  لل

َ
َّا َ ٌب  �نيهن  بَرًَْا نَْدُخُل  َ َولَكن

ْ
 َوَ َك

 .)220F1(»ُصوَرةٌ 
رت، از سالم از پدرش عبداهللا بن عمر امام بخاري اين موضوع را با فرق اندكي در عبا

آمدن به حضورشان را وعده نموده  براي پيامبر روايت نموده كه وي گفت: جبرئيل
دشواري پديد آمد، پس  يي كه بر آنحضرت بود، پس در آمدن تأخير كرد به اندازه

شان را را مالقات نمودند و آنچه از دير آمدنش اي مبارك از خانه بيرون شدند و جبرئيل

 ا نّ ِ«دستور آمده بود به وي گفتند جبرئيل گفت: 
َ
  ُصوَرةٌ  �نيهن  بَرًَْا ْدُخُل ن َ

َ
ٌب  َوَ

ْ
 .)221F2(»َك

احاديثي با اختالف در عبارت منقول است: از ابي طلحه  به همينگونه درين باره از پيامبر

ََالئنَ�ةُ  تَْدُخُل  َ«فرمودند:  روايت شده كه گفت: پيامبر
ْ ٌب  �نيهن  ابَرًَْ  لِ

ْ
ُنيَل  َوَ َك ا ََ �َ«)222F3(. 

َالئنَ�ةُ  تَْدُخُل  ََ «فرمودند:  روايت شده كه پيامبر از ابي هريره ََ
ْ ُنيُل  �نيهن  بَرًَْا لِ ا ََ �َ 

وْ 
َ
�رُ  َ  .)223F4(»تََصاون

                                           
گفت: بلي وعده  جبرئيل  »چرا نيامدي؟«مرا وعدة قطعي دادي كه با من ديشب مالقات نمايي « -)1(

، 2مسلم، ج صحيح  »شويم يي كه در آن سگ و صورت وجود داشته باشد داخل نمي دادم، اما ما به خانه
 .199ص 

، ص 2صحيح البخاري، ج »شويم يي كه در آن صورت و سگ باشد داخل نمي هرآينه ما به خانه« -)2(
881. 

، ص 2مسلم، ج  »شوند يي كه در آن سگ و تصويرها وجود داشته باشد داخل نمي مالئكه به خانه« -)3(
200. 

، ص 2مسلم، ج  »شوند تصويرها باشد داخل نمي ها (مجسمه) يا ي كه در آن تمثال فرشتگان به خانه« -)4(
202. 
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َالئنَ�ةُ  تَْدُخُل  ََ «فرمودند:  ابن عباس از ابي طلحه روايت نموده كه پيامبر ََ
ْ  �نيهن  بَرًَْا لِ

ٌب 
ْ
ََ  َك �رُ  َو  .)224F1(»تََصاون

تحريم مجسمه و تصوير و منع از  هاي تمحكضمن بيان  در احاديث پيامبر اسالم
ساز و تصويرساز خود را در خالقيت و آفريدگاري برابر  تذكر رفته كه مجسمهها  آن ساختن

شود؛ از همين جهت درين احاديث از اين كسب  و همانند خداوند دانسته مغرور و متكبر مي
 و پيشه يادآوري شده؛ و اين عمل مورد نكوهش قرار گرفته است، سازندة چنين مجسمه و

خبر دادند كه وي در  ترين عذاب وعده داشده شده، چنانچه آنحضرت تصويري به سخت
تواند اين كار  شدة دست خود روح بدمد در حالي كه نمي شود تا به ساخته قيامت مكلف مي

 ستمكارترين افراد معرفي شده است. ويرگري در احاديث پيامبررا انجام بدهد، اينگونه تص
كه وي با ابي هريره در سراي مروان داخل اند  عه روايت نمودهبخاري و مسلم از ابي زر

شنيدم كه فرمودند:  من از پيامبر :تصورهايي را ديد، گفت كه شد. چون ابوهريره

نْ «خداوند بزرگ فرموده است:  ََ َُ  َو ْظشَ
َ
َ  َّ ُِ  َذَهَب  نْ َن وْ  ، َذّرةً  ََشْيَْخشُُقول ، َكَخشْقن  َ�ْشُ

َ
َ 

َْخشُُقول وْ  َحبّةً  لن
َ
َ�ةً  َ شود كه درين حديث مباركه همانند ساختن و همانند  مشاهده مي )225F2(»َشعن
قرار گرفته و محكوم شده است، و از  و تصويرگر با خداوند، مورد انتقادساز  دانستن مجسمه

امام  ترين عذاب خبر داده شده اند. سخت سازان و تصويرگران به مههمين است كه مجس
به نزد من تشريف آوردند در حالي كه  روايت نموده كه گفت: پيامبر لمسلم از عايشه

بودم، رنگ مبارك تغيير نمود، بعد از آن جامة بود هايي  به پتويي كه در آن صورت نم

                                           
 .880، ص 2بخاري، ج  »شوند يي كه سگ و تصوير باشد داخل نمي فرشتگان به خانه« -)1(
توانيد)  يي مثل مخلوقاتم بيافريند، پس (اگر مي هيچ كسي ظالمتر از كسي نيست كه برود آفريده شده« -)2(

، ص 2و مسلم ج  880، ص 2بخاري، ج  »بيافرينند، يا جوي را بيافرينند يي را يي را بيافرينند، يا دانه ذره
202. 
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َّ «فرمودند:  پوشش مرا گرفته پس آن را پاره كردند و سپس نْ  ِن َشدّ  َن
َ
 يَْومَ  َعَذلبًا لّياسن  َ

ةن  ََ يَا قن
ْ
ينَ  لل ن

ّ
ََ  لَ و ُُ بّ ََ ُ ِن  ُ

َشْ ن  بن َّ  .)226F1(»وََجّل  َعزّ  ل

َّ «فرمودند:  همچنان وي از عبداهللا بن مسعود روايت نموده كه پيامبر نْ  ِن َشدّ  َن
َ
 لّياسن  َ

ةن  يَْومَ  َعَذلبًا ََ يَا قن
ْ
َصوّ  لل َُ ْ ََ لِ  .)227F2(»ُرو

دهد كه  نمايد كه اعمش از مسلم خبر مي امام بخاري اين حديث را به اينگونه روايت مي
هاي حيوانات را در  وي با مسروق در سراي يسار بن نمير بوده است، چون مسروق تمثال

 گفت: من از پيامبر دهليزي مشاهده كرد، گفت: از عبداهللا بن مسعود شنيدم كه وي مي

َّ «فرمودند:  يشنيدم كه م نْ  ِن َشدّ  َن
َ
ةن  يَْومَ  َعَذلبًا لّياسن  َ ََ يَا قن

ْ
ََ  لل َصّوُرو َُ ْ  .)228F3(»لِ

ٌِ  َ�ُْرجُ «فرمودند:  نمايد كه پيامبر روايت مي در همين باره ترمذي از ابي هريره َُ�ُ 
نَ  ةن  يَْومَ  لّيارن  َن ََ يَا قن

ْ
ُ  لل

َ
َن  ل َن  َ�يََْا ل َ َن  ُ�بْصن ُذنَا

ُ
عَ  َوَ ََ َن َُْس ٌَ  ا نَسا ُِ  َوِ ُت  ِنّ�  َ�ُقوُل  َ�َْطن

ْ
 ُوّك

َنيدٍ  َجّبارٍ  بنُ�ّل  :بنثََالثَةٍ  نْ  َوَنُ�ّل  َع عَ  َدَ�  ََ ن  ََ َّ ا ل ًُ
َ
َصّورن�نَ  آَخرَ  ِِن

َُ ْ  .)229F4(»َوَناِ
براساس همين موضوع برابري و ادعاي همانندي با آفريدگار در آفرينش است كه سازنده 

شود و آن اين  ي كه از توان وي نيست در قيامت مكلف ساخته ميمجسمه و تصوير به كار

                                           
باشند كه خود را به آفرينش  ترين مردم از نگاه عذاب در روز قيامت كساني مي بدون شك از سخت« -)1(

 .200، ص 2مسلم، ج  »دانند همانند خداوند مي
، ص 2مسلم، ج  »كشندگان اند يامت صورتترين مردم از نگاه عذاب در روز ق بدون شك از سخت« -)2(

201. 
، ص 2بخاري، ج  »كشندگان اند ترين مردم از نگاه عذاب در روز قيامت صورت بدون شك سخت« -)3(

880. 
بيند و دو گوش  آيد كه از براي آن دو چشم است كه مي در روز قيامت گردني از آتش بيرون مي« -)4(

نمودن سه كس مؤظف  گويد كه: من براي عذاب زند، مي ميشنود و زباني است كه سخن  است كه مي
رواه  »ام، بر هر ستمگر سركش، و بر هركه با خداوند خداي ديگري را بخواند و بر صورت سازان شده

 .386المصابيح، ص  ةالترمذي، مشكو
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بر اين  كه براي آنچه ساخته است روح بدمد و زندگي بخشد، احاديثي از آنحضرت

ينَ «فرمودند:  نمايد كه پيامبر موضوع وضاحت دارد از عبداهللا بن عمر، مسلم روايت مي ن
ّ
 لَ

 ََ ََ  لِّصَورَ  يَْصََُعو ةن  يَْومَ  ُ�َعّذبُو ََ يَا قن
ْ
َْ  ُ�َقاُل  لل ُُ َ ْحيُول ِ

َ
ا َ ََ  َْ  .)230F1(»َخشَْقَُ

شنيده  كه وي از پيامبراند  همچنان امام مسلم با امام بخاري از ابن عباس روايت نموده

نْ «است كه فرمودند:  َْيَا فن  ُصوَرةً  َصّورَ  ََ ِّ َْ  ُكَّف  ل
َ
ا َ�َُْفخَ  َ َُ ي ةن  يَْومَ  لِّروحَ  �ن ََ يَا قن

ْ
 رَْس َولَ  لل

َاَنٍخ  نمايد كه در معنا با  حديثي را روايت مي ب. به همينگونه ترمذي از ابن عباس)231F2(»بَن
 احاديث مذكور، يگانگي دارد ولي در عبارت اندك متفاوت است و آن اين كه پيامبر

نْ «فرمودند:  َّ  ُعّذَب  ُصوَرةً  َصّورَ  ََ ا َ�َُْفخَ  َح َُ ي َاَنٍخ  َولَرَْس  لِّروحَ  �ن ا�ن  بَن َُ  .)232F3(»ي
ها وجود  هاي خانه در بارة تصويرهاي حيوانات جاندار كه به شكل نمايشي در روي پرده

روايت شده كه بر مكروهيت و عدم جواز آن در هنگام  دارد احاديثي از پيامبر اسالم
اهميتي زير پا قرار گيرد و پايمال  بودنش و بر جواز آن در هنگامي كه به صورت بي آويزان

احترام و ها آويزان و منصوب باشند مورد  نمايد، زيرا در وقتي كه صورت ت ميشود دالل
كند، در هنگام  است، و نيز نظر بيننده را به خود جلب ميتمل حمها  آن تقديس قرارگرفتن

 آورد. سازد و نيز دنيا و لذايذ آن را به يادش مي عبادات حضور وي را مختل مي
از سفر قدوم آوردند و من  پيامبر«كه گفت: روايت نموده است  لمسلم از عايشه

هاي بالداري وجود داشت، پوشانده بودم، ايشان  يي را كه در آن اسب ام پرده بر دروازة خانه

                                           
شود كه:  يشان گفته م شوند، براي سازند در روز قيامت عذاب كرده مي آن كساني كه تصويرها را مي« -)1(

 .201، ص 2مسلم، ج  »آنچه را آفريديد زنده سازيد!
شود كه در آن روح بدمد، در حالي  هركه در دنيا صورتي را بسازد، در روز قيامت مكلف ساخته مي« -)2(

 .881، ص 2و بخاري ج  202، ص 2مسلم، ج  »تواند بدمد كه نمي
نمايد، و در آن روح  در آن روح را بدمد عذاب مينمايد، خداوند او را تا  هركه صورتي را رسم مي« -)3(

 .208، ص 1ترمذي، ج  »تواند دميده نمي
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. اين حديث را امام بخاري نيز با اندك تفاوتي در )233F1(»ر فرمودند پس من آن را دور ساختمام
يي بود  پرده لبراي عايشهروايت نموده است كه وي گفت:  عبارت از حضرت انس

يطن «را پوشانده بود، پيامبر باي وي گفتند: اش  كه با آن طرف خانه َن
َ
 تََزلُل  ََ  ََإننّهُ  ،َ�ّ   يَ

�ُرهُ   .)234F2(»َصَالتن  فن  لن  َ�ْعرنُض  تََصاون
هاي خود  در بعضي غزوه پيامبر«روايت نموده است كه گفت:  لامام مسلم از عايشه
يي را گرفتم و به آن دروازه را پوشاندم، وقتي آمدند و پرده را  پرده بيرون شدند پس من

شان دريافتم، پس مبارك آن پرده را كشيدند تا پاره نمودند يا  ديدند، كراهتي را در روي
ها را بپوشانيم،  ها و گل قطع كردند و فرمودند كه خداوند ما را مأمور نساخته كه سنگ

دو را از ليف حاشيه نمودم  ندو بالشت قطع نموديم و آاز همان پرده  :گفت كه لعايشه
 .)235F3(»بر من عيب نگرفتند و مبارك

يي بود كه در آن  ما را پرده«روايت نموده است كه گفت:  لاز عايشه همچنان مسلم
به من فرمودند: اين را  شد، پيامبر تمثال مرغي بود و هركه داخل خانه شدي با آن روبرو مي

 .)236F4(»افتم... د دنيا ميمن هر باري كه داخل شوم و آن را ببينم به يايكطرف كن، زيرا 
اليني را كه در آن تصويرهايي بود آمده است كه وي ن لدر روايتي ديگر از عايشه

ديدند بر دروازه ايستاده شده و داخل خانه نگرديدند،  خريداري نمود، وقتي آن را پيامبر
شان احساس كردم، پس گفت:  را در روي من ناخوشنودي آن حضرت :گويد كه وي مي

                                           
مَ « -)1( ّ  اَدن ِن نْ  لّي يهن  ُدْرنُو�ً  وََعشّْقُت  َسَفٍر، َن ُنيُل، �ن ا ََ َر�ن  َ�

ََ ََََ  َْ
َ
نْزنَعُه، َ

َ
ْ�َُهُ  َ  .880، ص 2بخاري، ج  »َ�َ�َ

 .881، ص 2بخاري، ج  »آيد اوير آن هميشه در نمازم به نظر مياين را از من دور كن، زيرا تص« -)2(
)3(- » َّ يَْت رَُسول ل

َ
َخْذُت  َغَزلتنهن  فن  َخَرجَ  َرَ

َ
ًطا َََ ََ تُهُ  ََ ْ َُ َابن  َعَ  َََس

ْ
ا لل َّ مَ  ََشَ   اَدن

َ
َط  يَََرَ ََ  َعَرَُْت  لّي

يَةَ  َكَرلهن
ْ
هن  فن  لل ُن َّ  َََجَذبَهُ  وَْج وْ  َهَََكهُ  َح

َ
َّ  َواَاَل  َ�َطَعهُ  َ َ  ِن َّ َْ  ل

َ ْرنَا ِ َُ
ْ
َْ  يََ

َ
نَجاَرةَ  نَْ�ُسوَ  َ

ْ
. َوللّط�َ  لْ

َْهُ  َ�َقَطْعََا اَالَْت  ا ونَساَدَ�ْ�ن  َن ََ ُُ ْوُ� ََ ًفا وََح َْ  لن
ْب  ََشَ نَك  يَعن ّ  َذِ َ  .200، ص 2مسلم، ج  »ََ

ةَ  َ�نْ « -)4( ََ ن ََ  اَالَْت  َ�� َا َك
َ
ٌ  ي ُْ يهن  سن ثَاُل تن  �ن ََ  َطائنرٍ  َْ ُل  َوَ� لخن ِّ ن  رَُسوُل  لن  َ�َقاَل  لْسََْقبَشَهُ  َدَخَل  ِنَذل ل َّ  ل

ا ََإنّ�  َهَذل َحّو�ن  ََ ُت  ُكّ
ْ
ْ�َُهُ  َدَخش

َ
َْيَا َذَكْرُت  َََرَ ِّ  همانجا. »ل
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ام؟  كنم، چه گناهي را مرتكب شده : من به سوي خدا و رسولش توبه مياي رسول خدا
ين را براي شما اگفت:  لآنحضرت فرمودند: اين نالين از كجا شده است؟ عايشه

ن اين ام تا برآن بنشينيد و بر آن تكيه نماييد، پيامبر فرمودند: بدون شك صاحبا خريده
شود كه آنچه را ساخته ايد زنده نماييد، باز  شوند و برايشان گفته مي تصويرها عذاب كرده مي

در روايتي  )237F1(»شوند اشد فرشتگان در آن داخل نميها ب يي كه در آن صورت فرمودند: خانه
پس من آن نالين مذكور را گرفتم و دو تا تكيه «گفت:  لديگر افزوده شده كه عايشه

 .)238F2(»نمودند تكيه ميها  آن به پيامبر ساختم كه
كراهيت آن بروي  به همينگونه در بارة جواز موجوديت تصوير در روي بالشت و تكيه و

 لنمايند، بخاري از عايشه روايت مي لمسلم احاديثي را از عايشه پردة خانه بخاري
اي تصويرهاي بود اي را كه دار از سفر آمدند و من پرده پيامبر«نمايد كه گفت:  روايت مي

ترين  كردند و گفتند: سختاش  ديدند پاره بر روي طاق پوشانده بودم، چون آن را پيامبر
گي به خداوند همانند  كه خود را به آفرينندهاند  مردم در روز قيامت از نگاه عذاب كساني

 .)239F3(»آن پرده را يك يا دو بالشت ساختمگفت: پس  لكنند، عايشه مي

                                           
ةَ  َ�نْ « -)1( ََ ن ��َ  َ ُ  رَضن َّ ا ل َُ ا َ�َْ َُ َّ

َ
َْت  َ َُ ُراَةً  لْش َْ ا َُ َُ ي �رُ  �ن ا تََصاون َّ ن  رَُسوُل  َرآَها ََشَ َّ   اَامَ  ل

َابن  َعَ
ْ
َْ  لل  ََشَ

هن  فن  َ�َعَرََْت  يَْدُخْل  ُن يَةَ  وَْج َكَرلهن
ْ
ُت  لل

ْ
ن  رَُسوَل  يَا: َ�ُقش َّ تُوُب  ل

َ
َ  

َ
ن  ِنل َّ   ل

َ
ن  َو�نل اَذل رَُسولن ََبُْت  ََ ْذ

َ
 َ�َقاَل  َ

ن  رَُسوُل  َّ ا: ل هن  بَاُل  ََ ُراَةن ليّ  َهذن ُت . َْ
ْ
ا َ�ُقش َُ َُْ� َ َُ َْقُعدَ  ََِك  لْش ا لن َُ َّ  َ�َقاَل  َوتَوَّسَدَها َعشَيْ ْصَحاَب  ِن

َ
هن  َ  َهذن

ةن  يَْومَ  لِّصَورن  ََ يَا قن
ْ
ََ  لل َْ  ُ�َقاُل  ُ�َعّذبُو ُُ َ ْحيُول ِ

َ
ا َ ََ  َْ َّ  :َواَاَل  َخشَْقَُ َيَْت  ِن

ْ
ن  لل

ّ
يهن  يلَ  تَْدُخشُهُ  ََ  لِّصَورُ  �ن

 
ْ
َالئنَ�ةُ لِ  .201، ص 2مسلم، ج  »ََ

َخْذتُهُ « -)2(
َ
َُهُ  َََ

ْ
ْرَ�َقََْ�ن  َََجَعش ََ  اَالَْت  َن ُِ  َََك ا يَْرتَفن ََ ُن َيْتن  فن  بن

ْ
 همانجا. »لل

نْ « -)3( ُْت  َواَدْ  َسَفرٍ  َن َُ َرلمٍ  َس   لن  بنقن
َوةٍ  َعَ ُْ ا لن  َس َُ ي ُنيُل، �ن ا ََ ا َ� َّ ن  رَُسوُل  َرآهُ  ََشَ َّ َشدّ  :َواَاَل  َََكهُ هَ  ل

َ
َ 

ةن  يَْومَ  َعَذلبًا لّياسن  ََ يَا قن
ْ
ينَ  لل ن

ّ
ََ  لَ ِن  يَُضاُهو

ْ
َش ن  بن َّ ََاهُ  اَالَْت . ل

ْ
وْ  ونَساَدةً  َََجَعش

َ
، 2بخاري، ج  »ونَساَدَ�ْ�ن  َ

 .880ص 
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يي بود كه بر طاقي كشيده شده بود، و  را جامه لعايشه«ه است كه مسلم روايت نمود
خواندند، پس فرمودند: اين  به سوي آن نماز مي در آن تصويرهاي وجود داشت و پيامبر

 .)240F1(»هايي ساختم گفت: پس آن را بالشت لجامه را از من دور بساز! عايشه
قتيبه بن سعيد از ليث از «كه  نمايند اً حديثي را روايت ميفقهمچنان بخاري و مسلم مت

اند  بود خبر داده بكير از بسر بن سعد از زيد بن خالد از ابي طلحه كه صحابي رسول خدا
شود،  يي كه در آن تصوير موجود باشد داخل نمي فرمودند: مالئكه به خانه كه آنحضرت
در اين هنگام بعد از اين روايت زيد مريض شد، پس ما به عيادت وي رفتيم،  :بسر گفت كه

يي بود كه تصوير داشت، بسر گفت: من به عبيداهللا خوالني و سرپرست  پردهاش  بر دروازه
آيا زيد براي ما در روز اول از موجوديت تصوير و  :بود گفتم كه ميمونه زوجة پيامبر

حرمت آن خبر نداد؟ عبيداهللا گفت: آيا نشنيدي آنگاه كه گفت: مگر نقشي كه در جامه 
(است؟

241F

2(. 
ترمذي از عبداهللا بن عبداهللا بن عتبه روايت نموده كه وي براي عيادت ابي طحله انصاري 

ابوطلحه شخصي را خواست  :كه گويد رفت و سهل بن حنيف را در نزد وي يافت، عبداهللا مي
كشي؟ ابوطلحه  تا فرشي را كه در زير پايش بود بكشد، سهر براي وي گفت: چرا آن را مي

درين باره چيزهايي را گفتند كه  تصويرهايي وجود دارد؛ و مبارك گفت: زيرا در آن

                                           
ةَ  َ�نْ « -)1( ََ ن نّهُ  َ��

َ
َ  ََ ا َك َُ َ �رُ  �نيهن  ثَوٌْب  ِ ُدودٌ  تََصاون َْ ََ  

َ
ُْ  ِنل ََ  َوةٍ َس ّ  َََك ِن ِّ  لّي ْهن  يَُص

َ
�هن  َ�َقاَل  ِنل ّخرن

َ
َ   ّ�َ .

ّخْرتُهُ  اَالَْت 
َ
َُهُ  َََ

ْ
 .201، ص 2مسلم، ج  »وََسائندَ  َََجَعش

َََُا« -)2( يدٍ  ْ�نُ  ُ�ََرْبَةُ  َحّد َََُا َسعن يدٍ  بْنن  �ُْسن  َ�نْ  بَُ�ْ�ٍ  َ�نْ  لِشّيُْي  َحّد ٍ َخا بْنن  َز�ْدن  َ�نْ  َسعن بن  َ�نْ  ِن
َ
َحةَ  َ

ْ
 َطش

بن  ن  رَُسولن  َصاحن َّ َّ  اَاَل  ل ن  رَُسوَل  ِن َّ َّ  :اَاَل  ل َالئنَ�ةَ  ِن ََ
ْ
َّ : �ُْسٌ  اَاَل . ُصوَرةٌ  �نيهن  بَرًَْا تَْدُخُل  ََ  لِ ُُ 

ٍ  �ْنُ  َز�ْدُ  لْشَََك  ِن   ََإنَذل َ�ُعْدنَاهُ  َخا
ٌ  بَابنهن  َعَ

ُْ ُت  ُصوَرةٌ  �نيهن  سن
ْ
ن  لنُعبَيْدن  َ�ُقش َّ ّ  ل �ن

ََ َْو
ْ
ونَةَ  َرَنيبن  لل َُ يْ  َزْوجن  ََ

 ّ ِن َْ : لّي َ ِ
َ
نَا َ ْ بن

َْومَ  لِّصوَرةن  َعنن  َز�ْدٌ  ُ�ْ
ْ
ّوَل  لل

َ
ن  ُ�بَيْدُ  اَاَل  لأل َّ َْ : ل َ ِ

َ
ْعهُ  َ ََ �َ  َُْس  : اَاَل  حن

ّ
ا َِن ًَ  »لَّوْبن  فن  َرْ�

 .200، ص 2و مسلم، ج  881، ص 2بخاري، ج 
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باشد؟ ابوطلحه  داني، سهل گفت: آيا نگفت كه مگر آن تصويرهاي كه در فرش خودت مي
 .)242F1(»ير پايم نباشد براي من خوشتر استگفت: بلي، فرمودند: اما اين طريق كه در ز

پنداشته شده و رسامي آن رواست و نيز ها در احاديث مباركه مباح  و اما آنچه از رساي
روح است، امام مسلم حديثي  يها جواز دارد، تصوير اشياء غير ذ موجوديت آن هم در خانه

ام كه رسامي  آمد و گفت: من مردي برا روايت نموده كه مردي به نزد ابن عباس
نزديك شد، گفت: به من نزديك شو! وقتي بنمايم، برايم در زمينه فتوا بده! ابن عباس مي

گفت: پيشتر بيا! چنان پيش آمد كه دستش را بر سرش گذاشت و گفت: آنچه از رسول 

ُ َصور ف ليار �عل ل ب�ل. «دهم، شنيدم كه فرمود:  شنيدم برايت خبر مي خدا
كردن و  اگر تو جز فعل«سپس براي آن شخص گفت كه:  )243F2(»صورها نفساً ََعذبه ف جََُ

يي نداشتي، پس درخت و آن چيزهاي را كار كن كه جاندار  هدادن رسامي چار انجام
 .)244F3(»نباشند

 سازي نظر دانشمندان در باره حل و حرمت مجسمه و مجسمه
نـازل شـده    بر مبناي آياتي كه در شأن و كيفيت و بيان حكومت و پادشـاهي سـليمان  

سـازي قايـل    است، و قـبالً از آن يـادآوري نمـوديم، برخـي از دانشـمندان بـه جـواز مجسـمه        
سـازي و موجوديـت مجسـمه در     كـه مجسـمه  اند  ولي ديگر دانشمندان بر اين نظر اند، گرديده
روا بـوده اسـت؛ و بـا آمـدن      هاي قبل از اسالم بـويژه شـريعت حضـرت سـليمان     شريعت

                                           
ن « -)1( َّ ن  َ�بْدن  بْنن َ�ْن َ�بْدن ل َّ نّهُ  ُ�َْبَةَ  بْنن  ل

َ
بن  َعَ  َدَخَل  َ

َ
َحةَ  َ

ْ
نَْصارنّي  َطش

َ ْ
ََْدهُ  ََوََجْدُت  اَاَل  َ�ُعوُدهُ  لأل  عن

َل  ُْ بُو َََدَ�  اَاَل  ُحََيٍْف  ْ�نَ  َس
َ
َحةَ  َ

ْ
ًطا َ�ْ�نعُ  ِن�َْسانًا َطش ََ ََْهُ  ََ

َ
ُ  َ�َقاَل  ل

َ
ُْ  ل ََ  ٌل َس ن َّ  َ�َقاَل  َ�ْ�نُعهُ  ِ

َ
 �نيهن  ألن

�رَ  ّ  �نيهن  اَاَل  َواَدْ  تََصاون ِن
ا :ليّ َت  اَدْ  ََ َْ ٌل  اَاَل  َعشن ُْ َْ  َس َ َوِ

َ
  َ�ُقْل  َ

ّ
ا َِن ََ  ََ ا َك ًَ  بََ�  َ�َقاَل  ثَوٍْب  فن  َرْ�

َّهُ  ْطيَُب  َولَكن
َ
َْفسن  َ  .208، ص 2ترمذي، ج  »ين

شود تا او را در دوزخ  آتش است هر صورتي را كه ساخته باشد جان داده مي هر تصوير سازندة در« -)2(
 .»عذاب نمايد

)3(- » َْ الً  بُدّ  ََ  ُكََْت  ِن َجرَ  ََاْصََعن  ََاعن َّ ا لِ ََ   ََْفَس  ََ  َو
َ
 .202، ص 2مسلم، ج  »ل
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منقـول   شريعت اسالم اين جواز و اباحت نسخ گرديده است، زيرا احاديث صحيح از پيامبر
(نمايـد  هـا و تحـريم موجوديـت آن داللـت مـي      ذاب بر ساختن مجسمهاست كه بر وعدة ع

245F

1( ،
 ايم. چنانچه قبالً به يادآوري آن احاديث پرداخته

يـي   شريعت اسالم موجوديت مجسمه را در منزل افراد مسلمان حرام ساخته است، مجسمه
ور كه شكل موجودي را مجسم سازد، و در موجوديت آن اهانت مجسمه مراد نباشد و به ظهـ 

 شود كه مالئكه رحمت به خانه داخل نشوند؛ چنانچـه قـبالً   ها سبب مي نرسد، اينگونه مجسمه
 صـوير باشـد فرشـتگان داخـل    يـي كـه مجسـمه و ت    در خانـه «تذكر رفت كه پيـامبر فرمودنـد:   

 .)246F2(»شوند نمي
شوند كـه صـاحب آن    ت داخل نمييي كه در آن مجسمه باشد بدين جه نهفرشتگان به خا

ه را داخل خانه جاي داده و از كفار پيروي كرده است، كفار براي تعظيم و احترام خانه مجسم
جويند و  يي دوري مي دهند. بنابراين، فرشتگان از چنين خانه ها را به خانة خود قرار مي مجسمه

(شوند بدان داخل نمي
247F

يـي كـه مجسـمه و تصـويري      در خانـه  ء. از همين جهت است كه فقها)3
(نماز را مكروه دانسته اند نخواندوجود داشته باشد 

248F

4(. 
سازي را نيز تحريم نموده است؛ اگرچه ايـن وظيفـه را    شريعت اسالم شغل و پيشة مجسمه

شخص براي غير مسلمانان هم انجام بدهد، چنانچه در حديثي كه قبالً بيان شد اينگونه شخص 
شود كه  ف ساخته ميترين اشخاص در روز قيامت خواهد بود، و در روز قيامت مكل از معذب

                                           
 .142، ص 5تفسير كابلي، ج  -)1(
 .202، ص 2مسلم، ج  -)2(
ق) ص  1383طبع سوم  ةسالم، دكتر يوسف قرضاوي (مصر، قاهره: نشر دارالعروبالحالل والحرام في اإل -)3(

95. 
، برهان الدين، ابوالحسن، علي بن ابي بكر، فرغاني، مرغيناني، (حنيفه كويته، يةفي شرح البدا يةالهدا -)4(

 .126، ص 1پاكستان) ج 
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(يي كه آن را سـاخته اسـت روح بدمـد    به مجسمه
249F

. در حـالي كـه ايـن كـار را هرگـز كـرده       )1
 تواند. نمي

ها در خانه در ديـن اسـالم حـرام سـاخته شـده و مسـلمانان از        بنابراين، موجوديت مجسمه
اسـالم   سازي در اين كه چرا مجسمه و مجسمه اند، مصروفيت به اين وظيفه ممنوع ساخته شده

هاي متنوع دارد كه به بيان آن از بالي اشارت احاديث بايد  ها و حكمت حرام شده است علت
 پرداخت.

سازي، رعايت و حفظ توحيد و يكتاپرستي و  ها تحريم مجسمه و مجسمه يكي از علت
ها را  پرستاني كه بت پرستان و مشركان است، بت دوري از مظاهر شرك و عدم پيروي از بت

ايستادند و به  تراشيدند و سپس با قلبي پر از خوف و اميد در برابرشان مي خود ميبه دست 
پرداختند، گاهي اين كرنش و عبادت را وسيلة تقرب به خداوند  ها مي تعظيم و احترام بت

ََ ﴿ :گفتند كه دانستند و مي مي ِِ ٓ ِ�ُننَا ُِ َُق ِِ ۡم ِِّ�  َُ ِ ٱَنا َ�ۡعُبُد َّ  ٰ ََ گاهي و . )250F2(]3 الزمر:[ ﴾ُزلۡ
پنداشتند، از همين است كه در آيات زيادي از  ها را مستقيماً شريكان خداوند مي آن بت

مده است، قرآنكريم قرار گرفته و از آن منع به عمل آ قرآنكريم شرك مورد تقبيح

ََ ﴿ فرمايد: مي نُتۡم َ�ۡعنَُمن
َ
ا َمأ ّٗ نَدا

َ
ِ أ ّ َِ  ْ َۡعنُنا ََ ين اسالم حساسيت د. )251F3(]22البقرة: [ ﴾٢فََ� 
يي به حد اعالي خود  يكتاپرستي و توحيد، از هرگونه شائبهدر برابر شرك، براي حفظ 

رسيده است، و اسالم حق دارد، چنين حساسيت شديدي را از خود نشان بدهد، چون 
ها ساختند،  گذشتگان و مردان صالح و نيكوكار خود مجسمه هاي كه به خاطر يادگار از امت

قرار گرفته ها مورد احترام و تقديس  را فراموش نكنند، به مرور زمان اين مجسمها ه آن تا
ها دل بسته و اميد خير و  را پرستش نمودند، به آن بتها  آن خره به جاي پرستش خداوندباآل

                                           
)1(- » َّ نْ  ِن َشدّ  َن

َ
ةن  يَْومَ  َعَذلبًا لّياسن  َ ََ يَا قن

ْ
ينَ  لل ن

ّ
ََ  لَ و ُُ بّ ََ ُ ِن  ُ

ْ
َش ن  بن َّ ، ص 2صحيح مسلم، ج  »وََجّل  َعزّ  ل

200. 
 .»ها را عبادت ننمايم؛ مگر به خاطر اينك ما را به خداوند نزديك بسازند ما بت« -)2(
 .»دانيد (كه او همه چيز را آفريده است) هاي را مقرر ننماييد، در حالي كه مي پس به خداوند شرك« -)3(
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و نسر به اين  »يعوق«، »يغوث«، »سواع«و  »ود«را از آنان داشتند، چنانچه قوم  بركت
(سرنوشت دچار شدند

252F

1(. 
ها در جوامع بشري و احترام بدانها در نهايت سبب  اين مطلب كه موجوديت مجسمه

 بگردد، در روايتي كه امام بخاري در صحيحش از ابن عباس شان مي پرستش و عبادت
مفسر و دانشمند صدر اول اسالم نقل نموده است، به وضوح بيان شده است، وي روايت 

َُ  َصارَتن «فرمايد:  مي بنموده است كه عبداهللا بن عباس ْوثَا
َ
 فن  نُوٍح  اَْومن  فن  َكنَْت  للّتن  لأل

َعَربن 
ْ
ا َ�ْعُد، لل َّ

َ
ٍب  َكنَْت  وُدّ  َ

ْ
ةن  لنَك ََ ، بنَدْو َََْدلن

ْ
ا لْ َّ

َ
َذيٍْل، َكنَْت  ُسَولعٌ  َوَ ُُ ن ا ِ َّ

َ
 َََكنَْت  َ�ُغوُث  َوَ

َرلدٍ  َُ ن ِ  َّ َ ن  ُُ ُُرفن  ُ�َطيٍْف  لن
ْ
َْدَ  بناْ ا بَا،سَ  عن َّ

َ
، َََكنَْت  َ�ُعوُق  َوَ ََ َدل َْ َُ ن ا ِ َّ

َ
، َََكنَْت  �َْسٌ  َوَ َ�َ َْ ن  ْن

َكَعن  يذن  آللن 
ْ
اءُ . لل ََ ْس

َ
ن�َ  رنَجالٍ  َ ْن نْ  َصا ا نُوٍح، اَْومن  َن َّ ْوَح  َهشَُكول ََشَ

َ
َ  َُ يَْطا َّ   لِ

َ
َْ  ِنل ُن َن  اَْو

َن 
َ
بُول َ   لنْصن

َ
َُ  ِنل ُن ََ  ولَكنُ  للّتن  َهَاِنسن نَْصابًا، َ�ْشنُسو

َ
وَها َ َّ َْ  وََس ُن ائن ََ ْس

َ
َْ  َ�َفَعشُول بَن َّ  ُ�ْعبَدْ  ََشَ  َح

وَلنَك  َهشََك  ِنَذل
ُ
َُ  َوتَنَّسخَ  َ شْ عن

ْ
 .)253F2(»ُعبنَدْت  لل

چون شريعت اسالم آيين مقدسي است كه از اساساتش يكي جلوگيري از وقوع فساد 
گردد، و پيروي از  ها دل شكار و خفي دراست، لذا با هر امري كه باعث نفوذ شرك آ

خواهد براي قوم يا  خيزد. اسالم نمي پرستان را تشويق نمايد، به مبارزه برمي مشركان و بت
خواهد جامعة بشري را در هر جاي دنيا، تا روزي  ملت مخصوصي قانونگذاري نمايد، بلكه مي

                                           
 .165، ص 29، و تفسير عزيزي، جزء 96الحالل والحرام في اإلسالم ص  -)1(
براي قبيلة كلب در  »ود«هايي كه در قوم نوح وجود داشت، بعداً به قبايل عرب انتقال يافت،  بت« -)2(

بود و بعد از آن  »مراد«در اول براي قبيلة  »يغوث«بود.  »هذيل«در قبيلة  »سواع«و  »الجندل مةدو«
و  »همدان«براي قبيلة  »يعوق«قرار داشت،  »سبا«در نزد  »جوف«ماند كه در  »بني عطيف«ي قبيلة برا
هاي افراد صالحي از  نام »نسر«كه اوالد الكالع بودند مقرر شد، اينها همه با  »حمير«براي قبيلة  »نسر«

كه در جاي نشستن ايشان  شان اين فكر را القاء كرد بودند وقتي فوت نمودند شيطان به اقوام قوم نوح 
شان بنامند، پس چنين كردند، اين  هاي ها را به نام هاي بسازند و نصب نمايند و اين مجسمه مجسمه
ها  شد، تا زماني كه اين گروه مردم مردند و علم و دانش از بين رفت، مجسمه ها پرستش نمي مجسمه

 .732، ص 2صحيح البخاري، ج  »مورد پرستش قرار گرفت
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ايط زندگاني بشر كامالً آگاه ها رهبري نمايد و بر اوضاع و شر شود به خوبي كه قيامت مي
نمايد، در عصر ديگر زود يا دير به  داند كه برخي از چيزهايي كه در زماني بعيد مي مي ،بوده

گردد. بنابراين، از مظاهر شرك به جديت جلوگيري نموده  واقعيت ملموس و عيني تبديل مي
(است

254F

1(. 
گردد، و  ساز مي سمهها موضوعي است كه متوجه مج هاي تحريم مجسمه ديگر از حكمت

كند آن را  دهد و خيال مي آن اينست كه با ساختن مجسمه، براي سازندة آن غرور دست مي
خودش از عدم بوجود آورده است، و به آن حيات بخشيده است، از همين است كه در 

سازان وعيد مقرر داشته شده است، آنجا كه  براي مجسمه حديث مباركه پيامبر اسالم
شان  شوند، براي سازند، در قيامت عذاب كرده مي ها را مي كساني كه اين صورت« :اند فرموده

 .)255F2(»ايد زنده گردانيد شود كه آنچه را ساخته گفته مي
ها مظاهر افتخار اشخاص  ها اينست كه اين مجسمه هاي تحريم مجسمه ديگر از حكمت

را بدان مزين كرده، هاي خود  گيرد، زيرا ساختمان و اطاق عياش و خوشگذران قرار مي
هاي  رسانند، و چون دين اسالم با اسراف و عياشي هاي گزافي را در اين راه به مصرف مي پول
هاي  ها را تحريم نموده است، همانطوري كه با همه گونه كند، مجسمه جاه مبارزه مي بي

ْۚ ِِنّهُ َمَ� �ُۡ�ِفُنٓ ﴿ نمايد، چنانچه خداوند فرموده است: اسراف مقابله و مبارزه مي ِّب  ۥا ُُ  �َ
َّ ﴿ فرموده است:و نيز . )256F3(]141األنعام: [ ﴾١ ُِۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ َُِ َ ٱ ِِ ََ  ُِۡمَبِرِ ٰ َِِ�� ٱَ�نُٓناْ ِِۡخَ�  ِّشَ�ٰ

 ََ ٰ ُ ٱَمَ� ََ ِ�ِهِ  ِّشۡي َُ ِ �  ۦِ ُٗ  .)257F4(]27اإلرساء: [ ﴾٢َكُفن

                                           
 .96لحالل والحرام في اإلسالم، ص ا -)1(
)2(- » َّ ينَ  ِن ن

ّ
ََ  لَ هن  يَْصََُعو ََ  لِّصَورَ  َهذن ةن  يَْومَ  ُ�َعّذبُو ََ يَا قن

ْ
َْ  ُ�َقاُل  لل ُُ َ ْحيُول ِ

َ
ا َ ََ  َْ ، 2صحيح مسلم، ج  »َخشَْقَُ

 .202ص 
 .»كنندگان را دوست ندارد اسراف نكنيد كه خداوند اسراف«ترجمه:  -)3(
 .»كنندگان برادران شيطان اند و شيطان بر پروردگارش زياد كافرشونده است هرآينه اسراف«ترجمه:  -)4(
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ي اوقات براي آن حد و مرزي كنند بسيار اني كه در اين رشته مهارت پيدا ميهمچنان كس
هاي عريان و نيم عريان و نيز  گذاشتن زن يي كه از ساختن و به نمايش شناسند، تا اندازه را نمي

ثال هاي غير اسالمي است، مثل صليب مسيحيان و ام هاي كه جز شعاير آيين از ساختن مجسمه
ذات خود مجسمه بوده ها در پهلوي اين كه ب ينگونه مجسمهكنند ساختن ا آن خودداري نمي

گردد، اين امر  هاي بشري و اسالمي مي و ممنوع است، باعث ترويج فساد و گناه در جامعه
يادآوري به عمل آمد حرام است، مفاهيم ها  آن عالوه بر اين كه از ديدگاه احاديثي كه از

ِ ٱَ�َ َمَ�َعاَمنُناْ ﴿ فرمايد: كند، قرآنكريم مي كلي آيات قرآنكريم نيز آن را رد مي  ّ�ۡقَنٰىۖ ٱمَ  ۡلِ�ِ
ثۡمِ ٱَمَ� َ�َعاَمنُناْ َ�َ  � ٱمَ  ۡ�ِ َِ ٰ  .)258F1(]2املائدة: [ ﴾لُۡعۡدَ�

يي ساخته شود كه از ساختنش تعظيم و تقديس آن و نيز افتخار بدان  و اما هرگاه مجسمه
ه و خودنمايي با ساختن آن منظور نباشد، هيچ يك از تخلفات روحي و اخالقي در آن مشاهد

ها يا  داند، مانند اسباب بازي كودكان كه به شكل عروسك نباشد، اسالم آن را حرام نمي
كوبند و دور  كنند و بر زمين مي بازي ميها  آن ها با حيوان ديگري ساخته شود و بچه

و تبرك و تعظيم را به خود  شود كه جنبة تقديس به طور واضح دانسته مي اندازند كه مي
(ندارد

259F

2(. 
هايش با همراه دختران  روايت شده كه وي از اين كه با عروسك لعايشه از حضرت

دهد،  كرده است خبر مي بازي مي خردسال ديگر كه با وي دوست بودند در نزد رسول اهللا

ّ « :گويد كه مي ِن ََْد لّي ََاتن عن
َ َعُب بنالْ

ْ
ل
َ
ََ لن  ُكَُْت َ عن  َوَ�

ََ  َ ْْ ُب يَشَْع ََ رَسُ َصَولحن وُل ، َََك

ن  َّ ّ  ل
َ
ّن ِنل ُُ َُ رَُسّ

َُْه، ََ َن ْعَن  َّ عن  ِنَذل َدَخَل َ�َََق
ََ  َ ْْ  .)260F3(»َ�يَشَْع

                                           
 .»بر نيكويي و تقوي همديگر را كمك نمائيد و بر گناه و تجاوز يكديگر را معاونت نكنيد«ترجمه:  -)1(
 .100الحالل والحرام في االسالم، ص  -)2(
 .258، ص 2صحيح مسلم، ج  -)3(
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بازي براي هاي  ابراز نظر فرموده است كه عروسك /به همين اساس قاضي عياض
(باشد دختران رخصت داده شده و از تحت قانون نهي خارج است و روا مي

261F

. و نيز )1
ها به كار  ازدواج و جشنوارهمراسم  درشو و  اشكال مختلف ساخته ميهايي كه به  شيريني

 رود، حكم اسباب بازي را دارد و موجوديت آن باكي ندارد. مي
ابراز نظر كردند كه هرگاه برخي از  ءدار برخي از علما هاي ناقص يا عيب در بارة مجسمه

اشد، جواز دارد و امكان نداشته باش  اعضاي آن قطع شده باشد به طريقي كه زندگي
كه چون اند  استدالل نموده باشد، و به حديثي از آنحضرت موجوديت آن حالل مي

رْ «شدن به خانةشان خودداري نمود برايشان فرمود كه  از داخل جبرئيل َُ سن  َ�
ْ
ثَالن  بنَرَ َْ  للّ

َّ  ََشْيُْقَطعْ  �َ  َح يْئَةن  َ�يَصن َُ َجَرةن  َك َّ وي از اعضاي تمثال قطع شده . بنابراين، هرگاه عض)262F2(»لِ
بدون آن ممكن نباشد جواز دارد، چنانچه اين نظريه در باره تصويرهاي اش  باشد كه زندگي

 بدون جسم هم مطرح شده است.
كردن سر تمثال را درخواست نموده بود،  قطع اما نظر درست اينست كه چون جبرئيل

، بدينگونه هاست آن المنظر بودنهاي معيوب كريه  ان درختي گردد، عدم حرمت مجسمهبستا
زشت و ناپسند گردد و از تعظيم و تقديس و پرستش اش  شدن عضو و يا سرش قيافه كه با قطع

 اثري در آن باقي نماند.
و رؤساي كه به عنوان تعظيم و احترام در  ءهاي نيمه تنه امرا بنابرآنچه گفتيم مجسمه

هاي كامل كوچك است كه فقط  مجسمهشوند، حرمتش بارها بيشتر از  ها نصب مي ميدان
هاي منازل براي خوشگذراني و  شود، زيرا از اين مجسمه براي زينت در منازل نگهداري مي

شود براي تقديس و احترام  ها و مجامع نهاده مي هائي كه در ميدان عياشي است و آن مجسمه
(كه كامالً حرام و گناه بزرگي است و پرستش است

263F

3(. 

                                           
 .285، ص 2هـ ق، ج  1376امام نووي، ابي زكريا يحيي بن شرف نووي، رشيديه، دهلي،  شرح مسلم -)1(
 .104، ص 2جامع الترمذي، ج  »امر نماي كه سر تمثال قطع شود تا اين كه درختي بگردد« -)2(
 .101الحالل والحرام في اإلسالم، ص  -)3(
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تابلوهاي نقاشي و حكم  ن در بارة تصويرهاي بدون جسم ونظريات دانشمندا
 نهائي دري مورد

در بارة  پيشتر آيات قرآنكريم و اقوال مفسرين را با احاديث رسول اكرمهاي  بحثدر 
سازي را  مجسمه ها و تصاوير طور عام؛ و نيز ديدگاه دانشمندان در بارة مجسمه و مجسمه

شدة بدون جسم كه روي  بينيم تصويرهاي نقاشي ميطور خاص بيان كرديم، در اين مبحث 
شوند، چه حكمي خواهند  چيزهاي مثل كاغذ، تكه، پرده، ديوار، و ديگر چيزها رسامي مي

داشت و نظريات دانشمندان را كه بر مبناي اساسات شرعي در اين مورد استوار است و ارائه 
 نمائيم. شده بررسي مي

هايي  تحليل هرچيزي در اسالم براساس حكمت مشروعيت و عدم مشروعيت و تحريم و
مطرح است، و علل و اسبابي را با خود دارد، و هدف ساختن تصويرها، و نيز هدف از 

ها و امكنه متفاوت و متنوع است، بدين معني كه هريك از  موجوديت هريك در خانه
ر محلي تصاوير و توليدات تصويري روي هدف جداگانه ساخته شده و نيز وضعيت هريك د

شود، شكل و طرز خاصي دارد. بنابراين، هريك از انواع تصويرها با  نهاده ميها  آن كه در
كه ذيالً به اند  اي را ارائه داشته ديگري فرق دارد و دانشمندان براي هريك حكم جداگانه

 پردازيم. بحث در اين مورد مي
 گيرند: الف: تصويرهاي كه مورد عبادت قرار مي

ها،  گيرند: مثل تصوير بت مودن تصويرهايي كه مورد عبادت قرار مين ساختن و رسم
و تصوير صليب كه آن را سازندة آن به منظور عبادت و پرستش  تصوير حضرت عيسي

گردد، زيرا به عبادت غير  بسازد، حرام است و شخص سازنده آن با اين عمل كافر مي
يي از دانشمندان،  است، عده پرستي كوشيده خداوند راضي شده و در ترويج شرك و بت
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َشدّ «حديث: 
َ
ةن  يَْومَ  َعَذلبًا لّياسن  َ ََ يَا قن

ْ
ََ  لل َصّوُرو َُ ْ را بر چنين تصويرگري حمل نمودند  )264F1(»لِ

(گيرد نمايد كه مورد پرستش قرار مي كه تصويرهاي را رسم مي
265F

2(. 
آگاهانه مراد از اين حديث كسي است كه طور  :گويد كه طبري در بارة اين حديث مي

نمايد، تا مردم آن را پرستش نمايند، و در نتيجه اين  تصويري را براي پرستش رسم مي
(گردد شخص كافر مي

266F

3(. 
روايت نموده كه در سال فتح مكه چون تصويرها را در  از رسول اهللا بابن عباس

خانة كعبه ديدند، داخل نشدند، و به محونمودن آن امر فرمودند، شكي نيست كه اين 
(داشته است پرستي را ارائه مي ويرها از مظاهر شرك بوده تعبيري از بتتص

267F

4(. 
ظف ها و برابرساختن قبرها مؤ مودن بتن شخصي را به محو همچنان وقتي پيامبر

ها  ساختند و بعد از اجراي اين مأموريت شخص مذكور به حضور ايشان گزارش داد كه بت
 ده و قبرها را برابر ساخته بود؛ آن حضرتها را تخريب و محو نمو را شكستانده، صورت

نْ «اعالم داشتند و فرمودند: ها  آن ساختن دوبارة اين اشياء را عالمة كافرشدن سازندة  َ�دَ  ََ
 
َ
ءٍ  َصََْعةن  ِنل نْ  َشْ ا َ�ْفرَ  َ�َقدْ  َهَذل َن ََ َل  بن نْزن

ُ
دٍ  َعَ  َ َّ َ�ُ «)268F5(. 

                                           
 .808، ص 2بخاري، ج  »ستندترين مردم از نگاه عذاب در روز قيامت صورتگران ه سخت« -)1(
 .593، ص 3اللمعات، شاه عبدالحق محدث دهلوي (پاكستان، مكتبة نوريه رضويه) ج  شعةأ -)2(
حاشية صحيح البخاري، شيخ حافظ محدث احمد علي سهانفوري (پاكستان ديوبند مكتبه مجتبائي) ج  -)3(

 .880، ص 2
 .107الحالل والحرام في اإلسالم، ص  -)4(
ها) دوباره بسازد بدون شك به  ها، و قبرها و صورت ه چيزي را از اين اشياء محو شده (عني بتهرك« -)5(

 (به روايت از امام احمد). 108الحالل والحرام، ص  »نازل شده كافر شده است آنچه بر محمد 
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كه مورد پرستش قرار اند  اي بودهه صورت اند، هايي كه محو ساخته شده اين صورت
(ساختن دوبارة آن را كفر معرفي داشتند گرفتند، و از همين جهت آن حضرت مي

269F

1(. 
براساس آنچه متذكر شديم موجوديت همچو تصاويري كه مورد عبادت و تقديس قرار 

هاي غير اسالمي، مثل وجود صورت  پرستي و شعاير برخي اديان و روش گيرد، و يا مظهر بت
هاي قبيل حديثي را از  ها، صليب و... در خانة شخص مسلمان حرام است، چنانچه در بحث بت

روايت نموديم كه در خانة خود هيچ چيزي را كه در آن تصاليب وجود داشتي  پيامبر
دار را از  گذاشتند، و تصاليب جمع صليب است كه دانشمندان حديث تصويرهاي صليب نمي

چنانچه صليب ترسايان همان چلپايي است كه از دو چوب  اند، نستهاين لفظ مراد و مقصود دا
متقاطع ساخته شده و به صورتي كه شخص برآن به دار كشيده شده باشد، اين شكل را در 

(اند پردازند و به تقديس آن قايل كنند و به پرستش آن مي اكثر چيزها رعايت مي
270F

2(. 
نهاده اش  در خانهها  آن بادت و پرستشبنابراين، اگر شخصي اين تصاوير را به منظور ع

باشد، به عبادت غير خدا قايل شده است كه شرك است و از دين اسالم بدون شك برآمده 
است، ولي اگر اين كار را به منظور عبادت انجام نداده باشد، كار حرامي را مرتكب شده 

 است و كافر نشده است.
 ند ولي جاندارند:گير ب: تصوير اشيايي كه مورد عبادت قرار نمي

بدو گونه  گيرد، تصوير اشياي ذي روح و جاندار كه مورد عبادت و پرستش قرار نمي
است، يكي اين كه رسام و سازندة آن در ساختن آن خود را به خداوند همانند و برابر بداند و 

 نمودن تصوير اينچنين قصدي را نداشته باشد. ديگري آن كه با رسم
در ساختن صورتي، خود را با خداوند در آفرينش برابر و همانند هرگاه رسام و صورتگر 

شود و  بداند و چنين ادعا و قصدي را داشته باشد، از دين اسالم خارج شده كافر مسحوب مي

                                           
ةَ عن « -)1( ََ ن َّ  لَ��

َ
َ  ّ ِن

َْ  ليّ َ ُكُ  يَُ�نْ  ِ ُْ يهن  َشرْئًا بَرَْنهن  فن  َ� ُب  �ن   تََصالن
ّ
، ص 2بخاري، ج  »َََقَضهُ  َِن

880. 
 .591، ص 3اللمعات، ج  شعةأ -)2(
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(گيرد مورد عذاب خداوند قرار مي
271F

آيد، همانا  عذابي كه چنين تصويرگري بدان گرفتار مي .)1
شدة دست خود روح بدمد، در حالي  ود تا به ساختهش اينست كه در قيامت مكلف ساخته مي

كه توان اين كار را ندارد، چنانچه در اين مورد حديثي را از پيامبر اسالم در مباحث پيشتر 
(روايت نموديم

272F

2(. 
جان و ذي روح مشاهبت و برابري با خداوند را  وير زندهصته سازندة و اما در صورتي ك

را به منظور پرستش هم نساخته باشد، ساختن چنين ده نداشته باشد و نيز تصويرش ارا
شود، ولي با اين عملش كافر شمرده  تصويري نيز حرام بوده با اين عمل فاسق شمرده مي

(گردد، حكم عملش مثل ساير گناهان است شود و از دين خارج نمي نمي
273F

3(. 
ندان را اصحاب ما و ساير دانشم :گويد كه امام نووي در شرح خويش بر صحيح مسلم مي

نظر بر اينست كه تصوير حيوان ذي روح شديداً حرام است و ساختن آن از گناهان كبيره 
است، زيرا اين عمل مشابهت به خداوند در آفرينش است، برابر است اين صورت در فرشي 

يي، در درهمي باشد يا در دنياري، بر ظرفي باشد يا ديواري، و يا اين كه بر  باشد، يا در جامه
هاي مجسم و غير  صورتكند كه سخن آن اشخاصي كه بين  ديگر. وي عالوه ميچيزي 

دانند مردود و باطل است، بين  شوند و تصويرهاي غير مجسم را مباح مي ل ميمجسم فرق قاي
اين دو گونه تصوير از نگاه تحريم فرقي نيست و هردو حرام است، نامبرده اين ديدگاه را 

(امام مالك معرفي داشته استامام ابي حنيفه و  ،مذهب ثوري
274F

4(. 
ها و ساير اماكن  از آنچه گفته آمديم تحريم موجوديت تصويرهاي اشياي جاندار در خانه

يي از دانشمندان با استفاده  اگرچه مورد پرستش هم قرار نگيرد واضح و آشكار است، اما عده

                                           
 .593، ص 3اللمعات، ج  شعةأ -)1(
نْ « -)2( َْيَا فن  ُصوَرةً  َصّورَ  ََ ِّ َْ  ُكَّف  ل

َ
ا َ�َُْفخَ  َ َُ ي ةن  يَْومَ  لِّروحَ  �ن ََ يَا قن

ْ
َاَنٍخ  َولَرَْس  لل ، 202، ص 1مسلم، ج  »بَن

 .881، ص 2ج و بخاري 
 .593، ص 3اللمعات، ج  شعةأ -)3(
 .202و  199، ص 2شرح مسلم، امام نووي، ج  -)4(
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ا َِن«به فرمودة  ََ  ََ ا َك ًَ ها، لوحه ها و  غير مجسم را در پردهوجود تصويرهاي  )275F1(»ثَوٍْب  فن  َرْ�
دانشمند معاصر ما دكتر يوسف قرضاوي  .المانع دانسته اندو باند  پنداشته ديوارها مباح

در ابتداي امر از  شود كه پيامبر گويد: از مجموعة احاديث در اين رابطه دانسته مي مي
اما بعد از اين عقايد  موجوديت تصويرها طور عموم منع كردند و در مورد سختگيري نمودند،

ها،  توحيدي در دل مردم جاي گرفت و استحكام پذيرفت، در تصويرهايي كه در جامه
ديوارها، كاغذها است و جسم ندارد رخصت فرمودند، نامبرده اين نظر را از امام طحاوي كه 

(از پيشوايان مذهب حنفي است نقل نموده است
276F

2(. 
پرداختيم، روش متعادلي از امام محمد شيباني كه از  ها آن يي كه به نقل در ميان دو نظريه

كنندة تصوير  ترين شاگردان امام ابوحنيفه است نقل شده است، ولي بر مبناي احاديث منع نخبه

ا ِنَ«و استثناء  ََ  ََ ا َك ًَ ها را مباح دانسته و  ها و بالشت ها و پشتي تصاوير فرش )277F3(»ثَوٍْب  فن  َرْ�
صويرها در ديوارها آويزان و منصوب گردند مكروه است، نظريه امام هرگاه ت :فرمايد كه مي

(همين است ءابوحنيفه و عامة فقها
278F

4(. 
ها و مكروهيت تصويرهاي غير  شده در خانه  نظر نگارنده حرمت تصويرهاي عبادت به

ها و ديوارها آويزان و منصوب است، روشي عادالنه و نظري  عبادت شده كه بر پرده
هرچند پرستش كرده  اند، وبها منص ، زيرا تصويرهايي كه بر ديوارها و پردهمقتصدانه است

و نيز موجوديت اين تصاوير در هنگام  )279F5(»مانع دخول مالكة رحمت خواهند بود«نشود، 
سازد و او را به ياد زخارف دنيوي  عبادت نماز حضور قلب نمازگزار را مخدوش مي

                                           
 .104الحالل والحرام في اإلسالم، ص  -)1(
 .104الحالل والحرام في اإلسالم، ص  -)2(
 .208، ص 1و ترمذي، ج  881، ص 2بخاري، ج  »مگر حرام نيست آن تصويري كه در جامه باشد« -)3(
، 1نفع قوت المغتذي (حاشية بر جامع الترمذي است) سيد علي بن سليمان (دهلي، كتابخانه رشيديه) ج  -)4(

 .208ص 
 .458، ص 2حاشية صحيح البخاري، ج  -)5(
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(هايي صورت گرفته است ي احاديث اشارهاندازد، چنانچه به اين مطالب در برخ مي
280F

. امتناع )1
هاي تصويردار و نيز تأثيرگذاري تصاوير در برطرف ساختن  شدن به خانه مالئكه از داخل

تواند دليل قاطعي بر اثبات كراهيت تصاوير  آوردن زخارف دنيوي ميدحضور نمازگزار و بيا
 ها باشد. منصوب در ديوارها و پرده

 گيرد: ورد اهانت قرار ميج: تصويرهايي كه م
تصويرهايي كه  گردد، مثل شان مي موجب اهانتها  آن تصويرهايي كه كيفيت موجوديت

پايمال شود، به آن تكيه زده شود و دور انداخته شود، به اتفاق همه علماء و دانشمندان 
مباح است و حرام نيست، هرچند ساختن چنين تصويرهايي در ابتداي امر ها  آن موجوديت

ع دخول مالئكه نا، و بنا به قول اكثر دانشمندان مبراي سازنده جواز ندارد و حرام است
گردند، در اين مورد برخي از دانشمندان ابراز نظر كردند كه تصويرهايي  رحمت در خانه مي

(گردد ها نمي كه مورد اهانت قرار گيرند، باعث امتناع دخول مالئكه به خانه
281F

دليل جواز  .)2
 لها احاديث متعددي است كه از حضرت عايشه نگونه تصويرها در خانهموجوديت اي

نهي شده بود ها  آن هاي تصويردار را كه از موجوديت روايت شده مبني بر اين كه وي پرده
هاي قبلي احاديث  زدند، چنانچه در بخش بر آن تكيه مي پشتي و بالشت ساخته بود و پيامبر

 را در اين باره روايت نموديم.
 برهنه: هاي برهنه و نيمه تصويرهاي زن د:

تصويرهايي كه موضوع آن مخالف با شرايع و آداب اسالمي باشد، مانند تصويرهاي زنان 
برهنه كه اعضاي وجودشان نمايان بوده سبب انگيزة غرايز شهواني در وجود  برهنه و نيمه

                                           
�ٍَس  َ�نْ « -)1(

َ
َ  ََ ةَ  انَرلمٌ  َك ََ ن َْت  لنَعا� َُ ا َجاننَب  بنهن  َس َُ َن ْ ّ  َ�َقاَل  بَر ِن

يطن  :ليّ َن
َ
َّا يَ كن  َ� ََ  تََزلُل  ََ  ََإننّهُ  َهَذل، انَرل

�ُرهُ  ةَ  َ�نْ «. و ٨٨٠، ص ٢باری، ج » َصَالتن  فن  َ�ْعرنُض  تََصاون ََ ن ََ  اَالَْت  َ�� َا َك
َ
ٌ  ي ُْ ثَاُل  �نيهن  سن َْ  َطائنرٍ  تن

 ََ ُل  َوَ� لخن ِّ ن  رَُسوُل  لن  َ�َقاَل  لْسََْقبَشَهُ  َدَخَل  ِنَذل ل َّ   ََإنّ�  َهَذل َحّو�ن : ل
اُكّ ُت  ََ

ْ
ْ�َُهُ  َدَخش

َ
َْيَا َذَكْرُت  َََرَ ِّ  »ل

 .200، ص 2مسلم، ج 
 .880، ص 2، و ج 458، ص 1و حاشية بخاري ج  199، ص 2شرح صحيح مسلم نووي، ج  -)2(
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شود كه چاپ  ها ديده مي ها و روزنامه لهچنانچه اين تصويرها در برخي از مجگردد،  انسان مي
وجود ندارد، نشر چنين ها  آن رمتباشد و هيچ شكي در ح و پخش شده، همه حرام مي

ها، ديوارها و محل كار و  هاي حرام بوده، موجوديت و نصب چنين تصويرهايي در خانه لهمج
(باشد كردن بدان حرام مي نيز نگاه

282F

1(. 
 تصويرهاي اشياي غير زنده: :هـ

هاي  ها، منظره روح، مثل تصوير درختان، ساختمان يغير زنده جان و ذ ساختن تصويرهاي
در خانه و ديگر اماكن مباح است و كالم اشكالي ندارد، جمهور ها  آن تفريحي و موجوديت

دار را  هاي ميوه جز مجاهد كه ساختن درخت اند، علماء و دانشمندان به اباحت آن فتوي داده
به حديث ابن اند  ي كه به اباحت آن ابراز نظر نمودهمكروه پنداشته است، دانشمندان

كه براي شخص تصويرگري كه از وي فتوي خواسته بود از اند  استدالل جسته بعباس
روح را  روح وي را منع نمود، و ساختن و تصوير اشياي غير ذي تصويرنمودن اشياي ذي

َْ «هنده گفت: برايش اجازه داد، چنانچه در ضمن حديث مذكور براي شخص فتوي خوا  ِن
الً  بُدّ  ََ  ُكََْت  َجرَ  ََاْصََعن  ََاعن َّ ا لِ ََ ُ  ََْفَس  ََ  َو

َ
 .)283F2(»ل

 و: تصويرهاي كمره و عكاسي:
و دورة مسلمانان سلف وجود نداشته است،  اينگونه تصويرها در حيات با بركت پيامبر

گيرد، و قرار  ر ميازين جهت در بارة اين كه آيا اين تصويرها مورد نهي احاديث نبوي قرا
 گيرد و مباح است، نظريات متفاوت ارائه شده است. نمي

                                           
 .107الحالل والحرام في اإلسالم ص  -)1(
زندگي ندارد رسامي  اگر در انجام اين عمل (تصويرگري) ناچار بودي پس درخت ها يا آنچه را كه« -)2(

 .202، ص 2مسلم، ج  »نماي
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دار (مجسمه ها)  آن عده از دانشمندان كه مدلول تحريم احاديث را در تصويرهاي جسم
تصويرهاي عكاسي را مباح  ]شان ضعيف است و نظريةاند  هرچند در اقليت[دانند  مقصور مي

(يرها كامل نباشدشمارند بويژه آنگاه كه اين تصو مي
284F

1(. 
ها تصويرهاي بدون جسم را در تحت تحريم  اما جمهور دانشمندان كه ضمن مجسمه

را نيز ها  اين برخي شان در زمينة تصويرهاي عكاسي تشدد كرده،اند  احاديث شامل دانسته
ولي برخي ديگر به كيفيت به وجودآمدن اين تصويرها و  اند، ناروا شمرده و مكروه پنداشته

آيد و نيز در اين كه آيا اين  هاي رسامي به وجود مي آن با تصويرهايي كه توسط برس فرق
هايي كه  تصويرها مثل تصويرهاي رسامي شده، مصداق عذاب خداوند بر مصورين صورت

در آن مشابهت و همانندي در آفرينش با خداوند مطرح است، واقع مي شود يا خير؟ تدقيق 
 نظر كرده اند.

ضاوي با ارائه نظريه (شيخ محمد نجيت) مفتي مصر ابراز نظر نموده كه دكتر يوسف قر
داخل نيست و مباح است، زيرا  ،تصويرهاي عكاسي در ضمن حكم نهي از كشيدن تصاوير

در اين تصويرها مفهوم همانندي با خداوند و برابري با وي در آفرينش موجود نيست و 
(شود مشاهده نمي

285F

ر اخالقي، اعتقادي و اجتماعي را با خود اين در صورتي است كه ضر .)2
ين كه مخالف نداشته باشد و در صورتي كه مانعي در موضوع تصوير وجود داشته باشد مثل ا

ها و  ليب، بتشعاير و آداب غير اسالمي باشد، مثل تصويرهاي ص عقايد اسالمي يا مروج
برهنه هيچ  رهنه و نيمهبهاي  هاي زن رد تعظيم و تقديس، و نيز عكسديگر اشيا و اشخاص مو

(شكي در تحريم آن وجود ندارد
286F

3(. 
بايد يادآور شد كه تصويرهاي عكاسي كه به موجوديت آن ضرورت است، مثل 

رود در جواز آن هيچ شكي وجود ندارد،  هاي كه در شناسنامه گذرنامه و... به كار مي عكس

                                           
 .105سالم، ص الحالل والحرام في اإل -)1(
 .106الحالل والحرام في اإلسالم، ص  -)2(
 .107همان اثر، ص  -)3(
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ولة نهي در احاديث نبوي چنانچه آن عده از دانشمندان كه تصويرهاي عكاسي را در تحت مق
(موارد به اباحت اين تصويرها فتوي داده اند داخل دانستند بازهم در اين

287F

1(. 
تصويرهايي كه به منظور جاودانگي برخي از بزرگان ديني و  :همچنان بايد گفت كه

ها و اماكن به نمايش گذاشته  سياسي ساخته شود و در برخي از مواضع نصب گردد يا در خانه
ا اسالم غلو و باشد، زير هي براي جواز آن وجود نداشته، مردود و ممنوع ميشود، را

، بزرگوارداند، هرچند اين افراد و اشخاص  ظيم اشخاص مكروه و بد ميروي را در تع زياده
ه باشند و يا اين كه رهبري بوده باشند و درجاتي را در دين به دست آورد و با تقويمتدين 

ها زنده  ين افراد و شخصيتدست گرفته باشند، برابر است كه ا ديني جامعه را بهسياسي، 
 باشند يا فوت كرده باشند.

ع فرموده در اين ي در تعظيم و احترام براي خود منرو شان را از غلو و زياده ياران پيامبر

ا ُ�ْطُرو�ن  َ«كه اند  مورد برايشان هدايت فرموده ََ ْطَرتن  َك
َ
رَس  لّيَصارَى َ ،ََ  لْ�نَ  عن ََ  ْرَ�

نْ  ن  َ�بْدُ : اُوُِول َولَ�ن َّ ُ  ل
ُ
 .)288F2(»َورَُسول

دادن اعمال صالحه و باقي  ، انجامها دل ها و اسالم بهترين راه جاودان ماندن در افكار، زبان
و خلفاي راشدين و امامان بزرگوار  داند، چنانچه پيامبر گذاشتن آن نيكو و پسنديده را مي

ندند، بلكه مناقب شان از اثر عملكردهاي نيكو و صالح شان بوده شان جاودان نما با تصويرهاي
محفوظ مانده و از نسلي به نسللي نقل و روايت شده و نام ايشان را جاودان تاريخ  ها دل كه در

ساخته است، يادشان هميشه باعث تنوير محافل گرديده نقل خاطرات شان بذر محبت و وفا 
(كارد مي ها دل را در

289F

3(. 

                                           
 .106همان اثر، ص  -)1(
را به اوصافي تعريف  مرا به صفاتي كه سزاوار آنها نيستم مدح نكنيد، طوري كه نصاري عيسي « -)2(

به روايت از  98الحالل والحرام في اإلسالم، ص  »كردند كه در او نبود، اما مرا بنده و رسول خدا بخوانيد
 بخاري.

 .99و  98الحالل والحرام في اإلسالم، ص  -)3(





 
 
 

 :رمبخش چها
 حكم رقص از ديدگاه فقه اسالمي

نامشروع بين زن و مرد را حرام اعالن نموده و هر عمـل و سـخني را كـه    هاي  اسالم عالقه
يي را كه موجب  باعث بازشدن راهي به سوي كار حرامي بگردد حرام دانسته است، هر وظيفه

و كارهاي خالف عفت  نمايد. بنابراين، رقص اشاعة فساد باشد مردود شمرده با آن مبارزه مي
عمـل را هنـر يـا فـن      نمايد، اگرچه برخي مردم اين رد مي شمارد و آن را به كلي را مردود مي

 بنامند و صاحب آن را هنرمند بدانند و يا اين كار را مظهر تمدن فكر كنند.
كردن از فعل بد زناكاري از مسايلي  از همين سبب است كه خداوند بزرگ قبل از نهي

 َمَ� ﴿ گردد ابتداء نهي نموده است، آنجا كه فرموده است: شدن برآن مي زديككه موجب ن
 ْ ُ�نا َُ ۖ ٱَ�ۡق ٰ ََ ِ َِ ََ َ�ِٰحَشٗة مََسآَء َس�ِيٗ�  ۥِِنّهُ  ِ زيرا كسي كه از ارتكاب . )290F1(]32اإلرساء: [ ﴾٣َ�

(خواهد بودا بدور باشد، از خود زنا هم بدور مقدمات زن
291F

2(. 
يي براي تحريك غرايز  پسرنابالغ در حضور مردان كه وسيله ،نبنابراين، رقصيدن ز

پذيرد، شريعت اسالم به  شهواني است حرام است، و دين اسالم آن را به عنوان پيشه نمي
هاي فحشا و فساد، نظر نمودن همراه شهوت را به سوي زن  نمودن دروازه خاطر مسدود
(ر خوشروي نابالغ حرام دانسته استنامحرم و پس

292F

بردن از آن را زنا برشمرده و از  و لذت .)3

َن  ...« اند: ضمن حديثي فرموده گناهان اعالم داشته است، پيامبر ا للَعيََْا ََ نَاُه . )293F4(»...لّيَظرُ  زن
مسلم است كه حركات زن و پسر رقصنده در هنگام رقص باعث تحريك غرايز شهواني 

                                           
 .»باشد به زناكاري نزديك نشويد، زيرا كه زناكاري عمل زشت و روش بدي مي«ترجمه:  -)1(
 .125الم ص الحالل والحرام في اإلس -)2(
 .273و  272، ص 1رد المحتار، ج  -)3(
 به روايت مسلم. 20المصابيح، ص  ةمشكو »زناكاري با هردو چشم ديدن به سوي نامحرم است« -)4(



 هنر از ديدگاه فقه اسإلمي   108

شاند، بناء در چنين حالي نظر به شدت ك كند و بر فساد مي گرديده تماشاكننده را اغوا مي
 علت حرمت، خود هم شديدتر بوده، گناه نظركننده و تماشاچي هم بيشتر خواهد بود.

منقول است كه ايشان  حديثي به روايت ابي هريره همچنان از پيامبر بزرگوار اسالم
ته و نمايش هاي نازك وجود خود را براي مردم ظاهر ساخ يي را كه با لباس هاي رقصنده زن
آورند و با رقصيدن و  هاي سر خود را به اشكال برانگيزنده و جالبي و درمي دهند، موي مي

گردند  شان مي نمايند و وسيلة اغواي نمايش حركات موزون، نظر جوانان را به خود جلب مي
كشانند، به عذاب خداوند وعده دادند و از اهل دوزخ  و از اين طريق جامعه را به فساد مي

َن « اند: چنانچه فرموده اند، معرفي داشته ََْفا نْ  صن ْهلن  َن
َ
َْ  لّيارن  َ َ ا ِ ََ رَُه

َ
َْ  اَْومٌ  َ ُُ َع يَاٌط  ََ  سن

ْذنَابن 
َ
ََقرن  َكَ

ْ
ََ  لل َُو ا يَْضن َُ نَساءٌ  لّياَس  بن يَاٌت  َو� َ�اٌت  َكسن يَالٌت  َ�رن َن ائنَالٌت  َُ نّ  ََ ُُ  رُُءوُس
ةن  ََ َن ْس
َ
ُْختن  َكَ

ْ
ائنشَ  لل ََ

ْ َّةَ  يَْدُخشْنَ  ََ  ةن لِ َ
ْ
ََ  لْ ََ  َو ْد ا َ�ن َُ َّ  رنرَ ا َو�ن َُ نْ  َلُوَجدُ  رنرَ َ�ةن  َن سن  َكَذل ََ

 .)294F1(»َوَ�َذل
كنون كه در جوامع بشري ااند  اين حديث مباركه را دانشمندان از معجزات نبوت برشمرده

(تحقق و مصداق پيدا كرده است
295F

وم اخالق و تهذيب همين اساس است كه دانشمندان عل. بر )2
نفس رقصيدن را از مهلكات و گناهان محسوب داشتند، مؤلف طريقة محمديه، رقص را از 

�ِض ٱَ�ۡمِش ِ�  َمَ� ﴿ آفات بدن برشمرده، به نقل از امام ابوالوفاء عقيل، به آية:
َ
�ۡ  ۖ ا ًُ َُ  ﴾َم

هاي فتاوي  تاباست، همچنان وي به نقل از كبر حرمت آن استدالل جسته . )296F3(]37اإلرساء: [

                                           
ام، يكي گروهي اند كه قمچين هاي دارند  دو گروه از اهل دوزخ اند كه من ايشان را (تا حال) نديده« -)1(

هاي (به ظاهر) پوشيده (ولي در حقيقت) برهنه  زنند، و ديگر زن ها مي قمچين مانند دم گاو و مردم را بدان
شان مثل كوهان شتر است، به جنت  كننده (به سوي مردم) اند، سرهاي اند، ميل دهنده (مردم) و ميل

صحيح  »رسد شوند، و بوي آن را درنيابند در حالي كه بوي آن را مسافة زياد به مشام مي داخل نمي
 .205، ص 2 مسلم، ج

 .205ص  2شرح مسلم امام نووي ج  -)2(
 .»در روي زمين متكبرانه راه مرو« -)3(
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مثل، تاتارخانيه، ذخيره، بزازيه، و... اجماع و اتفاق امامان مذاهب چارگانه (ابوحنيفه، مالك، 
(عدم جواز و حرمت رقص بيان داشته استبر  ارشافعي و احمد بن حنبل) 

297F

1(. 
و اما اگر به رقص به ديدة تقديس نگريسته شود و به عنوان عبادت مطرح شود، چنانچه 

تواند جواز داشته باشد، زيرا در  مآبان چنين ادعاها و خياالتي دارند، بازهم نمي برخي صوفي
پذيرد چنين  هاي فقه و فتاوي در رابطه به رقصي كه از طرف برخي از صوفيه انجام مي كتاب

چنانچه در فتاواي عالمگيري آمده  اند، ابراز نظر شده كه ايشان از راه مستقيم انحراف كرده
با انجام اين اعمال  لواني در رابطه به رقص و موسيقي صوفيه سؤال شد كه ايشانكه از امام ح

ن  َعَ لَُول « :يي را ادعا دارند به جواب گفت كه مقام و منزلت َّ َب  ل َكذن
ْ
 .)298F2(»لل

در همين فتاوي آمده است كه آنچه را صوفية زمان ما از موسيقي و  ،بر عالوة آنچه گفتيم
جويند، حرام است و  كنند و به فعل مشايخ قبلي استمساك مي خواندن و رقص فعل مي

(باشد نشستن با اين گروه حرام مي
299F

3(. 
گوساله جمع  اولين كساني كه رقص را اختراع نمودند اصحاب سامري بودند كه به دور

دانيم كه  نمودند، مي تيري مي شدند و با عالقه و عشق به دور آن پايكوبي و رقص و ساعت
حاب سامري جنبة تقدس و تعبد را داشته و به عنوان عبادت مطرح بوده است، اين رقص اص

براي مناجات  بود، چون موسي زيرا كه سامري از افراد جامعة دورة حضرت موسي
به كوه طور رفته بود، سامري كه زرگري ياد داشت، طالهاي بني اسرائيل را به طريق عاريت 

نشيني  كه هنگام عقب جاي سم اسب جبرئيل يي ساخت و از خاك هلجمع نمود و گوسا
كرد، و سامري از آن گرفته بود و حفظ  از دست سپاه فرعون، بني اسرائيل را همراهي مي

                                           
 265)، ص 1312طريقة محمديه، شيخ امام محمد رومي بركلي افندي (پاكستان، الهور: مطبعة محمديه  -)1(

 .266و 
كريم اقتباس شده است، هاي قرآن عبارت عربي است كه از آيه »بر خداوند دروغ و افترا نموده اند« -)2(

 سورة صف و... 7سورة نحل، و آية  116مثل آية 
 .235، ص 5فتاواي عالمگيري، ج  -)3(
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كرده بود، در بيني گوسالة ساخته خودش دميد، گوساله به صدا درآمد و سامري براي بني 
ر جمع شدند و ور گوسالة مذكواين خداي شما است، ايشان هم بد :اسرائيل گفت كه

(صيدندرق مي
300F

1(. 
صاحب تفسيرات احمديه حديثي را كه برخي از متصوفين در قسمت جواز رقص به آن 

با جمعي از ياران خود، هنگامي كه  كنند مبني بر اين كه آنحضرت استدالل مي
مژده داد، با شنيدن شعري از افراد حاضر  نتبه جرا شدن فقيران  برايشان داخل جبرئيل

اهل  :گويد كه داند و مي جه و رقص پرداختند، ضعيف معرفي نموده و غير صحيح ميبه توا
بناء استدالل  اند، و آن را صحيح ندانستهاند  حديث در قسمت صحت آن حديث سخن زده

(شان بر دليل شرعي استوار نيست صوفيه به اين حديث از قوت برخوردار نبوده سخن
301F

2(. 
گردند  ستايند و بدان مصروف مي وفي نماياني ميحقيقت اين است كه رقص را همان ص

اين كه رقص در شريعت اسالم و  اند، كه نه از شريعت آگهي دارند و نه امور طريقت را باخبر
هاي  روش صوفيانة مشايخ تصوف اصلي ندارد، نه تنها در كتب فقه و فتاوي بلكه در كتاب

ين تر بزرگ محجوب كه ازگردد، در كتاب كشف ال تصوفي نيز به وضاحت مشاهده مي
بدان كه اندر شريعت و طريقت، مر رقص را هيچ اصلي «: كتب تصوفي است آمده است كه

نيست، از آنچه آن لهو بود به اتفاق همه عقال، چون به جد باشد، و چون به هزل بود لغوي، و 
اندر آن اثر كه اهل حشو هيچكس از مشايخ آن را نستوده است، و اندر آن غلو نكرده، و هر 

ن باطل بود. و چون حركات وجدي و معامالت اهل تواجر، بدان مانند بوده است، بيارند، آ
 و اندر آن غالي شده و از آن مذهبي ساخته. اند، گروهي از اهل هزل بدان تقليد كرده
پنداشتند كه مذهب تصوف جز اين نيست، آن بر دست  و من ديدم از عوام، گروهي مي

بازي شرعاً و عقالً زشت باشد از  صل آن را منكر شدند، در جمله پايگرفتند، و گروهي ا
ار آيد و ن خفتي مردل را پديداجهل مردمان، و محال باشد كه افضل مردمان آن كنند، اما چو

                                           
 .235، ص 4تفسير خازن، ج  -)1(
 .401تفسيرات احمديه، شيخ احمد (مشهور به مالجيون جونفوري) رحيمه، ديوبند بدون تاريخ، ص  -)2(
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گيرد، حال اضطراب خود پيدا كند، ترتيب و رسوم  وقت قوت سلطان شودخفقاني بر سر 
پروردن كه  ه رقص باشد و نه بازي، و نه طبعبرخيزد، اين اضطراب كه پديدار آيد، ن

 .)302F1(»طريق صواب كه آن را رقص خواند...گداختن بود و سخت درو افتد آن كس از  جان
هاي كه جنبة عنعنوي و ملي را دارد و در هنگام برگزاري محافل عروسي و  و اما رقص

عنوان تعبد و تقدس گردند و به  شود، نه محرك قواي شهواني مي نكاح توسط مردان اجرا مي
توان آن را  يابد، مي ساختن روح و وجود انجام مي بلكه به منظور تفريح و خوش اند، مطرح

هاي تفريحي برشمرد كه مباح بوده و جواز دارد، چنانچه در  مباح دانست و به منزلة بازي
ي كردند و وي در حال بازي مي ها در مسجد نيزه روايت است كه حبشي لحديثي از عايشه

(نمود او را به عبايش پوشانده بودند تماشا مي كه پيامبر
303F

2(. 

 ) از ديدگاه فقه اسالميمة تمثيليارتياتر (د
هـاي   گـردد و خسـتگي   دين مقدس اسالم با امور و وسايلي كه باعث خوشوقتي انسان مـي 

، سازد، تا آنگاه كه كالم عمل خالف و موجب فساد را با خود نداشته باشـد  وي را مرفوع مي
ه موضـوعات  دند، بويژه آنگاه كه اين امور آموزدان مخالفت نكرده اينگونه اعمال را مباح مي

 خوبي باشد.
هـا   هـا و سـرگمي   خنديدنـد، بـه بـازي    نمودنـد و مـي   مـزاح مـي   اصحاب بزرگوار پيامبر

گـي و راحـت    هـاي خـود را تـازه    و روان هـا  دل شدند، نفوس خود را شاد ساخته مصروف مي
شـوند، لـذا بـراي     هـا خسـته مـي    ها هم مثل بدن فرمايد: روح مي ، حضرت عليبخشيدند مي

(هــاي حكيمانــه را دريابنــد هــا و ظرافــت شــان لطيفــه شــادي و راحــت
304F

بــه همينگونــه از ابــي  .)3
                                           

آباد؛ انتشارات  جالبي هجويري غزنوي (پاكستان، اسالم كشف المحجوب، ابوالحسن علي بن عثمان -)1(
 .598هـ ش) ص  1374پاكستان  –مركز تحقيقات فارسي ايران 

ْ�ن  ْ�نُ  ُعْرَوةُ َ�ْن « -)2(
ََ َّ  لِّز

َ
ةَ  َ ََ ن يُْت  لََقدْ  اَالَْت  َ��

َ
ن  رَُسوَل  َرَ َّ ا ل ًَ ةُ  ،ُحْجَر�ن  بَابن  َعَ  يَْو ََ َََ

ْ
ََ  َولْ َعبُو

ْ
 يَش

دن  فن  ْسجن ََ
ْ
ن  َورَُسوُل  لِ َّ �ن  ل

ُ ُُ ، َُْس َُْظرُ  بنرنَدلئنهن
َ
َ  

َ
َْ  ِنل ُن بن  .65، ص 1بخاري، ج  »لَعن

 .420الحالل والحرام، ص  -)3(
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ها و لهـو و لعـب شـاد     گفت: من نفس خود را به برخي از بازي روايت شده كه مي اءالدرد
(كمك كرده باشمسازم تا در كارهاي خير به آن  مي

305F

1(. 
هاي عميق و بالطافت و آموزنده جواز دارد و براي  ايراد سخنان شيرين و حكيمانه و تمثيل

زنـي   روايت شده كـه پيـره   پيامبر باشد آن را بگويد و انجام دهد، از شخص مسلمان روا مي
، نزدشان آمد و گفت: يا رسـول خـدا! بـرايم دعـا فرماييـد كـه خداونـد مـرا بـه بهشـت ببـرد           

شـود، آن زن پيـر بـر خـود      فرمودند: اي مادر فالن! زن پير به بهشت داخل نمـي  آنحضرت
ديدند كه وي  لرزيد و به گريه افتاد و ترسيد كه به بهشت نخواهد رفت، چون آن حضرت

نمايد، فرمودة خود را برايش توضـيح دادنـد و فرمودنـد: پيرهـا در حالـت پيـري بـه         گريه مي
شوند، و بعداً ايشان  گردند و آنگاه به بهشت داخل مي بلكه جوان مي شوند، بهشت داخل نمي

(اين آيه را براي وي تالوت نمودند:
306F

2( 

ّ  َُِِشاٗٓء  ﴿ ُۡ ٰ ََ
ۡ
َُشأ
َ
ُۡ ّ  ٣ِِّ�آ أ َعۡنَ�ٰ ََ ا  فَ ًُ ا َُ بۡ

َ
اٗبا   ٣� َُ تۡ

َ
ً�ا � ُُ  .)307F3(]37-35الواقعة: [ ﴾٣ُع

ان نو دانشمندان ديني نيز مزاح و سخ ءبه اساس همين اخبار و روايات است كه فقها
در فتاواي  اند، شود مباح پنداشته يي را كه به جهت تفريح و وقت خوشي ايراد مي ظريفانه

تا آنگاه كه ايرادكننده حرف  ريه آمده است كه ايراد سخنان مزاحعالمگيريه به نقل از ظهي
نان خود ايراد نكرده باشد گناهي را به زبان نياورد يا صرف به جهت خنده در آوردن همنشي

(باكي ندارد
308F

4(. 

                                           
 همانجا. -)1(
 .140الحالل والحرام في اإلسالم، ص  -)2(
دوشيزة محبوب به شوهر و  ايم، پس ايشان را هر آينه ما حوران را به آفريدن نيكي آفريده«ترجمه:  -)3(

 .»همسن سال ساختيم
، 2فتاواي عالمگيري، موالنا نظام و جماعتي از علماي هند، (پشاور، پاكستان، نوراني) بدون تاريخ، ج  -)4(

 .55ص 
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هاي آموزنده كه موجب سرور و شادي  سازي ها و صحنه بر مبناي آنچه گفتيم تمثيل
ني يمسلمانان گردد، به شرط اين كه به صورت دائمي درنيايد و شخص را از انجام واجبات د

سازي ها نبايد  صحنه ها و باز ندارد، روا و مباح است، اما بايد دانست كه با اين تمثيل
شخصيت و ناموس ديگران مورد شوخي و تمسخر قرار گيرد، زيرا اين كار گناه بزرگ 

ا﴿ فرمايد: شود، خداوند در قرآنكريم مي محسوب مي َۡ َّ
َ
� ٰ َِ َ ٱ ََ ُۡ قَۡنمٞ ِنِ   َّ ْ َ� �َۡسَخ َُنا َءاَن

 ٓ ۡم َمَ� َُِسا ُۡ َۡ � ِنِ ْ َخۡ�ٗ ننُنا ُُ ََ َ
َ
ٰ أ ََ ّ ۖ قَۡن�  َع ُۡ َۡ � ِنِ ّ  َخۡ�ٗ ُُ ََ َ

َ
ٰ أ ََ  ﴾ءٞ ِنِ  َُِِسآء  َع

 .)309F1(]11احلجرات: [
آوردن افراد حاضر در  عالوه برآن بايد مقصود افراد اجراكنندة صحنه تمثيلي فقط به خنده

محضر نباشد، بلكه مقصود اخالقي هم در آن نهفته باشد، و نيز بايد از سخنان نادرست و 
گردد بپرهيزد. پيامبر  گان مي آوردن شنونده ن آبروي گويندگان و به خندهدروغ كه باعث رفت

ى َو�ٌْل «در اين باره فرمودند:  اسالم ن
َّ
ن يين  ُرَّدُث  ِ َدن

ْ
َك  بناْ ُْضحن َقْومَ  بنهن  لن

ْ
ُب  لل ُ  َو�ٌْل  َ�يَْكذن

َ
 ل

ُ  َو�ٌْل 
َ
 .)310F2(»ل

ته باشد، با اين فرمايش ما را شندا ا دربرريي  كه فايدهو نيز در بارة كارهاي غير مطلوب 

َنيهن «دارند:  ذر ميبرح  َ�ْع
َ
ا َ ََ رْءن تَْرُكُه  ََ

ْ ْن ُحْسنن ِْسَالمن لِ  .)311F3(»َن

 حكم سينما و تلويزيون از ديدگاه فقه اسالمي
باشـند و   ها از ابزار و آالت تبليغ و تعليم مـي  سينما و تلويزيون مانند ساير پخش و نشر فيلم

 آالت و اسباب است. حكم آن مانند ساير

                                           
كننده  اي مؤمنان گروهي، گروهي ديگر را مسخره نكند، شايد كه آن گروه از گروه مسخره«ترجمه:  -)1(

 .»ن بر زنان ديگر نيز تمسخر نكنند، شايد كه اين زنان از زنان مسخره كننده بهتر باشندبهتر باشند، و زنا
گويد،  آورد تا ديگران را بدان بخنداند پس دروغ مي واي باد براي آن كسي كه سخني را بر زبان مي« -)2(

 .55، ص 2ترمذي، ج  »واي باد او را، واي باد او را
 همانجا. »هاي خوبي مسلماني شخص است از نشانه نمودن امور غير مطلوب ترك« -)3(
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تـوان از آن در   تواند در راه خير و به طريق درست به كار افتـد و هـم مـي    يي مي هر وسيله
هـا   آن و نـه بـد، و اگـر از   انـد   ها به ذات خود نه خـوب  هاي شر و فساد استفاده كرد. وسيله راه

يـل اسـتخدام   ها و رذا و اگر در امور زشت و تبليغ مفسدهاند  استفادة خير صورت گيرد خوب
 باشند. شود بد و حرام مي

ما و تلويزيـون را از جملـة ابـزار و وسـايل     ندانشمندان معاصر ما دكتر يوسف قرضاوي سي
نادرست نباشد روا شمرده اسـت  هاي  كنندة فيلم تبليغاتي دانسته و آن را در صورتي كه پخش

 پردازيم: يالً به بيان آن ميكه ذ
سايل خالف اخالق و امور گناه و حرام كه مخالف عقايد و نتيجة آن از م مالف: اصل فيل

 ا تحريـك كه غرايز جنسـي ر هاي  و شعاير ديني و اسالمي است خالي باشد، بدين اساس فيلم
و انـد   تبليغ افكـار نادرسـت و انحرافـي    نمايد و يا در صدد گناه تشويق مي نموده و انسان را به

و هيچ مسلماني حـق نـدارد همچـو    اند  كنند حرام ييد و ترويج ميعقايد باطل و نادرست را تأ
(ها نمايش داده شود فيلمي را تماشا نمايد و به سينمايي برود كه اينگونه فيلم

312F

1(. 
بر ترك و تضييع نمازها و كارهاي  ،ب: نبايد رفتن به سينما و انجام كارهاي آن باعث

ك فيلم سينمايي يا ديدن مني حق ندارد به خاطر ديدن يديني و امور زندگاني گردد، هيچ مؤ
(فيلم تلويزيون يكي از نمازهايش را ترك نمايد

313F

. قرآنكريم به كساني كه از نماز خويش )2

َۡلٞ ﴿ دهد كه اندازند هشدار مي روزند و آن را به تأخير مي غفلت مي َِ َ ٱ ٤ِلِۡنُمَصنَِِ�  فََن َّ 
 ََ ن َُ ِۡۡم َسا ِ َ�ت ََ ۡم َع   سهو در آية متبركه بنا به چه مراد از چنان. )314F3(]5-4املاعون: [ ﴾٥َُ

 يي كه وقت بگذرد. مفسرين تأخير نماز است به اندازهقول 
اعث تحريك ب ج: نبايد زن و مرد بيگانه در سينما باهم تماس و اختالطي برقرار نمايند تا

هاي  غرايز جنسي فراهم آيد و راهي به سوي فساد و فتنه باز گردد، بويژه كه تماشاي فيلم

                                           
 .156الحالل والحرام في اإلسالم، ص  -)1(
 .157همان اثر، ص  -)2(
 .4سورة ماعون، آية  -)3(
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ن مرد نمود گرفتن و لمس در رابطه به تماس گيرد، پيامبر ما به جز در تاريك انجام نميسين
اگر بر سر يكي از شما سوزني از آهن بكوبند بهتر از آن است كه «فرمايند:  با زن بيگانه مي

 .)315F1(»را كه برايش حالل نيست لمس نمايديي  زن بيگانه

                                           
الحالل والحرام  »ل لل َ لَرَة يَس ََ َن ل خ� حديد َن بَخيط َحد�َ رَس ف يطعن ألَ« -)1(

 و طبراني. ، به روايت از بيهقي157في اإلسالم، ص 
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 (پاكستان، كراچي: قديمي كتابخانه) بدون تاريخ.
سالمي) االر المختار، (بيروت: احيأ تارث ابن عابدين، محمد امين. رد المحتار علي الد -3

 بدون تاريخ.
 هـ ق. 1312ن، الهور: نشر محمديه) افندي، محمد. طريقة محمديه. (پاكستا -4
سرهندي. مكتوبات امام رباني (پاكستان، امرتسر: طبـع   امام رباني، احمد بن عبداألحد -5

 مجددي) بدون تاريخ.
 بخاري، محمد بن اسماعيل صحيح البخاري، (پاكستان، ديوبند: رحيميه) بدون تاريخ. -6
 الكبري) بدون تاريخ. يةالتجار مكتبةبغوي، حسين بن مسعود. تفسير بغوي. (مصر:  -7
هـ  1414معاني. (پاكستان، كويته: فيضي كتابخانه) فتازاني، مسعود بن عمر، مختصر الت -8

 ق.
 تاريخ. ن، جامع الترمذي (دهلي: رشيديه) بدوةترمذي، محمد بن عيسي بن سور -9

 .1414حنيفيه)  مكتبةجمال الدين، ابن حاجب، كافيه. (پاكستان، كويته:  -10
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 تاريخ.

الكبـري)   يـة التجـار  مكتبـة خازن، علي بن محمد بن ابراهيم، تفسير الخازن، (مصـر:   -12
 بدون تاريخ.
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