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احمد عابدينى
چكيده

ى است و جمع اين دود دين،فطرن خواهى نيز همچونده،شادى خوبه نظر نگار
جه شويم شادى منحصر در شادى+هـاىه لقمان به اين است كه متـو سور٦با آيه 

ازام با ساز و آود.شادى+هاى تـود دارجوى نيز ومادى نيست و شادى+هاى معـنـو
ى نيز انسانان ديگرلى دورى و احساسى بشر است؛وان نابالغى فكرط به دورمربو

ىه+ورحل? بهرا به مرد رد يا خوه مى+برى بهرد كه در آن از شادى+هاى معنودرپيش دار
ل،شادى حاصلساند.مانند شادى علمى،شادى كشC يك مجهواز آنها مى+ر
اع يا يك ابتكار و….از يك اختر

جه دادن به انسان است كه همـيـشـه درصدد تـوJ لقمـان در از سور٦اين آيـ? بنابـر
ساند و هـرتر برا به شادى+هاى بـرد ران نابالغى باقى نمـانـد و خـوشادى+هاى دور

اه علم ود و ردك صفتى نگه داران كوا در دوران رد و ديگركسى كه تالش كند خو
ا بـههنگ است ـ رجب تكامل يافتـن فـر كند و كتاب الهى ـ+كه مـوّا سدفت رپيشـر

دناك است.ار عذاب دراود،سزريشخندگير
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ى از جمله اضاللكارجه به اين كه هره با تو»در آن آيه به ويژبغير علمفتن قيد«گرارقر
شن كنندJ معنايى است كـه قـصـدد روت مى+گيرو ضالل با«علم»و«عمـد»صـور

ا داريم.فهميدن و فهماندن آن ر
ان عمر.اتب شادى دورسيقى،مرشادى،لهو،موه�ها:اژكليد و
شادى در اسالم

جهك للدينفأقم وت است و آياتى نظير«بديهى است كه دين اسالم دينى مطابق فطر
م،و لكن اكثرّه التى فطر الناس عليها،التبديل لخلق الله ذلك الدين القيّت اللحنيفا فطر

ى هر دو نيز اشعارناپذيره آيه بر تغييرد.تازبر آن داللت دار ١،)٣٠/٣٠م،(الرو»نالناس اليعلمو
نددان+شود رويگرى خوا تغيير داد،تا آدميان از امر فطرت آدمى ران فطرد.بنابر اين نه مى+تودار

ن ساخت.گوا دگركان اساسى آن ران ارند قابل تغيير است،كه بتوو نه دين خداو
ءاه و شادى طلب است و اين جـز+ زيبايى خوًتاى ديگر مى+دانيم كه انسان فطـراز سو
دها افسرمى دور باشـد،او رشى و خـرى است و حتى آن كه از شادمـانـى و خـوامور فطـر

ىدوراهى وحمت+ها مى+كشند تا به حالت عادى يعنى شادى خومان او زاى درمى+نامند و بر
٢دد.گرغم،براز

دن و شادمانىن شادمان بود اين است كه چوفته مى+شونتيجه+اى كه از اين دو مقدمه گر
 بر اينًت است مسلمـان دين اسالم دينى مطابق فطرى است و چـوء امور فطراهى جزخو

ار داده+استد تصديق و تأييد قرا موره گذاشته است و آن رّاهى صحشادمانى و شادمانى خو
قابل انكار مى+باشد.م،حتمى و غيرّى مسلو اين امر

خاه خدا بعد از اين كه سخن از حيات آنان در عالم برزصيC شهيدان رآن در توى؛قرآر
ه من �فضلهّحين بما آتاهم اللفرده است:«موده،فرند به ميان آورد خداودنشان در نزق خورو رز

/٣ان، (آل+عمـر»ننوف عليهم و الهم يحـزخو̇̇̇̇˙ا بهم من خلفهـم أن بالذين لم يلحقـوو يستبشـرو

اى كسانى كه از پى ايشانند و هنوزد به آنان داده شادمانند و بر؛به آنچه خدا از فضل خو)١٧٠
ند.هگين مى+شواى ايشان است و نه اندوسته+اند شادى مى+كنند كه نه بيمى بربه آنان نپيو

قصيدن ودن و رسيقـى و زاز و موا در ساز و آو شادى رًماشن است كه ما عمـوباز رو
ًاافق است،فورقتى به ما مى+گويند شاد باشيد يا دين با شادى مواندن و… مى+دانيم و وخو

دن اين امور در ذهن ما نقش مى+بندد و يا الاقل به ايندن و مباح بلكه مستحب بوحالل بو
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هسورا همين كه با آيه ششم ازّان مصاديقى از شادى و شادمانى نظر مى+كنيم.امامور به عنو
اياتى كه دراه با رود و اين آيه همرديم پنبه مى+شوشته كراجه مى+شويم همه آنچه رلقمان مو
دانگران و سرند كه تا مدتى حيرد شده است چنان پتك محكمى بر سر ما مى+زارذيل آن و

ه به شدتاه چارديم.امـا رار از اين مخمصه مى+گـراى فره+اى بـراه چارمى+مانيم و دنبـال ر
٣اتر اجمالىاى توايـات دارى هست و نه روآن گريز قرّا نه از نصدچار مشكل است،زيـر

دن مى+باشد.و اين كه هر روز اعالم كنيمد كرجيه و يا قابل رح شده در ذيل آن قابل تومطر
د نيست و ازه درانند نظر دهند،چاراهلش نمى+توى تخصصى است و غيرسيقى امركه مو

٤ى دانسته شده است.آن مجيد،دين فطر+در چهار صفح? قبل در همين قرًى ديگر دقيقاسو

ءفطريات+جزًجه جمع آي? لقمان با آنچه كه مسلماجه جمع بين اين دو آيه و يا وه وباالخر
ا گذشتگانسش+كه+چراب به اين پرشته است و جوال اصلى اين نونه مى+باشد؟سؤاست چگو
ال+هاىداخته+اند از سـؤالى در ذهن+شان نيامده و در ذيل آيات به اين بحث نـپـرچنين سـؤ

شتار مى+باشد.عى اين نوفر
الايات ذيل آن و نيز اقـوه لقمان و روهر چيز مناسب است كه از آي? ششم سـورقبل از

من الناسوسد.«گاهى اجمالى داشته باشيم تا پس از آن نوبت به ساير مباحث بران آمفسر
لئك لهم عـذاب اوًاخدهـا هـزوّه بغير علـم و يـتّ عن سبيل الـلّى لهو الحديث لـيـضـلمن يشتـر

ا]بى [هيچ] دانشىدم رند تا[مرا خريدارده ردم كسانى+اند كه سخن بيهوخى از مر»؛و برمهين
د.اهد بوار كننده خواى آنان عذابى خوند؛برا به ريشخند گيراه خدا] راه كنند و[راز خدا گمر

در تفسير مجمع البيان ذيل آيه آمده:
اد از«لهو الحديث»+غنا مى+باشد.و نظر ابن عبـاس وآنند كه مـران بربيشتر مفسـر

عليهم+السالمضا ت+باقر،صادق و ران نيز همين مى+باشد.و از حضرد و ديگرابن مسعو

ايت شده كه:رو(ع)ت صادق اد غنا مى+باشد.و از حضـرايت شده كه:مـرنيز رو
ادجهل انجام مى+داد… مـرفتن آن،نظير آنچه ابواء گربدگويى از حق؛و به استهـز

ده:غنا نيز داخل آن است.مواست،و فر
د در آن داخل است،چه سخنـانند غافل سازاين هر آنچه كه از يـاد خـداوو بنابر

آن نيز در آن داخل است،هماندن قره نموباطل باشد چه تار و تنبك و نى و مسخر
د،همانا شامل مى+شومى و بازيچه+اى رگرمسلم گفته است،و هر سرطور كه ابو
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اآن رغ و افسانه+هاى غافل كنندJ از قرهاى دروطور كه قتاده گفته است،و نيز خبر
نه كه كلبى گفته است.د،همان گوشامل مى+شو

د در قيامت به اوشش از غنا پر شوكسى گوده كه هـرايت كررو(ص) ه از پيامبرهريرو ابو
د]. [كنايه از اين كه به بهشت نمى+رو٥د.حانى داده نمى+شوJ شنيدن صداى امور رواجاز
ن تحريم غنا،فلسفه تحريم آن،آثار آناموصفحه پيـر١٠دحدو١٧نه جدر تفسير نمو

ده است.ايت+هاى تحريم غنا و غنا چيست؟بحث كران و اعصاب،روبر رو
ناموان ديگر اعم از شيعه و سنى هر يك به مناسبت در ذيل اين آيه مباحثى پيرمفسر

تند،تنها تفاومت غنا اتفاق دارشن است اين كه همه بر حـرده اند،آنچه روغنا بحث كر
J آن است.در ضيق و سع? دائر

ن حكماموتحليل اين آيه از آن جهت مهم است كه اگر از اهل علم و اهل دينى پـيـر
 بهًاد،فورآنى طلب شود و از ايشان دليلى قـرسش شوقصيدن و…پردن،رسيقى،كC زمو

شنايات ذيل آن به خوبى رود.پس از بحث و تحقيق در آيـه و رواين آيه متمسك مى+شو
ناديو و تلويزيـود و از راج دارى از آنچه امروز در جامعـ? مـا رو مقدارًد كه اجمـاالمى+شو

ام+نيستام است و بقي? اقسامى كه حر حرًند،مسلماد و بر آن نام شادى مى+گذارپخش مى+شو
سش پيش مى+آيد كه چه جور بايـدت مى+باشد.آنگاه اين پراتب متفـاواهت با مراى كردار

داهى و شادمانى طلبى،جمع نموت است،عين شادى خوء فطر جزًا با آنچه يقينااين آيه ر
ىح است:يا بايد معناى آيه چيز ديگراه كار مطرد.در ابتداء سه را حل كرى+ها رگارو ناساز

ى باشدم شادى غير آن چيزى نباشد،و يا مفهوى دانسته شد،فطرباشد،يا بايد آنچه فطر
ـ و مفهو د كه مصاديق آناج داردم روه از شادى در بين مرمى كه امروزكه ما تصور مى+كنيم 

ا يافت و آنگاه مصاديققص و… مى+دانند صحيح نيست ـ و بايد آن شادمانى رب و را طرر
د.ا پيدا كرآن ر

م صحيح است؛يعنى شادى بد فهميـده شـدهاه كار سـوندJ اين سطور ربه نظر نگـار
ان گذاشته شده است و شادىانى،به جاى شادى تمامى دورط به دوراست و شادى مربو

ط به حالت نابالغى،به جاى شادى در تمامى حاالت گذاشته شده و مشكل از همينمربو
ا از هم متمايز نسازيـمان و شادى هر حالت رد آمده است.و تا شادى هـر دورجوجا به و

اهكارى راسته+اند انجام دهند كه همان دستكاران خوا آنچه كه ديگرّد.اممشكل حل نمى+شو
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سيقـى ازم غنا و مـود و اين كه مى+بينيد گاهى مـفـهـوه به جايى نمـى+بـرم است،رل و دواو
دد ناشى از همينم و پيچيده مى+گرى،نامعلود و گاهى امور فطرپيچيده+ترين مفاهيم مى+شو

ف شناختند و بايد هم? همت معطـوت بگيرى +هاست كه به نظر بنده نبايد صـوردستكار
د.م حل و فصل كراهكار سوا بايد با تجزيه و تحليل ردد و مشكل ران گرشادى هر دور

ند با يك بستنى يا شيرينى شاد مى+شوًالدكان معموضيح مطلب با يك مثال ساده:كوتو
د ممكنايط خاص آن بستنى به آنان داده شوند و حتى اگر در شردن آن لذت مى+برو از خور

انجوJ شيرين تا آخر عمر در ذهن+شان بماند.در مقابل نوان يك خاطراست آن بستنى به عنو
فى مى+كننـدمان مسابقه معران قهرا به عنود و شايد آن+گاه كـه او رى دارشادمانى+هاى ديگر

ان شايد بهترين ود نگنجد.باز جوست خوا داشته باشد و از شادى در پوبهترين لحظات ر
+ازًد بداند و اساسـاسى خودى يا عقد و عرومان نامـزا زندگى+اش رشيرين+ترين لحظـات ز

اج بهدوهاى هنگـام ازمان و يا كادونده شدن و اسم قهـرشيرينى بستنى و كيك و هديـ? بـر
انى كه نياز به همسردن جواى شاد كراهد برد.بنابر+اين اگر كسى بخوف نشوتنهايى+ مشعو

د وخته مى+شوافروشحال شدن بران به جاى خود از بستنى يا كادو يا … استفاده كند جودار
دد.احت مى+گرب فهميده نشده مكدر و ناراز اين كه مشكلش خو

هاى بچگانها با كارانى او ران جودد كه در تمام دورن مى+گرد آن+گاه افزواحتى فراما نار
ىان ميان+سالى يا پيرد دورارا نچشيده باشد و وانى ر طعم جوًده باشند و او اصالم كرگرسر

ـ به جهت آن كه مشغود و آن وبشو دكىل لذت+هاى كوقت بفهمد كه چه لذت+هاى شيرينى 
ه+اى بر اوده+اند كـه دورق كـرا در آن لذت+ها غـرت شده است و آنـقـدر او رده ـ از او فـوبو

ايد يكاقع تمامى شادمانى+ها،لذت+ها و فود شده است و در وارى وه ديگرگذشته و به دور
داحت+ترين و عصبى+تريـن فـرت او نارت گشته است؛در اين صـور از او فوًان،كامالدور

د.ا دارده است،بيشترين كينه رش آورا به سرد و نسبت به كسى كه چنين باليى رمى+شو
»الحديثلهوشن سازيم كه «اهيم در بحث+هاى آينـده روق مى+خوجه به مثال فوبا تو

ًاساساى است وان نابالغى فكرب است كه دورانى خوده و… در دورده،كار بيهوسخن بيهو
ايد بسيار است.اى فوده نمى+باشد بلكه داران بيهودر آن دور

ده است وبايد+بيهوًسد كامالى مى+رغ عقلى و فكرى كه شخص به بلوان ديگرو در دور
قتىد.وحل? بعدى شود مرارد متكامل شده است و بايد وا كه آن فرد؛زيراز آن اجتناب شو
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م ساختن اوگراى او و سراند گفتن داستان+هاى مختلC بـرا مى+گذردكى ران كودى دورفر
سخنـانها ونه كارا به اين گودكى گذشت،نبايد او ران كوقتى از دورلى وب است،ومطلو
حله+نگاها در آن مرد.و اگر كسى او راهنمايى كرحله+اى ديگر را به مرل داشت.بايد او رمشغو

دك و يادكواست خوحله به خوده است،هر چند اين ماندن در آن مرداشت به او خيانت كر
ه داشته باشد.»به همين نكته اشاربغير علمسد آيه با قيد«ان باشد.به نظر مى+رجونو

بغيرا قيـد«زير عن سبيل الله بغير عـلـم»ّى لهو الحديث ليـضـلو من الناس من يشتـر«
تنده و يا هر دو.و در هر صورط به اضالل شوط به اضالل كننده است يا مربو»يا مربوعلم

حالىار تخفيC در عذاب است؛دراوقتى شخصى جاهل باشد،يا گنه+كار نيست،ويا سزو
»به معناى جهالتبغير علمده است پس«كنندJ او سخن به ميـان آوراركه آيه از عذاب خو

جاهلا بى+گناه ون جاهل قاصر يا مقصر بحث كنيم و جاهل قاصر رامواهيم پيرنيست تا بخو
ى تخفيC بدانيم.ا مستحق مقدارمقصر ر

د و هم به اضالل هم به اضالل كننده بخورًده تا احتماالا آور»ربغير علمبله،آيه قيد«
ط»مربوالحديثلهوند كه«گاهى ندارا هر دو از اين نكته غافل+اند و يا به اين نكته آنده؛زيرشو

ا طىغ و كمال ران بلـون كه دورده است و اكنـودك صفتى آنـان بـودكى و كوان كـوبه دور
٦» گذشته+اند.لهوحل?«ن از مرند چول شو»مشغولهومى+كنند نبايد به«

ا پاسـخ»نيامد؛زيرً+عالماً»قيد«عامـداغير علـما به جاى«د كه چرپس نبايد اشكال شـو
دى نسبتا به فرقتى اضالل را ود،زيرشن مى+شود كلمات آيه رود از خود كه اين قيومى+شنو

قتى كسانىان است.و واه ساختن ديگرصدد گمراده و قصد درى ارمى+دهند؛يعنى او از رو
اهنداده مى+خواردشان با قصد وانه+اى مى+نشينند،خوجه پاى داستان يا آهنگ و تربا قصد و تو

»داللت مى+كند و مأموريت وً عامداًد كلمات آيه بر قيد «عالماا طى كنند،پس خواه رآن ر
دان است كه فـرائط و دورقعيت و شرى است و آن نشناختن مـو»چيز ديگـربغير علـمپيام«

د شد.ارى وحله ديگرحله گذشته است و بايد به مران اين مرنمى+داند دور
ازقص و ساز و آو حاصـل از رِنده اين است كه شـادىپس به طور خالصه نظـر نـگـار

نددى مى+گذراد به زوه افرد و از آن دورت نام داردكى و صباوJ كوه+اى است كه دورط به دورمربو
ا بيـش ازاهد انسان+ها رم بماند يا كسى بخومان الزه بيـش از زآن دوراهد درو اگر كسى بخو

اب غفلتد،باشدكه از خوه لقمان بر او مى+تازد آي? ششم از سوران نگه داره در آن دورانداز
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ا شاد كند.د ران خود كند،تا با شادى+هاى آن دورحل? ديگر صعود و به مربيدار شو

گسالىان بزرشادى�هاى دور
دشدن+خودش نيز شادبود و خوقص و… شاد مى+شوچك با بستنى،جغجغه يا ربچ? كو

د واج مى+شودوغ چنان عاشق ازJ بلوسيدن به دورلى بـا را با همين امور نشان مى+دهد،ور
دكىان كواى جسمش در دورا در آن مى+بيند كه حاضر است از هزينه+هايى كه برشادمانى ر

ى،اين حساج نمايـد.آردوسائل ازف تهي? وا صرشى كند و هزينـ? آن رد چشم پـومى+نمو
دك ودكى به كوان كـونه+اى كه اگر در دورغ به او دست مى+دهد بـه+گـوحل? بلـوتنها در مـر

طف نامربـوه كن،مثل اين كه به او حـراج ذخيـردواى ازا برل+هايـت رد پوان گفته شـوجونو
د،و بر عكس اگرا به ريشخند مى+گيرف را يا در نهان اين حرده+اى و به همين جهت آشكارز

ش نظيراى عيش و نوا برد آنها رده گفته شواهم كراج فردواى ازل برى پوانى كه مقداربه جو
ى مى+بيندا در چيزدك شادمانى را كود؛زيردكى هزينه كن از اين سخن متنفر مى+شوان كودور

ى است كه:اين دو شادى،دو شـادىى.اما اين نكته قابـل يـادآوران در چيز ديگـرو جو
جسمى هم داريم.دانشمندان است،اما شاد ى غيرمان و دورط به دو زلى مربوجسمى،و

٧د.ى ندارى مى+بيند كه هيچ+گاه يك عامى از آن تصورا در چيز ديگرشادى ر

د شايد علمل به كار شود و در جايى مشغوكى بگيراند تا مدرس مى+خودى درگاهى فر
د به جايىدن و بلكه سخت+تر از آن باشد و يا گـاهـى فـرى كـرگرن كاراى او چوى بـرآموز
د.ا مى+طلبد و لذت مى+برد و در هر حالى آن رق او مى+شوسد كه علم،معشومى+ر

د و در+دچار مشكل سنگ كلـيـه شـده بـوه)+(رى+ه منتـظـرّم آيت اللحـوگ،مراستاد بـزر
سائلد چند جلد كتاب وجوفتم.ودند.در همان جا به عيادت او رى شده بوستان بستربيمار

سيدم:اين كتاب+ها و اينجا؟!گفتند:هميند.پرا جلب كرجهم ر+الشيعة باالى سر ايشان تو
دند و….ش آمدند تقاضاى كتاب كرقا به هوٍكه آ

دبيلى«مدظله»شب+ها بحث+هاى فقهى داشتـم،ى ارسوه موّدو سه سالى با آيت الـل
گوب بحث و گفت+وشدن درلى با بازل جلسه ايشان كسالت داشت وگاهى مى+شد كه او

دمدند كه بنده فكر مى+كـرگاهى چنان به ميدان بحث مى+آمدند و با هيجان صحبت مى+كر
دها به خود.باراى ايشان ضرر داردن بردن و به ذهن فشار آورك صحبت كراين قدر با تحر
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ايم مفيد هم هست!د بحث شدن برارنه واب دادند:خير،اين گوايشان گفتم:جو
ى يا مباحثه علمـىاگيرستدار علم است و علم فـرخالصه،يك عالم و دانشمنـد دو

ف و مشهور است.ست و بحث+ها و گپ+هاى علمى فقيهان معروبهترين تفريح او
اى يك دانشمند آن است كه از كتاب جدايش كـنـى واحتى برگترين عذاب و نـاربزر

اى او عذابد عامى تفريح مى+داند برى كه يك فرايجاد مجالس لطيفه و فكاهى و… امور
و ماتم است.

ا در حضور در نماز جماعت و در خدمت به خلق+مى+داننداهل نماز و كار خير شادى ر
(ص)دم مى+دانند لذا پيامبردن مرا در هدايت كرند،هاديان جامعه شادى رو از آن مسرور مى+شو

ا هدايت كند،از آنچه آفتاباسط? تو يك نفر رند به ود:اگر خداومو فر(ع)ت علىبه حضر
ح? جنگ از هدايـتحتى در بحبو(ع)ت على  و حضـر٨ايت بهتر است.بر آن مى+تابد،بـر

٩اد غافل نمى+ماند.افر

ند،شادىقت دارل ودم هستند كسانى كه عشق به نماز جماعت و جماعت اودر بين مر
انند درفته و غمناك مى+بينى كه نتوا گرJ آنان رى چهرفتن به نماز جماعت است و روزآنان ر

ن+ترت نماز جماعت افزوّكت كنند و آنگاه شادمان+شان مى+بينى كه جمعينماز جماعت شر
د.ى ببراب بيشترهاى ديگر باشد و در نتيجه او ثواز روز

ان و…ى،اطعام به ديگـرى،پل سازسه سـازاد از انجام كار خير نظير مـدرگاهى افـر
 اين(ع)نه كه سيد ساجدين ند.همان+گواد از مناجات،لذت مى+برند.گاهى افرلذت مى+بر

د و از مناجات+هايش اين جهت به خوبى ظاهر است.چنين بو
اند،اين كار لذت اوكعت نماز مى+خوار ردر شب هز(ع)ت علىاگر مى+شنويم حضر

ند،از آنه مى+گيرا روزهاى زيادى از سال رد.آنان كه روزد،نه اين كه از نماز خسته شوبو
گو ودش بنشيند و از گفـت ودى ساعت+ها كنار نامـز+نظير اين كه فـرًند،دقيقـالذت مى+بر

ىدن ديگرى بودن يكى و لذت معنوقش لذت جسمى بود.تنها فرهمنشينى با او لذت ببر
فيق است نه يك تكليC،لـذت اسـت نـهاى اهل دل عبادت يك تـواست.به هر حال بـر

ى.فتاراجبار،شادى است نه گر
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ه لقمان سور٦ع به آيQ جور
ه لقمان قصد مقابله با شادى+هـا ود آيه شش سورم مى+شواز آنچه كه بيان شده معلـو

حله نبايدد بلكه در صدد بيان اين نكته است كه شادى+هاى يك مـرا ندارمخالفت با آنها ر
»الحديثلهوه+مندى از شادى+هاى باالتر باشد و مثال «حله باالتر و بهرل به مرصواه و رّسد

و١٠ستم و اسفنديارانى رسيقى،داستان+هاى ايرا تعميم داده و به غنا،موايت+ها آن ركه در رو
جه به آنها انسانهمه و همه لذت+هاى جسمى است كه تو١١ش داده است.ا گستره آن رغير

هاىد بحث شده كه نيـازا در جاى خود.زيرى غافل مى+سازحى و معنوا از لذت+هاى رور
د انسان از آنها غافلخ مى+نمايد و نمى+گذارد و رد ظاهر مى+شودى خوجسمى انسان به خو

فا شدنش نياز به فعاليـتانى است كه ظاهر شدنش و شكـوحى ـ روهاى رولى نيازد وشو
ند.اقع مى+شول ود مغفودى خود به خوجه نشود و اگر به آنها تودار

ح انسان+هـا ازل اهلش رو از آنها غافل+اند و به قـوًو به همين جهت انسان+ها طبيعـتـا
هاى جسمى خويشند.سيدگى به نيازگ است و انسان+ها در فكر رسنگى در حال مرگر

ى تو دربنـد آنى كه خـر+پـرورىدت عيسى از الغرهمى مير
د كه در ايـنل نشو»مشغـوالحديثلهوپس پيام آيه هشدار دادن به انسان اسـت كـه بـه«

ك،طنـز وض كنيم جلسـ?+ جـوحش غافل مى+ماند.بنابـر ايـن اگـر فـرت از غـذاى روصور
آنسيقى و… صدق نكند،باز از ديد قراز،موه باشد،اگر چه بر آن غنـا،آودگى+هاى هرزلو

اىلى همين سخنان برالحديث» بر آن صدق مى+كند وده=لهون«سخن بيهوع است چوممنو
احتىط نارى كه از فرش مى+بيند،يا بيمارد و از اين طريق آموزش زبان داردى كه قصد آموزفر

دايد يا كسى كهه+اش مى+زا از چهرغم رى غبارجسمى در عذاب است و اين فكاهى+ها مقدار
ت شنيدنداند،در اين صورا بر مى+گرها،حافظه او رازها يا آوفته و اين طنزشى گراموى فربيمار

گىدگى و هرزج است.و بر عكس كسى كه در لو»خارالحديثلهوJ«اى او از دايراين امور بر
دگى+ها ياجيه كه اين لوا اشباع نمى+كند،با اين تـودگى+ها او رى كه اين لوق است به طورغر
د.اى او حالل+ نمى+شونه امور برا تحريك نمى+كند:اين گوسيقى+ها و غناها او رمو

ا شخصى ود سخن كسانى كه حكـم غـنـا رم مى+شوجه به آن+چه گذشت معـلـوبا تـو
سيقى ياادشان اين باشد كه هر كس از مو نبايد مرًد شخص مى+دانند،احتماالط به خومربو

ق درام باشد و هر كس به جهت غـردن بر او حرش دادن و نگاه كـراز تحريك شد،گـوآو
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ايش حاللفساد و عادت به اين امور تحريك نشد،يا شك در تحريك شدن داشـت،بـر
د.ود.جنب? تحريك گريش كمتر مى+شوش داده شوا هر چه يك آهنگ بيشتر گوباشد،زير

سيم كه ديگـرد و ناگهان به جايـى مـى+رام+ها حالل مى+شـوبا اين+ حساب روز بـه روز حـر
اد آن است كه اگر كسـىاهيم داشت!بلكه مـرامى نخوقص و… هيچ چيز حـرسيقى ـ رمو

لهـواى او«سيقى،غنا،داستان و… برمشكل شخصى داشت كه به خاطر آن مشكـل،مـو
دن»بولهو الحديثاى او حالل است.پس مالك و معيار«»به حساب نمى+آمد برالحديث

ش داده و حفظ شـده ود چندين بار گـوا كه فـرحه+اى ردن است بنابر اين شعر يـا نـويا نبـو
»است.الحديثلهوعى«د نوايش نكت? جالبى نداربر

ا درم راى اغلب است و حال عموشاهد و يا مؤيدش اين كه هم? احكام در اسالم،بر
د و حكم غالباى كل صادر مى+كنند و نادر بر غالب حمل مى+شوند و حكم برنظر مى+گير

»الحديثلهوسيقى،غنا و به طور كـلـى«ت نافذ است.اما در موّت بر نادر و اقلـيّو اكثري
جيهـى+اين كار توًاار نداده+اند و ظاهرمت،حكم بر همگان قـرا دليل حـرف رغالب و متعار

د است كه مى+فهمد استماع داستـانـى،يـاد فـرا اين خود،زيرغير از آن چه بيان شـد،نـدار
»است يالهو الحديثد پس«ا از تكامل باز مى+دارد و او راى او هيچ فايده+اى ندارسخنى بر
ج است.دن خار»بوالحديثلهوJ«د پس از دايرنفعى دار

اى منافعى است واب دارشن است كه شـرا پى مى+گيريـم:روبا مثالى ديگر بحـث ر
نك عن الخمرو الميسر قل فيهما اثميسألوآن نيز هست «د تصديق قرى آن مورمنفعت دار

١٢.)٢/٢١٩ة،(البقر»كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما

هاّيا أيد«ام كر حرًا مطلقاجيح داد و آن را بر منافع آن ترات آن رند مضره خداواما باالخر
»نكم تفلـحـوّه لعـلجس من عمل الشيطان فاجتـنـبـوا انما الخمر و المـيـسـر و…رالذين آمنـو

١٣.)٥/٩٠(المائدة،

جيح داد وا بر منافعش ترند زيان+هايش راب خداوا در شرال اين است كه چرحال سؤ
اما حر آن رًد و مطلقاد نكرخورنه برسيقى،غنا و … اين گواى مولى برد وام كرا حر آن رًمطلقا

د؟!د دارجوايى و… اين همه اختالف وسيقى،داستان سرنه+اى كه در حكم غنا،مود به گونكر
اىاع آهنگ+ها برسيقى و انوا موشن شد،زيرال از بحث+هاى قبلـى رواب اين سؤجو

بليت خـوليت و نظير طفـوJ طفواى دورى بد،بـران ديگراى دورب است وبـرانى خودور
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دكلى به جهتـى كـوگ+اند وJ عقلى بد،به همين جهت كسـانـى كـه بـزراى دوراست و بـر
سيقىاندن موام است.پس شنواى همه حراب برلى شرد واى آنان اشكالى ندارصفت+اند بر

تشام است و تفـاواب به حلق بچه حرساندن شـرلى رام نيست،وش بچه حـراز به گوو آو
لهولى«د،وجيـح داراب هميشه ضرر بر منـافـعـش تـرا كه شرد كه بيان شـد،زيـرهمان بـو
١٤»نيست.الحديثلهواى همه«»هميشه و برالحديث

 بـهًانى است كه فعـالاوگ فـراى شاخ وبرالنى و دنبالـه+دار اسـت و داراين بحث طـو
طهد و آيات مربـوداخته شـو به آن پـرًِصتى ديگر كه كـامـالد تا فـرهمين قدر اكتفـا مـى+شـو

دد.ه ريشه+اى حل گرّد و بحث شادى+ها،ان شاء الل+تحليل شوًكامال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى اين دين كن،با همانايش تمام به حق،به سوا با گرد رى خوس،رو.پ١

شته است،آفرينش خداى+تغييـرپـذيـرا بر آن سردم رشتى كه خـدا مـرسر
دم نمى+دانند.لى بيشتر مرنيست،اين است،دين+پايدار،و

صيـC حـالاى تـوا برصC«مسـرور» و «سـرور»رآن كريـم و.قـر٢
ه»(سـورًاة و سرورلقاهم نـضـروده است+نـظـيـر «بهشتيـان بـه كـار بـر

/٨٤ه انشقاق،»(سورًاو ينقلب الى اهله مسرور) «٧٦/١١انسان،
د]و شادمانىاستش داده شو)؛[كسى كه نامه عملش به دسـت ر٩

صافصاف بهشتى اوشن است كه اودد.و روگرى كسانش+بازبه سو
ت و ماندگار است.مطابق فطر

اويان آن در هر طبـقـه بـهى مى+گوينـد كـه راتر به خـبـر.خبر مـتـو٣
غمينه چينى بـر دروغ گويى يا زه+اى زياد باشد كه احتمـال دروانداز

آن كهنه است:لفظى،مانند:الفاظ قراتر سه گود.تودر حق+شان+نرو
تاتر اجمالى،مانند:شجاعت حضراتر است.توهم? الفاظش متو

كه از همه تاريخ+ها و قصـه+هـا ايـن شـجـاعـت بـه دسـت+(ع)علـى
قربت در نيت عبـادتى،مانند:احاديثى كه بـراتر معنـومى+آيد،تو

تأكيد مى+كند.
هJ+لقمان سورJ سى ام و سورم سوره روى است كه سورم به يادآور.الز٤

آن+هاى فعلى ـ خط عثمان طاهاسى ويكم است و بين اين دو آيه در قر
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

فسسه معار به نام مؤى سپهر)(جارات  بانك صادر٠١٠١١١٠٣١٨٠٠١ه ا به حساب شماراك رجه اشترو
سال نمائيد.سسه ارم تكميل شده به نشـانى مؤاه فرا همراريـز و اصل فيش بانكى ر و(ع)ضااسالمى امام ر

٣٧١٨٥ ـ ١٦٧ق پستى ـ صندو١٢،پالك ٨چه ى،كود منتظرّار شهيد محمنشانى:قم،بلو

اك نشريه اشتر�هزينه
استخودر

هتك شمار
ه يكسالهدور

 هر سال�سالنامه

شىپست سفارقيمت

٠٠٠٬١٠
٠٠٠٬٤٠
٠٠٠٬١٠٠

٥٠٠٬٨
٠٠٠٬٣٥

ايگانر

جمع

٥٠٠٬١٨
٠٠٠٬٧٥
٠٠٠٬١٠٠

قيمت+ها به ريال مى+باشد.
آنىهش+هاى قره پژوويژ



١٩٢ قرآن از نگاه ديگر سال�هيجدهم

ال رآن هنوز آيه اوائت كنندJ قرقرـ كمتر از چهار صفحه فاصله است و
ل ومان نزوآن+ها طبق زسد.بله،اگر قرم مى+رد كه به آي? دوبه خاطر دار

ا اگر چهخ دهد،زيرشى رامول تنظيم مى+شد امكان داشت فرتيب نزوتر
د بيسـت ول شدن آن دو حـدولى بين نـازه مكى هستـنـد وهر دو سـور
ان بهاى اطالع دقيق+تر مـى+تـول شده است كه بـره ديگر نازچهار سـور

د.اجعه كراميار مرد رآن دكتر محمود در كتاب تاريخ قرجول+هاى موجدو
.٣١٤ـ٨/٣١٣ـ ٧.مجمع البيان،٥
ا انما الحياةالدنـيـااعلمـوضيح داده شده كه آيـه«د توجاى خـو.در٦

ال ولــعــب و لــهــو و زيــنــة و تــفــاخــر بــيــنــكــم و تــكـــاثـــر فـــى االمـــو
).٥٧/٢٠»(الحديد،الد…االو

ساند،به هميـنا مى+رندگى يك انسان غافل از خـدا رحلـه زپنج مر
هشدن گياه،و بـاالخـران،سبـزل باريدن بـارَـثَجهت در دنبـالـش م

ا»رةعذاب� شديدفى االخروده و به دنبال آن «ا مثال زخشك شدن آن ر
ده است.آور

اده آملىه حسن زّشن شدن بحث:آيت الـلاى رو.ذكر مثالى بـر٧
د:مود مى+فرس خودر در

ابختخوى از آمل ميهمان من شد به او شام دادم و رشبى كشاورز
ل شدم ساعتى گذشتابيد و من به مطالعه مشغـودم او خوپهن كر

ىى نگفت.باز مـقـداربيدار شد،نگاهى به مـن انـداخـت و چـيـز
ى نگفت.درا به همان حالت ديد،چيزه بيدار شد،مرابيد و دوبارخو
م گفت:اين چه نانى است كه شمامى+خوريد؟!اين جانتبه سومر

د اينستايى حق دارد رود:بله آن مرموكندن است! بعد ايشان مى+فر
لى به دسـتند،او فكر مى+كند من مطالعه مـى+كـنـم پـوا بـزف رحر
لى به او بدهند،او هيچ+گـاهى مى+كند تا پوگرم،نظير او كه كـارآور
م،او نمى+داندلذت +مى+بردن چقدرك نمى+كند كه من از مطالعه كردر

اتسهاى+ تنبيهات و اشارهاى+ دراركه كتاب،عشق من است.(به+نو
د).اجعه شونمط هشت تا ده مر

.٥/٢٨.الكافي،٨
ه.ه بقراز سور١٦٧تا١٦٣ ذيل آيات ٤٠٨/١ان .الميز٩

ل.شأن نزو٣١٣ /٨ـ ٧.مجمع البيان١٠
.ر.ك.تفسير نور الثقلين ذيل آيه.١١
گسند،بگو:در آن دو گناهى بزراب و قمار از تو مى+پره شر.در بار١٢

گتر است.دشان بزرلى گناهشان از سودم است،واى مردهايى برو سو
اب و قمار و … پليد+اند و ازده+ايد،شر.اى كسانى كه ايمان آور١٣

ستگار شويد.ى گزينيد باشد كه رعمل شيطان+اند از آنها دور
امه صالحى نجC آبادى نيـز حـرّم آيت اللحو.استاد محقق،مـر١٤

سيقىى نسبى مى+دانست.يعنى موا امرسيقى ردن مودن يا حالل بوبو
ادد حكم آن نسبـت بـه افـراتبـى كـه داراع،اقسام و مـرجه به انـوبا تـو

اه حقا از رسيقـى او رعى از موق مى+كند.اگر كسى نـون،فـرناگوگو
ع نسبت به كسى كهلى اگر همان نوام است واى او حرف كند برمنحر

د حالل است.(نقل از حجةاهم سازا فرب به خدا رّاى او ايجاد تقربر
م).حوJ آن مرد ويژشا شاگرد على كوّاالسالم محم ✃
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