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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
را عرض کردیم و گفتیم که  حدیث  »کِراماً  مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ« جا سه آیه را بحث کردیم. ذیل آیهتا به این

دست آورد نیست. البته در ذیل این آیه؛ در همان باب نود و نهم، حدیث معتبري که بتوان از آن غنا را در این آیه به

 عَنِ وَ و گیرد. متن روایت، عبارت است از:نوزده، روایت داریم منتهی، سند آن نامعتبر است که دست ما را نمی

 کَانَ  وَ عَبَّادٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْکَاتِبِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَوْنِ عَنْ  الصَّوْلِیِّ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْبَیْهَقِیِّ أَحْمَدَ نِبْ الْحُسَیْنِ

 الْبَاطِلِ  حَیِّزِ فِی هُوَ وَ رَأْيٌ فِیهِ الْحِجَازِ لِأَهْلِ فَقَالَ السَّمَاعِ عَنِ ع الرِّضَا سَأَلْتُ«: قَالَ النَّبِیذَ یَشْرَبُ وَ بِالسَّمَاعِ مُسْتَهْتَراً

که در این حدیث، امام رضا(ع) آن را تطبیق  1»کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ سَمِعْتَ مَا أَ اللَّهْوِ وَ

اي بود که در حقیقت، سه موضع از قرآن بود. این ي شریفهداده است منتهی، روایت اصالً اعتباري ندارد. این سه آیه

 مَرُّوا إِذا وَ«و سومی هم ) 72الزّور( فرقان، الیَشهدونَ ) و دیگري 30(حج، الزور قول واجتنبواي سه آیه، یکی آیه

خواستیم در بود. مالحظه کردید که اگر ما بودیم و قواعد و استظهارات عرفیه و می )72/(فرقان»کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ

ها به کند و البته اینها داللت بر بحث غنا میهاي متعارف حرکت کنیم، بسیار دشوار بود که بگوییم اینچارچوب

کرد. البته وقتی که تهی، روایت بود که در واقع این داللت را تام میکرد مني روایات داللت میبرکت و ضمیمه

گوید این مصداق آیه است و مصداقیّتش را ولو به تعبّد از روایت به دست آوردیم، خصوصیاتی که در روایت می

سه داللت طور نیست که بگوییم، چون خود آیه فی حد نفکند؛ یعنی اینحکمِ در آیه است، به آن مصداق سرایت می

که آیه گوییم داللت دارد، نتیجه بگیریم که پس خود روایت است؛ در حالیکند؛ بلکه با تعبدِ روایت میبر حکم نمی

هایی که در آیه شود؛ بلکه ثمره دارد و خصوصیات حکم و ویژگیاي بر این ندارد و عملی بر آن مترتب نمیثمره

هایش همین بود که با آیه، آن عمل از گناهان کبیره کی از ویژگیکند. یاست به آن مصداق تعبدي هم تسرّي می

را بگوییم که سماع و استماع را إجتَنِبوا قولَ الزّور ي عذاب داده شده است و احیاناً اگر شود؛ چون در آیه وعدهمی

دي هم تسرّي ها و خصوصیاتی در آیه است که به آن مصداق تعبّ شود؛ یعنی ویژگیگیرد، آن را هم شامل میمی

اي بر حرمت غنا داشته باشد( تغنّی داشته باشد)؛ توانست داللت تامهتنهایی نمیپیدا می کند. بنابراین، این آیات به

جا ما به همان روایت شود؛ اما معنایش این نیست که فقط در اینبرکت روایت، حمل بر غنا میبلکه تعبداً و به

ها و خصوصیاتی که در اش این است که ویژگیل به این آیه نیست؛ بلکه ثمرهاي بر استدالکنیم و ثمرهتمسک می
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طور که شامل مصادیق حقیقی هاي آیه، همانهر حال ویژگیکند. بهآیه است به این مصداق هم تسرّي پیدا می

 شود.شود، شامل مصادیق تعبّدي و تنزیلی هم میمی

 »شْترَ�ِى لَهْوَ الْحَدِیثِ...وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَ«بررسی آیه چهارم:  
بار هم در باب کتب بار در باب سبّ و یکي لقمان است که قبالً نیز، یکي ششم سورهي شریفهي چهارم، آیهآیه

یُقِیمُونَ الصَّلَوةَ ) الَّذِینَ 3) هُدًى وَ رَحْمَۀً لِّلْمُحْسِنِینَ(2) تِلْکَ ءَایَاتُ الْکِتَابِ الحْ�َکِیمِ(1الم(«ایم. ضالّه از آن بحث کرده

این آیات،  )5هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ  وَ أُوْلَئکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( ) أُوْلَئکَ عَلىَ 4وَ یُؤْتُونَ الزَّکَوةَ وَ هُم بِاالَ�ْخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ(

وَ مِنَ النَّاسِ مَن د: فرمایگروهی از محسنین را بیان کرده است و در ادامه، به دنبال اشاره به گروه محسنین، می

 ) وَ إِذَا تُتْلىَ 6هِینٌ(لقمان، یَشْترَ�ِى لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیرْ�ِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَئکَ لهَ�ُمْ عَذَابٌ مُّ

که به کند به کسانیاشاره می )7فىِ أُذُنَیْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ( مُسْتَکْبرِ�ًا کَأَن لَّمْ یَسْمَعْهَا کَأَنَّ عَلَیْهِ ءَایَاتُنَا وَلىَ 

که مردم را از راه خدا بیرون دهند تا اینشوند یا آن را رواج میالحدیث میدنبال لهوالحدیث هستند و مرتکب لهو

و آیات و راه خدا را به مسخره بگیرند. مرتکب  ببرند و گمراه کنند و بدون علم و آگاهی مردم را از راه بیرون ببرند

اي کنندهها، عذاب خوار. اینأُوْلَئکَ لهَ�ُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌاهللا را استهزاء کنند. شوند تا اضالل کنند و آیاتلهوالحدیث می

گویا اصالً این  مْ یَسْمَعْهَا،کَأَن لَّ کنند. پشت میمُسْتَکْبرِ�ًا  وَلىَ شود ها خوانده میدارند و وقتی که آیات خدا بر آن

شود، اصالً به طوري پرورش یافته است که گویا این آیاتی که خوانده میکَأَنَّ فىِ أُذُنَیْهِ وَقْرًا، اند. آیات را نشنیده

غنا تطبیق داده اي است که در روایاتی بر بحث ي شریفه. این آیهفَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ کند.عمق وجود او راه پیدا نمی

ي اصلی کنیم؛ تا به نکتهوار به مباحثی که در ذیل آیه وجود دارد، اشاره میجا فهرستشده است. ما نیز در این

 برسیم.

 بررسی شأن نزول آیه

 الف: بررسی شأن نزول اول
طور که در ست. آناولین بحث، قبل از این که وارد مدلول آیه و روایت و تفسیر آیه شویم، بحث از شأن نزول آیه ا

تفاسیر آمده، دو شأن نزول براي آیه ذکر گردیده است که شأن نزول اول، خیلی مشهور است و آن، عبارت از این 

العرب بود و به مناطق ایران هم رفت و آمد بن حارث که تاجري در جزیرهٌ است که شخصی مشرك به نام نضر
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که مردم را از کرد؛ این شخص، براي اینوش اجناس تجارت میداشت و اجناسی را می آورد و از طریق خرید و فر

هاي رستم و ... هاي ایران آن روز و داستاناطراف پیامبر اسالم( ص) و از شنیدن قرآن بازدارد، بعضی از کتب قصه

خواند. ا میهها را براي آنالعرب ، بعد از جمع نمودن مردم، این داستانآورد و در مکه و جزیرهرا جمع کرده و می

که مردم را از اطراف پیامبر پراکنده گرفت؛ براي اینکار میکرد و بههایی را از غیر منابع دینی جمع میچنین قصه

شود که شأن نزول آیه همین است. کانَ یَتَّجِرُ إلی فارس طور غالب گفته میکند. این یک شأن نزول است که البته به

گرفت و مردم را به دور خود جمع کرده و ها را میاجري بود و کتب اعاجم و قصص آنوَ یَشتري کُتُبَ األعاجِم. ت

 کرد؛ با این هدف که مردم را از شنیدن قرآن بازدارد.خوانی میقصه

 ب: بررسی شأن نزول دوم
به  شأن نزول دومی هم گفته شده است که البته این کم است و در بعضی تفاسیر به این اشاره شده است که شخصی

ها که آیه آمد داشت که تغنّی کند به سبّ پیامبر و امثال آنمیاي را خریده بود و آن جاریه را وانام ابن خفَل جاریه

ها . این دو شأن نزولی است که ذکر شده است. اینوَ مِنَ النَّاسِ مَن یَشْترَ�ِى لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِکه 

هاي خیلی روشنی ندارند؛ ولی اولی مشهورتر است و بیشتر می شود آن را پذیرفت. این شأن نزولی کدام، سندهیچ

 ما رسیده است. است که در کتب تفسیري از قدما به

 در منابع شیعه و اهل سنت» الحدیثلهو«برسی تطبیقات عبارت 

 در منابع اهل سنت» الحدثلهو«الف: تطبیقات عبارت 
که در تطبیقاتِ لهوالحدیث است. در این تطبیق، در کلمات مفسرین چیزهایی آمده است و در مطلب دوم، این است 

کنم. مثالً از ضحّاك نقل شده است که ها را عرض میروایات ما نیز در باب غنا، مطالبی ذکر شده است که این

اند سحر است. بعضی هم هالحدیث شرك است. از مجاهد و ابن جریبه نقل شده است که طبل است. بعضی گفتلهو

ها در کلمات مفسرین که غالباً هم اهل سنت هستند، شدند. ایناند، سبّی است که اهل جاهلیت به آن مشغول میگفته

آمده است؛ اما در روایات، تطبیقاتی که براي این شده است، در کتب اهل سنت هم دو تطبیق بر این داده شده است 

بیشتر بر بحث غنا است. این تطبیق آیه بر بحث غنا، در منابع روایی اهل سنت و شیعه، و تطبیقی که داده شده است، 

أخبرنا الشیخ أبو سهل محمد بن إبراهیم بن محمد ببغداد  -اند که: هر دو آمده است. مثالً در اهل سنت نقل کرده
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بن إبراهیم بن المقرئ، قال: أنا أبو  قال: أنا إبراهیم بن منصور بن إبراهیم األصبهانی بها، قال: أنا أبو بکر محمد

، قال: ثنا علی -وهو عبد اهللا بن محمد بن إسحاق-یعلى أحمد بن علی الموصلی، قال: ثنا أبو عبد الرحمن األذرمی 

نهى رسول «بن یزید الصدائی عن الحارث بن نبهان، عن أبی إسحاق، عن الحارث، عن علی رضی اهللا عنه، قال: 

 ،2»وسلم عن المغنیات والنواحات، وعن شرائهن وبیعهن، وتجارة فیهن، وقال: کسبهن حراماهللا صلى اهللا علیه 

حنیفه، ابن عباس، کند، در این روایت آمده است و از ابواي که تغنّی میتطبیق این روایت را بر غنا یا جاریه

است. پس اهل سنت، هم روایاتشان و ابن مسعود و مجاهد هم نقل شده است. یا در درّالمنثور روایاتش آمده عبداهللا

اند که در ها، تطبیق دادههم مفسرینشان این آیه را بر بحث غنا و مغنّیه و خرید و فروش و تغنّی و امثال این

ها، تا مقدار آمده و در تفاسیر هم اینجا است.در درّالمنصور هم یکالعمّال ارجاع داده شده و روایاتش در آنکنز

جاي که که در آیات قبل، تا آنجهت اینبه ت. بنابراین، این آیه تفاوتی با آیات قبل خودش دارد؛حدي نقل شده اس

ما تفحّص کردیم، کسی در اهل سنت نگفته بود که این آیه مصداق غنا است و حدأقل در روایاتشان نبود؛ ولی این 

ها است و هم در صود غنا یا مغنّی و امثال ایناند که مقآیه بر خالف آیات قبل، هم در بین مفسرینشان، کسانی گفته

ي قبل، ها آمده است. این آیه، با آن سه آیهکه در اقوال مفسرینشان ایناند و هم اینشأن نزول دوم، بعضی نقل کرده

 اند.ادهدانند، در عین حال این را بر بیع مغنّیات و ... تطبیق دها را دارد؛ حتی بعضی که غنا را حرام نمیاین تفاوت

 در منابع  روایی شیعه» الحدثلهو«ب: تطبیقات عبارت 
ي شریفه را بر بحث غنا تطبیق حظه کردید، در روایات شیعه نیز چند روایت داریم که این آیهطور که قبالً مالهمان

با همین باب سر و کار الشیعه، ابواب ما یُکتَسَبُ به باب نود و نهم که ما دائم اند. در همان جلد دوازدهم وسائلداده

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الحدیث را بر غنا تطبیق داده است. یکی، روایت ششم است. داشتیم، چند روایت آمده است که لهو

 سَمِعْتُهُ یَقُولُ«قَالَ   السالم علیه ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

لْمٍ وَ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَۀَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِ عَلَیْهِ الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ

ألغِنا، ممّا وَعَدَ اهللا «فرمود: گوید، شنیدم که حضرت میبن مسلم می محمد 3».عَذابٌ مُهِین یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ

. این روایت معتبر است و از امام باقر(ع ) است و تطبیق داده شده است و ویژگی آیه هم بر این مصداق »علیهِ النّار

 است. اهللا علیه النّاربِما وَعَدَ ي عذاب دارد، تطبیق داده شده است که غنا، وعده

 .هـ) 571اهللا الشافعی ابن عساکر (ت  ذم المالهی،المجلس الثانی والخمسون من أمالی أبی القاسم علی بن الحسبن هبۀ - 2
 .6، حدیث 226، ص 12الشیعه، جلد وسائل - 3
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جا هم دارد که عَنهُ عن ابن ابی عمیر عن مهران ابن روایت دیگر همان روایت هفتمِ دنبال همین روایت است. در آن

 سَمعتُهُ یقول الغِنا ممّا قالَ اهللا عزَّ وَ جلّ وَ مِنَ « :عن ابی عبداهللا علیه السالم قالمحمد که این هم سند معتبر است ، 

 ، که از امام صادق( ع)، نقل شده است. این هم دو روایت که معتبرند.٤»ن یَشْترَ�ِى لَهْوَ الْحَدِیثِ مَ النّاس

 یُسْأَلُ ع الرِّضَا الْحَسَنِ أَبَا سَمِعْتُ«: قَالَ الْوَشَّاءِ عَنِ سَهْلٍ عَنْ عَنْهُمْ وَروایت سوم، یازدهمین روایت این باب است. 

امام رضا( ع)، از  .٥»اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ لِیُضِلَّ الْحَدِیثِ لَهْوَ یَشْتَرِي مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ قَوْلُ هُوَ فَقَالَ الْغِنَاءِ عَنِ

لَهْوَ مَن یَشْترَ�ِى  النّاس وَ مِنَ اهللا عزَّ وَ جلّ هوَ قولُ«سُئِلَ أبا عبداهللا عنِ الغِنا قال کند که امام صادق( ع)، نقل می

، البته سند این حدیث، سهل است. آن دو معتبر بود؛ ولی این اعتباري ندارد. این سه روایتی است که در »الْحَدِیثِ 

 ذیل این آیه آمده است.

 کند:جا هم عبداألعلی نقل میروایت چهارم، روایت بیستم همین باب است که این هم سندش اعتباري ندارد. در این

نِ بْنِ إِشْکِیبَ عَنْ أَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْوَ فِی مَعَانِی الْ

عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِيِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ 

قَالَ الرِّجْسُ مِنَ  -فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ  سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 

 .6»الْغِنَاءُ مِنْهُ قَالَ  -وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ  قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاء قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ  الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ

 هم روایت چهارم است. دو روایت اول معتبر بود و دو روایت بعدي سند تامی ندارند.این

رُوِيَ عَنْ أَبِی «الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ باب است. روایت پنجم، روایت بیست و پنجمِ همین 

شْتَِري لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع

 ۷»الْغِنَاء قَالُوا مِنْهُ أَنَّهُمْ -اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ

مقطوعه نقل شده است صورت السالم)، بهر و امام صادق و امام رضا( علیهمباقالبیان از امام این روایت هم در مجمع

کند و لذا سند روایت پنجم ها میاي به همانالبیان، اشارهها نباشد؛ در واقع به احتمال قوي صاحب مجمعکه جداي از آن

معتبر نیست و احتماالً از نظر روایی هم روایت پنجم نباشد. پس روایت ششم و هفتم،در تطبیق آیه بر غنا معتبر است. 

 .7، حدیث 226، ص 12الشیعه، جلد وسائل - 4
 .11، حدیث 227، ص 12الشیعه، جلد وسائل - 5
 .20، حدیث 229، ص 12الشیعه، جلد وسائل - 6
 .25، حدیث 230، ص 12الشیعه، جلد وسائل - 7
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دهد که معتبر نیست و دهد ولی؛ معتبر نیست و روایت بیست و پنجم هم، تطبیق میتم، تطبیق میروایت یازدهم و بیس

 احتماالً روایت مستقلی هم نباشد.

که لهو چیست و از جمله چیزهایی که تقریباً یک اتفاق نظري بین شیعه و این مطالب، اقوال مفسرین است در این

 نا است.سنی است، آن است که مصداق لهوالحدیث، غ

 با آیات دیگر» وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَشْترَ�ِى لَهْوَ الْحَدِیثِ«تفاوت آیه 
ي وسیعی هم مفسرین و هم روایات پس شأن نزول دو تا بود. این هم تطبیق بر غنا است که تقریباً در یک دامنه

جا، روایات اهل ت که در اینعامه و خاصه، در تطبیق بر غنا وارد شده است و فرقش هم با آیات قبلی در این اس

شود و ها را داریم. در روایات شیعه هم حدأقل دو روایت معتبر است و بقیه هم مؤیّد میسنت و اقوال مفسرین آن

که آن شأن نزول هم نباشد؛ باز هم این مقدار با شأن نزول دوم بیشتر است. ولو اینتناسب این تطبیقات هم یک

ي مقدماتی داشت. در مطالب بعدي، وارد این دو مطلب بود که مقداري هم جنبهتطبیقات سر جاي خودش است. 

 شویم.هاي اساسی آیه میخود آیه و بحث

 بررسی معناي لغوي کلمه إشتراء
معناي تبادل است که در آن ثمن و مثمن وجود دارد و هم یَشتري و هم یَشري مطلب سوم، یَشتري است. إشتراء، به

معناي اشتراء و معناي بیع و شراء است. البته یَشري، هم به معناي یَبیعُ و هم بهاشتراء و شراء؛ به و هم یَبیع، بایع و

اي معناي خرید است. این معناي واضحی است که اشتراء دارد منتهی، نکتهآید. یَشتري معموالً بهخرید و فروش می

ي مالٍ بِمالٍ باب معامالت داریم؛ که واقعاً مبادله معنايکه در اشتراء است، آن است که ما، یک اشتراء حقیقی به

پذیر است، معناي لحاظ اقتصادي قیمتگیرد. در امور مادي و اعیان و حقوقی که بهدهد و مثمنی میاست؛ ثمنی می

 رود.کار میاي هم بهاصلی اشتراء و بیع این است؛ اما گاهی این معنا، در معانی مجازي و توسعه

 عناي لغت إشتراء و تطبیق معناي مورد نظر آیهبررسی سه م  
شود گفت که اشتراء از یک نگاه کلی دو معنا دارد: معناي اول، إشتراءِ حقیقی اقتصادي، در مبادالت بنابراین، می

آید و معناي دوم میاقتصادي است. معناي دوم، تعمیم آن است؛ یعنی از داد و ستد اقتصادي که معناي اول است به

هاي هاي معنوي و ارزشصادي هم نیست؛ ولی داراي قیمتبه داد و ستدها و مبادالتی که در اعیان و حقوق اقت
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دهد و گیرید؛ یعنی یَشترِ العِلم، عمرش را میدهید و علم میشود. االن شما وقتتان را میمعنوي است، تعمیم داده می

شود. می کند. به این مفاهیم هم گاه، اشتراء اطالقدهد و تقواي علم کسب میاش را میخرد. نشاط و جوانیعلم می

وَ مِنَ النّاس مَن یَشري نَفسَهُ دهند. هاي دیگر هم تعمیم میي اقتصادي، به زمینهعبارتی، آن داد و ستد را از حوزهبه

خرد. این هم تعمیمی است که در قلمروهاي دیگر داده اهللا را میفروشد و مرضات، خودش را میإبتِغاءَ مرضاتِ اهللا

تر است که اشتراء در واقع، از این حالت تبادل که اقتصادي در معناي اول بود و عام شود و معناي سوم هم گاهیمی

آید. یشتري فالن عمل؛ یعنی مرتکب معناي ارتکاب و عمل میشود؛ یعنی بهدر معناي دوم بود، از این هم خلع می

تواند داشته باشد. ه اشتراء میفالن عمل شده است. در این معنا هم گاهی به کار رفته است. این سه کاربردي است ک

ها هاي دیگري غیر از بحث مبادله هم دارد که در مقاییسنا به آن اشاره شده است که ما به آنالبته اشتراء، اصل

 کاري نداریم.

جا به چه معنا است؟ آیا به معناي اول؛ یعنی با توجه به این مقدمه، بحث در این است که یَشتري لَهوَ الحدیث در این

که نوع دوم است؟ یا احیاناً معناي سوم خرد؟ یا ایناشتراء به معناي داد و ستد اقتصادي است که لهوالحدیث را می

خواهد بگوید که إشتراء لهوالحدیث؛ جا، آیه نمیمعناي اول نیست و در ایناست؟ تقریباً واضح است که اشتراء به

دهد و ظاهراً این نیست؛ براي خرد و ثمنی میا حقی را میکند و چیزي یا عینی ییعنی داد و ستد اقتصادي می

جا لهوالحدیث، متعلّق اشتراء است. لهوالحدیث، غیر از کتاب است و غیر از مالی که خریدن لهوالحدیث، در ایناین

موالً ثمنش که اگر اشتراء، به آن معنا باشد، معگوید. مضاف بر ایناست که عینیت دارد و بیشتر، محتواي لهوي را می

که در بحث خرید و هم باید یک ثمن مادي باشد و ذکر شود که ذکر نشده است و از این جهت است که ولَو این

جا خرد؛ ولی همانشد که یَشتري لَهوَ الحدیث؛ یعنی کتاب لهوي و مضلّ را میفروش کتب ضالّه، به این استدالل می

خواهد ارد و شاهدش هم این است که خصوصیتی ندارد و آیه میاي به این مطلب ندهم گفته شد که آیه، اشاره

 روي لِیُضلَّ تأکید کند و بحث خرید و فروش مادي، در آیه مقصود نیست.

 »الحدیثلهو«مختار استاد در تعیین معناي 
وقت آنشود که جا؛ یعنی مرتکب لهوالحدیث توان معناي سوم را گرفت و گفت که یَشتري لَهوَ الحدیث در اینمی

جا معناي یَشتري، همان معناي دوم است؛ یعنی یَشتري آید که در ایننظر میهم ما کمی این را ترجیح دادیم؛ ولی به

که نوعی خاطر اینلَهوَ الحدیث، همان تعامل با لهوالحدیث دارد؛ اما چرا تعامل با آن را به اشتراء تعبیر کردیم؟ به

رود و براي اضالل رد( معاوضه غیر اقتصادي). آدمی که دنبال لهوالحدیث میجا وجود داي معنوي در اینمعاوضه

ي اقتصادي نیست. پس که مبادلهکند؛ ولو اینفروشد و دین را با این مبادله میکند، گویا خدا را با این میتالش می
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است، فرقی نمی کند. اشتراء یَشتري یا معناي دوم است که اشتراء غیر اقتصادي است. یا اگر هم بگوییم معناي سوم 

گوییم؟ براي کار رفته است منتهی، چرا اشتراء را به این استفاده میمعناي تعامل، ارتباط و استفاده بهجا؛ بهدر این

دهد و در خواهد در او تضمین کند که در حقیقت، در این استفاده و کارش، یک چیز مهمی را از دست میکه میاین

معناي داد و ستد اقتصادي جا؛ بهچه که مهم است آن است که اشتراء در اینگیرد. آنمی مقابلش یک چیزي را

اي را خواهد نکتهکند منتهی، چرا تعبیر اشتراء را آورده است؟ چون میجا از لهوالحدیث استفاده مینیست و در این

جا دین را در مقابل ، در اینءَ مرضاتِ اهللایَشري نَفسَهُ إبتِغاکه برساند و آن نکته این است که شخص، بر خالف آن

خواهد این بار را گوشزد کند. چون میخواهد خطر این معامله زیانکند. میفروشد و بر عکس آن عمل میدنیا می

نکته ي تربیتی را در آن اعمال کند، تعبیر یَشتري آورده است. ظاهر آیه، بیشتر همین احتمال دوم یا سوم است؛ با 

ریري که عرض کردم؛ اگر هم کسی بگوید که یَشتري لهوالحدیث، همان معناي إشتراي اقتصادي است همین تق

وقت، شود القاي خصوصیت کرد؛ از این که کسی چیزي، لهوي یا کتابی را بخرد که آنتوان گفت که میوقت، میآن

 شود القاي خصوصیت کرد.اشتراء خیلی خصوصیتی ندارد. ظاهرش این است که می

 بررسی لغوي معناي لهو
کنیم و آن این است که لهو در لغت؛ ایم و االن سریع عرض میبحث چهارم در آیه لهو است که این را قبالً گفته

 دارد. تر باز میاست. لهو یعنی چیزهایی که اشتغال به آن، ما را از کارهاي مهم و مهم »ما یُلهی أمّا یَهُمُّهُ«معناي به

 لق و نسبی و تعیین معناي لغو در آیهتقسیم لهو به مط
 الف: مفهوم لهو مطلق:

جا، آن را لعب و لهو لهو به دو قسم تقسیم می شود. یکی، لهوهاي مطلق داریم که چیزي است که عندالعقال و همه

ارزشی است که ما را از ي عقال، کار بیدانند. لعب از حیث خودش است و لهو از حیث آن است که از نظر همهمی

 قسمش است. ت که یکقول مطلق اسدارد. این لهو بهچیزهاي اصلی زندگی باز می

 مفهوم لغو نسبی
 ال وَ أَمْوالُکُمْ تُلْهِکُمْ ال«هاي زندگی مطرح می شود. مثالً: قسم دوم، لهوهاي نسبی است که بر اساس اولویت

کند و زندگی که کسی در این دنیا مشغول زن و فرزندش باشد؛ یعنی کار می، این)9منافقون/»(اللَّه ذِکْرِ عَنْ أَوْالدُکُمْ

ها است، این لهو به قول مطلق نیست؛ ولی وقتی در یک منطق قرآنی و معنوي قرار کند و توجهش به ایناداره می
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مانع از توجه به خدا شود،  ها در صورتی که در برابر آن قرار بگیرد وگیریم، در نسبت با آن دین، اشتغال به اینمی

 فِی تَکاثُرٌ وَ بَیْنَکُمْ تَفاخُرٌ وَ زینَۀٌ وَ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ الدُّنْیا الْحَیاةُ أَنَّمَا اعْلَمُوا«فرماید که: اي میلهو می شود. در آیه

 وَ شَدیدٌ  عَذابٌ الْآخِرَةِ فِی وَ حُطاماً  یَکُونُ  ثُمَّ مُصْفَرا تَراهُفَ یَهیجُ ثُمَّ نَباتُهُ الْکُفَّارَ أَعْجَبَ غَیْثٍ کَمَثَلِ الْأَوْالدِ وَ الْأَمْوالِ

 )، این لهو به معناي نسبی است.20/حدید،(»الْغُرُورِ مَتاعُ إِالَّ الدُّنْیا الْحَیاةُ مَا وَ رِضْوانٌ وَ اللَّهِ مِنَ مَغْفِرَةٌ

پس یک لهو و لعب به قول مطلق داریم که همان کارهایی است که در هر فرهنگ و هر جایی لهو است؛ ولی یک 

کند. البته ما به این توجه داریم که اصوالً مفهوم لهو، هاي متفاوت، تفاوت پیدا میلهوهاي نسبی داریم که در منطق

دارد منتهی، اگر از لهی عَن هذا؛ یعنی این از آن باز میگوییم لهو این یعنی، هذا یُ اي است و مییک نسبیت مقایسه

ي کلی بگذریم؛ به لحاظ مصداقی، بعضی از امور لهوٌ بقولِ المُطلق عندَ جمیعِ النّاس یا عقلَ بالنّاس. در این مقایسه

لوژي و هاي فکري و ایدئومنطق عادي و طبیعی بشر، لهو و لعب وجود دارد؛ ولی بعضی از لهوها است که منطق

که افق دیدش دنیا باشد و به جهان دیگر فکر نکند و بینی بشر، روي آن تأثیر دارد. در یک منطق مادي کسیجهان

ور باشد، هیچ لهوي نیست؛ ولی وقتی که افق دید باز شد و انسان خود را در یک جاي در همین عالم غوطه

 وَ  لَعِبٌ الدُّنْیا الْحَیاةُ أَنَّمَافرماید: هو نسبی است. قرآن میبیند که آن چیز لهو است. این، لوقت، میبزرگتري دید آن

گوید، همین است؛ یعنی مادامی که اتصال به یک غرض معنوي و الهی پیدا ، این لهو و لعبی که قرآن می زینَۀٌ  وَ  لَهْوٌ 

ارزشی می و چیز بی ي این افعال عقالیی که در منطق مادي خیلی هم جدي است، لعب و لهو می شودنشود، همه

 وَإِن فَاحْذَرُوهُمْ  لَّکُمْ  عَدُوا وَأَوْلَادِکُمْ أَزْوَاجِکُمْ  مِنْ إِنَّ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا«  شود که گاهی ضد ارزش هم است.

گوید لهو و لعب است یک سرگرمی است و میجا که )، آن14/.( تغابن»رَّحِیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ وَتَغْفِرُوا وَتَصْفَحُوا تَعْفُوا

شود عدُوً لکُم. لهو و لعب، در دو رتبه است؛ گاهی آید و میضایع شدن است؛ اما همین لهو و لعب گاهی باالتر می

هایی که لهو و لعب بود، در مقابل آن شود و گاهی همینگیرد که لهو و لعب میها در جهت هدف الهی قرار نمیاین

تر، اگر ي این امور، در معناي دوم و در مقایسه با دید وسیعشود . همهجا عدوً لکُم میه است که در اینقرار گرفت

شود. این بازداشتن اگر شود؛ اگر هم در خالف جهت آن باشد عدوً لکُم میدر جهت الهی نباشد، لهو و لعب می

 گیرد.خیلی شدید باشد، عدوً لکُم معنا می

 اي لهو در آیهمختار استاد در معن
معناي اول است؛ یعنی همان لهوي است که عقال آن را لهو شود، ظاهراً همان لهو بهجا گفته میلهوي که در این

 أَنَّمَا«شود که ظاهرش این است؛ نه آن معناي دومی که دانند؛ نه آن لهوي که با یک منطق خاصی لهو اطالق میمی

معناي اول است که معناي حقیقی ابتداییش آن است و آن بود. لهو در واقع، به »زینَۀٌ وَ لَهْوٌ  وَ لَعِبٌ الدُّنْیا الْحَیاةُ
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دهد. البته معناي دوم هم معناي حقیقی است منتهی، تصرف در تعمیمی است که شارع، از حیث یک منطق باالتر می

بریم، مراد کار میتی که تعبیر لهو را بهکند؛ ولی وقدهد و دایره را وسیع میبینی و تفکر است که تعمیم میجهان

دانند که همین نیز، معناي لغوي لهو است. هر کجا که قرینه داشته باشیم، حمل بر چیزي است که عقال آن را لهو می

ي جمعه را کنیم و اگر نداشته باشیم، حمل بر معناي اول که معناي عرفی است، می کنیم. لهو در سورهمعناي دوم می

 کنیم.بر معناي عرفی می هم حمل

 در آیه محل بحث صوت است یا محتوا» حدیث«مراد از 
هایی که ما در قول داشتیم، در حدیث هم است. حدیث لفظی، حدیث مطلب دیگر در حدیث است که نظیر آن بحث

روف جا، محتوا مقصود است. حدیث؛ یعنی صوتی که حي مهمش این است که در اینکتبی، حدیث النفس و نکته

تواند صوت را بگیرد. حدیث؛ یعنی چیزي که محتوا دارد؛ یعنی دارد و مرکب شده و داراي معنا است. بنابراین، نمی

آید و حاصلش هم این هایی که در قول گفتیم، در حدیث هم میکالم و سخن و همان معناي قول را دارد. عین بحث

به همین بیان دارد که محتوا دارد. حدیث و قول یک معنا جا کار به اصوات ندارد و کار است که حدیث، در این

جا؛ چون لهوالحدیث است، ظاهرش این است هاي ریزي که در خودشان است. البته حدیث در ایندارد؛ با تفاوت

شود و شود؛ یعنی حدیث، آن سخنی است که یا گفته شده است و یا نوشته میالنفس و رأي را شامل نمیکه حدیث

 حدیث این است؛ نه اصوات؛ بلکه کالمِ مستعمل است و این هم، یا کالم قولی است و یا مکتوب است. مقصود از
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