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 نکات موجود در بررسی روایات

 مستقل دلیل یا تفسیر به کمک روایات،
سوره  ، آیه سی، از»اَلزُّورِ قَوْلَ اِجْتَنِبُوا وَ اَلْأَوْثانِ  مِنَ اَلرِّجْسَ  فَاجْتَنِبُوا«اولین دلیل بر حرمت غنا، آیه شریفه 

حج بود. به دلیل اینکه در بادي این امر، چندان استدالل به این آیه شریفه وجود ندارد، بلکه به نحوي روایات ما 

هفت روایت  که ؛را به سمت این استدالل هدایت کرده است، به روایاتی پرداختیم که در ذیل آیه وارد شده بود

یک اطمینانی به این  طبعاً بقیه هم مؤید است و  طبعاًبود. بود و در میان این روایات دو یا سه روایت معتبر 

ما این روایات را از حیث اینکه در تفسیر آیه  عمالًدهد که تأویل این آیه شریفه به بحث غنا، وجهی دارد که می

از آن آید؛ وارد شده، مورد بررسی قرار دادیم. البته از حیث دیگري، در خود این آیه، دلیل مستقلی به شمار می

 اي کردیم. پس در این روایات دو حیث است:حیث هم اشاره

 کند.یک حیث این است که براي تأویل یا تفسیر آیه شریفه کمک می

 تواند دلیلی باشد.می مستقالًیک حیث هم این است که خودش 

ن است یک اي به آن بکنیم. این مجموعه هفت روایت بود. ممککه این حیث دومش واضح است و باید اشاره

که  روایت دیگري در ابواب دیگر باشد. اگر نباشد، هفت روایت در باب نودونه، از ابواب ما یکتسب است

 مالحظه کردید که بینشان بعضی صحیح بود. 

 روایات تقسیم
شود به دو گروه تقسیم کرد شش نکته دیگري که در این روایات وجود داشت این بود که این روایات را می

بیان متفاوتی داشت و آن روایتی بود که معتبره هم بود و  هاایناما یکی از  ؛بود ،1»الْغِنَاء الزُّورِ  قَوْلُ«روایتش 

 تااگر کسی را تشویق به غنا هم بکند، قول زور است. شش  .2»أَحْسَنْت یُغَنِّی لِلَّذِي الرَّجُلِ  قَوْلُ «گفت که می

ها ظاهرش این بود که تشویق مغنی گفت و یکی از آنخوانی و غنا را قول زور میلحنی داشت که اصل آوازه

گوید تشویق غنا،  قول زور گوید غنا حرام است. وقتی میقول زور است. البته این روایت بالمالزمه، می هم

توانیم بگوییم، تشویق و حرام است. نمیخود غنا هم قول زور هست  االولویه؛ بالمالزمه یا بالفحوي وهست، 

 ؛مالزم هم هستند. یک نوع داللت اقتضا وجود دارد هااینآن حرام است، ولی خود فعل حرام نیست. عرفا 
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شود. اصل حرمت غنا، بنابراین، ولو اینکه لحنش در تشویق غنا هست، ولی بالمالزمه دلیل بر حرمت غنا هم می

قول زور است. حرمت غیر از این است  همغنا  کهکند ه بگوییم، داللت بر این میبالمالزمه هست. بعید نیست ک

 که بگوییم قول زور، بر آن صادق است.

 بنديجمع
 درمجموعها، بندياین روایاتی بود که در ذیل آیه شریفه وارد شده بود و با بررسی بعضی نکات و تقسیم

 فرمود. ، چنین چیزي را میع هست و امام صادق ع مام صادقکند که همه روایت، از اانسان اطمینان پیدا می

غنا مکروه است. قائل به  کهاي دارند که گویا در آن زمان عده زیادي، قائل به این بودند بعضی هم اشاره

زیاد  همحرام است. گویا از امام  مثالً یک اختالف جدي هم آن زمان بوده و شنیده بودند که  و ؛حرمتش نبودند

طور است که سؤال همه سؤالی است؛ ابتدائی نیست. غالبش این هااین». قول زور غنا هست«نقل شده بوده که 

وقت در میان مردم با توجه به مسائلی که آن». بله قول زور است«فرماید: طور است؟ حضرت میکند که اینمی

 شود، امر مطروحی بود.بود، معلوم می

در یکی دو نسل قبل، بیشتر در دربارها بوده ولی در  تدریجبهشده که در آن عصر، ه میطور گفتگاهی هم این

 شد. آن عصر کمی عمومی شده بود و بیشتر سؤال می

، ندارند. اختصاص به امامیه و ائمه چیزي در احادیث ظاهراً ، »الْغِنَاء الزُّورِ  قَوْلُ«عامه هم راجع به اینکه 

 دارد.

ببینیم  و ؛ض کردیم، برگردیم به اول و بحثی راجع به خود آیه شریفه داشته باشیمبا توجه به آنچه عر

 اش را، چند سطر باالتر، عرض کردیم.مناسبت این روایات با آیه و تفسیرش چیست؟ که احتماالت اولیه

 ، سوره حج 30نکات موجود در آیه 
وار نکاتی که ذیل آیه هست هم فهرست آیه شریفه را، یکی دو بار در بحث کتب ضالل بحث کردیم. اآلن

تر است و گفته نشده است. جهات بحثی که در آیه هست کنم تا به نکاتی برسیم که مهمسریع عرض می

 کنیم.بحث می ،»واجتنبوا قول الزور«ترتیب است. البته فقط راجع به اینبه

 الزام وجوب در آیه ظهور
امر به اجتناب است که سابق بحث  ،»اَلزُّورِ قَوْلَ  اِجْتَنِبُوا وَ اَلْأَوْثانِ  مِنَ جْسَاَلرِّ فَاجْتَنِبُوا«اولین نکته در مورد 

 کند.این امر، به دو دلیل وجوب و الزام را افاده می کهکردیم و گفتیم 
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 هایی که در اصول شده است.به دلیل اینکه صیغه امر، ظهور در وجوب دارد. با آن قرائن و بحث

در این آیه، خیلی  هاایناینکه در این آیه شریفه، قرائنی وجود دارد که داللت بر وجوب و حرمت ارتکاب 

 مؤکد و روشن است.

یعنی حکم اینجا، حکم الزامی  ؛آیدکنم. از این امر الزام به دست میاي میاین را سابق بحث کردیم فقط اشاره

 است. 

 کند. زام را افاده میهم به دلیل اصل اولیه که این امر، ال

 اي که در آیه شریفه است.هم به دلیل قرائن شریفه

بِهِ وَمَنْ  مُشْرِکِینَ رَینَفَاءَ لِلَّهِ غَحُ )30( اَلزُّورِ قَوْلَ  اِجْتَنِبُوا وَ اَلْأَوْثانِ  مِنَ  اَلرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا«... ادامه آیه این است:

) هم به خاطر ظهور 31( »سَحِیقٍ  مَکَانٍ یفِ حُیبِهِ الرِّ يأَوْ تَهْوِ رُیخَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّ فَکَأَنَّمَابِاللَّهِ  یشْرِكْ

 فَاجْتَنِبُوا«، »عَلَیکمْ یتْلی ما إِالّ  اَلْأَنْعامُ  لَکمُ أُحِلَّتْ وَ«مثل  هااینهم به خاطر قرائن قبل و بعد و خودش در آن

یعنی ظهور در وجوب  ؛و قرائنی از این قبیل -شود گفت حکم غیر الزامی استکه نمی - »لْأَوْثانِ...اَ مِنَ اَلرِّجْسَ

توان تردیدي کرد که حکم بنابراین نمی ؛کنددارد که داللت بر وجوب و الزام می وبیشکماي هم دارد؛ قرائن حافه

 این، حکم الزامی است. 

 نهی؟ یا امر فعل ،»اجْتَنِبُوا«
 آیا امر است؟ یا نهی؟  -بحث کردیم باریککه سابق  -» اجْتَنِبُوا«نکته و بحث دوم این است که این 

گویند که می اجتنابیعنی کنار چیزي بودن.  جنبگیري یا پرهیز کردن. ظاهرش امر است. کناره ،»اجْتَنِبُوا«

معناي پرهیز کردن و دوري گزیدن است. در معناي اجتناب، همان  تدریجبهیعنی از اتصال به او فاصله گرفتن و 

 واجب است که قول زور را ترك بکند. ». اَلزُّورِ قَوْلَ  اِجْتَنِبُوا«، »اجْتَنِبُوا«اینجاها ظاهر صیغه، امر است 

تقولوا قول  به جاي اینکه بفرماید ال درواقعولی ممکن است کسی بگوید، این، یک نوع تأکید بر نهی است. 

 این یک نوع تأکید بر آن نهی است.  ،»اَلزُّورِ اِجْتَنِبُوا قَوْلَ «د گویمی الزور،

 این دو احتمالی است که در این وجود دارد. 

ممکن است بگوییم وجوب تعلق به ترك گرفته است. وجوب تعلق به ترك گرفته، غیر این است که بگوییم 

 از فعل نهی شده است. 

 ثمره بحث
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این را، امر بگیریم یا  که ؛شودپیدا می هااینهاي ریز و تزاحم احکام و ثدر تزاحمات و بح همبحث  ثمره

باشد، تعارض با جاي دیگري پیدا بکند، کسی در اصول قائل بشود که نهی  امرونهیاگر در اجتماع  مثالًنهی. 

 وقت مهم است که بدانیم که نهی است یا امر. ثمراتی از این قبیل دارد. مقدم است، آن

بگوییم امر است یا نهی، گفتیم که این هم دو احتمال است که  درواقعرا  »اجْتَنِبُوا« کهبعضی مبانی بنا بر 

اما گفتیم که بعید نیست از نظر عرفی، عرف بگوید:  ؛یعنی وجوب ترك است، نه حرمت فعل ؛ظاهرش، امر است

ظاهر امري  که بعید نیست  ،»اجْتَنِبُوا« دیگوخواهد نهی را مؤکدا ابراز بکند، میخواست نهی بکند، منتهی میمی

 کهوقتیمالزمه تبعی دارد.  شهیهم داشته باشد، ولی در حقیقت یک نهی در اینجا هست. نهی از قول زور است.

یعنی  ،»اجْتَنِبُوا«خواهیم بگوییم گوید ترك، واجب است یعنی نباید انجام بدهد. منتهی نباید تبعی است. ما میمی

اش همین است. منتهی براي خواهیم بگوییم، خود داللت استعمالین جمله، یعنی نباید. میاصل ساخت ای

 طور بیان شده است.تأکیدش این

 نهی است. منتهی نهی مؤکد است. درواقعهاي امري این شکلی، بعید نیست که بگوییم، این نوع صیغه

شود و ثمرات خیلی مهم و واضحی ر میاین هم دو احتمالی است که اینجا هست. گاهی ثمراتی در آن ظاه

 کند. ندارد، گاهی  هم ثمره پیدا می

ترك واجب  کهدر صوم داریم  مثالًاش همان نهی است. نه اینکه اینجا تکلیف وجوبی داشته باشد. اراده جدي

رك، غیر یا در تروك احرام، وجوب ترك داریم. آن غیر از این است که بگوید این کار را نکن. وجوب ت و ؛است

گیریم. ولی ممکن است کسی بگوید، تلقی و از نهی از فعل است. تفاوت دارد. ممکن است بگوییم ظاهرش را می

اش، همان ردع عن الفعل است. منتهی براي تأکید استظهار عرفی از این اجتناب، وجوب ترك نیست. بلکه تلقی

خواهد تأکید می ».اجتنبوا قول الزور«ر، فرموده الزو ال تقولوا قول طور آورده است. به جاي اینکه بفرماید:این

 طور است. سابق هم راجع به این بحث کردیم.بکند. احتمال دارد بگوییم این

 

 قول معانی .3
 است در اینجا چند نکته در مورد کلمه قول هست؛ » قول«جهت سوم در آیه شریفه 

 مفردات راغب» قول«
در قرآن به هفت » قول«فرماید که می» قول«درباره کلمه  -اگر مالحظه بکنید -یکی اینکه مفردات راغب

طور به چیزهاي یک چیز بوده ولی همین» قول«این است که اصل معناي اولیه  هممعنا به کار رفته و سرش 

4 
 



 ٢٢٥٨ثبت: ه�مار                                                                                                                                                                                   

تر را ش را بگوییم سه چهار تاي مهماکنیم. از این هفت معنا، بنا نیست همهدیگري تعمیم پیدا کرده که عرض می

 کنیم.عرض می

شود و ، صوت بشري مرکب از حروف داراي معناي است که از حنجره صادر می»قول«یک معناي  -1

است که این قولِ ملفوظ است، قول » قول«مرکب از حروف است و داراي معنا است. این یک معناي 

 آید.، همین به ذهن می»قول«تا بگوییم  هملفظی است. این معنی اول است که ظهور اولیه 

اش زند. حنجرهیعنی حدیث النفس است. کسی با خودش حرف می ؛، قول نفسی است»قول« دوممعناي  -2

گویند که در زند. به این، کالم لفظی میآید. هیچ حرکتی ندارد. ولی با خودش حرف میبه حرکت درنمی

 شود.گاهی به این قول گفته میبحث شده.  -در بحث امر - همالهیات و اصول 

اش این یعنی عقیده ؛»قول کسی این است«گویند قول اعتقادي و قلبی است. می» قول« سوممعناي  -3

یعنی عقیده و رأي و نظرش  ؛است. قول فالن متفکر، ابوعلی سینا، مالصدرا یا شیخ انصاري این است

 این است. 

در حقیقت، اقوال  که ؛گفتار نیست، بلکه نوشتار است یعنی ؛هم داریم. قول به معناي کتبی» قول«یک  -4

 مکتوب است.

معانی است  هااینلفظی، نفسی، اعتقادي و کتبی؛ که » قول«این سه چهار نوع، در خود بشر هم وجود دارد. 

که در مورد خداوند  روددر مورد خداوند به کار می» قول«که در قرآن هم هست. گاهی هم هست که همین 

ماشاءاهللا در قرآن فراوان است. اینجا الی » قول اهللا«و » قال اهللا«معنا ندارد.  هاایناز حنجره و  صوت خارج

» قول«کند. اي، لفظی، کتبی یا قلبی و اعتقادي، نیست. جنسش فرق میبه آن چهار معناي صوت حنجره» قول«

به » قول«ره از حنجره نیست. جایی که رود، صوت به معناي صادکه به کار می هاایندر مورد خدا و مجردات و 

 شود؛رود، دو نوع میکار می

کند، با آن ترتیبی گاهی به معناي ایجاد صوت است؛ نه به شکلی که از حنجره بیرون بیاید. ایجاد صوت می

 کند. که خداوند اراده می

 طور گفت.خدا به او این». قال«گوید: می بازهمکند. تر است؛ که در دل به او الهام میگاهی از این ظریف

 .تاهفتشود شش تا. یکی دیگر هم باید باشد که بشود، که می این هم دو نوع

 معنا دارد:  تاپنجما گفتیم که در بشر  قبالً، یعنی با اشاره. »گفت«گویند البته گاهی که می

 قول لفظی خارج از حنجره،  -
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 قول نفسی که در درون است و بشري،  -

 قول قلبی یعنی اعتقادي نظر و اعتقاد،  -

 قول کتبی یعنی مکتوب،  -

 دهد. گویند گفت، با اینکه با اشارات نشان میتواند حرف بزند. میقول باالشاره، مثل أخرس که نمی -

است، یا خلق الصوت  تاپنجگوییم رود در مورد غیر بشر که قول میطور به کار میدر بشر این معانی این

کند، بدون اینکه کسی صوتی بشنود. این عرایض ما، با آنچه کند، الهام میالهام است. خلق الصوت نمیاست، یا 

در بشر هم  -لفظی و کتبی و قلبی و نفسی و اشاري -تایی که ما گفتیم، در مفردات آمده، منطبق نیست. آن پنج

مثل  همه ظاهرش این است که وحی متصور است. در مورد غیر بشر، خلق الصوت، یا به احداث الصوت است؛ ک

کرده یا حتی شد. یا خود ملک، تمثل پیدا مییعنی به نحوي صوت ایجاد می ؛، احداث صوت بودههااینقرآن و 

بین  مثالً که ؛صوتی در کار نیست؛ الهامات درونی است نههاي کالمی دارد. یا اینکه آن، بحث که ؛شکل دیگري

 -پنج شش تمایز که گفته شده، یکی این است.  -تمایزش این گفته شده  حدیث قدسی و قرآن یکی از وجوه

 این هفت هشت کاربرد قول است که وجود دارد. 

اش صادر نکند، ولی با ابزار و کند. ممکن است کسی از حنجرهمعنا پیدا می همالبته اینجا احداث الصوتش 

 اش را به کار بگیرد. ادوات پیش رفته، صوتی را ایجاد بکند، بدون اینکه حنجره

 قول مصداق .4
یک از ، کدام»قول«وجود دارد، این است که؛ در اینجا مقصود از  -در بحث سوم آیه  -سؤالی که اینجا 

که اینجا » قول«اقسامی است که در مورد بشر مصداق دارد؟ از این پنج، شش تا مصداقی که اینجا وجود دارد، 

قولی که زور هست و باطل است، از شما صادر  »ال تقول قول الزور«که  شود، این سؤال وجود داردگفته می

  شود؟می هااینهاست؟ یا اینکه شامل اشاره و کتبی و نفسی و اعتقادي و نشود. مقصود همان گفتن

شود؟ مصداق بارز قول زور، کذب و غیبت است. از شود؟ یا نمیرویم که آیا شاملش میما سراغ غنا نمی

کنیم. شکی نیست که کذب و غیبت و سب و مسائلی از این قبیل که مصداق واضح قول زور است، اجتناب می

 ین، قدر متیقنش است. شود. ا، آن شق لفظی صادره از حنجره، مثل کذب یا غیبت را شامل می»قول«این 

کسی دروغ یا غیبت را بنویسد یا بگوید. عرف  کندینمشود. فرقی بعید نیست که بگوییم، شامل کتبی هم می

آن را شامل » قول«گوییم خود واژه شود. حاال، یا میمی همآنشامل » قول«مساعد با این است که بگوییم، 
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 ظاهراً اي بنویسد. ند که باالي منبري بگوید یا در روزنامهکشود. فرقی نمیشود، یا الغاي خصوصیت میمی

 گیرد. حاال، یا به شمول لفظی یا به الغاء خصوصیت. ، آن را هم می»قول«

اي باشد. مثل همین اخباري که با اشاراتی که قاعده علمی و گیرد. اگر با یک اشاره مفهمهباالشاره هم می

 شود]. دارد، [در تلویزیون پخش می هااین

لفظی، قدر  طبعاًگیرد. کتبی به هر عالمتی که باشد. مثل خط بریل که براي نابیناهاست. اش هم میکتبی

. به عالئم زبان چینی باشد، یا به زبان بأي عالمۀ کانتشود. کتبی هم متیقنش است. ولی شامل کتبی هم می

طور است، گذارد که اینجا اینعالمتی می مثالًشود. ی هم باشد، شامل میرخطیغباشد. به عالئم  هااینعربی و 

 را هم بگیرد.  هااینکه آن نیست. بعید نیست درحالی

گوید، از گذرد و با خودش سخن میاما قول نفسی که در دلش چیزي می ؛شودشامل قول باالشاره هم می

 ؛گوید، ظاهرش انصراف از این استیرد. در دلش چیزي میگ، آن را نمی»قول«، ظاهراًاین انصراف دارد. 

 شود. ، یعنی چیزي که مُفِهم است و به دیگران منتقل می»اجتنبوا قول الزور«در » قول«دیگر ظاهر عبارتبه

کند. از مناسبات حکم و موضوع، فضا است شود. دیگران را به سمتی هدایت میکتابت مفهم است. منتقل می

شود. انصرافش از این کند و منتقل به دیگران می، چیزي که از شما بروز میدرواقع، یعنی ول الزورال تقولوا ق

آن  درصددشود، ظاهرش این است که آیه، اما چیزي که در درون شخص است و به کسی هم منتقل نمی ؛است

 استظهار است.  هاایننیست. همه 

زور، یک آثار و فلسفه تکوینی دارد و در روح انسان اثر  توانیم محکم در مقابلش بگوییم که قولاالن می

، یا با زبان یا »نگویید«گوید گذارد. نه؛ از آن کالم نفسی هم باید اجتناب بکند. نه این نیست. اینکه عرف میمی

و بالکتابۀ ؛ بالفظ أ»کالم بد نگویید«؛ و »حرف بد نزنید«گوید گیرد. وقتی میبا بیان یا با اشاره است. این را می

اما بعید است که شامل حدیث النفس و کالم نفسی بشود. عرفا ظاهرش  ؛گیردمی حتماًأو باالشارة؛ این سه قسم، 

طور که رأي و اعتقاد شود. هماناش، چیزي است که منتقل به دیگري میاین نیست. به خاطر اینکه ظاهر عرفی

عقیده «و » نظر باطل نداشته باش«مقوله دیگري است که  یک همآنگوید اعتقاد و نظر کسی هست، قلبی که می

 گیرد.این هم ظاهرش این است که آن را نمی» باطل نداشته باش

که در دلت حرف نزن، یا حدیث  فهمدینمفهمد. این را ، می»ال تقولو قول الزور«عرف، معنایی را از این 

دهنده حاالت روحی دیث النفس خیلی آثار دارد نشانحرف بزند، آثار دارد. ح هااینالنفس نکن. اگر فلسفی و 

؛ معنایش این نیست که »اشاره نکن«، »نگو«، »ننویس«، »حرف بد نزن«گوید است، ولی ظاهر عرفی، اگر می

سوره حمد «گوید جا که میاش این است که از زبانت جاري بشود. آنهم ظاهر اولیهآن». حدیث نفس نکن«
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گیرد، دلیل شامل آن ، نمی»در دل بخوان«باید قید بزند. اگر قید نزند، ». ت جاري بشوداز زبان«، یعنی »بخوان

هم » اشاره«و » بنویس«جا، ؛ آن»سوره حمد را بخوان«گوید کند. اگر میجا ادله فرق میشود. جابهنمی

گیرد. حاال، یا به لفظ یا به الغاء خصوصیت نوشته و اشاره را می کهگوییم فضایی دارد . اینجا، ما میردیگینم

 شود این برداشت را کرد.، نمی»در نفست نگو«اما بگوید که  روشن؛

حمد را «گوید شود. اگر میشود و قرائنی در آن پیدا میکند، یک فضائی درست میدلیل وقتی امر می

وقت، ممکن آن ؛»ال تترکوا علی حال«و ینکه نماز هم الزام است ، باید بخواند. براي الل با توجه به ا»بخوان

 ، ظهورش آن است. آن شرایط استثنائی است. »بخوان«است طور دیگري بشود. ولی وقتی بگوید 

، باید به زبان جاري بکند. اینجا که نهی »بگو«خواهیم بگوییم اگر جایی امر بکند که ما در شرایط طبیعی می

گوییم این، بعید نیست شامل کتابت و اشاره هم ؛ می»غیبت نکن«، »دروغ نگو«، »باطل نزنحرف «کند که می

حدیث النفس، خیلی بعید است که بگوییم حدیث النفس زور و باطل اما  ؛بشود. یا به لفظ یا به تنقیح مناط

 گیرد. شک هم کافی است که آن را نگوید. قلبی هم نمی و ؛نداشته باش

به چیزي اعتقاد داشته باشد. نظرش این باشد. این هم بعید است، بگیرد این ابعد است. براي  قلبی یعنی اینکه

نمونه نیست. ولی استعمال این، اینکه قول به معناي قول مالصدرا و ...، این، بیشتر متأخر است در قرآن هم بی

 تواند بگیرد. تا را میبنابراین حدیث نفس و اعتقادي را بعید است بگیرد ولی دو سه  ؛خیلی کم است

ابراز یک عقیده باطل، یعنی اعالم شرك بکند یا اعالم ارتداد بکند، قول زور هست. اظهار یک کفري بکند، 

گوید، کند، گاهی دروغ میدهد، گاهی سب میقول باطل است. این لفظی است. منتهی لفظی، گاهی فحش می

اش، شمول فظی است. منتهی توجه داشته باشیم که مصداق لفظیکند. این، مصداق لگاهی عقیده باطل را ابراز می

 گیرد. دارد. این را هم می

گیرد. قول صوتی هم شمول دارد اما قول نفسی و پس بنابراین، قول صوتی، قول بالکتابۀ و باالشارة را می

 از ظهور آیه بیرون باشد. کما اینکه این پنج تاست. ظاهراًاعتقادي و قلبی 

 »قول« معناي ششم
احداث صوت بکند، ولی نه به زبان؛ بلکه با یک ابزار و ادواتی، با این  کهاین است » قول«معناي ششم 

رود؛ شاید به جایی پیش برود افزارهایی که خیلی پیشرفته است، علم پیش میابزارهایی که پیشرفته است، نرم

، بلکه هاایناث صوت بکند، نه با حنجره و آموزي وجود نداشته باشد. ممکن است کسی احدکه نیازي به زبان
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آوري دیگري، هاي پیشرفته دروغ بسازد. ولی دروغی که نه نوشته و نه گفته. ولی روي فنآوريبا استفاده از فن

 دروغی را جعل کرده. این قسم ششم است. البته بعید نیست این آن را بگیرد. 

از  الگو گیريگیرد. از انسان و حیوان و طبیعت، الهام می هاي علمی به نحوي،ها و پیشرفتآوريفن اصوالً

 هاي نوین.آوريطبیعت، انسان و حیوان، در خلق فن

که بعید نیست، بگیرد.  گیردآن را نمی» قول«این هم قسم ششم است و بعید نیست که بگیرد، ولو بگوییم که 

نجره انسانی صادر نشده، ولی صوتی تولید شده کند؛ قول زور، ولو از حدر آن هست و فرقی نمی واقعاًمناطش، 

آوري دیگري است و محتوایش هم محتواي دروغ است؛ غیبت و سب است؛ اعتقاد باطلی است و امثال که با فن

 . بعید نیست، آن را بگیرد.هااین

قول  متصور است و چهار تا بعید نیست شامل بشود. قول لفظی،» قول«گوییم شش معنا در بنابراین ما می

گیرد؛ اما این چهار تا را می ظاهراًها و احداث این صوت. آوريکارگیري این فنکتابی، قول اشاره و قول با به

 اش قطعی است. گیرد، تنقیح مناط عرفیگیرد. اگر هم بگوییم عین کلمه آن را نمینفسی و قلبی را نمی

اش را به کار نبرد و یا آن را اعالم بکند و حنجره اینکه بنویسد یا اشاره بکند یا با ابزاري». دروغ نگوید«

کند. پس شش معنایی که در عالم انسانی متصور است، مطرح عالئمی ایجاد می مثالً دستش را تکان ندهد؛ 

 یا با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط.  لفظاًکردیم. گفتیم که چهار تا بعید نیست، مشمول این اطالق باشد؛ 

 مفعول و مصدري اسم ،مصدري يمعنا در »قول«  .5
 سه معنا دارد: »قول«بحث بعدي در این آیه این است که 

 شود. یکی قول به معناي مصدري است یعنی گفتن، فعلی که از انسان صادر می

شود و از که فعل از حیث انتسابش به فاعل مصدر می دو قول به معناي اسم مصدري، یعنی حاصل گفتن

شود. ضرب به معناي زدن، از حیثی که او این فعل بینیم، اسم مصدر میمستقل از آن میحیث اینکه خودش را 

 شود؛ نتیجه فعل.اي که از زدن حاصل میکند. یک وقتی هم ضرب، یعنی نتیجهرا ایجاد می

 به معناي مقول و گفته شده؛ که آن مفاد و محتوایی است که گفته شده.» قول«سوم مصدر به معناي مفعول، 

 تفاوت معنی اول با معنی دوم و سوم 
بحث دیگري که وجود دارد این است که بین معنی اول با معنی دوم و سوم، تفاوت خیلی زیادي هست. 

را به معناي مصدري بگیریم، یعنی » قول«، اگر »غنا قول زور است«گوییم وقتی می مثالًتفاوتش این است که 

وقت آن». اجتنبوا از این غنا«م مصدر و یا به معناي مقول بگیریم، یعنی ولی اگر به معناي اس». غنا را نخوانید«
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گوید فقط، این را به معناي مصدري بگیریم، می» قول«که اگر  گیرد. پس تفاوت مشخص شدشنیدنش را هم می

صادره،  فعل، این قول، از شما صادر نشود. ولی اگر به معناي اسم مصدر یا مقول بگیریم، یعنی شما از این فعل

شود. از این نتیجه، اجتناب بکنید. گویا خود این، یک پدیده مستقل تلقی شده؛ نه از حیثی که از فاعل صادر می

گوید؛ این قول زور، واقعیتی در عالم است؛ که از این، اجتناب بکنید. اجتنابش یکی این است که ایجادش می

قدر احتمال ات دیگري هم متصور بشود، اجتناب کنید. ایناگر ارتباط اناًیاحنکنید؛ یکی این است که نشنوید. 

 کند. اول با دو و سه فرق می

دیگر، اگر قول را به معناي مصدري بگیریم، نهی از فعل خواسته شده؛ یعنی اینکه فعل از شما صادر عبارتبه

از آن «تقل تلقی شده، امر مس عنوانبهاما اگر قول به معناي حاصل فعل متصور شود که  ؛نشود و شما نگویید

اگر چیزهاي دیگري در اینجا  اناً یاح، یعنی غیبت را نشنوید، دروغ را نشنوید، غنا را نشنوید و »اجتناب بکنید

 کند که به معناي مصدري باشد یا به معناي اسم مصدري یا مقول باشد. قدر تفاوت پیدا میمتصور شود. این

که اینجا الزم  فاوت ندارند. گرچه بحث ظریف دیگري سابق داشتیمها تمعنی دوم و سوم، خیلی در این بحث

 نیست به آن بپردازیم.

 از:  اندعبارتوجود دارد که » قول«بنابراین سه احتمال در مورد 

 مصدر، -

 اسم مصدر، -

 مقول. -

اسم گیرد. ولی اگر به معناي هم در این است که اگر به معناي مصدر باشد، فقط صدور فعل را می تفاوتشان

 که یکی استماع یا حضور در آن مجلس است. گیردمصدر باشد، هر نوع ارتباط با این پدیده را می

 معنی مختار
کدام مقصود است؟ ظاهر اولیه این است که بیشتر، مصدر مقصود  کهسؤالی که اینجا وجود دارد این است 

یعنی فعل  ،»ال تقل قول الزور» «تقل هذاال «معنایش همان مصدر بود،  ،»ال تقل قول الزور«گفت است. اگر می

اجتنبوا قول «این فعل از تو صادر نشود.  درواقعیعنی  ؛تأکیدي بر همان هست هم »اجتنبوا«از تو صادر نشود. 

 گوید، ظاهرش این است که این فعل از تو صادر نشود. احتمال اظهر این است.که می »الزور

تغییر کرد؛  ،»اجتنبوا قول الزور« به» ال تقل قول الزور«گر چه ممکن است کسی بگوید صیغه که از حالت 

خواهد بگوید از قول زور، ولو به استماعش، باید اجتناب بشود. تغییر ترکیب، براي این است. این می درواقع
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، ظاهرش این است. اینکه روایت »ل الزوراجتنبوا قو«گوید کنار گذاشت ولی وقتی می کالًشود احتمال را نمی

احسنت «و » خود غنا قول زور است«، اگر معنایش این باشد که »قول زور است هماحسنت به غنا «گوید می

گوید هم ، بما هو هو در نظر گرفته شده. می»قول زور«دهد نشان می درواقع، این »قول زور هست همبه غنا 

ماع به آن. معنایش این است که خود این پدیده، بما هو هو قول زور به تشویق به آن حرام است و هم است

 به صورت اسم مصدر آمده است. که حساب آمده، نه صدورش؛

اما اینکه  ؛حرام است همفعل  حتماًگوید حرام است آنچه من عرض کردم این بود که تشویق که می

کن است کسی بگوید از این روایت استفاده هرحال مماستماعش هم حرام است، این خیلی وضوح ندارد. به

است. ولی در این جهت هم خیلی قرینه تامّی شاید  هااینبه معناي اسم مصدري و مقول و » قول«شود که می

را به معناي اسم مصدر بگیریم، یا » قول«تردید هم نیستیم که که بعید نیست و بی نباشد. اگر هم مردد بشویم

از حیث  -اما این فعل  ؛کندم، قدر متیقنش، همان صدور فعل است که حرام میمصدر؛ اگر مردد هم بشوی

بگوییم هر نوع ارتباط با او، باید اجتناب بشود، بعید است که از  -چیز مستقلی عنوانبهارتباطات این پدیده 

 اي بشود. ظاهر آیه، چنین استفاده

سم مصدر و مقول است و اگر نگوییم که ظاهرش ، مردد بین مصدر یا ا»قول«بنابراین عرض ما این است که 

کند، الاقل تردیدي در اینجا وجود دارد و همان قول به معناي مصدري است و فقط صدور فعل را تحریم می

اما مابقی، هر نوع ارتباطی با این قول زور همراه باشد، شاید از این آیه  ؛شودقدر متیقنش، صدور فعل می بازهم

 خواهد.و در هر جایی، دلیل خاص مینشود استفاده کرد 
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