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تا 
غـنـا و مـوسیـقـی، مالك و حـکـممـوضـوعبـررسـی

دارد و آنهايو دستگاهصدا و موسیقیاز انواعکهو با شناختیو موضوعیجزییصورتو بهتفصیلتا بهاستنوشتار حاضر بر آن
يدهد و همهتوضیحو استداللیگستردهصورترا به، غنا و ترجیعسیقیصدا، موانواع، حکمفقهیدر منابعپژوهیبا ژرفچنینهم

و از مشاجرات، بسیاريي حاضر بخش اندکی از آن است رود کتاب کامل این تحقیق که نوشتهانتظار می. گذاردبحثرا بهموسیقیجوانب
.دانستبحثاینالخطابرا فصلآنتوانبخشد و میرا خاتمهزمینهدر اینمناقشات

موسیقيعلممبادي

:ازاستعبارتاصولاین. استریاضیعلماز اصولقدیمدر حکمتموسیقی

.استمتصلکممراد از مقدار همان. شودمیگفته» هندسه»علماینبه، کهآنو لواحقمقدار، احکامـ شناختالف

.داردعدد نامو دانشاستمنفصلکم، کهآناعداد و خواصاختـ شنب

و » نجوم»کهو زمینسفلیبا اجرامآنيدیگر و رابطهیکبهنسبتکواکبدیگر، روابطیکبهنسبتعلوياجراماختالفـ شناختج
.نوشتار نیستدر اینآنگفتنجايپذیرد کهمیگوناگونیهايخود تقسیمهیأت، علمالبته. داردنام» هیأت«

در آندرستدیگر و چینشیکصدا بهآواز و بستنمعنايشود و بهمیخوانده» تألیف»دانش، کهآنو احوالمؤلفهنسبتد ـ شناخت
.استشدهشناخته» موسیقی»دانشبهکهاستکنار هم

دستبهمعیار و میزاننوعیشناساند کهرا میدر کنار هممختلفهايسیالبچینشکهاستو قافیهعروضهمانند علمموسیقیشدان
و بلندياهیدر کوتمختلفهاي، نتبلند و کوتاهسیالبجايو بهاستگونهنیز همینموسیقی. »فعولفعولنفعولن«بحر : دهد؛ مانندمی

بشناسد وگرنهنیکیرا نیز بهو قافیهباید عروضاستخوانندهکه، کسیالبته. شوددیگر چیدهکنار یکطور مناسبباید بهدارد که
درستتوانز شاعرانابرخیکهتر باشد؛ چنانسختآنشعر از سرودنبسا خواندنخود بخواند و چهخاصتواند شعر را با وزاننمی

، و قافیهعروضبر شناختافزودهادا کند کهدرستیتواند بهمیشعر را کسی) ریتم(موسیقاییآهنگ. خود را ندارندشعرهايخواندن
دانشکهاینخالصه. بچیندممند کنار هو قاعدهرا دلنشینیابد کلماتمیمهارتويکهاستصورترا نیز بشناسد و در اینموسیقی
.دیگر استکنار یککلماتو نشاندنتألیفو آواشناسیشناسی، صوت، صداشناسیشناسیلحنهمانند علمموسیقی

الزماستریاضیعلماز اقسامکهو هندسه، حسابطبیعی، علومو امور عامهعلومـ دانستنايحرفهصورتبههمـ آنموسیقیدانش
وال »صدا مثلکشیدن. همانند اعداد استزدنچهچهه؛ ولیاستدر هندسهصدا همانند خط، کشیدنطور مثالبه. استو ضروري

علمیعنیموسیقیعلمکهیابیممیرو دراز این. نیاز استو منفصلمتصل، کمموسیقیدانستنبرايپس. استمتصلکمکه» لین´الضا
.و صداستصوتآنيهمهموضوعکهآنو ترکیبو صدا و تألیفصوت
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استآنو مسایل، مباديموضوعو شناختمعانیحصولنظريموسیقی. و یا عملیاستیا نظريو عرفانهمانند حکمتموسیقیدانش
هايو دستگاهآالتدارد یا بهانسانییا سببکهاستنظريموسیقیهايدادهکردنو کاربردينمودنعملیاتیهارتمعملیو موسیقی

.باشدمیموسیقی

دارد و باغیچهو کووحشیصداییفرديباشد، چنینناتوانآنکاربردنفرا گیرد اما از بهنیکیرا بهموسیقیدانشکسیاستممکن
.نشاندخواهد میمیهر جا کهرا بهو آناستخود گرفتهصدا را در دستدارد گویا دستمهارتیچنینکهآن

آورد و یا بهمیبانگو دمنفَسابزار یا بهاین. داردمختلفنیز حاالتابزار موسیقی. آالتآورد و یا بهبر میآواز بانگها یا بهدستگاه
. شودمیو با صدا عرضهاز آلتاستفادهنیز بدونو گاهشود و یا با دستمیمنتقلآالتبهدمیا بهموسیقیدستگاهمعنا کهاین؛ بهچنگ
بخواند و پیرو او دستگاهیدر چهد کهسازمیرا متوجهخود، خوانندهموسیقیاییکند، با نوايخواهد شروعارکستر میرو وقتیاز این
.شودمیرا با او همراهآورد و دیگر حاالتنیز درآمد را در میشود و خوانندهدرآمد وارد می، ارکستر بهنمونهبراي. شود

شد و میخواند و ساکتمییکی. کردندمیخوانیبسنجند، ترکیبرا در موسیقیکسیو تواناییخواستند مهارتمیهر گاهدر گذشته
استسختها خیلیدر گوشهپاییهم. رفتباید میهمبود، اینبستبنکهرفتمیجاهاییاو بهگاه. کردمیباید کار او را دنبالدیگري

.مانندباز میخوانید و از ترکیبماننها میدر گوشهاز آنانبرخیدانند؛ و گاهرا استادها میموسیقیهايو راسته

طور دیگر بسیار دارد و همینتفاوتاصفهانبا بیاتترك، بیاتنمونه؛ برايها بسیار مؤثر استو تغییر دستگاهدر ساختهاملهجه
.شیرازشور برايواستزابلدشتستانبرايیابد و دشتیمی، تفاوتخوانندهيبا تغییر لهجهها کهدستگاه

موسیقیها و آالتدستگاه؛ معلمطبیعت

راهدر اینرا کهفراوانی، زحمتحکایتاین. شودمیدادهنسبتفیثاغورثجناببهدارد کهحکایتیموسیقیآالتساختچگونگی
بر تو از اسرار حکمتتا سرّيکنگذريبازار آهنگرانفردا به: گفتآمد و دید شخصیخواببهشبیک«: نمایاندمیاستشدهکشیده

دو آنياز مصادمهرا کهآوازيکهسرّ بود تا اینآنکشفيدر اندیشه. و گذر کردسحر بود، برخواستوقت. بیدار شد. گرددمنکشف
جا از آنآوازي. را جنبانیدآنسر ناخنو بهگرفتدر دهانبرد و موییلذتتمناسباز آن. دادمینسبتیبا همشنید کهثقیلجرم

... .کردبدلابریشمرا بهآنآمد و بعد همبیرون

آندر تجاویفبادچون. بودماندهباقیاز آنايکاسهبود کهافتادهايپوسیدهپشتسنگ، حیوانرفتمیکوهیيدر دامنهروزي
.»رسیدکمالنمود تا بهسعیآنو تدوینو در تکوینبستبر آنايدسته. آمدمیجا بیروناز آنافتاد آوازيمی

باد خوردنسازد و از صدايمی» تار«، و سندانپتکاز صدايکهاستداشتهنظريدقتچهحکیمفیثاغورثدارد کهمیبیانحکایتاین
نیستو چنیناستشدهساختهنظر در طبیعتبا دقتموسیقیها و آالتدستگاه. رودفرو می» بربط»ساختيدر اندیشهپشتسنگبه
.برندا میراز موسیقیاستفادهترینبیشهستند که، آنانامروزهباشند؛ اگرچهکردهرا ایجادهآنو اراذلاوباشکه

، ابزار قصهنیز بنا بر اینآمد، فیثاغورثنایلمنطقیهايگزارهکشفبهمردمو نوشتاريگفتارينظر در روابطارسطو با دقتطور کههمان
پیشرفترو بهزمانو با گذشتاستآمدهدستها بهو لهجهها نیز از طبیعتو گوشهها، مقاماتدستگاه. استآوردهرا فراهمموسیقی
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کهامروز دانستدر دنیايبشريهايدانشترینرا از پیشرفتهموسیقیدانشتوانمیانصافو بهاستگردیدهو پیچیدهو مدرنگذاشته
تواند در میکههاییموسیقیویژهدارد؛ بهآنبهاسالمرا دنیايتوجهترینبرد و کممیرا از آنبهرهتریناستکبار بیش، دنیايمتأسفانه

عباسشاهچه؛ چناناستخود را باز نمودهجاياز آن، اندکینظامیي، در عرصهالبته. در آیدو فرهنگ، سیاست، اخالقاجتماعخدمت
.نمودفتحو آواز غناییموسیقیرا با نوايهندوستان

صداي. داردکهمتفاوتیهايبا جلوهطبیعتدلنشینایجاد گردد یا با ابزار و یا موسیقیصدا با دم؛ خواهو صداستصوتدانشقیموسی
افتو لطسحرينسیمصنوبر، خنکايباد بر درختحزیني، نالهبلبليچهچههيو مستانهدلنشین، نوايشرشر آبو آرامبخشخوش
را و هر یکاستمتفاوتبا دیگريهر درختیو برگشاخهخوردنهمبهموسیقیاي. خود را داردخاصموسیقیايهمهصبحگاهاننسیم

فرا داد و آرامشگوشدرختو برگشاخهصنوبر و صدايباد بر درختحزینجانسوز و آهينالهبهتوانمی. یافتدر دستگاهیتوانمی
درآورد و مهلکیسمچونو صدا را همموسیقیاستکبار، آالتدنیايچونهمتوانمیکهگونههمان. شدموجبآنرا با اندوهناکیاعصاب

.استعمار و استحمار گرفتبشر امروز رساند و او را بهروانحلقومبهحیلو با لطایفآرامیرا بهآن

، صدا و لحنصوت

و عارضتفاوتو لحنصوتتفاوت. گزاردتفاوتصوتو نشاطو حزندر صوتو آهنگلحنباید میانغنا و موسیقیموضوعدر شناخت
. استموسیقییا آلتنَفَستألیفیو هوا و جنبشموجو صدا خود کمیتو صوتو صداستصوتبرايو کیفوصفلحن. استمعروض

مترتببر همهمهآالتیا صدايانسانصوت، چهحال. شودو صدا میو بر صوتبر لحنعارضکهاستلحن، وصفبانشاطیا صدايحزن
دارد و خصوصیتصوتکهاستاکتسابییا طبیعیامر موزونآنشود و لحنمیخارجو ریهصوتیاز امواجصدا در حقیقتشود و اینمی

بر و هجرانو صفا و عشقاز شوقکهاستدلنیز وصفو نشاطکند و حزنظاهر میخوانندهرا از دلیا نشاطحزنکهاستخواننده
.شودمیو صدا عارضبر صوتشود و لحنمیحملبر لحنخارجخیزد؛ اما در مقاممی

ندارد و دخالتیدر آنو زباناستايویژه، صوتقرآنصوتیادآور شد کهکریمقرآنزباندر بحثنگارنده. استانسانيویژهتصو
رو در بحثایننیستند و از بیگانهزباننیز از اینحیواناتو حتیاستفطرت، زبانقرآنزبان. باشدعربیآنصوتکهنیستچنین

قرآنتواند بفهمد کهباشد میآگاهو صدا شناسیاز صوتکهو کسینیستعربیزباندانستن، نیاز بهقرآنفهمشد برايتفسیر گفته
در شدهانجامکارهايو متأسفانهتفسیر کردیا عربیفارسیبهتوانرا میکریم، قرآنبله. را نیز نداندگوید؛ هرچند عربیمیچهکریم
استنشدهارایهاز آنتحلیلیکهذکر مبتدا و خبر و چند روایتدر تفسیرها بهکهتفسیر و افسوسو نهاستترجمهکریمبا قرآنرابطه

.شودمیبسنده

سخنبا همآنيوسیلهبهدهد کهمیرا تشکیلالفبا کلماتیحروفثلنشیند و ممیها کنار همنتاین. استهایینتو صدا دارايصوت
.خواندمیدستگاهیچهبهحیوانباید بداند آنرا بفهمد، نخستحیواناتخواهد زبانمیکه، کسیحال. گوییممی

؛ را دانستآنعلیه السالم زبانسلیمانهمانند حضرتتواند، میشوکشفآنو اگر دستگاهاسترا فرا گرفتهو صدا سراسر عالمصوت
را آورد و آندسترا بهتواند آنمیباالییو همتاستممکنخود را دارد؛ اما امريخاصو مشقتکار بسیار دشوار استاینولی

. کندرا اختراعیا سوسکیزرگري، زباننمونهاز خود بیاورد و برايهاییمضراباضطرار مجبور شود تکدر حالتانسان. مند سازدنظام
این. گویندمیها چهآننشوند کهمتوجهساواكگفتند تا مأمورانمی» سیوار«دیوار را آنان. داشتندزبانیچنینطاغوتدر زمانزندانیان
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شوند؛ اما زبانآگاهآنانسريکردند تا از مطالبمیرا ضبطایرانیاسرايصدايگاهآنان. بودافتادهنیز اتفاقعراقهايامر در زندان
!گویندمیچهدانستند ایناننمیشد و آنانامر میاز اینمانعآنانقرادادي

قرآنخداوند چگونهآید کهمیدستامر بهاینبا بررسی. ندو صدا را بدانصوتانواعهايها و دستگاهسبکاستالزمدینیبر عالمان
مباحثایناصلیجایگاهکهدینیعلومهايدر حوزهکاشاي. استرا فرا گرفتهآنچگونهو جبرییلساختنازلرا بر جبرییلکریم
، روندهحالتشود، بهپیدا کند و آثار باستانیراکد و مردابیحالتکهاینجايبهشد و علمنمیدادهاقناعیها پاسخپرسشاین، بهاست
.آمدو پویا درمیزنده

قسماینکهاستلحنوصفو حزنشود و نشاطمیعارضبر صوتکهاستآهنگیو لحناستآالتو صدا برايانسانيویژهصوت
یا حزنآنکند حکایتمیتراوشکهو صدایییا شاد استمحزونکهاستانساندلحالتهمینآنيچهرهیک. استخود بر دو چهره

شود؛ پسمیخواندهو نتآهنگبهموسیقیشود و در آلتمیگفتهیا دستگاهردیفصورتاینبه. دهدمیرا صورتو صوتاستشادي
.گرددمییا حزننشاطشود و سببظاهر میبا صوتکهاستلحن، شکلو ردیفو دستگاهتن

و لحنشکل... و، بیات، افشاري، چارگاهگاه، سهدارد؛ مثالً دوگاهنام» ردیفدستگاه«آورد، بار میرا بهو نشاطو حزنلحنکهشکلی
شود و میدهد محزونمیرا از دستچیز محبوبیکهکسی. است، طبیعت دلو حزننشاطدارد چوننام« دستگاه«و و صداستصوت

.شودمیگفتهو ردیفکند، دستگاهمیرا مجسمحزنکهشکلیبه، بلکهنیستدستگاهحزناین

کشفوجود دارد، از طبیعتو مللدر اقوامکهآوازيهايها و ردیفدستگاه. تاسو ریتم، قافیهعروضدارد و دارايو صدا سیستمشکل
و بهاستشدهگذاردهطبیعتآنبرايکهاستهاییها نامها و ردیفو دستگاهاستو موجوداتانسانو صدا طبیعتصوت. استشده

.باشدها میطبیعتآنشکل

استفادهاند و ما امروز از آننمودهملحقتاریخو بهو سند زدهکردهبسیار کشفرا با زحمتآنهايگوشهايها عدهگاهدستبعد از کشف
ایجاد کند با دستگاهو هماهنگموزونکاملصورتو صدا را بهباید صوتو نوازندهخواننده. شناسیممیو چارگاهگاهسهو با نامکنیممی

، از آنصورتدر غیر اینبگیرد کهرا پیخواند باید تا آخر هماناگر در ماهور مینمونهنکند و برايو پیشیا پسرا باال و پایینو آن
آورد و مراد از لحندر میخارجنبود، سر از لحنمیزاندستگاهیاگر خواندن. آیدگرفتار می» خارجلحن»شود و بهمیخارجدستگاه

با آهنگمعنايبهلحنالبته. باشدمیلحاظهمینبهاستآمدهخطا و اشتباهمعنايبهدر لغتکهلحن. استخواندنو اشتباه، غلطخارج
ماهور اگر کسیصورتاینبهبا توجه. نموددنباللغاتشناسیرا در مادهباید آندارد کهتفاوتبا همخوانیغلطمعنايبهلحن
.شودمیغلطکردنو پیشپسبا ماهور بخواند و با کمیهماهنگطور کاملخواند، باید تا آخر بهمی

و معنويلهويصوت

. داردنام» لهويصوت»دومو قسممعنوي، صوتاولقسم. مجازيو تخیلیحقیقیتخیلی: استو صدا بر دو قسمصوتاستشدهگفته
.داردهمراهرا بهو معنویتو استعالستمعنا، ارتفاعدارايمعنويصوت
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، ، سستیجز افولمجازيتخیلیدارد و صوترا در پیو قرب، صفا، معنویتالهاممعنويتخیلیصوت: گویندمیاز نویسندگانبرخی
.شودنمیرا سببو لهو چیزي، گناهخوتر

در کتابتقسیم، اینالبته. اندرا آوردهتقسیمیچنیناحکامبهدادنسامانبرايبزرگانیو چنیننیستعلمیسخناینباید گفت
.استشدهشفا نقلارسطو و در کتابهايو نیز کتابافالطونجمهوري

نیعقالصوت

کهاستدر حالیرود اینفراتر نمیباشد و از آننمیتخیلیجز امريدانشمنداندر نظر اینصوترساند کهمیدر پیشیاد شدهتقسیم
کهکسیهبل. نیستتنها نفسآنغایتشود؛ ولیظاهر میاز نفسو تخیلاستو صدا نفسصوتموضوعکهاستدرستباید گفت

و حظوظنفسآنو متوسطابتداییغایت؛ بلکهنیستاو نفسصدايخواند، غایتمیو حلقوم، ریهو از ششاستخواندنمشغول
و قرآندعا، مناجاتر مقامدالهیحد را دارد و انبیا و اولیايباالتر از اینو صدا برديشود و صوتنمیتمامنفسکار به؛ ولیاستنفسانی

نداشتند تا آنکنند و یا شاگرديرا بیانآنکهاسترا ندادهاجازهاینآنانبهو مکانزماناعتقاد نگارندهاند و بهجو بودهمعنا را پیاین
.دهندرا آموزش

نیز از و کسیموقعیتیفرصتو نهزمانیفرصتنه. را آشکار سازندالهیفمعاررا نداشتند کهآنفراغتدینو بزرگانالهیاولیاي
.بال مبتال بودندهمینبههمآنانکه، جز اندکیگرفتنمیدرسبزرگانمحضر این

با کند؛ ولیمیدعوتآسمانوزمینشناخترا بهدهد و همگانسر می» سلونی»علیه السالم بر منبر ندايامیر مؤمنانحضرت
حضرترا بر آنعرصهچنان، حکومتیافتشاگردانیزمانیعلیه السالم کهصادقامام. شودمیمواجهتمسخرآمیز و کودکانههايپرسش

مهدیهيو صحیفهفاطمیهي، صحیفهویهعلي، صحیفهسجادیهيصحیفه. کنندرا بیانمعارفترینمجبور بودند کمایشاننمود کهتنگ
توانند اینمیهستند کهکمیيشود و تنها عدهمیحقایقآنکشفتر کسیکمبرايکهاستخاصو قواعد علمیسرشار از اصولهمه

.را دریابندمعارف

، فقیهانکهروزي. شودها بیانناگفته) الشریففرجهتعالیهاللّعجل(حجت؛ حضرتبشریتبخشنجاتتا در زمانما منتظریم
فراتر چیزيبهاند و فکر بشريکردهاند بیاندانستهمیمرا کههرچههمهروزگار و رقاصانبدانو حتیو هر دانشمندي، عارفانفلسفیان

فرجهتعالیاهللاعجل(زمانامامکهآنگاه. اندو ندیدهنشنیدهگاههیچدهد کهمیآموزشآنانرا بهچیزهاییدهد؛ اما حضرتقد نمیاز آن
بر بندگانو مانند آنسبع، سماوات، قلم، عرشلوحکهاستزماندر آن. رازهاستکشفکار و هنگامبیاورند ابتدايتشریف) الشریف

.یابدمینجاتعلمیهايموجود در حوزهگراییز مفهوماشود و علممینمایان

در سجاد علیه السالم کهامام. گرددهویدا میسجادیهيصحیفههايها و دستگاهشود و غزلمیها بیاندستگاهکهاستزماندر آن
ولیهیچکهنمودندرا مشاهده9پیامبر اکرمخاندانو اسارتالهیاولیايچندینگداز مانند قتلبسیار جانجانسوز کربال وقایعیيواقعه
هايو روشخاصهايها، ریتم، دستگاهداشتنگاهمدترا در اینایشانچه، آنمشکلهمهبا وجود اینبود؛ ولیخود ندیدهرا بهآنالهی

ویژههاییاز دستگاهعارفانمناجاتعلیه السالم درحضرت. بردندکار میبهحقبا حضرتدر مناجاتسجادیهيدر صحیفهبود کهباالیی
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توانستنمیوجههیچو صفا نبود بهعشقبودند، در عالمزندهواقعهبعد از اینکهسالیچهلدر مدتحضرتاگر آن! کنندمیاستفاده
.استنمودار شدهسجادیهيدر صحیفهکهاستعشقيصحیفهآنمعلولها همهتحملاین. کندرا تحملو رنجغربتهمهآن

را خوراكوجود دارد و انبیا و اولیا آنحقایقیاما چنین. استکردهمیها را زمزمهمناجاتاینسجاد علیه السالم چگونهامامدانیمما نمی
.و صداستصوتآنيمادهکهايتغذیه. استبودهايتغذیهچنینداشتنبرايآنانخوراکیدانستند و کممیروح

در زمان. کنندسیر میو جسمخود را با مادهها فقطو انسانباز استآنانيمعدهو فقطشدهها بستهمشاعر انسان، امروزهمتأسفانه
. یابدمیکاهشماديخوراكشود و مقدار مصرفمیقسمبر سههاخوراك) الشریففرجهتعالیاللّهعجل(زمان؛ امامحجتحضرت
کهاستمانند سرمیايشامهغذاي. برندمینیز لذتشود و از آنمیحاصلبا بوباییکهايشامهو یا مادياستمعدويیا ماديخوراك

خود فشار يمعدهکردند تا بهمیاز عطر استفاده: معصومیا امامان9یامبر اکرمپ. استبیناییشود و یا ماديمیبیمار ترزیقبدنبه
.آورنددستخود را بهاز انرژيبخشیبویایینیاورند و از راه

بر برکندنالسالم و قدرتعلیه امیر مؤمنانحضرتتوانایی. کنندها خود را سیر میمناجاتشنیدناز راههستند کهکسانیسوميدسته
رحمانیقوتيوسیلهرا بهآنبلکهبر نکندمجسمانیدر خیبر را با قوت«: فرمایدمیحضرت. گیردمیانرژيخوراکینوعدرِ خیبر از این

.شودمیحاصلو استماعاستشماماز طریقرحمانیقوت. »کار را کردماین

داوود علیه علیه السالم و حضرتمجتبیحسنامامدر صوتکهمعناییهمان. باشدمعنويو حقیقیتواند عقالنیصدا میکهاینخالصه
.السالم وجود دارد

معنويیو عقالناستحقیقیصدا امري؛ چرا کهنیستدانند درستمیمجازيو تخیلمعنويصدا را منحصر در تخیلکهکسانیسخن
ظهور آندیوسیرتانکهافسوسآورد، ولیمیو قربصدا وصولاند؛ زیرا اینمعنا بودهاینالهامدر پیالهیباشد و اولیا و انبیايمی

.ساختندمحروممعنويحقایقرا از آنبشریتخود و همشدند و همرا مانعبزرگان

از رازهايامور و بسیارياینرا نیافتند کهآنفرصتالهیاولیاي: باید گفتبلکه! استندادهاهمیتموسیقیبهاسالمگفتتواننمی
، صدا و در هر حال. و مجردیا فرامادياستماديصوتیآیا وحی. استاز اسرار هستیربوبیو صدايوحیصداي. سازندرا نمایانهستی
از پیامبرانکهصوتی. بیاموزد: الهیرا از انبیايآناستو نتوانستهنرسیدهآنکنههنوز بشر بهکهاستشگرفو حقیقتیواقعیتصوت

.ورزیدندخدا عشقدادند و بهرا صیقلزنگار دلبردند و با آنبهرهآن

از صوتيدر زمینهکتاباین. نمایدمیزدهرا بهتانسانکهايبرد؛ بهرهمیبهرهاز صوتسجادیهيسجاد علیه السالم در صحیفهامام
علیه علیحضرتکهو دیگر اینسجاد را نداشتاماميسالهچهلعلیه السالم فرصتامیر مؤمنان؛ زیرا حضرتبرتر استالبالغهنهج

به. استشدهآوريجمعالبلغهنهجشریفو در کتابرا بازگو نمودهاستخود داشتهزمانبا افراد نادانکهبسیاريالسالم مشکالت
يارایهيسجاد علیه السالم نیز ارایهاماماند، موفقیتبودهموفقفقهيدر ارایه8صادقباقر و امامامامطور کههمان: گفتتوانمیجرأت

.استبودهشریفکتاباین
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صداغنا؛ وصف

از مخارجکهشود هر صداییمیگفتهدر ادبیات. شودمیو بد تقسیمخوببهجنسیلحاظو صدا و آواز بهصدا و آواز استغنا وصف
از آنکلمهکهاستو صدا در برابر لفظصوت. است» صوت«نباشد حروفاز مخارجبرخاستهکهدارد و هر صدایینام» لفظ«بر آید حروف

چهو آنگردد، کالمفمدرآید و معتمد بر مخرجاز دهانچهگویند آنمیعربدر ادبیات. و یا مهملاستیا مستعملآید و کلمهپدید می
.استنشود صوتفممعتمد بر مخرج

.شودمشخصآموزشینظرگاهاینیا نادرستیتا درستیرسیمبر میتجربیانشرا در دصوتما روند پیدایش

موجود در حنجرههاي، ماهیچهنماید و در نتیجهتارها برخورد میاینکند و بهمیحرکتهوا از شش. وجود دارددر حنجرهصوتیتارهاي
و خُللتارها و نیز بهاینشود و بهمیخارجدریاستسهمگینامواجهمچونکههوا از ششیوقت. یابدمییا لرزهارتعاشصوتیو تارهاي

سازها ویژهو بهموسیقیآالتساختموجبانسانیصوتیدستگاهدر چگونگیدقت. شودمیتشکیلکند، صوتبرخورد میبینیفُرج
سر خوشیآید و آهنگنوا میبهو فلوتنیخیزد و همچونبرمیاز آنموسیقیشود، صدايدمیدهياپیازچهاگر در برگ. استشده

ايو هر پدیدهاستها نیز قرار داده، در دیگر پدیدهو حیواناتبر انسانرا افزودهخداوند آنکهاستالهیو صدا موهبتیصوت. دهدمی
هیچ. خواندحمد استيدر سورهکهبا دستگاهیتوانها را میترانهبهترین. استبا آنمتناسبو دستگاهیاستخوشرا صدایی

و هر صوت. داردو نت، موسیقینیز دستگاهزدنقدمهنگامها بهگامصدايحتی. نیستو نتدستگاهایجاد صدا کند بدونکهحرکتی
فالسفه. شودنمیآهنگبدونصوتیشود و یا با ابزار ایجاد گردد و هیچبا صدا خواندهدارد؛ خواهدستگاهیکتلنگر و اثريو هر صدایی
را آندادند و مسیر کشفآنحرمتفتوا بهتر فقیهانبیشکردند؛ ولیرا کشفموسیقیهايها و نتها، دستگاهاز صداها، صوتبخشی

را ملتیتوانمیآنآوردندستو با بهاستنشدههنوز کشفوجود دارد کهعالمدر اینبسیاريو ملکوتیموزونصداهاي. ستندب
وجود در مهايما باید دستگاه. داردآدمیو جسم، روانبر روحآثاريو چهصدا چیستدانیمو نمیایمما از صدا بیگانه. مسحور نمود

، ماهور، افشار، ابوعطا و ، چارگاهگاهسهاز جملهشدهکشفکههر دستگاهی. کنیمثبتمسلمیننامرا بهو آنکنیمرا استخراجطبیعت
بستبنندارند، بهآنموضوعازشناختیکهرا با فتواییآنفقیهانولیاستآمدهدستها نفر بهدهزحماتو بهصورتهمینحجاز به

.رسانیدند

کالمو نهصوتغنا وصف

باشد، در حالیرا داشتهقواعد عروضداند کهمی، شعر را کالمیعرفکهذکر استشایانمطلبایندر توضیح. صداستغنا وصفگفتیم
و نهاستآنيمادهکالمبودن، معیار شعريدر منطق. داندنمیموزونرا الفاظرا در دستور کار دارد، شعر و تأملدقتکهمنطقکه

، هر دو با همندارد اما در نتیجهارتباطیدیگريدو بهو اینمادهو نهاستکالمو صورت، هیأتو قافیهقواعد عروض، و موضوعهیأت
.شودمیلحاظ

و عواطفاحساساتترینگر عمیقبیانکهاستهاییاز واژهاستفادهباشد؛ بلکهو قافیهعروضداراينیستالزمدر منطقشعريکالم
حرمتاثباتبرايو روایاتاز آیاتبرخیبهامر در استناد فقیهاناینلحاظ. کالمو نهاستصوتنیز غنا وصفبحثدر محل. باشد
اگر غنا . نموداشاره» إذا مرّوا باللغو مرّوا کراماً«، و » الزورقول«، » لهو الحدیث«: بهتوانمیآیاتاینياز جمله. کارآمد استیقیموس
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. استبیگانهاز بحثیاد شده، دالیلاستکالمغنا هیأتموضوعکهصورتو در غیر ایناستاستناد درستباشد، اینکالميمادهوصف
.خود خواهد آمدامر در جاياینچگونگی

در از اختالفاختالفو ایناستلهو و مد شناساندهرا از جنسآنروایاتو در بعضیاستشدهدانستهکالميغنا از مقولهروایاتدر این
همیشهو کالمصوت: گوییماند؛ اما ما میگرفتهصوتيرا از مقولهدیگر آنايو عدهکالميغنا را از مقولهبرخی. استشدهناشیروایات

صوترا از جنسآنداند و گاهمیغنا را کالمگاهاگر روایات. باشدصامتآنکالم؛ اگرچهنیستکالمبدونصوتیو هیچاستمالزم
تبعضو صدا از کالمصوتگاههیچ؛ وگرنهاستدرستروایاتو هر دو دستهداشتهگوناگونیهاينظرگاهکهوسترکند، از اینمیمعرفی

» المطربالترجیعمعمد الصوت»را بهآنتوانو نمیسازگار نیستغنا و موسیقیبا واقعیتفقیهانتعریقکهروستپذیرد و از ایننمی
.قرار گیردتواند مستند آننمیروایاتیو چنیننستدا

با مداحخوانآوازهتفاوت

، گاهاستمتفاوتآوازخوانانبا آوازخوانیخوانانو روضهمداحانمداحیکهاستاینسخناینو از لوازمکالمو نهصداستغنا وصف
او زیرا شعر براي. خواندتکرار میرا بهرباعییا یکغزلاز یکتواند بیشنمیخوانآوازهاند؛ ولیخوشعر میبیتاز پنجاهبیشمداحی

کنند و را اجرا می، دستگاهیکالمبدوندر موسیقیگاه. کنداجرا میکهاستدستگاهیهماناو اصلغذا را دارد و براينمکحکم
گیرد و باال میشود، ریتمدرآمد وارد میاو به. نوازدمیکالمبدونموسیقیبا آکاردیوننوازندهگاه. دهدمیامارکستر کار خود را انج

باشد، کالمتواند وصفنمیرو غنا و موسیقیباشد و از اینداشتهخوانندگیکسیکهآنگردد بدونریز باز میيراجعهعشاقرود، بهمی
کنند بهمیعنوانموسیقیمطلقحرمتاثباتبرايفقیهانکهاز معیارهاییبسیاريکهاستاساسو بر اینو صداستصوتوصفکبل

.استبحثاز موضوعو خروجرفتنبیراهه

. ها بکشداز دستگاهخود را در یکینماید و صدايخوانیدستگاهکند؛ یعنیخوانیتنها آوازهکسیکهاستموردياز افراد غنا و موسیقی
جئناك«. کلماتو نهو صداستصوتهاستملتيهمهفهمو همهمشتركکند و زبانمیگذاريسرمایهدنیا بر آنغنا کهموضوع
ندارد و ارتباطیمستعملکلماتو بهاستدستگاهدارايکهاستاییصددامدامداالمدامداماما داالماستکالم» هیوكهیوكجئناك
.شودمیواقعغنا و موسیقیموضوع

غناتعریف

» غنا«دهد خود ظهور میو علمیطبیعیامکاناتتمامیکار بردنرا با بهآنخوانندهصدا کهخوشآهنگ. آواز استشد غنا وصفگفته
.شودنمیناخوشایند را شاملو آوازهاياستخوشآواز غنایی. شودمیدهخوان

انگیز بودنصدا و طربکشیدنآنان. »المطربالترجیععلیالمشتملمد الصوت«: اندغنا گفتهدر تعریففقیهانخواهد آمد کهتفصیلبه
؛ چرا کهمانعو نهاستجامعنهتعریفاینکهاستشد، روشنگفتهصوتپیدایشچگونگیدرکهبا توضیحی. دانندمیرا آواز غناییآن

خود تواند در خواندننمیکهایجاد گردد و خوانندهاطرابیترینکمبا نداشتنچنینو همترجیعو نیز بدونمد صوتتواند بدونغنا می
و شديمديصورتو بهآنیا بدونبا ترجیعو همراهیا ناخوشگیرد و آواز خوشکار میخود را بهتوانمنديماز استکبار باشد تماخالی

غناییدهد، آوايقرار میبخشد و او را برتر از دیگرانمیرا برجستگیظهور آنکهو مالزماتیخصوصیاتبا تمامو همراهو زیر و بم
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خود ارجاعجايرا بهآنو بازخوانینظریهاینباشد و واکاويشدهنکتهاینبهاياشارهجا تنها خواستیمدر این. آفریندرا میخویش
.دهیممی

غنا و موسیقیيرابطه

ابزار ، شاملبر آنافزودهموسیقی؛ ولیستو صداصوتغنا وصف. از غناستاعمموسیقیباشد، بلکهموسیقیغنا همانکهنیستچنین
با تار پذیرد و هممیشکلبا تار خیشومی، غنا همنمونهنمود و برايمنتقلموسیقیبهتوانغنا را می. گرددنیز میموسیقیو آالت

.استو مقولهدر مجرا، موضوعآناما تفاوتصداستهر سهکهاستتحققتار نیز قابلو نیز با سهحلقومی

موسیقیغنا با آالتتفاوت

مراد از غنا کهاینداد و و آنتوجهبسیار مهماينکتهغنا باید بهموضوعدر شناختپرهیز از اشتباه، برايپیشمطلبخاطرنشانیدر پی
.شودنمیو ویالون، فلوتنی: نند؛ ماابزار صدا و موسیقیو غنا شاملاستتنها صوت

در ها همهخواننده. داردرا الزمو همانند آنموسیقیاز دانشبردنو بهرهتوانمنديآنو خوشایند بودنو صدا است، صوت»غنا»يماده
چنانآنان. ایمکار کشیدهاجرايخود را برايزحمتنهایتو ما بخوانیمما نیستدر توانبهتر از ایندارند کهادعاییآواز چنینخواندن

از ، برخینمونهبراي. شودباد منفجر میاز شدتآناناندامتمامیها بلکهتنها ششگویا نهبرند کهمیششداخلگیرند و هوا را بهمیدم
خود فشار عروقتمامگذارند و بهمیخود را کنار گوشهايگیرند و دستکار میود را بهختوان، تمامکریمقرآنقرائتهنگامبهقاریان

سرخآنانيشود و چهرهمیمتورمگردنشانهايآید و رگبیرونخواهد از حدقهگویا میشود کهباز میچنانآورند و چشمانشانمی
فشار اعصابو بهاست، خطرناكبر اینگیرد و افزودهمیاز آنانبسیاريکار انرژيدهند، اینمیبیرونخود را با شدتشود و صدايمی

شود؛ میزودرسمرگباعثو مانند پر حرفیبرابر استگفتنسخنچند ساعتبرايالزمبا انرژيانرژيچنینيهزینه. آوردمیبسیاري
گیرد، کار برايکار میرا بهغیر از زباندیگرياندامکهرود اما کسیباال میو اعصاب، عروق، شش، معدهرودهطکاك، اصزیرا با پر حرفی

.شودمیاندامآنعمر و سالمتیطولو موجباستورزشنوعیاندام

مانند موسیقی، بر آالتاست» المطربالترجیعمعمد الصوت»غنا کهاز فقیهاني، شناسهاستصوتوصف» غنا»کهاینبهبا توجه
و چکاوك، نتها، ریتماز آهنگ؛ زیرا در موسیقیو صداستاز صوتدارد و اعمبا غنا تفاوتموسیقی. نیست، ساز و تنبکآکاردیون

است، موسیقیتار و دیگر آالتیا سهبا ویالونموسیقیاجراي. شودمیها بحثهدستگاصدا و انواعو زیر و بمو صدا و ریز و درشتصوت
.و صداستصوت، غنايگاهسه، یا اجرايغنا، اما مجاز خوانیو نه

از این. شودو صدا جاريوتدر صآالتشود یا بدونآوردهبا آالتیا دستگاهآهنگاین؛ خواهاستشناسیآهنگ، علمموسیقیدانش
و لحن، ریتمتواند آهنگمی؛ اگرچهو صداستغنا صوتموضوع. آوردحکمهر دو یکو برايدانستو غنا را یکیرو نباید موسیقی

.خوانیمنیز میهنگرا آآنکه، ویالون، مزمار، فلوتاز تار، تنبور، نی؛ اعماستآلتی، صوتموسیقی. باشدداشته

و خصوصیاتبا لوازمآنآزاد ساختنشود کهمیگفتهخوشصداییبهشود، بلکهنمیگفتهو صداییهر صوتگردد غنا بهمیخاطرنشان
.باشدبسیار مشکلزیبا از حنجرهصدايآوردنشود بیرونمیامر سببو ایناستهمراهموسیقیایی
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زحمتدرسچند ساعتشود از گفتنجهر خواندهباید بهو عشا کهمغربنماز جماعتیکخواندنگاه. استبسیار مشکلاندنخو
آنيدهاز عهگاهادا کند، گرچهو درستینیکیرا بهبرد تا بتواند کلماتکار میخود را بهو تالشسعیيهمهخواننده. بردمیتريبیش

یابد کهمیراهیويمعنا کهاین؛ بهاستتقطیعسرقتآناز اقسامکشاند کهمیدر قرائتسرقترا بهامر قارياینآید و گاهبرنمی
.نشودآنمتوجهبخواند، اما کسیرا با دو نفسايکلمه

عروضو بحرهايموسیقی

موسیقیهايو دستگاهشعريبحرهاي. استآناز مسایلها و اعداد برخیها، آهنگنتکهاستریاضیدانشهاي، از شاخهموسیقیفن
کهاستایندارد، مهمايعمدهنقشو تنافر آندر تناسبو مکان، زمان، محیط، شنوندهخواننده، طبعمیاندارد و در ایننوعیتناسب
کهها و اینیا گوشهمقاماتدرست، در اجراياستها مهمدستگاهو صدا شناختدر صوتطور کهشود و همانشعر شناختهوضیبحر عر

.باشدمیپراهمیتاستمناسبشعر یا دستگاهبا کدامهر بحري

هاگوشه

ها در تعداد گوشه. نیستدستگاهبدونايگوشهو هیچاستدستگاهها برايگوشه. استمتمایز از آنو امريدستگاهفرعگوشه
.داردتريبیشهايگوشهو بعضیکمهايها گوشهدستگاهبعضی. استها متفاوتدستگاه

و بانگدانگ

را موسیقیکهو دستگاهیچند دانگويبداند صداياستالزمبر خوانندهدارد؛ چرا کهبسیاريو آواز اهمیتدر موسیقیو بانگدانگ
.را بهتر داردیککداماجرايو تواناستمناسبمقامیبا چهآنبانگبهنسبتويصدايدارد و دانگکند چند بانگاجرا میبا آن

ها نیز متفاوتمقام. دیگر ریز و باال استو بعضیصداها بمبرخیکهطوري؛ بهاستو پیچیدهدو امر بسیار گستردهاز اینهر یکشناخت
عراقتر از بانگبیشگاهپنجو بانگاصفهاناز بانگبسیار بیشعراقدارد و بانگکمیبانگیا همایوناصفهان، دستگاهنمونه؛ براياست
.نمودرا باید مالحظههر یکتناسبدارد کهممتازيبانگدیگر مقاماتبهر نسبتدیگهاياز دستگاهطور هر یکو همیناست

خارجو لحنو دستگاهسبکتفاوت

خارجدچار لحنو قواعد خوانندگیموازیننکردنبا رعایتگردد و گاهاجرا میايویژهدر سبکدستگاهو گاهآزاد استدستگاهگاه
کشفیو دستگاهاختراعیسبک. خوانندرا در دو سبکدستگاهتواننند یکدو نفر می. استمتمایز از دستگاهامري» سبک«. شودمی

توضیحبراي. گذاردجا میاز خود بهکهاستشخصخصوصیتکنند و سبکمیرا اختراعهاییسبکو اساتید زبدهفنصاحبانگاه. است
عیار و هر کداماستمتفاوتشمالشیراز با گندمگندم. استمتفاوتيدو گونهزد کهو جو مثالگندمبهتوانمیو دستگاهسبکتفاوت

تواند با میياخوانندهدستگاهسبکتربیتهمینبه. استعجینبا رطوبتشمالو گندماستشیراز خشکگندم. داردو خصوصیاتی
توانمیگرفتار نیاید؛ ولی» خارجلحن»را نمود تا بهدستگاهباید رعایتدر لحن. باشددیگر متفاوتايدر خوانندهدستگاههمانسبک
بخواند یا ايشدهشناختهستگاهدر دکهآندارد بدونفراوانمهارتکهايخوانندهگاه. نمودها را مختلف، سبکدستگاهیکديحتی
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تواند باشد میداشتهتواناییو هر کسنیستچند مورد یاد شدهها منحصر بهدستگاه. گرددمیدستگاهشود خود صاحبخارجدچار لحن
با توجه؛ بلکهنیستحصر عقلیو داراياستچند مورد، استقراییها بر ایندستگاهنیز ایجاد کند و شمارش، دستگاهبر سبکخود عالوه

و بهاستشدهگفتهداوديیا صوتحسنصوتوجود دارد و ارزشدر طبیعتبسیاريترنمات؛ چرا کهاستافزایشها قابلمهارتبه
کردند میحملآبظرفکهچرا سقاها در حالیافتدریتوانمیکهاستنکتهاینبهبا توجه. استبدیعصوتکهخاطر استهمین

به؛ بلکهنبودهحضرتآنخوشو صدايصوتسبببهفقطايجاذبهچنین. شدندعلیه السالم میحسنامامصدايو مبهوتمجذوب
. اندرا نشنیدهآنتاکنونو آناناستجدید بودهکاملصورتبهاند کهشنیدهرا میصدایی؛ و رهگذراناستبودهایشانبدیعخاطر صوت

را باید در بحثآناثباتباشد اگرچهمیالهیاولیايها از اختراعاز دستگاهاياند و پارهبوده» بدیعصوت»انبیا و اولیا صاحبيهمه
.گرفتخود پیخاصو مقاموالیت

يو ملکهاستو امر چهارمیموزونصدایی؛ بلکهاستو غلطخارجلحنو نهايشدهکشفدستگاهو نهاستسبکنه» بدیعصوت«
.باشدمیدستگاهصاحباستچنینکهکسی. شناسدرا نمیآندانموسیقیذهن

. ها باشنددستگاهکاشفو مطربان، رقاصانو گناهفسقتنها اهلکهنیستگونهیندارند و اویژههاییدستگاه: ربانیو انبیايالهیاولیاي
جانبهکهاستامر انحرافیو ایناستیافتهمعناییو تحریفافراد انصرافو استهجانانحرافکثرتدلیلبهو طربرقصي، واژهالبته

کهآید؛ در حالیمیذهنبهنفسانیو امراضشود، شهوتمیشنیدهعشقيو تا کلمهاستنیز چنینقعشيقصه. استبشر افتاده
آنانبرايدر اصلکنند؛ ولیمیاستفادهاز آنفسقاهلکهاستهاییدستگاه، ماهور و حجاز از جملهنمونهبراي. نیستچنینعشق
استفادهاز آنیکسانصورتو کافر بهمسلمانماند کهمیو زبانها مانند واژگاندستگاهاین. استنشدهکشفنانآو توسطنبوده

.برندمی

امور مجرداثباتدشواري

بهآنرا برايمالکیآسانیبهنتواو نمیپذیر نیستامکانراحتیبهاز امور مجرد استاز آنبسیاريکهاز آثار موسیقیهر یکاثبات
با چونکهامور ماديطلبد؛ برخالفمیمستقلبسیار و کتابیوقتهر کدامکردندارد و ثابتتجرديآثار حالتاینآورد؛ چرا کهدست

و مطالعهآورد، مستلزممیغیرتیو یا بیاستبخشآرامشموسیقیکهایناثبات. باشدپذیرتر می، اثباتاستتجربهقابلحواس
بدیهی. دانسترا فرادلیلو نباید آنپذیر استاثباتاموريچنین. داردرا الزمو عمل، تجربهو آزمایشگاهاستبسیاريهايپژوهش

و فهمقابلهمهآمدهغنا و موسیقیدر بابدر روایاتچهآن. استتفاوتامريما از اثباتناپذیر با ناتوانیامر اثباتمبانکهاست
از این. خواهد یافتدستآنبهباشد اما بشر پیشرو در آیندهناتوانآنبهاز دستیابیبشر امروزياست؛ هرچند ممکنپذیر استاثبات

.شودمیگفتهسخنروایاتامر در بررسی

، امروزه. استگردیدهباطلاهللیدر شدنموجبسیاستدنیايبهحقاهلرغبتیبیکهاستبودهچنینتاریخطولدرمتأسفانه
دشمنان. انددادهاز امور را از دستو بسیاريشدهسالحخلعو مسلماناناستدشمناندر دستو هر ابزاري، موسیقیاقتصاد، سیاست

با شوند و مردممیسیاستيدار صحنهکشند و میدانمیرا با پا پیشزنند اما آنمیپسبا دستگستردهامور را در تبلیغاتاینندی
.استشدهو فریبو بازيزرنگیمعنايبهکنند و سیاستمیها را فراموشواژهمعانیحقاولیايو کنار رفتنآناندیدن
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و را باید در لیلیشد، آنگرفتهیوسفاز دستعشقوقتی. داشتانتظاريشود، نباید جز اینگرفتهالهیاولیاياز دستسیاستوقتی
يو داوودحسنیتوانستمیکهصوتی. داردسرنوشتنیز همینموسیقی. وجو کردجستو فرهاد و خسرو و شیرینو شیرینمجنون
.دادنجاتآنانرا از چنگالآنراحتیشود بهدیگرنمیاند کهشدهچیرهبر آنچنانافتاد و آنانو اوباشاراذلدستباشد به

یا اختراعفرا کشنشینند و دستگاهیمیطبیعتدر کمینآنان. بسیار عزیز استوجودشانکهشناسیمرا میربانیو عرفايالهیاولیاي
.گیرندکار میرا بهآنفاسد هستند کههايرقاصو اینکنیمنمیها استفادهدستگاهما از اینکهافسوسکنند؛ ولیمی

ارند تا کارشناسدبر خود هموار میو ریاضتدراز زحمتعمريکهاستو عالمانی، فقیهان، متفکرانفیلسوفانماجرايگفتهاینينمونه
دستبهاز افواهزحمتیدیدنرا نیز بدوندارد و آناز دیناندکیاطالعکهرسد؛ اما کسینمیآنانبهچیزيگردند و از مردمواقعی
.زندمیجیبرا بهمردمزند و پولمیايچهچهاستآورده

یا راست، چارگاهگاه، سهدوگاه. استقومیو بعضیها کلیدستگاهبعضی. استشدهشناختهآنو ملتها یا قوماز دستگاهبرخیصاحب
زحمتزماندر طولقومیگاه. استقومی، شور، شور شیراز و شور شیرینترك، بیات، دشتیو اصفهانکلیو ماهور و همایونپنجه

.استرساندهکماليمرحلهرا بهآنردهکرا تکمیلو صوتیکشیده

دلیلبهفقیهاناز چشمکههاییدستگاه. استنمودهخود استخراجرا در جايآننگارندهوجود دارد کههاییدستگاهشیعیدر روایات
بحث. استشدهاستفادهاز آندر روایتکهاند، در حالیتوا دادهفآنحرمتبهو گاهاستدور ماندهبهاز غنا و موسیقینداشتنآگاهی

رو هموارهاند و از اینندادهنشانآنبهخوشاقبالیو حوزویاناستبودهها خالیدر حوزههموارهآنجايکهاستهاییاز بحثموسیقی
چرا کهاستحرامقابلمهبهقاشقضربگویند صدايمیشود کهمیدیدهگاهعلمیههايحوزهدرمتأسفانه. استبودهو تفریطدر افراط

ها از موسیقی، بسیاريدینپیشوایانبهدروغبا نسبتبرخیهمدارد و گاهاشکالاستتیمپو از پوستگویند چونمیدارد و گاهطنین
.دانندمیرا حالل

تخدیر شود و آنانجوانانهايشود ذهنمیسببرویکرديچنین. دهدمیاختصاصموسیقیپخشرا بهبسیاريوقترادیو جوانوزهامر
ارادهعفضبهسیاسیهايیا گروهمعاندانروانیبا تبلیغاتدهند و گاهتشخیصرا از باطلگردند و نتوانند حقخود تضعیفيدر اندیشه

و چايکنار شرابيپستهبهرادیو جوانهاياز موسیقیبعضی. آینددچار میانحرافبهاستموسیقیبهافراطیفرادادنگوشحاصلکه
و تحقیقخالیدازند و نیز جايبپرزمینهخود رد اینمقلدانراهنماییبهباید بسیار هوشمندانهرو عالمانماند و از اینمیکنار تریاك

.پر نمایندمسؤولیتو با احساس، با جدیتو متعصبانهو مزاجانهعامیانهو نهو کارشناسانهعلمیهايپژوهش

شباز نیمهآنان. استبار زیانکند کهمیرا پخشهاییها و برنامهبعد آهنگبهشبنیمههايصدا و سیما در ساعتهاياز شبکهبرخی
این! نمایدمیرا تخریباسالمیو انقالبنظامگویند کهمیسخنانیدهند و گاهمیدیگريو هوايخود حالفکريفضايبهتا سحرگاه

و با مراعاتکامال علمیصورتو بهملکابسیار و هوشیاريبا ذکاوتآنانطلبد کهکند و میمیرا مضاعفعالمانيامور، وظیفهگونه
.گویندسخنقواعد تحقیق
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مقاماتتأثیر گوناگون

، و دشتیشوشتري. آور استشوقحجاز و حسینی. داردظریفو فرحتأثیر لطیف، اصفهاننمونه؛ براياستمتفاوتبا هممقاماتتأثیرات
دارد و و سلحشوريشجاعتو چارگاهزابل. شودمییافتدو دستگاهشاد در اینهاياز گوشهبرخی؛ اگرچهآور استانگیز و حزنغم

.خود را دارد، ویژگیاز مقاماتطور هر یکهمین

بمآورند، صداهايآواز رو میبهخوانند و مردها را بهتر میها ترانهدارند؛ زنتريبیشي، عالقهترانهدیگر بهآواز و برخیافراد بهبعضی
.آواز توانا هستندبهو باالخوانانترانهتر بهبیش

و ، زابلمانند چارگاهبهخشنو اشخاصو اصفهانگاهمانند سهبه، افراد ظریفنمونهدارد؛ برايمختلفیها حساسیتدستگاهافراد بهطبع
.هنددمیتر دلبیشتركبیات

در دستگاهدستگاهرا از یکايکند یا پارهرا تركنبرد و برخیبهرهآنهايپارهي، از همهدستگاهیکردندر پیادهکسیاستممکن
.داردافراد بستگیو موقعیتو مکانزمان، مقتضاي، طبعذوقبهتفنّناینانجامکند کهدیگر استفاده

تواند با میدارد و خوانندهبستگیو سکونحرکتها در آخر بهترنّمو حضیض، اوجو تغییر، انتقالاستخانههمو شعر در نغمهیموسیق
.بیافریندخود اعجاز نماید و در افراد سحر و جادوییصدايو ترکیبتألیف

. نمایدرا کشفاز آنخود فراوانیبا فراستاستدارد و بشر توانستهاساسینقشموسیقیها و علمدستگاه، در پیدایشو اجسامطبیعت
کهگرفتهنامیا دستگاهها مقامیافته، ایندر فارسی. استشدهها شناختهاز آهنگهاییدستهمختلفهايبا زبانو ملتیدر هر قوم
کوچهها را بهو گوشهو خیابانشاهراهرا بهمقامتوانمیدارد کهفراوانیهايگوشهمقاماتاز اینهر یک. آواز استآنکلیچارچوب

.تعبیر نمودبستآزاد و بنهايکوچهپس

ندارد و کاملیها اساسطرحناز اییکهیچکهاستشدهگفتهسخنتر، فراوانیا کماستمقامدوازدهکهفارسیمقاماتيدر شماره
منطقیيو زمینهاستدیگر استحسانیبر مقاممقامیتقدمطور که، هماناست، استقراییبر هر اساسیآنریختنیا چگونگیشماره
تعداد و توانمیآنتاریخیها یا انعکاسدستگاهو یافتشناختدر جهتالبته. استذوقیآنو ترتیبمقاماتيتعداد همهپس. ندارد

.دیگر استتر از دستگاهمعروفدستگاهها یا کدامتر از دیگر دستگاهپیشدستگاهکدام، پیدایشنمونهاعتبار نمود؛ برايتقریبیترتیبی

هادستگاهو ساختار کلیچارچوب

بر گردد یا اضافهمیتمامو عشاقراجعهمانند بیاتیا چهار پارهشود و با دو یا سهمیشروعبا درآمدکلیها در چارچوبیدستگاهيهمه
.پذیردمیپایانمقامگونهگردد و بدیندرآمد باز میبهو ریزيیا ضربیبا گوشهاصلیهايپاره
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)درآمد(صدا ورودي

کار شروعبرايدندهبا ایندارد و حرکتقدرتصورتدر این؛ ولیکند استسنگینيبا دندهاتومبیل، حرکتاستصدا همانند اتومبیل
سبکي، از دندههنگامنیاز دارد و اگر در اینقدرتباشد، بهنیاز داشتهسرعتبهکهاز آنبیشحرکتکهاستو یا در مواردياتومبیل

هر . ریزخواند و گاهباید درشتدارد، گاهصدا نیز ریز و درشت. گرددنمیممکنحرکتپذیرد و هممیآسیبندهداستفاد شود، هم
.باید درآمد را اجرا کرددرشتدرآمد دارد و با صدايموسیقی

دستگاههايو زاویهمراحل

هرچه. را داردمتوسطيدندهحکمشود کهصدا بلند و زیر میبعد از آن. داردنام» درآمد»آنورودي. استچند مرحلهدارايهر دستگاه
، طور مثالبه. استدستگاهسوميمرحلهرسد کهمیریزينهایتخود و بهاوجبهتر گردد و گاهشود، باید ریزتر و نازكصدا بلندتر می

.است» عراق»آن، و اوجتوسطمراجعهبیات«، است» افشاري«درآمد، 

آمیزد و میدیگر در همايرا با گوشهايیا گوشهايرا با گوشهیا دستگاهرا با دستگاهیکند و دستگاهمیخوانیمرکبايخوانندهگاه
شود، وارد دستگاهیايو ترانهیا ضربییا ریزياز گوشهنگردد، بلکهاز درآمد شروعدستگاهیاستممکنگاه. سازدمیمعجونی

.گرددباز میدستگاهیبهرود و سپسمییا ریزيترانهبهاز دستگاهیگاهطور کههمان

کهاین. طلبدخود را می، مقامآنبیانکهاستشدهریختهظریفو با چینشیو ذوقطبعها بر اساسدستگاهیا ساختساختار مقامات
دوگاهتفاوتکهدارد و اینپذیرد ماجراییمیو مویهگیرد و مغلوبخود میبهمخالفگاهپذیرد و یا سهمیرود یا رهابمیعراقبهافشاري

و قواعد ، ذوقیطبعیاصولیشهاها و پارهپایهپذیرشبهها نسبتاز دستگاههر یک. دارد، خود حکایتیچیستبهو چارگاهگاهو سه
ها از پارهرود و در میانکار میبهگوناگونهايدر دستگاهو راجعهعشاقچونهاییها پایهپارهدر میانچنینهم. داردرا همراهریاضی

.برخوردار استخاصیتر و موقعیتبیشعمومیت

گلپا؛ یا در دستگاهسبکبهیا مخالفمعمولیمخالف: خود گیرد؛ مانندبهگوناگونهايسبکاستممکنگاهايیا پارهیا گوشهدستگاه
.بردنامتوانمیگبريو سبکیا شوشتريشهیديعبدالوهابآزاد یا سبکاز سبکشوشتري

و نواآهنگ

مؤثر دستگاهدر نوع، محتوا و شکلبله. استو ترتیل، آهنگاستو جمالتکلماتتر از مهمچهنوا، آنکردنو پیادهدستگاهدر تحقق
دارد؛ را بر شعر مقدمپرهیز نماید و مایهفراوانبشناسد و از شعرخوانیخوبیرا بهآنو کنديو تنديآهنگباید زیر و بمخواننده. است

.داردتريکمنقشدر آنید شعر بخواند و آهنگتر بابیشکهخوانقصیدهبرخالف

www.takbook.com

www.takbook.com



آیت اهللا العظمی محمد رضا نکونام خوانندگی و نوازندگی از براندازي تا برازندگی

صفحه | ٢٠

نامهو ساقیمثنوي

دیگر دستگاهينامهو ساقیبا مثنويهر دستگاهو مثنوينامهدارد و ساقینامهو ساقیخود، مثنويها برايو دستگاهمقاماتيهمه
.استمتفاوتاصفهانو مثنوينامهبا ساقیتركبیاتينامهو ساقی، مثنوينمونهدارد؛ برايتفاوت

، تركماهور، ابوعطا، بیاتطور کهدارد، همانمثنويیکگاهسهمعنا کهاینبهاستمثنويخود دارايهايها در گوشهدستگاهتمام
مثنوي. استتركبیاتنوعیشعريمثنوي. باشدگونهبر یکيمثنوکهنیستخود را دارد و چنینيویژهو حجاز، مثنوياصفهان
.را داردفاعالتوزنگویند کهرا مینتیتا دوازدهیازدههايچینش

.گویندمینیزنامهصوفیآنشود و بهمیو ماهور خوانده، اصفهانتركبیاتتر در دستگاهبیشدارد کهمخصوصیآهنگنامهساقی

ايحکیمانهشعرهايطور کهآید همانکار میبهو مثنويزابلچون؛ هممختلفهايو در دستگاهآور استبسیار هیجانشاهنامهشعرهاي
.استو ابوعطا مناسب، ماهور، همایوننامهساقیبرايدارد که

و معنوييدارد و زمینهو دنیا دور میخود از کثرتخاصرا با شعرهايو آدمیاستسببسیار مناو خلسهشور، خلوتبراينامهساقی
.کندرا در افراد ایجاد میروانیآرامش

بیاتيمثنوویژهنماید؛ بهمیرا در او زندهعرفانیسازد و حاالتمیو فرخندهرا خجستهآدمیکهاستروانیموجیدارايهر مثنوي
.پسند دارددلنرمیکهاصفهانو مثنويحماسیحالتکهترك

برايمتفاوتهايو مکاندر زمانپرسوز و گداز کهو مقاماتخود را دارد و از شاد شاد تا غمناكيویژهها حاالتها و مایهدستگاهتمام
.داردگوناگونیاثرهايافراد مختلف

مقاماتعملیکاربرد 

آموزشدر جهت؛ خواهاستممکنآنو فراگیريدارد، آموزشنظريوسیعهايهرچند زمینهکهاستاز علومیموسیقیآواز و مقامات
.داردگوناگونیانواعکهموسیقیآالتباشد یا در اجرايدر آواز خوانیمقامات

ها را اند و تنها نواها و آهنگبهرهبیموسیقیآالتو اجرايباشند و از شناختآواز میو اجرايستاد شناختتنها ا، گاهفناساتید این
از آالتاستاد صدا و آوازند و بعضینیز گاهاياستادند، اما صدا ندارند، دستهموسیقیدر آالتاجرا ندارند و گاهقدرتشناسند، ولیمی

و فتواستدر فقهبودنمانند اعلمبهفرديشود و جامعیتمیتر یافتکم، استاد جامعفندر این. کنندمیاستفادهو بیشکمرا موسیقی
در فقه، ولیداردجامعیتيداعیهتر کسیکمفندر اینکهتفاوت؛ با اینتا واقعیتاستتر با ادعا همراهندارد و بیشوجود خارجیکه
.ندارداعلمیتيداعیهفناز اهلتر کسیکم
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و ایقاعنقره

بهاز برخورد جسمیکهاستموسیقیاز آالتبر یکییا ایجاد ضربحرفبهتلفظنقره. شودمیساختهو ایقاعو صدا از نقرهصوت
.آیدمیدستبهجسمی

؛ براياستهاییویژگیدارايیابد و هر یکمیتحقق، وتد و فاصله، سببو از آنیا ساکناستیا متحركکهاستحرفدر عروضنقره
.داردرا الزمخاصیهماهنگیدستگاهدر اجرايو موسیقیعروضي، نقرهمثال

دارند، مناسبینیز اجرايباشند و گاهداشتهخوبیصداياستممکنها؛ اگرچهخوانندهکهاستما اینامروز موسیقیاز مشکالتیکی
اند، بهرهنیز بیکلماتها از معنايخوانمرکبدر دنیا، گاهامروزهطور کهندارند؛ همانموسیقیبهفلسفیو دانشعروضیالزمهايآگاهی

يو یا ترجمهزبانکهآنکند؛ بدوناجرا میکند و با هممیرا حفظخارجیهايا دیگر زبانی، عربیفارسیيشعر و ترانهکهآنمثل
معنويارتباطتا با دیگراننیستدر خوانندهو آگاهیشور، عشقگونهکند و هیچمیبازينقشبرنامهاجرايرا بداند، و تنها برايکلمات

.باشدها را داشتهیا سبکمقاماتبهفلسفیو دانش، عروضیزبانیالزمآگاهیخوانندهاستسندیدهپکهیابد؛ در حالی

یا افراد را و مکانزمانهايو ویژگیباشد تا شرایطآگاهاجتماعیو علومشناسیروانهاياز گزارهايپارهبهاستالزمیا نوازندهخواننده
طور کهدارند؛ همانخود را الزممناسبنواهايحیوانات؛ حتی، جوانان، زنانکودکان. باشدداشتهمناسبدریابد و بتواند گزینشبیخوبه

.طلبدخود را میيویژهها تناسبو دیگر خصوصیتو مکانزمان

و درآمدگاهموقعیت

امتیاز متفاوتهايها و پارهبا بانکگاهو پنج، چارگاهگاه، سهاز دو گاههر یک. نداردگاهپنجستتر از راو بیشتر از دو گاهکممقامات
.داردفراواناهتمام، استاد بر آنیابد و در آموزشمی

يزمینهدانگمتفاوتهايمایهتفاوت.یا سومیا درآمد دومدرآمد اول: شودمیدارد و گفتهو سوم، دومنخستيزمینهدرآمد، گاه
گرفتار نیاید؛ چرا کهفرود و کاستیرسد بهمیاوجبهکهبعديهايدر پارهدهد کهپرورشباید درآمد را چنانو خوانندهآواز استشروع

ياز نقطهاستالزمدهد؛ بنابراینمیخود را از دستاجرايگردد و قدرتمیضعیفويصدايبعديهاياگر درآمد را باال بگیرد، در پاره
در شعر ، مانند قافیهدستگاهو پایانباشد؛ زیرا اوجوجود داشتهمناسبمنديو توان، تناسبآنپایانيتا نقطهدرآمد استکهشروع
.باشدداشتهشعر، همخوانیباید با عروضکهاست

خوانندهگردد کهدچار میمشکلکند بهرا دنبالآنشود و اگر بخواهد با سختیصدا دچار میضعفبهدستگاهیدر اجرايخوانندهگاه
.برهاندخود را از مشکلبمیيیا زمزمهايترانهیا انجامايگوشهتواند با ورود بهمیحالتدر این

، ، نحیب، زنگوله، چار ضربنمونهباشد؛ برايمیچند دستگاهبرايو گوشهنیستخاصیدستگاهمخصوصکههستبسیاريهايگوشه
از ايرود و گوشهکار میها بهتر دستگاهیا بیشدر همهو مثنوينامهساقیچون، شهناز، هم، حسینی، رهاب، مویه، کرشمهمجنونلیلی

.شودها اجرا میاز دستگاهها تنها در برخیاز گوشهايها و دستهاز دستگاهها در بسیاريگوشه، بعضیالبته. شودیمشمردهآن

www.takbook.com

www.takbook.com



آیت اهللا العظمی محمد رضا نکونام خوانندگی و نوازندگی از براندازي تا برازندگی

صفحه | ٢٢

ایرانیهايها و ردیف،دستگاهموسیقی

وجود داشته، اساتید ماهريفندر اینباشد و همیشهدر دنیا میموسیقینوعترینو اصیلتریناز قدیمیایرانیهايو ردیفموسیقی
ما . اندیادگار گذاشتهرا بههاییباشند و از خود نوآوريهنر میاینو صاحبانفناینو پیشتازانبزرگانخود در ردیفهر یککهاست

از و آواز و برخورداريدر صوتاز مهارتذشتهگایشان. ایمبسیار داشتههاياستفادهموسیقیاز بزرگاندر محضر یکیفراوانیسالیان
.شادبود؛ روحشايشایستهما مربیو برايوارستهکاملصورتو بهو برخورد انسانیاخالقبهترین، صاحبخوشصداي

مناطقو برايقومیو گاهاستها کلیاینکهو افشاري، ماهور، همایون، دوگاه، چهارگاهگاهسه: ؛ ماننداستالمللیها یا بیندستگاه
بیگانهکشورهايبرايکههاییاز دستگاهبسیاريالبته. استقسماز ایناينمونهتركو بیاتحجاز، شیراز، شور، اصفهان. استخاصی
. اندبردهزیاديهايبهرهکشور از آنفرهنگیهايبر ثروتگذاريمایهبا سرو آناناستقدیماز آثار ایرانيشدهشود سرقتمیدانسته

.شودمیمانند ابوعطا آوردهدر دستگاهیکهاستتکهیکبلکهنیستحجاز، دستگاه

هاتکه

شود از میصورتو در اینآنيهمهد و نهاجرا شودستگاهاز یکمقداريبیاور؛ یعنیتکهشد یکدارد و اگر گفتهچند تکههر دستگاه
.کردشروعآنيهر گوشه

و باوقار ، متینسنگیندستگاهیهمایون. شودمیدادهنیز راجعهدر بیات. شودمیشروعاز مخالفخود را دارد کهخاصهايتکهگاهسه
همه، ابوعطا، بیداد و بختیاريهمایون. استتکهیکچکاوك. شودمیگفتهچکاوكآنبهشود کهگیرد تیز میمیاوج؛ اما وقتیاست
نیز حیواناتابوعطا از صوت. خوانندرا با حجاز میکریمدر ابوعطا قرآن. خود را داردخورد و حاالتماهور میدستگاهبهکهاستهاییتکه
.نامندرا ابوعطا میآنبعضی. استاستخراجقابل

و » حصار«را دارد و » عشاق«و » راجعه»شود و دشتیوارد می» مویه«و » مخالف»گاهسهو ریز را دارد و بهعراقهايتکهافشاريدستگاه
آنهايخوانندهو حتیاستمتفاوتبا همآنو حضیضو اوجشود وسرشتمیچیدهکنار همهر تکه. استتركبیاتبراي» شکست«

.دارندنیز تفاوت

متعدد و مختلفیهايها و دستگاهردیف، دارايایرانیموسیقی: نمودتقسیمشکلاینرا باید بهایرانیهايو دستگاهموسیقیطور کلیبه
یا ، شور، شور شیراز، پهلوي، شوشتري، ابو عطا، همایون، اصفهانیی، دشتافشاري: باشدقرار میاز اینطور خالصهبهآنتمامیکهاست

و و اوجدرآمد، زیر و بم: ؛ مانندمتعدديها و اجزايتقسیمنیز، خود دارايهر یک؛ کهگاهپنج، ماهور و راست، چهارگاهگاه، سهمثنوي
، با خصوصیاتیکهاستفراوانیهايگوشهها دارايمایهاز اینهر یک. داردخاصیخود اسمبرايهر یککهاستو جزییکلیحضیض

:شودیاد میاز آنايجا خالصهدر این. کندمیرا دنبالدستگاههمان

افشاريـ دستگاه1
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دارد و حالدر بیانخاصیو وارستگی، متانتدستگاهاین. شودمیو سرور استفادهشاديبرايگاهیآور کهحزناستدستگاهیافشاري
و از دقتبسیار زیباستهاياجزا و گوشه، دارايدستگاهاین. باشدمیمناسبمایهدر ایناز اشعار فارسیو بسیارياستمغمومدلزبان

.برخوردار استخاصی

.گردددرآمد باز میبهبميبا نغمهگیرد و سپسمیو نوا اوجرهابيبا گوشهشود ومیبعد از درآمد، وارد عراقافشاري

.استها حاکمگوشهبهو احاطهو ذوقسلیقه، آزاديترکیبو در نوعاستمعمولردیفاینخوانییا مرکببسیطصورت

گاهسهـ دستگاه2

.برخوردار استخاصیو ظرافتو از لطافتاستآفرینشادي. استو سرور عشق، دستگاهگاهسه

ها، ردیفو در میانبرخوردار استايویژهطبیعیاز تناسبآنمختلفدارد و حاالتبرابر و یکسانیو زیر و بماستسنگیندستگاهاین
.استفراوانیو شهرتصالبتداراي

گاهسه. گیردمیدرآمد را بم، حضیضنماید و بعد از اوجمیزیر دنبالآورد و بهمیدرپیرا پیو مقلوبو مخالفرآمد، مویهبعد از دگاهسه
.استافزودهآنو بزرگیعظمتبهکهخود استانحصاريهايگوشهداراي

دشتیـ دستگاه3

در . استدليکننده، آرامآتشاینگدازد؛ اگرچهخود میآتشرا بهعاشقآفریند و دلمیحزنتنها سوز و کهاستدستگاهیدشتی
مناسببا آنترياشعار بیشکهگاهسهعکسندارد؛ بهمناسبتگیرد و با هر شعريقرار میمورد تلفیق، تنها اشعار خاصیردیفاین

.است

هر دارد کهخوبیهايگوشه. گردددرآمد باز میحضیضافتد و بهمیآنرود و شور در اوجمیعشاقبهو از آنراجعهاز درآمد بهدشتی
و آرزو فریاد سر ، آه، طلبخود، از شکایتحاالترود و در تمامیمیهجرانو از سوز بهحرمانبهاز عشق. کندمیرا دنبالغمییک
.دهدمی

اصفهانـ دستگاه4

.گرو ویراناستکشعاشق: حالاهللساندارد و بهخاصیو مالحتو دلنوازيشیواستهاییبا زخمهلطیف، دستگاهیاصفهان

.ابدیگردد و درآمد را باز میدهد و گرفتار شور میسر میعشاقشود و اوجمیاز درآمد وارد راجعهدستگاهاین

دیگر خود را در مقابلهنرياستقاللکهاستاصفهاندر دستگاهمستقلیي، خود گوشهاسترفتهدلعاشقيزمزمهکه» نامهساقی«
اجرا دستگاهها در ایننامهو مناجاتاز اشعار عاشقانهبسیاري. سازدمی، خود را مطرحمثنويچونکند و هممیحفظخوبیها بهگوشه

.گرددمی
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ابوعطاـ دستگاه5

و دریا وصحرا را سرمستکند و موجوداتمیو صحرا را طلبو دشتو بوستانباغکهو سرور آفرینپر اوجاستابو عطا دستگاهی
.استدانگششنیازمند صدايدهد و با شور و وجد سر میمستدلعاشقو صدا را در ناينماید و فریاد صوتمیخوشدل

. کندمیسازد و درآمد را دنبالمیانگیز و شور و شور شیراز مخلوطرا با کبرا و غمگردد و زیرشاز درآمد وارد حجاز میدستگاهاین
شکلهشتمششيو در مایهاستمناسبآندارد و زیر نیز برايايویژهخود استقاللکهاستدستگاهاینيگوشه، بهترینضربی

.طلبددرآمد را میگیرد و سپسمی

همایونـ دستگاه6

.استو عارفنوازِ عاشق، روحو سبزهدشتکند و در دامانمیرا طلبسحرگاهنواز کهو دلظریفبساستدستگاهیهمایون

یابد و با میشکلو بختیاريو مجنونلیلیهايگیرد و در گوشهمیبیداد اوجبهد و از آنرومیچکاوكبعد از درآمد بهدستگاهاین
.طلبددهد و باز درآمد را میمی، خود را زیر و بمراجعه

شوشتريعلیه السالم ـ دستگاه

نامهمناجاتاجرايکهعارفبراياستايو زمزمهاشقعدردمند و جاندلگشايانگیز و راه، غمآفریناندوهاستدستگاهیشوشتري
.استنیز مناسبدر آن

ها، و گوشهباید دید و بعد از ترکیبآنبرايمناسبیيرا گوشهنهاوندي. گیردمیاوجرود و از آنمیبیداد و راجعهاز درآمد بهشوشتري
.بخشدمیرا آرامکند و جانمیدرآمد طلب

شورـ دستگاه8

.آفریندمیخاصی، دلنوازيرا دارد و صبحگاهانعرفانیهايانگیزه. آور استو بسیار زیبا و مستیدستگاهترینشور، سنگیندستگاه

خود هايو ویژگیطراوتستقاللخود، اتا شور شیراز ـ کهگیرد و از عشاقمیرا همراهافشاريرود و ترکیبشهناز میشور از درآمد به
.گیردمینیز مایهو رهاببرد و از عراقمیرا دارد ـ بهره

یا پهلويگاهسهمثنويـ دستگاه9

ختصاصخود ارا بهو صدا و اشعاري، صوتمثنويچونهمکهاستمستقلیو ردیفگاهاز سهمستقلايگوشهگاهسهیا مثنويپهلوي
.استداده

www.takbook.com

www.takbook.com



آیت اهللا العظمی محمد رضا نکونام خوانندگی و نوازندگی از براندازي تا برازندگی

صفحه | ٢٥

چارگاهـ دستگاه10

برخوردار خاصیو طراوتاز سنگینیدستگاهاین. شودمیاستفادهاز آندر سرور و شاديکهاستنوازيو دلمستقلدستگاهچارگاه
.گرددمیو بزمذوقآرايو مجلسو صدا صوتگردانسرور، صحنههنگامدارد و بهدنبالو سرور را بهو نشاطاست

و ضربیچاوشیي، ترانهچارگاهدستگاههايگوشهبهترین. آیدگیرد و باز میمیمخالفرود و اوجمیزابلاز درآمد بهدستگاهاین
باشد در میانپهلوانیحریفکربال یا دور و چرخيقافلهزنگکههنگامیویژهباشد؛ بهمیآفریننواز و تهییجهر دو دلکهاستزورخانه

.گرددمیهمراهبا رجز و خودستاییکه

ماهورـ دستگاه11

.استو بوستانباغبخشو طراوتاستخاصبا شیواییو ملیحسنگینماهور دستگاهی

آنترکیب. برخوردار استخوبیهاينماید و از گوشهمیهد و باز درآمد را دنبالدسر میرود و شکستهحصار میاز درآمد بهدستگاهاین
.طلبدرا میبسیاريمهارتگاهو سهبا افشاري

گاهپنجراستـ دستگاه12

.ستاخوبیو کارگشايدلنواز و سرور آفرینو همانند چارگاهو سرور استنشاطدستگاهگاهپنجراست

.استبسیاريهايترکیببخشد و مناسبمیکند و خود را آراممیرا دنبالافشاريگیرد و رهاباز درآمد حصار می

هاگوشه

، تاریخدر طولچهدهد؛ چنانمیو صدا را تشکیلهنر صوتکهاستایرانیهايمایهاساسیهايردیفطور کلیبهیاد شدههايدستگاه
کهاستمختلفیهايگوشهها، خود دارايدستگاهاز اینهر یک. استدرآمدهمتفاوتهايو سلیقهمختلفحاالت، بهایرانیهنر موسیقی

.هنر استاهلمورد توجهخوبیدارد و بهخاصی، جایگاههنر موسیقیارزشیدر مقامهر یک

، تنها بهمقامدر اینبنمایند، ولیخوبیهنر را بهاینتا گستردگیاستمستقلیي، خود نیازمند نوشتهصدا و موسیقیمختلفآالتبیان
.شودمیبسندهاسترا الزمپژوهانموسیقیچهذکر آن

استفادهقابلو مانند آن، نماز، قرآن، دعا، اذانروضهندنمنبر، خوابرايکهاستعاممهمهايدستگاهاز جملهافشاريذکر استشایان
مراد از گاه. و چارگاهگاهسه؛ مثلو ریز استعراقافشاريهايپایه. نیستممکنآنشناختبدون) ترتیال القرآنورتّل: ( و سفارشاست
گاهسهآنترینمهمکهاستهمبهقریبدستگاهاصلشود؛ ولیمیتبدیلچارگاهو یادو، سهشود و بهمیمتفاوتکهصداستسقف
.است
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و گاه، سهدوگاهیابد و دستگاهنیز تغییر می، خود دستگاهدستگاهسقفشدنبا عوض. بلند استدارد و چارگاهپایینبسیار ریز و بمدوگاه
.استنزدیکهمبهدارد؛ گرچهاز دیگريمتفاوتدستگاهیو هر کداماستمتفاوتبا همچارگاه

و و نیز در همایونخراباتیهايو غزلکاريها و باستانیضرب. شودمیدیدهو تیزيتنديو در چارگاهاستبسیار نرم، و دوگاهنرمگاهسه
.شودمیاستفادهماهور از آن

خواند و دیگريمیرا خوبتركبیاتیکی. ریخترا در هر تار صوتیهر دستگاهیتواندارد و نمیتناسبصوتیها با تارهايدستگاه
.کندمیها نیز تفاوتدستگاهاستمتفاوتطبیعیصداهايطور که؛ و همانصداهاستها مثلدستگاه. راو مانند آنیا راجعهعشاق

.استالزمپژوهانبر موسیقیآنآشناییکهاستآواز سنتیهايو دستگاهایرانیمقاماتيدربارهکوتاهايخالصهگذشتچهآن

.بپردازدزمینهدر اینمطالعهبهتريبیشبا اطالعشود تا خوانندهآوردهکوتاهتوضیحیو قافیهعروضيدربارهاستجا پسندیدهدر این

)قافیه(پساوند 

اعتبار وزنهر شعر به. گویندرا مصراعآنينیمهکهاستبیتمقدار شعر یکترینکم. یابدرا در میشعريکالمبودنموزونآدمیطبع
آخر بنابراین. شودمیپساوند گفتهدر فارسیقافیهبه.دارد، قافیهکلمهيتکرار همهو نهآخر دو مصراعاعتبار حروفو بهعروضداراي

.نماز و نیاز: ؛ ماننداستباشد، قافیهیکیتکرار کلمه، اگر بدونهاستآناصلیحرفآخرینکههر بیت

ردیف

دار ردیفشعرهايو بهاستقافیهاز آنپیشيشود و کلمهمیگفتهردیفآنشعر تکرار شود بهیکهايبیتيدر آخر همهاياگر کلمه
.گویندمیشعر مردف

روي

در نماز و نیاز، ) ز(شود؛ مثلمیگفتهشود رويتکرار میابیاتدر پایانکهقافیهاصلیحرفآخرینو بهاستدر شعر غیر از ردیفروي
.استجمعبرايآنو نونالفکه» بدان«و » خوبان»چونباشد، نههکلماصلیباید از حروفرويالبته

قافیهحروف

دیگر و چهار حرفاز رويپیش؛ چهار حرفاستحرفهشتگیرد کهقرار میدیگر نیز جزو قافیهحروفو گاهاستبر رويقافیهاساس
و استحرفیکدر اصل، قافیهاساسبر این. شودمیحرفباشد نُهرويکهاصلیبا حرفشدهگفتهحرفهشت. آیدمیبعد از روي

.استتبعیدیگر آنحرفهشت
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عروض

گرفتهنامعروضدارند، میعرضهآناشعار را بهدهد و چونمیرا ارایهآنپردازد و اشکاالتاشعار میوزندرستیارزیابیبهعروض
مقامیصحیحصدا بر مجاريشود کدامشود تا روشنمیعرضهمقاماتو قالبچارچوببهصدا و آواز در موسیقیطور که؛ هماناست

.گردداجرا مینادرستیکشود و کداممیریخته

ساختهانساناز طبعآنيدارد، قاعدهقاعده؛ اگرچهوزناصل. شودمیبا بحرها سنجیدهکهشعر استسنجشيوسیلهشعريهايوزن
.استبخشیدهسامانزمانو با گذشتکمرا کمشعريخود بحرهايو هوايبا حالو آدمیشده

موسیقیکهگونههمان. شودمیگفته» بیت«آنبهکهاستشعريبحر دستگاهی. است) ، ل، عف(برصرفعلمچونهمعروضبناي
مقدار شعر، بیتترینکم. خود را داردخاصاسماز آنو هر یکاستنیز متفاوتشعري، بحرهاياستمتفاوتیهايدستگاهدارايمقامی

.استآنيلنگهمصراعدر و معنايبهبیت. استبیتينیمهدارد و هر مصراعدو مصراعکهاست

بیتيپارهپنج

مصراعابتدا، اول. استآخر آنو عروضاولمصراعصدر، اول. و حشو، ابتدا، ضربصدر، عروض: شودمیتشکیلپارهاز پنجبیتیک
.شودمیآید، حشو خواندهمیچهارپارهایندر میانچهو آناست، آخر آنو ضربدوم

اوزاناصلیاجزاي

، ، مفاعلتن، متفاعلن، مستفعلن، مفاعیلنفاعالتن: حرفی، هفت؛ ششفاعلن، فعولنحرفیدو پنج: امر استهشتاوزاناصلیاجزاي
.مفعوالت

شعريتقطیع

تلفظبهچهآن؛ پساستشدهنوشتهچهآنگیرد؛ نهقرار میمعیار ملفوظدر آهنگو سکون، حرکتآنعروضیشعر با وزنارزیابیبراي
گیرد؛ برايقرار نمینیز شود مورد لحاظنیاید و نوشتهتلفظشود یا نشود و اگر بهنوشتهدهد؛ خواهمیرا تشکیلارزیابیآید موضوعمی

وزنو کتابتشود تا تلفظمینوشتهنونصورتبه، تنویندر عروض. آیدشمار نمیبهوصليهمزهگردد، ولیاعتبار میقطعيهمزهنمونه
.باشدیکسانو حرکاتو شعر در حروف

کهصرفیوزن؛ بر خالفنیست، الزمیا ضمهو کسرهفتحه؛ چوناعرابیحرکاتيو مالحظهاستو سکونحرکتعروضیدر وزنمالك
.نمایدمیرا مالحظهاعرابیحرکاتچگونگی

ها و دیگر ویژگی، طرب، لحنو صدا، آواز، مد، ترجیعاستصوتغنا وصف. شودشناختهخوبیبهغنا و موسیقیباید موضوعبحثدر این
و کنیممیرا دنبالخود آنجايبهدارد کهسندي، بحثستاحراممورد آنو کداممورد حاللکدامکهاما این. استآناز متعلقات

.هستیمآنشناسیموضوعتنها در پیاکنون
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بهگفتند صد رحمتبود و میبرپا شدهاستبداد و مشروطهنزاعقاجار کهدر دورانکهرا بشناسد و مانند افراديبحثباید موضوعفقیه
را تحقیقآنتواند دالیلرا نشناسد، نمیموضوعتا فقیه. نباشدنساخترا حاکمو باید آناستزنمشروطهولیرد استماستبداد چون

.دهد لغو استمیکهنماید و حکمیرا استخراجحکمیکند و از آن

رساند یا میالهیقربخدا را بهبندگانرا کهطلبد و نیز آنچهرا میشرعیحکمکهفقهیموضوعاتيباید همهعلمیهايو حوزهفقیهان
مسیر منحرفدر ایناگر طالبیباشند و حتیداشتهرا در دستجامعهمعنويرهبريدارد بشناسند تا بتوانند سمتباز میرا از آنآنان

. کندرا راهنماییتواند ملتیمیهر یککهخواهند داشتها رویشدر حوزهطالبیندارد، چرا کهباشند، اشکالیداشتهشوند و ریزش
فروشند،و چنیندنیا میاندکیخود را بهدینراحتیباشند و بهمیو ناتوان، ناقصضعیفهستند کهمسیر کسانیدر اینریزشیطالب
گویند نمیسخناز سر نادانیبمانند کهبروند و طالبیآنانبهتر کههمانباشند؛ پسلودار مردمو جدار دینتوانند عهدهمیچگونهطالبی

بهداند کهاو را از خود میکشاند و جامعهچالشرا بهآنانقادر نیستوارد شوند کسیکهاجتماعاند و بهرا دیدهو بد استخوبو هرچه
.اد دارداو اعتمدانایی

دانند و نمیچیزي: گویندکنند و میمیترحمبر آنانروند، مردممیمردممیانبهتبلیغبرايکهعلماز اهلحاضر بعضیدر حالمتأسفانه
را بشناسند مردمخود اقشار مختلفکهاستالزمرو بر عالمان؛ از اینبسیار ناپسند استامور دینیو متولیانعلمیهايحوزهبراياین

باید طلبهگویند و با چهمیچهبدانند کهحکمهنگامرا بشناسند تا بهروز جامعهآشنا باشند و موضوعاتآنانو با افکار و عقاید مختلف
تواند نمیکسرا هیچکسینماید، و چنینهبه) الشریففرجهتعالیاللّهعجل(زمانامامخود را بهطلبگیعالمبا ورود بهباشد کهچنان
شوند و نهمییا فروختهخریدهايکیسههستند کهکنند، مانند کبوترهاییمیخود را فراموشفروشند و امامزود خود را میکهآنان. بخرد

از عالماندو گروهایناستنیز الزممردمبر عمومالبته. گرددخود باز میصاحبيخانهبهشود دوبارههرجا فرستادهبهکهکبوتر جلدي
کرد و نگاهچشمرا نباید با یکعالمانيباشند و همهننمودهعصر اجحافیامامحضرتواقعیبر سربازانبشناسند تا نعوذ باهللانیکیرا به

و نهاستباشد کیفیتنیاز میآنو بهکارآمد استعلمیهايو حوزهاسالمامروز و هر روز برايچهآن. دیدخودرا باید در جايهر کس
هیچسپرد، بهمی) الشریففرجهتعالیاهللاعجل(زمانامامبهدلکهآن. از صد هزاربهمرد جنگییکیلشگر؛ چرا کهو سیاهیکمیت

بهتوانو پدر و مادرها وجود دارد و میطالباقتضا در میانامروز اینحمد و شکر الهینهاد و او را خرید و بهاو قیمتیرويتواننمیوجه
.هستندآنانپذیرايکهها و مردمیحوزهحالشود، خوشا بهآرزو برآوردهو اگر اینیافتآرزو دستاین

غناشناسیواژه

يدر مرتبهاستمنظور الزماینبراي. آورددسترا بهآنحکمگردد تا بتوانشناختهخوبیغنا بهموضوعاستالزماز موسیقیدر بحث
بهاز در افتادنطرافايهمهداشتنبا در دستشود تا بتوانو صدا شناخته، صوت، لحن، آهنگ، موسیقیغنا، طربهاي، واژهنخست
.پرهیز کردمغالطه

خارجو در بحثنیستمراجعهبرايصالحیمرجعلغتاهلکرد؛ اگرچهمراجعهشناسانلغتکلماتباید بهواژگانبا اینآشناییبراي
نقلاند و بهنمودهپیشهکتابآوريرا در جمعویسینگزارشيشیوهآنان؛ چرا کهنیستحجتگفتار لغویانکهنیز گذشتاصول

در شناختکتاببهترینکریمقرآنما معتقدیم. اندکردهبسندهنیستمعلومآنانو شایستگیخبرگیکهاز افراديگوناگونهايقول
.هاستواژه
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تخصصیدر مباحثعامیانههاي»نامهلغت»بهاندازد، مراجعهمیغفلترا بهدینیدانشیانکهپژوهیدینيدر حوزهاساسیاز مشکالت
ها را مرجعنامهلغتتواننمی» طرب»معنايدریافت، براينمونهبراي. وجو کردها جستفرهنگدر اینتوانرا نمیعلمیهايبحث. است

و چهاستحالتیچگونهآید طربدستشود و بهیافتطربقرار گیرد تا حقیقتباید مورد آزمایشهکاستانسانینفسقرار داد، بلکه
.شودمیعارضبر نفسدارد کههاییویژگی

موسیقیآالتو شناختموسیقیاز دانشنوعیصورتبه؛ زیرا فقیهاننیستاطمینانقابلچندانجهتدر اینفقهیايگزارهچنینهم
بحثدر اینو شهرتاجماعچونهمهاییوارهدلیلبهتمسک. داردگرایانهعقلتر رویکرديبیشآنانهاياند و بحثبودهبهرهو غنا بی

میانزمینهدر اینو منقولاز محصلاعماجماعیداد کهخواهیمدست، بهفقیهانهايوار نظرگاهما با ذکر فهرست. نداردجایگاهی
و با وجود استتنها مدرکیآنان، اجماعبر اینو افزودهسازیممیرا نمایانآنان، اختالفبحثيچکیدهوجود ندارد و با طرحعالمان
معتبر تنها اجماعیچنینهم. گویند شاهد بیاوردارد نمیالهقبکهکسیماند و اساساً بهنمیاجماعبهتمسکبرايجاییفراوانمدارك

.باشدباشد و از قدما رسیدهغیر مدرکیکهاست

انجامزمینهدر اینکههایینگاريو تکنرسیدهسامانبهدر آنو منسجمجامعتحقیقیتاکنونکهاستاز موضوعاتیغنا و موسیقی
چندانیآگاهیموسیقیاز دانشآنتر نویسندگاندهند و بیشنمیدسترا به، گویا و روشنثابتبیانیآناندکیعلیرغماستگرفته

دارانسیاستمسیاستاز دستیازيگاههیچغنا و موسیقیکهآنویژهاند؛ بهگرفتهپیو لفظیمفهومیصورترا بهاند و تنها آننداشته
اند و برخیپرهیز داشتهاز آنطور کامل، بهاستبودهدر نهادشانکهخاطر تقدسیبهاز اندیشمندانبرخیاز طرفی. استدور نبودهبه
در دستآنانو یا محکومیتاتهامبرايو دلیلیاستداللکهآنو بدونطور قهريآوردند بهمیرويدانشاینو فراگیريتحقیقبهکه

.استرفتهمینشانهآنانسويبهاتهامباشد، انگشت

غنا و قنامعناشناسی

ذکر استبهالزم. داردهمبهنزدیکمعناییدو واژهرو اینو از ایناستنزدیکهمبهحروفادايمخرجاز لحاظ» قنا«و » غنا»يماده
معناییتر باشد، نزدیکیدیگر نزدیکلفظحروفادايمخرجبهلفظیحروفادايمخرجدارد و هرچهمعانی، تشابهالمخرجقریبلغاتکه

و و نیز یا ماديو یا غیر منقولاستیا منقولدارایی. استمنديو توان، واجدیتداشتنمعنايغنا و قنا بهحال. شودمیتر دانستهبیش
بر بازويهمکهمنديتوانغنا یعنی. منحصر باشددر امور ماديفقطداراییکهنیستچنینو تجرديو یا غیر مادياستغیر تجردي

.ماديو نهاستمعنويامريارادهکهآنو حالقوييبر ارادهو هماستصادققوي

صدا نوعیگونهآنداشتنشود، چونمیغنا گفتهویژهصداییبه. شودمیو صدا را نیز شاملاستافراديدارايتوانمنديايمعنغنا به
.گرددنیز برخاستهتواند از صدا و صوتباشد میمالیو قدرتاز تمولتواند برآمدهاستکبار میطور کهو هماناستتوانمندي

استندارد و خداوند نیز غنیدیگريبهو نیازيداراستگویند چونرا غنیقانعانسان. است» توانمندي«نیز معنا دارد و آنتنها یکغنا
.گرداندیاو را غنچیزيکهمعنا نیستاینبهغیر ندارد و در نتیجهبهو نیازياستکافیخویشدارد و برايمنديتوانچون

.قادر و دارا استیعنیاستو خداوند غنیاستمنديتوان؛ بلکهنیستتمولمعنايبه» غنی«
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و استتوامنديصداییيمادهزیبا و داشتنصدايدارا بودن. صداییو خوش، مالزیبایی: کندنیاز میرا توانمند و بیچیز انسانسه
یا مالمعنايیا بهکهو کفایتو تمولتوانمندي. شوندمیآیند و سراپا گوشدر برابر او فرود میخواند، دیگرانمیزیباییبهکسیوقتی

البته. داردنو تعدينیستگونهاین، زیباییالبته. داردتعدياعتبار لحاظهمینخود را دارد و بهمخصوصآید و لحاظصدا میمعنايبه
گونهرا ندارد؛ اما صدا ایننگاهقرار گیرد، دیگر تعدياگر زیر پوششیکرد ولینگاهآنبهتوانشود و میمیواقعمورد تعديزیبایی
و آبعلمعکسبه. آوردار میاستغنا و استکبکهمالورزد؛ مثلاستکبار میکند و بر همهنیز رود باز تجاوز میزیر خاكو اگر بهنیست

و دیگراناستخود پاكخودينیز بهدهد و آببخواهد قرار میکههر کسخداوند در دلکهاستنوريآورد؛ زیرا علمصفا و جال میکه
.سازدمیرا پاکیزه

امريکهو ریاستمقامعکسهستند بهقرار گیرند باز زیبا و عالمهکو جایگاهیدر هر موقعیتدارد و زیبا و عالمحقیقتو علمزیبایی
.نداردو حقیقتاستاعتباري

و ندارد قانعمالیکهبسا کسیو چهاز افراد غناست، بلکهغنا نیستاز معانیداريو مالمالکهاستباید یادآور شد اینکهاينکته
از مصادیقو صدا و مالاست» واجدیت«و » توانمندي»معنايتنها بهصدا؛ بلکهمعنايبهو نهاستمالمعنايبهغنا نهيماده. استغنی

.داردترينمود و ظهور بیشافراد مختلفبرايمصادیقبهبا توجهکهو افراد غناست

دارد و افراد را الزماستکبار و تعديکهاستواجدیتو نوعی، توانمنديغنا دارایی: گفتتوانمیصهطور خالبهگذشتچهآنبهبا توجه
همراهرا بهموارد تعديو در بعضییا غیر تجرديتجرديهاي، صدا و دیگر توانمنديیا غیر منقولاز منقول، اعممال: تابدرا بر میچندي

.دارد

با استکبار و شدهاستعمالدر غیر خداوند متعالاز غنا کههر مورديآید کهمیدستبهکریمغنا در قرآنيموارد کاربرد واژهبررسیبا 
دارد، در تفاوتهمدر معنا باطور کهندارد و همانراهو استکبار در آنباشد تعديکار رفته؛ اما اگر در مورد خداوند بهاستهمراهتعدي

.خواهد آمددر ادامهاز آنبحثآید کهاستثنا میو در غیر خداوند با حروفاستچنیننیز اینلفظ

غنا با قنا و آواز اغنیاتفاوت

اغنیا بودهو آواز در دستو صداغناییمجالسچونگفتتوانآیا می. گویندمی» غنا«را غناییچرا صدايکهاستپرسشاینجاي
سخنخوبیبهخوانند و یا کالمیانمیاند صوفیهبودهپوشپشمینهرا چوندراویشکهچنانشود هممیزیبا، غنا خوانده، صداياست

.گرفتندا نامنمودند و مشمیفلسفیرفتند و بحثمیراهفلسفیمشهور شدند و یا مشاییانکالمیگفتند و بهمی

را و آنخریدهجاناغنیا را بهدردهاييباید همهاند کهبوده؛ اما فقیراناستگرفتهمیآوازشاندرد نیز از سر سیريو بیمرفهاغنیاي
مستانهاند کهبودهو آناناستنیا بودهاغدر دستو سیاست، مکنتقدرت. استآمدهبر نمیآنانيخشکیدهاز ناينمایند و نواییتحمل

.انددادهغنا سر می

گردد، قنا دارايمیاستفادهتوانمنديمعنايبهدو واژههرچند این: باید گفت» قنا«با آنو تفاوت» غنا»آواز بهنوعیگذاريدر نام
صدقاستو انتقالحرکتقابلرو بر آواز کهکاربرد دارد و از ایننیستانتقالابلقکهو تنها در امور غیر منقولاستتريبیشاستحکام
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و زیر یا بم، صدا بلند و کوتاهخاصیآید و در مکانیزممیپیششود بر آواز حوادثیمیواقعحوادثغنا دستخوشطور کهکند و هماننمی
.رددگمیغلطانشود و یا با چهچههمی

معنايغنا بهخواهد آمد ـ بهآنفقهیو اصطالحدقیقتعریفغنا ـ کهبهخاصآوايتسمیهدر وجهتوانمیگذشتچهبنا بر آن
امور بهکهنیست» ناق»و باال و فرود دارد و مثلو زیر و بمباشد و حرکتنمیثابتکهاستتوانمندينوعیآواز نیکچونگفتتوانمندي

آواز را بهو آنانبودهو دولتمدارانثروتمندانهايو پارتیدر محافلآواز غناییکهباشد و دیگر اینداشتهویژگیغیر منقول
.استگرفتهناماند چنینشناختهمی

کریمدر قرآن» قنا«و » غنا«موارد بررسی

فعلیبار اسمتنها یککریمدر قرآن. استکریمقرآنعربیهابیواژهمعناشناسیو مأخذ برايمنبعترینمهمکهگذشتاز اینپیش
براي.استآمدهبا غینو همبا قافهمواژهطور متعدد اینبه، در روایات) وأقنیهو أغنیانّه: ( استآمده» اقنی«و » اغنی«خداوند با 

:را نیز باید بررسیداز آنپیش، آیاتآیهاینمعنايدریافت

النشأة، وأنّ علیهإذا تمنّینطفۀمنالذکر واالنثیالزوجینخلقو أحیا، وأنّههو أمات، وأنّهوأبکیهو أضحک، وأنّهالمنتهیربکوأنّ إلی«
.»و أقنیهو أغنی، وأنّهاالخري

کند و دارا می؛ یعنی»أغنی«. استداراییو پایداريدواممعنايبهاستالمخرجقریببا آنچون» أقنی«و داراییمعنايبه» أغنی«
کند و شما را دارا میهکمعناستاینبه» أغنی«. استو غیر منقولمنقولاز مالاعم» أغنی«سازد و مراد از میمستحکم؛ یعنی»أقنی«
.رودمیاز دستپول؛ ولیماندگار استو ملکگویند مالمیکهاستجهتهمیندهد و بهمیشما ملکبهیعنی» أقنی«

پیشینآیاتبها توجهبعدهاین؛ اگرچهنیستدرستسخن؛ اما اینسازد استفقیر میمعنايبه» أقنی«اند در تفسیر خود گفتهبرخی
» أقنی«باید با » أغنی«رو و از اینست»إحیا»در مقابل» إماته«، و »ابکی«در برابر » أضحک»اند؛ چرا کهگفتهرساند چنینرا میتقابلکه

را و اشتداد آنو اشتراكمعناستاز یکرتبهدو م» قنی«و » غنی«و نیستدرستسخناینباشد، ولیفقیر ساختنمعنايو بهدر تقابل
.رساندمی

آمدهکریمدر حدود هفتاد و دو مورد در قرآنآنو دیگر مشقات» غنی«. و صدا کاربرد نداردصوتمعنايبهکریمدر قرآندو واژهاین
ذکر آنکهاستمورد آمدهدر یکنیز فقط» قنا«. استدارایینايمعدهد و تنها بهو صدا را نمیصوتمعنايمورديو در هیچاست

خوشنود شد ترجمهرا بهغنیاند؛ یعنیگرفته» رضا»را بهو قناعتقناعتمعنايبه» غنیقنیمن«: را در عبارتقنیبرخی. گذشت
داراییکهمعنا با غنی؛ اما اینفقر خرسند استبهیعنیاستقانعشخصشود اینگفتهاستممکنالبته. نیستبیشتکلفیاند کهنموده

را قانعمرگبهباشد و راضیخود راضیمرگبهکسیاست؛ زیرا ممکنرضا نیستمعنايبهقناعتندارد و از طرفیدهد ارتباطیمعنا می
.گویندنمی

شود میعزتعزیز و صاحبگردد و وجوديورزد، دارا میقناعتکهکسی؛ یعنی»غنیقنیمن»عبارتآید کهمیدستهبتوضیحبا این
.خرسند گرددفقر و گداییباشد و بهنداشتههیچکهاستراضیکهاینخواهد نهنمیو هیچ
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نظر باشد و نیز بر ایناز نظر دور نماند تا تأییديلغویانمهمهايشود، کتابروشنخوبیبهبحثاطرافيهمهکهآنبراياست، الزمحال
.شودنمایاندهاز آنانبرخیو ضعفقوتوجه

القرآنغریبمفردات

:گویددر مفرداتراغب

:ضروبعلیالغنا، یقال: غنی

) .اللّهالفقراء إلیالحمید، أنتملهو الغنیإنّ اللّه: ( تعالیقوله، وهو المذکور فیتعالیاللّهإالّذلک، ولیسالحاجاتأحدها، عدم

) .عائالً فأغنیووجدك: ( تعالیبقوله، وهو المشار إلیهالحاجات، قلّۀالثّانی

إنّ قالقالوا الذیناللّهأغنیا، لقد سمعوهمیستأذنوك، الذینغنیاً فلیستعففکانمن: ( ؛ کقولهالنّاسضروببحسبالغنیات، کثرةالثالث
لهم؛ أي) التعفّفأغنیاء منالجاهلیحسبهم: ( و قوله) قرضاً حسناً اللّهیقرضذا الذيمن: ( سمعواحیثقالو ذلک) أغنیا فقیر ونحناللّه

أغنیائهمخذ من«: علیه السالم لمعاذهذا قوله، وعلیوالتلطیفالتعفّفمنفیهملما یرونالقنیاتأنّ لهمالجاهلیحسبهم، والنفسغنی
.» فقرائهمورد فی

همانا «: استآمدهکریمقرآندر که؛ چناناستالهیذاتيامر ویژهو ایناستنیازيبی» غنی»و از معانیچند معناستـ غنا داراي
.»خداوند هستیدو شما نیازمند درگاهاستنیاز و پسندیدهبیکهخداوند است

راغبنقد معناشناسی

و کاربرد سیمنماید تقمیایجاببحثسیر منطقیکهپردازد، در حالیمیموارد کاربرد آن، بهواژهمعناياصلدادندستاز بهپیشراغب
بسندهآنالزمذکر معنايکند، بهرا تعریفتواند غنینمیمشهور چونشناسواژهاین. قرار گیردحد آنو بیانبعد از تعریفلغت
و نیز بسیطمفرد و همهم» غنی«اما است، جمعبر اینو افزودهمنفیامرياستآمدهغنیدر معنايکه» الحاجاتعدم«. نمایدمی

امر ندارد و اینو نیازيباشد، حاجتغنیکهکسی: معناستاینو بهآنمعنايالزم» الحاجۀعدم«ندارد و سلبیو معناياستموجبه
.ردندابا آنتناسبیگونههیچذکر شدهرو معنايو از ایناستاستخداوند متعاليویژه

) .ّ حمید غنیإنّ اللّه: ( آوردمیشاهد مثالعنوانرا بهآیه، ایندر ادامهراغبجناب

أنتم: ( فرمایدمیشریفهآیه. نداردمستقیمندارد، داللتخداوند نیازيکهبر این، زیرا آیهاستخطا رفتهنیز بهشاهد مثالدر آوردنوي
را بهآید و باز آنبر نمی» غنی»يکند اما از عهدهمعنا میموجبهصورت، فقیر را به؛ و اصفهانی) الحمید هو الغنی، واللّهاللّهالفقراء إلی

.استآمد آنپیحقیقیاز معنايدور شدنشود کهمی، بسیار دیدهلغتهايدر کتاباشکالاینکند و متأسفانهمعنا میسالبهصورت
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آیه. داندمی) عائالً فأغنیووجدك: ( يشریفهيرا آیهآنو دلیلنیازهاستاندکیآورد و آنمی» غنی»برايدیگري، معنايراغبمرحوم
را از این» الحاجاتقلۀ»وي. کردیمدارایتتو باال بود،زندگیيو هزینهبوديبسیاريفرزندانمند و دارايعائلهجا کهاز آن: فرمایدمی
معنا نفسداراییرا بهغنیويطور کهنمود؟ همانبرداشتآیهاز اینتوانمعنا را میآیا اینکهاستاینکند، اما پرسشمیاستفادهآیه
.شودنمیدانسته» الغنیاتثرةک«یا » الحاجاتقلّۀ»؛ و از آن» النفسغنیالغنی«: کندمی

از أغنیا تا جامعهمتفاوتطبقاترا بر حسبو آناستنیازيبیو فراوانی» غنیاتکثرت«شمرد، بر می» غنی»برايایشانکهسومیقسم
.کندآبرومند معنا میفقیران

قرار را مورد کاوش» غنی»معناياصلکهاینجايبهوي. استو جنسجمع« غنیات«، اما استموجبهايواژه» کثرة»کهاستدرست
.گویدمیسخن» مغنی«از نماید و در ادامهغور میآندهد، در مشتقات

و غنا استمعنا آوردهیکنا را بهموارد غيدر همهکهاستاینو آننمودهرا رعایتايخود نکتهدر معناشناسیراغبذکر استبهالزم
از یکیمعنا بیش؛ زیرا اصلاستمحالامريشود کهمیدو اصلدارايکلمهصورتدر این؛ چوناست، صدا و آواز معنا نکردهصوترا به

و شاخ؛ اگرچهاستیکیهمیشهو ریشه؛ زیرا اصلنیستکاملیشود کالممیگفتهسخن» دیناصول«از دینیدر کلماتکهو ایننیست
.گیردخود میبهمتعدديهايبرگ

قرآنها و امتیازهاياز ویژگی؛ چوناسترا ذکر نمودهکریمدر قرآنغنا موارد کاربرد آندر معنايتحقیقبراي، ایشانبر اینافزوده
.استبودنمبینعربیلغاتجامع، فرهنگکریم

رو آورد و در معناي» غنی»و موارد کاربرد معنايتقسیمبهرا معنا ننمود و نخست» غنی»ويکهاستاینوارد استبر ويکهاما نقدي
!کردرا توجیهآنمعنايتوانمعنا نمیاصلداشتندر دست، بدونو خواننده» مغنی«

المنیرالمصباح

، کذلکغناء یتکلّم، وامرأةأغن، ورجلخیاشیمهقبلمنیتکلّم، واالغنّ الذيغُنۀأشد الحروف، والنونالخیشوممنیخرجصوتالغنّۀ«
لممنّا منلیس: معناهعیینۀبننسفیاقالاالزهري، قال» یتغنّ بالقرانلممنّا منلیس«علیه السالم ، وقولهتعببابوغنّ یغنّ من

: وقوله. استغنیتبمعنیتغنّیاً، وتغانیتتغنّیتیقولونالعربکالمفیوهو فاش: أبو عبداللّه، قالالصوتمعنیإلیبهیذهب، ولمیستغن
القراءةتحزینأنّ معناهالشافعیعنالربیعمنالبغويعبدالملکخبرنیأاالزهري، قال» ّ یتغنّ بالقرآنلنبیء کأذنهلشیاللّهما أذن«

.» بأصواتکمزینوا القرآن«: خر´االالحدیثفیذلکوترقیقها وتحقیق

االکتفاء، ولیسکالم، والغناء مثلفظههذا ل. الغناء ممدوداً، فافهمهمنمقصوراً، والثانیالغنیمناالول، فالحدیثأبو عبداللّهوهکذا فسره
بزوجها المرأةّ، وغنیتفأنا غنیبالصنمالغنیۀ، واالءسمبهإذا استغنیتتعببابمنغیرهبکذا عنغنیت: ، یقالبهما یتغنّی: غناء؛ أيعنده

، وغنّیصوتالنّهالصنموقیاسهالصوتکتاب، والغناء مثال، فهو غانبهأقام؛ بالمکانوغنی. الغوانی: ، والجمعمخفّفغانیۀغیر فهیعن
.» بالغناءبالتشدید إذا ترنّم
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کسی» أغن«گردد، و ادا میبینیاز داخلتريبیشبا شدتکهاستغنّهاز حروف» نون«شود و میخارجاز بینیکهاست؛ صدایی»غنۀ«
.شودمیخوانده» غناء»استچنینکهگوید و زنیمیسخناز بینیکهاست

نیازيبیبا قرآنکهکسیاز ما نیست: معناستاینبهحدیث: گویداز دیگراننقلبه» یتغنّ بالقرآنلممنّا منلیس«: حدیثدر معنايوي
.صدا نیستمعناينجوید و غنا به

إذنقرآنبهدر مورد تغنی9اکرمنبیخود بههمانند اذنچیزيخداوند به: آوردصدا میمعنايبه، غنا را در دو حدیثدر ادامهنایشا
را قرآن: رمایدفدیگر میحدیث. صداستساختنو رقیقکریمقرآنخواندن، حزینکریمقرآنبهتغنیمعناي: گویدشافعی. استنداده

.دهیدخود زینتبا صداي

را زیبا دهید و آنخود زینترا با صدايقرآن: فرمایدمیدهید؛ بلکهزینتخود را با قرآنفرماید صداينمیحدیثکهداشتباید توجه
.کنیدتالوت

.استممدود آمدهغنايبهومدمقصور و در حدیثصورتبهغنی» ...منّا منلیس»اولدر حدیث

کالماینگویند و از طرفیصدا غنا میچرا بهننمود کهداند اما مشخصمیو صوتنیازيو بیبودنبسندهدو معنايغنا را دارايوي
در کهمعنا دارد؛ چنانتنها یکرد و هر لغتتر ندابیشمعناییاصلیکشد هر لفظگفتهاز اینپیشطور که؛ زیرا هماننیستدرست

دو اصلتواننمیجا هم، در اینحال. شودها ظاهر میو برگ، شاخهریشهو از آنتوحید استوجود دارد و آناصلعقاید نیز تنها یک
.قرار داد

کهمعناستاینبه؛ بلکهنخواند کافر و ملحد استنگرا با آهکریمقرآنکهکسیکهنیستآنیاد شدهدر روایت» منّالیس«مراد از 
منکند بر روشنمیازدواجکهو کسیاستازدواجمنروش؛ یعنی»سنّتیالنکاح»طور کهخواند، هماننمیقرآن: بیتمانند ما اهل

باید خود را از گناهويکند بلکهازدواجنیستافتد نیز واجبمیگناهبهکهبر کسیو حتیرساند را نمیازدواجوجوبروایتو ایننیست
ندارد؛ شرعیو وجوباستعقالنی، امريتوصیهکند و اینحفظتواند خود را از گناهکند، میازدواجگوید اگر کسیمی، عقلبله. باز دارد

نخواند قرآنبا ترتیلکهکسی؛ یعنی» منّالیسیتغنّ بالقرآنلممن«جا نیز در این. کند وجود نداردرا ثابتآنکهشرعیزیرا دلیل
قد العقوبهلکانت«: فرمایدمیکهصدوقمرحومکالمپس. استخواندهقرآنمانند یهود و مسیحیانبلکهاستنخواندههمانند ما قرآن

.نیستدرستاستگرفتار آمدهبزرگعقوبتیرا با آواز نخواند بهکریمقرآنکهآن» ذلکتركفیعظمت

و فارسیدر ادبیاتلغاتمعنا نمودنبراياينامهشیوهمعیارها و استانداردها و تدوین، تعریفمعناشناسیهايدر بحثاز امور بسیار مهم
ايروزنامهتحقیقها بهفرهنگخود معنا یابد و تدویندر جایگاهتا هر لغتاستو گستردهعمیقامر نیازمند تحقیقیو ایناستعربی

.دیابنخود را نمیاز مشکالترفتبرونو تفسیر راهدر فقهویژهها؛ بهدیگر دانشنگردد، عالمانمدوننشود و تا معناشناسیبسنده
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اللغۀمباحث

و دارایی، وجدانکفایتمعناياگر به» غنی»کهاما گذشت. صوتو دیگريکفایتیکی. استقایلدو اصل» غنی»نیز برايکتاباین
لفظیمشتركصورتبهکلمه، گاهالبته. واحد جایز نیستاز معنايدر بیشلفظو صدا نخواهد بود و استعمالصوتمعناي، بهاست

:گویدوي. معنا وجود ندارداز یکنیز بیشرا دارد، و در آنآنيکنندهتعییننقشقرینهیابد کهکاربرد می

، یغنیغنی: ، یقالالمالفیالغنیفاالول. خر الصوت´، واالالکفایۀأحدهما یدلّ علی: صحیحان، أصالنالمعتّلوالحرفوالنونالغین» غنی«
معالغینوالغناء بفتح. غنیفیالقومو غنی. کذا فهو غانعنوغنی. کفایتهال یکفیغناء فالنٍ، أيفالنیغنیالیقال. الکفایۀ: المد

. ببعلهااستغنت: آخرونوقال. أبویهابمنزلأنّها استغنتمعناه: قومقال. المرأة: والغانیۀ. منازلهم: استغنوا بها ومغانیهمأقاموا، کأنّهم: دارهم
.الحلیلُبسبجمالها عناستغنتویقال

دهد؛ اما معنا می» صوت«شود و مد خواندهفتحبهکهو در صورتیاستمالمعنايشود بهکسر و قصر خواندهبه» الغناء«اگر : گویدوي
در . آیدبر میو مانند آن، مکانتغییر زمانيرا تغییر دهد و تنها از عهدهلفظيتواند مادهنمیلفظ؛ زیرا هیأتنیستدرستسخناین

معنا با اینکهاستمعنا نهفتهتنها یکموارد استعماليو در همهمادهاصلکند نهتغییر میماده، خصوصیات»غنا«موارد کاربرد تمام
پذیر معنا امکاناز یکدر بیشکاربرد لفظکهاستاینمعناشتاسیمهماز اصول. شود؛ اما معنا واحد استمیافراد، متفاوتخصوصیات

نیز » ضَرَب«دارد و مصدريأتهییک» ضَرْب«. داردهیأتو یکمادهو مصدر هر دو یکفعل. باشد یا مشتقمادهاصللفظ؛ خواهنیست
شود وگرنهنمیلحاظآن، هیأتنیستمشتقباشد؛ اما مصدر چوناشتقاق، و هیأتمصدر مادهکهنیستگونهدارد و اینفعلیهیأتیک

بردهکههر بابیدر آید و بهکههر وزنیبهمصدرياز هیأتماده. استاشتقاقی، هیأترو مراد از هیأتدارد و از اینمصدر نیز هیأت
از یکتواننمیوگرنهاستوجود قرینهسببشود، بهدو معنا برداشتلفظاز یکگیرد و هر گاهنمیتغییر صورتآنبودنشود، در ماده

معنايبهآید و هممیزنانهعادتمعنايبههم» قرء«، نمونهبراي. نمودمعنا استفادهاز یکبیشیا صارفهمعینهيوجود قرینهبدونلفظ
.معنا وجود ندارداز یکموارد، بیشسازد و در اینرا آشکار میآنمعنايکهاستقرینهو و اینپاکی

نیاز احساسو ابریشمزینتلباسزیبا باشد، بهکهزنی: گویدو میآورد را میاستشدهپذیرفتهشناسیدر روانکه، مطلبیدر پایانوي
آورند و رو میآالتو زینتلباسمتنوعاطوار و پوششنازیبا بهزنانخود را دارد ولیپوششبندد؛ هرچند رعایتنمیدلآنکند و بهنمی

.سازندانجبرگونهخود را بدینهستند تا نازیباییبر آن

اللغۀتهذیب

منّا منلیس«: الحدیثء، وفیالشیاالستغناء عنمنإسموالغنیۀ. غنیأصاب: الرجلواستغنی. ، مقصورالمالالغنا فی: اللیث، قال»غنی«
.الصوتإلیبهیذهبولمبهیستغنلممنّا منلیس: معناه: یقولعیینۀبنسفیانابو عبید کانقال. » یتغنّ بالقرآنلم

وترقیقها، ومما یحقّقالقراءةتحزینمعناه: قالأنّه.. عبد الملک، فإن»بالقرآنّ یتغنّیلنبیء کأذنهلشیاللّهما أذن«: خر´االوأما الحدیث
.»بأصواتکمزینوا القرآن«: خر´االالحدیثذلک
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: قلت. التطریباالستغناء و علی، علیمنیینعلیأنّه» بالقرآنیتغنّیلنبیکاذنه«9قولهفیاللغۀحفاظمنحصلناهالذي: ابوالعباسوقال
.الممدود الغناء الصوتفهو منالتطریبإلیذهبومن. ، مقصورالغنیاالستغناء فهو منإلیبهذهبممن

.آیدنمیدستبهايتازهمطلبایشانمطالبگیرد و از بررسیدو معنا میرا به» غنا«، شناسانهمانند دیگر لغتمنصور ازهريابو

؟ خواهد تاسشدهیا تعریباستعربیصوتمعنايغنا بهچگونهکهاستاین، بحثحال. یابدنمیتفاوتیبا تغییر حرکتکلماتيماده
باشد از لغاتو شاید عبرينیستعربیاصیلاز الفاظ» غنا»کهگرفتنتیجهتوانوجود ندارد و میصوتمعنايغنا بهدر قرآنآمد که

نیز چنین، روایاتزمینهورزید و در اینبسیار اهتمامکریمقرآنباید بهعربیهايواژهمعانیآوردندستبهبراي. استوارداتی
دارد اما چونمیها بیانواژهترینرا با دقیقمعانیکهاستحقکالمکریم، اما قرآناستعموملسانآنرا ندارد؛ زیرا لسانجایگاهی

.استدركقابلعرفزبانو برايمحاورهدر مقاماستمبینعربی

العربلسان

، وال المطلق، وهذا هو الغنیإلیهء، وکلّ أحد محتاجشیأحد فیإلیال یحتاجهو الذي: االثیرابن. الغنی: عزّ وجلّأسماء اللّهفی: اغن«
، مقصور، ضد الفقر، الغنی: یدةسابن. عبادهیشاء منمنیغنی، وهو الذيوتعالیسبحانه» المغنی»أسمائهومن. غیرهفیهتعالیاللّهیشارك

، ...بالکسر أراد مصدر غانیترواهوالکسر، فمنبالفتحیرويو ال غناء فإنّه، فال فقر یدومعنّیأغناكالذيیسغنینی: مد، فأما قولهفإذا فتح
، ولمغیرهعنبالقرآنیستغنلممنّا منلیس: یقولعینیۀبنسفیانابوعبید کانقال. » یتغنّ بالقرآنلممنّا منلیس«: الحدیثوفی

.» ...الصوتإلیبهیذهب

او نیازمند بهو همهنیاز استندارد و بینیازيکسیبهکهاستکسیو غنیاستخداوند عزوجلهاياز نام» غنی«: منظور گویدابن
به» یتغنّ بالقرآنلممنّا منلیس»؛ و روایتضد فقر است» غنی«. نیستمعنا با خدا شریکدر اینو کسیستامعنا مطلقاین. هستند
.اندگرفته، صدا و ترنمصوتمعنايرا بهآنبرخی؛ اگرچهاستکریماز قرآنجستننیازيبیمعناي

فراوان، خواهانو زینتمجلسیلباسنیاز بهو هر جا رود بدوننیاز استخود بیبا جمالزیرا ويگویند؛ می» مغنیه»خوانآوازهزنبه
.دارد

.استباشد و غنا در شعر، مزمار و مانند آنآفرینآور و بهجتطربکهاستصداییآید و مراد از آننیز میصوتمعنايغنا به

وصفحقغیر بهو نیازمنديمتعالخداي، توصیفبر اینو افزودهنیز استکتاباینوارد بود متوجهراغبیبر معناشناسکهنقدهایی
نماید و وصفبر غیر خدا صدقبر خدا و همهممعنا شود کهايگونهباید بهغنیکهداشت، باید دقتالبته. غنیمعناينهخداست

.استواژهاینغیر از مفهومحقصداقیميچهره

، از شعر و موسیقینیازيبیاز معنايپسابومنظور ناگاه. شودچیز شناختهخود آنو هر چیز باید بهء نیستشیضد، شناختبهتعریف
الترجیع«، صوتغنايکهو این. باشدکعنا داشتهاز یکتواند بیشنمیلفظیککهغنا آورد؛ در حالیرا برايدومیو معنايگفتسخن

لفظهايکنند و ریشهمیبسندهنقلبهلغتهايکتابو صاحباناستلغتفراتر از کتابامرياستاصطالحیمعناییکهاست» المطرب
.کنندوجو نمیرا جست
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مغنیعنکوأغنیتعاش؛ أيوغنی. أقام، أيبالمکان، أيبالمکانوغنی. استغنتبزوجها غنیاناً، أيالمرأةیت، وغنغنیۀ، عنهبهغنی«
والغانیۀوما ینفعکء عنکما یجزيهذا، أيعنکما یغنی: ویقالمجزأةعنکإذا أجرأتفالنومغناةفالن، ومغناةفالنومغنیفالن

.»بزوجهاغنیتالتیلجاریۀا

بهوينمودنو بسندهگیرد از دیگر مردانشوهر میکهزنینیازيبیگیرد و بهمینیازيبیمعناي، غنا را بهبرجستهشناسلغتاین
در . دانستنیاز میبیاز شوهر خویشحتیاز همهخود جماليواسطهرا بهو خوانندهغانیهزنالعربلسانالبته. زندمیمثالهمسرش

.گیردمینیازيبیمعناينیز غنا را به، ويهر حال

از عالمانبرخیدارد کهاهمیتايگونهبهمسکنداشتن. داردو مسکنیمکانکهاستکسینیازيبیمعنايبه» المکانغنیۀ«: او گوید
استحکامقصد وياختیار نماید؛ چونوطنعنوانرا بهکند و آنجا قصد توطنتواند در آنندارد، نمیخانهدر جاییکهاند کسیگفته
.نداردارتباطو با چیز دیگريتنها قصد استوطنو گرفتننیستدرستمسألهایناگرچه. ندارد

.آوردنمیآنبراي، اما شاهد و دلیلیاستسماعمعنايبه» غنا«و نفعمعنايبه» غَنا«: گویدوي

البحرینمجمع

نیاوردنکاملالبته. استعالمانو مورد توجهداشتهاهتمامو فقهکریمقرآنبهکهاستلغتهايکتابتریناز مهمالبحرینمجمعکتاب
.استکتاباینصاز موارد نقاز احادیثبرخی

»ونق»يدربارهنظر طریحی

، »قنو»؛ هو جمع) قنوان: ( تعالیقوله. مالأصل: قنیۀً؛ أيلهمجعل؛ أي) أقنی( و ) أغنی: ( تعالیقوله«: گوید» ونق»يدر مادهوي
.أقناء أیضاًعلیویجمعجمعوالالتثنیۀبینمشتركلفظ، وقنوانالنخلعذوقوهی

الماشطۀقیل» المقنیۀالمرأة«، وقانیۀلحیۀ، ومثلهشدید الحمرة: ، وأحمر قال، وهو غیر منصرف»قناةواديفیه«: ، یقالواد بالمدینۀ: والقناة
.» وجهها بالحزففال تغسلیلجاریۀاإذا قنیتعطیۀیا أم«: الحدیثالنساء وخدمتهنّ، وفیخضابتتولّیالتی

» أغنی»کردنمحکممعنايبهأقنیکهگذارد، در صورتیدو نمیاینمیانگیرد و تفاوتیمیمالاصلعنوانغنا و قنا را بهطریحیجناب
.استمحکمکهاستزمینقنیو مصداقاستمتفاوت» قنی«و » غنی«موارد . است

کرد؛ یعنیخود را خضاب؛ مرد ریش»قانیۀلحیۀ«. دهدرا میغنا و واجدیتو معناياستآبدارايکهاستآنقناتتسمیهوجه
زن. استخوانآوازهمعنايبه» مغنیه»کهاستدر حالیآرایشگر؛ اینو زنماشطه؛ یعنی»مقنیهزن«. را پوشاندریشهايسفیدي

.استشدهخوانده» مقنی«کند، را آرایشتواند زنهنر میدارد و هر جا رود با اینهنر در دستآرایشگر چون
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»ينغ»بررسی

فی» الزرع«هو الذيضافالمحذف، والبد منینبتلم: ؛ أيالمضافحذفزرعها علیتغنلمکأن: ؛ أيباالمستغنلمکأن: تعالیقوله«
.کذا ذکرهالمعنییستقملم، وإالّالمواضعهذه

عنهوما یغنی: ( تعالییقیموا فیها، قوله: ؛ أي) یغنوا فیها لمکأن: ( تعالیعنّا، قولهدافعون: ؛ أي) النّار عنّا نصیباً منمغنون( تعالیقوله
عنما یغنیه، أو یعطیهغنیقلبهفییخلق: ؛ أي» اللّهیغنهوعطائهباللّهیستغنمن«: الحدیثوفی. وال ینفعهال یجده: أي؛) إذا ترديماله

فأبکوا، فإنذا قرأتموهفإبالحزننزلإنّ القرآن«: الخبر، وفیبعضعنبعضهماستغنی: وتغانوابه، وتغنیتتعبباببکذا منوغنیتالخلق
بمعنی» تغنوا»بعضهمتأویل: تفسیر عند ذکر هذافیابوعلیالشیخقال. » منّافلیسیتغنّ بالقرآنلم، فمنتبکوا فتباکوا وتغنّوا بهلم

.»الصوتتزیینأنّه، وأکثر العلماء علیاستغنوا به

یتغنّلمفمنحدیثدرایت

منّا دو فلیسیتغنّ بالقرآنلممن«: حدیثو براي. گیردمینیازيبیمعنايآورد و غنا را بهمیچند حدیثالبحرینمجمعصاحبادامهدر 
.کندرا ذکر میو تغنینیازيبیمعناي

وا دارید و گریهکنید، خود را بهنمیگریهچهنید و چنانکگریهآنقرائتگاهبهپساستفرود آمدهبا حزنقرآن: فرمایدمیحدیث
.نخواند از ما نیستقرآنچنینایناگر کسیانگیز بخوانید چرا کهو آواز حزنرا با تغنیخود گیرید و قرانبهگریانصورت

اینیافتبرايمهمايقرینه» تباکی»يواژه. اندبردهتأویلنیازيیبمعنايرا بهآنبرخیدارد ولیصراحتتغنیدر معنايشریفحدیث
حدیثدر واقع. نیستکریماز قرآنجستننیازيو بیبر توانگريو سخنصداست، و در زمزمهزمزمهدر تباکی؛ چرا کهمعناست

در بخوانید و سپسقرآنتباکینبود، بهبعد اگر گریهيکنید و در مرحلهگریهنخستيدارید، در مرحلهتالوتآهنگفرماید چونمی
.نخواند، از ما نیستقرآنچنینایناگر کسیکنید؛ چرا کهرا زمزمهآنسوميمرحله

صدايرا بدونو انجیلتوراتقرائتکهاستانو مسیحییهودیانياز شیوهمسلمانانپرهیز دادنجهتبهآموزه، اینذکر استشایان
گویند مگر توراتو میکردهاو پرخاشبخواند، بهقرآنگونهبدیننیز اگر کسیاکنون. دهندمیانجام» وز وز«و » منمن»صورترسا و به

.خوانیمی

بلند را چنانبود و آیاتو تغنی، قرائتتحقیقبخشبر سهکریمقرآنآموزشکهبودبر اینکردند، رسممیتالوتقرآنکهدر گذشته
دهد؟ اگر کار را میاینياجازهايخانوادهتر به، کمها؛ تلویزیونخانهسلطانشنوید؛ اما اکنونرا میآنخانهاهليهمهخواندند کهمی

یا مانند ساعتیا چیزينیازمند دیگريصبحگاهیخوابویژهو بهاز خواببیدار شدنرا بلند بخواند، برايکریماز قرآنچند آیهکسی
تواننمیتوضیحبا اینکهنکند از ما نیستتغنیکریمقرآنبههر کس: فرمایدمیحاضر حدیث، در بحثحال. شودنمیتایمر تلویزیون

کند تا میتر فهمرا بیشآنشود، انسانمیخواندهو آرامش، ترتیل، تأنّیبا تغنّیکریمقرآنوقتی. معنا نمودو مانند آننیازيیبرا بهآن
.خواندمیچهشود کهنمیخواند و متوجهمیو تغنّیتأملو بدونتنديرا بهآنکهکسی
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و در حقآید و عالمپایینحقندارد از جوار حضرتدوستکسهیچکهاستاینآنو دلیلاستشدهنازلهو اندوبا حزنکریمقرآن
ماند کهمیکودکانیدارد و مثلحزنسببهمینعلو را ندارد و بهمقامناسوت! فرود آیدناسوترا رها نماید و بهبودنمحضر و جوار حق

ـ کهکریمقرآن. کنندمیگریهاز آناندور شدنکنند و برايروند؛ اما پدر و مادر خود را رها نمیمدرسهخواهند بهبار میاولینبراي
کند؛ چونمیا تركررحمآید نیز با گریهدنیا میبهتازهکهکودکی. شودمینازلدارد، با حزنانسبا حقـ چونو شعور استعقلداراي

اظهار نظريبدونطریحی. اندگذشتهاز آنراحتیاند و بهنکشیدهتفقهرا بهمعانیاینلغتهاي، کتابمتأسفانه. استگرفتهانسآنبه
:، گویدزمینهدر این

أو غیرهما، شعر أو قرآنفی؛ سواء کانیطربلمغناء وإنعرفبالأو ما یسمیالمطربالترجیععلیالمشتملالصوت: والغناء ککساء«
.» الباطلعدممعاالعراسفیللمرأةوفعله: ، وقیللالءبلالحديمنهواستثنی

در باشد؛ خواهنداشتهربغنا گویند هرچند طآنبهدر عرفکهاستباشد یا چیزيرا در بر داشتهمطربترجیعکهاستـ غنا صوتی
.دو موردو یا در غیر اینکریمشعر باشد یا در قرآن

بهو معیاريمیزانبا چهتعریفاینکهاستاینپرسش؛ ولیاستنزدیکفقهاصطالحها و حدود دیگر بهاز تعریف، بیشتعریفاین
اینو با نقلاستندادهانجامتحقیقیپژوهانهمانند دیگر لغتزمینهدر اینطریحی؟ جنابتچیسآنو مدركو دلیلاستآمدهدست

برايباید گفتو در مورد بحثاستعلمیاينامهنیازمند شیوهیا قاموسنامهلغتتدوینکهگذشتاز اینپیش. استگذشتهمعنا از آن
.کندمیمراجعهو کارشناسانعالمانبهکهاستعرفکرد و اینمراجعهعرفبهتوانیمعنا نماصلیافت

فارسیهاينامهلغتبررسی

نیز کنند و فقیهانو صدا معنا میصوتمعنايرا به» غنا»نداشتند کهدلیلیآنانداد کهدسترا بهنکتهاینعربیلغتهايکتاببررسی
مقدماتشوند؛ چرا کهنباید موفقطور طبیعیبهاند و با توجهکردهها استفادهکتابخواهد شد از اینواکاويتفصیلبهآنانهايگفتهکه

.نداردرا در پیسالمیينتیجهغیر سالم

دهخدا و عمیدفرهنگ

از ، هر یکعربیهايها همانند کتابکتاباین. دهخداستعمید و فرهنگفرهنگ،معین، فرهنگفارسیلغتهايکتابترینمهم
.استمتقدمکتابيمتأخر خالصهو کتاباستنمودهبرداريگرتهدیگري

و نهو جغرافیاستاز تاریخنآتر مطالب؛ زیرا بیشکارآمد نیستهستند چندانقایلآنبرايبرخیکهشکوهیيدهخدا با همهکتاب
.تحقیقیکتاب

و گاهسههاياز گوشه، یکیموسیقیهاياز دستگاهو هر یکآن، و شعب، سرود، آهنگ، نغمه، بانگصوت«: آواز گویددهخدا در معناي
.»باشدها آواز میشور و اینهايگوشه

.داندجزو آواز میاستموسیقیهايدستگاهاز جزئیاتا را کههگوشهحتیموارد بر شمردهيهمهوي
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.آوردمیآواز شهرتگویند؛ چونمیهمطلبشهرتآواز خوانبه. خواندآواز میکهکسیهمان: گویدآواز خواندر معنايوي

.آوردباشد را میکنزدیمعانیاینبهکه، نوا و هرچهآوا، ترانهمعنايدهخدا براي

و شدهتکرار نوشتهبهکههاییاگر کتاب: گفتتوانمیمطایبهبه. استمطالبهمینندارد و تکرارياز اینبیشعمید چیزيفرهنگ
.ها را بخوانندکتابيتوانستند همهمیو مردمعالمانکمشود، دستندارد جمعشدهارایهیا مطالبتحقیقيشیوهيدر زمینهنوآوري

دارد و نیکوییصدايخواند یعنیمیخوب. »داندمیرا خوبخواند یا دستگاهمیخوبکهکسیآواز؛ یعنی«: استعمید آمدهدر فرهنگ
باید داند چگونهمیکهآن. استخواندنچگونهغیر از دانستنخواندنخوب. استمسلطموسیقیهايدستگاهبهداند؛ یعنیمیخوب

بر صدايشناسد، مهاريرا نمیدستگاهکهآننشاند؛ ولیبرد و میرا میو هر جا بخواهد آنگرفتهرا در دستخویشبخواند، گویا صداي
.گذاردفرار میپا بهخود ندارد و صدا افسار گسیخته

.گیردمعنا مییکرا بهنوا و ترانه، سرود، نغمهایشان

طوسیيو خواجهموسیقی

مادهمخالطتکهآنبهعلمیکی«: گویدنظريحکمتدر تقسیماستاالعراقطهارةکتابيو ترجمهفلسفیاخالقکهناصرياخالق
چهآنیکی: باشدمیدو قسماخیر باز بهقسمنبود، موجود نتواند بود و اینمادهتا مخالطتچهآنبهعلموجود او نبود و دیگريشرط

بر سهنظريرو حکمتاز اینپس. باشدمعلوممادهاعتبار مخالطتبهچهآنو دیگريو تصور آننبود در تعقلشرطمادهاعتبار مخالطت
.» طبیعیرا علم، سومریاضیرا علمخوانند، دوممابعدالطبیعهرا علماول: شودمیقسم

و ؛ مانند متافیزیکنیستو در وجود آندر تعقلشرطمادهکهآنیکی: استقسمبر سهنظريگوید حکمتمیعبارتدر اینخواجه
.داردنآندر وجود و تعقلدخالتیگونههیچمادهکهفلسفهيامور عامه

کهمعناستایننمود و بهرا ادراكآنتواننمیو مادهجسمو بدوناستآنوجود و تعقلشرطمادهکهاستدو دیگر همانند طبیعیات
شرطآندر تعقلهمادهوجود مکهاستهایی، دانشآخر علوميدسته. شودمیگفته» طبیعیعلم»آنبهکهاستآنجزو تحققیماده

.استو امور عامهطبیعیعلوممیانبرزخیریاضی. شودمیگفتهریاضیعلمآنبهدارد کهرا برزخنوعیو حکماستشرطو همنیست

خارجیيمادهدارايدارد و نهتصورينه» خدا«، نمونهبراي. نداردو در تصور آندر تحققدخالتیگونههیچ، مادهفلسفیيدر امور عامه
.استنپیوستهوقوعبهو تصور آنتحققنباشد، شرطتا مادهکهجسمعکس، بهاست

معدود در تحققشرطو جسممادهندارد و نیاز بهمادهنیاز بهعملیاتدهد و اینمینتیجه، سیدر پنجضربششدر عملیاتهمچنین
.عدداصلنهاست

.ریاضیو علومطبیعی، علومفلسفهيامور عامه: استقسمها بر سه، دانشخواجهبنا بر تقسیم
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.و موسیقی، هیأت، هندسهحساب: داندمیچهار قسمرا دارايریاضیعلموي

امور گوید و هیأتمیسخنگیرياندازهمانند واحدهايمتصلاز کمهندسه. استاز آنيو عدد نمونهااستمنفصل، کمحسابموضوع
و چگونگی، صدا، نتصوتکهاست» موسیقی»یا فن، دانشرسد و در نهایترا بر میآنو احکام، عوارض، خصوصیاتو ارتباطآسمانی

.دهدمیآواز را آموزش

اینارتباطچگونگی. و ریاضیات، طبیعیاتالهیات: داندمیقسمرا سهپایهشد، علومنقلاز وياز اینپیشکهدر عبارتیهخواجمرحوم
.استنیامدهایشاندر بیانریاضیهايدانشاقسامویژهو بهعلوم

العیونعرائسفیوننالفنفائس

و هاستلحنحاالتشناختموسیقی: شناساندمیرا چنینموسیقیاستهجريهشتمقرننفیسهاياز کتابکه» الفنوننفائس«
و نیز و بیات، دشتی، زابلیگاه، پنج، چارگاهگاهها؛ همانند سهدستگاهشناختشناسیمراد از لحن. برابر استشناسیبا لحنموسیقی
.یا آواز و یا سروداستترانهشدهخواندهسازد کهمیمشخصشناسیو لحنصداشناسی. استموسیقیختلفمهاينتشناخت

و و اندیشارينظريرا بر دو قسم، موسیقیدر ادامهوي. تردارد یا بیشریتمسهکهاست، تعداد ریتمگاهو پنج، چهارگاهگاهمراد از سه
.گذشتآنشرحداند کهمیکاربرديوعملی

موسیقیيواژه

و در اساطیر گذشتگاناستسرشار از زیباییکههاست»النوعرب«از یکینامو موسیاست» اقاسموسی«از موسیقیاستشدهگفته
.استیاد شدهاز آن

.موزونهوايیعنیموسیقیو بنا براینموزونیعنیهوا و قاسمعنايبهوسیم. دانندمی» و قاسموسی«را از نیز آنبرخی

استو نغمههوا، لحنمعنايو بهمرکبو نهاستبسیطايواژهموسیقیکهاینوجود دارد و آنواژهاینلغويينیز در ریشهنظر دیگري
.نداردتاریخیسند و اصلییکو هیچاستنشدهها ارایهنظرگاهاینبر درستیشاهديهیچ. هاستچهچهو همان

باشد؛ مانند شعر و یا مانند آنگونهاز هیچاستفادهتواند بدونو صدا میصوت؛ چرا کهاستها و کلماتواژهاز بحثفارغموسیقیبحث
؛ استخود از امواجفهماند و لفظلفظیا بهرا با موجشود مطلبیو میاستامواجصورتبهما از آنشفهمزند کهمیضربکسیکهاین
.داردتفاوتآنو تقاطیعمقاطعولی
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صوتانواع

؛ و یا غیر موزوناستا موزونیدیگر صوتعبارتبه. غیر غناییو صوتغناییصوت: استبر دو قسمو صوتو صداستصوتغنا وصف
.شودنیز میدستگاهو شاملاستغناییاز صوتاعماما موسیقی

کهاستلحنیغناییندارد و موسیقیارتباطیآالتبهغنایی، صوتاساسو بر اینهاستصدا و دستگاهخوشالحان» موسیقی«مراد از 
.استآنهايو ویژگیالحانشناخت، علمموسیقیمراد از علم. باشدهمراهو آالتبا دستگاه

موسیقیموضوع

و قلبدلو بهگذر نمودهاز نفس، موضوعو در ملکوتبلند عرفانی، در مقاماتالبته. استشد نفسگفتهکهگونههمانموسیقیموضوع
.استنفسباالينیز از مراتبو دللبق: گفتتوانمیرسد؛ اگرچهمی

باالعالمترنمات

همین؛ بهاستدیگرياز جنسعوالمآنآید و ترنمکار نمیبهنفسفوقو مقاماتو در عوالماستو نفسانیجرمانیامريغنا و موسیقی
کنند؛ سیر میدیگريامور ندارند و در افقاینبهنیازيبرند؛ چرا کهنمیابزارها استفادهگونهاز اینو کمالنالهیاولیايکهخاطر است

را گروهاینتا وضعیتاستالزمباشند وجود آننمیخشکو واقعیاتنرماز نفسانیاتخالیکهمعمولیهايانسانو برايدر ناسوتولی
.رساندتعادلبه

اشتغالاز اندازهامور بیشاینبهکهکسانی. نمودو تفریطنباید افراطاز موسیقیيدر استفادهکهاستایناستالزمآنرعایتچهآن
از تازهکهاستیدستها همچونآنآیند؛ زیرا نفساز پا درمییا با تلنگريیا اضطرابحرکتشوند با یکمیو ناتوانسستدارند، چون

سستغنا و موسیقیو با کثرتاستگونههمیننفس. ترسددر و دیوار میو از برخورد بهاستگشتهو پیر و بسیار حساسدرآمدهحمام
ترینگردد و کممیضعیفشدتهبمرور زمان، بهاوستشغلو چنگساز، ویالوننواختنکهکسی. شوددچار میزودرسپیريو بهشده

.آیداز پا درمییا چالشیناراحتیترینگردد و با پیشامد کوچکمیو شکنندهبسیار ضعیفواقعیاتپذیرد و در مقابلرا نمیانتقادي

و غنا و نیکیبهشود و گاهیاد میبديبهآناز گاهیداد، بلکهکلیحکمیغنا و موسیقیبرايتواننمیدهد کهمیدستبهنکتهاین
و بار استبد و زیانبعضیو سرشار از خیر و برايخوببعضیبرايغنا و موسیقی. استو حرمتوجوبدایر بینکهاستامريموسیقی

.دانستیا حرامحاللکاملصورتو به» بالجمله«را و آندانستکلیرا قانونیآنتواننمی

صوتانواع

؛ و یا غیر موزوناستیا موزوندیگر صوتعبارتبه. غیر غناییو صوتغناییصوت: استبر دو قسمو صوتو صداستصوتغنا وصف
.شودنیز میدستگاهو شاملاستغناییاز صوتاعماما موسیقی
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کهاستلحنیغناییندارد و موسیقیارتباطیآالتبهغنایی، صوتاساسو بر اینهاستصدا و دستگاهخوشالحان» موسیقی«مراد از 
.استآنهايو ویژگیالحانشناخت، علمموسیقیمراد از علم. باشدهمراهو آالتبا دستگاه

نیز متفاوتترنمات. باشد یا کافرمؤمن؛ خواهاستالزمانسانبراياحساسنیرويپرورشو براينفسیلحاظو صدا بهاز صوتاستفاده
و گاهاستجمعی، و گاهغیر وحشیو گاهوحشی، و گاهاکتسابیو گاهیاستطبیعیو گاهدستگاهبدونو گاهاستبا دستگاهو گاهاست

وجود ندارد و مناسبت، گاهیالبته. شودمیهمراهمناسبتبهنفسبا حاالتآننیز دارد و محتوايدا محتوا و مادهص. و تألیفیغیر جمعی
، حال. صدا سازگار نیستبا اینکهاستجنبیو دیگر جهاتهوا و نفسبرايو گاهصوتبرايانزجار گاهی. باشدزجر دهندهاستممکن

.صداصدا باشد و یا از عرضسقفاز بابچه

دارد گوناگونیحاالتانسانیو نفسو صدا و استماعها و تنافرها در صوت، تناسبدر هر حال. صداستو بعد و نوعقربانزجار از بابگاه
.استکند الزممیحرکتراهدر اینکهکسیامور براياینشناختکه

باشد یا غیر موزونتواند موزونمیکهآناکتسابیبا خصوصیاتو لحننفس، خصوصیاتو مکانو بعد، زمانصدا، قربصدا، عرضفسق
.خود را داردخاصنباشد مشکالتمتناسبچهندارد و چنانباشد، اشکالیتناسبو اگر بهصدا اثر گذار استدر یکهمه

در بحثتعصبپرهیز از

را انسانهموارهاندیشو دگمعصبیت. گرددمیممکنکهاستتعصببا گریز از هر گونهحقیقتیافتداند کهمیآزاد اندیشهر محقق
را کنار مذهبیتعصبوجو نمود ورا جستفناهلو کارشناساندانشمندانيهمهباید سخنعلمیدر بررسی. دارددور میاز حقیقت

کافر و صدور فتوايزدهو شتابعجوالنههاياتهامباید از وارد آوردن. استو نقد آنشدهارایهبر دالیلدقتاستمهمچهو آنگذاشت
با العوجا و مباحثهأبیم در برخورد با اینعلیه السالصادقامامرفتاريپرهیز کرد و باید منشو مانند آناستجماعتیا پیرو اهلاست

.خود ساختيشرمندهو حکیمانهرا با رفتار کریمانهقرار داد و مخالفاو را سرمشق

با نگاهخدابندگانتمامبهکهاستکسیربانیعالم. نگریستتحقیر یا بغضيبا دیدهتواننمیکسهیچگوید بهمیو تعقلحکمت
و بغضمحبت. کندصادر نمیخدا حکمنشاند و در مورد بندگانخدا نمیخود را جايفرديچنین. داردرا دوستنگرد و همهمیمرحمت

بههر کسر حالهو بهنیستچیزيقلبو یا رقتشد، جز حقد و کینهايیا فرقهشخصیو بغضیباشد و اگر حبباید خداییهر کسبه
خواندند؛ میدیندادند و او را بیکفر مینسبتدرنگاز افراد بیبرخیبهاز فقیهان، برخیدر گذشته. استخود مسلمانفهمياندازه

و یا افراد در نهاد و در اندرونبرخی، اما استو تجدد گردیدهتمدنخود دارايو کفر براينیستها خبرينسبتاز آناگرچهامروزهولی
در حالیاین. دارندنمیرا پاسمسلماننمایند و حرمتتجاوز میدیگرانحریمآورند و بهوارد میدیگريها را بهاتهامها انواعدر روزنامه

کار را اینشرعیو مالكدلیلبدونباشد و اگر کسیداشتهاو تعرضیو آبرويحریمندارد بهحقدارد و کسیمصونیتمسلمانکهاست
.استدهد، مجرمانجام

، دو نفر و کاراته، بوکسمانند کشتیمسابقاتی، در میادینامروزه. شودها رعایتگیرد و حریمانجامکاملادبباید با رعایتعلمیبحث
دیگر یکو برندهنیز و بازندهکند و در پایاننمیاحترامیبیدیگريبهیکهیچزنند؛ ولیگر را بسیار میدیکار، یکمقتضايدار بهمیدان
.استانسانیو شأنادبامر اقتضايکند و ایننمیرا سرزنشدیگريباشند و یکیگیر نمیدلبوسند و از همرا می
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موسیقیدر باباولیاصل

، نماید و با وجود شکمیشکآندر حکمباشد، فقیهنداشتهداللتیآنبر حکمچهارگانهادلهباشد کهموضوعیموسیقیر باباگر د
برائتبهقایل» حرامأنّهتعلمحتّیحاللء لکشیکل»يقاعدهبر اساسمورد برخیدر این. یابدمیموضوععملیاصولبهرجوع

مورد باید بداند در اینفقیه. دهندمیاحتیاطبهدهند و حکممیرا ترجیح» لدینکفاحتطدینکاخوك»يدیگر قاعدهشوند و برخیمی
طور بهمکلفکههبدر مکلفشود و با شکمیجاري، برائتدر تکلیفبا شک. بهدر مکلفیا شکدر تکلیفمورد شکدر اینشککه

داند و را نمیحکمیهیچمقلد کهآید و نهمیپیشمجتهد و فقیهبرايشکاینالبته. شودمیدارد، احتیاطعلمتکلیفیوجوببهاجمال
يمورد بر عهدهدر اینوظیفهیین، و تعشکایننوعتشخیص. پذیردمیاحکامآوردندستبهخود برايمرجععنوانمجتهد را به
او نباید . نمایدرا مشخصآنخواهد حکممیفرا ندهد، چگونهگوشآنو بهچیست، اگر مجتهد نداند غنا و موسیقیحال. مجتهد است

وسایلکهايجامعهکودکان. بداندرا ممنوعرنتو اینت، ماهواره، رادیو، تلویزیونبپندارد و موسیقیبیابانیايرا جامعهمسلمینيجامعه
زندگیدر عصريکهامروزيهايبچهویژهجا کنند، بهتوانند چند گوسفند را جابهتنها میدارند کهبیابانیو فکريندارد، هوشارتباطی

شود و میرا موجبآیندهنسلفکريانقراضهاییحکمچنین. شودمیدر سراسر دنیا پخشلحظهبهلحظهاطالعاتکنند کهمی
.سازدمیرا سرگرداندینمداران

فقهمختلفهايشود در بابمیدادهارجاعآناستناد بهقابلو نبود دلیلوجود شککاربرد دارد و در صورتدر موارد شککهاولیاصل
بودنو میتهتزکیهعدماولیها اصلگوشتاشیا و در بابو پاکیطهارتاولی، اصلو نجاستطهارتبابدر نمونهبراي. نیستیکسان

از لبلبخواندننباید برايو کسیاستحرمتغنا و موسیقیدر باباول، آیا اصلحال. شودثابتآنخالفکهمگر ایناستآن
و مستند محکمدلیلیکهمگر ایننیستحرامغناییاز آواهايیکهیچکهاستاینباشد یا اصلبر جواز آندلیلیکهنبگشاید، مگر ای

یا استحرامغناییآیا آوازيندانیمکهو در صورتیاستو برائتحلیتاولی، اصل، در موارد شکاساسبنا بر این. باشدمخالفبا آن
در نشود اصلیافتبر حرمتو هر جا دلیلیاستنمودهاشیا و امور را بیانيهمه، حکمخداوند متعال. شودمیجاريحلیتخیر، اصل

گرایید زیرا ما خود چیزيرامحبهاحتیاطخود یا از روييو سلیقهو نباید بر مذاقاستبسیار حایز اهتماماولیاصلاین. استاباحهآن
اینطور تنزیلیخدا بهو اولیاياستحقحضرتيویژهمقامو ایناستسزاوار شارعفقطمقامو ایندانیمرا حرامچیزيتوانیمنمی
.باشندرا دارا میمقام

حکمدر استخراجنگريپرهیز از تحویلی

ايتا نوازندهنمونهبرايمعنا کهاینتوانند ظهور بدهند، بهخود را نمیيحرفهتنهاییبهنوعیصورتبهو رقاصان، نوازندگانخوانندگان
شود و نمیبرداشتهاز آناننیفتند، حیا و خجالتمستینخورند وبهشرابها نیز تا اندکیاز مطرببرخی. تواند بخواندنمیننوازد، خواننده

افراد بدونقماشاز ایناينوازندهو هیچچنانیآنيخواننده، هیچاساسبر این. آیدنمیصدا از آنانو رها کردنیا خوانندگیرقص
کهاسترو حایز اهمیتآنازنکتهاینبهتوجه. استبودههمراهبا گناهنوعیصورتبهآواز و موسیقیو مجالسنیستشرابگیالس
گناهانیسببداند یا بهمیحراماستموسیقیکهجهترا از آنشود آیا موسیقیذکر میموسیقیحرمتبرايکهشود دالیلیدانسته

حاالتيباشد، در همهشدهحراماستوسیقیمکهجهتاز آناگر موسیقی؛ چرا کهبسیار استدو نفاوتایندارد و میانهمراهکهاست
و جواز خود را حلیت، موسیقیگناهآنشدنباشد، با برداشتهشدهمنعبا گناهبودنهمراهسبببهموسیقیکهاما در صورتیاستحرام
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استخراج، قواعد و موازینالزمپژوهیو ژرفو با دقتار گذاشترا کنو تعصباندیشیدگمباید هر گونهحکمدر استنباط. یابدباز می
.رهانیدکنهجايبهاخذ وجهو مغالطهنگريو تحویلیگراییاطرافنمود و خود را از دامرعایتکاملنگريرا با اطرافحکم

کهو اینشایستهموسیقیدور سازد و تشخیصاو را از حقیقتنماید و همنزدیکو حقیقتحقرا بهانسانتواند هممیغنا و موسیقی
سازد را بیاندور میو از جهنمنزدیکبهشتما را بهچههر آنشارع؛ چرا کهاستشارعبیانسازد، بر اساسمینزدیکدور و کدامکدام

. آراستيمعرکهآننداشتنتوجهکهاسترو امر بسیار مهمیو از اینرا داراستدو جهتهرکهامور، غناستاز همینو یکینموده
را از تنهاییآورد، انسانمیو نشاطزداید، شادابیرا میافزاید، غمکار میبر کیفیتموسیقیاند کهعقیدهبر اینشناساناز روانايعده

امر در اینکهداشتکنند؛ اما باید توجهمیفهرستآنرا برايدارد و فواید بسیاريهمراهبهاعصابمر و تسکینعسازد، طولمیخارج
.دادحکمیچنینطور کلیرا بهآنتوانو نمیحد اقتضاست

اعصابو ضعفاراده، ضعف، نامردي، گناهغیرتیبیکهزاید استايو غدهچرکینايمادهگویند غنا و موسیقیدر برابر میايعده
و غنا در موسیقیبراي؛ بلکهنیستدرستطور مطلقنیز بهسخناناین؛ اما باید دانستنیز بسیار بلند استگروهاینفهرست. آوردمی

جايبهاخذ وجهيمغالطهبهو هر یکنیستکارشناسانهاند کهدادهیهارانظريهر دو گروهگفتتوانمی. از آنبیشو نهحد اقتضاست
مضراتفقطکههاییها و نوشتهشمرد و یا کتابرا بر میموسیقیتنها منافعکههاییرو کتاباند و از اینگفتار آمدهنگريیا تحویلیکنه

ضرر برايپنجاهبهنزدیکآنينویسندهکهرا دیدمکتابی. باشدنمیبیشايارد و جز مغالطهندعلمیکند ارزشمیرا بیانموسیقی
عصبانیهايها، مزاجمزاجگونهاینکهاستروشن. بودکار بردهبهآنبر علیهداشتدر توانکهناسزاییبود و هرچهآوردهموسیقی

کهآرامهايانسانعکسبه. دهندمیخود بیرونهايدندانرا از بینسخناینان. در اوستتراود کهبرونهمانوزهاز ک؛ چرا کهاست
رو اگر انسانشود؛ از ایننمیحملبر آنآنشرعیندارد و لوازمحجیتیعصبانیانسانسخنان. کنندمیخود بیانهايرا با لبسخن

.و استداللبا منطقگوید و نهمیسخنندارد و مزاجیاياندیشهبر آنشود؛ چونکفر بگوید، کافر نمیخداوند متعالبهعصبانی

متخصصانه، جراحیاحکاماستنباط

بر آوردندلیلویژهو بهاستمشکلشرعیمحکآوردندستفرایند به. استبسیار پیچیدهاحکاماستنباطبراينقلیاز دالیلاستفاده
، ظاهر استیا قطعیاست، ظنییا جزییاستکلیامريباید دید دلیل. بسیار دارددقتنیاز بهدالیلارزیابی. نیستآسانچندانحکمی
از أخصدلیل. یا مفهومیاستمصداقیآني، شبههاستشبههايشود یا خیر، اگر داروارد میبر آندارد یا خیر، شبهه، انصرافیا نص

مستلزمبر آنو آگاهیاطالعکهیا خیر، و موارد بسیار دیگري، مستند استچیستو معیار حکم، مناطو یا مساويیا اعممدعاست
.استبسیاريهايبر دانشکاملياحاطه

. استحکمو مکانیزمانیو تغییر شرایطشرعیاحکامموضوعاتتغییر و تبدلبهو توجهموضوع، شناختحکمدریافتدر مهماز نکات
از دقیقکر را دارد و با شناختآبو حکماستمنبعدارايچاهبرد آبپیحلیيعالمهکهاست» چاهمیاهنزح«، بحثاینشایعمثال

.تغییر یافتآن، حکمموضوع

.را بداندبسیاريهايباید دانشصدور حکممغز باشد و مجتهد برايجراحیتر از عملتر و پیچیدهبسا سختو صدور فتوا چهحکمکشف

www.takbook.com

www.takbook.com



آیت اهللا العظمی محمد رضا نکونام خوانندگی و نوازندگی از براندازي تا برازندگی

صفحه | ٤٦

در زماناقواماینبديدلیلتوانرا نمیروایاتیناکهداشت؛ اما باید توجهاستیاد نشدهنیکیبهاز اقواماز بعضیاز روایاتدر اندکی
کهاکنونشود؛ ولیافراد میهمانشاملو فقطاستاند بودهزیستهمیروایتدر زمانکهاقوامیبرايروایاتاین، بلکهحاضر دانست

.یا متغیر باشدتواند ثابتمیاحکامموضوعاتکهداشتباید توجه. استتغییر کردهآنحکمطور طبیعیبهتغییر نمودهموضوع

، اگر بر فرضحال. بخورندشرابخورند تا بتوانند خوبرا میو مانند آن، باقلوا، حلوا یا کباب، پستهخوارها کنار شراب، شرابنمونهبراي
کهیا چاي؟ پستهاستباشد حرامها، هرچند کنار سجادهپستهيهمه: گفتتواند، آیا میباشدانستهرا حرامکنار شرابيپستهروایتی

.نمودحملرا بر دیگريیکیحکمتوانو نمیدیگريحکممعمولیو چايدارد و پستهحکمشود یکمیگذاشتهکنار تریاك

و حکمموضوعتاریخشناختلزوم

صدور حکمزمانو بهدانستطور کاملرا بهآنو موضوعمسألهآنباید تاریخحکمیکشناختبرايآید کهمیدستبهگفتیمچهاز آن
در طول. استینچننیز اینموسیقیبحث. استشدهشمردهیا حرامحاللکهبودهو چگونهبودهچهآنموضوعکهدریافتتا بتوانرفت

آنانواعينمودند و همهبار میرا بر آنموسیقیمطلقشدند، حرمتمیبر کشور حاکمظاهر گرایانهرگاهخواهد آمد کهموسیقیتاریخ
ما کهشمردند، مانند زمانمیرا حاللآني، همهگرفتقرار میفکرانو روشنتجددطلباندستکار بهدانستند و هرگاهمیرا حرام
و و چیرگیحاکمفضاي. دانندمیرا حاللموسیقیانواعيهمهکهاستبر اینملیيرسانهاینگردانندگانصدا و سیما و مذاقمتولیان

.استنیز تأثیر داشتهعالمانها در فتوايگروهاز اینهر یکيغلبه

مد روز بود و ایشانژوپمینیکه، زمانیرفتدانشگاهبهمحمدرضا پهلويشاهیستمدر زمانشهید مطهريمرحوم،نمونهبراي
استمختلطاز جوانانجمعیمیانعالمی. کندبا مانتو تأکید میپوششگوید، بر لزومسخنحجابياز مسألهدانشگاهدر آنخواستمی
ندارد شنواییبا چادر گوشاز حجابگفتنسخنمحیطیدر چنین. استآنانبهپسرانهستند و نگاهزانو عریانتا بااليآنختراندکه

و نظر استفیشود کاو اگر مانتو نیز پوشیدهنیستبا چادر الزمبگوید حجابکهاستآید اینمیایشانذهنبهکهايگزینهو بهترین
اینرسد بهشنید تا چهرا نمیويسخن، کسیچادر اصرار داشتبر حجاباگر ایشانگذارد؛ چرا کهتأثیر میوينیز بر مخاطبانایشان

.کندعملآنبهکه

نوشتار بر آندر ایننگارندهسعی. استردیدهگمختلفو آرايحوادثدستخوشماجرا را دارد و هموارهنیز همینغنا و موسیقیبحث
را بهو سنتکتابو فتوا یعنیصدور حکماولدستمنابع، نخستاز آرا و افکار مختلفتأثیرپذیريکند و بدونها را آمادهذهنکهاست
ندارد کهتفاوتیعلمیکنکاشآورد و در ایندسترا بهآن، حکمغنا و موسیقینقلیيادلهعمیقيو مطالعهگزارد و با پژوهشبحث

.شخصیاغراضبیاندر مقامو نههستیمالهیاحکامو بیانباشد؛ زیرا ما درصدد کشفچهآنينتیجه

نیز در برابر و کالمیاناز فقیهاندانستند و برخیمیرا حالل، موسیقیخوشامد نفسیسبب، بهو شاعران، فلسفیان، عارفانذوقاهل
تر نظراتبیشنمود؛ چرا کهشکغنا و موسیقیتاریخيهمه، باید بهوصفبا این. کردندرا فریاد میغنا و موسیقیمطلق، حرمتآنان
کهها و احکامیفرضرفتند و یا با پیشنمیشرعیهايدلیلدر پیچندانو آناننبودهزدگیاز سیاست، خالیزمینهدر اینشدهارایه

.رفتندمیادلهبررسیسراغدانستند بهتغییر میو غیر قابلرا ثابتآن
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الهیمقصود اولیايدریافتد برايرا و نیز بایدیننظر عالمانرا خواستار شد و نهو نظر شرعداشتدینبهو توجهامر باید اهتمامدر این
باید زمینهو در اینرا دانستاز غنا و موسیقی: معصومینمذمتو دلیلو معیار نگرانیبسیار نمود و مالكو دقتتالشدینو پیشوایان

فلسفیاز دیدگاه» الوجود حار»يقضیه: شدگفتهفهدر فلس. آرورددسترا بهآنهمراهو عوارضغنا و موسیقیاز هر چیز موضوعپیش
از وجود بخشیمادهاما چون» حارةالمادة«: باید گفتتواند سرد باشد، بلکهوجود نمیطور که، هماننیست؛ زیرا وجود گرمنیستدرست

از بخشیماده؛ اگرچه»الوجود حار«: گفتتوانبر وجود و نمیود و نهشمیعارضبر مادهحرارت. »حارةالموجود المادي«: گوییممیاست
.وجود است

استآنذاتی» ناطقاالنسان«را در نطق؛ ولیاستالزماما عرضیعرضیامري، ضحک»ضاحکاالنسان«: شودمیگفتهوقتیچنینهم
» لم«و چراییذاتیکهاستدو در ایناینو تفاوتاستناطقو هر ضاحکیضاحکناطقی؛ زیرا هر استهر دو مساويکهبا آن
.داردتفاوتدو با دیگرياز اینهر یک، و حکمپذیر است»لم«نمود و پرسشتوانمیاز امر عرضیپذیرد؛ ولینمی

انسانذاتیو نطقخود دارند و ضحکبهمخصوصخندند و نطقکنند، میمینیز تعجباز حیواناتبرخیکهذکر استبه، الزمالبته
.نیست

دسترا بهآنحکمو سپسشناختآنو عوارضو نیز ذاتیاتو خصوصیاترا باید با احکامهر موضوعیدهد کهمیدستامر بهاین
بهبا توجهغنا و موسقیحرمتبهآیا حکم. باشدتواند متفاوتمیآنو لواحقبا تغییر عوارضموضوعیکیحکماستبدیهی. آورد

، اگر صورتشود و در اینمیدانستهعرضیآنباشد، حرمت، اگر چنیناستجور بودههايحکومتبهآنانو اقبالاز دینمردمانصراف
باید بهحکمدر استنباطشد کهگفتهاز اینپیش. گرددمیزایلآنشود، آیا حرمتدینبهمردماقبالسببدر مورديغنا و موسیقی

عرضیآنبا لحاظکهیا حکمیدانستدخیلدیگر در حکمعرضیجايرا بهعرضیو یکداشتکافیدقتموضوعبر یکالحقعوارض
.گرفتار نیامدنگريیا تحویلیذاتجايبهاخذ وجهيمغالطهانواعبار ننمود و بهآنذاترا بهشدهدادهموضوعبه

از غنانفسانیلذت

. بردمیلذتخوشباشد از صدايماندهسالمويو احساسیادراکیمجاريکهو هر فردياستنفسیو حظلذتغنا داراياستبدیهی
احساسويعملبودناز گناهفرديگردد اما چنینمیباشد ناراحتمعصیتکهاز خواندنی، فرد مؤمنایمانیافتنبا شدتگاهالبته

و گناهاز معصیتبرد؛ بلکهنمینجراز زیباییويببرد؛ چرا کهلذتويزیباياز صدايناخودآگاهصورتبهاستکند و ممکنمیناراحتی
و یا بهاستروانیروحیاختالل، یا دارايخوشایند نیستمنبرايآواز غنایی: بگویدطور کلیبهدیگر، اگر کسیاز سوي. تنفر دارد

.استگرفتار آمدهطبعخشکی

موضوعبرد؛ اگرچهمیلذتموزوناز صدايکهاسترا بخشیدهحالتیانسانو خداوند بهاستفطريامريخوشاز صدايبردنلذت
شما دهد، نفسمیرا از بد تشخیصخوبغذايطعمدارید کهخداداديايشما ذایقهطور کههمانپس. باشدمیو نفسانیات، نفسلذت

برايبلکهانسانتنها برايامر نهاین. او ناخوشایند استبد برايبرد و صدايمیلذتنیکاز صدايو در نهاد آناستگونهنیز این
؛ چوناستلذیذ حرامغذاي: ایمگویا گفتهکهاستآدمیفطرتآید، در مقابلپیشاز حرمتسخننیز وجود دارد و اگر جاییحیوانات

اینشود نهمیبر غذا عارضباشد، حرمتیا سمی، غصبینمونهشود و برايلذیذ حاکمبر غذايعوارضیهچاما چنان! بردمیلذتذایقه
را لذتیچنینکهو دلیلیآور استنیز لذتغنا و موسیقی. باشدخود حرامخوديبهاستنفسلذتموجبکهجهتلذیذ از آنغذايکه
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تفصیلیبحثکهاستنماید بر شمردهرا حرامغنا و موسیقیتواند با پیشامد آنمیرا کهعوارضیروایاتبله. نداریمدستنماید درنهی
.خود خواهد آمددر بخشآن

را مرزهایی، اسالمبله. گیردقرار نمیچیزيحرمتمالكالتذاذ و خوشاینديو صرفنیستحراماسالمدر شریعتبردنالتذاذ و لذت
نیکو و مستحسنگاهمعنويخوشاز حاالتبردنلذت. استنمودهرا ممنوعو افراد آناز مصادیقو برخیاستقایلبردنلذتبراي

گردد و سبکیایجاد میزناشوییبا عملکهخوشاینديحالت. نیستحرامآنبهسپردنو دلیا حوريفرشتهدیدن. استشدهشمرده
را رو بهآدمیيو ارادهو ایمان، عقالنیتو لذایذ نفسانیاز حظوظدارد؛ اما برخیاخرويو پاداشمعنويارزشاز آنحاصلو شادابی

روز پویا و شکوفا باشد و نهروز بهويعقالنیتاستالزمآدمیبرايضرر دارد؛ چوناز آن، استفادهجهتکشاند و از اینمیضعف
یابد و دیگر میکاهش، ایمانعقالنیتضعفيشود و در نتیجهمیضعیف، عقالنیتنفسانیتيو غلبهبا نیرومندي؛ چرا کهوينفسانیت

بر کهو شایستهالزممربیداشتناز غنا بدونباشد و استفادهدار خودنگهو گناهاننفسانیتواند در برابر تمایالتنمیشخص
.شودمیاو را موجبيارادهسازد و ضعفمیرا لغزندهآشنا باشد، نفسآدمیروانهايپیچیدگی

واقعیتکهاستدارد و چیزيبطرموزونو صدايصوتو نوعآواز خوش. نباشدتواند غناییو صدا میصوت. استموزونغنا صوت
.استخارجی

آور و بهجتطربصدا در گلو و ایجاد چهچههو غلطاندنصدا و ترجیعگویند مد و کشیدنمیآنان. خوانندآور میغنا را طربفقیهان
کودکیمهملگوییو سخنو شرشر آببلبليچهچههو صدايزناشوییکهاستدر حالیاین. استشدهرو حرامو از ایناستآفرین

وارد شود، سرازیريبهکند ناگاهمیزیاد حرکتبا سرعتکهاتومبیلیسرنشینیوقتیچنین، هماستآفرینشاديمتولد شدهتازهکه
يو همهو التذاذ برکنار نیستو شهود نیز از خوشاینديمکاشفه. ردوجود داحالتنیز اینمنیدر انزال. دهدمیدستخفتحالتويبه

.باشدنمیممنوعاستنفسیلذتکهجهتاز آننفسانیدهد و حظفتوا نمیآنحرمتبهاما فقیهیاستآفرینموارد شادياین

را بد آنسالمباشد و انساننداشتهغنا حظیکهنیستامد دارد و چنینو خوشاستنفسیغنا لذتیکهاستاینبحثاینينتیجه
کند، حرکتو ایمانعقالنیتو نیرويباشد و با ارادهاگر بخواهد عاقلآیند، اما انسانمیرقصاز غنا بهوحشیحیواناتداند و حتینمی

مقاماتآشنا بهرا از استاد راهزمینهدر اینالزمباشد و رهنموناز غنا داشتهنفسو تنزیهپرهیز کند غناییاز آوازهايباید از برخی
کند و نیرويمیرا لیز و لغزندهماند و آنمیدار یا لوالییاصطکاكهايدستگاهبرايیا روغنهمانند گریسنفسغنا براي. بگیردمعنوي

.نمایدمیرا سستگیرد و ارادهمیاز آنرانفسيبازدارنده

و با راحتیبهايجامعهرا ندارد و چنیناز معصیتبازدارندهدهد نیرويمیغنا را رواجانواعکهايجامعهکهاستاینبحثآمد اینپی
تبلیغیهايگردد و دستگاهدور میو ایمان، کرامت، عقالنیتغلطد و از تقوافرو میگناهاندر انواعفرهنگیو شبیخونغارتاندکی
. اندگرفتهرا در دستجامعهيارادهبا موسیقیهستند کهآنانچرا که. دهدمیخود سوقهايخواستهسويبهراحتیرا بهدار آنهدف
انجامکند برايمیفرد ارادهگاهنمونهبرايمعنا کهاین؛ بهاستو ظهور آنارادهآنمعلولخارجیو حرکتاستنفسانیامرياراده
سازد و کار را عملیتواند آننمیخود را نداردو در نتیجهحرکتنیرويوينفسیرا نیز دارد، اما توانآنانجاميبرخیزد و ارادهکاري
.کندظهور پیدا نمیويياراده
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در آناننفسانیو تقوا قرار دارند حظوطعقالنیتدر کمالچونبحقخدا و مؤمنانو اولیاياستمعمولیهايانسانبرايسخناینالبته
.آیدنمیبهجتبهامورياز چنینآنانندارد و نفسظهور و بروزي

غناروایاتاندیشاريفضايشناخت

در زمان. را شناختصدور روایاتامر باید فضاياینعلتدریافتبراي. استنیامدهمیانبهغنا سخنیو معناينا از چیستیغدر روایات
مجبور استآوردهوارد میبر آنانحاکمدولتکهبا فشارهاییاندكيعدهاین. اندبودهاندكواقعیو شیعیانمومنان: حضور معصومان

بودند کهعباسو بنیامیهبنیخلفايدر دستآنفرهنگیفضايمهندسیکردند کهمیزندگیايدر جامعهآنان. بودندیا توریهتقیهبه
در ارتباطمستقیمصورتبهمعصومبااندكمؤمناناین. ساختندمیبا خود همراهراهرا از اینکردند و مردممیرا تبلیغو پلیديآلودگی

غنا دانستند کهمیآشنا بودند و آنانمعصومدر لسانرایجو قاموسفرهنگبودند، بهو زیركبسیار تیزهوشافراديبودند و چون
شدهما منتقلبهمباشريقاموس؛ اما آیا اینداشتندمفهومیيشبههبودند و نهمصداقیيدرگیر شبههنهزمینهدر اینو آنانچیست

دستبهحدیثتفقهو نیروي؟ شم روایییا نهاستشدهما شناختهبرايآنو حکمشدهمیغنا نامیدهکهموضوعیا خیر و آیا آناست
را رسیدند آنانمیحضور ويبهشیعیاناینکهعصمتشدند و مقامدچار نمیو گناهمعصیتبهزماندر آنواقعیشیعیاندهد کهمی

اینو وضوحروشنیتوانمیاستنپرسیدهو مصداقمفهومغنا از لحاظاز چیستیکدامهیچکهاینبهو با توجهاستنمودهمیحفظ
را نکتهنباید اینالبته. داریمغنا شبههمصداقو ما در شناختاستما نرسیدهدستبهیو روشنوضحاینامام. را دریافتآنانمعنا براي

وجود ندارد و آالتمصداقیيشبههموسیقیبا آالتاما در رابطهاستمصداقیيشبههدارايدر روایاتکهغناستاینفروگذار نمود که
.استتر و زیباتر شدهابزار تنها فنیو ایناستنکردهتغییريزماندر طولدیثاحادر اینشدهمعرفی

، فرایند استنباطاین. نمودبرداشترا چنینبا غنا و موسیقیدر رابطهدینمذاقتوان، میدینیهايها و گزارهگفتهدر نوعبا تأمل
، صدور روایاتدر زمان. گرددمیبازخوانیتفصیلخود بهدر جايو شواهد آنو دالیلا داراستردینیحکمآوردندستروشمند به

را در دستور گناههايو پارتیمجالسگرفتند و برپاییدسترا بهمردميو اندیشهفرهنگمهندسیعباسو بنیامیهجور بنیخلفاي
از خود چیزيگرفتند و آنانرا پیشتقیهيرویهآنانو ستماز ظلمماندندر امانبرايدیگر، شیعیاناز طرفدادنند و کار خود قرار می

انبا آنجوانبيدر همهرا نداشتند کهآنيکردند اما زمینهمیرا معرفیحاکمو سیستمنظامبطالنکهبا آن: شیعهاند و اماماننداشته
، مراد از توضیحبا این. نمایندتوانستند معرفینمیجانشینیاستداشتهدربار در دستکهو غناییطربنیز برايبرخورد نمایند و آنان

دارد و انصرافمجالسهمانو بهزمانآنآالت، بهاستآمدهدر روایاتکهو طنبوري، طبل، کوبهمانند مزمار، تنبکموسیقیغنا و آالت
فرهنگبهدهد، درستو لذایذ را ارایهمجالساز اینحالل، جانشینیرواییقويو با شمحکماستنباطنظامبتواند تحتاگر کسی

.استآمدهنایلمعصوم

آنو علتاستنشدهگزارشآنبرايو مورد حاللیگرفتهقرار میهمورد استفادتنها در امور حرامموسیقیآالت: معصوماماماندر زمان
را بستهدینيبیشهشیراندستانو خلفا چوناستبودهشیعیو حکومت، نبود دولترفتاشارهآنبهدر پیشطور کهنیز همان

از تا سخنداشتهرا بر آنامر فقیهانهمین. دادندمیانجامپسندیدند با دینیخواستند و مرا میو هرچهنمودهقدرتدیدند احساسمی
بر کهشیعیاسالمیدولتکهاستزمانیتنها برايحکم؛ اما ایننیز کامالً بجاستآنانو غنا سر دهند و سخنموسیقیمحضحرمت

دسترا بهمنديتواناینتغییر کند و حکومتشرایطچهباشد و چنانکند وجود نداشتهکتحر: و طهارتعصمتبیتاهلمدار والیت
و برانگیختنشریعتگسترشرا در خدمتبنوازد و موسیقیبخواند و هم، همبتواند در موارد حاللاسالمیحکومتکهايگونهآورد به
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از آنفقهیگردد، آیا دلیلیمترتببر آنعقالییحاللباشد و منفعتمعنویتدر طریقتر آنانبیشهرچهجذببرايمردماحساسات
نماید یا خیر؟میمنع

. استبردهسر میبهو قلت، ذلت، تقیهدر غربتو شیعهاستبودهوقتغاصبحکومتشهرها در خدمتدر تمامها موسیقیزماندر آن
کردند میپنهانخود را زیر خاكرواییهايشعر یا کتابو حتیصداییو نهدمیو نهضربیباشند و نهداشتهتوانستند تنبکیمینهآنان

تواند در دارد نمیمردمو عواطفبر احساساتکهبا تأثیر شگرفیو تنبکضربکهاستبدیهیايجامعهدر چنین. را نبیندآنتا کسی
دهد کهمیو غنا نشانموسیقیو دالیلاحادیثبررسی. استباشد و حرامجور میحکومتترویجاساسقرار گیرد و بر اینوالیتخدمت

بودهدرباريمطربانيها مورد استفادهزماندر آنرا کهطبلتوانآیا میکهاستاینپرسشو حالاستموارديچنینناظر بهادلهاین
، ابوعطا و یا ماهور را با آن، اصفهان، ضربیهشتم، شش، زابل، چارگاهگاهسهو دستگاهرا گرفتشدهمیاستفادهنیز از آنو در جنگاست

.اجرا کرد

، زورخانهبراي. شودمیرا شامل، چهار دهدهو سهو دو دهدهتا، تا یکو دوتا و سهو یکیاسترقصمناسباستدستگاهیچارگاه
نیز کنار شود سنجمیزدهضربکهیا در مواردي. شودمیکار بردهنیز بهرسمیيجنازهیا تشییعنظامیهايو سان، جنگخوانیچاوش

را آورد و آندستگاهرا به» اال اهللاال اله»توانمیشهیدانتشییعدر مراسم. داردنیز ارکستتآورد و فلومینیز فلوتآید و سنجمیآن
را ، کفر، فحشا یا لهو و لعبباطل، ترویجصورتدر اینچهچنان؟ بلهاستحاللامر جز منفعتاجرا کرد، آیا اینضربویژهو بهبا فلوت

نفسگفتتوان، آیا میجور نیستو خلفايدیکتاتورها، سالطیندستبهموسیقیاکنون. استتردید حرامباشد، بدوناشتهددنبالبه
مرا انجاها آناز دستگاهرا با یکیآندارند و هر شخصیخوابهنگامبهبعضیخُرخُر که، صداينمونهبراي. استصدا حرامکشیدن

؟دارد یا نهشود آیا اشکالدمیدهدر فلوتنفسگیرد و یا اینانجامدهد اگر در بیداريمی

سجدهدید بهرا میايمجسمهو تا فرديگرفتقرار میبود و مورد پرستشبتمجسمهزمانی. استسازيمجسمههمانند بحثبحثاین
و کارآمد استآنانهوشیاريو برايکودکانسرگرمیعنوانبهزمانشوند و در اینمیها سوار آنبچهاکنون؛ ولیگفتافتاد و ذکر میمی

. گرددآشنا میآنو انواعو نیز با انسانآنو اهلشناسد و با جنگلرا میمختلفحیواناتوسیلهرود، بدینمدرسهکهاز اینقبلکودك
.استحراماسترایجپرستیبتکهدر مناطقیو عروسکمجسمهو فروشنیز ساختاکنونتهالب

نیکويو بر قرائتاستننمودهغناییو صدايصوتحرمتبهحکمطور مطلقبهغنا و موسیقیيادلهکهاستاینمطلبشاهد این
.استتأکید شدهکریمقرآن

اما . استمراجعهمحلاولی، اصلو شواهد روشنگر و با وجود شکو نبود دالیلمفهومیدارد و در اجمالمفهومیاجمالنا و موسیقیغ
از بردنو ناماستبودهطاغوتیقدرتابزار در دستوجود ندارد، اما اینمفهومیاجمالدر روایاتشدهمعرفیموسیقیآالتدر باب

: بیتیا شاعر اهلاستمؤمناندر دستکهدارد و ابزار و آالتیخلفا انصرافآنمجالسبهآندانستنو حرامو مجالسابزارها، شاعران
از عنصر از آنتبلیغتا براينداشتندو حکومتیبردند و دولتسر میبهو تقیهها در غربتزماندر آنو والیتحق. شودنمیرا شامل

و دیگرها، تارها و طنبورها تا شطرنجو نیز بربط، موسیقیرقصصداها و مجالسيببرند و همهصدا بهره

آنتا براياستشدهنمییافتآنبرايحاللیو مصداقاستبودهباطلاهلآورد در خدمتمیرا فراهملذایذ نفسکهابزار سرگرمی
؛ زیرا استمورد حرامکدامکهاستنکردهغنا سؤالحراماز مصادیقنفر از روایانیکحتیکهگونهشود هماندیدهو پاسخیسؤال
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، و ورقو با عرقبودهافراديچنانجور آنخلفايدر دستکهبودههاییو مراد هماناستبودهو بدیهیروشنآنانبرايآنموضوع
زمانهاينیکنممیشکمن» .استحرامنی«: فرمایدمیحضرت، وقتیحال. استبودههمراهرقاصههايو زنو موسیقی، رقصشراب

ویژهخصوصیاتبا آنمجلسیشعرهايآن»استشعر حرام«: فرمایدمی؟ یا مثالً وقتیاستمراد حضرتنیگوید یا مطلقرا میخویش
بودهو هر چهدر کار نبودهخزاییدعبل: معصوماماماندر زمانگوید منتها چونشعر را مینوعدارد و همهو یا اطالقمورد نظر است

حضرتوقتیکهکنیممی، ما شکحالاستشدهمیاستفادهمجالسدر آنفقطهمموسیقیو هر آلتبودهشاعر دربارياست
مؤمنینجذبخدا و در راهدر راهنیگوید یا اگر یکمیبودهمجالسدر آنرا کهنیگوید؟ همانرا مینیکداماستحرامنی: فرمایدمی

. استحرامهمنینایبگوییمکهنداریم؟ ما دلیلاستنیز حرامشود ایناستفاده

غنا و موسیقیبحثو اثباتیثبوتیجهت

.استو اثباتیثبوتیدو جهتدارايعلمیبحث: باید گفتبنگریممسألهاینبهفنیصورتبهاگر بخواهیم

يدر ارایه. نظر دارداستواقعدر عالمچهآنو بهاز ذهنرجخابهاثباتیگوید اما بحثمیو از بایدها سخناستذهنیبحثیثبوتیبحث
.باشدمیهستکهچهباید باشد غیر از آنچهکهداشتکرد و باید توجهخلطرا با همدو مقامنباید اینبحث

تواند اثر میلحنیکهاین. پرهیز داشتدو مقامایناز خلطشدتو باید بهاستو اثباتیثبوتیدو جهتنیز دارايغنا و موسیقیبحث
. دارد یا خیرهماهنگیآناثباتبا مقامبحثباید دید اینکهاستثبوتیباشد، بحثییا مؤمنیو مددکار سالکباشد و معینخیر داشته

و از صورتاستترکیبی، امريلحن. دهدخود را نشانخوبیو غنا بهموسیقیحثتا بگیریممیرا پیثبوت، مقامبحثدر اینما نخست
آنيمادهباشد ولیاشکالدارايلحنصورتاستممکنگاه. باید فتوا دادآنيمادهچنینو همصورتو بر روياستیافتهشکلو ماده
باشد و داشتهاشکالآنصورتبهشود، اما با توجهخواندهمایهدر اینکریمقرآناست، ممکننمونهباشد و برايو مناسبخوب

.باشداشکالدارايآنيماده، ولیاشکالبدونصورتاستممکنچنینهم

گوشموسیقیهستند و اگر بهايدرندهحیوانچونبسیاري؛ چرا کهجایز استخلقبرايغنا و موسیقیگفتکلیصورتبهتواننمی
. شمارندنمیرا حاللدانند، آننمیآنانبرايغیر از ایجاد درندگیخاصیتیچونرو فقیهانشود و از اینتر میبیشآناندهند درندگی

با همراهکهاستعباسو بنیامیهبنیخلفايظاهريحکومتبهو با توجهاتاثبمقامکند ناظر بهمینهیاز موسیقیکهبسیاريروایات
چونهمافراديگردد کهباز میهاییموسیقیچنیناند بهنمودهبرداشتروایاتاز اینفقیهانکهو حکمیاستبودهمفاسد بسیاري

با آنآگاهو یا مؤمنییقینییا مرید صاحب، سالکعارفکهو آوازيموسیقیاند، نهبودهآنيپاآنانچونهمو افراديامويشاهان
با مطابق، معصوماستشدهمیپرسیدهموسیقیيدربارهاگر از معصوم. استمنصرفاز آنروایاتاینيرو همهگردد و از اینمیهمراه

.استنبودهدر خارج، فجور، لهو و لعبنیز جز فسقزمانهاند و در آندادهمیپاسخاستگذشتهمیدر خارجچهآن

بهچنگاند اما اگر همانکردهمیاستفادهاز آنو اوباشاراذلکهاستآالتیناظر بهو روایاتاستنیز مطرحدر ابزار موسیقیبحثاین
موسیقیاز آالتاستفادهگاهگفتتوانو میاستمنصرفاز آنافتد، روایاتآگاهیا مؤمنیمرید عاديو نهیقیناحبمرید صدست
زندهکهیناند و همبودهدر تقیهو هموارهنبودهامکاناتاینداراي، مؤمنانجامعهو در متندر خارجچونگردد، ولیمیالزم، بلکهخوب

، استبودهمعاصیبهو آلودگانو مطربانو رقاصانو اوباشاراذلدر دستموسیقیيو حوزهاستبودهمغتنمآناناند برايماندهمی
. بعد بنوازرا پیدا کنو ارادهیقینشما مراد،، بلکهنواختتوانطور نیز نمی، همینالبته. استشدهدادهاز آناستفادهحرمتبهحکم

www.takbook.com

www.takbook.com



آیت اهللا العظمی محمد رضا نکونام خوانندگی و نوازندگی از براندازي تا برازندگی

صفحه | ٥٢

، در کنار و ارادهیقینصاحبمرید و سالکشد کهو گفتهاستمعینبر رويباشد و بحثضرر داشتهکهاینباید مددکار باشد نهموسیقی
:ز بگویدو روشبکهایننماید؛ نهنیز استفادهکند از موسیقیمیکهکارهاییيهمه

بگیرز پا دستمتا نیفتادمبگیر ساقیا دستممستممست

و هر دو نیز درستاستو دو مورد متفاوتدو موضوعناظر بههر یکو کالماستتفاوتو فقیهحکیميگفتهمیاندر موسیقیپس
اینکهم. نمایدرا بیانجواز هر یکنماید و موارد جواز و عدمتحلیلدرستیرا بهتواند آنمیکهاستحکیمباشد و تنها فقیهمی

و ضعفنفسو ضعفارادهضعفکاويشود، و از نظر روانتواند منکر آننمیکسدارد و هیچو حیوانی، غنا و آواز حظّ نفسانیموسیقی
خاصیتنیز همشراب. ماندمیهمانند شرابآنانبراي، بلکهنیستبرند خوبمیلذتآنازکهخلقیرو برايآورد و از اینمیاعصاب

کند، زخممیرا چاقکند، بدنها را مداوا میاز بیماريبرخیشراب. مضر استانسانحقیقتو براينافعبدنبرايشراب. ضرردارد و هم
و غیرترا بیبرد و آنمیرا از بینانساننماید، اما حقیقتمیرا قشنگاندازد و آنمیرا گلصورتبرد و رنگیمرا از بینو چربیمعده

.کندمیفتوتبی

ویز استاد با تجکهکند، مگر آنمیرا خرابباطنکند ولیمیرا خوشحال، ظاهر را آباد و انساناستشرابينیز از مقولهموسیقی
.باشدمعرفتصاحب

و آیا ء استشیشرطال و یا بهشرطیا بهاستال بشرطخیر و شر حقیقتیبهنسبتآیا غنا و موسیقیکهاستپرسشاینجايحال
گردد یا خیر؟جایز میو تنها با پیشامد ضرورتاستممنوعمطلقصورتبهاز آناستفاده

و معصیتبهتقرب، بلکهخدا نیستبهتنها مقرّبو نهمضر است؛ بلکهمنفعت، فساد آور و بدونباطل، موسیقیاثباتدر مقام: گفتباید 
؛ است، ال بشرطتعبیر دیگرگردد و بهمیباشد نافعآناهلدستو اگر بهنیستچنینثبوتدر مقامدارد؛ ولیفحشا و منکر را در پی

را برد ويمیحمامرا بهانسانکهموسیقی؟ آنموسیقیکدامخدا برساند ، باید گفترا بهتواند آدممیموسیقی: گفتاگر کسیپس
مقامنیز بهموسیقیمنعو دالیلاتروای. نمودرا مالحظهدقتباید جانبموسیقیخاطر در بحثهمینبه. دارد نیز باز میاز خرماییحتی

دستبهکهباشند و روایاتیداشتهو فلسفیذهنیهاياند بحثخواستهنمی: معصومینيائمه؛ چرا کهثبوتمقامدارد و نهویژگیاثبات
.ناظر استآنانيزمانهو موجودیتو خارجاثباتمقامبهاستما رسیده

ماند و میو اینترنت، ویدئو ، ماهوارهو همانند چاقو ، تلویزیونخیر و شر الاقتضاستبهنسبتثبوتدر مقام، الحانگذشتچهبنا بر آن
.ابد یشر اقتضا میبهنسبتخیر و همبهنسبتهمالاقتضا را دارد ؛ یعنیحالت؛ بلکهنیستامور مانند شراباین

استبودههمراهو معصیتفسقو اهلو اراذلتر با اوباشبیشیاد شدهجمعیهايرسانهچنینو هم، موسیقیو خارجاثباتاما در مقام
اندازد و از نظر میخارجبهفقیه. استاثباتدر مقامفقیهو بحثثبوتدر مقامحکیمبحث. گذاشتتفاوتدو مقاماینو باید بین

را با لحنثبوتدر مقامو وينیستسخننیز منکر اینو حکیماستمعد معاصیهمهبیند کهمی، لغو و عبث، لهو ، لعبموسیقی
تجویز کار رسمیعنوانرا بهقیموسیحکیمیهیچکند و از طرفیتجویز میمقدار الزممرید بهخود برايخاصها و شرایطویژگی

!کند نمی

گیرندیارييو طرّهبگذارند و رخکار همهیارانکهاستآندید منمصلحت
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تحریکوي، احساساتآنبهفرا دادنباشد و با گوشاقتضا داشتهفرديبراياز موسیقی، استفادهثبوتاگر در مقامکهایننتیجه
چنینو همموسیقیاز چنین، استفادهمنعيادله: گفتتوانجوید میمیخداوند تقرببهزند کهسر میاز ويخیريشود و عملمی

دیگرانبراياز آنندارد؛ هرچند استفادهاشکالفرديچنینبراياز آنو استفادهاستاز آنشود و منصرفنمیرا شاملآنآالت
، باید صورتدر اینباشد کهنداشتهشدهگفتهبا شرایطباشد و مناسبتیجواز آنهايفاقد زمینهوياستممکندارد و یا برعکساشکال
دارد و اشکالشدهگفتهدلیلبهويايباشد، اما برنداشتهاشکالدیگرانبرايلحنیاستشود و هرچند ممکنشدهگفتهتناسبرعایت

.شودنمیمحققطور غالببهکهاستآنثبوتیامر غیر از لحاظاین

و ثبوتمقامو نهناظر استاثباتمقامبهموسیقیبهفرا دادنگوشچنینو همموسیقیاز آالتاستفادهبر حرمت، اجماعاساسبر این
صدايگردد و آفرینشباز میدر خلقتغرضنقضبهويي، جمود دارد و گفتهاستهمانند شرابطور مطلقبهبگوید موسیقیاگر کسی

بلکه، نیستدر طبیعتشرابکه؛ در حالیاستملکوتموزونو ترنمطبیعتآواز و صدا، آهنگ. شودزاید میموجود در طبیعتنیکوي
زهر و و حتیگرفتسراغتوانمضرّ باشد نمیطور کلیبهوجود آنکهچیزيدر طبیعت. باشدموجود میدر طبیعتکهانگور استاین
از مصنوعاتو استالهیغیر از مصنوعاتبشريدستهايساخته. کاربرد داردداروسازيو در صنایعمضرّ نیستطور کلینیز بهسم

اشکالیاز آنبردنو بهرهرو بیعخود را دارد و از ایننیز منافعو مجسمه، منیقاذوراتنمود؛ حتّینفعنفیطور کلیبهتواننمیالهی
، مقامثبوتگردد و مقامباز میاستاقعیتومقامکهاثباتمقامبهدر معصیتآني، استفادهبله. باشدباید حاللآنمنفعتندارد، ولی

؛ استاقتضاییآنحرمت؛ بلکهدانستحراممطلقصورتبهثبوتدر مقامتوانرا نمیالحانکهاستنکتهاینبهو با توجهاستحقیقت
شود؛ استفادهدر معصیتموسیقیاستممکنمقامدر این؛ چوننستدااشکالرا داراياز آنبسیارياستممکناثباتدر مقاماگرچه

استکبار با ترویجشود و دنیاينمیبردهبهرهجامعهو در متنها در خارجاستفادهخیر دارد، اما از آنهاياستفادهثبوتهرچند در مقام
.دهدرا تغییر میجامعهيکند و ذائقهمیاستفادهجوانانمغزيويوششستو صدا برايتند و تیز از موسیقیهايآهنگ

باید در نماید کهمانند دارو رفتار میبا آنمدرنيشود، اما جامعهنیز تجویز میو تا حدياستمناسبهمهبراي؛ اگرچهغنا و موسیقی
.را داشتدقتنهایتآنياندازهرعایت

:بار استبیکدويندارد و مثلو صفاییجمود دارد عشقکهکسی. پرهیز داشتزمینهجمود در اینباید از

دیوار استندارد شکافخندهکهلبیبار استبیندارد کدويعشقکهدلی

.سازد را از خود دور میکند و مالیکهمی» منمن«ماند و در نماز نیز بار میبیدیوار و کدويشکافجامد مثلشخص

، مجوز براينمونهنماید و برايرا مشخصو مجاز موسیقی، معینتا موارد درمانیاستنداشتهید مبسوطعارفیحکیم، هیچمتأسفانه
با ) وال الضالین( ، نمونهبراي. نیز هستدر قرائتتیحلحنو ضرورتاستلحننماز دارايگذشتکهگونههمان. نماز بدهددر قرائتلحن
هاياز دستگاهبند شود، خود دستگاهیزنبوري» ز»بند ثنایا و اليمیانآید و بهدر میاز حلقومنواجد زبانهايدنداناز پشتکهمدي

.داردهمراهرا بهلحنفتنشکآید کهمیبیروناز آنايآفریند و مایهرا میموسیقی

کنترلبرايکسانیچنین. گذاردمیکنند تفاوتمیگریهدایمکهخندند و با کسانیمیدایمکهبیمارانیکاو میانروانطبیبچنینهم
چنینبرايطبیبآورد و وقتیمیتريبیشجنوناز گریهخنده. خندندمیکهکسانیویژهو غنا ندارند؛ بهجز موسیقیداروییخویش
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فکر افتد ظرفبهنیز مرید چونسلوكدر باب. جایز استهمهبرايموسیقیکهمعنا نیستاینکند، بهرا تجویز میموسیقیبیمارانی
مشغولدیگريعالمباید بهويآورد؛ چرا کهاو اشتغالايمضر باشد و برويبرايموسیقیبسا کهندارد و چهموسیقیشنیدنبهنیازي
.شود

از غنا یا موسیقیاستفادههاينمونه

کفر از يدر جبهه؛ بلکهاسالميتنها در جبههنهالبته. استبودهبسیار مورد استفادهدر اسالمکهاستنظامیهاياز آهنگرجز خوانی
: دادندکفار فریاد می. استلشگر بودهیکیا شکستدر پیروزيمهماز عواملرجزخوانیگاه. کردندمیاستفادهو سالححربههمین

ز آنطور بعد او همین. داردنت16در مجموعدو قافیهاین. گفتندرا می» و أجلأعلیاللّه«: در پاسخو مسلمانان» هبلاعلیهبلاعلی«
نحن«در کافران. داردنت12هر یککهلکمموالنا و ال مولیاللّه: دادندمیپاسخو مسلمانانلکمو ال عزيلنا العزينحن: گفتندکفار می

جار و . باشندداشتهنگاهرا عقبرا در آخر آوردند تا مسلمانان» لکم«و استآنانبت» العزي«رسانند و خود را میو استقاللجمعیت» لنا
هايتر از بتپیشاندازد حتیمیخود را پیشنامآنان. آیددر آخر میتحقیر مسلمانانباشد، برايکالمتواند در ابتدايمیکهمجروري

: دهندمیآورند پاسخخود را در ابتدا میخداينامکهلیو در حانیز زیبا و با ادبآورند؛ اما مسلمانانرا در آخر میمسلماناننامولی! خود
جا نیز خود خوردند در اینخود را میهايبتکهکافرانی. نمایاندرا میکفر و اسالمفرهنگدو رجز، تفاوتاین! »لکمموالنا وال مولیاللّه«

.بینندمیاو را بزرگدارند و همیشهچشمخداوند را در پیشههموارکنند اما مسلمانانذکر میعزيتر از بترا پیش

سخنچنینایناستنگذشتهاز عمر اسالمدارند هنوز چند صباحیدینیو تربیت9پیامبر اکرمهمچوناستاديکهزمانآنمؤمنان
.اندازندمیخود را پیشنعمتولیگوند و ناممی

حضرتاز قولو آنانبوده9پیامبر اکرمشعر برايبگوید ایناگر کسی. نمایدنمیعجیبشاگردانیباشد، وجود چنینقوياگر استادي
، حال. بودندکردهچقدر پیشرفتآنانگفتند؛ پسها میو اگر بگویید مسلمانگفتهنیز شعر می9پیامبر اکرمگوییممیگفتند؛ پسمی
!کجابازاريکوچهاز اشعار عشقبرخیمحتواییکجا و بیکالماینتوايمح

با 9؟ حضرتاستدر سفر واجبي؛ آیا روزه»امسفرفیامبرّ امصیاممن«: کردعرض9پیامبر اکرمخدمتدیگر، شخصیايدر نمونه
با جملهدر این9پیامبر اکرم. نیستو واجباتدر سفر از نیکوییي؛ روزه»امسفرفیمامبرّ امصیامنلیس«: دادنداو پاسخبهآهنگهمان
پاسخدر این9کند؟ پیامبر اکرممی؛ مگر پیامبر او را مسخره»نعوذ باللّه«، حال! دهدمیاو پاسخو معنا به، لفظ، موسیقی، اعرابنتهمان

.استدهکراستقبالاز موسیقی

.نیاز داریمموسیقیدانستن، بهآوریمدسترا بهآنو دستگاهرا معنا کنیماستشدهدر روز عاشورا خواندهکهرجزهاییاگر بخواهیم

، صلواتکالحسنابنالحجۀلولیکاللهم کن«: فرجمعروفدعاي. خود استخاصو دستگاهریتمدارايهمهو ادعیهکریمقرآنآیات
» فیها طویالًطوعاً وتمتّعهأرضکتسکنه، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیالً وعیناً حتّیکلّ الساعۀوفیالساعۀهذه، فیابائهو علیعلیه

گذارد، اثر میآنانشود، رويکفار خواندهدعا برايهمینو اگر استبسیار مهمآنو غناي، صدا، صوتریتمکهاستقدريگراندعاي
از چند صد سالتا بیشکهگوییممیما با قاطعیت. ظهور را یافتهنگاماز آنتوانمیکهاستشدهچیدهکنار همهاییدستگاهچرا که

نشدهبرداشتهعالمدیگهنوز رويباشد ولی» الوقّاتونکذب»مصداقکهکنیمنمینیز تعیین، وقتیالبته. شودنمیدیگر ظهور محقق
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کند و همانظهور می1413در سالحضرتگفتمیرا کهکند شخصیخدا رحمت. باشندرسیدهدیگتهبهکهآنرسد بهتا چهاست
.استر ظهور بسیار ماندهو هنوز تا عصخبرها نیستاینکهما گفتیمهنگام

ادعا در بحثاینالبته. پذیردمیشکل» فیها طویالطوعاً و تمتعهأرضکتسکنهقائداً، ناصراً، دلیالً و عیناً حتی»ظهور با تحققيهنگامه
.استماندهزماناز اینبیشگفتیممیکردیممیرسد و اگر ما جرأتمیاثباتبهوالیت

او را فرا هر لحظهکهاستمنتظر کسی. دهدامور را سامانتنهاییبهحضرتآورد، آنتشریفهرگاهحضرتکهنیستانتظار اینمعناي
منتظر . نیسترزمندهدیگر را فروختاشاسلحههستند؛ اما اگر کسیباشآمادههمهکهجنگزمانمثل. باشدداشتهخواندند، آمادگی

حقیقتهرچه. حضرتيباشد یا نمایندهحضرتاز طرف؛ خواهدستور استمنتظر یکو فقطبودهکاملباشدر آمادهکهاستکسی
.باشد یا غرب، شرقباشد یا باغ، زندانباشد یا صلحجنگندارد که، تفاوتیاستتکلیفباشد همان

هستینايخوش؛ نواياذان

اذکار . است، اذاننماز را شکستخاطر آنشود بهمیو حتیمؤکد استو مستحبشدهسفارشآنبسیار بهدر اسالمکهامورياز جمله
ما را بخشد، صدايرا سعهکند و آنرا گستردهروحکهبر اینخواهد افزودهیا استفال ندارد و میتخفیضو هیچاستاستعالییهمهاذان

بهاز اوجناگاهتواننمیو چونفرود استرفتنو سجدهاستعال دارد و رکوعاذان. خود را باال بکشیددهد کهمینیز آزاد سازد و رهنمون
گوید میشریعت. شودپیدا میآمادگیو سجدهرکوعیابد و براياستفال می، ضالین، مستقیم، نستعین، الدینالعالمینفرود آمد با رب

نشود و بهو اگر گفتهنماز استو بلنداياوجاذان. را شکستآنتوانرو می؛ از ایننیستنباشد، نماز کاملیبلنديآنابتدايکهنمازي
. استو بسطقبضهمانگذشتآنشرحکهفراز و فرودي. کردبلندا را دركتا آنستنماز را شکتواننشود، مییازیدهبلندا دستآن

.آوردمیبخشد و او را پایینمیرا سعهانسانکهاستبرد و بسطرا باال میآدمیکهاستقبض

تواننمیدنیاییهايسنگینیداشتن، با بر شتسر اندازد و از طرفیدنیا را پشترا ندارد کهتواناییباال نرود، ایندر نماز کسیچهچنان
و مشکالتاز مسایلنیستند و با انبوهیخود فارغدنیاییيگذارند، در نماز از اندیشهسر نمیدنیا را پشتکهکسانی. رفتمعراجبه

و شکشوند و وسواسدچار میپرتیو حواسفکريتشتتدر نماز بهکهشد کسانیگفتهچهآنبر اساس. شوندنماز میمشغولدنیوي
و صدا و غنا و تأثیر صوتچگونگیبهبخشیوضوحمطلباز ذکر اینغرض. بگویندخود را درستيو اقامهدارند، باید اذانبسیاري

زیستنپسندد و برايرا نمیاز آندوريعقلکهاستموجوداتو فطريالمللیبینانیزبموسیقی. استآدمیو رواندر روحموسیقی
.استآنحدود شرعیبا حفظناچار از آنسالم

دینمذاق

، فرایند روشمند استنباطاین. نمودبرداشترا چنینبا غنا و موسیقیدر رابطهدینمذاقتوانمیدینیهايها و گزارهگفتهدر نوعبا تأمل
جور ، خلفايصدور روایاتدر زمان. گرددمیبازخوانیتفصیلخود بهدر جايو شواهد آنو دالیلرا داراستدینیحکمآوردندستبه

را در دستور کار خود قرار گناههايو پارتیمجالسگرفتند و برپاییدسترا بهمردميو اندیشهفرهنگمهندسیعباسو بنیامیهبنی
اند و نداشتهاز خود چیزيگرفتند و آنانرا پیشتقیهيرویهآنانو ستماز ظلمماندندر امانبرايدیگر، شیعیاندادنند و از طرفمی

برخورد با آنانجوانبيدر همهرا نداشتند کهآنيکردند اما زمینهمیرا معرفیحاکمو سیستمنظامبطالنکهبا آن: شیعهامامان
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، مراد از غنا و آالتتوضیحبا این. نمایندتوانستند معرفینمیجانشینیاستداشتهدربار در دستکهو غناییطربنیز براينمایند و آنان
دارد و اگر کسیانصرافمجالسهمانو بهزمانآنآالت، بهاستآمدهدر روایاتکهو طنبوري، طبل، کوبهمانند مزمار، تنبکموسیقی

نایلمعصومفرهنگبهدهد، درستو لذایذ را ارایهمجالساز اینحالل، جانشینیرواییقويو با شمحکماستنباطنظامبتواند تحت
.استآمده

اما . استمراجعهمحلاولی، اصلو شواهد روشنگر و با وجود شکو نبود دالیلمفهومیدارد و در اجمالمفهومیاجمالوسیقیغنا و م
از بردنو ناماستبودهطاغوتیقدرتابزار در دستوجود ندارد، اما اینمفهومیاجمالدر روایاتشدهمعرفیموسیقیآالتدر باب

: بیتیا شاعر اهلاستمؤمناندر دستکهدارد و ابزار و آالتیخلفا انصرافآنمجالسبهآندانستنو حرامو مجالسابزارها، شاعران
از عنصر از آنتبلیغاينداشتند تا برو حکومتیبردند و دولتسر میبهو تقیهها در غربتزماندر آنو والیتحق. شودنمیرا شامل

و دیگرها، تارها و طنبورها تا شطرنجو نیز بربط، موسیقیرقصصداها و مجالسيببرند و همهصدا بهره

آنرايتا باستشدهنمییافتآنبرايحاللیو مصداقاستبودهباطلاهلآورد در خدمتمیرا فراهملذایذ نفسکهابزار سرگرمی
؛ زیرا استمورد حرامکدامکهاستنکردهغنا سؤالحراماز مصادیقنفر از روایانیکحتیکهگونهشود هماندیدهو پاسخیسؤال

، و ورقو با عرقبودهافراديچنانجور آنخلفايدر دستکهبودههاییو مراد هماناستبودهو بدیهیروشنآنانبرايآنموضوع
زمانهاينیکنممیشکمن» .استحرامنی«: فرمایدمیحضرت، وقتیحال. استبودههمراهرقاصههايو زنو موسیقی، رقصشراب

ویژهخصوصیاتبا آنمجلسیعرهايشآن» استشعر حرام«: فرمایدمی؟ یا مثالً وقتیاستمراد حضرتنیگوید یا مطلقرا میخویش
بودهو هر چهدر کار نبودهخزاییدعبل: معصومیناماماندر زمانگوید منتها چونشعر را مینوعدارد و همهو یا اطالقمورد نظر است

حضرتوقتیکهکنیممی، ما شکحالاستشدهمیاستفادهمجالسدر آنفقطهمموسیقیو هر آلتبودهشاعر دربارياست
مؤمنینجذبخدا و در راهدر راهنیگوید یا اگر یکمیبودهمجالسدر آنرا کهنیگوید؟ همانرا مینیکداماستحرامنی: فرمایدمی

. استحرامهمنیاینبگوییمکهنداریم؟ ما دلیلاستحرامهمشود ایناستفاده

از غنا و موسیقیدینتعریف

در موسیقیجواز یا حرمت، روایاتسببهمینوجود ندارد و بهاز غنا و موسیقیتعریفیفقهیو مداركدر روایاتکهداشتباید توجه
.داردمفهومیاجمال، غنا و موسیقیوجود ندارد و بنابر اینموسیقیآالتشناختدر بابمشکلایندارد؛ اگرچهشبههو مصداقمفهوم

در فقهموسیقیبحثجایگاه

، استغنا حرامکهاینبهو با توجهاستشاهد، عدالتاز شرایط. اندکردهبحثاز غنا و موسیقیشهادتدر کتابغالبصورتبهفقیهان
کهاند؛ در حالیکردهبسندهمقدار بحثهمینبهآنان. نیستپذیرفتهآنانهستند و شهادتغنا فاسقاهلشود کهمیمطرحبحثاین

شدهبحثوارد اینمختلفهايمزاجو همسیاستنیز همتاریخدر طول. داردو اجمالاستتر از آنبسیار پیچیدهاز غنا و موسیقیبحث
.استخود دور ماندهاز واقعیتبحثو ایننمودهحوادثخوشرا دستنو آاست

در غنا و موسیقیچهاند؛ اما چنانکردهتعریفخلیفهمجالس: ؛ ماننداستفسوقاهلدر مجالسکهچهآنرا بهغناییموسیقیدر لغت
.طلبدرا میخاص، دلیلآنحرمتدارد و اثباتاجمالزمینهدر اینو روایاتك؟ مداراستچگونهآنباشد حکمحقاهلمجالس
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اطالقبه، آناناستدنیا بودهاهلدر دستاند و حکومتجدا بودهما از حکومتفقیهان، چونالبتهاستشدهسببکهدیگريمشکل
کامل، و با دقتآنجوانبتمامبهخود را دارد و باید با نگاهخاصهايپیچیدگیبحثاینکهدر حالیاند؛ غنا دادهو حرمتبطالنبهحکم

.گفتسخنزمینهدر این

بحثيخالصه

و نیز در و فقیهاننشناسالغتدر کلماتلهو و لعبچیستیچنینو همغنا و موسیقیموضوعآمد کهدستبهگذشتتاکنوناز آنچه
شدهحادث، در عصر غیبتدر روایان، اجمالالبته. استشدهفقیهاندر کالماجمالسببکهاستروایاتدارد و اجمالاجمالروایات

همانو مراد از آناستیافتهدر میروشنیرا بهمراد و مقصود گفتهخوانو گفتهاستنبودهاجمالی، در آنصدور روایاتو در زماناست
ننمودهپرسشآناز چیستیرو کسیو از ایناستبردهمیاستفادهاز آنطاغوتحکومتکهبودهلهو و لعبیو آالتغنا و موسیقی

را پیشنهاد داد کهاولیاصلبه، رجوعمشکلاینحلايبرو نگارندهاستپدید آمده: حضور امامانموجود بعد از زمانو اجمالاست
.گذشتاز آنبحث

سیاستو دنیايموسیقی

و ورزشو نیز فوتبال، شعر و ادبیات، غزل، موسیقیخود گرفتهبهمختلفیهايو عرصهگرفتهشکلجهانیارتباطاتکهمدرندر دنیاي
. اندرفتهجهانیبا ابرقدرتمبارزهبهبا موسیقیآمریکاییپوستانسیاهاکنونهم. گرمهايسالحآورد و نهمییاسیاقتدار سکهاست

فرهنگو ایراننامرا بهجهانيآیندهيصد سالهخواهیمما میکهآنویژه؛ بهاستنظر نیز حایز اهمیتاز اینغنا و موسیقیبررسی
یا حرمت، حکمفقهیدقیقهاينمود و بررسیرا شناساییفرهنگنمودننهادینههاياهرمراستا تمامباید در این. بزنیمرقمآنشیعی
در نمود مهمعرضهجهانیانو بهرا طراحیآناز حاللبسیاريهاينمونهبلکه، نمونههر مورد حرامیآورد و برايدسترا بهآنحلیت

و ذوقسلیقهچههر آنشود و نهدهد عملمیآموزشدینهرچهبهرود کهبر آنشود و همتعرضدیننظرگاهکهاستمقصود آناین
.اندشدهتربیتو بر آناستآنافراد خواهان

جور نیز خلفايدر صدر اسالم. گرمهاياز سالحبرد و نهمیبهرهمردماغفالدیگر از اصلهايتسخیر دولتبرايسیاستدنیايامروزه
و در تقیه: معصومهمانند امامانو والیتحقاهلدادند ولیمیراستا رواجرا در اینو روزانهشبانههايو پارتی، غنا، رقصموسیقی

در دستموسیفیهايها و کنسرت، نشستمجالسيهمه. باشندداشتهو محفلی، نشستتوانستند، مجلسینمبودند و آنانکتمان
بهو والیتحقاهلرا در تضعیفمجالسکردند و اینمیداريخود مجلسشوماهدافمقتضايبهاند کهبودهو آناناستبودهدشمنان

داشتندر دسترا برايدشمنيسوء استفادهکند، شدتمینهیاز غنا و موسیقیلحنبا شدیدترینکهروایاتی.اندگرفتهمیخدمت
و و نوازندگانو خوانندگانو عیاشانکردند و از مطربانمیها را سازماندهیو پارتیمجالساینآنان. سازدآشکار میمردمياراده

باقر یا امامامامفرو روند کهاندیشهدر اینتر نمایند و نگذارند مردمنزدیکخلیفهتر بهبیشرا هرچهنمودند تا مردممییتحماشاعران
کرد میویقرا تشو آنپذیرفترا میآنهاينیز هزینهکشاندند و خلیفهمیبدمستیبهرا تا آخر شبمردمآنان. نیز وجود دارد8صادق

از با بغضرو در روایاتو از ایننداشتجایگاهیآنانباقر علیه السالم برايو امام، دینوصفروند و با اینخانهبهگیجبا سريتا مردم
و تثبیتوالیتتکذیبدر پیکهستاخلیفهعملبراي؛ بلکهو غنا نیستموسیقیذاتبرايبغضو ایناستشدهگفتهسخنموسیقی
مردمدهند کهرا انجامیا اقتصاديسیاسیاز کارهايخواهند بسیاريمیکهها هنگامیاز دولتبرخیکهچنان. خود استباطلحکومت
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آورند و با میآنتنرويمورد نیاز بهزمانیولطها را در آنها و مجموعهسریالتریندهند، پربینندهمیبسیار نشانحساسیتآنبه
جمعیيبرند و ارادهجلو میبهگامخود را یک، سیاستمجموعهآنمحبوبهايشخصیتزندگیبهمردمساختنو اغفالنمودنسرگرم

يهمهآنان. داشتندمیها پایدار نگاهاز ارزشمردماغفاليسایهخود را در جور حکومتخلفاي. سازندمیرا تحلیلبا آندر مقابلهآنان
نیز اینبهباشند و حتینداشتهاندیشهبرايو آسودهخالیذهنیکردند تا مردمرا پر میمردمکارياوقاتو بلکهفراغتاوقات

از کارهايخواهید مردمگوید اگر میمیاجتماعیشناسیروان. کشیدندمیاندراسرا بهکار، دیندارند و با اینامامینیندیشند که
دارد باز میکالنو کارهايو سیاسترا از حکومت، آنانمردمساختنو سرگرماشتغال. کنیدرا سرگرمشوند، آنانداشتهدور نگهاساسی
و حقایقياز همهبینند و در نتیجهدر خود نمیهستیحقایقبهرجوعبرايفراغتینماید کهپر میرا چنانآنانيو اندیشهذهنو فضاي

.شوندمیداشتهدور نگاهوالیتویژهبه

از نتوانستحضرتآناناز یاریککشاندند و هیچرا پیشبحثی9پیامبر اکرمدر زمانمکهادیباناستآمدهدیگر، در تاریخاز طرف
را خواند و مجلس) و الزیتونوالتین: ( و زیبا آیاتقشنگبود وارد شد و با صداییچند سالهکودکیکهکند؛ اما عایشهدفاعایشان
عشق9پیامبر اکرمو بهداشتو شکوهجبروتبود کهو زنیداشتبسیار زیباییصدايعایشه. دادرا شکستزد و آنانرا بر همادیبان

ورزید میاو عشقپیامبر بهکه3زهرا حضرتبهنسبتشدیديرو بغضو ازهمینخواستخود میپیامبر را برايعشقورزید و تماممی
نمود؛ هرچند تشویقعالمبانويآنشهادترا بهشد و مردمويابديو فالکتبدبختیسبب3زهرا حضرتبهويپیدا کرد و حسادت

عایشهعزتسنگهمابوبکر و عمر نیز عزتیوجود ندارد و حتیسنتاهلو عزیزتر از او در میاناستسنتاهلاصلیيخلیفهوي
تأثیر صدا در ، خاطرنشانیمطلباز ذکر اینو غرضایمآورده» حقحضرتکوثر؛ ناموس»را در کتابويحسادتما چگونگی. ندارند

.خود خواهد آمددر جايدارد کهفقهیو تحلیلبررسینیاز بهقضیهاینالبته. استدینیتبلیغات

و شخصیفرديصورتبهکسیکنند کهمیها را مشغولملتچنانجمعیارتباطو وسایلگروهیهايامروز نیز رسانهدر دنیاي
شناسد؛ او را نمیکسشود و هیچمیواقعجدا باشد مورد غفلتسیستماز اینکسیچهبیندیشند و چنانسیستمیهمهنیندیشد، بلکه

ها بهتخدیر ملت. ناسندشنیز او را نمیو نظامسیستمرا نشناسد، افراد تابعکسیچرخند و اگر سیستممیمدار سیستمبهزیرا همه
دادهآنانبهاستنظامدر حدمتکهو مالیها جنسیشود؛ هرچند آزاديمیگرفتهمحوريها با نظامملتذهنیو آزاديمعناستهمین

باشد، داشتهگرمايو النهخوبد غذاییهرچنماند کهمیدر قفسايپرندهبیندیشد بهو فرديمستقلصورتنتواند بهکهملتی. شودمی
.داستدادهرا از دستو پریدنپرندگیهویت

چرخند، نمیمدار نظامبهمعمولصورتبهباشد، چونوجود داشتهنظامدر داماناياگر نابغهکهاستاینکردنزندگیسیستمیمشکل
ضرر هستند کهمردمرسد و ایننمیمردمبهبلند آنانهايسازد و اندیشهو هدر میرا باطلگیرد و آناننمیکاررا بهآناننبوغسیستم

غنا و اعتبار ذاتبهو نهمعنا بودهاینلحاظبهاستنمودهنهیاز آنفراوانبا شدتکهاز روایاتنیز برخیموسیقیدر بحث. بینندمی
را دینو اندراسبودهآنانخلفا و در مسیر تبلیغدر مجالسدیگر مانند شطرنجهايو شعر و سرگرمیغنا، موسیقیچون؛ یعنیموسیقی

. استیاد شدهاز آن، با بغضداشتهدر پی

پرداز و لیدرنظریهبهدیننیازمندي

خوارانبا جهانباشد تا در مبارزهباشد و بر آنآوردهدسترا بهدینمذاقکهرهبري. یدر نیاز داردپرداز و لنظریهبهايدر هر دورهدین
نماید و و طراحیرا شناساییلذایذ حاللبرند، بهترینمیاستفادهو مردمجوانانيو اندیشهتسخیر ذهنبرايلذایذ نفسانیاز اهرمکه
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دنیايهرچهدهند و بهمیرا گسترشدینیهايخود حرامتوانکفر با تمامدنیاي. بشناساندمردماستکبار و کفر بهابر دنیايرا در برآن
خشکيارسالهنوشتنبهتواند فقطنمیجامعهرهبر دینیصورتکشانند و در اینمیچالشرا بهنمایند و آنمیکجیدهناستمعنوي

ببرد و بهرهآنکند و از انواعرا شناساییدینيتوسعههاينماید و روشرا ترسیمدینیفرهنگمهندسیوي. کندبسندهو سجاده
مند توانایدئولوگیتامر تنها با مدیربکشاند و اینچالشبهحاللنفسانیدارد با حظوظرا در دستلذایذ حراماهرماستکبار کهدنیاي

.باشدمیمشکلامري، گرچهاستگیريپیقابل

رقابتبهبا آنانطریقو از اینداشتشیعیپسند و سازگار با فرهنگجدید اما دینايتز و ایدهدنیا آنتیهايباید در برابر تزها و ایده
قوةمنما استطعتموأعدوا لهم«: يآموزهمقتضايبهبا توجه. گرفتدسترا بهمیلیارد جمعیتبا هشتدنیاییيادارهتا بتوانبرخاست

شود و میرا شاملنفسانیکامیابیبهمربوطمسایلامور از جملهيشود و همهنمیخالصهنظامیادواتتنها به، آمادگی» الخیلرباطومن
کهاستبر ایناز آنو استعمار با استفادهاستچگونهکامیابیداند کهنمیبرد بلکهمیرنجکامیابیاز عدممسلمینيهجامعامروزه
دارد و نیز را همراهجسمیو سالمتنفسانیصفايکهدینبا مذاقهماهنگیابیکامهايباید روش. بکشاندذلترا بهمسلمانانيجامعه
و معنویتسويرا بهروانکهسازد و غناییتر میرا بانشاطتر و روحرا جوانجسمآورد، بلکهنمیو بیماريتنها خمارينهطهور کهشراب

او را کهپاکی؛ اما شرابتنیسطهور رویگرداناز شرابگاهخورد، هیچخمور میشرابکهآن. گردددهد تعریفمیسوقملکوتعالم
داد تا ما را خرابرا آموزشخرابشرابساختشیطان. شودخورد تا شادابمیشرابکند شاد سازد زیرا او برايخرابکهآنبدون

چهآناز نظر عقلیکه، در حالییمدهمیحوالهبهشترا به» طهورشراب«کند ما نیز طهور نیز درستشرابتوانستاو میکند، وگرنه
دیگر در هر عبارتباشند و بهنیآنپدیداريمانعو خلقتهستیو مراتباستدستیابیقابلدارد، در هر مقامیپدیداريامکان
شراب، طرحکریمدر قرآن. ارتفا دادباالترييمرتبهرا بهبخشید یا آنرا تنزلمرتبهرا پدید آورد و آنايهر مرتبهتوانمیايمرتبه

و عمومجوانيجامعهبرايشود تا دینشور و شعر الگودهیو شبیوسفداود و جماليباید با نغمهکهآنخالصه. استطهور آمده
باشند خوشرسانند تا قدريمرزها میسويآنخود را بهبرخیوزهامر. نشودشناختهنظريو تنگ، سستیخموديعاملعنوانبهمردم

دور از دینکهدانند، در حالیخود میناخوشیکشور سببرا در داخل، دیناستنشدهبیانآنانها برايدور از پیرایهبهدینو چون
.کندمیرا توصیهو شادمانی، نشاطپیرایه

کهاندیشاريو ضعفنظريحکمتو فقدانروستو توانمند روبهپرداز حکیمنظریهدار نبودنمیداندر عصر حاضر با چالشدینداري
در عصر و ایماندین. نمایندرا احساسیا دینمداراناز دینو یأسرا در نبایند و دلزدگیدینو چگونگیافراد چیستیاستشدهسبب

.استو مکانزمانمقتضیاتبهتوانمند و آگاهلیدريتوسطو بازپرورينیازمند شکوفاییدینیو عقالنیتاستحاضر نیازمند عقالنیت

. باشداستپذیرفتهتحویلکهموضوعاتیویژهو بهموضوعاتو شناختو مکانزمانتواند برکنار از مقتضیاتنمیفقهیفتوا و حکم
باشد، زندهاستممکنکهداشتدر شکماحتضار بود و جنینییا در حالاز دنیا رفتاگر زنی: شودفتوا دادهکهنیستآندیگر زمان
را از هرجا و او عملفقیهو نهاستمتخصصپزشکانيمورد بر عهدهدر اینصدور حکمکرد؛ چرا کهپارهچپياو را از ناحیهباید شکم
ندارد آموزشیچنیننیاز بهفرد متخصص. مردمو یا بهماستپزشکبهدادنیا آموزشفتواییچنین. رساندمیساماندهد بهتشخیص

اما در استبودهدرستقدیمهايدر زمانحکمیصدور چنین. ندارند وارد شوندتخصصکهکاريدر چنیناستحرامو افراد عامی
او نگاهاندامبهکند، باید با آینهرا معاینهزنیخواستناهمگوناگر پزشک: فتوا دادتواننمیچنینهم. نداردکاربرديکنونیيجامعه

نیاز بهداد کهرا گسترشزنانپزشکیآموزشد باید چنانمواردهد، در اینرا تشخیصتواند بیمارينمیدر آینهبا نگاهکند، زیرا پزشک
.نرسدناهمگنپزشک
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هستند و و لذایذ نفسانیکامیابیيدر زمینهویژهها بهزمینهيدر همهو عقالنیتمعرفتيتشنهاکنونهمایرانيدیندار جامعهمردم
از وسایلبا استفادهمردمو جانافکار خود در دلسرایتنمایند در پیمیرا دنبالاز سیاستیندیا جداییدینیبیسیاستکهآنان

هايو قرصجنسیمجازيهايجاذبهتا تبلیغگرفتهغناییدارد از موسیقیکهگوناگونیهايشکليدر همهآفرینآور و بهجتطرب
و اگر استآوردهفراهمگندیدهآبقطرهاینجذبرا برايجا زمینهاینسالیهستند و خشکسیستماتیکهايپارتیو برپاییاکس

در خود فرو خواهد داد و مردمولعيرا با همهآبآنخشکزمینباشند، ایننداشتهرابطهدر اینعرضهبرايچیزيهیچدینیمتولیان
جنگیتوانبهرا که) قوةمنما اسطتعتموأعدوا لهم( ينامهو آیینشریفهيباید آیهدینیمتولیان. دهدمیعادتخویشنگفرهرا به

با عصر حاضر بهرا متناسبکامیابی، مرزهايو حرامحاللو اختالطالتقاطخود قرار دهند و با پرهیز از هر گونهعیننصبمحدود نیست
.بشناسانندخویشخوانانگفته

و نمودهرا تعریفاسالمیاصیلموسیقیاستالزمآنان. نمایندترسیممردمرا براياجتماعیزندگینوعباید بهترینامور دینیمتولیان
با صوت) . ولساناً وشفتین: ( فرمایدکند و مییاد میو بزرگیبا عظمتو دهانو لباز حنجرهکریمقرآن. کنندعرضهجهانیانرا بهآن
.نمودخود متوجهسويرا بهدنیاییتوانمی

زيرو. ایمورزیدهخود غفلتکند اما از موجوديمیما تحمیلخود بهنامبهغربرا دنیايموسیقیهايها و راستهاز گوشهبسیاريامروزه
توانمیگونههمینروند، بهمیجبههبهسربازيبا لباسو عالماناستیافتهتقدسبود و امروزهمذمومعالمانبر تنسربازيلباس

داد، ارایهموسیقیيهااز دستگاهرا در یکیدینینمود و شعر و معناییدعوتدینسويرا بهبسیاريبرگزار کرد و مردمدینیکنسرت
و با مبانیکهآنداد بدونموجود غلبهموسیقیهايسیستمرا بر تمامتشیع، آیینوالییو آهنگدینیموسیقیبا نامتوانمی

نزواگرا نباشد، برگزاريموجود نیندیشد و احاکمو نظاماز سیاستاگر جدايفقهباشد، بلکهداشتهمخالفتیفقهیهايبررسی
.نمایدمیرا تشویقدینیهايکنسرت

رو و از ایندانستمینوپدید بود حرامامرياز بلندگو را کهاستفادهدینیاز عالمانخود، یکیکودکیگاهآورد بهیاد میبهخوبنگارنده
آمد و شد نمیمیاستفادهبروجرديالعظمیاهللاآیتحضرتخارجو نیز درساذانخشپاز بلندگو برايکه3معصومهحضرتحرمبهوي
، ، ویدئو، ماهوارهاز تلویزیونتنها از بلندگو، بلکهنهسالیانیاز گذشت، پسحال. برندکار میبهلهو و موسیقیاز آالتدر حرمگفتمی

هايدر دههغالبصورتبهعالمان، متأسفانهالبته. دانندمیرا حاللآنشود و مردممیبردهبهرهمراهههايگوشیو انواعاینترنت
تر و با تر، مؤمنوارستهشیعهدر دنیا از عالمانامروزه. انددادهخود را از دستتازيپیشاند و سمتقرار گرفتهبعد از مردمهموارهگذشته

و دور از و کیاستباید با زیرکیدینیمتولیان. رودنمیپیشاند، کاريقرار گرفتهسر مردمدر پشتآنانتر وجود ندارد؛ اما چونقتحقی
در کهاستاینهشدواقعمورد غفلتو متأسفانهاستبسیار مهمکهامريراهدر اینالبته. باشندجلودار مردموتفریطیافراطهر گونه

و یا سند ضعیفصرفو نباید بهاستاحتیاطدر تركاحتیاطمورد گرفتار ننمود و گاهبیهاياحتیاطبود خود را بهاجتهاد باید مواظب
باشد کهتیزبینهد باید چنانمجت. را صادر نمودحکمینقد استموجود و قابلو مآخذ آندارد اما مداركشهرتکهیا فتواییاجماع

؛ دانمنرسید، بگوید نمیحکمبا وجود اجتهاد بهدریابد و هر جا کهتمامرا با درایتنیازمند نبیند و حکم» االحتیاط«و » االحوط»خود را به
و ، حرکت، دفاع، تحقیقتبلیغابزارهايمسلماناناستشدهباعثافراطیبسیار و گاههايوجود احتیاط. دهداحتیاطبهحکمکهآننه

.باشندنداشتهرا نابود کنند در دستبتوانند دشمنبا آنکهمثبتو اهرمیحمله

اند تا بانويیافتهرا کلفتیکنقشتر در خانهها بیش، زنآمد آندارد و پیغنا و موسیقیهمچونغمبارينیز سرگذشترقصمتأسفانه
ها و را ندارد و تنها او را مادر بچهالزمگردند و مرد از همسر خود دلخوشیمیخانوادگیمشکلها دارايتر خانوادهرو بیشو از اینخانه
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با مثبتهايناز و عشوهيهمهيو فراگیرباشد؛ زیرا آموزششوهر خود داشتهبرايايتواند جاذبهنمیشناسد و زنمیکارگر آشپزخانه
.استشدهاز او گرفته» استحرام»عنوان

خود هاياو با ناز و عشوهچهکند و چنانباید شوهر خود را حفظزنکهگونهدارد؛ هماننگاهرا سرزندهمسلمینيباید بتواند جامعهفقیه
خواهیمنمیالبته. کشندمیانحرافکنند و او را بهمیبازيشدهنیز کهمجازيصورترا بهنقشاینندهد، دیگرانرا انجاممهماین

ها حوزهبگوییمخواهیممیمقدمهخواهد شد و تنها در اینخود بررسیدهدر جايآنو دالیلاستحاللرقصبگوییمطور مطلقبه
، استکبار بدهیمرا رواجمثبتهاياهرماگر ما نتوانیم. باشدمیجهانبلکهتنها ایراننهآنانکارييو حیطهدارندعظیمبسمسئولیتی

وجودماهوارهو کانالسایتاز هزارانبیشامروزه. کشاندخود میسويدارد بهکهداريپربار و سابقهفرهنگيما را با همهملتجهانی
خدا اشکالبهوجود دارد و همهوگوییگفت، تاالرهايدر اینترنتامروزه! استمیزانچهمیاندر ایناسالمیهايسایتدارد اما نقش

ها با تمامیسایتر ایناما اگ. دارندوسیعو با امکاناتقويکنند؛ اما سایتیمیرا زمزمهايو پشتوانهاستداللبدونسخنانکنند و چهمی
يدر زمینهو عقلیعلمیهايدار بحثتواند میدانمیکسیخواهد شد چهباشد، معلومآناهلدستدر اختیار دارد بهکهامکاناتی

.باشددینیمسایل

هاپدیدهموسیقاي

، در جايالبته. بشودکشفدستگاهآنکهاستایناما مهماستو آهنگیآوادارايچاهداخلبهسنگیافتادن، حتیو صداییهر صوت
در . استآهنگیدارايکند همهقار قار میکهخواند و کالغیآواز میجیکجیککهگنجشکی. دادخواهیمرا توضیحسخنخود این
کتابکریمقرآنتوانمیجرأتبهحتی! استمعنويریتمیدارايهمهکهستاهایینیز دستگاهسجادیهيها و در صحیفهمناجات

یا عکسهمانند کاریکاتور و نقاشیشد موسیقیگفتهکهگونههمان. داردکشفنیاز بهکریمقرآن، موسیقیالبته. خواندمعنويموسیقاي
فاقرؤوا ما تیسر من: ( فرمایدمیقرآن. مند شودبهرهقرآنتواند از موسیقیداند مینمیعربیهیچهکو فردياستجهانیانمشتركزبان

، بخوانیمقرآنچهبراي، پسدانیمرا نمیکریمقرآنشود ما معانیمیپرسیدهگاه. دهدمیرهنمونکریمقرآنقرائتصرفبهکه) القرآن
باید قرائتهر کسی. گذاردمیآدمیو روان، اثر خود را بر جسمهر آهنگدارد و تالوتمخصوصیهايآهنگقرآنقرائتکهدر حالی

تیسر فاقرؤوا ما. ( شودقرائتتواند جایگزینو نمیاستجدا از قرائتامريکریمقرآناز تفسیر و معانیباشد و تحقیقداشتهکریمقرآن
کهندارد و کسیطهارترا نشنود، در حقیقتقرآننوايويو چشم، دلنکند و گوشقرآنروز قرائتدر شبانهکهکسی) . القرآنمن

شناسد و نمییا فارسی، عربیترکیزبانآنو قرائتاستايویژهموسیقیداريکریمقرآنقرائت. کندنمیرا فهمندارد چیزيطهارت
معنايو اگر کسیاستگونهنماز نیز همین. کندمیرا دریافتکریمتأثیر قرآنخواندنصرفباشد بهکههر زبانیاز هر نژاد و بهشخص

شود و میو موزوناو تنظیمگوارشتگاهکند، دسقرائتدرستینماز را بهاگر شخص. کندمیرا دریافتآننماز را نداند اثر موسیقیایی
نماز قرائت. دهدمیرا صیقلکند و آنمیرا صافو روانو روحو اعصاب، خونکند، نماز نیز مزاجمیرا صافخونانار کههمانند خوردن

شود، میآنموتور و دود نکردنتنظیمموجباربراتور ماشینو کبرقتنظیمطور کههمان. بسیار مؤثر استاعصابهايناراحتیرفعبراي
يامر ویژه، این» صوموا تصحوا«: استدر روایات. خود ایراد نگیردبا خود درگیر نشود و بهانسانآمد را دارد کهپینماز نیز اینخواندن

ورتّل: ( خواندمیو توجهو با ریتمترتیلو بهو نماز را با آهنگکریمقرآنکهکسی. آوردمینماز نیز سالمتیو خواندننیستروزه
؛ اما خوانیمما نماز میشود، ولینمیاعصابو ضعف، ناراحتی، گرفتگیدچار قبضگاهدهد و هیچمیاو دستبهسالمتی) ترتیال القرآن

شود کهمیمؤثر واقعکریمنماز یا قرآندر صورتی. بینیمرا در خود نمیخاطر آثار آنهمینو بهنیستو توجهریتمدارايمتأسفانه
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. گذاردو خود اثر خود را میخرد استاز صاحبانکریمقرآننشود؛ چرا کهفهمیدهآناگر معنايباشد؛ حتیخود را داشتهو آهنگحالت
.گرددمیاعصابو ضعفپریشانیسببدر مسیر معنویاتاز آننبردنو بهرهو صدا از صوتغفلت

شیطانپرهیز از تسویالت

. نشوددادهحرامامريبهو دینیحاللنمود تا رنگحفظشیطانتسویالتباید خود را از آماجاستلغزندهبحثیکهاز موسیقیدر بحث
، افشار، ماهور و بیاتشوشتري: ؛ ماننداستمناسبو روضهگریهبرايکههاییدستگاهخوانانو روضهمداحانود برايشمیشنیدهگاه

از : بیتاهلیا مداحیروضهدر مجالساز آن، استفادهاستحرامشود، اگر غنا و موسیقیمیدادهآموزشجلسهدر دوازدهترك
باشد؛ داشتهملیحيزمزمهدیناسم، بهکسالتو رفعبردنلذتبرايکسیکهاستشیطاناز تسویالتهمچنین. استشیطانتسویالت

امور از اینينباشد و همهگونهها نیز آنمطربمجلسبخواند کهايگونهبهمداحینامسر دهد و یا بهايبخواند یا مرثیهشعريخواه
آورند و رادیو و تلویزیونمیحمیرا و مهستیهايترانهرا در دستگاهمداحیاز مداحانبرخیشود گاهمیدیده. دور استبهدینساحت

و بخلصورتدر اینکهنشودخدا حرامبود حاللباید مواظب. کندمیرا پخشدهد، آنرا تشخیصآنو حرامحاللکهآننیز بدون
خوانیمرثیهنامبهکسیکهبسیار ناپسند است. داردهمراهبهو خسراناستمباالتیشود، بیخدا حاللو اگر حراماستدر دینتحریف

و حرامباطلو کار لهويگویند غنا لهو استمیبرخی. انگاردرا نادیدهدینکند و حرمتخدا را حاللعلیه السالم حرامحسینو امام
اگر غنا لهو و کهندارد؛ در حالیباشد، اشکالکریمقرآنیا در قرائت: معصومیناولیايو برايو الهیمعنويموضوعات؛ اما اگر براياست
امامنامشود بهو نمیاستو دوچندانمضاعفآنگناه؛ بلکهنیستهگناتنها بدوننهدر امور دینیاز آنباشد، استفادهو حرامباطل

؛ در حالیخواند تا علمیمزاجیهايگیريها و موضعرا باید بحثهاییبحثچنین. نمودرا توجیهو آنعلیه السالم با غنا مصالحهحسین
.شخصو تعصبیو مزاجیذهنینادرستهايفرضپیشتابعد و نهباشصحیحو فتوا باید برآیند مقدماتنتیجهکه

، تعصبيبهانهو بهدور نگشتحکماستنباطمند بود و از فرایند اجتهاد و نظامباید نظامعلمیشود در بررسیمی، خاطرنشاندر هر حال
.ندانستخدا را حرامود یا حاللننمرا حاللحرامیو التقاطیا با اهمالمزاجیخشک

در غناحرمتقدر متقین

شود و اینمیشکغیر آنو در حرمتجور بودهخلفايدر خدمتکهاستو غناییموسیقیهماندر غنا و موسیقیحرمتقدر متقین
دهد و بهرا رواجپرستیحقکهدر مورديویژه؛ بهنیستدر دستآنبر حرمتدلیلیو چوناستو اکثر غیر ارتباطیدر اقل، شکشک

آنو تفصیلگذشتاجمالبهاز آنبحثنمود کهمراجعهاولیاصلبینجامد، باید بهمعنویتو بسطتوحید و دینداريو تبلیغگسترش
.نیز خواهد آمد

جواجتهاد پیشتاز و اجتهاد عزلت

کهمعناستاینبهاجتهاد انزوایی. شودمیجو تقسیمگرا و عزلت، واپسو پیشتاز و اجتهاد انزواییاجتهاد اجتماعیيد بر دو گونهاجتها
کهاست9همانند کار پیامبر اکرماجتهاد اجتماعی. ، فتوا صادر کندجامعههايواقعیتنکردنو دركموضوعمجتهد با نشناختن

اسالمیامروز، اگر نظام. استخواند و در کنار مردمخود میسويرا بهو مردماستجلودار جامعه؛ بیایید و حضرت) تعالوا : ( فرمایدمی
را در جامعههايقعیتوامتنکهاجتهادي. نیاز دارداجتهاد اجتماعیباشد، بههمگانرا در اختیار گیرد و راهنمايجامعهبخواهد جلوداري
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. استجامعهيآیندهروز و بلکهدر نیازهايآنانگويو پاسخاستکند و او رهبر عرفمیامور راهنماییاینو خمرا در پیچیابد و آنانمی
و در مواقعلزومهنگامگو باشد و بهباید پاسحسازمانکند و اینو ادارهباید ساماندهیرا سازمانیموضوعاتامر و تشخیص، اینالبته

و » نیستفقیهشأنموضوعتشخیص«: فشرند کهمیباور پايبر اینکهاستصدها سالفقیهان. شودمراجعهرهبريمفامبهاضطراري
اگر مجتهديکهنمایمجا تنها اشاره؛ در ایناستکشیدهچالشبهراو آننقد گزاردهرا بهگزارهایناصولدر علمتفصیلبهنگارنده
و با همینخواهد در جامعهو او نمینیستزندگیشأنفقیهمگر شأن. نمایدتواند استفادهرا از کجا میآنندهد، حکمرا تشخیصموضوع

ندارد، اما حدياشکال» حدي»کهاست، در روایتنمونهبراي. استموضوعتناچار از شناخفقهیهايپژوهش. کندزندگیموضوعات
دهد خواهد فتوا یا حکممیکهکسی. غناستنیز نوعی» حدي«ندارد و آیا اشکالکهاستبودهچگونه9پیامبر اکرمو در زمانچیست

منرا کهچیزي: گفتتوانمیچگونه. استحرامیکو کدامحاللموسیقیگوید کدامباشد تا بتواند بخبرهموضوعباید در شناخت
نیازمند حکمو مردماستفقیهولیدستبهو حکومتاستاسالمیحاکمنظامکهامروزهویژه؛ بهاستیا حالل، حرامچیستدانمنمی

حکمموارد خارجیو شناختدریافتکهروشو ایناستفقیهيبر عهدهحکمخارجیموضوعصتشخی. هستندبسیاريموضوعات
ها و خانهيگوشهرا در گوشهفقهیو نظامداراندیناجتماعیو نظاماندیشهکهاستاساسبیاي، شیوهنیستفقیهدر شأنشرعی

پاسخو دریافتخارجیموضوعو شناختزمانبا رخدادهايتماس، جز از طریقاز دینعمیقو دركفقاهت. کشاندانزوا میها بهذهن
باید در فقاهتآورد؛ چرا کهمیجو را در پیعزلتشناسی، اسالمموضوعاتاز فهمآید و دور ماندننمیدستبهدر هر مورد جزییدین
وسیعو نگاهخارجیموضوعاتآورد و با شناختدستخود را بهو کارآمديباشد تا پویاییداشتهبشر جریانزندگیسیالحرکتمتن

.نمایداندیشی، چارهخواهد خواستفردا برکهموجیرا دریابد و از امروز برايهر عصر و آیندهبتواند نیازهايو آیندهحالزمانبه

آشنا روز از نزدیکخود را با موضوعاتباشد و طالبالبراتوار و آزمایشگاهدارايتجربیها و علومباید همانند دانشگاهعلمیهايهحوزه
.نگذراندندیدهو موضوعاتو سخنحرفرا تنها بهآنانسازد و وقت

کردنو بسندهگوییسخنکاد دهد و صرفخود طرحطالببهندارد کهگریزيشود، بخواهد علمیو حقیقتواقعبهعلمیهاياگر حوزه
و فقهیهر کتاباولیمباديخود را با ابزار مورد نیاز بیابد و طالب، معیار و میزانمالكشود و هر درسیبرداشتهاز آناخرويثواببه

.را بشناسندآنموضوعات

موسیقیاز موضوعو بحثدانموسیقی، ، فقیهحکیم

کار در اینو آنالیز نماید و چنانرا تحلیلآنخاطر بسپارد و سپسرا بهطبیعتصداهايانسانيحافظهباید نخستدستگاهکشفبراي
دو . یا شوشتريماهور ایجاد شدهدر دستگاهنمونهيصدابراآنرا دریابد و بداند کهآنوي، ذهندستگاهشنیدنمحضبهشود کهخبره

بر افزودهکهدیگر ایندهد و سهمورد نظر جریاندر دستگاهتأملو بدونسرعتو بهخوبیاجرا بهصدا را در مقامبتواند اینکهدیگر این
.گرددمیو صدا شناسیدر آواشناسیمتخصصاستچنینکهشود و کسیاو ملکهکار براي، ایندقیقو اجرايحفظ

در کهفیلسوفی. را اجرا کند، باید بتواند آنآنبر شناختافزودهحکیمرا بشناسد؛ ولیموسیقیهايباید دستگاهحکميارایهبرايفقیه
شور و دهد و همارایهخوبیرا بهآنها را بشناسد و همدستگاهباید همخواننده. نداردکاملیيدارد، فلسفهمشکلموسیقیيارایه

لحاظرسد؛ اما بهنمیو فیلسوففقیهبهفکريلحاظبهکهبا اینخواننده. خود را آزاد سازدو هوايبخشد و حالخود را جلوهصفاي
ماند میکسیکند مثلکارينماید و اگر نتواند چنینداند مجسممیموسیقیاز دانشرا کهچهاو باید آن. تر داردسنگینايوظیفهکاري

.استناتواناعراباما از آوردناستخواندهادبیاتکه
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خویشوجودييواهد در مادهخمیکهکند و اما فیلسوفخواهد حکممیفقطکند؛ چونمیها کفایتدستگاهشناختفقیهبرايبنابراین
دهد و سرایتدیگرانرا بهخواهد زندگیمی؛ بلکهخود نیستکردنزندهدر پیباشد اما خوانندهداشتهارایهیابد باید قدرتتخصص
.اندازدشور و غمرا بهدیگران

بتواند کهآندهد برايو غنا حکمخواهد در موسیقیمیکهفقیهی. داردورتضرفقیهبراينخستمقامداشتنشدهگفتهيمرحلهاز سه
شود میخواندهکهخواند و لحنیرا میدستگاهیچهشخصها را بشناسد و بداند کهدریابد باید دستگاهخوبیرا بهباباینروایات

، خواهد آمد کهمثالبراي. نیامیزدرا در همو صدا و غنا و طربو صوتچیستد طرباگر او باید بدان. آورو یا نشاطانگیز استحزن
از درد لذتانساننفسگاه. باشدداشتهتواند طربنیز میحزنکهندارد، در حالیو شادي، طربحزناستقایلاردبیلیمقدسمرحوم

.داردخود طرفدارانیبرايدرددرمانیاینکبرد و هممی

انگیز را غیر طربانگیز و الحانطرب، الحانغیر لهوي، الحانلهوي، الحانفسقغیر اهل، الحانفسقاهلتواند الحانمیدر صورتیفقیه
حکمياز ارایهموضوعشناختبدوندهد و گرنهحکمخوبیتواند بهمیکهاستصورتباشد و تنها در اینآوا شناسدهد کهتشخیص

.استناتوانصحیح

توانمیکهاوستاو را شنید و از صوتباید صوت؛ بلکهشناختو ظاهر شخصصورترا از راهفسقاهلموسیقیتوان، نمیمثالبراي
از . را شناختمسیر باید الحانباشد و در اینداشتهمآبمسلمانهريبخواند و ظاکریماز قرآن؛ هرچند ويرا دریافتويبودنفسقی
خواندنکهنیستآنموجب؛ ولیاستفسقیکاريخوردنشرابمعنا کهاین؛ بهاو را دریافتصوتفسقتواننمیکسیخوردنشراب

صوتبر حرمتدلیلناآراستهظاهريگیرد و صرفخود صورتيویژهید با تعلیلامور باگونهاینتشخیص. باشدنیز فسقیشخصآن
.نیستکسیصوتبر حلیتدلیلآراستهظاهريصرفطور که، هماننیستوي

شأنموضوعشناختگفتتواننمیآمد کهدستبهتوضیحاتو با ایناستموضوعناچار از شناختصحیححکماستنباطبرايفقیه
نهادهکسیيرا بر عهدهموضوعو شناختشدهآنروز بودنو بهپیشرفتو مانعداشتهنگاهرا عقبفقهدانشسخناین. نیستفقیه
، مسافرانطور نمونهبه. کندمیمراجعهفقیهبهدر نهایتشناختاینبرايعرفکهآنندارد و حالتخصصزمینهدر اینگاهکهاست

همانکهاتوبوسمسافرانشود کهمیو موجبآلود استگلرودخانهاز قضا آب. کندمیتوقفاينماز کنار رودخانهبرايراهبیناتوبوس
. کندمیتکلیفیا خیر و از او کسباستمضافآبپرسند آیا آنو میکنند و از امیمراجعهروحانیبهموضوعتشخیصبراياستعرف
مشکالتفقیهانحکومتی، در نظامسخناین. استجاريفقههايها و بابکتابو در تمامنیستموسیقیمنحصر بهکالم، اینالبته

.نشودارایهاسالمیو احکاماز حکومتدرستیشود ترسیممیکند و سببرا ایجاد میايعمده

روشبا اینفقیهیو هیچاستطلبجو و عافیت، عزلت، خانگیفرديدهد فقهیمیارجاععرفرا بهموضوعاتشناختکهفقهی
فتوايو نهاستشدهحاکمکهاستعرفاین، در واقعصورتدار شود؛ زیرا در اینرا عهدهجامعهکند و رهبريداريتواند حکومتنمی
رشد هايندارد و شکوفه، پویاییموضوعاتبا فرار از شناختفقهیچنینندارد؛ چرا کهنیازيمجتهد زندهبهجو و خانگیعزلتفقه. فقیه

کشاند و میخموديرا بهعلمیيجامعهو نهاوستدتابعکهالمیاسيو جامعهجو خمود استعزلتفقیه. رویدنمیبر پیکر آنو بالندگی
حضور گردد و فقهجلو میو رو به، پویا، متحركزندهايجامعهکهپویاستفقیهبرکتدهد؛ اما بهمیحوالهدیگريکار خود را بههر کس

وضوحخود بهرا در زندگیالهیدانشاینشوند و برکاتمیهمنفسبا فقهد و مردمدهمینشانمردمزندگیيلحظهخود را در لحظه
پیشدار کهاستفقیهاینکنند کهمیوجود لمسيبا همهمردمايجامعهدر چنین. دانندخود میمشکالترا راهگشايیابند و آنمی
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دارد و در شناختخود از موضوعرهبر در حد توانجامعهدر این. گرددمیشناسد، راهبر دیگرانمیخوبیرا بهاو راهو چوناستآنان
تشخیصهمانند مجلساسالمیيجامعه. آوردمیدسترا بهموضوع، چگونگیموضوعاتتشخیصاز هیأتنیز با مشورتمواردي

از درستی، بتواند شناختموضوعاتگستردگیبهبا توجهباشد تا فقیهداشتهعرفتشخیصايبر، نهاديخبرگان، مجلسنظاممصلحت
بیاموزند و دیگرانرا بهگرفتند تا آنخود وضو میآنان. استبودهچنینحکومتيدر اداره: معصومینحضراتروش. آروددستبهآن

.دهدنمیارجاعیا عرفدیگراننماز بهفراگرفتنرا برايو مردم» أصلّیصلّوا کما رأیتمونی«: فرمایدمی9یا پیامبر اکرم

معنويهاينسخهپیشنهاد دهند و انواعاسالمیو دولتمجلسبهتر کشور را بهياداره، لوایحموضوعاتباید با شناختعلمیههايحوزه
.نماینداقدامآنبهو عملتصویب، بهطرحآنآزمایشیيدوره، با طیکنند و مسؤوالنرا طراحیو کردار مورد پسند دین

ايمجموعهاساسیدر قانونویژههنوز در کشور و بهاسالمیجمهورياز عمر حکومتسالاز بیستبیشبعد از گذشتامروزهمتأسفانه
و از قوانینبسیاريکهاستگردیدهباعثامر در جامعهباشد و نبود ایندینیدر مبانیتحقیقآنانيوظیفهکهتاسنشدهبینیپیش

بسیار کشور تزلزلمعنويهايزیرساختيو در همههاستو دانشگاهمدارسدرسیهايدر کتابچهآنویژهو بهو فقهیشرعیمسایل
کار تاکنوناما اینهستیمدرسیهايکتابو حتیاجتماعیهايو بافتکاريدر سیستمشاهد تغییراتیشود و هرچند هر سالدیده

.استبودهناموفق

داند کهمید، و هر کسیدر شهر وجود داردزدانی: گویدمیماند کهمیپلیسیدهد بهمیارجاعدیگرانرا بهموضوعاتشناختکهفقیهی
.را دستگیر کندهستند و آنانکسانیها چهبداند آنکهاستاینمهمپلیسبرايدر شهر وجود دارد امامدزدانی

تالشيباشد و همهتهداش» الوسعاستفراغ«باید فقیه. استتوانياندازهبهحکمآوردندستبهبرايو تالشکوششمعناياجتهاد به
شرکتخوانیو فاتحهروضهدر مجالسهموارهباشد و یا همانند کدخداییداشتهاجراییتواند شغلنمیفرديدهد و چنینخود را انجام

فقیهشأنمصداقیيشبههکردنشد برطرفعنواناصولخارجدر بحثکهگونهرا بشناسد و همانفقهیمسایلاو باید موضوعات. نماید
را آناننماز میتهمانتظار دارند فقیهحوزويياز جامعهمردم. استحایز اهمیتنیستمدرنکهدر جوامعیویژهامر بهاین. است

ها را تعبیر کند، و نماید، خوابکند، استخارهشرکتسرشناسانترحیمدر مجالس. اجرا سازدآنانعقد را براييخطبهبخواند و هم
برايفراغتیآورد وقتنوپدید روياحکاماستنباطاگر بخواهد بهفقیهکهدر حالی. شودمیافزودهبر آننیز گاهو دولتیاجراییکارهاي

راهمنظور باید عمر خود را در ایناینبهرسیدنگرد و برايدوره، نهاستدین، مجتهد و متخصصمحققفقیه. کارها ندارداینانجام
.کندمیبر او صدق» الوسعاستفراغ»کهاستصورتماهر شود و در ایننماید تا در کار خود استاديهزینه

استگونهریزد، مجتهد نیز همینمیدارد را بیرونمعدهدرچهآنکند، تماممیاستفراغکهکسی؛ ولیزیبا نیستسخناینگفتناگرچه
داشتتوقعاز فقیهتواننمیباید گفتکهاستتوضیحبا این. کار گیردبهحکمیکآوردندستبهخود را برايو توانتالشو باید تمام

زمانسرباز امامکهفقیه. داردبر عهدهمهمبسايو وظیفهاستنشدهساختهنهگواینتالشیکند او برايشرکتعمومیدر مجالسکه
میانکهاسترا و پرواضحمهمکارهايدهد و نهکار را انجامترینمهمشود باید هموارهشناختهئ می) الشریففرجهتعالیاهللاعجل(

توانند میهستند کهدهند اما افراد اندکیرا انجاممهمتوانند کارهايمیاز مردمبسیاري. استفاوتتمهمکارها با کارهايترینمهم
استشعائر دینیبزرگداشتگاهکهترحیمدر مجالسیا شرکتخوانییا روضهنماز میتخواندن. دهندانجامخوبیکارها را بهترینمهم

از حقیقتو دریافتآناطرافيهمهو دریافتمسألهیککنهبهرسیدندهند؛ ولیرا انجامتوانند آنمیاما بسیارياستمهمامري
هبیندیشند و نباید علمیعلمیهايو حوزهختممجلسبزرگو نهاستجامعهيفکر و اندیشهستیغآید و فقیهبر نمیهر کسیيعهده
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اند نمودهمیرا دنبالحقرضایتهموارهقمیو میرزايانصاريسینا، مالصدرا، شیخابن. نیابدکاهشدر آنرشد نوابغبرايتا زمینهعامی
سینا ابنکنند مرحوممینقل. نماینددینرا بهخدمتترینتوانستند بیشاند کهنبودهو تمجید آنانو تعریفمردمخوشنوديو در پی

روشچنینشبينماز ظهر تا دامنهو بعد از خواندناستگرفتهمیتا ظهر پینماز صبحخود را از بعد از گزاردنو تحقیق، بحثدرس
؛ اما باز از بودهمغولهالکوخانمثلريشیدر دهانکهبا اینطوسیشیخجناب. استداشتهو کار انرژيتحقیقبرايو هموارهداشته

.استکردهمیرا رهبرينیز مغوالنو عمدهمهمو در کارهايبرنداشتهخود دستعلمیکارهاي

کار خود را بهو توانکوششباید در کار خود تمامهر کسکهاستاینسخن؛ بلکهآوریمدیگر را پایینکارهايشأنخواهیمما نمیالبته
دهد و کار فرد را انجامکار کودکینباید بزرگی. باشد یا از دیگر اقشار جامعهدینیو عالمفقیهباشد؛ خواهداشتهگیرد و تعهد کاري

را اعالنفرزندشجواهر مرگصاحبمکنند مرحومینقل. گرددرعایتآنحقیقیمعنايبهکاريشود و انضباطسپردهکودکیبهبزرگی
!نویسدمیمصیبتجواهر را با هزارانکتابگردد و ويتعطیلويدرسکند تا مبادا کالسنمی

حکمیافتنبرايطبیعتبررسی

باشد یا نداشتهطربصداییچهچنان. باشدنداشتهطربکهاستشود، محالعجیناگر صدا با دستگاه. داردخاصطربیهر دستگاهی
را و ترنمشود، طربرعایتدستگاهیشرایطکهدر صورتی. استنیامیختههمرا بهو خصوصیاتو مکانیا زمانکردهرا مخلوطدستگاه

.جدا کردرا از آبشود رطوبتنمیکهگونهکند؛ همانایجاد می

موجبآنانبودنیا اوباشاستحرامآنانزیرا خواندن. استحرامفسوقاهلو الحانصوتگفتتواننمیکهاستطلبماینبهبا توجه
شدهگرفتهاز طبیعتهمهکهیا حجاز بوده، ماهور، شوشتري، چارگاهگاهسههاياز دستگاهدر یکیآنانشود؛ زیرا خواندنمیحرمت

دانستاسالمیتوانرا نمیقیاساولشکلکهگونههمان. یا صدا باشدصوتویژگیکهنداریم» فسوقاهلالحان»نامبهو ما چیزياست
نامبهو ما چیزياستگونهها نیز همیندستگاه. استآمدهدستافکار بهو چینشذهنياز مطالعهکهاستطبیعیامريشکلو این

از دستگاه؛ زیرا هرچهاستشدهگرفتهنیز از طبیعتآنکهاستیکیهستو هرچهنداریمیا ماهور مسلمانیماهور فسقیدستگاه
بهگذارياز حرمتکهاستکسیو فاسقاز قواعد استشدنو خارج، امر اشتباه، مراد از لحنبله. شودمیو لحنشود غلطخارج

از آنباشد اما فقیهانشدهپروردگار خارجبهگذارياز حرمتکهلحنییعنیالفسق، لحناساسباشد و بر اینشدهپروردگار خارج
و صدا ها یا صوتها و پارهیا تکهاستحرامآنباید دید دستگاهاستحرامشود موسیقیمیاگر گفته. کنندنمیرا برداشتمعناییچنین

.ماندمیمنطقيچهارگانههايشکلچونو همشدهگرفتهاز طبیعتکهاموريچنین. یا آالت

رضا علیه امامابتکاريرضا علیه السالم با دستگاهیامامو شخصیتدر مورد زندگیها جلد کتابدهنوشتنجايشود بهآیا امروز نمی
حضرتآنپابوسیرا مشتاقبکشاند و آنانحضرتطاليایوانوجويجسترا بههمهکرد کهدنیا معرفیبا محتوا بهالسالم را چنان

نماید؟

جایگاهوقتیو غنا در فقهموسیقی؟ بحثیا نهشود استفادهابزار قدرتاز ایندهد کهرا میاياجازهما چنینبهاسالممقدسآیا دین
را با یکآنيهمهکهآنآید؛ نهدستبهجداگانههر یکشود و حکمها بررسیدهها و تکهها، گوشهدستگاهيهمهیابد کهخود را باز می

.بار نمودبر هر یککلیراند و حکمیچوب
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متفاوتو احکامگوناگونحاالت

. و صدا داردصوتبا عوارضمستقیميمالزمهو حلیتو حرمتاستو عوارضیلوازمدارايهر کدامیا حزنو صدا و طربصوت
د دارد و از وجوآنو عوارضلوازمبا رعایتدر هر صداییطرب؛ اگرچهنیستطربدارايدر هر شرایطیو صداییهر صوتطور کههمان

جایز باشد و شخصیبرايصداییاست؛ زیرا ممکناستحرامو یا بر همهحاللبر همهصداییکهگفتطور مطلقبهتوانرو نمیاین
.آشکار دارددخالتغنا و موسیقیافراد در حکمگوناگونو شرایطخصوصیات. باشدحرامدیگريصدا برايهمان

شود؛ از میمتفاوتهايانگیزه، دارايمختلفنفوسبهو با توجهاستانگیزهصدا نیز دارايطور کههمان. استها در افراد، متفاوتنگیزها
.نداردطربو در جاییانگیز استطربدر جایی. ندارددارد و در جاییانگیزهرو صدا در جاییاین

ماديو صدا؛ امريصوت

و در غنا و و صداستصوتاز اجزايو ایقاعات، تألیفات، تقریعاتامواج. استو صدا جسمانیصوت. استماديو صدا امريصوت
.وجود نداردفراماديامريموسیقی

اعتماديحروفندارد و بر مخارجنقشیدر آنو لفظو کلمهاستمفارقاز کلمات؛ ولیاستمقارنو تألیفو ایقاعو صدا با امواجصوت
ماديامريصوت. گرددبرانگیز میشود و صدا خیالمیهمراهو تلبیسو تخریبو حزنمانند نشاطبا حاالتیو صدا گاهصوت. ندارد
.ما نیستمورد بحثو وحیمانیآس، ندايالبتهنیستاز آنحذفقابلموجیرو تقارنو از ایناست

گرما، . استعرضینیز وجود دارد کهچهارمیقران. و حالی، کلماتیموجی: باشدداشتهذاتی) قران(همراهتواند سهو صدا میصوت
متفاوتی، حاالتمختلفصدا در شرایط. ستاعرضیها از قران، اشیا و رنگ، بدي، خوبی، سستی، سختی، کندي، تندي، مکانسرما، زمان

از عواملولیامور خود صدا نیستاین. داردتفاوتدر کوچهبا صدايدر خانهو صدايدر حمامبا صدايدر باغصداي. گیردخود میبه
انگیز بودنطربخود را در بحثمسألهاین. کندمیمنتقلدهشنونو صدا بهصوتهمراهتأثیر را بهایتکهاستتأثیرگذار بر هر شنونده

.نمایاندمیغنا و موسیقی

چهارگانههايو قرانآالت

، در نمونهبراي. نیز وجود داردموسیقیدر آالتو عرضیحالیتقارنچنینو همايو نیز کلمهموجیقران؛ یعنییاد شدههر چهار قران
آید؛ چرا کهمیشود، صدا نیز از شیپور بیرونایجاد میاز حنجرهصوتکهگونههمان. شودمیرا سببحرکتیموجیقرانار یا تنبکت

توانمی. آیدمیصدا، بهدر آنامواجدارد و با قرار دادنزبانیو هر کداماستفنیا مضمار یکویالون. نیستفممعتمد بر مخرجدمیدن
آید و چهبیرونصوتیزبانبا کمکچه: شود گفتمیاستوضعیکلماتداللتجا کهاز آن. نموددیگر نیز دنباليگونهرا بهبحثاین

آید میبیروننیاز دهانگاهکلمهچرا که؛ کلماتکند و نهمیتفاوتکهو ابزار استدهانو ایناستو صدا کلمه، هر دو صوتبا دستگاه
دارد؛ اما معنا در هر دو غیر لفظیداللتوضعیو آهنگاستلفظیکلمهداللتبله. استهر دو نیز وضعیداللت. شخصاز دهانو گاه
.استیکی
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. استلفظیوضعینايو داللتغیر لفظیوضعینیداللتکهتفاوتبا این؛ استو معانی، کلماتامواجهر دو مقارننايو صوتنیصوت
.خود را داردو هواي، حالشرایطبهبا توجهو هر یکاستفاصلهها نیدیگر، دهتا نینیاز یک. نیز در ابزار موجود استحالیتقارن

یک، تار در جاییطور مثالبه. شودمیدر آلتتفاوتموجبکهاستموقعیتیو دیگر خصوصیاتو مکانیزمانی، شرایطچهارمتقارن
دیگر نوعیشود بهزدهو اگر با انگشترياستنوعیشود بهزدهتار اگر با انگشتهمین. دارددیگريدیگر حالتدارد و در مکانیحالت
.است

نوندهشمختلفهايحالت

و خصوصیاتاستگونهنیز همینیابد، شنوندهمیمختلفیحاالتمتفاوتهايقرانبهبا توجهو ابزار موسیقیخوانندهطور کههمان
استممکن.پذیردجدا میحکمیاو تأثیر دارد و هر کدامدر شنیدنويیا سالمتیعمر و بیماريمختلفها، سنین، انگیزهنفسانی
باشد اما مناسبدر خلوتیکیبرايباشد، یا دستگاهیاشکالبدوندیگريباشد و برايداشتهاشکالیکیبرايدستگاهیشنیدن
.باشدممنوعدر جلوتاز آناستفاده

در هر کند؛ ولیمیرا تداعیملکوتدارد و زمانیجآورد و اومیروحو وقتیاستیا غنا تخیلموسیقیاز شنیدننفسغایتگاهی
کهو صداییصوت. داردخروجیماند و گاهمیدر آنصداییشود اما گاهوارد میو صدا بر نفسصوتالبته. استنفسآن، موضوعصورت

.نمایدها میبر نیکوییرا تشویقپردازد و یا آنمینفستخریبشود یا بهوارد مینفسبه

باید آنیا کراهت، استحباب، حلیتحرمتو دریافتغنا و موسیقیحکمشناختبرايیابد کهدر نمینیکیبهخوانندهتوضیحاتبا این
را ویژهحکمیکهاستخاصحالتیدارايو هر یکاستبسیار متعدد و متنوعموارد آن؛ چرا کهداشتچشمرا در پیشامور بسیاري

باید با همو همههمهو تهیج، تخیل، تخریب، آواز، حال، لحن، ریتمموسیقیآالتچنینها و همو صدا، دستگاهصوتشناخت. طلبدمی
گوید میسخنموسیقیاز حرمتکهفقیهی» .کلّهحرامالغنا «: بگوییمکهاستخود را بیاید و از سادگیيویژهحکممعنا شود تا هر کدام

بر کلیفتوايگاه، آناستحرامآنيهمهآورد کهدسترا بشناسد و اگر بهو جلوتخلوتو موسیقیو چهارم، سوم، دوماولباید قران
.دهدآنحرمت

صوتیيو گسترهوجودييسعه

امور این. و صداستظهور و بروز صوتامور علتو ایناستو کلمات، حضیض، اوج، تناسب، لحناز مد، ترجیعیبیو صدا ترکصوت
استو دیگر خصوصیاتی، تناسب، اوج، حضیضترجیعهمانآنو صدا و کثرتصوتهمانآنوحدت. استو کثرتاز وحدتايآمیزه

.استدر آنکه

کالم«، صدا و آواز صوتبه. استآنماديو علتابزارييو هنر چهرهفاعلیعلتعشق. و هنر استو صدا عشقصوتفاعلیجهت
.گویندمی» اثرخلق«و » کالمبی
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ترجیعکهاستحیواناتیاز جملهو سوسکبلبل. داردو ضعفو قوتاستتشکیکیدر آنانترجیع. دارندمختلفیهايترجیعحیوانات
.داردبلندينیز ترجیعاالغ. داردبسیار بلند و زیبایی

آشنا آنانو صدايبا صوت، اگر کسیحال. استندارند، متفاوتچندانیاختالفبا همو قیافهدر شکلکهبا اینبا گنجشکبلبلصداي
صدايدریافتالطیر فقط، مراد از منطقالبته. گیردرا فرا می» الطیرمنطق«شود و میرا نیز متوجهآنانگفتنسخنو کالمیشود، هم
. داردمخصوصنور صداییو حتیمانند باد، هوا، حرارتدیگر مظاهر طبیعیچنینهم. شودمیحیواناتيهمهشامل؛ بلکهنیستپرندگان
تفاوتآهنبهبرخورد سنگبا صدايشیشهبهبرخورد سنگصداي. کندایجاد میخاصو صداییدیگر نیز صوتبا یکاجسامبرخورد

خود را داشتهو علمیطبیعیو صدايتواند صوتمیسرشار برخوردار استيو از شعور و ارادهاستجمعیمقامدارايکهانسان. دارد
.نمایدو علمیرا اکتسابیشد و صوتبا

غنا و موسیقیو داروییخوراکیهايجنبه

حستواند غذايها میها و دیدنیو مانند بوییدنیانکارناپذیر و غذاستشد ـ حقیقتیاشارهآنتر بهپیشطور کهو صدا ـ همانصوت
:ایمرا باز گذاشتهدر معدهو فقطایمخود بستهسويدر را بهاینما کهافسوسشود؛ ولیواقعو بیناییشامه

نوششود از راهگاو و خر فربههوششود از راهفربهآدمی

وقتی. دغذا نداربهاشتهاییخورد، چندانغذا میشامهو حس، گوشچشممختلفهايو از راهاو باز استهايدیگر حسکهآن
باید برايکه، در صورتیدهیمسر مینالهحضرتآنشدند برايسیر میخشکنانايعلیه السالم با تکهامیر مؤمنانحضرتشنویممی

ماندهنمیباقیحضرتآنبراياشتهاییاند کهکردهمیغذا میلو بوییدنو شنیدندیدناز راهچنانحضرت؛ زیرا آندر دهیمخود مویه
.است

لذتدهانیتنها از خوردنآناناند؛ چونگردانیدهحیواناتخود را شبیهناخواستهالگو نگیرند، خواستهالهیاولیايها از زندگیاگر انسان
.نیستراحتچنداناز استطبلآنپر شود، تشخیصها از مادهاگر سفره. برندمی

و بیناییبویاییبا حس؛ زیرا آناناستدرستآنان، سخنو اشتها نداریمایمگویند ما از غذا سیر شدهغذا میپختآشپزها هنگامبعضی
آورند و آنشار میخود فيمعدهکند بهکار نمیآنانيگانهپنجمشاعر و حواسکهکسانی. غذا ندارندبهنمایند و میلیمیسیرياحساس

چنینشود و اگر اکنونمیشنیدهو وحیانینفسانیهاي، صوتمشاعر و حواسسازند؛ اما با باز شدنمیرنگارنگاز غذاهايرا انباشته
و کششیخالیفضايمعدهکهکند میرا پر از نانمعدهقدر شخصآن. استگردیدهانبار ضایعاتبهتبدیلو معدهنفس؛ چوننیست

.باشندآنو خطرناكوخیمعواقباند، باید مواظببسیار کردهنانخوردنبهعادتکهکسانی. کندغذا را هضمندارد که

هايپر، خوابيمعده. نمودآنگزینرا جایو بیناییبویاییاز حساستفادهتدریجو باید بهنیستچنینبا تندرستیو همراهسالمزندگی
خاطر همینغذا بهبعد از صرفنخوابیدنبهتوصیه. سازدمیايجنازهچونرا هماندازد و انسانمیرار از ارزشآورد و خوابمیآشفته

.نداردکاراییبودههمراهمعدهبهنخوو هجومکار معدويبا فشار مضاعفکهو خوابیاستامواجدارايخواب. است
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، بلکهاسترا دارد و بسیار خطرناكبدنبرايمسمومغذايحکمحرامغنا و موسیقیکهداشت؛ و باید توجهغذاستغنا و موسیقی
طور رسد و بهمیانسانبهمشاعر و حواسز راهاکهاستاصلیاز غذاهايغنا و موسیقیباشد؛ چرا کهباید دو چنداناز آنمواظبت
نیز مسألهدر اینشریعتدخالت. تر داردیا بیشدو چندانو ضررينفعمعمولیغذاهايبهدارد و نسبتبر انسانتريتأثیر بیشطبیعی

تأکید دارد و خاطرنشانآنبر غذا بودن؛ بلکهاستمسمومآنيیا همهغذا نیستگوید غنا و موسیقینمیو شریعتروستاز همین
مشیهماندر غنا و موسیقیشریعت. شودبردهبهرهآنو طیبحاللنشود و تنها از غذاهاياستفادهآنسمیياز فراوردهسازد کهمی

.داندمیرا حرامو دومیرا حاللشود و اولیمیقایلو فاسد تفاوتسالمذايغدارد و بینمسلمانانيدر امور تغذیهرا دارد کهو روشی

بیشو بلکهمیزانهمانضرر دارد، بهبدنشود برايمصرفاز اندازهبیشو طیبیحاللاگر غذايکهذکر استنیز شایاننکتهاینالبته
و اندكيو استغفادهتفریطدر جانبسخناین. آوردضرر وارد مینفسبهحاللو سماعحاللا و موسیقیاز غنافراطیي، استفادهاز آن
.گرددمیو بدننفسضرر بهدارد و موجبنیز جریاناستاندارد از آناز میزانخارج

کند، در تعداد میگمخود را مداموسایلکسیافتد کهمیبسیار اتفاق. زیاد استو دیدنشنیدنپرتیفکر و حواستشتتاز عوامل
از از اندازهبیشياستفاده. بردرا ناماز اندازهبیشو رؤیتاستماعتوانامر میاینعواملتریناز مهم. نمایدمینماز اشتباههايرکعت
آنو روغنآبسازد کهمیرا مانند خودرو و اتومبیلی، آنتلویزیونيرادیو و مشاهدهنیدنبسیار و شو آمدهايبا رفتو گوشچشم

.ندارددر جادهمناسبیدید چندانماند کهمیايخستهيرانندهچونیا همشدهمخلوط

برند یا در سر میصدا بهو بیتاریکهايدر زندانکهکسانی. شودمیشخصبهضرر فراواننیز موجبو گوشچشم، بیکاريالبته
.شودمیشکنندهآنانگردد و اعصابمیریز و ضعیفآنانشود و چشممیجمعآنانچشمهايکنند، حدقهمیزندگیزیرزمین

، موارد در گذشته. گرددمیکشور نفسزیانشود، موجبخارجتعادلاز حالتکهباشد و هر کداماندازهباید بهحواسو صادراتواردات
استفادهاز عینککهشمار افراديشد و امروزهنمیکشیدهکار چندانی، از چشممناسببر نبود بهداشتافزودهبود، چرا کهفراوانکوري

بهماند کهمیهايریزهسنگچونخورد، هممیچشمبهکهر الکتریسیتهنو. شودمیخستهبا پرکاريچشم؛ چرا کهکنند زیاد استمی
مصنوعینورهايتا از بمباراناسترو مورد توصیهاز همینطبیعیآزاد و روشناییاز هواياستفاده. سازدوارد میآسیبو اعصابچشم

.شودجلوگیري

ویژهچیز و بههمهبهاسالم. قرار ندهدو اهمیترا مورد توجهآنکهنیستداند و یا چنیننمیغیر عقالنیرا از امور غنا و موسیقیاسالم
.پرهیز شودمسمومقرار گیرد و از غذايمورد استفادهسالمدهد تا تنها غذاهايمیاهمیتتغذیهو مهندسیآدمیغذايانواع

و یا و آرامبخشیا مسکندرمانیدارويعنوانتواند بهنیز دارد و میداروییيجنبهبر اینو افزودهغذاستیقی، صدا، غنا و موسصوت
. شودبیمار تجویز میهايانسانو دارو تنها برايمتمایز از داروستامريغذا و خوراكاستبدیهی. نموداستفادهاز آنو خوراکیتقویتی

تریاكکهگونههمان. باشدخود را امضا کردهسند قتلاستممکنکند، گاهاستفادهبخشآرامهاياز موسیقیاز اندازهبیشگر کسیا
نا و موسیقیغداروییياز جنبهاستفادهپس. درمانبیاستدرديآندهد؛ اما اعتیاد بهمیاز دردها را تسکینو بسیارياستمسکن

، البته. استممنوعکارشناسينسخهبدونآنگیرد و مصرفصورتو فقهیروانیمسایلافراد بیمار و با تجویز کارشناسباید تنها براي
نمودهرا آشفتهاز موسیقیهامر بازار استفادهمین. استخود ندیدهباشد بهو جامعداشتهنظر کاملدقتکهمتخصصیچندانفناین

و آگاهیبدونهستند کهکسانی. دهدمیارایهدقیقنظر کارشناسیبدونارشاد وقتوزارتکهاستمجوزهاییتر از آنو آشفتهاست
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کنند کهپرهیز میقدر از آننیز آنبرخییابد، در برابر،میاختاللآنانو رواناعصابدارند کهانسبا موسیقیچنانتجویز متخصص
غنا مسایلکارشناسترینحاذقاسالمشریعت. گردندمیروانیدچار اختاللسويگردد و از اینمیمنجمد و خشکآنانو رواناعصاب

شریعت. اندنکردهاستفادهزمینهدر ایندینیهايهو از آموزدور ماندهاز محضر آنعلمیهايو حوزه؛ اما مسلماناناستو موسیقی
و موارد جواز نمودهرا مشخصنگردیدههنوز کشفکهايو ناشناختهشدهشناختههايو دستگاهغنا و موسیقیاز انواعاستفادهمرزهاي

و موارد دادهمورد را ارایهدر اینالزمهايو نسخهساختهرا خاطرنشانغنا و موسیقیو داروییخوراکیيو هر دو جنبهکردهرا بیانآن
.دچار نگردندآلودگیبهتا دینداراناستجدا کردهرا از ناسرهسره

موسیقیآثار غذایی

بر انجامگر انسانمددکار و تشویقیقیاز موسحاصلانرژيگوییممیحال. داروستغذا و همو غنا همموسیقیکهتر گفتیمپیش
يتواند جنبهمی، غنا و موسیقیالبته. گرفتشود کمکنیز میاز مد و ترجیعگرفتاز صبر و نماز کمکتوانمیطور که، همانکارهاست

.را دارداستفادهشر امکاندر راهخیر و همدر راههمکهاستمانند کارديباشد و بهنیز داشتهتخریبی

را سالکو الهیربانیو مقاماتنورانیدر مراتبعقلیوا دارد و موسیقیحرکتسازد و او را بهرا فربهتواند نفسمیتخیلیموسیقی
با یا مدعیانمنکراندهانفقطکهنیستآنيشود برایاد مییا کرامتمعجزهبهو اگر از آن. بردمیعرشاو را بهدهد و گاهپرواز می

او نیز چنینکند و بهنزدیکیا کرامتمعجزهصاحببهخویشو قدرتقدر توانرا بهرهروانکهاستآنبرايپر شود، بلکهخاك
.پر پر کشیدعوالمبهآنيوسیلهبهتوانمیکهاستانسانمهمهاياز توانمندي، صدا و ترجیعصوت. شوددادهتوانایی

عارفانهدر سلوكغنا و موسیقینقش

نیاز غنا و موسیقیبهمرید و سالککهاستما اینسخن. خلقيعامهو نهاستالهیراه، مرید و سالکبخشما در اینسخنموضوع
بهويبراي، تجویز موسیقیدهد و در نتیجهمیانجاممشفوعو عبادتاستمستحکميارادهدارد و صاحبو مرادیقینکهدارد، سالکی

طور کهباشد؛ همانداشتهاشکالعاديفرديجایز و برايمریديبرايموسیقیاستو ممکننیستمردميهمهبرايتجویز آنمعناي
بحثیو صوتغنا، موسیقیحلیتشرایطبررسی. باشددیگر ضرر داشتهمریديجایز و برايمریديبرايو صداییصوتاستممکن
:استثبوتی

مپرسسخن، ز ما اینندیدهعنقا کسی: ز پیر ، گفتاز وفا و محبتپرسیدم

ويمناسبچهفرا دهد و آنگوشموسیقیبهمدتیماهور چهيدر مادهاستجایز گفتو سپسرا یافتیقینابتدا باید مرید صاحب
يهمهرسد بهتا چه! جایز استمریديهر گونهبرايموسیقینوعهمه: گفتتواننمیکلیصورتبهاو تجویز کرد؛ ولیرا براياست
اینامر بهایندارد، ولیاحتیاجآنباشد و بهخود داشتهبرايپاییها باال رود باید جايلخواهد رشد کند و از کتمیکهسالکی. مردم

خلطو اثباتیثبوتیرو نباید بحثاز این. جا پا گذارند و باال روندکنند در آنمیحرکتصافدر زمینیکهکسانیيهمهکهمعنا نیست
.گذشتاز اینپیشآنشرحکهشود؛ چنان
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عشقمنازلدرسدر محضر استاد واصلیکهسالکی. شودمیشناخته» مددکار«و » معین»عنوانبهو نیز سماع، غنا و موسیقیدر عرفان
او اگر در . گرددرو میروبهاستقر ماديفآنترینکمها، بالها کهسختیدر مسیر خود با انواعاستراهاینيبیند و روندهمیرا آموزش

فشارهاي، با وارد آمدناستراهاز محبانطبیعیصورتبهکهسالکیچنین. خواهد کردرا تجربهحاالتترینوارد شود، سختاودیهباب
با کسیکند، چنینرا میمقاماتاینندیدنند و یا آرزويماباز میسلوكياز ادامهگردد و گاهمیخستهاز نظر روانیويبسیار به

را آننوعکهغنا و موسیقیبهفرا دادنگوش. شودمیتوصیهالزممیزانبهغنا و موسیقیشنیدنبهصالحدید و تجویز استاد معنوي
و غایتغنا میاندر بابکهاینتوضیح. شودمیدانستهحاللويدارد برايسالکاینکهغایتیبهکند، با توجهمیتعییناستاد معنوي

فرا دارد، با گوشبر او غلبهو معصیتشهوتکهکسی. شودمیو غنا ناشیموسیقیاعداديياز جنبهتفاوتو ایناستتفاوتفاعل
. استعبادتبر انجاممددکار وي، موسیقیاستعبادتدر حالکهشود، و کسیمیتر آمادهبیشمعصیتانجامبرايموسیقیبهدادن

کهاستگاهکند و آنمیآمادهچیزيچهرا برايويو موسیقیاستطریقیدر چهشخصدارد و باید دید کهاعداديلحاظموسیقی
.تجویز نمودويرشد و موقعیتتناسببههم؛ آنشخصیبرايتوانرا میحاللموسیقی

دهد و در میانجاممشفوعو عبادتاستمستحکميارادهو مراد دارد و صاحبیقینکهنیاز دارد، سالکیغنا و موسیقیبهمرید و سالک
عاديفرديجایز و برايمریديبرايموسیقیاستو ممکننیستمردميهمهبرايتجویز آنمعنايبهويبراي، تجویز موسیقینتیجه

:باشددیگر ضرر داشتهمریديجایز و برايمریديبرايو صداییصوتاستممکنطور کهباشد؛ همانداشتهاشکال

مپرسسخن، ز ما اینندیدهعنقا کسی: ز پیر ، گفتاز وفا و محبتپرسیدم

ويمناسبچهفرا دهد و آنگوشموسیقیبهمدتیماهور چهيدر مادهجایز استگفتو سپسرا یافتیقینابتدا باید مرید صاحب
يهمهرسد بهچهتا ! جایز استمریديهر گونهبرايموسیقینوعهمه: گفتتواننمیکلیصورتبهاو تجویز کرد؛ ولیرا براياست
اینامر بهایندارد، ولیاحتیاجآنباشد و بهخود داشتهبرايپاییها باال رود باید جايخواهد رشد کند و از کتلمیکهسالکی. مردم

خلطو اثباتیثبوتیرو نباید بحثایناز. جا پا گذارند و باال روندکنند در آنمیحرکتصافدر زمینیکهکسانیيهمهکهمعنا نیست
.شود

باید در نماید کهمانند دارو رفتار میبا آنمدرنيشود، اما جامعهنیز تجویز میو تا حدياستمناسبهمهبراي؛ اگرچهغنا و موسیقی
.را داشتدقتنهایتآنياندازهرعایت

:بار استبیکدويندارد و مثلو صفاییجمود دارد عشقکهکسی. رهیز داشتپزمینهباید از جمود در این

دیوار استندارد شکافخندهکهلبیبار استبیندارد کدويعشقکهدلی

.سازدر میرا از خود دوکند و مالیکهمی» منمن«ماند و در نماز نیز بار میبیدیوار و کدويشکافجامد مثلشخص

، مجوز براينمونهنماید و برايرا مشخصو مجاز موسیقی، معینتا موارد درمانیاستنداشتهید مبسوطعارفیحکیم، هیچمتأسفانه
با ) وال الضالین( ، نمونهبراي. نیز هستدر قرائتحتیلحنو ضرورتاستلحننماز دارايگذشتکهگونههمان. نماز بدهددر قرائتلحن
هاياز دستگاهبند شود، خود دستگاهیزنبوري» ز»بند ثنایا و اليمیانآید و بهدر میاز حلقومنواجد زبانهايدنداناز پشتکهمدي

.داردهمراهرا بهلحنشکفتنآید کهمیبیروناز آنايآفریند و مایهرا میموسیقی
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کنترلبرايکسانیچنین. گذاردمیکنند تفاوتمیگریهدایمکهخندند و با کسانیمیدایمکهبیمارانیکاو میانروانطبیبچنینهم
چنینبرايبیبطآورد و وقتیمیتريبیشجنوناز گریهخنده. خندندمیکهکسانیویژهو غنا ندارند؛ بهجز موسیقیداروییخویش

فکر قرار مقامبهنیز مرید چونسلوكدر باب. جایز استهمهبرايموسیقیکهمعنا نیستاینکند، بهرا تجویز میموسیقیبیمارانی
باید ويآورد؛ چرا کهاو اشتغالباشد و برايضرر داشتهويبرايمنزلدر آنموسیقیبسا کهندارد و چهموسیقیشنیدنبهگیرد نیازي

.شودمشغولدیگريعالمبه

غنا بهفرا دادناو گوشبهدر منزلی. داردتفاوتو منازلمقاماتبهامر با توجهباشد و اینداشتهاعداديباید نقشسالکبرايموسیقی
مقامات»با عنوانو التنبیهاتاالشاراتکتابنهمدر نمطمطلباین. گرددمینهینآاز شنیدنشود و در منزلیمیتوصیهو موسیقی

.استآمده» العارفین

و رقصسماع

و ستاآمدهالسائرینمنازلدر کتابمطلباین. دهندقرار میاز منازلرا یکیشود و آنیاد می» سماع«از معنويو مقاماتدر منازل
دیدهسجادیهيحتی در صحیفهکهمعنوياستحقیقتیسماع. استرا بررسیدهموضوعاینتفصیلبهکتابخود بر آندر شرحنگارنده

با ذکر مرد و زنايهعدشود کهمیدیدهگاه. استکشاندهتحریفبهو معصیتتنبکرا در قالباستکبار آن، دنیايشود و متأسفانهمی
نمودهنهیو مرد نامحرمزنحراماز اختالطشدتبهو شریعتاستحرامکاريچنینکهنیستشکی. رقصندپیچند و میمیهمبهعلی
و تفاوتیاستحرامنامحرمانختالطا. شودنمیعلیه السالم برداشتهامیر مؤمنانحضرتمباركکار با یادکرد از ناماینحرمت. است

» سماع«کند و مراد ما از نمیرا حاللحرامیگاهو افراد هیچ، زمانو مکانشبانههايیا در پارتیدر مسجد باشد یا میکدهندارد که
را آنکربال هدفخونینقیاماز جریانخوردننانکهگونههمان. استمعارفيشدهتحریفمجالساین. باشدنمیصوفیانرقصمجالس
.کندمیتحریف

رقصرا بهآنخانقاهیها و صوفیاندرویشنمودند؛ ولیمیداشتند و سماعخود ترنمدر بینآنان. خداستاولیاي، سماعمراد ما از سماع
شدند اما میوصلالهیجبروتکردند و بهمیغشبا هممعنوياينغمهو با شنیدنالهیبا ملکوتانسخدا در لذتاولیاي. نمودندتبدیل
.دهندرا ندا میمخالفپیچند و جنسمیهمکنند و بهمی» یا هو»اینان

و استحرامقیامتيخدا تا دامنهامگردد و حرخدا حاللحرامکهنیستروزيهیچ. شودمیدر عیدالزهرا نیز دیدهتحریفاتیچنین
شاد . گرددمیانسانیشأنرفتناز بینو موجباستگمراهیعقیدهاین. نیستبیشايدر عید الزهرا خرافهقلماز رفعگفتنسخن
را تحریکدشمنانگاهما هیچ: امامان. آنو محو اصلقتحقیکردنلوثبهباشد؛ نهمیو معرفتتوجهبه: بیتاهلشاديدر ایامبودن
توسطآنعیدالزهرا و فیلمبرداريمجالسبرگزاري. خواستندرا نمیو سنیشیعهمیانبودند و درگیريصفا و صمیمیتکردند و اهلنمی

چرا باید . استو سنیشیعهمیانو ایجاد اختالفشیعهيچهرهتخریببرايعامدانه، حرکتآنتنبر رويآنو بردنضد انقالبعوامل
را بهجهاندنیا و مسلمانانشود و نگاهنما تباهمقدسورز و مزدور و جاهالنیغرضايعدهدستبهشهید انقالبهزارانخونيثمره

9پیامبر اکرمعلیه السالم ؛ جانامیر مؤمنانحضرتبهشود جهانیانباعثکهتر از اینبزرگگناهیچه. تغییر دهدامیرمؤمنانشیعیان
و : معصومینحضراتيسیرهدارد باید بهوالیتادعايکهببینند؟ کسیها را از حضرترفتار آن) نعوذباهللا(ناپسند بنگرند و دیديبه

.نکشاندتحریفرا بهکربال، عیدالزهراء یا سماعيگو بردارد و روضهالبنگرد و از آندیانتروش
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وصولانواع

و نفسی: استبر دو قسمسالکموصل. باالتر استمقاماتبهسالکيو رساننده» موصل«و مددکار و » معین»شد غنا و موسیقیگفته
از اینو رؤیت، الهاموحیصوت. استو الهی، ربوبیتجردي، امريمعنويدارد و معینتمثیلیيزمینهخیالیموصل. و معنويخیالی

برايموسیقیباشند، باید گفتمیعنایتیو محبوبانریاضتیمحبانبر دو قسمالهیدرگاهمجذوبانکهاینبهبا توجه. استقسم
اموريچنینبهحقدرگاهو محبوبانالهی؛ اما اولیاياستو نفسیخیالیموصلکهاستمحباناصطالحو بهو متوسطابتداییسالکان

و وحیو از صوتو الهی، ربوبیمعنوياز تقریعاتپرواز آنانگیرند و چاشنیمدد نمیو ایقاعو تقریعاز ترجیعمحبوبان. ندارندنیازي
از باال کهشوند؛ اما آنانباید مدد شوند و یا از جلو کشیدهیا از پشتکهاستآنانیبراي، غنا و سماعموسیقی. استرؤیتو صوتلهاما

با کهآباد ناسوتیحلبیاینهايزنگارهبهاند را چهدر محضر الهکنانرقصو در هر شرایطینیستجلودار آنانآیند و کسیمیپایینبه
!افتندراهبهآن

هايکفشبا صوتکهاند کجا نیاز استدویدهاند و از شیرخوارگیآغاز کردهرا از نطفهاند و جهیدنابد شارژ شدهبرايکهمحبوبانی
!شوندتشویقرفتنراهبهکودکانه

آیند و تا نوایینمیشوقنشنوند بهتا صداییاینان. باال روندبهخواهند از پایینمیکهاستکسانیها برايکنندهابزار و تحریکاین
و رؤیت، الهاموحیصوتبا شنیدنالهیاما محبوبان. هستندراهو محبانسلوكضعیفانگردند و آنانو هوشیار نمینخوانند، مست

نداشتند و خود را در جاییآنبهنیازينگرفتند؛ چرا کهدستآکاردیون: دینپیشوایانکهروستمینو شیدا هستند و از هسرمست
. نداشتنددیگرانبهآنآموزشبرايمحدود بود و زمینهآنانو اجتماعی، مکانیزمانییافتند و فرصتدیگر میايگونهدیگر و به
یابد؛ نمیکاهشدر وجود آنانمحبوباز عشقباشند، اندکیگونهشوند و بارها تا ابد اینهند، ریز ریز گردند و زندهداگر جانمحبوبان

.گرددتر میبیشو عشقشانشوقلحظهبهلحظهبلکه

هنوز در راهند و از موالنا و حافظ. هستندراهو متوسطي، اما مبتدآوریمشمار میبهرا جزو کملما آنانرا کهبسا آنانیچهواديدر این
کند میو وصیتاما موالنا او را پذیرفتهپذیرفتهاو را نمیيو شیوهاستتر از موالنا بودهقويقونوي. روندشمار میبهو محبانمتوسطان

و از استمحباننظر، مناسببلندا و دقتبا آنمثنويشعرهاي. استشناختهنمیباالتر از او را نماز بخواند؛ چرا کهاشاو بر جنازهکه
.استخالیالهیکملو اولیايمحبوباننظرگاه

شمس. گیردرا از او میفراغايلحظهسازد و تابمیموالنا او را اسیر شمسعشق. شودمیدارد اسیر شمسکهید بیضاییموالنا با تمام
را بهشمسوي. بودندو مستضعفاناز ضعیفانهمهبزرگاناین! دخترعاشقو شمسشمسپدر عاشق! شوددختر موالنا میيشوریده

اند و بهآمدهدیگريياز وادالهیاولیاي؛ ولیاستمحبسالکیکار زیبايآورد، اینعقد او درمیرا بهبرد و دختر خویشخود میيخانه
ابنموسیحضرتچونکجا؟ محبوبیالهیزنند کجا و اولیايمیاز سماعدمکنونیدر عرفانکهآنان! آري. کنندسیر میدیگرييگونه

شود و او را در شکار او میکهاستزناینگردد، اماو رقاصخوانآوازهاسیر زنیدر زنداننابکار قرار استيخلیفهيحیلهبه8جعفر 
.سازداسیر میالهیعشق

» مملکتهاهلعلیال یعتديمنسبحان«زیاد شود یا آنانيخورند تا حافظهکندر میهستند کهکسانیچونهمکنونیکنندگانسماع
را حلمشکل، چندانرا زیاد کردنو نور چشمهوشگونهاینهستند کهغافلاناینکهزیاد شود؛ در حالیآنانخوانند تا نور چشممی
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کندر غنیمتدعا و خوردنخواندنضعیفان، برايالبته. بیننددیگر دنیا را میدعا طرفاینخواندنبدونهستند کهايعدهکند؛ ولینمی
بود و راهیو ضعیفانفکر محباندیگر هستند، اما باید بهدر افقیالهیاولیاينمود؛ چرا کهدیگر خلطرا با یکدو مقامو نباید ایناست

و صوتبهدادن، اهمیتحقحضرتبهسالکاز امور رساناي. پیشنهاد دادالهیقرببهو وصولحقحضرتبهآنانرسیدنرا براي
را در بردارد؛ چرا ، غفلتوصولجاي، بعد و بهقربجايتر شد، بهبیشو اگر کمیاستنیاز حایز اهمیتياندازهداشتن؛ اما نگاهصداست

دستبهدینرا از حکمو آنداشترا پاسشریعتباید احکامغنا و موسیقیرسانا بودنتشخیصبراي. استمسمومغذايدر حکمکه
نظر و عمليدر حوزهخویشباورمندانراهنماییخود، بهبرايسود و زیانیدر نظر گرفتنو بدوناستبشریتمربیآورد؛ زیرا شریعت

.پردازدمی

احکامو مناطمالكشناخت

و اندیشیو باید از ژرفاستتعبدياحکاميهمهکههاندیشو ایناستاحکامو مناطمالك، شناختاستفقیهيبایستهکهامر دیگري
و دلیلو صورتیا قاعدهظاهر لفظبهدادناهمیت. گرددمینارسا از دینو دریافتیکژاندیشیکرد، سببدوريحکمدر علتدقت

بدونهايمصلحتبهو تمسک، استحسانقیاسکهگونههمان؛استنگريو کوتاه، تفریطحکمموضوعو تشخیصمالكبهتوجهیبی
.استنیز افراطاساس

و نیستمالكبدونحرامیحکمهیچکهباور استدهد و بر اینمیاهمیتآنو مناطمالكبه، در احکامگراستعقلگروهیکهشیعه
پذیريو دینتحقیقيروحیهگراییاز عقلو فارغتعبد محض. شودیافتباشد در شریعتنداشتهیمالککهتعبديامريکهنیستچنی
حکمتشریعمالكجايرا بهاستحسانیهايمالكکهسنتاهلروشالبته. نیستبر نبود آندلیلمالكندانستن. بردمیرا از بینسالم

.پویا ندارند، فقهیعلتهمینبهو آناناستمتعبد هستند نیز نادرستآنبهدهند و قرار می

با مسلمانانکهاستکار ایناینيفایده. خود باز نمایندفقهیهايدر پژوهشاحکامهايمالكعنوانرا بهبابیفقیهاناستشایسته
تعبد ندارد و هموارهروحانیانلسانبهفعلیيپیشرفتهي، جامعهالبته. جویندمیرغبتشرعیهايآموزهانجامبهتريبیشبصیرت
را دینیگراییبا عقلکهکسانی. استدر گرو عقالنیتآنانو معنویتگراییطلبد و دینرا میآناناستنباطیو احکامهايگفتهچرایی

را با ژرفايگرویدند و آنموسیدینبهبا تعقلبودند کهفرعون، ساحرانگفتهاینينمونه. دهندنمیاز دستراحتیرا بهبپذیرند، آن
موسیحضرتمدتکوتاهبودند، با غیبتدار نشدهدینتحقیقاز رويچوناسرائیلاز بنیعاديمردمخود پذیرفتند؛ ولیوجود و قلب

.شدندپرستعلیه السالم گوساله

هلالبصر کرّتینارجعثم«: فرمایدخداوند خود می. خود دارديرا در کارنامهالشرائععللچونهمکتابیاحکاممالكیافتدر بابشیعه
.بپذیرندتفکر و کورکورانهرا بدونالهیآیاتکهنیستند کسانیآنان: فرمایدمیرحمنبندگاندیگر در وصفو در جایی» فطورمنتري

فقهبنیادینارکان

:استبنیادینرکنسهداراي، فقهگذشتتاکنونآنچهبر اساس

مند؛نظاميشیوهبهمعنا و مراد شریعتدریافت) 1

www.takbook.com

www.takbook.com



آیت اهللا العظمی محمد رضا نکونام خوانندگی و نوازندگی از براندازي تا برازندگی

صفحه | ٧٦

؛حکمخارجیو موضوعمورد جزییتشخیص) 2

.اساسبیهايسنجیو مصلحتو پنداربافی، استحسانقیاسبا پرهیز از هرگونهحکمتشریعو چراییواقعیمالكشناخت) 3

پژوهیدر ژرفو کوتاهیدلیلیا صورت، قاعدهظاهر واژهبهو حصر توجهنگريکوتاهيشبکهرا به، فقهیاد شدهاصلسهبهتوجهیبی
پژوهیدر ژرفکوتاهیهمینبیند؛ چنانچهمی» احتیاط»بهزدنناچار از چنگحکميخود را در ارایه، فقیهر نتیجهآورد و دگرفتار می

دررويزیادهو در نتیجهناقصهاينارسا و دریافتهاياز برداشتبسیاري، علتو حقیقیدرستيگزینهدر انتخابارادهبا ضعفهمراه
.استو حقیقیدرستيگزینهدر انتخاباراده، ضعفاز موارد احتیاطبسیاريعلت. استشدهاحتیاطبهتمسک

نسازد؛ اما اینو پریشان، سردرگمشرعیحکمبهرا در دسترسیباشد تا مقلدانو روشنباید صریحفقیهحکمکهاستدر حالیاین
» استاشکالمحل«یا » استتأملمحل«، »بنا بر احتیاط«، »بنا بر احوط«: ؛ مانندفتوا از عباراتیدر بیانمستند حکمبهبا توجهکهسیره

فتوايبهرا از دسترسیواگذار گردد، مکلفمخاطببه» مستحباحتیاط«از » واجباحتیاط«موارد ، شناختکلیشود و با بیانیاستفاده
خوانو گفتهبا مخاطبدر ارتباطمناسبیمجتهد از ادبیات، چونسازد و در واقعخود دور میمشخصيوظیفهمجتهد و شناختصریح

و المسائلو توضیحلیعميدر رسالهنگارنده. برقرار نمایدکاملخود ارتباطيزمانههايو واقعیتتواند با مردمبرد، نمینمیخود بهره
بتواند راحتیبهتا مکلفاستداشتهخود را بیانصریحموارد، فتواييو در همهداشتهامر توجهاینخود بهفتواییهايدیگر کتاب

.بشناسدخود را در هر موضوعیيوظیفه

شناختو موسیقیفقهیهايپژوهش

یا گراییو مزاجتعصبيدر شبکهنیز از گرفتاريمقدار اندكو همیناستبسیار اندكموسیقیيهدر زمینفقهیهايپژوهش
اشکالرا دارايآنتهجد و سجادهاهلو فقیهاندانستهرا مباحآنذوقو صاحبانعرفاناهل. استنماندهدر امانبازيسیاست

و نیستچنینفقهیهايدیگر بحثکهاستدر حالیاین. اندگشتهنیز پراکنده، مردمجامعهنخبگانو پراکندگیتتشتتبعبه. دانندمی
وجود در موسیقیمستقلرسد اما بابیمیگرد ويبهتر کسیکمکهاستکردهبحثگونهرا آن، معامالتاعظمشیخ، جنابنمونهبراي

.استنگرفتهانجامبر آننظر الزمو دقتنشده، کارشناسیبحثارد و اینند

يندارند و تنها نظریهاز خود چیزيهستند کهفقیهانییکی: باشندمیاند بر دو دستهگفتهسخناز غنا و موسیقیکهفقیهانیاندك
.اندکردهمقدار بسندههمیناند و بهردهکنقلیا احتیاطیاحوطرا با افزودندیگران

و فکر نظریهصاحبنظریهدر اینسبزواريو فقیهکاشانیفیض، مرحومانصاريشیخهمانند مرحومهستند کهکسانیدو دیگر از فقیهان
را بهو نظر آنانگوییممیسخنمستقلياندیشهاحبصاز فقیهان، نخستو روایاتآیاتاز بررسینوشتار، پسما در این. باشندمی

.پردازیممیآنانفقهیيو اقمار منظومهتابعانذکر آرايبهو سپسگذاریمو نقد میبررسیرا بهو آنکاوییموا میتفصیل
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صفحه | ٧٧

غنا و موسیقیموضوعشناختضرورت

سخن» المطربالترجیعمعمد الصوت«از موضوعشناختو بدوندارد شناختکههاییویژگیيرا باید با همهغنا و موسیقیموضوع
چکاوكیعنیغناییو موسیقیو چکاوکیموزونصداي؛ زیرا غنا یعنیموسیقیوصفباشد و همصوتتواند وصفمیغنا هم. نگفت

گذشتکهگونههمان. شودمیآفریدهو ایقاعاتتألیفاتبر اساسیا آواز خوشو موسیقیصوت. تموجاتو ریزش، نت، چنگموزون
دهید و نتمینتشود و زمانیمیخوانده» تقریع»خورد کهمیگرهنتبهنتگاه. استتألیفاتبهزدن؛ گرهها و ایقاعنت؛ چینشتألیف

.گردد تا صدا ظاهر گرددمیدستبهدستصوتکهاستنمونهاز همینو چهچهقَلقَله. داردنام» لیعتق»گیرید کهمی

صدا از آن. پذیردمیصورتنیز در انساناز خوشاینديحاصلو سبکیخفتو حالتطربنوعیصورت، بهو صدا غناییبا ایجاد صوت
هر دو از شنودهو همخوانندههممعنا کهاین؛ بهمفعولیطربو همفاعلیطربدارد، هم، طرباستموزونیعنی؛ استغناییکهجهت

، نیز وجود داردکردنو پرتو بریدن، کندن، جدا کردن، زدنیا کوبیدن، تقلیع، تقریعبر تألیفعالوهدر صوت. برندمیلذتآواز غنایی
.شودمییافتصدا نیز در آنکردنو درشتتغلیظو گاهریزشگاهطور کههمان

طربصدا؛ شرطموزونی

نباشد؛ چونمطربباشد؛ ولیداشتهنباشد یا ترجیعمطربباشد؛ ولیصدا مد داشتهاستممکن. آور نیستنباشد، طربصدا تا موزون
.صداستوزانبرايطربپس. نیستموزون

و غیر وحشی: استنیز بر دو قسمطبیعیصداي. خارجیو گاهاستطبیعیصدا، صداي؛ زیرا گاهآور استو طربصدا موزون، نوعالبته
آننیشکهپشه... . وو مورچه، پشه، گنجشک، سوسک، قناري، آب؛ مانند سنگاستغیر انسانبرايغیر وحشیطبیعیصداي. وحشی
کند یا با ریز، و آیا کار را میسازد، آیا با درآمد اینوارد میبدندرونبهخود را مانند متّهنازكنیشقدرتیماند، با چهمیفانتومهمچون
!گیرد یا از صدامیکمکاز صوت

ز دیدگاه قرآن کریم و روایات به تفصیل مورد بررسی قرار داده است و دیدگاه فقیهان نگارنده موضوع، مالك و حکم غنا و موسیقی را ا
خوانندگی ( توانند به کتابی که در این زمینه با عنوان عصر غیبت از ابتدا تاکنون را به نقد گزارده است که عالقمندان براي آگاهی بر آن می

. د رسید مراجعه نمایندبه چاپ خواه) و نوازندگی از براندازي تا برازندگی

www.takbook.com

www.takbook.com


