
چك�ده
روا&ات فـقـهـى تغنَى در قـرائت قـرآن، بـه دو بخش اصلى، قـابل تقــسـ�م است: اول،
روا&اتى كـه برخى بر اساس آن1ها هـرگونه ز&بـاسازى صـوت با هر كـ�فـ�تى را در قـرائت
قرآن، موضوعـاً و تخصصاً از موضوع حـرمت شرعى غناء خارج مى1كنند. ا&ن بخش،
شـامل پنج دسـتـه روا&ت است. مـوضوع روا&ات ا&ن بـخش، قرائت قـرآن ن�ـست؛ امـا
داللت آن بر خـروج تخـصصـى تغنى در قـرائت قرآن از حكـم حرمت غنا، مـخـدوش و
ناتمـام است. دوم، روا&ـاتى كـه مـوضـوع آن1ها قـرائت قـرآن است. ا&ـن بخش، هفت
دسـتـه روا&ت را در بـر مى1گـ�ـرد. دو دسـتـه از ا&ن هـفت دسـتـه، با عـمـوم حــرمت غنا
موافقـند. &ك دسته هم فقط مـالك برترى ز&با&ى صوت در قرائت قـرآن را ب�ان مى1كند.
چهـار دسـتــهR د&گر، به لحـاظ داللت و سند، بـراى تخـصـ�ص عـمـومــات حـرمت غنا

ناكافى1اند.
كل�دواژه	ها

غنا، قرائت، قرآن، روا&ات.
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طرح موضوع

با وجـود تسـالم فقـهـاى قـد&م و جـد&د بر حكم حـرمت روى عنوان غنا (العـاملى، ١٣٩٧ق. :
١٧٢/١٢؛ نجـفى، ١٣٦٨: ٤٤/٢٢؛ انصــارى، ١٤١٥: ٢٨٥/١؛ و توحـ�ـدى، ١٣٧٧: ٤٧٦/١)، در
دو حوزهR عمده، اختالفات ز&ادى به چشم مى1خورد: اول، در تـفس�ر و تب��ن عنوان محرَم،
و دوم، در آنچـه به مسـتـثن�ات ا&ن عنوان مـعـروف است. توض�ح ا&ن1كـه مـمكن است تحت
تأث�ر اخت�ار نظرى در حوزهR نخست، موردى از موارد مشهور به استثناء، تخصَصاً، از عنوان
غنا خارج شـود؛ ولى بررسى آن تحت همان عنوان استـثناء، قابل بررسى است. &كى از ا&ن
مسـتثن�ـات، «تغنَى در قرائـت قرآن» است (سبـزوارى، ١٣٧٨: ٤٤/١؛ عاملى ١٣٩٧: ١٧٣/١٢؛

نجفى، ١٣٦٨: ٤٦/٢٢؛ انصارى، ١٤١٥ : ٣٠٩/١؛ و توح�دى، ١٣٧٧: ٤٩٢/١).
خاسـتگاه اختـالف آراى فقـها در حكم تغنى در قـرائت قرآن، اختـالف برداشت آنان از
روا&ات است. ا&ن اخـتـالف در دو مـوضع رخ داده است: &ـكى در تفـسـ�ـر «غنا» بر اسـاس
روا&ات؛ و د&گرى در برداشت از روا&اتى كه موضوع آن قرائت قرآن است. در موضع اول،
داللت روا&ات بر خروج تخصَصى قرائت قرآن از موضوع غنا، و در موضع دوم، داللت بر
خـروج تخـصـ�ـصى مـورد بحـث است. بنابرا&ن در بررسى جـا&گاه فـقـهـى روا&ات تغنى در
قرائت قـرآن، ابتدا، آن روا&اتى مطرح مى شـود كه ممكن است فـق�هى بر اسـاس آن، قرائت
قرآن را موضوعاً از عنوان غنا خارج سازد. سپس، روا&ات با موضوع قرائت مطرح مى1شود
كه بر حكم تـغنى در قرائت قرآن داللت مـستـق�مى دارند. هدف ا&ن نوشـتار اوالً دسـته1بندى
روا&ات مـربوط به حكم تغنَى در قـرائت قرآن است؛ و ثان�ـاً نشـان دادن نوع تأث�رى است كـه
مى1تواند بر اســاس برداشت1هاى مـخــتل~، در اسـتنبـاط حـكم تغنَى قـرائت قــرآن بر جـاى
گذارد. از ا&ن رهگذر، به اشكاالت برخى برداشت1ها و گز&نش نظر هم اشاره خواهد شد.

نقش روا&ات تفس�ر غنا

برخى از فقها غنا را به عنوان موضوع حرمت، امرى مركب از ك�ف�ت صوت و ك�ف�ت محتوا
&ا نوع مـقارنات و مـالزماتى دانسـته1اند كـه هنگام اسـتعـمال آن كـ�فـ�ت رخ مى1دهد. &كى از
مـسـتندات ا&ن فـقـهـا روا&اتى است كـه ادعاى چـن�ن برداشـتى را از آن دارند. ا&ن روا&ات را

مى1توان به پنج دسته تقس�م كرد:
دستـهR اول، روا&اتى است كه در موضـوع حرمت غنا، مـصاد&قى از محـرمات &ا عنوان
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كلى معص�ت را اخذ كرده است.
نمونهR ا&ن روا&ات، روا&ت ز&ر است:

v�]�« ÓË ÔÂ«ÓdÓ� Ô‰UÓ�=d�« UÓNÚ}ÓKÓ� ÔqÔ�ÚbÓ| v�]�« سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (ع) عَنْ كَـسْبِ الْمُغَنِّ�َاتِ فَقَالَ 
Óu?ÚNÓ� Èd?Ó�ÚA?Ó| ÚsÓ� ”U]M�« Ós�® Ë ]qÓ� ÓË ]e?Ó� t]K�« Ô‰Úu?Ó� ÓuÔ� ÓË Ô”ÚQÓ� t� ÓfÚ}Ó� ”«Ód?Ú�_« vÓ�≈ vÓ�ÚbÔ�

) (لقمان ٦) (كل�نى، ١٤٠٧ : ١١٩/٥)؛ t]K�« q}�Ó� ÚsÓ� ]qCÔ}� Y|bÓ�Ú�«
از امام باقر (ع)، دربارهR شـغل كن�زان آوازه1خوان پرس�دم. فـرمود: آن مواردى
كـه در حــضـور مــردان اجـرا مى شــود، حـرام است؛ ولى آن مــواردى كـه در
عروسى1ها انجام مى1شود، اشكالى ندارد. مـالك، قول خداوند عزَوجلَ است
كه مى1فـرما&د: برخى از مردم خـر&دار سخن لهـوى هستند تا سبب گـمراهى از

راه خدا گردند.
نمونهR د&گر چن�ن است:

ÚrÓ� U??Ó� t� Ó”ÚQÓ� UÓ� َسَـأَلْتُـهُ عَنِ الْغِـنَاء هَلْ &َصْلُحُ فِى الْفِطْـرِ وَ األَضْـحَى وَ الْفَـرَحِ قَـال
|t� Úd?Ó�ÚRÔ| ÚrÓ� U?Ó� ∫Ó‰U??Ó� Ôt]�Ó√ U]�≈ t�U?Ó�?� ¥∑v� Ìd?ÓH?ÚF?Ó� ÔsÚ� Òw?KÓ� ÔÁ«ÓËÓ— ÓË Æt� ÓhÚFÔ (حر عـاملى،

١٤٠٩: ١٢٢/١٧)؛

از امـام صــادق (ع) دربارهR غنا پرســ�ـدم: آ&ا در اعـ�ــاد فطر و قـربـان و مـراسم
جشن، شا&سته است؟ فرمود: مادامى كـه اسباب معص�ت قرار نگ�رد، اشكال
ندارد. روا&ت را على بن جـعـفـر در كـتاب خـود نقل كـرده است ولى عـبـارت

«مالم &ؤمر به» دارد.
مرحوم ف�ض كاشانى مى1گو&د: از مجـموع اخبار، به دست مى1آ&د كه موضوع حرمت
غنا، مجـرد ك�ـف�ت صـوت ن�ست؛ بلكه صـوتى است مشـتمل &ا همـراه محرمـاتى با عناو&ن
د&گر غ�ر از غنا؛ مانند اختالط محرم زن و مرد، به1كارگ�رى آالت لهو و لعب، و غ�ر ا&ن1ها
(فـ�ض كاشـانى، ١٤٠١: ٢١/٢). سـپس روا&ت اول را اشـاره به ا&ن نظر قلمـداد مى1كند (فـ�ض
كاشـانى، ١٤٠٦: ٢١٨/١٧). مـرحوم سـبزوارى هم برداشت فـوق را عالوه بر تأ&�ـد به روا&ت

اول، به روا&ت دوم هم مؤ&د مى1كند (سبزوارى، ١٤٢٣ : ٤٣٣/١).
ش�خ انصـارى (ره) برداشت دو فق�ـه &اد شده را نمى1پذ&رد. دربارهR نمـونهR اول مى1گو&د
ظاهر ا&ن است كه نفس صوت، سبب معص�ت مى1شود (انصارى١٤١٥: ٣٠٥/١). در توض�ح
ا&ن سـخن، چن�ن مى1توان گفت: واژهR باء در «مـالم &عص به» &ا «مـالم &ؤمر به» و مـانند آن،
براى سـبـب�ت است؛ و ضـمـ�ـر پس از آن، به نفس صـوت برمى1گردد. در مـورد نمـونهR دوم
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مى1گو&د به نظر مى1رسد روا&ت در مـقام ب�ان اقسام غـالب و مشهور به1كارگـ�رى غنا در زمان
صدور روا&ات بوده است كـه &ا در عروسى1ها بوده &ا در مجـالس فسق و فجـور، تا قسم اول
را حـالل و قـسم دوم را حـرام اعــالم كند. در ا&ن صـورت، از قـسم ثالـثى كـه در آن، نفس
صـوت، لهـوى است نفى حـرمـت نمى1كند (انصـارى، ١٤١٥: ٣٠٦/١). سـپس با وجـود ا&ن
تحل�ل، انصـاف را در ا&ن مى1بـ�ند كـه روا&ت، به برداشت دو فـقـ�ـه مذكـور، اشـعـار دارد.
جـالب ا&ن1كـه عـبـارت آن دو نـ�ـز اشـعـار و تأ&�ـد است. البـتـه شـ�خ انـصـارى اشكال سندى
روا&ت، به وجـود على1بن1ابى1حـمـزه بطـائنى در آن را هم گـوشـزد مى1كند (همـان: ٣٠٦/١).
عـالوه بر ا&ن1كـه اشـعـار &ك روا&ت را براى تخـصـ�ـص عـمومـات تـحـر&م، كـافى نمى1داند
(همان: ٣٠٧/١). البته با&د توجه كرد كـه مدلول روا&ت مورد بحث و مانند آن ـ1صرف1نظر
از بحث سندى آن1ها ـ مـوضوع روا&ات تحـر&م را تفسـ�ر مى1كند و مى1تواند بر آن1ها حـاكم و
مقـدم شود. بـنابرا&ن مسـألهR تخصـ�صى كـه در قسـمت اخ�ـر كالم شـ�خ انصارى(ره) آمـده،

مطرح ن�ست. اما اشكاالت د&گر ا&شان با توض�حى كه ب�ان شد، وارد مى1نما&د.
دسـتـهR دوم، روا&اتى است كـه در آن1ها «لهـو الـحـد&ث» و «قـول زور» در قـرآن، به غنا

تفس�ر شده است. براى نمونهR اول، روا&ت ز&ر قابل توجه است:
ÁcÓ� UÓKÓ� ÓË Ó—U]M�« tÚ}ÓKÓ� ]qÓ� ÓË ]eÓ� Ôt]K�« ÓbÓ�ÓË U]L� Ó¡UÓMGÚ�« ُعَْن أَبِى1جَعْفٍَر (ع) قَالَ سَمِعْتُُه &َقُول
Î«ËÔeÔ� U�Óc�]�Ó| ÓË ÌrÚK� dÚ}ÓG� t]K�« q}�?Ó� ÚsÓ� ]qCÔ}� Y|bÓ�Ú�« ÓuÚNÓ� ÈdÓ�ÚAÓ| ÚsÓ� ”U]M�« Ós� ÓËò WÓ|ü«

√ås}NÔ� »«cÓ� ÚrÔNÓ� Óp��ËÔ (كل�نى، ١٤٠٧: ٤٣١/٦)؛
از امام باقـر (ع) شن�دم كـه فرمود: غنا از مـواردى است كه خـداوند عزَوجلَ بر
ارتكاب آن، وعدهR عذاب داده است؛ و ا&ن آ&ه را خـواندند كه «برخى از مردم،

خر&دار سخن لهوى هستند تا سبب گمراهى از راه خدا گردند».
نمونهR دوم چن�ن است:

«u�M�?�« Ë ÊU�Ëô« s� f�d�« «u�M�?�U�ò سألت اباعبـدالله (ع) عن قول الله عزوجل
�UMG�« ‰U� ¨å—Ëe�« ‰u¡ (كل�نى، ١٤٠٧: ٤٣١/٦)؛

… از امام صادق (ع) دربارهR ا&ن سخن خداى عزَوجلَ كه مى فرما&د «از پل�دى
كه بتان باشند، دورى كن�د و از قول ناروا دورى كن�د»، فرمود: غنا است.

برخى از علماى صـاحب رساله در احكام غنا، از روا&ات فـوق چن�ن برداشت كرده1اند
كـه مـوضـوع غنا در روا&ات، كـ�ـفـ�ت صـوت ن�ـست، بـلكه از جنس كـالم و قـول است كـه
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ارزش1گــذارى و احكام آن، به مـحــتــواى كـالم و قــول، بسـتگـى دارد. ا&ن برداشت از آن
رواست كه در روا&ات &اد شده، غنا از جنس «حد&ث» (لهـو الحد&ث) و «قول» (قول الزور)
كـه در آ&ات شـر&~ آمـده، دانسـتـه شـده است. بنابرا&ـن اگـر مـحتـوا حـق باشـد، نمى1تواند
مصـداق غنا قرار گـ�رد (س�د مـاجد، ١٣٧٨: ٥٢٨/١). اگر روا&ات حـرمت غنا به هم�ن دسـته
منحـصـر بـود، راهى جـز پذ&رش نظر علمــاى مـزبور، پ�ش پاى فـقـ�ــه وجـود نداشت؛ امـا
عـمـومـات حـرمت غنا منحـصـر بـه ا&ن روا&ات ن�ـست (مـخـتـارى و صـادقى، ١٣٧٨: ١٨/١؛ و

.(٢١٧٥/٣
Rز خـوش1صدا براى اسـتفـاده�سـوم، روا&اتى است كه بر جـواز خر&د و فـروش كن Rدسـته

شا&سته از صداى او حكم مى كند. در &كى از ا&ن روا&ات، چن�ن آمده است:
uÓ� ÓpÚ}ÓKÓ� UÓ� َْنِ (ع)، عَنْ شِـرَاء جَارِ&َة لَهَـا صَوْتُ فَـقَال�سَأَلَ رَجُلُ عَلِـيّ بْنَ الْحُسَ
ÔQÓMGÚ�« U]�ÓQÓ� ÌQÓMG?� ÚXÓ�Ú}Ó� v�]�« qzUÓCÓHÚ�« ÓË bÚ�Òe�« ÓË Ê¬ÚdÔIÚ�« …Ó√Ód?I� vMÚFÓ|ªW]MÓ�Ú�« ÓpÚ�Ód]�ÓcÓ� UÓN?Ó�Ú|ÓdÓ�Ú�«

�uÔEÚ— (صدوق، ١٤٠٤: ٦٠/٤)؛ÓLÓ�
مردى از امـام سجاد (ع) دربـارهR خر&دن كن�ز خـوش1صدا پرسـ�د؛ فرمـود: اگر
بخـرى تا بهشت را بـراى تو &ادآورى كند، اشكالى ندارد. منظور ا&ن است كـه
چن�ن كارى را بـا خواندن قرآن و خـواندن مطالبى در پره�ز از دن�ـا و فضـائل كه

غنا ن�ست، انجام دهد؛ اما غنا ممنوع است.
دو جملهR اخ�ر، ظاهراً كالم ش�خ صدوق است كه روا&ت را تفس�ر مى1كند. مدلول ا&ن
روا&ت ن�ز به عـالوهR تأ&�دى كه در تفـس�ر شـ�خ صدوق (ره) از آن وجود دارد، شـاهد بر عدم
حـرمت نفسى غنا در روا&ـات، دانستـه شده است؛ و ا&ن1كـه حـرمت، از آن چ�زى است كـه

اح�اناً بر غنا مترتب مى1شود (س�د ماجد، ١٣٧٧: ٥٢٣/١).
روا&ت د&گرى هم وجـود دارد كه ممـكن است از آن اشعار &ا تـأ&�دى براى ا&ن دسـته به

دست آورد:
قلت البى1الحـسن (ع)… جعلت فـداك فاشـتـرى المغنَ�ـهR او الجار&هR تحـسن ان

تغنَى ار&د بها الرزق ال سوى ذالك قال »��l� Ë d (حر عاملى، ١٤٠٩: ١٢٢/١٧)؛
به [ امام ] ابوالـحسن (ع)١ عـرض كردم… فـدا&تان گـردم، كن�ز آوازه1خـوان &ا
كن�زى كه مى1تواند به خوبى آواز بخواند را صـرفاً براى درآمد خر&د و فروش آن

مى1خرم. فرمود: خر&د و فروش كن.
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ممكن است از ا&ن روا&ت، چن�ن برداشت شود كه خر&د و فـروش كن�ز مغن�ه كه ظاهراً
به واسطهR غلبـهR منـفعـت مورد نـظر، على االطالق به آن مـغنَ�ـه مى1گـو&ند، براى اسـتـفـاده از
صـوت او است. بنابرا&ن جـواز خـر&د و فروش او در روا&ت، بـالمالزمـه جـواز اسـتفـاده از
صوت مخصوص را مى1رساند. آن1گاه به ضم�مـهR ا&ن1كه احتمال نمى1ده�م استفاده از صوت
او در محـرمات جـا&ز باشد، پس مـراد، جواز اسـتفـاده از آن در غ�ـرمحرمـات است. ا&ن به
معناى اباحـهR ذاتى &ا نفسى صوت غنائى است. طى كـردن ا&ن پ�چ1وخم1ها تا رس�دن به مـفاد
مورد نظـر، روا&ت را مشعـر &ا مؤ&د مى1گـرداند كه طبـعاً نمى1تواند به1تـنها&ى چ�ـزى را اثبات

كند.
دستهR چهارم، روا&اتى است كه از مطلق صوت حسن، و نه در خصوص قرائت قرآن،

تمج�د مى1كند٢. نمونه1اى از ا&ن روا&ات، چن�ن است:
ÏtLG� Ë s�?��« dFA�« ¨‰UL�?�« qL�« s� ÓÊ≈ ©’® v�M�« ‰U� عن ابى1عبدالله (ع) قال

��s (كل�نى، ١٤٠٧: ٦١٥/٢)؛�«  uB�«
امام صادق (ع) فـرمود: پ�امبـر (ص) فرمود: از ز&باتر&ن ز&با&ـى1ها موى ز&با و

آهنگ صداى ن�كو است.
برخى با اسـتناد به چن�ن روا&اتى و مـبتنى بر ا&ن پ�ش1فـرض كه هرگـونه ز&با&ـى صوت،
در گـرو ترج�ع1مندى و آهـنگ�ن بودن آن است كه بـه لحاظ لغـوى غنا خـواهد بود، غنا را فى
نفـسه و فـارق از مـحتـواى آن، جا&ز بـلكه مورد تمـجـ�د شـارع مى1دانند (س�ـد ماجـد، ١٣٧٨:

.(٥١٧/١
طبعاً استـناد به ا&ن دسته براى اثبات نظر &اد شده، بر اثبات پ�ش1فـرض آن مبتنى است.
بر فرض هم كـه ا&ن پ�ش1فرض اثبات شـود، مانع از آن ن�ست كه شـارع مقدس در عمـومات
حرمت غنا، مطلق ترج�ع1مندى و آهنگ�ن1بودن را حرام نكرده باشد، بلكه مرتبهR خاص آن را

كه ممكن است با عنوان مطرب بودن &ا مانند آن شناخته شود، حرام كرده باشد.
دسـتـهR پنجم، روا&اتى است در آن، حـرمت غنا را به تطبـ�ق عـرفى عنوان باطل واگـذار

كرده است. به ا&ن نمونه توجه شود:
عَنْ &ُونُسَ قَالَ: سَأَلُْت الْخُرَاسَانِيَّ(ع) وَ قُلُْت إنَّ الْعَبَّاسِيَ «١» ذَكَرَ أَنَّكَ تُرَخُِّص
فِي الْغِنَاِء فَـقَالَ �ÓcÓJÓ� UÓ� Ôo?|bÚ�=e�« Ó»ÓcÓ» قُلُْت لَُه سَأَلَنِى عَِن الْغِـنَاِء فَقُلُْت لَُه إنَّ رَجُلًا
v]�ÓQÓ� q�U?Ó�Ú�« ÓË =ÅoÓ�Ú�« ÓsÚ}Ó� Ôt]K�« Óe?]}Ó� «Ó–≈ ÔÊUÓKÔ� UÓ| َأَتَى أَبَاجَعْـفٍَر (ع) فَـسَأَلَُه عَِن الْغِنَاِء فَـقَال

|UÓ�Ú�« ÓlÓ� Ó‰UÓIÓ� ¡UÓMGÚ�« ÔÊuÔJÓ�ÓXÚLÓJÓ� ÚbÓ� Ó‰UÓIÓ� q (كل�نى، ١٤٠٧ : ٤٣٥/٦)؛
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… از امام رضـا (ع) پرس�دم: شـخصى از عباسـ�ان نقل كرده كـه شما فـرموده1ا&د
غنا جا&ز است. فـرمود: آن زند&ق دروغ گفتـه است. من چن�ن حرفى نزده1ام. او
از من دربارهR غنا پرسـ�ـد و مـن به او گـفـتم: كـسى نزد امـام باقـر (ع) آمـد و از غنا
پرس�د. فرمود: فالنى، هنگامى كه خداوند حق و باطل را از هم جدا كند، جاى

غنا كجاست؟ گفت: در شمار باطل مى1آ&د. فرمود: سخنى استوار گفتى.
ف�ض كاشانى (ره)، بـا اشاره به ا&ن دسته از روا&ات، مى1گو&د مالك حـرمت، اشتمال
بر افـعـال مـحـرم است (فـ�ض كـاشـانى، ١٤٠٦ : ٢٢٠/١٧). وى توضـ�ح ب�ش1ترى در ا&ن باره
نمى1دهد؛ ولى مـى1توان سـخن او را چن�ن تقـر&ر كـرد كـه در نـظر عـرف، آنچـه مـالك حق و
باطل است، مـحـتـوا است. در ا&ن روا&ت ن�ـز پاسخ به نظر عـرف در تشـخـ�ص حق و باطل
واگذاشتـه شده است. شا&د پا&هR غرض1ورزى و سوءاسـتفادهR مرد عبـاسى در نسبت نادرست
به امـام (ع) كه در روا&ت تكذ&ب شـده، هم�ن بـاشد كـه وقتى مـالك تشخـ�ص موضـوع، به

عرف واگذار شده، سوءاستفاده شده است كه حكم شرعى الزامى ثابتى وجود ندارد.
ا&ن برداشـت، بر ا&ن مــتـرتـب است كـه نـزد عـرف، نفـس صـوت، هـرگـز نمـى1تواند
مـصداقى از باطـل باشد. ا&ن ادعـا&ى است كـه اگر خـالف آن ثابت نبـاشـد، دست1كم دل�لى

براى آن، اقامه نشده است.
آنچـه به طور خالصـه از نقش پنج دسـته روا&ت &ادشـده در حكم فـقهى تغنَى در قـرائت
قـرآن به دست مى1آ&د، ا&ن است كـه در برداشت از آن1ها گفـته شـود: مـوضوع حـرمت غنا،
مجرد صوت مخصوص ن�ست تا به1كارگ�رى آن در هر محتوا&ى، از جمله الفاظ قرآن كر&م،
حرام باشد. بسته به محتواى صوت &ا مقارنات آن است كه حرمت و جواز، رقم مى1خورد.
بنابرا&ن اگر صوتى كـه در قرائت قرآن به كار مى1رود، در لغت هم غنا محـسوب شود، چون
مـحتـواى آن قـرآن است و تلفظ به الفـاظ قـرآن حـرام ن�ست، بـه لحاظ شـرعى، غنا و حـرام
نخواهد بود. طـبعاً اگـر برداشت ا&ن1چن�نى از ا&ن روا&ات را نپذ&ر&م، با اسـتناد به عمـومات
حرمت غنا (مختـارى و صادقى، ١٣٧٨: ١٨/١؛ و٢١٧٥/٣) به معناى مجرد صـوت مخصوص،

تفاوتى براى حرمت در به1كارگ�رى آن در قرآن و غ�ر آن، نخواه�م گذاشت.

نقش روا&ات قرائت قرآن

بخش دوم از روا&اتى كه نقش آن1ها را در حكم تغنَى در قرآن ب�ان مى1كن�م، روا&اتى است كه
موضوع آن1ها، قرائت قرآن است. ا&ن روا&ات به هفت دسته قابل تقس�م است:
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دستهR اول، روا&ات ترغ�ب به تغنَى در قرائـت قرآن است. نمونهR ا&ن دسته، ا&ن روا&ت
است:

جامع األخبـار: روى عن… . عبدالرحمن بن سـائب، قال: قد مر عل�ـنا سعد
بن أبى1وقاص، فأت�تـه مسلماً عل�ه، فقال: مرحـبا بابن أخى، بلغنى أنك حسن
الصوت بالقرآن؛ قلت: نعم والحمد لله؛ قال: فانى سمعت رسول الله (صلى
«uJ�� r� ÊS?� ¨«uJ?�U?� Áu?L�√d?� «–S?� ¨Êe?��U� ‰e� Ê¬d?I�« Ê≈ :ـه و آله) &قـول�الله عل

���UM� f}K� ¨Ê¬dI�U� sG�| r� sL� t� «uMG�Ë ¨«u�U (مجلسى، ١٤٠٣: ١٩٢/٨٩)؛
عبـدالرحمن بن سائب مى1گـو&د: سعد بن ابى1وقـاص در راهى مى1گذشت. با
سـالم پ�ش او رفتم. گـفت: آفـر&ن بر پسـر برادرم، شن�ـده1ام صوت ز&بـا&ى در
قرائت قرآن دارى گـفتم: آرى بحمداللـه. گفت: خودم از پ�امبـر (ص) شن�دم
كـه مـى1فـرمـود: هـمـانا قـرآن حــزن1انگ�ــز نازل شـده است؛ پس هـرگـاه آن را
مى1خوان�ـد گر&ه كن�ـد. اگر گر&ه نمى1كن�ـد، خود را به گر&ه بزنـ�د و به آن تغنى

كن�د؛ پس هركس به قرآن تغنَى نكند، از ما ن�ست.
برخى از فـقـهـا در رد استنبـاط جـواز قـرائت قـرآن به صـورت غناى اصطالحى، از ا&ن
روا&ت، عـامى بودن سند آن را به رخ كـش�ـده1اند (سـبزوارى، ١٣٧٨: ٣٣/١؛و عـاملى، ١٣٧٨:
٨٤/١). امــا در روا&تى، در آثار اصــ�ل امــامـ�ــه، ضــمن نقل مــاجــراى ازدواج حـضــرت
ام�رالمؤمـن�ن (ع) و حضرت زهراء (س)، از تغنى بهشت�ـان به آ&اتى از قرآن، به مناسبت ا&ن

ازدواج و در س�اقى تأ&�دآم�ز براى زم�ن�ان مكل~، سخن رفته است:
(فرات الكوفى، ١٤١٠ق. :  …Ë s}�«u�Ë f|Ë t� …—u�� U?N}� ¡UMG�U� UNM}� —u?� d�Q�

٤١٤)؛

پس به حـور الع�ن1هاى بهـشت، دسـتور داد تا در آن، به سـوره1هاى طه، &س،
ط. س. ها و… تغنَى كنند.

دستـهR دوم، روا&اتى است كه قـرائت قرآن به صورت غـنا را تقب�ح مى1كنـند. نمونهR آن،
روا&تى است كه در تفس�ر «اشراط الساعه» (عالئم آخرالزمان)، افعالى ناشا&ست را فهرست

مى1كند و تغنَى در قرائت قرآن را در شمار آن مى1آورد:
È≈ :ــه و آله�قـال سلـمـان وان هذا لكائـن &ا رسـول الله؟ قــال صلى الله عل  …
t�Ëc��| Ë tK�« d?}G� Ê¬dI�« ÊuLKF�| Â«u�√ ÊuJ| ìU�bM�Ë °ÊU?LK� U| Áb}� v�H� Èc�«Ë

(قمى، ١٣٨٧: ٣٠٦/٢)؛  …Ê¬dI�U� ÊuMG�|Ë ì ¨d}�«e�
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سلمـان عـرض كـرد: اى رسـول خـدا (ص)، آ&ا چنـ�ن چ�ـزى واقع مى1شـود؟
فرمود: آرى اى سلمان، سوگند به كسى كه جانم در دست اوست… و در ا&ن
هنگام گروه1ها&ـى هستند كه قـرآن را براى غ�ر خـدا &اد مى1گ�ـرند و با ساز آن را

مى1خوانند… . و قرآن را به غنا مى1خوانند… .
دستـهR سوم، روا&ـاتى است كه امـر به قرائت با لحن و صـوت عرب و از قـرائت با لحن
فـسقـه و فـجره، نهى مى1كـند و در ضمن، قـرائت به غنا را قـبـ�ح مى1كند. روا&ت ز&ر از ا&ن

قب�ل است:
عن أبى عـبـدالله (عل�ـه السـالم) قـال: قـال رسول اللـه (صلى الله عل�ـه وآله):
t�S?� dzU�J�« q?�√ Ë o�H�« q�√ Êu?��Ë r�U|≈ Ë U?N�«u�√ Ë »d?F�« ÊU?��Q� Ê¬dI�« «Ëƒd?�«
“u?�|ô ¨W?}�U?��d?�«Ë ÕuM�«Ë ¡UMG�« l}?�d� Ê¬d?I�« Êu?F?�d?| Â«u?�√ Èb?F� s� ¡v}?�?}?�

��rN�Q� t (كل�نى، ١٤٠٧: ٦١٥/٢)؛F| s� »uK�Ë W�uKI� rN�uK� rN}�«d�
امام صادق (ع) فرمود: رسول خـدا (ص) فرمود: قرآن را به الحان و صوت1هاى
عرب بخوان�ـد. از لحن1هاى اهل فسق و اهل گناهان بزرگ بپره�ـز&د. همانا پس
از من گــــروه1ها&ـى مى1آ&نـد كـــه قــــرآن را به آهنـگ1هاى غنـا، نوحــــه1گـــرى و
رهبانى1گرى، مى1خـوانند، آهنگى كه از ابتداى حلقشـان فراتر نمى1رود. دل1هاى

آنان و دل1هاى كسانى كه مجذوب آن1ها مى1گردند، وارونه است.
دسـتـهR چهـارم، روا&ات امر بـه آهنگ�ن سـاخـتن صدا (تـرج�ع صـوت) در قـرائت قـرآن

است. نمونهR آن، ا&ن روا&ت است:
عن أبى1بص�ر قال: قـلت ألبى1جعفر (عل�ه1السالم): إذا قرأت الـقرآن فرفعت به
√d?�« bL?��U�√ U| ∫‰U?� ”UM�«Ë pK�√ «cN� vz«d� U?L�≈ صوتى جـاءنى الش�طان فـقال: 
V�| q�Ëe??� tK�« ÊS?� p?�u?� Ê¬d?I?�U� l�— Ë pK�√ lL??�� s}?�z«d??I�« s}� U??� …¡«d?�

��UF}�d� t}� l�d| s (كل�نى، ١٤٠٧: ٦١٦/٢)؛�«  uB�«
ابو بص�ـر مى1گو&د به امام باقـر (ع) عرض كردم: هنگامى كه صـداى خود را به
قـرائت قــرآن بلند مى1كنم، شــ�طان سـراغم مـى1آ&د و مى1گـو&د: همــانا به ا&ن
وس�له جلوى خانواده و مردم، ر&ا مى1كنى. فرمـود: اى ابامحمد، در قرائت،
صدا&ت را ب�ن آهستـه و بلند قرار بده به گونه1اى كه اطرافـ�انت بشنوند و صداى
قرآنت را آهنگ�ن سـاز. همانا خـداى عزَوجلَ صداى ز&بـا&ى را كه در آن آهنگى

به كار رود دوست مى1دارد.
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دستـهR پنجم، روا&ات ترغ�ب به ز&باسـازى صدا در قرائت قـرآن است. نمونه1اى از ا&ن
روا&ات نسبتاً فراوان، ا&ن روا&ت است:

Ë W?}K� ¡v� qJ� :(ـه وآله�صلـى الله عل) أبى عـبـدالله (ع) قـال: قـال النبى …
��s (كل�نى، ١٤٠٧: ٦١٥/٢).�«  uB�« Ê¬dI�« W}K�

امام صادق (ع) فرمود: پ�امـبر (ص) فرموده است: هر چ�زى را ز&نتى است و
ز&نت قرآن صداى ن�كو است.

دستهR ششـم، روا&اتى است كه در آن، صوت ن�كو در قرائت قرآن، تفسـ�ر شده است.
از جمله ا&ن روا&ت:

XF?L?� «–« عن النبى (ص) انه سـئل اى الناس احـسن صـوتاً بالقـرآن؟ قـال: من
�tK�« vA (مجلسى، ١٤٠٣: ١٩٥/٨٩)؛| t�« X|«— t�z«d�

از پ�امبر (ص) پرس�ده شـد: چه كسى ن�كوتر&ن صوت را در قرائت قرآن دارد؟
فرمود: كسى كه وقتى قرائت او را بشنوى، در&ابى كه از خدا خش�ت دارد.

بنا بر ا&ن روا&ت، كم و ز&ادى حـسن صوت، به كم و ز&ادى داللت آن صـوت بر عمق
رابطهR بندگى صاحب صوت با ذات بارى تعالى بستگى دارد.

دستـهR هفتم، روا&ات ترغ�ب به قرائت قـرآن به صورت حزن1انگ�ـز است. &ك نمونه از
ا&ن روا&ات ـ كه ا&ن دسته ن�ز نسبتاً پر شمار است ـ در پى مى1آ&د:

�?Êe (كل�نى، ١٤٠٧:�U� ÁËƒd?�U?� Êe??��U� ‰e� Ê¬d?I�« Ê≈ :عن أبى1عـبـدالله (ع) قـال
٦١٤/٢)؛

امام صادق (ع) فرمود: همانا قرآن به اندوه نازل شده است، پس آن را به اندوه
بخوان�د.

از م�ان هفت دستـهR فوق، دسته1هاى دوم و سوم، همراه با عمـومات حرمت غنا، تغنَى
در قـرائت قـرآن را هم حـرام، بلكه حـرمت آن را شـد&دتر مى1داند. روا&ت دسـتـهR شـشم ن�ـز
مالك تفـس�ـر احسن�ت صـوت است كه نسبت به حـكم تغنَى در قرائت قـرآن، ساكت است.

مى1ماند چهار دستهR د&گر كه مورد بحث فقها است.
محقق سبزوارى، با اشـاره به ا&ن چهار دسته، احتمال تخصـ�ص عمومات حرمت غنا
را توسط ا&ن روا&ات، &كى از دو احـتـمال براى جـمع ب�ن روا&ات مـربوط به تغنى در قـرآن،
ذكر مى1كند (سبـزوارى، ١٤٢٣: ٤٣٢/١). پ�ش1فـرض تخـصـ�ص، ا&ن است كـه غنا به عنوان
موضوع حرمت، نفس صوت مخصوص است. اما كـسانى (از جمله خود محقق سبزوارى
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در احتـمال دوم) كه بـر اساس پنج دستـهR بخش اول روا&ات، محـتواى صوت را در مـوضوع
حـرمت، دخـالت مى1دهند، نسـبـتى ب�ن چهـار دسـتـه و حرمت غنـا نمى1ب�نند تا به توجـ�ـه &ا

توض�ح دربارهR آن ن�از داشته باشند.
تا آنجا كه نگارنده بررسى كرده، فق�هـانى كه نفس صوت را موضوع حرمت مى دانند،
بر خالف احتمـالى كه محقق سبزوارى مى1دهد، تخـص�ص ادلهR حرمت غنا را در اثر روا&ات
چهارگـانهR فوق برنمى1گـز&نند. به نظر مى1رسد وجـه ا&ن عدم گـز&نش، تعاب�ـرى است كه در
عـمـومـات حـرمت غنا بـراى توصـ�~ آن به چشم مى1خـورد. با وجـود ا&ـن تعـاب�ـر، ارتكاز
فقـ�هانه، بلكه مـتشرعـانه، استثناى آن را در قـرائت قرآن برنمى1تابد؛ مثـالً نمى1توان غنا را به
عنوان نفس صــوت مـخـصـوص، «قـول زور»، «لهـو الحـد&ث»، «لغــو» و «باطل» دانست
(كل�ـنى، ١٤٠٧: ٤٣١/٦، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٣٥؛ و مـخــتــارى و صــادقى، ١٣٧٨: ٢١٧٥/٣ تا ٢١٩٩)،

ولى به1كارگ�رى آن را در قرائت قرآن، جا&ز شمرد.
اما عالوه بر ا&ن نكتـه، اشكاالت د&گرى هم در آثار فقهى براى رد تخص�ص عـمومات
حـرمت غنا در اثر روا&ات چهـارگـانه، به چشـم مى1خـورد. اول، اشكال سندى است كـه به
همـهR ا&ـن روا&ات گـرفـتــه1اند (نجــفى، ١٣٦٨: ٤٦/٢٢؛ انصـارى، ١٤١٥: ٣١٠/١ ؛ ســبـزوارى،
١٣٧٨: ٣١/١، ٣٢، ٣٣ ؛عــامـلى، ١٤٠٩: ١١٣/١٧؛ مــ�ـــرلوحى، ١٣٧٨: ٢٦٨/١، ٢٦٩، ٢٧٥،
٢٧٧؛ و م�رزاى قمى، ١٣٧٨: ٧١٠/١). البته ممكن است برخى از اسناد را با بحث و بررسى،
قابل اعـتماد دانست؛ امـا خواه�م د&د كه روا&ـات قابل اعتـماد به لحاظ داللت، در مـ�ان ا&ن

روا&ات، به ه�چ وجه قابل تصح�ح سندى ن�ستند.
براى اشكاالت داللى روا&ات چـهارگـانه، با&د آن1هـا را به دو دستـه تقـسـ�م كـرد: اول
روا&اتى كـه در آن1ها، مـادهR تغنَى وجود دارد؛ و دوم، روا&ـاتى كه ا&ن مـاده در آن1ها ن�ـست.
اشكاالت دستهR دوم عبـارتند از: ١. اعم�ت تحس�ن، تحز&ن و حـتى ترج�ع صوت نسبت به
غنا؛ ٢. حمل بر تق�ـه با توجه به رواج آشكار غناهاى محرم در دستگاه خلفـاى جور بنى1ام�ه
و بنى1عـبـاس؛ و ٣. عـدم مـقـاومت ا&ن روا&ات، بر فـرض داللت بـر جـواز تغنَى، در برابر

عمومات فراوان حرمت.
امـا روا&اتى كه در آن1ها مـادهR غنا به كـار رفتـه و حكم جواز &ا تـرغ�ب به تغنَى در قـرائت
قــرآن دارد (دســتـهR اول از روا&ـات بخش دوم)، اوالً به لحــاظ سنـدى، به ه�چ وجــه قــابل
تصح�ح و اعتماد ن�ست. ا&ن نكته در روا&ت «ل�س منا من لم &تغنَ بالقرآن» با نگاهى به منابع
نقل روا&ت (مختـارى و صادقى، ١٣٧٨: ٢٢٦٢/٣و٢٢٦٣)، آشكار است. تنها روا&ت د&گر ا&ن
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دسـته ن�ـز عـالوه بر اختـالف نقلى كـه هنگام نقل آن اشـاره شـد، وضع بهتـرى از روا&ت اول
ندارد؛٣ فقط ا&ن خـصوصـ�ت را دارد كه نقل آن، بر خـالف روا&ت اول، باالصاله، شـ�عى
است. عالوه بر ا&ن، داللت و امكان حمل آن بر غ�ـر معناى تغنَى در قرائت قرآن، از قد&م،

محل نقد و بررسى بوده است (علم الهدى، ١٣٢٥: ٢٤/١؛ و طبرسى، ١٤١٥: ٤٦/١).
∫t�Ås|« t�}��

١. اگر به لحـاظ اصل حرمت غنا، بر اساس پنج دستـهR بخش اول روا&ات نقل1شده در
ا&ن نوشتار، نتوان�م تغنَى در قرائت قرآن را تخصصاً از حرمت خارج ساز&م، روا&ات بخش

دوم، براى اثبات تجو&ز آن، سنداً و داللتاً مخدوش است.
٢. با توجــه به اشكالتى كــه در ذ&ل &كى از دســتـه1هـاى پنج1گـانـهR بخش اول آورد&م،
خـروج تخــصـصى قـرائت قــرآن از حـرمت غنا، منـتـفى است. با وجـود اشـكاالت خـروج
تخـصـ�ـصى كـه بـرخى روا&ات بخش دوم، زمـ�نهR آن را فـراهم مـى1آورد، حـرمت و تغنى در
قرائت قرآن، از نظرگاه عموم روا&ات حرمت غنا و برخى روا&ات حرمت در خصوص تغنى

در قرائت قرآن، بالاشكال خواهد بود.
٣. دسـته1بنـدى1اى كه به نظر، جـامع و شـامل احـتمـاالت اصلى در روا&ات مـربوط به
حكم تغنى در قـرائت قرآن مى1شـود، همراه بـا نقد و بررسى مـختـصر براى رسـ�دن به نتـا&ج
&ادشـده، راهى است كـه در ا&ن نوشـتـار پ�ـمـوده شد؛ هرچـند اصل نتـ�جـهR فـقـهى مـزبور را

مى1توان قول مشهور فقها دانست.

&ادداشتها:
١. مـراد از ابى الـحـسن در نقل روا&ـت براى نگارنده مـحــرز نشـد كــه آ&ا امـام كـاظـم است &ا امـام رضــا &ا امـام

هادى(ع)؛ هر چند به لحاظ ذكر و جا&گاه برقى در سند، بع�د به نظر مى رسد امام كاظم(ع) مراد باشد.
٢. روا&ات صوت حسن در مورد قرآن، در بخش دوم خواهد آمد.

٣. سند روا&ت چن�ن است: تفس�ر فرات الكوفى، فرات بن ابراه�م الكوفى، ص ٤١٣:
حدثنا أبو القـاسم عبد الرحمـان بن محمد بن عـبد الرحمان الحـس�نى قال: حـدثنا فرات بن ابراه�م الكوفى
قال: حـدثنا محمـد بن على بن عمـرو بن طر&~ [ أ: ظر&~] الحجـرى قال: حدثنا عـقبة بـن مكرم الضبى
قال: حدثنا أبـو تراب عمرو [ ب، أ (خ ل): عمر] بن عـبد الله بن هارون الطوسى الخراسانـى قال: حدثنا
أحمد بن عبد الله أبو على الهروى الـش�بانى قال: حدثنا محمد بن جعفر بـن محمد بن على بن الحس�ن عن

أب�ه عن آبائه: عن على بن أبى طالب عل�ه السالم قال: … .
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