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 لهو و لعب آالت حرمت
 گذشتهمرور 

 

قبل از  روایت را بیان کردیم. ٤٠از روایات را آوردیم. قریب  ای مجموعهدر این مبحث، در آالت و ادوات لهو و لعب است. بحث ما 
 کنم. ای را عرض می بندی روایات نکته جمع

اند. در بعضی فتاوا زدن،  نستهاز لحاظ فتاوا در متقدمین و متأخرین، تعابیر مختلفی در کالمشان وجود دارد که همه این را محرم دا
 ها حرام است. ساخت، استعمال، تکسب به این

 بندي روايات جمع
 شود: مجموعه روایات به سه گروه تقسیم می

 شان محل تردید است.روایت معتبر در این بحث وجود دارد که داللت بر حرمت سه .١

 روایت وجود دارد که داللت بر حرمت دارند ولی ظهور در حرمت ندارند. ینچند .٢

 . بعضی از روایات نه ظهور در حرمت دارند و نه سند معتبری دارند.٣

 فروعات
 : استقالل موضوعيت استعمال آالت لهو و لعبفرع اول

 آیا عنوان اکتساب، ضرب زدن، ساخت آالت، موضوعیت مستقل دارد؟

 مال دارد:در اینجا دو احت

 موضوعیت عدم .١

 .یتموضوع .٢
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در روایات این است که اصوات مطرب و غنایی حرام است. بعضی از اصوات از حنجره  مفروضتقریر عدم موضوعیت این است که 
فعلی منظور خود ادوات نیست بلکه  شود. وقتی ادوات مورد نکوهش قرار گرفته است، شود و گاهی نیز با ادواتی تولید می صادر می

گیرد بلکه بر فعل قرار  عرض کردیم حرمت بر شیء قرار نمی که طور همانشود. (مروری به اصول: است که بر آن صادر می
 تولید اصوات مورد تحریم قرار گرفته است. این احتمال، احتمال ضعیفی نیست. درنتیجهگیرد).  می

 استعمال آالت و ادوات لهو و لعب حكم :فرع دوم
 کنیم؟ سند و موضوعیت آیا حرمت را استفاده میبر فرض پذیرش 

جلو برویم، قدر متیقن را باید بگیریم که آن هم کراهت است و دال بر حرمت نیست. البته به خاطر روایت  استفاضه بر اساساگر 
 توانیم بر حرمت داللت کنیم. سکونی، می

 فرع سوم
 آیا اطالق دارد یا ندارد؟

شود، هر  دارد و حرمت نیز وجود دارد، باید بگوییم که کاری به این نداریم که چه چیزی تولید میاگر قبول کنیم که موضوعیت 
به ظاهر کالم متقدمین همین اطالق است. احتمال دیگری این است که  غنا یا غیر غنایی) حرمت دارد.شود ( چیزی که تولید می

 کند، استعمال این ادوات و آالت حرام است. غنا می زمانی که تولید توانیم قائل بشویم. این اطالق نمی

استعمال آالت است. یک گناه نیز تولید  شود. یک گناه، وقتی اطالق را قبول داشته باشیم در زمان غنا باید بگوییم دو گناه انجام می
 تأکد در حرمت وجود دارد. کند. به خاطر دو حرمت، از آالت استخراج می اصواتی است که

 نكته
لهو و لعب را موضوعیت مستقل بگیریم چه در جایی که غنا هست و یا نیست گناه است. اگر همراه با  و آالتاگر استعمال ادوات 

 شود. غنا شد، تأکد حرمت را ناشی می

نیز هم  جا نهمارا موضوعیت مستقل ندانستیم و گفتیم در جایی که کاربرد غنایی دارد گناه است. باز در  و آالتاگر استعمال ادوات 
 باید بدانیم که موضوعیت وجود دارد ولی مقید است. شود. غنا، تأکد حرمت را ناشی می به خاطر استعمال و هم به خاطر

 بندي جمع
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نیست. وقتی شأنیت طربی در این نیست،  قبول قابلها  توانیم چنین اطالقی را قائل بشویم. اطالق کلی این در این فرع سوم، نمی
 اطالق در این روایات را قائل نیستیم. درنتیجهمجموعه ارتکازات نیز به جایی است که در حال غنایی است.  انصراف دارد.

 خصوصيت در آالت زمان قديم يالغا :فرع چهارم
 کنیم. توانیم آالت و ادوات امروز را نیز شامل می است و با الغای خصوصیت می مثال عنوان بهآالت و ادوات همه 

 از آالت دشدهيتول: حكم استماع اصوات فرع پنجم
 حرام است یا خیر؟  از آالت لهو و لعب، ی یدشدهتولاستماع اصوات 

 موضوعیت دارد یا خیر؟ آالت لهو و لعب،آیا استماع 

 استماع دارد. البته این روایت از لحاظ سندی ضعیف است. ظهور در حرمت ١٠٠روایت چهاردهم مستدرک الوسائل ذیل باب 

 این روایت نیز سند ضعیف دارد ولی داللت تامی دارد. نوزدهم نیز همین است. روایت

توانیم بگوییم که استماع  البته میاین دو روایت ضعیف هستند، بنابراین دلیلی بر موضوعیت استماع آالت لهو و لعب را نداریم. 
باب کذب، شما کذبی را  مثًال دردلیل را بپذیریم زیرا توانیم این  مالهی حرام است چون مالزمه با استفاده آالت است. البته نمی

 اید. شنوید، گوینده کذب، فعل حرام انجام داده است ولی شما فعل حرامی را انجام نداده می

 ی زیادی دارد ولی استماع اصوات آالت عنوان مستقل نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد. البته استماع الغنا، ادله

 ساخت آالت لهو حکم :ششمفرع 
 این فرع در مورد ساخت آالت است.

چنین آالتی حرام است. حتی اگر  آن، حرام باشد، ممکن است بگوییم که ساخت این غالبهاگر آالت به شکلی باشد که منفعت 
 این بحث را در بحث مجسمه و بت عرض کردیم. غالبه آن نیز حرام باشد، جای اشکال و تردید است.منفعت 

 : حكم نگهداري آالت لهوفرع هفتم
این فرع در مورد حفظ و نگهداری آنان است. مثًال کسی در خانه این آالت را نگهداری کند. دلیلی نیز بر حرمت این وجود ندارد. 

 نیم.البته شاید بتوانیم کراهت را بیان ک کرد، از طرفی از لحاظ سند، ضعیف است. روایاتی که در این مورد بود، داللت بر حرمت نمی
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 آالت خريدوفروش: حكم فرع هشتم
 آالت و ادوات لهو و لعب است. خریدوفروشاین فرع 

است یا خیر؟ اگر منفعت غالبه آن حرام باشد، مالیت ندارد و  که عرض کردیم ابتدا باید ببینیم که منفعت غالبه آن در حرام طور همان
 این صورت باطل نیست.آن باطل است، در غیر  خریدوفروشدر صورت نداشتن مالیت، 

 : حكم تكسب كردن به آالتفرع نهم
 تکسب کردن از این طریق، مثًال نی نوازی بکند؟

این نیز تابع این است که اگر بگوییم اصل این کار حرام است، تکسب به آن نیز حرام است. اگر بگوییم که در جایی که غنا است 
 به آن نیز حرام نیست. حرام است و در جایی که غنا نیست حرام نیست، تکسب
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