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معاصر  محققین  و  دانشمندان  به  تقدير¡  و  احترام  کمال  با  را  تحقیق 

افغانستان عزيز تقديم میدارم . موفقیت شما ¡ موفقیت و ترقی وطن عزيز ما  

 افغانستان است.
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 سم اهلل الرحمن الرحیم ب 

 مقدمه 

به و من اتبع  اهلل ¡ و علی آله و صالح  و الصالال  و السالالم علی رسالول الحمدهلل ¡

 هداه .   اما بعد..

يکی از موضالالوعات قابل  )غناء(¡ آواز خصالالوصالالاس موسالالیقی و ای زيبا ¡ههنر

از قرن های اول اسالمی اسالمی مطالعات   در ساحۀ بحث و جنجال  بر انگیز 

¡ جواز و   موضالالالالوع از نالاحیاله حالل و حرام    تالا حالال اين  واداماله دارد .    تالا امروز

حل و فصل    زن   صدایعورت ¡   سیقیبدون مو با موسیقی و ¡ آواز  عدم جواز

من اولین محقق نیسالتم    .و تحقیقات در اين سالاحه ادامه خواهد داشالت نشالده  

 نیز نخواهم بود. ن موضوع تحقیق میکنم و آخرکه در اي

که در   غناء و موسالالالیقی¡جسالالالمه سالالالازی ¡ رسالالالامی¡ مدرامه ¡ سالالالینما¡ تیاتر 

هالالای زيبالالا را هنر  سالالالالالازنالالد  مجموع  دائره  منالالاقشالالالالاله آکالالادمی ومی    بین   ¡ از 

 مخالفت  ه است . متأسفانه عامه شدساحۀ  و داخل  خارجدانشمندان اسالمی 

برهان  مشالکالت را بیشالتر شالرعی و  بدون دلیل   آن  و تأيیدبا موسالیقی و غناء  

 دم  اذهان مر اتهامات را متوجه يکديگر کرده ¡ بحثو اطراف داخل  ه سالالالاخت

 .به تشويش افتاده و مردم عادی راه حل را از دانشمندان می خواهند

موسالالالالیقی نیز اختالفالات شالالالالديالد بین هنر موسالالالالیقی    وخالانواده هنردر داخالل  

اسالتادان موسالیقی کالسالیف افغانسالتان از  معاصالر و قديم در جريان اسالت ¡

را  یاماتور و موسالیقی جاز اسالتقبال نکردند و موسالیقی غربی در لباس شالرق

و هنر هايی زيبا  طرفدار دانشالمندانمشالکل  مهمترين   بشالدت انتقاد نمودند .
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عصالالالالر اول   ات دقیق از تالاري  فرهنالگ و ثقالافالت  در عالدم مطالالعال مخالالف آن  

 .  خالفت راشالالالالده و عصالالالالر تابعین میباشالالالالداسالالالالالمی يعنی عصالالالالر رسالالالالالت و 

کاله  تالا جالای رسالالالالیالد  موسالالالالیقی و غنالاء جواز و عالدم جواز  اختالفالات در مسالالالالألاله  

 ثقافت و  و موسالالیقی بحیث صالالناعت و فرهنگ   و  در اصالالل هنر بحث  اکادمی  

 .فراموش شد  علم  مستقل

و خالصالالاله آن در  که من در اين سالالالاحه انجام داده  بودم  مطالعات و تحقیقات

 لیف داکتر عنايت اهلل شالهرانی ¡» سالاز و آواز در افغانسالتانت تأمقدمه کتاب  

معلوماتیکه در آن  است .  هنگ و ثقافت به طبع رسیده درجاز طرف وزارت فر

کوشالش  نی صالاحب¡بعد از نشالر کتاب داکتر شالهرا  زمان داشالتم محدود بود و

و تقالديم هموطنالان گرامی    داشالالالالتاله  نمودم تالا تحقیقالات بیشالالالالتر در اين سالالالالاحاله

 .  نمائیم

از   مالدارس بزر  اسالالالالالمی    و   در جوار آراء و نظريالات  فقهی  در اين تحفیق

شالده اسالت و موضالوعات تاريخی   نیز اسالتفاده نظريات جديد فقهی و اکادمی

خصالالالوصالالالاس موضالالالوعاتیکه به تاري  فرهنگ و ثقافت اسالالالالمی ارتبا  دارد  

 بیشتر مورد توجه قرار دارد . 

امیالد اسالالالالت اين تحقیق کوچالف و متواضالالالالع باله مشالالالالکالل فقهی و تالاريخی اين 

معضالالالالله بزر  که وقت زياد دانشالالالالمندان را بخود معطوف سالالالالاخته تا اندازه 

 و فصل جديد در مطالعات فرهنگ و ثقافت اسالمی باز شود.  کمف

صدر اول اسالم   ر موسیقی  تحقیق شامل تمهید و بررسی تاري  فرهنگ و هن

اسالالمی میباشالد. فصالل اول ¡ بیشالتر تاري  هنر موسالیقی و غناء  قرنهای اول  و

خصالالوصالالاس در مکه مکرمه و مدينه منوره را بحث میکند¡ و از نقش صالالحابه و 

تابعین در ارتقاء هنر پرده بر می دارد. فصالالول بعدی در مسالالائل فقهی مسالالأله 
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هنر    موسالالالالیقی و غنالالاء اسالالالالالت . در اين قسالالالالمالالت آراء فقهی مخالالالف و موافق

قسالالمت آراء اجتهادی فقهاء و  . در آخر اين  غناء بررسالالی می شالالود موسالالیقی و

¡ رأی اکثريت یقی و غناء به مناقشالاله گرفته معاصالالر را در مورد موسالال   علمای

بحث   مورد بیشالتر  با در نظر داشالت شالرايم معاصالر  موسالیقی  موافق در مسالأله 

در قسالالمت آخیر ¡ موسالالیقی و غناء معاصالالر افغانسالالتان به نقد   قرار می گیرد.

بیان   را با اصول اسالمیهنرمعاصر   نواقص و مخالفت های    می شود¡ رفتهگ

هنر  متوجاله اصالالالالول اولیاله اسالالالالالم در مسالالالالالألاله  را  و همچنالان هنرمنالدان جوان  

 . می سازد  موسیقیو

که اکثراس    تحقیق در سالالاحۀ هنر موسالالیقی و غناء¡ در جامعۀ سالالنتی افغانسالالتان

حقق بالايالد انتظالار نقالد  اسالالالالت ¡ کالار سالالالالاده نیسالالالالت و م  نظر مخالالف در مورد آن

 شديد را داشته باشد¡ اما بايد اين کار شروع شود .

 سعی بعمل آمده تا تحقیق به دوسؤال عمده جوابگو باشد:

 1.7اگر موسالالیقی و غناء حرام اسالالت ¡ از کدام راه و روش می توانیم   .1

 بلیون مسلمان را از شنیدن حرام مانع شد؟

بلیون انسالالالالان را از  1.7چرا اگر موسالالالالیقی و غنالاء حرمت ندارد¡ پ   .2

 شنیدن و لذت بردن آن مانع شد؟

انتر  راه را برای مطالعات بیشالتر آسال امید اسالت اين تحقیق متواضالع ¡ مفید و  

متوجه تحقیقات جديد در سالالاحات فرهنگ و   سالالازد تا محققین جوان کشالالور

 الحات فقهی قديم و جديد آشالنايی بیشالتر يابندثقافت اسالالمی شالده با اصالط

قیقالات خود از آن اسالالالالتفالاده کننالد. اصالالالالطالحالات فقهی و حقوقی در و در تح

توضیح داده شده است . مراجع  که در اين تحقیق از آن ها استفاده ها  پاورقی  

¡ آن در سالايت های الکترونی بدون مقابل موجود اسالت و   PDFشالده ¡ عموماس  

 محققین اگر بخواهند میتوانند بدون پرداخت مالی استفاده نمايند.
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وان تحقیق را اسالالالتاد گرامی القدر داکتر صالالالاحب عبدالسالالالتار سالالالیرت که عن

همیشاله مرا در تحقیقات تشالويق می نمايند و در اصالالح تحقیقاتم زحمت می  

 کشند انتخاب نمودند. من حالل و حرام را انتخاب کرده بودم. 

فرصالالالالت را غنیمالت شالالالالمرده از تمالام برادران و خواهران کاله بنالده را در مالدت 

ی سالالالال حمايت و کمف نموده اند تشالالالکر نمائیم ¡ امید اسالالالت  بیشالالالتر از سالالال 

يقین دارم که  کمالف هالای معنوی و علمی و مالادی شالالالالان اداماله داشالالالالتاله بالاشالالالالد. 

 شما در مصارف اين رساله نیز کمف می نمايد.
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 تمهید 

از چند    زن  و صدای  ) آوازخوانی(  آالت موسیقی و غناء  هنر¡ موسیقی¡ مسأله  

مورد بحث و مناقشه است و تا   قرن باين طرف در فرهنگ و ثقافت اسالمی

و فصل    حلتا عصر حاضر  بحث روی آن جريان دارد¡ اما قضیه  حاضر  عصر

  . است  خوانی    عدۀنشده  آواز  و  موسیقی  هنر  هنرخصوصاس  انواع  تمام  با 

مخالفت دارندوموسیقی وغناء راازاعمال شیطانی  واگرآوازخوان زن باشد¡ 

وموسیقی و غناء با شرايم موافق اند و گروه سوم  دانند¡ وعده هم با هنرمی 

و رقص نمی پذيرند و    نع و شرايم را در منع موسیقی و آواز خوانیهیچ ما

 را از ملذات دنیا می دانند.  و آواز موسیقی 

موضوع موسیقی ¡ تصوير ¡ درامه ¡ مجسمه سازی ¡ شعر و ادبیات از جملۀ  

مسائل و موضوعات بسیار مهم وحساس و جنجال برانگیز در تاري  معاصر 

  ويسندگان وبرای رسیدن به حل آن بايد محققین ون   استکشورهای اسالمی  

ی اسالم و مدارس فقهی را بصراحت بیان و نظر و رأ تحقیقات بیشتر نموده¡

 و ترجیح دهند.  رأی و نظر قوی را بر نظر ورأی ضعیف بیان

سالعی و کوشالش انسالان در مدار تاري  اسالت¡    و ثمره ای مدنیت معاصالر نتیجه

مدنیت معاصالر را بوجود آورد و با وسالايل    ¡انسالان بعداز قرنهاسالعی و زحمت

وسالالالالالائالالل    لويزيون¡انترنالالت وجالالديالالداسالالالالرارکالالائنالالات راکشالالالالف نمود.راديو¡ت

ه مساللمانان مدنیت را الکترونی نتیجه زحمات انسالان اسالت . صالحیح اسالت ک

¡ اما غیر مسلمانان در ارتقاء علم و مدنیت  اساس  و تهداب علم را گذاشتند

 گذشالته به افتخار  تنهاماندندو و جامد سالعی بیشالترکردند و مساللمانان راکد
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پیشالالالالرفالالت   جالالديالالددرنتیجالاله  ايالاللتوجالاله ودقالالت نکردنالالد.وسالالالالال   آينالالده  برای  کرده

نمالودومسالالالاللالمالالانالالان مجالبالورشالالالالالدنالالدازوسالالالالالائالالل جالالديالالداسالالالالتالفالالاده    لم¡ترقیعال 

. مدنیالت جديد و وسالالالالايل جديد در درحالیکاله آماده ای اسالالالالتفالاده نبودندکننالد

اسالالت. در بین مسالاللمانان   درطريق اسالالتفاده از آن  ذات خود عیب ندارد¡ عیب

مدنیت معاصالالالر را کفر  و وسالالالايل جديد را تخريب    ند وگروه هايی ظهور کرد

سالالالاللمالانالان تحريم  مبالاالی  کردنالد و انواع موسالالالالیقی و غنالاء و هنر هالای زيبالا را  

تحريم اشالالالالیالاء بالدون نص قالاطع مخالالف منهج و روش نبی  کاله  نمودنالد¡در حالالی

 صاللی اهلل علیه و ساللم مساللمانان  اسالت ¡ نبی اهللاسالالم علیه الصالال  و السالالم 

سالالاخت و اصالالل اشالالیاء را مباح دانسالالت و غلو درحرام کردن اشالالیاء را متوجه  

 حرمت بدون نص قاطع را تحريم کرد.

قص  و ر  درمورد موسیقی و آواز  متأسفانه افغانها دراکثر مسائل وخصوصاس

منابع و همچنان از بودواعتدال مورد نظرشان ن کار گرفتند  از افرا  وتفريم

اسالمیاص وآوازخوانی   یل  موسیقی  استفاده اول  صدر  وتاري   اسالم 

 ¡ و يا بدون حدود شرعیدبه حرمت دادن يا  لیل شرعی حکم  نکردند و بدون د

 . حکم به مباح بودن 

بصورت  و استفاده از آالت موسیقی  بطورعموم و موسیقی و آواز خوانی هنر

و بررسی آن عقالنی  برای بحث  ارتبا  به عقل و فکر ندارد ¡ لذا نبايد  خاص  

هنر و مفکرکرد.  الالبصورت عموم  آواز خوانی  و  را   وسیقی  غناء  ای  من کلمه 

کنم   می  ب ¡الال  استفاده  مستقیم  وجدان  ارتبا   و  شعور  چون  انسان  ه  دارد¡ 

لذا بشر بصورت   دن هنر دار  درحساس ووجدان نقش ورول اساسی رااشعورو

  . ندیراز شدت و اسراف کار می گدر مورد آن  افغانها بصورت خاص    و  عموم

عدۀ تصور دارند که جامعه ای اسالمی ¡ جامعه ای عبادت و نسف و کار و  

ودراين  جهدوجهادودعوت جامعهنو  است  وجاه  ع  لهوو    وقت  برای 
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. در جامعه ای که حتی تبسم در  اح و حتی تبسم در لبان نیستزو مخنده لعب¡

و از آن جمله   شد پ  چطور ممکن است هنر هادر قلب نبايد با   لبان و خوشی 

 .و ترقی کندموسیقی و غناء جواز داشته باشد

¡  دين  عدۀ   درلبان  لبخند  سازندکه  می  متهم  را  ودعوتگران  وعلما  اسالم 

حساس به جمال را به اشکال  اادرقلب ها و زينت را درجسم و خوشی وسرور ر

حرام می مردم  باالی  آن  در س  مختلف  القرضاوی  يوسف  دکتور  ازند.عالمه 

گروه ازمنتقدين می نويسد:بستن انواع اتهامات باالی مسلمانان    جواب اين

حساس و  اد ¡ اگر مقصد و هدف از هنر روح¡  و دين اسالم منطق و علم ندار

م ترين دين است که  شعور به جمال و تعبیر از آن باشد¡ اسالم بزرگترين و عظی

مسلمانان زرع می   ه جمال را دراعماق قلب انسان وب حساس اشعور¡محبت و

کندو انسانرا متوجه جمال و زيبائی ها می سازد. در قرآن کريم آيات متعدد  

در مورد جمال و زيبائی و متوجه ساختن انسان به آن است و به همین ترتیب 

اصحاب رسول اهلل و تابعین    سنتدر سنت نبوی شريف صلی اهلل علیه و سلم و

ق جمال و هنر  اعم ا توجه نمودن انسان به  مسائل زيادی در  ¡ان مذاهبو امام

 است . 

زنده ازجمال وزينت درجامعه بودند.    ومثال  امام مالف وامام ابوحنیفه نمونۀ

و از    نده ادالرتخمین نمودلباس امام ابو حنیفه را مؤرخین به قیمت پنج هزار  

¡ عطرکه جمال و  به رنگهای مختلف باقی ماند   شفامام مالف صد جوره ک

زيبائی را بیشتر می سازد دراسالم از جمله سنتهای مؤکده به حساب می آيد.  
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  د میکند¡ لیکن به شرو  معین ¡ اسالم شعور به جمال را زنده و هنر را تأيی

اصالح کننده باشد نه فاسدکننده.
1
  

نظروفکراندکه  درطرف باين  ا   ديگر¡عدۀ  لهوولعبدنیاهمه  و    ش 

اعمال   و  شوند  نمی  قائل  سرحد  خوشگذارانی  برای  و  است  خوشگذرانی 

قوی    بۀمیدانند¡ اين گروه ضرو هنر  فحشات و منکرات را جزء از حیات مردم  

متأسفانه يف   .  د می کننداروامع اسالمی  و در ج  برنقش هنر موسیقی و آواز

و بین موسیقی و آواز  انان بین هنر و علم موسیقی و آواز خوانی عده از مسلم 

واز نمی کنند  معاصر درکشور های اسالمی تفاوت و اختالف را درک خوانی

وآواز موسیقی  معاصر  اکثراسباروش  اسالمی   که  واخالقیات  مبادئ 

حمايت وپشتیبانی می کنند. موسیقی وآواز خوانی معاصرکه   درتضاداست

نشمندان علم ف دادر نهايت اين تحقیق درمورد آن بحث خواهیم داشت ازطر 

 قابل تأيید و حمايت نیست و دانشمندان  جهان اسالم نیزموسیقی افغانی و

وهنر معاصر  ¡موسیقی  درموسیقی  را  زنان  جريان  نقش  که  بصورت 

 .می دانندب اسالمی او ادخالف اصل هنر موسیقی  دارد

بعض اشخاص الال  مسلمان  و غیر مسلمان الال  که معلومات شان از اسالم ناقص 

¡ مس از  است  را  مردم  که  کنند  می  متهم  را  اسالم  علماء  و خصوصاس  لمانان 

مح دنیا  در  خوشی  و  دهندتاسرور  نمی  اجازه  و  سازند  می  مسلمانان    روم 

  ع جمال و زيبائی را تماش انو ا  ندوخوشحال و حتی لبخند در لبان داشته باش

به مبارزه علیه   و در نتیجه اسالم را متهمو صدای قشنگ را استماع کنند  

 می سازند. هنر

 
- 145¡ صفحات    2003وهبه   . دکتور يوسف القرضاوی ¡ بینات الحل اإلسالمی ¡ مکتبة    1

146 . 
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تنها    ¡ اسالمی  ای  جامعه  که  دارند  خیال  و  تصور  عده  ديگر يف  در طرف 

جامعه عبادت و نسف و کار وکوشش است ¡ و دراين نوع جامعه وقت و جای 

برای لهو و لعب ¡ هنر ¡ خنده و ساز و آواز نیست و نبايد لب بخندد و قلب 

 شود.  ديده  کند و تبسم در رخسار انسانخوشی 

اند امراض روانی و حسادت  به  بدانند مبتالء  اينکه  بدون  ¡  بعض اشخاص 

و علیه تمام دهندمی  نشان    عبادت  اعمال خود راورا تقوا    خود  مريضی روانی

يف    در مقابل  انواع هنر اعالن جنگ داده هنر موسیقی را حرام می دانند. و

 د.نفحشات دعوت می نمايو    عده ديگر زير نام هنر مردم را به انحالل اخالقی

نسان است ¡ زيبائی جمال و زيبائی تقويت معنوی و روحی برای ادر حقیقت  

ديده میشود ¡ آواز خوب و قشنگ از راه گوش استماع می    طبیعت با چشم

حساس  ا  طريق گوشازبا ازجملۀ زيبائی های است که  شود¡موسیقی وآواز زي

میشود وروح  جسم  تقويت  وسبب  دين  میگردد  های  .  واقعیت  تمام  اسالم 

زندگانی انسان را مد نظر دارد و میداندکه انسان به هنر و موسیقی و آواز  

را   هنر  بلکه  نشد¡  هنر  مانع  نزول وحی  روز  از  اسالم  دين  لذا  دارد  ضرورت 

. و اصالح و اخالقی ساخت تقويت
2

 

ندا اساس  اسالم  به  نسبت  اتهامات  نوع  است.اين  حقیقت  از  وعاری  .  رند 

به جمال را در  ام دين عظیم است و روح و  اسال حساس هنر و جمال و شعور 

را  کريم دقت بیشتر نمائیم و آيات    اگر به آيات قرآن  اعماق انسان خلق میکند.

ه رسول اهلل صلی  تحقیق و بررسی کنیم مالحظه می شودکه قرآن کريم معجز 

اعجاز عقلی  است .و ادبی معجزه جمال بجانب معجزه عقلی  اهلل علیه وسلم¡

 
 . 14-13. دکتور يوسف القرضاوی ¡ اإلسالم و هنر ¡ صفحات  2
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باشند  آن عاجز يم سبب شد تا عرب ها از آوردن مانندقرآن کرو ادبی وجمالی 

 و قرآن را سحر خطاب کنند. 

است واقعی  دين  واقعیت    اسالم  به  انسان  و  زندگی  میکندهای  با    فکر  و 

با    ¡ انسان  با جسم  دارد¡  ارتبا   بطور کل  باانسان   ¡ انسان  و    عقل  وجدان 

تمام اجزاء بدن وروح ووجدان وشعور انسان  همچنان  شعور وعاطفه انسان و

اشباع غرائز انسان را در حدود  ل تعامل وکانسان بطور و با  را تغذيه می کند

 اعتدال بر آورده می سازد.  

و هنر به اقسام آن   غذاء عقل  ¡ علم  ¡ عبادت غذاء روح    سپورت غذاء جسم 

. و قابل تذکر استء وغذا که اسالم میخواهد آن است که    یهنر   جدان است 

.د نه اينکه به اسفل سافلین سقو  دهد انسانرا به باالترين مقام ارتقاء ده
3

 

و روح  مواضع  اهنر  اکثر  در  کريم  قرآن  لذا   ¡ است  تذوق  و  جمال  به  حساس 

عنصر   متوجه  را  انسان  کريم  قرآن   . کند  می  طبیعت  جمال  متوجه  را  انسان 

نمايد و وظیفه   انسان خلق کرده می  برای  دنیا  حسن و جمال که خداوند در 

  قرآن کريم انسان  بردارد .و لذت  انسان است تا از جمال طبیعت استفاده و نفع  

جمال و  منفعت  متوجه  زينت    را  دو  می  میکند¡  هشتم  آيه  النحل  سورۀ  ر 

. اسبان و استران و  خوانیم : » و الخیل و البغال و الحمیر لترکبوها و زينة ت 

خران را برای سوری و تجمل شما آفريد. سواری منفعت مادی و زينت منفعت 

 جمالی است.

 
میالدی ¡ صفحات    2000القرضاوی ¡ اإلسالم و الفن ¡ مؤسسه الرسالة¡  . دکتور يوسف    3

کتاب : ساز و آواز در افغانستان ¡ تألیف  همچنان ديده شودتحقیق بنده نشرشده در  .13-14

دکتور عنايت اهلل شهرانی ¡ جلد اول ¡ مطبعۀ آزادی از نشرات وزارت اطالعات و فرهنگ ¡ 

   هجری شمسی 1389
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که خداوند است    یمثال جمال  هنردر مورد هنر می گويد:  امام محمد الغزالی  

کرده . همه جمال در جهان که عقل و چشم و گوش و سائر حواس    در افاق خلق

سبحانه   قدرت  خزائن  از  ای  ذره  آن  ختم  تا  جهان  آغاز  از  میکند  درک  آنرا 

میباشد. هنر مندان از صنعت جمال خداوند سبحانه تعلیم گرفتندو به جمال  

آن اقتداء نمودند.
4

 

  بلکه حساس جمال و دوستی و تذوق آن می نمايد ¡  اه تنها دعوت به  اسالم ن 

حساس جمال و دوستی آنرا نیز به صورت جمیل امر میکند. رسول  اتعبیر از  

ت می  اکرم صلی اهلل علیه و سلم چنانکه عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه رواي

دوست می    کندفرمودند: إن اهلل جمیل يحب الجمال ¡خدا زيباست وزيبايی را

. دارد
5
  

عبادی و الطیبات  من حرم زينة اهلل التی اخرج ل در سوره االعراف می خوانیم : »  

ب   ¡ ..ت  الرزق  الهیمن  زينتهای  چه کسی  آفريده   گو:  بندگان خود  برای  که    را 

. قرآن کريم بیان می کند که همه زينت ها را خداون  د برای حرام کرده است ؟ 

حساس لذت نمايند. کسی حق ندارد زينت های که  ابندگان خود خلق نموده تا  

فقم  اشیاء  و حرام نمودن    حالل  حرام سازد.  آنراخداوند برای انسان خلق نموده  

 از حق اهلل سبحانه و تعالی است.

 
و أهل الحديث ¡ دارالشروق ¡ طبع دهم . محمد    4  .. الفقه  بین أهل  النبوية  السنة  الغزالی ¡ 

 . 95¡صفحه  1992اگست 

. ابن القیم  درکتاب الفوائد زيبايی که خداوند از بندگانش می خواهد 1/93مسلم. صحیح    5

را بیان می کنند¡ و می فرمايد: خداوند زيبايی اخالق ¡ زيبايی صفات¡ زيبايی دلها¡ زيبايی  

زيباست و زيبايی را دوست / چرا خداوند    www.hedayatmizan.irزبان ها را دوست دارد/  

 دارد؟ 

http://www.hedayatmizan.ir/
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حساس به جمال و هنر ازالی در قرن پنجم هجری در مسأله  امام ابو حامد الغ 

العود و أوتاره ¡ فهو فاسد المزاج   می گويد: » من لم يحرکه الربیع و أزهاره ¡ و

له عالجت . کسی با تار  را    لی   بهار و گلهای آن ¡ عود » آله موسیقی که  که 

 اش فاسد است و عالج ندارد. کالم   است مثل تنبورت ¡ به حرکت نیآورد ¡ مزاج

انسان  در  حساس جمالا  همیت موسیقی و هنر را در نگهداشتامام الغزالی أ

و   را در فرهننشان میدهد  آواز و موسیقی  بودن  أهمیت مباح  و  همچنان  گ 

نوشته امام الغزالی تاري  موسیقی و هنر را در   ثقافت اسالمی بیان می کند.

مسلمان   موسیقار  معروفترين   زرياب  از  و   ¡ میدهد  شرح  اسالمی  جامعه 

 نامبرده میشود.  

 ان دیگرراقتباس ازهن
قتصادی ¡ علمی ¡ ادبی و نظامی  را چه در مسائل سیاسی ¡ ا  اسالم اقتباس 

و آنانکه حل اسالمی را برای کشور   ی ديگر مانع نشد¡ مسلمانان  از ملت ها

اقتصاد    در مقابل مدارس عصری و اقتباس از علم  می خواهستند    شانهای  

نبود  بهبود جامعه    بلکه از تمام مدارس  ندو سیاست تماشاچی  برای  فکری 

الحکمة ضالة    تباس حديث شريفاق  . شعار مسلمانان درودندنم   اقتباس  «

بهات  الناس  احق  فهو  وجدها  أنی  المؤمن 
6

و   .   است¡  مؤمن  گمشده  حکمت 

هرک  که چیزی گم کرده آن را درهر نقطه که پیدا کندمعطل نمی شود و بر می  

 دارد. 

 
 . حديث ضعیف است  ¡ روايت نموده الترمذی و ابن ماجه ¡ اما معنی آن صحیح است.  66

. هر  حکمت: يعنی سخن و مطلب محکم و متقن و منطقی و درست¡ يعنی دريافت حقیقت 

 . قانون و قاعده ای که با حقیقت وفق دهد و ساخته وهم و تخیالت نباشد¡ حکمت ¡ است
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موسیقی شامل  ديگرکه  ملل  هنرهای  خوانی  مسلمانان  آواز  اقت  و  باس بود 

اکثر  مدنیت اسالم ¡  سايه  را احیاء نمودند. در   هانرکردند و انواع و اقسام ه

به هنر نقاشی ¡ خطاطی ¡  بیشتر  مدنیت اسالم توجه    هنر ها احیاء و ترقی کرد. 

هنر موسیقی و آواز خوانی ¡ هنر ادبی به مقارنه با ديگر فرهنگها داشت و در  

ديگران  ساحۀ مدنیت اسالم و درجريان فتوحات اسالمی مسلمانان هنر را به  

 .  و از هنر ديگران اقتباس و آموختندبه میراث گذاشتند

میراث قبل    از   ادبیات که  مسلمانان    ت وبه هنر ادبی داش  اسالم توجه و دقت 

موختند و با  آ نیز ارسی و هندی و يونانی را وادبیات فآنرا حفظ از اسالم بود 

یات اسالمی  بنام ادب هانیان  ادبیات جديد را به جادبیات عربی يکجا نموده  

ترت و  کريم  قرآن  قراءت  اسالم  در   . کردند  آن  یل معرفی  شنیدن  پهلوی  و    در 

وروح  عبادت¡ وجدان  برای  دعوتگرانادباء  نیزاست¡غذاء  ¡  مسلمان  و 

 . نشرکردند آنرا  ادبیات قرآنی را هضم و

دلیل   به   ¡ نیز است  اهمیت  با  و  بسیار مهم و ضمناس خطرناک  هنر ¡ موضوع 

ب  ارتبا   و    ه وجدان و شعور انسان دارد¡ هنر در ساختار ذوقاينکه  و میل 

 عقالنی و ادبی انسان رول برازنده را دارد. وروش روانی و روحی 

اگر برای خیر بشر استفاده شود و جامعه را به ترقی و  هنر مانند علم است ¡  

کند مفید است ¡ و اما    وجدان انسان را زنده حفظو  تعالی برساند و ضمیر  

و اخالق را فاسد می    استفاده شود¡ جامعه را به نابود  ی شر و فساداگر برا

به هدف و مقصدای  سازد و میتوان گفت که هنر وسیله   آن   برای رسیدن    از 

است ¡ لذا حکم آن ارتبا  به اهداف و مقاصد از استفاده آن دارد¡ اگر در راه  
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حالل و خیر استفاده شود جواز دارد و اگر در راه شر و فساد استفاده شود  

. جواز ندارد
7

 

و به عبارت ديگر موسیقی   ( استآواز هنرموسیقی و غناء ) ما  موضوع بحث

ات فقهی را در اين مسأله مورد بحث نظريت . قبل از اينکه  و آواز خوانی اس

ز خوانی در تاري  اسالم  در مورد هنر موسیقی و آوا  است تاقرار داد ¡ بهتر  

 . بحث را آغاز کرد

  

 
 .2016. فضل غنی مجددی ¡ روش فکر معاصر اسالمی ¡ جلد اول ¡امريکا  7
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 فرهنگ اسالم و ادبیاتدر غناء و هنرموسیقی

يکی از مهمترين قضیه در بین   خصوصاس موسیقی و آواز بحث در مسأله هنر¡

حث روی اين مسأله وقت بیشتر علماء ب   اسالم است.قضايای فقهی در تاري   

گرفت طرف  بدين  ها  ازقرن  را  فقهاء  و    لیکن  و  ¡و  نهائی  فیصله  متأسفانه 

 آن تا هنوز صورت نگرفته است.  جواز و عدم جواز اجماع در مورد 

قضیه اعتقادی ومسأله تعبدی در اسالم  ¡تذکراست که موسیقی وغناء قابل

و در دائره جواز   دائره حالل و حرام بحث نمی شود نیست ¡ به عبارت ديگر در

¡ خوب و زشت را    ¡ اما چون نتائج مثبت و منفی قابل بحث استجواز    وعدم

بحث و   از اين لحاظ    افراد جامعه بجا می گذاردوجدان و شعور    باالی فکر¡

   می باشد.قابل أهمیت بیشتر روی آن تحقیق 

ازت و موسیقی و استفاده از آالت  بحث و مطالعه و سخن در مورد غناء » آو

گذشته که موسیقی وآالت آن محدود    درعصرحاضر مانندعصرهای  موسیقی

به اوج تقدم  نیست¡ همانطوری که علوم انسانی وسیان  و تکنالوژی  بود 

¡ موسیقی و آالت موسیقی و در نهايت علم موسیقی مضمون و  استرسیده  

اوت  تف با قرن های اول اسالمی شکل جديد را بخود گرفته است و با مقايسه  

صدای   انسان  امروز   . دارد  وکلی  درتمام  آوازموسیقی  را  گوشه    خواننده 

موسیقی   ديو¡ تلیفون های دستی همهوکناراستماع می نمايد¡تلويزيون¡ را

ت و شکل پخش می کنند وممکن  بیست چهار ساعت با صو مدت  و آواز را در  

آن شنیدن  از  را  خود  گوشهای  انسان  را    نیست  آواز  و  موسیقی  و  دارد  باز 

 استماع نکند. 

بايد جواب  مطرح سازيم ¡    واز و يا حرمت ساز و آوازعدم ج  بهسؤال را    اگر

 داشته باشیم که بکدام وسیله میتوان مردم را از شنیدن حرام مانع شد؟ 
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جواز موسیقی و غناء نظر اندازيم ¡ سؤال مطرح می شود که چرا مردم    به  و اگر

 ن آواز زيبا و موسیقی و آالت موسیقی مانع شد؟ را از شنید

مهمترين مسأله در جواز و عدم جواز ساز و آواز عدم اجماع در حکم آن است  

و از نظرفقه اسالمی درمسأله ای که اجماع نباشدحکم آن حالل است و قضیه  

در دائره جواز و عدم    يمان ¡ حالل و حرام بحث نمیشود¡بلکهدر باب کفر و ا

نظريات   تا  است  واجب  ساحه  دراين  محققین  برای  شود.  می  بحث  جواز 

قوی   دلیل  و  نمايند  مطالعه  احترام  کمال  با  و  بدقت  را  متفاوت  و  مختلف 

دادهرا بررسی  فقهی  وحکم    رجحت  معاصر  موسیقی  درمسأله  معاصررا 

کرد و در حکم  نمايند و در بررسی و تحقیق از فکر وسم اسالم نبايد عدول  

بايد به اصول اسالم پابندی کامل داشت .
8

 

موسیقی از بارزترين هنر در بین هنر ها است که انسان از زمان بسیار دور به  

آن بدون اينکه به علم آن آشنا باشد معرفت و آشنائی داشت. موسیقی عبارت  

ی از مجموع الحان است که سروده میشود¡ موسیقی نقش فعال و مهم را باال 

شودودرد استفاده می    از آن  دارد ¡ و در بسا مواقع برای عالج نیز    انساننف

احساس می نمايد و همچنان به اثبات رسیده که موسیقی  کمتر  انسان  و آالم را

ذاکره تقويت  سبب  و    نیز  خوب  سلبیات  بعض  آواز  و  ساز  همچنان  میشود. 

  یر دهد و غم و رنجواند مزاج انسان را تغی نقا  ضعف و منفی نیز دارد و میت 

¡ در صفحات دقت انسان را بدون فائده ضايع کنرا در انسان بیشتر سازد و و

خواهیم    یبعد مختصر  وآوازاشارات  موسیقی  ومثبت  منفی  تأثیرات  در 

داشت. 
9 

 
8    / اإلسالمی  میزان  فی  الغناء  و  الموسیقی   ¡ الجديع  يوسف  بن  عبداهلل   .

www.goodreads.com 
 mawdoo3.com. تأثیر_الموسیقی_علی _اإلنسان/     9
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و    خوانده ونوشته ونواخته میشود  عبارت ازمجموع الحان است که  موسیقی

ان موسیقی  رد و از قديم الزمفعال راباالی احساس و وجدان انسان دا  نقش

 استفاده بود.   در عالج انسان نیز قابل

از ارکان مدنیت به حساب می آيد. عالوه    درتاري  مدنیت¡ موسیقی رکن مهم

دارد.  دخالت  موسیقی  پیدايش  در  نیز  عاطفه  و  ذوق  علمی¡  قواعد  بر 

فارسی معادل آهنگ می    ادبیاتانگلیسی که در  Musicموسیقی ترجمه واژه  

است. ب  آوازی  موسیقی  همان  که  گويند  می  آهنگ  با  خواندن  را  غنا  و  اشد 

  ( ترکیب  ها    Compositionموسیقی  نغمه  به  والحان  )ملودی(  الحان   )

 (Note ( و نت ها دارای ريتم )Rhythm   (  10هماهنگ است. 

فقها  بعض  أهل لغت و زبان غناء را » آواز خوش و طرب انگیزت دانسته اند و  

  می پندارند به اين معنی   حراموآن را صدای لهوی مناسب مجال  أهل فسوق  

 .  دارد وسیع تر ت معنیع يغناء در شر

الحک بیت  تأسی   ن م با  و  ها  عباسی  زمان  در  موسیقی ه  واژه  ترجمه    هضت 

شد عربی  غنا  واجايگزين  رسايل  .  و  سینا  ابن  فارابی¡  آثار  در  موسیقی  ژه 

.  ت» الموسیقی معناه تألیف االلحان و اللغة يونانیه  اخوان الصفا آمده است .  

 يونانی است. يا لغت موسیقی معنی آن تألیف الحان و کلمۀ

معادل موسیقی آوازی است . در عصر حاضر واژه موسیقی به    ءدر عربی الغنا

ا موسیقی می باشد. بنابر موسیقی و غنا آواز همراه ب   معنای صدای ابزار های

 نايی موسیقی هست ولی هر موسیقی غنا نیست . اين هر غ

 
 .hhtps://abadis.ir. مترادف لحن: آوا¡ آواز¡ آهنگ ¡ صوت ¡ نغمه و نوا است /  10
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عنصر اصلی موسیقی¡ صوت و زير و بم اصوات است که دراثر نسبت های  

رياضی پیدا می شود . از طرفی تمام قواعد موسیقی به گونه ای است که به  

مربو  می شودوبه همین جهت آن را هنر می نامند.ذوق وقريحه سازنده هم 
11 

موسیقی ) از عربی ( ¡ يف نوع از هنر است که عناصر اصلی تشکیل دهنده 

آن ¡ صدا و سکوت است. عناصر اصلی تشکیل دهنده موسیقی زير و بمب  

)ريتم(است.  آهنگ  وضرب  وهارمونی(  ملودی  کنندۀ  )تعیین  )نواک( 

به وسیلۀ آواهاگفته اندکه مهمترين   ساساتموسیقی راهنربیان احهمچنین  

عوامل آن  صدا و ريتم هستندو همچنین دانش ترکیب صدا ها به گونه ای که 

خوش آيند باشد و سبب انبسا  و انقالب روان شود. 
12 

از تعريفات موسیقی باين نتیجه میرسیم که ممکن است غنا بی معنی باشد  

با ترتیب باشد. غنا به عبارت ديگر فقم آواز باشد بدون   شعر ويا موزون و 

به هر صورت   با موسیقی اجراء شود¡ يا بدون آالت موسیقی ¡  ممکن است 

غنا با هر شکل و روش که باشد بغیر از ترتیب معین و روش خاص غیر قابل  

پسند است. 
13
  

متأسفانه در افغانستان دانشمندان و محققین در مورد موسیقی و رابطه آن  

کمتر توجه و تحقیق کرده اند و اين ساحه مهم  قافت و فرهنگ  و ثبا مدنیت  

علم   به  نیزتوجه  افغانستان  های  اند.حکومت  کرده  رافراموش  مدنیت 

تأسی    زيبا  های  هنر  قسم  ادبیات  درپوهنحی  واخیر  نداشتند  موسیقی 

تنها دوکتاب    درموردموسیقی  شد.  حذف  بعداس از برنامه های تعلیمیشدکه  

 
 https://rasekhoon.net.  موسیقی و معیار های آن در اسالم  / هنر دينی ...   11

 FA,wikipedia.org/wiki. موسیقی /   12

 www.madwoo3حرام /  -الغناء -. هل 13
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غانستان موجود است: ساز و آواز در افغانستان ¡ تألیف  درکتابخانه های اف

کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان ¡ دکتور عنايت اهلل شهرانی¡ و  

تألیف استاد عبدالوهاب مددی . کتاب داکتر شهرانی درکابل وکتاب استاد 

 مددی در ايران به طبع رسیده است . 

موسیقی  وتفريم درمورد    رابطه بین دين وهنر ونظريات ضد ونقیض وافرا 

اين ساحات تا هنوز خالی باقی مانده و بهترين ساحات  نیز بحث علمی نشد¡

های  پوهنتون  است  امید  میباشد¡  پوهنتونها  در  جديد  تحقیقات  برای 

افغانستان برای محصلین و محصالت فوق لیسان  رابطه بین دين و هنر را  

 جهت تحقیقات علمی پیش کنند.

بحث های جالب  قبل در موضوع شنیدن موسیقی)السماع(    فقهاء از قرن ها 

تا  و  کردند  آغاز  آواز  را  و  موسیقی  مورد  در  بحث  و  تحقیق  بین    امروز  در 

يا   فقهای معاصر . تحقیقات جديد در مسأله جواز و عدم جواز  ادامه دارد 

بو   حرمت تفصیلیوحالل  بصورت  موسیقی  و  ومجمل  دن  تاحال  است 

است.   نشده  روی   تاس  ممکنتخصصی  بحث  چرا  شودکه  مطرح  سؤال 

موضوع موسیقی و آواز تا امروز ادامه دارد؟ هر موضوع که به انسان وفکر  

انسانی ارتبا  داشته باشد بحث روی آن تا زمانیکه انسان زنده است ادامه  

میداشته باشد و در جريان بحث ها نظريات متفاوت و در بسا موارد مخالف  

 و اصل موسیقی و آواز بوجود می آيد . نظر به شرايم زمان و مکان  

طبیعت    انسان ومدنیت دارد لذا انسان با  ارتبا  به شعورو وجدان  موسیقی

. موسیقی و آواز خوانی مسافه گیردبا تمام موانع از  بشری که دارد نتوانست  

حیات اجتماعی عرب قبل از اسالم ¡ با هنر موسیقی و لهو ولعب گره خورده  

ممکن   اسالم  دين  دعوتگران  برای  و  کنند  بود  فوری  قیام  آن  علیه  نبود 

کوشش کردند در بدل منع ¡ اصالحات را بوجود آورند. مسلمانان اعتقاد  لذا
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ی شودت ¡  ن مداشتند که اشیاء » أشیاء نکره است و شامل تمام اشیاء در جها

است مباح  و  حالل  اصل  . در  است  ساخته  حرام  خداوند  که  را  آنچه  مگر   ¡

التی   اهلل  زينة  » من حرم  قرآن کريم می فرمايد:  تعالی در  خداوند سبحانه و 

بگو : چه کسی زينت های   .  (32)اعراف :  أخرج لعبادی و الطیبات من الرزق ت

و از صرف رزق حالل و پاکیزه    خدا را که برای بندگان خود آفريده حرام کرده

 منع کرده؟

وتحقیقات که دردست داريم اکثراس در بطالن موسیقی در اسالم است  ابحاث 

 و اکثر محققین که مخالف موسیقی وآواز هستند¡ از موسیقی و آواز امروز

هنر    در عدم جواز علم  و  کنند  فراموش می  موسیقی  استنبا  می  را کامالس 

  هنر موسیقی ووآوازخوانی عصرحاضرو بین علم    سیقیو تفاوت بین م کنندو

ۀ اعمال زشت که داخل ساحوغناء تفاوت قائل نمی شوند¡ قابل دقت است  

 .  شده نمی تواندبرای بطالن اصل هنر موسیقی شده وسیلۀ 

و    تقدم  وآوازدرعصرحاضردرنتیجۀ  موسیقی  ومثبت  منفی  تأثیرات 

است.   زياد  و  قوی  العاده  فوق  تکنالوجی  بودکه  ن پیشرفت  فکر  باين  بايد 

را انکار کرد. مشاهده شده    آن  موسیقی تنها تأثیرات منفی دارد و جانب مثبت

اي بدون  را  آذان  زنان تصادفاس صدای  بعض  بدانند  که  آنرا  کلمات  نکه معنی 

اسالم    الم تفکر کنند و  در مورد اس  تا   هشد  د و آواز جمیل مؤذن سببشنیده ان 

 آورند. 

بین هنر های زيبا  ين هنر دموسیقی قديمتر ملتی که  از حیث کلمه است ¡  ر 

جاه موسیقی  شان  ندارد.  درفرهنگ  وجود  دردنیا  باشد  مدلول    نداشته 

عبارت است از : موسیقی علم در بین علوم طبیعی مبنی    واصطالح موسیقی

اصوات تعاقب  و  ترتیب  يعنی  رياضی  قواعد  تألیف متناسب   بر   ¡ مختلف 

ترکیب و    بحیث  استماع  خوشی  به  آنرا  انسان  واحساس  گوش  که  الحان 
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 گوش ¡ ح  سماع ¡ بعد از دريافت اصوات موسیقی ¡ آنرا  استقبال می کند.

و انسان از استماع آن لذت می برد¡ برخالف موسیقی  به مغز انسان رسانده  

شده   گوش  اذيت  سبب  موسیقی  بلند  صدای  و  مناسب  نا  کلمات  و  زشت 

ماندو می  عاجز  انسان    گوش  حالت  اين  در  و  برساند  مغز  به  را  اصوات  تا 

ببندد¡   را  را ترک کند ويا گوشهای خود  يا مجل   محافل  مجبور می شود 

 همینطور است .  انن غااف  عروسی وکنسرتهای امروزی

هنر موسیقی منحصر به علم نواختن با آالت موسیقی است و آالت موسیقی  

در جريان   از آن استفاده می کندمانند سائر ادوات و آالت که در زندگی انسان  

حکم    آالت موسیقی  وشکل    تغییردرحالت  ¡  قابل تغییر و تحول استسالها  

نمی باشد¡ بطور مثال در عصر اول    جواز آن ثابت و قابل تغییر  جواز و عدم

امروز آالت    و عود ) آلۀ با تار( وسیله نواختن بود و  » دايرهت¡ دف  اسالم طبل

  وحکم آالت جديد میباشدقابل استفاده  موسیقی  جديد الکترونی در نواختن  

 موسیقی همان حکم آالت موسیقی قديم است¡ يعنی مباح است. 

بود و تا حال در پهلوی آالت موسیقی  آالت موسیقی که در افغانستان مروج  

 د عبارت اند از:ن جديد معاصر حضور دار

مراسم  ديگر  و  ها  میله   ¡ ها  در عروسیها¡ عید  دايره عموماس   :) ) دف  دايره 

 خوشی و سرور توسم زنان و دختران نواخته می شود. 

آلۀ موسیقی اصیل افغانستان بیشتر ازهزار سال قدمات دارد¡   اين   : رباب 

 دۀ رباب اغلب مردها هستند.نوازن 

سرنده:اين آلۀ موسیقی بیشتردرقسمتهای جنوب وجنوب شرقی افغانستان  

هنرمندان مرد نواخته    توسم  آلۀ ضربی درمحافل شادی  معموالسبدون همراهی

 می شود. 
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کشور شمال  مرکزی  و  دنبوره:درصفحات  استفاده    واليات  افغانستان 

 میشود. 

به ويژه در واليت هرات بیشتر دوتار: در واليات غربی و   جنوب افغانستان 

 رواج دارد.

در صفحات  مردان  و  دختران  توسم  که  است  فلزی  آلۀ کوچف  چنگ: يف 

مورد استفاده است.شمال و شمال غرب 
14 

. موسیقی    تألیف میکند ارتبا  داردبه اساس وزن موسیقی که لحن را    غناء

يا   وزن  و  قاعده  و  قانون  بدون  درآغاز  لحن  ديگر و  عبارت  به  بود  توازن 

ابتدائی و بدائی و مستقیماس ارتبا  به فطرت و احساس و شعور انسان داشت 

¡ اما با تقدم علوم ¡ موسیقی نیز شکل و خم علمی را بخود گرفت و دربین  

قواعدواوزان  دارای  مستقل  علم  بحیث  انسانی  دانشمندان  شد.    علوم 

موس تدوين  در  را  مؤثر  و  فعال  نقش  اسالمی مسلمان  جامعه  داخل  در  یقی 

  ¡ دانشمندان مسلمان¡وخارج آن درطول تاري  داشتند.در اندل  ) اسپانیا(

از موسیقی  جديداروپامعاصررابوجودآوردندودرهنرموسیقی    هنرموسیقی

استفاده   يونانی و رومانی و فارسی    از   دانشمندان مسلمان  .کردندعربی و 

را علم موسیقی  تا  کردند  الزمان سعی  با    قديم  را  و موسیقی  آورند  بوجود 

استفاده از علم فزيف و صدا تجزيه و تحلیل و اصالح نمايند و علم وزن يا  

از کتاب عالمه فاربی    در اين راستا  آوردند و  بوجوداوزان و مقام يا را  ها را  

 الموسیقیت¡ وکتاب ابن سینا » شفاءت استفاده نمودند. »

 در  و   یله و آله موسیقی حنجره انسان بودمحققین باين نظر اندکه اولین وس

 
،    1375افغانستان ¡ حوزه هنری ¡ تهران    عبدالوهاب مددی¡ سرگذشت موسیقی معاصر  14

 . 41-40صفحات 
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آن خارج می شد  يگانه وسیلۀگذشته   از  آواز  بود.نیز  که  اکرم   حنجره  رسول 

بزرگان دعوت اسالمی ¡ اهمیت حنجره و   صلی اهلل علیه و سلم و صحابه و 

صوت جمیل را در تالوت قرآن کريم و آذان فراموش نکردند. رسول اکرم صلی  

صوت وسلم  علیه  ابا    اهلل  و  میدانست  مهم  الهی  وحی  ترتیل  در  را  جمیل 

داشت و ابی موسی األشعری را  محذوره را به سبب صوت جمیل اش دوست  

مزامیر داودت تشبیه کردند. به »
15

 

وظیفه مؤذن به سبب صوت جمیل او بود و در بین   انتخاب حضرت بالل برای

قابل تذکر است که پیامبر را داشت .    ابه بالل رضی اهلل عنه بهترين آوازصح

گرامی صلی اهلل علیه وسلم مخالف قراءت قرآن کريم به روش غناء شعری بود  

 و هدف از آن دور نگهداشتن مسلمانان از افکار شرک بود. 

طه کوشان در تحقیق اش از چهار صنف موسیقی بحث میکند محمدمحترم  

 ت :نوع موسیقی رواج داش ويسد: در وطن عزيز ما افغانستان چهار و می ن 

 موسیقی روحانی عارفانۀ خانقاهی.  .1

 موسیقی محفلی و مناسبتی.  .2

 موسیقی الف : لهو و لعب . ب : لغو و باطل.  .3

 موسیقی حماسی رزمی.  .4

روح معنویموسیقی  موسیقی  بنام  همچنان  موسیقی    انی   ¡ است  شده  ياد 

ه های بديعی به  معنوی با به کارگیری تناسب درحوزه معنا و بهره بردن از آراي

وجود می آيد. 
16

 

 
 .176¡ صفحه  3دارالمکتبة العربی ¡ جلد . عبدربه ¡  15

16  .http://jria.isca.ac.ir>article_69706 
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موسیقی معنوی جدا از اينکه به شعر زيبائی و لطافت می بخشد¡ از رهگذر 

قرار می دهد تری  را در مرحله عالی  آن  نیز  زبانی  با  بافت کلی واستحکام   .

ظهور تصوف باطل درجوار تصوف حق ¡ موسیقی و غناء تصوفی نیز آلوده با  

   د را از دست داد.بدعتها شد و اعتبار معنوی خو 

و  اکثر دانشمندان و محققین تأثیر موسیقی روحانی را بحث نکردند و آثار  

آن را در تکوين فکری و ذهنی شنونده بیان کرده نتوانستند. به عبارت  نتائج  

در   روايات  نشد.  علمی  بحث  انسان  قلب  باالی  وغناء  موسیقی  تأثیر  ديگر 

و حیوانات وحشی به صوت نبی اهلل  فرهنگ و ادبیات عربی است که پرنده ها  

همچنان روايت و  دادند¡  السالم گوش می  علیه  دو    داود  و  هفتاد  که  است 

مبارک نبی اهلل داود خارج می شد. روايت ادبی است که انسان   نغمه از حنجره

 به صوت جمیل متأثر می شود.

عل  ( می گويد: » السماع ال يجهجری قمری  820  ابوسلیمان الدارانی ) متوفی

قلب نباشد .   درفی القلب ما لی  فیهت ¡ استماع در قلب اثر نمی گذارد اگر  

آنانکه به موسیقی متأثر   الهجوری )قرن يازدهم( مؤلف کشف المحجوب ¡ 

 را به دو گروه تقسیم می کند: ايشان می شوند

 آنانکه معنی روحی را استماع می کنند. .1

 شنوند. را می و غیر معنوی  آنانکه صوت مادی  .2

نغمه های    اواضافه میکند¡ آواز  اگر  بد است¡  نتائج خوب و  برای هرحالت 

خوب را انسان شنید¡ نتیجۀ آن خوب است¡ و اگر آثار خبیثه را شنید¡ نتیجه  

می  است  فاسد  آنچه  حتماس   ¡ باشد  فاسد  انسان  مزاج  اگر  و  است.¡  خبث  آن 

شنود.
17

 

 
 www.diwanalarab.com. شیما سادات منصوری ¡ الموسیقی المباح /    17
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شويم ¡ متأسفانه صوت    المحجوب به صوت خوب و زشت آشنا می  از گفتار

می جمیل بعض از هنرمندان با کلمات غیر روحی و معنوی و جمیل سبب آن  

نمايند. کلمات و    شودتا مردم عادی و تعلیم يافته با هنر موسیقی مخالفت 

استفاده می کنند تأثیر   در موسیقی و غناء   از آنکه هنرمندان معاصر    یاشعار

احساس نمی کند . روحانی بزر  ذو    از شنیدن آنروحی و معنوی را شنونده  

لرؤية اهلل القلب  إلهی يحرک  تأثیر  السماع   « أولئف   النون می گويد:    ¡ وإن 

بحواس ينصتون  الذين  أما  هلل¡  يصلون  بأرواحهم  إلیه  ينصتون  و الذين  هم 

قلب را به رؤيت  سماع تأثیر الهی است  ت ¡  شهواتهم فیسقطون فی المعصیة

کسانیکه به حواس و شهوات شان گوش می دهند   اهلل به حرکت می آورد¡ اما

 ¡ به معصیت سقو  می کنند.  

 تأثیرات مثبت موسیقی 
فکر و قلب انسان دارد. میتوان تأثیرات باالی ذهن¡  تأثیرات مثبت  موسیقی

 مثبت موسیقی را باالی انسان به نقا  ذيل خالصه کرد:

عملکردمانندتمرينات جسمانی  عقل وذهن انسان رابرای    موسیقی .1

اثباتآ به  مطالعات  کند.  می  رساند  ماده  متکرر می  استماع  که 

می آورد. و فعالیت  ی دماغ را به حرکت موسیقی خالياء عصب 
18 

بدون شنیدن موسیقی  کم کردن مشکالت فکری¡   .2 آرام  ونغمه های 

انسان ک آرامش وکم کردن مشکالت و پريشانی  برای  مف  کلمات 

امراض وحتی مرض   اشخاصیکه بهلعات نشان میدهدمی کند¡ مطا

 
18  .Medfordleas,20/20/2019,Retrieved4/7/2021, HOW DOES MUSIC AFFECT 

THE MIND AND BODY 

در مورد نظريات  مدارس تصوفی به : فضل غنی مجددی ¡ مراحل تکوين تصوف و حرکت 

 مراجعه شود. ،  2011اصالحی آن ¡ امريکا ¡ اکتوبر 
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ترس شان کمتر می   و  با شنیدن موسیقی خوف  اند  مبتالء  سرطان 

شود.
19 

 جلوگیری می کند.از سکته ای دماغی موسیقی ذاکره را خوب و .3

نیزاست¡  موسیقی .4 عقلی  امراض  برای  و   دانشمندانعالج 

موسیقی بعض مواد    صین امراض عصاب میگوينداستماعمتخص

میاوی عصبی را افراز می کند.کی
20 

در .5 جونزهوبکنزاستادان  گويند¡  پوهنتون  موسیقی  می  استماع 

توجه ودقت را به تعلیم بیشتر می سازد و دماغ را آماده می کند.
21 

را کم می کند¡ مطا .6 نشان استماع موسیقی وزن  لعات و تحقیقات 

نورکمتر و موسیقی آرام جلوگیری از پر    بااماکن آرام      می دهد که

 خوری می کند و کم کردن وزن را کمف می کند.  

روز¡ خواب را در شب منظم   در  مشقتکار های  موسیقی آرام بعداز   .7

می سازد. 
22

 

 
19  . Pfizer Medical Team (30/8/2017) “10Health Benefits

ofMusic”,gethealtystayhealthy,Retrieved 4/7/2021. 
20    .Kendra Cherry (10/12/2019),”How Listening” verywellmind,Retrievd 

4/7/2021. 
21    .Pavle Marinkovic (15/1) Can Music Have Negative Effects on people?” 

medium,Retrived 4/7/2021. 
 ايد موسیقی مهربانی کرده به سايت ذيل مراجعه کنید: . برای معلومات بیشتر از فو 22

/   www.wikidedia.org  www.chetor.com 

http://www.wikidedia.org/
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 نتائج منفی موسیقی
ذ اسلحه  اشیاء  ديگر  مانند  ديگر  موسیقی  عبارت  به  است  مفید  يا  وحدين 

سیقی ارتبا  به استفاده فیديت و مضريت مو مضر ¡ م هم  شود و يا  می  تمام  

 . دارد را از آن

ممکن است استماع موسیقی و خواندن اشعار و بیت های غمگین   .1

 د.به مردم و جهان به نظر سلبی ببینو دشمنانه¡ سبب شودکه انسان 

در .2 موسیقی  است  کند¡  ازديادممکن  کمف  مردم  بین  دشمنی 

و ادامه آن استفاده می  جنگ    شعله ور ساختن  موسیقی در قديم در

 با موسیقی به حقیقت تبديل می شد.همراه  شد و اشعار دشمنانه 

 شنیدن بیشتر موسیقی ضیاع وقت است.  .3

آنکه موسیقی   ¡ حال  دارد  تنها جنبه های منفی  توان گفت که موسیقی  نمی 

 احساساتمانندساير هنر ها می تواند در خدمت علم ¡ تربیت و کمال باشد¡ 

 رشد دهد. و عواطف انسانی را زنده و 

از آنجا که موسیقی احساسات را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد¡ دارای  

جنبه های منفی ومثبت است .البته گرايش به جنبه های منفی آن¡جايگاه خود  

موسیقی عصرحاضرجنبه های منفی   را در دربار شاهان و خلفا بیشتر بازکرد.

 بیشتر نسبت به جنبه های مثبت آن است. آن از هر ناحیه

 و اسالمی موسیقی درفرهنگ و ادبیات عربی 
: ادبیات¡ عبارت است از آن سخنانی که از حد  گفته شده   ¡در ماهیت ادبیات

سخنان عادی¡ برتر و واالتر بوده است و مردم¡ آن سخنان را در میان خود¡ 
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ضبم و نقل کرده اند و از خواندن و شنیدن آنها دگرگونه گشته و احساس غم  

و شادی يا لذت و الم کرده اند.
23

 

آوازدر عربی  ادبیات  و  زبان  افرهنگ  عبارت  غناء¡  از ¡  که  است  صوت  ز 

آالت موسیقی   از  که  است  آواز  و  بیرون می شود¡ وموسیقی صوت  حنجره 

 بیرون می شود.  

را خوشحال کرد¡ آوازش را در   او  آواز خواند¡  در ادبیات عربی غناء يعنی 

به  غناء  زبان  وفرهنگ  درادبیات  کرد.  زيبا  و  داد  برگردانیدوکشش  گلون 

بلند کردن آواز ¡ ترنم به کالم موزون و  معانی زياد استعمال شده است مثال:  

بلندکردن  يا  باشد¡  ديگر  الحان  و  شعر  با  موزون  آواز  است  ممکن  غیره¡ 

با ترتیب معین و خواندن   صوت يا شعر و همچنان بلند کردن صوت با شعر 

 يعنی ترنم. 

که رکن اول واساسی هنر آهنگ  را  ¡ شعرعرباز نژادموسیقی دانان مسلمان  

آن در ساختار موسیقی و غناء اساس قبول کردند و اين عمل  و آواز است از  

شعرت   موسیقی   « اصطالح  موسیقی  هنر  درادبیات  رسیدکه  جای  تا  وکار 

ش کتابهای  نوشتند  پديدآمدوتعدادازدانشمندان  نام  زيرهمین  انرا 

 پیوند شعر و موسیقی آوازیت .مثل:»

کالمی شعر   «  : است  شده  تعريف  اينطور  زبان  درادبیات  مرتب    شعر  است 

ها  کلمه  موسیقی  شعردرحقیقت   . قصد  به  و  انگیز  خیال   ¡ موزون  معنوی 

و موسیقی   میان شعر  و جمع  الحان وآهنگها  غناء موسیقی  و  هاست  ولفظ 

اين   برای  شعر  اصوال   . است  الحان  موسیقی  و  الفاظ  موسیقی  میان  جمع 

ن  با آن تغنی کرد و عرب  را يعنی  یز می گويد: انشد شع بوجود آمد که بتوان 

 
 25¡ صفحه  1374¡ . عبدالحسین زرين کوب ¡ آشنايی با نقد ادبی ¡ تهران : سخن  23
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و مسلمانان از صدر اسالم تا امروز شعر را   شعر را تغنی کرد و سرود  فالن

کالمی که دارای عناصر زبان¡ موسیقی و تصوير است می شناسند. 
24

 

با ادبیات و رکن اساسی آن يعنی شعر پرداخت به      ی صدر اول اسالمموسیق 

معه عرب قبل دلیل اينکه در آن عصر شعر و موسیقی توأم بوده است . در جا

از اسالم شعر به اوج کمال خود رسیده بود و هنر مندان شعر را با موسیقی می  

خواندند. اسالم اين روش را انکار نکرد بلکه در تقويت شعر وهنر کوشید و 

يکی از معجزه های اسالم ادبیات و روش شعری بود که شعراء عرب از آوردن 

 مثل آن عاجز ماندند. 

ح کردوخرافات وشرک را از آن دورساخت و مسلمانان  اسالم ادبیات رااصال

و به عبارت ديگر    آشنا کرد  در ساختار شعر و هنر موسیقی  را به روش جديد  

 .ساختو اخالقی ادبیات را ادبی 

ادبیات ¡ همواره و همیشه با اخالق¡ پیوندی ديرينه داشته و بر مسئله مهم  

جا که در آموزه های اسالمی ¡ خود شناسی تأکید فراوان کرده است و از آن  

خودشناسی¡پايه وپیش نیازخداشناسی معرفی شده است .
25
به همین ترتیب   

¡ هنر و ادبیات را از عالی ترين تجلیات جمال الهی و به وجود    تتولستوی»

آورنده عالی ترين لذت های روحی و معنوی برای انسان ¡ تعريف می کند. 
26

 

 
 .chouk.irwww. مقالۀ » پیوند موسیقی و شعرت / حسین رضوی فرد/  24

. پیغمبر صلی اهلل علیه و سلم می فرمايد: آن ک  خدا را می شناسد که خود را بشناسد¡   25

 . 123¡ ص  1¡ جلد  1360ابو حامد غزالی ¡ کیمیای سعادت ¡ تهران ¡ حکمت ¡ 

. ر.ک: ادبیات و بازتاب آن ¡ ويلیام جی گري  ¡ مترجم : بهروز غريب نژاد ¡ تهران: سیما  2626
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و سلم جنگ را علیه ادب نثر و شعر قبل از حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه 

د اعالن نکرد. رسول اکرم صلی بنام ادبیات عصر جاهلیت ياد می شاسالم که  

و   دشمنی  سر  جاهلیت  نثر  و  شعر  با  وسلم  علیه  .اهلل  نداشت  برای   مخالفت 

مسلمانان معنی و مفهوم شعر قیمت داشت نه گوينده آن . رسول اکرم صلی 

ع شعراهلل  وسلم  دانست  لیه  می  رامردود  عقیدتی  ی  و  نظراخالقی  از  که 

منحرف و گمراه کننده می بود . مسلمانان و رسول اکرم صلی اهلل علیه و سلم  

مبادی   با  اگر شعر شان  و  دادند  دوره جاهلی گوش می  و شاعران  اشعار  به 

سرودند می  داده  ارزش  آن  به  بود  نمی  تضاد  در  از   اسالم  شعر  به  نسبت  و 

 ل از اسالم اظهار نظر می کردند و آنرا تأيید می نمودند. شعرای عصر قب

شرعی   نصوص  موقف  در  کابل  پوهنتون  استاد  فخری  دکتورعبدالصبور 

پیرامون ابداعات ادبی می نويسد: نصوص شرعی با ابداعات ادبی نه تنها  

که مخالف نیست بلکه آن را تأيید می کند و به سوی آن فرا میخواند. نصوص  

نمادی بلند از زيبايی و ادبیات بلند هستند¡ زيرا که قرآن کريم دينی ما خود  

بلند ترين سخن و احاديث نبوی هم زيبا ترين سخن بعد از قرآن کريم به شمار 

می روند. هم قرآن کريم  هم سنت نبوی شريف با اداعات ادبی لگام گسیخته و 

و ارتبا  با   بی هدف مخالف می باشندو آن را لغو می دانند و از به کارگیری

 آن جلوگیری می کنند. 

ابداع ادبی مانند هر فعل و سخن انسانی مسئوولیت دارد¡ پ  بر شاعران و  

نوسندگان ما الزم است که مسؤوالنه به سوی ابداع ادبی اقدام کنند. اشکالی 

نیست که اديب و هنرمند ما از اين آزادی برخوردار است که افکار و انديشه 
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قالبها و فرمهای ادبی امروزين در بیاورد¡ در صورتی که    های ناب خود را در 

مفاهیم آن درست ومطابق اصول اخالقی وعقیدتی اسالم باشد.
27

 

تأثیرات عمیق و ارزشمند آثار خوب و سالم ادبی بر جامعه¡    سالت ادبیات:ر

آثار¡ اين  و  نیست  پوشیده  دارند¡   برهیچ ک   استوار  پیوندی   ¡ جامعه    با 

ادبیات به خاطر بیان و ترويج ارزش های اجتماعی وانسانی¡ برای کل جامعه 

 بشری مفید بوده است . 

زندگ های  شیوه  با  انسان  کردن  ¡آشنا  ادبیات  برای رسالت  تالش  و  بهتر  ی 

نقد و اصالحگری ¡ همدردی است و  کمال و پیشرفت ¡ از طريق آموزش ¡ 

 همواره بشر را به سوی آرمان های واالی انسانی ¡ هدايت کرده است.  

موسیقی الزم و ملزوم ادبیات است ¡ مولوی بزر  می گويد علم موسیقی بر  

ايم  انم آرزوست. اگر من چون شهادت است ¡ چون مؤمن هستم ¡ شهادت و 

ادبیات شعری نداشته باشیم ¡ موسیقی را نمی توانیم بصورت علمی داشته 

و   بین موسیقی  رابطه   . اول شعر است و دوم موسیقی  اينکه  دلیل  به  باشیم 

شعر رابطۀ بسیار قوی است و اگر شعر نباشد¡ موسیقی هم نیست و از طرف 

منظور موسیقی و    ¡ باينشعر را روی آن بگذارند  ر بايد آهنگ باشد تا ديگ

 ه خورده اند. ادبیات با هم گر

 
.  / 1400،   25. گهیح انجمن نويسندگان و ژورنالستان ¡ چهارشنبه ¡ حوت  27

www.gaheez.af  ادب و هنر/ 
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گرفتاريی که موسیقی ما دارد و به شعر ما هم لطمه زده است ¡ اين   يکی از

است که خوانندگان ما شعر نمی دانند¡ آنها نمی دانندکه چه شعری بايد روی 

آهنگ بگذارند.
28

 

وتحلیل گوينده است و با عناصری    که بیان کننده ی عواطفشعرسخن ادبی  

قبیل وزن قافیه و تصوير¡ شناخته می شود.از  نی زيبا و خوشايندکه سخ   ¡ 

قابل عمل کردن نیست. در تعريف ديگر از شعر می خوانیم : شعر سخنی است  

که   است  تأثیری  شعر  مهمترين خاصیت  بنابراين   ¡ تأثیر  و  موسیقی  دارای 

برادمیان دارد وموسیقی وزيبايی يکی از عوامل مهم اين تأثیرند و مراد از 

¡ تناسب حروف است  بیشتر   موسیقی¡ وزن وقافیه و  هر چه موسیقی شعر 

تروتأثیرش بیشتر است وهرچه اين موسیقی ضعیف تر باشد   باشدشعرعالی

تأثیر شعر کمتر است .
29

 

آن  قرآن کريم و رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم هیچ گاه شعر را به معنی اصیل  

به طور کلی شعر اند¡  بر رد نکرده  با قرآن که متکی  بنیان آن تخیل است  که 

لهی است در تضاد نیست و هرکدام در جايگاه خود قرار دارند. اما حقايق ا

عناصری غیر از خود شعر از منظر اسالم ارزيابی قرار گرفته است که عمدتاس 

 به مضمون شعر بر می گردد نه به خود شعر و هنر شاعری .

دين مبین اسالم برای ادبیات و شعر و ادباء و شعراء مقام خاص و ارجمند را  

وادقائل   شعراء  ستايدواز  می  را  شعراء  و  ونويسندگان  تعبییر  است  با  باء 

 امراء الکالمت يا می کند. »

 
ي  از يکديگر جدا نبوده اند/    . موسیقی و ادبیات هیچگاه در تار  28

www.saba.honar.ac.ir 
 https://payandaneshjo.ir/   1409 -1386. انوری ¡ صفحات  29
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که احساس به جمال وذوق انسان دارد و شعر و ادبیات  است  قرآن کريم هنری  

آن است¡ ادب    عنصر مهم  و  زينت و شعر  هنر و جمال و  تأکید  قرآن کريم  را 

زو و  را متوجه جمال  وانسان  نموده می  تأيیدمیکند  که خداوند خلق  يبائی 

استفاده از جمال ادبی و زينت می کند.  سازد و مسلمانان را قرآن کريم امر به  

 ( آيات  النحل  در سورۀ  مثال  منفعت 6و    5بطور  برای  را  ( خداوندحیوانات 

همین    8خوردن توصیف می کند و می فرمايد: ولکم فیها جمال .. و در آيۀ  و

 جمال را می آورد. سوره خداوند کلمۀ زينت و

می خوانیم:   31¡ متعه جمالی و هنری و ادبی . در سورۀ اعراف آيه زينت يعنی

بنی آدم خذوا ز التی أخرج ييا  نتکم عندکل مسجد.... و قل من حرم زينة اهلل 

لعباده والطیبات من الرزق.ای فرزندان آدم بگیريد زينت خود را )يعنی لباس 

يد و بیاشامید و از حد مگذريد هر آئینه خدا خود را( نزديف هر نماز و بخور

 دوست نمیدارد از حد گذارندگان را.

حاجت برای وجدان ¡ برای ضرورت جسم و زينت ضرورت وخوردن ونوشیدن

 است.  

  ¡ آواز(  و  جمال صوت   ¡ ادب   ¡ بالغت  در   ( است  جمالی  معجزه  کريم  قرآن 

عبادت نیست بلکه شنیدن قرآن  علماء می گويند شنیدن قرآن کريم تنها دين و  

قرآن کريم احساسات ¡ شعور¡ عقل¡    کريم همچنان هنر و هنر جمال نیز است.

عاطفه و قلب انسان را متوجه جمال و زيبائی ها در طبیعت می کند ¡ جمال و  

و صوت   کلمات  جمال  اما  و  می شود  مشاهده  چشم  با  طبیعت  های  زيبائی 

ت و هنر قرآن کريم عقل انسانرا را تازه جمیل با گوش استماع می شود. ادبیا

و وجدان و روح انسان را زنده می سازد ¡ اگر به روش و طريقه صحیح و سالم 

 و دور از بدعت ها باشد. 
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 ( نثر¡ مقام ¡ قصه و سائر هنر  هنر ادبیات درگفتار وقول  . هنر شعر¡  سخن( 

ند و نبی اهلل  هايی که ارتبا  به اين دسته از هنر است. مسلمانان شعر می گفت

 صلی اهلل علیه وسلم شعر را استماع می کردند و لذت می بردند.

زيبا وقشنگ می فرمايند:» إن من البیان سحرا¡ و إن من الشعر حکمات   چقدر

¡ » إن من الشعر حکمةت ¡ » و إن من البیان لسحراست . در بیان سحر است ودر  

شعر حکمت . 
30
سیقی توجه خاص دارد و هنر ادبیات و شعر و مو ¡  اسالم به هنر    

ادبی در صدر اول اسالم به مراتب عالی خود رسیده بود . هنر با تمام انواع و 

است مدنیت  و  ثقافت  اسالم  نظر  از  آن  غیر    اقسام  و  اسالمی  تاري   در  و   ¡

 مدنیت اسالم مورد مطالعه قرار دارد.  اسالمی هنر ضمن

تیجه آن خیر است و اگر در هنر مانند علم است¡ اگر درخیر استفاده شود¡ ن 

شر استفاده شود نتیجه آن شر و فساد است. هنر در اصل و ذات خود¡ وسیله 

هدف نتیجه نهائی هنر را می   رسیدن به هدف و مقصد است¡ مقصد وبرای  

سازد ¡ اگر هدف از نشر هنر خیر و فالح و مدنیت باشد¡ جواز دارد ¡ و اما 

 باشد بدون شف جواز ندارد. اخالقی و فساد اگر هدف و مقصد از هنر شر 

مندی  بهره  راستای  در  را  الزم  های  زمینه  تا  است  اسالمی  دولت  وظیفه 

و وشعر  موسیقی  انواع  از  مطلوب  و  فرهنگ مناسب  بارعايت  ادبیات 

نشر فرهنگ و ثقافت    ه هاو سرود  هدف از هنر و موسیقیآماده کند.    اسالمی

. دولت مکلف است تا  است    و فقر  و صلح و دوستی و مبارزه با فساد اخالقی

با خاطر آرام به   برای تأمین هنرمندان بودجه خاص داشته باشد تا هنرمندان

موسیقی و برنامه مناسب   ادبیات¡رودهند.تأسی  انجمن شع کارخودادامه  

 
30   ¡ نود هفتم  . فضل غنی مجددی ¡ هنر هايی زيبا ¡ مجلۀ فقه اسالمی ¡ شماره يکصد و 

 . 2014جنوری 
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درراستای فعال سازی موسیقی محلی ومتناسب با هويت و فرهنگ    و خوب

 . اسالم است  در م سیاسیافغانی و اسالمی از وظائف عمده نظا

و بداخالقی    اسالم¡ هر نوع هنر¡موسیقی¡ ادبیات و شعرکه سبب نشر فساد

که سبب نشر     اشعاریمنع و علیه آن مبارزه میکند.    در جامعه اسالمی شود

شود در دولت اسالمی اجازه  فتنه وفساد واختالف مذهبی و قومی و نژادی  

ن  آن  وآوازی  ینشر  وساز  موسیقی   . در ست  وفحشات  بداخالقی  سبب  که 

جامعه اسالمی گردد اجازه نشر آن نمی باشد. در مجموع هر موسیقی و هنر و 

مکان ندارد و قابل    یشعر که سبب نشر فتنه و فساد شود در جامعه اسالم

 . پذيرش نمی باشد
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 و موسیقی در نظام اسالمی غناء

انواع و اقسام آن ¡ نقش و دور مهم را در ساختار و بناء مدنیت يف  هنر با تمام  

داخ واحساسات  وجدان  قبالساشاره شد¡  دارد¡هنرچنانکه  را ملت  انسان  لی 

ها وساختمان  تعمیرات  بناء  سازد.  مساجد¡می  معابد( )  و  قصور¡مدارس 

¡ موسیقی ¡ شعر سبب تقويت روابم اجتماعی بین افراد بشر با رسم¡ نقاشی

 الف زبان ها و فرهنگ ها می شود. اخت

است که توجه و اهتمام به تألیف و توزيع الحان ها  موسیقی نوع از انواع هنر

 مطالعه میکند مبادئ نغمه هارا ازحیث توافق و اختالف   موسیقیرد.علم  دا

 :به دو بخش تقسیم می شود و

را از چندين جهت مورد بررسی قرار   ه هاعلم تألیف که کیفیت نغم  .1

 هد.می د

های وارد شده و    به ساختار موجود بین زمان و سکون  علم ايقاع که .2

نقره ها و نغمه ها می پردازد. علم ايقاع آن چنان مورد توجه نبوده و 

تنها حجم کوچکی از تألیفات را در برگرفته است و عملکرد نظريه  

رتی از اين علم رضايت بخش نیست.به پردازان برای ارائه صو 
31 

 ين ترتیب تقسیم کرد:دب میتوان موسیقی را 

ايقاعات . ) ايقاع : هماهنگی صدها و    –مقامات    –وزنها    –موسیقی : نغمه ها  

آهنگ ها و ارتبا  آن در خواندن و نواختن است(.
32

 

 
نسبت های معین ¡ وزن   . علم ايقاع چگونگی جا به جا شدن صداها در زمان های محدود و 31

 موسیقی. 

 www.arwordshub.comووردز /  –الغناء  -. مفهوم 32
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در مفهوم زبانی و لغوی موسیقی آمده : موسیقی هنر تکوين اصوات زيبا و  

جمیل که خوشی و سعادت را در انسان می آورد ¡ و ادارک می شود از طريق 

 با نواختن آالت موسیقی .  الحان تألیف شده 

هنر در  اندکهمحققین  رسیده  نتیجه  باين  و    معماری  برازنده  نقش  موسیقی 

در را  معماری مهم  ساختمانی  دارد  هنر  مهندسین  تا  از  و  قديم  عصر 

یالت هنر موسیقی استفاده می  درتشکیالت هنری شان از تشکعصرحاضر

می   .کنند هندسی  هنر  و  موسیقی  هنر  بین  رابطه  عنوان  زير  بحث  آخرين  در 

وضعیت اجتماعی    با  هردومتأثراست  خوانیم : هنرساختمانی وهنرموسیقی 

تعبیر کننده از فرهنگ ملل در مراحل  و فرهنگی وسیاسی ودينی هرجامعه و

مختلف تاري  میباشد. 
33

 

غناء : غناء صادرکردن آواز که شامل سه عنصر اساسی میباشد: موسیقی ¡  

برای تعبیرکلمه و صوت . غناء شکل   که در تمام جوامع و  از اشکال طبیعی 

 فرهنگها در جهان وجود دارد.  

در معجم الوسیم در تعريف غناء آمده : طرب ¡ ترنم با کالم موزون همراه با  

 موسیقی.  

نقش  سماوی¡  وغیر  سماوی  واديان  تصوفی  های  طريقه  فلسفی¡  مدارس 

فعال و مثبت را در پخش و استفاده از هنر درايجاد و تقويت قاعده ملی و  

داشتند آن  به  دارند  دعوت  واديانو  فلسفی  بین مدارس  در  غیر سماوی¡    . 

 
33     / لمعالقة  جديد   صیاغة  نحو   ¡ الموسیقی  و  العمار   بین  العالقة  فی   .

https://fuje.joumals.ekb.eg...PDF 
مطالعه ای اين تحقیق برای محققین در رشته هنر های زيبا و انجینران و مهندسین توصیه 

 میشود.  
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اديان سماوی خصوصاس اسالم و يهوديت و عیسويت که ريشه واحد و رابطه 

قوی با يکديگر دارند مواقف مختلف را در قبول و رد هنر دارند¡ و پیروان 

اديان سه گانه نظريات و آراء متفاوت را نسبت به هنر و استفاده از آن برای 

 دعوت به دين دارند. 

اسالم رابطه قوی به هنرومدنیت دارد و در مراحل    دربین اديان سماوی¡ دين

در نشر هنر به اقسام مختلف آن کشیدند  را  تاري  علمای اسالم زحمات زياد  

میباشد.   هنراسالمی  مديون  اروپا  مدنیت  اواخر  و  به  دراين  غرب  علمای 

زيباکه   هنرهای  بیشتردرمورد  تحقیقات  اسالم  جهان  باعلمای  مقارنه 

و تحقیقات علمای غیر اسالمی   داشتندآن است مهم  وسیقی رکن از ارکانم

ع میباشددر  محققین  برای  مهم  غربصرحاضرمرجع  دانشمندان  مدنیت   . 

 اروپا را میراث مدنیت و هنر اسالمی می دانند. 

¡ هنر میراث انسان است ¡ هنر با تمام اقسام آن هنرسرحد وحدود نمی شناسد

و   داشت  وجود  العرب  درجزيره  اسالم  از  از  قبل  العرب  جزيره  باشندگان 

رابطه ايجاد  کردندو بعد از اسالم و  می    هنرخصوصاس هنر موسیقی استفاده

شد تا هنر و موسیقی دردولت اسالمی قوت  آن  عرب وغیرعرب سبب  نژادبین  

و عظمت بیشتر را کسب نمايد. مسلمانان از هنر مصر قديم ¡ يونان ¡ فارس¡  

مخ های  وهنر  نمودند  اقتباس  وچین  اضافاتهند  با  را  و   تلف  زيادت  و 

 هنر اسالمی ساختند. اصالحات ¡

باقی ماند ) يهوديت ¡ عیسوی و اسالم( ¡ اشتراکات در بین اديان سماوی  

خصوصاس   دارد  وجودوجود است ¡ با مشترکات ¡اختالف نیز  م  در ساحۀ هنر

پیروان عیسويت و يهوديت نظر    آنچه به عقیده و روش عبادت ارتبا  دارد.

  و  ه ترک دنیا و زيبائی آن می نمودبه هنر نداشتند¡ عیسويت مردم را ب خوب  

. درکتاب مقدس انجیل آمده که مردم بايد  هنر را از ملذات دنیا می دانست  
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عت و هنر استفاده نکنند و از  یاز لذت ها دور باشند و از جمال و زيبائی طب

کردن از کوشش    در عصر های بعدی  جانب ديگر دعوتگران به دين عیسوی

کلیسا بیآورندبه عبارت  هنروموسیقی برای دعوت استفاده کنندومردم رابه 

 ديگر هنر و موسیقی را در خدمت دين قرار دادند. 

در اصل يهوديت با و    رد می کند  را  با موسیقی و هنريهوديت هر نوع رابطه  

  باوربودندکه هنرو موسیقی قبل از يهوديت  . يهوديان باينهنر درتضاد است

کامالس يت هنرددرسفرالخروج درعقیده يهو کرد¡دعوت می  رابه بی دينی  مردم

سلیمان علیهما السالم به کمف  و  حرام شده بود. هنر در عهد نبی اهلل داود  

يهوديت با اينکه از حضرت   و ¡    ه بود و فینیقی ها به اوج خود رسید  مردم مصر

با هنر مخالف بودند و حاضر نبودند   پیروی می کردند لیکن  داود وسلیمان

 . استفاده شود  هاهنر و انواع  از مجسمه در معابد

موقف و نظر اسالم از هنر نسبت به اديان ديگرمتفاوت است ¡ اسالم از هنر  

ده نکرد مثلیکه اديان غیر استفا  و عبادت  های زيبا وموسیقی برای دعوت

¡ عبادات در اسالم ¡ کامال معنوی و روحی و  ندردکاز آن استفاده    سماوی  

ه اسالم درعبادات دينی  . با اينکاداء شود قلبی بود و ممکن نبود با موسیقی

برای هنر قواعد علمی    نیز تقبیح و نفی ننمود واستفاده نکرد¡ هنر را  از هنر  

کمال رسیدو هنرمند اوج  به    ی وضع کرد و در سايه اسالم هنرو ادبی و اخالق

مساجد و قصور و مدارس بهترين   عمارامقام ارجمنديافت.هنرهای زيبا در

در   مهم  عامل  سه  آيد.  می  حساب  به  ساحه  دراين  مسلمانان  نقش  از  نمونه 

 داشت:  را پیشرفت هنر اسالمی رول مهم

 اتحاديه های هنری.  .1

 حسبه. .2

 اوقاف. .3
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¡  ند داشتاتحاديه های هنری دورفعال درتقدم وپیشرفت هنر وصناعت هنری  

حسبه کار و رول  هر صنف از اتحاديه ¡ در رأس آن شی  يا رئی  قرار داشت .  

نمود را کنترول می  هنر  هنرمندان و صنعت کاران  برای  اوقاف منابع مالی   .

 بود. 

اسالم هنر را احترام و تقدير نمود و لیکن مانند عیسويت از هنر در دعوت و 

و برای هنرمند  نمود  ن   یه هنر قیامعبادت استفاده نکرد¡ و مانند يهوديت عل 

وحی و معنوی را در  داد تا هنر را زيباتر وخواهشات نفسانی و ر  آزادی کامل

اخالق اسالم باقی ماند.  دائرۀ د اما بشرطیکه هنر داخلهنر انعکاس ده
34

 

ک  نداديان سماوی آمد آماده  با سعادت را در دنیا  برای بشر زندگی  ندو نتا 

دا اجازه  را  تن دبشر  ب د  لذت  زندگی  از  دنیا   ورد¡  ا  ملذت  از  استفاده  برای 

 د ¡ قوانین که بین روح و جسم توازن را حفظ کند. ن دقوانین وضع کر

مراعات کرد¡ و تحوالت   در نشرعقیده و دعوتري  راتا  ومراحل  اسالم سیر

داد. عصر اسالم¡ آغاز   ا در منع و جواز يف امر اعتباراجتماعی و انسانی ر

¡ که جوهر آن اخالق ¡ و نهايت آن تکامل  مدنیت جديد بودکه به کلمۀ » اقرات  

بود شروع شد ¡ اسالم در تمام امور از انسان تعادل و وسم بودن را خواست 

سلم   و  علیه  اهلل  صلی  پیامبر  کردو  معرفی  وسم  دين  را  اسالم  وسم دين   .

وبامیزان¡تبسم  خوشی¡در  اعتدالو میزان¡ناامیدیحزن  و   سروربه 

 میزان . و نوشیدن و لذت بردن جنسی حالل بامیزان ¡ طعام  امیدواری با

قوانین اسالم در تمام امور زندگانی وسطی بود¡ اسالم در تدوين قوانین و  

امر ونهی طبیعت بشر را مراعات و غريزه انسانی را تنظیم و احترام کرد و 

 
. محمد  مرزوت ¡ اإلسالم و الفنون الجمیلة ¡ الهیئة المصرية العامة ¡ العربیة الجددية    34

 . 2022¡ مارچ 2015
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نفسان  و قیودات و زنجیرهای که در    ی معقول مبارزه نکردعلیه خواهشات 

را حرام  و خبائث  را حالل  برداشت و طیبات  بود  انسان کشیده شده  اطراف 

 ساخت و اعتدال را جواز و اسراف را غیر جواز دانست.

)اعراف: تسرفوات  ال  و  اشربوا  و  کلوا   «31، و    (  بخوريد  الهی  های  نعمت  از 

 بیاشامید ¡ ولی اسراف نکنید.

من  الطیبات  و  لعباده  أخرج  التی  اهلل  زينة  تحرموا  ال  آمنوا  الذين  أيها  »يا 

: عا.) ت  الرزق بگو: چه کسی زينت های خدا را که برای بندگان خود  (¡32راف 

 آفريده حرام کرده و از صرف رزق حالل و پاکیزه منع کرده؟ 

تی قرار . در دين بر شما سخ(  78و ما جعل علیکم فی الدين من حرج ت ) الحج:»  

  نداده است.

زندگی   امور  تمام  در  بودن  وسم  و  اعتدال  به  دعوت  همه  مبارکات  آيات 

میکند¡ زينت کلمۀ عام است و شامل تمام زينت ها می شود و طیبات يعنی  

ها نیز مانند زينت شامل تمام اشیاء پاکیزه وخوب می باشد. قرآن کريم    یخوب

بردن از اشیاء پاکیزه و طیب و   مسلمانان را امر و دعوت به استفاده و لذت

 زينت البته با اعتدال می کند و اسراف را در تمام امور زندگی منع می کند. 

قصه ای صحابی بارسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم بهترين مثال از خوشحالی  

وسلم   علیه  اهلل  صلی  اکرم  رسول  حالیکه  در   . است  انسان  برای  سرور  و 

نمو  می  شرح  را  منافق  منافقم؟  عالمات  من  اهلل  رسول  يا  گفت:  حنظله  دند¡ 

با شما و دتل اهلل گفو رس به چه دلیل يا چرا؟ حنظله جواب داد: زمانیکه  ر : 

جنت را ياد می کنم مثلیکه با چشمانم می بینم و    ومجل  شما هستم دوزخ  

  زمانیکه از مجل  شما دور می شوم و با خانواده و اطفال مشغول می باشم

ساعة ¡ساعة  . رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم فرمودند:  شم  طور ديگر می با
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يا حنظله يف ساعت اينطور و يف ساعت آنطور. باين معنی که لهو و يعنی  

و   دارد  آن ضرورت  به  زندگی  در  انسان  و  است  انسان  زندگی  از  تفريح جزء 

آوردن   انسان  مبادئ اسالم آسانی و رفع مشقت و  نف   نظر  سرور در  را مد 

نقش . ديالوک بین رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم با حنظله نشان دهنده دارد

تفريح و  خوشی و سرور و تفريح در زندگی اجتماعی مسلمانان است ¡ اسالم 

 خوشگزرانی را تأيید و جزء از زندگی برای انسان میداند. 

برای  برای حنظله ¡ بهترين دلیل   رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم  توجیهات در

اکرم . رسول  میباشد انسان به تفريح و ساعتری و احتیاج  ها ضرورترعايت 

صلی اهلل علیه وسلم ضرورتهای انسانی اصحاب  و مسلمانان را میدانست و  

 .ندحیات روحی و معنوی وخواهشات روانی مردم را احترام می کرد

وزها گرفتن روزه نفل را منع اسالم دراوقات معین نماز های نفل و در بعض ر

. بازی نی استبرای تفريح و خوشگذاراو فرصت    ¡علت منع دادن وقت می کند

لهو و لعب و  ¡ اسپ سواری ¡ آب بازی همه در جملۀ    کردن با اطفال و خانواده

  برای تفريح و از جمله اسباب راحت برای انسان مؤمن میباشد.

¡ رسول  » روحوا عن قلوبف ساعة بعد ساعةتساعت به ساعت از دلت دور شو 

المتنطعون ¡ إن هذااهلل صلی اهلل علیه و سلم   الدين يسرات    فرمودند: » قتل 

  يا   ¡ اين دين آسانی است¡نابود شدند  يا کسانیکه غلو می نمايند  متشدين

است. رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم از تشدد وغلو   دين  در ی آسان لیل اين د

فرمودند.  منع  وامورزندگی  دردين 
35

قوانین   و  حدود  و  مناسف  اکثر  اسالم 

 
سیحی ¡ از  . فضل غنی مجددی ¡ غلو و افرا  گرايی از نظر فرهنگ اسالمی و غرب م  35

 و بعد از آن . 133¡ صفحات 2011اسالمی ¡ امريکا ¡ نوفمبر نشرات فقه 
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مدنی  جديد  جامعه  به  تعديالت  با  را  سماوی  وزمان    اديان  عصر  مطابق 

پیشکش نمودوجامعه انسانی رااز بدويت به عهد جديدمدنی رسانید. 
36 

   وسیقی درصدر اسالم مو غناء
زم ديده  و موسیقی در صدر اسالم بحث شود¡ ال   قبل از اينکه موضوع  غناء

 شود.   مطالعه از ناحیه تاريخی صدر اسالم   می شود تا بطور خالصه 

از بعثت رسول اکرم صلی اهلل علیه و سلم ¡ )ظهوراسالم( سال صدر اسالم  

ام دولت اموی قی  را شامل و به  راشدين  ال   عصر خلفاء  و¡  آغازمیالدی    610

در با مردان  زنان نقش برازنده را    ختم  می شود. در اين عصر  هجری  41سال  

میدان ادب و شعر داشتند¡ در بین طبقۀ زنان شاعران بزر  که در فصاحت 

برابر ايشان  با  مردی  هیچ  ظهورکردندوزبان  توانست  نمی  کرده  میتوان  ی 

 :  تعداد زنان در ساحه ای ادب ياد کرد ازبصورت فشرده 

ودر  الخنساء:   الخنساء زمانادبیات  عالمه  بود.  وعصرخود  شعروخطابه 

روايت است که رسول اکرم صلی اهلل علیه و سلم شعرالخنساء را می پسنديد  

 و به اشعار او استناد می نمود. 

شعراء بود. روايت است که  مقدمه در   : اروی بنت الحارث اروی بنت الحارث

  اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرمودند: ما يمنع القوم الذين نصروارسول اهللرسول  

چه چیز مانع می شودقومی را که رسول اهلل  بسالحهم أن ينصروه بألسنتهم ؟

به دعوت رسول  به زبان شان نصرت دهند؟  به اسلحه شان نصرت دادند¡  را 

رسول اکرم صلی اهلل علیه اکرم ده ها شاعر و بیشتر شان از زنان حاضر شدند

از  وسلم ومسلمانان رابا ¡ مانند داسلحه شعر وادبیات نصرت دهناستفاده 

بنت  أثاثة ¡ وأروی  بنت  بنت عبدالمطلب ¡ هند  بنت عبداهلل ¡ صفیه  میمونه 
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خواهرالزبیر   خويلد  بن  العوام  بنت  زينب  عبدالمطلب  بن   و  487الحارث 

ديگران . تاري  فرهنگ و ادبیات صدر اول اسالم اشعار¡ شعراء را تا امروز 

 ثبت دارد. 

وهن عربی  وادب  شعر  که  باوراند  باين  مشغولیت عدۀ  به  عصرنظر  دراين    ر 

ادباء و شعراء به دعوت و جهاد ضعیف    رسول اکرم صلی اهلل علیه و سلم و 

شعر وادب وهنردراين عصربامشغولیت های صحابه   حرکت   درحقیقت  شد¡

. اسالم در تهذيب شعر وهنر وغزل و هجاء سهم مهم  و مسلمانان توقف نکرد

عراگرفت   وادبیات  هنر  با حفظ  مسلمانان  را و  اسالمی  هنر   ¡ جاهلیت  صر 

بیشتر تقويت و زيباتر ساختند.
37

 

 اموی دولتعصر
هجری ادامه   132شروع وتا  هجری  41سال  عصراموی ازآغازخالفت معاويه

دراين عصر اشعار سیاسی به سبب .دکر سقو   قیام دولت عباسیداشت وبه 

شروع خالفت  درموضوع  سیاسی  احزاب  بین  سیاسی  اوج    اختالفات  به  و 

رسید راکمال  منفی  شعری    باالی  وتأثیرات  موسیقی    هنرادبیات  و 

بردندو    گذاشت.بجا خلفای اموی از شاعران برای مقاصد سیاسی سود می 

در برابر اين خدمات ¡ شاعران را درکار خود¡ آزاد می گذاشتندو شاعران ¡  

ايام جاهلی اسالم غزل اباحی را که در   اشعارعاشقانه را بیشتر می سرايدند.

رواج داشت محدود کرد ¡ اما در عصر امويان و پ  از آن عصر اول عباسی ¡ 

اباحی   به عنوان قابل توجه مطرح بوده است. در اين عصر غزل  غزل عربی ¡ 

 
 . 42. شوقی ضیف ¡ تاري  األدب العربی ¡ العصر اإلسالمی ¡ دارالمعارف ¡ مصر¡ صفحه    37
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احیاء شد وشاعر با گستاخی تمام¡ آنچه را که در دل دارد¡ در کالبد شعر می  

ريزد و بدون هیچ پوششی سخن می گويد. 
38

 

يکی غزل العذری و دومی غزل صريح روی کار آمد    ن عصر دو نوع غزل:دراي 

استفاده کردند.و شعراز نوع جديد غزل  و غناء  و هنرمندان در موسیقی
39

 

 اموی در اندلس )اسپانیا( معصر خالفت دو

 اروپا  ۀبه قار  یاسالم ت ینقل مدن

 قيازسه طر ديآ یاز ارکان آن بشمار م  یک ي یقیکه هنروموس یاسالم تیمدن 

انتقال   اروپا    یسل یس  ۀري¡ازجزیبیصل   یجنگها  قيازطر  :افتيبه 

 ( . ای)اسپان ا¡واندل یتال يدرا

امو   در دوم  خود   ی عصرخالفت  اوج  به  بطورعموم  دراندل ¡هنرها 

کرد.پوهنتون    ی¡علمیق ی¡موسی.هنرمعماردیرس انتقال  اروپا  به  ازاندل  

اسالم در  تیتا امروزشاهد مدن  ایها¡قصرها وشفاخانه ها ومساجد دراسپان 

 . باشدیاروپا م
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. غزل عذری در باديه رايج داشت ¡ در اين نوع غزل ¡ نوعی عفت و پاکبازی رعايت می شد   39

و چون در قبیلۀ بنی عذره که در باديۀ حجاز می زيستند¡ بیشتر اين نوع از عشق رواج داشت  

. از ويژکی های غزل صدق عاطفه ¡ پاکی   به قبیلۀ آنان شهرت يافت  ¡ غزل عذری منسوب 

غزل  اند.  سروده  تر  کم  بلند  قصايد  اين شاعران   ¡ است  قطعات شعری  کوتاهی  و  عبارات 

صريح : آن که هر چه در دل دارد آشکارا بیان می کند ¡ به عبارت ديگر شاعر آنچه در دلش  

 خطور میکند بی پرده در شعر می آورد. 
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  ی.خلفاء امو افتي راه    ایوازآنجا به اسپان   قايازبغداد به شمال افر  یقیهنرموس

واستقبال    یرائ يپذ  یقیداشتند وازاستادان موس  یقیبه هنر موس  اديتوجه ز

 را اختصاص دادند.  اديز  هيسرما یقیمدارس موس  یتأس ینمودند و برا

 ۀازخانواد  یالدیم  777/یهجر   161درسال    اب¡يبن نافع¡ زر یعل   ابوالحسن

تولد    یفارس  یکرد   م ی ابراه  ۀرا درمدرس  یقیهنرموس  ابي.زرافتيدربغداد 

الرش  یالموصل هارون  مد  د¡عصرعلومیآموخت.عصر  هنربود.    ی قیرموسيو 

معهد   دیکه بغداد درعصرهارون الرش  ديگو   یم   نالدومانزانوتيدراندل  »ر

موس  تین مد هنر  ر  یق یو    اد يالحکمه    تیوب  لهیول   لهی ل   نالدوازالف يبود¡ 

عرب   تیدرب  یونان ي.کتب  کندیم بزبان  هند   یالحکمه  ارقام  و  شد    ی ترجمه 

 .ديگرد یداخل حساب عرب  یالخوارزم قيازطر

وخل   ابيزر کرد  ترک  قرطبه  صوب  به  را  دوم   یامو   فهیبغداد  عبدالرحمن 

کرد.زر  ابياززر موس  اب ياستقبال  نمود    ی قیعرش  جلوس  را  وغرب  شرق 

 کرد.  یرا دراروپا تأس یق یمدرسه موس  نیواول 

درآالت موس   اديز  راتییتغ  ابيزر را    ی قیرا  تارپنجم  ودرعود  آورد  بوجود 

 اضافه کرد. 

زر  توجه  ی قیدرهنرموس  ابيزر فضل  به  داشت¡  زن  هنرمندان  به    اب يخاص 

درکتابش    یالقرطب  انی. مؤرخ ابن حافتندي  یزنان مرکزممتازرا در جامعه هنر

  نيآورد ¡ معروفتر  یزن هنرمند را م  50األندل ت اسم     يتار  ی»المقتب  ف

 بودند.   دهتیشان» غزالن و هن

م   اليدکتور»مانو  زر  ديگو   یکورت ت  افالطون   ابيکه    ديجد  یمعارف 

تأث  کجايرا    یق یوموس و  باال   راتیکرد  معرف  یآنرا  انسان  نمود.    یجسم 
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¡    یقصائد از کتاب األغان  ابيکه درعصرزر  کندیکورت  اضافه م  اليمانو

 . شدیخوانده م یاصفهان 

  ابيزر  اتیهنروادب    يکرد ودرتار  ديرا تجد  یاسالم   یعرب  یقی موس  ابيزر

 شده. ادي ی قیبه عنوان مجدد هنرو موس

  افتيعبدالرحمن دوم در  فهی ازطرف خل   اديز  یو معنو   یماد  ازاتیامت  ابيزر

اجاز  فهیکرد. خل  را  داد.ابن   هياز سرما  یق یمدرسه موس   ی تأس  ۀ او  خالفت 

دروازه مخصوص درقصر   فهی که خل   سدينو  یدر کتابش »المقتب ت م   انیح

زر  ابيزر  یبرا مدرسه  شاگردان  موس  ابيساخت.  تهداب  را   یقی¡  اروپا 

 857در سال    ابي است. زر  ابيهنر زر  ون ياروپا مد  تیمدن    يوتار  اشتندگذ

 چیاروپا شناخته شد. ه یق یوفات کرد. قبل ازوفات بنام سرتاج موس یالدیم

در    ابيکه لوحه بنام زر  ستین   ایدر اسپان   لهیدرغرناطه¡قرطبه ¡ اشب  ابانیخ

باشد.آن ن 
40

 

 عصر عباسی  
هجری تا سقو  دولت عباسی   132دولت اموی سال  عصر عباسی از سقو   

تاتاردرسال   است.  656بدست  نهضت   تقدم¡عصرعصرعباسی  هجری 

وثقافت وهنر  اسالمی  فرهنگ  عصرادبیات  دراين  هنر  عرب میباشد.  به  ی 

گرديدو متأثر  وادباءفارسی  نمودندتاجوهرهنر    هنرمندان  سعی  عرب 

کنند.    اسالمی امکان حفظ  قدر  را  خالص  وعربی  اين موسیقی  در  نیز  آواز 

ربی هنر موسیقی و غناء غیر عبخودگرفت وعصر شکل و مضمون ديگر را  

گرديد.  داخل غناء و موسیقی عربی
41
در اين عصر انواع جديد از شعر و غزل    

 
 2022جون  14¡  ی عرب رهيالجز  ¡ی فلم وثائق.   40

 . 385. حنا الفاخوری ¡ الجامع فی تاري  األدب العربی ¡ األدب القديم ¡ صحفه  41
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موضوعات جديد توجه بیشتر   روی کار آمدوشعر وموسیقی و غناء عربی به

کرد مثل : شعر التهانی ¡ شعر التعلیمی ¡ شعر الزهد و التصوف و شعر لهو  

و جنون و غیره. 
42
  

شعر وآالت موسیقی¡جزء ازحیات اجتماعی و ثقافتی مردم مکه  هنر¡ غناء ¡

و مدينه منوره بود. غناء ¡ موسیقی وشعر¡عالمه بارز از لهو و لعب و وسیله  

غاز نزول وحی در اين دو شهر به حساب می آمد. اسالم همانطوری  تفريح درآ

نیز   را  تنظیم کرد¡ موسیقی و غناء  را  و فرهنگی مردم   اجتماعی  که حیات 

عمومی   آداب  و  اخالق  دائره  داخل  و  اسالم  احکام  معادل  تا  نمود  اصالح 

حیات وتاري  فرهنگ و هنر    خود  تحقیقات  افغان  در  جامعه باشد. محققین

وماجت مکه  جامعه  وفرهنگی  راماعی  ازاسالم  قبل  نکردند.   دينه  بحث 

از افغانستان  جوان  مهم   محققین  ساحه  اين  نتوانستند  ترس  و  خوف 

صدر   سیده تا حقايق جامعه  آن ر  ی را برازنده سازند¡ اما حال وقتاجتماع

درعصر اول   را  حیات اجتماعی و فرهنگی مکه و مدينه  و  اسالم را تحقیق

دارد روشن  وخوشگذرانی  فريح وساعتری  صاس آنچه ارتبا  به تاسالمی خصو 

 ساخت.

غناء و موسیقی درجزيره العرب بصورت عموم ¡ و در منطقه  در اين اواخر¡

خصوصاس درشهر مکه و مدينه ¡ مورد اهتمام دانشمندان و   خاصتاس و  حجاز

در بین    .ه استگرفتهنگ وهنر را بررسی می کنند قرارمؤرخین که تاري  فر

تماعی و هنری مردم مکه  ¡ األصفهانی زندگی اجاسالممؤرخین وداشمندان  

األغانیت  درکتاب معروفش بنام » را  ول اسالمیعصرا قبل ازاسالم وو مدينه  

 
. دکتور راضیه لرقم ¡النص االدبی القديم الال شعر ¡ وزار  التعلیم العالی و البحث العلمی ¡  42

اإلخو    الجزائر    – جامعة   ¡ سايت  2020قسنطینة  در  را  علمی  معتبر  اثر  اين   . LARKEM-

RADIA.PDF  تهانی : بهترين آرزوها.  رمايد.مطالعه ف 
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کرد. ابن عبدربه درکتاب معروف خود بنام » العقد الفريدت فصل    بحث مفصل 

  اختالف علماء را در مسأله فقهیو  قل از غناء  در صدر اسالم  دارد ¡ امست

بحث   و    ودم ننیز  الرسل  تاري   الطبری  تاري    « کتاب  در  الطبری  همچنان   .

اب» کترالتنبیه و اإلشرافت ¡والسیوطی د  المسعودی در کتاب »ملوک ت وال 

المقدمةت حیات فرهنگی و هنر  تو ابن خلدون درکتاب » لغةالمزهرفی علوم ال 

 موسیقی صدر اول اسالم را تحقیق و بحث کردند. 

تا عصرحاضربیشتر درجواز وعدم   اکثر علماء قرن اول اسالمی  از   و فقهاء 

و حرام بودن موسیقی و غناء ¡ خصوصاس اگر   جواز¡ به عبارت ديگر درحالل

باشد بیشتر بحث داشتندخوان  آواز   و عدۀ از فقهاء غناء و موسیقی را    زن 

در فصل اخیر نظريات و آراء فقهاء را در  حرمت و عدۀ ديگر مباح دانستندکه

 .به بحث خواهیم گرفت اين باب 

ا بود¡  از رسالت موجود  قبل  در مکه مکرمه  از  هنر موسیقی  هنرمندان  کثر 

موسیقی و آواز    زان بودند. عموماس ازاز جملۀ غالمان وکنی  طبقۀ ذکور ونسوان

شراب مجال   د  در  و  منکرات  درمکهو  شد.  می  استفاده  جنگها  از   ر  قبل 

انست اين عادت زشت را اصالح هجرت ¡ رسول اکرم صلی اهلل علیه و سلم نتو 

رسول   گرفتند¡رابدست    که مسلمانان استقالل عمل  امادرمدينه منورهکند.

در وسلم  علیه  اهلل  صلی  بوداکرم  اسالم  عقیده  خالف  آنچه  اقدام    اصالح 

 نمودند. 

موسیقی و هنر در عصر رسالت ¡ ابتدائی بود و تعداد خوانندگان محدود و 

بود آالت موسیقی انگشت شمار  و    یمحل  ند¡  هنر در مکه  بود¡ موسیقی و 

به   متأثر  منوره.  نبود    یخارجهنرمدينه  درمدينه  موسیقی    انصار  به  عالقه 

حضرت رسول  داشتند وبیشتر از مهاجرين خصوصاس در مناسبت های خوشی 

 . داشتند احترامو عالقۀ مردم  عرف به اکرم صلی اهلل علیه و سلم در دعوت
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¡ اسالمی  ¡ در عصراول  باديه  غناء  و  موسیقی  بود:  دونوع  عربی  موسیقی 

وغنا ابتداء موسیقی  در   . قريه ودهات  و  موسیقی وغناء  بدون وزن  ء عربی 

ترتیب بود و آواز خوان اشعار ¡ شعراء را بدون در نظر داشت ومراعات وزن 

. غناء باديه به راعات موسیقی زمان اجراء می کردو قافیه و همچنان در عدم م

نوازندگان در شهر های    . بود  تر  قريه و دهات بسیم و ساده  با غناء  مقارنه 

فارس را داخل غناء و موسیقی عربی  م و  علم موسیقی و روش غناء رو¡بزر   

بود.و محلی آالت موسیقی در عصر اول اسالمی ساده و بسیم  اماکردند¡
43

 

غناء و موسیقی در جزيره العرب بصورت عام و منطقۀ حجاز ) مکه مکرمه و 

و   تاري  مدنیت  اهتمام مؤرخین که  ¡ مورد  به صورت خاص   ) مدينه منوره 

رسی و مطالعه می کردند بود. عالمه اصفهانی  زندگی فرهنگی جامعه را بر

در موسوعه معروفش » األغانی ت احوال و اخبار آواز خوانان زن و مرد را با 

بنام » العقدالفريدت فصل  . ابن عبدربه در کتابش    ت کردشواهد و روايات ثب

در مسأله غناء و اختالف مردم دارد. او در تحقیق خود اخبار غناء را  مستقل 

و ديگران مطالعات و تحقیقات علمی  ه قرار داد  ر اسالم مورد مطالع در صد

 .در مورد موسیقی صدر اسالم دارند

موسیقی  وغناء درصدراسالم زيرعنوان »معاصردرموردموسیقی    مطالعات

بالخصوص در مدينه منوره و مکه مکرمه از اهمیت زياد  العربت  در جزيره 

غناء عند العرب درکتاب اش» الموسیقی و  اباشبرخورادراست . احمدتیمور

¡ خلیل مردم درکتاب اش » جمهر  المغنین ت ¡ محمد محمود سامی حافظ  ت

بحث های اکادمی   درکتاب اش» تاري  الموسیقی والغناء العربی ت وديگران . 

 
43    / األرياف  و  البوادی  فی  العربی  الغناء   : الموسیقی  تاري   من   ¡ العزاوی  عباس   .

noomags.ir/view/en/articalepage/21017/112/text. 
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در مورد غناء و موسیقی جزير  العرب دارند که مطالعه آن برای   را  و جالب

 حتمی وضروری میباشد.ثقافت اسالمی و محققین درساحۀ فرهنگ

عنوان   زير  درفرانکفورت  اسالمی  و  تاري  علوم عربی  انستو   نشرات  در 

مطالعات » دراسات فی الموسیقی الشرقیة ت به نشر رسیده ¡ درجلد اول آن  

و همچنان    تاري  ونظريه و درجلد دوم آالت موسیقی شرقی معرفی شده است.

از شرق شناس هولندی » سنوک ت در کتابخانه   مجموعه از ثبت شده صوتی که

)األغنانی المکیة( درنیم  .    موجود است  قرن نزدهم میالدیه  پوهنتون لیدن 

همه اين تحقیقات و مراجع هنر غناء و موسیقی را در عصور اول اسالمی و  

خصوصاس در مکه مکرمه و مدينه منوره و منطقۀ حجاز به بحث گرفته که قابل 

 حققین جوان کشور میباشد. استفاده برای م

  درعهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلماء نغ
کريم  قرآن  خواندن  در  را  غناء  يعنی  تغنی  سلم  و  علیه  اهلل  اکرم صلی  رسول 

تشويق وترغیب می کردند. روايات صحیح تاريخی است ¡ زمانیکه حضرت  

مدينه به  الصديق  ابوبکر  با سیدنا  و سلم  علیه  اهلل  اکرم صلی  منوره   رسول 

به استقبال شان خارج شهر مدينه برآمده و با    انو زن   نامواصلت کردند¡ مرد

استقبال نمودند و رسول اکرم صلی اهلل  از نبی اهلل  خواندن اشعار و زدن دف  

 .نشدندمردم علیه و سلم در زدن دف مانع 

امام بخاری و امام مسلم از عائشه رضی اهلل عنها روايت می کنندکه گفت:  

ابوبکر    آوازانصار  دختر  ابوبکرداخل منزلم شد¡درآنوقت دو می خواندند¡ 

مزمار شیطان در بیت رسول اهلل ؟ اين حکايت در روز عید بود. رسول    گفت:  

اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرمودند: يا ابوبکر برای هرقوم عید است و اين عید 

 ماست . 
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نتیجه گرفته میشود که دو دختر   بسن جوانی بودند يعنی  از حديث مبارک 

وبکر مخالفت نشان نمی  اگر صغیر السن می بودند¡ حضرت اب   ¡جوان بودند

 برای    را در حضورخود  دو دختر جوان  رسول اکرم صلی اهلل علیه خواندن  داد.

 بی بی عائشه ممانعت نکرد.

اند   آورده  ومسلم  بخاری  امام  که  عنها  اهلل  رضی  عائشه  روايت  به  همچنان 

از دختران انصار را عائشه رضی اهلل عنها عروسی کرد ¡ نبی اهلل  آمده: يکی  

  « ای  گفت:   ¡ اللهوت  يعجبهم  األنصار  لهو؟فإن  کان معکم من  ما  يا عائشه! 

 بود.   ت دارند. مقصد از لهو آواز  ؟ انصار لهو را دوسد عائشه بین شما لهو نبو 

علماء    احاديث که در موضوع هنر و موسیقی درکتب معتبر اسالمی آمده و

 بحث جواز و عدم جواز¡   در مورد صحت و غیر صحت آن بحث نموده اند در

 .  بودن موسیقی وهنر بحث خواهیم کردحرام و حالل 

وعمر   ابوبکر  عهد خالفت حضرت  راشده خصوصاس  و خالفت  رسالت  عصر 

بعد با عصور ما  فرق و تفاوت کلی دارد. حضرت رسول  آن  رضی اهلل عنهما 

ه وسلم بیشتر وقت را در بیان عقیده و توحید و ساختار  اکرم صلی اهلل علی

و   ترتیب  به  نظام اسالمی و دولت گذشتاند  اول ودوم مشغول  همین  خلیفه 

و سلم   علیه  اهلل  اکرم صلی  که رسول  اسالمی  نظام  پايه گذاری آنرا  تکمیل 

  کرده بود ¡ بودندو وقت کافی برای هنر و موسیقی نداشتند.

 در مورد غناء و موسیقیصحابه ربارأی و نظرک
 :  از غناء  موقف حضرت ابوبکر رضی اهلل عنهاول ( 

رضی    مدت ابوبکر  حضرت  )   اهللخالفت    634-632هجری/  13  -11عنه 

در اين مدت خلیفه مشغول حفظ نظام و    میالدی( ¡ بسیار محدود وکم بود.
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مسائل ديگر مبارزه با مخالفین اسالم و دولت اسالمی شد و وقت کافی برای  

 پیدا نکرد.

¡ موقف  نددر روايت صحیح که دو دختر در منزل بی بی عائشه آوزا می خواند

بشدت   ابوبکر  کرد. حضرت  میتوان درک  خوانی  آواز  از  را  ابوبکر  حضرت 

مخالفت کردوگفت مزمار شیطان در بیت رسول اهلل¡ اما بعداز اينکه رسول 

ابوبک رأی  و  نظر  وسلم  علیه  اهلل  صلی  کرد¡  اهلل  اصالح  غناء  مورد  در  را  ر 

اهلل   رسول  وصول  روز  در  همچنان  نمود.  استماع  و  نشست  الصديق  ابوبکر 

صلی اهلل علیه وسلم به مدينه ¡ جوانان می خواندند و دف می زدند و ابوبکر 

 الصديق با رسول اهلل همراه بود و مانع نشد. 

 علیه و سلم از  قابیل در تحقیق اش می آورد ¡ زمانیکه رسول اهلل صلی اهلل

غزوات از  سیاه  هپیروزمندان   يکی  جوان  زن  يا    رنگ  برگشت¡  گفت:  و  آمد 

به ما بر گشتاند¡   رسول اهلل من نذرکرده بودم که اگرخداوند شما راسالمت 

  کرده بودی ¡ پ  بزن : اگر نذر دف می زنم و می خوانم¡ رسول اهلل برايش گفت

 .  و بخوان 

نیز در اين موقع حضور داشت و  استماع کرد.  ابوبکر الصديق رضی اهلل عنه  

ا غناء و  از اين روايات باين نتیجه میرسیم که حضرت ابوبکر در اول شديداس ب 

 ¡ اما بعداس پذيرفت . نشان می داد  دف و آالت موسیقی مخالفت

 :   میالدی(   644-634هجری/  23-13عنه ) موقف حضرت عمر رضی اهلل  دوم 

¡ حمايت سرحدات فتوحاتعصرعمررضی اهلل عنه¡عصر  از موسیقی وغناء:

دولت و تطبیق قوانین بود¡ عمر رضی اهلل عنه مانندابوبکر الصديق رضی 

. از جانب ديگر دولت در   وقت وفرصت کافی در ايجاد هنر  اهلل عنه نداشت 

عصرعمر رضی اهلل عنه منابع سرشار اقتصادی نداشت به عبارت ديگر منابع 
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ب دولت محد ما  ود وکم  لذا  کند¡  نمی  ناتوان رشد  و  فقیر  هنر در جامعۀ  ود. 

 ترقی و تعالی هنر را در مرحله اول مشاهده نمی کنیم.  

عمردر قوانین حضرت  از    بشدت  تطبیق  مسلمانان  و  دارد  شهرت  تاري   در 

بعدازتولی خالفت وگرفتن مسئولیت  ¡امارسیدن او به خالفت ترس داشتند

. میتوان روش ونظر خلیفه دوم را در  ردکییرش عمر رضی اهلل عنه کامالس تغ رو

 . دانست از مطالعه روايات  و موسیقی  استماع غناء

السائب بن يزيد می گويد: رباح برای ما آواز می خواند¡ دراين اثناء عمر بن 

الخطاب داخل مجل  شدوگفت: اين چه است؟ عبدالرحمن )يعنی بن عوف( 

ما وقت خود را خوش می گذارنیم ¡   يا عمر ؟چه مانع است جواب داد: در اين 

عمرگفت: اگر می خواهید پ  به شعر ضرار بن الخطاب شروع کنید. در مورد  

دارد.  صحت ايت شی  الجديع می گويداين رو
44
  

و   غناء  اما   ¡ نداشت  راکراهیت  موسیقی  عنه  اهلل  رضی  عمر  که  است  ثابت 

روايت  الهمزانی    موسیقی زشت را نمی پسنديدوآنرا منع می نمود. ابن القیه

می خوانند و می گويند) ال    میکند که عمر يف بار ديدچندنفر غناء را با دف  

را منع کرد و با عصا    اوند او را عفو نمی کند¡ عمر ايشانيعفو اهلل عنه( ¡ خد

 زد.

واز جمیل دوست داشت. عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه  غناء را با صوت و آ

می گذشت ¡ صدای بلند شنید و پرسید چه    منازل يف قوم  يکروز از نزديف

 
( ¡ ابن عساکر می گويدکه سند آن صحیح  10/224کرده البیهقی ) . روايت    44

 ( 1668است ¡ احمد ) 
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. عمر گفت چه شما را مانع شده است که با  عروسی است    :خبر است؟ گفتند

 يعنی چرا با دايره يا دف ها بیرون نمیشويد.  شويد . ن دف های خود بیرون 

از نوشته اونسبت به عمربن الخطاب میدهد¡  لحنی راقابیل درکتابش  محمد

أحمدالحفنی   محمد  در اقتباس  دکتور  مقالۀ  در  محمد  دکتور  نمايد.  می 

المسیقیقه   عدد    1923سال  مجله  عنوان    12¡  فی به  الخطاب  بن  عمر   «  

آمده که عمر رضی اهلل عنه ضد موسیقی و غناء   .دراين تحقیق  الموسیقیت 

نبود و اما غناء بی موزون و موسیقی فاسد را اجازه نمی داد.
45 

الغناء ) ( مسافراست ¡  احتیاج)    که میگفت غناء زاد¡از قول عمر روايت شده

)خوات بنام  آواز خوانی  می گويندکه عمر   . الراکب(  زاد  در   (من  که  داشت 

عده ای باين باور اند که اين قول عمر نیست و عده  وقت سفر آواز می خواند. 

لیل اينکه  ه دمیگويند که قول عمر است و عمر خالف شريعت چیزی نگفته ب 

مباح است .  سفر در غیر غناء چه در سفر و چه 
46  

می   لسانمنظوردر  ابن يعنی  عمراجازهگويد¡عرب  ترنم  میداد.   به  غناء 
47
 

ت ايعیف می دانند و میگويندکه از رواتعداداز أهل حديث اين روايت را ض

درسايت الکترونی  ابن ابی شیبة والبیهقی ازعمراست وسندآن ضعیف است.

 
45    .www.albawabhnews.com/    :استاد الباز تحقیق محمد قابیل را نقدکرده می نويسد

به  عالقه  و  لحن  است.  کرده  اشتباه  روايت  اين  در  قابیل  محمد  که  اند  ذکرکرده  مؤرخین 

عزيز . موسیقی را به عمر بن الخطاب نسبت داده ¡ در حالیکه نسبت دارد به عمر بن عبدال 

لحن ساخته بود نه عمر بن الخطاب ¡ اين به اين معنی نیست که عمر بن عبدالعزيز برای غناء 

مارچ سال    29بین دين و موسیقی تناقض است. برای معلومات بیشتر به : الدستور ¡ سه شنبه  

 www.dostor.org  /مراجعه شود. 2022

46  .mahmoud.com-ibn 

47  .page51-163-aalkablbani.com/showarticles 

http://www.albawabhnews.com/
http://www.albawabhnews.com/
http://www.albawabhnews.com/
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ذکر شده که عمر رضی اهلل عنه لحن تخريج حديث  زيرعنوان شرح و  الحديث

راساخت. )ومن رأی عمر بن الخطاب عرف أنه خلق غناء لإلسالم( ¡ از مصنف  

ابن ابی شیبة. 
48

 

ابو الفرج األصفهانی در   در مورد حالت غناء عربی درعصر عمر بن الخطاب ¡

ن عمر بن الخطاب معروف  اسد : غناء عربی در زم» األغانیت می نوي  کتاب اش

. در آغاز صدر اسالم   و موسیقی خاص بنام لحن عربی نبودنبود يعنی لحن  

دف   قديمترين ضرب  و  بود.  شعر  سرود  و  اذان  و  قرآن  ترتیل  در  لحن خوب 

بنی نجاربود. جوانان بنی    درمدينه منوره توسم جوانان    دروقت ظهوراسالم

می    تدف»الصال  و السالم در وقت هجرت شان به مدينه    از رسول علیه  نجار

زدند و نشید می خواندند.
49

 

 : عثمان بن عفان رضی اهلل عنه  سوم ( عهد حضرت

اهلل    عثمان  حضرتعصر واجاقتصاد عصرتحول    عنه¡رضی  بود.  ی  تماعی 

بزرگتر شد¡ امپراطوری فارس سقو  کرد اسالمی  دولت    دراين عصرساحۀ

 پیدا کردند. در جبهۀ های ديگر تا سرحدات چین ارتبا     و مسلمانان با ملت 

ج کردند و بین دولت  راخارا از شام و مصر  ديگر مسلمانان¡ قوای روم شرقی

وابم روابم مستقیم قائم شد. ر  خصوصاس شمال افريقا  افريقااسالمی وقارۀ  

غیرعرب های  باملت  واقتصادی مسلمانان  نظامی  و  سیاسی  روابم  ¡تنها 

نیزنبود¡ وثقافتی  فرهنگی  روابم  فرهنگ.بودبلکه  وثقافت   مسلمانان 

اخل فرهنگ فارسی وهندی ورومانی رامطالعه کردند و با تغییرات بسیم د

   .وردندبوجود آ  را وثقافت اسالمی نمودندو ثقافت اسالمی جديد

 
 islamarchive.cc. ارشیف اإلسالم /   48

 Yabeyrouth.com. الغناء العربی فی عهد الخلفاء الراشدين /   49
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خصوصاس مدنیت    فرهنگ وثقافت کشورهای مغلوب¡عرب به مدنیت و  مردم

با نزديکی و همکاری با اسیران جنگی    ها  شدند¡ عربفارسی ويونانی آشنا  

درمسأله موسیقی و غناء نظريه   رفتند.  تحت تأثیر فرهنگ ملت های مغلوب

و فکرجديد دورازغلو وافرا  وتفريم درجامعه روی کار آمد. دراين زمان 

اشتراک حضور وهنر وادب    مجل کمال رسیدوعرب ها در  شعروادبیات به

نديدند. حسان  شرعی    مانعرمجال  هنری وادبی  ضورداشتن دحدرکردندو

شرين ( را که يکی از معروف  ) اهلل عنه¡ آواز کنیز آزاد شده خودبن ثاب رضی 

ترين آوازخوان عصرخودبودمی شنید.تاري  مدنیت وثقافت ¡ عصر حضرت  

 د. مدنیت در نظام اسالمی می دان  زآغا  عصر را رضی اهلل عنه  عثمان

عصر دراين  وغناء  مقموسیقی  رفاء است.متغیر  آن   ماقبلعصورارنه  با 

. حضرت عثمان رضی اهلل  اردد در ترويج و ارتقاء هنر نقش مهم را    اقتصادی

عنه شخصیت آرام و صلح دوست بود¡ تاري  شاهد است که عثمان رضی اهلل  

دايره درحضور رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم  و   عنه آواز زنی که نذرکرده بود

در زمان خالفت عثمان  و مخالفت به آن نکرد .  اند¡استماعد و آواز می خو میز

هنرمندان فارس از طبقۀ ذکور واناث به مدينه آمدند و مدارس   رضی اهلل عنه¡

   .کردندتأسی  راهنری 

 : عصر امام علی کرم اهلل وجهه چهارم (

امام علی ¡    عصر  در    همانطوريکهکرم اهلل وجهه  استقرار  عصر فتنه و عدم 

عصر جديد در تاري  مدنیت اسالمی  آغاز ¡ اسالمی به حساب می آيددولت 

 ¡ شوق و عالقه امام علی رضی ادبی و هنریيکی از دالئل مهم نهضت    .نیز بود

 بود.هنر اهلل عنه به شعر و
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داشت   بیشتر عالقه به شعروهنر نسبت به ديگران رضی اهلل عنه حضرت علی 

رس کمال  اوج  به  درعهداو  شعری  ادبیات  ازشعر  ¡  در یدوهنرمندان  جديد 

استفاده   شان  های  عنسروده  اهلل  رضی  علی  امام  عهد  در  نقل  کردند.   ¡ ه 

 . قبل شروع شده بود تقويت بیشتر يافت عهد ما هنرفارسی و يونانی که از

وهنر   وشعر  عصرادبیات  اين  مدت  در  يف  برای  داخلی  جنگهای  سبب  به 

رباس توسعه يافت حرکت هنری  دولت اموی که شرقاس و غ توقف کرد¡ و در عصر

إحیاء و تقويت بیشترشد وخلفای اموی در تقويت  و فرهنگی عصر امام علی 

وموسیقی   عنه  هنر  اهلل  رضی  علی  زيادکشیدندعصرامام  .الحان زحمات 

  عربی دراين عصر شکل و مضمون ديگری بخودگرفت و درغناء عربی الحان 

داخل الثقیل و الهزج و الرمل  )الثقیل( األول ¡ و )الثقیل( الثانی¡ و خفیف  

شد.
50

 

ر و هن  به  بودندکه  یزياد  از خلفاء راشدين تعداد  دربین بزرگان صحابه بغیر

 :موسیقی عالقه داشتند مانند

(¡ ثبت  4/658مسلم ) حضرت حمز  بن عبدالمطلب رضی اهلل عنه : در صحیح  

 . خواندآواز می که نزد حضرت حمز  آواز خوان بود و در مجل  اواست 

)  عبداهلل بن جعفر رضی اهلل عنه   : عبداهلل رضی اهلل عنه   هجری(  80متوفی 

)جارية جمع آن الجاری ¡ دختر جوان ¡ دوشیزه¡ خدمتگار(  خود  برای جواری

می موسیقی  تارسروده  لحن  جعفربانواختن  بن  های    ساخت.عبداهلل 

 
 . 223¡ صفحه  7األعالم ¡ جزء  . خیر الدين الزرکلی¡  50

 ی. گريزان بسنگین حصار اندر ثقیل : گرانبار ¡ که اکنون بدين تنگ غار اندری 

الهزج: صوت رعد ¡ و همچنان از جمله اغانی که در آن ترنم میباشد. هزج در خواندنش ¡ يعنی  

 ترنم ¡ طرب در خواندن . 
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عفر رضی  استماع میکرد. مؤرخین می نويسند که عبداهلل بن ج دوشیزگان را 

اهلل   رضی  معاويه  و  علی  امام  خالفت  زمان  در  را  آواز  و  موسیقی  عنه  اهلل 

عنهمااستماع می نمودو درآن عیب نمی ديد. 
51
درعقدالفريدآمده که عبداهلل   

 بن جعفر در استماع غناء مانع نمی ديد.

 داهلل بن جعفر رضی اهلل عنه مؤرخ بزر  ابوالفرج اصفهانی می نويسدکه عب

اسالم داشت تا جايی که نويسندگان    نده رادرترويج موسیقی صدرنقش براز

يت می نمودند.هنر موسیقی و نوازندگان از او در موسیقی روا
52

 

ه اول هجری ¡ هیچ ک  به استنادگزارش های متواترگفته می شودکه در سد

الال   به اندازه عبداهلل بن جعفر الال از طبقۀ زنان و مردان  در تربیت موسیقی دانان 

در حمايت و سايه او  ايت نکرده بود¡ و تعداد از نوازنده ها و سرودگران  حم 

اشاره    آنها  معرفی نوازندگان وسرودگران درمورد  قسمتدر¡ندپرورش يافت

 .ا شتدیم خواه

استماع می کرد. روزی    بدون کدام مشکل  را  وموسیقی  عبداهلل بن زبیر غناء

عبداهلل بن عمر به مجل  او داخل شد و عود)تار( را ديد و گفت: يا صاحب  

رسول اهلل اين چه است؟ ابن الزبیرجواب داد: بواسطه آن عقل میزان می شود. 
53

 

الحافظ بن حجردرکتابش بنام » اإلصابة فی تمیز الصحابة ت اسماء تعداد از 

درمدينه بودندمی آوردمانند: أرنب المدينه المغنیة ¡ اسماء  آوازسريان راکه 

 مغنیه عائشه¡ جمیله المغنیه ¡ حمامه المغنیه از خدمتگاران انصار. 
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 .280¡ صفحه  3اصفهانی ¡ األغانی ¡ جلد .ابو الفرج  52
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از   او  امام الشوکانی اسماء صحابه که غناء را استماع می کردند می آورد. 

عبداهلل   نويسدمی  ¡نام می گیردومیالدی(  693هجری/73 بن الزبیر) عبداهلل

از عبداهلل    ن داشت که با زدن عود می خواندند همچنین  آواز خواناالزبیربن  

ندومی نويسد  میالدی( ياد میک  700هجری /  80جعفر بن ابی طالب)    بن ابی

 نسوان مانع نمی ديد .  که عبداهلل در آواز خواندن

  ( ) 1059هجری/  450المواردی   43میالدی( نقل میکندکه عمرو بن العاص 

)  میالدی  664هجری/ سفیان  ابی  بن  ومعاويه  میالدی(    681هجری/  60( 

د. دن عود را در منزل ابن جعفر استماع می کرنواختن 
54
  

بعض صحابه شده از  روايات  نبوی  کتب حديث  می    در  استماع  را  غناء  که 

کردند . در کتاب ) المستدرک علی الصحیحن( از امام محدث ابی عبداهلل 

النیساپوری)  ابی  م  1015هجری/  405الحاکم  بن  بن سعد)  عامر  از  یالدی( 

: داخل شدم در مجلسی که   میالدی( آمده که گفت  724هجری/  106وقاص ت  

بن ت  ک  قرظه  األنصاری   ( مسعود   658هجری/   37عب  وابی  میالدی( 

) عقبه بن عمرو ت   میالدی( رضی اهلل عنهما در    663هجری/  42االنصاری 

 عرس حضور داشتند و غالمان آواز می خواندند. 

اين فعل را   فتم شما اصحابگ از أهل بدر  رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم و 

انجام میدهید؟ گفتند:اگرمیخواهید بنشیندبا ما واگر میخواهید برخیزيد 

اجازه   يعنی ¡ترک کنید¡ برای ما درعرس شرعاس لهو رخصت است مجل  راو

  »السیرت می آورد وامر بن سعد می کند و الذهبی در  اين حکايت را ع  .است

 .ثقه بود الذهبی شخصیت مورد اعتمادو امام

 
. عود)ساز( ار رده ساز های زهی زخمه ای است که در خاور میانه و کشور های عربی و   54

 شمال افريقا رواج دارد و با تار میباشد مانند رباب نواخته می شود. 
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همچنان روايت شده ¡ بالل و عمرو بن أمیه الصمری در عروسی حضرت علی  

  دو از جملۀ صحابه بودند و همچنان حمز  بن يتیم و فاطمه دف می زدند و هر  

 . صلی اهلل علیه وسلم آواز خواند با بالل در حضور نبی اهلل

 و بعد از ایشان ین عصر تابع
وتابعین و تابعین  در    تبع  را  ايشان آمدند¡ روش گذشته گان  از  بعد  آنانکه 

مورد موسیقی و آواز تعقیب کردند و در مجال  غناء حضور يافتند. غناء در  

تاري  صدر اول اسالم ¡ جزء از هنر و ادبیات بود . ابن خلدون می گويد غناء 

ن خلدون نیز در باره هنر و مهارت موسیقی  اب   عدالت و مروت دارد.ا  به  ارتب

) صناعة الغناء( سخن گفته است و آن را از جن  تقطیع صوت می داندکه می  

گردد. ی) مانند شعر( و نیز آالت موسیقی جار تواند درکالم وصوت انسان
55

 

در ترجمه الذهبی درکتاب » تذهیب تهذيب الکمال فی اسماء الرجالت آمده  

میالدی( ¡ از جمله   726هجری/ 107)ت  سرعکرمة البربریکه امام تابعی مف

 ( عباس  بن  عبداهلل  ای  شده  آزاد  را    788هجری/  68غالمان  غناء  میالدی( 

استماع می کرد. همچنان درکتب التراجم و رجال الحديث قصۀ آواز خوان زن  

ز رجال حديث در» صحیحت آمده و  صاحب ومحدث مکی ا) سالمة الق ( با  

در کتاب »األمت از امام شافعی)ت    که  بعین از او روايات فقهیتا  فقهای بزر 

 .کرده اند میالدی( آمده است 820هجری/  204

 
الغناء    55 فی  رساله   ¡ موسیقی  غنا  مختاری¡  جلد    1419.  صفحات    3¡   ¡2561-2569  .

Fa.wikipedia.org/.موسیقی در جهان اسالم /.  

ارکان  و  اجزا  به  شعر  کردن  ¡تجزيه  گفتن  کوتاه   ¡ گويی  کوتاه   ¡ هجايبند  صوت:  تقطیع 

جزيه کردن شعر به  عروضی برای معین کردن موزون يا ناموزون بودشعر کنايه از : پیمودن. ت

تا  باشد  برابر  آن  با  وزن  در  که  افاعیل  از  جزئی  برابر  در  جزء  هر  گذاردن  و  عروض  اجزای 

 موزونی يا ناموزونی شعر آشکار شود. 
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ازمحدث   ت  الکامل   « درکتاب  األثیر  ابن  بزر   ابی  مؤرخ  بن  عبدالرحمن 

نحو   فق  729/هجری  110عمارالقرشی)ت  کندکه  می  روايت  هی  میالدی( 

تقوی معروف بود¡ خواندن دوشیزه جوان آزاد شده ای سالمه را    و در  بزر   

نیز آزاد شده در بین مردم کاستماع میکرد¡ قصه عاشق شدن فقیه بزرک از

 مکه انتشار يافت و کتاب تاري  و ادبیات آنرا حفظ نمود. 

الشافعی)ت   المزی  ومحدث  درکتاب   1341هجری/  742امام   ¡ میالدی( 

فقیه» از  ت  الکمال  القرشی  نيمد   تهذيب  سلمه  ابی  بن  يعقوب  تابعی  نبوی  ه 

میالدی( ياد میکند و می نويسد    743هجری/  124ملقب به الماجشون )ت  

)الجواری المغنیات داشتنیزکه اوآواز خوانی رايادداشت وآوازخوان زنانه  

= القیان( داشت
56

میالدی( و عمر بن    694هجری/  74. و عرو  بن الزبیر ) ت  

) ت   يافتند.    720هجری/   101عبدالعزيز  می  اوحضور  در مجل   میالدی( 

از  را  بودکه علم وهنر غناء  اولین شخصی  الماجشون  المزی اضافه میکند: 

علماء نه تنها موسیقی را استماع  درآنزمان    مردم المروءه در مدينه آموخت.

 می کردند بلکه علم غناء و صنعت موسیقی را نیز می آموختند.

میالدی( در    1071هجری/  463ت  لخطیب البغدادی) الذهبی از امام محدث ا

الال اکثر مردم مدينه از او   » تاري  بغدادت می نويسد: ابراهیم بن سعد الزهری 

الال ¡ در سال   میالدی به بغداد آمد و    800هجری/  184حديث روايت کرده اند 

او  ¡  الرشید از او راجع به غناء پرسیدخلیفه هارون الرشید از او استقبال کرد.  

توا به حالل بودن آن داد. درنهايت مجل  الرشید )عود را برای ابراهیم بن ف

سعدالزهری داد و سعد ابیات شاعر الغزلی عمر بن ابی ربیعه المخزومی ) ت 

 میالدی ( را سرود.  713هجری/ 93

 
 . قینة / جمع قیان : کنیز¡ آواز خوان زن ¡ مشا  گر .  56
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هنر موسیقی  موسیقی درمدينه منوره بسرعت انتشاريافت وجوانان زياد  علم

آنها می  را از  آموختند¡دربین  )    توان  ان   بن    796هجری/  179امام مالف 

آموختکه  میالدی(   را  موسیقی  علم  مدينه  استادان  از  طفولیت  سن    در 

 .نامبرد

ت    ( المالکی  القرطبی  عبداهلل  ابو  امام  مورد  همین    1272هجری/   671در 

سوره لقمان می گويد: ابن    6میالدی( در» جامع ألحکام القرآن ت در تفسیر آيۀ  

ت  خوير   مالف  706هجری/   179منداد)  گفت:  صناعت   میالدی(  در  عالم 

ومذهب او موسیقی را تحريم می کرد وگفت¡ مالف گقت: علم    موسیقی بود

را در سن  آم   موسیقی  ای پسراين علم در جوانی  جوانی  مادرم گفت:  وختم¡ 

ربیعة شاگردی  بگیر¡پ   راتعلیم  دينی  علوم  امام  است  )بن    صحیح 

میالدی ( را کردم و خداوند خیر زياد در آن    754زی/ هج  136عبدالرحمن ت  

 گذاشت.

و  میالدی( با امام محدث    808هجری/  193در قصۀ خلیفه هارون الرشید )ت  

الزهری که قبالس بدان اشاره شد آمده که    الموسیقی ابراهیم بن سعدعالم درهنر

؟ گفت:  پرسید: آيا راجع به مالف در مورد غناء چیزی شنیده ايد  از او  الرشید

يف   در  کرده  حکايت  پدرم  آنچه  مگر   ¡ ام  نشنیده  بخداوند  گفت:  الزهری 

بزرگان  علماء بودند و    ¡ولیمه در بنی يربوع جمع بودند¡ و درآنزمان همه از 

مالف اقل علم و فقه نسبت به ايشان بود¡ با ايشان آالت موسیقی مانند) دف 

الحافظ الخطیب   و معازف( بود وبدست مالف دف مربع شکل بود وغزلیات

 البغدادی را می خواند. 

الجزير  نت¡ درمورد سهم علماء وفقهاء درساحۀ هنرموسیقی تحقیق مفصل  

نرا که ارتبا   ¡ دراين جا الزم ديده میشود يف قسمت آبود  را به نشر سپرده

 اقتباس کرد.  به عنوان تحقیق دارد
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 استعداد های هنری  
الال معاصر الال که در ساحۀ غناء و    در جملۀ علماء قرن دوم هجری  به امام مالف 

بدرجات عالی   به جامع  هنرموسیقی  از: إسماعیل  اند  بودند عبارت  رسیده 

  874میالدی( ¡ مؤرخ ابن تغری بردی)ت    807هجری/  192القرشی المکی) ت  

که   1470هجری/   نويسد  می  الزاهر ت  النجوم   « بنام  درکتابش   ¡ میالدی( 

کريم وحديث   قرآن  حافظ  مثال  إسماعیل  و  مانند  زمانش  در  غناء  در  و  بود 

 نداشت.

در مشیختش    والذهبی  الدررالکامنت»ن حجردرکتابشاب درقرن های بعدی¡

  ( الهمذانی  عربشاه  محمدبن  بن  صالح  الدين  شرف  نويسندکه  می   ¡716 

 میالدی ( درهنرموسیقی و آواز خوانی استاد زمان خود بود.  1316هجری/

حجر   ابن  ت  الحافظ   ( إنباء  میالد  1448هجری/  728العسقالنی  در»   ) ی 

  792)       محدث حنبلی فخرالدين محمد بن احمد بن محبوب  العمرت می گويد

)ت    1390هجری/   تیمیه  ابن  االسالم  شی   ازشاگردان   728میالدی( 

فضائل    1228هجری/ جمله  از  و  مفتی  و  فقیه  و  بزر   که محدث  میالدی( 

نجاری¡معماری¡ و موسیقی را داشت. ابن حجر  زمان اش بود¡ هنر خیاطی ¡  

 اضافه میکند که موسیقی در جمله اهتمامات و مواهبه های خاص او بود. 

 تخصصات 
ت و دست ختلف درهنر موسیقی وغناء دراياکثرفقهاء ومحدثین ازمذاهب م

و   فقهاء  آمدند.  می  مالف  امام  شاگردان  آنها  همه  مقدمۀ  در  داشتند¡  باال 

تنها   نه  دانش واسع داشتند¡ همچنان در صناعت  محدثین  درعلم موسیقی 

ابراهیم   موسیقی وغناء نیز استاد بودند و تخصص داشتند.امام اسحاق بن

فقهی    دی( يکی از شاگردان امام مالفمیال  849هجری/   235الموصلی) ت  



 

68 

 

 مطالعه اسالیم در باب هنر و موسیقی  )جواز و عدم جواز( 

امام الذهبی در» سیر أعالم النبالء ت او را موسیقار عظیم می    محدث بود. و

که فقهی عظیم بود در هنر موسیقی¡  مه الحافظ ذوالفنون با اينداند.امام عال

 ادبیات نیز عالمه و استاد زمان خود بود.  شعرو

الذهبی از زندگانی عالمه الموصلی حکايت کرده می نويسد که الموصلی  

 183هشیم ) بن بشیر الواسطی ت    نزدگفت: مدت از عمر را بعد از فجر هر روز  

  189حدث می رفتم ¡ بعد از آن نزد الکسانی ) ت  میالدی ( ¡ م  799هجری/  

)    805هجری/ الفراء  يا  و  می    823هجری/    207میالدی(  حضور  میالدی( 

يافتم و جزء از قرآن کريم را تعلیم می گرفتم¡ بعد از آن نزد ابی منصور زلزل )  

میالدی( حضور می يافتم و يف پارچه يا دوپارچه   802هجری/ 186ت نحو 

لحن غناء ر قبل  از  ) ت  بنت شهده  نزد عاتکه  آن  از  بعد   ¡ آموختم    200ا می 

هجری/    207میالدی ( و ابا عبیده ) معمر بن المثنی التیمی ت    815هجری/  

میالدی( حضور می يافتم و از ايشان علوم ادبیات و لغت را درس می    822

 گرفتم.

یتوان از  در بین فقهاء مذهب شافعی ¡ که عالم به هنر موسیقی و غناء بودند م

میالدی(    1241ی/هجر  639فقیه مشهورکمال الدين بن يون  الموصلی ) ت  

ذکر میکند که در هنر موسیقی و    نامبرد. الذهبی تعداد از فقهاء و محدثین را

بودند. رسیده  استادی  مقام  به  نیز  خلکان   غناء  ابن  که  نويسد  می  الذهبی 

ت  قال   )قاضی مؤرخ  و  گف  1282هجری/  681ضات   ) ماکه میالدی  شی   ت: 

¡ الجبر  بودومنطق وعلوم فلسفه¡ حساب  درعلوم قرآن وحديث استادو  فقهی

تمام   در  و  تمرين میکرد  نیز  را  در  وموسیقی  داشت¡  و معرفت  دانش  علوم 

 به علوم موسیقی.  جمله
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در»حسن المحاظرهت ازفقیه حنفی قیصر بن ابی القاسم ابن مساهر   السیوطی 

میالدی( ياد میکند و می نويسد که اين فقیه حنفی    1251هجری/   649) ت  

 عالم به رياضیات و انواع موسیقی بود. 

شافعی علمای  هنرموسیقی   ازجمله  ودر  داشتند  اشتغال  درموسیقی  که 

استاد بودند مهمترين شان قاضی مفتی فخرالدين عثمان بن األنصاری ) ت  

اومیالدی(    1317هجری/  717 جنوبیبود.  در شهر قوص  بود.    قاضی  مصر 

در ادبیات و هنر موسیقی استاد زمان خود همچنان فخرالدين مفتی و فقهی 

بن يحیی   بود. ابن حجر در » الدررالکامنة ت می آورد که شم  الدين احمد 

میالدی ( فقیه و عالم به هنر موسیقی و خم    1340هجری/   741البکری ) ت  

 بود. 

قی را منع میکردند¡ اما از  فقهاء مذهب حنبلی ¡ استماع و استفاده از موسی

  / هجری  هشتم  ابن   14قرن  مدرسه  حیائی  حرکت  از  بعد  خصوصاس  میالدی 

حنبم  اين   تیمیه تغییرمیکند.فقهاءمذهب  موسیقی    یل وقف  جواز  ازعدم 

استفاده گرفتندوازآن  تخصص  ودرموسیقی  شده  کردندودر    بیرون 

حنکلی ) ت هنرموسیقی تألیفات داشتند.ابن محبوب ازفقیه حنبلی محمدبن  

میکند و می گويد که اين فقیه بزر  حنبلی   دمیالدی( يا 1340هجری/   741

درعلوم ادبیات عربی وموسیقی وشطرنج ونرد استاد بود و در صدقه برای 

 طالب علم و فقراء مانند و مثال نداشت.

بکر  ابن  الدين  شم   بنام  حنبلی  شی   از  بالوفیاتت  الوافی  در»  الصفدی 

میالدی( ياد میکند و می نويسد که اين امام    1362جری/ه  763البغدادی)  

 حنبلی ¡ امام عصر خود در علم موسیقی بود. 
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 861) ت  ده میالدی ¡ امام بزر  حنفی کمال بن الهمام  زدر قرن نهم هجری / پان 

میالدی ( ¡ که همه اتفاق دارند که او بزرگترين عالم در فقه    1457هجری /  

ا  و فتوا و شريعت و ادبیات صناعت موسیقی رو در پهلوی علم  .احنفی بود

 نیزمیدانست و در هنر و صناعت موسیقی استاد بود. 

السیوطی درکتاب » بغیة الوعا  ت از امام ابن الهمام ياد میکندو می نويسد  

.. استاد بود¡ وحديث را از   که او درعلوم ادبیات عربی و تصوف و قراءات 

در بین مردم    ونشرعلوم  الجمال الحنبلی درس گرفت و در بین دانشمندان در  

درخشان   استاره  و  فقه  در  عالمه  الهمام  ابن  و  بود.  و  صول  وتصريف  نحو 

 معانی البیان و تصوف و موسیقی بود. 

تعداد میالدی( در» عجائب األثارت    1825هجری /    1240مؤرخ الجبرتی ) ت  

او اسم  از فقهای مذاهب مختلف که در هنر موسیقی علم داشتند می آورد ¡  

حنفی بزر   افندی  فقیه  الضیائی  حسن  حسن    1180)ت    المصری  ابن 

نام میگیرد و می گويد که الضائی المصری شی     رامیالدی (    1794هجری/

و عالم بزر  بود و در علوم موسیقی معرفت کامل داشت . الجبرتی از جمله 

و محفقهاء   ) ت  مذهب شافعی  األزهری  بن شاهین  بزر  محمد    1188دث 

ثر علوم و حديث  میالدی ( ياد می کند و می گويد که او در اک  1902هجری/

 به اصول موسیقی معرفت کامل داشت.بود و  نبوی بحر زمان

بودند که در موسیقی علم کامل داشتند¡   یدر بین جماعت قراء تعداد زياد

مؤرخین اسماء و صفات تعداد از اين گروه را می آورند. واعظین مانند فقهاء  

ودرمجال  صوفیان   داشتند  باال  دست  واناشید  موسیقی  درصنعت  وقراء 

 موسیقی و نشید بود. 



 

71 

 

 مطالعه اسالیم در باب هنر و موسیقی  )جواز و عدم جواز( 

تعدادکثیر  درخانوادۀ  ¡ تمام  از متصو   یتصوف اسالمی  با  و واعظین  فین 

ونشیدراداشتند¡  کهی  وزهد  تقوی میکردند.امام نیز  موسیقی  استماع 

الغزالی در کتابش إحیاء علوم الدين ¡ باب مستقل بنام » السماع و الوجدت  

و   داشتند  محکم  و  مستقیم  رابطه  بزر   نوازندگان  با  تصوف  أهل  دارد. 

قت استماع می نمودند. موسیقار المبارک بن األعز التوثی )ت اناشید را بد

رياست    بود ومیالدی( که در عصرش آوازن خوان بغداد    1187هجری/   583

داشت رابعهده  مؤرخ    نوازندگان  داشت¡  زياد  تصانیف  موسیقی  باب  در 

 الذهبی در » تاري  اإلسالمت از مؤلفات او ياد میکند.

نويسد  ابن محمدصوفی    حجرمی  بن  القاهریعارف    780)   العجمی 

عالم به هنر موسیقی بود و رياست انجمن موسیقی را    (میالدی  1378هجری/

شی    حنفی  فقیه  از  الجبرتی  متأخرين  متصوفین  جمله  از   . داشت  بعهده 

میالدی(    1707هجری/  1211إسمعیل أفندی بن خلیل الظهوری المصری )ت  

و شريف  انسان  که  گويد  می  و  میکند  علم    ياد  به  کامل  معرفت  و  بود  قانع 

موسیقی و الحان و نواختن عود داشت و اشعار و قصیده ها را ترتیب می 

نمود. 
57

 

  یاسالم جامعۀموسیقی و غناء درنشأت هنر
غناء و موسیقی اسالمی عربی از نصف اول قرن هجری در مکه  نشأت  تاري   

و مدينه آغاز می شود¡ اسحاق الموصلی ¡ حافظ ونگهبان و حمايت کننده  

میراث وگنجینه هنر موسیقی وغناء در تاري  فرهنگ وهنر اسالمی به شمار  

می آيد¡ او سعی کرد تا هنر موسیقی را حفظ کند. هنر غناء در عصر اموی با  
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شدن به روش جديد ¡ شکل و مضمون جديد را بخود گرفت و در عصر   يکجا

 خالفت عباسی به درجۀ اکمال يا تکامل رسید. 

و ازهنرفارس  عربی  وموسیقی  غناء  کردو   هنر  واقتباس  استفاده  روم 

هنرمندان عرب استعمال و استفاده آالت موسیقی خصوصاس نواختن عود را  

الت موسیقی جديد را هنرمندان مکه و  از هنرمندان فارس و روم آموختند و آ

اشعار و  ذوق  و  وزن  با   ¡ و  مدينه  يکجا  هنرعربی   هنر  عربی  بنام  را  جديد 

 .اسالمی تأسی  کردند

حضرت معاويه بن ابی سفیان ¡ کارگران را از فارس و روم برای تعمیر منزل  

 از کارگران الزبیر درزمان حکومتداری اش عبداهلل بنخودبه مکه آورد¡بعداس

فارس و روم درتعمیر ديوارهای کعبه که دراثرحريق منهدم شده بود استفاده  

 درتعمیرهلل عنه کارگران فارس و روم  کرد. در خالفت حضرت عثمان رضی ا

گرفتند.کارگران    پايتخت فعال  سهم  کارآواز درجديد  می    جريان 

ت  آموختندو از آال   آنها  مردم عرب هنر آواز خوانی و موسیقی را ازخواندندو 

و مدرسه ای بزر  موسیقی  موسیقی عربی استفاده  ارولحن جديد در ساخت

 تأسی  کردندکه نسل های بعدی تا عصرحاضراز آن بهره بردند. را

در   موسیقی  تکو جريان  هنر  هجری  قرن  اول  سال  شديچهل  تکمیل  و  و  ¡ن 

الحان و    باسی انتقال کرد¡ در عصر عباسیالحان دوره ای اموی به عصر ع

. گرديدعلم موسیقی برای اولین بار نوشته شد و نوت های موسیقی ترتیب  

ابوالفرج   میرسد.  الموصلی  اسحاق  به  موسیقی  کتاب  درتدوين  اول  فضل 

صناعت  ومعلم  وامام  زعیم  را  الموصلی  ت  األغانی   « درکتابش  األصفانی 

  کوشش کردو ی درصناعت موسیقی وغناء سعی  موسیقی می داند¡ الموصل

روش هنری عصر اموی را حفظ کند. الموصلی هنرموسیقی را از پدرش به  تا 



 

73 

 

 مطالعه اسالیم در باب هنر و موسیقی  )جواز و عدم جواز( 

استاد موسیقی  بردارث   پدربحیث  است  وبعداز وفات  ادی جلوس  برکرسی 

 .دکر

غناء  ¡ الموصلی  اسحاق  بصورت کتاب  تدوين  به کوشش  آمد  و  . خلیفه در 

عفت   و با  يد: الموصلی ديندار ترو عالم ترالمأمون در موردالموصلی می گو 

و می گويد اگر شهرت او در غناء نمی بود  اتر از بزرگان قضاه و علماء بود¡  

خلفاء   مجل   در  شد.  می  تعیین  اش  خواهی  عدالت  به  نظر  قاضی  بحیث 

الموصلی با علماء و فقهاء و نوازندگان وخوانندگان داخل می شدودر مقدمه  

 آنانکه داخل مجل  میشد می بود.

اندل (    ( درقرطبه  هنر  زرياب  و  نوازندگان  الحان  اندل   شاهان  درحضور 

 مندان مکه و مدينه  و بغداد را می خواند.  

خلیفه اموی عمر بن عبدالعزيز در جوانی غناء را دوست داشت ¡ او الحان را  

نواختن   نوشت ¡ همچنان الولید بن يزيد الحان معروف را تحريرکرد¡ الولید

لحان غناء يکجا ساخت و بهترين  طبل و دف را با اآالت موسیقی مانندعودو

نوشت. را  موسیقی  در  الحان  کتاب  اولین  موسیقی  درعصراموی  و  الحان 

 اصوات و نغمه ها از تألیف يون  کاتب بود.  تألیف شد. 

در  زياد  المهدی شهرت  بنت خلیفه  علیة  که  میکند  اسالمی حکايت  تاري  

درالحا خلفاء  ابناء  مشهورترين  داشت.  غناء  و  الحان  ابوعیسی  ساختن  ن 

آواز   بهترين  الحان و  الواثق معروفترين مؤلف  بود. خلیفه  الرشید  بن  احمد 

واثق عالم ترين خلفاء در الموصلی در مورد او می گويدخوان عصرخودبود¡

 غناء و نواختن عود بود.

اسالمی دولت  وضعف  بهبعدازانحطا   غناء  ¡دعوت  درعصر   تحريم 

مؤرخین می گويند بعد از سقو   ممالیف و عثمانی روی کار آمد. چنانکه  
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حرمت موسیقی در    و قیام دولت ممالیف و عثمانی دعوت به  دولت عباسی

ه عقب گرائی مسلمانان شروع شد. اثرونتیج
58

 

 مکه و مدینه   گانه یندآسر آهنگ سازان و مشهور ترین
مندان ¡ آواز خوانان ¡  هنر  نويسندگان موسیقی¡  در صدر اول تاري  اسالمی

در موسیقی  آالت  اجتماعینوازندگان  وآوردن  حیات  و    سرور  جامعه 

ای نسوان    شامل طبقهکه  د بل تنها ازطبقه ای ذکورنبو خوشحالی برای مردم  

 . ندنیز می شد 

 از طبقۀ ذکور  صدر اسالم ینده گانو سرآموسیقی و الحان  هنر مندان 
و ابن  هجری ( ¡ اسم کوچف اش طاووس بود. األصفهانی    92الال    11طوي  )  

عبدربه و ابن خلکان و ديگران از او ياد کرده اند. ابو عبدالمنعم عیسی ابن  

عبداهلل ¡ غالم آزاد شده ای بنی مخزوم که در خانه ای )آروی( ¡ مادر حضرت 

اهلل رضی  آ  عثمان  ترين  مشهور  از  بود¡  شده  بزر   دوران  عنه  خوان  وازن 

بزر    ای  دراواخر خالفت حضرت عثمان در مسابقه  او   .خلفای راشدين بود

 با آواز خوان مشهور مکه مکرمه بنام ابن سريج شرکت کرد. 

هجری( ¡ در جمله اعالم غناء مکه در   140ابو الخطاب مسلم بن محرر) توفی  

به فارس وروم سفرکرد و صناعت موسیقی و   ابوالخطاب  بود.  صدر اسالم 

 
للموسیقی    58 العربی  المجمع  عن  تصدر   ¡ موسیقیة  ثقافیة  مجلة   / العربیة  الموسیقی   .

العربیة¡ديسمبر   الموسیقی  العربیة(مجلة  الدول  /   29/2018)جامعة 

www.arabmusicmagzine.com    /عبارت از غالمان بودند   مملوک ¡ جمع آن ممالیف ¡

کار ک نظامی  قوای  در  مملوک  شدند.  می  خريداری  آسیا  وسم  و  افغانستان  شمال  از  ه 

میکردند. ممالیف دو قسم بودند: ممالیف بحری و ممالیف برجی. ممالیف در مصر قوی  

شدند و بعد از انقالب به قدرت رسیدند. قطز مملوک از شمال افغانستان و از واليت بل  بود 

 جالوت شکست داد و جهان اسالم را نجات داد.. اوقوای تاتار را در عین 

http://www.arabmusicmagzine.com/
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. او از    مانی را به مدينه و مکه انتقال دادور الحان را آموخت و هنر فارسی و  

رومانی   و  فارسی  های  نغمه  لقب  مجموع  و  را ساخت  الحان مکی  صناعت 

ابوالخطاب موسیقی عربی راتجديد و مدرسه  کسب نمود.را  (صناع العرب) 

.غناء جديد را بنام » غناء الزوج ت تأسی  کرد. 
59

 

هجری( ¡ از غالمان   64) توفی  ابوجعفر سائب بن يسار ملقب به ) سائب خاثر(  

  . بودکه از غنائم کسری شمرده میشد   از جمله بردگانی و    آزاد شده ای فارس

 و آزاد کرد.  يت سائب را عبداهلل بن جعفر خريدبیف روا

اولین آواز خوان درمدينه منوره بود و در    و  سائب موسیقار معروف عصرش 

ه مردی ايرانی بنام نشیم  حکايت است ک آوازخوانی از عود استفاده میکرد.

: »   به مدينه آمد و نوازنده گری و آواز خوانی کرد. سائب خاثر به عبداهلل گفت

من نظیرآنچه رااين هنرمند به فارسی ساخته ¡ به عربی می سازمت ¡ پ  ترانه 

اين سرای  می شد: لمن الديار رسومها ققر؟ ) ای ساخت که باين مصرع آغاز  

درتاري  اسالم    . گويند اين نخستین بار(ه است  کیست که آثارش ويران شد

به بودکه   به ساختار استوار وفنی عرضه شد. سائب خاثر  يف آهنگ عربی 

گزارش ها ¡ نخستین کسی بود که در مدينه ساز عود ساخت و با آن نوازنده  

گی کرد.
60

 

در   و  بود  زمان خود  استاد  ديگر موسیقی  آالت  و  درنواختن عود  ابو جعفر 

با هنر و غناء و  هنر موسیقی فارس را  مجل  معاويه آواز می خواند. او روش

 معرفی کرد. را موسیقی عرب يکجا ساخت و هنر موسیقی جديد

 
 . 223. خیر الدين الزرگلی¡ األعالم ¡ جزء هفتم ¡ صفحه 59

 غناء الزوج : غناء دو گانه . 

 dinlnline.com/37291ثبوت /   -اکبر  -در اسالم –. موسیقی  60
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فارغ   مسجح  مانندابن  موسیقی  درهنر  معروف  شاگردان  سائب  مدرسۀ  از 

شد¡ابن مسجح غناء فارس رابه غناء عرب مکه انتقال داد و در هنر موسیقی 

روش خاص را بجا گذاشت که بعداس استادان ديگر مانند ابن محرز   مذهب يا

¡ معبد¡ ابن سريج و الغريض از آن پیروی کردند.
61 

عالم ( از بنی مخزوم بود¡ او يکی از ا  میالدی  126هجری/  44معبد بن وهب )  

غناء مدينه به حساب می آيد. معبد موسیقی را از سائب خاثر آموخت و لقب  

 المغننیت را دريافت کرد.» امیر 

¡موسیقاروآواز خوان مشهور  ری(هج  135يون  بن سلیمان الکاتب ) توفی  

در مدينه منوره بود.او هنر موسیقی و آواز را از ابن سريج و معبد وابن محرز 

آموخت. در فهرست ابن النديم آمده که يون  اولین شخصیت هنری بود که 

اب معروف داشت.هنر غناء را نوشت و در هنر غناء کت
62

 

هجری( ¡ سعید يکی از معروفترين آواز خوان    85سعید بن مسجح ) توفی  

درمکه بود. اوهنرموسیقی وآوازخوانی را از روم و فارس آموخت و در تاري   

  الحان را از فرهنگ های کشور های   بودکه  یموسیقی ¡ سعید اولین شخصیت

اقتباس نمود. حجاز همسايه
63 

دان و آهنگساز و سراينده مشهور سده اول هجری ¡ در   ابن سريج ¡ موسیقی

از  اند وی نخستین ک  است که ساز عود را  برخی گفته  مکه متولد شد و 

همراه   آن  با  را  خود  آواز  و  يافت  بسیار  مهارت  آن  در  و  آورد  مکه  به  فارس 

 
 ar.wilisource.org/wiki/ الموسیقی /   297. مجلۀ الرساله / العدد  61

. ¡ هنری جورج 227عباس عثمان ¡ صفحه  س ابن النديم ¡ الفهرست¡تحقیق ناهد  . ابو عبا  62

 . 101فارمر ¡ تاري  الموسیقی العربیة ¡ صفحه 
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ه حل مر  ساخت و درساختن آهنگ ها شهره بود. وی درانتقال موسیقی عربی از

را رکن موسیقی عرب می    تکامل ¡ نقش مهمی داشت. ابن سريجاقتباس به  

 دانند. 

و را خريد و آزاد کرد. اين انشیم غالم ايرانی بود و عبداهلل بن جعفر  نشیم :  

استادبرخی يافت.نشیم  عظیم  شهرت  درمدينه  وسراينده  از    نوازنده 

هنرمندان موسیقی زن و مرد نیز بود. 
64

 

موسیقی ونوازندگی را در منزل عبداهلل بن جعفر مالف طايی: مالف طايی  

آموخت . 
65

 

و در  ¡ا¡ خلیفه عبدالملف بن مروان موسیقار عظیم بوددر بین خلفای اموی

نوشتن و ساختن الحان استاد بزر  به شمار میرفت. يزيد بن عبدالملف ¡  

هزار دينارکه قیمت بسیار گزاف در    4آواز خوان معروف بنام » حبابة ت را به  

 وقت اش بود خريد.

نمی کرد تا اينکه ) سائب خاثر(    راحت    عبداهلل بن جعفر بن ابی طالب حساس

را استماع نمی کرد. سکینه بنت الحسین رضی اهلل عنهما از پدرش حکايت 

غناء و موسیقی را دوست میداشت و هنرمندان را تکريم می   او  می کندکه

بود. سکینه اضافه می کند   نمود¡ ومنزلش مکان نوازندگی وغناء و موسیقی 

را   الحیر (   ( خوان  آواز   ¡ الحیری(  حنین   ( تا  کرد  طلب  او  از  زمان  که يف 

يندگان حجاز مانند ابن سريج دعوت کند¡اوحنین الحیری ومعروفترين سرا

 د و الغريض را يکجا دعوت کرد.و معب

 
 .110. فارمر ¡ تاري  الموسیقی العربیة ¡ صفحه  64
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 مطالعه اسالیم در باب هنر و موسیقی  )جواز و عدم جواز( 

قت رعايت الولید بن يزيد از موسیقار بزر  ) معبد( و پرستاری از او در و

مريضی اش درقصرخالفت ¡ اشتراک در جنازه اش بزرگترين دلیل از احترام  

 و تقدير از مقام هنر و موسیقی و هنرمندان درآن زمان بود. 

در   او  بود¡  معروف  موسیقار  و  موسیقی  هنر  بزرگان  جملۀ  از  الواثق  خلیفه 

 نواختن عود و غناء شهرت داشت.

یشود¡ يون  الکاتب ¡ کتاب  تألیف موسیقی در عصر خالفت اموی آغاز م 

 را در موسیقی تألیف نمود. ( ) کتاب النغم ( و کتاب ) کیان القیان 

 خالفت عباسی¡ درتاري  هنر وموسیقی وادبیات وشعرعصرازدهارو طالئی

دراين به    بود¡موسیقی  موسیقی  وآالت  ارجمندارتقاءيافت  مقام  عصربه 

عرب ها در اين عصر به هنر و   انواع و اقسام آن در بازار موسیقی و هنر رسید.

بزرگان دولت داخل مدارس و ساحۀ  موسیقی افتخار می کردند و فرزندان 

 موسیقی و هنر شدند. 

¡  ابراهیم الموصلی ¡ اسحاق الموصلیمعروفترين موسیقاردر عصرعباسی 

¡حکم الوادی¡زلزل¡مخارق¡بذل المغنیة  يحیی المکیفلیح بن ابی العوراء ¡

 بودند. و ابن جامع 

) توفی   الزل  /  176منصور  به    791هجری  بیشتر  میالدی ( ¡ اهتمام و توجه 

درجات موسیقی داشت و درجۀ در مقام موسیقی » بوسطی زلزل ت را ترتیب و  

نوشت . همچنان صفی الدين األرموی و زرياب از معروفترين موسیقی دانان 

و موسیقار عصر عباسی بشمار می آيند.
66 
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 مطالعه اسالیم در باب هنر و موسیقی  )جواز و عدم جواز( 

 از طبقۀ نسوان  صدر اسالم ینده گانو سرآقی و الحان موسی هنر مندان 
گی در تاري  صدر  را در ساحۀ هنرموسیقی وسرآينده  نقش فعال   طبقۀ نسوان

آواز   و  موسیقی  در  استادی  بدرجه  مسلمان  زنان  از  تعداد  داشتند.  اسالم 

اين قسمت در  در  کردند.  را رهبريت می  هنری  و مدارس مهم  بودند  رسیده 

 . معلومات ابتدائی تقديم می شود معروفترين شانمورد 

تقريباس متوفی   ( سلیم    135  جمیله  بنی  ای  شده  آزاد  کنیز  جمیله   ¡ هجری( 

جمیله از ستون اول و اصل    مشهورترين زن آواز خوان در سده اول هجری بود.

علم   ¡از اصول غناء مدينه به حساب می آيد. از جمیله بزرگان موسیقی و آواز

موسی سالمة¡  هنر   ¡ حبابة   ¡ عائشه  ابن  معبد¡  گرفتندمانند:  درس  را  قی 

به جمیله  . معبد راجع  العقیقیة¡ الشماستان خلید  المکی ¡ ربیحة  عقیلیة 

و ما فرع آنت. اصل غناء می گويد: » جمیله 
67 

ين نوازندگان  معروفترستادموسیقی از طبقۀ نسوان بود.موفق ترين اجمیله  

د . برخی او را عالم ترين انسان سه او تربیت يافتنعرب در مدر  و آواز خوانان

. می دانند موسیقی در هنر
68

 

 
عین  قیقات در تخصصات علمی و اکادمی در مورد موسیقی به کتابخانه ¡  برای استفاده تح

: » اللغة العربیة ت الموسیقی الداخلیة فی شعر الهداية فی عصر صدر  الجامعة زير عنوان 

از   بیشتر  آدرس  اين  در  مراجعه شود.   ¡ الداللیة  و  الفنیة  آثارها  و  کتاب    153000اإلسالم 

 .ebook.univeyes.com/104120/pdfموجود است .   

 . 236. صالح الدين الصفدی¡ کتاب الوافی بالوفیات ¡ صفحه  67
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شاگردان  و  نمود  تأسی   مدينه  در  را  عربی  موسیقی  مدرسه  اولین  جمیله 

را تربیه نمود.  یزياد
69

 

¡  جمیله به عبداهلل گفت:  اهلل بن جعفر به منزل جمیله رفت روايت است که عبد

پدرانم !چگونه رضايت دادی که به خانه کنیزت قدم  » ای سرور من و سرور  

نهی؟ت ¡ او پاس  داد: » من شنیده ام که تو سوگند خورده ای که جزء در خانه 

ات گروهی از  خود آواز نخوانی و آمده ام تا شعر امرؤ القی  را که موجب نج

¡ با آواز خوش تو بشنوم.ت .جمیله گفت: » فدايت شوم! مسلمانان از مر  شده

ستور می داديد¡ من به خدمت می رسیدم و کفاره آن سوگند را هم خودم می د

نخوا من   « گفت:  عبداهلل  .ت  دادم.ت  بگذارم  دوشت  بر  باری  چنین  پ  ستم   ¡

آواز   و  ساز  با  بود¡  خواسته  عبداهلل  که  را  شعری  و  برگرفت  را  عود  جمیله 

واز را به پايان  برايش خواند و عبداهلل و همراهانش سبحان اهلل گفتند و چون آ

برد¡ به عبداهلل گفت : » بیشتر بخوانم ؟ت او پاس  داد: » کافی استت.
70

 

اين حکايت و روايت برای جامعه اسالمی معاصر أهمیت فوق العاده دارد ¡  

شهزاده عرب و نواسه آل بیت به منزل کنیز تشريف می آورد و از جمیله تقدير  

ذارد. می کند و به هنر او احترام و ارج می گ
71

 

 
. برای معلومات مفصل و دقیقتر 29نعمان ¡ صفحه  . الموسیقی العربیة ¡ ترجمه : عبداهلل    69

ت پوهنتون حلوان ¡ مصر¡  از موسیقی عربی مراجعه شود : مجلة علوم و فنون ¡ از انتشارا

 اين مجله در هر سه ماه به نشر میرسد و مخزن معلومات از هنر موسیقی عربی میباشد. 

70  .dinoline.com 
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 مطالعه اسالیم در باب هنر و موسیقی  )جواز و عدم جواز( 

¡ سالمة از بزرگان مدرسه موسیقی  هجری(    130سالمة الق ) توفیت نحو  

در   )ريا(  وخواهرش  .سالمة  گرفت  درس  جمیله  از  را  اوغناء  بود¡  مدينه 

و   آسمان مدينه  در  و شهرت سالمة  داشتند  غناء مدينه شرکت می  مجال  

مة نزد ابن  رفت تا درجۀ که ابن عبدالملف او را خريد . مقام سالگحجاز باال  

د  عبدلملف تا حدی بلند بود که شخصاس در جنازه اش شرکت کرد و می گوين

 کرد. در وفات سالمة عبدالملف گريه 

و زيباترين    ترين  بصبص:بصبص ازموالیدشهر مدينه بود¡او يکی از قشنگ

دختران مدينه به حساب می آمد . بصبص علم و هنر موسیقی را از استادان و 

 اول آموخت. طبقۀ نگاه سرآيند

¡ حبابة يکی از دختران ممتاز غناء  حجاز بود. او  هجری(  105حبابة ) توفیت 

بن   يزيد   . آموخت  محرز  ابن  و  سريج  ابن  از  را  گی  سرآينده  و  موسیقی  هنر 

عبدلملف حبابة را به ارزش چهار هزار دينار خريداری کرد. حبابة از عقالء و  

در هنر   از قشنف و زيبا داشت همچنان  نه تنها آو  با فضیلت در جامعه بود¡ او

 شاعر و قاری قرآن کريم و اديب زبان عربی نیز بود.  او موسیقی استاد بود¡

عز  قديمترين هنرمند و نوازنده و  هجری ( ¡    115) توفیت نحو  عز  المیالء  

األصفهانی می گويدعز   بود.  منوره  در مدينه  نسوان  طبقۀ  بین  در  سرآينده 

المیالء  آله موسیقی بنام ) المعازف( را در خواندن استفاده میکردو در غناء 

از گذشته گان مانندسرين و زرياب و خونه و الرباب و سلمی و رائقه اقتباس  

نمود   و همچنان از هنر ساز و آواز فارس تقلید می کرد. او در  و پیروی می 

نواختن العزف و عود استاد بود. ابن سريج معروف ترين موسیقار صدر اول  

 
درانترنت موجود است و بدون مقابل    pdfل  بشکموسیقی بسیار قابل اهمیت میباشد. کتاب  

 www.du.edu.eg/pdfشود:  الغناء العربی فی العصر الجاهلی  میباشد. همچنان ديده 
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 مطالعه اسالیم در باب هنر و موسیقی  )جواز و عدم جواز( 

: بهترين مردم در غناء بود.  طوي  می گويد:   اسالم در مورد عز  می گويد 

ملکه در بین زنان آواز خوان بود.
72

 

ت در تراجم ثالث از سرآيند» اإلصابة فی تمییز الصحاکتابشصاحب در ه بة 

نويسد:    نگا ¡مدينه می  المدينة(  أرنب   ( ( و  األنصارية(  زينب  او )  حمامة(. 

زاد شده ای انصار بود¡ سرآينده و ازکنیزان آحمامة  راجع به حمامة می گويد:  

حديث عائشه در وقتیکه ابوبکر داخل منزلش در روز عید شد و در  نام او در

¡ يکی از اين دو    آمده است  ی عائشه آواز می خواندندآنروز دو دوشیزه برا

البخاری آمده اما اسم حمامة در آن ذکر   بود. حديث در صحیح  دختر حمامة 

ارنب المدينة مشهورترين آواز خوان مدينه در عصر رسالت بود¡   نشده است.

جمع می شدند¡ ارنب در مجال     ر به مجل  او برای استماع آواز اشانصا

را که مخالف عقیده و  عروسی و خو  آواز می خواند. اسالم عرف مردم  شی 

کرد و رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم مانع غناء   می  اصول اسالم نبود احترام

 برای انصار نشدند. 

شان تغنی میکردند و همچنان دختران جوان در وقت  اناشتر  دختران درمر 

را   غناء  و  می شدند  غناء  و خوف مشغول  ترس  از  می  تنهايی  ياد  ترنم  بنام 

غناء بود. در غناء دختران از ) دف ( که نوع   نمودند¡ ترنم خواندن شعر به شکل

موسیقی بود استفاده می کردند و اسالم زدن دف و عود را مباح    آلۀابتدائی از

 . می دانست 

اشعار با استفاده    ار اشعار بود¡ مثل نشید و ترنم  غناء در صدر اسالم ¡ تکر

از دف و عود¡ رسول اکرم صلی اهلل علیه و سلم استفاده از دف و عود را در 

 
 . العازف : نوازنده ¡ ساز زن ¡ سازنده . 72

 عزف: )مصدر( ¡ صدای دايره زنگی.
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عائشه رضی اهلل عنها  ازغناء در مراسم خوشی اجازه می دادند. در روايت که  

بعثتم معها  شده   ) فهل  به ازدوج داد و رسول اهلل گفت:  دختری از انصار را 

آيا با عروس دختر جوان را فرستاديد تا با  بجارية تضرب بالدف ¡ و تغنی ( ¡ 

) إن األنصار قوم فیهم غزل(زن دف بخواند. و اضافه کر ¡ انصار قومی  دند: 

بین شا انصار غاندکه در  به معنی ديگر   ¡ را دوست ن غزل است  و غناء   زل 

دارند.
73

 

داشتند.   اسالم  از  قبل  عربی  موسیقی  درنشر  را  مهم  و  اساسی  نقش  زنان 

مؤرخین   اکثر  بود¡  میانه  قديم شرق  شبیه موسیقی  اسالم  از  قبل  موسیقی 

  7الال    5دارند که در محیم عربی ¡ انواع و اقسام موسیقی بین قرن  اتقاق نظر  

بود.  موجود  میالدی 
74

بی أهمیت  کلمات  غناء  و  موسیقی  نوع  اين  و  در  شتر 

 باالتر را نسبت به لحن داشت.

موسیقی شرق میانه با اختالف در فرهنگ و ثقافت و زبان ¡ شامل موسیقی  

بین شان   به فضل اسالم اشتراکات زياد  میباشدکه  ترکی و فارسی   ¡ عربی 

بوجود آمد. آذان ¡ تالوت قرآن کريم ¡ موسیقی و لحن خاص را بخود بعد از 

 اسالم گرفت. 

سرحدات  باانتشاراسالم عباسی¡درعصراسالمی¡  دولت  وتوسعه   خالفت 

زرياب موسیقار عظیم در تاري  اسالم سهم فعال را در موسیقی شرق میانه 

 
. حصة بنت هند بن العتیبی¡ الدور الحضاری للمرا  المسلمه فی العهد النبوی و الراشدی    73

¡ همچنان ديده شود:  االستیعاب   502/506قیصل ¡ صفحات  ¡ جامعة اإلمام عبدالرحمن بن  

فی معرفة االصحاب ¡ تحقیق علی محمد معوض ¡ و عادل احمد عبدالموجود¡ دار الکتب  

¡ صفحه    7¡ و أسد الغابة فی معرفة الصحابة ¡ جلد    486¡ صفحه    4العلمیة ¡ بیروت جلد  

321 . 

74  .www.courses.minia.edu.eg>attach/pdf 
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و آالت موسیقی    داشت ¡ زرياب هنر» الموشحاتت و مقامات را بوجود آورد

جديد را داخل هنر موسیقی اسالم کرد. عصر عباسی ¡ عصر تقدم ثقافت در  

می بود.تمام مناطق اسال
75 

¡ غناء    و  قرن نهم ¡ آغاز تحول موسیقی اسالمی بود¡ و هنرمندان موسیقی

موسیقی دانان  ثبت کتاب کنند¡نوشته بیآورندوقادرشدند تا موسیقی رادر

نقش مهم را در نشر موسیقی جديد در قصر شاهی براه   انو زن   انمرداز طبقۀ  

و    د فارس¡ شکلدخول اسالم بال   انداختند.همچنان موسیقی فارسی بعداز

. ابونصرفارابی¡يکی از موسیقار های معروف  مضمون اسالمی بخودگرفت

دنیا¡ موسیقی میراثی را در عالم اسالمی  معرفی کرد وکتاب معروف خود  

. در زمان خالفت حضرت عثمان  را بنام » الموسیقی الکبیرت به طبع رسانید

 
. الموشحات : الموشح ¡ خروج از عمود شعر خلیلی به شمار می رود. اما اين خروج به منزله   75

قاعده   نیست و يف  آن زياد  و استثناءات در  نیست  از شعر  کامل  ارتبا   که قطع  مستقل 

دارای زبان و اوزان خاصی باشد را تشکیل نمی دهد بلکه تجربه ای است که از عمق شعر 

بیرون آمده است تا باخروج از عرف و اسلوب ريتم و تغییر يافتن روند پیشرفتش را توسعه 

دهد. يف تجربه نقدی و مخالفت بود نه اينکه تجربه ای ويران کننده باشد¡ چرا که بر منطق 

و تکمیل استوار بود نه برمنطق تبديل ¡ از اين رو اين پژوهش بر روی ريتم و آهنگ  تحول  

شايان توجه است که رابطه بین آهنگ موسیقايی وموشح را مورد بررسی قرار دهد. موشح 

 .sid.irwwwبرای آواز خواندن سروده شده است نه اينکه که مانند سعر خوانده شود.  

موشحات¡ جمع موشحه ¡ نوعی از شعر که دارای تقاطیع و قافیه های مختلف باشد. اين نوع 

 شعر از اختراع شاعران وسخنگويان اندل  است . 

موسیقی  های  پرده   ¡ موسیقی  اصطالح  در  باشد:    .مقامات  چهار  موسیقی  در  مقامات 

. مقامات موسیقی ¡ پرده ه . أهل مقامات راست¡ عراق ¡ زيرافکند¡ اصفهان  ای موسیقی 

 www.vajehyab.comيعنی موسیقی دان. 

http://www.sid.ir/
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رن ارتقاء موسیقی  موسیقی انتظام بیشتر بخودگرفت وقرن سیزدهم ¡ قهنرو

 در تاري  هنر اسالمی به حساب می آيد. 

در مورد انتقال واقتباس ازهنرموسیقی وآوازخوانی ونوازندگی¡از فرهنگ  

  ¡ اسالمی  اول  در عصر  بزر  عرب  هنرمندان  توسم  فارس  موسیقی  وهنر 

تا   اعراب  موسیقی  نويسدکه  می  فارمر  جورج  هنری  همچون  پژوهشگران 

بسیار   اسالم  از  مسلمانان  پیش  توسم  فارس  فتح  نتیجه  بود.در  محدود 

ايرانیان  از  بسیاری  اعراب  و  فارس شد¡  با موسیقی  اعراب  آشنايی  باعث 

نوازندگی را فرا گرفتند.
76

 

بیشتر وسعت  اسالمی  دولت  ساحۀ  فتوحات  از  با    بعد  مسلمانان  و  يافت 

هنرمندان فارس آشنائی بیشتر يافتندو همکاری بین هنرمندان  دانشمندان و

نتیجه ادبیات و  ازنژادمسلمان   عرب و فارس بدون تعصب آغاز يافت و در 

 هنر مضمون و شکل جديد را بخود گرفت.  

فرهنگ و هنر شعری و غناء و موسیقی عربی بیشتر به فرهنگ و هنر فارسی  

اموی م  ها  متأثر شد.  نظام  ها  اقتبا و عباسی  را از مجال  فارس  س  جال  

فی أخالق الملوک ت در باب المنادمة  می    کردند. الجاحظ در کتابش » التاج

نويسد که خلفاء از مجال  عهد اردشیر بابف ¡ تقلید می کردند.  خلفاء در  

را شعر  جای  غناء  بعداس  اما  شعرداشتند¡  مجال   فراغت  ¡ گرفتاوقات 

ولید مجال  غناء داشتند ¡ اما بین خلفاء معاويه و مروان و عبدالملف و ال 

و هنرمندان پرده بود تا سرآينده ها حرکات و طرب خلفاء را مشاهده نتوانند.  

در عهد الولید الثانی ¡ موسیقی شامل غناء شد ¡ در اين عصر خلفاء وقت  

 
76    / آزاد  دانشنامۀ  پديا¡  ويکی  الال  اسالم  از  پ   ايران  موسیقی   .

www.fa.wikepedia.org/wiki 
www.Anndishe.online/ .موسیقی در قرآن 

http://www.fa.wikepedia.org/wiki
http://www.anndishe.online/
http://www.anndishe.online/
http://www.anndishe.online/
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بیشتر را در استماع موسیقی با غناء صرف می کردند و هداياء به هنرمندان  

يم می کردند.به سخاوت تقد
77

 

القیان     (¡ اول و دوم هجری  قرن  هنر    نقش مهم(  در  ارتقاء و پیشرفت  را در 

موسیقی داشتند.
78

 

به  به عنوان يکی از ارکان اصلی شعر و ادبیات فارسی و عربی ¡  موسیقی 

های خا  پیوند  زبان دلیل  دو  ناقدان  توجه  زبانی مورد  تاري     ص  است.  بوده 

اصول موسیقیايی   شعرفارسی اززبان عربی درموسیقی¡بیانگرتأثیرپذيری 

است و رويکرد خود  ديگرعلوم¡ شاهد تحوالت  باپیشرفت  همراه  علم  اين   .

به شرح و توضیح   ناقدان  برخی  بوده است که گاه  زبان  های متفاوتی در دو 

اصول گذشته پرداخته و گاه برخی ديگر الال به خصوص در دوره ی معاصر الال در 

ه ايستاده و داعیه ی نو آوری داشته اند.برابر اصول ثابت گذشت
79

 

بعدازخروج يهود درقرن پانزدهم میالدی از اسپانیا و سقو  دولت اسالمی 

م و  يهود  مهاجرين  با  اروپا  از  موسیقی  آنجا¡  و  در  افريقا  شمال  به  سلمان 

ترکیه وفلسطین انتقال يافت. انتقال هنرموسیقی ازاسپانیابه شمال  بالقان و

با انتقال هنرموسیقی غرب به جهان اسالم بودوموسیقی دانان    افريقا¡ همراه

 
مجال   77   / االعالمی  الحوز   موقع  الطرب    –الغناء    -.   /    –و  االموی 

hawzah.net/ar/Article/view/79284 
. القیان ¡ غالم و کنیز¡ چه آواز خوان باشد و نباشد ¡ و اکثراس اطالق میشود به سرآينده.   78

 ديده شود: مختار الصحاح ) قین( ¡ همچنان ديده شود: المنجد فی اللغة ) القیان (  

. نرگ  انصاری ¡ نظريه های موسیقی در شعر فارسی و عربی با نگاهی مقايسه ای به آثار 79

 www.elmnt.ir>keywordی و کدکنی و کمال ابو ديب /  محمد رضا شفیع
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مسلمان از تجربه های موسیقی و الحان غربی در موسیقی شرقی و اسالمی  

استفاده کردند.
80

 

در جريان بحث و مطالعه از هنر غناء در مکه مکرمه و مدينه منوره در سده 

اموی و عباسی   اول اسالم مالحظه میشود که غناء و موسیقی در عهد دولت

به کمال رسید. دولت اموی و عباسی توجه و عنايت بیشتر به موسیقی و آواز  

با مقارنه با عصر حضرت عثمان داشتند. 
81

 

در مناسبت ديگراستاد شوقی ضیف می گويدکه مکه مکرمه توجه و عنايت  

کرد  می  مسابقه  مدينه  با  میدان  ودرين  داشت  موسیقی  و  غناء  به  بیشتر 

وخلفاء دمشق سرآينده ها را از مدينه دعوت میکردند و مکه نیز آواز خوانان  

را از مدينه دعوت می کردند. 
82

 

در بغداد¡ خلفای عباسی چون هارون الرشید و مأمون از موسیقی حمايت می  

نمودند¡ در زمان متوکل و منتصر هم چنان موسیقی در دربار خالفت رونق  

ز موسیقی دانان برجسته چون ابن طاهر خزانی  داشت¡ در اين دوره بسیاری ا 

¡ قريص جراجی ¡ جحظلة برمکی جذب دستگاه خالفت شدند.
83

 

غناء   در  آوازها  و  اصوات  بهترين  انتخاب  الرشیددر  هارون  عباسی  خلیفه 

هر عصر انتخاب روش خاص را بخود داشت. او اوالس صد صوت يا آواز را از  

 
 Fanack.com.  الموسیقی فی الشرق األوسم و شمال افريقا /   80

 www.marefa.orgالموسیقی فی اإلسالم الال المعرفة /  

 . 46. شوقی ضیف¡ الشعر و الغناء فی المدينة و مکة لعصر بنی أمیة ¡ صفحه  81

 .47. همان مرجع ¡ صفحه  82

 fa.wikipedia.org>wikiموسیقی در جهان اسالم الال .يگی پديا ¡ دانشنامه آزاد /  .  83
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صوت را انتخاب میکرد¡ و در نهايت  از بین صد صوت ¡ده    اسمی نمودو بعد

سه لحن را انتخاب می نمود. 
84

 

که انتخاب می شد مهمترين آن قرار ذيل می    از بین اصوات ¡ شعر و الحان

 بود: 

 معبد از ) خفیف الثقیل األول( از شعر ابی قطیفة. .1

 ابن سريج از ) الثقیل الثانی ( از شعر عمر بن ابی ربیعة.  .2

 ثانی ( از شعر نصیب. ابن محرز از ) الثقیل ال  .3

 آالت موسیقی 
نهاية األربت شرح مفصل از آالت موسیقی صدر اسالم  النويری درکتاب » 

.داردالشبابة ¡ الطار) تنبور( ¡ دارد مثل : الدف ¡ الیراع ¡ األوتار¡ الطنبور
85
  

در   فارمر  هنری  بريطانی  شناس  خودخاور  مطالعات  از  دريکی  کتاب که 

فارمرت ¡ که ) ايکهار نويبار¡ دراسات فی الموسیقی الشرقیة( هنری جورج  »

به نشر رسانیده آالت موسیقی را شرح مفصل داده است . اين تحقیق علمی  

ملی ) درمدريدزير  اسپانیه  درکتابخانه  واالنتفاع  عنوان  اإلمتاع  کتاب 

. دکتور محمد ابن شقرون¡ استاد تعلیم  موجود استبمسأله سماع السماع( 

در ربا  ¡ مراکش¡ اين کتاب قلمی را که ر پوهنتون محمد الخام   عالی د

( است تحقیق نموده  1334در کتابخانه ملی اسپانیه در مدريد تحت نمبر )  

عمربن محمدبن عمربن سلیمان    محمدبنومی نويسدکه مؤلف آن ابوعبداهلل  

هجری    693األنصاری السبتی ¡ معروف بابن الدراج السبتی ¡ متوفی سال  

 . است

 
 .68. محمد محمودسامی ¡ تاري  الموسیقی و الغناء العربی ¡ صفحه 84

 . الیراع : يراع ¡ نی ¡ نی که با آن بنوازند.   85
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موسیقی   آالت  سماع  و  غناء  احکام  مخصوص  اينکه  با  الدراج  ابن  کتاب 

 صدر اسالم دارد مانند:  است¡ اما در فصل دوم شرح کامل از آالت موسیقی 

پف کردند. درفرهنگ    واسطۀ  المزمار: آالت نفح با  ها.  المعزف:ازجمله تنبور

کلمۀ فارسی  ذکر يافته است.مزمار    نیز  اسالمی بنام مزمار من مزامیر داود

ر همچنان استفاده کلمه مزما » القصابة.ت ¡  است و مترادف آن در زبان عربی

 نیز شده است.  )نی(  و مصادر تاريخی قديم و اشاره به النای  در نوشته ها  هشد

 .  هالطبل : مانند طبل 

 THE Luteالعود  

  The ViolesReedالکمان  

 Reed – Pipes قصبات النای  

 The Oboeالنای الزنامی  

 The Fluteالقصابة و الشابة  

 86The Tambourineالدف  

 قسیم می کنند: به ترتیب ذيل ترا ) آالت موسیقی ( أهل موسیقی المعازف  

 د¡ الکامنجه ¡ األمون ¡ تنبور الربابةعو  آالت وترية: مانند .1

 آالت نفح : مثل المزمار و النای ) نی(   .2

 
 . برای معلومات بیشتر از آالت موسیقی مراجعه شود به  :  86

طاشکند عباس  زمن خالد  فی  المغیب  التاري    .. اإلسالم  صدر  فی  الموسیقی  و  الغناء  ی 

نوفمبر    ¡ و   Okaz.com.sa/   2019الصحو  

journals.yu.ed.jo/lla/jjAlssues/vo13nol_2010pdf/02pdr 
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 بله والرق ¡ دف¡ دايره ¡ طبل. ت ايقاع : مثل الطآال  .3

دف درکتب اسالمی زياد ذکر شده و در جمله المعازف است. در مورد دف می 

گويند : دف از جملۀ المعازف مباح به دلیل قطعی است به دلیل اينکه رسول  

اهلل صلی اهلل علیه وسلم برای زنی که میخواست نذر خود را وفاء کند اجازه  

و اگر دف حرام میبود بدون شف رسول اهلل صلی اهلل  داد دف را استفاده کند  

علیه وسلم اجازه نمی دادند که زن با استفاده از آن نذر خود را وفاء کند.
87

 

  ¡ تذکر است  از  آالت  قابل  قبل  نبوت و  سال مانند    1400موسیقی در عصر 

آالت موسیقی که امروز معروف است نبود¡درعصر نبوت وقرن اول اسالمی  

بود¡ جای شف نیست اگرآالت موسیقی    دف و طبله و نی  ابتدائی  تنها آالت  

عصر حاضر میبود¡ مسلمانان از آن استفاده می کردند. 
88

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 www.kulalsalafiyenn.com. حکم سماع الغناء و المعازف /   87

 الرق آلۀ موسیقی که از پوست حیوان ساخته میشود. 

 . 29/6/2016/   5208. الحوار المتمدن ¡ العدد :  88

http://www.kulalsalafiyenn.com/
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 جواز یا غیر جواز   موسیقی و غناء مسأله فقهی 

موسیقی و غناء بکار    حرام و حالل را در مورد  اصطالح   تاخواستم    در ابتداء

در بدل    القدر داکتر صاحب سیرت اين بودتابرم ¡ اما مشوره استاد گرامی  

حرام وحالل ¡ جواز وغیر جواز استفاده شود به دلیل  اينکه حرمت نیست مگر 

 صريح و ثابت حرام کرده باشد. صحیح خداوند متعال به نص که آنچه را 

مورد بحث   حالتا  قهی است که  موسیقی وغناء درجمله موضوعات ومسائل ف

بین فقهاء وعلماء مورد مناقشه قرار   . بیشتراز هزار سال اين مسأله  میباشد

و اجماع بین علماء صورت    تا هنوز صادر نشده  مورد آندر  حکم نهائیدارد و

. من اولین شخص نیستم که اين مسأله را بحث می کنم وهمچنان   است  نگرفته

بود¡  آخرين شخص نیز   بحث  نخواهم  درآينده  غناء  و  موسیقی  مسأله  روی 

موضوع موسیقی و غناء را مسأله  میداشته باشد¡ عالمه القرضاوی  ادامه  

 قديم و جديد می داند. 

ونظ فقه  به  ارتبا   داخل موضوع  از  تاقبل  است  الزم  دارد¡لذا  فقهاء  ريات 

کرد. استادگرامی داکتر    تعريففقه را  شدن به موضوع بحث ¡بصورت فشرده  

مقدعبدالستار  ب  صاح در  بنده  سیرت  کتاب  فقه  مۀ  در  تمهیدی  مطالعۀ   «

در    فقه را عالمانه تعريف نموده اند ¡  حنفی و جعفری الال تفاوت و توافق الال  ت ¡

 اين قسمت خالصه آنرا می آوريم. 

 توقفی در باب فقه 
کلمه فقه¡ فهم و دانش توأم با ادراک دقیق و تفکر عمیق را افاده می کند¡ 

ادراک حرف  پیمانه  داشت  نظر  در  بدون  امر  از درک مطلق يف  هنگامیکه 

میزنیم تعبیر: فهم¡ درک و علم را بکار می بريم¡ اما اگر فهم و ادراک يف امر  

ر )فقه( استخدام می باتمام اسرار و اهداف و ابعاد آن مطرح باشد آنگاه تعبی
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شود¡ گويا اگر علم به سويه علم الیقین ارتقا نمايد و يا به آن وصف نزديف  

 شود اين پیمانه علم به فقه تعبیر می شود. 

وبا تعبیرات  مختلف ع درقرآن کريم بیست مرتبه درمواقکلمه)فقه( مشتقات

 ايجابی و سلبی ) مواقف مثبت و منفی ( ذکر شده اند. 

 (.   98کريمه  ) .. قد فصلنا األيات لقوم يفقهون الال األنعام: ثبت آيه مثال تعبیر م

» ما آيات قرآنی و نشانه های قدرت خود را برای کسانی بیان داشته ايم که 

 آنها فقه يا درک و فهم کامل آنرا دارندت. 

: هم قلوب اليفقهون بها )األعرافمثال تعبیر منفی در اين آيه کريمه است ) .. ل 

» آنان يعنی أهل دوزخ دلهايی دارند الال که بدان رهنمايی بخیر و کمال    ( .179

 را الال بخوبی نمی فهمندت.

(. » بر دلهايشان الال 87الال التوبة:علی قلوبهم فهم ال يفقهون  و آيه کريمه ) و طبع  

 منافقین و متخلفین از جهاد الال مهر زده شده و ايشان نمی فهمندت.

ت واستعمال آن در صدر اسالم تا وقتیکه  اصطالح فقه اسالمی درآغاز نشأ

به صورت مستقل تدوين نگرديده بود¡ فقه اسالمی   علوم اسالمی هر يف 

میگرديدو تلقی  اسالمی  شريعت  ار  مرادف  شامل  اسالمی  فقه  کان  ساحه 

عقیده و ارزش های اخالقی و احکام عملی میگرديد و از همین لحاظ بیان  

می شد و يا چنانکه در تعريف فقه امام   اساسات شرعی بنام ) فقه اکبر( ياد 

: معرفة النف  ما لها و علیها    فرموده بودکه(اعظم ابوحنیفه ) رحمه اهلل علیه

 الال يعنی فقه شناسايی حقوق و واجبات هر شخص است. 

به ايجاد  تفاوت در سطوح فکر و استدالل و استعداد های بشری که منجر 

میگردد   حقوق  متعدد  های  طنظام  از  سنت  ناشی  و  انسان  فطرت  و  بیعت 
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خلقت بشری است¡ خداوند عزوجل میفرمايد: و لو شاء ربف لجعل الناس 

) هود: يزالون مختلفین  ای پیغمبر( 118امة واحد  وال   ( اگر پروردگارت   .)

میخواست همه مردم را يف ملت واحد می ساخت ) همه يف دين میداشتند 

ی آنان همیشه در حال تفاوت و  و هیچ اختالفی میان آنها وجود نمیداشت( ول 

 اختالف بسر می برند. 

درمقابل اين اختالف فکری وتفاوت طبیعی که اساس تعدد وتفاوت احکام  

يف  است  اسالمی  جوامع  صالح  و  خیر  به  و  باشد  می  فقهی  مؤسسات  و 

و   میان مسلمین  نفاق  و  تفرقه  آن  و  دارد  وجود  نیز  تفرقه مذموم  و  اختالف 

ت و عمومی اسالم است که بنیان اجتماع اسالمی را  انحراف از اساسات ثاب 

متزلزل می سازد و بوحدت امت اسالمی صدمه میرساند¡ به ارتبا  اين نوع  

تکونوا کالذين تفرقوا و اختلفوا بعد ما جاء تفرقه قرآن کريم میفرمايد: وال  

عمران: آل   ( عظیم   عذاب  لهم  أولئف  و  البینات  کسانی  105هم  مانند  و   .)

آنکه نشانه های نباشید   از  بعد  که از هم پراگنده شدند و اختالف ورزيدند 

روشن )آيات پروردگارشان( به آنان رسید و ايشان را است عذابی بزر . 
89

 

  فقه   اضافه میکند و می گويد:امام محمدالغزالی درمورد فهم صحیح از فقه  

.  در دنیا نیست  با عجز و ناتوانی از فهم قرآن کريم و عجز و نا فهمی از زندگی

در که  دنیا  نمود وطبیعت  کريم  قرآن  به  تدبر ودقت  است  الزم  نخست  آن    در 

ربم  زندگی  میخواهدمارامتوجه  دانست.الغزالی  با  احک  داريم  اسالمی  ام 

سازد زيرا فقه برای تدوين و تنظیم امورزندگی  در دنیا    معاصر  روش زندگی

ل میسازند و استدالل  ارمشکمتأسفانه عدۀ زندگی راباالی مردم بسی  است.

 
مطالعه تمهیدی در فقه حنفی و جعفری ) توافق و تفاوت( ¡ مراجعه . فضل غنی مجددی ¡    89

صفحاتپروفیسور    ¡ سیرت  عبدالستار  ¡  12-7دکتور  اسالمی   2010.  فقه  نشرات  از   ¡

 ن کتاب چهار بار به طبع رسیده است. امريکا. اي
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و مردم را مکلف به   می کنندبه احاديث ضعیف و يا احاديث که اصل ندارند

تطبیق آن می سازند. 
90

 

دکتور يوسف القرضاوی درتعريف و اصطالح فقه می گويد: در سورۀ انعام 

خداوند می فرمايد: » قل هو القادر علی أن يبعث علیکم عذاباس من فوقکم أو  

أ أرجلکم  تحت  انظرکیف من  بعض¡  بأس  بعضکم  ويذيق  شیعاس  يلبسکم  و 

لعلهم يفقهونت)األنعام: قادراست که    (.بگو: او)جل جالل(65تصرف األيات 

ی سرشما)ازهوا و آسمان( يا از زيرپاهای شما)از زمین( عذابی برشما  ازباال 

و )طعم( جنگ  بفرستد¡يا شمارا به صورت گروه های مختلف بهم در اندازد  

ه برخی از شما بوسیلۀ برخی ديگر بچشاند¡ببین چگونه آيات  واختالف را ب 

)قرآن( را به طرق گوناگون بیان می کنیم تا باشدکه آنها)حقیقت امررا( خوب 

 درک کنند. 

و» و هو الذی أنشاکم من نف  واحد ¡فمستقر و مستودع قد فصلنا األيات 

يفقهونت)األنعام: .98لقوم  ازاوست)خداوندی(  که  واحد  (  نف   آفريد¡  يف 

پ  برای شما محل استقرار)زندگی در روی زمین و يا آرامگاه رحم(وامانت  

و   آيات)کتاب  ما  ساخت¡يقیناس  آماده  بشری(  اصالب  قبريا  )آرامگاه  گاه 

و   دانش  فهمند(اهل  می  بخوبی  کسانیکه  برای  تفصیل  رابه  خود(  قدرت 

 تفکر( شرح نموديم. 

نن اهلل درانف  وافاق و سنن فقه دردوآيۀ فوق معنی آن معرفت وبصیرت به س

از آنانکه  خداوندبرای  اواست¡وعقوبت  درخلقت  انحراف   اهلل  مستقیم  راه 

شده اند. القرضاوی ادامه داده می نويسد: فقه درلغت قرآن ¡فقه اصطالحی  

 
القاهره   90  ¡ دارالشروق   ¡ الحديث  أهل  و   .. الفقه  أهل  بین  النبوية  السنة   ¡ الغزالی  . محمد 

 . 31¡ صفحه  1992
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است.   وجامعه  وحیات  کائنات  درسنن  و  اهلل  آيات  در  فقه  بلکه  نیست¡ 

تقل  تقلیدییمقصدازفقه¡فقه  فقه  نیست¡  و    دی  وحاصل  نتیجه  هیچ 

ثمرندارد.
91

 

عدۀ نظر  يف  احاديث  به  وبیشتر  ندارند  کامل  درايت  قرآن  ¡    درفقه  دارند 

را صادر م  احکام  و  دهند  میرسانند.    ردموفتوا می  نظمی  بی  و  به حیرت  را 

الغزالی امت اسالمی را هوشدار از مردمی می دهد که بصیرت شان از قرآن  

¡و گفتار شان از اسالم با جرأت ¡ و اعتماد شان به روايات  و ناقصکريم کم  

برای   که مقام و منزلت شانرا نمی دانند بسیار زياد است و شئون زندگی را 

   .مشکلتر می سازند مردم

¡  طالب¡ عبداهلل بن عباس  ی بن ابیعل ¡بزرگان صحابه مانندعمربن الخطاب

  که بودند  اصحاب    دربین عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنهم¡از جمله صحابه  

عمیق صحیح    قرآن  به  توجه  وسنت  اصحاب   داشتندودربینکريم    همه 

 بیشترين توجه را در اين باب أم المؤمنین عائشه رضی اهلل عنها داشت .  

اهلل عنهامهمترين نقد درحديث است.   استدراکات عائشه رضی:االستدراک

واضافات يا نقصان  کردواگراشتباه¡ت مطالعه میأم المؤمنین روايات رابدق

 
- 26. دکتور يوسف القرضاوی¡أولويات الحرکة اإلسالمیة فی المرحلة القادمة ¡ صفحات    91

28. 

و علومی که به    ی افاق : علوم که ارتبا  به معرفت کائنات دارد . انف : مطالعه علوم انسان 

انسان ارتبا  دارد. اسالم مسلمانان را امر به ادراک و فهم امور دنیا و کائنات می سازد.  

ه توجه بیشتر به فقه وضوء و طهارت و نجاست در جوامع اسالمی نسبت به معرفت  متأسفان

يف  در  را  نماز  و  نجاست  و  وضوء  تعلیمات  تمام  میتوان  است.  انسان  علوم  و  کائنات  به 

کتاب در مورد آن تألیف شده و مسلمانان مشغول    هاصفحه خالصه کرد ¡ اما متأسفانه صد

هستند. آن  تف  مطالعه  و  مطالعه  زندگی  و  در  امروز  که  مهم  مسائل  و  کائنات  علوم  به  کر 

 مسلمانان پیش آمده توجه کمتر و حتی ناقص و نزديف به صفر است. 
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می بود بدون در نظرداشت راوی آن به هر مقام و منزلت که می درمتن حديث  

 اصالح می کرد. آنرا بود 

اقارب مرده ¡ مرده عذاب  رگريه  د  از عمربن الخطاب روايت شد¡¡بطورمثال

زنده مرده عذاب میشود.) إن المیت يعذب  می شود. به عبارت ديگر به گريه  

¡ أم المؤمنین سؤال میکند: سبحانه قول خداوند متعالی در  ببکاء أهله علیه(

ک شما  ) بین  آخریت  وزر  تزروازره  ال  شد»  گناه  164الآنعام:  جا  هیچک    ¡  )

د. شخص ديگر را بدوش نمی گیر
92

 

 
. برای مطالعه مثلهای بیشتر مراجعه شود : محمد الغزالی ¡ السنة النبوية بین أهل الفقه و    92

 أهل الحديث .

يافتن ¡ درک کردن ¡ تالفی و رفع  االسالالالتدراک :  الدرک ¡ اسالالالم مصالالالدر از اإلدراک . طلب در

خطاء و توهم نمودن ¡ اصالالح خطا و تکمیل آنچه نواقص باشالد. کاری که قبال ديگران انجام  

العربیة  مجمع اللغة    –داده اند و شالالخص ديگر آنر تکمیل و اصالالالح نمايد. المجمع الوسالالیم  

الجالدعالانی ¡ االسالالالالتالدراک  مجمول بنالت أحمالد بن حمیالد   .  م  1960هجری/  1379  –بالالقالاهر   

مطالعۀ اين اثر ارزشالالمندان را برای محققین جوان   هجری.  1434الفقهی تأصالالیال و تطبیقا ¡ 

 /www.maajim.com       www.almougem.com/   توصیه می نمائیم .

 استدراکات أم المؤمنین مراجع مهم برای محققین میباشد.  

 برای مطالعه استدراکات أم المؤمنین مراجعه شود : 

 https://Ketabonlineقراء  فی استدراکات أم المؤمنین عائشه علی روايات الصحابة /  

 األصول التی تنبنی علیها   –کتاب سیر  السید  عائشه أم المؤمنین 

 www.proquest.comئشه علی روايات / قراء  فی استدرکات أم المؤمنین عا

الصحابة   علی  عائشه  أمنا  استدراکات  من  المستطابة  /     – الحکم  ويب  اسالم 

www.islamweb.net 

 علی الصحابة . اإلمام بدرالدين الزرکشی ¡ اإلجابة إليراد ما استدرکه عائشه 

العبادات   فی  الصحابة  علی  الفقهیة  عائشه  استدراکات   ¡ احمد  عبدالطیف  جابر  أمار  

¡2008   / 

 جالل الدين السیوطی ¡ عبر اإلجابة فی استدراک عائشه علی الصحابة. 

http://www.almougem.com/
https://ketabonline/
http://www.proquest.com/
http://www.islamweb.net/
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 اختالف فقهی  
اختالف در لغت به معانی زيادی چون: فرق ¡ تباين ¡ تنوع ¡ نزاع و خصومت  

استفاده شده است . اما دراصطالح فقهاء اختالف عبارت است از عدم توافق 

رأی مجتهدين در رابطه به يف حکم شرعی که امکان اختالف در آن وجود  

از ادله شرعی استنبا  نموده و  داشته باشدو هر يف از آن ها رأی خويش را  

در زمینه ¡ دلیلی از قرآن و سنت پیامبر صلی اهلل علیه وسلم به رأی خويش  

 داشته باشند. 

ممکن سؤال مطرح شودکه چرا ائمه با موجود بودن قرآن کريم و سنت نبوی با  

اند؟ امام اند زيرا مصدر دين که   انهم اختالف نموده  با هم اختالف نموده 

آن  اين يف  خداوند  است.  نصوص  در  است  نموده  شرع  خود  بندگان  برای  را 

موضوع طبیعی در زندگی است که مردم در اتکا به حرف يعنی ظاهر لفظ و  

 اتکا بمعنی مفهوم يعنی روحیه نص با هم اختالف مینمايند.

زبان اسباب اختالف می گردد.  لغت ¡ گاهی لغت و واژه  همچنان واژه خود 

میفرمايد: » المطلقات يتربصن    228سوره بقره آيه:  خداوندجلت وعظمته در  

 بانفسهن ثالثة قرؤات . واژه قروء چیست؟ 

است    در فرهنگ لغت آمده است که قروء بمعنی حیض است و همچنان آمده

) پاکی از حیض (طکه قرأ بمعنی   تبع هر است  به  ائمه  . از همین جا است که 

 تفسیر لغوی اين کلمه اختالف کرده اند.

آن  همچن اعتبار  ادله و  ارزيابی  ائمه در  اسباب اختالف يکی اختالف  از  ان 

و   عام   ¡ ونهی  امر  داللت  در  اختالف  ائمه¡  اختالف  اسباب  ديگر  و   . است 
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خاص ¡ مطلق و مقید¡ منطوق و مفهوم و غیره که علم اصول فقه آنرا تفصیل  

داده  و مشخص گردانیده است میباشد.
93 

و مذاهاختالف   ها  فرقه  و  بین  رابطه  قطع  و  و جنگ  قتال  اصل  اسالمی  ب 

متهم ساختن به خارج شدن از دين در مراحل مختلف تاري  اسالمی نبود. با  

و بین وجود اختالف بین متکلمین و معتزله و اشاعره ¡ و بین اين گروه ها  

فالسفه   با  ها  اين  همه  وبین   ¡ محدثین  و  االسالم  فقهاء  بین حجت  مثلیکه 

بین فقهاء    بود. اختالف عموماس در دائره نظریالغزالی و فالسفه   خالصه   و 

میشد و به درجۀ اکراه و بسويه اجتماعی نمی رسید. 
94
  

 
. دکتور يوسف القرضاوی ¡ اختالف ائمه وحکم تقلید شان ¡ ترجمه: قاضی يها الدين بهاء    93

 .2007¡ ناشر ¡ فقه اسالمی ¡ امريکا 

. متکلمان قديم به مسايل کالمی¡ صرفاس نظری بود و آنان به پیآمد های عملی گزارههای    94

اشکا و  شبهات  از  معاصر  متکلمین  اما  نداشتند.  توجهی  چندان  متوجه دينی  که  التی 

 باورهای اعتقادی¡ اخالقی و حقوقی دين است ¡ ناظر به پیآمد های عملی آنهاست. 

معتزله: از جريان های اصلی کالمی در میان أهل سنت است ¡ ايشان بر خالف اهل حديث که 

انبوه حديث های اصیل و جعلی پیامبر و صحابه را مورد توجه خود قرار داده بودند¡ عقل و  

به تنهايی برای پیروی از اسالم راستین کافی می دانستند ¡ گاهی نظرات فالسفه را خرد را 

با دين مخلو  می ساختند.تأکید معتزله بر روی عقل آنچنان جدی بود که بر خالف بسیاری  

از فقها که حديث را مطلق می دانستند آنان اعتقاد داشتند که در تعارض حديث با عقل ¡  

 عقل مقدم است . 

ه : برخاستند و جانشین اهل حديث شدند¡ اشاعره را می توان جمع میان معتزله و اهل اشاعر

 حديث دانست ولی آن ها نیز عقايد معتزله را مردود می دانستند. 
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اسالمی هب  امذ  اختالفات وتعددی دررأی  وانواع  شاهداشکال  اسالم  تاري 

قتال   اينکه دشمنی و  بدون  نمود  را حفظ  ای اسالمی تعددی  است¡ جامعه 

 حاالت قتال ريشه سیاسی داشت نه دينی. باشد¡ و در بسیاری 

خصوصاس موضوعاتیکه ارتبا  ¡صدر اسالم دانشمندان و راعلماء نقدعلمی 

داشت می  اسالم  اولیه  واصول  عقیده  دانستند  ¡نقدشخصبه  .أم  نمی 

به حس اسالم  تاري   در  ناقد  اولین  عنها  اهلل  عائشه رضی  می  المؤمنین  اب 

عنهما که مقام ارجمند و باال را در   آيد¡ او حضرات ابوبکر و عمر رضی اهلل

و اقوال نگذاشت احاديث  بین مسلمانان داشتند درروايات حديث نقدکرد¡و

نبی اهلل صلی اهلل علیه و سلم که شريعت است بدون دقت به نسل های بعدی 

 انتقال کند. 

 مفاهیم فقهی 
¡  ¡ اعتقاد¡ باور¡ عقیده ¡ حکم: مترادف رأی : انديشه¡ فکر¡ نظر  رأی فقهاء

 .  فتوا¡ حدس ¡ قیاس ¡ راه 

: فقه  فقیه   « واژه  ذکر   از  باال  در  چنانکه  لغت  فقه در  و   ¡ است  ت مشتق شده 

¡  ¡امافقیه دراصطالح علوم اسالمیفهمیدن استيافت¡به معنای دانستن و

کار رفته است. بنابر اين ¡ فقیه به    به معنای مجتهد و متخصص در علم فقه به

کسی می گويندکه قادر به استنبا  احکام شرعی فرعی از منابع فقه اسالمی 

 که عبارتند از قرآن ¡ سنت ¡ اجماع و عقل باشد. 

 : چهار نوع نصوص داريم : نصوص 

من .1 مثل:»  الدالله:  وقطعی  الثبوت  متعمداس    قطعی  علی  کذب 

من   مقعده  .فلیتبوا  بندد¡بايد  النارت  دروغ  برمن  عمداس  هرک  

 نشیمنگاهش را از آتش قرار دهد.
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قطعی الثبوت وظنی الدالله : مثل : » أو المستم النساء . ثالثة قروءت   .2

لم  کردن نسوان ¡ سه قروء ¡ اختالف در قروء¡قروء جمع قرء بر   .

آمده زو آن  از  و هم پاک شدن  به معنای عادت ماهیانه  هم   ¡ قفل    ن 

 . تاس

ظنی الثبوت وقطعی الدالله : مثل : » إن اهلل وتر يحب الوتر ¡ فأوتروا  .3

) فرد(    يا أهل القرآن ت. يا أهل القرآن ¡ نماز وتر بخوانیدکه اهلل وتر 

 است و )نماز( وتر را ) که تعداد رکعات آن فرد است( دوست دارد. 

ی  پشتظنی الدالله: مثل: »ازرعها أو امنحها أخاکت.ظنی الثبوت و   .4

 برادر باشد¡ برادر را باش .

نصوص قطعی الثبوت و قطعی الدالله محل اجتهاد نبوده و در آن اختالف 

ندارد درحالی  جواز  هم ¡  و  است  اجتهاد  محل  هم  اخیرالذکر  نوع  سه  که 

 اختالف در آن جواز دارد.

کاری که از نظر شرعی حرام نباشد  اصطالحی دراصول فقه به معنای هر  جواز:

 ار مباح شرعی است.يا صرفاس ک

به دو معنای اخیر درقرآن کريم آمده  اين ريشه  از  : واژگانی  استعمال قرآنی 

است. به نوشته راغب اصفهانی¡ جواز به معنای روا بودن¡ در واقع به مفهوم 

 سپری کردن و گذاشتن از میانه راه ) جوزالطريق( است.

يگر¡ مانند آسان گرفتن ياد شده  و معانی د  در احاديث هم اين واژه به معانی

 و سبف کردن رفته است.   ) تساهل(
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معنای عام : جواز به اين معنا الال که در برابر حکم » حرمتت قرار دارد و شامل  

( تحباب¡کراهت واباحه احکام خمسهی چهارگانه )وجوب¡ اسفاحکام تکلی

می گردد وگاهی جواز به معنای اعم ) بالمعنی االعم ( خوانده می شود.
95

 

:ح به  جت  که  است  است.    حجیت مصدر جعلی حجت  برهان  و  دلیل  معنای 

اصطالح علم اصول هرچیزی است که حکمی از احکام الهی را اثبات حجت در

به آنکه موجب قطع واطمینان  بی  حکم شود. معنای ديگر حجیت   می کند¡ 

دلیل علمی است که  عبدا درحکم  ت¡يعنی دلیل ظنی معتبر¡يقت استجعل طر

 منجزيت و معنويت نیز دارد. عا قط

: در اصطالح  داللت  است¡  هدايت  و  راهنمايی  به معنای  به حالتی  داللت   ¡

شیء ديگر می گردد¡ شیء اول را   که سبب علم بهدريف شیء گفته می شود

دالت وشیء دوم را » مدلول ت می گويند. دراين تحقیق مراد از قطعی الدالله  »

 معنای متبادر به ذهن است. ¡ غیر قابل ترديد بودن 

: در اين بحث سماع و استماع در بدل شنیدن بیشتر استفاده  سماع و استماع 

شده است¡ لذا الزم ديده میشود تا فرق و تفاوت بین اين دو را از باب زبان  

 تعريف کرد.

 السمع: شنیدن ¡ ممکن است به صورت قصدی باشد و يا غیر قصدی. 

شنیدن به قصد شنیدن ¡و ممکن است برای  استماع : بصورت قصدی يعنی  

 استفاده باشد¡ مثال توجه شاگرد برای شنیدن آواز. 

 
. ابن فارس ¡ معجم مقايی  اللغة » جوزت ¡ ابن منظور ¡ لسان العرب » جوزت¡ حسین بن   95

     <fa.wikifeqh.irالقرآن . /جواز  محمد راغب اصفهانی ¡ المفردات فی غريب 
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و   وشعور  قلب  ودقت  توجه  آن  درجريان  ¡که  شنیدن  درجه  باالترين   : اصغاء 

 احساس بیشتر به آنچه شنیده میشود میباشد. 

به   : ترک تمام امورکه انسان را بخود مشغول می کند و آماده شدن  انصات 

توجه برای شنیدن. درجۀ  یدن ¡ به معنی ديگر عالیترين شن
96

 

¡اما استماع يعنی بذل جهد برای طريق گوش استسمع فعل تلقی اصوات از

 ادراک آواز را معنی میدهد.

قبل از اينکه مسأله فقهی هنر و موسیقی را به بررسی گرفت قابل تذکر است  

ب اهلل حسام در مولوی حبیکه احکام شريعت اسالم واضح و قابل فهم است.  

خوشبختانه احکام اسالم روشن و آشکار است ¡ حالل و  :اين مورد می گويد

مات واضح است¡ فهم آن برای  حرام¡معروفات ومشروعات¡منکرات و محر

رموز و اسرار پیچیده ندارد و اقیانوس های تسخیر ناپذيرنمی باشد.    مردم

بندگان خدا و احکام آ ن مطابق ظرفیت ¡ عقالنیت و  اسالم دين خدا وبرای 

 قدرت انجام و عمل بر مکلفین فرض شده است. 

فقه اسالمی در مسأله و موضوع موسیقی و غناء مواقف ارزشمندانه نظر به  

نصوص   از  بغیر  دارد.  تاريخی  مراحل  و  زمان  و  مذاهب  بین  اختالف  دائره 

 اسالمی و سنت نبوی ¡ عرف محل و منطقه در آراء اثرگذار است . 

ر مسأله موسیقی و غناء در قدم اول¡ داللت های قرآنی شرعی و سنت نبوی  د

صلی اهلل علیه وسلم أهمیت اولی را در جواز و غیر جواز میداشته باشد. در  

جانب  قسمت از  اسالمی  نصوص  تفسیر  حرمت  ان آن   کیفیت  را  موسیقی  که 

مذا ومیدهند¡خصوصاس  تشیع  مذاهب  و  تسنن  چهارگانه  و  هب  ها  سلفی 

 
   /e3arabic.comو االنصات /     –و االستماع    –بین السماع    –الفرق    –. العلوم التربوی    96

www.nabulsi.com>web 
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های معاصر اسالمی و فقهاء و مجتهدين معاصر قابل بحث و بررسی   حرکت

  یباشد. تعداد از علماء و فقهاءتوجه بیشتر م   آن  مورددردر اين بحث    است و

¡ همچنان    وعده ای هم به حرمت آن  رأی دارندرأی به جواز موسیقی می دهند

ه متأثر به  مدرسۀ » المشائیه ت ک  پیروان  أهل تصوف مانند ابوحامد الغزالی ¡ 

معاصر  متفکرين  و  فاربی  ابن  و  سینا  ابن  و  الکندی  اندمانند  يونانی  فکر 

قابل تأمل و توجه میباشد.  آراء شانمانند محمد عبده و محمد رشید رضا 
97
   

  ور است که علماء و دانشمندان و از قديم الزمان تا عصر حاضرمعلوم و مشه 

¡ جواز وعدم جواز  رمت و حالل  مردم در مسأله غناء و موسیقی بین ح  ای  عامه

¡ حالل  عصر حاضر در بین جواز وغیر جوازرأی و نظر داشتند واين مسأله تا 

 و حرام  بحث و مطالعه میشود. 

به رسیدن نهضت اسالمی طالبان به کرسی حکم در افغانستان ¡ يکبار ديگر  

ده زن  نخوان مسأله هنر های زيبا و در جملۀ آن موسیقی و غناء و باالخص اگر  

 
الحیدری¡    97 کمال  السید  شود:  ديده   ¡ اسالم  در  فلسفی  مدارس  از  مطالعات  برای    .

 المدارس الفلسفیة فی العصر اإلسالمی . 

انگلیسی    مدرسه زبان  در  و  میشود  ياد  نیز   ) المشائیه  ) حکمت  بنام   المشائیه  همچنان 

School Peripatetic   به المشائیه مدرسه فلسفی  يونان قديم است ¡ پیروان اين مدرسه   .

افکار و نظريات فیلسوف يونان ارسطو متأثر میباشند. فلسفه المشائیه از زبان يونانی به  

مترج توسم  عربی  فالسفه  محیم  مهمترين  و   ¡ يافت  انتقال  اسالمی  ترجمه  عهد  در  مان 

نقش او فقم در شرح و تفسیر خالصه  بن إسحاق الکندی میباشد ¡ مگر  مسلمان يعقوب 

میشود¡ الکندی کوشش نمود تا افکار اساسی اين فلسفه را با افکار اساسی در دين اسالم  

اول در سیاست و مسائل که متعلق به    مطابقت بدهد. اتباع اين فلسفه به منهج عقل در قدم

 اخالق باشداهمیت میدهند. 

 11  ¡ صفحه  2007ديده شود: الحیدری ¡ مرتضی ¡ مدخل إلی الفلسفة ¡ دار نور المصطفی ¡  

.www.almaaref.org,and: Error! Hyperlink reference not valid. 

 بالرد علی مبیح الموسیقی و األغانی. النمیری بن محمد الصبار ¡ اتحاف القاری ¡ 
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یشتر شد قرارگرفت ¡ و حکم فقهی آن به عدم جواز ب بیشتر  مورد توجه  باشد  

علمای افغانستان   دربین؟استماع کنندياخیر آياحرم راسؤال میکنند: ومردم

و   غناء  و  دانند¡  اعمال شیطان می  از  را  غناء  و  که موسیقی  هستندکسانی 

ر از حرمت قمار و التموسیقی را بصورت مطلق شر دانسته و حرمت آن را با

 شراب می رسانند.

نهضت های اسالمی و جهادی افغانستان با هنر و هنرمندان از راه خصومت 

و دشمنی پیش آمدندو اقسام هنر را مخالف شرع دانستند. متأسفانه حرکت  

سیاسی¡ قوت ونفوذ هنرمندان وتأثیر هنر را باالی جامعه ناديده  اسالم  های  

  ت اين را دارند تا ت استفاده نکردند¡ هنرمندان قدر گرفتندو از هنر در دعو 

 مردم عادی را علیه نظام سیاسی تحريف کنند. 

نحت و تصوير   ¡ خم¡¡ رسمهنرهای زيبا ¡مسأله تاجای رسیدکه افراد عادی

فقه میراثی و فقه بدوی ¡ عدم دقت و موسیقی را از منازل خود دور ساختند. 

وجه به دلیل قوی در مسأله موسیقی و  و توجه به اجتهادات معاصر و عدم ت

تشديد  افرا  و  فکر    در نتیجه  مسلمانان درحیرت باشند و  تاغناء سبب شد

 .  گرفت و فکر معتدل و وسم اسالمی متضرر شدبیشترقوت 

. داوند متعال آنرا تعیین کرده استاسالم¡ حرام محدود و خ  در مبدأ اساسی

قناعت   ءسیع و بازاست وآنرا به جزدر مقابل حالل مساحت واندازه آن بسیار و

به   خطاب  کريم  قرآن  تواند.  نمی  ساخته  مقید  وقانون  جامعه  ورأی  انسان 

را بیآيدآنچه  و  که  مؤمنان کرده می گويد  خداوند حرام ساخته حساب کنیم 

به دلیل اينکه حرام   نمی گويد بیآيد آنچه را خداوند حالل کرده حساب کنیم ¡

و    بسیارکم العاده زياد  باشد در حالیکه حالل فوق  قابل حساب می  قابل  و 

نیست.   ای   حساب  عده   . است  نشده  نازل  هنر  تحريم  برای  صريح  نص  هیچ 

را    وسیقی وغناءدرمراحل تاري  کوشش کردند تا تمام انواع هنر وخصوصاس م
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تما برای مسلمانان  و  مردم حرام سازند  اگر باالی  و  کردند  را حرام  ها  هنر  م 

بايد از ساحۀ حالل مسلمان بخواهد خوشی و سرور را در نف  خود بیآورد ¡  

 داخل ساحۀ حرام شود. خارج و

خداوند متعال برای بشر اشیاء را خلق نکرده است که بعداس باالی شان حرام  

در    . نموده  حرام  را  وخبیث  پاک  نا  اشیاء  فقم  خداوند  تحريم  سازد.  اسالم 

د فصل لکم نیست مگر به نص صحیح و صريح مثل قول خداوند متعال :» وق

خداوند)گوشت(  آنکه    (.وحال119)انعام:إلیهت  اضطررتم   ما  علیکم إال حرم    ما

از آن نخوريد )تا  بیان فرموده  به شما حرام ساخته است مفصل    ( آنچه را که 

. باشد(  اضطرار  حالت   ( اينکه  ديگر  مگر  عبارت  خداوند  به  آنستکه  حرام 

و يا رسول اکرم صلی اهلل   باشد  متعال درکتاب خود بصراحت از آن نام گرفته

 . در اشیاء و موارديکه خداوندبه امرخداوند آنرا حرام گفته باشدعلیه وسلم  

ح صحیح در مورد آن ونص صري  آن سکوت نموده يعنی ذکر نکرده    در مورد

ساخته شود.سکوت رحمت خداوند  عفو است وجواز نیست که حرام  نیآمده  

آنرا فراموش کرده باشد¡ خداوند چیزی را فراموش  اينکه خداوند  نه  است 

و پرورگارت هرگز چیزی را فراموش   .(64مريم :    ت )¡» وما ربف نسیانمی کند

 نخواهد کرد. 

در مورد حالل و حرام ¡ رسول اکرم صلی اهلل علیه و سلم فرمودند: » ما أحل  

و¡ فاقبلوا  عنه فهو عفکتابه فهوحالل¡ وماحرم فهوحرام¡ و ما سکت    اهلل فی

و ما کان و بعداس تالوت کردند:» من اهلل عافیته¡ فإن اهلل لم يکن لینسی شیئاست 

ربف نسیات .  
98

الل کرده ¡ حالل است ¡ و آنچه  آنچه را خداوند درکتاب خود ح

 
. روايت کرده الحاکم عن ابی الدرداء و صحت گذاشته البزاز. در مورد صحت حديث کالم  98

اما در مورد مضمون   . آورده است  آنرا  احاديث صحیح  البانی در سلسله  ¡ شی   زياد است 
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عرا  ¡ است  کرده عفو  وازآنچه سکوت  است¡  را  حرام کرده¡حرم  فو خداوند 

 قبول نمايد ¡ هر آهینه خداوند چیزی را فراموش نمی کند.

وخصوصاس گرامی  بسیار  علماء  هموطنان  حرام متو   ونويسندگان  کلمه  جه 

نبايد ها  ردساده تصورکرا  حرام  کلمه  باشندو  ها ونوشته  بحث  در    ی خودو 

¡ معنی آن عقوبت  تبسیار خطرناک اس  ¡ دانست¡کلمۀ حرام  حاضرخداوندرا

با  خد و  انسان  به مزاج  به تخمین و  آن میباشد¡ کلمۀ حرام  باالی فاعل  اوند 

حديث ضعیف و با نص ازکتاب قديم نیست¡ کلمۀ حرام به نص ثابت صريح¡ 

 .ت داردع وس در غیر آن دائره عفو و مباح  و يا اجماع معتبر صحیح میباشد¡

مصدر آن    اصل حکم شرع در شنیدن ) سماع ( آواز ها ) اصوات ( قشنگ ¡ چه

انسان باشد و يا پرنده وياهم صدای آالت موسیقی مباح است . آواز قشنگ 

فطرت که خلق    فطری است به اين معنی که انسان باو زيبا و سماع آن از امور  

شده می خواهد آواز قشنگ و زيبا را استماع کند¡ و ممکن نیست تأثیرات  

ده گرفت. هیچ انسان عاقل صدای قشنگ و زيبا را باالی شنونده انکار و نادي

آ  یستن  بگويدشنیدن  نیستکه  شنیدن  قابل  زيبا  و  قشنگ  صدای واز   ¡

زنده   قشنگ و زيبا از طیبات يعنی خوبی های دنیا است که نف  انسان را

. صدای قشنگ لذت برای گوش است مثلیکه    وعقل انسان را تازه می سازد 

يبا لذت برای چشم و  غذاء خوب و لذيد لذت برای معده و مناظر قشنگ و ز

 بوی خوش لذت برای ح  شامعه میباشد.  

جای شف و ترديد نیست که آواز قشنگ و موسیقی جمیل در جمله طیبات  

را انسان    هاست که ازاستماع آن روح وقلب انسان راحت می شود و غم واندو

 فراموش میکند.
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است ¡ بلکه فطرت کونی نیز    انفطرت انساز  عالقه به موسیقی و غناء نه تنها  

شود  میباشد می  مالحظه  نغ   طفل    .  و  آواز  باز  را  ازگريه  مادر  موزون  مه 

و صدای بلندگريه باالی میت و گفتار زشت    میدارد¡ در مقابل صدای خشن

.به هدف فتنه و فساد سبب ناراحتی انسان میشود لذا جواز ندارد
99

 

حب ودوستی موسیقی و غناء و آواز زيبا و قشنگ ازغريزه انسانی و فطرت  

است. دين اسالم به هدف مبارزه با غرائز وفطرت انسان نیآمده است ¡   یبشر

االنبیاء   إن  گويد:  می  تیمیه  ابن   . آمده  وفطرت  غريزه  تتظیم  هدف  به  بلکه 

ها. انبیاء مبعوث شده  قدبعثوا بتکمیل الفطر  و تقريرها ال بتبديلها و تغییر

 اندبرای تکمیل فطرت وبرقرارکردن وتنظیم آن¡ نه به هدف تبديل وتغییرآن. 

هنر برای تعبیر از تذوق به جمال سرچشمه می گیرد و به هر اندازه که بیداری 

یر از  ه تعبو بینش و آگاهی و وسائل و ادوات آن پیشرفت کند¡ به همان انداز

یر می کند¡ هیچ ملت را درتاري  نداريم که  تغ ت نیز  ااصوات و رنگها وحرک

نباشد.   با فطرت معین  هنر درآن  آيا می شود تصورکردکه خداوند انسان را 

به فخلق کرده   را مخالف  قوانین  آن  از  بعد  باشد؟ اسالم و  طرت وضع کرده 

شد اشاره  آمده  قسمیکه  اموری  تنظیم  و   برای  ندارد  مخالفت  فطرت  با  که 

 از بین برداشتن فطرت .  و تنظیم امور فطرتی است نهاصالح  وظیفه اسالم

از باب روح و قواعد کلی اسالم ¡ غناء يکی از طیبات يا خوبی ها است که با  

لذت  می برد. خداوند از آن    انسان  و  راحت  استماع يا شنیدن آن نف  انسان  

سبحانه و تعالی¡ بعض ازطیبات رابرای بنی اسرائیل حرام ساخت¡حرام شدن  

  : خوانیم  می  کريم  قرآن  در  بود.  اسرائیل  بنی  برای  عقوبت  طیبات  بعضی 

»فبظلم من الذين هادوا حرمنا علیهم طیبات أحلت لهم بصدهم عن سبیل اهلل  
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النساء:  ( و(  160کثیراست  وبخاطرظلم  شدچیزهای    یستم.  صادر  يهود  از  که 

آنها برای  راکه  بود  پاکیزه  و)نیز(ک  برايشان حرام  حالل  اينکه   رديم    به سبب 

ب )مردم را( از راه خد بسیار منع نمودند. قرآن کريم  وضاحت می گويدکه    ها 

اسرائیل در اصل   بنی  برای  يا خوبی  نتیجه ظلم و  طیبات  اما در  بود¡  حالل 

طیبات . دلیل دوم    اصل  ¡ نهآن شدحرمت    دلیل برای  مانع شدن مردم از راه خدا

که قرآن کريم برای حرمت طیبات می آورد عبارت از سودخوردن و اموال مردم 

¡ » و أخذهم الربوا و قد نهو عنه و أکلهم اموال الناس بود  به طريق غیرمشروع  

 (.161 النساء:بالباطل ت ) 

ايشان ) سودخوری(  رباگرفتن  بخاطر   ) )همچنین  نهی    و  آن  از  درحالیکه   ¡

شده بودند¡ وبه سبب خوردن شان اموال مردم را به باطل ¡ و ما برای کافران  

 آنها عذاب دردناکی را آماده کرده ايم.

به حکم قرآن کريم تمام طیبات برای انسان حالل است ¡ » يسالونف ماذا  نظر

د صلی اهلل علیه ( . از تو) ای محم 4أحل لهم ¡ قل أحل لکم الطیبات ت ) المائده:

وسلم ( می پرسند: چه چیز برای آنها حالل شده است؟ بگو: چیزهای پاکیزه و  

می  و چیز های خوب و غناء را در جملۀ طیبات  مفسرين کرام موسیقی  خوب . 

 . آورند

مدنیت فاصله گرفته   وازکاروان  خورده  امت اسالمی¡امت شکست  متأسفانه

به رسالت محمد صلی اهلل علیه وعلیه  است. خداوندمتعالی امت اسالمی را  

عزت عالمیان   وسلم  برای  رحمت  راسفراء  بخشیدومسلمانان  وکرامت 

 انتخاب کرد¡ اما مسلمانان کوشش کردندتا دين آسان را باالی مردم مشکل 

کنندودربدل اطاعت از قرآن کريم    سازندودرعوض رحمت عذاب رانمايندگی

نمايند مستبدين  از  اطاعت   ¡ نبوی  سنت  و  و  ادباء   ¡ شعراء  به  ديگر  ملل   .

دانشمندان و هنرمندان شان افتخار می کنندو صوت جمیل را ستايش می 
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تا صفت سفراء رحمت راکسب و بحیث خلفاء دين    ¡حال وقت آن رسیدهنمايند

در زمین باشیم. اهلل 
100

 

قابل تذکروأهمیت است که غناء و موسیقی قضیه تعبدی و اعتقادی  نیست 

اشد. دراصول فر و ايمان بحث  شود¡ بلکه قضیه اجتهادی میبتا در دائره ک

. خداوند سبحانه و فقه آمده که اصل درعادات مباح است يعنی جواز است

(. آن 29خلق لکم ما فی األرض جمیعاست )البقره:    الذیتعالی می فرمايد: » هو  

 خدائی است که بیافريد برای شما همه ای آنچه را که در زمین است.

حۀ فقه اسالمی¡ فقهاء ومجتهدين ازعصر اول اسالمی تا عصر حاضر در سا

مدرسه ای که    شده اند:  و غناء به سه مدرسه فقهی تقسیمدر مسأله موسیقی  

غناء و موسیقی راجواز نمی داند¡ مدرسه ای که موسیقی وغناء را جواز می  

در اين داند و مدرسه ای که با شرو  معین غناء و موسیقی را مباح می سازد.  

دير و امانت داری  قسمت آراء و نظريات هر سه مدرسه را با کمال احترام و تق

  البته با استفاده از نظريات علماء بزر  و دالئل ثابت   را  نظريات شان آورده و

 .   به بحث  می گیريم

ذاشته هب اسالمی درنقدگان مذاماما  خصوصاس  کرام  علمایکه    میتودعلمی

¡ قابل تقديروارج گذاری است. امامان مذاهب و مجتهدين کرام در دائره اند

را معصوم می   اکرم صلی اهلل علیه و سلم  ¡ فقم حضرت رسول  اسالم سنی 

دانند ومعصومیت را از بشر به هر مقام و سويه که باشد نفی می کنند. و در 

عد از قرآن نزد شان فقم قول صحیح و صريح رسول اکرم صلی اهلل علیه و سلم ب 

کريم حجت است . در مورد آراء و نظريات ديگران امامان مذاهب به اين باور  

اند که میتوان قول شان را گرفت و میتوان نگرفت . و قول صحابی برای شان  

 
100  .www.shahrour.org 
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حجت است.درمورداقوال خود میگويند که    حجت نیست بلکه دلیل صحابی

که   ويد . همچنان نظر دارندرا بشن قبل از اينکه قول ما را می گیريد ¡ دلیل ما

  ¡ و داليل برای قوت آن پیدا شود  يف قول ضعیف يکروز قوی شود و  ممکن 

 ضعیف شود. است  يف قول قوی ممکن 

به عدم جواز و ياحرمت موسیقی و غناء دارند¡   دانشمندان و علماءکه رأی 

. در تحقیقات علمی¡ محقق   نظريات و آراء شان قابل احترام و تقدير است 

با کمال احترام و امانتداری نظريات موفق و مخالف را در يف مسأله   بايد

بیآورد و بعداس آنرا مناقشه و با استفاده از نظريات علمای کرام نقد نمايد. رد  

آراء و نظريات معنی توهین و رد شخصیت دانشمندان نیست ¡ در فرهنگ و  

و بغیر از قول  ثقافت دينی¡ اصل قبول شده برای جواز وغیر جواز دلیل است 

و   گرفت  میتوان  را  ديگران  اقوال   ¡ وسلم  علیه  اهلل  صلی  اهلل  نبی  صحیح 

میتوان گذاشت ¡در فقه تسنن هیچ بشر به هر مقام و منزلت که باشد معصوم 

رسول  گويد:بغیراز قول صاحب اين قبر»نیست . امام شافعی در اين موردمی 

اشد. امام ابو حنیفه می گويد:  اهلل ت اقوال ديگران قابل نقد و قبول ونفی میب

به معنی ديگر قول بدون دلیل شرعی  قبول نکنید تادلیل مارانشنويد. راقول 

از کتاب اهلل و سنت رسول اهلل ¡ قول معصوم نیست و ممکن است در اشتباه  

   باشد.

  ان قابل تذکرو ياد آوری است که صاحبان نظريات موافق و مخالف همه بزرگ

و جمله  اسالم  تقديرواحترامعلمااز  وقابل  کرام  در  میباشند¡  ی  هرکدام 

محیم و جامعه  ای    خاص  و تحت شرايم  روشنی منابع و مراجع دست داشته

حکم صادرکرده اندو هیچیف ادعا نکرده که سخن که درآن زندگی داشتند¡

 و قول او شريعت است . 
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 جواز و عدم جواز موسیقی و غناء
درمسأله حکم فقهی غناء و موسیقی آراء متعدد  غناء :حکم فقهی موسیقی و 

حرمت غناء  به    کراهیت غناء نظر دارند¡ عدۀفقهی موجود است¡ تعدادی به  

بین فقهاء و علماء  همچنان  به مباح بودن آن رأی میدهند.  وموسیقی وگروهی  

نظرات   مردوزن    بین آوازچنان  هم ¡بین غناء کم وزياد نظرات متفاوت استدر

اين ترتیبدرکتب فقه اسالمی میباشد.متفاوت   بین دانشمندان وعلماء   به 

دارد¡ يف  نظرات متفاوت وجود  با موسیقی وغیر موسیقی  غناء  درمورد 

عده غناء با موسیقی را جواز نمی دانند. 
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متفاوت علماء و فقهاء  و آراء  عالمه دکتوريوسف القرضاوی درمورد نظرات  

نويسد بودن در مسأله موسیقی و غناء می  : علماء مسلمین در جواب مباح 

روش هرکدام در جواب به    وحرمت غناء وموسیقی با هم اختالف نظردارندو

اين سؤال متفاوت میباشد¡ يف عده تمام انواع غناء و موسیقی را استماع  

است  آن  بودن  حالل  غناء  و  موسیقی  استماع  برای  شان  دلیل  و  کنند  می 

زندگی طیبات  از  را  وغناء  جمله    وموسیقی  در  که امورو  دانند  می  حالل 

 است. تعالی برای بندگان خود حالل کردهخداوند م

قاس منع می کنند وگوش های شانرا  ديگر شنیدن موسیقی و غناء را مطل گروه  

در وقت ساز و آواز می بندند ¡ راديو را در وقت نشر موسیقی و آواز بسته 

و حديث که انسان را از ذکر  و له  ی و غناء را مزمار شیطان  می کنند و موسیق

¡خصوصاس اگر آوازخوان ازطبقۀ نسوان می دانند خداوندونماز مانع می شود

¡ به دلیل  رمنع از شدت بیشترکار میگیرنددحکم آن شديدترمی باشدوباشد

 
 . 31. الموسوعة الفقهیة الکويتیة ¡ طبع اول ¡ جزء  101



 

112 

 

 مطالعه اسالیم در باب هنر و موسیقی  )جواز و عدم جواز( 

برای قول خود ازاينکه آو آيات واحاديث استنبا  می   از زن عورت است و 

 نمايند. 

درحیرت اند و انتظار قول فصل را در مورد   گروه سوم¡ در بین اين دوگروه

موسیقی و غناء دارند. غناء و موسیقی امروز جزء از زندگی مردم شده است  

و فیصله  و درهرخانه تلويزيون و راديو موجود است¡ اين گروه جواب قاطع  

.در مسأله موسیقی و غناء از علمای کرام می خواهندکننده  را 
102

 

سه نظريه و   قسمیکه اشاره شد¡ ز موسیقی و غناءدر مسأله جواز و عدم جوا

رأی است : رأی به عدم جواز ¡ رأی به جواز ¡ رأی به جواز اما بشرو . در آغاز  

و داليل اين گروه     به بررسی می گیريم    رأی و نظر مخالف موسیقی و غناء را

 از  صوابراه  ¡    اءنموده و با استفاده از نظريات واجتهادات فقهمناقشه  را  

 . خطأ تفريق میشود

 اول : مدرسه ای مخالف موسیقی و غناء 
دارندو کمتر مسأله ای است که  باهم اختالف  اهل سنت در باره حکم ) غناء ( 

قرارگرفته باشد.همچنین بین علماء    علماءاختالف فقهاء واندازه مورد  اين  به

موج  زياد  اختالف  وموسیقی  غناء  مسأله  در  نیز  تشیع  مذاهب  فقهاء  ود و 

 است.  

¡ فقهاء فتوا به تحريم موسیقی داده اند.  اکثر فروع فقهیدر  از قرنها باين سو  

) شافعی ¡ حنبلی ¡ حنفی ¡مذاهب معتبر چهارگانه   نیز  مالکی(    أهل سنت 

بودند داده  موسیقی  حرمت  به  شان فتوا  درکتابهای  حنفی  مذهب  پیروان   .

کتاب معتبر ته اند¡ درت بردن به آن را کفرگفاستماع موسیقی را فسق¡و لذ

حرمت  اوطان  تمام  در  غناء  که  آمده  است  حنفی  درمذهب  که  التترخانیة(   (
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دارد. امام مالف در جواب سؤال در موردغناء جواب داد: مردم فاسق در نزد 

ان برای استماع جاريه ای شان  میدهند. امام شافعی گفت: اگر مردما انجام  

مردود است. عبداهلل از پدرش امام  جمع شوند شهادت شان     (نادوشیزه جو ) 

خوش آيندنیست¡ نفاق    احمدروايت میکندکه از غناء پرسیده شدگفت: برايم

را در قلب زرع می کند.
103

 

¡  الطبری¡ ابن الصالح ¡ ابن القیم  علماء وفقهاء¡القرطبی¡ابو الطیب  در بین

الهیثمی حجر  ابن   ¡ رجب  الدنیاابن  ابی  ابن   ¡ الدين  شهاب  تیمیه    ¡  ابن  و 

ابن الهیثمی و ابن ابی  عدم جواز است.  غناء با موسیقی درمورددرنظرشان  

مکروه يا حرام تلقی می  ند و آن را  سیقی را يکسره لهو ولعب می دان الدنیا مو 

وحی يا هر د. فارابی معتقد بودکه موسیقی نمی تواند هرگونه حالت رنماين

را وهیجانی  شور  برانگیزديا  در  نوع  کند¡کن  شخص  نیز ترول  زيله  ابن 

 معتقدبودکه موسیقی می تواند شخص را به ارتکاب عمل گناه بکشاند. 

ديد¡در خواهیم  بحث  رأی  علماءوفقهاءجريان  داشتنددر    بهکه  حرمت 

تجديد نظر  با يافتن داليل جديد در مورد غناء و موسیقی    خود   اواخرحیات

مقابل ابن    جهتدر.ندبه جواز داد  خاص زمان خود   فتواباشرايم  کردندواکثراس

 العزبن عبدالسالم حامدالغزالی¡  الشوکانی¡ابی محمد¡القیسرانی  ¡ابنحزم

 میدهند. موسیقی و غناء حکم به جواز وعبدالغنی النابلسی

ی که از اين  لیبیا ¡ موسیقی و غناء را جواز نمی داند¡ در فتوا  در  فتاءال دارا

که موسیقی ضمن برنامه های تعلیمی    آمده  درلیبیا صادر شده¡  مؤسسه دينی
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مدارس ش   در  تدري   مدارس نبايد  در  موسیقی  معلم  نیست  وجواز  ود¡ 

استخدام شود. همچنان ثبت موسیقی در تلفن های دستی حرمت دارد. 
104

 

وکیل مرجعیات دينی شیعه درکويت سید محمد باقر المهری می گويد: غناء 

تنها حرام است ¡     م آن کفر است و غناء در دن تعلیگرفتن تعلیم و دابلکه  نه 

.میباشد ترين چیزيکه خداوند خلق نمودهجمله خبائث و شرير 
105

 

سیقی وغناء مخالفت  آنعهده ازفقهاء وعلماء که ازقرنهای اول اسالمی با مو 

با غناء و    ¡ دالئل از قرآن کريم و سنت نبوی برای مخالفت خودنشان می دادند

موسیقی ازقرنهای اول اسالمی تا   می آوردند.آراء ونظرات مخالف موسیقی

در عصر حاضر از مسلمانان  دارد وتعداد  ادامه  مراعات   عصرحاضر  بدون 

از نظرات شان پیروی کرده موسیقی  زمان و مکان و حاالت اجتماعی معاصر

 ند.  ان و غناء را جواز نمی د

  آن   اسالمی و درمقدمه  آنانکه به عدم جواز موسیقی حکم میکنند به نصوص

به آيات از قرآن کريم و سنت نبوی استنبا  می نمايند. قبل از بحث و تحلیل 

 . شودالزم است تاداليل شان بررسی  راء بزرگان اين مدرسه آ

 
104  .http://ifta.ly 

الدين  ناصر  محمد    ¡ السماع  مطلق  تحريم  علی  اإلجماع  دعوا  إبطال   ¡ الشوکانی  محمد 
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  106کریم قرآنتفسیریل ازاول : دال
آنانکه به عدم جواز رأی دارند ¡ آيات قرآن کريم   مخالفین موسیقی و غناء و

 را دلیل به عدم جواز میدانند و به آيات ذيل استنبا  می نمايند:

لیضل عن سبیل اهلل بغیر علم   الحديثلهو » و من الناس من يشتری  •

لقمان:  ( ت  مهین  عذاب  لهم  أولئف  هزوا  يتخذها  از    (.6و  برخی  و 

مردمان کسی است که گفتاروسخنان لغو و باطل به وسیله تهیه می  

را( خلق   ( تا  ب   کند  قرآن  وآيات  سازد  خداگمراه  راه  از  جهالت  ه  به 

 ¡ با خواری و ذلت گرفتار شوند. تمسخرگیرد¡ اين مردمان به عذاب

غناء    به  يث را در آيه  روايت شده که لهوحد  رضی اهلل عنهاز عبداهلل بن مسعود  

 د. را نیز شامل می کنغناء¡ معازف يعنی آالت موسیقی    باو  . تفسیرکرده است

شف مسخره  بدون  به  را  قرآن  آيات  خارج  ب   اگرکسی  دين  دائره  از  گیرد¡ 

بخرد و بخواهد به آن مردم را    میشود.علماء می گوينداگرکسی قرآن کريم را

ام ابن حزم در مورد  عالمه محمد الغزالی از قول ام   گمراه سازد کافر می شود.

آيه مبارکه می نويسد: آيۀ مبارکه در مورد غناء نیست ¡ نص آن مراد و مقصد 

از آيه را وضاحت میدهد¡ باين معنی که اگر قصدگمراه کردن از راه خدا باشد  

ب  تمسخر  به  را  خداوند  راه  شودو  می  کافر  مسلمین  اجماع  به  .  گیرد 

کندکافر میشود.  گمراه  بیل اهللواگرشخصی قرآن کريم رابخردتامردم راازس 
107

 

 
قرآن کريم . در بدل داليل از قرآن کريم ¡ داليل از تفسیر گرفته شده ¡ به دلیل اينکه آيات    106

ثابت و قابل تحويل و تبديل نیست ¡ و عبارات آن از خداوند متعالی میباشد ¡اما تفسیر از  

فهم انسان بوده و عبارات آن انسانی است ¡ در قرآن کريم خطا راه ندارد ¡ و اما ممکن است  

 در تفسیر و فهم و عبارات انسان خطا متصور باشد. 
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عالمه دکتور يوسف القرضاوی در مورد مضمون و معنی آيه مبارکه از قول 

 امام ابن حزم می نويسد: قال ابن حزم:  

» هیچک  بغیراز رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم دراين مورد حجت  •

 نیست.   

 ديگر صحابه و تابعین با اين تفسیر مخالفت دارند.   •

تعال ¡ آنانکه لهوحديث را می خرند تا بواسطه ای آن مردم را  اهلل م •

گمراه کنند¡ مذمت میکند. 
108

 

قول خداوند متعال درمدح مؤمنین: » وإذا سمعوا اللغوأعرضوا عنه  •

)    توقالوا لناأعمالناولکم أعمالکم سالم علیکم النبتغی الجاهلین  

روی  .  (  55القصص:   آن  از  بشنوند¡  بیهوده  و  لغو  سخن  هرگاه  و 

گويند: عمل های ما از آن ما و عمل های شما از آن شما  ومیگردانند.  

 ¡ سالم بر شما ¡ ما نادان ها را ) به دوستی و رفاقت( نمی طلبیم.

  بارکه می گويند: غناء از لغو است پ  واجب است دوری از آن. در مورد آيه م

در میگويندغناء  مبارکه  آيه  درتفسیرلغودراين  لغو  مفسرين  ای  جمله 

زبان¡گفتارياکالم است نباشد  ی.لغودرادبیات  فائده  درآن  معنی    راکه 

میدهد¡ شنیدن لغو نه فائده دارد و نهم ضرر¡ از باب زبان صحیح نیستکه  

لغو نمی  غناء را لغو گ لغو نیست ¡ مثل که تمام کالم  انواع غناء  فت ¡ همه 

 باشد.

از باب ادبیات زبان: در هیچ فرهنگ زبان عرب و لغتنامه عرب معنی» لهو  

الحديث تخاص برای غناء نیست. الجوهری می گويد: اللهو: لعب ؛ لهويعنی  

آنچه مشغول می سا اللغو:  احمدالفراهیدی می گويد:  بن  الخلیل  زد بازی¡ 
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انسان را به خوشی و همچنان نکاح چنانکه إمرؤ القی  در ادبیات شعری از  

 آن نام می برد.

و   دانند  می  موسیقی  حرمت  به  دلیل  مبارکه  آيۀ  در  را  لهوالحديث  بعض 

و عبادت دور می سازد. اين گروه از علماء  میگويندلهو انسان را از راه خدا  

لهو الحديث لیضل عن    ن يشتری¡ » و من الناس م  11-  10سورۀ لقمان آيات  

¡ را دلیل به حرمت موسیقی وغناء می دانندومی گوينددر تفسیر سبیل اهلل ت

تفسیر کرده   آمده که عبداهلل بن عباس رضی اهلل عنهما لهوحديث را به غناء

 تشبیه و تفسیرکرده  است  از آالت موسیقیکه    طبل يا طبلهومجاهدلهو را به  

هلل می گويد: اين آيه در مورد غناء و مزامیر نازل  ¡ الحسن البصری رحمه ااست

شده است.
109

 

عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه از بزرگان اسالم مؤرخین و فقهاء میگويند  

نه به داليل   به اسباب اجتماعی اين نظر را داشت  که نزول آيات را شاهد بود¡

کريم  فقهی   قرآن  مسعود  ابن  که  ودراوقات  خريدند  می  را  کفارکنیزان  را  . 

می می شدند.  کرد  تالوت  او  تالوت  ومانع  خواندند  می  آواز  هیچ  ¡کنیزان 

بگويدکه ابن مسعود رضی اهلل عنه مخالفت با فعل رسول اکرم   عاقل نیست 

شه نزل خود برای عائ صلی اهلل علیه وسلم می کرد. پیامبر علیه السالم در م

 عنه را مانع  ا اجازه شنیدن آواز دو زن را داد و ابوبکر رضی اهللرضی اهلل عنه

با عروس کسی را فرستاد تا بخواند  پرسید  عائشه¡ و ازتوقف شان شد که 

عروس  در  را  لهو  انصار  تا    یزيرا  داد  اجازه  ها  حبشی  برای   ¡ دارند  دوست 

المؤمنین عائش أم  و  برقصند  و  بخوانند  نبوی  باالی شانه داخل مسجد  را  ه 
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ببرد. کندولذت  مشاهده  تا  بلندکرد  خود  های 
110

القرضاوی   ازتحلیل عالمه 

استنبا  میشودکه دشمنان اسالم با استفاده ازغناء و موسیقی مانع تالوت  

قرآن کريم و عبادت عبداهلل بن مسعود می شدند¡ وعبداهلل بن مسعود حکم  

 عبادت داد. به عدم جواز بخاطر مزاحمت مردم برای 

در مورد تفسیر عبداهلل بن مسعود¡ عالم ازهر شی  اسامه ابراهیم می گويد:  

آنانکه موسیقی را حرام می دانند استنبا  به قول يف صحابی از اصحاب 

د. شی  اسامه اضافه میکندکه مفسر نرسول اهلل ¡ عبداهلل بن مسعود می کن

غناء داده و دلیل او آيۀ   اول قرآن مجاهد اين قول را گرفته و حکم به حرمت

سب» عن  لیضل  لهوالحديث  يشتری  من  الناس  و  ومن  علم  بغیر  اهلل  یل 

دريتخذهاهزوات اجماع  است.درمورداينکه  اسامه  حرمت  می  ¡شی  

گويداجماع تعبیر از ثقافت عصر معین است ¡ و غیر معقول است که اجماع  

 يف عصر را گرفته در عصر حالی تطبیق کرد.

جواز نیست تا  مذهب حنفی دراين موردمی گويد  ه میکند:شی  اسامه اضاف

اکثر   اينکه  دلیل  به  گرفت¡  اهلل  کتاب  مطلق  درتفسیر  را  يف صحابی  قول 

صحابه درعهد نبی اهلل صلی اهلل علیه وسلم از عود استفاده میکردند مانند 

ازابن  شد¡  داخل  او  مجل   به  عمر  بن  عبداهلل  زمانیکه  الزبیر¡  بن  عبداهلل 

 الزبیرپرسیداين میزان شامی چیست؟عبداهلل بن الزبیرجواب داداين میزانی

همچنان سعدبن عبدالرحمن بن عوف عود را  ¡میزان میکند   است که عقل را

 استعمال میکرد.

 
همچنان:  ¡    30الموسیقی _ نظرات و مراجعات ¡ صفحه  . دکتور صالح الراشد¡ الغناء و    110
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در مورد اينکه اجماع صورت گرفته ¡ اجماع يف عصر در عصر ديگر قابل 

بن   مسعود اجماع نبود و  تطبیق نیست ¡ اول اينکه در مورد تفسیر عبداهلل 

بیشتر صحابه بآن مخالف بودند ازجانب ديگر بعد از وسعت دولت اسالمی  

واليات  به  صحابه  عنه  اهلل  رضی  الخطاب  بن  عمر  خالفت  بعداز  خصوصاس 

  اجماع نا ممکن شد.  واسالمی رفتند و در آنجا مقیم شدند¡ 

ب  عاری  خالی  الثبوت  قطعی  نص  دايره  از  که  هرحرمت  گفت  و  میتوان  اشد 

داخل می شود. لذا مسأله حرمت  دحوزه اجتها¡ دراجماع هم به آن نشده باشد

بحث  حالل  و  حرام  دايره  داخل  و  است  اجتهادی  مسأله   ¡ غناء  و  موسیقی 

 نمیشود.

شنام و امثال  عالمه القرضاوی می گويد¡ ظاهر آيه غلو: يعنی قول زشت ¡ د

شباست  آن   مبارکه  آيه  عها.  خداوند  که  آيۀ  به  می  ت  صفت  را  بادالرحمن 

علی  وعبادالرحمندارد»کند يمشون  هونا  الذين  خاطبهم   إذا  واألرض 

الفرقان:  ( قالوا سالمات  آنان ¡  (  63الجاهلون  رحمان  بندگان خاص خدای  و 

مردم جاهل به   تواضع و فروتنی راه روند و هر گاههستند که بر روی زمین به  

 زبان خوش( جواب دهند.  آنها خطاب )و عتابی( کنند با سالمت نف  )و 

¡ مالحظه می شود که شداب هم اگر قبول کنیم که لغو درآيه مبارکه شامل غناء 

 از شنیدن آن دوری شود¡ نه واجب میسازد.  مستحب میداند تا آيه

کلمه »لغوت مانند کلمۀ » باطلت است که شنیدن آن فائده ندارد¡ شنیدن آنچه  

نیست تا زمانیکه حق تلف نشود و از واجب  فائده و مفاد نداشته باشد حرام  

 باز نماند. 

گفت: آيا بروز  ن غناء رخصت يا اجازه است. روايت شده : از شنید از ابن جريج

قیامت در جمله حسنات می آيد يا سیئات؟ جواب داد: نه در حسنات و نه در  
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فرمايد:»ال  سیئات¡به   می  لغواست¡خداوندتعالی  شبیه  اينکه  دلیل 

خداوند شما را    (.89و المائد :  225 بالغو فی أيمانکم ت ) البقر :  يؤاخذکم اهلل

کن نمی  لغو وبیهودۀ شما مؤاخذه  بخاطر در سوگند های  را  د. خداوند شما 

تا  سوگند ای  اراده  بی  و  بیهوده  میگردد(    ن های  خارج  زبان  از  احیاناس  که   (

 مواخذه نمی نمايد. 

ما   میکند:  اضافه  مبحث  اين  درختم  لغو  القرضاوی  غناء  تمام   : گويم  نمی 

دارد¡ آن  شنونده  نیت  به  ارتبا   غناء  حکم  آن  واست¡  شنونده  حکم  نیت  از 

بد و خبیثه عمل    لهو را  نیت خوب    ¡گرفته میشود مباح می سازد ¡ و نیت 

انسان را اگر چه ظاهر آن عبادت باشد و باطن آن رياء نابود می کند. 
111
  

و مفهم جهل را افاده می   عدم معرفت    معنی) ال نبتغی الجاهلین ( ¡ جهل ¡  

عدم جواز موسیقی و غناء ندارد. گفتاری که از آن    بهو رابطه    مناسبت  و  کند

ضرر هم نرساند ممکن نیست از باب  اگر  برای شنونده مفاد نباشد و همچنان 

ادبیات زبان به ) جاهل( تعبیرکرد. زيرا فعل و عمل مباح است و عمل مباح را  

تعبیرکر  جهل  به   آن کفر نمیشود  باشد و در  اگرکالم زشت و استهزاء  اما  د. 

وشرک باشد¡نبايد شنیدو اشتراک کرد و درين حالت از جاهلین بايد مسافه  

آنها مترادف به جاهلین اند.  و کفار ضد حق است ¡ ودر آيه¡ لغ گرفت. لغو 
112

 

مروا    باللغو  مروا  إذا  و  الزور  اليشهدون  الذين  و   « عبادالرحمن  در وصف 

  ( .72کراما ت ) الفرقان:
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آنان بگذرند    و  لغوی  عمل  به  وهرگاه  ندهند  شهادت  ناحق  به  هستندکه 

ناء و موسیقی تفسیر  به غ  دراين آيه مبارکه¡الزور  بزرگوارانه از آن درگذرند.

مخالف وشده است.الزوردرادبیات زبان هرآنچه مخالف حق باشد¡قول باطل  

 . است  در زبان عربی

متع  • اإلسقول خداوند  در سوره  :  الی  اهلل  لعنه  ابلی   در خطاب  راء 

موفورا» جزاء  جزاؤکم  جهنم  فإن  منهم  تبعف  فمن  اذهب  و قال   ¡

رجلف  بخیلف و  أجلب علیهم  واستطعت منهم بصوتف    استفرزمن

 (. 63/64¡ )اسراء:..ت

بود¡ برو خواهد  کیفرتان  دوزخ  قطعاس  کند¡  پیروی  را  تو  هرک   آنان  از  که 

کیفری سخت و کامل ¡ از آنان هر که را توانستی با آوازت ) به سوی باطل( 

.  ناه{ با سواره ها و پیاده هايتراندنشان به سوی طغیان وگبرای } برانگیز¡ و

 به معنی غناء و آالت موسیقی تفسیر شده است. (صوتفدر اين آيه ) 

وال  فمن هذا الحديث تعجبون¡ و تضحکون  قول خداوند متعال : » أ •

 (. 59/61نتم سامدونت ) النجم:تبکون ¡ و أ 

آيا   خپ   ومی  کنید¡  می  تعجب  اين سخن¡  در  از  کنید؟  نمی  وگريه  نديد 

 حالی که شما غافل و هوس رانید.

¡  خطوات الشیطان¡ إنه لکم عدو مبینوا متعال : » وال تتبع قول خداوند  •

البقر   هلل ما ال تعلمون ت ) إنما يأمرکم بالسوء والفحشاء ¡وأن تقولوا علی ا

 :169( 

يگانه دستور او بر شما بد کاری و بی حیائی است و اينکه بر خدا آنچه را که  

 نمیدانید از روی جهل نسبت دهید. 
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التويجری می نويسد: غناء باطل است و دعوت  ¡ وق  در تفسیر آيه مبارکه ف

برای آن گمراهی و جهالت و بدعت است و غضب اهلل را سبب می شود¡ غناء  

از اشیاء دوست داشتنی برای شیطان است. 
113

 

آيات فوق میگويدهیچیف از دالئل  وريوسف القرضاوی درمورد تفسیردکت

ای تحريم آن نیست¡ ذکر شده در مورد غناء و موسیقی دلیل و حجت قوی بر

سبب   قول صحا  اينکه  به  و  عده تفسیر  به  حجت  اقوال صحابه  و  است¡    بی 

اسباب نیست ¡ مهمترين آن : حجت قرآن و سنت است ¡ و تفسیرات صحابه  

را   اين تفسیرات صحابه  از جانب ديگر  نه خود نص¡  از نص است  فهم شان 

اند وديگر   آن مخالفت کرده  به  اند. و همچنانتحريم  به  حکم    صحابه    نداده 

می    کسی که اين عمل را انجام میدهد کفراين می کند  بعض آيات داللت بر

کند¡ مثل قول تعالی: » لیضل عن سبیل اهللت ¡ هیچیف از امت نمی گويدکه  

آيات مربو  به غناء ¡  تفسیرشدن از ملت است. به اين معنی    غناء کفر وخارج 

 خارج از اعتراضات قوی نیست.

محمدالغزالی اهلل  شی   حجت  درمورد    والمسلمین  ازقول  حامدالغزالی 

ن که شراب نوشیده می  اکی نويسد: در امحرمت و تحريم غناء و موسیقی م

در المالهی ) ديسکو( نواخته میشود¡ حرام است ¡ دلیل که    شود¡ موسیقی

ام دراين  غناء  زيرا  میباشد¡  شراب  حرمت  سبب  به  آن  هدف احرمت  به  کن 

به   دعوت کند  پیدا می  که حرمت  است¡ موسیقی وغناء  نوشیدن شراب  به 

 ست. است زيرا قلیل خمر حرام اسبب خمر 
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همچنالان منع کننالده گالان اسالالالالتالدالل می کننالد باله آنچاله عبالداهلل بن مسالالالالعود و 

عبداهلل بن عباس و بعض تابعین روايت کرده اند¡ اين دسالته از علماء غناء را 

حرام می داننالد و دلیالل شالالالالان قول اهلل تعالالی: » و من النالاس من يشالالالالتری لهو  

ئالف لهم عالذاب الحالديالث لیضالالالالل عن سالالالالبیالل اهلل بغیرعلم و يتخالذهالا هزوا أول 

ن حزم میگويد: اين تفسالالالالیر کرده اند. اب مهین ت .  لهوحديث را به غناء تفسالالالالیر

 حجت نیست .

 دوم : دالیل از احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم
به  استنبا   کريم  قرآن  از  بعد  دهند¡  می  به عدم جواز موسیقی  رأی  آنانکه 

  می ز موسیقی و غناء برای عدم جوااحاديث رسول اکرم صلی اهلل علیه و سلم 

اين وسلم  گروه    کنند.  علیه  اهلل  صلی  اکرم  رسول  که  باوراند  و  عقیده  باين 

عده   صراحتاس غناء و موسیقی را منع نموده اند و آنرا از عمل شیطان گفته اند.

 باين باور اندکه حرمت غناء و آالت موسیقی در سنت نبوی ثابت است . 

حزم ابن  له چه میگويد¡دراين مسأاالندلسی  ابن حزم  که    بخوانیم  بیايدباهم

¡عود¡تنبور همه حالل  ¡مزامیرآالت موسیقی مثلشطرنج وفروش  میگويد:»

دازد ¡ زيرا  است و اگر کسی يکی از اين ها را بشکند¡ بايد خساره آنرا بپر

ها   ابن حزم اضافه میکندکه فروش سراينده  مال است و از مال مالف میباشد.

به نص و خداوند   جواز دارد واصل دراشیاء مباح است وتحريم نیست مگر 

آنچه را حرام ساخته در کتاب خود و به زبان نبی خود معرفی کرده و نص به 

اشیائی   شدحرمت  ذکر  پرداخت    که  ابوحنیفه  و  آالت نیست  ای   خساره 

شکسته شده را واجب می داند. موسیقی 
114
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جوان    شده محققین  اسالمی  تحقیقات  ساحۀ  داخل  به  اند¡دراستنبا     که 

احاديث و استفاده از آنها دچار مشکالت اند و متأسفانه درجات حديث و  

سیرت نبوی شريف منبع   .نکرده اندنت و حديث را صحیح درک تفاوت بین س

 یست ¡ سنت صحیح مصدر قانون بعد از قرآن کريم میباشد. و مصدر قانون ن 

م و حالل دقت بیشترکرد. ادر استنبا  به احاديث در مسائل حر
115

 

عالمه محمد الغزالی در مورد حديث واحد می گويد: عقايد اسالم استوار و 

به خبر  نزد ما  در  ثابت عقلی¡ و عقیده  نقلی و  احاديث متواتر  به  قائم است 

واحداستوار نمی باشد. 
116

راعلماء به حديث  به همین ترتیب حکم حرام وحالل  

 .احاديث ديگری نیز ضرورت است آن  متواحد نمی گیرند و برای حر

است ¡ به بحث    استفاده شدهاز آن  در عدم جواز      ی کهعلماء و فقهاء احاديث

د. در اين قسمت نرسان می ئل علمی ضعف احاديث را به اثبا  و با دال گرفته 

که احاديث  داليل  غناءبرای    از  و  موسیقی  جواز  شده    عدم  استفاده  آن  از 

نقد   اند  آنها آورده  با استفاده از داليل که علماء و فقهاء در مورد  بررسی و 

 میشود. 

لرجل أهله¡ و تاديبه  : مالعبة ا  الال » کل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إال ثالثة1

ت)روايت کرده اصحاب السنن األربعة(.هر لهو»بازیت   ورمیه عن قوسهفرسه¡

¡ خوشی¡ سرگرمی¡ عیاشی ؛ عیش و نوش¡ جماع ¡ مالهی¡ که مؤمن از آن  

¡ ن : بازی کردن مرد با خانواده اشاستفاده می کند باطل است مگر سه قسم آ

 
است¡ که عبارت از آالت و ابزار لهومیشود. معازف ابزاری است که   معازف جمع » معزفةت

توسم آن آواز و سرود می خوانند¡ معازف ¡ يعنی همان غناء و موسیقی است¡معازف يعنی 

 کسی که با آن آواز خوانی می کند ¡ و قد عزف عزفاس يعنی آواز خواند. 

 ¡ امريکا . . فضل غنی مجددی ¡ مطالعۀ تمهیدی در سنت و حديث نبوی 115
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لحافظ العراقی در مورد اين حديث  با اسپ اش ¡ پرتاب کردن تیر از کمان . ا

شتر به متن حديث مالحظه با دقت بیاگر  می گويدکه در آن اضطراب است.  

شودکه   می  ديده  بغیرحدمتن  درشود  است.علماء  نشده  ذکر  غناء  از يث 

الحافظ العراقی می گويند که حديث ضعیف است و حتی اگر صحت آن هم 

اينکهنیست    شود¡حجت  ثابت دلیل  فرمايد:»فهو    خداوندمتعالی  به  می 

 فائده می نمايد.  حرمت نمی کند¡ بلکه داللت به عدم باطل داللت به  ¡باطلت

استدالل به حديث که امام البخاری در ) معلقات( از ابی مالف يا ابی  ــ    2

در راوی الال  از رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم که گفت:    الالال شفعامر األشعری  

خمر و المعازف ت. يعنی  تی يستحلون الحر و الحرير و ال » لیکونن قوم من أم

افرادی پیدا خواهند شدکه زنا¡ ابرايشم¡شراب¡وآالت موسیقی   در امت من

حکم می کنند به اين    موسیقی و غناء  را حالل می دانند. آنانکه به عدم جواز

ابن حزم¡و بعضی  مانند  محدود  افراد  جزءی نمايندوريف استنبا  محديث ش

را از اين حديث    ¡ يعنی تحريم موسیقیاندمخالف اين حکم    صرين کهاز معا

.برداشت نمی کنند
117

 

.  تالمسالالالالنالدات المتصالالالاللاله  »حالديالث در » المعلقالات ت بخالاری اسالالالالت¡ ناله در  اين           

ر اغلب اسالالالناد آن  دبخاری قابل اسالالالتفاده و اسالالالتنبا  میباشالالالد زيرا  معلقات  

¡ حديث را رد میکند و    سالالند حديثمتصالالل اسالالت و اما ابن حزم به دلیل قطع  

ابن حزم اضالالافه  می گويد: سالالند و متن حديث سالالالم نیسالالت و اضالالطراب دارد. 

میکنالدو می گويالد: سالالالالنالد حالديالث منقطع اسالالالالت¡ بین بخالاری و صالالالالدقاله راوی 

حديث باشالد باين    مکن اسالت مقصالد بخاری تمام اجزاءحديث اتصالال نیسالت. م

ن صالورت به اجماع مساللمین  معنی که شالامل خمر و غناء و فسالق باشالد ¡ در اي

 
117  .www.almosleh.com/ 
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اگر محرمالات مثالل خمر و فحشالالالالات و منکرات و قمالار بالا محالافالل    حرمالت دارد.

موسالالیقی يکجا باشالالد¡ بدون شالالف در مجموع حرام میباشالالد و حضالالور يافتن  

  ¡ ل  برای مسالاللمان حرمت دارد¡ و يکی از علت های که علماامجنوع  در اين 

سالالالالت¡ و حالديالث بخالاری باله  موسالالالالیقی و غنالاء را حرمالت میالدهنالد باله همین دلیالل ا

 همین مضمون آمده است. 

الحافظ ابن حجرکوشالش نمود تا حديث را از نه طريق وصالل کند. يف تعداد   

ابو داود در مورد   ماما»هشالالالالام ابن عمارت نسالالالالبت داده شالالالالده . می گويند که به

هشالام می گويد که او چهار صالد حديث را آوده که اصالل ندارد.و به همین دلیل  

مسائل که در موردآن نزاع باشد پذيرفته نمیشود.حديث هشام در
118

 

داللت آن نیزکالم ديگر اسالت¡ به    با اينکه در ثبوت حديث کالم زياد اسالت¡ در 

کلمه   .نمی کند را  ) آالت موسالیقی(  بصالراحت افاده حرمت معازف  دلیل اينکه

 يستحلونت چنانکه ابن عربی ذکرمیکند دو معنی را افاده می کند:»

 ن به اينکه حالل است.اعتقاد داشت •

در اسالالتعمال اين امور¡) سالالخن از فراخ و  ) پیام(سالالالمجاز از اسالالتر •

 (.گسترده کردن.

دکتورصالالالالالالالح صالالالالالالالح الراشالالالالالالد در کتالالالالالالابش » الغنالالالالالالاءو الموسالالالالالالیقی الالالالالالالال   

نظالالالالالرات و مراجعالالالالالات ت حالالالالالديث ذکالالالالالر شالالالالالده را بالالالالاله مناقشالالالالاله گرفتالالالالاله و ده 

ل از کتالالالالالب معتبالالالالالر اسالالالالالالمی مالالالالالی آورد و ثابالالالالالت میکنالالالالالد کالالالالاله یالالالالال هالالالالالا دل 

حالالالالالديث در مالالالالالورد حرمالالالالالت موسالالالالالیقی و غنالالالالالاء قابالالالالالل اسالالالالالتفاده نیسالالالالالت . 

الراشالالالالالالد اضالالالالالالافه میکنالالالالالالد کالالالالالاله اکثالالالالالالر علمالالالالالالاء مشالالالالالالکالت را در سالالالالالالند 

حالالالالالالديث مالالالالالالی بیننالالالالالالد و حالالالالالالديث در معلقالالالالالالات بخالالالالالالاری اسالالالالالالت و سالالالالالالند آن 
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سالالالالالاقم شالالالالالده و حالالالالالديث معلالالالالالق در احکالالالالالام قابالالالالالل اعتبالالالالالار نمالالالالالی باشالالالالالد. 

خبالالالالالالالر میدهالالالالالالالد کالالالالالالاله در  ای واقعالالالالالالالهبالالالالالالالری اسالالالالالالالت¡ يعنالالالالالالالی از حالالالالالالالديث خ

واقالالالالالالع مالالالالالالی گالالالالالالردد¡ خداونالالالالالالد تفاصالالالالالالیل آن را مالالالالالالی دانالالالالالالد ¡ و  ¡ آينالالالالالالده

 .خبر معنی حرمت را نمی دهد

لفالالالالالظ » يسالالالالالالتحلونت داللالالالالالت بالالالالالاله حالالالالالالل و حالالالالالالرام مالالالالالالی از جانالالالالالب ديگالالالالالالر   

کنالالالالالد¡ يعنالالالالالی آيالالالالالا آالت موسالالالالالیقی و غنالالالالالاءحالل اسالالالالالت يالالالالالا حالالالالالرام ؟ آالت 

ده شالالالالود حالالالالالل اسالالالالت و اگالالالالر بالالالاله حالالالالرام موسالالالالیقی اگالالالالر بالالالاله حالالالالالل اسالالالالتفا

استفاده شود حرام است.
119
  

اسالالالالالالتدالل بالالالالالاله حالالالالالالالديث عائشالالالالالاله رضالالالالالالالی اهلل عنهالالالالالالا: » إن اهلل تعالالالالالالالالی ( 3 

حالالالالالالرم القنیالالالالالالة ) ای الجاريالالالالالالة( بیعهالالالالالالا و ثمنهالالالالالالا ¡ و تعلیمهالالالالالالات. خداونالالالالالالد 

 گردانیالالالالالده خريالالالالالد و قیمالالالالالت  ¡ الجاريالالالالالة يعنالالالالالی دوشالالالالالیزهمتعالالالالالالی حالالالالالرم 

 
 . 31-30ور صالح صالح الراشد¡ همان مرجع ¡ صفحاب . دکت119

: ابن حجر در   معلقات بخاری  اند¡ الحافظ  بسیار  ) احاديث معلق( بخاری  تعداد معلقات 

مقدمۀ فتح الباری می گويد: تعداد معلقاتی که در کتاب بخاری وجود دارند¡ هزار و سیصد  

هستندو اسناد متصل آن ها در    و چهل و يف حديث می باشند¡که البته اکثر آن ها تکراری

حديث  159و يا  160آمده } و در ضمن ¡ خارج از اصل متن کتاب هستند و جز مواضع ديگر 

و اسناد متصل آن نیز در مواضع ديگر نیامده . و آنچه    معلق در متون کتاب وجود ندارند{ 

که بخاری حديثی است    159معلقات بخاری تکلم کرده اند¡ در مورد همان  علما در مورد  

 اسناد متصل آن را در جای ديگری نیاورده است. 

حديث آن را    16حديث است نه بیشتر¡ که    17تعداد احاديث معلق مسلم در کتابش فقم  اما  

در جای ديگری از کتاب خود بصورت متصل روايت کرده است ¡ به جز يف حديث که آن را  

است. نکرده  سا   وصل  وب  شود:  ديده  بیشتر  معلومات  و  برای  سنت  اهل  اختصاصی  يت 

 / حکم احاديث معلق در صحیح بخاری و مسلم.  www.ahlesonnat.comجماعت /  

http://www.ahlesonnat.com/
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) تعلالالالالالیم هنالالالالالر را  و تعلالالالالیم او را  جالالالالوان ¡ کالالالالاله بدسالالالالالت آمالالالالده يعنالالالالالی کنیالالالالالز 

 . موسیقی ؟( 

قرضالالالالالالاوی سالالالالالالند و مالالالالالالتن حالالالالالالديث را بررسالالالالالالی کالالالالالالرده دکتالالالالالالور يوسالالالالالالف ال  

مالالالالالی گويالالالالالد: آنچالالالالاله در مالالالالالورد حالالالالالديث عائشالالالالاله آمالالالالالده ضالالالالالعیف اسالالالالالت و 

هالالالالالر آنچالالالالاله در مالالالالالورد فالالالالالروش آواز خالالالالالوان نیالالالالالز آمالالالالالده ضالالالالالعیف میباشالالالالالد. 

بالالالالود کالالالاله اسالالالالالم بالالالاله مالالالالرور  وقالالالالت کنیالالالالز و سالالالالراينده جالالالالز از نظالالالالام غالمالالالالی

زمالالالالالالان آنالالالالالالرا از بالالالالالالین برداشالالالالالالت و حالالالالالالديث در امالالالالالالتالک و فالالالالالالروش زنالالالالالالان 

 ن و کنیزان بود.آواز خوا

حالالالالالديث عائشالالالالاله رضالالالالالی اهلل عنهالالالالالا بالالالالاله عبالالالالالارت ديگالالالالالر نیالالالالالز آمالالالالالده : » إن  

اهلل حالالالالالالرم المغنیالالالالالالة و بیعهالالالالالالا و ثمنهالالالالالالا و تعلیمهالالالالالالا و االسالالالالالالتماع إلیهالالالالالالات 

خداونالالالالالالد حالالالالالالرم کالالالالالالرده مغنیالالالالالاله يعنالالالالالالی آواز خالالالالالالوان زن را ¡ فالالالالالالروش او را 

 .و تعلیم او را و استماع به آواز او و قیمت او را

يث عائشالالالالاله رضالالالالالی اهلل عنهالالالالالا مالالالالالی گويالالالالالد: در ابالالالالالن حالالالالالزم در مالالالالالورد حالالالالالد 

راويالالالالالالان حالالالالالالديث » لیالالالالالالثت آمالالالالالالده و او ضالالالالالالعیف اسالالالالالالت ¡ و سالالالالالالعید بالالالالالالن 

از کالالالالالالی اسالالالالالالت؟ اوأبالالالالالالی رزيالالالالالالن ¡ مجهالالالالالالول اسالالالالالالت و نمالالالالالالی دانالالالالالالیم کالالالالالاله 

بالالالالالالرادرش! نمالالالالالالی دانالالالالالالیم از بالالالالالالرادرش ! او معالالالالالالروف اسالالالالالالت ¡ امالالالالالالا چالالالالالالرا 

 اسم برادر خود را ذکر نکرده است. 

هلل بالالالالن عمالالالالر صالالالالدای تولالالالاله اسالالالالتدالل شالالالالده بالالالاله روايالالالالت نالالالالافع : عبالالالالدا( 4 

گذاشالالالالالالت و  را بالالالالالالاالی گوشالالالالالالان  ید¡ انگشالالالالالالتان خالالالالالالودای چوپالالالالالالان را شالالالالالالن

شالالالالتر خالالالالالود را از راه کنالالالالار کشالالالالالید و بالالالالالرای نالالالالافع گفالالالالالت: يالالالالا نالالالالالافع! مالالالالالی 

: بلالالالالالی ¡ ادامالالالالاله داد ) يعنالالالالالی عبالالالالالداهلل ( تالالالالالا اينکالالالالاله مشالالالالالنوی؟ جالالالالالواب داد

گفالالالالالالالتم نمالالالالالالالی شالالالالالالالنوم ) آواز تولالالالالالالاله چوپالالالالالالالان را( ¡ عبالالالالالالالداهلل انگشالالالالالالالتان 
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خالالالالالالود را بلنالالالالالالد کالالالالالالرد و سالالالالالالواری خالالالالالالود را بالالالالالاله راه سالالالالالالوق داد و گفالالالالالالت: 

ديالالالالالدم کالالالالاله رسالالالالالول اهلل صالالالالاللی اهلل علیالالالالاله وسالالالالاللم صالالالالالدای مزمالالالالالار چوپالالالالالان 

 را شنید و اين عمل را کرد.

ی گويالالالالالد: حالالالالالديث منکالالالالالر اسالالالالالت.در مالالالالالورد حالالالالالديث ¡ ابالالالالالو داودمالالالالال  
120
اگالالالالالر  

شالالالالنیدن صالالالالدای تولالالالاله حالالالالالرام مالالالالی بالالالالود¡ رسالالالالالول اکالالالالرم صالالالاللی اهلل علیالالالالاله 

وسالالالاللم بالالالالالرای عبالالالالداهلل بالالالالالن عمالالالالالر شالالالالنیدن آنالالالالالرا اجالالالالازه نمالالالالالی داد و بالالالالالرای 

عبالالالالداهلل نیالالالالز مالالالالی گفالالالالت کالالالاله نشالالالالنود ¡ و اگالالالالر حالالالالرام مالالالالی بالالالالود ¡ عبالالالالداهلل 

بالالالالالالن عمالالالالالالر بالالالالالالرای نالالالالالالافع اجالالالالالالازه شالالالالالالنیدن را نمالالالالالالی داد و او را نیالالالالالالز امالالالالالالر 

رد کالالالالالاله گالالالالالالوش نکنالالالالالالد¡ اجالالالالالالازه دادن نبالالالالالالی اهلل صالالالالالاللی اهلل علیالالالالالاله میکالالالالالال 

وسالالالالاللم بالالالالالرای ابالالالالالن عمالالالالالر دلیالالالالالل بالالالالالر ايالالالالالن اسالالالالالت کالالالالاله موسالالالالالیقی حالالالالالالل 

اسالالالالت.
121

يالالالالف تعالالالالداد از محققالالالالین بالالالالاين بالالالالاور و عقیالالالالده انالالالالد کالالالاله  نالالالالافع 

در سالالالالن طفولیالالالالت بالالالالود¡ و اگالالالالر بالالالاله سالالالالن جالالالالوانی مالالالالی بالالالالود¡ ابالالالالن عمالالالالر او 

 
رفته در علم حديث بوده و الفاظ جرح روای می باشد. . حديث منکر ¡ از اصطالحات بکار    120

حديث منکرت که از کدام مرتبه جرح است گفته اند:  دانشمندان علوم حديث در باره اصطالح »  

 از مرتبه پنجم جرح است.  -3از مرتبه چهارم است¡  -2از مرتبه سوم جرح است ¡  -1

يا   شود  غفلت  دچار  بسیار  باشدکه  داشته  وجود  راوی  چند  يا  يف  آن  سند  در  که  حديثی 

ديثی را منکر گويند. اشتباهات فاحشی داشته باشد¡ و يا راوی فسقی آشکار دارد¡ چنین ح 

اين تعريف را  ابن حجر در کتاب » النخبه الفکرت آورده و آن را به ديگران نسبت داده است.  

حديثی که يف راوی ضعیف روايت می کند ولی روايت او مخالف با راويت روای ثقه است  

 .اين تعريف را حافظ بن حجر ترجیح داده است که نسبت به تعريف اول ¡ مخالفت شخصی

منکر/   حديث   / است.   آمده  اضافی  قید  عنوان  به  ثقه  شخص  روايت  با  ضعیف 

www.ahlesonnat.com 
 حديثی را که يف راوی ضعیف روايت می کند.  

 . 40-39. دکتور يوسف القرضاوی ¡ همان مرجع ¡ صفحات 121
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لمالالالالاء در مالالالالورد را نیالالالالز از شالالالالنیدن تولالالالاله منالالالالع مالالالالی کالالالالرد¡ ايالالالالن دلیالالالالل را ع

 حديث ابن عمر نمی گیرند.

سمعت  شی  )؟( از ابن مسعودکه گفت: »  ( روايت کرده ابو داود به سندش از5

القلبت!   گفت: » إن الغناء ينبت النفاق فی   -صلی اهلل علیه و سلم  – رسول اهلل  

ابن حزم در سند حديث می گويد:    .غناء در قلب نفاق را کشت يا می روياند

  عجیب است! شی  کیست؟ به عبارت ديگر راوی شی  شخص  روايت از شی

 مجهول است.

( از مکحول از عائشه که گفت: قال رسول اهلل : » من مات و عنده جارية مغنیة 6

خوان   آواز  دوشیزه  نزدش  و  میکند  وفات  کسیکه   . ت  علیه  تصلوا  فال 

مو  در  حزم  ابن   . است(  جنازه  نماز  مقصد   ( نخوانید.  نماز  رد  باشدبااليش 

دو  و عمر  هاشم  و  بود¡  نکرده  را مالقات  حديث می گويد: مکحول عائشه 

 راوی نا معلوم هستند.

ع درحرمت موسیقی و غناء اجما  می گويندنع کنندگان موسیقی و غناء   م(  7

بین علماء    است. علماء و فقهاء می گويند درحرمت موسیقی و غناء اجماع 

اضر درحرمت موسیقی و غناء  نیست¡ فقهاء از عصر اول اسالمی تا عصر ح

 .عدم حرمت می باشد اجماع دلیل قوی بر اجماع نکرده اند¡ عدم

و هر آنچه در   ابن حزم در تحريم غناء می گويد: در اين باب چیزی صحت ندارد

م است موضوعی  روايت شده  آن  ويا  مورد  اين  همه  اگر  قسم  بخدا  یباشد¡ 

ثقات طريق  از  آن  از  اهلل    يکی  رسول  به  ثقه(  با  اشخاص  علیه    –)  اهلل  صلی 

 برسد در گرفتن آن تردد نمی کرديم.   -وسلم

می    نصوص استدالل  آن  به  و  استفاده  آن  از  موسیقی  حرمت  به  مانعین  که 

کنند¡ صحیح غیر صريح ¡ يا صريح غیر صحیح است. يف حديث مرفوع به 
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بدون عیب د¡رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم   نیست و سالم و  به تحريم  لیل 

تمام احاديث را در اين مورد جماعت از ظاهريه و مالکیه و حنابله و شافعیه  

رد کرده اند.
122

 

میگويد:درتحريم  قاضی األحکامت  درکتاب»  العربی  بن  و   ابوبکر  غناء 

 ده میگويند:ابن طاهر والنحوی درعم   ندارد.الغزالی  چیزی صحت  موسیقی

صحیح نیست.   حرف واحد در اين موردالسماع ت می گويد يف  درکتابش»

¡ هیچ چیز صحت   ) حرمت موسیقی و غناء(  بابت  اين  ابن حزم میگويد: در 

نتیجه   غناءکلمات اخیرابن حزم درمورد جواز وعدم جوازموسیقی و  ندارد.

 باشد. بحث  اجمالی در موضوع 

غیر  دريا می نويسد:غناء درحق است  ابن حزم االندلسی درکتابش» المحلیت 

؟ قسم سوم وجود ندارد¡ خداوند تعالی می فرمايد: » فماذا بعد الحق إال  ق  ح

پ  جواب   (. بعد از حق و حقیقت چه باشد غیر گمراهی؟32:الضالل ت) يون 

از گفتمابعد  وسلم  علیه  اهلل  صلی  اهلل  رسول  خداوند:  األعمال  :»  توفیق  إن 

حديث عمر بن الخطاب و  بالنیات و إنما لکل امریء ما نویت ) متفق علیه از  

از عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه  ( .است   در صحیح البخاری  حديث  اين اول

یه و سلم را شنیدم که فرمودند:  روايت است که گفت: رسول اهلل صلی اهلل عل 

حقا که اعمال وابسته به نیت ها است و حقا که برای هر شخص است آنچه »

 نیت کرده. 

 
 . 45-44-43. محمد الغزالی ¡ همان مرجع ¡ صفحات  122

در کتاب احاديث و فقه موجود است¡ برای مطالعه   احاديث زياد در مورد غناء و موسیقی 

 بیشتر به مراجع که در اين تحقیق معرفی شده مراجعه فرمايد. 
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موسیاگر شنیدن  برای  شخص  اهللنیت  معصیت  و    قی   ¡ است  فاسق  باشد¡ 

تفريح    همچنان هر چیز ديگری بغیر از غناء ¡ و اگرکسی از شنیدن غناء نیت  

و    دارد برای اطاعت  را  نف  خود  و  يابد¡  برای اطاعت اهلل عزوجل قوت  تا 

ازاين حق    نیکی و حسان   او  او محسن و مطیع است¡ و عمل  تقويت کند¡ 

اگرکسی   و  نیت  است¡  نه  اطاعتنه  را  نیت  و  عفو   معصیت  او  برای  دارد¡ 

اش برای تماش در مقابل دروازه خانه    به باغش ¡ و نشستن  ناست¡ مثل رفت

. ... و سائر افعال  
123

 

بطور افغانستان  نمی خواهند در علمای  عموم مقلد مذهب حنفی هستند و 

 نیستندتاوهمچنان حاضرات و معامالت از مذهب بیرون شوندمسائل عباد

فقهی ديگر و اجتهادات معاصر در مسائل غیر عقیدتی استفاده    از مدارس

مانند بعض علماء به موسیقی و  افغانستان  معاصر  مسلمان  جوانان    نمايند.

جوانان حنفی مذهب افغانستان در مسأله  انجمن    دارند.را    عدم جوازغناء نظر

 موسیقی و غناء باين باور اند: 

اصلی   موسیقی  دالئل  حرمت  برخی  برای  آنياحلیت  و ¡    اقسام  قرآن  آيات 

روايات پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم است. از میان آيات قرآن می توان به  

سوره لقمان   6سوره مؤمنون ¡ و  3سوره ی حج ¡   30سوره فرقان ¡  72آيه های 

»قول   کرد.اشاره   های  واژه  از  مراد  اند  فرموده  آنها  تفسیر  در  بزر   علمای 

 . زورت و »لغوت در اين آيات غناء است

با بررسی برخی آيات و روايات و سخن روان  حکمت حرمت موسیقی و غناء:

 شناسان می توان موارد ذيل را از فلسفه های حرمت موسیقی دانست:

 
 .34. دکتور يوسف القرضاوی¡ همان مرجع ¡ صفحه  123
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 الف: انسان را به فساد و فحشا گرايش می دهد.

  . استت  زنا  نردبان  »غناء  آمده:  وسلم  علیه  اهلل  اکرم صلی  نبی  از  حديثی  در 

آهنگ های غناء راه تقوا ست که بسیاری افراد¡ تحت تأثیرتجربه نشان داده ا

 ها کرده و به فساد روی می آورند.  را ر

 انواع مفاسد است. زمرک  مجل  غنا معموالس

 ب: غناء انسان را از ياد خدا غافل می سازد: 

قرآن کريم می فرمايد:»بعضی از مردم خريدارسخنان بیهوده اند تا به نادانی  

ا راه  از  را  رامردم  قرآن  اينان    هلل گمراه کنند و  به مسخره می گیرند¡ نصیب 

وامل گمراهی از سبیل الهی  عذابی است خوارکنندهت ¡ دراين آيه يکی از ع 

تدانسته شده است.» لهوت آن چیزی است که انسان را به خودش    لهوالحديث»

آن چنان مشغول کندکه باعث غفلت و باز ماندن از کار های مهم تر شود و در  

 روايات اسالمی از آن به » غناء ت تفسیر شده است.

 : یر سوء موسیقی و غناء بر روان ج : تأث

وموسیقی  است.  غناء  تخديراعصاب  ازعوامل  بیوگرافی  يکی  به  توجه 

مشاهیر موسیقی دانان نشان می دهد که در دوران عمر دچار ناراحتی های  

ده و عده ای مبتال به  روحی گرديده ¡ و رفته رفته اعصاب خود را از دست دا

رو های  مشبیماری  وگروهی  شده  اعرانی 
124

يعنی  اند¡  داده  کف  از  را  خود 

 قعی انسانی شده اند. ( و بیتفاوت در مقابل ارزشهای وابیغیرت و ) ديوث

 د : غناء يکی از ابزار کار استعمار گران است.

 
 www.facebook.com. دلیل اصلی حرام بودن موسیقی .. جوانان حنفی افغانستان /   124
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را درمورد    أهل سنتيده میشود تا آراء علماء و فقهای  اين قسمت الزم ددر

به  و  موسیقی مرج  گرفت¡  بحثغناء  مسألهمهمترين  دراين  الموسوعة »  ع 

به  اسالمی کويت تنظیم و  اوقاف وشئون    وزارت  که ازطرف  است  الفقهیة ت

 . در اين کتاب آمده است: نشر رسیده است

حنفی ها¡ حنبلی ها و آن چه که از مذهب مالکی استفاده می شود گفته اند  

و آواز خوانی به گونه ای که معیشت خود را به وسیله آن    اغن  نشغل قرار داد

غنا  که  مردی  يا  زن  هر   : گفته  شافعی  امام  و  است  حرام  کند  آواز    ءتأمین  و 

در  شهادتش  گردد  معروف  آن  به  که  گونه  به  دهد  قرار  خود  شغل  را  خوانی 

دارد و هر    محاکم قبول نمی شود زيرا آن کار لهوی است  که شباهت به باطل

اين نوع کارکس به سفاهت و سقو  مروت منسوب می    ی که  را انجام دهد 

گردد اگر چه حرمت آن معلوم نباشد.
125

 

مانند   حرام  الفاظ  بر  که  است  آن  حرام  غنای  اند:  گفته  حنفی  مذهب  فقهاء 

بدگويی از مسلمان وامثال آنها باشد    ¡توصیف زن معین يا توصیف شراب  

 حرام نیست.  در غیر آن 

االس از مذهب شافعی(  حجت   ( الغزالی  و مسلمین  موارد حرمت سماع الم 

 شرح  مفصل داده حرام می گويدکه عبارتند از:¡غناء را در پنج مورد شنیدن 

زن اجنبی باشد که ازگوش دادن به صدای او    هدر صورتی که خوانند (1

 خوف فتنه باشد . 

موسیقی¡ از آالت شراب خواران و فاسقان باشد مانند: مزمار¡    آلۀ (2

 ساز و طبل. 
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دروغ ¡ فحش¡ همچو محسوب   چیزی باشد که    ندر کالم آواز خوا (3

خدا  شوديا به  صحابه  دروغ  يا  زن   وصف  ويا  پیامبر  وپیامبر 

 مشخصی باشد. 

شنونده در حالتی باشد که شهوت براو غلبه کند مثل کسانی که در   (4

 نی هستند گوش داد آنان به غنا يا موسیقی حرام است. عنوان جوا

ن را شغل و برنامه همیشگی خود قرار آ   شنونده يا خواننده و نوازنده  (5

داد به گونه ای که بیشتر وقت خود را در آن صرف کند چنین کسی  

سفیه وشهادت او در دادگاه مردود است زيرا مداومت برلهو جنايت  

صغیره گناه  که  گونه  همان  می    است  بیره  برآن  اصرارومداومت  با 

برخی ازمباحات نیز با مداومت برآن تبديل به گناه می شود. گردد
126 

 غناء و موسیقی   (شنیدناستماع )
 : غناء و موسیقی چنین آمده لفقهیة در مورداستماع در الموسوعة ا

 همه فقها اسالم قائل شده اند که گوش دادن به غنا در موارد ذيل حرام است. 

 زشت و حرام ديگری انجام گیرد.  ءدر صورتی که همراه با غنا الف(

به فتنه ای    ءبه غنا  نکه گوش دادمال دهد و ترس از اين داشته باشدب( احت

پسر   يا  اجنبی  زن  به  به مثل عشق ورزيدن  تحريف شهوت  با  و  بی ريش(   (

 سوی زنا و امثال آن منجر شود.

به ترک واجب دينی مثل نماز و يا ترک کار الزم دنیوی  ءدادن به غنا ج( گوش

منجر شود ولی اگر به ترک مستحباتی مانند نماز شب و امثال آن منجر گردد 

 
 . 448-451¡ صفحات  2جلد  . الغزالی ¡ احیاء علوم الدين ¡ 126

16/-35-08-20-11-www.effat.ir/1390 

 سفیه : نادان و کم عقل ¡ ابله ¡ دغل ؛ ناراست . 

http://www.effat.ir/1390-11-20-08-35-16/
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مکروه می شود ولی اگر برای استراحت روح و بدن ضمیمه ای فوق باشد علما  

دانسته  مجاز  وگروهی  ممنوع  آنرا  و جماعتی  اند  کرده  اختالف  آن  درحکم 

اند.
127

 

 ازمطالعات فقهی در مورد استماع غناء و موسیقی باين نتیجه میرسیم که

فقهای اهل سنت در حکم غنا اختالف نظر دارند برخی آن را مباح وگروهی آن 

 را حرام و دسته ای آن را مکروه می دانند.  

 غناء و موسیقی را جواز می دانند  گروهی که  دالیلدوم :  
م آنانکه  داليل  مطالعه  دانندوسیقاز  نمی  جواز  را  وغناء  نتیجه ی  باين 

یست به دلیل اينکه که دلیل شان برای حرمت موسیقی و غناء کافی ن   رسیديم

يعنی اصل در اشیاء    ت ¡االصل فی األشیاء اإلباحه»:    دراسالم   قاعده اساسی

است  است  مباح حالل  اصل  در  اشیاء  ديگر  عبارت  حديث    در.    به  روشنی 

اندکه اشیاء در اصل مباح است و حرمت نیست مگر  مبارک¡ فقهاء باين باور 

به نص صريح از کتاب خدا و سنت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم و اجماع  

ثابت متیقن . درحرمت غناء و موسیقی نه نص صحیح در قرآن کريم و نه در 

بین  سنت رسول اکرم صلی اهلل علیه و سلم موجود است و نه در مورد حرمت آن  

در حرمت موسیقی    به عبارت ديگراجماع  مان اتفاق نظر میباشد¡فقهاء و اما

 . و غناء نیست

نصوص قرآن کريم از جواز و حالل بودن طیبات و حرمت خبائث مسلمانان را  

 خبر میدهد و غناء و موسیقی را در جمله محرمات نمی آورد.

ر  علمای مباحأکه  به  دارندمیگوينداسالم    ی  به وجوازموسیقی   توجه 

جمال  بلندبردن به  انسان    را   احساس  و    در  معنوی  و  روحی  ملکات  و  دارد 

 
 . الموسوعه الفقهیه.  127
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و  نفسانی وعقلی انسان را ارج می گذارد¡ هنرهای زيبا¡ غناء ¡شعر¡ تصوير

 باال می برد.زنده و  شعور و احساس انسان را  موسیقی وجدان ¡

حزم   گويابن  می  غناء  ا  د¡درمسأله   مباح  مالف  غناء  ابی  که  و حديث  ست 

سالم  روايت کرده ضعیف است. حجت اال غناء  داللت به حرمت   األشعری برای

غناء درجای که شراب نوشیده می شود حرمت  و المسلمین غزالی می گويد 

نوشیدن شراب دارد به  دلیل اينکه غناء در اين اماکن دعوت و تشويق برای  

. است
128

 

دم جواز موسیقی و غناء اجماع نیست¡ باين معنی که  مطلب ديگراينکه درع

صحابه کرام رضی اهلل عنهم و تابعین و امامان مذاهب و فقهاء از صدر اسالم  

امروز د اجماع  تا  در مسأله  ن رعدم جواز موسیقی و غناء  و  اند  که  ای  کرده 

آن  اجماع مورد  دائره    در  در  بن    نباشد  بدرالدين  امام  نمیشود.  بحث  حرام 

در مورد حکم غناء و موسیقی می گويد: اين يف مسأله اختالف فیه   جماعة

است¡   نظر  اختالف  مجتهدين  و  فقهاء  بین  آن  حکم  مورد  در  يعنی  است 

آن نمی   مورددرهرمسأله ای فقهی که درحکم آ ن اختالف باشدحکم قطعی در 

اضافه میکند که علماء و فقهاء   دانشمندانباشد و قابل اجتهاد و نظر است.  

اندازه و مقدار فهم شان از نصوص فتوا داده اند. به
129

 

حرفیت وأهل تصوف با  به  کامل    أهل مدينه با تمام تقوی ¡ الظاهری با پابندی  

¡ جمعاس به مباح بودن غناء رأی داده اند. تمام شدت 
130

 

 
128  .AR.wikipedia.org/wiki  اإلسالم. –فی  –/ الموسیقی 

129  ./  www.facebook.com/  . حکم الغناء و الموسیقی فی الفقه اإلسالمی 

االندلسی  صاحب    130 ابن حزم  و  بود  اولین فقهی در مذهب  داوود االصبهانی   : الظاهريه   .

الظاهری است. د ر اين مذهب فقهی ¡ نصوص اهمیت اول را در حکم مسائل فقهی  مذهب 

http://www.facebook.com/
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نظر   طارت می گويد: أهل مدينه و علمای متفق باامام الشوکانی در » نیل األو

الظاهری و جماعت از صوفیان به غناء با عود جواز می دهند.    علمایشان و  

ت حکايت می کند    استاد ابو منصور البغدادی الشافعی درکتابش » السماع

  نزدش و برای دوشیزه جوان که  که عبداهلل بن جعفر در غناء مشکل نمی ديد  

 کار میکرد لحن تألیف می کرد.

سیب ¡ عطاء بن ابی رباح ¡ الزهری و  همچنان از القاضی شريح و سعید بن الم 

الشعبی نقل شده که در غناء مانع نمی ديدند. 
131

 

عالمه ابوعمراألندلسی در» العقدت روايت می کندکه عبداهلل بن عمربه منزل 

جعفر ابن  است¡  کنیزش  بدست  عود  وديدکه  شد  داخل  جعفر  ازابن  ابن 

آوازخوان    دوشیزه  و   عوددرموردپرسیدآياعمر میچجوان    ؟ بینید  یزی 

 نیست.    در آن مانع¡ يعنی : نه خیر   عبداهلل ابن عمر گفت

الد الدنیا  در میان فقهای اسالم کسانی مانند شهاب  ابی  ابن  الیثمی و  ين 

لهو و لعب می دانستندو آن را مکروه يا حرام بود ندکه موسیقی را يکسره 

 تلقی می نمودند.  

حی يا هر نوع شور  فارابی معتقد بودکه موسیقی نمی تواندهرگونه حالت رو 

را   هیجانی  بودکه موسیقی می  و  نیز معتقد  زيله  ابن  برانگیزد¡  در شخص 

 
حکم   به  نباشد  نص  مسأله  يف  در  اگر  و  کنند  می  نفی  مطلقاس  را  رأی  الظاهری  دارد. 

االستصحاب که مباح بودن است می نمايند و دلیل شان آيه مبارکه » هو الذی خلق لکم ما 

.  محمد ابو زهر  ¡ تاري  المذا  ت  هب اإلسالمیة فی السیاسة و العقائد¡  فی األرض جمیعاس 

 دارالفکر العربی . 
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¡  حال ¡ ابو حامد غزالی . با اينتواند شخص را به ارتکاب عمل گناه بکشاند

موسیقی و سماع را جايز دانسته است. 
132
  

الغناء(  ) صناعة  باره هنر و مهارت موسیقی  نیز در  ابن خلدون  برخی مانند 

سخن گفته است و آن را از جن  تقطیع صوت می داند که می تواند درکالم و  

صوت انسان ) مانندشعر( و نیز آالت موسیقی جاری گردد.
133

 

ابزار جديد موسیقی¡ فقهان متأخر نیز درباره ماهیت غناء بحث کرده با ظهور  

مجتهد   آقا  يوسف  میرزا  جمله  اند¡از  دانسته  موسیقی  شامل  را  اندوآن 

چها  از  ارديبلی قرن  غنار فقهای  شنیدن  حکم  درباره  هجری  طريق    ءدهم  از 

که آيا غناء از عوارض صوت  و سؤال میکند  گرامافون وتلفن بحث می کند

صدای است¡آ ياشامل  ازاجسام  حاصل  صدای  فقم  صورت¡  حقیقت  يا 

اجسام  وجمادات    ديگرصاحبان روح مانندملف وجن وحتی صدای حاصل از

می شود يا خیر؟ 
134
  

با موسیقی و بغیراز موسیقی نظر  تبراسالمی¡ به مباح بودن آواز  مذاهب مع 

 دارند¡ در اين قسمت آراء فقهی مذاهب را به ترتیب می آوريم.

.. و اداء  اصطال .. لحن  حات فقهی در مراحل تاري  تفاوت میکند. غنا: کالم 

عنوان زير  درگذشته  ومتفکرين   درمیراث اسالمی¡سنت شريف¡دربین فقهاء

»لهوت بحث وبررسی می شد¡ اما در تعريف معاصر اصطالح لهو برای تعريف  

 
 . 1382اسالمی ¡ مرکز نشر دانشگاهی تهران . شريف ¡ میر محمد¡ هنر های  132

 . 2569- 2561¡ صفحات  3¡ جلد  1419. مختاری ¡ غناء و موسیقی ¡ رساله فی الغناء  133

 . 32-30¡ صفحات  1418ناء . آقا مجتهد ارديبلی¡ رساله فی الغ 134

 تقطیع :تجزيه کردن شعر به اجزا و ارکان عروضی برای معین کردن موزون يا ناموزون بود. 

در عروض ¡ سنجیدن و تجزيه کردن شعر به اجزای عروض و گذاردن هر جزء در برابر جزئی از  

 برابر باشد تا موزونی با ناموزونی شعر آشکار شود.افاعیل در وزن با آن 
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لهو  غناء غیر وارد و غیر صحیح میباشد¡لذا علماء و فقهاء در بدل اصطالح 

کنن می  استفاده  را  غناء  موسیقی¡  در دبرای  ¡ خصوصاس  اسالمی  علوم  در   .

مثالس أهل ذمه به    ¡ صطالحات در مرور زمان تغییر می کندفقه بعض اساحۀ  

اصطالح شهروندان تبديل   اسالمی دردولت اسالمی¡بعداس بهاقلیت های غیر

را لهو  معاصر  فقهاء  غناء    شد.  و  موسیقی   معنی  علمی به  های  بحث    در 

استفاده نمی کنند.
135

 

از آنجا که دامنۀ تمدن اسالمی در اکثرکشور ها مانند مصر¡ ايران¡ هند و 

شمال افريقا انتشار يافت و از جزيره العرب بیرون شد¡ موسیقی و غناء نیز 

 شد.   الم با تنوع وگوناگونی روبه رو و مقابلدر جهان اس

موسیقی تا قبل از توسعه وگسترش وسايل ارتبا  جمعی در جامعه نقشی  

پررنگ نداشت¡ لذا فقهای اسالم درگذشته به موضوع موسیقی وغناء ورود 

آن   با  افراد  از  که عدۀ  به چشم موضوعی  آن  به  تنها  و  نکردند  ای  همه جانبه 

ب  در  لذا  و  اند  و دستوری صادرارتبا  هستند¡نگريسته  فتوايی  آن  در اب 

را  کرده موسیقی  حرمت  در    نزد  اند.دلیل  نخست  ازفقهاءمیتوان  عدۀ 

آمیختگی آواز ها و سرودها با مسائل حرام ديگر مانند خمر و رقص زنان و  

لهو و لعب دانست ¡ همین آمیختگی برای مسلمانان آن زمان کافی بوده تا از  

 آن دوری کنند. 

خوانندگی و سرود در    ضوعدلیل ديگر اندک بودن موارد وکم تأثیر بودن مو 

تا زمانی که راديو و تلويزيون و ساير وسايل صوتی اختراع نشده    جامعه بود¡ 

بود و همۀ مردم جامعه به نوعی با آن سرو کار نداشتند. از اين روگاهی بزرگان  

 
حرام¡    135 أم   .. حالل  الموسیقی  و  الغناء   ¡ عمار   محمد   PDFالدکتور 

www.scribd.com>document 
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) موسیقی و غناء( را به جای هم به کار برده اند تا جايی    دينی اين دو مفهوم

اين زمینه خلطی صورت گرفته است. فقهاء بیشتر غناء  که به نظر میرسد در

را به معنی خوانندگی يا آوازی در نظرگرفته اندکه طرب انگیز بوده و مناسب  

آالت   از  آمده  بر  صدای  معنی  به  هم  را  موسیقی  باشد.  لعب  و  لهو  مجال  

 موسیقی تنها به موسیقی سازی محدود ساخته اند.

ابزار جديد موسیقی ¡ فق نیزبا ظهور  باره ماهیت غناء بحث   های متأخر   در 

اند دانسته  موسیقی  شامل  را  بايد وآن  کنندکه  توصیه می  معاصر  فقهای   .

مراعات آسانی در موضوع موسیقی و غناء در نظر باشد و دوری کردن از بر  

زيرا  انداختن جز  جنجال  وغناء  است¡و  زند  ازء  موسیقی  شده  مردم  گی 

 : پیشنهاد می کنند

 ناء و موسیقی نص صحیح صريح نیست.در تحريم غ •

 خداوند طیبات را در اسالم حرام نساخته است.  •

 مراعات صورت و شکل اسالم در نظر ديگران.  •

 واجب بودن بحث و نظر به موضوعیت دور از عاطفه.  •

 عدم مقارنه غناء به حرام.  •

عدم انکار در مسايل اجتهادی . •
136

 

 
136 .jun29,2018  www.mubasher.aljazeera.net/   

التشکیل التخیلی و الموسیقی فی شعر. يوسف عبدالقادر  عناية عبدالرحمن عبدالصمد¡  

الرشید¡ فنون الموسیقی والغناء . مال جلیل صادق الباخر نیقی ¡ حکم األغانی و الموسیقی 

اين مراجع را   PDFوفق الکتاب و السنة .محمد مصطفی محمد¡ األغانی و الموسیقی حالل.  

 در انترنیت مطالعه کرده میتوانید. 

http://www.mubasher.aljazeera.net/
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تفسیرات که در   آغاز  درمیدهندکه رأی به جواز موسیقی    ينومجتهد  علماء

از آيات شده   نفی و ثابت می کننعدم جواز وحرمت موسیقی  د که قرآن آنرا 

 کريم غناء و موسیقی ر ا حرام نساخته است. 

  به يف تعداد از احاديث صحیح فقهاء برای جواز موسیقی و غناء استنبا

غناء دو دختر جوان در بیت رسول اهلل   ¡ يکی از اين احاديث ¡ حديثمی کنند

عنها اهلل  رضی  عائشه  المؤمنین  أم  نزد  وسلم  علیه  اهلل  و    صلی  حضور  در 

اهلل رسول  وقت    موجوديت  در  عنه  اهلل  الصديق رضی  ابوبکر  است. حضرت 

¡  آنحضرت حضور دارنددون اينکه متوجه باشدداخل شدن به بیت رسول اهلل ب

در   شیطان  مزمار  گفت:  قهر  قول  به  از    . وسلم  علیه  اهلل  صلی  اهلل  نبی  منزل 

ل  وختر در سن جوانی بودند و اگر طفدهر  میشود که    و استنبا   ابوبکر معلوم

  ابوبکر سول اکرم صلی اهلل علیه وسلم  . رآمد¡ ابوبکر به غضب نمی می بودند

  وسعت بدانند که دردين ما دائره بسیار    انگفت بگذار تا يهودرا خطاب کرد و

است و محمد مبعوث شده به حنفیه سمحه . بزر و
137

 

که زنی را با يف  رضی اهلل عنها است  روايت از امام بخاری و أحمد از عايشه

ازجوان  رسول  ی  کرد.  عروسی  »  انصار  گفت:  وسلم  علیه  اهلل  صلی  يا  اهلل 

متن حديث   از  اللهوت.  يعجبهم  األنصار  فإن  لهو؟  من  معهم  کان  ما  عائشه! 

يگر  استنبا  می شودکه غناء درمحفل عروسی جواز دارد. ازجانب دمبارک  

 
¡ به اين مفهوم است که طرفین درگیر در    Non-repudiationغیر قابل انکار¡  عدم انکار:  

يف نزاع حقوقی¡ نتوانند صحت و اعتبار يف قرارداديا متنی که قبالس تهیه شده است را 

 انکار نمايند. 

. سمحه: آسان گرفتن ¡ تسامح ¡ شريعت سهل و سمحه ¡ به معنی ديگر دين آسان و مخالف    137

 به سختی. 
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لهو و    و  مختلف را مراعات میکند  اسالم عرف و رسم و رواج اقوام انصار 

 . لعب را در مراسم خوشی ¡ می خواستند

به هدف  عنه گفت: رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم  بريده األسلمی رضی اهلل 

يا رسول  محاربه خارج شد¡ در وقت خارج ش و گفت:  آمد  دن زن سیاه چهره 

صلی اهلل علیه وسلم اگر خداوند ترا سالم بر گرداند در نزدت با نواختن دف 

می خوانم¡ رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرمودند: اگر نذرکرده ای پ  بزن  

ابوبکر وعلی وعثمان   بودکه  زدن دف  و  آواز  زن مشغول   . بزن  را  يعنی دف 

به    ¡ زن سکوت کرد.¡ اما زمانیکه عمر داخل شدل شدنداخرضی اهلل عنهم  د 

و علی   اين معنی که زن سیاه درحضور رسول اهلل و حضرات ابوبکر و عثمان  

ادامه داد و زمانیکه عمر رضی اهلل عنه داخل شد  را  دف    آواز خواندو زدن  

 سکوت نمود. 

 :  حديث مبارک استنبا  می شود متناز 

حضور مردان ¡ زن طفل نبود ¡ و رسول اهلل صلی  جوازخواندن زن در   (1

 ابوبکر و عثمان و علی آواز او را استماع کردند. اهلل علیه وسلم با

 جواز غناء با استعمال آله موسیقی ¡دف .  (2

 جواز غناء در مناسبات خوشی و عودت مسافر بغیر از عید. (3

¡ و عدم عورت بودن  ومیبا مردان دراماکن عم   انسخن زدن زن زجوا (4

 از زن. آو
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تجلیل   (5 نذر  جواز  که  زنی   ¡ نصرت  و  پیروزی  بخاطر  مردان  با  زنان 

ر بود¡  نذر کرده  تا  داد  اجازه  برايش  اهلل  کند¡سول  وفاء  را   او  خود 

برای رسول اهلل محرم نبود.
138
  

 دلیل جواز استعمال آالت موسیقی
در مورداستعمال آالت موسیقی نظرات متفاوت واختالف زياد بین مدارس  

است. گروهی از علماء و فقهاء اسالم تا عصرحاضر موجود    اولفقهی از صدر

 غناء را با استفاده از آالت موسیقی جواز نمی دانند. 

: درکتاب اهلل و سنت  نقل می کند  الفاکهانی  از قول عالمه  الشوکانی  امام 

¡ نیست. و  نبوی حديث صحیح و صريح در تحريم المالهی) آالت موسیقی(  

عنی ابن حزم و امام محمد الغزالی فتوا میدهند.به همین م 
139

 

يا دف می   دايره  زدن  با  دو دختر جوان  که  اهلل عنها  در حديث عائشه رضی 

معنی.  خواندند ابوبکر  ومزمارازجانب حضرت  دف  موسیقی    ذکراسم  آالت 

  راتأيید نکردند¡ رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم قول ابوبکراد.آنزمان رامید

.اصطالح سنت¡سنت تقريری گفته میشودعدم تأيید در
140

قول  از جانب ديگر

 
  (¡ ابو 77/10( ¡ البیهقی )    4386( ¡ ابن حبان (  3691(¡ الترمذی ) 356-  353/5حمد)  ا.   138

  ( دکتور صالح صالح  3312داود   .  )   ¡ مراجعات  و  نظرات   ( الموسیقی  و  الغناء   ¡ الراشد 

. همچنان ديده شود: الجديع ¡ الموسیقی و الغناء فی میزان اإلسالم ¡ صفحات   7-6صفحات  

222-223 . 

 . 104¡ صفحه 8األوطار ¡ جلد نی¡ نیل . الشوکا 139

. سنت تقريری: آنچه از صحابه از قول و فعل صادر شده و رسول اهلل آنرا تأيید و يا در   140140

مورد آن سکوت کرده و يا آنرا نفی نکرده باشد. برای مزيد معلومات مراجعه شودبه: فضل  

- 150اوت( ¡صفحات  تمهیدی در فقه حنفی و جعفری )توافق و تفغنی مجددی ¡ مطالعه  

. همچنان ديده شود: فضل غنی مجددی ¡ مطالعه تمهیدی درسنت و حديث نبوی صلی  151

 . 23-22اهلل علیه وسلم ¡ صفحات 



 

145 

 

 مطالعه اسالیم در باب هنر و موسیقی  )جواز و عدم جواز( 

دارد. ابوبکررجحت  قول  به  نسبت  اهلل  سیاه    چنانهم رسول  زن  که  درحديث 

پوست درحضور رسول اکرم صلی اهلل علیه و سلم و حضرات ابوبکر ¡ عثمان  

واضح برای استعمال و   خواند¡ دلیل  ی رضی اهلل عنهم با زدن دف آوازو عل 

آله موسیقی در وقت آواز خوانی است و آنانکه استفاده از آالت   ازاستفاده  

 ندارند.  و حجت  د برای قول خود هیچ دلیلنموسیقی را رد میکن

النابلسی در إيضاح الدالالت می گويد: در مورد احاديث   عالمه عبدالغنی 

موسیقی که  معنی   اگربگوئیم  باين  موسیقی¡  تحريم  يعنی  است  که    حرام 

¡  است  هلل علیه وسلم فعل حرام را مرتکب شده و امر به آن دادهرسول اکر صلی ا

کر کندکفر کرده ¡ ثابت است که استعمال دف در حضور  اين طور ف  اگر کسی

¡ و غناء دو دخترجوان در منزل شان با دف ¡   رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم

زيبا  صدای  با  شعر  خواندن  شان¡  مسجد  در  احباش(   ( ها  حبشی  رقص 

نه می  درحضو   ¡ قبول است  قابل  اينجا غیر  لفظ تکفیر در  باين همه  رشان¡ 

 گوئیم و نه قبول داريم. 

سورۀ لقمان را به حرمت موسیقی تفسیر کرده   11و   10گروهی از فقهاء آيات 

البصری به مزامیر تفسیر    اند . مجاهد لهو را به طبله و آله موسیقی و الحسن

. کرده است
141
  

فقهاء  می گويند¡ اسالم موسیقی را مباح ساخته بشرطیکه دور از مظاهر 

فساد وانحالل اخالقی باشدودرحديث صحیح حرمت موسیقی قطعاس نیآمده  

است ¡ خوب آن حالل و زشت آن حرام است. 
142

 

 
 /islamqa.info/ar/answers/5000و الرقص /   –الغناء  –. حکم الموسیقی  141

142    . ¡ است  حفظ  ويب  اسالم  در   ¡ األحکام  قواعد  و  السماع  رسالة   ¡ عبدالسالم  بن  العز 

 ar.wikipedia.org/wiki/2017اإلسالم /   –فی  –/  الموسیقی  2017اگست 
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و دلیل از  استفاده  استعمال  به  وقشنگ  زيبا  های  ونغمه  موسیقی¡  آالت 

برآمده   آواز  برخاسته  اينکه  حريا  است  موسیقی  اگر  اازآالت  اما   ¡ نیست  م 

رود حرمت پیدا میکند.تفاده از آالت موسیقی بطرف حرام انسان با اس
143

 

   144در مورد جواز غناء و موسیقی  و تشیع سنتدیده گاه مذاهب أهل 

فق گاه  أهل  ديده  آن   سنت هاء  از  استفاده  و  موسیقی  آالت  مورد  در  تشیع    و 

آنانکه موسیقی و آالت موسیقی را   . متفاوت و در بسا موارد تناقض دارد 

و  بعت  که متا  یند و جواز نمی دهند نمی خواهند از دائره مذهبان حرمت مید

آالت    درموردعلماء  درافغانستان ازقديم الزمان  خارج شوند.میکنندپیروی  

واس فقها  آن  تفادهموسیقی  بعض  آراء  حنفی  یاز  جواز   مذهب  عدم  به  که 

نمی  بودندخارج  کرده  حکم  موسیقی  آالت  تجارت  و  واستفاده    استعمال 

که آالت موسیقی را شخصیت های وجود دارنددر نهضت طالبان نیز    شدند.

در مشکل  دهند.  نمی  تعد  اينجواز  و  علماء  از  بعض  که  ازاست  احزاب    اد 

علمی مبارزه ومخالفت راعلیه هنر موسیقی   ومناقشه  العهاسالمی بدون مط

 
 www.binaz.org.sa    /www.islamonline.netابن باز ¡حکم األغانی و الموسیقی / 

. صالح الهمدی ¡ مقامات الموسیقی العربیة / کتاب الموسیقی الکبیر¡ الفیلسوف ابی 143

  ¡ خشبه  عبدالملف  غطاس   : شرح  و  تحقیق   ¡ الفارابی  طرحان  بن  محمد  بن  محمد  نصر 

  .Error! Hyperlink reference not validمراجعه: دکتور محمود احمد الحنفی /  

Aljazeera.net/blogs/2018/6/16 
گانه ) جعفری¡حنفی¡مالکی¡شافعی¡ حنبلی ( به . برای مزيد معلومات ار مذاهب پنج  144

مراجعه شود. برای   1982کتاب : الفقه علی المذاهب الخمسة ت تألیف : محمد جواد مغنیة ¡ 

به : فضل غنی مجددی ¡ مطالعمطالعه فقه حنفی و جعفری مراجعه   ۀ تهمیدی در فقه  شود 

¡    2008ری) توافق و تفاوت ( ¡ مراجعه دکتور عبدالستار سیرت ¡ طبع امريکا حنفی و جعف

 اين کتاب چهار بار در امريکا و يکبار در افغانستان طبع شده است. 

http://www.binaz.org.sa/
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ی مذاهب  از آراء ونظريات فقها  در اين مسألهبراه انداخته اند و نمی خواهند

 استفاده کنند.  و نظريات علمای معاصر ديگر

  موسیقی تار دار   در بین مذاهب اسالمی¡ فقهای مذهب حنفی در مورد آالت

نیستند.  نظر دار موافق  تار  موسیقی  آالت  با  دارندو  داخل    شديدتر  در  اما 

که هیچ نوع مخالفت با آالت موسیقی ندارند. در اين  دمذهب فقهای هم هستن

آرا و  نظرات  آالت  قسمت  مورد  در  را  جعفری  ومذهب  سنت  أهل  مذاهب  ء 

.  می نمائیم  بررسیمطالعه و موسیقی 
145

 

 اول : مذهب حنفی
آن بغیراز دف و طبل    آالت موسیقی با تمام انواع  فی به تحريم  فقهاء مذهب حن

امام ابوحنیفه در عدم جواز آواز خوانی بسیار تأکید می نمود و  نظر داشتند.  

سخت گیر بود. او شنیدن موسیقی را معصیت می پنداشت.
146

 

مده: استماع آالت موسیقی مثل ضرب در کتاب االختیار لتعلیل المختار آ

ک)  باآالت  ومزمار  ه  میشود(  استفاده  نافع حرمزدن  حديث  وبه  دارد    ت 

 .شد  و ضعف آن ثابت قبالس بررسی . حديث نافع شود استنبا  می

 
. عبدالرحمان جزيری در کتاب الفقه علی المذاهب االربعة ¡ نظر مذاهب چهارگانه أهل    145

است . برای معلومات بیشتر باين مرجع   سنت را در باره غنا و موسیقی به تفصیل جمع کرده

 ¡ مراجعه فرمائید. 

از ديدگاه اسالم ¡ ترجمه  . شی     146 ¡ احکام موسیقی و سرود  بن عبدالعزيز حمدان  احمد 

هجری . اين کتاب در سايت   1437شمسی / ربیع األول    1394:عبدالرحیم ساالرزهی ¡ جدی  

تا آراء متشدد را جمع آوری کند تا کتابخانه عقیده موجود است. مؤلف کتاب کوشش کرده  

مط وقت  در  است.  حرام  موسیقی  که  نموده  ثابت  که  دقت درجه  بايد  بسیار  کتاب  اين  العه 

 . نمود
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زنان   بغیر از عرس ¡ و دف که    آيا در زدن دف  از امام ابو يوسف پرسیده شد:  

بدون فسق می زنند کراهیت می بینید؟ گفت نخیر. و اضافه  شان  برای اطفال  

صدای مزامیر وآالت موسیقی شنیده شد¡ بايد بدون    یدر منزل   نمود که اگر

ی دار يسمع فیها  ل اينکه نهی از منکر فرض است. ) ف اجازه داخل شد به دلی 

المنکر  النهی عن  اذنهم ألن  بغیر   ¡ ادخل علیهم  والمعازف  المزامیر  صوت 

الفرض(.فرض¡ و لو لم يجز الدخول بغیر إذن المتنع الناس عن اقامة هذا  
147
  

منع می   ويا دلیل دست داشته  ودلیل قوی  اشیاء رابدون حجت  بعض  فقهاء

ولیکن  کردند می ¡  خود  رأی  از  يافتند  نمی  آن  حرمت  برای  دلیل  زمانیکه 

در   خود  رأی  از  ثابت  دلیل  درعدم  نیز  ابويوسف  که  است  وثابت  گذشتند¡ 

رأی داد.آن  يعنی به مباح بودن و جواز  مسأله غناء و موسیقی گذشت. 
148 

رد»    نیفه دوم معروف است در »حاشیهت  امام ابن عابدين رحمه اهلل که بنام ابوح

نو  به خاطالمختارت می  لهو  آله  که  می گويم   « ندارد¡ يسد:  ر خودش حرمت 

. زدن يا استفاده از لهو يا  داردشنونده آن  وبلکه ارتبا  به هدف و قصد لهو  

شنیدن آن است و    اختالف    حالل بهآالت موسیقی يف بار حرمت  و بار ديگر  

امور به مقاصد آن است.
149
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ه که برای غديداو نوح ) زنان د   ءه دادن شئ از غناز ی گفت: جواز اجاسالسرخ

و مزامیر وطبل از لهو است¡ زيرا معصیت است  گريستن گردهم جمع شوند(

ه دادن به آن باطل است.زو اجا
150

 

حرام آن است که برالفاظ حرام مانند  ءغنافی گفته اند: فقهاء متأخر مذهب حن

مسلمانا از  بدگويی  شراب  توصیف  يا  معین  زن  آنها  توصیف  امثال  و  ن 

حرام نیست. مشتمل باشد در غیر آن
151

 

 دوم : مذهب مالکی 
در الموسوعة الفقهیة آمده : مالکی ها: آالت موسیقی که نکاح را آشکار می  

حلقه¡ استعمال آنها    مثل طبل و دايره بدون  د) اعالن از نکاح میباشد(ساز

ازآنها گفته اند: موسیقی تنها در مجل  نکاح جائزاست بعض    درموردتنها

اندموسیقی ديگرگفته  وبعضی  است  مباح  نکاح  درمجل     ولیمه 

به ولیمه  وهرمجل  سرور وشادی ديگر مباح است واختصاص    عقدعروسی

 . نکاح ندارد

لکی مختلف است¡ اما مشهورنزدشان حرمت  آراء دراين مسأله در مذهب ما 

زدن دست اجراء می شود   اکه ب   اما آالت¡ و  استآالت تار دار¡ آالت که با پف  

 مانند دف و طبل جواز دارد.

را حالل میداند.اب  او تمام آالت موسیقی  اين رأی مخالف است¡  با   ن عربی 

ت  1035/3آن » { دراحکام القر543ی}المالک العربی المعافریابوبکرابن  امام

 ¡ خوشحالی برای قلبها نزداکثر علماء است¡می گويد: غناء از لهو شادمانی
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دلیل برای نبوی    ت  در قرآن کريم و نه در سن     .در بین شان امام مالف بن أن 

درحديث صحیح دلیل برای مباح بودن آن موجود است¡ حرمت آن است ¡ و  

استقبال مسافر و عروسی ها ¡ و هر  مثل حديث عائشه و در روز های عید و  

حديث که در مورد تحريم آن روايت شده و يا هر آيۀ که در مورد آن تالوت شده 

 ¡ همه باطل و بی سند اند. 

العربی   شنیدن  1494/3در  ابن  يا  استماع  و    درمورد  موسیقی  آالت  آواز 

ن  دختران می گويد: جواز استماع آن برای مردان است ¡ و مردا   شنیدن آواز

می توانند غناء کنیز يا دختر جوانی که نزدشان کار میکند بشنوند.  
152

 

در    ¡مزمار در عروسی جواز دارد ¡ بشرطیکه  دف    در بین علماء اين مذهب  

باشدو در غیر عروسی حرام است. ن مقابل اجر 
153

 

 سوم : مذهب شافعی  
و غناء است¡ فقهای  آالت موسیقی  آراء متعدد در مورد  در مذهب شافعی 

است حرمت میدهندو اما    ت موسیقی که با پف کردن و تارمذهب شافعی آال 

ند. از امام شافعی نقل قول شده که او غناء  ان جواز مید  ف و طبل را درجنگد

را اصالس حرام نمیدانست و دلیل که برای قول شافعی می آورند¡ قول يون   

أهل   دانستن  مباح  از  اهلل  رحمه  شافعی  از  است:  عبداالعلی  در بن  مدينه 

پرسیدم¡ شافعی گفت: از هیچیف از علماء  حجاز نمی دانم که   استماع غناء

موسیقی را مکروه گفته باشندو يا کراهیت از شنیدن آن داشته باشند.
154
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ا شافعیابن  فقهاء  تمام  مخالف  مباح  لقیسرانی  را  موسیقی  آالت  تمام   ¡

است¡ رسول اکرم میداند¡القیسرانی می گويد: زدن دف و استماع آن سنت  

از   بغیر  دادند¡  آن  زدن  به  امر  و  کردند  استماع  را  علیه وسلم دف  اهلل  صلی 

جاهل هیچک  کراهیت به آن ) دف ( ندارد مگر اينکه جاهل به سنت باشد. 
155

 

¡ ابوحامدامام   روايات  است:  گفته  الدين  علوم  احیاء  در  شافعی(   ( غزالی 

زدن   دايره  و  رقص  غنا¡  بودن  برحالل  يا  داللت  فتنه  که  اين  به شر   دارد.... 

 .محظور دينی بر آن مترتب نباشد

درکتاب احیاء علوم الدين بحثی راتحت عنوان ) کتاب اداب السماع   غزالی

به ا از اشاره  باره و الوجد( مطرح کرده و پ   بزرگان سنت در  قوال مختلف 

در دن موسیقی و غنا( و نقل خواب و رويای بعضی از اهل سنت  یسماع: شن) 

تمجید) سماع( می گويد:معنای کسانی که می گويند: سماع حرام است اين  

از   اين چیزی است که  را عذاب می کند و  آن  تعالی مرتکب  است که خدای 

 طريق عقل و نقل نا شناخته است.

وقتی که در باره چیزی   است¡  زيرا شناخت شرعیات منحصر به نص و قیاس

نه قیاس    نه نصی وجود باطل می گردد و آن  داشته باشد و  قول به تحريم آن 

عمل جزمباحات خواهد بود و در باره )سماع ( نیز هیچ نصی و قیاسی داللت 

بر حرمت نمی کند. 
156

 

 
  19عثمان ¡ سیر اعالم النبالء ¡ تحقیق شعیب الناؤو  ¡ جلد  . شم  محمد بن احمد بن    155

 . 1990¡ طبع مؤسسه الرساله 371-361صفحات ¡ 

. از داليل الغزالی برای جواز موسیقی و غناء   431¡ صفحه    2. الموسوعة الففهیة جلد    156

 . 444-443¡ صفحات  2ديده شود: احیاء علوم الدين ¡ جلد 



 

152 

 

 مطالعه اسالیم در باب هنر و موسیقی  )جواز و عدم جواز( 

فقه امام الغزالی که در احیاء علوم الدين تجلی می کند¡ فقه آزاد از قیودات  

است¡بااينکه امام الغزالی شافعی مذهب بود¡اما درمورد موسیقی    مذهبی

و غناء بصفت يف مجتهد آزاد عمل می کرد¡ و به شريعت به دائره وسیع می  

دل ترين موقف در بین مواقف ديد. موقف الغزالی ازمباح بودن موسیقی باع

است وامام الغزالی ازوسم بودن شريعت اسالمی و صالحیت شريعت  فقهاء

ه جديد  در تمام زمانها و محیم ها نماينده گی می نمود. فقه الغزالی مطالع 

را می خواهد و میتوان گفت که فقه الغزالی در بسا موارد يف فقه مستقل  

 می باشد. 

 چهارم : مذهب حنبلی  

زمار¡ طبل¡ هیچ کدام از آالت موسیقی از قبیل: عود¡ م  در نزد فقهاء حنبلی  

اينها در مجل  ولیمه باشد  از  اينها حالل نیست ¡ اگر يکی  رباب و امثال 

ء زيبا نمودن صدا ارفتن به آن مجل  حالل نمی باشد¡ اما غناجابت دعوت و  

.دو ترنم ذاتاس حالل است .... و با آهنگ خواندن قرآن مکروه می باش
157

 

به   فقهاء اين مذهب آالت تار دار و پفی را تحريم می کنند ¡ و اما در آالت که  

است مثل دف در يف نظر حرمت و در نظر ديگر کراهیت . و دف را   دست    زدن

 برای مردان مباح می دانند. 

را  طبل  احمد  امام  و  دارد¡  حرمت  مذهب  اين  در  آن  امثال  و  تنبور  و  مزمار 

ندو زدن به قضیب ) از شاخه درخت( مکروه است بغیراز جنگ کراهیت می دا

 اگر همراه رقص و کف زدن باشد¡ در غیر آن کراهیت ندارد. 

 : حکم آن  زدن کار گرفته می شودلمغنی آمده که آالت موسیقی که با  در ا
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 محرم : زدن آالت تار دار¡ مزامیر ¡ تنبور ¡ رباب ¡ عود و امثال آنها. 

 مباح : دف.

به دف ¡ زيرا مخصوص زنان است و آنانکه شبیه زنان اند.مکروه: زدن مردان  
158
  

 پنجم : مذهب الظاهری 

ابن حزم الظاهری تمام آالت موسیقی را مباح میداند و دلیل او اين است که 

تمام احاديث روايت شده در مورد منع موسیقی موضوعی و ضعیف است.
159

 

وحدي است  مباح  غناء  گويد  می  موسیقی  مسأله  در  حزم  مالف  ابن  ابی  ث 

 می کند¡ ضعیف است.آن األشعری که داللت به حرمت 

 نتیجه نظريات مذاهب تسنن: 

نظر  اختالف  موسیقی  و  غناء  درحکم  تسنن  أهل  اشاره شدفقهای  قسمیکه 

دارند¡ برخی آن را مباح ¡ گروهی آن را حرام و دسته ای آن را مکروه می دانند. 

م در  تسنن  مذاهب  فقهای  دراجتهادات  موسیقی  البته  و  غناء  سأله 

ناديده گرفت. در عصر اول و دوم  نبايدشرايم سیاسی و اجتماعی وقت را 

موسیقی و غناء   اران در شنیدن  عباسی ¡ خلفاء و بزرگان دولت و سرمايه د

می  اس تکرار  زياد  منکرات  درآن  که  مجال   و  رقص  مجال   کردند¡  راف 

متأسفانه  کارگیرند.  شد¡سبب آن شدتا فقهاء درمنع موسیقی وغناء ازشدت  

موسیقی معاصر درمحافل عروسی ها و ديسکو و کنسرت ها ¡ همراه به لهو 

و لعب و پا کوبی و نوشیدن شراب يکجا شده است ¡ يکجا شدن موسیقی و  

 
. موفق الدين شم  الدين بنی قدامه ¡ المغنی و الشرح الکبیر علی متن المقنع فی فقه 158
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الل را  غناء با محرمات ثابت در دين جای شف نیست که موسیقی و غناء ح

.حرام می سازد
160

 

تسنن¡  علماء متأخر مذاهب  شان  وفقهاء  اجتهادات  و  مقارنه    نظرات  با    به 

متفاوت است وازمصلحت امت اسالمی نظريات فقهاء قرنهای اول اسالمی¡

استفاده  معاصر  علمای  واجتهادات  نظرات  از  تا  است  اسالمی  جامعه  و 

شود¡ در غیر آن جامعه اسالمی به طرف افرا  و تفريم رفته اصل دين صدمه  

  ند.می بی

ردخصوصاسدرموردغناء و موسیقی  درصدراسالم¡ علماء وفقهاء دراکثر موا

بودند دراين وآسانگیر  القرضاوی  دکتوريوسف  نمیگرفتند.  تشددکار  از 

سانی فتوا  اسالمی و متقدمین بیشتر به آاول  مورد می گويد: علمای صدر  

وا از عهد  متأخرين به تشدد رو آوردند¡ اگر خم بیانی فقه و فتمی دادند¡ اما  

صحابه و بعد از ايشان را مطالعه نمائیم به صورت واضح مثالها را در اين  

 موارد مالحظه می نمائیم.  

. و علت  اند  کرده  استنبا   ضعیف وموضوعی  به احاديث  علماء متأخر بیشتر

تش آوازخوانی  درفتوا  ددديگر  و  موسیقی  و ¡انحراف  فسق   ¡ است 

ی اصالح آن علماء فتوابه حرمت  فجوردرمجال  هنرموسیقی بیشترشدوبرا

وفجورراگرفته به    محیم   باشند.متأسفانه  دادندتاجلوفسق  هنرموسیقی 

فساد   تجارتیمباخالقی  مرض  مؤسسات  بازيچه  هنرمندان  گرديدو   تالء 

  ان بیشتر نسبت به هنرشزن     ان  شدند و سرمايه داران فاسد از جسم هنرمند

 
. از موسیقی معاصر و نواقص آن مراجعه شود: فقه الغناء والموسیقی ¡ نصوص معاصره   160

/   www.nosos.net   ¡و سیما راتب عدنان ابو رموز¡ حکم الموسیقی فی اإلسالم ¡ القدس

 . 2005فلسطین 

http://www.nosos.net/
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تا  موسیقی و غناء رأی دادند  استفاده کردند¡ لذا متأخرين بیشتر به حرمت

باشند گرفته  را  فساد  نشر  وقت  جلو  حال  لیکن  از ده  رسیآن  .  استفاده  با  تا 

اولی   و  اصیل  صدردر  منابع  فقهای  و  علماء  واجتهادات  اسالم   اول  دين 

وفقهاء معاصراين    .علماکرد  استفادههنرو  جوازوعدم جوازموسیقی  درحکم

بصور را  مقدس  درصفحاتوظیفه  اندکه  داده  انجام  علمی  نمونه  ت    بعدی 

 آنرا مطالعه می نمائیم.  های 

 رأی علمای معاصردرجواز موسیقی و غناء  
آراء و نظريات فقهاء و مدارس فقهی   و بررسی  علمای معاصر بعد از مطالعۀ

نظريات معتدل گذشته   و  آراء  به وقت وعصر  تربه  رسیده نصوص  و مناسب 

صر بسیاری از ¡ مطالعه آراء فقهای معانده ااسالمی را تفسیرات جديدنمود

نظريات  و آراء   ا حل و فصل می کند. در اين قسمتر  مشکالت جامعه معاصر

 بصورت بسیار فشرده ذکر می شود. فقهای معاصرعدۀ از 

درکتاب القرضاوی  و   دکتوريوسف  معاصرهت  فتاوی   «« مالمح  درکتاب 

استماع  لفن ت ¡ » فقه الغنا و الموسیقیت ¡المجتمع اإلسالمی ت¡» اإلسالم و ا

غناء و موسیقی را جواز می داند و اما شر  می گذارد که همراه با محرمات  

غناء و موسیقی متفق با  عالمه القرضاوی اضافه میکند  مانندشراب نباشد.

 اداب و تعلیمات اسالم باشد. 

غناء سیقی و غناء می دهد و می گويد  نصاری¡ حکم به جواز مو شی  فريداأل

و دلیل برای  ست که درشريعت از آن سکوت شدهو موسیقی از جمله مسائل ا

آالت موسیقی   اضافه میکند¡نیست. او   نبوی و سنتکريم  قرآن حرمت آن  در 

و   نیامد  آن  اما نص صريح و صحیح در تحريم  و  بود¡  از اسالم موجود  قبل 

شی   ديث المعازف ) آالت موسیقی ( که از آن برای تحريم استفاده میشودازح
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می گويدحديث ظنی داللت است ¡ و درباب فتن داخل است نه در باب  فريد  

تشريع.
161

 

که از طرف مجمع علمی مؤسسه اإلسالم  دکتور شی  سلمان عود  در فتوای  

نشر رسیده است هجری به    1428الیوم در قصیم ¡ عربستان سعودی ¡ سال  

اسالمی می گويد که   و موسیقی و آالت موسیقی و نشیدرد حکم غناء  در مو 

اين امور از موضوعات ثانوی است که بین علماء اختالف در مورد آن است و  

و اما نبايد در جمله   است که اختالف در مورد آن جواز دارد ی در جمله مسايل 

گردد. قلوب شود تا سبب تفرقه و اختالف اولويات آورده 
162

 

شی  محمدمتولی الشعراوی در تفسیرقول تعالی : » و من الناس من يشتری 

اهلل بغیر علم و يتخدها هزوا أولئف لهم عذاب  لهوالحديث لیضل عن سبیل 

و    : نص امرامان آيه خداوند نگفت غناء و( . می گويد: در اي6مهین ت ) لقمان:

غناء و موسیقی غريزه ها را به تشويق به فضیلت میکند که حالل است¡ و اگر  

باطل وحرام است. مثالس بیآورد  به  شور وهیجان  را  اگر زن زيبائی های خود   

نمايش بگذارد بغیر از موسیقی و غناء نیز حرام است. آنچه ما امروز می بینیم  

است   شامل حرکات و رقص و موسیقی زشت  و می شنويم که بنام غناء است¡

دارد حرمت  بدون شف  هر  و  ان   و  بهآنچه  شعور  و  سازد  دور  وقار  از    سانرا 

تهذيب را صدمه بزندحرام است. غناء صوت است¡ اگر صوت به طرف ديگر 

 حرکت کند و دستان وپاها را به حرکت آورد ¡ حرمت پیدا می کند.

 
. داللت به معنای راهنمايی و هدايت است ¡در اصطالح ¡ به حالتی در يف شیء گفته می   161

به شیء ديگر می گردد¡ شیء اول را » حالت و شیء دوم را » مدلولت می  شود که سبب علم 

 گويند. داللت اقسام مختلفی دارد از جمله داللت عقلی¡ داللت وضعی ¡ داللت طبعی .

. دکتور عوده ¡ خم وسم اسالمی را در عربستان سعودی رهبری میکرد¡ از طرف ابن    162

 سلمان زندانی و محکوم به اعدام شد.
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از مطلوب باز دارد ¡ حرام    راالشعراوی اضافه میکند ¡ هر وسیله که انسان  

دت اهلل شود حرمت دارد. او اضافه میکندکه در مانع واجب و عبا  است و اگر

افراح ¡ خوشی ها¡ درايام عید و مناسبات¡کارهای شاقه ¡ نشید¡ هر چیزی  

که غرض و هدف از آن پاک باشد مانع در آن نیست ) کل شئ يخرج انسان را از  

هرچیزی که انسانرا از وجايب و عبادات خارج وجايب و عبادات حرام است(. 

 ت. سازد حرام اس

ر اختالف در مسأله غناء می نويسد: حرمت غناء در  شی  المسیر بعد از ذک

 جسم و اسراف که بیشتر های قول فحش وبرانگیختن غرائز و نمايش زيبائی 

¡ در اين حاالت حرمت دارد. متأسفانه موسیقی و  است  وقت انسان رابگیرد

ابتذال و تخريب غنا معاصرهمین طوراست¡ بدون قیمت معنوی و هنری ¡  

اخالق جامعه. 
163
  

در فتوا¡ داراالفتاء مصرآمده: استماع موسیقی جواز دارد زيرا صوت است¡  

خوب آن خوب و زشت آن زشت است¡ حرمت زمانی است که موسیقی با چیز  

حرام يکجا شود مثل نظر انداختن به عورات ¡ و آنچه خداوند حرام کرده های  

ستماع موسیقی  اد مخدره و غیره و اگر امثل نوشیدن شراب و استعمال مو 

حرمت پیدا میکند. با منکرات يکجا شود
164 

می   سوالی  درجواب  درمصر  داراالفتاء  جنرال  سکرتیر  عبدالسمیع  استاد 

که درانسان حالت عدم توازن و حالت نفسانی  ندستراينده هاهگويد: بعض س

د¡ نیرسان محرمات م  يا انسان رابه عمل فحشات و  دن رابوجودمی آور  منفی

 اين نوع موسیقی در جملۀ محرمات است.  

 
163  .www.islmweb.net>fatwa 

 .comwww.elwatannews / 2019دسمبر  30شنبه .  داراالفتاء مصری ¡ دو 164
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اما نوع ديگر موسیقی قابل قبول است و برای نف  انسان محبوب و انسان 

را به سعادت و از مشکالت آرام می سازد . از اينجا قول نبی صلی اهلل علیه 

وسلم » ساعة و ساعة ت.
165

 

آمده است  یدر فتوا ا  ديگر  و  دارد استماع موسیقی  و  : جواز  آن  به  ستماع 

موسیقی    را انتخاب کند¡ و نبايدموسیقی و غناء خوب  امابشرطیکه انسان  

غناء خداون   و  ذکر  از  را  طرفانسان  به  را  انسان  يا  و  دارد¡  باز  فحشات   د 

  نت نبی کريم صلی اهلل علیه وسلم درکتاب اهلل عزوجل ¡ و نه در سنه  ¡  بکشاند

دارد.درمورداستعمال آالت موسیقی داراالفتاء می  حرمت  استماع موسیقی

گويد که ضرب به آالت موسیقی آواز است¡ خوب آن خوب و زشت آن زشت  

ی مشهور نیست و در حديث  است. در آيات قرآنی نهی صريح از آالت موسیق

 . ستین   قیبخاری  حرمت از جمیع آالت موسی

أن »  اصل فقهی  به  کامل  دعالمه محمدالغزالی درمباح بودن موسیقی اعتما

ت  اإلباحة  األشیاء  فی  کند  األصل  می  داردکه استنبا   برين  اواعتقاد   ¡

است نیآمده  صحیح  حديث  هیچ  مطالقاس  غناء  الغزالی  درحرمت  اضافه   ¡ 

در  الغزالی  میکند که غنا کالم است ¡ حسن  آن ¡ حسن و قبیح آن قبیح است.  

درسنت نبوی صلی اهلل  موسیقی مانند غناء است و    مورد موسیقی می گويد¡

دح و توصیف نمودند. و  علیه وسلم آمده که صوت ابی موسی األشعری را م

با قرآن غناء میکرد گفتند: » لقد أوتیت مزمارا  که األشعری  موسی    از شنیدن  

من مزامیر آل داودت ¡ اگر مزامر آله ای زشت می بود رسول اهلل اينطور نمی  

 
165  www.almasryalyoum.com   ساعة ¡ ساعه به اين معنی که يف ساعت در عبادت و /

 يف ساعت برای راحت . 

http://www.almasryalyoum.com/
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علیه   اهلل  اکرم صلی  مزمار  گفتند. رسول  و  استماع را  وسلم دف  بدون حرج 

 کردند¡ نمی دانم از کجا بعض موسیقی را حرام و منع از استماع آن می کنند.

نقل   الظاهری  ابن حزم  امام  از  در   میقول  الغزالی  کند که گفت: هیچ حديث 

: » نهی رسول اهلل صلی  ی  تحريم آالت موسیقی صحت ندارد¡ و حديث ديگر

¡ رسول اهلل  وتین ملعونین : صوت نائحه وصوت مغنیه ت  اهلل علیه و سلم عن ص

سرای  نوحه  صوت  کردند:  نهی  معلون  صوت  دو  از  وسلم  علیه  اهلل  صلی 

  امام   کهاين حديث سند ندارد. و حديث    الغزالی می گويدوصوت خواننده زن .  

بخاری از ابی مالف األشعری آورده در معلقات است و ابن حزم در موردآن  

د حديث مقطوع است¡ اتصال بین بخاری  صدقه بن خالدروايت  می گويد: سن

است¡ابن قطع  بخاری  کنندحديث  از  مقصد  گويدممکن  می  کل   حزم  اجزاء 

باشد معنی    حديث  محفل  اگرباين  اجماع    در  به  باشد  فسوق  و  غناء  و  خمر 

مسلمین حرام است. 
166

 

آالت   بیع   « باب  در  ت  السنة  فقه   « کتاب  مؤلف  سیدسابق  می  شی   الغناءت 

: غناء جواز دارد ¡ غناء مباح  و شنیدن آن حرمت ندارد¡ باين معنی که  نويسد

زيرا   دارد  آن منفعت است. همه  شرعاس فروش وخريد آالت موسیقی جواز  در 

غناءح برایانواع  زنانیکه  ودرضمن  است  می  الل  شان  خوانند¡    اطفال 

زحمت شانرا کمتر می سازد¡ غناء در  ناء  غکارگران در وقت کار برای اينکه  

خوشی و سرور جواز دارد. ی ¡ روز های عید و برای اظهارخوش
167 

 
مطالعه کتاب عالمه الغزالی بنام » السنة النبوية بین   .2019سپتمبر    22السابع ¡  . الیوم    166

 أهل الفقه .. وأهل الحديث ت در عصر حاضر برای محققین جوان واجب است.

 www.youm7.com>2018/12/30/   2018ديسمبر  30السابع ¡ األحد . الیوم  167
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الحسنی¡درکتابش  دکتورجعفرادري  نويسد:  الکتانی  هب درمذ  می 

غناء  صحابه   و  در مورد موسیقی  تابعین  نیآمده    اسصراحتو  چیزی  درحرمت 

موسیقی    وتعداداز صحابه موسیقی را استفاده و شنیده اند¡ و تحريم  است  

بدون صراحت بعد از عصر صحابه آمده است.و غناء 
168

 

حمدکريمه می گويد موسیقی حالل است و هیچک  به حرمت آن فتوا  اشی   

نداده است. آالت موسیقی مانند دف در عصر رسالت بود و دف آله موسیقی  

 آنزمان بود.

 الکملی می گويد¡ ابن حزم از آالت موسیقی دفاع می کند . شی  سعید

الحان   به  میتوان  کرد¡يا  تالوت  موسیقی  با  را  کريم  قرآن  است  ممکن  آيا 

 موسیقی قرآن کريم را تالوت کرد؟

أم    دکتورمحمدعماره الموسیقی¡حالل  و  الغناء   ( بنام  معروفش  درکتاب 

¡  ب لغت عربیايد از باحرام؟( می نويسد: قضیه حرمت غناء و موسیقی را ب

با محرمات و يا وسیله  قران کريم و سنت شريف بحث کرد.   سماع اگرهمراه 

رج  برای محرمات ونزديف شدن به محرمات باشد¡حرام است¡درغیر آن وخا

و شنیدن آن مباح موسیقی و غناء  مجل   از آنچه ذکر شد حضور داشتن در  

آن قبیح است اواضافه  یح  است. غناءکلمات والحان است¡خوب آن خوب وقب

يا  میکند و  ها  نغمه  با  موسیقی  آالت  سماع   ¡ است  مباحات  دائره  در  غناء 

اصوات جمیل را¡ ممکن نیست حرام گفت به دلیل اينکه صوت آله موسیقی  

 است. 

 
ت موسیقی . دکتور جعفر بن ادري  ¡ مواهب األرب المبرنة من الجرب فی السماع و آال  168

 .2-1صفحات  1¡ جلد 
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شی  مصطفی الزرقا می گويد: عبادات دراسالم عقالنی و فکری است¡ لذا  

اعجاز¡   باب  يم قائم بذات خود ازنمی تواند با موسیقی همراه باشد. قرآن کر

بالغت¡ حقايق علیا و حکمت و احکام ثابت می باشد¡ خلود قرآن کريم قائم  

 به الحان و نغمه ها نیست. 

 نظام عبادت در اسالم استوار به دو اساس است 

 متعلق به هدف از عبادت .  •

 طبیعت عبادت. •

ء شکلی و بی  اجرا که عبادت مراسم وود¡ ديده میشوداگر به دقت مالحظه ش

معنی نیست¡ عبادات دراسالم بطورکل شامل عنصر تفکر و عزيمت است به  

اسال در  عبادت  رکن  عزيمت  و  تفکر  ديگر  قبول  معنی  اسالم  لذا   . است  م 

قبول نداردتا شود¡وهمچنین  تالوت  موسیقی  با  کريم  قرآن  های  سوره 

عبادت  نداردکه عبادت با موسیقی باشد. دراين حالت تالوت با موسیقی و  

 به آن ¡ عبادت عقالنی و ذهنی را موردسؤال قرار میدهد. 

که   است  وغريزوی  نفسانی  شعور  مشاعريا  از  که  هنری  بین حساس  اسالم 

ارتبا  به عقل و تفکر ندارد¡ و بین عبادت که عمل فکری و عقلی است فرق 

می گذارد. 
169

 

میدهد موسیقی  به جواز شنیدن  فتوا  گويدکدکتورمجدی عاشور¡  ه  و می 

اگرموسیقی بامحفل نوشیدن    هیچ علت وسبب درتحريم موسیقی نیست¡اما

شراب و فواحش همراه باشد بايد از آن دوری کرد¡ بعض داکتران می گويند  

 شیندن موسیقی عصاب را آرام می کند.

 
 .1990. مصطفی الزرقا¡ فتاوی ¡ تقديم : دکتور يوسف القرضاوی ¡ دارالقلم ¡ دمشق 169
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 صحابه و تابعین که فتوا به جواز غناء داده اند: 

فتوا به جواز غناء داده اند که  مذاهب فقهی    انصحابی و تابعی و امام  150

 :عبارت اند از 

 هجری(.  45حسان بن ثابت )  .1

 هجری(.  45زيد بن ثابت )  .2

 هجری(.  43عمرو بن العاص )  .3

 هجری(.  60معاويه بن ابی سفیان )  .4

 هجری(.  68عبداهلل بن عمر بن الخطاب )  .5

 هجری(. 73عبداهلل بن الزبیر)  .6

 هجری(.  78القاضی شريح )  .7

 هجری(.  80عبداهلل بن جعفربن ابی طالب )  .8

 سعید بن المسیب .  .9

 عطاء بن ابی رباح .  .10

 الزهری .  .11

الشعبی .  .12
170 

 علماء که به مباح بودن موسیقی و غناء نظر داده اند:

 امام الشوکانی در» إبطال دعوی اإلجماع فی تحريم مطلق السماعت.  .1

 التت.امام عبدالغنی النابلسی » ايضاح الدالالت فی سماع األ .2

عبدالسالم  ا  سلطان .3 العزبن  وقواعد   »رسالةلعلماء  السماع 

 ت.األحکام

 ابن قتیبة » الرخصة فی السماعت. .4

 
 . دکتور يوسف القرضاوی ¡ فتاوی معاصره.  170
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 القیسرانی » السماعت.  .5

 ابن طاهر المقدسی » السماعت. .6

 الحافظ الذهبی » الرخصة فی الغناء و الطربت. .7

 ابو حامد الغزالی » إحیاء علوم الدينت. .8

 القلوبت.ابو طالب المکی » قوت  .9

 القاضی ابوبکر بن العربی المالکی » احکام القرآنت.  .10

 امام ابن حزم الظاهری » المحلی ت.  .11

دکتور يوسف القرضاوی.¡ محمد الغزالی¡ محمدالمرعشلی¡ شی    .12

الباری  عبداهلل  شی    ¡ التثققی  سالم  دکتور   ¡ الجديع  عبداهلل 

 الزمزمی ¡ شی  حسن العطار¡ محمود شلتوت ¡ علی الطنطاوی ¡ 

محمد رشید رضا. 
171 

 آالت موسیقی:  نظر فقهاء در مورد
متفاوت درکتب فقه در مورد آالت موسیقی ¡ داشتن واستعمال آن نظرات  

موضوع آالت موسیقی  مذاهب پنجگانه رسمی موجود است.    درو  اسالمی  

بارفقیه  رابرای عب  حنفی   اولین  بنام    درکتابشالنابلسی    دالغنیالشی  

نويسد:  إيضاح  » می  .النابلسی  گرفت  بحث  به  األالتت  سماع  فی  الدالالت 

ند  خاص  خصوصیت  شده)دف(  گفته  مباح  دراحاديث  آله  اردکه  دف   ¡

به  يث نبوی  احاداسم دف يا اشاره به دف درموسیقی است که صدا دارد¡ ذکر

 
. محمد المرعشلی ¡ الغناء و المعازف فی اإلعالم المعاصر.   عبداهلل الجديع ¡ الموسیقی   171

دکتور سالم الثقفی ¡ احکام الغناء و المعازف و انواع الترفیة     و الغناء فی میزان اإلسالم.

الهادف .  عبداهلل الباری الزمزی ¡ القول المنصف فی الغناء و المعازف . دکتورمحمد عمار   

 ¡ اإلسالم و الفنون الجمیلة. 
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بود¡     مردم  مورد استفاده  نزمان درجملۀ آالت موسیقیآ در  اين معنی استکه

 از ديگر آالت موسیقی ندارد.  اوتدف فرق و تف

منکرات  با  همراه  درصورتیکه  موسیقی¡  آالت  میکندکه  اضافه  النابلسی 

باشد و سبب    های شاقهکاربعداز  جسم   نباشد¡ وبرای آرامش عصاب وراحت

 مانع وجايب نشود مانع در آن نیست. 

  و   آالت موسیقی مانند آن در عروسی  فقهاء وعلماء اتفاق نظر دارندکه دف و  

مباح بودن آن موجود است.  عیدها مباح است و احاديث زياد برای
172 

از  قابل   سال   1400تذکراست که آالت موسیقی که امروز موجود است قبل 

ت موسیقی عبارت  سلم آال و  درزمان رسول اکرم صلی اهلل علیهنداشت .وجود

و    پیامبرگرامی وسائل موسیقی عصر خود را مباح دانستاز دف وطبل بود و

آن منع نفرمودند¡ اين خود دلیل واضح برای    دم را از استعمال و استفادهمر

آالت موسیقی معاصربوده میتواند وبايدگفت که آالت موسیقی    مباح بودن

با تمام اقسام و انواع آن مباح است و حرمت زمانی پیدا می شود که انسان از  

آن استفاده ای غیر اخالقی کند.
173

 

 مورد موسیقی و غناءفقه شیعه در دیدگاه 
مقصود فقهی شیعه معموال موسیقی با عنوان غنا بیان شده و  معاصر  درآثار

ه سازی. درکل غنا صدای موزون وخوش آهنگ  از غنا موسیقی آوازی است ن 

 و خواه از آالت موسیقی .  است که خواه از گلوی انسان در آيد 

 
¡    95¡ صفحه    4الدف ¡ جلد  . استماع لضرب    172 بن عبدالسالم ¡ شجر  المعارف  ¡ والعز 

- 104¡ و مصطفی الزرقا ¡ فتاوی ¡ صفحات    375فصل الغناء و الدف و سماع ذلف ¡ صفحه  

351 . 

 2016/6/29/  5208. الحوار المتمدن ¡ العدد:  173
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درگغن که  يافته  امتداد  صدای  يعنی  وموجا  بخورد  غلت  شود.  لو  طرب  ب 

طرب يعنی از خود رهیدگی و سبکی¡ خواه از سرشادی باشد و يا از سرغم.  

بسیاری از نغمه ها و نوحه ها و بسیاری از قرائت های قرآن هم غنا هستند . 

 فقهی را نمی شناسیم که از اين سنت ها نهی و پرهیز کرده باشد.

اد و باور دارند  حرمت آن اعتقفقهای شیعه درمورد موسیقی وغناء بیشتربه  

عموماس فقهای شیعه غنا را   شديدتراند.  در مسأله  فقهای تسنن  ارنه بهمق  و با

موسیقی    و  لهوی وغیر لهوی تقسیم می کنند  :حرام و موسیقی را به دو قسم

 لهوی را حرام می دانند.

موسیقی    در  و  غناء  مسأله  در  تشیع  است فقه  نوشته شده  زيادی  کتابهای 

از اهل بیت باشد استنبا   آن    انه راويک  نبوی  رآنی واحاديثواکثراسبه آيات ق

 .  میداند از اعمال شیطان را  فقه تشیع غناء در مجموع  شده  و

در معارف اسالمی آمده: اولین کسی که مرتکب غناء شد¡ شیطان بود. 
174

 

ابلی    ()وفات کردهمچنین روايتی از جعفر صادق آمده است: وقت آدم مرد

دراجتماع شرکت کردند و به نشانه   و قابیل با مر  اوخوشحال شدند¡ آن دو

کردندپ   استفاده  موسیقی(  لهو)  وسائل  و  تنبورها  آدم  مر   برای  شادی 

هرک  در روی زمین از اين وسائل لذت برد از پیروان آن می باشد. 
175

 

ريم غناء از آيه  : فقهای شیعه برای تح  ادله تحريم موسیقی و لهو از قرآن کريم

ششم سوره لقمان استنبا  میکنند. ) و از مردم هستندکسانی که می ستاند  

به  لغو را تا بوسیله آن گمراه کند مردم را از راه خدا و آن را  سخن بیهوده و 

 
 .238-231، صفحات  12. حرعاملی محمد بن حسن¡ وسائل الشیعه جلد  174

 ششم .. همان مرجع ¡ نقل از کلینی¡ محمد بن يعقوب ¡ از کتاب کافی جلد  175
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تمسخرگیرد¡ به درستی که برای اوعذابی خوارکننده }مهیا{ است(. عبداهلل 

 نی طبل.  بن عباس رضی اهلل عنه میگويد: لهويع 

علی بن ابی طالب در وصیتش به فرزندش محمد بن حنفیه می گويد: سپ   

به واجبی اختصاس داده¡ و به آن واجب تصريح    خداهر عضو ازاعضای تو را

کرده. چنانکه برگوش واجب کرده است که معاصی رانشنود و فرمود: » و إذا 

ت:وکسانی  ¡ وخدای عزوجل فرموده اس(55مروا بالغو مرواکرامات )قصص:

لغورابشنوندازک سخن  چون  دوریه  خدای    گزينند.پ   آن  که  چیزيست 

عزوجل آن را برگوش واجب ساخته و آن عمل گوش است.
176

 

همچنین در وسائل الشیعه از محمدنقل شده که گفته است: » شما را از بازی 

دف¡ ساز¡ نی ¡نرد¡ دايره ¡ طبل و تنبور برحذر می دارمت. همچنین از او نقل  

ه : » قرآن رابا لحنها و آوازهای عرب بخوانید و از لحنهای بدکاران و أهل شد

گناهان کبیره دوری کنید¡ زيرا که پ  از من مردمانی آيندکه قرآن را چون  

چنین  بچرخانند¡  درحنجره  مابی  رهبان  و  خوانی  نوحه  و  غناء  خوانندگی 

ازآنها خوشش  ازگلوگاه آنان نگذرد¡دلشان وارونه است¡ و دل هرکه    قرايتی

{.  آيد } هم وارونه است
177
  

که   زمانی  اند  کرده  روايت  مجلسی  و  طبرسی  همچون  محدثانی  همچنین 

ز می  دف  که  درحالی  النجار  بنی  طايفه  از  مدينه شدزنانی  وارد  ند دمحمد 

مقدم اوراگرامی داشتند.محمدازآن ها پرسید» شما مرا دوست می داريد؟ت  

و زمانی که تأيیدکردند سه بارگفتند: » به خدا من هم شما را دوست می دارم. 

 
 (498صفحه    10السالم جلد . تفسیر أهل بیت علیهم  176

از کتاب غناءموسیقی     177 : گزيده ای  به مراجع که در اين قسمت آمده مراجعه شود  . راچع 

/https://hawzah.net 
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درچند روايت از جعفر صادق چنین نقل شده است: » خانه غناء خانه ای است  

ب است و نه فرشته در آن مستجا  که نه از مر  ناگهانی در امان است و نه دعا

آن وارد می شوند. 
178

 

 ¡ روايات  در  همچنین  و  کريم  قرآن  آيات  فقهای معاصر شیعه می گوينددر 

نداريم ¡ در قرآن   کلمه موسیقی يا موزيف يامعادل آن از کلمات عربی سراغ 

حجت االسالم حسینی ژرفا می گويد نه تنها درقرآن کريم هیچ   .کريم که نیست

موسیقی ستايش می شود.   ¡بلکه درسه جاسیقی نیستموردمو نکوهشی در

 آنچه در قرآن نکوهش شده لهو¡ لغو و زور است. 

ودرروايات هم تاآنجا که بخاطر دارم سراغ ندارم  حجت اهلل حسینی می گويد

فقهای ما وقتی خواستند در باره حکم موسیقی دراسالم صحبت کنند مطلب  

ي از  اسالم  در  غناءت   « حکم  عنوان  تحت  آالت را  حکم  همچنین  و  طرف  ف 

می گويد: به طورکلی  واو اضافه می کند    موسیقی ازطرف ديگر مطرح کردند.

داشته  جريان  عهد  آن  در  آنچه  به  آمده  غنا  نکوهش  درمورد  که  رواياتی 

 منحصر است نه به ذات موسیقی .  

در کتابهای فقهی¡ يف جا بحث در باره غناء و در کنار آن بحث در باره آالت    

 آمده است. ذکر آن  هو ديده میشود.کلمه لهو در قرآن کريم در چند جال 

» وإذا راوا تجار  او لهو   11آيۀ    امامان شیعه باين باور اندکه از سوره جمعه

. و اين مردم ) سست ايمان( چون تجارتی يا لهو و  انقضوا الیها و ترکوک ت

ب  تنها  نماز  ببینند بدان شتابند و تو را در  آيه   گذارند.بازيچه ای  اين  از  اما 

استفاده کرد. حتی می  لهو  بودن  بودن موسیقی وحرام  برای حرام  نمی شود 

کهش اينست  صدد  در  آيه  که  ترک   ودگفت  را  پیغمبر  نماز  اينان  بگويدچرا 

 
 . همان مرجع . 178
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کردند و رفتند¡ همینطور که با استفاده از اين آيه نمی شود گفت که تجارت  

لمه » اللغوت آمده و بعضی از فقهاء »لغوت حرام است. در چند آيه ديگر از قرآن ک

از راهم بهمان » لهوت معنی کردند و در آن آيات هم از لغو نکوهش شده اما باز  

 حرام بودن لهو استفاده نمی شود. آن برای 

مجال  خوانندگی به عنوان نمف آش استفاده می شود يعنی خوانندگی و  

اين   ديگر بوده است¡ اصالس  ت کنندگان به گناهانکنوازندگی برای تشويق شر

اين معنا که در آن مجل  زنان بامردان شرکت نوع خوانندگی ونوازندگی به  

ی ¡ هرزگی¡ زنا ¡ فسق و فجور  می کردندومجال ¡ مجال  عیاش ¡ هوسران 

و ترانه هايی بوده تشويق کننده به اين کار¡ حرام است. بنابرين خالصه   بود

انی حرام نیست¡ هر نوازندگی حرام نیست  : که هر آوازه خو  مطلب چنین است

ان دريف ی و آن نوع از نوازندگی که شنونده يا حاضرن ¡ آن نوع از آوازه خوا

تقوی   قوانین پاکی و  به رعايت  آنها  اهتمام  و  به گناه می کشاند  را  مجل  

ضعیف می کند اراده آنها را برای گناه نکردن و به گناه آلوده نشدن سست می 

 را به شرکت درگناه تشويق میکند نوع موسیقی حرام است.کند  و آنها 

اما اگر آوازه خوانی يا حتی موسیقی هست که اين اثر را نداردحرام نیست. 
179

 

دارند بیشتراتکاء  روايات  اين  به  شیعه  فقهاء  موسیقی  وسايل  مورد   :در 

کسی خدمت امام معصوم آمد و گفت من وسايل موسیقی دارم و در مورد  

آنها کسب تکلیف کرد. امام فرمود مادامی که به عصیان نینجامد اشکالی  

 
Hyperlink Error !.  بررسی  کامل موسیقی از نظر اسالم ) دوران قبل و بعد از اسالم( ¡     179

reference not valid.       : مراجع فقه شیعه در مورد غناء و موسیقی /www.pasokh.org 

/       www.porseeman.com/    /comwww.mehrnews.     /www.fa.wikifeqh.ir    /

www.malayeru.ac.ir   /www.fa.wikishia.net    / 

 www.virascience.comغناء و موسیقی از ديگاه فقه امامیه /  

http://www.pasokh.org/
http://www.porseeman.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.fa.wikifeqh.ir/
http://www.malayeru.ac.ir/
http://www.fa.wikishia.net/
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نمی   وارد  آن  در  اشکالی  هیچ  و  است  حرمت  برعدم  نص  روايت  اين  ندارد. 

شود.
180

 

 ی مراجع شیعه درمورد موسیقی و غناء آمده : در فتوا

عکه    آنچه ديدگاه  باشداز  وطرب  لهو  با  قرين  موسیقی  با  رف  مناسب  که 

مجال  لهو و باطل است¡ اين نوع از موسیقی حرام است و فرقی ندارد بین  

بر  نظر عرفی مکلف  به  اين موضوع  موسیقی کالسیف و غیره و تشخیص 

 میگردد¡ و اگر موسیقی دارای شرايم نباشد فی النفسه اشکالی ندارد.

موسیق  تعريف  موسیقی  در  گويند:  می  شیعه  علماء  لهو  با  وقرين  مطرب  ی 

زحالت طبیعی  ا  ب قرين با لهو آن گونه از موسیقی است که نوعا انسان رارمط

که متناسب با مجال  لهو و   خارج میسازد وبه سبب داشتن محتوای خاصی

است.  عرف  موضوع  تشخیص  در  مرجع  و  است  موسیقی    معصیت  باب  در 

که : موسیقی از طرف وصول به پروردگار شمرده    عرفانی شیعه معتقد است

نمی شود ¡ و اين مهم از خالل موسیقی بدست نمیآيد. 
181

 

نظر   و  :  موقف  السیستانی  العظمی  اهلل  مرجع    یفتواآيه  السیستانی  علی 

 فقهی در فقه تشیعدر مورد موسیقی و غناء تازه ترين  نظر  اعلی دينی در نجف

دينی يف تعداد از پیروان مذهب جعفری میباشد¡ عالمه السیستانی مرجع  

 
. قرآن موسیقی را ستايش می کند/ موضع فقه شیعه نسبت به موسیقی /   180

www.mehrnews.com 
 efaf/   9.2012/  عفاف و حجاب ¡ فوريه  effat.ir  . استفتئات از مراجع شیعه / 181181

andhijab encyclopedia اهلل السیستانی مراجعه شود:  . از فتوا هايی آيت

,www.sotaliraq.com   وwww.sistani.org>arabic 

http://www.sotaliraq.com/


 

170 

 

 مطالعه اسالیم در باب هنر و موسیقی  )جواز و عدم جواز( 

نشر  به  کامالس  را  او  های  فتوا  السیسانی  دفتر  باشد.  می  نیز  افغانستان  در 

 سپرده که مختصراس در اينجا نقل میشود. 

برای احتیا  بیشتر ودور انديشی غناء زنان را در عروسی ها بايد ترک کرد. 

عروسی های یا  حتی درجواز ندارد شنیدن غناء درمجال  زنانه از باب احت

ازباب احتیا  الزم است ترک شنیدن غناء درشب عروسی و شنیدن غناء    شان

 توسم زنان. 

غناء حرام است ¡ و مانند آن قرأء ت مداحان أهل البیت ) علیهم السالم( که به  

 الحان غنائی می خوانند احتیاطاس جواز ندارد.

غناء در ظاهر کالم لهو الال شعر و  می گويد:  غناء  انی درتعريفتعالمه السیس

الحان معروف در نزد أهل لهو و لعب سروده می شود¡ و که بشکل  است   نثرالال  

آن حرام است مانندحرمت  به  اما استماع  عبرت در صدق عرفی میباشد¡ و 

 . از آن  عمل کرد و بدست آورد اجوره 

تمام آن حرام است   در مورد غناء بدون موسیقی ¡ السیستانی می گويد: غناء

و عبارت از کالم لهوی است که بواسطه الحان متعارف نزد أهل لهو و لعب  

سروده می شود¡ همچنان برای احتیا  کالم غیر لهوی که به اين نوع الحان 

باشدحرمت دارد. در مورد اينکه آيا غناء در عروسی ها جواز دارد¡ وآيا کف  

ر عروسی ها غیء در عروسی ها وغنا  السیستانی می گويد:  ؟زدن جائز است

و است  استثناء¡حرم  ديگر    بصورت  حرام  اشیاء  صورتیکه  در  زنان  غناء 

ودف   طبل  نباشدبه  مانندزدن  يکجا  مانع  آن  زدن  وکف  است  مباح 
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نیست. 
182

بخوانند¡و   آواز  ها  درعروسی  زنان  بايد  میگويدکه  السیستانی 

 استماع غناء  حتی در عروسی های شان . ارجواز ند

یستانی می گويد¡اين مسأله  وازخواندن زنان درشب ازدوج ¡عالمه السدر آ

 آن شف است و از باب احتیا  ترک آن الزم است.  در

که   غناء  و  موسیقی  اشیاء خاصتاس  و حرام  در مورد حالل  فقهی  رأی  خالصه 

 موضوع بحث است .

تا  و  فقهاء اسالمی  اول  ازعصر  جواز   جواز  درمورد  امروز  علماء  وعدم 

موسیقی و غناء اتفاق ندارند¡ هرطرف برای اثبات قضیه دالئل از کتاب اهلل  

و سنت نبوی صلی اهلل علیه و سلم می آورند. قابل ياد آوری است که در فقه  

: مدرسه تشدد و مدرسه قرن اول اسالمی دو مدرسه مهم میباشد  اسالمی از

آسان را عبداهلل آسان. مدرسه تشدد راعبداهلل بن عمررضی اهلل عنه ومدرسه  

د کند.  می  رهبری  عباس  »بن  بنام  تشدد  مدرسه  فقهی  ابن  شدائدراصطالح 

عمر ت ومدرسه آسان بنام » رخص ابن عباس ت ياد می شود. خلیفه عباسی از  

امام مالف دعوت کرد تا از شدائد ابن عمر و رخص ابن عباس فقه جديد را 

 و برای خلیفه فرستاد. تدوين کند. امام مالف کتاب » الموطأ ت را تألیف

تمام   به  آنرا  نسخه  يف  و  آويزان  کعبه  بدروازه  الموطأرا  تا  خواست  خلیفه 

وحکام وقضات راامرکنندتامطابق الموطأ قضايا  واليات اسالمی بفرستند  

ای   نکرد وگفت: صحابه  نظرخلیفه موافقت  با  امام مالف  نمايند.  را فیصله 

 
. عالمه السیسانی در مورد غناء و موسیقی تفصیالت مفصل آراءکرده است که در اين    182

فتوا   اصل  به  توانند  می  محققین   . است  مشکل  کار  آنها  همه  آوردن  عالمه تحقیق  های 

أسئلة   علی  يجیب  السیستانی   « العراق  صوت  فرمايند.  مراجعه  السیستانی 
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مختلف رفته اند و فقه رسول اهلل را به   رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به نقا 

مردم تعلیم داده اند و مردم آنرا پذيرفته اند¡ و نبايد مسلمانان را مجبور به  

 اطاعت و پیروی از يف مدرسه فقهی ساخت.

از اين حکايت باين نتیجه میرسیم که مسلمانان برای امور زندگی شان آزاد 

زندگی شان مطابقت داشته باشد  يف مدرسه فقهی که با شرايم  هر اند تا از 

 پیروی کنند. 

و دائره حالل و   موسیقی و غناء از صدر اول اسالمی تا امروز در ساحۀ عقائد

¡ ونبايد اجازه داد تا دراين ساحات بحث شود¡و موضوع  حرام بحث نمیشود

به کفر و ايمان و حالل و حرام برسد. داليل گروه های که موسیقی را حرمت می  

آراء با داليل قويتر و مستند  امعه اسالمی حضور دارند¡ ا هنوز در جدادند و ت

وثابت شدکه داليل جواز موسیقی و غناء البته با   گرديد¡رد  و نظريات شان

 شرايم مباح است. 

وح حالل  قضیه   ¡ دراسالم  مسأله  وخطرناکترين  وبه  مهمترين  است  رام 

د¡ نسازگر راحالل  به مذاج خود يف شئ را حرام و شئ دي  منظوراينکه انسان

قرآن کريم و سنت نبوی شريف قضیه حالل و حرام ساختن را به اراده و اختیار  

 انسان نگذاشتند و به نص صريح و ثابت حرام را معرفی نمودند.

أو   الکريم  القرآن  يرد نص فی  لم  ما  اإلباحة  » األصل فی األشیاء   ¡ در اسالم 

ذلفت اشیاء که منفرد آن شئ است  األحاديث النبويه الصحیحه يثبت عک   

نکره میباشد يعنی شامل تمام اشیاء می شود¡ مباح است يعنی حالل است 

اح و  کريم  قرآن  در  صريح  نص  اينکه  غیرمگر  نبوی صحیح  آن اديث  عک  

 باشد.
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که غذاء مطابق  است  باين معنی  » حاللت  کلمۀ  در مورد غذاء   ¡ مثال  بطور 

ثابت نیست¡    درحرمت آن نصها  اوغذاءشريعت اسالمی باشدواکثرنوشابه ه

مگر در مورد خون ¡ گوشت خوک و حیوان مرده که در قرآن کريم نص ثابت و  

 احاديث صحیح آمده. 

( توسعه يافته و از دائره غذاء   Halal Industryدر اين اواخر صناعت حالل )

و نوشابه ها بیرون شده شامل وسائل تزين ¡ دواء و ادوات طبی و عالمات  

در    جارتی گرديده است و غیر مسلمانان نیز کوشش دارند تا از مواد حالل  ت

انگلستان  درپوهنتون    استفاده کنند.مطالعات وتحقیقات علمی که  خوراکه

برياست دکتور ستیفن ويلکنز ¡ درکانادا برياست دکتور فرشید شم  ¡ در  

دهدکه پوهنتون غالم اسحاق خان در پاکستان و غیره انجام يافته نشان می

که  است  رسیده  نتیجه  باين  مطالعات  میباشد.  غذاء  پاکترين  حالل  غذاء 

ارشادات دراسالم به مفهوم حالل برای صحت وحفاظت حیات وحمايت نسل  

های بعدی بسیار با أهمیت است .
183

 

اسالمی    غذاء ذبح  دهد¡  می  را  پاک  غذاء  معنی  اسالمی  شريعت  در  حالل 

را کامال پاک می سازد قیاس    .  حیوان  از موضوع غذاء میتوان  استفاده  با 

يکجا   حرام  اشیاء  با  بشرطیکه  است  اصل حالل  در  غناء  و  موسیقی  کردکه 

نشود¡ دراين حالت حرمت بخاطر موسیقی وغناء نیست بلکه حرمت به سبب  

مورد جواز و عدم جواز غناء و  در  در مسأله موسیقی و  اشیاء محرم میباشد.

 گفت: میتوان بصورت خالصه موسیقی

و سنت  .1 اهلل  درکتاب  و موسیقی نص صحیح صريح  غناء  تحريم  در 

به عدم جواز  نبوی صلی اهلل علیه وسلم نیست ¡ احاديث که داللت 
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و   حرام  مسأله  در  علماء  و  است  غیر صحیح  و  غیر صريح  میکند¡ 

 حالل از اين نوع احاديث استفاده نمی کنند.

 نساخته است.خداوند متعال طیبات را برای مسلمانان حرام  .2

 مراعات صورت و شکل اسالم در نظر ديگران .  .3

دور .4 و  موضوعیت  به  تا  است  و   از  واجب  غناء  مسأله  در  عاطفه 

 موسیقی بحث کرد.

مراعات آسانی در مسأله موسیقی و غناء و عدم برانداختن جنجال  .5

شده  مردم  زندگی  از  جزء  وغناء  موسیقی  که  ¡ خصوصاس  جامعه  در 

نیست امکان  و  شمر  است¡  از  را  میتوان دم  اما  کرد¡  منع  آن  نیدن 

را  و موقف  جامعه  اسالم  آشنا   به حقايق  غناء  و  از موسیقی  اسالم 

داد    و همچنین  ساخت تعلیم  را  هنرمندان  و  در  تا  میتوان  موسیقی 

از  و     هدانسترا    اصول اسالم را مراعات و فرق بین حالل و حرام  غناء  

ک  دوری  شد  .ردحرام  ¡طیباگفته  اسالم  حرام  که  مردم  برای  را  ت 

نساخت ¡ اما برای حالل ضوابم و مقررات وضع نمود¡ که در مورد  

موسیقی وغناء می توان ضوابم و مقررات را بطورخالصه اين طور  

 معرفی کرد:

 ضوابم و قیودات در مسأله سماع غناء و موسیقی: 

 سالمت مضمون غناء از مخالفت با شريعت.  .1

 . غرائز شنونده  انگیختن سالمت طريقه اداء و دوری از بر .2

 عدم يکجا نمودن موسیقی و غناء با اشیاء حرام .  .3

عدم اسراف درشنیدن موسیقی وعدم توجه به امور اجتماعی ديگر   .4

و مسائل علمی و تعلیمی. 
184 
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در کتب فقه اسالمی برای مباح بودن موسیقی و غناء حدود و مقررات ذيل  

 ذکر شده است: 

 مخالف آداب و تعلیمات اسالمی نباشد.موضوع و مضمون غناء  .1

 اداء و طريقت غناء از تحريف شهوت دور باشد.  .2

عدم کثرت و زيادت موسیقی و غناء تا وقت کامل مردم را نگیرد و  .3

 نشود.و واجبات موسیقی و غناء مانع ذکر اهلل و اداء فرائض 

عدم محرمات ديگر مانند خمر و قمار در مجل  موسیقی و غناء. .4
185 

برای حمايت    موسیقی .5 و استعمار و  حکام ظالم و مستبداز  و غناء 

 نباشد.  اشغال خارجی

 اشعار برای تشويق فسق و فجور نباشد.  .6

جسم شان را    های  هنرمندان زن نبايد در وقت آواز و سرود ¡ زيبائی .7

 به نمايش بگذارند. 

موسیقی و غناء به هدف رقصاندن اطفال خورد سال بنام بچه بازی  .8

 نباشد.

ی هر موسیقی و غناء چه شرقی و يا غربی و غیره با ويژگی های زير  بطور کل 

 حرام است :

 موسیقی مبتذل و تحريف کننده جنسی.  .9

 موسیقی مجال  رقص و گناه. .10

 موسیقی مجال  عیش و نوش. .11

 موسیقی موجب فساد.  .12

 موسیقی با محتوای اشعار باطل.  .13

 
. سماع الغناء األجنبی المجرد عن الموسیقی .. حرمة أم اباحة؟ /  185

www.islamweb.net,30/12/2013. 
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مطالبی  روشنی  گفت  در  توان  می  شد¡  کار  آن  روی  بحث  دراين  اگر  که   :

بخواهیم اسالم را مخالف هنر به معنای عام بدانیم¡ يف ظلم فاحش به اسالم  

است.   هنری  بعد  آن¡  اعجاز  ابعاد  از  يکی  که  است  دينی  تنها  اسالم   . است 

شکل گیری آثارهنری شگفت انگیزکه اعجاب هنرشناسان دنیا را برانگیخته 

د گواه آن است  ¡ توسم فلیسوفان و فقهیان ومتکلمان برجسته اسالمی خو 

به حرمت و  که اسالم هنر ستیز وهنرسوز نبوده است. فقهاء وعلماء که فتوا 

جامعه   اخالق  حمايت  شان  هدف  اند¡  داده  وغناء  موسیقی  جواز  در عدم 

بود¡ وازحرمت خواستند تا جامعه را که مشغول  عصری که زندگی داشتند

 لهو و لعب شده بود براه راست هدايت کنند.  

تندکه درجوامع اسالمی  گانه دراسالم¡تنها مذاهبی نیسرسمی پنجمذاهب 

داشتند بودرسمیت  اسالم  بیشماردرجهان  آنها  ¡مذاهب  از  مسلمانان  ندکه 

پیروی میکر به  ددرعبادات ومعامالت شان  نظر  اسالمی  بعض مذاهب  ند. 

عدم توجه پیروانشان آهسته¡آهسته ازصحنه خارج شدند¡ومذاهب پنجگانه  

ی ¡ شافعی¡ حنبلی و جعفری( به قوت خود باقی ماند. در مورد  ) حنفی¡ مالک 

دارد.  نواقص زياد  نظراندکه  باين  افغانستان  مذهب جعفری¡ سنی مذهبان 

مذهب  بین  و  عراق  و  درايران  سیاسی  نظام  بین  بايد  که  بگوئیم  میخواهم 

در مجامع علمی جهان اسالم مذهب  جعفری بايد تفاوت و فرق را قايل شد.

 میت دارد.جعفری رس

آن بحث می شود اين استکه:  سؤال مهم که همیشه درجامعه اسالمی درمورد

مذ به  آيا  باشد؟  معاصرجامعه  مشکالت  میتواندحل  واحداسالمی  هب 

اجتماعیعب تغییرات  با  آيا  ديگر  بین  ارت  روابم  و  سیاسی  اقتصادی¡   ¡

المللی يف مذهب میتواندجوابگوباشدومشکالت مسلمانان راحل وفصل  

 اگر میتواند کدام مذهب در بین مذاهب اسالمی است؟ کند؟
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آيا در نتیجه تغییرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و روابم بین المللی  

 مسلمانان به فقه جديد و مذهب فقهی معاصر ضرورت ندارند؟ 

بزر  درتخصصات مختلف اسالمی باين عقیده    معاصرودانشمندان  فقهای

اسالمی به فقه جديد ضرورت دارد¡ به دلیل اينکه يف  و باوراند که جامعه  

اما  ت معاصر مسلمانان شده نمیتواند¡مذهب به تنهائی قادر به حل مشکال

جمع   درمجموع  اسالمی  مشکالت  مذاهب  معاصرمیتواند  اجتهادات 

 مسلمانان را حل کند.

مشکل اول مسلمانان ¡ مشکل فکری   دکتور يوسف القرضاوی می نويسد:

و عدم فهم و ادراک به آنچه مهم  در فهم اکثر مسلمانان از اسالم ¡ است¡ خلل 

داريم  است زندگی  آن  در  که  معاصر  ای  جامعه  از  صحیح  فهم  عدم    و 

و میباشد.همچنان   معاصر  حاالت  معرفت  به  مسلمانان  عجزوناتوانی 

. القرضاوی   مشکل ديگراست  تغییرات که در جامعه اسالمی رخ داده است

حقیقت ما ضرورت و حاجت به فقه جديد داريم ¡ مقصد و اضافه میکند در  

در جديد  فقه  از  وضوء  هدف  احکام  مثل  شرعی  احکام  نجاست¡ معرفت   ¡

¡ بلکه هدف و مقصد از فقه جديدفهم از جامعه  طالق نیستاحکام ازدواج و

جديد و معاصر میباشد.
186

 

تغیی روشنی  در  و  بودند  جامعه  تغییرات  متوجه  اسالم  از صدر  رات فقهاء 

جامعه و ضرورت های جديد¡ فقه و مذهب را تجديد کردند. بطور مثال امام  

شافعی فقه را نخست درعراق تدوين نمود¡ و زمانیکه به مصر رفت مالحظه  

کرد که ضرورت های مردم مصر غیر از ضرورت ها و احتیاجات مردم جزيره 

 
- 25. دکتور يوسف القرضاوی ¡أولیات الحرکة اإلسالمیة فی المرحلة القادمة ¡ صفحات  186

27. 
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  اسالمی  العرب و عراق است لذا فقه و مذهب خود را تجديد کرد. در تاري

قديم و فقه شافعی  شافعی دارای دو مذهب و دو فقه است¡ فقه شافعی در  

ی میتود علمی و اکادمی بزر  را به میراث گذاشت که در   جديد. امام شافع

 جهان امروز بیشتر قابل استفاده میباشد.

امام مالف به امر خلیفه عباسی بین فقه عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن عباس  

بوجود آورد و به فقه جديد بنام مذهب و فقه مالکی بیرون شد¡ اما    توافق را

تا مذهب نداد  فقه  اجازه  فقه  او¡ مذهب  و  تا   و  باشد  اسالمی  دولت  رسمی 

مردم مجبورومکلف به يف مذهب وفقه نباشند وآزادی های فکری و اجتهاد  

 بسته نشود.  

اسالمی¡ کشورهای  قوانین  تدوين  دانان  در  حقوق  و  مذهب    تمام  ازعلماء 

درعصراعلیحضرت که  اسالمی استفاده نمودند و حتی قوانین افغانستان  

شاه   ظاهر  تدوين شدهمحمد  اسالمی  بود  ¡  معتبر  مذاهب  آن   از  تدوين    در 

در قسمت  استفاده شده احناف  که شوهرش    بود. علما  انتظار خانمی  مدت 

نمود  گرديدهمفقود از چهبه مذهب مالکی فتوا صادر  ار سال ند که عبارت 

هجری( که از   353است . عالمه شامی متقی نقل نموده که »قهستانیت ) تولد  

علمای شهیر مذهب بشمار میرود اين فتوا را صادر و مرور چهار سال  جمله  

را از زمان مفقود شدن شوهر برای تفريق خانم او کافی دانسته است. در قانون 

مال  مذهب  اساس  به  سال  افغانستان يف  تفريق  احوال شخصی  برای   ¡ کی 

 قبول شده بود. 

ا ها  نواسه  برای   ¡ قانون جديد اسالمی   ¡ ز میراث پدر کالن حق  در میراث 

¡ در حالیکه درمذهب حنفی    قائل شد¡ و قانون بنام » الوصیة الشرعیةت است

به هدف حمايت خانواده ها در قانون  اين حق نبود. در مسأله شیرخوارگی ¡ 

اسالمی آمده که طفل بايد پنج بارشیر خورده  افغانستان وسائر کشور های  
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شفباشد. طالق   ¡ طالق  گرفته  در  طالق  يف  طالق  سه  و  شد¡  لغو  وی 

شاهد در طالق  دودرطالق شاهد نبود¡ اما از مذهب جعفری گرفته شد وشد.

 ثابت شد.

در تقسیم میراث نیز تغییرآمد¡ اگر زن با شوهرکار میکند¡ درسرمايه شوهر  

قت وفات شوهر اوالس سرمايه نصف می شود و نصف برای شريف است ¡ در و

شوهر میراث می    حق  شوهر و نصف ديگر به زن داده میشود¡ و زن از نصف

 برد. 

از مذاهب اسالمی استفاده ¡بدين ترتیب تمام قوانین درکشور های اسالمی

کردندو استفاده از تمام مذاهب اسالمی معنی آن عدم صالحیت يف مذهب 

 برای حل مشکالت جامعه اسالمی میباشد. در عصر حاضر

بعد از مهاجرت مسلمانان به غرب عیسوی¡ مسلمانان اقلیت اسالمی را در 

بنام» فقه   برای رفع مشکالت شان فقهاء فقه جديد را  غرب تشکیل دادند¡ 

اقتصادی¡  مسائل  شامل  که  نمودند  تدوين  غربت  در  اسالمی  های  اقلیت 

 زاب غیر اسالمی است. قانون خانواده و اشتراک در اح

مراکز  و  شدند  امر  اين  علماءمتوجه   ¡ است  مؤسسات  عصر  حاضر¡  عصر 

تحقیقات وداراالفتاء ها تأسی  شد¡ مثل اتحاد بین المللی علمای اسالم¡  

اال  المجل   ازهر¡  درپوهنتون  بحوث  لالمرکز  در  وربی  البحوث  و  فتاء 

همکاری  درامريکا¡در  ¡داراالفتاءاروپا تحقیقات اسالمی.سازمان  مراکز 

اسالمی و فتوا از داکتران نیز تأسی  شد¡ و علماء در مسائل ساين  و طبی 

قبل از اصدار فتوا اخذ    ا نظر متخصصین را در اين رشته هامکلف شدند ت

 کنند. 
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هر  است¡  ضرورت  تحقیقاتی  مؤسسات  تأسی   جديد¡  فقه  تدوين  برای 

مکلف به پیروی از آن   شخص نمی تواندفقه جديد را تدوين نمايد و مردم را

کند. تأسی  و تدوين فقه جديد جهد علمی زياد را می خواهد. برای رسیدن  

وظیفه  داکتری  و  ماستری  مرحله  شاگردان  برای  پوهنتونها   ¡ هدف  اين  به 

فقه معاصر  آوردن دپلوم عالی در موضوعات فقهی و  بدست  برای  تا  دهند 

و  تحقیقات کنند و تحقیقات جديد در مجموع میتوا ند بحث علمی جديد 

و  شرايم محیم  بايد  فقه جديد  تدوين  باشد.  معاصر  فقه  برای  مواد خوب 

 احتیاجات هر جامعه را بصورت مستقل مد نظر داشته باشد.

به   ها  فرمان  بدل  در  قوانین  تدوين  در  نظام جديددرافغانستان¡  است  امید 

ین اسالمی  مؤسسات تحقیقی و داراالفتاءهامراجعه نمايد و در تدوين قوان 

به  مستقالنه عمل نکندزيرا مشکالت را بیشتر می سازد. قوانین اسالمی 

ثابت   قوانین  نمیشود.  به مزاج يف حزب اسالمی ساخته  يا  مزاج شخص و 

قابل    ¡ را می سازد  قوانین اسالمی  ده فیصد  از  اسالمی که مساحت کمتر 

رورت های تغییر نیست اما نود فیصد قوانین ديگر نظر به شرايم عصر و ض

جامعه قابل اجتهاد و تغییر میباشد.
187

 

 افغانی بین جواز و عدم جواز  غناء و موسیقی
تحقیقی   و  علمی  بحث  وخارجی  داخلی  محققین  را  افغانستان¡  موسیقی 

نکرده اند. در سايت بی بی سی آمده: به گونه مثال¡ هیچ اثر تحقیقی مستقل  

 
معاصر    187 ازدواج در فکر   ¡ : فضل غنی مجددی  به  بیشتر مراجعه شود  برای معلومات   .

اسالمی ¡ طبع امريکا و هرات . فضل غنی مجددی ¡ روش فکر معاصر اسالمی ¡ طبع امريکا 

فضل غنی مجددی ¡ مطالعه تمهیدی در فقه حنفی و جعفری) توافق و تفاوت( طبع امريکا . 

کابل. ¡ فضل غنی    و  امريکا  ¡ طبع  اقلیت های اسالمی در غرب  ¡فقه  فضل غنی مجددی 

 مجددی ¡استفاده از بیمه در غرب .      
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که ژانر های موسیقی افغانی را برابر با اصول مکتبی اين علم تدوين و جمع  

بندی نموده¡ حدود و ثغور هر کدام را تعین و ويژگی های موسیقايی آنها را  

تان را فراتر شکافته و بر شمرده باشد¡ حوزه های مستقل موسیقی در افغانس

از يف برشماری ناقص مورد کاوش قرار داده باشد¡ و يا در سبف شناسی 

موسیقی افغانی و اکاوی علمی نموده باشد¡ يا وجود ندارد ويا که من اقبال 

دسترسی به آن را نداشته ام. 
188

 

اجتماعی و هنری از   ساحات    اسالمی¡درتماماکثرکشورهايی  افغانستان و 

ء نیز از اين ساحه  ¡ هنر موسیقی و غنا  ه استغییر نمودت  طرف  يف قرن باين  

. بعد از انقالب تکنالوجی و سرعت اتصال و نقل فرهنگ از  است  ه  دور نماند

هنر شرقی ی نمود.يف منطقه به مناطق ديگر جهان ¡ هنر نیز تفاوت های زياد

 .  ه استرفت تحت تأثیر مستقیم هنرغربی 

کامالس  قرنهای اول اسالمی  مقارنه با آالت موسیقی    آالت موسیقی معاصر با

متفاوت است . تغییراتی که در ساحۀ موسیقی و هنر و غناء درکشور هايی  

هنر دانشمندان  از  آمده  پیش  اسالمی  از   وشرق  همچنان  و  غناء  و  موسیقی 

علماء و فقهاء می خواهد تا در موضوع هنر تجديد نظر نمايند و حل وسم را  

 شنهاد کنند. به جامعه پی

¡جلوهنرو نمايش هنر ها را گرفت¡ نظام سیاسی در عصرحاضر ممکن نیست

وهنر موسیقی  منع  نمیوقادربه  وسايل ¡ تواندغناءشده  به  مردم 

هنر و موسیقی استفاده نمايند. ومیتوانند مستقیماسازبیشتردسترسی دارند

ببینند    قیودات سبب می شود تا مردم بدون در نظر داشت حالل و حرام به هنر 

درجه   يا  تدرج  به  دراسالم  اصالحات  نکنند.  را  زشت  و  بین خوب  تفاوت  و 
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ارتبا  دارد ¡ فقه تدرج در اصالح هنر در افغانستان مراعات نمیشود  بندی  

 نظر ندارند. تدرج را درجامعه  فقه و اکثر علماء افغانستان در اصالح 

جامعه به تدوين قوانین و اصدار فرامین اصالح نمی شود¡ در اکثر اوقات  

قانون رنگ باالی کاغذ میباشد.جامعه به تربیه خصوصاس تربیه ايمانی اصالح 

مؤسسات تعلیمی   برد¡ال تادرجه ايمان مردم رابامی شود.وظیفه دولت است 

ي  صدر اسالم  د. درتارنبا مسئولیت را در نظام اسالمی میداشته باش  وظیفه

می  دخترش  برای  مادری  مثال  بطور   ¡ داريم  ايمانی  تربیه  از  مثال  و  نمونه 

 ( بیشتر شود¡ عمر  آن  تا وزن  با آب مخلو  کن  را  بن  گويد شیر  خلیفه عمر 

ببیند و مجازات کند¡ دختر به مادر می گويد¡ بلی عمر    الخطاب( ¡ نیست تا

های سیاسی افغانستان    امنیست و لیکن رب عمر موجود است.  متأسفانه نظ

بودندو نظام تحت حمايت امريکا کوشش داشت تا  متوجه تربیه ايمانی ملت ن 

ب  را  ملت  کندو  استفاده  آزادی  و  ديموکراسی  بنام  هنر  غرب  ه  از  همکاری 

نظام جديد تصور وخیال میکندکه   )امارت اسالمی(بسوی فساد بکشاند. 

هی از منکر میتواند ملت  ن ومراقبت دولت وامر به معروف و ن یمافر اصدار

را اصالح کند¡ نظام بايد متوجه سنت و روش درجه بندی درتربیه باشد واز  

علماء و  که متأسفانه نمی شود.  راسالم دراين مورداستفاده شودروش پیغمب

ن  ا دانشمندان  عاجز  ملت  ايمانی  درتربیه  افغانستان  یز  علمای  اکثر  ند¡ 

گذ قرنهای  نظريات  و  آراء  از  و  نتوانستند  زمان  تفاوت  شوند¡  بیرون  شته 

نت  کرده  رادرک  جديد  به    وانستند¡عصر  جامعه  معاصر  مشکالت  درحل 

گذشته گان رجوع میکنندو خیال دارند که آراء هزار سال میتواند مشکل قرن 

کند. حل  را  يکم  و  وازه    بیشت  هنوزاجتهاد  در  و است  بسته  تا  امت  جهل   .

ی در مجموع حالت موجوده را خلق  ناتوانی علماء و بی تفاوتی زعامت سیاس

 و قربانی های زياد می خواهد.ال بیرون شدن از آن کار مشکل کردکه حا
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طول تاري  معهد ¡ افغانستان در  افغانستان جديد نیستموسیقی وغناء در

بود¡ موسیقی و غناء جزء از فرهنگ يف ملت میباشدو ملتی که    هنرهای زيبا

عقب باشددرقطارکشورهای  هنرهای   هنرنداشته  آيد.  می  حساب  به  مانده 

زيبا ¡ موسیقی و غناء افغانی در دائره ادب اسالمی بود و هنرمندان عموماس 

جملۀ  در  هنرمندان  از  عدۀ  و  داشتند  آن  اساسات  و  اسالم  به  کامل  پابندی 

 متصوفین بودند. 

از يف قرن باين طرف¡ هنر و هنرمندان تقدير و احترام نشدند و مقام هنرمند  

با    ای که خانواده ها خجالت می کشیدنمعه بسیار پائین آمد تا درجه  در جا

خانواده های هنرمندان روابم ازدواج قائم نمايند. استاد عبدالوهاب مددی  

 حالت هنر و هنرمندان و موسیقی دانان را اينطور تعريف میکند:

موسیقی به  پیرامون  فولکور  افغانستان  وموسیقی  عام  يف    صورت 

براد خاص  رساکنملیتهای  صورت  به  واحدمان  وطن  تنها   ¡نهدريف 

تحقیقات وکاوشهای همه جانبه¡ آن طورکه الزم است الالال جز در موارد انگشت 

الال بويژه لطیفترين ¡   بلکه فرهنگ افغانستان  الال صورت نگرفته است  شماری 

با   الال طی يف قرن اخیر  حساسترين و همگانی ترين بخش آن يعنی موسیقی 

تنايی های زيادی مواجه بوده است . تحقیر ها و بی اع
189

 

در اواخر قرن بیستم ¡ موسیقی آماتور در افغانستان رواج يافت ¡ جوانان با  

موسیقی  استفاده راتشکیل    ازآالت  موسیقی  باندهای  جديدالکترونی 

ايام بین مدرسه موسیقی  ردادندومورداستقبال نسل جوان گرديد.اما درمرو

کورس   را  جديد  موسیقی  خرابات  داد وهنرمندان  رخ  تصادم  و جديد  قديم 

 
¡  1375معاصر افغانستان ¡ حوزه هنری تهران  . عبدالوهاب مددی ¡ سرگذشت موسیقی  189

 . 29صفحه 
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و  ديد فاقداصول و نظام علمی بود  آهنگری نام گذاشتند. موسیقی و غناء ج

مناسبا  انتخابدرهنرمندان   را  غناء¡شعارنا  لهوولعب وموسیقی    به 

 .کردند ترنزديک

گرفت و هنرمندان  اعتدال فاصله  ن وموسیقی معاصر افغانستان ازوسم بود

روش فکر و عقیده دينی و رسم و رواجهای عنعنوی ملت را مد نظر نداشتند. 

در مورد موسیقی امروز افغانستان در بی بی سی میخوانیم: ما به حیث يف  

به بی   نهايت  ايم¡ همیشه از يف بی  با تعادل داشته  ملت ¡ کمتر سروکاری 

به افرا  يا اکستريم ديگر غلطیده ايم . ما امروز  نهايت ديگر و از يف افرا   

  . داريم  قرار  افغانی  موسیقی  های  قواعدوارزش  اصول¡  بحران  دربحبوحه 

تغیر پذير و نه تغیر    یچ اصلی در موسیقی افغانی ديگر نههیچ قاعده ای و ه

و  پرسشگری  مسوول  های  دستگاه  نبود  علت  به  امروز   . است  ناپذير 

که از کنار اين گنج باد برده می گذرد اجازه و علم   پاسخدهی ¡ هر مسافری 

آنرا دارد تا گوشۀ از آنرا دستکاری کند. مرز های میان رنگ ها و ننگ ها در  

اين موسیقی کمرنگ شده است.
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نقد هنر و موسیقی و غناء ¡ برای محقق غیر متخصص مانند من کار مشکل  

ارتبا     اينکه    به دلیل  نقدهنرکار ساده و آسان نیست  دراصلو دشواراست¡  

هنر به وجدان و شعور انسان بیشتر نسبت به علم است. موضوع هنر های زيبا  

¡ موضوع فوق العاده مهم و خطرناک است¡ چرا؟ زيرا هنر ارتبا  به وجدان  

دارد شعورانسان  و  و  وخواهش  راومیل  انسان  ورغبت  سازد    ذوق  می 
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و روش  دهدو  می  روپرورش  روحی  و  نفسانی  تعیین  اسلوب  انسان  در  ا 

میکند.
191

   

ن هنر معاصر افغانستان را با استفاده از مضمون اين تحقیق کوچف میتوا

 نقد وخالصه کرد: به  عبارت ذيل 

یقی است در  ادبیات و خصوصاس شعر که عنصر مهم در غناء و موس .1

نمی شود ¡   موسیقی جديدمراعات  ارتقاء شعر وادبیات  بدل  و در 

 ادبیات شعری مقام ارجمند خود را از دست داد.  

يکی ازگرفتاريی که موسیقی ما دارد و به شعر ما هم لطمه زده است   .2

¡ اين است که خوانندگان ما شعر نمی دانند¡ آنها نمی دانند که چه  

شعری بايد روی آهنگ بگذارند.
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ادبیات شعری محلی ضعیف  منطقوی صدمه ديد¡و  موسیقی محلی .3

 شد.

آالت موسیقی الکترونی ¡ سبب شد تا نسل جوان و هنرمندان جوان  .4

داشته باشند¡ اين عمل    و توجه  به آالت محلی افغانی کمتر عالقه

 صدمۀ بزر  به تاري  و مراحل تاريخی هنر موسیقی وارد ساخت.

و .5 ضعیف  اخالق  جوان  نسل  دربین  بیشتر   دينداری  شد¡جوانان 

عالقمند به فرهنگ غربی شدندواز فرهنگ غربی در زندگی تقلید 

 کردند.

 
 2014. مجلۀ فقه اسالمی ¡ شماره يکصد و نود هفتم ¡ جنوری  191

. موسیقی و ادبیات هیچگاه در تاري  از يکديگر جدا نبوده اند/     192
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وبی قرارگرفت و  خدمت لهو و لعب مانند رقص و پا کموسیقی در .6

به    در بازار ¡ خصوصاس هنرمندان از طبقه ای نسوان  مندان  هنرهنر و

 تجارتی عرضه شدند. صفت امتعه ای

موسیقی و غناء دراصل آوازی وشنیدنی است¡ يعنی بواسطه گوش  .7

شود می  وسیلۀ  شنیده  به  و    و  درک وجدان  انسان  آنرا  لذت  قلب 

يکم موسیقی آوازی به   بیست و   آغازاوايل قرن بیست و   میکند. از

داد. گوش موسی چشم  به  را  خود  جای  گوش  مبدل شدو  ديدنی  قی 

اما چشم از اين وظیفه  و  اس موسیقی را به قلب انتقال میدهدمستقیم 

تا    . هنرمندان درغناء و موسیقی ديدنی ¡ کوشش کردندعاجز است

وزنان    از استفادهم و  قشنگدختران  نمايش  برای  کنند¡و   قبول 

 ل کردند.تبدي را به فحشات و تجارت جن  موسیقی

هنرمندان از طبقه زنان ¡ هنر موسیقی را در آغاز خوب شروع کردند  .8

اما درمرور زمان درخدمت مؤسسات تجارتی قرارگرفتند و در بدل  

ه زيبائی   ¡ معنی  پر  اشعار  و  جمیل  آواز  به نمايش  شانرا  جسم  ای 

و گذاشتند  مرتکب نمايش  موسیقی  هنر  حق  در  را  بزر   خیانت 

 افغان بهترين مثال میباشد. شدند. ستاره 

مدارس موسیقی تأسی  نشد¡ هنرمندان و آواز خوانان بدون فهم و   .9

هنربدون  سیقی داخل میدان موسیقی شدند. هنرمو   از کامل    درايت

 .گذاشت  تعلیم و تعلم نتائج منفی را برای هنر و جامعه بجا 

يکجا   .10 پسران  و  دختران  رقص  و  قمار  و  شراب  با  موسیقی  محافل 

سیقی حالل به موسیقی حرام تبديل گرديد . جامعه سنتی و شد¡ مو 

 اسالمی افغانستان در مقابل هنر موسیقی قیام کردند. 
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الحادی  .11 وحزب  روسیه  اشغال  درخدمت  اوالس  افغانی  موسیقی 

کمونست قرارگرفت¡ بعداس درخدمت استعمار امريکا و دولت فاسد 

 ک وطن شدند.واقع شد و با سقو  استعمار هنرمندان مجبور به تر

هنرموسیقی و غناء به فراموشی  ¡بالآخره افرا  جای تفريم راگرفت .12

 و در قبرستان دفن شد. 

افريقا .13 نوازنده  امريکايی¡  آهنگساز  کابلی¡  خوان  مرتب آواز  ی¡ 

انجینرث المانی¡  ثبت    آواز  تبموسیقی  پاکستانی¡ستديوی 

ويديوی کارگردان   ¡ ايرانی  شاعر  با    ازبکستانی¡  هندوستانی 

افغان و گابین نا متنجناس  ندۀ  ... همه در يف معجون  افغان  نیمه  ه 

گرد آمده اند و يگانه وجه اشتراک شان¡ هفت پردۀ موسیقی است که  

آنهم جغرافیا نمی شناسد!
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انحراف کشیده شد¡  انحطا  و  به  هنر  نتیجه عوامل فوق ¡ موسیقی و  در 

عاصر را اصالح و بزرگان موسیقی سعی نکردند تا موسیقی و هنر جديد و م 

 سازند. مطابق عنعنات افغانی 

بعداز سقو  حکومت تحت حمايت امريکا و ناتو¡ و روی کارآمدن طالبان¡  

هنرحرمت يافت وهنرمندان مهاجر   فلج شد¡  هنرهای زيبا کامالس  موسیقی و 

شدند. انسان يف موجود زنده است ¡ بايد از تجارب تل  بیآموزد. حال وقت  

را بصورت کل و هنر موسیقی و غناء را اصالح کرد نه اينکه  آن رسیده تا هنر  

  . اندخت  زباله  به  و  دور  هنری  و صحنۀ  تاري   از صفحه  آنرا  و  قیام  آن  علیه 

جامعه بدون هنر نمی تواند زنده ماند. دانشمندان افغانی در داخل و خارج  

مدار و  آورند  بوجود  را  جديد  هنر  تا  نمايند  هنریسعی  دهند.   س  تشکیل 

.  داشته باشندگیرند و عقايد مردم را احترام  رمندان بايد تعلیمات اسالمی  نه
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  ¡ نیست  هنر و موسیقی  اين بحث مالحظه شد¡ مخالف  اسالم قسمیکه در 

هنرمندان  نبايد   ¡ و معنوی ساخت  اخالقی  ادبی¡  را  و موسیقی  هنر  اسالم 

فقهاء   است و علمای اسالم و وهنرمندانجوان تصور کنند که اسالم علیه هنر

کفر و فسق وفجور معرفی نمايند هنر رامعاصر افغانی نبايد کوشش کنند تا 

 . بلکه کوشش کنندنواقص هنر و هنرمندان را اصالح نمايند

تاجران جن  از جمال و زيبائی های   هنرمندان از طبقۀ نسوان ¡ اجازه ندهند

سود برند. هنرمندان    هنرمند  شان سوء استفاده کنند و بنام هنر از جسم پاک

اما  ندارد¡  حرمت  زن  وصدای  است  الهی  هديه  قشنگ  آواز  بدانندکه  زن 

نکنند هنرنمائی  بکشکه  طوری  بداخالقی  بسوی  را  از  جامعه  هنرمندان  ند. 

گیرندو همچنین تاري  زندگی  نان از تجارب چند سال گذشته درس  طبقه ز

م جوان  هنرمندان  نمايند.  مطالعه  را  گذشته  در  هنرمندان  را  هنر  یتوانند¡ 

 خدمت جامعه وفرهنگ اصیل قرار دهند و از راه هنر به انسانیت خدمت کنند.

سیاسیون متوجه نقش هنر وهنرمندان درجامعه باشند¡ وهنر را تقويت کنند. 

شکست نظامهای اسالمی در جهان عوامل متعدد دارد ¡ يف عامل آن عدم  

بود.   هنرمند  و  هنر  به  دارندتوجه  را  اين  قدرت  حاضر  در عصر   تا هنرمندان 

قويترين نظام سیاسی را ضعیف و ملت را علیه آن تشويق کنند. سیاسیون  

کوشش کنند با هنرمندان نزديف شوند و از هنر شان برای تنوير افکار جامعه 

ت به هنر های میشود که مل  ¡ سبب استفاده کنند. منع هنر و قیام علیه هنرمند

 د و اخالق جامعه فاسد شود. آور روفاسد زشت و 

امید است اين تحقیق متواضع وکوچف ¡ مقدمۀ برای تحقیقات وسیعتر و  

هنر  تاري   از  استفاده  با  تا  نمايند  کوشش  جوان  محققین  باشد¡  تر  علمی 

جديد آغازتحقیقات  تحقیق    را  اين  نقدگیرند.  به  را  معاصر  هنر  ونواقص 
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از تجربه  وگرفته شده در نظرهی نیز بیشتر تحقیق تاريخی است و نظريات فق

 .  مراحل مختلف اسالمی استفاده شده است های تاريخی 

بکار   بیشتر  اگر اصالحات  و  کنید¡  را اصالح  تحقیق  نواقص  خواهشمندم 

و  قهر  بدل  در  خواهشمندم  کرام  علمای  از  سازيد.  نیز شريف  را  بنده  باشد 

می باشد بنده را  غضب اگر مشکل فقهی و يا مشکل در ترجمه نصوص اسال

سیرت  صاحب  داکتر  استاد  ترجمه  از  قرآن  آيات  درتفسیر  سازند.  متوجه 

بیشتر استفاده شده است. احاديث مبارک که در اين تحقیق از آنها استفاده 

نظريات علماء و فقهاء در مورد آراء و  اوالس  استفاده شده که  هر    شده طوری 

ستفاده از نظريات شان در اين  با احديث بحث و مطالعه و مقارنه شده است و  

استفاده گرديده است.  اخیراس از دعای خیر فراموش نکنید  از احاديث تحقیق 

وبیايد ممديکديگرباشیم ويگديگر رادرتحقیقات تشويق و حمايت نمائیم  

 . 

ادبیات دری فارسی خدمت   به مناسبت ضعف  را  يکبار ديگر معذرت خود 

رم بنده را در باب زبان معذور دارندو  هموطنان گرامی تقديم میکنم وامیددا

امیدوارم خواهران  نباشد.خاطرده  یاز روش نا مناسب وضعیف ادبی من رنجن

 و برادران گرامی که از ثقافت و فرهنگ اسالمی حمايت می کنند در مصارف

 اين تحقیق همکاری نمايند. طبع


