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 بسم اهللا الرحمن الرحیم                                                

 مقدمه
مبسوط با استناد لغت، به آن  طوربهدر مقام اول از بحث در باب غنا، از مفهوم شناسی آن بحث شد که  

قرار گرفت. در  موردبررسیپرداختیم. سپس در مقام دوم، به بررسی ادله حرمت غنا در آیات پرداختیم که نُه آیه 

بررسی دالیل روایی نیز، ابتدا به پنج طایفه از روایاتی پرداختیم که در ذیل آیات وارد شده بود که همراه بررسی 

ار داللت این روایات را نیز مورد کندوکاو قرار دادیم. بعد این، به بررسی داللت روایاتی میزان داللت آیات، مقد

ششم و  طایفهها، به پرداختیم که جداي از پنج طایفه روایاتی هستند که در ذیل آیات به آن پرداخته بودیم و از آن

 هفتم روایات نام بردیم.

 بررسی طایفه هشتم از روایات
اي از شش، هفت روایت است که به شکلی، نهی رسیم که مجموعههشتم از روایات می طایفهدر این جلسه به  

 کنید.شود که مالحظه میها نیست؛ ولی به شکل التزامی از آن حرمت نهی استفاده میدر آن

 بررسی اولین روایت 
ایت از کافی نقل شده است هشتم، روایت چهارم باب نود و نهم از خود وسائل هست. این رو طایفهاولین روایت  

 مُعَمَّرِ  عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ وَاند. یحیی نقل کرده محمد بناز  رحمۀ اهللا علیهکه مرحوم کلینی 

 عَلَیَّ  وَ مَیْمُونٍ بِئْرَ یَنْزِلُ کَانَ وَ -عَلِیٍّ  بْنِ عِیسَى بْنَ دَاوُدَ أُرِیدُ أَنَا وَ خَرَجْتُ«: قَالَ ع الرِّضَا الْحَسَنِ أَبِی عَنْ خَلَّادٍ بْنِ

 لَا لَکِنْ وَ  نَعَمْ فَقَالَتْ الْجَارِیَتَانِ هَاتَانِ تُبَاعُ أَ عَجُوزُ یَا فَقُلْتُ جَارِیَتَانِ مَعَهَا وَ عَجُوزاً امْرَأَةً فَلَقِیتُ غَلِیظَانِ ثَوْبَانِ

 .۱»الْحَدِیث زَامِرَةٌ الْأُخْرَى وَ مُغَنِّیَۀٌ إِحْدَاهُمَا لِأَنَّ قَالَتْ لِمَ وَ قُلْتُ مِثْلُکَ یَشْتَرِیهِمَا

رفتم که یکی علی می عیسی بن داوود بنفرمایند که من از منزل بیرون رفتم و به دیدن و پیدا کردن حضرت می 

و علَیَّ ثوبان غلیظان، دو لباس ضخیمی بر  اي به نام بعر میمون ساکن بوداز اصحاب حضرت هستند و او در منطقه

روي من بود و لقیت امرأة عجوزا و معها جاریتان، دیدم پیرزنی دو جاریه همراهش است و از او سؤال کردم که یا 
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ها در معرض فروش هستند؟ گفت بله و لکن ال یشتریهما مثلک این دو جاریه عجوز أتّباع هاتان جاریتان آیا این

کند براي چه؟ او خرند. قلت و لِمَ؟ حضرت از پیرزن سؤال میها را نمیولی مثل تو این جاریهفروشی هستند 

، براي اینکه یکی از اینها مغنّیه هست و دیگري هم زامره است؛ یعنی قالت ألن اهدهما مغنیه و اخري زامرهگوید می

جایش در ن روایت ادامه دارد؛ ولی تا ایننواز است. ایزند مزمار همان نی است و زامره یعنی کسی که نینی می

 ( وسائل ) از کافی نقل شده است.اینجا

 يبررسی سند
، این دو معتبر هستند و خالد معمر بنیحیی احمد بن محمد و  محمد بنمعتبر است.  کامالًاین روایت از نظر سند  

 همه توثیق خاص دارند.

 یبررسی دالل
ها مغنّیه و زامره گفت که چون اینکند که آن پیرزن می، داللت میدرواقعاما از نظر داللت، با این مقدمات  

ها غنا است و شما اهل غنا که کار اینخرد یا به دلیل اینهستند، بیع یا خرید آن جایز نیست و مثل شما آن را نمی

 خرید.ها را نمینیستید، این

 بررسی داللت روایتمقدمات 

 مقدمه اول
ها این است که این به خاطرکنید یا گوید شما به این اقدام نمیبطالن معامله است که می خاطربه ، یا درهرحال 

یکی از این دو  به خاطرها را به عنوان مغنّیه یا زامره بخرید. این، شما اهل آن نیستید که این کهدهند کاري انجام می

 است. گوید. این مطلب، مقدمه اول این روایت جهت، این مطلب را می

 مقدمه دوم
مقدمه دوم، این است که این روایت، حاکی از نوعی تلقّی حرمت از این پیرزن است و او تلقی این را داشت که 

گردد که غنا حرام میها درست نیست. حال یا باطل است و بطالنش به این براین کار، کار حرامی است و خرید این
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، تلقّی و ارتکاز درهرحالکند. اي ندارد، امام اقدام به آن نمیفایده ن کارایکه اگر باطل هم نیست، چون است یا این

 این پیرزن، حرمت غنا بوده است.

 مقدمه سوم
تقریري وجود دارد که حضرت این را  اینجاکه در کالم حضرت نیست؛ ولی مقدمه سوم، آن است که ولو این 

گوید که مثل تو این را ها فروشی است و او میند که اینکپذیرفته است و نگفته که مانعی ندارد. حضرت سؤال می

خرد. گوید مثل تو این را نمیامره یعنی اشکالی در این هست که میبراي اینکه یکی مغنّیه و دیگري ز خردنمی

عنوان نهی به اینجاجواب این مسئله آن است که اگر ما باشیم و همین روایت که تقریر حضرت است و قولی در 

ها چیزهاي لبی است و ندارد. یک ارتکازي آن زن داشته و امام هم آن را تقریر کرده است. هر دوي این وجود

دید. در طور نیست که اطالق یا ظهور داشته باشد. ارتکاز او سازگار با این است که این کار را در شأن امام نمیاین

، از این کالم مثلک ال یشتریهماگوید، است. می معجقابلنظر او این کار مکروه بوده است و لذا با کراهت هم 

گوید دید، میاین معنا که بگوییم، چون حرام می توان تردید در بین هر یک از حرام و مکروه را برداشت نمود؛ بهمی

گوید شود در ذهنش این باشد که امر مکروهی بوده و چندان پسندیده نبوده است و میخرید و میشما این را نمی

به کنید. احتمال دوم، شاهد خاص هم دارد و آن این است که معلوم نیست که این شیعه بوده باشد؛ شما اقدام نمی

اند و معموالً این را پسندیده دادهکه فضاي مدینه بوده است و اکثریت آن را اهل سنت تشکیل میاین خاطر

که در ذهن شیعه هست، در اذهان عامه وجود  و حرمتید انها قائل بودهنوعی کراهت و این حداکثرشاند. دانستهنمی

نداشته است و لذا این روایت، هم با تلقّی حرمت سازگار است هم با تلقی کراهت سازگار است. این مطلب قرینه 

ها هم اتفاقی بر آن که در روایت، تلقی کراهت هم بعید نیست؛ فضاي اهل سنت بوده است و آنشود بر اینمی

اي که مغنیه که بخواهد جاریه دیدنده و شأن امام رضا( ع)، که نواده پیامبر است را مناسب این نمیاند و جایگانداشته

 امره است، بخرد. و ز

 بر الزام و حرمت عدم داللت یلدال
 دلیل اول



 ٨٦٠ �ماره ثبت:                                                                                                                    

شود که برداشت حرمت و اوالً، برداشت کراهت از روایت، با این فضایی که گفتیم سازگار است و لذا قرینه می

که مطمئن باشیم که ارتکاز و تلقی این ها محتمل است. و إذا جاء االحتمال بطل االستدالل، لذا اینهت، هر دو اینکرا

دلیل بر حرمت این امر بوده و امام هم آن را تقریر کرده است، اشکال دارد. این اشکال اول است که  حتماً پیرزن، 

 و از این جهت مردد است.  دانیم که کراهت بوده است یا حرمتتلقی او را نمی

 دلیل دوم
که امام بر آن سکوت کرده و فرمایشی نفرموده است، آیا که تلقی او حرمت بوده باشد، این، بر فرض اینثانیاً 

 رساند یا اصل مرجوحیّتش را حضرت پذیرفته است؟معنایش این است که حرمت را می

 اشکال به دلیل دوم
تقریر الزم نیست منطبق بر خصوصیاتی که در ذهن او بوده است، باشد؛ بلکه ممکن است کسی بگوید که  اینجا 

با مرجوحیت مطلقه هم سازگار است. این هم جواب دیگري است که ممکن است کسی بدهد. جواب دوم شاید 

ن را در خیلی قوي نباشد؛ یعنی اگر آن مقدمه را احراز کنیم که در ذهن او، حرمت و بطالن معامله بوده است، امام آ

فهمیده است و امام هم جوابی که اگر او حرمت را میفرمایند. جواب دوم قوي نیست؛ براي اینحد کراهت تقریر می

 که در ذهنت است درست است.نداده و تقریر و تلقی به قبول فرموده باشند، ظاهرش این است که همین

 

 مختار استاد درباره داللت
تواند داللت بر حرمت کند. البته با قرینه تنهایی نمینظر سند معتبر است؛ ولی به، این روایت گر چه از درهرحال 

گوییم، ها را بپذیریم، ممکن است. جواب اول که میآن چنانچهگوید مغنّی و معامله به او باطل است، روایاتی که می

و لذا  خوردمیقریر هم به همان دانیم تلقی، حرمت یا کراهت بوده است و تعمالً اجمال در تلقی زن است که نمی

تر شود. بحث تأثیر بیان از وقت حاجت از مبانی مهمی است که باید رویش کار شود. این بحث، مهمتقریر مجمل می

تر از یک بحث کوچک است و بحثی بنیادي است که وظیفه امام چیست و کجا باید بگوید و کجا نباید و وسیع

 و تفسیر و اطالقات و امثالهم، بسیار مهم است.بگوید. این بحث در فهم روایات 
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 بررسی دومین روایت
 بْنِ  عَلِیِّ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ عَنْهُ وَهشتم، حدیث ششم همین باب است:  طایفهحدیث دوم در  

 تَلَا وَ  النَّارَ عَلَیْهِ اللَّهُ وَعَدَ مِمَّا الْغِنَاءُ یَقُولُ سَمِعْتُهُ« قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُسْکَانَ ابْنِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ

 عَذابٌ لَهُمْ أُولئِکَ هُزُواً یَتَّخِذَها وَ  عِلْمٍ بِغَیْرِ اللَّهِ  سَبِیلِ عَنْ لِیُضِلَّ الْحَدِیثِ لَهْوَ یَشْتَرِي مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ الْآیَۀَ هَذِهِ

 ۲»مُهِینٌ

آوریم. امام باقر(ع ) از حیث دیگري آن را می اینجااست منتهی، در  لهو الحدیثاین روایت، در ضمن آیه 

 اي تطبیق دادند.و بعد آن را بر آیه »النَّارَ عَلَیْهِ اللَّهُ وَعَدَ مِمَّا الْغِنَاءُ«فرمایند: می

 بررسی اعتبار داللت و سند روایت
هاي قبلی خواندیم، نکته تازه و این هم دلیلی است که هم سندش معتبر است و هم داللتش و چون ضمن بحث 

، این بالمالزمه بینه »النَّارَ عَلَیْهِ اللَّهُ وَعَدَ مِمَّا الْغِنَاءُ«ندارد. خود این جمله که حضرت بفرماید:  اینجامهمی در 

رساند که در مقام انشاء نیست و جمله خبریه است؛ ولی بالمالزمه مشتمل بر حکم نهی هست. این مطالب را در می

 ، هیچ بحثی در داللتش نیست.اینجاتوانست، داللت بر حرمت غنا داشته باشد، بحث نمودیم و در ذیل آیاتی که می

 بررسی روایت سوم 
 عَلِیِّ  عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَنْهُمْ وَفرماید: یفه هشتم، حدیث سیزدهم از باب نود و نهم وسائل است. میروایت سوم از طا

 فَقَالَ  الْغِنَاءِ فِی تُرَخِّصُ أَنَّکَ عَنْکَ ذَکَرَ الْعَبَّاسِیَّ إِنَّ قُلْتُ وَ الْغِنَاءِ عَنِ ع الْخُرَاسَانِیَّ سَأَلْتُ: قَالَ یُونُسَ عَنْ الرَّیَّانِ  بْنِ

 فَقَالَ  الْغِنَاءِ عَنِ فَسَأَلَهُ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ جَعْفَرٍ أَبَا أَتَى رَجُلًا إِنَّ فَقُلْتُ الْغِنَاءِ عَنِ سَأَلَنِی لَهُ قُلْتُ  هَکَذَا مَا الزِّنْدِیقُ  کَذَبَ

 .۳»حَکَمْتَ  قَدْ فَقَالَ الْبَاطِلِ مَعَ فَقَالَ الْغِنَاءُ یَکُونُ نَفَأَیْ الْبَاطِلِ وَ الْحَقِّ  بَیْنَ اللَّهُ مَیَّزَ إِذَا فُلَانُ یَا«

 .305: ص ،17ج الشیعۀ، وسائل - ۲
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 الف: بررسی اعتبار سند روایت
کند. از نظر سند، این روایت این روایت هم که از کافی نقل شده است، گفته شده که داللت بر حرمت غنا می

ریان معتبر است. یونس هم یونس عبدالرحمن با آن جاللت و عظمت شأن  علی بنهمان مشکل سهل را دارد و 

االن به ذهنم آمد، این است که اگر کسی قائل به قاعده تبدیل سند باشد و تبدیل سند را از کلمات  آنچهاست. اما 

فرماید که عبدالرحمن می یونس بن، مرحوم شیخ در فهرست درباره اینجاشیخ، به کافی هم تسریع دهد آن وقت در 

أخبَرنا بجمیع کتبه و روایاته و چند تا سند دارد که بعضی از اسناد، معتبر است و لذا اگر کسی، اصل قاعده تعویض یا 

تبدیل سند را بپذیرد و بعد بگوید از شیخ؛ یعنی از تهذیب و استبصار هم آن را به کافی سرایت دهد، اگر کسی این 

وقت، شیخ چند سند به یونس در فهرست دارد با این عبارت که أخبرنا بجمیع کتبه دو امر را از نظر رجالی بپذیرد آن

تواند این نشیند و می، حالت یدکی دارد و جاي این میدرواقعها معتبر است. آن سند و روایاته که بعضی از آن

 روایت را معتبر کند. این هم قاعده تبدیل سند که امروز مورد پیدا کرد. 

 اصالح و تبدیل سند و مختار استاد بحث از قاعده
ایم را قبول داریم؛ ولی شمولش نسبت وقت درباره آن، بحث جامعی نداشتهما اصل قاعده تبدیل سند را که هیچ

است. قاعده اول آن است که تبدیل  اینجابه غیر کتب شیخ، خیلی برایمان واضح نیست. دو قاعده مبناي استدالل در 

هاي شیخ، به کتاب کافی کلینی ارجاع داد. اولی را شود از کتابه دوم آن است که بگوییم میسند را بپذیریم و قاعد

ما قبول داریم؛ ولی دومی محل تردید است. اجمال قاعده تبدیل سند آن است که حدود چهل، پنجاه نفر را مرحوم 

فرماید که گویند وقتی شیخ میسند. میال گوید: أخبَرَنی بجمیع کتبه و روایاته مع هذاطور میشیخ در فهرست، این

سند  سلسلهبینید و در اخبرنی بجمیع کتبه و روایاته، معنایش این است که هر چه در تهذیب و من ال یحضر شما می

شیخ به امام، یکی از روات قرار گرفته باشد؛ ولو سند خاص این روایت از طرفی مشکلی داشته باشد؛ اما آن سند 

هاي شیخ را از آن شخص تواند همه نقلگیرد؛ چون یک سند عمومی است که مید سندي را میعام، جاي آن ایرا

گذرد. کنم، کتب و روایاتش از این سلسله سند میگوید که هر چه من از این شخص نقل میبگیرد؛ چون شیخ می

کنم، سلسله سند آقاي می که من بگویم من هر چه از آقاي آشنا نقلعلتش این است که آن سند عام است. مثل این

ام که ام منتهی، یک قاعده عمومی در جاي دیگر دادهجایی چیزي را از ایشان نقل کردهمحسنی است. حال یک
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 گیردمیشود و جاي این را وقت، آن سند، مکمل میام، این سند را هم دارم آنگوید هر چه از ایشان نقل کردهمی

ورد که خودش معتبر باشد. از بین پنجاه، شصت نفر، بیست، سی شخص، سند خمنتهی، سند عام وقتی به درد می

 کند، سند معتبر دارد. البته این مطلب، نسبت به کتب شیخ است.ام یاري میطور که حافظهمعتبر دارد که یونس هم آن

 اشکال استاد به قول عمومیّت قاعده اصالح و تبدیل سند
اند که این سندِ عامِّ با عبارتِ أخبَرنی بجمیع کتبه و روایاته که همه روایاتی که از شخص در تهذیب و بعضی گفته 

گیرد، شود و سند تام جاي این را میوسیله آن، جایگزین میکند و آن سند بهاستبصار آمده است را تکمیل می

گیرد؛ براي یحضر و أمثالهم را هم میستبصار، مثل کافی و من الاند که این قاعده، عالوه بر تهذیب و ااي گفتهعده

ام، ها را نقل کردهگوید من ایندهد و کالً میکه شیخ، کافی و من الیحضر را هم نقل کرده است و اجازه روایت میاین

آید که أخبَرَنی می به ذهنشود. این مقدار شمول، مستبعد است و بیشتر ، این قاعده شامل این موارد هم میدرنتیجه

که من آن کتاب را نقل کردم.  گویدمیبا واسطه  آنچههاي خود شیخ است و نه بجمیع کتبه و روایاته، در مورد کتاب

ها نیز شود، مستبعَد است. این مطلب، که شامل کافی و اینکه قاعده تبدیل سند درست است؛ اما اینرغم اینلذا علی

 بود که خالی از ضعف نیست؛ چون در آن سهل واقع شده است.روایت به لحاظ سند  بررسی

 :ب: بررسی اعتبار داللت روایت
 بررسی اقوال پیرامون داللت این روایت:

 نظریه اول: روایت دالّ بر حرمت نیست
ز گوید که عباسی( حال مأمون بوده یا اکند و میاما بررسی روایت از نظر داللت، یونس از امام رضا( ع) نقل می 

که یونس به بقیه ماجرا ادامه بدهد، ) از امام نقل کرده است که تُرخِّص فی الغناء، حضرت قبل از اینطایفهآن 

گوید که کسی درباره غنا از من ام. بعد یونس میگوید و من اجازه ندادهالزّندیق؛ خیلی دروغ میفرماید: کذَّبمی

که کسی از امام باقر( ع) سؤال کرد که اگر خداوند حق و باطل را از سؤال کرد و من قصه امام باقر( ع) را نقل کردم 

گیرد؟ امام باقر( ع) در پاسخ فرمود که اگر خدا بخواهد حق و باطل را جدا کند، غنا هم جدا کند، غنا کجا قرار می

اطل طور است و مع البگیرد؟ آن شخص گفت که حق نیست و باطل است. حضرت فرمود که همینکجا قرار می
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گوید، من این قصه را براي امام رضا( ع) نقل کردم و حضرت فرمود، قد حَکَمت درست نقل کردي؛ است. یونس می

طور شد، سلسله سندش را که نیاورده است؛ گوید کسی از امام باقر( ع) سؤال کرد و این، یونس که میاینجاچون در 

ردي. به این روایت، استدالل شده است که وقتی او گفت، از فرماید که درست حکم کولی امام این را پذیرفته و می

که این روایت، داللت بر  اندالزندیق. بعضی در جواب گفتهحضرت فرمود: کذبالغناء، تُرخِّص فیشما نقل شده که 

نقل کرده که او از من گوید یعنی اینالزندیق؛ این آقا دروغ میکه حضرت فرمود، کذبکند؛ براي اینله نمیاین مسئ

خواهد بگوید که نقلش، نقل دروغین بوده که این حرام است، نه!؛ بلکه میاست، من چنین چیزي نگفتم؛ ولی این

اند که مراد حضرت این است که نقلش دروغ اي از بزرگان همین را گفته. عدهکندنمیاست.بنابراین، افاده حرمت 

به نقل دارد که نقل، نقل درستی نیست. ممکن است چیزي از است و حضرت، کاري به اصل مطلب ندارد؛ بلکه کار 

ام و مراد این نباشد که این گوید که هر گز من این را نگفتهانسان نقل کنند و انسان آن را قبول داشته باشد؛ ولی می

خورد قل میام. بنابراین، کذب به اصل نگوید، نقلش درست نیست و من جایی این را نگفتهمطلب را قبول ندارم. می

 و کاري به محتوا ندارد.

 نظریه دوم: مختار استاد
اند؛ ولی این جواب، واقعاً مخدوش است. این جوابی است که داده شده است و بعضی از بزرگان هم این را گفته 

 که ممکن استام ولو اینالزندیق و صرف این باشد که من جایی این را نگفتهگوید، کذباین شکلی که حضرت می

مطلب درست باشد یا کراهت داشته باشد و من محتوا را قبول ندارم، این مفاد عرفیش است و همین مهم است. بله! 

فرماید که کَذِبَ، یعنی کند و میالزندیق، امام، کذب به خبر او میبخواهید دقت عقلی کنید، در عبارت کذب چنانچه

ام؛ اما نگفتن من، اعم از این است که باشد یا نباشد. ن نگفتهاین نقلش درست نیست که او از من نقل کرده است و م

الزندیق ممکن است باشد؛ ولی من نگفتم. این درست است؛ ولی وقتی کسی فضا، لحن و ادامه این روایت را که کذب

که نتفی است؛ براي اینخواهم بگویم که مطلقاً ماست را ببیند، ظاهرش این است که مفید حرمت هست. البته نمی

، نوعی کراهت در آن است و با کراهت درواقعفرمایند، نقلش درست نبوده و ممکن است کسی بگوید که حضرت می

که خواهم اینام و نوعی کراهت دارد. این جواب ماست و میشود سازگارش کرد؛ یعنی من آن را نگفتههم می

لش دارد که سؤال کردم که اگر با حق و باطل باشد، مراد همین بوده، این نیست؛ چون ذی حتماًبگوییم که  صراحتبه

شود، ممکن است کسی بگوید که باطل است و چون مطلق باطل حرام نیست و شامل حرمت و کراهت، هر دو، می
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معناي تُرَخِّص، ترخیص به معناي خاص است که اباحه باشد و ترخیص به معناي اعم است که با کراهت هم جمع 

فرماید گوید مباح است. حضرت میوییم که حضرت ترخیص به معناي خاص داده و میشود. ممکن است بگمی

گوید با کراهت سازگار است. بنابراین، طور نیست و من کی گفتم مباح است! بعد هم، ذیل روایت است که میاین

است و هر چیزي که باطل توانیم بگوییم که مطلق باطل مثل لهو، حرام ، نمیهرحالبهتوان با کراهت تطبیقش داد. می

است و اساسی ندارد، حرام است و اطالقی از این جهت نداریم. در مورد ظلم نیز، آن ظلم به غیر است که حرام 

است و همه مراتب ظلم به نفس حرام نیست. بنابراین، در تُرَخِّص دو احتمال است. اول، ترخیص به معناي خاص و 

، ترخیص به معناي خاص بوده است و امام هم اینجاکسی بگوید که در شود دیگري، ترخیص به معناي عام. می

فرماید که ترخیص خاص درست نیست و مع الباطل بودن هم با کراهت سازگار است. ما باید تقریر خوبی از می

جواز به اصل جواز است و نه  به معنايگوییم که تُرَخِّص، ها، میمطلب مقابل نظرمان داشته باشیم؛ ولی با همه این

خواهد بگوید که درست نیست. معناي خاص و نفی حضرت هم، فقط نفی نقل نیست؛ بلکه محتواي نقل را هم می

اش ها، همهنداشت؛ یعنی کالً نقل و منقول و این برآشفتگیطور اگر مطلب درست بود؛ ولی حضرت نفرموده بود؛ این

وقت، باطلی عام غلط است و این یعنی حرمت آن عنايبه مغلط است. وقتی هم که گفتیم غلط است، یعنی ترخیص 

شود الزندیق، قرینه میهاي محرم است؛ یعنی کذبکه از باطلشود بر اینشود که از آن نوع باطل است و قرینه میمی

ود شکه مع الباطل آن است. شاهدش هم این است که در روایات دیگر هم، مع الباطل آمده بود و این  دلیل میبر این

خواهم بگویم برداشت کراهت از که این نوعی از باطل محرم است. بنابراین، دو احتمال در روایت است. من می

روایت، آسان نیست؛ بلکه اظهر، این طرف قصه یعنی حرمت است. در تقابل بین ظهورین، باید اظهر را بگیریم و در 

گویند، ظهور ذیل مقدم است. قرینیّت ذیل اي هست که میالزندیق، خیلی قوي است. معموالً قاعده، ظهور کذباینجا

کند؛ ولی آن کند، آخر وضعیت آن را تعیین میبراي صدر، مقداري بیشتر است؛ یعنی انسان حرفی که شروع می

کند. قدر ظهورش قوي است که ذیل را تعیین تکلیف و رفع اجمال میالجمله است و الّا گاهی، صدر آنخودش فی

دهنده است؛ یعنی صفت زندیق را که حضرت به این شخص چسبانده است، نشان ترقويکنم که آن، فکر می اینجادر 

آشفتگی که موضوع، موضوعی نیست که مطلب حقی را نقل کرده باشد. برحضرت از موضوع است و این برآشفتگی

 الزندیق، تأیید مدعاي ما است که بحث، بحث حرمت است.حضرت در تعبیر کذب
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 الشیعه کال استاد به صاحب وسائلاش
 زیاد بن احمد بنالرضا از این روایت سیزدهم، سندهاي دیگري دارد که معتبر است. این روایت، در عیون اخبار 

معتبر دارد و نیاز به تبدیل سند هم  کامالًصدر آمده است و سند  ریان بنهاشم  ابراهیم بن علی بنجعفر همدانی 

اي به مرحوم صاحب وسائل گرفت، این است که جاهایی متن روایت ، خوردهاینجاشود در نیست. تنها چیزي که می

عنوان یک روایت ها را بهش متعدد است، ایناکند منتهی، سند قبلییکی است؛ یعنی یک راوي است و از امام نقل می

عنوان ، این کار را نکرده است و سندهاي بعدي را بهاینجا، در »رَوي این و این« گوید لش میزند و ذیشماره می

، نباید عنوان چهارده بزند؛ چون ادامه سند آن درواقعطور است. چهارده زده است؛ اما سندهاي بعدي، همه همین

ست است و لذا این سند درست روایت است. آن سندش سهل داشت و اشکال داشت؛ ولی اسناد دیگري دارد که در

اإلسناد آمده و هم الرضا و هم در قُرببوده و متعدد هم هست و جالب این است که این روایت، هم در عیون أخبار

کشّی در رجالش نقل کرده است و هم در کافی آمده و چند سند دارد که یکی، دو مورد از این اسناد، سندهاي 

 معتبري است. 

 امون روایت سومکالم پیر بنديجمع
، ما داللت بر حرمت را ترجیح دادیم. روایت واحده به این است که راوي از امام مشخصی نقل کرده درمجموع

اش ریان از امام رضا است و یک قصه ، همهکنندمیوقت، قبلش که از چند کانال از این راوي از امام نقل است و آن

که صاحب وسائل این کار ها، دو، سه روایت است، خالف قاعده است و اینبگوییم که این اینجاکه در هم هست. این

که ایشان چرا این روایت را چهارده زده است، براي اي است که بر ایشان وارد است. اینرا انجام داده است، خورده

ند. این روایت هم، داللت رسااي را میما خیلی واضح نیست. البته لحن خطاب و عتاب روایت، حرمت مؤکده

هشتم از مجموعه روایات، روایاتی است که با شکل  طایفهرساند. گفتیم که التزامی بر مفهوم استفاده از خود را می

رسی به روایت هجده که طور است. بعد میکند که روایت سیزدهم هم همینداللت التزامی، مقصود را افاده می

 ود.فردا بحث خواهیم نم شاءاهللان
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