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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
بحث ما در پنجمین استثنا از مستثنیات باب غنا بود و عنوان کردیم که از جواز غنا از سوي بعضی نسبت به قرائت 

المستحب است و ، مستحب فیدرواقعقرآن مطرح شده است. عرض کردیم که قرائت قرآن آدابی دارد که آن آداب 

از آن ذکر شده است؛  ادبده  ءالبیضاشود. این آداب بیشتر از ده مورد است که در محجّۀاین استحباب می تأکدموجب 

البیضاء، بابی مفصل پیرامون آداب مربوط به تالوت ولی احتماالً تعداد، بیشتر از این مقدار است. در جلد دوم محجۀ

ه و سپس آداب باطنی را ذکر نموده است. این آداب اقسامی قرآن آورده شده است که ابتدا آداب ظاهري قرائت را آورد

چهار  اینجاکلی دارد که بر آن اساس، بخشی از آداب ظاهري قرائت، مربوط به صوت؛ یعنی کیفیت صوت است که در 

متفاوت بهتر است یا جهراً و یا  آداب قرائت این است که صوت، سراًاول از  ادب، مثالعنوانبهادبش مربوط به آن است. 

دوم این است که در فرض  ادبکه جهر باشد، است. پس یک بحث، مربوط به سر و جهر قرائت است. حال بر فرض این

سوم آن است که صوت حزین مرجّح است یا غیر  ادبجهر، صداي خیلی بلند استحباب دارد یا متعارف استحباب. 

راجع به  ادبها چند با نوعی اندوه باشد. این هکه آمیختحزین که در روایات دارد که قرآن را با صوت حزین بخوانید 

، آداب اشیک دستهها آداب ظاهري قرائت است که خواهیم بحث کنیم. اینها نمیکیفیت صوت است که در مورد این

ب چهارم مربوط به همین دسته؛ یعنی آدا ادبمربوط به صوت و کیفیت صوت است که االن بحثی در این موارد نداریم. 

گفته شده است که صوت زیبا  اینجاصداست. معموالً در  زیباییظاهري مربوط به کیفیت صوت، بحث حسن صوت و 

 مستحسن است و باید تالش شود که صوت، زیبا باشد.

 طرح بحث
چهارم از آداب ظاهري مربوط به کیفیت صوت در قرائت قرآن این  ادببندي که بیان شد، بحث ما در با این تقسیم 

غنایی و لهوي  هتواند در حدي باشد که جنباي دارد؟ و آیا این حسن صوت میت که حَسَن بودن این صوت، چه ادلّهاس

 که این دو از یکدیگر متفاوت هستند؟نیز به خود بگیرد یا این
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 بررسی نسبت صوت حَسن با غنا

 دیدگاه اول: نسبت، اعم و اخص مطلق
اول از روایات، روایاتی هست که صوت حسن را  هشوند. دستته تقسیم میگفتیم که روایات این باب به چند دس 

بعضی از اقوال،  بنا برطور که سابق عرض کردیم، اعم از غنا است و صوت همان زیباییمستحسَن شمرده است و این 

 که غنا، قسمی از صوت حسن است و ما این قول را بیشتر ترجیح دادیم.مطلق است؛ براي این اعم

 عموم و خصوص من وجه ،گاه دوم: نسبتدید

 بررسی ادله در باب صوت حسن
 آنچه بنا براز آداب ظاهري در کیفیت قرائت هست و  ادب، صوت حسن متفاوت با غناست. این چهارمین درهرحال

ام و آن، هفت، هشت روایت است که در حدي که من فحص کرده هاي دارد. دیروز عرض کردیم که ادلگفتیم، ادله

هایی که در وسائل و مستدرك هست، غالباً خالی از اشکال نیست. شاید بهترینش، همین روایت سرائر باشد که این

 اش درست است و شایدمحبوب حل کنیم، بقیه علی بن محمد بندیروز خواندیم؛ که اگر مشکل نقل ایشان را از کتاب 

یک رغم اشکالی که دیروز از نظر سندي گفتیم، کسی بگوید که این کتاب در آن زمان، یکی از کتبی بوده است که علی

طور این اشکال را اي تنها در دست او باشد و ممکن است کسی اینطور نیست که نسخهاشتهاري داشته است و این نوع

داریم، خیلی نیاز به  اینجاکه هفت، هشت روایت در این ه بهاي که قبالً عرض کردیم، با توجحل کند. طبق قاعده

 گیري سندي نیست؛سخت

 بن ادریس روایت محمدروایت اول: 
خوانیم که روایت دوم باب بیست و سوم ادریس را می محمد بناما در بین روایاتی که در این باب است، روایت  

 است. متن روایت عبارت است از

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

 فَقَالَ  صَوْتَهُ یَرْفَعَ حَتَّى الْقِرَاءَةِ فِی وَ الدُّعَاءِ فِی شَْیئاً صَنَعَ َأنَّهُ یَرَى لَا الرَّجُلُ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قُلْتُ: «قَالَ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَۀَ

 أَبَا إِنَّ وَ الدَّارِ أَهْلَ یُسْمِعَهُ حَتَّى صَوْتَهُ یَرْفَعُ کَانَ وَ -بِاْلقُرْآنِ صَوْتاً النَّاسِ أَحْسَنَ کَانَ -ع الْحُسَیْنِ بْنَ عَلِیَّ إِنَّ بَأْسَ لَا
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 وَ السَّاقِینَ مِنَ الطَّرِیقِ مَارُّ بِهِ فَیَمُرُّ صَوْتَهُ رَفَعَ قَرَأَ وَ اللَّیْلِ ِمن قَامَ إِذَا کَانَ وَ -بِالْقُرْآنِ  صَوْتاً النَّاسِ أَحْسَنَ کَانَ ع جَعْفَرٍ

 ۱.»قِرَاءَتِهِ إِلَى فَیَسْتَمِعُونَ فَیَقُومُونَ غَیْرِهِمْ

 دیروز گفتیم، افزودیم. آنچهسند این روایت را گفتیم و یک نکته هم نسبت به 

 بررسی داللیِ روایت اول باب صوت حَسن

، در روایات مختلف نقل شده است که فالن امام، ازجملهاما در داللت این روایت، روایات متعددي داریم؛  

صوت حسن در  السالم)علیهم( ائمهالصوت در قرآن بود و در مورد امام باقر و امام سجاد و تعدادي دیگر از حسن

الصوت بودند، آیا داللت بر استحباب کند، یکی از ائمه حسنتالوت قرآن داشتند. حال، این چهار، پنج روایتی که نقل می

 ها را جواب داد.این به نحوي، ممکن است شبهاتی باشد که باید اینجادر  کند یا خیر؟می

 اشکاالت وارده در داللت روایت اول

 الجواز نقل فعل است و السیرة العملیه ال یفیدها اکثر منها اشکال اول: این

 جواب
ایم و گفتیم که در این نوع مواردي که جاي یک عبادت یا کار مستحسنی است و از افعال اشکال را قبالً جواب داده 

معصوم را  آن هعادي و طبیعی نیست، نقل فعل معصوم قرینه بر رجحان آن فعل دارد؛ بخصوص که معصوم دیگري، سیر

طور کند و همیننقل کند. نقل در چنین موردي که معصومی، فعل معصوم دیگري؛ از قبیل قرائت قرآن را نقل می

بر رجحان آن فعل دارد؛ یعنی وجوبش را  هموضوعات دیگري که از امور معمول زندگی مانند آشامیدن نیست، قرین

ایم که هست که کند. این نکته را بارها گفتهآن فعل می و استحباب توان استفاده نمود؛ ولی قطعاً داللت بر رجحاننمی

عام هم، اباحه به معناي خاص است؛ اما در این  به معنايالجواز و قدر متیقن این جواز عملی ولو الیفید اکثر من هسیر

ها در چنین مواردي مفید ، این سیرهجهتازاینشود استحباب را از آن استفاده کرد و نوع موارد، قرینه داریم که می

که آورد به اینجمعش هست و اطمینان می اینجاکند؛ ولی در ها هم کفایت میاستحباب است. البته یکی از این سیره

 شود تطبیق داد.هم می اینجاکلی است که در اصول هم گفته شده است و در  همفید استحباب است. این نکته، قاعد
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 اشکال دوم
داشت و این  زیباییالصوت؛ صوت نقل یک حال تکوینی امام است که کان حسن اینجاکه در  تشبهه دوم آن اس 

. ممکن است کسی بگوید که در این روایات، بیان ویژگی صوت »بِالْقُرْآن صَوْتاً النَّاسِ أَحْسَنَ«غیر از این است که کان 

ده است که چهره، پیشانی، گونه و چشمشان چطور بود که که در احوال پیامبر اکرم و ائمه آمکند. مانند اینحضرت را می

توصیفی است و  هکه این گزارالنبی خودش داستانی در بین شیعه و سنی است که مفید حکمی نیست، مخلص اینشمائل

گزاره تجویزي، فقهی، اخالقی و شرعی نیست؛ بلکه بیان حال تکوینی است و این امور اختیاري نیست که بر اساس آن 

 کم کنیم.ح

 جواب
تکوینی حسن  هبیان زمین هکه افاد؛ ولو این»بِالْقُرْآن صَوْتاً النَّاسِ  أَحْسَنَ«جواب این شبهه دوم، این است که روایات، 

هاي جنبه امور بالمالزمه آن صوت در حضرات ائمه معصومین را دارد و درست است که این تفاوت وجود داشته و این

طبیعی هم  هشود؛ بلکه زمینالصوت در قرائت قرآن نمیطبیعی موجب حسن هکند؛ ولی صرف زمینتکوینی را افاده می

 هاویژگیکه بهترین خواننده هم باید بناي بر إعمال خوانندگی و کاربرد آن نیازمند إعمال حسن صوت است. توضیح این

شود که وقتی وجود دارد. با این قرائن انسان مطمئن می» بالقرآن« تعبیر، اینجاکه در را داشته باشد؛ مضاف بر این

که عمل این به خاطررجحان است؛  دارايو ؛ یعنی این امر، خوب بوده »بِالْقُرْآن صَوْتاً النَّاسِ أَحْسَنَ«فرماید، می

وقت در مقام نقل، چون فعل اختیاري است آن هاختیاري است. پس از آن جهت که إعمال حسن صوت یک پدید

اند، بوده»بِالْقُرْآن صَوْتاً النَّاسِ أَحْسَنَ «فرماید توان استفاده حکم کرد. پس وقتی روایت میشود، میاختیاري می

 ماید که حسن صوت در قرائت قرآن مستحب است. این بررسی دو شبهه بود که از آن جواب داده شد.خواهد بفرمی

 بررسی داللت التزامی مجموع روایات و جواب از اشکال دوم
که اند؛ ولی اینالصوت بودهها حَسنگفتیم که این روایات، یک داللت التزامی و ضمنی مبنی بر این دارد که این 

الصوت را برده است، کاربرد این حسناند؛ یعنی حسن صوتش را در قرآن به کار میالصوت بالقرآن بودهگوید حسنمی

، بعدش دارد و کان یرفع صوتاً که آن هم رفع مثالعنوانبهکند و کاربرد، یک امر اختیاري است؛ بخصوص که بیان می

که این حسن کند و عالوه بر اینحضرت را بیان میالدار و آن هم عمل اختیاري صوت در قرائت قرآن حتی یسمع اهل

کند، ندارد؛ بلکه چهار، پنج روایت دیگر هم هست امام را نقل می هصوت، فقط اختصاص به سه، چهار روایتی که سیر

 مَعْبَدٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ وَروایت سوم باب بیست و چهارم این است،  مثالً که جزء سیره نیست
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 الْقُرْآنِ  حِلْیَۀُ وَ حِلْیَۀٌ ءٍشَیْ  لِکُلِّ ص النَّبِیُّ قَالَ«: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَنْ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ

که در  »الْحَسَنُ  الصَّوْتُ الْقُرْآنِ حِلْیَۀُ  وَ حِلْیَۀٌ ءٍشَیْ  لِکُلِّ«که ص) فرمودند ( اکرمکنند که پیامبر نقل می .۲»الْحَسَنُ  الصَّوْتُ

 ها نیست.، بحث سیره و ایناینجا

 اللَّهِ  عَبْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْجِعَابِیِّ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَخْبَارِ عُیُونِ فِی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُروایت ششم در 

 الْقُرْآنَ یَزِیدُ الْحَسَنَ الصَّوْتَ فَإِنَّ بِأَصْوَاتِکُمْ الْقُرْآنَ حَسِّنُوا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ«: قَالَ ع الرِّضَا عَنِ أَبِیهِ عَنْ التَّمِیمِیِّ

 الْحَسَنَ  الصَّوْتَ فَإِنَّ بِأَصْوَاتِکُمْ الْقُرْآنَ حَسِّنُوا«که پیامبر اکرم فرمودند که  کندمیروایت ششم از امام رضا نقل  ۳»حُسْناً

بینیم که در مقام شرعیت بیان یک حکم است و نه ها را کنار هم بگذاریم، میاین اگر مجموعه .»حُسْنا الْقُرْآنَ یَزِیدُ

در بابش ذکر کند، اصل در آن، این اي که چیزي را شارع صرفاً در مقام بیان زیباییِ�ِ یک چیز و امر خاص. فعل اختیاري

کند؛ بخصوص این روایت ششم که است که مولویت در بابش اعمال شده است. جمع این روایات انسان را مطمئن می

 حّسنوا است و امر دارد.

 بررسی سنديِ مجموع روایات وارده در باب صوت حَسن:

د مگر همان روایت دوم است که با یک پاسخ اجمالی که ندار کدام سند اعتبارالبته این روایاتی که خواندیم، هیچ 

در همین روایت سومی که در باب بیست و چهارم خواندیم،  مثالًامروز عرض کردم، ممکن است سندش تصحیح شود. 

التهذیب آن  در تهذیبمعبد، توثیق عامه هست و ابن حجر  علی بنمعبد هست که  علی بنابراهیم عن ابیه عن  علی بن

تواند این روایت را معتبر بداند اعتماد کند، می هاآنو کتب  اینجایق کرده است که اگر کسی به توثیقات عامه در را توث

قاسم مشترك بین الضعاف هست و توثیقی ندارد. یا روایت ششم که حسِّنوا  عبداهللا بنمنتهی، اگر آن هم درست شود، 

 الْحَسَنِ  عَنِ الْجِعَابِیِّ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ الْأَخْبَارِ عُیُونِ فِی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ  طور است،داشت، باز آن روایت این

 یَزِیدُ  الْحَسَنَ الصَّوْتَ فَإِنَّ بِأَصْوَاتِکُمْ الْقُرْآنَ حَسِّنُوا ص اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ«: قَالَ  ع الرِّضَا عَنِ أَبِیهِ عَنْ التَّمِیمِیِّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ

شود توثیق کرد. چون از یک طرف، از مشایخ صدوق است و بعید نیست که مشایخ این روایت را می .»حُسْناً الْقُرْآنَ

کنم که مرحوم صدوق تعبیري با این عبارت دارد که، من از افراد بزرگ نقل میاین به جهتمستقیم صدوق، توثیق شوند. 

عبداهللا تمیمی و پدرش  حسن بنصدوق بودن و شیخ صدوق بودن، موجب استحباب باشد؛ اما  هو بعید نیست که مشیخ

 باشد.آمده است، ضعیف می اینجاکدام توثیق ندارند و غالب روایاتی که در هیچ

 .211: ص ،همان - 2
 .212: ص ،همان - 3

                                                           



 ٢٣٢٤�ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                       

 بندي کالمجمع
قرآن را آداب تالوت و قرائت  هامروز عرض کردیم این است که مجموع آنچهاین قسمت از بحث و  بنديجمعاما 

شود به چند بخش تقسیم کرد که بخش اول آن خود داراي اقسامی است. بخش اول از آداب تالوت و قرائت قرآن، می

شود. قسم اول، همان سرّ و جهر بودن است. به اقسامی تقسیم می اینجامربوط به کیفیات صوت هست که خودش در 

م، صوت حزین یا عدم صوت حزین است و قسم چهارم که قسم دوم، بلند بودن یا بلند نبودن صدا است و قسم سو

چهارم از آداب کیفیت صوت در قرائت قرآن گفتیم که هفت،  ادب مورد بحث ما است، صوت الحسن است. در باب

احتمالی آن را درست  بنا برها ضعیف است؛ الّا روایت سرائر که ممکن است هشت روایت وجود دارد و غالب این

اي که ضمّ شود پذیرفت و بنا بر قاعدههایی که ما گفتیم را میهشت، ده روایت با آن موضوع و با ویژگی بدانیم؛ اما جمع

 هشود آن را پذیرفت و قائل به استحباب حسن صوت در قرائت قرآن شد. این پایاخبار یا استفاضه اخبار باشد، می

 ؛اینجاستبحث ما در 

 پنجماستثناي  بررسی ادله

 قرائت غنایی قرآن، وجود دارد؟ آیا دلیلی بر
که آیا آن هم اما بحث این است که ما از حسن صوت، به سمت صوتی برویم که ترجیع یا غنا در آن باشد و این 

 اینجاجایز است یا جایز نیست؟ براي جواب به این پرسش، باید اخبار مربوط به این بحث را ببینیم. اگر ما باشیم، در 

 شود بحث کرد.در دو شکل و مقام می

 وجود و عدم وجود روایات خاصه در مسئله بررسی دو مقام مفروضِ در مسئله
اي نباشد، چگونه باید گفت و شکل دوم، این است که با توجه شکل اول آن است که فرض کنیم اگر روایت خاصه

اي در بحث غنا و ترجیع هاي که در موضوع داریم، چه باید گفت. اگر فرض بگیریم هیچ روایت خاصبه روایات خاصه

از روایات خاصه بوده و یک بحث این  نظرقطعدر قرائت قرآن نبود که این یک رویکرد و یک نوع بحث است که با 

 ها در قرائت قرآن داریم.است. بحث دوم این است که روایات خاصه در بحث غنا و ترجیع و این

 ت حسن و غنا با یکدیگر)نسبت صو( اولالف: بررسی استدالل در مقامِ مفروضِ 

 6 



 ٢٣٢٤�ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                       

در رویکرد و شکل اول اگر بخواهیم بحث کنیم، فرض این است که صوت حَسن در قرائت قرآن مستحب است و  

اي داریم، صوت حَسن هم اعم از غنا است؛ ممکن است غنایی باشد و ممکن است غنایی نباشد. از آن طرف هم ادله

هیچ دلیلی نداریم و  فعالًگیریم که در باب غناي در قرآن، ست. فرض میسی، چهل روایت داریم که غنا حرام ا ازجمله

القرآن که این یک قاعده است و یک دلیل هم داریم که الصوت فی قرائۀتنها دلیلی که داریم این است که ُیستحب تحسین

 هکه غنا، یک مادي اینیَحرم الغنا، حال بین این دو دلیل چه نسبتی است؟ جواب آن است که عموم من وجه است؛ برا

خواند و چیزهاي غیر قرآنی است. صوت حسن در قرآن هم ماده افتراقی دارد آنجایی که افتراق دارد که شعري می

خوانند که قطعاً غنا نیست. می قراءصوت حسن در قرائت قرآن است ولی نه به شکل غنایی؛ بلکه به همین شکلی که 

که با ألحان غنایی یا  زیباییاجتماع هم دارد که صوت حسنی است که در حدّ غنایی قرار گرفته است. صوت  هیک ماد

ألحان لهوي یا مطرب همراه شده است که امکان این هم وجود دارد. صوت حسن دو قسم است. قسم اول آن است که 

اجتماع این دو  هآن به شکل غنایی باشد، مادکه صوت حسن در قر آنجاییغنایی است و قسم دوم آن، غیر غنایی است. 

آور اند که اگر هم دلیل خاصی نباشد؛ چون نسبت و جمع بین این روایاتی که خواندیم اطمینانشود. بعضی گفتهدلیل می

شود، جمع بین این روایات و روایات حرمت غنا مستلزم این الصوت و القرائه میاست، از آن استفاده استحباب تحسین

، این دو دربیایدبینیم که در صوت قرآنی اگر به شکل غنایی ست که نسبت را بسنجیم و وقتی نسبت را بسنجیم، میا

ایم که اکرم العلما طور گفتهجا اینما این است و همه هاجتماعِ دلیل تحریم و استحباب است. قاعد هکنند و ماداجتماع می

اجتماع، این  همشکل است. در مادتمام است و حکم، بی هرکدامدر ماده اجتماع، اجتماع دارند و  هالتُکرم الفسّاق، ماد

شود که در طور میهم این اینجاکنیم. کنند و رجوع به عام فوق یا اصول عملیه میتعارض و تساقط می امرونهیدلیل 

دارند و غنا نیست،  قراء نچهآگوید حرام است. صوت زیباي قرآنی هم مثل قرص و قاطع می هغناي در غیر قرآن، ادل

ها اجتماع دارند و گویند که مستحب است؛ اما در صوت حسن که در قرآن غنایی است، اینادله قرص و قاطع می

کنند. این، عین اکرم العلما التکرم الفساق است که در عالم فاسق، این دو تعارض و تساقط تعارض کرده و تساقط می

کنیم اگر داشته باشیم و اگر عمومات نداشته باشیم، به اصول عمومات می هرجوع به ادل کنند و بعد از تساقط هم،می

قلش این است که اصل صداي زیبایی است. حدا یک نوعگوید که جایز است و ها میاین هردويشود و مراجعه می

است که سندهاي هر  اینبعدازعملی است و برائت است و حرمتی وجود ندارد. این بحث اجتماع و تعارض و تساقط، 

معتبري بود و صوت حسن هم با این بیانی که  هغنا، ادل ههم درست کردیم دیگر. ادل اینجادو را درست کردیم و در 

اند که اگر ما باشیم و کنند. بعضی به این شکل گفتهاجتماع تعارض و تساقط می هعرض کردیم، دلیل معتبر دارد، در ماد

خواهد؛ باشیم، صوت حسن قرائت در قرآن را باید جزء مستثنیات بیاوریم. دلیل خاص هم نمی هیچ دلیل خاصی نداشته

حرمت غنا در صوت عموم من وجه است، در  هحُسن صوت در قرآن و ادل هاصولی، بین این ادل هبلکه فقط با یک معادل
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شود. این اصل عجیبی ئت و جایز میگوید براکنند، اصل عملی میکنند، تساقط میصوت غنایی در قرآن تعارض می

 آنجاکنیم. شد. صوت، صوت لهوي است. استثناء می غناکه دلیل خاصی داشته باشیم، جزء مستثنیات است که بدون این

گیریم که هیچ روایتی نداریم، هیچ روایتی فرض می اینجاگفت، این در عروسی جایز است و یک روایت داشت که می

کنند اجتماع تعارض می هگوید حرام است. در مادگوید مستحب است و آن میاین روایات میگوییم، هم نباشد می

شکل  اینجابینیم که یک استثنائی از غنا در شود. ناخواسته میکنیم، برائت میکنند؛ رجوع به اصل عملی میتساقط می

خواهیم بگوییم گوییم، نمی. مستثنی که میکنیمکه دلیل خاصی داشته باشیم. البته روي فرض بحث میگرفت؛ بدون این

گفتیم مستثنی است، خواهیم بگوییم که مثل عروسی است و در عروسی هم وقتی میکه مستحب است؛ بلکه می

گوییم که می خواهیم بگوییم که صوت غنایی در قرآن، مستحب است؛ بلکههم نمی اینجاگفتیم مستحب است. در نمی

رساند. این بحثی است که عنی جایز است. برائت هم بیش از جواز؛ یعنی معناي اباحه را نمیمستثناي از حرمت است؛ ی

طور است؟ این یک بیان است در مکاسب هم، کم و بیش مطرح شده است و در کتب دیگر هم آمده است. حال آیا این

شود، اصالۀ البرائۀ تساقط و تعارض می اجتماع، هکنیم، در مادسنجی مینسبت اینجااز روایات خاصه، در  نظرقطعکه با 

 و نتیجه جواز است و البته استحباب.

 استدالل در مقامِ مفروضِ اول وسقمصحتبررسی 
شود درست کرد و اگر کسی بخواهد این پایبند به این نیست؛ یعنی چنین چیزي را نمی کسهیچبه اتفاق فقها،  

شود پذیرفت، جایز فرمول را در نسبت مستحبات و محرمات بسنجد، بسیاري از جاها چیزهایی را که اصالً نمی

ه جمع شوند را کند و جایی کشود. فالن امر مستحب است، این مستحب با یک حرامی نسبت من وجه پیدا میمی

 مثالً ها هم این را دارند. شود. آقاي خویی و اینمی ماشاءاهللالیوقت، مستثناي از محرمات گوییم که جایز است آنمی

قضاي حوائج مؤمن، مستحب است. تفریج کرب مؤمن، مستحب است و این همه حقوقی که براي مؤمنین هست. اگر این 

گوییم زنا حرام است. سرور مؤمن مستحب است. حال، اگر کسی بگوید که ذاهللا میادله را بگیرید و از آن طرف هم معا

شود و مسرور کردن مؤمن مستحب است؛ ولی فالن عمل حرام است. کسی بگوید فالن عمل موجب خوشحالی کسی می

جایی که است. آنمطلقاً مسرور کردن مستحب گوید، این عمل قبیح، حرام است و این هم می مطلقاًگوید، آن دلیل می

افتراقش است و مسرور کردن در مباحات هم موجب استحباب است. اما اگر در جایی  موجب مسرور نشدن شود، ماده

که شود. حال اینرود و جایز میادله هم کنار می کند،این عمل موجب مسرور کردن بشود، تعارض و تساقط می

کنم. اگر کسی این اند و من نقل میدر مکاسب و جاهاي دیگر فرموده ها راتواند به این فتوي بدهد. اینکس نمیهیچ

گوییم این مستحب است و آن شود استثنا کرد. میفرمول را بخواهد قائل شود، با همین قاعده بسیاري از محرمات را می
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ستثنی و جایز شود و موجه جاري می کنند و فرمول عامین منحرام است؛ ولی جایی که اجتماع کنند، تساقط می

تواند هم هیچ فقیهی نمی آنجاهست که در  تريآرامو  ترظریفهاي شود. من مثال بسیار تندش را گفتم. خیلی مثالمی

 به آن ملتزم شود.

 استثنائات ذکر شده در تصحیح استدالل در مقامِ مفروضِ اول
طور کامل را ندارم؛ ولی عجالتاً سئله بهبراي حل این مسئله وجوهی ذکر شده است که من االن قصد ورود به عمق م

ها را پذیرفت. یکی از وجوهش این است القاعده باید اینکنم و علییکی، دو وجهی را که گفته شده است را عرض می

کنند؛ ولی این قاعده استثنائاتی دارد. اگر یادتان باشد در که درست است که عامین من وجه در ماده اجتماع تساقط می

ها ما استثنائاتی را براي این قاعده ذکر کردیم و گفتیم که ما یک قاعده اصولی داریم که دو دلیل، اگر مطلق بحثهمین 

کنند و تساقط اجتماع تعارض می هشوند و اگر عامین من وجه بودند، در مادو عام و خاص بودند، خاص مقید می

شود. یکی از استثنائات چه بود، لکه یکی بر دیگري مقدم میکنند؛ ولی گفتیم در مواردي، تعارض و تساقط نیست؛ بمی

 یادتان هست؟

 استثناي اول
کند، کند و تساقط میاجتماع بگوییم، تعارض می هگفتیم اگر عامین من وجه، طوري باشد که اگر بخواهیم در ماد

که گوییم در اینجا آنکند. میا میاستهجان پید اصالً حالتماند که دلیل برایش باقی می ها موارد نادريیکی از این

و مصادیق  طور نیست که تعارض و تساقط بکنند. یک مصداقش این بوده استشود و اینکند، مقیِّد میاستهجان پیدا می

 شود.زیادي در فقه دارد. این قاعده، یک جاهایی استثنا می

 استثناي دوم
، تعارض هاآنجه در ماده اجتماع، تعارض، تساقط، یکی از یکی از استثناهاي این قاعده اصولی که در عامین من و

گویند که ولو من وجه است؛ ولی دلیل محرّم بر مستحب مقدم است. چرا؟ می اینجادلیل مستحب و حرام است. در 

فهمند و در ارتکازات وجود دارد، یک وجهش این است که دلیل مستحبات، یک عقال می آنچهعلتش این است که 

احکام با یکدیگر  هتواند با دلیل حرمت، مقابله کند. درجکه نمی به حديقتضایی و ظریف و لطیفی دارد؛ حالت الإ

گوید و امر غیر الزامی را با امر الزامی بسنجد دیگر، امر غیر الزامی متفاوت است. استحبابی و امر غیر الزامی که می

عذاب  اینجاگوید، در گوید، سر جنگ داشته باشد. حرمت میرا می او بشود و با دلیلی که حرمت شانهبهشانهتواند نمی

که در اي دارد؛ براي اینگوید که این زمینهوجود دارد و یک چیز غالظ و شدادي در آن وجود دارد؛ اما استحباب می
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ت باشد، طور نرم و آرام است، در برابر حُکم غالظ و شدادي که حرمآن فضلی هست. این بیان و حُکمی که این

وزن او نیست تا آن را تقیید بزند یا تعارضی با او ایجاد کند. این حالت اقتضایی دارد. کند؛ چون هم مقاومتتواند نمی

که این اقتضاء است و در آن دیگري، علّیّت است. موضوع حرمت، براي حرمت علیت دارد؛ ولی موضوع مثل این

طور است و اال اگر مشکلی بود، چنین چیزي اش نبود، اینی در حاشیهاستحباب، یک حالت اقتضایی دارد که اگر مشکل

داریم. اگر دلیل کراهتی،  اینجاندارد. این وجهی است که براي این قصه گفته شده است. مقابلش هم حالت معکوسی در 

 هوقت، مادست آنگوید واجب اگوید مکروه است و یک چیزي میکه فالن امر میبا دلیل وجوب مقابله کرد، مانند آن

شود؛ بلکه کند و جایز میاجتماع، تساقط می هبگوییم، در ماد توانیمطور است و نمیهم این آنجاکند. در اجتماع پیدا می

تواند حکم کند. این یک بیان است که گوید که باید این کار را انجام داد و با دلیل مکروه نمیدلیل وجوب می اینجادر 

با دلیل حرمت را داشته باشد.  هستحباب حالت اقتضایی دارد و نه علیتی که تمام باشد و توان مقابلگوید، دلیل امی

اي با او تواند مقابل وجوب قد علم بکند؛ در حدي که در تعارض بیاید و معارضهبالعکس آن؛ یعنی دلیل کراهت هم نمی

 انجام بدهد. این یک بیان است.

 استثناي قاعده تقریر بیان صاحب کفایه در باب
آمده است، این  امرونهییک بیان دیگر هم است که مرحوم آخوند و دیگران دارند و خیلی قشنگ در بحث اجتماع  

ده اوالي از جلب منفعت است، گویند، دفع مفسده، أوالي از جلب منفعت است. که البته این قول، دفع مفساست که می

ایم؛ ولی بعید نیست که بگوییم، دفع مفسده، نسبت به جلب منفعتی است ش را خود ما و خیلی از بزرگان نپذیرفتهاکلی

که در حد استحباب باشد، نه منفعتی که در واجبات است. این هم بعید نیست که بگوییم أولی است و در حد استحباب 

 از به تعمّق بیشتري دارد؛ذکر شده است که آن هم نی اینجااست. وجوه دیگري هم در 

 )عدم ورود روایت خاصهفروضِ اول: (بندي کالم در مقامِ مجمع

اند) و حاصل کالم این نکات را باقی هم فرموده ههم( اندتوانیم عرض کنیم و دیگران هم فرمودهعجالتاً می آنچهولی  

که شود، این است که ما اگر هیچ روایتی در باب غناي در قرآن نداشته باشیم، رُبَما یُحتَمل و یُقال به اینامروز شمرده می

اگر کسی شود. جواب نقضیِ این کالم، آن است که کند و غناي در قرائت قرآن جایز میبا تعارض من وجه، تساقط می

زم باشد. این جواب تتواند به آن ملبخواهد این فرمول را بپذیرد، یَلزم منه فقهٌ جدید و چیزهایی که هیچ فقیهی نمی

وقت احکام غیر الزامی تعارض حرمت و استحباب یا کراهت و وجوب، هیچ هم این است که در حلشنقضی است. 

، حکم الزامی بر غیر الزامی مقدم است. در اینجامن وجهٍ؛ بلکه در تواند در برابر حکم الزامی معارضه کند؛ ولو نمی
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هم این  اشاصولی هوجوب و کراهت، وجوب مقدم است و در استحباب و حرمت، حرمت مقدم است و از نظر قاعد

ک اجتماع قائل به تساقط هستیم؛ اما جاهایی هم هست که استثنا دارد. ی هشود که در عامین من وجه، در مادمی

 آنجاییاست که اگر تساقط بکند، یکی از آن دو طرف، افراد نادري در آن باقی بماند. مورد دومش،  آنجاییموردش، 

هم، از آن تعارض و  اینجااست که حرمت و کراهت، با استحباب مقابله کنند یا وجوب و کراهت مقابله کنند که در 

کالم این  هکه من وجه است. بنابراین، نتیجآن است؛ ولو این شود و حرمت و حکم الزامی، مقدم برتساقط استثناء می

اطالقات عمل کرد و حرام بوده و  به هماناست که اگر ما دلیل خاصی در باب غناي در قرائت قرآن نداشتیم، باید 

این است که جایز است. خیر!  حداکثرشکند و شود که کسی به صوت حَسَن تمسک کند یا بگوید تعارض مینمی

شود که بگوییم تعارض و شود که بگوییم مستحب است و این را مقدم بداریم و نه! میشود. نه! میها نمیکدام از اینیچه

ها درست نیست؛ بلکه باید حرمت را مقدم بداریم. این بحث در مقام اول که با کدام از اینتساقط و جواز و اباحه. هیچ

 شود.ور میطاز روایات، گفتیم که حکم این نظرقطع

 وجود دو طایفه از روایات در بحث)( بررسی استدالل در مقام دوم

، جواز غنا را افاده به نحويروایت داریم که  تاهفتاما مقام دوم این است که در بحث غناي در قرائت قرآن، شش،  

 اینجانیست. بنابراین، در گویند، غناي در قرآن جایز طور خاص میمقابل آن هم داریم که به هاند و یک طائفکرده

اند که این که غناي در قرآن را تحریم کرده ايطایفهشود. کلی تقسیم می طایفه توانیم بگوییم به دوروایات خاصه را می

دوم هم خودش، تقسیم به چند گروه  هاند. این طائفدوم که غناي در قرآن را تجویز کرده طایفهومات است و مطابق عم

 شود که عرض خواهیم کرد.می
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