بازپژوهی تعینات هنر :موسیقی
«موسیقی» از منظر فقه اسالمی
سيدمحمدمهدی رفيعپور

1

چکیده
از مهمترین وظایف فقه ،برر سی م شروعیت مو ضوعات و م سائل مورد نیاز جامعه ا سالمی ا ست و م سائل هنری – در معنای
عام آن و با صرف نظر از برخی م صادیق -بخ شی از نیازهای همی شگی ان سانها در طول تاریخ بوده و ه ست .نیک میدانیم
در میان مو ضوعات هنری م سئله «مو سیقی» جایگاه ویژهای دارد .مطالعه ا ستفتائات فقهای عظام در دوران معا صر ،شاهد
عنایت و اهمیت این مو ضوع نزد مت شرعان دارد و ن شاندهنده دغدغه عمیق متدینان ن سبت به آن ا ست .آیا از دیدگاه فقه
اسالمی ،هرگونه نوازندگی ممنوع و مصداقی برای «هنر ممنوعه» است یا در مسئله تفصیل وجود دارد و بسته به تاثیر و هدف
کار هنری ،حکم شرعی آن هم تغییر میکند؟
تالش ما در این مقاله این ا ست که با برر سی عمیق ادله به این پر سش پا سخ دهیم .امید ا ست که این مخت صر برای اهل
فضل مفید باشد.
کلید واژهها:
موسیقی ،هنر ،حرمت ،جواز ،خوانندگی ،نوازندگی ،آالت لهو و لعب

 . 1تعریف موضوع بحث و جایگاه آن
هنر عبارت ست از « :شنا سایی همه قوانین عملی مربوط به شغل و فنی ،معرفت امری توأم با ظرافت و ریزهکاری( »...معین،
 ،۱۳۶۳ج ،4ص )5208و موسیقی عبارتست از «فن ترکیب اصوات به نحوی که بگوش خوشایند باشد ...ارسطو مو سیقی را
یکی از شعب ریا ضی مح سوب دا شته و فیل سوفان ا سالمی نیز این قول را پذیرفتهاند ،ولی از آنجا که همه قواعد مو سیقی
مانند ریاضییی مسییلم و غیرقابل تغییر نیسییت بلکه قوی و قریحه سییازنده و نوازنده هم در آن دخالت تام دارد ،آن را هنر نیز
محسوب دارند» (معین ،۱۳۶۳ ،ج ،4ص.)44۳5
موسیقی ،اصوات و نغمات موزون و متناسبی است که دارای وزن و ایقاعند و ممکن است از سازهای موسیقی یا حنجره
آدم ی خارج شوند .برخی صوت ان سان را از مقوله مو سیقی خارج دان ستهاند ولی ظاهر متون و تعاریف علمی شامل آن نیز
می شود (ایرانی ،۱۳7۳ ،ص .)27با مطالعه منابع مختلف ،به نظر میر سد مو سیقی دو معنی دارد یکی عام و یکی خاص .در
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مدرس حوزه و دانشگاه

معنای عام شامل هرصدای موزونی با هر منشأ – از جمله حنجره آدمی -است اما در معنای دوم تنها شامل اصواتی می شود
که از آالتی چون نی و تار تولید شده باشد .محور بحث ما همین معنی دوم است.
با توجه به رو شن بودن «مو سیقی» و تولید آن (= نوازندگی) برای ما ،تحقیق بی شتر در این زمینه فعالً مفید فایده نی ست و
به همین اندازه بسنده میکنیم.
همچنین از آنجا که موضییوع مقاله ما پژوهش فقهی اسییت بنابراین درباره تاثیر اقسییام لحن و آهنخ بر مخاطبان بح ی
نمیکنیم (رک :ایرانی ،۱۳7۳ ،ص ) ۳4با این حال مطالعه درباره مو ضوع پژوهش ،م ستقیم و غیرم ستقیم تاثیراتی بر ا ستنباط
حکم دارد که شرحش مفصل است.
از نظر شناخت مو ضوع ،مهم این ا ست که برخالف ت صور اولی ب سیاری از پژوه شگران فقه ،مو سیقی دارای کارکردهای
متنوعی ا ست همانند :مو سیقی عرفانی (ایرانی ،۱۳7۳ ،ص )5۶الحان حما سی ،مو سیقی درمانی ،الحان آرامبخش ،الحان ملی،
آهنخهای سیاسی (ایرانی ،۱۳7۳ ،ص )59و موسیقی لهوی که برای عیاشی و برانگیختن احساسات جنسی و مانند آن است،
تنها یکی از اق سام مو سیقی ا ست که به علت شیوع در گذ شته و حال ،ممکن ا ست در قهن افراد به ا شتباه به عنوان تنها فرد
مو سیقی ،تداعی کند( .برای اطالع از کارکردهای عمومی مو سیقی و اهمیت آن برای ر سانه رجوع کنید به( :ح سینی رودباری
و سلیمی ،۱۳9۱ ،ص))۳9۱
در اینجا مناسییب اسییت به قکر م الهایی برای قسییم مجاز موسیییقی که در کلمات فقهای معاصییر قکر شییده بپردازیم تا
خوانندگان محترم با فضای این قسم بیشتر آشنا شوند.
 .۱موسیییقی حماسییی (خوئی ،۱425 ،ج ،2ص۶9؛ حائری ،۱۳85 ،ص۱8؛ منتظری ،۱۳84 ،ص445؛ فضییلاهلل،۱4۱7 ،
ص .2 )5۶سییرود ملی «النشییید الشییعبی»  .۳سییرود انقالبی (خامنهای ،۱420،ج ،2ص .4 )۱۳موسیییقی مالیم که آرامبخش
اعصاب ا ست (فضلاهلل ،۱4۱7 ،ص .5 )5۶آهنخهای ورز شی (مکارم ،۱42۶ ،ص )۳۳5با اینکه به صورت معمول میدانیم
این آهنخها نسبتا تند بوده و برای گرم کردن افراد به کار میروند .۶ .مارش نظامی «الموسیقی العسکریة» (سیستانی،۱4۱7،
ج ،2ص .7 )۱۳مو سیقی عزا (خوئی ،۱425 ،ج ،2ص ۶9و حتی گلپایگانی  -که مو سیقی را مطلقا حرام میدانند،۱4۱۳ ،-
ص۱57؛ سیییسییتانی ،۱4۱7 ،ج ،2ص )۱۳البته برخی از فقهاء اسییتعمال موسیییقی را در مراسییم عزای اهل بیت(ع) مجاز
ندانسییتهاند و آن را سییبب وهن به مقام آن بزرگواران دانسییتهاند (تبریزی ،۱427 ،ص )2۶2اما به نظر ما ،وهن بودن یا نبودن
این مسئله ،موضوعی عرفی است و بعید است در همه جا بتوان آن را پذیرفت .8 .موسیقی فکری یا به تعبیر دیگر «معنیدار»
که منتقلکننده اندیشه و دیدگاه صحیحی باشد (فضلاهلل ،۱4۱7 ،ص5۶؛ خامنهای ،۱۳9۱،ص.)۱09
این ه شت م ال تو ضیحاتی میطلبد که باید از اهل این فن جویا شد .همچنین آنها ممکن ا ست موارد دیگری هم به این
فهرست اضافه کنند اما فعالً برای ما همین اندازه که موسیقی را با لهو و لعب به معنای معروفش مساوی ندانیم ،کافی است.
با توجه به اینکه «نوازندگی» و اق سام آن هم ،یکی از مو ضوعاتی ا ست که باید نگاه شریعت درباره آن رو شن شود،
بنابراین باید با مراجعه به ادله ،دیدگاه اسالم را در این زمینه روشن کنیم.
موضوع سخن ما بررسی حکم «نوازندگی» در فقه اسالمی است .اینکه آیا استفاده از آالت موسیقی برای نوازندگی مجاز
ا ست یا خیر .طبیعت ًا پا سخ دادن این پر سش ،راه را برای پا سخ گفتن به دیگر م سائل فقهی مربوط به این مو ضوع باز خواهد
کرد؛ مسائلی همچون گوش دادن به موسیقی ،خرید و فروش آالت موسیقی ،شرکت در کنسرتهای موسیقی و پول دادن برای

خریدن بلیط آنها ،ترویج مو سیقی با ایجاد انجمنها و ت شکلهای هنری مربوط به آن ،از جمله م سائل مهم فقهی ا ست که –
اگر نص خاصی نباشد  -متفرع بر بحث اول است .از نظر تاریخ فقه هم فقهایی که اصل حکم نوازندگی را تفصیل دادهند ،در
آثار متفرع پیشین هم به تفصیل اعتقاد پیدا کردند و فقهایی که نوازندگی را مطلقا حرام دانستهاند ،در احکام متفرع هم حرمت
را  -به صورت فتوا یا احتیاط -برگزیدهاند.
بنابراین بحث ما ریشه همه آن فروع است و اهمیت جایگاهش از همینجا روشن میشود.
محور بحث ما طرح و بررسی دو دیدگاه اصلی حرمت مطلق و تفصیل میان موسیقی لهوی فسادآور و موسیقی مفید است.
بنابراین تحقیق بیشتر درباره بحث موسیقی و فروعات آن را به مجال دیگر وامینهیم.

 .2اقوال فقها
پیش از ورود به بحث اقوال ،دو نکته الزم به قکر است:
اول) از نظر فقها تردیدی در حرمت مو سیقی لهوی به این معنی که مو سیقی سبب ف ساد و برانگیختن شهوات شود و به
تعبیر دیگر موسیقی معمول در مجالس عیش و نوش فسای و فجار ،وجود ندارد .چه در علمای ما و چه در اهل سنت ،فقیهی
فتوا به نواختن مو سیقی به این کیفیت صادر نکرده ا ست .بنابراین میان فقها دو قول ا صلی وجود دارد :حرمت مطلق هرگونه
نوازندگی و تفصیل میان قسمی که قکر شد و دیگر اقسام موسیقی که ما از این به بعد از آن با عنوان قول تفصیل یاد میکنیم.
البته در تفسیر موسیقی لهوی حرام ،تفاوت و تنافی در برخی فتاوا به چشم میخورد که تحقیق در آن مستلزم نگارش مقالهای
دیگر است.
دوم) در کلمات فقهای پیشین  -تا جایی که ما دیدیم و نمونههایی از آن در ادامه خواهد آمد -میان انواع و اقسام موسیقی
تفاوت گذاشته نشده است و تنها به کارکرد لهوی و فساد مترتب بر آن توجه شده است .اما غالب معاصران ،براساس توضیحی
که خواهد آمد به درستی ،به تقسیم موسیقی به لهوی و غیرلهوی و اعتقاد به حرمت اولی و جواز دومی ،روآوردهاند .شاید امام
خمینی و آیتاهلل خوئی از اولین فقهایی باشند که تفصیل در مسئله را به صورت روشن ،طرح کردهاند.
 -2-1فقهای امامیه

فقهایی که مو ضوع بحث را ا ستفاده از آالت لهو (= مالهی) قکر کردهاند ،ن سبت به حرمت آن اختالفی ندارند ( :شهید ثانی،
 ،۱4۱۳ج ،۱4ص۱8۳؛ نراقی ،۱420 ،ج ،۱8ص.)۱59
اگر بخواهیم قدری بیشتری در تفاصیل کلمات فقها تامل کنیم ،مالحظه موارد ذیل مفید است:
الف) شییییخ مفید مینویسییید« :و عمل العیدان و الطنابیر و سیییائر المالهی محرم و التجاري فیه محظوري» (مفید،۱4۱۳ ،
ص.)587
ب) شیخ طو سی در مب سوط مینوی سد « :صوت االوتار و النایات و المزامیر کلها ،فاالوتار العود و الطنابیر و المعزفة و
الرباب و نحوها و النایات و المزامیر معروفة و عندنا کذلک محرم ترد شیییهادي الفاعل و المسیییتمع» (طوسیییی ،۱428 ،ج،5
ص )587و « عمل جمیع أنواع المالهی و التّجاري فیها و التکسی یبب بها ،م ل العیدان و الطنابیر و غیرهما من أنواع اطباطیل،
محرّم محظور»(طوسی ،۱400 ،ص.)۳۶۳

همانگونه که مالحظه میشود ،در هر دو تعبیر ایشان استفاده از همه آالت لهو ،حرام است.
ج) محقق حلی در کتاب شییهادات میفرماید« :الزمر و العود و الصیینج و غیر قلک من آالت اللهو حرام یفسییق فاعله و
مستمعه( » ...حلی ،۱42۱ ،ج ،2ص.)9۱۳
د) همین متن با -ا ضافه شدن ق صب(نی) -در فرمایش عالمه حلی هم آمده ا ست( :حلی ،۱4۱9 ،ج ،۳ص )495در این
تعبیر و تعبیر محقق ،مالحظه میشود که همه آالت موسیقی ،حرام اعالم شده است.
هیییی) در هر حال آن طور که صاحب جواهر گفته در مورد متن شرایع هیچ اختالفی نی ست بلکه اجماع مح صل و منقول
نسبت به آن وجود دارد (نجفی ،۱98۱ ،ج ،40ص .)5۱با توجه به این گزارشات و مراجعه موردی ما به برخی از کتب دیگر،
لزومی برای قکر تفصیلی تعابیر فقهای دیگر به نظر نمیآید.
البته تصییریب به حرمت اسییتفاده از آالت لهو مطلبی اسییت که در اک ر کتابهای فقهی -و نه در تمام آنها -وجود دارد
چنانکه محقق نراقی بدان اشاره دارد (نراقی ،۱420 ،ج ،۱8ص .)۱59اما همین اندازه هم که باشد ،برای شهرت داشتن دیدگاه
حرمت مطلق کفایت میکند.
لکن پر سش این ا ست که با فرض تفکیک میان اغراض مو سیقی و تق سیم آن به مو سیقی لهوی و غیرلهوی یا مو سیقی
طربناک و موسیقی غیرطربناک ،آیا بازهم میتوان حرمت مطلق موسیقی را به مشهور فقها نسبت داد یا خیر .به تعبیر دیگر آیا
جز این اسییت که پیشفرض فقهای گذشییته چیزی جز مالزمه دائمی -یا حداقل غالبی -میان لهو و این آالت بوده اسییت و
بنابراین تفصیلی ندادهاند؟ این مسئله به زودی بیشتر ،روشن خواهد شد.
اما همانگونه که ا شاره شد ،معا صران کمکم به اندی شه تف صیل ،گرایش پیدا کردهاند و تق سیم آالت مو سیقی را به دو ق سم
مختص به حرام و مشیییترک م یان حرام و حالل پذیرف تهاند (خوئی ،۱425 ،ج ،2ص57و۶5؛ خمینی ،۱۳80 ،ج ،2ص۱2؛
منتظری ،۱۳84 ،ص445؛ سی ستانی ،۱4۱7 ،ج ،2ص۱۳؛ حائری ،۱4۳۳ ،ص ۳4۳؛ ف ضلاهلل ،۱4۱7 ،ص5۶؛ فا ضل ،بیتا،
ج ،۱ص245؛ خامنهای ،۱420 ،ج ،2ص.)۱
البته در این میان برخی نیز مو سیقی را مطلقاً حرام دان سته و معتقدند« :یحرم کل ما ی صدی علیه عنوان المو سیقی عرفا»
(گلپایگانی ،۱4۱۳ ،ص۱5۶؛ نک :روحانی ،۱۳8۱ ،ج ،۱ص.)۳۱۱
ما ق صد ا ستق صای اقوال فقهای معا صر را نداریم .غرض ا شارهای به اختالف نظر بزرگان درباره این م سئله و گزار شی از
فضای حاکم بر فقه شیعه در گذشته و حال بود که حاصل شد.
 -2-2فقهای اهل سنت

همانند فضای حاکم بر فقه ما ،در میان اهل سنت دو دیدگاه کلی -حرمت مطلق و تفصیل -به چشم میخورد:
الف) در فقه مالکی شنیدن غنا بدون آلت مو سیقی – در صورتی که م ضمون قبیحی ندا شته با شد -مکروه و به همراه آن
حرام شمرده شده است (دردیر ،۱427 ،ج ،2ص۱۳99؛ نک :خرشی مالکی ،۱4۱7 ،ج ،8ص.)9
ب) حصکفی حنفی نواختن طنبور و هر لهو زنندهای مانند طنبور و مزمار را حرام میداند اما اگر زننده نباشد مانند نواختن
نی (قصب) اشکالی ندارد (حصکفی ،۱42۳ ،ص.)489

ج) ابوا سحای شیرازی دان شمند م شهور شافعی مینوی سد« :ا ستعمال آالت که طربآور ا ست بدون غنا حرام ا ست مانند
عود و طنبور و معزفه و طبل و مزمار( »...شیرازی ،۱424 ،ج ،۳ص۶90؛ نک :زحیلی2 ،۱4۳۱ ،ج ،ص.)545
د) دانشمند بزرگ حنبلی ابن قدامه در کتاب شهادات ،فصلی را با عنوان مالهی عنوان کرده و میگوید :مالهی بر سه قسم
ا ست :حرام ،مباح و مکروه .او درباره ق سم حرام مینوی سد« :هو ضرب االوتار و النایات و المزامیر کلها و العود و الطنبور و
المعزفة و الرباب و نحوها فمن ادام ا ستماعها ردت شهادته .ق سم مباح تنها دف زدن برای مجلس عرو سی ا ست و در غیر آن
به نظر اصحاب ما (یعنی علمای حنبلی) و اصحاب شافعی مکروه است .قضیب نواختن هم در صورتی مکروه است که با حرام
یا مکروه دیگر همانند کف زدن یا غنا یا رقص همراه شود وگرنه ،کراهتی ندارد (ابن قدامه ،۱424 ،ج ،۱2ص.)49
اما هرچه به زمان حاضر نزدیک میشویم ،معتقدان تفصیل بیشتر میشوند:
عالمه شیییخ محمود شییلتوت مفتی اسییبق مصییر و شیییخ االزهر ،پس از بحث مفصییلی به این نتیجه میرسیید که شیینیدن
آهنخ های زیبا و نیز آوازهای قشنخ تنها در صورتی حرام است که کمک در حرام بوده ،برای تحقق حرامی استفاده شود یا
سبب غفلت از انجام واجبی شود .ایشان این دیدگاه را به شیخ عبدالغنی نابلسی حنفی  -از فقهای برجسته اهل سنت در قرن
یازدهم و شیخ ح سن عطار -شیخ االزهر شریف در قرن سیزدهم -هم ن سبت میدهد .و از شیخ نابل سی نقل میکند که تمام
روایات حرمت  -در فرض صحت سند -مقید به تحقق گناهان شده ا ست ( شلتوت ،۱40۳ ،صص .)4۱4-4۱۳عالوه بر
ایشان شیخ محمد غزالی ،دکتر محمد سعید بوطی ،سید سابق ،دکتر حسن ترابی ،رشید رضا ،حیدر قفة معتقد به دیدگاه تفصیل
هستند و البته در برابر شیخ صالب ع یمین از مفتیان برجسته سلفی  -ابوبکر الجزائری و گروه دیگری به شدت مخالف هستند
(مرعشلی ،۱427 ،ص.)8۱
 .4ادله بحث
پس از روشن شدن موضوع بحث نوبت به بخش اصلی مقاله میرسد که بررسی ادله مسئله است.
 -3-1تاسیس اصل

با توجه به وجود ا صل م سلم برائت ،ا شتغال به هر هنری تا هنگامی که منعی ن سبت به آن احراز ن شده با شد ،طبق شرع انور
مجاز ا ست( :آخوند ،۱424 ،ص۳85؛ نائینی ،۱420 ،ج ،۳ص29۱؛ صدر ،۱425 ،ج ،۳ص .)8۳بنابراین باید دید ک سانی که
نوازندگی را به طور کلی تحریم کرده و استفاده از آالت موسیقی را ممنوع میدانند ،چه دالیلی آوردهاند:
 -3-2دلیل اول :استفاده از ادله حرمت لهو

از تعابیر بسیاری از فقهای گذشته استفاده می شود که «لهو» حرام است (انصاری ،۱425 ،ج ،2ص )4۱اگر این مطلب به طور
کلی ثابت شود و اثبات شود که هر نوع نوازندگی م صداقی از لهو ا ست ،حرمت نوازندگی  -به طور مطلق -ثابت می شود.
برای روشن شدن بیشتر مطلب ،بحث را در دو بخش ارائه میکنیم:
 -3-2-1استفاده از عنوان قرآنی «لهو الحدیث»
« وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَ شْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِیُ ضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهَا هُزُواً أُول ئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ» (لقمان:
 .)۶از استدالل محقق خوئی استفاده میشود که عنوان «لهو الحدیث» را عالوه بر غنا ،شامل حال موسیقی هم میداند (خوئی،

 ،۱425ج ،2ص .)۶۳ای شان در پا سخ به برخی ا ستفتائات ،مینوی سد« :لهو در لغت چیزی ا ست که تو را از آنچه برایت مهم
ا ست ،سرگرم کند و لهو الحدیث چیزی ا ست که از حق غفلت بیاورد مانند تغنی با شعر و مالهی و مزامیر و مانند حکایات
خرافی و داستانهای [عاشقانه] که به فسق و فجور ترغیب میکنند .لهو الحدیث همه این موارد را شامل می شود و مقصود از
سبیل اهلل ،قرآن کریم با معارف حقه درونش است که این لهویات آنها را در چشم ،خوار میکند (خوئی ،۱425 ،ج ،2ص.)۶۳
ا شکال :این بیان اخص از مدعا ا ست و حرمت هرنوع نوازندگی را اثبات نمیکند .اگر برای مو سیقی ،کارکردهای متنوعی

باشد – که هست -با این بیان تنها میتوان آن قسم از موسیقی را که لهوی است و برای اضالل از راه خداست ،تحریم کرد و
مواردی مانند مداوا ،رفع خستگی و آرامشبخشی ،تحریک نظامیان در نبرد مشروع و مانند آن را شامل نمی شود .آیه شریفه
اینطور میفرماید « :و من الناس من ی شتری لهو الحدیث لی ضل عن سبیل اهلل و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین ».لهوی
که در قرآن کریم تحریم شده است ،مطلق نیست ومقید به شانیت اضالل از راه خدا است.
از همین رو خود محقق خوئی در مورد دیگر ،نسییبت به تفصیییل میان اقسییام موسیییقی تصییریب کردهاند چنانکه گذشییت
(خوئی ،۱425 ،ج ،2صص57و)۶5
بنابراین از قرآن کریم آیهای که بتوان از آن حرمت ا ستفاده از آالت مو سیقی را به هر نحو ا ستفاده کرد ،وجود ندارد .در
حرمت خوانندگی و نوازندگی که سبب اضالل از راه خدا شود و آن را به تمسخر بگیرد ،اصال بح ی وجود ندارد.
 -3-2-2استفاده از روایات حرمت لهو
مرحوم شیخ انصاری معتقد است روایات فراوانی ظهور در حرمت لهو دارند (انصاری ،۱425 ،ج ،2ص.)4۳
این روایات دو د ستهاند .د سته اول روایاتی ا ست که مربوط به ا ستعمال آالت لهو (مالهی) ه ستند و ما آنها را جداگانه
بررسی خواهیم کرد.
د سته دوم روایاتی ا ست که درباره ممنوع بودن خود لهو ا ست که این د سته یا ضعف سندی دارند (عاملی ،۱424 ،ج،۱7
ص ،۳08حدیث نوزدهم) یا – با قطع نظر از بررسییی سییند -داللتی بر حرمت ندارند .مانند روایت امالی شیییخ طوسییی از
امیرالمؤمنین(ع)« :کل ما الهی عن قکر اهلل فهو المیسییر» (عاملی ،۱424 ،ج ،۱7ص )۳۱۶مرفوعه علی بن اسییماعیل :کل لهو
المؤمن باطل (عاملی ،۱424 ،ج ،۱5ص ،۱40حدیث سوم) و مانند روایت مرحوم کلینی از عنبسه که از امام صادی(ع) روایت
کرده اسییت« :اسییتماع اللهو و الغناء ینبت النفای کما ینبت الماء الزرع» (عاملی ،۱424 ،ج ،۱7ص .)۳۱۶عنبسییه میان دو نفر
مردد اسیت که یکی ثقه اسیت  -یعنی عنبسیة بن بجاد( -نجاشیی ،۱424 ،ص )۳02و دیگری عنبسیة بن مصیعب که توثیق
صریحی ندارد اما براساس مبنای رجالی ما که معتقدیم مشایخ صفوان بن یحیی از ثقات ه ستند ،به دلیل روایت جناب صفوان
از او (مانند :کافی ،ج ،۶ص )۱4۳م شکلی از نظر تردید عنب سه پیش نمیآید و بنابراین سند حدیث معتبر ا ست .اما داللت آن
برحرمت جای تامل دارد .وبنابراین محقق نراقی این روایت رابخاطرعدم صیییراحت درتحریم ،از جمله روایات موید– و نه
دلیل-حرمت قراردادهاست (نراقی،۱420،ج ،۱8ص.)۱۶2
از همین جهت ا ست که محققان معا صر ت صریب کردهاند دلیلی بر حرمت مطلق لهو -به معنایی که بیان شد -وجود ندارد
(تبریزی ،۱4۱۶ ،ج ،۱ص ) ۱8۳و بلکه قول بدان نادر و خالف م شهور و سیره م سلمانان ا ست که سرگرمیهای گوناگونی
دارند (نراقی ،۱420 ،ج ،۱8ص۱۶5؛ انصییاری ،۱425 ،ج ،2ص47؛ خمینی ،۱۳7۳ ،ج ،۱ص .)۳۶9حتی فقیهی چون محقق

خوئی از کسانی است که با پذیرش این نکته ،به شیخ انصاری اعتراض میکند که به چه دلیلی کاری را که شادی زیاد داشته
باشد  -مانند رقص و کف زدن -از مصادیق لهو حرام میداند (خوئی ،۱42۶ ،ج ،۳5ص.)۶44
از همه این ها که بگذریم ،بحث اصییلی بر سییر تفسیییر معنای لهو اسییت .اصییل لهو را راحت کردن نفس با کارهای خالف
حکمت دان ستهاند« :الترویب عن النفس بما ال یقت ضیه الحکمة» (فیومی ،۱425 ،ص )559و به تعبیر راغب« :چیزی ا ست که
انسیان را از مقصیود و هدفش باز دارد :ما یشیغل االنسیان عما یعنیه و یهمه» (اصیفهانی ،۱424 ،ص748؛ رک :ابن فارض،
 ،۱422ص .)905در برخی کتب لغت لهو را به لعب تفسییییر کردهاند (جوهری ،۱4۱0 ،ج ،۶ص )2487و لعب هم به انجام
کاری که ق صد در ستی از آن نمی شود ،معنی شده ا ست (ا صفهانی ،۱424 ،ص .)74۱ابن اثیر لهو را به لعب تف سیر میکند و
معنای سرگرم شدن به چیزی و غفلت از غیر آن ا ست (ابن اثیر ،بیتا ،ج ،4ص .)282برخی از محققان ا صل معنای این کلمه
را کاری که انسان بدون توجه به نتیجه داشتن آن ،مایل به انجامش است دانسته و دیگر معانی را الزمه آن میداند (مصطفوی،
 ،۱402ج ،۱0ص .)24۶به هر حال از مجموع کلمات اهل لغت میتوان معنای این کلمه را سرگرمی با کارهای سبک و بدون
دنبال کردن غرضی عقالنی دانست.
اگر این معنای لغوی لهو باشیید ،با توجه به نبود تعریف شییرعی برای لهو ،روشیین میشییود که لهو ،هر آهنگی را شییامل
نمیشود و بسته به کارکرد و فایده ،موسیقی میتواند به لهوی و غیرلهوی تقسیم شود .بنابراین استناد به این روایات هم از نظر
کبروی و هم از نظر صغروی دارای اشکال است.
 -3-3دلیل دوم -استناد به روایات حرمت «غناء»

آیا ادله مربوط به خوانندگی «غنا» شامل حال نوازندگی «موسیقی» هم میشود یا خیر.
از تعبیر شیخ طوسی در کتاب خالف برمیآید که غنا را شامل موسیقی هم میداند« :الغناء محرّم سواء کان صوت المغنّی
أو بالقصب أو باطوتار م ل العیدان و الطنابیر و النایات و المعازف و غیر قلک( »...طوسی ،۱407 ،ج ،۶ص ،۳07مسئله.)55
غیر از بیان محقق خوئی که گذشت و ممکن است از آن در اینجا هم استفاده شود ،سه تقریب برای شمول ادله خوانندگی
 غنا -به نوازندگی قابل توجه است: -3-3-1تقریب اول :تمسک به فهم عرفی
برخی از معا صران تالش کردهاند توجیهاتی برای این تعمیم بیاورند .ای شان پس از اینکه متوجه شدند غنا از نظر کتب لغت به
صوت بشری اختصاص دارد ،مسئله فهم عرفی را پیش کشیدهاند و به وسیله آن عنوان غنا را شامل موسیقی دانستهاند (صدر،
 ،۱420ج ،۳ص.)87
ا شکال این ا ست که در عرف ،میان خوانندگی و نوازندگی تفکیک مفهومی و م صداقی رو شنی وجود دارد و همراهی این

دو عنوان با هم ،سبب نمی شود که حکم یکی – بدون دلیل -به دیگری سرایت کند .مو سیقی در معنای عامش شامل صوت
همه موجودات میشود و این محل بحث نیست.
 -3-3-2تقریب دوم :انصراف روایات غنا به موارد همراه با موسيقی
دلیل دیگر ایشان برای این تعمیم ،همراهی نوازندگی با خوانندگی در طول تاریخ ب شر و فضای صدور روایات وارد در تحریم

غنا ا ست و در نتیجه روایات ناظر به ف ضای مذکور ا ست  -ان صراف -هم خوانندگی به تنهایی ،هم نوازندگی به تنهایی و به
طریق اولی همراه شدن آنها با هم را تحریم کرده است ( صدر ،۱420 ،ج ،۳ص.)87
ا شکال این سخن نیز رو شن ا ست .دلیلی برای ان صراف عنوان خوانندگی به نوازندگی وجود ندارد؛ همراهی خارجی دو
عنوان ،سببی برای انصراف نیست.
 -3-3-3تقریب سوم :استفاده از مناط و مالک تحریم غنا
وجه سوم که به نظر ما ر سیده ا ست ،و شاید مراد برخی از فقهای معتقد به دیدگاه مذکور هم همین با شد ،این ا ست که با
پذیر ش تفاوت موضییوعی میان خوانندگی و نوازندگی ،بگوییم چون تحریم غنا بر اسییاس مفسییده تحریک و تهییج به انجام
فسیییاد اسیییت و این مالک عینا در نوازندگی هم وجود دارد ،بنابراین ما در واقع با مناطی که  -با مطالعه تمام ادله غنا -به
حدس قطعی ،کشف کردهایم ،حکم تحریم را به نوازندگی هم سرایت میدهیم.
این وجه در صورتی که به صورت روشن مالک را به دست آورده باشیم ،تمام است ولی همانطور که روشن است نتیجه
استناد به آن ،چیزی جز تحریم برخی از اقسام موسیقی -همانند تحریم برخی از آوازها -نخواهد بود.
بنابراین کمک گرفتن از ادله مسییئله خوانندگی «غنا» ،تنها در این حد میتواند به ما کمک کند که موسیییقی شییهوانی و
ف سادآور  -همانند خوانندگی با طرب و ف ساد -حرام ا ست و گفتیم که این اندازه چندان جای بحث ندارد و حکمش وا ضب
است.
عالوه بر نقدهای گذشته ،اشکال مشترکی که به این سه تقریب وارد است ،این است که بر فرض اصل شمول «غنا» نسبت
به نوازندگی را بپذیریم .اما همانگونه که غنا هر آوازی را شامل نمی شود و اختصاص به آواز طربناک متناسب با مجالس لهو
لعب دارد ،نوازندگی هم تنها در موارد لهوی و تحریکآمیز تحریم خواهد شد و بیش از آن دلیلی برای حرمت وجود ندارد.
 -3-4دلیل سوم -استناد به روایات تحریم آالت موسیقی

مهمترین دلیل حرمت نوازندگی و گوش دادن به مو سیقی روایات این بخش ا ست .در باب  ۱00از بابهای «ما یکت سب به»
کتاب و سائل ال شیعه روایات متعددی در مذمت مو سیقی و آالت آن و نیز نوازندگان وجود دارد که به دلیل تعداد زیاد آنها
امکان برر سی تکتک آنها در یک مقاله وجود ندارد .اما با برر سی نمونههای مهم ،راه تحقیق در دیگر ن صوص م شابه هم
برای خوانندگان فاضل ،هموار میشود.

بررسی ادعای تواتر یا استفاضه روایات
برخی از فقها ما برای جبران ضعف ا سنادی روایات بحث مو سیقی ،یا به فتاوای م شهور و اجماعات منقول (نراقی،۱420 ،
ج ،۱8ص )۱۶2یا به تواتر محتوایی این اخبار (مکارم شیرازی ،۱42۶ ،ص )۳5۳متوسل شدهاند.
م ال محقق خوئی معتقد به تواتر روایات م سلمانان درباره ممنوعیت ا ستفاده از آالت لهو ا ست و ا ستفاده از آنها و گوش
کردن به صدای آنها را از کبائر دان سته ا ست« :الروایات قد تواترت من طرقنا و من طری العامبة علی حرمة االنتفاع بآلة اللهو
فی المالهی و المعازف و أنّ االشتغال بها و االستماع إلیها من الکبائر الموبقة و الجرائم المهلکة» (خوئی ،۱42۶ ،ص.)242
اوال :تواتر اخبار فوی به در ستی مورد تردید واقع شده ا ست (مح سنی ،۱429 ،ج ،۱ص )۶42و فقیهی همچون صاحب

ریاض روایات حرمت استفاده از آالت لهو و شنیدن آن را مستفیض و نه متواتر میخواند (طباطبائی ،۱422 ،ج ،۱5ص.)2۶4
داللت ب سیاری از روایات این مو ضوع بر حرمت قابل مناق شه ا ست و از آنها چیزی بیش از کراهت یا ار شاد به اجتناب و
مانند آن قابل ا ستفاده نی ست .برای نمونه روایت سماعه  -که اگر از ضعف سند آن بگذریم -داللتی بر حرمت ندارد« :قال
ابوعبداهلل(ع) :لما مات آدم شمت به ابلیس و قابیل فاجتمعا فی االرض فجعل ابلیس و قابیل المعازف و المالهی شماتة بآدم،
فکل ما کان فی االرض من هذا الضیییرب الذی یتلذق به الناس فانما هو من قلک» (عاملی ،۱424 ،ج ،۱7ص )۳۱۳معازف
آالت لهو (مالهی) اسییت (فیض کاشییانی ،۱4۱2 ،ص .)2۱0این روایت تنها داللت بر نادرسییتی منشییا اولی پیدایش آالت
مو سیقی دارد و عالوه از آن مذمت نواختن لذتبخش ،که من صرف به لذت شهوانی ا ست ،ا ستفاده می شود و تعجب ا ست که
برخی از آن ا ستفاده حرمت کلی مو سیقی بکنند (خرازی ،۱4۳2 ،ج ،7ص .)248از اجتماع روایات مذمت و کراهت و مانند
آنها در کنار هم ،تواتر روایات در حرمت موسیقی استنباط نمیشود.
ثانیاً :نکته مهمتر اینکه از مجموع نصوص فوی  -چه معتقد به تواتر معنوی باشیم و چه حداک ر به استفاضه بسنده کنیم-
تنها میتوان ممنوع بودن نوعی از نوازندگی را اثبات کرد .به بیان دیگر با توجه به اینکه تواتر /ا ستفا ضه فوی معنوی ا ست و
روی لفظ مطلقی منعقد ن شده ا ست ،بنابراین نمیتوانیم اطالقی را برای تحریم هرنوع مو سیقی و ا ستفاده از آالت مو سیقی،
نتیجه بگیریم.
با این حال برخی از روایات قابل توجه و دقت در این بخش وجود دارد که ممکن اسیییت بتوان از آن ها ،اطالی گرفت.
بنابراین اشاره به مهمترین آنها الزم است .روایات این بخش را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
د سته اول روایاتی که از برخی از آالت و ابزار مو سیقی نام برده و تعمیم از آنها به دیگر موارد من صوص ،نیازمند الغای
خصوصیت عرفی یا اولویت است.
دسته دوم روایاتی که به طور کلی آالت لهو را مد نظر قرار داده است.
 -3-4-1روایاتی که از استعمال برخی از آالت موسيقی نهی کرده است
روايت اول) شیییخ کلینی به سییند خود از امام سییجاد(ع) روایت میکند که« :الیقدس اهلل امة فیها بربط یقعقع و نایة تفجع».
(عاملی ،۱424 ،ج ،۱7ص .)۳۱۳بربط را به عود معنی کردند که معادل تار یا سییه تار میشییود (ابراهیم مصییطفی و همراهان،
 ،۱989صص 4۶و ) ۶۳5متا سفانه در سند حدیث ،سهل بن زیاد قرار گرفته ا ست که وثاقت او به عقیده نوی سنده ،قابل احراز
نیست (برای دیدن نمونه دالیل رجالیان رک :خوئی ،۱4۱0 ،ج ،8ص۳۳7؛ چند روایت دیگر این باب هم به دلیل وجود همین
سهل ضعیف است مانند روایات دوم و چهارم و پنجم).
روايت دوم) شیخ کلینی به سند معتبر از اسحای بن جریر روایت میکند که :قال سمعت أبا عبداللّه علیهالسالم یقول« :إنّ
ل عضو منه علی
شیطان ًا یقال له القفندر إقا ضرب فی منزل الرجل أربعین صباح ًا بالبربط و دخل الرجال وضع قلک الشیطان ک ّ
م له من صییاحب البیت ثمب نفخ فیه نفخة فال یغار بعدها حتی تؤتی نسییا ه فال یغار» (عاملی ،۱424 ،ج ،۱7ص .)۳۱2معنای
بربط گذشت .قفندر بر وزن سمندر به معنای موجود زشت است :قبیب المنظر (فیض کاشانی ،۱4۱2 ،ج ،۱7ص.)2۱4
اشیییکال این روایت این اسیییت که صیییرف نواختن بربط را مدنظر قرار نداده بلکه ناظر به فرض ورود مردان و اختالط
مفسدهآمیز و ارتباط آنان با زنان خانه که تدریجاً به بیغیرتی منتهی می شود ،صادر شده است .همانطور که برخی از بزرگان

هم اشاره کردهاند (حائری ،48 ،۱۳85 ،ص )۱۶این روایت معتبر از جمله شواهد متعددی است که فضای نوازندگی را در آن
ع صر ن شان میدهد .نوازندگی برای ترویج بی بندوباری و عیا شی در مجالس ف سای و فجار م سلم ًا قدر متیقن از ن صوص
متعددی است که در این موضوع وارد شده است.
روايت سوم) برخی از بزرگان (حائری ،48 ،۱۳85 ،ص )۱8برای اثبات تحریم ا صل نوازندگی  -و نه تحریم همه اق سام
آن -به صحیحه علی بن جعفر استناد کردهاند :سألته عن الغناء هل یصلب فی الفطر و اطضحی و الفرح؟ قال« :ال بأس به ما لم
یزمربه» (عاملی ،۱424 ،ج ،۱2ص ،85ح )5به این بیان که امام(ع) تنها در صیییورتی اجازه خوانندگی را در اعیاد دادهاند که
نوازندگی با مزمار همراه آن نباشد.
اشکال این روایت این است که متن این حدیث ،در قرب االسناد حمیری به این صورت روایت شده است« :ال بأس ما لم
یعص به» (حمیری ،۱4۱۳ ،ص294؛ عاملی ،۱424 ،ج ،۱7ص .)۱22ایشییان بر اسییاس اینکه سییند کتاب علی بن جعفر را
معتبر و سند قرب اال سناد را ضعیف میدانند ،ن سخه اول را ترجیب و مالک بحث قرار دادهاند (حائری ،48 ،۱۳85 ،ص.)۱۳
اما نیک پیداست که حدیث فوی  -به فرض پذیرش ضعف سند -این اندازه قرینه دارد که به اصل عدم تصحیف در استنساخ،
که یک ا صل عقالنی ا ست ،آ سیب وارد کند .عالوه که در ن سخه صاحب و سائل نقل کتاب م سائل علی بن جعفر «ما لم یؤمر
به» دارد (حائری ،48 ،۱۳85 ،ص )۱۳که این هم نشان از عدم اتقان متن در مقام نقل یا استنساخ بوده است .نتیجه اینکه متن
این روایت برای ما ثابت نیست و امکان استناد به آن وجود ندارد.
روايت چهارم) همچنین جناب کلینی به سند خود از سکونی – که بر ا ساس مبانی ما معتبر ا ست -از امام صادی(ع) نقل
میکند که :قال ر سول اهلل صلی اهلل علیه و آله« :انهاکم عن الزفن و المزمار و عن الکوبات و الکبرات» (عاملی ،۱424 ،ج،۱7
ص.)۳۱4
زفن به رقص تف سیر شده ا ست (فیومی ،۱425 ،ص )254مزمار نوعی نی ا ست که آخر آن بوی کوچکی دارد (م صطفی،
 ،۱989ص )400و کوبات جمع کوبه یا به معنای طبل کوچک ا ست چنانکه شیخ طو سی (طو سی ،۱428 ،ج ،8ص )224و
فیض کاشییانی گفته اسییت و البته آن را در کنار دو معنای محتمل دیگر :نرد و شییطرنج قکر میکند (فیض کاشییانی،۱4۱2 ،
ص )2۱۱یا چیزی شبیه تار است که در معجم الوسیط آمده است (مصطفی ،۱989 ،ص.)80۳
درباره کبرات برخی گفتهاند مقصود طبلها و یا نوع خاصی از آن ا ست (زبیدی ،۱4۱4 ،ج ،7ص )4۳2اما برخی به گونه
دیگر معنی کردند و آن را و سیله حرکت طبل دان ستهاند (فیض کا شانی ،۱4۱2 ،ص .)2۱۱در برخی از روایات آینده ،تف سیر
کوبه به طبل در متن روایت  -یا توسط راوی -وارد شده و بنابراین این احتمال که معنای این کلمه طبل باشد ،تقویت میشود.
اما به هرحال تردیدی روی معنای مزمار نیست .هنگامی که نهی که ظاهر تحریمی دارد به صورت مطلق به سازی چون مزمار
تعلق میگیرد ،استفاده از آن و تمام سازهای مشابه  -با الغای خصوصیت -و سازهای قویتر  -با اولویت -تحریم میشود.
آیا می شود به اطالی این روایت برای حرمت استفاده از هر سازی ،تمسک کرد (خرازی ،۱4۳2 ،ج ،7ص )248یا اینکه
چنانکه خواهیم گفت این اطالی جای تامل دارد؟
با این که در این بحث روایات اهل سنت ،از نظر م ضمون شبیه روایات ما ست ولی منا سب ا ست برای آ شنایی با ف ضای
روایی آنها  -که به عقیده ما تاثیر م بتی در استنباط دارد -نمونههایی از آن هم ،گزارش شود:

روايت پنجم ) احمد بن حنبل به سند خود از عبداهلل بن عمرو عاص روایت کرده که ر سول خدا(ص) فرمود« :ان اهلل حرم
علی امتی الخمر و المیسر و المزر و الکوبة و القنین( »...حنبل ،۱4۱4 ،ج ،2ص .)5۶۶این روایت در سنن ابوداود هم نقل شده
ا ست و البته به جای قنین ،الغبیراء دارد که در همان جا نوی سنده کتاب از قول برخی از لغویان آن را به شرابی که در حب شه از
قرت تهیه می شود ،تف سیر کرده ا ست (ابوداود ،۱42۱ ،ص .)۶24شیخ طو سی هم این روایت را در مبسوط نقل کرده ا ست و
در تفسیییر وا ههای آن مینویسیید« :فالمرز شییراب الذري ،و الکوبة الطبل ،و القنین البربط» (طوسییی ،۱428 ،ج ،8ص.)224
معنای کوبه گذشییت و اختالفی اسییت .قنین هم دو تفسیییر دارد :یک نوع بازی که رومیان با آن قمار میکردند و طنبور اهل
حبشه (ابن اثیر ،بیتا ،ج ،4ص .)۱۱۶بنابراین روشن نیست ساز موسیقی باشد.
روايت ششششششم) عن ابن عباس عن النبی(ص) قال« :ان اهلل تبارک و تعالی حرم علیکم الخمر و المیسییر و الکوبة  -و هو
الطبل -و قال :کل مسکر حرام» (بیهقی ،۱424 ،ج ،۱0ص .)۳74بنابراین در تفسیر کوبه اختالف است چنانکه گذشت.
ب سیاری از روایات اهل سنت در این م سئله تو سط بیهقی در باب «ما جاء فی قم المالهیمنالمعازف والمزامیر ونحوها»
گردآمدهاست که عالقهمندان میتوانند مالحظه کنند.
نتیجه این بخش اینکه اگر احراز شود که معنای کوبه طبل ا ست ،عالوه بر مزمار دو مورد از آالت مو سیقی به خ صوص
مورد منع قرار گرفته ا ست و اگر اطالی حکم در آنها خد شهدار نبا شد ،میتوانیم با الغای خصوصیت یا اولویت حکم تحریم
استفاده از آالت دیگر موسیقی را هم برداشت کنیم.
 -3-4-2روایاتی که به طور کلی از استعمال آالت لهو منع میکند
روايت اول) روایتی که شیخ کلینی به سند معتبر از حمران بن اعین از امام صادی(ع) روایت میکند و ای شان در بحث عالئم
آخر الزمان و غلبه شر و ف ساد در آن دوره میفرماید« :وَ رَأَیْتَ الْمَلَاهِیَ قَدْ ظَهَرَتْ -یُمَرُّ بِهَا لَا یَمْنَعُهَا أَحَدٌ أَحَداً -وَ لَا یَجْتَرِئُ
أَحَدٌ عَلَی مَنْعها» (عاملی ،۱424 ،ج ،۱۶ص .)277وا ه مالهی که مکرر در این مباحث به چ شم میخورد به معنای آالت لهو
است« :و المَالهِی :آالتُهُ ،جَمْعُ لَهْوٍ علی غیرِ قِیاسٍ ،أَو جَمْعُ مَلْهايٍ لمَا مِن شأْنِه أَنْ یُلْهَی به» (زبیدی ،۱4۱4 ،ج ،20ص.)۱70
این روایت گرچه اطالقی ندارد که تمام آالت مو سیقی را دربربگیرد ،اما قدر متیقن و م سلم شامل آالت لهوی منا سب با
فسق و فجور است (حائری ،48 ،۱۳85 ،ص.)۱۶
روايت دوم ) کلینی به سند خود از ابو الربیع شامی از امام صادی(ع) روایت کرده که ر سول خدا(ص) فرمودند« :ان اهلل
عزوجل بع نی رحمة للعالمین و طمحق المعازف و المزامیر و امور الجاهلیة و االوثان( »..عاملی ،۱424 ،ج ،25ص .)۳07در
سند این روایت سهل آمده است که اثبات توثیق آن مشکل است و نیز ابو الربیع شامی توثیق ندارد .لکن شیخ صدوی به سند
معتبر از محمد بن مسلم همین روایت را از امام صادی(ع) نقل کرده است و بنابراین سند حدیث مشکل ندارد .محق یعنی نابود
کردن (ابن فارض ،۱422 ،ص940؛ فیومی ،۱425 ،ص ،)5۶5م عازف آالت نواز ندگی اسیییت (فیومی ،۱425 ،ص 407و
دیگران) و مزامیر هم جمع مزمار است که معنایش گذشت.
این تعبیر شاید تندترین تعبیری ا ست که برای آالت مو سیقی وجود دارد و با الغای خ صو صیت از سازهای مذکور در آن
زمان ،حکم نابود کردن ممکن است به همه آالت موسیقی تعمیم پیدا کند.
با توجه به این روایت معتبر ،روشن می شود که فتوای بسیاری از فقها که معتقدند شکستن آالت لهو و نابودی آنها واجب

شمرده شده و ضمانی هم بر مکلف نخواهد بود (نراقی ،۱420 ،ج ،۱8ص۱7۳؛ خمینی ،۱425 ،ج ،۱ص )455و منشأ روایی
دارد .هرچند برخی از آنها به این روایت ،بنا به دالیلی که برای راقم نامعلوم است ،به جای قکر این روایت ،به وجوهی مانند
نهی از منکر استناد کردهاند (نراقی ،۱420 ،ج ،۱8ص۱7۳؛ انصاری ،۱425 ،ج ،۱ص.)۱۱7
روايت سوم) روایت معروف شرایع دین است که شیخ صدوی به سند خود (صدوی ،۱427 ،ج ،2ص )۱29آن را از فضل
بن شاقان از امام رضا علیه السالم روایت کرده است و در بخش آخر آن گناهان کبیره مورد توجه قرار گرفته و از جمله آنها
«االشتغال بالمالهی» بیان شده است (عاملی ،۱424 ،ج ،۱5ص .)۳۳0سند این روایت به سبب عبدالواحد بن عبدوس و علی
بن محمد بن قتیبه محل بحث است (رک :شوشتری ،۱4۱5 ،ج ،7ص.)57۱
لکن در روایت اعمش درباره گناهان کبیره همین عنوان با قید بیان شییده اسییت «المالهی التی تصیید عن قکر اهلل عزوجل
مکروهة کالغناء و ضرب االوتار» (عاملی ،۱424 ،ج ،۱5ص .)۳۳۱البته در اینجا چون به غنا م ال زده شده ،بنابراین مالهی
جمع ملهی – مصدر میمی یا صفت -است و اسم آلت نیست (انصاری ،۱425 ،ج ،2ص .)44اما این سبب نمی شود که قرینه
بودن این روایت زیر سوال برود بلکه ممکن است به کمک آن فهم ید که مالهی در روایت قبل هم ،مصدر و نه اسم آلت است.
همچنین روایت مذکور ممکن اسیت به اطالی روایت قبل ضیربه بزند و به تعبیر فنی ،نشیانگر محفوف بودن «مالهی» به قید
مذکور باشد .البته سند این روایت معتبر نیست ولی برای قرینه بودن ممکن است مفید باشد.
محقق نراقی ت صریب میفرماید که مراد از لهو در بحث آالت لهوی ،اجمال دارد چراکه معنای لغوی آنکه م سلماً نمیتواند
حرام باشد و اگر بخواهیم بر موارد منصوص بسنده کنیم ،خیلی از افراد لهو مجاز میشود و بنابراین باید به مقداری که یقینا از
«مالهی» مراد است ،اکتفا کنیم که عبارتست از «انواع سازها» چه آنها که در روایات مورد اشاره قرار گرفته و چه سازهای
جدید (نراقی ،۱420 ،ج ،۱8صص .)۱۶۶-۱۶5اما آلتی که ساز نیست اشکالی ندارد و بنابراین ایشان زدن به طشت را مجاز
میداند (نراقی ،۱420 ،ج ،۱8ص.)۱۶9

تحقیق در روایات بحث
روایات د سته اخیر مهمترین مدرک حرمت ا ست؛ هم از نظر سند معتبر ه ستند و هم میتواند همه آالت مو سیقی را پو شش
دهد .تاکید بر خ صوص مزمار و طبل  -بنا بر پذیرش تف سیر کوبه بدان -میتواند م صداقی از م صادیق آن تلقی شود که به
علت رواج داشتن مورد تاکید قرار گرفته است .دلیل مشهور روشن است :اطالی روایات تحریم.
اما در برابر نکاتی وجود دارد که ممکن است سبب تامل در این اطالی شود:
نکته اول) همانگونه که تناسبات حکم و موضوع در احکام غیر عبادی اسالم ،گاهی سبب توسعه حکم از عنوان منصوص
می شود ،گاهی هم این تنا سبات عرفی سبب می شود که حکمی که به نظر ابتدایی مطلق بوده ،به برخی از اق سامش من صرف
شود و حکم را م ضیق کند ( صدر ،۱42۶ ،ج ،۱ص .)257در بحث ما هم جمود بر روی الفاظ مزمار و مالهی ،با قوی فقهی
منافات دارد که حکم را منصییرف به کارکرد لهوی بودن آنها میبیند (مکارم شیییرازی ،۱42۶ ،ص ۳54و نیز بنگرید به بیان
ا ستاد حائری درباره ان صراف ادله از تحریم مو سیقی حما سی (حائری ،48 ،۱۳85 ،ص ۱8که درباره اق سام م شابه هم قابل
تعمیم ا ست)) .در اینجا ممکن ا ست ا شکال شود که «المالهی» جمع «ال»دار ا ست که از الفاظ عموم ا ست ( صدر،۱42۶ ،
ج ،۳ص )2۳8و ا سا ساً مطلق نی ست تا بخواهیم حکم را مقید کنیم .لکن بحث این نی ست که مالهی همه آالت مو سیقی آن

دوره را دربرمی گیرد یا خیر .بحث این اسیییت که این عنوان برای آالتی بوده که تنها کارکردش لهو و فسیییاد بوده و االن که
کارکردهای دیگر هم دارد ،نمیشود حکم را روی قات آلت – خود ساز -برد و معتقد به تعمیم حکم شد.
نکته دوم) خوانندگی و نوازندگی در آن عصر ،کار افراد آلوده و فسای و فجار بوده است و از آن غالباً  -بلکه مورد م بتی
اصالً گزارش نشده است -برای مجالس عیاشی ،شرب خمر و گناه استفاده میشده است .نگاهی به قکر اسامی افراد مطرح در
این عر صه  -که هیچ فرد موجه و خوشنامی میان آنها نی ست -و بیان شواهد تاریخی م سئله خود ،م ستلزم نگارش مقالتی
جداگانه اسییت .خوانندگی و نوازندگی در دوران جاهلیت (مرعشییلی ،۱427 ،ص )5۱و در زمان پیامبر (مرعشییلی،۱427 ،
ص )55و در زمان خلفا (مرعشییلی ،۱427 ،صییص 59به بعد) هرگز یک هنری که در خدمت مقاصیید صییحیب دینی و حتی
اجتماعی نبوده ا ست .امام محمد شافعی(متوفی )204با چنین قهنیتی ا ست که مینوی سد :بازی کردن -که یکی از تفا سیر لهو
بود -اصییالً کار اهل دین و مروت نیسیییت« :الن اللعب لیس من صییینعة اهل الدین و ال المروءي» (شیییافعی ،۱42۶ ،ج،2
ص .)24۱7در حالیکه در زمان ما برای ورزشها ،مسابقات و سرگرمیهای تفریحی کارکردهای مختلفی است که بسیاری از
اهل دین و مروت هم به آنها میپردازند و این نشانهای از تحول در موضوع بحث است.
برای نمونه درباره خصوص «کوبه» گفته شده که علت منع از آن به خاطر این بوده که وسیلهای در دست مخن ان  -یعنی
مردانی که حرکات و تمایالت زنانه دارند -بوده اسیییت (زحیلی ،۱4۳۱ ،ص )54۶و اصیییوالً خوانندگی -که نوعاً به همراه
نوازندگی است -در حجاز دست مخن ان بوده است (مرعشلی ،۱427 ،صص 59به بعد).
نکته سوم) در روایت تحف العقول از امام صادی(ع) آمده ا ست که علت تحریم نوازندگی ،ف ساد محض مترتب بر آن و
نداشتن هیچ جنبه صالح و فایده در این کار بوده است .پرواضب است که چنین مالکی در همه اقسام نوازندگی وجود ندارد و
امروزه با تنوع و تعدد آالت نوازندگی و تواناییهای هنرمندان این عر صه ،فوائد متعددی را میتوان برای این آالت بر شمرد.
این روایت هرچند از نظر سند ،مر سل و ضعیف ا ست و بنابراین به تنهایی نمیتواند م ستند فتوا قرار گیرد ،اما برای شهادت
دادن ن سبت به ف ضای نوازندگی در آن دوره ب سیار مهم ا ست .بنابراین متن مورد نظر را به صورت کامل میآوریم« :إِنَّمَا حَرَّمَ
ص ْلبَا ِن وَ
ل َم ْل ُه ٍّو ِب ِه َو ال ُّ
ج َو ُک ِّ
ش ْط َر ْن ِ
ط َو ا ْل َمزَامِی ِر َو ال ِّ
ح ض ًا َنظِی َر ا ْل َبرَا ِب ِ
اللَّهُ ال صِّنَاعَةَ الَّتِی حَرَامٌ هِیَ کُلُّهَا الَّتِی یَجِی ُء ِم ْنهَا ا ْل َف سَا ُد َم ْ
الْأَ صْنَامِ وَ مَا أَ شْبَهَ قَلِکَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَ شْرِبَةِ الْحَرَامِ وَ مَا یَکُونُ مِنْهُ وَ فِیهِ الْفَ سَادُ مَحْضاً وَ لَا یَکُونُ فِیهِ وَ لَا مِنْهُ شَیْءٌ مِنْ وُجُوهِ
الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِیمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَیْهِ وَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْحَرَکَاتِ کُلِّهَا» (حرانی،۱404 ،
ص .)۳۳5شییاید با این بیان بتوان ممنوع نشییدن فروش چوب به کسییانیکه از آن بربط میسییاختند (عاملی ،۱424 ،ج،۱7
ص )۱7۶را تبیین کرد و آن را مربوط به مکانهایی که از بربط برای ف ساد ا ستفاده نمی شده ،دان ست وگرنه با توجه به روایت
تحف و ت سالم فقها ،اگر آلتی تنها کارکردش در ف ساد با شد ،چگونه چنین حکمی صادر شده ا ست و فری آن با فروش چوب
برای ساختن صلیب و بت که ممنوع دانسته شده ،چیست؟
در هرحال با توجه به مجموع نکات قکر شییده و با توجه به این نکته اصییولی مهم ،که در مورد احتمال قرینه متصییله که
نا شی از قرائن لبی مرتکز در قهن راوی با شد ،ا صالت اطالی جاری نی ست و امکان نفی آن وجود ندارد ( صدر ،۱42۶ ،ج،۳
ص .) 2۳8بنابراین امکان اخذ به ظاهر نصییوص مذکور و تحریم مطلق نوازندگی و اسییتفاده از ابزار آن ،وجود ندارد .از همین
رو برخی از طرفداران تحریم مطلق ،دچار تردید شده و از استظهار اطالی برگشتهاند (خرازی ،۱4۳2 ،ج ،7ص.)248
به هرحال ،در صورت شک در حرمت اقسام غیرلهوی ،طبق اصل مسلم اصولی – که در ابتدای این بخش گذشت ()۳-۱

برائت جاری میشییود .حتی برخی از فقهای آشیینا با این حوزه ،در جایی ادعای قطع به حاللیت موسیییقی غیرلهوی کرده و
گفتهاند ...« :آن موسیقیای که این خصوصیات را ندارد حالل است م ال خواننده خوب و خوش صدایی شعر خوشمضمونی
را میخواند و نوازندهای هم مینوازد ...این قطعا اشکال ندارد و حرام نیست( »...خامنهای ،۱۳9۱ ،ص.)۱2۶
آ شنا شدن بی شتر با مو ضوع و کارکردهای مختلف نوازندگی میتواند من شا پررنختر شدن م سئله مو سیقی غیرلهوی در
فتاوا و تصریب فقهای معاصر به حلیت آن باشد .به این بیان که فقها بادیدن اقسام غیرلهوی موسیقی ،تدریجاً به انصراف ادله از
آنها توجه کرده و در متون فتوای خود به تبیین آن پرداختهاند.
از همین رو برای نگارنده روشن نیست که مشهور علمای گذشته ،در صورت اطالع از این موضوع باز هم همچنان روی
فتوای حرمت ا صرار میکردند و آالت مو سیقی معروف را به خاطر قکر در ن صوص ،تعبداً تحریم میکردند یا اینکه معتقد به
تفصیل میشدند.
تعبیر مالهی و لهو در روایات پیشین و کلمات فقها ،اشاره به این دارد که مالک حکم جنبه لهوی داشتن آن است (مکارم،
 ،۱42۶ص )۳55نه اینکه خ صو صیتی برای آالت نوازندگی قائل ب شویم و هر صدایی که از آنها خارج شود را م صدای لهو
بدانیم .لهو تعریفی شرعی ندارد و معنای عرفی و لغوی آن گذشت و روشن شد که بر آهنخهایی هم که برای مقاصد صحیحی
– که برخی را برشمردیم -به کار میروند ،صدی نمیکند .به قول شیخ انصاری حرمت استفاده از آالت لهو بهخاطر لهو بودن
آنهاست نه از جهت ویژگی آلت نوازندگی« :حرمة اللعب بآالت اللهو الظاهر أنّه من حیث اللهو ،ال من حیث خصوص اآللة»
(انصاری ،۱425 ،ج ،2ص.)4۶
برخی از فقها با اینکه معتقدند دلیلی برای تحریم مطلق تحریم لهو نی ست ،اما هرگونه ا ستفاده از آالت لهو و همچنین لهو
حاصل از آن را حرام دانستهاند« :نعم ال کالم فی حرمة اللهو باستعمال اآلالت المعدي له من ضرب اطوتار و غیرها» (تبریزی،
 ،۱4۱۶ج ،۱ص )249و «ال شبهة فی حرمة استعمال تلک اآلالت» (تبریزی ،۱4۱۶ ،ج ،۱ص.)249
از این بیان استفاده می شود که آالت و ابزار موسیقی در نزد ایشان موضوعیت داشته و بنابراین تفصیلی میان کارکردهای
این آالت نمیتوانند بدهند .به تعبیر فقیه دیگر ،مو سیقی« :اگر با آالت و ابزار لهو با شد ،صورت حالل ندارد (بهجت،۱428 ،
ج ،4ص .)52۳با توجه به اینکه بحث ما بر سر موسیقی به معنای خاص است ،یعنی آهنگی که از آالت نوازندگی تولید شود
 و نه هرآهنگی که در طبیعت وجود دارد -روشن است که بر این اساس کالً موسیقی را باید ممنوع بدانند و اینکه میفرمایندمو سیقی اگر لهوی با شد ،حرام ا ست (تبریزی ،1427 ،ج ،6ص ،)417بر ا ساس نگاه شان به آالت نوازندگی ،تقییدی بالوجه
است .چراکه موسیقی مورد سوال ،آهنگی است که با آالت نوازندگی نواخته شده که به نظر ایشان حتما لهوی و حرام خواهد
بود .به نظر این جهت در این قبیل فتاوا ،دارای ابهام است.
نتیجه اینکه با مالحظه مجموع ادله بحث ،هرگونه نوازندگی که متناسب با مجالس فسق باشد ،زمینه تحریک و شهوترانی
و هرزگی دا شته با شد ،حرام ا ست و غیر از آن ا شکالی ندارد .مالک ف سادآمیز بودن یک آهنخ هم ،بر ا ساس تنا سب حکم،
موضوع و مالحظه نوعی بودن تشریع این قبیل احکام ،نوع مردم ا ست ،نه شخص انسان (خوئی ،۱425 ،ج ،2ص۶۱؛ فاضل،
بیتا ،ج ،۱ص .)245یعنی اگر ک سی به هر علت از آهنخ لهوی متاثر نمی شود اما نوع مردم آن را لهوی میدانند ،نواختن آن
مجاز نخواهد بود.

 .1نتایج بحث

با توجه به تقویت مبنای تف صیل از دیدگاه ما ،حکم چند م سئله مهم دیگر در باب «مو سیقی» رو شن می شود .م سائلی که
پیشتر گفتیم و پاسخ به آنها در گرو ،حل شدن وضعیت اصل نوازندگی است:
 -4-1شنیدن موسیقی تابع نواختن آن است .اگر آهنخ حرام نواخته شود ،شنیدن آن هم حرام است وگرنه اشکالی ندارد.
مستفاد از ادله بحث ،حرمت استفاده از لهو – چه با نواختن چه با شنیدن -است (حائری ،48 ،۱۳85 ،ص.)۱7
 -4-2با تقسیم موسیقی به دو قسم مشروع و نامشروع ،به صورت طبیعی موارد زیادی مورد شک و تردید قرار میگیرد
که طبق قاعده ا صولی برائت که در ابتدای بحث ادله بدان ا شارتی کردیم ،حکم به عدم حرمت می شود (خمینی ،۱425 ،ج،2
ص۱2؛ خوئی ،۱425 ،ج ،2ص ۶4و دیگران) و این که برخی فقهای معاصیییر در موارد مشیییکوک ،احتیاط واجب دادهاند
(تبریزی ،۱427 ،ج ،2ص ،)5۶وجه قابل اعتمادی ندارد.
 -4-3خرید و فروش آالت مو سیقی مجاز ا ست و اینکه برخی فرمودهاند اک ر آالت مو سیقی دارای منفعت غالبی ف ساد
ا ست ،نوعی ت شخیص مو ضوع ا ست که وظیفه مکلف ا ست (مکارم ،۱42۶ ،ص .)۳5۶بنابر این شک ستن تار و نی ،ویولون و
دیگر آالت شناخته شده امروزی که دارای کارکردههای متعددی هستند ،مجاز نیست.
 -4-4ساخت آالت موسیقی و تعلیم و تعلم اقسام مجاز آن بیاشکال است (خامنهای ،۱420 ،ج ،2ص .)۱وجود آلتی که
اخت صاص به نواختن آهنخهای حرام دا شت ه با شد ،معلوم نی ست و بنابراین تعبیر به آلت م شترک و آلت مخ صوص به نواختن
حرام (امام خمینی ،۱425 ،ج ،2ص ۱2و دیگران) وجهی ندارد .با هر آلت موسیییقی میتوان آهنخهای مختلفی سییاخت که
برخی از آنها میتواند خوب و برخی بد باشد.
ال ممنوع دانستند ،مسئله است نا شدن دف زدن در مراسم
 -4-5براساس نظر مشهور علمای پیشین که گو یا موسیقی را ک ً
عرو سی مطرح شده ا ست و برخی آن را پذیرفته و برخی به علت ضعیف دان ستن روایت آن ،ا شکال کردهاند .صاحب ریاض
نواختن مو سیقی لهوی در عرو سی را مقت ضای شهرت فتوایی و بلکه عملی دان سته ا ست (طباطبائی ،۱422 ،ج ،۱5ص.)2۶8
البته نکات متعددی در خصییوص این فرع  -همانند تعمیم آن به مراسییم ختنه و مانند آن  -وجود دارد که تحلیل مفصییلی
میطلبد.
 .2جمعبندی مقاله:

خالصه بحث ما در این مقاله این شد که با مالحظه اقوال دانشمندان بزرگ اسالمی ،روشن می شود که مسئله «نوازندگی» از
مسییائل مهم و در عین حال اختالفی فقه بوده و هسییت .در حالیکه اغلب فقهای گذشییته معتقد به تحریم مطلق آن بودند ،در
دوران معاصر نظر غالب ،تفصیل میان کارکردهای این هنر تاریخی و مشروعیت آن در موارد غیرلهوی است .ما با بررسی ادله
بحث همین دیدگاه را برگزیدیم و علت تحول این مسئله را آشنایی با موضوع دانستیم. ...
مباح ی که گفتیم براساس فقه سنتی که «فقه مکلفمحور» است ،بود .بر این اساس ،مصادیق چه برای نوازنده و چه برای
م ستمع ،به خود مکلف ارجاع می شود و ک سی حق دخالت ندارد« :و ت شخیص المو ضوع موکول إلی نظر المکلّف العرفی»
(خامنهای ،۱420 ،ج ،2ص 7و دیگران) .این که در حکومت اسیییالمی و «فقه قانونمحور» ،چگونه باید برای موسییییقی

برنامهریزی کرد ،بحث جداگانهای میطلبد و ممکن است در نتایج قدری متفاوت باشد.

کتابنامه:
قرآن کریم

 .۱ابن االثیر ،مبارک بن محمد (بیتا) ،النهایة فی غریب الحدیث و اطثر ،قم :مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ،چاپ اول.
 .2ابن فارض ،احمد (۱424ی) ،مقائیس اللغة ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ اول.
 .۳ابن قدامة ،موفق الدین (۱424ی) ،المغنی ،بیروت :دارالفکر ،چاپ دوم.
 .4ابوداوود سجستانی (۱42۱ی) ،السنن ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ اول.
 .5احمد بن حنبل (۱4۱4ی) ،المسند ،بیروت :دارالفکر ،چاپ دوم.
 .۶اصفهانی ،راغب (۱424ی) ،مفردات الفاظ القرآن ،قم :انتشارات قوی القربی ،چاپ سوم.
 .7انصاری ،مرتضی (۱425ی) ،کتاب المکاسب ،قم :مجمع الفکر االسالمی ،چاپ نهم.
 .8آخوند خراسانی ،محمدکاظم (۱424ی) ،کفایة االصول ،قم :موسسة النشر االسالمی ،چاپ هشتم.
 .9ایرانی ،اکبر ( ،)۱۳77دیدگاه پنجم (بررسییی مبانی موسیییقی از دیدگاههای فقهی ،عرفانی ،فلسییفی و علمی) ،تهران :حوزه
هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،چاپ اول.
 .۱0بهجت ،محمدتقی (۱428ی) ،استفتاءات ،قم :دفتر حضرت آیة اهلل بهجت.
 .۱۱بیهقی ،احمد بن الحسین(۱424ی) ،السنن الکبری ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،چاپسوم.
 .۱2تبریزی ،جواد (۱4۱۶ی) ،إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب ،قم :مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ سوم.
۱427( _______ .۱۳ی) ،صراط النجاي ،قم :دار الصدیقة الشهیدي ،چاپ اول.

 .۱4جوهری ،اسماعیل بن حماد (۱4۱0ی) ،الصحاح ،بیروت :دار العلم للمالیین ،چاپاول.
 .۱5حائری ،سیدکاظم (۱4۳۳ی) ،الفتاوی الواضحة ،قم :انتشارات دارالبشیر ،چاپ سوم.

 ،)۱۳85( _______ .۱۶غنا و موسیقی ،فصلنامه تخصصی فقه اهل البیت(ع) ،شماره.48
 .۱7عاملی ،محمد (۱424ی) ،وسائل الشیعة ،بیروت :مؤسسة آل البیت الحیاء التراث ،چاپ دوم.
 .۱8حرانی ،حسن بن علی (۱404ی) ،تحف العقول عن آل الرسول(ص) ،قم :مؤسسة النشر االسالمی ،چاپ دوم.
 .۱9حسینی رودباری ،سیدمصطفی و محمد سلیمی ( ،)۱۳9۱موسیقی و رسانه ،مرکز پژوهشهای صدا و سیما ،چاپ اول.
 .20حصکفی ،محمد بن علی(۱42۳ی) ،الدر المختار ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول.
 .2۱حمیری ،عبد اهلل بن جعفر (۱4۱۳ی) ،قرب اإلسناد ،قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،چاپ اول.
 .22حلی ،حسنبنیوسف(۱4۱9ی) ،قواعد االحکام ،قم:مؤسسة النشراالسالمی ،چاپ اول.
۱4۱4( _______ .2۳ی) ،تذکري الفقهاء ،قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،چاپ اول.

 .24حلی ،نجم الدین جعفر (۱42۱ی) ،شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،قم ،انتشارات استقالل ،چاپ پنجم.
 .25خامنهای ،سیدعلی ( ،)۱۳9۱منظومه حکمت (هنر از نگاه رهبر فرزانه انقالب) ،گردآورنده فهیمه تختی ،م شهد :انت شارات
قاف مشهد الرضا(ع) ،چاپ اول.

۱420( _______ .2۶ی) ،اجوبة الستفتائات ،بیروت :الدار اإلسالمیة ،چاپ سوم.
 .27خرازی ،سیدمحسن (۱4۳2ی) ،البحوث الهامة فی المکاسب المحرمة ،قم :مؤسسه در راه حق ،چاپ اول.
 .28خرشی مالکی ،محمد (۱4۱7ی) ،حاشیة الخرشی علی مختصر سیدی خلیل ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول.
 .29خزعلی ،مهدی (۱۳85ی) ،موسیقی درمانی ،تهران :موسسه فرهنگی -انتشاراتی حیان ،چاپ اول.
 .۳0خمینی ،سیدروحاهلل(۱425ی) ،تحریر الوسیلة ،قم :مؤسسة النشر االسالمی ،چاپ دهم.
 ،)۱۳80( _______ .۳۱استفتائات ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ پنجم.

 .۳2خوئی ،سیدابوالقاسم(۱425ی) ،صراطالنجايفیاجوبةاالستفتائات ،قم :مدین ،چاپ اول.
۱4۱0( _______ .۳۳ی) ،معجم رجالالحدیث ،قم :مرکز نشر آثار الشیعة ،چاپچهارم.

۱42۶( _______ .۳4ی) ،موسوعة االمام الخوئی (مصباح الفقاهة) ،بیروت :موسسة احیاء آثار االمام الخوئی ،چاپ اول.
 .۳5دردیر ،احمد (۱427ی) ،الشرح الکبیر علی مختصر خلیل ،بیروت :المکتبة العصریة ،چاپ اول.
 .۳۶روحانی ،سیدصادی ( ،)۱۳8۱استفتائات ،قم :حدیث دل ،چاپ اول.
 .۳7زبیدی ،ال سید محمد مرت ضی (۱4۱4ی) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :دار الفکر للطباعة و الن شر و التوزیع،
چاپ اول.
 .۳8زحیلی ،وهبة (۱4۳۱ی) ،الفقه الشافعی المیسر ،دمشق :دارالفکر ،چاپ دوم.
 .۳9سیستانی ،سیدعلی (۱4۱7ی) ،منهاج الصالحین ،قم :مکتبة سماحته ،چاپ پنجم.
 .40شافعی ،محمد (۱42۶ی) ،اطم ،بیروت :دار ابن حزم ،چاپ اول.
 .4۱شلتوت ،محمود (۱40۳ی) ،الفتاوی ،بیروت :دار الشروی ،چاپ دوازدهم.
 .42شوشتری ،محمدتقی(۱4۱5ی) ،قاموس الرجال ،قم :مؤسسة النشراالسالمی ،چاپ دوم.
 .4۳شهید ثانی ،زین الدین بن علی (۱4۱۳ی) ،مسالک االفهام إلی تنقیب شرائع اإلسالم ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیة ،چاپ
اول ۱5 ،جلد.
 .44صدر ،سیدمحمدباقر (۱42۶ی) ،بحوث فی علم االصول ،قم :مؤسسة دائري معارف الفقه االسالمی ،چاپ سوم.
۱425( _______ .45ی) ،مباحث االصول (بقلم السید کاظم الحائری) ،بیروت :دارالبشیر ،چاپ دوم.
۱42۶( _______ .4۶ی) ،دروس فیعلماالصول ،قم :مؤسسةالنشراالسالمی ،چاپ هفتم.
 .47صدر ،سیدمحمد (۱420ی) ،ما وراء الفقه ،بیروت :دار اطضواء للطباعة و النشر و التوزیع ،چاپ اول.
 .48صدوی ،محمد بن علی (۱427ی) ،عیون اخبار الرضا(ع) ،قم :قوی القربی ،چاپ اول.
 .49طباطبائی ،سید علی (۱422ی) ،ریاض المسائل ،قم :مؤسسة آل البیت(ع) ،چاپ اول.
 .50طوسی ،محمد بن الحسن (۱428ی) ،المبسوط فی فقه االمامیة ،قم :مؤسسة النشر االسالمی ،چاپ اول.
۱407( _______ .5۱ی) ،الخالف ،قم :موسسة النشر االسالمی ،چاپ اول.

۱400( _______ .52ی) ،النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت :دار الکتاب العربی ،چاپ دوم.
 .5۳عریضی ،علی بن جعفر علیهما السالم (۱409ی) ،مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ،قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم،

چاپ اول.
 .54فاضل لنکرانی ،محمد (بیتا) ،جامع المسائل ،قم :انتشارات امیر قلم ،چاپ یازدهم.
 .55فراهیدی ،خلیل بن احمد (۱4۱0ی) ،کتاب العین ،قم :نشر هجرت ،چاپ دوم.
 .5۶فضل اهلل ،سیدمحمدحسین (۱4۱7ی) ،فقه الحیاي ،بیروت :مؤسسة العارف للمطبوعات ،چاپ اول.
۱424( _______ .57ی) ،فقه الشریعة ،بیروت :دار المالک ،چاپ چهارم.

 .58فیض کاشانی ،محمد (۱4۱2ی) ،کتاب الوافی ،اصفهان :مکتبة االمام امیرالمؤمنین(ع) ،چاپ اول.
 .59فیومی ،احمد (۱425ی) ،المصباح المنیر ،قم :دار الهجري ،چاپ سوم.
 .۶0گلپایگانی ،سیدمحمدرضا (۱4۱۳ی) ،إرشاد السائل ،بیروت :دار الصفوي ،چاپ دوم.
 .۶۱محسنی ،محمد آصف(۱429ی) ،حدود الشریعة ،قم :مؤسسة بوستان کتاب ،چاپ اول.
 .۶2مرع شلی ،محمد عبدالرحمن (۱427ی) ،الغناء و المعازف فی االعالم المعا صر و حکمهما فی اال سالم ،بیروت :دارالمعرفة،
چاپ اول.
 .۶۳مصطفی ،ابراهیم و همراهان (۱989م) ،المعجم الوسیط ،استانبول :دار الدعوي.
 .۶4مصطفوی ،حسن (۱402ی) ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران :مرکز الکتاب للترجمة و النشر ،چاپ اول.
 .۶5معین ،محمد(و همکاران)( ،)۱۳۶4فرهنخفارسی ،تهران :انتشاراتامیرکبیر ،چاپهفتم.
 .۶۶مکارم شیرازی ،نا صر (۱42۶ی) ،انوار الفقاهة (کتاب التجاري) ،قم :انت شارات مدر سة اإلمام علی بن أبی طالب(ع) چاپ
اول.
 .۶7منتظری ،حسینعلی ( ،)۱۳84توضیب المسائل ،قم :نشر سرایی ،چاپ بیستم.
 .۶8مفید ،محمبدبن محمد (۱4۱۳ی) ،المقنعة ،قم :کنگره جهانی هزاره شیخ مفید ،چاپ اول.
 .۶9نائینی ،محمدحسین (۱420ی) ،اجود التقریرات ،قم :موسسة صاحب االمر ،چاپ اول.
 .70نجاشی ،احمد (۱424ی) ،رجال النجاشی ،قم :مؤسسة النشر االسالمی ،چاپ هفتم.
 .7۱نجفی ،محمدحسن (۱98۱م) ،جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ هفتم.
 .72نراقی ،احمد(۱420ی) ،مستند الشیعة ،قم :مؤسسةآلالبیت(ع) الحیاءالتراث ،چاپ اول.

