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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مطالب قبل
در بحث نوزدهم این سؤال مطرح بود که نفس حضور در مجلس غنا نه از حیث استماع یا تشویق یا جهات 

که حضور در مجالس  مقام به این بحث پرداختیک در باید که به مناسبت این بحث گفتیم  ؟دیگر مانعی دارد یا نه

 این بود که و آن بیان شد اجماالً مقام دوم بحثی بود که  چه حکمی دارد؟گناه طبق روایات و آیات و ادله مستقیم 

 ؟کنندمیاقتضا  چیزي عناوین ثانویه و قواعد عامه چه

 بررسی روایت سوم
روایت اول و شانزدهم  ،در این زمینه تروایا. در آن مجلس غنا و حضوربحث غنا و مجلس  خصوصبه رسیدیم

روایت سی اما داللتش مخدوش بود. سند روایت شانزدهم اشکال داشت. معتبر و سی و دوم بود که سند روایت اول 

حضرت جواب دادند  1»قَالَ ال سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَعَمَّدُ الِْغنَاءَ یُجْلَسُ إَِلیْهِ«این بود: سند معتبري داشت که  هم و دوم

 .که نه

 دو احتمال وجود دارد: »یُجْلَسُ إِلَیْهِ«در که گفتیم 

است که باشد و مقصود در اینجا همان مجالست و مصاحبت و رفاقت با کسی  الرَّجُلِیُجْلَسُ إِلَی  : مراد1

ی بحث مجالست با مغنّدر این صورت  .رودمیباشد از بحث فعلی ما بیرون مراد  ،اگر این احتمالاست.  کارمعصیت

 .است بحث جداییخودش  همآنکه  شودمیمطرح 

به غنا  »یُجْلَسُ إِلَیْهِ«ضمیر ست از باب اینکه حضور در مجلس غنا ا در اینجا نوعی کنایه از »یُجْلَسُ إِلَیْهِ: «2

عرفی  ازنظر »المغنی یُجْلَسُ إِلَی«باشد ولی  »یالمغنّالرجل یُجْلَسُ إِلَی «یا اینکه  .باشد »الغنا یُجْلَسُ إِلَی«برگردد و 

 دارد. »یمن حیث یتغنّ یُجْلَسُ إِلَیْهِ«انصراف به 

 :دو جهت دارد و این شودمیبحث حضور در مجلس غنا  تمال دوم باشد، در این صورتاحمراد، اگر 

 .گویدمیغنا را  نفس حضور در مجلس: 1
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 باشد.که همراه با استماع  است جهتازاینا حضور در مجلس غن ،مقصود روایت: 2

 مطالب قبل بنديجمع
 :بنابراین جمع مطالبی که عرض کردیم این است که در روایت سه احتمال وجود دارد

در روایات دیگري . همان مجالست با اهل معصیت باشد نه مشارکت در مجلس »یُجْلَسُ إِلَیْهِ« از مقصودالف: 

داشته و کراهتش قطعی است و ممکن است حرمت هم  قرارگرفتهداریم که مجالست با اهل معاصی مورد مذمت 

حرام باشد، این با صرف مجالست با گناهکار  ؛ زیرا اینکهحمل بر حرمتش بعید است ،این باشد مراد اگرباشد. 

 اشته باشد.در جاي خود د ايادلهم شاید ه ارتکازات مساعد نیست.

 .گویدمیرا  حضور فی مجلس الغناالبما هی مشارکۀ و روایت مشارکت در مجلس غنا ب: 

نه از حیث نفس حضور بلکه از حیث اینکه این حضور  گویدمیروایت حضور و مشارکت در مجلس غنا را ج: 

گناه خیلی فرق گناه با حضور در مجلس است.  کار حرامیهمراه با  غالباًدر اینجا حضورش همان استماع است و 

نیست که مالزمه غالبیه  طوراینو  کندمیولی شرب خمر ن ؛داردحضور در مجلس شرب خمر  گاهی شخص .کندمی

شنیدن  .شنودمیهمراه با این است که  غالباًمثل مجلس غنا است که حضور در مجلس غنا  هم گاهی .داشته باشد

 و همراه با استماع غیبت است که سامع غالباًیا حضور در مجلس غیبت  و است دارد که حرام یهم ادله محکم

 .احد المغتابین است ،طبق روایت غیبتمستمع 

 مالزمه حضور در مجلس گناه با عنوان دیگر
نه  مالزمه غالبیه دارد ،با عنوان دیگري که دلیل مستقل بر حرمت داردحضور در مجالس گناه در بعضی از موارد 

فرض  همراه با استماع است. اگر هم غالباًکه  مثل حضور در مجلس غیبت یا حضور در غنا ؛ه دائمیه و عقلیهمالزم

حضور در مجلس گناه مالزم با چیزي نیست هم گاهی  .فرض نادري است ، اینشوندمیوقتی جدا  گاهیبگیریم که 

که شنیدن دروغ معلوم  کندمیحضور پیدا مجلس کذب  یا در مجلس شرب خمر مثالً ؛که خودش عنوان مستقل دارد

 اولی اشکال داشته باشد. عنوانبه نیست

منع حضرت  و مالزم با استماع است غالباً حضور در مجلس غنا معصیتی است که : گویدمیبنابراین احتمال سوم 

 که گویدمی »یْهِیُجْلَسُ إِلَ«. ظاهر کندمیعنوان حضور را از موضوعیت ساقط  جاایندر عرف  از آن حیث است.
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دارد ست که موضوعیت ناینجا قرینه هولی  داشته باشدموضوعیت عنوان اصل این است که و  »یحضر المجلس«

 .حرمتی ندارد ،عنوان مجالست و حضوربلکه جهت استماع منظور است. اگر احتمال سوم را بگیریم، 

 تقویت احتمال اول با قواعد اصولی
محط  »یجلس الی الرجل المغنی« و باید احتمال اولیه را بگوییم لی جلو برویمظاهري اصو هايفرمول اگر با

و  ظاهرش مجالست است نه کنایه از موضوع دیگري .کنیم »یحضر مجلسه« حمل برکه ندارد باشد و معنا حکم 

صرف مجالست بعید است که . اگر کسی بگوید: موضوعیت دارد از هر چیز دیگري نظرقطعبا  »یُجْلَسُ إِلَیْهِ«همین 

و در حدي است  استحسان هااینباید بگوییم که  ؛کنیممیمقصود باشد پس ما این را حمل بر ظهور در مجلس 

 دست بردارد. از ظهور اولیه تاکند نیست که انسان را مطمئن 

بکنیم که احتمال دوم یا سوم » یحضر مجلس الغنا«را حمل بر  »یُجْلَسُ«به این داشتیم که  در جلسه قبل تمایل

 است )استماع(ناظر به موضوع اصلی  و گاهیخودش موضوعیت دارد  گاهیهم که شد  »یحضر مجلس الغنا«است. 

 :شودمی طوراینکه سه احتمال  آیدمیبه نظر ؛ بنابراین ستو این کنایه از او

 یه از یحضر باشد.رد نه اینکه کناهو موضوعیت دا بماهوخودش  »یُجْلَسُ إِلَیْهِ: «1

 موضوعیت دارد. یحضر خودولی  ؛ستا یحضرکنایه از  »یُجْلَسُ إِلَیْهِ: «2

 و این» یستمع الی الغنا«بگوید  خواهدمیاینجا  درواقع .یستمع کهایناز حیث  یحضر یعنی »یُجْلَسُ إِلَیْهِ : «3

 .شودمیبیشتر دلیل بر استماع 

 »إِلَیْهِیُجْلَسُ « درنتیجه احتماالت 
 .شودمیاز ادله استماع غنا  وموضوعیت ندارد  یحضر زیرا ؛رودمیاگر احتمال سوم را بگیریم از بحث ما بیرون 

احتمال دوم  .مجالست با مغنی است »یُجْلَسُ«براي اینکه  ؛رودمیبیرون  از بحث همآن بگیریمرا احتمال اول اگر 

نه از حیث  است هو بماهوو کنایه از حضور در مجلس یحضر یعنی  »یُجْلَسُ«که اینجا  شودمیمبناي استدالل ما 

این احتمال دوم . براي اینکه حضور در مجلس غنا حرام است شودمیدلیل  اگر این احتمال دوم را بگیریم، استماع.

 الاقلو چون  کندمیاحتمال اول را تقویت قواعد  کهدرحالیندانیم اظهر  را که احتمال اول در صورتی صحیح است

 .روایت استدالل کرد به این شودمین ، پسالشکمن 
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موضوع مجالست با اهل  وجود ندارد. ايقرینه ؛ زیرابعید است که بتوانیم صرف مجالست را حرام بدانیم :گفتیم

را حمل بر کراهت  هااینقرائنی وجود دارد که  احتماالً هاآندر همه ؛ اما کندمینهی  که معاصی روایات زیادي دارد

 :کسی بگوید اگرنیست.  ، حرامکندند و با او رفاقت با او بنشی کهاینیا ارتکازي وجود دارد که صرف  و کنندمی

بگوییم اگر ما : گوییممیحضور در مجلسش حرام است، در جواب  اولیطریقبه ،مجالست با او حرام است کهوقتی

 اولیطریقبهباشیم و بگوییم: کراهتش کراهت  قائل به باید شد،مت را قائل حر تواننمیو احتمال اول بعید است که 

 .ستا

 در روایات، عنوان اولی است شدهمطرحاصل در عناوین 
حمل بر عنوان اولی است نه  ،فرمایندمی )السالمعلیهم( اصل در عناوینی که ائمه این است که اینجا در نکته مهم

 مثالً ؛ فرمایدمیرا عنوان ثانوي  )السالمعلیه( امام ممکن است :. اگر کسی بگویدکنندمیرا اعمال  ثانویهاینکه عناوین 

 طریق از داشته باشیم؛ چه باخداارتباطی  خواهدمیاست که  جهتازاین ،نماز بخوان :فرموده )السالمعلیه( امام وقتی

 ي تأسیس شود؛فقه جدید که آیدمیباشیم، الزم روایات  عنوان ثانوي دراین به  قائل اگر، از راه دیگريچه نماز و 

 ،خمس بده :فرمایدمیکه  )السالمعلیه( امام :بگوییمو کنیم والیی حمل بر احکام بخواهیم احکام را اگر  اینکهمثل

حمل بر عنوان  . اگرشودمیاکثر این احکام از حکم اولی ساقط  است، در این صورتاین از باب حکومت و والیت 

 ند.عنوان دار هااینلذا اصل این است که ؛ ریزدمیکنیم، فقه به هم ثانوي 

این عنوان  که بگوییماگر کنیم. نکه این را حمل بر عنوان ثانوي قرینه محکمی پیدا کرد براي ای که شودمیگاهی 

که ما حکم را روي آن  گویدمی یا به خاطر عنوان ثانوي این را ،چیز دیگري موضوعیت داردو موضوعیت ندارد 

 .یلزم من فقه جدیدصورت این  ، درعنوان ببریم

 س:؟؟؟

 داشته باشد. اينکتهکه  آیدمیبه نظر ن غیرازاین د.که حرام است آن است که تعمد به آن داشته باش ییغنّج: 

 س:؟؟؟

  .کندمیقرینیتی براي این درست نج: 
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نَزَلْنَا بِالْمَدِینَۀِ فَأَتَیْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَنَا أَیَْن « این است: در آن بودسهل و که روایتش معتبر نبود  محدیث دو

ضَّلُوا عَلَیْهِ فَعُدْنَا ظَنَنَّا أَنَّهُ یَقُولُ تَفَ نَزَلْتُمْ فَقُلْنَا عَلَى فُلَانٍ صَاحِبِ الْقِیَانِ فَقَالَ کُونُوا کِرَاماً فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ بِهِ وَ

 2.»وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراما ولُ إِلَیْهِ فَقُلْنَا لَا نَدْرِي مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِکَ کُونُوا کِرَاماً فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُ

این هم  که شودمیندلیل  هاي دیگر مطرح بودصرف اینکه این موضوع ج .جاي خودش بحث کرددر آن را باید 

حضور در  . برايگویدمیو یکی این را  گویدمییکی آن را  که ستدو یا سه موضوع ه بگوید. خواهدمیآن را 

ن را بگوید. چنین قرینتی آ خواهدمیکه این  شودمیقرینه و  روایت دیگري داریمگفت که  تواننمیمجلس غنا هم 

 نداریم.ه قابل اتکایی کتدر اینجا ما ن هرحالبهتام نیست. 

 بررسی روایت چهارم
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ « :ست، روایت دوازده همین باب ااز آن عبور کردیم کهروایت چهارم در اینجا 

لَا تَدْخُلُوا بُیُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ  سُئِلَ عَِن الْغِنَاءِ َو َأنَا حَاضِرٌ فَقَالَمُحَمَّدٍ الْمَدَنِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

 3»أَهْلِهَا

اینکه مرسله هم ابراهیم بن محمد و هم و ست ه در آن؛ چون هم سهل روایت در غایت ضعف است سند این

اعراض از اهلش نشوید که خدا  هاییخانهرد وا ند:حضرت فرمود .شد از غنا سؤال) السالمعلیه(از امام است. 

 .کندمیداللت بر حرمت حضور در مجلس غنا این روایت، که  ممکن است کسی بگوید .کندمی

 احتماالت موجود در روایت
 احتمال دارد: سه داللت ازنظر

این . شودمیغنا خوانده  اآلننه مجلسی که  نداشته باشید یعنی حضور در مجلس غنا ؛نشوید هاخانهوارد : 1

 نمازخواندنمثل مسجد با  جاهاییکه  طورهمانآن این است که  واحتمال غیر از حضور و غیر از مجالست است 
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براي که  هاییسالنیا  قمارخانهیا  خانهبت، جاهایی هم که محل گناه است؛ مثل کندمیو نورانیت پیدا قداست 

 لودگی دارند و نباید در آنجا حاضر شد.جاها آ گونهاین، اندشدهوضعمعاصی 

أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ  بُیُوتٍ فی« . بعضی جاهابحث اماکن است ؛ بلکهحضور در این نوع جاها بحث اشخاص نیست

 هست» اسْمُهیُذْکَرَ فیهَا « در اثر اینکه در آن ،اگر بیوت را فیزیکی بگیریم. است) 36(نور/» وَ یُذْکَرَ فیهَا اسْمُه

 ».اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا«بیوتی هم داریم که  .کندمینورانیت پیدا  همآن

نَزَلْنَا بِالْمَدِینَۀِ فَأَتَیْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَنَا أَیْنَ « :خواندیم قبالً که است  102 دوم از باب نظیر روایتروایت، این 

لُ تَفَضَّلُوا عَلَیْهِ فَعُدْنَا لَى فُلَانٍ صَاحِبِ الْقِیَانِ فَقَالَ کُونُوا کِرَاماً فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ بِهِ وَ ظَنَنَّا أَنَّهُ یَقُونَزَلْتُمْ فَقُلْنَا عَ

 4.»وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراما اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ  إِلَیْهِ فَقُلْنَا لَا نَدْرِي مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِکَ کُونُوا کِرَاماً فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتُمُ

فکر کردیم که حضرت  ».کُونُوا کِرَاماً« :حضرت فرمودند .خانه فالنی :گفتیم ؟کجا نازل شدیدند: حضرت فرمود

إِذا «به من اشاره  :حضرت فرمودند ،کردیم سؤال. بعد از حضرت اشکال ندارد که آنجا رفتید :دنبفرمای خواهندمی

و  و در مجلس مشارکت کردهروایت این نیست که ما آنجا رفتیم  در .دارم) 72(فرقان/» مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراما

که نفس حضور در  هستاین احتمال  .بود طوراینبحث این است که وارد خانه کسی شدیم که  ؛ بلکهگوش کردیم

 است. ترقوي ،در این روایت و آیدمیاین یک احتمال است که در هر دو  .اشته استآن خانه اشکال د

در  یعنی از حیث اینکه است »اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا« که درجایی . شرکت کردنگویدمیرا  مجلس غنا روایت: 2

 مجلس غنا شرکت کردید.

 .که اهل غنا بود داشتید خانهصاحباحتمال سوم این است که مجالست با : 3

 در بین احتماالت قول اظهر
که  درجاییر این است که حضو »لَا تَدْخُلُوا بُیُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا« ظاهر .احتمال اول است ،اینجا هم اظهر

 دارد، ایناشاره به شرکت در مجلس غنا  :بگوییم و . اینکه این را از موضوعیت بیندازیمدارد اشکال شودمیمعصیت 

بعدي نیاز به قرائن  عنوانبهحمل این دو عنوان  ،مجالست با اهل معصیت است :اینکه بگوییم .ن داردتمهّ يمقدار

 316 ؛ ص17وسائل الشیعۀ؛ ج 4
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، حضور ودشمیکه گناه جایی  :گویدب »لَا تَدْخُلُوا بُیُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا«که دارد و هیچ مانعی ندارد  ايویژه

 مسائلی است که باید حمل بر کراهت شود؛ اما سندش ضعیف است.این از پیدا نکنید. 

 عدم اجازه ارتکاز براي حمل این امر بر وجوب
 پذیرفت؛وجوب را  تواننمیولی بپذیرد یا امري آمده  وجوب را دتواننمیآمده ولی ارتکاز  در بعضی جاها نهی

چنین چیزي در ارتکاز اگر که  یمستمطمئن هولی  ؛سوره جمعه و منافقون بخوانید در نماز جمعه امر دارد که مثالً

لذا این حمل بر استحباب مؤکد  خالف برایش نبود؛ که راه ماندمیواضح در اذهان  قدريبهمتشرعه از قدیم بود 

 که این واجب است. اندگفته هااخباريبعضی از . شودمی

در سیره  ولی دارد؛ وجوب تعیینی که گویدمیقاعده هم  مورد وجوبش هست وزیادي در نماز جمعه که روایت 

و مثل نماز صبح  افتادمیجا  مسئلهبود،  گونهایننبوده براي اینکه اگر وجوب تعیینی خی ما از اول یادوار تارو 

را حمل بر تخییري  هانایظهور در تعیینی دارد؛ اما  ،وجوب نماز جمعهعمده ادله  .نیست طوراین کهدرحالی ؛شدمی

 .کنندمی

اینجا هم  .کنیمیا حمل بر حرمت این را حمل بر وجوب  شودمییا ارتکازات قوي وجود دارد که مانع  هاروش

یک نوع دلیل لبی است که به نوع استظهار و اطمینان فقیه  بلکه این دلیل ظاهري لفظی نیست ؛ امااز همین قبیل است

در اصول باید مطرح شود، باب  ی کهباب مهم. شده سیره استی که در اصول کمتر بحث یکی از مباحث. گرددبرمی

اما جایگاه مناسبی در علم اصول پیدا  ؛به آن توجه دارند خوبیبهاین چیزي است که فقهاي ما  ارتکازات است.

باز  یک باب فنی براي آناما  ؛اندکردهخیلی استفاده از آن  و توجه دارند ،توجه به موضوع ازلحاظ است. فقها نکرده

 توفیقی بدهد باید به آن بپردازیم.اگر خداوند  نشده است.

 بررسی روایت ششم
 الْغِنَاءِ مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ « :فرمایدمی است که روایت اول آن باب 99در مستدرك در ذیل باب روایت ششم 

» إِلَى أَهْلِه الْغِنَاءِ مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ« هم عنوانش اعتبار ندارد.است و دعائم االسالم  سند این روایت 5».إِلَى أَهْلِه

 212 ؛ ص13مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 5
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 جواب این. اشکال دارد» إِلَى أَهْلِه لَا یَنْظُرُ اللَّهُ «یعنی حضور در مجلسی که  ؛به آن استدالل کرد شودمیست که ا

با کراهت هم سازگار » إِلَى أَهْلِه لَا یَنْظُرُ اللَّهُ «داللت هم این است که  ازنظرو  داردضعف سند  دلیل این است که

 حرمت را از آن استفاده کرد. تواننمی و است

 بررسی اجمالی روایت هفتم، هشتم و نهم
» 6هْلِهإِلَى أَ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ «عبارتش هم بحث  .روایت چهارم همین باب است که سندش ضعیف است ،روایت هفتم

 است که بحث جدیدي ندارد.

بَیْتُ الْغِنَاءِ بَیْتٌ لَا تُؤْمَنُ فِیهِ « هم نا. عنوروایت ششم این باب است که سندش ضعیف است ،روایت هشتم

 .شودمیقبلی معلوم  هايبحثجواب این روایت هم از  .ستا 7»الْفَجِیعَۀ

 داللتش هم بحث جدیدي ندارد. و سندش ضعیف است همآنروایت هشتم مستدرك است  ،مروایت نه

 روایات بنديجمع
از طرف دیگر در  .کندبتواند قصه را تمام طوري نبود که از حیث سند و داللت  کدامهیچن نه روایت ایمجموعه

 :ظهوري دارد هرکداموجود دارد که  مسئلهاین روایات سه 

 لس غناحضور در مج: 1

 : مجالست با اهل غنا2

 .شودمیمحلی که غنا در آن واقع حضور در : 3

ولی  ؛کراهت دارد قطعاًلذا هر سه امر  از این روایات هم معتبر بود. بعضی سند .بعید نیست هااینکراهت در همه 

از  هرکدامهم مفید نیست براي اینکه  ، این ثابت نشد. تعدد روایاتحضور در مجلس غنا حرام است :اینکه بگوییم

اشاره به استماع، اشاره به نفس حضور، اشاره به حضور در محل غنا  متعددي دارند؛ مانند هايشاخه این نه روایت،

 212 ؛ ص13مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 6
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ست و ل هچند احتما هرکدامهم در  از حیث داللتیکی و  جزبهند ضعیف بود غالباًپس سندا ت با اهل غنا. مجالسو 

 .کنیماستخراجحضور را  بماهوحضور  هانایاز  شودمیو نیک موضوع متمرکز ندارند  مجموعاً

 بررسی آیات مسئله
اثر  هاآناین روایات هم روي ولی چون  کردیممیاشاره  یاتاین بود که ابتدا به آ در آیات که حق یبقی الکالم

 .کنیممیدارد، در آخر بحث 

 »الزُّورَ ال یَشْهَدُونَ«آیه اول: 
تصویر  را عباد الرحمن صفات) 72(فرقان/» الزُّورَ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراما یَشْهَدُونَوَ الَّذینَ ال « شریفهآیه 

آیات اخالقی و فقهی  از ايمجموعه که ذکرشدهدر سوره فرقان  عباد الرحمنبراي دوازده صفت  الی ده. کندمی

حضور در  »الزُّورَ ال یَشْهَدُونَ «این آیه را تقویت کردیم که و  این آیه تمسک کرده به هر دو فقرهما  .است زیبایی

هم که زور مراد از . داللت بر منع از حضور دارد خوبیبهسابق بحث کردیم این آیه  آنچهست و بنا بر زور امجلس 

زور بر غنا  چون ؛در باب غنا هم قاعده خاصه قاعده عامه باشد و تواندمیاین هم  .ست، غنا اشدهگفتهدر روایات 

 .کندمیکه از حضور در مجلس غنا منع  شودمی ايادلهاین آیه از  و شدهدادهتطبیق 

که و گفتیم بحث کردیم  عباد الرحمندر مقام توصیف مفصل  و آیدمیسابق گفتیم که از این آیه حرمت بیرون ن در

فقط انجام واجبات و ترك  عباد الرحمنبراي اینکه اوصاف مؤمنین و متقین و  ؛ظهور در الزام ندارد ،این اوصافذکر 

کارهاي حرام، ترك عالوه بر  و دهندمیمستحبات را هم انجام  ،عالوه بر کارهاي واجب محرمات نیست بلکه

 .کنندمیاز مکروهات را ترك  ايپارهحداقل 

هم شامل غنا را  ،هم بر اساس روایات »زور«در مجلس است و  در اینجا مفهوم حضور »الزُّورَ ال یَشْهَدُونَ «لذا 

کراهت را از بیشتر مشکلش این است که  .شودمیهم شامل غنا را که  گفتیممی ،روایات هم نبودچه اگر گر. شودمی

مرجوحیتی که مشترك بین کراهت و حرمت است  ؛ بلکهرساندمیخصوص کراهت را  که گوییممیالبته ن .رساندنمی

 است. مقدماتتابع أخص و نتیجه  کندمیافاده 

آیه اشاره به است.  بلکه جامع بین کراهت و حرمتکسی بگوید که خصوص کراهت در این نیست  ممکن است

مورد  ،شدمشترك که یا بین مستحب و واجب دارد. رجحان یا مرجوحیت مشترك و مطلق بین حرمت و کراهت و 
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اینجا چون روایت زور را روي غنا برده و  . درشودداشته باشیم که کراهت یا حرمت  ايقرینهبه مورد ممکن است 

 .شودمیحمل بر حرمت  »الزُّورَ ال یَشْهَدُونَ« جامع در وقتآن ،غنا داریم بر حرمت ادله دیگري

 ندارد؛ ايمالزمهباشد و هم حرام  مجلس غنا که حضور در شودمیجوابش این است که حرمت خود غنا، دلیل ن

 مفید حرمت باشد. شودمین آیه هم نبنابراین ای

 »وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ«آیه دوم: 
قول  ،غنابه  و تعبداً مجازاًو  کندمیو وجوب اجتناب داللت بر حرمت ) 30(حج/» وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ«آیه 

. شرکت نکند در مجلس غنا که شودمیشامل این هم اجتناب از قول زور  ،به برکت آن روایت .است شدهگفته زور

 .نیست نانیمورداطمنسبت به این  جواب بر این دلیل این است که شمول آیه

ه اجتناب را حمل بر مطلق اجتناب اینک ؛ امااین است که غنا نخواند و نشنودجتناب از قول زور یا از غنا ا ظهور

ظهورش این است که آثار بارز عرفی را  .چنین اطالقی در این ظهور ندارد ،او هم نشود و حتی اینکه همسایهکنیم 

یعنی استماع  ؛کنید: از غنا اجتناب گویدمی. وقتی بگیرد هم حضور در مجلس راکه نداریم  اطمینان و کندمیمنع 

که اجتناب شامل  است مطمئن نیستیم ناشنواولی اگر  ؛کندمین از یک مالزم به مالزم دیگر تسرّي حکم غالباً .نکنید

 .او هم شود

 »لَهْوَ الْحَدیث وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَري«آیه سوم: 
این  در این زمینه است. بالمالزمه حداکثرهم آیه دیگري  )6(لقمان/» لَهْوَ الْحَدیث وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَري«آیه 

دارد که گوش  طوري حضوراما اگر  ؛شودمیشامل را  ، اوگیردمیو تحت تأثیر قرار  دهدمیش ی که گواست کس

کراهت  ؛ بلکهرساندنمیرا  حرمت ،این آیاتبنابراین  ؛گیردمیآن را هم مالزمه بال که بگوییم: بعید است ،دهدمیهم ن

 .رسانندمیرا 

 خالصه بحث
و نه از حیث عناوین و قواعد عامه  ؛پیدا نکردیم حضور بماهوحضور  دلیل براي حرمت ما خالصه مطالب اینکه

همراه با استماع، ترغیب، تشویق، حضور اگر  که گفتیم، طورهمانالبته  و روایات. آیات مانند نه از حیث ادله خاصه
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 ؛هم آن عناوین بر آن منطبق است غالباً .اب حرام است، از آن بدیا اعانه بر اثم باشترویج ضالل و ، سن سنۀ سیئۀ

نه  و اثم است نه اعانه بر و یک نوع حضوري است که نه منافی نهی از منکر است کنیم و لو نادراً فرضولی اگر 

 ، در این صورت حداکثر شرکت در آن مجلس، مکروه است.است سنۀ السیئۀ سننه  و استماع است

نداریم.  شودمیحضور در محلی که غنا و بحث مجالست ت حرم بر دلیلیمعلوم شد که  شدهمطرحاز مطالب 

مجالست با مغنی است و  مسئلهیک  .کنمنمیقرار بدهم ولی جدا  ویکبیسترا بیست و  مسئلهاین دو  خواستممی

 .شودمییکی هم حضور در محلی است که در آن گناه 

حرمتش گناه کراهتش ثابت است؛ اما  ور در مجلسنشستن با اهل گناه و حض و رفتن در مکان گناهبنابراین 

 ولی اگر .حضور در مجلس غنا خصوصبه ،با عناوین ثانویه اشکال دارداین سه  غالباً اگرچه هو ثابت نیست بماهو

پس ما  .بعید نیست مسئلهحرمتش را گفت ولی کراهت این سه  شودمینهو  بماهو ،عناوین ثانویه نباشد بالفرض که

 .را ذیل این بحث روشن کردیم مسئلهسه  عمالً
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