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 لهو و لعب آالت حرمت
 مرور گذشته

 

لهو و لعب است. نسبت این بحث را با غنا مشخص شد. محل نزاع و مسائلی که در اینجا مطرح است را روشن  آالتدر بحث ما 
 یا عدم حرمت وجود دارد. کردیم. اقوال متفاوتی در مسئله وجود دارد و قول به حرمت مطلق و تفصیل

 اکنون به روایات رسیدیم.

 ادله روایات
 روايت پنجم

ِه  َعْبِد  َعْن  َسَماَعةَ  ْبِن  ُسَلْیَماَن  َعْن  َسْهٍل  َعْن  َعْنُهْم  َو  « ُبو َقاَل : َقاَل  َسَماَعةَ  َعْن  اْلَقاِسِم  ْبِن  اللَّ
َ
ِه  َعْبِد  أ ا ع اللَّ  َشِمَت  آَدُم  َماَت  َلمَّ

ْرِض  ِفي َفاْجَتَمَعا -َقاِبیُل  َو  ِإْبِلیُس  ِبِه 
َ
 ِفي َکاَن  َما َفُکلُّ  -ع ِبآَدَم  َشَماَتةً  اْلَمَالِهيَ  َو  اْلَمَعاِزَف  -َقاِبیُل  َو  ِإْبِلیُس  َفَجَعَل  اْأل

ْرِض 
َ
ْرِب  َهَذا ِمْن  اْأل ِذي الضَّ ذُ  الَّ اُس  ِبِه  َیَتَلذَّ َما النَّ  P0F١».َذِلَك  ِمْن  ُهَو  َفِإنَّ

ابلیس و قابیل جمع گوید  کند کسانی را. در ادامه می اند یا اینکه قابل شماتت می در اینجا یا مالئکه قابل و ابلیس را شماتت کرده
 ابداعاتآالت از به همین داستان. یعنی تمام  گردد برمیلهو را ابداع کردند. هر چه از این قبیل امور باشد  اداتشدند و غنا و 
 شیطان است. 

 بررسي روايت از لحاظ سند
دانید سهل تضعیف دارد.  که می طور هماناین روایت نیز همچون حدیث اول و دوم و سوم و چهارم، از سهل روایت شده است. 

 سهل، کسان دیگری نیز وجود دارد که محل بحث هستند. جز بهالبته باید بگوییم که 
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 بررسي روايت از لحاظ داللت
 وجود دارد: اینجاتمام نکات روایات قبل در 

 جاهایی با کراهت جمع بشود.در تواند مطلقًا موجب حرمت بشود. شاید  شیطان است،  نمی ابداعاتگوید آالت از  .اینکه می١
 شد. روایت دیگری نیز در باب غنا داشتیم که نسبت به شیطان داده می

ُد  « اِشيُّ َمْسُعودٍ  ْبُن  ُمَحمَّ ِه  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  َعْن  َتْفِسیِرهِ  ِفي اْلَعیَّ ِبيِّ َعِن  اللَّ َل  ِإْبِلیُس  َکاَن : َقاَل  ص النَّ وَّ
َ
ی َمْن  أ َل  َو   َتَغنَّ وَّ

َ
 َناَح  َمْن  أ

ا َکَل  َلمَّ
َ
َجَرةِ  ِمَن  آَدُم  أ ی الشَّ ا َتَغنَّ اُء  َهَبَطْت  َفَلمَّ ْرِض  ِإَلی َحوَّ

َ
ِة  ِفي َما ِلِذْکِرهِ  َناَح  اْأل  P1F١».اْلَجنَّ

در اینجا گویا هم در هنگام خوردن آدم از  از تفسیر نجاشی نقل شده است که اولین غنا از شیطان است. این روایت دو نقل دارد.
هم داللت بر حرمت دارد و یا اینکه منظور  درنتیجهدرخت و مرگ آدم، خوشحالی کرده است و از این آالت  استفاده کرده است. 

 این است که کاربرد غنایی دارد و کراهت داشته باشد. 

 .شاید این امر انصراف به جایی است که استعمال غنایی است. ٢

 روايت ششم:
ِبیِه  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبِن  َعِليِّ َعْن  َو  «

َ
ْوَفِليِّ َعِن  أ ُکوِنيِّ َعِن  النَّ ِبي َعْن  السَّ

َ
ِه  َعْبِد  أ ِه  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ع اللَّ ْنَهاُکْم   ص اللَّ

َ
ْفِن  َعِن  أ   الزَّ

 P2F٢».اْلَکَبَراِت  َو  اْلُکوَباِت  َعِن  َو  اْلِمْزَمارِ  َو 

کند بلکه با ماده نهی وارد شده است. پیغمبر اکرم(ص)  تفاوت این روایت با روایات قبل این است که در اینجا اشاره به فلسفه نمی
کوبات و کبرات نیز طبل منظور از کند. زفن به معنای آالت و موسیقی است و مزمار که همان نی است و  مردم را از این امور نهی می

 است.

 ز لحاظ سندبررسي روايت ا
ابراهیم بن هاشم و نوفلی را از طرقی تصحیح کردیم. این دو در بیش از هزار روایت وجود دارند.  است. قبول قابلسند این روایت، 

های زیادی  از این دو نفر وجه هرکدامگرفتیم. در  ها باشد، اشکالی نمی ها اگر ضعفی در آن از رجال مشهور بودند. این نوع شخصیت
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های عام و قراین عمومی برایشان آورده شده است. البته دو قاعده در  توثیقبرای توثیق وجود دارد. این دو توثیق خاص ندارند. 
 مورد این دو شخص، وجود دارد:

 .قاعده عدم ورود قدح در رجال مشهور بر این دو نفر شامل است.١

 .رجال کامل الزیارات. ٢

 وایت از لحاظ سند مشکلی ندارد.بنابراین ممکن است بگوییم این ر

 بررسي روايت از لحاظ داللت
 در این روایت نکاتی وجود دارد.

خاصی باشد که در این   در حرمت دارد. اال اینکه قرینه باشد، ظهور ، نهی چه صیغه  و ماده.در روایت نهی آمده است. در اصول١
 در حرمت است. این ظهور اولیه روایت، درنتیجهروایت قرینه وجود ندارد. 

در این روایت نیز چنین است.  البته  بود. تردید قابل.در پنج روایت قبلی، داللت بر اطالق مرجوحیت ادوات لهو نداشت و یا ٢

ْنَهاُکْم  «بعضی فرمودند که 
َ
استفاده شده است. شاید در اینجا نیز حکم همان کراهت باشد.  اند، در روایات زیادی که مکروه بوده »أ

 در اینجا وجهی ندارد. البته ممکن است کسی بگوید تمام این موارد، در مورد جایی است که حالت غنایی دارد. البته 

مستقیم یا مباشر به  طور بهتواند  که اعالم شده است نهی نمی طور همان. در این روایت، نهی تعلق به شیء خارجی گرفته است. ٣
گیرد.  گیرد.  افعال خمسه تعلق به فعل می بشود. نهی تعلق به رفتارهای انسان میباید حمل بر فعلی  شیء خارجی تعلق بگیرد. 

گویند  گویند شراب حرام است یعنی خوردن شراب حرام است. در اینجا می گیرد. مثًال اگر می فعل نیز تعلق به یک عین خارجی می
شود.   است و گاهی نیز به هر دو، حکم یا متعلق منتسب می برعکسگاهی نیز شرب موضوع حکم است و شراب متعلق حکم است.

 البته استعمال بیشتر همان مطلب مذکور است. 

 نكته
ما وجهی را پیدا  شود. تواند متعلق حکم باشد و در این صورت فقه العقیده مطرح می اعمال جوانحی نیز اگر اختیاری باشد می

  ند.نکردیم که فقه را به اعمال ظاهری اختصاص بده

گیرد.  اگر نهی بر شیء خارجی تعلق بگیرد، قطعًا در اینجا چیزی مقدر است. نهی از شیء به اعتبار فعلی است که به او تعلق می
 یا حذف متعلق یا مجاز عقلی باشد. امکان دارد نهی بر شیء، از قبیل مجاز 
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 اقسام تعلق فعل به شيء خارجي
 در این باب سه احتمال وجود دارد که در حدیث رفع آمده است:. گیرد به شیء خارجی افعال متعددی تعلق می

گیرد. مثًال در خمر، نگاه کردن، ساخت، اکتساب و خوردن و ... (قطعًا  مقصود مطلق افعالی است که به شیء تعلق می.١
 کردن به خمر اشکالی ندارد. مثًال نگاه گیرد. توانیم بگوییم که تمام افعال متعلق به شیء را دربر می نمی

 .مقصود آثار وارده است.٢

 آید. . اثر بارز که به ذهن می٣

  کند. البته این بعید است.  ر را نهی میممکن است بگوییم مطلق آثا

 نتيجه بحث
احتمالی که در  .قدر متیقن این است که اگر با این ادوات کار بکند، حرام است. البته شاید ساخت و تکسب این ادوات را هم بگیرد

ها  همان نهی الهی است. البته باید بدانیم که اصل در احکام الهیت آن های بر جزء یا بر وصف، ها وجود دارد که شاید این نهی این
 ای در الهیت داشته باشد. است اال اینکه قرینه

ای وجود  شبهه» انها«و الهی نباشد. پس در البته در مواردی تردید وجود دارد که  شاید حکم منتسب به والیی بودن داشته باشد 
 دارد. 

 روايت هفتم 
ِد  َعْن  َو  « اِب  ْبِن  َسَلَمةَ  َعْن  َیْحَیی ْبِن  ُمَحمَّ ٍد  ْبِن  ِإْبَراِهیَم  َعْن  اْلَخطَّ ْعَفَراِنيِّ ِعْمَراَن  َعْن  ُمَحمَّ ِبي َعْن  الزَّ

َ
ِه  َعْبِد  أ  َمْن : َقاَل  ع اللَّ

ْنَعَم 
َ
ُه  أ ْعَمةِ  ِتْلَك  ِعْنَد  َفَجاَء  ِبِنْعَمٍة  َعَلْیِه  اللَّ  P3F١».اْلَحِدیَث  َکَفَرَها َفَقْد  ِبِمْزَمارٍ  النِّ

این کفران نعمت است. یعنی سرور  کسی که خداوند به او نعمتی عنایت کند و در مقابل این نعمت برای خوشحالی، در نی بنوازد،
 خود را با این وسیله نشان بدهد از کفران نعمت است.

 ن روایت نیز  کار با آالت موسیقی را مورد مذمت قرار داده استدر ای
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 بررسي روايت از لحاظ سند
 این روایت ضعیف است. عمران زعفرانی دارای روایات زیادی نیست و مجهول است.

 بررسي روايت از لحاظ داللت
در اینجا منصرف به جایی است. کفران نعمت مقبول به تشکیک است. کفران همیشه حرام نیست.  بر حرمت این روایتداللت 

 است که حالت غنایی داشته باشد و مطلق نیست. 

 روايت هشتم
ُد  « ادِ  َعْن  ِبِإْسَناِدهِ  اْلُحَسْیِن  ْبِن  َعِليِّ ْبُن  ُمَحمَّ َنِس  َو  َعْمٍرو ْبِن  َحمَّ

َ
ٍد  ْبِن  أ ِبیِه  َعْن  ُمَحمَّ

َ
ٍد  ْبِن  َجْعَفِر  َعْن  أ  ِفي ع آَباِئِه  َعْن  ُمَحمَّ

ةِ  ِبيِّ  َوِصیَّ یَن  َثَالَثةٌ  َعِليُّ  َیا: َقاَل  ع ِلَعِليٍّ ص النَّ ْهِو  اْسِتَماُع  اْلَقْلَب  ُیَقسِّ ْیِد  َطَلُب  َو  اللَّ ْلَطاِن  َباِب  ِإْتَیاُن  َو  الصَّ  P4F١».السُّ

 سالطین جور.  خانهاستماع لهو و صیادی و رفت و آمد به در کند:  ی میسه چیز قلب را قس

 بررسي روايت از لحاظ سند
 دارد. اما بعید نیست که معتبر است.سند مرحوم صدوق به حماد بن عمرو معتبر است. اما تردیدی در ابیه وجود 

 بررسي روايت ازلحاظ داللت
داللت بر حرمت  درنتیجه کند. ه مالزمه بر حرمت لهو داللت میدر این روایت استماع اللهو آمده است. شاید بگوییم که ب

گیرد. مالزمه یک  است. مالزمه استعمال لهو از حیث استعمال تردید دارد ولی احتماًال از حیث غنایی است که انجام می تردید قابل
 دلیل عقلی است.
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 روايت دهم:
ْخَبارِ  ُعُیوِن  ِفي َو  «

َ
ِد  َعْن  اْأل ِد  َعْن  اْلَبْصِريِّ  ُعَمَر  ْبِن  ُمَحمَّ ِه  َعْبِد  ْبِن  ُمَحمَّ ِه  َعْبِد  َعْن  اْلَواِعِظ  اللَّ ْحَمَد  ْبِن  اللَّ

َ
اِئيِّ  َعاِمٍر  ْبِن  أ  الطَّ

ِبیِه  َعْن 
َ
َضا َعِن  أ اِميِّ َحِدیِث  ِفي ع الرِّ ُه  الشَّ نَّ

َ
َل  أ

َ
ِمیَر  َسأ

َ
ِة  اْلَحَماِم  َهِدیِر  َمْعَنی َعْن  ع اْلُمْؤِمِنیَن  أ اِعِبیَّ ْهِل  َعَلی َتْدُعو َقاَل   الرَّ

َ
 أ

 P5F١».اْلِعیَداِن  َو  اْلَمَزاِمیِر  َو  اْلَمَعاِزِف 

هستند را نفرین  و لعبفرمایند که وی، کسانی را که اهل لهو  گویند که صدای کبوتر خاص به چه معناست؟ حضرت (ع) می می
 کند. می

 بررسي روايت از لحاظ سند
 اند، مجهول هستند. ضعیف است. چند نفر از رجالی که در اینجا آمدهاین روایت از لحاظ سند 

 بررسي روايت ازلحاظ داللت
 رساند. کند. نفرین، حرمت را نمی این روایت داللت بر حرمت نمی

 روايت يازدهم
ِد  َعْن  اْلِخَصاِل  ِفي َو  « ِد  َعْن  َماِجیَلَوْیِه  َعِليٍّ ْبِن  ُمَحمَّ ِد  َعْن  َیْحَیی ْبِن  ُمَحمَّ ْحَمَد  ْبِن  ُمَحمَّ

َ
اِريِّ  َعِن  أ یَّ ِبي َعْن  َرَفَعُه  السَّ

َ
 َعْبِد  أ

ه ُه  ع  اللَّ نَّ
َ
ِفَلةِ  َعِن  ُسِئَل  أ ْنُبورِ  َیْضِرُب  َو  اْلَخْمَر  َیْشَرُب  َمْن  َفَقاَل  السَّ  P6F٢».ِبالطُّ

 نوازند. کنند و طبل می کسانی هستند که شرب خمر می فرمایند میدر روایت آمده است که چه کسانی سفل هستند: حضرت (ع) 

 بررسي روايت از لحاظ سند
این روایت از لحاظ سندی دارای مشکل است. احمد بن محمد سیاری، ضعیف است. یکی از کسانی است که اخبار تحریف قرآن 

 اند.  را روایت کرده است. چند خبر از اخبار تحریف قرآن را ایشان بیان کرده
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 روايت از لحاظ داللت بررسي
 معلوم نیست کسانی که سفل هستند، حرمت داشته باشند.

 روايت دوازدهم
ِبیِه  َعْن  َو   «

َ
وَب  َعْن  َسْعٍد  َعْن  أ یُّ

َ
ِبیِع  َعِن  ُنوٍح  ْبِن  أ ٍد  ْبِن  الرَّ ْعَلی َعْبِد  َعْن  اْلُمْسِليِّ ُمَحمَّ

َ
ِمیِر  َعْن  َنْوٍف  َعْن  اْأل

َ
 ِفي ع اْلُمْؤِمِنیَن  أ

اَك  َنْوُف  َیا: َقاَل  َحِدیٍث  ْن  ِإیَّ
َ
اراً  َتُکوَن  أ ْو  َعشَّ

َ
ْو   َشاِعراً  أ

َ
ْو  ُشْرِطّیاً  أ

َ
یفاً  أ ْو  َعِر

َ
ْنُبوُر  ِهيَ  َو  َعْرَطَبةٍ  َصاِحَب  أ ْو  الطُّ

َ
 َو  ُکوَبةٍ  َصاِحَب  أ

ْبُل  ُهَو  ِه  َنِبيَّ َفِإنَّ  الطَّ َماِء  ِإَلی َفَنَظَر  َلْیَلةٍ  َذاَت  َخَرَج  اللَّ َما َفَقاَل  السَّ
َ
َها أ اَعةُ  ِإنَّ ِتي السَّ یٍف  َدْعَوةُ  ِإالَّ  َدْعَوةٌ  ِفیَها ُتَردُّ  َال  الَّ ْو  َعِر

َ
 أ

ْو  َشاِعٍر  َدْعَوةُ 
َ
ْو  َعاِشٍر  َدْعَوةُ  أ

َ
ْو  ُشْرِطيٍّ أ

َ
ْو  َعْرَطَبٍة  َصاِحِب  أ

َ
 P7F١».ُکوَبٍة  َصاِحِب  أ

نباش)، صاحب طبل نباش. شب قدر  بگیر فرماید: عشار نباش (مالیات مینیز آمده است. حضرت (ع)  البالغه نهجاین روایت در 
 هستند.  کسانی که صاحب طنبور و کوبهشود مگر دعای  نگاه آسمان کردم، این ساعتی است که دعا در آن رد نمی

 بررسي روايت از لحاظ سند
شیخ مفید ایشان را مدح کرده است. نوف بکالی نیز  عبداألعلی توثیق خاصی ندارد.. روایت از لحاظ سند دارای اعتبار استاین 

توثیق رجالی نیست ولی بعید است که نوف که از اصحاب حضرت علی(ع) بوده است نیاز به توثیق داشته باشد. ربیع بن محمد نیز 
 از رجال کامل الزیارات است.

 بررسي روايت از لحاظ داللت
اَك  « ْن  ِإیَّ

َ
ی این کار را نباید بکنید. داللت این روایت بر حرمت قوی است ولی ممکن است داللت بر حرمت دارد. یعن »َتُکوَن  أ

 ی بیرونی دارند که حرام نیستند. ها قرینه کند. زیرا چند نمونه آورده است که این بگوییم که داللت بر حرمت نمی
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