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 مقدمه
 از تـار گف دو حـاوى  شماسـت،  روى پـيش  كـه  كتابى
. اسـت  بهشـتى  حسـين  محمد سيد دكتر اهللا آيت شهيد
 در كـه  اسـت  موسـيقى  حرمـت  دربـاره  نخست گفتار

 عنوان به) 1349ـ1343( آلمان در شانيا حضور ساليان
 بـه  پاسـخ  در و هـامبورگ  اسالمى مركز و مسجد امام

 گرديـده  ايـراد  شـده  بـاره  اين در ايشان از كه رسشىپ
 فرصتى ديار آن در فرزانه شهيد آن خدمات ذكر. است

 كـه  اسـت  ايـن  توجه شايان نكته اما طلبد، مى مبسوط
 پاسخ شد مى انجام ايشان توسط كه هايى برنامه از يكى

 و ايرانـى  از اعـم  ،اروپـا  مقيم مسلمانان هاى پرسش به
 ارسـال  يا و اى مكاتبه حضورى، صورت به ايرانى، غير
 آخـر  قسم اين از گفتار اين كه است بوده صوتى نوار

 فقهى هاى ديدگاه شناخت در كه اين به اميد با كه است
 .شود مى گرامى خوانندگان تقديم افتد مؤثر ايشان
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 اين. است اسالم ديدگاه از تفريح درباره دوم گفتار
 تابسـتانى  اردوى در 1357 تا 1349 هاى سال بين گفتار

 توسـط  نيـز  اين از پيش و است شده ايراد رفاه مدرسه
 بهشـتى  دكتر اهللا آيت شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد
 آزادى نقش عنوان با ايشان تربيتى مباحث مجموعه در
 . است شده منتشر كوكان ربيتت در

 

 بهشتى دكتر اهللا آيت شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد
 



  اسالم نظر از موسيقى

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 سـؤال  مطلـب  چند درباره نامه اين در. رسيد شما نامه

 نـوار،  طـى  تسؤاال اين به دانستم الزم كه بوديد كرده
 را نـوار  كـه  كـنم  مـى  خواهش. بدهم ترى مفصل پاسخ
 تا بپرسيد رسيد نظرتان به اى نكته باز اگر تا كنيد گوش
 اسـالمى  مركـز  بـه  هـم  را نـوار  ضـمناً  و بـدهم  پاسخ

 اينجا معموالً نوارها گونه اين چون برگردانيد، هامبورگ
 و بــرادران از كســى ازبــ اگــر تــا شــود مــى نگهــدارى
 كـرد،  مطـرح  را سـؤاالت  اين مشابه مسلمان خواهران

 كپـى  نوار روى از توانيد مى شما البته. بفرستيم او براى
 نداريـد  وسـيله  اگـر . داريـد  نگـه  را آن كپى و برداريد

 جـا  همين را نوار كپى تا بنويسيد نامه ما براى توانيد مى
 . بفرستيم برايتان و كنيم تهيه
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 اسـالم  نظـر « كـه  اسـت  ايـن  شما سؤاالت از يكى
 ايـن  ديـن  در منبعـى  چـه  از چيسـت؟  موسيقى درباره
 آيـه  خواهشمندم است قرآن از اگر دهيد؟ مى را جواب

 ».دهيد نشان را آن
 توضـيح  موسيقى درباره را اسالم نظر كه اين از قبل
 آيات در كه كنم يادآورى را نكته اين است مالز بدهم،
 يـا  موسـيقى  كلمـه  روايـات،  در همچنين و كريم قرآن

 در نـدارم؛  سـراغ  عربى كلمات از آن معادل يا موزيك
 كه آنجا تا هم روايات در و نيست قطعاً كه كريم قرآن

ــدارم ســراغ هســت، خــاطرم در ــا فقهــاى. ن ــى م  وقت
 صـحبت  اسـالم  در موسـيقى  حكم رهدربا خواستند مى

 از اسـالم  در» غنـا « حكـم  عنوان تحت را مطلب كنند،
 ديگـر  طرف از »لهو آالت« حكم همچنين و طرف يك

 درباره بحث جا يك فقهى، هاى كتاب در. كردند مطرح
 .شود مى ديده لهو آالت درباره بحث آن كنار در و غنا

 از. اسـت  آمده كريم نقرآ جاى چند در» لهو« كلمه
 : باشيد شنيده شايد كه جمعه سوره در جمله
ذا وأَوا اةً رجارواً أَو ت1 قائماً تركوك و الَيها انفضُّوا لَه 

                                                            
 .11 آيه ،جمعه سوره. 1
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 بـود  ايـن  ايمان سست هاى مسلمان از گروهى روش
 مشغول (ص)پيغمبر كه موقعى و نمازجمعه هنگام در كه
 بلنـد  مسجد از بيرون در نوا و ساز صداى اگر بود، طبهخ

 مكـه  بيـرون  از كه تجارتى كاروان طبل صداى يا شد مى
 بسـاط  تماشـاى  بـراى  رسـيد  مى گوششان به بود، رسيده
 نرود دستشان از فرصت كه اين براى يا بود آنجا كه طربى
 قافلـه  ينا به ديگران كه اين از قبل كاروان، با معامله براى

 در كـه  (ص)پيغمبر خطبه پاى از برسند تجارى كاروان و
 ايـن  در. رفتنـد  مـى  و شدند مى پا كرد مى ايراد نمازجمعه

 :  افزايد مى و است شده انتقاد افراد اين از آيه
 .الرازقين خيرُ واهللاُ التجارةِ من و اللّهو منَ خيرٌ عنداهللا ما قُل

 بـه  يـا  تجـارتى  رهاىكا و تجارت عنوان به نبايد شما
 نمـاز  در پيغمبـر  خطبـه  پـاى  از سـرگرمى  و تفريح عنوان

 در خــدا كــه ســودى زيــرا برويــد؛ و شــويد بلنــد جمعــه
 و مقـدر  درسـتكار  و ايمـان  بـا  مردم براى خود هاى سنت
 در حضـور  از شـما  كـه  سـودى  از مراتـب  به كرده، مقرر

 در پيشدستى يا سرگرمى و لهو يا و طرب و شادى مراسم
 .است بيشتر شود، مى نصيبتان رسيده تازه كاروان يا رتتجا

 اينجـا  در لهـو  از منظـور  كـه  اند گفته طور اين غالباً
 چيزهـايى  اينجور و طبل و نقاره و شيپور صداى همان
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 بيـرون  از وقتـى  معمـوالً  تجـارتى  هاى كاروان كه بوده
 كـه  بشـوند  خبـر  مردم تا زدند مى شدند، مى شهر وارد
 قافله با معامله براى و شده شهر وارد تجارتى قافله اين

 رفتند مى سرگرمى و تماشا براى مردم از اى عده. بيايند
 و ديـدن  اصالً اين بر عالوه و صداها و سر اين خود و

 بـراى  هـم  عـده  يـك . بود سرگرمى يك قافله تماشاى
 كـه  اسـت  چيزى همان اين. رفتند مى معامله و تجارت

 جاهاى در هم هنوز كه دانيد مى. هست هم امروز حتى
 زنگ بخرند، را كهنه چيزهاى خواهند مى وقتى كوچك

 . اند آمده خريد براى كه بدهند نشان تا زنند مى
 و موسـيقى  بودن حرام براى شود نمى آيه اين از اما
 آيه كه گفت شود مى حتى. كرد استفاده لهو بودن حرام

 را پيغمبـر  نمـاز  اينهـا  چرا بگويد كه است اين درصدد
 آيه اين از استفاده با كه طور همين رفتند، و كردند ترك
 . است حرام تجارت كه گفت شود نمى

 فقها از بعضى و آمده »اللغو« كلمه قرآن از ديگر آيه چند در

 لغو از هم اتآي آن در و اند كرده معنى »لهو« همان هم را »لغو«
 .شود نمى استفاده لهو بودن حرام در باز اما شده نكوهش

 مؤمنـان  صـفات  در سـوم  آيه در مؤمنون سوره در
 :شود مى گفته
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 .معرِضُونَ اللَّغو عن هم والذينَ
 اعـراض  لهـو  از يعنى لغو از كه هستند كسانى آنها

 مؤمنان. گرمىسر يعنى لهو و بيهوده يعنى لغو« .كنند مى
 .»گردانند مى روى بيهوده از كه هستند كسانى
 پـاك  بنـدگان  صـفات  در فرقان سوره از 72 آيه در
 :شود مى گفته

 .كراماً مرُّوا باللَّغو مرُّوا اذا و الزُّور يشهدون ال والذين
 مجـالس  در يا و دهند نمى شهادت باطل به كه آنها

 گذرند مى لغو كنار از كه وقتى و كنند نمى شركت باطل
 .گذرند مى آن كنار از بزرگوارى با

 :قصص سوره از 55 آيه در يا
  عنه اَعرضُوا اللَّغو سمعوا اذا و

 اعـراض  خـورد  مـى  آنهـا  گـوش  بـه  لغـو  كه وقتى
 .  گردانند مى روى و كنند مى

» لغـو « خواه و» لهو« معنى به» لغو« خواه آيات، اين
 داشـته  مسـتقلى  معنـى  اصـالً  يا و باشد» لغو« معنى به

 اثبـات  در آيات اين از كه است اين مطلب ظاهر باشد،
 .كرد استفاده توان نمى موسيقى حرمت

 اى آيـه  كـريم  قرآن آيات در كه گفت توان مى بنابراين 
 حرمت حتى طوركلى به و موسيقى حرمت آن از بتوانيم كه
 .نيست موجود كنيم، استفاده را غنا حرمت حتى و لغو
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 روايــات. روايــات دربــاره امــا. آيــات دربــاره ايــن
 بيش و كم روايات اين از كه هست غنا درباره بسيارى

 دربـاره  هـم  روايـاتى . شود مى استفاده غنا حرمت براى
 آنهـا  به كه هست چيزها اينجور و زدن تنبور زدن، ساز

 هـم  روايات اين. شود مى گفته لهو آالت و طرب آالت
 داللـت  وسايل اين از استفاده بودن حرام بر بيش و كم
 در هـم  و شيعه كتب ميان در هم روايات اين و كند مى

 روايـات  ايـن  دربـاره . باشد مى موجود سنت اهل كتب
 غنـا  بگويد خواهد مى روايات ينا كه گفت اجماالً بايد

 انواع و ويلن قبيل از طرب آالت از استفاده همچنين و
 .است حرام تنبك، و تار مانند سازها ديگر

 ايـن  كـه  انـد  كـرده  اسـتنباط  طـور  ايـن  فقها از بعضى
 حـرام  طـوركلى  به موسيقى كه بگويد خواهد نمى روايات

 مجـالس  بسـاط  ايـن  بگويد، خواهد ىم ها اين بلكه است
 زمـان  در كه خوشگذارنى مجالس بساط اين لعب، و لهو

ــان ــوم امام ــان در و (ع)معص ــوايان زم ــالمى پيش  در اس
 و ثروت صاحبان فرمانداران، حكام، ثروتمندان، هاى خانه

 اين حقيقت در. است حرام مجموعاً بوده، معمول قدرت
 آن و موسـيقى  سـبك  آن حرمـت  بيـان  دددرصـ  روايات

 در مـا  دينـى  پيشـوايان  زمان در كه عياشى مجالس سبك
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ــه ــا خان ــل در و ه ــدگى مح ــيارى زن ــراف از بس  و اش
 مجالسى مجالس، اين و. باشد مى بوده، معمول ثروتمندان

 اسـتفاده  آش نمـك  عنـوان  بـه  خوانندگى آن در كه بوده
 تشـويق  بـراى  نوازنـدگى  و خواننـدگى  يعنـى  شـده،  مى

 نوع اين اصالً. است بوده ديگر گناهان به كنندگان شركت
 مجـالس  آن در كـه  معنـا  ايـن  به نوازندگى و خوانندگى

 مجـالس  مجـالس،  و كردنـد  مـى  شـركت  مـردان  با زنان
 و بـوده  فجـور  و فسـق  زنـا،  هرزگى، هوسرانى، عياشى،

 .است حرام بوده، كار اين به كننده تشويق كه هايى ترانه
 حرام خوانى آوازه: است چنين مطلب خالصه بنابراين

ــت ــر و نيس ــدگى ه ــرام نوازن ــت ح ــوع آن. نيس  از ن
 حاضرانِ يا شنونده كه نوازندگى از نوع آن و خوانى آوازه

 بـه  را آنهـا  اهتمـام  و كشاند مى گناه به را مجلس يك در
 را آنها اراده و كند مى ضعيف تقوى و پاكى قوانين رعايت

 و كنـد  مى سست نشدن آلوده گناه به و نكردن گناه براى
 نوع اين كند، مى تشويق گناه و فساد در شركت به را آنها

 موسيقيى حتى يا خوانى آوازه اگر اما. است حرام موسيقى
 برخـى  رأى ايـن . نيست حرام ندارد، را اثر اين كه هست
 طور اين را روايات اين كه فقهاست و دانشمندان از ديگر

 تـوان  مـى  اسـالم  در موسـيقى  دربـاره  بنابراين. اند هفهميد
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 موسـيقى  نوع هر و خوانى آوازه نوع هر كه گفت طور اين
 در پروايـى  بـى  به مخصوصاً و شهوترانى به را شنونده كه

 و فسـق  ارتكـاب  بـراى  را شنونده و كشاند مى كارى گنه
 پـروا  بى تقوى و پاكى و عصمت خالف كارهاى و فجور

 تـا  انگيزد برمى چنان او در را شهوت هاى انگيزه و كند مى
 رعايت پيغمبران، تعاليم خدا، قانون خدا، گناه، ارتكاب در

 ولـو  را انسـانى  عـالى  هاى ارزش رعايت و تقوى و پاكى
 مسـلم  قـدر  اين. است حرام اسالم در كند فراموش موقتاً
 اىه موسيقى و ها خوانى آوازه كه گفت شود نمى اما. است
 .است شده حرام اسالم در مسلم طور به ديگر

 و لهـو  كلمـه  حتـى  كـه  ايـن  بـه  كنيـد  مـى  توجه حاال
 مناسب موسيقى نوع اين با چقدر هم لغو كلمه خصوص به

 ذكـر  عن ماينهى اللهو: شود مى گفته فقها كلمات در. است
 .»كند غافل خدا ياد از را آدمى كه است آنى لهو« اهللا

 مرحلـه  خواهـد  مـى  ،»كـردن  غافل خدا ياد از« اين
 مرحلـه  آن و كنـد  بيـان  را خدا ياد از غفلت از خاصى
 و گنـاهى  با وقت هر ايمان، با آدم كه است اين خاص
. افتـد  مـى  خدا ياد به خودبخود شود، مى رو روبه لغزشى

 پـس  نكن، گفته خدا و است حرام كار اين چون كه اين
 در ايمـان  بـا  انسـان  يـك  بـراى  كـه  حالـت  اين. نكنم
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 مـؤثر  هاى ضامن از يكى دهد مى دست گناه با برخورد
 . است مردم در فضيلت و پاكى حفظ در

 اسـت  ايـن  ايمان هاى ارزش مهمترين از يكى اصالً
 هـم  تنها و تك انسان وقتى. است باطن پليس ايمان كه

 و درونـى  ايمـان  شـود،  مـى  رو روبه گناهى با و نشسته
 اعمـال  نـاظر  خـدا  كه زند مى نهيب او بر الهى وجدان
 مهمتـرين  از خـدا  بـه  توجـه  نـوع  ايـن ! نكـن ! توست
 .است دينى هاى تربيت هاى ارزش

 از نـوع  آن و موسـيقى  نـوع  آن خود خودبه بنابراين
 آن تا كند ضعيف را توجه اين آدمى در كه خوانى آوازه
 ديگـر  اصالً شود مى رو روبه گناه با وقتى انسان كه حد

 و كنـد  گنـاه  پـروا  بـى  و هست خدايى كه نباشد يادش
 حـرام  البتـه  شـود،  آلوده گناه به رغبت و شوق با حتى
 روايتـى  هـيچ  و آيه هيچ اگر كه كنم مى فكر من. است

 و اسـالم  تعـاليم  و بوديم ما فقط و نبود باره اين در هم
ــه ــاليم بلك ــان تع ــاره ادي ــان، ارزش درب ــتنباط ايم  اس

 .است حرام موسيقى نوع اين كه كرديم مى
 مخصوصـاً  كـه  هـايى  ترانه از بسيارى: كنم مى خالصه

 خوانـده  مجلسـى  در وقتى خوانند، مى خوان ترانه هاى زن
 اين كند، مى اختيار بى گناه ارتكاب در را اى عده و شود مى
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 نوع آن بنابراين. است حرام خوانى ترانه و خوانى آوازه نوع
 كه ها خوانندگى و ها نوازندگى ها، ترانه نوع آن ها، موسيقى

 گنـاه  ارتكـاب  در را او كـه  بگـذارد  را اثر اين شنونده در
 خـدا  يـاد  اصالً گناه با برخورد در كه طورى به كند پروا بى

 را او كـه  باشد شده ضعيف آنقدر برايش خدا ياد يا نباشد
 يـاد  تضـعيف  ايـن  و ضعف اين و بدارد باز گناه از نتواند
 چنــين باشــد، نوازنــدگى و خواننــدگى ايــن نتيجــه خــدا

 كننـده  تضـعيف  اثـر  ايـن  كه نوازندگى چنين و خوانندگى
 .است حرام باشد، داشته را گناه از پرواى و ايمان

 دربـاره  اسـالم  قطعـى  نظـر  عنـوان  بـه  تـوان  مى را اين
 كه نواختن نوع هر و خواندن وعن هر آيا اما. گفت موسيقى

 اسـت،  خواننـدگى  كه اين صرف به باشد، نداشته را اثر اين
 قـدر . اسـت  ترديـد  مـورد  نـه  يا است حرام گفت توان مى

 بـه  را آن و نيسـت  اسـالم  مسلمات از كه است اين مسلم
 حتـى  و اسـالم  فقهـاى  و اسـالم  علماى همه رأى حساب

 مطالبى ها اين. گذاشت شود نمى هم شيعه فقهاى همه رأى
 .بگويم توانم مى موسيقى درباره حد اين تا فعالً كه است

 و تجزيـه  را مطلـب  منطـق،  ايـن  بـا  كه كتابى االن
 چنـين  آينـده  در اگر. ندارم خاطر به باشد كرده تحليل
 .فرستاد خواهم شما مطالعه براى ديدم كتابى



 1اسالم ديدگاه از تفريح

 هـيچ  توانند نمى كه صوفيانه روايات از برخى استناد به
 داشـته  اسالم پيشوايان با و كريم قرآن با اصيلى ارتباط
 زنـدگى  در نشاط كردن، تفريح متمادى قرنهاى باشند،
 نقطـه  ارزنـده  مسلمان يك براى را اينها امثال و داشتن
 آيد مى يادم نرويم؛ دورى راه. اند كرده مى معرفى ضعف

 بلـوغ  دوران آغاز در و ساله پانزده ـ چهارده حدود كه
 شـروع  تـازه  هـم  را اسـالمى  علـوم  تحصيالت و بودم
 آن در انسان كه شادابى و نشاط آن حكم به بودم، كرده
 از بعـد  يـا  پـيش  و مباحثـه  از بعـد  يـا  پيش دارد، سن

 و گفتـيم  مـى  و خنديدنـد،  مى گفتند، مى دوستان ،درس
 سن ولى بود مباحثه هم من با رفقا از يكى. خنديديم مى
  موقـع  آن در شـايد  و بـود  بيشـتر  سـال  چند من از او
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 به و كرده رها را بازار او. داشت سال دو يكى و بيست
 در شـده  بـزرگ  و بود آورده رو اسالمى علوم تحصيل
 مـا  وقتـى . بـود  هيئتهـا  مثـل  معمولى، مذهبى جلسات

 دوران آغاز كه حاال فالنى، گفت مى ايشان خنديديم مى
 را خودمـان  كـه  است بهتر است اسالمى علوم تحصيل

 چـرا؟  گفتم،. بخنديم كمتر يا نخنديم، كه بدهيم عادت
 لْيبكـوا  و قَليالً فَلَيضْحكوا« :است قرآن آيه خوب، گفت
 كـه  موقـع  آن در. ينـد بگر زيـاد  و بخندنـد  كم ؛1»كثيراً

 مناسـبت  ايـن  بـه  حـديث  دو يكـى  و آيـه  ايـن  ايشان
 آغـاز . كـنم  مطالعـه  بروم كه نكردم فكر من خواند، مى

 فكـر  ايـن  به آدم اصوالً موقع آن و بود تحصيل دوران
 محـدود  خيلى معلوماتش و مطالعات هنوز كه افتد نمى

 در را كار ريشه كنم، مطالعه بروم كه نكردم فكر. است
 ايـن  عين البته. دارد منظورى چه آقا اين ببينم تا بياورم
 بگـو  مـن  به باالخره گفتم، او به. هست قرآن در جمله
 نـه،  گفـت  نـه؟  يـا  است حرامى كار خنديدن آيا ببينم،
 زبـده  مسلمان يك است بهتر خوب، ولى نيست؛ حرام

 مــن نيســت، حــرام كــه حــاال گفــتم. نخنــدد ورزيــده
 را تعليم اين تواند نمى من رتفط اينكه براى! خندم مى
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 حـرام  و واجـب  بـه  مربوط تعليم چون و بپذيرد فعالً
 سـالى  چنـد . شـود  مـى  چـه  ببيـنم  بعد تا باشد نيست،
 اولين مسأله اين. بود رفته من خاطر از مطلب. گذشت
 و قـرآن  براساس مستقل صورت به من كه بود مطلبى
 عشـرو  اش دربـاره  را تحقيقى اى مطالعه سنت و كتاب
 بـار  يـك  گذاشتم بنا مطلب آن مناسبت به. بودم كرده
 كـه  كتـابى  صورت به و دقت با آخر تا اول از را قرآن

 تـا . كنم بررسى باشد، علمى كتابى من براى خواهم مى
 امـا  بودم، خوانده مكرر را آيه اين نيز و قرآن موقع آن

 گذشـته  آن از توجـه  بـى  معمولى، خواندنهاى اين مثل
 مسأله يك بررسى خاطر به داشتم بنا كه بار اين. بودم

 بـه  كنم، مطالعه دقت با آخر تا اول از را قرآن اسالمى
 هسـت،  قـرآن  در آيه اين! عجب ديدم. رسيدم آيه اين

 آن مقابـل  نقطـه  در درسـت  مطلـب  اما است، صحيح
 ايـن  مطلـب . بود فهميده آن از آقا آن كه است مطلبى
 تمـام  كـه  بـود  كـرده  صـادر  دسـتور  پيغمبـر  كه است

 و كفـار  عليـه  مبـارزه  در شـركت  براى قابل، نيروهاى
 بودنـد  آورده هجـوم  اسالمى سرزمين به كه مشركينى

 كرده صادر فرمان عمومى بسيج يك براى. شوند بسيج
 ايـن  در شـركت  از مختلف هاى بهانه با اى عده. بودند
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 پيغمبـر  و خدا بسيج فرمان از و خوددارى لشكركشى
 گويـد،  مـى  قـرآن  آيـات  اين حاال. بودند كرده تخلّف
 انبـوه  بـا  پيغمبر ديدند كه كسانى اين بر باد خدا لعنت

ــلمانها ــه مس ــدان ب ــرد مي ــى نب ــا رود، م ــاز ام ــم ب  ه
 و خــدا فرمــان از كــرد وادار را آنهــا دوســتى، زنــدگى

! بـاد  آنهـا  بـر  خـدا  لعنت. بمانند و كنند تخلف رسول
 بـه  و آن دنبال به! حق رحمت از گروه اين باد محروم
 گـروه  ايـن  پـس  ايـن  از: گويـد  مـى  نفرين يك عنوان

 يـك  عنوان به را اين. بگريد زياد و بخندد كم نافرمان
 كيفـر  بـه . گويد مى نافرمان گروه اين بر نفرين و كيفر
 كـم  پـس  ايـن  از رسـول،  و خدا فرمان از تخلف اين

 و بـاد  كم آنها زندگى در خنده. بگريند زياد و بخندند
 آيـه  ايـن  از شما حاال! باد فراوان آنها زندگى در گريه
 زنـدگى  اسـالم  ديـد  از كـه  فهميـد  مى فهميد؟ مى چه

 بـا  تـوأم  زنـدگى  و خداست رحمت و نعمت بانشاط،
. خداست نعمت و رحمت خالف ناله، و زارى و گريه
 تخلـف  اين از نكوهش مقام در يا نفرين مقام در خدا
 نعمـت  از پـس  ايـن  زا تخلـف،  اين كيفر به گويد، مى

 گريـان  همواره و باشيد بهره كم فراوان نشاط و خنده
ــيبت و ــزده و زده مص ــدگى غم ــد زن ــن. كني ــوع اي  ن



 23    تفريح از ديدگاه اسالم 

 

 اضـافه  بـه  ،مسـلمانان  به آن تلقين و نابجا استنباطهاى
 مسـأله  بـه  مـا  جامعه توجه كه شد سبب ديگر، عوامل
 .باشد كم تفريح
  
 تفريح به نياز وجه

 در كـه  صـحبتى  ضـمن  در ،رسائى آقاى ما عزيز دوست
 كردنـد  محـدود  را تفريح كردند، مى سالم تفريحات زمينه

 به تازه قواى كه بكند منظور اين به را تفريح آدم اينكه به
 نفـس  تـازه  زندگى، جدى هاى ميدان براى و بياورد دست
 در مـن  كـه  جـا  آن تـا  كـنم،  عرض خواهم مى من. شود
 هنـوز  البتـه  ــ  ام كـرده  مطالعـه  مسأله اين زمينه در ماسال

 از گرچـه  نرسـيده،  دلخـواه  نصـابِ  حـد  آن به مطالعات
 تفـريح  اصـوالً  ــ  اسـت  وسيعتر خيلى معمولى مطالعات

 بـه  فقـط  نـه  يعنـى . است انسان زندگى نيازهاى از يكى
 ىنيازهـا  از يكـى  عنوان به اصوالً بلكه قوا، تجديد عنوان
. خـورد  مـى  غذا انسان كنيد، مالحظه. است مطرح اصلى
 مـا  بدل كه است اين طبيعت نظر از غذا خوردن از هدف
 بـدن  كـه  انـرژى  و كالرى از مقدار آن يعنى باشد؛ يتحلّل

 ايـن . شـود  توليد غذا خوردن راه از مجدداً كرده مصرف
 رفتـه  تحليل قواى تأمين هدفش كه است طبيعى نياز يك



 ريح در اسالمموسيقي و تف     24

 بـراى  تفـريح . ارادى نـه  اسـت  طبيعى نياز يك اما است؛
 نـه  اسـت  طبيعـى  نياز يك دارد؛ حالتى چنين يك انسانها

 كنـد  مـى  احسـاس  خودبخود انسان يعنى. ارادى نياز يك
 كـارش  باشد، بجا نانش باشد، بجا آبش زندگى در وقتى
 باشـد،  بجـا  فرزندش و زن باشد، بجا اش خانه باشد، بجا
.  دارد نياز نيز تفريح نوع يك به الًاصو باشد، بجا اينها همه

 آفريـدگارِ  خداى. زندگى حاجات از است حاجتى تفريح
 احسـاس  بـا  آدمـى  است خواسته طبيعت نظام و طبيعت
 زنـدگى  و مانـدن  زنـده  نشـاط  همـواره  تفريح به احتياج
 را مسـأله  ايـن  خـواهم  مـى  بنـابراين، . باشـد  داشته كردن

 .يدكن تلقى تر اصيل و تر جدى مؤكّدتر،
 و اسـت  بشـر  طبيعـى  نيازهاى از يكى تفريح اصوالً

 ارضـاى  بـراى  بايـد  زندگى مكتب و اجتماعى نظام يك
 درباره تواند مى كسى چه. كند فكرى طبيعى خواسته اين

 و زارى و گريـه  و انـدوه  و غم دين اسالم بگويد اسالم
 :گويـد  مى صراحت با قرآن كه حالى در است نشاطى بى
 مـن  الطّيبـات  و لعبـاده  اَخـرَج  التى اهللا زِينة حرَّم من قل«

 يـوم  خالصـة  الـدنيا  الحيـاة  فى آمنوا للذين هى قل الرزق،
 نشـاط  دين اسالم. است عكس به درست اصالً 1»القيامة
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. اسـت  صـريح  و قـرآن  محكمات از قرآن آيه اين. است
 آخـر  سـالهاى  در حتى و بعثت، آخر سالهاى در آيه اين

 برابـر  در پيغمبـر،  اى: گويد مى. است شده نازل هجرت
 كردند مى تحريم را زندگى مواهب از بسيارى كه كسانى
 هـايى  زيبايى و آرايش و زينت كسى چه گو و كن اعالم

 بيـرون  بنـدگانش  بـراى  طبيعـت  درون از خداوند كه را
 پـاك،  روزيهـاى  كسـى  چـه  اسـت؟  كـرده  حرام كشيده
 و مشـروع  لذّت آنها از نانسا كه را مواهبى پاك، مواهب
 ايـن  مواهب، اين بگو است؟ كرده حرام برد، مى صحيح
 در باايمـان  مـردم  بـراى  هـا،  زيبايى اين پاك، هاى روزى
 هـم  آخرت و جاويد زندگانى در. دنياست زندگى همين
 اسـت،  باايمان مردم براى مواهب همين و زيباييها همين

ـ  در كـه  اسـت  اين تفاوت آن و. تفاوت يك با  دنيـا  ناي
 غم به شاديها است؛ آلوده و آميخته ها زشتى به ها زيبايى
 روز در ديگــر، دنيــاى در ولــى اســت؛ آميختــه و آلــوده

 مـردم  بـراى  پـاك  مواهـب  اين و زيباييها اين رستاخيز،
 .  دارد وجود خالص صورت به باايمان

 بينـى  جهان عنوان به بخواهد انسان اگر كنيد، مالحظه
 زنـدگى  در نشـاط  و لذت زمينه در اسالم بگويد اسالمى

 خـود  جلـوى  را كـريم  قـرآن  آيـه  اين و دارد نظرى چه
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 منـد  بهـره  بـه  اصوالً اسالم فهمد مى فهمد؟ مى چه بگذارد
 نشـاطآور  عوامـل  و زنـدگى  مواهـب  هـا،  زيبايى از شدن

 خداونـد  دنيـا  ايـن  در كـه  اسـت  طبيعى. دهد مى اهميت
 و نشـاط . اسـت  داده قـرار  همراه غم با را شادى و نشاط
 در ولـى  نيسـت،  كـس  هـيچ  دسـترس  در خالص شادى

 مـردم  دهد، مى اجازه عدالت و حق و قوانين كه حدودى
 .آنهاسـت  متعلـق  و شوند مند بهره آن از توانند مى باايمان

 باايمـان  مـردمِ  مـالِ  ؛»الدنيا الحياة فى آمنوا للذين هى قل«
 داريـد  نشـاط  بـه  عالقـه  كـه  مردمـى  شما به ولى. است

 ميسـر  دنيا زندگى اين در خالص نشاط اگر كه گوييم مى
 ايمـانِ  بـا  مردم براى خدا، پيش رستاخيز، روز در نيست،

 دسـتى  هيچ جهان دراين كه ديرين آرزوى اين عمل، پاك
 ايمان شرط به رسد، مى او به جهان آن در رسد، نمى او به
 اسـالم  كـه  گفت توان مى طلبىم چنين با آيا. نكوكارى و

 آيه صد چند از بيش است؟ كرده تلقى ارزش بى را نشاط
 و راسـتى  و ايمـان  بـه  را مسـلمان  مـردم  كـريم،  قرآن از

 ايـن  در اگر گويد مى آنها به و كند مى دعوت درستكارى
 پـاكى  با عدالت، با پاك، كرديد، زندگى حساب روى دنيا

 بهشـت  شـما  بـه  وقـت  آن صـحيح،  ايمـان  با درستى، و
 بهشـت  بـه  را باايمان مردم قرآن آيه صدها مگر. دهيم مى
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 تـابلويى  چيست؟ بهشت خوب، دهد؟ نمى نويد و وعده
 سراسـر  زنـدگى  يـك  كنـد،  مى ترسيم بهشت از قرآن كه

 را پـاك  و خـالص  هـاى  زيبـايى  تمام از مند بهره و نشاط
 ترسـيم  بهشـت  از قـرآن  كـه  تابلويى مگر. دهد مى نشان

 انواع از پر باصفا، زيباى باغهاى است؟ اين از غير كند، مى
 زالل آبهاى روان، جويهاى باغ آن بستر بر گلها، و ها ميوه

 بهتـرين  همسـران،  بهترين آشاميدنى، آبهاى بهترين روان،
 آسـايش  و آرميـدن  هـاى  تخـت  بهترين كنندگان، پذيرايى
 گيرتــرين چشـم  و نرمتـرين  از بســترها زيبـاترين  كـردن، 
 آنچـه . 1»االعـينُ  تَلَـذُّ  و االنْفُـس  تشتهيه ما فيها« ها پارچه

 آنچه و ،)لذّت كلمه با (ـ برد مى لذت ديدنش از چشمها
 به كه مذهبى آيا. )شهوت و اشتها كلمه با( خواهد مى دل

 در شما پاداش سرانجامِ گويد مى درستكار و باايمان مردم
 ضـد  مذهبى تواند مى است، زندگانيى چنين جاويد دنياى
 اين گويد مى كه است كتاب و مذهب همين باشد؟ نشاط
 هسـت،  باايمان مردم براى دنيا زندگى اين در منديها بهره

 طـور  بـه  ديگـر  چيزهـاى  همه مثل نيست؛ خالص گرچه
 .است آغشته ها ناكامى به طبيعى
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 نشاط با لذت رابطه
 بـه  را ايـن  علمـى  صورت به ام نتوانسته هنوز واقعاً من

 مسـلمانها  بـه  قرنهـا  جرأتـى  چـه  بـا  هكـ  بياورم دست
 بزرگتـرين  از كردند؟ مى تلقين را زندگى در نشاطى بى

 فطـرت  ديـن، : بگـوييم  كـه  اسـت  اين اسالم امتيازات
 در نشـاط،  با را فطرت ارتباط چه؟ يعنى فطرت. است
 (ع)علـى  مؤمنـان  اميـر  متقيان موالى از كه گفتارى اين
 .كنم مى بيان است شده نقل هالبالغ نهج در

 خانـه  بـه  روزى مـوال  كه كند مى نقل هالبالغ نهج در 
 او به. دارد وسيعى خانه ديد. نهاد قدم دوستانش از يكى

 خـواهى  مـى  وسيعى خانه چنين دنيا اين در! هان: فرمود
 نبودى؟ محتاجتر خانه بدين متقيا روز در آيا كنى؟ چه
 فـرد  آن اينكـه  بـراى  بعـد  گفت؛ را مطلب اين امام اول

 همـين  داشتن با تو! نكن اشتباه هان،: فرمود نكند، اشتباه
 بـه  آخرت براى را آن دنيا همين در توانى مى وسيع خانه
 رحـم  صـله  كنى، پذيرايى مهمانان از آن در. بگيرى كار

 راه در تـالش  بـراى  تماعـات اج پايگاه را خانه اين كنى،
 مطلب نه، كه ديد امام دوست. بدهى قرار عدالت و حق
 او بـه  خواهـد  مـى  امـام  كـه  كـرد  مى خيال او كه طور آن

ــرك و زاهدمنشــى ــا ت ــين دني ــد تلق  بلكــه نيســت، بكن
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 بـراى  فقـط  خانـه  كـه  باشـد  يـادت  بگويـد  خواهـد  مى
 لـذا . باشـد  بايـد  هـم  ديگـر  چيزهـاى  نيست، كامروايى

 مـن  برادر اين كنم مى خواهش تو از على، يا كرد عرض
 عـرض  چيسـت؟  موضـوع : فرمود امام. كن نصيحت را

 رهـا  را خانـه  پوشـد؛  مـى  پشمينه هاى لباس برادرم كرد،
 عبـادت  بايد من گويد مى اى، گوشه يك در رفته و كرده
 او به گفت، امام. فرزندش به نه رسد مى زنش به نه كنم؛
 و كـرد  پرخـاش  او بـه  امام مد،آ وقتى. بيايد من نزد بگو

 خدا درباره گمانى چه كنى؟ مى خيال چه تو! هان: فرمود
 در را مواهـب  همه اين خدا كه كنى مى فكر آيا برى؟ مى
 و آفريـدن  از بعـد  ولـى  كـرده  حـالل  و آفريده دنيا اين

 بـزنيم؟  پـا  پشت آنها به ما خواهد مى دلش كردن، حالل
 هميشـه  هـا  مسلمان وىر كه آنجا از دارد؟ معنى كار اين
 گونــه ايــن زمــان آن در و بــوده بــاز ديــن پيشــوايان بــا

ــتى ــاى رودربايس ــومى ه ــه موه ــه در االن ك ــا جامع  م
 عـرض  طلـب  واقـع  مسلمانِ مرد آن نبود، حكمفرماست

 چـرا  شـما  پـس  است طور اين اگر! اميرالمؤمنين يا: كرد
 خيلـى  مـن  زا شـما  لبـاس  كنيـد؟  مـى  زندگى گونه اين

 تـر  ساده خيلى من از خوراكت است؛ تر ساده و تر خشن
 خيلـى  مـن  از زنـدگى  مواهـب  بـه  ات اعتنايى بى است؛

 



 ريح در اسالمموسيقي و تف     30

 نشـود؛  اشـتباه  تـو  بـر  مطلـب  فرمـود،  موال. است بيشتر
 امـت  زمامـدار  مـن . جداسـت  تو حساب از من حساب
 شـوا يعي ان مسلمين، ائمة على فرض اللّه انّ« .هستم اسالم
 زمامـداران  بر خدا. 1»فقره بالفقير يتبيغ وكيال انباهم معيشة
 همسـطح  زندگيشـان  كـه  است كرده واجب اسالم امت

 از را مسـلمانى  بينـوايى،  مبـادا  باشد، مسلمانان بينواترين
 اعتنـايى  بـى  وظيفـه  ايـن  حسـب  بـر  مـن . كند در به راه
 .ندارى را امت زمامدارى مقام كه تو اما كنم، مى

 كامالً اسالم بينى جهان در حسابها كنيد، مى مالحظه
 همـواره  بايـد  هـا  مسلمان. است مشخص و جدا هم از

 قشر، يك و طبقه يك براى نه ولى ـ بهتر زندگى براى
 كـه  است واقعيتى اين. كنند كوشش ـ عموم براى بلكه

 در اسـت،  عادالنـه  غيـر  ثروت تقسيم كه اى جامعه در
 برخوردارنـد  چيز همه از مردم از گروهى كه اى جامعه

 نيسـتند،  برخـوردار  هـم  نميـرى  و بخـور  از اكثريتى و
 بـه  مكـرر  حتـى  مـن . نـدارد  مفهـومى  نيز سالم تفريح
 كنيـد  سـعى  كـردم،  اعالم ديگران و» رفاه بنياد« رفقاى
 متعــارف حــدود در نباشــد؛ تشــريفاتى هايتــان برنامــه
 مـورد  در مـن . تقدير قابل باشد اى برنامه. باشد زندگى
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 عـرض  سـالم  تفـريح  هاى برنامه براى» رفاه بنياد« اقدام
 دارد، روشنتر هدف يك حقيقت در شما برنامه كنم، مى
 از كـه  اى دقيقـه  چنـد  همين در را روشنتر هدف آن و

 .كنم مى بيان است باقى وقت
 انسـانى  هيچ كه كنيم مى زندگى دنيايى در ما امروز

 احسـاس . تنهاسـت  كـه  كند تحمل آسانى به تواند نمى
 كـه  كـرد  حـس  پسـر  آقا اين اگر. است مشكل تنهايى

 بـه  و خودبخـود  نـدارد،  رفيق ندارد، همبازى تنهاست،
 اگـر . رود مـى  همبـازى  و رفيـق  دنبال به طبيعت حكم

 بـا  متناسـب  الاقـل  رفيقى، و همبازى او براى توانستى
 يـك  در مـا  كـه  اسـالمى  تربيـت  و تعليم از مقدار اين

 بـا  كنى، جور كنيم، تأمين توانيم مى اسالمى غير محيط
 دوسـت  يـك  سـراغ  رود مـى  اال و شود؛ مى همبازى او

 كـه  آيـد  فـراهم  اى زمينـه  شما همت با اميدوارم. فاسد
 به تا باشد شما اختيار در باشگاههايى و ها باغ ها، زمين

ــان قشــر آنهــا، كمــك ــا و دهيــد گســترش را خودت  ب
 جامعـه  محـروم  قشـرهاى  اختيار در شرايط، ترين سهل
 كـردن  خـرج  كه بدانند ما مند عالقه دوستان. دهيد قرار
 راه در كـردن  خـرج  و اللّـه  سبيل فى انفاق راه، اين در

 ايجـاد  سـرگرمى،  وسيله ايجاد مدرسه، ايجاد. خداست
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 مسـافرتى  هـاى  برنامـه  تنظـيم  گردشگاه، ايجاد باشگاه،
 مشـترك  كوشـش  صورت به اينها، امثال و جمعى دسته
 از قسمت آن تأمين راه در همفكر و سليقه هم قشر يك

 عهـده  از فـرد  دو و فـرد  يـك  كـه  زندگى نيازمنديهاى
 و انتظار. شماست قشر واجبات از آيند، برنمى آن تأمين
 .نكنيد كوتاهى واجب اين انجام در كه دارم اميد

 و مـردان  باايمـان،  مردم گويد، مى صراحت با قرآن
ــان ــان، زن ــت باايم ــاه و پش ــاعى پن ــد اجتم  .يكديگرن

 بـراى . 1»بعـض  اوليـاء  بعضـهم  والمؤمنات والمؤمنون«
 توانـد  نمى جامعه در كه است اين انسان خصلت اينكه
 تــأمين راه در تعــاون و همكــارى. كنــد زنــدگى تنهــا

 رفمتعا جارى نيازهاى از اجتماعى، گوناگون نيازهاى
 نظـام  و اقتصـاد  و سياست كه اى جامعه ايجاد تا گرفته
 بعضـهم  دايـره  در داخـل  همه باشد، داشته سالم ادارى
 بـراى  حتى بلكه مردان، براى تنها نه است؛ بعض اولياء

 بـراى  بلكـه  خانمهـا،  و آقايـان  بـراى  تنهـا  نه خانمها؛
 كرد تهيه هايى برنامه دختران و پسران براى بايد. ها بچه

 دين به پايبندى حكم به و ايمان حكم به نكنند حس تا
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 ايـن  احسـاس . ماننـد  مى محروم كالً زندگى مواهب از
 كـه  اسـت  هدفى و ايده براى بزرگ خطرى محروميت

ــه شــما ــرام آن ب ــى احت ــد م ــدوارم. گذاري ــا امي ــن ب  اي
 تـا  زمينه اين در را اسالم نظر باشم توانسته سخن كوتاه

 .باشم هكرد روشن حدودى
  
  
  
  





 نمايه
 30، ابن ابي الحپديد

، 10، 9، 8، 4، 3اسالم، 
15 ،17 ،18 ،19 ،22 ،
23 ،24 ،25 ،28 ،30،  

 24اعراف، 
 14، 10آالت لهو، 

 7، آلمان
 14، امامان معصوم(ع)

 30، امت اسالم
 28امير مؤمنان على(ع)، 

 29، اميرالمؤمنين
 14اهل سنت، 

 7، ايرانى
 30بنياد رفاه، 

 8، 7، 4، 3، بهشتى
 11، پيغمبر(ص)

 32، 20توبه، 
 10جمعه، 
 23، رسائى

 27زخرف، 
 12زنگ، 

 11شيپور، 
 18، 14شيعه، 

 11، طبل
 18، علماى اسالم

 13فرقان، 
 18، فقهاى اسالم

، 19، 13، 10كريم، قرآن
25 

 13قصص، 
 12مؤمنون، 

 8مدرسه رفاه، 
، مركز اسالمى هامبورگ

7 ،9 
 30، 23، مسلمانان

 7، مسلمانان مقيم اروپا
، 9، 7، 4، 3، موسيقى

10 ،12 ،13 ،14 ،15 ،
16 ،17 ،18 
 11نقاره، 

 30، 28، البالغه نهج
 14ويلن، 



 


