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 محل بحث: بررسی ادله حرمت و بطالن بیع اصنام
هفت دلیل مطرح و  . در جلسه قبلباشدیمبر بطالن و حرمت بیع اصنام و هیاکل عبادت  شدهاقامهبحث در ادله 

اولویت و فحواي ادله حرمت بیع مسکرات، حرمت بیع خشب ممن یعمل  این ادله یعنی ادله بررسی شد که سه مورد از

لبی  لیدل اما به خاطر اینکه اولویت، باشندیمصحیح  الجملهیفحرمت بیع اصنام  صلیبا و وجوب اتالف اصنام بر

 متیقن شود. قدربهاطالق ندارند و بر بطالن و حرمت در همه موارد داللت ندارند و باید اخذ  ، این سه دلیلباشدیم

 دلیل هشتم: حکم مستقل عقلی به قبح بیع اصنام
. و آن باشدیم تعالی علیه اهللارضوان دلیل هشتم بر بطالن و حرمت بیع اصنام و هیاکل عبادت در بیان مرحوم امام

عبادت نیازي به طرح ادله لفظی و فحوایی نیست بلکه در این مورد  و هیاکل اصنامد حکم بیع دلیل این است که در مور

مالزمه حکم عقل و  باقاعدهو تکسب به اوثان و اصنام و هیاکل عبادت وجود دارد و  حکم مستقل عقلی به قبح معامله

و  کندیمعقل انسان را به توحید دعوت  . و وقتیباشدیمشرع، حکم شرع نیز حرمت معامله بیع اصنام و هیاکل عبادت 

، باشدیمی پرستبتآفت انسان ابتالي به شرك و  نیترمهمو  باشدیمدین هم در مورد توحید، حکم عقل  مستند اصلی

ی و پرستبتباید پرهیز شود و به هر شکلی دخالت در ابتالي به  که از این آفت به هر شکل و صورتی کندیمعقل حکم 

مختلفی وجود دارد اما در  اقوالو مصادیق اعانه بر اثم نظرات و  در مورد اعانه بر اثم هرچند. باشدیمن حرام اعانه بر آ

 برخی از معاصی که حرمت و مبغوضیت آن خیلی شدید است تردیدي در حکم عقل به حرمت اعانه بر اثم وجود ندارد.

 مالحظات و نکاتی در مورد دلیل هشتم
الجمله صحیح باشد، اما نکات و مالحظاتی در این دلیل وجود دارد که باید به بیان و دلیل فی هرچند بعید نیست این

 توجه داشت. هاآن

 نکته اول: لبی بودن دلیل و عدم اطالق آن
متیقن  قدربهباید اخذ  و اطالقی ندارد و بر اساس قاعده در ادله لبی باشدیماین دلیل مانند سه دلیل قبل، دلیل لبی 

بر اینکه این هیاکل و اوثان  اطمینان یا احتمال عقالیی د و قدر متیقن وجود این حکم عقلی، مواردي است که علم ونمو

و تصرفی که دادوستد ، وجود دارد که در این دو صورت هرگونه تکسب و روندیمدر عبادت کردن و پرستش به کار 
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وجود احتمال  در غیر اطمینان و همچنین در موارد عدماما این حکم عقل  ی صدق کند، حرام استپرستبتاعانه بر 

از بین رفته و هیچ  کردهیمي که آن بت را پرستش انحله مثالًعقالیی بر بکار رفتن اصنام در پرستش مانند مواردي که 

 وجود ندارد. احتمالی که آن بت دوباره مورد پرستش قرار گیرد، وجود نداشته باشد،

 وضعی و تکلیفی حکمبهبت دلیل نس شمول نکته دوم:
این دلیل با توجه به اجراي قاعده مالزمه  قطعاًنکته و مالحظه دومی که در ذیل این دلیل وجود دارد این است که 

ی که در اینجا وجود دارد این است که آیا دلیل سؤالاما  شودیمحکم عقل و شرع، شامل حکم تکلیفی حرمت بیع اصنام 

رسد و وضعی بعید به نظر نمی حکمبهیا خیر؟ شمول دلیل عقلی نسبت  شودیمضعی هم عقلی بر حرمت شامل حکم و

و مصداقی  باشندینمحکم تکلیفی، اصنام و هیاکل عبادت داراي ارزش شرعی و عقالیی  باوجودحداقل این است که 

 .باشندیمو از این باب این معامالت به لحاظ وضعی باطل  رندیگیمقاعده حرمت اکل مال به باطل قرار  براي

 »َال تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُْم بِالْبَاطِلِ« فهیشر هیآ دلیل نهم:
یَا أَیُّهَا «شریفه است آیه  قرارگرفتهبه حرمت و بطالن بیع اصنام و هیاکل عبادت  نیقائلدلیل نهمی که مورد استدالل 

استدالل به این آیه  .باشدیم 29النساء /  »ا الَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ الَّذِینَ آمَنُو

در اموالتان تصرف به باطل نکنید و معامله بر چیزي که هیچ منفعت محلله ندارد،  دیفرمایمکه آیه  باشدیمبا این تقریر 

. در این استدالل در حقیقت بیع اصنام و اوثان را باشدیمو اخذ مال به باطل، باطل  باشدیماخذ مال در مقابل باطل 

یی وجود ندارد باطل است، قرار داده موضوع و مصداقی براي بحث آینده که بیع و معامله آنچه در آن منفعت محلله عقال

 است.

 مراد از باطل در روایت، بطالن عرفی
اي آن را داراي حقیقت شرعیه است که عده شدهمطرحدر اینکه مراد از باطل در آیه شریفه چیست دو احتمال  

با دلیل حاکم این  شارع وارد،م منتهی در بعضی باشدیمکه همان مفهوم عرفی باطل مراد  اندآناما غالب فقها بر  دانندیم

اما شارع  داندینمو مواردي را بر آن افزوده است مانند ربا که عرف آن را باطل  موضوع عرفی را گسترش داده است

 .باشدیمتعبدا آن را باطل دانسته است که این احتمال درست 
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 نقد آقاي خویی به استدالل: عدم داللت آیه بر محل بحث
و داللت آیه را خارج از محل بحث  اندکردهآقاي خویی به استدالل به این آیه بر حرمت بیع اصنام و اوثان اشکال 

منفعت و مالیت نیست بلکه مربوط به اسباب  موضوع و مدلول آیه مربوط به ثمن، مثمن، ارزش، ندیفرمایمو  دانندیم

تصرف نکنید اما در محل بحث، سخن از بیع است که سبب باطلی به اسباب باطل در اموالتان  دیفرمایمباطل است و 

 . پس آیه داللتی بر محل بحث ندارد.باشدینم

 بررسی نقد آقاي خویی به استدالل
 طوربه اندکردهمبناي کسانی که به این دلیل استدالل  طورنیهماستدالل آقاي خویی و مبناي ایشان در این نقد و 

اجمال به ذکر  طوربههر دو مبنا بررسی خواهد شد و در اینجا  ی قرار خواهد گرفت و ادلهرسموردبرمفصل در کتاب بیع 

 .میپردازیماین مبانی 

 »بِالْبَاطِلِ« احتماالت در معناي با در عبارت
 سببیت احتمال اول: با به معناي

با این  باشدیم و ناظر به عقود این است که معناي با، با سببیت باشد »بِالْبَاطِلِ« احتمال اول در معناي با در عبارت

و غیره که عندالعقال برخی از  مساقات مانند مضاربه، ها و اکتسابات در نزد عقال انواعی داردبیان که معامالت و تکسب

 واسطهبهدر اموال خود  ندیافرمیمباطل است و این آیه ناظر به این است که شارع  هاآنصحیح است و برخی از  هاآن

اسباب و عقودي که نزد خودتان باطل است، تصرف نکنید و این نوع تصرفات باطل، به لحاظ شرعی هم باطل است و 

است و این بطالن  کرده ،باشدیمعقودي که عرفا صحیح نیست و باطل  ارشاد به فساد تصرف و فساد شارع با این نهی،

مواردي هم شارع، مواردي به این اسباب باطل از باب حکومت اضافه کرده است. آقاي را امضا کرده است البته در 

. طبق این تفسیر و معنا، استدالل به آیه صحیح نیست چون فرض جایی اندرفتهیپذخویی این احتمال را در معناي با 

که بر  شود. یکی از شواهدي ععقد صحیحی است، واق و شرعاً بیع که عرفاً واسطهبهاست که تصرف در اصنام و اوثان 

تجارت  مستثنا ازآنجاکهو  باشدیماست این است که اصل در استثنا، استثناي متصل  شدهانیبو  شدهاقامهاین احتمال 

 منه هم در مورد عقود باشد. مستثناآن است که  اشالزمهاگر استثنا را متصل بگیریم  و باشدیماست که از عقود 

 معاوضهاحتمال دوم: با  
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و  باشدیمبا معاوضه  »بِالْبَاطِلِ«با در عبارت  احتمال دوم که مبناي استدالل به آیه است این است که مقصود از 

، باطل است و مراد از باطل مواردي است که ثمن و باشدیم ارزشیبمعناي آیه این است اکل مال در مقابل چیزي که 

اگر این  باشند و منفعت محلله عقالیی نداشته باشند. و در محل بحث نیز ارزشیبیا مثمن عند الشرع و عند العقال 

را الغا کرده و  هاآنکه شارع منافع  باشندیمو اصنام از اموري  چون بت احتمال مراد باشد استدالل به آیه صحیح است

این صورت استثنا در  در .باشدیمباطل و فاسد  شودیمحرام دانسته است بنابراین تصرف در ثمنی که در مقابل بت داده 

 و متصل نیست. باشدیمآیه منقطع 

 احتمال سوم: معنایی جامع از دو احتمال قبل
یی جامع از دو احتمال قبل و هم شامل معناي سببیت شود و هم معنا احتمال سوم در آیه این است که معناي با،

وهم شامل وجوه و معانی دیگري باشد که در این صورت بطالن هم در مورد عقود و اسباب  شامل معناي معاوضه

، مرتبط داندیمآن را باطل  به امور دیگري که عرف یا شرع تواندیمو هم  باشدیمو هم مرتبط با ثمن و مثمن  باشدیم

و این امر  کندیمدر نظام اقتصادي وارد اي بر بطالن معامالت گلدگوئیستی به خاطر خللی که که عده طورهمانباشد. 

 اند.به این آیه تمسک کرده به لحاظ عقالیی فاسد است

 بیان رد اشکال آقاي خویی
استدالل به آیه صحیح است و در جاي خود  را بپذیریم »بِالْبَاطِلِ «عبارت اگر احتمال دوم و سوم در معناي با در 

در  لیتفصبهکه  باشدیمتمال دوم درست است و یا احتمال سوم درست بیان شد که احتمال اول صحیح نیست و یا اح

کتاب بیع از آن بحث خواهد شد و مبنایی که اشکال آقاي خویی به استدالل، بر آن استوار است صحیح نیست. و 

 .باشدیماستدالل به آیه درست 

 شرع و عقل حکمبهعدم وجود منفعت در بت 
ي که تفتن و توجه به آن الزم است این است که استدالل به این آیه متوقف بر اثبات عدم وجود منفعت در انکته

اند چون اصنام و اوثان به لحاظ عرفی و اینکه شرع منافع آن را الغا کرده باشدیمحکم شرع  واسطهبهاصنام و اوثان 

البته اصل  منفعت نیستند درواقعباشند و عقل صحیح نمی کمحبهو یا اینکه بگوییم این منافع عرفی  نیستند منفعتیب

ی است یا خیر؟ در جاي خود کاف منفعت وجود دارد، عرفا کهیدرصورتاینکه آیا این درك عقل بر عدم وجود منفعت 
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متوقف بر الغا منفعت عرفی توسط عقل و یا شارع  صحت استدالل به آیه درهرصورتبحث خواهد شد. اما  لیتفصبه

 .باشدیم

 داللت آیه بر بطالن و عدم داللت بر حکم تکلیفی
و  کندیمنکته دیگري که در ذیل این استدالل وجود دارد این است که این دلیل فقط بر حکم وضعی بطالن داللت 

ضعی و بر حکم و کردندیمحکم تکلیفی داللت  و این دلیل به خالف دیگر ادله که فقط بر باشدیم ارشاد به فساد معامله

 .کندیمداللتی نداشتند، داللتی بر حکم تکلیفی حرمت ندارد و فقط داللت بر حکم وضعی 

 عدم داللت دلیل در موارد وجود منفعت محلله
نکته دیگري که در ذیل این دلیل وجود دارد این است که داللت این دلیل در مواردي است که منفعت محلله عقالیی 

اما در مواردي که منافع  ردیگیمعبادت و پرستش قرار  طمئن هستیم از بت جهتوجود نداشته باشد مانند جایی م

ی و عبادت وجود نداشته باشد و عرفا منافعی وجود داشته باشد که پرستبتمحلله عقالیی وجود داشته باشد و مفسده 

. شودینمموارد ندارد و شامل این موارد  گونهنیاشارع آن منافع را الغا نکرده باشد، این دلیل داللتی بر بطالن معامله در 

 شود.ي قبلی اطالق ندارد و شامل همه موارد بیع اصنام و اوثان نمیهالیدلهم مانند  پس این دلیل لفظی

 ي معصومرأدلیل دهم: سیره متشرعه کاشف از 
 .باشدیمي معصوم رأ کاشف از دلیل دهمی که بر حرمت و بطالن بیع اصنام و اوثان به آن تمسک شده سیره متشرعه

و هذا هو الوجه الوجیه، و یؤیده قیام السیرة القطعیۀ « ندیفرمایم بارهنیدرا 149صفحه  ي خویی در مصباح الفقاههآقا

ی متصل به زمان شارع را که شارع از قطعایشان سیره  »على حرمۀ بیع هیاکل العبادة» ع«المتصلۀ إلى زمان المعصوم 

 .دانندیمی بر حرمت اند دلیلآن ردع نکرده

 شرایط حجیت سیره
 وجود جهتنیازاو تفاوتی بین سیره متشرعه و سیره عقال  داراي شرایط زیر باشد حجت است کهیدرصورتسیره 

 ندارد.
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 شرط و رکن اول حجیت سیره این است که سیره در زمان معصوم باشد. .1

 باشد.ی و منظر معصوم مرئشرط و رکن دوم حجیت سیره این است که در  .2

 شرط و رکن سوم حجیت سیره این است که شارع قادر بر ردع آن سیره باشد. .3

 .حجیت سیره این است که شارع از آن منع نکرده باشد شرط و رکن چهارم .4

 اشکال به استدالل: عدم داللت سیره بر حرمت
سیره، سیره ترکی  است این است که گاهی سیره، سیره فعلی است و گاهی واردشدهاشکالی که به این استدالل 

که  قرائنی باوجودمگر  شودیمسیره، سیره فعلی باشد با عدم ردع فقط جواز از آن استفاده  کهیدرصورتکه  باشدیم

و  شودیمفقط عدم وجوب از آن استفاده  سیره به ترك فعلی باشد با عدم ردع کهیدرصورتو  داللت بر وجوب کنند

نه چیزي دیگر و استفاده  باشدیموجوب  عدم و قدر متیقن از این نوع سیره، رسدیمحکم از آن مشکل به نظر  استفاده

 حکم حرمت صحیح نیست.

 اي بر داللت بر حرمترد اشکال: ارتکاز متشرعه قرینه 
و آن  کندیمي وجود دارد که سیره با توجه به آن قرینه داللت بر حرمت انهیقردر مورد سیره ادعایی در محل بحث 

قرینه این است در محل بحث قرینه ارتکاز متشرعه وجود داشته است یعنی اطمینان وجود دارد که ترك بیع هیاکل 

 دیتائجایز نیست، بوده و با توجه به این ارتکاز، عدم ردع شارع و  هاآن ارتکاز که بیع عبادت از سوي متشرعه با این

 قدربهو اطالق ندارد و باید  باشدیم. دلیل سیره نیز دلیل لبی باشدیمدلیلی بر حرمت بیع اصنام و هیاکل عبادت  او

 متیقن آن اخذ شود.
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 شدهاقامهادله  الجملهیفخالصه بحث: داللت 
ی نیز اولویتی بود که و برخکه این ادله که برخی حکم عقل بود و برخی نیز ادله قرآنی  گانه،خالصه این ادله ده

داللت داشتند  الجملهیفدر داللت بر مدعا تام نبودند و برخی نیز  هاآناین است برخی از  دشیمبرخی روایات استفاده 

 و اطالق نداشتند.
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