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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه

 سؤال
 کند و وظایف حتمی مالئکه چطور ممکن است؟جمع بین روایاتی که صحبت از عدم دخول مالئکه می

 یَدْخُلُهُ  لَا وَ الدَّعْوَةُ، فِیهِ تُجَابُ لَا وَ الْفَجِیعَۀُ، فِیهِ لَاتُؤْمَنُ الْغِنَاءِ بَیْتُ« که در روایاتی مانند:سؤالی مطرح شد و آن این

 مستجاب خانه آن در و نیست ناگهانى مرگ از ایمن باشد، موسیقى و غنا آن در که اىخانه ، آمده است،1»الْمَلَکُ

سؤال این است که مالئکه موکَّلی داریم که وظایفی دارند و آن وظایف،  .شوندنمى خانه آن وارد هم ئکهمال و گرددنمی

رسانند. این دو نویسند یا رزق را در همان حد مادي و متعارف، میبردار نیست. مثل رقیب عتید، که اعمال را میتعطیل

 مطلب چطور با یکدیگر سازگار است؟

 پاسخ اول 
منه است و در که این مطلق است؛ ولی آن موارد خاصی که البدّ یا ایناین است که یکی از این دو را جمع دارد،  

 شود.ها و خاص میروایات آمده است، خاص و مقید است و ورود آنها در واقع، مقید به آن

 پاسخ دوم
عبارتی، ممکن است مقصود از دخول در بیت؛ یعنی یک نوع ممکن است که دخول در بیت در اینجا مقصود باشد؛ به

که کند، بدون اینکه رقیب عتید است کارش را میاي داشته باشند و آنیتِ قربِ ویژه نسبت به شخص که قرب ویژهعنا

 قرب ویژه باشد.

 پاسخ سوم
گوید؛ یعنی عنایت ویژه المَلَک می یَدخُلُهُرا که الشاید هم این دو وجه قابل جمع هم باشد؛ یعنی در حقیقت، آن 

شوند یا اي که موکَّل بر امور خاص هستند؛ یعنی واسطه در فیوضات خاصه الهی هستند، وارد نمیهم مالئکهمالئکه، آن

 شود.طور میها، مطلق و مقیّد اینطور باید معنا کنیم؛ چون در مقام جمع این با آنشوند. اینبه آن خانه نزدیک نمی

 .788: ص ،12ج ،)دارالحدیث - ط( الکافی - 1
                                                           



                                                                                                                            
 

 2 

 بندي روایات وارده در باب حرمت غناتقسیم 
 گانهنجطوایف پگروه اول: 

 ها دلیل حرمت غنا تمام بود:واسطه آنگانه که در ذیل آیات قرار گرفته بود و بهطوایف پنج
که به نه آیه از آیاتی پرداختیم که در باب غنا مورد استشهاد قرار گرفته بود، به روایاتی پرداختیم که در بعد از آن

هاي قبلی گفتیم. دارند. تعدادي از این طوائف را ضمن بحثبحث غنا وارد شده است. گفتیم که این روایات چند طائفه 

اند. گروه قول الزور وارد شده گروه اول از روایات، در ذیل آیهگوییم که ها مرتب باشد، میبندي اینکه طبقهبراي این

، وارد )72(فرقان/»کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ« اند. گروه سوم، ذیل آیهارد شدهو الحدیثلهو دوم روایات، ذیل آیه

اند. پنجمین گروه از روایات نیز، ، وارد شده)3(مؤمنون/»مُعْرِضُون اللَّغْوِ عَنِ« چهارمین گروه روایات، ذیل آیه اند.شده

عبارتی، پنج گروه از روایات، ذیل پنج بهبود. ) 38(دخان/»العِبین بَیْنَهُما ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقْنَا ما وَ«ذیل آیه 

ها نیز، اند که قبالً هم ذیل این آیات را بررسی کردیم که بینشان روایات معتبر بود و داللت بر حرمت آنآیه وارد شده

اً و ها، سندضمیمه پنج گروه از روایات که چند مورد از آنجا، آن آیات، بهروشن بود. لذا اگر ما باشیم و تا به همین

ایم دوباره ورود پیدا داللتاً معتبر بود، حرمت غنا تمام است. این پنج گروه که ذیل آیات است را چون قبالً بحث نموده

 کنیم.نمی

 اي از روایات باب حرمت غنا گروه دوم: طوایف مستقله

 دسته دوم: بررسی طایفه ششم از روایات  
ها، روایاتی هستند باب حرمت غنا است که جلسه قبل بیان کردیم. اینطایفه ششم، اولین گروه از روایات مستقله در 

اند. این روایات چند تا هستند. و در حقیقت، پیامدهاي منفی غنا را بر شمرده که فلسفه و آثاري را براي غنا ذکر کرده

اي هم بود و سه اثر را عتبرهها، همان روایت اول در باب نود و نهم وسائل بود که مالحظه کردید که روایت میکی از آن

 شمردیم.براي آن بر

 بررسی روایت دوم از طایف ششم از روایات 
جَمِیلََۀ  أَبِی عَنْ  2وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ روایت دیگر از گروه ششم روایات، روایت دهم همین باب است.  

النِّفاق، جا وجود دارد. نسخه اول، غَشُّ ، سه تا نسخه این3»النِّفَاق الْغِنَاءُ غُش«أُسَامَۀَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  أَبِی عَنْ

 محمّد بن سلیمان( هامش المخطوط). -فی نسخۀ - 2
 ، روایت دهم.227، ص 12الشیعه، جوسائل - 3

                                                           



                                                                                                                            
 

نهم از ابواب ما یُکتسبُ  النفاق است. این روایت، در وسائل، در باب نود والنفاق و سومین نسخه، عُشرُ نسخه دوم، عُشُّ 

به، حدیث دهم هست که دومین حدیث از طائفه ششم روایات است.( طبق تقسیمی که این جلسه انجام دادیم) و از 

 کافی هم نقل شده است و سه نسخه دارد. اما از نظر سند، یک بحث سندي داریم و یک بحث داللی داریم.

 الف: بررسی اعتبار روایت از حیث سند
پذیریم؛ که سَهل در این روایت هست؛ که در مجموع، ما سهل را نمیالسند، روایت معتبر نیست؛ براي اینثمن حی 

اند؛ اما ظاهرش این است که چندان هم سهل مرحوم عالمه فرموده أألمر فی السهل، سهلٌ که اند:گر چه بعضی گفته

کدام اعتبار ندارند. ان که نسخه بدل دارد، هیچهم که بعدش آمده است یا سلیم بن علیلیس بسهل. محمدنیست و 

هم اعتباري ندارند. یکی هم محل بحث است. این روایت، در مجموع چند اشکال دارد که  اسامهجمیله و ابیابی

 واضحش سهل است. بنابراین، روایت از نظر سند ضعیف است؛

 ب: بررسی اعتبار روایت از حیث داللت
معناي پیچیده و النفاق است که بهه سه نسخه برایش ذکر شده است. نسخه اول، غَشُّ اما از حیث داللت، گفتیم ک

النفاق است. البته متن النفاق و سومین نسخه، عُشرُ محفوف به نفاق، است و در وسائل همین نسخه است. نسخه دوم، عُشُّ 

هم نفاق است؛ یعنی بخش زیادي از دروایت، بر طبق نسخه دوم که معنایش خانه نفاق و نسخه سوم که معنایش، یک

 دهد.تر معنا مینفاق در غنا است، بهتر و راحت

 سه احتمال در ارتباط بین مفهوم غنا و نفاق:

 احتمال اول: 
رساند. نکته بعدي هم این است که هر در هر حال، هر کدام از این سه نسخه که باشد، ارتباط وثیق غنا با نفاق را می

ه باشد، یکی از این سه احتمال را وجود دارد. احتمال اول آن است که نفاق برآمده از غنا است؛ کدام از این وجوه ک

 شود.یعنی حاصل غنا، نفاق می

 احتمال دوم:
شود فهمید، چه که از این روایت میشود. در هر حال، آناحتمال دوم، عکس آن است؛ یعنی نفاق، موجب غنا می 

 ست.ارتباط وثیق بین نفاق و غنا ا
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 احتمال سوم:
خیزد و هم نفاق میأو کالهمها. یعنی هم از نفاق بر موجبیّت النفاق للغناءأو  موجبیّت الغناء للّنفاقبعبارتی، یا ارتباط  

گوید خانه نفاق است در واقع؛ یعنی مأوایی براي نفاق است؛ یعنی گویا از این نفاق پیدا کند. وقتی میرا تشدید می

شود. غشُّ النفاق است؛ یعنی پیچیده شده به نفاق است که یعنی، النفاق؛ یعنی نفاق، موجب آن میم عُشرگوییشود. میمی

تر است. هم علت نفاق است و هم معلول نفاق است. هر یک از این سه احتمال، با یکی از این دو معنا و احتمال سازگار

شود که تشدید شود که باشد و آن موجب مییعنی آن موجب می موجبیۀ الغناء للنفاق، موجبیۀ النفاق للغناء، أو کالهما

چه که هر یک از آن سه نسخه، شاید با شود. این، معناي این سه احتمال است. ممکن است که احتمال سوم باشد. گر

ل ها سازگارتر باشد. این هم بحث از روایت دوم که این روایت ضعیفه است. پس سه نسخه و سه احتمایکی از این

وجود داشت. این دو نکته که یک نکته سندي بود و دیگري داللی. یک بحث سندي، یک بحث داللی، یکی سه نسخه و 

 یکی هم سه احتمال که چه رابطه اي بین این و نفاق وجود دارد.

 بررسی اقسام نفاق

 الف: نفاق اعتقادي نوع اول
نکته سوم هم این است که نفاق، اقسامی دارد. قسم اول، نفاق اعتقادي است که در اول سوره بقره آمده است. نفاق  

دهد که در صدر اول اسالم، عمدتاً نفاق از این اعتقادي است؛ یعنی کسی که مسلمان نیست و خود را مسلمان نشان می

همین قبیل است. باطن، کفر و ظاهر، اسالم، این یک نفاق است که قبیل بود و آن همه آیاتی که در باب نفاق است، از 

 نفاق اعتقادي است.

 ب: نفاق اعتقادي نوع دوم
یک نفاق هم داریم که ظاهر اسالم و باطن کفر نیست. این هم اعتقادي است منتهی، اعتقادي از نوع دوم است.   

که خودش که باطنش در آن حد از اعتقاد نیست. مانند آنالیدهد؛ در حاین معنا که ظاهر اعتقادي بیشتري را نشان میبه

که داراي این درجه از اعتقاد و ایمان نیست. این نوع دوم از نفاق اعتقادي دهد در حالیرا متقی و مخلص نشان می

 توان دانست.ها را نفاق اعتقادي نیز میاست. البته هر دو این

 ج: نفاق اخالقی
که در واقع، دهد؛ در حالیاخالقی است که خودش را متصف به اخالقی و ملکاتی نشان می هايقسم سوم نفاق، نفاق

 آن مَلَکات را ندارد.
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 د: نفاق رفتاري
دهد؛ اما در واقع، پایبند آن رفتارها نیست که قسم چهارم نفاق، نفاق رفتاري است که رفتارهاي خوبی را نشان می 

گویند. ریا عمل است و گاهی در اخالق است ولی نفاق در اعتقادات را ریا نمی گویند. ریا بیشتر دربه آن ریا هم می

 نوعی نفاق است منتهی، اخص از نفاق است. اساس نفاق آن است که ظاهر کس یا عملی، بر خالف باطن باشد.

 مقایسه نفاق و تقیه
کند و در نفاق، نفاق چیزي مقابل تقیه است که در تقیه، باطن خوبی را در پس ظاهري که طور دیگر است مخفی می 

کند. این دو، به نوعی مقابل هم هستند. لذا، اصل توانمندي باطن ناصحیحی را در پشت پرده ظاهر صحیح، مخفی می

شود گفت که منفی است منتهی، وقتی به شکل نفاق متجسم نمیتواند مخفی کند و پیچیده باشد را انسان که باطن را می

توانست تقیه کند. یک بحث هم این است که جنس نفاق، همان باشد و اال اگر آن توانایی را نداشت، نمیشود، مذموم می

دیگر  شود منتهی، عدم تطابق، از یک جهتشود گاهی نفاق میعدم تطابق ظاهر و باطن است که گاهی حالت تقیه می

هم دو نوع است. یک وقت هست که باطن و ظاهر فقط، منطبق نیست و یک وقت هست که باالتر است و تخالف دارد. 

 شود.این معنا که ظاهر یک جور است باطن جور دیگري است. این هم دو نوع میبه

 سؤال:
 مقصود از نفاق ذکر شده در روایت، کدام قسم از نفاق است؟

 پاسخ:
هاي اعتقادي به معناي دقیق نیست که شامل کفر و اسالم باشد؛ بلکه نفاق اعتقادي از نوع دوم نفاق القاعده،علی 

است که باطنش این درجه از ایمان را ندارد یا از قبیل نفاق اخالقی و رفتاري است. این هم نکته سوم است که اگر 

تواند افاده حرمت در روایت این است که آیا این میانجامید. نکته چهارم طول میخواستیم وارد این بحث شویم، بهمی

 کند یا خیر؟

 سؤال: 
 کند؟آیا نفاق مذکور در روایت، افاده حرمت می

 پاسخ: 
ها حرام که نفاق، دائره وسیعی دارد و درجاتی از آن وجود دارد که همه آندلیل اینجواب آن است که اوالً، به

چه که در قرآن ذکر که، اگرچه که اقسامی از نفاق مانند آنالق شد. توضیح اینتوان معتقد به حرمت کلی اطنیست، نمی
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که باشد؛ اما بعضی از اقسامش که معناي وسیعی پیدا کرده که است، حرام نیست. لذا صرف اینشده است، حرام می

توانیم در همه موارد قائل میکنند؛ چون این مفهوم دایره وسعی دارد، نروایاتی در مواردي مصادیقی براي نفاق معین می

تواند، مفید نوعی کراهت یا در نهایت مجمل باشد و از آن برداشت حرمت در همه به افاده حرمت شویم؛ بلکه بیشتر می

توان داشت. ثانیاً، حتی اگر نفاق محرّم هم بگوید، ارتباطش، نوعی ارتباط علی، معلولی نیست که از آن موارد را نمی

کار رفته است؛ بلکه به گوییم که این در مقام حکم بهفاده گردد. بیان فلسفیش آن است که ما نمیقطعیت حرمت است

کند و نه داللت مطابقی را. حال در بحث غنا، ممکن است بگوییم که در گوییم که حکم را افاده میداللت التزامی می

شود، نشان از آن دارد که پایه ل از کسی صادر میجا، نفاق اعتقادي؛ یعنی نوع دوم است و در واقع وقتی این عماین

طور نیست و عالمت آن است شود که در واقع ایندهد، معلوم میایمانیش قوي نیست و اینکه خودش را مؤمن نشان می

خواهد بگوید که این ظواهر مکروه یا محرّم که از که ظاهرش با باطنش منطبق نیست. بنابراین، این نوع روایات می

دهد که او مؤمن یا مسلمان واقعی نیست. اگر این احتمال را بگیریم، کمی به محرّم نزدیک شود، نشان میدیده می کسی

این که این مطلب گاه در مکروهات هم مصداق دارد؛ بهشود. براي اینشود؛ ولی در عین حال، دلیل بر حرمتش نمیمی

ن از عدم پایبندي قاطع او است و نشان از نوعی نفاق دارد و لذا شود، نشامعنا که وقتی کسی مکروهی را هم مرتکب می

داللتش بر حرمت، مشکوك است و در نهایت مجمل است. شاهدش این است که این تعابیر را در مکروهات مسلّم هم 

 داریم. البته سند این روایت ضعیف است.

 بررسی روایت سوم از طایفه ششم از روایات  
 إِبْرَاهِیمَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَنْهُمْ وَفرماید: شم از روایات، روایت دوازدهم همین باب است که میروایت سوم از طائفه ش

 عَنْ  مُعْرِضٌ اللَّهُ بُیُوتاً تَدْخُلُوا لَا« فَقَالَ حَاضِرٌ أَنَا وَ الْغِنَاءِ عَنِ سُئِلَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ ذَکَرَهُ عَمَّنْ الْمَدَنِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ

 ،»أَهْلِهَا عَنْ مُعْرِضٌ اللَّهُ بُیُوتاً تَدْخُلُوا لَا«فرمایند: گوید من بودم که از ایشان سؤال شد. حضرت میاین آقا می 4.»أَهْلِهَا

ند است. این تعبیر معرضٌ عن أهلها، در چ مُعرضٌ عن اهلهاهایی که در آن غنا هست، نشوید که خداوند وارد خانه

 اي که در آن غنا باشد. ممکن است به این روایت نیز، استدالل شود.کند از خانهروایت آمده که خداوند اعراض می

 الف: بررسی اعتبار روایت از حیث سند
 ابراهیم بن محمد المدنی ضعیف است.و مضافا الی ذلکاین روایت از حیث سند، هم از ناحیه سهل و هم از ناحیه  

 ت عَن مَّن ذَکَرَه.حدیث مرسله اس
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 ب: بررسی اعتبار روایت از حیث داللت
شود، دلیل بر اي که در آن غنا بر پا میالدالله، ممکن است گفته شود که اعراض خداوند از اهل خانهاما من حیث 

ت و حرمت غنا است؛ اما جوابش آن است که داللتی بر حرمت ندارد؛ چون اعراض خداوند، داراي مراتب و درجات اس

اشعارش به حرمت،  اهللا عن اهل فی بیتهم الغناء،اعراضخاطر عمل مکروه هم اعراض نماید؛ اگر چه که ممکن است به

رسد که در حد داللت باشد. مثالً بغض و اعراض نظر میاقواي از دو، سه روایت قبلی است؛ اما در عین حال، بعید به

ها را حال حرام نیست. البته بغض و اینکار رفته است؛ولی در عینهایی مانند طالق و مکروهات هم بهخدا در نمونه

گوییم حرام است؛ ولی إعراض معلوم نیست. اعراض در واقع، درجاتی دارد که در چه بدون قرینه باشد، میچنان

گیرد. البته ممکن است کسی آن طرف را بگوید که اعراض؛ یعنی این عنوان مبغوض خدا است مکروهات هم صورت می

بر حرمت در این و مبغوضیت هم، معناي حرمت دارد. پاسخ این است که با توجه به نکاتی که مطرح کردیم، داللت 

 که سند روایت هم ضعیف است.موارد ضعیف بوده؛ مضافاً به این

 بررسی روایت چهارم از طایفه ششم از روایات 
 بْنِ  مِهْرَانَ  عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ  أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ وَروایت بعدي، روایت شانزدهم از همین باب است: 

 عَزَّ  اللَّهُ قَالَ مِمَّا هُوَ وَ أَهْلِهِ إِلَى اللَّهُ یَنْظُرُ لَا مَجْلِسٌ الْغِنَاءُ« یَقُولُ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ هَارُونَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ دٍمُحَمَّ

این روایت هم از لحاظ ذیلش، داخل در یکی از  .5»اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ لِیُضِلَّ الْحَدِیثِ لَهْوَ یَشْتَرِي مَنْ النَّاسِ مِنَ  وَ جَلَّ وَ

 .»أَهْلِهِ إِلَى اللَّهُ یَنْظُرُ لَا مَجْلِسٌ الْغِنَاءُ«جا است که شش طائفه است؛ اما از لحاظ صدر، داخل در این

 الف: بررسی اعتبار روایت از حیث سند
بن هارون توثیق نداشته و مِمَّن لم یُوثَّق حمد و حسنمبن کنیم. مهرانابتدا این روایت را  از نظر سند بحث می 

عُمیر از او نقل کرده است، قابل توثیق است؛ بنابر نظري که ما هم آن را که ابن ابیدلیل اینبن محمد، بههستند؛ اما مهران

بن شوند؛ اما حسنکند، توثیق مییها نقل معمیر از آنکه ابن ابیعُمیر؛ بلکه کسانیایم. البته نه! مرسالتِ ابن أبیپذیرفته

عمیر؛ حتی با واسطه هم معنایش توثیق است که این را هارون، مبتنی بر نظریه دیگري است که کسی بگوید، نقل ابن أبی

 واسطه، توثیقالواسطه أو بالعمیر مطلقاً سواء معما مطمئن نیستیم و لذا اعتبار روایت، متوقّف بر این است که نقل ابن ابی

طور مطلق توثیق باشد یا مطلقاً توثیق طور نیست که نقلش بهگوییم، اینوقت، قائل به تفصیل هستیم و میباشد. ما آن

بن محمد، جایی قرار بگیرد، روایت را حمل بر چه مهرانتوان استفاده کرد و لذا چنانواسطه را مینباشد؛ بلکه توثیق بال
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بن هارون، ظاهراً ابن ابی عمیر، در کند؛ ولی آقاي حسنعمیر، بالواسطه از او نقل میبیکه ابن اکنیم؛ براي ایناعتبار می

 جایی از او بالواسطه نقل نکرده است و لذا این روایت خالی از ضعف نیست.

 بررسی اعتبار روایت از حیث داللت
باشد، خدا به آن » أَهْلِهِ إِلَى اللَّهُ یَنْظُرُ لَا مَجْلِسٌ «روایت، اما بررسی روایت از حیث داللت از این قرار است که اگر  

جا شود که دو احتمال در بابش است و بین دو احتمال مردد هستیم؛ ولی اینکند و عین اعراض خدا از بیت مینظر نمی

 النَّاسِ  مِنَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ مِمَّافرماید: اش است که میاي که بتواند، مقداري داللت حرمتش را تقویت کند ادامهقرینه

ینظراهللا گوید مُعرضٌ یا شود که جاهاي دیگر هم که میاگر این را استفاده کنیم، این قرینه می ،»الْحَدِیثِ  لَهْوَ یَشْتَرِي مَنْ

 وَ  عَزَّ اللَّهُ قَالَ مِمَّا« گوید:یماش است که ادامه» أَهْلِهِ إِلَى اللَّهُ یَنْظُرُ لَا«که اینجا، آن هم حرمت است؛ براي این الی اهله،

چه ذیل را به و لذا، چنان »اؤلئک لهم عذاب مهین« تا» اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ لِیُضِلَّ الْحَدِیثِ لَهْوَ یَشْتَرِي مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ جَلَّ

کند. از هاي تحریمی است و آن احتمال را تقویت میال ینظر اهللا الی اهله،ینظرالکند که صدر ربط دهیم، قرینیّتی پیدا می

جا آوردیم. این که صدرش، اثري را از آن آثار را ندارد، اینلحاظ اینآید؛ ولی بهالحدیث میلحاظ ذیلش در طائفه لهو

 مطلب، بررسی روایت شانزدهم بود.

 بررسی روایت پنجم از طایفه ششم از روایات 
 ع الصَّادِقُ قَالَ الْمُقْنِعِ  فِی وَ فرماید: روایت بعد، روایت بیست و دوم در همین باب نود و نهم از وسائل است. می 

 .6»الْغِنَاء الْأَصْوَاتِ شَرُّ«

 الف: بررسی اعتبار روایت از حیث سند
این روایت از مُقنع مرحوم صدوق نقل شده است و از نظر سند، مقطوعه است؛ یعنی سندي ندارد و ایشان گفته   

یحضر مرحوم چه که در من التوانیم این روایت را اصالح کنیم، آن است که نظیر آن. تنها راهی که میالصادققالاست: 

 گفتیم، عمل نماییم.صدوق می

  چگونگی اصالح سند حدیث

 اقوال در مبحث اصالح سند روایات 
گوید، روي گویند، هر جایی نسبت اسناد جازم داده شود؛ یعنی مرحوم صدوق گاهی میکه بعضی میتوضیح این

 الصادق باشد،الصادق، حال، مواقعی که این اسناد جاذم باشد؛ یعنی از نوع قالگوید، قالالصادق و گاه میعن
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 نظریه مرحوم بروجردي
که ادي مثل مرحوم آقاي بروجردي، معتقد به قبول سندیّت حدیثی هستند که از صدوق نقل شده باشد؛ ولو اینافر 

فرمایند که ما این مطلب را در من الصادق آورده باشد. میسند روایت هم ذکر نشده باشد و روایت را با عبارت قال

ر کتاب حدیثی؛ بلکه در یک کتاب فقهیشان. اگر کسی این پذیریم. اگر کسی این را بپذیرد؛ آن هم نه دیَحضُر میال

 تواند بگوید که این اسناد جازم و معتبر است.مراحل را طی کند، می

 مختار استاد در مبحث اصالح سند روایات
 گاه داوريدر هر حال،  ما اسناد جازم را نه در صدوق و نه در دیگران قبول نداریم و باید روایت را ببینیم و آن 

  کنیم.

 ب: بررسی اعتبار روایت از حیث داللت
الدصوات ألغناء؛ بدترین شرُّ : فرمایدمیکه لحاظ داللت اما به لحاظ سند معتبر نیست؛مشخص شد که این روایت به

 ،األصوات، فی حدّ نفسهشرّ  از تعبیر؛ گرچه که ، در آن وجود داردحرمت و کراهتهر دو احتمال  ،اصوات غنا است

در مقام جا، شرّ در مقام تشریع و معنوي است و نه چون منظور از شرّ در این استفاده شود. حرمت بایدقاعده العلی

 حرمت استفاده شود.، اطالقش ، بعید نیست که ازتکوین و مطلق شر معنوي

 بررسی روایت ششم از طایفه ششم از روایات 
 ابْنِ  عَنِ یَزِیدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْخِصَالِ فِی وَفرماید: می بیست و سوم است کهدیگر، روایت روایت 

 یُعْقِبُ  وَ النِّفَاقَ یُورِثُ  الْغِنَاءُ« یَقُولُ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ  هَارُونَ بْنِ الْحَسَنِ  عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ  مِهْرَانَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی

در خصال روایت فرماید که غنا از نظر معنوي موجب نفاق است و از منظر مادي هم موجب فقر است. این . می7»الْفَقْر

 مرحوم صدوق است.

 الف: بررسی اعتبار روایت از حیث سند
دو روایت ابن هارون است که در براي اینکه معران بن محمد  عن حسن .از نظر سندي مشکل دارد ،این روایت 

معتبر نیست و عین  ، این روایتشود و اگر آن مبنا را نپذیرفتمعتبر می ،اگر کسی آن مبنا را پذیرفتهم بود و  ترقبل

 .شودروایت بحث میهمان 

 ب: بررسی اعتبار روایت از حیث داللت
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داللت بر  نیست که حتماً  طورینا و با کراهت هم قابل جمع است ،یورث النفاق و یعقب الفقراما از نظر داللت،  

را از گروه ششم  از جا شش روایت تا به این. رساندت را میمرجوحیّالبته این روایت، قطعاً مت داشته باشد. حر

در همین باب ششم از روایات در باب ل آمده است و ئدر وسا، این شش روایت روایات، در باب غنا را بررسی نمودیم.

 مده است.الوسائل آچند روایت هم است که در مستدركغنا، 

 بررسی روایت هفتم از طایفه ششم از روایات 
عَنْ  ، روایت شده است کهسند ندارد واست  نقل شده االسالمروایت اولش از دعائمکه  ،مستدرك  در باب نود ونهم 

 8».وَ الْغِنَاءُ یُورِثُ النِّفَاقَ وَ یُعْقِبُ الْفَقْر] الْغِنَاءِ مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ مَجْلِسُ«[جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: 

 بررسی اعتبار روایت: 
 .عین همان مفادي است که در روایت قبلی بوداعتبار این روایت، 

 بررسی روایت هشتم از طایفه ششم از روایات  
 الوسائل هست.مستدرك روایت چهارم باب نود و نهم از طایفه ششم از روایات در باب غنا،هشتمین روایت 

 أَدْخَلَنِی وَ بِیَدِي فَأَخَذَ  أَمْسِ فُلَانٌ بِی مَرَّ فِدَاكَ جُعِلْتُ فَقَالَ حَالِهِ عَنْ بِهِ یَتَّصِلُ مِمَّنْ رَجُلًا سَأَلَ أَنَّهُ ،)السالمعلیه( وعنه 

 یَأْتِیَکَ أَنْ اللَّهِ أَمْرَ خِفْتَ مَا أَ وَیْحَکَ « ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ أَمْسَیْنَا حَتَّى عِنْدَهُ فَکُنْتُ تُغَنِّی وَ  تَضْرِبُ جَارِیَۀٌ عِنْدَهُ وَ مَنْزِلَهُ

 9.»الْغِنَاءُ اللَّهُ خَلَقَ مَا أَخْبَثُ الْغِنَاءُ أَهْلِهِ إِلَى اللَّهُ یَنْظُرُ لَا مَجْلِسٌ إِنَّهُ الْحَالِ تِلْکَ عَلَى أَنْتَ وَ

 اعتبار روایت از حیث سندالف: بررسی 

 ب: بررسی اعتبار روایت از حیث داللت 
این کنار هم  ،ها را جمع هم کرده باشد. اگر جمع راوي نباشد و خود روایت باشدالبته احتمال هم دارد که راوي این

بعید  ،خباثت مطلقه عنواناین  ،اخبث ما خلق اهللا کند.تقویت میروایت،  احتمال حرمت را در این ها، قرار گرفتن این

 مطلق هم بعید نیست که داللت بر حرمت کند. نیست که داللت بر حرمت کند. شرّ
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 بررسی روایت نهم از طایفه ششم از روایات  
د. سند ندارالوسائل است که البته باز هم جم مستدركروایت پننهمین روایت از طایفه ششم از روایات در باب غنا، 

 10.»الطَّلْع النَّخْلُ یُنْبِتُ کَمَا الْقَلْبِ فِی النِّفَاقَ یُنْبِتُ الْغِنَاءُ«: قَالَ أَنَّهُ ع عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ وَ :فرمایدمی

 بررسی دهمین روایت از طایفه ششم از روایات 
مفاد  ،مفادش وطور است همین شود،الوسائل میچهارمین روایت از مستدرك دهمین روایت از طایفه ششم که

 11.»الْفَقْر یُورِثُ الْغِنَاء النِّفَاقَ یُورِثُ الْغِنَاءُ اللَّهُ خَلَقَ مَا شَرُّ«: فرمایدمی (ع )امام صادق جدیدي نیست.

 بررسی یازدهمین روایت از طایفه ششم از روایات 
 اهللا صلى النبی قال: است االخبار جامعکه منقول از مستدر ك است  مروایت چهاردهروایت یازدهم از طایف ششم،  

این روایت  شود کهمی زناشود یا موجب میخته میزنا آیعنی غنا چیزي است که با آن  12»الزِّنَى رُقْیَۀُ الْغِنَاءُ«: وآله علیه

 و مضمون استا ست که همین مضامین را داراجا دو سه روایت دیگر هم در همین .سند ندارد هم از طایفه است و

ششم از روایات در باب غنا، جز روایت  این طایفه .شودسیزده روایت می ،حدود دوازدهاین روایات،  که ندارد يجدید

 اعتباري ندارد. سندهایش معموالًاول که از مستدرك نقل شده بود، 

 آثار ذکر شده براي غنا در طایفه ششم از روایات
. شودموجب فجیعه و مصیبت میشده است که عبارتند از: اول: براي این دسته از روایات ذکر شش اثر هم  ،پنج 

موجب نفاق  . چهارم:شودموجب عدم ارتباط و دخول مالئکه می . سوم:شودموجب عدم استجابت دعا می دوم:

 .شودموجب فقر می . پنجم:شودمی

 بندي کالم در باب طایف ششم از روایاتجمع
هفت روایت  ،آثار غنا را ذکر کرده است که شش بخشی از این طایفه،است.  اینها آثاري است که براي غنا ذکر شده 

وردیم که یکی دو ، آها را در همین طایفهکه همه اینها دارد و اینو خبیث  تعابیري مانند شرّبخش دیگرش، است و 

ها از اینحرمت را استفاده بتواند  بعید بود که انسان ،به تنهایی بود این روایاتاگر خود  ،روایتش معتبر بود و در مجموع

در حدي نیست که بتوان از آن  ،ها ضعیف است و یکی دو مورد هم که قوي استسند این که غالباًبراي اینداشته باشد؛ 
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که  هاچه از اینآنذکر کرده است،  غنا ثاري را برايآنمود. پس مجموع این دوازده روایتی که عناوین یا  حرمتاستفاده 

ممکن است مشعر به حرمت باشد یا ظهور ولو ضعیفی هم در حرمت  چه کهآنو  داردداللت بر حرمت ن ،استمعتبر 

 .بود در باب روایات غنا ششم از روایات ه. این طایفاول بود که معتبر بودروایت  وتنها آنها معتبر نیستند ،داشته باشند

 دسته سوم: بررسی طایفه هفتم از روایات در باب حرمت غنا

 بررسی روایت اول از طایفه هفتم 
 بن علی بنمحمد :فرمایدمی ،در باب اجر است که استوسائل باب  این روایت هفدهم اولین روایت طایف هفتم، 

 حرام است. و جایز نیستمزد مغنیّ و مغنیه  .13»سُحْت الْمُغَنِّیَۀِ وَ الْمُغَنِّی أَجْرَ أَنَّ رُوِيَ« :قال الحسین

 اعتبار روایت از حیث سندالف: بررسی 
 ،سندش نقل شده است و يَ وِصورت رُ به ،که این از من الیحضربراي این ؛حیث سند، اعتبار ندارداز این روایت،  

که در  که کسی مطلق مرسالت صدوق را بپذیردمگر این جا نیست؛حتی اسناد جازم هم در این ؛يَوِمقطوعه است و رُ

مثل مضمره  و المعصوم است و این جهتش مشکلی نداردعن يَوِرُ  هم، يَوِمنظور از رُ�ِ این صورت اعتبار خواهد داشت.

 است. زراره در حدیث استصحاب

 ب: بررسی اعتبار روایت از حیث داللت
این  و است یحرام کار ،رساند که این کارگوید اجرتش حرام است، بالمالزمه میوقتی که می ،اما از نظر داللت 

حت مفید حرمت بحث کردیم که سُبر این یه و سحت بر حرمت که سابق ی و مغنّ جر مغنّأداللتش بعید نیست. هم داللت 

یعنی این  ؛گوید که اجرت نگیرعرفی است. وقتی می ،اش هم با حرمتو مالزمه  تزامإللمطابقه و یا باااست. حال یا ب

روایت دیگري نیز از طایفه هفتم از روایات  اعتبار ندارد. شولی سند ؛ت خوبی استکار حرام است. داللتش دالل

 ها، فاقد سند هستند.درباب غنا، در همین موضوع مغنیه و مغنیه که أجرشان سحت است، ذکر شده است که هر دو آن
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