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 الرحیمبسم اهللا الرحمن 

 به هیاکل عبادت تکسب محل بحث:
اعیان نجس و متنجس بود، به بررسی قسم  دوفروشیخربعد از بررسی قسم اول از مکاسب محرمه که مربوط به 

حرام است به خاطر  هاآن دوفروشیخریی که زهایچیعنی  دوم مکاسب محرمه ما یحرم التکسّب به لتحریم ما یقصد به

است که محل  شدهمیتقس. قسم دوم نیز به اقسامی شودیمحرام است، پرداخته  هاآنه از اینکه غایت و هدف استفاد

در  162صفحه  1محرمه امام ج  در مکاسب 242الفقاهه صفحه . در مصباحباشدیمهیاکل عبادت  بیع بت و بحث فعلی

 به بحث از این موضوع 93فحه الفقاهه آقاي مکارم صو در انوار 79صفحه  1الطالب مرحوم آقاي تبریزي ج ارشاد

 است. شدهپرداخته

 الجملهاقوال در حکم بیع اوثان: اتفاق بر حرمت و بطالن فی
وجود دارد و بیع هیاکل عبادت را به جهت پرستش حرام  نظراتفاق الجمله در حرمت بیع هیاکل عبادت،بین فقها فی

و  کنندیممطلق  طوربهوجود دارد و برخی حکم به حرمت  نظراختالفاما در تفصیالت و فروع این بحث  دانندیم

فروش هیاکل عبادت جهت عبادت و پرستش نباشد وخرید کهیدرصورتو  کنندیمبرخی نیز تفصیالتی در حکم بیان 

 کنند که در ذیل بحث این تفاصیل بیان خواهد شد.ي در موزه باشد، حکم به حرمت نمیدارنگهبراي  مثالًبلکه 

 بر حرمت و بطالن بیع اوثان شدهاقامهادله  بررسی
و حدود داللت این ادله را  میپردازیمبر حرمت و بطالن بیع بت و اصنام و هیاکل عبادت  شدهاقامهبه بررسی ادله 

 .میکنیمبررسی 

 دلیل اول: آیات قرآن
که بر حرمت و بطالن بیع اصنام،  دباشیماست سه آیه از قرآن  شدهاقامهاولین دلیلی که بر حرمت بیع هیاکل عبادت 

 .اندقرارگرفتهمورد استشهاد 



 ١١٦٤ :�ماره ثبت                                                                                                   

 
 

3 

 سوره حج 30 هیآ آیه اول:
در این آیه امر به اجتناب و  30حج/ »فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ«است آیه  شدهواقعي که مورد استشهاد اهیآاولین 

اوثان جمع وثن . اوثان که نجاست عبارت است از شدهدادهمن بیانیه توضیح  واسطهبهشده است و  هانجاستپرهیز از 

 .اندشدهیمکه مورد عبادت واقع  باشدیمیی هابتبه معناي 

 سوره مائده 90 هیآ آیه دوم:
الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْالَمُ رِجْسٌ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ «است آیه  شدهواقعآیه دومی که مورد استشهاد 

 رجسعنوان بهدر این آیه خداوند خمر، میسر، انصاب و ازالم را  90مائده/ »مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

نصب به معناي چیزهایی است که در  . مورد استشهاد در این آیه، انصاب است. انصاب جمعکندیمو از عمل شیطان ذکر 

 شده است. هاآنو حکم به اجتناب از  باشندیم هابتکه مراد  شدهگفتهو  شدهیمکعبه نصب 

 سوره مدثر 5 هیآ آیه سوم:
. رجز همان رجس و به معناي باشدیم 5مدثر/ »وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ «است آیه  قرارگرفتهی موردبررسي که اهیآسومین 

 .شودیمکه شامل اوثان هم  باشدیمچیزهاي آلوده و ناپاك 

و داراي حقیقت  باشدیم مراد از رجس و رجز معناي لغوي این دو یعنی پلیدي و آلودگی که اعم از نجاست است،

 به ا به بت تعمیم داده است.اما خداوند معناي لغوي ر دانستینمو هرچند عرب جاهلی بت را پلیدي  باشدینمشرعی 

 این سه آیه بر حرمت و بطالن بیع اوثان و بت استشهاد شده است.

 تقریر استدالل به آیات

 توقف استدالل به آیات بر دو مقدمه
 .باشدیماستدالل به این آیات بر دو مقدمه و نکته متوقف 

 اجتناب مطلق مقدمه اول: مراد از اجتناب،
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راد از اجتناب، مطلق اجتناب باشد و مکلف موظف باشد از هر نوع تعامل و ارتباطی با مقدمه اول این است که م

در مورد اوثان مراد  مثالًاست، اجتناب کند نه اینکه  شدهاشارهاوثان و خمر و میسر و ازالم که در آیات به این موارد هم 

هم بشود که در غیر این صورت،  دوفروشیخرباشد بلکه اجتناب شامل  هاآناجتناب از پرستش  فقط از اجتناب،

هم نشانه اطالق است  است، و حذف متعلق شدهحذفمتعلق اجتناب در آیات  ازآنجاکه شدهگفتهاستدالل تام نیست. 

 .باشدیممطلق اجتناب  پس مراد از اجتناب،

 وضعی و تکلیفی حکمبهمقدمه دوم: شمول حکم نسبت 
هم حکم وضعی باشند چون ادعاي  مشتمل بر حکم تکلیفی و هم به اجتناب،مقدمه دوم این است که حکم این آیات 

 اجماع بر حرمت و بطالن شده است و اگر فقط مفید حکم تکلیفی باشد، داللت این آیات بر مدعا تام نیست.

 مناقشه بر استدالل به آیات
 شدهواقعمورد مناقشه  ،باشندیم هاآنمقدمه اول که استدالل به آیات متوقف بر  خصوصبه هر دو مقدمه استدالل

 است.

 مناقشه بر مقدمه اول: انصراف ظهور آیات به عمل بارز
، مناقشه شده است و آن مناقشه این باشدیمبر مقدمه اول استدالل که طبق این مقدمه مراد از اجتناب، مطلق اجتناب 

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتََۀ وَ الدَّمَ َو لَحْمَ «ند آیه در بررسی داللت آیاتی نظیر این آیات مان قبالً که طورهماناست که 

 موارد، دو احتمال در مدلول روایات وجود دارد. گونهنیامطرح شد در  173بقره /» الْخِنْزِیرِ

عمل  هرگونهمراد از اجتناب یا حرمت،  احتمال اول این است که حذف متعلق دلیل بر عموم باشد و .1
و در مورد اوثان هم اجتناب از  دوفروشیخرمرتبط باشد مثل در مورد میته هم اکل آن مراد باشد و هم 

 .هاآن دوفروشیخرواجب باشد و هم  هاآنپرستش 
اما در متفاهم عرفی  باشدیماحتمال دوم این است که بگوییم که هرچند حذف متعلق دلیل بر عموم  .2

و اجتناب و یا حرمت، اطالق ندارند  باشدیم هاآنمل بارز و متداول منصرف به ع این روایات مدلول
 هاآنحرمت انصراف به اکل آن دارد و در مورد اوثان اجتناب انصراف به عبادت  در مورد میته مثالً

 دارد.
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رد و این بیان شد احتمال دوم که انصراف به عمل بارز و متداول باشد بر احتمال اول رجحان دا قبالًکه طور همان

و این انصراف قوي و مانع از احتمال اول  باشدیممستند به ارتکاز عقالیی و متفاهم عرفی در مقام محاوره  انصراف

انصراف  . در محل بحث نیز اجتناب از اوثان و یا انصاب،رسدیمموارد بعید به نظر  گونهنیااحتمال اول در  و باشدیم

شود و نمی هاآن دوفروشیخرشامل  دارد و اجتناب که در مورد اوثان متداول و رایج بوده، هاآنبه پرستش و عبادت 

شود. ازالم نمی دوفروشیخرشامل  دارد و حکم به اجتناب هاآنیا اجتناب در مورد ازالم، انصراف به قمار نکردن با 

اما  طلب صغراي اکل مال به باطل واقع شودبا توجه انصراف و عدم مالیت این امور این م توانیمالبته در این صورت 

انصراف هم پذیرفته نشود در  رجحاناگر  حتی ، وجود ندارد وادعاشدهشمول لفظی و اطالقی که در اینجا  درهرصورت

تردید وجود دارد و اطالق محرز نیست و با عدم احراز اطالق، استدالل به این آیات  موارد بین این دو احتمال گونهنیا

 و مناقشه بر استدالل وارد است. ست. به نظر ما این اشکالتام نی

 و انصراف در این دو بحثی در معناي عام و مطلق
 شدهوضعي که براي شمول و عموم اواژهعام آن است که ادات عموم در کالم وجود داشته باشد و در کالم لفظ و 

بلکه  شودینمبه کار رود و عموم و شمول از آن لفظ استفاده شود ولی در مطلق عموم و شمول از لفظ استفاده  است،

و به تعبیري اطالق  میکنیمقید و شرطی را ذکر نکرده، استفاده  شارع در مقام بیان بوده ازآنجاکهاین شمول و عموم را 

 حکمبهو  قید در مقام بیان و جایی که صالحیت وجود آن قید بوده و اطالق مطلق مفاد عدم ورود باشدیمعام مفاد لفظ 

قابلیت  ترراحتو  ترعیسر. انصراف در باب مطلق نسبت باب عام باشدیمعقل و با احراز تمام بودن مقدمات حکمت، 

در این باب باید  تحقق را دارد به خاطر اینکه شمول در باب عام، لفظی است و وجود قید نیاز به احراز دارد و انصراف

به خالف باب اطالق که شمول و اطالق در آن، لفظی نیست بلکه  خیلی قوي باشد تا بتواند شمول لفظی را محدود کند

و در صورت عدم احراز  باشدیمي نسبت به عام ترفیضعو در حد  باشدیمبا تمام بودن مقدمات حکمت و احراز آن 

 ترتر و راحتانصراف در مطلق سریع و لذا باشدیممول و اطالق مخدوش تردید در آن، این ش مقدمات حکمت و یا

 قابلیت تحقق دارد.

نه از باب عام چون در این آیات  باشدیماز باب مطلق  ادعاشدهدر محل بحث نیز شمول و اطالق  نماند ناگفتهالبته 

 در صورت تمام بدون مقدمات حکمت این اطالق و عموم ندارد و وجود الفاظی که داللت بر عام و عمومیت کنند،

ظهور عرفی در تمام بودن مقدمات حکمت، تردید باوجود وجود دارد و تام بودن مقدمات حکمت باید احراز شود که 

 وجود دارد لذا مقدمه اول استدالل تام نیست.
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 مناقشه بر مقدمه دوم: داللت آیات بر حکم تکلیفی نه وضعی
این آیات بر حرمت و بطالن بیع هیاکل عبادت، متوقف بر آن است این است که مقدمه دومی که صحت استدالل به 

حکم به اجتناب و حرمت هم شامل حکم وضعی شود وهم شامل حکم تکلیفی. بر این مقدمه هم مناقشه شده است به 

 .شودتکلیفی است و شامل حکم وضعی بطالن نمی اینکه مراد از حرمت، فقط حرمت

 دومرد مناقشه بر مقدمه 
مقدمه اول پذیرفته شود و حکم اجتناب شامل  کهیدرصورتصحت مقدمه اول صحیح نیست و  برفرضاین مناقشه 

 شدهانیب قبالًکه  طورهمانو  شودیمآیه شمول دارد و شامل حکم وضعی و تکلیفی  حکم در هم بشود، دوفروشیخر

. پس باشدیمو حکم تکلیفی حرمت، امري ثانوي  باشدیماست ظهور اولیه نهی از معامالت در بطالن و حکم وضعی 

طرح این مناقشه  پذیرش مقدمه اول تام نیست. و در صورت رد آن نوبت و مجالی بر برفرضمناقشه بر مقدمه دوم 

 وجود ندارد.

 تعلق نهی از معامله بر انشا
معامله اوثان و  آیات شاملاینکه نهی در این  برفرض نکته دیگري که در ذیل این مباحث وجود دارد این است که

است و یا اینکه این نهی بر انشا معامله تعلق  شدهواقع دادوستدهیاکل عبادت نیز بشود، آیا این نهی بر فعل خارجی 

است و به خاطر اهتمامی که شارع نسبت به  شدهواقع؟ ظهور نهی در آیه این است که این نهی بر انشا معامله ردیگیم

ی فعلی و گاهانشا این معامالت نهی کرده است البته ناگفته نماند انشا یک معامله گاهی لفظی است  این مسئله داشته از

 .باشندیمخود انشا این معامالت متعلق نهی  درهرصورتو 

 دلیل دوم روایت تحف العقول
که  باشدیممفصل تحف العقول  تیروا دلیل دومی که بر حرمت و بطالن بیع هیاکل عبادت بر آن استشهاد شده است،

 داللت بر محل بحث داشته باشد. تواندیماین روایت از دو جهت 
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کلی است که این روایت مشتمل بر آن است و آن قاعده این اسـت کـه آنچـه  قاعده جهت اول داللت روایت، .1

انند اکل، شـرب و و جهات مفسده در آن غلبه دارد، هرگونه تصرف در آن م قرارگرفتهحرام است و مورد نهی 

 .باشدیم. و یکی از مصادیق این قاعده هیاکل عبادت باشدیمبیع آن نیز حرام 

اوثان و اصنام را حرام کرده  دوفروشیخري است که در این روایت بر هیاکل عبادت شده و دیتأکو جهت دوم،  .2

 است.

 مناقشه در دلیل دوم: ضعف سندي و داللی
آن را پذیرفت و  توانینمو داللی محل خدشه است و  روایت به لحاظی سندي بیان شد این قبالًکه  طورهمان 

داللت بر حرمت بیع هیاکل  الجملهیفاین روایت  شودیمشهرت جبران  واسطهبهشویم که ضعف سند  قائلهم  برفرض

 مدعاي این ادله است،که  ی بر حرمت و بطالن بیع هیاکل عبادتداللت مطلق و در همه موارد، طوربهو  کندیمعبادت 

 .کندینم

 و نقد آن» إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرََّم َشیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ «دلیل سوم: روایت 
وَ قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ «دلیل سومی که بر حرمت و بطالن بیع هیاکل عبادت به آن استشهاد شده است، نبوي مشهور 

و خداوند اوثان را  کندیمیعنی اگر خدا چیزي را حرام کرد ثمن آن را نیز حرام  باشدیم »۱ثَمَنَهُ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرََّم 

داللی فقط بر بطالن  ازلحاظو  باشدیمحرام است. این روایت به لحاظ سندي مخدوش  همآنحرام کرده پس معامله با 

 داللت دارد نه بر حکم تکلیفی.

 301ح  110ص  2عوالی اللئالی ج ۱
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 ت پیامبر و نقد آندلیل چهارم: روایت مرسله منهیا
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّینَا عَنْ «دلیل چهارمی که بر حرمت و بطالن بیع هیاکل عبادت به آن استشهاد شده است روایت 

الْمَیْتَۀِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ الْأَصْنَامِ وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَیْعِ الْأَحْرَارِ وَ عَنْ بَیْعِ 

روایت بر حرمت تکلیفی و  نیا ،شدهگفته. که باشدیم »۲عَسْبِ الْفَحْلِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَ عَنْ بَیْعِ الْعَذِرَةِ وَ قَالَ هِیَ مَیْتَۀٌ 

داللت داشته باشد اما به لحاظ سندي  تواندیماین روایت به لحاظ داللی  هرچندحرمت وضعی داللت دارد.  بالطبع

که به نظر ما اصل قاعده جبران ضعف  شودیمکسی بگوید ضعف روایت به شهرت جبران  مگر اینکه باشدیممخدوش 

 مگر با شروطی که آن شروط در اینجا وجود ندارد. باشدینم موردقبولسند تام نیست و 

 خمردلیل پنجم: اولویت مستفاد از تحریم بیع 
حرمت بیع هیاکل عبادت به آن استشهاد شده است این است که در باب خمر و مسکرات ادله  دلیل پنجمی که بر

بایع و خریدار نیز در آن  و تعابیري مانند لعن کردیممعتبري وجود داشت که داللت بر حرمت بیع خمر و بطالن آن 

و  باشدیمی از اعیان نجسه وضعا و تکلیفا باالتفاق حرام روایت بکار رفته بود و وقتی معامله مسکرات و خمر و بعض

ی معامله هیاکل عبادت و اوثان که مفسده آن بیش از مسکرات و اعیان اولقیطربه در حکم آن تردیدي وجود ندارد،

و این  دیآیمدرست به نظر  شدهمطرحاین دلیل اولین دلیلی است که در بین ادله  .باشدیم، حرام و باطل باشدیمنجسه 

به اطالق آن تمسک کرد و  توانینمو لفظی نیست  باشدیماین اولویت دلیل لبی  کهییازآنجااولویت وجود دارد البته 

 متیقن آن که معامله هیاکل عبادت جهت پرستش است، تمسک کرد. قدربهباید 
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