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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 فرع بیست و ششم: حکم خریدوفروش جاریه و عبد معد للغناء
 کنیم. بحث بیست و ششم این بود که حکم خریدوفروشاین مبحث را قبالً بیان کردیم و در اینجا فقط مطرح می

خوانی تربیت شده است و سابق مرسوم عبدي که معد للغناء است چیست؟ جاریه یا عبدي که براي آوازهجاریه و یا 

شدند و خریدوفروشش هم براي همین منظور بوده است، حکم خریدوفروش این کنیز یا بوده که خریدوفروش می

که طبق قواعد شاید نشود عبدي که مغنیه است چیست؟ این را در مباحث سابق بحث کردیم و اجمالش این است 

نظر از قواعد در خود این مبحث، بگوییم که مطلقاً اشکال دارد. اشکالی ندارد مگر احتماالً در یک صورت؛ اما با قطع

 و آن روایات این خریدوفروش را تحریم کرده است. 17و  16روایاتی واردشده مانند روایات باب 

و لذا بحث بیست و ششم مناسب است که چکیده بحث سابق در  حدود داللت آن روایات را قبالً بحث کردیم

اینجا قرار بگیرد که مجموعه کاملی باشد؛ اما تفصیلش سابق بحث شده است و لذا فقط طرح مبحث شد و ارجاع 

شد به همان بحثی که سابق در باب خریدوفروش جاریه مغنیه و چیزهایی از این قبیل که منافع غالب آن منافع 

 خصوص که این بحث مورد ابتال هم نیست.ت بهمحرمه اس

رسیدیم و روایات هم بحث دیگري اي میاي مانند وصف و شرط داشت و طبق قواعد به نتیجههاي پیچیدهبحث

شود؟ آیا صرف وجود این وصف، مانع است یا کاري خریدوفروش میها این بود که براي چهبود. یکی از بحث

 که شرط شود؟ چند قسم داشت و هرکدام داراي حکمی بود.ده شود یا وقتیکه در برابرش قیمت داوقتی

 بندي مطالب قبلجمع
بندي مطالب گذشته این است که اصوات، حالت آهنگ و ریتم قبل از اینکه به بحث بیست و هفتم برسیم، جمع

چه مستقیم باشد و چه با اي دارند. این اصوات چه صوت انسانی باشند و چه صوت غیرانسانی و صوت انسانی ویژه

باشند. اگر هم این اصوات شأنیت اطراب نداشته انگیز و مناسب مجالس لهو و لعب باشند حرام میآالت، اگر طرب

شود بگوییم: موسیقی مطلقاً حرام است بلکه موسیقی غنائی باشند حرام نیستند. از همین بحث هم معلوم شد که نمی

 را داشته باشد. حرام است یا موسیقی که حکم غنا
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 فرع بیست و هفتم: آالت لهو و لعب
شد عنوان مستقلی به آن داد ولی ما ذیل غنا قراردادیم، همان بحث آالت لهو و لعب بحث بیست و هفتم که می

است. بر اساس آنچه تا به حاال بیان شد موسیقی به دلیل اینکه صرف آهنگ و ضوابط حاکم بر آن است، انواع و 

شود به حرام و حالل؛ اما شود گفت که موسیقی حرام است بلکه موسیقی تقسیم میطور مطلق نمیو به اقسامی دارد

انگیز است و شأنیت اطراب دارد و مناسب مجالس غنا به دلیل اینکه موضوع حرمت بوده و نوعی از آهنگ طرب

 لهو و لعب است حرام است.

انگیز و هاي طربویژگی با همینشود. همین آهنگ گفته می اگر آهنگی از حنجره انسانی خارج شود به این غنا

اي این هم حرام است؛ اما به کمک الغ وسیله آالت ایجاد شودها اگر از حنجره انسان صادر نشود بلکه بهامثال این

 خصوصیت.

ي در بحث بیست و هفتم بحث در آالت موسیقی یا آالت غنا است؛ یعنی ابزار و ادواتی که با آن صداها

کنند؛ اما ترجیح ما شود. بعضی روي مناسب مجالس لهو تأکید میانگیز و مناسب مجالس لهو و لعب تولید میطرب

آید. شاید هم در حقیقت انگیزي شأنی تأکید کنیم. در فتاوا و استفتاءات گاهی هر دو قید باهم میاین بود که بر طرب

 ب دارد.که شأنیت اطرامناسب مجالس لهو و لعب یعنی همان

انگیز یا مناسب مجالس لهو و لعب حرام است؛ چه از حنجره انسان صادر در مباحث قبل گفتیم: صداهاي طرب

خوانی بدون استفاده از ابزار و ادوات است و گاهی با ابزار و شود و چه با ابزار و ادواتی تولید شود. گاهی آوازه

شوند که در ها همراه هم میانی در کار باشد. گاهی هم اینخوشود بدون اینکه آوازهادوات، اصواتی تولید می

صدا  نیاکسی که شود. آنخواند و با ادوات و ابزار و آالت هم هماهنگ میبسیاري از مجالس لهو و لعب یکی می

ي خواند، او هم معصیت دیگرکسی که این آواز را میدهد و آنکند، یک معصیت را مستقالً انجام میرا تولید می

 شود.شنود، دو گناه مرتکب میدهد. مستمع هم که هر دو را میانجام می

 داري آالت موسیقیحکم استفاده و ساخت و نگه
شوند و هر دو ها گاهی باهم هستند و گاهی از هم جدا میهرحال اینشنود ولی بهاگرچه اینجا دو صدا را می

کنند و احیاناً موجب صداها را تولید می نابراین این آالتی کهب ؛ها باشدکه اطالق شأنی در آنحرام است درصورتی
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کند اگر اطراب هم هستند، حکم ساختن و نگهداري و استفاده این ابزار چیست؟ حکم کسی که صدا را تولید می

دهد و حکمش مستمع شنود حرام انجام میطرب شأنی داشته باشد روشن است و حکم مغنی را دارد. کسی که می

ست ولو اینکه اینجا ازنظر لغوي کلمه غنا صدا نکند ولی قطعاً حکمش همان حکم است؛ چون این ابزار و غنا ا

 گیرد.ادوات گاهی در مسیر امر محرم قرار می

توانیم بحث را موردتوجه قرار ها جایز است یا خیر؟ در اینجا با دو نگاه میآیا ساختش و نگهداري و امثال این

 دهیم:

 اساس قواعد اولیه.: نگاه بر 1

 اي که در باب واردشده است.: نگاه بر اساس روایات خاصه2

 حکم آالت موسیقی بر اساس قواعد اولیه
طوري که سابق در بحث آالت گفته شد، اگر آالت، ممحض باشند یا منفعت غالبه بر اساس قواعد اولیه همان

باشد یا آالتی هستند که منافع محلله و محرمه یکسانی  ها حاللها حرام باشد حرام است و اگر منفعت غالبه آنآن

تر بگوییم در حقیقت پنج قسم ها همه حالل است. اگر بخواهیم دقیقدارند، ساختن و نگهداري و خریدوفروش این

 شود:می

: آالتی که فقط منافع حرام دارند و حتی منفعت حالل نادره هم ندارند. این خیلی روشن است که ساخت و 1

 ها حرام است. البته نگهداري خیلی واضح نیست.یدوفروش اینخر

رود و منفعت محلله آن بسیار نادر : آالتی که منفعت غالبه آن امر حرامی است و غالباً در مسیر حرام به کار می2

ط شود و حرام است؛ اما اگر فقاالصول خریدوفروشش حرام است. منفعت نادره هم الغاء میاست. اینجا هم علی

دانند و بعضی کند اینجاي اختالف است و بعضی جایز میگیرد و فقط براي آن استفاده میبراي منفعت محلله می

 ها.دانند. مثل آالت ماهواره و امثال اینجایز نمی

وزیاد باشد : آالتی که هم منافع محلله و هم محرمه دارند. هر دو هم شیوع دارد و درجاتش ممکن است کم3

ها ک حکم دارند. بسیاري از آالت و ادوات مثل چاقو و اسلحه و بنا بر احتمال قوي مثل دیشولی همه ی

ها القاعده مانعی ندارد و اگر کسی بخواهد بگوید: اینکه منافع طرفین آن علی السویه است. این هم علیدرصورتی
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ایع و مسائل مختلف، بایستی ممنوعه مانعی دارند، در این صورت عمده ادوات و آالتی که در این عالم هست از صن

 باشند.

 : آالتی که منفعت محلله آن غالب است.4

 ها هم قطعاً جایز هستند.: آالتی که فقط منفعت محلله دارند. این5

 انواع آالت اگر خیلی دقیق بخواهیم بگوییم پنج نوع است و اگر بخواهیم مسامحی بگوییم، سه نوع است:

 غالبه حرام منفعت :1

 منفعت غالبه حالل: 2

 : منفعت متساوي حالل و حرام.3

رود، احتماالً با مناسبات حکم و موضوع و ضوابط و قاعده این است که اگر آالتی براي امر مکروهی به کار می

قواعد، حکمش کراهت است؛ یعنی اگر منفعت غالبه آن به کار بردن در یک امر مکروهی باشد، قاعدتاً حفظ و 

 کند. این استنباط، نوعی مالزمه عرفیه است.ها حکم کراهت پیدا میآن نگهداري و ساخت

 هاحکم آالت موسیقی بر اساس کاربرد آن
تطبیق این ضابطه در بحث خودمان این است که باید دید آالت و ادوات موسیقی چگونه است؟ اگر آالت و 

ود یعنی ساخت و ریخت و بافت و کاربردش رادواتی است که غالباً یا همیشه در مسیر موسیقی محرم به کار می

شود. نگهداري هم داستان دیگري دارد و درجایی است که براي امور محرم است، ساخت و خریدوفروش حرام می

اما اگر آالت و ادواتی هم در جاي حالل به  ؛کنیممعلوم نیست صرف آن باز حرام بشود. نگهداري را جدا بحث می

گوید: این حالل است و مانعی ندارد. البته در مقام حرام، مثل طبل، ضابطه و قاعده میرود و هم در جاي کار می

 استعمال طبعاً باید استعمال در جاي حالل بشود و استعمال در جاي حرام، کار حرامی است.

کنیم؛ چون تشخیص موضوع با خود شخص است و اگر در خریدوفروش شک کند، این را بعداً باید بحث می

بنابراین  ؛اعمال اصل، جاي بحث دیگري دارد و آن را باید مستقل روي آن صحبت کنیم و نکات دقیقی دارد اینجا

رود خریدوفروشش اشکال دارد و اگر هر دو حکم آالت موسیقی این است که اگر غالبًا در موارد محرم به کار می
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هم نیست بلکه منفعت محلله آن، نادر کالمعدوم وزیاد داشته باشد، آن مشود اشکالی ندارد ولو کمطرف استفاده می

 نباید باشد.

شود حکم کلی داد که خریدوفروش و ساخت آالت موسیقی حرام است. باید دید منافع بنابراین طبق قاعده نمی

آن چگونه است و کاربردش چه نوع کاربردي است. این طبق قاعده است که خیلی بحث زیادي ندارد. البته جاي 

 کنیم.ا بحث میشکش را جد

 حکم استفاده از آالت موسیقی بر اساس روایات
اي است که در بحث واردشده مقام اول طبق قواعد بود که عرض کردیم. مقام دوم طبق روایات و اخبار خاصه

است. حدود سی روایت در بحث داریم که حدود پانزده روایت در باب صد آمده است. حدود شش روایت دیگر هم 

ها را بررسی کنیم و ببینیم آیا گر وسائل آمده است. چندین روایت هم در مستدرك آمده است. باید ایندر جاي دی

 شود از روایات استفاده کرد یا نه؟شود؟ یعنی در تحریم فراتر از این میچیزي خالف قاعده از آن استفاده می

رود یا نه؟ اگر غالباً در جاي در حرام به کار میگفتیم: باید دید که این آالت غالباً در مقام اول مطابق قواعد می

که کاربردش چه کاربردي است و دادیم به اینباشد. این را ارجاع میرود حرام است و اال حالل میحرام به کار می

زمانی طوري بوده که طبل و دغل و امثال ها متفاوت باشد؛ مثالً در یکالبته ممکن است این کاربرد در طول زمان

رفته کردند ولی غالباً در مجالس لهو و لعب و طرب به کار میبار براي جنگ استفاده میها را در سال و ماه یکینا

کرد؛ اما در مقام دوم باید روایات را بررسی کنیم. آیا روایات، هم فرق می ناست. اگر مقام اول بود متناسب زمآ

 کردیم ندارند.نکه چیزي افزون بر آنچه ما از قواعد استفاده میتحریم مطلق آالت موسیقی را بیان کرده است یا ای

 توان تحریم مطلق آالت را برداشت کرد؟آبا از روایات می
ها دهد که روایات مطلقاتی دارند؛ یعنی حرمت روي خود طبل و نی و امثال ایندر بادي امر انسان احتمال می

شود یا خیر. در خیلی از جاها اگر روایت هم نبود، روایات در تفاده میها اسآمده است. باید دید که آیا اطالق از این

آید که فهمیدیم ولی گاهی ضوابطی از خود روایات به دست میدهند که همان را میجاي دیگر ضوابطی به ما می
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ر روایات هم نباشد، گردد یا اگکنند. در مقام اول، قاعده نهایتاً به خود روایات برمیها را مقید میآن روایات خاصه

 توان فهمید.شود میهم منتسب به دین میاز سیره و فهم عقالیی که آن

باید دید آیا اینجا مقیدي داریم که ما را از ضابطه و قاعده کلی بیرون ببرد؟ یا اینکه تأیید و تخصیص و تضییقی 

مستند قاعده هم یکی همان روایت  در این بحث وجود ندارد و کلی، همان ارجاع به قواعد و مطابق قواعد است.

ال تَأْکُلُوا «گوییم. یکی هم قواعدي مثل ها را میها بود که اآلن در بحث خاصه هم آنتحف العقول و امثال این

 بود. سیره عقال و فهم عقالیی هم دلیل بودند. )188(بقره/» أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ 

 نکات روایات
 توان گفت:د نکته راجع به این روایات میاز یک منظر کلی چن

 : این روایات حدود سی الی چهل روایت است.1

ها تقریباً روي همه : غالب این روایات ضعیف هستند و شاید بیش از سه روایت قوي نتوان پیدا کرد. یکی از آن2

 این مبانی صحیح است و دوتاي دیگر روي بعضی از مبانی معتبر است و اگر خیلی

شود اي است که نمیگونههرحال کثرت این روایات بهشود. ولی بهموسع بگیریم چهار روایت بیشتر نمیهم 

 راحتی کنار گذاشته شود.به

کنید. در غالب این روایات، اشاره نهی مستقیم در آن شوند که خودتان بعد جدا روایات چند دسته می : این3

کاررفته ضعیف هستند. بقیه طوایف اشاره به آثار و ه نهی یا ماده نهی بهاي که در آن نهی به صیغنیست و آن دسته

عواقب و پیامدهاي کاربرد این آالت و ادوات دارد که آن آثار و عواقب هم چند نوع است: یکی از آثار و عواقب 

ن و آن خانه کنند و موجب سیطره شیطان بر انساغیرت میها این است که اگر در خانه باشند انسان را بیاین

ها. سه الی چهار شود و امثال اینها رواج داشته باشد لن؟؟؟ یا موجب نفاق میها اینشود. یا امتی که در آنمی

ها اشاره به پیامدهاي منفی داشتن یا کاربرد این ادوات دارد. بعضی از این روایات، داللت بر حرمت طایفه از این

 رساند.کند و بعضی هم بیش از کراهت نمیمی
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 بندي کلی روایاتتقسیم
بندي گونه تقسیمتوان اینها را میآید این است که اینانداز کلی روایات به دست میبنابراین نکته کلی که از چشم

ها غالباً ضعیف هستند و چند دسته هم به پیامدهایی اشاره دارند که غالباً کرد: یک دسته که در آن نهی هست و این

هاي دنیوي یا پیامدهاي دنیوي اخروي مادون عذاب است که در ها نیست و عذابعذابی در آن پیامدهاي واضح

مرز بین حرمت و کراهت قرار گرفته است و سرراست نیست که بتوان گفت: پیامدي مثل عذاب اخروي یا عذاب در 

آیند و مالئکه از آن ه مالئکه نمیشود و در آن خانکند که موجب نفاق میهایی میقیامت دارند؛ بلکه اشاره به زمینه

 ها.نفرت دارند و امثال این

 شده در روایاتارشادهاي مطرح
ها ارشاد به ارشاد در اینجا از ارشادهاي مقابل مولوي نیست؛ بلکه ارشادي است که مستلزم حکم است. همه این

ها قضایاي کند. ایننسان نفاق پیدا میرود و اآید و میشوند و شیطان میواقعیت خارجی است که مالئکه متنفر می

اما ارشاد به این واقعیات چون به مصالح و مفاسد اشاره  ؛طور استگوید که واقع خارجی اینتکوینیه است. می

 کند و احکام تابع مصالح و مفاسد است این مستلزم یک حکمی است.می

 طور که قبالً هم گفتیم، ارشادها چند نوع است:همان

 کند، حکم این حرام است.رشاد به عذاب جهنم می: اگر ا1

دهد به عذابی که در کند یا خبر میکند، حکم این اعم از وجوب است. اگر اشاره می: اگر ارشاد به بهشت می2

فرق  جاجابهاش را بسنجیم. توانیم بگوییم که حرام است؛ بلکه باید درجهمسیر احتضار تا قیامت است، مطلقاً نمی

فشار قبر همیشه به خاطر کار حرام نیست؛ بلکه ممکن است به خاطر امر مکروهی باشد؛ لذا باید دقت کرد.  کند.می

ببینیم.  جاجابهشود گفت باید شود؛ ولی مطلقاً نمیتر میهر چه عذاب به سمت قیامت برود داللت بر حرمتش قویی

دهد، بازهم اعم از وجوب و خنایی را نشان میدر همین زمینه اگر از احتضار تا قیامت، خوبی و گشایش و فرا

 استحباب است.

: اگر ارشاد به چیزهاي دنیوي است که جنبه معنوي و اخروي دارد؛ یعنی بازتاب بعدي دارد؛ مثل نفاق و 3

صورت کلی کند. گفتیم که از این هم بهقساوت قلب که مال همین دنیا است ولی اثرش، بازتاب اخروي پیدا می
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القاعده بیش از جامع رجحان و مرجوحیت به حرمت یا وجوب استفاده کرد و باید مورد را ببینیم. علی تواننمی

ها نیاز به درك و دقت ها را قبالً مطرح کردیم لذا در اینجا فهرستشان را بیان کردیم واال تمام اینآید. ایندست می

 دارد.

شود. فهم و تفسیر این آثار ذکرشده رد؛ مثالً موجب زلزله می: اگر ارشاد به آثار دنیایی است و جنبه معنوي ندا4

أَحَدُ  قِلَّۀُ الْعِیَالِ«در روایات نیاز به بحث دارد و قطعاً این معاصی غیر از آثار اخروي، آثار دنیوي هم دارد. 

یک واقعیه خارجیه است. شود و یا فقط بیان . کم بچگی احد الیسارین است. از این یا حکم استفاده می»1الْیَسَارَیْن

السالم) این را در شود. امام (علیهالقاعده اصل این است که حکم استفاده میاین هم یک موضوع است که گفتیم: علی

 فرمایند و ارشادشان مستلزم حکم نیست.مقام مولویت می

 استفاده رجحان یا مرجوحیت از روایات
توان ب یا حرمت استفاده کرد ولی رجحان و مرجوحیت را میشود از آن وجواینجا اصل حکم این است که نمی

استفاده کرد؛ بنابراین هرکدام از ارشادها یکی از این چهار نوع است و هرکدام از این چهار قسم، مثبت و منفی دارد؛ 

 شود که براي هر قسمییعنی بهشت و جهنم و خوب و بدي دارد. هر قسم هم درجات و مراتب دارد. هشت قسم می

شود با قاعده کلی بگوییم: حرام است و داللت بر توان اقسامی ذکر کرد. تنها قسم چهارم است که قطعاً میهم می

آید. کند. پیامد عذاب جهنم یعنی ورود در جهنم یا اشتداد عذاب در جهنم. از این حرمت به دست میحرمت می

 خود این قسم چهارم هم دو قسم است.

خواهد اي میآید و یک مؤونه زائدهاست که بیش از رجحان یا مرجوحیت به دست نمی در بقیه اقسام اصل این

تر به وجوب ها نزدیکها در یک درجه نیستند؛ بعضیحکم ها حکم به وجوب یا حرمت کنیم. البته همهتا در آن

 ها دورتر است.شوند و حرمت بعضیمی

مباحث اصولی که قبالً مطرح کردیم، ظاهراً در بحث این بحث اصولی است که در اصول بحث نشده است. در 

هرحال جاي تر گفته شد. بهتر و جامعاوامر و یکی از تنبیهات این بحث را گفتیم و هر بار که جلوتر رفتیم این پخته
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ا این بحث در اصول خالی است. البته در خیلی جاها این پیامدها که گفته شد، همراه با یک امر و نهی هم است؛ لذ

 دیگر این بحث خیلی مفید نیست و ثمره زیادي ندارد.

 ثمره هشت قسم ارشاد
شود که افعل و ال تفعل در آیه و روایت نباشد؛ چون اگر افعل و ال تفعل ثمره این هشت قسم درجایی ظاهر می

ي باشد که داللت تواند قرینیت پیدا کند. ممکن است مثالً بیان آن اثر طورباشد ظهور در وجوب و حرمت دارد و می

امر و نهی را بر وجوب تقویت کند و ممکن است ظهوري داشته باشد که آن را از وجوب و حرمت بیندازد و در حد 

 رجحان و استحباب و کراهت بیاورد.

 روایت اول
شویم. محور بحث ما با این دورنمایی که از مجموعه این روایات تصحیح شد وارد خواندن این روایات می

آمده، همان روایت تحف العقول است. این  »یکتسب به ما«ست. اولین روایتی است که در باب دوم ابواب هااین

بیش از صد باب دارد که » یکتسب به ما«کنیم. کنیم و فقط اشاره میروایت را سابق بحث کردیم؛ لذا اینجا بحث نمی

ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ الصِّنَاعَۀَ الَّتِی حَرَامٌ هِیَ کُلُّهَا الَّتِی یَجِی اللَّهُ وَ ذَلِکَ إِنَّمَا حَرَّمَ«این باب دوم است. روایت این بود: 

ها است و مزامیر، همان نی برابط، تار و تنبک و امثال این ».مَحْضاً نَظِیرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ کُلِّ مَلْهُوٍّ بِه

 وُجُوهِ فَحَرَامٌ تَعْلِیمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَیْهِ وَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ مِنْ جَمِیعِ«: فرمایداست. در ادامه می

 ».2الْحَرَکَاتِ کُلِّهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ صِنَاعَۀً قَدْ تَنْصَرِفُ إِلَى جِهَاتِ الصَّنَائِع

 ایتبررسی سند و داللت رو
سند این روایت ضعیف است و داللتش هم ولو اینکه در ابتدا برابط و مزامیر آمده است ولی بعد همین را استثنا 

لذا اطالقی در آن نیست که  »قَدْ تَنْصَرِفُ إِلَى جِهَاتِ الصَّنَائِع«گوید: اال اینکه از صناعاتی باشد که زند و میمی

جایی است که ها را بگیرد. ظاهراً باید بگوییم که این منصرف بهامثال این برابط، مزمار، طبل، دغل، نی، دایره و
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ها غالب باشد؛ اما اگر در شرایطی است که استفاده حالل هم از آن وجود دارد طبعاً دیگر روایت استفاده حرام از آن

 گیرد.آن را نمی

شود و هر چه در این اي خصوصیت میاست ولی الغ در این روایت ولو اینکه چند تا از این آالت گفته شده

ها در روایتی بیاید، فرقی با توجه این است که اگر یکی از اینشود. نکته قابلرود شامل این حکم میمسیر به کار می

بنابراین سند درست نیست و اطالقش هم محل تردید است براي اینکه  ؛ها یکی استکند و حکم ایندیگري نمی

قَدْ تَنْصَرِفُ إِلَى جِهَاتِ «گوید: اال صناعتی باشد که گوید: این صناعات حرام است و بعد میمی بربط و مزمار آمده و

 ها هم از همین قبیل شد، بعید است که اطالق داشته باشد.. اگر همین»الصَّنَائِع

 روایت دوم
عْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ یَ«بقیه روایات در باب صد است. اولین روایت در باب صد این است: 

إِنَّ شَیْطَاناً یُقَالُ لَهُ  جَرِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ  بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ إِسْحَاقَ 

وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِکَ الشَّیْطَانُ کُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ  الرَّجُلِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ  إِذَا ضُرِبَ فِی مَنْزِلِ -الْقَفَنْدَرُ

 »3.ارُعَلَى مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَیْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِیهِ نَفْخَۀً فَلَا یَغَارُ بَعْدَهَا حَتَّى تُؤْتَى نِسَاؤُهُ فَلَا یَغَ

اي چهل روز بربط زده شود، یعنی دایره یا طبل و گویند: قفندر. وقتی در خانهگوید: شیطانی است که به او میمی

گذارد و در عضو او چنین مجلسی برپا کنند، شیطان هر عضوش را بر عضو او میها و مردم بیایند و اینمانند این

کند و وجودش بگوید که شیطان در همه وجود او نفوذ میخواهد دمد. درواقع این یک تعبیر کنایی است و میمی

 هاي او تعرضی کند آن غیرت را ندارد.گیرد تا حدي که اگر کسی به زنشود. غیرت را از او میوجود شیطانی می

گذارد؛ یعنی وجود او وجود اصالً نباید از این استعجاب کرد چون شیطان در همه وجود او تأثیر واقعی می

اش این شود. در غرب وقتی معاصی از بعد رنسانس رواج پیدا کرد نتیجهنمی ال یغاربار هم شود. با یکشیطانی می

شود بلکه قتی این مسیر جلو برود، بحث فردي نمیشود. وشد که زنا خیلی عادي شده است. واقعاً غیرت گرفته می

 رود.کند و غیرت از جامعه میبحثی است که بعد اجتماعی پیدا می
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 شده در روایاتنکات آثار مطرح
در بسیاري از آثار دنیوي یا اخروي که در روایات گفته شده است، دنیوي هم چه مادي و چه معنوي، چند نکته 

 باید دقت شود:

االصول تأثیر دارند؛ ولی در حد اقتضا است یعنی ها علیار غالباً اقتضایی هستند نه علت تامه؛ یعنی اینآث : این1

حکمتی در حد اقتضا است. معناي اقتضا این است که ممکن است عوامل مزاحم داشته باشد و یا نداشته باشد؛ لذا 

ن عوامل مزاحم دارد. دست ما نیست تا بتوانیم بر ها پیشگویی کرد چوشود با اینتأثیر تام و علیتی ندارد و نمی

اساس این، یک پیشگویی علمی یا اطمینانی انجام دهیم. این یک احتمال است؛ البته احتمال مرجحی است. بیش از 

دهد. اي است که در روایات خیلی از اشکاالت را جواب میوقت نباید این پیامدها را مطرح کنیم. این نکتهاین هیچ

 تواند آثار منفی داشته باشد.ها باید استفاده به همین شکل باشد و اگر غیرازاین باشد، میده از ایناستفا

صورت سنت و رسم باشد و حالت اجتماعی پیدا کند. بیش از آن غالباً ناظر به حالتی است که به: این آثار 2

 توان استفاده کرد.جحان یا مرجوحیت نمیتوان اطمینان داشت که روایت بخواهد بگوید. از پیامد بیش از رنمی

 بررسی سند و داللت روایت دوم
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ «نظر هم هست. بحث اول در این روایت سند آن است. ازلحاظ سند کامالً درست بوده و اتفاق

را » جَرِیرٍ بْنِ  إِسْحَاقَ « که معلوم هستند و» انَ بْنِ عِیسَىعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَ

 اند. پس روایت کامالً معتبر است و از کافی هم نقل شده است.هم نجاشی توثیق کرده

تواند بر بحث ما داللت کند. مراد از مناقشه و اشکال در داللت در داللت این روایت، چندین مناقشه است و نمی

ن است که در داللتش بر بحث ما اشکال است واال روایت معتبر است و واقعاً مطلب مهم معنوي در آن این روایت ای

 گیرد نکته مهمی است.شیطان قرار می فاظهست و اینکه فرد تحت استح

 اشکاالت داللی روایت
ن بربط و مزمار. گوید نه داشتاشکال اول: اولین مناقشه این است که این روایت، کاربرد بربط و مزمار را می

نُ کُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ إِذَا ضُرِبَ فِی مَنْزِلِ الرَّجُلِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِکَ الشَّیْطَا«گوید: می
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دارد و در چیز زیبایی است نگه می عنوان اینکهعنوان ادوات و آالتی گرفته است و بهاما اینکه این را به» �ِعَلَى مِثْلِه

 شود، این اشکال دارد.حد دکور است، این روایت اطالقی ندارد که آن را بگیرد و بگوید: حتی اگر استفاده هم نمی

گوید که خریدوفروش و نگهداري آن اشکال دارد. شود بازهم این روایت نمیحتی اگر استفاده حرام از آن می

کند و چه است نه داشتن آن؛ چه داشتن به شکلی که دارد و اصالً استفاده حرام نمی استفاده از آن محط حرمت

کند. این روایت ناظر به حفظ و نگهداري و خریدوفروش آن نیست؛ که حتی استفاده حرام هم مینحويداشتن به

ه حرام است پس گوید: آن کار حرام است. مگر اینکه قائل به مالزمه شویم و بگوییم: چون استفادبلکه می

گوییم: اگرچه این کار، مقدمه حرام است ولی خریدوفروش هم حرام است؛ ولی ما قائل به این مالزمه نیستیم و می

 مقدمه حرام، حرام نیست.

اشکال دوم: بالفرض که ما مالزمه را قبول کنیم، آیا این روایت اطالقی دارد که شامل آنجایی شود که استفاده 

شود؟ آیا این مطلق است یا آنجایی است که این کار حرام باشد؟ یا حتی اگر استفاده زمار میحالل از بربط و م

گوید؟ این محل تردید است و بعید است آنجایی که استفاده حالل از آن حالل هم دارد بازهم استفاده حرام را می

بوده است و در آن خانه در مسیر غنا  شود آن را بگوید. این مال شرایطی است که استفاده رایج و غالب آن حراممی

رود؛ اما آنجا که حالل باشد و حالل هم متصور باشد و نادر نباشد، بعید است که آن را هم و امر محرم به کار می

 بگیرد.

گوید که مالزمه این پیامد با حرمت خیلی واضح نیست؛ البته در آخر اشکال سوم: این روایت پیامدي را می

سادگی از کنار این مجموعه روایات بگذریم. ولو اینکه پیامد اخروي در این دنیاست؛ یعنی توان بهیگوییم که نممی

شود، شود. وقتی این کار زیاد انجام میسیطره شیطان بر انسان است اما این سیطره گاهی در مکروهات هم گفته می

ممکن است کسی بگوید که سیطره شیطان بر همه این اثر را دارد. البته اینجا اصراري بر این نکته سوم نداریم و 

 اعضاي او، مالزم با نوعی حرمت است. این سومی را مطمئن نیستیم و احتمال مقابلش هم قوي است.
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