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 مقدمات
قسم سوم از مکاسب محرمه، اعمال محرمه است و مرحوم شیخ به ترتیب حروف الفباء، اعمالی را که محرم 

اند و نوبت به غنا رسید. قبل از ورود به بحث فقهی و آیات و حرام است ذکر کرده هاآناست و اکتساب به 

 .میکنیمعنوان مقدمه بیان روایات، نکاتی را به

 مقدمه اول: حرمت غنا
اي قائل به حرمت شدیم و به هر شکلی که آن را تعریف خوانی از اموري است که در هر محدودهغنا و آوازه

ها مه اي است که در معرض تکسب و اکتساب و درآمدزایی بوده و در همه اعصار و زمانکردیم از اعمال محر

تنها . از قدیم متعارف بوده و نهکردندیمخوانی درآمد کسب و با آوازه اندشدهیمرواج داشته است. کسانی اجیر 

 ود.ي محلل هم یکی از امور درآمدزا بهاخوانیي محرم بلکه آوازههاخوانیدر آوازه

طورکلی از مشاغل بوده و در میان عامه مردم و بخصوص در میان ملوك و پادشاهان و بنابراین آوازخوانی به

خوانی و استیجار سراها، بحث آوازه، رواج بیشتري داشته است و در حرمهااینمتمکنین و متفرحین و امثال 

 اشخاص خیلی شیوع داشت.

باید  هرکدامي ایجاد کنیم، جاي این نوع مباحث در مکاسب نیست و طورکلی، یک ترتیب درست فکراگر ما به

هرحال این از اعمال محرمه اي است که با آن کسب در جاي دیگر و در باب مناسب خود بحث شود ولی به

جا است؛ برخالف امور دیگر مثل غش که با توجیهاتی و یا و درآمدزایی دارد؛ لذا جایگاه غنا همین شودیم

 شوند.در اینجا بحث می استطراداً

 مقدمه دوم: غنا، جزء اصوات انسانی
بحث غنا از مقوله اصوات بشري است و بحث صوت، یک واقعیت بسیار مهمی در عالم است. در بحث موسیقی، 

 کنند:اصوات را به سه دسته تقسیم می

 داي آبشار یا موج دریا.؛ مثل صشودیم: اصوات طبیعی: این اصوات در اثر اصطکاك موجودات طبیعی پیدا 1
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و با تالقی زبان کوچک و زبان بزرگ و با  دیآیم: اصوات حیوانی: این اصوات از حنجره حیوانات بیرون 2

 و هوا هم مؤثر است. شودیمدمیدن به حنجره تولید 

است. تري نسبت به اصوات حیوانی برخوردار : اصوات انسانی که از پیچیدگی و ظرافت و دامنه بسیار وسیع3

ی است که در حیوانات دستگاهتر از سیستم حنجره و مخارج حروف به لحاظ فیزیکی و فیزیولوژیکی پیچیده

 وجود هست.

؛ چه نوع طبیعی شودیمطورکلی صوت در اثر اصطکاك چیزي با چیز دیگري و با یک تنظیمات خاصی پیدا به

و چه نوع حیوانی و  شودیمورد و اصواتی پیدا خکنند یا آب به صخره میآن مثالً دو سنگ به هم برخورد می

 انسانی باشد. این مفهوم انواع صوت در عالم است.

 ویژگی صوت انسانی
 قسم سوم که صوت انسانی است از دو جهت از پیچیدگی خاصی نسبت به اصوات دیگر برخوردار است:

تر از حیوانات دیگر است و تحت : از جهت فیزیولوژیکی که نوع خلقت حنجره و مخارج حروف پیچیده1

 .ردیگیماختیار انسان قرار 

؛ با این ویژگی که ردیگیم: این مکانیزم پیشرفته صداسازي انسان، در خدمت عقل و فهم و درك بشري قرار 2

 .دنشویماصوات بشري براي معانی دیگر نماد 

 یم صوت از حیث معنا و عدم معناتقس
گویند. یک قسم هم نماد یمصوت دو قسم است: یک قسم آن نماد براي معنایی نشده است که به آن لفظ مهمل 

شود. البته ترتیب گر معناي دیگري است که لفظ مستعمل نامیده میبراي معناي دیگر شده است و حکایت

و  دنشویمو سپس حروف ترکیب  شودیمپیدایش حروف  طور است که صوت، منشأجنسی و نوعی آن این

 معنا باشد و هم بامعنا.هم بی تواندیم. لفظ دنشویمتبدیل به لفظ 

صوت انسانی با این قیودي که گفتیم، قابلیت این را دارد که لفظ مستعمل یعنی کلمه و کالم شود. این ویژگی 

صورت بسیطی و مرکب معنایی ندارد و از حرف هم همهم دوم در صوت انسان است. انسان صوتی دارد که ب
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. اگرچه ممکن است تولید حرف کند ولی حرف ذاتاً معنا ندارد. کندینمنیست و چیزي است که تولید حرف 

 شوند.ممکن است حروف ترکیب هم بشوند ولی به لفظ مهمل تبدیل می

 معنااصوات بی
 معنا است:بنابراین سه قسم از اصوات بی

 بسیطی که حرف در آن نباشد. : صوت1

 ولی معنا ندارد. کندیم: صوتی که حرف بسیط تولید 2

: صوت تولیدکننده حروف از مخارج حروف که ترکیب شده و لفظ گردیده است ولی براي معنایی وضع نشده 3

 .شودیماست که لفظ مهمل 

شود. و لفظ درست می دنشویمو حروف ترکیب  شودیمحرف  کندیماما قسم چهارم صوت با چینشی که پیدا 

این لفظ هم براي معنایی وضع شده است؛ یعنی نماد مفهوم دیگري است. این قسم چهارم در انسان هست. البته 

 محل بحث است. نهاینکه آیا در حیوانات هم لفظ به شکلی که در انسان وجود دارد هست یا 

 مندي انسانمعناي زبان
مندي ي انسان زبانهایژگیو نیترمهم. از باشد رند ولی بعید است که زبانشان به این شکلحیوانات زبان دا

مندي انسان این است که انسان مندي انسان است. معناي زبان، مراد زبانندیگویماوست. حیوان ناطق که 

ی که نمادسازي مکانیزم کشیده صوت آفرینی دارد ولی نه صوت آفرینی مثل اصوات طبیعی و نه صوت حیوان

صورت الفاظ به دنتوانیمگذاري در آن نیست؛ بلکه صوت آفرینی و صوت سازي دارد که وضع و عالمت

 معنادار درآیند.

که قول و نطق و لفظ است. معناي نطق و لفظ این  کندیمممیز انسان، گفتن عادي نیست؛ بلکه صوتی ایجاد 

و با وضع، نماد  شودیمکه با عقل و تدبیر و حکمت همراه اي است گونهاست که مکانیزم صوت سازي او به

 .آوردمیو با این صوت، آنچه را که در دل و درون دارد با قالب منظمی در عالم روابط  شودیممعنایی 
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 نطق، فصل ممیز انسان
دمان که که فصل ممیز انسان این است که داراي رابطه است؛ اما نظر قدما و اهل منطق خو شودیمگاهی گفته 

ها تر است. این نظر از دوره یونان هم بوده است. این: انسان حیوان ناطق است، این خیلی سنجیدهگفتندیم

 که انسان عاقل است. ناطق اخص از عاقل است. اندنگفته

خودش را در قالب الفاظ  تواندیمدر نطق به این معنایی که گفتیم، عقل و فهم گنجیده است. عقل و فهمی که 

تجلی کرده و به دیگران منتقل کند؛ یعنی اینکه انسان اهل رابطه و اهل عقل است. پس اهل رابطه و اهل عقل م

هم روابط با دیگران  اشجهینتاي که متقوم به عقل و حکمت است و بودن در نطق وجود دارد. نطق یعنی قوه

 تواند صوتی تولید کند که قابلیت وضع در آن هست.است. خود نطق، می

صورت معنا و مهمل وجود دارد؛ چه بهپس اصوات طبیعی، حیوانی و انسانی داریم. در اصوات انسانی، صوت بی

صورت حروف بسیط و یا حروف مرکب که معنایی براي آن وضع نشده است. یک غیر حروف باشد و چه به

 صوت انسانی بامعنا هم داریم که همان کلمه و کالم است.

وم، ویژگی ممتاز انسان است. انسان از دو جهت امتیاز دارد: یک امتیاز این است که به صوت انسانی از نوع د

تر از سایر موجودات لحاظ فیزیولوژیکی که حنجره و زبان کوچک و زبان بزرگ و تارهاي صوتی است، پیچیده

 است.

ر است و حاصل آن، امتیاز دوم هم این است که این صوت آفرینی، اختیاري و مبتنی بر دستگاه عقالنی بش

ن نمادسازي، روابط اجتماعی انسان با اینتیجهنمادسازي و عالمت سازي آگاهانه و اختیاري انسان است و 

 . موجود اجتماعی شدن، حاصل ناطق بودن است.شودیمدیگران 

: روابط اجتماعی است؛ ولی ناطقیت به این مفهومی که ندیگویم: فصل انسان، عقل است و گاهی ندیگویمگاهی 

 را در خودش جمع کرده است. هاآناي است که به شکلی همه گفتیم، معناي سنجیده

 و آواز تولید نمادین است و این ویژگی خاص انسان است. کندیمانسان داراي صوت است و صوت سازي 

ي طبیعی دارد که ناخودآگاه حالت طبیعی هاصوتان هم مراد از صوت طبیعی، صوت غیر انسان است. خود انس

دارد؛ اما در اینجا مراد، صوت تصادم اجسام دیگري غیر از انسان و حیوان است. تفهیم و تفهم به این شکل در 

 توان مطلقًا اصلش را نفی کنیم.اي از آن وجود دارد و نمیانسان هست؛ اما در حیوانات نیست و یا درجه نازله
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: فصل ممیز ندیگویمان دانشمند، امر مهمی است؛ حتی بعضی از ردیگیمهایی که در خدمت عقل قرار ابزار

: اندگفتهدر این عالم تصرف کند. در حیوانات دیگر این دست نیست. فالسفه که  تواندیمانسان دستش است که 

بُعدي که در خدمت عقل است و  فصل ممیز انسان، ناطق است، هم بُعد فیزیولوژیکی و مادي دستگاه نطق و هم

، دستگاه صوت دیگویم. نطقی که فلسفه شودیمنطق  هااین، ترکیب کندیمعقل در او تجلی کرده و نمادسازي 

 سازي و نمادسازي بشر است که مبتنی بر عقالنیت و فهم و منطق است.

 بگوییم این است که صوت، نقش مهمی دارد. میخواهیماي که حاصل نکته

 مقدمه سوم: کیفیت داشتن اصوات
معنا و معنادار، احوال و کیفیات متنوعی دارند. اگر صوت بامعنا باشد، هم محتوا دارد و هم کیفیت. اصوات بی

بلند یا آهسته بودن، موزون یا غیر موزون بودن  مانندطورکلی ازجمله صوت انسانی، کیفیاتی پس اصوات به

 دارد.

جهر و اخفاء و همس و بلندي و کوتاهی و ظرافت و خشونت دارد. صوت در یک ذات صوت، تقسیماتی مانند 

دو نوع حالت داشته باشد: ظریف و غیر ظریف. درهرحال گاهی براي اصوات،  تواندیمدرجه بلندي و کوتاهی 

 طور نیست.توازن و مناسبات خوبی حاکم است و گاهی این

 حسن صوت، نتیجه زیر و بم زیبا
ها . اگر زیر و بمشودیممعنا ازلحاظ زیروبم، احوالی عارض بنابراین بر کیفیت چینش اصوات معنادار یا بی

. حسن صوت، تناسب و توازن کیفیات صوت است؛ شودیمصورت زیبا متناسب باشند، حسن صوت پیدا به

ریخته شود، همها بهزیروبم مانند حسن یا جمال انسانی که توازن و تناسب در اجزاء ظاهر هست. اگر تناسب

 .)19(لقمان/» إنَّ انکراالصوات لَصَوتُ الحَمیرِ«: شودیم

عامل حسن تناسب و توازن،  نیترمهم و کندینمي طبیعی و غیرطبیعی فرقی هادهیپداصل صوت حسن در 

حان و نغمات، یند. اگر الگویمهاست. کیفیات درواقع الحان و نغمات است که آهنگ چینش و ترکیب زیروبم

ند. لذا مفهوم کلی نغمه یا لحن شویمتوازن و تناسب در اجزاء و چینش و زیروبم داشته باشند، متصف به حسن 
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صورت طبیعی که گاهی به دینگویم؛ بلکه کیفیات عارضه بر اصوات را دینگوینمو یا آهنگ فقط نوع خوب را 

 .شودیمو حسنه  آید و الحان و نغمات مناسبو موزون درمی

متصف به حسن و قبح شوند و درجات حسن و قبح، در اثر  دنتوانیمهمه اصوات طبیعی و حیوانی و انسانی 

. در عالم هر چه هست، زیبا است. شودیمتوازن و چینش اصوات و تناسب و توازن کیفیات حاصل 

 انکراالصوات هم از باب اینکه جلوه خداست زیبا است.

 نتیجه مقدمه سوم
دار انسان را از دو جهت بگیریم این است که خوبی و بدي صوت معنی میخواهیمي که در مقدمه سوم انتیجه

بار سخن را از حیث محتوا و ماده بررسی بررسی کرد: از حیث محتوا و از حیث شکل؛ یعنی یک توانیم

 کنیم.بار هم از حیث شکل و صورت آن بحث میکنیم و یکمی

و کاري به شکل صوتی آن نداریم؛ بلکه  میکنیموقت از نگاه معانی بیانی بحث در بررسی شکل و صورت، یک

از حیث موسیقی نگاه  وقت هم در بررسی شکل و صورت،کار به شکل عارضه و چینش مطالب داریم. یک

بررسی  شودیمل از سه زاویه یم سخنی را ازنظر خوبی و بدي تحلیل کنیم، حداقخواهیمبنابراین وقتی  ؛کنیممی

 کرد:

 : از حیث مضمون و محتوا که باید سراغ قرآن و منطق و علوم مرتبط برویم.1

 : از حیث شکل معانی بیانی.2

 .شودیم: از حیث صوتی که همان موسیقی 3

یم، باید یم سخن را از حیث ماده اصلی آن بررسی کنخواهیمزوایا، قواعدي دارد؛ مثالً وقتی  نیاهرکدام از 

یم سخن را از حیث معانی بیانی بررسی کنیم، باید از موازین و خواهیمسراغ منطق و روش فهم برویم. وقتی 

یم از حیث صوتی بررسی خواهیممجاز و استعاره و کنایه استفاده کنیم وقتی  مانندمعیارهاي معانی و بیانی 

 کنیم، باید سراغ علم موسیقی برویم.

 معناي عام موسیقی
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، یعنی آهنگ مییگویم: حرام است. موسیقی به این معنا که مییگویملم موسیقی، فراتر از آن چیزي است که ع

سخن. الحان و نغمات به معناي عام یعنی آهنگ و زیروبم و کیفیات صدا. این معنا از آهنگ، حتی در خواندن 

 .شودینمقرآن و حرف زدن نیز هست و هیچ سخن گفتنی بدون آهنگ 

گاهی آهنگ خوب است و گاهی بد است. خوبی هم درجاتی دارد و نوع تأثیرش هم متفاوت است. بعض از 

و شخص را از حال  کندیمها، زیبا هستند و تأثیر متعارفی دارند. بعضی هم سرور و حزن عجیبی ایجاد آهنگ

 .شودیممحل اشکال  آورد کهمیطبیعی بیرون 

 اتحاکمیت قواعد موسیقی بر همه اصو
ضوابط و قواعد حاکم بر سخن گفتن با همه ترکیبات علمی که دارد و داراي ریتم و فرازوفرود و کیفیات مختلف 

، کندیماست، این هم بر اصوات انسانی حاکم است و هم بر سایر اصوات. گاهی این اصوات را انسان تولید 

و یا  زندیمآورد؛ مثالً نی د، به وجود مینکیمگاهی موجودات دیگر و گاهی هم با ابزارهایی که در آن تصرف 

 نامند.زند. این صوت را موسیقی میکند که آهنگ میدستگاهی طراحی می

 معانی خاص موسیقی
خوانی است. گاهی هم موسیقی شود که مقابل آوازهیممعناي خاص موسیقی این است که با ابزار و ادوات ایجاد 

و چه آهنگی که از ابزار و  دیآیمباشد که مستقیم از حنجره بیرون  ؛ چه آهنگیشودیمبه آهنگ صوت گفته 

 . این هم معناي عام موسیقی است.دیآیمادوات بیرون 

 جایگاه موسیقی در علوم از دیدگاه علماي قدیم
آمد. کتاب رسائل اخوان الصفا جلد اول، فصل پنجم، از حساب میموسیقی در قدیم یکی از علوم ریاضی به

اهللا مصباح حفظه اهللا در کتاب روش آموزش فلسفه مربوط به ریاضی در موسیقی است. آیت 241تا  183صفحه 

 اند: علوم فلسفه چهار قسم است: ریاضیات و منطق و طبیعیات و الهیات به معناي عام و خاص.فرموده

گونه است: به اینریاضیات هم چهار قسم شده است: ارسماطیقی و ... و ... و موسیقی. تعریف موسیقی هم 

موسیقی، معرفت تألیف اصوات و چگونگی ترکیب و » معرفۀ تألیف األصوات و به استخراج اصول االلحان«
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 ٢٢٤٣ �ماره ثبت:                                                                                                                     

حاکم است؛  هاآهنگاي که قدما بیشتر توجه دارند این است که قوانین دقیقی بر این ها است. نکتهتنظیم آن

 مند هستند.مانند معماري و اعداد و نجوم که ضابطه

 بندي جدیدجایگاه موسیقی در طبقه
ي هابنديبندي علوم، بحث زیاد است. در جوهرالنضید هم به این مطالب اشاره شده است. هنر در طبقهدر طبقه

بندي، هنر بیشتر در . در این طبقهردیگیمجدید، جایگاه برجسته و ممتازي دارد و موسیقی در قسم هنرها قرار 

گیرد و گاهی هم در ذیل علوم انسانی فنی و مهندسی و انسانی و اجتماعی قرار میعلوم جدید و علوم پایه و 

 .دیآیم

 مقدمه چهارم: تأثیر موسیقی
و در تحقیقات علمی امروز هم مشخص  اندداشتهنکته دیگر تأثیر موسیقی و آهنگ است که قدما به این توجه 

طور که معانی بیان مؤثر است کیفیات شده که در روابط اجتماعی و جذب و طرد افراد، چقدر تأثیر دارد. همان

اصوات هم خیلی تأثیر دارد. گاهی محتواي یک سرود و کیفیت صوت آن، یک لشکر را مغلوب یا غالب 

 وا دخالت دارد و در بخش دیگر، کیفیت الحان دخیل است.ها در یک بخش، محت. در رجزخوانیدنکیم

در خواندن قرآن و دعا هم خیلی مؤثر است. اگر دعا را آرام و یا با آهنگ موزونی بخوانید، خیلی تفاوت 

 بنابراین بحث آهنگ و تأثیر آن در خود انسان و دیگران هم وجدانی است و هم علمی. ؛خواهد کرد

 در مورد غناها دیدگاه غزالی و صوفی
پردازد. در و در کتاب احیاءالعلوم، فصل سماع به آن می داندیمغزالی از کسانی است که به نحوي غنا را جایز 

. غزالی هم انطماع شودیمبین صوفیه هم بحث سماع وجود دارد و از اموري است که به صوفیه اشکال وارد 

 صوفی گري دارد و معتقد به جواز غنا است.
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