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  چکیده
مورد اتّفاق فقهاي شیعه است    ،  حکم حرمت غنا  . اله در صدد بررسی موضوع غناست     این مق 
نویسنده در ابتدا با نقـل  . تبیین موضوع غناست، چه محلّ بحث و معرکه آراء واقع شده و آن 

قابل تردید نبوده و بلکه ، دهد که حکم حرمت غنا نشان می، کلمات متعددي از بزرگان قدما   
ماننـد  (از قبیل موضـوعات شـرعی   ، که غنا سپس با اشاره به این . از ضرویات مذهب است   

تعـاریف  ، تأسیس شده و نیازمند تعریف شرع باشد    ،  نیست که توسط شارع   ) صالت و صوم  
داند کـه جنبـه تقلیـدي     شده در کلمات برخی فقیهان را در راستاي تبیین فهم عرف می           ارائه
  . ندارد

تعریف مشهور فقها از غنا رفته و ابهامات موجـود         نگارنده در ادامه سراغ نقد و بررسی        
هاي فقهـا    رغم تالش  ابهاماتی که علی  ؛  دهد در برخی واژگان کلیدي این تعریف را نشان می        

ه بـه حکایـات و              . انـد  همچنان باقی مانده  ،  ها براي رفع آن   وي سـپس تعریفـی را بـا توجـ
ن روایـی بـر تأییـد آن را هـم           دهد و قـرائ    المثلی از عرب اصیل درباره غنا ارائه می        ضرب

  . دارد عرضه می
انتهاي مقاله نیز به نقل و تحلیل کالم مرحوم فـیض در تعریـف موضـوع و حکـم غنـا                   

دو احتمـالی کـه شـیخ انـصاري         ،  نویسنده پس از نقل و تحلیل کالم فیض       . اختصاص دارد 
ـ  سـازد  درباره عبارات ایشان داده را ذکر و سپس احتمال سومی را مطـرح مـی            ه جـامع   ک

  . تمامی فقرات کالم فیض باشد
  موضوع مستنبط، ترجیع، طرب، فقه هنر، غنا :ها کلید واژه

                                                                    
1. smasd1927@gmail.com 
 مدیر گروه فقه هنر مدرسه اسالمی هنر

  2/3/93: تاریخ دریافت
 28/5/93: تاریخ پذیرش
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  مقدمه
توان به دو گونه تـصویر   البته هنر را می. گیرد در مقوله فقه هنر قرار می     ،  »غنا«بحث درباره   

  : کرد
 ) ...درخت و، انسان(مانند دیگر مفاهیم کلّى ؛ عنوان یک مفهوم کلّى مفهوم هنر به) الف

  ....شعر و، موسیقى، نقاشى، مصادیق هنر مانند پیکرتراشى) ب

هـا بـا یکـدیگر     هاى گوناگونى ابراز شده که گـاه فرسـنگ   نظریه،  در تعریف مفهوم هنر   
گونه تعریف جـامع   نیاز از تعریف دانسته و امکان ارائه هر    برخى هم هنر را بى    . فاصله دارند 

 )11ص، 1384، هنفلینگ(. اند  مخلّ به فهم درست آن دانستهبسا و مانعى را منتفى و چه

/ ولی مفهوم هنر به هر تعریفى که توضیح داده شود و یا اصـالً تعریفـی دربـاره آن الزم      
بلکـه آن   ؛  نگرد زیرا فقیه به هنر از عینک هنر نمى       ؛  در دیدگاه فقه اثرى ندارد    ،  ممکن نباشد 

رو که یک کـار هنـري    الً فقیه به پیکرتراشى از آن   مث. کند عنوان فعل مکلّف بررسی مى     را به 
جهت که فعلى  بلکه آن را از این؛ هاى تودرتوي تعریف بماند کند تا در کوچه   نگاه نمى ،  است

دهد تا روشن کند که چنین فعلـى جـایز           مورد بررسی قرار می   ،  از افعال انسان مکلّف است    
ـ       آن هنـر گوینـد فقیـه حکـم آن را     ه است یا نه؟ به عبارت دیگر هر فعلی را که در عرف ب

  . سازد مشخص می
 بـدون   - یعنى مـصادیق هنـر       -شود که گونه دوم تصویر هنر        از مطالب فوق معلوم می    

مفهوم هنـر  . تردید در مباحث فقهی داخل است و در این مقاله نیز از آن سخن خواهد رفت         
، ض پـذیرش تعریـف  بودن تعریـف و یـا بـر فـر     در صورت روشن، عنوان فعل مکلّف  نیز به 

بازنمـایى  ، هنـر «گویـد   مثالً بنا بر قبول تعریفی که مى      . تواند در مباحث فقه داخل گردد      مى
هنر در  . دهد عنوان فعلى از افعال مکلّف مورد بررسی قرار می         بازنمایى را به  ،  »طبیعت است 
 و بسا در جـایى کـه معرفـت و خداشناسـى     در زمره مباحات خواهد بود و چه  ،  این دیدگاه 

البتـه همـین بازنمـایى اگـر در قالـب           . از مستحبات باشد  ،  گرایش به خیر را افزایش بدهد     
  . شود موضوع بحث حرمت یا کراهت واقع می، موسیقى و یا پیکرتراشى باشد
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چندان در فقه هنر مطرح نیست و عمـده       ،  معلوم گردید که مفهوم هنر    ،  از مطالب یادشده  
به یکی از همین مـصادیق  ، ما در این مقاله . دهد کیل می مباحث فقه هنر را مصادیق هنر تش       

  . خواهیم پرداخت

 چگونگى حضور هنر در فقه

خالى است و فقها میـدانى بـراى هنـر در    ، شاید تصور برخى این باشد که جاى هنر در فقه        
 . اند فقه باز نکرده

وارد ،  صـورت کوتـاه و سربـسته       فقهاء عظام گرچـه بـه     ؛  این تصور یقیناً نادرست است    
 . اند هاى خوبى هم برداشته اند و گام فقه هنر شده مباحث

البته باید اعتراف کرد که فقه هنر به گستردگی برخی از موضوعات دیگر ماننـد نمـاز و       
گرچـه میـان موضـوعات از نظـر     . مورد بحث قرار نگرفتـه اسـت   ،  زکات و حج و تجارت    

گـسترش بیـشترى از بحـث فقهـی را      ،تفاوت است و برخى مانند نماز و حج ،  اقتضاى طبع 
ولی هنر در خور اقتضاى طبع خودش نیز مـورد بحـث و بررسـی قـرار نگرفتـه               ،  طلبند مى

نُه جلـد   ،  و مباحث صالت  ) 1-6ج  (شش جلد   ،  جواهر الکالم مثالً بحث طهارت در     . است
بـه  ، سازى که بحث پیکرتراشى و مجسمه     در حالی . را به خود اختصاص داده است     ) 15-7(

و یا بحـث غنـا در هفـت         ) 41-44صص،  22ج،  1385،  نجفی(. رسد هار صفحه هم نمى   چ
 ) 44-51صص، همان(. پذیرد صفحه پایان مى

از مکاسب را به بحث بیـع و  ) 3-6(که مرحوم شیخ انصارى چهار مجلّد      مثال دیگر این  
ران تر از دیگـ    که مشروح   با این  -که در بحث تصویرگرى      در حالی ،  خیارات اختصاص داده  

، 1ج،  ق1430،  انـصاري (.اسـت  بـرده  پایـان  بـه  صفحه چهارده در را مطلب –سخن گفته   
حدود ،  تر از برخى فقهاي دیگر بحث کرده        غنا که باز مشروح     و در بحث  ) 183-197صص

  )285-313 و 127-128صص ، همان(.صفحه از مکاسب را بدان اختصاص داده است یس
برخـى بـه یـک    ؛ اند یکسان عمل نکرده، اظ کمى لح شود فقها در بحث هنر به      یادآور مى 
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مانند شـیخ مفیـد در بحـث مجـسمه و      . اند سطر و یا کمتر و بلکه به یک جمله بسنده کرده          
، و ماننـد او ) 583ص، ق1410، مفید(کفایت کرده ، »حرام است «ي هپیکرتراشى که به جمل 

ــق اول ) 236ص، 1ج، ق1378 /362ص، ق1421(شــیخ طوســى  ، 2ج، ق1408(و محقّ
در . انـد  مـشی کـرده  ) 440 ص،  1ج،  ق1408(و فاضل آبـى     ) 116ص،  ق1410 /264 ص

ماننـد  ،  اند طور گسترده پرداخته   به،  برخى نسبت به بعضى از فروعات و مصادیق هنر        ،  مقابل
 را به بحث غنـا  المکاسب المحرمۀعلیه که حدود پنجاه صفحه از کتاب  اهللا امام خمینى رحمۀ 

 )300-353صص، 1ج، 1381، خمینی امام(. اختصاص داده است

هاى مستقل زیـادى در خـصوص غنـا          رساله،   یازدهم به این سو    ي  هفقیهان شیعه از سد   
مختاري و (.  مستقلّى در باب غنا نداریم     ي  هرسال،   چهارم تا یازدهم   ي  هسد ولى از ،  اند نوشته

حدود سى ، هاى غنا الزم به ذکر است که رساله. )1961-1962صص، 3ج، 1387،  صادقی
،  در چهار مجلّـد قطـور  غنا و موسیقىدهند و در کتاب بسیار ارزشمند      رساله را تشکیل می   

  . اند گردآورى شده
 غنا خواهیم ي هاي کوتاه به پیشین ابتدا اشاره؛ شویم اینک به موضوع اصلی مقاله وارد می 

 : داشت وسپس درباره چند مطلب سخن خواهیم گفت

  . بودن تحریم غنا  مسلّماي به اشاره: مطلب اول
  . )به ویژه تعریف نراقی(آن غیر تعاریف غنا درلغت و: مطلب دوم

  .وتعریف هریک، وشرعی موضوع عرفی موضوعات احکام به بندي بیان تقسیم: سوم مطلب
غنـا حقیقـت   ، قسم فوق است؟ به عبارت دیگر یک از دو آیا غنا در کدام : مطلب چهارم 

  یه؟شرعیه است یا حقیقت عرف
  . کاوش در تعریف مشهور کند و: مطلب پنجم
  . ها و استناد به ادلّه با بیان ویژگی؛ دهد تعریفی که صاحب مقاله ارائه می: مطلب ششم
  . بحثی در اخذ به قدر متیقّن: مطلب هفتم

  . بحثی در کالم مرحوم فیض: مطلب هشتم
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  پیشینۀ بحث غنا
هـاى مـستقل زیـادى در خـصوص غنـا            الهرسـ ،  سـو   یازدهم به این   ي  فقیهان شیعه از سده   

رساله مستقلّى در بـاب  ،  اخیرهبرخالف چند سد  ،   چهارم تا یازدهم   ي  هسد ولى از ؛  اند نوشته
  ) 1961-1962صص، 3ج، 1387، مختاري و صادقی(. غنا نداریم

  اي کوتاه به حرام بودن غنا اشاره
بلکه حرمـت غنـا   . م منقوله هم اجماع محصل و؛ بودن غنا اقامه شده است   بر حرام اجماع  

اك والغنـاء   «: گویـد  شیخ صدوق مـی   : از ضروریات مذهب است    فـإنّ اهللا توعـد علیـه    ،  ایـ
 هیعنی از غنا دوري کن زیرا که بر آن وعد         ) 58ص،  4ج،  1366 /455ص،  ق1415(»النّار

. دانـد   حرام مـی   - حتّی در عروسی     -غنا را مطلقاً  ،  ابوالصالح حلبی . عذاب داده شده است   
آن را بـه اجمـاع    نیز بر حرمت غنا معتقـد اسـت و      ) 460(شیخ طوسی م  )282ص،  1387(

غناخوان را   در ادامه غنا را حرام و      او )307ص،  6ج،  ق1407(. دهد می فقهاي شیعه نسبت  
حرمت غنـا را  ، وي در مبسوط هم. )همان(شهادت او را مردود شمرده است    فاسق دانسته و  

. را سـاقط شـمرده اسـت    شـهادت او  ده غنا را فاسـق و خوانن به مذهب شیعه نسبت داده و    
یـادگیري غنـا نیـز       زنان غناخوان و   درآمد،  از نظر شیخ طوسی   . )224ص،  8ج،  ق1378(

  )366ص، ق1412(. حرام است
و طبرسی نیـز  ) 344ص، 1ج، ق1406(ابن برّاج هم غنا را در گروه محرّمات برشمرده  

  )552ص، 2ج، ق1410(. توي داده استرد شهادت او ف فسق مغنّی و بر حرمت غنا و
، 2ج، ق1410(ادریس نیـز بـا شـیخ طوسـی در مطالـب یادشـده هماهنـگ اسـت                  ابن

شهادت وي مـردود     فاسق و ،  خواننده آن  به نظر محقّق اول نیز غنا حرام است و        . )223ص
الـصوت المـشتمل علـی التّرجیـع     «: گونـه تعریـف کـرده      هم ایـن   را غنا،  البته ایشان . است
 )117ص، 2ج، ق1408(. سابق بر او کسی را نیافتیم که غنا را تعریف کرده باشد. »ربالمط

  : توان در مطالب ذیل خالصه کرد را می هاي او در کتاب نظر عالمه حلّی
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خـواه   و، خواه به همراه آالت موسیقی باشد یا نباشـد   ؛  غنا در نظر امامیه حرام است     . 1
و خواه براي خود    ،  نه انجام بگیرد یا  ) به زن بیگانه  عالقه   اظهار عشق و  (تشبیب زنی    همراه

  . خواه غنا در خواندن شعر باشد یا در خواندن قرآن و، غنا بخواند یا براي دیگران
  . غنا مانع عدالت است. 2
  . آموزش غنا حرام است. 3
  . است درآمد غنا حرام. 4
ناخوانی ملحـوظ  ثمن بابت فروش کنیز غناخوان در صورتی که قیمت بدون لحاظ غ        . 5
  . حالل وگرنه حرام است، گردد
  . کردن غنا نیز همانند خواندن آن حرام است گوش. 6
 که همراه بـا اخـتالط زن و   مشروط بر این؛ حالل است، درآمد غناخوانی در عروسی . 7

، 1ج، ق1410 /25ص، ق1401: ك. ر(. که تغنّی بـه اباطیـل نـشود    دیگر این  مرد نباشد و  
، 12 و ج   37ص،   10ج،   1373 / 259ص،   2ج،   1378 / 94ص،   1377 / 357ص
 )495ص، 3و ج8ص، 2ج، ق1413 / 140ص

گرچه قرآن را بـا غنـا       ؛   آن مردود است   هشهادت غناخوان و شنوند   : گوید شهید اول می  
 )109ص، 4ج، 1373(. همانند محقّق حلّی تعریف کرده است را ایشان غنا. بخواند

اند کـه از   بیان کرده حرمت آن را، ضمن تعریف غناالزم به ذکر است فقیهان دیگري نیز        
زیرا گفتار آنان در فصل مربوط به مفهـوم   ؛  گردد ذکر اقوال آنان در این بخش خودداري می       

  . غنا خواهد آمد
بـل اإلجمـاع بقـسمیه    «: نویـسد  صاحب جواهر مـی ، بودن حرمت غنا در مورد اجماعی  

اهللا  آیـت  )44ص،  22ج،  1385،  نجفی(»هببل یمکن دعوى کونه ضروریاً فی المذ       ...،علیه
و أما العامۀ ، الخالف فی حرمۀ الغناء فی الجملۀ بین الشّیعۀ  «: گوید باره می  خوئی هم در این   

نراقـی   و در ادامه از. »و إال فهو بنفسه أمر مباح عندهم  ،  بحرمته لجهات خارجیۀ   فقد التزموا 
، خالف فی حرمۀ ما ذکرناه انه غناء قطعاً  فال«: کند چنین نقل می  ،  )340ص،  2ج (المستند در
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 ضـرورة    بـل ،  بل هو إجمـاع محقّـق قطعـاً       ،  و لعلّ عدم الخالف بل اإلجماع علیه مستفیض       
و ، کما حکاه بعض األجـالء ، بل علیه إجماع العلماء«: کند از ریاض چنین نقل می    و. »دینیۀ

 األصحاب المـشتملۀ علـى   و غیر ذلک من کلمات   «: گوید در پایان چنین می    و. »هو الحجۀ 
قیـام  : الوجـه األول  ؛  و یدلّ على حرمته وجوه    . دعوى اإلجماع و الضّرورة على حرمۀ الغناء      

  )304-305صص، 1ج، ق1417، خوئی(. »اإلجماع علیها محصالً و منقولۀً
الزم . اجماعی و بلکه ضروت مذهب است، شود که حرمت غنا   از مطالب فوق معلوم می    

در تصور برخی چنین است کـه فـیض      . خالفی در حرمت غنا وجود ندارد     به ذکر است که م    
ولی این تصور ناصحیح    ؛  مخالف حرمت هستند  ،  به پیروي از او مرحوم سبزواري      کاشانی و 

  . طلبد الوجوه است که خود نوشتار دیگري می محتمل، کالم فیض است و

  تعاریف غنا در لغت وفقه و غیره
  : گونه ردیف کرده است تعاریف را این، یعهمستند الشّ مرحوم نراقی در

  . آور صداي طرب؛ الصوت المطرِب. 1
رفت و   و یا تکرار ،  چرخانده شود  صدایی که در گلو   ؛  الصوت المشتمل علی التّرجیع   . 2

  . برگشت کند
  . آور نیز باشد صداي داراي ترجیع که طرب؛ الصوت المشتمل علی التّرجیع المطرِب. 3
  . چرخاندن صدا؛ التّرجیع. 4
  . آور بودن طرب؛ التّطریب. 5
  . آور بودن  طربهصدا به عالو چرخاندن؛ التّرجیع المطرِب. 6
  . همراه چرخاندن آن بردن صدا به باال؛ رفع الصوت مع التّرجیع. 7
  . کشیدن صدا؛ مد الصوت. 8
یـا همـراه    وهمراه چرخانـدن   کشیدن صدا به؛ مد الصوت مع أحد الوصفین أو کلیهما      . 9
  . دو همراه هر یا به و آور بودن طرب
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  . کردن صدا زیبا؛ تحسین الصوت. 10
  . درپی صورت پی کشیدن صدا به؛ مد الصوت ومواالته. 11
ریتم خاص که حاوي     صداي داراي وزن و   ؛  الصوت الموزون المفهم المحرّك للقلب    . 12

  )ریف مربوط به غزالی استاین تع(. کند مفادي است که قلب شنونده را از جا می
 این دوازده   هتعریفی که مورد قبول هم    «: گوید نراقی می ،   فوق هگان هتعاریف دوازد  بعد از 

الـصوت المـشتمل علـی التّرجیـع المطـرِب االعـم عـن        ": عبـارت اسـت از  ، گـروه اسـت  
ـ      (؛  »"الساروالمحزن المفهم لمعنی   و  وغنا عبارت است از صدایی که همراه با گرداندن در گل

البته این تعریف قدر    . )آفرین خواه غمناك یا شادي   ؛   مفادي باشد  هآور است که رسانند    طرب
ولی برخی از اهل . تعاریف یادشده نباشد مبنی بر این است که تعریف دیگري غیر از،  متیقّن
روشن ،  دوبیتی ولی مراد از سرود و    . اند غنا را به سرود و بعضی به دو بیت معنی کرده          ،  لغت
البته بعضی از فقیهان نیز     .  فوق باشد  هگان هت و شاید قابل ارجاع به یکی از موارد دوازد         نیس

  . اند معناي غنا را به عرف ارجاع داده
 ابهام در مفهوم غناست و   نشانی عمیق از  ،  گوید این تعاریف گوناگون    پایان نراقی می   در

  )124ص، 14ج، ق1429(. همان است که بیان شد، متیقّن قدر

  بندي موضوعات احکام به موضوع عرفی و شرعی  متقسی
هـا موضـوعاتی هـستند کـه بـراي         قـسمی از آن   : انـد  بر دوگونه ،  موضوعات احکام شرعی  

مثالً شارع فرمـوده    . ربطی به شارع ندارد    شود و  به عرف و مردم مراجعه می     ،  شان شناسایی
ـ   ،  جا براي شناخت سگ    در این . سگ نجس است  ؛  »الکلب نجس «: است رع رجـوع   بـه ش
هـیچ  ، »نجـس اسـت  ، خون«در مثال   یا. دانند معناي سگ را می   ،  زیرا خود مردم  ؛  شود نمی

از ایـن قبیـل   ،  غالب موضوعات در فقـه    . کند فردي براي شناختن خون به فقیه مراجعه نمی       
  . شأن فقیه نیست، تعیین موضوع: گویند لذا مشهور است که می. هستند

 صـاحب  هبه گفت. فقیه است شارع و، جع شناخت آنموضوعاتی هستند که مر، قسم دوم 
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والصوم ونحوهما فیجري التّقلیـد      أما الموضوعات المستنبطۀ الشّرعیۀ کالصالة    «،  عروةالوثقی
ماننـد   روزه و نماز و مانند، آیند دست می موضوعاتی شرعی که از طریق استنباط به      (؛  »فیها
کمتر ، البته این موارد نسبت به اولی    ) 26ص ،1ج،  ق1415(. )ها راه دارد   آن تقلید در ،  دو آن

  . است

  گیرد؟ ک از دو موضوع فوق قرار میی غنا در کدام
مرجـع شـناخت     اول است وهنظر اکثر و بلکه تمام فقیهان بر آن است که غنا داخل در دست  

بـراي مقلّـدآن   ، دهـد  در نتیجه تعریفی که فقیه در غنا ارائـه مـی     . عرف است و نه شرع    ،  آن
خاطر  تنها یک نظر همانند صدها نظر دیگر است و چه بسا نظر دیگران به            آور نیست و   امالز

داراي ، غنا برخالف نماز، به عبارت دیگر. تخصص بیشتر از ارزش باالتري برخوردار باشد   
، در فهم نمـاز چـون موضـوعی اسـت کـه شـارع       . حقیقت عرفیه است و نه حقیقت شرعیه      

ولی در غنا چنـین  . مراجعه کرد،  به فقیه که سخنگوي شرع استباید، ابتکار کرده اختراع و 
  . نیست

آن باشـد کـه صـداي        اگر مقلّد نظـرش بـر     : گوید می محقّق اصفهانی معروف به کمپانی    
مقلّد باید از چنین ، ولی نظر مرجع تقلیدش در تعریف با او موافق نباشد         ،  غناست،  آور طرب

گیرد و حکـم حرمـت غنـا روشـن           ع خود می  چون او حکم را از مرج     ؛  صوتی اجتناب کند  
  )168ص، 3ج، ق1409(. کند در شناخت موضوع نیز به نظرخویش عمل می است و

اي از فقهـاي بـزرگ از تعریـف غنـا            انگیزه بوده کـه عـده     ،   یادشده هبه گمان قوي نکت   
شهید  فاضل مقداد و مانند صاحب جواهر و ؛  پوشی کنند وآن را واگذار به عرف نمایند        چشم

  :عاملی محقّق اردبیلی و وحید بهبهانی و انی وث
صـداي  ، مـراد از غنـا   : گویـد  صاحب جواهر بعد از نقل چنـد تعریـف از دیگـران مـی             

کـه در مـوارد ماننـد آن         همچنـان ؛  شود شناخت آن به عرف واگذار می      مخصوصی است که  
سـت  مراد از غنا همان ا   «: گوید فاضل مقداد می  ) 45-46صص،  22ج،  1385(. چنین است 
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 / 327ص،  1380(و شـهید ثـانی      )11ص،  2ج،  ق1404(. »که در عرف به آن غنا گوینـد       
ــی  و )180ص، 14ج، ق1425 ــق اردبیل ــی(محقّ ــا ب ــانی  )336ص، 12ج، ت ــد بهبه و وحی

  . اند نیز مالك را عرف قرار داده )27ص، ق1417(
به تعریف غنا آن گروه از فقهاء که «: الکرامۀ است کالم عاملی در مفتاح، تر از همه جالب

مد الـصوت المـشتمل    "یکی همان تعریف مشهور یعنی      ؛  اند دو تعریف ارائه داده   ،  اند پرداخته
، بلکه باید گفت مراد از تعریف مـشهور .  و دیگري واگذاري به عرف"علی التّرجیع المطرب  

، چیز جدا از هـم باشـند   زیرا اگر دو؛  چیز نیست  دو،  در حقیقت  بیان مقتضاي عرف است و    
چنین  عنی ندارد که فقیهی به خود اجازه دهد موضوع عرفی را به غیر از عرف معنی کند و      م

  )169ص، 12ج، ق1419(. »کاري از فقیهان بسیار بعید است
 سـاکت از  آید که گروهی اصالً به تعریف غنا اقدام نکـرده و    از کالم عاملی به دست می     

طبق اطّالع ما کـسی بـه       ،  مان محقّق اول  تا ز ؛   واقعیت نیزچنین است   .اند کنار آن عبور کرده   
  . او اول کسی است که تعریف مشهور را ارائه داده است تعریف غنا نپرداخته و

  کندوکاوش در تعریف مشهور 
البتـه نزدیـک بـه آن در کـالم          . بار در کالم محقّق آمده اسـت       اولین،  گذشت که این تعریف   

؛ اشاره قرار گرفتـه  یا از باب ناچاري مورد    این تعریف گو  . خورد ادریس نیز به چشم می     ابن
ناچار به قدر متیقّنی پناه برده شده است و دیگـران   ،  یعنی چون تعریف غنا به جایی نرسیده      

ولی باید اذعان کرد که ایـن تعریـف نـه    . اند از او پیروي نموده،  اند نیز که بعد از محقّق آمده     
درگیـري مفـصلی در      زیرا نـزاع و   . ه است تر هم کرد   بلکه پیچیده ،  حلّ نکرده  تنها معضل را  

  : شود ها اشاره می به آن، وجود آمده که به اختصار آن به کاررفته در هاي به تفسیر واژه
 هـو  "التّرجیـع "لعـلّ المـراد مـن     ...و لکنّ اإلشکال فی معناه   «: گوید  محقّق اردبیلی می  

 -للـنفس (منه اللّذّة و الحـظّ   الّذي یحصل   "المطرب"و من   ،  تردید الصوت فی الفم و الحلق     
فإنّـه لـیس    ،  و إن حـصل منـه البکـاء       . مثل الدف و الزّمر   ،  کما یحصل من کثیر المالهی    ) خ
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المطرب عرفاً و بالنّـسبۀ إلـى   ، و یمکن کون المراد به    . فافهم الفرق ؛  فإنّللبکاء أقسام ،  لآلخرة
لتّقدیرین ما عرفنـا تمـام هـذا      و على ا   ...فیحرم على من لم یکن مطرباً له أیضا       ،  أکثر النّاس 

  )336ص، 12 ج، ق1403(. »المعنى له فی النّوع و ال اللّغۀ
داند  را روشن نمی » ترجیع«معناي   سازد و  خدشه وارد می  ،  بودن این تعریف   وي در تمام  

نیـز مـراد از     و. کنـد  معنـی مـی   ،  برگشت صدا در حنجره    غنا را به رفت و    ،  بنا بر احتمال   و
که لـذّتی بـراي انـسان        یکی این ؛  دهد به چند وجه احتمال می     بیند و  یرا روشن نم   »طرب«

صـورت گریـه باشـد و        گرچه ممکن است بـه    . هاي نوازندگی   لذّت هحاصل شود از خانواد   
ایجـاد طـرب   ، به طوري که براي اکثر مـردم ؛ مطرب عرفی باشد  ،  آن ممکن است مقصود از   

: گویـد  شـیخ انـصاري نیـز مـی       . تمعنا چندان کامل و روشـن نیـس       ،  در هر صورت  . نماید
. آن ترجیعی نقش دارد که اقتـضاي طـرب داشـته باشـد             بلکه؛  نقش رکنی ندارد  ،  »ترجیع«
 . است» ترجیع«گر ابهام در معناي  ها نشان این) 292ص، 1ج، ق1430(

زیرا طرب  ؛  وگوي فراوان است   محل گفت ،  شود می نیز که از طرب مشتقّ     »مطرب «هواژ
، شـوق "طـرب را بـه      ،  عنوان نمونـه خلیـل     به. معناي روشنی ندارد  ،  انکالم فقیه  در لغت و  

و ) 420ص،  7ج،  ق1409(.  معنی کـرده اسـت     "شدن شادي  جایگزین شدن اندوه و   برطرف
. معنا کـرده اسـت  ، "شود عارض می یا شادي سبکی که در اثر اندوه و خفّت و"جوهري به  

: برخـی گوینـد   . "یـا انـدوه    وشادي  "طرب یعنی   : منظور گوید  ابن )171ص،  1ج،  1368(
: بعضی گوینـد  آید و وجود می خوشحالی بسیار و یا اندوه بسیار به سبکی است که از ،  طرب

  . )80ص، 9ج، ق1414(. کند شود که عقل را زائل می سبکی می طرب باعث چنان خفّت و
: گویـد  شـیخ انـصاري مـی   ؛ داراي ابهـام اسـت  ، »مطـرب «در کالم فقیهان نیـز وصـف     

 این است کـه بالفعـل و    آیا مراد -1:  مطرح است  "مطرب"ي چندي درباره واژه   ها پرسش«
یعنی شأنیت ایجاد سـبکی دارد؟ گرچـه   ؛ یا بالقوة باشد، ایجاد سبکی نماید، در حال حاضر 

 ایجـاد سـبکی در  ، اگر طرب بالفعل مراد اسـت    -2. چنین نباشد ،  خاطر وجود موانع   فعالً به 
،  افراد باشد؟ در صورت دوم   ههم یا باید در  ،  نونده کافی است  یا ش  بعضی افراد از خواننده و    
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انگیـزه شـده    ،  همین کاستی در تعریـف     و. بیرون خواهند رفت  ،  بسیاري از غناها از تعریف    
، عـرف  و هر صدایی کـه در     ": اضافه کرده ،  است که شهید ثانی در ادامه نقل تعریف مشهور        

  )293ص، 1ج، ق1430(. »"حرام است، شود غنا شمرده می
ولـی همـین مقـدار    ، طلبد فرصت دیگري می  ،  »طرب«البته بحث مشروح در مورد واژه       

  . هم معضلی را حل نکرده است که تعریف مشهور نتیجه آن. ابهام در تعریف دارد نشان از

  در تعریف غنانظر نگارنده 
 مراجعه به عـرف اسـت و  ، شناخت غنا از مطالب یادشده معلوم گردید که مبناي درست در        

دنبـال اثبـات     رو به  نگارنده نیز در تعریف پیش    . فقاهت دخالت ندارد   فقه و ،  در این جایگاه  
بسا آن قرینه روایتی باشد که البته  چه. قرائن البته با استفاده از شواهد و    . تعریف عرفی است  

  . که توضیح آن خواهد آمد، امضاي عرف بیان شده و نه از باب تعبد باب تأیید و از
یعنی ؛  »الصوت الموزون المحرّك للشّهوة الحیوانیۀ    « غنا عبارت است از   : گارندهتعریف ن 
گرچـه  ؛  باشد»  مبتذل هتران«معادل فارسی آن    ،  به گمان قوي  . برانگیز دار شهوت  صداي ریتم 

  . شاید معادل دقیق نباشد
ف تعری) انگیز صداي شهوت (»الصوت المثیر للنّکاح  «غنا را به    ،  شیخ محمدرضا اصفهانی  

عقیـده   گمان قوي آن است که او هم با ما هم          )18ص،  1ج،  1381،  خمینی امام(. کرده است 
 این مطلب را واگذار به وضوح کرده اسـت و  مطلق صدا نیست و، زیرا مراد از صوت   ؛  باشد

. مـوزون گرفتـه اسـت      دار و  را اشاره به همـان صـوت ریـتم        » الصوت«شاید الف والم در     
نیز مطلق شهوت حیوانی باشد که اعمال آن گاهی با جنس  »نکاح«بسا مراد از   همچنین چه 

 . جنس است گاهی با هم مخالف و

  : پردازیم  دلیل بر آن میهاینک به اقام، شدن تعریف پس از روشن
مؤید آن هـم روایتـی اسـت از     روشن است و واضح و ،   صداست هکه غنا از مقول    در این 

، حرّعاملی(.بدترین صداها غناست  ؛  » االصوات الغناء  شرّ«: السالم که فرمود   امام صادق علیه  
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 آورده المقنـع زیرا صدوق در کتاب  ؛  بالاشکال است ،  سند حدیث ) 309ص،  17ج،  ق1424
کـه کتـاب سـنگین نـشود تـا           خاطر ایـن   سند روایات را به   : گوید خود در آغاز کتاب می     و

این روایـات در کتـب    .حذف کردم، خواننده را زیاد خسته نکند   جابجایی آن آسان گردد و    
  )6ص، ق1415، صدوق(.نقل شده است، از مشایخ ثقات موجود است و در ما اصلی و

زیـرا شـیخ   ؛ ماننـد آن نیـست   کمتر از شـهادت نجاشـی و  ،  شهادت صدوق به وثاقت    و
محمدبن علی بن الحسین بن بابویه «: داند کارشناس در رجال می صدوق را خبره و ،  طوسی

  )439ص، 1373، طوسی(.»بصیر بالفقه واالخبار والرّجال، حفظۀ، القدر جلیل؛ یکنّی اباجعفر
دیگـري  .  صداسـت هکه غنا از خـانواد  یکی این؛ شود نکته استفاده می   دو،  از این روایت  

، صـورت  زیـرا در ایـن  . دخالتی ندارد، مدلول محتوا و که در غنا تنها صدا دخیل است و    این
صوت ،  که روایت  این از. دیگري الزم بود   بلکه تعبیر  ؛ناصحیح بود  »شرّ االصوات «تعبیر به   

که در شرّ   آید دست می  به،   چیز دیگري را   هعالو داده و نه صوت به     را مالك شرّ قرار    صدا و
  . صدا دخالت دارد تنها، بودن

محمدبن یعقـوب  «: صداست  صوت وهحدیث دیگري نیز مؤید این است که غنا از مقول        
منْ نَزَّه نَفْسه عنِ الْغِنَاءِ فَإِنَّ :  سهلٍ عنْ یاسِرٍ عنْ أَبِی الْحسنِ ع قَالَ     عنْ عن عدة من اصحابنا   

 - فَیسمع مِنْها صوتاً لَم یسمع مِثْلَـه - یأْمرُ اللَّه عزَّ و جلَّ الرِّیاح أَنْ تُحرِّکَها    -فِی الْجنَّۀِ شَجرَةً  
، هرکس که از غنـا دوري کنـد  : السالم فرمود کاظم علیه امام( ».ه عنْه لَم یسمعهو منْ لَم یتَنَزَّ 

 تـا آن درخـت را   دهـد  عوض آن درختی در بهشت است که خداوند به بادها دستور می      در
کس که از  هر آن شنود که مانند آن را هرگز نشنیده است و       صدایی می ،  در اثر آن   بجنبانند و 

  )317ص، 17ج، ق1424، عاملی حرّ) (را نخواهد شنید آن صدا، دغنا دوري نکن
، روایات کافی به خاطر شـهادت کلینـی در مقدمـه آن    زیرا؛ سند حدیث بالاشکال است  

بزرگـان   بـا .  نظر نگارنده روایات موجود در کتب اربعـه چنـین اسـت            هبلکه ب . معتبر است 
ـ ؛ نظر هـستیم  هم، زیادي در این مبنا    و )60ص، 9ج، 1376(یـه همـدانی   هـا فق   آنهاز جمل
: مرحــوم نـائینی نقــل شــده اســت  از و) 239-241صــص، 1ج، 1375(مالاحمـد نراقــی  
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  )87ص، 1ج، 1372، خوئی(. »حرفۀ العاجز، المناقشۀ فی سند الکافی«
 ه که از خـانواد -چنین است که سنخیت پاداش بهشتی  این، اما داللت حدیث بر مطلوب   

  . که غنا از همان خانواده است  داللت دارد بر این-صداست 
، پراکنده زیرا کلمات نثر و؛ نیز عرفاً روشن است »دار بودن ریتم«یا همان  » موزون«قید  

مثـل  . رسـد  نظـر مـی    واضح بـه  ،  »انگیز بودن  شهوت«همچنین قید   . خارج از مفهوم غناست   
/ نردبـان زنـا   / افـسون زنـا   ، غنـا (؛ »الغناء رقیۀ الزّنا«: ها هست که معروفی در میان عرب   

  : توضیح بیشتر در حکایت ذیل آمده است. بسترساز غنا است
در ،  در لشگرگاه  شبی او ،  عبدالملک بن زمخشري نقل کرده که در زمان حکومت سلیمان       

 غناخوان را پیـدا کـرد و   پیگیر شد و. گوشش رسید صداي غنائی به  .  خود آرمیده بود   هخیم
سلیمان بـه افـراد پیرامـون       . وان غنا را دوباره خواند    آن ج . از او خواست غنا را تکرار کند      

به خدا سوگند غناي ایـن      ؛  »جرجرة الفحل فی الشّول    واهللا لکنّها «: و گفت  خود خطاب کرد  
، نزدیکی نري است که در هنگام رهاشدن در میان شتران ماده براي     گویا صداي شتر  ،  جوان

دل ، شنیدن این غنا مگر اینکه با، ستکنم هیچ زنی نی   گمان می  و. چرخاند اش می  در حنجره 
غناخوان را خصی کردند     گاه دستور داد جوان    آن. سپارد به نزدیکی تن می    دهد و  از کف می  

  .)81ص ،3ج ،ق1417 ،زمخشري(؟»رقیۀ الزنا أما علمت أنّ الغناء«: خطاب به او گفت و
مثـل  ،  »ا رقیۀ الزنـا   الغن«که عبارت    اول این ؛  آید دست می  نکاتی چند از حکایت فوق به     

رو سـلیمان در سـرزنش       این از. اند همگان با آن آشنا بوده     ها بوده و   میان عرب  معروفی در 
، کـه ویژگـی غنـا    ؟ دوم ایـن  »...اي که  مگر نشنیده «کند که    یبه آن استناد م   ،  جوان غناخوان 

 هکننـد  آماده و زنا ساز غنا بستر، به عبارت دیگر  . تحریک جنسی است   برانگیختن شهوت و  
، آن کند و  روشن می  را نیز » رقیه «هکه واژ  سوم این . یابی است  بستري و کام   شنونده براي هم  

داللت ،  »جرجرة« هکه واژ  چهارم این . زنا  تنگاتنگ میان غنا و    هرابط عبارت است از وجود   
گلو براي نزدیکی وجود دارد و نـه چرخانـدن صـدا در     چرخاندن صدا در ،  دارد که در غنا   

مطلـق تـردد   ،  ترجیـع در تعریـف غنـا       هکند که واژ   این داستان کمک می   . طور مطلق  بهگلو  
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پس هرکس کـه    . بستري و زناست   بلکه تردد ناشی از اعالن آمادگی براي هم       ؛  صوت نباشد 
  . کند انگیز را شرط باید ترجیع شهوت، داند ترجیع را در تعریف غنا دخیل می

  . قید است، انگیز بودن در غنا که شهوتشود  مجموع حکایت فوق استفاده می از
کند کـه حطیئـه بـر        منظور نقل می   ابن. وجود دارد  حکایت دیگري شبیه به حکایت قبل     

، گفت آیـا جوانـان    . مشغول خواندن غنا هستند   ،  قومی از عرب وارد شد و شنید که جوانان        
ان بن عبدالملک را که     گاه داستان سلیم   ؟ آن »الغناءرقیۀ الزّنا «که   در صورتی ،  خوانند غنا می 
دهـد کـه     این حکایت نیز نشان مـی      )88ص،  5ج،  ق1414(. براي آنان بازگو کرد   ،  گذشت

شناسـاي   قـانون واژه . المثل همگانی در میان عرب اصیل بوده اسـت      ضرب،  عبارت یادشده 
را روشـن   هـاي اصـیل   المثـل  اهمیت مراجعه به ضـرب    ،  نخورده دست رجوع به عرب قح و    

رانی اسـت و     شهوت آمیخته با ابتذال و   ،  آید که میدان غنا    برمی،  چه گفته شد   از آن . سازد می
  .  مبتذل استهاین همان تران، به گمان قوي

مناسـب اسـت   ، انگیز بودن نقش آن در توضیح شهوت المثل و  شدن ضرب  بعد از روشدن  
لرّقی جمع  ا«: گوید مرحوم مجلسی در بحار االنوار می     : گیري شود   رقیۀ در لغت نیز پی     هواژ

معنـاي آن عبـارت    رقیۀ است و، مفرد رقی ؛  »الّتی یرقی بها صاحب اآلفۀ    ؛  رقیۀ وهی العوذة  
، 63ج، بحـاراالنوار (. گیـرد  دعاي خاصی که براي شفاي بیمار انجـام مـی        تعویذ و  است از 

 عالج خـود ، گونه که بیمار همان، به این بیان؛ این معنا نیز مؤید مطلب فوق است     . )401ص
در جـستجوي مطلـوب     ،  غنـا  با ابزار  طالب زنا نیز  ،  کند تعویذ جستجو می   ا ابزار دعا و   را ب 

  . خویش است
، 433ص(. االخبـار نیـز آمـده اسـت        در حدیثی از کتاب جامع    » الزّنا رقیۀ الزنا   «هجمل

بلکـه  ؛ استناد به آن نیست، ولی هدف،  محل گفتگوستاالخبار جامعگرچه اعتبار   ) 1312ح
مثل معروفی در عرب بوده و تکلّم امام نیز    ،   مد نظر ماست که عبارت یادشده      بیان این نکته  

از باب تمثّل به مثال در عرف عرب بوده و نه بیان یـک              ،  )در صورت درستی حدیث   (بدان  
  . قید تعبدي



 شماره دوم/ فصلنامه الهیات هنر 

 

 

128 

دار کـه محـرّك      ریـتم  صـداي مـوزون و    : نگارنده چنین شد    تعریف غنا در نزد    هخالص
  . جنسی باشد

  متیقّنبحثی در قدر 
یک تعریف که قدر متـیقّن اسـت را         ،  بندي نرسیدیم  برخی گویند اگر در تعریف غنا به جمع       

نیـز از   » مد الصوت المشتمل علی التّرجیع المطـرب      «رسد تعریف    به نظر می   کنیم و  اخذ می 
عـرف اسـت و نـه       ،  که روشن شد مرجع شناخت مفهوم غنا       اما پس از آن   . همین باب است  

،  شد که هر مکلّفی باید خودش موضوع را تـشخیص دهـد و نظـر فقیـه          نیز روشن  و،  شرع
نقـشی  ، شود که در اخذ به قدر متیقّن نیـز فقیـه و فقاهـت       نتیجه این می  ،  نقشی در آن ندارد   

داراي چهـار  ، چه بسا قـدر متـیقّن در نظـر فقیـه      . بلکه مربوط به خود مکلّف است     ؛  ندارند
. یـا بیـشتر از آن باشـد      آن و  هـاي کمتـر از     گـی ولی در نظر مقلّد داراي ویژ     ،  ویژگی است 

، »ترجیـع «، »مـد «، »صـوت «: چهار قید اخذ شـده اسـت  ، که در تعریف مشهور    توضیح آن 
ممکن است قیود دیگري را     ،  عنوان غنا  دانستن صدایی به   ولی نظر مقلّد در متیقّن    . »اطراب«

  : که مانند این؛ هم شامل باشد
هـایی در    چنانچه برخی از کسانی که رسـاله      . غمناكآور باشد و نه      صدایی شادي ) الف

  )1387، مختاري و صادقی(. اند سو رفته به این، اند غنا نوشته
  . خوانندگی همراه با نوازندگی باشد) ب
  . توأم با تحریک جنسی باشد) ج
   . ...)د

  بحثی در کالم فیض کاشانی
البته به مرحـوم  . الف استمخ، با فتواي مشهور در حکم غنا، معروف است که فیض کاشانی   

خـصوص کـالم    بـه  –دو  کـالم ایـن  . اندیشد دهند که همانند فیض می   سبزواري نیزنسبت می  
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مخالفـت بـا او     ها در موافقـت و     رساله  محل گفتگوي بسیار میان فقها قرارگرفته و       -فیض  
هاي فراوانی را باعث گردیده و حتّی برخـی    چالش،  عبارت مرحوم فیض  . نوشته شده است  

  . اند ا عبارات تندي با او برخورد کردهب
در ) علیـه  اللّـه  رحمـۀ ( معروف فیض کاشانى یهنظر«: در کتاب غنا و موسیقی آمده است   

مفاتیح و مقـدمات تفـسیر صـافى    ، المحجۀ البیضاء، هاى وافى  که آن را در کتاب-باب غنا   
اى مستقل  و نیز در رسالهاالحکام   محقّق سبزوارى در کتاب کفایهه و نیز نظری -آورده است   

ها و   بازتاب– که تا آن زمان در شیعه سابقه نداشته   -مبنى بر استحباب غنا در قرائت قرآن        
 این دو بزرگوار    ههاى غنا در رد نظری      هاى بسیارى در پى داشته و بسیارى از رساله         واکنش

ـ ،  صـاحب معـالم  ههاى شـیخ علـى عـاملى نـواد     مانند رساله ؛  اند نوشته شده  ا اسـماعیل  ملّ
اش بـر    در حاشـیه 1به طورى که وحید بهبهـانى     . و شیخ حرّ عاملى   ،  میرلوحى،  خواجوئى

  : مسالک األفهام فرموده است
و سمعت أنّ الفضالء کتبوا رسائل کثیرة أزید ، و صاحب الکفایۀ استثنى الغناء فی القرآن  "

اآلقا حسین الخوانـساري  من عشرین رسالۀ رداً علیه کلّهم تالمذة وحید عصره و فریددهره            
  )45ص، 1ج، 1387، مختاري و صادقی(. »"کلّهم کانوا من أوحدي الزّمان، اهللا رحمه

و «: متن کالم او ذکر گـردد ، کند که قبل از هر چیز بررسی عالمانه کالم فیض اقتضاء می    
ألجر و اختصاص حرمۀ الغناء و ما یتعلّق به من ا، الّذي یظهر من مجموع األخبار الواردة فیه      

التّعلیم و االستماع و البیع و الشّراء کلّها بما کان علـى النّحـو المعهـود المتعـارف فـی زمـن          
العباس من دخول الرّجال علیهن و تکلمهن باألباطیل و لعـبهنّ بـالمالهی مـن       أمیۀ و بنی   بنی

 علیها کما یشعر به قوله ع لیست بالّتی یدخل.  العیدان و القضیب و غیرها دون ما سوى ذلک       
  . الرجال

الوجه فی هـذه األخبـار الرّخـصۀ        ،  قال فی االستبصار بعد نقل ما أوردناه فی أول الباب         
بـل  ؛ وأشباهها و ال بالقضیب و غیـره        فیمن ال یتکلّم باألباطیل و ال یلعب بالمالهی و العیدان         

. ش و األباطیلیکون ممن یزف العروس و یتکلّم عندها بإنشاد الشّعر و القول البعید عن الفح      
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سـواء کـان فـی    ؛ و أما ما عدا هؤالء ممن یتغنّین بسائر أنواع المالهی فال یجوز على حـال              
؛ و یستفاد من کالمه أنّ تحریم الغناء إنّما هو الشتماله على أفعال محرّمۀ            . العرائس أو غیرها  

عـرائس و ال  و حینئذٍ فال وجه لتخصیص الجواز بـزف ال     . جاز،  فإن لم یتضمن شیئاً من ذلک     
إال أن یقال إنّ بعض األفعال ال یلیق بذوي المـروات و      . سیما و قد ورد الرّخصۀ به فی غیره       
إذا "جعفـر   و قـول أبـی   "من أصغى إلى ناطق فقد عبده    "إن کان مباحاً فالمیزان فیه حدیث       

  . "فأین یکون الغناء، میز اللّه بین الحق و الباطل
و التّـشویق إلـى    نّی باألشعار المتضمنۀ ذکر الجنّۀ و النّـار  و على هذا فال بأس بسماع التّغ      

دار القرار و وصف نعم اللّه الملک الجبار و ذکر العبادات و التّرغیب فی الخیرات و الزّهد فی        
 و ذلـک ألن  "فذکرتک الجنّـۀ "الفانیات و نحو ذلک کما أشیر إلیه فی حدیث الفقیه بقوله ع   

م ثُـم تَلِـینُ جلُـودهم و         هذه کلّها ذکر اللّه تعالى و      هـبنَ رخْشَوالَّذِینَ ی لُودج ربما تَقْشَعِرُّ مِنْه 
  . قُلُوبهم إِلى ذِکْرِ اللّهِ

تمییز حقّ الغناء من باطلـه  ، ال یخفى على ذوي الحجى بعد سماع هذه األخبار          و بالجملۀ 
، 17ج، ق1406، فـیض ( . یـل الباطـل  و أنّ أکثر ما یتغنّى به المتصوفۀ فـی محـافلهم مـن قب    

  )220-222صص
  : بدین شرح است، کالم مرحوم فیض در چند بند

خـواه   خواه مربـوط بـه حرمـت غنـا و    ،  غنا وارد شدهه منظور از روایاتی که دربار   -1
یـا روایـات مربـوط بـه      دادن به غنا و یا آموزش غنا و گوش مربوط به اجرت غناخوانی و 

عباس رواج داشـته     امیه و بنی   ن غناخوانی است که در زمان بنی      آ،  فروش غناخوان  خرید و 
  . است
) الـف : هاي ذیـل بـوده اسـت    داراي ویژگی، عباسیان  مجالس غناي زمان امویان و     -2

سخنان باطـل  ،  غناخوانان) ب. اند حضور داشته ،  خواندند مردان در مجالسی که زنان غنا می      
موسیقی مانند عود  انواع آالت لهو و، مراه با خوانندگی  ه) ج. اند رانده آلود به زبان می    گناه و
  . شده است نی نیز براي نوازندگی استفاده می و
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شامل بر این ، بودن آن وارد شده   مجاز  روایتی که در باب استثناء غنا در عروسی و         -3
  . به امور یادشده اشاره دارد که تلویحاً؛ »لیست بالّتی یدخل علیها الرّجال«فقره است که 

چنـین  ، ذیل روایاتی که در مورد جواز غنا در عروسی وارد شده       ،  در کتاب استبصار  -4
نیز از نوازندگی با هر  سخنان باطل نگوید و   ،  جواز در موردي است که غناخوان     «: گوید می

دور از   به خواندن شعر به    مانند آن دوري نماید و     نی و  ابزاري از ابزار موسیقی مانند عود و      
تفاوتی میـان   جایز نیست و، ولی اگر غنا همراه با نوازندگی باشد. بسنده کندباطل  فحش و 

  . غیرعروسی نیست عروسی و
بودن غنا بـه خـاطر کارهـاي         آید که حرام    از سخن یادشده در استبصار چنین برمی       -5

. حرام نیست، نظر از جوانبش وگرنه غنا با صرف؛ گیرد حرامی است که در کنار آن انجام می    
  جـایز اسـت و     -غیـر آن      عروسـی و   -جـا    توان نتیجه گرفت خود غنـا در همـه         پس می 

  . وجهی ندارد، اختصاص جواز به عروسی
دور از  بـه ، بعضی از افعال گرچه مباح باشند، حال  البته نباید فراموش کرد که در هر   -6

  .شأن جوانمردان است
کس کـه بـه سـخن        ره )الف:  مالك سنجش در غنا را باید این دو حدیث قرار داد           -7

باطـل را از   حـق و ، هنگامی که خداونـد ) ب. را بندگی کرده است    او،  اي گوش کند   گوینده
 . بود  غنا در دسته باطلهجایگا، همدیگر جدا کرد

 یاد هها دربرگیرند  از مطالب گذشته به دست آمد که غناخوانی با اشعاري که مفاد آن-8
یـا بـه    و، دوري از آن است ایجاد تنفّر و  جهنّم و یا یادآوري  و،  ایجاد شوق به آن    بهشت و 
، رغبتی به دنیا باشد بی تشویق به کارهاي خیر و  ها و  عبادت هاي خداوند و    نعمت هیادآورند

 . بالمانع است

  عنْ شِرَاءِ جارِیۀٍ لَها صوت فَقَالَ ما علَیک لَوِ -و سأَلَ رجلٌ علِی بنَ الْحسینِ ع      «حدیث  
امـام  . پرسید صدا مردي از امام چهارم درباره خریدن کنیز خوش       ( »اشْتَرَیتَها فَذَکَّرَتْک الْجنَّۀَ  

) را به یـاد بهـشت بینـدازد    تواند با صداي خویش تو زیرا می؛ در جواب فرمود مانعی ندارد 
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  . کند نیز نتیجه فوق را تأیید می
که روایات غنـا در مقـام جداسـازي    که بر صاحبان خرد پوشیده نیست       خالصه این  -9

  . غناي حق از غناي باطل هستند
 غنـاي  هاز دسـت ، خواننـد  بسیاري از غناهایی که صوفیان در مجالس خویش مـی          -10

  . باطل است
  : توان از این کالم داشت دوگونه برداشت می: گوید شیخ انصاري درباره کالم فیض می

در تعریـف معنـاي غنـا    ، ختالف او با دیگران ا داند و  حرام می  غنا را ،  که فیض  این) یک
 اند و  وآن را حرام دانسته بدین صورت که برخی غنا را به هر صداي زیبا تعریف کرده. است

هـدف  . انـد  برخی این را نپذیرفته و نوعی از صدا که لهوي باشد را معنی غنا عنـوان کـرده                 
زیـرا  ؛  زیبایی غنا نیـست صداي خواهد بگوید هر صوت و رد تعریف اول است و می  ،  فیض

. طور مطلـق حـرام نیـست    در نتیجه صداي زیبا به . تواند یادآور بهشت باشد    صداي زیبا می  
پس فیض در حکم حرمت با دیگران اختالف ندارد و غنا به معنـاي صـداي لهـوي را هـم            

  . همین برداشت است، بهتر آن است که بگوییم منظور فیض. داند حرام می
بعضی . داند بلکه مقارنات و امور جنبی غنا را حرام می؛ داند  حرام نمی  فیض غنا را  ) دوم

بـر ایـن    ،  »لیست بالّتی یدخل علیـه الرّجـال      «از فرازهاي کالم او مانند استشهاد به روایت         
  )299-314صص، 1ج، ق1430، انصاري: ك. ر(. برداشت داللت دارد

کالم فـیض واضـح   ، اند گفتهبعض دیگر از بزرگان  گونه که مرحوم شیخ انصاري و     همان
دانـد و   آید که مقارنات را حرام می برمی، هفتم کالم او که قبالً ذکر شد      از بند سوم تا   . نیست

باطـل   قسم حـق و  که غنا بر دو بند هشتم تا دهم کالم او داللت دارد بر این        . نه خود غنا را   
مـورد   بی، باطل قسیم به حق وت، طور مطلق جایز بداند زیرا اگر او غنا را به  ؛  گردد تقسیم می 

  . خواهد بود
شـاید حلّـال    ام و احتمال سومی هم در نظر نگارنده وجود دارد که جاي دیگري ندیـده     

 فقهـی الزم اسـت و   هابتدا توضیح یک مسئل. جمع کند، میان کلمات فیض  مشکالت باشد و  
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حضور شخص در   اند   فقها فرموده . بودن نشستن بر سر سفره شراب      آن عبارت است از حرام    
  . حرام است، نوشند نوشد و دیگران می گرچه او نمی، اي که شراب دارد سفره کنار

یحرم األکل علی مائـدة یـشرب علیـه شـیئ مـن المـسکرات               : گوید مقدس اردبیلی می  
 -ء من المسکرات    تحریم األکل على مائدة یشرب علیها شی       ...وادلّۀ تحریمه کثیرة   ...والفقاع

و تـدلّ علـى تحـریم الجلـوس     .  هو المشهور-مثل السفرة و غیرها، الطعامأي ما یوضع فیه  
السالم بالحیرة حین قـدم علـى      عبداللّه علیه  کنا مع أبی  : قال،  علیها صحیحۀ هارون بن الجهم    

فختن بعض القواد ابناً له و صنع طعاماً و دعـا النـاس و کـان أبوعبداللّـه      ،  جعفر المنصور  أبی
هو على المائدة یأکل و معه عـدة علـى المائـدة    )  خ ل  -فبینا(فبینما  ،  عیالسالم فیمن د   علیه

فلما ان صار القدح فی ید الرجـل قـام       ،  فأتی بقدح فیه شراب لهم    ،  فاستسقى رجل منهم ماء   
: وآلـه  علیـه  اللّه اللّه صلّى قال رسول: فقال، فسئل عن قیامه ،  السالم عن المائدة   أبوعبداللّه علیه 

بحـث  ) 331ص، 11ج، ق1403(. »علـى مائـدة یـشرب علیهـا الخمـر         ملعون من جلـس     
  . نیز آمده است )467ص، 21ج(در جواهرالکالم، »الجلوس علی مائدةالخمر«

، که حضور در این سفره منهاي شراب   اول این ؛  مطلب روشن است   دو،  در مسئله یادشده  
چه منهاي این  این سفره وچه در کنار ؛ که شراب مطلقاً حرام است   دوم این . یقیناً مباح است  

بلکه کالحجر فـی جنـب االنـسان    ؛ هیچ نقشی ندارد، و وجود سفره در حرمت شراب   ،  سفره
، مائـدة  اما حرمت حـضور در    . شراب حرام است   و توان گفت مجموع مائدة    پس نمی . است

، کـه موضـوع حرمـت    نتیجه آن. آن عبارت است از وجود شراب مشروط به شرطی است و  
 پـس حرمـت در  . خمر در سفره اسـت  وجود، آن ولی شرطی دارد و؛ ه استحضور بر مائد 

  . حرمت هم منتفی است، بدون آن شرط مشروط است و، این موضوع
خـود  ، یعنـی موضـوع حـرام   ؛ در بحث غنا نیز محتمل است مقصود فیض چنـین باشـد     

امـا حرمـت غنـا      . حضور بر مائده بـود    ،  موضوع حرمت ،  چناچه در مسئله مذکور   . غناست
، بنـابراین احتمـال دارد مرحـوم فـیض        . است مشروط به نوازندگی و دخول رجال بر نساء       

کـه صـرفاً    نـه ایـن  ؛ کنـد  بر خود غنا حمل می، جوانب غنا حرمت را در صورت مقارنات و  
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باید ملتزم شـود در صـورتی کـه مقارنـات            البته او . غنا حرام نباشد   مقارنات حرام باشد و   
شاید جمع بین فرازهاي     و. حاصل نیست ،  چرا که شرط حرمت   ؛  غنا هم حرام نیست   ،  نباشد

  . تنافی میان فرازها برطرف خواهد شد، صورت این در دارد و کالم او همین اقتضا را
غنـاي بـدون شـرط جوانـب و مقارنـات           ،  غناي مباح در نظر فیض    ،  بر این احتمال   بنا

تمـال مـذکور از لـوازم    اح. غناي حرام نیز با وجود شرط جوانب و مقارنـات         خواهد بود و  
 آن لـوازم  . ماند به دور می  ،  مترتّب است ) حرمت صِرف مقارنات  (فاسدي که بر احتمال دوم      
اي مجازاً در غیـر    هیچ قرینههبدون اقام، که واژه غنا در لسان ادلّه  فاسد عبارتند از یکی این    

، منظـور او از غنـا  ولی ، یعنی شارع گفته باشد غنا حرام است ؛  کار رفته باشد   معناي خود به  
انتـساب  . باشد) مثل نواختن آالت موسیقی و دخول رجال بر نساء        (جوانب و مقارنات غنا     

  . چه رسد به فیض با جاللتش؛ سزاوار نیست، این کالم به اصاغره طالب
، چرا که اگـر فقـط مقارنـات حـرام باشـد     . لغویت ادلّه غنا خواهد بود،  الزمه فاسد دوم  
بـا  ، مثالً نواختن موسیقی که از مقارنـات اسـت  . د دلیل مستقلّ دارد خو،  حرمت این جوانب  

ـ ،  گـساري  مـی  بـودن  بر حرام  یا؛  بیان شده ،   حرمت لهو  هدلیل مستقلّ ادلّ   إنّمـا الخمـر    « هآی
وجـود   )90: المائـدة (»والمیسر واالزالم رجس من عمل الشّیطان فاجتنبوه لعلّکم تفلحـون         

 خواهـد   غنا براي بیان حرمـت جوانـب و مقارنـات       صورت چه نیازي به دلیل     در این . دارد
إذا کان تحریم الغنـاء إنّمـا هـو    «: گوید اهللا خوئی به اشکال فوق اشاره کرده و می         بود؟ آیت 

لورود النّهـی عـن   ، کان االهتمام بالمنع عنه فی هذه الرّوایات لغواً محضاً        ،  للعوارض المحرّمۀ 
   .)308ص، 1ج، ق1417(»سائر المحرّمات بأنفسها

نیازي به  گردد و کالم همراهیان فیض مانند مرحوم سبزواري نیز روشن می ،  بیان فوق  از
 تبیین که مقاله موضوع راستاي در – جا الزم به ذکر است که ما در این      . ذکر جداگانه نیست  

، بـه او  کشف مراد او بودیم و نقد و پاسـخ  دنبال توضیح کالم فیض و   به -است   غنا چیستی
  . طلبد می دیگري همقال
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  بندي نتیجه و جمع
بلکـه محـلّ اتّفـاق      ،  مورد اجماع محصل و منقول    ،  حکم غنا که عبارت از حرمت آن باشد       

فقهاست و بلکه از ضروریات مذهب شیعه است و عبارات متعددي از بزرگان فقه شـیعه در        
وضـوع  تعریف م، چه محلّ بحث و معرکه آراء است اما آن. تصریح بر این مطلب وجود دارد    

  . باشد می) غنا(
بر عهده شـارع و شـأن   ، نظر اکثر و بلکه تمام فقها بر این است که شناخت موضوع غنا      

موکول به فهـم عرفـی   ، غنا هم مانند اکثر قریب به اتّفاق موضوعات ادلّه شرعی   ؛  فقیه نیست 
کـه مختـرَع   ) مانند صالة و صوم(باشد و نه از قبیل موضوعات شرعی  از آن موضوعات می 

بنابراین . شارع هستند و شرع باید تعریف خویش از این موضوعات تأسیسی را بیان نماید             
عنوان تبیین فهم عرف و ایـضاح آن   به، هرچه در کلمات فقها در باب تعریف غنا آورده شده  

  . است و جنبه تقلیدي ندارد
ش اسـت کـه تـال   ) ترجیـع ، طـرب (واجد چند واژه مبهم ، اما تعریف مشهور فقها از غنا     

ها به نتیجه روشنی نینجامیـده و بلکـه بـر ابهامـات افـزوده       فقیهان براي توضیح و تبیین آن  
المثـل موجـود در برخـی        ولی نگارنده با فحص در کلمـات عـرب اصـیل و ضـرب             . است

را عرضه کـرد و     » برانگیز دار شهوت  صداي ریتم «تعریف  ،  حکایات و روایات مرتبط با غنا     
مبتال به ابهامات موجود در تعریف مشهور هـم     ،  این تعریف . رائه داد قرائنی بر تأیید آن نیز ا     

  . نیست
عنوان استثنائی در مقابل جمیع فقهاي شـیعه     در انتهاي مقاله نیز کالم مرحوم فیض که به        

ذکر و تحلیـل گردیـد و عـالوه بـر دو احتمـالی کـه شـیخ        ، شود شناخته می، در مسئله غنا 
د             (ان داده   انصاري در مورد معناي عبارت ایش      احتمـالی کـه موضـوع غنـاي حـرام را مقیـ

نگارنده احتمال سومی را مطرح کرد که ، )دارد سازد و احتمالی که حرمت را از غنا برمی        می
  . باشد با جمیع فقرات عبارت مرحوم فیض سازگار می
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  . مجمع الفکر االسالمی، قم، چاپ یازدهم، المکاسب، ق1430. مرتضی، انصاري
  . دار العلم للمالیین، بیروت، صحاح، 1368. اسماعیل بن حماد، جوهري

، تفصیل وسائل الشّیعه إلی تحصیل مـسائل الـشّریعه        ،  ق1424. محمد بن حسن  ،  حرّ عاملی 
  . البیت إلحیاء التّراث مؤسسه آل، قم

، قـم ،  چـاپ دوم  ،  االسالم فی معرفه الحالل و الحرام      شرایع،  ق1408. جعفر بن حسن  ،  حلّی
  . اسماعیلیان

  . بعثت، قم، چاپ دوم، المختصر النّافع، ق1410، ____________
  . مطبعۀ الخیام، قم، اجوبه المسائل المهنائیه، ق1401. حسن بن یوسف، حلّی

سۀ النّـشر    ،  قـم ،  احکـام االیمـان   ارشاد االذهان الـی     ،  ق1410،  ____________ مؤسـ
  . االسالمی
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  . انتشارات اسالمیه، تهران، چاپ پنجم، تبصرة المتعلّمین، 1377، ____________
____________  ،1378  ،  ـ    ۀتحریر االحکام الشّرعی سه  ،  قـم ،  ۀ علی مذهب االمامی مؤسـ

  . امام صادق
  . بیت إلحیاء التّراثال  آلسۀمؤس، قم، تذکره الفقهاء، 1373، ____________
  .  النّشر االسالمیۀمؤسس، قم، قواعد االحکام، ق1413، ____________

  . نشر هجرت، قم، العین، ق1409. خلیل بن احمد
  . انصاریان، قم، چاپ چهارم،  فی المعامالتۀمصباح الفقاه، ق1417. سیدابوالقاسم، خوئی

  . ۀ االسالمیۀز نشر الثّقافمرک، قم، معجم رجال الحدیث، 1372، ____________
  . ۀدار الکتب العلمی، بیروت، الفائق فی غریب الحدیث، ق1417. محمود، زمخشري
مرکز االبحاث و   ،  قم،  غایۀ المراد فی شرح نکت االرشاد     ،  1373. محمد بن مکّی  ،  شهید اول 

راسات االسالمیۀالد .  
  . بوستان کتاب، قم، سالماال حاشیه شرایع، 1380. الدین بن علی زین، شهید ثانی

، قـم ، چاپ سوم، مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم،  ق1425،  _____________
  . ۀ المعارف االسالمیۀمؤسس

  .  امام هاديۀمؤسس، قم، المقنع، ق1415. محمد بن علی بن بابویه، صدوق
  .  الحوزة العلمیۀجماعۀ المدرسین فی، قم، من الیحضره الفقیه، 1366، ____________

  . دار المورخ العربی، بیروت، الوثقیةالعرو، ق1415، سیدکاظم، طباطبائی یزدي
ـ     ،  ق1410. فضل بن حسن  ،  طبرسی بنیـاد  ، مـشهد ،  الـسلف ۀالمؤتلف من المختلف بـین ائم
  . هاي اسالمی آستان قدس رضوي پژوهش
  . می النّشر االسالۀمؤسس، قم، الخالف، ق1407. محمد بن حسن، طوسی

  .  النّشر االسالمیۀمؤسس، قم، رجال الطّوسی، 1373، _____________
ـ     ،  ق1378،  _____________ ـ ،  تهـران ،  ۀالمبسوط فی فقـه االمامی  المرتـضویه   ۀالمکتب
  . الحیاء اآلثار الجعفریه
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  .  النّشر االسالمیۀمؤسس، قم، النّهایه، ق1412، _____________
  .  النّشر االسالمیۀمؤسس، قم، مفتاح الکرامه، ق1419. محمدجواد بن محمد، عاملی

  . اهللا مرعشی کتابخانه آیت، قم، التّنقیح الرّائع لمختصر الشّرایع، ق1404. فاضل مقداد
  . السالم  االمام امیرالمؤمنین علی علیهۀمکتب، اصفهان، الوافی، ق1406. محمد، فیض کاشانی
د  ،  محقّق اردبیلی  س ، قـم ، مجمـع الفائـده و البرهـان   ، ق1403. احمد بن محمـ النّـشر  ۀمؤسـ 

  . االسالمی
  . بوستان کتاب، قم، موسیقی، غنا، 1387. محسن، رضا و صادقی، مختاري

  . مؤسسۀ النّشر االسالمی، قم، چاپ دوم، المقنعه، ق1410. محمد بن محمد بن نعمان، مفید
ـ    ،  1385. محمد حسن ،  نجفی دفتـر انتـشارات   ، قـم ، المجواهر الکالم فی شرح شـرائع االس

  . اسالمی
بوسـتان  ،  قـم ،  عوائد االیام فی بیان قواعـد االحکـام       ،  1375. احمد بن محمد مهدي   ،  نراقی
 . کتاب

س ، قـم ، مستند الشّیعه فی احکـام الـشّریعه  ،  ق1429،  ____________ البیـت    آلۀمؤسـ
  . إلحیاء التّراث
سۀالعالمۀ  ، قـم ، لفائـده و البرهـان  حاشیۀ مجمـع ا ، ق1417. محمد باقر،  وحید بهبهانی  مؤسـ

  . المجدد الوحید البهبهانی
  . المؤسسۀ الجعفریه إلحیاء التّراث، قم، مصباح الفقیه، 1376. رضا، همدانی

. هـرمس ،  تهـران ،  چـاپ سـوم   ،  ترجمه على رامـین   ،  چیستى هنر ،  1384. اسوالد،  هنفلینگ


