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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
، دو روایتی که یکیکه مناسب است  بندي نمودیم؛ امادسته هجلسات قبل، اخبار وارده در باب غنا را در نه طایف در

، که حبّبراي این ،دهیمدر گروه مستقلی قرار  آمده بود را سحتٌ یۀِالمغنّ ملُ یا عَ حتٌسُ أو حرامٌ یۀِمغنّال بیعبا عنوان، 

که  عنوان کردیم که چند روایت در این باب داریم معنایی دارد. ضمن این ازنظرهم  و بار خاصیتعبیر خاصی است یک 

د و لذا نوضع خوبی دار د نسبتاًتعدّ  ازنظر ،هرحالبهاما  ؛اشکال نیستشان بیکه سند همهچه هستند؛ گر اعتناقابلکه 

 تفکیکاست را  »المغنیۀ سحتٌ المغنیۀ سحت و بیع ثمن« که مربوط به، روایاتی را طایفهه نُبین مناسب است که در 

در باب  ،با همان مضمون، روایاتی هم مالحظه کردید نودونهدر باب  عالوه بر چند روایتی که قبالً ،وقتکنیم آن

 ،ثمن المغنیۀ سحتٌ ،عنوانبا ها، آنهمه باب شانزدهم، و هفتم ، چهارم، پنجم، سوم روایت دوم، م آمده است.شانزده

مستقلی در ادله  طایفهرا ما است  المغنیۀ سحتٌ  داراي تعبیر، ثمنعرض ما این است که آن روایاتی که  ،به عبارتی .است

باب شانزده ابواب ما یکتسب دیگر در چند روایت  ،بود نودونهدهیم و عالوه بر یک روایتی که در باب غنا قرار حرمت 

در جا، گیرد که ذیلش در همانجا قرار میاین روایات هم در هماناست که پنج و هفت  ،چهار ،سه ،یعنی روایت دو ؛به

یک ، این ارزش را دارد که اي استو نوع استداللش هم استدالل ویژه تعدد داردکه چون مستدرك هم روایاتی دارد 

 طایفهضمن ت این طایفه را اروای .شودمی طایفه، ده روایات طوایف ،وقتو آنبراي آن در نظر بگیریم مستقلی  طایفه

 ،یک یا دو روایتش را خوانده بودیم منتهی. هایی که یک نوع داللت التزامی بر حرمت داردآن ،گفتیمیهفتم یا هشتم م

عمده روایات  ،آمده بود نودونهدر باب  آنچه؛ عالوه بر شود آوردمستقلی هم می طایفهکنیم ، فکر میچون متعدد است

و ولی متعدد است  داراي اشکال است؛ غالباً  ،سند ازنظرالبته  .باب شانزده ابواب ما یکتسب به هم با این ارتباط دارد

مفهوم شناسی  ،در مقام اول ،و بعدم که مقدماتی در باب غنا عرض کردیبعد از آن ها هم معتبر باشد.شاید یکی از آن

ه د الت بحث را که شامل،تنبیهات و تذییکه گفتیم  ،ده گروه از روایات اشاره شدبه به ده آیه و  ،انجام شد و در مقام دوم

 در روایات و اخبار مالحظه کردیم، آنچهبر اساس حال،  .کنیمرا باید مطرح شود در ذیل بحث غنا می ،تا پانزده مبحث

 .شویماین تفصیالت و تنبیهات باید وارد 
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نهی در باب غنا، بما هُوَ هُوَ و مطلق است یا مشیریت داشته و محتاج قید 

 است؟
مورد نهی  وَهُ وَبما هُ ،ر گرفته بوداکه در این روایات مورد نهی قر این بود که آیا غنا اولین تنبیه در ذیل بحث غنا 

طور ؟ این یک بحث است. بحث دیگر این است که آیا غنا، بهبه چیزهاي دیگري است مشیرِ عنوانِ که غنا،است یا این

 .مطرح است اینجادر این دو سؤالی است که  ؟که با قیدي حرام استمطلق حرام است یا این

 مختار استاد و نظر مشهور
بما  اذ کنیم و بگوییم که غنا،روشن اولیه، باید احتمال اول را اتخکه طبق قواعد ، عرض کردیم در مورد سؤال اولب 

و یا شرب خمر حرام غیبت ، کذب، ظلم، گویدطور که دلیلی که میهمان .می است و از کبائر استیک امر محرّ وَهُ وَهُ

، فعل و عنوان موضوعیت داردکه خود گوییم می هادر همه این و فالن فعل واجب استگوید، که دلیلی می آنجااست یا 

که خود دهد عیه در عنوان است که اصل را بر این قرار میالموضوشود و این همان اصالۀغنا هم میاین مطلب شامل 

خود گوید، آیا در پاسخ آن سؤال دوم که می داشته باشد.که اشاره به عنوان دیگري این !نه ،عنوان موضوعیت دارد

خود این  ،گویداالطالق میهم اصالۀ آنجا کنیم کهنیز عنوان می م است یا با قیدي حرام استطور مستقل محرّ ، بهعنوان

ها عنوانی که در دلیل ایجابی یا تحریمی یا غیر این ،پس طبق قواعد و ظهورات عرفی .حرام است وَهُ وَ بما هُ ،عنوان

 هم دخالت مشیر به عنوان دیگري نیست و مستقالً عنوان، موضوعیت داشته وظاهرش این است که خود آن  ،شودوارد 

الموضوعیه در اصالۀ . اول،دو اصل است ،ظاهر دلیل .در کنار موضوع دیگري با قید دیگري است ،که آننه این ،دارد

بلکه ظاهرش این است که تمام  الموضوع باشد؛که آن جزءنه این دوم، استقالل آن اصل در موضوعیت؛عناوین و 

در محاورات و گفتگوهاي  .کنیمارتکازي، با آن رفتار میطور ، بهجا. این دو اصل است که در همهموضوع است

اقم الصلوة  ،فرمایدکه وقتی آیه میتوضیح این .طور استشخصی و در برخورد با روایات و اخبار و آیات هم همین

ونۀ یکون دال در مورد، یاکنیم. کنیم، در مورد حرمت ربا هم با آن همین برخورد را میمیهمین معامله را با آن 

، دو بر اساس ارتکازات عرفیپس  داراي موضوعیت است.خودش  گوییم که تداول بین اغنیاء،را میغنیاء منکم األمن

این شکلی  ،نه مشیریت او به عنوان دیگري است که بگوییم این و صل موضوعیت عنوان استاصل داریم. اصل اول، ا

تمام  ،این است که خودِ، آن دوم . اصلاین مشیر است آمده وطور اینظاهر قصه و چیز دیگري اصل است و است 

، شودهم اگر سؤال  اینجا ،این دو اصل را داریم و لذا که جزء موضوع باشد.نه این ؛موضوع است و موضوع مستقل است
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آورده بود، ی به نام غنا تحریم را روي مفهوم ،روایی بود اي که عمدتاًکه این همه ادلهگوییم طبق قاعده همین است و می

ي با یک چیز نه غنا ؛الموضوع استکه هر مفهومی که غنا دارد، همین حرام است و خودش هم تمام اصل این است

. تکلیف ما را این دو اصل روشن حرام است آنگاهبا عنوان دیگري با یکدیگر باشند،  دیگري که بگوییم، هرگاه غنا

 ؛کندمی

 نظر فیض کاشانی و سبزواري)اشکال: (
است.  اي نداشته، سابقههاي متقدمو در دورههاي متأخر هم هست لفتی ابراز شده که مربوط به دورهمخا اینجاا در ام

و وافی و  ضاءیالبۀمحجّ صاحب  ت هم، از سوي دو نفر از أعالم صورت گرفته است. اول، مرحوم فیض کاشانیاین مخالف

ري فقیه مرحوم سبزوا ر ما در ابعاد مختلف است و دوم،جال ناداست و از ر يارزشمندهاي کتاب ،کتب متعددي که همه

ت با نوعی مخالف ،به این دو .هستندهاي مهم است که این دو بزرگوار، مربوط به قرون متأخر است که ایشان هم از چهره

با عنوان مشیر است یا با قیدي محرم است که منابع  این دو اصل و قاعده که بیان کردیم، نسبت داده شده است؛ که غنا،

و در  مرحوم فیض در همان کتاب وافی که کتاب حدیثی هست .کنیدها مالحظه میدر کتاب ،همرا و ارجاعاتش 

بیاناتی دارد است، که در کتاب وافی هست و در ابواب ما یکتسب به آمده  ذیل همین روایات باب غنا توضیح روایات

م به مرحو طور. همینمتداول در عرف فقهی از قدیم تا امروز استاین تلقی مشهور و مخالف با است، ده که گفته ش

که طور نیست ایننسبت آن است که این دو بزرگوار، معتقد هستند که  .نسبتی داده شده است سبزواري هم چنین

 .موضوع حرمت است غنا، بگوییم طورکلیبه

 دو تفسیر از کالم فیض کاشانی

 اهللا خویی)تفسیر اول:( تفسیر مرحوم شیخ و آیت
دو تفسیر در کالم مرحوم فیض هست که این دو تفسیر و و نظر وجود دارد  در تفسیر فرمایش فیض، دو،منتهی

شت مرحوم شیخ در بردا تفسیري است که ظاهراً  ،یک تفسیر از فرمایش مرحوم فیض .میکنائلینش را عرض میق

تفسیر دوم از کالم اما  .با این برداشت و تفسیر موافق هستند ،هامثل آقاي خوئی و این ،الظاهرمکاسب است و علی

، همان فرمایش را هم به تبعیت از امام و کسانی مثل آقاي سبحانی تفسیري است که حضرت امام ،مرحوم فیض
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 .متفاوت با تفسیر مرحوم شیخ و آقاي خوئی از کالم مرحوم فیض است يمقدار، تفسیر حضرت امامالبته اند که فرموده

ایشان این است که  ،اما تفسیر اول از کالم مرحوم فیض .این دو تفسیر است که از کالم مرحوم فیض وجود دارد

زمان رواج فین آن طرَو مُاست که در دستگاه خلفا  ی، اشاره به آن غنائکه در روایات آمده است فرمایند، غنائیمی

اختالط زن و  ،ه است که انواع محرمات از قبیلشدام میاست که در مجالسی انج هاییخوانیآوازهاست و مراد، داشته 

ه شکلی بوده و به شدها بر پا میدر دربارمانند مجالس عیش و نوشی که  د داشته است.در آن وجومرد و شرب خمر 

 آنچه، خواهند بفرمایند، ایشان بنابر این تفسیر میدر حقیقت مع بوده است.اي از امور محرمه در آن جاست که مجموعه

اگر قضیه  .قضیه خارجیه استکه خواهیم بگوییم . نمیدارد اشاره به واقعیت خارجی مجالس غنا ،روایات آمده است

؛ ولی عنوان گویدکلی می، قاعده روایات ؛ بلکهشود قاعده کلی از آن گرفتشود و نمیي میمورد، حکمِ باشدخارجیه 

بر با هم براي عیش و طرب است که بوده ي از محرمات ااست که مجموعهدر دربارها بوده  آنچهیعنی  ،گوییغنا که می

، موضوعیت دارد آنچه ؛ بلکهموضوعیتی ندارد ، عنوان غنا،بر این تفسیرو بنااین یک تفسیر است  ه است.شدمیپا 

موضوعیتی  ،بر این تفسیرو بنا وَ هُ وَبما هُ رمه در او وجود داشته و گویا غنا،ز امور محاي اواقعیتی است که مجموعه

به  .مصداق این عنوان نیست ،کنیم که این واقعیت، به واقعیتی اشاره میبلکه عنوانی است که ما با آن ؛براي حرمت ندارد

بلکه اشاره به  ؛اي به مصادیق ذاتی خودش نداردهعنوان حرمت، اشار اینکه ؛ یعنی ایناینجا، عنوان مشیر در عبارتی

حرمت مربوط به مجالسی است که همراه با  اصل قصه ،او الّ د که این هم به نحوي وجود داشته است امثالهمچیزي دار

ن تفسیر که از فرمایش شیخ و بر ای، بنادرواقعیر است که این یک تفساست. و محرمات بوده  انواع عیش و طرب

 وَ بما هُ زواري این است که در غناسبمراد مرحوم فیض و اند، این را پذیرفتهو کسانی مثل آقاي خوئی،  شودمی استفاده

به آن واقعیت حواله واقعیتی است که این کلمه ما را حرمت به آن تعلق گرفته است،  آنچه ؛ بلکهحرمتی نیست ،وَهُ

و دهد ارجاع می آنجااین مفهومی است که ما را به  ؛ بلکهندارد نه مصادیق غنا! کار به مفهوم و مصداق غنا دهد ومی

بار سیاسی هم و این روایات در مقابل چنین اجتماعاتی، مجالس عیش و طرب است  ،حرام است آنچه که گویدمی

طور اهل سنت است که آن ، هم مقابلنداهدر مقابل آن داشتدر روایات مختلف، گیري که ائمه است. این موضعداشته 

 است. از کالم این دو بزرگوار این یک تفسیرهم در مقابل درباریان است.و  اندهها نداشتت در برابر اینمقاوم

 مشیر اصطالحِ تفاوت معناي فلسفی و اصولیِ
 و انسان ناطقاز قبیل،  اینجاکه ما  هر عنوانی .همه عناوین مشیر به مصادیقشان هستند .معنا دارد، دو کلمه مشیر

مشیریت منطقی و فلسفی است که همه عناوین مشیر به  ،این که مشیر به مصداقش استگوییم، میدیوار و درخت 

به ، این مشیر .دهد، همیشه مصادیق خودش را نشان میاین عنوانو فانی در معنون است  ،عنوانو مصادیقشان هستند 
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، کار به است که این عنوان که مقصودمان آنگوییم ؛ ولی یک عنوان مشیري در اصول میفلسفی و منطقی است معناي

حال  .چیزهاي دیگري است ،اصل وهاي دیگري است معنون براي عالمتِ؛ بلکه هاي خودش نداردو معنون مصادیق

که این را همه است  انگیزطرب هايخوانیآوازهیعنی  ا؛یعنی مصادیق غن ؛هاي خودشمشیر به معنونوقت، غنا یک

ولی مقصودمان آوازهاي  ؛گفتیم غنائیکه ؛ یعنی اینعنوان مشیر است که خواهیم بگوییمما میکه را آنچه  .گویندمی

یزي غیر از مصادیق خودش این کلمه به چ، اینجاکه در مجالس آن شکلی است  ،مقصودمان ؛ بلکهنیستانگیز بطر

ست که همیشه عناوین مشیر به یقی و فلسفی نمنط به معناي ،گوییم. پس مشیر که میشودو عنوان مشیر می کنداشاره می

چیزي است که جزء مصادیق و که مشیر به خواهیم بگوییم ؛ بلکه میتوانند باشندمی و مصادیق خودشانهاي معنون

به داشتند،  و تالزمها با یکدیگر مرتبط بودند چون این ،یک واقعیت دیگري است منتهی ؛ بلکهمعنون این عنوان نیست

امام همه از امام باقر و  ،. این روایاتاز فرمایش این دو بزرگوار، این قصه است تفسیر اول .رده بودندهم گره خو

این یک تفسیر از کالم مرحوم فیض  .باشد( ص) از پیامبر اکرم، دو موردش یکی و شاید، است السالم)علیهما(صادق

 .است

 اهللا سبحانی)تفسیر دوم:( تفسیر مرحوم امام خمینی و آیت
و ممکن  اندو بعضی شاگردانشان هم از آن تبعیت کردهند اهفرمود در مکاسب محرمه تفسیر دوم که حضرت امام 

عنوان و هیچ موضوعیتی ندارد  خواهد بفرماید که غنا،است که دیگرانی هم گفته باشند، آن است که مرحوم فیض نمی

بر . بناغناي حالل و غناي حرام داریم ؛ یعنینوع استدو  ،خواهد بفرماید که غنابلکه مرحوم فیض می ؛مشیر است

 .الموضوع استء، غنا جزگوییم؛ بلکه میکنیمساقط نمی طورکلیبه، را از موضوعیت ، غناتفسیر دوم

 تفاوت بین تفسیر اول و تفسیر دوم
، اشاره که این، دخالتی در حکم نداشت؛ بلکه موضوع چیز دیگري بود شد، غنا، عنوان مشیر که میدر تفسیر اول 

غنائی  ،غناي حرام ، غناي حالل و غناي حرام.دو نوع است که غناخواهند بگویند ، میتفسیر دومبه آن داشت. اما در 

نه  ؛یک قیدي با ،هم موضوعیت براي حرمت دارد منتهی ، خود غنادرواقعو مجالس لهو باشد  ،همراه با آنکه است 

مه کافره موضوع حکم است یا گوییم، أمه مؤمنه موضوع حکم است یا أکه میمثل این .در حکم دخالت ندارد غناکه این

 ،هم در موضوع دخالت دارد منتهی ت در موضوع دخالت ندارد؛ بلکه غنانه اینکه عالمیّ  ؛عالم عادل موضوع حکم است

؛ دخالت در حرمت نداشته باشدکه خود غنا، نه این و ها باشداختالط و امثال اینی که همراه با ي، غنائغنا با یک قید

، غنا را به غناي حالل و غناي است که ایشان آناند مطلب آوردهبر این امام شاهدي هم که  بلکه غنا، با یک قیدي.
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است  آنبیشتر ست و شاهدش هم دوم ا تفسیر. این دهدهم در موضوع دخالت میرا  ، غنادرواقعو کند حرام تقسیم می

ایشان، غنا را شود که از این مطلب معلوم می .داریم ، هر دو رالمحلَّهم غناي محرم و هم غناي فرماید، ایشان میکه 

ن با همی ،فرمایش حضرت امام. این هم دخالتی در موضوع نداشته باشد که استعنوان مشیر نگرفته ، بهطورکلیبه

 استشهادي که عرض کردم. 

 الموضوعیه در تفاوت این دو تفسیراإلطالق و اصالۀاصالۀ ظهور دو اصلِ،
اي نداشته باشیم، ي خاصهکه وقتی هیچ قرینهگفتم  .اصلی است که اول عرض کردم ، همان دوتفاوت این دو تفسیر

و موضوعیت دارد  ،ن است که این عنواناول، آاصل . رویمدو اصل جلو میبا همین  ،جادو اصل عقالئی داریم و همه

 ،بلکه خودش ؛به عنوان دیگر نیست عنوان مشیرِ .فقط اشاره به عنوان دیگري باشدو دخالت باشد که بیطور نیست این

 ،که اینبعد از ایناصل دوم، آن است که  .اصالۀ الموضوعیه بود اصل، این .موضوعیت دارد و دخالت در حکم دارد

که جزء موضوع نه این ،خودش تمام موضوع است ،نیاید ايي خاصهتا قرینه، دخالت در حکم دارد و موضوعیت دارد

 تماماً  ،یعنی ظاهرش این است که خود این ؛االطالق است، بر اساس اصالۀاین هم .یعنی قید دیگري کنارش باشد ؛باشد

الموضوع هر دو، جزء ،عادل که عالم واین ؛ اماعالم موضوع است یعنی همین ء؛العلما، اکرمگوید؛ وقتی میموضوع است

و دومی هم الموضوعیه است ، همان اصالۀآن اولی .خواهدکه مقید میخواهد و قرینه هم یعنی ایناي می، قرینهباشند

شود وعیت ساقط می، غنا از موضبر تفسیر اول. بنااالطالق است، مستند به اصالۀدرواقعاست که  استقالل در موضوعیت

غنائی که با  ،دخالت دارد منتهی ، غنابر تفسیر دومو بنااست  و حرمت مال چیزهاي دیگردخالتی در حرمت ندارد و 

 .الموضوع استو جزءچیزهاي دیگري هم همراه باشد 

 دو تفسیر فوق از کالم فیض کاشانیثمره 
هیچ  غنا ،بر نظر اول؟ بنانیستحرام حرام است یا  غناخود  ثمره این دو تفسیر این سؤال است که آیا ترینمهم

موضوعیت حرمت  ،غناي با آن امور ،دوم . اما بنابر تفسیرهیچ حرمتی در آن نیستلذا اگر مجرد باشد،  حرمتی ندارد و

دو گناه دهد و انجام میاش این است که یک گناه دهد. ثمره، دو گناه انجام میوقتحرام است آنو چون آن امور دارد 

 آنچهو حرمتی ندارد  ، خودِ غنابر تفسیر اولشود که بناظاهر می اینجادر  ،ثمره تفاوت این دو تفسیر .شودمحسوب می

و غنا اصالً محرمات دیگر را منع  آن محرمات دیگر استو که این کلمه به آن اشاره دارد ، آن چیزي است حرام است

طور در عمل این ،ثمره این دو .خود این هم با آن قیود حرمت دارد ،ر تفسیر دومب. اما بناکند که دلیل خودش را داردمی
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بدون  خوانیِ، غناي بدون مقارنات و آوازهدرهرحال .آن حرام نیستو ظاهر نیست که بگوییم این فعل حرام است 

بر تفسیر ، بناتفاوت این دو نظر این است که غناي با مقارنات .دو نظر استهر این قدر مشترك  .حرام نیست ،مقارنات

. همان مقارنات حرام است و زن و مرد قاطی شدندو یک گناه انجام داده  ؛حرمت فقط مال مقارنات است آنجادر  ،اول

 اینجا ،دلیل مستقل دارد که حرام است منتهی ،چون مقارنات خودش ، دو گناه انجام شده است؛بر نظر دوماما بنا

د حرمت اش تأکّاست و گویا دو حرمت است که نتیجهکرده  داین حرمت را مؤکّ  ،خوانی که با آن ضمیمه شدهآوازه

. یک نوع حرام استو یک نوع حالل است  بنابر تفسیر دوم، .د حرمت و تضاعف حرمت استتفاوتش در تأکّ  .شودمی

 باآنکهو الموضوع حرمت است ، این هم جزءگویدمییر دوم بدون آن حرام نیست. تفسو مقارنات حرام است  غناي با

تفسیر دوم است.  يبا هم موضوع جدیدو موضوع حرمت بود  ،جدا طوربه ها خودشآن .شود، موضوع جدیدي میشود

یک غناي با مقارنات که حرام و یک غناي مجرد از مقارنات که چیزي در آن نیست  .دو نوع است که غناگوید می

 ت که مرحوم فیض، قائل به حرمت غناالزمه تفسیر اول این اس .کنیمبار دیگر مرور مییکاست. چون بحث دقیق است 

  .است مطلب، توضیح دو تفسیر و اثر آناین  .نیست

 یک از دو تفسیر مذکورارائه شواهد براي هر
 حالدرعینولی  در آن براي ما نیست؛اي از این دو تفسیر است، فائدهیک که مراد مرحوم فیض کدامبته در اینال

همین جمله ایشان  ،شاهد براي تفسیر دوم از کالم فیض براي آن وجود دارد.شواهدي ما، براي هر دو تفسیر،  ازنظر

این است  ،ر تفسیر دومشاهد ب .کنددو تفسیر را تأکید مییکی از این  ،هرکدامکه است که دو شاهد در کالم ایشان داریم 

غناي حالل داریم و غناي حرام که گوید و میدهد اند که ایشان غنا را موضوع قرار میهخودشان فرمود آقایانکه 

شود ، معلوم میغناي حالل و غناي حرام ؛این شاهد درستی است .با همین تفسیر دوم سازگار استمطلب این  .داریم

، شود منتهی، موضوع حرمت میو مقارناتی ؛ بلکه با قیودالموضوع نیست، تماممنتهیخودش دخالتی در حکم دارد که 

وجوب اکرام  ؟عالم را باید اکرام کرد یا نه تنهاییبه که. مثل اینحرام نیست ،بدون آن مقارناتو الموضوع است جزء

 .کرامیجب اإلعالمی که عادل نباشد ال؛ عالمی که عادل باشد یجب اإلکرام و دو نوع استکه گوییم ؟ میدارد یا ندارد

الشاهد ، نعمطور که حضرت امام فرمودندهمان ،حالل و حرام . این تقسیم بهالموضوع است، جزءموضوعیت دارد منتهی

تفسیر  که مراد، طور نیست که صاف و راحت بگوییماینو اما یک شاهدي براي تفسیر اول داریم  .بر تفسیر دوم است

به مقارنات  هاواقعیتاین عنوان اشاره به واقعیتی دارد و آن  ،گویدد بر تفسیر اول، این است که ایشان میهشا .دوم است

خواهد بگوید این دخالت در حرمت ، میدرواقع .آیدذهن آدم میبه و همه امور محرم است  ،غناست و آن مقارنات هم

د که این موجب تأکّ خبري در کالم ایشان از این واست آن محرمات دیگر است که موجب حرمت این شده و ندارد 
 
 

7 



 ٢٣٠٠�ماره ثبت:                                                                                              

که ظاهر کالم ایشان این است که براي این ؛عنوان مشیر است ،درواقع این هم ظهور در این دارد که غنا .نیست ،شودمی

دخالتی در حرمت  ،وَآید که خود این بما هُهمه امور محرم است به ذهن آدم می ،هانربوط به مقارناتی است که آاین م

طور نیست که راحت بتوانیم بگوییم اینو ما دو جور شاهد داریم  مجموعاً ،صدر و ذیل کالم ایشاندر  ،بنابراین .ندارد

گوید دو نوع حرام و که این میاین .دنشاهدي دار ،هر دو تفسیر ؛ بلکه که تفسیر حضرت امام یا تفسیر مرحوم شیخ

حاللش هم به خاطر این است که خودش دخالتی در حکم و رمت مقارنات است ح به خاطر، حرامش حالل داریم

ولی  ؛با هر دو بحث سازگار است ،که این تقسیمدهم به این. من در نظر داشتم که تفسیر مرحوم شیخ را ترجیح ندارد

عضی مثل شیخ و بزرگان که باین، به نظرمهم نیست که بر ترجیح تفسیرش اصرار کنیم. نداریم و مهم  ، اصرارحالدرعین

و این بی ریشه در کالم ایشان نیست  ،وَهُ  وَبما هُ ،نیست د که مرحوم فیض قائل به حرمت غناانستفاده کردها دیگري،

این  ،اند به تقسیم این به آناند و تمسک فرمودهو آن تفسیري که حضرت امام آورده شواهدش هم شواهد ضعیفی نیست

 ،لشم و محلّبه محرّ تقسیم ،باشدکه با مقارنات  ،موضوعیتی ندارد منتهی ، خود غناتقسیم سازگار با این است که بگوییم

به و نه گوید حرام است مقارناتش می به خاطرکه ظاهر صدر کالم این است که این این به خاطر؛ حالت بالعرض دارد

ترجیح با تفسیر اول و مرحوم شیخ  ،و شایداست ن دو بحث به عمل آمده این دو تفسیري است که از ای خودش. خاطر

براي ما ارزش  ،تفسیر کالم فقیهی کدام باشدکه این و ما دو شاهد داریم که در کالم ایشان یک نوع اجمالی هست .باشد

یر کالم مرحوم فیض در تفس یک بحثمطلب، این  .شوداین است که ببینیم خود بحث چه میعمده  ؛ بلکهباالیی ندارد

 .بود

 اقامه دلیل براي هر یک از این دو تفسیر
که یعنی چه این ؛بخواهد بفرمایدکه  ، هریک از اولی و دومی رامرحوم فیضو ببینیم که شویم حال وارد اصل بحث  

چه بخواهد بفرماید و مقارنات است فقط ع وموض ؛ بلکهموضوع نیست غناو ام الموضوعیه را کنار گذاشته، اصالۀبگوید

از این دو  هرکدام .قیدي دارد که اجتماع با مقارنات است؛ بلکه حرمت نیست تمام موضوعِو الموضوع است که جزء

الموضوعیه در اصالۀیا  ؛ به این صورت کهایستادگی در برابر دو اصل عقالئی است ،درواقعبخواهد بفرماید که حرف را 

اي که ایشان چه ادلّهباید ببینیم حال  .الموضوعیه در عنوان استاإلستقالل فیا اصالۀدلیل است و یدر  يهعنوان وارد

عدم وجود یک اطالق است که این در فرمایش مرحوم  ،که در مکاسب محرمه حضرت امام هست یدلیل . اولیندارند

بینیم و عمده این است که ببینیم ، شش ادله میما پنج .اندمطلب را براي ایشان آوردهحضرت امام این  ؛ بلکهفیض نیست

که تفسیر از حیث اینداللت دارند. البته  یک از این دو تفسیر! بر کدامد یا نه و اگر هم آرينکنه داللت میادلّکه آیا این 

 ؛ بلکه صرفاً موضوع حرمت نیست که غنا، ممکن است کسی بگوید .ولی دو نظریه است ؛مهم نیستصرفاً ایشان است 
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 .کندمید حرمت پیدا کّ غناي با مقارنات حرمت دارد که تأ و و ممکن است کسی بگوید غناي با قیدمقارنات حرام است 

نه  ،این دو نظریه .کندیک از این دو نظریه را اثبات می! کداماصل این داللت را دارد یا نه و اگر آري ،ادلهکه باید ببینیم 

شود یک از این دو احتمال را می، کدامببینیم از این ادله ،اینکه دو احتمال است بلکه به عنوان ؛به عنوان تفسیر فیض

 .شود، این استفاده نمیکدامهیچاصالً از استفاده کرد یا 

 دلیل اول( اطالق) در تأیید تفسیر و احتمال دوم 

ن را براي ایشان رت امام ایولی حض ؛در فرمایش مرحوم فیض نیست ،این دلیل .اولین دلیل عدم اطالق است

است. من از همین نقل ست که از مرحوم محقق اردبیلی هم نقل شده ا ی در باب غنااند و این مستند به یک تلقّآورده

ما روایات زیادي در باب غنا اند، است که ایشان فرمودهنقل شده  .امو خودم به کتاب ایشان مراجعه نکردهکنم عرض می

، داللت بر حرمت و وضوح صراحتبهکند و داللت بر حرمت غنا  وضوحبهکه  ح نیستمنقّها، از آن کداملی هیچو ؛داریم

نسبت داده شده ، چنین مطلبی به کسی مانند مرحوم محقق اردبیلی، روازاینو  وجود دارد ايتلقی غنا داشته باشد. چنین

ي این شده است که مبنا ،یخود این تلقّرا دارد. چنین مطلبی افاده  وبیشکم، ياست. یا فرمایشات خود محقق سبزوار

 .داریم یاطالق ، بند نیست که بگوییم چنینکه قرص و قاطع باشددست ما به روایت و دلیلی 

 اشکال به دلیل اول

در باب غنا روایات فراوانی که از درست است که هیچ وجهی ندارد؛ چون  واقعاًآید که این فرمایش، می به نظر 

، چهل مجموع سی اما از ها خدشه وجود دارد؛ها کم نیست و یا در داللت بسیاري از آنروایات ضعیف آن تعداد ،داریم

طور مطلق دارد و ، هشت روایت قرص و محکم داریم که ظاهرش، داللت بر حرمت غنا بههفت ،طورقطعبهروایت، 

، ادله معتبر بیشتر آنجادر و کذب و غیبت کمی تفاوت دارد توان گفت که داللت غنا با مبحث بله! می .موضوعیت دارد

، محکم و روشن براي قاطع، هشت روایت هفت، اینجااقل در حدما ، حالدرعینولی  ؛تري داردبوده و وضوح آشکار

، امام حضرت این را خود فیض نفرموده وکه بگوییم اطالق ندارد، درست نیست. بنابراین این داللت بر حرمت غنا داریم.

جواب که آید می به نظر؛ ولی اند، تفصیلی هم دادهحضرت امامو اند ، به این استشهاد کردهبراي ایشان عنوان استنصارِبه

 .واضح است

 دومو احتمال دلیل دوم( انصراف) در تأیید تفسیر 

انصراف است،  استفادهقابلنیز کمی از فرمایش مرحوم فیض مطلب، اند و این م آوردهاستدالل دومی که حضرت اما 

دارد که در آن عهد بوده انصراف به همان چیزي  ،اما این ادله ؛لغناءگوید أ؛ یعنی میدلیل داریممعنا که  به این؛ است
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این انصراف به همان است، آمده السالم) در آن عصر ( علیهماهمه تأکیداتی که در لسان امام باقر و امام صادق است. این

ه ما به اطالق آن، نتوانیم شود کاند و این انصراف موجب میهکرده خلفا و مطرفین و درباریان برگزار میک مجالسی دارد

 انصراف در عالم وجود و کثرت وجود.نه و القاعده باید بگوید در مقام تحاور است تمسک کنیم و این انصراف هم علی

 اشکال به دلیل دوم

 ؛شود واضح استکه بخواهد چنین ادعایی هم در حد اینفرمایش ضعف این  البته که این هم فرمایش دیگري است 

ا ما در مقام تخاطب لفظ ر بر اساس واقعیتی در آن زمان بوده، بخواهیم که صرف این. مگر چند روایتی که اشاره کردیم

ه آن اعتنا کنیم، معنایش اگر بخواهم چنین فرضی را درست بگیریم و ب چراکه؛ این نیست یهاصل اول ،کنیمبه آن منصرف 

از ادعا، مسموع و  و حدّ کدام به همین شکلاست و هیچاین دو وجهی است که ادعا شده اساس فقه است.  فروریختن

؛ بلکه موضوعیت ندارد که غنا،گوید ، نمیدرواقعو کند ، تفسیر دوم را افاده میباشد. اگر این دو وجه مقبول نیست

 ،درهرحال .که انصرافی در او وجود داردیا این ی ندادیم واطالق ،اولاز که این به خاطر؛ حال یا اطالق نداردکه گوید می

که گوید ؛ بلکه میموضوع نیستکه غنا گوید ؛ ولی این ادله نمیشود، اگر ادله تمام ها با تفسیر دوم سازگار استاین

خره ؛ ولی باألیا اطالقی نداردو صش است منصرف به این قسم خا . یابا یک قیدي موضوع است غناي خاصی و

و اصل و اساسی ندارد. همیشه در روایاتی  کدام وجه؛ اما هیچموافق با تفصیل دوم است . این دو استدالل،موضوع هست

؛ صد تا مقارن داشته باشدکه ممکن است  هاواقعیتهایی است و آن آن سؤال ناظر به واقعیت ،که سؤال و جواب است

شود و ناظر به ا این همه سؤال میگیریم و الّمیهمان عنوان را نیز ما  ،کندحضرت تأکید میعنوانی که  رولی روي ه

یی به آن اعتنااصل این است که  .با آن مقارنات کاري ندارد ،ولی حضرت ؛اي از مقارنات استواقعیتی با مجموعه

هی موجّ ، احتمالولی این احتمال ؛این احتمال وجود ندارد ،اینجاکه در خواهیم بگوییم . البته نمیشودمقارنات نمی

غیبتی که توانیم بگوییم، که می. مانند آنماند، دیگر فقهی باقی نمیکنیم؛ زیرا اگر بخواهیم باب این احتمال را باز نیست

ایی هبازير به دلقکاست، ناظاند یا استهزاء که گفته نشستهاست که می هاییوبرخاستنشستناظر به است، گفته شده 

است که آن زمان بوده است. اگر بخواهیم این باب را باز کنیم، معنایش بستن ابواب بسیاري از احکام و اطالقات است 

این هم یکی از اصولی است که اصل در و قضایاي حقیقیه است  به نحواین مسائل،  اصل این است که که وجهی ندارد.

و  نه خارجیه بودنو ه بودن است یحقیق در قضایا،اصل  و موضوعیت است ءجز ،لاستقالو موضوعیت است  ،خطابات

کنید و مالحظه میدهم روایات است که من آدرسش را میاین بحث، بقیه ادله  .ت استعدم مشیریّ اصل در قضایا، 

مورد  اینجادر  ،روایاتآن از  ، سه موردشش روایت دارد که دو ،پنج ،ب بهکتسَابواب ما یُ م ازباب پانزده. شاءاهللان
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 ٢٣٠٠�ماره ثبت:                                                                                              

شود یکی ، میایاترو از اینباید دید آیا  چنانچه، مهم است؛ این روایاتالبته قرار گرفته است که تدالل مرحوم فیض اس

 یا خیر!. ، را استفاده کرداز دو نظریه یا دو تفسیري که براي فرمایش شیخ یا مرحوم فیض است
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