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 تعليم و تعلم استعمال آالت موسيقي
تعليم و تعلم استعمال آالت موسيقي مبحث ديگري از مباحث آالت موسيقي است نظير بحث تعليم و تعلمي كه 

 در باب غنا وجود داشت؛ اينكه كالس گذاشته بشود و كسي ياد بگيرد و ياد بدهد، چه حكمي دارد؟ 

 بررسي اجمالي ادله 
كنم. در يكي دو روايت اسمي از تعلم  ض ميچه بحث غنا اينجا هم جاري است ولي مختصر در چند بند عرگر

آمده ولي آن روايات ضعيف است و محل ترديد است كه مربوط به كار با آالت موسيقي است يا مربوط به غنا هست 

بنابراين چه به ؛ است كه به لحاظ سندي محل اشكال بود العقول تحفو لذا دليل خاصي نداريم، دليل عام روايت 

خاص روايت معتبري در تعليم و تعلم وجود ندارد. پس بايد طبق قواعد حكم آن را روشن شكل عام چه به شكل 

 بكنيم.

اما اگر همراه  ؛حرام است ،دهد از حيث اينكه آن فعل را انجام مي ،تعلم اگر همراه با فعل حرام باشد ،طبق قواعد 

 چون دليل خاصي نداريم. ؛ذات تعلم حرمتي ندارد ،با فعل حرام نباشد

 اتنك

 نكته اول

عملي و كاربردي داشته باشد  وشود؛ پس تعلم حالت كارورزي  تعلم در يكي از حاالت عناوين ثانويه حرام مي

 كنند مانعي ندارد. كه همراه كار با آن آالت باشد و تعلم تئوريك نباشد؛ تعلم تئوريك كه اصول آن را تبيين مي

كند، اشكالي ندارد.  د داده شود ولي همراه با يادگيري كار نميي آموزشي به او ياها يفناوراگر در تصوير و با 

شود كه تعلم محض تئوريك نظري نباشد بلكه تعلم كاربردي و همراه با  پس زماني با عنوان ثانوي حرام مي
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كارورزي باشد. خود تعلم حرام نيست منتهي چون با حالت كارورزي همراه شده نسبت بالعرض است و بالذات 

 ارد.حرمتي ند

 آيا دليلي بر حرمت داريم؟ :سؤال

گوييم  اگر گفتيم جايي كه غنايي باشد مي ؛جواب: علي المبنا است اگر گفتيم مطلقاً حرام است، مطلقاً حرام است

آنجايي كه تعلم غنايي و همراه با كار غنايي است حرام است. پس به عنوان اولي و ذاتاً دليل بر حرمت نداريم براي 

گوييم حرام نيست  ت عامه و خاصه معتبري نيست و بايد با عناوين ديگر حكم اين را مشخص كنيم. مياينكه روايا

 مگر جايي كه تعلم همراه با كار باشد منتهي تعلم در اينجا بالعرض حرام است براي اينكه خود كار ذاتاً حرام است.

آنجايي كه  ميدان ينمحرام  مطلقاًداند، ولي ما  گويد مطلقاً كار با موسيقي حرام است مطلق آن را حرام مي اگر مي 

 كند حرام نيست بلكه كراهت دارد. همراه با شكل حالل تعلم مي

 نكته دوم 

نكته دوم اگر تعلم موجب عناويني مثل ترويج ضالل و عناويني از اين قبيل باشد و حرمت احكام الهي ريخته 

شود گفت حرام است منتهي در حالت اول حرمت آن بالعرض است ولي در حالت دوم  شود در اين دو حالت مي مي

گوييم چند اصطالح دارد و با  ات كه مياز حيث اينكه يك عنوان كلي بر او منطبق است حرمتش بالذات است. بالذ

بالعرض است و اينجا بالذات است ولي به  اش يتسراولي فرق دارد. تعلم با عمل كه همراه شد دو نوع است؛ آنجا 

 يك معناي ديگر آن هم بالعرض است. پس تعلم از باب مقدمه حرام، حرام نيست، چون مقدمه حرام، حرام نيست.

اي كه ضعيف است. در تعليم هم آنجايي كه همراه با  م جز همان روايت خاصه و عامهدر تعلم دليل خاص نداري

عالوه بر آن از باب اعانه بر اثم حرام  عمل باشد و عناوين ثانويه مثل ترويج ضالل بر آن منطبق باشد حرام است

رام باشد يا در صورتي كه ح مطلقاًشود فعل را مرتكب بشود، اينكه  او موجب مي اددادناست، اگر مطمئن است كه ي

 صوت غنايي داشته باشد.
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 فرق تعلم و تعليم

فرق تعلم و تعليم اين است كه در تعلم حرمت از باب مقدمه ندارد چون مقدمه حرام، حرام نيست، ولي در تعليم 

ه كسي ولو تعليم نظري و تئوريك است و عناويني مثل ترويج و ضالل بر آن منطبق نباشد ولي اگر مطمئن باشد ك

كند از باب اعانه بر اثم حرام است. تعلم به خاطر مقدمه حرام، حرام نيست مگر مقدمه  استفاده حرام از آن مي

شود، حرام است؛ البته با اين قيد  توليدي باشد ولي در تعليم از باب اعانه بر اثم اگر مطمئن است كه مرتكب حرام مي

 برد. در غنا به كار مياو آلت موسيقي را  اددادنكه مطمئن است با ي

 قاعده اعانه

آيد مقدمه حرام براي خود حرام نيست ولي براي ديگري  در قاعده اعانه رفع استبعاد كرديم كه ابتدا به ذهن مي

كند ولي  حرام است، اين بعيد نيست زيرا براي خود باشد اختيار دست خودش است و هر لحظه خواست عمل نمي

گويد مقدمات كار را براي او فراهم نكن. جمع مقدمات  لذا شايد احتياطي كرده و ميبراي ديگران دست ما نيست و 

قتل براي خود او حرام نيست بلكه خود قتل حرام است؛ اما اگر اين كارها را براي ديگري انجام بدهد اعانه بر اثم و 

 به اين هم دارد. حرام است البته اعانه بر اثم جايي است كه اطمينان به ارتكاب عمل دارد و توجه

 قاعده فقهي اين است كه؛

 تعلم كل محرم غير محرم اال أن يقترن بالفعل المحرم  -1

 اوالً تعلم همراه با كار باشد يعني يادگيري كارورزي و عملياتي و كاربردي باشد نه تئوريك؛ 

علم است. پس تعلم الحرام ليس ثانياً عن ينطبق عليه احد العناوين الثانويه، مثل ترويج ضالل، اين بالنسب الي الت 

 بحرام اال في احد الصورتين. اين يك قاعده است كه مصداقش اينجا هم هست.

 سه استثنا دارد؛ ؛ كهتعليم المحرمات غير محرم  -2

 إذا اقترن بالفعل المحرم  -
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 إذا النطبق عليه عنوان من العناوين الثانويه  -

عنوان را براي آن جهت جدا كرديم و خود عناوين  ؛ كهبر اثم إذا كان اعانة لإلثم إذا انطبق عليه عنوان اعانه -

ثانويه و كلي هست منتهي آنجا عنوان مقدمه حرام بر آن منطبق نيست ولي اينجا اعانه بر حرام بر آن منطبق 

 است.

اينكه دليلي داشته باشيم كه خود تعلم حرام بما هو هو حرام است يا تعليم آن حرام است در روايت 

حرام  مطلقاًحرام است و اگر معتبر نباشد  مطلقاًمعتبر نيست كسي آن را معتبر بداند بايد بگويد  قولالع تحف

نيست اال در دو جهت كه در تعلم عنوان مقدمه حرام است و مقدمه حرام ليست بالحرام، ولي در تعليم اعانه بر 

دانند ولي كساني مثل حضرت  حرام نمي مارحمة اهللا عليهاثم بر آن منطبق است مثل آقاي خوئي و آقاي تبريزي 

 :پذيريم اعانه آن حرام است منتهي حرمت اعانه دو شرط دارد مي -گفتيم قبالًكه -امام يا آنچه به عنوان تقرير 

 ؛شود يكي اينكه مطمئن باشد كه به كار حرام منجر مي -

 دوم اينكه علم داشته باشد؛ -

است. اين قاعده در فقه تربيتي و تعليم و تعلم گفته اولي شرط اصل حكم است و دومي شرط تنجز حكم 

 شود. مي

 سوم نكته

اندازند، دليلي بر اين نيست  هل هله راه مي ها يعروسدر  ها زننكته ديگر مربوط به غنا هست به شكلي كه 

كه حرام باشد مگر اينكه حالت اطراب پيدا بكند اصوات مطرب و لهوي حتي اگر حالت چهچه و ترجيع هم 

-لهوي پيدا بكند  زيانگ طربنداشته باشد بعيد نيست كه حكم غنا براي آنها جاري باشد؛ اگر اين اصوات حالت 

 ممكن است بگوييم اشكال دارد ولي چنين حالتي نداشته باشد، مانعي ندارد. -داردبا اختالف مشربي كه وجود 
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 بندي جمع
به اين ترتيب بحث غنا و بحث آالت موسيقي تمام شد در باب غنا در دو مقام اوليه بحث كرديم و حدود 

شد به فضل بيست و هفت مبحث ذيل آن مطرح شد در آالت موسيقي هم ادله و ده يازده بحث ذيل آن مطرح 

 الهي اين بحث تمام شد.

 سؤال: تفاوت غنا و استماع صوت زن در چيست؟

كسي صوت زن را بشنود  القاعده يعلجواب: غنا يك بحثي است و استماع صوت زن بحث ديگري است 

ي هم في حد نفسه مانعي ندارد خوان هممانعي ندارد مگر اينكه حالت مهيج و محرك و خوف فتنه و ريبه باشد، 

گر اينكه اختالط در آن باشد يا خوف ريبه باشد. صرف اينكه صوت زن شنيده بشود اشكال ندارد فاطمه زهرا م

كرد منتهي اينكه كراهت دارد يا  بود كه زن سخنراني مي و حضرت زينب هم خطبه خواندند در سيره هم اهللا سالم

باشد اشكالي ندارد مگر اينكه اختالط بحث كرد. از حيث با هم خواندن چه زن و چه زن و مرد  ندارد بايد

 دانند. دانند و بعضي اختالط خاص را حرام مي محرم باشد چون بعضي مطلق اختالط را حرام مي

 مقدمات بحث غيبت 

 ها مقدمه اول: روابط انسان
با يكديگر و در روابط اجتماعي  ها انسانگوييم يك مقدمه اينكه در ارتباط  در بحث غيبت چند مقدمه مي

 اين روابط: كند را تنظيم مي ها انسانيك سلسله احكام داريم كه نوع روابط 

 گاهي به شكل روابط دولت و ملت است كه يك بحث مستقلي دارد؛ -

با يگديگر است كه بحث ديگري است و روابط دولت و ملت و حكومت  ها گروهيا  ها دولتگاهي روابط  -

 شود؛ مي
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به طور شخصيت حقوقي و جمعي گفته  ها گروهيا بين  ها نياو  ها حكومتو  ها دولتديگر روابط بين نوع  -

 ؛شود مي

 .شود يك نوع هم روابط ميان فردي است. حيثش رابطه ميان فردي است كه در جامعه بين افراد محقق مي

 :روابط ميان فردي دامنه بسيار وسيعي دارد

 ؛فرد بما هما انسان استگاهي مالكش از رابطه ميان دو  -

كند  شود كه در اينجا حيث ديني در آن دخالت مي گاهي روابط مسلمان و مسلمان و يا مسلمان و كافر مي -

 ؛كه مسلمان و مسلمان يا مؤمن و مؤمن است

اي  گاهي رابطه استاد و شاگرد و زن و شوهر و والدين و فرزند و رابطه همسايه و همسايه و عناوين خاصه -

 آيد. كه مي

 :يك جاي خاص خود دارد هركداماگر در فقه نظام كلي داده بشود  ها نيابه هر يك از 

كنيم كه عناوين و حيثيات حقوقي كالن حكومت و دولت و  يك بار بحث از روابط حكومت و دولت مي -

 ؛آيد مردم مي

كنيم كه نوع اول و دوم  مي ها دولتي حقوقي مثل ها تيشخصيك بار بحث از روابط گروهي و جمعي و  -

 ؛شود بيشتر در فقه السياسة مطرح مي

 مفصلاي  و در يك جلسه-گوييم  است كه ما فقه روابط اجتماعي مي ها انساننوع سوم روابط ميان فردي  -

 .-را عرض كرديم شيها يكار زهير

 :اشخاص حقيقي است كهي ها تيثيحنيست بلكه  ي حقوقي دولت و ملتها تيثيحدر فقه روابط ميان فردي 

 روابط ميان فردي از حيث انسان؛گاهي  -

 ؛و گاهي از حيث مسلم يا از حيث مؤمن است -
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 ؛گاهي هم هر سه نوع روابط ميان فردي كالن و عمومي استو -

آيد كه استاد و شاگرد و پدر و مادر و برادر و خواهر و زن و شوهر و  و گاهي روابط ميان فردي خاص مي -

 همسايه و دوست با دوست بايع و مشتري و قاضي و مراجع و هكذا.همسايه با 

 ها از نگاه كلي روابط انسان
 :اين روابط گريد انيب بهاز نگاه كلي و 

گاهي با عناوين كالن اجتماعي است كه در آن نوعي سياست و دولت و ملت و حكومت تدخل دارد كه  -

 ؛شود و انواع و اقسامي دارد قسم اول مي

ي حكومتي و دولتي در آن دخالت ندارد هم حقيقي است هم ها تيثيحاست كه  ها انسانط ميان گاهي رواب -

 .غير حكومتي و سياسي، روابط ميان فردي قسم دوم است

 دارد: شاخه دوخود روابط ميان فردي 

 :يك شاخه آن روابط ميان فردي با عناوين خيلي كلي است انسان و مسلم و مؤمن -

ي خاصه است كه پنجاه قسم دارد؛ زن و شوهر و برادر و ها تيثيحفردي با  يك بخش هم روابط ميان -

خواهر و استاد و شاگرد و رفيق و همسايه و خريدار و فروشنده كه قسم آخر در ابواب خاص فقهي مطرح 

 شود. مي

ي اين با يكديگر يا مسلمانان با يكديگر يا شيعيان با يكديگر جا ها انساناين سه قسم روابط ميان فردي 

 دارد كه يك باب فقهي مناسبي برايش قرار بدهيم. 

 .گوييم كه مقصود روابط عمومي ميان فردي است نه شق اول به اين فقه روابط ميان فردي مي

 اقسام فقه روابط
 توانيم فقه روابط را به سه قسم كلي تقسيم بكنيم؛ به بيان ديگر مي
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 رود، مي سياسةالو  ةحكوماليك قسم كالن سياسي حكومتي دارد كه در فقه الدوله و فقه  -

قسم دوم روابط ميان فردي است كه بين افراد به عنوان اشخاص حقيقي بدون حيثيت حكومت و دولت ولي  -

 كالن و عمومي است و از حيث انسان بودن و مسلمان بودن و مؤمن بودن است،

است كه در ابواب مختلف  تر خاصسوم روابط ميان فردي شخصي و غير حكومتي است ولي خاص و   -

شود و بايد ابوابي داشته باشد كه پاسخ آنها را بدهد. يك قسم روابط ميان فردي كه اسم آن  فقهي پخش مي

ود و صرف گذاريم و شايسته است باب فقهي مستقلي براي آن تأسيس بش را فقه روابط ميان فردي مي

 شود بسنده كرد. مسائل حقوقي و اخالقي كه در كتب اخالق گفته نمي

ي ريز استاد و ها حالتي حكومتي و دولتي و ملتي و سياسي دارد نه ها حالتقسم دوم حالت ميانه دارد؛ نه  

ز شود با همديگر است. اگر باب فقهي با ها مسلمانو  ها انسانشاگردي، بلكه كالن است و در روابط ميان 

رود و در اين باب يا  شود كه سب و غش و خيانت و غيبت در روابط ميان فردي مي مكاسب محرمه پااليش مي

گيرد البته قواعد مشتركي در اين سه فصل كلي وجود دارد منتهي يك تحول  در يكي از دو شق ديگر قرار مي

 فكري بايد در اين زمينه بشود.

حدود ده باب و كتاب  درمجموعشود  كند و مطالب زيادي پيدا مي ر باز ميي راه را براي كابند طبقهتبويب و 

يي است كه در ها بحثي نوتري بايد طراحي بشود. يكي هم ها يبند طبقهجدي فقهي در ذهنمان است كه با 

 تعليم و تعلم يا تعليم و تربيت انجام داديم.

 جايگاه بررسي روابط ميان فردي عمومي

شود كتاب  ي بايد باب مستقل داشته باشد اما براي روابط ميان فردي خاص ميروابط ميان فردي عموم

گيرد؛ مثالً رابطه مشتري و  شود بگوييم خيلي از آنها در ابواب و كتب موجود جا مي مستقل در نظر گرفت و مي

. بعضي جايگاه آيد، رابطه زن و شوهر بايد در نكاح بيايد؛ البته به اين شكل نيامده است بايع در خود بيع مي
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دارد و بعضي ندارد؛ مثالً چون فقه تربيت نبوده روابط استاد و شاگرد گم بوده ولي وقتي فقه تعليم و تربيت 

شود در ابواب  گيرد. جدا كردن به خاطر اين بود كه خيلي را مي قرار مي موردتوجهي بشود آن هم زير هيپا

آوريم؛ البته در روابط حقوقي ميان  مومي دارد اينجا ميموجود جا داد ولي فقه روابط ميان فردي كه حالت ع

بايد يك فكر مستقلي كرد. كتاب روابط اجتماعي اگر  ها شركتي حقوقي ها تيشخصيا تشكيالت يا  ها سازمان

شود مثالً سالم وسط كتاب صلوة به يك مناسبتي  ي بشود متفرقاتي در فقه وجود دارد كه در آن جمع ميزير هيپا

ست و اال وجهي ندارد منتهي اگر اين باب مستقل شد، تبويب دارد كه از كجا شروع بكنيم به كجا بحث شده ا

ساري و جاري  ها انسانختم بكنيم كه كار نو و جديدي است و جزء فقه زندگي ما است و در زندگي عمومي 

 است.

عرض كرديم چون كار نوي است هم مدافع و هم  اجماالًاين يك بحث مقدماتي بود كه طرح كلي قصه را  

 خواهد و جاي خود بايد بحث بشود. تبويب مي

  ها مسلمانروابط ميان منابع بررسي مقدمه دوم:  
حريم و حقوقي وجود دارد كه در روايات ما كامالً مطرح  ها مسلمانمقدمه دوم اين است كه در روابط ميان 

 .است

 ليوساباب دارد در  ودو پنجاهكه حدود صد و  من كتاب حج استيكي كتاب عشره ض ،جاي اين بحث -1

ي جلد هشت است كه بايد مستقل بشود و مبناي روايي جلد ستيبكتاب الحج باب العشره در وسائل 

كتاب العشره و روابط ميان فردي بشود، يك مقدار از مباحث آن هم در جهاد النفس آمده كه دو بخش 

جهاد النفس و ابواب جهاد النفس با همين بحث ارتباط دارد كه جلد يازده  دارد؛ يكي جهاد العدو و يكي

و نهي از منكر در  معروف امربهي است و مقداري در ابواب فعل المعروف در كتاب جلد ستيبوسائلهاي 

است در  جلد يازده است؛ البته متفرق در جاهاي ديگر هست ولي در وسائل يا مستدرك و يا وافي آمده

يي كه فراتر از كتب ها كتابه مثل تهذيب و استبصار و من ال يحضر از همين قبيل است اما در كتب اربع
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فقهي است مثل كافي يا بحار ابواب ديگري دارد كه با اين ربط دارد؛ مثالً يكي ابواب ايمان و كفر است 

در  -عرض كرديمبه آن معنايي كه -كه در اوايل كافي و در بحار هم هست. فقه ميان فردي يا معاشرت 

نوع اول از منابع روايي كه بيشتر فقهي است و وسائل و وافي و مستدرك و سه تا از كتب اربعه است. 

 جاهاي مختلف در اين زمينه روايت دارد ولي بيشتر در اين سه باب است.

ن ابواب ي روايي است كه فراتر از امور فقهي است مثل كافي و بحار كه عالوه بر ايها مجموعهگروه دوم  -2

مثل كتاب ايمان و كفر و ضمن ايمان و كفر اوصاف مؤمن و كافر و احوال و حاالت آنها هم مطرح است 

در اين كتب هم  گانه سهبحار اين بحث آمده است، آن ابواب  هفتادوچنديا در كتاب المواعظ كه جلد 

اين هم به لحاظ  هست منتهي عالوه بر آن ايمان و كفر يا مواعظ كه در بعضي آمده آنجا هم هست.

 منابع.

ذيل آنها هم مطرح شده  ها كلمهالبته اين بحث تام نيست مثالً در سيره پيغمبر و ائمه در بحار خيلي از اين  

احياء ن مباحث در كتب اخالقي مطرح است يعني در است؛ در مقدمه دوم اين هم عرض بكنيم كه بيشتر اي

و كتب اخالقي گاهي در بحث حقوق مسلمان و مؤمن و گاهي در عنوان  جامع السعادات مهجة البيضاءيا  العلوم

عشرت مطرح شده به هر حال يكي از منابع مهم اين بحث كتب اخالقي است. البته در كتب روايي و اخالقي 

؛ شود ن هست در بعضي عنوان حقوق افراد آمده كه جزء منابع روايي و اخالقي ميبحث حقوق مسلمان و مؤم

علي محمد و  اهللا يصل ؛ وبنابراين منابع فقهي متفرق داريم كه بخشي از آنها در كتاب مكاسب محرمه آمده است

 آله االطهار
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