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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
و مالحظه کردید که بنابر آن چه که تحقیق شد هیچ  تا به اکنون دو آیه براي حرمت غنا مورد تمسک قرار گرفت

 کرد .یک از دو آیه با قطع نظر از روایات داللت بر حرمت نمی

 »کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ«. 3
والذینَ ال یَشهدونَ ي اول؛ یعنی: حال کالم ما در فقرهي سوره ي فرقان است. تا بهي همین آیهي سوم، ادامهآیه

( »کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ«شود: بود؛ اما حال در سومین استدالل به ذیل آیه تمسک می )72/الزّور( فرقان

، با وَ إذا مرّوا بالّغوِ مرّوا کراماسومین استدالل به قرآن  در باب بحث غنا، ذیل این آیه شریفه است که  )72/فرقان

فرماید، وقتی که به غنا و مانند غنا؛ یعنی لغویات که شود و آیه میاین تقریر که لغو در این جا شامل غنا می

دارند. از ارتکاب آن لغو یا استماع آن و یا اختالط با کنند و خود را منزه نگه میشان را حفظ میرسند، خودمی

که ببینیم آیا این سومین استدالل، تمام است کنند. این، استدالل به این آیه است. براي ایناهل لغو، خود را حفظ می

 یا خیر، باید به چند نکته در ذیل آیه اشاره کنیم:

 با دو آیه قبل »کِراماً  مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ«آیه تفاوت  
ي قبلی، در این نکته است جا باید به آن توجه کنیم، این است که تفاوت این آیه با آن دو آیهاولین مطلبی که در این

لذا حتی اگر ما از خود آیه  ي قبل، روایاتی بود که زور یا قول زور را بر غنا تطبیق داده بود وکه در ذیل آن دو آیه

شد که داد و خود این مطلب موجب میتوانستیم استفاده کنیم، روایت آیه را تطبیق میهم چیزي با ظهور اولیه نمی

ي دوم، این بود که وقتی روایت، ي آن هم به خصوص در آیهي روایت، داللت پیدا کند و ثمرهآیه هم به ضمیمه

شد که صرف حضور در مجلس غنا نیز، حرام بود؛ اما تفاوت این آیه اش این میاد، نتیجهدظهور را بر غنا تطبیق می

جا وجود ندارد. عبارتی، دلیل خاصی در ایناي نداریم و بهجا ما روایت خاصهي قبل این است که در اینبا دو آیه

جا، هیچ دلیل خاصی وجود ندارد. این ي دوم نیز، دو روایت بود؛ اما دري اول، چهار، پنج روایت و در آیهدر آیه

 تنها ما، لغت و استظهارات عرفی و لغوي خودمان هستیم. 
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 بررسی مفهوم لغوي لغو
، معنا شده است؛ یعنی اعمال و افعالی که »ال یُعتدُّ به«مطلب دوم در ذیل این آیه، راجع به لغو است. لغو در لغت، به

طور معنا کنیم؛ یعنی چیزي که ها وجود ندارد. اگر ما لغو را ایناي در آنعقالییشود یا هدف ها نمیاعتنایی به آن

نزدیک به لعب است، ممکن است تفاوتی داشته باشد؛ ولی نزدیک به لعب است؛ یعنی افعال و اقوال و اعمالی که در 

 شود. این مفهومی است که براي لغو گفته شده است .آن هدف خاص عقالیی تقریر نمی

 تشابه و افتراق  لغو و لهو با یکدیگر
دارد. بین لهو و لغو، تفاوتی ي بعد بحث خواهیم نمود، چیزي است که انسان را از اهداف باالتر باز میلهو، که در آیه

عنوان گوییم لغو است؛ یعنی بهوجود دارد؛ ولی موارد انطباق و تطابقشان خیلی زیاد است منتهی، وقتی به کاري می

گوییم لهو دهد که هدف خاص عقالیی و ارزش عقالیی در آن نیست؛ ولی وقتی همان را میاي انجام میبازيمثال 

در  بهي اموري که هدف و غرض عقالیی معتدُّ است؛ یعنی این امر او را از کار اصلی باز داشته است؛ یعنی در همه

گوییم؛ که، لغو را از حیث ذاتی میارد. توضیح اینها کاربرد دآن وجود ندارد، اصطالح لغو و لهب در هر دو این

جهت نسبتش با آن هدف گوییم؛ بهیعنی چون در آن، فلسفه، هدف و غرض عقالیی وجود ندارد؛ اما لهو که می

عقالیی است و از این حیث که این کار او را از آن غرض عقالیی و تعقیب یک هدف درست باز داشته است، لهو 

البته لهو با لغو اگر چه مصداقشان یکی است منتهی از حیث لغوي تفاوت دارند. این معناي لغو است شود. نامیده می

جا که اند. کاربرد این واژه البته در قرآن زیاد است؛ تا آني لغویون هم در باب لغو همین را گفتهکه تقریباً همه

که در آن،  )3ن،( مؤمنون،معرضوهم عنِ اللّغوِ الذینواعراض از لغو، در آیات زیادي از قرآن بیان شده است. مانند: 

 توصیف مؤمنین که شده است که یک صفتش آن است که عن اللّغو معرضون. 

 بررسی دو کاربرد اصطالح لغو: (مفهوم لغو، عام و مطلق است یا اخص)
عبارتی، همه هات و بهجا وجود دارد آن است که آیا اصطالح لغو، شامل گناهان، معاصی، مکروسؤالی که در این

که اختصاص به یکی از این اقسام دارد؟ گاهی گفته شده است که اللغوییَ، ألمعاصی و گاهی شود؟ یا اینها میاین

 هم در ذیل آیه، همان معناي لغوي، توسط مفسرین گفته شده است. 

 احتمال اول
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خواهیم در حد لغوي تفسیر کرده و ظهور عام لغویش جا را در اگر بآید که قاعده آن است که ما لغو در ایننظر میبه

را بخواهیم در نظر بگیریم، باید بگوییم مطلق است؛ چه لغو آن باشد که غرض عقالیی در آن نیست و چه از 

ي مباحاتی باشد که شارع هم حرفی نداشته و یک تفریحی و تفننی دارد و شارع هم از آن منعی ننموده است جمله

شود و شامل بعضی از اعمالی که غرض عقالیی در آن نیست و شارع آن را مکروه کرده ها میاینلغو، شامل همه 

ي معصیتی دارد باز لغو است و معصیت هم فعلی است که غرض عقالیی در هایی هم که جنبهاست نیز، می شود. آن

عقالً هم آن را کار ناپسندي  طور است که در آن غرض عقالیی نیست وها اینآن نیست. البته تعدادي از معصیت

دانند. مثل ربا که در نظامشان هم وجود دارد منتهی، دانند؛ اما مواردي نیز وجود دارد که عقال آن را پسندیده میمی

به در آن نیست. گوییم؛ یعنی چیزي که غرض عقالییِ معتدُّشارع آن را ملقی کرده است. بنابراین، وقتی که لغو می

ي تفنّن و تفرّج در آن بوده و طور مباحاتی که جنبهد نفسه، شامل معاصی، مکروهات، و همیناین تعریف فی ح

 ها شمول دارد.گردد و نسبت به همه اینبه در آن نیست، میغرض عقالیی معتدّ 

 احتمال دوم: 

گوییم، چیزي است که تواند داشته باشد که مقابل معاصی است؛ یعنی وقتی که لغو میالبته لغو، کاربرد دومی هم می

اي مانند مکروهات یا معصیت است و باالتر از لغو است. در واقع لغو، طبق این تعریف دوم، امور غیر معصیتی

مباحاتی است که در آن غرض عقالیی نیست. در معاصی غرض عقالیی نیست؛ بلکه ضد عقالئیت است؛ ولی در 

و، روشن شد. از لحاظ کاربردي می تواند معناي عامی داشته باشد ها در این حد نیست. بنابراین، معناي لغوي لغآن

جا، دو اصطالح تواند شامل مکروهات و امور مباح شود.ما در اینکه شامل معاصی و مکروهات و ... شود و هم می

ابل در رابطه با لغو گفتیم: اصطالح اول که با لغت سازگار هم هست، امر است. اصطالح دوم لغو، آن است که مق

 معاصی است و طبق این تعریف، معاصی چیزي باالتر از لغو است یعنی ضد اهداف عقالیی است.

 »کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ «مفهوم لغو در آیه شریفه 
 احتمال اول

چه که ارزش عقالیی در ، همان معناي عام است؛ یعنی مطلق آن»کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ«یکی این که بگوییم 

اند که یَشملُ المعاصی که البته امري شود که بعضی مفسرین هم گاهی گفتهآن نیست که حتی شامل معاصی هم می

که شاید ظاهر اولیه  شود. این یک احتمال است، شامل معاصی هم می»کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ «نیست.  تعبدي

 هم همین باشد و شمول و اطالق دارد.
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 احتمال دوم
طور دهیم، بر معناي دوم حمل کنیم و اینیک احتمال هم دارد که بگوییم وقتی صدر و ذیل آیه را مقابل هم قرار 

شوند که نمی ؛یعنی در مجالس زور و آن اموري که معصیت است، حاضر )72ال یَشهَدونَ الزّور(فرقان،بگوییم که 

شوند. زور، عبارت از معصیت ؛ یعنی حاضر در معاصی نمیال یَشهَدونَ الزّور ي نازله است.جا، آن درجهلغو در این

شوند که محرّم و معصیت نیست؛ ولی شامل یعنی وقتی که مواجه با اموري می و إذا مرّوا بالّغوِ مرّوا کراما؛است. 

شود که عقال و شارع براي آن ارزشی قائل یل مکروهات و احیاناً مباحاتی میکارهاي لغو، عبس، بیهوده و از قب

ي زور با معاصی سازگار است و شامل شود؛ چون کلمهي تقابل فراز اول، حمل بر معاصی مینیستند. آیه به قرینه

در برابر آن، لغو  شود؛ اماالحقی که مقابل حق است، حمل بر معاصی میشود. آن مایل عنمکروهات و مباحات نمی

کنیم. این هم یک احتمال دیگري است که در آیه داده شده است. این دو احتمال در ي نازله میرا حمل بر درجه

توان براي آن تصور کرد که اش آن است و دو معناي اصطالحی نیز، میمعناي کلمه لغو است. پس معناي لغوي

 هر دو احتمال در آیه است.  جا هممطلق و خاص به غیر معاصی است و در این

شود؛ چه معاصی عقالئیه یا به تعبّد، معاصی عمده این است که معناي لغوي لغو، مطلق است و شامل معصیت هم می

ي تقابل هم در حدي نیست که لغو را به معناي جا محکّم است. قرینهها هم لغو است و اطالق در اینشرعیه. این

گویند ، در خصوص درجات عالیه است که میالیَشهدونَ الزّوررد که بگوییم: خاص مقید کند. چه اشکالی دا

شود که جا، این تقابل دلیل نمیهم مطلق است. تا این »کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ«حضور پیدا نمی کنند. و 

آید که قرینیتی پیدا کند یا خیر. میمعناي لغو را مقید کنیم و خاص بگیریم. ببینیم آیا چیزي از آن حکم بیرون 

که قرینه خاصی در این باب داشته بایم که در ادامه که یکی خاص باشد و یکی مطلق باشد مانعی ندارد؛ مگر ایناین

جا وجود دارد و شاید همان اطالقش قابل قبول باشد. این کنیم. این دو احتمالی است که در اینآن را بررسی می

 به لفو بود.مطلب دوم راجع 

 »کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ  مَرُّوا إِذا وَ«چند نکته در مفهوم مرّوا در آیه شریفه 
 نکته اول 

، مرّوا بِشَیء؛ یعنی از او عبور کرد و از کنارش »کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ«مطلب چهارم در آیه، مرّوا بِه است. 

گوید از لغو که می »بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ «جا، گذشت. معناي لغویش، مَرَّ به إجتازَهُ است؛ یعنی از آن عبور کرد. در این

ه ومَرَّ علیه، هر سه درست گیرد؛ یعنی مَرَّهُ، مرَّ بِآید؛ یعنی مفعول مستقیم میکند، مَرَّ هم بدون حروف میعبور می
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جا متعلّقش به لغو است. دهد. این معناي مَرَّ است که ایناست و هر سه جورش، معناي از کنار آن عبور کرد را می

اند که مراد، اي نیز گفتهاند که مقصود خود لغو و عدهمعناي عبور از لغو گفته شده است. البته بعضی گفتهمرّ بالّغو؛ به

اند. ظاهرش این است که ما باید همان خود لغو را بگیریم و اي نیز مجلس لغو را منظور دانستهست. عدهاهل لغو ا

معناي از خود عمل لغو عبور کردن و از کنار آن گذشتن است. یک از موارد مذکور قبل را. مرور به لغو؛ بهنه هیچ

آن حاضر شوند و تنها مرور را گفته است؛ علت این است جا نفرموده است که اگر لغوي را ببینند یا در که در ایناین

ها یک لحظه هم توقف نمی کنند؛ پس معناي مَرَّ بِه معلوم است و آمدن این تعبیر؛ خواهد تأکید کند که اینکه می

د است. کنند که این براي تأکیسپارند و با این لغو رابطه برقرار نمیبراي تأکید به این است که یک لحظه هم دل نمی

شوند؛ ولی بینند یا در لغوي حاضر میکه تعبیر کند: وقتی که لغوي را میشد تعابیر دیگري هم گفت. مانند اینمی

قدر با لغو فاصله داشته و بیزارند که مرّوا بالّغوِ؛ یعنی ها آن؛ یعنی اینإذا مرّوا بالّغوِچنین چیزهایی را نگفته است. 

جلس لغو شده و دل بسپارند؛ بلکه فقط یک مرور است و همین مرور هم، مرور سریعی اصالً معنا ندارد که نزدیک م

جا و هم در مَرّوا کراماً، هم در حکم و جزا، مرّوا آمده است و هم در شرط است. بنابراین، تعبیر به مَّروا بِه در این

اي ده و تماسشان با لغو، سریع و لحظهقدر از لغو منزه بوها، اینآمده است و این براي تأکید بر این است که این

 نَزَّلَ  وَقَدْ)  3وَ الذینَ هُم عَنِ اللَغوِ مُعرضون( مؤمنون،است. در آیات دیگر نیز، همین تعبیر وجود دارد. مانند: 

 رِهِ یغَ ثٍیحَدِ یفِ خُوضُوای حَتَّى مَعَهُمْ تَقْعُدُوا فَلَا بِهَا سْتَهْزَأُیوَ بِهَا کْفَرُی اللَّهِ اتِیآ سَمِْعتُمْ إِذَا أَنْ الْکِتَابِ یفِ کُمْیعَلَ

جادارد که راجع به خودشان که در آن )140(نساء،عًایجَمِ جَهَنَّمَ یفِ نَیوَالْکَافِرِ نَیالْمُنَافِقِ جَامِعُ اللَّهَ إِنَّ مِثْلُهُمْ إِذًا إِنَّکُمْ

دهد که بحث جا هم نشان میکه در آن رِهِیغَ ثٍیحَدِ یفِ خُوضُوای حَتَّىاست؛ ولی حیث آن هم، حیث این است که 

 شخص نیست و بحث عمل را دارد. 

 نکته دوم
کنند؛ که از عمل لغو؛ حال معصیت و یا غیر معصیت عبور میمعناي این است جا مَرّوا؛ بهنکته دوم این بود که در این

از باب تأکید است. مَرّوا هم باز مَرّوا کراما، این هم  یعنی اصالً تصور این که به آن دل داده و بنشینند، نیست و

ها در جا هم روي خود لغو است، نه الغی یا مجلس لغو، آناي است که مَرّوا، بِه این امر را دارد و تأکید در ایننکته

همین حدي نشیند، در که با الغی یا در مجلس لغو نمیحدّي که مالزم با این باشد، مشمول آیه است؛ یعنی این

اللغو یا اللغو یا عاملچه که مقصود آیه است، همان عملُکند. اصالتاً و بالذات، آناست که با لغو رابطه برقرار نمی

اللغو است. این هم اللغو، از حیث این است که با این تالزم پیدا کرده است والّا بالذّات، مقصود آیه همان عملمجلس

 قابل طرح بود. ي دیگري است که در آیهنکته
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 نکته سوم: 
 کنند:جهت غناي نفس و عظمت شخصیت از لغو پرهیز میمرّوا؛ یعنی به

 بررسی معانی ماده  کَرَم از حیث معناي اولیه و ثانویه
 معناي اولیه

است. ي کرم ي کرم است و کرام، جمع کریم است و از مادهمطلب پنجم این است که در مَرّوا کراما، کراما هم از ماده

بریم منتهی، اصل لغوي کرم، بذل، سخا و انعام و احسان کار میمنشی بهما االن کرم را در معناي بزرگواري و بزرگ

است؛ البته نه مطلق بذل و احسان؛ بلکه بذل و احسانی که خیلی آشکار و نمایان بوده و منت هم در آن نباشد. کرم؛ 

اشد و در آن منت گذاري، وجود نداشته باشد. در حقیقت، کرم یک یعنی بخششی که با دل و جان بوده و آشکار ب

ي  از بذل، احسان و سخا است. لذا کریم، همان سخی است منتهی، سخی خاص است و ي عالیه و راغیهدرجه

ها، در بذل او وجود دارد. این معناي اولیه کرم است و گاهی در انسان و خداوند هم اي است که این ویژگیسخی

 رود.کار میین معنا بهابه

 معناي ثانویه
منشانه و بزرگواري است، از کرم، کریم و کرامت، به مزد و منت، حاکی از اخالق بزرگچون این انعام ظاهر و بی

جهت، این معناي دوم را پیدا کرده است. خلق محمود و شخصیت عالی و متعالی و راغی منتقل شده است و از این

منت و آشکار بوده است که در مجمع و مفردات و لغت اولیه، کرم همان بذل و سخا و احسان بیبنابراین، در معناي 

گوییم کریم، کاري به سخاوت و بخشش طرف نداریم و هم آمده و بعد منتقل شده است به معنایی که گاه، وقتی می

وده است. البته اخالقیات دهیم، یعنی یک شخصیتی است که داراي اخالق محمآن را به اخالق خوب عمومیت می

که حاال خلقی دارد. بنابراین، در معناي عام، کرم اي که نهادینه شده است و نه صرف ایني بارز و برجستهمحموده

شود منتهی، در آیه شریفه معناي بخشش نیست و به هر نوع بزرگی اخالقی که کسی داشته باشد گفته میالزاماً به

کار رفته است. گاهی هم کرامت عظمت شخصیت و غناي نفس است، این اصطالح بهنیز، چون مبتنی بر یک نوع 

شود که کسی شخصیت متعالی؛ یعنی غناي نفس دارد و پستی و خواري در او نیست و کار برده میدر جایی به

این لغت این مناسبت وقت، بهکند آنچه که منافات با شخصیّت و منش انسانی دارد، نمیخودش را آلوده به آن

همین  مناسبت است که گاهی کرامت در تنزه از جا متصور است. بهاي است که در اینشود. این معانیاستعمال می

 رذائل و بدي ها و ناپاکی ها استعمال می شود.
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 بررسی ماده کَرَم از حیث معانی اثباتی و سلبی 
 معانی اثباتی مفهوم کَرَم (سه معناي اول)

نا براي کرامت ذکر کردیم. اول: سخاوت. دوم: اخالق و اعمال نیکو. سوم: غناي شخصیت و جا سه معما در این

 چه که منافی با خصائل انسانی است.پرهیز از آن

 معناي سلبی مفهوم َکرَم:( معناي چهارم)
ت ي اثباتی داشت؛ ولی معلوم است که کسی که داراي اخالق نیکوي بارز و شخصیاین سه معنا، هر سه، جنبه

اي ها است که جنبهمعناي تنّزه از بديهمین مناسبت، گاهی کرامت؛ بهمتعالی است، از بدي ها منزه است؛ به

شود و این همان است که مراد باشد و در حقیقت، کاربرد و معناي چهارم این لغت شمرده میاش مقصود میسلبی

اند، کَرُمَ عَن شیءٍ یعنی تنزَّهَ عَنه؛ مخصوصاً ین هم گفتهکه در لغت آمده و مفسرآیه بوده و تناسب با آن دارد. چنان

وقت، معناي چهارم را پیدا می کند. تَکَرَّمَ عَنهُ یعنی تنزَّهَ عَنه؛ یعنی شخصیت شود آنوقتی که با عَن متعدي می

نقطه شروع شد  ها مصون و پاك داشت. معانی قبل که از یکخاطر همان، خود را از این آلودگیبزرگی داشت که به

ي اثباتی است؛ یعنی بذل و اخالق نیکو دارد و از غناي ها در جنبهي آني معنایی پیدا کرد همهطور توسعهو همین

ها به نحوي مالزم با این است که این ي ایني این معانی، اثباتی است؛ اما همهشخصیتی برخوردار است؛ که همه

لغو و ناشایست منزه است و لذا تَکَرَّمِ�َ اگر تنها بیاید؛ یعنی داراي اخالق نیکو ها و امور ها و آلودگیشخص از پستی

است و شخصیت بزرگی دارد؛ ولی اگر تَکَرَّمَ عَنهُ باشد، همین معناي چهارم را پیدا می کند؛ یعنی خودش را از 

تَکَرَّمَ عَنهُ؛ یعنی تَنَزَّهِ؛ یعنی ها پرهیز داده است. این معناي چهارم است. این استعمال، در لغت هم است. آلودگی

ها پاك نگه داشت. در آیه، معناي کرامت همین است. کریم و کرام، با قرائنی خاطر آن بزرگی، خودش را از پستیبه

ي به گذرند؛ یعنی خودشان را آلوده؛ یعنی با شخصیت و بزرگی از آن میإذا مرّوا بالّغوِ مرّوا کراماکه در آیه است، 

ي دیگري اعراض و در بحث ما کرام کنند که این همان اعراض است. وَالذینَ هُم عَنِ اللَغوِ معرضون در آیهمیآن ن

کار جا که لغت کرام را بهجا که اعراض آمده است، نظرش به جنبه سلبی است؛ اما در اینرا بیان داشته است. در آن

جا مطرح است؛ یعنی اي در اینه است و یک حیث ویژهخواهد بگوید که بزرگی او موجب اعراض شدبرد، میمی

اخالق نیکو و کرامت و بزرگی شخصیت او موجب شده است که اعراض و تنزه کند؛ پس کراماً؛ یعنی همان اعراض 

اي در این آیه است.  نظیر این بحث، دهد منتهی، اعراض ناشی از کرامت؛ یعنی لطف خاص و ویژهرا انجام می

ال یَسمَعونَ فیها و ال ي مؤمنون است که عنِ اللغوِ معرضون. در مورد اهل بهشت دارد که لغو در سورهاعراض عَنِ ال

 آیَاتِنَا فِی یَخُوضُونَ الَّذِینَ رَأَیْتَ وَإِذَاگوید: ). در چند آیه است که این تعابیر نیامده است و می25( واقعه،تأثیما
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 الظَّالِمِینَ  الْقَوْمِ مَعَ ◌ٰ الذِّکْرَى بَعْدَ تَقْعُدْ فَلَا الشَّیْطَانُ یُنسِیَنَّکَ وَإِمَّا غَیْرِهِ حَدِیثٍ فِی یَخُوضُوا حَتَّى عَنْهُمْ  فَأَعْرِضْ

؛ یعنی کناره  مَعَهُمْ تَقْعُدُوا لَاکنند، کنند یا پیامبر را سبّ میها در آیات ما خوذ می؛ یعنی وقتی این )68أنعام، (

جا ننشینید؛ ولی در این آیه لطافتی ؛ یعنی در آن)140تُم آیاتٍ اهللا یُکفَرُ بِها وَ یُستَهزَءُ بِها( نساء،إذا سَمِعبگیرید. یا 

اي بعد خاصش را دارد؛ ولی در این آیه یک لطفی است که است که با آن آیات خیلی تفاوت دارد. البته هر آیه

ها، ناشی از بزرگواري و کرامتش یشتن از آلودگیلطفش همین است یعنی؛ این پاك نگه داشتن و مصون داشتن خو

گوید، آن دورداشتی که ناشی از خلقیات جا میکند؛ ولی ایناست. گاه انسان خود را اتفاقی از امر ناپسندي دور می

ها، لطف خیلی زیبایی است که در آیه ملموس شده است. محموده و نهادینه بوده و در شخصیت او ثابت است. این

تر و ي کرمِ؛ یعنی بَذَلَ، سخا، أحسنَ منتهی، لفظ به معانی وسیعي اولیهین، این هم یک بحث بود که ریشهبنابرا

رسد طور است؛ تا به چهارمین ایستگاه لغوي میجا همینشود که سیر تحول لغت در همههاي دیگر منتقل میجنبه

حث ما نیز، همین مراد است. این هم مطلب دیگري است که ها است و در بمعناي تنزّه از بديجا کراماً؛ بهکه در آن

هاي جا گفتیم آن است که از ویژگیي مطلب پنجم و نکاتی که تا ایني شریفه است که نتیجهدر این آیه

عنصر یا هاي سستاین معنا که عبادالرحمن، آدمکند؛ بهعبادالرحمن، در برابر لغو را عدم انفعال و تسلیم ذکر می

تهی و پست نیستند؛ بلکه داراي کرامتی هستند که در برابر لغو، مرورشان سریع است؛ یعنی با لغو تماس درون

جا هم؛ ، در این)201( اعراف، مُّبْصِرُونَ هُم فَإِذَا تَذَکَّرُواْ الشَّیْطَانِ مِّنَ طَائِفٌ مَسَّهُمْ إِذَا اتَّقَواْ الَّذِینَ إِنَّگیرند. نمی

ي کنند؛ یعنی خود را آلودهکنند، سریع از آن عبور می؛ یعنی تا با لغوي برخورد میبالّغوِ مرّوا کراماإذا مرّوا یعنی 

کنند که دو بار هم در آیه شریفه کنند. هم تعریف مَرَّ تعریف ظریفی است؛ یعنی به سرعت از آن عبور میبه آن نمی

 قدر لطف در آن است.چهجاي اعراض و تنزّه که آمده است و هم، تعبیر کراماً به

 داللت بر الزام و حرمت دارد؟ »کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ«آیا آیه 
طور که این بحث را در جلسه گذشته هم گفتیم، این است که آیا تعبیر آیه، داللت بر حرمت مطلب ششم، همان

شود، در عبادالرحمن بین شده و یا براي مؤمنین ذکر می اي نداریم که اوصافی کهکند یا خیر؟ گفتیم که ما قرینهمی

اي بر این مطلب وجود ندارد. بله! اگر مراد از ي خاصهعبارتی، قرینهحتما داللت بر الزام در آن ها داشته باشد. به

رّوا کند که بگوییم این موقت، در درون این یک نوع مناسبات حکم و موضوع اقتضا میلغو تنها معاصی باشد آن

کند؛ ولی چون لغو یا غیر معاصی است و یا عام و داراي شمول است؛ از این کراما؛ یعنی خودش را به آن آلوده نمی

 وَکه این صفات، عناوینی الزامی براي عبادالرحمن است، نداریم. مانند: جا مبنی بر ایناي در اینجهت، ما قرینه

کند که الزامی داري ذکر می؛ که از جمله صفات عبادالرحمن را شب زنده )64(زمر،اماًیقِ وَ سُجَّداً لِرَبِّهِمْ تُونَیبیَ نَیالَّذ
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در آن نیست و رجحان مطلق است. برخی از صفاتی که در سوره فرقان، تحت عنوان عبادالرحمن ذکر شده است، 

وَ إذا مرّوا در  واجبات و برخی محرمات است. بعضی مستحبات و بعضی مکروهات است. همه نوعش را داریم.

که مقصود محرمات است، اي مبنی بر اینشود قرینههم؛ چون لغو شامل غیر محرمات نیز میباللغوِ مرّوا کراما 

ي روایی. و لذا چون حداقل شمول دارد، از این جهت است که نه تنها ي داخلی داریم و نه قرینهنداریم. نه قرینه

ي بر این داریم که این از احکام رجحانی است. البته رجحان اریم؛ بلکه قرینهجا مبنی بر حرمت نداي در اینقرینه

توانیم بگوییم که مرجوحیت از نوع حرمت است؛ ولی چیزي که آیه معناي مطلق است. نسبت به معاصی میبه

وقت، بعید نیست که بگوییم ، اگر این را گفتیم آنإذا مرّوا بالّغوِ مرّوا کراماگوید یک مرجوحیّت مطلقه است. می

شود. از این حیث، بعید نیست جا غیر از زور است و شامل معاصی نمیچون مرجوحیت مطلقه است، لغو در این

، مفهوم زور، طوري بود که محرمات را والذینَ ال یَشهَدونَ الزّوربتوانیم آن تقابل را درست کنیم. بگوییم که در 

جا، مقصود آوریم. لغو هم، ولو استعمال مطلق دارد؛ ولی در اینجا حرمت را از آن بیرون میشد و در آنشامل می

که عبور از عدم آلودگی به لغویات، یک امر مستحسنی بود و الزامی در آن نبود و غیر از محرمات است؛ براي این

شود و مقابل معاصی است. جا نیز، شامل معاصی نمیفهمیم که لغو در اینچون الزامی در آن نیست، از این حکم می

توانیم از این ممکن است کسی این استفاده را هم از آن کند؛ ولی در هر حال؛ حتی اگر شامل آن هم شود، نمی

کند که عبادالرحمن با لغو رابطه طریق، حرمتی از آیه استفاده کنیم. آیه وصفی ترجیحی براي عبادالرحمن ذکر می

 گذرند.که خود را به آن آلوده کنند، از آن میبدون این ندارند و

 نکته چهارم
 کند:نمی کند وهم به لغو دیگران توجهمّروا؛ یعنی هم خود از لغو پرهیز می

که هم خودش از معناي اینبحث دیگري که در آیه قابل طرح است، آن است که این مروا کراما، مطلق است؛ به

دهد و هم به مَرَّ عنِ اللَغو، مَرَّ عَنهُ کراما؛ یعنی خودش را پاك می کند و کار لغو را انجام نمیکند.انجام آن پرهیز می

اند که مَرّوا شود. لذا مفسرین هم گفتهها میلغوي که در جاي دیگر است، اعتنایی ندارد. بنابراین، شامل هر دوي این

صراحت امور قبیحه صحبت کند، کنایتاً حرف زده و به خواهد راجع بهباللغو، یک مصداقش این است که وقتی می

عبارتی، مرّوا کراما، آورد؛ چون خود آن لفظ قبیح هم نوعی لغو است که مرتکب نمی شود و باز بهها را نمیاسم آن

ي جلِسُ فی مَجلِسِه که همهاللغو؛ یعنی ال یَعمَلُهُ، ال یَسمَعُهُ وَ ال یَگیرد. مَرَّ عَنِاطالق داشته و کلیّه امور ناپسند را می

نشیند و از دهد و نه میکند و نه گوش مینیست؛ یعنی نه عمل میالیَشهَدونَ الزّور شود و مثل ها را شامل میاین

 جهت اطالقی دارد که در الیشهدون نبود.این
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 بنديجمع
این است که اگر مراد از لغو را  توان گرفتاي که میي نکاتی که در آیه عرض کردیم، نتیجهبا توجه به مجموعه

شود؛ چون غنا هم معصیت است؛ وقت، لغو شامل غنا هم میمطلق لغو گرفتیم؛ چه معصیت و چه غیر معصیت آن

ولی اگر لغو را به معناي غیر معاصی گرفتیم که تقابلش هم تا حدي اشعار به این مطلب دارد و غنا را هم جزو 

جا نیست و در همان زور است و لذا روایاتی هم که در ذیل آیه آمده است، معاصی گرفتیم، طبعاً غنا در این

شود که لغو هم غنا است. این نکته را در هیچ روایتی ها، استفاده نمیگوید که زور غنا است و از هیچ کدام از آنمی

یعنی لغو، غیر معاصی از  گیرد؛خواهد بگوید، لغو معناي دوم را مینداریم. شاید علتش این باشد که در واقع می

حاصلی است که در حد معصیت نیست و اگر به حد معصیت برسد زور فایده  و بیمکروهات و کارهاي بی

شود. پس بنابر یکی شود و دیگر شامل غنا نمیشود؛ اما اگر مادون باشد، لغو میآید و شامل غنا میحساب میبه

اش شود و نتیجهلغو را مطلق گرفتیم، مثل سایر معاصی شامل غنا هم می شود که اگراز آن دو احتمال، نتیجه این می

توانیم یکی را انتخاب کند و چون بین این دو احتمال، نمیهم آن است که استماع و حضورش هم اشکال پیدا می

ه نسبت به کنیم،  لذا شمولش نسبت به لغو محرز نیست و نتیجه این است که شمول لغو در این آیه و شمول این آی

ي دیگر هم این است که حکمی که غنا، محل تردید است؛ یعنی یا شمول ندارد و یا الأقل محل تردید است. نتیجه

آور نبوده و لذا داراي حرمت نیست؛ الأقل، آیه به تنهایی چنین داللتی ندارد یا محل در آیه است، حکمی الزام

 شد به آن تمسک نمود.ا میاي بود که در بحث غنتردید است. این سومین آیه

 عَن ضِلَّیُلِ ثِیالْحَدِ لَهْوَ يشْتَرِ یَ مَن النَّاسِ وَمِنَي لقمان است که قبالً هم بحث کردیم که ي سورهچهارمین آیه، آیه

اي است که در بحث هم چهارمین آیه). این آیه 6( لقمان،نٌیمُّهِ عَذَابٌ لَهُمْ أُولَئِکَ هُزُوًا تَّخِذَهَایَوَ عِلْمٍ رِیْبِغَ اللَّهِ لِیسَبِ

 اول، روایت دارد. مثل دو آیه توان به آن تمسک نمود. این آیه همغنا می
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