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 مهربان ي ه بخشند خداوند نام به

  دانند مي ممنوع و حرام را موسيقي و آواز صپيامبر سنت و قرآن

 و آواز سنت و قرآن« عنوان تحت اي مقاله از 67 و 68 هاي شماره »الرائد« ي مجله در

 آگاهي ظاهري ابوتراب قلم به. »دانند نمي حرام را موسيقي آلت از استفاده و نوازندگي
 موسيقي و آواز شمردن ح�ل براي مقاله آن تمستندا و اخبار و آثار ي درباره. يافتم

 از. انديشيدم بسيار) ظاهري حزم بن ابومحمد( استادش از پيروي به آن مؤلف توسط
 تحريم احاديث دانستن ضعيف ي درباره محمد ابو استادش همچون او فراوان گستاخي

 حاديثا اين بودن ساختگي ادعاي و او، از تر گستاخ حتّي و موسيقي آلت و آواز
 .شدم زده شگفت

 وسايل نوع همه از استفاده و آواز بودن ح�ل به آنان حكم آورتر شگفت هم اين از و
 وجود صالح سلف از زيادي آثار و احاديث و آيات آنها منع ي درباره كه باشد مي موسيقي

 و پاك احكامش ي درباره ناآگاهانه سخن از را زبانمان كه خواهيم مي خداوند از. دارد
 .بدارد مصون سند و دليل بدون حرامهايش شمردن ح�ل از را ما و نگهدارد سالم

 بسيار وي از و كرده مذمت را ابومحمد پروايي بي و گستاخي اين گذشته در علم اهل
 از كه خواهيم مي خداوند از. كشيد فراوان ناراحتيهاي راه اين در نيز او و اند گرفته خرده

 ي درباره آگاهي بدون سخن از را بندگانش خداوند. گذرد در مسلمانان ي همه و او و ما
 و. است كرده منع اشياء دليل بي شمردن حرام و ح�ل از را آنان و داشته حذر بر خودش

َما قُۡل ﴿ :فرمايد مي و دانسته شيطان ي فريبنده دام را كار اين حتّي َّ مَ  ِ� َّ ََ  َ ٰ لۡ ٱ َرّ��  َما َ�َش َفَ�
 ََ �َغۡ��  ۡ�َ ۡ�َ ٱوَ  مَ �ۡ ۡ�� ٱوَ  َ�َطنَ  اَومَ  َهام�نۡ  َظَه ن ّق� �َۡ ٱ ب

َ
ْ �ُۡ��  َوأ �  ُ�وا � ٱب �ۡل  لَمۡ  َما َّ �ه�  ُ�َ�ّ ن انٗ َ�ٰ ُسلۡ  ۦب

َ
 َوأ

 ْ � ٱ َ�َ  َ�ُقولُوا   .]33[األعراف:  ﴾٣ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما َّ
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 آشكارا كه چيزي آن خواه را،) زنا چون( نابهنجار كارهاي است كرده حرام خداوند: بگو«
) نوع هر( و ماند، پنهان و گيرد انجام پوشيده كه چيزي آن خواه و گردد، ظاهر و پذيرد انجام

 خدا شريك را چيزي اينكه و نيست درست وجه بهيچ كه را) مردم بر( ستمگري و را بزهكاري
 به هاينك و باشد، دست در خبر آن حقانيت بر مبني خدا سوي از كه برهاني و دليل بدون كنيد

 آن سقم و صحت( كه داريد بيان) غيره و تحريم و تحليل ي درباره( را چيزي خدا زبان از دروغ
 .»دانيد نمي) را

ْ  َوَ� ﴿ و همچنين در جايي ديگر بيان فرموده: �َما َ�ُقولُوا ُف  ل ۡ  تَص� ل
َ
نَُتُ�مُ � َب لۡ ٱ س�  َذاَ�ٰ  َكذ�

 ٰ�َ امٞ  َذاَوَ�ٰ  لٞ ََ ََ َفۡ  ََ ��ّ ْ وا � ٱ َ�َ  َ�ُ َبۚ لۡ ٱ َّ �ينَ ٱ ِ�نّ  َكذ� ونَ َ�فۡ  َّ � ٱ َ�َ  َ�ُ َب لۡ ٱ َّ  ل�ُحونَ ُ�فۡ  َ�  َكذ�
 .]116[النحل:  ﴾١

(خداوند ح�ل و حرام را برايتان مشخص كرده است) و به خاطر چيزي كه تنها (از مغز «
در نتيجه  اين ح�ل است و آن حرام، و :رود. به دروغ مگوئيد شما تراوش كرده و) بر زبانتان مي

گردند* و عذاب دردناكي در  بندند، رستگار نمي بر خدا دروغ بنديد. كساني كه بر خدا دروغ مي

 .»پيش دارند

ٰ ﴿ و در جايي ديگر: ّ�َهاََ
َ
ْ  َّاُس ٱ َ  ٱ ��  ِ�ّما ُ�ُوا

َ
َ�ٰ  ض� �ۡ� ْ  َوَ�  اَطّي�بٗ  ٗ� ََ َّب�ُعوا ٰ  تَ  ت� ُخُطَ�

يۡ ٱ َّ � َ�ٰ ل ّهُ  ن� ََّما ١ ّمب��ٌ  وّٞ َعدُ  لَُ�مۡ  ۥَِ� �ِ  
ۡ
َُُ�ميَأ ُِ  � ٓ َفحۡ لۡ ٱوَ  ء� لّسوٓ ٱب ا ن ء� ََ

َ
ْ  َوأ � ٱ َ�َ  َ�ُقولُوا  َما َّ

 .]169: ة[البقر ﴾١ لَُمونَ َ�عۡ  َ� 
اي مردم از آنچه در زمين است و ح�ل و پاكيزه است (و خدا آن را تحريم نكرده و نفس «

پاي اهريمن راه نيفتيد (و به دنبال شيطان  . و پابهداند) بخوريد انسان گوارا و خوشايندش مي
گمان او دشمن آشكار شما است او تنها شما را به سوي زشتكاري و گناهكاري  روان نشويد) بي

دانيد به  آرايد و شما را واميدارد بر) اينكه آنچه را نمي دهد (و بديها را در نظرتان مي فرمان مي

 .»خدا نسبت دهيد
جهت بازداشته و بيان  يات بندگانش را از حرام و ح�ل شمردن بيخداوند در اين آ

تر از شرك  ي او (و شريعتش) بدون آگاهي خطرناك دارد كه زبان چرخاندن درباره مي
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ي خداوند اظهار  دهد كه شيطان دوست دارد مردم ناآگاهانه درباره است و هشدار مي
نمايد.  آنان را دچار فساد و تباهي ميي  نظرنمايند و با اين شيوه آيين و رفتار و جامعه

پس بر هر مسلماني واجب است كه از سخن جاه�نه بپرهيزد و پرواي خدا داشته و 
حريم ح�ل و حرام دين او را رعايت نمايد و لباس هوي و هوس را از تن در آورده و 

يان به ب صي هيچ كس نباشد. بلكه با سبك قرآن و سنت پيامبر دنباله رو كور كورانه
حكم الهي براي بندگان خداوند بپردازد و هدفش نصيحت به راه او و بندگان صالح باشد 

خواهيم ما و  و از كتمان علم بپرهيزد و به پاداش اخروي اميدوار باشد. از خداوند مي
ساير برادران ديني را توفيق رهسپار شدن به اين راه كه مسير اهل علم و ايمان است 

م چون بر انجام هر كاري بري ها و گناهان به او پناه مي شرّ زشتيعنايت فرمايد و از 
 تواناست.

كنم اشتباهات ابوتراب و استادش ابومحمد  ي عزيز، به اميد خداوند ت�ش مي خواننده
را يادآور شده و به بيان آيات و احاديث صحيح و آثار فقهي تحريم آواز و موسيقي 

علوم ديني را در اين مورد به طور كامل و مفيد بپردازم. و همچنين سخنان دانشمندان 
توضيح خواهم داد تا به راه راست رهنمون شده و زنگار شك و ترديد از قلبت كه 
احتمالً به علت نظرات امثال ابوتراب حاصل شده است پاك گردد. و تنها از خداوند 

قدرت خداوند  كنيم. و هيچ تغيير و دگرگوني جز با خواهيم و به او توكّل مي كمك مي
 آيد. بزرگ و بلند مرتبه بوجود نمي

ي مسئله اين است كه آواز و موسيقي و گوش دادن به آنها  نتيجه« :گويد ابوتراب مي
مباح بوده و در شريعت اس�م هيچ دليل محكمي براي حرام دانستن آنها وجود ندارد و 

ارزش  ها باطل و بيگيرد (قرآن، سنت) و غير آن دليل شرعي از دو اصل سر چشمه مي
اش گفته  است. و هيچ مؤمني حق تجاوز از حريم الهي را ندارد..... تا آنجا كه در مقاله

خريد و فروش شطرنج و تار و چنگ و ني و ....  :گويد ...... حافظ ابومحمد بن حزم مي
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ح�ل است و هر كس آنها را بشكند ضامن بوده و بايد جبران خسارت نمايد مگر 
 ».ي حكم آن بحث شده بود درباره وير) كه ضمان ندارد و قب�ًمجسمه (تص

ي ح�ل شمردن آنچه  : ابومحمد و پس از او ابوتراب دربارهگويم ( نويسنده) مي
اند. و آنان با اين حكم درهاي  خداوند از آواز و آلت موسيقي حرام دانسته اشتباه كرده

ي مومنان و عالمان به قرآن و سنت  از سيرهاند و  اي بزرگ را براي مردم گشوده گناه و فتنه
اند و اين جرمي بزرگ و  و پيروان نيكوكارشان دور افتاده صهمچون اصحاب پيامبر

خواهيم كه ما و مسلمانان را از گمراهي قلب و آلودگي  خطر آفرين است. از خداوند مي
 است. ي شيطان س�مت بدارد كه او صاحب لطف و بخشش فراوان  به گناه و وسوسه

ي انواع سازها  اكثر علماي اس�م و جمهور امامان هدايت بر اين نظرند كه آواز و همه
حرام بوده و جزو وسايل عيش و نوش هستند و شكاندن وسايل موسيقي را واجب 

 :گويند كسي كه آنها را از بين ببرد هيچ ضماني ندارد. و همچنين مي :اند شمرده و گفته
وسيقي (طبل و چنگ و ني و امثال اينها) باشد به اجماع علماء اگر آواز همراه ساز و م

اند كه بعداً توضيح  حرام است و فقط اظهار شادي زنان در عروسي را استثناء كرده
خواهيم داد. ابوعمرو بن ص�ح در مورد حرام بودن ساز و آواز (با هم) اجماع علماي 

ر ع�مه ابن القيم خواهد آمد. و اش همراه نظ اس�مي را بيان كرده است كه عين گفته
رحمي و دور افتادن از قرآن و دانشهاي  علت آنهم فقط دچار شدن دل به بيماري و بي

مفيد است. هيچ ترديدي نيست كه آلوده شدن به بطالت و بيهودگي از مكرهاي شيطان 
فتاده و اند به دام آن ا بوده و عامل فريب مردمان است و كساني كه از علم و دين كم بهره

 صهاي پيامبر در نهايت قرآنِ شيطان و آهنگ آن را بر شنيدن صداي قرآن و فرموده
 دهند. رجيح ميت

جستند و او  ي آواز و موسيقي بوده بيزاري مي سلف صالح به شدت از كسي كه آلوده
هاي آنان نيز در  پذيرفتند و گفته را نادان و گناهكار شناخته و حتي شهادت وي را نمي

ره به اميد خدا ذكر خواهد شد. علت هم چيزي جز ضعف ايمان به دليل معتاد شدن اينبا
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تقوايي و كم توجهي به دستورات خداوند و به وادي  به آواز و موسيقي و گستاخي و بي
گناه افتادن به سبب غفلت دوستداران آواز و موسيقي و سخت شمردن انجام نماز و 

لواط و باده نوشي و همنشيني با زنان و پسركان و كارهاي نيك و مهيا شدن براي زنا و 
رهند كه خداوند اراده نمايد و محفوظشان  .... نيست. و فقط كساني از اين مهلكه مي

ي خطرناكي در كمين  دانند چه آينده بدارد و خردمندان از عاقبت اين افعال آگاهند و مي
يات قرآن و احاديث ي عزيز؛ به قسمتي از آ اين اشخاص است. حال اي خواننده

 َمن َّاس� ٱ َوم�نَ ﴿ ي تحريم آواز و موسيقي است نگاه كن و بيانديش: كه درباره صپيامبر
 َۡ َ يث� �َۡ ٱ وَ لَهۡ  َ��ي� ّل  د� �ِ ُ � ٱ َسب�يل�  َعن ِ� �َغۡ��  َّ َذَها �ٖ ع�لۡ  ب ٰ  ُهُزًو�ۚ  َوََّتخ� ََ ْو

ُ
 َعَذابٞ  لَُهمۡ  ��َك أ

ه��ٞ  ٰ  ه� َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �ذَا ٦ ِّ ٰ  ُتَناَءاَ� َّ سۡ  َو ٗ َتكۡ ُِ ن ���
َ
نّ  َهاَمعۡ �َسۡ  لّمۡ  َكأ

َ
ٓ  َكأ ََيۡ  �� ُذ

ُ
ۡ  �ۖ َٗ َوقۡ  ه� أ  هُ فَبَّ��

�َعَذاٍب  �ٍ  ب �ِ
َ
 .]7-6[لقمان:  ﴾٧ أ

اند تا با چنين سخناني (بندگان  ميان مردم كساني هستند كه خريدار سخنان پوچ و ياوهدر«
منحرف و سر گشته سازند و آن را مسخره كنند آنان عذاب خوار و خدا را) جاه�نه از راه خدا 

گرداند و  شود مستكبرانه روي بر مي اي دارند* هنگامي كه آيات ما بر او خواند مي رسوا كننده
هايش سنگيني است. ايشان را به عذاب  رود. انگار آنها را نشنيده است. گوئي در گوش مي

 .»دردناكي مژده بده
آنگاه كه قرآن وضعيت سعادتمندان و  :فرمايد ر در تفسير اين دو آيه ميحافظ ابن كثي

ُ ٱ﴿دارد در اين آيه:  ي كتاب خدا بيان مي راه يافتگان را به وسيله َۡ  ََّزَل  َّ
َ
 د�يث� �َۡ ٱ َسنَ أ

َ  اب�هٗ ّمَََ�ٰ  ابٗ ك�َ�ٰ  َّ َ�قۡ  ّمَثا�� ع� �ينَ ٱ ُجلُودُ  هُ م�نۡ  ََ وۡ َ�ۡ  َّ َُّهمۡ  نَ ََ َُُهمۡ  ُجلُوُدُهمۡ  تَل��ُ  مّ �ُ  َر  ِ�َ�ٰ  َوقُلُو
� ٱ َ� ذ�كۡ   .]23[الزمر:  ﴾َّ

خداوند بهترين سخن را (به نام قرآن) فرو فرستاده است. كتابي را كه (از لحاظ كاربرد و «
آوايي معاني، در اعجاز) همگون و (مطالبي چون مواعظ و براهين و  گيرائي الفاظ، و والئي و هم

ايمان و كفر، حق و باطل، خير و شر و .... در آن)  :ل مقابل و مختلفي همانندقصص و مسائ
ترسند، و  افتد كه از پرودرگار خود مي مكرر است. از (شنيدن آيات) آن لرزه بر اندام كساني مي
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ي پذيرش قرآن خدا  ي وجودشان) نرم و آماده از آن پس پوستهايشان و دلهايشان (و همه
 .»گردد.... مي

پردازد كه از شنيدن ك�م خداوند سرباز زدند و به آواز و  يان وضعيت بدبختاني ميبه ب
لهو «ي  در بيان معناي كلمه موسيقي و خوشگذراني روي آوردند. چنانكه ابن مسعود

َۡ  َمن َّاس� ٱ َوم�نَ ﴿ :الحديث در اين آيه َ يث� �َۡ ٱ وَ لَهۡ  َ��ي� ّل  د� �ِ ُ � ٱ َسب�يل�  َعن ِ� َّ...﴾ 
 خدا سوگند منظورِ آيه آواز است. : بهفرمايد مي

ابن جرير از يونس بن عبداألعلي از ابن وهب از يزيد بن يونس از ابو صخر از ابو 
داهللا كند كه شنيدم از عب معاويه البجلي از سعيد بن جبير از ابو الصهباء البكري روايت مي

َۡ  َمن َّاس� ٱ َوم�نَ ﴿ :ي اين آيه بن مسعود درباره َ يث� �َۡ ٱ وَ لَهۡ  يَ�� � ّل  د� �ِ ُ  َسب�يل�  َعن ِ�
� ٱ بار با سوگند به منظور آواز است و اين گفته را سه  :سئوال شد و ايشان پاسخ داد ﴾...َّ

 خدا تكرار نمود.
عمروبن علي از صفوان بن عيسي از حميد الخراط از عمار از سعيدبن جبير از ابو 

َۡ  َمن َّاس� ٱ َوم�نَ ﴿ :ي ي آيه دربار د كه از ابن مسعودكن الصهباء روايت مي َ  وَ لَهۡ  َ��ي�
يث� �َۡ ٱ منظور آواز است و اين تفسير از ابن عباس و جابر و  :سئوال كردم فرمود ﴾د�

عكرمه و سعيد بن جبير و مجاهد و مكحول و عمرو بن شعيب و علي بن بديمه هم نقل 

َۡ  َمن َّاس� ٱ َوم�نَ ﴿ :ي گويد آيه شده است. حسن بصري مي َ يث� �َۡ ٱ وَ لَهۡ  َ��ي� ّل  د� �ِ ُ  َعن ِ�
� ٱ َسب�يل�  �َغۡ��  َّ گويد به خدا  ي آواز و موسيقي نازل شده است. قتاده هم مي درباره ﴾�ٖ ع�لۡ  ب

مالي صرف نشود بلكه منظور از خريدن گمراه شدن » لهو الحديث«سوگند شايد در راه 
 دهد. ان را بر نفع ترجيح ميو زي ي باطل را بر سخن حق فرد است چون گفته

ي اين دو آيه و تفسير اين بزرگوار از آنها  درباره -اين سطور  - ي عزيز پس خواننده
و آنچه از سلف صالح در اينباره نقل شده بينديش. تا برايت روشن شود كه دوستداران 

نش كرده اند. و آيه با تمام صراحت آنان را سرز ساز و آواز در چه مسيري خطرناك افتاده
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هاي بيهوده و وسايل گمراهي خود و ديگران خرده  و از ايشان به خاطر خريدن گفته
ي  گيرد هر چند خودشان متوجه نبوده و نسبت به آن آگاه نباشند. زيرا در اول سوره مي

دارد و  ي آنان را بيان مي (لقمان) خداوند به ستايش اهل قرآن پرداخته و صفات پسنديده

� ٱ �﴿ دهد: گاري آنها خبر مياز هدايت و رست َّ�ٱ َّ يم� ٱ ل �َ َّ ٓ  ل �لۡ  ١ مٓ ال ٰ  َك ت  ُت َءاَ�
�لۡ  ةٗ َورَۡ�َ  ىُهدٗ  ٢ ك�يم� �َۡ ٱ ب� ك�َ�ٰ لۡ ٱ ن��َ ُمحۡ لّ �ينَ ٱ ٣ س� َُؤۡ  ةَ لّصلَوٰ ٱ يُق�يُمونَ  َّ  وَُهم ةَ لّزَكوٰ ٱ تُونَ َو
 � ة� �ٱب ََ ٰ  ٤ يُوق�ُنونَ  ُهمۡ  خ� ََ ْو

ُ
ٰ  ��َك أ �ه�ۡمۖ  ّم�ن ىُهدٗ  َ�َ َّ ٰ  ّر ََ ْو

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  ��َك َوأ  .]5-1[لقمان:  ﴾٥ ل�ُحونَ ُمفۡ ل

الف. لم. ميم.* اين آيات پرمحتوا و استوار (قرآن) است* هدايت و رحمت براي «
پردازند و به آخرت  خوانند و زكات را مي نيكوكاران است* آن كساني كه نماز را چنانكه بايد مي

 .»اند و ايشان قطعاً رستگارند* رند* آنان هدايت پروردگارشان را فرا چنگ آوردهكام�ً ايمان دا

َۡ  َمن َّاس� ٱ َوم�نَ ﴿ فرمايد: و سپس مي َ ّل  د�يث� �َۡ ٱ وَ لَهۡ  َ��ي� �ِ ُ � ٱ َسب�يل�  َعن ِ� �َغۡ��  َّ  ب
 .﴾�ٖ ع�لۡ 

و هر و اين بهترين سند سرزنش اين خريداران و گمراهي آنان بعد از هدايت است 
آنچه باعث گمراهي خود و ديگران باشد ناپسند بوده و بايد از آن دوري جست. تفسير 
حافظ ابن كثير از آيه توسط ديگران هم چون ابن جرير و بغوي و قُرطُبي و .... بيان شده 

را به آواز تعبير » لهو الحديث«اكثر مفسران  :گويد است و حتي واحدي در تفسير آن مي
هاي ايراني و  اي هم آنرا به معناي شرك دانسته و گروهي هم آنرا به افسانه اند و عده كرده

ي اين تفسيرها  اند و همه ارزش كه مانع شنيدن ك�م خداست تأويل كرده سخنان بي
شود و در آيه كساني كه به جاي  توانند صحيح باشند و هيچ منافاتي بين آنها ديده نمي مي

اند  روند سرزنش شده سراغ جايگزين و مخالف آن ميتوجه به سخن خداوند و كتاب او 
و هيچ ترديدي وجود ندارد كه آواز و موسيقي بدترين سخن و مانع گسترش كتاب خدا 

 و راه او هستند. 
لهو «ي عبارت  ابو جعفربن جرير در تفسيرش بعد از ذكر اقوال مفسران درباره

نسان را از راه خدا منحرف بهتر است گفت هر سخن و ك�مي كه ا :گويد مي» الحديث
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از شنيدن آن نهي كرده باشند منظور نظر آيه بوده و قرآن با  صنمايد و خدا و پيامبرش
آنرا عام و كلي بيان نموده و هيچ موردي را به طور خاص در نظر » لهو الحديث«عبارت 

 باشند. هم شرك جز و معناي آن مي نگرفته است پس هم آواز و

َۡ  َمن َّاس� ٱ َوم�نَ ﴿ :ي قرطبي در تفسير آيه َ يث� �َۡ ٱ وَ لَهۡ  َ��ي� ّل  د� �ِ ُ � ٱ َسب�يل�  َعن ِ� َّ 
�َغۡ��  در اول عبارت در جايگاه رفع به ابتداء (از لحاظ دستوري) » من« :گويد مي ﴾�ٖ ع�لۡ  ب

باشد (چنانكه ابن مسعود و ابن عباس و  هم به معناي آواز مي» لهو الحديث«قرار گرفته و 
منظور از آواز  :گويد كند و مي اند) و سپس در تفسير اين آيه مفصل صحبت مي ته... گف

هايي است كه باعث تحريك اعصاب و روان شده و انسان را به گناه و  نزد مفسران ترانه
كنند و چنان تأثيري دارند كه شنوندگان و حاضران را به  زن بازي و ديوانگي دعوت مي

در آن به وصف زيبايي زنان و دلربايي دختران و مدح آورند و اگر شعر هم  جوش مي
 بوده و به اتفاق علماء منع شده است. » لهو الحديثَ«باده و ميگساري پرداخته شود شامل 

اما اگر شعر و آواز از چنين خصوصياتي بدور باشند. در زمانهاي معدودي چون جشن 
ستند چنانكه در زمان و عروسي و بعد از انجام كارهاي سخت و طاقت فرسا جايز ه

بعد از كندن خندق مدينه مسلمانان به شادي پرداختند و يا سلمه بن الكوع  صپيامبر
خواند. اما آنچه صوفيان امروزي از آواز و موسيقي به  براي حركت كردن شتران آواز مي

 پردازند بدعت و حرام است. سخن گيرند و با تار و ني و .... به آواز خواني مي  كار مي
توان آن را پذيرفت. در كتابهاي صحيح حديث  قرطبي در اينباره زيبا و معتبر است و مي

وارد اتاق من شد دو كنيز نزد  صروزي پيامبر :روايت شده كه لاز حضرت عائشه 
خواندند. ايشان به ما پشت كرده و براي استراحت  من سرود يادآوري جنگ بعاث را مي

) وارد خانه شد و شروع كرد به سرزنش من م (ابوبكردراز كشيدند. در همان وقت پدر
به او رو كرده و  صايد؟ پيامبر نَي شيطان را به صدا در آورده صكه چرا نزد پيامبر

ي بيرون كردم. در روايتي از  ي چشم كنيزان را روانه ولشان كن من هم با اشاره :فرموده
شادي دارند و اين هم جشن ابوبكر هر قومي وقت  :فرمود صمسلم ذكر شده كه پيامبر
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ابوبكر ولشان كن هنگام جشن است و در  :و شادي ماست. و در روايت ديگري فرمود
نوازند. از اين حديث  كنيزكاني هستند كه دف مي :هاي ديگر هم آمده است كه روايت

اند  شود كه اصحاب، آواز را ناپسند و ممنوع دانسته و آنرا نَي شيطان خوانده برداشت مي
را ناپسند شمرده  لآوازه خواني كنيزكان نزد عائشه به همين خاطر ابوبكر صديقو 

آواز و دف هيچ  :هم اين نامگذاري را رد نكرد و نفرمود صو ني شيطان ناميد و پيامبر
خواندند و علت  مشكلي ندارند بلكه دستورش متوجه واگذاشتن كنيزكاني بود كه آواز مي

انستند. و حديث بيانگر جواز اين كار براي كنيزان را هم روزهاي جشن و شادي د
باشند. سرود آن دو كنيز  خردسال در روزهاي جشن است چون وقت شادي و سرور مي

ي بر انگيختن حس دلوري و جوانمردي انصار در روز جنگ بعاث بود نه مثل  هم درباره
هري دعوت هاي امروزي كه باعث تحريك احساسات جنسي شده و به عشق ظا ترانه
كنند و آثار آنها در دل انسان جز فتنه و گمراهي و دور شدن از عبادت خداوند و  مي

تواند اين دو را با هم مقايسه نمايد و هر  بيگانگي از دين خدا نيست، پس چه عاقلي مي
فهمد كه از حد اين كنيزكان خارج شدن  كس خوب در اين حديث بنگرد به سادگي مي

پرهيز از فساد بايد از آن دوري جست و دل را از باطل پاك نمود و  صحيح نبوده و براي
 ج� داد. به كتاب خداوند

اما ادعاي ابوتراب در مورد حديث ياد شده كه دللت بر جايز بودن آواز باشد باطل 
 باشد.  است، چون آيات و احاديث و ك�م فقهاء كه بيان نموديم خ�ف نظر ايشان مي

ين رابطه روايت سفيان ثوري از ابواسحاق السبيعي از عامر بن سعد دليل ديگر ما در ا
ابو مسعود البدري و قرظه بن كعب و ثابت بن يزيد را در  :گويد باشد كه مي البجلي مي

و  صاصحاب پيامبر :شد ديدم. به آنان گفتم مراسم عروسي كه در آن آوازه خواني مي
ي بدون شيون را در عزا  عروسي و گريهآواز در  صپيامبر :چنين جاهايي؟ آنان گفتند

باشد بلكه دللت بر  رخصت فرمودند. اين حديث هم دليل جواز هميشگي آواز نمي
 باشد. مراسم عروسي براي اع�ن ميي آن در  اجازه
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شود كه مضمون آن منع آواز است نه  و حتي هر كس در حديث دقت نمايد متوجه مي
ي آوازخواني در عروسي را  مشخصي اجازهجواز آن، چون وقتي ايشان براي هدف 

 در غير آن بدون دليل ممنوع است. اند پس داده
ي قصر نماز چهار ركعتي براي مسافر به معناي منع آن براي غير  چنانكه اجازه

مسافران است و همچنين جواز ترك طواف خداحافظي حج براي زناني كه دچار عادت 
باشد و  مكلف بودن ديگر زنان به انجام آن عمل مياند به معناي  ماهيان يا زايمان شده

 ي زيادي در اين رابطه وجود دارد.مثالها
عيب گرفتن عامر بن سعد بر آن اصحاب هم دليل ناپسند بودن آواز بوده و اصحاب و 

 چنين برداشتي داشتند. صتابعين آنان هم به تَبعِ پيامبر

: از ترفندها و گويد مي» ائد الشيطاناللهفان من مص ةإغاث«ع�مه ابن القيم در كتاب 

هاي كم بهره از دانش و خرَد و دين و شكار كردن  دامهايي كه شيطان در فريب آدم
بندد گوش سپردن به ترانه سرايي همراه موسيقي  پرستان به كار مي هاي نادانان و خرافه دل

شود و  ه و فساد ميحرام است كه باعث دور ماندن از ك�م خدا و مبت� شدن انسان به گنا
نمايد و مانند طلسمي  همچون قرآنِ شيطان عمل كرده و انسان را از قرآن الهي غافل مي

ي آن به  هكاران به وسيل ي همجنس بازي و دختر بازي كرده و هرزه شنوندگان را آلوده
 رسند. اميال زشتشان مي

دهد و با ترفند و مكر  يشيطان با آلوده كردن انسانها به ساز و آواز، راحتتر فريبشان م
نمايد و با رام كردن آنها از قرآن  مغرورشان كرده و هر آنچه بخواهد به آنان تلقين مي

 ازد. و شاعر چه زيبا سروده است:س الهي دورشان نموده و گمراهشان مي

 تُيل الكتاب فأطرقوا ال خيفه-١
  

 لكنّه إطراقُ ساهٍ الهي

 

، فَكاحلمريِ -٢  وأيت الغناءُ

  
جلِ اهللاتن وا واهللاِ ما رقصوا ألِ قُ  اهَ

 

هُ شادن-٣ زمارٌ ونَغمَ  دفٌ ومِ

  
تي رأيتَ عبادهً بِمالهيِ  مَ  فَ
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 ثقل الكتابُ عليهم ملّا-٤

  
ه بِأوامرٍ ونواهي أوا تقييدَ  رَ

 

وي-٥ عوا لَه رعداً وبرقاً إذحَ مِ  سَ

  
 زجراً ً وختويفاً بفعل مناهي

 

 ورأوه أعظمَ قاطعٍ لِلنَّفس -٦

  
ن  شهواهتا، ياذبحها الـمتناهي  عَ

 

امع موافقاً أغراضها-٧ أيت السَّ  وَ
  

 فِألجل ذاكَ غدا عظيم اجلاه

 

 أين الـمساعدِ للهوي من قاطع-٨
  

 أسبابه، عند اجلهول الساهي
 

ن مخرَ اجلسوم فإنَّه-٩  إن ملَ يَكُ

  
 مخر العقول مماثل ومضاهي

 

 فانظر إيل النشوان عندَ رشابِه-١٠

 
 نظر إىل النِّسوان عند مالهيوا

 

 وانظر إىل متزيق ذا أثوابه-١١
  

ن بعد متزيق الفؤاد الالهي  مِ

 

م فأيّ اخلَمرتَنيِ -١٢ احكُ  وَ
  

 أحقّ بالت حريم والتأثيم عند اهللا

 

 :و همچنين شاعري ديگر

عرشٍ -١٣ ن مَ  بر ئنا إيل اهللا مِ
  

ن سامعِ الغنا م مرضٌ مِ  هِ
 

: يا ق-١٤ م قلتُ ، انتموَ كَ  ومِ

  
ن بِنا ف ما به مِ رُ ا جُ فَ  عيل شَ

 

ه-١٥ وَ ف حتته هُ رُ فا جُ  شَ

  
نا ن عِ م بِه مِ  إىل دَركٍ كَ

 

 وتكرارُ ذا النُّصح-١٦

  
نا ُم لنعذر فيهم إىل ربِّ نا هلَ  مِّ

 

 فلَّام استهانوا بتنبيهنا-١٧

  
عنا إىل اهللا يف أمرنا جَ  رَ

 

نّه الـمصطفى-١٨  فَعِشنا عىل سُ
  

 ا عىل تنتنا، تنتناتووما
 

و هميشه و در همه جاي دنيا ياران راستين اس�م و پيشوايان ديني بر سر اين اشخاص 
 اند.   فرياد كشيده و مسلمانان را از دنباله روي و همراه شدن با آنان برحذر داشته
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 يي كه بايد به آن توجه كرد: كته* ن

ّل ...﴿: ي ابوتراب به پيروي از ابن حزم گمان نموده كه آيه �ِ ُ � ٱ َسب�يل�  َعن ِ� �َغۡ��  َّ  ب
َذَها �ٖ ع�لۡ  ََّتخ� ٰ  ُهُزًو�ۚ  َو ََ ْو

ُ
ه��ٞ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  ��َك أ است بر اينكه خريدار  دليلي .]6[لقمان:  ﴾ِّ

آواز و موسيقي سزاوار سرزنش و توبيخ نيست مگر اينكه هدفش گمراهي خود و ديگران 
ت گذراني و لذت جويي از آن بهره گيرد هيچ اشكالي باشد. و اگر كسي فقط براي وق

 فت اين نظر از سه جهت باطل است:ندارد. بايد گ
باشد و چون آنان آيه را دليلي بر  اين برداشت برخ�ف فهم سلف صالح از آيه مي -1

اند و مثل ابوتراب براي آنان هم  ضد آواز و موسيقي دانسته و مردم را از آن منع كرده
نبودند و آن جماعت آگاهترين مردم به معناي ك�م الهي و سخن نبوي بوده  شرطي قايل

 به مقصود خداوند از آيات داشتند.و شناخت بهتري نسبت 
ه است شود اين برداشت خ�ف ظاهر آي هر كس با دقت به آيه بنگرد متوجه مي  -2

ّل ﴿: چون خداوند فرموده �ِ ُ � ٱ َسب�يل�  َعن ِ� �َغۡ��  َّ شود كه اين گروه  پس معلوم مي ﴾�ٖ ع�لۡ  ب
اند هدفشان از خريدن سخن بيهوده گمراه شدن از مسير خداوند بدون  كه در آيه ذكر شده

ي خود و ديگران  آگاهي و فهم صحيح و هدف مشخص است نه گمراه نمودن آگاهانه

ّل ﴿ :فرمود رت نميچون در اين صو �ِ ُ � ٱ َسب�يل�  َعن ِ� �َغۡ��  َّ داند  را كسي كه ميزي ﴾�ٖ ع�لۡ  ب
خريدن سخن بيهوده توسط او باعث گمراه شدنش از راه خداوند است به او گفته 

داند و يا اگر هدفش هم فقط گمراهي باشد چنين عبارتي در موردش به  او نمي :شود نمي
داند عاقبتش گمراهيست و يا هدفش چنين چيزي است  رود چون به كسي كه مي كار نمي

ار سخن بيهوده است تا آگاهانه و به عمد از راه خداوند گمراه شود، بايد گفت او خريد
لمٍ و قصدن سبيلِ اهللا بِعي گرامي دقت كن و بينديش تا حقيقت  پس اي خواننده ).(.... ع

ّل ﴿: ي در آيه» لم«برايت روشن شود حرف  �ِ ُ � ٱ َسب�يل�  َعن ِ� لم عاقبت و يا لم  ﴾...َّ
» عاقبت«اند كه حرف لم در آيه اگر براي  كثير و ديگران ذكر كرده تعليل است. حافظ ابن

ارزش مثل آواز و موسيقي را  هر كس سخن بيهوده و بي :شود باشد معناي آن چنين مي
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خريدار باشد سرانجامش گمراهي از راه خدا و گمراه نمودن ديگران و به مسخره گرفتن 
بيني و ناسپاسي است هر چند  د بزرگدين خداوند و غفلت از آيات الهي به حالت خو

منظور شود معناي آيه به اين » تعليل«اي نداشته باشد. و اگر لم براي  چنين هدف و برنامه
اي از مردم با خريدن سخن بيهوده و بها  ي خداوند بر آن بوده كه عده شكل است. اراده

ر سرزنش كساني است دادن به آن از راه الهي گمراه شوند. و در هر دو صورت آيه بيانگ
دهند و آنان را از عاقبت دور افتادن از راه خداوند و مسخره  كه به سخن بيهوده ارزش مي

ترساند. و واقعيتي غير قابل انكار است كه هر كس  كردن آن و پشت نمودن به قرآن مي
اش گردد دچار سنگدلي و  به آواز و موسيقي دل بسپارد و آنرا نيك شمارد و شيفته

 ي از راه حق خواهد شد مگر كسي كه لطف الهي شامل حالش شده و نجات يابد.گمراه
هايش مسلمانان را از وسايل گمراهي و  ي دستورات و برنامه شريعت اس�م در همه

از نوشيدن  صفساد نهي نموده وآنان را از نتايج آن كارها آگاه كرده است. چنانكه پيامبر
ن به هيچ نوع كردند تا مسلمانا ا كم بود نهي ميي مست كنندگي آنه مشروباتي كه درجه

يلُُه حرامٌ «: مسكري متمايل نشوند هر چه مقدار زياد آن مستي آور « .»َما أسَكَر َكثُ�هُ َ�َقلِ

. و در جايي ديگر از خواندن نماز پس از نماز »باشد نوشيدن مقدار كم آن هم حرام است
بيه بعضي از مشركان خورشيدپرست كه اند تا مسلمانان ش صبح و نماز عصر نهي كرده

پرداختند نباشند و چنين مسايلي در دين اس�م  هنگام طلوع و غروب آفتاب به عبادت مي
 باشد. ريعت الهي از آنها مطلع ميفراوان است و هر كس با كمترين آگاهي از ش

اگر سرزنش آيه فقط شامل كسي است كه هدفش از خريد سخن بيهوده گمراهي  -3

اي ندارد چون  در قرآن هيچ فايده» هلو احلديث«ديگران است پس ذكر عبارت  خود و

شود كه هدف از آن  سرزنش فقط مخصوص آن موضوع نبوده و شامل هر چيزي مي
گمراهي خود و ديگران است هر چند آن چيز نزد خداونذد عزيز باشد. مث�ً كسي كتاب 

ران نزد خداوند محبوب است اما قرآن را براي فريب و گمراهي مردم بخرد هر چند ق
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پسندد  اي كه هدفش فريب و گمراه نمودن ديگران است نمي ي چنين بنده خداوند معامله
 ي و شناساندن راه خوب خريده شود.خواهد قرآن براي راهنماي چون مي

كنند و به گمانشان آيه متوجه چنين  ابن حزم و ابوتراب به اين شكل به قضيه نگاه مي
اشد و اين اشتباهي آشكار و دور افتادن از معناي درست آيه است چون ب گروهي مي

 سازد. كلي آن را تباه ميمعناي 
ي گرامي از اين سه نكته كه ذكر شد اشتباه نظر ابوتراب و ناصواب بودن آن  خواننده

برايت روشن شد. و برايت واضح گرديد كه آيه دليلي آشكار بر مذمت ساز و آواز و 
باشد چون باعث گمراهي خود و ديگران و به بازي گرفتن راه الهي و  مي حرام بودن آن

 دور افتادن از قرآن است هر چند خريداران و طالبانش متوجه موضوع نباشند. 
و برداشت سلف صالح هم از آيه چنين بوده و پيروي از راه ايشان بهتر است. قب�ً هم 

ي ابو مسعود البدري و اصحاب  هضعف فهم ابوتراب از حديث آواز كنيزكان و حادث
در مورد جواز آواز در مراسم عروسي را فهميدي و توضيح داديم كه احاديث  صپيامبر

باشند و در اصل بر حرام  ياد شده دليلي بر بط�ن نظر ابوتراب و استادش ابن حزم مي
بودن آواز دللت داشته و سند جواز آن نيستند. و ستايش سزاوار خداوندي است كه 

 ي نعمتها را كامل نمود.  همه

َۡ  َمن َّاس� ٱ َوم�نَ ﴿: ي ع�مه ابن القيم در مورد آيه َ يث� �َۡ ٱ وَ لَهۡ  َ��ي� سخن زيبايي  ﴾د�
اكثر  :اند واحدي و ديگران گفته :گويد نمايد. ايشان مي دارد كه صحت نظر ما را تأييد مي

ابن عباس در روايت سعيد بن جبير اند.  را آواز دانسته» هلو احلديث«مفسران قرآن مراد از 

به آن سوگند ياد كرده است و عبداهللا بن مسعود در روايت ابوالصهباء از ايشان و مجاهد 
ي  اند. ثوير بن ابي فاخته از پدرش و او از ابن عباس درباره و عكرمه چنين نظري داشته

َۡ  َمن َّاس� ٱ َوم�نَ ﴿: ي آيه َ يث� �َۡ ٱ وَ لَهۡ  َ��ي� ي مردي  : دربارهكند كه فرمود ميروايت ﴾ د�
خرد تا شب و روز برايش آواز بخواند. ابن ابي نجيح از مجاهد روايت  است كه كنيزي مي

كرده كه منظور آيه خريدن آوازه خوان (غ�م يا كنيز) با قيمت فراوان و گوش سپردن به 
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اق اين تفسير چنين نظري داشته و ابو اسح باشد. مكحول هم اش مي آواز و سخنان بيهوده

ي مذكور بيشتر كتابهاي تفسير  در آيه» هلو احلديث«از عبارت  :را بر گزيده و گفته است

توجهي از ذكر خداوند است. واحدي  اند چون عامل غفلت و بي آواز را برداشت كرده
ي اشخاصي كه شنيدن سخن پوچ و  آيه همه :اند دانشمندان علم معاني گفته :گويد مي

» رشاء«شود و لفظ  دهند شامل مي ز و ني و تار و ..... را بر قرآن ترجيح ميارزش و آوا بي

در قرآن چنانكه در آيه هم ذكر شده به معناي جايگزين و انتخاب است و اين معناي 
شايد در اين راه مالي  :گويد ي آيه مي عبارت در قرآن زياد به كار رفته است. قتاده درباره

مت گمراهي فرد اينست كه به جاي سخن حق باطل را هم صرف نشود و بزرگترين ع�
اين آيه با چنين تفسيري دللت بر تحريم آواز دارد و شنيدن  :گويد بر گزيند. واحدي مي

روايت  صآواز كنيزان حرمتش بيشتر است، چون توبيخ شديدتري در پي دارد. از پيامبر

ََ يل«  شده كه: ََ نِِه اآل َم  اسََ ّ  ف اُذُ هر كس به صداي «، »ةيوَم القيام ُك نُ نيٍهص ُب

» هلو احلديث«. و تفسير »ريزند آواز كنيزي گوش دهد روز قيامت در گوشش سرب مذاب مي

 شده است. صبه آواز منسوب به پيامبر
در مسند امام احمد و مسند عبداهللا بن زبير الحميدي و جامع ترمذي از حديث ابو 

التبيعوا القيٍات وال «رضي اهللا عنه  فرموده: صبرپيام :امامه اين نقل قول شده است كه
َ� ف ااههص يين   و ََ َ

ت  ذهص و ثََُنَ  حرامٌ ُنَوُ َ ت وال تعلنَو    َوال
� ِمثِل  ذا نُِزلَ

َۡ  َمن َّاس� ٱ َوم�نَ ﴿: اآليه َ يث� �َۡ ٱ وَ لَهۡ  َ��ي� ّل  د� �ِ ُ � ٱ َسب�يل�  َعن ِ� به خريد و فروش «  ﴾َّ
ي آنان نيست  وازه خوان نپردازيد و چيزي (آواز) به آنان نياموزيد و هيچ نفعي در معاملهكنيزان آ

َۡ  َمن َّاس� ٱ َوم�نَ ﴿: ي باشد و آيه و بهاء و قيمت آنان حرام مي َ ي آنها نازل  درباره ﴾...َ��ي�

 . روايت مذكور از عبيداهللا بن زحر و قاسم كه هر دو ثقه هستند هم وارد شده»شده است
ولي علي بن يزيد ضعيف است. اما حديث دليل و شواهد ديگري براي صحت دارد كه 

به آواز كافي بوده و از » هلو احلديث«بعداً ذكر خواهد شد. و تفسير اصحاب و تابعين از 
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 سعود با سند صحيح روايت شده است.ابن عباس و ابن م

َۡ  َمن اس� َّ ٱ َوم�نَ ﴿ي  گويد از ابن مسعود درباره ابوالصهباء مي َ يث� �َۡ ٱ وَ لَهۡ  َ��ي�  ﴾...د�
: سوگند به خداوندي كه هيچ معبودي جز او نيست مراد آيه آواز سوال كردم فرمود

يح روايت شده كه باشد و اين گفته را سه بار تكرار نمود. از ابن عمر هم با سند صح مي
 منظور آواز است.

ي اين علم بايد  جوينده :گويد يقسمت تفسير م» كمستدرـال«حاكم نيشابوري در كتاب 

به عنوان شاهدان وحي الهي نزد امام بخاري و امام  صبداند كه تفسير اصحاب پيامبر
اين تفسير براي ما  :گويد مسلم با سند ثبت شده است. و در قسمت ديگري از كتابش مي

شد ي آن با ) را دارد هر چند اخت�في هم دربارهصحكم حديث مرفوع (متصل به پيامبر
 صو قبول آن از نظرات تفسيري نسلهاي بعد از اصحاب بهتر است، چون ياران پيامبر

ترين افراد امت به معناي آيات خداوندي بودند و قرآن آنان را طرف مخاطب خود  آگاه
با گفتار و رفتار خود آن را  صي آنان نازل شده است و پيامبر قرار داده و در جامعه

فصاحت زبان عربي هم در آن دوره در نهايت خود بود و در اند.  برايشان تفسير كرده
شرايطي كه تفسير اصحاب قابل پذيرش باشد نيازي به تفسير ديگران نيست. ميان تفسير 

هاي شاهان ايران و روم و احوال روزگارشان هم هيچ  به آواز و يا افسانه» لهو الحديث«
براي منحرف كردن ذهن مردم از  نضر بن الحارث :اند تعارض وجود ندارد چنانكه گفته

پرداخت. و هر دو تفسير در معناي عبارت  قرآن به نقالي و داستانسرايي در مكه مي

آواز و سخنان » هلو احلديث«منظور از  :گنجند. ابن عباس در اين مورد گفته است مي

اي هم هر  ارزش و عده بيهوده است. اصحاب هم بعضي آواز و گروهي سخن پوچ و بي
تر از  تر و خطرناك اند. شكي نيست كه آواز بسيار گمراه كننده ا از آيه استنباط كردهدو ر

هاي شاهان است و چون جادو انسان را به زنا كشانده و عامل رشد نفاق و شيطان  داستان
پرستي و كوته فكري است. گوش سپردن به آواز و آلوده شدن به آن خيلي بيشتر از 
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سازد زيرا اميال دروني و هواي نفس  ها انسان را از قرآن دور مي شنيندن داستانها و افسانه
 ه آن كشش زيادي دارند.ب

خوانان از  حال كه اين موضوع روشن شد بايد بدانيم كه دوستداران آواز كمتر از آوازه
مند نيستند چون به جاي تدبر در قرآن و دل سپردن به آن،  سر زنش ك�م الهي بهره

اند. آيات قرآن هم هر كس را كه سخنان پوچ را جايگزين ك�م  هي بيهودگي شد آلوده
خدا نمايد سرزنش كرده و در رديف گمراهان جاهل قرار داده و آنان را منحرف از راه 

اند زيرا در برابر ت�وت قرآن همچون كسي كه در گوشش پنبه گذاشته است  حق دانسته
 گيرند. بازي ميبشنوند آن را به  توجهي نموده و اگر هم چيزي بي

اي از آنها در  ي اين واكنشها در برابر قرآن از اوصاف كافران است و پاره مجموعه
شامل بخشي از اين سرزنش شود پس  خوانان و دوستدارانشان ديده مي حالت آوازه

 شوند. مي
بيني مگر اينكه تا  ساز و آوازي را نمي ي  خوان و آلوده واقعيت اين است كه هيچ آوازه

دچار گمراهي فكري و عملي شده و از راه خدا فاصله گرفته است و تمايل به  حدي
شنيدن آواز در او از گوش سپردن به ك�م الهي بيشتر است و اگر ميان گوش سپردن به 
آواز و قرآن مخير شود حتماً به سوي آواز گرايش دارد و شنيدن آيات قرآن برايش 

لني بودن آن گله داشته و طرفدار طول دادن سخت است و هميشه از قرائت قرآن و طو
زنش الهي زياد نباشد كم هم باشد پس اگر سهمش از سر آواز و بيشتر شدن وقت آن مي

 نيست.
و اين در شرايطي است كه هنوز قلبش ك�ً آلوده نشده ولي اگر دلش مرد و معتاد و 

ُ ٱ يَُ�د�  َمنوَ ...﴿ :ي اين بيهوده گشت ديگر نصيحت در او اثر ندارد سر گشته  فَلَن ۥنََتهُ ف�تۡ  َّ
� ٱ م�نَ  ۥَ�ُ  ل�َك َ�مۡ  ۚ  ًٔ َشۡ�  َّ ٰ  ا ََ ْو

ُ
�ينَ ٱ ��َك أ ُ ٱ يَُ�د�  لَمۡ  َّ ن َّ

َ
ََ  أ ََُهمۚۡ  ُ�َطّه� َۡ ٱ ��  لَُهمۡ  قُلُو  ٞيۖ خ�زۡ  َياُّ

ََة� �ٱ ��  َولَُهمۡ  يمٞ  َعَذاٌب  خ�  .]41: ة[المائد ﴾َعظ�
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تواني اص�ً براي  ثر گناهان پي در پي) ب�ي كسي را بخواهد. تو نمي..... اگر خداوند (بر ا«
خواهد دلهايشان را (از كثافت كفر و شرك) پاك  او كاري بكني آنان كسانيند كه خداوند نمي

 . »ي ايشان در دنيا خواري و رسوائي و در آخرت عذاب بزرگي است گرداند. بهره

�َصوۡ  ُهمم�نۡ  َت َتَطعۡ سۡ ٱ َمن�  ز�زۡ َتفۡ سۡ ٱوَ ﴿ يد:فرما و در مورد نكوهش آواز و موسيقي مي �َك ب  ت
جۡ 

َ
َيۡ  ه�مَعلَيۡ  ل�ۡب َوأ ل�َك  ل�َك ��  ٱ ��  ُهمۡ وََشار��ۡ  َورَج�

َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  ل� َ�

َ
يۡ ٱ يَع�ُدُهمُ  َوَما ُهمۚۡ وَع�دۡ  د� َ�ٰ وۡ ۡ� َّ  نُ َ�ٰ ل

وًرا ِ�ّ�  َُ  .]64[اةسراء:  ﴾٦ ُغ
ي) خود هر كس از ايشان را  ت به معصيت و وسوسهو بترسان و خوار گردان با نداي (دعو«

ي خود را بر سرشان بشوران و بتازان و در اموال آنان و در  كه توانستي. و لشكر سواره و پياده
ي شيطان به مردمان جز نيرنگ  اولد ايشان شركت جوي و آنان را وعده بده (و بفريب) و وعده

 .»و گول نيست

�ينَ ٱوَ ﴿ :و َّ  �َ  َۡ َ ْ  �َذا لّزورَ ٱ ونَ َهدُ � وا َّ َِ  � ْ  و� لّلغۡ ٱب وا َّ امٗ  َِ ََ  .]72[الفرقان:  ﴾٧ اك�
دهند و هنگامي كه كارهاي ياوه  و (بندگان خداي مهربان) كسانيند كه بر باطل گواهي نمي«

 .»گذرند و سخنان پوچي را ببينند و بشنوند بزرگوارانه از آن مي

آيات به هر صدايي كه انسان را به باطل  در اين» الزور«و » الصوت«هاي  عبارت

ئه شده اند و بين تفاسير ارا دعوت نمايد و آواز و موسيقي و هر نوع كار زشتي تفسير شده
هيچ منافاتي وجود ندارد چون دللت آيات بر اين معاني عموميت دارد. و شكي نيست 

ترين صداي شيطان هستند و  ترين دروغ و باطل و كثيف كه آواز و موسيقي زشت
ي  سرانجامشان براي انسان سنگدلي و دور شدن از ياد خداوند و ت�وت قرآن و همه

تواند انسان را از شر و فساد آنها  ت و فقط خداوند ميعبادات و راز و نيازهاي خدايي اس
 جات دهد.ن

احاديث زيادي در مورد زشتي و پليدي آواز و موسيقي ذكر شده است و معتبرترين 
هشام بن عمار از صدقه بن خالد از عبدالرحمن بن يزيد بن  :آنها از امام بخاري است كه

غَنَم الشعري از ابوعامر يا از ابومالك  جابر از عطيه بن قيس الك�بي از عبدالرحمن بن
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ت أنواٌم وكوَن   ِم  أم  « :فرمود شنيدم مي صنمايد كه از پيامبر الشعري روايت مي
ر و ََ وح ارَِر وارررَر والَ

ل  ِّ ي  اي از امت من زنا (يا خز) و پارچه عده« .»َعازِفـالََََِ

 .»شمارند ابريشم و شراب و موسيقي را ح�ل مي
حديث در مورد نكوهش موسيقي و ح�ل شمردن آن صريح بوده و حتي آنرا در 

ي ابريشم (براي مرد) ذكر كرده است. و اين دليلي آشكار  رديف زنا و شراب و پارچه
 باشد.  ي حرمت به كارگيري وسايل موسيقي مثل چنگ و تار و عود و طبل و ... مي درباره

در حديث به معناي وسايل موسيقي » معازف«ي  اهل لغت اتفاق نظر دارند كه واژه
است و دليل تحريم هم نتايج خطرناك آن همچون بيماري روحي و سنگدلي و دور 
افتادن از نماز و قرآن است و در صورت همراهي آن با آواز گناه و فسادش بيشتر خواهد 

اين رابطه دان هم در هاي آن توضيح داده شد و بعداً نظر دانشمن بود كه قسمتي از حكمت
 شود. ذكر مي

حاء و راء خوانده شود يعني شرمگاه و مراد زناست  -ي (حر) در صورتيكه با  اما واژه
باشد. علماي  ي حرير مي (خز) به معناي نوعي پارچه -خاء وزاء  -و در صورت ديگر با 

ن اند ولي اب اس�مي اين حديث را پذيرفته و در مورد تحريم موسيقي به آن استناد كرده
اند كه حديث منقطع است چون امام بخاري  حزم و شاگردش ابوتراب به تبع استاد گفته

در روايت آن ذكري از شنيدن از استادش (هشام بن عمار) نكرده و به حالت تعليق 
اند  روايت نموده است. ابن حزم در اين باره هم اشتباه كرده و علماء بر او اشكال گرفته

انب امام بخاري به هشام نشان از قطعي بودن روايت دارد و زيرا وصل كردن حديث از ج
چنين روشي را از بخاري پذيرفته و  نزد وي صحيح محسوب شده است و اهل حديث هم

اند شايد امام بخاري هم به دليلي چون  آن را در رديف احاديث معلَّق صحيح ذكر نموده
ي اساتيد معتبر  ا با واسطهي غير درسي و حالت گفت و شنود و ي كسب اجازه يا جلسه

ها را حذف كرده باشند. و  ديگر و .... حديث را شنيده و براي اختصار، اسم ديگر واسطه
در صورت منقطع بودن سند روايت ميان امام بخاري و استادش (هشام بن عمار) هم 
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حديث مشكلي ندارد چون راويان ديگر حديث، با اتصال صحيح سند به بيان آن 
 باشد. اگردش وارد نميد و در اينجا اشكال ابن حزم و شان پرداخته

ي گرامي حال به نقل گفتار علماء در اينباره پرداخته و اشتباه ابن حزم در  خواننده
بعد از » فتح الباري«سازيم. حافظ ابن حجر در كتاب  ضعيف دانستن حديث را بر م� مي

ردن آن توسط ابن حزم روايت حديث و بيان نظر زركشي و بررسي دليل ضعيف شم
» علوم الحديث«ادعاي ابن حزم در مورد حديث توسط ابن ص�ح در كتاب  :گويد مي

احاديثي كه در صحيح بخاري به شكل منقطع از نظر  :گويد پاسخ داده شده آنجا كه مي
توان آنها را به اين دليل ضعيف  اند حكم حديث منقطع را ندارند و نمي سند ذكر شده
ي مردود بودن حديث ابو عامر و  حافظ ابو محمد بن حزم ظاهري درباره خواند و رأي

متت«: كه صاز پيامبرابو مالك اشعري 
ُ
َ  ف أ ل وح ارررَر وَ  وكون  ِّ ر أنواُم ََََِ ََ الَ

ابن هشام بن  :معتبر نيست و گمان ابن حزم به اينكه بخاري در سند گفته »َعاِزَف ـال
نيدم) پس بين بخاري و هشام سند حديث منقطع است و عمار گفت (و نگفته از او ش

باشد و در اصل  توان در تحريم موسيقي به آن استناد كرد از چند جهت نادرست مي نمي
 حديث صحيح بوده و سندش متصل است.

امام بخاري گاهي حديثي را به اين شكل آورده و سپس در جايي ديگر از كتابش با 
وان آنرا ت ده است و دليلش هم متفاوت بوده و نمياتصال سند حديث را روايت نمو

 موجب انقطاع سند دانست.
ي احاديث  حافظان حديث، همه :گويد حافظ ابن حجر بعد از بيان ك�م ابن ص�ح مي

معلَّق بخاري را كه با عبارت جزم و يقين آمده هر چند راوي از اساتيد او هم نباشد در 
سند آنها وصل شده باشند پذيرفته و اشكالي در  صورتيكه از جانب ساير حافظان حديث

نوشتم. » تغليق التعليق«اند. من نيز به همين دليل از اول كار تحقيق كتابي به نام  آن نديده

و سپس استاد در شرح صحيح ترمذي قسمت علوم الحديث بيان نموده كه حديث هشام 
ده، و حسن بن سفيان از با اتصال سند روايت ش» مستخرج اسماعيلي«بن عمار در كتاب 
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محمد  :گويد مي» مسند الشاميين«هشام بن عمار آنرا روايت نموده است. طبراني هم در 
بن يزيد بن عبدالصمد از هشام بن عمار اين حديث را روايت كرده است ابو داود هم در 

 عبدالوهاب بن نجده از بشر بن بكر از عبدالرحمن بن يزيدبن :ذكر نموده» السنن«كتاب 
 كند. ابر آنرا روايت ميج

 گويد: بعد از ذكر اين حديث مي» اإلغاثه« كتاب ع�مه ابن القيم در

با استناد به آن و با تعليق حاكي از يقين و جزم اين » صحيح«امام بخاري در كتاب 
باب كسي كه شراب را ح�ل دانسته و آنرا با نام «حديث را روايت نموده و تحت عنوان 

هشام بن عمار از صدقه بن خالد از عبدالرحمن بن يزيد بن :گفته است» خواند ديگري مي
جابر از عطيه بن قيس الك�بي از عبدالرحمن بن غنم الشعري از ابوعامر يا ابو مالك 

ن  م  امت انوام وكو« شنيده كه: صاشعري با ذكر سوگند .... و او از پيامبر
مص يروح علينم وَعازف، وـالالَر وارررر وََِّلوح ارر و

لل  انوام يل جٍّ َعلَ
َ  يواهحهص مم، يتتينم راجه ييقولوا�ِ ،، ييبيَنم ا  تعال: يه ِج ، ورضَ العلم ٍا داا

ٍازرَر يل رر  نرهه، َو اي از امت من زنا (ياخز) و ابريشم  دسته«، »يوِم القيامهِ  ورَِ  َخ
ير پرچمي در چراگاهشان به ميگساري شمارند و گروهي در ز و شراب و موسيقي را ح�ل مي

برو و  :گويند نمايد به او مي پردازند كه فردي نزدشان آمده و از آنان درخواست (كمكي) مي مي
خواباند و پرچم افتاده و ديگران هم تا روز قيامت به شكل ميمون  فردا برگرد. خداوند آنان را مي

 .»آيند و خوك در مي
ث اشكال وارد نكرده و او هم به خاطر برتري طلبي و كسي جز ابن حزم بر اين حدي

ي مباح بودن موسيقي دست به چنين كاري زده است و به گمان  نظر باطلش درباره
 باشد. صل نكرده پس حديث منقطع ميخودش چون بخاري سند آنرا به استادش و

 ابن حزم از چند جهت مردود است: توهم
ته و از او حديث شنيده است پس اگر امام بخاري با هشام بن عمار م�قات داش -1

 كند.  هشام گفت يعني از او نقل قول مي :بگويد
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كرد و ثابت شده كه  اگر ايشان از هشام نشنيده بود به حالت يقين نقل قول نمي -2
آنها با هم در ارتباط بوده و احاديث زياد ديگري هم از او نقل كرده است و تهمت 

 چسبد. تدليس به بخاري نمي
آورده و اگر به صحت آن اطمينان » صحيح«اري حديث را در كتاب امام بخ -3

 كرد. نداشت چنين كاري نمي
هايي كه بيانگر ضعف در  ي جزم ذكر نموده و از واژه ايشان حديث را به صيغه -4

) يا (يذكر عنه) و .... استفاده نكرده بلكه ص(يروي عن رسول اهللا :روايت هستند چون
 اند. نشانگر جزم و يقين است به كار برده را كه صعبارت قال رسول اهللا

ي اين موارد اعتنا نكنيم باز حديث صحيح بوده و نزد ساير علماي  اگر ما به همه -5

عبد الوهاب بن  :گويد مي» اللباس«حديث سندش متصل است. چنانكه ابو داود در كتاب 

كند  روايت ميالنجده از بشر بن بكر از عبد الرحمن بن يزيد بن جابر از عطيه بن قيس 
ابو عامر و ابو مالك از ..... و حديث را  :گفت شنيدم عبدالرحمن بن غنم أشعري مي :كه

خود حديث را با ذكر سند و بدون » صحيح«كند. ابوبكر السماعيلي در كتاب  نقل مي
به آلت موسيقي بين » معازف«ترديد در آن و از ابو عامر نقل كرده است. و در معناي 

بود جايي براي  ي از آنها ح�ل مي هيچ اخت�في وجود ندارد. و اگر استفادهعلماي لغت 
داشت. حال آنكه آن را در رديف ح�ل شمردن  نكوهش ح�ل شمردنش وجود نمي

شراب و زنا (و يا خز) بيان نموده است. بايد توجه داشت اصحاب دو نوع خز را در نظر 
ش (براي مردان) حرام است و نوع ديگر آن اند نوعي از آن ابريشم بوده و پوشيدن داشته

 باشد اشكالي ندارد، متن روايت هم به دو شكل وارد شده است. كه از پشم مي

عبداهللا بن سعيد از معاويه بن صالح از حاتم بن  :گويد مي» السنن«ابن ماجه در كتاب 

كند  ت ميحريث از ابن ابي مريم از عبدالرحمن بن غنم الشعري از ابومالك اشعري رواي

َ  « :فرمود صكه؛ پيامبر َِ ُ ت الَََر َ ُِ ِم  أم  َِ َ   نا َنا، يَعزُف علَن َِ نا غَِ�� يس
 ونَ

ُف ا  غِنم األَعازِف وَ ـهؤوسنم غِال ِِ َ�ٍِتياِت َ� َُ  .»ٍَازررَ هَض وَ�َعُل ِمٍنم نِرهه، وال
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دهند.  ساز و آواز گوش مينوشند و به  گروهي از امت من شراب (خمر) را با اسم ديگري مي«
 .»نمايد خداوند آنان را در زمين فرو برده و به ميمون و خوك تبديل مي

دانند تهديد به  سند اين حديث صحيح بوده و در آن كساني كه موسيقي را ح�ل مي
اند. و اگر سرانجام ارتكاب  فرو رفتن در زمين و تبديل شدن به ميمون و خوك شده

نين عذابي باشد پس انجام هر يك از آنها نيز انسان را سزاوار قسمتي ي اينها با هم چ همه
 كند. از آن تهديدها و نكوهشها مي

در همين باب از سهل بن سعد الساعدي و عمران بن حصين و عبداهللا بن عمرو و 
طالب و أنس بن  عبداهللا بن عباس و ابوهريره و ابو امامه الباهلي و عائشه و علي بن ابي

 ي بن ربيعه روايتهايي وجود دارد.بدالرحمن بن سابط و الغازمالك و ع
و ما براي روشني چشم اهل قرآن و بستن دهان طرفداران آوازِ شيطان اين دليل و 

نموديم ولي به  كشيد بحث را بيشتر دنبال مي اسناد را ذكر كرديم و اگر سخن به درازا نمي

إغاثه اللهفان من مصائد «ندن كتاب علت رعايت اختصار حقيقت جويان عزيز را به خوا

كنيم چون در آن كتاب هر آنچه لزم باشد آورده شده و چشم و دلِ  دعوت مي» الشيطان

بخشد و با دليل محكم حرمت آواز و موسيقي را ثابت  طالبان حقيقت را روشنايي مي
نگر آن دارد كه همه نشا نمايد و آيات و احاديث بيشتري را در اين موضوع بيان مي مي

 است كه ساز و آواز سبب ناخشنودي خداوند و گرفتار شدن به گمراهي و عذاب هستند. 
خواهيم كه ما و مسلمانان را از گزند اين مصيبت س�مت بدارد و توفيق  از خداوند مي

دوري از گمراهي را به ما عنايت فرمايد. علماي اس�مي از اصحاب و تابعين در مورد 
اند كه بعضي از آنها بيان شد و براي تكميل  گي بسيار صحبت كردهآواز و آلت نوازند

 كنيم. اي ديگر از آنها اشاره مي موضوع به پاره
آواز نفاق را در  :اند كه روايت كرده علي بن الجعد و ديگران از عبداهللا بن مسعود

هم منسوب  صكارد همچنانكه آب سبب رويش گياهان است. اين سخن به پيامبر دل مي
 حت سندش به ابن مسعود بيشتر است.ده ولي صش



 حكم آواز و موسيقي در اسإلم  26

 

چرا از ميان گناهان  :گويد بعد از ذكر اين سخن مي» اإلغاثه«ع�مه ابن القيم در كتاب 

به  آواز سبب رويش نفاق در دل است؟ بايد توجه داشت اين از فهم عميق اصحاب
آنان باشد زيرا  هاي آن و شناخت روش صحيح مداواي آن مي حالت قلب و آسيب

هاي دل را با بدترين روش درمان  خواستند بيماري طبيبان دل بودند. اما مخالفانشان مي
 كنند. ري از سم كشنده استفاده مياند مث�ً براي درمان بيما كنند و چنين هم كرده

هاي فراواني كه در نسل  و به همين دليل بيماران زياد و پزشكان كم شده و بيماري
شد پيدا شده و افراد هم به جاي استفاده از درمان شرعي به سوي  ياول اس�م مشاهده نم

اند و در نتيجه ب� شدت گرفت و اوضاع  ي بيماري گرايش نموده مواد تقويت كننده
ها را فرا گرفت تا جايي كه خيابانها و بازارها پر از بيمار است  ي خانه تر شد و همه وخيم
 پردازد. ناداني به طبابت مردم ميو هر 

بدان! آواز أثرات خاصي دارد و قلب را به رنگ نفاق در آورده و همچون آب در 
دهد. و از ديگر أثراتش اين است كه  رويش گياهان عمل كرده و بذر نفاق را پرورش مي

دارد و هيچگاه آواز و  دل را دچار انحراف نموده و انسان را از فهم و عمل به قرآن باز مي
گزينند. چون با هم در تضاد هستند. قرآن انسان را از  كن نميقرآن در يك قلب با هم مس

دهد و از اميال گناه آلود و وسايل گمراهي  پيروي نفس باز داشته و به پاكدامني دستور مي
 هاي شيطان پيروي نكنيد. كه از گامدهد  دارد و هشدار مي بر حذر مي

ني و گمراهي دعوت كرده كند و نفس انسانها را به شهوت را اما آواز برعكس عمل مي
ي آنها را به زشتيها  سازد و همه و اميال پنهان و ساكن دروني را براي انجام گناه بيدار مي

 گرداند. اده و طالب زيبارويان ميسوق د
ها همچون دو  اند و در تشويق نفس به زشتي آواز و شراب از يك دايه شير نوشيده

در و دوست و يار و ياور شراب بوده و شيطان تازند. آواز همزاد و برا  اسب هم نفس مي
 كمي بسته كه هرگز قابل فسخ نيست.ميان آنها پيمان همكاري چنان مح
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و همچنين آواز جاسوس حريم دل و دزد انسانيت و عامل تباه شدن عقل است 
چنانكه در مخفيگاههاي قلب نفوذ كرده و بر اسرار آن چيره شده و با تحريك عالم خيال 

فكري و ابلهي به ميدان  بخواهد از هوي و هوس و پوچي و سبك سري و كوتههر آنچه 
 آورد. مي

ي قرآن با  شود انساني با وقار و دانا و لبريز از ايمان و اس�م و شيفته گاه ديده مي
آبرويي شده و انسانيت و شخصيت  خردي و بي شنيدن آواز و مبت� شدن به آن دچار بي

شود. در آن  قش افول نموده و شيطان از ديدنش مسرور ميخود را از دست داده و اخ�
و آواز)  : خدايا من و قرآنِ دشمنت (سازگويد به خداوند شكايت برده و مي لحظه ايمانش

 را در يك سينه جمع مكن.
شود و هر سرّي كه داشت  دانست برايش زيبا مي از اين پس هر آنچه قب�ً زشت مي

مش و احترام توأم با وقار دور شده و به پر حرفي و نمايد و از حالت آرا آشكار مي
كند و با بشكن بشكن و كف زدن و سر چرخاندن و شانه جنباندن  دروغگويي عادت مي

وار به اطراف پريدن و چون خر آسياب  و پا به زمين كوبيدن و دست تكان دادن و مگس
دن را در پيش به دور خود چرخيدن و مانند زنان كف زدن و بسان گاو صدا در آور

 زند. و گاه چون ديوانگان جيغ مي كشد گيرد. گاه آه غم مي مي
 ص نكته سنجي چه زيبا سروده است:شخ

عنَا-١٩ قَد اجتَمَ رُ ليلهً وَ  أتَذكَ
  

باح؟ امعِ إىل الصَّ ىل طيب السَّ  عَ
 

ينَنَا كأسُ األغاين-٢٠ ارت بَ دَ  وَ
  

ري راحٍ  رت النفوسُ بِغَ  فَأسكَ
 

 ال نشاويفلم ترفيهم إ-٢١
  

 رسوراً والرسورُ هناك صاحي
 

 إذا نادَي أخو اللَّذاتِ فيه-٢٢
  

امحِ  يل السَّ ي عَ  أجاب اللَّهوُ حَّ
 

ملَ نَملِك سوي الـمهجاتِ شيئاً -٢٣  وَ
  

 أرقناها ألحلاظ الـمالح
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گوش سپردن به آواز و موسيقي در مردمان اثرات متفاوت دارد  :صاحبدلي گفته است
اي باعث دشمني با دين خدا و يا سبب  رادي سبب نفاق و در عدهچنانكه در اف

 شود. بندوباري مي گناهان و يا بيدروغگويي و يا آلودگي به 
دهد و آلوده شدن  و اكثراً عشق ظاهري را پرورش داده و فساد اخ�ق را زيبا جلوه مي

شود  يات الهي ميميلي به شنيدن آ زدايد و به مرور سبب بي به آن فهم قرآن را از دل مي
 فاق نباشد هيچ نفاقي وجود ندارد.پس اگر اين ن
و هرگز با قرآن  -چنانكه توضيح خواهيم داد  -آواز قرآن شيطان است  :راز مسأله

ي نفاق است چون ظاهر و باطن شخص  شوند و سرچشمه خداوند در قلبي جمع نمي
يا حريم شكني  :خارج نيستخوان از دو حال  باشد و وضعيت آوازه مبت� به آن يكي نمي

باشد كه در اين صورت منافق  ي به گناهان است و يا اهل عبادت هم مي كرده و آلوده
است زيرا از ظاهرش رغبت به خداوند و جهان آخرت پيداست و در درونش اميال در 

پسندند. قلبش از  آنرا نمي صجوشش بوده و عاشق ساز و آوازي است كه خدا و پيامبر
پسندند  ي ديگر كه آنان نمي دوست دارند آباد و از ناحيه صخدا و پيامبر جانب آنچه

 است و اين هم جز نفاق خالص نيست.آب و علف  پهن دشتي بي
گوييم ايمان يعني تأييد با زبان و كردار و يا گفتن حق و انجام عبادت و اين هم  ما مي

باطل و سركشي و نافرماني  آيد. نفاق هم يعني گفتن با ذكر خدا و ت�وت قرآن بدست مي
 خواني است. خدا كه حاصل آوازه

 : توان به اين موارد اشاره كرد مي هاي نفاق از نشانه
هنگام اداي نماز تنبلي كردن و با آن سرناسازگاري داشتن و  :كمتر به ياد خدا بودن -

 اين اوصاف را نتوان در او يافت. ي آواز باشد و كمتر كسي است كه ديوانه
ي شعرها دروغتر است زيرا  ي نفاق بر دروغ گذاشته شده و آواز هم از همه يهپا -

كند و خوبي را زشت نمايانده و از آن بر حذر  زشتي را زيبا جلوه داده و به آن امر مي
 دارد و اين همان نفاق است. مي
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 گذارد ي چنين كارهايي را مي نفاق يعني مكر و نيرنگ و فريب و آواز پايه -
كند كند كه در حال اص�ح  دهد ولي خودش گمان مي فساد را ترويج مي منافق -

كند در حال درست  است عاشقِ آواز هم قلب و روان خود را تخريب ساخته و گمان مي
خوان دلها را به شهوت پرستي و منافق به شك و شبهه در دين فرا  كردن آنهاست و آوازه

 خواند. مي
ي قلب و عامل خشم خداوند  آواز آلوده كننده :گويد ضحاك (از علماي تابعين) مي

اولين چيزي كه بايد از تو  :اي به معلم فرزندانش نوشت است. عمر بن عبدالعزيز در نامه
آلوده شدن به خشم  بياموزند تنفر از موسيقي است زيرا از شيطان مايه گرفته و عاقبت آن

 پروردگار است.
ام كه نواي تار و چنگ و گوش سپردن به  من از اشخاص معتبر و آگاه به دين شنيده

كنند پس آواز  كارد همچنانكه گياهان به سبب آب رشد مي آواز بذر نفاق را در دل مي
آيد. و حاصل  عامل فساد قلب است و اگر قلب فاسد شد نفاق در آن به جوشش مي

شن ك�م، هر گاه انسان با شعور در احوال اهل آواز و اهل قرآن بينديشد برايش رو
چه ماهرانه به موضوع پرداخته و تا چه حدي به  صشود كه اصحاب پيامبر مي

 اند. و درمان آنها آشنايي داشته بيماريهاي قلبي

 -آورده است كه امام ابوبكر الطرطوشي » ةاإلغاث«ابن القيم در قسمتي ديگر از كتابش 

سيقي نگاشته ي كتابي كه در تحريم گوش دادن به مو در مقدمه  - از فقهاي مالكي
ستايش مخصوص پروردگار جهانيان است و سرانجام (نيك) براي پرهيزكاران و  :گويد مي

خواهيم كه حقّ را به ما بنماياند تا از  هيچ دشمني مگر با ستمگران نيست. از خداوند مي
 كار نمايد تا از آن دوري گزينيم.آن پيروي نمائيم و باطل را آش

نمود  شد آنرا مخفي كرده و سپس توبه مي ناهي مبت� ميدر نسلهاي قبل اگر كسي به گ
گشت اما به مرور كه ناداني گسترش يافت و دانش ديني از  و به سوي خداوند باز مي

كردند ولي حال كه دين گريزي شايع شده  ميان مردم رخت بر بست افراد آشكارا گناه مي
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 -ا و آنان را توفيق هدايت دهد خداوند م -اي از برادران مسلمان  با خبر شديم كه عده
توسط شيطان منحرف شده و عقلهايشان به دام آواز و خوشگذراني و گوش سپردن به 

كنند اين اعمال جزو دين بوده و از راه  بشكن بشكن و تق تق كردن افتاده است و فكر مي
 فرمايد: مي نمايند. چنانكه قرآن اند و با فقهاء و علماي دين مخالفت مي مؤمنان دور افتاده

اق�ق�  َوَمن﴿ ََ ُ َُّسوَل ٱ � ۡ ٱ َ�ُ  تَبَّ�َ  َما د� َ�عۡ  م�نۢ  ل َّب�عۡ  ُهَدىٰ ل ََ ۡ ٱ َسب�يل�  َ�ۡ�َ  َو �  م�ن��َ ُمؤۡ ل ٰ  َما ۦََُوّ�� َّ  تََو
ٓ  َجَهّنَمۖ  ۦل�ه� َوَُۡص  ً�ا َءۡت وََسا   .]115[النساء:  ﴾١ َِص�
هدايت روشن شده است و (راهي) جز دشمنانگي كند بعد از آنكه  صكسي كه با پيغمبر«

گردانيم و به  راه مؤمنان در پيش گيرد، او را به همان جهتي كه دوستش داشته است رهنمود مي

 .»سوزانيم و دوزخ چه بد جايگاهي است گردانيم و با آن مي دوزخش داخل مي
اهل  ي پس بر آن شدم كه با استفاده از دليل قرآن و سنّت به بيان حقّ و كشف شبهه

هاي دور و نزديك  كنم كه در سرزمين باطل بپردازم و از ابتدا گفتار علمايي را بيان مي
و كارشان  صاحب نظر و فتوي هستند تا اين گروه بدانند با علماي اس�م مخالفت كرده

 نوعي بدعت در دين است.
كس  هر :فرمود امام مالك از آواز و گوش دادن به آن نهي كرده و مي :گويد سپس مي

تواند به علّت عيب آنرا به صاحبش  كنيزي بخرد و بعد متوجه شود او آواز خوان است مي
 :ي جواز آواز (در عروسي) نزد اهل مدينه سوال شد پاسخ داد پس دهد. از ايشان درباره

 پردازند. اسق به چنين كارهايي مينزد ما آدمهاي ف
شمرد..... و مذهب اهل كوفه از  مي امام ابوحنيفه آواز را مكروه دانسته و از گناهان

كلّاً به  جمله حماد و ابراهيم و شعبي و .... بدون اخت�ف بر اين رأي بودند. اهل بصره هم
 اند. منع آن فتوي داده

مراد او (الطرطوشي) از گروهي كه آواز را دوست داشته و آنرا از دين شمرده و به 
باشد كه بدعت شنيدن  تي ازاهل تصوف ميجويند جماع ي آن به خداوند تقرّب مي وسيله

كنند كه با آن به وجد آمده و براي عبادت و  ريزي كردند و گمان مي و خواندن آواز را پايه
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شوند. اما علماي هم عصرشان بر آنان شوريده و از هر  تر مي نزديك شدن به خدا با نشاط
آنست كه اين عمل بدعتي طرف به رد گفتارشان پرداختند و اجماع عالمان حقيقي بر 

 نظر و بط�ن مذهب اين افراد بود.زشت است. هدف طرطوشي هم از تأليف كتابش رد 
 .ن آواز و موسيقي دو گروه هستندپس از اين به بعد روشن شد كه شيفتگا

شمارند و اينان بدترين و گناهكارترين افراد  گروهي كه آن را دين و عبادت مي -1
اند كه خداوند به آن راضي نيست و آواز و  دين الهي وارد كردههستند چون بدعتي در 

به خواهند  ي آن مي موسيقي را كه عامل گناه و نافرمانيست دين دانسته و به وسيله
 پروردگار جهانيان نزديك شوند.

خواهند و  گروه ديگر كه آواز و موسيقي را براي وقت گذراني و لذت جويي مي -2
خواهند آرامش و راحتي يابند  ياد و طاقت فرسا با شنيدن آن ميبعد از خستگي از كار ز

تر  اينان هم اشتباه كرده و درمعرض خطر گمراهي هستند ولي گناهشان از گروه قبلي كم
دانند بلكه فقط براي خوشي و لذت طالب آن  است چون آنرا دين نشمرده و عبادت نمي

و در هر دو صورت قايل به تحريم  هستند. علماي اس�مي هر دو گروه را فاسق دانسته
 باشند.  آواز و موسيقي مي

مذهب امام ابوحنيفه در اين مورد بسيار  :گويد ابن القّيم بعد از نقل سخن طرطوشي مي
تند و نظرش شديدترين سخنان است و شاگردانش تصريح به حرام بودن موسيقي از هر 

اند و استفاده از آنها را گناه  كردهچنگ و دف و حتّي كوبيدن طبل با تكّه چوب  :نوع آن
شنيدن  :اند دانند و از اين هم فراتر رفته و گفته دانسته و موجب فسق و رد شهادت فرد مي

باشد و براي اثبات اين نظر به حديثي  (آواز و موسيقي) فسق، و لذّت بردن از آن كفر مي
گويند اگر در گذر  ي ميباشد و حتّ صحيح نمي صاند كه وصل آن به پيامبر استناد كرده

د بايد ت�ش كند به آن گوش راه و يا همسايگي فردي آواز خوانده و موسيقي نواخته شو
 ندهد.
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توان بدونِ اجازه وارد  اي شنيده شد مي اگر صداي موسيقي از خانه :گويد ابويوسف مي
د شدن كار بازداشت چون نهي از منكر فرض است و اگر وار نآن خانه شد و آنها را از آ

اند  نند. و همچنين گفتهما ي فرض باز مي به چنين جاهايي اجازه بخواهد مردم از إقامه
 (احناف):

اگر چنين صدايي شنيده شود امام مسلمين بايد پيش قدم شده و به خانه وارد شود و 
آنها را باز دارد و اگر اصرار ورزيدند آنها را زنداني نمايد و در صورت ممانعت از 

 آنجا، آنها را ش�ق بزند. ودش بهور

ي باطل دارد  آواز مكروه بوده و شبهه :گفته است» أدب القضاء«امام شافعي در كتاب 

 شود.  و هر كس به آن مبت� باشد سفيه شده و شهادتش رد مي
شاگردان صاحب نام و آگاه به مذهبش هم آنرا حرام دانسته و حكمِ ح�ل دانستن آن 

 اند.  و شيخ ابواسحاق و ابن الصباغ را نپذيرفته از جانب قاضي ابوالطيب
عقد اجاره بر منفعت حرام همچون آواز  :گويد مي» التنبيه«شيخ ابواسحاق در كتاب 

باشد و در اين رابطه اخت�ف نظري وجود  خوان و نَي نواختن و حمل شراب صحيح نمي
 هم گفته است: » المهذَّب«ندارد. در 

ام چون آواز خواني جايز نيست زيرا حرام بوده و گرفتن كرايه اجاره بر منفعتهاي حر
 از آنها حكم مردار و خون را دارد. 

 : سخن شيخ حاوي نكات زير است
 منفعت بردن از آواز حرام است. -1
 باشد. خواست كرايه در قبال آواز باطل ميدر -2

ي  خوردن چنين مالي ازنوع خوردن مال مردم به باطل بوده و حكم معامله -3
 شت مردار و خون را دارد.گو

خوان ببخشد و اين كار حرام است زيرا  انسان حقّ ندارد مالش را به آوازه -4
 پرداختن در برابر فعلي حرام بوده و اين بخشش مثل پرداخت قيمت مردار و خون است. 
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ترين وسايل موسيقي بوده پس  نَي زدن حرام است. در صورتيكه نَي كم زيان -5
چه و چنگ يقيناً شديدتر است. پس هر كس اندك دانشي داشته حكم تار و عود و كمان

اش گفت  توان درباره باشد نبايد به حرام بودن آنها ترديد نمايد و كمترين چيزي كه مي
ي ابوزكريا النووي در كتاب  نوشان است و اين گفته اين است كه شعار عاشقان و باده

 باشد. مي» روضه«

نوشان بوده و باعث سرخوشي آنان  كه شعار باده اگر با بعضي از وسايل نوازندگي
است همچون سه تار و عود و سنج و ساير وسايل موسيقي آواز خوانده شود استفاده و 

 گوش دادن به اين وسايل حرام است.
داند و غزالي جواز را اما  درمورد نَي دو نظر ذكر شده كه بغَوي تحريم را صحيح مي

ي حرام بودن نَي  بارهبوالقاسم الدولعي هم كتابي را دررأي صحيح همان تحريم است. ا
 نوشته است.

ابوعمرو بن الص�ح ادعاي اجماع را بر تحريم شنيدن دف و نَي و آواز (با هم) كرده 
 گويد: يش مياست و در فتواها

ي مباح و ح�ل بودن گوش سپردن به دف و نَي و آواز بايد توجه داشت اگر  درباره
مع شوند نزد امامان مذاهب اس�مي حرام خواهند بود. ساير علماي اس�م آنها با هم ج

دانند.  هم كه قولشان در اجماع پذيرفته شده اين رأي را دارند و شنيدن آنرا مباح نمي
ي مباح بودن نَي و دف ذكر شده منظور استعمال  آنچه از علماي مذهب شافعي درباره

ب دقت نكرده و آگاهي نداشته باشد شايد گمان باشد. و كسي كه خو جدا جداي آنها مي
ي اين مسئله اخت�ف وجود دارد در صورتيكه  نمايد كه ميان علماي مذهب شافعي درباره

اند و تازه هر اخت�في  اين توهمي بيش نيست و دليل شرعي و عقلي بر آن صحه گذاشته
ن اخت�ف نظر علما گشته و اي قرار گيرد طوريكه ميا ي عده تواند مورد استفاده هم نمي

ترين آنها را با هم تلفيق نمود. چون سرانجام آن زنديق شدن و يا نزديك بودن به  ساده
گويند شنيدن آواز و موسيقي (دف و نَي) باعث نزديك  فكر آنان است. پس كساني كه مي
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ه و شامل اين آيشدن به خداوند و عبادت است و خ�ف اجماع امت اس�مي عمل كرده 
 شوند: مي

اق�ق�  َوَمن﴿ ََ ُ َُّسوَل ٱ � ۡ ٱ َ�ُ  تَبَّ�َ  َما د� َ�عۡ  م�نۢ  ل َّب�عۡ  ُهَدىٰ ل ََ ۡ ٱ َسب�يل�  َ�ۡ�َ  َو �  م�ن��َ ُمؤۡ ل  َما ۦََُوّ��
 ٰ َّ ٓ  َجَهّنَمۖ  ۦل�ه� َوَُۡص  تََو ً�ا َءۡت وََسا ص� ي رد نظر اين دو  و سپس درباره. ]115[النساء:  ﴾١ َِ

خواهند  دانند و مي مانان شده و هر آنچه خداوند حرام كرده ح�ل ميگروه كه ب�ي مسل
 نزديك شوند. بسيار سخن گفته است.با كارهايي كه سبب دور شدن از خداست به او 

اند و به طور  ي مذهبش سخت بر اين مردمان تاخته امام شافعي و علماي برجسته
حاليكه زنا دقه در آنجا چيزي به بغداد را ترك كردم در  :متواتر از شافعي نقل شده كه

دارند و اگر نظر  ي آن مردم را از قرآن باز مي اند و به وسيله را درست كرده» تغبير«اسم 
چنين باشد كه شعريست حاوي نكات زاهدانه و عزلت گزيني از » تغبير«ي  ه ايشان دربار

كوبند و  الشي مياي چرمي يا ب دنيا و در جريان خواندن آن حاضران با چوبكي به پارچه
گويد كه زاهدان نادان  ي درياي مفاسد و حرام چه مي كنند پس درباره با آن همخواني مي

 اند. ر مقابل دين خدا علَم كردهو عالمان ديوانه آنرا د
ي دانشمند آلوده به گناه و زاهد نادان بپرهيزيد چون  از فتنه :سفيان بن عيينه گفته است

كنند و هر كس در مفاسد امت اس�م دقّت نمايد اثر اين دو  هر دو ديوانه وار عمل مي
گويد از پدرم  عبداهللا پسر امام مي :ديوانه را در آن خواهد ديد اما مذهب امام احمد

كارد.  دانم چون بذر نفاق را در دل مي آنرا ناپسند مي :ي آواز سئوال كردم، فرمود درباره
پردازند. عبداهللا  ه فاسقان قوم ما به اين كار ميي امام مالك را تكرار نمود ك سپس گفته

اگر فردي بخواهد فقط به  :كرد از پدرم شنيدم كه از يحيي القطان روايت مي :گويد مي
دانند و  ي اهل كوفه كه نبيذ (نوعي شراب) را ح�ل مي رخصتها عمل نمايد مث�ً به گفته

دانسته و اهل مكه كه به جواز اهل مدينه كه شنيدن آواز و موسيقي در عروسي را مجاز 
 د. امام احمد هم بر اين رأي بود.شو ازدواج موقّت قايل هستند يقيناً فاسق مي
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اگر دنبال رخصت و اشتباه علماء بگردي و به آن عمل  :سليمان التيمي گفته است
شوند. و فتوي داده بود كه اگر وسايل موسيقي چون  ي بديها در تو جمع مي نمايي همه

ر و چنگ و ... آشكارا ديده شوند در صورت توان بايد آنها را شكست و در حالت سه تا
 پوشيده بودن آنها، از او دو قول نقل شده است . 

خواهند او را  خواني كه به ارث به يتيمان رسيده باشد و مي ي كنييز آوازه و درباره
اگر با آن وصف  بايد بدون ذكر صفت آوازه خواني فروخته شود و :گويد بفروشند. مي

بيست هزار (درهم) و در صورت عادي دو هزار (درهم) بيارزد باز هم ذكر وصفش 
 شد.  صحيح نيست. اگر منفعت آواز مباح بود چنين مالي از يتيمان منع نمي

و اما شنيدن آواز از زن بيگانه و يا پسر زيباروي حرامتر و فساد آورتر است. امام 
نيزي مردم را براي شنيدن آواز او جمع نمايد سفيه بوده و اگر مالك ك :گويد شافعي مي

اش گفته اين فرد ديوث (جاكش) است. قاضي ابوالطيب  شود و درباره شهادتش رد مي
نمايد و  به اين خاطر مالك كنيز را سفيه دانسته چون مردم را به باطل دعوت مي :گويد مي

شافعي  :گويد است. و همچنين ميهر كس مردم را به باطلي دعوت كند سفيه و فاسق 
زنادقه آنرا  :گفت پسنديد و مي را كه صدا در آوردن از چند تكّه چوب است نمي» تغبير«

اند، پس عود و سه تار و ساير وسايل موسيقي  براي دور كردن مردم از قرآن درست كرده
جماعت در نظرش قطعاً حرام بوده گوش دادن به آنها سبب فسق است. پيروي نمودن از 

 ست كه در موردشان طعن وجود دارد.(مسلمين) بهتر از دو نفر ا
باشد چون قب�ً  منظورش از دو نفر ابراهيم بن سعد و عبيداهللا بن الحسن مي :گويم مي

ي تحريم آواز جز دو نفر يكي ابراهيم بن سعد كه الساجي از وي نقل  گفته بود درباره
باشد كه در  بن الحسن العنبري (قاضي بصره) مي كرده اشكالي ندارد و دومي عبيداهللا

 شخصيتش طعن وارد است.
ي شهرها بر كراهت آواز و  علماي همه :كند كه قرطبي در تفسيرش از طبري نقل مي

 يداهللا العنبري اتفاق نظر دارند.پرهيز از آن جز ابراهيم بن سعد و عب
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ري هر دو از پيروان تابعين و ابراهيم بن سعد و عبيداهللا بن الحسن العنب :گويم من مي
ي شنيدن آواز از ايشان نقل شده مربوط به مقدار كم آن و  ثقه هستند. شايد آنچه درباره

گيري از دنيا و توجه به آخرت باشد نه شنيدن آواز حرام چون چنين  ي گوشه درباره
آواز و روايتي از عبداهللا بن جعفر بن ابيطالب هم وجود دارد و حاكي از جواز شنيدن 

باشد كه بهتر است حمل بر مقدار كم آن كه مانع ك�م حقّ  خوان مي خريدن كنيزان آوازه
نشده و انسان را به باطل نياندازد گردد. هر چند ابن عمر و حسن بصري چنين چيزي را 

 اند. ز وي رد كردها
 تر آنست كه از حقّ پيروي شود و شايسته :آنچه نزد عالمان و مؤمنان ثابت است

هاي شاذّ بدون دليل محكم جايز نيست بلكه  مخالفت با جماعت مسلمين و عمل به گفته
بايد چنين آرايي را حمل بر معنايي نزديك كرده و به آن تأويل نمود البته به شرطي كه 

ي  امكان تأويل وجود داشته و افراد هم با تقوا و داراي ايمان قوي باشند. قب�ً هم گفته
ي شرّ را  نقل كرديم كه اگر به رخصت و اشتباه علماء عمل نماييم همه سليمان التيمي را

 در خود جمع خواهيم كرد.
قفّال از ياران مذهب ما (شافعي)  :كند كه قرطبي در تفسيرش از ابوالفرج نقل مي

 خوان و رقّاص پذيرفته نيست. وازهگويد شهادت آ مي
اشد پس پرداخت كرايه هم به ب گويم اگر ثابت شده كه چنين چيزي جايز نمي من مي

اين كارها جايز نيست. ابن عبدالبرّ هم ادعاي اجماع را بر حرام بودن بهاي اين اعمال 
 (آواز و موسيقي و رقص) كرده است.

ي آواز و موسيقي بود و اگر بخواهيم احاديث و  و اين آخرين قسمت گفتار ما درباره
خن به درازا خواهيد كشيد پس همين مقدار آثار دانشمندان را در اينباره تكميل كنيم س
ي آن لزم نيست و هوي پرستان هم با هيچ  براي حقيقت جويان كفايت كرده و ادامه

شوند. از خداوند براي خود و ساير مسلمانان توفيق طلبيده و  گفتار و رفتاري قانع نمي
مصونمان خواهيم رضايتش را شامل حالِ ما كرده و از وسايل خشم و غضب خودش  مي
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بريم. و به ابواتراب و امثال  بدارد و از آلودگيهاي دروني و كردارهاي زشت به خدا پناه مي
كنيم كه تقواي الهي داشته و به سوي او  ي آواز و موسيقي هستند نصيحت مي او كه شيفته

برگردند و توبه نمايند چون بازگشت به خداوند فضيلت بوده و اصرار بر باطل جزو 
و اگر هدف اختصار نبود تمام اشتباهات و اشكالت ابوتراب را بيان  رذايل است

كرديم. خردمندان از آنچه بيان شد به نتيجه خواهند رسيد و تنها از خداوند كمك  مي
كنيم و هيچ تغيير و دگرگوني نيست مگر به قدرت خداوند و او  خواسته و به او توكّل مي

وست و س�م و درود خداوند بر بنده و پيامبرش براي ما كافيست و بهترين پشتيبان ما ا
 محمد و ياران و پيروانش باد.



 
 

 اسالمي سرودهاي به دادن گوش حكم

 چيست؟ اس�مي سرودهاي نوار به دادن گوش حكم: 1 س
سرودها با هم تفاوت دارند پس اگر سرودي از سخنان گناه به دور باشد و در آن  - ج

و دعوت به دفاع و  صروي از (راه) خدا و پيامبرشدعوت به نيكي و يادآوري آن و پي
پشتيباني از كشورهاي اس�مي در برابر مكر دشمنان و آمادگي براي جنگ با آنها و چنين 
چيزهايي بود هيچ اشكالي ندارد. اما اگر در آن دعوت به گناه و مختلط شدن زنان با 

 يدنش مجاز نيست.مردان و خود آرايي آنها و يا هر نوع فساد ديگري باشد شن

  كتاب متن در موجود اشعار معناي 

 از سكوتشان بلكه خداوند ترس از نه اما ساكتند شود ت�وت قرآن كه هنگامي -1
 .است خبري بي و غفلت
 خاطر به سوگند خدا به. كنند مي عرعر خران همچون خواندن آواز هنگام و -2

 .رقصند نمي خداوند رضاي كسب
دادن. آيا عبادت و بندگي خداوند را با همراهي  دف و نَي و آواز و چهچه سر -3

 اي؟ موسيقي ديده
 نمايد چون حاوي دستورات و فرامين خداوند است.  قرآن بر آنان سنگين مي -4

ي به عذاب و تهديد را بشنوند به سرعت برق از آنها  هرگاه آيات آكنده از وعده -5
 .گذرند مي

 بينند.  پرستي و دنياخواهي مي عِ نفسترين عاملِ قط زيرا قرآن را بزرگترين و برّنده -6

دانند و به  شنيدن آواز (و رقصيدن) را هماهنگ با اهداف نفسِ سركش خود مي -7
 شمارند. همين دليل آنرا بسيار عزيز مي
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دهند در  چطور آواز و موسيقي انسان نادان و غافل را از هوي پرستي نجات مي -8
 حاليكه نسبت به عوامل فساد تجاهل شده است.

چه چون شراب بر جسم تأثير ندارد اما عقل را مدهوش كرده و شبيه باده و  اگر -9
 شراب است.

 به سرمستان هنگام نوشيدن شراب و به زنان هنگام ساز و آواز نگاه كن. -10
به پارگي لباسهايش بعد از پارگي دلش (درونش) در اثر سرخوشي و سرمستي  -11

 نگاه كن.
خَمر (شراب و ساز و آواز) به حرام و حال داوري نما كه كداميك از اين دو  -12

 بودن سزاوارترند.
 كنيم.  ي شنيدن آواز هستند تبرئه مي در برابر خداوند خود را از جماعتي كه آلوده -13

ي پرتگاه سقوط هستيد و اين روش  اي قومِ من، شما بر لبه :ها گفتم چه -14
 خودسازي نيست.

 مصيبت است. ي پرتگاهي كه ته آن گردابي هولناك و پر از رنج و لبه -15
نصايح مداوم ما براي ايشان به اين علت است كه نزد پروردگار عذري داشته  -16
 باشيم.
توجهي كردند ما هم (به آنان پشت كرده و) به سوي  اگر به هشدارهاي ما بي -17

 سپاريم. خداوند بازگشته و خود را به او مي
خواهند زندگي خواهيم كرد و آنها بر ....   صپس ما بر سنّت محمد مصطفي -18

 مرد.
 آيا به ياد داري آن شب را كه با هم براي شنيدن و رقصيدن تا صبح جمع بوديم؟ -19
 گشت و بدون باده مست شده بوديم. هاي سرخوشيِ آواز و ترانه بين ما مي پياله -20
شد و شادي و سرورِ آنجا داد و فرياد  جز سرخوشان كسي در آن جمع ديده نمي -21

 بود.
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زد، ساز و موسيقي دعوت به رهايي از همه چيز  هر گاه لذّت طلب بانگ مي -22
 كردند. مي

داري عادت  جز جان چيز ديگري نداريم كه آنرا هم به خاطر لحظات زيبا به شب زنده
 دهيم. مي
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