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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 داللت فحواي ادله حرمت بیع مغنیه بر حرمت بیع صنم
ي تبریزي دلیل دیگري را نیز بر حرمت و آقا شده بود،بیع اصنام اقامه اي که بر حرمت و بطالنگانهعالوه بر ادله ده

. ادله معتبري استي ادله دال بر حرمت و بطالن بیع مغنیه فحوا اند. این دلیل،بیع اصنام و هیاکل عبادت اقامه کردهبطالن 

بر حرمت و بطالن بیع مغنیه وجود دارد که در بحث بیع مغنیه این ادله بررسی خواهد شد که فعالً تمامیت این ادله و 

ماده مغنیه  است.شود. کنیز مغنیه هم مانند صنم داراي ماده و هیئت ها بر حرمت و بطالن مفروض گرفته میداللت آن

این اولویت از  باشد.خوانی او میباشد و هیئت او هم وصف غنا و آوازهداراي ارزش میباشد که همان کنیز بودن آن می

 شود.دو جهت از ادله حرمت و بطالن بیع مغنیه استفاده می

 جهات اولویت ادله حرمت بیع مغنیه

 اولویت جهت اول
خوانی نزد عرف ه غنا و آوازهشود، این است کجهت اولی که اولویت از ادله حرمت و بطالن بیع مغنیه استفاده می

شده باشد بلکه وصف و مهارتی است که کنیز آن را به دست و هیئت جدیدي نیست که بر ماده کنیز اضافه یک صورت

باشد ولی شارع آن را الغا کرده است. وقتی آورده است و این وصف و مهارت نزد عرف غیر متشرعه داراي قیمت می

شود حرمت و بطالن تکسب به بیع مغنیه می یئت و صورت جدیدي نیست باعثکه ه وجود وصف و مهارت حرامی

شود، موجب حرمت و بطالن جدیدي مانند صنمیت که عارض بر ماده می و صورت حرام و مبغوض تاولی هیئطریقبه

 شود.تکسب می

 جهت دوم اولویت
خوانی که گناه کبیره است موجب د آوازهشود این است که وقتی وصفی ماننجهت دومی که اولویت از آن استفاده می

اولی هیئت صنمیت که در ذات آن شرك است و با توحید تقابل دارد، موجب طریقشود بهبطالن و حرمت معامله می

 شود.بطالن و حرمت معامله می
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ن این اولویت را به تواباشد. البته از ادله دیگري مانند حرمت و بطالن بیع آالت قمار نیز میداللت این دلیل تام می

 دست آورد.

 هاي شركشمول حکم حرمت بیع صنم نسبت به تکسب به نماد
مطلب دیگري که در ذیل بحث تکسب به اصنام وجود دارد، این است که آیا مباحث مربوط به تکسب به اصنام و 

ادهاي شرك و مشرکین که شده است، در مورد تکسب به نماي که بر حرمت و بطالن تکسب به هیاکل عبادت اقامهادله

شود هم معبود مشرکین است و باشد یا خیر؟ هرچند هر بتی که مورد پرستش واقع می، هم جاري میستینها معبود آن

ها و عقاید هم نمادي براي شرك و مشرکین اما گاهی چیزهایی وجود دارد که معبود مشرکین نیستند اما نمادي براي آن

باشند. ب که مورد پرستش نیست اما نمادي است براي مسیحیت که قائل به بحث تثلیث میمانند صلی باشدباطلشان می

شود و ساخت و جواب این سؤال این است که ادله تحریم بیع اصنام شامل تکسب به نمادهاي شرك و باطل هم می

 باشد.ها نیز حرام و باطل مینگهداري و تکسب به آن

 و نمادهاي اسالمی معناي شعایر
باشد. شعایر معناي عامی دارد داراي شعایر می باشد. اسالم نیز مانند دیگر ادیان،م یک دین به داشتن شعایر میقوا

باشند شود. نمادهاي اسالمی گاهی ایام خاصی میشود و هم شامل نمادها میکه هم شامل مناسک و اعمال و رفتار می

ترین نماد باشند مانند مساجد و یا کعبه که عالینی خارجی میشوند و گاهی نیز نمادهاي عیکه مورد تعظیم واقع می

باشد. در اسالم هرچند نمادهاي اسالمی مانند مساجد و یا کعبه و یا دیگر ابنیه مقدس مورد تعظیم و تقدیس می اسالمی

ت و پرستش ها نیست حتی کعبه هم مورد عبادشوند اما این تعظیم و تقدیس به معناي عبادت و پرستش آنواقع می

شود و کعبه فقط نمادي است که به دستور خداوند سجده به سمت آن نیست بلکه در اسالم فقط خداوند پرستش می

 باشد.می

 دلیل شمول بحث نسبت به نمادهاي شرك
که براي آن ذکر شد، در مورد نمادهاي شرك هم جاري  دلیل اینکه بحث مربوط به اصنام و شقوقی و فروعی

بیع صنم اقامه شد مانند حکم مستقل عقل و یا ادله  اي که در مورد حرمت و بطالناست که برخی از ادلهباشد این می

خصوص دلیل هفتم که اولویت حرمت بیع الخشب ممن یعملها صلیبا، شامل بیع نمادها و رموز شرك دال بر اولویت به
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یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَۀَ مُحَمَّدُ بْنُ «شود. در دلیل هفتم به دو روایت هم می

رَجُلٍ لَهُ وَ عَنْ  -فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ  -قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ 

عَنْ عَمْرِو بْنِ  الْقُمِّیِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عِیسَى«و  .»۱خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ لَا

اشاره شد که روایت اول به لحاظ  »۲نَعُ لِلصَّلِیبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا.یُصْ -حُرَیْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِیعُهُ 

شود و حکم به هر نماد شرك باشد و از صلیب نامبرده است که از صلیب در روایت الغا خصوصیت میسندي معتبر می

 کند.و دین باطل گسترش پیدا می

 بحثی در مورد صلیب و تثلیث
شده مسیحیت فعلی یک دین تحریف ازآنجاکهباشد اما یست و نماد مسیحیان میپرستی نهرچند صلیب نماد بت

عنوان نماد نیز به بیصل باشد،باشد که با توحید ناسازگار است و یک دین باطل میباشد که قائل به نظریه تثلیث میمی

آن و اینکه همه مسیحیان باشد. البته در مورد نسبت تثلیث به مسیحیت در قریک دین باطل در محل بحث داخل می

و یا اینکه این  باشد را قبول دارند و خطاب قرآن به همه مسیحیان بوده استتثلیث که مقابل توحید است و شرك می

که موجب شرك باشد را فقط برخی فرق مسیحیت به آن عقیده دارند مثالً گروهایی از مسیحیت که در نحويعقیده به

شود، نظرات و خطاب قرآن هم در مورد تثلیث شامل این عده می اندستهیزیمآیات قرآن جزیره العرب و در زمان نزول 

باشند قبول ندارند و اي که شرك میگونهشده را بهها دادهمختلفی وجود و برخی از مسیحیان نسبتی که در قرآن به آن

فرمایند در دانند و میسیحیان میکنند که شرك نیست. برخی خطاب را شامل همه مبحث تجلی خداوند را مطرح می

که شرك باشد بودند و این هجمه قرآن باعث شد که برخی از نحويزمان نزول این آیات همه مسیحیان قائل به تثلیث به

اي که شرك نباشد، بپردازند و برخی نیز خطاب قرآن را گونههاي مسیحی به توجیه و تغییر این نظریه بهفرق و نحله

 که شرك است، قبول دارند.نحويدانند که این نظریه را بهبرخی فرقی می

 هااقسام نمادهاي باطل و حکم آن
طور مستقل بحث شود چون نمادهاي باطل آن بهتر این است که در مورد نمادها و مباحث مربوط به البته مناسب

ر مباحث فوق بود نمادهاي شرك و هایی دارند و آنچه محل بحث دباشند که در حکم باهم تفاوتداراي اقسامی می

 1ح  41کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب  17وسایل الشیعه ج  ۱
 2ح  41باب کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به  17وسایل الشیعه ج  ۲
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داخل در محل  باشد و نماد مردم متدین به آن دین باطل و یا مثالً پرچم ممالک کفر و شركنمادهاي دین باطل می

 توان به چهار قسم تقسیم کرد.. نمادهاي باطل را میستینبحث 

 قسم اول نمادهاي شرك و ادیان باطل
اصطالح عربی رموز شرك و یا نمادهاي عقاید اصولی باطل که به دها و یا بهقسم اول از اقسام نمادهاي باطل، نما

باشد مانند صلیب و یا کلیسا و کنیسه یا ستاره داوود که نمادهاي یک دین باطل و انحراف شرك و امثال آن مرتبط می

م شامل این نمادها هم باشد و ادله حرمت بیع اصناباشد. این قسم در محل بحث داخل میدر عقاید اصولی است، می

 شوند و آن اقسام و فروعی که ذکر در مورد این قسم هم جریان دارد.می

 قسم دوم نمادهاي عقاید انحرافی
قسم دوم از نمادهاي باطل نمادهایی هستند که نماد عقاید انحرافی اما نه مانند قسم اول که به عقاید اصولی و مهم 

شود اما نمادهاي برخی از فرق صوفیه، هرچند ادله حرمت بیع اصنام شامل این قسم نمیباشند مانند بازگشت داشت، می

 باشد.می تکسب به این قسم هم از باب اشاعه باطل و ترویج ضالل داراي اشکال

 قسم سوم نمادهاي مربوط به معاصی
یی و یا دیگر معاصی گراجنسهمقسم سوم از نمادهاي باطل نمادهاي مربوط به معاصی و گناهان مانند نمادهاي 

شود اما تکسب به این نمادها از باب اشاعه فحشا و منکر باشد. هرچند ادله حرمت بیع صنم شامل این قسم نمیمی

 باشد.داراي اشکال می

 باطل به شرك و ادیان ینقسم چهارم نمادهاي متدین
و یا عقاید باطل و گناهان نیستند بلکه نمادهایی قسم چهارم از نمادهاي باطل، نمادهایی هستند که مربوط به شرك 

باشند و یا اینکه مشرك هستند و بیانگر آداب از سبک سلوك و زندگی مردمی هستند که متدین به عقاید باطل می

شود و باید ادله باشد. ادله حرمت بیع صنم شامل تکسب به این نمادها نمیها میآن خوردوخوراكزندگی پوشاك و یا 

 به حرمت تشبه به کفار بررسی شود، تا حکم این قسم نیز مشخص شود. مربوط
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