بررسی اندیشه اهل سنت در جواز یا عدم جواز
غنا با تکیه بر آراء ابو حامد غزالی و ابن تیمیه
محمدحسین عبدلی آشتیانی

1

[[چکیده
در شریعت اسالمی همواره موسیقی و مسئله غنا یکی از مباحث مهم ،پیچیده و
درعینحال پر مناقشه بوده است .نویسنده کوشیده است تا به بیان و واکاوی آراء دو تن از
فقیهان مؤثر اهل سنت در این موضوع بپردازد .این مقاله به این سؤال پاسخ میدهد که رأی ابو
حامد غزالی و ابن تیمیه در باب استماع غنا چیست؟ نتیجه این پژوهش نشان میدهد ،ثمره
ً
تحقیق درون دینی هردو کامال متفاوت است .غزالی غنا را بنا بر ادله روایی یا اصولی امری
مباح میداند که ممکن است ،بنا بر مفسده یا مصلحت بر احکام متنوع فقهی داللت نماید؛
اما ابن تیمیه حنبلی مذهب ،همانند بسیاری از عالمان اهل سنت بر عقیده حرمت باورمند
است و اعتقاد بر بدعت آوری کسانی دارد که به اباحه موسیقی قائل گشتهاند .در این مقاله
سعی بر آن است تا نشان داده شود آراء متمایز ایشان علیرغم رجوع هر دو به کتاب و سنت
گواهی بر تفاوت روش ادراک و فهم دین و موضوع شناختی غنا دارد.
[[کلیدواژه
غناء ،فقه ،شریعت ،غزالی ،ابن تیمیه ،موسیقی
 .1دانشآموخته حوزه علمیه مشهد و قم ،دانشجوی دکتری حکمت هنر دینی دانشگاه ادیان و مذاهب قمmh.ashtiyanei@gmail.com .
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[[مقدمه
در طول گسترۀ تمدن اسالمی ،مسئله نگرش به هنر و جایگاه آن در اسالم همواره با چالش
و ابهام بوده است .سؤالی برای بیشتر اهل علم وجود دارد که بهراستی موضع شریعت اسالمی
درباره هنر چیست؟ اهمیت این سؤال با گذر زمان و گسترش مذاهب گوناگون فقهی بیشتر
شده است و اکنون به مسئلهای دشوار تبدیل گردیده است .این مهم در هنرهایی چون
موسیقی خود را بیشتر مینمایاند .در این مجال تنها گوشهای از عقاید موجود و مربوط به
نگرشهای متفاوت دینی مسلمانان به موسیقی را جستجو میکنیم و در حد توان ،به این
سؤال پاسخ میدهیم که علت این تفاوت چیست؟
این مقاله نگرش فقهی دو اندیشمند شهیر اهل سنت که برآمده از دو مکتب متفاوت
است را توصیف و تحلیل میکند .ابو حامد محمد غزالی و ابن تیمیه هر دو از مشهورترین
عالمانی هستند که درباره موسیقی سخن گفتهاند و آثاری از آنها بهجای مانده است.
عمده نظر غزالی در مسئله موسیقی در دو کتاب «احیاء علوم الدین» و «کیمیای سعادت»
آمده است .ابن تیمیه نیز در دو کتاب «مسئلة السماع» و «مجموعه الرسائل الکبری» سخنانی
دربارۀ موسیقی و غنا ارائه کرده است .هر دو عالم بر منابع یکسان استناد کردهاند ،اما
نتیجهگیری آنها متفاوت است .با توصیف روش اندیشه این دو متوجه میشویم که عالوه بر
روش متفاوت ادراک ،در بحثهایی چون موضوع شناسی نیز با هم تمایز دارند.
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در پایان باید گفت در حوزۀ مطالعات مذکور در طول سدههای پیشین مطالعاتی صورت
پذیرفته است که در آن به اثبات و رد آراء دو عالم سنی مذهب پرداختهاند .در ایام معاصر
موسیقایی خود اشارههایی داشتهاند .در
نیز افرادی چون «فدلو شهادی» در مطالعات نظری
ِ
جامعه علمی ایران نیز محققانی همانند دکتر «نصراهلل پورجوادی» در حوزه اندیشه موسیقایی
غزالی آنهم در حوزه صوفیانه و بهصورت محدود ،نوشتههایی فقهی داشتهاند؛ اما در حوزۀ
نظری و اندیشه ابن تیمیه نویسنده تاکنون متنی درخور توجه نیافته است .این نوشتار دارای
سه بخش است؛ در دو بخش نخست آراء ابو حامد و ابن تیمیه طرح میشود و در بخش
نهایی ،تحلیلی بر این آراء ارائه میشود.
[[روش و نگرش ابو حامد غزالی
مذهب فقهی غزالی

مکتب فقهیای که غزالی بر آن پایبند بود ،توسط محمد بن ادریس شافعی (-150
 )204ایجاد شد .روش فقهی شافعی را در بین مذاهب اربعه ،طریقی میانه دانستهاند که
نه مانند حنبلی تکیه محض بر نصوص میکند و نه چون حنفی بر استحسان تأ کید دارد
(مشکور ،1384،ص  .)249دستگاه فقهی ابن ادریس بر سه بنیان استوار بود؛  .1کتاب و
سنت .2 ،اجماع .3 ،قیاس (گرجی،1394 ،ص .)101
روش فقهی ابو حامد غزالی

روش فقهی امام شافعی بر محوریت تجربه و تبعیت از عقل است .به تعبیری او بسیار به
امور و ادله ظاهری پایبند است .وابستگی احکام فقهی به امور ظاهری است و ممکن نبودن
تشخیص امور باطنی از علل پایبندی شافعی به روش مذکور است .اما غزالی برخالف مؤسس
ِ
مذهب شافعی بهشخصه در امور باطنی نیز وارد میشود .غزالی آنان را که اهل ظاهرند و فتوا بر

حرمت شنیدن موسیقی میدهند ،افرادی میداند که در شناخت درون انسان ناتوان هستند
(غزالی ،1374 ،ص .)474
مشرب عرفانی وی نشان میدهد که بر تعبد و اطاعت از شریعت ،اعتقادی راسخ داشته
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است ،ولی خود میگوید که برای شناخت دین باید میان روش ظاهری و باطنی جمع کرد .پس
ً
روش او صرفا استفاده از نصوص نیست ،بلکه او برای صدور فتوا ،اموری چون رفتارشناسی
انسانی را در بدنه اصلی تحقیق خود قرار داده است.
غزالی چنانکه بارها در احیاء اشاره دارد ،دین را مجموعه دانشهای وابسته به هم میداند
ً
که نمیتوان صرفا به یک جنبه آن نظر نمود .در دیدگاه وی استنباط حکم فقهی ،بدون توجه
به ساختار کلی دین با خطا مواجه میشود (غزالی،1375 ،ج  ،1ص  .)301-300دیگر نکته
مهم در روش فقهی غزالی این است که وی در شمار یکی از جدیترین عالمانی است که
بحثهای مصلحت و مفسده را به فقه وارد کرد .او مصلحت و مفسده را به پنج دسته تقسیم
کرده بود -1 :دین؛  -2حیات؛  -3عقل؛  -4فرزند؛  -5مال (غزالی ،2012 ،ج  ،1ص  .)417وی
با بهره از چنین دیدگاهی به تحلیل احکام فقهی دست زده است.
دیدگاه مقاصدی وی منجر به تحلیل احکام فقهی و درنتیجه فرایضی شده است که
تاکنون نیز متمایز است .نکته مهم دیگر در روش فقهی وی ،حجیت نداشتن قول صحابه
است .غزالی ازجمله بزرگان مذهب شافعی است که قول صحابه را حجت نمیداند و معتقد
است که صحابه دور از خطا و اشتباه نبودهاند .او باور داشت که هیچکس نمیتواند اختالف
ابوبکر ،عمر و علی بن ابیطالب؟ع؟ را در اجتهاد انکار کند؛ زیرا بنیان اجتهاد این است که
هر مجتهد از دانش خود تبعیت کند ،نه از دانش فرد دیگر (طارق مغربیه ،2011 ،ص .)85
همین نظر موجب شد که غزالی پروایی نداشته باشد که بانی مذهب او یعنی محمد بن ادریس
شنیدن سرود را مکروه بداند ولی او آن را مباح اعالم کند (غزالی ،1375 ،ج  ،2ص .)584
[[نگرش فقهی غزالی به غنا
موضوع شناسی

غزالی در روش بحث خود نخست شناختی از موضوع بیان میکند که بحث او چیست
و چه پیرامونی دارد .وی از سرودی سخن میگوید که بهصورت موزون و با لحنی نیکو خوانده
بشود .آواز خوش موزون به دو دسته تقسیم میشود .1 :آواز مفهوم که آوازی انسانی است و در
آن شعر بکار رفته است .2 .آواز غیر مفهوم که آواز پرندهها ،حیوانها و سازها از این قبیل است.
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با این بیان موضوع سخن روشن میشود؛ بنابراین به ادله روی میآوریم و یکایک آن را
ِ
بررسی میکنیم .غزالی از دو بعد کلی ،موسیقی را بررسی میکند ،صدای خوش و آواز موزون.
شیوه او چنین است که از قیاس و نصوص همزمان برای اقامۀ نظر خود استفاده میکند.
[[جایگاه صدای خوش در شریعت
الف .قیاس

برخی پدیدهها بهصورت طبیعی مالئم طبع انسان است که باعث لذت میشود .شنیدن
آواز خوش مالئم طبع و برای حس شنیداری خوشایند است و انسان از آن لذت میبرد .حال
چگونه ممکن است این لذت حرام شود ،ولی لذتهای دیگر حالل باشد؟ درحقیقت او
شنیدن صدای خوش همانند لذتهای حواس دیگر شکی نیست
لذت
میگوید در اباحۀ ِ
ِ
(همان ،ص  )588و زمانی آن لذت حرام خواهد شد که مفسدهای بر آن حمل شود.
ب .الهیات منصوص

غزالی ابتدای کالم را با جملهای آغاز کرده که روح نصوص مدنظرش را نشان میدهد.
وی میگوید« :دلیل بر آنکه شنیدن آواز خوش مباح است ،منت نهادن حقتعالی بر بندگان
است» (همان) .او بر آیه اول سوره فاطر 1استدالل میکند .وی معتقد است تفسیر این آیه آواز
خوش است .فارغ از آیه یادشده به روایاتی از رسول اکرم نیز اشاره میکند .موضوع این روایات
به چند دسته تقسیم میشود.
الف .توصیف سیرۀ پیامبران و ارتباط مقام نبوت با آوازی نیکو :غزالی به دو روایت استناد
کرده است .اولین روایت به خوشصدا بودن داود نبی اشاره دارد 2.روایت دیگر نیز از ارتباط
َْ
ْ َ ْ َ َ َ ُ َّ َّ َ ُ ّ
ْ َ ْ ُ َّ
ال ْرض َجاعـل ْال َم َل ئ َکـة ُر ُس ًلا ُأولـی َأ ْجن َحـة َم ْث َنـى َو ُث َلا َث َو ُر َب َ
ل َفاطـر َّ
الل َعلـى ک ِل
ـاع َی ِز ُیـد ِفـی الخل ِـق مـا یشـاء ِإن
ات َو
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
الس َـم َاو ِ
ِ ِ ِ
 .1الحمـد ِ ِ ِ
َ
َ
ش ْـی ٍء ق ِد ٌیـر.
َّ
النـاس و الطیـور و السـباع و الهـوام لسـماع صوتـه و یمـوت
« .2کان داود علیـه السلام حسـن الصـوت بالنیاحـة و تلاوة الزبـور ،کان یجتمـع
َ
فـاءذا رأی سـلیمان؟ع؟ مـا قـد کثـر مـن االمـوات نـادی :یـا ابتـاه قـد مزقـت
مـن کل صنـف طائفـة و کان یحمـل مـن مجلسـه آالف مـن الجنایـرِ .
المسـتمعین کل ممـزق و قتلـت طائفـة بنیاسـرائیل! فیقطـع النیاحـة و یاخـذ ِفـی الدعـاء» ایـن روایـت گرچـه در متـون عرفانـی آمده اسـت ولی

بنـا بـر گفتـه دکتـر عبدالمعطـی امیـن قلمجـی در منبـع حدیثـی معتبـر یافـت نمیگـردد (بـرای اطلاع بیشـتر ن.ک :احیـا علـوم الدیـن ،تقدیـم
وتصحیـح عبدالمعطـی قلمجـی ،بیـروت ،دارصـادر ،ج  ،2ص .)335
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صدای نیکو با مقام وحی سخن گفته است.

1

ب .خشنودی پروردگار از آواز خوش :در این بحث به دو روایت اشاره کرده است که در
آن مفهوم خشنودی خداوند از آواز خوش را بیان میکند 2.غزالی به شبهۀ محدودیت اباحۀ
شنیدن صدای خوش نیز پاسخ میدهد .وی میگوید اگر حالل بودن صدای خوش را تنها در
قرائت قرآن کریم محصور کنیم ،بهناچار باید صدای خوش پرندگان نیز حرام باشد .از طرفی
دیگر نمیتوان آواز مفهوم را ممنوع دانست؛ زیرا در جواز شرعی آن از پیامبر؟ص؟ نصی موجود
است (همان ،ص .)589
[[جایگاه صدای موزون در شریعت
الف .شناخت آواز موزون

یکی از ویژگیهای رویکرد فقهی غزالی دربارۀ آواز این است که او به چیستی آن هرچند
اندک هم اشاره میکند و به عبارتی به آنچه قصد فتوا دربارۀ آن دارد ،شناختی مختصر ارائه
میدهد .این شناخت در دو شاخه تقسیم میشود.
 -1انواع آواز موزون :آواز موزون خود به دو دسته تقسیم میشود :الف .آوازی که از سازها یا
اشیاء به وجود میآید؛ همانند سازهای بادی ،زهی و کوبهای .ب .آوازی که از گلوی جانداران
بیرون میآید؛ همانند صدای پرندگان و انسان.
 -2چگونگی خلق سازها :غزالی به مناسبت سخن از چگونگی ایجاد سازها میگوید.
وی اعتقاد دارد شیوۀ شکلگیری یک ساز به الگو گیری انسان از خلقت الهی برمیگردد؛ یعنی
انسان با شناخت صدای موزون حیوانات و پرندگان ،اولین سازها را شکل داد .او باور دارد هر
ابزاری که انسان به وجود آورده است مثالی در مخلوقات الهی دارد .درواقع وی میان یک ساز
و قدرت آفرینش خداوند به نسبیت تنگاتنگی معتقد است (همان).
 .1مـا بعـث اهلل نبیـا اال حسـن الصـوت ایـن روایـت بهصورتهـای گوناگـون آمـده اسـت .در عمـوم ایـن احادیـث تکملـهای دارد کـه بـه روایت
َّ
َّ
ُ َ
ُ
َ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
قتـاده اسـت .متـن حدیـث اینگونـه اسـتَ :مـا َب َع َـث ُ
اهَّلل َعل ْی ِـه َو َسـل َم َح َس َـن
الص ْـو ِتَ ،وک َان َن ِب ُّیک ْـم َصلـى
اهَّلل َن ِب ًّیـا ِإال حسـن الوج ِـه ،حسـن
ْ
َ
َ َ َ َّ
الص ْـو ِتَ ،وک َان ال ُی َر ِّج ُـع ایـن روایـت نیـز از سـوی برخـی از عالمـان اهلسـنت مرسـل و ضعیـف دانسـته شـده اسـت (ن.ک:
ال َو ْج ِـه ،حسـن
ترمـذی ،شـمائل النبـی ،تحقیـق شـیخ ماهـر یاسـین ،بیـروت ،دارالغـرب االسلامی 2000 ،م ،ص .)181
َّ
ْ
َّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ
ُ
َ َ
ُ َ
َّ
َْ ْ َ َ َْ
ُْ
َ
ْ
ـب القین ِـة ِإلـى القین ِـة .ایـن حدیـث
اهَّلل َعل ْی ِـه َو َسـل َم :للل ُـه أش ّـد أذ ًنـا ِإلـى َّالر ُج ِـل ال َح َس ِـن
اهَّلل َصلـى
الص ْـو ِت ِبالق ْـر ِآنِ ،م ْـن َص ِ
 .2قـال َر ُسـول ِ
اح ِ
مرفـوع اسـت.
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[[حکم فقهی آواز موزون
قیاس

غزالی با توجه به شناختی که از خلق سازها ارائه داده است ،میگوید وقتی سازی که
تشبیهی از خلق الهی است چگونه ممکن است حرام باشد؟ مگر میشود صدای آواز انسانی
یا عندلیبی را حالل بدانیم و صدای سازها را حرام بدانیم ،درحالیکه صدای سازها مثالی از
صدای گلوی جانداران است (همان).
ممکن است اشکال شود که در میان اهل سنت سازهای زهی و بادی حرام شدهاند،
بنابراین این فتوا نشان میدهد که صدای سازها حرام است .او پاسخ میدهد این حکم به
دلیل حرمت ذاتی ساز بهخودیخود نیست و باقی سازها مستثنا هستند .سازهای بادی
ً
و زهی به دلیلی دیگر مثال فساد ناشی از نواختن آنها در مجالس بادهخوری حرام شدهاند
(همان ،ص  .)589وی بهصورت تفصیلی حرمت سازهای زهی و بادی توسط شریعت را در
سه دلیل میداند.
 .1داعی به شرب خمرند ،یعنی لذت ناشی از استماع این موسیقیها موجب انگیزش
بادهخوری میشود .2 .استماع سازهای مذکور حتی در مجالس بدون گناه ،یادآور مجالس
بادهخوری است ،زیرا استعمال آن همواره مقارن با میخواری است .3 .پرهیز از تشبه به
فاسقان ،چون سازهای بادی و زهی بیشتر توسط اهل فسق و مجالس گناه استفاده میشد و
بهره از آنها موجب شباهت به اهل فسق میشود و تشبه به فاسقان منع شرعی دارد (همان،
ص .)591-590
موزون مفهوم در شریعت
جایگاه صدای
ِ

منظور از آواز موزون که مفهوم باشد ،آواز با شعر و سخن با معنا است .در بررسی دو قسم
آواز خوش و موزون پی بردیم .سخن مفهوم هم منع شرعی ندارد مگر آنکه بر
قبل به مباح بودن ِ
مفسدهای داللت کند که موجب حرمت آن بشود .غزالی برای آنکه نشان دهد شعر در زمان
رسولاهلل و صحابه کاربرد داشته است به اشعاری از صحابه و عایشه استناد میکندُ .حدا

خوانی دلیل دیگری برای مجاز بودن این دسته است .حدا سرودی است با آواز خوش و لحن
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موزون که برای شتران خوانده میشد .این سنت در زمان رسول و صحابه رایج بود و هیچگاه
کالمی دال بر نهی حدا از ایشان نقل نشده است (همان ،ص .)591-590
[[جایگاه آواز محرک قلب
الف .شناخت آواز محرک

آواز موزون بر دلهای انسانی تأثیر بسیاری میگذارد .غزالی باور دارد که این سری الهی
است و شناخت آن برای ما دشوار است .او تحریک ناشی از الحان موسیقی و آواز را با مزاج
انسانی دارای مناسبت میداند و معتقد است که به جنبش درآمدن روح انسانی از صدای
خوش امری طبیعی است .اگر انسانی از صدای خوش به جنبش درنیاید ،مزاج او فاسد و از
حالت طبیعی خارجشده است .چنین فردی بههیچوجه عالجپذیر نیست (همان) .تحریک
نشدن در هنگام مواجهه با صدای خوشنشان میدهد ،قلب انسان که جوهر وجودی اوست
از اعتدال خارج شده است .علت این خروج و به جنبش درنیامدن بر اثر گرفتار شدن در
امور جسمانی و دور شدن از روحانیت است .در دیدگاه غزالی انسانی که از شنیدن یک ترانه
هیچ حالتی به او دست نمیدهد ،بیشتر از حیوانات در تیرگی و خلوص نداشتن گرفتار آمده
است.
ب .بررسی فقهی

نباید به تمام آوازهایی که سبب تحریک انسان میشود ،حکم مطلق داد؛ یعنی بهصورت
کلی ،آوازها نه حرام است و نه حالل .برای تشخیص آن باید به دل 1رجوع کرد .در این مسئله
او از نگرش ظاهری و معمول در فقه شافعی فراتر میرود و قلب را محوری برای تشخیص حکم
فقهی در نظر میگیرد.

2

 .1دل در دیـدگاه غزالـی «اعنـی لطیفـهای کـه مدبـر همـه اندامهاسـت و مطـاع و مخـدوم آن اندامهـا و آن بـه اضافـت حقایـق معلومـات چـون
آینـه اسـت بـه اضافـت صورتهـای متلـون» احیـاء العلـوم ،ج  ،3ص .13
 .2ایـن نظر یـه مـا را بـه یـاد حدیثـی منسـوب بـه رسـول اکـرم میانـدازد؛ «اسـتفت قلبـک و لوافتـاک النـاس» مسـند امـام احمـد ،حدیـث
.17545
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بهصورت کلی هفت حالت و غرض مختلف ،موجب برانگیختن دل میشود .غزالی
بهصورت دقیق هر حالت یا انگیزهای را که بهواسطه سرود موجب تحریک انسان شود ،بررسی
کرده و برای هرکدام حکم فقهی متفاوت قائل شده است که در نوع خود دارای اهمیت است.
 .۱نغمه حجاج :آوازی همراه با سازهای کوبهای که با اشعاری در وصف حج و برانگیختن
اشتیاق سفر در میان مؤمنان اجرا میشود .این سرود اگر مفاسد زیر را نداشته باشد مباح است.
الف .با سازهای بادی (بهاستثنای ساز شاهین) و زهی اجرا شود 1.ب .نیت اجرا بر امری
حرام داللت نماید .همانند برانگیختن سفر حج برای افرادی باشد که استطاعت سفر ندارند.
ج .سفر حج با ضرر همراه باشد .مثل ناامن بودن مسیر حج.
 .۲سرود تشویق به جنگجویی :این سرود سربازان را برای جنگیدن به شوق میآورد و لحن
آن بهگونهای است که آنها را به دلیری ،شجاعت و تحریک خشم میانگیزاند .نکته مهمی
که غزالی در بیان حکم فقهی رعایت کرده است ،مخاطب سنجی است .او در اینجا سرود
را تنها برای کسانی که صالحیت جنگجویی دارند ،مباح دانسته است .البته در مواردی که
نبرد مستحب است ،استماع این سرود نیز مستحب است.
 .3رجز :انگیزه از این سرود ایجاد رغبت و شجاعت هنگام جنگیدن است .برای همین
نباید از هر سازی استفاده کرد .همانند ساز شاهین که موجب رقت قلب میشود .رجز نیز به
سه حکم فقهی مباح ،مستحب و حرام تقسیم میشود .حالت حرام زمانی رخ میدهد که در
جنگ مانعی پیش آید.
 .4نوحه :نوحه موجب میشود تا حالت غم ،تأثر و گریه در انسان به وجود آید .نوحه
ازلحاظ محتوایی به دو نوع تقسیم میشود .الف .نکوهیده :سرود برای چیزی باشد که انسان
از آن محروم شده است .مثل آنکه انسانی از داشتن عزیزش محروم شده و او از این دنیا رخت
بر بسته است؛ زیرا نص صریح قرآن کریم از چنین غمی نهی نموده است .ب .ستوده :نوحهای
که هدف آن یادآوری اشتباهات انسان در امور دینی و گریستن بر گناهان باشد.
 .5سرود شادی :پربحثترین نوع سرود است .این آواز بهشرط مباح بودن شادی مباح
 .1غزالی سازهای بادی و زهی را شعار فاسدان میداند (احیاء العلوم ،ج  ،2ص .)597
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است .شادیهایی که مباح هستند عبارتاند از .1 :ایام عید و عروسی؛  .2باز آمدن از سفر؛
 .3ولیمه؛  .4عقیقه نوزاد؛  .5تولد و ختنه؛  .6یادگیری قرائت قرآن و هر چیزی که شادی برای
آن مرسوم باشد .غزالی با ذکر ماجرای «انشاد النساء» 1در زمان رسول خدا ،منع شرعی سرود در
هنگام شادی را مطرح و آن را نفی میکند؛ زیرا این نوع سرودخوانی در زمان پیامبر رواج داشته
و حضرت بر آن منعی نگذاشته است.
بنا بر دیدگاه ابو حامد روایات بسیاری بر اباحه نیز حکایت میکند .ازجمله مجموعه
روایاتی از عایشه آمده است که رفتار و برخورد رسولاهلل را در مواضع شادی بیان میکند.
مثل روایت کنیزکانی که نزد عایشه سرود میخواندند 2.این روایت بر وجهی دیگر یعنی اباحه
استماع صدای زن نیز داللت دارد .روایت مشهور رقص سیاهان 3هم در میان ادله ابو حامد
غزالی اهمیتی افزون دارد (همان ،ص  .)601او این احادیث را بر اساس منهاج اهل عامه
صحیح میداند و در مجموع هشت مفهوم را از روایات استخراج میکند و نتیجه میگیرد
شادی و بازی در شرع اسالم حرام نیست؛ بنابراین سرود شادیآفرین که جزوی از لهو است،
منع شرعی ندارد.
 .1بازی و رقص حبشیان آشکار بود و رسولاهلل منع ننمود .2 .بازی کردن در مسجد که
پیامبر؟ص؟ بر آن اعتراض نکرد .3.سخنان پیامبر به سیاهان درباره رقص و بازی .4 .نهی
ابوبکر و عمر توسط رسولاهلل بابت جلوگیری آنها از شادی در روز عید .5 .ایستادن طوالنی
رسولاهلل برای دیدن مراسم سیاهان ،داللت بر دوری از درشتخویی و عدم منع هنگام شادی
دارد .6 .گفتار پیامبر به عایشه به تماشای مراسم سیاهان .7 .اجازه رسولاهلل به آواز خواندن
دو کنیزک .8 .اباحه آواز زنان.
 .1انشـاد النسـاء سـرود زنان اهل مدینه اسـت .منقول اسـت که ایشـان در هنگامه ورود نبی سلاماهللعلیه با دف و الحان موزون این ابیات
را آواز سـر دادنـد :طلـع البـدر علینـا **مـن ثنیـات الوداع**وجـب الشـکر علینا**مـا دعـا هلل داع**ایهـا المبعـوث فینا**جئـت باالمـر المطـاع
(احیـاء علـوم الدیـن ،ج  ،2ص .)599
 .2ایـن حدیـث در صحیحیـن (بخـاری و مسـلم) نقـل شـده اسـت« .ان أبـا بکـر دخـل علیهـا [علـی عائشـة] و عندهـا جار یتـان فـی أیـام منـی،
ُ َ َّ
ُ َ ّ
ـش بثوبـه .فانتهرهمـا أبـو بکـر فکشـف النبـی؟ص؟ عـن وجهـه و قال :دعهما یـا أبابکر ،فإنها أیـام عید ».البته
تدففـان و تضربـان و النبـی؟ص؟ متغ ٍ
بـه شـکل دیگـر نیـز نقل شـده اسـت.
 .3کان یـوم عیـد یلعـب السـودان بالـدرق والحـراب فإمـا سـألت النبـی صلـى اهلل علیـه وسـلم و إمـا قـال تشـتهین تنظر یـن فقلـت نعـم فأقامنـی
وراءه خـدی علـى خـده وهـو یقـول دونکـم یـا بنـی أرفـدة حتـى إذا مللـت قـال حسـبک قلـت نعـم قـال فاذهبـی.
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 .6سرود عاشقان :این نوع سرود باعث تحریک شوق و عشق در درون آدمی میشود .اگر
سرود در وصف کسی باشد که فرد خواننده یا مستمع در آرزوی رسیدن به او است ،حالت
دیدار محبوب است .ابو حامد غزالی در
لذت
حالل آن است؛ هدف از این سرود،
افزایش ِ
ِ
ِ
این مسئله نکتهای بسیار مهم میگوید که موضع او را دربارۀ هنرهای غیردینی مشخص
میکند .به باور وی برانگیختن لذت دیدار و وصال معشوق امری دنیوی است .البته این
«زندگی دنیا جز لعب
مسئله امری طبیعی در وجود انسان است 1و نمیتوان مانع آن شد؛ زیرا
ِ
و لهو نیست»( 2همان ،ص  .)603تنها در زمانی باید مانع چنین لذتی شد که فسادی بر آن

مترتب شود .الزم است دیدگاه او را بهصورت کاربردی بیان کنیم .در قسمتی از کتاب احیاء
علوم الدین سرودی عاشقانه ذکر شده است .این سرود از نوع نسیب است .سرودی است که
چهره ،تناسباندام و صفات منحصر زنانه را توصیف میکند .نسیب از زمره امور لهو و لعب
محسوب میگردد (همان ،ص  .)609اما غزالی آن را حرام نمیداند .علت آن همان محور
کلی است که بهصورت مکرر در فواصل بحثهایش آورده است .این نوع سرودها بخشی از
مقتضیات زندگی دنیوی انسان است .البته او رعایت جوانب اخالقی را نادیده نمیگیرد .اگر
سرود بر زنی غیرمحرم حمل شود ،بیشک منع شرعی خواهد داشت .به عبارتی سرود نسیب
باید بر یک زن خیالی داللت کند؛ و اگر فردی خواست آن را بر زنی تطابق دهد تنها مجاز است
بر همسر و کنیز خویش حمل کند.
 .7سرود وجد :هنگامیکه انسان مشتاق شناخت خداوند است و تمامی دغدغۀ او ادراک
ذات الهی شده است .از شنیدن این سرود حالتی در قلب انسان برمیانگیخته میشود که
وجد خوانده میشود .وجد موجب وضعیتی در دل میشود که تیرگیهای ناشی از گناه و
امور دنیوی را از بین میبرد .همانند آتشی که طال را از مواد غیر او خالص میکند (همان ،ص
.)604

 .1غزالـی در بـاب لهـو و لعـب دیدگاهـی بدیـع و مغایـر بـا دیـدگاه عمـوم علمـا زمانـه خـود دارد کـه درخـور تأمـل اسـت .بـرای اطلاع بیشـتر ن.ک
بـه احیـاء علـوم الدیـن ،ج  ،2ص  600بـه بعـد.
َ
َّ َ
ْ
ُ
َ .2و َما ال َح َی ُاة ّالد ْن َیا ِإل ل ِع ٌب َول ْه ٌو.سوره انعام آیه 32
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[[ممنوعیت در شنیدن موسیقی
به باور غزالی بر اساس شرع در صورت پدید آمدن یکی از پنج حالت کلی ذیل ،شنیدن
موسیقی یا آواز دارای ممنوعیت است - 1 :حرمت خواننده :آواز زنی که شنیدن سماع او فتنه
یا مفسدهای را موجب شود - 2 .حرمت ساز :از سازهایی استفاده شود که با شرابخواری
همراه و تبدیل به نمادی برای شرابخواری شدهاند .همانند سازهای بادی و زهی و کوبهای.

1

 - 3حرمت مفهوم ترانه :شعر آواز بر مفهومی حرام همچون ناسزا و توهین به مقدسات داللت
کند - 4 .حرمت به دلیل غلبه شهوت و میل نفسانی در شنونده - 5 .عادت به شنیدن غنا:
یعنی لهو و لعب تبدیل به زندگی فرد شود .بهگونهای که بیشتر زمان خود را با شنیدن غنا
بگذراند (همان ،ص .)613 - 607
[[ابن تیمیه
مذهب فقهی ابن تیمیه

ابن تیمیه در فقه بنا بر مذهب حنبلی عمل میکرد .روش فقهی احمد بن محمد بن حنبل
مؤسس مذهب بهگونهای بود که گاه وی را از اهل حدیث نیز شمردهاند (مشکور ،1384 ،ص
 .)169علت آن نیز به دلیل تمرکز و اصرار افراطیاش بر نصوص در استنباط احکام است.
بهصورت کلی قواعد فقهی احمد بن حنبل بر پنج اصل استوار است.
اختالف صحابه،
 :1نصوص (اعم از کتاب و سنت)؛  .2فتوای صحابه؛  .3در میان موارد
ِ
ترجیح با حکم نزدیک به کتاب و سنت است؛ .4استفاده از حدیث مرسل و ضعیف،
هنگامیکه هیچ مصدر معتبری برای اتخاذ حکم یافت نگردد؛  .5در صورت فقدان مصدری
 .1فهـم ایـن عبـارت در متـن احیـاء کمـی بـا دشـواری روبـرو اسـت؛ ز یـرا در اصـل عبارت گفته اسـت...« :وهـی المزامیر واالوتـار وطبل الکوبه،
فهـذه ثالثـه انـواع ممنوعـه» احیاءعلـوم الدیـن ،ج  ،2ص  .348اگـر ایـن عبـارت را بـر اسـاس ظاهـر الفـاظ آن معنـا کنیـم ،گو یـی غزالی مطلق
سـازهای زهـی ،بـادی و کوبـهای را حـرام میدانـد .اگـر ایـن فهـم را قائـل شـو یم ،نتیجـه حرمـت تمامـی سـازها بهجـز مـواردی معـدود اسـت؛
امـا بـا توجـه بـه جملات بعـدی و همچنیـن روح کلـی بیـان او از سـاز بـه نظـر میرسـد آن دسـته از سـازها در دیـد او ممنـوع اسـت کـه بـه تعبیـر او
نشـانۀ فاسـدان شـده باشـد .اینکـه کـدام سـاز بـا فعلهـای حـرام همـراه بـوده اسـت را بایـد بـا توجـه و نظـر بـه تار یـخ و زمـان غزالـی در کتـب و
منابع بهجای مانده جسـتجو کرد .البته او بهصراحت نواختن سـازهایی چون دف ،طبل و شـاهین را مباح دانسـته و به آنها اشـاره داشـته
اسـت (همـان ،ص .)348
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بر اساس چهار اصل پیشین از قیاس استفاده میشود .البته در آثار فقیهان حنبلی از اصول
دیگری نیز استفاده شده است (الودعان ،بیتا ،ص .)11-9
ابن تیمیه نیز بر همین روش قدم گذاشته است؛ وی گاها نظری برخالف مذهب حنبلی
اعالم میکرد .آنچه او بیشتر در مذهب فقهیاش اصرار میکرد ،تکیهبر قاعده سلف بود .او بر
پیروی از صحابه ،تابعین و تابعین تابعین بسیار تأ کید میکرد .به عقیده او این افراد شناخت
دقیقتری از کتاب اهلل و سنت پیامبر داشتند.
شنیدن موسیقی در فقه ابن تیمیه

از منظر ابن تیمیه تعیین حکم یک مسئله فقهی بهصورت مستقیم و مستقل تنها از راه
ظواهر شریعت به دست میآید .فهم و استنباط ظواهر شریعت نیز وابسته بر شبکه ادله قرآنی و
روایی است .تکیه بر عملکرد سلف در سه قرن نخستین اسالمی نیز مال کی دیگر برای اوست
(ابن تیمیه ،1429 ،ص .)172
مسئله غنا و استماع آن نیز از چنین روشی مستثنا نیست و تکیه اصلی او در این موضوع بر
کتاب و سنت است .از دید این تیمیه برای شنیدن یک صوت سه گونه حکم تصور میشود،
حکم وجوب ،اباحه و حرمت .او میگوید بنا بر موضوع و هدف ،شنیدن صوت به دو قسمت
ِ
کلی تقسیم میگردد که تشابهی میان آنها نیست.
نخست سماع متقربین :ابن تیمیه بر مسلمانان شنیدن چیزی غیر از قرآن ،سنت پیامبر
و صحابه را روا نمیداند .وی به این قسم سماع رحمانی (همان ،ص )216میگوید و با
ایجاد این دسته گویی به دنبال رسیدن به دو هدف است .ابتدا مرزبندی دین با غیر دین را
بهصورت واضح نمایان کند و دیگر آن چیزی را که از منظر وی در اسالم پذیرش شده است،
اعالم نماید.
در این قسم ،او استماع منصوصات دینی را بنا بر ادله قرآنی و روایی نهتنها جایز بلکه
واجب میداند (ابن تیمیه ،بیتا ،ص  .)281از این تقسیمبندی میتوان نتیجه گرفت که ابن
ً
تیمیه تنها شنیدنی را که دارای غایت و غرض دینی باشد (به عبارتی کامال در خدمت امور
دینی است) جایز میداند .نباید تصور نمود که ابن تیمیه انواع اناشید یا سرودهای دینی را نیز
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روا دانسته است .بلکه تنها شنیدن ساده احادیث رسول ،سنن صحابه و قرائت قرآن شایسته
است و غیر آن بدعت و درنتیجه حرام شرعی خواهد بود.
َ
دوم سماع ُمکاء و تصدیه :ابن تیمیه این اصطالح را از آیه  ۳۵انفال 1وام گرفته است.
همین آیه دلیلی است تا سرودها یا هر صوتی از جنس آنها را غیردینی و درنهایت از منظر
شرع ،ممنوع بداندُ .مکاء به سوت کشیدن و تصدیه به کف زدن معنی میشود .بر اساس
آیه ،وی شنیدن زیرمجموعه این رسته را گمراهی از مسیر توحید میداند؛ زیرا چنین اصواتی
انسان را از خدا دور میکند .از طرفی هیچ روایتی به جواز استماع چنین صداهایی از پیامبر
و صحابه نقل نشده است.
سماع مکاء و تصدیه یا سماع شیطانی (ابن تیمیه ،1429 ،ص  )216درواقع اصطالحی
از سوی ابن تیمیه است که مفهوم غیردینی بودن این نوع سماع را بیان میکند .وی تمامی
اصوات و سرودهایی را که لهو و لعب محسوب میشود یا نصی در جواز آن وجود ندارد ،از این
قبیل دانسته است (همان ،ص .)149ابن تیمیه حکم اباحه بالذات از سوی برخی عالمان
مسلمان را عجیب میشمارد؛ زیرا احادیث صحیح و اجماع اهل علم بر تحریم کل یا قسمتی
از آن دارد (ابن تیمیه ،بیتا ،ص  .)302نظر کلی وی چنین است که پیامبر اسالم به مسلمانان
مگر در پارهای از موارد ،اجازهای مبنی بر استماع سرود همراه با نواختن یک ساز موسیقی و
حتی دست زدن در حین سرود نداده است (همان ،ص.)284
حال ادله وی در تحریم غنا را بررسی اجمالی میکنیم.
 .1داللت نصوص بر عدم اباحه

وی در رساله مسئلة السماع ریشه ادله باورمندان به اباحه را شناسایی ،بررسی و درنهایت
به رد آن میپردازد .ابن تیمیه به هوشمندی تأثیر اندیشه قشیری در اباحه موسیقی و استماع
آن ( بهعنوان یکی از اولین باورمندان به این حکم) را ادراک کرده است و به همین جهت دلیل
قرآنی وی را نقد میکند .او اعتقاد دارد ،فهم قشیری از تعمیم و استغراق لفظ -القول -در آیه
ّ
اب ب َما ُک ْن ُت ْم َت ْک ُف ُر َ
ََ َ َ َ َ ُُ ْ َْ َْْ َ ُ َ ً ََ ْ ًَ َُ ُ ََْ َ
ون».
« .1وما کان صلتهم ِعند البی ِت ِإل مکاء وتص ِدیةفذوقوا العذ ِ
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 ۱۷زمر 1که بهعنوان دلیلی در اباحه استفاده شده ،خطایی واضح است .درواقع تصور اینکه
«ال» در القول به تعمیم داللت کند ،موجب شمول انواع قول حرام و مکروه میشود ،درحالیکه
خداوند هیچگاه بر استماع چنین اقوالی امر نکرده است (ابن تیمیه ،1429 ،ص  .)47از طرفی
مجموعهای از آیات و روایات این فهم را نقض میکند 2.همانند آنکه در پارهای از آیات نظیر
آیه  72فرقان 3یا آیه سوم مؤمنون 4بهصراحت از عمل لغو (که غنا را هم شامل میشود) نهی
شده است .ابن تیمیه موسیقی و آواز خوش را از جمله امور لهو و لعب میداند (ابن تیمیه،
بیتا ،ج  ،2ص  )309و بنا بر صراحت احادیث وارده از رسول خدا نشان میدهد که شنیدن
موسیقی و آواز امری شیطانی و درنتیجه حرام است 5.مجموعه ادله وی بهگونهای است که
چنین آوازی مخالف ایمان است.
 .2مقید بودن یا ضعف احادیث وارده در اباحه غنا

ابن تیمیه این احادیث را انکار نمیکند ،اما مخالف برداشت اباحه غنا از موارد مذکور
است (ابن تیمیه ،1429 ،ص  .)217او برخالف غزالی مفهوم کلی از سخنان پیامبر اکرم
برداشت نمیکند .کسانی که بر نظر اباحۀ غنا هستند از روایات یادشده استنباط میکنند که
صدای خوش بالذات مباح است؛ اما ابن تیمیه چنین باوری ندارد .دلیل این رأی را میتوان
داللت صراحت لفظ نص وارده بر خواندن قرآن با صدای خوش.
دو امر تصور نمود .نخست
ِ
تشویق پیامبر بر نیکو خواندن قرآن ،بنا بر قول ابن تیمیه ،قیاسی
برداشت اباحه غنا از
دوم آنکه
ِ
ِ

فاسد است .دلیل فساد هم مشابه دانستن قرآن با شعر است؛ زیرا غنا امری است که با شعر
آمیخته است (همان ،ص .)214او برای اثبات گفتارش به آیاتی نظیر  63سوره یاسین 6و 41
الحاقه 7و همچنین احادیثی نظیر روایت ذیل استناد میکند.
َ
ّ
َ
ون ْال َق ْو َل َف َی َّتب ُع َ
ین َی ْس َت ِم ُع َ
«ف َب ِّش ْر ِع َب ِاد َال ِذ َ
ون أ ْح َس َن ُه».
.1
ِ

 .2برای اطالع بیشتر ن.ک به همان ،ص .49-45
َّ
َ
« .3و ِإذا َم ُّروا ِبالل ْغ ِو َم ُّروا ِک َر ًاما».
ّ
ّ
َ
َ .4
ین ُه ْم َعن الل ْغو ُم ْعر ُض َ
«و َال ِذ َ
ون».
ِ
ِ ِ
 .5قال رسولاهلل صلی اهلل علیه وآله وسلم... :و إنما نهیت عن صوتین أحمقین فاجر ین :صوت عند نغمة لهو و لعب و مزامیر شیطان.
ّ
َ َ َّ َ ّ
الش ْع َر َو َما َی ْن َب ِغی َل ُه إ ْن ُه َو إ َل ِذ ْک ٌر َو ُق ْر ٌآن ُمب ٌ
ین».
.6
«و َما عل ْمن ُاه ِ
ِ
ِ
ِ
َ .7
«و َما ُه َو ب َق ْو ِل َش ِاعر َق ِل ًیل َما ُت ْؤ ِم ُن َ
ون».
ِ
ٍ
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«از نبی؟ص؟ نقل است که شیطان گفت :بار خدایا برای من (کتابی مقدس همانند) قرآن
قرار ده .حضرتش فرمود :قرآن تو شعرمی باشد .شیطان گفت :برایم مؤذنی قرار ده .خداوند
پاسخش داد که مؤذن تو مزمار است( 1».ابن تیمیه ،1429 ،ص )215
از طرفی دیگر روایاتی وجود دارد که پیامبر در هنگام خواندن سرود یک اعرابی فرمودند بر
این فعل حرجی نیست 2.ابن تیمیه این قبیل احادیث را دروغی بیش نمیداند .همچنین این
قبیل روایات تا قرن سوم هجری نقل نشده است .وی ورود این احادیث جعلی را به متون ،مؤثر
از حرکات متصوفه و زنادقه میداند (همان ،ص .)136
اما احادیث دیگری از رسولاهلل؟ص؟ نقلشده است که بر جواز استماع غنا گواهی میدهد
و بر اساس مبانی رجالی اهل سنت دارای هیچ ضعفی نیست .حدیث مشهور آواز خواندن دو
کنیز برای عایشه و اجازه پیامبر در خواندن آن دو ،حدیثی است که در باور بیشتر اهل سنت
شکی بر صحت آن نیست.
بنا بر نظر ابن تیمیه حدیث یادشده تنها به جواز شنیدن سرودی که توسط زنان و اطفال
برای جنس مشابه خود در اعیاد خوانده میشود ،حکم میکند .مشابه این حدیث ،روایت
صحیح دیگری است که بر اباحه نواختن دف و در مجالس عروسی داللت دارد ،این روایت
نیز به دلیل صراحت الفاظ حدیث ،فقط بر جواز نواختن دف در چنین مراسمهایی گواهی
میدهد .پس با توجه به مجموعه این احادیث ،مردان از شنیدن غنا یا انجام فعل آن نهی
شدهاند و این امر فقط برای غیر مردان و در زمان و مواقع مشخص امکانپذیر است (ابن
تیمیه ،بیتا ،ص .)284

 .1ناگفته نماند این حدیث از منظر برخی از سلفیان متأخر نظیر اآللبانی ضعیف شناخته شده است (ن.ک ابن تیمیه 1429،ص .)182
 .2این روایت در رساله قشیری نقل شده است .امام قشیری میگو ید :و روایت کنند که پیش پیغامبر صلیاهلل علیه وسلم مردی گفت.
َا َقب َلت َ
فالح لها***عارضان َ
کالس َبج
ِ
ُ
َا َدب َرت ُ
لها***والفواد فی َو َهج
فقلت
علی و َ
یح ُکما***ان َع ِش ُ
هل َ
قت ِمن َح َر ِج
پیغمبـر گفـت صلـی اهلل علیـه وسـلم کـه ال و آواز خـوش نعمتـی اسـت کـه خـدای عـز وجـل کسـی را دهـد(. ...ترجمـه رسـاله قشـیر یه ،ص
.)597-596
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 .3شنیدن صدای خوش متباین با کتاب و سنت منجر به شرک می شود.

در نگرش ابن تیمیه شنیدن و استماع صوت و غنا ممکن است موجب شرک خفی یا
جلی گردد (ابن تیمیه ،1429 ،ص .)233
 .4فساد قیاسهای صورت گرفته توسط موافقان اباحه

ابن تیمیه بر قیاسهایی صورت گرفته از ابو حامد غزالی حمله میکند .وی باور دارد
که قیاس امر یقین آوری نیست و بیشتر شبیه یک مغالطه است .غزالی از قیاسی استفاده
میکرد ،مبنی بر آنکه لذت صدای خوش امر طبیعی در وجود بشری و مالئم با طبع اوست.
ابن تیمیه در مقابل این احتجاج میگوید که مالئم بودن یک لذت با طبع بشری دلیلی بر
اباحه آن یا حکمی دیگر نخواهد کرد (ابن تیمیه ،بیتا ،ص .)301
 .5اجـرا و شـنیدن سـرود و موسـیقی برآمـده از دیـن اسلام نیسـت و بایسـتی از آن اجتنـاب
نمود.

در سه قرن اولیه تمدن اسالمی هیچکدام از اهل فضل و دین به بررسی و بحث درباره
غنا نمیپرداختند .به تعبیری در جامعه دینی ،موسیقی و آواز هیچ جایگاهی نداشته است.
در اواخر قرن دوم است که زنادقه به اباحۀ موسیقی قائل شدهاند که برخالف عقیده عموم
مسلمانان بوده است .وی افرادی چون ابن راوندی (م  250هجری) ،فارابی (م  )339و
ابنسینا (م  )427و اخوانالصفا را زندیق و در ترویج اباحه و فایده استماع موسیقی بسیار
مؤثر میداند .مسئله فایدهمند بودن غنا امری نبوده است که در میان مسلمانان سابقه داشته
باشد ،بلکه براثر اندیشههای غیرتوحیدی فلسفه یونانی به جامعه اسالمی وارد شده است.
وی بهوضوح مکاتب فلسفی ،صوفیه و اسماعیلیه را عامل گسترش این فکر در سرزمینهای
اسالمی دانسته که هیچکدام دارای اصالت دینی نیستند (همان ،ص.)290
 .6دوست داشتن سرودها و موسیقی دلیلی بر ضعف عقالنی مستمع

وی نیز همانند غزالی و دیگر موافقان اباحه غنا میپذیرد که صدای نیکو موجب تحریک
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فوقالعاده و غیرارادی در بشر میشود .صدای خوش کودکان ،زنان ،انسانهای بیکار و
بیبرنامه و افراد مبتالبه ضعف عقالنی را بهشدت ناآرام میکند (ابن تیمیه ،1429،ص .)245
این ناآرامی و قدرت فوقالعاده بیش از آنکه دلیلی بر جواز باشد بر ممنوعیت و کناره گرفتن
از آن داللت میکند؛ زیرا به کاهش قدرت عقالنی و درنهایت جهل منجر خواهد شد (همان،
ص .)218
 .7فساد آوری شنیدن غنا

ابن تیمیه باور دارد که استماع سرود و هر آنچه او غنا میخواند ،موجب فساد ،فسق و
فجور میشود .بدان گونه که شنیدن یک لحن موزون نفوس را متمایل به فحشا و منکر میکند
(همان ،ص  )160و نیز رذیلتی اخالقی را با خود به همراه میآورد (همان ،ص  .)232نصوصی
از پیامبر 1از ادله روایی وی در استنباط مذکور است.
بودن دوست
وی غنا را جزوی از امور شهوانی میداند و با این عقیده بر باورمندان فطری ِ
داشتن صدای خوش هجمه میبرد .او اعتقاد دارد امور شهوانی ازجمله صدای خوش متشکل
از دو امر بالذات قبیح و بالعرض نیکو است .آنچه موجب ظن این افراد بر فطری بودن میشود،
امر نیکوست که بهصورت عرضی یا ظاهری با امر قبیح ترکیب میشود (همان ،ص .)211
جنبۀ نیکوی امر شهوانی که درواقع بهمثابه زینت عمل میکند (همان ،ص  )208موجب این
خطا در اندیشه باورمندان به اباحه امور شهوانی-که بالذات قبیح هستند -ازجمله موسیقی
شده است .در این مجال نیز بر آیاتی نظیر  108انعام 2و  14آلعمران 3استناد کرده است.
 .8حرمت فعل غنا به دلیل تشبیه مردان به زنان

نهتنها ذات غنا عملی شیطانی است بلکه عللی جدای از آن نیز دلیل حرمت آن شده
است .همانند آنکه ابن تیمیه غنا را موجب تشبیه مردان به زنان میداند .بنا بر نظریه وی در
 .1وقـال سـمعت عبـد اهلل یقـول سـمعت رسـول اهلل صلـى اهلل علیـه وسـلم یقـول الغنـاء ینبـت النفـاق فـی القلـب .عـون المعبـود (شـمس الحق
العظیـم آبـادی ،ص .)220
َ َ َ َ َّ َّ ُ ّ ُ َّ َ َ َ
ُ
ْ
« .2کذ ِلک ز ینا ِلک ِل أم ٍة عملهم».
ُّ َ َ
اس ُح ُ  َّ َ
ات».
ن ِل ّلن ِ 
« .3ز ِی 
ب الشه َو ِ
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زمان رسول خدا و دوران گذشته ،نوازندگی و خوانندگی فعل زنانه بوده است و در زمان پیامبر
در مجالس عروسی ،جز زنان کسان دیگری سرود یا آوازی نمیخواندند .ازاینرو مردانی که به
غنا میپردازند فعلی زنانه انجام میدهند و به همین دلیل ،آنها را مخانیث میخوانند .علت
حرمت این عمل از سوی مردان ،احادیثی است که به نهی و لعن مردان وزنانی میپردازد که
عملی برخالف جنسیت خود مرتکب میشوند (همان ،ص .)162
[[تحلیل و نتیجهگیری
غزالی و ابن تیمیه همانند دیگر عالمان مسلمان در جستجوی دینی و اسالم شناختی
خود یک هدف مشترک دارند .به زبانی ساده و عامیانه میتوان گفت که همه آنها به دنبال
جادهای صاف و هموار برای رسیدن به شناخت و حقیقت الهی و احکام دین بودهاند .بنا
بر زعم فدلو ِشهادی ،ابن تیمیه هر مسیری را مستعد دستیابی به هدف و استنباط حکم
نمیداند )SHEHADI 1995, 95 Page(.غزالی نیز با او همنظر است .وی در بیشتر آثار خویش
بهویژه االربعین فی اصول الدین بر این امر تصریح کرده است (غزالی ،1385 ،ص .)100-98
گرچه گاه دالیل او برخالف ابن تیمیه در اثبات یک مسیر معین برای وصول به رضایت و
شناخت خداوند ،ادلهای بیرون از شریعت محسوب میشوند اما این امر موجب نمیشود
که این دو عالم اهل سنت در این مهم همنظر نباشند که شناخت این مسیر از کتاب الهی و
سنت نبوی و شریعت به دست میآید.
هدف و اندیشه کلی بیانشده ،موجب وحدت اولیه ابن تیمیه و ابوحامد محمد غزالی
است اما آنچه موجب غلبه وجه افتراق بر وحدت میشود ،مسئله روش ادراک و فهم دین
است .هر دو از یک باور کلی بهرهمند هستند؛ اما روش ادراک و نتیجه حاصل از آن موجب
شده است که خود و پیروانشان یکدیگر را منحرف و گاه خارج از دین بخوانند .در مسئله
مشخص موسیقی و غنا بهوضوح معایب و نقصان هرکدام از دیدگاه نمایان گردیده است.
تفاوت مهم دیگری نیز از نحوه استنباط حکم به چشم میآید .با تطبیق نظر این دوعالم
سنی مذهب تفاوت آنها را در موضوع شناختی موسیقی و غنا میتوان فهمید .وسعت دید
غزالی در معرفتشناسی موسیقی ،شناخت انواع سازها ،لحنهای مختلف ،شناخت بستر
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فرهنگی زمان رسول اهلل؟س؟ و زمان خودش ،مردمشناسی و تسلط بر ادبیات و شعر در استنتاج
حکم اباحه بالذات در شریعت تأثیر بسیار گذاشته است .مصادیق مختلفی را میتوان از این
مهارت غزالی در شناخت موضوع اشاره کرد.
آنجایی که غزالی از موسیقی عاشقانه سخن میگوید و آن را جزوی از زندگی بشری در
دنیا میداند ،یا آنکه از تأثیر موسیقی درنبرد یا دیگر وقایع یاد میکند ،بر ذهن مخاطب چنین
مینشیند که او قسمت مهمی از استنباط حکم فقهی خود را به شناخت چیستی موضوع
اختصاص داده است .این نکته تنها در این مسئله نمایان نیست ،بلکه در جایی که از جواز
طال کاری قرآن یا تزئین کعبه با طال سخن میگوید ،مهارت خود را در موضوع شناسی نیز نشان
میدهد (غزالی1996 ،م ،ص  .)30 - 29شایانذکر است که غزالی در تشخیص و فتوای خود
ً
در باب موسیقی و غنا احتماال از ذوق هنری و ادبی خود بهره برده است .چراکه به همین
دلیلها برخی وی را شاعر و نویسندهای پرتوان دانستهاند 1که قدرت استعدادش را در داستان
رمزی رساله الطیر یا شیوه نوشتار فارسی و عربیاش میتوان دید (زرینکوب ،1385 ،ص
 .)135این ذوق نهتنها بر اندیشه عرفانی و اخالقی او اثر گذاشته ،بلکه در تشخیص موضوع و
بیان احکام مسائل هنری همچون موسیقی نقش داشته است.
در سوی مقابل جهان فکری ابن تیمیه بهگونهای است که منجر به اتکای فراوان او بر
مسموعات و همچنین سیره سلف شده است .ازاینروی نتوانسته است ارتباط موسیقی
و انسان را بهخوبی دریابد .گرچه وی براثر آشنایی با متون فلسفی و عرفانی از مباحث
معرفتشناختی در این حوزه دور نبوده است ،ولی به دلیل فکر نص گرایانه ،بیشتر به دنبال
رد و موهوم دانستن عقاید یادشده است و گاه به تناقض دچار شده است.
یکی از تناقضاتی که ابن تیمیه در آن گرفتار آمده و برای رهایی آن به خطایی دیگر افتاده
است ،احادیث صحیح داللتکننده بر جواز استماع موسیقی و غنا است .آ گاه شدیم که
او موسیقی را امری شیطانی میداند و در دسته سماع مکاء (غیر ایمانی) قرار میدهد .او با
این امر ،خود را در مقابل سؤالی سخت قرار داده است .بهراستی چگونه ممکن است شنیدن
 .1برای اطالع بیشتر ن ک به :صالح الشاعر 2009 ،م .یا جلیلی ،1389 ،ص  321به بعد.
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یکچیز شیطانی توسط پیامبر برای همسر خود ،زنان و اطفال جایز دانسته شود؟ بهواقع اگر
موسیقی مباح بالذات نیست و امری غیر ایمانی است ،چرا حکم آن توسط پیامبر برای بیش
از نیمی از بشر نقض شده است؟ اینجاست که ابن تیمیه برای فرار از این مهلکه مدعی
میشود که حکم حرمت برای مردان است و برای زنان و کودکان که دارای نقصان خلقت و
رشد هستند ،در ایامی خاص بدون اشکال است! در حقیقت او با تمایز موهوم در خلقت
مردان وزنان سعی بر روپوشانی تناقض پیشآمده دارد.
درنهایت مشاهده میکنیم که حاصل چگونگی موضوع شناسی میان ابن تیمیه و غزالی
ً
خود را در دو حکم کامال متفاوت نشان داده است .شکی نیست که ساختار مذهب فقهی هر
کدام از این دو بر دستیابی صحیح به شناخت موضوع مؤثر بوده است .ولی میتوان گفت که
نتیجه تطبیق نگرش درون دینی و فقهی دو اندیشمند سنی به ما نشان میدهد ،وجه عمده
تفاوت آنها جدای از موارد متعدد روششناختی و مذهبی در اصل کمتوجه شدۀ مذکور
(شناخت موضوع) است که بیشتر متکی برجهان شناختی و اندیشه ورزی یک فقیه است.
اصل یادشده حلقههایی زرین و تأثیرگذار در استنباط حکم فقهی است که تاکنون مذاهب
ن کموبیش غفلت کردهاند.
مختلف فقهی به آ 
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