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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه

 اي در تنبیه ششم تکمله

 هاي مختلف إطراب از حیث شأنیت و فعلیتالف: بررسی احوال و نسبت
 ترقبل بحث فعلی و شأنی که در دو جلسه هاي در تکملبحث در تنبیهات و فروعات ذیل مبحث غنا بود. ابتدا نکته

پردازیم. گفتیم بعید نیست که بگوییم، مراد از صوت مطرب، همان مباحث می ه، به ادامازآنپسعنوان شد، عرض کنم و 

 که بالفعل اطرابی نداشته باشد. اطراب شأنی باشد؛ یعنی صوتی باشد که شأنیت اطراب دارد؛ ولو این

شود که اطراب شأنی است و اطراب فعلی نیست، گاهی اطراب فعلی هست و اطراب شأنی نیست و گفتیم گاهی می

گاهی هم هر دو جمع هستند. عرض کردیم که بین اطراب فعلی و شأنی، عموم و خصوص من وجه است و گاهی 

خاص براي فرد یا افرادي خاص،  دالیلشود که صوتی، شأنیت اطراب در یک موقعیت و منطقه را دارد؛ اما به می

 شأنیت اطراب هست؛ ولی فعلیت آن نیست.  ینجااشنود. در که میاطرابی ندارد؛ یعنی چه براي خود خواننده یا براي آن

انگیزي فعلی هم هم طرب اینجااجتماع دارند که این صوت، شأنیت اطراب دارد و  هگاهی هم هست که این دو ماد

مشکلی وجود ندارد. حالت سوم، افتراق از طرف فعلیِ دون الشأنی است؛ یعنی اگر در جایی  به اینجاوجود دارد که تا 

طور نیست که براي غالب مردم طربی ایجاد شود. طرب فعلی براي شخص دارد؛ اما طرب شأنی ندارد، این این صوت،

طور است؛ یعنی عملی که موجب هاي تهییج جنسی هم همینکه اطراب، اعم از تهییج جنسی است؛ اما در بحثولو این

هم شأنی و فعلی دارد و گاهی ممکن است که فعلی براي کسی تهییج داشته باشد؛ ولی براي  آنجاتهییج جنسی شود، 

 غالب مردم نداشته باشد. 

 هکه آستان جهتازآنمعنا که ممکن است صوتی براي شخصی،  به اینطور است. در بحث ما؛ یعنی اطراب هم همین

؛ ولی براي غالب مردم صوت مطرب یا لهوي نباشد. حال پذیري او خیلی باال نیست، اطراب فعلی داشته باشدتحریک

اجتماع، داخل در بحث  هافتراق فعلی و ماد هگرفتیم، این قسم اخیر و قبلی؛ یعنی ماداگر ما مالك را اطراب فعلی می

این شود. هر یک از شد؛ چون مالك فعلیت بود. اگر مالك را شأنیت بگیریم، آن دو صورت، مصداق مفهوم غنا میمی

شود؛ چون فرض بر صوتی است که شأنیت دو را که مالك بگیریم روشن است و آن مشمول مصداق إطراب و غنا می
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شوند و بالفعل هم این تحقق پیدا کرده است که این فرض، قطعاً مصداق انگیزي دارد و غالباً همه از آن متأثر میطرب

 غنا و اطراب است. 

افتراقش وابسته به این است که بگوییم مالك چیست. اگر گفتیم که مالك شأنیت هاي اما آن دو صورت دیگر، ماده

است، شأنیت هم در جایی است که جداي از فعلیت بشود و مشمول دلیل است. اگر هم گفتیم که مالك فعلیت است، در 

 طور است. اولیه این هشود. گفتیم که طبق قاعدکه فعلیت دارد و شأنیتی نیست، باز هم مصداق می آنجا

که فعلی است، خارج از این بحث است؟  آنجاشود گفت که در ، آیا میآنگاهالبته بعید نیست که مالك شأنیت باشد 

اجتماع هم طبعاً داخل در بحث  هگوییم که مالك اطراب شأنی است و آن مادطبق ظاهر قاعده این بود دیگر؛ چون می

که صوت اطراب فعلی  آنجاعده االقمشمول  بحث است و علی همآن، هم که شأنیت دون الفعلیه است آنجاییاست. 

 دارد، باید بگوییم که خارج از آن هست؛

 در برگیردها را اقسام و نسبت ب: بررسی مفهومی أعم از اطراب که همه
گوییم اطراب صورت که ب به ایناطراب را معنا کنیم که هر سه قسم را بگیرد.  به شکلیولی بعید نیست که بتوانیم  

عرفی، اعم از این است که شأنی یا فعلی باشد. البته مراد ما از شأنیت، شأنیت نوعیه است که نوع مردم از آن  ازنظر

وقت، آن قسم از آن بالفعل که ممکن است از آن متأثر نشوند. حال اگر این مالك بگیریم آن به خالفشوند؛ متأثر می

م که اطراب، اعم از این است که حالت فعلی یا شأنی باشد. با مناسبات حکم و شد؛ ولی بعید نیست بگوییخارج می

دلیل  هظاهر اولی القاعدهعلیکند، این اطراب فعلی موضوع و ارتکازات عرفیه، وقتی که شارع از صوت مطرب منع می

که مالك فقط اطراب ؛ نه اینگیردگفتیم که اطراب شأنی را هم میبه دلیل مناسبات خاصه می اینجااست منتهی، ما در 

آید که اگر فعلی را بگیریم، آن دو در ابتدا به ذهن می آنچهرغم شأنی باشد. این امري است که بعید نیست و لذا علی

گیرد؛ اما ظاهرا براي اینکه اعم باشد، باید راهی وجود داشته گیرد و اگر شأنی بگیریم، آن دو قسم را میقسم را می

، اینجاکه در گوییم؛ یعنی اطراب فعلی و اصل این است منتهی، به دلیل ایندلیل اطراب که می هلیباشد. ظهور او

که بگوییم ارتکازاتی همراه این مفهوم و دلیل هست، شأنیت را هم باید بگوییم که مشمول این عنوان است. البته نه این

آید که جمع این دو اوثق با اعتبار و با ارتکازات می به نظرشأنیت فقط مالك است و فعلیت دیگر مالك نیست؛ بلکه  

 باشد. 

خاصی براي افراد یا  شرایطانگیز است، مشمول غنا هست و اگر هم صوتی در صوتی که در حالت طبیعی طرب

صیتش ي خصوالغااقل اگر هم در مفهوم تردید کنیم، گیرد و الانگیز باشد، بعید نیست بگوییم که آن را هم میفردي طرب

ممکن است کسی بگوید که باالخره مفهوم یا باید فعلی و یا شأنی را بگوید و یکی از این دو تا را  حال بعید نیست.
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که که فعلی است؛ بدون این آنجاییاین است که اگر بگوییم شأنی است،  اینجاتوانم بپذیرم، عرض من در بیشتر نمی

خاصی است و بعید  شرایط، شرایطشاناي هستند و ه این افراد، افراد ویژهکاین به خاطرشأنیتی براي عموم داشته باشد؛ 

گفتیم اگر صوت ي خصوصیتی که میالغاکه مفهوم آن را نگیرد. مثل ء خصوصیت کرد؛ ولو اینالغانیست که بتوان 

هم بعید نیست که ي خصوصیت شود و در این الغاحیوانی باشد یا صوتی باشد که از آالت خارج شود و بعید نیست که 

گوییم، در آنجا که فعلی است؛ دون الشأنی، الیبعد من شمول غنا نسبت به آن یا از باب غناي خصوصیت شود و لذا می

اقل اگر کسی هم در این تردیدي کند و نخواهد زیر بار این نوع استظهار برود، الاقل جاي مفهوم و شمول مفهومی و ال

 گفتیم. که دیروز می ايغیرانسانیت، نظیر صوت اء خصوصیت و تنقیح مناط هسالغ

، اگر شأنیت نباشد؛ آنگاهشود اصلی آن اثري است که بر این مترتب می هگوید، نهایتاً حکمت و نکتشأنیت هم که می

گیرد. عمومیت و شمول دارد را می آنچهولی اثر مترتب شود، خیلی بعید است که بگوییم این مشمول دلیل نیست و فقط 

خواهد حرمت کار را نگه دارد. ارتکازات شارع اگر شأنیت را هم مالك قرار داده است، براي آن است که می درواقع

، چون درواقعگوییم شمول دارد، براي این است که گوید، سر اصلی این است که این امر محقق شود و شأنیت که میمی

که شأنیت بما هِیَ دهد که کسی در این واقع نشود. نه اینخواهد حرمت و حریمش را توسعه امر مهمی است شارع می

را توسعه  اشدایرهاین است که اصل قصه مهم بوده و  به خاطرطور است، هِیَ دخالت داشته باشد. اگر هم گفتیم که آن

گذاري ی در قانونء الخصوصیه؛ چون معموالً وقتالغاداده است و لذا اگر نگوییم باألولویه، الاقل من التنقیح المناط و 

آورند؛ یعنی چیز مهمی است که حتی شأنیتش را هم مشمول دلیل قرار داده است. حتی ممکن است کسی شأنیت را می

 تنقیح مناط است.  الاقلاولویت هم بگوید؛ ولی یا اولویت یا 

طور باشد. این یک نپس اگر در صدق مفهومی هم ما گیري داشته باشیم و نتوانیم منقّحش کنیم، بعید نیست که ای

 هاي گذشته اضافه نمایید.مطلب مهمی بود که الزم است بر بحث

 تنبیه چهاردهم

 سؤال
 صورت نت و نشانه در دستگاه موسیقی حرام است؟ها بهآیا نوشتن و چاپ اغنیه

فرع و تنبیه چهاردهم در بحث مباحث ذیل بحث غنا، کتابت اغانی است. بحث در این است که آیا نوشتن یا چاپ  

طور نگاشتن آن به صورت نت و نشانه که در هنگام خواندن، با نوعی ها در دستگاه موسیقی و همینسرودها و اغنیه

 اطراب و لهو همراه است، داراي اشکال است یا خیر؟
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 پاسخ
ها، مشمول غناء نیست و کسی آن را تغنی عنوان اصل اولی، نگاشتن، چاپ و حتی خواندن آنواب آن است که بهج 

ها حتی با راهنما که ، نوشتن یا خواندن آندیگرعبارتبهشود. ها نمیداند و دلیل غنا شامل اینیا إستماع الی الغناء نمی

کدام کند؛ نه تغنی و نه استماع هیچمشخص کند، صدق تغنی نمی ها راها و ریتمدستگاهش را مشخص کند و آهنگ

 که از باب عناوین دیگري این عنوان صدق کند. اش صادق نیست و لذا از این حیث مانعی ندارد؛ مگر ایندرباره

ها در بحث بر اثم و یا اضالل باشد و عناوینی از قبیل تسبیب و اضالل باشد که خود این هکه از باب إعانمانند آن

عده االقایم، علیپذیرفته قبالًبر اثم که حرمت آن را  هثانویه مانند اعان عناوینآید، بعید نیست که از باب بر اثم می هاعان

کند، شمول حرمت نسبت به آن، بعید پ و راهنمایی مینویسد و چایعنی وقتی می ؛ها هم بشودصدق حرمت شامل آن

 جا هم معلوم شد که نوشتن، خواندن و تعلیم و تعلمش هم شامل همین حکم است. نیست و از همین

هم؛ در بحث غنا، عناوینی مانند  اینجاایم. در هاي فقه التربیه مفصل بحث کردهالبته ما بحث تعلیم و تعلم را در بحث

کند؛ بلکه کدام فی حد نفسه، صدق غنا نمیو از این قبیل، هیچ یَتعلم ، یُعلّم،یَقرأ کتابت، قرائت و یا یَکتب،  تعلیم، تعلم،

 یاددادندهد، باید عناوین دیگري بیاید. البته در تعلیم و تعلم گفتیم که گاهی تعلیم و تعلم عملی است؛ یعنی وقتی یاد می

، حرام است؛ البته باز هم نه از حیث عنوان بر غناستچون خود این مشتمل  دهد ویاد می عمالًتئوري نیست؛ بلکه 

است که در تعلیم و تعلم، تغنی یا  جهتازآنشود؛ بلکه حرمت تعلیم و تعلم؛ زیرا عنوان تعلیم و تعلم مصداق حرمت نمی

لیم و تعلم حرام شود؛ عنوان تعلیم که عنوان تع، نه اینشودمیالغناء وجود دارد و از این حیث است که حرام استماع الی

 که بالذات، این عنوان حرام شود.شود؛ چون همراه با یک حرامی شده است و نه اینو تعلم، بالعرض حرام می

 هواسطکه خود تعلیم و تعلم، عملی باشد که بهکه اعانه باشد یا اینبنابراین تعلیم و تعلم هم اشکالی ندارد؛ مگر این

 شود. الغناء میشود و یا استماع الیلید میآن، غنا را تو

ایم.  این عناوین قرائت، کتابت، تعلیم و ، راجع به تعلیم و تعلم بحث کردهفقه التربیۀتر در البته این مطالب را مفصل

ویسد که نخواند و مینویسد، میجا که میشود. ممکن است همانتعلم اگر عملیاتی همراه با غنا بشود، بالعرض حرام می

 دهد، آن خواندن حرام است. خواند و یاد میاگر می همدهد که یاد می آنجادر این صورت، خواندش حرام است. 

نفس کتابت و تعلیم و تعلم مصداق غنا نیست؛ بلکه از باب مصاحبت با آن هست. در جایی که یکی از این چهار 

بر اثم یا اضالل دیگري و  ههر جا که مصداق اعان درواقعشود. هم بالعرض حرام میعنوان، همراه و مالزم آن شود، آن

شود منتهی، حرمت حرام می ذاتاًشود که این فعل وي انتزاعی میسازي براي گناه براي دیگري باشد، عنوان ثانیا زمینه

 ایم. هم گفته قبالًشود. البته حرمت از باب اعانه، شروط و قیودي دارد که از باب اعانه می
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همین در غنا  به خاطرگیرد، از این عمل بهره می کسی کهیک موردش این است که یک نوع اطمینانی داشته باشد که 

 کند. برائت جاري می آنجاو ممکن است چنین اطمینانی نداشته باشد که در  واقع شود

اش شود. حرمت کتب ضالل هم چون ادله، حرام میشرایطایم که با آن عرض کرده قبالًحرمت اعانه را  شرایط

 گردد. ضعیف بود، دلیل خاصی ندارد و به اضالل و یا اعانه برمی

که  آنجامانعی ندارد؛ اال أن یَتّحد مع الغناء؛ در  ذاتاًعلم هم روشن است؛ یعنی پس حکم کتابت، قرائت، تعلیم و ت

آید، حرام  به وجودکه یصدق علیه االعانه علی الغناء؛ یعنی اگر یکی از این دو حالت تعلیم و تعلم همراه غنا باشد یا این

دلیل مستقلی داشته باشد، با یکی از این  که بگوییم کتب ضالل هست، البته اگر از باب کتب ضالل،شود. یا اینمی

 مصداق غنا نیست.  ذاتاًتواند حرمتی را برساند؛ ولی عناوین ثانویه و عامه، می

این هم فرع و تنبیه چهاردهم بود که عنوان شد. خواندن معمولی که محتوایی حق داشته باشد، مانعی ندارد و صرف 

که عنوان تهییج شهوانی یا توصیف زن نامحرم یا کفر در کال ندارد؛ مگر اینکه کسی محتواي باطلی را بخواند نیز اشاین

آن  اینجااند و ما جا این را بحث کردهطور مطلق نداریم که حضرت امام در همینآن باشد. البته اطالقی بر حرمت لهو به

 کنیم.می بحث آنجادانیم که مستقلی می را عنوانها کنیم؛ بلکه بحث لهو و اینرا بحث نمی

 تنبیه پانزدهم  

 سؤال

 دي و امثالهم براي شنونده چیست؟ حکم استماع از طریق سی .1
پانزدهمین بحث این است که آیا ضبط و پخش غنا از طریق نوار و فیلم و امثالهم داراي اشکال است یا خیر؟ البته 

است. سؤال اول، این است که آیا براي شنونده استماع غنا اشکال دارد یا خیر؟ جواب آن  طرحقابلدو سؤال  اینجادر 

ها این هکه بعد از ضبط باشد، همزنده و چه این صورتبهصورت مباشر و در مجلس باشد و چه است چه استماع غنا به

 باشد. داراي یک حکم بوده و حرام می

عده نسبت به االققط شامل جایی است که حضوري و مستقیم باشد، علیاگر هم کسی احتمال دهد که صدق غنا ف

شود. ي خصوصیت میالغاشود، آن که با ابزار و ادوات واسطه خورده است و پخش می غیرزندهبحث پخش زنده یا 

ر یک قیدي هم نداریم که مستمع با مغنی یکونا فی مجلس واحد باشند یا در مجالس متفاوت؛ بلکه اطالق دارد. د

باشد، در مجلس واحد با ابزار باشد یا بدون ابزار باشد، یا مجلس  بلندگومجلس بدون ابزار به گوش او برسد یا با 

خواهد زنده باشد و همین االن از طریق ماهواره یا هر ابزاري واحد نیست و در دو مجلس باشد باز هم فرقی ندارد. می
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 هآید که هممی به نظرباشد.  تکرارياست. پخش زنده باشد یا  غیرزندهکه شنود یا اینخواند و او میدیگري شخصی می

باشد. شرط ندارد  غیرحضوريها، یصدق علیه الغناء و استماع الغناء و شرطی وجود ندارد که این حضوري باشد یا این

واحد باشد یا در که بدون آالت مصوت یا مکبر صوت به گوش او برسد یا با آالت برسد. شرط ندارد که در مجلس 

گوییم گیرد. ما میها را میاین هباشد؛ بلکه اطالق ادله هم غیرزندهچند مجلس باشد. شرط ندارد که زنده پخش شود یا 

ها باید صدق لغوي و این ازنظرالغناء است. اگر کسی بگوید که و إستماع الی گیرددر برمیها را این هکه اطالق غنا، هم

کند و در آن هیچ تردیدي نیست و این ي خصوصیت میالغاد یا موارد دیگري از این قبیل، قطعاً حضوري یا زنده باش

مقداري با بحث نظر به اجنبی متفاوت است. این مطلبی که گفته شد، نسبت به کیفیت استماع و پخش و انتشار این غنا 

 از حیث مستمع است.

 نه است؟حکم پخش مکرر صوت و فیلم در مورد شخص مغنّی چگو  .2
که پخش زنده نیست و مکرر پخش  آنجاخواند، حرمتش واضح است منتهی، اما از حیث مغنّی؛ یعنی کسی که می 

بار صورت گرفته است و از این حیث که چند بار بار حرام را مرتکب شده است و تغنی یک، یکدرواقعشود می

هست ولی حرمت غنا نیست؛  اینجابله! عناوین ثانویه شود، دیگر تکرر تغنّی براي او مصداق ندارد. صدایش پخش می

کند و تا وقتی که دیگري به او اقتدا می ریزي کردش سنۀً سیئه شد و یک سنت گناهی را پایهتکه سنّبلکه  از جهت این

 سَنَّ مَنْ«دهد، در گناه او سهیم است الی قیام القیامه و بر همین اساس روایت داریم که واسطه او معصیت انجام میبه

که روایت معتبري بود  ۱»ءشَیْ أَوْزَارِهِمْ مِنْ یَنْقُصَ أَنْ غَیْرِ مِنْ بِهَا عَمِلَ مَنْ وِزْرُ وَ  وِزْرُهَا فَعَلَیْهِ هعدَبَ هابِ  لَمِعَ سَیِّئَۀٍ سُنَّۀَ

طور ادامه گناهی را ریخت، همین هطور است که اگر پایفرماید، بدون اینکه ثوابشان کم شود و در گناه هم اینو می

ها سهیم است. آنجا هم گفتیم که سنّ، کنند، او هم در گناه آنواسطه کار او گناه میدارد؛ یعنی تا وقتی دیگران که به

یزي رریزي کند؛ بلکه اگر عملی را هم پایه، نباید مقید به این لفظ بود که حتماً روشی را پایهاینجاگیرد و در ها را میاین

و روایاتش  گیرددر برمیطور موارد را هم ي خصوصیت اینالغاواسطه او گناه کنند، شمول آن دلیل با کند که دیگران به

 هم معتبر است. 

ایم. التربیه هم گفته کس این را بحث نکرده است و ما چند بار این را در فقهفقهی مهمی است که هیچ هاین قاعد

 مان بیاوریم. فقهی را در جایی مفصل بحث کنیم و در قواعد فقهی هدیادمان باشد که این قاع

توانست گناهی را ریخت؛ ولی بعد واقعاً پشیمان شد و اگر می هیکی از موارد این قاعده این است که اگر کسی پای

خیر؛ چون  است. حال آیا این مورد هم مشمول آن روایت هست؟ دررفتهکرد؛ ولی  دیگر از دستش این را جمع می

 .94: ص ،7ج ،)بیروت - ط( األنوار بحار - 1
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جایی دارد که او هنوز از کارش رضایت دارد یا حداقل انصراف به به نحويممکن است دلیل انصراف به جایی دارد که 

مهمی  هعدم رضایتش را به دست نیاورده است. سه احتمال در آن هست که باید بحث شود منتهی چون قاعده، قاعد

 قبالً خوانی حرام نیست؛ مگر از باب اعانه که مثالً کنیم. لببحث می آنجااست، باید در جاي خودش بیشتر بحث شود و 

اول، از حیث مستمع  پس غنا و حرام نیست. ذاتاًکه صوت نیست، این به علتخوانی؛ خوانده است و اال خود این لب

 بود. دوم، از حیث خواننده است که عنوان شد

 اندرکار پخش غنا چیست؟حکم عوامل دست  .3
گوییم کند. پخش که میو امثالهم پخش می تلویزیونو سوم، از حیث آن  کسی است که در رسانه از قبیل رادیو و  

هم  اینجا. در ز بحث در موارد تهییج شهوانی استاندکاران پخش این غنا هستند که غالباً نیستعوامل و د همرادمان، هم

 وینی از این قبیل، باز حرام است.بر اثم و عنا هلی از باب إعانروشن است که عنوان غنا بر عمل او صادق نیست؛ و

شنود و بر او و یا در مجلس واحد یا متعدد می غیرزندهشنود یا زنده یا گفتیم این را با ابزار میپس مستمع که می

رر است، تغنی کند؛ یعنی اگر پخش مکحرام است، از باب این بود که استماع غنا است؛ اما خواننده حالش فرق می

 بر اثم است.  هکند و خواننده نیست، حرمتش از باب اعاننیست. کسی هم که پخش می

قرار دادیم و از سه ناحیه؛ یعنی اول، از  موردبحث، پخش صدا را با ابزار و ادوات درواقعپس در بحث پانزدهم 

هایی ، با ویژگیهرکدامبحث نمودیم که حکم  کنندهپخشحیث استماع، دوم، از حیث خواننده و سوم؛ یعنی از حیث 

 متفاوت بود. این هم بحث پانزدهم در مبحث غنا بود که عنوان شد.

 تنبیه شانزدهم

 استماع غنا بررسی ادله
در بحث غنا، داللت بر حرمت غنا دارند. حال آیا این حرمت  هبحث شانزدهم در باب  استماع غناء هست. غالب ادل

که استماع غنا حرام دلیلی بر حرمت استماع داریم؟ در این شود یا خیر و در فرض حرمت، چهنیز میشامل استماع غنا 

لحاظ فنی درست کرد و اال حرمتش از جهت حکمی است ظاهراً هیچ تردیدي نیست منتهی، وجوه حرمتش را باید به

 واضح است و بحثی در آن نیست.

 دلیل اول
گوید غنا حرام اي که میاع غنا این است که بگوییم، ظاهر اطالقات خود ادلهدلیل اول براي اثبات حرمت استم 

گیرد و هم مستمع آن. اموري که در ذاتش شود؛ یعنی هم مغنّی مشمول آن ادله قرار میاست، شامل مستمع هم می

 7 



 ٢٣٣٥�ماره ثبت:                                                                                                

دو طرف آن کار حرام گوییم که این حرام است؛ یعنی هر دهد، وقتی میخواند و یکی گوش میطور است که یکی میاین

خواند و کار حرام شود بر کسی که میگوید که غنا حرام است، عرفًا ظاهرش تنها حمل نمیدهند. وقتی میرا انجام می

بخواند؛ ولی  تنهاییبهگیرد. البته متضایفین نیستند، چون ممکن است کسی شود؛ بلکه مستمع را هم میرا مرتکب می

 هست. نوعی تضایف با نوعی تسامح 

گوییم غنا حرام شود؛ گرچه ممکن است کسی بگوید که وقتی میظاهرش این است که حرمت شامل هر دو می

آید، بعید نیست که عرف چیزي را که خواننده و شنونده دارد، می به نظراست؛ یعنی خوانندگی او حرام است؛ ولی 

 شود.می رام است، شامل شنونده همگوید که این حعده وقتی میاالقعلی

طور نیست که احتمال مقابلش کالً مطرود باشد و کنار گذاشته شود؛ زیرا ممکن است کسی بگوید، این اینجاالبته در 

که رغم این، علیحالدرعینگیرد؛ ولی چیزها را نمی هگوییم غنا حرام است؛ یعنی خواندنش حرام است و بقیوقتی می

گیرد. مثل باب آید، هر دو طرفش را میحرمت روي مفاهیمی از این قبیل می این احتمال است، اظهر آن است که وقتی

شود. البته گوید غیبت حرام است، ظاهرش این است که حکم شامل گوینده و شنونده هر دو، میغیبت که اگر دلیل می

 قدر متیقنش خواننده است.

 دلیل دوم 
که بر غنا تطبیق داده شده بود. آیاتی که بر بحث غنا وجه و دلیل دوم حرمت استماع غنا، بعضی از آیاتی است 

گفتیم کرد و میحرمت می هشد. اول، آیاتی که افادتطبیق داده شده بود، از یک نگاه و منظر کلی به دو دسته تقسیم می

ود و بدون تعبد غنا بر آیه مصداق شده بود. دوم، آیاتی که تعبدي نب تنهایی دال بر حرمت نیست و تعبّداً که خود آیه به

 .کندگفتیم داللت بر کراهت دارد و داللت بر حرمت نمیشد که میشامل غنا می

اي نداریم. در از روایات داللت بر حرمت غنا کند، چنین آیه نظرقطعتنهایی و با اي که بهلذا نتیجه گرفتیم که آیه 

بدي است؛ یعنی بدون روایت داللت بر حرمت نتیجه گرفتیم که آیاتی که مفید حرمت است، صدقش بر غنا تع آنجا

رساند و داللتی بر حرمت کرد و آیاتی که صدقش بر غنا تعبدي نیست؛ بلکه حقیقی است را گفتیم که کراهت را مینمی

م اول؛ یعنی آیاتی که مفید حرمت است و تعبداً اما هگفتیم که آن دستجا میزدیم؛ اما همان آنجاندارد. این حرفی بود که 

هاي حکم گفتیم که  آن آیات، خیلی مفید است؛ یعنی تطبیق یک کاريغنا را مصداق آن آیه قرار داده است، در ریزه

که خود روایت دلیل است، اي ندارد؛ براي اینطور تعبدي بر غنا در آن آیات، ممکن بود کسی بگوید که فایدهمحرّمی به

 کند. نا؛ ولو تعبداً، در جزئیات حکم، ما را کمک میگفتیم تطبیق آیه بر غپس آیه نقشش چیست؟ می
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) 30/(حج»الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا«کردیم. یکی از جزئیاتش همین است؛ مهمی در آیات بود که به آن تأکید می هاین نکت

أظهر، شامل هر دوي کسانی  بنا بر)، این دو آیه 6/لقمان(»اللَّهِ سَبِیلِ  عَنْ لِیُضِلَّ الْحَدِیثِ لَهْوَ یَشْتَرِي مَنْ النَّاسِ  مِنَ وَ«یا 

الزور شامل غنا هم هست. آیه  و قول لهو الحدیثگفتیم که  شد. ما تعبداًشنود، میالزور را می و قول لهو الحدیثکه 

است هایش این آید. یکی از ویژگیهاي آیه روي مصداق تعبدي هم میویژگی هکه مصداق تعبدي شد، همگوید، اینمی

 گرفت. گرفت؛ بلکه شنیدن را هم میکه آیه، فقط گفتن را نمی

استظهاري که دو، سه آیه کردیم که فقط طرف گوینده را  بنا براین هم یک دلیل است و توضیحش این است که 

تسرّي پیدا ، ویژگی او به غنا هم آنگاهکه آیه بر غنا تطبیق داده شد گرفت، بعد از اینگرفت؛ بلکه شنونده را مینمی

 کند. می

آید و شود و چون غنا هم مصداق آیه شد، مستمع غنا در آیه میکه غنا شامل مستمع هم میاین هم دلیل دوم بر این

تواند غنا را بگیرد، بیش از ده آیه را بحث کردیم و گفتیم، آن آیاتی که بدون روایت می قبالً کند. ما آیه آن را افاده می

 مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ«یا  )3مؤمنون/(»مُعْرِضُون اللَّغْوِ عَنِ هُمْ الَّذِینَ وَ«مانند  ؛رساندترك، نمیکراهت یا استحباب 

گفتیم که همه باید کراهت در غنا ها صدقش حقیقی است؛ ولی حرمت در آن نیست و لذا می) که این72/(فرقان»کِراماً

 را بگویند. 

ها بر اي که در او حرمت است، مانند یشتري لهو الحدیث یا اجتنبوا قول الزور و امثالهم، صدق آناما آن چند آیه

مفید است  جهتازاینغنا، حقیقی نبوده و تعبدي است و به کمک روایت داللت دارد منتهی، گفتیم که این کمک روایت، 

 کند. هم سرایت می آنجا به هاي حکمکه غنا در آیه آمد، ویژگیکه بعد از این

ها، این است که حکم، شامل هر آید. دیگري از آنهم می اینجاها، این است که حکم آن، حرمت است و یکی از آن

گیرد. این از نکات شود و آن روي غنا هم  که تعبداً مصداق آیه شده است، هر دو را میدو مورد گوینده و شنونده می

ست، گوید غنا حرام امی کههمینهست. پس دلیل اول این است که  اینجاظریف بحث است. این هم دلیل دومی که در 

گوییم، آیاتی که تعبداً داللت بر غنا داشت، اجتناب آن، هر گیرد و اگر کسی در این تردید داشته باشد میهر دو را می

 .گیردمیدو مورد گویندگی و شنوندگی را 

 دلیل سوم
سنت غنا اح هدلیل سوم هم اولویت یک روایت معتبر است. یک روایت معتبري وجود داشت که اگر کسی به خوانند 

الزور است. این روایت،  است یا قول لهو الحدیثتشویقش کند، حضرت فرمود یا  بگوید و نسبت به خوانندگی و تغنی

معتبر است.  کامالًاستاد حدیث هشتم عنوان نمودند) است که ( یکمروایت باب نود و نهم وسائل، حدیث بیست و 
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 بْنِ حَمَّادِ عَنْ الْخَزَّازِ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَفرماید که می

این قول الزور  که ؛۲»أَحْسَنْت یُغَنِّی لِلَّذِي الرَّجُلِ قَوْلُ مِنْهُ قَالَ الزُّورِ  قَوْلِ  عَنْ  سَأَلْتُهُ«: قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ عُثْمَانَ

کنید، گوید، شما که این مغنّی را تشویق میاست یا لهو است. یکی از این آیات را بر آن تطبیق داده شد. این روایت می

شود؛ چون استماع غنا کمتر از تشویق نیست؛ بلکه ي خصوصیت میالغادهید. حال استماع، یا کار حرام انجام می

اي بکند؛ ولی ظاهرش این است که اولویت یا مکن است کسی در این هم تردید یا شبههاولویتش است. البته گرچه که م

که اي است که بیان و تقریر است براي اینها ادلهي خصوصیت، از آن تشویق به استماع هم وجود دارد. مجموعاً اینالغا

 شود؛غنا، شامل مستمع هم می

 دلیل چهارم
اند. این هم بحث شانزدهم بود کند و در سیره هم از استماع پرهیز داشتهرا افاده میکه در سیره هم این عالوه بر این 

 که عنوان شد. 
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