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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
عرض کردیم که در بحث استثناي پنجم از حرمت غنا، گفته شده بود که غناي در تالوت قرائت جایز هست و مستند 

اجتماع  شود و در مادهحرمت غنا جمع من وجه می استحباب قرائت و ادله این نظریه نیز آن بود که اوالً، بین ادله

حرمت بر  اند که این جمع درست نبوده و ادلها جواب دادهبزرگان این ر شود که همهکنند و اباحه میتساقط می

خاصه استدالل شده بود که دو روایت، با بیان خاصی بود که مالحظه  مستحبات، مقدم است. در مقام دوم هم به ادله

شانزدهم از کردیم. این روایت، روایت پنجم باب بیست و چهارم بود که یُرجّع فیه ترجیعاً بود و دیگري نیز روایت باب 

غنا نبود و یا ترجیع یا  ، از نظر سند ضعیف بودند و در این دو روایت، کلمههااینابواب ما یکتسب به بود که هر دوي 

روایاتی بود که عمدتاً به کتب عامی و  ، مجموعهدرواقعاما روایت سوم  ؛شدلها صوت بود به شکلی از آن، استفاده می

، راجع به این 1»بِالْقُرْآنِ یَتَغَنَّ لَمْ مَنْ مِنَّا لَیْسَ«گشت و آن عبارت از این بود که روایت برمی نهایتاً هم شاید به یک یا دو

توانیم بگوییم که یکی بوده و بیشتر از کتب عامی است، فقط مرحوم این روایات که دو تا یا سه روایت یا در نهایت می

  :االخبار نقل شده است. گفتیم کهمعانی صدوق در مستدرك نسبت داده که است که این روایت، در

 ؛سند این روایات اعتباري ندارد :اوالً

آید، استغناء هم می به معناي ،بهکه در لغت، تغنیّ ، با توجه به ایناینجادر  »یَتَغَنَّ لَمْ مَنْ« هماز نظر داللت  :ثانیاً

اجمال  الاقلاي وجود دارد که به معناي استغناء هست، قرینه اینجاداراي ابهام و اجمالی است؛ یعنی اگر نگوییم که در 

 ؛غناست. این هم جواب دیگر از استدالل است به معناي، تعییناً، »بِالْقُرْآنِ  یَتَغَنَّ لَمْ مَنْ«توانیم بگوییم که دارد و نمی

هم از نظر سند ضعیف هستند و هم از  بنابراین، آن دو روایت قبلی و این دو، سه روایتی که ما جمعاً به یک بیان آوردیم،

به هم یک اشکالش این است که لم یتغن را حتی اگر  آنجاها وجود دارد. عرض کردیم در نظر داللت، اشکاالتی در آن

من االجمال و هذا یکفی فی سقوط الداللۀ و داللتی  الاقلقرائن موردي نگوییم که مقصود، استغناء بالقرآن هست،  خاطر

، باإلجمال فی ثانیاًشود اوالً، به ضعف سند و شود. پس از این روایات جواب داده میمجمل می الاقلاند و مباقی نمی

من االجمال و با این احتمال،  الاقلمفهوم من لم یتغن بین الغناء و االستغناء؛ یعنی اگر نگوییم اظهر همان استغناء هست، 

 بیان نمودیم.االستدالل. این دو جواب بود که تا االن  یقتل
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 اشکال سوم به استدالل روایات مطرح شده

 »غنا«انی لغوي کلمه مع

 الف: معناي اول
کسی آن را عنوان ننموده است؛ اما جواب  حالتابهتواند به این مسئله داده شود که گرچه جواب سومی نیز می

شناسی در بحث مفهوم قبالًآمده است، بشود. ما  آنجاغنا در  تواند شامل هر کجا که کلمهدرستی است. این جواب می

  :غنا عرض کردیم که غنا گاهی

گیرد و شواهدي داشتیم و در لغت هم بود که گاهی غنا، معنایی عام دارد که مطلق ترجیع و آواز خوش را می :اوالً

 ؛رودمی به کارهمان صوت مرجَّع  به معناي

گفتیم، می آنجادو اصطالح دارد. ما البته در  حداقلرود؛ یعنی می به کاردر معناي صوت مرجع لهوي یا مطرب  :ثانیاً

، این دو اصطالح مسلم است. اول، صوتی که در او نوعی حداقلبعید نیست که غنا چهار اصطالح داشته باشد؛ ولی 

نوعی ترجیع وجود دارد و  هااین گیرد؛ چون در همهها را میسراییترجیع وجود دارد که انواع قرائت قرّاء و مدیحه

 غناي به این معنا، هم در لغت ذکر شده است و هم در استعماالت هم وجود دارد.

 ب: معناي دوم
معناي دوم غنا، عبارت است از آن چیزي که اخص از این مورد است؛ یعنی صوتی است که حسن بوده و ترجیع  

است که مشهور  گفتیم، اطراب نیز در آن هست یا اگر هم کسی آن را نگوید، همان آنچهبر آن، طبق  دارد و عالوه

وجود دارد که  اینجااي دقیق در اي دارد. نکتهگوید؛ یعنی لهوي است و چیزي فوق آن اولی هست و قید اضافهمی

تر کرده و بر موردمان تطبیق وشنخواهیم کمی رایم؛ اما االن میهم گفته قبالًاست که اگرچه آن را اجماالً  توجهقابل

 دهیم.

 اقسام مشترك لفظی و بررسی آن

 المتباینینالف: مشترك لفظی بین
شوند. اول، مشترك لفظی بین المتباینات یا بین المعنیین ما گفتیم که الفاظ مشترك لفظی، به دو قسم، تقسیم می 

معانی متبایین است و  هااینآید و عین که براي خورشید و چشمه و چشم هم می ین یا معانی متباینه، مثل کلمهنالمتبای
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اند که جامع پیدا کنند، راه اشتباهی وجود ندارد. کسانی هم که در این مشترکات لفظی تالش کرده هااینجامعی هم بین 

، اشکالی مبنایی دارد و آن عبارت از این است »ق فی کلمات القرآنالتحقی«جهت است که کتاب  به همیناند و را رفته

این، اشکال فنی و جدي دارد و ما  کهدرحالیخواهد به یک جامع برگرداند؛ طور مشترکات بین متباینات را میکه این

اي نیز با تکمله این بارم و اایم و فعالً قصد ورود به آن را نداریم. این بحث را چند بار گفتهآن را سابقاً در اصول گفته

کنم؛ تا به تقریر سوم از روایات برسیم. بحث این است که مشترك لفظی دو قسم است. قسم اول، مشترك بین عرض می

 متبایین یا متباینات، مثل کلمه عین است

 اکثرو  اقلبین  لفظیب: مشترك 
بوده و گاهی نیز،  اکثر به معنايرد دارد و گاهی است که چند معنا و کارب اکثرو  اقلو قسم دوم، مشترك بین معنی 

 است. اقل به معناي

 »علم«اقسام معانی واژه
گوییم، علم یعنی صور ذهنی ماست؛ گاهی می آنچهعلم که یک معناي علم عبارت است از مطلق  مانند معناي واژه 

اما معناي دیگري نیز  ؛آید، علم استصور ذهنی ما از تصورات و تصدیقات و خیال و وهم و هر چه که به ذهن می

مانند، علم  ؛اي از قضایایی است که پیرامون یک موضوع جمع شده استشود و آن، مجموعهعلم گفته می براي واژه

هایی است که پیرامون یک موضوع جمع اي از گزاره، مجموعهاینجاکه مراد از علم در  شناسیجامعهعلم  کالم، علم فقه،

است و علم که  هااینشده، نظام یافته و حالت رشته پیدا کرده است. معناي سوم علم، معنایی است که اخص از 

وقت دیگر، شامل فلسفه و سایِنس است؛ یعنی دانشی است که مستند به حس و تجربه باشد که آن به معنايگوییم؛ می

شود. در اینجا علم، مشترك لفظی است و چند معنا دارد؛ ولی این معانی، مثل عین نیست که یک فقه و امثالهم نمی

، ربطی به یکدیگر ندارند؛ چون در هااینمعنایش خورشید باشد، یک معنایش چشمه و معناي دیگرش، طال باشد؛ بلکه 

اما  ؛چند وضع با چند معناي متفاوت و متباین با یکدیگر دارند هااینلحاظ نشده است و  جامعی ،هااینوضع و استعمال 

گیري اصطالحات جدید بوده است. گاهی ما در که مشترك است، هم انتقال از عام به خاص بوده و هم شکل اینجادر 

گیرد؛ ولی گاهی آید و همه چیز را مینویسیم و مقصودمان صوري است که در ذهن کسی میمی یک جمله علم

گیریم و البته گاهی سوم و مقابل علومی که تجربی نیست، می به معنايگوییم، فلسفه و علم و مرادمان را از علم؛ علم می

و تصدیقاتی است  هاگزارهنشی که متشکل از مجموعه گوییم، یعنی داگیریم؛ یعنی علم که میهمان معناي میانه را می هم

، سه معناي مختلف داریم که این سه معنا، اعم و اخص است؛ زیرا علم اینجاکه پیرامون یک موضوع جمع شده است. در 

 کدامش هم مجاز نیست و علمها و اصطالحات متعدد است و هیچگیرد؛ ولی وضعها را هم میاول، معنایی دارد که بعدي
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، درواقعها هم گوید که صور ذهنیه است. این دانشوقت میها است و یکگوید که مراد، دانشوقت میگوید، یککه می

گویند؛ ولی گاهی دانش ها را علم میدانش ها گاهی، همههمان صور ذهنیه است که این شکل شده است. تازه در دانش

گویند. این دو نوع است که هر دو الی ماشاءاهللا مصادیق دارد و را می غیرتجربیگویند، مقابل علوم و علم که می

کند و گاهی در لغت هم بسیاري از الفاظ مشترك لفظی از قبیل قسم دوم است. در لغت یا اصطالحش فرقی نمی

یا  ، گاهی گفته شده است که خلق، یعنی چیزي که در نفس هست که یا حالت حال دارد ومثالعنوانبهطور است. همین

شود اوصاف ثابت است و گاهی معناي عام است که شامل مطلق اوصافی که انسان دارد؛ ولی گاهی به اوصاف گفته می

طور داریم که یا ثابت که دو معنا در لغت دارد که یکی عام است و یکی خاص است. این را هم در اصطالح، این

خود لغت الی ماشاءاهللا از این قبیل هست که اشتراك مشترك بین متبایین و مشترك بین اعم و اخص است و هم در 

از  هرکدامهم گفته بودیم و الی ماشاءاهللا  قبالًلفظی بین اعم و اخص است و گاهی بین این دو است. این بحثی است که 

 مصداق دارد. هااین

 المتباینین و فی األقل و األکثرتفاوت مشترك لفظی فی بین
گفته بودیم و االن تکرار  قبالً وجود دارد، راجع به تفاوت این دو قسم است که این هم  اینجابعدي که در  نکته

اي، مشترکی، وارد در روایات و در لسان شرع شود، این است که اگر واژه کنیم. تفاوت این دو قسم در وقتی که واژهمی

اي باشد، قرینه معینه است و این را در نه معینهقری کهدرصورتیمشترك بین المتباینات باشد و قرینه نداشته باشیم؛ چون 

معینه داشته باشیم، این دو، فرقی  گویند. حال، اگر قرینهمعینه می گویند و در مشترك، قرینهصارفه می مجاز، قرینه

اي نباشد، قرینه معینه اما إذا فَقَدَ القرینۀ المعینه؛ یعنی دست ما ؛گویند و والسالممعینه می کنند و این معنا را قرینهنمی

شود. این چیزي است که گفته شده است منتهی، این یک شود که در صورت عدم قرینه، مجمل میمشترك لفظی گفته می

خواهیم و اگر قرینه نباشد، حمل بر صارفه می تفاوتی دارد و این قاعده، مطلق نیست که اگر در مجاز قرینه نبود، قرینه

گویند اگر نباشد، یُصبح الکالم مجمالً؛ خواهیم که میإحدي المعانی می لفظی قرینه معینه كدر مشترشود. حقیقت می

اي دارد و اما این مطلب، تکمله ؛توانیم بگوییم که این مقصود است یا آن مقصود استشود و نمییعنی کالم، مجمل می

شود؛ اما در مشترك بین اعم و ینه نبود، مجمل میمع طور است که وقتی قرینهاش این است که در متباینات، اینتکمله

کنیم؛ چون طور کامل مجمل شود؛ بلکه قدر متیقنی وجود دارد که آن قدر متیقن را أخذ میطور نیست که بهاخص، این

کنیم منتهی، نسبت به اگر آن باشد، مقصود هست و اگر هم دیگري باشد، باز این مقصود است و قدر متیقن را أخذ می

باشد  اکثرباشد و چه  اقلقطعی هست و چه  اینجادر  آنچه، درهرحالگوییم که مردد است. کنیم و میرا نفی نمی کثرا

، آن درهرحالکه هست؛ براي این درهرحال اقلاست که در جاهاي دیگر هم داریم و آن معناي  اکثرو  اقلاین هست و 
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دلیل هست و آن چیز خاصش که مشکوك است را مردد هستیم و البته نفی  در اینچیزي که مطلق و عام است، 

) اگر بگوییم این 2/مائده( ،»الْعُدْوان وَ  الْإِثْمِ عَلَى تَعاوَنُوا ال وَ التَّقْوى وَ الْبِرِّ  عَلَى تَعاوَنُوا وَ«بنابراین، در  ؛کنیمنمی

دهند را بگیرد که دو نفر با هم یک کار را انجام می آنجاییکه فقط است؛ نه دو معنا، بین این اکثرو  اقلتعاون، مردد بین 

وقتی مردد  اینجادهد که کار را او انجام دهد. در را که یکی به دیگري کمک می آنجاکه هم این را بگیرد و هم یا این

دهند، قطعاً در این دلیل هست؛ ولی آن دیگري را که جام میرا که با هم این کار را ان آنجا، گوییممیشد  اکثرو  اقلبین 

، مردد بین دو متباین نیست که بگوییم؛ چون قرینه نداریم، ولش کنیم؛ بلکه اینجاشود. در دانیم، البته اثبات نمینمی

مشکوك است را  در این دلیل هست و باید آن را أخذ کنیم و اکثرش که اقلاست و این  اکثرو  اقل، مردد بین درهرحال

اول، دو نوع بودن  مهمی است که باید در اصول به آن توجه کرد. نکته گوییم که مردد هستیم. این دو نکتهوقت، میآن

معینه، این دو مورد یک نتیجه ندارد. البته اجمال پیدا  دوم، آن است که در هنگام فقدان قرینه مشترك لفظی است و نکته

، اجمال نسبی است؛ یعنی یک اکثرو  اقلمال در صورت تباین، اجمال کامل است؛ ولی در صورت اج کند؛ ولی نتیجهمی

کنیم. این دو وقت، رجوع به اصول و ادله دیگر میشود و آنماند و یک بخشش مشکوك میبخشش قطعاً در دلیل می

، مشترك لفظی اکثرو  اقلکه قدر متیقن در این مواردي که بین اما تعیین این ؛اي است که در باب اشتراك هستنکته

، مشکوك اکثرمتیقن است و آن دیگري؛ یعنی  اقلگفتیم که ، با نوعی تسامح میبه اینجااست، کدام متیقن است؟ تا 

 گرفتیم با بیانی که چند تا مثال زدیم.است. چیز متیقنی را می

 لب کالم در اشکال سوم
شود، این است که خواهیم بگوییم و به بحث ما نزدیک میسوم می در قالب نکته اینجاخواهیم در را که می آنچهما ا 

اي از کند. مثال، دسته، این مطلب، با تناسب حکم در هر جایی فرق میاکثرگیري و تردید در غیر متیقن و این قدر متیقن

 آنجاگویند که گوید که غناي در قرائت قرآن جایز است و هر دو میگوید که غنا حرام است و یک دلیل هم میادله می

نا داشت که همان معناي گوید، تغنّی در قرائت قران جایز است. اگر تغنّی یک معمی اینجاگوید، تغنی حرام است و می

گوییم که آن عام است و این هم خاص است و را باید حمل بر معناي حقیقی کرد، می اینجالهو و مطرب باشد، غناي در 

، داراي دو معنا است. معناي حداقل؛ ولی ما فرض نمودیم که غنا شدمیطور شود. اگر یک معنا داشت، اینمقیدش می

و  اقلو معناي دوم، صوت مرجّعی است که مطرب و لهوي هم هست که مشترك بین  اول، مطلق صوت مرجّع و حسن

گیرد و معناي دومش، معناي خاصی است که شد. یک معناي عام دارد که مطلق صوتِ آوازي و ترجیع را می اکثر

کند که و عنوان میگوید که دلیل حرمت را می آنجامطرب یا لهوي است.  کهگوید، همان قیود را دارد؛ بإضافه اینمی

التغنی حرامٌ، قدر متیقن از حرام، لهوي است؛ حال، چه معناي اول، در دلیل ملحوظ باشد و چه معناي دوم، ملحوظ 
 ٥ 
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گیرد. این مطلب از بیاناتی بود که ما مطرب و لهوي است، در آن داخل است و لذا حرمت آن را می آنچهباشد؛ قطعاً 

قدر متیقنش این است که  اینجاگوید، تغنّی در قرائت قرآن جایز است، ی دلیلی که میاما این طرف؛ یعن ؛داشتیم قبالً

توانیم مطمئن باشیم که در است که غیر لهوي است و ما بیش از آن را نمی تريعاملهوي نباشد و قدر متیقنش معناي 

یک حکم کلی دارد و  اکثرو  اقلدیم مه کرفکر می حالتابهاست و  اکثرو  اقلدلیل وارد است. این نوع موارد داریم که 

توانیم بگوییم که معناي عام، قدر متین است و معناي خاص، مشکوك است. نکته سوم و عرض ما این است که مطلقاً می

 چنانچهمتیقن بودن یکی از این دو معنا، از حکمی که بر این موضوع وارد شده است نیز، متأثر است؛ یعنی باید ببینیم که 

اما اگر حکم،  ؛توانیم بگوییم، حرام و مطرب است و آن معناي خاص استرا که قطعاً می آنچهحرمت است، حکم، 

، بدون قید درواقعدر آن نباشد؛ یعنی  هااینتوانیم بگوییم، عامی است که قید اطراب و را که قطعاً می آنچهجواز هست، 

، ما اکثرو  اقلبنابراین، در مشترك بین  ؛یعنی قسم مقابلش استاطراب است. عام هم البته تعبیر کامل و دقیق نیست؛ 

که با این قید یا آن قید باشد؛  طور نیستایناما این متیقن، همیشه  ؛قرینه باشدمتیقنی داریم که باید آن را بگیریم؛ ولو بی

، مطرب لهوي اینجارمت در گوید که متیقنِ حآورد، فوري ارتکازات میبلکه حکم، در این اثر دارد. وقتی حرمت می

گوید که جایز است یا اما وقتی می ؛گذاریمدانیم و کنار میگوییم که نمیاست؛ اما آن طرفش مشکوك است و می

در این دلیل جواز وارد باشد،  تواندمیمسلم است و  آنچهگوییم، کند که لیس منا من لم یتغن بالقرآن، میترغیب می

توانیم نرسد و بیش از این هم ممکن است باشد؛ ولی ما تردید داریم و نمی هاایناطراب و  غناي ترجیعی است که به حد

 گذارم.گوید که وقتی من حکم را ببینم، تفاوت میآن را أخذ کنیم. حتی اگر شرعی نباشد، عرف می

 بندي کالم در باب استثناي حرمت غنا در باب قرائت قرآنجمع
استغناء است و یا مجمل  به معنايقرینه دارد که  ثانیاًبنابراین، اوالً، این روایاتی که تغنی گفته است، سند ندارد.  

 استغنا هم نبود و تغنی بود، وقتی این را با ادله به معنايیعنی سند داشت و  ،هم نباشد هااینکدام از ، اگر هیچثالثاًاست. 

توانیم جمع کنیم و این، مطابق با قواعد هم هست. البته در اصول هم این قواعد، باید مقدار طور میآن طرف ببینیم، این

 مشترك لفظی و دو قسم و احکامی که دارد، در اصول نیست و در ادبیات ما هم تا به بیشتري کار شود، چون این قاعده

و  گسترشقابلاین بابی است که در اصول هم  ،به نظرمام، به این شکل دقیق و جامعش نیست؛ اما جا که بنده دیدهآن

توانم بگویم که بحث مشترك لفظی و حتی مشترك معنوي، در اصول و معانی بیان، می طورکلیبهتوسعه است. 

در این کتب آمده است؛ یعنی  به اکنونقرار گرفته است؛ ولی باب آن، خیلی أوسع از چیزهایی است که تا  موردتوجه

اي است که اي بود که من امروز عرض کردم و دیگري همان نظریهاین موارد، نکته ازجملهجاي بحث بیشتري دارد. 

داشت، این بحث را  اینجا اي به آن کردم و چون تناسبی درهاي لفظی را به معنوي برگرداند که اشارهخواهد، مشتركمی
 ٦ 
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ه که جاي مباحث بیشتري را هم دارد. این هم طلب دیگري بود که خدمتتان عرض نمودم. پس کمی توضیح دادم؛ گرچ

، روایت ابوبصیر و روایت صدوق و این روایات عامی که من لم یتغن باشد که البته این روایت سوم، خودش حالتابهما 

، در حدي نیست که بتواند، مخصص هااینکدام از تنهایی چند روایت است را بررسی کردیم و نهایتاً دیدیم که هیچبه

که در این ثانیاً این روایات و  ، مخصص و مقیدي پیدا نشد. اوًال، لضعف سندي همهبه عبارتیعمومات حرمت غنا شود؛ 

سه، چهار جواب  همو جواب آخر  ثالثاً ، چند جواب داشتیم. هرکدامهاي داللی داشتیم که در ها، پاسخاز آن هرکدام

داد و آن، این است که در  هااینشود به راین، مقیدي براي ما پیدا نشد. (رابعاً) یک جواب کلی و مشترك هم میبناب ؛شد

هایی که ما گفتیم و دقت کردیم و تحلیل کردیم، دو روایت داریم که نیازي به این جواب حداقلبحث غناي قرائت قرآن، 

فرق دارد و یکی مستحب است و دیگري  اینجاو غیر غنا در نیست و آن دو روایت، خودش روشن کرده است که غنا 

داریم که بین صوت حسن در قرآن و صوت غنایی تفصیل  اینجاطور خاص و جامع، روایاتی در جایز نیست و لذا به

این روایات که براي جواز غنا استدالل شده بود، جواب مشترکش این است که دو  داده است. جواب مشترك همه

ها را داشته باشیم. روایت ریم که تعیین تکلیف کرده است و نیازي به این نیست که ما جمع اصولی و این دقتروایت دا

اول از این دو روایت، روایت اول باب بیست و چهارم در وسائل است؛ یعنی همان باب بیست و چهارم قرائت قران، 

 سِنَانٍ  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ  عَنْ الْأَحْمَرِ إِبْرَاهِیمَ  عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُحدیث اول است. 

 أَهْلِ  وَ الْفِسْقِ أَهْلِ لُحُونَ وَ إِیَّاکُمْ وَ  أَصْوَاتِهَا وَ الْعَرَبِ بِأَلْحَانِ الْقُرْآنَ اقْرَءُوا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ«: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 وَ  مَقْلُوبَۀٌ  قُلُوبُهُمْ تَرَاقِیَهُم یَجُوزُ لَا الرَّهْبَانِیَّۀِ وَ النَّوْحِ وَ الْغِنَاءِ تَرْجِیعَ  -الْقُرْآنَ  یُرَجِّعُونَ أَقْوَامٌ بَعْدِي مِنْ ءُسَیَجِی فَإِنَّهُ الْکَبَائِرِ

 .»شَأْنُهُمْ یُعْجِبُهُ مَنْ قُلُوبُ

 2.مُرْسَال الْکَشْکُولِ فِی الدِّینِ بَهَاءُ الشَّیْخُ رَوَاهُ وَ ص النَّبِیِّ عَنِ الْیَمَانِ بْنِ حُذَیْفَۀَ عَنْ الْبَیَانِ مَجْمَعِ فِی الطَّبْرِسِیُّ رَوَاهُ وَ

 اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ  سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْأَحْمَرِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ

، قرآن »الْکَبَائِرِ أَهْلِ وَ الْفِسْقِ أَهْلِ  لُحُونَ وَ إِیَّاکُمْ وَ َأصْوَاتِهَا وَ الْعَرَبِ بِأَلْحَانِ الْقُرْآنَ اقْرَءُوا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ«: قَالَ ع

 أَقْوَامٌ بَعْدِي مِنْ ءُسَیَجِی فَإِنَّهُ«را با لحن و لهجه عربی بخوانید و از لحون اهل فسق و کبائر و معاصی پرهیز کنید. 

 اینجا، در »شَأْنُهُمْ یُعْجِبُهُ مَنْ قُلُوبُ وَ مَقْلُوبَۀٌ قُلُوبُهُمْ تَرَاقِیَهُم یَجُوزُ لَا الرَّهْبَانِیَّۀِ وَ النَّوْحِ وَ الْغِنَاءِ تَرْجِیعَ -الْقُرْآنَ  یُرَجِّعُونَ

 کند. ، ترجیع غنایی را استثناء میصراحتبه

، مربوط به امام بوده و »یعنی« عبارتکه بگوییم، این بنا برروایت دوم، همان روایتی است که دیروز خواندیم؛ البته 

این دو روایت که در  ،3»فَمَحْظُورٌ الْغِنَاءُ فَأَمَّا بِغِنَاءٍ لَیْسَتْ «قرآنی که  گوید، قرائتکه می آنجاکالم معصوم است.  ادامه
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، قول معصوم »یعنی« کهآمده است و دیروز خواندیم، روي این فرض بود  وسائل، باب شانزدهم از ابواب ما یکتسب

 شود به آن تمسک کرد.باشد. البته آن ابهام و اجمال داشت و خیلی نمی

 استدالل به روایت اول مطلب دربارهچند 

 مطلب اول: بررسی اعتبار سندي روایت

 الف: اشکال اول
سندي است که این روایت هم مثل  به لحاظاول،  روایت اول، دو، سه نکته باید راجع به آن بگوییم. نکته اما درباره 

بن یعقوب عن علی بن محمد است آن روایات، سندش ضعیف است و دو اشکال در سندش هست. اشکال اول، محمد 

ها، ثقه هستند و بعضی غیر ثقه هستند و امکان محمد، مشترك بین چند نفر است که بعضی از آن علی بنکه این 

 شود.همان معجم که مراجعه کنیم، این مطلب مشخص می نیست. به اینجاتشخیص ثقه از غیر ثقه در 

 اشکال دوم
ثقه است، اشکال دومی دارد و آن،  حتماًکلینی است و  مشایخاگر از این اشکال هم بگذریم و بگوییم که چون از  

 ابراهیم احمر است که تضعیف شده است و لذا سند این روایت، ضعیف است.

 مطلب دوم: بررسی اعتبار داللی روایت
با روایت  رام است منتهی، نسبت این روایت، در مقایسهگوید که ترجیع غنایی حمی صراحتبهالبته از نظر داللی،  

گوید که می آنجاگفت، ترجیع در قرآن را خداوند دوست دارد، عموم و خصوص است؛ زیرا در پنجم این باب که می

اما با آن روایات  ؛شودگوید که ترجیع غنایی، جایز نیست و مقیدش میمطلق ترجیع، جایز است و در این روایت می

کند و هر دو از کار که بگوییم، غنا هست با آن تعارض دارد و تساقط میغنا داشت بر فرض این آنجالم یتغن؛ چون  من

ها ضعیف است ولی اگر ضعف سند را نادیده بگیریم، این روایت، با افتند و لذا این روایت، از نظر سندي که مثل آنمی

گوید که خدا ترجیع را دوست دارد ها مطلق است، این روایت میآنروایت اول و دومی که در بحث جواز خواندیم که 

گوید که ترجیع غنایی، جایز وقت، این روایت میقرآن بخواند، مانعی ندارد و مطلق است آن ايجاریهگوید، و آن هم می

شود ت و نتیجه این میگیرد، دو روایت اول، مقید اسها قرار میشود. پس این روایتی که در مقابل آننیست و مقید می
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 ٩ 

، اگر بگوییم که 4»بِالْقُرْآنِ یََتغَنَّ لَمْ مَنْ  مِنَّا لَیْسَ«گوید، نسبت به آن دو، سه روایتی که می که ترجیع غنایی جایز نیست و

کنیم کنند و ما رجوع به عمومات میشود و معارض که شد، تساقط میغنا، جایز و مستحب است، این با آن معارض می

عامه بود که  راهش، ادلهبنابراین، استثناي جواز الغناء فی قرائت القرآن، یک ؛عمومات ما، همان حرمت غنا استکه 

گوییم در که میراهش هم این سه گروه روایت بود که در سند و داللتش، خدشه شد. عالوه بر اینجواب دادیم و یک

شود و نتیجه این است که این روایت، نسبت به بعضی مقید می ، یک روایت استحداقل، دو روایت است که هااینمقابل 

کنند. هر مسیري که رفتیم، دیدیم شود و هر دو تساقط میکه غنا جایز نیست و نسبت به من لم یتغن هم معارض می

حتی در که که صوت حسن خوب است و اینراهی که ما را به جواز غنا در قرائت قرآن برساند، وجود ندارد. البته این

صوت حسنی است که غنا؛ یعنی مطرب یا  کهمادامیشود به آن ملتزم شد؛ حد ترجیع هم که برسد مانعی ندارد را می

غنا برسد، جایز  که بخواهد به درجهلهوي نشده باشد، جایز است. این مسلم است و ادله هم محکم و قاطع است؛ اما این

از روایات که به آن بر جواز غناي در قرآن استدالل شده بود، سندي  ايطایفهمهم بود، آن است که  آنچهنیست. البته 

گونه جمعی که اگر سندي هم داشته باشد، جمع همه این چیزي است که عرض کردیم؛ یعنی هیچ هرحالبهنداري؛ ولی 

که  هااینی و در عید و استثناي در عروس برخالفبنابراین،  ؛ما را به جواز غنا در قرائت قرآن برساند، وجود ندارد

 گفتیم، در راندن شتر و قرائت قرآن، دلیل تامی براي جواز غنا وجود ندارد.

 البالغههشتاد و سوم) نهج خطبه( غرّاء بررسی فرازهایی از خطبه

 تشبیهات دنیا

 آلود استالف: آبی است که از سرچشمه گل
، فرازهایی از جمالت حضرت را که در باب تحلیل دنیا بود را حالتابهبخوانیم. ما  البالغهنهجاي هم از چند جمله 

گیریم. البته البالغه است را پی میایم که االن نیز همان موضوع را از خطبه غراء که خطبه هشتاد و سوم نهجعرض نموده

ها آمده است، استعاره از قبیل، تشبیهات و کنایات و البالغهنهجدر توصیف دنیا، از زبان حضرت در  آنچهمجموع 

فرمایند، دنیا همان دارند. می زیبایی، تشبیهات خیلی »مَشْرَعُهَا رَدِغٌ مَشْرَبُهَا رَنِقٌ الدُّنْیَا فَإِنَّ«است.  دهندهتکانالعاده فوق

است که جاري است و همه از آن  ايچشمهاست.  آلودگلآن مکدر و  آب جاري و آبی است که سرچشمه چشمه

 .273: ص ،4ج المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرك -٤
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 آلودگلاش، رنق و ردغ است. رنق؛ یعنی کدر است و ردغ؛ یعنی دنیاست، سرچشمه کهمادامیکنند؛ ولی استفاده می

 کنند.، یک مطلب را با دو شکل بیان میاینجااست. در 

 است؛ اما دوامی نداردب: فریبنده 
طور است که آزمون دنیا و تعامل با دنیا گاهی، بسیار ، سر و کار داشتن با دنیا این»مَخْبَرُهَا یُوبِقُ وَ مَنْظَرُهَا یُونِقُ« 

دستی نیست. دو اصل . امر ثابت و یککندمیکند و گاهی هم انسان را هالك کند و انسان را خوش میکار را زیبا می

را شاید امیرالمؤمنین، در قالب  که خالص نیست. این دو اصل و قاعدهکه ماندگار نیست و دیگري آناست. یکی این

 فرمایند،اند. بعد میچهل، پنجاه تشبیه و استعاره بیان کرده

 در حال زوال و ستونی مشرف به سقوط است ج: نور در حال غروب، سایه
اي در دنیا هست؛ اما این سرمستی، ، غرور حائل؛ یعنی سرمستیمَائِل سِنَادٌ وَ زَائِلٌ ظِلٌّ وَ آفِلٌ ضَوْءٌ وَ حَائِلٌ غُرُورٌ 

اي دارد؛ ولی شود. نوري در دنیا هست؛ ولی آفل است و نور، باقی و ماندگار نیست. دنیا براي آسایش سایهتمام می

ثل دیوارهایی گاهی است که مائل است. مهاست؛ اما تکیهانسان گاهتکیهسایه ماندگار نیست و سناد مائل؛ یعنی دنیا 

گوید، ، می»مَشْرَعُهَا رَدِغٌ  مَشْرَبُهَا رَنِقٌ «فرمایند. . خیلی قشنگ میفروبریزداست که کج شده و هر لحظه ممکن است 

دارد؛ یونق و یوبق؛ گهی زین به  فرازوفرودفرماید که سر و کار با این دنیا، ه و کدر است. بعد میآلودگلاین آب، آب 

 همگاه هست، حائل است و آفل و زائل و این تکیه کهاینفرماید بعدي می پشت و گهی پشت به زین. بعد با چهار جمله

 و با اطمینان بشود به آن توجه کرد، نیست. آسانیبهگاه مستقیم و استواري که گاه کجی است و تکیهتکیه

 سازدزند و او را هالك میتکیه، ناگاه به زمین می گامبه هند: شتري است که  
فرماید، این دنیا با این غرور و ضوء و ، می»بِأَحْبُلِهَا قَنَصَتْ وَ بِأَرْجُلِهَا قَمَصَتْ نَاکِرُهَا اطْمَأَنَّ وَ نَافِرُهَا أَنِسَ إِذَا حَتَّى«

هایی که نسبت به آن شناختی ندارند، کنند. آدمآیند به آن اعتماد و اطمینان پیدا میضل و سنادي که دارد، افرادي می

بندد و اطمینانی پیدا دل می کنند و، میشدنیتمامدر حال پایین و گذر و نور  یک نوع اطمینانی به این دیوار کج و سایه

دهد، تمام اي که او را آسایش میدانند که چه خبر است. این سایهناکر و جاهل هستند و نمی هااینکنند؛ ولی می

نیست و مطمئن که شد، قمصت  اعتمادقابلفرماید، وقتی طرف بر این سایه و این دیوار اعتماد کرد که شود. میمی

کند و قنصت بأحبلها زند و او را پرت میلگد می همقتی طرف خوب اعتماد کرد، با هر دو پا با بأرجلها قمصت؛ یعنی و

اطمینان پیدا کرده است که  اندازد. وقتی مطمئن شد، گویا سوار اسبی است وهاي خود او را به دام میو با ریسمان

کند در همان او احساس آسایش می کهو درحالیافکند ند و او را به زمین میزدفعه لگدي میبرد، یکشتري او را می
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 وَ « آورددرمیو با تیر خودش او را از پا  »بِأَسْهُمِهَا أَقْصَدَتْ وَ«کند. و او را در دام اسیر می اندازدمیحال، تورش را 

کسی آگاهی  چنانچهفرماید، واقعیت دنیا این است که . میافکندمیهاي مرگ را بر او و دام »الْمَنِیَّۀ أَوْهَاقَ الْمَرْءَ أَعْلَقَتِ

زند و این واقعی و توجه الزم را نداشته باشد و دل ببندد، وقتی دل بست، ناگهان این اسب چموش، او را به زمین می

 .رسدفرامیمرگ  و فرشته آورددرمیکند و این تیرهاي بال او را از پاي ها او را گرفتار میدام

 فرستدمرگ می به کاماه انسان را ر: ناگ
دفعه مرگ او را به تنگناي مرگ ، او که آرام بود، یک»الْمَضْجَع ضَنْکِ إِلَى لَهُ قَائِدَةً الْمَنِیَّۀِ أَوْهَاقَ الْمَرْءَ أَعْلَقَتِ«

کند با دنیاي جدیدي که میرو برد و روبهبرد و او را در درون قبر میبرد و در تنگنا و تنهایی مرگ و قبر او را میمی

 پیش او قرار گرفته است.

 داستان دنیا گیري مردم ازز: عدم عبرت
طور بوده است. نسلی اي است که در طول تاریخ ادامه دارد و همیشه همین، این قصهالسَّلَفِ بِعَقْبِ  الْخَلَفُ کَذَلِکَ وَ 

 الْبَاقُونَ یَرْعَوِي لَا وَ اخْتِرَاما الْمَنِیَّۀُ تُقْلِعُ لَا«روند. آیند و در همان مسیر میبعد نسلی و افرادي بعد از افراد دیگر می

زیباي ظاهري و  کند و یک چهرهها رفتار میگونه با انسان، این قصه دائمی این عالم است که مرگ و دنیا این»اجْتِرَاما

آید و . این قصه هم چنان میآورددرمیها را از پا کند و ناگهان هم آندهد و افرادي را مغرور میگذرایی را نشان می

 لَا وَ روند. ها در همان راه خودشان میغالب انسان همو از آن طرف  رودها، پشت سر هم در این مسیر، جلو میکاروان

 لَهَا فَیَا«ي شگفتی است. اینجا. دارندبرنمی، دست از اجترام و جرم و ابتالي به معاصی هم »اجْتِرَاما الْبَاقُونَ یَرْعَوِي«

بخشی است؛ ولی واقعیت هاي جالب و شفااست. عجب موعظه نشینیدلهاي عجب قصه ،»شَافِیَۀ مَوَاعِظَ وَ صَائِبَۀً أَمْثَالًا

طور پشت سر ما داریم و نسل به نسل و قرن به قرن و همین جایی که همهبی هايبستگیدلاین است که این غرورها و 

ا همیشه، کسانی که با این مشاهده بیدار شوند، اندك هستند و گویا م همادامه دارد و از آن طرف  دنیاییاین سنت  هم

 إِلَى أَرْسَالًا یَمْضُونَ وَ مِثَالًا یَحْتَذُونَ« .بینیمبینیم و خودمان را در معرض این تجربه نمیرا براي دیگران می هااین همه

، »النُّشُورُ  أَزِفَ وَ  الدُّهُورُ تَقَضَّتِ وَ الْأُمُورُ تَصَرَّمَتِ إِذَا حَتَّى«روند؛ آیند و میطور می، همین»الْفَنَاء صَیُّورِ وَ الِانْتِهَاءِ غَایَۀِ

و قیامت  أزف النشورکه جهان، به پایان برسد و رسند تا اینروند و به برزخ میآیند و میدر این دنیا، نسل به نسل می

 هااین ،»زَاکِیَۀً  قُلُوباً صَادَفَتْ لَوْ شَافِیَۀً مَوَاعِظَ وَ صَائِبَۀً أَمْثَالًا لَهَا فَیَا«فرمایند، بعد می دنیا است. کبري برسد. این قصه

 هاي شنوا برسد.هاي پاك و گوشصادق است؛ البته اگر به قلب و نشیندلخیلی گویا، 
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