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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 تغنّی در قرائت قرآن استثناي :پنجمین مورد از مستثنیات حرمت غنا

 تغنّی به قرآن استثناياقوال در 

 الف: نظر منتسب به مرحوم سبزواري و نظر عامه
صورت غنا است. به بعضی نسبت داده شده است، قرائت قرآن به آنچه بنا برپنجمین مورد از مستثنیات حرمت غنا 

که مطلق این بنا بربه مرحوم سبزواري در کفایه نسبت داده شده که در قرائت قرآن، تغنّی جایز است. البته عامه  مثالً

این نسبت البته مورد انکار  اند.دانند که بعضی هم تفسیر به این کردهدانند، تغنی در قرآن را نیز جایز میتغنی را جایز می

فرمایند، وقتی به کفایه مرحوم سبزواري مراجعه شود، بعضی بزرگان از قبیل، حضرت امام قرار گرفته است. این عده می

یا عیدین که قائالن متعددي  أعراسبحث حُداء،  برخالف اینجاشود. در چنین مطلبی در فرمایش ایشان دیده نمی

اند و لذا قول در میان خاصه ت. در همین اندك هم که نسبت داده شده است، بعضی خدشه کردهداشت، قائل بسیار کم اس

مرحوم سبزواري را  کفایهنیست. البته بنده  ايشدهثابتو امامیه نسبت به جواز غناي در قرائت قرآن، قول چندان 

، درهرحاللحاظ قول، قائالن چندانی نداریم؛ اما به  اینجابنابراین، در  ؛اندام؛ ولی بعضی در نسبت هم تردید کردهنداشته

که شود در باب قرائت قرآن، تغنّی به قرائت قرآن را جایز دانست یا نه؟ به دلیل ایناین سؤال مطرح هست که آیا می

یسته تعابیري از این قبیل در روایات آمده است و لذا شا هماز آن  نظرقطعچنین نسبتی به قائلینی داده شده است و با 

 بحث و بررسی است.

 ب: نظر مشهور و اجماع علما
ه؛ بلکه ال یَبعُد ادعاي اجماع بر این است که تغنی به قرائت قرآن مشهور به شهرت عظیم البته در مقابل این نظر، 

جایز نیست؛ گرچه که صوت حسن در قرائت قرآن جایز است؛ اما تغنّی جایز نیست. این طرح موضوع به لحاظ اقوال 

 ت؛هس

 بررسی درج و ورود اخبار قرائت قرآن در کتب مختلف
اي به اصل اي برسیم که مستند این قول هست، ابتدا شایسته است که اشارهکه به ادلهادله، قبل از این ازنظراما  

آن  وقت، روایات مربوط بهموضوع قرائت قرآن و اخباري که در این باب وارد شده است، داشته باشیم و در ادامه آن
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از اخبار که در این باب وارد شده  طوایفیقرار دهیم. پس ما ابتدا به بحث قرائت قرآن و  موردبررسیبحث را 

روایات این بحث در وسائل و در کتاب  هپردازیم و در ضمنش، به بحث غنا هم خواهیم پرداخت. عمدمی طورکلیبه

طور مستقل نیامده است؛ صالة و ابواب قرائت قرآن وارد شده است. بحث قرائت قرآن، در وسائل و معاجم روایی ما به

یضاء یا غزالی الببلکه ضمن بحث صالة، آن هم به تناسب بحث القرائۀ الصلوة آمده است. البته در کتب اخالقی مثل مَهَجَّۀ

ابواب مستقلی دارد و قرائت قرآن ضمن صلوة نیست؛ اما در کتب روایی، فقهی ما مثل وسائل و  ها، ظاهراًینو ا

ها، بحث قرائت قرآن ضمن بحث قرائت فی الصلوة که در کتاب صلوة هست، روایاتش آمده است. در مستدرك و این

ب است و بعد مرحوم صاحب وسائل، بابی تحت وسائل هم ابتدا بحث قرائت فی الصلوة آمده است که شصت، هفتاد با

هاي بیست جلدي، در جلد چهارم عنوان، ابواب قرائۀ القرآن ولو فی غیر الصلوة، آورده است. این عنوان در وسائل

اند، این بحث در جلد پنجم، ذیل عنوان، ابواب قرائۀ است. در چاپ جدید هم که وسائل و مستدرك را با هم جمع کرده

بحث قرائۀ القرآن فی الصلوة، آورده شده است. روایات این بحث عمدتاً در باب  هکتاب الصلوة و در ادام القرآن در

 بیست و چهارم ابواب قرائت قرآن، جلد پنجم، صفحه پانصد و شصت و نهم است.

 احتساب ثواب و اجر آن بررسی اصل حکم قرائت قرآن و نحوه
دانیم. روایات معتبري هم در این زمینه آمده است. بعد همین ت را همه میکه قرائت قرآن از مستحبات اساصل این 

 ه؛ اما در حال طبیعی، حکم اولیشودمیقرائت قرآنی که مستحب است؛ گرچه در مواردي مانند نماز، همین واجب 

که هر چه ه است و اینمتعدد و معتبر بر استحباب قرائت قرآن وارد شد هقرائت قرآن استحباب است. در ابواب قبلی، ادل

القرآن و قرائت قرآن بیشتر قرائت شود، استحبابش بیشتر است منتهی، اصل قرائت قرآن، عمل مستحبی است. إکثار قرائۀ

حجم و کمّیّت، اصل قرائت قرآن مستحب است؛ ولو یک آیه  به لحاظهاي مؤکّد است. در مواقع خاص هم از استحباب

شود. البته بعید که البته در حد یک جمله مفید معنا باشد، این قرائت قرآن شمرده می ییآنجاتا  یا حتی قسمتی از آیه

اي که تام نبوده و مفید معنا نباشد، بشود. استحباب قرائت قرآن از حداقلش است که این قرائت، شامل خواندن کلمه

 وَ الْمَرْءِ بَیْنَ یَحُولُ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ«ند مان ؛شود که خواندن ولو جزئی از یک آیه که مفید معناي تامی باشدشامل می

آید که قرائت قرآن، بر همین یک جمله نظر میاي است که چند جمله دارد؛ ولی بهاز آیهکه این جزئی ) 24(انفال/»قَلْبِه

اقل آن، یم که حدهم صادق است. این به لحاظ حجم است که اصل یک استحباب عام و مطلقی در باب قرائت قرآن دار

کمیت است. بعد از آن،  به لحاظکه جزئی از آیه باشد. این حداقل آن، است؛ ولو این یلِلمعن مفیدة خواندن یک جمله

بنابراین، ما یک استحبابی در باب قرائت  ؛شودشود و استحبابش مؤکّد و مضاعف میطور اضافه میمراتب کمیت همین
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شود و البته کمتر از آن، دیگر بعید است بشود. لِلمعنی می ةمفید امل خواندن یک جملهقرآن داریم که از لحاظ کمی، ش

از لحاظ کیفی هم در حدي که صدق قرائت بکند و گفته شود که این فرد قرآن خوانده است؛ ولو اینکه این خواندن 

گاه مستحب است که ن همخفی باشد و فقط خودش بفهمد، این خواندن استحباب دارد. البته غیر از خواندن یا استماع 

متعدد و معتبر در همین ابواب  هکند یا بشنود؛ ولو نخواند و همین نگاه و استماع هم استحباب دارد. این پایه است. ادل

القرآن و ادامه بحث قرائۀ فی الصلوة است، داریم که آدرسش را دادم، این القرآن فی الصلوة که در ادامه بحث قرائۀقرائۀ

که صدق خواندن کند و گیرد و به لحاظ کیفیت هم همینکمیت، حداقل را می به لحاظکه کند استحباب مطلقی می هافاد

شود. این مطلقات است منتهی، بعد وقتی شما در همین سی، چهل باب قرائت القرآن د، شامل آن مییاز حنجره بیرون بیا

اعف و مؤکدي در هر دو جبهه کمی هاي مضبینید که در هر دو بخش کمیت و کیفیت، استحبابمالحظه و تورق کنید می

لِلمعنی، یک جمله یا حتی یک کلمه باشد، مانند  مفیدة هکه کمیت باشد؛ ولو جملاول  هجبه به لحاظو کیفی دارد. 

جمله است. این در جبهه  درواقعشود؛ چون اگرچه در ظاهر کلمه است؛ ولی مدهامتان، این مصداق قرائت شمرده می

 شود و این مستحب است؛ اما درالکریم میباشد، حداقلش جمله مفیده للمعنی من القرآناول است که بحث کمیت 

که جاي خواندن ده یا پنجاه آیه که در روایت توصیه شده مانند آن ؛شوداش هر چه جلوتر برویم، تأکّد مضاعف میادامه

ها مکرر و متعدد است و کمیت، استحباب هاي مضاعف است منتهی، دربها دیگر استحبااست، چند جزء بخوانیم که این

نه مضاعف و مؤکد؛ یعنی وقتی یک جمله خواند، خودش مستحب لفظیِ مستقل است. دو جمله؛ یعنی به دو مستحب 

ل طور است. در کمیت، پایه و بنیاد حداقعمل کرده است. ده آیه؛ یعنی به ده مستحب را عمل کرده است و ظاهراً همین

اگر  وقت،شود و له مثوبۀٌ است آناب میباز القرآن الکریم است که این موضوعٌ لإلستح المعنیده من مفی ههمان یک جمل

 آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا«کاملش را خواند،  که جزئی از یک آیه است، »قَلْبِه وَ الْمَرْءِ بَیْنَ یَحُولُ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ« هجمل

 ).24/(انفال»تُحْشَرُون إِلَیْهِ أَنَّهُ وَ قَلْبِهِ وَ الْمَرْءِ بَیْنَ یَحُولُ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ یُحْییکُمْ لِما دَعاکُمْ إِذا لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتَجیبُوا

خواند سوره انفال را با ده آیه دیگر  هاین آیه، سه جمله دارد که اگر همه را خواند، سه ثواب برده است. اگر این آی

پنجاه ثواب دارد. اگر کل آیات سوره انفال را خواند، ممکن است بگوییم که  آنگاهکه جمعاً پنجاه جمله داشته باشد، 

کند. اگر همه هزار جمله در این است و آنگاه هزار ثواب برده است. ظاهرش این است که این خطاب انحالل پیدا می

میزان ثواب برده است منتهی کالم در  به هماندارد،  د جمله مفیده للمعنیقرآن چن هقرآن را بخواند، باید دید که هم

شوند. این بحث مفصل ها با هم ترکیب می، گاهی ملفوظ و گاهی مفروض و محذوف است و گاهی هم این جملهاینجا

حفظ و این  است منتهی، من فقط در همین حد خواستم بگوید که در باب قرآن، عالوه بر نظر به قرآن و استماع و

خاصی مانند نماز یا عناوین  شرایطچیزها، از جمله چیزهایی که آمده است، بحث قرائت است و قرائت هم گاهی در 

 
 

3 



 ٢٣١٧�ماره ثبت:                                                                                    

هاي ثواب عظیمی براي آن ثانویه واجب است؛ اما در حال طبیعی، قرائت قرآن یکی از مستحبات مؤکد است که وعده

 داده شده است.

 رائت قرآنبررسی استحباب کمی و کیفی در ق
 الف: بررسی بُعد کمی در قرائت قرآن

کمی، حداقلش  به لحاظبخش دوم، بخش کیفی آن است.  این مستحب، دو جبهه دارد. بخش اول، بخش کمی است و

مفید للمعنی است و آنگاه، مازاد بر آن هم مستحب است. یک آیه، ده آیه، پنجاه آیه، یک سوره، یک جزء و  کالمیک

گیرند؛ هاي متعددي است که در کنار هم قرار میها، استحبابها مستحب است. این استحباباین هیک ختم قرآن، هم

طور فصاعداً؛ ه جمله دارد، سه ثواب دارد و همیناي که سیعنی یک جمله که خواند یک ثواب برده است و یک آیه

تراکم کمی است؛ یعنی اضافه شدن مستحب در کنار مستحب  اینجاکند. یعنی هر چقدر باالتر برود، تضاعف پیدا می

گوییم، یک نوع مسامحه است؛ چون تأکّد این است که موضوع یک چیز است و در یک می اینجااست. تأکّد اگر در 

، تأکّد نیست؛ بلکه تراکم استحبابات اینجااما در  ؛روددیگر، درجه ثواب باالتر می شرایطدرجه دارد و در یک  شرایطی

که یکی، دو رکعت نافله بخواند و یا ده تا است. در این قسم اول که قرائتِ بیشتر است، تراکم مستحبات است. مثل این

کمی باشد، داستان  به لحاظ. پس در این بخش اول که قرائت شوددو رکعتی بخواند که این تراکم مستحبات شمرده می

شود و نه تأکّد. البته شود و افزون بر آن، تراکم استحبابات شمرده میشروع می کالمیکاز این قرار است که گفتیم از 

ین جمله اگر در اید و هماي از این آیه که بخوانید، یک ثواب بردهممکن است کسی دلیلی پیدا کند و بگوید، یک جمله

کند؛ یعنی دو جهت هاي متراکم دارید، خود این هم تأکّد ثواب پیدا میکه ثوابضمن یک آیه قرائت شود، عالوه بر این

 اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ« خوانیمشریفه را می هکند. این کالم هم نیاز به دلیل دارد. ممکن است بگوییم، وقتی این آیپیدا می

 إِذا لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتَجیبُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا«کاملش را خواند،  که جزئی از یک آیه است، »قَلْبِه وَ الْمَرْءِ نَبَیْ یَحُولُ

 اللَّهَ  أَنَّ اعْلَمُوا وَ« کهبعدي  هایم، بعدش جملخوانیم، یک ثواب بردهاش را که میگوییم این جملهمی »یُحْییکُمْ لِما دَعاکُمْ

ثواب  »قَلْبِهِ وَ الْمَرْءِ بَیْنَ یَحُولُ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ«کاملش را خواند،  که جزئی از یک آیه است، »قَلْبِه وَ الْمَرْءِ بَیْنَ یَحُولُ

ایم؛ یعنی سه موضوع مستحب در این سه آیه بود. را که بخوانیم، سه ثواب برده» تُحْشَرُون إِلَیْهِ أَنَّهُ وَ«ایم دوم را برده

سه مستحب است که ممکن است او یکی را عمل کند یا دو تا و یا سه تاي آن را.  اینجااین تراکم مستحبات است. 

سه  اینجاداشت و در  جا، یک موضوع ثوابحالتی که جمع بخواند با حالتی که یک جمله را بخواند این است که در آن

اي از موضوع دارد. ممکن است دلیلی داشته باشیم که عالوه بر این بگوید که اگر یک جمله را تنهایی بخوانی، درجه
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شود؛ یعنی شود، این تأکّد کیفی ثواب میکه در ضمن خود این مجموعه؛ اولی هم ثوابش مضاعف میثواب دارد؛ ولی این

گوید؛ چون دلیل که این تراکم قطعی است و ادله همین را می ها و مستحبات استم ثوابدرجات ثواب حالت اول، تراک

گیرد. گوید هر جایی که قرائت صدق کرد، دلیل این را میشود؛ میقرائت قرآن، یک عام و مطلقی است که منحل می

دا مشمول دلیل است و ثواب دیگر بینیم که آن هم جثوابی هم برایش هست؛ ولو یک جمله؛ اما وقتی جمع شد، طبعًا می

ها طور دیگري هم مشمول دلیل است و ثواب دیگر دارد. ممکن است بگوییم عالوه بر این، وقتی این جملهدارد و همین

فرماید، ده آیه بخوان ممکن است بگوییم که حالت شود یا وقتی آیه میگیرد، ثوابش مضاعف میضمن مجموعه قرار می

 خودش ثواب مؤکدي دارد. همترکیبی ده آیه 

 بررسی حاالت و احتمال در ُبعد کمّی قرائت قرآن

 الف: حالت و احتمال اول
قلش یک جمله را طلقات که متعدد و معتبر است، حدام هکه در قرائت قرآن ما یک بخش کمّی داریم که آن ادلاین 

ها در یک آیه یا در یک سوره یا در یک جزء یا در کل قرآن، این تراکم کمّیِ مستحبات است و گیرد و تراکم جملهمی

بدهیم. احتمال اول این است که بگوییم، هر یک از  اینجااین، اصل قاعده است؛ ولی ممکن است دو احتمال دیگر هم 

اول هم وقتی در کنار آن  هشود؛ یعنی ثواب اول جملار گرفت، ثوابش مضاعف میها اگر در ضمن مجموعه قراین جمله

که تراکم داریم، اشتداد و تأکّد در اولی هم داریم. این احتمالی است که ممکن شود؛ عالوه بر اینقرار گرفت، اضافه می

 است دلیل بر آن باشد.

 ب: حالت و احتمال دوم
گوید، عَشرَ آیات یا حالت ترکیبی، خودش ثواب جدیدي دارد؛ یعنی وقتی میاحتمال دوم آن است که بگوییم آن 

اي برایش داریم آن، معنایش این است که خمسین آیات که در روایات آمده است که هر روز خوانده شود و دلیل ویژه

بنابراین، سه حالت ثوابی  ؛دکه شما پنجاه ثواب بر این و آن دارید، پنجاه تاي با هم نیز، یک ثواب جدید دارغیر از این

گیرد و و موضوع استحباب در بحث اول متصور است که حالت اوالي آن، همان حالت تراکم است؛ یعنی یک جمله می

بر تراکم، هر یک  ههر چه بیشتر شود، تراکم مستحبات و موضوعات استحباب است؛ اما حالت دومش این است که عالو

 کّد هم داشته باشد.ها در حالت اجتماع، تأاز این
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 ج: حالت و احتمال سوم
شود. این یک بحث ها حالت مضاعفی داشته باشد که خودش موضوع جدیدي میحالت سوم این است که جمع این 

طرح موضوع، درست و جالب است تا توجه به این باشد. این در  به نظرماست که خارج از مبحث مستقیم ما بود؛ اما 

اما بحث که عنوان شد،  ؛ه یا یک جمله یا ده یا پنجاه یا یک سوره یا یک حرف از قرآن بودبحث اصل خواندن یک آی

 کمیت است. به لحاظمحور اول است که قرائت قرآن 

 بررسی بعد کیفی در قرائت قرآن
ملزم به قرائت که عارض بر قرائت  هايویژگیاما در بحث دوم، قرائت قرآن از حیث کیفیت است؛ یعنی آداب و  

شود از آداب قرائت اي در روایات ما است که عبارت میشود. این بحث، خودش داستان بسیار طوالنی و گستردهمی

یس  هخواند یا سورخاصه که قرائت، همه جا قرائت است. فرد سوره اعلی را می هقرآن. یا قرائت قرآن در أمکنه و أزمن

روحی  شرایطشود که اگر در این زمان یا مکان یا در این خواند؛ ولی همین گفته میجمعه را می هخواند و یا سوررا می

الحزین و امثالهم باشد، الحسن یا صوتصوت مثالً  ؛قرائتی باشد؛ یعنی این شکل خواندن باشد هايویژگیباشد یا با این 

بود و داستان اول بود؛ بلکه  اشکمیقرائت که بحث  به این هم امر شده است؛ یعنی عواملی که آمده است؛ اما نه روي

ها آمده است و امري شده است. مِّ. این ویژگیالقرائۀ. ما شئت فَثَ رائۀ و احوالالقالقرائۀ، کیفیاتآمده است روي خصائص

 ها تأکّد است.تراکم موضوع جدایی نیست. این اینجااین امرها همه موجب تأکّد است. در 

 حادي و انضمامی در بعد کیفی قرائت قرآنبررسی حالت ات
مواردي که امري واجب یا مستحب است؛ ولی همان موضوع واجب حکم وجوبی  هقاعده اصولی آن است که در هم 

یا استحبابی که خود آن، موضوع یک استحباب یا وجوب است، احوالی دارد نسبت به یک حالش امر دیگري آمده این 

آورد؛ ولی چون در عالم خارج این با جدید است و موضوع جدیدي را براي استحباب می امر دوم درست است که امر

کنند، ترکیب اتحادي در مقام تحقق خارجی دارد و این موجب تأکّد استحباب وجودي با هم تحقق پیدا می ازنظراو 

بلکه این دو موضوع با هم ادغام طور نیست که بگوییم، دو موضوع است؛ شود؛ یعنی این استحباب در کنار آن را اینمی

گویند تأکّد استحباب است. در همه مواردي که موضوع دو چیز، حالت اتحادي پیدا کند و نه حالت شوند و میمی

اصولی است که در جاي خودش در اصول، جاي  هشود. این یک قاعدانضمامی، این موجب تأکّد وجوب و استحباب می

هم به این امر در اصول توجه شده است که گاهی ترکیب بین این موضوعات و  وبیشکمبحث بیش از این را دارد و 

گویند، عرفی می ازنظرها حالت اتحادي دارد که شود. گاهی ترکیب اینتأکّد می اینجااحکام؛ حالت انضمامی دارد که در 
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عالم واقع و در مقام  لحاظ بهخطاب، دو امر و دو موضوع است؛ اما  به لحاظدرست است که  اینجایکی است. در 

شود. البته موارد تطبیقات این در مستحبات و کنند و استحباب مؤکّد میها حالت ادغامی پیدا می، ایندرواقعتحلیل 

در اصول به آن پرداخته شده  وبیشکمهاي زیادي دارد که این قاعده در مستحبات، حرف هها تفاوت دارد و اداماین

کند که در روایات هم آمده است. این قرائت پیدا می هايویژگیحالت تأکّدي در این خصائص و  طبعاً اینجااست. در 

یک بحث بود که دو ما دو نوع استحبابات در قرائت قرآن داریم. نوع اول، استحبابات متراکم و نوع دوم، متأکد و متقن. 

تر بیاید آید. البته اگر از جمله که پایینحساب میبه اطالق ادله است این است که هر چه از قرآن که خوانده شود، قرائت

گیرد. البته نفس قرائت است؛ ولو محل تردید است؛ اما اگر مفید معنا باشد، قطعاً قرائت قرآن کرده است و ادله آن را می

خواند به نیت قرآن میداند قرآن است و که میکه معنا را اصالً نفهمد، قرائت قرآن نموده است؛ حتی باالجماع، همیناین

جا اگر از راه دوري باشد المصحف، بعید نیست حتی آنگیرد. در مورد، النظر الیمشمول ادله است و اطالقات آن را می

دهد، ممکن است بگوییم که ادله شمولش نسبت به آن قوي است؛ حتی اگر تشخیص هم که حروف را تشخیص هم نمی

 گیرد، باید تأمل کرد.ثواب در برمی ازنظرین نگاه به جلد را هم که اجا اینندهد. البته در همین

 در درج روایات قرائت قرآن و مبناي آن فقها شیوه
الصلوة است که بعد از ابواب قرائت، بابی تحت بحث قرائت قرآن در وسائل، سی، چهل باب است که در بحث کتاب 

است و خوشبختانه مستدرك هم در پایین پاورقی این قرار  طورعنوان، ابواب قرائت القرآن. در مستدرك هم همین

طور است. در کتاب وافی مرحوم فیض، ضمن کتاب الصلوة، ابواب قرائت است بعدش هم گرفته است. در وافی هم همین

هاي خوبی دارد. در بحار بحث ابواب قرائۀالقرآن است. وافی هم تنظیمات خوبی دارد و گاهی هم البته ایشان بیان

ها، استطرادي این هها ظاهراً جلد مجزایی دارد. در کتب رواییِ فقهی، چون کارشان فقه است، همقرائت قرآن و این

بینید. بینید. بحث آداب عشرت را در حج میدر وسائل، بحث قرائت قرآن را در صلوة می مثالًضمن بحثی آمده است. 

بینید. یا بحث معروف و منکر را در امر به معروف و نهی یا جهاد میبحث جهاد نفس را در امر به معروف و نهی از منکر 

ها، آید. سرّش این است که اینلباس و مسکن، در بحث صالة می بینید. یا مسکن و ملبس را ضمن احکاماز منکر می

هاي فقهی با مناسبت آید،جا میهاي روایی ناظر به فقه هستند و لذا ابواب غیر فقهی اگر آنکتاب مثل وسائل یا وافی،

آورد. اشکالی به وسائل یا مستدرك یا کتاب هاي سالم را ضمن سالم در نماز یا مبطالت صلوة میبحث مثالً ؛آوردمی

هاي دیگر اخالقی هم پرداخته شده است؛ اما وقتی بحار ها مَعدّ للفقه است؛ ولی به تناسب به بحثوافی نیست؛ چون این

جا ابواب مستقلی دارند. البته اشکاالت دیگري در بینیم که در آنچون ابواب غیر فقه هم دارد، میبینیم؛ یا کافی را می
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هاي فقهی مانعی ندارد و لذا در بحار تنظیم فقهی ما هست که جاي خودش باید بحث شود؛ ولی این تنظیم در کتاب

 هاي قرآن مستقل است.بحث

 آن کریمبررسی روایات وارده پیرامون حسن صوت در قر
آید، بخشی از آن مربوط به کیفیت صوت است که انواع و هایی که در باب آداب و خصائص قرائت قرآن میبحث

قرائت است که بر اساس آن، قرائت کیفیاتی دارد و شاید هفت، هشت یا  هآدابی دارد. یک بخش مربوط به کیفیات صوتی

همین کیفیات صوت است که این روایات، چند طایفه دارد. یک قرائت قران، مربوط به هايویژگیده مورد از آداب و 

اند که این آداب، موجب تأکّد استحباب و دسته از این روایات، روایاتی است که آداب کیفیت صوت قرائت را بیان کرده

رتیل داریم که غیر از صوت حسن شود. البته در خود قرآن، آیات متعدد در باب کیفیت صوت، مانند بحث تقرائت می

، چهار، پنج طائفه را که مربوط به بحث اینجاشویم. ما در است؛ ولی مربوط به کیفیت صوت است و فعالً وارد آن نمی

فرماید، قرآن را زیبا بخوانید. کنیم. یکی از آن طوایف، بحث حُسن صوت است که میغناي در قرائت است را بحث می

 خوانم.ی معتبري وارد شده است که چند مورد از آن را میدر این بحث روایات

 روایت اول
 مُحَمَّدِ  کِتَابِ مِنْ نَقْلًا السَّرَائِرِ آخِرِ فِی إِدْرِیسَ بْنُ مُحَمَّدُدر همین ابواب قرائت قرآن باب بیست و سوم، حدیث دوم،  

 أَنَّهُ  یَرَى لَا الرَّجُلُ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قُلْتُ«: قَالَ  عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَۀَ عَنْ عِیسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ الْعَبَّاسِ عَنِ مَحْبُوبٍ بْنِ عَلِیِّ بْنِ

 صَوْتاً  النَّاسِ أَحْسَنَ کَانَ -ع الْحُسَیْنِ  بْنَ عَلِیَّ إِنَّ بَأْسَ لَا فَقَالَ  صَوْتَهُ یَرْفَعَ حَتَّى الْقِرَاءَةِ فِی وَ الدُّعَاءِ فِی شَیْئاً صَنَعَ

 مِن قَامَ  إِذَا کَانَ وَ -بِالْقُرْآنِ  صَْوتاً النَّاسِ أَحْسَنَ کَانَ ع جَعْفَرٍ أَبَا إِنَّ وَ الدَّارِ أَهْلَ یُسْمِعَهُ حَتَّى صَوْتَهُ یَرْفَعُ کَانَ وَ -بِالْقُرْآنِ 

 .1».قِرَاءَتِهِ إِلَى فَیَسْتَمِعُونَ فَیَقُومُونَ غَیْرِهِمْ وَ السَّاقِینَ مِنَ الطَّرِیقِ مَارُّ بِهِ  فَیَمُرُّ صَوْتَهُ رَفَعَ قَرَأَ وَ اللَّیْلِ

 عَنْ عِیسَى بْنِ  حَمَّادِ  عَنْ  الْعَبَّاسِ عَنِ  مَحْبُوبٍ بْنِ عَلِیِّ  بْنِ مُحَمَّدِ  کِتَابِ مِنْ نَقْلًا السَّرَائِرِ آخِرِ فِی إِدْرِیسَ  بْنُ  مُحَمَّدُ

 أَنَّهُ یَرَى لَا الرَّجُلُعرض کردم  ع)( صادقگوید، به امام که معاویۀ بن عمار از روات مشهور هست. می عَمَّارٍ  بْنِ  مُعَاوِیَۀَ

 الْحُسَیْنِ  بْنَ یَّعَلِ إِنَّفرماید که . بعد میبَأْسَ لَافرماید، . حضرت میصَوْتَهُ یَرْفَعَ حَتَّى الْقِرَاءَةِ فِی وَ الدُّعَاءِ فِی شَیْئاً صَنَعَ

 أَهْلَ  یُسْمِعَهُ حَتَّى صَوْتَهُ یَرْفَعُ کَانَ  وَ امام سجاد زیباترین صوت را در قران داشت  بِالْقُرْآنِ صَوْتاً النَّاسِ أَحْسَنَ کَانَ -ع

اي هم صداي بلندي داشت که به گونهدر خواندن  صَوْتَهُ یَرْفَعُ کَانَ وَبود  بِالْقُرْآنِ صَوْتاً النَّاسِ أَحْسَنَ. حضرت الدَّارِ

 کَانَ  ع جَعْفَرٍ أَبَا إِنَّ  وَ الدَّارِ أَهْلَ یُسْمِعَهُ حَتَّى صَوْتَهُ یَرْفَعُ کَانَ«. یا اینکه الدَّارِ أَهْلَ یُسْمِعَهُ حَتَّىکرد؛ صدایش را بلند می

 .210: ص ،6ج الشیعۀ، وسائل - 1
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 غَیْرِهِمْ  وَ السَّاقِینَ مِنَ الطَّرِیقِ مَارُّ بِهِ فَیَمُرُّ صَوْتَهُ رَفَعَ قَرَأَ وَ اللَّیْلِ مِن قَامَ إِذَا کَانَ وَ -بِالْقُرْآنِ  صَوْتاً النَّاسِ أَحْسَنَ

کردند صداي خواند؛ به حدي که کسانی که از کوچه عبور میاما در خانه بلند می ؛»قِرَاءَتِهِ إِلَى فَیَسْتَمِعُونَ فَیَقُومُونَ

ع) و بعضی ( باقرشدند. عین این روایتی که امام به قرائت حضرت مجذوب می شنیدند و از زیبایی نسبتحضرت را می

اند، در روایات دیگر هم هست؛ اما آن روایات معموالً روایات خیلی خواندهدیگر از أئمه قران را با صداي خوب می

 خوانیم.اش را نمیگویم ولی همهمعتبري نیست. روایاتش را می

 دومروایت 
 مُحَمَّدِ عَنْ  زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٍ عَنْدر باب بیست و چهارم، حدیث دوم که البته معتبر نیست، دارد که 

 الْحُسَیْنِ بْنَ عَلِیَّ إِنَّ« فَقَالَ عِنْدَهُ الصَّوْتَ ذَکَرْتُ: قَالَ ع الْحَسَنِ أَبِی عَنْ النَّوْفَلِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ  عَنْ شَمُّونٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ

 .2»الْحَدِیث صَوْتِهِ حُسْنِ مِنْ فَصَعِقَ الْمَارُّ  بِهِ مَرَّ فَرُبَّمَا یَقْرَأُ کَانَ -ع

 ومسروایت 
 عَلِیِّ عَنْ الْحَجَّالِ عَنِ سَهْلٍ عَنْ عَنْهُمْ وَهم همین است و سندش مرسله است؛ ولی دارد روایت چهارم در این باب 

 السَّقَّاءُونَ  کَانَ وَ -بِالْقُرْآنِ  صَوْتاً النَّاسِ أَحْسَنَ ع الْحُسَیْنِ بْنُ  عَلِیُّ کَانَ«: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُقْبَۀَ بْنِ

این روایات را  هآمده است. قصد جمع و بیان همهمین مضمون در آن  که ؛3»قِرَاءَتَه یَسْتَمِعُونَ  بِبَابِهِ فَیَقِفُونَ یَمُرُّونَ

سندي، به این ادخال نیست. اعتبار  ازنظرکه نداریم. این یک روایت است که نظیر این، روایات دیگري هم داریم؛ ولو اي

 سند و داللت این روایت را بررسی کنیم.

 بررسی اعتبار سنديِ روایت
یم که مرحوم ابن ادریس در آخر کتاب سرائر، تعدادي روایت هم نقل دانسند معتبره است. می این روایت از حیث 

دست  است که بعضی از آن ۀائدست ما نیست یا از اصول اربعه م کرده است که بعضی از این روایات، از کتبی است که

کند ل میطور است. ایشان این روایت را از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقهم همین اینجاایشان بوده است. در 

تا محمد بن علی بن محبوب که از اصحاب عسکریین  وقت، بین مرحوم ابن ادریس که بعد از مرحوم شیخ هم هستآن

کند. سند او به کتاب محمد بن زیادي هست. او این روایت را از کتاب او نقل می هع) و است، بینشان فاصل( رضاو امام 
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کند. ما به آن زمان دست ایشان بوده است و ایشان از آن کتاب نقل میهاي آن علی بن محبوب معلوم نیست. کتاب

طور نبوده است که چاپ کتاب و تکثیر انبوه باشد. االن دیگر کتاب در حال حاضر هم دسترسی نداریم. قدیم هم این

ست و مثل آن البته نسبت به مؤلف کتاب، اطمینان عرفی وجود دارد و معلوم است که هر کتابی را چه کسی نوشته ا

لذا در زمان ما احتیاج به سند براي نقل یک کتاب نیست و الزم نیست به یک کتاب سند  و ؛زمان احتمال اشتباه نیست

ها اما قبل از دوره ما، همه این کتاب ؛طور چیزهابنویسند که او گفت و از او نقل کرد که این کتاب مال من است و از این

 به خاطرقبل خیلی مهم بود و احتیاج به اجازه داشتند  ههاي روایتی هم که تا چند دهازههمه سند الزم داشت. این اج

وسائل که دست عالمی در نجف یا  هطور بود که یک نسخروایت ارزشی ندارد؛ ولی قدیم این ههمین بود. امروز اجاز

که به من نقل کرد و او از او نقل کرد تا این وسائل یا کتاب کافی را او براي هگفت که این نسخجاي دیگري بود، باید می

مؤلف برسد. انتساب این کتب به مؤلفین در ازمنه قدیم، نیاز به سند داشت و اجازه روایات هم بر اساس همین قاعده 

 است؛ اما در زمان ما این امور ضرر نداشته؛ بلکه لغو است؛ چون اشتهار و امور دیگر، جاي سند را گرفته است. این یک

اي به آن کردم و جزئیات و تفاصیلی دارد؛ ولی اصل قاعده همین دانیم و من هم اشارهبحث رجالی کلی است که می

کند، این کتاب دست ما نیست که است که عرض کردم. مرحوم ابن ادریس که از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل می

نیست. بین ابن ادریس و محمد بن علی بن محبوب، مدت ببینیم سند داریم یا نداریم و این روایت در آن هست یا 

بنابراین، سند  ؛مدیدي و یکی، دو قرن فاصله هست و خود او را هم ندیده است که بگوید خودش کتابش را دیده است

کسی باید بگوید که ابن ادریس بگوید که این آقا به من گفته است که این کتاب محمد بن علی بن محبوب  خواهد ومی

ت و آن هم بگوید او به من گفته است که سند هم معتبر باشد تا برسد به محمد بن علی بن محبوب و هذا، غیر اس

آید که این نظر میاي هستند؛ ولی بهکه بعدش، همه رجال معتبر و ثقهرغم اینموجودٍ فی کتاب ابن ادریس و لذا علی

وجهی ندارد. باألخره اگرچه  به نظرماند که بیر به موثقه کردهوجود دارد. بعضی هم از این روایات، تع اینجاخدشه در 

 اینجاوجود دارد. محمد بن علی بن محبوب معتبر است. عباس مطلق در  اینجاباقی سند درست است؛ ولی این شبهه در 

 است. معاویۀبن عیسی هم که معلوم  معروف است که ثقه است. حماد عباس بناند که مراد، را هم بر اساس قواعد گفته

 باقرقرائت زیباي امام سجاد و امام  هرجالی هست. این قص هبن عمار هم معلوم است و لذا در این یک نوع، شبه

)، عالوه بر این مورد، در سه، چهار روایت دیگر هم آمده و چون امري مستحب است و تعدد روایات مالسالعلیهما(

اطمینان به این پیدا کند. البته هر چه روایت بیشتر باشد، ما به جاري دارد، ممکن است کسی بر اساس همان قاعده، 

کنیم. البته شاید به هشت، ده روایت نرسد؛ ولی چهار، پنج روایت ، اطمینان بیشتري پیدا میاینجادر  قاعدهشدن آن 

من  آنچهي بیش از که فحص بیشتري شود و مقدار بیشتري روایت پیدا کنیم. در مستدرك پیش رو، چیزهست؛ مگر این
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اند، چهار، پنج روایت السالم) خوش صدا بودهعلیهما( صادقکه امام باقر و امام دیدم، وجود ندارد. البته در این اینجادر 

ها معتبر نباشد؛ بیشتر نیست؛ ولی اصل حسن صوت در قرآن زیاد است. غیر از این، روایات دیگر هم هست که شاید آن

 شود.حاصل میولی از جمعش اطمینان 

 بررسی اعتبار داللی روایت
است. مطلب اول، بحث رفعُ الصوت بالقرائه هست که  طرحقابلاما از حیث داللت، چند مطلب در این حدیث شریف 

هست و یکی هم حسن صوت است. پس دو مطلب در این روایت و بعضی روایات دیگر هست. یکی بلندي  اینجادر 

 صدا است و یکی حسن صوت است.
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