
»هنر فقه«   
نات مورديدر دو نگاه جامع و تعي   

    01/10/94 تاريخ تأييد:  01/08/94 تاريخ دريافت:
  * ابوالقاسم عليدوست   ____________________________________________________________ 

  چكيده
هاي مهم در زندگي بشر است كه احكام آن  بايد در دانش فقه به  مسئلة هنر از پديده

را به تصـوير  توان موضوع هنر  صورت منضبط استنباط شود. در فقه به دو صورت مي
كشيد: گاه با نگاهي جامع و فارغ از تعينات هنري و گاه با نگـاه و تمركـز بـر مـوارد     
خاص. در نگاه جامع، آنچه مهم است، اسـتخراج اصـل اولـي ايـن پديـده اسـت. بـر        
اساس اَسناد شرعي، حكـم اولـي آن اسـتحباب اسـت؛ پـس از تحليـل و بررسـي آن        

شـود جهـت    اشـكال واقـع شـده، روشـن مـي      دسته از مصاديق هنر كه در فقـه مـورد  
اشكال، عناويني غير از عنوان هنر است و اين عناوين گاه با هنر مقارن  و گاه مفـارق  

   با آن است.
    سازي، نقاشي، شعر، غنا، موسيقي. فقه، هنر، تعينات هنري، مجسمه :واژگان كليدي

                                                      
 .ياسالم ةشيپژوهشگاه فرهنگ و اند اريدانشاستاد دروس خارج حوزة علميه و * 
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  مقدمه
فقـه  «و » فقه قصاص«كه در  نانچ ؛دشو ميهنر از نظر شرعي بررسي  ةدر اين مقاله پديد

نيز نگاه » فقه هنر«شود، در  قصاص و معامالت بيان مي ةنگاه شريعت به پديد» معامالت
س ، شـريعت و شـارع مقـد   مرجع اصـلي » فقه هنر«شود. در  شريعت به هنر بررسي مي

مِ نگـاه شـرع و   صحبت شود، فقط به دليل فه نيزاست. اگر در آن از فقها و متون فقهي 
حقيقـت  هي به عنوان يك اصـل توجـه شـود. در   كه به فقها و متون فقشارع است؛ نه اين

 بايـد بـر    دليـل بحـث   رو  همـين ؛ از كاربست متون فقهي و ديدگاه فقيهان، ابزاري است
ت، اجماع و عقل انجام شود؛ نه اينكه منبعي خلق ، يعني قرآن، سناساس اسناد چهارگانه

  د.يا حذف شو
از  ؛ه بسيار دشـوار اسـت  ـ مديريت ادل  نات هنريـ به دليل كثرت تعي  هنر ةدر پديد

سـويي   هم ،اي موارد در اسناد است و از سوي ديگر در پاره فراوانيك سو اسناد شرعي 
دهـد كـه    هنگامي خـود را نشـان مـي    ،هنر فقه ةوجود ندارد. ضرورت پرداخت به مسئل

جـامع بـودن   ها بيندازيم. نقصان و غير حبهمصاو   ها ، سخنرانيها هها، مقال نگاهي به كتاب
بر اين موضوع است و پيچيدگي خـاص ايـن پديـده،     اندكها گوياي تمركز  نگاه برخي

ها مانند نصوص مبين، مقاصد در نظر گرفته  طلبد؛ بسياري از ظرفيت مباحث فراواني مي
. برخـي بـا   ها كنار گذاشته شده اسـت  هايي قابل نقد، اين ظرفيت نشده و گاهي به دليل

انگاري بعضي از مصاديق هنري مورد بحث، آن را بـه عـرف و يـك نيـاز       واره ضرورت
كه بدون توجـه بـه   ؛ مانند اينجواز نمايند ةكنند تا بدين وسيله استفاد معمولي تبديل مي

سازي يك ضرورت است. برخي ديگـر   غنا، موسيقي و مجسمه :اسناد شرعي گفته شود
و چنـين   دهنـد  مـي فتـاواي تنزيهـي قـرار     ةخود را در هيمن ،هاي ناموجه اساس نگاه بر
چند اين رويـه غالـب   ؛ هرترند انگارند كه هر چه بيشتر مخالفت كنند، به دين نزديك مي

  شوند.  مينه، دچار اين هيمنه ه بر قلايستاد منضبط و فقهاي نيست
دوري جامع و  نگاهي صحيح، منضبط و ةغرض اصلي اين مقاله توجه دادن به مسئل

 ةاست؛ زيرا نگرش فقيـه بايـد در همـ   » فقه هنر«هاي  در بحث مانعاز نگاه ناقص و غير
  جامع افراد و مانع اغيار باشد.  ،لئمسا
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  »  فقه« و »هنر«هاي  شناسي واژه مفهوم. 1

  . هنر1ـ1

، 5، ج2535 هنر در لغت به علـم، معرفـت، دانـش، فضـل، فضـيلت و كمـال (نفيسـي،       
 معنـا ) 23567ص ،15، ج1377كياست، فراست و زيركي (دهخدا،  ، همچنين)3974ص

  شده است. 
 معين فاصله دارند.» فقه هنر«شده تا حدودي با معناي مورد نظر ما براي تفسير  معاني گفته

 )5208، ص4، ج1360معـين، (» طريقة اجراي امري طبق قوانين و قواعد«با معنا كردن هنر به 
  از معناي مورد نظر فاصله دارد.شود؛ اما باز هم  تر مي ديكاي به مقصود ما نز تا اندازه

يـا توليـد غيرعـادي     در دوران معاصر، مقصود از هنر، خَلقي بهتر از عادت و عـرف 
بنابراين  .ق، مطبوع و زيبا تعبير كردتوان از آن به خلق فائق، خلق موف چنين مياست؛ هم

در صورتي هنر خواهد بود كه اين توليد فراتر  ،ي معمولي ا اشي عادي يا ساخت كوزهنق
عصـر  «اشـي  ، نقصـحيفة سـجاديه  ، البالغـه  نهـج رو متن  اين؛ ازاز عادت و رويه باشد

توان از  و حتي اختراعات صنعتي را مي جناب حافظ، اشعار استاد فرشچياناثر » عاشورا
د. گـاه هنـر بـا    هايي فراتر از عـادت هسـتن   ها خلقمصاديق هنر برشمرد؛ چراكه تمام اين

شود كه با روح و روان انسان در ارتباط اسـت؛ در   جايي استفاده مي حفظ همين معنا در
امـا   ؛فيزيك، هنر نخواهد بـود ـ   اوري در علوم تجربي يا رياضيو فن اين صورت ابتكار

  همين نوآوري اگر در علوم انساني باشد، هنر است.
خـي مصـاديق هنـر    انـد در بر تو عنصر خيال نيز از ديگـر عناصـري اسـت كـه مـي     

نتيجه هنـر  ؛ درشكلي از ظهور هنر است نيز واقع بهره بردن از خيالآفرين باشد. در نقش
مطبـوع و  به معناي خلق فائق، فوق عادت و عرف بوده و بيشترين كاربست آن در امور 

ره از اين تعريف به عنوان اصل اولي به ـ  در بيان موقعيت فقهي هنرـ ست؛ در ادامه  زيبا
   *.خواهيم برد

                                                      
د دارد و آن اينكه آيا بر  پديدة  فوق عادت ولي فاسد، هنر صـدق  شناسي واژة هنر، از جهتي ابهام وجو در معنا *

هاي هاليوودي كه صالح نيستند؛ اما اثري از عادت باالترنـد و بـه دليـل بـاالتر بـودن از       كند؛ مانند بيشتر فيلم مي
  كنند. مرحلة عادي، مخاطب را جذب مي
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  فقه. 1ـ2

  رود: در دوران معاصر معموالً در سه معنا به كار مي »فقه«
  است.  *شريعتدر دانش كاشف  »فقه«ل، استعمال كاربست او
است كه حاصـل تـالش فقيـه     يهاي در مجموعه گزاره »فقه«م، استعمال كاربست دو

  آن است.  دربردارندة  است و متون فقهي
 (عليدوسـت، اجتهـاد اسـت   و  در عمليـات اسـتنباط    »فقه« استعمالكاربست سوم، 

، چنـد بـه اعتبـاري   ؛ هرتر اسـت  فقه در اين مقاله به معناي سوم نزديك. )66، ص1390
اسـتنباط نگـاه    ،هنـر  اين مـراد از فقـه  كاربرد آن در دو معناي اول نيز ممكن است. بنابر

  هنر است. ةهنجاري و دستوري دين (شريعت) به پديد

  . دو تصوير از هنر در استنباط2
حقيقـت، فـارغ از تعينـات خـارجي در نظـر      يـك  هنر را گـاه بـه عنـوان    » فقه هنر«در 
بلكـه در جهـان    ؛نخواهد بـود خاص از هنر، مورد نظر گيريم؛ در اين صورت قالبي  مي

 در مـورد آن  هـاي فقهـي   تحليـل  وجـود دارد كـه  تكوين، خلقي از خداوند، به نام هنر 
مصاديق خـاص هنـري رفـت؛ بـه     گيرد و در اين نگاه جامع نبايد به سمت  صورت مي
 ؛غنا يا موسـيقي رفـت   خاص هاي ت براي بيان حكم هنر نبايد به سراغ روايتهمين عل

درمقابل، گاه گويند، بهره گرفت.  بلكه بايد از آيات يا رواياتي كه از  اصل هنر سخن مي
سـازي، غنـا و موسـيقي تمركـز      ، مجسـمه اشـي بر تعيني خاص از هنر مانند معماري، نق

  كند. در اين تعين هنري پژوهش مي شود و فقيه مي
تـرين   مهـم  ـ  آن هم فارغ از تعينـي خـاص  بحث پديدة هنر در مرحلة استنباط ـ   در
 كه ممكن است در مواضعي به صورت مشـخص ؛ چراتأسيس اصل مرجع است ،مسئله

                                                      
شود، مقصود بخشِ هنجاري و دستوري دين  برده مينيز بايد گفت وقتي اين واژه به كار » شريعت«  دربارة واژة *

) كه در برخي تعبيرها به معنـاي شـريعت بـه معنـاي اخـص آمـده اسـت        66، ص1390است (رك: عليدوست،
  ).442، ص4ق، ج1404فارس،  (ابن
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، در اين صـورت بـا مراجعـه بـه     نيابيم بر منع يا جواز ـ به صورت عام يا خاص ـ   دليل
  رف كرد.توان مشكل را برط ، مياصل در مسئله

  شناسي هنر در نگاه جامع حكم. 3
  پردازيم: به بررسي اسناد مي ،براي كشف حكم شرعي هنرِ فارغ از تعينات

  . قرآن كريم1-3

 حرَّم منْ قُلْ(عراف أ ةسور 32ممكن است سخن از آية  قرآن كريمدر مقام استدالل به 
ذينَ  هي الرِّزقِ قُلْ منَ الطَّيبات و لعباده أَخْرَج الَّتي اللَّه ينَةَزِ ي  آمنُـوا  للـَّ يـا  فـنْيا  ةِالْحالـد 
كه اين آيه  راجع به اصل هنـر فـارغ از تعينـات اسـت و      ) گفته شودمةالْقيا يوم لصةًخا
زيرا  اطالق عبارت  ؛شارع مقدس را كشف كرد ديدگاه توان از آن حكم اولي هنر از مي

باشد.  و ... نگارگريفرا گيرد و شامل زينت صوت، خط، تواند هنر را نيز  مي» اللَّه ينَةَزِ«
توان از ايـن آيـه داشـت، حكـم  بـه       مي كه برداشتي كه كمترين اين ديدگاه بر آن است

  اباحه به عنوان اصل اولي در هنر است. 

  بررسينقد و 
اشـاره دارد؛ ولـي از آن اسـتحباب يـا     نفي تحريم به  مورد استدالل ةآيهرچند : نخست

كـه در اسـناد    حـالي اسـت    ايـن در  شـود و  هاي هنري استفاده نمي وجوب ايجاد پديده
  هستيم كه در ادامه خواهد آمد.  رو روبهاباحه افادة ادله با مفادي فراتر از  با شرعي

 ،هنـر كـه   درحـالي  ؛هاي طبيعت اسـت  ناظر به زيبايي ،در آيه» اهللا ينةز« دوم: عبارت
 آن نقـش دارد.  آفـرينش زيبايي است كه بشر در  اي از گونه بلكه ؛زيبايي طبيعت نيست

  تكلف دارد. شود، مي  به آنچه هنر ناميده» اللَّه ينَةَزِ« ةتوسعرو  ازاين
هر نوع از زينـت  » اهللا ينةز«توان بر اين نقد خرده گرفت و گفت: اطالق  البته مي
شده به توان بشر نيـز بـه خداونـد متعـال      هاي ساخته شود؛ چراكه زينت را شامل مي

  منسوب است.
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  . روايات2-3

زيـرا از   شـود؛  استفاده كرد كه حكم هنر از استحباب آغاز مـي  توان از روايات متعدد مي
 ،ق1407، كلينى /15 ، ص2 ج ،ق1415(الحويزي،   امير مؤمنان علي،  6پيامبر خاتم

ـ ج ىعـالَ تَ اهللاَ نَّا«چنين روايت شده اسـت:    ) و از امام صادق13، ص7ج ـ ي لٌميِ حب 
و زيبـايي و ديـدن ايـن     (خداوند زيباسـت » بدهع لىع هتعمنرَأثَ رىي أن بحيو المالجِ

   ).438 ، ص6ج ،ق1407،  كلينى() نعمت خود در بنده را دوست دارد
؛ را دوسـت دارد  ي زيباشود يا صورت اي در طبيعت خشنود مي از زيبايي پديدهانسان 

سخن از ديده شدن اين زيبايي در بندگان است. بنده  اين خلـق را   ،در اين روايت ولي
اگر كسي ـ  بر اساس اين روايت   براي نمونه ـ  ؛تا نعمت و جمال آشكار شود كندابراز 

. ايـن  كنديا اگر صداي زيبايي دارد، آن را اجرا  كندذوق شعري خوبي دارد، آن را ابراز 
 اساس حكـم فقهـي هنـر بـر     اين نياز است. بر روايات به دليل تعدد، از بررسي سندي بي

شود. اين استحباب ممكـن اسـت تـا مـرز      مي آغازشده از  استحباب  اساس تعريف بيان
  . پيش برودوجوب 

شـود و تـا    مـي  آغـاز عيت از اسـتحباب  در نگاه فقهي، هنر به عنوان يك واقبنابراين 
نيـز  هـاي غيرمتعـارف و فاسـد     البته اگر تعريف هنر را بـه پديـده   د.ياب ميوجوب ادامه 

، وقـت پـذيرش عنـوان واجـب و حـرام     هنـر در  رسـد.   مي بكشانيم، به مرز حرمت نيز
ـ يا واسطه در عروض  هنر (با توجه به منطق) عناوين ثانوي ؛دياب ميهاي ثانوي  عنوان ر ب

؛ با اين توضيح كه هرگاه فرض را بر اين نهيم كـه هنـر بـا    هنر است يا واسطه در ثبوت
كه بتوان عنوان ثانوي را به طـور حقيقـي و    اي گونه عنوان ثانوي متحدالمصداق است؛ به

واقعي بر هنر منطبق كرد، در اين صورت عنـوان ثـانوي واسـطه در ثبـوت وجـوب يـا       
اي ميان عنوان ثانوي و هنر برقـرار نباشـد؛    چنين رابطهگاه  حرمت بر هنر است؛ ولي هر

بلكه رابطه به نحو مقارنه و مالزمه باشد، تعلق عنوان ثانوي واسطه در عروض وجـوب  
ن بـزرگ اسـالمي   موردي كه هنر براي ايجاد يـك تمـد   در و حرمت بر هنر است؛ مثالً

مـدن بـزرگ   ـ ممكن است فقط به وجـوب ايجـاد ت    در فرض مذكورـ   شود واجب مي
. در ايـن  نـه خـود هنـر    ،شـود  ن واجب ميداشته باشيم؛ درواقع ايجاد تمد باور اسالمي

  شود.   ، عنوان ثانوي واسطه در عروض ميناچار صورت به
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  . اسالم و هنر3-3

اخالق نبوي يكي از مصـاديق آن اسـت و اسـالم بـا      اسالم از هنر آغاز شده است؛ زيرا
 وزيرا يك خلق خارق عادت  ؛هنر است 6مبر اسالمپيااخالق نبوي آغاز شد. اخالق 

 قلمـداد عرفي و به غايت زيبا و مطبوع است. در اين صورت اخالق، هنـر  اي غير هپديد
رود كه بـه هنگـام سـالمتي، خاكروبـه بـر سـر او        شود. حضرت به عيادت فردي مي مي
آغـاز   اسالم است؛ پس اسالم از هنر  آغازاخالق نبوي  .اين عيادت هنر است ؛ريخت مي

 ،بيـت  م هنر قرآن در بخش نثر است. اخـالق اهـل  شده است. قرآن هنر است و تجس
  نيز هنر است.  صحيفهو  البالغه نهج

: نويسـد  چنان به شگفتي آمـده كـه مـي    البالغه نهج 221 از خطبة الحديد معتزلي ابن ابي
» شناسـان سـجده كننـد    همة شاعران و سخنتنها در برابر همين يك خط سزاوار است كه «
افكند، بهتـرين   . اين اثر كه گوهرشناسان را به سجده در مي)153 ، ص11 ، ج1385معتزلي، (

تأثير و جاذبة ايـن  «: نويسد مي 109 شاخص براي هنري بودن آن است. همو در ذيل خطبة
كند،  تمام قدرت نفي ميدين ملحد كه معاد را با  خطبه چنان است كه اگر آن را بر انسان بي

بـرد،  ارادة او را در هـم    شكند، دلش را در وحشت فرو مي بخوانند، مقاومتش را در هم مي
  .)202ص ،7همان، ج(» افكند اي در بنيان اعتقادات او مي شكند و زلزله مي

نثـر   بـه دليـل برخـورداري از   ...  عشـر و خمسةدعاي كميل، مناجات شعبانيه، دعاي 
 هـايي  اثرهـا، پديـده    ايـن  رو اينروند؛ از به شمار مي هنري يفاخر و محتواي فخيم، اثر

پسـند بـدان   جو و طبع هنر و تمامي بشر با فطرت حقيقت اند»لالنسان«اما ، »االسالم من«
نگـاه   كـم  دسـت طـرف نيسـت؛ بلكـه     بـي ي كنند.  نگاه اسالم به اين هنرها، نگاه رو مي

را واجـب    آن ،اگر عنـاوين ثـانوي   البالغه نهج آفرينشديگر در  انبيبه  ؛استحباب است
گونه كه نمـاز شـب اميـر     ؛ همانخواهد شد اثباتيقين حكم استحباب براي آن  نكند، به

  است. مستحب نامؤمن

  تعيين موضع فقه در نگاه به تعينات موردي. 4
تعيـين موضـع فقـه در     پردازيم و از مي به نوع دوم از نگاه به موضوع هنر بخشدر اين 
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 ايـن مسـئله را نيـز بـه دو صـورت      .سخن به ميان خواهيم آورد نگاه به تعينات موردي
  گيريم. ثانوي پي مي و عنوان اولي 

ممكـن   كـرد. بررسي  »محتوا«و  »ارائه«در دو بخش توان  نثر به عنوان يك هنر را مي
هر دو، فاخر و فخـيم. در   فخيم باشد يا در ،فاخر و  فقط در محتوا ه،است فقط در ارائ

كنـيم. همچنـين اسـت     فاخر را در عبارت و فخيم را در محتوا استفاده مـي  ،اين نوشتار
سـازي،   اشـي، معمـاري، مجسـمه   گـويي، نقـالي، حكـاكي، خـط، نق     ، قصـه  هشعر، خطاب

 *خـواني، تعزيـه، اخـالق و رفتـار،     آواز برابـر خواني، موسيقي به معناي نواختن در  آواز
 ةآنهـا از عهـد   ةيع، بازي، فيلم، سينما، تئاتر و چيزهاي ديگر كـه شـمردن همـ   ابتكار بد

  خارج است. نوشتار حاضر
؛ بحث بوده است به طور متداول محل فقهپنج مصداق است كه در  از مصاديق هنر، 

ها در  الشسازي، غنا و موسيقي. بيشترين چ اشي، مجسمهاند از شعر، نق اين موارد عبارت
اي بـراي   خـود مسـئله   ،كه بررسي هر يك از اين مصـاديق  آنجااست. از همين پنج مورد
خـارج از   ،آيـد، پرداخـت مفصـل بـه هريـك      هاي مستقل به شمار مـي  مقاله و پژوهش

هنـر بـر    ةآوردن نظـر فقـه دربـار    دسـت  اساس براي به اين؛ برهاي پژوهش  است بايسته
  ةواقـع مسـئل  و در خطوط اصلي فقهي در پژوهش ايـن مصـاديق درنـگ خـواهيم كـرد     

هنـري ايـن مصـاديق     لحاظ به م فقهي حرمت ميان، آن است كه آيا حك ي دراينپژوهش
تـك ادلـه و طـي كـردن      گيري تك؛ وگرنه پيها تعلق گرفته يا از جهاتي ديگر است بدان
هاي مبسـوط و متمركـز بـر ايـن مصـاديق       را بايد در پژوهشگونه  بدين يند استنباطافر

  جستجو كرد. 

  شعر. 1-4

 ظهـور رسـيده اسـت و    ةايجـابي و سـلبي بـه منصـ     فقهي  دو انديشة در موضوع شعر، 
  برده است.خود بهره  نظر موردانديشة  ثباتاهر ديدگاه از نصوص ديني براي  صاحب

                                                      
 بر اساس معناي هنر به خلق فائق. *
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  . شعر و شاعري در قرآن كريم1-1-4
  رو چهـار بـا  ) 224(شعرا:  »شعرا« ة، يك بار واژ)69(يس:  »شعر« ةواژ ريك با قرآندر 
. قـرآن هـيچ   ) آمـده اسـت  41/ الحاقـه:  30/ طـور:   36/ صـافات:  5(انبيا: » شاعر« ةكلم

موضع سلبي » شعرا«و » شعر« واژگاناما در كاربست  ؛موضعي در اين چهار مرتبه ندارد
 ةشايسـت  شعر ياد نداديم و ،پيامبر) (به 69 (يس:» لَه  ينْبغي ما و الشِّعرَ علَّمناه ما و« ؛دارد
 أَلَـم  *الْغَاوونَ يتَّبِعهم الشُّعرَاء و«گويد:  چنين در ارتباط با شعرا مي). همنيست نيز پيامبر

هـاي   رو دنبالـه بر اساس مفاد اين آيه، )؛ 225 ـ 224 (شعرا:» يهِيمونَ واد كُلِّ في أَنَّهم تَرَ
شود خـود   جا معلوم مياز اين گمراه هستند. اند، ؛ كساني كه اغوا شدهاند مراهانگ شاعران

  ند.  ا شاعران نيز گمراه

  . شعر و شاعري در روايات2-1-4
بـه   براي نمونه حضرت امير ؛شعر و شاعري داريموايي نيز احاديثي دربارة در منابع ر

اك  نَوف يا«فرمايند:  يكي از اصحاب خود مي اراً  تَكُـونَ  أَنْ إِيـ  عـاملى، » (شَـاعراً  أَو عشـَّ
بگيـري   ماليات هاي ظلم كه از مردم براي حكومت) بترس از اين315 ، ص17، جق1409

 ابـن / 405ص ،7ج همـان، در اين زمينه داريـم (  نيزهاي ديگري  روايت يا شاعر باشي).
  ).423 ، ص1، جق1413 همو، /385ص، ق 1403بابويه، 

كه در مورد شـعر، زبـان    داريم و امامان معصوم 6پيامبرروايات فراواني نيز از 
و  403 ، ص7، جق1409 / عـاملى،  358 ، ص2، ج1371 برقـى، ( انـد  به سـتايش گشـوده  

ــروف از   در .)579 ، ص14ج ــامبرضــمن حــديث مع ــعرَ ( 6پي ــنَ الشِّ نَّ مــةِا كملَح( 
 يتَّبِعهم الشُّعرَاء و« ةكه آي زماني :نقل شده استچنين )، 379، ص4، جق1413بابويه، ابن(

گفتند: مـا شـاعر     با گريهو  ندآمد 6رسول خدانزد  برخي شاعران ،نازل شد» الْغَاوونَ
 إِلَّـا «از آيـه را نخوانديـد    پسهستيم و اين آيه نازل شده است. حضرت فرمودند: مگر 

  ).227 شعرا:» ( كَثيرًا اللَّه وذَكَرُوا الصّالحات وعملُوا آمنُوا الَّذينَ
 امـام حسـين  آمده است كه اگر كسـي بيـت شـعري دربـارة     روايات در برخي از 

/  105، ص 1356قولويـه،   ابـن شـود (  بهشت بر او واجب مـي  ،يا بگرياند بگريدبسرايد، 
 .آمدنـد  مـي  امـام رضـا  خدمت  . شاعراني مانند دعبل)576، ص14، جق1409 عاملى،
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گفت مـن بـراي پـول شـعر      دعبل و ددنصد دينار به او داپس از خواندن شعر، ششامام 
 ، ص 2، ج1378 ابـن بابويـه،  شود حضرت پيراهن خود را به من بدهند ( نگفتم، اگر مي

263- 264 .(  
، كلينـي برخي بزرگان بر اهتمام به شعر اسـت. بزرگـاني ماننـد     ةديگر سير سوياز 
 ميـرزاي د مجـدد  ، كتاب شعر دارنـد. سـي  اشيو مفسر معروف عي مرتضي سيد، صدوق
 بوسـد (امينـي،   ، دست ايـن شـاعر را مـي   سيد حيدر حلي سرودنشعر  هنگام، شيرازي

  ).  23 - 24ص ،2ج ،1416

  متعارض ة. تحليل و بررسي ادل3-1-4
دسته،  پردازيم تا روشن شود تعارض دو مي ةدر ادامه به تحليل و بررسي دو دسته از ادل

توان جمـع داللـي    مياز ادلة بدوي است يا مستقر. در صورت اول، ادله هر دو گروه را 
محتواي  ،برخي اشعارگمان  كرد و نيازمند كنار گذاشتن هيچ يك از دو طرف نيستيم. بي

  گويد: وقتي كسي مي ؛زا دارند هاي آسيب يا ايهام نكوهيده
 حاجب اگر معاملة حشر با علي است

  

 خواهي گناه كنبچه تو هرمن ضامنم،  
  ج

گويند شعر خوبي گفتي؛  آيند و به او مي مي حاجبمعروف است كه حضرت به خواب 
رو  ؛ ازايـن »شرم از رخ علي كن و كمتر گناه كـن «ولي مصراع دوم آن را عوض كن و بگو: 

كننده است؛ ولي شعر دوم، مطلـوب اسـت.    توان گفت شعر نخست، شعر فاسد و گمراه مي
  : ابوسعيد ابوالخيرگاهي در شعر، مغالطة معرفتي وجود دارد؛ مانند اين سروده منسوب به 

 گفتي كه تو را عذاب خـواهم فرمـود
 هرجا كـه تـويي عـذاب هرگـز نبـود     

  

 من در عجم كه در كجا خواهـد بـود   
كجـا خواهـد بـود     ،كه تو نيستيآنجا 

  ج

  چنين آمده است: قاآني شيرازييا در شعر ديگر منسوب به 
 يگنـاه اندر خـور عفـو تـو نكـرديم        شرمنده از آنيم در روز مكافات

  ج

 درونمايـة توان با تفكيك  ها مغالطه باشد. پاسخ اين پرسش كه آيا مياينممكن است 
 از ديگـر منـابع اسـتنباط    ياي در آيه يا سند نيازمند قرينه، يا خير زدودتعارض را  ،شعر

  گيريم. مي اين مهم را در ادامه پي  است.
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انـد: منظـور از شـعرا،     فرمـوده در برخـي از روايـات    امامان معصومدر مورد آيه، 
و  دهنـد  مـي كـه ديـن خـدا را تغييـر      انـد  بلكه كساني ؛گويند نيستند كه شعر مي كساني
ذينَ  في نَزَلَت« ؛زنند هاي ناحساب مي حرف رُوا  الـَّ يـنَ  غَيـد  ه ، 2، جق1404 (قمـي، » اللـَّ
 شَاعراً يتُمرأَ هلْ«فرمايند:  ميسپس حضرت  ).132ص ،27، جق1409/  عاملي، 125ص
ه  قَطُّ تَبِعـ  د گويـد:   از آن مـي  پـس چـون   ؛)125، ص2، جق1404 (قمـي، » أَحـ» مهتَّـبِعي 

فرمايند: مگر شما چند شاعر داريد كه  حضرت بسيار دقيق استدالل كرده و مي .»الْغَاوونَ
ولـي   ؛صله دهند به آنانكنند و  شاعران را بسيار ستايشپيرو داشته باشند؟ ممكن است 

هـا  فرماينـد: اين  شته باشند. حضرت مـي ها رهبر يك جريان اجتماعي نبودند تا پيرو دااين
  د. نافت ها راه ميسپس گروهي در پي آنكنند و  كه دين خدا را منحرف مي اند كساني

گويي باشـد.   يا حتي قصهشده در روايت، ممكن است در قالب شعر، نثر انحراف ياد
ز ، مـردم را از ديـن خـدا بـا     گويـد برخـي بـا نقـل آن     ها مـي  هبه اين قصاشاره قرآن با 

توانـد   نمـي  -هـو شـعر   شعر بما -شده ه به مطالب بيانداشتند. روشن است كه با توج مي
  بستگي دارد.  بلكه به محتوا ؛مردود باشد

شود و احتمال دارد خاصيت يك مكان  ضيق گستره فهميده مي نيزدر برخي از اسناد 
سرايي باشد؛ مانند برخي روايات كه از شعرموجب اين نهي شده  خاص يا زمان خاص

يـابي نهـي    علـت  ..)169، ص10، جق1409د ( عـاملي،  دار مي بازجمعه  و روز در شب
ت محتواي نهي از شعر در زمان خاص به علتوان ادعا كرد  نمي و براي ما مقدور نيست

هرچنـد محتـوا فخـيم     ـ  در آن مقطع خاصاست زيرا ممكن  ؛شعر بوده است نكوهيدة
اي  به گونه ـتوان   آساني مي درنتيجه در نگاه فقيهانه به ؛نباشد پسنديدهسرايي  شعر ـ  باشد

  ـ ادلة ايجاب و سلب را در شعر جمع داللي كرد و به مقتضاي آن فتوا داد. 

  سازي   . نقاشي و مجسمه2-4

 باسـتان،  عهـد  از مانـده جا بــه  آثـار و  تاريخ روايات، آيات، همانند  استوار،  شواهد برابر
  تـاريخ   بـه   نزديـك  ـ  وبـيش  كـم  ـ  فـن  و  هنـر   عنوان به نقاشي و سازي مجسمه پيدايش
  .اسـت  بـشر  پيدايش
 روايـات  از بخشـي  .اسـت  پرستش هاي بت و ها تنديس شده،  مطرح  آيـات در آنچه
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 بخشي و االنوار  بحار  »توحيد«  كتاب در پرستش، ةانگيز بـه سازي مجسمه پيدايش تاريخ
  انـد. شده بازگو 6اسالم  پيامبر  درخشان و  بار پر  تاريخ بيان ضمن در

 و دارد گوناگوني هاي علت و ها انگيزه ، نقاشي و سازي مـجسمه گـسترش و پيدايش
 پرسـتش  انگيـزة  بـه  ازجمله و هـنري ، روحـي هاي ذوق و ها گرايش از گرفته سرچشمه

  .است بوده
 بـه  همـواره  نقاشـي  و سـازي  مجسـمه  دهـد،  مي نشان ها ملت تاريخ ةمطالع كه چنان
  بـه  ملـت  يك آفرينندگي و آورندگي ديپد  ةقو و تمدن ةنشان پيشرفته، هـنر يـك عـنوان
 فقـه  ديدگاه از موضوع اين حكم است بـايسته و شـايسته رو ازاين؛ است آمده مي شمار

  .شود  گذاشته  بررسي و تحقيق به اسالمي
  توان به چهار صورت طرح كرد: مي كم دستاشي مسئله را سازي و نق در مجسمه

 ةمجســمســاخت . 3 ؛روح ذيشــي موجــود غيــرا. نق2؛ روح اشــي موجــود ذي. نق1
  روح.  ذية غيرمجسمساخت  .4 ؛روح ذي

روح مورد بحث و توجـه جـدي اسـت و     ذي ةمجسمساخت  موضوعفتوا دادن در 
ها و نهادهاي مدني براي  زيرا شهرداري ؛ورد توجه استامروزه بيش از هر زمان ديگر م

  كنند. هايي درست مي مجسمه ،تكريم اشخاص
 انصـارى، دانـد (  روح را بالخـالف حـرام مـي    ذي ةسـاخت مجسـم   شيخ انصـاري  

ة روح يـا مجسـم   اشـي ذي اختالفي است؛ مـثالً نق   ) و بقية موارد183ص ،1ج ،ق1416
  روح محل اختالف است. ذيغير

اختالفي  است كه گفته شده  روح ذي ةمجسمساخت فقط  از چهار صورت، ظاهراً 
شواهدي بر اختالفي بـودن ايـن مـورد نيـز در دسـترس اسـت. ادعـاي         چند  هر ؛نيست

در  طوسـي  شـيخ عدم جستجوي كامل است. مرحوم  بيانگر شيخ انصارياز » بالخالف«
تصـوير و   البيان مجمعدر  برسيط) و مرحوم 237، ص1ج ،]تا بي[ (طوسي، تفسير تبيان

  ). 230 ، ص1، ج1372(طبرسي، دانند سازي را حرام نمي همجسم
انـد    روح  نيـز بـه حرمـت فتـوا نـداده      برخي مراجع معاصر در مورد مجسـمة ذي 

)؛ هرچند اين فقيه،  نيـز سـرانجام بـا پـذيرش نسـبت      202 ، ص2تا]، ج (تبريزي، [بي
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/ همو، 481، ص10ق، ج1427كند (همان/ همو،  احتياط مي انصاري شيخبالخالف از 
  ). 10-  9، ص 2ق، ج1426
و هـاي فقـه اسـت     ضـرورت  ازسـازي   توان ادعا كرد حرمت مجسمه مجموع نميدر
نبود، نبايد قائل به جواز را به خـالف ضـرورت    ي فقه ها كه مصداقي از ضرورت زماني

ي و آسـان  توان به حال نمي نست و درعينة شريعت دامتهم كرد و قائل به منع را در گستر
  . گذشتانگارانه از اين مسئله  ساده

اند  سازي را به زماني مربوط دانسته دال بر حرمت مجسمه هاي برخي محققان روايت
كشـاند   پرسـتي مـي   ه، آنان را به بـت پرستي انس داشتند و ساخت مجسم كه مردم با بت

  .)258، ص1، ج»ب«ق، 1409 (خميني،
سـازي از   تـرين روايـت در مجسـمه    گيـرد كـه مهـم    در حالي صـورت مـي   ااين ادع
ـ 296، ص17، جق1409اسـت (عـاملي،    مسلم از امام صادق محمدبن اسـاس   راين). ب

يا امير  6كه اگر صدور اين روايت در زمان پيامبر؛ چراتحليل فوق بسيار دشوار است
پرستي در  مردم وجود داشت، امكان طرح چنـين   ها به  بت بود كه هنوز علقه نمؤمنا

توان  كه صدور روايت در آن مقطع تاريخي نيست، نمي؛ ولي ازآنجاادعايي وجود داشت
  پرستي دانست.  را مقيد به زمان انس مردم با بت هاي زمان امام صادق روايت

اگـر   ،نمـاز هنگـام  فرماينـد: در   مـي  امامان معصومچندين روايت وجود دارد كه 
عـاملي،  / 617ص، 2، جق1371 برقى،و عكسي باشد، روي آن پارچه بيندازيد (  مجسمه

است كه شارع  اي بيانگر حساسيت ويژه حضراتاين رفتار  .)296، ص17، جق1409
پـاي خـود را    نمـازگزار اگر  :گويند ت ميمقدس به تعظيم غيرخداوند دارد. به همين عل

. تواند نماز بخوانـد  و مي آن را نابينا كند، اشكالي ندارد رار دهد، يا يك چشمروي آن ق
ـ    غيرخدا بردن تعظيم و بنـدگيِ  بينهدف از اين كار، از  ،تاسـت. در ايـن دسـته از رواي

  سخني از اشكال داشتن خلق آن نيست. 
در جـايي كـه بـه قصـد     ـ   هاي فقهي در مورد مجسمه و نقاشـي  با توجه به پژوهش

هـاي شـهر،    هـا در ميـدان   امـا نصـب مجسـمه    ؛حكـم آن حرمـت اسـت    ـ  باشد تعظيم
 ،چـه مشـكل دارد  ؛ آنبزرگداشت و نكوداشت بزرگان است. اين يادبودها اشـكال نـدارد  

  تقديس يا بندگي است. 
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ايجاد مشابهت  از نقاشي، نقاشي بر آن است كه  اگر منظور موضوعدر  شيخ انصاري
اساس  اين؛ بر)186، ص1ج ،ق1416اشكال دارد (انصاري، نقاشي باشد، با خلق خداوند 

كه قصد  اي گونه به ـ  خلق خداوند باشد همانندچيزي آفريدن اگر هدف نقاش از نقاشي، 
نقـاش  ولي اگـر   ؛اشكال دارد ـ  قرار دهد تشبيه داشته باشد و بنده را در عرض خداوند

هـاي   اشد كـه يكـي از نشـانه   قصد تشبيه نداشته باشد و فقط بر آن بدر آفرينش نقاشي، 
  ، اشكالي ندارد. كند  انگاري اهللا خدا را آيت

  . غنا و موسيقي3-4

شود. در حرمت اجمالي غنا و موسيقي   حرمت و جواز بحث مي در غنا و موسيقي نيز از 
   .فهم مرز جواز از حرمت در مسئله است ،مهم ةنكت ولي ؛بحثي نيست

  . غنا از منظر قرآن و روايات1-3-4
وجود دارد كه در روايـات بـه غنـا تفسـير شـده       بسياريدر بحث غنا و موسيقي، آيات 

  *است. غنا يعني آوازخواني همراه با ترجيع و طرب.
  آيات مورد نظر پنج آيه است بدين قرار: 

از پليـدىِ   (همانـا  )30: (حـج » الـزُّورِ  قَـولَ  واجتَنبوا الْأَوثَانِ منَ الرِّجس فَاجتَنبوا«. 1
قول زور به غنـا تفسـير شـده    در اين آيه،  بپرهيزيد).ها دورى كنيد و از گفتار باطل  بت

  ). 495، ص3ج ،ق1415/ حويزي، 131، ص7، ج1372 است (طبرسي،
رِ  اللَّــه  سبِيلِ عن ليضلَّ الْحديث لَهو يشْتَرِي من النَّاسِ ومنَ«. 2 لْـمٍ  بِغَيـع  ذَه تَّخـياو 
اند كه سخن بيهوده  كسانى ،و برخى از مردم() 6 (لقمان:» مّهِينٌ عذَاب لَهم ئكأُولَـ هزُوا

دانشى از راه خدا گمراه كنند و راه خدا را به ريشخند   را خريدارند تا [مردم را] بى هيچ
                                                      

ق، 1403اردبيلى، )29و  291، ص1جق، 1416المطرب (انصاري،  الترجيع علي المشتمل الصوت مد انه ]غناء[ *
عن الصوت المرجع فيه علي سبيل اللهو والباطل واالضالل عن الحق، سواء  ةالغناء المحرّم عبار). 336، ص12ج

 صـة خـا  بكيفيـة  وترجيعـه  مـده  هو ]غناء[ .)311، ص1تا]، ج (خويي، [بي تحقق في كالم باطل أم في كالم حق
 ).479، ص1، ج»الف«ق 1409والمالهي (خميني،  اللهو وآالت الطرب ومحافل مجالس تناسب بةمطر



 

 
 

  

»
هنر

 قه
ف

 «
 تع
ع و

جام
گاه 

دو ن
در 

ي
ات

ن
 

ورد
م

  ي

55 

غنا تفسـير  به » لهو الحديث«در اين آيه . )براى آنان عذابى خواركننده خواهد بود .گيرند
  ). 193، ص4، جق1415/ حويزي،  161، ص2ج ،ق1404شده است (قمي، 

و آنان كه گواهى ) (72 (فرقان:» كراماً مرُّوا بِاللَّغْوِ مرُّوا وإِذا الزُّور يشْهدونَ ال والَّذينَ« .3
و و چـون بـر بيهـوده     ]يا در مجالس باطل حضـور نيابنـد  [ندهند  ]باطل و به ناحق[دروغ 

در برخي از نصـوص بـه   » الزور«در اين آيه، عبارت  .)با بزرگوارى بگذرند ،ناپسند بگذرند
  ). 153، ص4ق، ج1416/ بحراني، 41، ص4ق، ج1415غنا تفسير شده است (حويزي، 

 ).ندا و آنان كه از بيهوده رويگردان( )3(مؤمنون: » معرِضُونَ اللَّغْوِ عنِ هم والَّذينَ«. 4
 /88، ص2، جق1404قمـي،  (انـد   را غنـا بيـان كـرده   » اللَّغْـوِ «برخي از مفسران مـراد از  

  .)153، ص4ج ،ق1416، بحراني/ 394 ، ص3ج ،ق1415كاشانى،
رَ  السّمع إِنَّ علْم بِه لَك سيلَ ما تَقْف وال«. 5 صـالْبو و  كُـلُّ  الْفُـؤاد  ك كـانَ  أُولئـ  نْـهع 
زيرا گوش و چشم و  ؛دنبال مكن ،و چيزى را كه بدان علم ندارى( )36 :(اسراء» مسؤُالً

از غنـا بـه   پاسخ پرسش در  امامان معصوم ب، همه مورد پرسش واقع خواهند شدقل
 ). 166، ص3ج ،ق1415/ حويزي، 292، ص2، ج1380 اند (عياشي، اين آيه اشاره كرده

  . بررسي 2-3-4
ها آمده  ي است كه ذيل اين آيهيها بحث در حرمت غنا، روايت بيشترينبا توجه به آنكه 

هـاي   توجه به روايات وارده در ذيل آيات و رعايت بايسته ،هاي مستقل نه روايت ؛است
بلكه به صـورت  مسـتقل بـه ايـن      ؛رواياتي كه در ذيل آيات نيامده و آن ضروري است

  .از جهت سند يا از حيث داللت مشكل دارند ،بحث پرداخته

  ديدگاه دوسويه در تفسير قرآن و حديث 
نَ  فَـاجتَنبواالرِّجس «زيد شحام چنين آمده اسـت از   ةدر معتبر ثَـانِ  مـوا  الْأَو بـتَناجلَ  وقَـو 

 الـرِّجس  فَقَالَ«فرمودند:  پاسخحضرت در  پرسيدم و از امام صادق)، 30 (حج:» الزُّورِ
 ،ق1409عاملي،  /435ص، 6ج ،ق1407، كلينى(» ِالْغنَاء ُالزُّور ولوقَ ِالشِّطْرَنْج الْأَوثَان منَ
  . )318ص ،17ج

  داشت: توان يو امثال آن، دو رفتار م ياد شده تيدر مورد روا
 ريفـوق بـه غنـا تفسـ     ةرفتار معمول فقهاست كه قول زور را با توجه به مثل معتبـر  .1
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گاه به صدور فتـوا اقـدام    آن كنند، يغنا به عرف و لغت مراجعه م ريسپس در تفس كنند، يم
و طرب  يعترج باكه  ييخواهد بود كه اگر غنا به مثل صدا نيا ،رفتار نيا ةجي. نتندينما يم

 نياز فقهـا چنـ   يجمعـ  يكـه فتـوا   (چنان شود يصدا حرام شمرده م نيشد، ا رياست تفس
 ايـ  شـود  يكه از غنـا دنبـال مـ    يهدف ايآن  يوامحرّم تابع محت يغنا ،رفتار نيدر ا .است)

 ةرابطـ  ،تيـ و روا هيآ ميان ،رفتار نيدر ا د،شو يكه بر آن مترتب م ي نيستا جهيده و نتياف
  .ستين تيمفسر روا ،هيآ يول ؛است هيمفسر آ ،تيروا يعني ؛است هيسو كي

است كه در كشف حكم غنا  نيا، دارد ديآن تأك قلم بر نيرفتار دوم كه صاحب ا .2
در  تيشحام) رفت با توجه به ورود روا ديز تيروا(مانند  تيو روا هيسراغ آ ديابتدا با

 ايـ  »قول زور«رو اگر  نيا معنا كرد؛ از هيرا با توجه به آ تيدر روا شده ياد يغنا ،هيآ ليذ
 ليعـن سـب   ضليل«و  »ثيلهو الحد« ريدوم تعب ةيشده و در آ ريبه غنا تفس »ثيالحدلهو«

گرنه چه و ؛در حرمت دانست ليدخ زيعناصر را ن نيآمده است، ا »هزواً تخذهاي«و  »اهللا
 يبـرا » هزواً تخذهاي«و  »ليعن سب ضليل«و  »ثيالحدلهو« ريمعنا دارد كه خداوند از تعب

!! سـت؟ ين ليـ خدحرمت آن عناصر در  نياز ا كي چياستفاده كند كه ه ييغنا ميتحر انيب
برقـرار اسـت و    هيدوسو ةآن، رابط ليذ اتيو روا هيآ نيا ميان ،رفتار نيا بقدرواقع مطا

  .دكنن يم ريرا تفس اتيروا نيا ات،يآ نيهم كند، يم ريرا تفس اتيآ ات،يروا نيكه ا چنان
بنابراين اگر در صدايي ترجيع و طرب باشد؛ ولي عناصر يادشده در آيه را نداشته باشد، 

توان به مثل روايت يا روايات فوق تمسك كـرد و آن را حـرام دانسـت. بـراي نمونـه       نمي
است و نه » لهوالحديث«خواند؛ اما چون نه  را با ترجيع و با طرب مي حافظاي شعر  خواننده

  كند و نه گمراهي از راه خداست، اشكالي ندارد.  يات الهي را مسخره ميو نه آ»  قول زور«
داند و دليـل   مي» قول زور«كه هر صوتي با هر محتوايي را با اين توضيح، ديدگاهي 

 .نيسـت  درسـتي  ةدهـد، انديشـ   خود را ورود مفهوم غنا در حديث ذيـل آيـه قـرار مـي    
قـول  « ةاما به جاي آن از واژ ؛غنا باشدمنظور خداوند متعال كه راستي چه دليلي دارد  به

  ؟دروغ بهره ببرد سخنبه معناي » زور
 گوييم اگر غنـا بـا محتـواي باطـل و     محتوا مي دخالتبا در اينجا براي فهم درست، 
، آيـه نيـز   هآيه را تفسـير كـرد   ،گونه كه روايت همان ؛شود كذب باشد، اين غنا حرام مي

  .كند سير ميزمان روايت را تف هم
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هاي فقهي ديگر  باب و در نيستاين بحث فقط در بحث غنا و موسيقي ني است گفت
اسـت كـه از    يريگيپ درخورطرح كالن  كياز  يآغاز ،شد انيچه بآننيز مصداق دارد. 

و بـر   دهنـد بحـث را بسـط    نياست كه ا پژوهشگراناست. بر  نوشتار بيرون نيا ةعهد
لـدان اسـت كـه از    نكته توجه كنند و البته بـر مق  نيار فتوا  به اداست كه در اص هانيفق

 هـا  همقال نيچه در امثال ااست كه آن؛ وگرنه آشكار كنند ديتقل شيخو ديمراجع مورد تقل
بـه   ييو فتـاوا  نـدها يانـه بر  ؛اسـت  پژوهش يبرا ييشنهادهايو پ ندهايافر شود، يارائه م

  و عمل. ديتقل ةزيانگ

  گيري نتيجه
 شود. اطالق ميق، مطبوع و زيبا بر خلقي فائق و موفهنر، توليد غيرعادي است و . 1

 د.شو ميهنر در فقه گاه در نگاهي جامع و  گاه با نگاه به تعينات فردي بررسي . 2

و گاه تا وجوب است استحباب  ،لي هنرحكم او ،در نگاه جامع و فارغ از تعينات. 3
 يابد. ادامه مي نيز

نياز  به بررسي سـند، اسـتحباب هنـر در نگـاه جـامع       پرشمار و بياز روايات . 4
 شود. كشف مي

 ميراثـي  و ماننـد آن،  البالغه نهج ،قرآن كريمالم با هنر اخالق نبوي آغاز شـد.  اس. 5
 هاست. ها و مكان ها در همة زمان براي همة انساناز اسالم  هنري 

كه در تاريخ دانـش فقـه، محـل بحـث      پنج مصداق است از مصاديق هنر، عموماً. 6
 سازي، غنا و موسيقي. اشي، مجسمهبوده است: شعر، نق

فارغ از عناوين ديگـر    ،عنوان هنرخود حرمت به  ،گانه يك از عناوين پنج در هيچ. 7
 لي هنر (استحباب) حضور دارند.ها نيز در حكم او اين پديده و تعلق نگرفته

كه  چنان .سويه با يكديگر دارندآنها گاه ارتباطي دواحاديث وارده در ذيل قرآن و . 8
بـه تفسـير    كـردن  ه بسـند  .كند مي تفسيركند، آيه نيز روايت را  حديث، آيه را تفسير مي

  دارد. در پيحديث از قرآن، استنباطي ناقص را  ةسوي يك
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  منابع و مĤخذ
  * قرآن كريم.

دفتـر   :، قـم 2چ ؛غفـارى  اكبـر  يعلـ تصـحيح  ؛ يحضره الفقيـه من ال ؛على بن بابويه، محمد ابن. 1
  . ق1413، قم ةعلمي ةمدرسين حوز ةانتشارات اسالمى وابسته به جامع

، نشـر جهـان   :، تهـران 1؛ چتصحيح مهـدى الجـوردى   ؛خبار الرضااعيون  ــــــــــــ؛ .2
 . ق1378

دفتـر انتشـارات اسـالمى     :، قـم 1چ ؛غفـارى  اكبـر  يعلتصحيح  ؛األخبار معاني ــــــــــــ؛ .3
 . 1356، قم ةعلمي ةمدرسين حوز ةوابسته به جامع

ضبط عبدالسـالم محمـد    تحقيق و ؛للغةا معجم مقاييس ؛الحسين احمد ذكريا، ابي بن فارس ابن. 4
  .ق1404، االسالمي مكتب االعالم :، قم1؛ چهارون

 :نجـف   ،1امينـى، ط  نيعبدالحسـ تصـحيح   ؛ الزيـارات  كامـل  ؛محمـد  بنقولويـه، جعفـر   ابن. 5
 .1356يه، المرتضو دار

، تحقيـق  12ج؛ البرهان في شـرح إرشـاد األذهـان    و ةالفائد مجمع؛  محمد احمدبن اردبيلى،. 6
 . ق1403، انتشارات اسالمى دفتر :، قم1چ ؛آقاحسين يزدى پناه اشتهاردى، آقامجتبى عراقى، على

ــين . 7 ــي، عبدالحس ــي   ؛امين ــدير ف ــاب والغ ــنةالكت ــي، األدبو الس ــا]:  [ب ــز  ج ــر مرك نش
 ق. 1416، االسالميه للدرسات

، تحقيـق گـروه   الخيـارات  البيع و و مةالمحر كتاب المكاسب ؛امينمحمد بن ، مرتضىانصارى. 8
 .ق1416، جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى ةكنگر: ، قم1چ ؛ پژوهش در كنگره

 مية موسسـة قسم الدراسات االسال تحقيق ؛البرهان فى تفسيرالقرآن ؛سليمان بن بحرانى، هاشم. 9
 ق.1416، بنياد بعثت :تهران : قم، 1چ ؛البعثة

 ق.1371، اإلسالميةالكتب  دار :، قم2چ، المحاسن ؛خالد بن محمد بن برقى، احمد. 10
 ق.1426 ،عج)(المهدي مجمع اإلمام :قم ،1؛ چالصالحين منهاج ؛تبريزى، جواد. 11

 ق.1427، ةالشهيدلصديقةدار ا :، قم1چ ؛ ةالنجاصراط  ــــــــــــ؛ .12

  .تا] نا]، [بي : [بيقم ؛استفتائات جديد ــــــــــــ؛. 13
 :، قـم 4چ ؛رسولى محالتى  تحقيق سيد هاشم ؛الثقلينتفسير نور؛ جمعة بن على الحويزى، عبد. 14

 ق.1415، انتشارات اسماعليان

 .»الف« ق1409،  مطبوعات دارالعلم ةمؤسس :قم ،1چ ؛ سيلةتحريرالو ؛ . خمينى، سيدروح اهللا15
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  ».ب«ق 1409، قم: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1؛ چالمحرمه مكاسب ــــــــــــ؛. 16
 .ق1403، اهللا مرعشييتآ مكتبة ؛ قم:الموارد اقرب سعيد؛ الخوري الشرتوني اللبناني، .17

 :جـا]  بـي [، 1ج ؛ توحيـدى  علـى  محمد تقرير ؛ ههالفقا مصباح ؛ سيدابوالقاسم موسوى خويى، .18
 تا]. [بي ،]نا بي[

جديد،  ةاز دور 2چ ؛جعفر شهيدي زير نظر محمد معين و سيد ؛نامه لغت ؛اكبر دهخدا، علي .19
 .1377، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ةموسس :تهران

تصـحيح  ؛ يعـة الشـر  إلى تحصيل مسائل لشـيعة ا تفصيل وسائلحسن؛  بن حر عاملى، محمد .20
 . ق  ،1409 البيت مؤسسة آل :قم ،1چ ، البيت مؤسسة آل

، 3چ بالغـى؛  محمـدجواد  تحقيـق  ؛ البيان فـى تفسـيرالقرآن   مجمعحسن؛  بن طبرسى، فضل .21
 .1372، ناصرخسرو انتشارات :تهران

 :بيروت، 1ط ؛ عاملى قصير تحقيق احمد ؛ القرآنالتبيان فى تفسير،  طوسى، محمد بن حسن .22
  .]تا بي[العربى،  دار احياء التراث

 ةانتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـ     :، قم2؛ چفقه و مصلحت ؛دوست، ابوالقاسمعلي .23
 . 1390، اسالمي

 :، تهـران 1چ ؛ هاشـم رسـولى محالتـى    تحقيق سـيد  ؛التفسير كتاب ؛مسعود بن عياشى محمد .24
  . ق1380، چاپخانه علميه

انتشـارات   :، تهـران 2چ ؛ تحقيـق حسـين اعلمـى    ؛ تفسيرالصافى ؛ مال محسن ،فيض كاشانى .25
 ق.1415، الصدر

 .ق1405، ةدارالهجر :قم ،1؛ چالمنير المصباح ؛محمد بن فيومى احمد .26

 ق.1404، قم: دارالكتاب، 3؛ تصحيح طيب موسوى جزائرى؛ چتفسيرالقمي ابراهيم؛ بن قمى، على .27

 ؛اكبر غفارى و محمـد آخونـدى   تصحيح على الصول من الكافي؛ ؛يعقوب بن كلينى، محمد .28
  ق.1407ه، الكتب اإلسالمي؛ دار، تهران4چ

إحيـاء   دار ؛تحقيـق محمـد ابوالفضـل ابـراهيم     ؛البالغـه  شرح نهج  ؛الحديد ابي معتزلي، ابن .29
 ق.1385، العربيه الكتب

 .1360، انتشارات اميركبير :، تهران4چ ؛(متوسط)فرهنگ فارسي ؛ معين، محمد .30

 لمحجـة ا دار – 6االكرم الرسول ، بيروت: دار1ط، هالبالغ شرح نهج ؛موسوي، سيد عباس. 31
   .ق 1376، البيضا

  .1355، فروشي خيام كتاب :تهران ؛فرهنگ نفيسي ؛اكبر االطباء)، علي نفيسي (ناظم .32




