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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه

 نهم از روایات طایفهدسته پنجم: بررسی 
نحوي افعالی را مذموم بر دیگر از روایاتی که در باب ادله حرمت غنا آمده است، روایاتی است که به طایفه  

احساس خطر  به خاطرالسالم)، شمارند. حال ممکن است که اعالم مذمومیّت از سوي پیامبر و أئمه اطهار( علیهممی

جموع این روایات که آن را مورد بررسی قرار الزمان است. منسبت به پیشامدي است و یا در برگیرنده حوادث آخر

 خواهیم داد، سه، چهار حدیث است.

 نهم طایفهبررسی اولین روایت از 
 عَنِ الْوُضُوءِ إِسْبَاغِ فِی السَّابِقَۀِ بِأَسَانِیدِهِ الْأَخْبَارِ عُیُونِ فِی وَاولین روایت از طایفه نهم، روایت هجدهم است:    

 قَطِیعَۀَ وَ الْحُکْمِ بَیْعَ وَ بِالدِّینِ اسْتِخْفَافاً عَلَیْکُمُ أَخَافُ یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ« قَالَ ع عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ الرِّضَا

  ۱.»الدِّین فِی بِأَفْضَلِکُمْ لَیْسَ وَ أَحَدَکُمْ تُقَدِّمُونَ مَزَامِیرَ الْقُرْآنَ تَتَّخِذُوا أَنْ وَ الرَّحِمِ

 الف: بررسی سندي روایت:
که خبر مفصّلی است که مرحوم صدوق  از پدرشان نقل می  السالمعن آبائه عن علی علیهعن الرضا این اسناد    

که به او هم از امام موسی بن جعفر و ایشان هم از پدرش تا این محمد بن یحیی از امرکی از علی بن جعفر،کنند از 

 سَمِعْتُ«رسد که این سند أمَرَکی، بحثی دارد و قابل تصحیح است. سند این است: می سالم اهللا علیهامیرالمؤمنین 

 تُقَدِّمُونَ  مَزَامِیرَ الْقُرْآنَ تَتَّخِذُوا أَنْ وَ الرَّحِمِ قَطِیعَۀَ وَ الْحُکْمِ بَیْعَ وَ بِالدِّینِ اسْتِخْفَافاً عَلَیْکُمُ أَخَافُ یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ

 .»الدِّین فِی بِأَفْضَلِکُمْ لَیْسَ وَ أَحَدَکُمْ

 ب: بررسی داللی روایت:
فرمایند، بر شما ترسم. میالزمان میفرمایند، من نسبت به آخراین روایت از روایاتی است که حضرت می  

که دین را سبک بشمارید و حکم و قضاوت را خرید و فروش کنید و رحم را قطع کنید و قرآن را ترسم از اینمی
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در دین، برترین  کهدرحالیکسانی را مقدم بدارید  ؛»الدِّین فِی بِأَفْضَلِکُمْ لَیْسَ وَ أَحَدَکُمْ تُقَدِّمُونَ« ومزامیر بگیرید 

در این جمله، استدالل به آن  .»مَزَامِیرَ الْقُرْآنَ تَتَّخِذُوا أَنْ وَ«است، شما نیستند و در شمار موارد در روایات آمده 

مَرَ به معناي نی نواختن و زّآید و مَرَ میزَاده شده است که قران را مزامیر بگیرید. مزامیر جمع مزمار است و از م

که قران را مزامیر بگیرید؛ یعنی قرآن وقت، مزمار یعنی نی که از آالت موسیقی است. ایننواختن در نهی هست و آن

قدمه، ، با این دو، سه مدرواقعرا همراه با نواختن در نی، قرائت کنید. از این آیه براي حرمت غنا استدالل شده است. 

 توان تقریر استدالل را انجام داد.می

 ذکر چند مقدمه جهت تقریر استدالل روایت:

 مقدمه اول: 
که قرآن با مزمار خوانده شود و قرائت قرآن، همراه القرآنِ مزامیر؛ یعنی این است که عبارت، اتخاذ مقدمه اول این

 با نواختن نی انجام شود.

 مقدمه دوم:
که با نی نواخته شود، معنایش آن است که قرآن با آهنگ غنایی خوانده شود که که اینمقدمه دوم این است  

گوید که قرآن را با صوت لهوي و صوت غنائی بخوانید و این تناسب با نی دارد؛ یعنی در حقیقت، بالمالزمه می

 مقدمه سوم:مقصود است. 

طور است مقدمه سوم این است که وقتی خواندن قرآن با صداي غنائی تحریم شد، سایر امور به طریق أولی این 

طور است. معلوم کند؛ زیرا وقتی کالم وحی خدا، چنین چیزي حرام باشد، سایر امور به طریق اولی اینو فرقی نمی

 شود که مالك، همان صوت مرجَّع و مطرب است.می

 دمات تقریر اشکال به مق

 اشکال به مقدمه اول تقریر: 
صورت مزمار، بخواهیم برداشت اي که گفته شد، اشکال دارد. هم مقدمه اول که از خواندن قرآن بههر سه مقدمه 

حرام است؛ چون ممکن است بگوییم که خواندنی که همراه با آالت لهوي باشد حرام است و  غناکنیم که مطلق 

لق خواندن، بدون این آالت هم حرام است. بحث ما در غنا، بما هُوَ هَُو است و نه غنائی که شود بگوییم که مطنمی
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همراه با خواندن در نی و آالت موسیقی باشد و این فرمایش اخص از مدعا است. درست است که وقتی با مزمار 

نگی که همراه با آالت موسیقی کند؛ بلکه آهشود هم همراه با آهنگی است؛ اما مطلق آهنگ را منع نمیخوانده می

ها هم، حکم جدایی دارد. ممکن است بگوییم که این اصوات شده است و البته بعد خواهیم گفت که خود آالت و این

تنهایی، که بهاشکالی ندارد؛ ولی این آالت اشکال دارد. بنابراین، چون همراه با آن آالت است، حرام است؛ اما این

که این خواندن با آن مالزمه هم داشته باشد؛ ولی حرمت روي مجموع آمده است؛ ولو اینخودش حرام باشد، نه! 

کند و شامل آن یعنی مزامیري که غنا هم در آن هست؛ اما اگر غناي بدون مزمار باشد، این حرمت داللت بر آن نمی

 شود. این مقدمه اولِ در تقریر اشکال دارد.نمی

 اشکال به مقدمه دوم تقریر:
به وجود دارد،  اینجااین معنی که شاید اشکالی که در هم بعید نیست که اشکال داشته باشد؛ بهدمه دوم آنمق 

آن است که قرآن از قداست باالیی برخوردار است و اگر کسی بخواهد آن را به أشکال لهوي بخواند، مانع و  خاطر

طور نیست که مالزمه یا حتی اولویت ت و اینحرام باشد؛ اما چیزهاي دیگر را ممکن است بگوییم که حرام نیس

تنهایی خواهیم از همین روایت، بهشود کرد. فرض این است که ما میباشد. اولویّت نیست و تنقیح مناط هم نمی

 استدالل کنیم و دلیل بیاوریم که ظاهراً تمام نیست. سندش ظاهراً راه تصحیحی دارد که جزئیاتش در خاطرم نیست.

 تقریر: مقدمهإشکال سومِ 
است که ممکن است کسی بگوید، أخافُ علیکم، با کراهت هم سازگار  أخاف علیکماشکال سوم هم عبارت،   

گویند، خوفی که پیامبر دارد مالزم با حرمت است طور معمول میچه که بهطور نیست که حرمت باشد. گراست و این

مذموّیت در حدّ حرمت است. اختالف است که از أخاف  و چیزي است که مذمومّیت آن، مذمویّت عادّي نیست و

، سیاق عبارت اینجاچه که در شود برداشت حرمت نمود یا نمی شود که آن هم محل بحث هست؛ اگرعلیکم، می

 تواند خیلی دلیل قرار بگیرد.کند، سیاق نمیدلیل بر حرمت است؛ اما اگر کسی گفت که أخافُ، داللت بر حرمت نمی

 ادمختار است
 .تنهایی، محل اشکال استب غنا بهدر مجموع، استدالل بر حرمت این روایت در با
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 نهم طایفهبررسی روایت دوم از   
 بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الَْخشَّابِ مُسْلِمٍ بْنِ ُسلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ  وَنهم، روایت بیست و هفتم است:  طایفهروایت دوم در  

 أَشْرَاطِ  مِنْ إِنَّ «: قَالَ حَدِیثٍ فِی ص اللَّهِ رَسُولِ  عَنْ  عَبَّاسٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ  عَنْ  رِیَاحٍ أَبِی بْنِ عَطَاءِ عَنْ  الْمَکِّیِّ  جَرِیحٍ

 لِغَیْرِ  الْقُرْآنَ یَتَعَلَّمُونَ أَقْوَامٌ یَکُونُ  دَهَافَعِنْ قَالَ  أَنْ إِلَى الْأَهْوَاءِ إِلَى الْمَیْلَ وَ الشَّهَوَاتِ اتِّبَاعَ وَ الصَّلَوَاتِ إِضَاعَۀَ  السَّاعَۀِ 

 یَسْتَحْسِنُونَ وَ قَالَ أَنْ إِلَى بِالْقُرْآنِ یََتغَنَّوْنَ وَ الزِّنَا أَوْلَادُ تَکْثُرُ وَ  اللَّهِ لِغَیْرِ یَتَفَقَّهُونَ أَقْوَامٌ یَکُونُ وَ مَزَامِیرَ یَتَّخِذُونَهُ وَ اللَّهِ

 السَّمَاوَاتِ  مَلَکُوتِ فِی یُدْعَوْنَ فَأُولَئِکَ قَالَ أَنْ  إِلَى الْمُنْکَرِ عَنِ النَّهْیَ وَ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرَ یُنْکِرُونَ وَ الْمَعَازِفَ وَ الْکُوبَۀَ

بن الشیعه، از تفسیر قمی نقل شده است. عبداهللاین روایت، در تفسیر قمی آمده و در وسائل .۲»الْأَنْجَاس الْأَرْجَاسَ

من که: این ازجملهالزمان را برشمردند. کند که رسول گرامی اسالم، عالئم آخرعباس از پیامبر اکرم( ص) نقل می

اضاعۀ الصلوات و اتباع الشهوات امت هاي برپایی قیاز نشانه اشراط الساعۀ إضاعۀ الصلوات و اتباع الشهوات،

 وَ  اللَّهِ لِغَیْرِ  الْقُرْآنَ یَتَعَلَّمُونَ أَقْوَامٌ یَکُونُ فَعِنْدَهَا«رسد: می اینجادهد تا به طور ادامه میو همین والمیل الی االهواء

 یَسْتَحْسِنُونَ  وَ قَالَ  أَنْ إِلَى بِالْقُرْآنِ یَتَغَنَّوْنَ وَ الزِّنَا أَوْلَادُ تَکْثُرُ وَ اللَّهِ لِغَیْرِ یَتَفَقَّهُونَ أَقْوَامٌ یَکُونُ وَ مَزَامِیرَ یَتَّخِذُونَهُ

 السَّمَاوَاتِ  مَلَکُوتِ فِی یُدْعَوْنَ فَأُولَئِکَ قَالَ أَنْ  إِلَى الْمُنْکَرِ عَنِ النَّهْیَ وَ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرَ یُنْکِرُونَ وَ الْمَعَازِفَ وَ الْکُوبَۀَ

 در سه جا از این روایت، به بحث غنا اشاره شده است. ،»الْأَنْجَاس الْأَرْجَاسَ

 بررسی داللی روایت

 ها:مواضع استدالل بر حرمت در روایت و جواب از آن

 الف: موضع اول 
کنند که قرآن را همراه با نواختن در نی قرائت می ؛»مَزَامِیرَ یَتَّخِذُونَهُ وَ اللَّهِ لِغَیْرِ الْقُرْآنَ  یَتَعَلَّمُونَ«موضع اول،  

عین همان متن روایت قبلی است و همان تقریر بر این روایت نیز جاري است و متوقّف بر دو، سه مقدمه بوده و 

 اشکالی هم بر همه آنها وارد نیست. این یک موضع استدالل است.
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 ب: موضع دوم
قبالً عنوان نمویم، متفاوت است. در  آنچهبا  اینجااست که » بِالْقُرْآنِ یَتَغَنَّوْنَ وَ«موضع دوم استدالل، عبارت   

، »بِالْقُرْآنِ یَتَغَنَّوْنَ وَ«گوید هست. می غنادیگر به مقدمه اولش نیاز نداریم که بگوییم  وجود مزمار، مالزمه با  اینجا

ر است که این هم مقدمه اولش مشکلی ندارد؛ اما در طوباید إلقاء خصوصیت کنیم و بگوییم که غیر قرآن هم این

جا الزم است دست بیاوریم، مقدمه دوم در آنکه بخواهیم اطالقی نسبت به هر روایتش بهمورد مقدمه دوم، براي این

 و اشکال در او هم، همان اشکال است.

 موضع سوم
مار و موسیقی و امثالهم است. عزف یعنی است که مراد از آن، آالت ق یستحسنون الکوبه والمعازفموضع سوم،  

غنَّی و معازف جمع معزف؛ یعنی وسیله غناست این هم موضع سوم است که روي ابزار و اداوات غنا آمده است و 

 شود که مطلق صوت را القاء خصوصیت کنیم.نمی

 گانهکالم استاد درباره استدالل مواضع سه
طور که مالحظه کردید، به سه موضع و فقره از این ت بود و هماننهم از روایا طایفهاین هم روایت دوم در  

طور که مالحظه کردید، داللت که هماندلیل اینتوان استدالل نمود و هر سه، محل بحث وخدشه است؛ بهروایت، می

که حرام  طور نیستشمارد، همیشه اینجاست و اینجایی که عالئم آخرالزمان را بر میبر حرمت یا عدم آن، مثل آن

کند نیز در این روایات آمده است؛ ولی غالبش محرّم است ولی مطلق باشد؛ بلکه گاهی مکروهاتی که رواج پیدا می

 نیست.

 موضع چهارم استدالل:( مختار استاد)
دارد که این ارجاس  »الْأَنْجَاس الْأَرْجَاسَ  السَّمَاوَاتِ مَلَکُوتِ فِی یُدْعَوْنَ فَأُولَئِکَ«در ذیلش،  اینجاکه این اال 

األنجاس، تا حدي  ممکن است که داللت بر حرمت را اقوي کند. البته این در صورتی است که فرض را بر این 

ها خورد؛ یعنی هر کس یکی از اینها میخورد؛ بلکه به تک تک اینالمجموع نمیبگیریم که این به مجموع من حیث

، اگر ذیل را ببینیم و آن را هم دیگرعبارتبهطور باشد. نیست که این را مرتکب شود، رجسٌ نجسٌ است که بعید هم

داللی،  ازنظراستغراقی ببینیم و بگوییم که ناظر به تک تک افعال است، بعید نیست که از این حرمت استفاده شود. اما 
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 ،»الْمَعَازِفَ وَ الْکُوبَۀَ یَسْتَحْسِنُونَ ... وَ بِالْقُرْآنِ یَتَغَنَّوْنَ ... مَزَامِیرَ یَتَّخِذُونَهُ« در بحث مورد نظر ما، هر یک از عبارات

 یکی، دو اشکال دارد.

 روایت يبررسی سند
سند هم چند مشکل داشته و اصالً اعتباري ندارد. در تفسیر قمی از علی بن ابراهیم عن ابیه عن سلیمان  ازنظر 

که کسی، طور هستند؛ اال اینح و عطاء هم ظاهراً همینبن جریآمده است که توثیق ندارد و عبداهللا بن مسلم خشاب

اند. اگر کسی آن را بپذیرد، بن ابراهیم شود که بعضی به این معتقد بودهقائل به بحث توثیق عام رجال تفسیر علی

فسیر که تضعیف شده باشند و لذا نقل وقوع این اشخاص در رجال تاند؛ نه اینها توثیق نشدهبن مسلم و اینسلیمان

بن ابراهیم ها ثقه هستند. این مطلب، بنابراین است که کسی رجال علیبن ابراهیم قمی، دلیل بر این است که اینعلی

 ایم.بن ابراهیم را جایی بحث نکردهالزیارات را بپذیرد. ما هنوز رجال علییا رجال کامل

 ویهالزیارات قولبن قمی و کاملها درباره روایات تفسیر علیدیدگاه

 اهللا خویی)( نظریه اولِ آیت:دیدگاه اول
هاي فراوان است. اي مؤلّفین در این دو کتاب دارند که آن مقدمه، محلّ بحثطور که مستحضر هستید، مقدمههمان

الزیارات آورده است، بن ابراهیم در مقدمه تفسیرشان و یا قولویه در مقدمه کاملگویند، بیاناتی که علیاي میعده

ها وقت، هر کس نامش در اینکنیم معتبر است و رواتش ثقه هستند آنکند که هر روایتی که نقل میت بر این میدالل

که معارض داشته باشد؛ اما در صورتی که معارض نداشته باشد، بیاید، شهادت بر توثیق به نحو عام دارد؛ مگر این

گویند، رجالی که در کامل الزیارات و تفسیر علی ین عده میکند و به این ترتیب اتوثیق عام، این روات را معتبر می

وجود  اینجاشوند. سه، چهار نظریه در ها موثق میاند و توثیق خاص ندارند، با این شهادت عام، آنبن ابراهیم آمده

کنیم که کلّ رواتی که در روایات بن ابراهیم، استفاده میالزیاراتِ علیدارد. نظریه اول آن است که از این مقدمه کامل

 اند، موثّق هستند.این دو کتاب آمده
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 دوم دیدگاه
کنند، نقل میبن ابراهیم یا قولویه از ایشان طور مستقیم، خود علیدیدگاه ونظریه دوم آن است که رواتی که به 

هایی را که با واسطه نقل داند و نه! آنمعتبر هستند. این هم نظر دوم است که مراد را روات مستقیم و مباشر می

 کنند.می

 دیدگاه سوم: ( نظریه مرحوم تبریزي)
که پذیرفتند، آن است که در هر بابی یک روایتی معتبر است. توضیح ایننظریه سوم که مرحوم آقاي تبریزي می 

گوید ثواب زیارت امام حسین( ع) در روز اربعین یا ثواب زیارت ایشان در روز عرفه، چند روایت وجود وقتی می

خواهد بگوید که این مضمون معتبر است. البته فایده این نظریه، تنها در ابوابی ها معتبر است که میدارد که یکی از آن

شود؛ چون باألخره یک روایت دارد. یا اگر هم چند روایت تبر میوقت، رواتش معاست که تنهایک روایت دارد آن

التعیین که ال علیها آمده است؛ اما در غیر این دو صورت، ارزشی ندارد؛ براي ایندارد، یک راوي در همه روایت

نظرشان  شود. زمانی که ما خدمت آقاي تبریزي بودیمشود فهمید که کدام مقصود است که این محدود میاست و نمی

دادند که دانم. آقاي خوئی احتمال اول را میکه بعدش از این نظر برگشتند یا خیر را نمیبر این احتمال بود؛ اما این

 دهند. این سه نظریه نسبتاً رایج در این بحث است.بعدها از آن برگشتند. بعضی نیز احتمال دوم را می

 دیدگاه چهارم
 اللتی نداردبن ابراهیم دمقدمه قولویه و علی

 دیدگاه پنجم: ( مختار استاد)  
پذیرند و در تفسیر این معنا که نظر اول را در کامل الزیارات میالبته بعضی بین این دو قائل به تفصیل هستند؛ به

تر از عبارت بن ابراهیم، داللتش مقداري ضعیفبن ابراهیم، قائل به نظریه چهارم هستند؛ چون عبارت علیعلی

هر دو را خواهیم آورد. بنده نیز اگرچه که در ابتدا، داللت این بحث ضرورت پیدا کند، مقدمه  چنانچهقولویه است. 

کنم داللت خوبی است و اشکالی که آقاي خوئی اي که اخیراً داشتم، فکر میدانستم؛ اما با مداقّهقولویه را قوي نمی

د نباشد. این اشکال دارند، شاید چندان وار از آقاي سیستانی نقل شده و بزرگان دیگري نیز به این آنچهدارند یا 

 تردیدي است که اواخر برایم پیدا شده که شاید قول اول درست باشد.
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 ثمره بحث
که دویست، سیصد نفر، با تفسیر قول اول از چهار قول، موثق جهت ایناین بحث داراي اهمیّت بسیار است؛ به 

وند. این بحث بسیار ششوند و اگر قول چهارم را معتقد شویم، دویست، سیصد نفر از توثیق خارج میمی

بن ابراهیم، وجود دارد. باید الزیارات و هم در تفسیر علیساز است. این چهار ( پنج)، نظریه هم در کاملسرنوشت

بن ابراهیم، خالف اي شود که در علیالزیارات، قائل به نظریهجدا جدا حساب کنیم و لذا کسی ممکن است در کامل

ها دوتا و از این دو، این چهار نظریه وجود دارد و مالزمه اي ندارند؛ چون مقدمه اینآن را انتخاب نماید. در هر یک 

با دو عبارت است و ممکن است کسی داللت یکی را حمل بر یکی از چهار نظریه کند و داللت دیگر را بر یکی 

ند که تضعیف دارند که آن، اها قرار گرفتهدیگر، غیر از آن اعتبار حمل کند. البته تعدادي از روات در این کتاب

آید که دست میمعارضه است و ارزش ندارد؛ ولی تعدادي هستند که توثیق ندارند و با داللت مقدمه، شهادتی به

توانیم درباره بن ابراهیم، خیلی نمیشوند. این روایت علی القاعده پذیرفته نیست. حدأقل در تفسیر علیها ثقه میاین

آید. ممکن است بگوییم که قرآن، الزیارات، نکات جدیدي به ذهن میبیاوریم؛ ولی در کاملدست آن، توثیق عام به

 که کتاب وحی بوده و مقدس است، تغنّی به آن حرام است؛ ولی در غیر قرآن مانعی ندارد.به دلیل این

 بررسی روایت سوم 
دیلمی آمده و سندش هم معتبر  أم این باب هست که در ارشاد مرحومنهم، روایت سی طایفهروایت سوم از 

 فِی یَظْهَرُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ «: قَالَ  الْإِرْشَادِ فِی الدَّیْلَمِیُّ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحَسَنُ نیست و دیلمی نقل کرده که مقطوعه است.

 مِنْ  أُنَاسٌ لَیَبِیتَنَّ اللَّهِ وَ الْخُمُورُ شُرِبَتِ وَ الْقَیْنَاتُ وَ الْمَعَازِفُ ظَهَرَتِ إِذَا قَالَ ذَلِکَ مَتَى قَالُوا الْقَذْفُ وَ الْخَسْفُ أُمَّتِی

 وَ  الْخُمُورَ  شُرْبِهِمُ وَ الْقَیْنَاتِ اتِّخَاذِهِمُ وَ الْحَرَامَ لِاسْتِحْلَالِهِمُ خَنَازِیرَ وَ قِرَدَةً فَیُصْبِحُونَ  لَعِبٍ  وَ بَطَرٍ وَ أَشَرٍ عَلَى أُمَّتِی

 إِذَا«شود. سؤال کردند چه موقع؟حضرت فرمود: ها پیدا میدر امت من انواع عذاب ۳».الْحَرِیرَ لُبْسِهِمُ وَ بَاالرِّ أَکْلِهِمُ

 وَ  قِرَدَةً فَیُصْبِحُونَ لَعِبٍ وَ بَطَرٍ وَ أَشَرٍ عَلَى أُمَّتِی مِنْ ُأَناسٌ لَیَبِیتَنَّ اللَّهِ وَ الْخُمُورُ شُرِبَتِ وَ الْقَیْنَاتُ وَ الْمَعَازِفُ ظَهَرَتِ

در این روایت هم، . »الْحَرِیرَ لُبْسِهِمُ وَ  الرِّبَا أَکْلِهِمُ  وَ الْخُمُورَ شُرْبِهِمُ وَ الْقَیْنَاتِ اتِّخَاذِهِمُ وَ الْحَرَامَ  لِاسْتِحْلَالِهِمُ  خَنَازِیرَ

معازف جمع  ،»الْقَیْنَاتُ وَ الْمَعَازِفُ ظَهَرَتِ إِذَا«شمرند. الزمان را که عبارت از نزول عذاب است را بر میعالئم آخر
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معزف است؛ یعنی آالت موسیقی و لهو و لعب. قینات نیز، جمع قینه هست.گاهی جمع قینه، قیان و گاهی هم قینات 

ایند. این خوان بیهاي آوازهخوان؛ یعنی وقتی این آالت و زنهاي آوزاههاي مغنیه و مغنیات و زنآید؛ یعنی جاریهمی

 »الْقَیْنَاتُ وَ الْمَعَازِفُ ظَهَرَتِ إِذَا«وارد شده است. استدالل این روایت نیز، عبارتِ  اینجاهم روایت دیگري است که 

 ، آمده است.»الْقَیْنَاتِ اتِّخَاذِهِمُ وَ«است و آخرش هم 

 روایت یو دالل يبررسی سند
شکال سندي آن، این است که مقطوعه است و معلوم نیست سند و داللت محل اشکال است. ا ازنظراین روایت،  

این عبارت  "هاي مغنیه بیایندوقتی آالت غنا و زن "بشود داوري کرد و اشکال داللی آن نیز، این است که عبارت

گوید و اطالقی در آن نیست. ممکن است کسی بگوید آوازها مانعی ندارد؛ ولی آالت نی و نوعی غناي خاص را می

شوند و زن که مغنیه باشد، ها مغنّیه میشود و زنمشکل دارد و لذا مالزمه ندارد؛ چون  قینات هم مغنّیات می هااین

شود و ممکن است داللت روایت، از آن حیث باشد و نه مغنیه بما هُوَ مغنّیه، القاء همراه با چیزهاي دیگري می

گوید که همراه القی ندارد و نوع خاصی از غنا را میخصوصیتش هم خیلی آسان نیست و لذا داللت این روایت، اط

هاي خودش هست. سند این روایت هم مثل قبلی اعتبار ندارد که البته، سند این روایت با خصائص و ویژگی

بن ابراهیم نیست که بتوانیم داوري کنیم، داللت بر حرمتش هم کمی که رجال علیتر هم است؛ براي اینضعیف

که اگر آن را  »الْحَرَامَ لِاسْتِحْلَالِهِمُ«، ابتدا مشکل هست؛ ولی بعدش دارد لت بر حرمت این روایتتر است. دالضعیف

صدر  آنچه، کل »الْحَرَامَ  لِاسْتِحْلَالِهِمُ«شود؛ یعنی اگر بگوییم کهتر میمطلق بگیریم، داللت بر حرمت این روایت، قوي

طور که مالحظه تر است؛ اما همانرت داللت بر حرمتش قويشود، در این صوو ذیلش آمده است، شامل آن می

 فرمودید، سندي ندارد.

 نهم طایفهبررسی روایت چهارم از  
ي بدون سند معتبر است. روایت چهارم، روایت سی و یکم این باب است که باز در ارشاد دیلمی است و مقطوعه

 مَغْنَماً الْأَمَانَۀُ وَ دُوَلًا ءُالْفَیْ کَانَ  إِذَا الْبَلَاءُ بِهِمُ حَلَّ خَصْلَۀً عَشْرَةَ  خَمْسَ أُمَّتِی عَمِلَتْ  إِذَا: وآله علیه اهللا صلى وقال: قال

 أُکْرِمَ  وَ الْمَسَاجِدِ فِی الْأَصْوَاتُ ارْتَفَعَتِ وَ  أَبَاهُ جَفَا وَ صَدِیقَهُ بَرَّ وَ أُمَّهُ عَصَى وَ امْرَأَتَهُ الرَُّجلُ أَطَاعَ وَ مَغْرَماً الصَّدَقَۀُ وَ
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 کَثُرَ  وَ  الْخُمُورَ شَرِبُوا وَ الْمَعَازِفَ وَ الْقَیْنَاتِ اتَّخَذُوا وَ الْحَرِیرَ لَبِسُوا وَ أَرْذَلَهُمْ  الْقَوْمِ زَعِیمُ کَانَ وَ شَرِّهِ  مَخَافَۀَ الرَّجُلُ

  .٤»تُنْصَرُون لَا ثُمَّ عَلَیْکُمْ الْعَدُوِّ ظُهُورَ وَ مَسْخاً أَوْ خَسْفاً وَ حَمْرَاءَ رِیحاً ذَلِکَ عِنْدَ فَارْتَقِبُوا الزِّنَا

روایت، پانزده صفت را برشمرده و به آن وعده عذاب داده شده است که ممکن است داللت بر حرمت  در این

هاي آوازه خوان و آالت موسیقی هستند. الجواب، الجواب است؛ کند؛ اما شاهد استدالل،  قینات و معازف؛ یعنی زن

توان  آن استفاده را نمود. شود و نمیا شامل نمیاین معنا که مراد حضرت، نوع خاصی  از غنا است و مطلق غنا ربه

شود روایت دیگري ملحق نمود و آن، روایت بیست و هشتم این باب هست و از تفسیر عیاشی این روایت، میبه

 وَ تَغَنَّى مَنْ أَوَّلَ إِبْلِیسُ کَانَ«: الَ قَ ص النَّبِیِّ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْ تَفْسِیرِهِ فِی الْعَیَّاشِیُّ مَسْعُودٍ بْنُ مُحَمَّدُاست. 

 ٥».الْجَنَّۀِ فِی مَا لِذِکْرِهِ نَاحَ الْأَرْضِ إِلَى حَوَّاءُ هَبَطَتْ فَلَمَّا تَغَنَّى الشَّجَرَةِ مِنَ آدَمُ أَکَلَ لَمَّا نَاحَ مَنْ أَوَّلَ

غنائی از  خوشحال شد و غنا کرد و آوازهاي وقتی حضرت آدم، خدا را عصیان نمود و از آن شجره أکل کرد، ابلیس

  .»فَلَمَّا هَبَطَتْ حَوَّاءُ إِلَى الْأَرْضِ نَاحَ لِذِکْرِهِ مَا فِی الْجَنَّۀِ«او صادر شد. 

 بن مسعود عیاشی تفسیر و شخصیت محمد
ی زیبایی است نکاتی که باید به آن تأسّف خورد، روایات تفسیر عیاشی است. تفسیر عیاشی، تفسیر روای ازجمله

 :دو جهت مشکل داردکه البته کامل نیست و از 

 الثقلین و برهان که کل قرآن است.تفسیر نور برخالفهاي قرآن است. که تام نیست و تا نیمهاول این -

الثقلین و برهان، آن است که نه منبع کتابی که از آن روایت نقل کرده مشکل دوم این تفسیر، باز برخالف نور -

روایاتی هم دارد که در کتب  کهدرحالیاست، معلوم است و نه سند دارد و نوعاً، روایاتش مقطوعه است؛ 

 دیگر هم نیست. گاهی هم البته روایات پرباري دارد. 

األسف، این دو مشکل در مسعود عیاشی، جزء متقدمین و شخصیت مبرزي بوده است؛ ولی مع محمد بنشخص 

 .تفسیرش وجود دارد؛ یعنی کامل نیست و اسنادش حذف شده و مقطوعه است

 روایت یو دالل يبررسی سند
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سندي  اظبه لحکه  کندنمیعبداهللا، سلسله سند را ذکر  جابر بنمسعود عیاشی عن  محمد بندر این روایت،  

داللی آن است که آورده است که اولین کسی که غنا را انجام داد، شیطان بود  ازنظرکند. اما اشکالش مشکل پیدا می

خیلی مکروهات، به شیطان هم نسبت داده شده  کهچونو این عبارت، هم با حرمت سازگار است و هم با کراهت؛ 

ها، چهار، پنج روایت بود که غنا کند. اینایی داللت بر حرمت میتنهشود گفت که این روایت، بهاست بنابراین، نمی

 در آن، جزو عالئم آخرالزمان بود.

 دسته ششم: بیع مغنیه سحت
بندي نمودیم؛ اما مناسب است که یکی، دو روایتی در جلسات قبل، اخبار وارده در باب غنا را در نه طایف دسته

که آمده بود را در گروه مستقلی قرار دهیم، براي این المغنّیِۀ سحتٌ حتٌ یا عَملُالمغنّیِۀ حراٌم أو سُ بیعکه با عنوان، 

که  عنوان کردیم که چند روایت در این معنایی دارد. ضمن این ازنظر، یک تعبیر خاصی است و بار خاصی هم حب

تعدّد نسبتاً وضع خوبی  ازنظر، الهرحبهاشکال نیست؛ اما شان بیچه که سند همههستند؛ گر اعتناقابلباب داریم که 

است » المغنیۀ سحتٌ المغنیۀ سحت و بیع ثمن« ، روایاتی را که مربوط بهطایفهدارند و لذا مناسب است که در بین نُه 

مالحظه کردید، روایاتی هم با همان مضمون،  نودونهوقت، عالوه بر چند روایتی که قبالً در باب را تفکیک کنیم آن

عنوان، ثمن المغنیۀ ها، با در باب شانزدهم آمده است. روایت دوم، سوم، چهارم، پنجم، و هفتم باب شانزدهم، همه آن

 طایفهالمغنیۀ سحتٌ است را ما  ، عرض ما این است که آن روایاتی که داراي تعبیر، ثمنبه عبارتیسحتٌ، است. 

بود، چند روایت دیگر در باب  نودونهدر ادله حرمت غنا قرار دهیم و عالوه بر یک روایتی که در باب  مستقلی

جا قرار شانزده ابواب ما یکتسب به؛ یعنی روایت دو، سه، چهار، پنج و هفت است که این روایات هم در همان

دارد و نوع استداللش هم استدالل  جا، در مستدرك هم روایاتی دارد که چون تعددگیرد که ذیلش در همانمی

 طایفهروایات، ده  طوایفوقت، مستقلی براي آن در نظر بگیریم و آن طایفهاي است، این ارزش را دارد که یک ویژه

هایی که یک نوع داللت التزامی بر حرمت گفتیم، آنهفتم یا هشتم می طایفهشود. روایات این طایفه را ضمن می

شود آورد؛ مستقلی هم می طایفهکنیم تش را خوانده بودیم منتهی، چون متعدد است، فکر میدارد. یک یا دو روای

آمده بود، عمده روایات باب شانزده ابواب ما یکتسب به هم با این ارتباط دارد. البته  نودونهدر باب  آنچهعالوه بر 

که مقدماتی در ها هم معتبر باشد. بعد از آنسند، غالباً داراي اشکال است؛ ولی متعدد است و شاید یکی از آن ازنظر

باب غنا عرض کردیم و بعد، در مقام اول، مفهوم شناسی انجام شد و در مقام دوم، به ده آیه و به ده گروه از روایات 
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شود را باید اشاره شد، گفتیم که تنبیهات و تذییالت بحث را که شامل، ده تا پانزده مبحث، در ذیل بحث غنا می

 در روایات و اخبار مالحظه کردیم، باید وارد این تفصیالت و تنبیهات شویم. آنچهکنیم. حال، بر اساس مطرح 

 بندي کلیات مباحث حرمت غناجمع
کافی دلیل وجود دارد. ما ابتدا، نه  قدربهگذشت، مالحظه کردید که براي استدالل بر حرمت غنا،  آنچهبر طبق  

داللت بر حرمت غنا نداشتند. از این میان، تطبیق بعضی از  تنهاییبهکه این آیات،  آیه از آیات شریفه را ذکر کردیم

توانست تطبیق بر غنا پیدا کند، داللت ها بر غنا، تطبیق حقیقی نبود؛ ولی داللت بر حرمت داشتند. برخی هم که میآن

هم که  آنچه، انطباق حقیقی نبود و غنابر کرد، انطباقش از آیات داللت بر حرمت می آنچهبر حرمتش تام نبود و لذا 

کرد. این عبارت است از بحث آیات، بما هِیَ هِیَ. اما در روایات، حقیقی بود، داللت بر حرمت نمی بر غناانطباقش 

ها، قل در بین آنغنا داده بود، حدا اول که آیات را تعبّداً و مجازاً تطبیق بر طایفهداشتیم که آن پنج  طایفهما نه 

داد و تحریم ، پنج روایت معتبر بود که کامالً سند معتبر داشت و غنا را  تعبّداً و مجازاً مصداق آیات قرار میچهار

و  خودخوديبهها، هم مربوط به تطبیق آیات بر روایات، همان آیاتی که چند مورد از آن طایفه پنجکرد. در آن می

کرد و خود روایت هم داللت بر ت معتبر، داللت بر حرمت میکرد و هم با ضمیمه روایابنفسه داللت بر حرمت می

چه تعداد ، گرطایفهششم، هفتم، هشتم و نهم بود، این چهار  طایفهبعدي هم که  طایفهکرد. در آن چهار حرمت می

بر  ها، سه، چهار روایت بود که سندش تام بود و داللتشها، سندش خالی از ضعف نبود؛ ولی در بین آنزیادي از آن

حرمت هم تام بود و لذا مجموعاً، در میان سی روایتی که در این باب آمده است؛ با لحاظ هشت، ده تایی هم که در 

مستدرك در ذیل این بحث آمده است و با ضمیمه روایاتی که ممکن است در ابواب دیگر آمده باشد، اگر همه این 

است، حدود چهل، پنجاه روایت، در منابع شیعی وارد شده در منابع اهل سنت  آنچهروایات را جمع کنیم، مضاف بر 

، تأیید بر آن باشد و لذا مجموع نوعیبهتواند ها، حدوداً ده روایت معتبر است و بقیه هم میاست که از مجموع این

عنوان کنیم که حرمت غنا، از  توانیممیجمع کنیم،  اینجا برد. اگر بخواهیم بحث را تا بهروایات، اطمینان را باالتر می

اموري است که ادلّه روشن و قاطعی دارد. اگر هم کسی نگوید که روایات متواتر است، استفاده حرمت از بحث غنا، 

شود. قل ده روایت معتبر وجود دارد و بقیه هم مؤیّد میاز مجموع چهل، پنجاه روایت، حدا واضح است. بنابراین،

به  بازهمکسی کل این روایات را ضعیف بداند،   چنانچهکند. حتی ات، داللت پیدا میروای ضمیمهبهآیات هم که 

طور مجموع باال است و لذا کثرتش ممکن است اطمینان به حرمت پیدا شود؛ چون کثرت روایات و آیات به خاطر
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ه بعضی این کار را طور کشود که دلیل بر حرمت غنا را نپذیرفت و زیر بارش نرفت یا در آن خدشه کرد، آننمی

بندي داللت روایات و آیات وارده اند. فتاوا نیز از قدیم و از متقدمین، بر حرمت غنا بوده است. این مطلب جمعکرده

 در اصل قصّه حرمت غنا است.

 فروعات بحث حرمت غنا
ه در ذیل بحث ادله شویم کها و فروعی میها، تبصرهبندي، وارد در تکملهبعد از بحث در اصل مبحث غنا و جمع 

خواهیم از آن حرمت غنا هست. مقام اول، مفهوم شناسی بحث غنا بود. مقام دوم، ادله حرمت بود و مقام سوم که می

گوییم، فرع نیست؛ در فروعات و تزییالت می آنچهسخن به میان آوریم، فروعات و تزییالت ذیل بحث است. همه 

و امثالهم است و بعضی نیز، فروعات ریزتري است که خواهد آمد.  مفهومی ازنظرخود بحث  تکمیلبلکه بعضی، 

استثنائات غنا را هم طبعاً در ذیل مباحثی که خواهیم آورد، بحث خواهیم نمود. در مقام اول، گفتیم که مفهوم غنا، 

قرص و قاطعی صوتی است که همراه با ترجیع و اطراب باشد. در مقام دوم، عنوان نمودیم که ادلّه حرمت غنا، ادله 

ها، تزییالت و نمود. این دو مطلب در مقام اول و دوم ثابت شد منتهی، تکمله نظرصرفتوان از آن است که نمی

که کنیم. در فروعات هم هر یک از قیود را با توجه به ایندر پانزده بند، عرض می یکبهیکفروعاتی دارد که 

 کنیم؛ ولی تقریباً نتیجه همان است.رها نمی کنیم وایم، کمی بحث میروایات را هم خوانده

 حرمت غنا، ذاتاً موضوعیت دارد یا مشیر به امور دیگر است .1
 که غناي خاصی حرام است؟؛هَِی هِیَ حرام است یا این اولین بحث این است که غنا، بما هُوَ هُوَ یا بما 

شیر به چیزهاي دیگري است، گفته شده حرام که عنوان م، خود غنا، موضوعیت دارد یا از حیث ایندیگرعبارتبه

 دو احتمال وجود دارد. اینجااست؟ 

 دیدگاه مشهور)الف: احتمال اول: (
ها را بگیریم و بگوییم که غنا، بما هُوَ هُوَ و بمجرده، حرام است که اصل احتمال اول این است که ظاهر اولیه این 

از مالزمات و  نظرقطعا ربا حرام است؛ یعنی خودِ این، با گوید خمر یو ظاهر نیز این است که وقتی مولی می

مقارنات حرام است و خودش موضوعیت دارد و این عنوانِ مشیر به چیز دیگري نیست؛ بلکه خودش موضوعیت 

 گویند.دارد و اصالۀ الموضوعیه است. این احتمال اول است که مشهور نیز، همین را می
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 ب: احتمال دوم:
ي چهل، پنجاه روایت، موضوع حکم قرار گرفته چه در مجموعهاست که گفته شود، غنا اگراحتمال دوم آن  

باشد؛ بلکه عنوان، اي براي حرمت غنا نمیاست؛ اما این بما هُوَ هُوَ، موضوعیت ندارد و عنوانِ موضوعیتِ مستقله

هاي دیگر هم هست، عبارت از زمانواقعیت آن زمان بوده و در  آنچهمشیر به واقعیتی است که در آن زمان بوده و 

هایی است که در دربارها، ها و عیاشیهایی است که همراه با معاصی دیگر و لذتخوانیاین است که غنا، آوازه

خوانی مطرب که بگوییم موضوع، بما هُوَ هُوَ، همین است؛ بلکه این مجالس اغنیا و اهل لعب بوده و نه صرف آوازه

هایی است که در مجالس عیاشی پادشاهان و اهل لعب بوده است که همراه با شرب خمر و خوانیمشیر به آوازه

، غنا بنا بر احتمال اول، له موضوعیّۀٌ درواقعدر روایات هست.  موردتوجههاي شهوانی و امثالهم بوده و آن تهییج

اي از اتی دارد و همراه با مجموعهشود که مقارنمستقله؛ ولی بنا بر احتمال دوم، غنا عنوان مشیر به آوازهایی می

اي که همراه با تهییج شهوانی و شرب خمر و کشف أستار و اختالط با اجانب و زن و خوانیمحرمات است؛ آوازه

 ها باشد و این، مشیر به آن واقعیت است.مرد یا رقص و این

 بررسی اصطالح مشیر در مقام حاضر:
گویند، عنوان مشیر است؛ یعنی عنوان ناظر است. در اصول وقتی می اصولی به معناي، اینجااصطالح مشیر در  

گوییم؛ بلکه عنوان اصولی همیشه، عنوان ناظر به مصداق است. عنوان مشیر فلسفی نمی اال به عناوین دیگري است و

 گوییم. اصطالحی اصولی است و مقابل موضوعی است. عنوانی است که خودش، موضوعیت دارد یا اشاره بهمی

 اند. موضوعات دیگر است. این دو احتمالی است که بعضی کالم مرحوم فیض را هم، حمل بر همین احتمال دوم کرده
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