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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه

قائل مبنی بر این داشت که غناي در قران  احیاناً بحث در استثناي پنجم از حرمت غنا بود که احتمال داده شده بود و 

صوت مطرب یا صوت لهوي را در قرائت قرآن استفاده کند، اشکالی نداشته و  معنی که اگر کسی به اینمانعی ندارد. 

توان براي اي که میادله ازجملهکه مقدماتی در قرائت قرآن و حسن صوت عرض کردیم، گفتیم، جایز است. بعد از این

استحباب قرائت و حرمت  هسنجیِ بین ادلجواز غنا در باب قرآن اقامه کرد، إعمال قواعد اصولی در مناسبات و نسبت

غنا است. این دلیل اول بود که دیروز بحث کردیم. دلیل دوم، بحث روایات خاصه هست که گفتیم روایاتی وجود دارد 

خاصه  ايطایفهنمود. این دلیل خودش متشکل از  تمسکتوان براي جواز غنا در قرآن و در قرائت قرآن، به آن که می

وجود دارد و در مقابلش، طایفه دیگري است که بعد عرض خواهیم کرد. بنابراین، در  از روایات است که با چند بیان

 کنیم.وجود دارد که عرض می یاتیروا مقام و دلیل دوم)،( هستجواز غنا  هخاص هاول که ادل طایفه

 غنا حرمت هادل از پنجم ياستثنا ادله

 بررسی استدالل در مقام دوم

 از روایات خاصه الف: طایفه

 روایت اول

 توضیح و بررسی متن و تقریر استدالل در روایت:
عنوان روایت خاصه به آن تمسک شده است، روایت اولین روایتی که بعد از آن قاعده، براي جواز غنا در قرآن، به 

 عَن مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ اهِیمَإِبْرَ  بْنِ عَلِیِّ عَنْ وَکه  است طوراینپنجم از باب بیست و چهارم است. روایت پنجم 

 إِنَّمَا فَقَالَ الشَّیْطَانُ جَاءَنِی صَوْتِی فَرَفَعْتُ -الْقُرْآنَ  قَرَأْتُ إِذَا ع جَعْفَرٍ لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ حَمْزَةَ أَبِی بْنِ عَلِیِّ

 اللَّهَ  فَإِنَّ  صَوْتَکَ بِالْقُرْآنِ رَجِّعْ وَ  أَهْلَکَ تُسْمِعُ الْقِرَاءَتَیْنِ بَیْنَ مَا قِرَاءَةً  اقْرَأْ مُحَمَّدٍ أَبَا یَا« قَالَ النَّاسَ وَ أَهْلَکَ بِهَذَا تُرَائِی
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 هُوَ وَ الْخَاصِّ مُعَارَضَۀِ مِنْ ذَکَرْنَا لِمَا التَّقِیَّۀِ عَلَى مَحْمُولٌ هَذَا: أَقُولُ .»تَرْجِیعاً فِیهِ یُرَجَّعُ الْحَسَنَ الصَّوْتَ یُحِبُّ جَلَّ وَ عَزَّ

 ۱.الْغِنَاءِ دُونَ مَا عَلَى الْحَمْلُ یُمْکِنُ وَ التِّجَارَةِ فِی یَأْتِی وَ  التَّوَاتُرِ حَدَّ تَجَاوَزَ قَدْ جِدّاً کَثِیرٌ هُوَ وَ الْعَامِّ وَ الْأَوَّلُ الْحَدِیثُ

إِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَرَفَعْتُ بِهِ صَوْتِی جَاءَنِی الشَّیْطَانُ فَقَالَ إِنَّمَا تُرَائِی بِهَذَا  ع) عرض کردم که( صادقگوید به امام می

 وَ  ، شاهد کالم و سخن این جمله شریفه هستأَهْلَکَ وَ النَّاسَ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ اقْرَأْ قِرَاءَةً مَا بَیْنَ الْقِرَاءَتَیْنِ تُسْمِعُ أَهْلَکَ

رَجِّعْ بِالْقُرْآنِ فرماید که این روایت میرَجِّعْ بِالْقُرْآنِ صَوْتَکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ یُرَجَّعُ فِیهِ تَرْجِیعاً 

رخان و قرائت ن و قرائت ترجیع به کار ببر؛ یعنی به صورت آواز آن را در بیاور و در حنجره آن را بچآدر قر صَوْتَکَ

صورت آواز بخوان. عالوه بر آن بحث عمومی، این اولین روایتی است که براي جواز غنا در قرائت قرآن، به قرآن را به

، همان درواقع. استدالل واضح است که این ترجیع و رَجِّعْ بِالْقُرْآنِ صَوْتَکَفرماید آن تمسک شده است که حضرت می

 وجود دارد. اینجاغنا هست. در بررسی و پاسخ به این استدالل، دو جواب در 

 بر روایت اول بررسی اشکاالت وارده

 روایت سنديالف: بررسی 

ابی  علی بنجواب اول، جواب سندي است که ضعف سند این روایت است. در این روایت همه معتبر هستند، جز 

طائنی است که اخیراً در باب او صحبت کردیم و گفتیم؛ گرچه اختالف در این است ابی حمزه ب علی بنحمزه که همان 

گوییم، این را قبول داریم؛ یعنی می تفصیلبهکه روایاتش قبول شود یا نشود و سه قول در این باب هست؛ اما ما قول 

روایات بعد از وقفش قبول آقاي ابی حمزه بطائنی که از سران واقفه است، روایات قبل از وقفش قبول است؛ ولی 

علی شود تشخیص داد، روایات نیست؛ اما تشخیص قبل و بعد خیلی دشوار است. مصداق نادري دارد و لذا چون نمی

ش البته مضر نیست؛ اما امشکل اعتقادي داشت که آن مشکل اعتقادي نیست. چون هم اعتمادقابلابی حمزه بطائنی  بن

المال و کذب شد و چیزهایی دیگري عملی داشت و مبتالي به تصرف در اموال بیت مهم است، این است که مشکل آنچه

 یمکن االعتماد له.ایم. بنابراین، این روایت از نظر سند الذکر کرده قبالًشود که این را که مانع از اعتماد و وثوق به او می
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 ب: بررسی داللیِ روایت

 اول اشکالالف: 

نفرموده است که و تغنّ بالقرآن؛ تعبیر تغنّی  اینجاکه در جواب دوم هم جواب داللی است و آن عبارت است از آن

بحث که ترجیع اعم  اوایلعنوان شده است، ترجیع هست و فقد مرّ در  آنچهبالقرآن یا غناي در قرآن نیامده است؛ بلکه 

که با غنا مساوي م غنا هست؛ اما این مفهومِ جنسیِ غنا هست، نه ایناز غنا است. ترجیع، یکی از مفاهیم مأخوذ در مفهو

آن دو قولی که در تفسیر غنا از  بنا براي است که مطرب یا لهوي باشد، است که صوت ترجیعی طوراینباشد. گفتیم، غنا 

در حنجره چرخانده نظر لغوي و اصطالحی بود. عالوه بر ترجیع، چیز دیگري هم الزم است. ترجیع آن است که صدا 

شود و با تارهاي صوتی با این صدا بازي شود و طنینی در صدا افکنده شود که این در مداحی و آوازهاي متعارف 

که مناسب مجالس لهو کند یا اینقشنگ هم هست و این غیر از آواز مطربی است که انسان را از حال طبیعی خارج می

این است اگر  الاقلو صداهاي مرجَّعی داریم که قطعاً غنا نیست و  هاخوانیزهآواهاست. ما انواع و لعب و امثال این

هاي قرآنی که وجود دارد، ها و تالوتشک هم داشتیم، باز هم غنا چیزي اخصّ از مرجّع است و لذا این همه مداحی

ی که در تعریف آمده است، تعریف هایاي که ما داشتیم این بود که ترجیع یا صوت یا این جملهبنديقطعاً غنا نیست. جمع

ماند، این بود. البته که تعریف تام باشد. در تعریف تام، قدر متیقنی که باقی میبه اعم است و جنس تعریف است؛ نه این

آن، همان صوت مرجّع بود. این را  مصطلحاتما یک احتمال دادیم که غنا دو، سه اصطالح داشته باشد که یکی از 

 ب بعدي بیشتر توضیح خواهیم داد.داشتیم و در جوا

 بررسی چهار معنا در باب اصطالح غنا

گفتیم که غنا سه، چهار قید دارد و اصطالح غنا؛ یعنی آن صوت مرجّعِ می طوراین آنجاقصه این است که ما  هخالص

بگوییم، اصطالحات  گفتیم بعید نیست کهاي داشت. میگفتیم، لهوي که قید اضافهمطرب. یا اگر آن را نپذیریم، می

که صوت مرجَّع باشد و که مطلق صوت حَسن باشد. دوم، ایندیگري هم هست؛ یعنی دو یا سه اصطالح است. اول، این

مرجع مطربی که در مقام سرور خوانده شود، باشد  احیاناً که که صوت مرجّع مطرب باشد و چهارم، اینسوم، هم این

قیود در یک اصطالح است که لهوي و اطراب هم در آن مأخوذ باشد یا اگر دو، سه  گفتیم یا این است که اینمنتهی، می

است و متیقن  حداقلاصطالح باشد، وقتی دلیل بگوید این حرام است، ما باید قدر متیقن را بگیریم؛ یعنی اصطالحی که 

متباین نیست، در معانی اقل و اکثر اشتراك لفظی که مردّد بین اقل و اکثر است؛ یعنی  هاست را باید بگیریم. طبق قاعد
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که فقط آن معنا است یا اگر هم اشتراك عنوان اینشود، بهغنا حمل بر معناي اقل می هباید معناي اقل را بگیریم و لذا ادل

 لفظی وجود دارد، باید معناي اقل را بگیریم. البته درجات ترجیع متفاوت است.

 مفهوم ترجیع، مفهومی مشکّک است

کند؛ یعنی هم شود که با بازي با الفاظ، در روح طرف هم رقصی ایجاد میجیع، یک ترجیع بسیار شدیدي میگاه تر

کند که حالت رقص اي پیدا میو هم در اشتدادش. این ترجیع، یک نوع اشتداد یا گونه تفاوت باشد احتماالًدر نوعش 

 ايشدهحسابشود تا به صداهاي هاي خیلی عادي شروع می؛ یعنی ترجیع از حالتانگیزدبرمیکند و طرب ایجاد می

رقصد. این آورد؛ یعنی اگر خودش را کنترل نکند، میمیآورد و گاهی به رقص دررسد که طرف را به حرکت درمیمی

 درجات ترجیع است.

 دوم اشکالب: 

رجَّع بالقرآن صوتک دارد که  اینجااست، این است که در دوم داللی از اولین روایتی که به آن تمسک شده  اشکال 

ایم آن غنایی که محرّم است، غناي مطلق مرجّع نیست؛ حتی اگر بگوییم، یکی از معانی غنا این ترجیع است؛ ولی گفته

م، کنشود منتهی، باز هم عرض میروایت از غناي به معناي محرّم جدا می اینبلکه مرجع با قید دیگري است. پس 

عنوان بود که اصالً همین، تنها  به اینکردیم بر صوتِ حسنِ مرجعِ مطرب یا لهوي، یا تحریم حمل می هغنایی که در ادل

که اگر دو، سه معنا است یا سه، چهار معنا داشت، در اشتراك لفظیِ بین معانی اقل و اکثر، معناي غنا بود یا از باب این

 ه، به یکی از این دو دلیل، ادلدرهرحالتر و قدر متیقن را باید بگیریم. عناي محدودخاصی نداریم، باید م هوقتی قرین

شود. بنابراین، شود. این هم جواب دوم میشود و این، غیر از آن میسی، چهل دلیل غنا، حمل بر معناي خاص می

 فِیهِ  یُرَجَّعُ الْحَسَنَ الصَّوْتَ یُحِبُّ جَلَّ وَ  زَّعَ اللَّهَ فَإِنَّ«که امام فرمودند و بعد فرمودند،  رجّع بالقرآن صوتککه این

شود و جزء ها ندارد که بگوییم، این اخص است و مقید می، ربطی به غناي محرّم نداشته و تعارضی با آن»تَرْجِیعاً

 شود.استثنائات می

 روایت اول تبندي اشکاالجمع
که این را حمل بر حسن این به خاطر، لعدم الداللۀ. البته ثانیاً ، لضعف السند. اوالً پس این دلیل هم قابل جواب هست  

شود که داللت بر حُسن اي میکند، این هم یکی از ادلهبه حسن در قرائت می هکه توصیو ترجیع کردیم، از باب این

که  زیباییگوید صوت ست که میتر اهاست منتهی، این یک فرد شاخصکرد و از آن باب، مؤیّد آنالقرائۀ میتحسین

آید. یک ) مفعول مطلق، گاهی براي نهایت و گاهی براي ابهام میسؤالدر جواب از (یک مقدار ترجیع هم در آن هست. 
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نیست؛ بلکه به مناسبت  اینجاخواهد که اي میخاصه هنوع ترجیع یا حد اعالي ترجیع و تعیین یکی از این دو، قرین

قل ابهام و اجمال وییم و آن معنا را بگوییم یا الاشود که این را نگت غنا را داریم، خودش قرینه میحرم هکه ما ادلاین

شود به این تمسک کرد. این روایت، داللتی در بحث ما مبنی بر وقت، باز هم نمیدارد که این است یا آن است و آن

ال خودش مدلول را دارد و درست است. پس اگر سند ا صوت مطرب در قرآن جایز باشد، ندارد و به معنايکه غنا، این

شود منتهی، الصوت بر قرائت میاین روایت هم درست بود، داللتش بر بحث ما تام نیست؛ بلکه این جزء ادله تحسین

ز آن معنایی که گفتیم، داللتی ندارد. بعد ا الصوتی که کمی باالتر از حد متعارفش هم باشد؛ ولی در حد غناي بهتحسین

 روایی و خاص است. هآن دلیل اول عام، این دلیل دوم است که دلیل اول از طایف

 روایت دوم

 الف: تقریر استدالل در روایت

ام و آدرسش در جلد دوازدهم، ابواب ما یکتسب یادداشت کرده و آورده اینجادلیل دیگر، روایتی است که من در  

الیحضر وایتی است که به آن استدالل شده است. این روایت از منبه، باب شانزدهم، حدیث دوم است. این دومین ر

 بْنُ مُحَمَّدُفرموده که  طوراینیحضر البن الحسین مرحوم صدوق در من این تعبیر که الصدوق محمد بن علی است، به

 فَذَکَّرَتْکَ  اشْتَرَیْتَهَا لَوِ عَلَیْکَ مَا« فَقَالَ صَوْتٌ لَهَا جَارِیَۀٍ شِرَاءِ عَنْ ع الْحُسَیْنِ بْنَ  عَلِیَّ رَجُلٌ سَأَلَ: قَالَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ

 بَأْسَ  لَا الْمُرَادَ أَنَّ ظَاهِرٌ: أَقُولُ .»فَمَحْظُورٌ الْغِنَاءُ فَأَمَّا بِغِنَاءٍ لَیْسَتْ  الَّتِی الْفَضَائِلِ وَ الزُّهْدِ وَ -الْقُرْآنِ  بِقِرَاءَةِ یَعْنِی الْجَنَّۀَ

 ۲.مِنْهُ أَعَمُّ فَإِنَّهُ الْغِنَاءِ حَدِّ إِلَى یَصِلُ لَا الَّذِي الصَّوْتِ بِحُسْنِ

 خواهم کنیزي را بخرم که صوت نیکو دارد.کرد که می سؤالکسی از امام 

 »صوت« در معنايدو احتمال 

 احتمال اول

گویند، ألغناء صوتٌ، در آن، دو جور احتمال رود. کتاب لغوي هم که میصوت، گاهی به معناي غنا هم به کار می 

عام قصه باشد، اگر این باشد، تعریف به اعم  به معنايوجود دارد. احتمال اول، آن است که مقصود از صوت، صوت 

 گوییم باشد.یی که ما میاست؛ ولی صوت، عالوه بر معناي جنسی عام؛ یعنی همان معنا
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 احتمال دوم

گوییم؛ یعنی سِماء و غناء که این احتمال دوم در معناي صوت، یک اصطالح خاصی هم دارد که مراد از صوت که می

صوت است. اگر این باشد، گفتیم که این تعریف لفظی است که به جاي یک لفظ، لفظ دیگري آمده است. این صوت 

و ، معناي اول مقصود نیست. لها صوتٌ؛ یعنی صدا دارد اینجاتعریف به مساوي است. در  تعریف به اعم نیست؛ بلکه

در معناي صوت، دو احتمال وجود دارد. احتمال اول، آن است که  اینجااست که مقصود، جنس عام نیست. در  معلوم

خاص  به معنايتٌ؛ الصوت باشد و احتمال دوم هم هست که صوالحَسن و مطلق حسنصوت؛ یعنی صوت مقصود از

المغنّیه یا کسب المغنیه هم در روایات دیگر داریم. اگر احتمال دوم باشد، لها  شراءباشد که صوتٌ؛ یعنی مغنّیه است که 

اگر ، مانعی ندارد »الْجَنَّۀَ فَذَکَّرَتْکَ اشْتَرَیْتَهَا لَوِ عَلَیْکَ مَا«فرماید، شود خرید؟ حضرت میصوتٌ، یعنی جاریۀ المغنیه می

او را بخري و با صداي خود، تو را به یاد بهشت بیندازد. این یکی از چیزهایی است که مرحوم فیض هم به آن تمسک 

شود این است که صداي او در اي که از آن میگوید مانعی ندارد و بعثی بر تو نیست اگر بخري و استفادهکرده بود. می

 رود.چیزهاي مناسب به کار می

 »یعنی« عبارتدر د احتماالت موجو

 احتمال اول

 ، این یعنی به بعد، دو»فَمَحْظُورٌ الْغِنَاءُ فَأَمَّا بِغِنَاءٍ لَیْسَتْ الَّتِی الْفَضَائِلِ وَ  الزُّهْدِ وَ -الْقُرْآنِ بِقِرَاءَةِ یَعْنِی«بعدش دارد که  

گوید، خود روایت باشد. چون گاهی طرف یعنی که می هکه این یعنی، اداماحتمال در موردش هست. احتمال اول، این

 قول امام در پاسخ به سائل باشد. همرادش از آن، أعنی بهذا است. یعنی این کالم، ادام

 احتمال دوم

یعنی، توضیح مرحوم صدوق باشد که از این قبیل، ما خیلی جاها داریم. در  هاحتمال دوم، آن است که کلم 

کند و گوید، مقصودِ امام این است؛ یعنی خودش تبیین میکند و بعد میصدوق روایتی را نقل میالیحضر و تهذیب که من

کند. در استدالل به جواز غنا در قرائت قرآن، به این روایت هم استدالل شده است منتهی، استدالل این دو توجیه می

شود به روایت در وقت، میوق باشد آنساز است. اگر این یعنی، فرمایش مرحوم صداحتمال اخیر، خیلی سرنوشت

شود. استدالل به این روایت براي استثناي غنا در قران از حرمت مطلق جا استدالل کرد؛ یعنی جزء دلیل دوم میهمین

که  همغنّی هگوید، جاریقبلی، مطلقی باشد و این مطلق می هغنا، متوقف بر این است که یعنی، قول صدوق باشد تا آن جمل
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مانعی ندارد. استدالل به این  آنجاتک الجنۀ که طبعاً در قرآن و امثال قرآن است مانعی ندارد نداشته و صوتش در ذکر

 روایت، مبتنی بر این است که یعنی، از قول امام جدا باشد.

 بر روایت اشکاالت وارده

 سندي روایت اشکال

روایت مرسله بوده و از مرسالت مرحوم صدوق این روایت دوم هم جواب دارد. اولین جوابش این است که این 

سأَل  گویدمی آنجاعلی الحسین  محمد بنیک از روات آن، نامی نیست. مرحوم اي است که از هیچاست و مقطوعه

 کند، خبري نیست.که این روایت را ازچه کسی نقل میشود؛ اما در اینطور شروع میرجلٌ و همین

 روایت اشکاالت داللی

 داللی اول اشکال

 بررسی اقوال در باب مرسالت مرحوم صدوق

ایم که سه قول وجود بنابراین، این جزء مرسالت مرحوم صدوق است و در مرسالت مرحوم صدوق هم بارها گفته 

 گویدمیکه  آنجاییها. که قائلی دارد و تفصیل بین آن هرکداممعتبر نیست که  مطلقاًمعتبر هست. دوم،  مطلقاًدارد. اول، 

االصول، آن فرمایشی که مرحوم صدوق ایم علیگوید رُوِيَ، اسناد جازم و غیر جازم. ما هم گفتهکه می آنجاییل یا قا

گفتیم که اگر آن روایات، سند صحیح دارد. تازه می هایم که هممن الیحضر دارند از آن، این برداشت را نکرده هدر مقدم

گوید که از ثقات نقل شده است و اگر اسمش را که او میقبول کرد؛ براي اینشود برداشت را هم بکنیم، در مرسالت نمی

 هاي معارض داردقدر توثیقکه اینگفت که این ثقه نیست؛ کما اینبرد، شاید در نجاشی میمی

 اهللا اعرافی در باب مرسالت صدوقنظر آیت

 دالیل عدم اعتبار مرسالت صدوق

 :اوالً

 به خاطر، اوالًکه گوییم و آن اینل نداریم و ما همان قول به عدم قبول مطلق را میو لذا مرسالت صدوق را قبو 

که فرمایش مرحوم صدوق در مقدمه، مفید اخبار به وثوق و توثیق همه روات و روایات نیست. توثیق رُواتی در این

باشد. یکی از ي که ایشان داشت، میاروي مبانی هاست و آن اعتماد ازها نیست؛ بلکه بر اساس اعتماد ایشان بر آنآن
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کند عادل است مگر اي که از امام نقل میالعداله هستند و اصل این است که راويمبانیِ ایشان این است که کسانی اصالۀ

 که خالفش ثابت شود و البته ما این مبنا را قبول نداریم.این

 :ثانیاً

این احادیث کند،  هحتی اگر فرمایش مرحوم صدوق در مقدمه من الیحضر داللت بر توثیق روات و راویان هم ثانیاً 

ها ثقه هستند؛ گویم اینگوید هست که من هم میاش راویانی میکه در مرسلهدر مرسالتش این مفید نیست؛ براي این

کند، ی دیگري در مقابل، تضعیف کرده است و تعارض میولی چقدر رواتی هستند که نجاشی یا شیخ، توثیقشان کرده؛ ول

توانیم به راوي اعتماد کنیم که از این دو راهی براي فحص از معارض نیست. ما هنگامی می اینجاکند و تساقط می

از که فحص کنیم که کس دیگري هاي رجالی و بزرگان. دوم، اینیکی از استوانه توثیقمرحله عبور کنیم. اول، تأیید و 

کند؛ یعنی گوییم، فرمایش مرحوم صدوق داللت بر توثیق نمیمی اوالً اینجابزرگان هم معارض این را نگفته باشد. در 

این  حداکثرشکه ایشان هم داللت کند، در مرسالتش اثري ندارد؛ براي این ه، اگر این جملثانیاًاول مقصود است.  همقدم

داد گوییم؛ شاید اگر اسمش را میگویم کلُّهم ثقۀٌ؛ اما از کجا میرا من می است که رواتی که ایشان اسم نبرده است

گوید ضعیف است. از این جهت است که جواب اول از این روایت، باز مثل جواب اول گفتیم که شیخ یا نجاشی میمی

 م.طور مطلق را قبول داریروایت قبلی، ضعف سندي است و ما قول به عدم قبول مرسالت صدوق به

 دوم داللی اشکال

، کالم مرحوم صدوق است و ممکن است کسی بگوید »یعنی« کهجواب دوم هم این است که شما باید مطمئن باشید  

فرمایش حضرت باشد این روایت، داللت بر جواز غنا در  هفرمایش حضرت باشد و اگر ادام هکه احتمال دارد، این ادام

و نه غنا و  شودمیکه حمل بر صوت نیکو و حداکثر مرجَّع  »فَمَحْظُورٌ  الْغِنَاءُ فَأَمَّا«گوید، کند؛ بلکه آخرش میقرآن نمی

لجواز الغناء  ةمفید هفرمایش حضرت باشد، این روایت جزء ادل ه، ادام»یعنی«است که چون احتمال دارد که این لذ

گوییم، دو روایت داریم که شاهد جمع د میشود که بعشود که شاهد جمع میشود؛ بلکه جزء دالیلی میالقرآن نمیفی

خواهیم این احتمال را نفی کنیم؛ ولی اظهر این است که یعنی، با صیغه است که یکی از آن دو، این است. البته گرچه نمی

م ، این جواب دواینجاآید که در آمده است، کالم مرحوم صدوق است و نظیر هم دارد و لذا به نظر می اینجاغایبی که در 

گوید، طور مطلق میوقت، خود این، بهرا نپذیریم و قول مستدل را بپذیریم که این یعنی جداست. جدا که شد آن

 ، اگر ذکرتک الجنه باشد، مانعی ندارد.مثالًاي که اهل غنا هست جاریه
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 سوم داللی اشکال

، اینجاغنا و در  به معنايجواب سوم این است که گفتیم در این روایت، دو احتمال دارد؛ یعنی صوت حسن یا صوت 

الغنائی است؛ ولی کدام مقصود است؟ الحسن است یا صوتابهام است و مطلق صوت، مقصود نیست. پس مقصود، صوت

این  »الْجَنَّۀَ  فَذَکَّرَتْکَ اشْتَرَیْتَهَا لَوِ عَلَیْکَ مَا«کند، می براي ما خیلی واضح نیست و این اجمال طبعاً به جواب هم سرایت

مجمل است؛ یعنی با صداي غنایی او چون در قرآن است و محتوا  ،ذکّرتک الجنه بصوتها صوت حسن أو صوتها الغنائی

ع است یا صوت که مقصود صوت حسن است یا صوت مرجَّمحتواي درستی است مانعی ندارد. این مجمل است در این

 غنایی است. این جواب سومی است که ممکن است بدهیم.

 چهارم داللی اشکال 

گوید، صوت کسی هم بگوید این اجمال ندارد؛ بلکه اطالق دارد؛ یعنی می کهجواب چهارم این است که بر فرض این 

وقت، باید بین این روایت جمع کنیم. مثل روایت حسن گیرد، اگر بگوییم مطلق است آندارد که غنا را هم می زیبایی

حرمت غنا معارضه کند.  هتواند با ادلوقت نمیگفتیم، هیچگرفت؛ ولی میشود که مطلق بود و غنا را هم میصوت می

 روایت، یا بین صوت حسن و غنا، مجمل است یا مطلق است. توان یکی کرد و اینبنابراین، جواب سوم و چهارم را می

حرمت غنا بر چیزهایی  هشود به آن تمسک کرد و اگر هم مطلق باشد، با بیانی که دیروز گفتیم، ادلمجمل باشد، نمی اگر

 برداشت مرحوم صدوق است. در گوییم، همان، جواب آخري که ما میدرواقعباشد. که غیر حرمت است، مقدم می

تواند بخواند، امام اي که صوت دارد و توانائی غنائی و صوت زیبا دارد و غنا هم میگوییم، جاریهجواب چهارم می

فرماید، مانعی ندارد اگر ذکرتک الجنه باشد، یعنی در امور خوب باشد. خوب، این اطالق دارد؛ یعنی در صوت حسن می

اي که به غنا نرسیده است؛ کنیم در درجهبینیم، این را حمل میغنا را می حرمت هکه ادلیا ترجیع یا غنا؛ ولی بعد از این

غنا، عموم و خصوص من وجه است؛ ولی به دلیل  هکه بین این و ادلآن ادله. ولو این به خاطریعنی أما الغناء فمحذور 

مت غنا، بر این مقدم است و حر هفرمایند، آن ادلنکته فنی و بسیار دقیقی که دیروز عرض کردیم و بزرگواران می

فرمایند. این هم روایت دوم است که پاسخ دارد و داللتش تام در تحلیل روایت، می ، مرحوم صدوق هم آن رادرواقع

، کالم امام است یا کالم صدوق! باز نتیجه تابع اخص مقدمات است و شما »یعنی«نیست. اگر هم شما تردید کنید که 

شود احراز که تردید آمد، نمیکه قول امام شدن را باید احراز کنید و همینمام کنید؛ براي اینتوانید حمل بر کالم انمی

که قدر توانایی را دارد که جلوي اصل اینیا ظهور در این دارد که کالم مرحوم صدوق است یا این» یعنی« کرد. بنابراین،

 کند.ها کالم امام است را بگیرد و لذا اجمال ایجاد میاین ههم
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 »یعنی« عبارتبررسی احتمال سوم در 

که چون مرحوم صدوق، از کسانی مثل ابن ابی هم اینوجود دارد و آن» یعنی« هالبته احتمال دیگري هم در کلم 

به نقل کرده باشد و خود راوي گفته باشد؛  را» یعنی« نیاعمیر نقل کرده است، ممکن است ابن ابی عمیر و ابوبصیر، 

خواهیم بگوییم مال امام نیست حال، یا مال ، میدرواقعکالم مرحوم صدوق است » یعنی« مییگوکه می، اینعبارتی

طور متعارف این کلمه را راوي رسد. البته بهمرحوم صدوق است یا یکی از روات غیر از مرحوم صدوق که به امام می

ها هم این را داریم. بنابراین، این داللت تمام نیست. اگر هم ند؛ ولی در مورد مرحوم شیخ و صدوق و اینکاضافه می

رود و شاهدي براي ما خوب است و این روایت از بحث بیرون می اتفاقاًکسی ترجیح داد که این، کالم امام باشد، 

 خواهد بود، براي بحثی که در پایان خواهیم گفت.

 جموعه روایات)م( سومروایت 

ها دهیم. ایناي از روایات است که چون متنش یکی است، ما جدا، جدا شماره نمیروایت سوم در حقیقت، دسته 

 لَیْسَ «اي از روایات است که هم در عامه و هم در خاصه، آمده است. مضمون این دسته از روایات این است که دسته

ها را ما از مستدرك این هعجیبی هم هست. این روایات، چند مورد است که هم ه. خیلی جمل»بِالْقُرْآنِ یَتَغَنَّ لَمْ مَنْ مِنَّا

کنیم. در مستدرك، همین ابواب قرائت قرآن، باب بیست و چهارم؛ یعنی ذیل همین باب بیست و چهاري که نقل می

 روایات وسائل بود، ذیلش در باب بیست و چهارم مستدرك است.

 روایت اول

 مَعَانِی فِی الصَّدُوقُاالخبار دارد، روایت هشتم این باب در مستدرك، باب بیست و چهارم، مرحوم صدوق در معانی 

 لَیْسَ «: ص اللَّهِ ولُرَسُ قَالَ قَالَ رَفَعَهُ سَلَّامٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَزِیزِ عَبْدِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الزَّنْجَانِیِّ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَخْبَارِ،

 .۳»الصَّوْت إِلَى بِهِ یُذْهَبْ لَا وَ بِهِ یَسْتَغْنِ لَمْ مَنْ مِنَّا لَیْسَ مَعْنَاهُ بِالْقُرْآنِ یَتَغَنَّ لَمْ مَنْ مِنَّا

 قَالَ قَالَ رَفَعَهُ سَلَّامٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَزِیزِ عَبْدِ  بْنِ  عَلِیِّ عَنْ الزَّنْجَانِیِّ هَارُونَ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَخْبَارِ، مَعَانِی فِی الصَّدُوقُ 

 بِهِ  یُذْهَبْ لَا وَ بِهِ  یَسْتَغْنِ لَمْ مَنْ مِنَّا لَیْسَ مَعْنَاهُ«ادامه اش هم این است  »بِالْقُرْآنِ  یَتَغَنَّ لَمْ مَنْ  مِنَّا لَیْسَ«: ص اللَّهِ  رَسُولُ

ص) فرمودند، از ما نیست کسی که تغنّی به قرآن نکند. بعد راوي ( اکرمفرماید، پیغمبر . در این روایت می»الصَّوْت إِلَى

کند که لم یتغنی معنایش، لم یستغنی بالقرآن است؛ یعنی کسی که استغنا نجوید از قرآن؛ یعنی تشبث به معنا می طوراین
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که یعنی صوت غنایی را به قرآن ندهد. در داند، از ما نیست. نه اینقرآن نکند و غناي خود را در کالم خداوند نبیند و ن

 ، مال راوي و دیگران است و معلوم است که مال دیگران است. »معناه« این روایات،

است. این روایت، در  »بِالْقُرْآنِ یَتَغَنَّ لَمْ مَنْ مِنَّا لَیْسَ«اي که در این روایت، به آن تمسک شده است، جمله

االخبار مرحوم صدوق آمده است؛ در کتب خاصه و معانی کهاینرغم االخبار مرحوم صدوق آمده است و البته علیمعانی

ها ولی سند، سندي نیست که به ائمه برسد و از طریق ائمه از پیغمبر نقل شود یا از طریق یکی از روات مهمی که ما آن

عبدالعزیز و  علی بنهارون الزنجانی و  محمد بناین روایت، از نظر سند ضعیف است. خود  را قبول داریم، نقل شود.

گوید، رفعه و لذا هم سالم می قاسم بنقاسم بن سالم، همه داراي ضعف هستند؛ ولی مهمش این است که آخرش هم، 

 .ضعیف است و هم مرفوعه است و سندي ندارد و روایت، رنگ و بوي خاصه ندارد

 کند.سلسله سند را ذکر می احتماالًگویند، غیر از اصطالح رجالی است و در این روایت رَفَعَه که مینکته: 

مرحوم صدوق در حقیقت، این را از عامه نقل کرده است. همین هم سرّ این است که چون هیچ اثري در روایات 

ورده است. این یک روایت است. و الیذهب ها را نیامرحوم حر عاملی این احتماالًخاص قصه نیست،  به معنايخاصه، 

 علی بن، هرحالبهکسی است که استغناي به قرآن نکند و قرآن را به سمت صداي خوش نبرد.  به معنايالصوت؛ به الی

 ها توثیق ندارند.عبدالعزیز و این

 روایت دوم 

 سَعْدُ  عَلَیْنَا مَرَّ: قَالَ سَائِبٍ بْنِ  الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْداریم، روایت هفتم است. روایت هفتم  اینجاروایت دیگري که ما در 

 قَالَ  لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ نَعَمْ قُلْتُ بِالْقُرْآنِ الصَّوْتِ حَسَنُ أَنَّکَ بَلَغَنِی أَخِی بِابْنِ مَرْحَباً فَقَالَ عَلَیْهِ مُسَلِّماً فَأَتَیْتُهُ وَقَّاصٍ أَبِی بْنُ

 لَمْ فَمَنْ] بِهِ تَغَنَّوْا وَ[ فَتَبَاکَوْا تَبْکُوا لَمْ فَإِنْ فَابْکُوا قَرَأْتُمُوهُ فَإِذَا بِالْحُزْنِ نَزَلَ الْقُرْآنَ إِنَّ« یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ فَإِنِّی

 ٤»مِنَّا فَلَیْسَ بِالْقُرْآنِ یَتَغَنَّ

ابی وقاص قرار گرفته است که طبعاً ما  سعد بناین هم یک روایت است که روایت عامی است و در سندش هم 

 پذیریم. این هم روایت دیگري با همین مضمون است.نمی

 روایت سوم
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 مِنَّا لَیْسَ« ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ فَقَالَ رَثٌّ مَتَاعٌ وَ رَثٌّ مِثَالٌ فَإِذَا بَیْتِهِ فِی سَعْدٍ عَلَى دَخَلَ أَنَّهُروایت نهم هم این است که 

 ٥»بِالْقُرْآن یَتَغَنَّ مْلَ مَنْ

این با روایت قبلی  احتماالً که  »لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ «کند که . سعد نقل میگرددبرمیاین روایت هم به سعد  

اش ، حضرت رفت به خانهگویدمی اینجاکند؛ اما در ابتدائاً جمله پیغمبر را نقل می آنجاکه از سعد بود، یکی است منتهی، 

. »لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ «و دید وسائل آماده است، بعدش، حضرت فرمود که قرآن مهم است که در خانه باشد و 

وقت، معناي گوید که اگر شأن صدور این روایت را شما ببینید آنعبیده که این راوي از او هست میجا ابوبعد، همین

او شد، دید اوضاع مجهز و  هشود. حضرت وارد خانمی ترواضحگوییم، لم یتنغی یعنی لم یستغنی کمی بی که میغری

مناسبی دارد و از قرآن خبري نیست. حضرت فرمود، لیس منا، استغناي شما به این اسباب و وسائل نباشد، قرآن داشته 

لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَتَغَنَّ «کند که دانیم، نزدیک میدا مستغرق میباشید. چون این شأن صدور، کمی ما را به معنایی که ابت

ها خبري نیست و این جمله را که حضرت خانه سعد آمد و دید اوضاع مرتبی دارد و از قرآن و اینبا این »بِالْقُرْآنِ

اند که مقصود آن است این جهت، روات استفاده کرده . از»مَنْ لَمْ یَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ«فرمود، باید نسبتی داشته باشد که بگوید، 

، درواقعسومین روایت  هآمده است. این مجموع اینجانیست که مقصود، این دو، سه روایتی باشد که در  طوراینو 

وقت، ممکن است سالم را ببینیم و در متن اصلی به سعد برسد آن قاسم بنخودش دو، سه روایت است که اگر سند 

. این را هم گرددبرمیها یک قصه است و حداقل این است که دو، سه روایت دیگر هم همه به سعد که کل اینبگوییم 

شود که سعد باشد، کل این قصه، یک داستان می طوراینوقت، اگر اگر ببینیم، ممکن است که این هم به سعد برگردد آن

 کند.نقل می

 سوماشکاالت روایت 

 :اوالً

رسد روایت، اول، وجود روات ضعیف در سند روایت هست؛ بخصوص آن دو نفري که به سعد میجواب ما از این  

ها، سعد قرار که در همه اینبراي این ها خوانده شده است؛این هو ممکن است که این هم به سعد برسد. بنابراین، فاتح

 گیرد.می
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 :ثانیاً

توان در اینجا کرد. چون آن استفاضه تعدد اي میشود کسی بگوید که چند روایت است و یک نوع استفاضهنمی ثانیاً 

قبول کرد در حدي که به  اینجاشود تعددي هم در ، نمیثانیاً، ضعف سند دارد و اوالًجاري نیست. پس  اینجاهم در 

آن است که دو تا از این روایات،  الاقلت به یکی برسد و که ممکن است، هر سه روایچهار، پنج روایت برسد. براي این

 یکی است و ما در نهایت، بیشتر از دو روایت نداریم.

 :ثالثاً

این ( ، به قرینه صدور و شأن صدور و نزول جمله شریفه، مقصود، استغناي بالقرآن است.اینجادر  »مَنْ لَمْ یَتَغَنَّ« ثالثاً 

خیلی درست نیست.  به نظرماین جواب سوم که در همین کتب روایی آمده است،  ).اندداده آقایانجوابی است که 

استغنا، ذکر نشده است. من مقاییس  به معنايهیچ لغتی  در ام،که بنده به کتب لغت مراجعه داشته آنجاتا  ، تغنّیهرحالبه

غنا، در کتب لغت ذکر نشده است و ما نداریم. است به معنايام و ظاهرًا تغنّی به؛ ام؛ بلکه مجمع و مطلقات را دیدهرا ندیده

شود یا مجمل اند، درست است و در آن صورت، معناي روایت، آن میکه آقایان فرموده ثالثاً اما اگر داشته باشیم، این 

؛ ولی استغنا باشد، این تناسب بیشتر خواهد بود به معناياند، تناسبش با شأن نزول است، اگر تغنی، که گفتهشود. اینمی

است که  و خوبدهد خواهد بفرماید که خواندن خوب قرآن، به خانه بها میاگر آن هم نباشد، مانعی ندارد. حضرت می

نیست که نشود معنا  طوراینکه خود را به چیزهاي دیگري مشغول سازد. پس انسان، قرآن را در خانه بخواند، نه این

 کنیم.کرد. این هم جواب دیگري است که فردا عرض می
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