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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه

 بحث هفدهم اي در تکملهالف: قاعده
یکی از قواعد آن است که هرگاه در روایات، براي آیه مصداق تعبدي ذکر شود، خصوصیات آن آیه به این مصداق 

لهو جا هم گفتیم که کبیره بودن اشترا و مانند حکومت، یک قاعده است. در اینکند. این بهتعبدي هم تسري پیدا می

کند. کند. گفتیم که قاعده این را اقتضا میتسري پیدا می در مصداق حقیقی، به این مصداق تجوزي و تعبدي هم الحدیث

که سند معتبر بعد دقت کردیم و دیدیم که در روایات هم این نکته تأیید شده است و دو، سه روایت داریم که ولو این

کند. هم تأیید می ما را هاین روایت، قاعد به نحويندارد؛ ولی این تأیید شده است. ما نیازي به این روایت نداریم؛ ولی 

طور که در این روایت، حدیث دوم باب نود و نهم مستدرك الوسائل است که از دعائم االسالم نقل شده است و همان

 عَنْ لِیُضِلَّ الْحَدِیثِ لَهْوَ یَشْتَرِي مَنْ النَّاسِ مِنَ  وَ«سابق عرض کردیم، سند معتبري ندارد؛ ولی ذیل آیه دارد که وقتی که 

که این  ۱،»بِالنَّار عَلَیْهِ اللَّهُ تَوَاعَدَ قَدْ وَ«و بعد فرمودند  »الْغِنَاءُ هُوَ«را از امام سؤال کردند، امام باقر فرمودند:  »اللَّهِ سَبِیلِ

ام. پس این یکی از قواعد ذیل آن است که هرگاه مصداق تعبدي براي آیه در طور مفصل قبالً عرض کردهرا البته به

جا هم گفتیم که کبیره بودن کند. در ایند، خصوصیات آن آیه، به این مصداق تعبدي هم تسري پیدا میروایات ذکر شو

کند. این چیزي است که گفتیم اشترا و لهو الحدیث در مصداق حقیقی، به این مصداق تجوزي و تعبدي هم تسري پیدا می

روایات هم این مطلب تأیید شده است و در دو، سه جا کند؛ بعد وقتی دقت کردیم دیدیم که در قاعده این را اقتضاء می

ما را هم  هقاعد به نحويشده است و  یازي به آن نداریم؛ اما تأییدکه سند معتبر ندارد و ما اگرچه نروایت داریم؛ ولو این

سؤال شد، امام باقر  »اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ لِیُضِلَّ الْحَدِیثِ لَهْوَ یَشْتَرِي مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ«کند. ذیل آیه دارد که وقتی از تأیید می

، در حقیقت خود امام هم این را تصریح »بِالنَّار عَلَیْهِ اللَّهُ تَوَاعَدَ قَدْ وَ«، بعد فرمودند »الْغِنَاءُ هُوَ«علیه السالم فرمودند که 

کنند؛ گرچه سند معتبر نیست. شاید در یک روایت دیگر هم این باشد. در روایت نهم همین باب که در مستدرك و از می

که اگر هم از روایت نباشد، استنباطی است  ۲،»النَّار عَلَیْهِ اللَّهُ وَعَدَ مِمَّا الْغِنَاءَ أَنَّ اعْلَمْ«که فقه الرضا است هم آمده است 

اصولی  هگفتیم که لو کنا نحن و قواعد، بر اساس قاعداي بر بحث سابق بود منتهی، ما میکه از آیه شده است. این تکمله
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ما  هعدبینیم در روایت همان قاجا میکند منتهی، در اینهاي حکم به این هم تسري پیدا میجا ویژگیگفتیم که در اینمی

اي شود. این یک تکملهمیاز آن استفاده  کند؛ اگرچه که روایتش ضعیف است و اعتبار ندارد؛ امارا روایت هم تأیید می

 بر بحث هفدهم بود.

 »لهو الحدیث«اطالق) آیه (دیگري از  ب: استفاده
شعار است و به پرسش از حکم ا یک نوعجا عرض کنم که البته در حد داللت نیست؛ بلکه اي دیگر هم در ایننکته 

خواهیم جا میباشد. استماع غنا را مفصل بحث کردیم و در ایناي بر تنبیه شانزدهم میگردد و تکملهاستماع الغناء برمی

 یَشْتَرِي مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ« هشریفه هم داشت. این آی هشود در این موضوع، استشعاري از خود آیمی به نحويبگوییم که 

تعامل با لهو  به نحوي، )6لقمان/(»مُهِین عَذابٌ لَهُمْ أُولئِکَ هُزُواً یَتَّخِذَها وَ  عِلْمٍ، بِغَیْرِ اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ لِیُضِلَّ الْحَدِیثِ لَهْوَ

هاي تخیلی غیر هاي عجم و داستانکه کسی لهو الحدیث را پردازش کند و قصهنحو این کرد؛ چه بهالحدیث را منع می

ها را برایشان بخواند و چه کسی که مردم را گرد خود جمع کند و این داستان مسجدالحراماسالمی را بیاورد و در مکه و 

 گیرد. پاي این لهو بنشیند، آیه هر دو را می

کند که شنیدن این هم بالمالزمه اشکال دارد. ، داللت بر این می»سَبِیلِ عَنْ لِیُضِلَّ الْحَدِیثِ وَلَهْ یَشْتَرِي«گفتیم که می

حال اگر این داللت را پذیرفته باشیم که سابق در ده، پانزده بحث ذیل آیه بحث کردیم و اگر بگوییم که آیه، هم پردازش 

وقت، این خصوصیت کند که الیبعد آندادن به لهو الحدیث را منع میکند و هم استماع و دل و نقل لهو الحدیث را منع می

شود از آیه وقت، هم گفتن و هم شنیدنش را میکند؛ چون غناء هم لهو الحدیث شد و آنبه مورد هم تسري پیدا می

 استفاده کرد. 

هم به بحث استماع و اي است که یکی به آخرین بحث ما ارتباط داشت که بحث هفدهم بود و یکی این دو تکمله

گوید که هم بعید نیست که از آیه، براي هر دو مسئله استفاده کنیم که البته در مورد اخیر، روایت هم داشت؛ یعنی آیه می

شد، پس هم ایراد و هم استماعش، اشکال  لهو الحدیثایراد لهو و هم استماعش اشکال دارد و غنا هم مصداق تعبدي 

مضل قرار گرفته است. قاعده این بود که همه  لهو الحدیثروایت بگوید که این غنا، جاي باید  حتماًدارد. البته 

اي نظیر شود. این یک قاعدهها، مصداق تعبدي و تجوزي هم میآن هآید، چطور همهاي حکمی که در آیه میویژگی

 جا هم از آن استفاده کردیم.حکومت است که در این
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 تنبیه هجدهم

 مغنی و کار غناییبررسی حکم مشوق 
کند معنا که حکم کسی که خودش تغنی نمی به اینهجدهمین تنبیه از مباحث ذیل بحث حرمت غنا، تشویق غناست. 

جا دهد. در اینگوید و جایزه میکه احسنت میمانند این ؛کندکه استماع دارد یا نه! تشویق به تغنی میاز این فارغو 

بار از منظر قرار دهیم و یک موردبررسیبار از منظر قواعد عامه باید بحث را یک حکم این تشویق به غنا چیست؟ این

 روایتی که در مبحث داریم.

 الف: بررسی حکم تشویق مغنی از منظر قواعد عامه
هاي ما بر اثم سخن گفتیم و یکی از بحث هاعان هاز منظر قواعد عامه، در بحث طوالنی و مفصل سال قبل در قاعد 

فیزیکی به این معنا نیست که  هبر اثم، همیشه تنها اعان هبر اثم است. اعان هاین بود که تشویق هم از مصادیق اعان آنجادر 

 که آالت موسیقی به او دهد و فضا براي او فراهم سازد. مانند آن ؛ابزاري براي گناه او فراهم کند

اعانه نیز،  یک نوعشود؛ اما اعانه می هشریفه و قاعد هول آیالبته این تمهیدات فیزیکی، نوعی از اعانه بوده و مشم

 داد. اعانه تعلیمی بود که یاد می هماعانه  یک نوعشناختی است و روان هاعان

کند. در کند و در او براي گناه انگیزه ایجاد میروحی و عاطفی؛ یعنی او را ترغیب می هشناختی؛ یعنی اعانروان هاعان

بر اثم است. هم تمهیدات فیزیکی و هم تمهیدات علمی؛ یعنی  هها، داخل در اعانبر اثم گفتیم که هر سه این هبحث اعان

گناه  هکه در او انگیزآشنا کردن و آگاهی دادن به او نسبت به گناه و هم تمهیدات روحی و ارادي و عاطفی؛ یعنی این

آقاي خوئی و تعدادي از بزرگان که اعانه را حرام  برخالفو ما ها، داخل در مفهوم اعانه است ایجاد کند، هر سه این

حرام است و البته، هر سه ضلع و هر سه  طورکلیبهبر اثم  هدانستند؛ مگر در موارد خاص مانند ظلم، گفتیم که اعاننمی

 هویقیه و تولید انگیزه و ارادترغیبیه و تش هتعلیمیه و هم اعان هخارجیه، هم اعان هشکل اعانه هم حرام است؛ یعنی هم اعان

و توجه به این  گیردمیداند در آن مسیر قرار ها حرام است. البته حرمت آن، در جایی است که میاین هدر شخص، هم

 گفتیم که دو شرط بود.  آنجاکه در  شرایطیداشته باشد و آن 

نحو دیگري  به هرکه گفتیم، اگر کسی به مغنی احسنت بگوید یا جایزه دهد و یا  هآن قاعد بنا برجا نیز حال در این

 بر اثم را مرتکب شده است. هترغیب به غنا نماید، اعان
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 اهللا اعرافی با مرحوم خویی و تبریزيبررسی تفاوت آراي حضرت امام و آیت
جا نیست؛ چون مصداق بر اثم، شامل این هگویند که اعانعلیهما می اهللارضوانالبته مثل آقاي خوئی یا آقاي تبریزي  

پذیرفتند، این اعانه است و شمول اعانه ما پذیرفتیم و حضرت امام می آنچه بنا براش مانعی ندارد؛ اما ظلم نیست و اعانه

هم مثل هر تشویق دیگري که و حرام است. این تشویق  تعاون علی االثم و العدوان ؛گرفتهر سه نوع اعانه را می هم

 او دخالت دارد، حرام است. هعرفاً بگویند در تولید انگیز

حسب آن، چه شخص این کار را هاي رسمی متداولی انجام شود که بهتشویق یک نوعالبته گاهی ممکن است که 

طور کار افزایش دهد؛ بلکه همین که اینکند و نه در اصل گناه در او دخالت دارد و نه در اینبکند و چه نکند، فرقی نمی

شود؛ ولی کند و شامل او نمی، این امر در اثري نمیحقیقتکه بگویند او تشویق شد؛ ولی در دهد؛ ولو اینپولی به او می

بر اثم  هاعان هکه در تحقق گناه تأثیر بگذارد و در تحقق گناه، این ترغیب و تشویق مؤثر باشد، مشمول قاعد آنجادر 

که این  آنجااما  ؛هم که شک دارد که در ترغیب او به این گناه دخالت دارد یا ندارد، از مصادیق اعانه نیست آنجااست. 

کند؛ در هاي دیگر ترغیب به گناه ایجاد میها و جوانگذارد؛ ولی در بچهترغیب و تشویق در خود شخص تأثیر نمی

 د.شود، این اشکال دارحدي که بداند به گناه منجر می

 بر اثم مالك حرمت در بحث تشویق مغنی و اعانه
ترغیب و تشویق قولی یا عملی که منجر به گناه در این شخص یا دیگران  هرگونهبنابراین قیدش این است که  

ما دو قید  شود و اطمینان به این امر داشته باشد، اشکال دارد و در این جهت، فرقی بین ترغیب قولی یا عملی نیست.می

 جا داشتیم.این در

 .رسدمی آنجاکه مطمئن باشد که به اول این

 ، این گناه واقع شود.درواقعکه دوم این

؛ ولی در عمل این اثر را نگذاشت، این داردوایا مستمعین دیگر را به گناه  اش این بود که اوحال اگر او داد و انگیزه

عمالً  در خارجکه داشتیم که یکی قید اصل حکم بود؛ یعنی این جا نیست. این دو قید رااین فقط تجري کرده و حرمتی در

که به این مطلب علم داشته بر اثم نبوده است و یکی هم این هکنیم که این کار، اعاناین گناه بیاید و اگر نیاید، کشف می

 باشیم که آن هم شرط تنجز بود و نه شرط اصل آن. 
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اي بر اثم حرام است و گفتیم که هر اعانههیچ قید دیگري نداشتیم؛ می ، ما دو شرط در اعانه داشتیم وبه عبارتی

تعالی علیه بود که ایشان در این  اهللارضواناتفاقاً، یکی از اختالفات جدي ما با مرحوم استاد حضرت آقاي تبریزي 

 :م حرام است و فقط دو قید داردبر اث هگفتیم که اعاندانستند؛ اما ما میمسئله تابع استادشان بودند و این را حرام نمی

ست که این مورد، بر اثم نبوده ا هشود که این اعانالواقع، اثم محقق شود؛ چون اگر نشود، معلوم میکه فیاول این -

 شرط اصل حکم است؛

که من بدانم که عمل من، چه عمل فیزیکی، چه تعلیم، چه ترغیب و چه تمهید؛ یعنی هر سه قسم را دوم هم این -

 شود، اگر یکی از این دو نباشد، یا اصل حکم نیست یا تنجز حکم نیست.من بدانم که به آن منجر میاگر 

فحشا و ترویج ضالل داشته باشیم که مشمول این آیه بشود که  هممکن است که ما عناوین دیگري هم از قبیل اشاع

عامه بدانیم، از باب اعانه حرام  هبر اثم را ما قاعد هنکه اعااین بنا بربنابراین، هر نوع تشویق به گناه  ؛البته بعید نیست

است.  طورهمینشود و در ترویج غنا نیز است و از باب اشاعه و ترویج ضالل، عناوینی است که بر آن منطبق می

رود و این مجلس حالی دارد که خواند؛ ولی در مجلس عمومی میاي میخواننده چنانچهشود که جا معلوم میهمین

کند که دیگران هم به بر اثم هم می هکند، اعانکه تغنی میکند، این شخص عالوه بر اینعمالً دیگران را هم ترغیب می

اي که قبالً فحشاء و هم از باب سن سنۀً سیئۀ هبر اثم و هم از باب اشاع هجا، هم از باب اعانسمت او بروند که در این

بر اثم، از مباحث بسیار دقیق و  هاعان همنطبق شده و آن را مرتکب شده است. قاعداین عناوین بر عمل او  هگفتیم، هم

 مهم فقه هست.

شد، القواعد است؛ یعنی اگر از حیث قاعده در باب تشویق غنا سؤال می این مطلبی که عرض کردیم، من حیث

بر اثم را قبول نکند، ممکن است که از  هبر اثم است. اگر هم کسی حرمت اعان هکلی ما، حرمت اعان هگفتیم که قاعدمی

 هاي دیگري؛ چون ترویج ضالل یا سن سنۀ سیئه حرام باشد؛باب

 ب: تشویق مغنی از منظر روایات خاصه

 بن عثمان الف: توضیح و بررسی روایت حماد
جا دلیل خاص هم داریم. مثالش همان باب بینیم که در اینبه خود روایات می هبر این قاعده، با نگاه ویژ هاما عالو 

نود و نهم از ابواب ما یکتسب به وسائل، حدیث بیست و یکم است که سابق مالحظه کردید که مرحوم صدوق در معانی 
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 یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ نْ عَ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ  وَاند که االخبار از پدرشان نقل کرده

  ۳.»أَحْسَنْت یُغَنِّی لِلَّذِي الرَّجُلِ قَوْلُ مِنْهُ قَالَ الزُّورِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ: «قَالَ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ  عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادِ عَنْ الْخَزَّازِ

بن عثمان عن ابی  یحیی الخزاز عن حماد محمد بنعیسی اشعري قمی عن  محمد بن احمد بنعبداهللا عن  سعد بناز 

، سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ کند که هست. حماد نقل می علیهاهللاسالمعبداهللا. این روایت سند معتبري داشته و از امام صادق 

از همین قول زور و مصداق آن، کسی است که به مغنی أحسنت  ذِي یُغَنِّی أَحْسَنْتَ.مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّحضرت فرمودند، 

 کند.گوید و تشویق میمی

 ب: بررسی سندي روایت
گوید، این هم فرمایند، کسی که احسنت میع) می( صادقاي است که بر طبق آن، امام صحیحه هاین روایت معتبر 

 غنا است.، مصداقش )30(حج/»الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا«گفت، مصداق قول زور است. این یکی از روایاتی بود که می

 ج: بررسی داللی روایت
لهو که مصداق گفتیم که غنا حقیقتاً مصداق قول زور نبود، چنانشریفه بودیم می هالبته ما گفتیم که اگر ما و آی 

وقت، در روایت شریفه و هم نیست؛ اما به برکت روایت و با تعبد در روایت قول زور، شامل غنا هم شد آن الحدیث

بلکه تشویق مغنی هم قول زور  فرماید که نه تنها غنا، قول زور هست و نه تنها استماع غنا، قول زور است؛معتبره می

 است.

گوید اجتنبوا الغنا و اجتناب، شامل مستمع هم ، می»الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا«که این تعبد انجام شد، ما گفتیم بعد از این

زیرا  ؛استشود و این یک تعبد علّی تعبد الغنا، شامل تشویق غنا هم می فرماید که اجتنبواجا میشود؛ اما امام در اینمی

 که غنا قول زور است، تعبد است.اصل این

، کار به این نداشت؛ »الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا«شریفه بودیم،  هجا هست که اگر ما و آیحال، یک تعبد دومی هم در این

که کسی ؛ اما این؛ یعنی این حرف زور را نگویید و حداکثرش این است که این را نشنوید»الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا«چون 

، حتی »الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا«آید. البته ممکن است کسی بگوید که تشویق کند، اجتناب قول زور از این بیرون نمی

اند که جا تعبد دیگري هم آوردهگیرد؛ ولی این قول صرفاً احتمال بوده و ضعیف است. امام در اینتشویقش را هم می

 :جاستاجتنبوا است و این هم جالب است که دو تعبد در اینتشویق دیگري هم مصداق 
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 ؛نحو حکومت است گوید، ألطوافُ صلوةٌ و این مجاز و بهکه میالزور، مثل اینیکی، اینکه ألغناء، قول -

که بگوییم که ترك تشویق هم اجتناب که اجتناب؛ یعنی نخواندن و حداکثرش نشنیدن است؛ اما اینیکی هم این -

 باز یک تعبد دیگري است. است، این

که تشویق به غنا و تشویق به تغنی هم نوعی ارتکاب غناست. اجتناب؛ یعنی جا داریم؛ مثل اینما دو تعبد در این

گوید، تشویق نکنید، که میعدم االرتکاب؛ مرتکب قول زور نشوید که گفتیم، شاید نشنیدن هم در آن باشد؛ ولی این

شود و الأقل احتمالی د که مرتکب غنا نشده است تا بگوییم که ترکش، اجتناب از این میکنکسی که تشویق به غنا می

اند که اجتناب؛ یعنی ترك تشویق، گیرد؛ اما امام فرمودهتوانیم مطمئن باشیم که تعبداً و مجزاً آن را هم میاست؛ یعنی نمی

باطل خاص است و نه هر باطلی و  گفتیم که قول زور،امام، دلیل خاص هم داریم. البته  هجا عالوه بر قاعدپس در این

گیرد؛ بله! اگر آن بود، خود أحسنت به گناه هم شریفه بود که آیه، مطلق حرف باطل را نمی ههاي آیاین یکی ار بحث

تواند این را بگیرد و اجتناب هم؛ یعنی حرف باطل است؛ ولی قول زور باطل خاصی است و چون خاص است، نمی

 تواند آن را بگیرد.تواند آن را بگیرد و نه! از حیث اجتناب مینه! قول زور می کهاین

 :دقیقی است هاین، دو جهت دارد و نکت

 ؛گوییم که خود أحسنت قول زور است که این بعید است که بتواند اطالقش را بگیردبار مییک -

 است که تشویق هم نکند.گوییم که قول زور غنا هست منتهی، اجتنابش به این بار هم مییک -

گوییم که أحسنت به تغنی، مثل خود تغنی قول زور بار میعبارت دیگر، یکاین هردو استدالل، محل تردید است. به

گوییم که قول زور، همان غنا است منتهی، وقتی بار هم میاست که این یک استدالل است و ضعیف است و یک

 شود و این هم محل تردید است.می ترك أحسنت، اجتناب از آنشود و گوییم أحسنت، عدم اجتناب میمی

 شود.، مصداق اجتنبوا میاگر کسی یکی از این دو وجه را بگوید، خود تشویق

فرماید که این تشویق شود و آیه با تعبد میوقت، مجاز میاما اگر کسی این دو را نگوید که مطمئن به این نیستیم آن

 که اجتناب کنید، نباید تشویق کنید.و براي این شما هم گویا ارتکاب غناست

دانستیم و حاال فهمیدیم؛ ولی االن هم اي را نمیمعناي حقیقی بودن این است که امام که فرمودند حاال بگوییم، نکته

مسک یعنی تردید داریم. ما به این روایت به این شکل ت ؛شودمیاین روایت را از ما بگیرید ما می گوییم شامل این ن

گوید که تشویقش اشکال دارد، باالولویه استماعش هم اشکال دارد. نکردیم؛ ولی گفتیم که اولویت است؛ یعنی اگر می
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جا بیان شود در اینشود باالولویۀ و بالفحوي، استماع را هم فهمید. این مطلب را به سه وجه میجا میگفتیم که از این

 نمود.

 در روایتبندي انواع معانی قول زور جمع
 وجه اول

اهللا قول زور است گویید، خود باركاهللا میگوید که شما وقتی به مغنّی باركوقت، کسی میوجه اول آن است که یک

و ضعفش در این است که قول زور، باطل مطلق نیست که بگوییم حرف باطلی زده است؛ بلکه باطل خاصی است و 

 . این را تردید داریم.شودکه بارك اهللا بگوید، باطل میصرف این

 وجه دوم
اهللا نوعی ارتکاب غناست گوید که قول زور نیست؛ ولی چون خود غنا قول زور است، باركوقت میوجه دوم، یک 

وقت، معناي اجتناب این است که بارك اهللا نگوییم. این وجه دوم از اولی ابعد است و ما چون اطمینانی به این دو و آن

 وجه نداریم،

 موجه سو
طور خاص جا امام بهعامه که داشتیم، در این هکنیم که عبارت از این است که غیر از قاعدوجه سومی را بیان می 

گوید که تشویق شما نسبت به شخص مغنی، مصداق اجتناب قول زور است؛ حال یا امام قول زور را که به سمت غنا می

تغنی تعبداً مصداق قول زور است و هم تشویقش مصداق قول گوید که هم مجاز کرد، یک تجوز علی تجوز دارد، می

کند در اجتناب و که تعبدي ایجاد میزور است. یک وجه این است که تعبد در قول زور است البته با دایره اوسعی یا این

و؛ ولی امام فهمیم آن است که اجتناب کردن؛ یعنی نخوان و نشنما می آنچهگوید، قول زور؛ یعنی همان غنا منتهی، می

کند. شود که در یکی از این دو شکل، امام اعمال تعبد میگوید مجازاً؛ یعنی تشویق هم نکن. این هم دو نوع تعبد میمی

دلیل براي  »الزُّور قَوْلَ  اجْتَنِبُوا«شود، طور حقیقی شامل تشویق میحال اگر کسی این را بپذیرد و بگوید که قول زور به

آید که ما خیلی مطمئن به این عامه از این بیرون می هوقت، اصالً قاعدشود و آنطور عام میبهحرمت تشویق گناه 

جا نیست و مصداق حقیقی نیست؛ بلکه این یک تعبد است که امام عامه در این هنیستیم. اگر هم این را نپذیریم، قاعد

است و در هر حال، این روایت  »الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا« جا تشویق، این حکم را دارد که تعبداً مصداقگوید که در اینمی
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التربیه به آن خواهیم رسید. باید مورد توجه قرار گیرد که در آینده در فقه حتماًدر مباحث تشویق در تعلیم و تربیت 

 بندي کالم در تنبیه هجدهمجمع

دهد و آیه اطمینان پیدا کند، امام ارجاع به آن قاعده میکه اگر کسی بتواند به تعمیم و اطالق در قول زور مخلص این

شود؛ اما اگر کسی معتقد بود که اطمینانی نیست، یا عموم دارد و خود آیه دلیل بر حرمت تشویق گناه و قول زور می

 ده است.هاست و یا تعبدي که در این صحیحه و معتبره آمعامه مراجعه کند که اعانه و ترویج و این هباید به قاعد

 بن عثمانحماد برداشت و تحلیل چند نکته از روایت معتبره 
 مطلب اول

که تشویق، مالزم با استماع نییست؛ بلکه توان از این روایت معتبره برداشت کرد. اول، ایندیگر نیز می هچند نکت

که در مجلس غنا باشد و استماع مطلق است. قول الرجل للذي یغنی أحسنت را باید از آن اجتناب کرد؛ حال چه این

گیرد؛ این موارد را می هدهد که روایت همآن جایزه میکه در مجلس نبود و استماع هم نداشت؛ ولی بعد از کند یا این

گیرد و هم جا که که مستمع باشد را می آنجارا که نباشد، هم  آنجاگیرد و هم که در مجلس باشد را می آنجایعنی هم 

آمده است و اطالق دارد. این  »للمغنیه أحسنت« يروگیرد. حکم ها را میاین هحماد، هم همستمع نباشد، اطالق صحیح

 یک نکته که اطالق دارد.

 مطلب دوم 
گفتن دخالت نداشته باشد؛ بلکه مهم آن است که عرف از آن برداشت » أحسنت«نکته دوم هم این است که ظاهراً 

شد و چه با» قوله أحسنت«شناسی و تعلیم و تربیت آمده است. چه با همان مفهومی که در روانتشویق داشته باشد؛ به

که اقدام به عملی این تشویق را انجام دهد یا این» أحسنت«که به او سکه دهد یا با زبان و کلمات دیگري غیر از این

ها این تشویق هتر است، قطعاً کمتر نیست. اگر نگوییم که باالولویه همنماید که او را برانگیزاند و اگر نگوییم که آن، مهم

گیرد و لذا این روایت در بحث تشویق، انواع تشویق را می هاء خصوصیت، همح منات و الغد است الأقل، من تنقیمرا

 اي است.خیلی روایت مهم و معتبره

جا قابل توجه است آن است که این تشویق، ناظر به همان گناه باید باشد و اال اگر کار به آن اي که در اینتنها نکته

 شود.کند، طبعاً دیگر آن را شامل نمیشخص توجه میگناه ندارد و از حیث دیگري به آن 

 مطلب سوم

 

 

٩ 



 ٢٣٣٩�ماره ثبت:  

گفتیم که تشویق حرام است، بر طبق اعانه می هحال از باب قاعدسوم در ذیل این روایت این است که ما تا به هنکت

ین، دخالت استدالل عمومی فرض این بود که اقدام به تشویق، در بر انگیختن به سمت گناه؛ چه خود مغنی و چه سایر

بر اثم، او را نمی گرفت و اگر در هیچ چیز  هدارد و اطمینان دارد که این دخالت دارد؛ اما اگر دخالت نداشت، آن اعان

 دخالت نداشته باشد، ممکن است که ترویج ضالل و اشاعه هم شاملش نشود.

 مطلب چهارم
 دارد؟ شود یا اطالقتنها فرض تأثیر را شامل می» احسنت« گفتنآیا حرمت 

؛ تنها شمول حرمتش در جایی است که »أحسنت«چهارم در این روایت، پاسخ از این پرسش است که آیا این  هنکت

توان شود؟ دو پاسخ میدر او دخالت داشته باشد یا اطالق دارد و شامل غیر آن هم می هدر رواج گناه و ایجاد انگیز

 براي این پرسش منظور کرد.

 پاسخ اول
که قول جا هم ممکن است که مانند دو بحث گذشته قائل به اطالق شویم؛ یعنی همینپاسخ اول آن است که در این

 شود.می »الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا« ، این»أَحْسَنْتَ یُغَنِّی لِلَّذِي الرَّجُلِ قَوْلُ«

 پاسخ دوم
گذارد و اال که اثر می است ي»أحسنت« گوید نه! و مراد،اما پاسخ دوم، آن است که بگوییم ارتکازات می 

جا اگر در گفتیم که اطالق دارد. در اینکه هیچ اثري ندارد، مشمول روایت نیست. در دو بحث قبلی می ي»أحسنت«

که هیچ تأثیري ندارد را باز  آنجاگیرد؛ اما ها را میخود مغنی یا مستمعین یا دیگران دخالت داشته باشد، اطالقش این

 رش این است که دلیل از این انصراف داشته و شمول ندارد.هم بگوییم که این تعبداً حرام است، این بعید است و ظاه

 مطلب پنجم
پنجم در این روایت آن است که ممکن است کسی بگوید که این روایت اگرچه در باب غنا وارد شده است؛ ولی  هنکت

خصوصیت کنیم و به سایر گناهان هم تسري دهیم. حال اگر این  ءاغارتکازات ما مساعد با این است که از بحث غنا، ال

تشویق و ترغیب  هبر اثم در حوز هحرمت اعان هوقت این روایت، جزء ادلخصوصیت و تنقیح مناط را بپذیریم آن ءالغا

گو هم به بهتان زننده یا دروغ چنانچهشود؛ یعنی ممکن است کسی بگوید که خصوص بحث غنا خصوصیتی ندارد و می

دانیم. البته نه به همه گناهان؛ بلکه خصوصیت را بعید نمی ءالغشود که البته ما، این اأحسنت بگوید، شامل این حکم می
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عرض غنا و یا اشد از غنا هستند، بعید نیست که تنها ممکن است که به کبایر تسري پیدا کند؛ یعنی به گناهانی که هم

گوید، این روایت تر خیر! مثالً کسی که حلقِ لِحیه کرده است و کسی به او احسنت میا کند؛ اما گناهان پایینتسري پید

شود؛ ولی غیر آن را خیر! این نکته شود. البته اگر ترویج ضالل و چیزهاي دیگر باشد، بله! شامل میشاید شامل او نمی

ها، بحث خواهیم کرد. تنبیه هجدهم کراهت تشویق بر مکروهات و این التربیه در بحث حرمت تشویق بر گناه ورا در فقه

 نیز از مباحث مهم ذیل بحث حرمت غنا بود که بیان شد.
 

 

 

١١ 
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