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 بررسی فقهی موسیقی درمانی

 محمد مهدی مقدادی

 استادیار گروه حقوق دانشگاه مفید

 چکیده          

 یکی از کاربردهای مهمی که برای موسیقی مطرح شده است، موسییقی درمیانی اسیتع ی  یی    

. نوشتار حاضر با محورییت ایین   و بهبود سالمت جسمانی و روانی مینأدر ت این ه ر استفاده از

ش اسی و نیز تبیین حکم موسیقی در حالت اولیه، حکم موسیقی غ یایی  مسأله، پس از موضوع

، دیدگاهی که در این مقاله مورد توجه قیرار گرفتیه  جهت درمان بیماران را بررسی نموده است. 

ت اضیطرار اسیتع بیه    انواع موسیقی و حتی موسیقی غ ایی، البته، در حالی جواز درمان با همه 

طوری که واق اً، م الجه و درمان بیمار، متوقف بر آن باشد، اگرچه در احیراز ایین نکتیه ثتیا یر     

تبییین   برای واق ی وانحصاری موسیقی غ ایی در درمان( تردیدهایی وجود دارد. در این مقاله،

ا نقید و بررسیی   که بی سامان یافته و تالش شده است  یاین دیدگاه و استحکام سازی آن، دالیل

 روشن شود.این نظریه و پذیرش مقبولیت م صفانه، قلمرو 

 واژگان کلیدی: موسیقی، غ ا، درمان، ضرورت، فقه     

 مقدمه 

بیه   وسییقي مبه وسیله  ،توانميشده است که  امکان فراهمعلوم مختلف، امروزه این  پیشرفتبا توجه به   

قي غنیایي  حکم فقهي استفاده از موسیکه  مي باشد مطرح سوال،این  از این رو ،ها پرداختدرمان بیماری

قطی   شایسته اسیت تیا ایین مو یو  را در سیه م      ،برای معالجه و درمان چیست؟ برای پاسخ به این سوال

ا بحث ر حکم موسیقيپردازیم و سپس ادله در ابتدا به بررسي مو و  شناسي این مسئله مي بررسي کنیم.

 درمان با موسیقي خواهیم پرداخت.خصوص تطبیق ادله فقهي در به  ،نهایت درخواهیم کرد و 
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 ثموسیقی و درمان با آن( موضوع ش اسی (1  

 باشید میي  Muse ٔ  و مشتق از کلمه Mousika ٔ  و گرفته شده از کلمه یوناني ایموسیقي از واژه ٔ  واژه

  کییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه نییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییام

 . رب النو  شعر و ادب و موسیقي یونان باستان مي باشد

اما مفهوم اصطالحي آن  ( 1252این واژه در لغت به معنای فن نوازندگي است)الخوری اللبناني، بي تا، ص 

ایده هیا و احساسیاا از   هنر صدا در زمان است که موسیقي ": شده است بیان گونه در فرهنگ کالینز این

  1."طریق عناصر ریتم، ملودی، هارموني و رنگ بیان در فرم های خاص قابل توجه است

ها، از نظر مالیمیت و تنیافر و   گوید: موسیقى علمى است ریا ى که در آن از چگونگى نغمهسینا مىابوعلى

هیم چنیین    .ونه باید تألیف کردشود تا معلوم شود که لحن را چگها بحث مىهاى بین نغمهچگونگى زمان

موسیقى یک ناموس اخالقى است کیه روح و جهانییان و بیال بیه      : گفته استموسیقى  بیینافالطون در ت

 (8، 1357)برکشیلي،   .بخشید تفکر، و جهش به تصور، و ربایش به غیم و شیادی، و حییاا بیه همیه میى      

کیه بیرای   نحیوی ا و هنر عر ۀ آنها بیه ترکیب اصوا علم"موسیقي را هم  فرهنگستان زبان و ادب فارسي 

 2.تعریف کرده است "شنونده مطبو  باشد

ر عیالمي کیه   انسان را دگسترده وجود دارد؛ گاه موسیقي  به هرروی، آثار متنو  و عجیبي برای این هنر   

گریانید و  میي او را دهد، و چنان بر اعصاب آدمي مسلط مي شود که برای وی قابل توصیف نیست سیر مي

ر ه حرکت داعضا و جوارح انسان را بدون اختیار ب هي مي خنداند و شاد مي کند و گاهکند و گاغمگین مي

 کیر و روان اعصاب، عقل، ف خود ساخته و بر تاب را و آدمي  کرده آورد و زماني عشق و شهوا را تهییجمي

   .کندفرمانروائي و حکومت مي انسان

افراد  مین، حفظ و بهبود سالمت جسماني و روانيأکاربرد موسیقي در ت به معنای موسیقی درمانیاما     

مسیتقیما  در ییک    ،کیه درمیانگر   طیوری ه منظم موسیقي است، بی  کارکرد ،است. در واق  موسیقي درماني

توان مصونیت ب ،طریقاین از تا  کندتغییراا دلخواه را در عواطف و رفتار درمانجو ایجاد مي ،محیط درماني

 3دردها را کاهش داد و از بروز حوادث جلوگیری نمود.  ؛ها تقویت کردا را در برابر بیماریهانسان

شود؛ از ایین  البته، در موسیقي درماني، از ریتم و سبک موسیقي مناسب با نیازهای بیماران استفاده مي   

را بیه   آرامش و نشیا  ههنیي  شود که القاء موسیقي استفاده مي ، نوعي ازدر فرآیند درمان با موسیقيرو، 

                                                           

1. music. (n.d.) Collins English Dictionary – Complete and Unabridged. (1991, 1994, 1998, 2000, 2003). Retrieved January 

2nd 2016 fromhttp://www.thefreedictionary.com/music 

 /http://www.persianacademy.ir/fa/wordقابل دسترسی در  .1

 /pdf2006MT_Mental_Health_/7/1http://www.musictherapy.org/assets.. تعريف رسمي انجمن موسيقي درماني آمريكا،  3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4+%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4+%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C
http://www.thefreedictionary.com/music
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د تأثیراا با ایجا شود. این دسته از موسیقيو باعث تجدید قوا و بهبود کارکردهای مغز  شته باشدهمراه دا

 .بخشندفرآیند درمان را سرعت مي ،مختلف از جمله تقویت اراده و روحیه بیماران

تاریخچییه اسییتفاده از موسیییقي بییه عنییوان روشییي بییرای درمییان بییه        آن گونییه کییه گفتییه انیید؛     

درمیان  از اصیواا و آهنگهیا بیرای     ، در میواردی گردد. از آن زمیان بیه بعید   باز مي افالطون و طوارس زمان

موسییقي بیرای درمیان    است. اما در قرن بیستم فکیر رسیمي اسیتفاده از    استفاده شده بیماریهای مختلف 

مصدومین جنگ جهاني اول آغاز شد و هر چند استفاده از این روش درماني با مشکالتي همراه بود که بیا  

به  تدریج این شاخه درماني تکامل یافت و انجمنهای متعددی تشکیل گردید.ه قدمهایي که برداشته شد، ب

اني در جهان در دانشگاه میشییگان آغیاز   برنامه آموزش موسیقي درم نخستین 1۹۴۴که در سال  گونه ای

 .1شد

  ریکا یاانجمن موسیقي درماني آم 1۹71انجمن موسیقي درماني آغاز به کار کرد. در سال  1۹5۰در سال 

AAMT   المللي به ثبیت  فدراسیون جهاني موسیقي درماني در سطح بین 1۹85آغاز به کار کرد. در سال

شیهای  های دانشگاهي و یا مطالعاا و پژوهدر کشور ما نیز فعالیتهای پراکنده ای بصورا پایان نامه رسید.

هیره ای  بفردی، از دو دهه گذشته آغاز گردیده که در این مدا از روندی آکادمیک و ساختاربندی شیده،  

 نداشته است.

رکیز  قي درماني تحت نظیارا م گروهي متشکل از اساتید و دانشجویان گروه پژوهشي موسی 1377از سال 

ه آغیاز  پژوهشهای علمي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي تهران فعالیتهای نظیام منیدی را در ایین زمینی    

لسیاا  نمودند که ماحصل آن، برگزاری اولین و دومین سمینار موسیقي درماني در سطح ملي و تشکیل ج

ر ه است. دو انجام تحقیقاا بالیني بود مليکنفرانس هفتگي، بانک اطالعاتي، دوره های آموزش نظری و ع

رائیت  ، قطعنامیه ای ق 137۹جریان برگزاری دومین سمینار سراسری موسیقي درماني در خرداد ماه سیال  

میر منجیر   شد که در آن، لزوم تشکیل انجمني رسمي که ماهیت حقوقي داشته باشد، اعالم گردید. و این ا

فرآینید   بیا  بیردن سیطح آگیاهي افیراد از      هدفانجمن با  این به ثبت انجمن موسیقي درماني ایراني شد.

د را عالیت خوفموسیقي درماني و فواید آن و با  بردن امکاناا تخصصي برای استفاده از این شیوه درماني 

 (13۹3،امیني و شاني )کردآغاز 

بیر اسیاس   وده و سیقي درماني در ایران باسیتان بی  نخستین سیستم نظام یافته آکادمیک موجالب این که 

دانیش موسییقي و درمیان بیا      دانشگاه جندی شاپور اهیواز  در یافت گردیده 13۴۹ي که در سال هایکتیبه

سال پیش( باید آن  13۹۰تا 15۰۰است که هر دانشجوی پزشکي آن زمان )هایي بودهموسیقي از دپارتمان

هیای آن زمیان پیرورش    گذراند نکته جالبي که وجود دارد اینست که پرستارهایي بیرای بیمارسیتان  را مي

                                                           
1  .www.rhythmpress.ir 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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نواختن چند ساز اصلي تبحر داشته باشند و بر این اساس موسیقي تجویز شیده از   بایست دریافتند ميمي

 .اندکردهپزشک را ارائه مي

این موسیقي ارائه شده در هنگام زایمان زنان دربار ساساني از لوازم کار یک پزشک بود از لحیا  پیشیینه،   

هیا  و اشیعار آهنگیین گیاا    اوستا آغاز شد. کتاب دین زرتشت موسیقي آرام بخش در ایران باستان با ظهور

های موسیقایي ها و همچنین تشکیل مراسم و آیینی تصنیف آوازها و ملودیالهام بخش موسیقي دانان برا

است که است. در واق  موسیقي در تاریخ ایران باستان در خدمت تلقیناا دیني و اشاراا مذهبي بودهبوده

 (7، 13۴6م )بیاني، آرایي انواعي از آن را شاهد هستیاکنون در تمریناا تن 

های موسیقي نوشتاری و نظری شد و بیشتر مطالب نظری رنگ ان عمده فعالیتبعد از حضور اسالم در ایر

مییان   هیا موسییقي را در  و بویي از برداشت یونانیان داشت که با اعمال تغییراتي منتقل شده بودند. یوناني

کردند و بیشتر فیلسوفان در کنار علوم دیگر در مورد موسییقي اظهیار نظیر    های فلسفي مطرح ميمو و 

ر محیور  بی کردند. به طور اجمال آثار نوشتاری گذشتگان در مورد تاثیر موسیقي بر روح و نفس بیشیتر  مي

ب ر این بیا طبای  و مزاج زمان و افالک و سما  است که بزرگان حکمت، فلسفه، و پزشکي  رورتا  نکاتي د

 .اندآورده

 روشهای موسیقی درمانی

شیامل   روش فعیال و روش غییر فعیال، روش غییر فعیال     در موسیقي درماني دو روش اساسي وجود دارد: 

د با گوش دادن و شنیدن موسیقي که در حال نواخته شیدن اسیت، میور     شنیدن موسیقي است که بیمار

ای گیرد. در این روش بیشترین تأثیر عملکرد در جهت برانگیختن و تأثیر واکنشهدرمان قرار ميمعالجه و 

زون وش موسیقي درماني فعال که نواختن، خواندن و حرکیاا میو  عاطفي و ههني است. در حالي که در ر

شیوند.  اساس کار است. واکنشهای مختلف عاطفي، ههنیي، جسیمي و حرکتیي تحرییک و برانگیختیه میي      

 .شودها و روشهای موسیقي درماني متنو  و متناسب با نیاز افراد تنظیم و تدارک دیده ميبرنامه

 کاربرد موسیقی در توانبخشی

جه به این که پردازش موسیقي در مغز در مناطقي متفاوا از مناطق درگیر در ادراک سایر اصیواا از  با تو

ههني و جسمي و نیز کمک به رشد  شيتوانبخ پذیرد امروزه از موسیقي درماني درجمله گفتار صورا مي

شیود. ایین امیر در    دقت شنیداری و بهبود توجه و تمرکز و در نهایت رشد مهارتهای گفتاری استفاده میي 

 .کندبیشتر صدق مي اختالل یادگیری یان بهو نیز مبتال اوتیسم مورد کودکان مبتال به

 ،های مخصیوص کودکیان  که استفاده از موسیقي دهدنتایج تحقیقي که در خرم آباد انجام شده نشان مي  

شیود.  مثیل ر  گییری میي    ،آنان نسبت به درد ناشي از اقداماا تهاجمي کوتاه میدا تغییر حواس باعث 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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به صورا مکرر به عنوان مقدمه تشیخی    که گیری یکي از شای  ترین اقداماا دردناک پزشکي استر 

ساله مبتال بیه   12تا  6گیرد. این تحقیق که بر روی سي کودک ها مورد استفاده قرار ميیا درمان بیماری

دهید کیه شیدا درد ر  گییری در     تا سمي در بیمارستان شهید مدني خرم آباد انجام شیده نشیان میي   

معطوف شده بیه طیور معنیي داری کمتیر از      ،کودکاني که فکرشان در زمان ر  گیری به سمت موسیقي

ریشه جسمي ییا ارگانییک )انیدامي( دارد تیاثیر      ،ی که مشکل کودکموارد ؛ یعنيها بوده استسایر روش

تر بوده و بیش از هر های دیگر از جمله دارو درماني موفقموسیقي در رفتار کودک در مقایسه با سایر شیوه

 .1 .روش دیگری در تعدیل رفتارهای کودک موثر است

اطفي آن بیه  موسیقي با توجه به بار عی  ،جا و در اینهنر است که به طور کلي  آن ،علت این تأثیرگذاری  

برون  شود و کودکاني که دچار تنش و فشار رواني هستند باعنوان نوعي وسیله تخلیه رواني به کار برده مي

 یابند.فکني فشارها و هیجاناا از طریق موسیقي، به حد مطلوب هیجان و آرامش دست مي

های حرکتي، افیزایش قیدرا و میدا حرکیت در     توانایيافزایش  همراه با حرکاا ریتمیک، کاهش درد   

رس ناشیي از بیمیاری و اسیتفاده کمتیر از     ا طراب و اسیت های عضالني، افزایش گنجایش تنفسي نارسایي

 ،و بستری حسي و یا کاهش عواض جانبي داروها و در نهایت کوتاه کردن مدا استفاده از داروداروهای بي

  وش است.عمده درماني در این ر اهدافاز 

توانید نقیش   مي حا ا رواني و استبا مسائل رواني فرد در ارتبا   نوعيهایي که به عمدتا بیماری ،البته  

نید. همچنیین   اشیناخته شیده  مثبیت  مؤثری در بهبود آنها داشته باشند، در پاسیخ بیه موسییقي درمیاني     

ر ایین بیاره   ددر تحقیقیي کیه    .کننید ميهای جسمي که منشأ رواني دارند با این روش بهبود پیدا بیماری

الییت  صورا گرفته آمده است: با شنیدن موسیقي آرام، انسان احساس آرامش نمیوده و در ایین حالیت فع   

وش بیرای  رهای دستگاه عصبي بهتر و منظم انجام مي شود. شمار زیادی از پزشکان و روانشناسان از این 

 .(56، 1376د )هویت جمیز، درمان بیماری های بدني و رواني بهره مي گیرن

 بیماران در برخي از پژوهش ها نیز به اثباا رسیده که موسیقي درماني و تن آرامي، سبب کاهش ا طراب

رای هم چنان که تاثیر موسیقي به عنوان راهکیاری مهیم بی    (1381،75بستری مي گردد ) سیاوش وهابي،

 (.5۴، 138۹، جيکاهش شدا افسردگي سالمندان ثابت شده است )شیباني تدر

موسیقي درماني قبل از ورود به اتاق عمل در مادران تحت سزارین،  ه کهنشان دادتحقیق دیگری هم نتایج 

از ایین رو  و ریکاوری بیمار را کوتاه تر مي کنید.   رد پس از عمل جراحي را کاهش دادهمیزان ا طراب و د

)حکمت افشار  است این روش درماني مورد توجه پزشکان، پرستاران و کادر درماني قرار گیرد توصیه شده

 (16، 13۹1و همکاران، 

                                                           
1  .13269-8410http://www.isna.ir/fa/news/ 
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 بلکیه معمیو    برخي از انوا  موسیقي نه تنها نقش بهبود دهنده ندارنید، باید توجه داشت که   با این همه 

ادن ییا  دروند و در صورا تداوم به گیوش  برای کارکردهای مختلف مغز و روح انسان نیز مضر به شمار مي

بدسیت میي    نکته دیگری که از چنین تحقیقاتيوجود خواهد آورد. ه مشکالتي را برای فرد ب ،نواختن آنها

 آید و جای درنگ و دقت دارد، عدم احراز انحصاری بودن راه درمان با موسیقي است. 

زم است این امیر را میورد بررسیي فقهیي قیرار       ، پیشینه و فرآیند موسیقي درماني پس از بررسي مفهوم

 دهیم.

 ( بررسی فقهی موسیقی2

 آ ا موسیقيشود که از صوا و آهنگي گفته ميموسیقي به طور که در مبحث نخست بیان شد،  همان    

 «آ ا المالهي»به  سازهای موسیقياز ای نشده است و به لفظ موسیقي اشاره ،در مناب  اسالمي. پدید آید

 .استیاد شده 

است؛ یعني  همه اقسام موسیقي به عنوان اولي حرامکه ممکن است گفته شود، ، از منظر فقهي، در اینجا  

 ؛ بیه عنیوان نمونیه، محقیق حلیي در     نشده استم امالک خاصي حربه برای هاا موسیقي است و  ،حرمت

 «شیود میي  استعمال همه آ ا لهو، حرام بوده و نوازنده و شنونده آن، فاسیق شیمرده  » مي نویسد:شرای ، 

کیه بیه    فردی» است: ا فهام بر این باور شهید ثاني نیز در کتاب مسالک  (.۹13 /۴ق،1۴۰۹محقق حلي،)

 اسیق شیمرده  فنظیر عود، طنبور، نای، و ... مشغول گردد، و ییا آن را اسیتما  نمایید،    انوا  آ ا موسیقي 

  (.183 /1۴ق، 1۴13)شهید ثاني،  «شودمي

حیرام   ،اسیالم  آنچیه از موسییقي در شیر  مقیدس    شود که مل در ادله فقهي مربوطه روشن ميأاما با ت   

یعني این نو   باشد؛لهوی و  یيغنا آور،طرب، ریتم آناز نظر صوا و  است که ، قسمتي از موسیقيگردیده

ا بیه  رباشید و انسیان   و فسیاد   فسیق متناسب با مجالس اهیل  مبتذل و هنگ، آیا  ربو ملودی نغمه یا از 

بیه   ؛درانیي تشیویق کنی   گناه و شیهوا سمت را به  و او های زندگي بکشاندحالي و واخوردگي از واقعیتبي

؛ واهید بیود  خاگر بگوییم که مفهوم استعمال آ ا لهو و طرب مبهم است، امر دائر بین اقیل و اکثیر    ،ویژه

ا لیق اصیوا  ، مطکه در روایاا پیش رو خواهد آمد دانیم که مراد از استما  یا استعمال آ ا لهوچون نمي

گیردد؛  میي  سان به گنیاه تولید شده از آنها است یا مراد تنها اصواتي است که مطرب بوده و سبب تهییج ان

اریم که دشک در تکلیف  ،قدر متیقن در حرمت بوده و نسبت به مازاد، )اقل( بدیهي است که احتمال دوم

  در این صورا برائت عقلي و شرعي جاری خواهد بود.

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
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 دسیت کیم  ، باشدميبه تعبیر دیگر، حتي اگر یقین نداشته باشیم که روایاا آتي، مقید به مواردی لهوی   

ر لهوی یا غی اعم ازانوا  موسیقي و ابزارهای آن همه دانیم که شامل شک داریم و نمي این ادلهدر  اطالق 

تیوان بیه آن   اطالق، نمياصل با شک در ثبوا  ای اختصاص دارد، بدین سانشود یا به قسم ویژهميلهوی 

یط اطالق مطلق است و همه شرا یش تر ثابت کرده باشیم که دلیل مزبور،÷باید  چرا کهادله تمسک کرد؛ 

و در مواردی کیه نمیي    کنیمعمل مياز د لت دلیل قدر متیقن شک، فقط به  فرضدر  از این رو، ؛را دارد

شیمول  مدانییم کیه    جزو مو و  دلیل هستند یا نه و یا اگر هم جزو مو و  دلیل هستند نمیي آنها دانیم 

اییاا شیامل   بنابراین وقتي شک داریم که رو مراجعه شود.  اصل برائتباید به شوند یا خیر، حکم دلیل مي

 استناد خواهد شد. لیتحو  شود یا خیر، به مقتضای اصل برائتموسیقي غیر لهوی مي

ه کی ادواتیى  ابزار و روى  در میان فقها هیچ اختالفى ندارد که هر نو  معامله بر سئلهاین مبه هر روی،      

آنها و  اند، حرام بوده و هر گونه درآمد به واسطۀدارند و براى مقاصد حرام ساخته شده يکاربرد حرامصرفا، 

قیول  وایت تحف العبه ر ،فقها در استناد به این نظر باشد.هر نو  تصرف در آنها جهت آن مقصود، حرام مى

 :ندفرمود ایشاناز امام صادق ) ( نقل شده که اند که تمسک جسته

ر ء منهیا الفسیاد محضیا  نظیی    ... إنَّما حرّم اللّه الصناعۀ التي هى حرام کلها التیى یجیى   

ن ا  و  یکیو وما یکون منه وفیه الفساد محض ...البرابط والمزامیر والشطرنج وکل ملهو به 

ء من وجوه الصالح فحرام تعلیمه وتعلمه والعمل به وأخذ ا جیر  علییه   منه و  فیه شى

د همانا خداون (85 /17ق، 1۴۰5)عاملي، ؛فیه من جمی  وجوه الحرکاا وجمی  التقلب

پیشه و صناعتى را حرام کرده است کیه هییچ کیاربرد و منفعیت حاللیى از آنهیا قصید        

شود و داراى فساد محض هستند؛ ماننید پیشیه سیاختن اشییایى ماننید تیار، نیى،        نمى

ت یر آنهیا از قبییل درسی   شطرنج و هرگونه آلت لهو و لعب و همچنین صلیب، بت و نظا

و  کردن نوشیدنى هاى حرام و هر چه از آن و در آن فساد محض است و هیچ گونه خیر

اجرا به  صالحى در آنها وجود ندارد. تعلیم و تعلم این قبیل اشیا و ساختن آنها و اخذ

 خاطر آنها و همچنین هرگونه تصرف در آنها حرام است.

تفسیر و تطبیق روایي آنها در ایین بیاب، و تنقییح منیا  آن نسیبت بیه        از میان آیاا قراني با توجه به   

اسیتناد  ( 6)سیوره لقمیان، آییه    و آیه لهو الحدیث  (3۰)سوره حج، آیه توان به آیه زورموسیقي غنایي، مي

طبرسیي  . (387ق، 1۴12)راغب اصفهاني، استو انحراف از حق معنای باطل  بهزور در زبان عرب، . جست

قول زور یعني کذب و دروغ ... و اصحاب ما روایت کرده »نویسد: ميزور نیز در مجم  البیان در تفسیر آیه 

، ص 7جتیا،  بيطبرسي، )«باشداند که غنا و هر سخن لهوی و بازدارنده از یاد خدا، از مصادیق قول زور مي

باطیل باشید،    رکالم یا صوتي است مشتمل بکه منظور از آن، باید گفت در تفسیر قول زور  بنابراین، .(82
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، موسیقي غنایي به سبب صفتش که مشتمل بر باطل در نتیجهاعم از آنکه مدلولش باطل باشد یا صفتش. 

 و انحراف از حق است، حرام خواهد بود.

ییل نشیان   شیود کیه انسیان بیه آن تما    میي اطالق و بیهوده عبث  ۀبه فعل یا گفت ،يدر زبان عربنیز لهو    

 باشید  مترتیب آن  بیر  نتیجیه هیدف و  حاصیل شیدن    درهي یبدون آنکه توج ؛برددهد و از آن لذا ميمي

به عقییده اکثیر   »فرماید: طبرسي در تفسیر آیه لهو الحدیث نیز مي .(17۰ /2۰ق، 1۴1۴واسطي زبیدی، )

ز دارد؛ از اطاعت او بیا  باشد ... و هر چیزی که انسان را از راه خدا ومفسران، منظور از لهو الحدیث، غنا مي

 «گییرد میي  قبیل کارهای باطل، مزامیر، مالهي، معازف و ... همه اینها در تحت عنوان لهیو الحیدیث قیرار   

 (. 313)همان، 

مؤید حرمت لهو این »گوید: اى بر این حکم، مى، مرحوم شیخ در مسألۀ حرمت لهو، بعد از اقامۀ ادلهالبته  

حییث خصیوص آن آلیت و ابیزار      لهو از جهت لهو بیودن آن اسیت، نیه از    است که حرمت استفاده از آ ا

  .(۴6 /2ق، 1۴۰5)شیخ انصاری،  «موسیقى

لهوی یقي وجود دارد که نشان دهنده حرمت موساستفا ه  در حدّ يدر این خصوص، روایاتبه هر روی،     

ز ام صادق ) ( اامسکوني از  ۀموثق؛ به عنوان نمونه، در گرددکه سبب گمراهي انسان مي باشدمبتذل مي و

)کلینیي،   ؛«بیاا ر بیاا و الک  ونهاکم عین الیزفن و المزمیار و عین الک    أ»: فرمودندایشان که نقل شده پیامبر 

 .کنمشما را از رق  و زدن ني و تنبک و طبل نهي مي (۴32، ص 6ق، ج1۴۰7

ان کبییره،  یکیى از گناهی  »کیه ایشیان فرمودنید:     کندفضل بن شاهان در خبرى از امام ر ا ) ( نقل مى   

 . (33۰ /15ق، 1۴۰۹)حرعاملي،  «است (لهو و لعبمالهي )ابزار اشتغال به 

را نقیل کیرده، نییز وجیود دارد. حضی      علییه السیالم  نظیر این مطلب، در خبرى که اعمیش از امیام صیادق       

 /15همیان،  )«ار مکیروه اسیت  مانند غنا و نواختن تی  ،گردندآ ا لهوى که مان  از یاد خدا مى» فرماید:مى

  دارد.؛ یعني تنها مواردی حرام است که انسان را از یاد خداوند باز مي(331

اى نوف! بپرهیز از »: ندحدیثى فرمود  منکند که در نوف از حضرا على ) ( نقل مى در روایت دیگری،  

  .(315 /17همان، ج )«داراى طنبور و یا مطرب باشىیا ... این که مأمور جم  مالیاا براى حاکم ظالم 

در تفسیر روایاا فیوق   ،البتهبه هر روی، روایاا بسیاری در حد استفتا ه در این مضامین وجود دارد و    

موسیقي رایج در زمان نزول آیاا و صدور رواییاا،  که  کردتوجه هم باید به این نکته که به آن اشاره شد، 

لیذا   کیه بوده است؛  یلهوطرب آور و از نو   فاقد غرض عقالیي و تنهاشده و تنها در بزم حرام انجام مي

اگر چیه مطیرب بیودن موسییقى بیه واسیطه       زور و باطل بوده است؛ مصداق بردن با غفلت، از نتیجه آن و 
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ى است؛ یعني اگر آن چیزى باشد که همراه با آن است یا به واسطه غناى مطربى باشد که همراه با موسیق

رایج است، حرام خواهد بود؛ و اگر این گونیه نباشید، دلیلیى بیر      موسیقى به نحوى باشد که میان اهل لهو

به دلیل تطبیق  ،موسیقي در زمان صدور روایاامطلق حرام بودن به عبارا دیگر، حرمت آن وجود ندارد؛ 

با یکدیگر و در نتیجه از بین رفتن حیا و عفت  و اختال  زن و مرد در آن مجالس طرب ،آن بر عناوین لهو

به دلییل   علیه السالمحرمت موسیقي در روایاا و عصر معصومین به تعبیر سوم، ؛ بوده استدر میان آن مردم 

همراهي آن با مفاسد و گناهان دیگر مانند خوردن شراب و رق  زنان و... در مجالس لهو، فسق و فجیور و  

به طوری که ایین مطلیب در   در کنار الحان طرب آمیز بوده است؛ باطل و سخیف  نیز همراه بودن با اشعار

کتیاب کیافى،   در . شودکه به عنوان شاهدی بر این مدعا هکر ميبه صراحت هکر شده نیز برخي از روایاا 

 : ندفرمودایشان گوید از امام صادق ) ( شنیدم که اى از اسحاق بن جریر نقل شده که مىموثقه

 دخل الرجالوشیطانا  یقال له القفندر إه ا رب في منزل الرجل اربعین صباحا  بالبربط انّ 

ار و   هلک الشیطان کل عضو منه على مثله من صاحب البیت ثم نفح فیه نفخۀ فال یغی 

ه نام دارد بشیطانى وجود . (788 /12ق، 1۴2۹)کلیني، بعدها حتى تؤتى نساؤه فال یغایر

و آمد  چهل روز ساز نواخته شود و مردم به آن خانه رفتنه ای که هرگاه در خا« قفندر»

 کنند، این شیطان هر عضوى از اعضاى بدنش را روى همان عضو از اعضاى صاحب خانیه 

کنید؛ بیه   دمد که غییرا را از او سیلب میى   اى بر بدن او مىدهد، آن گاه به گونهقرار مى

 دهد. شود و اهمیت نمىیک نمىطورى که اگر به ناموسش هم تجاوز کنند، غیرتش تحر

اختن یافتند؛ زیرا این روایت فقط درباره نوکه مردان در جم  زنان حضور مياین روایت ناظر به آن است   

دها حتّیى  فالیغیار بعی  »و « و دخل الرجال»به قرینه دو جمله: بربط نیست؛ بلکه فرض آن بر این است که 

 کردند.و عیال این شخ  رفت و آمد مى مردان به خانه اهل، «تؤتي نساؤه فالیغار

حن های اهل لبر  معصومغنا در عصر که روایاا برمي آید، برخي از  قرینه دیگر بر این ادعا آن است که   

 .کردنید يمنهي  الحان این گونهحضرا از خواندن قرآن به شکل ، آن از این رو ،فسق و کبایر منطبق بوده

 و بیه در لغیت  طیرب   .معنای نوعي خواندن است که طرب آور اسیت  لحن هم چنان که در صحاح آمده به

 در لسیان دهید کیه ایین سیبُکي     ای است که در اثر حزن یا شادی شدید به انسان دست ميمعنای سبُکي

شگرفش  تو یح آنکه موسیقي غنایي به سبب جذابیت و تاثیرگذاری یافته است.سبکي عقل معنا به  فقهي

ایین   در اعصاب و روان انسان، سبب سرکوبي عقل گردیده و قدرا تصمیم گیری را از آن سیلب میکنید و  

 حالت، چیزی جز سبک شدن عقل و غلبه احساساا نیست.
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 والم است موید این ک وجود دارد، هایي نیز که از کتب تاریخي درباره این مو و  در عصر تشری گزارش  

ر دته است. دهد که غنای لهوی گمراه کننده و فاسد در آنها شیو  داشنگاه اجمالي به آن دوران نشان مي

 کتاب تاریخ ا سالم درباره گسترش غنا و موسیقي لهوی در عصر امویان آمده است: 

دند اما طیولي نکشیید   سپرخلفای نخست در دوران فراغت خود به قصاید شعرا گوش مي

ض دیید  عبدالملک ولید و ... خیود را در معیر   ،مروان ،که غنا جای شعر را گرفت. معاویه

 دادند بلکه میانشان پرده و حجاب بود تا آنها از آنچه خلیفیه بیه هنگیام   قرار نمي ندیمان

دهد خبردار نشیوند؛ چیون گیاهي نشیئه طیرب عقیل وی را       سرخوشي و طرب انجام مي

شدند... . در عهد ولید بن یزید، مردم ه جز کنیزکان خاص او از آن با خبر نميربود کمي

وف و برای موسیقي و غنا پول خرج مي کردند. آنان بیا افتخیار هزینیه آواز خوانیان معیر     

کییرد هییای دور دسییت بییه دمشییق دعییوا مییي   نوازنییدگاني کییه خلیفییه از سییرزمین  

 (.533 /1م، 1۹6۴پراختند)ابراهیم حسن، مي

ه طوری که ب ،استفرم موسیقي ریتم و آنچه موسیقي را لهوی کرده از جنبه بته، باید توجه داشت که ال  

دارای  چنانچه دربیاره قیرآن کیه    مشهود است؛ یي که ممکن است همراه آن باشدتأثیر فرم در محتواحتي 

 یشود و تأثیر دیگرعاری مي معنا، اگر به شکل لهوی خوانده شود، از است حق و معارفي متعاليمحتوایي 

ره وی از دائ، تنها موسیقي خاصي حرام است که لهوی و باطل باشد و موارد غیر لهاز این رو .خواهد داشت

 حکم حرمت خارج خواهد بود و قهرا بر اصل اباحه باقي خواهد ماند.

ا رواییا دارد،  آن راو یا حداقل مالک  شودمفهوم غنا شامل موسیقى هم مى همچنین، با توجه به اینکه   

ر شیده  زیرا غنا در لغت به صداى مطرب و به سیما  تفسیی   بر حرمت موسیقى د لت دارد؛حرمت غنا نیز 

کیه  ، (2۰/3۰ق، 1۴1۴؛ زبییدی،  136 /1ق، 1۴16؛ طریحیي،  136 /15ق، 1۴1۴)ر.ک: ابن منظیور،  است

خالف کتاب که شیخ طوسى در ى است شود. شاهد آن تعبیرشامل موسیقى مى ،معناى اوّل یا هر دو معنا

  آورده و گفته است:

ن و مثی:: ال ییدا   -الغ اء محرم، سواء کان صوت المغ ی، أو بالقصب، أو باألوتیار 

غ یا، حیرام   ( 307 /6ق، 1407الط ابیر و ال ایات و الم ازف و غیر ذلكعثطوسی،

است، چه صداى آواز خوان باشد و چه صداى نى یا سیازهایى از قبیی: دیود و    

  .ور و دیگر آالت طربت ب
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الس که دلیل حرمت موسیقي، به مناسب حکم و مو و ، منصرف به مواردی است که در مج نتیجه آن   

و  شیود اشى میي حزن لهوى نسرخوشي یا شود که از لهو و طرب متعارف است و موجب رق  یا لذّتى مى

  موسیقي غنایي نیز حرام خواهد بود.چنین شنیدن  بنابراین

 ( درمان با محرمات3       

همیه   عیام و مطلیق اسیت و شیامل     ،محرمیاا  عیدم جیواز ارتکیاب    ابطه اولي ایین اسیت کیه دلییل        

ر بی میان و مریضیي را نییز در    منی  از ارتکیاب محرمیاا، حیال در     ،از ایین رو  ؛شیود هیا میي  موارد و زمیان 

تیوان میورد اسیتناد قیرار     ترین دلیلیي کیه بیرای رفی  حرمیت درمیان بیا محرمیاا میي         مهم؛ اما گیردمي

ان اولیي آن  چنانچیه فعلیي میورد ا یطرار قیرار گییرد، عنیو       . بیر ایین اسیاس،    اسیت « قاعده ا طرار» داد

 . البتیه، ایین امیر در   شیود اگیر پییش از ایین حیرام بیوده، جیایز میي        و در ایین و یعیت،   کنید تغییر میي 

اقی   وانسیان در شیرایط و موقعییت تهدیید آمییز طبیعیي ییا غییر طبیعیي           ست کهدی امورآن خصوص 

ب فعلیي  بیدون ارتکیا   ،بیرون رفیت از ایین حالیت     و غییر ممکین گیردد    ویشود و تحمل این حالت برای 

؛ 126 /۴،ق1۴۰6)محقییق دامییاد،  کییه در شییرایط عییادی و غیییر ا ییطراری حییرام اسییت، ممکیین نباشیید 

هیوی و  لبیه موسییقي    گیوش دادن در  زمیاني ا یطرار  ، در خصیوص بحیث میا   یعنیي   ؛(سیفي مازندراني، 

 . باشد آن منحصر در استفاده از يدرمانچنین واقعا، که  یابدتحقق مي ،درمان برای حرام

بیه  تیوان  يمی در راسیتای اثبیاا قاعیده ا یطرار و حکومیت آن بیر ادلیه اولییه حرمیت،          به هیر روی،      

 جست: استناد و روایاا آیاا قرآن برخي از 

رَّ لِغَیْیرِ اللهیهِ فَمَینِ اضْیطُ     أُهِی:َّ بِیهِ   رِ وَ میا إِنَّما حَرَّمَ دَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِ ْزِی» .1

ن نیسیت کیه میردار و    جیز ایی   (173سیوره بقیره، آییه    ) ع«غَیْرَ باغٍ وَ ال دیاد  فَیال إِ ْیمَ دَلَیْیهِ    

ر )هنگیام کشیتن( نیام غییر خیدا بیر آن خوانیده شیده بی         خون و گوشیت خیوک و آنچیه را کیه     

ار و شما حرام کرده است و هیر کیس )بیه خیوردن اینهیا( ناچیار شیود در حیالى کیه نیه سیتمک           

 سرکش باشد و نه از حد گذرد، گناهى بر او نیست.

شیمرد؛ زییرا ادامیه آییه بیه      کند که در حالت ا یطرار، ارتکیاب بیه حیرام جیایز میي      آیه د لت مياین    

 شود.تمامي موارد ا طرار را شامل ميهکر شده است که عنوان یک قاعده و کبرای کلي 

در لغیت بیه معنیای ظلیم و سرکشیي اسیت و کناییه از ایین خواهید بیود           در این آیه شریفه « باغٍ»واژه   

آن کییاری ظالمانییه و از روی سرکشییي باشیید؛ چییرا کییه اگییر چنییین باشیید    ،کییه نباییید سییبب ا ییطرار 

زیییرا مضییطر شییدن از روی اختیییار بییا اختیییار منافییاا   ؛سییبب برداشییتن حییرام نخواهیید شیید  ،ا ییطرار
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، ص 1، ج1387)نییائیني،   سییبب عییذاب خواهیید بییود  ،اختیییار شییده توسییط انسییان  نییدارد و ا ییطرارِ

373) . 

ای کیه  ازهتنهیا بیه انید    ،کناییه از ایین اسیت کیه شیخ  مضیطر      در آیه شیریفه،  « غیر عاد»عبارا   

بدهید   ییا بیه آن گیوش   تواند حیرام را انجیام دهید و از حیرام بخیورد ییا بنوشید        مي ،رده شودنیاز او برآو

 برآورده شدن نیاز استفاده نماید. بیش از حدّکه و حق ندارد 

 مَیا  إِلهیا  مْدَلَییْکُ  حَیرَّمَ  امی  لَکُیمْ  فَصَّی:َ  قَیدْ  وَ دَلَیْهِ اللههِ اسْمُ ذُکِرَ مِمّا تَأْکُلُوا أَلها لَکُمْ ما وَ» .2

 بیر  خیدا  نیام  آنچیه  از کیه  اسیت  شیده  چیه  را شیما  و (11۹ آییه ، انعیام  سوره) ؛«إِلَیْهِ اضْطُرِرْتُمْ

 هبیی آنچییه مگییر اسییت کییرده حییرام شییما بییر را آنچییه کییه آن حییال و خوریییدنمییى شییده یییاد آن

   .است کرده بیان تفصیل به برایتان شوید ناچار آن( خوردن)

 ،ویژگیى ایین آییه    .تیوان مرتکیب شید   حرامیي را از سیر ا یطرار میي    هیر  کیه  کند هیل آیه د لت مي    

هیا بیراى   گویید: همیه حیرام   پیس از ایین کیه میى     است؛ زییرا  در این است که در مورد خاصى وارد نشده

 ،گوییید: مگییر آنچییه بییدان نییاگزیر و ا ییطرار داشییته باشییید، بنییابراینشییما بییه تفصیییل گفتییه شییده، مییى

 این آیه شریفه تصوری نخواهد داشت. اختصاص به مورد نیز در ۀحتي شبه

عییادى  اییین آیییه هییر آنچییه در اسییالم بییه نییام حییرام شییناخته شییده و در حییال   مطییابق  در نتیجییه،   

ن بییه بییا یییک قاعییده عییام و فراگیییر )ا ییطرار( روا دانسییته شییده و گسییتره آ     ،انجییامش پلییید اسییت 

 کیه از ناحییه   رمیاتى اسیت  مسیتثنى منیه در ایین آییه تمیام مح      ؛ چیرا کیه  ها استگستردگى همه حرام

امى در قلمییرو تمیی ،مسییثنى یعنییى جییواز ارتکییاب حییرام از روى ا ییطرار نیییز پییس شییار  بیییان شییده، 

 ای همانند آن خواهد داشت.محرماا خواهد بود و گستره

ثِنَّ اللهیهَ غَفُیور    مٍ فَی جیانِف  لِیثِ ْ  یْیرَ مُتَ حُرِّمَتْ دَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ ... فَمَنِ اضْطُرَّ فِیی مَخْمَصَیةٍ غَ  » .3  

هیاى  تبیر شیما میردار حیرام شیده ... پیس هیر کیس بیه خیوردن گوشی            (3ثسوره مائده، آییه  رَحِیم ع

  .«ن استوند آمرزنده و مهربابى آن که گرایش به گناه داشته، همانا خدا ،حرام ناچار گردد

 ؛ زییرا قیرار بگییرد  د اسیتنا  میورد بیرای حیالل شیدن حیرام در صیورا ا یطرار       توانید  مي آیه نیزاین      

بییراى کبییه عنییوان یییک قاعییده و  ،در اییین آیییه پییس از شییمردن مییواردى از محرمییااخداونیید متعییال، 

 هیا و دفی  حرمیت بییان کیرده اسیت، بیا ایین تفیاوا کیه در ایین           کلى، ا طرار را سبب جواز انجیام آن 

میي از  قه در تفسییر  اسیت کی  « مٍغ یْیر  مُت جیانٍفل لٍی ِث    »یک قید بیشیتر بییان نشیده اسیت و آن قیید        ،آیه

 /1تیا،  ي)قمي، بی د اسیت بیه معنیاى غییر متعمی     «غ یْیر  مُت جیانٍفل لٍی ِث مٍ   »کیه   شده اسیت امام باقر ) ( نقل 

 بییه معنییاى «ث مٍغ یْییر  مُت جییانٍفل لٍیی ِ»کییه  کییردهنقییل در کتییاب خییود  علییى بیین ابییراهیمهمچنییین، . (162

بایید  نمنظیور ایین اسیت کیه      تیوان گفیت کیه   میي  ،ایین . افیزون بیر   )همان(مایل نبیودن بیه گنیاه اسیت    

 .اختیارى فراهم گرددبه صورا  ،مقدماا ا طرار
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بیر شیما در کیار دیین هییچ       و (78) سیوره حیج، آییه    ع«وَ ما جَ َ:َ دَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَیرَ ٍ ». 4  

رج و وجیود حی   شیریفه،  در ایین آییه  میالک ارتکیاب و ییا تیرک واجیب       تنگى و دشیوارى ننهیاده اسیت.   

 ،رتییرک حییرام باشیید و یییا وجییوب انجییام واجییب باشیید. از طییرف دیگیی  ،آن أخییواه منشیی ؛مشییقت اسییت

در  بییر اسییاس د لییت اییین آیییه نیییز پییس مییدلول اییین آیییه نفییى حکییم واقعییى در حییال ا ییطرار اسییت.

 د بود.انجام و یا خوردن محرماا جایز خواه ،صورا مشقت و حرج و انحصار درمان با محرماا

در اییین  معلیییه السییالتییوان بییه حییدیث رفیی  اسییتناد جسییت. امییام صییادق  از میییان احادیییث نیییز مییي .5   

ى : رفی  عین امتی   آلیه  صیل ا  علییه و  قیال رسیول اللّیه    » فرمایید: میي  صیل ا  علییه و آلیه   حدیث از قول پیامبر اکیرم  

فرمایید: کیه   میى  لسیالم اعلییه  امیام صیادق   . (36۹ /15ق، 1۴۰۹حیر عیاملي،   )«...تسعۀ، ...ومیا ا یطرّوا إلییه    

مییورد  فرمییوده اسییت: از امییت میین نییه چیییز برداشییته شییده اسییت ...و آنچییه صییل ا  علیییه و آلییهرسییول خییدا 

 .رار اسییتبرداشییته شییدن تکلیییف در مییوارد ا ییط« مییا ا ییطرّوا إلیییه»مفییاد جملییه « ا ییطرار اسییت و...

درمیان و   اردى از قبییل در میو ییا گیوش دادن بیه حیرام،     حیرام  خیوردن و آشیامیدن   اگیر  ، بدین ترتییب 

 شود.مانند آن،  رورا پیدا کند، حرمت آن برداشته مى

« طروا علییه ومیا ا ی  »بایید گفیت: د لیت جملیه     از ایین رواییت،   نتیجیه گییری   مقیام  در خالصه آنکه    

ارد کیه در  زییرا ایین جملیه د لیت د     ؛روشین اسیت  « حرام مضطر الییه فهیو حیالل    کلّ»بر قاعده فقهى 

 ییا گیوش  چییزی   آشیامیدن  ،بنیابر ایین، اگیر خیوردن     .شیود موارد ا طرار تکلیف از انسان برداشیته میى  

هییره باسییتفاده و  ،در حالییت عییادی بییر انسییان حییرام باشیید، امییا در صییورا ا ییطرار  دادن بییه چیییزی 

مییان   در تعیارض  ،یگیر عبیارا  همان شیئ بیرای سیالمتي و درمیان حیالل خواهید بیود. بیه د        جستن از

 در اییین زمینییه قییدس سییرهدیگییر ادلییه اولیییه، حییدیث رفیی  حییاکم اسییت. امییام خمینییى    حییدیث رفیی  و

 نویسد:مى

  فیي  ان النسبۀ بین کیل واحید مین ادلیۀ ا حکیام می  غالیب تلیک العنیاوین المیأخوه           

لنسیبۀ  االحدیث وإن کانیت عمومیا  مین وجیه إلّیا أّن الحیدیث حیاکم علیهیا فیال تالحیظ           

لییه بییا بیشییتر ؛ اگییر چییه نسییبت میییان هییر یییک از اد(۴5 /2تییا، امییام خمینییي، بییي) بینهمییا

نبایید ایین    ،در عیین حیال  ولیي   ،عناوین حدیث رف ، عمیوم و خصیوص مین وجیه اسیت     

 دارد. ادله حکومتزیرا حدیث رف  بر دیگر  لحا  شود؛سبت سنجى ن

  لیت دارد معتبیره سیماعۀ بین مهیران اسیت      حدیث دیگرى که به روشنى بیر ایین قاعیده فقهیى د    . 6   

و از آن روی، اییین روایییت را از نظییر سییندی بییا عبییارا معتبییره وصییف کییردیم کییه زرعییۀ بیین محمیید    

 ق، 1۴۰7نجاشییى، )باشیید روایییت معتبییره است توسییط نجاشییى توثیییق شییده، ولییى چییون واقفییى مییي  

ء ممّیا حیرم اللّیه إلّیا و قید احلّیه لمین        لییس شیي  »در این حیدیث نقیل شیده اسیت:    . به هر روی، (176
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هیییچ حرامییى نیسییت مگییر اییین کییه خداونیید در صییورا  (۴83 /5ق، 1۴۰۹)حییر عییاملي،  ؛«ا یطرّ إلیییه 

 ا طرار آن را حالل کرده است.

هیر حرامیي را    در صیورا ا یطرار،  ایین حیدیث دارای اطیالق اسیت و     شیود،  همانطور که مشاهده میي   

ار حییالل در صییورا ا ییطرماننیید موسیییقي غنییایي،   ين درمییان بییا محرمییات ؛ بنییابرایدانییدمجییاز مییي

 . گرددمي

طرار حییدیث تحلیییل خییوردن محرمییاا در صییورا ا یی ،مربییو  بییه اییین قاعییده دیگییر از ادلییه،یکییى . 7

ییى  بیه سیند شییخ صیدوق از نیوادر الحکمیۀ محمید بین احمید بین یح          اسیت کیه   روایتیى  این است که 

م . امییاتصییریح شییده اسییت ،بییه خصییوص ا ییطرار در خییوردن حییرام و تحلیییل آن  ،در آن و شییدهنقییل 

  فرماید: صادق در این روایت مي

 لیک حتیى یمیوا   ولحیم الخنزییر فلیم یأکیل شییئا مین ه      من ا طر الى المیتۀ والیدم  

هیر کیس بیه خیوردن میردار خیون و گوشیت         (216 /2۴ق، 1۴۰۹)حیر عیاملي،    فهو کیافر؛ 

 خورد تا بمیرد، پس او کافر است.ها نخوک مضطر گردد و از آن

 یطرار  د لت این روایت بر جیواز خیوردن محرمیاا ماننید خیون، میردار، گوشیت خیوک در صیورا ا           

صییت  روشن است، و سیرایت حکیم جیواز بیه ارتکیاب دیگیر محرمیاا در حیال ا یطرار بیا الغیای خصو           

  قابل اثباا است.

 تیوان نتیجیه گرفیت کیه صیرف درمیان تیا وقتیي بیه حیّد          میي  ،اساس آنچیه بییان شید    بربدین سان،    

امیا در   کنید، ا طرار نرسییده باشید و صیبر بیر آن و تیرک درمیان حرجیي نگیردد، حیرام را مبیاح نمیي           

ه ایین  حیرام ی  یابط    موسییقي   بر اسیاس ایین میالک، بیه اسیتما      صورا  رورا ی به خوردن حرام یا  

ی حیرام  ارتکیاب آنچیه در حیال عیاد     ،ام و خیاص( )آییاا و رواییاا عی    ا یطرار  است که بیه حکیم ادلیه   

گییوش درمیان بیه   واقعیي  ا انحصیار  توانید در صیور  شیخ  میریض مییي   از ایین رو  .شیود میي جیایز  بیود  

  خود را با آن درمان نماید. دادن به موسیقي غنایي

نصیوص تجیویز کننیده درمیان بیا حیرام بیه خیاطر         تو یح چگونگي تقدم ادله ا طرار ایین اسیت کیه       

 نسییبت میییان آن دو ،از اییین رو .بییر اطییالق ادلییه محرمییاا حییاکم هسییتند  ،آنهییا بییر محرمییاانظییارا 

اگرچییه  ؛گییرددبلکییه نصییوص درمییان بییر اطییالق ادلییه محرمییاا مقییدم مییي ،شییودمالحظییه نمییي دسییته

ماننید ادلیه   ادلیه اولییه حرمیت محرمیاا      ،تیر ها عموم مین وجیه باشید. در بییاني روشین     نسبت میان آن

نکتیه تقیدم بیر ادلیه اولییه حرمیت        و محکیوم دلییل ا یطرار هسیتند    حرمت اسیتما  موسییقي غنیایي    

اسیتفاده از حیرام جیایز اسیت و ادلیه ییاد شیده محکیوم          ،در نتیجه در صیورا ا یطرار   .روشن استنیز 

  .(2۰-1۹ /2 ،1382)قائني،  دهستن ادله ا طرار

 نتیجه گیری
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هایي است که از آ ا موسیقي خارج شود آهنگنوازندگي و موسیقي عبارا از  هم چنان که اشاره شد،    

؛ و طبعیا، دارای  گوینید و متناسب با قواعد موسیقي است که در اصطالح اهیل موسییقي بیه آن نیوا میي     

تحریکاا شدید و لذا بخش عصبي و رواني است و از این رو، در دوران اخیر، بررسي کاربرد اصول علمیي  

روانیي   –یقي درماني شرو  شده است که عمدتا نیز بر روی بیماراني که دچار اختال ا روحیي  تاثیر موس

 بیه معنیای  موسیقي درمیاني  ؛ به طوری که شوداست و یا برای تسکین درد و امراض جسماني استفاده مي

 است. افراد  مین، حفظ و بهبود سالمت جسماني و روانيأکاربرد موسیقي در ت

همیه  ممکن اسیت گفتیه شیود کیه      باید گفت که هر چند در نگاه نخستاز نظر حکم اولي موسیقي اما   

آنچیه از  شیود کیه   اقسام موسیقي به عنوان اولي حرام است؛ ولي با تأمل در ادله فقهي مربوطه روشن میي 

از نظیر صیوا و رییتم آن،     اسیت کیه   حرام گردیده، قسمتي از موسییقي  ،موسیقي در شر  مقدس اسالم

متناسیب بیا   مبتیذل و  هنیگ،  آییا  یرب  و ملودی باشد؛ یعني این نو  از نغمه یا لهوی و  یيغنا آور،طرب

را به  و او های زندگي بکشاندحالي و واخوردگي از واقعیتبيباشد و انسان را به و فساد  فسقمجالس اهل 

آ ا لهیو و طیرب میبهم     ؛ به ویژه، اگر بگوییم که مفهیوم اسیتعمال  راني تشویق کندگناه و شهواسمت 

دانیم که مراد از استما  یا استعمال آ ا لهیو کیه در   است، امر دائر بین اقل و اکثر خواهد بود؛ چون نمي

روایاا پیش رو خواهد آمد، مطلق اصواا تولید شده از آنها است یا مراد تنها اصواتي است که مطرب بوده 

ست که احتمال دوم )اقل(، قدر متییقن در حرمیت بیوده و    گردد؛ بدیهي او سبب تهییج انسان به گناه مي

 نسبت به مازاد، شک در تکلیف داریم که در این صورا برائت عقلي و شرعي جاری خواهد بود. 

ا طرار نرسیده باشد و صبر بر آن و ترک درمان حرجي نگردد،  صرف درمان تا وقتي به حدّ، بدین ترتیب  

موسییقي اسیت و    گوش دادنبر متوقف ها فقط اگر درمان برخي بیماری ،رو. از این کندحرام را مباح نمي

امکان معالجه آنها با موسیقي حالل وجود دارد، باید تنها به موسیقي حالل اکتفا کرد و نبایید بییش از آن   

اری، تجاوز کرد؛ اما به هر حال، اگر واقعا و  رورتا، تنها راه درمان برای نو  خاصي از بیماری یا شخ  بیم

ادله شاید بتوان گفت که  تحقق آن با تردید همراه مي باشد( که  نحصر به استما  موسیقي حرام است )م

بنیابراین  حرمت محرماا مانند ادله حرمت استما  موسیقي غنایي، محکوم دلییل ا یطرار هسیتند.     اولي

تواند در صورا انحصار واقعي درمان به گوش دادن به موسییقي غنیایي، خیود را بیا آن     شخ  مریض مي

  درمان نماید و طبعا، تجاوز از آن حرام خواهد بود. 
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