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غنـــــــــاء 
در پــویـۀ تـاریخ



غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ

ــه قلمرو َتن را از چنبرۀ  کـ ــیدن از لباب خرد، آن چه را  ــنت و نیوشـ کتاب و سـ ــان، دوره به دوره، با الهام از  فقیهـ
گذارده اند. فرمانروایی دل و روح، بیرون می کشیده، به روشنی، نمایانده و فراراِه انساِن مسلمان 

گاه و بی گاِه دشـــمن درون و  ــبیخوِن  ــا در امان می ماَند و از شـ گزندهـ ــهریار تـــن اســـت. آن، آنی از  دل، شـ
کدام را بر  که با اقتدار بر سریر سروری جای بگیرد و بر لشکریاِن ظاهر و باطِن تن، چیره باشد و هر  برون، 

که برای انجام آن آفریده شده اند، برگمارد. کاری 
ــکریان باطنی اویند، زیردســـت و به فرمان  که از لشـ کند و شـــهوت  غضب را  ــارت عقل  کارها را با اشـ روح، 

گر چنین باشد، مملکت تن از هم فرو می پاشد. که ا عقل دارد و عقل را مسّخر ایشان نگرداند 
کار به  کوچک ترین خللی وارد آید،  گر  در این سریرنشینی روح و میان داری عقل و فرمانبری لشکریان، ا

کی بین روح و تن پدید می آید، ترمیم ناپذیر. گسل دهشتنا گسست و  کشیده می شود و  نا به سامانی 
گســـل را فرادید داشته اند و از  گسســـت و  ــه و همه گاه، از رصدگاه خود، این  که همیشـ از این روی، فقیهان 
کومه به آن  کوی، از این  کوی به آن  ــان طبیب دوار، از این  رویداد و به وقوع پیوســـت آن در دهشـــت، بسـ
کمیت  که با حا کومه در حرکت بوده و بر سر بالین ها حاضر می شده اند، تا سبب ها، عامل ها و هر آن چه را 
دل، بر قلمرو َتن و میان داری و آوردگاه بانی ِخَرد، آسیب می زنند و آن شوکت و صولت را در هم می شکنند، 

خیرخواهانه، دلسوزانه و طبیبانه، بنمایانند و انسان را از فرو افتادن در ویل آنها پرهیز دهند.
گســـل  گسســـت و  ــۀ تارهای روح، از جملۀ آن  ــود و زخم زننده بر زخمـ ــای وجـ ــا آهنگ  تارهـ ــاز بـ ــاِء ناسـ غنـ

پدیدآورندهای بین روح و تن و در هم شکنندۀ اورنگ فرماندهی روح بر مملکت تن است.
کنون،  ــان، از دیرباز تا ــنای با روح و روان انسـ ــناس، و آشـ ــره از ناَسره شـ بدین خاطر، فقیهاِن حکیم و َسـ
گمارده و آثاری بس ارزنده، ماندگار و راه گشا را  کالبدشکافی آن همت  ــانه، به  ــانه و دقیق اندیشـ کارشناسـ

گذارده اند. فراروی عالقه مندان و شیدایان به دیهیم روح بر تن 
ــرفت  که با پیشـ کار فقیهانه و فقه پژوهانه قرار داد  ــرلوحۀ  ــتی به نکته توجه داشـــت و آن را سـ البته، بایسـ
که یکی پس از دیگری،  که در زندگی او پدید آمده و تمدن هایی  گشایش ها و زیر و زبرهای شگفتی  بشر و 
کمیت روح بر تن  ــه در ارکاِن حا ــه حرکت درآورده اند، در عامل ها، ســـبب ها و هر آن چه زلزلـ ــوارۀ او را بـ گاهـ
ــانی اثرگذاری  خ داده و در چهره و چسـ ــگرفی ُر و عقل بر شـــهوت و غضب پدید می آورند، دگرگونی های شـ
که تنها عامل ها و ســـبب های دیرینه  ــه خواهد بود  که نابخردانـ ــته  گشـ آنها، آن چنان دگردیســـی پدیدار 
ــکافی پرداخت، و باید  کالبدشـ گفت و به  ــین را فرادید نهاد و از اثرگذاری و اثرنگذاری آنها ســـخن  و پیشـ
ــکریان روح را به تمرد و سرکشـــی  ــره، لشـ ــه و میسـ ــبان و روزان، از میمنـ ــروزه، شـ ــه امـ ــا، و از آن چـ و نبایدهـ
وامی دارند،  خناسانه سموم وسوسه بر جان ها می دمند و مملکت روح را به ویرانی می کشند و برآنند از 

آن دیوالخی بسازند دهشت انگیز، غافل، و یا نشناخت؟ 

سخــن مجــله
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گرفته است و صاحب نظران و فقه پژوهان،  کانون بحث قرار  غنا با این که دوره  به دوره، در 
ــه دینی خواهان  ــو می نماد و جامعـ ــاز همچنان نـ ــه آن پرداخته اند، بـ ــون بـ گـ گونا ــای  از زوایـ
ــه، دامـــن  ــه روز، و برهه به برهـ ــه روزبـ کـ ــای آن اســـت  ــاخ و برگ هـ ــکافی اصـــل و شـ کالبد شـ
که نیاز  ــته از این َتنه، رو به رو می سازد  ــاخه های نوُرسـ ــان مکلف را با شـ ــتراند و انسـ می گسـ
دارد بداند و به رفتار دینی خود در برابر این نوُرسته ها، سامان دهد و از فرو افتادن به دّرۀ 
گاه به زمان و موضوع شناس، دریابد، آواها  گیرد و در پرتو درنگ و دقت فقیه آ گناه، دامن 
گار، چه حکمی دارند و چسان بایستی با آنها روبه رو شد.  و موسیقی های رایج در این روز
 در این راستا، در نوشتار فراروی، موضوع شناسی غناء از نگاه اهل لغت و فقیهان به بوتۀ 

گذارده می شود و معنی و مفهوم آن از دو چشم انداز: لغت و فقه. بحث 
ــه نزدیک ترین منابع به  کـ ــلۀ زمانی اســـت، بدین معنی  ــال، بحث بر مدارسلسـ در ایـــن مقـ

عصر اهل بیت، از حیث زمانی آغاز و به منابع معاصر پایان می پذیرد.
کلیات و مبانی نظری تحقیق. فصل نخست، 

ــاء: )ترجیع ،  ــته با غنـ ــاء از نگاه اهل لغت و نیز واژه های پیوسـ فصـــل دوم، واژه شناســـی غنـ
طرب و لهو(.

فصل سوم، مفهوم شناسی غناء از نگاه فقیهان شیعه و اهل سنت.
فصل چهارم نتیجه گیری.

کرده و شماری  در بین فقیهان، شماری، غناء را به ترجیع در صدا و طرب انگیزی آن تعریف 
ــه هرچیز را عرف  کـ گشـــت، یا در مفهوم غناســـت  گشـــت داده اند. این باز آن را به عرف، باز
ــته باشد، و یا در مصداق طرب  گرچه ترجیع، یا طرب نداشـ غناء بداند، مصداق غناســـت، 

که اطراب شأنی را در صدق مطرب بودن شرط می دانند. و شأنیت مطرب بودن است 
ح، در این  ــر که به شـ ــم مفاهیم دیگری را برای غنائی شـــدن صـــوت ذکر می کنند  ــماری هـ شـ

نوشتار به آن پرداخته خواهد شد.

ــیعه،  ــیقی، فقیهان شـ ــو، عرف، موسـ ــوم غناء، ترجیـــع، طرب، لهـ ــاء، مفهـ گان: غنـ کلیـــدواژ
فقیهان اهل سنت   

   روح اهلل حاجی اسمعیلیچکــیـده



درآمد

از مقوله های َبس مهم در عرصۀ فرهنگ و هنر، مقولۀ غناء 
ــیقی است. اثر شگفت انگیِز غناء و موسیقی بر روح و  و موسـ
ــه بیش تر اقوام را از دیرباز، به ســـوی خود  روان آدمـــی، توجـ

کشانده است.
ــیقی را همزمان با  ــی از اهِل نظر، پیدایش غناء و موسـ گروهـ
ــته و بهره مندی انسان های وحشی  ــان دانسـ پیدایش انسـ
ــرود و  ــترالیا را از سـ و بی تمدن، همچون بومیان آفریقا و اسـ

گواه بر این مّدعا می گیرند.  ساز، 
ــان  مردمـ و  ــا  جامعه هـ ــان   میـ در  خوانندگـــی  و  نوازندگـــی 
ــته جمعی و در نتیجه،  بـــدوی، انگیزاننـــدۀ حرکت های دسـ
پدیدآورندۀ هماهنگی و وحدت عمل در میان افراد قبایل 
ــتقباِل این جامعه ها، روبه رو شده و  بود؛ از این  روی، با اسـ
گرفت: پرستش،  کار های عهد باستان را فرا  بخش مهمی از 
ــیقی و  که با آواز و موسـ ــکار  ــا، و حّتی شـ جشـــن ها و تفریح هـ

رقص همراه شد.

ــاز و آواز در آیین ها و رسوم دوره هاِی دور را می توان  رواِج سـ
ــا و نقش و  ــا و بناهـ ــده از آن دوران در غارهـ ــه  جامانـ ــار بـ از آثـ

نگارها، به روشنی دید.
گون  گونا ــای  ــه زوایـ ــمانی، بـ اســـالم، جامع تریـــن مکتب آسـ
زندگی انسان توجه داشته است. دربارۀ این پدیده، درنگ 
ــا و هماهنگ با سرشت انسان  ورزیده و رهنمودهای ره گشـ
گستردۀ آواز و آواز خوانی )غناء(  ارائه داده است. و از پدیدۀ 
ــا و چگونگی روبه رو  ــیقی، در بیـــن مردمان و قبیله هـ و موسـ
ــته، و  ــود را برکنار ندانسـ ــا آن، خـ ــلمان بـ ــان مسـ شـــدن انسـ

کرده است. معارف و احکام بسیاری دربارۀ آن بیان 
کانون  گزارۀ فرهنگی ـ هنری است و در   این مقوله، مقوله و 
ــان، بحث های  ــین. اینـ ــین و پسـ ــه دقیِق فقیهاِن پیشـ توّجـ
ــژه  ویـ آن  ــه  بـ ــه ای  گانـ جدا ــاله های  رسـ و  درازدامـــن  بـــس 

ساخته اند. 
گونۀ  که به   آوا و موسیقی، در دائرۀ غناء و از اجزای آن است 

کرد. جدا، یا همراه آن، می توان عنوان غناء بر آن بار 
که به دلیل سروکار  گزاره هایی است  آوا و موسیقی، از جمله 
ــتن با روان انسان، توانایی دارد فراز و فرودهای زندگی  داشـ

انسان را در پرتو خود بگیرد.
ح در بوتۀ بحث  ــر ــنی، به شـ ــیعه و سـ غناء در بین علمای شـ
گفت:  ــوان  کلـــی و اجمالـــی می تـ ــور  ــه؛ ولـــی به طـ گرفتـ ــرار  قـ
گونه هایی از آن، پرهیز داده شـــده و حرام اعالم  ــِت کم،  دسـ
ــا، در بیان حکم  گروهی از علمـ گردیده اســـت. از ایـــن روی، 
غناء، با عبارت: »هیچ اختالفی در حرام بودن آن نیســـت« 
گروهی نیز، به اختالفـــی نبودِن ناروایی  ــرده و  کـ آغاِز ســـخن 

کرده اند.  آن، بسنده 
ــا،  ــاء، دیدگاه هـ ــوم لغـــوی، فقهـــی و عرفـــی غنـ ــا در مفهـ اّمـ
ــِل  ــاء، ضرب المثـ ــوم غنـ ــون اســـت و اختالفـــی، و مفهـ گـ گونا
ــِل ابهام در  ــرب المثـ ــان و ضـ ــزد اصولیـ ــوم مجمـــل در نـ مفهـ

موضوع، در نزد فقیهان است.
شهید مرتضی مطهری می نویسد:
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ــه البته  کـ ــألۀ مهمی اســـت  ــاء، مسـ ــیقی و غنـ ــألۀ موسـ »مسـ
ــرب المثل  حـــدودش نیز چندان روشـــن نیســـت. غناء، ضـ
ــوان موضوعاِت  ــا و اصولیین، به عنـ که فقهـ ــائلی اســـت  مسـ
که حدودش، مفهوم و مشـــخص  مجمـــل؛ یعنی موضوعی 

کارمی برند.«1  نیست، به 
البته ایـــن ابهام، در محدودۀ موضوِع حکم اســـت؛ مفهوم 
ــی  بازشناسـ ــای  معیار هـ آن،  ــال  دنبـ ــه  بـ و  ــاء  غنـ تعریـــف  و 

نمونه های غناِء حالل و حرام.
شاید ابهام در مفهوم غناء، تا پیش از انقالب اسالمی ایران، 
ــلمان و  ــکلی در زندگـــی شـــخصی و اجتماعی مردم مسـ مشـ
که بیش ترین  که رادیو و تلویزیون،  پای بند، نمی آفرید؛ چرا 
ــترس خانواده های  گری ها دارد، در دسـ ــتفاده را از ُخنیا اسـ
ــیقی  ــا توجه به درآمیختگی موسـ ــود و مؤمنان، بـ مؤمـــن نبـ
گوش فرادادِن  ــای حرام، از  حـــالل و حرام و چیرگی نمونه هـ
ــودداری می کردند؛ اّما با پیروزی  ــازها و آوازهای آن خـ به سـ
انقالب اسالمی، رادیو و تلویزیون، در دسترس تمامی افراد 
ــاز و آواز از  گرفت؛ از این روی، آن چه از سـ ــرار  ــا قـ و خانواده هـ
ــازوار با حکم  ــانه ها پخش می گردد، می بایســـت سـ ایـــن رسـ
ع، بستگی به این دارد  ــرعی باشد و سازواری با حکم شر شـ
ــاء، برطرف  ــِن مفهومی و مصداقی غنـ ــه نکته های نا روشـ کـ
ــد. از  ــرام، رواج نیابـ ــای حـ ــۀ اســـالمی غنـ ــا در جامعـ ــود تـ شـ
کندوکاوی نوین و همه سویه  دیگرســـوی، در جهان معاصر 
ــی از هنر  گونه های فراوانـ ــه  کـ ــاره انتظار اســـت؛ چرا در این بـ
ــیقی در عرصه   های فرهنگ عمومی جهان ارائه شـــده  موسـ
گی های برجستۀ آنها، تا حدود  که با بررسی های علمی، ویژ
ــده اســـت و همچنیـــن از جهـــت تجربی،  ــادی روشـــن شـ زیـ
گونه ها، بازشناســـی و  ــه ای از آنها، از دیگر  گونـ ــذاری هر  اثرگـ
ح پرسش های جدید  ــده اســـت. بنا براین، با طر روشـــن شـ
ــیقی و روشـــن شـــدن  کاربردهای غناء و موسـ و فهم تفاوت 
کرد تا به  ــیقی، باید تالش  ــِر زوایای نهان غناء و موسـ بیش تـ
ــاء، ابهام زدایی  ــید و از غنـ ع رسـ ــر فهم دقیق تری از حکم شـ

ــدگاِه ارائه شـــده در طول  که بررســـی دیـ کرد. از این روســـت 
ــاء، َبس  ــوم اصلی غنـ ــد در روشـــن گری مفهـ تاریـــخ، می توانـ

نقش آفرین باشد.
گام اساســـی، بررســـی مفهوم  ــیدن به این هدف،  ــرای رسـ بـ
که در مقالۀ  کالم فقیهان و علمای اهل لغت است  غناء، در 

کانون توجه قرار می گیرد.  فراروی، محور و در 
گسترۀ مقولۀ غناء، در این  که، با توجه به  شایان ذکر است 
که راه را به شناخت حقیقت  ــائل،  مجال، به مهم ترین مسـ

صوت غنایی، به روشنی می گشایند، پرداخته شده است.

  اهداف تحقیق
ــیقی و آواز  گیر موسـ ــیار و فرا کاربرد بسـ ــا توجه به اهمیت و  بـ
کنونـــی و آثار روانـــی و اخالقـــی آن، روی فرد فرد  ــۀ  در جامعـ
ــاب، در  ع در ایـــن بـ ــر ــتورهای شـ ــا و دسـ ــه، و آموزه هـ جامعـ
ــری از آموزه ها و  ــا بهره گیـ ــر آن بوده بـ ایـــن پژوهـــش، تالش بـ
ــود. هدف اصلی این  منابع دینی، مفهوِم غناء، بررســـی شـ
ــان روشـــن از معنای حقیقـــی، لغوی و  ــه و بیـ پژوهـــش، ارائـ
ــرایط تاریخی عصر  ــه و در شـ ــاء در متون اولیـ اصطالحـــی غنـ

صدوِر روایات است.
ــناخت، فهم درست و دقیِق  که بدون این شـ روشـــن است 
ع، امکان پذیر نیست. برای دستیابی به  مراد و مقصوِد شار

گزیر است: کلی، دو شناخت زیر نا این هدف 
شناخت معنی و مفهوم غناء در لغت. 
شناخت معنی و مفهوم غناء در فقه .

پرسش های پژوهش

پرسش اصلی
معنی و مفهوم صوت غنائی در بیان فقیهان و اهل لغت

پرسش های فرعی
گی های صوت غنائی ویژ

فصلنامه موضوع شناسی فقهی         بهــــــار  1395     

121        شماره یک



واژه های پیوسته به غناء
کالم فقها مصادیق غناء در 

  روش تحقیق
ــنادی  ــه ای و اسـ کتابخانـ ــای روش  ــر مبنـ روش تحقیـــق، بـ
ــع به عصر  ــر اســـاس نزدیک تریـــن دورۀ زمانی منابـ اســـت، بـ
ــه دیدگاه های  ــتناد بـ ــدور روایات، تا دوران معاصر. با اسـ صـ
دانشـــمندان  و  ــران  پژوهش گـ ــران،  صاحب نظـ ــر،  فکـ اهـــل 
که به گونه ای  رشته های پیوسته به تحقیق، بخش هایی را 
ــتفاده  در چهارچـــوب این پژوهـــش قرار می گرفته، مورد اسـ

قرار داده ایم. 
که ممکن بوده،  که در این مقال، تا آن جا  شایان ذکر است 

گرفته شده، به این ترتیب: از منابع دست اول بهره 
منابع فقهی 

منابع تخصصی غناء و موسیقی
منابع لغوی

  پیشینه
گرفته اســـت. در  ــیاری انجام  دربارۀ غناء، پژوهش های بسـ
گون تاریخ، فقیهان شیعه و سنی در این   باره  گونا دوره های 

کتاب ها و رساله های زیادی نگاشته اند، از جمله:
کتاب غناء و موسیقی. این اثر در چهار جلد و چهار هزار   .1
ــۀ ولی عصر)عج( و  ــات مدرسـ ــه، از ســـوی مرکز تحقیقـ صفحـ
کوشـــش رضا مختاری و  ــر نظر آقای صادق الریجانی، به  زیـ
ــیده  ــان، با عنواِن میراث فقهی، به چاپ رسـ همکاران ایشـ
است. در این مجموعه، کتاب هایی با گزارۀ غناء و موسیقی 

که در از علمای شیعه و سنی، آورده شده 
کتاب   شناسی فقهی موسیقی و غناء، منبعی است جامع.  

ــتۀ  ــاء، نوشـ ــألة الغنـ ــتغناء فـــي تحقیـــق مسـ ــة اإلسـ 2. ذریعـ
1262ق(.   -  1340( ــانی  کاشـ مـــدد  علـــي  بـــن  اهلل  حبیـــب 
کاشان، چاپ مرکز احیاء آثار المال حبیب  تصحیِح دانشگاه 

اهلل الشریف الکاشانی، قم، تاریخ 1417ق. 1375.ش.
ــا ده مقدمه  ــِی خود را بـ کار پژوهشـ ــاب،  کتـ ــان در ایـــن   ایشـ
ــه مبحث حکم و موضوع  ــروع می کند. در مقدمۀ اّول، بـ شـ
ــردازد و اختـــالف  ــه و اهّمیـــت موضوع شناســـی می پـ در فقـ
ــام در موضوع شناســـی آن  ــی از ابهـ ــاء را، ناشـ ــألۀ غنـ در مسـ

می داند.
ــد  محمـ ــتۀ  نوشـ اســـالم،  ــدگاه  دیـ از  ــاء  غنـ و  ــیقی  موسـ  .3

کتاب، قم.  اسماعیل نوری، در 353 صفحه، بوستان 
ــیقی و  ــاب دارای نه فصل اســـت. فصل اول مفهوم موسـ کتـ
ــأنی و  ــه آن و در ادامه، طرِب شـ ــته بـ ــاء و واژه های پیوسـ غنـ
ــای معاصر،  ــان، بویژه فقهـ ــماری از فقیهـ فعلی و ســـخن شـ

دربارۀ غناء، بیان می شود.
 در فصل دوم سیر تاریخی غناء و موسیقی از دورۀ جاهلیت 
ــاهان ایران:  ــه، بنی عبـــاس، پادشـ ــور اســـالم، بنی امیـ تا ظهـ

صفویه، قاجار و پهلوی، به بوتۀ بررسی قرار می گیرد.
ــتۀ  ــا( نوشـ ــم و پیامدهـ ــیقی )ماهیـــت، حکـ ــاء و موسـ 4. غنـ
ــینی رودباری، چاپ انتشارات اسالمی  سید مصطفی حسـ

وابسته به جامعۀ مدرسین.
کلیات و  کتاب، دارای پنج بخش اســـت. بخش اول،   ایـــن 

دربردارندۀ مباحث زیر:
ــیم  ــبت به غناء و تقسـ ــیقی نسـ گیر بودن مفهوم موسـ 1. فرا

موسیقی به دو قسم: سازی و آوازی.
کتاب های لغت بیان  که برای غناء، در  گونی  گونا 2. معانی 
شـــده، تباین ذاتی با یکدیگر ندارند و بازگشـــت همۀ آنها به 

دو چیز است: ترجیع و تطریب صدا.
گی:  3. مراد از غناء در منابِع دینی، صوتی اســـت، با سه ویژ

گمراه کننده. ترجیع، تطریب و سخن باطل و یا لهِو 

  یافته های تحقیق
ــناخت معنای واژه ها، رجوع به لغت شناسان  از راه های شـ
که  ــر ایـــن نظرند  ــران، بـ ــماری صاحب نظـ ــه شـ گرچـ اســـت. 

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ

122        شماره یک



که آنان  ــرد؛ چرا کـ ــنده  ــدگاه اهل لغت، بسـ ــوان به دیـ نمی تـ
ــود  ــۀ خـ ــردآوری معانـــی، پیشـ گـ ــی را در  گزارش نویسـ ــیوۀ  شـ
ــه  کـ ــانی  کسـ ــون، از  گـ گونا ــای  ــه نقـــل قول هـ ــاخته اند و بـ سـ

کرده اند. خبرگی و شایستگی آنان روشن نیست، بسنده 
ــه عبارتی، معنای  ــوِم رایج و بـ ــال، اهل لغت، مفهـ ــه هر حـ بـ
ــاِل همان  ــا نیز، به دنبـ ــان می کنند و مـ ــر لغت را بیـ عرفـــی هـ
ــانی از اهل لغت،  کسـ که  ــتیم، بویژه  معنای عرفی رایج هسـ
ــوِد معانِی واژه ها  ــا دقت و دقیق اندیشـــی ویژه ای به بازنمـ بـ
ــعی بر این بوده  ــد؛ از این روی، در این مقال، سـ پرداخته انـ
ــلۀ تاریخـــی، تعریف ها  ــر، بر اســـاس سلسـ ــع معتبـ ــه از منابـ کـ
ــود و  گردآوری شـ ــاء،  ــرای واژۀ غنـ ــده بـ ــان شـ ــای بیـ و معناهـ
کشیده شده، جمع بندی و قدِر  ــرانجام معناهای بیرون  سـ

گردد.  جامعی، ارائه 

  واژه شناسی غناء در لغت
ــاب  کتـ ــد فراهیـــدی )100ه .ق( صاحـــب  بـــن احمـ خلیـــل 

کشیده را از مقولۀ صوت می داند:  العین، غنای مددار و 
ــتغنى. و  ى  على معنى اسـ ــور، في المال . . . َتَغّنَ ــى ، مقصـ »الِغَنـ
ــابة المتزوجة.  ــدود، في الصوت . . . و الَغاِنَيُة: الشـ ــاُء، ممـ الِغَنـ

يقال: َغِنَيْت  بزوجها، و يقال: َغِنَيْت  بجمالها عن الزينة.«2
ــه معنای  ــال اســـت و . . . تغّنى بـ ــور )غنـــى( در مـ ــاِی مقصـ غنـ

بی نيازی است و غناِء ممدود در صوت است . . . 
ــرده و گفته  ــه معنای دختر جوانى اســـت که ازدواج کـ ــه، بـ غانيـ
یبایی و جمال،  شده به معنای زنى است که با برخورداری از ز

از خودآرایی و آرايش بی نياز است.  
ابن فارس، در »غناء« همان دیدگاه فراهیدی را می پذیرد و 
عبارت ایشان را نقل می کند؛ اّما در ماده »غن« درآمیختگی 

صدا را با چیز دیگر، غناء می داند: 
 على صوٍت 

ُّ
ــو يدل ــن و النون أصيل صحيح، و هـ ــن« الغيـ »»غـ

ٍة تصاحبه . . . و منه  
ّ
ــا لعل ا ِلختالِطه، و إمـ ــه غير مفهوم، إّمَ کأنـ

کأّنه بأنفه.«3 ُجل  األغِن ، و هو خروُج کالِمِه  ة فى الّرَ الُغّنَ
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»غّن« دللت بر صدای غير درخور فهم مى کند. این غيرمفهوم 
بودن، بدان ســـبب است که آن صدا، با چيز ديگری درآميخته 
يا بدان ســـبب اســـت که علتـــى، آن صدا را همراهـــى مى کند. 
ــرد گویی از  ــه این معنى که مـ ــم، از همان باب اســـت. بـ ــه هـ ُغّنـ

داخل بینى حرف مى زند.  
که عّلِت همراه، می تواند  از سخن ایشان، برداشت می شود 
که شامل موسیقی و  ج از آن،  ــد، یا علتی خار جزء صدا باشـ

لهویات هم می شود.
ــد، آوازخوانی  ــاء یاد می کنـ ــه برای غنـ کـ ــی  ــری، از معانـ  جوهـ

است:
ماع«4 ِغَناُء بالكسر من الَسّ

ْ
»و ال

غناء با کسره از شنيدن و به معنای شنيدن و آوازخوانى است.
گی های آواز اشاره ای نمی کند. البته ایشان به ویژ

گی صوت غنائی می داند: کشداری را ویژ ابن اثیر، بلندی و 
»و کل من رفع صوته و واله فصوته عند العرب ِغَناء.«5

 هر کسى که صدايش را بلند کند و آن را کش دهد، آن صدا نزد 
عرب، غناء خوانده مى شود.

ابـــن منظور، برای بازنموِد معنای غناء، چند نقل می آورد و 
گی غناء می داند: ک بودن را ویژ طربنا

ــتغناء، و  ــى َمْعَنَيْیِن: على السـ ــه علـ نـ
َ
ــاس: . . . أ بو العبـ

َ
ــال أ »قـ

ــتغناء فهو  زهري: فمن ذَهب به إلى السـ
َ
ْطِريِب؛ قال األ على الّتَ

ْطِريِب فهو من  الِغَناء  ــن  الِغَنى ، مقصوٌر، و من ذَهب به إلى الّتَ مـ
صمعي في المقصور و الممدود: الِغَنى  من 

َ
ْوِت ممدوٌد. األ الّصَ

ع صوَته و َوالُه 
َ
 َمْن َرف

ُ
کّل ماِع ممدود، و  المال مقصوٌر، و من الّسَ

فَصْوُته عند العرب  ِغناء.«6
ــازی و   ــه تغنـــى دو معنـــى دارد: بی نيـ کـ ــد  ــاس مى گويـ ــو عبـ ابـ

کى. طربنا
ــای بی نيازی اســـت  ــه مى گويد به معنـ ــى کـ ــه: کسـ ــری گفتـ ازهـ
ــه مى گويد به  ــى کـ ــر دارد و کسـ ــور را )غنـــى( در نظـ ــای مقصـ غنـ

معنای طرب انگيزی است، غناِء آوایی، ممدود را . 
ــر این نظر اســـت که غنـــى در مال، کوتاه اســـت و در  ــى بـ اصمعـ

ــان غير از قيد اطراب، قيد ممدود و  ــدار. ايشـ ــنيدنى ها، کشـ شـ
کشدار را نيز از ویژگى های غناء مى داند. 

فخرالدین طریحی:
ــى الترجيع المطرب  ــتمل علـ ــاء: الصوت المشـ ِغَناُء، کكسـ

ْ
» ال

أو ما يســـمى بالعرف  ِغَناًء و إن لم يطرب، سواء کان في شعر أو 
قرآن أو غيرهما«7

ــود  ــاء، صدایی اســـت که در گلو گردانده شـ ــاء، بر وزن کسـ  غنـ
ــه آن غناء  ــه در عرف، بـ کـ ــا آن صدایی  ــد، يـ ــز باشـ و طرب انگيـ
ــعر  ــد. و فرقى نمى کند در شـ ــز نباشـ ــه طرب انگيـ گرچـ ــد، ا گوينـ

باشد، يا در قرآن، يا در غير این دو.
ــرای غناء ذکر  ــع و اطراب را بـ ــدا دو قید ترجیـ ــان، در ابتـ ایشـ
گاه، معنای غناء را به عرف ارجاع می دهد  می کند؛ اّما به نا
ــر طرب انگیز  گـ ــی ا ــاء بداند، حتـ ــرف، غنـ ــه عـ کـ و صدایـــی را 
کدام  ــه این که  ــدارد بـ ــاره ای نـ ــاء می نامد؛ اّما اشـ ــد غنـ نباشـ
ــا عرف خاص. از ســـخن  ــرف عام، یـ ــر دارد؛ عـ ــرف را در نظـ عـ
که محتوا در غنائی شدن یا نشدن آن اثری  ایشان برمی آید 

ندارد.
زبید محمد بر این نظر است:

ة: 
َ
ى  بالمرأ »و الِغناُء، کِكساٍء، من الصوت: ما ُطّرِب به . . . و َغّنَ

ــد: مدحه، أو  ــعره، . . . و غنى  بزيـ ــا فـــي شـ ي ذکرهـ
َ
ــا، أ ــّزل  بهـ تغـ

هجاه، کتغنى  فيهما، أي في المدح و الهجو«8
ــدآور و  ــه وجـ کـ ــۀ آواســـت. آوایـــی  ــاء از مقولـ ــد کسـ ــاء، ماننـ  غنـ
کرد.  ــد. غنى بالمرأه، يعنى با آن زن عشق بازی  سرورانگيز باشـ
که آن مرد را ستود و يا نكوهيد.  معنای غنى بالرجل این است 
او، معنای مدح  و هجو را نیز در تعریف غناء می گنجاند؛ اما 
گی اصلی غناء را طرب انگیزی آن می داند. البته معنای  ویژ
که شاید  که همان مغازله اســـت  دیگری برای غناء می آورد 
ــاری در راِمش گاه ها، ایـــن معنی ایجاد  ــا توجه به غنای جـ بـ

شده باشد.
خلیل الجر: 

ــه . . . . غّنی، تغنیة: صّوت. ـ  ــاء من الصوت: ما طرب بـ »الغنـ
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ــعر و بالّشعر: ترّنم به بالغناء. ـ بالمرأة: تغّزل بها. ـ الشاعر  الّشـ
بفالن: مدحه أو هجاه«9

و  ــادی افزایی  شـ آن  ــا  بـ ــه  کـ ــزی  چيـ آواســـت.  ــۀ  مقولـ از  ــاء  غنـ
سرورانگيزی مى شود. . . . غّنى، تغنيًة، با آواز شعر ُسرایید و با 

شعر و آهنگين آواز خواند و به زمزمه پرداخت. 
غنی بالمرأة: با آن زن نرد عشـــق باخت. غنی الشاعر بفالن: 

کرد.  شاعر فالن شخص را ستود، یا هجو 
جبران مسعود:

ــعر  ـ ــم بالغناء. 2- الّشِ ــّوت و ترّنـ ــة. )غ ن ی( 1- صـ »غّنـــى، تغنيـ
ــه أو  ــا. 4- به:مدحـ ــّزل بهـ ــرأة: تغـ ــاء. 3-بالمـ ــم بالغنـ ــه: ترّنـ أو بـ

هجاه.«10
ــعر را به  ــعر، شـ ــرایی کرد، آواز خواند. غّنى بالشـ  غّنـــى، نغمه سـ
ــق باخت. غّنى به،  آواز خواند. غّنى بالمرأة، با آن زن، نرِد عشـ

ستود يا نكوهيد.
ــان را  ــا زنـ ــرِد عشـــق باختن بـ ــز، آوازخوانـــی ونـ ــان نیـ           ایشـ

معنای غناء می داند.
لوئیس معلوف: 

ــاء من  ــاء . . . الغنـ ــه بالغنـ ــم بـ ــعر: ترّنـ ــعر و بالّشـ ــى . . . الّشـ »غّنـ
الصوت: ما طرب به.«11

ــيقِى آوایی،  ــرد . . . موسـ کـ ــيقيایی زمزمه  ــۀ موسـ ــه گونـ ــعر را بـ شـ
که با آن طرب انگيزی مى شود. چيزی است 

اساتید مصری:
ــره. يكون  ــوزون و غيـ ــم بالـــكالم المـ ــاء: التطريـــب و الترّنـ »الغنـ

مصحوبا بالموسيقى و غير المصحوب«12
ــن و غيرآهنگين  ــا کالم آهنگيـ ــه بـ ــزی و زمزمـ ــاء، طرب انگيـ  غنـ

است، خواه همراه با موسيقى باشد، يا نباشد.
ــرایی  ــاء را طرب انگیزی و زمزمه و ترانه سـ ــِی غنـ گـ ــان، ویژ اینـ
گی ها را داشته باشد، غناء  گر صدایی این ویژ که ا می دانند 

به شمار می آید، هرچند آهنگین نباشد.
شرتونی: 

ــّم ألنه صوت و  ــه الضـ ــاء من الصوت: ما طرب به و قياسـ »الغنـ

قال فى الكليات: »الُغناء بالّضم و المد التغنى و ل يتحقق ال 
ــق لها فهو من انواع  ــعر و انضمام التصفيـ بكون األلحان من الشـ

اللعب««13
ــزی  ــا آن طرب انگيـ ــه بـ کـ ــزی اســـت  ــيقِى آوایـــی، آن چيـ  موسـ
یرا آن  ــه را؛ ز ــود. همانند کرده اســـت با آن »ُغناء« با ضّمـ مى شـ
نيز صداســـت. در کليات گفته اســـت: »الُغناء« به ضّم و مّد، 
ترانه سرایی و آوازخوانى اســـت. ُغناء به حقيقت نمى پیوندد، 
ــد و کف، آن را  ــعر تشـــكيل شده باشـ مگر این که  آهنگ ها از شـ

گونه ای است از لعب.   کند و این  همراهى 
جمع بندی 

ــتند؛  ــراد و مانع اغیار نیسـ ــع افـ ــای: 1، 2، 3 و 4 جامـ تعریف هـ
گون را دربرمی گیرند، حتی نغمه سرایی  گونا که آواهای  چرا

پرندگان، اذان و . . ..
ــاند  ــا زنان را می رسـ ــوم عشـــق بازی بـ ــای  5 و 8 مفهـ تعریف هـ
ــاری در راِمش گاه ها، در  که ایـــن معنی، با توجه به غنای جـ

ذهن ها نشسته است.
کف  ــعر با آواز، همراه با  تعریف 11، غناء، عبارت اســـت از: شـ

و طرب انگیز. 
ــا و  ــاری در راِمش گاه هـ ــای جـ ــتی غنـ در ایـــن تعریـــف، بایسـ

گرفته شود. خانه های موسیقی، در نظر 
تعریف 9 و 10، تنها قید طرب را جهت غنایی شـــدن آوا، در 

که این تعریف نیز، مانع اغیار نیست.  نظر می گیرند 
گرفته و به  ــم انداز فقیهان قرار  که بیش تر در چشـ تعریف 6، 
آن استناد جسته اند، غناء را همانا، نغمه و آوایی دانسته، 
گلو و طرب انگیز. البته در  گی: بازگردانیدِن صدا در  با دو ویژ
که هر  کرده، بدین معنی  این تعریف، عرف را هم وارد بحث 

آن چه را عرف غناء بداند، غناء است.
گفتارها، این نتیجه به دست می آید: از این 

کار نرفته  ــه  ــۀ صـــوت، در قرآن بـ ــاِء ممـــدود و از مقولـ واژۀ غنـ
است.

ــه یـــک تعریف،  کـ ــد  ــی آمـ گونـ گونا ــاء، معانـــی  در تعریـــف غنـ
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ــور( و تعریف  ــای مقصـ ــود )غنـ ــاز بـ کامـــل و بی نیـ ــای  ــه معنـ بـ
ــه در آن  ــۀ صوت اســـت )غنای ممـــدود(. البتـ ــر از مقولـ دیگـ
ــته به لحن و آهنگ  اختالف های فراوانی وجود دارد: یا بسـ
کشیده،  است )آوای خوش، آوای خوِشِ  راِمش انگیز، آوای 
که  گردانیدن، آوای خوشـــی  گلو  ــیده با در  کشـ آواِی خوِش 
ــته به  ــد و...(، یا بسـ ــرورانگیز باشـ گلو، سـ گرداندن آن در  ــا  بـ
درونمایۀ آواست )سخنان عاشقانه بر زبان جاری ساختن، 
که آن را  ــته به چیزهایی اســـت  ــا مـــدح و هجو و...(، یا بسـ یـ

کردن و ... . کف زدن و عشق بازی  کند، مانند:  همراهی 
ــان ارائه داده اند، با هم  که واژه شناسـ گرچه تعریف هایی     ا
ــانی ها و اختالف هایی دارند، ولی می توان قدر جامعی  ناسـ
که در  ــاء صوتی اســـت  ــه: غنـ گرفـــت و آن این کـ ــر  از آن در نظـ
که  ــود  ــژه ای ادا شـ ــه و چگونگِی ویـ گونـ ــه  ــده و بـ گردانیـ ــو  گلـ

شادی افزا و سرورانگیز باشد.

حّجت بودن آرای اهل لغت
گزاره های فقهی،  در باِب حّجت بودن آرای لغویان در فهم 

دو دیدگاه در بین فقیهان وجود دارد:
ــرعی حجت  ــای شـ گزاره هـ ــان را در  ــه آرای ایشـ کـ ــی  دیدگاهـ
ــان، نمی تواند  ــه آرای لغویـ کـ ــر این نظر اســـت  ــد و بـ نمی دانـ
ــودن، به عنوان  ــرد و بر فرض حجت بـ گیـ ــتناد قرار  ــورد اسـ مـ

آرای اهل نظر و خبره درخوِر بررسی است.
ــهادت، یا  ــر دیدگاهی دیگر، آرای اهل لغت، به منزلۀ شـ برابـ

روایت است و بیان گِر نگاه عرف.14 
ح و تعدیـــل تعریف های  ــر ــا جـ ــدگاه دوم و بـ ــه دیـ ــا توجه بـ بـ
ــاد شـــده در بیان اهل لغـــت، می توان به یـــک قدر متیقن  یـ
ــا را نمایان گر  ــر تعریف هـ گـ ــا دســـت یابید. البته ا در تعریف هـ
ــان و مکان  ــه دگرگونی های زمـ ــه بـ ــه با توجـ کـ ــم  ــرف بدانیـ عـ
ــود؛ از ایـــن روی، اختـــالف در  دســـتخوش دگردیســـی می شـ

کرد. تعریف ها را می توان به اختالف در عرف حمل 

ح: مهدی سعیدی طر
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واژه های پیوستۀ به غناء 
ــوم غناء، الزم  ــه برای بازنموِد مفهـ ــۀ درخور توجه این کـ نکتـ
ــد، به  کار رفته انـ ــه  ــاء بـ ــه در تعریـــف غنـ کـ اســـت واژه هایـــی 

گردند. درستی روشن 
رفـــع  ــاط انگیزی و  ــادابی آفرینی و نشـ ــرای شـ بـ ــه  کـ ــی  غنائـ
کار می رفته، شاید به دلیل فراوانِی  ــرگرمی به  ــتگی و سـ خسـ
کارهای تفریحی، واژۀ لهو هم به  ــرگرمی و  کاربرد آن برای سـ
ــتفاده شده، چنان که واژۀ »طرب« چه بسا، به  جای آن اسـ
دلیل این که از شنیدن آوازهای دلنشین بر شنونده عارض 

کار رفته است. 15 می شده، به جای »غناء« به 
که باید  گانـــی  ــاء، از جمله واژ ــوم واقعـــی غنـ ــرای درک مفهـ بـ
گی های آوای  ــون از ویژ ــردد، واژۀ طرب اســـت. چـ گـ تعریـــف 

غنائی، طرب انگیزِی آن است.

واژه شناسی طرب 
خلیل بن احمد:

َرُب : ذهاب الحزن، و حلول الَفَرح«16 ْوق. و الّطَ
َ

َرُب : الّش »الّطَ
 طرب يعنى شوق. برطرف شدن ناراحتى و پديدار شدن 

شادی.
اّما ابن فارس طرب را اثر شادی می داند:

جَل من شدِة سروٍر أو غيره«17 َرب  ِخّفة ُتِصيب الّرَ »إَن  الّطَ
ــُبكى اســـت که مرد از شدت سرور و شادی يا غير آن   طرب: َسـ

دچارش مى شود.
ابن اثیر، طرب را به عدول از راه، معنی می کند:

»الَمْطَرَبة: واحدة الَمَطاِرب ، و هي طرق صغار تنفذ إلى الطرق 
ــال طّربت عن  ــة المتفّرقة. يقـ ــار. و قيـــل هي الّطرق الّضّيقـ الكبـ

الطریق:أى عدلت عنه.«18
ــای آن، راه های کوچكى  ــه معنـ ــه، مفرد مطارب اســـت کـ  مطربـ
ــه مى گويد  ــد و آن کـ ــزرگ، رخنه مى کننـ ــای بـ ــه راه هـ اســـت که بـ

کردم.  طّربت عن الطریق، يعنى از راه، عدول 
که »طرب« انسان را  ــان است  گویا این مفهوم در نظر ایشـ    

از راِه اصلی به راِه فرعی می کشاند.
اّما نظر جوهری، با دیگر نظرها، اندکی فرق دارد:

که طرب، سبکی  گفته شده  ــادی و اندوه است و  طرب، شـ
که بر اثر بسیاری شادمانی، یا  و از خود بی خود شدن است 

اندوه بر انسان عارض می شود.
گفته شده پدیدار شدن شادی و رفتن ناراحتی  و همچنین 

است.
ــبکی  ــری از طرب ارائه می دهد، همانا سـ که جوهـ معنایـــی 
ــان عارض  ــر انسـ ــدوه بـ ــادی یا انـ ــر اثر شـــدت شـ ــه بـ کـ اســـت 
می شودـ  بسیاری از فقیهان آن را به دیِد قبول درنگریسته و 
در موضوع شناسِی »طرب« همین معنی را یادآور  شده اند. 
ابن منظور، مفهوم طرب را در صوت این گونه بیان می کند:
َب  في قراءته:  ــيُنه. و َطّرَ ه و َتْحسـ

ُ
ْطريـــب  في الصوت: َمّد »و الّتَ

ع.«19  و رّجَ
َ

َمّد
  طرب انگيزی در صوت، کشيدن و نيكو گردانيدن صداست، 

و طرب در قراَءت، کشيدن و چرخاندن صداست.
کرده و بر این نظر  گویا ایشان، مفهوم غناء را برای طرب ذکر 

که این دو واژه، هم معنی هستند. است 
فیومی در معنای طرب می نویسد:

ُه«20
َ

َعُه َو َمّد ْضِعيِف َرّجَ َب ( ِفى َصْوِتِه ِبالّتَ »)َطّرَ
گلو و کشيدن صداست .   طرب، چرخاندن صدا در 

ــته  ــزاز در آمـــدن و برافراشـ ــای به اهتـ ــری، معنـ ــاتید مصـ اسـ
شدن را به این معانی می افزایند:

»طرب: خّف و اهتّز من فرح و سرور او من حزن و غّم . . . و فى 
صوته: رّجعه و مّده و حّسنه«21

ــد، به اهتزار درآمد از خوشحالى و شادی و يا   طرب، ســـبک شـ
ــوت را در گلو  ــۀ صوت، این که صـ ــم و ناراحتـــى. و در مقولـ از غـ

گردانيد و کشيد و نيكو ساخت.
ــه حرکت درآمـــدن را در  ــزاز و بـ ــم، به اهتـ لوئیـــس معلـــوف هـ
ــراری و  ــزون بر آن، بی قـ ــد و افـ ــرب می گنجانـ ــای طـ تعریف هـ

پریشانی  در اثر شادی یا حزن را از آثار طرب می داند:
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»طرب، اهتّز و اضطرب فرحا او حزنا«22
ــا  ــادی يـ ــد از شـ ــاآرام شـ ــد و نـ ــزار و جنبـــش درآمـ ــه اهتـ ــرب، بـ  طـ

ناراحتى. 
ــرب، ارائه دادند، به  ــه اهل لغـــت در بیان مفهوِم طـ از آن چـ

دست می آید:
ــر  ــر اثـ ــه بـ کـ ــبکی  ــوق و سـ ــَرب، معانـــی مختلفـــی دارد: شـ َطـ
ــد، جنبش و به  ــان پدید می آیـ خوشـــحالی، یا اندوه در انسـ
ــیدن و نیکو ساختن صدا و ترجیع و در  کشـ اهتزاز درآمدن، 

گردانیدن صدا، عدول از راه و... گلو 
که در اثر خوشحالی، به انسان  قدر جامع آن، َسُبکی است 
دســـت می دهد و به اصطـــالح او را از خود بی خود، یا غافل 

می کند.

واژه شناسی ترجیع
خلیل بن احمد فراهیدی می نویسد:

ــاب األلحان. و القينة  ــي قراءته، و هي قراءة أصحـ ع  فـ ــو ُیَرّجِ »هـ
ــع : مردود إلى  ــان  فـــي غنائهما . . . و کالم  َرِجيـ عـ ــة ُتَرّجِ و المغنيـ

صاحبه«23
ــراءت قرآن، ترجيع مى دهد و این خواندِن اصحاب   او در گاِه قـ
ــع  ــان ترجيـ ــا در غناءشـ ــا و مغنيه هـ ــان اســـت و آوازخوان هـ الحـ
مى کنند . . . کالم رجيع: برگردانده شده به صاحب اش است. 

که: و جوهری بر این نظر است 
ــا:  ــاُع  أيضـ َجـ ــا و الّرِ ــُره  َرْجعـ ــُه  غيـ ، و َرَجَعـ

ً
ــا ــه  ُرُجوعـ ــَع  بنفسـ »َرَجـ

اِجُع : المرأُة يموت زوجها فَتْرِجُع   ــر بعد ِقطاِعها. و الّرَ ُرُجوُع الطيـ
ِق، کقراءة 

ْ
ــى الَحل ــُع  الصوِت: ترديُده فـ ــا . . . . و َتْرِجيـ ــى أهلهـ إلـ

أصحاب األلحان «24
بردش  معنای اصلى ترجيع، برگرداندن است که با توجه به کار
ــده بعد از  کوچ  و  ــود. رجاع، برگشـــت پرنـ در جمله معنى مى شـ
ــواده اش برمى گردد.  ــزد خانـ ــوهرش مرده و او نـ که شـ ــع: زنى  راجـ
ــى و  ــان آوازخوانـ ــو، بسـ گلـ ــِع صـــوت، برگردانـــدن آن در  . . ترجيـ

نغمه سرایی آشنايان به فّن  آهنگ ها . 

ــای آن را در صـــوت و آواز، بیان  ــا معنـ لوئیـــس معلـــوف، تنهـ
می کند:

»رّجع فى صوته: رّدده فى حلقه«25 
ترجيع صوت، چرخاندن صدا در حلق است.

ابن اثیر نیز همان معنی را آورده، البته با بیان مصداق :
ــه  َتْرِجيُع  األذان. . . .  و قد حكى  ــُع : ترديد القراءة، و منـ ْرِجيـ »الّتَ
ــى القراءة نحو: آء آء  ــد اهّلل ابن مغّفل  َتْرِجيَعُه  بمّد الّصوت فـ عبـ

آء«26
ــع در اذان . . . و  ــع، گرداندن قراءت اســـت و از باب ترجيـ ترجيـ
ــيدن صدا  ــداهّلل بن مغفل، با کشـ ــده که ترجيع عبـ حكايـــت شـ

)مدالصوت( بوده در قراءت مثل آء آء آء.
ابن منظور، ترجیع را به معنای تکرار می داند:

و غير ذلك مما 
َ
و َزْمر أ

َ
و ِغناء أ

َ
ذان أ

َ
و أ

َ
َد صوته في قراءة أ ع : َرّدَ »َترّجَ

 
َّ

ن ل ِإله ِإل
َ
ــهد أ شـ

َ
ن يكرر قوله أ

َ
ذان: أ

َ
ــه. و التْرجيع  في األ ــم بـ يترنـ

 رسول اهّلل«27
ً
ن محمدا

َ
شهد أ

َ
اهّلل، أ

ــاء، يا ترانه، يا غير  ــع: صدايـــش را در قراءت، يا اذان، يا غنـ ترّجـ
آن، از چيزهائى که با آن ترّنم مى کنند، گرداند و ترجيع در اذان، 
 رسول اهّلل 

ً
این است که اشهد ان ل اله ال اهّلل و اشهد ان محمدا

را تكرار مى کند. 
ــرای ترجیع بیان می  طریحـــی، معنایی هماننـــد چهچهه بـ

کند:
ــين الصوت في القراءة فمأمور به،  ْرِجيُع  بمعنى تحسـ ــا الّتَ »و أمـ

:ُه
ُ
و منه  َقْول

ــَن . . . و  َحَسـ
ْ
ْوَت ال  اهَّلَل ُيِحّبُ الّصَ

َ
ــِإّن ــْرآِن َصْوَتَك َفـ ُقـ

ْ
ــْع ِبال ـ  َرّجِ

االْسِتْرِجاُع: 
ْرِجيُع في األذان: تكرار الفصول  ــي البكاء. و الّتَ ترديد الصوت فـ
ــهادتين في  ــادة على الموظف. و قيل هو تكرار التكبير و الشـ يـ ز

أول األذان «28
 ترجيع، به معنای نيكو کردن صدا در قراءت قرآن است که به 

آن امر شده و احاديثى در این باره آمده:
ــدای نيكو را  ــه خدا صـ کـ ــده؛ چرا ــرآن ترجيع بـ ــا قـ  صدايـــت را بـ

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ
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دوست دارد.
گريه اســـت و ترجيع در اذان،  ــترجاع، برگردانيدِن صوت در  اسـ
ــده ترجيع در  ــرار فصل های افزون بر وظيفه اســـت و گفته شـ تكـ

اذان، تكرار تكبير و شهادتين در اول اذان است.
البته زیبائی صوت و تکرار را نیز از معانی ترجیع می دانند.

ــتفاده  ــع اسـ ــوم ترجیـ ــان مفهـ از ســـخنان اهـــل لغـــت در بیـ
که نیکو شـــدن  گونه ای تکراِر صداســـت  ــع،  ــود: ترجیـ می شـ

آن را در پی دارد.

واژه شناسِی لهو
گردیده است:  در معنای لهو، سرگرمی و غافل شدن بیان 

خلیل بن احمد فراهیدی:
ْهُو: ما شغلك من هوى أو طرب «29

َّ
»الل

ــرگرم  ــان را سـ ــر چيزی اســـت از هـــوس يا طرب، که انسـ ــو، هـ   لهـ
سازد. 

اساتید مصری در معجم الوسیط:
»اللهو، ما لعبَت به و شغلک، من هوًی و طرٍب و نحوهما«30

که انسان  که با آن بازی مى شود و چيزی   لهو، آن چيزی است 
را سرگرم، سازد از هوس و طرب. 

ابن فارس:
ك عن شي ء«31

َ
 شي ٍء َشَغل

ُ
کّل »و هو 

 سرگرم شدن از چيزی به چيز ديگر. 
جبران مسعود:

کرد.«32 کرد ـ لهو عن الشىء ـ از آن چيز غفلت  » با چيزی بازی 
راغب اصفهانی:

ْهُو: ما يشغل اإلنسان عّما يعنيه و یهّمه «33
َّ
»الل

ــان را از آن چه مهم است و به دردش  که انسـ لهو،چيزی اســـت 
مى خورد، باز مى دارد. 

جمع بندی معانی لهو:
ــرگرم کننده و هر  ــرگرمی اســـت و هر چیز سـ  لهو، به معنای سـ

ــازد. این بی خبری  ــغول سـ ــان را به خود مشـ که انسـ آن چه 
ــر، یا حتـــی غافل  ــا چیز مهم تـ ــد یـ ــر باشـ کار دیگـ ــد از  می توانـ

شدِن انسان از خداوند .

مفهوم شناسی غناء در نگاه اهل لغت
ــان در باب تعریف  ــان واژه شناسـ که از بیـ ــی را  کلـ ــا نتیجۀ  اّمـ
کار رفته می توان  ــه در تعریف آن به  کـ ــاء و واژه هایی  واژۀ غنـ

که: کرد این است  دریافت 
ــه به نیکو شـــدن آوا  کـ ــا نوعی تکرار،  ــاء، صوتی اســـت، بـ  غنـ
ــُبکی به انسان دست می دهد و او  می انجامد.و در اثر آن َسـ

را از خود، بی خود، یا بی خبر می سازد.

  واژه شناسی غناء، در فقه شیعه
کتاب  ــاله و  ــگارش، پژوهـــش، ترجمه وتصحیح صدها رسـ نـ
ــول تاریـــخ فرهنـــگ  ــیقی در طـ ــارۀ موسـ کالن، دربـ ــرد و  خـ
ــگاه ایـــن  ــان گر اهمیـــت و جایـ ــران، نشـ و تمـــدن اســـالم و ایـ
دانش و هنر اســـت. این پدیدۀ هنری، در زندگی اجتماعی 
گون،  گونا ــای  ــوده و از زوایـ ــون توجه بـ کانـ ــر، همواره در  بشـ
ــان و  ــوفان، فقیهـ ــان، فیلسـ ــان، مورخـ دانشـــمندان، ادیبـ

عارفان به آن درنگریسته اند.
ــان محقق  ــا پیـــش از زمـ ــه، تـ ــه این کـ ــور توجـ ــۀ درخـ ــا نکتـ امـ
ــاء، تألیف  ــاب غنـ ــتقلی در بـ ــالۀ مسـ ــبزواری)م: 1090( رسـ سـ
که پیش از آن، غناء، مسألۀ روز  نشده و این نشان می دهد 
ــه آن پرداخته  گانه بـ که جدا ــته  نبوده اســـت و لزومی نداشـ
که در دوره های  ــداِر اندکی  ــود؛ از این روی، به همان مقـ شـ

فقهی به آن پرداخته شده بسنده می کرده اند.
گانه ای را به غناء  اّما این که چرا محقق سبزواری رسالۀ جدا

ویژه ساخته است، شاید به دو دلیل باشد:
ــیوع آداب و  ــر دوره صفوی و شـ ــّوف در اواخـ ــد تصـ الـــف. رشـ

رسوم آنان از جمله َسماع و غناء.
که آن را  ــاء،  ــانی، در باب غنـ کاشـ ــروف فیض  ــه معـ ب. نظریـ
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ــة البیضاء، مفاتیح و مقدمات  کتاب های وافی، المحجـ در 
تفسیر صافی آورده است.

کتاب،  ــه، در این  کفایـ ــبزواری، صاحب  ــۀ محقق سـ و نظریـ
ــاء در  ــودن غنـ ــر مســـتحب بـ ــی بـ ــه ای مبنـ گانـ ــالۀ جدا و رسـ
ــته، بازتاب ها و  ــابقه نداشـ ــا آن زمان سـ که تـ ــرآن،  ــراءت قـ قـ
ــیاری  که بسـ ــته، تا آن جا  ــیاری در پی داشـ کنش های بسـ وا
ــته شده است.  ــاله های غناء در رّد نظریۀ این دو نوشـ از رسـ
البته پاره ای از رساله ها هم، به انگیزۀ دفاع از عزاداری سید 
که آن را آمیخته با  کسانی  ــهداء، و پاسخ به شبهه های  الشـ

غناء می دانسته اند، نوشته شده است. 
در این مقال، بحث، دربارۀ مفهوم شناسی غناست، غنایی 
گرفته  ــرعی )نکوهش شـــده وحرام( قرار  که موضوع حکم شـ
است. و در بازنموِد این مفهوم، تعریف های فقیهان از غناء 
که شماری  را بر اســـاس سلسلۀ زمانی می آوریم؛ اّما از آن جا 
از فقیهان، تعریفی از غناء، به دست نداده، و شماری، تنها 
ــتثنا  ــای نکوهش شـــده، یا نمونه های اسـ ــه ارائۀ نمونه هـ بـ
گزیریم در پاره ای از موارد، برای  کرده اند، نا ــنده  شـــده، بسـ
ــده از ســـوی  کردن مفهوم و مصداق، حکِم بیان شـ روشـــن 
ــان را  ــویم، بویژه، پاره ای از احکام ایشـ ــان را نیز یادآور شـ اینـ
ــه ضد، بیان  ــاء،  از جهت تعریف بـ ــتثناهای غنـ ــاب اسـ در بـ

می کنیم. 
ابن بابویه قمی)م: 381(:

ــة إذا قالت  ــة حرام و ل بأس بكســـب النائحـ »و کســـب المغنيـ
صدقا.«34

ــر و  ــان نوحه گـ ــد زنـ ــا درآمـ ــرام اســـت؛ اّمـ ــر، حـ گـ ــد زن ُخنيا درآمـ
ــد، اشكال  ــان، راســـت باشـ مرثيه خوان، در صورتى که کالم شـ

ندارد.
گرچه آواز اســـت؛  ــود: نوحه گری،  کالم روشـــن می شـ از ایـــن 
ــوباندن غریزۀ شهوانی در آن وجود ندارد. و قید  لیکن برآشـ
ج می کند. کسب درآمد  صدق هم، کالم باطل و دروغ را خار
ــد، و به دروغ  ــم عزا باشـ گر در مراسـ ــان آوازه خوان، حتی ا زنـ

ــازند، حرام است. اّما این که آیا  ســـخنانی را بر زبان جاری سـ
گری و شنیدِن آواز و  حرام بودن، به خوِد آوازه خوانی و ُخنیا
ــاره ای نمی شود و در اصل،  ُخنیا تعلق می گیرد، یا خیر؟ اشـ
ــا توجه به این که  ــی از غناء به دســـت نمی آید، لکن، بـ تعریفـ
نمونه هایی از غناء را بیان می کند، داخل در بحث ماست.

شیخ مفید )م: 413(:
»و کســـب المغنيات حرام و تعلم ذلـــك و تعليمه محظور في 
ــرع اإلسالم. و کســـب النوائح بالباطل حرام و ل بأس بالنوح  شـ
ــن بالحق من الكالم و ل بأس باألجر على ذلك  ــى أهل الدیـ علـ

و التنزه عن التكسب به أولى في الدین.«35
ــن آن، در  گرفتـ ــوزش دادن و فرا ــرام و آمـ ــر حـ گـ ــان ُخنيا ــد زنـ  درآمـ
ــه  ــری کـ ــان نوحه گـ ــد زنـ ــن درآمـ ــوع اســـت. همچنيـ اســـالم ممنـ
ــان، به باطل اســـت، حرام اســـت، اما نوحه گری بر  نوحه گری شـ
ــد، اشـــكال ندارد و مى توان  مؤمنان، چنانچه به کالم حق باشـ
برای آن مزد گرفت. پرهيز از کســـب درآمد به نوحه گری در دین 

برتر است.
گر تعلق  ــاِن ُخنیا ــِد زنـ ــان نیز، حرمـــت به درآمـ ــان ایشـ در بیـ
ــاید  گرچه شـ ــاء ارائه نگردیده اســـت،  ــی از غنـ ــه وتعریفـ گرفتـ
که: آواز، با درونمایۀ باطل  کرد  بتوان از این بیان برداشـــت 
ــد، مصداق  ــه باشـ ــر نوحـ گـ ــی ا ــر حـــق و دروغ، حتـ کالم غیـ و 
که  لت آن بر این مطلب تمام نیست، بویژه  غناست، اما دال
کســـب درآمد به نوحه گری  ــد: پرهیز از  کالم می نویسـ در آخر 
که  در دین برتر اســـت. سخن ایشان بیان گر این نکته است 
کفن فروشی و از  کراهت دارد، بساِن  درآمد از راه نوحه گری، 

آن حرام بودن خود غناء فهمیده نمی شود. 
ــودن درآمِد نوحه گری  ــد را برای حالل بـ ــیخ مفید، دو قیـ شـ

برشمرده است:
کالم حق باشد. به 

نوحه گری بر مؤمنان باشد.
شیخ طوسی )م: 358(: پس از نقل دو روایت: 

گر حرام. خرید و فروش زنان ُخنیا

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ
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گر در عروسی روا. مزد دادن به زن ُخنیا
پیشنهاد زیر را برای جمع بین دو روایت، ارائه می دهد:

م باألباطيل 
ّ
ــن ل تتكل خصة فيمـ ــذه األخبار الّرُ ــه في هـ »فالوجـ

ــباهها و ل بالقصب و  ــدان و أشـ و ل تلعـــب بالمالهـــي من العيـ
ْعِر  ُم ِعْنَدَها ِبِإْنَشاِد الّشِ

َّ
عُروَس َو َتَتَكل

ْ
 ال

ُ
غيره بل يكون مّمن َتُزّف

ْن  ِء ِمّمَ
َ

ا َمْن َعَدا َهُؤل ّمَ
َ
أ

َ
َباِطيِل ف

َ ْ
ــِش َو األ ُفْحـ

ْ
َبِعيِد ِمَن ال

ْ
ــْوِل ال َقـ

ْ
َو ال

َکاَن ِفي  ى َحاٍل َسَواٌء 
َ
 َيُجوُز َعل

َ
ال

َ
ِهي ف

َ
َمال

ْ
ْنَواِع ال

َ
ْيَن ِبَساِئِر أ َيَتَغّنَ

ْو َغْيِرَها.«36
َ
َعَراِئِس أ

ْ
ال

گنده از  گر آ  وجه جمع ميان دو روايت این چنين اســـت: غناء ا
ــد، جایز اســـت و  ســـخن باطل، و بازی با ابزار لهوی و . . . نباشـ
که در آن، ســـخِن باطل گفته شود. غناء،  ــود  زمانى حرام مى شـ
ــده که باطلى بر زبان نياورد و با ابزار لهو،  بر کســـى اجازه داده شـ
ــى و غير از آن،  ــون عودها بازی نكند واین چنين اســـت نـ همچـ
ــا را هنگامى که برای  ــند که عروس هـ ــانى باشـ بلكه بايد از کسـ
ــا گفتاری  ــعر يـ ــزد او، شـ ــد و نـ ــد، همراهـــى مى کننـ ــاف مى برنـ زفـ
مى گويند که از ناسزا و امور باطل، به دور است؛ اما خوانندگان 
ــند، کار آنان به  ــته باشـ ــر به هر گونه ای که خوانندگى داشـ ديگـ
ــد يا در غير  هيـــچ روی، جایز نيســـت، خواه در عروســـى ها باشـ

عروسى ها. 
درعبارت شیخ طوسی چند نکته وجود دارد:

کالم باطل باشد. که پیراسته از  غناء، آن گاه رواست 
که از شعرهای رکیک استفاده نشود. غناء، آن گاه رواست 

ــود، حرام اســـت،  گناه آلوده شـ ــاء و خوانندگی به  ــرگاه غنـ هـ
خواه در مجلس عروسی باشد یا غیر آن.

که انسان  هر باطلی حرام نیســـت؛ بلکه باطلی حرام اســـت 
را از یاد خدا باز دارد.

وی، در نهایه می نویسد:
»ل بأس بأجر المغّنية في األعراس، إذا لم يغّنين باألباطيل و ل 

يدخلن على الّرجال و ل يدخل الّرجال عليهّن«37
ــل آوازه خوانى و  ــه باطـ گر بـ ــر، در عروســـى ها، ا گـ ــان ُخنيا ــزِد زنـ  مـ
گری نكنند و آنان به مردان و نيز مردان بر آنان وارد نشوند،  ُخنيا

اشكال ندارد.
شیخ طوسی قید دیگری را در این جا می افزاید: آوازه خوانِی 
گر، در عروسی، در بین مردان نباشد.  زن آوازه خوان و ُخنیا

شیخ، بحثی را نیز به شعر ویژه می سازد:
ــا، ما لم يكن فيه هجو و  ــعر فهو مباح أيضـ »فأما الكالم في الشـ
کثرة الكذب على  ل فحش، و ل تشبيب بامرأة ل يعرفها، و ل 

کراهية رواها أصحابنا في ذلك.«38
ــاِن  ــبيب و بیـ ــزا، تشـ ــرزنش، ناسـ ــر در آن، سـ گـ ــعر رواســـت، ا شـ
ــند  ــد و نيز ناپسـ ــند، نباشـ که او را مى شناسـ ــای زنـــى  یبایی هـ ز
ــد، بنا بر آن چه که اصحاب  ــيار باشـ گر دروغ در آن بسـ اســـت، ا

کرده اند. ما روايت 
ــتراند، از باب  گسـ ــز  ــوای غناء نیـ ــوان به محتـ ــا را می تـ این هـ

معیاری برای غنای حرام، از لحاظ محتوا.
از سخن ایشان استفاده می شود:

 غناء، از مقولۀ صوت است.
گونۀ  ــه  ــه آواز و بـ گر بـ ــی ا ــد، حتـ ــند، نارواینـ ــعرهای ناپسـ  شـ
ــنیدن  شـ و  خوانـــدن  ــرودن،  سـ ــوند.  نشـ ــده  خوانـ غنایـــی 

این گونه شعرها، نارواست.
ابن ادریس )م: 598( می نویسد:

»الغناء من الصوت ممدود، و من المال مقصور، فإذا ثبت هذا، 
ــهادته، فأّما ثمن  ــق فاعله، و ترد شـ ــا محّرم، يفسـ ــاء عندنـ فالغنـ
المغنيات، فليس بحرام إجماعا، ألنها تصلح لغير الغناء.«39

ــای مال،  ــه معنـ ــدود اســـت و بـ ــای صـــوت، ممـ ــه معنـ ــاء، بـ غنـ
ــاء، به نظر ما  ــد این نكته، پس غنـ ــه ثابت شـ ــور. آن گاه کـ مقصـ
حرام است و اجراکنندۀ آن فاسق و شهادت وی ناپذیرفته. اّما 
یرا مصالحه مى کند،  گر حرام نيست به اجماع؛ ز مزد زنان ُخنيا

برای غير آوازخوانى و ترانه سرایی.
کتاب می نویسد: در بخش دیگری از این 

ــال، و  ــور على کل حـ ــرب: محظـ ــة أضـ »المكاســـب علـــى ثالثـ
ــروه، و مباح على کل حال، فأّما المحظور على کّل حال، .  مكـ
. . .  و الرقـــص، و جميع ما يطرب من األصوات و األغاني، و ما 
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جرى مجرى ذلك«40 
کار برای به دست آوردن هزينۀ زندگى بر سه گونه است: ممنوع 
ــوع در هر حال . . . و رقص  ــال، مكروه و مباح. اّما ممنـ ــر حـ در هـ
ــرایی و  ــه از ترانه سـ کـ ــا و جنبش هایـــی اســـت  ــام حرکت هـ و تمـ

آوازخوانى نشأت مى گيرد و آن چه جاری است بر این مجری
و می افزاید:

ــات، و تعلم الغناء، حرام. و کســـب النوائح  »و کســـب المغنيـ
ــأس بذلـــك على أهل  ــاه، و ل بـ ــى ما قلنـ ــرام، علـ ــل حـ باألباطيـ
الدین، بالحق من الكالم . . . . . و أجر المغنيات في األعراس، 
ــر أّن الغناء محرم  ــن باألباطيل، على ما روي و األظهـ ــم يغنيـ إذا لـ

ممن کان.«41
ــوزِش غناء حرام اســـت؛ ولـــى درآمِد  ــده و آمـ ــان خواننـ ــِد زنـ درآمـ
ــد،  ــان حق باشـ زنان نوحه گر بر اهل دین، در صورتى که کالم شـ
گر سخن  رواست. و همچنين مزد زنان خواننده در عروسى ها، ا
ــازند، رواســـت. ظاهرتر این اســـت که  ــر زبان جاری نسـ ــل بـ باطـ

که باشد. غناء حرام است، از هر کسى 
محقق حلی )م: 676( در تعریف غنای حرام می نویسد:

ــق فاعله و  ــتمل على الترجيع المطرب يفسـ »مد الصوت المشـ
ترد شهادته و کذا مستمعه سواء استعمل في شعر أو قرآن«42

ــع( همراه  گلو )ترجيـ گردانـــدن آواز در  ــا  که بـ ــيدن صـــوت،   کشـ
ــادمانى و راِمش  اندازد، خواننده را فاسق  ــد، انسان را به شـ باشـ
ــود. و این چنين است  ــهادت او، پذیرفته نمى شـ ــازد و شـ مى سـ
ــعر به کار  ــده، آواز غنائـــى خود را در شـ ــواه خواننـ ــنوندۀ آن. خـ شـ

بندد، يا در قرآن.
و  ــدا  صـ ــیدن  کشـ ــده:  شـ آورده  ــد  قیـ ایـــن  ــان،  بیـ ایـــن  در 
ــد. پس  ــرورانگیز باشـ ــادی افزا و سـ که شـ گلو  گرداندن آن در 
گردانیدن صدا  ــا  ــد، یـ گلو باشـ گردانیدن صدا در  ــر بدون  گـ ا
گر در  ــا ا ــم را ندارد. امـ ــد، این حکـ ــز نباشـ ــو، طرب انگیـ گلـ در 
ــد، حتی در  ــرور انگیز و رقص آور باشـ ــود و سـ گردانیده شـ ــو  گلـ
خواندن قرآن، اشکال دارد. پس به عقیدۀ ایشان چگونگِی 

صوت در غناء شدن، اثرگذار است. 

ــِق حّلی  ــاء، نظر محقـ ــۀ حّلـــی )م: 726( : در تعریـــف غنـ عالمـ
را می پذیرد و در حکم آن، از شیخ طوسی پیروی می کند.

وی، می نویسد:
ــتمل  ــامع الغناء ـ و هو: مّد الصوت المشـ ــهادة . . . سـ »و ترّد شـ
ــاعر  کان في قرآن ـ و فاعله، و الشـ على الترجيع المطلوب، و إن 
ــرأة معروفة غير  ــبب بامـ  أو تشـ

ً
الـــكاذب أو الـــذي یهجو به مؤمنا

لة«43
ّ
محل

شهادت شنوندۀ غناء، و خوانندۀ آن رد مى شود.
ــيدن صداست، با این ویژگى که به گونۀ پسنديده و   غناء کشـ
کريم  گردانده شود، هرچند در خواندِن قرآن  گلو وا خوشايند در 

باشد.
ــعر، به ســـخره  ــى را با شـ ــا کســـى که مؤمنـ ــو، يـ ــاعر دروغ گـ ــز شـ نيـ
ــه حـــالل  کـ ــده ای را  ــناخته شـ ــای زِن شـ یبایی هـ ــا ز ــرد، يـ مى گيـ

نيست، به زبان مى آورد )تشبيب(. 
همو در تحریر االحکام می نویسد:

ــي العرائس إذا لم  ــر المغّنية فـ ــة بإباحة أجـ ــد وردت رخصـ »و قـ
م بالباطل، و ل تلعب بالمالهي کالعيدان و القصب، بل 

ّ
تتكل

م عندها بإنشاد الشعر و القول 
ّ
تكون مّمن تزّف العروس، و تتكل

ــد من الفحـــش و الباطل، و ما عدا ذلك حرام في العرس و  البعيـ
غيره.«44

ــرایی  ــرط این که باطل سـ  مزد زِن آوازه خوان در عروســـى ها، به شـ
ــى و  ــو، نـ ــزار لهـ ــا ابـ ــرد و بـ گویی را در پیـــش نگيـ ــزا ــد و ناسـ نكنـ
ــانى باشد که عروس را  فلوت، بازی نكند، رواســـت. بل از کسـ
ــاد شعر مى پردازد  ــرایی و انشـ همراهى مى کند و نزد او به ترانه سـ
ــد،  گر غير از این باشـ گویی و ياوه گویی مى پرهيزد. و ا ــزا و از ناسـ

آوازه خوانى حرام است، چه در عروسى و چه در غير آن.
ــده اســـت: دروغ گویی،  همچنین محتوا را ذیل آن یادآور شـ
ــناخته  ــان زیبایی های زنان شـ ــبیب و بیـ ــو مؤمـــن، تشـ هجـ
ــده نیز سبب حرام شدن غناء می گردد، ولیکن آن را جزء  شـ
ــای غناء نمی داند. به نظر وی، خوانندگی همراه با  مؤلفه هـ
گر در عروسی باشد، موجب حرمت  بازی با ابزار لهو، حتی ا
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کالم  ــا توجه به  ــود. از این روی، بـ ــتمزد خواننده می شـ دسـ
ایشان ، این گونه پیوست ها و همراهی ها، سبب می گردند، 
غ از معنای  ــار ــردد، ولی این ها فـ گـ ــرام و نکوهیده  ــاء، حـ غنـ

غناست.
شهید ثانی)م: 965( می نویسد:

ــتمل على الترجيع المطرب،  »الغناءـ  بالمدـ  مّد الصوت المشـ
فال يحرم بدون الوصفينـ  أعني الترجيع مع اإلطرابـ  و إن وجد 
ــا. کذا عّرفه جماعة من األصحاب. و رّده بعضهم إلى  أحدهمـ
العرف، فما سّمي فيه غناء يحرم و ان لم يطرب و هو حسن. و 

کونه في شعر و قرآن و غيرهما«45 ل فرق في ذلك بین 
ــود و  ــيده صدایی اســـت که در گلو گردانده شـ ــراد از غناء کشـ مـ
شادی انگيز و رقص آور باشد. بدون این دو ویژگى حرام نيست، 
گرچه يكى از دو ویژگى را صدا داشته باشد. آن گونه که گروهى 
ــير و  ــماری از اصحاب، تقسـ ــد و شـ کرده انـ ــير  ــاب تفسـ از اصحـ
ــان، آن چه  ــرار داده اند. بنا بر نظر ايشـ ــناخت عرف را معيار قـ شـ
را عرف غناء بداند، حرام است، گرچه شادی افزا و طرب انگيز 
ــن نظر، نظری اســـت، نيـــک. در آواِز غنایی، فرقى  ــد. و ایـ نباشـ
نيست در این که قرآن با این سبک خوانده شود، يا شعر و . . . 

ح لمعه می نویسد: در شر
ــاء و إن لم  ــي العرف غنـ ــا ســـمي فـ ــد . . . . . أو مـ ــاء بالمـ »و الغنـ

کان في شعر، أم قرآن، أم غيرهما«46 يطرب سواء 
ــاء گويد، هر  ــه عرف بدان غنـ ــا چيزی کـ ــيده . . . يـ ــاِء کشـ  و غنـ

چند شادی انگيز و رقص آور نباشد، در حكم غناست. 
ایشان، در وهلۀ نخست، آوایی را غناء می داند و حکِم غناء 

گی، برخوردار باشد: که از دو ویژ حرام را بر آن بار می کند 
گلو. بازگشت در 

کی و شادی افزایی.  طربنا
ک بازشناسِی غناء قرار  و  در وهلۀ دوم، رجوع به عرف را مال
ــرف، غناء  که عـ ــر صدایی را  ــد و بر این نظر اســـت: هـ می دهـ
ــته باشد، یا نداشته  ــده را داشـ گی یاد شـ بداند، خواه دو ویژ

باشد، حرام است.
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البته ایشان در ادامۀ این مبحث در روضة البهیه این نکته 
ــان، »ُحدی«  ــهید اول و دیگر فقیهـ که شـ ــود  را یادآور می شـ
ــته اند. همچنین آواز و  ــای حرام، بیرون دانسـ ــرۀ غنـ را از دایـ
که: باطل سرایی  گرِی زنان را در عروسی ها، در صورتی  خنیا
که در آن  ــد، هرچند به زدن دایره ای  ــد، به لهو نپردازنـ نکننـ
ــز آواِز  ــردان بیگانه نیـ ــنج. مـ ــد، نه دایرۀ بدون سـ ــنج باشـ سـ

آنان را نشنوند.
اینان، از این دســـت آوازخوانِی زنان را از دایرۀ غناِی حرام، 
ــکالی بر آن وارد نیســـت. اّما  گفته اند: اشـ ــته و  ــرون دانسـ بیـ
شهید ثانی، نظر خود را در این باره نیاورده  است. در بیانی 
ــر فقیهان مـــی آورد: دو نکته  ــهید اول و دیگـ ــان از شـ ــه ایشـ کـ
ــه امور لهـــوی، دوم  ــور تأمـــل اســـت: یکـــی نپرداختن بـ درخـ
که در آن سنج باشد، نه بدون سنج. از این  نزدن دایره ای 
ــنج، در  که زدن دایرۀ بدون سـ ــود  گرفته می شـ بیان نتیجه 

عروسی با این شرایط اشکال ندارد.
گی برخوردار  که از دو ویژ شهید ثانی، آوازی را غناء می داند 
گردانیده شود و راِمش انگیز و رقص آور باشد.  گلو  ــد: در  باشـ
ــرب را از آن  ــد طـ ــرف، قیـ ــه عـ ــاع دادن آن بـ ــا ارجـ ــد بـ هرچنـ

که به ظاهر این ارجاع، از باب احتیاط است. برمی دارد ، 
کرکی )م:  940(: محقق 

ــه: )و الغناء(. هو: ممدود، و المراد به على ما في الدروس:  »قولـ
مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. و ليس مطلق مد 
ــه، ما لم ينته إلى حيث  الصـــوت محرما و إن مالت القلوب إليـ
يكون مطربا بسبب اشتماله على الترجيع المقتضي لذلك«47

ــهيد اول  ــاء«، همان گونه که در کتاب دروس شـ ــراد او از »غنـ  مـ
گردانيده شود، شادی انگيز  گلو  که در  آمده است، آوازی است 
ــه دل ها به آن مايل  گرچـ ــد. تنها کشـــش صدا، ا و رقص آور باشـ
ک  شوند و به پايه ای نرسد که در اثِر بازگرداندن آن در گلو، طربنا

باشد، حرام نيست. 
ــان دو قید ترجیع و طرب، با هم، ســـبب غنائی  در نظر ایشـ
گِی برگشِت در  که تنها از ویژ شـــدِن صوت می شود. صدایی 

کی، غناِی  ــد، بدون راِمش انگیزی و طربنا گلو برخوردار باشـ
گِی سرورانگیزی  که از ویژ حرام نیست. همچنین برصدائی 
ــود، غناء، اطالق  گردانیده نشـ گلو  ــوردار اســـت، ولی در  برخـ

نمی شود.
محقق اردبیلی در مبحث غناء می نویسد:

ــى  ــتمل علـ ــان المشـ ــّد صـــوت اإلنسـ ــد-: »مـ ــو- بالمـ ــل: هـ »قيـ
ــاب إلى العرف،  ــرب« . . . .  رّده بعـــض األصحـ ــع المطـ الترجيـ
ــتمال على  ــه عرفا فهو حرام، و إن لم يكن مشـ ــّمى بـ فكل ما يسـ
الترجيع، و ل على الّطرب. دليله: أّنه لفظ ورد في الّشرع تحريم 
ــرع، فيحال  ــرعي مأخوذ من الّشـ معناه و ليس بظاهر له معنى شـ
على العرف. و الّظاهر أّنه يطلق على مّد الّصوت من غير طرب، 
ــيمه إلى المطرب و عدمه، بل و ل  فيكون حراما، إذ يصّح تقسـ
ــي الحلق، فينبغي  ــع و المكّرر فـ ــد إطالقه على غير المرّجـ یبعـ

الجتناب.«48
ــيده_  گفته شده است: کشيدن صدای   در تعريف غناء _کشـ
که  کى  گلو و طربنا ــان است، با دو ویژگى: بازگشـــت آن در  انسـ
ــماری از فقيهان اماميه،  ــد . . . . شـ ــِع طرب آور باشـ دارای ترجيـ
ــن روی، آن چه را که عرف  ــه عرف برگشـــت داده اند؛ از ایـ آن را بـ
ــد و طرب  ــاء بداند، حرام اســـت هر چند دارای ترجيع نباشـ غنـ
ــد به عرف  ــناخت غناء، بايـ ــه در شـ ــل این کـ ــد. دليـ ــاد نكنـ ايجـ
که در شرع، معنای غناء حرام شده، اما  کرد این است  مراجعه 
یرا که غناء، حقيقت  ــده، ز ــريعت، بیان نشـ ــتى آن در شـ چيسـ
ــه کرد از ظاهر  ــد در معنای آن به عرف مراجعـ ــرعى ندارد، بايـ شـ
ــه از ویژگى  ــر مى گيرد کـ ــاء، آن صدایـــی را در بـ ــه غنـ ــد کـ برم ى آيـ
ــد، بـــدون طرب، پـــس در این صورت  ــيدگى برخوردار باشـ کشـ
ــر مطرب، صحيح  ــيم آن به مطرب و غيـ یرا تقسـ حرام اســـت؛ ز
ــته  ــر آوایی که ترجيع نداشـ اســـت. بلكه بعيد نيســـت غناء، بـ
گردد از این  ــود نيز، اطالق  گلو چرخيده و تكرار نشـ ــد و در  باشـ

روی، سزاوار است از آن نيز دوری شود. 
و می نویسد:

ــي الّتحريم، و لعّل  ــن ما رأيـــت رواية صحيحة صريحة فـ »و لكـ
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ــاع على تحريم  ــار الكثيرة، بل اإلجمـ ــهرة تكفـــي، مع األخبـ الّشـ
ــن أن يقال:  ــل. و يمكـ ــاج إلـــى دليـ ــاء، و الّتخصيـــص يحتـ الغنـ
األخبار ليست بحّجة، و إّنما اإلجماع و الّشهرة مع القيدین، فال 

حّجة على غيره، و األصل دليل قوّي، و الحتياط واضح.«49
ــته باشد و حرام بودن  ــند صحيح داشـ  و لكن من روايتى که سـ
ــايد شهرت با اخبار  ــنى بیان بكند، نديده ام. شـ غناء را به روشـ
ــد،  ــرام بودن غناء وجود دارد کافى باشـ ــياری که در باب حـ بسـ
ــاء مى کند.بنا بر اجماع  ــه اجماع، دللت بر حرام بودن غنـ بلكـ
ــود و  ــهرت، غنائى حرام اســـت که صدا در گلو گردانيده شـ و شـ
گردانيدن حكم،  ــد و  بنا بر این، مخصـــوص  ــادی انگيز باشـ شـ
برای پاره ای از مصداق ها نياز به دليل دارد. ممكن است گفته 
ــتند و اجماع و شهرت،  ــود، اخبار در این باب، حجت نيسـ شـ
ــد:  ــد برخوردار باشـ ــه از آن دو قيـ ــى کـ ــر غنائـ ــد بـ دللـــت مى کننـ
ــن روی، بايد به اصل  کـــى. از ایـ ــدا در گلو و طربنا بازگشـــت صـ
اباحه رجوع کرد واصل اباحه، دليلى است قوی در این زمينه و 

درستى احتياط، روشن. 
ــاِی  ــِث جداشـــده هاِی از غنـ محقـــق اردبیلـــی، ســـپس بحـ
ــودن آوازه خوانی در  ــرام بـ ــد و علت حـ ــرام را پیش می کشـ حـ

عروسی ها را دروغ گویی و لهوپردازی می داند.
ــور درنگی را  ــرت اباعبـــداهلل، نکتۀ درخـ ــاب مراثـــی حضـ در بـ

یادآور می شود:
ــا، و دليله  ــين، عليه الســـالم، أيضـ ــتثني مراثي الحسـ »و قد اسـ
 

ّ
ــكّل أّنه ما ثبـــت باإلجماع إل ــا غير واضـــح. و لعّل دليل الـ أيضـ

ــة في الّتحريم  فـــي غيرها، و األخبار ليســـت بصحيحة صريحـ
ــرم، و الباقي  ــه يحـ ــا ثبت تحريمـ ــواز، فمـ ــل الجـ ــا، و األصـ مطلقـ

یبقى، فتأّمل فيه.«50
مرثيه خوانى بر امام حســـين از دایرۀ غنای حرام بیرون اســـت.  
و دليل آن، روشن نيست. شايد به این دليل که اجماع بر حرام 
ــاند و  بودِن آن ثابت نيســـت و اجماع، تنها غير مراثى را مى رسـ
سند رواياِت حرمِت غناء، صحيحه نيستند و دللتى صريح 
و روشن نيز بر حرام بودن غناء، به طور مطلق ندارند. و با وجود 

ــه، در آن جريان مى يابد و تنها چيزی  شـــک، اصِل جواز و اباحـ
که حرام بودن آن ثابت اســـت، از دایرۀ این اصل خارج اســـت و 

غير از آن را در بر مى گيرد، پس در آن بیانديش.
و یادآور می شود:

ــكاء و الّتفّجع عليه مطلوب و مرغوب، و فيه  ــده أّن البـ »و یؤّيـ
ثواب عظيم، و الغناء معين على ذلك، و أّنه متعارف دائما في 
ــلمين في زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير،  بالد المسـ
ــواز الّنياحة بالغناء، و  ــواز غالبا. و یؤّيده جـ  على الجـ

ّ
ــو يدل و هـ

جواز أخذ األجرة عليها لصحيحة . . . . «51
ــتن  ــيار داشـ ــواب بسـ ــواه اســـت، ثـ گـ ــتثناء  ــن اسـ ــتى ایـ ــر درسـ  بـ
ــر آن  ــردن بـ کـ ــوگواری  ــه سـ ــه و دردمندانـ گريـ ــودن  ــنديده بـ و پسـ
کردن، کمک اســـت به این  ــاء مرثيه خوانى  حضـــرت و با غنـ
ــرایِی غنائى، از  ــن مرثيه سـ يختن. و ایـ ــِک ماتم ر ــتن و اشـ گريسـ
زمان استادان بزرگ ما، تا این عصر که ما در آن زندگى مى کنيم، 
ــاری بوده است، بدون آن که با آن مخالفت بشودو و  جاری و سـ
ــرایی هاِی غنایی.  این دليل اســـت بر َروائِى بسياری از مرثيه سـ
ــتثناء دللت مى کند، نوحه گری غنایی  ــتى این اسـ و نيز بر درسـ
ــه برای  کـ ــوده اســـت و نيز مزدی  ــداران رايج بـ ــن دین مـ ــه در بیـ کـ

گرفته مى شده است. نوحه گری های غنائى 
آن را  ــاط  منـ و  ک  مـــال و  ــاء،  غنـ ــودن  بـ ــرام  حـ ــِل  دلیـ وی، 

طرب  انگیزِی غناء می شناسد:
»و یؤّيده أّن الّتحريم للّطرب على الّظاهر، و لهذا قّيد بالمطرب، 
ــزن، و أکثر هذا   الحـ

ّ
ــل ليـــس إل ــي الّطرب، بـ ــي المراثـ و ليـــس فـ

کأّنه ترك للّظهور.«52 يجري في استثناء مطلق المراثي، و 
ــتثناِء غناِء در مراثى از غناِء  ــتى اسـ  و نيز دللت مى کند بر درسـ
که از ظاهر نيز استفاده مى شود حرام  حرام، این نكتۀ بس مهم 
ــنونده به وجود  ــودن غناء، برای وجد و طربی اســـت که در شـ بـ
ــرب. در حالى  ــاء را قيد زده اند به مطـ ــن روی، غنـ ــى آورد. از ایـ مـ
که در مراثى طربی وجود ندارد، بلكه اندوه است و سوز و گداز.
ــه در مراثـــی طربی  ــده را ]کـ ــاد شـ ــدۀ یـ ــر قاعـ ــه بیش تـ  و این کـ
که حرام باشد؛ از این روی، غناء در مراثی، از غنای  نیســـت 
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ــه مرثیه خوانی غنائی بر  حرام جداســـت.[ بر همۀ مراثی، چـ
ــا ظاهر را  گویـ ــاخته اند،  ــام حســـین و دیگران، جاری سـ امـ

گفته اند. ترک 

تبیین و نقد دیدگاه محقق اردبیلی
ــاید  ــات معنـــی نشـــده، شـ ــاء، در روایـ ــه غنـ ــا دلیـــل این کـ امـ
ــاء، در زمان صدور روایات بوده اســـت،  ــنِی مصداق غنـ روشـ
ــود،  ــاء نهـــی می فرمـ ــادق از غنـ ــام صـ ــی امـ در َمَثـــل، وقتـ
که مراد ایشان از غناء چیست و مغنی  همگان می دانستند 
گذر زمان، معنای آن ناشناخته مانده است.  کیست، اما با 
پـــس برای دریافت معنای غناء و مصداق غناِی حرام، باید 
به پژوهش در منابع تاریخی و به دست آوردن فضای زمان 

صدور روایات رو آورد.
ــیدن  کشـ که غناء را،  همچنیـــن بنابر نظر محقـــق اردبیلی: 
صـــوت، بدون دخالت قید َطَرب در حقیقت آن، می داند، 
گفتن اذان نیز باید حرام  ــا  ــراءت قرآن با صدای خوش، یـ قـ
ــود و نتیجه چنین  ــیده می شـ کشـ ــرا در آنها صدا  ــد، زیـ باشـ
ــیاری از صداها  ــنیدن بسـ ــاد و شـ که ایجـ بیانـــی این اســـت 

حرام است.
ــه محقـــق اردبیلی شـــده، این اســـت  که بـ ــری  ــکال دیگـ اشـ
ــاع وجود دارد و  ــر حرمت غناء، اجمـ ــه: بر فرض بپذیریم بـ کـ
که  اجماع آن نیز قدمائی و مورد اعتبار است؛ اما از آن جایی 

معنای آن روشن نیست اجماع، اهمال دارد.
گفت:  ــد  ــاب مراثی امام حســـین بایـ ــه: در بـ کـ این ســـخن 
ــر موردهای آن  ــرام و دیگـ ــم آن ثابت شـــده، حـ ــه تحریـ هرچـ
حالل اســـت، ســـخنی درســـت و منطقی اســـت؛ اما تنها در 
ــدارد و اعم از آن اســـت و  کاربرد نـ ــده  ــتثنای یاد شـ ــورد اسـ مـ

گونه های غناء. درخور سریان دادن به تمام 
و  ــبکی  سـ ــرب،  طـ ــای  معنـ در  لغـــت،  اهـــل  و  ــا  علمـ ــه  البتـ
ــا حزن پدیدار  ــادی یـ که در اثر شـ کرده  ــایندی را بیان  خوشـ
ــاخته اند، اّما محقق  ــژه نسـ ــادی ویـ ــا به شـ ــود و آن را تنهـ شـ

ــؤال  ــال سـ ــد. حـ ــرب می دانـ ــزن را جـــدای از طـ اردبیلـــی، حـ
ــر  گـ ــی اباعبـــداهلل ا ــر مراثـ ــاء، در غیـ ــا غنـ ــه آیـ کـ این جاســـت 
ــان،  ــون بنابر نظر ایشـ ــد نیز، مباح اســـت چـ ــز باشـ حزن انگیـ

که قید حرمت غناست، نمی باشد؟ دارای طربی 
ــا دروغ،  ــه باطل، یـ گر بـ ــان، ا ــان غناءخوانی زنـ ــر ایشـ ــه نظـ بـ
ــردان بیگانه،  ــور مـ ــه مالهـــی و یا درحضـ ــد یا بـ ــه باشـ آمیختـ
که برای عروسی،  حتی در عروســـی، ناپسند است. و غنایی 
ــند نیست و  ــد، ناپسـ یا ُحدا، یا عزاداری امام حســـین باشـ
 ــرعه را دلیل بر جواز غناء در مراثی امام حسین عرف متشـ

می داند .
گلوگردانیدن و  کالم ایشان بر می آید دو قید: در  همچنین از 

سرورانگیزی، قدر متیقن در صدِق مفهوم غناء است.
شیخ بهائی )م: 1030 (می نویسد:   

ــاع و أحوالها و  ــه النغم و اإليقـ ــيقى علم يعرف منـ ــم الموسـ »علـ
ية. . . . و و  ــيقار لت الموسـ ــاذ اآل ــة تأليـــف اللحون و اتخـ کيفيـ
ــرعا من تعلم  هذا العلم، و کثير من الفقهاء کان مبرزا  ل مانع شـ
ــى الصادع بها أفضل الســـالم  ــريعة المطهرة علـ ــه. نعم الشـ فيـ
ــد امورا  ــه إنما تفيـ ــة فيـ ــه، و الكتـــب المصنفـ ــن عملـ منعـــت مـ

علمية فقط«53 
يتم ها،  ــا و ر ــه از آن نغمه هـ کـ ــى اســـت  ــيقى، دانشـ  دانش موسـ
ــزار  ــا و ابـ ــى  آهنگ هـ ــا و چگونگـ ــى آنهـ ــا و ویژگـ ضرب  آهنگ هـ
گيری این دانش،  موسيقى شناخته مى شود. . . . شريعت از فرا
باز نداشته است و شمار بسياری از فقيهان در این فن مهارت 
ــردی نمودن و  بـ ــريعت مطّهر اســـالم، از کار ــه، شـ ــته اند. بلـ داشـ
ــته  ــه در این زمينه نوشـ کـ ــز داده وکتاب هایی  ــه آن پرهيـ ــل بـ عمـ

شده، تنها امور علمى است.
گیرِی موسیقی را جایز و به  که فرا ــیخ بهائی،  اما در بیان شـ
ــر، تناقضی وجود  ــمارد، به ظاهـ ــرام می شـ ــردن آن را حـ کار بـ
ــده یا نوازنده، برای یادگیری، باید آن را  که خواننـ دارد؛ چرا 

کار َبَرد وگرنه نمی تواند یاد بگیرد . به 
ــکام،  االحـ ــة  کفایـ ــاب  کتـ در   )1090 )م:  ــبزواری  سـ محقـــق 

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ
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ــان،  ــم غناء پرداخته اســـت. ایشـ ــه بررســـی موضوع و حکـ بـ
رساله ای مستقل هم در باب حالل بودن غناء نوشته است 
که جامعۀ علمی زماِن وی، آن را نپذیرفت و سیاســـت های 
ــتقل در  ــاله ای مسـ کرد، رسـ گزیر  کم بر آن روزگار، وی را نا حا
ــر از فتوای خویش  ــد و به ظاهـ ــاِب حرام بودن غناء بنویسـ بـ

دست بردارد.
ــری نیافتیم؛ از ایـــن روی، آرای  ــان اثـ ــالۀ تحلیلیۀ ایشـ از رسـ

کفایة االحکام یادآور می شویم. ایشان را در باب غناء، از 
که تا آن زمان در تعریف غناء  ایشان اختالف دیدگاه هایی را 

بوده است، چنین بیان می کند: 
ــرب على ما  ــى الترجيع المطـ ــتمل علـ ــو مّد الصوت المشـ »و هـ
ــه بعضهم. و بعضهم اقتصر على الترجيع. و بعضهم على  قالـ
ــين  ــر بتحسـ ــن غير ذکر الترجيع. و من العاّمة من فّسـ ــراب مـ اإلطـ
ــارات أهل اللغة. و الظاهر  الصـــوت. و يظهر ذلك من بعض عبـ
ــن. و  یـ ــن المذکور ــن الوصفيـ ــين مـ ــّك التحسـ أّن الغالـــب ل ينفـ
 و 

ً
ــن رفع صوتا ــر بمّد الصـــوت. و منهم من قال: مـ ــم من فّسـ منهـ

. و 
ً
ــان غالبا ــراب و الترجيع مجتمعـ ــاء. و لعّل اإلطـ ــو غنـ واله فهـ

 و إن لم يشتمل على القيدین«54
ً
قيل: ما يسّمى غناء عرفا

ــردارد:  بـ ــا دو ویژگـــى که در ــيدن صداســـت، بـ ــاء[ کشـ  و آن ]غنـ
ــا بر آن چه  کى، بنـ ــدآوری و طربنا گلو، و وجـ ــدا در  گردانـــى صـ وا

شماری از فقيهان گفته اند.
کرده اند. گلو، بسنده  و شماری ديگر به بازگشت صدا در 

گردانى آن  ــماری ديگر، به طرب انگيزی، بدون این که از »وا و شـ
گلو« سخنى به ميان آورند. در 

یبا،  ــانى غناء را به آوای خوش و ز ــّنت، کسـ و از علمای اهل سـ
ــل لغت، به  ــاره ای عبارات اهـ ــن معنى، از پـ کرده اند. ایـ ــير  تفسـ

روشنى فهميده مى شود.
ــدا و خوش  ــل نظر، نيكویی صـ ــر این اســـت که بیش تر اهـ ظاهـ
ــو و  گلـ ــدا در  گردانـــى صـ ــده: وا ــاد شـ ــى يـ صدایـــی را از دو ویژگـ

کى، جدا نمى سازند. طربنا
و از فقيهان اهل سّنت، کسانى غناء را به کشيدن صدا تفسير 

کرده اند.
که در بین علمای اهل سّنت ديده مى شود، این   و نظر ديگری 

که آوای بلند و ادامه دار، غناء است.
در آوای غنائى، بیش تر بازگشت صدا در گلو و طرب انگيزی با 
ــمار، بر این نظرند، آن آوایی که در عرف  هم اند. و گروهى کم شـ
ــود، غناست و گرچه دو قيد ياد شده را نداشته  غناء ناميده شـ

باشد.
ــان، در تنبیهات رسالۀ تحریمه، به معنی شناسی غناء  ایشـ
می پردازد، در آغاز، دیدگاه شیخ علی عاملی را نقل می کند:
ــا و إن مالت القلوب إليه، ما  »و ليـــس مطلق مد الصوت محرمـ
ــتماله على الترجيع  لم ينته إلى حيث يكون مطربا بســـبب اشـ

المقتضي لذلك«55
ــوی آن  ــه دل ها به سـ گرچـ ــيدن صوتـــى، حرام نيســـت ا ــر کشـ هـ
ــته از آوای  ــى برخاسـ کـ ــه طربنا ــه بـ کـ ــى  ــد، مادامـ گرايـــش بیابنـ

که اقتضای آن طرب انگيزی است، نينجامد. ترجيع دار، 
در ادامه دیدگاه های اهل لغت را برای بیان َطَرب و ترجیع 

می آورد و می افزاید:
ــر بتغريد الصوت . . . و فـــى الصحاح: »  ــه من فسـ ــن العامـ »و مـ

التغريد: التطريب فى الصوت و الغناء«56
کى و سرورانگيزی آوا،  ــماری از اهل ســـنت، تغنى را به طربنا شـ
کرده اند و در صحاح نيز چنين معنایی برای غناء، آمده  معنى 

است.
و می نویسد:

»و بعض اهل اللغة لم يعتبر فى الغناء الطراب«57
ــرط  ــرورانگيزی را در غناء شـ ــماری از لغويان، وجدآوری و سـ شـ

ندانسته اند.
ــیر حدیث: »من لم یتغـــن بالقرآن . . . «  ــبزواری، در تفسـ سـ

وجوه دیگری را نقل می کند و سپس می نویسد:
ــن و التغريد  ــع و اللحـ ــى و التطريـــب و الترجيـ ــى ان التغنـ »و ظنـ
ــن معانيها  ــى او اجتماع بیـ ــى المعنـ ــة فـ ــاظ متقاربـ ــم الفـ و الترنـ
ــير بعض  ــا لهذا تراهم یوردون بعض هذه اللفاظ فى تفسـ غالبـ
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الخر«58
ــد، و ترّنم  ــع، لحن، تغريـ ــن، تغنى، تطريـــب، ترجيـ ــه گمان مـ بـ
ــای آن به  هم نزديک اســـت و يكى در  واژه هایـــی اســـت که معنـ

معنای ديگری ذکر مى شود.
ــرق دارد.  ــا ترجیع فـ ــَرب، بـ که َطـ ــه داشـــت  ــد توجـ ــه بایـ البتـ
که  ترجیع، ضرب صوت و صداســـت، ولی َطَرب اثری است 

در روح و روان انسان بر اثر ترجیع پدید می آید. 
محقق سبزواری می نویسد:

ــو غناء. و  ــراب و الترجيع فهـ ــه اإلطـ ــع فيـ ــا اجتمـ ــر أّن مـ »و الظاهـ
ــان  ــري و غيره، خّفة تصيب اإلنسـ ــا قاله الجوهـ ــرب على مـ الطـ
ــي الحلق. و  ــرور، و الترجيع ترديد الصوت فـ ــزن أو سـ بســـبب حـ

الظاهر أّنه يحصل بتكریر األلفاظ و األصوات بالنغمات.«59
ــرورانگيزی و  ــه در آن جذبه و سـ کـ ــر آن اســـت که هر آوازی   ظاهـ
ــز، همان گونه که  ــرب نيـ ــد، غناســـت و طـ گردانـــى در گلو باشـ وا
ــُبكى  ــد، َسـ ــران، گفته انـ ــری و ديگـ ــون: جوهـ ــانى، چـ واژه شناسـ
ــان دســـت مى دهد. و  ــم، به انسـ ــادی، يا غـ ــه در اثر شـ کـ اســـت 
گان و  ــراِر واژ ــا تكـ ــه بـ کـ گلوســـت  ــدا در  ــع، چرخانـــدن صـ ترجيـ

صداهای همراه با آهنگ، حاصل مى شود. 
ــن  الغافلیـ ــه  تنبیـ در   )1104 )م:  عاملـــی  ــد  محمـ بـــن  ــی  علـ
که رّدیه ای است بر رسالۀ تحلیلیۀ محقق  وتذکیر العاقلین، 
ــع االصول،  ــدگاه صاحـــب جامـ ــان دیـ ــبزواری، پـــس از بیـ سـ

درباره لحن و این که لحن همان تطریب است، می نویسد:
»األلحان جمع لحن و هو التطريب و يشبه أن يكون هذا الذي 
ــي المجالس من اللحون  ــّراء زماننا بین أيدي الوّعاظ فـ ــه قـ يفعلـ

60».األعجمّية التي يقرءون بها مّما نهى عنه النبي
ــرورانگيزی  ــان وجد و سـ ــع آهنگ و آهنگ همـ ــا، جمـ   آهنگ هـ
يان زمان ما، در پیش واعظان  است و همانند است با آن چه قار
ــد، آن چيزی که  ــا  آهنگ های پارســـى مى خواننـ در مجالـــس، بـ

رسول خدا از آن پرهيز داده  است.
سپس این نکته را یادآور می شود:

ــا دالة على مدح  ــا األحاديـــث الموهمة خالف ذلك فإنهـ »و أّمـ

ــا  ــزن و فـــي بعضهـ ــراءة بالحـ ــينه و القـ ــن الصـــوت و تحسـ حسـ
ــينه أّي  ــن الصوت أو تحسـ ــع و اإللحان و النغمة. فحسـ الترجيـ
ــن الصوت  دللة فيه على کون قراءته غناء؟ و يلزم منه أّن حسـ
يكون دائما مغّنيا بصوته و أّما الحزن و البكاء . . . فأّي مشابهة 
لها بالغناء ليتوّهم فيها ذلك . . . و أّما الترجيع فأي دللة على 
ــاء غيره و هو المراد  ــاء؟ . . . و ترجيع غير الغنـ ــع غنـ أّن کّل ترجيـ
من الحديث . . . و من الترجيع إعادة الصوت و تكریره أو إعادة 
ــون ذلك ترجيعا مطربا  ــه ترجيع األذان . . . و ل يكـ الشـــي ء و منـ
ــاء عرفا  ــراب أو الغنـ ــد الترجيع باإلطـ ــع تقيیـ ــا و مـ ــاء عرفـ و ل غنـ
ــه و ل غناء؛ و کيـــف يتصّور  ــع ل إطراب معـ ــي ترجيـ ــرج فـ ل حـ
ــاء و الطرب ينافي ما هو  ــع المطرب في القرآن ليكون غنـ الترجيـ
ــماع الصوت و آلت  ــود من التـــالوة فإّنه يحصل من سـ المقصـ

اللهو من غير نظر إلى المعاني غالبا.«61
گردانيدن  رواياتى که صداِی خوش و قراءِت همراِه با حزن، يا وا
ــتايند، چگونه بر غناء  گلو و  آهنگ ها و نغمه را مى سـ ــدا در  صـ
بودن قراءت دللت دارند؛ چرا که از حمِل نيكویی آوا بر غناء، 
لزم مى آيد که آوای خوش، هميشه غناء باشد و فرِد خوش آوا، 
هميشه با صدای خود در حال آوازخوانى ناروا باشد . . . حزن 
ــتن چه همانندی با غناء دارد؟ . . .   گريه داشـ و اندوه و حالت 
ترجيع غير غنائى غير از ترجيع غنائى است و روايات بر ترجيع 
ــع، بازگرداندن  ــوارد ترجيـ ــد . . . از مـ ــفارش دارنـ ــر غنائـــى، سـ غيـ
صوت و تكرار و دوباره آوردن چيزی است و ترجيع در اذان نيز، 
ــزی، از آن گونه صدا در گلو  ــن معناســـت . . . چنين چيـ از هميـ
ک و رقص آور و غنای عرفى نيست و با قيد  گردانيدن های طربنا
ــراب، يا غنای عرفى، حرجى در ترجيع بدون  ــع به اطـ زدن ترجيـ
ــوان چهچهۀ طرب انگيز،  اطراب و غناء نيســـت. چگونه مى تـ
ــه َطَرب، با مقصود ازتالوت،  کـ ــرآن، تصّور کرد در حالى  را در قـ
گوش فرا دادن به آوا  که طرب  بیش تر، از  ــازگاری دارد؛ چرا  ناسـ

وابزارهای لهوی، بدون توجه به معانى حاصل مى شود.
و اظهار می دارد:

ــا أو ما کان مطربا  ــاء حرام و هو ما کان غناء عرفـ ــق الغنـ »أّن مطلـ

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ

138        شماره یک



ــن  ــا کان غير ذلـــك ل ينافيه الترجيع و حسـ ــع و أّن مـ ــع الترجيـ مـ
الصوت و تحسينه و الحزن و . . . «62

مطلق غناء، حرام است. و آن آوایی است که عرف، آن را غناء 
ــد، با دو ویژگى: وجدآور و هيجان انگيز، و  بداند و يا آوایی باشـ

گلو. گردانيدن آن در  ديگر، 
گری اهل لهو   و آوایی که غير از این باشد، يعنى از جنس ُخنيا
ــد که عرف آن را غنا مى داند و نه وجدآور  و اوباش و اراذل نباشـ
باشد و در گلو چرخانده شود، غناء نيست. و ناسازگاری ندارد 
با این که انسان با  صدای خوش، آواز در گلو بچرخاند و بكشد 
و ديگران به او آفرین گويند و يا با آوای او غمگين شوند. چنين 

خواننده ای، خوانندۀ غنایی دانسته نمى شود. 
و یادآور می شود:

يد به ما کان غناء عرفا کما هو التحقيق فليس  »فإّن الغناء إن أر
ــن الصوت أو تحسينه و الحزن و  شـــي ء من قراءة القرآن مع حسـ
ــق مع  کي بغناء عرفا ما لم يكن بلحون أهل الفسـ ــكاء و التبا البـ

الترجيع المعهود في الغناء و نحوه.«63
 چنانچه مراد از غناء، غنای عرفى باشد، همان گونه که تحقيق 
ــزن آور،  ــدای نيكو و حـ ــرآن با صـ ــر آن دللـــت دارد، خوانـــدن قـ بـ
ــه  آهنگ های  ــه آور، غناء نيســـت؛ مگر این که بـ ک و گريـ ــا گريه نـ
ــو بچرخاند، که در  گلـ ــد و به گونه ای صدا را در  ــق باشـ اهل فسـ

غناء انجام مى گيرد . . ..
که لحن با  ــا تطریـــب یکی می داند، در حالـــی  وی، لحـــن را بـ
ــرب، تفاوت دارد؛ لحـــن، وصف صوت اســـت و تطریب و  طـ
که  که در دل و قلب، از صوت،  اطراب، وصف حالتی اســـت 

علت فاعلی آن است، پدید می آید. 
گردانیدن و نیکو ساختن صوت  گلو  ــیدن و در  کشـ ــان،  ایشـ
ــاء، این قیدها  ــد. پس آیا تعریف غنـ ــکال می دانـ را بدون اشـ
که  ــان برمی آید، در صورتی  ــر نمی گیرد؟ از ظاهر نظر ایشـ را بـ
ــد،  ح بخش، باشـ جمع این قیدها، طرب انگیز، وجدآور و فر

غناست.
که: از بیان ایشان بر می آید 

گونه است: غنایی و غیرغنایی.  ترجیع بر دو 
ــازها و  ــه آواها، سـ ــرا دادن بـ گـــوش فـ ــاد طـــرب، حاصل  ایجـ

ابزارهای لهوی، بدون توجه به معانی است. 
گلو، در قراءت قرآن اشکال  گرداندن آن در  ــیدن صدا و  کشـ
که طرِب حزنی  ندارد و طرِب َفَرحی نیز رواست، همان گونه 

اشکال ندارد.
کاشانی )م: 1115( می نویسد: فیض 

ــير من کالم الصدوق رحمه اهّلل و يستفاد  »الظاهر أن هذا التفسـ
ــه بأمثال ذلك ليس بغناء أو ليس  ــه أن مد الصوت و ترجيعـ منـ
ــل القرآن  ــور و فـــي األحاديث التـــي مضت في باب ترتيـ بمحظـ
ــن کتاب الصالة دللة علـــى ذلك و الذي  ــن مـ بالصوت الحسـ
ــار الواردة فيه اختصـــاص حرمة الغناء  ــر من مجموع األخبـ يظهـ
ــراء  ــتماع و البيع و الشـ ــق به من األجر و التعليم و السـ ــا يتعلـ و مـ
ــى النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية  کان علـ کلها بما 
و بني العباس من دخول الرجال عليهن و تكلمهن باألباطيل و 
ــوى  لعبهن بالمالهي من العيدان و القضيب و غيرها دون ما سـ

ذلك «64
ــير از کالم شيخ صدوق است که   ظاهر این اســـت که این تفسـ
گردانيدن صدا و مانند آن،  گلو  ــيدن و در  از آن برمى آيد که کشـ

غناء نيست و يا اشكالى ندارد.
در روايات پیش گفته، و در کتاب الصالة، در باب ترتيل قرآن، 
که بر نيكویی صوت سفارش داشتند، دليلى بر آن وجود دارد. 
ــده اســـت، به دســـت  از مجموع رواياتى که در این باب نقل شـ
مى آيد: هر غناء و وابسته های به آن، از جمله مزد غناءخوانى، 
ــران، همه، بر  گـ ــروش ُخنيا ــنيدن و خريد و فـ ــاء و شـ ــوزش غنـ آمـ
ــان مردان  ــه و بنى عباس ناظر اســـت که در آن زمـ ــرف بنى اميـ عـ
ــدند و خود را با ســـخنان باطل و ابزار  گر وارد مى شـ ــر زناِن ُخنيا بـ

موسيقى سرگرم مى ساختند.
در ادامه می نویسد:

ــعار المتضمنة ذکر  ــماع التغني باألشـ »و على هذا فال بأس بسـ
ــى دار القرار و وصف نعم اهّلل الملك  ــویق إلـ الجنة و النار و التشـ

فصلنامه موضوع شناسی فقهی         بهــــــار  1395     
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الجبار و ذکر العبادات و الترغيب في الخيرات . . . . . بالجملة  
ل يخفى على ذوي الحجى بعد سماع هذه األخبار تميیز حق 

الغناء من باطله . . . «65
ــان را به ياد  ــعاری که انسـ ــِى اشـ ــنيدِن غناءخوانـ ــر این، شـ ــا بـ بنـ
ــان بر  ــوق به دارالقرار را در انسـ ــم مى اندازد، و شـ بهشـــت و جهنـ
ــان را  ــد و نعمت های الهى را وصف مى نمايد و انسـ مى انگيزانـ
ــكالى ندارد.  به عبادت و انجام کارهای خير بر مى انگيزاند اشـ

...
ــه در ذيل آن  ــى کـ ــات و تحليلـ ــات و روايـ ــه به آيـ ــا توجـ ــاری، بـ بـ
آورديم، بر هر خردمندی آشكار مى شود که غنای حق را چگونه 

از غنای باطل، بازشناسد. 
که غناســـت،  ــاء را از آن جهت  ــان، غنـ ــه ایشـ کـ ــد   روشـــن شـ
ــرام نمی داند، بلکه آمیخته ها، پیوســـت ها و درونمایه را  حـ

در حکم آن نقش آفرین می داند.
در  ــاری  جـ ــای  غناءهـ ــه  از جملـ ــا،  غناءهـ از  ــیاری  بسـ وی، 
ــار خلیفگان اموی و  ــه و بنـــی عباس و در دربـ دوران بنی امیـ
عباسی، حتی موسیقی صوفیان را حرام می داند. و بیش تر 
ــّوف در مجلس ها و محفل های ویژۀ  که اهل تصـ چیزهائـــی 
ــد، از قبیل باطـــل می داند. از  ــود، بدان ها تغّنـــی می کننـ خـ
ــیدِن صـــوت، موجب  کشـ گردانیـــدن و  ــو  گلـ ــان در  ــر ایشـ نظـ

نکوهیدگِی غناء نیست.
ــرام بودِن مطلق غناء و حـــالل بودِن مطلق   پـــس فیض، حـ
ــان  ــه ایشـ ــان بـ ــماری از فقیهـ ــه شـ ــرد. واین کـ آن را نمی پذیـ
که به حالل بودن مطلق غناء، باور دارد،  نســـبت می دهند 

درست نیست.
به نظر ایشان، غنای نکوهیده عبارت است از: 

مردان بر زنان خواننده وارد شوند.
گفتار وکالم آوازه خوانان باطل باشد .

کنند. گان یا شنوندگان، با ابزارهای لهو بازی  خوانند 
ــادآوری بهشـــت  ــد یـ ــۀ خـــوب، ماننـ ــگاه وی، درونمایـ در نـ
ــود،  ــه غناء هم خوانده شـ ــم وکارهای نیـــک، حّتی بـ وجهنـ
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گونه غناء، وجود  نکوهیده نیست. پس برابر نظر ایشان دو 
دارد: غنای حق و غنای باطل.

دارابی، محمد بن محمد )م: 1130(:
ــنى که  »و این بهترین طریق جمعى اســـت که: هر صوت حسـ
ــنود يا شهوت انگيز باشد  با آلت لهو، يا صوت زنى که مرد بشـ
ــا کالم کذب و لطائلى  ــى را به حرکت در آورد، يـ ــِس بهيمـ و َنْفـ

باشد؛ مسّما به غناست و حرام است.
ــر احاديث  کثـ ــد، در ا ــل این باشـ ــه مقابـ کـ ــنى  ــر صوت َحَسـ و هـ
ــا، و مباح  ــه غنـ ــما[ بـ ــن اســـت، نه ]مسـ ــه صوت حسـ ــّما بـ مسـ
اســـت؛ بلكه در قرآن و ذکر مســـتحب اســـت و هر کس تأّمل در 
ــد و از عناد  ــاف از نفس خود دهـ ــد و انصـ ــات کنـ احاديـــث و آيـ
ــه حقيقـــت این معنـــى خواهد  ــق بـ ــذرد، تصدیـ و تعّصـــب بگـ
کريمۀ لهو الحديث؛ و قول الزور؛ و قول اللغو و امثال  نمود، چه 
ــير آنها به غناء کرده، و همچنين حديثى  این، که معصوم تفسـ
ــان و در عيش ها  ــد فطر و عيد قربـ ــيدند که غناء در عيـ ــه پرسـ کـ
ــرگاه معصيتى با  ــز اســـت، معصوم فرمودند جایز اســـت هـ جایـ
ــاهد؛ بلكه برهان  ــه حديث خواهد آمد، شـ ــد. چنانچـ آن نباشـ
ــاء امثال اينهاســـت و حرام اســـت و مخالف آن،  اســـت که غنـ
گر گويند، حرام  ــد آن را غناء نمى گويند و ا که متضّمن آن نباشـ

نخواهد بود.«66
محمد حسن نجفی )م:1266(:

ــتمل  کتـــب األصحاب أنه مد الصوت المشـ »ففـــي جملة من 
ــن له أدنى  ــا ل يخفى على مـ ــع المطرب، . . . کمـ ــى الترجيـ علـ
ــة و إنصاف، فيعلم کون المراد کيفية خاصة منها موکولة  معرفـ
ــال ذلك، نعم ل عبرة  ــرف، کما هي العادة في بیان أمثـ ــى العـ إلـ

بعرف عامة سواد الناس«67 
ــيدن  کشـ ــاء  ــود: غنـ ــاب برداشـــت مى شـ ــای اصحـ کتاب هـ از 
ک باشد.  صداست، صدایی که در گلو گردانيده شود و فرحنا
ــناخت و انصاف  ــه از کم تر  شـ کـ ــى  ــه بر کسـ کـ ــان  . . . همان سـ
ــد، پوشيده نيســـت؛ پس به روشنى درمى يابد که  بهره مند باشـ
ــه عرف دارد،  ــتگى بـ ــناخت چگونگى و ویژگى های آن، بسـ شـ

همان گونه که در بیان مانندهای آن، عادت جاری اســـت. بله 
ــد، اعتباری نيست  به عرف عاّمه که همانا توده های مردم باشـ

.
ــد، حتی در  ــرام می دانـ ــور مطلـــق حـ ــه طـ ــاء را بـ ــان، غنـ ایشـ
ــوگواری ها و سوگ نامه خوانی ها و غناِء در روایت »من لم  سـ

یتغن بالقرآن. . .« را بر بی نیازی از قرآن، حمل می کند.
و می نویسد:

ــق الرجوع في موضوعه إلى العرف الصحيح الذي ل  »و التحقيـ
ــعبها المعروفة عند  ــموله للمقامات المعلومة، و شـ يب في شـ ر
ــتعمله سواد  يب في تناوله لغير ذلك مما يسـ أهل فنها، بل ل ر
الناس من الكيفيات المخصوصة، بل الورع يقتضي اجتناب 

جميع الفراد المشكوك في اندراجها في موضوعه«68
ــرف درســـت و دقيق انديش،  ــتى به عـ ــاء، بايسـ ــوع غنـ در موضـ
ــناخته شده و  رجوع کرد که بی گمان همۀ نواها و آهنگ های شـ
که پیش اهل فن آن، روشن است،  یزه کاری ها و جزءجزِء آنها  ر
در نظر عرف غناست، بلكه  آهنگ های ديگری که مردم عادی 
کار مى برند، در نظر عرف دقيق و درست انديش ،غناست.  به 
که از همۀ موارد شـــک برانگيز نيز پرهيز  ــم مى کند  احتياط حكـ

شود.
ایشان دو معیار برای غناء ذکر می کنند:

ــه و حاِل  ــود و جذبـ گردانیـــده شـ ــو  گلـ ــه در  کـ ــدا  ــیدن صـ کشـ
ویژه ای پدید آورد.

ــه عرف عام(  ــه عرف دقیق اندیش و درســـت )نـ کـ صدایـــی را 
غناء بداند. 

شهرستانی )م: 1260( می نویسد:
ين 

ّ
ى الدال ن من النصوص و الفتاو

َ
ــل أّن القدَر المتيّق »و الحاصـ

ــة الصوت  ــو حرمـ ــَيظهر لك هـ ــا َسـ ــى مـ ــاء علـ ــة الغنـ ــى ُحرمـ علـ
ــّمى فـــي  ِب المسـ ــّرُ ــع و الَتَطـ ــى الترجيـ ــتمل علـ ــدود المشـ الممـ

العرف غناًء حقيقًة و إن لم ُيطِرب السامع«69
ــات و فتاوای  ــات و روايـ ــى از آيـ ــه طور يقينـ ــان و بـ ــه بی گمـ آن چـ
ــه: هر  کـ ــودن غناء دللـــت دارد این اســـت  ــرام بـ ــر حـ ــان، بـ فقيهـ

فصلنامه موضوع شناسی فقهی         بهــــــار  1395     
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ــه در گلو رفت و برگشـــت  ــن ویژگى ها کـ ــا ایـ ــدار، بـ ــدای کشـ صـ
ــور حقيقى، غناء  ــرف آن را به طـ ــد و عـ ــادی افزا باشـ ــته و شـ داشـ
ــادمان  ــرخوش و شـ ــنونده را، سـ گر چه شـ ــد، حرام اســـت، ا بنامـ

نسازد. 
ــد. ظاهر  ک می دانـ ــأنی را مال ــراب شـ ــان، ِاطـ همچنین ایشـ
گردش در  ــه  ــداری و بـ کشـ ک:  ــه چهار مال کـ کالم این اســـت 
ــودن به غناء در  ــهره بـ گلو، طرب انگیزی و شـ آمـــدن صدا در 
ــد، آن صدا و  ــر در آوایـــی و صدایی بونـ گـ ــم ا ــرف، با هـ ــزد عـ نـ
ک، غناِی حرام بروز  آوا، غناســـت و با نبود یکی از چهار مـــال

نمی کند.
ــدا  ابتـ ــه، در  1260( در مکاســـب محرمـ ــاری )م:  انصـ ــیخ  شـ

می نویسد:
ــور الطائفة  ــتدلل بهذه الروايات: بظهـ ــد يخدش في السـ »و قـ

الولى بل الثانية في أن الغناء من مقولة الكالم«70
ــتۀ نخســـت و بل  ــات، به این که دسـ ــن روايـ ــه ایـ ــتدلل بـ در اسـ
ــد در این که غناء از مقولۀ کالم اســـت،  ــتۀ دوم، ظهور دارنـ دسـ

خدشه وارد است. 
ــرام بودن ذات غناء، از آن  ــیخ دلیلی بر حـ  پس بنا بر نظر شـ

که غناست، وجود ندارد.  جهت 
در پایان، صوت و کالم لهوی را حرام می شمرد و می نویسد:

ــان أهل   من ألحـ
ً
ــدودا  بكيفيته و معـ

ً
ــوا ــون لهـ »فـــكل صـــوت يكـ

ــرام، و إن فرض أّنه ليـــس بغناء. و  ــوق و المعاصـــي فهو حـ الفسـ
 فليس بحرام، و إن فرض صدق الغناء عليه، 

ً
کل ما ل ُيعّد لهوا

 من حيث 
ّ

 غير محقق؛ لعدم الدليل على حرمة الغناء إل
ً
ــا فرضـ

71».
ً
 و زورا

ً
 و لغوا

ً
 و لهوا

ً
کونه باطال

 هر صدایی که کيفيت آن لهوی باشد و عنوان لهو بر آن صدق 
کند و از  آهنگ های اهل فسق و گناه شمرده شود، حرام خواهد 
که لهو  ــرد و هر صدایی  گرچه تعريف غناء آن را در برنگيـ ــود، ا بـ
ــه فرض غير محقق  گرچه بـ ــود، حرام نخواهد بود، ا ــمرده نشـ شـ
ــرام بودن  ــون دليلى بر حـ ــد، چـ ــاء بر آن صادق باشـ تعريـــف غنـ
غناء، جز از جهت: لهو، لغو، زور و باطل بودن آن وجود ندارد.

 بنا بر نظر ایشان:
ــيجي ء،  ــة الكيفية لألصوات، کما سـ ــاء و هي من مقولـ »فالغنـ
ــو األقوى، و  ــل کما هـ ــوي و الباطـ هـ

ّ
ــوت الل  للصـ

ً
ــاويا إن کان مسـ

ــا کان من هذا  ــم وجـــب تقيیده بمـ ــو، و إن کان أعـ ــيجي ء فهـ سـ
ــوان، کما أّنه لو کان أخص وجـــب التعدي عنه إلى مطلق  العنـ

هو.«72
ّ
الصوت الخارج على وجه الل

ــرای صداها پديد  ــۀ چگونگى اســـت که بـ ــاء، از مقولـ  پـــس غنـ
گر غناء، با صدای  مى آيد. همان گونه که به زودی خواهد آمد. ا
ــد، غنای حرام اســـت و چنان چه غناء،  لهوی و باطل برابر باشـ
ــورد لهوی. لهوی  ــد بخورد به مـ ــد، بايد قيـ ــترده تر از لهو باشـ گسـ
ــتى همۀ  ــد، بايسـ گر اخص باشـ ــوی حـــالل. و ا ــر لهـ ــرام و غيـ حـ
ــای غيرلهوی و  ــوی، در رديف غناءهـ ــرون از دایرۀ لهـ ــای بیـ آواهـ

حالل شمرده شود.
کالم، از این  وی، غناء را از مقولۀ صوت می داند و نه مقولۀ 

روی می نویسد:
ــدارد، زیرا، قول  ــا غناء نـ ــو الحدیـــث پیوندی بـ ــول زور و لهـ قـ
کالم و موضوع آن، سخن باطل  زور و لهو الحدیث از مقولۀ 
کسی  گر  که می گوید: ا گفته روایتی اســـت  اســـت. تأیید این 
ــاورد و به وی  ــوق بیـ ــر شـ ــری او را سـ ــوازد و دیگـ ــراید و بنـ بسـ

گفتۀ وی قول زور است. آفرین بگوید 
و در ادامه می نویسد:

ــع النظر عن  ــه مع قطـ ــوت ُيعّد في نفسـ ــة، فـــكل صـ »و بالجملـ
 فهو حرام«73

ً
 و باطال

ً
الكالم المتصّوت به لهوا

باری، تمام صداهایی که لهو و باطل شمرده شوندـ  با قطع نظر 
که صدادار به آن شده ـ حرام است. از کالمى 

و می افزاید:
ــوق و  ــون أهل الفسـ کان من لحـ ــا  ــو مـ ــّرم هـ ــة، فالمحـ »و بالجملـ

المعاصي«74
ــد، حرام  ــق و گناه باشـ ــاری، غنائى که از  آهنگ های اهل فسـ بـ

است.
در معنای طرب می نویسد:

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ
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ــدة  ــان لشـ ــى ما فـــي الصحاح خفة تعتري النسـ ــرب علـ »و الطـ
حزن أو سرور. و عن األساس للزمخشري خفة لسرور، أو هم.«75
ــُبكى اســـت که در اثر  ــا بر آن چه در صحاح آمده، َسـ ــَرب بنـ و َطـ
ــان پديد مى آيد. و از »اساس«،  ــادی، يا ُحزن در انسـ شّدت شـ
ــری، برمى آيد، َطَرب، َسُبكى است که از سرور و  ــتۀ زمخشـ نوشـ

شادی پديد مى آيد.
و حکم شادی افزایِی صدا را سبب داخل شدن آن در دایرۀ 

که می نویسد: لهو می داند، آن جا 
»و هذا القید هو المدخل للصوت في أفراد اللهو.«76

ــای لهوی را  کارها و رفتارهـ ــِی نفـــس از  ــان سر خوشـ گویا ایشـ
حرام می شمرد.

و دربارۀ صدا می نویسد:
ع فيه  ــوت الُمَرّجَ ــة حرمة الصـ ة المتقدمـ

ّ
ــل من األدل ـ »فالمحّصَ

على سبيل اللهو«77
گلو  ــه در  کـ ــد: صدایـــی  ــن شـ ــه ایـ ــای پیش گفتـ ــۀ دليل هـ نتيجـ

که لهو باشد. گردانيده شود، آن گاه حرام است  وا
و در باب جداشده هاِی از غناء می نویسد:

ــه  ــهد بـ ــا يشـ ــة کمـ هويـ
ّ
ــوات الل ــن األصـ ــه مـ ــر کونـ ــى تقدیـ »و علـ

استثناؤهم إّياه عن الغناء بعد أخذهم اإلطراب في تعريفه فلم 
أجد ما يصلح لستثنائه مع تواتر األخبار بالتحريم«78

ــد همان گونه  ــا بر فرضى که ُحداء از آواهای لهوی بوده باشـ و بنـ
ــان حداء را از غناء، پس از  ــتثناِء ايشـ گواه اســـت بر این، اسـ که 
ــد و هيجان انگيزی را آورده اند. با توجه  ــه در تعريف آن وجـ آن کـ
ــودن آن دللـــت مى کنند، به  ــرام بـ ــر حـ ــری که بـ ــار متواتـ ــه اخبـ بـ
دليلى که شايستگى استثناء آن از غناء را داشته باشد، دست 

نيابیديم..
در باب غنای زنان آوازه خوان در عروسی می نویسد:

ــا محّرم آخر من  ــراس إذا لم يكتنف بهـ ــاء المغّنية في األعـ »غنـ
لت المالهي المحّرمة، و دخول   م باألباطيل، و اللعب بآ

ّ
التكل

الرجال على النساء و المشهور استثناؤه«79
ــه با هيچ  کـ ــر در عروســـى ها در صورتى  گـ ــان ُخنيا ــى زنـ آوازخوانـ

ــتفاده نگردد، کالم باطلى  ــى نياليد و از ابزار لهو در آن اسـ گناهـ
بر زبان رانده نشود، مردان بر زنان وارد نشوند جایز است.

از کالم شیخ، به دست می آید: غناء، حرام نیست، لهو حرام 
است و در پِی آن غنای لهوی و طرب انگیزی لهوزاست. 

ــاء  غنـ تعریـــف  در  المتقیـــن  ــج  مناهـ در  مامقانـــی  ــه  عالمـ
می نویسد:

ــا  آهنگ های  ــه گونه ای که بـ ــاء از بازگردانـــى صداســـت، بـ »غنـ
ــازگار باشد. پس  ــقان و انجام دهندگان گناهان صغيره، سـ فاسـ
ــود آن. و در حرام بودن  ــدا، نه خـ ــاء، چگونگى اســـت در صـ غنـ
ــد و يا قرآن و  ــا آهنگ بخوانـ ــعر، يا نثر را بـ ــد شـ آن، فرقـــى نمى کنـ

دعا و مرثيه را.«
وی، ترانه سرایی لهوی، هماهنگ با  آهنگ های اهل فسق 
ــان غناء  را مصـــداق غنای نکوهیـــده می داند. برابر نظر ایشـ
از مقولۀ صوت اســـت، و محتوا، در غنائی شـــدن یا نشـــدن 

صوت نقشی ندارد.
میرزای قمی: )م: 1230(:

ــه را در  ــى آن چـ ــرف اســـت؛ يعنـ ــه عـ ــوع بـ ــاء، رجـ ــر در غنـ »اظهـ
که  ــا  ــر جـ ــرام اســـت. هـ ــد، حـ ــارف  »خوانندگـــى« مى گوينـ متعـ
ــه آن را خوانندگى مى گويند، حرام اســـت  کـ ــد  يقين حاصل شـ
ــنيدن آن. و هر جا که يقين اســـت که خوانندگى  خوانـــدن و شـ
نمى گويند حالل اســـت. و در صورتى که مشكوك فيه، باشد، 
يدن  ــرد لرز ــر حليت اســـت و احوط اجتناب اســـت. و مجـ اظهـ
ــرآن و مراثى و غير آن  صدا معنى غناء نيســـت. و فرقى ما بین قـ

نيست.«80
طباطبائی )ف: 1231( در ریاض می نویسد:

ــتمل علٰى الترجيح المطرب،  »و الغناء و هو مّد الصوت المشـ
ــواء کان في  ــم يطرب، سـ ــاء و إن لـ ــي الُعرف غنـ ــّمٰى فـ ــا يسـ أو مـ
ــوٰى، بل عليه إجماع  ــرآن أو غيرهما، علٰى األصح األقـ ــعر أو قـ شـ

العلماء«81
گردانيده مى شود  گلو وا ــيده ای اســـت که در  غناء، صدای کشـ
و شنونده را سرخوش مى سازد و به هيجان مى آورد. يا صدایی 
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ــد،  ــادی افزا نباشـ گرچه شـ که عرف آن را غناء مى نامد، ا اســـت 
ــن دو. این تعريف،  ــرآن و يا غير ایـ ــد، چه در قـ ــعر باشـ ــه در شـ چـ
درســـت تر و قوی تر از ديگر گفتارهاست، بلكه فقيهان، همگى 

بر آن اتفاق دارند. 
ــه بخش اول،  گر راجع بـ ــد، ا ــه وی ادعا می کنـ کـ ــی را  اجماعـ
پیش از ارجاع به عرف، باشـــد صحیح اســـت وگرنه اجماع، 

مورد خدشه است. 
کاشانی )م: 1258(: مالرسول 

ــان صوته مع  ــا مّد النسـ ــر، انه لغة و عرفـ کثـ ــا لال ــر، وفاقـ »والظهـ
الترجيع و التطريب . . . و المعتبر فى کون الصوت مطربا بقول 
ــادر لبعد  ــم يطرب به نـ ــاس . . . و ان لـ ــال اغلـــب النـ مطلـــق حـ
ــديد او  ــه . . . و ل فرق بین التطريب الشـ ــه عنـ ــه او حالتـ طبيعتـ
ــار و الُمحِزن کما هو الظاهر، و ل بین ان  الضعيف و ل بین الّسـ

يكون المقروء . . . حقا او باطال«82 
ــاء، در لغت و عرف،  ــر و موافق با بیش تر این اســـت که غنـ ظاهـ
ــادی افزایی  ــو و شـ گلـ گردانـــى در  ــا وا ــه بـ کـ ــيدن صداســـت  کشـ
ــودن صدا،  ــادی آور بـ ــار در شـ ــد... معيـ ــراه باشـ ــنونده همـ در شـ
ــرای بیش تر  ــه بـ کـ ــردم اســـت؛ يعنـــى صدایـــی  ــر مـ ــال بیش تـ حـ
ــماری، این سان نباشد  گرچه برای شـ ــد، ا ــادی  آور باشـ مردم، شـ
ــيار و کم فرقى  ــادی و هيجان انگيزی بسـ غناســـت... و بین شـ
ــادی آور و غناِی حزن آور،  نيســـت، همان سان که بین غناِی شـ
ــد، يا  که مطالب آن حق باشـ فرقى نيســـت و نيز فرقى نيســـت 

باطل.
ــه می کند و قیدهای غناء را همانا:  وی تعریـــف دقیقی را ارائـ
کی می داند.  گردانیـــدن آن و طربنا ــو  گلـ ــیدگی صدا، در  کشـ
ــأنِی عام و مطلِق طرب می داند و محتوا را  ک را طرِب شـ مال

در حالل و حرام بودن آن دخیل نمی داند.
نراقی )ف: 1297( می نویسد:

ــي  ــرا فـ ــّك و ل خـــالف ظاهـ ــه ل شـ ــام أّنـ ــي المقـ ــق فـ »فالتحقيـ
ــاء و دخوله فيها،  ــة الغنـ ــع المطرب في حقيقـ ــة الترجيـ مدخليـ
ــا غالبا، کما  ــن الصوت عنهمـ کما ســـمعت، بل ل ينفّك حسـ

ــر، بل ل ينبغي الشـــك فيه، أّن  ــي الكفاية، و کذا الظاهـ ــره فـ ذکـ
ــا، بل هو  ــه أيضـ ــرنا إليـ ــاء، کما أشـ ــن ليـــس غنـ ــع حسـ کّل ترجيـ
ــة من التراجيع و  کيفية خاّصـ ــه عليه بعض المحّققين:  کما نّبـ
األلحان، مثيرة لسرور و وجد و انشراح أو حزن و انقباض، و هي 
ــتعملونها في  ــا متداولة بین أهل الطرب في العصيان، يسـ غالبـ

المالهي و العيدان«83
گردانيدن  ــۀ تحقيق من در این باره این اســـت: بی گمان،   نتيجـ
صدا در گلو، به گونه ای که شادی و سرور خيزد، در به حقيقت 
پیوستن ماهيت غناء اثرگذار است. آوای خوش، از این ترجيع 
ــده و از ظاهر  کفاية ذکر شـ مطرب، جدا نيســـت، همان گونه در 
ــر آوای خوش، همراه با ترجيع، غناء  ــر مى آيد و مى دانيم که هـ بـ
گلو و  ــدا در  گردانِى صـ ــژه از وا گونه ای ویـ ــاء،  نيســـت، بلكه غنـ
 آهنگ های برانگيزانندۀ وجد و سرور و شادی و يا گرفتگى، غم 
ــق و فجور رايج  و اندوه اســـت. و آن  آهنگ ها، در ميان أهل فسـ

است و بیش تر آن را با ابزار موسيقى و مانند آن اجرا مى کنند.
ــافر در بحث لهو،  ــین بروجردی در نماز مسـ ــای سیدحسـ آقـ

چنین می نویسد:
کانت قطعية، لكن ل يمكن   »و حرمة بعض أقسام اللهو و إن 
ــامه، إذ المحّرم من اللهو هو ما أوجب  اللتزام بحرمة جميع أقسـ
خروج اإلنسان من حالته الطبيعّية بحيث یوجد له حالة سكر 
ــيقّية  ــلطنة، کاأللحان الموسـ ل یبقى معها للعقل حكومة و سـ
ــه  ــة و تجعلـ ــن العقلّيـ یـ ــن المواز ــتمعها مـ ــن اسـ ــرج مـ التـــي تخـ
ــلوب الختيار في حرکاته و سكناته، فيتحرك و يترّنم على  مسـ
ــل الناس و أمتنهم. و بالجملة:  ــق نغماتها و إن کان من أعقـ طبـ
ــان من المتانة و الوقار قهرا،  المحّرم منه ما یوجب خروج اإلنسـ
ــكرا روحّيا یزول معه حكومة العقل بالكلّية، و من  و یوجد له سـ
ــّزه ليس من هذا  ــد التنـ ــد و إن کان بقصـ ــات أّن التصّيـ الواضحـ

القبيل.«84
ــو، گرچه حتمى اســـت،  ــای لهـ ــاره ای از بخش هـ ــودن پـ ــرام بـ حـ
ــای آن، ممكن  ــۀ بخش هـ ــرام بودن همـ ــن، پای بنـــدی به حـ لكـ
یرا لهو حرام، آن لهوی اســـت که سبب خارج شدن  نيســـت، ز

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ

144        شماره یک



ــه ای در او حالـــت  ــه گونـ ــود، بـ ــان از حالـــت طبيعـــى مى شـ انسـ
که برای عقل، حكومت،  ــتنى پديد مى آيد  مستى و بی خويشـ
ــد.  ــر بـــدن، روح و روان باقـــى نمى مانـ ــی بـ ــى و فرمانروایـ چيرگـ
ــنيدن آنها، از دایرۀ  ــيقيایی که فرد، با شـ مانند  آهنگ های موسـ
ــران، خارج و  ــيوۀ رفتاری با ديگـ ــای عقلـــى در رفتار و شـ معيارهـ
بی اختيار مى گردد، پس برابر نغمه های موسيقيایی به جنبش 
در مى آيد و به زمزمۀ آن اشعار مى پردازد و نغمه سرایی مى کند، 

گرچه از خردورزترین مردمان باشد.
که  ــیقی حرام است  خالصۀ ســـخن، آن  آهنگ هایی از موسـ
ــان از چهارچوب و دایرۀ متانت  گزیر به بیرون شـــدن انسـ نا
کلی،  ــد آورد و به  ــتِی روحی پدیـ ــد و در او مسـ ــار بینجامـ و وقـ

حکومت و فرمانروایی عقل از آن رخت بر بندد.
شیخ محمدرضا اصفهانی )1350هـ ق ( می نویسد:

ــأنه إيجاد الطرب بتناسبه  ــان الذي من شـ »الغناء صوت اإلنسـ
ــان  ــو الخّفة التـــي تعتري اإلنسـ ــرب هـ ــاس، و الطـ ــارف النـ لمتعـ
فتكاد أن تذهب بالعقل و تفعل فعل المسكر لمتعارف الناس 

أيضا«.85
که به خاطر موزونی،  ــان   غناء عبارت اســـت از: صدای انسـ
ــایند با ذوق مردم و  هماهنگی و  تناســـب اجزای آن، خوشـ

درخورِی پدیدآورِی َطَرب را داشته باشد.
که به انسان عارض می شود  َطَرب، عبارت اســـت از: سبکی 
ــراب و مانند آن،  ــد شـ که نزدیک اســـت هماننـ ــه ای  گونـ ــه  بـ

عقل انسان متعارف را از بین ببرد.
ح است: گی های صوت غنایی بدین شر به نظر ایشان، ویژ

انسانی.
برخورداری از هماهنگی و موزونی اجزاء. 

سازواری با ذوق مردم.
کم و بیش  ــتگی پدیدآورِی طرب )البته وی با تعریف  شایسـ
که از طرب ارائه می دهد، میزان طرب را نیز روشـــن  دقیقی 

می کند: طرب مورد نظر در غناء، طرب شأنی است.( 
امام خمینی، در مکاسب محرمه می نویسد:

»ثّم تصّدى لتشيیده بذکر مقّدمة . . . . ثم قال: تقيید الصوت 
ــل و إن  ــإّن أصوات البالبـ ــرف، فـ ــان لمتابعة العـ بصـــوت اإلنسـ
ــّمى غناء، و بقيد التناسب يخرج ما  تناســـبت و أطربت ل يسـ
ــن  ــن الصوت اللغوي ذاتا أو لحسـ أوجب الطرب بغيره من حسـ
ــد  ــو ذلـــك، و بقيـ ــه و نحـ ــه و معانيـ ــن ألفاظـ ــه، أو لحسـ صاحبـ
المتعارف يخرج الخارج عنه، فال اعتبار بمن هو کالجماد کما 
ــال کذلك في  ــن يطرب بأدنى ســـبب کما أّن الحـ ــار بمـ ل اعتبـ

حّد المسكر«86
ــازی   مرحوم اصفهانى، ســـپس پا پیش مى گذارد و به استوارسـ
ــرح  ــه ای . . . آن گاه در شـ ــا ذکر مقدمـ ــود مى پردازد، بـ ــدگاه خـ ديـ
ــد:  گان و قيدهای آنها در باب مانع اغيار بودن آنها مى نويسـ واژ
با قيد صوت آدمى، صوت بلبل از دایرۀ غناء، خارج مى شود، 
ــد. با قيد تناسب، صوت  گر چه  تناســـب و طرب داشته باشـ ا
ــد: خوش آهنگى  ــد، ماننـ ــارج مى کنـ ــز را خـ ــوزوِن طرب انگيـ نامـ
گان،  یبایی صاحـــب صدا و خوش آهنگى واژ صدای لغوی، ز
که در  ــول را  ــانى، غيرمعمـ یبایی معانـــى. واژۀ متعارف انسـ ــا ز يـ

جانب افراط يا تفريط است، خارج مى سازد.
پس اعتباری نيست به کسى بسان جماد، در او هيچ هيجان، 
ــرور و انگيزشى پديد نمى آيد و نيز اعتباری نيست به کسى  سـ
که به اندک نغمه سرایی، آواز و سرايشى به شادمانى، پايكوبی 
ــه این قاعده جاری اســـت در تعريف  کـ ــردازد. همان گونه  مى پـ

مسكر. 
در ادامه می نویسد:

ــده أّن  ــه فـــي مقّدمته و تحديـ ــر منـ ــا أّن الظاهـ ــه أيضـ ــرد عليـ »و یـ
ــو التناســـب و أّن  ــات هـ ــي المرّکبـ ــن فـ ــد للحسـ ــبب الوحيـ السـ
ــع أّنه- . . .  ــأنّيته. مـ ــبه موجب للطرب أو له شـ الصـــوت بتناسـ
.- إّن کون السبب الوحيد في المرّکبات هو التناسب، ممنوع. 
ــام لو لم يكن للصوت رّقة و رخامة و لطف و صفاء و  ــي المقـ ففـ

لو في الجملة  ل يصير بالتناسب حسنا«87
ــَرب، در غناء را تناســـب آن  ــا علت َطـ ــوم اصفهانـــى، تنهـ  مرحـ
ــرف  ــه صـ کـ ــان اشـــكال وارد اســـت؛ چرا ــن بیـ ــه ایـ ــد، و بـ مى دانـ
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یبا شدن صوت نمى گردد،  تناســـب و چيدن درست، باعث ز
ــوار و ناب،  ــرم و خوش آهنـــگ و همـ ــازک و نـ ــدا نـ ــر صـ گـ ــه ا بلكـ

نباشد، تناسب و موزونى آن شكل نمى گيرد.
امام خمینی در تعریف غناء می نویسد:

ــه رّقة و  ــان الذي لـ ــاء بأّنه صـــوت اإلنسـ ــى تعريـــف الغنـ »فاألولـ
حسن ذاتي و لو في  الجملة، و له شأنّية إيجاد الطرب بتناسبه 

لمتعارف الناس«88
ــن تعريف کنيم: غناء عبارت اســـت  ــر اســـت غناء را چنيـ  بهتـ
یبائِى ذاتى  که تا اندازه ای نازکى و ز ــان، صدائى  از صدای انسـ
ــأنيت و شايستگى  ــد. و در اثر تناسب با طرب، شـ ــته باشـ داشـ

پديدآورِی طرب در افراد معمولى را داشته باشد.
آن گاه یادآور می شود:

»أّنه من کيفّية الصوت أو الصوت نفسه، و ليست ماّدة الكالم 
دخيلة فيه«89

ــاء از مقولۀ صوت، يا کيفيت صوت اســـت و مادۀ کالم در  غنـ
آن هيچ نقش و دخالتى ندارد.

که آراسته  در باب نغمه سرایی و آوازخوانی در مجلس هایی 
ــرور و شادمانی، بسان عید فطر و قربان و . . .  ــده برای سـ شـ

می نویسد:
ــر و  ــد الفطـ کعيـ ــه  ــرح منـ ــام الفـ ــتثناء أّيـ ــال باسـ ــن أن يقـ »و يمكـ
ــر  ــة . . . . الظاهـ يـ

ّ
ــة و المل ــاد المذهبّيـ ــائر األعيـ ــى و سـ األضحـ

المتفاهم منها أّن الغناء في األعياد و أّيام الفرح ل بأس به بذاته 
ما لم يقترن بمعصية و هو بوجه نظير ما ورد في بعض الروايات 
. . . . لكن يشكل العمل بها، لعدم قائل ظاهرا باستثنائه فيها 
ــزه في العيدین  ــد، مع بعد تجویـ ــدم نقل احتماله من أحـ ــل عـ بـ

الشريفين المعّدین لطاعة اهّلل تعالى.«90
ــادی و فرح انگيزی، بسان  ممكن اســـت گفته شود: روزهای شـ
ــر عيدهای مذهبى و ملى، از دائرۀ  ــد فطر و عيد قربان و ديگـ عيـ
ــده  ــر آن فهميـ ــه از ظاهـ ــرون اســـت . . . . آن چـ ــرام، بیـ ــای حـ غنـ
ــد و روزهای فرح انگيزی و  ــود، این که غناء در روزهای عيـ مى شـ
شادی، به خودی خود حرام نيست، مگر این که با گناه بیاليد 

ــده اســـت. . . . لكن  ــاره ای از روايات وارد شـ ــه در پـ ــد آن  چـ ماننـ
کسى به این استثناء  یرا  عمل به آن ها با مشكل روبه روست، ز
ــده است، بلكه از هيچ کس احتمال آن نيز نقل نشده  قائل نشـ
ــودن آن در دو عيد  اســـت. در حالى که بســـى بعيد اســـت روا بـ

که بستر و زمينه سازند برای پیروی خداوند متعال. شريف 
و می نویسد:

»نعم، ل شبهة في استثناء زّف العرائس منه في الجملة...« 91
ــای  ــاف، از غنـ گاِه زفـ ــاء در عروســـى ها، در  ــبهه، غنـ بله،بی شـ

حرام، استثناء شده است.
در تحریر الوسیله می نویسد:

ــه. و ليس هو مجرد  ــماعه و التكســـب بـ »الغناء حرام فعله و سـ
ــة  ــة خاصـ ــه بكيفيـ ــّده و ترجيعـ ــو مـ ــل هـ ــين الصـــوت، بـ تحسـ
ــرب و آلت اللهو و  ــة تناســـب مجالس اللهو و محافل الطـ مطربـ
المالهي، و ل فرق بین استعماله في کالم حق من قراءة القرآن 
و الدعاء و المرثية و غيره من شعر أو نثر، بل يتضاعف عقابه لو 

استعمله فيما يطاع به اهّلل تعالى«92
 غناء، انجام آن، شنيدن آن و کسب و درآمد با آن، حرام است. 
ــيدن  ــدا، نيســـت، بلكه غناء کشـ ــردن صـ کـ یبا  ــا ز ــاء،  تنهـ غنـ
صداســـت و درگلو گردانيدن آن به گونه ای که سرخوشى پديد 
ــازوار با مجلس های لهو و سرور و شادی و هماهنگ با  آورد و سـ
ابزار لهو و موسيقى باشد. و فرقى ندارد که در کالم حق، مانند 
ــعر و نثر،  ــد، يا در غير آن مانند شـ قراءت قرآن، دعا و مرثيه باشـ
ــيلۀ پیروی خداســـت، موجب  ــه غناء در چيزهائى که وسـ بلكـ

افزايش عذاب خواهد بود.
آقای سید ابوالقاسم خوئی )ف: 1413 هـ ق( می نویسد:

ــبيل  ــاء المحرم عبارة عن الصوت المرجع فيه على سـ »أن الغنـ
اللهو و الباطل و اإلضالل عن الحق«93

ــردم، از  ــد و در میان مـ ــه صـــدای لهـــوی باشـ کـ ــی  ــر صدائـ  هـ
ــای حرام  ــمار آید، غنـ ــاه به شـ گنـ ــای اهـــل فســـق و   آهنگ هـ

است.
ــاب  کتـ در   )1414 )ف:  گلپایگانـــی  ــا  رضـ ــد  محمـ ــید  سـ ــا  آقـ

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ
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الشهادات می نویسد:
ــائر  ــه فان المرجع في تشـــخيصه هو العرف کسـ ــا موضوعـ »و أمـ
ــرعية، فكل ما  ــات في أدلة األحكام الشـ ــم و الموضوعـ المفاهيـ
ــو محرم، بغـــض النظر عن صـــدق عنوان  ــا فهـ ــاء« عرفـ کان »غنـ
ــواء کان في کالم حق  »اللهو« و نحوه عليه و عدم صدقه، و سـ
ــواء اقترن بشي ء من المحرمات کاستعمال آلت  أو باطل، و سـ

اللهو و الرقص و نحوهما أو لم يقترن«94
 و اّما موضوع غناء، مرجع بازشناسى آن عرف است، همان گونه 
ــز، بر عهدۀ  ــرعى ديگر نيـ ــه بازشناســـى موضوعات احكام شـ کـ
عرف اســـت. پس هر آوازی که در نظر عرف، غناء باشد، حرام 
ــر آن صدا  ــو و مانند آن بـ ــر از این که عنوان لهـ ــا قطع نظـ اســـت، بـ
ــد، يا باطل، خواه  صدق بكند، يا نكند، چه در کالم حق باشـ
کار بردن ابزار  با چيزی از محرمات ديگر، همراه باشد ]مانند به 

لهو، رقص و . . . ( يا نباشد.
و می افزاید:

»أقول: و هناك طائفة من الخبار تدل على حرمة الغناء بعنوانه 
. . . فإن النهي عن التغني بالقرآن يدل على حرمة »الغناء« من 
حيث نفسه، . . . و على الجملة فكلما صدق عليه »الغناء« 
ــو« و »الباطل« و  ــاق عنوان آخر عليه من »اللهـ ــو حرام و انطبـ فهـ

»قول الزور« أمر آخر«95
مى گويم: و در این جا پاره ای از روايات، دللت مى کنند بر حرام 
ــتن آوازخوانى  ــتى که بازداشـ بودن غناء، به عنوان غناء. به درسـ
ــودن غناء از  ــر حرام بـ ــرآن، دللت مى کند بـ ــه قـ ــرایی بـ و نغمه سـ
ــاء بر آن  ــه عنوان غنـ کـ ــود غناء.... پـــس هر صدایی  جهـــت خـ
ــد، حرام اســـت، و برابر بودن با عنوان های ديگری،  صادق باشـ

مانند: لهو، باطل و قول زور، امر ديگری است. 
ــناخت آن را  ــی از غناء ارائه نمی دهد، بلکه شـ ــان تعریفـ ایشـ
غ از  ــرف غناء بداند، فار ــه عرف ارجاع می دهد. هرچه را عـ بـ
کدام  ــا این که  ــوا و عنوان هایی چون لهو، غناســـت؛ امـ محتـ
ــرف عام، عرف خـــاص، اهل  ــان اســـت، عـ عرف مد نظر ایشـ
کرده اند، اهل موسیقی و .  که غناء را تعریف  لغت، فقیهان 

. . در این بیان نیامده است.

جمع بندی دیدگاه فقیهان شیعه
ــوم ومصادیق غناء  کالم فقیهان، دربارۀ مفهـ ــه در  کـ معانی 
گردیده، به  ــان  ــند( بیـ ــرعی و ناپسـ ــای موضوع حکم شـ )غنـ

چند دسته درخوِر دسته بندی است: 
عرف، مرجع و معیاِر شناخت غناء. 

ک. ک از غیر طربنا عرف، تراِز بازشناسِی غنای طربنا
گردانیده و شادی و  گلو وا که در  غناء، همانا صدایی اســـت 

سرخوشی انگیزاند.
ــدا، صدای  ــادی افزایی، صـ گلو و شـ گردانـــی در  ــر وا ــزون بـ افـ

کشیدگی، زیبایی و نازکی. انسان باشد و برخوردار از 
می پیونـــدد:  حقیقـــت  ــه  بـ ــرط  شـ یـــک  ــا  بـ ــرام،  حـ ــای  غنـ

گلو، یا سرورآفرینی و شادی انگیزی. گردانیدن صدا در  وا
گردانی صدا  غنای حرام، با دو شرط به وقوع می پیوندد: وا

گلو و شادی افزایی. در 
ــه طور ذاتـــی حرام نیســـت، بلکه  ــود و بـ ــه خودی خـ ــاء بـ غنـ
ــود، ســـبب حرام شدن و  آن چه از حرام با آن آمیخته می شـ

نکوهیدگی آن می گردد.
محتوا، بی نقش در پدیدارِی غنای حرام.

محتوا، نقش آفرین در پدیدارِی غنای حرام.
غنای نکوهیده، غنای جاری و ساری عصر صدور.

غناء، تنها چگونگِی صداست، بدون نقش آفرینِی محتوا در 
آن.

مصادیق غنای نکوهیده
درآمیخته با سخن باطل. 

بهره گیری از ابزار لهو.
گفتاِر درآمیخته به ناسزا، فحش و . . . به کارگیری شعر، یا 

استفاده از مالهی .
آوازخوانِی زن برای مردان، در جشـــن عروسی یا برای زنان، 

فصلنامه موضوع شناسی فقهی         بهــــــار  1395     
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در صورت شنیده شدن آن از سوی نامحرمان.
نوحه گری زنان، به سخن دروغ و باطل. 

نوحه گری زنان بر غیر مؤمنان.
آواز، تشبیب و بیان زیبایی های زِن شناخته شده. 

کند. که انسان را سرخوش  همراه با رقص و هر چیزی 
هجو مؤمن و به سخره گیرِی او. 

استفاده از شعرهای رکیک.
گناه  آواِز همراه با 

آواِز شهوت انگیز و انگیزانندۀ َنْفِس حیوانی.
که عرف آن را غناء بداند.  آوازی 

هر صداِی لهوی، و صدِق عنوان لهو بر آن.
گناه شمرده شود. که از  آهنگ های اهل فسق و  آوازی 

گناهان  آواِز سازگار با  آهنگ های فاسقان و انجام دهندگان 
صغیره. 

مفهوم غناء، از نگاه مذاهب و فقیهان اهل سنت
ــرار داده  ــأله در آیینۀ نظر قـ ــم مسـ ــز، حکـ   در ایـــن بخـــش نیـ
گرفته،  ــرار  که موضوع حرمت قـ ــود، تا مفهوم غنائـــی  می شـ
ــود. در بابِ  غناء، در بین علمای اهل  ــتی روشن شـ به درسـ
که این دیدگاه ها   گونی وجود دارد  گونا ــّنت، دیدگاه های  سـ
ــه پژوهان  ــراروی فقـ ــر هیتیمی، فـ ــزارش ابـــن حجـ گـ ــر  را برابـ
ــّنت:  ــوای علمای بزرگ اهل سـ ــر و فتـ ــم و آن گاه، نظـ می نهیـ
)93-179ه ق(،  انـــس  بـــن  مالـــک  ــه)80-150ه ق(،  ابوحنیفـ
ــافعی )150-240 ه ق( و احمد بن محمد بن  ابـــن ادریس شـ
حنبـــل )164-241ه ق(را می آوریم، به امید این که روشـــن گر 
که در بین علمای  ــوم غنائی  ــد و اهل تحقیق را به مفهـ باشـ

گرفته است، رهنمون:  اهل سّنت، موضوع حرمت قرار 
ــرـ  هو : رفع الصوت  ــاءـ  بالمد و الكسـ ــاء: . . . الغنـ ــام الغنـ » اقسـ
ــاء  ــى: الغنـ ــم الثانـ ــمين:  . . . . القسـ ــعر، و . . . علـــى قسـ بالشـ
ــاء  ــة الغنـ ــون بصنعـ ــون العارفـ ــه المغنـ ــا ينتحلـ ــن: مـ المحترفيـ
ــه بالتلحينات  ــع تلحينـ ــعر مـ ــن غزل الشـ ــارون المـــدن مـ المختـ

النيقة و تقطيعه لها على النغمات الرقيقة التى تهيج النفوس 
و تطربها کحمّيا الكؤوس. فهذا هو الغناء المختلف على اقوال 
ــروه . . . ثالثها:  ــا: انه مكـ ــرام . . . ثانيهـ ــا: انه حـ ــاء: احدهـ العلمـ
الباحة . . . رابعها: يحرم کثيره دون قليله . . . . خامسها: يحرم 
کان فى بیت خال. . . . سادسها: يحرم  فعله و سماعه، ال اذا 
کان من امرأة لرجل أو لرجال . . . . سابعها: ان صحت  فعله ان 
کره . . . . ثامنها: يجوز الغناء و سماعه  النية فيه لم يكره، و ال 
کان بجعل  ــعها: يحرم ان  ــلم من تضيیع فرض . . . . تاسـ ان سـ
ــه ترويح القلب على طاعة و  ــرها: هو طاعة ان نوی بـ . . . . عاشـ
معصية ان نوی به التقوية على المعصية . . . . حادی عاشرها: 
ان کان ما استعمل يحتمل وجهين جائزا و حراما فسماعه جائز 

و ان لم يحتمل ال واحدا و هو وجه الفساد فحرام . . . . «96
ــِر »عيـــن«_ بال  ــيده و به کسـ ــاِء _ کشـ ــاء: . . . غنـ ــای غنـ گونه هـ
ــعر. . . . بر دو گونه است: . . . گونۀ دوم:  بردن صداســـت، به شـ
ــرايان و آوازخوانان،  ــا: آن چه نغمه سـ ــاء اهل فن و حرفه ای هـ غنـ
آشنايان به صنعت غناء، برگزيدگان شهری، از شعر عاشقانه، 
یبا و  ــا  آهنگ های ز ــاختن آنها بـ ــد، با آهنگين سـ ــد مى کننـ تقليـ
که  کردن بر نغمه های سبک، نرم و نازک، آن گونه  بخش بخش 
برانگيزانندۀ نفوس باشد و آنان را به طرب انگيزی و شادمانى وا 
که در سپاه شور مى انگيزد. دارد، همانند نواختن طبل جنگ 

ــای  ــاء، راه هـ ــم آن علمـ ــه در حكـ کـ ــن، آن غنایـــی اســـت  و ایـ
ــانى ارائه داده اند. اولى،  ــى را پیموده و ديدگاه های ناسـ گونـ گونا
ــومى، مباح....  ــته . . . . دومى، مكروه . . . . سـ آن را حرام دانسـ
کِم آن را خير . . . . پنجمى، حرام  ــياِر آن را حرام و  چهارمى، بسـ
ــه ای این پديده  ــنيدن آن را، مگر در خانـ ــته خوانـــدن و شـ دانسـ
ــرایی حرام،  ــد. . . . ششـــمى، نغمه سـ روی دهد که خالى باشـ
ــرايد. . . . هفتمى، غناء  ــرد، يا مردان بسـ ــر نغمه را زن برای مـ گـ ا
گر با هدف و نّيتى صحيح انجام بگيرد و مكروه  مكروه نيست ا
گر غير از این باشد . . . .  هشتمى، رواست غناء خوانى  است ا
ــى تباه نگردد.  گر واجبـ ــرا دادن به آن، ا ــرایی و گوش فـ و نغمه سـ
يافت  ــرای در ــود بـ ــرایی شـ گرنغمه سـ ــرام اســـت ا . . . نهمـــى: حـ
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گر  ــرایی پیروی از خداســـت، ا ــزد . . .  دهمى، غناء و نغمه سـ مـ
شخص آهنِگ آن داشته باشد که با آن، قلب و روح خويش را 
گر بر آن باشد،  گناه است ا ــد بر پیروی از خداوند، و  جان بخشـ
ــد بر نافرمانـــى خدا . . .  ــه قلـــب و جان خويش توانایی بخشـ بـ
گر آن چه از نغمه سرایی و آوازخوانى انجام مى گيرد،  يازدهمى، ا
ــنيدن  ــد: روا و ناروا، پس شـ ــته باشـ ــه احتمال داشـ در آن دو وجـ
ــاِد آن، احتمال ديگری در آن  گر به جزء وجه فسـ آن رواســـت و ا

نباشد، پس در این صورت، حرام خواهد بود.  
و  ــم  می پردازیـ ــه  ابوحنیفـ ــدگاه  دیـ ــه  بـ نخســـت  ــۀ  وهلـ در 

که بین پیروان وی، پدید آمده است: دسته بندی هایی 
ــرد علی من یحب  ــری )م: 450 ه ق( در »الـ ــر طبـ قاضـــی طاهـ
ــارۀ دیدگاه  که دربـ ــته بندی  ــر ابوحنیفه و دسـ ــماع« نظـ السـ

وی، پدید آمده، این سان بیان می کند:
»و اما المام ابوحنيفة، رحمه اهّلل، فانه يكره ذلک . . . و يجعل 
ــماع الغناء من الذنوب. و کذلک مذهب سائر اهل الكوفة،  سـ
ــفيان الثوری، وحماد . . . و ل يعرف ايضا بین اهل البصرة  و سـ
ــاء المصار على  خـــالف . . . . و اذا ثبـــت هذا فقد اجمع علمـ
ــذان الرجالن:  ــارق الجماعة هـ ــع منه، و انما فـ ــه، و المنـ کراهيتـ
ــن العنبري[ و  ــري[ و عبيد اهّلل ]بن الحسـ ــعد الزهـ ابراهيم ]بن سـ

 97» . . .
ــود. . . . و گوش فرادادن  ــاء، مكروه بـ ــام ابوحنيفه، غنـ ــر امـ از نظـ
ــمرد. و این سان بود ديدگاه و مشى  به غناء را از گناهان بر مى شـ
ــاد . . . . در بین  ــفيان ثوری و حّمـ ــان اهل کوفه و سـ ــر فقيهـ ديگـ
ــد. هنگامى که  ــناخته نشـ ــل بصره، نظر خالفى شـ ــان اهـ فقيهـ
ــد، مى توان گفت: به درستى همۀ عالمان  این مطلب ثابت شـ
ــاء، و پرهيز  ــروه بودن غنـ ــرزمين ها، بر مكـ ــهرها و سـ ــان شـ و فقيهـ
ــز این که خالف  ــد و هم رأی اند، جـ ــى دارنـ دادن از آن، هماهنگـ
ــم و عبيد اهّلل  ــن از فقيهان: ابراهيـ ــان و جماعت، دو تـ ــن جريـ ایـ

حرکت کرده اند.  
که: از حنفیان، نقل شده 

ــتمال على ألفاظ ل تحل کوصف  ــي المحرم ما کان مشـ »التغنـ

ح: مهدی سعیدی طر
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ــاة، و وصف  ــة التـــي علـــى قيد الحيـ ــرأة المعينـ ــان، و المـ الغلمـ
ــلم أو  ــات، و هجاء المسـ ــا، و وصـــف الحانـ ــر المهيـــج لهـ الخمـ

کان غرض المتكلم الهجاء «98 الذمي إذا 
گاِن  بردارندۀ واژ ــه و در غنای حرام، آن آوایی اســـت که درآميختـ
ــدۀ  ــناخته شـ ــربچگان و زناِن شـ ــد، مانند: وصف پسـ ناروا باشـ
زنده و وصف شراب، به گونه ای که انگيزاننده باشد و وصف 
ــه،  ــه. البتـ ــل ذمـ ــا اهـ ــلمان، يـ ــو و بدگویـــی مسـ ــا و هجـ  آهنگ هـ

گرفتن هدف نغمه سرا باشد. هنگامى که هجاء و به سخره 
ــان  این سـ ــز  نیـ را  ــرام  حـ ــای  غنـ از  شـــده های  ــدا  جـ وی، 

برمی شمارد:
ــه من الفصاحة  ــهاد أو معرفة ما فيـ ــه الستشـ ــا إذا کان غرضـ »أمـ
ــتمل علـــى وصف  ــذا إذا اشـ ــرام، و کـ ــه ليـــس بحـ ــة فإنـ و البالغـ
ــتمل  ــن و األزهار، أو اشـ ــة وصـــف الرياحيـ ــات المتضمنـ الزهريـ
ــاه و الخيال و الســـحاب و نحو ذلـــك فإنه ل  علـــى وصف الميـ

وجه لمنعه.«99
ــناخت چيزی  ــا شـ ــى آوردن، يـ ــه هـــدف، گواهـ ــى کـ ــا هنگامـ امـ
ــد که در آن از فصاحت و بالغت، ســـخن در ميان است،  باشـ
ــرام قرار نمى گيرد. و این گونه اســـت آن گاه که  ــرۀ غنای حـ در دایـ
ــا و  ــا، ابرهـ ــا، آب هـ گل هـ ــرایی و آوازخوانـــى در وصـــف  نغمه سـ
ــوارکاران و مانند آن باشد. و دليلى برای بازداشتن  اســـب ها و سـ
ــرایی و  ــه این گونه نغمه سـ ــرا دادن بـ گـــوش فـ ــراد از خوانـــدن و  افـ

آوازخوانى، وجود ندارد.
گرد ابوحنیفه، بر همین نظر بود. مالک، هم روزگار و شا

قرطبی، عالم مالکی، می نویسد:
ــتهرین به، الذي يحرك  ــة و هو الغناء المعتاد عند المشـ »الثانيـ
ــزل، و المجون الذي يحرك  ــا على الهوى و الغـ النفـــوس و یبعثهـ
کن و یبعث الكامن فهذا النوع إذا کان في شعر يشبب فيه  السا
ــنهن و ذکر الخمور و المحرمات ل  ــاء و وصف محاسـ بذکر النسـ

يختلف في تحريمه، ألنه اللهو و الغناء المذموم بالتفاق«100
ــوراِن این فـــن، عادت  ــزد نامـ که نـ ــى اســـت  ــم دوم، آن غنائـ قسـ
ــوراند  گرفته اند؛ آن غنائى که نفوس را مى شـ گرديده و به آن خو 

ــق بازی و لودگـــى. گونه ای از  ــرانى و عشـ و برمى انگيزاند بر هوسـ
کن را به حرکت در مى آورد و نيروی  ــا ــرایی اســـت که سـ نغمه سـ
ــازد  ــكار مى سـ ــدار و آشـ ــان را بیـ ــان و در نهـ ــرژی پنهـ ــه و انـ نهفتـ
گر به شعری درآميزد که در آن از عشق و عالقه  این گونه از غناء، ا
ــيدایی و شيفتگى به زنان، سخن به ميان آمده و يا جمال  و شـ
ــا باده و خمر  ــيده و يـ ــتۀ وصف کشـ یبایی های آنان را به رشـ و ز
ــد، در  یبا و پرکشـــش جلوه داده باشـ و ديگر نارواها و حرام ها را ز
یرا که این گونه نغمه سرایی،  حرام بودن آن، اختالفى نيست؛ ز

لهو، و غناِء نكوهيده است، برابر نظر و رأی همۀ فقيهان. 
و می افزاید:

»الشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة، فإن لم يدم 
ــى الطباع قال: سألت مالك بن  لم ترد. و ذکر إســـحاق بن عيسـ
أنس عما یرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله 
ــاق. و ذکر أبو الطيب طاهر بن عبد اهّلل الطبري قال:  عندنا الفسـ

أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء و عن استماعه «101
ــر دوام،  ــاَدم و بـ ــرایی و آواز خوانـــى،َ دمـ ــه سـ ــه نغمـ ــن بـ پرداختـ

نابخردی است و شهادت چنين کسى ناپذیرفته.
گر بردوام نباشد، شهادت او پذیرفته است.  پس ا

ــيدم از غنائى که  ــد: از مالـــک پرسـ اســـحاق بن عيســـى مى گويـ
ــزد ما  ــد. مالـــک گفت: در نـ ــازه داده انـ ــه اجـ ــل مدينـ ــان اهـ فقيهـ

سرکشان و سرپیچندگان از امر خدا، به غناء، مى پردازند. 
گـــوش دادن به آن  ــرایی و  ــد: مالک از نغمه سـ ابوطيـــب مى گويـ

پرهيز داده است.
ــیخ طوســـی در خالف، در باب غناء، پس از بیان دیدگاه  شـ
ــزرگ اهل  ــوای فقیهان بـ ــه از فتـ کـ گاهـــی دقیقی  ــا آ ــود، بـ خـ

سنت دارد، می نویسد:
ــال أبو حنيفة  ــهادته. و قـ ــق فاعله، و ترد شـ »الغناء محرم، يفسـ
ــن مالك أنه قال: هو  ــافعي: هو مكروه. و حكي عـ و مالك و الشـ

مباح. و األول هو األظهر.«102
غناء، حرام است، پردازنده را به نافرمانى و سرکشى مى کشاند 

کم قضائى ناپذیرفته است. و شهادت او در محا
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ــده از  ــزارش شـ گـ ــد و  ــى داننـ ــروه مـ ــه و مالـــک، آن را مكـ ابوحنيفـ
ــكارتر،  ــه نظر ما، آشـ ــد؛ اّما بـ ــاح مى دانـ ــه وی آن را مبـ کـ مالـــک، 

همان نخستين است: مكروه.
  شافعی، در باب غناء بر این نظر است:

» قال الشافعي رحمه اهّلل تعالى: في الرجل يغني فيتخذ الغناء 
ــهورا  ــوبا إليه مشـ ــه ، ويكون منسـ ــه یؤتـــى عليه ويأتي لـ صناعتـ
ــا ; وذلك أنه  ــهادة واحد منهمـ ــرأة ، ل تجوز شـ ــا ، والمـ ــه معروفـ بـ
ــبه الباطل ، وأن مـــن صنع هذا کان  ــن اللهو المكروه الذي يشـ مـ
ــه  ــقاطة المروءة ، ومن رضي بهذا لنفسـ ــفه وسـ ــوبا إلى السـ منسـ
ــم ، ولو کان ل  ــا بین التحريـ ــم يكن محرمـ إن لـ ــتخفا ، و کان مسـ
ــي الحال  ــرف بأنه يطرب فـ ــا يعـ ــه ، وکان إنمـ ــه إليـ ينســـب نفسـ
ــا ، ول يأتي لذلك ، ول یؤتى عليه ، ول یرضى به لم  ــم فيهـ فيترنـ

يسقط هذا شهادته ، وکذلك المرأة.«103
ــرايندگى را حرفه و  ــرايد و سـ ــافعى دربارۀ مردی که ترانه مى سـ شـ
پیشۀ خود قرار داده، بر او وارد مى شوند و مزدش مى دهند و به آن 
ــهور و معروف است و بدان نسبت داده مى شود و نيز  حرفه مشـ
ــان اســـت، بر این نظر است که: شهادت اينان در  زنى که این سـ
کم قضایی روا نيست. و این، از آن دستۀ لهوهای مكروه و  محا
که این پیشه را پیش  کسى  همانند باطل است. و به درستى، 
بگيرد، سفيه و ناِبخَرَدش خوانند و فروافتاده از مردانگى و بلند 
ــود رضايت  ــرای نفس خـ ــن ویژگى ها بـ همتـــى. کســـى که به ایـ
ــه حرام  ــن کار، گرچـ ــوار و پســـت. ایـ ــانى اســـت خـ ــد، انسـ بدهـ
گر نغمه سرایی، در این  نيســـت، لكن منع از آن آشكار اســـت. ا
ــد که به آن نســـبت داده شود و تنها در این  فن، در پايه ای نباشـ
حد است که با  آهنگ ها، سرور انگيزی مى کند و به زمزمۀ آنها 
ــى برای شنيدن و لذت بردن بر او وارد نمى شود  مى پردازد و کسـ
ــود و به این  ــه وی پرداخت نمى شـ ــن بابت، بـ ــز از ایـ ــزدی نيـ و مـ
کم قضائى منعى ندارد  هم راضى نيســـت، شهادت او در محا

که این ویژگى ها را دارد. و این قاعده جاری است دربارۀ زنى 
که شافعی غناء را  ــافعی، بر این باور است  ابن هجر، عالم شـ

مکروه می داند:

کثر  ــافعية و احمد، و ا ــو ]ان الغناء مكروه[  الظهر عند الشـ »و هـ
اصحابهما . . . «104

ــده[ آشكارتر  غناء، مكروه اســـت. ]از بین همۀ فتواهای نقل شـ
ــافعى و احمد بن حنبل و بیش تر پیروان آنان،  این اســـت که شـ

بر این نظرند.
ــوا را چنیـــن نقل  ــافعی، ایـــن فتـ ــم شـ ــر عالـ ــاوردی، دیگـ و مـ

می کند:
ــافعى و  ــرون و کرهه مالک و الشـ ــه آخـ ــاء قوم و اباحـ ــرم الغنـ »حـ

ابوحنيفة فى اصح ما قيل عنه . . . «105
ــته اند  ــروه دانسـ ــاح و قومى مكـ ــى مبـ ــرام، قومـ ــاء را قومـــى حـ غنـ
ــوا بر کراهـــت داده اند، بنا بر  ــافعى و ابوحنيفه، فتـ و مالـــک و شـ

گزارش شده است. که از آنان  صحيح  ترین قولى 
ــیخ طوســـی در خالف  که پیش از این آمد، شـ ــه  و همان گونـ

این نسبت را به شافعی می پذیرد.
که وی از  اما غزالی دیدگاه دیگری دارد و بر اساس برداشتی 
که در مذهب شافعی  فتوای شافعی دارد، بر این نظر است 

حرام بودن غناء جایی ندارد:
»و أما الشافعي، رضي اهّلل عنه، فليس تحريم الغناء من مذهبه 
ــذه صناعة:  ــل يتخـ ــال في الرجـ ــافعي و قـ أصـــال، و فنـــص الشـ
ــألت  ــن عبد األعلى: سـ ــال یونـــس بـ ــهادته . . . و قـ ــوز شـ ل تجـ
ــماع، فقال  ــن إباحة أهل المدينة للسـ ــافعي، رحمه اهّلل، عـ الشـ
ــماع إل ما  کره السـ ــدا من  علماء الحجاز  ــافعي: ل أعلم  أحـ الشـ

کان منه في األوصاف  . . . «106
ــافعى جایی ندارد. و ســـخِن  ــاء، در مذهب شـ ــودن غنـ ــرام بـ حـ
که غناء،  ــافعى در این باب، دربارۀ شخصى اســـت  ــن شـ روشـ
نوازندگى، نغمه سرایی و آوازخوانى و مطربی را حرفه و صنعت 
کم  ــهادت او در محا ــارت: شـ ــا این عبـ ــد، بـ ــرار داده باشـ ــود قـ خـ

قضایی روا نيست. . . 
ــرایی  ــارۀ ترانه سـ ــافعى دربـ ــد: از شـ ــد اهّلل مى گويـ ــن عبـ یونـــس بـ

پرسيدم که فقيهان مدينه آن را مباح مى دانند؟ 
ــافعى پاسخ داد: هيچ يک از فقيهان مدينه را سراغ ندارم که  شـ
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ــته باشند، جز آن دسته از ترانه هایی  ترانه سرایی را مكروه دانسـ
که در آنها به بیان ویژگى هایی پرداخته مى شود که روا نيست.   
ــاره ای حالل و  که پـ ــته اســـت  ــگاه غزالی، غناء، چند دسـ از نـ

پاره ای حرام اند.
در احیاء العلوم می نویسد:

ــمع، و  ــوارض: عارض في المسـ ــة عـ ــه يحرم بخمسـ ــول: إنـ »فأقـ
ــماع، و عارض في نظم الصوت، و عارض  عارض في آلة اإلسـ
في نفس المستمع أو في مواظبته، و عارض في کون الشخص 
ــمع، و المستمع،  ــماع هي المسـ من عوام الخلق، ألن أرکان السـ
ــمع امرأة ل يحل  ــماع . العارض األول: أن يكون المسـ ــة اإلسـ و آلـ
ــماعها و في معناها الصبي  ــى الفتنة من سـ النظر إليها، و تخشـ
األمرد الذي تخشـــى فتنته . . . . العارض الثاني: في اآللة: بأن 
ــي المزامير و  ــرب، أو المخنثين، و هـ ــل الشـ ــعار أهـ ــون من شـ تكـ
ــارض الثالث: في نظم الصوت   ــل الكوبة . . . . العـ ــار و طبـ األوتـ
ــن الخنا و الفحـــش و الهجو  ــعر، فإن کان فيه شـــي ء مـ ــو الشـ و هـ
ــوله . . . . العارض  ــى و على رسـ ــو کذب على اهّلل تعالـ ــا هـ أو مـ
ــهوة غالبة عليه، و کان  ــتمع : و هو أن تكون الشـ ــع في المسـ الرابـ
ــه من غيرها  ــذه الصفة أغلب عليـ ــباب و کانت هـ فـــي غرة الشـ
ــن عوام الخلق   ــارض الخامس: أن يكون الشـــخص مـ . . . . العـ
ــه محبوبا،  ــماع لـ ــم يغلـــب عليه حب اهّلل تعالى فيكون السـ و لـ
ــهوة فيكون في حقه محظورا، و لكنه أبیح  و ل غلبت عليه شـ
ــائر أنواع اللذات المباحة، إل أنه إذا اتخذه ديدنه  في حقه کسـ
ــفيه الذي ترد  ــذا هو السـ ــر أوقاته فهـ کثـ ــه أ ــر عليـ ــراه و قصـ و هجيـ
ــا أن الصغيرة  ــو جناية، و کمـ ــإن المواظبة على اللهـ ــهادته، فـ شـ
ــة تصير کبيرة، فكذلـــك بعض المباحات  ــرار و المداومـ باإلصـ

بالمداومة يصير صغيرة . . . . «107
ــود: عارضى  ــرام شـ ــدان حـ ــماع، بـ که سـ ــارض اســـت  »پنـــج عـ
ــتماع، و عارضى در نظم  ــنواننده، و عارضـــى در آلـــت اسـ در شـ
ــر آن،  ــا در مواظبت بـ ــنونده، يـ صـــوت، و عارضـــى در نفـــس شـ
ــه ارکان  ــد. چـ ــوام خلق باشـ ــه شـــخص از عـ و عارضـــى در آن کـ

سماع: شنواننده است، و نفس شنونده، و آلت استماع.

ــد که ديـــدن او روا  ــماع کننده، زنى باشـ ــه: سـ کـ ــارض اول آن  عـ
نباشد، و از سماع او بیم فتنه باشد، و کودکى که از او بیم فتنه 
که در او بیم  بود، همين حكم دارد. و این حرام است، براى آن 

فتنه است. . . . 
ــماع. بدان چه از شعار شراب خواران يا  عارض دوم، در آلت سـ
ك ها، و این سه نوع 

َ
مخنثان است، چون نای ها و رودها و ُدُهل

حرام است. . . .
گر در او چيزى  ــوم در نظم آواز، و آن شعر است. پس ا عارض سـ
ــل، يا بر  ــر خداى، عزوجـ ــد بـ ــو بود، يا دروغ باشـ از فحـــش و هجـ

ى اهّلل عليه و سلم، يا بر صحابه . . . 
ّ
پیغامبر، صل

ــنونده. و آن چنان اســـت که شهوت بر او  عارض چهارم، در شـ
ــد، و این صفت  غالب بود، و او در غفلت و نادانى جوانى باشـ

ى غالب تر باشد از غير آن. . . .  بر و
ــد. و  ــوام خلق باشـ ــم آن اســـت که: شـــخص از عـ ــارض پنجـ عـ
ى  ــماع در حق و ــداى تعالى بر او غالـــب نبود، تا سـ ــتى خـ دوسـ
ــا در حق  ــتولى نبود تـ ى نيز مسـ ــر و ــهوت بـ ــود، و شـ محبـــوب شـ
ــد چون ديگر  ــق او مباح باشـ ــن در حـ ــردد، و ليكـ ــور گـ ى محظـ و
ــازد  ــيرت خود سـ گر آن را عادت و سـ لذت هاى مباح. ال آن که ا
ــفيه  ــور کند، این همان سـ ــود را بر آن مقصـ ــات خـ ــر اوقـ و بیش تـ
ى مواظبت   نمودن  ــد که گواهى او بدان رد شود، چه بر باز باشـ
کبيره شود،  گناه صغيره به مواظبت  جنايت است. و چنانكه 

گردد. . . . «108 بعضى مباحات نيز به مواظبت صغيره 
پس، ازســـخن غزالى به دست مى آيدکه: غنای حالل، به پنج 

سبب حرام مى شود: 
کودِک انگيزانندۀ غریزۀ حيوانى. غنای زن يا 

غناِء همراه با ُرباب و چنگ و َبرَبط.
گویی اهل دین. غناء با سروده های آکنده از سخره و ناسزا
غنای شهوت انگيز و چيره ساز شهوت و شيطان بر جوان.

غناِء سرخوشانه و فروبرندۀ تودۀ مردم به عشرت، خوش گذرانى 
و بازی.

که ســـبب حرام بودن  ــگاه غزالی، چگونگی آواز نیســـت  در نـ

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ
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که با آن همخوانی  می شود، بلکه به سبب چیزهایی است 
و هماهنگی می کنند و با آن درمی آمیزند.

ــوزی )510 -  ج عبدالرحمن بـــن علی، معروف ابن جـ ــر ابوالفـ
592 ه ق( عالم حنبلی مذهب بغدادی می نویسد:

ــاد  »أما مذهب أحمد، رحمه اهّلل، فإنه کان الغناء ِفي زمانه إنشـ
کانوا يلحنونها اختلفت الرواية عنه .  قصائد الزهد إل أنهم لما 
ـــى کراهية الغناء. . . َوَقْد روينا 

َ
ــذه الروايات کلها دليل َعل . . فهـ

ُه 
َ
 ل

َ
َقال

َ
ْيِه ، ف

َ
ــمع قوال عند ابنه صالح فلم ينكر َعل ْحَمد سـ

َ
أن أ

 : إنما قيل لي : 
َ

ــال َقـ
َ
ا ، ف

َ
ــذ صالـــح : يا أبـــت أليس کنت تنكر َهـ

ا ، فأني ل أکرهه. . . 
َ

ــتعملون المنكر فكرهته ، فأما َهذ انهم يسـ
ى َما 

َ
ــار ِإل إنما أشـ . قلـــت َوَقْد ذکر أصحابنا . . . إباحة الغناء ، و

ا يحمل َما 
َ

ــد الزهديات ، وعلى َهذ ــي زمانهما من القصائـ کان ِفـ
ْحَمد . . . «109

َ
لم يكرهه أ

ــود از خواندن  ــاء در زمان وی، عبارت بـ ــا مذهـــب احمد. غنـ امـ
ــا  آهنگ های  ــا را بـ ــرايان آنهـ ــه نغمه سـ کـ ــه  ــای زاهدانـ قصيده هـ
ــاب این  ــاختند. در بـ ــن مى سـ ــد و آهنگيـ خـــوش در مى آميختنـ
گونى نقل  گونا ــای  که نظر وی دربارۀ غناء، چيســـت، روايت هـ
ــر این که  ــن روايات، همگى، دليل اســـت بـ ــده اســـت . . . ایـ شـ
وی، غناء را مكروه مى دانسته است. . . . برای ما روايت شده: 
که برای پسرش صالح،  احمد نغمه های نغمه سرا و آوازخوانى 
ــه و وی را  ــرده نگرفتـ ــر او خـ ــا بـ ــنيده، اّمـ ــراییده، شـ ــه مى سـ نغمـ
باز نداشته است. تا جایی که برای فرزندش، این پرسش پیش 
ــرایی ها را  ــما این گونه نغمه سـ ــد: ای پدر! آيا شـ مى آيد و مى پرسـ

منكر نمى دانستيد و باز نمى داشتيد؟
احمد مى گويد: به من گزارش شده بود که این نغمه سرايان، در 
کار مى برند؛ از این روی، آن  ــه  ــرایی، منكر و ناروا، بـ گاه نغمه سـ
ــان  ــنيدم، آن سـ را مكروه اعالم کرده بودم؛ اّما اکنون، آن چه را شـ
نبودکه به من گزارش شده بود، از این روی آن را مكروه نمى دانم 

 . . . .
ــده اند از مباح بودن غناء،  به نظرمن آن چه اصحاب، يادآور شـ
ــان جاری  ــای زاهدانه ای که در زمان شـ ــاره دارد به قصيده هـ اشـ

ــه گونۀ  ــن مجلـــس و آن مجلـــس با آنها بـ ــوده و در ایـ ــاری بـ و سـ
آهنگين، نغمه سرایی مى کرده اند.

ــق و قاعده اســـت آن چه از احمد در باب اباحۀ  و بر همين َنَسـ
غناء، روايت شده است. 

که  ــز، تأییدکنندۀ این نظریه اســـت  ــتان نیـ ــا این داسـ از قضـ
ــو و لعب، از نظر فقیهان  ــاء در بزمگاه ها و محفل های لهـ غنـ
که در آن  ــنی، حرام بوده و درآمد زنان و مردان آوازخوان  سـ
جاها حضور می یافتند و آوازخوانی می کردند، حرام دانسته 

می شد.
ابن قدامه می نویسد:

ــمع عند ابنه صالح قوال ، فلم ينكر  »وروي عن أحمد ، أنه سـ
عليه ، وقال له صالح : يا أبت ، أليس کنت تكره هذا ؟ فقال : 

إنه قيل لي : إنهم يستعملون المنكر .«110
 از احمد حنبل روايت شده که نغمه های نغمه سرایی را شنيد 
ــل وی را از خوانندگى باز  ــود. ابن حنبـ و پســـرش صالـــح آن جا بـ

نداشت.
 پسرش بدو گفت: مگر شما این عمل را مكروه نمى دانيد.

کارهای ناروا انجام  که اينان،  گفته بودند   او پاســـخ داد: به من 
مى دهند ]حال آن که مى بینى چنين نيست[

ــان مذاهب  ــده از نگاه فقیهـ ــاء نکوهیـ ــد غنـ ــه نظر نمی رسـ بـ
ــا و  ــاء رایـــج در بزمکده هـ ــان غنـ ــر از همـ ــزی غیـ ــه، چیـ اربعـ
ــه  کـ ــد  باشـ ــیان  عباسـ و  ــان  امویـ دوران  عشـــرت خانه های 
ــناخته مانـــدن  ــه دلیـــل ناشـ ــای بعـــدی، بـ ــان دوره هـ فقیهـ
ــوع در عصر امامان خود، در بررســـی دیدگاه های آنان  موضـ

کنده گویی شده اند. دچار پرا

هــم  ســنت:روی  اهــل  فقیهــان  دیدگاه هــای  بــر  گــذری 
بــزرگ اهــل ســنت  رفتــه از دیدگاه هــا و ســخنان فقیهــان 
کــه در حکــم  روشــن می شــود: بــا توجــه بــه اختــالف فراوانــی 
کــه  دارنــد، غنــای ناپســند و نکوهیــده را غنائــی می داننــد 
نــه بــه خــودی خــود و در ذات، بلکــه بــه خاطــر پیامدهــای 
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انگیــزی،  شــهوت  َمَثــل،  در  اســت؛  گردیــده  ناپســند  آن، 
وهــن و بــه ســخره گیری دیگــران، بیــان زیبایی هــای زنــان 
ــز ناپســند  ــاء را نی ــاده روی در غن نامحــرم و. . . همچنیــن زی

می دانســتند. 
ــان اهل ســـنت، صـــدای خوش،  ــگاه فقیهـ ــه، در نـ در نتیجـ
ــدآوری و  ــو، و وجـ گلـ گردانـــی در  گـــی: وا ــد از دو ویژ ــر چنـ هـ
ــمار  ــه شـ ــند بـ ــای ناپسـ ــد، غنـ ــوردار باشـ ــرورانگیزی برخـ سـ
گر  نمی آید، بلکه درون مایه، یا آن چه به همراه آن می آید، ا

زشت باشد، سبب نکوهیدگی آن می گردد.
نمونه هایی از غناء ناپسند، در نگاه فقیهان اهل سنت

غناِء لهوی.
غناِء جاری در بین حکومت گران اموی. 

گان ناشایست. آوای دربردارندۀ واژ
بیان زیبایی های پسربچگان. 

بیان زیبایی های زناِن شناخته شدۀ زنده. 
گوارایی و نشاط انگیزِی  ــرایی دربارۀ لذت بخشـــی،  نغمه سـ
ــه لـــب به آن  کـ ــد  ــراد را برانگیزانـ ــه افـ کـ ــه ای  گونـ ــه  ــراب، بـ شـ

بیاالیند.
زیبا جلوه دادن میخانه ها. 

هجو و بدگویی مسلمان، یا اهل ذمه. 
ــرای زن و یا زن برای مرد، با  ــرایی و آوازخوانی مرد بـ نغمه سـ

باده گساری و فسق.
گری. گرداندِن آوازخوانی، نغمه سرایی و ُخنیا پیشۀ خود 

همانندی با امور باطل. 
نغمه سرایی و آوازخوانی در مجالس فسق و فجور.

گمراهان و فتنه گران.  آوازخوانی برای سفیهان، 
کودک برانگیزانندۀ شهوت. آوازخوانی زن، یا 

غناء با ابزار موسیقی: ُرباب، چنگ و َبرَبط.
گویِی اهل دین. نغمۀ آمیخته به هجو، سرزنش و ناسزا

کارهای شهوانی.  نغمۀ برانگیزانندۀ شنوندۀ جوان به 
پیشه سازِی نغمه سرایی و آوازخوانِی شادخوارانه.

 چیرگی شهوت بر شنونده با شنیدن نغمه های نغمه ُسرا.

ــاب حجت بودن قول  جمع بنـــدی دیدگاه اهل لغت: در بـ
ــدیم  گفتیم و این نکته را یادآور شـ ح، ســـخن  ــر لغوی، به شـ
کار لغویان عرف است. اختالف در سخنان  که مبنای اصلی 
لغویان، هم از اختـــالف فهم عرف، یا اختالف در عرف های 
گون( سرچشمه می گیرد  گونا مختلف )مکان ها و زمان های 
گردآوری  ــرای  ــه هر یك، بـ کـ ــا و ترازهایی  ــه قاعده هـ ــا آن کـ و یـ

معانی برگزیده اند، با هم ناسانی دارند. 
کلـــی اســـت و مصداق ها و  ــاء، لفظی  ــه به این که غنـ ــا توجـ بـ
گونه گون، نمونه های آن در دوره های دور و  نمونه های آن، 
گفت وگوها  نزدیک، دگرگونی یافته و پاره ای از آنها از چرخۀ 
ج شده و یا نوپدیدند، از این روی، بر پوشیدگی و ابهام   خار

معنای غناء، افزوده شده است. 
کامل  شماری از اهل لغت، مفهوم لغوی غناء را  بی نیازی و 
ــد، در َمَثل، فـــالن زن زیبایی اش به  کرده انـ ــودن ، معنـــی  بـ
که نیازی به آرایش و خودآرایی ندارد  کامل است  اندازه ای 
و یا صدای فالنی چنان ســـحرآمیز و زیبا و لذت بخش است 
ــز دیگری نیاز  ــازی آن، به چیـ کامل اســـت و برای زیباسـ ــه  کـ

ندارد.
ــاء  ــوِم عرفـــی صـــوت را غنـ ــان، مفهـ ــماری از لغت شناسـ شـ
گردانیده  ــو وا گلـ که در  ــد: غناء همانا آوایی اســـت  نامیده انـ
گروهی نیز  ــد آورد. و  ــان خوشـــی و لـــذت پدیـ ــود و در انسـ شـ

کشیدن صدا را به آن افزوده اند
ــان  ــد، جمع بیـــن ایـــن دو دیدگاه، بدین سـ ــر می رسـ ــه  نظـ بـ
کامل،  ــا زیبائـــی  ــاء، آوایـــی اســـت بـ ــم: غنـ ــه بگوییـ کـ ــد  باشـ
گلو، شادی افزا، وجدآور  گردانی در  کشیدگی، وا برخوردار از 

و هیجان انگیز.
جمع بندی دیدگاه فقیهان: در بین فقیهان، در باب غناء، 

سه دیدگاه وجود دارد:
ــان این  ــرام. در بین صاحبـ ــه طور مطلـــق، حـ الـــف. غناء، بـ

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ

154        شماره یک



دیدگاه، غناء مفهوم یک سانی ندارد.
گناهان  ب. غناء، به طور مطلق، حرام نیست، بلکه حرام، 
ــه پیرامون آن  کـ ــهوانی اســـت  ــادانگیز و شـ و حرکت هاى فسـ

انجام می گیرد.
ــارى، درآمیختگی زن و مرد  ــدگاه، حرام ، ِمی گسـ در ایـــن دیـ
که با غناء، درآمیخته اند، بازداری از  ــهوترانی و… اســـت  ، شـ
کرده اســـت. ــتگی پیدا  ایـــن امور، به طور مجاز، به غناء بسـ

کاشانی و محقق سبزوارى، بر این نظرند(. )محدث 
ــوم، بین غناى شهوانی و پست و بی ارزش  ج. در دیدگاه سـ

گذارده شده است. و غناى غیر شهوانی، فرق 
ــه  ــته بـ ــودن را بسـ ــرام بـ ــه حـ ــدگاه ،گرچـ ــان ایـــن دیـ صاحبـ
ــانی و محقق  کاشـ ــر خـــالف محدث  ــد )بـ ــاء می داننـ ذات غنـ
ــبزوارى( اّما همۀ مصداق ها و نمونه های غناء را موضوع  سـ
حرمـــت نمی دانند )بر خالف نظریۀ نخســـت( بلکه موضوع 

غناى حرام را تنها غناى شهوانی و بی ارزش می دانند.
این نظر را شمارى از پسینیان و هم روزگاران پذیرفته اند.

ــور مطلـــق حرام  ــاء را به طـ ــه غنـ کـ ــدگاه نخســـت،  ــا در دیـ امـ
می داند، به نظر می رسد تعریف آنان از غناء، آوایی است با 
که  ــادی افزا. آنان  گلو و وجدآور و شـ گردانی در  گی: وا دو ویژ
بین غنای حـــالل و حرام فرق می نهند، مفهوم لغوی غناء 
ــهور  گفت وگو میان مشـ ــه در این صورت،  کـ ــر دارند  را در نظـ

گفت وگوی لفظی خواهد بود.  فقیهان، 
ــواردی را به عنوان جداشـــده های از  ــماری از فقیهان، مـ شـ
ــماری هم وجود  کرده و شـ ج  ــای حرام خار ــاء از دائرۀ غنـ غنـ
ــده را نپذیرفته اند. در مورد جداشـــده های از  ــوارد جداشـ مـ

غنای حرام، اینان بر یک نظر نیستند.
ــر و دعاء و  ــرآن و هر ذکـ ــاء را در خوانـــدن قـ ــا غنـ گروهـــی، تنهـ

مناجاتی، را مجاز دانسته اند.
ــوارد  مـ ــۀ  از جملـ ــم  هـ را   ــام حســـین امـ ــی  مراثـ گروهـــی  و 

جداشدۀ از غنای حرام برشمرده اند.
ــتفادۀ از غناء را تنها در عروســـی جایز  ــنیدن و اسـ گروهی شـ

ح: مهدی سعیدی طر
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می دانند.
گسترش داده اند. گروهی آن را به عیدها هم  و 

ــتر به کار مـــی رود، بر آن  که برای راندن شـ ــدا را  ــماری ُحـ و شـ
افزوده اند. 

گردانی و برگشت دادن  بسیاری از فقیهان، غناء را همان وا
گلو و هیجان انگیزی آن می دانند. صدا در 

 شماری، شناخت غناء را به عرف ارجاع می دهند؛ یعنی هر 
گرچه  که عرف غناء، بداند مصداق غناء خواهد بود،  چیز را 
گلو و شادی افزایی  گی: به چرخش در آوردن صدا در  دو ویژ

و سرورانگیزی را نداشته باشد.
گلو و  ــاء را همان صـــدای بازگردانیده شـــده در  ــماری، غنـ شـ
ــه عرف ارجاع  ــد، ولی مصداق طرب را بـ ــرورانگیز می داننـ سـ
ــرط  ــأنی را در صدق مطرب بودن شـ ــراب شـ ــد و اطـ می دهنـ

می دانند.
ــای نکوهیده  ــدر متیقن از غنـ ــا همۀ ایـــن تعریف ها، قـ ــا بـ اّمـ
گی را داشته باشد: در  که این دو ویژ ــانی اســـت  صدای انسـ

گردانیده  و سرورافزا و هیجان انگیز باشد.   گلو 
که در پاره ای از تعریف های فقیهان  ــازواری با بزمگاه ها،  سـ
که با  ــین آمده، معیاری اســـت برای بازشناسی مصداق  پسـ
ــرت کده ها می توان مصداق را  توجه به عرف بزمگاه ها و عشـ

کرد. بر آن برابرسازی 
ــماری از تعریف ها آمـــده: همراهی  ــه به این که در شـ ــا توجـ  بـ
ــا  ــز، یـ کـــذب، توهین آمیـ ــوای زشـــت و قبیـــح،  ــا محتـ ــاء بـ غنـ
ــز موجب حرمت صدای خـــوش می گردد،  شـــهوت انگیز، نیـ
ــا ایـــن  کالم بـ ــه  کـ ــود  ــته شـ ــده انگاشـ ــد نادیـ ــه نبایـ ایـــن نکتـ
ــند است. پس همراه بودن  گی ها، به خودی خود ناپسـ ویژ
ــبب   گناه آلودگِی مجلس، سـ ــو و  کارهای لهـ ــرام،  ــای حـ کارهـ
ــر این نوع  ــاء می گردد؛ لکـــن، حرام عارض بـ ــرام بودن غنـ حـ
ــودن آن چه غناء را  ــاء، برابر قاعده، باید به خاطر حرام بـ غنـ
همراهی می کند، باشد، نه به جهت حرام بودن ذاتی غناء؛ 

کارها و  ــه  که با این گونـ گفـــت: غنائی  ــوان  از ایـــن روی، می تـ
ــد از نمونه های بارز غنای حرام  رفتارهای حرام، همراه باشـ

و ناپسند است.
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ــد، در نگاه نخســـت، پرده ای  ــد اهل پژوهـــش و نظر گذارده شـ ــه فرادیـ کـ ــی  در مقالـ
ــه اثرگذاری  ــه نمایش در آمد و بـ گار، بـ ــاء، در این روز از چرایـــی ســـخن و بحـــث از غنـ
ــان از حالی به  کننـــدۀ انسـ ــون  ــادی انگیز و دگرگـ ــاز و شـ شـــگفت ایـــن کهن سرگرم سـ
ــرد و از او  ــان روح و روان آدمـــی را در چنگ می گیـ ــد و این که چسـ ــاره شـ حالـــی، اشـ

هویتی دیگر می سازد.
ــه روی موضوع  که پرتوهایی بـ گرفته  ــرار  ــدار بحث بر این قـ ــال، مـ ــای مقـ و در جای جـ
ــناخِت بهتر از  ــود ابهام زدا، روشـــن گر و هموارکنندۀ راِه دریافت و شـ غناء، افکنده شـ
کنون، فقیهان و اصولیان، آن را در  گار تا مقولۀ پیچیده و مجمل غناء که از دیرین روز
که حدود ناروشنی دارند، قرار داده اند. گزاره هایی  کنده از اجمال و  ردیِف مسائل آ

گردد،  ــرای زدودن آن تـــاش  که ســـخت باید بـ ــام،  ــان ما، ایـــن اجمال و ابهـ گمـ ــه  بـ
ــاء و در پـــی آن، معیارهای  ــم اســـت، مفهوم و تعریـــف غنـ ــوع حکـ در محـــدودۀ موضـ

بازشناسی نمونه های غناء حال از حرام.
ــه و فقاهت، و در  ــیب فقـ ــام و اجمال، در درازای پرفراز و نشـ ــرای زدودن ایـــن ابهـ بـ
ــانۀ فقاهـــت، در هر دوره و  ــه ورزانه و دقیق اندیشـ کش های جبهۀ اندیشـ ــا کشـ گاِه 
ــا،  ــیقی و آواهای بیماری زا و خردپریش، تاش های راه گشـ ــه ای، با غناء و موسـ برهـ
ــیدن به  ــتار، برای رسـ ــا در این نبشـ که مـ گرفته اســـت  ــام  ــه داری انجـ ــترگ و دامنـ سـ
ــاِء خردپریش و تباه گر، یک یک  کریه غنـ ــار و هنجار و نمایاندن چهرۀ  ــیقی معیـ موسـ
ــتۀ ســـخن  ــه رشـ ــال زدا را بـ ــور درنـــگ و دقـــت و اجمـ ــته و درخـ ــای برجسـ دیدگاه هـ
که  ــودیم  گشـ ــه روی این پژوهـــش از آن روی  ــا را بـ ــای لغت نامه هـ ــیدیم و درهـ کشـ
باور داریم تا سخن لغت شناسان و زبان شناسان، شنیده نشود و نقبی به زوایای 
ــود، پرده از چهرۀ غناء  ــند، زده نشـ که اهل لغت، آن را دقیق می شناسـ زبان عرف، 

برداشته نمی شود.

نتیــــجـه
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و ارشاد، تهران، 1386 .
10. جبران مسعود، الرائد، دارالعلم للمالیین، بیروت، 1992 م.

11. الجـــر، خلیل، فرهنگ الروس )عربی، فارســـی(، ترجمه ســـید حمید 
طیبیان، تهران، انتشارات امیرکبیر،1382 .

12. جزیـــرى، عبد الرحمـــن غروى، ســـید محمد، الفقه علـــی المذاهب 
األربعة و مذهب أهل البیت )ع(، دار الثقلین، بیروت، 1419 ه  ق.

13. جوهرى، اســـماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، 
دار العلم للمالیین، بیروت، 1376 ه ق. 

14. حائرى، ســـید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل، مؤسسۀ 
آل البیت )ع(، قم، 1418 ه  ق.

15. حّلـــی، ابـــن ادریـــس، محمد بن منصور بـــن احمد، الســـرائر الحاوي 
لتحریر الفتاوى، دفتر انتشارات اسالمی، قم، 1410 ه  ق .

16. حّلی، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، إرشاد األذهان إلی 
أحکام اإلیمان، دفتر انتشارات اسالمی، قم، 1410 ه   ق.

17. حّلـــی، عالمه، حســـن بن یوســـف بن مطهر اســـدى، تحریر األحکام 
الشـــرعیة علی مذهب اإلمامیة، مؤسســـه امام صادق علیه السالم، قم، 

1420 ه  ق.
18. حّلـــی، محقـــق، نجم الدین، جعفر بن حســـن، شـــرائع اإلســـالم في 

مسائل الحالل و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1408 ه  
کفایة االصول، ج286/1 و 287. کاظم،  19. خراسانی، محمد 

20. دارابـــی، محمـــد بن محمـــد، مقامات الســـالکین، نشـــر مرصاد، قم، 
1418 ه  ق. 

21. راغـــب اصفهانـــی، حســـین بـــن محمد، مفـــردات ألفاظ القـــرآن، دار 
القلم، بیروت، 1412 ه ق. 

22. زبیدى، مرتضی، )محمد بن عبدالرزاق حســـینی(، تاج العروس من 
جواهر القاموس، دارالفکر، بیروت، 1414 ه ق.

23. ســـبزوارى، محقـــق محمد باقر بن محمد مؤمن 1090 ه ق / رســـالة 
في تحریم الغناء، مرصاد، قم، 1418 ه ق. 

کفایة األحکام،  24. ســـبزوارى، محقق، محمـــد باقر بن محمد مؤمـــن، 
دفتر انتشارات اسالمی، قم، 1423 ه  ق.

25. شـــافعی،ابن ادریس، األم، تحقیق و تخریج، رفعت فوزی، دارالوفاء 
للطباعة، المنصوره )مصر(، 1422ه ق.

26. الشـــرتوني اللبنانی، سعید الخوري، اقرب الموارد، منشورات مکتبة 
المرعشي النجفی، قم، 1403 ه ق.

الغنـــاء  فـــي  وجیـــزة  رســـالة  جعفـــر،  محمـــد  میـــرزا  شهرســـتانی،   .27
)للشهرستاني(، نشر مرصاد، قم، 1418 ه  ق.

کنگره جهانی  کتاب المکاسب،  28. شـــیخ انصاری، مرتضی بن محمد، 
بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم، 1415 ه  ق .

کشـــکول، بیروت، 1403ه  29. شـــیخ بهائي، بهـــاء الدین محمد العاملي، 
ق.

30. طباطبایی بروجردى،آقا سیدحسین، البدر الزاهر في صالة الجمعة 
و المسافر، دفتر حضرت آیة اهلل، قم، 1416 ه  ق.

31. طبری، طاهر بن عبد اهلل الشـــافعی، الرد علی من یحب السماع، دار 
الصحابة للتراث، طنطا )مصر(، 1410 ه ق.

32. طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، مرتضوي، تهران، 
1375 ه ش.

33. طوســـی، ابو جعفر، محمد بن حسن، االســـتبصار فیما اختلف من 
األخبار، دار الکتب اإلسالمیة، تهران،1390 ه  .

34. طوســـی، ابـــو جعفـــر، محمد بن حســـن، الخـــالف، دفتر انتشـــارات 
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اسالمی، قم،1407 ه  ق.
35. طوســـی، ابو جعفر، محمد بن حســـن، المبسوط في فقه اإلمامیة، 

المکتبة المرتضویة، تهران، 1387ه ش .
36. طوســـی، ابـــو جعفر، محمـــد بن حســـن، النهایة في مجـــرد الفقه و 

الفتاوى، دار الکتاب العربي، بیروت،1400 ه  ق.
ح  37. عاملـــی، شـــهید ثانی، زین الدیـــن بن علی، الروضة البهیة في شـــر
کتابفروشی داورى، قم،1410 ه   ق. کالنتر(،  ی - 

ٰ
اللمعة الدمشقیة )المحّش

38. عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالك األفهام إلی تنقیح 
شرائع اإلسالم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة، قم، 1413 ه   ق.

39. عاملـــی، علی بن محمد بن حســـن جبعی، تنبیـــه الغافلین و تذکیر 
العاقلین، نشر مرصاد، قم، 1418 ه  ق.

کرکـــی، محقق ثانی، علی بن حســـین، جامـــع المقاصد في  40. عاملـــی، 
ح القواعد، مؤسسه آل البیت )ع(، قم، 1414 ه  ق. شر

41. غزالـــی، ابـــو حامد، محمد بن محمـــد، احیاء علـــوم الدین، )ترجمۀ 
کوشـــش خدیو جم، حســـین،  شرکت  خوارزمی، مؤید الدین محمد( به 

انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1386 ه.ش.
42. غزالـــی، ابو حامد، محمد بن محمد، إحیاء علوم الدین، دار الکتاب 

العربي، بیروت، بی تا.
کتاب العین، هجرت، قم، 1409 ه ق. 43. فراهیدى، خلیل بن احمد، 

ح الکبیر  44. فیومـــی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشـــر
للرافعی، موسسه دار الهجرة، قم، 1414 ه.ق.

45. قرطبـــی، محمـــد بـــن احمد، الجامع ألحـــکام القرآن، ناصر خســـرو، 
تهران، 1364 ه.ش.

کتابخانـــه امـــام امیـــر  کاشـــانی، فیـــض، محمـــد محســـن، الوافـــي،   .46
المؤمنین علي )ع(، اصفهان، 1406 ه  ق.

47. مجمـــع اللغـــة العربیـــة، معجـــم الوســـیط، مکتبة الشـــروق الدولیة، 
قاهره، 1425 هـ ق.

48. مختاری رضا، صادقی محســـن، موســـیقی و غنا، قم، نشـــر مرصاد، 
1376 هـ ش.

49. مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسالم، صدرا، قم، 1389 ه ش. 
50. معلوف، لوئیس، المنجد فی اللغة و االعالم، ، المطبعة الکاثولیکیة، 

چاپ نوزدهم، بیروت، بی تا.
کنگره جهانی  51. مفید، محّمد بن محمد بن نعمان عکبرى، المقنعة، 

هزاره شیخ مفید، )ره(، قم، 1413 ه ق .
52. موســـوی خمینـــی، ســـید روح اهلل، المکاســـب المحرمة، مؤسســـۀ 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، قم،1415 ه  ق.
53. موسوی خویی، سید ابو القاسم، مصباح الفقاهة )المکاسب(، بی تا
54. موســـوی خوئی سید ابوالقاســـم/ مصباح الفقاهه/ نجف/ مطبعة 

الحیدریه/ چاپ اول
کتاب الشهادات، قم، 1405  گلپایگانی، ســـید محمد رضا،  55. موســـوی 

ه  ق.
56. میـــرزاى قّمـــی، ابـــو القاســـم بن محمد حســـن، جامع الشـــتات في 

کیهان، تهران، 1413 ه   ق. أجوبة السؤاالت، مؤسسۀ 
ح  57. نجفـــی، صاحـــب الجواهـــر، محمد حســـن، جواهر الکالم في شـــر

شرائع اإلسالم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1404 ه  ق.
کنگره  58. نراقـــی، مولی احمـــد بن محمد مهدى، رســـائل و مســـائل ، 

نراقیین مال مهدى و مال احمد ، قم، 1422 ه ق.
59. نراقـــی، مولی احمد بن محمد مهدى، مســـتند الشـــیعة في أحکام 

الشریعة، مؤسسه آل البیت )ع( ، قم، 1415 ه ق.
کنگره نراقیین مال  60. نراقی، مولی محمد بن احمد، مشـــارق األحکام، 

مهدى و مال احمد، قم، دوم، 1422 ه  ق.
61. نراقی، مولی محمد مهدى بن ابی ذر1209 ه ق/ معتمد الشیعة في 

کنگره نراقیین مال مهدى و مال احمد ، قم، 1422 ه ق. أحکام الشریعة، 
62. نرم افزار جامع االحادیث، مرکز تحقیقات علوم اسالمی قم،1382 ه ش.
63. نـــرم افزار جامع التفاســـیر نـــور، دائره المعارف چند رســـانه ای قرآن 

کریم، مرکز تحقیقات علوم اسالمی قم، 1383 ه ش.
64. نـــرم افـــزار جامع فقه اهـــل بیت 1/2 ، مرکز تحقیقات علوم اســـالمی 

قم، 1382 ه ش.
65. نرم افـــزار المنجـــد 2 بـــا عنوان فرهنـــگ لغت عربی، مؤسســـه تولید 

نرم افزار اسالمی “متنا”، قم، 1384 ه ش.
کف الرعـــاع عن محرمات اللهو و الســـماع،  66. الهیتیمـــی، ابـــن الحجر، 

مکتیة القرآن، قاهره، بی تا.

فصلنامه موضوع شناسی فقهی         بهــــــار  1395     
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1. مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسالم/44.
کتاب العین، ج 450/4. 2 . فراهیدى، خلیل بن احمد، 

3. ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج378/4.
4 . جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج 2449/6.

5 . ابن اثیر، مبارك بن محمد، النهایة في غریب الحدیث و األثر، ج 390/3.
6.  ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج136/15.

7 . طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، ج 321/1.
8 .  مرتضـــی زبیـــدى، محمـــد بـــن محمـــد، تـــاج العـــروس مـــن جواهـــر 

القاموس، ج 29/20 و 30.
9. الُجّر، خلیل، الروس/886 و 887.

10. جبران مسعود، الرائد/585.
11. معلوف، لوییس، المنجد/561.

گاِه بازنموِد واژۀ غّنی. 12. مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط/665، در 
13. الشرتونی، سعید الخوری، اقرب الموارد/890.

کفایة االصول، ج286/1 و 287. کاظم،  14. خراسانی، محمد 
کبر، حال دوران، نگرشـــی جامعه شـــناختی به موســـیقی از  15. ایرانی، ا

جاهلیت تا دوران عباسییان/ 187.
کتاب العین، ج 420/7. 16.  فراهیدى، خلیل بن احمد، 

17. ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج 454/3.
18. ابن اثیر، مبارك بن محمد، النهایة في غریب الحدیث و األثر، ج 117/3.

19. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج557/1.
ح الکبیر  20. فیومـــی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشـــر

للرافعی، ج370/2.
گاِه بازنموِد واژۀ طرب. 21. مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط/552، در 

گاِه بازنموِد واژۀ طرب. 22. لوئیس معلوف، المنجد /462، در 
کتاب العین، ج225/1. 23. فراهیدى، خلیل بن احمد، 

24. جوهرى، اســـماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، 
گاِه بازنموِد واژۀ رجع. ج1216/3 و 1217، در 

گاِه بازنمود واژۀ رجع. 25. لوئیس معلوف، المنجد /250، در 
26.  ابـــن اثیـــر، مبـــارك بـــن محمـــد، النهایة في غریـــب الحدیـــث و األثر، 

گاِه بازنمود واژۀ رجع. ج202/2، در 
27.  ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج115/8.

28. طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، ج334/4.
کتاب العین، ج87/4. 29.  فراهیدى، خلیل بن احمد، 

گاِه بازنمود واژۀ لهو. 30. مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط/843، در 

31. ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج213/5.
گاِه بازنمود واژۀ لهو.  32. جبران مسعود، الرائد، در 

33. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن/748.
34. ابـــن بابویـــه )شـــیخ صـــدوق(، محّمـــد بـــن علـــی قّمـــی، الهدایة في 

األصول و الفروع/314.
35. مفید، محّمد بن محمد بن نعمان عکبرى، المقنعة/588.

36. طوســـی، ابو جعفر، محمد بن حســـن، االســـتبصار فیما اختلف من 

األخبار، ج62/3.
37. طوســـی، ابـــو جعفر، محمـــد بن حســـن، النهایة في مجـــرد الفقه و 

الفتاوى/367.
38. طوســـی، ابو جعفر، محمد بن حســـن، المبسوط في فقه اإلمامیة، 

ج225/8.
39. حّلـــی، ابـــن ادریس، محمد بن منصـــور بن احمد، الســـرائر الحاوي 

لتحریر الفتاوى، ج120/2.
40. پیشین، ج214/2.

41. پیشین، ج222/2 و 224.
42. حّلـــی، محقـــق، نجم الدین، جعفر بن حســـن، شـــرائع اإلســـالم في 

مسائل الحالل و الحرام، ج117/4.
43. حّلی، عالمه، حســـن بن یوســـف بن مطهر اســـدى، إرشاد األذهان 

إلی أحکام اإلیمان، ج156/2.
44.  حّلی، عالمه، حســـن بن یوســـف بن مطهر اســـدى، تحریر األحکام 

الشرعیة علی مذهب اإلمامیة، ج259/2.
45. عاملی، شـــهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالك األفهام إلی تنقیح 

شرائع اإلسالم، ج126/3.
ح  46. عاملی، شـــهید ثانی، زیـــن الدین بن علی، الروضة البهیة في شـــر

اللمعة الدمشقیة، ج212/3.
کرکی، محقق ثانی، علی بن حســـین، جامـــع المقاصد في  47. عاملـــی، 

ح القواعد، ج23/4. شر
ح إرشاد  48. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شر

األذهان، ج57/8.
49. پیشین، ج59/8.
50. پیشین، ج61/8.

51. پیشین.
52. پیشین، ج63/8.

کشکول، ج200/2. 53. شیخ بهائی، بهاء الدین محمد، العاملي شیخ بهائي، 

پــــی نــوشــت هــا

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ
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کفایة األحکام،  54. ســـبزوارى، محقـــق، محمد باقر بـــن محمد مؤمـــن، 
ج428/1.

کرکـــی، محقق ثانی، علی بن حســـین، جامـــع المقاصد في  55. عاملـــی، 
ح القواعد، ج23/4. شر

56. مختاری، رضا، غنا و موسیقی، ج39/1.
57. پیشین.

58 . مختاری، رضا، غنا و موسیقی، ج40/1.
کفایة األحکام،  59. ســـبزوارى، محقـــق، محمد باقـــر بن محمد مؤمـــن، 

ج750/2.
60. عاملـــی، علی بـــن محمد بن حســـن جبعی، تنبیـــه الغافلین و تذکیر 

العاقلین/5.
61. پیشین/12.

62. پیشین /31.
63. پیشین /15.

کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، الوافي، ج218/17.  .64
65. پیشین، ج221/17 و 222 و 223.

66. دارابی، محمد بن محمد، مقامات السالکین/13.
ح  67. نجفـــی، صاحـــب الجواهـــر، محمد حســـن، جواهر الکالم في شـــر

شرائع اإلسالم، ج45/22.
68. پیشین، ج47/22.

69. شهرستانی، میرزا محمد جعفر، رسالة وجیزة في الغناء/4.
کتاب المکاسب، ج286/1.  70. شیخ انصاری، مرتضی بن محمد، 

71. پیشین، ج296/1.
72. پیشین، ج290/1.

73. پیشین، ج288/1.
74. پیشین، ج290/1.

75. پیشین، ج291/1.

76. پیشین، ج292/1.

77. پیشین، ج296/1.
78. پیشین، ج313/1.

79. پیشین.
80. میرزاى قّمی، ابو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات في أجوبة 

السؤاالت )للمیرزا القمي(، ج69/2.
81. حائـــرى، ســـید علـــی بـــن محمـــد طباطبایـــی، ریـــاض المســـائل ، 

ج155/8.
82. مختاری، رضا، غنا و موسیقی، ج726/1 و 727.

83. نراقی، مولی محمد بن احمد، مشارق األحکام/213.
84. بروجـــردى، آقـــا سیدحســـین طباطبایـــی، البـــدر الزاهـــر فـــي صالة 

الجمعة و المسافر/297 و 298.

85. مختاری، رضا، غنا و موســـیقی، ج1508/2؛ موســـوی خمینی، سید 

روح اهلل، المکاسب المحرمة، ج300/1.
86. موسوی خمینی، سید روح اهلل، المکاسب المحرمة، ج301/1.

87. پیشین، ج304/1 و 305.
88. پیشین ، ج305/1 و 306.

89. پیشین ، ج307/1.
90. پیشین ، ج328/1 و329 و 330.

91. پیشین ، ج350/1.
92. پیشین ، ج497/1.

93. موسوی خویی، سید ابو القاسم، مصباح الفقاهة، ج311/1.
کتاب الشهادات/95. گلپایگانی، سید محمد رضا،  94. موسوی 

95. پیشین /98.
کف الرعاع عن محرمات اللهو/33 و 34 و 35. 96. الهیتمی، ابن الحجر، 

97. طبری، قاضی طاهر، الرد علی من یحب السماع/33.
98. جزیـــرى، عبد الرحمن، الفقه علی المذاهـــب األربعة و مذهب أهل 

البیت )ع(، ج78/2.
99. پیشین، ج78/2.

100.  قرطبی، محمد بن احمد، الجامع ألحکام القرآن، ج54/14.
101.  پیشین، ج55/14.

102. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخالف، ج305/6،
کف الرعاع عن محرمات اللهو /33 و 34:      الهیتمی، ابن الحجر، 

- »أحدها) من االقوال فـــی الغناء المحترفین( أنه الحرام: قال القرطبی: 
و هو مذهب مالک. قال ابو اســـحاق: ســـألت مالکا عما یرخص فیه أهل 
المدینـــه من الغناء؟ فقال: انما یفعله عندنا الفســـاق، فهو مذهب ســـائر 

اهل المدینه اال ابراهیم بن سعد وحده فإنه لم یر به بأسا.«
کالقشـــیری عن مالـــک رضی اهلل عنه  - »وقد حکی جمع من الشـــافعیه 

االباحه و ال یصح عنه بوجه و ال عن أحد من أصحابه.« 
کرهـــه مالک و  - »و قـــال المـــاوردی: حـــرم الغنـــاء قوم و أباحـــه آخرون و 

الشافعی و أبوحنیفة فی أصح ما قیل عنه.«  
103. شافعی، محمد بن ادریس، األم، ج518/7 و 519.

کف الرعاع عن محرمات اللهو/34. 104. الهیتمی، ابن الحجر، 
105. پیشین.

106. غزالی، ابو حامد، محمد بن محمد، إحیاء علوم الدین، ج163/6.
107. پیشین، ج158/6 و 159 و 160 و 161 و 162 .

108. غزالـــی، ابوحامد، محمد بن محمد، احیـــاء علوم الدین )ترجمه (، 
ج607/2.

ج عبد الرحمن بن علي بـــن محمد الجوزي،  109. جمـــال الدین أبـــو الفر
تلبیس االبلیس/202.

110. ابن قدامة، عبد اهلل بن احمد، المغنی، ج175/10.
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