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  در ايران پساانقالبي هاي ديني معاصر و وضعيت موسيقي گرايش
  

  رضا صميم حسن محدثي، حسين سروي،
    

  )05/10/98 پذيرش تاريخ، 07/05/97 دريافت ختاري( 
  

  چكيده
 داده قرار بحث مورد معاصر ايران را در موسيقي با ديني هاي نسبت گرايش مقاله اين

 و ديني گرايي ترميم ديني، گرايي (محافظت محدثي بندي تقسيم اساس بر ها گرايش. است
. است گذاشته شده بحثبه يموسيق در قبال يك هر مواضع بررسي و ديني) گرايي بازسازي

شناسي هنر  شناسي دين و جامعه دو نهاد دين و نهاد هنر از منظر جامعه در اين مقاله رابطة
  نظري چارچوب و اسنادي روش از استفاده با مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. مقاله

 اساس بر موسيقي به ها گرايش از يك هر رويكرد .است شده تدوين وِبِر ماكس آراي از ملهم
(خريد و فروش، تعليم و تعلم، سماع، استماع، نواختن و آوازخواني، ارائه  شاخص هفت

 تحليل ارائه شده، رويكرد مبناي تعريف، مالك تشخيص و استثنائات) بررسي شده است. بر
 كنشي حرام، هر افعال با موسيقي بعضاً و لعب و غنا، لهو كشسان مفهوم آميختن با نخست

 كاربرد ها، جنگ همچون موارد بعضي در صرفاً و دانسته حرام موسيقي خصوص در ار
 امكان و "فراغ منطقة"مفهوم  از استفاده با دوم گرايش. است دانسته مجاز را موسيقي
 حرام حالل، بخش سهبه را آن موضوعات موسيقي، حرام كاربرد و حالل موسيقي تشخيص

منتقد حكم حرام بودن  افراد، سوم گرايش در. كند مي بندي تقسيم مشكوك بعضاً و
 بيشتري اهميت گرايش اين در كنشگر و مندي زمينه اجتماعي، شرايط اند و موسيقي
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دهد كه گرايش ديني مسلّط در ايران در برابر فشار اجتماعي  يابند. اين بررسي نشان مي مي
ن مقاله اين است كه گرچه مطالبه كنندة موسيقي، وضعيتي انفعالي دارد. ارزيابي نويسندگا

دست نياورده، اما روند  در ايران معاصر نهاد هنر استقالل نسبي خود را از نهاد دين به
  سود نهاد هنر و خارج شدن آن از سيطرة نهاد دين در جريان است. تحوالت به

  
 گرايي موسيقي، محافظت ديني، گرايي ترميمديني،  گرايي بازسازي :مفاهيم اصلي

  .اد هنرديني، نه
  

  مقدمه و بيان مسأله
هنر موسيقي همواره تحت تأثير شرايط و تغييرات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در 

نشيني و تغييرات ناشي از  ). اين شرايط با رشد شهر2:1388است (سروي،  درون و بيرون بوده 
). همين درهم تنيدگي 4مان: شود (ه تر مي ها پيچيده مدرنيته و همچنين در مواردي با بروز انقالب

اي اوقات موسيقي با ساير اجزاي فرهنگ كه  و گستردگي در ابعاد مختلف، باعث شده تا در پاره
هاي مختلف معنايي  بوم فرهنگي خود با بحرآن سرعت تغييراتشان با يكديگر برابر نبوده يا در زيست

  اي براي موسيقي، دين است.اند دچار تعارض شود. يكي از اين عناصر زمينه رو شده روبه
اي نيست كه در آن هنر  اي نيست كه در آن دين وجود نداشته باشد، چنان كه جامعه جامعه

شوند  مثابه نظامي نمادين براي تبادل معنا شناخته مي وجود نداشته باشد. اين دو حوزه هر يك به
اند:  بسيار در هم تنيده بوده). اين دو عرصه 8:1388ها و طلوعي،  نقل از جمشيدي، به2001(ديلن،

گاه هنر از مضامين ديني براي سخن گفتن بهره برده، محملِ مناسك ديني شده است و گاه دين 
اي را پرورده است. اديان  التفات هنر ايدهخدمت گرفته و بهبراي نشان دادن معناي خويش هنر را به

هايي  اند. هنرها نيز در جاي خود، قالب تناسب در مناسك و مراسم خود از موسيقي استفاده كردهبه
داران در طول تاريخ پديد  هاي دين ها و انجام كنش را براي ابراز احساسات، عواطف، باورها، خاطره

ويژه تا قبل از دوران معاصر و  هر چند كه موسيقي و دين در طول تاريخ، به"). 8اند (همان:  آورده
اند و در جريان عبور از  آميزي با يكديگر داشته سالمتهاي اصالح ديني  پيوند و نزديكي م جنبش
طور خاص، خود را از بيشتر  طور عام و موسيقي به هاي ميانه، هنر به اواسط دوران سدهاوايل به

سازد ليكن همچنان كيفيت مذهبي خود را حفظ  شد آزاد مي هايي كه بر آن اعمال مي محدوديت
ت كه هنوز از نظر احساسي كامالً مذهبي و از نظر سازماني اي اس كند. زيرا وسيلة بيان جامعه مي

رقيب  هاي مختلف، همچنان بي ها و پيدايش فرقه رغم ظهور بدعت مبتني بر حكومت روحانيان، به
تر ذكر شد، با گسترش مدرنيته و عناصر مرتبط  طور كه پيش ). اما همان141: 1375(هاوزر،  "است 

هاي  در ميان عناصر مختلف فرهنگي هستيم. ظهور سازمان اي با آن، شاهد تعارضات گسترده
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ساالري، مؤسسات دانشگاهي، مراكز متعدد آموزش موسيقي و... به اين تضاد  غيرديني، رشد ديوان
  تر دامن زده است. بيش

پيش، و اندكي پيش از آن، مواجهه با فرهنگ موسيقايي غرب در  ةسد ةدر آستان نيز در ايران
ي  هايي كه در نتيجه و چالش تجدد ةاز پيش رخ نمود. آشنايي ايرانيان با انديشتر  مقياسي وسيع

   ).211:1385 (اسعدي، ستا برانگيخته شد تا امروز نيز با همان قوت پابرجا رويارويي آن با سنت
هاي ديني در مقابل  در اين ميانه، سنت گاه در قالب بينش و شيوة هنري و گاه در پوشش سنت

عنوان مهم ترين  ه. ش به 1357و  1285ستاده است. ظهور دو انقالب در سالهاي اين شرايط اي
تغييرات سياسي در داخل ايران، تأثيرات شگرفي را بر حيات فرهنگي ما گذاشته است. در هر يك از 

هاي  است. در انقالب اول ريشه تر مورد توجه بوده  هايي از موضوعات بيش اين دو انقالب جنبه
انديشي و در انقالب دوم عالوه بر تكيه بر  پرستي، مبارزه با نظام استبدادي، آزاد وطنگرايي،  ملي

است؛ لذا عناصر و  تر بوده  برخي از موضوعات انقالب نخست، تمركز بر ابعاد فرهنگي و اجتماعي بيش
، خواهان شدند و هر بار نيروهاي ديني رو  اجزاي فرهنگ در ايران معاصر هر بار با شرايطي تازه روبه

 اند.    ها توسط خود بوده ارزيابي ديني و مهار آن
 :گويد مي ايران چنين 1357 انقالب بر تأكيد با دين در جاري تحوالت توضيح در گيدنز

 از بيش سنتي دين كه بود اين بودند سهيم آن در همگي وبر و دوركهايم ماركس، كه ديدگاهي"
 ناپذير اجتناب فرايندي شدن دنيوي و آيد مي ي درا امري حاشيه صورتبه مدرن دنياي در پيش
 مانند سنتي ديني نظام يك كه بزند حدس توانست مي وبر تنها شايد شناس جامعه سه اين از. است
 بيستم قرن اواخر در سياسي مهم تحوالت پاية و كند پيدا اي عمده حيات تجديد است ممكن اسالم
گيدنز، ( "داد رخ ايران در 1980 دهة در كه است چيزي آن دقيقاً اين همه اين با شود؛

 ايران رسمي دين امروز شيعه مذهب. است كرده حفظ را خود نفوذ همچنان ). تشيع516:1376
داد  تشكيل را ايران  انقالب ترين ايدئولوژي مهم كه بود عقايدي و ها انديشه منبع و است

 .)517:همان(
اي از عناصر اجتماعي و  شامل مجموعه" ار دين توان دين، مي از تعريف يك در همچنين

اند. محتواي نهايي و اساسي تجربه امر  بازتوليد تجربه امر قدسيفرهنگي [دانست] كه معطوف به
است. حول » وجود نظمي كلي و بنياني در هستي«قدسي كه در سنن ديني گوناگون مشترك است 

گيرد كه  هايي شكل مي فتارها و آيينها، ر اي يك نظام نمادين، نهادها و نقش اين چنين تجربه
سازد و كل اين نظام فرهنگي در خدمت بازتوليد محتواي  مجموعاً يك نظام فرهنگي ديني را مي

اي قابل سرايت  طور آرماني بايد باشد. قداست موجود در چنين تجربه تجربه امر قدسي است يا به
شود. بر اساس همين  وي تقسيم ميدو بخش متمايز قدسي و دنياست و بر اين اساس، هستي به
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كليه امور اجتماعي و فرهنگي صبغة توان گفت دين، خواهان آن است كه به طلبي است كه مي تسري
خواهان اين است كه قدسي و ديني ببخشد و كل فرهنگ و اجتماع را در خدمت خود قرار دهد و 

در هر لحظه بتواند امر قدسي را  زمان قدسي تبديل كند تا فرد در همه جا و –فضا كل هستي را به
 است، هنرها ترينِ دروني وِبِر تعبيربه كه موسيقي طرفي ). از181:1391محدثي، (  "تجربي كند

 ي تجربه براي ناموجه بديلي همچون سازي،  موسيقيِ يعني خود، صورت ترين خالص در است ممكن
در نظر  هنرها ترين سيال عنوان به توان موسيقي را شايد ب). 392:1392وبر،(شود  گر جلوه ديني اصيل

  .نمايد مي بيهوده عملي لحاظ به آن صور تمامي در قيود گرفت. در نتيجه، احتمال ايجاد
حال در جامعة ايران، اقتضاي حكومت و وظيفة قانوني دولت در خصوص حمايت از توليد و 

ي مردم از يك طرف و  نقش دنبال آن مرتفع كردن نيازهاي اجتماعي و فرهنگمصرف فرهنگي و به
كليدي فقه و مباني حقوقي متعدد آن در جمهوري اسالمي از طرف ديگر، باعث شده تا نظام 

طور مثال، در  تري شود. به روز دچار نوعي ابهام و سردرگمي بيشبه سياسي در مورد موسيقي روز
شود و در پيش برخي  ي مينزد بسياري از فقها، اَشكالي از موسيقي و يا بعضاً كليت آن حرام تلق

هاي قانوني متولّي  كند. همين امر باعث شده تا سازمان نحوي ديگر جلوه مي ديگر، موضوع به
  هاي گوناگوني مواجه شوند.  موسيقي در اين حوزه با چالش

در نهايت نظام سياسي هنوز در قبال موسيقي نتوانسته موضع و سياستي منسجم اتخاذ نمايد. 
طور مثال، ساير مسؤولين و يا افراد همچون ائمة جمعه و يا مقامات قضايي  ده تا  بهاين وضع باعث ش

طورمستقيم نقشي در فرايند صدور و يا لغو مجوزهاي رسمي صادر شده ندارند با ورود  خود   كه به
ايجاد نمايند. در حقيقت، مسألة اصلي مرتبط با  مكش در فضاي جامعه  به اين عرصه، نوعي كش

ين و موسيقي در ايران معاصر، تعارضات چندوجهي ناشي از اين نسبت است كه سبب شده نسبت د
مندي  مكش پديد آيد: در سطح فردي (مسأله است در سطوح مختلف، اشكالي از سردرگمي و كش

سياسي -افراد در باب حالل يا حرام بودن موسيقي)، در سطح سازماني (تعارض بين نيروهاي اداري
ي ملّي و  لف كشور) و در سطح ملّي (عدم تعيين تكليف در باب موسيقي در رسانههاي مخت در بخش

گيري از  شناختي و با بهره ديگر قلمروهاي اجتماعي و فرهنگي). اين مقاله بنا دارد با رويكردي جامعه
روش بررسي اسنادي مواضع مراجع تقليد شيعه و متفكران ديني در قبال موسيقي را در بازة زماني 

هاي ديني مختلف در ايران معاصر  گيري گرايش هاي پس از انقالب بررسي نمايد و تفاوت موضع سال
دهد كه با روند مدرن شدن جامعة  را دربارة موسيقي توضيح دهد. عالوه بر اين، اين مقاله نشان مي

از دل همين طور نسبي در حال تغيير است.  ناگزير نگاه فقها در باب موسيقي به تدريج و به ايران، به
گرايانه در حال  هاي محافظت تدريج گرايش نوع تأثيرگذاري شرايط مدرن بر فقه شيعي است كه به

  هاي رقيب در حال رشدند.   تضعيف است و گرايش
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  پيشينة پژوهش
است  رسيده چاپبه متعددي كتب و ها نامه پايان مقاالت، موسيقي، دين و ارتباط خصوص در 

؛ 1384؛ احمري، 1383؛ جوادحيدري، 1374؛ حيدري، 1374؛ 1370ي، ايراني قم(بنگريد به
؛ 1388؛ جمشيديها و طلوعي، 1388؛ سروي، 1387؛ فخلعي، 1386؛ فغفورمغربي، 1385حائري، 
؛ محدثي و قرباني 1392؛ فاضلي و سروي، 1391؛ فروتن، 1390؛ حيدري كاشاني، 1390بيگي، 

 اما در آثار موجود،. )1394؛ و عليدوست، 1393 دار، ؛ ايمان1393؛ محمديان، 1392ساوجي، 
مسائل  از يكيبه مذكور، تنها موارد از يك هر و شده ديده تر كم موسيقي شناختي جامعه مطالعات
 بخشي نظر در اين مقاله، مورد موضوع كه اين يا و اند موسيقي در ايران معاصر پرداختهمربوط به

تري  نحو مبنايي ) به1388اين ميان آثار جمشيديها و طلوعي (در  .است بوده  شده ياد آثار از جزئي
و  1370شناختي دربارة نسبت دين و هنر پرداخته است. همچنين آثارِ ايراني قمي ( بحثي جامعهبه

شناختي  ابعاد جامعهتري به نحو مشخص ) به1392)، و فاضلي و سروي (1388)، سروي (1374
اند. اما در مطالعات و آثار موجود،  ز نسبت آن با دين پرداختهوضعيت موسيقي در ايران معاصر و ني

  هاي ديني در ايران معاصر ديده نشده است.  بحث و مطالعة دقيقي دربارة نسبت موسيقي و گرايش
  

  چارچوب نظري
 و داخل در فرهنگي تغييراتبه مربوط هاي چالش و انقالب، دو گذراندن از پس ايران جامعة 

 بستر در فرهنگي اجزاي و عناصر از برخي كه گرفته قرار شرايطي در خود، مرزهاي از خارج
 هم و معنا سطح در و تعارض هم دوگانگي اين رسد مي نظر به. اند شده تضاد و تعارض دچار اجتماعي

 پردازان نظريه از بسياري .است آمده پديد آن به مربوط موارد ساير و توليدات از اعم سطوح ساير در
 هنر و دين تضاد از كه است شناساني جامعه جمله وِبِر از ماكس. اند كرده نظر اظهار وصخص اين در

 اند، كرده عمل متناقض و مبهم بسيار هنر با مواجه در اصيل محورِ -ذوق اديان همه": گويد مي سخن
 او نظر از ).393: 1392وبر، ( "است بوده  هنر و دين ميان تضاد بودنِ ساختاري آن علت كه
 سازي، موسيقيِ يعني خود، صورت خالصترين در است ممكن هنرهاست، ترين دروني كه وسيقي،م"

ويژه بر آن است او به). 392: همان( ".شود گر جلوه مذهبي تجربة اصيل براي ناموجه بديلي همچون
طرز هرچه تأكيد دين بر فراجهاني بودنِ خدا يا اُخروي بودن رستگاري بيشتر بوده است، هنر به"كه 

  ). 393(همان:  "تري مردود دانسته شده است خشن
گويد، سطح دروني و بنيادي است و  سطحي كه ماكس وبر در آن از تضاد دين و هنر سخن مي

توان  وجه ماهوي تجربة ديني و تجربة هنري. اما اين تضاد را ميتر ناظر است به رسد بيش نظر مي به
دين "مي توان از تضاد نهادي دين و هنر نيز سخن گفت. در سطح نهادي نيز دنبال كرد. در واقع، 
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عبارت ديگر، دين  نهادي اجتماعي است كه با توليد، بازتوليد، و توزيع معرفت ديني سر و كار دارد. به
  ها سرو كار داريم حاصل كنيم و  گي با آن كند تا معنايي ديني از اموري كه در زند به ما كمك مي

مان نائل شويم. اين نوع معرفت، ديني است چون حول نوع  هاي روزمره تجربهاي ديني از  ارزيابيبه
جا نيز معرفت  ناميم، شكل گرفته است. در اين خاصي از تجربة انساني كه آن را تجربة ديني مي

اي تقليل  بعد انديشهتوان آن را صرفاً به شود كه نمي ترين نوع نمادپردازي ديني مي ديني شامل عام
  ).369-370: 1391ثي، (محد "داد

يك نهاد اجتماعي "را  "جهان هنري"توان هنر و  شناسي هنر مي همين ترتيب، از منظر جامعهبه
دهندة نهاد  عناصر تشكيل"). 61: 1397در نظر گرفت (انگليس،  "مثل بقية نهادهاي اجتماعي

مو و انواع  قبيل قلم ها (از اند از: فناوري ناميم عبارت يي كه ما امروز جهان هنري مي اجتماعي
دهي  هاي پاداش ها)، نظام هاي توزيع و نمايش (مثالً دالالن هنري و نگارخانه ها)، نظام رنگ

هاي تمجيد و  گيرد)، نظام هنرمندان موفق تعلق ميدهي منافع و امتيازاتي كه به هاي سامان (شيوه
نويسند) و  هايي مي يادداشت ها در ستايش يا نقد يك اثر نقد (مثالً منتقداني كه در روزنامه

ابراز ترين نيازهاي بشري، نياز به يكي از بنيادي). هنر نهادي است كه به61(همان:  "مخاطبان
- خودآفريني و تحقق خويشتن و نوعي از خودشناسي و نياز بهخويشتن و دنياي درون و نيز ميل به

چه  بايست به آن تحقق خودشان مي آدميان براي"دهد.  پيوند با هستي و خوديابي در آن پاسخ مي
چنين  اند، هم فراتر از خود است بازگردند. علم و هنر، زبان و كار، نه تنها تجلّيات خلّاقيت انساني

  (ديويس، "سازند شان سرشت اجتماعي عامل انساني را برمال مي هايي هستند كه در استلزامات پديده
1387 :57 .(  

تمامي رخ نداده است و دين هنوز كم و بيش از ادي هنوز بهاما در جوامع اسالمي تفكيك نه
كنندگي نهادي برخوردار است. محدثي بر آن است كه در ايران هنوز نهادهاي ديگر  قدرت تعيين

دست آورند. او در بحث از  طور كامل از نهاد دين جدا شوند و استقالل نسبي خود را به اند به نتوانسته
تباطات، بر آن است كه هنوز بين اين دو نهاد چالشي جدي وجود دارد و نسبت نهاد دين و نهاد ار

). همين سخن را در بحث از 189: 1381نهاد ارتباطات از نهاد دين مستقل نشده است (محدثي، 
شناسان با  بسياري از جامعه"كه  توان تكرار كرد. در حالي نسبت نهاد دين و نهاد هنر در ايران نيز مي

اند و به اين اذعان دارند كه  دربارة استقالل نسبي جهان هنري در غرب موافق "يوتحليل پير بورد
: 1397(انگليس،  "جهان هنري جهان كوچك مستقلي است كه عالئق و منافع خاص خود را دارد"

ديگر چالشي جدي دارند و نهاد هنر هنوز استقالل  )، در ايران معاصر، نهاد دين و هنر با يك60
دست نياورده است. اين چالش بين دو نهاد دين و هنر در ايران معاصر در اعتراض  بهنسبي خود را 
نحو نمادين برجسته شده است (بنگريد دان و پاسخ يكي از فقها به او متمثل شده و به يك موسيقي

  ).1به قاب 
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  هاد دين و هنردان و يك فقيه در ايران معاصر: رويدادي نمادين از چالش دو ن : مواجهة يك موسيقي1قاب 
داد تاريخي بزرگ  لحاظ نمادين يك روي توان بهگويي او از فقها را ميراني يك استاد موسيقي و مطالبة پاسخ سخن

و پراهميت در تاريخ نسبت دين و هنر در ايران محسوب كرد زيرا در تاريخ اسالم، فقها (واجدان اصلي اقتدار ديني) 
اند كه در كنار حاكمان (واجدان قدرت سياسي)، ديگران را  ها بوده د و هميشه آنان مندترين نيروي فرهنگي بوده قدرت

اند. در يكي از موارد بسيار نادر در تاريخ اسالم يك  نموده كردند و احكام و فتاواي گوناگون صادر مي امر و نهي مي
ها شده است و در واقع، مطالبة  آنگويي  دان) فقها را مخاطب قرار داده و خواستار پاسخ هم يك موسيقي  هنرمند (آن

ها در ميان گذاشته است. اين جسارت در مقابل فقها امري نوپديد است. واكنش يكي از  را با آن  خيل اهالي موسيقي
سابقگي مطالبة پاسخ از فقها تأكيد دارد. اين فقيه معاصر البته  دان نيز دقيقاً بر همين بي فقهاي معاصر به اين موسيقي

دان، بلكه در برابر وزير  گويد و بار ديگر از اقتدار ديني خود نه فقط در برابر موسيقي از موضع باال سخن ميچنان  هم
بيند. اما  دان و احياناً ديگران نمي طرح استدالل فقهي براي قانع كردن موسيقيبرد و لزومي به ارشاد اسالمي بهره مي

استاد حوزه علميه "زده شده است:  گويي از فقيه شگفت ي مطالبة پاسخسابقگ پاسخ وي نشان از آن دارد كه ايشان از بي
مطرح شدن برخي سخنان مبني بر اعالم نظر فقها در خصوص خوانندگي زنان گفت: گفته شده است كه قم با اشاره به

گويي  سخن اين طرز .نصف جمعيت ايران زن است و فقها در اين زمينه نظر دهند .زن نباشد ،گوييد خواننده چرا مي
سال درس  20ها خبر ندارند يك طلبه  وي با انتقاد از جسور شدن و مدعي شدن اين افراد گفت: اين. سابقه ندارد

سال درس خواند. وزارت ارشاد بداند تكرار اين كارها  40مرحله اول اجتهاد برسد و بايد براي مجتهد شدن خواند تا به مي
   "شود كه مردم فاصله بگيرند سبب مي

گو باشند و  داني است كه از فقها خواسته است در باب وضع موسيقي در ايران پاسخ داريوش پيرنياكان موسيقي
سخنان متفكّر معاصر علي راني خود به داليل مستندي را براي حرام اعالم كردن موسيقي ارائه دهند. او در سخن

كه موسيقي حرام است؟ دكتر شريعتي گفته است:  كجا گفته شده"شريعتي در باب موسيقي اشاره كرده و گفته است: 
هيچ سندي دال بر حرام بودن موسيقي وجود ندارد. بنابراين نه تنها حرام نيست، بلكه اجراي آن در حد اركستر، شاهكار 

اي ه دانند؟ يكي از خواسته دهند. چرا؟ آيا موسيقي را حرام مي هنوز كه هنوز است در تلويزيون ساز را نشان نمي .است
شان است! چرا فقهاي امروز  ها حق موسيقي اين است كه پخش صداي بانوان آزاد شود. آزاد شدن صداي آن ةخان
  كنند كه با اتكا به چه سند ديني موسيقي حرام است؟ د و به ما ثابت نمينآي نمي

  ).http://www.alborznews.net، 1392(مكارم شيرازي،  
  

 اين ساخت، به تمدني چالشي دچار را اسالم جهان نيز مدرن جوامع با توان گفت كه مواجهه مي
ديدند. اين چالش عمده، درگيري و  روبه رو جديد سره يك تمدني با را خود مسلمانان كه معنا

 آن با اين از پيش مسلمانان كه هايي دنتم. تدريج شدت بخشيد مواجهة دو نهاد دين و هنر را نيز به
 نگري، جهان ساختار نظر از اما بودند متفاوت مادي و فرهنگي توليدات نظر از چه اگر بودند برو رو

شرايط در عصر جديد كامالً متفاوت است و نه  ).396:1390محدثي، (شدند  مي محسوب ها آن رقيب
كه دو نيروي بديل (سنت قدمايي و  و مسيحيت) بلسطح (مثالً دو دين اسالم  دو نيروي رقيب و هم

 كشاكش در ديني نيروهاي و اند. در اين شرايط، دين سنت جديد يا مدرنيته) در برابر هم قرار گرفته
 سنت، دو بين كشاكش اين ). البته408:1390(محدثي،  اند اصلي گران بازي از مدرنيته، و سنت
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 از كهن تعاريف اعتبار كه دهد مي رخ عصري در مردم ضمير و ذهن در بلكه نيست انتزاعي امري
 رقبايي با كهن تعاريف مدافعان و حامالن و است رفته سؤال زير از آن جديد تعاريف برابر در واقعيت
 و ها چالش اين ).408 :همان( است جريان در آنان بين مداومي درگيري و اند شده مواجه جديد
 انواع و دروني هاي درگيري صورتبه مردمان روزمرة گي زند در و نيستند آشكار اغلب ها سازي ناهم
 جا آن از انديشه، اهل همه، اين با"). 402:1390محدثي، ( شوند مي تجربه رواني و وجودي هاي تنش
 دم آگاهي از فراروي توانايي هستند، ها بنيان دقيق درك و ها ريشه و جوي جست در خصلتاً كه

 هاي تجربه هاي بنيان از خودآگاهانه توانند مي و دارند را روزمره شيدان ي ذخيره و مشترك و دست
 بدين و بيايند سنت از خود هاي پرسش براي هايي پاسخ جستجوي در و كنند پرسش ديگران و خود

 چنين در كه هايي پاسخ. دهند توضيح معين نحوي به را موجود هاي بست بن و ها بحران ترتيب،
  :نيست خارج حالت چهار از شود، مي داده پديدآمده هاي حرانب و ها بست بنبه شرايطي

(محدثي،  "سنت تجديد يا بازآفريني -4سنت؛  اصالح -3سنت؛  حفظ -2سنت؛  نفي -1
1390 :403 .(  

اند  كرده اتخاذ را چهار رويكرد آن با متناسب مسلمان متفكران بندي تقسيم اين قبال در    
نحو زير توضيح گويد و آن را به گيري سخن مي چهار جهتاز  خصوص اين در محدثي). 409:همان(

  : دهد مي
 را آن توان مي كه مدرن وارداتي تعاريف انتقادي غير پذيرش و همانندگرديبه گرايش -1

  .نهاد نام ديني گرايي انطباق يا همانندگرايي
 جديد انگيز چالش وضع در واقعيت سنتي تعاريف بازتوليد و تكرار از، و محافظتبه گرايش  -2

  ). 206: 1381محدثي، (است   نام نهاده ديني گرايي محافظت را آن كه
 گرايي ترميم را آن كه مبنايي تغييرات نه و پيشين تعاريف در جزئي تغييراتبه گرايش -3
  .شود مي ناميده اسالمي رفورميسم اغلب اما) 207:همان(نامد  مي ديني
 اقبال از تأسيبه كه جديد و كهن هاي تجربه پيوند زدن بين و جديد، تعاريف  ارائهبه گرايش -4

). اين گرايش عقل و 409: 1390محدثي، (نامد  مي ديني گرايي بازسازي را آن الهوري
محدثي، (شناسد و خواهان سازگاري مداوم دين با آن است  رسميت ميرا به  آوردهاي آن دست

1390 :413 .( 
جد بدنة اجتماعي نيرومندي نيست. لذا فقط سه از نظر محدثي گرايش همانندگرايانه امروزه وا

شناسي  تري دارند. او اين سنخ در عرصة اجتماعي كنوني حضور جدي مانند كه  گرايش ديني باقي مي
كار را پيش از اين در مورد موضوعاتي نظير تحوالت اجتماعي و سياسي و نيز نسبت دين و شادي به

رسد بر اساس اين  نظر مي ). به147: 1396باني، ؛ محدثي و قر195: 1381بسته است (محدثي، 
توانيم بررسي كنيم كه نوع رابطة بين دين و  هاي ديني در ايران معاصر، مي شناسي از گرايش سنخ
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آلودي است كه وبر توضيح داده يا بدون تنش و  موسيقي در ايران معاصر چگونه است. آيا از نوع تنش
كنند و  و اهل ديانت، موسيقي را براي سلوك معنوي تجويز مي افزايانه است اي هم  مبتني بر رابطه

  پردازند.    همكاري با نيروهاي ديني ميكنند و به اهل موسيقي نيز در خدمت اهداف ديني عمل مي
  

  روش تحقيق
 تا اسناد" تعريف روش اسنادي انجام گرفته است. مطابقكردي كيفي و به اين تحقيق با روي

 يادداشت، يك: آيند مي حساببه استاندارد موضوعاتي شوند مي تهيه خاصي هاي قالب در كه جايي آن
 خاطرات، هاي دفترچه اظهارنظرها، مرگ، هاي گواهي ها، نويس پيش قراردادها، موردي، گزارش
وولف، ( "كارشناسانه اظهارنظرهاي يا ها نامه قضايي، احكام ها، نامه گواهي ساالنه، هاي گزارش آمارها،
لذا، از مجراي بررسي و تحليل محتواي اين اسناد، ). 275:1387 فليك، از نقلبه 284 :ب2004

هاي مراجع تقليد، عالمان و متفكّران ديني دربارة موسيقي استخراج و بر اساس  مواضع و ديدگاه
ترتيب،  اند. اين اسناد به بندي و تحليل شده شناسي مورد بحث در چارچوب نظري، دسته سنخ

  از: اند عبارت
 قبال در كه ديني متفكران با آن دسته از و اسناد مرتبط  مكتوب غير مكتوب،  آثار )الف
  اند؛ كرده موضع اعالم موسيقي
  غنا. و موسيقي دربارة تقليد مراجع از تن 17 سوي از شده منتشر استفتائات )ب
  

  مباني و منابع اسالميِ بحث در باب موسيقي
 شرع مختصات از موسيقي] مشروعيت عدم يا[ مشروعيت حثب" كه شد يادآور بايد ابتدا در
 از اساساً پيروانشان و ندارد وجود مورد اين در خاصي دستور اديان ساير در گرنه و است؛ اسالم
 كه است اين داشت دور نظر از نبايد كه اي نكته). 114:1386صفوت،( "خبرند بي بحثي چنين

 موسيقي مسألة نيز پيامبر  زمان در ).114 همان:( "ردندا وجود قرآن در اساساً) موسيقي(كلمة "
 حديث چند فقط. شود صادر قطعي حكمي مورد اين در ايشان جانب از تا نبوده مطرح اساسي طور به
-به مربوط بلكه كند، نمي موسيقي حرمت بر داللت كدام هيچ كه است شده نقل حضرت آن از

  ). 114همان: (است  موسيقي از صحيح استفادة
 تر وسيع معناييبه امروزه نيز شد و مي اطالق خواندن از خاصي نوعفقهي، به مباحث در اما غنا

 فرض معنا هم موسيقي با تقريباً و گيرد دربرمي را سازي اجراي هم و آوازي اجراي هم و رود مي كار به
 حرام اساساً آيا بوده كه اين غنا دربارة فقهي سؤال ترين مهم ). همواره1386:15ميثمي، (شود  مي

 ولي گويند پاسخ سؤال اين به اند كرده تالش زيادي فقهاي اسالم، تاريخ در طي حالل؟ يا است
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-ناگزير، بهاين امر به. باشد قطعي جوابي موضوع براي نتوانسته ها پاسخ اين از يك ظاهراً هيچ
 ها، پاسخ نبودن شفاف علتبه و است شده منجر موضوع اين دربارة متفاوتي هاي ديدگاه گيري شكل

در هر دوران،  كه است شده سبب شفافيت عدم است. اين گرفته شكل موضوع پيرامون ابهاماتي
 كه هنگامي ويژه بگذارد؛ به بر جاي در جامعه موسيقي حيات براي را متفاوتي تأثيرات فقهي نظرات

اند  رسيده وحدت به سيسيا قدرت با حتي يا و اند شده تر نزديك سياسي قدرتبه مذهبي جريانات
  ). 15:1386ميثمي، (

 از پس است دوران مشاهده قابل بسيار فقهي هاي گرايش نقش كه در آن هايي دوره اين از يكي
غالب،  فقهيِ نگرش ثباتي بي همچنين و واحد آراي نبود علت به دوران در اين. است 1357 انقالب
 وضعيت همواره فقهي مباحث تأثيرات. شود مي مشاهده آن موسيقي وضعيت در متفاوتي اثرات

در  توان مي را روند اين. است قرار داده الشّعاعتحت را آن جوانب تمامي و كرده دگرگون را موسيقي
 و نداشته مخالفتي موسيقي علم با فقها از ديرباز زيرا كرد، مشاهده جدي طور به موسيقي عملي بعد

در  موسيقي علم كه اين علتبه و اند پرداخته نظري موسيقي فراگيريبه آنان از برخي حتي
 رياضي دانش تكميل براي فقها شد، مي محسوب رياضيات هاي شاخه از يكي قديم، علوم بندي طبقه
 ديگر موسيقي و اجراي و آموزش ويژه عملي، به ي جنبه ولي اند. بوده آن فراگيريبه مجبور خود
 شدت به فوق موارد انقالب، از پس و است  بوده اريخيت برانگيز بحث مباحث از آن، به مربوط موارد
  ). 15همان: (است  گرفته  قرار فقهي هاي ديدگاه تأثير تحت

 هنري، اموربه ناظر هاي سازمان مخصوصاً اجرايي، هاي دستگاه براي مشكالتي امر الجرم، اين
 و جامعه با ديگر از سوي و فقهي هاي جريان با سو دوگانه، از يك اي رابطه و است آورده وجود به

و مناقشه  چالش جهت و از دو ناحيه (ديني و هنري) است. لذا از هر دو كرده دانان، ايجاد موسيقي
 .شود بررسي ويژه از نظر آثار عملي، بايد و به خود، ها و مناقشات در جاي اين چالش كه آيد پديد مي

 نوع معنايغنا، به. گردد برمي موسيقي عملي  جنبهبه موضوع،به مربوط فقهي اصطالحات اساساً"
 "است شده ذكر اسالمي منابع در غنا از گوناگوني تعاريف و دارد اي خواندن، تاريخچه از خاصي

  ). 31-35:  1370قمي،  ايراني(
 مشاهده غنا در تعريف كلي نگرش سه بندي كالن، مي توان گفت كه عمدتاً در يك دسته

 چون شرايطي در نگرش ساختاري. فرامتني (فراموسيقايي) ه، وشناسان ساختاري، روان: شود مي
 در بحث .شود مي مطرح ساز با باطل، و همراهي صوت، سخنان داشتن صوت، ترجيح شدن كشيده

 يا سرور از كه شده گفته نيز طرب دربارة. است شده گرفته در نظر آن بودن انگيز طرب تأثير رواني،
 بحث قابل موارد از نيز آن زيرمجموعة مفاهيم و طرب). 7-12: 1369ميرزاخاني، (گردد  ناشي حزن

ايراني، (است  شده بندي طبقه مذموم و ممدوح چون اقساميبه حزن نمونه، عنوان به. است در منابع
 در مردان و زنان غيرشرعي ارتباط چون مقوالتي توان مي فرامتني ). در بحث56-54: 1373
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 و لهو مجالس مانند"مكاني  و "عباس بني و اميه بني دوران نندما"زماني  نامناسب مجالس، شرايط
 اصوالً كه گفت شود مي موجود تعاريف گرفتن در نظر با. كرد مشاهده در تعريف "فجور و فسق

 در دوران غربي فرهنگ در نيز موسيقي زيرا نيست، موسيقي براي دقيقي معادل غنا، اصطالح
 بيستم در قرن موسيقي دربارة مختلفي تعاريف. است شدهتعبير  ديگري معانيبه تاريخي مختلف

 آن نقش و ساختاربه كه شود مي مطرح است جديدتر نسبتاً كه تعريف دو ها آن ميان از و شده ارائه
 به موسيقي در تعريف فارقي ايپسن لوئيس. است شده تأكيد موسيقي شناسي قوم منظر از در اجتماع

  : كند مي اشاره جنبه هر دو
 از وسيعي مجموعه تشكيل براي ساز يا آواز توسط صداها تركيب علم و سيقي، هنرمو -1

  است؛ بنياني تركيبات و عبارات
  . )87-88: 1379 ايپسن،( است جامعه يك اعتقاد معرف كه احساساتي -2

 آوازي نوع تنها موسيقي از منظور و شود مي بندي طبقه سازي و آوازي نوع دو به موسيقي غالباً
 تطبيقي، شناسي واژه لحاظ به موسيقي، و غنا اصطالحات از مفهومي برداشت  دربارة بحث .نيست آن
 دو اين كاربردي لحاظ از كه كرد توجه بايد دارد؛ اما دنبال به را فني مباحث و نيست سان يك

 و در قبل شده منتشر بر آثار مروري با. شوند مي داده تطبيق ايراني در فرهنگ اندازه چه تا اصطالح
 در اين پس .اند دانسته موسيقي با معني هم و مترادف را غنا نويسندگان تمامي تقريباً انقالب، از بعد

  . شوند مي انگاشته سان هم اصطالح دو اين تسامح، اندكي تحقيق، با
 غنا است تاريخي بحث از در روند مهم اصطالحات ديگر از يكي) موسيقيبه فرادادن گوش(سماع   

ميرزاخاني،  ؛1379فاروقي، ؛58: 1379شيلوا،(است  دربرگرفته را متعددي معاني وندر در اين كه
. است كار رفته به غيره و دراويش غنا، رقص معنايبه سماع منابع در اين). 131: 1374؛ ايراني، 1366
  . روند مي شمار به ناپسند و مذموم هر دو امري سماع و موسيقي، غنا مخالفان در نگاه

صفاتي  با دستورها اين كه شده گرفته در نظر دستورهايي ها، پديده و اَعمال براي المياس در فقه
، مكروه )تقدير شده(مستحب  )شده توصيه(، واجب )روا جايز و(، مباح )مشروع(حالل  :است همراه

 فقهي در متون .شود نمي مشاهده واجب اصطالح موسيقي عمل  دربارة ).ممنوع(حرام  و) نامطلوب(
 و موسيقي، اشكال  دربارة توان مي را مستحب يا و حرام، مكروه، مباح، حالل حاتاصطال

 فقهي مباحث در آن به متعلّق هاي مجموعه زير و موسيقي اَشكال .كرد مشاهده آن هاي مجموعه زير
 قرآن، اذان، مراثي قرائت اند از: عبارت ديني موسيقي در "غنا افراد". است مشهور "غنا افراد" به
 و نظامي موسيقي... و عروسي، زنانه، كودكان آوازهاي مانند و پيشه كار موسيقي... و  امامان ايبر

 و غنا استثناهاي جزو را "غنا افراد" از تعدادي روايات، و احاديثبه استناد با فقها. درباري موسيقي
 ورود در آن ننامحرما كه شرطيبه قرآن، عروسي مراثي، قرائت جمله از اند؛ كرده محسوب حالل

 موسيقايي مراتببه قايل خود مباحث در طي نشود. فاروقي استفاده باطل كالم از و باشند نداشته
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: كرد تقسيم توان مي مرحله سه را به طبقات فقهي علوم نظر از كه شود مي متذكّر در مجموع و است
 را السيكك موسيقي عمدتاً كه موسيقايي، است؛ ديني موسيقي شامل كه غيرموسيقايي،

 دوم مرحلة است. اسالمي در متون پذيرفته امري تقريباً اول مرحلة. شهواني موسيقي و گيرد؛ دربرمي
در  البته است. شده اعالم حرام ديني در متون سوم مرحلة و است بوده  ديني عالمان مناقشه محل

از نظر  هم غنا قهيف . بحث)90: 1379وجود دارد (فاروقي،  موسيقايي اشكال از مراتبي هر مرحله
 اصلي شاخة در دو نظر بينامذهبي، يعني از و هم تاكنون اسالم پيدايش شروع از تاريخي، يعني

 شود مي نشان خاطر. است مطرح ها آن درون فرق و عرفاني هاي تشيع)، گرايش اسالم (تسنن و
 استثنائات، وجود ف،تعاري بودن كشسانبه نگاه انعطاف، ميزان مباحث اين در نيز بندي تقسيم مالك
. است غنا و موسيقي خصوص در جديد كارهاي و ساز بردن كار به  يا و حرام و حالل موسيقي وجود

هفت  اساس بر مولدان مواضع لذا و است نگرفته قرار توجه مورد اجتهاد درجة و مرجعيت صرف لذا
 قرآن تسنن، اهل عمرج منابع شويم كه مي يادآور همچنين. است قرار گرفته بحث مورد شاخص
 روايات الذكر، فوق مورد بر دو عالوه شيعه فقهاي منابع و است )ص(محمد  حضرت احاديث و كريم
 مفسران و مجتهدان لذا است. نشده غنابه مستقيمي  اشاره كريم در قرآن. گيرد مي دربر را نيز امامان
 به در ارجاع اساسي مشكلي. كنند مي استناد روايات و احاديثبه خود هاي ديدگاه تأييد و بيان براي
 جعل بسياري احاديث استفاده، سوء منظوربه معاند و اشخاص سياست دارد. اهل وجود احاديث اين

  كردند.
 و تقليد و مراجع آيات عظام مواضع صرفاً است، شده پرداخته آن به مقاله اين در آنچه اما

-به يا موسيقي خصوص در كه است اي گانه سه هاي گرايش چارچوب در ديني متألهان و متفكران
 در ديگران و اجرايي مسؤولين شناسان، موسيقي خصوص در بحث. اند مطرح شده) غنا( فقها تعبير

 جا اين در و است گرفته قرار محقّق كار دستور در مبسوط و مدون اي رساله قالب در و جاي خود
  ها نيست. پرداختن بدان مجال
  

  بحث و تحليل
 غنا اول در نظرية. است گرفته شكل اسالم تاريخ در طي فقهي اصليِ نظرية غنا، دودربارة 

 آن به حرام موارد كه اين مگر نيست؛ حرام نفسه في غنا دوم ي در نظريه و است حرام نفسه في
 گرايي ترميم و ديني گرايي محافظت عنوان تحت رويكرد اين دو تقابل مقاله، اين در. شود ضميمه

 دربارة ديني گرايي بازسازي نامبه سومي در اين مقاله، رويكرد عالوه به گيرد. بحث قرار مي ديني مورد
 اسالم در علماي از تن دو شيعه، تقليد مراجع از تن 17 آرايبه مراجعه با معاصر ايران در موسيقي

  .است گرفته قرار بحث مورد ديني متألهان از تن چند نيز و 1357 انقالب صدر
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  1موسيقيگرايي ديني به كرد محافظتالف) روي
داراني برگزيده شده است كه معتقدند دين (مراد از  گذاري آن دسته از دين اين رويكرد براي نام

رغم همة تحوالتي كه در طي اين قرون  جا ميراث اسالمي يعني كتاب و سنت است) علي دين در اين
- فة فرد مسلمان اكنون اين است كه بهداده است، هيچ عيب و نقصي ندارد و وظي و اعصار روي 

تعبير ايشان غنا، محافظت از اين ميراث بپردازد. لذا در آراي ايشان حداقل در خصوص موسيقي يا به
نظران متعلق به اين  جا از ميان صاحب خورد. در اين چشم ميشدت بهگرايانه به اين رويكرد محافظت

اهللا صافي گلپايگاني،  مني، محمد فاضل لنكراني، لطفرويكرد آرا و مواضع آيات محمدتقي بهجت فو
حسين مظاهري، سيد محمد حسيني شاهرودي، سيد محمدسعيد طباطبائي حكيم، حسين نوري 

خراساني، ناصر مكارم شيرازي، و سيد محمد صادق روحاني با  وحيد همداني، جعفر سبحاني، حسين
اع، استماع، نواختن و آوازخواني، ارائه هفت شاخص (خريد و فروش، تعليم و تعلم، سمتوجه به

  تعريف، مالك تشخيص و استثنائات)  مورد بحث قرار گرفته است.
توان چنين  طور خالصه مي اند كه به هر يك از اين فقها در خصوص هر شاخص فتوايي ارائه داده

آن حكم بر  تبع گيري كرد كه موسيقي و غنا در اكثر استفتائات، يكسان دانسته شده و به نتيجه
حرمت صادر شده است. در اين گرايش اشتغال، آموزش، خريد و فروش، نگهداري ساز (آالت لهو)، 
استماع توأم با اختيار و نيز استماع بدون اختيار، نواختن و آواز خواندن جملگي حرام و در برخي 

خاص، مجاز  موارد همچون استفاده براي تهييج براي جنگ و شب زفاف، آن هم تحت شرايط خيلي
بعضي از سائلين در جهت جواز موسيقي هايي نيز به دانسته شده است. در اين رويكرد بعضاً پاسخ

جاي نص  صادر شده كه در استفتائي ديگر كامالً نقض شده است. در اين رويكرد اغلب، روايات به
ه است، مطلقاً متن مقدس ارجاع داده شدجايي هم كه به صريح قرآن مالك قرار گرفته است و آن
مورد  "الزور قول"و  "لغو"، "لهو"شود و مفاهيمي همچون  واژة موسيقي و غنا در متن ديده نمي

اند. جنسيت، نوع سازها، شرايط مكاني و زماني، نوع آموزش، تعليم دهنده و تعليم  اعتنا قرار گرفته
تحت شرايط خيلي خاص، مندي ناديده گرفته شده و در بهترين حالت  گيرنده و در نهايت زمينه

حكم بر جواز صادر شده است. در اين گرايش معيار و مالك تشخيص، اغلب مرجع تقليد جامع 
رنگ است. در اين  الشرايط و نيز عرف است و نقش مكلّف و متخصصين در اين گرايش بسيار كم

ايجاد رين و متمايل بهطور ذاتي فسادآف قول فقها غنا، بهشود كه موسيقي يا به گرايش ديني تصور مي
شرايط اَفعال حرام است. در اين رويكرد موسيقي اغلب كاربردي مطربي و مختص مجالس لهو دارد و 

 

رساني مراجع  هاي رسمي اطالع پايگاهبراي اطالع كامل از آرا و استفتائات ايشان در خصوص موسيقي و غنا ر.ك به.  1
  رده شده است.صورت مجزا آوكه در بخش منابع اين مقاله به
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چند استفتاء در خصوص امري منكَر، بيهوده و خداناپسند است. در زير براي رعايت اختصار صرفاً به
  است:هاي نواختن و اجرا، و تعليم و تعلّم موسيقي اشاره شده  شاخص

  گرا : استفتائات موسيقايي از فقهاي محافظت2قاب 
  :بهجت اهللا آيت موسيقي اجراي و آالت نواختن بخش در استفتائات

 و مجالس و ها روزنامه بعضى در ها آن حرفه و نوازندگان بعضى از تجليل و تشويق. 1770سؤال
  دارد؟ كمىح چه ها آن تشويق و ها برنامه اين در شركت و ديگر خبرى هاى رسانه

 آن ترويج يا مقدمه عنوان به كه امورى كليه است، حرام مطرب موسيقى شنيدن و نواختن چون: پاسخ
  است. حرام نيز شود مى محسوب

  دارد؟ حكمى چه نباشد، فساد موجب اگر زدن نى. 1773سؤال
  دارد. اشكال و است موسيقى مخصوص آالت از نى: پاسخ
  ست؟ا حالل زدن دايره آيا. 1782سؤال
  است. حرام آن استعمال و باشد مى طرب وسايل و آالت از نيز دايره: پاسخ

   /http://www.bahjat.ir رسمي منبع: سايت
  

  
طور كه مشاهده شد، رويكرد اين گرايش ديني در قبال موسيقي كامالً انقباضي و سلبي  همان

كرد  تعليم و تعلّم نيز در اين روياست و از درجة انعطاف بسيار پاييني برخوردار است. شرايط اجرا و 
  فاقد اهميت است.

  
  1موسيقيگرايي ديني به ب) رويكرد ترميم

 اصلي بخش. است مشترك گرا محافظت گرايش با ديني مباني مفروضات و اين گرايش در
 در جديد هاي روش و سازوكارها برخي كارگيري به با اما پذيرد مي را سنّتي فقهي استنباط هاي روش
 عقل نوعي تلويحاً اما پذيرد نمي را دين از مستقل عقل). 411:1390(محدثي  است آن تكميل صدد
 سازوكارهاي برخي ارائة طريق از شود مي تالش آن در كه نحوي به است، فعال گرايش اين در عملي
 فعل و قول يعني جا اين در سنّت(سنّت  و قرآن شود. سازگار اجتماعي متغير شرايط با دين ديني،
 همة تكليف در اين گرايش، دين. است آن رجوع و استناد مورد منابع ديني، ميراث ساير و) پيامبر
 و "فراغ منطقة" كه بخشي آن در اما است ساخته مشخص طور كلي به را مسلمانان زندگي امور

 اام بگيرند؛ تصميمي خود علم و عقل برحسب بايد كه اند مردم خود شود اين مي ناميده "مباحات"
 كمتر اوليه احكام گرايش ديني، اين در. باشد دين با مغاير نبايد و تواند نمي تصميماتي چنين قطعاً

 

رساني مراجع  هاي رسمي اطالع پايگاهبراي اطالع كامل از آرا و استفتائات ايشان در خصوص موسيقي و غنا ر.ك به.  1
 صورت مجزا آورده شده است.كه در بخش منابع اين مقاله به
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 اجرابه زمانه شرايطبه بسته يا تغييرپذيراَند زمان مقتضيات حسب بر ثانويه احكام و پذيراَند تغيير
 كليت گرايان ترميم ...وندش مي تقسيم شود مي پوشي چشم ها آن اجراي از موقتاً يا شوند مي گذاشته
 دليل همينبه. پذيرند مي را مدرن عناصر برخي مند غيرنظام شكليبه اما كنند مي رد را مدرنيته
). 412:1390محدثي ( است آميز تناقض -نيست هم كم كه- موارد برخي در آنان گراي ترميم رويكرد

تر و  نقش كنشگر در آن جديشود و  در اين گرايش انعطاف بيشتري دربارة موسيقي مشاهده مي
هاي مربوط  كند. در اين گرايش، ديگر موسيقي (غنا) و شاخص تر جلوه مي مندي در آن مهم زمينه

توان موسيقي حالل، مشكوك، و استثنائات بيشتري را در آن مشاهده  آن صرفاً حرام نيستند و ميبه
شود.  يشيني و بيروني مطرح نميكرد. در اين رويكرد اغلب تشخيص با خود مكلّف است و مالك پ

اند و در اين مقاله مرجع بحث در باب اين  خصوص ارائة نظر كرده برخي از علما و فقهايي كه در اين 
، مرتضي مطهري، 1اَند از: ابراهيم جناتي، سيد محمد حسين بهشتي اند، عبارت رويكرد قرار گرفته

چند استفتاء در خصوص علي گرامي در زير بهاسداهللا بيات زنجاني و محمد ابراهيم جناتي و محمد
  هاي مختلف، همچون نواختن، اجرا و تعليم و تعلم موسيقي اشاره شده است: شاخص

  گرا : استفتائات موسيقايي از فقهاي ترميم3قاب 
  اهللا ابراهيم جناتي: هاي تعاريف، خريد و فروش، تشخيص و... مرتبط با موسيقي آيت استفتائات در بخش

  ندارد اشكال شادى و فرح مناسبات و عروسى مجالس در مردان براى مردان و زنان براى زنان رقصيدن
 است حرام كند، غافل خدا ياد از را انسان كه آن يا و باطل كلماتبه مقرون يا و باشد لهوى بگونه اگر غنايى موسيقى

  ندارد اشكال نباشد ها اين داراى اگر اما و
 مكروه را آن ترك پيشين فقهاى از برخى حتى و است جايز باشد، مى متداول كه اى گونههب ها عروسى در زدن دايره

 شرع در كه چيزهايىبه مقرون ولى باشد، صدا و سر پر و بخش شادى كه است عروسى آن خوب عروسى و اند دانسته
  نباشد است، حرام اسالم مقدس

  است؟ حالل گيرند، مى ها عروسى در خواننده زنان كه را پولى
. كند اختيار سلب كلىبه انسان از آن شنيدن كه است حرام زمانى نيست، حرام ها آهنگ برخى از افراد آمدن خوش

 در غنايى موسيقى كه اين مانند شود، مى حرام آن شنيدن باشد همراه حرام فعل ارتكاب با است حالل كه آهنگى اگر اما
 همراهبه مهمانى در حاضران يا دارند حضور آن در شرعى حدود رعايت بدون مردان و زنان كه شود نواخته مجلسى
 نتيجه در و است حرام اى جلسه چنين در شركت اساساً صورت اين در بپردازند؛ ميگسارىبه غنايى، موسيقى نواختن
  دارد اشكال نيز آن در موسيقىبه دادن گوش

 خستگى رفع در و سازد مى پديدار را ايندىخوش احساس انسان در كه كالسيك موسيقى مانند هايى آهنگ شنيدن
  ندارد اشكال مؤثرند اعصاب آرامش و

  ندارد؟ اشكال كنند، مى اجرا سرود مناسبات در كه همخوان يا كُر گروه
  ندارد؟ مانعى شادى عنوانبه و تشويق جهت سخنرانى و جشن مجالس در زدن كف

 

موسيقي و تفريح در م ر.ك بهعنوان متفكر ديني در خصوص موسيقي و اسالبراي اطالع كامل از آرا و نظرات ايشان به .1
 كه نشاني آن در بخش منابع اين مقاله ارائه شده است. اسالم 
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 در عالى مضمون داراى كه شعرهايىبه مقرونونيكوهاىآوازپرداختنوجاانداختنبراىكهلهوىآالت استعمال
 پرداختن و جاانداختن در ها آن استعمال ولى. ندارد مانعى است، سياسى و اجتماعى اخالقى، عرفانى، مذهبى، دينى، بعد

  باشد مى حرام است، باطل مضمون داراى كه شعرهايى و لهوى آوازهاى
www.jannaati.comمنبع: سايت رسمي 

  
شود، اين گرايش از درجة انعطاف بيشتري در باب موسيقي  ) ديده مي3(  طور كه در قاب همان

اقسامي همچون حالل، حرام و لحاظ فقهي به برخوردار است. همچنين در اين گرايش، موسيقي به
شود. شرايط اجرا، تعليم و  اله ميسمت خود مكلف احشود. امكان تشخيص به مشكوك تقسيم مي
  كنند.  اي نيز اهميت پيدا مي تعلم و عوامل زمينه

  
  موسيقيگرايي ديني به ج) رويكرد بازسازي

 خواهان و شناسد مي رسميت به را آن آوردهاي دست و عقل ديني، گرايي بازسازي گرايش 
 مستقلِ منبع بلكه نيست وحي فهم يبرا ابزاري صرفاً عقل بنابراين،. است آن با دين مداوم سازگاري
 تازه تفسيرهاي ارائة با بايد آيد، پديد وحي و عقل بين تضادي مواردي در چه چنان و است شناخت

 ابديت كند مي تالش دين در متغير و ثابت از بحث با ديني گرايي بازسازي. كرد رفع را تضاد اين
...  و دانند مي متغير را احكام اصلي بخش غالباً] دينيگرايان  بازسازي... [كند  ساز هم تغيير با را ديني

اند  كرده وارد فقه بر اساسي و جدي انتقادي گرايان، بازسازي اكثر. دانند مي ابدي را احكام از معدودي
 "...كند  عرضه دين از را خود خاص تفسير تواند مي مسلماني هر كه معتقدند] گرايان بازسازي... [

مندي بسيار  نقش عقل انتقادي، اهميت جامعه و زمينهيش بهمولدان اين گرا). 413:1390محدثي (
گرايان  گرا يافت. بازسازي توان در ميان فقها، شخصيتي بازسازي ندرت مي دهند. لذا به اهميت مي
فكران ديني موسوم هستند، يافت و از ميان  روشنتوان در ميان كساني كه به شتر ميديني را بي
شريعتي و عبدالكريم سروش اشاره كرد. در   ها يعني علي ترين آن به دو تن از برجسته توان ايشان مي

كه شرايط خاصي بر آن حاكم شود. غنا نيز  اين رويكرد موسيقي اساساً حالل و جايز است؛ مگر اين
دان مسؤول است و  شود. هنرمند و موسيقي شكل تخديري و شهوانيِ آن در اين گرايش تقبيح ميبه
بايست در خدمت اجتماع نيز باشد. موسيقي همچون يكي از  سيقي نه تنها جايز است بلكه ميمو

شود و كاركرد خود را دارد. رويكرد اين گرايش كامالً ايجابي است و از درجة  عناصر فرهنگ ديده مي
خوردار مندي در اين گرايش از اهميت بااليي بر انعطاف بسيار بااليي برخوردار است. شرايط و زمينه

اجمال بيان شده هاي عبدالكريم سروش، علي شريعتي دربارة موسيقي به است. در ادامه، ديدگاه
گرايان ديني در ذيل اين  بازسازيعنوان مجتهدي نزديك به چنين آراي محسن كديور به است. هم

  گيرد. رويكرد مورد بحث قرار مي
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موضوع موسيقي اشاره صراحت به و بهاالت خود مستقيماً سروش در هيچ يك از كتب و مق     
صورت فايل صوتي و پيرامون امام محمد غزالي و كتاب نكرده است و تنها در يك سخنراني آن هم به

است. بر طبق نظر  دربارة موسيقي سخن گفته  "احياء العلوم الدين"از مجموعة  الوجد و السماع
ويژه با اهميت بر  زمينه بهناظر بهسروش، امام محمد غزالي در خصوص موسيقي موضعي خاص و 

صورت كامل آورده شده  نقش مستمع قائل بود. در قاب ذيل متن سخنان سروش دربارة موسيقي به
  است.

  : سخنان دكتر عبدالكريم سروش دربارة موسيقي4قاب 
زيست، در  كام از خوف سوء عاقبت مي ...غزالي كه يك عالم اهل خوف است و چنان كه گفتم تمام عمر را تلخ"

كتاب احياء العلومش كه متضمن بر چهل كتاب است يك كتاب دارد تحت عنوان كتاب الوجد و السماع ... و آن فتواي 
مشهور بسيار عالي  خودش در باب موسيقي را در آن كتاب آورده كه معتقد است كه موسيقي مطلقاً نه حالل است نه 

شنونده موسيقي. و آن شنونده اگر اهليت داشته باشد بستگي دارد به حرام است نه مكروه است نه مستحب است و تماماً
شود. اما اگر احوال فاسدي بر مزاج او غالب باشد در آن صورت موسيقي براي او حرام  موسيقي براي او مستحب مي

جنباند و  دمي را ميافزايد بلكه آ انسان نميكند كه: موسيقي چيزي به شود. جمله مهمي را از يكي از صوفيان نقل مي مي
-جنبد. همه چيز بستگي دارد به آن مستمع، به جنبد و اگر بد است بدي مي شوراند بنابراين اگر نيك است، نيكي مي مي

  iranith.blogfa.com.mp٣   "مخاطب... 

  
اش به سمت  گيري داند كه هرگونه جهت اي خنثي مي نقل از غزالي، موسيقي را سيالهسروش به
اي احوال  ت، استحباب و غيره منوط به شرايط و نيت شنونده است. لذا اگر شنوندهحليت، حرم

فاسدي داشته باشد، آن موسيقي بر او حرام خواهد بود و بر عكس. اما محسن كديور رويكردي فقهي 
استفتائاتي در خصوص موسيقي از ايشان شده هايي كه به موسيقي دارد و موضع خود را در پاسخبه

 ) ارائه شده است.5(  استفتا در باب موسيقي در قابكند. شرح پاسخ او به اعالم مي
  االسالم دكتر محسن كديور : استفتائات موسيقايي از مجتهد معاصر حجت5قاب 

االسالم محسن كديور   استفتائات از حجت 
  بانوان خوانندگي و ) موسيقي1

   1391 بهمن 11
  خير؟ يا است حرام زن صداي آيا چيست؟ اسالم در موسيقي حكم:  پرسش
 خوانندگي لحن يا باشد باطلي امر اشعار محتواي كه اين مگر است، جايز شرعا خوانندگي و موسيقي: پاسخ

 تشخيص. باشد كننده بيخود خود از موسيقي يا نيست، تفاوتي زن و مرد بين صورت اين در كه باشد انگيز شهوت
 بانوان خوانندگي. نيست مشكلي متعارف هاي خوانندگي و ها موسيقي دنشني در بنابراين،. است مكلف خود با مصداق
  .است مجاز شرعا متعارف شكلبه گفتنشان سخن همانند

  باشيد موفق
  كديور محسن

  www.kadivar.comسايت رسمي   منبع:
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ي ديني،  گرايانه توان چنين برداشت كرد كه بر عكس رويكرد محافظت آراي كديور ميبا توجه به
نيز در آن بيش از پيش اهميت   اين رويكرد اصل در مورد موسيقي جواز است. شرايط و زمينهدر 

شود و نه امري منكَر. البته شرايطي نيز دال بر  عنوان يك هنر تلقي مي كند. موسيقي به پيدا مي
شود كه همانا شرايط تخديري، شهواني، و ايجاد بستري براي مالزمت  حرمت موسيقي مطرح مي

  داند.  قي با فعل حرام است. اين رويكرد كنش موسيقايي را در تمامي ابعاد مطرح شده جايز ميموسي
ي نظر در  لحاظ زماني)، در ضمن ارائه علي شريعتي نيز بسيار جلوتر از سروش و كديور (به     

نمايد  شناختي در قبال موسيقي و غنا اتخاذ مي خصوص مباني فقهي موسيقي، رويكردي جامعه
طور خالصه، با بررسي آراي شريعتي  نهد. به ). او بين موسيقي و غنا فرق مي233:1374زكريايي، (

  توان به اين نتيجه رسيد كه: ميدر باب موسيقي، 
تواند  چرا كه هنر مي ،پرداخت هنر ةمقولشناختي به منظر و رويكرد جامعه توان از اوالً : مي

   اجتماعي تأثير بپذيرد؛ تأثيرات اجتماعي داشته باشد واز شرايط
: شريعتي به بحث پيرامون بهتحليلگر اجتماعي ، مخاطب هنر و فكر ديني روشنعنوان يك  ثانياً

 ؛ص در هنرعنوان يك متخص هنر پرداخته است، و نه به
 ةچهرآسماني و دلربايي و رسالت خدايي هنر توجه داشته و هم به ةچهرثالثاً : شريعتي هم به

  ؛ف و كاركردهاي اين جهاني هنرزميني و وظاي
: او احكام فقهي را به شناختي تحليل كرده و احكام فقهي دربارة حرمت موسيقي  نحو جامعهرابعاً

  مند توضيح داده است؛ نحو زمينه را به
 :   شريعتي با تفكيك غنا از موسيقي، دومي را از دايرة حرمت خارج نموده است.  خامساً

زمينه و موسيقي را منوط بهبرخي از اَشكال رسد كه شريعتي نيز حرمت  نظر مي گونه به اين لذا
گي تخديركنندقدرت  ،از طرفي و داند و براي موسيقي  از يك طرف قدرت اعتالي انساني شرايط مي

صراحت در خصوص حرمت و  شريعتي هنرمندانه ضمن تشريح اقسام موسيقي بهها قائل است.  توده
تاريخ، داند. نگاه به كند. او نيز اساساً غنا را عامل تخدير و انفعال مي ميحليت موسيقي ابراز عقيده 

  هاي مورد بررسي در آراي وي كامالً مشهود است.  مندي پديده شرايط و زمينه
نحوي كه در باال به صورت  گرايي ديني را  به صورت اجمال رويكرد گرايش بازسازياگر به
  رسد كه: نظر مي وص موسيقي بررسي كنيم، چنين بهاي به آن اشاره شد، در خص گسترده

تواند داشته  عنوان يك هنر نقشي تأثيرگذار در جامعه دارد و كاركردي دوگانه مي موسيقي به -1
تواند كاركردي در  تواند كاركردي در راستاي اعتالي انسان داشته باشد و  هم مي باشد: هم مي

 راستاي تخدير و تباهي انسان داشته باشد؛
 كه خالفش ثابت شود؛ ل در باب موسيقي بر جواز و حليت است، مگر ايناص -2
 زمينه و شرايط زماني، مكاني و اجتماعي در حليت يا حرمت موسيقي اهميت دارد؛ -3
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 نقش مكلف و شنونده در اين گرايش از اهميت بااليي برخوردار است؛ -4
گو هستند و  سخموسيقي و هنرمندان فعال در اين حوزة هنري در اجتماع مسؤول و پا -5

  موسيقي ديگر نقشي انفعالي ندارد.
  

   گيرينتيجه
گر اين است كه در ايران معاصر بين دو نهاد دين و هنر  ها و اسناد و مدارك نمايان بررسي داده

هاي شديد نيروهاي فعال و مؤثر در اين  گيري موضعچالشي جدي در جريان است. اين چالش گاه به
بايست به اين نكتة بسيار مهم  رغم اين، ميديگر نيز منجر شده است. به كدو نهاد اجتماعي عليه ي

 دست نيستند و مواضع واحدي ندارند. از توجه داشت كه نيروهاي فعال در اين دو نهاد اجتماعي يك
در ميان نيروهاي ديني،  كه كرد برداشت چنين توان ديني، مي متفكّران و تقليد مراجع آراي مرور

 از گسترده طيفي روي وجود دارند و نيروهاي ديني از اين لحاظ، بر موسيقيني بهدي سه رويكرد
 منكَر، اين طيف موسيقي سر يك در. گيرند مي قرار ديني گرايي بازسازي تا ديني گرايي محافظت

 تحت ميانة طيف موسيقي در و تخديركننده است و مضر فايده، بي تباهي، و فساد عامل حرام،
 كاركردي و اجتماعي فرهنگي، هاي قابليت با رياضيات، شاخة مبتني بر دانشي از هنري شرايطي،

اي آثار منفي داد و در انتهاي طيف نيز موسيقي بسيار مثبت  گيرد و برخي آثار مثبت و پاره مي قرار
. بخش، و مفيد داشته باشد تواند آثار اجتماعي و انسانيِ تعالي شود و هنري است كه مي ارزيابي مي

شناختي اين است كه اين تنوع در انديشة ديني معاصر در باب موسيقي  لحاظ جامعه كتة مهم بهن
مطالبات اجتماعي بايست به منتج از وضعيت مدرني است كه انديشة ديني در آن قرار دارد و مي

ة موجود پاسخ موجهي بدهد و از اعتبار خويش دفاع كند. بايد گفت كه اين انتقاد اكنون از داير
  جانبه يافته است.  ي مردم نيز رواج وسيع و همه فكرانه فراتر رفته و در توده محافل روشن

 بسيار علما و متفكّران ديني معناي نزد در غنا و موسيقي مفاهيم اين مطالعه نشان داد كه
 كريم، قرآن يعني مقدس، متن در آن با مرتبط مفاهيم و موسيقي ي واژه. سيالي دارند و كشسان

 ارجاع صرفاً مبتني بر شود مي غنا و لهو لغو، مفهوم از كه تعبيراتي و خورد نمي چشمبه وجه هيچ هب
 جامعه سطح در خود مختلف اشكال و انحابه امروز ايران در موسيقي حال، اين با. است رواياتبه

هاي فرهنگي نيرو مقابل عمالً در نتوانسته سياسي و شرعي مانع هيچ تاكنون و است جاري و ساري
 صورتبه هم آن اوقات اي پاره در صرفاً نيز سياسي و شرعي موانع. كند ايستادگي اين حوزة هنري

 اين راه سر بر جزئي و موقتي موانعي اند توانسته جامعه رسمي فضاي در البته و مدت كوتاه و مقطعي
 خود مسير آب جريان همچون خود، منعطف ساختاربه توجه با موسيقي و دهند قرار فرهنگي عنصر

دهد كه الگوهاي  شناختي نيز نشان مي برخي مطالعات جامعه. است گسترده جامعه بستر ميان در را
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ديني رسمي در اين مورد از سوي بخش قابل توجهي از مردم پذيرفته نشده و تأثيرگذار نبوده است 
  ).   1381(ر.ك. خوشكار، 

ن وضعي دارد، در چهار دهة اخير نگرش رسمي در كه موسيقي در ايران معاصر چني رغم اين به
كرده موسيقي  ها و اقتضائات زمانه ايجاب مي باب موسيقي ضد و نقيض بوده است. از يك سو ضرورت

(در برخي از اشكال آن) مجاز اعالم شود و از سوي ديگر، نگاه ديني مسلّط در اين چهار دهه نگاه 
نوعي بالتكليفي در باب موسيقي پديد آورده است و اين گرايي ديني بوده است. اين امر  محافظت

طور كلّي  دانان و ديگر فعاالن اين حوزه بوده است. به بالتكليفي همواره مورد اعتراض موسيقي
هاي مقطعي و موضعي در  نشيني عقبگاه ناچار به توان گفت كه نگاه مسلّط در باب موسيقي گه مي

آميزِ حيات  تر اين هنر در ايران معاصر بوده است. اين وضع تناقض برابر فشار تقاضا براي حضور جدي
چنان ادامه دارد؛ چنان كه هنوز در برخي از شهرها امكان اجراي  اجتماعي موسيقي در ايران هم

توان گفت كه تفكّر  شناختي مي لحاظ جامعه هاي مجوز گرفته از سوي دولت وجود ندارد. به كنسرت
تناوب  كنندة موسيقي در جامعة ايراني، به معاصر در برابر فشار اجتماعي مطالبه ديني مسلّط در ايران

تر و  روز اعتبار اجتماعي رويكرد ديني مسلّط در باب موسيقي كمنشيني است و روز به در حال عقب
گي آن در برابر اين فشار بيش از پيش تضعيف شده است. گسترش  شود و توان ايستاد تر مي كم

خواني  موسيقي در ايران معاصر و مصرف فزايندة آن، با نگرش ديني مسلّط در ايران ناهمعالقه به
كنندة وضع موسيقي در ايران مواجه هستيم و  آشكاري دارد. ما در حال حاضر با چهار نيروي تعيين

؛ ) فعاالن حوزة موسيقي1بين اين نيروها اَشكالي از اصطكاك و منازعه بر سر موسيقي وجود دارد: 
) نهادهاي رسمي متكفّل امور موسيقايي مثل وزارت فرهنگ و 3موسيقي؛ مند به ) مردم عالقه2

ها در درون  گرايي ديني كه بخشي از آن گرايش محافظت) نيروهاي ديني وابسته به4ارشاد اسالمي؛ 
دم كنند. در اين ميان، فعاالن حوزة موسيقي و مر آفريني سياسي مي حكومت حضور دارند و نقش

موسيقي و مصرف كنندة محصوالت موسيقايي در كنار هم و در يك جبهه قرار دارند و بهمند  عالقه
گرا چنان  گرايش ديني محافظتتابند. اما نيروهاي متعلّق به نگاه ديني مسلط موجود را برنمي

رت ارشاد نيرومند است كه در بسياري موارد عملكرد نهادهاي رسمي متكفّل امور موسيقايي نظير وزا
سازد. در  اعتبار مي برد و مجوزهاي صادر شده از سوي آن را در بسياري از موارد بي را زير سؤال مي
كه مسؤوليتي در امور اجرايي موسيقي داشته باشد براي وزارت  آن گرايي ديني بي نتيجه، محافظت

اعتباري هر  امر سبب بيسازي مي كند. اين  موسيقي مسألهمندان به ارشاد و هنرمندان و نيز عالقه
  شود.  ويژه وزارت ارشاد مي تر بخش اجرايي و دولتي، به چه بيش

اعتراض در برابر فقها دان به شرايط مدرن، چنان تغييراتي ايجاد كرده است كه يك موسيقي
دانان، واكنش شديد نشان داده  هاي فقهي موسيقي حرام بودن موسيقي و محدوديتبرخاسته و به
رسيد كه در  نظير است، زيرا هرگز هنرمندان را نمي كه در تاريخ جوامع اسالمي كم است؛ امري
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جوامع اسالمي چنين مواضعي اتّخاذ نمايند. جالب اين است كه او در دفاع از موسيقي و مقابله با 
ن ). اي1قاب گرا تكيه نموده است (بنگريد به آراي يك متفكر ديني بازسازيگرا به نگاه فقهي محافظت

دارد و آن اين است كه در حال حاضر، چالش بين دو نهاد دين و  امر پرده از روي حقيقتي مهم برمي
پارچگي حوزة ديني، و تكثر  رسد عدم يك نظر مي نحو جدي در جريان است و به هنر در ايران به

به سود هنر ويژه موسيقي، اين چالش را سرانجام  رويكردهاي ديني و نيروهاي ديني در باب هنر و به
تر شدن  رسد مدرن شدن فزايندة جامعه، سرانجام به مستقل نظر مي و موسيقي جهت خواهد داد. به

تر نهاد هنر و خارج شدن آن از زير سلطة نهاد دين خواهد انجاميد. مطالبات فزايندة  هر چه بيش
ها  ا بر حسب دادهتر در تفكر ديني معاصر خواهد شد. لذ مردم و نيروهاي هنري سبب بازگشايي بيش

و اسناد موجود و بر اساس تحليل نسبت دين و هنر در سطح نهادي، ما وضعيت نيروهاي متعلّق به 
دانيم كه ناگزير است روز به روز در برابر فشار  گرايي ديني را وضعيتي انفعالي مي گرايش محافظت

تر ناشي از  معاصر نيز بيش نشيني كند و نيرومندي آن در ايران نيروهاي متعلّق به نهاد هنر عقب
  مندي از قدرت سياسي است.  بهره
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   ،1392آذر  15، تاريخ مشاهده 1392آبان  3، تاريخ انتشار تحليلي البرز
http://www.alborznews.net/fa/pages/?cid=87682  

 حيات بر آن تأثير و اسالمي بانقال از بعد فقهي مباحث تحليل ،)1386سيدحسين ( ميثمي،
  ارتباطات. و فرهنگ، هنر پژوهشگاه هران:ت ،موسيقايي كشور

 محمد استاد و انصاري شيخ المجتهدين امام از موسيقي رواني و فقهي مباني ،)1366( ميرزاخاني، حسين
  اجتهاد. و جهاد حوزه :قم جعفري، تقي

  ناشر مؤلف. :قم ،سازي و آوازي موسيقي نگرشي نو در مباني فقهي  ،)1369ميرزاخاني، حسين (
  هرمس. :تهران تدين، احمد ترجمه ،قدرت، جامعه دين، ،)1392( ماكس وِبِر،

  انتشارات خوارزمي. :ترجمه ابراهيم يونسي، تهران ،تاريخ اجتماعي هنر ،)1375هاوزر، آرنولد (
    فشرده هايلوح
 ،)83 تا 1377 سال از فرهنگي و علمي نشريات و ها مهروزنا مقاالت متن( مطبوعات مقاالت نماية فشردة لوح

  كشور عمومي هاي كتابخانه امناي هيئت تهران،
  iranith.blogfa.com.mp   :سروش عبدالكريم آراي صوتي فايل نشاني

)، 83تا  1377ها و نشريات علمي و فرهنگي از سال  (متن مقاالت روزنامه لوح فشرده نمايه مقاالت مطبوعات
  هاي عمومي كشور. ت امناي كتابخانهئهيتهران، 

  نشاني سايت رسمي مراجع  تقليد و متألهان ديني:
http://jannaati.come 
http://mortezamotahari.com 
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http://gorgani.ir/  
http://bayat.info 
http://www.sistani.org/persian 
http://lankarani.com/far 
http://www.mohaqeq.org/fa 
www.almazaheri.ir/farsi 
www.makarem.ir 
www.noorihamedani.com 
http://wahidkhorasani.com/ 
http://www.ayat-gerami.ir/ 
http://www.bahjat.ir/  
http://jamaran.ir 
http://www.saanei.org/ 
http://www.safi.ir/ 
http://www.rohani.ir 
http://www.kadivar.com


