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پاسخ به شبهه گرایش پیامبر (ص) به موسیقی و غِناء
در کتب اهل سنت
محمدحسين ايراندوست



(تاريخ دريافت1231/11/32 :؛ تاريخ پذيرش)1231/13/32 :

چکیده
شخصيت بزرگ و معنوی پيامبر اکرم (ص) ،آئينه ی تمام نمای جمال وجالل خداوند بزرگ است .پروردگار بززرگ ،در قزرآ میيزد ،بزه
تعريف وتحسين وی پرداخته و او را مايه ی رحمت برای همه جهانيا  ،ودارای خلق عظيم ،معرفي کزرد اسزت .بزا ايزن همزه عظمزت،
متأسفانه در برخي کتب معتبر اهل سنت ،سيمای معنوی پيامبر مخدوش معرفي شد و شخصيت آ حضرت از حد يک انسا عادی هم
پايين تر آمد است .يکي از موضوعاتي که باعت مخدوش نمود شخصيت معنوی پيامبر شد  ،گرايش ايشا به موسيقي و رقص و دف
و غناء است .که روايات متعددی در صحيح بخاری مبني بر گرايش پيامبر اعظم ،به موسيقي و غناء وجود دارد .عبارات ايزن احاديز ،،بزه
نحوی است که برخورد ايشا را با دفّ و موسيقي ،بسيار عادی و مانند جوانا عاشق آ زما ترسيم کرد است! بعزالو  ،ايزن روايزات،
ورود پيامبر به محل خصوصي يک تاز عروس و خلوت با ز نامحرم را برای پيزامبر اعظزم (ص) بسزيار عزادی و مبزاص تصزوير نمزود
بطوريکه برخي شارحين مانند ابن حیر عسقالني ناچار به طرص احتماالت متعدد جهت حل اين اشکاالت مي شوند .در اين مقاله فقز دو
روايت «رُبيّع دختر مُعوّذبن عَفراء» و روايت «عايشه» با تعابير مختلف و ازطرق متعدد مورد بررسزي قزرار گرفتزه اسزت .آنگزا نادرسزتي
مضامين و مفهوم آ از دو جهت اثبات شد است .نخست اينکه اين روايات با روايات ديگر صحيح بخاری در تعزار و ناسزازگار اسزت.
ثانيا از طريق برخي آيات قرآ عدم جواز غناء و گرايش به موسيقي لهوی قابل اثبات است.

کلیدواژگان
اهل سنت ،پيامبر اعظم ،صحيح بخاری ،غِناء ،موسيقي.

 استاديار گروه فلسفه اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ايران
رايانامهmoho_irandoost@yahoo.com :
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مقدمه
پیامبر بزرگ اسالم بنابر آنچه که در متن قرآن کريم آمده است ،ماموربت يافت تا همهه مهردم را از
ظلمات جهل ،شرك و تفرقه به نور ايمهان خهار سهازد «لِتُخرَِِاللَّارَ ِانرااللُماُِ ِ
رَِایِلرُّاللَّمر » (سهوره
ْ
ابراهیم ،آيه  )۱و عبادت خالصانه انجام دهد «قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دينی»(سوره زمهر ،آيهه  )۱۱و
الترتر ِْ ِْ ِْامرُ » (سوره آل عمران ،آيه  )۱۵۱و همواره به امهر
برای امت خود استغفار کند «ف ْ
رَْ ُ
ُاْرَّْر ُم ْ ا ْ
اِبلِْعِ ِ
ِ
فا ایرَّْمَ ُه ْ اْ ِااللْ َُِّْكرِ» (سهوره اعهراف ،آيهه  )۱۵۱و
به معروف و نهی از منكر بپردازد «َیْ ُن ُُِه ْ ْ ُ
نسبت به ارشاد و هدايت خانواده اقدام کند « اأ ُْنِاأ ْهارَ ِ
الطررِ ْاْاْامرَ» (سوره طه ،آيه )۱۳۱
اِبل ا
َّر وا ْ
ْ
ِ
الَ ْررِ ا»(سهوره
و در درجه نخست خويشاوندان و بستگان خود را از گناه بیم دههد « اأنْرِ ْ اْریرتكَ ْ
شعراء ،آيه  )۱۱۱و از همه مهمتر حالل و حرام را به طور آشكار بیان کند« .وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبهاتِ وَ
يُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِث»(سوره اعراف ،آيه  . )۱۵۱نه اينكه (معهااال) در برابهر منكهری در منهزل يها
مقابل چشم خود سكوت کند .و يا اينكه نسبت به خطايی که در خانواده رخ می دهد مُهر سهكوت
بر لب بزند و يا به دلیل رودربايستی ها يا مقتضیات محیطی از بیان خالل و حرام الههی خهودداری
نمايد.
اما متاسفانه در برخی کتب اهل سنت سیمای پیامبر اکرم آنگونه که در قرآن ترسیم شهده ،منهزه
از عیب و نقص نیست .در معتبرترين مجموعه روايی خود ،رواياتی مطرح شده که گهراي

ايشهان

را به غناء و موسیقی نشان می دهد.
البته در اين خصوص مقاالت و کتب متعددی به رشته تحرير درآمهده اسهت و علهل در ايهن
احاديث در کتب روايی اهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است .اين مقالهه دردهدد اسهت تها دو
روايت مشهور را که مورد استفاده دوفیان در جواز غناء و موسیقی و سماع و رقهص شهده اسهت
مطرح و مورد نقد قرار دهد.
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مفهوم شناسي
موسیقي

مفهوم نخست موسیقی ،يک علم و رشته ای از دان

بشری است .و در واقع قدما ،يک قسهمت از

اقسام چهارگانه علوم رياضی را «موسیقی» نام نهادهاند .ارسطو موسیقی را يكهی از شهعب رياضهی
برشمرده و فالسفه ی اسالمی نیز رای او را پذيرفتهاند .ولی از جهت تغییر ناپذير نبهودن قواعهد و
ادول موسیقی( ،برخالف علوم رياضی) ،آن را هنر نیز محسوب داشتهاند .هنهری کهه فهن تهالی
الحان را میآموزد .چیزی که بوسیله آن احوال نغمات و ازمنه آن شناخته میشود .به عبارت ديگهر،
موسیقی دو فن است فن اول از او ماليمت نغمات معلوم شود و آن را «فن الحان» گويند و از فهن
دوم اوزان و ازمنه معلوم گردد و آن را «فن ايقاع» خوانند (دهخدا ،لغتنامه ،ايهل واهه موسهیقی) .و
برخی معتقدند که اين دان

از ايران به عرب و از آنجا در زمان حكم بن هشام به توسط زرقون و

عیون به اندلس و از اندلس به ديگر قسمتهای اروپا انتقال داده شد (مقری ۱ ،۱۱9۱ ،ص.)۱۵۳
مفهوم ديگر «موسیقی» ،آهنگ و نغماتِ خوش ،و ساز و آواز است .و گاهی هم معادل «غِنهاء»
بكار می رود .که در فارسی واهه « خنیا » معادل آن بكار رفته است .در اين تحقیق معنای دوم مورد
توجه و تامل است .يعنی گراي

پیامبر اکرم به موسیقی وغِناء (همهان معنهای دوم) در کتهب اههل

سنت مورد بررسی قرار گرفته است.
برخی معتقدند واهه موسیقی کلمه ای يونانی و مشتق از « »Mousikaاست و ادل اين واهه هم،
« »Museاست که نام رب النوع حافظ شعر و ادب و موسیقی يونان باستان است .بنابراين موسهیقی
از کلمه ای يونانی در معنای ( )art of the Musesاخذ شده است

( Henry George Liddell, Robert

 . )Scott, 1999آنچه در عرف عام در وجه تسمیه موسیقی گفته شده که در ابتدا از واهه «موسیخی»
بدست آمده که لقب مشهور فردی بود که چون با موهای سیخ خود تار های آالت ههای موسهیقی
اش را درست میكرد اين لقب به او داده شد .يا گفته اند ،دلیل آنكه واهه موسیخی بوجود آمهده آن
است که دداهايی که با آالت موسیقی خود برای هرکه می نواخت مو به تن آنان سیخ میشد و بها
گذر زمان واهه موسیخی به واهه موسیقی تبديل شد .هیچكدام مبنای علمی ندارد.
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غناء

آنچه در تعري

لغوی «غناء» آمده است ،بسیار متنوع و ابهام آفرين است .امها آنچهه متهیقن اسهت

اينكه اين لغت به مفهوم دوت ،يا از جنس دوت ،يا زينتدادن (تزيین) دوت ،يا کشهیدن (مهد)
دوت ،يا زيباکردن (تحسین) دوت ،يا لطافتبخشیدن (ترقیق) دوت ،يا دوتی است که کشهیده
شود و زيبا باشد و در گلو چرخانده شهود ،ويها ايجهاد طهرب در دهوت ،و بطهورکلی کسهی کهه
دداي

را بلند کند ،به آن ددا غناء گويند ،يا هر کسی که دوت

را بلند کند و آن را پی در پهی

ادا کند ،نزد عرب چنین دوتی غناء است (ابن منظور؛ فیروزآبهاد ؛ طريحه ؛ الفیهومی ،ايهل واهه
غنا).
وحكم غِناء نزد فقهای امامیه حرمت است .شیخ انصاری رحمه ال ،فهیالجملهه ،ادعهای عهدم
خالف نموده و اخبار و روايات غناء را مستفیضه دانسته و به وجهی تواتر آنهها را تصهديق نمهوده
(انصاری ،۱ ،ص »)۱8۳و داحب جواهررحمه ال ،روايات حرمت غناء را متواتر دانسته (نجفی،
 ،۱۳ص )۱۱و مرحوم آيت ال خويی ،اگرچه اکثهر روايهات وارده در حرمهت غنهاء را ضهعی
السند تلقی نمودند اما روايات معتبر را کافی در حرمت غناء میدانند (خويی ،۱ ،ص.)۳0۱
رواياتی هم ايل چهار آيه از قرآن کريم وارد شده ،که دال بر عدم جواز غناء است .مثال در آيه
 ۳0سوره حج (ف ِ
لاللِجس ِانرا ْ ِ
الجتَِّبُر لاْ ر ْ االلرم ِا) روايتی از ابوبصیر از حضرت دادق علیه
الَ ْ نِا ْ
َجتَّبُ ِ ْ
ْ
السالم درباره مفاد اين آيه اکر شده که حضرت می فرمايد« :الغناء» يعنی قَوْلَ الزُّور بر غناء داللهت
دارد( .الكلینی،

 ،9ص  . ) ۱۳۱و نیز آن حضرت در پاسهخ بهه زيهد شهحام و ديگهران نیهز مهی

فرمايد« :الرجس من االوثان :الشطرنج ،وقول الزور  :الغناء (همان ،ص  ). ۱۳۵در تفسیر البرهان نیز
اين روايات اکر شده است (بحرانی ،۳ ،۱۱۱9 ،ص . )88۱ :در هرحال ،منظور از «قهول زور» در
زبان قرآن غناست.

همچنین در تفسیر آيه  ۱۱سوره فرقان ( ا للا ِِیااالای ْریم ُد ِاللرم ا ایِالانرمِ ِ
لاِبلا ِْر ِ انرمِ لامِِلنرَ) رواياتی،

غنا را يكی از مصاديق «الزُّور» معرفی کرده اند .شیخ طوسی در تفسیرش اين قول را بهه مجاههد و
روايات اهل بیت (ع) نسبت داده است (الطوسی ،بیروت  ،۱ص . )۵۱۱ :و شهیخ طبرسهی نیهز از
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قول برخی گفته است که منظور آيه همان غناست  .و اين تفسیر از امام باقر و امام دهادق علیهمها
السالم روايت شده است (طبرس  ،۱ ،۱۳۱۱ص.)۱8 :
آلوسی در تفسیر خود تصريح نموده که جماعتی از مفسرين از مجاهد نقل کردنهد کهه مهراد از
«الزور» غناء است و همین رای از محمد بن الحنفیة نقل شده و برخی «نیاحهه» را بهدان افزودنهد و
برخی آن را معادل «کذب» دانسته و برخهی آن را يهک نهوع بهازی در دوران جاهلیهت مهی داننهد
(آلوس  ،۱0 ،۱۱۱۵ ،ص.) ۵0
گرایش پیامبر اعظم به موسیقي در صحیح بخاری
«دحیح بخاری» در میان علمای اهل سنت از جايگاه رفیع و ممتازی برخوردار است .برخهی ايهن
کتاب را تالی تلو قرآن و دحیح ترين کتاب ها پس از کتاب خدا دانسته اند .چنانچهه عثمهان ابهن
شهرزوری معروف به ابن دالح ( )۵۱۱-9۱۳در کتاب مقدمه خود ،تصريح نموده که دحیح ترين
کتاب ها ،دحیح بخاری است (ابن دالح شهرزوری ،ص .)۱9
وی معتقد است که بخاری ،اولین کسی است که کتاب احاديث دحیح را تصهنی

کهرده و آن

را بر ابو الحسین مسلم بن حجا نیشابوری خوانده است ...کتاب های دهحیح بخهاری و دهحیح
مسلم ،دحیح ترين کتاب ها بعد از قرآن هستند ،اما در مورد آنچه که از شافعی برايمان نقل کهرده
اند که ايشان گفته است :من از نظر علمی کتابی بهتر (درست تر) از کتاب مالک سهرا نهدارم .بهه
اين خاطر بوده که شافعی اين مطلب را زمانی گفته که کتاب های مسلم و بخاری وجهود نداشهتند
(همان.)۱۱ ،
ضمنا کتاب دحیح بخاری از دحیح مسلم از نظردرجه ی دحت باالتر است و از نظر محتهوا
دارای فوايد بیشتری است(همان)  .ابن حجر نیز در مقدمه شرح خود بر دهحیح بخهاری از ادهح
بودن دحیح بخاری در زمینه حديث دفاع کرده است (همان .)۱8 ،اهبی نیز مانند همین سهخن را
گفته است (اهبی،

 ،۱۱ص  .)۱۱0البته ابن دالح از قول ابوعلی حافظ نیشابوری ،گفتهه اسهت:

در زير پرده ی آسمان کتابی دحیح تر از کتاب مسلم بن حجا وجود نهدارد (همهان) .و بهه ايهن
ادعا پاسخ داده است .نووی ،شارح دحیحین معتقداست که علماء متفقا معتقدند که دهحیح تهرين
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کتاب ها پس از قرآن دحیح بخاری و دحیح مسلم است و امت همگی اين دو کتاب را پذيرفتهه
اند و کتاب بخاری در مقايسه با دحیح مسلم دحیح تر و فائده اش بیشهتر اسهت (نهووی ،شهرح
مسلم،

 ،۱ص .)۱۱

بنابه اظهارات مشهورترين محدثان ،همه علمای اهل سهنت ،دهحیح بخهاری را پهس از قهرآن
معتبرترين کتاب می شناسند و از دحیح مسلم در مرتبه دوم يا سوم ياد می کنند.
با اين همه تبلیغ ،متأسفانه در دحیح بخاری و دحیح مسلم که در نزد اهل سنت ،بعد از قرآن
کريم ،دحیح ترين کتاب هستند ،قیافه و سیمای روحانی و معنوی حضرت پیامبر اعظم مخهدوش
معرفی شده و شخصیت و مقام آن حضرت از حد يک انسان عادی هم پهايین تهر آمهده و از ايهن
طريق ضربه جبران ناپذيری به اسالم وارد شده است .يكی ار دهها موضوعاتی که باعت مخهدوش
نمودن شخصیت معنوی پیامبر شده ،گراي

ايشان به موسیقی و رقص و دف و غناء است .کهه بهه

آنها اشاره می شود:
روایت اول :حدیث رُبیّع دختر مُعوّذبن عَفراء

روايت نخست در دحیح بخاری کتاب النكاح ،از قول رُبیع دختر مُعوابن عَفراء اکر شهده اسهت.
آنچه تاريخ نگاران نوشته اند ،مُعوابن عَفراء مردی أنصاری و از طايفه بنهی النجهار بهود  .در کتهب
اهل سنت او را از دحابه رسولخدا می دانند که احاديثی هم نقل کرده است .پیامبر اعظم دختهر او
يعنی «رُبیع» را تحت عنوان دله رحم در دبح روز عروسی اش مالقات کرده است .از قول «رُبیع»
نیز احاديثی در دحیحین و ديگر کتب نقل شده است.
چنانچه ابن ايوب الباجی در شرح موطأ مالک تصريح کرده است که «رُبیع» به ضهم راء و فهتح
باء و تشديد ياء يک زن دحابیه رسول خداست .که احاديثی هم از او نقل شده است .و چه بسا با
پیامبر (دل

ال علیه وسلم) در جنگهايی شرکت کرده است .پهدرش مُعهوابن عَفهراء فرزنهد حهار

انصاری از بنی نجار است  .او از کبار بدريون اسهت و در جنهگ بهدر بهه شههادت رسهید و قاتهل
ابوجهل است .و آنقدر جنگید تا کشته شد (الباجی ،باب طالق المختلعة ،ص .)۱8۱
در کتب رجالی اهل سنت نام کسانی که از رُبیع دختر مُعوابن عَفهراء حهديث نقهل کهرده انهد
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عبارتند از  :أبو سلمة بن عبد الرحمن ،وسلیمان بن يسار ،عبادة بهن الولیهد بهن عبهادة ،عمهرو بهن
شعیب ،عبد ال بن محمد بن عقیل و خالد بن اکوان.
روايت نخست هم از اين فرد اخیر يعنی خالد بن اکوان در کتب معتبر اهل سنت آمهده اسهت.
در واقع ادل اين روايت در دحیح بخاری کتاب النكاح ،در باب ضرب الدف فی النكاح والولیمة،
به اين دورت اکر شده است:

ِ
انعر ِ ِاا ْر ِااْْرِل اجرَ اللَّارِ ما
اداحر ادثرََّاِ ْری ُرِا ْ ُرااللْ ُِْ ا
َانسد ٌ
ِ ِرَاحر ادثرََّادَل ُردا ْ ُرا ااا ْمر لِاْرَااَْل ْ
رااللمِ راِ ُرِاَِّْ ُ
را ُ
«ح ادثرَّ ُ
اِبلرد ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
طا ا ِ
ِر ِْا ِ
مفا
ِالَّرَای ْ
اجر ایْ َِي ٌ
ىالَّللُاْاْارِا ترا افرددَاحر ا ُ ِرَاْا ارَاف ارساْارىافِلجرَامِ ْ اسرَان ِرَاف عا ْ
را ُ
ِ ِ ِ
اِبلار ِرِنا ُمَّْر ِ
رَاَاهر تردافر ررَااد ِْررَاهر ِرِ ِوا ُْر ِ ِ
راایِ ْحررد ُله ااا فِاَّررَانرِ َایر ْعار انر ِ
راا
یرَّْر ُرد ْااانر ْرااُْتررَانر ْراا ِبَررَای ر ْ إا ر ْد ت ایِ ْااَْلر ْ
ُ
كر ُ لِ ا» (البخاری۱۱8۱ ،م ،ص .)۱۱۱۱
يعنی ،خالدبن اکوان از قول رُبیع دختر مُعوابن عَفراء می گويد :جناب پیامبرآمد و دبح روزی
که تازه با شوهرم عروسی کرده بودم ،بر من وارد شد و بهه فهراش مهن بنشسهت .همانطورکهه تهو
نشستی .و پی

ما دخترکان و کنیزکان بودند و دف می زدند و آواز می خواندند .و احوال شهیدان

بدر را می گفتند .يكی از ايشان گفت :نزد ما پیامبری است که می داند آنچه فردا خواهد آمهد .امها
پیامبر فرمود :اين سخن رها کن و بگو آنچه می گفتی .همین روايهت مجهددا در دهحیح بخهاری،
کتاب المغازی ،در باب شهود المالئكة بدرا چنین آمده است:
ِ
ِ ِ
رااددرَاْا ارَاللَّارِ اطراىا
«ح ادثرََّاْاِ مَاح ادثرََّا ْری ُرِا ْ ُرااللْ ُِْ ا
ان ْعر ِاُاَْل ْ
ِ ِرَاحر ادثرََّادَل ُردا ْ ُرااا ْمر لِاْر ِاااللاِِارِا َّْرا ُ
اِبل رد ِ
لَّللاْاار ِرِا ات را اهررد تليا ر ِرَاْاِر ترَاف اررساْاررىافِِ ِلجررَامِ اسر ِ
ِ ر ِْا ِ
افایَّررد اانر ْرااْرتررَ ِانرراا
رَانر ِ ا
رَا ج ر یَِيِای ْ
اُ ْ
ِ
ااجَاِیةًا افْارَّرَانرِ تایر ْعار ان ِ
ىالَّللُاْاْا ِرِا اترا االاكر ُر ِ اهكرِلا اُْراِ ا
رَاَاه تردافر رَااللَّارِ ِاطرا ا
ِبَ ِم ااایر ْ إا ْد ت اح اَّتاَْل ْ
ُ
نَا ُمَّْااكر ُ لِ ا» (همان ،ص .)۱۱۱0
بخاری ،در اين روايت بجای مسدد ،از فرد ديگری بنام علی ،حهديث را بها تفهاوت انهدکی در
تعبیرات ،نقل کرده که به ادل مفهوم ضرری نمی رساند .همچنین در سنن أبی داود ،کتهاب األدب،
در باب فی النهی عن الغناء با اندکی تغییر چنین آمده است:
ِِ
رااجرَ ا تر ِا اِ
ت
ِ ِ
ِ
ىالَّللُا
ان ْعر ِاُال ْر ِااْْرِل ُاَْل ْا
الَّللاطرا ا
َانسرداداحر ادثرََّا ْریر تِاْ ْراادَلردا ْر ِااا ْمر لِاْر ِااللاِِارِا َّْرا ُ
«حر ادثرَّ ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ رِْاا رردفام رُ ااا
رااج ر یَِيِای ْ
ْاْاررِا ات را افررددَاْار ارَاط ربِاِبةا ر ِرَ ِاعاف اررساْاررىافِلجررَامِ اسررَانر ِرَاف ع ْار ُ
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ِ ِ
راایِ ْحررد ُله ااا افرْارَّررَان رِ تایر ْعار انر ِ
نا
رَاَاللِْر ِردافر ررَااد ِْررَاهر ِرِ ِوا اُْر ِ اللار ِرِ ا
یَّررد اانر ْرااْرتررَانرراا ِبَررَای ر ْ إا ر ْد ت ایِْاأ ِْاَْلر ْ
ُ
ُمَّْااكر ُ لِ ا»
احمدبن علی بن حجر عسقالنی در شرح دحیح بخاری مهی گويهد :خالهدبن اکهوان بها کنیهه
ابوالحسن ،اهل مدينه و از دغار تابعین است .در روايت کشهمینی بجهای "يهدخل علهی" عبهارت
"فدخل علی" آمده است .در سنن ابن ماجه در ابتدای اين روايت داستانی از حماد بهن سهلمة بهه
نقل از خالد مدنی نقل شده که گفت در مدينة در روز عاشوراء حضور داشتم کهه ديهدم کنیزکهانی
دف می زنند و آواز می خوانند .سپس بر ربیع بنت معوا وارد شديم و ادامه حديث را آورده است.
همین روايت از طريق يزيدبن هارون هم اکر شده است .و نیز طبرانی در المعجهم خهود ،آن را از
طريق حماد بن سلمة به شرح فوق آورده است (العسقالنی الشافعی ،۱ ،ص.)۱۱۱
بنابه شرح ابن حجرعسقالنی عبارت (حِینَ بُنِیَ عَلَیَّ) به معنای ازدوا و دخول اسهت .لهذا در
رواية حماد بن سلمة اين عبارت اکر شده که در دبح عروسی من اين اتفاق رخ داد .همچنین ابن
سعد می گويد دختر معوا آن روز با إياس بن البكیر اللیثی ازدوا کرده بهود .و حادهل آن ازدوا
بعدها فرزند اکوری شد بنام محمد بن إياس (همان).
شبهات وارده
الف) گرایش پیامبر اعظم به استماع موسیقي ،دفّ و غِنا

همانطور که مالحظه می شود ،عبارات اين حديث که دوبهار در دهحیح بخهاری آمهده اسهت ،بهه
نحوی است که برخورد پیامبر اعظم را با دف و موسیقی و آوازخوانی ،بهه دهورت يهک يرخهورد
عادی و مانند جوانان عاشق آن زمان ترسیم کرده است! .حتی وقتهی يكهی از ايهن دخترکهان کنیهز
آوازخوان ،حیاء می کند و به ديگران حضور پیامبر را هشدار داده و می گويد نزد ما پیامبری اسهت
که می داند آنچه فردا خواهد آمد .پیامبر مشتاقانه برای شنیدن آواز و موسیقی و اشعار به آنهها مهی
گويد :اين سخن را رها کن و بگو آنچه می گفتی!!! .مگر آن کنیز چه سخنی گفت؟ سخنی از روی
شرم و حیاء و اخالق ،سخنی از پرهیز و خويشتن داری ،سخنی از نازلترين درجه تقوی کهه شهعار
رسول خداست.
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ب) ورود پیامبراعظم به فراش تازه عروس و خلوت با زنان نامحرم

اين روايت عالوه بر اشكالی که متوجه شنودن غنا و موسیقی و دف است ،اشهكال ديگهری دارد و
آن هم ورود پیامبر به محل خصودی يک تازه عروس و خلوت با زن نهامحرم اسهت .ابهن حجهر
عسقالنی با حفظ حديث مذکور سعی کرده که ورود آزادانه پیامبر به محل فراش تازه عروس را با
يكی از احتماالت زير اينگونه توجیه کند:
 ورود پیامبراعظم ،وراء حجاب باشد. قبل از نزول آيه حجاب باشد. جواز خلوت با زن اجنبیه از خصائص النبی است.وی می گويد :عبارت ( کمجلسک منی ) يعنی پیامبر اعظم در فهراش مهن نشسهت ،در همهین
مكانی که تو نشسته ای! شايد اين ورود پیامبر در وراء حجاب ،و پرده ای باشد و يها آنكهه قبهل از
نزول آية حجاب ،رخ داده است .و يا آنكه نگاه کردن به زن اجنبیه برای حاجت يا به هنگام امن از
وقوع در فتنة باشد .و همین تعبیر اخیر مورد تاکید شهارح اسهت (العسهقالنی الشهافعی)۱۱۱ ،۱ ،
سپس شارح می افزايد که آنچه برابر أدلة قوی نزد ما ثابت است ،ايهن حالهت از «خصهائص النبهی
دل ال علیه وسلم» است .و ايشان مجاز به خلوت با زن أجنبیة بودند و نگاه به زن برايشان جايز
است .و همین جواب دحیح اشكال است .چنانچه در قصة أم حرام بنت ملحان نیز آمده است کهه
پیامبر اعظم بر آن زد وارد شد و حتی نزد او خوابید و آن زن دست به موهای سر حضهرت زد .در
حالیكه هیچ محرمیت و زوجیت بین آنها نبود (همان).
نگارنده در رد احتماالت ابن حجر ،بر اين باور است که  :اوال در ظاهر حديث ههیچ لفظهی يها
قرينه ای مبنی برتوجیه احتمال نخست نیست .و احتمال بودن ربیهع يها مغنیهات در وراء حجهاب،
ضعی

است .در خصوص احتمال دوم بايد گفت که آيات حجاب سه آيه  ۳۱سوره نور و آيه ۳۳

و  ۵۱سوره احزاب هستند .و اگرچه حجاب تا پی

از سال پنجم هجری ،بر زنان مسلمان ،واجب

نشده بود و آنان با همان لباس معمول و مرسوم آن زمان ،در جامعه حاضر مهی شهدند .و در سهال
پنجم هجری ،پس از ازدوا پیامبر(ص) با زينب بنت جح  ،خداوند حجاب را بر زنان حضهرت
قرار داد و به مؤمنان دستور داد ،هرگاه از همسهران پیهامبر(ص) چیهزی خواسهتید ،از پشهت پهرده
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بخواهید .اما اين نكته هم مسلم است که مدتها پی

از نازل شهدن آيهه حجهاب ،در همهین سهوره

شري  ،آيات ديگری نازل شده که در آنها ،شأن همسران پیامبر(ص) در دورت نگهداشت تقهوای
الهی ،از شأن ديگر زنان برتر دانسته شده است و به همسران پیهامبر(ص) دسهتور داده شهده کهه از
حجره ها ،مگر برای کارهای ضروری،خار نشوند و با نهاز و کرشهمه،با مهردان سهخن نگوينهد و
بسان دوران جاهلیت نخستین ،خود را نیارايند.
در پاسخ به احتمال سوم که مورد تاکید ابن حجر است ،بايد گفت که منبع و مدرك خصهائص
النبی ،قرآن کريم است .و آنچه در قرآن از خصائص النبی تلقی شده ،عبارتنهد از برانگیختهه شهدن
برای تمام عالمیان ،رفع عذاب از امت او ،معجزه جاويدان داشتن ،تغییهر قبلهه ،شهفاعت ،وجهوب
تهجد در شب ،اختصاص عزت به او و پیروان

و سرآمد تمام جهانیان ،امت برتر بهودن ،دهلوات

خدا و فرشتگان بر پیروان ،استغفار مالئكه برای پیروان ،خرو مؤمنان امت او از ظلمات به سهمت
نور و مضاع

شدن ثواب اعمال دالح آنان و ...بنابراين جواز خلوت بها زن نهامحرم و اجنبیهه از

کجا استنباط می شود؟ دلیل ابن حجر چیست؟ مگر خودش در ايل روايتی از دهحیح بخهاری در
خصوص کراهت نفخ در نماز يا حرمت سخن گفتن در نماز مطالبه دلیل نكرد؟ وقتی روايهت عَبْهد
اَللَّه بْن عَمْرو را در خصوص نحوه سجده کردن پیهامبر مطهرح نمهود کهه ايشهان در آخهر سهجده
فرمودند «أُفْ أُفْ » به توجیه عده ای اشاره کرد و در پايان حرف بیهقی را گفت که معتقد بود ايهن
ِ
صاللَّارِ ِا » است .اما ابن حجر اين ادعا را رد کرد و گفت ( :اد ِ
از «دَََِّ ِ
راایِاالاِردلِاَ)
اِب اِال ْْلَّرََصاالاكر ْربُ ُ
ُ
اثبات خصائص با دلیل است نه بی دلیل (العسقالنی ،ص  .)۱۱۵و پاسخ ما در اينجا مثل پاسخ ابهن
حجر به بیهقی است .از متن اين حديث نام دخترکان آواز خوان جايی اکر نشده است حتی شارح
می گويد :من از نام آنها مطلع نشدم اما در روايت حماد بن سهلمة لفهظ "جاريتهان تغنیهان" آمهده
است محتمل است ،آنها دو آوازه خوان باشند که همراه آنها گروه ضرب موسیقی و دف هم باشند.
البته علمای اهل سنت توجیه چهارمی هم برای جواز غناء و آواز خوانی آورده اند و آن «غنهاء
در مجالس عروسی» است .لذا عسقالنی در پايان ،از عبارت ( وقولی بالذی کنهت تقهولین ) جهواز
استماع دف و غناء و آوازخوانی و مدح و مرثیه را دادر می کند (همان).
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و در ادامه در توجیه جواز غناء در عروسی روايتی را از طبرانی در " األوسط " از عائشهة نقهل
می کند که گفت:

الَنَّْررَ ِ ِاَاُْر ْرِ ت امرُ ااا هرراایرَُِِّر ا:ا اأ ْهرردَلامررَامْبریرًَاكرَّ ِْبرَّ ِاَا
ىالَّللُاْاْار ِرِا اترا انراِاَِّسررَ ت ِانررا ْ
«أ اِاللَّارِ ِاطرا ا
َاَاه تدافر َاا:االایر ْعا ان ِ
لملِ دا ازْ ُجَ ِاَاللْب َِدنا اكر ْعا ان ِ
الَّللُ» (همان ،ص )۱۱۱
َاَاه تدایِاال اا
ُ
ُ
يعنی پیامبر از کنار عده ای از زنان انصار می گذشت که در مجلس عروسی بودند و اين چنهین
آواز می خواندند ...پس پیامبر فرمود :غیر از خدا هیچكس از فردا (آينده) خبر ندارد.
مهلب نیز به جواز غناء در عروسی قائل است و از اين حديث جواز إعالن نكاح و عروسی با
دف و جواز غنا و آوازخوانی را دادر می کند (همان) .و مبارکفوری ،در شرح سهنن الترمهذی ،در
کتاب النكاح ،در باب ما جاء فی إعالن النكاح چنین گفته است:
به نظر من مراد از دوت در نكاح همین غنای مباح است .زيرا غنا با دف در مجلهس عروسهی
جايز و مباح است .و برجواز غنا در عروسی حديث دحیح رُبیع بنت معهوا داللهت دارد کهه امهام
بخاری در دحیح خود آورده است .و مهلب فقیه براساس آن إعالن نكاح با دف وغناء را جهايز و
مباح دانسته است (مبارکفوری ،۱ ،۱۱۱0 ،ص)۱۱۱
در باب جواز غناء در عروسی در سنن نسائی باب مستقلی گشوده تحت عنوان «اللههو والغنهاء
عند العرس» و حديث اين باب چنین است:
ت
ِ
ِ
رااْارىاْرِ رةا ْر ِاام ْعر ت ا ا
اح ْ تِاَْااحر ادثرََّاجر ِ ُ
یَاْ ْرااأِعایترِبناْ ْرااْرَن ِ ا ْر ِاات ْرعداْرَاادد ْا ُ
«أ ْدبرَِناْا مَا ْ ُا ُ
الَنََّْ ِ ِن ِاَاِْ ا ایِا ِ
َحبًَا ت ِا اِ
لاج ل ِ ایرَِِّ افر ُ ْاااأنْرتَُِاط ِ
ىالَّللُاْاْا ِرِا اتراِ ْ ا انر ِااأ ْه ِرَا ر ْد ت ا
الَّللاطرا اا
أِعان ْسعُ ِد ْ
ُ
ُ
ُ
ُْ ُ
رَاَاللامر ِ ِ
ِ
ِ
لاَّْْد ُم افر َاالجاِسایِ ِْ ِ
یرْعَاهِ ِ
اَّْْرداللْعُ ْرِ ِا» (النسائی،
اجْئااف ْ
َْس ِْانعََّا ایِ ِْاجْائاال ْاه ْ اْ ْدا ُدصالَّ ِ ْ
ْ
ْ ْ
ُ
۱۱89م ،ح ،۱ ،۳۳8۳ص )۱۳۵
عامر بن سعد می گويد بر ابن کعب و ابهو مسهعود انصهاری در مجلهس عروسهی وارد شهدم.
درحالیكه زنان آوازخوانی مشغول آواز و غناء بودند .به آنها گفتم :شما دحابه رسولخدا هسهتید! و
از اهل بدر هستید! آيا اين کار شايسته شماست؟ يكی در جواب گفت :می خواهی نزد ما بنشهین و
اين آواز را بشنو و می خواهی برو .لهو و غناء در عروسی بر ما مباح شده است!
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روایت دوم :حدیث عایشه

اين روايت را بخاری در دحیح خود ،در «کتاب العیدين» باب الحراب والهدرق يهوم العیهد چنهین
اکر کرده است:

«ح ادثرََّاأ ْْح ُدا ا ِ
الَت ِرد ِناحداثرُِاْ ْرااُْ ْرِ يا
اُم اِدا ْرااْْب ِرداللراِ ْا
ْح ِا ْ
اْاسىاَْااح ادثرََّال ْ ِاا ْه ت اَْااأ ْدبرَِناْ ِْ ُِ اأ اِ ُ
ُْ
ت
ِ
ِ
ِ
ىالَّللاْاار ِرِا ات را ا ِ
ِ
اَّْْرردناجَ ِیرتر ِ
رَِاكَِّاررَِاَِِِّررَ ا عررَ افَ ْ ررر ِْاْاررىا
رااددررَاْار ارَا ُت ر ِا ا
ْر ْرااََْریررةاَْلر ْ
الَّللاطرا ااُ ْ
َِ ِ
للْ ِْررِل ِ ا احر ااا ج ِمر ِرِا اددررَاأ ر ا ْكر تِافررَنتمِاا اْررَاان نررَ يالل اریررار ِ
ىالَّللُاْاْار ِرِا اترا افْ ْربررَاْاْار ِرِا
اَّْْررداللَّارِ ِاطرا ا
ْ
ْ
ُ
ت
ات ُا اِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اا
الَّللا(ع)فر َااد ْْ ُمَِافرا اَِاهَْاهِ هتَِافخِجترَا امرَِای ر ْ إاْاردایر ْاعر ُ الل مسر دلِاِبلرد حا ْ
لَّافأ انرَاترْالْ ُ
الُرِ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ا
ِ
ِ
اد ن ُكر ْ اَيا
ا
ر
ر
ی
ا
ر
اه
ا
و
رد
رىاد
ا
ناْ
د
اد
و
ل
ا
ا
َ
َن
ْ
ْ
اف
ع
ر
ن
ا
ا
ا
ر
ف
یاا
ِ
َُّ
ك
ا
اكریتم
َا
َاْ
ن
ی
ا
ا
ات
ا
ِ
ا
ا
اْ
ىالَّلل
ِاط
للَّا
ا
ُ ُ ُ ُ
اُ ْ
ُ
ُْ ُ ْ
ِ
اانرع ْ اَْاافَ ْاهِ ا» (البخاری۱۱8۱ ،م ،ح ،۱0۱ص.)۳۱۱
رُ ا
ااَْااح ْسبَُاُْر ْا ُ
َاأ فدياح اَّتایِالانا ْا ُ
عايشه می گويد :پیامبر بر من وارد شد ،در حالی که دو کنیز نزد من نشسهته بودنهد و مشهغول
خواندن ترانه ای هیجان انگیز بودند؛ پس او بر رختخواب دراز کشید و روي

را برگرداند .ناگهان

ابوبكر وارد شد ،از من عصبانی شد و گفت :تنبور شیطان را کنار رسول ال آورده ای؟ پیامبر بهه او
گفت :رهايشان کن! و وقتی او متوجه نبود ،به آن دو کنیز اشاره کردم که بیرون بروند و آنها بیرون
رفتند.
همچنین عايشه گويد :روز عید بود و سودانیها مشغول بازی با سپر و خنجهر بودنهد .از رسهول
ال (ص) پرسیدم :آيا می شود به آنها نگاه کرد؟ فرمود :مگر میل داری نگهاه کنهی؟ گفهتم :آری! او
مرا به پشت خود گرفت ،در حالی که دورتم روی دورت

بود ،و می فرمود :ای فرزنهدان ارفهده

کمی آرام تر! و من وقتی خسته شدم فرمود  :کفايت کرد؟ گفتم :آری! گفت :حاال برو!!!
بنابراين ،روايت به دو رخداد اشاره دارد  .در بخ

اول به ماجرايی در منزل عايشه اشهاره دارد

که اگرچه پیامبر از آوازخوانی کنیزکان روی برگرداند ولی اعتراض ابوبكر را هم وارد ندانسهت .در
بخ

دوم به ماجرای رقص سودانیها در روز عید اشاره دارد .ابن حجر در شرح خهود بهر دهحیح

بخاری ،اين روايت را مشتمل بر دو حديث دانسته و از جمله «وَکَانَ يَوْمَ عِیدِم به بعد می گويد .از
اينجا حديث بعدی شروع می شود و لذا برخی راويان اين دو بخه
کرده و برخی هم آنها را جمع کرده اند (العسقالنی.)۳۱۱ ،۳ ،

از حهديث را جداگانهه نقهل

پاسخ به شبهه گرایش پیامبر (ص) به موسیقي و غِناء در کتب اهل سنت 30  ............................................................

سپس ابن حجر از اين حديث به جواز شنیدن غناء و آواز خوانی کنیز استدالل می کنهد .حتهی
اگر آن کنیز مملوکه انسان نباشد .و هیچ رابطه زوجیت يها محرمیهت نداشهته باشهد .زيهرا در ايهن
روايت ،رسولخدا شنیدن غناء و دوت مغنیه را بر ابوبكر انكار نكرد .بلكهه انكهارِ ابهوبكر را انكهار
کرد (همان) .سپس جواز شنیدن غنا و آواز کنیز مغنّیه را مقید به مواردی می کند که فرد از فتنهه ی
سماع درامان بماند.
در هرحال مفاد اين دو بخ
مثال بخ

از روايت در ابواب مختل

کتاب دحیح بخاری اکر شده است.

دوم اين روايت را بخاری در کتاب الصالة در ضمن أبواب استقبال القبلة ،در بابی تحت

عنوان أدحاب الحراب فی المسجد چنین نقل کرده است:
«حر ادثرََّاْبر ِرداللْع ِیر ِ ا ر ِااْبر ِرد اِ
الَّللاْررَااحر ادثرََّایِ ررِ ِلها ا ر ِااتررع تداْررااطررَلِ ِاا ر ِااماسررَِاْر ِاال ر ِا ِ
اجررم ت
ََّاْررَااأ ْدب ررِِاا
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ ُْ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىالَّللاْاْارِا اترا ایر نراًَاْارىاِب ِ
الُبریرةایر ْاعبُر ِا
َّاح رِوا ْ
راا ُتر ِا ا
ُْ ِْ يا ْ ِااللم ر ِْتاْ اااََْریرةاَْل ْ
راال ر ْدا أیْ ُ
ْ
الَّللاطرا اُ
ىالَّللُاْاْا ِرِا اترا ای ْسرتُر ُِِااِِدلَِ ِرِاأنُُْ ُرِایِْالعربم ازلدایِ ْررِ ِلها ا ْر ِااللْ َُِّْ ِرِ ِ احر ادثرَّاَال ْر ِاا ْهر ت ا
َِاللِْ ْس ِ ِدا ا ُت ُا اِا
الَّللاطرا ا
ِ
أدبرِِاای نُساْ ِاال ِا ِ
اجم ت
الُبری ِرةایر ْاعبُر ِامرِل »
ىالَّللُاْاْا ِرِا اترا ا ْ
رااللَّارِ ِاطرا ا
ََّاْ ْرااُْ ْرِ ياْ ْرااََْریرةاَْل ْ
راا أیْ ُ
ْ
ْ ُ
(البخاری۱۱8۱ ،م ،ح ،۱۱۳ص.)۱۱۱
عروه بن زبیر از عايشه نقل کرد که گفت :روزی رسول خدا (ص) در بیرون درِ حجره من قرار
داشت ،در حالیكه حبشیها در مسجد بازی می کردند .پیامبر با عبای خوي

مرا می پوشانید ،تا من

رقص و بازی آنان را تماشا کنم.
همچنین مفاد بخ

اول روايت را به گونه ديگر ،در «کتاب العیدين» در باب سنة العیدين ألهل

اإلسالم ،اکر می کند:

َْاررَاْررَااحر ادثرََّاأ ر اأُتررَنةاْررا ِ
«حر ادثرََّاْبرار ُردا رراایِ ْْس ِ
رااددررَاأ ُر ا
الَّللُاَّْْرمررَاَْلر ْا
اهریر ترَإاْر ْرااأِار ِرِاْر ْرااََِْریررةا ِ ررَ اا
ْ
ُ
ُْ ُْ
راا الاسرت ِ
نالَنََّْ ِ اكُرَِِّا ِ
ْك تِا َِّْْ ِدناجَ ِیرت ِ
َاِبَُِِّارت ر ْ ِ افر رَااأ رُ ا كْر تِا
را ْ
َِ ِان ْااج ل ِ ْ
َِ ِاِبَاكر َ ل ْ
الَنَّْرَ ُ ای ر ْ إا رُعرَ اَْل ْ ْ
اْ ت
ادافر َاا تر ُا اِ
ِ ِ ِ
ىالَّللاْاا ِِا تا ا الَِ ِاَایر ِإ ِ
ِ
ِ
ىالَّللُاْاْا ِرِا ترا اَياأِبا
الَّللاطرا ا
أن لنتُاللریْاارَِ ِاَا رْااا ُت اال اَّللاطا اُ ْ
ُ
ْ
ادلا هِ ِ
ْك تِایِ اِالِ ُك َِاْر تإ ِ
ادَنا» (همان ،ح.)۱0۱
لاْ ُ
اْ ً
ْ
عايشه نقل می کند که ابوبكر وارد شد در حالیكه نزد من دو کنیهز از انصهار بودنهد و مشهغول
غناء و آواز خوانی بودند .به آنچه که انصار ،در روز بعا

می گفتند .عايشه گفت که آنها در ادهل
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مغنّیه نبودند .ابوبكر اعتراض کرد و گفت :تنبور شیطان را به خانه رسهول ال آورده ای؟ و آن روز،
روز عید بود .پس پیامبر به او گفت :برای هر قومی يک روز عید است و اين عید ماست.
ادلا هِ ِ
از عبارت پايانی (یِ اِالِ ُك َِاْر تإ ِ
لاْا ُردَنا) برمی آيد که بخه اول روايهت ههم در روز عیهد
اْ ً
ْ
واقع شده و پیامبر با اعتراض ابوبكر ،به همین دلیل مخالفت کرده است.
و نیز بخاری در کتاب العیدين ،باب (یِالافَكرُِالالْعِا ُردایَُّراَِا ْمعت ر ْ ِا) مفاد هر دو بخ روايهت را ،در
روايتی با اسناد و عبارات ديگری به اين شرح آورده است:
ثاْااْ ا تَاْاال ِا ِ
اجم ت
الَّللُاَّْْرُِا
ََّاْ ْرااُْ ْرِ ياْ ْرااََِْریرةااأ اِاأِبا كْر تِا ِ رَ ا
«ح ادثرَّ ْ
َاَيَيا ْ ُاا ُك ْتتاَْااح ادثرََّاللاْا ُ ْ ُ ْ ْ ْ
ِر ِِب ِِا للَّارِ اطرا ا ِ
َِ ِاَاأ اَيِإ ِانرىاكُردفِْ ِ
ددَاْاارمَا َِّْْدهَاجَ ِیرت ِ
انرترِ ت
ٍّاِ ر ْ ِ ِرِافَنْرترمُِارَاأ رُ ا كْر تِا
َِا ك ْ
م
ْ
ىالَّللُاْاْارِا ترا ُ
ت
الَ اَيإاأ اَيإ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ا
ت
ِ
راا
ر
َل
ْ
ا
رى
ر
ان
رَ
ر
ا
ك
ا
رد
ر
ا
اْ
إ
َي
رَاأ
ر
ام
ر
ن
أ
اف
ِ
ر
ك
ا
ِب
اأ
رَاَي
ر
ِ
م
ْ
اد
رَا
ر
ر
ف
ا
رِ
ر
م
ج
ا
را
ر
ْ
ا
ا
ر
ت
ا
رِ
ر
ا
ا
اْ
ىالَّلل
ر
اط
ر
ا
َّ
ل
ال
ْ
ْ
فكریررُ م
ْ ْ
اُ ْ
ْ ْ ُ ُ ً
اُ
ُْ
ِ
اَاللِْ ْسر ِ ِدافر جرُِه ْ اُِْ ُرِافر رَااللَّارِ ما
الُبری ِرةا ُهر ْ ایر ْاعبُر ِ ِ ا
ىالَّللُاْاْا ِِا تا ای ْستُر ُِِاا أَناأنُُْ ُرِایِْ ْ
االلَّاِ ااطا ا
ََْریةُا أیْ ُ
الَ ْن ِاا» (همان ،ح ،۱۱۱ص.)۳۳۵
ىالَّللُاْاْا ِِا تا اد ْْ ُم ْ اأ ْنًََّا َِاأ ْفِديایر ْع َِ ِان ْا ْ
طا ا
همچنین بخاری در «کتاب الجهاد والسیر» در بَاب اللَّهْوِ بِالْحِرَابِ وَنَحْوِهَا ،بخه

دوم روايهت

عايشه را ،از قول ابوهريره چنین روايت کرده است:
ِ
ِ
الَّللُاَّْْرُِاْرَااا
رَإاْ ْراان ْعِر تِاْ ْرااللم ْهرِ ِناْ ْراال ْر ِااللْ ُِسرا ِ اْ ْرااأِع ُا
اهِیْررِيا ِ رَ ا
ان تىاأ ْدبرَِناهری ٌ
«ح ادثرََّایِ ْرِلها ُا ْ ُا ُ
ىالَّللاْاا ِرِا ترا ِِ
ِ
الَُّرىافِبَّربر ُم ْ ا ِ رَافر رَاادا ْْ ُمر ْ اَيا
امرِل ِِ ْ اددرَاُِْ ُرِافرْ ْه َلایِْ ْ
رْارَّ ْ
َالُبریةُایر ْاعبُ ِاَّْْرداللَّارِ ِاطرا اُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِْ اِا زلداْاَاح ادثرََّاْب ُداللاِز ِ
الحاأ ْدبرَِنان ْعٌِِ ِاَاللِْ ْس اد» (همان ،ح .)۱۱۱۵
َ
ْ
ُ ُ
در اين روايت رقص سودانیها يا حبشیها نزد پیامبر توسط ابوهريره نقل شده اسهت .و عمهر بهه
عنوان اعتراض قصد راندن آنها را دارد که پیامبر مانع شده و می گويد :آنها را به حال خود بگذار.
البته بخاری ،عالوه بر موارد مذکور ،به طرق و تعابیر مختل
الحب

در «کتهاب المناقهب» بهاب قصهه

(همان ،ح )۳۳۳۱و نیز در کتاب «مناقب االنصار» در باب «مقدم النبهی و ادهحابه» از قهول

عايشه (همان ،ح  )۳۱۱9و نیز در موضوع حسن معاشرت با همسر در کتاب النكاح ،بهاب «حسهن
المعاشره مع االهل» از قول عايشه (همان ،ح  )۱8۱۱و نیز در همان کتاب النكاح باب «نظهر المهرأة
إل الحب
است.

ونحوهم من غیر ريبة » با اندکی تفاوت از قهول عايشهه (همهان ،ح  )۱۱۳8اکهر کهرده
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مسلم نیشابوری ( ) ۱9۱- ۱09هم با همین عبارات در دحیح مسهلم ،کتهاب «دهاله العیهدين»
تحت عنوان «جواز لعب در ايام عید» اين روايات را نقل کرده اسهت (مسهلم النیشهابوری ،ح،8۱۱
ص  .)908مسلم نیشابوری در دحیح خود ،عالوه بر اکر روايات مختل

از قول عايشه ،در بهاب

«جواز لعب در ايام عید» روايتی را از ابوهريره نقل کهرده کهه برابهر حهديث  ۱۱۱۵بخهاری اسهت
(مسلم النیشابوری ،ح ،8۱۳ص .)908
نووی در شرح دحیح مسلم ،وقتی به اين روايات می رسد ،نظريه مذاهب مختل

اهل سهنت

در مورد غناء را باختصار بیان کرده و تصريح می کند که علمای اهل سنت در حكم غِنَاء اخهتالف
دارند .جماعتی از أَهْل حِجَاز آن را مباح و مجهاز داننهد و مهذهب شهافعی آن را مكهروه داننهد .و
کسانی چون ابوحنیفه و اهل عراق آن را حرام دانند .اين احاديث محل احتجها گهروه اول اسهت.
يعنی با اين احاديث بر جواز و اباحه غناء و موسیقی استدالل می کنند( .النووی ،۳ ،ص.)۱8۱
موضعگیری برخي صوفیان

دوفیان از اين گونه احاديث برای جهواز «سهماع» اسهتفاده کهردهانهد .احمهدبن محمهد طوسهی از
دوفیان قرن هفتم و از علمای اهل سنت ،در رساله فارسی «الهديهه السهعديه فهی معهان الوجديهه»
حرکت را ادل جمله کماالت دانسته و علل حرکت آدمی را به دو قسم داخلی و خهارجی تقسهیم
کرده و حرکت اولی را «جذبه» و دومی را «دف و نی و غِنا» نامیده است .و با توجه بهه روايهاتی از
دحیح بخاری و مسلم گراي

پیامبر اعظم را به دف و نی و غِنا و موسیقی را مجوز شنودن دف و

غِنا میداند .او روايت اول (روايت رُبیع) را به نقل از دحیح بخاری و مسلم چنین گهزارش کهرده
است :رُبیع دختر مُعوابن عَفراء می گويد :پیغامبرآمد و بفراش من بنشسهت .و پهی

مها دخترکهان

بودند و دف میزدند .و احوال شهیدان بدر را میگفتند .يكی از ايشهان گفهت :پهی

مها پیغهامبری

است که میداند آنچه فردا خواهد آمد .پیغهامبر وی را گفهت :ايهن سهخن رهها کهن و بگهو آنچهه
میگفتی (طوسی ،۱۳90 ،ص.)۳
و نهايتا اين دوفی سنی ،چنین نتیجه می گیرد که پیامبر (ص) دهوت دف و غنها شهنود پهس
هرکه بردوت دف و آواز غِنا انكار کند ،چنان بود که بر پیغامبر انكار کنهد ،وهرکهه بهر فعهل نبهی
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انكار کند ،کافرشود (همان) .اين دوفی سنّی قرن هفهتم ،در خصهوص روايهت دوم (عايشهه) نیهز
همین استنتا را میکند .و میگويد:
چون سماع دف و غناء در ايام مِنا که زمان عبادت است روا باشد ،در غیر مِنا به طريهق اولهی.
پس هرکه گويد که :سَماع دف و غنا حرام است ،همچنان باشد که پیغامبر – علیهه السهالم -حهرام
شنود و حرام مقرر داشت .و هرکه گويد که  :پیغامبر حرام شنود و حرام مقرر داشت ،کافر شود.
از آنجا که برخی علمای اهل سنت اين اباحه و جواز را به روز عید اختصاص داده اند ،و آن را
در روزهای ديگر روا نمی دارند .اين تفصیل را مردود دانسته و می گويد:
اگر منكری گويد که اين سماع مخصوص بود به روز عید .گويم :ما را دُهوَر بسهیار اسهت کهه
لفظ خاص است و حكم عام  ...پس معلوم شد که روا داشتن دف و غنا در روز عید از برای فهرح
و سرور است .پس هر وقت که شخص را شادی سبحانی و طیبت خاطر به امهور ربهانی روحهانی
پیدا آيد ،سَماع او مباح باشد (همان.)۱ ،
جواب شبهه

شبهه گراي

پیامبر اعظم به موسیقی و غنهاء را ،براسهاس کتهب اههل سهنت ،از دو جههت پاسهخ

میدهیم:
الف) از طریق صحیحین

همانطور که رواياتی در جواز لهو و لعب و غناء در دحیحین آمده است .رواياتی ههم در حرمهت
آن اکر شده است .مثال بخاری در کِتَاب الْأَشْرِبَةِ ،باب مستقلی گشوده ،در خصوص آنكه در آينهده
عده ای شرب خمر را با نامگذاری جديد ،حالل می دانند .و روايتی را چنین نقل کرده است:
ِ
َإا ْ ُااْ اَِ ت اح ادثرََّاطدْةُا ْ ُاادَلِ تداح ادثرََّاْْب ُداللاِ ْْح ِاا ْ ُاای ِیدا ْ ِااجَِ تِاح ادثرََّاْ ِرارةُا ْ ُرااْر ْرا ت
عا
ساللْ ِكر ِ م
«ََْااهری ُ
َّللانررَامررِ َِ ِ
ناْررَااحرداث َِاأ ر اْر ِرَن تِاأ اأ ر انَلِر ت
ىالَّللُا
نا ل اِا
رَ ْ
حر ادثرََّاْْبر ُرداللراِ ْْح ِاا ْر ُرااهرَّْ ت ْ
اْسررِاللَّارِ ااطرا ا
الَ ْجررعِ م
الَ ْجررعِ م
ْ ُ
ُ
لْل ِْررِا للِْعررَ ِزفاا لارَّْ ر ِل اااأ ْ ر ٌلإایِْاجَّْر ِ اْار ت ای ر ُرِ ُ ا
لُِیررِا ْ
الُِررِا ْ
ْاْار ِرِا ترا ایر ُ ر ُاالا ُكر ن اا ِانر ْرااأُانر ِرٌاأ ْ ر ٌلإای ْسررت ِِبام ِ ْ
ْاررا ِم اِسررَ ِح تةام ر اَیْكِررا ِم ایرعر ِرَاللْْ ِ ررت ِ
رآا د ر ِیااِْررِديًا
اَُجر ترةافرار ُ لُر ِال ْ ِجر ْرِایِلْارَّررَاهر ًردلافراُربراِ رتُر ُم ْ ا
الَّللُا یِر ُرِاللْعا ر اامَيْسر ُ
ْ ْ
ُْ
ْ ْ
دََّ ِزیِایِْایر ْ ِإاللْ ِ اَن ِاة» (البخاری ،۱ ،ح.)۵۵۱0
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ابومالک اشعری می گويد به خدا قسم از پیامبر شنیدم که می گويد :قطعا اقهوامی از امهت مهن
زنا ،پارچه حرير ،شراب و آالت موسیقی را حالل می دانند و اقوامی نزد کوهی (يا عَلَمی) سهكنی
گزيدند و هر شب چوپانشان حیوانها را به آنجا برمی گرداند او نزد آنان می رود تها نیهازش را بهر
طرف سازد .آنها می گويند .فردا نزد ما باز گرد .خداوند آنان را در همان شهب ههالك مهی کنهد و
کوه را بر سرشان خراب می کند .و سايرين را به میمون و خوك مبدل می سازد.
ابن حجر عسقالنی در تايید اين روايت تاکید خاص دارد و می گويد اين حديث را ابهوداود از
طريق مَالِک بْن أَبِی مَرْيَم نقل کرده است و اِبْن حِبَّان نیز آن را حديث دحیح تلقی کهرده اسهت .و
برای آن شواهد بسیار وجود دارد .و حتی نظر اِبْن حَزْم را مبنی بهر مقطهوع بهودن حهديث مهردود
دانسته و در هرحال اين حديث را دَحِیح و مَعْرُوف الِاتِّصَال می داند (العسقالنی ،۱9 ،ص.)9۱
ابن حجر در شرح کلمه «َالْمَعَازِف» می گويد :اين کلمه جمع «مِعْزَفَة» اسهت و آن آالت لههو و
لعب است .و قُرْطُبِی از ْجَوْهَرِی نقل کرده است که «مَعَازِف» به معنهای «غِنَهاء» اسهت .و حتهی بهر
ضرب دف و ديگر آالت موسیقی هم داللت دارد (همان).
عالمه ابن بطال شارح دحیح بخاری(متوفی )۱۱۱از بزرگان علمای مالكی ،نیز در شهرح خهود
بر دحیح بخاری میگويد عادت انصار اين بود که به لهو ولعب و غناء عالقه زيهادی داشهتند .امها
رسول خدا آن را نهی فرمود .و لهو و لعب از گناهان بزرگی است که در قرآن کريم آياتی آمده کهه
برآن وعده عذاب داده شده و نیز رواياتی از جمله حديث معازف بهر ايهن امهر داللهت دارد (ابهن
بطال . )۳۱ ،۵ ،درهرحال اين حديث بر تحريم همه آالت موسیقی و از جمله دف داللت آشهكار
دارد.
ب) از طریق آیات قرآن

آياتی از قرآن ،که در مجموعه روايی فريقین بر عدم جواز غنهاء و موسهیقی لههوی داللهت دارنهد،
عبارتند از:

ِ ارَاْرااتربِ ِاَ اِ
ِ
ِ
یثالِا ِ
 آيه  9سوره لقمانِ « :انرااللَّارَ ِ انراای ْری ِرينامرْ ْ ِ ِهَاهر ُ لًا
الَّللاِِ ِْرتاْ ْار ت ا ایرتاخرِ ُ
ْ
الُرد ُ
ْ
ِ
ان ِم ٌا».
أُ لئَامُْ اْ ٌ
ِلَّ ُ
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 آيههه  ۱۱سههوره فرقههان « :اْبررَداللِْحررَِاللررِیاامَيری ر ِاْاررىالَ ااه ر َنا الالادررَ بم الجلررَها ِاْررَل لات نَ ..اللِیاایبات ِالِ ات دلا اْاَنَ..ا اللِیااالیریمد ِالل ا الالانِ لاِبلاِ انِ لامِلنَ»
 آيه  ۳سوره مؤمنون « :للِیااه اْااللاِ انعِ ِ» آيه  ۵۵سوره قصص « :الالْسع لاللاِ الِْ لاَِّْ» آيه  ۳0سوره حج« :فَجتَّب لاللِجساناالَ نِا الجتَّب لاْ االل احََّْ اهللاهتانریِم ا ِ» آيه ۱۱سوره أنبیهاء « :نرَادا َّرَاللسرَِ ا لال اا نرَا اَّمِرَاالْبر ..لر اأ دَناأِانتخرِامر لاالهرَِنوانراالدَنایِامََّافَْا ا َان ِفاِبُناْاىاللبَ َافادنِِافأالاه ازلهنا لك الل یَاممَاكَّْ ِ»
اين آيات با واسطه سه واهه کلیدی يعنی «لهو» و «لغو» و «زور» می تواند بر عدم جواز غنهاء و
موسیقی لهوی داللت داشته باشد .موارد ۱و۳و ۱واهه «لغو» و در موارد ۱و 9لفظ «لههو» و در مهورد
 ۵کلمه «زور» بكار رفته است .آنچه دربین کتب حديث و تفسیر اهل سهنت مسهلم اسهت ،داللهت
مورد  ۱يعنی کلمه «لهوالحديث» برغناء و موسیقی لهوی است.
ابن عربی فقیه مالكی ( )۵۱۳-۱98در احكام القرآن ،ايل آيه  9سوره لقمان سه مسئله را مطرح
میکند .در نخستین مسئله تصريح میکند که «لَهْوَ الْحَدِيثِ» به معنای غنهاء و آنچهه بهه آن مربهوط
است (از آالت موسیقی و )...و برای اثبات اين ادعا چند حديث از مجموعه روايی اهل سنت اکهر
میکند.
ابتدا روايتی را از ترمذی و طبری از أب أمامة باهلی نقل می کند که پیامبر فرمود :أِاللَّرّاطراىا
لَّللاْااِا اتا اَْا:االاَيَا اِالملَِّارَِ ا االاجرِلنها ا االاللت رَ يافراما ا االاأ،رَ ا ا افرامااأنر االَّللاكعرَْ:ا ا
ِ
الَّللاِِ ِرت ِ
ِنااللَّاَ ِ اناای ْری ِينامْ ْا ِ ِ ِ ِ
اْ ْار تا (ابهن عربهی ،۳ ،ص )۱۱۱۳ :يعنهی پیهامبر
الُدیثالاُِ ارَاْ ْرااتربِ ِاَ ا ْ
ْ
اعظم فرمود :خريد و فروش زنان آوازه خوان و مغنیه حالل نیست و تجارت با آنهها و بههای آنهها
یث...
الُ ِد ِا
نیز حالل نیست .و خداوند در خصوص آنها در قرآن فرمودِ :انااللَّاَ ِ ان ْاای ْری اِينامْ ْ
همچنین روايت ديگری از أنس بن مالک ،در نفی غناء و عدم جواز آن ،نقل کرده کهْ :رَاا تر اا
لَّللاطاىالَّللاْااِا اتا :انااجاسایْاْاَّةایسِِانَّمَاط اَاأاناِالآلنَای إالل اَنةا(همان) يعنی کسی کهه
در مجلس غناء بنشیند تا ددای مغنیهه را بشهنود ،در روز قیامهت در گوشههای او سهرب گداختهه
ريخته میشود.
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حديث سومی که ابن عربی برای اثبات ادعاي

نقل کرده ،روايتی از ابن وههب ،از مالهک بهن

أنس ،از محمد بن المنكدراست که براساس آن پیامبر فرمهود ،روز قیامهت خداونهد کسهانی را کهه
گوششان را از شنیدن لهو و تنبور شیطان حفظ کردهاند ،در جنات معطر وارد میکند .روايت چنین
است:

أِالَّللای ر اایر إالل اَنررة:اأیررااللررِیاامررَن لایَّ هر ِاأنْسررم ا اأْسررَْم اْررااللامر ا ان ر لنتاللریررارَِ اأددا ر ه اَا
َياالملسَ.امثای االاِ َكة:اأْسع ه اْحدنا اجكَِل ا اثَََّىاْاام ا اأدر ه اأِاالادر فاْارام ا االاهر ا

َي ن ِ (همان).
و در پايان روايتی از عايشه نقل می کند که پیامبر فرمود کسی که بمیرد و نزد او کنیهز مغنیهه و
آوازخوانی است بر او نماز نخوانید .ادل حديث چنین اسهتْ :رَاا تر االَّللاطراىالَّللاْاارِا اترا :انراا
نَِا اَّْدواجَ یةانَِّاةاف اكَّا لاْااِ (همان).
و مفسر بزرگ حنفهی قهرن چههارم ،در احكهام

همچنین جصاص(متولد ۳0۵ق) ،فقیه  ،محد
یث» از قول از ابن عباس می گويد :اشهتراء لههو يعنهی
الُ ِد ِا
القرآن در تفسیر « ِانااللَّاَ ِ ان ْاای ْری ِينامْ ْ
خريد و فرش مغنیه و آوازخوان .و نیز از عبهد اللّهه بهن مسهعود همهین قهول را آورده ،و از قهول
مجاهد ،هر نوع غناء و هر نوع لعب و لهو را «اشتراء لهو» می داند (جصاص ،۵ ،ص.)۱۱۳ :
جصاص برای اثبات اين ادعا دو روايت نقل می کند .روايت نخست از جابر از رسولخداسهت
که دو ددای فاجر و احمق را نهی کرده اند .اولی دهدای کسهی اسهت کهه در مصهیبتها بهه غلهط
گريبان چاك کرده و سیما می خراشد و دوم ددای نغمهه ی غنها و لههو و لعهب و تنبهور شهیطان
است .ادل روايت چنین است:
ِ
«ْرَااْررَاا تر ُا اِ
رَجِی ِااطر ت
ِِ
الَّللاطرا ا ِ
اَّْْرداان ِ
َّرراب تةاشْر ِ
رٍّا ُ ُجر تاوا ا
ىالَّللُاْاْارِا اترا انرمْار ُ
ُ
ُ
رااْر ْرااطر ْ كر ْ ِ اأ ْْح ر ْ ِ افر ْ ْ
َِا اط ت
ِِ
َّا ا ن ِاةاجار ت
ج ِناجا ت
َِ»اا
اَّْْدانر ِِْ ِةامْت ا العِ ت ا ان ِلن ِتاجْار تا
ْ
ُُ
ْ
و حديث دوم از قیس بن سعد بن عبادة از رسول خداست کهه براسهاس آن شهراب و طبهل و
غناء را حرام اعالم کرده و فرمودَْ :اایِالَّللاحِإاْاىالْلِِا اللك ةا اللََِّ (جصاص ،۵ ،ص.)۱۱۳ :
بنابراين داللت «لهوالحديث» بر غناء در بین برخی مفسرين و فقهای اهل سنت واضح و روشن
است .اما در خصوص داللت لفظ « لغو» برغناء اين وضوح وجود ندارد.
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در آيات سوره های مؤمنون و قصص و فرقان( ،موارد ۱و۳و )۱عمل «لغو» مورد نكوه

قهرار

گرفته است« .لغو» در لغت به معنای کالم بی فايده و بی ارزش است (ابن منظور .)۱۵0 ،۱۵ ،ابن
حجر از قول اخْفَ  ،گفته که لغْو کالمی بی ادل است مثل کالم باطل يا شبه باطل .و نیز گفته اند
هرگونه تمايل به باطل و رويگردانی از دواب و حق را لغهو نامنهد (العسهقالنی ،۳ ،ص )۳۱9در
واقع اين آيات از باب «جَر » و تطبیقِ کل بر مصاديق و افراد ،می تواند بر غنا تطبیق داده شود.
حمیدی در تفسیر واهه های مشكل دحیحین در مورد لغو می گويهد :لغهو ،ههر نهوع رفتهار و
گفتار سوء و مذموم است .و مراد از آيه والذين هم عن اللغو معرضون يعنی اعهراض از ههر لعهب
ومعصیت است (الحمیدی ،۱ ،۱۱۱۵ ،ص.)۱98

فخر رازی در تفسیر خود ،ايل آيه  ۱۱۵بقره که « ُ ِ
الَّلل ِ
اِبلا ِْر ِ ِاَاأ ْمَيرَنِ ُك » معهانی مختله
الایؤلدر ُِ ُم ُ اُ

لغو را در آيات قرآن اکر کرده و يكی از اين معانی را دوت و آواز می داند .و با تكیه بهر روايتهی
لغو پرندگان را تصويت و آواز آنها تفسیر کرده است (رازی  ،9 ،۱۱۱0ص.)۱۱
نتیجه
ريانعر ا ااْْرِل » بر گراي
بنابه نظر برخی شارحین دحیح بخاری ،روايت « ُ اِادد ُ

پیامبر اعظهم بهه

استماع موسیقی ،دف و غِنا داللت دارد.
ِادديانع ا ااِْْل » عالوه بر اشكالی که متوجه شنودن غنا و موسهیقی و دف اسهت،
روايت « ُ ا
ُ
اشكال ديگری دارد و آن هم ورود پیامبر به محل خصودهی يهک تهازه عهروس و خلهوت بها زن
نامحرم است.
ابن حجر عسقالنی برای حفظ حديث مذکور ،سه احتمهال مطهرح نمهوده يكهی ورود در وراء
حجاب ،ديگری ورود قبل از نزول آيه حجاب ،سومی خصائص النبی بودنِ خلوت بها زن اجنبیهه.
که سومی مورد قبول و تاکید اوست.
اگرچه حجاب تا پی
هم مسلم است که مدتها پی

از سال پنجم هجری ،بر زنان مسلمان ،واجب نشده بود امها ايهن نكتهه
از نازل شدن آيه حجاب ،در همین سوره شري  ،آيات ديگری نازل

شده که در آنها ،شأن همسران پیامبر(ص) در دورت نگهداشت تقوای الهی ،از شهأن ديگهر زنهان
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برتر دانسته شده است و به همسران پیامبر(ص) دسهتور داده شهده کهه از حجهره هها ،مگهر بهرای
کارهای ضروری ،خار نشوند و با ناز و کرشمه ،با مردان سخن نگويند و بسهان دوران جاهلیهت
نخستین ،خود را نیارايند.
تنها منبع و مدرك خصائص النبی ،قرآن کريم اسهت .و پهذيرش بهدون دلیهل خصهائص النبهی
نارواست .الحاق خلوت با زن نامحرم و اجنبیه به خصائص النبی فاقد دلیل است .خود ابهن حجهر
در رد حرف بیهقی که معتقد بود حرف زدن در نماز از «خَصَائِصِ اَلنَّبِیِّ » اسهت .تاکیهد کهرده کهه
اثبات خصائص با دلیل است نه بی دلیل.
روايت عايشه به دو رخداد اشاره دارد .در بخ

اول به ماجرايی در منزل عايشه اشاره دارد که

اگرچه پیامبر از آوازخوانی کنیزکان روی برگرداند ولی اعتهراض ابهوبكر را ههم وارد ندانسهت .در
بخ

دوم به ماجرای رقص سهودانیها در روز عیهد اشهاره دارد .برخهی راويهان ايهن دو بخه

از

حديث را جداگانه نقل کرده و برخی هم آنها را جمع کرده اند.
برخی دوفیان اهل سنت از اين گونه احاديث برای جواز «سَماع» استفاده کهرده انهد .و نتیجهه
میگیرند که پیامبر (ص) دوت دف و غنا میشنید و هرکه بردهوت دف و آواز غِنها انكهار کنهد،
پیامبر را انكار کند ،وهرکه فعل نبی را انكار کند ،کافرشود.
روايات مذکور هم از نظر سند و هم با نگاه داللت و محتوا ضعی

و مردود است .بويژه آنكهه

رواياتی ازدحیحین که بر گراي

پیامبر به غناء و موسیقی داللت دارد به روشهنی توسهط اخبهار و

روايات ديگر دحیحین تضعی

شده و نیز برخی آيات قرآن ،نافی دريح اين روايات اسهت .ايهن

آيات با واسطه سه کلید واهه مهم يعنی «لهو» و «لغو» و « زور» به عدم جواز غناء و موسیقی لههوی
اشاره دارند.
کسانی چون عالمه ابن بطال از علمای مالكی ،براين نكته تاکید دارند که عادت انصار ايهن بهود
که به لهو ولعب و غناء عالقه زيادی داشتند .اما رسولخدا آن را نهی فرمهود .و موسهیقی و غنهاء و
لهو و لعب از گناهان بزرگی است که در قرآن کريم آياتی آمده که برآن وعده عهذاب داده شهده و
نیز رواياتی از جمله حديث معازف بر اين امر داللت دارد.
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منابع و مآخذ
 .۱آلوس سید محمود ،روح المعان ف تفسیر القرآن العظیم ( ،)۱۱۱۵دارالكتب العلمیه ،بیروت،
 .۱ابن منظور ،لسان العرب ۱۱۱۱ ،ق ،تصحیح احمد فارس ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
 .۳انصاری ،مرتضیبن محمدامین ( ،)۱۳۱۳مكاسب المحرمه ،چاپ کنگره شیخ انصاری.
 .۱البخاری ،أبو عبد ال محمد بن إسماعیل بهن إبهراهیم بهن المغیهرة الجعفهی (۱۱8۱م) ،دهحیح
البخاری ،دار ابن کثیر ،الیمامة ،بیروت .
 .۵الباجی ،سلیمان بن خل

بن سعد بن أيوب ،المنتق شرح موطأ مالک ،دار الكتب العلمیة

 .9بحرانی ،سیدهاشم ( ،)۱۱۱9البرهان فی تفسیر القرآن ،تهران ،بنیاد بعثت،
 .۱جصاص ،ابوبكراحمدبن علیرازی ،أحكام القرآن.
 .8الحمیدی ،محمدبن أبی نصر فتوح بن عبهد ال بهن فتهوح بهن حمیهد األزدی ( ،)۱۱۱۵تفسهیر
غريب ما ف الصحیحین البخار ومسلم ،تحقیق زبیدة محمهد سهعید عبهد العزيهز ،دار النشهر:
مكتبة السنة ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األول .
 .۱خويی ،ابوالقاسم ،مصباح الفقاهه ،به کوش

توحیدی ،نشر انصاريان

 .۱0دهخدا ،علی اکبر؛ لغت نامه،تهران ( .)۱۳۱۱دانشگاه تهران ،دوم.
 .۱۱اهبی ،محمد بن احمد ( ،)۱۱09سیر اعهالم النهبالء ،چهاپ شهعیب و محمهدنعیم عرقسوسهی،
بیروت.
 .۱۱رازی ،فخرالدين ( ،)۱۱۱0مفاتیح الغیب ،دار احیاء الترا

العربی ،بیروت،

 .۱۳زمانی ،کريم ( ،)۱۳8۳شرح جامع مثنوی معنوی .چاپ چهاردهم .تهران :اطالعات.،
 .۱۱سرا  ،عبدال بن علی (۱۳80ق) ،اللمع ،به کوش

عبدالباقی طه و دکتهر عبهدالحلیم محمهود،

قاهره ،دارالكتب الحديثة و مكتبة المثنی.
 .۱۵شهرزوری ،عثمان ابن عبدالرحمن (ابن دالح) ،مقدمه ابن دالح در علوم حديث ،ترجمه آدم
غالمی ،انتشارات ايالف.

پاسخ به شبهه گرایش پیامبر (ص) به موسیقي و غِناء در کتب اهل سنت 30  ............................................................

 .۱9طبرس فضل بن حسن ( ،)۱۳۱۱مجمع البیان ف تفسیر القرآن ،انتشارات نادر خسرو ،،تهران،
 .۱۱طوسی ،احمدبن محمد ( ،)۱۳90الهديه السعديه فی معان الوجديه ،به کوشه

احمهد مجاههد،

کتابخانه منوچهری،
 .۱8الطوسی ،محمدبن الحسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،دار احیاء الترا

العرب  ،بیروت.

 .۱۱طريح  ،مجمع البحرين ( ،)۱۳۱9تحقیق سید احمد حسین .
 .۱0فیروزآبادی ,محمد بن يعقوب ،القاموس المحیط
 .۱۱الفیومی ،علی المقری ( ،)۱۳۱۱مصباح المنیر فی غريب الشرح الكبیر ،قم ،دارالهجره.،
 .۱۱القشیری النیسابوری ،أبو الحسین مسلم بن الحجا بن مسلم ،دحیح مسلم ،دار إحیهاء التهرا
العربی ،بیروت،
 .۱۳الكلینی ،ابوجعفر محمد بن اسحاق ،الكافی ،باهتمام محمدحسهین درايتهی ،موسسهه تحقیقهات
ونشر معارف اهل البیت(ع)
 .۱۱العسقالنی الشافعی ،احمدبن علی بن حجر ،دارالفكر ،فتح الباری فی شرح دحیح البخاری.
 .۱۵مبارکفوری ،محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم ( ،)۱۱۱0تحفه االحوای ،لبنان ،دار الكتب العلمیة
بیروت ،الطبعة االول
 .۱9مقری ،احمد بن محمد ( ،)۱۱9۱نفخ الطیب من غصن االندلس الرطیب.
 .۱۱النسائی ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب (۱۱89م) ،سنن النسائی ،مكتبه المطبوعات اإلسالمیة،
حلب ،تحقیق  :عبد الفتاح أبو غدة،
 .۱8نجفی .محمد حسن .جواهر الكالم فی شرح شرايع االسالم ( ،)۱۳9۳دار الكتب االسالمیة،
 .۱۱النووی ،أبو زکريا يحی بن شرف بن مری ،دهحیح مسهلم بشهرح النهووی ،دار إحیهاء التهرا
العربی ،بیروت.
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