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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه  
مَن یَشْترَ�ِى لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ بَِغیرْ�ِ  َو مِنَ النَّاسِ :ي شریفه ي، همان آیهآیات قرآنی چهارمین آیه از   

 مباحث پیرامون آن راکه مسائلی ذیل آیه عنوان شد بود.  ) 6(لقمان،یَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَئکَ لهَ�ُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌعِلْمٍ وَ 

 ،آنموضوع  براي منع از لهوالحدیث نازل نشده و فاً صرآیه این بود که این آیه  ذیل حاصل عرض ما در. مالحظه کردید

عنوان مصداق است. یا اگر هم براي بیان . ذکر لهولحدیث یا بهبلکه موضوع آن اظالل است ؛لهوالحدیث نیست تنها

 ،ل باشدظِلهوي که مصداق مُ، ترکیب آیه عبارت از این است که حال هر در .جزء آن موضوع استالحدیث باش، لهو

 از این جهت همکه ول است ن قحدیث هم هما لهوالحدیث است و ،آیه ،جهت دیگر از؛ جهتاین از یک .منظوراست

که اگر ما خیلی مهم است. براي اینو دو نکته از حاصل مباحث که عرض نمودیم  ،بنابراین .ندارد ربطی به بحث غنا

که دو جهت وجود دارد. یکی این ،جادر این ؛کهحاصل این .این آیه ربطی به مسائل غنا نداشت ،بودیم وخود

 ،این است که لهوالحدیث . حدأکثراضالل است ،لکه موضوعب ؛براي حرمت ندارد ايموضوعیت مستقله ،لهوالحدیث

گر فرض هم بگیریم که ا. ثانیاً، این اوالً.جا موضوعیتی نداردایندر بحث لهوالحدیث  ،بنابراین .ه استالعلّجزءُ

یعنی ؛ شودگفته می و سخن لهوي که؛ حدیث لهوي است لهوالحدیث است ،باز، داشته باشدهم موضوعیت  لهوالحدیث،

 انّ کُ لو است که حاصل مباحث گذشته این . طبق این کالم،ندارد ، محتواي لهوي است و این ربطی به بحث صوتمحتوا

مقوله ، غنا از کردیماز غنا که ما  یطبق آن تعریف کهبراي این ،علی حرمت الغناء داللت هذه اآلیه بعدمِ ، لقلناهذه اآلیه و

این جهت است. جهت اول،  دو از ،ربط آیه به بحث غنا عدم داللت آیه و ،پس. دآن داللت ندار آیه بر و دیگري است

قول  . ماننداللهو است، حدیثبر فرض هم که باشد جهت دوم، آن است کهنیست و  یموضوع مستقل ،لهو که اصالًاست 

 هاي گذشته بود.حاصل بحثمطالب، این  .زور
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 »هذا ممّا وَعَداهللا علیه النار«عبارت  انواع وجوه در تفسیر
 بیان شد، قول زور ن وجوهی که دردهیم به هماارجاع می کنیم وبه اشاره از آن عبور میخرین بحث در آیه که آ   

ربطی به بحث ما بود،  به خوديِ خود و فارق از روایاتآیه  توان گفت که اگرمیفوق،  نکته ه دوظاین است که با مالح

و ست ا که غنا حضرت فرموده بود .معتبر بود ، حدود پنج روایت بود که حدأقل دو مورد از آن یات معتبراما روا ؛ندارد

، و به این آیه شریفه )6، حدیث 226، ص 12الشیعه، جلد ( وسائل، اهللا علیه الناردَعوَ اممّ هذا. غنا مصداق آیه است

 شود بیان نمود.جا هم میالزور عرض کردیم، در اینقول. همان چهار، پنج وجهی که در بود استشهاد شده

 وجه اول
را جواب  . این وجهی است که قبالً آنشودخصوصیت می لقاءجا، إدر این الهواول این که کسی بگوید، حدیث وجه

 .دادیم

 وجه دوم 
را حقیقی نیست که این  ي خود صوت هم اطالقمالحضه، بهنسبت دادن لهو به حدیث وجه دوم این است که بگویید،

 .جواب دادیم هم قبالً

 وجه سوم
 مستبعدخیلی  تشمجاز یا تعبد محض است که البته مجازیّ، این یا که بگوییم ( وجه سوم)ماند، باقی میبنابرین

که وجه  (ند داللت بر موضوع کندتوا، بدون ورود روایت میم آیهیبگوی کهاین ،حال هر در .نباشد هم تعبد است .نیست

زور بدون الدر قول، اول ودوم شاید یک وجه دیگر هم آن جا بود که می خواست تصحیح کند داللت آیه را در بحث ما

، اگر ما باشیم وآیه .در کالم هست زتجوّ نیاز به یک تصرف وو ید که این تمام نیست آنظر میبه)، مجاز وتعبد تصرف و

 مطلق لهوحدیث این جا موضوعیت ندارد و گوییم که براه این ،ج کنیم بنابریناستخرارا نکته توانیم از آن، این نمی

این هم  ،شود گفتلهوالحدیث را به مالحظه صوت می ،هم حقیقتاً !که بگویم نه، راه خیلی درستی نیست. اینمقصوداست

یک نوع  وت لهوي باشدآن ص گوییم، مقصودمانکه میلهوالحدیث  .نوع مجاز استیک ،بنابرین. وجه درستی ندارد

 .داریم شاءاهللا لی ما، یک تعبد است و تعبد هم أیا کسی با آن نباشد اگر مجازیتش هم خیلی به ذهن نیاید مجازاست و
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ولی روایت است؛ هستیم که  ايبه قرینه نیازمند ،محض چه تعبدو ولی چه مجاز بگیریم  ؛نعی نداردالبته مجازیتش ما

 . پس دوکه گفته بودیماست پنج وجهی . این همان چهار، اي را ببریمتوانستیم چنین استفادهنمیاز آیه بدون قرینه 

، که اوالًبراي این ؛شودیآیه شامل غنا نم ،هاي گذشتهمالحظه بحث این است که با ، یکی،مطلبی که امروز عرض کردیم

. گیردبردر راتوآند آنر باشد هم، لهوالحدیث نمی، اگنیاً. ثایضل استلبلکه  ؛موضوع تمام آیه نیست ،یشتري لهوالحدیث

 ؛ند غنا را بگیردتوا، نمیتعبدٍ و زٍ تجوّو بال حقیقتاً ،ن است که عرض کردیم که لهوالحدیث، همامطلب دوم این مطلب اول.

 ،کنیم نیم پیدانمیتواکه در خود آیه اي هذا یحتاج الی قرینه او تعبدٍ  او ، لحاجه الی تجوزٍبلکه شمول لهوالحدیث للغناء

اما مفید  ؛تعبد است ولو به مجاز و ؛مورد ست که تطبیق آیه برا ایني بعدي، . پس دلیلیت خاصی ندارد. نکتهروایت ،جز

. شود از کبائرکه غنا می القرآنفی النارمما وعداهللا علیه هذایکی از فوایدش این است که  که تطبیق،. براي اینفایده است

را هم در  لهواو صوت لهوا، حدیثمجازاً ها، این مورد است واز آن دارد که یکی، فوایدي زتجوّ د وتعبّ بعد از این

 .گیردمیبر

 »الحدیثلهو«  و آیه» قول الزور«تفاوت روایات وارده در آیه 
است را با مده آ الحدیثلهوحدیث و  ،را که در قول یاتیرواما  اگراست که  جا اینعرض ما در این ي آخرنکته  

الزور داشت جا؛ یعنی قولآن آن تفاوت ظریف این است که در ظریفی وجود دارد و ، یک تفاوتمقایسه کنیم زورالقول

. تطبیق حقیقی نیستکه نیم داتطبیق داده بود منتهی، ما می این مفهوم را یعنی خود ؛الزورقول ،ءلغناأ یا ورألز ،ءلغناکه أ

روایتی که  خصوص آن دو، چهار روایت، بهاین سه کدام ازدر هیچ .مجازي یا تعبدي محض استتطبیق که گفتیم می

 ست کها مفاد آن روایت اینبلکه  لهوالحدیث است یا من لهوالحدیث ألغناء؛ لهو،األغناء، حدیثکه  ، نیامده استمعتبر بود

ممکن است بگوییم  لذا غنا است و ،الحدیثلهو است کهنگفته  .ستا غنا) نه خصوص لهوالحدیث (و مصداقی از این آیه

. آن آیات و مصداق لهوالحدیث مضله استاین  این است و ،خواهد بگوید که لهوالحدیثی که مضل استکه آیه می

شود استفاده که از آیه می بگوییم بر آن اساس،  تا گوید که این مصداق لهوالحدیث است باست کدام نیامده هیچ ،یاتروا

آیه را ذکر  کلِ مصداقِ ،بنابراین .یات نیستارو چیزي هم در و چنین خودش تمام موضوع است ،لهوالحدیث که کرد

نه مصداق و رود این است کار میهیعنی یک مصداق مجازي و تعبدي از لهوالحدیثی که براي اضالل ب ؛کندمی

 الزور فرق دارد.با قول ،این .لهوالحدیث
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 آیهداللت با  »الحدیثلهو«و » قول الزور«ه آیداللت دو و تفاوت شباهت 

 »والذین الیشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما«
بود که امروز عرض  ذیل آیه است و جان کالم هم همیناست که در  اينکته نزده ي پانزده، شامطالب، مجموعهاین  

وقتی  .داللت مجازي وتعبدي است ،الزور، مانند آیه قولي قبلی، داللت این آیه هم، مثل حدأقل دو آیهبنابرین .کردیم

من یشتري ي آیه و الزورقول يآیه تواند در دو گروه قرار بگیرد.بینیم که میکنیم، میاین چهار آیه را با هم مقایسه می

؛ مجازي استشمول  ، شمول حقیقی نبوده وشمولش نسبت به غناو  داللت تامی بود، که داللتش بر حرمت والحدیثله

بدون ، شودجا نست شامل اینتواکه می )72( فرقان، اذا مروا باللغو مروا کراما الذین الیشهدون الزور ووي اما آیه

که آن دو آیه که  این است ،آیه آیه با این دو تفاوت آن دو. قوي نبود انداللت بر حرمتش ، این دو،دتعبّ  ز وتجوّ

خواهد که مجاز می تعبد و شامل غنا شوند. ندتوانتنهایی نمی، این دو آیه بهاست ، یک داللت قويبر حرمت انداللتش

 یشهدون الزورالو  دارد چون زور؛ اي که راهی وجود دارد. آن دو آیهشود این شمول را درست کردبا برکت روایت می

، شمول ؛ بلکهیک شمول مجازي نیست ،نسبت به غنا. شمول این دو آیه جا نیست یا لغو داردقول در آن ، دیگراست

ها هم که مشکل . یکی از آناي نیست، یک داللت واضحهداللت آیه بر حرمت عنوان یک شمول حقیقی است منتهی،

برخوردار بود. اجماع  ینوعاز آیه  بدون آن،ن معنا کند و تعیّو  ی است که روایت باید بیایداین را داشت که مشترك لفظ

و من یشتري  )31-30(حج،اجتنبواقول الزوراألوثان و اجتنبوا الرجس منکه آیات  طور استنها، ایمقایسه آن

که شامل غنا ن گفت تواو با روایت می ولی داللتش برحرمت قوي است؛ نیستها، حقیقتاً شامل غنا این ،لهوالحدیث

، داللت و آیه ، این دوباللغو مروا کرامااذا مروا  یا والذین الیشهدون الزور در طرف دیگر، وتعبداً. مجازاً، شودمی

خیلی قوي  ان،مشکل هر دو این است که  داللت بر حرمتش ، یک إنطباق حقیقی است منتهی،نطباقش بر بحث غناإ

تطبیق موضوع  داللت بر موضوع ودر  ،این دو آیه و مشکل داشت ،بر مسئله  در تطبیق موضوع قبل، آن دو آیه .نیست

، عالوه بر این اشکال ،زورالیشهدون . البته در النیست ؛ اما داللت بر حرمتش واضحمشکلی ندارد ،فیهنحن مسئله ما  بر

 بینید،می چهار آیه که این .شدرفع ابهام می ،ي روایتوجود داشت که با قرینهن اشتراك لفظی و اجمال خود آیه هما

حرمتش مشکل  داللت بر ،نطباقش واضح استکه إ کهآن نطباقش مشکل دارد و، إکندکه داللت بر حرمت می کهآن

 .ستروایت ا آیه هر چهار ذیل ولی ؛دارد
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 »الغو معرضونوالذین هم عن« پنجم: بررسی آیه 
یا  ، اقوال مفسرینهمآن بیشتر وارد نشده است و ذیلش در  ، روایتیهم وجود دارد که این آیات چند آیه دیگر  

، واقع در کنم کهتر عرض میسریعها را ، آنچون روایتی ذیلش نیست اند وچه گفته ذیل این آیات که است اهل سنت

این  ست.ي مؤمنون اي سوم سورهکه آیه الغو معرضونوالذین هم عني: شریفهي آیه شود؛ یعنیي پنجم میهمان آیه

یکی از  است. مدهلبته در کتب دیگر هم آاند. اذکر کرده حکام اهل سنتاهللا سبحانی نیز از کتاب آیات األآیتسه آیه را 

اما  ؛نداهتوسل کرد است که بیشتر در کتب تفسیري آمده است وگاهی هم اهل سنت به آني پنجم این آیات، همین آیه

آیه در ابتداي این  .ها نیستروایتی ذیل این، طور کلی شایدو یا بهو روایت شیعی است مده کلمات فقهاي ما کمتر آ در

قد افلح المومنون  الذین هم فی صالتهم خاشعون والذین هم عن فرماید: می منون است که مؤسوره 

والذین هم لفروجهم حافظون اال علی ازواجهم اوما ملکت ایمآنهم فآنهم غیر ملومین فمن  )1-3.(مؤمنون،اللغومعرضون

.( لذین هم علی صلواتهم یحافظونابتغی وراءذلک فاولئک هم العادون والذین هم المآناتهم و عهدهم راعون وا

 ي نماز وکه بعد میانهدومین صفت که منین ذکر شده است ي شریفه، شش صفت براي مؤدر این آیه )5-9مؤمنون، 

نقل شده در بعضی از کلمات مفسرین مانند ابن عباس و دیگران  است و اللغوزکات بیان گردیده است، إعراض عن

ذکر غنا و شعر را هم یکی از مصادیق  غواللّء منلغناء یا ألغناغو أللّأند که اام تطبیق گفتهرین در مقمفسّاي از عده است.

 است. استشهاد شده به آن استدالل ودر حرمت غنا است که آیه، پنجمین آیه از آیاتی این اند. کرده

 »الغو معرضونالذین هم عنو«در آیه  »لغو«بررسی مفهوم  

 لهو با یکدیگرتفاوت دو مفهوم لغو و 
اولین  وترین ی است یا خیر!. مهمداللت تامکنیم که آیا داللت این آیه، کنیم و بعد بررسی میچند نکته عرض می 

را  نچه که انساآن؛ مُّهُ ا یَعمّ نُانسچه یشغل اإل؛ یعنی آنلهو ،عرض کردیم طور که قبالًنهما .است مفهوم لغو خود ،نکته

 خذ شد ه است وأ مفهوم لهو عقالیی در سودمند ودارندگی یک عمل از کار مفید، دارد که جهت بازاز کار مهم باز می

تواند شامل همه امور ، میترسیعدر نگاه الهی و و دارد،که ما را از امر آخرت باز میاین، با توجه بهبعد گفتیم که لهو

آید؛ ولی حساب می، لهو بهاست که از نظر عرفاز جمله سرگرمی چیزهایی ، اشلیهاو اما مصداق عرفیِ ؛دنیایی باشد

 مُّ هُا یَ ن عمّلهو، همان مایشغل اإلنساپس مفهوم لغوي  .این دو معنا را اشاره کردیم دارد که قبالًهم وسعی یک معناي أ

که آید حساب میبهها ین بخش سرگرمیهم گیریم کهمعناي همان عرف عام عقال میرا گاهی به است منتهی، این مفهوم
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، کنیممیکه نگاه  ترولی گاهی با یک نگاه عمیق گیرد؛قرار می از جمله مطالعه و تجارت و کار مقابل سایر کارهاي دیگر

نعی در مسیر آن سعادت ابدي باشد ، همان سعادت ابدي است، هرچه که مااصلی ن یَهُمُّچو مایشغل اآلنسآن عما یهم

قاعده فیه؛ یعنی ، ما الگوینداین است که در لغو می فرق لغو با لهو گیرد که قبالً نیز بیان نمودیم.خود میلغو بهمعناي 

بلکه از این  دارد؛ نه!باز می همُّیَمر مفید و مااز ا ما راکار، که این ساقط و الفائده فیه است و کار ندارد به اینامري که 

این . بهشودفاعل نمی سودي از قِبَل آن عائد عقالیی در آن نیست ومعتنابه ت که غرض حیث که خود این یک کاري اس

شود موارد افتراقی هم پیدا نمود. ؛ ولی گاهی هم میهم منطبق هستند بر ،ها غالباً این که البته گفتیم گویند لغو.می

، در هر دو این امور مشترك دندارمفید باز میاز یک امر  را ماکه را و اینفائده فیه و امور الهاي متعارف سرگرمی

اضافی است که این کار  غیري و ،یک بعد دیگر فایده است ولفظی آن است که این یک کار بی ذاتی و یک بعدهستند. 

از حیث  شود ولغو گفته می ،حاصلیبی سودي ومعنا که از حیث بی؛ به ایندارددار باز میفایدهکار  از ما را ،فایدهبی

تر اگر لهو را آن معناي عام گیرد منتهی،، عنوان لغو میداردمیمفید باز عمل  را از ما ،حاصلبی سود وکه این امر بیاین

. این معناي لغو طور استها ایندر آن سرگرمی ولی غالباً ؛خیلی مهم نیستکند که هایی پیدا میتفاوت، وقتبگیریم آن

شود این است که آیا مراد از لغو در این آیه، گناهان است، مکروهات، وجه به متن آیه ایجاد میحال سؤالی که با ت است.

 هاست؟یک از اینو باألخره کدام امور مباح

 در آیه آن و مراد از »لغو«اصطالح ي مفهومیِ دائره
جا در این؟ اقوال مفسرین شودمی نیزمیگیرد یا شامل باقی عناوین عبارتی، آیا لغو در آیه، صرفاً معاصی را دربربه 

ولی بعضی  شود؛که شامل باقی نیز می ( نظر استاد)اندگفتهگاهی . هالمعاصی کلُّ، أغوُللّاند که أمتفاوت است. گاهی گفته

در آن و حاصلی  چه که فایدهیعنی آن لغوکه، شود. توضیح اینها میي اینغو شامل همهل ،به لحاظ لغوي ند کهاهم گفته

که مباح عادي را معلوم نیست . البته مکروه باشدنیز ممکن است حرام یا اموري که الحاصله فیه و الفائده فیه و نیست 

لغو در  ،بنابراین .شودلغو خارج می آن هم از ،جهتی در آن وجود داشته باشد و ها هم اگر فائدهسرگرمی گیرد ودر بر

تواند محرمات، عائدي است. این میبی حاصل وکه این یک کار بیگوید الفائده فیه و همان شد که عرف می ما ،جااین

مکروهات به  نسبت به محرمات و ،ید این شمولنظر می آجهت که به. این یکشودیا هر دو را شامل و مکروهات 

فیه  الفائدةرا شامل بدانیم؛ بلکه هرچه،  صی استغیر معاکه تنها معاصی یا این !نه ؛لحاظ لغوي و مفهومی درست است

یا مباحات، وجهی نداشته و شمول نسبت به همه را  مکروهات وگیرد و تخصیصش به  معاصی یا میبرآن را در باشد، 

فیه  فائدةَال مالغو، همان  لُغَويمعناي   است.این یک نکته که در مفهوم لغو است و شمولش نسبت به همه اینها  داراست.
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شود. یک چیز  فیه، شامل دو مورد می الفائدة این مافائدة فیه است؛ اما ال ما ،یدآدست میآنی که از لغت به است منتهی،

 ؛اي درآن نیستطور است که نه تنها فایدههم این ؛ در نزد عقالو اضرارٌ بلکه فیه ضررٌاست؛ فیه  فائدةتنها ال است که نه

. مورد دوم آن است اضالل هم هست ؛یعنی فایده که در آن نیست شود همان محرمات؛این میدر آن زیان است. بلکه 

ت، الفائدة فیه به مده اس، الفائدة فیه که در لغت آوقتاي هم نیست. این دو نوع است آن؛ اما فایدهتی نداردکه  مضرّ

تنابه عم ، یک چیزهادر همه اینشود. و شامل مکروهات و مباحات میست که مضر است معناي خاص؛ یعنی مقابل آن ا

گوید ضرر دارد؛ اما گاه ست که عرف نمیهاي عقلی را. خیلی از کارها مانند فوتبال اییم و نه آن دقتباید بگورا عرفی 

یک نوع ال فائدة فیه  رساند. این همدهد که هم به خود و هم به دیگران ضرر میکاري مانند سیگار کشیدن انجام می

این  و از الفائده باشد! محض عدمکه نهیا این ضرر هم باشد ،الفائده، اعم از این است که عالوه بر عدمفیه ئدةالفا است.

ن ممک . ابتداطور معنا کنیمطور معنا کنیم یا آنحیث است که این دو احتمال در اینجا وجود دارد که ما الفائدة فیه را این

در  ولی وقتی که برویم تطبیقات این لهو و لغو را ؛کارهاي مضر است ر ازغی ،لغو فیه و ذهن بیاید که ما الفائدة است به

 غوُ اللّ طور معنا شود: که شمولش مانعی ندارد که لغو این یدنظر می آو مفهوم عرفیش را هم دقت کنیم، به یات ببینیمروا

اگر از حیث ذاتی آن دیده  ، اي نیستآن فائدهآن امري که در  او لم یکن مضراً. ن مضراًکا سواء، فیه ما ال فائدة مطلقاَ

 ،لهوگویند. ، لهو میکار مفیدي استو مانع از اي نیست که این امري که در آن فایدهاز حیث این و اگر شود لغومی شود،

؛ ولی از حیث فیه مطلق نباشد الفائدةو درونش سودي هم باشد چیزي باشد که ممکن است ؛ یعنی دارد يشمول بیشتر

 .و بر آن صادق باشداست، لهباز داشته از امر مهمتري که ما را این

 در عرف و شرع »لغو«تفاوت مفهوم 
حقیقی و  العرف هم ما اعمال جدي ومفهوم عرفی دارد که عند یک ،لغو ، آن است کهاست که در لغونکته دیگري   

دامنه  طبعاً ،که قرار داده است یاساس نظام معاصی و مکروهات یا لغو داریم و شارع هم بر درست داریم و اعمال لهو

نهی یا آن  ولی وقتی شارع از ؛یعنی ممکن است چیزهایی از نظر عرفی لغو نباشد ؛ها را تعمیم یا توسعه داده استاین

 شارع  !یا نه ،ندداخاصیت میاین را بی جایی که عرف خودش. آنیدحساب می آجزء لغوها بهکند، اسقاط فائده می

این  ،ضرر دارد و بنابراین ما؛ یعنی این بی حاصل است وهِفعِمن نّ کبرُما أهُثمُ . قل إکرده است ءخواص آن را الغاو مده آ

، واین د .کندشمول پیدا میه، نسبت آن با شرعیات دلّدي و شرعی دارد که با أهم مصداق تعبّ و دارد  ق عرفیهم مصدا

 .توان اکتفا نمودهمین اندازه می، بهجا الزم استکه در این حدي که در این ربوط به مفهوم لغو استي مسه نکته
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 سؤال
سؤال واقع  مفید حکم الزامی هست یا نیست؟ در، والذین هم عن اللغو معرضونکه است  در بحث آیه آنبعدي  نکته

؟  نظیر ندتواتواند افاده حکم الزامی داشته باشد یا نمی، میاللغو معرضونوالذین هم عن ي شریفه این است که آیا آیه

 عرض کردیم. اذا مروا باللغو مروا کراماو  الیشهدون الزور که در چهآن

 پاسخ
شود از نفسه نمیفی حد ، گفتیم که یدآجواب آن است که در این نوع موارد که چیزي در مقام توصیف مؤمنین می  

؛ بلکه براي شود استفاده کرد؛ اما در حد الزام نمیشود استفاده کردت میمرجوحیّ ترجیح و .رداشت کردآن  الزام ب

این نیم تواکند، نمیو یا متقین را توصیف مین الرحمن، مؤمنان، محسناوقتی که عباد استفاده، نیاز به قرائن خاصه داریم.

قصدش توصیف درجات که گاه ممکن است چرا؟ براي ایناوصاف را ضرورتاً بر محرمات و واجبات حمل نماییم. 

؛ ند مفید الزام باشدتوا، نمیهاامثال این وبیان اوصاف مؤمنین صرف وقوع این نوع مسائل در مقام  ،بنابراین متعالی باشد.

، قرینه الزامی ولی حکم شرعیِ  ؛شود از آن استفاده کردمی عنوان یک حکم شرعیچه مفید ترجیح هست و بهگر

این را که محکم نیست  تش محرز وقرینیّ گفتیم که سیاق هم  اي پیدا کنیم که این را گفتیم.، باید قرینهوقتخواهد آنمی

 گفتیم. هم قبالً

 نکته 
 فال و فرماید:. میاي هستندمنان ویژهمؤ ،منونافلح المؤاین است که آن قد  ،نکته دیگري هم که در خود آیه است 

منین جا برسند با اینکه مؤکه به اینن ندارند تا اینگوید ایمایومنون حتی یحکموك ما شجریینها؛ یعنی میربک ال

(  آمِنُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یادر آیه  .جا برسندکه به اینمگر اینگوید، و میکند ؛ ولی درجه باالتر را نفی میهستند

اولین صفتش . گویدهم آن درجات باالي ایمان را میقد افلح المومنون  . درن استمنظور درجات ایماکه ) 136نساء،

 لیو ؛الزامیات نیست نماز که جزء خشوع در این درجه از )2(مؤمنون، ،هم فی صلواتهم خاشعونالذینهم این است که 

و ن  در یک رتبه باال منامؤ اوصاف جمعاًاست، مده جا آاوصافی که در ایناین  .ته استاین صفت براي آن قرار گرف

 ؛ بلکه مراد مؤمنینی هستند که درجاتیمنین متعارف معمولی نیست، مؤاز آیه مقصود .در آیه مقصود کرده است راغی را

 .آنها مقصود است این شش صفت در آنها جمع است و جمع این صفات هم در ،وقتند که آنامان را طی کردهاز ای

. ت نداردسیاق هم که به این معنا قرینیّ صفات الزامیات نیست.  ولی این ؛الزامیات است غالباً نکات بعدي مذکور در آیه،
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شود این ، نمیمنون خاص هستند و مومنون خاص که شدمذکور، مؤمنون که مراد از مؤ میگویمضاف بر این دو نکته می

تواند به عنوان دلیلی براي وجوب اعراض لذا این آیه شریفه، نمی الزامی در نظر گرفت ون اوصاف به عنوا اوصاف را

ون الزام  را از ن در حد الزام یا ماد؛ اما رجحاگویدرجحان را میآیه  .ي وجوب اعراض شودکار آید و از آن استفادهبه

وجهم  باشد را ن را که حافظون لفر، کف شرایط ایمادنابه این سطح رسیده که یناین مؤمنا .ن استفاده کردتوااین آیه نمی

هاي را هم گفتیم که این جملهاین  .شونداست که متمایز می  و لذا نداباالتر آمدهاز آن کف هم  کنند ورعایت می

. ستدشوار ااستفاده وجوب از این آیه ست که ا لذا. کند؛ بلکه فقط توصیف مینشاء هم نیست، إخبار در مقام اتوصیفیه

که آیه  یک آیه دیگر هم داریم که شبیه این است. زات مهم استیکی از ممیّ ،غولّلادهد که إعراض عنالبته نشان می

عین این طور است و در مقام توصیف، آن هم همینکه  ،لغو اعرضوا عنهالّ واذا سمعوا: سوره قصص است مپنج پنجاه و

آیات، از این  کهبحث نمودیم. نتیجه این که قبالً کراماا ومرّ لغوبالّ مروا اذایا  اللغو اعرضوا عنه سمعوا اذا .آیه است

صورت جدا، در صدد گفتن یک حکم الزامی است، وجود به ،هاکه همه اینن به ایناطمینا ونمود استفاده الزام توان نمی

بعضیش  !بله شود.استفاده الزام نمیاش هم را دارد که فمن ابتغی و از بقیاش هم فقط یک حکندارد. این آیه نسبت به بقیه

عین همین اشکالی که در  استفاده نمود. نتوارا دلیل نداریم که نمیبعضیش  ؛ امادلیل دیگري داریم که الزامی استرا 

همین عین  که با این جا ربط دارد و کراما مروا باللغو مروا الیشهدون الزور واذا .در آن دو تا آیه هم داریم ،این داریم

اي است که قبالً در آیهملحق به آن دو  ،این هم .کندو الزام نمی یا وجوب، داللت بر حرمت در مقام توصیف است

شود. این، یک بحث در ؛ اما از آن استفاده الزام نمیاز آن گروهی که تطبیقش بر غنا بعید نیست الزامش تردید کردیم و

والذین هم عن  که،توضیح این رد.شمول خوبی دا، آیه به لحاظ دامنه حکمیاین در آیه آن است که بحث دیگر این آیه. 

شود که خودش انجام هم شامل این می مفهوم مطلقی است که ،ندن از لغوروي گردا ،غواعراض عن اللّ  ،اللغومعرضون

 الزام کند.میشنود و به دنبال استماع آن نیست و در مجلسش شرکت نو هم شامل آن است که لغو را نمیدهد نمی

اعم است از ترك فعل یا توان از آن استفاده نمود که ولی حکم ترجیحی را به خوبی می توان از آن استفاده نمود؛نمی

که نقل شده  ع) (از امام صادق . ذیل این آیه،روایتیگیردمیها را در براین که همه در مجلس عدم حضور عدم استماع و

دهد و با دهد و او پاسخش را نمیاست. روایت این است که کسی به آدم دشنام میغومعرضون اللّ یکی از مصادیق عن

 که یکی از مصادیق آیه است. گیردهم در برند این را توا، میکراما مروا باللغو مروا اذا .کندبزرگواري از آن عبور می

ضی کند یا بدي بگوید؛ دم تعرّ که کسی که به آاینبراي ؛ نیستن در آالزامی  حکم، دهد کهاین روایت هم نشان می خودِ

مصداق این  گوید کهدر عین حال میولی ؛ العمل نشان دهدتواند عکس، انسان میال یحب اهللا الجهر با لسوءبر طبق آیه 

 مطالب، سه بحث در این آیه بود. این. این هم مؤید این است که الزامی در این آیه نیست آیه است و
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  پنجم و ششم در داللت آیاتحاصل کالم 
 لَنَا وَقَالُوا عَنْهُ أَعْرَضُوا اللَّغْوَ سَمِعُوا وَإِذَا و )3( مؤمنون،والذین هم عن اللغومعرضوندر داللت آیات ها حاصل بحث

 اما داللت بر ؛نطباق لغو بر غنا بعید نیستآن است که ا) 55( قصص،الْجَاهِلِینَ نَبْتَغِی لَا عََلیْکُمْ سَلَامٌ أَعْمَالُکُمْ وَلَکُمْ أَعْمَالُنَا

 .استفاده کرد تواننمیالیشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما،  دو آیه، مااند آیاتحرمت را از این 

 هفتم بررسی داللت آیه
 و چگونگی ارتباط آن با بحث غنا:» سَمِدَ« بررسی مفهوم لغت    

 وَأَنْتُمْ تَبْکُونَ وَلَا وَتَضْحَکُونَتَعْجَبُونَ  الْحَدِیثِ ذَاهَ أَفَمِنْ کَاشِفَۀٌ اللَّهِ دُونِ مِن لَهَا لَیْسَ  الْآزِفَۀُ أَزِفَتْ فرماید:می 

ند تواکس نمیرسد، هیچ، وقتی که قیامت فرا می طور است کهآیه هم ایندو این  )57،58،59،60،61نجم،( .سَامِدُونَ

 ؛زفَأ .اآلن قیامت است همین اصالًفرا رسیده است. یعنی قیامت  ؛الْآزِفَۀُ أَزِفَتْ: فرمایدمی .قیامت را بیاورد مگر خداوند

این چیزها که  چندین آیه داریم از )1(قمر،،الْقَمَرُ وَانشَقَّ  السَّاعَۀُ قْتَرَبَتِإمانند: مراد قرب خیلی زیاد است.  یعنی قَر ُب و

 وَأَنْتُمْ  تَبْکُونَ وَلَا تَعْجَبُونَ وَتَضْحَکُونَ الْحَدِیثِ ذَاهَ أَفَمِنْ :فرمایدمی .رسیده استفرا همین اآلن  گوید قیامت اصالًمی 

 ،ند در بعضی از لغاتااست به بحث غنا؛ به این شکل که گفتهکه تطبیق داده شده اند را گفته، این وآنتم سامدون .سَامِدُونَ

مطلب در حد همین قول این  .یدآغنی می که سمد به معناي تغنی واست  ایناستداللش  یعنی غنّی ، تغنّی منتهی، دَمِسَ

جوابی هم که . مده استهم آکتب اهل سنت  در و نداطور گفتهو در بعضی لغات، این یعنی تغنی ؛سمديمفسرین است. ِ

 است کهاند که جواب درستی هم هست، اینبه این داده

 اشکال به داللت آیه فوق

 اوالً 
یعنی مشغول به عمل لهو  ؛کنیدلهو می؛ سامدون یعنی الهونو ست ا به معناي لها دَمِ سَاشکال اول آن است که  

نیست که در لغات مشهور و  طورو این در یک لغتی واردشده است ی باشد،معناي تغنّاین لغت به این نکته که .هستید

 . باشدوجود داشته  این معنا ،استدالالت متداول
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 ثانیاً
.  در این صورت، این طرف هم ترجیهی نداشته باشدو  آن معنا هم باشد فرض بگیریم کهاشکال دوم آن است که  

است یا به معناي ا که به معناي غن کندمی اجمال پیدا در نتیجه و شودمیو مشترك  وجهی ندارد باز هم ترجیه آن طرف

! یا اگر هم حاال بگوییم نه یعنی لهوجا ببینیم؛  ست که همه هرا مشهور آن ،گویدیا این است که می ،بنابراین .لهو است

اگر  و چون قرینه بر انتخاب یکی از آن دو نداریم، شودمردد میمعنا اینجا گوید که می. ر هم داردیک معناي دیگ

معنایش  ،بنابراین .هستی وجهتکه شما بیست که در حالیا ظاهرش این وآنتم سامدون،در نگوییم قرینه بر آن لهو داریم 

اگر هم دو لغت  :نیاًآن لغت نادره است. یا ثا که معناي حقیقی این است واز باب این ؛ حال یا اوالً:لهو است جا هماناین

: اگر قرینه هم نداشته ثالثاً .بر این است که معناي لهو است ،جاقرینه در این شود وترك میمش ،در عرض هم باشند

جا استدالل اما ممکن است در این گرفت؛توان این را به معناي غنا نمی ،بنابراین. شودو مجمل میمشترك لفظی ، شیمبا

خود  معناي لهو است وجا نگفته است که سامدون بهو آنلهو است  ینوعو غنا هم که سامدون به معناي لهو است شود 

نه از راه و شود استدالل کنیم به این نحو می واست یق هم شده شود به این توسل کرد که تطبلذا می غنا هم لهو است و

 .شودشامل آن هم میفلذا این  .هو والغنیاللّ. نه! سامدون یعنی الهون منتهی، منونغنّیم سامدون یعنی مُیاول که بگو

البته  .کندمذمت می؛ بلکه لهو خاص را مطلق لهو را مذمت نکرده است ،جاایندر  است که  جواب استدالل دوم هم این

؛ یعنی لهو در مقام مشغولیّت القیامه استعن این لهو هی،منتو داللتش بر حرمت واضح است مفید حرمت هست  آیه

 اللَّهِ دُونِ مِن لَهَا لَیْسَ  الْآزِفَۀُ أَزِفَتْ :گویدرود و این را میکه انسان زیر بار حقیقت قیامت نمیانسان به دنیا است و این

 که؛ یعنی منکر این حقیقت هستید و در حالی.سَامِدُونَ وَأَنْتُمْ تَبْکُونَ وَلَا تَعْجَبُونَ وَتَضْحَکُونَ الْحَدِیثِ ذَاهَ أَفَمِنْ فَۀٌکَاشِ

 . آیه،رودو زیر بار قیامت نمیاي رسیده است که منکر قیامت است . این لهو به درجهمنکر قیامت هستید ،کنیدلهو می

یعنی  ؛القیامه؛ بلکه لهو عنولی نه مطلق لهو ؛کندپس این آیه داللت بر حرمت لهو می .کندنوع لهو خاص را منع می این

تواند ، غنا را میحتی معناي عادي لهوش ؛سامدونعبارت  دارد و لذا پذیرش قیامت باز  اشتغال به چیزي که او را از

عتراف لهی عن قبول القیامه وعن اإلست که یُا آن ؛ بلکه لهومقصود نیست ،واي دارد که مطلق لهجا قرینهولی این ؛بگیرد

  .جوابی دارد آیه استدالل کرد منتهی، هر کدامش،ن به این لذا از دو جهت می توا کند و، این را منع میبالقیامه
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