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 حه برای میتنا
 مرور بر گذشته

 بحث در نوح علی المیت بود. اخبار و روایات بحث را بررسی کردیم.

 شد: بندیتقسیممجموعه روایات به شکل زیر 

حدیث در این طایفه وجود دارد. سه روایت، سندًا تام بود. همه روایات نیز  ٦علی االطالق است.  اول، روایات مجوزه طایفه .١
 داللتًا تام بودند.

 روایت است. تنها یک روایت سندًا تام بود. ١٢این طایفه دوم، روایات مانعه است.  طایفه .٢

 حدیث در اینجا وجود داشت. ٢سوم، روایات مفصله است.  طایفه .٣

 بندی بین روایاتهای جمعراه
 بندی وجود دارد:در اینجا چند جمع

 های یقینی دو طرفمدلول جمع عرفی: جمع .١
. اگر به این یک طریق جمع متعارف در ابواب مختلف فقهی است مانعه را به قرینه اخبار مجوزه، حمل بر کراهت بکنیم. اخبار

تعارض بین امر و نهی یا چیزی که الزمه امر و  هرگاهای وجود ندارد. فعلی نهی تعلق بگیرد. اگر در نقطه مقابل امر بیاید، قرینه
بین دو تعبیر باشد، یک تعبیر نهی یا شبیه نهی است، طرف مقابل آن، نفی بعث  ای برای هم ندارند. اما اگر تعارضنهی است، قرینه

 نفی اظهر از ظهور است. اشکالی ندارد. امری وجود ندارد. در این قسم دوم تعارض است یعنی

است. قانون  خواهیم حرمت بیرون بیاوریم با مقدمات حکمتالبعث یا صراحت دارد یا اظهریت دارد. اما طرف مقابل وقتی می
 شود.تر میتر مقدم بر ظهور ضعیفجمع نیز اظهر و ظاهر است. یعنی ظهور قوی

 اگر تنها بیاید یعنی کار نه حرمت دارد و نه کراهت. ال بعث
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 نهی اگر تنها بیاید یعنی حرمت دارد.

 گوید که این کار حرمت ندارد. اما نسبت به کراهت نص نیست. این فرمول عرفی است.وقتی این دو با هم جمع بشوند ال بعث می

م هر طرف دو مدلول دارند. یک طرف جواز و کراهت، و طرف دومی حرمت و کراهت. از دو طرف تر، باید بگوییبه زبان ساده
کنیم. مدلول یقینی نهی، حداقل کراهت دارد. مدلول یقینی البعث، این است که حرام نیست. این های یقینی را انتخاب میمدلول

 دارد. جمع این دو کراهت است. گوید کراهتگوید حرام نیست و دیگری می. یکی میاندجمعقابلدو 

 شود.باشد، حمل بر کراهت می »لیس بهی بعث«هر جا نهی بیاید و در مقابل 

با توجه به » کرهه«وجود داشت. خود این » کره«در چند روایت  مؤید دارد. دواین یک جمع فنی و دقیق است. این جمع 
است که طرف مقابل حرم عامه است در نتیجه بیش از کراهت یک مؤید دیگر این  شود.مفهوم کراهت را شامل می» البعث«

 نیست.

این جمع یک مبعدی نیز دارد. در بعضی از روایات وعده عذاب داده شده بود. در اینجا داللت بر حرمت دارد. جواب این مبعد این 
 ا بپذیریم.وقتی تعدد روایات وجود دارد باید قدر متیقن آن ر است که در روایات سند ضعیف آمده است.

اعتبار  توانیمنمی مشترک تمام روایات مدنظر ماست. در جزئیات اگر سند ضعیف باشد، مفهوم دهیم،قرار می موردنظروقتی تواتر را 
 جمع روایات به حداقل باید بسنده کنیم و آن هم کراهت است. در کنیم.

 است. پذیرشقابلاین جمع 

 طایفه اول و دوم به واسطه طایفه سوم جمع .٢
گیریم. این نیز جمع متعارفی است. زمانی که دو بندی این است که طایفه سوم را قرینه برای جمع بین دو طایفه میراه دوم جمع

 کند.دلیل مانع و جایز وجود دارد. دلیل تفصیلی نیز وجود دارد که رفع تعارض می

گوید اجرت نائحه گوییم یک دسته از ادله میدر اینجا نیز می کند.داشته باشد، رفع تعارض می مفهوم با فرض اینکه دلیل تفصیلی،
 گوید نائحه مشکل دارد.مشکلی ندارد. و نائحه مشکلی ندارد. یک دسته از ادله نیز می
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گوید د که میشهایی میه مقید آناین جمل و باطل در آن نباشد، اشکالی ندارد. راست باشدطایفه سومی نیز وجود دارد که اگر 
شود. هر گزاره جهت مقابل خودش را قید گوید راست باشد و باطل نباشد نیز مقید طایفه اول میاشکال دارد. و در جایی که می

 زند. یعنی اگر در نائحه باطل نگوییم، مشکلی ندارد و اگر راست بگوییم مشکلی ندارد.می

 شود.وجود دارد، به همین شکل حل تعارض می بسیاری از تعارضاتی که در فقه

 در وجه دوماول اشکال 
ظهور روایت  کهدرحالیمالزمه این جمع این است که روایات مانعه باید بر جایی حمل بشود که کذب و اعمال عارضی در آن است. 

 در این است که نائحه به ما هو هو مشکل دارد نه اینکه با چیزی عارضی این را حل بکنیم.

 جواب این است که چون احتمال تقیه وجود دارد، مانعی نیست.

 اشکال دوم
 بندی وجود دارد این است که روایات مفصله، معتبر نیستند و تعدد ندارند.اشکالی دیگری که در این جمع

بدهیم که این روایات مطابق قواعد عامه است و نیاز به سند ندارد. البته باید در نظر داشت  گونهاینتوانیم اب این اشکال را میجو
 که این جواب، قابل قبول نیست.

 تفاوت دو جمع
 است. جایزنتیجه جمع اول، کراهت نائحه بود. نتیجه جمع دوم، نائحه 

 سوم جمع نوع .٣
 ١ها است. جمع سوم این است که روایات مانعه را حمل بر نوحی کنیم که متضمن غنا و یا استماع اجانب و امثال این

 این نوع جمع در کالم حر عاملی آمده است. - 1
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 اشکال
باطل برگردد، همان وجه قبلی است که در خود روایات آمده است. اگر بگوییم  اگر غنا و استماع اجانب (درجایی که حرام است) به

 گیرد و چیزی فراتر از باطل است. که در این صورت چون شاهد نداریم این جمع باطل است.ها را باطل نمیاین
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