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 میالرحبسم اهللا الرحمن 

 مقدمه 
داراي منافع محلّل و محرّم است و معامله  مورد یشبود که و مواردي از این قبیل  هیمغن جاریه عیب بارهبحث در

 در این موارد دو طایفه از روایات را مطرح کردیم  .گرفته استمعامله به وصفی که منشأ محرم است تعلق 

 روایات موجود در محل بحث
ثمن ( معاملهحدیث معتبر بود، داللت بر بطالن یک  هاآنبین  در و بود در این طایفه روایات متعددي که اولی فهیطا

 .کردیم) المغنیۀ سحتٌ

 از ابواب ما یکتسب به وارد شده است  16در باب  که بوددوم دو روایتی  فهیطا

 عدم تعارض بین روایات از حیث سند
بر جواز داللت و  است کردیمکه داللت بر بطالن  اول فهیطاروایات  معارض ،ادعا شده بود که این دو روایت

 .کندیم

 .را ندارد اول فهیطاروایات  با ضعف سند امکان معارضه خاطر بهروایت اول 

مبناي برخی  بر بنا اما با طایفه اولی را ندارد معارضهنظر ما داراي ضعف سند است قابلیت  بر بنا هم یت دومروا

   .استمعتبر روایت  نیا ،مطلق قبول دارند طور بهجازم یا  اسناد صورت صدوق را در سند علما که

 داللت روایات ثیحادعاي تعارض بین روایات از 
 :کندیمی که شیخ صدوق آن را نقل اما بحث داللی حدیث
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لَوِ  کَیْعَلَفَقَالَ مَا  -لَهَا صَوْتٌ ۀٍیَجَارِع عَنْ شِرَاءِ  الْحُسَیْنِ بْنَ عَلِیَّقَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ  نِیْالْحُسَبْنِ  یِّعَلِمُحَمَّدُ بْنُ 

 ۱فَأَمَّا الْغِنَاءُ فَمَحْظُورٌ  -بِغِنَاءٍ  سَتْیْلَ یالَّتِوَ الزُّهْدِ وَ الْفَضَائِلِ  -بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ  یعْنِیَالْجَنَّۀَ  فَذَکَّرَتْکَ -تَهَایْاشْتَرَ

 سؤال و صداي خوبی دارد خواندیمکه آواز  ياهیجار درباره خرید السالمعلیه امام سجادت در این حدیث از حضر

صوت حسنی است که در قرائت قرآن بکار داراي  که ايجاریهعنوان  به اگر :ندیفرمایمدر پاسخ  حضرت و شودیم

 .است محذور يدارا باشد غنا آن صوت اگر اما اشکالی ندارد بردیم

 دیخر ندیفرمایمحضرت این صورت که  به شده است استدالل اولی فهیطاروایات به این روایت به عنوان معارض 

اصل معامله مانعی ندارد.  یول دارد مانع آن صوت غنا محذور ومانعی ندارد البته ي صوت نیکو دارا و خوانآوازه هیجار

  مانعی ندارد.  محرم است وصف دارايکه  ياهیمغنپس معامله این 

 پس نیستروایت هم مثل روایت قبل معتبر  نیا سندلحاظ داللت آن است و اال  به البته تعارض این روایت 

 بکند. معارضه اولیبا روایات طایفه  تواندینم

 از موضوع خروج: قائلین به تعارض دگاهید نقد اول به
براي  ستین روایات طایفه اولی دادند، و گفتند این روایت معارض جواب تعارض به لحاظ داللت روایت برخی از 

صداي خوبش را  ست که آواز خوبی دارد وا ايهیجار بلکه ست،ین این که فرض روایت این است که این جاریه مغنیه

نیست بلکه موالي خود را به یاد بهشت و قیامت و  مضرکه نه تنها  بردیمدر قرائت قرآن و اشعار اخالقی و ... بکار 

 فهیطادر روایات  بحث موضوع و خارج استاولی  فهیطا اتیروا موضوع بحث از روایتپس  اندازدیمامور اخروي 

  کند. حرام استفاده میمسیر  در صوت و صداي خود از که مغنیه است هیجار اولی

 بودن روایت دوم اخص جمع بین روایات و  امکان: نقد دوم به تعارض
 ی بخواندغنائجاریه حالت مغنیه را داشته باشد یعنی صوت و آواز  اگر الغنا فمحذور یعنی فاما این روایت به قرینه

 تواندیمفرض در روایت این است که این جاریه  و شودیماست، شامل جاریه مغنیه هم  باطل ومحذور دارد  معامله

ی اگر در جهت حرام از صوت خود استفاده نکند معامله باطل نیست. در نتیجه منته داشته باشد هم را هیمغن وصف

  2از ابواب ما یکتسب به ح  16کتاب تجاره باب 17وسائل الشیعه ج ۱
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فرض  در معامله که ن جاریهاست که هما نیا در روایت فرض و خارج از بحث و موضوع روایات دسته اول نیست

اولی نیست و اخص از  فهیطابا این وجود در تعارض با روایات  مغنیه هم باشد تواندیم مذکور معامله بر آن صحیح بود

طور مطلق ثمن  به اطالق و تقیید است به این شکل که روایات دسته اولی هاآن روایات طایفه اولی است و نسبت بین

اگر  ندیفرمایم السالمهیعلجاریه نشود ولی در این روایت امام سجاد  از تفاده حرامولو اس دانستیمجاریه را سحت 

طوسی هم اشاره شده  خیش معامله مانعی ندارد به این مطلب در کالم شیخ الطائفه خواهدیممغنیه را براي منافع حالل 

 است.       

بلکه براي  ،مانعی نداردبکند  معامله حالل جهت در جاریه مغنیه را براي منافع حالل واگر  ندیفرمایممرحوم شیخ  

اولی است و  فهیطاروایات  اطالق و مقید مخصص روایت نیا پس مانعی ندارد فرمودیمیک منفعت محلله، ایشان هم 

  .قابل جمع است و تعارضی نیست هاآنبین 

  بحث ي استاد ازریگجهینت
 اولی به سه دلیل فهیطاپس روایات  

 اشکال سندي  -1
 خروج از موضوع  -2
  بالمعارضاخص از موضوع بودن  -3

 که البته ما اشکال اول و سوم را پذیرفتیم.  کندیمبر بطالن  داللت
 

 امکان یا عدم امکان الغا خصوصیت و ثمره آن 
 

این عدم جواز آیا این روایات و  ی که در اینجا وجود دارد این است کهسؤال ،جاریه مغنیه بود بارهاین روایات در 

بحث بر یا نه؟ در این روایات  شودیمیر معامالتی که معامله روي مبیعی که داراي وصفی که منشأ محرم است، سا شامل

مبیع  اگر یعنی معامله جاریه مغنیه باطل است. المغنیۀ سحت ثمن این است که هاآن مضمون وروي جاریه مغنیه است 
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یا یک ماده شیمیایی  دارند که حرام استآشنایی با قمار  واست  اي که قماربازیا جاریه عبد مثالً دیگري باشد  ءیش

  ؟بطالن معامله است یا خیرحکم  در این موارد هم ایآ ،کشنده باشد

، معامله جاریه احل اهللا البیعیا افوا بالعقود  که قائل بودند طبق قاعده اولی شودیم ظاهر کسانیبراي  سؤالثمره این 

بن ابی  میابراه که روایت هاآناولی که بالمعارض بودند و یکی از  فهیطاو صحیح است منتهی روایات  نیست باطل مغنیه

آیا  و ؟که محدوده و حد این تقیید تا کجاست -سؤالالسند بود این عمومات را تقیید می زند حال این  حیصح والد

از مخصَّص (جاریه مغنیه) الغا خصوصیت کرد و گفت شامل سایر مواردي که مبیع داراي وصف حرام است هم  توانیم

طبق قواعد این  فرمودیمامام که  حضرت بر مبناي اشخاصی مانند اما. شودیمبراي این عده مطرح  -؟شود یا خیرمی

طبق  ندبراي این که اگر این روایات هم نبود داردثمره مهمی نمعامله باطل است، این الغاء خصوصیت در این روایت 

 هستند.باطل و امثال آن مغنیه بیع جاریه قاعده 

 

 نظر اول عدم الغا خصوصیت  
اکتفا کرد و  تیروا مورد بر خالف قاعده است و باید به حد و یک نظر این است که بطالن بیع در مورد جاریه مغنیه

جایز  هاآنند و طبق قاعده بیع مشمول این روایات نیستموارد دیگر یه است اما مغنجاریه روایت هم  موردمتوقف شد و 

 .است

 خصوصیت از مورد روایت  الغا نظر دوم
که مبتنی بر الغاء خصوصیت است یعنی جاریه مغنیه که مورد روایت  گرددیبرمنظر دوم به یک نوع استظهار فقهی 

 را هاآن معامله شارع مولی است مبغوض و عرفی این است که مبیعی که منشأ حرام مرتکز ی ندارد بلکهتیخصوص است

 . فساد را بگیرد ابتالتا جلوي رواج فساد و  منع کرده است و

 الغا خصوصیت در معامالت و عبادات  
یی و عقالابواب  که- معامالت ابوابدر تفاهم عرفی  و الغا خصوصیت را همه قبول دارند که مطلب به طور کلی این

مصالح و  گرددیبرمو ارتکازات عقالیی در این ابواب هم به امضاي عرف خیلی از احکام شرعی عرفی هستند و 
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متوقف بر بیان  هاآنمصالح و مفاسد چندان آشکار نیست و فهم  -بر خالف باب عبادات  - شکارتر است،مفاسدش آ

  .راحت تر است -شارع است

 الغا خصوصیت نسبی  نظر سوم (نظر استاد)
از  نوع اطمینان عرفی وجود دارد که کی این مورد در نظر دوم است که یناظهر همدر مقایسه بین نظر اول و دوم  

ی نیست. البته معناي این ارتکاز فرق که داراي وصف حرام استشیئی  آنیا  محرمات در جهت بطالن و عدم جواز

این  مطلب ظاهر بلکه ،حد گسترده انجام داد در را خصوصیت الغاء ن اینبتوا که عرفی بر خالف نظر دوم این نیست

اما در  تسري داد هستند کبیره محرمات و ریکبااین روایات را با تنقیح مناط به اوصافی که در حد  توانیم است که

 ،در مورد این تسريذهن انسان  تراش،شیرحلق لحیه و ماشین  مانند هستند صغایردر حد مورد اوصاف و گناهانی که 

 و شاید نتوان الغا خصوصیت کرد. مساعد نیست 

 لحاظ فقهی و اخالقی  از ي احکام شرعیگذارتیاولوي و بندردهاهمیت 
 محرمات البته دربارهپرداخته شده است  بحث احکام شرعی امر مهمی است که کمتر به این يگذارتیاولوو  يبندرده

و  ریصغامتعدد است که در خود این  ریصغاو  ریکبا تعدادولی  وجود دارد و کبیرهغیره ي به عنوان گناه صبندمیتقسیک 

و هم  ریکباو چه غیر  ریکباکه هم محرمات چه  بحث اصل این .ي صورت نگرفته استبندتیاولو وي بندرده کی ریکبا

 آن تزاحم بینمثال مشهور که در مقام تزاحم باید اهم را مراعات کند.  در فقه آمده است داراي درجات هستندواجبات 

البته در  دانندیمغریق را اهم  انقاذو حرمت غصب و ورود بدون اجازه به ملک دیگري است که  انقاذ غریق وجوب

 ي صورت نگرفته است و خیلی واضح نیست.بندتیاولوخیلی موارد این 

اخالقی و تربیتی چه براي خود انسان  يزیربرنامهو  يگذاراستیس در کاربرد دارد از مراد دیگر که این بحثیکی  

 .هست و چه براي دیگران
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 بحثی در شمول یا عدم شمول بطالن بیع نسبت به همه اقسام بیع جاریه 
بحث دوم این است که آیا این بحث گذشته همه این اقسام  و صوري دارد اقسام آنو امثال  رینظابیع جاریه مغنیه یا 

اقسام بیع جاریه مغنیه عبارت است این که بیع و صیغه روي  شودیماینکه شامل بعضی اقسام آن یا  ردیگیمرا 

بیع و معامله در مقام انشاء روي همان وصف محرّم واقع  ،بعتک الجاریۀ المغنیۀ دیگویم و وصف محّرم واقع شود

اینکه جاریه مغنیه را یا  و. شودیمنشود مبنی بر آن واقع  حیتصر و یا اینکه شودیمبه آن  حیتصر حال چه شود،یم

دارد  ریتأثاین صورت هم گاهی این وصف در انگیزه معامله  در بفروشد اما معامله بر آن وصف محرم واقع نشود

از اقسام یا این  کی هرندارد و در  ریتأثگاهی حتی به نحو انگیزه هم  و مغنیه بودنش داعی بر این معامله است

در این مطلب اختالف نظر  که ي در افزایش قیمت ندارد.ریتأثدارد یا اینکه  ریتأثوصف محرم در افزایش قیمت 

 .میکنیمبحث  آنوجود دارد که در جلسه بعد درباره 
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