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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
چه اولین فرع و بحثی که در ذیل مباحث غنا مطرح شد، این بود که کسانی با نظر مشهور مخالف هستند و گر

نظرشان با نظر مشهور مخالف است. این عدّه قائل به هاي متأخّر هستند؛ اما اندك و در حد یکی، دو نفر، در دوره

این هستند که نباید گفت، غنا مطلقاً حرام است. این نظر مربوط به مرحوم فیض بود که دو تفسیر از آن ارائه شد. 

تفسیر اول این بود که بگوییم، غنا موضوعیتی در حرمت ندارد و فقط عنوان مشیر است و تفسیر دوم، آن است که 

طور نیست که مطلقاً حرام باشد. گفتیم که هر یک از این دو عنوان حکم هست منتهی، مقید به قیدي است و اینغنا 

اإلحتمالین واسطه آن، تعیین أحدقدر مهم نیست تا بهتفسیر، شاهدي در کالم مرحوم فیض دارد؛ اما این فرمایش آن

که تفسیر کالم ایشان باشد، دو نظر از اینتفسیر، با قطع کنیم و مجمل هم که باشد، خیلی اهمیتی ندارد. البته این

احتمال در آن هست؛ یعنی ممکن است کسی احتمال بدهد که غنا عنوان مشیر است و موضوعیتی در حکم دارد؛ اما 

که کسی بگوید، غناي مقید به قیدي حرام است و ادله منصرف به غناي خاصی است و این یک احتمال است یا این

بررسی و جهت است که اصل مطلب که نظر خالف مشهور است و چه این احتمال اول و چه احتمال دوم، قابلازاین

اي اند. بیان کردیم که ادلهتر و بهتر از دیگران مطرح کردهمطالعه است. گفتیم که این مبحث را حضرت امام، مبسوط

اول و دومش، در کالم مرحوم فیض و دیگران نیست و یا  که یُمکنُ إقامتها ألحدِ اإلحتمالین، چند دلیل است که دلیل

اند. دلیل اول، عدم وجوب اطالق در وضوح در کالمشان تقریر نشده است؛ ولی حضرت امام به آن اشاره کرده به

ها وجهی ندارد. حضرت کدام از ایناست. این دو دلیل بود که گفتیم هیچ بحث حرمت غنا و دلیل دوم، انصراف ادله

 اند و درست هم هست که هم مطلق داریم و هم وجهی براي انصراف نیست.ام هم جواب دادهام

 سوم به دلیل دوماشکال 
مثال، عنوانشود گفت که انصراف دارد. بهتحریم بود، قطعاً نمی هکه بعضی از مواردي که در این ادلمضاف بر این

فرمایند که جا، حضرت میخوانند که همانعی سرودي میآن هنگام که حضرت از مکه آمدند وارد مدینه شدند، جم

شود منصرف به چیزهایی از قبیل، اختالط رجال و نساء کرد. حرف ما این است اشکال دارد. این مورد را دیگر نمی

 طور خاص، بعضی از مواردکه ثابت شود که انصراف دارد و بهشود گفت که انصراف دارد؛ الّا اینکه مطلقات را نمی
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غنا مطرح است و  بماهوهم طوري است که معلوم است همراه با محرمات دیگري نبوده و قیدي ندارد و خوِد غناي 

طبق قواعد تمام نیست. البته هر دو دلیل، همان احتمال و قول دوم را  کنند و لذا این دو دلیل،امام آن را منع می

گوید، غنا هست و موضوعیت دارد ضوعیتی ندارد؛ بلکه میطورکلی بگوید که غنا موکه بهکرد و نه ایناثبات می

کدام طبق منتهی، اطالقی نیست یا اگر هم چیزي باشد، انصراف دارد. معنایش همان احتمال دوم است؛ ولی هیچ

عنوان حرمت در روایات آمده است، که مواردي که بهقواعد درست نیست. عالوه بر وجود شواهدي مبنی بر این

ت که همراه با مقارنات محرمه است؛ بلکه جاهایی است که خودِ غناست. این دو دلیلی است که عالوه جاهایی نیس

 که دیروز جوابش را گفتیم،بر آن

 دوم چهارم به دلیلاشکال 
که مواردي در این ادله وجود دارد که روشن است که همراه با اي به آن اضافه کردیم مبنی بر اینامروز نکته

اند، حرام است و معلوم است که نه عنوان مشیر است و نه قیدي دارد. ت؛ ولی باز هم حضرت فرمودهمقارنات نیس

اما ادله بعدي، روایاتی است که مرحوم فیض به آن استشهاد کرده و این  ؛این دو دلیل است که بیان و نقد نمودیم

 ل شده است.روایات، در متن کالم مرحوم فیض، در کتاب وافی هست و از ایشان هم نق

  ابو بصیراول روایت  :سوم لیدل 

 ابو بصیرالف: توضیح و بررسی روایت 
طور که عرض کردیم، بصیر در همین باب پانزدهم ابواب ما یکتسب به، است. هماندلیل سوم، روایت معتبره ابی 

ادلّه مورد استشهاد ایشان، در باب پانزدهم از ابواب ما یکتسب به است. چون حدیث سوم، حدیث معتبري است و 

اإلنصراف، روایت سوم  اإلطالق و بعدل، بعد عدمکنیم. پس سومین دلیبیشتر بحث دارد، ما از این حدیث شروع می

پردازیم و جهت استدالل ما به باب پانزدهم ابواب ما یکتسب به، هست. ما به این روایت، از یک زاویه خاص می

شود این روایت آن است که غنا، یا عنوان مشیر است و یا مطلق نیست و صرفاً به خاطر مقارناتش است که حرام می

دهیم که یکی از استثنائات غنا، غناي در بار دیگر، در استثنائات غنا موردبحث قرار میوایت را یکو همین ر

ها است که بعداً، جدا بحث خواهیم نمود؛ اما فعالً، از زاویه دید مرتبط با بحث فعلی موردبررسی قرار عروسی
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 عَنْ  عَنْهُمْ وَمتن روایت این است: قیدي است. خواهیم بگوییم که غنا، عنوان مشیر است و یا مقید به گیرد و میمی

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ: قَالَ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ الْحُرِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ الْحَلَبِیِّ یَحْیَى عَنْ سُوَیْدٍ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ أَحْمَدَ

ها اي که در عروسیمزد مغنّیه ۱».الرِّجَالُ  عَلَیْهَا یَدْخُلُ بِالَّتِی لَیْسَتْ وَ بَأْسٌ بِهِ لَیْسَ ائِسَالْعَرَ تَزُفُّ  الَّتِی الْمُغَنِّیَۀِ أَجْرُ«

خواهد بفرماید که معامله کند، مانعی ندارد که بالمالزمه؛ یعنی جایز است وقتی اجرش مانعی ندارد، میخوانندگی می

بود،  اینجاو استیجارش درست است و اجرت براي او صحیح است و فعل هم فعل محللی است. اگر روایت تا به 

آینده بحث خواهیم کرد که ادعا شده، یکی از استثنائات حرمت غنا، غناي در عروسی  ربطی به بحث ما نداشت و در

و این  »الرِّجَالُ عَلَیْهَا یَدْخُلُ بِالَّتِی لَیْسَتْ وَ«است منتهی، این روایت و حدیث شریف، ذیلی دارد و آن، این است که: 

از روایت،  هتالط با اجنبی دارند، نیست. از این جملشوند و اخهایی که مردان بر آنان وارد میمغنیه، از آن مغنیه

؛ یعنی آن نوع غناهایی است که »الرِّجَالُ  عَلَیْهَا یَدْخُلُ«اشکال دارد، غنایی است که  آنچهشود، پس استشهاد می

رنات باشد. که بدون مقاها، همراه با دخول رجال بر نساء بوده است؛ یعنی مقارناتی داشته است و نه اینخوانیآوازه

 عَلَیْهَا یَدْخُلُ بِالَّتِی لَیْسَتْ وَ« شود بگوییم جملهچنین استشهادي در کالم مرحوم فیض وجود دارد که هم می

خواهد بگوید که غنا، عنوان مشیر به مجالسی است که اختالط و امثالهم بوده است. از این می درواقع، »الرِّجَالُ

شود بگوییم که غناي با قیدي خاص، مقصود و می توان احتمال اول را برداشت نمود و همقسمت از روایت هم می

روایت، استشعار و استظهار کرد که غناي مطلق، توان از این الجمله میاز این دو مورد را فی هرکداممحرم است. 

فرمایند که غناي در عروسی مانعی ندارد؛ هاي دیگري محرم است و حضرت میمحرّم نیست؛ بلکه غناي با ویژگی

، غناي محرّم، چیزهایی است که در دربارها از قبیل، اختالط و درواقعکه مصداق غناي محرم نیست و براي این

 . این استشهاد مرحوم فیض به این روایت است.هاستعیاشی و این

 ب: بررسی اعتبار سند روایت
اما بحث ما در این روایت، مانند همه روایات دیگر، بحثی سندي و داللی است. در بحث سندي مشکلی وجود 

عن عدة من  ندارد؛ چون این روایت هم در کافی، هم در تهذیب و هم در استبصار نقل شده است و در سند کافی

است که آن هم  و احمد هم احمد بن محمد بن خالد برقی که حسین بن سعید استاصحابنا عن احمد عن الحسین 
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که همه توثیق خاص  عن ابی بصیر الحر بن أیوب عن الحلبی یحیى عن سوید، بن النضر عنحسین بن سعید است 

دارند و مشکلی وجود ندارد. البته درباره ابو بصیر، بحثی علمی وجود دارد که بحثی نسبتاً منقّح است و آن بحث هم 

ها توثیق ندارد؛ اما سه نفر دیگر موثق هستند. یکی این است که ابو بصیر نام و کنیه چهار نفر است که یکی از این

ع) بوده است. این اشتراك بین چهار نام ( صادقاست که از رجال و صحابه مشهور امام هم همان ابو بصیر نابینایی 

ها معتبر نیست و بقیه معتبر اند که یکی از اینع) هم نقل کرده( صادقطبقه هستند و از امام وجود دارد که همه هم

شد به آن استشهاد کرد؛ ولی همه یشد و نموقت، اگر قرینه خاصی نبود، این مردد بین ثقه و غیر ثقه میهستند آن

هاي مشهوري اتفاق بر این دارند که این نام با این همه روایتی که نقل شده است، بدون قید، حمل بر شخصیت

شود حمل بر اند و الّا این همه روایت را نمیکردهاند و از حضرت نقل میشود که دائم با حضرت در ارتباط بودهمی

آید و لذا نام ابو بصیر، هر جا که باشد، ت کم داشته و توثیق نشده است. این اصالً به ذهن نمیآن فردي کرد که روای

و اگر هم او نباشد، به آن دو فرد دیگر  همه قبول دارند و منصرف به ابو بصیر مکفوف است که أعمی بوده است

 ین سند، معتبر است.شود که در درجه بعد هستند و ربطی به آن شخص ندارد و لذا انسبت داده می

 بررسی اعتبار داللی روایت
اینجا  ،»الرِّجَالُ عَلَیْهَا یَدْخُلُ بِالَّتِی لَیْسَتْ وَ«داللت، شاهد کالم و موضع استدالل، همان زید است که  ازنظراما 

 لَیْسَتْ  وَ«فرمایند و بعد می »بَأْسٌ  بِهِ لَیْسَ الْعَرَائِسَ تَزُفُّ الَّتِی الْمُغَنِّیَۀِ أَجْرُ«محل استشهاد است. حضرت فرمودند 

شوند و اختالط با رجال در او باشد. این  واردهایی نیست که رجال بر و این از آن مغنّیه »الرِّجَالُ  عَلَیْهَا یَدْخُلُ بِالَّتِی

در یحضر، از ایوب نقل کرده است و هست. همین روایت را مرحوم صدوق در من ال اینجاسندي است که در 

اند و سند هم معتبر است. البته در ابو بصیر؛ استبصار و تهذیب هم آمده است. این روایت را کتب اربعه همه نقل کرده

 سندشان درست است. ظاهراً ها هم بصیر، در همه اسناد مشترك است. آن بن حر عن ابیایوب 

 اختالف نُسَخ حدیث و قاعده وارده
العقول است اي دارد و آن عبارت از نسخه تحفیک نسخهو لیست، ست که این داللت، یک نکته این ا ازنظراما 

که  ».الرِّجَالُ عَلَیْهَا یَدْخُلُ بِالَِّتی لَیْسَتْ وَ بَأْسٌ بِهِ لَیْسَ الْعَرَائِسَ تَزُفُّ الَّتِی«طور است: که در آن، واو افتاده است و این

آید و آن، این پیش می اینجاواو ندارد. ایشان از کافی که نقل کرده است، واو ندارد. بر این اساس، نکته دیگري در 
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نقل  کهدرحالیجور نقل شده است؛ است که گاهی در نُسخ کافی و نُسخ استبصار و تهذیب که االن بأیدینا است، یک

ها باشد؛ براي ، نقل صاحب وسائل، مقدم بر ایناینجات که در مرحوم صاحب وسائل به شکل دیگري است، بعید نیس

طور اند. البته اگر در خود کافی اینکردهرا با دقت نقل می چیزشهمهاند و گرفتهها، با تقیّد، یداً بِیَد میکه ایناین

شد اربعه وسائل، نمی شود. چون اگر صرف تحف العقول بدون واو بود، مقابل چهار کتبتر میباشد، کمی تردّد قوي

اي که ما بنابراین، تعارض نسخه ؛شودها واو نباشد، تعارض نسخه میکدام از اینبه آن اعتنایی کرد؛ اما اگر در هیچ

، بر اینجا، اگر بخواهیم در درواقعشود و تر میاش قويکردیم خیلی قوي نیست، با این وصف، تعارض نسخهفکر می

ها نیست که واو، در نسخه صاحب رسائل هست و در آن نسخهخیلی قوي نیست؛ براي این روي کلمه واو تکیه کنیم،

شود که این واو باشد یا نباشد. قاعده این است که در جایی که دو نسخه باشد، اگر بنابراین، امر مشکوکی می

شود از آن استفاده ست، نمیاي را از بودن یا نبودن این واو استفاده کنیم، چون تعارض نسخه هبخواهیم نکته ویژه

از روایتی به دست بیاوریم که دو نسخه دارد و تعارض نسخ  ايرا. اگر بخواهیم نکتهکرد؛ چه بودن واو چه نبودش 

تواند منشأ استدالل جدي شود. این بحث، غیر از بحثی است که شبهه کلی وجود کدام نمیآن، هیچ بودونبودهست، 

قل در این حد که واو باشد یا حدااند، ایز بوده و خود ائمه نقل به معنا را اجازه دادهدارد که چون نقل به معنا ج

اي ها توجه کرد. این بحث دوممان، نکتهکارينباشد؛ چون نقل معنا جایز بوده، شاید نشود به این دقائق و ریزه

جواز نقل به معنا، مضر به استدالل  اساسی و جزء مبانی بحث اجتهاد است که باید در جایی آن را بررسی کرد که آیا

به این استدالل هست یا  مخلکند که آیا آن، که الفاظ، حالت ریز و دقیق پیدا می آنجاییخصوص در به الفاظ، به

خواهد و اگر خواهیم به این بپردازیم. این بحث مبنایی مینیست. این یک داستان طوالنی دارد که ما االن نمی

 که خود اصحابباید روایت نقل معنا را بیاوریم وضعیت تاریخی نقل احادیث را ذکر کنیم و اینبخواهیم بحث کنیم، 

بحث شده است؛  وبیشکماند. مطالب زیادي دارد که در جاي خودش باید بحث شود. البته تا چقدر به آن عمل کرده

اي در قاعده اینجانظر از بحث، اما با قطع ؛گذاریمرا کنار می هاکنیم جاي بحث بیشتري دارد، آنگرچه که فکر می

شود چون گاهی می( میدهاي را بر نسخه دیگر ترجیح نتوانیم نسخه چنانچهکه این بر مبنیاختالف نسخ وجود دارد 

شود ترجیح داد، بالخصوص با شکلی که االن نمی اینجاترجیح داد که آن هم اصول و ضوابط خودش را دارد) که در 

وقت، یحضر هست آنها هم بعضی نیست. البته در من الالعقول در متون و اینشد. عالوه بر تحفاز کتب نقل 

یحضر و نقلِ وسائل از کافی و دیگران، واو است و در دو، سه مورد شود؛ یعنی در من الاختالف نسخ جدي می
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ترجیح داد،  شودنمیلذا چون اي که غیر نسخه صاحب وسائل است و العقول و نسخهدیگر، واو نیست؛ یعنی تحف

شود به آن تمسک کرد. در خود کافی هم اختالف است و مشکلی که اي اگر در واو یا نبود واو باشد، نمینکته ویژه

اختالف نسخ، این است که در کافی طوري باشد و در  مرجحاتگفتیم که یکی از ما داریم، همین است. ما سابق می

که مرحوم کافی، خرّیط گوییم که کافی مقدم است براي اینمی آنجاباشد که در  استبصار و تهذیب، طور دیگري

داده است و این با مرحوم شیخ که جهت، کار حدیثی دقیق انجام میبوده است و ازاین البالفارغحدیث و متخصّص 

اه بوده است، فرق دارد و لذا ها همرآثار و کتاب و با اشتغاالت اجتماعی و این همهآنانواع کارهاي فقهی و کالمی و 

از  هرکجاکه مرحوم شیخ، در گویند که نسخه کافی هر جا در مقابل نسخه شیخ قرار بگیر، مقدم است. کما اینمی

این  به جهتبحث رجال که با نجاشی اختالف داشته باشد، باید به نجاشی توجه بیشتري داشت و این مطلب، باز 

کرده است. البته این از ، در رجال کار میالبالفارغطور اي داشته و بهژهاست که نجاشی در رجال، تخصص وی

ها، عظمت شیخ را به لحاظ دامنه تأثیري که در تاریخ علم ما از کدام از آنکاهد؛ چون شاید هیچعظمت شیخ نمی

وقتی در بخش خاصی  ها بوده است را ندارند؛ ولی باألخرهحرکت جنبانسلسلهقبیل، فقه، کالم، حدیث و تفسیر و 

ما آن را هم  اینجااند، مقدم می شوند منتهی، در البال بودههایی که متخصص و متفرغبیاید، آن در حدیث یا رجال

اي که وسائل از آن اش که االن دست ما است، بدون واو است و در نسخهکه همین کافی، یک نسخهنداریم؛ براي این

بر این، یک تعارض در درون نسخه کافی در واو  هخود کافی هم تعارض است. عالو کند با واو است و لذا درنقل می

هاي دیگر از قبیل و کند و در نسخهیحضر طوري نقل میاست و یک تعارض باالتري هم این است که در من ال

د. این یک ها وجود دارشود و کال، یک نوع تعارض نسخ و تفاوت نسخهتهذیب و استبصار طور دیگري نقل می

اي داشته باشد و نکته خاصی افاده کنندهبودونبودش نقش تعیین اش این است که اگر این واو،بحث است که نتیجه

 شود خیلی به آن توجه کرد.کند، نمیمی

 »الرِّجَالُ عَلَیْهَا َیدْخُلُ بِالَّتِی لَیْسَتْ وَ« عبارتِدو احتمال در مفهوم 

 استحالیّه » واو« احتمال اول: 
دو احتمال وجود دارد. احتمال ، »الرِّجَالُ عَلَیْهَا یَدْخُلُ بِالَّتِی لَیْسَتْ وَ«عبارتِ حال بحث دوم این است که در 

العرائس که همان مغنّیه باشد که  »الْعَرَائِسَ تَزُفُّ«حالیه باشد؛ یعنی حال براي آن فاعل  هاول، این است که این جمل
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ادبی اشکال نداشته  ازنظردادم که واو حالیه است و اگر واو هم نباشد، من هم احتمال می باشد، اینجااگر واو در 

شود و ، این جمله یا حالیه میدرهرحالشود؛ یعنی مقیّد به واو نیست. آید که میمی به نظرباشد که این حال باشد. 

از، واو حالیه واو استیناف. اگر هم  اندعبارتکه یک حالت استیناف دارد. اگر واو باشد، دو احتمال دارد که یا این

تواند جمله مستأنفه باشد و هر دو احتمال وجود دارد. پس این تواند حال باشد و هم میواو نباشد، این جمله هم می

طور باشد که احتمال قوي هم همین را تواند استینافیه باشد و اگر اینتواند حال باشد و هم می، هم میلیست جمله

، اینجاکند. این هم مطلب دیگري است که بنابراین، اختالف نسخ در وقت، واو خیلی نقشی ایفا نمیدهد آنشان مین

که اگر واو باشد، دو احتمال دارد و اگر واو نباشد هم، خیلی تأثیري در مفهوم و استنتاج از روایت ندارد؛ براي این

أو لم تکن. پس دو  ۀحتمال وجود دارد؛ سواءٌ کانت الواو ثابتتواند حال یا استیناف باشد. پس هر دو اجمله می

وقت، اگر حال باشد، روایت که جمله، استینافیه باشد. آنکه جمله، حالیه باشد و دوم ایناحتمال داشت. اول این

اي که ، مغنیه»الرِّجَالُ عَلَیْهَا یَدْخُلُ بِالَّتِی تْلَیْسَ وَ بَأْسٌ بِهِ  لَیْسَ الْعَرَائِسَ تَزُفُّ الَّتِی الْمُغَنِّیَۀِ أَجْرُ«شود: طور میاین

باید کنار قبلی برویم و قید آن است لیس به بأس،  ».الرِّجَالُ عَلَیْهَا یَدْخُلُ بِالَّتِی لَیْسَتْ وَ بَأْسٌ بِهِ لَیْسَ الْعَرَائِسَ تَزُفُّ «

، این قید مغنّیه است؛ یعنی »الرِّجَالُ عَلَیْهَا یَدْخُلُ« کهدرحالی، «بِالَّتِی لَیْسَتْ«و  »الْعَرَائِسَ تَزُفُّ«اي که اجر مغنیه

از  کهدرحالی، این لیس به بأسٌ. این »الرِّجَالُ عَلَیْهَا یَدْخُلُ بِالَّتِی لَیْسَتْ« کهدرحالیو  »الْعَرَائِسَ  تَزُفُّ«اي که مغنّیه

 شود.طور میکه حال و قید آن مغنّیه باشد، کالم ایناین بنا بر ،»الرِّجَالُ  عَلَیْهَا یَدْخُلُ«هایی نیست که زن

 استینافیّه است» واو« احتمال دوم:
منزله شود بگوییم که این جمله استینافیه، در آخر کالم است واقعِ در موقعِ تعلیل و بهاما اگر استینافیه باشد، می

نگیریم، ظاهرش این است  که آخر قرارگرفته است واو حالیهشود. اینتعلیل است و این احتمال در موردش قوي می

است، مانعی ندارد،  »الْعَرَائِسَ تَزُفُّ« اي کهشود که أجر مغنیهطور میشود و تعلیل که شود، اینکه حمل بر تعلیل می

شود. عطف تفصیلی هم که د و علت میقید موضوع نش »الرِّجَالُ  عَلَیْهَا یَدْخُلُ«هایی نیست که که از آنچرا؟ براي این

شود واو گفتیم، احتمال اول، این است که می آنچه بنا برشود. پس شود؛ یعنی قید موضوع میباشد، با حالیه یکی می

حالیه بگیریم. احتمال دوم، آن است که واو را، واو تفصیلی بگیریم که این دو احتمال،  هرا، واو حالیه و جمله را، جمل

 بِالَّتِی لَیْسَتْ وَ الْعَرَائِسَ تَزُفُّ« اي کهشود که مغنیهطور میکند و بر این اساس، معنا ایناین دو قید را، قید موضوع می

، چون غنایش در جاي خاصی است و از استثنائات است و از درواقع، لیس به بأس؛ یعنی »الرِّجَالُ عَلَیْهَا یَدْخُلُ
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، نه مشکل غنا دارد؛ اینجاطرف دیگر، مورد هم جایی نیست که مردان بیایند و ارتباط اجانب با این نباشد، چون در 

که این جمله ینا بنا برکه از استثنائاتش است و نه مشکل اختالط دارد بنابراین، اجرش هم مانعی ندارد. این به جهت

، آنجاخواند و در گوید زنی که در عرائس میشود؛ یعنی میحالیه یا تفصیلیه باشد، احتمال اول قید براي موضوع می

خواند چون در عروسی است و استثناء است و اختالط هم وجود ندارد، اجرش مانعی ندارد. در عروسی می

گوییم که قید واو حالیه، تفصیلیه و یا حتی جمع هم بگیریم، میاز  هرکدامصورت اختالط زن و مرد هم نیست و به

خواند؛ چون در عروسی است، مانعی اي که در عروسی میوقت، معنایش این است که این مغنیهموضوع است و آن

نیست، پس اجرش مانعی ندارد؛ یعنی این مجلس، چون عروسی است و اختالط هم  آنجاندارد و اختالط هم که در 

کند. پس اگر واو حالیه بگیریم یا عطف رد، اجرش مانعی ندارد. در این فرض مذکور، ربطی به بحث ما پیدا نمیندا

که واو هم نباشد و بدون واو، لَیسَت را قید براي موضوع بگیریم و به واو جمع بگیریم یا واو تفصیلی بگیریم یا این

گوید که اجر هیچ داللتی بر بحث ما ندارد و می ، این، اگر این جمله آخري، ادامه قید موضوع باشددرهرحال

نیست و در حال اختالط هم این کار را انجام  آنجااي که خوانندگی او در عروسی است و اختالطی هم در مغنیه

 دهد، این اشکالی نداشته و با بحث ما ارتباطی ندارد.نمی

 احتمال دوم کالم در محلربط و 
تعلیل است یا واو هم هست؛ اما واو  هکه یا واو نباشد و بگوییم که لیست، نازل منزلاما احتمال دوم این است 

ایم. گاهی تعلیل است. از این قبیل، در روایات داریم و قبالً عرض کرده هاستینافی و امثالهم است و جمله، جمل

یکونَ دون ذلک یا ألنه کذا، این لکی ال که با ادات تعلیل از قبیل، لکی یا کی یا آنجاییگویند تعلیل داریم، مانند می

است؛ یعنی ادات تعلیل  السنهتعلیل است و متداول در  منزلههایی داریم که بهشود. گاهی جملهعلت می هجمل

خواهد بگوید که مالك حرف قبلی من، این است. اگر در این جمله، واو حالیه نبود و ، میدرواقعآورند؛ ولی نمی

گفتیم که این جمله، نازل منزل تعلیل است. این احتمال دوم است و  درمجموعبدون واو بود یا با واو استینافیه بود، 

گویم فرمایند، چرا من میکه حضرت میشود طور میربطش هم به بحث ما این کند.وقت، با بحث ما ربط پیدا میآن

که این غنا، از غناهایی خواند أجر او مانعی ندارد؟ براي اینهاي متداول می، در عروسی»الْعَرَائِسَ  تَزُفُّ«که این

ت و هایی نیست که در دربارها مرسوم بوده اس؛ یعنی این از آن»الرِّجَالُ عَلَیْهَا یَدْخُلُ«خواند که نیست که زنی می

ها جمع اي که زندر عروسی ها نیست، مانعی ندارد. قید موضوع نشد و علت حکم شد. این خوانندهچون از آن
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که در  »الرِّجَالُ عَلَیْهَا یَدْخُلُ«هایی که که از این شخص از مغنّیخواند، مانعی ندارد؛ براي اینهستند و چیزي می

طوري است و چون محرّم است، غناي آن آنچهخواهد بگوید، گویا می وقت،دربارها و مجالس کذایی بوده، نیست آن

طوري نیست، اشکالی ندارد. این مبناي استدالل مرحوم فیض است که اگر ما این جمله را این مصداق غناي آن

شکل ادبی، درست کنیم و بگوییم که این قید موضوع نیست؛ بلکه گویا علت و جمله  به هرحالیه نگیریم و یا 

ایشان  کهنحويبهکند؛ اي است که علت حکم سابق است، اگر این احتمال را بگوییم، با بحث ما ربط پیدا میستقلهم

، دو احتمال است. »الرِّجَالُ عَلَیْهَا یَدْخُلُ بِالَّتِی لَیْسَتْ«بنابراین در عبارت،  ؛تواند از این احتمال، استحصال کندمی

فرمایند، آن لرّوایۀ ببحثنا هذا. حضرت میااً علی هذا، الرتباط ضوع باشد و بنائاین است که قید مواحتمال اول، 

اي که در عروسی است و آن موضوع هم کنارش نیست، اشکالی ندارد. احتمال دوم، آن است که این قید خوانندگی

فرمایند، چرا من ، حضرت میدرواقععلت براي حکم قبل و  همنزلاي است، بهموضوع نیست؛ بلکه جمله مستقله

مانع دارد، غنائی است که توسط کسی جاري  آنچهکه گویم که این خوانندگی در عروسی مانعی ندارد؟ براي اینمی

حرام  درنتیجهو آن غنا حرام است و چون این نوع از غنا، از آن موارد نیست،  »الرِّجَالُ عَلَیْهَا یَدْخُلُ«شود که می

تفسیر  بنا براحتمال دوم، یا غناي عنوان مشیر است یا غناي مقید است؛  بنا برشود که غناي ینیست. پس معلوم م

 دوم و با هر دو هم جور است.

 ت در جایی که امر دائر مدار بین علت و حکمت شوداصل علی اقامه
ت براي ما مهم نیست و اگر ادات تعلیل داشته باشیم، گفتیم که اصل، علیت است و اگر ادات هم نداشته باشیم، ادا

ت است. این هم یک اصل امر دائر بین علیت و حکمت شود، اصل علی هرکجااگر در جاي علت قرار گرفته باشد، 

بنابراین  ؛اي علت یا حکمت است، ظاهرش این است که علت استدیگري است که هر جایی که شما ندانید جمله

 علیت است. اصل و در امر دائر بین علیت و حکمت،اصل در واو، حالیه نیست؛ بلکه خالف حالیه است 

 احتمال اول و دوم و اشکال استاد به آن مرجحاتبررسی 
که مرجِّحی که فرمایش شیخ و احتمال دوم دارد این است که اگر قید موضوع و مانند آن بود، آن را قبل از این

، این بیشتر، »بِالَّتِی لَیْسَتْ«و گوید که روایت، جمله را تمام کرده است و بعد مینمود. اینحکم را بگوید، بیان می

منزله تعلیل است. مرجِّحِ احتمال اول، این است که این است که جمله، بهکند و این شاهد بر منزله تعلیل نزدیک میبه
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خواهد و یا نیازمند ادات می ايویژه هتعلیل، قرین منزلهبهها وجود ندارد و حمل جمله ، ادات تعلیل و ایناینجادر 

حِ قول مرحوم فیض، این نیست و لذا بیشتر مناسب است که بگوییم، قید موضوع است. مرجِّ اینجاتعلیل است که در 

 أَجْرُ«، همه مسئله تمام شده است: اینجااست که قیود موضوع، باید در کنار موضوع بیاید و بعد حکم تمام شود. در 

گوید چیز جدیدي می ،»الُالرِّجَ عَلَیْهَا یَدْخُلُ بِالَّتِی لَیْسَتْوَ «، تمام شد رفت »بَأْسٌ  بِهِ لَْیسَ الْعَرَائِسَ تَزُفُّ الَّتِی الْمُغَنِّیَۀِ

منزله تعلیل است. حقیقت مسئله این طور نیست که ادامه و قید آن باشد؛ بلکه گویا، این امر مستقلی است که بهو این

توان ذکر نمود، همین است که عرض کردم و چیزي اإلحتمالین میاست که نهایت چیزي که براي ترجیح أحد

داد، این است که  اینجاشود و مرجِّحِ احتمال دوم هم، این است. جوابی که می نیست. مرجح این، آن است غیرازاین

خواهیم با یک این دو احتمال و ترجیح یکی بر دیگري، واقعاً امر سهل و آسانی نیست؛ بالخصوص که ما می

صحیح بود، همه  احتمالی که پایش به جایی بند نیست، سی، چهل و بلکه پنجاه روایت که بینشان، ده، پانزده روایت

قاعده یا  برخالفمردد هستیم، قید بزنیم و بگوییم که غنا، عنوان مشیر است  اینجاها را، با یک احتمالی که در آن

تواند به این سادگی، به چنین طور است. این کاري است که واقعاً، هیچ فقیهی نمیبگوییم به قیدي مقید شد که این

پنجاه، شصت روایت و اطالق و تأکیدات و آن هم در برابر امري که محرّم از کبائر  امري التزام پیدا کند. در برابر

دهیم؛ ولی با یک را به خاطر این نکته ترجیح می اینجاکه احتمال با احتمالی که سست است؛ ولو این بیاییماست، 

ها را قید بزنیم و بالخصوص که احتمال که فوقش مرجح است، بتوانیم مقابل این همه اطالق و دلیل بایستیم و آن

است.  غیرممکنها عنوان مشیر است و غنا را از موضوعیت ساقط کنیم، هذا ابعد و از امور بخواهیم بگوییم، همه آن

، بخواهیم چهل، پنجاه روایت را مقید کنیم یا بدتر از این، بخواهیم عنوان غیرثابت جور احتمال متکافئکه با ایناین

مشیر کنیم و بگوییم که غنا موضوعیتی ندارد، این، دونه خرط القتاد است واقعاً و خیلی مشکل است و جرأت 

گویم که مانعی ، چرا من می»الْعَرَائِسَ تَزُفُّ«قله است. این مغنّیه است و جمله مست گوییممیخواهد. تعلیل که می

شود بیشتر دقت کرد و ، نیست. میباشد »الرِّجَالُ عَلَیْهَا یَدْخُلُ«که این زن و غناهاي او از غناهایی که ندارد؟ براي این

 ه عنوان و بحث شد. ، بیش از این نیست. این روایت هم دلیل سوم بود کبه نظرماحتماالت دیگري هم داد؛ اما 
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  دوم ابو بصیرروایت  :مچهار لیدل
 أَحْمَدَ  عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُدلیل چهارم هم، روایت اول این باب است که عبارت است از: 

 الْمُغَنِّیَاتِ کَسْبِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ حَمْزَةَ  أَبِی بْنِ  عَلِیِّ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ  الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ

آتی از آن  هدر جلس شاءاهللانکه  ۲»بَأْس بِهِ لَیْسَ الْأَعْرَاسِ إِلَى تُدْعَى الَّتِی وَ حَرَامٌ الرِّجَالُ عَلَیْهَا یَدْخُلُ الَّتِی« فَقَالَ

 بحث خواهیم نمود.

 .120: ص ،17ج الشیعۀ، وسائل - ۲
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