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 حرمت موسیقی 
 

 حضرت هباءاهلل: 
كم أن خيرجكم اإلصغآ" إّنا حلالنا لكم إصغ - 1 ء عن شأن األدب والوقار افرحوا بفرح امسي األعظم آء األصوات والناغمات إّيا

ت األفئدة واجنذبت عقول املقرابني فس واّلوى اح النا إّنا جعلناه مرقاة لعروج األرواح إىل األفق األعلى ال جتعلوه جن  الاذي به توّلا
 ( 51بند  –)كتاب اقدس إّنا أعوذ أن تكونوا من اجلاهلني "  

 
 

 
 حضرت عبدالبهاء: 

 نغمات اببدع عظمی صوامع و کربی جوامع در ابيد کربّيست در درکاه ممدوحه علوم از موسيقی هباء عبد ای هو االهبی " - 1
 فنا  جهت ابين نظر که کن مالحظه آيد اعلی ابهتزاز مالء که کنی لندب االذکار مشرق در آهنگی چنان و منائی ترتيل آّيت

 بر تطبيق را ّنسوتی موسيقی .بر بکار روحانی مقامات و ايقاع و انغام و احلان توانی اگر است و مقبول ممدوح چقدر موسيقی
 بلبالن کن که بلند آهنگی و نغمه خبشد رمحانی حيات و روح چه و دارد اتثري فرمائی چقدر مالحظه آنوقت کن الهوتی ترتيل

                      (364ص  3)امر و خلق جلد "   ع ع التَِّحيَُّة َو اْلث ََّناءُ  َعَلْيکَ  و منائی بيقرار و سرمست را اسرار
  

بات و منوده خرق را اوهام بديع ُحُجبات دور اين در اهبی مجال احلان خوش مرغ ای"  - 2  فرموده قدح و ذما  را شرق اهالی تعصا
س الواح در مبني نور دور بديع اين در ولی بود مذموم آهنگ و نغمه شرق ملل از بعضی ميان در.  و آهنگ که فرمود تصريح مقدا

 آبوازی شهناز ای پس.  مغمومه قلوب سبب رقات و است ممدوحه فنون از موسيقی فنا .  است ارواح و قلوب رزق روحانی آواز
 و دل و گردد آزاد و مهوم غموم قيود از مستمعني قلوب ات بنواز بديع آبهنگی حمافل و جمامع را در اّلياه کلمات و آّيت جانفزا

 (194ص  واحکام حدود گنجينه) ".  ع ع  ااْلَبْ َهی اْلبَ َهاءُ  َعَلْيکَ  و اهبی کند مبلکوت تضراع و تبتال و آيد هبيجان جان
 
اق  سرور و گشتند آفاق شيهر بسرودند، بديع احلانی و مهارتی منودند وسيقیم فنا  در َسَلف چند اّلی هر ابربد ای " - 3 عشا

 انداختند عراق در ولوله حجاز آبهنگ فراق صحرای منودند در بلند نوائی عالَ  اجنمن در و بنواختند بيات ابحلان عاشقانه ابيات
 آواز ابيد قدس حدائق در انس عصر طيور اين رد.  ديگر وّلی و جذب را آمسانی آهنگ و ديگر را أتثريی اّلی نغمه ،ولی

نی بزم و اّلی جشن اين در.  آرند پرواز و بوجد مچن را مرغان که کنند بلند شهنازی  و چنگ و آرند بسرود و رودی عود چنان رابا
 و کن ا بلندر  چنگ آن آهنگ تو حال. خبشند کامرانی و حبور و دهند شادمانی سرور و را غرب و شرق که بنوازند ای چغانه

اّلی  بسينای را سينا ابن و کنی اتب بی فارّيب.  خبشی آسودگی رودکی را و دهی کالبد به جان را ابربد که بزن عود آن سرود
 ".                      ع ع َوالثَّناءُ  التَِّحيَّةُ  َوَعَلْيکَ  منائی داللت

 (195احکام ص  حدودو و )گنجينه (364ص  3و خلق جلد  امر )
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 اَعراض از َعَرضی هوا متوجاات و منايد اتثري گوش صماخ در عصب که است هوائياه متواجات از عبارت اصوات چند هر"  - 4

 را قلب و دهد طريان را روح بديع دارد آهنگ ارواح در أتثري چگونه که مينمائيد مالحظه اين وجود اب هبواست که قائم است
 (143ص  1ط آمريکا جلد  عبدالبهاء حضرت تيبمکا از )منتخباتی   "آرد.  ابهتزاز

 
 متوجات از عبارت يعنی صوت زيرا ميشود عارض هوا بر که عرضی است خوش آوازهای و آهنگ و بديعه احلان و اصوات"  - 5

ات که کنيد مالحظه حال. حاصل گردد استماع و شود متأثار گوش صماخ اعصاب هوا متوج از و هوائيه است  که هوا متوجا
 کند خندان کند، گرّين اتثري خبشد درجه بنهايت و آرد وله و جبذب را انسان روح شود مشرده و هيچ است اَعراض از َرضیعَ 

 شود سبب هوا اهتزاز هواست که متواج و انسان روح بني مناسبتی چه کنيد مالحظه پس. مبخاطره اندازد که آيد ای بدرجه شايد
 اين قضيه چقدر که کنيد مالحظه.  نگذارد او برای از قرار صربو بلکه منقلب منايد بکلای و اندازد حالی به حالی از را انسان

 پس.  شود حاصل روحانياه عظيمه أتثريات اين ابوجود دخول ننمايد مستمع در و نيابد خروج چيزی خواننده از زيرا است عجيب
 و متأثرا  انسان اجزای و اعضاء اين چگونه شد که ذکر چنانکه تاس معنوياه أتثراات و اتثريات از البد را کائنات ارتباط عظيم اين

 و ّيبد گشايش فکر شود قلب فارغ.  شود متأثار روح کند استماع گوش. شود متأثار قلب کند نظر مثاًل چشم دريکديگرند مؤثار
 (مبارکه مفاوضات 69 مبحث از)       ..."آيد خوش حاصل حالت انسان اعضای مجيع برای از
 
 اجسام را موسيقی آن چنانچه است اّلی آّيت از آيتی موسيقی " : ميفرمايند بود ارتش در موزيک معلام که جبوانی " خطاب – 6

 ّلذا روحانيند موسيقی اين معلم اّلی انبيای. خبشد را اهتزاز ارواح و قلوب آمسانی ندای و اّلی موسيقی آرد هيجان و حبرکت
 اّلی موسيقی اين از ميدهی جنبش را و کشور لشکر ظاهری موسيقی از چنانچه بشنوی را کوتیمل آهنگ و نغمه تو اين اميدوارم

                ( 275ص  2)بدائع اآلاثر جلد    " خبشی. سرمدی و سرور طرب را عقول و ارواح
 

 
 

 بیت العدل: 
مذموم بود .گر چه اين مطلب در قرآن جميد  " حضرت عبدالبهاء می فرمايند : در ميان بعضی از ملل شرق نغمه و آهنگ - 1

ا بعضی از پريوان اسالم اصغاء موسيقی را ّن مشروع می مشارند و بعضی ديگر جواز آن را مشروط به شروط و  مذکور نيست، اما
دی مذکور گشته ، مثاًل حضرت عبدالبهاء می فرما يند : آهنگ حدودی می دانند . در آاثر مبارکه در ستايش موسيقی بياّنت متعدا

 ( 79شرح  –)كتاب اقدس و آواز رزق روحانی قلوب و ارواح است . "  
 

 


