
 ٢٣٢٩ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 عزاداري :ششمین مورد از موارد مستثنا
عنوان استثنا در بعضی از کلمات، براي حرمت غنا ذکر شده است، غناي در مراثی ششمین مورد از مواردي که به

طور خاص براي آن بعضی از استثنائات قبلی، دلیلی و روایتی به برخالفها و امثالهم است. این استثنا و عزاداري

 اند نوعی استثناء قائل شوند.، خواستهباب قواعد عمومیبه نوعی استدالل از وارد نشده است منتهی، بر اساس تشبث 

 بحث همقدم
در مصیبت، خودش یک موضوعی  سرائینوحهاز باب مقدمه عرض کنم که اصل نوح و نیاحه؛ یعنی عزاداري و  

ها جایز و امثالهم، در مصیبت سرائینوحهاست که محل بحث است و این سؤال مطرح هست که آیا نیاحه و بکاء و 

است یا جایز نیست؟ این مسئله محل اختالف بین شیعه و سنی است؛ خصوصاً که بعضی از اهل سنت و عامه، نیاحه 

؛ بلکه در دانیممیدهند و البته ما خاصه آن را جایز دانند و این نوع عزاداري را محل اشکال قرار میرا جایز نمی

پس هم اصل بکا و گریه و زاري محل بحث است و هم دانیم. و مسائل مذهبی، آن را راجح هم می ائمهمصیبت 

نیست که یک قول  طوراینسرائی محل بحث است و در هر دو، چنین اختالفی وجود دارد. البته در عامه هم نوحه

، قول به حرمت و کراهت وجود دارد. البته ممکن است آنجاوجود داشته باشد و همه بگویند که حرام است؛ بلکه در 

گویند و نسبت به هر دو قائل به ها هم باشد؛ ولی غالباً یا معتقد به کراهت هستند یا حرمت میبین آن جواز هم در

طور عام، مواردي مرجوح است و در مواردي خاصه که غالباً قائل به این هستند که به برخالفمرجوحیت هستند. 

. این بحثی است که در جاي خود باید ع) و امثالهم راجح است( حسینهم جایز است و در مثل عزاداري امام 

 ها که برسیم، این را بحث خواهیم کرد.به بحث نیاحه و این شاءاهللاناش بیشتر صحبت کنیم. درباره

 ع)( بیتاهل هايعزاداريدر باب نیاحه و  واردهسیاق روایات 
از فقها در بحث نیاحه  آنچههایتاً روایت وجود دارد؛ ولی ن طایفهالبته در خود خاصه هم در باب نیاحه، دو، سه  

طور بکاء وارد شده است، جمعش همان جواز است و حرمت یا حتی کراهتی هم وجود علی المصیبه و همین هو نوح

بندي مبحثش را در موضع خودش بحث روایات و جمع شاءاهللاناش هست که عمومی هوقت، این قاعدندارد آن

که اي داریم بر اینخاصه هع) و اولیاي الهی، ادل( هدي ائمهخواهیم کرد. در مثل مصیبت حضرت اباعبداهللا الحسین و 
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خوانی و راجح هم هست و این دیدگاهی است که خاصه دارد و مفروض ما هم در این بحث، همین است. نوحه

است. چون هم خود بکا محل بحث  من وجهآید و عموم و خصوص ها، جزء نیاحه به شمار میو اینخوانی مقتل

که در فقه خاصه و امامیه هم روایات متفاوتی وجود است و هم نوح و نیاحه محل بحث است. البته با وجود این

ست که جایز است و در مثل مصیبت اند، این اها و نتیجه نهایی که غالب فقهاي ما به آن رسیدهدارد؛ ولی جمع آن

که اگر این بکا در عزاي ساالر شهدا و ع) راجح است. پس اصل جواز نیاحه و بکا و این( شهداهدي و ساالر  ائمه

 آید.گیریم و بحثش در نوحه و نیاحه و میرا ما مفروض می شودمیهدي قرار بگیرد، راجح  ائمه

 حرمت غنا هبررسی استثناي ششم از ادل
ع) ( هدي ائمهو مصیبت  ائمهاند، این است که در مراثی ما آن استثناي ششمی که در بحث غنا بعضی قائل شدها

غنا جایز است. البته دلیل خاصی به این معنا نداریم؛ چون ادله و روایات متعددي که در نیاحه و نوحه وارد شده 

اي دیگر نیز گفت و عده اینجاشود در را که می آنچه. است، کار به غنا و امثالهم نداشته و ناظر به این بحث نیست

شود و گفته ع) خوانده می( هدي ائمههاي اي است که در مصیبتاند، آن است که استثناي ششم، نیاحه و مراثیگفته

 ها غنا جایز است.شده است که در این

 استثناي ششم هبررسی ادل

 الف: دلیل اول
 از:ت است عبار اندبرشمردهاي که ادله 

ع) را جایز و بلکه راجح دانسته و ( ائمهبر اباعبداهللا الحسین و دیگر  هروایاتی است که عزاداري، بکا و نیاح :اول

مانند  ؛شودگوید این جایز است، پس شامل غنا هم میکند که البته متعدد هستند. وقتی میبه آن، ترغیب می

ها آمیز دارد و قبالً گفتیم که طرب، گاهی شادي است و گاهی حالت حزن دارد و اینصداهایی که نوعی طرب حزن

هم مشمول این ادله و مطلقات است. این دلیل اول است که تمسک به مطلقات وارد شده در استحباب و رجحان 

 هدي است. ائمهسرائی براي ساالر شهدا و عزاداري و نوحه
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 کال به دلیل اولاش
 الف: تقریر اول از اشکال

ها، مطلقاتی است که که فوقش این است که اینفوري جواب دارد. براي این این مطلب در این حد، جواب 

است و مطلق و مقید نیستند.  من وجهکه بینشان عموم و خصوص شود. براي اینمی غناشود بگوییم، مقید به نمی

 هقرائت قرآن با حرمت استحباب حسن صوت در قرائت قرآن، با ادل هگفتیم که ادلرآن میهمان بحثی که در قرائت ق

است. همان بیانی که قبالً  من وجهزند؛ بلکه حرمت غنا، عموم و خصوص مطلق نیست که بگوییم این آن را تقیید می

گوید، عزاداري و اي که میهم ادله اینجاگوییم، در شود، همان را جواب داد. مینیز می اینجاعرض کردیم، عیناً در 

است. براي  من وجهغنا،  ههدي، این نسبتش با غنا و ادل ائمهسرائی مستحب است، در عزاي ساالر شهدا و نوحه

انگیز و در غیر عزاداري است و از این طرف آور و طربسرائی داریم که غناي مسرتکه ما غنائی در غیر نوحهاین

ها. هایی داریم که با آوازهاي متعارف خوب است؛ ولی نه در حد اطراب و امثال اینسرائیو نوحهها عزاداري هم

سرائی غنائی باشد و غنائی بودنش هم اجتماعی هم این دو دلیل دارند که نوحه هافتراق است و ماد هاین دو، ماد

خواند، ممکن است حالت شادي یمداح م آنچهآور هست؛ چون گاهی وقت هست که نوع صوت، اصالً شاديیک

که شادي هم نیست و حزن است؛ ولی حزنی است که طرب ایجاد که مفاد، مفاد عزاداري است یا اینبدهد؛ ولو این

مطلق و مقید باشند؛  نیست که این دو طوراینشود. پس اجتماع می هکند یا حالت لهوي و اطراب دارد که این، مادمی

بنابراین،  ؛است من وجهها، شود؛ بلکه اینغنا می ه، مقید ادلسرائینوحهحان عزاداري و رج هتا بگوییم که ادل

 ایم. این تقریر اول بود.توانیم بگوییم که این مقید آن هست و این را قبالً در بحث قرائت بحث کردهنمی

 ب: تقریر دوم از اشکال
وید که بین این دو، مثل قرائت قرآن عموم من وجه اما ممکن است کسی این را به تقریر دومی بیان کند و بگ 

کنیم که برائت است و وقت، رجوع به اصل میکنند و آنکنند و تساقط میاجتماع تعارض می هاست و در ماد

 باشد.سرائی جایز میتقریر دوم این است که غناي در نوحه هوقت، نتیجآن

 تفاوت بین تقریر اول و دوم
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راجح و مستحب است؛  ائمههاي سرائیسرائی هم مثل سایر نوحهین بود که غناي در نوحهنتیجه تقریر اول ا 

من گوید، این مطلق و مقید نبود و زند؛ اما تقریر دوم میگفت، این دلیل مقدم بر آن است و آن را قید میچون می

اریم که مثالً صوت مانعی ندارد کند یا اصل عمومی دکند و تساقط میکه هست، تعارض می من وجهبود منتهی،  وجه

گوید جایز است. اصول عملیه که برائت باشد، می هو صوت حسن مطلقاً راجح است یا اگر عامی نداشته باشیم، ادل

ها مطلق و سرائی و مراثی راجح است که قطعاً جواب واضحی داشت و اینگوید که غناي در نوحهاین تقریر اول می

کند و تساقط ها راجح است. تقریر دوم از این دلیل این است که تعارض میو بگوییم که این مقید نیست که قید بزنیم

اش تقریر اول که نتیجه برخالفتقریر دوم، جواز و اباحه است؛  هگوید که جایز است. نتیجکند و اصل عملی میمی

ابی را که در قرائت قرآن دادیم، در استحباب است. این هم تقریر دوم است که این هم ألجواب، ألجواب و همان جو

همه بر نتیجه اتفاق  تقریباًمسلم است، این است که مرحوم شیخ و بعضی بزرگان هم  آنچهآوریم. گفتیم هم می اینجا

اجتماع بگوییم که تعارض و  همحرمات و در ماد هسنجی کنیم با ادلشود که نسبتدارند که در این نوع مستحبات نمی

کند،  اجراکه گفتیم، اگر کسی بخواهد این قاعده را در این نوع موارد این به جهتهم بگوییم اباحه؛  تساقط و بعد

گوید، یَلزِمُ منه فقهٌ جدید و یلزم منه تحلیل بسیاري از محرمات. مثالی که زدیم در خود مکاسب است که می

که ردن محقق کند، حال چرا؟ براي اینخوشحال کردن دیگري خوب است و این خوشحال کردن را با زنا و لواط ک

کند و جایز کند و تساقط میکه شد، تعارض می من وجههستند و  من وجهگوید که ادله حرمت با دلیل استحباب می

اجتماع با یک حرام، اگر راجح هم  همستحبات بگوییم، در صورت ماد هاش این است که در هماست. این الزمه

است. این را گفتیم که جایز نیست و  طوراینکراهت با وجوب هم  هنگوییم، بگوییم که جایز است و بالعکس، ادل

تواند تعارض کند با آن ادله و آن ادله، مقدم است منتهی، وجه استحباب و کراهت، نمی هادل هگویند که اباحهمه می

گوییم که اگر دلیل گوییم. ما میاگر مجالی بود، باز هم می شاءاهللانلب یکی، دو نکته عرض کردیم و ش را در قاافنی

، محرم مقدم اینجاتعارض، تساقط کنند؛ بلکه در  هتواند در مادنمی من وجه اینجاشد، در  من وجهمستحب و حرام، 

چه بگوید مستحب است و چه بگوید واجب است، ، مقید چه بگوید جایز است و آنجااما اگر مطلق مقید شد  ؛است

شود. این، دو گویند که نمی، باإلتفاق میآنجاو در  شودمیگویند باإلتفاق می اینجازند. در آید به عام قید میاین می

دوم رجحان مراثی است و دلیل  هدلیل است. تقریر اول، تقیید مطلقات به ادل ، دو تقریر از یکدرواقعدلیل است و یا 

ها، تام کدام از اینکنیم و هیچکند و رجوع به اصل عملی می، تساقط میاینجااست و در  من وجههم این است که 
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شود بگوییم ، نمیعلیهاهللاسالمسرائی در مصیبت اباعبداهللا الحسین ترغیب به عزاداري و نوحه هبنابراین، با ادل ؛نیست

 دلیل با دو تقریر است.هم جایز است. این یک  آنجاکه غناي در 

 متشرعه) سیره( دومب: دلیل 
متشرعه بر این امر جاري است که در  هاند آن است که سیردلیل دیگري که بعضی بزرگان در کلماتشان آورده 

 کنند.می خوانیآوازهسرائی و ها، نوحهعزاداري

 اشکال به دلیل دوم
 اوالً 

اي به درد ما مسلم است، سیره آنچهکه واضح است؛ براي ایناین دلیل دوم است که البته جواب و وضعش  

شود، ارزشی ندارد. هایی که بعد پیدا میو منظر امام باشد و ایشان از آن منع نکنند و الّا سیره مرئیخورد که در می

ز کجا معلوم و منظر معصوم باشد و ایشان از آن منع و ردع نکرده باشند و ا مرئیاي قابل تبعیت است که در سیره

اي در زمان معصوم وجود داشته است. محل بحث است که زمان معصوم، در مراثی و است که چنین سیره

 ها، حالت غنائی به اصواتشان داده باشند و ایشان منع نکرده باشند. این یک جهت است.عزاداري

 ثانیاً
متأخر که  هشخص نبودن آن در أزمناما نکته و جهت دوم آن است که حتی اصل این سیره مشکوك است و از م

شود بگوییم جهت نمی به اینکه آیا اصالً در زمان امام، چنین امري وجود داشته است، شک داریم و بگذریم، در این

اند، پس این فعل مورد تأیید ایشان است. ما چنین و منظر بوده است و امام آن را ردع نکرده مرئیکه یک فعلی در 

و منظر امام، مبنی بر خواندن غنائی در مرثیه اباعبداهللا الحسین،  مرئیدر  هبنابراین، سیر ؛نداریم ايشدهاثباتامر 

 چنین چیزي ثابت نشده است.

 انواع غناي در مراثی و احکام آن
ایی است هآید، دو قسم است. قسم اول، صوتوجود دارد که این غنایی که در مراثی می اینجااي در البته نکته 

آورد؛ ولی آفرین است. قسم دوم، آن است که همان طربش، شدت حزن میکند و شاديکه طرب را ایجاد می

آید. در مجالس لهو همیشه حساب می کند و نوعی از قبیل مجالس لهو بهایجاد می غیرعادي، حالت هرحالبه
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شود که قسم دوم، کنند. پس این دو قسم مینیست که شادي باشد؛ بلکه گاهی با غم یک طربی ایجاد می طوراین

کنیم؛ اما در تنبیهات بعدي بحث می شاءاهللانغنا هست یا نیست. این مطلب را  همحل بحث است که آیا مشمول ادل

مسلم است، این است که اصواتی که طرب شادي ایجاد کند و خفّتی که ناشی از سرور است را ایجاد کند، با  آنچه

تواند محل آور است، میحزن آنچهمطلقات حرمت، مقدم بر این مستحبات است. بلی!  هشود. چون ادلاین جایز نمی

شود یا خیر و این مطلب باید در تنبیهات بعدي دانیم که آیا غنا، شامل آن میبحث باشد؛ از این حیث که نمی

 تکلیفش معلوم شود.

 غنا در موالید و عزاداري ادله بررسی مختصر
 یَحْزَنُونَ وَ  لِفَرَحِنَا یَفْرَحُونَ«داریم این است که  آنچهطور خاص دلیلی نداریم؛ بلکه به ، ماائمهوالید در م 

ع) دلیل ( حسینها که شهادت امام آن، در عزاداري برخالف، تنها چنین چیزي در موردش آمده است؛ ولی ۱»لِحُزْنِنَا

بحث موالید ظاهراً دلیل خاص نداریم اال مطلقاتی که  در نی داریم.خواسرایی و شعرخاص بر عزاداري، گریه و نوحه

ها مانعی وقت، اینگیرد و آنغنا آن را نمی هباشد، گفتیم که ادل آورحزنانگیز اصوات طرب کهدرصورتیهست. 

کند و آن گیرد و در آن طرف هم حرمتی نیست که بگوییم تعارض میها را میندارد و شمول دارد و اطالقات این

آور که حالت طرب بنابراین، این حد از بحث، منوط به بحثی است که بعد خواهیم کرد. پس غناي سرور ؛مقدم است

ممکن است  اینجاآور باشد، در انجام دادیم. اگر به غناي حزن حالتابهد، این بحثش همین است که دار آمیزمسرت

که حرمت غنا این را نگیرد، این اطالقات براي این هگیرد، اگر ادلغنا و حرمت غنا این را نمی هکسی بگوید که ادل

و اظهار  سرائیو نوحهکند و بگریاند و شعر بخواند گوید، گریه بگوییم جایز است، کافی است؛ یعنی اطالقاتی که می

خوانی متعارف کند، این ادله اطالق دارد و این ایجاد حزن، چه از طریق مقتل اهللاسالمساالر شهدا  در عزايحزن 

آور است در حدي است که که او را با یک آهنگی همراه کند که حزنطور عادي باشد یا اینباشد یا خواندن شعر به

 تا این حدش، مطلب درست است. گیردغنا این را نمی هکند، اگر گفتیم که ادلمی خودازخودبیرف را ط

 .508: ص ،14ج الشیعۀ، وسائل -۱
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 اهللا اعرافیمقدس اردبیلی در استثناي غنا در مراثی و نظر آیت نظریه
بگوید خواهد ، میدرواقعها را استثناء کرده است که مقدس اردبیلی غناي در مراثی و ایندهم، اینمن احتمال می

، تخصیصی وارد شده است. اگر هم ایشان نگوید، ممکن اینجاکه در تخصص است و نه این به نحوکه این استثنا، 

آور است و این غنا، مشمول ها، غناي حزناست کس دیگري بگوید که مقصود من از غناي موجود در مراثی و این

 حداقلو معصومین،  ائمهست منتهی، نیاحه بر غیر این از آن مسئله خارج ا حرمت غنا نیست، پس تخصصاً هادل

، رجحان و استحباب وجود دارد ائمهسرائی و مرثیه بر اما در نیاحه و نوحه ؛کراهت دارد و این را ایشان کاري ندارد

هاي تندي تري داشته باشد یا آهنگتواند باشد یا خواندنی که آهنگ قويو مطلقاتش، هم شکل خواندن متعارف می

ا ر هااین هخواهد بگوید که دلیل مطلق است و همکند. میخود میطرف را در مقام حزن و غم و اندوه، بیکه 

ها، که آناطالقات حرمت غنا نیست که بگوییم حرمت بر مستحب مقدم است؛ براي این همگیرد و مقابلش می

ی دارد منتهی، وجهش این نیست که وقت، یک وجهآور باشد. اگر این را بگوید آنمخصوص جایی است که شادي

خواهد بگوید که از آن خارج است. توجه این را از استثنائات غناي محرم بدانیم تخصیصاً یا تقییداً؛ بلکه تخصصاً می

، حرمت غنا از باب ضیق، درواقعگوییم خارج است و دادن به این است که این نوع مسئله از حرمت غنایی که ما می

را  اینجاکه آن مورد، گیرد و نیاز به دلیل هم نداریم؛ براي اینشادي است و غم و اندوه را نمی از اول محدود به

ها مستحب این هسرائی، بکا، گریاندن و همسرائی و نوحهگوید، مرثیههم مطلقاتی داریم که می اینجاگیرد و در نمی

کنند چیزي مجزاي از یکدیگر را بیان می هرکدامکه نای به خاطراست. پس اصًال نسبتی ندارد که نسبتی برقرار شود؛ 

تسامح است و اال این تخصصاً مشمول ادله نیست. حال اگر کسی این نظر را بدهد، پس وجه  بابو استثنا بودنش از 

حرمت  هدوم که سیره بود، این مبتنی بر این بود که ادل اول که دو تقریر داشت و گفتیم؛ یعنی دلیلدو دلیلی که قبل می

گوید که تقییدش زده یا تعارض کرده و تساقط کرده است و می اینجاگیرد منتهی، یک چیزي را هم می اینجاغنا، 

اما این بیان اخیري که عرض کردیم، مبتنی بر تخصص است؛ یعنی مبتنی بر این است که بگوییم، حرمت  ؛جایز است

گوید جایز یا راجح است و آن هم اطالق اتی داریم که میمطلق همگیرد و از آن طرف نمی غنا این بحث را اصالً

کننده باشد، یا خیر. اگر این را  خودبیآور و از خود که حالت غنا داشته باشد و با آهنگ خفتاین دارد، سواءٌ

اي که این مطلب درست است یا خیر، قبالً اشارهبگوییم جایز است منتهی، جوازش از باب تخصص است. البته این
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وجهی براي ورود و حکومت نیست و این وجه و بیان  اینجاداشتیم و در تنبیهات بعد هم بحث خواهیم نمود. در 

 عنوان شده است. اینجاآخر، تخصص است. این هم بیان استثناي ششم بود که 

 بندي استثنائات بحث حرمت غناجمع
اش را ما قبول داشتیم و بقیه هاآنمورد از  ی، دوبود که مالحظه کردیم و تمام شد. یک ايگانهششاین استثنائات  

نبود. باب تزییالت و تنبیهات ذیل موضوع غنا یک بحث بود و استثنائات، موضوع و بحث دوم بود که  قبولقابل

 شش مورد بود.

 :سؤال
 ؟آیا غنا، صرفاً وصف کیفیت صوت است یا محتوا نیز در آن مدخلیت دارد

ایم و اکنون هم در نظر داریم، با رویکرد شناسی گفتهاي است که قبالً هم در لغتنکتهاما بحث و تنبیه سوم، 

پردازیم. مسئله این است که آیا غنا، وصف کیفیت است و محتوا در او هیچ دخالتی ندارد یا تري به آن میجامع

که آیا غنا، فقط وصف صوت  که محتوا هم در آن دخالت دارد؟ این سؤال مهمی است که در باب غنا مطرح استاین

 هصورت آهنگ و ریتم، از دهان و حنجریعنی همان ریتم، آهنگ و طنین داراي درجات است که به ؟و کیفیت است

که این به خاطرگوییم حنجره، می(شود؟گذارد که حالش دگرگون میشود و در شنونده تأثیري میکسی خارج می

که خیر! غنا چیزي فراتر از لفظ و ریتم است و محتواي کالم و داریم). یا اینقصد ورود به بحث آالت غنا را ن فعالً

، غنا وصف کیفیت صوت است یا شامل محتواهاي باطلی از قبیل دیگرعبارتبهگیرد؟ شعر یا لفظی را نیز در برمی

غنا دخیل است یا  همسئل که آیا محتوا درشود؟ و باألخره اینهاي باطل است، نیز میچیزهایی که در اغنی یا ترانه

 ، چند احتمال ممکن است.اینجاشناسی گفتیم که در خیر؟ قبالً نیز در لغت

 در بحث هبررسی احتماالت وارد
 الف: بررسی احتمال اول

داند که محتوا که غنا را یک امر لهوي میاحتمال اول این است که کسی بگوید محتوا هم دخالت دارد؛ براي این 

 اند.اي نیز به آن معتقد شدهالت دارد. این یک احتمال است که عدههم در او دخ

 ب: بررسی احتمال دوم
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احتمال دوم آن است که ما مقید به آن چیزي باشیم که در لغت بیان شده است و در لغت، وصف مطرب و لهوي،  

ت است و در صوت ها قید براي صواین هروي صوتی که مرجّع و لهوي و مطرب است، آورده شده است و هم

طور که عرض کردیم، لفظ و معنا قید نشده ممکن است. ممکن است که این صوت، همراه با محتوا باشد و همان

ممکن هم هست که بدون محتوا باشد. حامل محتوا هم که باشد، ممکن است طرف محتوا را بفهمد و ممکن هم است 

که اصالً که استماع از مسافت بعیدي است یا ایناین به خاطریا  که زبانش فرق دارد واین به خاطرکه نفهمد؛ حال یا 

 طرف توجهی به محتوا ندارد.

 اهللا اعرافی پیرامون مسئلهنظر آیت
دخالت دارد،  آنچهظاهر مسئله این است که احتمال اول درست نیست و محتوا، در صدق غنا دخالت ندارد و  

آیات و روایات هم که مالحظه  برآمده از هناسی هم گفتیم و در ادلشهمان صوت بودنش است. این مطلب را در لغت

معناي لغوي تصرفی کرده است؛ بلکه  هاین وجود نداشت که بگوییم این دلیل، در محدود برخالفکردیم، چیزي 

مواردي از منع را داشتیم که حتی محتوا، محتواي درستی بود. ماند شعري که در استقبال از پیامبر خوانده شده بود 

 هکه معتبر نبود، در قرائت قرآن داشتیم که اگر ادامکه مفادش، مفاد درستی است و بلکه بعضی از روایات ولو این

فرمایند که قرائت قرآن اگر با غنا قول امام بود، خود امام بر طبق آن می همرسله بود، اگر ادام هادام روایت صدوق که

گفتیم که محتوا در غنا دخالت ندارد؛ یعنی همین احتمال دوم و را که ما سابق می آنچهبنابراین،  ؛باشد، فمحذور

غنا تابع صداست، هم لغت مقیّد این امر بود، کما ذکرنا که محتوا چه حق باشد چه باطل باشد، غنا صادق است و این

که روایات هم اطالقاتش مبتنی بر معناي غنا است؛ مضاف بر شواهد موجود از روایات که حتی اگر سابقاً و هم این

بر محتواي حق هم حالت غنایی پیدا کند، جایز نیست. مثل قرائت قرآن یا همان نوع چیزهایی که در استقبال از پیام

گوییم، مطابق با آن چیزي از ادله می آنچهبنابراین،  ؛روایتی، حضرت آن را منع فرموده بودند بنا برشد و خوانده می

کند. پس این وصف، براي کیفیت تر هم میآید؛ اگر نگوییم که در ادله شواهدي است که روشناست که در لغت برمی

نظر افرادي مثل مرحوم  بنا برمعنا شود و طرف بفهمد؛ مگر صوت است و نه محتواي صوت که صوت لفظ و مطرب 

ایم، طور که در سابق نیز گفتهکردند؛ اما از نظر ما همانها که ایشان تا حدي، غنا را طور دیگري معنا میفیض و این

 اند.دهغنا کیفیت صوت است و ربطی به محتوا ندارد. این مطلبی است که حضرت امام و دیگران هم همین را فرمو
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گفتیم که غنا دادیم و میآید و تأییداتی هم بر آن هست، این نکته را احتمال میمیطبق این تعریفی که از لغت بر 

وصف صوت است و محتواي باطل، در این وصف دخالت ندارد و لذا این صوت اگر در الفاظ و محتواي حق و 

 رود، باز غناست؛ به کارصحیح هم 

 جواب نتیجهافی در مسئله و اهللا اعرآیت تبصره
نظرم این تبصره، همچنان بر حال خودش باقی است و چیزي که ما را از این  اي داشتیم که بهاما ما یک تبصره 

گفتیم، درست است که غنا وصف صوت ما این بود که می هتبصره عودت دهد، پیدا نشده است. آن نکته و مالحظ

که مواردي داریم که این صوت این به جهتکند؛ ا لهوي بودن صوت دخالت میاست؛ اما گاهی محتوا، در اطراب ی

هاي مرزي است که اگر شود، در حالتدر مرز است؛ یعنی این طنین و آواز و ریتم صدایی که جاري و صادر می

ی یا نظیر آن محتوا، محتواي شهوان مثالعنوانبهکسی محتوا را توجه کند و محتوا را هم دخالت دهد، در جایی که 

تنهایی و در همین درجه از موسیقی و ریتم کند. اگر این آهنگ بهباشد، همان محتوا، این ریتم و آهنگ را مطرب می

کرد که البته ما نظري که لهوي بودن را تأکید می بنا بر( شود گفت که این مطرب است یا لهوي است؛باشد، نمی

کند. البته خود این صوت نماییم، این صوت را مطرب می هحتوا را ضمیمم چنانچه اما) کردیماطراب را تأکید می

که صدا متصف به این وصف شود؛ ولی محتوا، در اینمحتوا موصوف به این وصف نشده و صدا موصوف به وصف می

یرا آن آید که این مطلب درست باشد و البته این، منافاتی با قول لغویین ندارد؛ زنظرم میشود، دخیل است. به

گوید، صوت لهوي یا صوت مطرب منتهی، این صوت چرا لهوي یا مطرب شده است؟ آن، علتش است؛ یعنی می

گفتیم، لغت که میگفتیم که وصف کیفیت است؟ براي اینشود، صوت است. چرا میموصوف به اطراب می آنچه

که این صوت، این ست منتهی، علت اینهم صوت، این وصف را پیدا کرده ا اینجاگوییم در گوید صوت کذا، میمی

وصف را پیدا کرده است، معنا و محتواي آن است و معنا هم دخالتی در این مسئله دارد و لذا ما این را بعید 

کند. آمده است، این صوت را مطرب می اینجادانیم. گاهی واقعاً گفتن محتواي تنها حرام نیست؛ ولی االن که در نمی

ها کم است و لذا من تعبیر به انگیزي بردارد. البته اینکه محتواي حقی، این صوت را از طرب البته ممکن هم هست

انگیز است، این محتوا هاي مرزي دارم و اال در مواردي که صوت، صورت آهنگ روشن و قاطعی دارد و طربحالت

القاعده این محتوا، در حالت علی هم آنجادر آن نقشی ندارد. جاهایی هم که صوت اصالً این زمینه را ندارد، در 

 انگیزيطرباي است که ممکن است محتوا، در هاي مرزيطوري دخالتی ندارد. کالم ما مختص حالتصوت آن
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صوت یا عدم االطراب صوت تأثیر داشته باشد که البته این موارد زیاد نیست؛ اما باید به آن توجه داشت. این یک 

 به آن خواهیم پرداخت. شاءاهللانر هم در تکمیل بحث غنا داریم که موضوع بود و هفت، هشت بحث دیگ
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