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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه جلسه قبل
ها باشد پرداختیم و انسب این است که بعد از مبحث غنا به آالت و ابزار و ادوات لهو که امثال طبق و نی و این

ها و ترین مبحث همان بحث استعمال و کار با آنبحث آالت لهو مهم طور مستقل قرار بدهیم و گفتیم که دراین را به

ها است. به دنبال آن بحث ساخت و نگهداري و خریدوفروش هم مطرح ها در زدن و امثال ایناستفاده از آن

داً کنیم در ادامه آن فروعی هم وجود دارد که بعشود. چهار بحث اصلی است البته بحث استعمال را که مطرح میمی

 کنیم.بیان می

همچنین گفتیم که این بحث با مبحث غنا در مقام طرح سؤال و بحث بینشان عموم و خصوص من وجه است و 

که این هم درجایی حرام است که رسیم به اینبحث است ولو اینکه درنهایت میعنوان به حیث مستقلی دارد که قابل

طور که جلسه نش در مقام طرح بحث عنوان دیگري است. همانهرحال عنواهاي مطرب شود ولی بهمنتهی به آهنگ

جایی است که صداهاي غنائی تولید کند قبل بیان کردیم حتی اگر قائل به این شدیم که این استعمال محرم مربوط به

 آنجا دو حکم حرمت وجود دارد:

 : صداي غنائی هر طور تولید شود محرم است.1

رفته است و حرام است. لذا عنوان مستقلی است و بین او و غنا من وجه است و : این آالت مورداستفاده قرار گ2

حتی اگر در ماده اجتماع هم قائل به حرمت بشویم دو عنوان است و ممکن است ازلحاظ فتاوا دو محرم باشد. اینجا 

 از جاهایی است که فتاوا خیلی متفاوت است.

 فتاواي علما در مورد استعمال آالت موسیقی
اند، فتاوا متفاوت است. استفتائاتی که از مقام جموعه فتاوایی که آقاي جالل زاده بین معاصرین جمع کردهدر م

اهللا تبریزي شده، متوجه این است که استعمال این آالت مطلقاً حرام نیست و حتی آیت معظم رهبري و بعضی دیگر

 ائی باشد حرام است.فقط در مقامی که در مجالس لهو و لعب باشد و از همان قبیل غن

هایی که برند یا براي تشویق و ترغیبزنند یا در وقت ورزش براي تنظیم حرکات به کار میآنچه در زورخانه می

ي ورزشی وجود دارد یا در جنگ و ریاضت و کاربردهایی از این قبیل که تولید آوا و هاسالندر مراسم ورزشی و 
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اهللا تبریزي این است که حرمتی ندارد. در وا ازجمله ایشان و به نظرم آیتکند، ظاهر بعضی از فتاصداي غنائی نمی

اهللا خویی اهللا گلپایگانی و تا حدي آیتنکته مقابل هم کسانی ظاهر کالمشان حرمت مطلق است؛ مثالً مرحوم آیت

قدما این بحث مستقل  بنابراین دو قول اآلن بالفعل در مسئله موجود است. البته در بین ؛ظهور کالمشان در این است

اهللا مکارم هم در ضمن شده است ولی قاعدتاً باید در بین قدما هم باشد. آیتمطرح نشده بلکه در ضمن بحثی مطرح

 اند. ایشان در انوار الفقاهه قول اول را دارند؛ بنابراین دو قول وجود دارد:بحث دیگري مطرح کرده

عنوان مستقل و مطلقاً چه همراه و ها مطلقاً بهو لعب و امثال این : قول به حرمت استعمال مناهی و ادوات لهو1

مولد آوازها و صداهاي غنائی مطرب باشد و چه اینکه در مقامات دیگر به کار برود. ظاهر بعضی از قدما این باشد 

 اهللا خویی به این سمت مایل هستند.و در معاصرین هم مثل آیت

که درجایی که مولد آوازهاي لهوي و غنائی باشد حرام است؛ اما درصورتی هاتفصیل که کاربرد این: قول به2

رود ها براي تشویق ورزشکارها یا در زورخانه براي تنظیم حرکات ورزشی به کار میطور نباشد و در ورزشگاهاین

نیت اطراب در یا در جنگ براي ترغیب و تشجیع به کار برود یا اینکه در مقام نوعی معالجات به کار برود و شأ

ها اشکالی ندارد. البته منافات ندارد که کند، اینها نباشد و یک آهنگ نرمی است و یک نوع آرامشی ایجاد میآن

 هاي علمی هم درست باشد.حرمت باشد و حرف

 هاي مثبت علم روزعدم منافات قول به حرام با یافته
منافات ندارد در روانشناسی یا جاي دیگر بگویند که این گویند حرام است، این قائلین به قول اول که مطلقاً می

کند، اثر ظاهري و روحی دارد و بااینکه اثر خوب دارد، ممکن است اثر را دارد؛ براي اینکه آنچه علم کشف می

 )219(بقره/ »إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما«اسالم بگوید: قبول ندارم؛ براي اینکه مزاحم با یک مفاسد اشد است. آیه 

خیلی آیه مهمی است. این آیه شریفه از آیاتی است که در حوزه علوم انسانی و خیلی جاها مالك مهمی دارد؛ یعنی 

شناسی بینید یا علم روانهاي ما مسابق با منافعی که شما میها و تحریمدهد این است که حرمتخطی که این آیه می

 کند نیست.شناسی یا هر چیز دیگر کشف مییا جامعه

گویید: براي اینکه جامعه منظم و مرتب باشد باید به آراء مردم متکی بود. مشروعیت به آنجا در علوم سیاسی می

گوید: شما برداشت شما اشتباه است و این تأثیر گردد. ممکن است دین بگوید: من این را قبول ندارم. گاهی میبرمی
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کنم ولی حقائق باالتري وجود دارد که درست است و من این را نفی نمیگوید: برداشت شما را ندارد. گاهی هم می

 اهم از این است و حق این است که مشروعیت به مبادي والیی برگردد.

 عدم کشف مصالح و مفاسد با علم
کی تواند مالصورت ظنی معتبر یا اطمینانی و یا قطعی غالباً نمیها و نظریات خودش بهعلم با کارشناسی و نظریه

ها تئوري ظنی غیر معتبر است. این همان قیاس استحصال است. باشد که حکمی را کشف کنیم. بااینکه بسیاري از آن

توان از کشف مصالح یا مفاسد توسط علم، استفاده حکم شرعی شود. علم محیط بر همه جوانب عالم نیست لذا نمی

 ی و سایر علوم خیلی مهم است.آیه شریفه اشاره به این دارد و این در حوزه علوم انسان

شود که خیلی براي شناسی چیزهایی گفته میکاوي و مشاوره و سیاست و جامعهگاهی در روانشناسی و روان

است. در مورد  »إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما«شود از آن استفاده کرد؛ براي اینکه االصول نمیجامعه خوب است و علی

این آیه مبتنی بر یک قاعده بسیار مهم ». إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما«فرماید: ترین محرمات که از کبایر است میمهم

طور گیرد. همانسادگی، علم و کشفیات عادي بشر را مبناي حکم قرار دهیم میاست و آن قاعده جلوي اینکه ما به

 گیرد.معمولی و ظنیات و حدسیات خودمان را مبنا قرار دهیم را میکه جلوي اینکه تجربیات 

هاي عادي و شد بیشتر ناظر به حدسیات فردي و حالتکه سابق گفته می دیگر قیاس و استحسانعبارتبه

شود ها نمیشود با استحسانات و مصالح مرسله که عناوینی است که در اصول عامه آمده با اینطبیعی بوده و نمی

اي که در بین قدما مطرح بوده و به آن تأکید داشتند و از اما این استحسان و مسائل مرسله ؛احکام را کشف کرد

هایی است که در ها بیشتر به یک شق ناظر بوده و آن حدسیات و گمانمحورهاي تمایز ما با اهل سنت است، این

 فهمیم.چیزهایی میشود و یکحالت طبیعی و عادي زده می

 هاي علمیمنشأ حکم نبودن نظریه علت
که در حد یک تئوري است و حتی هاي علمی مادامیخواهیم بگوییم که این شمول به اکثر دارد و این نظریهمی

ها به حد اطمینان و ظن تواند منشأ حکم شود؛ براي اینکه اوالً خیلی از این نظریهاگر اطمینانی هم بشود، این نمی

نیات خیلی سستی هستند و یا احتمالیات هستند و درواقع نظریه است. ثانیاً اگر باالتر هم رسد و ظمعتبر هم نمی

توانند وقت نمیتوانند از یک زاویه چیزي را اثبات کنند اما هیچها همه میتر این است که اینباشد جواب عام
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ن است که این موسیقی که المجموع با همه مزاحمات مالکات روحی و باطنی سرجمع قصه ایحیثبگویند: من

کند پس این جایز یا مستحب است؛ براي اینکه نوعی اطمینان بخش است و یک نوع استرس را معالجه میآرام

 کند.آورد و شخص را معالجه میمی

 انواع استحسان و قیاس
ده و از تواند سرجمع چیزي به دست ما بدهد؛ بنابراین استحسان و مسائل مرسله اي که مطرح بوعلم نمی

 مواردي است که معرکه تعارض و تفاوت و تمایز فقه شیعه و سنی است دو شق دارد:

 رود.ها در فقه ذهن ما به این سمت می: استحسانات و مسائل مرسله عادي و عرفی که ما داریم و خیلی وقت1

ها. این ناسی و امثال اینششناسی و جامعههاي علمی؛ یعنی روان: استحسانات و مصالح مرسله مبتنی بر نظریه2

گیرد. فرقی باز شمول دارد و هر دو را می» إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما«قسم دوم همین استحسان است و آیه شریفه 

گوییم: احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد است؛ اما مصالح و کند و مالکش یکی است. رازش هم این است که مینمی

فهمیم خیلی محدود است. در غالب جاهاي دیگر، این مصالح و مفاسد تعارضات و ستقالت میمفاسدي که ما در م

 بندي آن دست شارع است.تزاحمات دارد که جمع

اگر ما در مسائلی مثل دیه زن و مرد یا سن تکلیف براي دختر، دلیل معتبر قرآنی و روایی داشته باشیم کشفیات 

شود و هم نمیگوییم آنخواهد حکمی را درست کند، میکند میعوض هم نمی تواند آن را عوض کند. اگرعلمی نمی

این مبناي علمی قطعی روشنی دارد. اگر کسی در دستگاه شریعت و احکام وارد شود، در بسیاري از جاها ازآنچه 

سن عدل و قبح گیرد. مگر آنجایی که حکم عقلی مستقل باشد؛ مثل حکرد، فاصله میفهمید یا حتی دقت میابتدا می

صورت کلی درست است ولی وقتی هم درجایی که مصداقش قطعی باشد؛ زیرا حسن عدل و قبح ظلم بهظلم، آن

شود بگوییم این عدل سادگی نمیشود و بههم دو دفعه معرکه آراء میگوییم: این عدل است یا این ظلم است، آنمی

 است و این ظلم است.

 سازندقواعدي که حکم شرعی می
هم نگاه کند، چیزي نیستند که کسی متوجه نشود که  اوت زن و مرد همیشه هر که ابتدائاًبعضی از احکام مثل تف

هاي عادي و عرفی است. جور نیست. در شکل اولی و عادي آن داستان دیگري دارد که ظواهر شرعی مقدم بر فهم
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تواند حکم ساز باشد. این اصل است که البته م نمیعلوم انسانی و اجتماعی به این سادگی به خاطر این مبنا که گفتی

چند استثنا دارد و یکی آنجایی است که در مستقالت عقلیه باشد؛ یعنی حکم عقلی مستقل بوده و مصداقش هم 

 قطعی باشد. تطبیق کبري بر صغري باید ظنی باشد.

ها در آن اثر دارد. این سیشود و کارشنادیگري در تشخیص موضوعات است؛ یعنی اینکه این موضوع حکم می

 هاییاز نظریهها توجه نشود ذهن انسان بخشی از مسائلی است که مظان علوم انسانی و اجتماعی است و اگر به این

شود. تا حدي هم وپرورش و جامعه با این درست میکند، آموزشگوید: این کار را درست میشود که میپر می

سادگی با این، حکم درست کنیم یا حکم را عوض کنیم. اگر قطعی شود بهمیظنیات است و خیلی معتبر نیست. ن

 وقت جاي خودش را دارد.تأمل است. اگر محدود است یا اینکه در تشخیص موضوعات است، آنوقت قابلبشود آن

 ايعدم انزواي تفکر حوزه
انسانی گفتیم. درواقع این در حوزه یک بحث است که دامنه وسیعی دارد و اجمالی از چند نکته در بحث علوم این

مباحث فلسفه علوم انسانی و اجتماعی با نگاه اسالمی است؛ یعنی باید در مبانی علوم انسانی اسالمی مطرح شود. 

وتفریطی وجود دارد که خیلی باید به آن توجه داشت. معناي نرفتن در علوم انسانی و اجتماعی دو طرف افراط

است که همه این ابعاد، دست کسانی باشد که با مبانی شریعت آشنا نیستند و این پایان ها این حوزه به سمت این

اي و اسالمی و دینی در چنین قلمروي است. رفتنش هم بدون ضوابط و دردناکی دارد. این همان انزواي تفکر حوزه

ي است که بسیار دشوار و هاي الزم مضالی دارد که جاي خودش است و لذا دقیقاً مثل پیمودن مسیرقواعد و دقت

 حساس است.

 گفتیم که بحث آالت موسیقی جداي از غنا بوده و عموم من وجه است. آنچه امروز اضافه کردیم دو قول است:

ها حرام است. کسانی مثل صاحب شرایع و بزرگانی از قدما و در متأخرین مثل که مطلقاً این: قول به این1

اهللا اهللا سیستانی و آیتقبیل این نظر را دارند. در بین معاصرین هم به نظرم آیت اهللا خویی و بزرگانی از اینآیت

 صافی بر این عقیده هستند.

تفصیل و اینکه استعمال این آالت در موردي که مولد اصوات غنائی باشد حرام است؛ اما اگر مولد : قول به2

هاي جنگی و و در تنظیم حرکات ورزشی و تشویق اصوات غنائی نیست و از قبیل آنچه در زورخانه و در ورزشگاه

یا در خواندن سرودهاي غیر غنائی که محتواي خیلی خوبی دارد و گاهی متداول است استفاده شود، این قسم حرام 
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اهللا مکارم در انوار الفقاهه این اهللا تبریزي و آیتنیست. ظاهر فتاوایی که از مقام معظم رهبري است یا ظاهراً آیت

 اند، قول دوم است.را کردهبحث 

شود. گفتیم که در این موضوع سی الی چهل روایت وجود دارد. این هم یک بحث که به مقدمات بحث اضافه می

در وسائل در باب صد و در مستدرك ذیل همین باب سه روایت را خواندیم که روایت اول و دوم شبیه هم بود و 

 روایت سوم مضمون دیگري داشت.

 ت چهارم در مورد استعمال آالت موسیقیبررسی روای
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَى بْنِ حَبِیبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ «روایت چهارم: 

السالم) فرمودند که خداوند پاك امام سجاد (علیه 1».یَۀٌ تُفَجِّعُأُمَّۀً فِیهَا بَرْبَطٌ یُقَعْقِعُ وَ نَا اللَّهُ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَا یُقَدِّسُ 

کند وَ نَایَۀٌ تُفَجِّعُ. نَایَۀٌ هم احتماالً از داند امتی را که در آن بربطی است که یقعقع؛ یعنی صدایی است که تولید مینمی

یتی است که ممکن است به آن تمسک کند. این هم رواهرحال اشاره به دو تا از ادوات موسیقی میادوات باشد. به

 کند.شود. این روایت از استفاده از این امور منع می

 بررسی نکات سندي و داللی روایت
ترتیب است که اوالً این روایت ازنظر سند ضعیف است؛ زیرا سهل دارد که ما سهل را اینبررسی این روایت هم به

 ها جزء ضعاف یا مجهول هستند.ندارند. چند نفر از این نپذیرفتیم و افراد بعدي هم توثیق خاص یا عامی

 اللَّهُ  لَا یُقَدِّسُ نکته اول: استفاده یا عدم استفاده حرمت از
رساند؟ این هم نظیر مفید حرمت است یا مرجوحیت را می اللَّهُ لَا یُقَدِّسُ  از حیث داللت این است که آیا

شود حرمت مفید حرمت و مالزم با حرمت است و از آن می اللَّهُ لَا یُقَدِّسُ هاي قبلی است که اطمینان به اینکه بحث

 کاررفته است و هم در مرجوحات.را کشف کرد این تا حدي دشوار است. این تعبیري است که هم در محرمات به

حرمت یک مقدار  شود از آن استفاده حرمت کرد حتی اگر به کار هم نرفته باشد، استفادهطور باشد نمیوقتی این

داند. تقدس به تنزه از مکروهات هم است و فقط به یعنی آن امت را پاك نمی اللَّهُ لَا یُقَدِّسُ دشوار است؛ براي اینکه 

 313 ص؛ 17وسائل الشیعۀ؛ ج 1
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است و  شدهنقلبنابراین روایت چهارم ضعف شدید سندي و ضعف داللی دارد. این از کافی  ؛تنزه از محرمات نیست

 گاهی لن یقدس است.

 رسم میان مردم: اشاره روایت بهنکته دوم
» أُمَّۀً فِیهَا بَرْبَطٌ یُقَعْقِعُ  اللَّهُ لَا یُقَدِّسُ «نکته بعدي که ممکن است کسی با این مناقشه در داللت کند این است که 

جایی است که در میان مردمی این، رسم و شیوه و سلوك زندگی شده نه آنجایی که یکی دو مورد زده این اشاره به

ولو » أُمَّۀً فِیهَا بَرْبَطٌ یُقَعْقِعُ  اللَّهُ لَا یُقَدِّسُ «عکس آن اعتقاد داشته و بگوید: شود. در مقابلش ممکن است کسی بهمی

 مقابلش هم هست و بین این دو احتمال شاید نشود حتماً به یکی مطمئن شد.یک مورد باشد. لذا احتمال 

 نکته سوم: شمول بربط بقیه آالت موسیقی را
مثال است. هر آلتی از آالت که همین وضع و عنواننکته سوم در داللت این روایت این است که بربط در اینجا به

کند که آن زمان بوده است و یا آالتی که بعداً احداث ی نمیشود و تصریح به آالتهمین کارکرد را دارد شامل می

گوید که گیرد. ذهن عرفی نمیها را میاي ایجادشده و همه اینهاي معاصر ادوات و آالت پیشرفتهشود. در دورهمی

 زمان شود و اشاره به آالت خارجی آنگوید: آلۀ الموسیقی و به نحو حقیقیه هم میبربط خصوصیت دارد؛ بلکه می

آید؛ هم نیست بلکه هر نوع آلتی که این نقش را داشته باشد ولو از ادوات و آالتی باشد که در ازمنه متأخره پدید می

شود. بربط یعنی آلت موسیقی و آلت موسیقی هم مثل أوفوا بالعقود است که عقد ولو عقدي باشد که بعداً درست می

 به نحو قضیه حقیقیه است.

 س:؟؟؟

خواهیم تواند اعم باشد. میمی »2]الْقَوِيِ مَنْ یَأْخُذُ لِلضَّعِیفِ حَقَّهُ [مِنَ «کذب جاي حرمت است و  ج: حلف به

 ؛گردم به خاطر همین استنمیکاررفته است یا نه؟ اینکه من با این جمله از حرفم برببینیم ین جمله در مکروه به

 شویم.تر میکاررفته باشد مطمئندرآورد. اگر در یکجایی در مکروهی به شود این رانمی لَا یُقَدِّسُ گوید: از یعنی می

 .345 ص؛ 17مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 2
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 نکته چهارم: آیا مرجوحیت مطلقه است؟
نکته چهارم و بسیار مهم این است که آیا این مرجوحیت مطلقه است ولو در غیر موارد طرب و مجالس طرب و 

رد؟ این هم تردیدي است که وجود دارد و گفتیم هاي معهود مثل ورزش به کار رود؟ یا اینکه اطالق ندالهو و لعب

 هرحال خیلی راحت نیست.بعید نیست که کسی بگوید: اطالق دارد ولی نکته طرف انصرافش هم به

 واحوال زمانه در فهم نص و متندخالت اوضاع
خالت کنم که این حاشیه نیست و بحث اصولی مستقل است. دشناسی بحث اصولی را بیان میاینجا نکته روش

شود. واحوال زمانه در فهم نص و متن، امر مهمی است و در هرمنوتیک امروز هم خیلی به این توجه میاوضاع

واحوال؛ مقید و مخصص و مفسر نیست الجمله این است که ما بارها گفتیم: اصل این است که در فهم متن، اوضاعفی

 ریزد.ین اصل را نیاورید تمام فقه و شریعت فرومیبرخالف لغت آن زمان که مخصص و مفسر است. اگر بخواهید ا

هاي جدید مطرح است و مثل این است که مجلسی که قانون فکرياین از همان چیزهایی است که در روشن

خواهد اند ولی هر چه میچیز را در شرایط و احوال دیدهکند همهتصویب می گذارد اصل این است که موادي کهمی

هاي دیگر بینند و احیانًا اتکا بر لوایح قبلی و بعدي و طرحهوم بکند در خود این الیحه میدخالت در قید و مف

 کنند.می

اش است و گیریم این حداکثريالسالم) را ما نور واحد میطور است؛ مجموعه ائمه (علیهمدر شریعت هم این

به هر آدم عادي و متعارف که بگوییم این را  شود یعنی قرائنی که چسبیده به متن است واعتماد بر قرائن لبی هم می

شده این قانون مال اول واحوال این قانون کار که در مجلس جعلفهمد اما اگر مثالً بگوییم که آن شرط و اوضاعمی

وشش شوراي انقالب تصویب کرد و تواند بگوید که این قانون را سال شصتانقالب است و اآلن یک کارگر می

شود به بند قانونی اعتماد کرد. هر بود که این دعواها و افکار مارکسیستی باقی بود و بنابراین نمی وقت هم وقتیآن

 که نقض نشود.اند قانون است تا وقتیگویند قانونی که گذاشتهشود و میکس این را بگوید در دادگاه محکوم می

 گذاريتشبیه دستگاه شریعت به مجلس قانون
شده است و گذاري است. بند قانون از شرایط و احوال بریدهیعت مثل یک مجلس قانونکل دستگاه روایات و شر

خواهد در آن باشد یا در خود این الیحه این عنوان قانونی که هر چه مقید و مخصص و مفسر میجعل قانون است به

8 
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هاي خود مجلس وایح و طرحشود یا در لآید یا در مواد دیگري که در این طرح یا الیحه است گنجانده میماده می

تواند این مقید و مخصص بشود یا اینکه قرائن لبی چسبیده که حالت لفظی دارد یا قرائن گذاري است که میقانون

 عقلی قطعی.

 خواهد در آن باشد یکی از حاالت زیر را دارد:عنوان اینکه هرچه مقید و مخصص میبنابراین جعل قانون به

ها و ادبیات واژه عوض شد معلوم گذاري باشد. اگر وقت جعل قانون، واژههاي وقت قانونها باید واژه: واژه1 

 است.

 : قیود و مخصصاتی که در خود این ماده قانونی است.2

 : مخصصات و مقیداتی که در مجموعه الیحه است.3

شده است؛ مثًال در جعلگذاري اي که در همین دستگاه قانونها و مقررات موضوعه: سایر لوایح و طرح4

 گذاري مجلسی در فالن کشور.صدسال قانون

 : قرائن لبیه و ارتکازاتی که حالت قرینه متصله دارد.5

 : احکام قطعی عقلی.6

 عین این را در روایات تطبیق دهید:

 شناسی مناسب وقت صدور روایت است.: روایات مقید به الفاظ و واژه1

 ه است.: قرائنی که در این فقره آمد2

 تواند قرینیت داشته باشد.: قرائنی که در فقرات قبل و بعد آمده و می3

اینکه از مجموعه السالم) صادر شده است؛ مثل: در مجموعه روایاتی که از این امام و یا سایر ائمه (علیهم4

 شده است.قوانینی است که در این دوره از مجلس یا دوره پنجاه سال قبل طرح

 ه عرفیه، عقالئی لبی و ارتکازي که حالت قرینه متصله دارد.: قرائن لبی5

شده یا فالن گوید: اموري مثل نماز جمعه در زمانی خاص گفتهاما سایر شرایط می ؛: احکام قطعی عقلی6

واحوال را بریدن شود. این یعنی بند ناف شرایط اوضاعطور بوده است، این نمیموضوع در زمانی است که شرایط این

 کنیم.اش را بعداً بیان مییک بحث بسیار مهم اصولی است که باید توجه داشت که تتمهشود. اینقانون نمیو 
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 سوره حشر 18نکات تفسیري آیه 
هَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّ«فرماید: سوره حشر می 18آیه 

وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما «). در این آیه اصول بسیار مهم اخالقی هست و یک اصل مهم و محوري 18(حشر/ »بِما تَعْمَلُون

کنیم و بعد به آن است. قبل از اینکه نتیجه اخالقی آن را مطرح کنیم چند نکته در تفسیر آیه بیان می» قَدَّمَتْ لِغَدٍ

 پردازیم:مطلب می

خطاب به مؤمنین دو سه » یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ «نکته اول: آیه 

 شده که دو تا اتَّقُوا اللَّهَ است. دو احتمال اینجا وجود دارد:ها دادهدستور به آن

 را دو مرتبه از مراتب ایمان به معناي عام بگیریم.» اتَّقُوا اللَّهَ «و » الَّذینَ آمَنُوا: «1

هایی مثل ایمان و تقوي دو اصطالح دارند: یک اصطالح : ایمان و تقوي را همان معناي عامشان بگیریم. واژه2

به  گیرد و یک اصطالح خاص که هرکدامعامی که تمام درجات ایمان مثل احسان و تقوي و اخالص را می

) 136(نساء/» یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا آمِنُوا«شود بگوییم. درواقع مثل کند. در اینجا هر دو را میاي اشاره میدرجهیک

 اي است و تقوي درجه باالتر است که شاید اظهر دومی باشد.درجهشود گفت ایمان یکاست. می

کند همان ایمانی را که دارید حفظش کنید یا تأکید می» ا اللَّهَاتَّقُو«گوید: کند و میدرهرحال خطاب به مؤمنین می

شود که شاید اظهر این است که به مؤمنین گوید: درجاتش را باال ببرید. درنهایت این دو معنا اینجا پیدا میو یا می

 تر بیایید.یک مطلب که ظاهر آیه شریفه این است که به درجه باالشود به درجه باالتر بیایید. اینگفته می

کند براي اي ایجاد میکه با آن در او یک انگیزه» اتَّقُوا اللَّهَ«هست: یک  »اتَّقُوا اللَّهَ«نکته دوم: در این آیه دو 

که بعد از عبور از این مرحله و سلوك در مراقبت نفس است. باز » اتَّقُوا اللَّهَ«محاسبه و مراقبه اعمال و نفس و یک 

 شود:که اگر مطلب دوم را بگیریم در آیه اشاره به سه مرتبه و درجه از ایمان به معناي عام میشمارد درجات را می

 عنوان نقطه عزیمت و پایه: ایمان به1

شناسی و معرفت نفس و عمل عنوان درجه باالتري که آدم را به عمق بیشتري در خویشتن: ایمان و تقوي به2

 کند.سنجی خود منجر می

شود. این : خدا پرهیزي که بعدازاین مرتبه محاسبه و مراقبه نفس با این ترکیبی که اینجا دارد حاصل می3

کند که بیایید؛ مثل کند و خطاب میاي است که ما را در این سوره بسیار عظیم و مبارك ترغیب میگانهدرجات سه

10 



 ٢٣٥٢ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

آمَنُوا اتَّقُوا «، »آمَنُوا آمِنُوا«) حاال که دارید، باالتر بیایید: 102عمران/(آل» تِهیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقا«

). چیزهایی که ما را به مراتب 20(مزمل/» فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ«، »وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ«، »اللَّهَ

 کند.تشکیکی دعوت می

 ه نکات آیهنتیج
 إِلىسارِعُوا «گوید: کند و مینتیجه این دو مطلب این است که این آیه از آیاتی است که عظمت کار را ترسیم می

» فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرات«هم یعنی درجات را طی بکنید.  سارِعُواشتاب بگیرید.  )133/عمرانآل(»مَغْفِرَة مِنْ رَبِّکُم

 شود.متوقف نباشید و دائم در حال شتاب و حرکت باشید. از آن قبیل می یعنی در یکجا )148(بقره/

 و بیان التفات» وَ لْتَنْظُرْ«نکات 
ترین تعالیم دین است. که فرمان به مراقبت نفس است که از مهم» وَ لْتَنْظُرْ« مطلب بعدي در آیه شریفه راجع به

 بعد از دو خطاب، دو التفات دارد:» وَ لْتَنْظُرْ«د. این محاسبه نفس و مراقبت بر عمل، محفوف به دو تقوي ش

بعد » یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ«کند: دهد یعنی خطاب می: التفات از خطاب به غیبت. دو فرمان مستقیم می1

هاي ه معانی و بیان در حوزهامر غائب است. متأسفان »وَ لْتَنْظُرْ«شود. دفعه از آن خطاب، التفات به غیبت پیدا مییک

ما مثل ادبیات ما که همیشه مکاتب ادبی و معانی بیانی و صرفی و نحوي و بدیعی داشتیم اآلن منسی است 

 تواند افاده کند.ها مکتب ساز بود. التفات نکات زیادي میکه در حوزهدرحالی

الَّذینَ آمَنُوا ه عام است. خطاب قبلی به : تغییر رویکرد و بیان و التفات دیگر از خصوص مؤمنان به نفس نکر2

اگر  ولینظر المؤمنین.و نگفته است: » وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ«گوید: کند در فرمان به مراقبت میاست؛ ولی وقتی التفات می

گفت، این التفات فقط از حضور به غیبت بود؛ اما اینجا عالوه بر این التفات؛ التفات دیگري می ولینظر المؤمنین

 شود.ها میکه شامل همه انسان نفسو مؤمنان به الَّذینَ آمَنُوا وجود دارد: التفات از 

که مستقیم به شما  قدر مهم و مشکوك استگوید: این امر آنها به این است که التفات اول میاهمیت این التفات

گوید که راه سعادت همه بشر این است؛ یعنی سعادت تمامی بشر کنیم و التفات دوم میگوییم و غیابش مینمی

ها و جنس بشر درگرو این امر است. تعبیر نفس هم نکره آورده است. رستگاري تمام انسان» وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ«درگرو 

 رساند؛ یعنی در مسیر رستگاري و سعادت هیچ قیدي نیست.است براي اینکه کامالً شمول را ب
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 در آیه »نفس«علت تعبیر به 
گوید، کلیت وجود ها انسان و ناس هم نیامده است و تعبیر به نفس شده است؛ چون انسان که میعالوه بر این

ست که اساس وجود گوید، سروکارش با قلب و جان آدمی است. آن جان اشود؛ ولی نفس که میانسان را شامل می

 شما است و باید متنبه به این قصه باشد.

 »وَ لْتَنْظُرْ «واسطه داشتن علت مفعول بی
در اینجا با الی متعدي نشده و مستقیم روي مفعول آمده است. گاهی » وَ لْتَنْظُرْ«است. » ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ«نکته دیگر 

آید به دهد ولی وقتی بدون الی و ادوات جر میاي نشان میدارد که فاصله )24(عبس/»طَعامِه رِ الْإِنْسانُ إِلىفَلْیَنْظُ«

 نگاه کند.» ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ«این معناست که مستقیم و موشکافانه روي 

وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما «گوید: ها میو امثال این ولینظر االنسان الی عملهجاي اینکه بگوید نکته دیگر این است که به

گوید: به خود این عمل هم نفس عمل است. می» ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ«گوید: عمل مقدمه فرداي توست و می». مَتْ لِغَدٍ قَدَّ

اند و یکی از آیاتی که گوید یعنی عین آن. این از آیاتی است که تجسم اعمال را گفتههم می قَدَّمَتْنگاه کن. تعبیر 

ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ « اند این است. یکی دیگر از آیاتبه آن تمسک کرده مرحوم عالوه و بزرگان براي تجسم اعمال

دهد روز قیامت همان که انجام مییعنی همان» ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ«فرماید: است. اینجا می )30/عمرانآل» (مُحْضَرا

 آید.می

 »لِغَدٍ«نکته تعبیر به 
اي نیست و نهایتاً ارتباط عمیق جا است و فاصلهنشان بدهد همیناست. براي اینکه خوب لِغَدٍ تعبیر بعدي هم 

دهد. این اصل مهم است که پیوستگی دنیا و آخرت پیوستگی عمیقی که همین دنیا و آخرت را در این اصل نشان می

ا را به عظمت این و براي اینکه م» وَ اتَّقُوا اللَّهَ«گوید: آخرت است بعد هم براي اینکه این امر مهم بوده دوباره می

گوید. کبرویت خدا و آگاهی خداوند به عمل ما منشأ این است که را می »إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُون«کار متوجه کند، 

 شما این عمل را خوب پاالیش کنید.

د به آن توجه کنیم دهد و ما در مقام خودسازي بایها نکاتی در این آیه شریفه است اما پیامی که آیه به ما میاین

شود. قوام زندگی است. این هم بااینکه ما حرکتمان را سست بگیریم جمع نمی» وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ«همان 
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است که همواره بیندیشیم و دائم رصد » وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ«اي و دینی ما به این ایمانی و اسالمی و حوزه

فرستیم. اینکه نیم و نگاه موشکافانه و عمیق داشته باشیم به آن عام و دنیاي درونمان و ببینیم براي فردا چه میک

 فرستیم.است و چطور این را براي فردا می نقدمه لغدشنویم این گوییم و میاینجا آمدیم و می

رود، نگاه کنیم که چه چیزي سمت فردا میدهیم و به کنیم و اقدامی انجام میگوییم و کاري میاینکه سخنی می

ها قبل شده که شبشود. این آن چیزي است که در سوره حشر آمده که از سور مستحبات است و توصیهفرستاده می

از خواب بخوانیم. دنیایی از حقائق توحیدي در این سوره است. مسیر خودشناسی که در این سوره تصویر شده 

 گوید با آنچه ما هستیم خیلی فرق دارد و باید واقعاً بیدار بشویم.ت میخیلی عجیب است. آنچه آیا
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