
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  *بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن
  

  **محمد صادق یوسفی مقدم
  

  چکیده:
یکی از مسائل مطرح در مورد قرائت قرآن، قرائت غنایی است. گرچه حکم قرائت غنایی فی الجمله 

ین نوشتار در ارو مورد بحث فقها قرار گرفته است.  روشن است، اما مفهوم آن وضوح الزم را ندارد، ازاین
به اختصار نخست با توجه به اینکه مفهوم و حکم قرائت غنایی متوقف بر شناخت مفهوم و حکم غناست، 

با عنایت به نقش کلیدي روایات در تغنی به قرآن، تفکیک  سپس مفهوم و حکم غنا بررسی شده است.
حزین، نیکو و داراي  موضوعی آنها مورد توجه قرار گرفته و با تفکیک روایات جواز قرائت با صداي

ترجیع، از روایات جواز تغنی به قرآن و بررسی دقیق سندي و داللی آنها، محل تعارض اصلی روایات 
گاه  مشخص شده است. آن ه قرآن و روایات عام نهی از غناجواز تغنی به قرآن با روایات عدم جواز تغنی ب

  قرار گرفته است. دیدگاه جواز تغنی به قرآن و دالیل آن بررسی و مورد نقد
  

   ها: کلیدواژه
  تحزین/ ترجیع/ تحسین صوت/ تطریب/ تغنی/ غنا

                                            
  . 25/3/1394، تاریخ تأیید: 10/3/1394تاریخ دریافت: * 

 msym94@yahoo.com  اسالمیپژوهشگاه علوم و فرهنگ  استادیار** 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی 51-28، صفحات 1394تابستان  ،75پیاپی ،2شماره  ،سال بیستم
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  مقدمه
. با تأسف باید دارد تغنی به قرآنرابطه با نقش مهم و کلیدي در روایات تردید  بی

گفت فقیهان شیعه و سنی، روایات مربوط به موسیقی قرائت را تفکیک محتوایی و 
به صوت حسن، داراي تحزین و ترجیع را که بیشتر موضوعی نکرده و روایات مربوط 

آنها از اسناد قابل اعتمادي برخوردار است، با روایات جواز تغنی به قرآن که از اسناد 
معتبري برخوردار نیستند، مشترك دیده و تعارض را میان همه آنها با روایت عام نهی از 

رض اصلی میان روایات، از اند. این عدم تفکیک باعث شده است تا محل تعا غنا دیده
  دست رفته و فقیهان در بیان حکم به جواز یا عدم جواز تغنی به قرآن به اشتباه بیفتند.

شک تفکیک محتوایی و موضوعی روایات، دست عرف را در شناخت نهاد و  بی
نماید. در این تحقیق با تفکیک  تر فقیه و بیان حکم باز می گزاره براي قضاوت دقیق

، ثابت شده است که میان روایات جواز تغنی به قرآن و روایات جواز یاتموضوعی روا
تحسین، ترجیع و تحزین صوت، به دلیل تفاوت موضوع، تعارضی نیست، بلکه تعارض 
اصلی یا میان روایات جواز تغنی به قرآن با روایات عدم جواز تغنی به قرآن است، و یا 

عام نهی از غناست. و نتیجه هر دو تعارض میان روایات جواز تغنی به قرآن با روایات 
  با روش خاص خود، عدم جواز تغنی در قرائت قرآن است. 

  

  شناسی غناء مفهوم
به کسر آن (غناء) از سماع،  و معناي کفایت و نفع؛ به فتح غین (غَناء) به» غناء«

  )20/30؛ زبیدي، 15/136؛ ابن منظور، 4/398ابن فارس، آور است. ( معناي صداي طرب به
هاي فراوانی نقل شده است، ولی از نظر ما، غنا در اصطالح به  براي غنا تعریف

 ).56(یوسفی مقدم،  شود آور انسان اطالق می صداي بامعنا، نیکو، داراي ترجیع و طرب
رو تطریب و غنا اتحاد  بر پایه تعریف یاد شده، تطریب، فصل نهایی غناست، ازاین

  شود. تطریب در خارج محقق نمی مصداقی دارند؛ زیرا غنا بدون
  

  شناسی تطریب مفهوم
خفّت بر نفس انسان  معناى عروض طرب، به از ثالثی مجرد تطریب باب تفعیل

؛ زبیدى، 3/454؛ ابن فارس، 279(ابوحبیب سعدى،  سبب شدت شادى یا اندوه است به
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راد از کند. م صورتی که عقل از سرش رفته و مانند شخص مست عمل می به)، 2/181
ابن ». (الخفّۀ... الخفیف فى الجسم والخفاف فى التوقد والذکاء«خفّت، خفت معنوى است؛ 

ل قلّت فهم و زوا ،)5/97فراهیدي، شدن (معناى زود برافروختهبهو ) 9/79منظور، 
 ،(ابن اثیر سفاهت، حمق ،)1/489ابن فارس، ( بردبارى است و در مواردى مانند جهل

شود: طرب او را خفیف کرد، یعنى او را رود. اگر گفته مى کار و... به )2/376
نسان رو ا . ازاین)9/79ابن منظور، برافروخت و به کمى فهم و زوال بردبارى کشانید (

مانده و به خیال و وهم، رفتارى سفیهانه و خالف ات باز متأثر از غنا، از درك واقعی
  کند.ى، از آن پرهیز مىکه در حالت عاد دهدها انجام مىشأن نوع انسان

طرب، معناى مطابقى صوت حسن و داراى ترجیع نیست، بلکه  ،بر این اساس
وصف عارض بر نفس انسان است  ،و طرب ستتحسین و ترجیع، صفت قائم به صدا

اند: غناي مورد اتّفاق فقیهان برخى گفتهرو  ازاینآورد.  غنا را پدید می ،و اجتماع آن دو
در حقیقت میان ). 14/124 ،نراقىتمل بر ترجیع مطرب است (و اهل لغت، صداي مش
وجه است؛ گاهى ترجیع هست و اطراب  من خصوص و ترجیع و اطراب، عموم

مانند آنجا که انسان با صداى نیکو و داراى ترجیع، قرآن یا متن دیگر را با آواز  ؛نیست
ز برخى از زنان که انگی گاهى اطراب هست و ترجیع نیست؛ مانند تکلم طرب .بخواند

فَال تَخضَعنَ بِالقَولِ فَیطمع الَّذى فى قَلبِه مرَض وقُلنَ قَوالً { با آواز با ترجیع همراه نباشد. آیه
آور بوده و  گفتن زنان با ناز و نرمى است که طربناظر به سخن )32/(احزاب }معروفاً
گاهى هردو با  .)3/470 ،صجصا ؛8/338طوسی، ( داردالقلب را به طمع وا مىمریض

سبب حالت نفسانى  نند آنجا که صداى با ترجیع انسانما ؛کنندیکدیگر اجتماع مى
  محقق شده است.  گردد. در این صورت، موضوع غناطرب 

  

  حکم غنا از منظر فقیهان 
 آبادى) و محمد عظیم4/421 ،مالک بن انسامام مالک (فقیهان اهل سنت مانند 

 ) و آلوسى14/55 ،قرطبىقرطبى ( .اندبه کراهت غنا حکم کرده )13/186آبادى، (عظیم
(شافعى،  اند: مراد آنان از کراهت، حرمت است، ولى شافعىگفته )21/69 ،(آلوسى

مراد  کنند که در هنگام بیان حکم غنا، تصریح مى )20/229 ،(نووى و نووى )6/226
  آنان از کراهت، حرمت نیست.
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حرام ند که حرمت و کراهت به دلیل عروض سته و بر این باوربرخى غنا را مباح دان
 برخی معتقد به حرمت نَفْسى غنا هستند .)2/42(جزیرى،  و یا مکروه خارجى است

 .اندبرخى بر حرمت غنا ادعاى اجماع کرده .)1/148؛ قادرى حنفى، 676(االزهرى، 
  )68-21/67آلوسى،  ؛6/28 ،(ابن قدامه

ده و بر آن ادعاي اجماع ان شیعه معتقد به حرمت ذاتی غنا بوفقیه بیشتر ،در مقابل
شیخ ). 1/154، قمى؛ 41/47 ،نجفى ؛14/129 ،نراقى ؛14/17 ،شهید ثانى( اند کرده

  نویسد: می صدوق با توجه به تحذیر در آیات
  )456- 455 ؛المقنع ؛صدوق( ».فإن اللّه توعد علیه النار ؛إیاك والغناء«

). 17/186؛ بروجردي، 13/214وایى ثبت شده است (نورى، نظر شیخ در مجامع ر
شمارى از آنان بر این باورند که حرمت غنا به سبب اجتماع آن با سایر محرّمات است 

-5/183؛ معرفت، 17/218 کفایۀ االحکام، ؛ سبزوارى،17/218فیض کاشانى، الوافی، (
هاي گوناگون،  بررسی دیدگاهبا » پژوهشی در غنا«شود نگارنده در کتاب  ). یادآور می185

  له آیات و روایات ثابت کرده است.وسی حرمت ذاتی غنا را به
  

  شناسی تغنی به قرآن مفهوم
 مگین شدن، سرگرمی و لذت بردن استمعناي نیکو نمودن صدا، غ تغنّی در لغت به

 غناي ممدود (غناء) نویسد: تغنّی از ابن منظور می .)20/40العینی،  ؛9/62عسقالنی، (
نیازي است. (ابن منظور،  معناي طلب بی (غنی) به و از غناي مقصور ،آواز غنایی

  ) 20/27زبیدي،  ؛15/136
  

  تغنّی به قرآن در اصطالح
 ؛18/112بحرانی،  ؛1/432االحکام، یۀ کفاسبزواري، ( فقیهان از قرائت غنایی به تغنی

) در 43لبیب سعید،  همان و) و تطریب (1/270سیوطی، م (ترنّ ،)1/300شیخ انصاري، 
  اند. هاي متفاوتی براي آن ارائه کرده و تعریفقرائت قرآن یاد کرده 

برخی با توجه به ضرورت حفظ قداست قرآن از غناي لهوي، در تعریف تغنّی  -1
  :اند به قرآن گفته
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هو قرائۀ القرآن بااللحان و االنغام مع تهذیبها بما یتناسب قدسیۀ القرآن مع مراعاة «
  )51-48 الکالّك،(». ید و دون االخالل بهاالتجو

 ؛6/227شافعی، ) و فقیهان اهل سنت (35لبیب سعید، این تعریف با نظر محدثان (
 ،المعادة ذخیر(سبزواري، ) و برخی از فقیهان امامیه 1/11قرطبی، ؛ 3/180ابن عربی، 

  است.سازگار  )183-5/181ابن عبدالبر، ؛ 17/218فیض کاشانی، الوافی،  ؛1/432
  ؛صوت لحنی را شامل شود اند که هر اي تعریف کرده گونه برخی آن را به -2

التغنی بالقرآن هو تحسین الصوت و الترجیع بقرائته و التغنّی بما شاء من االصوات و «
  ) 21 ؛لبیب سعید» (.اللحون

تعریف  »تحسین الصوت بالقرآن«برخی با غفلت از ویژگی آواز غنایی، آن را به  -3
  ) 20/40العینی، . (اند هکرد

زیرا غنا به  ؛توان تعریفی حقیقی براي تغنی به قرآن ارائه کرد حق آن است که نمی
مفهوم اصطالحی آن مورد نهی واقع شده و رعایت قواعد آن با سالمت قرائت قرآن 

صناعت غنا را مباین با قرائت قرآن و  ،برخی مانند ابن خلدونرو  ازاینسازگاري ندارد. 
درست اَدا نشدن کلمات آن و عدم رعایت قواعد تجوید دانسته و بر این باور  سبب

. )3/968معتبر حروف ممکن نیست (ابن خلدون،  ع تلحین و اداياست که اجتما
  .شود قداست قرآن با غناي لهوي محافظت نمی رو ایناز

د ممکن است به جهت آزا ،آنکه با حرمت غنا ناسازگار است تعریف دوم افزون بر
  .به لحن و خطاي در قرائت منجر شود ،بودن قاري در انتخاب اصوات و لحون

توان  تعریف سوم خروج از موضوع تغنی به تحسین صوت است. بر این اساس نمی
  براي تغنّی به قرآن، تعریفی جامع و مطابق قواعد فقه و متناسب با علم موسیقی ارائه کرد. 

  
  بندي نصوص ضرورت دسته
قش مهم و کلیدي روایات در حکم و موضوع تغنی به قرآن، الزم است با توجه به ن

آن روایات مورد بررسی قرار گیرد. متأسفانه در متون فقهی شیعه و اهل سنت، روایات 
مربوط به موسیقی قرائت، تفکیک محتوایی نشده و تمام روایات مربوط به صوت حسن، 

قابل اعتمادي برخوردار است، با روایات  داراي تحزین و ترجیع را که بیشتر آنها از اسناد
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جواز تغنی به قرآن که از اسناد معتبري برخوردار نیستند، یک کاسه کرده و تعارض را 
میان همه آنها با روایت عام و خاص نهی از تغنی به قرآن دیده است. این عدم تفکیک 

مت، عدم باعث شده است تا برخی حکم به جواز تغنی به قرآن کرده و برخی با زح
رو الزم است نصوص مربوط به موسیقی قرائت  جواز تغنی به قرآن را اثبات کنند. ازاین

شک تفکیک محتوایی و موضوعی روایات، در شناخت موضوع و  بندي شود. بی دسته
تر  حکم نقش اساسی داشته و دست عرف را در شناخت نهاد و گزاره براي قضاوت دقیق

  وط به تغنی به قرآن به پنج قسم اصلی قابل تقسیم است.نماید. نصوص مرب فقیه باز می
  

  نصوص قرائت قرآن با صداي حزین. 1
  اند: دستهنصوص قرائت با صوت حزین دو 

مانند روایت ابن ابی عمیر از امام  ؛با صوت حزین نصوص دستوري قرائت یکم.
  )2/614کلینی، » (.إنّ القرآن نزل بالحزن فاقرءوه بالحزن« :7صادق

کند؛ مانند روایت ابن  روایاتی که از قرائت حزین سایر کتب آسمانی گزارش می دوم.
: ...اذا 7انّ اهللا عزّوجل اوحی الی موسی بن عمران«که فرمود:  7سنان از امام صادق

). حزین صفت صاحب صوت است. 615(همان، ». قرأت التوراة فاسمعنیها بصوت حزین
  )11/48(مازندارنی،  توصیف صوت به حزین از باب مبالغه است.

هر  .این روایت را علی بن ابراهیم از پدرش و او از علی بن معبد نقل کرده است
ولی با  ،)2/309براي علی بن معبد توثیق صریحی نیامده (مامقانی،  ،چند به نظر مامقانی

؛ بهبهانی، 287، 35، 21الفهرست، (طوسی،   توجه به اینکه ابراهیم بن هاشم توثیق شده
، داوودابن  ؛187(حلی،  است به ثقه و صحیح المذهب توصیف شده گاهی) و 1/439

  توان به روایت یاد شده اعتماد کرد. می ،)135
  

  نصوص قرائت قرآن با صداي نیکو. 2
صراحت از قرائت با صداي نیکو یاد نکرده، اما صداي نیکو از مصادیق  قرآن به

) 10/أ(سب }لَقَد آَتَینَا داوود منَّا فَضْالًو{ مانند فضل در ؛برخی آیات دانسته شده است
وأَسبغَ علَیکُم نعمه ظَاهرَةً {) و نعمت باطن در 6/319سمعانی،  ؛8/379التبیان، طوسی، (

  )6/165(ابن جوزي،  .)20(لقمان/ }وباطنَۀً
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یات بر روا این .داللت دارد بر قرائت قرآن با صداي نیکوصراحت  ولی روایات به
  ند:ا پنج دسته
بر استحباب قرائت تحسینی  ،داللتاز نظر و درست روایاتی که از حیث سند ) الف

بن عمار از امام  یۀمانند روایت معاو ؛)1/430، المعادة ذخیر(سبزواري، داللت دارد
الرجل ال یري انّه صنع شیئاً فی الدعاء و فی القرآن حتی یرفع صوته، فقال: ال « 7صادق

  )6/209عاملی،  (حرّ ».بأس
حلیۀ و حلیۀ القرآن  ءیشَ لِّکُل«؛ داند ) روایاتی که صوت حسن را زینت قرآن میب

  )4/273؛ نوري، 2/615کلینی، ( .»الصوت الحسن
ما بعث اهللا نبیاً الّا حسن «؛ روایاتی که صداي نیکو را ویژگی پیامبران دانسته است) ج

  )2/616کلینی، ». (الصوت
از زیباترین صدا در قرائت قرآن  ررا برخوردا 6که پیامبر خاتم) روایاتی د

 ؛4/184(نوري، ». کان احسن الناس صوتاً بالقرآن 6انّ رسول اهللا« ؛دانسته است
  )2/295عیاشی، 

  داند. را نیز برخوردار از بهترین صدا به هنگام قرائت می :هـ) روایاتی که امامان معصوم
باب قرائت با صداي نیکو داللت دارد. با توجه به شک روایات یاد شده بر استح بی

دعوت به  وان روایات تحسین صوت رات میکند، ن میقرائت را زیبا  ،اینکه تجوید
د سازي خو؛ زیرا ظاهر روایات، دعوت به زیبا)1/159رعایت تجوید دانست (الري، 

یکی  ،به قول برخی .وسیله تجوید متفاوت است صوت است که با زیبا شدن صوت به
زینّوا «توان حدیث  نیز نمی .)6/234دانستن آنها، خروج از مفاد روایات است (طریحی، 

) 2/485(صنعانی، » زینوا اصواتکم بالقرآن« را به قرینه روایاتی مانند» اتکمالقرآن باصو
تقلیب نموده و گفت غرض روایات، زیبا شدن صدا با قرائت قرآن و تحریک مردم به 

تعارض مفهومی با یکدیگر زیرا روایات  ؛)1/11آن است (قرطبی، قرائت همیشگی قر
سوي  و ازاست سو ترغیب به قرائت قرآن با صداي نیکو  نداشته و در حقیقت از یک

جاي توجه به موضوعاتی مانند غنا، به مداومت بر قرائت  ، ترغیب مردم است تا بهدیگر
  قرآن روي آورند.
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  ینصوص قرائت قرآن با صداي ترجیع. 3
  است. روایات جواز قرائت ترجیعی سه قسم

د که در قرائت قرآن از صداي داراي ترجیع استفاده شود. نکن ) برخی حکم میالف
اذا قرأت القرآن فرفعت صوتی جائنی الشیطان «گوید:  می 7ابوبصیر به امام باقر که چنان

ین القرائتین یستمع اهلک. و محمد اقرأ ما ببهذا اهلک و الناس. فقال: یا اباما ترائی فقال: انّ
(کلینی، » الصوت الحسن یرجع فیه ترجیعاً یحب و جلّ رجع بالقرآن صوتک فان اهللا عزّ

، صداي قاري چه صدر روایت بیانگر آن است که در صورت خوف ریا. گر)2/616
قرائت ترجیعی را محبوب خدا  ،ولی ذیل روایت ،اي باشد که فقط اهلش بفهمند گونه به

امام  ؛1/310انصاري، اند ( از غنا دانسته و فقیهان آن را دلیل تفکیک ترجیعته دانس
  ترجیع غنایی است.  ،زیرا ترجیع مراتبی دارد و مرتبۀ ممنوع آن ؛)228-1/227خمینی، 

على بن ابى حمزه،  این حدیث به قرینه بصیر دررغم آنکه گفته شده است ابو به
ابى حمزه بطائنی نیز واقفی بوده (طوسی،  یحیى بن القاسم واقفى است و على بن

اب، و ) و متهم به عناوینی مانند کذ362ّحلی،  ؛102ابن شهر آشوب،  ؛161الفهرست، 
؛ زیرا یحیی بن قاسم روایت یاد شده داراي اعتبار است ، اماملعون شده است (همان)

امام هادت اش ابابصیر است، غیر از یحیی بن قاسم واقفی است که قبل از ش که کنیه
ابن داوود میان  از دنیا رفته است و سید بن طاووس، عالمه حلی و 7موسی بن جعفر

اند (تستري،  نقل کشی در مورد یحیی بن حذاء واقفی و یحیی بن قاسم، خلط کرده
بر فرض واقفی بودن، روایات او قابل اعتماد است، زیرا نجاشی وي را ثقه و  .)12/471

  نویسد:  عالمه حلی می ف و) توصی441وجیه (نجاشی، 
  )- 416 ؛(حلی .»هرچند که مذهب او فاسد است ؛اعتقاد من عمل به روایات اوست«

حلی، ( ه، ابن محبوب از اصحاب اجماع استناقل روایت از ابن حمز ،افزون بر آن
فقیهان نیز از آن روایت به صحیح، (نراقی،  .)2/385ی، یطباطبا ؛77، داوودابن  ؛97
)، موثق مانند صحیح (مجلسی، 1/430، األحکامیۀ کفاسبزواري، ( ي)، قو18/204
  )1/227ند. (امام خمینی، ا کرده ) و موثقه تعبیر 10/170

 6رسول خدا که چنان. اند ) برخی از روایات از ترجیع غنایی نهی کردهب
کبائر، و اهل الفسق و اهل ال اکم و لحونوا القرآن بالحان العرب و اصواتها و ایؤاقر« فرمود:



  

 

36  
 

تم/
بیس

ال 
س

 
ره 

شما
2 / 

یپیاپ
75 / 

ان 
بست

تا
13

94
 

یجاوز  عون القرآن ترجیع الغناء و الرهبانیۀ و النوح و الئ من بعدي اقوام یرجسیج
  )2/615کلینی، ». (حناجرهم، مقلوبۀ قلوبهم و قلوب الذین یعجبهم شأنهم

، که از مطلق ترجیع أخص است، »ترجیع الغناء«در این روایت نهی از ترجیع با تعبیر 
اي در قید  مت ترجیع غنایی است. در غیر این صورت، فایدهمقید شده و نتیجه آن، حر

از مصدرِ فعل خودش » ترجیع الغناء«نخواهد بود. همچنین مفعول مطلق مضاف » الغناء«
از سفر مطلق، و نیز » سرت سیرَ البرید«عنوان پیک در  طور قطع سفر مقید به أخص است. به

ب مطلق به نسبت اخص مطلق، متفاوت ، از ضر»ضربت ضرباً شدیداً«ضرب شدید در 
  رو ترجیع نهی شده در حدیث (ترجیع الغناء)، اخص از ترجیع مطلق است. است. ازاین

ابن  ؛18/502زبیدى،  ؛6/307اند (طریحی،  بسیاري پذیرفته که چنانافزون بر آن 
 6و مطالبه پیامبراست معناي لغت  صدر حدیث به واژه لحن در ،)13/379منظور، 

ها و  ها، رعایت حرکت ي حروف، اظهار آنها، حفظ وقف، ادا»بالحان العرب«قرائت  از
در » لحون«)، مراد از 11/45اند (مازندرانی،  برخی پذیرفته که چنانهاست و نیز  سکون

بر این  .قرائت غنایی و تطریب در قرائت است ،»اکم و لحون اهل الفسق...ای«عبارت 
رت از اینکه در آینده نیز اخبار آن حض ه لحن اهل فسق ونهی پیامبر از قرائت ب ،اساس

دو دلیل آشکار است بر اینکه مراد از لحون در  ،کنند صورت غنایی قرائت می قرآن را به
قرائت ترجیعی را از  ،توان گفت این روایت میرو  ازاینغنا و تطریب است.  ،آن حدیث

  داند. شکال میقرائت غنایی تفکیک کرده و قرائت ترجیعی را بدون ا
ابراهیم أحمر، از عبداهللا بن حماد، از این حدیث در منابع شیعه از علی بن محمد از 

و در منابع اهل  ،6و آن حضرت از قول پیامبر 7اهللا بن سنان، از امام صادقعبد
. جز آنکه در برخی کرده است نقل 6بن یمان و او از رسول خدا یفۀسنت از حذ

 »بۀمقلو« جاي به» نۀمفتو« و »أهل الکبائر« جاي به »أهل الکتابین« انندم ،لفاظ با نقل شیعها
اهل «جاي  در نقل قرطبی، به .)1/606متقی هندي،  ؛16/6اختالف دارد (طبرانی، 

  )1/17(قرطبی،  .آمده است »اهل العشق«، »الفسق
گفته شده است روایت ابن سنان به دلیل ابراهیم احمر در سند آن، ضعیف است 

)، ولی شهید روایات او را تلقی به قبول 1/441؛ روحانی، 1/496، هۀمصباح الفقایی، (خو
) و شیخ حرّ عاملی، نقل کلینی، طبرسی و شیخ بهایی را قرینه 2/190کرده (شهید اول، 
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صحت حدیث دانسته و گفته است: شیخ او را به حسب ظاهر توثیق کرده است (شیخ 
  )10/172آن را قوي شمرده است. (مجلسی، مجلسی  تقی). نیز محمد128بهایی، 

از ترجیع در قرائت قرآن استفاده  6شود که پیامبر ج) از برخی روایات استفاده می
در  6کند: پیامبر بن قره از عبداهللا بن مغفل مزنی نقل می یۀکه معاو کرده است. چنان

  گوید: کرد. وي می سال فتح مکه بر روي شترش در مسیر راه، سورة فتح را با ترجیع قرائت 
؛ ابن 2/193 ؛(نیشابوري »لوال انّی اخاف ان یجتمع علّی الناس لحکیت لکم قرائته«

  )2/362 ؛ابن ابی شیبه ؛5/54و  6/85 ؛حنبل
را  6ئت پیامبرقرا هبراي شما نحو ؛ترسیدم اگر از هجوم مردم بر خودم نمی«

  »کردم. قرائت می
 »آ... آ... آ...: «کند ت آن را نیز چنین نقل میدانسته و کیفی وي ترجیع پیامبر را ارادي

توجیه قرطبی بر اینکه راوي به اشتباه  ،بر این اساس .)18لبیب،  ؛13/430(ابن حجر، 
کار برده و اینکه بر فرض اثبات، آن قرائت غیر  هجاي اشباع در مد، واژة ترجیع را ب هب

زیرا تعبیراتی  ؛نخواهد بود تمام ،)1/16ارادي و معلول حرکت شتر بوده است (قرطبی، 
، 6مانند ترس از هجوم مردم و نقل چگونگی ترجیع، دلیل است که ترجیع پیامبر

  ارادي بوده است، نه معلول حرکت شتر.
قرائت قرآن با صداي داراي ترجیع مطالبه شده  ،ثابت شد که در برخی روایات

طرف و ترجیع و تغنّی  تردید توجه به تفاوت بین ترجیع و صداي نیکو از یک بی .است
د به بحث از روایات گذار براي ورواي جدي و اثر در قرائت از طرف دیگر، مقدمه

  و تغنّی در قرائت قرآن خواهد بود.  مربوط به غنا
  
  . روایات عام نهی از تغنّی4

شود.  رمت تغنی به قرآن نیز مینهی کرده و اطالق آنها شامل ح برخی روایات از غنا
  :طور مثال به

و الْغنَاء مما أَوعد «شنیدم که فرمود:  7از امام باقر :گوید محمد بن مسلم می -1
و منَ النَّاسِ منْ یشْتَرِي لَهو الْحدیث لیضلَّ {اللَّه عزَّ و جلَّ علَیه النَّار و هو قَولُه عزَّ و جلَّ 
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من . (صدوق، »)6(لقمان/ }مٍ و یتَّخذَها هزُواً أُولئک لَهم عذاب مهِینعنْ سبِیلِ اللَّه بِغَیرِ علْ
  )17/304عاملی،  حرّ ؛4/58 ،ال یحضره الفقیه

وعده عذاب بر غنا و مصداق لهوالحدیث دانستن، دلیل قاطع حرمت غناست. سند 
ة ذخیرري، ؛ سبزوا2/22روایت به دلیل ابن ابی عمیر (از اصحاب اجماع) (اردبیلی، 

رو شیخ  ) قابل اعتماد است، ازاین1/58، معجم رجال الحدیث؛ خویی، 1/37، المعاد
  )1/287داند. (انصاري،  انصاري آن را تنها روایت صحیح درباره غنا می

ي إِنَّ یوماً بِخُرَاسانَ فَقُلْت یا سید 7حدثَنَا الرَّیانُ بنُ الصلْت قَالَ سأَلْت الرِّضَا« -2
دیقُ إِبرَاهیم بنَ هاشمٍ الْعباسی حکَى عنْک أَنَّک رخَّصت لَه فی استماعِ الْغنَاء فَقَالَ کَذَب الزِّنْ

 فَقُلْت کنْ ذَلی عأَلَنا ساإِنَّمأَلَ أَبلًا سجإِنَّ ر فَرٍلَهعفَ 7جعوجأَب فَقَالَ لَه کنْ ذَلإِذَا  7رٍع
اطالْب عفَقَالَ م نَاءکُونُ الْغنَ یلِ فَأَیاطالْب قِّ ونَ الْحیب زَ اللَّهیفَرٍمعوجأَب 7لِ فَقَالَ لَه  قَد

 .)17/306عاملی،  حرّ ؛6/435کلینی،  ؛1/17 ،7عیون أخبار الرضا ق،(صدو »قَضَیت
خویی، معجم رجال ته شده است (این روایت از طریق دیگري نقل و صحیح دانس

 ،آشکار است. اطالق روایات نهی از غنا ) و داللت آن بر حرمت غنا20/287الحدیث، 
شود و روایات جواز قرائت با صوت حسن، آن  حرمت تغنّی به قرآن را نیز شامل می

که کند. این حقیقتی است که بیشتر فقیهان پذیرفته و بر این باورند  روایات را مقید نمی
 ؛1/310از اطالق آنها خارج نیست (انصاري،  ،هیچ مصداقی از جمله تغنی به قرآن

) و روشن شد که 1/496مصباح الفقاهه، خویی،  ؛1/213امام خمینی،  ؛8/63طباطبایی، 
  متفاوت است.  ه صوت داراي ترجیع، با موضوع غنابلک ،نه تنها صوت حسن

  
  . روایات خاص نهی از تغنّی به قرآن5

ون بر روایات عام نهی از غنا، روایات خاص نیز بر حرمت تغنّی به قرآن داللت افز
  کنیم. میدارد. اکنون برخی از آن روایات را نقل و بررسی 

کند که آن  نقل می 7، از پدرانش، از امام علی7صدوق به اسنادش از امام رضا
و بیع  - لَیکُم استخْفَافاً بِالدینِإِنِّی أَخَاف ع«فرمود:  حضرت فرمود: از رسول خدا شنیدم که می

  )17/308(حرّ عاملی، » و أَنْ تَتَّخذُوا الْقُرْآنَ مزَامیرَ. - الْحکْمِ و قَطیعۀَ الرَّحمِ
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آن است که قرآن همراه با ابزار موسیقی » و أَنْ تَتَّخذُوا الْقُرْآنَ مزَامیرَ«مراد از جمله 
گویند، مراد آن است که قرآن را بدان گونه که در نی  که برخی می قرائت شود، یا چنان

)؛ یعنی در قرائت قرآن تغنّی کنند (انصاري، 1/226نوازند، قرائت کنند (امام خمینی،  می
). در این 1/496؛ خویی، مصباح الفقاهه، 1/213؛ امام خمینی، 8/63؛ طباطبایی، 1/310

قطعی مانند سبک شمردن دین، رشوه گرفتن و  روایت، تغنّی به قرآن در ردیف محرمات
  قطع رحم آمده و مانند آنها نیز حرام خواهد بود.

هاي اشراط الساعه  ویژگی، 6در حدیثی عبداهللا بن عباس از قول رسول خدا
را نقل  گردد) ۀ آن آشکار میها و عالیمی که قبل از وقوع قیامت یا در آستان (نشانه

فَعنْدها یکُونُ أَقْوام یتَعلَّمونَ الْقُرْآنَ لغَیرِ اللَّه «ست: در ضمن آن آمده ا که کند می
 ... یرَ وزَامم ذُونَهتَّخنَ بِالْقُرْآنِ و...فَیتَغَنَّوعروسى حویزى،  ؛17/309حرّ عاملی، ( »ی

: نخست در این روایت، از حرمت تغنّی به قرآن به دو گونه سخن گفته است .)5/36
 .گیرند تا آن را با ابزار غنا قرائت کنند الزمان، قرآن را براي آن فرا میمردم در آخر آنکه

شک روایات یاد شده  کنند. بی وزگار به قرآن تغنّی میگوید: مردم در آن ر سپس می
  برعدم جواز تغنّی به قرآن صراحت دارد.

یات، قرائت بندي و بررسی نصوص یاد شده، تا کنون روشن گردید که روا از تقسیم
ز دانسته و آنها از موضوع غنا متفاوت است. یحزین، نیکو و حتی داراي ترجیع را جا

طور خاص، غنا نمودن در  صورت عام و روایات نهی از تغنّی به روایات نهی از غنا به
کند و این ادعا که بسیاري از اخبار، نه تنها بر جواز که بر استحباب  قرائت قرآن را منع می

)، ادعاي صحیحی 1/72غنایی قرآن داللت دارد (فیض کاشانی، تفسیر الصافی، قرائت 
راي ترجیع، با روایات غیر انیست و از خلط روایات مربوط به قرائت نیکو، حزین و د

معتبر دالّ بر جواز تغنی به قرآن نشأت گرفته است و ثابت خواهد شد که روایات جواز 
  واحد است.تغنّی به قرآن، محدود و از نوع خبر 

  
  روایات جواز تغنّی به قرآن

طور خاص و جداگانه  اکنون الزم است روایات مربوط به جواز تغنّی به قرآن، به
  بررسی شود. 
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 6ول خداگوید: از رس میسعد بن ابی وقاص از قول  عبدالرحمن بن سائب
ه فَابکُوا فَإِنْ لَم تَبکُوا فَتَباکَوا و تَغَنَّوا بِه إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِالْحزْنِ فَإِذَا قَرَأْتُمو«شنیدم که فرمود: 

  ) 1/24. (ابن ماجه، »فَمنْ لَم یتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَیس منَّا
این ، اند رافع در سند که او را ضعیف و متروك توصیف کردهبرخی به دلیل ابو

 احادیثی با همین مضمون و با تعبیراتی مانند .(همان)اند  حدیث را مخدوش دانسته
ما اذن اهللا لشئ ما « ،)1/172؛ ابن حنبل، 8/209(بخاري،  »لیس منّا من لم یتغنّ بالقرآن«

نسائی،  ؛1/331، داوود؛ ابی 2/192(مسلم،  »ی بالقرآن یجهر بهاذن لنبی حسن الصوت یتغنّ
2/180(، »یتغنی بالقرآن یجهر به من صاحب القینۀ اذناً الی الرجل الحسن الصوت  اهللا اشد

(بیهقی،  »ما اذن اهللا لشئ اذنه لنبی حسن الترّنم بالقرآن«) و 1/604(متقی هندي،  »الی قینته
وت ، صجاي تغنی به قرآن ها به در برخی نقل 1آمده است. ) نیز20/41العینی، ؛ 10/228

این احادیث در  .)13/419عسقالنی، ؛ 10/229؛ بیهقی، 8/214زیبا آمده است (بخاري، 
؛ 4/270منابع شیعه سند قابل اعتمادي نداشته و از منابع اهل سنت آمده است. (نوري، 

  ) 15/54بروجردي،  ؛89/191مجلسی، 
  

  دیدگاه فقیهان اهل سنت 
اساس برخی بر .باره احادیث یاد شده نظرات متفاوتی دارندفقیهان اهل سنت در

ولی آن را به تغنّی غیر مطرب، یادآور  ،ائت را پذیرفتهدر قر معناي ظاهري احادیث، غنا
 را بر تغنی مطرب نکرات تقسیم و احادیث نهی از غناآخرت و تغنی مطرب و مشوق م

  )2/216(زیلعی،  اند. حمل کرده
برخی با اعتقاد به عدم جواز تغنی و تفکیک آن از صوت حسن و داراي ترجیع، 

) و آن را به جمهور 1/806ن توجیه (ابن قدامه، روایات تغنی در قرائت را به صوت حس
 اند ). برخی نیز آن را به قرائت تحدیر و تحزین معنا کرده110(نووي،  اند نسبت داده

اش که قرائت  ). برخی هم تغنی را از معناي ظاهري12-1/11؛ قرطبی، 10/230(بیهقی، 
(دسوقی،  اند سبت دادهمعناي استغنا گرفته و به جمهور ن غنایی است، جدا و آن را به

معناي  ). برخی افزون بر معانی استغنا، تحسین صوت و تحزّن، تغنّی به قرآن را به1/308
: عرب به جهت عالقه به غنا، اند پر کردن وقت با قرائت و لذت بردن از آن دانسته و گفته
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ن از با این حدیث، قرائت قرآن و لذت برد 6آورد. پیامبر در فراغ کار به آن روي می
  ) 9/61آن را جایگزین غنا نمود. (عسقالنی، 

  

  دیدگاه فقیهان شیعه
اند (حسینی  بیشتر فقیهان شیعه آن روایات را به تحسین صوت و استغنا توجیه کرده

). برخی معناي استغنا را به اشعار 10/294؛ اصفهانى، 41/49؛ نجفی، 12/173عاملی، 
را قرائت سوره آل عمران در آخر شب عرب، کالم ابن مسعود که بهترین گنج فقیر 

کنند.  داند، توجیه می دانسته، و به حدیثی که اُنس با قرآن را برتر از مالکیت تمام دنیا می
؛ سید مرتضی، 279معناي تالوت آهنگین، بعید (صدوق، معانی االخبار،  برخی تغنّی را به

). در 10/294فهانی، (اص اند )، و برخی عقوبت عظیم دانسته2/171؛ ابن سالم، 1/24
اند  مقابل، برخی آن روایات را تلقی به قبول کرده و به جواز تغنی به قرآن نیز حکم کرده

  شود.  صورت مستقل بررسی می که به
  آید که روایات تغنی به قرآن از اعتبار الزم برخوردار نیست، زیرا: به نظر می

برخی از عالمان اهل سنت  که چنانآن احادیث از نظر شیعه سند معتبري ندارند،  .1
  )1/424(ابن ماجه،  .اند نیز آن را معتبر ندانسته

توجیه تغنّی به معانی دیگري مانند قرائت تحدیر، تحزین و نیکویی صدا، خالف  .2
به تفصیل در تفکیک موضوعی احادیث بیان شد، ماهیت  که چنانظاهر احادیث است و 

  را به معنایی دیگر حمل کرد. آنتوان  نمی تغنی متوقف به صداي داراي اطراب است و
اش عقوبت عظیم است  . حمل تغنی به قرآن بر استغنا از قرآن به دلیل اینکه الزمه3

زیرا تکلیف تغنی به قرآن بر فرض  ؛) نیز خالف ظاهر است10/294(فاضل هندي، 
 مشروط به قدرت است و قدرت نیز مراتب دارد. بدیهی ،صحت، مانند سایر تکالیف

  شود. است تکلیفی متوجه غیر مقدور نمی
 در .داند، معارض است احادیث یاد شده با روایاتی که تغنی به قرآن را جایز نمی .4

ت مرجح روایات نهی از تغنی به قرآن شده و روایا این صورت روایات عام نهی از غنا
  کند. جواز تغنی را ساقط می

تعارض دارد ، قرائت غنایی را منع کرده که با روایت عبداهللا بن سنانآن احادیث  .5
بررسی سندي و داللی روایت شود.  سند، بر آن احادیث مقدم میو به دلیل قوت 
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بر این  .)2/614کلینی، ( ایات مربوط به قرائت ترجیعی گذشتعبداهللا بن سنان در رو
عاملی، حسینی اند. ( فقیهان شیعه روایات جواز تغنی را مخدوش دانسته ،اساس

  )8/64حائرى، ؛ 12/173
بر  هایی دالّ جاي تغنی به قرآن، نسخه بدل ها به که نقل شد، در برخی نقل چنان .6

  وت حسن آمده که حکایت از اضطراب احادیث است. ص حسن ترّنم
  

  بررسی دیدگاه جواز تغنّی به قرآن
و  گفته شد که برخی از فقیهان شیعه بر اساس مفاد روایات، تغنّی به قرآن را جایز

فیض کاشانی با عدم تفکیک روایات مربوط به تحسین، مرحوم دانند.  مستحب می
  نویسد: روایات تغنّی به قرآن، میتحزین و ترجیع صوت از 

  »بلکه استحباب آن است. ؛جواز تغنّی به قرآن ؛مفاد روایات«
  گوید: وي با اعتقاد به خروج تخصصی تغنی به قرآن از عمومات نهی از غنا می

هاي اهل فسق و شایع در زمان صدور روایات  ات نهی از غنا ناظر به لحنروای«
کردند و با  عباس) است که زنان غناکننده میان مردان تغنّی می امیه و بنی (سالطین بنی

  ) 1/72 ؛تفسیر الصافی ؛(فیض کاشانی» نواختند. می ؛ابزار لهو مانند تار
بسیاري بر جواز تغنی به قرآن داللت محقق سبزواري با این باور و تعبیر که اخبار 

محقق  و داراي ترجیع، بدون غنا دارد و اینکه قرائت قرآن با صداي نیکو، حزین
)، براي رفع تعارض روایات تحریم غنا و 1/428 ،األحکامیۀ کفاشود (سبزواري،  نمی

رت صو دهد که تغنی به قرآن در یک وجه به روایات جواز تغنی به قرآن، دو پیشنهاد می
شود. وي  خارج می صورت تخصصی از عمومات نهی از غنا تخصیصی و در دیگري به

با انتخاب این نظر که واژه لحن در روایت عبداهللا بن سنان به معناي غناست، آن را 
  :گوید مؤید هر دو وجه جمع خود دانسته و می

است امر به قرائت غنایی  ؛در صدر روایت که به قرائت با لحن عرب امر شده«
وا القرآن بالحان العرب) (این روایت مخصص روایات نهی از غناست) و در ذیل أ(اقر

و سیجئ من بعدي اقوام « ؛»اکم و لحون اهل الفسق و الکبائرو ای«روایت با تعبیرات 
هاي اهل فسق  از قرائت قرآن با لحن ؛)2/615 ؛کلینی( »یرّجعون القرآن ترجیع الغناء

کند. در  صدر روایت و ذیل آن از غناي اهل فسق منع می رو ازاین ؛منع شده است
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  »زند. را تخصیص می عموم روایات منع از غنا ؛به قرآننتیجه روایات جواز تغنّی 
هر غنایی را منع  ،صورت مطلق تقاد به اینکه روایات نهی از غنا از اول بهوي با اع 
  :گوید اص است، در وجه جمع دوم میکند و متوجه مورد خ نمی

ناشی از فقدان قرینه بر  ؛داللت مفرد معرف به الم (الغناء) بر عموم ؛از نظر لغت«
از اول غناي خاص و شایع  ؛خاص است و روایات نهی از غنا در زمان صدور هاراد

  »لهوي را اراده کرده است و حمل مفرد معرّف به الم بر افراد شایع امر بعیدي نیست.
  گوید: مع را نیز روایت عبداهللا بن سنان دانسته و میمحقق سبزواري مؤید این وجه ج

»کارهاي حرام  ؛اکم و لحون اهل الفسق)منشأ منع و حرمت در روایت یاد شده (و ای
 ؛کفایۀ األحکام ؛(سبزواري» و مقارن با غناست و نهی متوجه خود غنا نیست.

1/432(  
  ز غنا خارج است.صورت تخصصی از عمومات نهی ا بر این اساس، تغنی به قرآن به

ابوالحسن شعرانی نیز با این باور که ممکن نیست هر صداي داراي تأثیر و نیکویی، 
داراي تأثیر بسیاري  7به صرف تمایل طبع به آن، حرام باشد، زیرا قرائت امام سجاد

ین باور است نیز امر کرده تا قرآن به صداي نیکو قرائت شود، بر ا 6بوده و پیامبر
  گوید:ي با توجه به روایات منع غنا میکند. و و تغنّی صدق می ها، غناکه بر همه این
بر را  فته و اخبار منع از غناچاره اي نیست که یا مذهب شیخ را در استبصار پذیر«

حرمت  یا آنکه گفته شود ؛حمل کنیم نه بر خود غنا منع از مالبسات و مقارنات غنا
 »اختصاص دارد. ؛باشد ان به فحشابه نوعی خاص از غنا که سبب کشیده شدن انس

  )5/188 ؛ابن عبدالبر ؛10/218 ؛الوافی ؛فیض کاشانی(
  

  نقد دیدگاه جواز تغنّی به قرآن
  داراي اشکال است: دیدگاه جواز تغنّی به قرآن از چند جهت عمده

قائالن به جواز تغنی، روایات مربوط به صداي نیکو،  خلط موضوعی روایات: -1
، جیع را با روایات تغنّی به قرآن خلط کرده و در مقام بررسیداراي تحزین و تر

برخی به تفاوت موضوعی تفطن  اند. متعارض دیده جملگی را با روایات نهی از غنا
روایات پرداخته و  تمامولی به دلیل تأثر از روایات تغنّی به قرآن، به توجیه  ،اند داشته
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. )5/175ابن عبدالبر، ( »اي ترجیع باشدمگر آنکه دار ،شود صدا نیکو نمی«د: نگوی می
  اند: برخی گفته

 ؛کاشانی (فیض »اسم است براي مطلق صدایی که داراي مد و ترجیع است. غنا«
  )10/218 ؛الوافی

  گوید: ع و تغنّی تساوي دیده و میبین صداي داراي ترجیایشان 
موضوع اتحاد از نظر  ؛بین امر به تغنّی در قرائت و امر به قرائت با صداي نیکو«

  (همان)» وجود دارد.
توان همه آنها را با روایات نهی از  این روش برخورد با روایات صحیح نبوده و نمی

غنا متعارض دید؛ زیرا روایات جواز قرائت با صداي نیکو، حزین و داراي ترجیع، از نظر 
، ارتباطی با »االحکام تدور مدار االسماء«موضوع با غنا نمودن متفاوت است و طبق قاعده 

  کنند. روایات نهی از غنا پیدا نمی
توضیح اینکه در روایات مربوط به صداي نیکو و حزین، نسبت به مراقبت از غنا 
نمودن در قرائت هشدار داده نشده است، ولی در روایات مربوط به ترجیع، ضمن امر به 

ار داده شده است )، نسبت به قرائت ترجیعی غنایی هشد2/616قرائت با ترجیع (کلینی، 
این عبارت بیانگر آن است که قرائت ترجیعی، لغزشگاهی است که ). 614(همان، 

نیز بیانگر آن است که نباید جواز  و ،ممکن است قاري را به قرائت غنایی بکشاند
د دارد شیخ انصاري تأکی ،ترجیع در قرائت را با قرائت غنایی خلط کرد. بر همین اساس

ن را با صداي نیکو اشتباه کرده و آ فیض کاشانی در معناي غناکه محقق سبزواري و 
به آنان دادن،  نسبت خالف و اشتباه در معناي غناکند  و تأکید می اند خلط نموده

  )1/303انصاري، ( تا نسبت تفصیل در حکم غنا. سزاوارتر است
وجه داشت ت باید الًاو :نی به قرآن با روایات نهی از غناتعارض بدوي روایات تغ -2

با همه روایات مربوط به قرائت اعم از روایات تحسین، تحزین  که روایات نهی از غنا
از جمله با روایات جواز تغنّی متعارض نیست، بلکه تنها روایات جواز  ،و ترجیع صوت

 ؛تعارض یاد شده نیز تعارض بدوي است .تعارض دارد با روایات منع از غنا تغنّی قرآن
ز تغنّی به قرآن در منابع شیعی نبوده و از سند معتبري برخوردار زیرا روایات جوا

در منابع شیعی بوده و از اعتبار برخوردار است و  تند، حال آنکه روایات منع از غنانیس
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شود. بر این اساس دیگر  میسبب تقدم آنها بر روایات منع از غنا  ،این مرجح سندي
  رسد. رآن از عمومات نهی از غنا نمیی به قتغنّ ینوبت به خروج تخصیصی یا تخصص

بر اساس قاعدة عرض، باید روایات جواز تغنّی به  عدم توجه به قاعده عرض: - 3
قرآن، به قرآن عرضه شود، اگر موافق قرآن بود، مورد عمل قرار گیرد، وگر نه کنار گذارده 

، در روایات }ولَ الزُّوراجتَنبوا قَ{کنیم که آیاتی مانند  شود. با مراجعه به قرآن مشاهده می
که محقق بحرانی گفته است، مفاد آیات  )، و چنان6/431به غنا تفسیر شده است (کلینی، 

صورت مطلق است؛ اعم از آنکه با حرامی دیگر مقارن  و روایات تفسیري، حرمت غنا به
م است، توان گفت اگر غنا مقارن با مالهی بود، حرا ). نمی18/112باشد یا نباشد (بحرانی، 

که  و االّ حرام نیست؛ زیرا در روایات تفسیري، مالهی، قسیم غنا قرار گرفته است. چنان
، لغو را به غنا و مالهی تفسیر کرده }والَّذینَ هم عنِ اللَّغْوِ معرِضُونَ{در آیه  7امام صادق

 }رَضُوا عنْهوإِذَا سمعوا اللَّغْو أَع{). نیز آن حضرت در آیۀ 66/45است (مجلسی، 
رو مفاد روایات  )، لغو را بر کذب، لهو و غنا تقسیم و تطبیق داده است. ازاین55(قصص/

صورت مطلق حرام است؛ اعم از آنکه با حرامی دیگر مقارن باشد یا  آن است که غنا به
  نباشد و نتیجه آن، تکذیب و کنار گذاشتن روایات جواز تغنّی به قرآن است.

طرفداران نظریه جواز تغنّی به قرآن معتقدند که  ادعاي انصراف: ناتمام بودن - 4
امیه  روایات نهی از غنا، به معاصی همراه با غنا و غناي اهل فسق و متعارف در زمان بنی

عباس ناظر است. این ادعا از چند جهت داراي اشکال است: نخست آنکه شایع  و بنی
شود که منصرف از روایات نهی از  ن نمیبودن غنا در مجالس اهل فسق و سالطین دلیل آ

غنا، غناي لهوي باشد و به عبارت دیگر، شایع بودن و مقارن بودن غنا با لهویات، موجب 
گاه عنوان و طبیعت را  گردد؛ زیرا شایع بودن و مقارن بودن آن تقیید آن به مقارنات نمی

باشد و در غنا چنین کند که شیوع آن در حد قرینۀ محفوف به عنوان و طبیعت  مقید می
اي که  گونه نیست که همراهی آن با فسق و فجور در مجالس سالطین، آن را مقید کند، به

هرگاه غنا اطالق شود، غناي همراه با فساد و مالهی به ذهن تبادر کند. بر همین اساس، 
  گوید: امام خمینی می

  )1/214 ؛یامام خمین( »ضعیف است. ؛ادعاي انصراف مانند دعواي عدم اطالق«
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افزون بر آن، عبداالعلی (مراد از عبداالعلی در این روایت، عبداالعلی بن اعین است که 
؛ امام 10/276، معجم رجال الحدیثاست (خویی،  8از اصحاب امام صادق و امام باقر

کنند رسول  گفته شد که مردم گمان می 7کند: به امام صادق ).) نقل می1/212خمینی، 
». جئناکم حیونا حیونا نحیکم«اح کرده و اجازه داده است که گفته شود: غنا را مب 6اهللا

لَو * وما خَلَقْنَا السماء واألرض وما بینَهما العبِینَ{گویند و به آیه  آن حضرت فرمود: دروغ می
نَّا إِنْ کُنَّا فَاعنْ لَدم ا التَّخَذْنَاهوذَ لَهنَا أَنْ نَتَّخدینَأَرل*  وفَإِذَا ه غُهمدلِ فَیاطلَى الْبقِّ عبِالْح فلْ نَقْذب

اند: عبارت  که فقیهان گفته ). و چنان6/433) تمسک فرمود (کلینی، 16- 18(انبیاء/ }زاهقٌ
شریف و بیانگر تحیت و اکرام است، نه لهو و باطل (انصاري، » جئناکم حیونا حیونا نحیکم«
). بنابراین 1/489؛ خویی، مصباح الفقاهه، 1/213؛ امام خمینی، 3/17ساري، ؛ خوان1/288

برخورد شدید امام و انکار ترخیص، تنها به جهت کیفیت و نفس غنایی بودن آن عبارت 
است و بر حرمت مطلق غنا داللت دارد؛ اعم از آنکه در کالم حق غنا شود یا در کالم باطل 

) و علی 6/435نند روایت علی بن ریان بن صلت (کلینی، و لهوي؛ زیرا روایات بسیاري ما
صورت مطلق داللت دارد. روایت  ) و... نیز بر حرمت غنا به17/312بن جعفر (حر عاملی، 

  ) و از نظر سند نیز مشکلی ندارد.1/212عبداالعلی موثقه است (امام خمینی، 
  

  گیري نتیجه
کم غنا نیست و نظریه جواز اکنون روشن گردید که حکم قرائت غنایی جداي از ح

ا صداي حزین، نیکو و داراي تغنی به قرآن، از خلط موضوعی روایات جواز قرائت ب
که از  ست، با روایات جواز تغنی به قرآنکه از سند و داللت معتبري برخوردار ا ترجیع

نظر سند و داللت قابل اعتماد نیست، سر چشمه گرفته است. با تفکیک موضوعی 
بت شد که میان روایات جواز تحسین، ترجیع و تحزین صوت در قرائت، با روایات، ثا

روایات نهی از غنا و تغنی به قرآن به دلیل تفاوت موضوع، تعارضی نیست، بلکه 
تعارض اصلی یا میان روایات جواز تغنی به قرآن با روایات عدم جواز تغنی به قرآن 

وایات عام نهی از غناست. و نتیجه هر و یا میان روایات جواز تغنی به قرآن با ر ،است
  دم جواز تغنی در قرائت قرآن است.دو تعارض، ع

 مربوط به موسیقی قرائت را فقیهان شیعه و سنی، روایاتباید گفت سف أبا ت
تفکیک محتوایی و موضوعی نکرده و روایات مربوط به صوت حسن، داراي تحزین و 
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مادي برخوردار است، با روایات جواز تغنی به که بیشتر آنها از اسناد قابل اعت ترجیع را
 قرآن که از اسناد معتبري برخوردار نیستند، یک کاسه کرده و تعارض را میان همه آنها

این عدم تفکیک باعث شده است تا محل تعارض  .اند با روایت عام نهی از غنا دیده
عدم جواز تغنی به اصلی میان روایات از دست رفته و فقیهان در بیان حکم به جواز یا 

تغنی به قرآن را بر معناي استغنا اشتباهی در پیش گیرند و برخی روایات  مسیر ،قرآن
شک تفکیک محتوایی و موضوعی روایات در این تحقیق، دست عرف را  حمل کنند. بی

  تر فقیه و بیان حکم، باز نموده است. خت نهاد و گزاره براي قضاوت دقیقدر شنا
  

  نوشت: پی
اباحه له «یعنی » اذن اذناً له فی الشئ«به کسر الف و سکون ذال است؛ » اذناً«یا از مصدر اذن . 1

یعنی » اذن الیه و له اذناً«معناي استماع است؛  به فتح الف و ذال، به» اَذَناً«یا از مصدر ». و اجازه
(سید  اند. ردههر دو احتمال را نقل ک (برگرفته از المنجد). برخی» استمع الیه و له استماعاً«

  )59/61؛ عسقالنی، 233و  2مرتضی، 
  

  :منابع و مآخذ
  ق.1409دار الفکر،  یروت،: سعید اللحام، ب، تحقیق وتعلیقالمصنف ؛، محمدابن أبی شیبۀ .1
مطبوعاتی  مؤسسهقم،  ،النهایۀ فی غریب الحدیث و األثر ؛اثیر، مبارك بن محمد ابن .2

  .ش1367، اسماعیلیان
، تحقیق: عبدالرزاق المهدي، زاد المسیر فى علم التفسیر ؛بن على جوزى، عبدالرحمن ابن .3
  ق.1422دار الکتاب العربی،  یروت،ب
  تا. بی، بیروت، دار صادر، مسند أحمد ؛حنبل، احمد ابن .4
  .ق1384دار الکتاب العربی،  یروت،، بغریب الحدیث ؛سالم، قاسم ابن .5
  تا. نا، بی ا، بیج ، بیمعالم العلماء ؛، محمد بن علیشهر آشوب ابن .6
  .ش1387تهران، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیۀ،  ،یدالتمه ؛، یوسف بن عبداهللاعبدالبر ابن .7
  ق.1422دار احیاء التراث العربى،  یروت،، بتفسیر ابن عربى ؛الدین محمد محی عربى، ابن .8
  . ق1404، قم، مکتب االعالم االسالمی، معجم مقاییس اللغه ؛فارس، احمد ابن .9
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  تا. بیدار الکتاب العربی،  یروت،، بالشرح الکبیر ؛قدامه، عبدالرحمن بنا .10
  تا. بیدار الکتاب العربی،  یروت،، بالمغنی ؛قدامه، عبداهللا ابن .11
  تا. بیدار الفکر،  جا، بی، سنن ابن ماجۀ ؛ماجه، محمد بن یزید ابن .12
  ق.1414دار صادر،  یروت،، بلسان العرب ؛محمد بن مکرم ،منظور ابن .13
  تا. بی ی،، قم، دفتر انتشارات اسالممجمع الفائدة ؛احمد لی،بیارد .14
  تا. دار إحیاء التراث العربی، بی یروت،، بالمدونۀ الکبرى ؛بن انس مالکاصبحی مدنی،  .15
  ق.1415 نا، بی جا، بی، کتاب المکاسب ؛یمرتض انصاري، .16
   تا. بیالمکتبۀ الثقافیۀ،  یروت،، بالثمر الدانی ؛األزهري اآلبی .17
، تحقیق: على عبدالبارى عطیۀ، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم ؛سید محمود آلوسى، .18
  ق.1415دارالکتب العلمیه،  یروت،ب

  ق. 1401دار الفکر،  یروت،، بحیح البخاريص؛ یلمحمدبن اسماع بخاري، .19
   ق.1429،  تهران، انتشارات فرهنگ سبز ،یعهالش یثجامع احاد ؛حسین سید بروجردى، .20
  تا. بی، دارالفکر، اج ی، بالسنن الکبرى ؛یناحمد بن الحس یهقی،ب .21
  ق.1419 ی،، قم، دفتر انتشارات اسالمقاموس الرجال ؛محمدتقی تستري، .22
  ق. 1419دارالثقلین، جا،  بی، الفقه على المذاهب األربعۀ ومذهب أهل البیت ؛عبدالرحمن جزیري، .23
  ق.1405حیاء التراث العربى، دار ا یروت،، باحکام القرآن ؛احمد بن على جصاص، .24
قم، مؤسسه آل  ، ریاض المسائل فی تحقیق األحکام بالدالئل ؛سید على بن محمد حائرى، .25

  ق.1418 ، :البیت
  ق.1409، :آل البیت ه، قم، مؤسسوسائل الشیعۀ ؛عاملى، محمد بن حسن حرّ .26
قم، دفتر ، مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العالّمۀ  ؛سید جواد بن محمد عاملى،حسینی  .27

   ق.1419انتشارات اسالمى، 
  ق.1392، نجف، منشورات مطبعۀ الحیدریۀ، رجال ابن داوود ؛داوودابن  حلی، .28
  ق.1417نشر الفقاهۀ،  ه، قم، مؤسسخالصۀ األقوال ؛یوسفحسن بن  حلی، .29
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   ق.1415، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، المکاسب المحرمۀ  ؛سید روح اللّه خمینى، .30
  ق.1405، تهران، مکتبۀ الصدوق، جامع المدارك ؛احمد ساري،ناخو .31
  تا. بی، قم، مکتبۀ الداوري، مصباح الفقاهۀ ؛ابوالقاسم یدس خویی، .32
  .ق1413نا،  بی جا، بی، معجم رجال الحدیث ؛ـــــــــــــــــ  .33
  ق.1349 نا، بی جا، بی، سنن الدارمی ؛عبداهللا بن الرحمن دارمی، .34
   تا. بیدار إحیاء الکتب العربیۀ،  جا، بی، حاشیۀ الدسوقی ؛محمد ینشمس الد دسوقی، .35
  ق.1418 نا، بی جا، بی، منهاج الفقاهۀ ؛سید محمد صادق روحانی، .36
  .ق1414دار الفکر،  یروت،، بتاج العروس ؛زبیدى، محمد بن محمد .37
  ق.1414 یمه،دار ابن خز یاض،، رتخریج األحادیث واآلثار ؛زیعلی، جمال الدین .38
  تا. نا، بی جا، بی بی، فی شرح االرشاد ذخیرة المعاد ؛محمد باقر بن محمد سبزوارى، .39
  ق.1424 ی،، قم، دفتر انتشارات اسالمکفایۀ األحکام ؛ـــــــــــــــــــــــــ  .40
  ق.1408 ، دارالفکر،، دمشقالقاموس الفقهی لغۀ و اصطالحا ؛ابوجیبسعدي،  .41
  م.1970المصریۀ العامۀ للتألیف والنشر، جا، الهیئۀ  ، بیالتغنی بالقرآن ؛لبیب، سعید .42
  .ق1418دار الوطن،  یاض،، رتفسیر السمعانی ؛، منصور بن محمدسمعانی .43
  .ق1421،دار الکتاب العربى یروت،، باإلتقان فی علوم القرآن ؛جالل الدین سیوطى، .44
  ق.  1403دار الفکر،  یروت،، بکتاب األم ؛یسمحمدبن ادر شافعی، .45
   ق.1415، 7، قم، مؤسسه امام هادىالمقنع  ؛بن بابویهمحمد بن على  صدوق، .46
مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات،  یروت،، ب7عیون أخبار الرضا ؛ ــــــــــــــــــــــــــ .47

  ق.1404
  ق.1379 ی،، قم، دفتر انشارت اسالماالخبار یمعان ؛ ـــــــــــــــــــــــــ .48
  تا. بی ی،، قم، دفتر انتشارات اسالمهمن ال یحضره الفقی ؛ ـــــــــــــــــــــــــ .49
  تا. نا، بی جا، بی ، بیالمصنف ؛صنعانی، عبدالرزاق .50
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دار الحرمین للطباعۀ والنشر والتوزیع، ریاض، ، المعجم األوسط ؛طبرانی، سلیمان بن احمد .51
  .ق1415

  .ش1375، تهران، کتابفروشى مرتضوى، مجمع البحرین ؛الدینفخر طریحى، .52
  ق.1417نشر الفقاهۀ،  ه، قم، مؤسسالفهرست ؛بن حسن محمد طوسی، .53
  تا. بی، دار احیاء التراث العربى یروت،، بالتبیان فى تفسیر القرآن ؛ ــــــــــــــــــــ .54
، قم، مؤسسۀ آل ذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ )؛شهید اولعاملی، محمد بن مکی ( .55

  ق.1419، :البیت
، قم، منشورات مکتبۀ آیۀ اهللا العظمى المرعشی اإلثنا عشریۀ ؛)ییبها یخمحمد، (ش عاملی، .56

  ق. 1409النجفی، 
، قم، مؤسسۀ مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم  ؛)شهید ثانى( الدین بن على زین عاملى، .57

  .  ق1413المعارف اإلسالمیۀ، 
  ق.1415قم، انتشارات اسماعیلیان،، تفسیر نور الثقلین ؛على بن جمعهحویزى، عبد عروسى .58
  تا. بیدار المعرفۀ،  یروت،ب ،يبخار یحشرح صح یفتح الباري ف ؛حجر ابنعسقالنی،  .59
  ق. 1415دار الکتب العلمیۀ،  یروت،، بعون المعبود ؛آبادي، محمد عظیم .60
  ق.1325 نا بی قم، ،یاالمال ؛یمرتض سیدعلم الهدي،  .61
  تا. بی ی،، قم، منشورات مکتبۀ بصیرتالمجازات النبویۀ ؛ ــــــــــــــــــــ .62
  تا. بی، تهران، چاپخانه علمیه، کتاب التفسیر ؛محمد بن مسعود عیاشى، .63
، بیروت، دار إحیاء التراث فی شرح البخاري عمدة القاري ؛عینی، بدرالدین محمود بن احمد .64

  تا. العربی، بی
، قم، دفتر انتشارات کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام  ؛فاضل هندى، محمد بن حسن .65

   ق.1416مى، اسال
  ق.1409، ، نشر هجرت، قمکتاب العین ؛خلیل بن احمد فراهیدى، .66
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