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 ؟آیا ریش در اسالم مهم است
 

در روزهای گذشته یکی از دوستان ویدیویی را فرستاد و نظر من را در آن باره خواست. این ویدیو مربوط به 
گفت. البته موضوع ریش در این روزها در  واعظ مشهور هندی، ذاکر نایک، بود که در باره ریش سخن می

و حکومت این گروه نیز در نزد مردم  افغانستان نیز دو باره از سوی حاکمان کنونی مورد توجه خاص قرار گرفته
 .شود به این نام شناخته می

شوم که بسیار متاسفم از بابت گرفتن وقت خوانندگان برای شرح و توضیح چنین  پیش از پرداختن به آن یادآور می
بر هم در روزگاری که جوامع انسانی هر روز قدمی تازه برای کشف کاینات بزرگ  اهمیتی، آن موضوع ساده و کم

های کیهانی در دیگر نقاط کهشکان راه شیری یا  دارند و در حال تالش برای برقراری ارتباط با تمدن می
که مردم حق داشته  ها داخل منابع کهن بگردیم تا راهی پیدا کنیم به این های دیگرند، ولی ما ناگزیریم ساعت کهشکان

ای نخواسته را بر آنان تحمیل کند.  حق نداشته باشد قیافه باشند سر و صورت خود را به دلخواه خود بیارایند، و کسی
 !معلوم نیست که آیندگان از این بابت چقدر به ما خواهند خندید

گوید که ریش در اسالم  پرسد با قاطعیت می ذاکر نایک در پاسخ به کسی که از وی حکم ریش در اسالم را می
اند، و تنها چند نفر محدود در این زمانه پیدا  ا فریضه دانستهگوید همه علما و مجتهدان بزرگ آن ر فرض است و می

 .اند اند که آن را مستحب دانسته شده

از افرادی مانند ذاکر نایک که کارشان پردازش عوامانه دین و گرم کردن بازار از این راه است توقعی بیش از 
ام در  ام دیده در چند مورد که تماشا کرده ام، اما این نیست. من اگر چه ویدیوهای فراوانی از این واعظ ندیده

داری علمی به نظرات  موضوعاتی که محل مناقشه بسیار و اختالف نظر گسترده بوده است، و باید بنا بر امانت
اندیشانه به عنوان  مختلف و دالیل هر یک اشاره کند، وی نظر خود را که، اتفاقا نظری نادرست هم بوده است، جزم

مسلمان با   معرفی کرده و مردم را دچار حیرت کرده است. در یکی از این موارد، یک خانم تازه نظر قطعی اسالم
گوید که پدر و مادرش در زمانی از دنیا رفتند که چیزی در باره اسالم نشنیده بودند، و او بعد  گریه و اندوه به او می

م آنان در دنیای دیگر چیست و آیا آنان به دوزخ از وفات آنان با اسالم آشنا شده است، و اکنون نگران است که حک
شود، با  قلب و نگران دیده نمی دردی با اشک و آه آن خانم خوش خواهند رفت؟ ذاکر نایک با لحنی که در آن هیچ هم

گوید پدر و  قساوتی مشمئز کننده، اما با انباشتگی از غروری خاص، که گویا نماینده خدا در میان آن جمع است، می
 !رود، و تو نباید بر کافر دل بسوزانی اند و کافر به جهنم می ر تو بر کفر مردهماد

این در حالی است که موضوع یاد شده از قدیم االیام محل اختالف بوده است و کسانی که به عدالت خداوند باور 
اب نیست، و به آیه دارند چنین برداشتی از موضوع ندارند و معتقدند که تا بر کسی اتمام حجت نشود مستحق عذ

اند که: "و ما کنا معذبین حتی نبعث رسوال." یعنی تا پیامبری نفرستیم کسی را  پانزدهم سوره اسراء استدالل کرده
عذاب نخواهیم کرد. این مبحث زیر عنوان اهل فتره، یعنی کسانی که در فاصله زمانِی میان بعثت دو پیامبر به دنیا 

های مهمی در این باب شده است. ذاکر  اند، مورد بحث قرار گرفته و استدالل ن نشدهآمده و از سوی کسی دعوت به دی
گفت که در باره این موضوع نظرات مختلف وجود دارد، و نظری  خواست عالمانه برخورد کند باید می نایک اگر می

ک نظر که پایه قرآنی هم دشوار است، اما ی توان داد، به ویژه آن که نظر قطعی دادن در امور غیبی کالً  قطعی نمی
دارد و با عدالت خداوندی هم سازگار است این است که چنین کسانی معاف هستند و عذابی متوجه شان نخواهد شد. 

 .توانست آن زن سوخته دل را آرام کند با چنین جوابی که هم ریشه دینی داشت و هم با عقل و منطق برابر بود می

کند و سپس اشاره گذرایی به  در قضیه ریش هم وی، به همان شکل، با لحنی قاطع فرضیت آن را مطرح می
کند که گویا نظرشان چندان اعتباری ندارد، بدون این که دالیل هر یک از دو  شماری اندک از علمای این روزگار می

 .بپردازد طرف را منصفانه بررسی کند و با نگاهی عقالنی به تحلیل این موضوع
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دانند که حکم قطعی و  های مرتبط آشنایی دارند می کسانی که با علومی مانند اصول فقه، کالم، تفسیر و سایر دانش
متفق علیهی در باره ریش وجود ندارد و از اساس یک قضیه اختالفی است، و هر کس که به صورت قطعی در این 

که در باره ریش اختالف نظر وجود  گویی کرده است. علت این افهباره نظری بدهد و آن را نظر قاطع اسالم بداند گز
دارد این است که در قرآن مجید هیچ حکمی در باره ریش مطرح نشده است. در قرآن فقط یکبار کلمه "لحیه" یعنی 

 94ای که مربوط به مشاجره کالمی میان موسی و هارون است که در آیه  ریش به میان آمده و آن هم در ضمن قصه
گوید: "ال تأخذ بلحیتی و ال برأسی" یعنی سر و ریشم را رها کن!  جا هارون به موسی می سوره اعراف آمده و در آن

این آیه اساسا در باره ریش نیست و در باره ماجرایی میان بنی اسرائیل و هارون است که موجب خشم موسی شده 
اند و عمل  شود که پیامبران ریش داشته ین آیه دانسته میگویند از ا است. کسانی که بر اهمیت ریش تاکید دارند می

اند، و از آن  داشته اند که نه تنها هارون بلکه همه پیامبران ریش نگاه می آور است. برخی ادعا کرده آنان برای ما الزام
ر از هزاران پیامبر، ت اند که همه مومنان باید ریش خود را نگاه دارند. این در حالی است که از میان بیش نتیجه گرفته

تر از یک صد و بیست هزار گفته شده است، در قرآن تنها از بیست و پنج  ها تعداد شان بیش که طبق برخی روایت
که کسی  دانیم، چه رسد به این های شان را نمی نفر نام گرفته شده و از بقیه شان هیچ اطالعی در دست نیست، حتی نام

داشتند این استدالل از این جهت  داشته باشد. حتی اگر همه پیامبران ریش هم می در باره ریش و قیافه شان اطالع
آور نیست، و قرآن تاکید کرده است که برای هر امتی  نادرست است که عمل پیامبران دیگر برای مسلمانان الزام

صیل در علم اصول شریعتی خاص داده است و مسلمانان به پی روی از شرایع دیگر مکلف نیستند. این مبحث به تف
های پیش از ما مورد گفتگو قرار گرفته و محل مناقشه بوده است. از  فقه زیر عنوان "شرائع من قبلنا" یعنی شریعت

این گذشته معلوم نیست که ریش داشتن هارون به عنوان عملی عبادی و به عنوان بخشی از شریعت بوده است یا به 
 .دهد انی به سلیقه خودش انجام میهای بشری که هر انس عنوان یکی از عادت

سوره نساء از قول  119اند این است که در آیه  ای در این زمینه مطرح کرده استدالل قرآنی دیگری که عده
شیطان آمده است که گفته بود: "وآلمرنهم فلیغیرن خلق هللا" یعنی و مردم را فرمان خواهم داد که در آفرینش الهی 

یند تراشیدن ریش نوعی از تغییر آوردن در آفرینش الهی است. در جواب به این استدالل گفته گو تغییر آورند. آنان می
شده است که اگر تراشیدن موی صورت نوعی از تغییر در آفرینش الهی باشد پس تراشیدن موی سر و زیر بغل و 

ها توجیهی  آیه به یکی از این زیر ناف هم تغییر در آفرینش الهی است، و باید ناروا باشد، زیرا اختصاص دادن حکم
ندارد. جالب است که شبیه این، در میان مسیحیان قدیم، در باره جراحی بیماران این پرسش مطرح شده بود که آیا 

های آنان معتقد بودند که مریضی بر اساس اراده پروردگار به  این کار دخالت در اراده الهی نیست؟ شماری از مذهبی
برای جراحی و بریدن  توران طبدوکشدن شخص به آن بخشی از تقدیر الهی است، و تالش آید و مبتال  وجود می

 !بخشی از بدن بیمار مخالفت با اراده خداوند است، و بهتر است بگذاریم او بمیرد تا در کار خدا دخالتی نکرده باشیم

. مشهورترین روایت کنند حدیثی است که در این زمینه روایت شده است طرفداران ریش استدالل دیگری که می
در باره ریش حدیثی است منسوب به پیامبر اسالم که بخاری روایت کرده است: "خالفوا المشرکین وفروا اللحی و 

ها را کوتاه کنید. در روایت دیگری که  ها را رها و سبیل أحفوا الشوارب" یعنی با مشرکان مخالفت بورزید، ریش
: "قصوا الشوارب و وفروا اللحی" که همان معنا را دارد. در روایت دیگری اند آمده است بخاری و مسلم روایت کرده

ها به سود ریش گذاشتن  ها ریش است. این ها مهم ترین روایت گفته شده است که ده چیز از فطرت است و یکی از آن
ند، و دروازه را بر اند دلیلی قاطع برای فرضیت یا وجوب ریش باش ها نتوانسته و تاکید بر آن است. اما این روایت

که شماری آن را واجب، شماری مستحب، و شماری دیگر صرفا مباح  روی اختالف نظر میان علما ببندند، چنان
های مشهور قدیم که آن را مستحب دانسته قاضی عیاض است که نظرش را نووی و ابن  اند. یکی از شخصیت دانسته

 .گه داشتن ریش مستحب شمرده شده استاند. در مذهب شافعی هم ن حجر عسقالنی ذکر کرده

هم در سطح وجوب یا تحریم، باید پایه و اساسی  آن چه سبب اختالف شده این است که اوال احکام قطعی دین، آن
آیند. در قرآن حکمی در باره  های ظنی الثبوت به دست نمی در قرآن داشته باشند، و تنها از روی احادیث و روایت

های بخاری و مسلم آمده باشند، بلکه ظنی  د شده هم قطعی الثبوت نیستند، هرچند که در کتابریش نیست و احادیث یا
ها را پیامبر اسالم گفته باشد. در حقیقت تنها چیزی که در  الثبوت هستند، یعنی به صورت قطعی معلوم نیست که آن

یت ظنی پایه علمی ندارد، زیرا هاست. صدور حکم قطعی از روی روا این زمینه قطعی است ظنی بودن این روایت
 .شود گفتند که ظن موجب یقین نیست، یعنی روایت ظنی موجب علم قطعی نمی از قدیم در علم اصول فقه می

افزون بر این، این پرسش مطرح شده است که آیا ریش از احکام تعبدی است یا از احکام معقولة المعنی؟ احکام 
ستند و باید بدون چون و چرا اجرا شوند. اما احکام معقولة المعنی آن تعبدی وابسته به حکمت و مقصد خاصی نی
ها به حکمت و غرض خاصی پیوند خورده است. اگر ظنی بودن آن  بخش از احکام شرعی است که حکم آن

ً  ها را نادیده بگیریم و فرض را بر این بگذاریم که آن روایت ن سخنان پیامبر اسالم هستند، حکمت از گذاشت ها واقعا
ریش فرق شدن و تفاوت یافتن با مشرکان عنوان شده است، یعنی خود ریش مقصود بالذات نیست، و به اصطالح علم 
اصول فقه حسن لذاته نیست، بلکه مقصود از آن مخالفت با مشرکان است، و در نتیجه حسن لغیره است. احکامی که 

کند. اگر هدف این باشد که  طریق تحقق پیدا میحسن لغیره هستند اهمیت شان وابسته به مقصدی است که از آن 
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شود، زیرا بخشی  ای متفاوت با غیر مسلمانان داشته باشند، این هدف با نگاه داشتن ریش بر آورده نمی مسلمانان قیافه
دارند، و بخشی دیگر ریش خود را  های یهود و سیک و مسیحی ریش خود را نگاه می از غیر مسلمانان، مانند مذهبی

ای باشد که در هر جا و هر زمان معنا  راشند. اگر قرار باشد شریعت حکمی جهان شمول صادر کند باید به گونهت می
گوید: "اگر ما صرفا مشابهت با غیر مسلمانان را پایه تحریم  داشته باشد. شیخ محمود شلتوت، شیخ اسبق االزهر، می

 ".های دراز دارند م زیرا راهبان مسیحی ریشبگردانیم در این صورت باید نگه داشتن ریش را تحریم کنی

های عادی؟ طبق قواعد اصول فقه،  های عبادی است یا از سنت پرسش دیگر این است که آیا ریش از سنت
ها نیستند. شماری از اهل علم بر  های عادی پیامبر اسالم جنبه تشریعی ندارد و مومنان مکلف به پیروی از آن سنت

ا مربوط به عادات است و نقش عبادی ندارد، زیرا عبادت عملی است که سبب تزکیه نفس و این نظرند که ریش اساس
شود، و ریش چنین نقشی ندارد، و  تقرب انسان به خدا و تغییر حاالت روحی انسان به قصد پاالیش معنوی او می

 .اساسا نمی تواند بار معنوی و اخالقی داشته باشد

شود، در  که مسلم روایت کرده و از نظر محدثین حدیث صحیح دانسته میهمچنان این موضوع با حدیث دیگری 
گیرد که گفته است: إن هللا ال ینظر إلی أجسامکم و ال إلی صورکم و لکن ینظر إلی قلوبکم" یعنی  تعارض قرار می

اگر ظنی الثبوت نگرد. محتوای این حدیث، حتی  های شما می نگرد بلکه به دل های شما نمی ها و چهره خداوند به بدن
کند. به عکس احادیث مربوط به ریش که ظاهرگرایی  باشد، با روح دین همخوانی دارد و بر اصلی اخالقی تاکید می

سازد و معنای معقولی ندارد، و هدفی را که مطرح می کند از نظر اخالقی قابل  داری نمایشی را برجسته می و دین
ر ذات خود عملی زشت و به اصطالح قبیح لذاته است، زیرا عمل اخالقی دفاع نیست، زیرا مخالفت با نامسلمانان د

 .ها با همدیگر است نه فاصله انداختن و مرز کشیدن میان شان نزدیک ساختن انسان

با توجه به این نکات بوده است که شماری از دانشمندان برجسته مانند شیخ محمد ابوزهره، شیخ محمود شلتوت، 
اند که هرچند نگه داشتن آن، از نظر  رضاوی و شماری دیگر، ریش را از مستحبات دانستهشیخ جاد الحق، یوسف ق

خود  5/11/2005مورخ  261آنان، خوب است اما تراشیدن آن گناهی ندارد. داراالفتای مصر نیز در فتوای شماره 
ظر است، یک( این که ریش گفته است که علما در باره حکم ریش اختالف دارند، و گفته است که در این زمینه سه ن

های عادات است و جنبه تعبدی ندارد و امری که در باره آن آمده است برای ارشاد و رهنمایی است، و  از جمله سنت
که ریش از جمله مستحبات است، و سوم(  رسد، دوم( این نه تنها به درجه وجوب که حتی به درجه استحباب هم نمی

رام. این فتوا سپس افزوده است که مخالفت با یک عمل از منظر شرعی تنها در که واجب است و تراشیدن آن ح این
 .ها اجماع وجود داشته باشد، نه در امور اختالفی اموری درست است که بر سر آن

رسد که موضوع تاکید بر ریش، و تاکید بر  اما اگر از حوزه فقه و اختالفات فقها پا بیرون بگذاریم به نظر می
ی بر ظاهر، از دیرباز مورد انتقاد شماری از دانشمندان، به ویژه عارفان مسلمان، قرار داشته است، و داری متک دین

اش حضرت ابو المعانی عبد القادر بیدل است که در اشعار مختلفی به این موضوع اشاره کرده است، از  یک نمونه
 :گوید جمله در یک جا می

 هاست خ اگر این است فسق پارساییدین شی ریش دفتر تزویر، خرقه محضر بهتان

 :همین مفهوم ظاهرنگری را در جایی دیگر به این عبارت بیان داشته است

 مبادا این قدر حرفم گرفتار ُدم و یالش  ز شیخان برد َوهم ریش و دستار آدمیت را

 :گوید داند و می داری زیر نام دین می حتی در جایی ریش را وسیله دکان

 خرس این همه سوداگر پشمینه نباشد  ریش است مسلّمدارِی  بر شیخ دکان

ها به نام دین و تمرکز بر کارهای نمایشی و دور افتادن از معنویت و تعالی اخالقی  نقد بیدل ناظر به ریاکاری
 .داران ظاهرگرا و ریاکار به آن گرفتار هستند است که دین

ه کرده و مبالغه در دراز کردن ریش را نشانه اما کسانی دیگر از منظری کامال متفاوت به موضوع ریش نگا
هایش که لطایفی را در آن گرد  اند. امام ابن الجوزی حنبلی در یکی از کتاب کمبود در میزان عقل و خرد دانسته

های  ترین آثار اوست، فصل پنجم آن را به نشانه آورده و نامش را اخبار الحمقی و المغفلین گذاشته، و یکی از شیرین
رود درازِی ریش است،  های حماقت که به خطا نمی گوید: "یکی از نشانه جا می اختصاص داده است. او در آن حماقت

گاه ریش  زیرا صاحبش از حماقت خالی نیست. روایت شده است که در تورات چنین مکتوب گردیده: همانا ُرستن
هر کس مغزش کاهش یابد عقلش کاستی  مغز آدمی است، و هر کس در درازِی ریش افراط کند مغزش کاهش یابد، و

اند حماقت کود ریش است، و هر کس که ریشش  گیرد، و هر کس که عقلش کم باشد احمق است. برخی از حکما گفته
دراز باشد حماقتش افزون است. کسی از مردم شخصی را دید که ریشش دراز بود، گفت به خدا سوگند اگر این ریش 

پیشانی با ریشی دراز  خشکید! احنف بن قیس گفته است: هر گاه مردی بزرگ می آمد آن رود از رودی بیرون می
اش حکم کن حتی اگر امیه بن عبد شمس باشد. حضرت معاویه در سرزنش کسی گفت: در گواهی بر  دیدی به نادانی
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

ش ضد تو حماقتت و سستی عقلت و درازی ریشت کافی است. عبد الملک بن مروان گفته است: هر کس که ریش
 (32-31دراز باشد عقلش کوسه خواهد بود." )صص 

فشرده سخن این است که حکمی قطعی در باره ریش در اسالم وجود ندارد، و آراستن ظاهر انسان از اختیارات 
شخصی هر فرد است، و بقیه حق ندارند به قیافه او تعرض کرده و شکل و قواره خاصی را بر او تحمیل کنند. شیخ 

"در حقیقت موضوع لباس و قیافه و شکل و شمایل شخصی از امور عادات است، و تراشیدن  شلتوت گفته است:
پسندند تا  ریش هم در همین ردیف قرار دارد، و شایسته این است که انسان ببیند محیط و مردم پیرامونش چگونه می

 (210، ص همان را مراعات کند و شکلی نامأنوس برای خود برنگزیند." )محمود شلتوت، الفتاوی
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