
چك�ده
تب��ن صـح�ح مفهوم صـوت لهوى و تحد�د موضوع و حكم شـرعى آن، رابطه
 وث�قى با
مبـحث غنا دارد. در نوشتـار حاضر، صـوت مالزم و مـمهد مـعاصى به عنوان مـوضوع
حـرمت شرعى در صـوت لهـوى، معـرفى شـده است. تحقـق اصوات لهـوى در برخى
معـانى مطرح، مثل الحان برآمده از آالت مـوس�قى، آواهاى طرب=انگ�ـز و آواز مالزم با
معاصى، به دال�ل متعدد، در تالوت قرآن كـر�م چندان متصور ن�ست. از سوى د�گر،
به نظر مى=رسـد صوت لهوى به مـفهـوم «الحان مـتناسب با مجـالس لهوى» منحـصراً در
تالوت قرآن، متصQ به عنوان حرمت باشد. به باور نگارنده، ا�ن نوع اصوات لهوى،
آسـ�ب=زاتر�ن نوع آواها در تـالوت حـرفه=اى قـرآن كـر�ـم هسـتند. فـقـهـاى اهل سنت،
صـوت لهــوى را مـوضـوع حــرمت شـرعى قــرار نداده و تنهـا از عـنوان غناء اسـتــفـاده
كـرده=اند. ا�ن مـسـأله مى=تـواند تأث�ـر بسـزا�ى در نحـوه
 تعـامـل قـار�ان شـ�ـعـه=مـذهب با

ش�وه=هاى معمول قار�ان سنى=مذهب در ا�جاد سبك=ها و نغمات قرآنى، داشته باشد.
كل�دواژه	ها

صوت لهوى، غناء، تالوت قرآن.
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حم�د ا�ماندار**

احسان على	اكبرى بابوكانى***

كاوشى نو در فقه اسالمى
سال ب#ست و�كم، شماره اول، بهار ١٣٩٤

صفحات ٥٨ - ٧٦

* تار�خ در�افت ١٣٩٤/٣/٥؛ تار�خ پذ�رش ١٣٩٤/٨/١٦=.
**  نو�سنده مسوؤل: دانشجوى علوم قرآن و حد�ث دانشگاه فردوسى مشهد.

***  استاد�ار و عضو ه�أت علمى دانشگاه اصفهان.
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مقدمه

فقهـاى ش�عه چـندان كه در تب��ن حكم و مـوضوع شرعى غنا كوشـ�ده=اند، در تعر�Q مـفهوم
صوت لهوى، توجه نشان نداده=اند؛ حال آن=كه تب�ـ�ن صح�ح ا�ن مفهوم و تحد�د موضوع و
حكم شرعـى آن، رابطه
 وث�قى با مـبحث غنا دارد. در نوشتـار حاضـر، بر آن�م كه مـوضوع و

حكم شـرعى صـوت لهـوى را تبـ�ـ�ن كرده و جـا�گاه ا�ـن مسـأله را در حـجـ�ت شـرعى جنبـه
مـوس�ـقـا�ى تالوت، تشر�ح كنـ�م. شا�ان ذكـر است كـه محـقـقان، حكم شـرعى مـوس�ـقى
تالوت حـرفه=اى را عـموماً بـا مع�ـار تحـقق غنا در آن سنج�ـده=اند، و از تنق�ح مـفاه�م لـهو و
صـوت لهـوى در ا�ن زمـ�نه، غـافل بوه=اند؛ امـا در ادامـه
 ا�ن نوشـتار روشن خـواهد شـد كـه
مفهوم صـوت لهوى، ب�ش از مفهوم غنا در بررسى حكم شرعى موسـ�قى تالوت حرفه=اى،

تأث�رگذار است.
در مقاله
 پ�ش رو، به تب��ن دق�ق مفهوم صوت لهوى، به عنوان مبنا�ى براى بررسى ا�ن

مسأله در تالوت قرآن، توجه شده است.

١ ـ ١ موضوع	شناسى و حكم شرعى صوت لهوى

ب�ش=تر فـقـهـا�ى كه مـعـتـقد به حـرمت نفـسى غنا نبـوده=اند �ا تنهـا غناى لهـوى را حـرام
مى=دانسته=اند (مانند ب�ـشتر فقهاى معاصر)، ب�ش از آن=كـه تالش كنند همانند ش�خ انصارى،
حرمت مطلق لهـو را اثبات كنند (كه شـا�د از ابتدا ام�دى به نـت�جه=بخش بودن آن نداشـته=اند)
حرمت صـوت لهوى را مبناى راى خـود قرار داده=اند. با تفـحص در كالم فقـها، درمى=�اب�م
كـه اجمـال در هر دو بخش مـوضـوع و حكم صـوت لهـوى، اگر ب�ش از اجـمـال در حكم و
مـوضوع غنا، نبـاشـد، كمـتـر ن�ست. به عـالوه، فـقر روا�ات و منابع مـعـرف صوت لهـوى
نسبت به غنا، باعث شده ب�ش=تر فقهـا بدون موضوع=شناسى دق�ق صوت لهوى، از حكم آن
سـخن برانند؛ حال آن=كـه در تبـ��ن مـوضوع و حكم صـوت لهـوى، دل�ل قانع=كننده=اى ذكـر

نكرده=اند. از ا�ن رو، در ابتدا موضوع صوت لهوى را از منظر فقها ب�ان مى=كن�م.
موضوعاتى كه براى خصوص صوت لهوى (و نه لهو) ذكر شده، از ا�ن قرار است:

١) صوتى كه از روى شعQ فراوان سر داده شود (محمدى، ١٣٧٥: ١٧٣/٢)؛
٢) مطلق صوتى كه براى دل=مشغولى و التذاذ سمـعى خواننده و مستمع در غ�ر عبادات

خوانده مى=شود (حس�نى مرعشى، ١٣٧٦: ١٤٨٠/٢)؛
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٣) صوت برآمده از آالت لهو (حتى اگر لهوى نباشد)؛
٤) صوت مشتمل بر تصان�Q (شر�Q كاشانى، ١٣٧٦: ١٢٣٩/٢)؛

٥) صوتى كه در اثر محتوا �ا ك�ف�ت ادا، مصداق تلهّى (سرخوشى) باشد؛
٦) صوتى كه با آن، قصد تلهّى شود (تو�سركانى، ١٣٧٦ : ٩٦٣/٢)؛

٧) الحان اهل فسق و كبائر (انصارى، ١٣٩٢: ٢١٣/٢)؛
٨) الحان مختص به اهل فسق و كبائر (مكارم، ١٣٨٠: ٧٠/٢)؛

٩) الحــان مـتنـاسب با مـجــالس لهــو و لعب (انصـارى، ١٣٩٢: ٢٢١/٢؛ خــو�ى، بى=تا،
٤٨٦/١)؛

١٠) اصوات مالزم با مـجالس لهو و لعب (ف�ض كاشانى، ١٤٠١: ٢١/٢؛ شـر�Q كاشانى،
(١٣٧٦: ١٢٢٥/٢

١١) صوت مطرب (خواجو�ى، ١٣٧٦ : ٦٢٦/١؛ انصارى، ١٣٩٢: ٢١٣/٢).
حـرام نبـودن برخى از مـوارد مذكـور، فـارغ از صـالح�ـت آن=ها براى موضـوع صـوت
�كم تا سـوم؛ چراكه سـر دادن مطلق صـوت، به سـبب Qـ�لهـوى، مـسلم است؛ مـثل تعار
شادى �ا براى دل=مشغولى و زمزمه، بدون لحاظ كردن ك�ف�ت آن=ها حرام ن�ست. به عالوه،
حرمـت استعـمال آالت لهـو، قطعى است، اما حـرمت شن�ـدن صوت برآمده از آالت لـهو و

تول�د آن، بدون در نظر گرفتن ك�ف�ت آن، ثابت ن�ست.
در تعر�Q چهارم ن�ز اگـر مراد از تصن�Q، نوع خاصى باشد كه مخـتص مجالس لهو و
لعب �ا اهل فسق و فـجور است، به تعار�Q هفتم تا نهم ملحق مى=شـود؛ و گرنه صرف آواز

خواندن با صوت خوش، حرام ن�ست.
در تعر�Q پنجم، دخالت مـحتوا در اتصاف صوت به لهو�ت، صحـ�ح ن�ست؛ چراكه
مراد، ك�ف�ت صوتى است؛ ضمن ا�ن=كه اگر منظور از تلهّى، همان دل=مشغولى و سرگرمى
با خواندن و شن�دن آواز باشد، حرمت مطلق ندارد؛ ولى اگر مـراد، استهزا (به خصوص در
مـحتـواى د�نى) باشد، ا�ن ن�ـز خـارج از مفـهوم صـوت لهوى است. وقـتى تلهّى به مـفهـوم
مـذكور، حـرمت مطلق نداشـته باشـد، حرمت نداشـتن قـصد تلهّى نـ�ز كـه در تعر�Q شـشم

آمده، به طر�ق اولى ثابت است.
�ازدهم، اگر موضوع صـوت لهوى، صوت مطرب باشد، نسبت آن با غنا، Q�در تعر
تساوى كلى خـواهد بود؛ و صوت لهوى ن�ـز مثل غنا حرام است؛ و در ا�ن صـورت، جدال
فقط بر سر الفاظ بوده است. به نظر نگارنده، ش�خ ن�ز به احتمـال قوى، به هم�ن معنا معتقد
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بوده است كه آن را بررسى خواه�م كرد.
تعـر�Q دهـم، همـان نظر�ه
 انصــراف مـحـدث كـاشــانى است (فـ�ض كـاشـانى، ١٤٠١:
٢١/٢)، اما كـالم ف�ض كاشـانى درباره
 موضوع شـرعى غنا است نه صوت لهوى. حـال اگر
صوت مالزم با معص�ت را موضوع صوت لهوى بدان�م (كه البته ف�ض كاشانى ا�ن معنا را مد
نظر نداشتـه)، مى=توان گفت از آن جهت كـه ا�ن صوت، فارغ از ك�ـف�ت آن، مقدمـه
 حرام و
گـرمى=بخش مــجلس گناه است، مى=توانـد حـرام باشـد؛ امـا ا�ن �ك قـانـون كلى است و به
معاونت صوت در انجـام معص�ت اختصاص ندارد و در ا�ن صـورت، د�گر به موضوع=شناسى

و تع��ن حكم صوت لهوى، ن�ازى ندار�م.
موضـوع صوت لـهوى، در ب�ـان قر�ب به اتفـاق فقـها، حـول تعار�Q هفـتم تا نهم دور

مى=زند.
تعار�Q هـفتم و هشتم، �ك مـفهـوم دارند و منظور از الحان اهل فـسق و كبـائر، همان
الحان مختص به آن=ها است كه در مجالس خود با آن=ها دمساز هستند؛ وگرنه آنان ن�ز ممكن
است در خلوت و جلوت، به الحانى مترنم شوند كه عرف جـامعه ن�ز بعضاً براى سرگرمى و
اسـتـراحـت روحى، آن=ها را زمـزمـه مى=كـنند. تعـر�Q صـوت لـهـوى به الحـان مــتناسب با
مـجالس لهـو و لعب ن�ـز چنان=كه از كـالم شـ�خ برداشت شده، الـحانى است كـه با آوازهاى

مجالس برپاشده براى لهو و لعب، مناسبت عرفى دارد.
نكتـه=اى كـه با�د بـه آن اشـاره كن�م، ا�ن است كـه ا�ن تعـر�Q، غـالـبـاً با تعـر�Q فـ�ض
كاشانى (صـوت مالزم با معص�ت) مسـاوى پنداشته مى=شود، اما روشن است كـه مراد ش�خ
انصارى، تنهـا اصواتى ن�ست كـه خواننده و مسـتمع در �ك مجلس لهـو و لعب مى=خوانند و
مى=شنوند، بلكه اگر صوتى با ا�ن اصوات متناسب باشـد (مثالً رقص=آور باشد) و �ك فرد به

تنها�ى آن را بخواند �ا بشنود، مصداق صوت لهوى خواهد بود.
با عنا�ت به ا�ن=كه ش�خ انصارى در مبحث غنا، عالوه بر تعر�Q صوت لهوى به الحان
فـسق و كـبائر، آن را به الـحان مـتناسب با مـجـالس لهـو و لعب ن�ـز تفسـ�ـر كـرده، مى=توان�م
مـفهـوم هر دو را �كى بگ�ـر�م. ضـمن ا�ن=كه اگـر مـراد از مجلس لهـو و لعب، مـجلس گناه
نباشـد و تنها عـده=اى براى سرگرمى و آواز خـواندن (و نه غناى خواندن كـه حرام است) دور
هم جـمع شده باشنـد، نه الحان آنان در خـود مـجلس و نه آواز متنـاسب با ا�ن الحان، حـرام

ن�ست.
پس ما حـصل امر، ا�ن شد كـه تنها تعر�فى از صـوت لهوى كه مى=تواند مـوضوع حكم
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شـرعى قرار گـ�ـرد (كه الزامـاً حـرمت ن�ست)، آوازى است كـه مـتناسب مجـالس گناه باشـد
(همان مـجالس اهل فسق و �ا مجـالس لهو و لعب) (البته اگـر از صوت لهوى به مـفهوم آواز
مالزم با معـص�ت چشم=پوشى كن�م؛ چراكه حـرمت صوت لهوى به ا�ن معنا، حـرمت سببى

است، نه ذاتى).
حـال سـؤال ا�ـن است كـه قـائالن به ا�ن مـطلب، چه اسـتـداللى را در حــرمت ا�ن نوع

اصوات، داشته=اند.
جـالب است كه شـ�خ انصـارى، مـبدع ا�ن نظر�ـه، بدون ارائه مسـتندى روا�ى، عـرفى و �ا
عقلى، صـوت لهوى را به مفهـوم الحان متناسب با مـجالس اهل فسق مـعنا كرده است؛ و پس از
تعل�ل حرمت غنا به لهو بودن آن، هر صوتى را كه ك�ف�ت لهوى داشته باشد، حرام دانسته است.

٢ ـ ١. برداشتى د�گر از نظر�ه8 ش�خ انصارى در مبحث غنا

با نگاهى بـه ب�ـانات شـ�خ انصـارى در مــبـحث غنا روشن مى=شـود كــه مـراد از لهـوى بودن
صوت، در نگاه وى، همان مطرب بودن آن صوت است. برخى مؤ�دات ا�ن امر، از كالم ش�خ:
١) ش�خ از اخـتالف فـقها و لغـو�ان در مفـهوم غنا سـخن مى=گو�د و به نكتـه=اى اساسى
اشـاره مى=كند كه مى=تواند كـل�د حل مـشكل باشد. وى پـس از تعر�Q طرب، مى=نو�سـد «و
هذا القـ�د هو المـدخل للصـوت فى افـراد اللهو»، و چند سـطر بعد، مى نو�سـد «و بالجـملة
فمجرد مد الصوت ال مع الترج�ع المطرب او ولو مع الترج�ع، ال �وجب كونه لهواً»، ا�ن دو
عبارت، به خـوبى روشن مى=كند كه منظور ش�خ از لهو، همـان طرب است. بنابرا�ن صوت
(انصارى، لهـوى ن�ز همـان صـوت مطرب (كه ناگـز�ر ترجـ�ع ن�ـز خواهد داشت) خـواهد بود 

.(١٣٩٢: ٢٠٤/٢
٢) در سطورهـاى بعـد، شــ�خ پـس از تفــصـ�ــالتى در مــفــهــوم طرب، مى=نو�ســد:
«فالمحصل من االدلة المـتقدمة حرمة الصوت المرجع على سـب�ل اللهو». بنا بر بند چهارم،
منظور ش�خ از صوت حرام، صوتى است كـه مرجّع مطرب باشد؛ ز�را روشن شد كه منظور

از لهوى بودن در كالم ش�خ، همان طرب=انگ�زى است (انصارى، ١٣٩٢: ٢١٣/٢).
٣) شـ�خ در توج�ـه روا�ات مورد اسـتناد مـوافقـان جواز غـنا در اع�ـاد، سخنى دارد كـه
مى=توانـد �كى د�گر از كـل�ــدهاى حل مـــشكل باشــد. وى مـى=نو�ســد: روا�ت در تـحــقق
معص�ت، به نفس غنا، ظهور دارد؛ پس مراد از غنـا، مطلق صوت مشتمل بر ترج�ع مطرب
است؛ و در نت�ـجه، مطرب و حـرام خواهد بود؛ و اگـر به ا�ن حد نرسد، مـوجب معـص�ت
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نمى=شـود (انصـارى، ١٣٩٢: ٢٣٣/٢) داللت كـالم شــ�خ در ا�ن عـبـارات در حــرمت صـوت
مطرب (كه با عنا�ت به مؤ�دات قبلى، الزاماً لهوى ن�ز خواهد بود) واضح است.

٣ ـ ١ نت�جه8 بحث

ش�خ با اسـتدالل، لهـو را مساوى طرب، مطرب را مـساوى ملهى، و صـوت لهوى را
مـسـاوى با غناى لـغـوى دانسـتـه است؛ و مـؤ�دات ذكـرشـده، با قـاطعـ�ـت ا�ن امـر را تأ��ـد
مى=كنند. در واقع، زمانى كه ش�خ لهو را مناط حرمت غنا ذكر مى=كند، در ذهن خود مفهوم
طرب را براى غنا در نظر گـرفتـه است. مثـالً در تعر�Q لهـو، ب�ان شـد كه دو تعر�ـQ ش�خ،
مختص خود او است و با مفهوم لغوى غنا، قرابتى ندارد، و در واقع، تعر�فى كه ش�خ آن را

قدر مت�قن در حرمت مى=داند، به نوعى همان تعر�Q طرب=انگ�زى است.
بنابرا�ن با�د بگـو��م آنچه در نـگاه اول، ذهن خواننـده
 ب�انات شـ�خ را به خـود مـشغـول
مى=كند، تفـصـ�ل=هاى وى در اثـبات حـرمت مـطلق لهـو، در ابتـداى مـبـاحث غنا است؛ در
حالى كه لهو به مفهوم مطلق آن (مانند سرگرمى=ها) نمى=تواند حرمت داشته باشد؛ اما اگر به
مؤ�دات اشـاره شد، توجه شـود، روشن مى=شود كـه ش�خ در ذهن خود، صـوت لهوى را با
صوت مطرب، مالزم مى=دانسته است؛ و همـان=گونه كه اشاره شد، به طور واضح طرب را
مدخل صـوت در عنوان لهو�ت دانسـته است (انصارى، ١٣٩٢: ٢٠٤/٢) به عالوه مى=ب�ن�م كه
ش�خ در همـه
 مبـاحث خود، ه�چ دل�لى براى حـرمت صوت لهـوى به مفـهوم «الحـان فسق»
ذكـر نكـرده (نه از روا�ات و نه به دال�لى د�گـر مـثـال حـرمـت تشـبـه به فــسـاق)؛ و در واقع،
مى=توان گفت ا�ن مفهوم الحان فـسق را ن�ز به علت لهوى بودن آن (كه مالزم طرب=انگ�زى و
غنا�ى بودن آن اسـت) حـرام مى=داند؛ چراكـه شـ�خ در ســرتاسـر ب�ـان خـود، تنهــا و تنهـا از

حرمت لهو (كه علت آن، طرب باشد) سخن گفته است.

٤ ـ ١. موضوع و حكم شرعى صوت لهوى از منظر نگارنده (نت�جه8 مباحث قبل)

ثابت كرد�م كه صوت لهوى، تنها به مفـهوم صوت مالزم با معاصى، مى=تواند حرمت
داشتـه باشد؛ و ب�ـان شد كه صـوت لهوى به مـفهوم آواز مـتناسب با مجـالس ع�ش و نوش و
الحـان اهل فسق و مـعـاصى نمى=تواند متـصQ به عنوان حـرمت باشد (امـام خـم�نى(ره) ن�ـز
صوت لهـوى به ا�ن مفـهوم را حرام نمى=داند؛ هرچند اجـتناب از آن را شرط احـت�اط دانسـته

است؛ (ر.ك: خم�نى، ١٣٨١: ٣٦٩/١).
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بنابرا�ن اصــوات لهـوى به مـفـهـوم اخـ�ــر، حـرمت مطلق ندارند، مگـر ا�ن=كـه به حـد
طرب=انگ�ـزى برسند. همـچن�ن شـ�خ انصـارى كه به عنوان سـردمـدار اثبـات حرمت صـوت
لهوى، مشـهور شده، نه=تنها ه�چ دل�لى براى حـرمت صوت لهوى به مفـهوم آواز متناسب با
مجالس لهو و لعب ب�ان نكرده (روا�ات مورد اسـتدالل ا�شان، ناظر به حرمت لهو است، نه
صوت لهوى به مفهوم مذكور؛ همچنان=كـه ب�ان شد، از منظر ش�خ، صوت لهوى تنها با ق�د
طرب=انگ�زى عنوان لهو�ت پ�دا مى=كند؛ از ا�ن رو، الحان اهـل فسق ن�ز در صورتى مساوى
با صوت لهـوى خواهد بود كـه طرب=انگ�ز باشـد؛ ز�را گفـته شد كـه ش�خ ه�چ دل�ل عـقلى �ا
نقلى=ا�ى براى حرمت الحان اهل فسق در تمامى مباحث خود ب�ان نكرده و تنها عنوان صوت
لهوى را كه بر اساس مباحث قبل الزامـاً مالزم ق�د طرب است، حرام مى=داند). در نها�ت،
به اعـتقـاد مـا با دقت در عـبارات مـكاسب، ثابت مى=شـود كه منظـور وى از «صوت لهـوى»
همان «صوت مطرب» است، به گونه=اى كه ا�شـان طرب موجود در غنا را عامل لهوى بودن

غنا مى=داند.
بنابرا�ن مى=توان گفت كـه موضوع حرمت صوت لهـوى، دو عنوان است: ١. صوت
مالزم با معـاصى؛ و ٢. صوت مطرب (البته بنا بر تساوى دو مفـهوم صوت مطرب (غناء) و
صوت لهـوى در د�دگاه ش�خ انصارى). هرچند در غـ�ر ا�ن صورت ن�ـز صوت مطرب بنا بر

ادله
 حرمت غنا و بنا بر نظر�ه
 اكثر فقهاى ش�عه، حرام است.

٢. اصوات لهوى و اسلوب موس�قا�ى تالوت حرفه	اى

١ ـ ٢. مصداق	�ابى صوت لهوى حرام در تالوت حرفه	اى
پس از تنق�ح مـوضوع و حكم شرعى صـوت لهوى، به مرحـله
 تطب�ق مسـأله بر حوزه
 تالوت

مى=رس�م.

È«Åt�d�  Ëö� —œ v�UF� U� Â“ö� “«Ë¬ ÂuNH� t� ÈuN�  u� Æ≤ ‡ ± ‡ ±
با�د گـفت كـه صوت لهـوى به مـفهـوم اول (صـوت مالزم با مـعـاصى) را نمى=توان در
تالوت قرآن چندان متصـور شد؛ چراكه مالزم بودن تالوت با مجالس معصـ�ت، امرى بع�د
و غ�رمعمول است. البته ا�ن امـر، به ا�ن معنا ن�ست كه مصداقى براى مالزمت تالوت قرآن
با مجلس گناه=آلود وجود نداشته و نخواهد داشت؛ گو ا�ن=كه در برخى مجالس عهد خلفاى

عباسى، تالوت موس�قا�ى قرآن، گرمى=بخش برخى مجالس لهوى بوده است.
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È«Åt�d�  Ëö� —œ »dD� “«Ë¬ ÂuNH� t� ÈuN�  u� Æ≤ ‡ ± ‡ ≤
در تطبـ�ق مـوضوع شـرعى دوم، �عنى صـوت لهـوى به مـفـهوم آواز مطـرب (موضـوع
شـرعى صوت لهـوى حـرام از د�دگاه شـ�خ انصـارى و �ا موضـوع شـرعى غنا از منظر اغلب
فقهاى ش�عه) ن�ز به دل�ل تـنگناهاى كالمى و تجو�دى ا�جاد طرب (به معناى خفت حاصل از

آواز و موس�قى) در تالوت، بس�ار مشكل خواهد بود.
با�د گـفت كـه �كى از مـع�ـارهاى اسـاسى و مـهم در تالوت امروزى، ضـرورت التـزام
دق�ق قار�ان قرآن به اصول و قواعـد دق�ق تجو�دى است. به عبارتى، �ك تالوت هنگامى از
لحاظ ع�ار و كالس تالوت، مـورد توجه جامعه
 قار�ان قرار مى=گ�ـرد و مجالى براى ظهور و

بروز مى=�ابد كه به نحو قابل قبولى از ا�ن شاخصه
 برخوردار باشد.
مهم=تـر�ن بخش قواعـد تجو�دى كـه مانع بزرگى در مـس�ر تالوت بـه ش�وه
 طرب=انـگ�ز
است، سخت=گـ�رى بس�ار شـد�د در عدم كشش ب�ش از حد حـركات كوتاه و كشـ�ده است.
توض�ح ا�ن=كه آنچه در د�گر محتـواهاى د�نى و غ�رد�نى به طرب=آورى كمك مى=كند، هم�ن
بى=ق�د بودن م�ـزان كشش=ها و سهل=گ�رى در ك�ف�ت اداى حـروف است. به عبارتى، اصول
تجـو�دى و به=و�ژه لزوم رعا�ـت م�ـزان مدها و كـشش=ها، دامنه
 اخـت�ـارات قارى قـرآن را در
اجـراى انـعطاف=ها و تحــر�رها ـ كـه از عــوامل مــهم ا�جـاد طرب هـسـتند ـ كـم مى=كند؛ در
صورتى كه ا�ن سخت=گ�رى و محدود�ت=هاى ز�اد در د�گر فنون خوانندگى، اعم از د�نى و

غ�رد�نى وجود ندارد.
بنابرا�ن بس�ار بع�د است كه قارى قرآن بتـواند در ا�ن فضاى محدود، ترج�عات تالوت
خود را به حد طرب برساند؛ ضـمن ا�ن=كه قسمت عمده
 اصـوات مطرب، از آالت موس�قى
�ا همـراهى صـوت انسـان با آن=ها تول�ـد مى=شـود و بسـ�ار بـع�ـد است صـوت انسـانى بتـواند
به=تنها�ـى صوت مطرب ا�جاد كند؛ چـراكه مراد از طرب، حـالتى است كه از شـدت حزن �ا
Qا مستـمع دست مى=دهد و بعضـا به صورت انجام حـركات غ�ـرعادى، ك�فرح به خـواننده 

زدن، نعره زدن، و به طور كلى، افعال نامتناسب با شأن وى، نما�ان مى=شود.
بنابرا�ن رخ دادن ا�ـن امـر در تالوت قـرآن كـه به ســخـتى در حـصـار قـواعــد تجـو�دى
محصور شده، نسبت به د�گر محتواهاى كالمى، مشكل=تر خواهد بود؛ هرچند امرى محال
ن�ست؛ چنان=كه مى=توان�م نمونه=ها�ى مـحدود از تحقق طرب به ا�ن معنا را در بخش=ها�ى از
تالوت=هاى اسـات�ـد بزرگ مـصـرى به عنوان طـال�ه=داران فن تالوت مـعـرفى كن�م. مـثـالً در
برخى تالوت=هاى استاد مـحمد احمد عـمران و محمد عـبدالعز�ز حصـان كه به=راستى در فن
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تنغـ�م و تـلحـ�ن، بى=بد�ل، خـروج بـرخى مـسـتـمـعـان از حـالـت عـادى، بر اسـاس شـدت
طرب=انگ�ـزى آن بخش از تالوت مشـاهده مى=شود كـه بعضـاً با ص�ـحه كـش�ـدن و به هم زدن

دست=ها، همراه است.١
از سـوى د�گر، همواره بسـ�ارى از تالوت=هاى مـرتل و مـجلسى از د�گر قراء مـشهـور
مصرى و سـعودى را رسانه=هاى د�دارى و شن�دارى پخـش مى=كنند؛ ولى چن�ن حالتى براى
مسـتمعـان عام و خاص تالوت، رخ نمى=دهد و تنهـا ز�با�ى ذاتى �ا عرضى صـوت قارى، به
لذت سمعى مستمعان مى=انجامد. بنابرا�ن هم محتواى كالم قرآنى ـ به دل�ل محدود�ت=هاى
تجو�دى ـ و هم خارق=العاده نبودن امكانات صوتى اكثر قر�ب به اتفاق قار�ان از جهت طن�ن
و تلح�ن، امكان ا�جـاد طرب=انگ�زى منجر به غنا را نمى=دهد. به عـبارتى، تنها تعداد بـس�ار
كم=شـمـارى از قـار�ان مـشــهـور، آن هم در بخش=ها�ى از تالوت=ها�شــان، جـمـال بى=بد�ل
صوتى و بهـره=گ�رى از قدرت تنغـ�م و تلح�ن موسـ�قا�ى، توانسـته=اند غنا به مفهـوم لغوى آن
(صوت مطرب) را محقق سـازند؛ اما در د�گر محتواهاى مذهبى مـثل مداحى=هاى اجراشده
به صـورت چنـدصـدا�ى كـه در آن=ها مـحــدود�ت=هاى كـالمى تالوت وجـود نـدارد، بعـضـاً
مـداحـان با اسـتـفـاده از ز�رصداهـا و تركـ�ب اصـوات چند خـواننده، به وادى طرب=انگ�ـزى

غنا�ى گرفتار آمده=اند.
امـا ا�جاد اصـوات مطرب در برخى سـروده=هاى مـذهبى و مـدا�ح و مراثـى اجراشـده با
آالت موس�قى، نسبت به مورد اخ�ر، بس�ار آسان=تر است؛ چراكه صوت حاصل از همراهى

اصوات انسانى و آالت موس�قى، قدرت طرب=آورى فوق=العاده خواهد داشت.
بنابرا�ن مى=توان گـفت كـه نمـونه=هاى بارز و بخش عـمده
 اصـوات مطرب مـذهبى، در
قالـب مداحى=هاى چندصـدا�ى و �ا آواهاى مذهبى همـراه با آالت موسـ�قى (اعم از لـهوى و

غ�رلهوى) تحقق پ�دا كرده است سهم آواهاى قرآنى در ا�ن بخش، بس�ار اندك است.

ÈuN�  ô¬ U� È«Åt�d�  Ëö� X�“ö� Æ≤ ‡ ± ‡ ≥
فقها بهره=گ�رى از آالت لهوى را در تالوت، به طور مطلق تحر�م كرده=اند؛ در صورتى
كه ا�ن حساس�ت در مورد د�گر محتواهاى د�نى وجود نداشته است. بنابرا�ن از ا�ن جهت ن�ز
تحقق غناى طرب=انگ�ز و �ا اصـوات لهوى (به مفهوم صوت متناسب بـا مجالس لهو و لعب)
در تالوت منتـفى است. بنابرا�ن به=كـاربردن صـوت لهـوى به معـانى مـورد اشـاره كه مـوجب

اتصاف به حرمت مى=شود، در تالوت حرفه=اى ممكن، اما تا حدى بع�د، است.
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È«Åt�d�  Ëö� —œ ‘u� Ë g}� f�U�� U� V�UM�� “«Ë¬ ÂuNH� t� ÈuN�  u� Æ≤ ‡ ± ‡ ¥
فارغ از مـوضوع و حكم شـرعى صوت لهـوى ـ كه در نوشتـار حاضـر بر آن تأك�ـد شد ـ
با�د متذكـر شو�م كه برخى از فقـهاى معاصر (نورى هـمدانى، ١٣٨٩: ٢٧١/١) به حرمت
صـوت لهـوى به مـفـهـوم آواز مـتناسب بـا مـجـالس عـ�ش و نوش در تالوت حـرفـه=اى فـتـوا
داده=اند. از سو�ى، مـداحان و قـار�ان موظفند از صوت لـهوى به معنا�ى كـه در م�ـان مراجع
معـاصر مـشهـور است، در خواندن خود پـره�ز كنند؛ چراكـه هر �ك از مخـاطبان آنها مـقلد
�كى از مراجع معاصرند و از قـارى �ا مداح انتظار دارند آوا�ى را به=كار برد كه با حكم شرعى

مورد فتواى مرجع تقل�د ا�شان، هماهنگ باشد.
بنابرا�ن از آن=جـا كه دامنه
 آواهـاى لهوى به مـعناى مذكـور، در انواع مـوس�ـقى، بس�ـار
گـستـرده است، اجـتناب از ا�ن نوع اصوات لهـوى، بر خـوانندگـان مذهبى الزم است؛ گـو
ا�ن=كـه در ادامـه خـواه�ـم گـفت صـوت لهـوى به مـفـهـوم اشـاره شــده، مى=تواند در تالوت

حرفه=اى (البته نه به طور مطلق) به حرمت، متصQ باشد.

È«Åt�d�  Ëö� d� Ê¬ d}�Q� Ë XM� q�« tI� —œ ÈuN�  u� Æ≤ ‡ ± ‡ µ
روا�ات صح�ح و غـ�ر قابل تأو�ل موجود در صحـاح اهل سنت، در تأ��د حل�ت نفسى
غنا، مـوجب شده عـدم حـرمت غنا در م�ـان فـقهـاى اهل سنت، طرفـداران ب�ش=ترى داشتـه
باشد (زح�لى، بى=تا:٥٧٣/٣). اما فقـهاى اهل سنت، صوت لهوى (به مفـهوم آواز متناسب با
مـجالس لهـوى) را موضـوع حرمـت شرعى قـرار نداده و تنها از عـنوان غنا استـفاده كـرده=اند
(جز�رى، بى=تا: ٤٢/٢)، در حالـى كه برخى از فـقهـاى ش�عـه و به خـصوص معـاصران، تنـها
صوت لهوى را جزو آواهاى تحر�م=شده مى=دانند. اما از آن=جا كه صوت لهوى (به خصوص
با مفهـوم صوت متناسب با مجـالس لهوى) دا�ره
 بس�ار وس�ع=ترى نسـبت به اصوات غنا�ى و
مطرب دارد، عدم تحـر�م آن در فقه اهل سنت، بر مـسأله
 استـعمال صـوت لهوى در تالوت
ن�ز مـؤثر خواهد بود. به عبارتى، قـار�ان برجستـه
 اهل سنت (به خصوص قار�ان مـصرى) با
تك�ـه بر اصل عدم تحـر�م اصوات لهـوى، مجـاز به استـماع و به=كـارگ�ـرى ا�ن نوع آواها در
تالوت خود هستند. ا�ـن مسأله مى=تواند تأث�ر بسزا�ى در نحـوه
 تعامل قار�ان ش�ـعه=مذهب با
ش�ـوه=هاى معـمول قـار�ان سنى=مذهب، در ا�جـاد سبك=ها و نغـمات قـرآنى داشته بـاشد. به
عالوه، اسـتمـاع همه
 گونه=هاى تالوت قـار�ان مصـرى ن�ز مى=تواند تحت=الشـعاع ا�ن مـسأله
قرار گـ�رد؛ چراكه ب�ـان شد حـرمت آواهاى غنا�ى و به خصوص اصـوات لهوى در فـقه اهل

سنت، بس�ار كمرنگ=تر از فقه ش�عى است.
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Ê¬d�  Ëö� —œ ©o�� q�« ÊU��« ÂuNH� t�® ÈuN�  u� X�d� Æ≤ ‡ ≤
در كتاب پر ارج «كافى» ا�ن روا�ت شر�Q نقل شده است (كل�نى، ١٣٦٩: ٦١٤/٢):

qÚ�Ó√ ÓÊu?Ô�Ô� ÓË ÚrÔ�U]|≈ ÓË UÓN�«Óu?Ú�Ó√ ÓË »ÓdÓFÚ�« ÊU?Ó�Ú�ÓQ� ÓÊ¬ÚdÔIÚ�« «ËÔ¡Ód?Ú�«  قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ(ص): 
ÓË ÕÚu]M�« ÓË ¡UÓMGÚ�« Ól}�ÚdÓ� ÓÊ¬ÚdÔIÚ�« ÓÊuÔF=�ÓdÔ| ÔÂ«ÓuÚ�Ó√ ÈbÚFÓ� Ús� Ô¡v�Ó}Ó� Ôt]�SÓ� dzUÓ�ÓJÚ�« qÚ�Ó√ ÓË oÚ�HÚ�«

.ÚrÔNÔ�ÚQÓ� ÔtÔ��ÚFÔ| ÚsÓ� Ô»uÔKÔ� ÓË ÔWÓ�uÔKÚIÓ� ÚrÔNÔ�uÔKÔ� ÚrÔNÓ}�«ÓdÓ� Ô“uÔ�Ó| UÓ� W]}�UÓ�Ú�]d�«
قـرآن را به الحـان و اصـوات عـرب بخـوان�ـد، و از آهنـگ=هاى اهل فـسق و اهل
گناهان كبـ�ره بپره�ز�د، كـه پس از من، اقوامى خواهند آمد كـه قرآن را به آهنگ
غنا و نوحه و رهبان�ت مى=خواننـد، و ا�ن خواندن از گلوگاه آنان در نمى=گذرد؛

قلوب آنان و قلوب كسانى كه ا�شان را مى=پسندند، واژگونه است.
روا�ت مذكور را محمدتقى مجلسى قوى دانسته است (مجلسى اول، ١٤٠٦: ١٧٣/١٠)؛
امـا فرزند وى، مـحمـدباقر مـجلسى (مجلسى دوم، ١٤٠٤: ٥٠٠/١٢) در «مرآة العـقول» آن را
تضعـ�Q كرده است. مـال اسمـاع�ل خـواجو�ى (خواجـو�ى، ١٣٧٦: ٥٧٥/١) ن�ز با مـجهول و
مـهـمل خــواندن برخى روا�ان ا�ن روا�ت، بر ضــعQ سندى ا�ن روا�ت، صـحــه گـذاشـتـه

است.
با ا�ن همه، وارد شدن روا�ت مذكور در بس�ارى از مصادر مشهور و اصلى فر�ق�ن، بر
قوت سندى حـد�ث تا حد قـابل توجهى مى=افزا�د. از طرفى، اسـتناد اغلب فقـهاى ش�ـعه به
ا�ن روا�ت، به خـصـوص فـقهـا�ى كـه الحـان اهل فـسق را حـرام مى=دانند، قـوت سندى ا�ن
روا�ت را نزد ا�شـان نشـان مى=دهد. به عـالوه، اصطالح «لحـون اهل فـسق» ن�ز كـه در ب�ـان
فقهاى قائل به حـرمت صوت لهوى مثل ش�خ انصارى، بس�ار به كـار رفته، نشان مى=دهد كه
ا�ن روا�ت از اســـتنادات اصلى ا�ـشــان در ا�ن مــســألـه بوده است؛ چراكــه در هـ�چ روا�ت
د�گرى، اصطالح الحان اهل فـسق به كار نرفته است و به نظر مى=رسـد ا�ن اصطالح در ب�ان
ش�خ ن�ـز ناظر به هم�ن عنوان باشـد. عالوه بر ا�ن، ش�خ در سـرتاسر مبـاحث خود در بخش
غنا، نه تعـر�فى از الحان فـسق به دست داده و نه دل�لى اعم از عقلى و نقلى، بـر حرمت آن،

اقامه كرده است.
با�د گفت چنان كه از ظهور ب�انى و سـ�اق روا�ت برمى=آ�د، تنها مى=توان حرمت الحان
اهل فـسق را در تالوت قـرآن (نه به طور مطلق) ثابت دانست و براى تـوسعـه
 دامنه
 حـرمت به
د�گر موارد كـالمى، دل�لى ندار�م. روا�ت در صـدد نكوهش شد�داللحن اسـتفـاده از الحان
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فسق در تالوت است، و نه مطلق الحان اهل فسق. از ا�ن رو، صرفاً مى=توان از ا�ن طر�ق،
ظهـور حرمت ا�ـن نوع الحان را در تالوت اثبـات كـرد. به نظر مى=رسـد تكرار ز�اد اصطالح
صوت لهوى به مفهوم الحان اهل فسق در كالم ب�ش=تر فقهاى معاصر، ر�شه
 در استعمال ا�ن
اصطالح در ب�ـانات شـ�خ انصارى باشـد؛ در حـالى كـه گفـتـ�م تنها در هـم�ن روا�ت مـعـتبـر
مى=توان ا�ن اصطالح را �افت. امـا در مبحث (برداشتـى د�گر از نظر�ه
 ش�خ انصارى) تأكـ�د
كرد�م كه شـ�خ انصارى صوت لهوى به مـفهوم الحان فـسق را الزاماً مطرب مى=داند؛ و دل�ل
حـرمت صـوت لهـوى از منظر ا�شـان، تنهـا مطـرب و غنا�ى بودن آن است (انصـارى، ١٣٩٢:

.(٢١٣/٢
بنابرا�ن تك�ـه
 برخى محـققـان بر كالم ش�خ انـصارى مبنى بـر حرمت الحان اهـل فسق،

نوعى سوء برداشت از كالم ا�شان است.
در اثبـات مدعـاى حـرمت انحـصارى الحـان اهل فـسق در تالوت قـرآن، با�د به برخى

گزاره=هاى صح�ح و قابل اعتماد اشاره كرد كه مى=توان از روا�ت مذكور به دست آورد:
١) س�اق روا�ت كامالً در صدد تبـ��ن حكم آهنگ�ن خواندن تالوت قرآن است و تسرى
احكام استنبـاط شده از روا�ت در بق�ه مـوارد، مثل حكم مطلق غنا �ا صوت لهـوى، صح�ح
ن�ست. به ا�ن نكته، بسـ�ارى از فقها اشاره كرده=اند؛ با ا�ن حـال، اصطالح الحان اهل فسق
كه از ا�ن روا�ت اسـتخراج شده، در بـ�ان برخى فقهـا به مطلق صوت لهوى تسـرى داده شده
است؛ در حالى كه صدر و ذ�ل روا�ت، بر ا�ن امـر داللت دارد كه ا�ن روا�ت، تنها در صدد

تب��ن حكم لهوى و غنا�ى خواندن قرآن است.
٢) لحـون مخـتص اهل فسق، تنـها به اصـوات غنا�ى منحـصر نمى=شـود، بلكه آواهاى
غ�رمطرب مـختص مجالس لهوى ن�ز داخل در مـفهوم الحان اهل فسق �ا همـان الحان لهوى

است.
٣) خـواندن قــرآن به صـورت غنا�ى در زمـان پ�ــامـبـر (ص)، را�ج نبــوده است؛ بلكه
روا�ت، تالوت آ�ندگان را به غنـا�ى بودن توص�Q مى=كند. گو�ا پ�ـامبر(ص) مى=فـرما�ند از
الحـان لهوى اجـتناب كن�ـد، چراكه ا�ن الحـان، در برخى مـوارد، دربردارنده
 آواهاى غنا�ى
است. در واقع، نهـى از صـوت لهـوى در تالوت، بـه عنوان مـقـدمــه
 حـرام، تحــر�م شـده
است. به عـالوه، حرمت صـوت لهوى در تالوت، مى=تواند دال�ل د�گرى هـم داشته بـاشد
كه عبارتند از: وهن و استهزاى كالم خدا با اسـتعمال صوت لهوى در آن؛ نفى تشبه و تقرب
به فـسـاق؛ نفـى تشـبـه به نصـارا در قـرائـت انجـ�ل، چراكـه ا�شـان انـجـ�ل را با آواز و سـرود
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مى=خواندند (ادامه
، روا�ت از خواندن با اسلوب رهبان�ت ن�ز نهى مى=كند).
٤) الفـاظ و سـ�ـاق عـتـاب=آمـ�ـز روا�ت، ه�چ شكى در حـرمـت الحـان اهل فـسق باقى
نمى=گذارد (مثالً ا�اكم و لحون اهل الفسق)؛ و همان گونه كه گفت�م، موضوع حرمت ن�ز در

تالوت قرآن، به شكل لهوى منحصر مى=شود.
در نها�ت مى=توان گفت كه استفاده از الحان مختص مجالس لهوى (صوت لهوى) تنها

در تالوت قرآن، حرام است.
در نت�جه، خطرى كـه از جهت استفاده از اصوات محـرم در تالوت احساس مى=شود،
به دل�ل اسـتـفـاده از آوازهاى لهـوى در تـالوت (به مـعناى الحـان مـورد اسـتـفـاده
 اهل فـسق)
خواهد بود. صـوت لهوى به ا�ن معنا، نوع آوازها�ى است كـه امروزه در ب�ش=تر به اصطالح
كنسـرت=هاى موس�ـقى اجرا مى=شـود. به عبـارتى، آواهاى اجراشـده در ا�ن مجـالس، مورد

عنا�ت و توجه اهل معاصى قرار دارد و در جامعه، به ا�ن توص�Q شناخته مى=شود.
بنابرا�ن ا�ن آواها در هر جا�ى اجرا شوند (خواه مـالزم با معص�ت باشند �ا نه)، صوت
لهـوى خواهند بـود؛ و گفـت�ـم كه بر اسـاس روا�ت مـذكور، حـرمت مطلق ندارند و تنهـا در

تالوت قرآن، عنوان حرمت خواهند داشت.
در نهـا�ـت با�د گـفت ا�ن=كــه برخى قـار�ان ا�ن گــونه اصـوات لهـوى (هرچـند مطرب
نبـاشند، چراكه در صـورت مطرب بودن، مطلقـاً حرام خـواهند بود و نه فـقط در تالوت) را
اسـتـماع كـرده و سـعى دارند آن=ها را در تالوت خـود اجـرا كنند، امـرى حـرام و غ�ـرشـرعى
است. حـال اگـر ا�ن صـوت لهـوى، مطرب ن�ـز باشـد، هم اسـتـمـاع آن و هم اجـراى آن در

تالوت، حرام خواهد بود.

٣ ـ ٢. استحاله8 عرفى در اصوات لهوى مورد استفاده در آواهاى مذهبى

امــروزه مى=ب�نـ�م برخى از نواهاى مــذهـبى و د�نى، با كــپى=بردارى از بـرخى آوازهاى
لهوى محرم، اجرا شده و در واقع، تنها محتواى باطل به محتواى حق، بدل شده است؛ اما
هم�ن نواها حتى در جامعه
 متد�ن ن�ز استقبال مى=شود و در واقع، ما با نوعى استحاله
 معناى
عرفى مواجه شـده=ا�م. اما عرفى كه اصوات لهوى را به علت فراهم آوردن مـوجبات حزن و
فرح مـتناسب با مناسبات مـذهبى مجاز مى=شـمرد، مورد اعتنا نخـواهد بود. استحـاله
 عرفى
اصـوات لهـوى، مـع�ـار عـرف را در تشـخـ�ص صـوت لهـوى، متـزلزل و غـ�ـر قـابل اسـتناد

مى=كن�د.
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صاحب جواهر (نجفى، ١٣٧٦: ٤٦/٢٢) در ا�ن باره معتقد است كه نبا�د به عرف عامه
 مردم
در تشـخ�ص غنـا (و صوت لهـوى) اعتـمـاد كرد؛ چراكـه ا�شـان، صوت قـرآن و تعـز�ه را غنا�ى
نمى=دانند و بر اسـاس د�دگـاه اشـتـباهشـان، مـدخل�ت الفـاظ را در تحـقق �ا عـدم تحـقق غنا مى

پذ�رند؛ در صورتى كه تنها ك�ف�ت خاص صوتى است كه در تحقق عنوان غنا، معتبر است.
ممكن است گفـته شود برخى اصوات لهوى با ورود به حوزه
 تالوت، به دل�ـل ساختار
و�ژه
 عبـارات قرآن، حالت لـهوى خود را از دست مى=دهند و د�گر نمـى=توان به آن=ها صوت
لهـوى گـفت. در پاسخ مى=گـو��م كـه تشـخ�ص صـوت لهـوى به مـفـهوم الـحان مـخـتص و
مناسب مـجالس اهل فسق و لهـو و لعب، امرى عـرفى است؛ و قاعـدتاً اگر صـوت لهوى با
اجرا شدن در عبارات قرآنى، د�گر از نظر عرف، لهوى نباشد، حرام نخواهد بود. البته ا�ن
سخن به ا�ن معنـا ن�ست كه اجراى �ك آواى مخـتص مجالس لهوى (صـوت لهوى)، تنها به
ا�ن دل�ل كـه در تالوت اجرا شـده، د�گر حكم شـرعى صـوت لهوى را نخـواهد داشت. ا�ن
ب�ـان، درست مـثل اسـتـداللى است كـه بـرخى در عـدم حـرمت مـراثى اجـراشـده با اصـوات
لهوى، مطرح كرده و گـفته=اند كه با ا�ن وصQ، د�گر كسى نخـواهد گفت ا�ن آواز، صوت
لهـوى است، بلكه عـرف اسم ا�ن نوا را مـرث�ـه مى=گـذارد و نه صـوت لهوى. جـواز اجـراى
آواهاى لهوى و مطرب در مدا�ح و مراثى، تنها با ا�ن حجت كه عرفًا اسم ا�ن=ها مراثى است
و نه صـوت لهوى، تنهـا فـر�بكارى و گول=زدن خـود است؛ وگرنـه عرف سل�م، در لهـو�ت

صوت لهوى در هر محتوا�ى اعم از د�نى و غ�رد�نى، ترد�دى به خود راه نمى=دهد.
اما منظور ما ا�ن است كه اگـر در اثر تنگناهاى موجود در عبارات قرآنى، قـارى مجبور
شود به نوعى صوت لهوى را تعد�ل كند كه عرفاً صوت لهوى (به عنوان الگوى تقل�دشده) و
آواى قرآنى، ماه�تاً متفـاوت باشند، د�گر نمى=توان ا�ن آواى قرآنى را صوت لهوى نام�د؛ و
از ا�ن نظر، حكمـى شرعى بـر ا�ن نوع تالوت، مـتـرتب ن�ـست. با وجـود ا�ن، نمـونه=ها�ى
قابل توجـه از آواهاى قرآنى را شاهد�م كـه كامالً با صـوت لهوى مورد تقل�ـد، از نظر ماه�ت

لهوى بودن، هماهنگ هستند و طب�عتاً حرام خواهند بود.
اما با�د گفت كـه حتى اگر صوت لهوى در اثر اجرا در آ�ات قرآنى، مـاه�ت لهوى خود
را از دست دهد، كـسـى كـه آواز لهـوى را در عـبـارات قــرآنى اجـرا مى=كند، خــود مـرتكب
معـص�ت مى=شـود؛ �كى به دل�ل شن�دن ا�ن آواهاى لـهوى (اگرچه پس از تطبـ�ق بر تالوت،
د�گر عنوان صوت لهوى نداشـته باشد) و د�گر، در اثر قصد تلهى به آ�ات قـرآن كر�م؛ حال
ا�ن تلهّى مـمكن است به قصد سـرگرم شـدن با نواى لهوى در آ�ات قرآن باشـد و �ا موجـبات
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وهن و اسـتهـزاى قرآن كـر�م را فراهم آورد؛ كـه در صورت دوم، عنوان حـرمت مى=تواند به
آن=ها تعلق گ�رد.

ا�ن امر درباره
 مداحى ن�ز صدق مى=كند؛ اما با ا�ن تفاوت كه به اعتقاد ما اجراى صوت
لهـوى در مداحى و غـ�ر آن، حـرمت نفسى ندارد (چراكـه بر اساس نظر�ه
 مـختـار در بحث،
Q�صـوت لهوى غـ�رمطرب، حـرام ن�ست؛ ولـى در تالوت قرآن به دل�ل روا�ت كـتاب شـر
كافى، حرمت نفسى دارد)؛ اما به دل�ل تلهّى و بعضاً وهن و استهزاى ساحت اهل ب�ت(ع)،

مى=تواند تا حد حرمت ن�ز پ�ش برود.
با�د با ا�ن مطلب هم اشاره كن�م كـه به دل�ل استفاده از الحان موسـ�قى عرب در تالوت
حرفـه=اى، تحقق عنوان لهو�ت (الحان مـختص به مجـالس لهوى) براى ب�ش=تر افراد جامـعه
ـ=كه به فـضاى موسـ�قى عربى و عـرف حاكم بر آن ناآشنا هسـتند ـ بع�د به نـظر مى=رسد؛ مگر
ا�ن=كه قـارى از آواهاى لهوى فارسى استـفاده كند و �ا مستـمعان با آواهاى لهوى به=كـار رفتند
در مـ�ـان اعـراب، آشنا�ـى اجـمـالى داشـتـه باشند؛ و �ا ا�ن=كـه الـحـان، مـاه�ت رقص=آور و

استهزاگونه داشته باشد. البته مورد اخ�ر ن�ز كمتر در تالوت=ها مشاهده شده است.
در هر صـورت، فـارغ از صـدق عنوان لهـو�ت براى مـستـمـعـان فـارسى=زبان كـه با ا�ن
محـدود�ت=ها مواجـهند، قارى قرآن بـا استمـاع و تطب�ق آواهاى لهـوى معمـول در موسـ�قى
جـهـان عـرب در تالوت، وارد دا�ره
 غـ�ـرمـجـاز شـرعـى خـواهد شـد. امـا در صـدق عنوان
طرب=آورى (غنا به مـفـهوم لغـوى آن)، در�افت وجـدانى هر شـخص، مـأمور اصلى تـع�ـ�ن
صدق �ا عدم صدق عنوان غنا است؛ و در ا�ن باب، عرف، نقش بس�ار كم=رنگ=ترى دارد.
بنابرا�ن فـضاى مـوس�ـقى عربى حـاكم در تالوت، نمى=تواند تأث�ـر سلبى مـعتنابهى در تحـقق

حالت طرب داشته باشد.
اما در مـداحى، قضـ�ه مـتفـاوت خواهد بود؛ چراكـه بعضـاً مشـاهده شده عـ�ن نواهاى
لهوى فارسـى، در برخى محتواهاى مذهـبى، اعم از مدا�ح و مراثى و غ�ـر آن=ها اجرا شده و
عرف جامـعه ن�ز تحقق صـوت لهوى را تأ��د كرده است. بنابرا�ن خـطر ورود اصوات لهوى

(و همچن�ن نواهاى مطرب و غنا�ى) در مداحى، بس�ار ب�ش=تر از تالوت قرآن خواهد بود.
اما نكـته
 مهم ا�ن كـه برخى فقـها، صـوت لهوى (به مـفهوم الـحان اهل فسق) را مطـلقاً
حرام مى=دانند. بنابرا�ن به فتواى ا�شان، اجراى صوت لهوى چه در محتواهاى غ�رمذهبى و
چه در تالوت و مــداحى، حـرام خـواهد بود؛ و چـه بسـا حـرمت آن در تـالوت و مـداحى،

مضاعQ هم باشد.
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٣. مدعاى استحباب صوت لهوى (به مفهوم تلهّى) در آواهاى مذهبى

�كى از فقهاى ش�عه به نام حس�نى مرعشى در رساله
 خود در باب غنا، مدعى شده كه خواندن
آواهاى مذهبى به قصد تلهّى به دل�ل تقر�ب قلوب به سوى معارف االهى، مستحب است؛ و

در غ�ر آن=ها حرام خواهد بود. از ا�ن رو، الزم است به ا�ن مدعا به اختصار پاسخ ده�م.
وى پس از طرح تفـصـ�لى ادله
 خود، مـى=نو�سد: «خـالصـه
 آنچه گـفـت�ـم، ا�ن شد كـه
غناى مـحـرم، دو نوع است: �كى آنچـه علت تامـه
 تحـر�م است، به گـونه=اى كـه دا�ر مـدار
حرمت بوده و مـانعى در تعلق عنوان حرمت به آن وجود نـدارد. ا�ن نوع، در واقع همان غنا

به مفهوم مطرب است.
نوع دوم غناى مـحـرم، مـواردى است كـه مـقتـضـاى تحـر�م در آن=ها وجـود دارد؛ مـثل
صوت كش�ده=اى كه به حد غنا نمى=رسـد. در ا�ن صورت، اگر غرضى اخروى و �ا دن�وى (كه
قابل اعـتنا باشـد) بر آن مترتـب شود، به گونه=اى كـه آن را از حالت لغـو و باطل خارج نـما�د،
حالل، و در غـ�ر ا�ن صـورت، حرام خـواهد بود. بنابرا�ن حرمت و حل�ت ا�ـن صوت، دا�ر

مدار وجود �ا عدم وجود ا�ن اغراض خواهد بود (حس�نى مرعشى، ١٣٧٦ : ١٤٦٣/٢).
وى در بخش د�گرى از رسـاله
 خـود ادعا مى=كـند: «هر چ�زى كـه در آن، فـا�ده
 د�نى و
دن�ـوى كه شـارع از آن نهى نكرده باشد و نـزد عقـال لغو و باطل شـمرده نشـود، مد صـوت و
تحس�ن و ترق�ق آن در آن=ها مجاز بوده بلكه در برخى مـوارد مستحب ن�ز خواهد بود» (همان:

.(١٤٨٣/٢
با�د گـفت كـه در بخش اول سـخن وى كـه صـوت مطرب را غناى حـرام مى=داند، بحـثى
ن�ست؛ امـا ا�ن=كه �ك صوت خـاص غ�رمطرب بـه ا�ن دل�ل كه در امور بى=فـا�ده و لغو استـفاده
مى=شود، حرام باشد، كامـالً با عرف و عقل مخالQ است. در مباحث گـفته شده، روشن شد
كـه صوت لهـوى به مفـهـوم آواز مسـتفـاد براى سـرگرمى (به عـبارتى تلـهّى) نمى=تواند به عنوان
حرمت مـتصQ باشـد؛ خواه ا�ن صوت، در تالوت قـرآن و �ا مداحى اسـتفاده شـود و خواه در
آواهاى غ�ـرمذهبى. شخـصى را در نظر بگ�ر�د كه از سـر بى=حوصلگى، آوازى غ�ـرمطرب سر
مى=دهد. در ا�ن حال، نمى=توان گفت وى كار حـرامى انجام داده است؛ مگر ا�ن=كه ا�ن آواز،
مالزم با معاصى و �ا داراى محتـواى باطل و خالف شرع باشد. ا�ن نوع آوازى كه ا�شان از نوع
غناى حرام دانسته، در واقع، �كى از تعار�Q صوت لهوى به مفهوم تلهى (به معناى سرگرمى)

است كه حرمت نفسى ندارد، مگر ا�ن=كه با مقارنات و محتواى حرام، همراه شود.
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نتا�ج تحق�ق

١) از عار�Q متعدد صوت لهوى، تنها حرمت صوت لهوى به مفهوم «صوت مالزم و
مـمهـد مجـالس گناه=آلود» به علت اعانت بر اثـم، ثابت مى=شود؛ و ادله
 حـرمت قطعى براى

تعر�Q مشهور صوت لهوى (صوت مناسب با مجالس لهو و لعب) وجود ندارد.
٢) ش�خ انـصارى، صوت لهـوى را قائم به طرب=انگـ�زى آن مى=داند، نه ا�ن=كـه صوت
لهوى، آوازى باشد كه صـرفًا با الحان مجالس لهو و لعب سـازگار باشد؛ بلكه مراد وى، از
الحان مجالس لهو و لعب (بر اساس حدسى كه با تك�ه بر عرف، آن را بد�هى پنداشته) همان
صوت مطرب (تعر�Q لغـوى غنا) است و برداشت مشهور كه مى=گـو�د ش�خ، غنا را صوت

لهوى مى=داند، صح�ح ن�ست.
٣) صـوت لهوى به مـفهـوم «آواز مالزم با مـعـص�ت» را نمى=توان در تالوت قـرآن، چندان
متصور دانست؛ چراكه مالزم بودن تالوت با مجالس معص�ت، امرى بع�د و غ�رمعمول است.
٤) اجراى صـوت لهوى به مفهـوم «آواز مطرب» ن�ز به دل�ل تنگناهاى كـالمى و تجو�دى
ا�جاد طرب (به معناى خفت حاصل از آواز و موس�قى) در تالوت، بس�ار مشكل خواهد بود.
٥) فـقـهــا «بهـره=گـ�ــرى از آالت مـوسـ�ـقى» در تـالوت را ن�ـز به طور مطلـق، تحـر�م
كـرده=اند؛ در صورتـى كه ا�ن حـسـاس�ت، در د�گـر محـتـواهاى د�نى وجود نـداشتـه است.
بنابرا�ن از ا�ـن جـهت ن�ـز تحـقق غنـاى طرب=انگ�ـز و �ا اصـوات لهـوى (بـه مـفـهـوم صـوت

متناسب با مجالس لهو و لعب) در تالوت، منتفى است.
٦) صوت لهوى به مفهوم «صوت متناسب با الحان اهل فسق»؛ نه به طور مطلق، بلكه

صرفاً در تالوت قرآن كر�م، به عنوان حرمت، متصQ خواهد بود.
٧) اگر صـوت لهوى در اثر اجرا در آ�ات قـرآنى، ماه�ت لهـوى خود را از دست دهد،
كسى كه آواز لهوى را در عـبارات قرآنى اجرا مى=كند، خود مرتكب مـعص�ت مى=شود؛ �كى
به دل�ل شنـ�ـدن ا�ن آواهاى لهـوى (حـتى اگــر پس از تطبـ�ق بر تالوت، د�ـگر عنوان صـوت
لهـوى نداشتـه باشـد) و د�گرى، به دل�ل قـصـد تلهّى به آ�ات قـرآن كر�م كـه ا�ن تلهى مـمكن
است به قصـد سرگرم شدن با نواى لهـوى در آ�ات قرآن باشد و �ا مـوجبات وهن و استـهزاى

قرآن كر�م را فراهم آورد؛ در صورت دوم عنوان حرمت مى=تواند به آن=ها تعلق گ�رد.
٨) ا�ن=كه �ك صـوت خاص غـ�رمطرب به دل�ل ا�ن=كـه در امور بى=فا�ده و لغـو استـفاده
مى=شود، حـرام باشد، كامـالً با عرف و عـقل، مخالQ است. به عـبارتى، صـوت لهوى به
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Qمفـهوم «آواز مـستـفاد براى سـرگرمى» (به ب�ـانى، تلهّى) نمى=تواند به عنوان حـرمت متـص
باشد؛ خواه ا�ن صوت در تالوت قرآن �ا مداحى استفاده شود و خواه آواهاى غ�رمذهبى.

٩) پس از بررسى=هاى گـسترده در نوشـتار حـاضر، مى=توان گفت كـه موضـوع حرمت
صوت لهوى، دو عنوان است: ١. صوت مالزم با معاصى؛ و ٢. صوت مطرب.

١٠) مداحان و قار�ان موظفند در خواندن خود از صوت لهوى بنا به تعر�فى كه در م�ان
مـراجع معـاصـر مـشهـور است، بپـره�ـزند؛ چراكـه هر �ك از مخـاطبـان آن=ها مـقلد �كى از
مـراجع معـاصرند و از قـارى �ا مداح انتظار دارند كـه آوا�ى را به آن=ها عـرضه كند كـه با حكم

شرعى مورد فتواى مرجع تقل�د ا�شان، هماهنگ باشد.

�ادداشت:
 ١. البتـه از ا�ن امر ن�ـز نبا�د غافل شـد كه قـ�د طرب=انگ�زى براى مـتعـارف مردم كه در تعـر�Q غنا تأك�ـد شد، در
ا�ن=جا ن�ـز با�د لحاظ شـود؛ چراكه بعـ�د ن�ـست حالت مـورد اشاره براى گروهى از آشـنا�ان به فن موسـ�قى و
تلحـ�ن رخ داده باشد. امـا در هر صورت، به اعـتقـاد ما معـدودى از نواهاى مـورد استفـاده در تالوت، بدون
ترد�د در متـعارف مردم، باعث حـالت طرب، خفت و سـبك=عقلى شده و غنا ا�جـاد مى=كند تأك�ـد مى=كنم كه
خطر ورود اصوات لهوى در تالوت، بس�ـار ب�ش=تر از نواهاى مطرب است؛ اگرچه در نواهاى مذهبى د�گر،

مثل مداحى، به دال�لى كه خواهد آمد، اصوات مطرب بس�ار ب�ش=ترى را نسبت به تالوت، شاهد هست�م.

منابع و مآخذ:

قرآن كر�م
١=. امام خمـ�نى (ره)، س�دروح=اللّه موسـوى (١٣٨١ ش)، المكاسب المحرمة، دفـتر نشر

آثار امام خم�نى (ره)، قم.
٢=. انصارى، مرتضى (١٣٩٢ش)، المكاسب، ترجمه محى الد�ن فاضل هرندى، بوستان

كتاب، چاپ هفتم، قم.
٣=. تو�سركانى، م�رزا عبد الغفار (١٣٧٦ش)، رسالة فى الغناء، بر اساس نسخه
 مطبوع در
كـتاب غنـاء و موسـ�ـقى (دو جلدى)، رضـا مخـتـارى، محـسن صـادقى، مـركز تـحقـ�ق

مدرسه
 ولى عصر (عج)، نشر مرصاد، قم، چاپ اول.
٤=. حـس�نى مـرعشى، سـ�ـد محـمد (١٣٧٦ش)، خـ�ر الكـالم فى الغناء الحرام، بر اسـاس
نسخـه مطبوع در كتـاب غناء، موس�ـقى (دو جلدى )، رضا مخـتارى، محـسن صادقى،
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مركز تحق�ق مدرسه ولى عصر (عج)، نشر مرصاد، قم، چاپ اول.
٥=. خـواجوئى، مـال اسمـاعـ�ل (١٣٧٦ش)، رسالة فى الغناء، بـر اساس نسـخه مطبـوع در
كـتاب غنـاء و موسـ�ـقى (دو جلدى)، رضـا مخـتـارى، محـسن صـادقى، مـركز تـحقـ�ق

مدرسه
 ولى عصر (عج)، نشر مرصاد، قم، چاپ اول.
٦=. خوئى، ابوالقاسم (بى=تا) مصباح الفقاهة، موسسه اح�اء آثار االمام الخوئى، قم

٧=. جز�رى، عبد الرحمن (بى=تا)، الفقه على المذاهب االربعة، دار اح�اء التراث العربى، ب�روت.
٨=. زح�لى، وهبه (بى=تا)، الفقه االسالمى و ادلته، دارالفكر، ب�روت.


٩=. شـر�Q كـاشانى، مـولى حـبـ�ب الله (١٣٧٦ش)، ذر�عـة االسـتغنـاء، بر اساس نسـخـه
مطبـوع در كتاب غناء و مـوس�ـقى (دو جلدى)، رضا مـختـارى، محـسن صادقى، مـركز

تحق�ق مدرسه
 ولى عصر (عج)، نشر مرصاد، قم، چاپ اول.
١٠=. طبـرسى، فضل بن حـسن (١٣٩٥ ق)، مجـمع الب�ـان، المكتبـة االسالمـ�ة، طـهران،

الطبعة الخامسة.
١١=. ف�ض كاشانى، مولى محسن (١٤٠١ق)، مفات�ح الشرائع، مجمع الذخائر االسالم�ه،

قم، الطبعه االولى.
١٢=. كل�نى، مـحمـد بن �عقـوب (١٣٦٩ ش)، أصول الـكافى، ترجمـه مصطفـوى، كتـاب

فروشى علم�ه اسالم�ه، تهران، چاپ اول.
١٣=. مجلسى اول، محمد تقى (١٤٠٦ ق)، روضة المتـق�ن فى شرح من ال �حضره الفق�ه،

موسسه فرهنگى كوشانبور، قم.
١٤=. مجلسى دوم، محـمد باقر بن محـمد تقى (١٤٠٤ ق)، مرآة العقول فى شـرح أخبار آل

الرسول، دار الكتب االسالم�ه، تهران.
١٥=. مـحـمدى، عـلى (١٣٧٥ش)، شرح مـكاسب، جلد دوم، انتـشـارات دارالفكر، قم،

چاپ اول.
١٦=. مكارم ش�ـرازى، ناصر (١٣٨٠ش)، بحـوث فقهـ�ة هامـه، مدرسه االمـام على بن ابى

طالب (ع)، قم.
١٧=. نجفى اصفهانى، محمد رضا (١٣٧٦ش)، الروضة الغناء، بر اساس نسخه مطبوع در

كتاب غناء، موس�ـقى (دو جلدى) رضا مختارى، محسن صادقى، مركـز تحق�ق مدرسه

ولى عصر (عج)، نشر مرصاد، قم، چاپ اول.
١٨=. نورى همدانى، حس�ن (١٣٨٩ ش)، احكام جوانان، انتشارات قدس، قم.


