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 حكم ترانه و موسيقي و داليل حرمت آن

 سؤال:
 خواهم پاسخ آن را بدهم: سيد و ميصندوق پستي به دست من ر طريقاين نامه از 
كه گوش دادن به ترانه، و  دانند. كساني ترانه را حرام مي  هبحث و مناقش با داليل كساني كه

دانند به روايتي از ابن مسعود و ابن عباس و برخي از تابعين استناد  ميآوازخواني را حرام 
 فرمايد: اند. خداوند مي ي قرآني زير ترانه را حرام دانسته اند كه آنان با استناد به آيه جسته

ِ بَِغۡ�ِ ِعۡل�ٖ ﴿ َّ � ِِ ِِل ََ ِّ َع   ِِل ُِ َِيِِ   َۡ ِل هَۡوَ  � َِ �َ  َِِنَ  �اِِّ  َن  شَۡ� َِ ۚ� ًِ َِّخَذَهِ ِهِز

ٰ�َِك هَِوۡم  ََ �ِ
ِ
ِوٞ�  َعَذابٞ ُ  ].6 :[لقمان ﴾٦ُّ

خرد؛ تا به ناداني (مـردم را) از راه اهللا   و از مردم كسي هست كه سخنان بيهوده را مي«
 اي عـذاب خـوار كننـده    گيرد، اينان برايشـان   ند ميآيات) را به ريشخگمراه سازد، و آن (

 .»است
ويد: گ مياند. ابن حزم  را به ترانه تفسير كرده» لهو الحديث«ن ترانه طرفداران حرام بود

هيچ احدي جز  -1بر اثبات مدعي) وجود ندارد. (استدالل به چندين دليل حجتي در اين 
بسياري از  -2ي حجت بر ديگران را ندارد.  حق حجت بودن و اقامه صرسول خدا

نص آيه  -3اند.  س) به مخالفت برخاسته(ابن مسعود و ابن عباها  آن صحابه و تابعين با

ِل هَۡوَ  ﴿ نمايد چون در آن قيد احتجاج ايشان بدان را ابطال مي َِ َِِنَ  �اِِّ  َن  شَۡ�

ِ بَِغۡ�ِ ِعلۡ�ٖ  َّ � ِِ ِِل ََ ِّ َع   ِِل ُِ َِيِِ   َۡ ا � ًِ َِّخَذَهِ ِهِز �َ وجود دارد. و اين (به تمسخر و  ﴾َِ
انجام دهد بدون خالف كافر آن را  ست كه هر كس صفتي استهزاء گرفتن راه خدا)

 شود. زيرا راه خدا را به استهزا گرفته است. اگر كسي قرآني را به قصد گمراه كردن مي
كه در اين آيه چه  آن شود: و بخرد بدون شك كافر مي ،به استهزا گرفتنش  و به قصد مردم

اوند هرگز كسي را مورد و خد ،مورد نكوهش و ذم خداوند واقع شده همين است
خود را سرگرم كرده و ها  آن تا با استفاده از ،خرد نكوهش قرار نداده كه سخنان لهو را مي
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و ابداً قصد گمراه كردن مردم از  ،آن بدست آورد ي وسيله به دروني يو راحت شادي نفس
كه ذكرشان  نيندارد. بنابراين استناد و استدالل به سخن كساها  آن ي وسيله به راه خدا را

كه خود را به قرآن خواندن و  چنين كسي رفت (ابن مسعود و ابن عباس) باطل است. هم
و از اين طريق عمداً از اداي نماز واجب خودداري كند، يا  كندي سنت مشغول  مطالعه

ها،  خود را به سخنراني و گفتگو مشغول كند، يا مشغول شدن به مال و ثروت و غير اين
 شود، اما گر تلقي مي فاسق و عصيان در مقابل امر خدا  ،ي نماز واجب باز دارداو را از ادا

به كارهاي فوق مشغول شود ولي مشغول شدنش او را از نماز باز ندارد نيكوكار كه  كسي
: المنيريه) و در مقام بيان حرمت آواز و  چاپ 9/60آيد. (المحلي: ابن حزم  به شمار مي

� �هلّۡغَ  ﴿ فرمايد: اند كه در مدح مؤمنان مي ستدالل كردهترانه به فرموده خداوند ا ُِ ا ِِ ََ ذََا 
� َ�ۡنهِ  ۡعَرِض ا

َ
 .»فايده بشنوند از آن روگردان شوند چون سخنان بي« ].55 :[القصص ﴾ُ

ترانه هم از جمله لغو است پس روگرداني از آن واجب است. در پاسخ به اين 
به معناي سخن » اللغو« ي هكلمكه  اين شود تنباط مياز ظاهر آيه اسچه  آن استدالل گويم:

 فرمايد: آيه ناطق به آن است كه مي ي هنابخردانه چون دشنام و ناسزا گفتن است و بقي

َ�ٌٰم َعلَۡلِ�ۡم َ� ﴿ ََ ۡعَ�ٰلِِ�ۡم 
َ
لَِ�ۡم ُ َِ ۡعَ�ٰلَِنِ 

َ
ُ ٓ � َاَِ قَِهِ ا َِ � َ�ۡنِه  ۡعَرِض ا

َ
� �هّلۡغَ  ُ ُِ ا ِِ ََ ََا  ذ

 ِۡ گردان  يفايده بشنيدند از آن رو چون سخنان بي« ]55 :قصصال[ ﴾٥ََِ� �لَۡ�ِٰولَِ� نَ
سالم بر شما ما نادانان  ،و عمل شما براي خودتان ،شدند و گفتند عمل ما براي خودمان

 .»طلبيم را نمي

ِعَبِِد «خداوند است كه در وصف بندگان موصوف به  ي هفوق شبيه فرمود ي هآي
ِٗ ﴿ فرمايد: مي »�هّر� ٰ �َ ََ  �  ].63 :[الفرقان ﴾٦ِ ذََا َخَِطَبِوِم �لَۡ�ِٰولِ َن قَِهِ ا

كه نادانان آنان (عباد الرحمن) را مورد خطـاب قـرار دهنـد گوينـد سـالم (بـر        زماني«
از آيه استفاده چه  آن در آيه ترانه است، باز هم» لغو«اگر فرضاً بپذيريم كه مراد از  ،»شما)

گرداني از شنيدن و ستايش نمودن آن مستحب است و در آيـه   يين است كه روشود ا مي
 هـم » لغو«ي  گرداني از آن را ثابت كند زيرا كلمه يچيزي وجود ندارد كه واجب بودن رو
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به معني اشياء و امور بدون فايده است و گوش دادن به امـور بـدون   » باطل«ي  چون كلمه
 شتن انسان از اداي واجب نشود، حرام نيست.فايده اگر باعث تضييع حقوق و بازدا

 الَّ إ ْلُهو ِبِه اْلُمْؤِمُن فـَُهَو باِطلٌ يَـ  ُکلُّ َلْهوٍ «اند كه  چنين به اين حديث استدالل ورزيده هم
ي كه باعث غفلت هر سرگرم« ،»ُه َعْن قـَْوِسهِ يُ ُبُه فـََرَسُه َوَرمْ يْهَلُه َوتَْأدِ أالرَُّجِل  ةُ بَ ، ُمالعِ ةٌ َثالثَ 
اش و ادب دادن اسبش و  لمانان شود باطل است مگر سه چيز: شوخي مرد با خانوادهمس

 حاب السنن األربعه وفيه اضطراب][رواه أص .»تيراندازي كردن
كه گوش دادن به آواز  شود ترانه از اين سه خارج است، اما آنهايي كه مشاهده مي چنان

اند بر فرض صحت و قـوت بـاز    فتهو گ  اند اين حديث را ضعيف پنداشته را جايز دانسته
بر حرمت داللت  »فهـو باطـل« ي هشود چون جلم هم حجت حرمت آواز و ترانه تلقي نمي

گفـت:   منقـول اسـت مـي   » ابي الدر داء«نمايد. از  فايده بودن داللت مي كند بلكه بر بي نمي
». تـر گـردد   كنم تا نفسم بر حق قوي چيزي از باطل تمركز حواس پيدا مي ي وسيله همن ب«

ـ   ي وسـيله  هعالوه بر اين [در حديث] حصر در اين سه مراد نيست چون لهو و سرگرمي ب
رقصيدند خـارج از ايـن    مي صكه در مسجد رسول خدا ها، در حالي نگريستن بر حبشي

كه اين روايت در كتب صحيح به ثبوت رسيده است. و هيچ گمـان   در حالي ،سه امر است
ها و شنيدن صداي پرندگان و انجام انـواع بـازي و    ن در باغدر اين نيست كه گردش كرد

 كـدام از  و توصـيف هـيچ   ،خيزد همگي حالل هسـتند  برميها  آن ها، كه انسان به سرگرمي
 به باطل جايز است.ها  آن هر چند توصيف ،به وصف حرمت جايز نيستها  آن

لك يا ابي عامر صورت معلق ـ از ابي ماه ـ بآن را  و به اين حديث كه امام بخاري
ی مَّتِ أُ ُکوَننَّ قـَْوٌم ِمْن يَ لَ «فرمود:  صاند كه رسول خدا روايت كرده استدالل كرده ساشعري

شوند كه زنا و  در ميان امت من قومي پيدا مي« »َر َواْلَخْمَر َواْلَمعاِزفَ يْسَتِحلُّوَن اْلَحرَّ َواْلَحرِ يَ 
 .»انندد لباس ابريشم و شراب و ساز و آواز را حالل مي

اين حديث هر چند در صحيح البخاري آمده اسـت امـا از احاديـث (معلقـه) بشـمار      
 حـزم  ابـن  ،به همين دليل و به دليل منقطع بودن سندشو  ،»مستندات متصله«آيد نه از  مي
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اند سـند و مـتن    زمان با تضعيف آن با تكيه بر تعليق، گفته مردود دانسته است و همآن را 
الميزان «در دوران است، به » هشام بن عمار«چون سندش بر  ،نيستندآن سالم از اضطراب 

 مراجعه شود.» وتهذيب التهذيب
اند، هر چند بر سرِ ثبوت آن سخن  بسياري از محدثين اين حديث را ضعيف دانسته
كه  اين و آن ،سخن ديگري هست ،فراوان وجود دارد. و در داللتش بر معناي مورد نظر

 ـ »ْسَتِحلُّونَ يَ «ي  زيرا واژه ،ي حرام بودن ساز و پيانو صريح نيستمعن ي هحديث در افاد
 عقيده دارند كه اين آالت حالل هستند. -1ابن الوي ـ گفته داراي دو معنا است: كه  چنان

كارگرفتن اين اسباب و آالت است، نه قصد  هكار رفته كه طلب به در معناي مجازي ب -2
رفت مخالفت با آن  ميكار  به استحالل در معناي حقيقيتبيين حكم شرعي، زيرا اگر كلمه 

استحالل حرام كفر است و به اين حديث استدالل كه  اين شد. به دليل كفر تلقي مي
خداند [نزديكي با] كنيزك « »َمهايَعها َوثََمَنها َوتـَْعلِ يْـ َوبَـ  ةَ نَ يْـ نَّ اَهللا َتعالی َحرََّم اْلقَ إِ «اند:  نموده

 .»و قيمتش و تعليم آن را حرام كرده استآوازخوان و فروش آن 
گويم: اوالً اين حديث ضعيف است. ثانياً امام غزالي گفتـه   در پاسخ به اين استدالل مي

است مقصود از قينه كنيزكي است كه در مجلس ميگساري براي مـردان ترانـه بخوانـد، و    
موجـود  هـا   آن ي هحيـ ترس فتنـه از نا كه  كساني خواني زن بيگانه براي افراد فاسق و ترانه

ست كه حرام باشد. اما آوازخواني كنيز براي  و مقصود از فتنه تنها چيزي ،باشد حرام است
شود. حتي غير مالـك   نمي و تحريم آن از اين حديث برداشت ،سيد و مالكش جايز است

بـه دليـل روايـت     ،تواند در صورت عدم ترس از فتنه، به آواز او گوش فرا دهد او نيز مي
خواندنـد   حضرت عايشه ترانـه مـي   ي هيحين [بخاري و مسلم] كه دو كنيزك در خانصح

 اين روايت بعداً خواهد آمد. )1148حياء، ص إ/1(
رفتند. نظامي كه  داري به شمار مي هاي آوازخوان عنصر مهمي در نظام برده ثالثاً: كنيزك

هـا) بـا    قـه (بـرده  تدريجي آن همت گماشت زيرا بقـاي ايـن طب   ي هاسالم به لغو و تصفي
جا كه سخن از نكوهش نگهداري  خواني نداشت آن جامعه اسالمي هم ي هحكمت و فلسف
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داري  برده ي هدر واقع يكي از اركان اساسي نظام ظالمان ،آيد و فروش كنيزك آوازخوان مي
اند كه چـون صـداي    استدالل كرده مچنين به روايت نافع، از ابن عمر هم ،گردد ويران مي

هايش فرو بـرد و شـتر    هاي خود را در گوش ني از سوي چوپاني را شنيد انگشت نواختن
صداي نواختن سازي را شنيد و  صخود را از راه منحرف كرد و گفت: ديدم رسول خدا
حديث منكر دانسته: احمد ابن آن را  چنين كرد. اصل روايت از ابن ماجه است. و ابوداود

انـد كـه    اند و بـه ايـن روايـت نيـز اسـتناد جسـته       دهماجه و ابوداود اين روايت را نقل كر
  .»روياند ترانه و آواز نفاق را در دل مي« .»اْلَقْلبِ  يْنِبُت النِّفاَق فِ يُـ نَّ اْلِغناَء إ«گويد:  مي

به ثبـوت نرسـيده    صست كه حديث بودن اين روايت از رسول خدا و اين در حالي
پـس ايـن    ،قول بعضي از اصحاب اسـت  كه اين روايت، ثابت شده اينچه  آن بلكه ،است

انـد   غير معصوم است و غير او در مورد آن با او به مخالفت برخاسته يشخص روايت رأي
گويند ترانـه و آواز باعـث    ها ـ كساني هستند كه مي  ويژه صوفي هـ بها   انسان زيرا در ميان

آورد  وجود ميه گردد و حزن و پشيماني بر معصيت را در درون ب نرمش و ترقيق قلب مي
اي بـراي   آورد. از اين رو ترانه را وسيله ها به هيجان در مي و شوق به سوي خدا را در دل

اند ايـن   اند و گفته تجديد نفوس و به نشاط در آوردن عزم و تحريم شوق و عالقه شمرده
انـد: هـر كسـي     شود لذا گفته ست كه فقط از راه ذوق و تجربه و ممارسه شناخته مي امري

يـا شـنيدن كـي     .ذوق و چشيدن داشته باشد از شناخت و معرفت بهره خواهد گرفت قوه
 ،تر از اين است اي كه از طريق صندوق پستي رسيده بود طوالني بود مانند ديدن و ... نامه

ولي من تنها گزيده و مختصري از آن را بازگو كردم. و در آن داليل حرام نبـودن ترانـه و   
، خدا شما و مـن  نجات دهيد مرا راهنمايي كنيد و مرا از سرگردانيحال  ،آواز آمده است

 .ت قرار دهدرحم را مورد
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 فتوا:

 ما بعد: أوالسالم علی رسول اهللا وعلی آله وصحبه،  ةهللا والصال الحمد
اي در  كه تو بيان كردهچه  آن ارجمند ـ كه اگر دليلي سواي ي هبدان ـ اي سؤال كنند

ي  آمد كافي بود تا حرمت آن را ثابت كند. زيرا در رابطه با آيه نميمورد حرام بودن ترانه 
 كند كه رسول بي امامه ـ نقل ميأشريفه امام ترمذي در مورد شأن نزول آن ـ از حديث 

َر ِفي ِتَجارٍَة فِ « فرموده: صخدا َناِت، َوَال َتْشتـَُروُهنَّ، َوَال تـَُعلُِّموُهنَّ، َوَال َخيـْ يِهنَّ، َوثََمنـُُهنَّ َال تَِبيُعوا الَقيـْ

از خريد و فروش و تعليم دادن كنيزهاي آوازخوان  .»َحَراٌم، ِفي ِمْثِل َهَذا أُْنزَِلْت َهِذِه اآليَةُ 
شود و قيمت و بهاي آنان حرام  ديده نميها  آن خودداري كنيد چرا كه خيري در تجارت

َِِنَ  �اِِّ  َن  ﴿ فرمايد: ي خداوند در مورد امثال آنان فرود آمده كه مي است و اين آيه

 ِ َّ � ِِ ِِل ََ ِّ َع   ِِل ُِ َِيِِ   َۡ ِل هَۡوَ  � َِ از مردم كسي هست كه سخنان و  « ]6 :[لقمان ﴾شَۡ�
 .»گمراه سازداهللا  مردم را) از راه( خرد؛ تا به ناداني مي بيهوده را

صـحيحش   ي هدر سلسل لباني آن راآاند و  اين حديث را اَلْباني و غير او صحيح دانسته
آورده است. و اگر در امر اسباب نزول قرآن بر اصحاب تكيه و اعتماد نشود بر چه كسـي  

 خواهد شد؟
َر َواْلَخْمَر يْسَتِحلُّوَن اْلَحَر َواْلَحرِ يَ  ْقوامٌ أَ مَِّتی أُ  يُکوَننَّ فِ يَ لَ «نسبت به اين حديث شريف  و اما
ا خواهند شد كه زنا و ابريشم و شراب وترانه و ساز در ميان امت اقوامي پيد« »َواْلَمعاِزفَ 

 ،. هر چند امام بخاري اين حديث را بصورت معلق آورده است»را حالل خواهند دانست
گويد: حديث صحيح و به شرط  اند. ابن حجر مي اهل حديث آن را صحيح تلقي كرده

 صحت، معروف االتصال است. 
يرا خود او در جاي ديگر از كتابش حديث ز ،كرد و بخاري نيز بعضي اوقات چنين مي

 دانست بدون و بعضي اوقات احاديث را صحيح مي ،را مسند و متصل ذكر كرده است
در مورد چه  آن در دست داشته باشد ... . و اماآن را  اسباب عدم خالل در انقطاعكه  اين

يا  ،ن آن باشداستحالل (حالل دانستن) آمده است خواه مقصود از آن اعتقاد به حالل بود
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محض آمدن ترانه با زنا و ابريشم و شراب براي بيان  ،معناي مجازي مورد نظر باشد
حرمت آن كافي است، با وجود اين داليل فراوان ديگر بر حرمت ترانه و آواز وجود دارد 

ِسَر يْ َواْلمَ  اْلَخْمرَ  ـَحرََّم  وْ أَ  ـ يَّ نَّ اَهللا َحرََّم َعلَ إِ «روايت شده كه  صاز جمله از رسول خدا
اي را  خداوند شراب و قمار و جام شراب را و هر مست كننده »وَُکلُّ ُمْسِکِر َحرامٌ  ،ةَ َواْلُکوبَ 

تواني به فتواي  بر من حرام كرده است ـ يا حرام كرده است ـ و براي مزيد فايده مي
 ) ما مراجعه كني.16947(شماره 
 اين صحيح است؟  اند ابن حزم ترانه را حالل دانسته آيا گفته

 فتوا:

 ما بعد: أوالسالم علی رسول اهللا وعلی آله وصحبه  ةالحمد هللا والصال
كـه   چنـان  ،دانسته ترانه و آواز را مباح مي /بلي معروف و مشهور است كه ابن حزم

 خواهم روي آن تأكيد كنيم كه ميچه  آن ) آمده است.9/60اين مطلب در كتابش المحلي (
ا ترانـه را حـالل   بشنوند كه عالمي چـون ابـن حـزم يـا غيـر او از علمـ      كه: اگر مردم  اين

هـاي   هاي موجود امـروزي كـه در كانـال    رود كه ترانه شان به سوي اين مياند گمان دانسته
هـا سـر داده    هـاي هتـل   هـاي كنسـرت و سـالن    ترها و سالنئااي و راديوها و در ت ماهواره

شـوند چـون    مجالسـي انجـام داده مـي    يننچ و محرماتي كه در هم ،شوند حالل باشند مي
هاي غليظ و اختالط زنان و مردان و دعوت به زنا و فساد اخالقي و شرب خمر، و  آرايش

چشمان مـردان دل مـريض، و    يرقص و نمايش آوازخوانان عريان و نيمه عريان در جلو
 رد و بدل كردن كلمات عاشقانه و خالف ادب و عفت و ... حالل باشند.

و به آوازخواني و طرب  ،كنند مجالسي زنان و مردان به هم تمايل پيدا مي يننچ در هم
اين نوع ترانه و امثال آن را هيچ مسلماني حـالل ندانسـته    ،پردازند و معصيت خداوند مي

تا چه رسد به علما و دانشمندان. خصوصاً امام دانشمند چون ابن حزم. علما اتفاق  ،است
تمل بر دشنام و حرف زشت و فسق و تحريـك بـر معصـيت    اي كه مش دارند كه هر ترانه
 باشد حرام است.
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حزم  مردم شايع كند كه امام ابن ي هگوييم: هر كس در ميان عام ست كه مي جا از اين
آواز و ترانه را مباح دانسته، شايسته است قبل از هر چيز متوجه اين نكته باشد كه اين 

آورد؟ و بايد بداند كه در چه  ر در ميو از كجا س ،شود سخن منجر به چه چيز مي
ي توجيهات  سخني بر زبان آورد] گذشته از همه ينچن گاه هم كند. [آن شرايطي زندگي مي

كه  دارد در حالي ي هحزم ترانه را مباح دانسته چه فايد هاي فوق، اين امر كه ابن و تأويل
دارد. و  تحريم كرده و نص صريح بر حرمت آن وجودآن را  خود، صرسول خدا

� ﴿ دهد: خداوند متعال دستور مي َنِ َ�َوٮِٰ�ۡم َ�ۡنِه فَٱنََِو ا َِ ِهِ  َِ ِل فَِخِذ ََاََٮِٰ�ِم �هّر  ٓ َنِ َِ﴾ 
 .]7 حشر:ال[

كه شما را چه  آن چيزهاي را كه رسول خدا براي شما آورده بگيريد (اجرا كنيد) و از

َِِ  ِ�َِلِِف َن َ�ۡ  فَۡلَلۡحذَ ﴿ فرمايد: از آن نهي كرده است دست بكشيد. و مي َّ ن ِِ �
َ
رِهِۦٓ ُ ُۡ

َ
ُ

ٌم  ُِ
َ
ِۡ ِِِصلَبِوۡم َعَذاٌب ُ

َ
ََۡنٌة ُ ِ  .]63 [النور: ﴾٦َِِصلَبِوۡم ف

كه به فتنه يا عذابي  خيزند از اين كه با امر رسول به مخالفت برمي هايي بايد بترسند آن«
 .»دردآور مبتال شوند

 محمد محمود عبدالخالق:
و دور كردنشـان از  هـا   انسان در اين ايام نقش اساسي در به فساد كشاندن ترانه و آواز

ها اين امر درك كرده باشند يا خير؟ براي اثبـات ايـن    عهده دارند خواه آوازخوان هاسالم ب
اند تا ميل به ترانه و آواز را در ميـان   شدت فعال و در تالش هها ب ادعا همين بس كه غربي
و نوجوانان رواج دهند. سرسپردگان غرب در منطقه نيز از انجـام  مسلمانان بويژه جوانان 

ورزنـد، عـالوه بـر غـرب و سرسـپردگانش       هيچ تالش و سـعي در ايـن راسـتا ابـا نمـي     
نمايند قصـد بـه    گراني كه بر درِ دوزخ ايستاده و مردم ما را به سوي آن هدايت مي دعوت

سـلمانان و در ممالـك اسـالمي را    گري در ميان م فساد كشاندن مسلمانان و انتشار فاحشه
ته و ديـن را از  بازداشـ  سلمين را از قضاياي اصـيل ند تا مهست به شدت فعالها  آن ،دارند
يكي از وسايلي كه اين مناديان فسق و فجور در راستاي  ،شان دور بدارندهاي زندگي برنامه
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ر نزد اين مفسـدين  برند ترانه و آواز است. ترانه د نيل به اهداف خويش از آن استفاده مي
هايشان  به اهداف و برنامه خوردار است و يكي از ادوات مهم رسيدناي بر از اهميت ويژه

ي ترانـه و   اي ويـژه  هاي مـاهواره  رود. از اين رو است كه اين جريانات شبكه به شمار مي
و  بند و شب و روز در پي رقص و آوازخواني و ترويج فساد و بي ،كنند اندازي مي آواز راه

تـا   ،نمايند در برخي از موارد يك روز تمام را با پخش يك برنامه سپري مي ،باري هستند
 ها نمايند. و از اين راه اغلب مسلمين را وادار به روي آوردن و استقبال نمودن از اين ترانه

را هـا   آن ي اوقـات  گرداننـد. و همـه   اي خـود مـي   مـاهواره  ي همند به شـبك  را عالقهها  آن
بسياري از فرزنـدان ايـن   كه  اين كه جاي بسي تأسف استچه  آن پركنند.ها  آن ي هوسيل هب

انـد كـه شكسـت و     شـده هـا   آن هـاي  هـا روي آورده و مفتـون برنامـه    امت به اين شـبكه 
 آيد. شمار مي هنشيني بزرگ ب عقب

و  ،خروش درآوردن فتنه هها بيدار كردن و ب هدف اصلي مورد تعقيب اين كانال
از ايمان و قرآن، و ها  آن و بازداشتن ،ودن آتش شهوت در درون مسلمانانور نم شعله

و اين امر بدون شك  ،پرورش دادن ارزشهاي فاسد و افكار مخرب در دل مسلمانان است
اي داشته  بسي خطرناك است كه الزم است علما ومصلحان امت اسالمي بر آن وقفه

گناه  كار و بي گاه همگي گناه خواهد بود، آنبار  وگرنه نتايج آن بس خطرناك و زيان ،باشند
فرمود:  صروايت شده كه رسول خدا لپشيمان خواهند گشت. از حضرت ام سلمه

ما أَ ا َرُسوَل اِهللا ي :ُعمَُّهْم بِِعقاٍب ِمْن ِعْنِدِه، فـَُقْلتُ يَـ  نْ أَ ْو َشَک اُهللا أَ  يمَّتِ أُ  يفِ  يَذا َظَهَرِت اْلَمعاصِ إِ «
ِمْن اِهللا  ةٍ لی َمْغِفرَ إِ ُروَن يصيَ  صاَب الّناَس ثُمَّ أَ بُـُهْم ما يصِ يُ  ناٌس صاِلُحوَن، قاَل: بَلی َولِکنْ أُ ْوَمِئٍذ يَـ ِهْم يفِ 

 .»َوِرْضوانٍ 

 رود كـه خداونـد همگـي    اگر گناه و فساد در ميان امت من رواج پيدا كرد، احتمال مي
 مگـر در ميـان   !خـدا را به عذابي از سوي خود گرفتار كند. عرض كردم اي رسـول  ها  آن
هـم گرفتـار مصـيبتي    هـا   آن هاي صالح وجود نخواهند داشت: فرمود بلي امـا  انسانها  آن
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انـد، پـس از آن خداونـد از گناهانشـان در      ي مردم بـدان گرفتـار شـده    شوند كه عامه مي
 روند. گذرد و به سوي مغفرت و رضايت او مي مي

گرفتـار  هـا   آن ي ر كثرت معاصـي همـه  نمايد كه بر اث اين حديث بر اين امر داللت مي
 شوند. عقاب و انتقام خداوند مي

سؤال شد آيا اگر صالحان در ميان ما موجود باشند گرفتار هالكـت   صاز رسول خدا
 خواهيم شد؟

بلي: اگر فسق و فجور فراوان شود. بر علمـا و اهـل طاعـت واجـب اسـت در انجـام       
نكنند، و جلو خراب كاري و عصيان مردم ي امر به معروف و نهي از منكر كوتاهي  وظيفه

 شايد عقاب و خشم خدا تخفيف پيدا كند. ،را بگيرند
شـنوند گمـان ببرنـد كـه شـنيدن و       ها را مي احتماالً بسياري از مسلماناني كه اين ترانه

اي  پندارند گوش دادن به آواز و ترانه وسـيله  حتي بعضي مي ،ديدنشان هيچ اشكالي ندارد
گـذراني بـدان    برخي هم به قصـد وقـت   ،االت يأس و سرگرداني استبراي خروج از ح

گروهي نيز به منظور تجديد قواي درونـي و تسـليت روحـي بـدان روي      ،دهند گوش مي
نمايـد چـون    دهد يـا تماشـا مـي    ي ديگري بدين خاطر بدان گوش فرا مي دسته ،آورند مي

هي هم فقط بدين علت گرو ،هاي محبت و عشق با محبوب و معشوق است يادآور داستان
ها، از عذرهاي  و غير اين ،دهند اند و مي دهند چون ديگران بدان گوش داده بدان گوش مي

جوينـد. گذشـته از مـوارد     ها توسل مي تراشند و گوش فرادهندگان بدان كه براي خود مي
و  ،دهنـد چـون عقيـده دارنـد حـالل اسـت       ها گوش فرا مي اي بدين علت بدان فوق عده
 دهند. رغم اطالع بر حرمت آن بدان گوش مي اي هم علي عده ،ن اشكال نداردشنيدن آ

 ؟ و آيـا شـنوند  بينند و مي ميچه  آن كنم آيا اين عده از حكم شرعي جا سؤال مي در اين
 دانند؟  و حكم موافقت يا مخالفت آن با دين را مي ،اند سؤال كرده

 نهفته يا معصيت او؟ و آيا در گوش دادن به آواز و ترانه اطاعت خداوند 
 و آيا ترانه ضد قرآن است يا عالقه و ربطي بدان ندارد؟
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 و حق است يا باطل؟ 
آيد يا در ميـزان سـيئات و    ها به حساب مي و در روز قيامت در ميزان حسنات و نيكي

 ها؟ و سؤاالتي از اين قبيل. بدي
ز مصـدر آن پرسـش   تنـاول كنـد ابتـدا ا   آن را  آورد تا  اگر فرضاً كسي به طعامي روي

كنـد! ولـي چـرا در سـاير      جويد! حتي بعضي اوقات از وضعيت آشپز آن نيز سؤال مي مي
كنيم و قلب و درون خـود را بـه آسـاني در اختيـار ديگـران قـرار        مسائل چنين عمل نمي

 .بينيم و خيري در آنان نمي ،دانيم نميها  آن ديگراني كه هيچ چيزي از وضعيت ،دهيم مي
ولي در امور اخـروي بـدون احتيـاط و     ،كنيم دنياي تحقيق و استفسار مي چرا در امور
 نماييم؟ اهتمام عمل مي

گـويم: قبـل از روي    آورم و مـي  من بر گوش فرا دهندگان بر ترانه بانگ و فرياد بر مي
بختـي   بر مسلمان واجب است كه سعادت و خـوش  .هزار مرتبه فكر كنيدها  آن آوردن به

خدا بجويد و هر مسـلماني كـه گمـان ببـرد معصـيت و گنـاه او را        خود را در اطاعت از
اي جـز حسـرت و ناكـامي نخواهـد      در واقع نتيجه دبر بختي مي سوي سعادت و خوش هب

سـعادت خـود را در اطاعـت خـدا و      و اگر توبه نكند و به سوي خدا بازنگردد و ،گرفت
ـ   ،اوامر، و اجتناب از نواهي او نجويد عمل به دبخت خواهـد گشـت. مـن    براي هميشـه ب

بـيم   ،كننـد  كساني را كه از ارتكاب گناه و آلوده شدن به معصيت اظهـار خوشـحالي مـي   
دارم كـه خوشـحالي از گنـاه و آرزوي انجـام آن بـه مراتـب بسـي         دهم و برحذر مـي  مي

مـردم تـو را در هنگـام ارتكـاب گنـاه      كـه   اين ترس تو از ،تر از نفس گناه است خطرناك
ي كساني باشي كـه در   پس نكند كه از جمله ،شديدتر از انجام آن است مشاهده كنند بس

نماينـد. و خوشـحال از انجـام آن     مقابل خالق و پروردگارشان اقدام به گنـاه آشـكار مـي   
هستند. برادرم بر امري حريص باش كه سود دنيا و آخرت تو را در بـردارد، و بـدان كـه    

 ادت واقعي در رضاي خداست.و سع ،حيات آخرت است ،زندگي و حيات حقيقي
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رواج  ي هآورم كه اي آگاهان هر چـه بيشـتر از پديـد    من بر علما و آگاهان بانگ برمي
بـه  هـا   آن و بـراي  ،از مردم بيشتر نزديكي بجوييد ،ميان آوريد يافتن آواز و ترانه سخن به

دهيد،  راه صالح و ارشاد و هدايت را به ايشان نشان ،سرمشق و الگوي نيكو تبديل شويد
 ،دريغ نكنيد از اين خود را از افراد جامعه و مجالس بيش ،نقش خود را به خوبي ايفا كنيد

ـ  چـه   آن هاي ميان خود و مردم را پاره كنيد تا وضـعيت از  پرده و مراتـب بـدتر   ه هسـت ب
يكـي از   ،نكننـد  مندان نسبت به وظايف خود تالش و بدون شك اگر علما و دانش .نشود

 شمار خواهند آمد.ه اع جامعه باسباب خرابي اوض
دانـم كـه    ي اين موضوع يادآوري سخن يكي از علما را خالي از فايده نمـي  در خاتمه

م به حالل بودن آن نيز حكم ترانه مورد سؤال واقع شد. فرمود: اگر به فرض حك ي هدربار
عـالم   روي آوريم. ايـن  كند به ترانه و گوش دادن بدان ميما اقتضا ن امت بدهيم وضعيت

بـر زبـان   (در لبنان) كشتار صبرا و شتيال  ي هسخن فوق را حدوداً بيست سال قبل از واقع
ها، و كشتارهاي مستمر در فلسطين، قبل از اشغال چچن و  راند آري قبل از كشتار چچني

ي آمريكا به افغانستان و عراق و قبل از تهديدهاي مكرر و فراوان كه از هر سو عليه  حمله
دشـمني   ي ممكـن  ي دشمناني كه به هر وسـيله شود، تهديد از سو امت اسالمي شنيده مي

هـا و بـا تمـام امكانـات بـه جنـگ بـا         ي ميادين و زمينه  و در همه ،كنند خود را اعمال مي
دهم اگر عالم ياد شده وضعيت كنوني ما را  اند. تو را به خدا سوگند مي مسلمانان برخاسته

 گفت؟ ديد چه مي مي
پس اي برادر بيا، قبل از فوت وقت بيدار شويم معقول نيست كه برادران ما سر بريـده  

و خـواهران مسـلمان هتـك حرمـت      ،ويران گـردد ها  آن و منازل و مساجد بر سر ،شوند
مبـاالت از كنـار ايـن رويـدادها رد      و ما مشغول ترانه و خنده و شادي باشيم. و بي ،شوند

پـس   ،يا اصالً مسـلمان نيسـتند   ،شويم. گوئي اين مسلمانان هيچ حقي بر دوش ما ندارند
رزيـم  بر نصرت مسلمانان تأكيد و ،بياييد كه از هم اكنون بر نصرت دينمان حريص باشيم
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در راستاي نصرت اسالمي  اگر و ،و از بذل هر چه در توان داريم در اين راه دريغ نورزيم
 سخت و دشوار خواهد بود. ،ايم حسابمان نزد خداوند كاري نكرده

ي  و مـا را وسـيله   ،اسالم و مسلمين را نصرت و يـاري دهـد   خواهم كه از خداوند مي
 .»همانا خداوند بر هر چيز توانا است« »رٌ يَقدِ  يءشَ نَُّه َعلی ُکلِّ إ«نصرت دينش قرار دهد. 

 :ترانه و موسيقيامام جعفر صادق در مورد  راي

ِ بَِغۡ�ِ ﴿ فرمايد: خداوند مي َّ � ِِ ِِل ََ ِّ َع   ِِل ُِ َِيِِ   َۡ ِل هَۡوَ  � َِ َِِنَ  �اِِّ  َن  شَۡ�

ٰ�َِك هَِوۡم  ِعۡل�ٖ  ََ �ِ
ِ
ُ ۚ� ًِ َِّخَذَهِ ِهِز �َ ِوٞ�  َعَذابٞ َِ  ].6 :[لقمان ﴾٦ُّ

خرد؛ تا به ناداني (مـردم را) از راه اهللا   و از مردم كسي هست كه سخنان بيهوده را مي«
 اي عـذاب خـوار كننـده    گيرد، اينان برايشـان   ند ميآيات) را به ريشخگمراه سازد، و آن (

 .»است
يـا بـراي    -ه شـود  ه خواندي كه در آن تران خانه«فرمايد:  مي /امام ابوعبداهللا الصادق

و هـيچ دعـاي در آن اجابـت     ،ترانه ساخته شده باشد ـ از فجايع در امنيت نخواهـد بـود   
 ».مالئك بدان وارد نخواهند شدو  ،نخواهد بود

 احكام:  
ي  گرفتن وسايل مسرّت و شادي به همهكار  به ترانه و ملحقات آن چون موسيقي وـ 1

دعا يا اشعار مشتمل بر امور مثبت كـه در   انواعش ولو با استفاده از كلمات قرآن يا
 ذات خود حالل، غير جايز است.

كسب اموال از طريق ترانه به هر شـكلي از اشـكال ماننـد پـول گـرفتن در مقابـل       ـ 2
آوازخواندن، يا ساختن و فروختن وسايل آن و هر عقدي كه بـه نـوعي بـه آواز و    

 ترانه در ارتباط باشد حرام است.

هاي مشتمل بـر ترانـه، و خريـد و     دي ارهاي صوتي و تصويري و سياستفاده از نوـ 3
 حرام است.ها  آن فروش و توليد و اجاره دادنشان و هر نوع قرارداد و عقد بر
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كـه   زنـان بـه شـرط آن    عروسيِمجالس زنان آوازخوان در  ي همشهور است كه ترانـ 4

ن، در آن وارد ديگري چون اختالط زنان و مردان يا سـخن حـرام و ماننـد آ    حرام
 تركش بهتر است. ،اما از باب رعايت احتياط ،نشود حالل است

توانـد مـا را از    ـ در صورت دچار اشتباه شدن در مورد آواز و ترانه، عرف حاكم مي5
 شبهه و سرگرداني رها سازد.

 ترانه و موسيقي در قرآن كريم

ِل هَۡو َ ﴿فرمايد:  خداوند ميـ 1 َِ ِ بَِغۡ�ِ  َِِنَ  �اِِّ  َن  شَۡ� َّ � ِِ ِِل ََ ِّ َع   ِِل ُِ َِيِِ   َۡ �
ٰ�َِك هَِوۡم  ِعۡل�ٖ  ََ �ِ

ِ
ُ ۚ� ًِ َِّخَذَهِ ِهِز �َ ِوٞ�  َعَذابٞ َِ  ].6 :[لقمان ﴾٦ُّ

خرد؛ تا به ناداني (مـردم را) از راه اهللا   و از مردم كسي هست كه سخنان بيهوده را مي«
 اي عـذاب خـوار كننـده    گيرد، اينان برايشـان   ند ميآيات) را به ريشخگمراه سازد، و آن (

 .»است

ۡؤِنِن َن ﴿ـ 2 ِِ ۡ ۡفلََح �ه
َ
ُِ نَ  ١قَۡي ُ َِِ  ِهۡم ِ� َصَ�َِِوۡم َ�ِٰ� َّ َِِ  ِهۡم َعِ  �هّلۡغ ِ  ٢ � َّ �َِ

رِِض َن  ُۡ  ].3 - 1 [المؤمنون: ﴾٣ِن

هستند و از  كه در نمازهايشان اهل خشوع و تواضع راستي مؤمنان رستگارند آناني هب«

 .»گردانند يامور بيهوده رو
� قَۡ َل �هّزِِِ ﴿ـ  3 ََِِِب ا ۡۡ �َِ   ِٰ ََ ِۡ َ ۡۡ ََ ِنَ  � ۡۡ  �هِرِ

� ََِِِب ا ۡۡ  ].30 :[الحج ﴾٣فَٱ

 .»اساس بپرهيزيد ها دوري كنيد و از سخن افترا و بي ها يعني بت از پليدي«
رّ ﴿ـ  4 َُ َِ ذََا  َِِ  َ� شَۡ�َوِيَِن �هّزِ َّ �َِ � � كَِرانٗ ِا ِا ّر َُ  ].72 :[الفرقان ﴾٧ِ بِٱهّلۡغ ِ 

فايده)  دهند و چون از كنار لغو (امور بي كه گواهي نا به حق و باطل نمي هايي آن«

 .»گذرند بگذرند بزرگوارانه از كنار آن مي
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 هدايت استفاده شده از آيات:
كـه در نهايـت   خـالي از هـدفي معـين باشـد     سـت كـه    از هر قول و فعليلهو عبارت 

زيرا انسان فقط چند تومان پـول نقـد در    ،خسارت و زيان براي انسان به بار خواهد آورد
خويش را صرف آن خواهـد   از عمر بها هاي گران قبال آن نخواهد داد و بس، بلكه ساعت

هاي خود را فداي آن خواهد كرد ... بدين وسـيله از آيـات خداونـد دور     و فرصت ،نمود
 را كنار خواهد نهاد.ها  آن خواهد گرديد و

 از احاديث مـأثور  ـچه   آن مفردات لهو حديث (اقسام سخنان بيهوده) بس فراوانند، اما
دهد كه  در تفسير اين آيه روايت شده به وفور نشان مي ،و اهل بيتش صاز رسول خدا ـ

سخن بيهوده  ترانه يكي از بارزترين مصاديقكه  اين به اعتبار ،آيه دال بر نهي از ترانه است
چـه   آن وارده در آيه را به گـوش دادن بـه  » اللغو«كه احاديث شريف نيز كلمه  چنان ،است

فـرو رفـتن در    كه شامل فحش و غيبت و پرداختن و ،شنيدن و گوش دادنش حرام است
در برخي از احاديث بر يكي » اللغو«ي  اما واژه .اند آيات خدا با هوي و هوس تفسير كرده

 مصاديق آن يعني ترانه و لهو تفسير شده است.از بارزترين 
روايات وارده در تفسير آن اشاره به اين دارند كه قـول زور   ي هو اما قول زور: مجموع
عنوان يكي از مصاديق بارز قول زور در روايات، بـه  ه و ب ،شود به هر قول باطلي گفته مي

حكمـت و فلسـفه حرمـت    ست كه و پيدا ،ترانه و ساز و لهو (سرگرمي) اشاره شده است
آور و مخـدر و   ترانه در شريعت اسالمي مشابه حكمت حرمت شراب و ساير مواد مستي

و باعث نسيان و فراموشـي   ،دارند انسان را از ياد خدا باز ميها  اين ي كه همه ،قمار است
و  سسـت را از اقدام بـراي حـل مشـكالت اساسـي زنـدگي      ها  انسان و ،شوند آخرت مي

و در حقيقـت روي آوردن بـه ايـن مـواد نـوعي فـرار از رويـارويي بـا          ،دكنن حس مي بي
ي  را بـه بوتـه  هـا   آن شـود كـه از راه وسـايل سـرگرم كننـده      زندگي تلقي مي يها  چالش

عالوه بر اين، اين امور باعث به فساد كشاندن جامعـه و سـوق دادن    .سپارند فراموشي مي
 شود. نفاق مي ها و به وجود آمدن ها و نزاع سوي جنگ هآن ب
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توجهي به غيـرت و سسـتي بنيـان آن     فساد جنسي و بي و افزايش ترانه باعث تشجيع
كـاري بـراي اشـباع     تحريـك شـهوات و راه   ي هوسيلآن را  شود. چون افراد هواپرست مي

 ،شـود  دهند كه باعث از هم گسيختن كانون گرم خانواده مي غريزه از طريق حرام قرار مي
ي مـوارد فـوق، در ترانـه و آواز     سازد. عالوه بر همـه  دي مواجه ميبا خطرات جآن را  و

آورها و مخدرات نوعي اعتياد وجود دارد زيرا ترانـه آثـاري خطرنـاك بـر      چون مستي هم
 گذارد. اعصاب مي ي هشبك

 :ترانه در سنت
سرا) از فجايع در امن نيست و هـيچ   ي ترانه (ترانه خانه«فرمايد:  مي /امام صادقـ   1
 و مالئك وارد آن نخواهند گشت. ،دي در آن اجابت نخواهد شدعاي

﴿ ي در دو آيهـ  2     ﴾ و ﴿  ﴾  امام صادق قول

 روز را به ترانه تفسير كرده است.
 هترانه از جمل«گفت:  مي /گويد: شنيدم ابا جعفر محمد پسر مسلم ميـ  3

آتش دوزخ بر آن داده است، بعد اين آيه را تالوت  ي هخداوند وعد ست كه چيزهاي

 ﴿ فرمود:                          

      ﴾ مراجعه شود) ات گذشتهآن در صفح (به ترجمه ].6 :[لقمان. 

چـه از   محمد پسر علي بن حسين گويد: روايت شده كه اجر و مزد آوازخوان (آنـ   4
 كند) حرام است. بابت ترانه دريافت مي

فرمود (من شـما را از رقـص و    صمنقول است كه رسول خدا /از امام صادقـ   5
 كنم. نهي ميني و خلوت با زن بيگانه و جام شراب و طبل  و كوبي و سرنا پاي

آب باعث سبز كه  چنان روياند نفاق در قلب مي ،گويد: نواختن عود /امام صادقـ   6
 شود. شدن سبزيجات مي
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 احكام:
كارگيري اسـباب مسـرت آفـرين و     هآن چون موسيقي و ب ترانه و موارد مربوط بهـ   1

مـور  و اشـعار مشـتمل بـر ا    يحتي اگر قرآن كريم و كلمات دعـاي  ،سرگرمي حرام هستند
 حرام است. ،صورت ترانه خوانده شونده مثبت و مفيد و حالل ب

ي كسب روزي و پول در آوردن قرار دادن به هر شـكلي از اشـكال    ترانه را وسيلهـ   2
يـا آالت ترانـه    ،كسي كه در مقابل آوازخواني كرايه و اجرتـي دريافـت كنـد    ،حرام است

اي كه ترانـه   و هر عقد و معامله ،ار دهدي پول درآوردن قر را وسيلهها  آن بسازد و ساختن
 و آواز محل و مبناي آن واقع شود حرام است.

دي  خريد و فروش و اجاره دادن و توليد كـردن نوارهـاي كاسـيت ويـدئو و سـي     ـ   3
 مشتمل بر ترانه حرام است.

عروسـي بشـرطي كـه     ي هخوان در مجالس زنان زنان ترانه ي مشهور است كه ترانهـ   4
حالل است اما از  ها قاطي نشوند و سخن حرام بر زبان نياورند و امثال اينها  آن مردان با

 بهتر است.ها  آن باب رعايت احتياط، ترك

عـرف   ـدر صورت گرفتار اشتباه شدن   ـميزان و معيار جداسازي ترانه از غير آن  ـ   5
 حاكم است.





 

 ني و حكم ترانه و سرنا

ـ  ي  انـد. و واژه  دون موسـيقي را مكـروه دانسـته   بسياري از علماي سلف ترانه و آواز ب
 شود. كراهت در كالم علماي سلف حمل بر تحريم مي

  ماند. ابن عباس نهي كرده ـولو بدون موسيقي  ـوفور از ترانه ه علماي سلف امت ب

ِ ﴿ گويد: در آيه ِ ب َّ � ِِ ِِل ََ ِّ َع   ِِل ُِ َِيِِ   َۡ ِل هَۡوَ  � َِ  َغۡ�ِ ِعۡل�ٖ َِِنَ  �اِِّ  َن  شَۡ�
ٰ�َِك هَِوۡم  ََ �ِ

ِ
ُ ۚ� ًِ َِّخَذَهِ ِهِز �َ ِوٞ�  َعَذابٞ َِ منظور از لهو حديث ترانه است.  ].6 :[لقمان ﴾٦ُّ

 ترانه است. ]َلْهَو اْلَحِديثِ آن [گويد: سوگند به خدا منظور از  مسعود ابن
 ».شود ترانه باعث روييدن نفاق در دل مي«و هم او گفته: 
شوند كه زنـا و   در ميان امت من قومي پيدا مي«به ثبوت رسيده كه:  صاز رسول خدا

گيرند فقيري از  دانند و اقوامي در كنار كوهي منزل مي ابريشم و شراب و ساز را حالل مي
گويند امروز برگرد و  آيد. مي ميها  آن براي رفع نياز و حاجت خويش به سويها  آن خود

كنـد و كـوه را بـر سرشـان      را به عذاب خود گرفتار مي ها آن فردا بيا. شب هنگام خداوند
تعداد ديگري از آنان تا روز قيامت مسـخ شـده و بـه ميمـون و خـوك تبـديل       ريزد و  مي
 االسالم ابن شيخ. معلق روايت كرده است ،شوند. امام بخاري اين حديث را موصول نه مي

به، در مورد  مقطوعصورت معلق و  هدر صحيحش ب /گويد: روايت امام بخاري /تيميه
 آالت لهو و ترانه صادق و صحيح است.

 فضل پسر عياض گويد: آواز و ترانه مقدمه زنا است.
گويد: اي بني اميه از ترانه بپرهيزيد چون ترانه حيـاء   ي اموي يزيد پسر وليد مي خليفه
ايـب  ايـد. ترانـه ن  من دهد و بنيان مروت را ويران مي كند و شهوت را افزايش مي را كم مي

كنـد، و اگـر نتوانسـتيد از آن     كند ترانه نيز مـي  كه مستي با انسان ميچه  آن شراب است و
 از زنان دور بداريد چرا كه ترانه مقدمه و منادي زنا است. آن را  اجتناب كنيد
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روايت كرده است كه خالد پسر عبدالرحمن گويد: در » شعب األيمان«بيهقي در كتاب 
صداي ترانه بشـنيد، در اولـين لحظـات     ،ك بوديم شب هنگاملشكر سليمان پسر عبدالمل

را آوردنـد گفـت: وقتـي اسـب شـيهه      هـا   آن ،ها فرستاد صبح كسي را به دنبال آوازخوان
شتر مـاده   ،آورد ميبيرون از خود  يآيد، شتر نر صداي بسوي او مي شترِ مادهكشد فوراً  مي

مـرد   ،شتابد طرفش مي هماده بز ب ،وردآ از خود در مي يبز نر صداي ،دود بسويش شتابان مي
را اختـه كنيـد. عمـر پسـر     هـا   ايـن  شود، بعد فرمـود  زن مشتاق او مي ،خواند هم آواز مي

را رها كرد. بيهقي در ها  آن ، بعداست و مثله حرام ،عبدالعزيز گفت: اخته كردن مثله است
 شعب االيمان روايتش كرده است.

و اگـر دل بـه فسـاد كشـيده شـد در       ،كشد فساد ميگويد: ترانه دل را به  /ابن القيم
 افتد. وادي نفاق به هيجان مي

تـأثيرش بيشـتر و    ،و گمان در اين نيست اگر ترانه و آواز همراه با آلت موسيقي باشد
 حرمتش شديدتر است.

شـد (يعنـي از ترانـه    گويـد اگـر كسـي بـر آوازخـواني دوام نداشـته با       /امام بيهقي
چـون   ،تارزني روي آورد، اين عمل هم به هيچ وجه جايز نيست اما به خودداري ورزد)،

در اخبار آمده است تار زدن بدون ترانه هم غير جايز است. و احاديثي در اين چه  آن بنابر
  .آيد و ترانه از جمله باطل به شمار مي ،زمينه روايت شده است

 كنم و آن نهي مي در مورد حكم ترانه از قاسم پسر محمد سؤال شد گفت: من تو را از
دوست ندارم، آن مرد گفت: آيا حرام اسـت؟ گفـت اي بـرادرزاده بنگـر آيـا وقتـي       آن را 

خداوند حق و باطل را از هم تمييز داده است ترانه را در كدام قسمت جـاي داده؟ يعنـي   
 ترانه در قسمت باطل است يا در قسمت حق؟

ي من بـازگو كـرد كـه يكـي از     گويد: يكي از مشايخ برا مي /شيخ االسالم ابن تيميه
كه مردم را براي آواز و ترانه جمع كرده بـود   ـپادشاهان فارسي خطاب به يكي از مشايخ  

 گفت: اي شيخ اگر اين راه بهشت است پس راه دوزخ كدام است!!؟ ـ
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حرام بودن ترانه از اين روست كه تشويق به حرام، و فريب  گويد: قول /حليمي

� َ�َ ﴿ فرمايد: و داخل اين فرموده خداست كه مي ،دادن در آن وجود دارد نِ ا َِ ِ َُ �َ �َ َِ

ۡيَ�ٰنِ  ُِ َِ�ۡل ثِۡم   ].2 :ة[المائد ﴾�ۡ�ِ

 .»ديگر را كمك و مساعدت نكنيد بر گناه و تجاوز هم«
اند كه با خـود اشـعار زمزمـه     جماعتي از صحابه روايت كرده گويد: مي /امام بيهقي

آواز در اشـعاري صـادق اسـت كـه      صـورت  هبها  آن اندنكردند، اما جواز زمزمه و خو مي
در بعضي اوقـات جـايز و بعضـي    ها  آن حالل و جايز باشد و آوازخواني بهها  آن نسرود

ـ    و شـاعر آوازخـواني    ،ترانـه اسـتفاده شـود    ي مثابـه  هاوقات حرام است، اگـر از اشـعار ب
ـ  را بعنوان شغل و صنعتي براي خود برگزينـد و ها  آن اي وسيله هب ي نسـبت داده   وسـيله  هب

گويـد شـهادت و    مي /شدن اين اشعار به وي شهرت و معروفيت پيدا كند، امام شافعي
ست كـه بـه باطـل شـباهت      و اين عمل او جزو لهو مكروهي ،گواهي دادنش جايز نيست

 و ،گردد تلقي شده و مروتش ساقط ميو نادان اين كار را انجام دهد سفيه كه  كسي دارد. و
راي خود به اين عمل راضي باشد هر چند عملش حرامِ انكار تلقـي نگـردد. در   بكه  كسي

 واقع خود را از ارزش انداخته است.
يقي و سـاز و نـي   بدون موسيقي چنين باشد، حكم آن همراه با موسـ   ي اگر حكم ترانه

 چگونه خواهد بود؟
ايل، و اما ترانه و آوازهاي مشتمل بر تشـويق فراخـواني بـه جهـاد و دعـوت بـه فضـ       

هـاي نـزد    چون ترانه وجود دارد هم صستايش و مدح رسول خداها  آن هاي كه در ترانه
ي فرهنـگ اسـالمي    هـا و دراويـش وارد حـوزه    سلف شهرت نداشته بلكه توسط صـوفي 

 اند. گرديده
بلكـه جلـب رضـايت     ،آيـد  واسطه برانگيختن خشم او بدست نمـي  هرضاي خداوند ب

امري كه او آن را دوست دارد و از آن راضي است تحقق وجل از طريق انجام خداوند عز
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و  صبود قطعاً رسول خدا و اگر ترانه محبوب و مورد رضايت خداوند متعال مي ،يابد مي
 جستند. اصحاب بزرگوار در كسب و استفاده از آن بر ما پيشي مي

ده از شـك در اسـتفا   بود، بي و اگر باعث تحريك نشاط افراد براي جهاد و امثال آن مي
از هـا   آنكـه   ايـن  از اصحاب مشاهده شـده چه  آن گرفتند. بلكه برعكس آن بر ما پيشي مي

طريق انجام انواع طاعت و قربات و اجتناب از محرمات، بـر تقـرب جسـتن از خداونـد     
 ،انـد  گـويي خـودداري كـرده    حتي در ميان لشكرها نيز از ترانه و بيهـوده  ،اند حريص بوده

قبالً بيان كرديم كـه او در تـاريكي شـب در     /يمان پسر عبدالملكبه نقل از سلكه  چنان
ميان لشكريان خود صداي ترانه شنيد و قصد كرد كه آنـاني را كـه شـب هنگـام مشـغول      

 اند اخته كند. آوازخواني بوده
باز هم جز محدثات (امور تازه  ،باشد صو اگر ترانه و آواز در مدح و ستايش پيغمبر

تنها بعد از  صچون ترانه و آوازخواني در مدح رسول خدا ،ستبوجود آمده و بدعت) ا
 قرن سوم هجري در جوامع اسالمي رؤيت و شناخته شده است.

را  صسـال تمـام سـنت رسـول خـدا      آيا چه خيري در اين وجود دارد كه فردي يك
 بياد بياورد؟!آن را  فراموش كند و تنها در يك شب آن هم در قالب آواز و ترانه

غربي با مادرانشان اسـت  هاي  انسان انساني مانند چگونگي رفتار و حالت چنين حالت
 روند! وز به زيارت و ديدارشان مير و فقط يك ،كنند را رها ميها  آن كه در طول سال
ي آالت لهـو و موسـيقي حـرام     وسيله هگويد: شادماني و تفريح ب مي /امام ابن تيميه

يعنـي گـوش دادن بـه     ـن كالم نزد خداوند  تري حتي اگر در گوش دادن به محبوب ،است
از نغمه و آهنگ ترانه استفاده شود. پس چگونه در گوش دادني كه خداونـد آن را   ـقرآن  

كـه  چـه   آن جايز است؟ آيا پيوست و ضـميمه كـردن  ها  آن حرام نموده (ترانه) استفاده از
قسمت حـرام را   و ،كند حرام را حالل مي ،كه حالل استچه  آن خداوند حرامش كرده با

 دهد؟ رضايت خدا قرار مي محبوب و مورد
 امكان ندارد حب قرآن و حب ساز و آواز با هم جمع شوند.
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 گويد:  مي /ابن القيم
 حــــب الکتــــاب وحــــب الحــــان الغنــــاء

 

ـــــ يفـــــ  ـــــد ل ـــــانيس يقلـــــب عب  جتمع
 

 شوند. محبت قران و محبت آواز و ترانه در دل بنده با هم جمع نمي
 كه:  وس و ملموس ايناز جمله چيزهاي محس

تواند شيريني و حالوت تالوت كالم  نمي ،كه از آهنگ و ترانه لذت و كام بگيرد كسي
خدا را بچشد. بلي ممكن است تالوت مجرد و بدون روح قرآن با آوازخواني جمع 

با گوش دادن به ترانه و آواز قابل جمع  ،اما گوش دادن مفيد و مؤثر به قرآن ،شوند
 ،دارد و انسان را از راه خدا باز مي ،ه ترانه جزو كلمات و احاديث لهو استنيستند. چرا ك

 فرمايد: كند و مي ياد مي ـبه لهو الحديث  ـاز ترانه هنگامي كه ست كه خداوند از اين رو

ِ بَِغۡ�ِ ِعۡل�ٖ ﴿ َّ � ِِ ِِل ََ ِّ َع   ِِل ُِ َِيِِ   َۡ ِل هَۡوَ  � َِ َّ  َِِنَ  �اِِّ  َن  شَۡ� �َ َِ ۚ� ًِ ِخَذَهِ ِهِز
ٰ�َِك هَِوۡم  ََ �ِ

ِ
وِٞ�  َعَذابٞ ُ ََۡكِ�ٗ  ٦ُّ ۡس ُِ  ٰ َّ َِ ََِنِ  ٰ ََ ا ََ ٰ َعلَۡلهِ  ََ َۡ ََا ِ� ّن ِ�ٓ � ذ

َ
َوِ َكَ ُۡ َِ ن لّۡم شَۡس

َ
َكَ

ۡقرٗ  َِ ََِ�ۡلهِ 
ِ
ُ �ٍ ُِ

َ
َذاٍب ُ َُ ِ هِ ب ۡ  ].7 - 6 :[لقمان ﴾٧�ۖ فََِِ�ِ

خرد؛ تا به ناداني (مـردم را) از راه اهللا   را مي و از مردم كسي هست كه سخنان بيهوده«
 اي عـذاب خـوار كننـده    گيرد، اينان برايشـان   ند ميآيات) را به ريشخگمراه سازد، و آن (

 .»است

ِ ﴿: در جلمات َّ � ِِ ِِل ََ ِّ َع   ِِل ََۡكِ�ٗ ﴿ و ﴾ُِ ۡس ُِ  ٰ َّ َِ ََِنِ  ٰ ََ ا ََ ٰ َعلَۡلهِ  ََ َۡ ََا ِ� ن لّۡم � ذ
َ
َكَ

 َِ َِقۡرٗ شَۡس ََِ�ۡلهِ 
ِ
ّن ِ�ٓ ُ

َ
َوِ َكَ  ،بيني كه ترانه سبب بازداشتن از راه خدا است دقت كن، مي ﴾�ُۡ

تواند شنيدن و گوش دادن كالم خدا را دوست  ترانه و آواز را دوست دارد نميكه  كسي و
 بلكه بر عكس كالم خدا بر او سنگين و گران است. ،داشته باشد

دهد اگـر از طريـق راديـو و تلويزيـون      و بدان گوش مي ،كه ترانه را دوست دارد كسي
ولي ناگهان آهنگ قرآن به گوشش برسـد چـه بسـا از     ،مشغول گوش دادن به ترانه باشد

شنيدن آن ناراحت و آزرده خاطر شود. بنگر كه ترانه و آواز چـه اثـري بـر قلـب انسـان      
 گذارد. مي
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را بـه سـوي مكـارم اخـالق و      شود كه ترانه انسان كه مشاهده شد معلوم ميچه  آن از
باختگي، محبت و سرگرداني  بلكه برعكس او را به عشق و دل ،كند فضايل آن دعوت نمي

 خواند. مي كاذب فرا
 گان است! ه ذكر محاسن زنان و بچهترانه دربرگيرند

 يري در اين چنين چيزي وجود دارد؟آيا چه خ



 

 يك وقفه و يك شبهه

 .باعث آرامش و راحت اعصاب خواهد شد ،م و نرمكنند موسيقي آرا اي ادعا مي عده
زيرا از نظر طبي نيز به اثبات رسيده است كه نفس انساني آرامش  ،اما مسئله چنين نيست

�ِّ  قِلِ �ِِوم ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي .نه در ترانه ،يابد را در قرآن مي َِ ۡۡ �َ َِ  � اَنِن ا ََ   َِِ َّ �
َ� بِِذ�ۡ 

َ
� ِۗ َّ �ِّ  �لِۡقلِ ِب بِِذۡ�رِ � َِ ۡۡ �َ ِ َّ   ].28 [الرعد: ﴾٢رِ �

اند و دلشان به ياد خدا اطمينان پيدا كرده، بدان كه بـه يـاد    كه كه ايمان آورده هايي آن«
 .»گيرد ها آرام مي خدا دل

 اند؟ وش دادن به ترانه فتوا دادهبرخي گويند كساني هستند كه به جايز بودن گ
 كند؟ چيزي داللت مي ل آنان بر چهآيا اين عم

 در جواب گويم: در اين مورد از دل خودت طلب فتوا كن! 
داري از  دهند به هنگـام روزه  ترانه هستند و بدان گوش فرا مي  كه مفتون بيشتر جواناني

ايـن   ،كردنـد  دانستند تركش نمي مباح ميآن را  كنند و اگر گوش دادن به آن خودداري مي
 در آن جاي دقت و تأمل است. هوان فتواي رخصت و اجازعملِ شنوندگان ترانه و پير

ي حكم گوش دادن به ترانه از من سؤال كرد، و گفت فالن  چندي پيش جواني درباره
 صادر كرده است. ااي به جواز گوش دادن به آن فتو شيخ در يكي از كانالهاي ماهواره

در عمق درون خـودت   گويي؟ و  خودت چه مي .گفتم: اآلن كاري به فتوا نداشته باشيد
دهـي احسـاس محـدوديت و نـاراحتي      يابي؟ آيا هنگامي كه به ترانـه گـوش مـي    چه مي

به سـخنراني يـا    كني انگار دهي چنان احساس مي كه به ترانه گوش مي كني؟ آيا زماني نمي
 دهي؟ درسي گوش مي

 گفت: نه قسم به خدا.
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 نْ أَ وََکرِْهَت  كَ َصْدرِ  يفِ  كَ احَ  اْثُم مَ ، واْإلِ ْلِبرُّ ُحْسُن اْلُخُلقِ ا«فرمايد:  مي صگفتم رسول خدا
ست كه در دل و  ق حسنه و پسنديده، اما گناه چيزينيكي يعني اخال« .)0F1(»ِه الناسيْ طَِّلَع َعلَ يَ 

 ». شود و تو دوست نداري مردم از آن اطالع يابند  نفس شما پيدا مي
 ».كنند ف ميها را به وفور تصر گناهان دل«فرموده:  سو ابن مسعود

و در نتيجه نفس روي آسـودگي   ،يعني آثاري از گناه بر قلب و نفس باقي خواهد ماند
 بيند. خود نمي هب

دَْع َما يَرِيُبَك ِإَلى َما َال «اي براي ما وضع كرده و آن اينكه:  قاعده صپيغمبر بزرگوار

كه شكي برايت چه  نآ و به سوي ،اندازد رها كن كه تو را در شك ميچه  آن .)1F2(»يَرِيُبكَ 

 آفريند تمايل پيدا كن. نمي

                                           
 رواه مسلم. -1

 رواه أحمد وترمذي ونسائي. -2



 

 يك سؤال و جوابش

 روياند؟ چرا ترانه نفاق را در دل مي
 اين سؤال را ايراد كرده بعد فرموده:  /امام ابن القيم

 روياند؟ ي گناهان تنها آواز و ترانه نفاق را در قلب مي اگر گفته شود چرا در ميان همه
ترين داليل معرفت و فقه صحابه بر احوال  ي از روشنشود: اين يك در جواب گفته مي

زيـرا ايشـان پزشـك و دكتـر      ،بر عالج و درمـان آن اسـت  ها  آن ها و معرفت و اعمال دل
هـا   آن نه افراد مريض القلـب و منحـرف، كـه از راه و روش    ،واقعي دردهاي قلبي هستند

ي معالجـه   قلبـي بـه مثابـه   امراض   انحراف كرده، و پيروي از ايشان براي درمان و معالجه
 است. كشد واسطه سمي كه انسان را مي همرض جسمي ب

در نتيجه پزشك  ،اند چنين با امراض روحي برخورد كرده ، اينآري اين پزشكان معالج
و امـراض   ،معالجي پيدا نشده و هر دم بر مرض و تعداد افراد مبتال افزون گرديـده اسـت  

 اند. كه در زمان سلف اصالً سابقه نداشتهآورند  مزمن هر دم بيشتر سر درمي
عدول از داروي سودمند شارع (خدا و رسول) و تمايل نشان دادن به داروي كه مرض 

هـا و   در نتيجـه خانـه   ،بخشد بر مقدار مصيبت افزود و قضيه را بزرگتر كـرد  را تشديد مي
امـر طبابـت و   و هـر جاهـل و نـاداني بـه      ،ها مملو از افراد مـريض گرديـد   بازارها و راه

 ي مردم روي آورد. معالجه
ـ  ،ترانه و آواز تأثير اساسي بر آلوده كردن دل به مرض نفـاق دارد  در آن را  ي هو جوان

 دهد. آب زراعت را رشد و نمو ميكه  چنان روياند، دل مي
دارد،  ترانه دل را به سرگرمي و لهو گرفتار، و از فهم و تدبر و عمـل بـه قـرآن بـازمي    

 تضاد وجود دارد. ها  آن چون ميان ،شوند هرگز با هم در يك دل جمع نمي قرآن و آواز
و او را به عفت و دوري از شهوات  ،دارد باز مي قرآن انسان را از پيروي هوي و هوس

 دارد. هاي شيطان باز مي نمايد. و از اسباب گمراهي و پيروي از گام امر مي
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شـهوات را در درون بـه هيجـان     ،انـد خو كه ترانه به عكس اين امور فـرا مـي   در حالي
سـوي تلـخ و    هو او را ب ،كند سوي قبايح تحريك مي هو انسان و نفس انساني را ب ،آورد مي

گـر عقـل    وسوسه ،دهد ... ترانه جاسوس دل است، رباينده مروت است شيريني سوق مي
ت راه بـه محـل خيـاال    ،يابـد  و بر اسرار درون اطالع مـي  ،كند است، در عمق دل نفوذ مي

شـرمي و حماقـت در درون پـرورش     و هوا و شهوت و پـوچي و سسـتي و بـي    ،يابد مي
 دهد. مي

وقار و جمال عقل و حسن ايمان و وقـار اسـالم و شـيريني     ي هبيني كه نشان مردي مي
سـوي آن تمايـل پيـدا     هو ب ،قرآن بر سيماي او هويدا است، اگر به آواز و ترانه گوش داد

و شيطانش از عمل او  ،شود و قلّت حيا و ذهاب مودت و ادب ميگرفتار نقص عقل  ،كرد
 گردد. خرسند مي

 ) به پايان رسيد./كالم مفصل او (ابن القيم
بر كالم ابـن القـيم بيفـزاييم پـس     آن را  جا سخني وجود ندارد كه الزم باشد و در اين

 رحمت خدا بر او باد و خداوند او را بهشت وسيعش شاد فرمايد.
 رتر و داناتر است.و خداوند ب
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