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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
مقام  . درحرام و باطل است کهو فروش آالت قمار، این است  دیخر مجمع علیه در ، بلکهمشهورعرض کردیم که 

ي که ادله ، بناستاول بحث، مستندات و مدارك حکم به حرمت و بطالن ذکر شد؛ که پنج، شش دلیل بود؛ در ادامه

 دیگري را ذکر بکنیم.

 

 به شش دلیل گذشته/جمع ما بین آیات و روایاتاي هتکمل
درباره  در بحث آیات گفتیم که ،این نکته بکنم که دیروز به ايقبل از اینکه به ادامه بررسی ادله بپردازیم اشاره 

 وَ الْمَیْسِرُ وَ الْخَمْرُ إِنَّمَا« 90در سوره حج و آیه  »الْأَوْثان مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا« 30 آیه که ، سه آیه وجود دارداصنام

در سوره مدثر بود.  »فَاهْجُر الرُّجْزَ وَ« 5در سوره مائده و آیه  »فَاجْتَنِبُوهُ الشَّیْطانِ عَمَلِ مِنْ  رِجْسٌ  الْأَزْالمُ وَ الْأَنْصابُ

تواند مورد استدالل قرار بگیرد؛ البته از نظر داللی می ،آیه دوم سوره مائده ، فقطدیروز عرض کردیم که از بین این آیات

تواند مورد استدالل قرار بگیرد؛ چون ظاهر آیه آیه دوم می هرحالبهداشت؛ ولی  وجود ر در آنمحل بحث بود و دو نظ

که اگر درحالی .بحث آالت قمار در آن وجود نداشت و درباره بحث صنم و وثن بود »الْأَوْثان مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا«اول 

جلد دوازدهم  در بر آالت قمار هم تطبیق داده شده است که »الْأَوْثان مِنَ الرِّجْسَ«کنیم که مشاهده می ،روایات را ببینیم

بعضی از  که آنجا دو سه روایت آمده است در .، آمده است1باب صد و دو بهوسایل، کتاب تجارت، ابواب ما یکتسب 

 بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ وبَیَعْقُ بْنُ مُحَمَّدُطور است که هستند. مثالً روایت اول باب صد و دو، این معتبر هاآن

 أَبَا سَأَلْتُ : قَالَ الشَّحَّامِ زَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ  عَنْ سُوَیْدٍ بْنِ  النَّضْرِ عَنِ  جَمِیعاً سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ خَالِدٍ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  مُحَمَّدٍ

سوره حج  امکه آیه سی »الزُّورِ قَوْلَ اجْتَنِبُوا وَ الْأَوْثانِ مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا« عزوجل اللَّهِ قَوْلِ  عَنْ السالملیهع عبداهللا

در روایت اول  نی. ا2»الشِّطْرَنْج الْأَوْثَانِ مِنَ الرِّجْسُ«حضرت فرمودند که  و این روایت از حضرت سؤال کردند . دراست

 .بود که معتبر بود

 .318 ص ،17ج الشیعۀ، وسائل -1
 .همان - 2
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که  ؛هستابن ابی عمیر است که اعتبارش، مبتنی بر بحث و نظریه اعتبار مرسالت ابن ابی عمیر  ، مرسلهروایت سوم 

. اینجا هم همان ستین این مطلب، معتبر آن، بر بنا و تفصیل) شدیم( ریتفسبه  ، قائلکه توضیح دادیم طوريهمان ،ما آنجا

 الْأَوْثانِ  مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا: «عزوجل اهللا قول فی قال السالمعلیه عبداهللا أبی عنگوید مضمون روایت سابق را دارد می

این دو روایت در این  3»الْغِنَاء الزُّورِ قَوْلُ وَ الشِّطْرَنْجُ الْأَوْثَانِ مِنَ الرِّجْسُ« :حضرت فرمودند که» الزُّورِ  قَوْلَ اجْتَنِبُوا وَ

این روایت در  .داشته باشد وجود ت دیگري هم در این زمینهباب وجود دارد که یکی معتبر بود و ممکن است روایا

که  »الْأَوْثانِ مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا« :فرمایدحقیقت، آیه می . دربرداردنوع حکومت از باب توسعه را در  کی، حقیقت

هم داده است و در  شطرنج را تعمیم به» رجس من األوثان« تعبداً، وثن و بت است؛ منتهی این روایت ظاهر آیه درباره

، خاصی از قمار است نوع اینکه آن، ولو. شطرنج و امثال 4»مَیْسِر فَهُوَ عَلَیْهِ قُومِرَ مَا کُلُّ« جاي دیگري هم وجود دارد که

 .ی ندارندفرق ها، یک حکم دارد و باهمگوید همه اینمی تیروا ی، ولاست

 احتمال اول
» الرجس من االوثان«ی با اینکه عنی؛ یک نوع حکومت کامالً تعبدي است اینجا ابتدا ممکن است تصور بشود که این

این نوعی توسعه تعبدي  و ، شطرنج را در جاي آن و مشمول آن قرار بدهدوجودبااین، هست که درباره بت است معلوم

از علم نبرده اي ههیچ بهر شود، متقیبا اینکه فرض می» ، عالمالمتقی« دیبگو و دلیلی» اکرم العالم«گفته است. مثل اینکه 

کامالً حکومت تعبدي است. این یک احتمال اولیه است که در این روایت متصور  نیا». عالم«گوید ولی روایت به او می

 .هست

 احتمال دوم
؛ رجس است، بیان »الْأَوْثانِ  مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا«در  »من األوثان«ولی احتمال دیگري نیز وجود دارد که بگوییم 

 ؛تفسیر کرده است »اوثان«را به  آن، رجسو بعد  »فاجتنبوا الرجس«فرماید که بیان حصري نیست. آیه می ،ی این بیانول

رجس اینجا به معناي نجس نیست؛ بلکه  ؛ چوناست اوثاناین است که مقصود از رجس همان  ، ظاهرشولی این تفسیر

هاي تواند پلیديی، ممفهوم مطلقی است که مفهوم رجس ،نبود» من االوثان« اگرها است و به معناي پلید و ناپاك و این

 ؛ کهکامالً تعبدي در مفهوم، نیست ، توسعهی از آن پلیدها، خود شطرنج است. در حقیقتکیکه  بربگیرددر  همدیگري را 

 .496 ص ،3ج الثقلین، نور تفسیر - 3
 .323 ص ،17ج الشیعۀ، وسائل - 4
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و معلوم است » عالم«که مفهوم نیست » عالم و متقی«مثل ؛ گیردبرنمیبگوییم مفهوم کامالً این است و اصالً آن را در 

است » رجس«حکم  ، موضوعرا دارد ولی اینجا» عالم«گوییم، حکم می تعبداً ما و که سوادي ندارد، عالم نیست» متقی«

؛ منتهی این مصداقی است که »رجس«ی از مصداق شود وچیز، ناپاك می ، آنو وقتی شرع، شطرنج و قمار را حرام کرد

 ، مفهومی راتی، رواولی این در اینجا است؛ قرار گرفته» رجس« ، مصداق»من األوثان« هیآود خفی بوده و هرچند در خ

مفهوم، قابلیت شمول نسبت به  که و این غیر از آن چیزي است دهدرا تعمیم می خودش قابلیت شمول و اطالق دارد که

 دلیل حاکم را ندارد.

 نظر جناب استاد
در  آن مفهوم کهی؛ درحالندارد را» اوثان«شود که آن مفهوم، اختصاص به اي بر این میقرینه نجایا ، دردرواقعپس 

که  آید احتمال دوم درست است که حکومت تعبدي نیست. به نظر میهم دارد قابلیت شمول و عموم را ،ذات خودش

است و یا اینکه اطالقش،  ، مقصودذاتی مفهومشمول  همان اینکه است بر اينهیقر توسعه پیدا کند؛ بلکه تعبداًفقط  ،مفهوم

 شود.اینجا را هم شامل می

فقط » اجتنبوا الرجس« مییبگوممکن است  ،شودالبته ما اگر دلیلی نداشته باشیم که مفهوم، چیز دیگر را هم شامل می

کرده است. منتهی وجود  دیقم» اوثان«را به  آن ،هی، خود آمفهوم ، اطالقاست؛ به خاطر اینکه با وجود» اوثان«در مورد 

اعم از آن  ، بلکهنیست» اوثان«فقط » رجس«از گوید مقصود ی، مداندیم» رجس« شطرنج را هم شامل که دلیل دیگر

 .هست

 موسِّع تعبدي است؛ یعنی مفهوم صالحیت استعمالی و اطالقی نسبت به دلیل حاکم را ندارد و ، حاکمگاهی یک دلیل

 .از نظر عرفی و عقالیی ظرفیت این شمول را ندارد. این حکومت است لغت برد که آنرا به جاي دیگر می ، مفهومتعبداً

که وجود دارد این است اي ه، ظرفیت شمول را به لحاظ لغوي و وضعی، دارا است منتهی مسئل»رجس«اما در اینجا 

 تیروا و هستبه من االوثان  دی، مقاشاراده جديی ؛ ولشمول دارد ،که در آیه، قیدي آمده است که اراده استعمالی آن

، هستندارد و چیز دیگري هم به نام شطرنج، داخل در همین مفهوم، اراده جدي مولی » اوثان«به  ، حصرهی، آگویدمی

گوید مقصود من از قید است و می» من االوثان«توان شمول را دارد.  همهمانی که از نظر اراده استعمالی و وضعی 

تواند گوید این مقیِّد انحصاري نیست و چیز دیگري هم میی قرینه دیگري آمده است و می، منتهاست نیهم» رجس«

بلکه  ،نظر لغوي و وضعی توسعه مفهومی داده نشده است از واقع شد این است که آنچهی ؛ منتهباشد؛ و آن شطرنج است

کمی  ،روایت نیا و در مقام اراده جدي مقید شده بود و هاین واژه، از نظر لغوي و وضعی و اراده استعمالی شمول داشت

 کند و بعدش هم حکومت نیست.تقیید را باز می
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کند ولو می دشیمق که» العادل«بگوید  بعد شمول دارد و »عالم« و »اکرم العالم«شود که دلیل بگوید عین این می

 ،قید خورد که در اینجا ،تواند بگیرد ولی از نظر اراده جديها را میاینکه عالم از نظر اراده استعمالی و لغت همه عالم

، ی خدمت مهمی به بشریت کرده، ولکه عادل نیست است ی، عالماست. اگر دلیل دیگري بگوید» عادل«، مقصود از عالم

که  داشت گوییم آنجا قیدي وجودی نیست که حکومت باشد، بلکه میتوسعه مفهوم، مورد نی. اهستآنجا مقصود  در

 وجود گوید: جاي دیگري هم مثل آنیم مورد از نظر اراده استعمالی شمول پیدا بکند؛ این دلیل دوم نی، اگذاشتنمی

 دهد.دهد بلکه بدیلی را براي او قرار میمقیَد است؛ شمول مفهومی نمی که دارد

قاعده عمومی است که در خیلی از روایات وجود دارد و مفهومی که ظهورش یک چیزي است را توسعه  این یک 

اي باشد که بگوید مقصود، ظاهر اولیه مگر اینکه داللت خاصه ؛از بین بردن ظهور اولیه در آن مقصود نیست و دهدمی

بردارد مگر اینکه قرائن  را اولیه ، ظهورآیندده نمیالقاعاین نوع روایت تفسیري و مفسر آیات، علی دیگرعبارتبهنیست؛ 

وقت، شمول و ظهور اولیه اال اگر آن قرائن وجود نداشته باشد، هیچ و نیست مقصود خاصی باشد که بگوید ظهور اولیه

ود ، شطرنج هم رجس است و در اینجا مقصاوثانگوید: غیر از می اتی؛ روااست طورهمیناینجا هم  .شودبرداشته نمی

فرماید: چیز دیگري هم مثل رجس است و است منتهی امام می اوثاناولیه آیه  موردنظربارز و  فرض است هرچند که

را نفی بکند؛ مصداق  اوثاندهد ولی نه اینکه به یک مصداق دیگري از رجس می میتعم حکم آن را دارد و امام آن را

 گوید قسم دیگري هم دارد.است منتهی می اوثانبارز این پلیدي 

 بر احتمال دوماي هنظر نهایی استاد درباره احتماالت و ردی
طور جواب بدهد و بگوید: در این دو اینکه کسی این را این ؛ االآیدبنابراین این احتمال دوم اظهر به ذهن می 

یعنی مفهوم مرکب را  »الشِّطْرَنْجُ الْأَوْثَانِ مِنَ جْسُالرِّ«فرماید می» الشطرنج رجس«، نفرمود روایت، اگر دقت بکنیم

مفهوم وثن و  درواقعاست یعنی » الشطرنج الرجس من االوثان« یا »الشِّطْرَنْجُ الْأَوْثَانِ مِنَ الرِّجْسُ«گوید شطرنج است می

م این تعبد است و آن بحث اینجا ظاهر آیه این است و اگر این را بگویی ؛ ودهد؛ نه مفهوم مفرد رجس رابت را تعمیم می

 .جاري نیست

، اینجا یک حکومت تعبدي وجود دارد. تعمیم تعبدي مفهوم و نکهیا پس اینجا دو احتمال وجود داشت؛ احتمال اول

را  دی، قاحتمال دوم اینکه، توسعه در مفهوم ذاتاً هست و این .ی از حکومت استنوع آن که توسعه تعبدي مفهوم

نه اینکه مفهوم را توسعه بدهد. این دو  ؛یک چیز دیگري هم هست اوثانگوید غیر از دهد و میو توسعه می داردبرمی

 درواقعی عنی؛ گویدآید که رجس شمول دارد و آیه هم این را میاحتمال است و در ابتدا، احتمال دوم بیشتر به ذهن می

 گوید وثن را کنار بگذار یک چیز دیگري هم رجس است.می
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 الْأَوْثَانِ  مِنَ الرِّجْسُ« دیگوشود، علتش این است که میاول تقویت می ، احتمالاما اگر دقتی در ظاهر روایت بکنیم

نوعی بت است و یک  ،خواهند بفرمایند که آالت قمار و شطرنج و امثال آنگویا حضرت می درواقع یعنی »الشِّطْرَنْجُ

ها، بت تعبدي است و خواهند بگویند آالت قمار و شطرنج و امثال اینمیدر این است که  اشاخالقینکته تربیتی و 

این باشد آیه  (اگر)گوید خود این، بت است. ، میبکند شدت نهی را افاده کنند و براي اینکهحکم بت را بر آن مترتب می

تعبد  ؛ ولووضع لغوي سازگار است و تعبد مفهومی در آن نیست ، باآید رجس را تعمیم بدهد و بگوید این تعمیمنمی

رجس من «گوید چون می ؛ اماتعبد موضوعی نیست و فقط تعبد حکمی است ، امادهدحکمی هست و تقیید را توسعه می

 می، تعمرا» الرجس«مطلق باشد را و نه  »الرجس الوثنی«که شطرنج است ظاهرش این است که جمله ترکیبی  »االوثان

گوید ابزار و وسایل قمار، مثل بت می درواقعی عنی؛ شود این ظاهر روایات استگوید شامل شطرنج هم میدهد و میمی

تعمیم بدهد و آن  را» رجس« پرستد ولو اینکه تناسب دارد که انسانکند گویا بت میها بازي میاست و کسی که با این

 دهدتعمیم می را »الرجس من االوثان«که ر این است است ولی تعبد شرعی د محفوظ مناسبت لغوي نیز

دهد و این بینیم که نکته ظریفی و جالبی در روایات هست که به قمار، حکم وثنیت میبنابراین اگر دقت بکنیم می

یر بندي گناه تأثشود و در رتبهی از گناهان کبیره و از اکبر کبایر میعنی؛ کندنکته مهمی است و افاده شدت نهی می

 گذارد.می

واجبات در بحث دیگرمان چند بار صحبت کردیم در فقه یک مقداري روي این  طورهمینبندي گناهان و ما در رتبه 

ما در فقه داریم کبایر و صغایر است ولی در اینجا بیش  آنچهدارد.  بحث شده ولی خیلی ناقص است و آثار زیادي هم

اند، نه در فقه این پرداخته به رداخته شده است؛ نه علماي اخالق خیلی خوباز این مطلب، وجود دارد که کمتر به آن پ

کند و گاهی در ظاهرش یک نوع می ریتفس آید کهنوع تعابیر ولو اینکه در ابتدا به ذهن می نیا 5.پرداخته شده است

در این نوع تفسیرها که در روایات  .»الشِّطْرَنْجُ الْأَوْثَانِ مِنَ الرِّجْسُ «گوید کند و میی تفسیر میعنی حصر وجود دارد؛

ذهن با آن  کهعامه هم این است  نهیقر و آن داردبرمیوجود دارد که حصر را اي هتفسیري داریم، یک قرینه عامه لبی

در ضمن ظهور آیه  و ، بت نیست و امر دیگري است»الْأَوْثانِ مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا« مساعد نیست که بگوید مقصود از

 .نیستنیز مقصود 

شود و ظهور ظهور اولیه نمی ، خالف»الشطرنج رجس«مانند این تعابیر حتی اگر به ظاهر گاهی حالت تطبیقی دارد  

 ظهور تفسیري دارد ولو اینکه ابتدا ممکن است به ذهن بیاید که حالت کند و گاهی هم کهپایه و اساس آیه را نفی نمی

 )اندتبیین نموده ،شرایط و وضعیت مسئله و ثمرات آن را تا حدي و در یکی دو جلسه، راجع به فقه التربیه راجع به این صحبت کرده (استاد) -5
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تطبیق است ولو اینکه ظاهر این  درواقعاین تفسیرها  :گویداي وجود دارد که میولی قرینه عامه داردبرمیاولیه را 

است نه تفسیر، اال اینکه قرائن ویژه در جایی باشد که  قی، تطبمقصود که گویداي میتفسیرها تفسیر است ولی قرینه عامه

 یات تفسیري باید به آن توجه بشود.بگوید ظهور آیه مقصود نیست و این هم کلی است که در روا

. العاده مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است و جاي کار بسیاري هم داردي روایات تفسیري فضاي فوقفضا 

روایات مأثوره نکات خوبی در این  )هاي المیزانطباطبایی در بحث (در بیانٌ  عالمه معرفت و همچنین اهللاآیت مرحوم

شود مقصود قول باطل است و ابتدا ذهن به سمت دروغ و کذب و گفته می ؛ که»قول الزور واجتنبوا« :مثال دارند. مورد

 .»قول زور الغنا«شده که ولی در روایات گفته رودمیها افتراء و امثال این

عالوه بر آیه سوره مائده، آیه  -»الْأَوْثانِ مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا«بنابراین ما با توجه به روایات معتبر اي که ذیل آیه  

بفرمایند آیه  علیهاهللارحمۀامده است اگر کسی مثل مرحوم تبریزي -تواند مورد استدالل قرار بگیردسوره حج هم می

 اش این مطلب راشود ولو اینکه ظاهر اولیهتکسب و اکتساب هم می ، شاملآیات سوره مائده و حج)اجتناب (

آمده است که وثن و مانند آن مقصود  هم »فَاهْجُرْ الرُّجْزَ وَ«که در آیه  طورهمان. تنادي استقابل اس ؛ مطلبرساندینم

 ؛ پساست؛ رجس و رجز هم به نزدیک است ، رجسگوید شطرنجاست؛ ولی بعید نیست، با توجه به روایاتی که می

عرفا پلید است یا چیزهایی که شرعاً ناپاك  آنچهیعنی از هر پلیدي، چه  »فَاهْجُرْ الرُّجْزَ وَ«اطالق دارد » الرجز«بگوییم 

 6فهمیم که رجز استبکند می منع را از آن ، ماو هر چیزي را که شارع در احکام شرعی بکن اجتناب و رجس است،

شود تمسک آیه میاستدالل دوم که ما گفتیم به یک  ظاهراً به استدالل به آیات و نسبت بوداي هبنابراین این تکمل 

اشکال  هاآنچه ما در همه  دارد؛ گر کرد؛ ولی با توجه به توضیحاتی که دادیم، دو آیه دیگر هم قابلیت استدالل را

توانند به این آیات اند، اینجا هم میکرده یات تمسکآاین  به» اوثان«در بحث  کهکسانی  هرحالبهدیگري داشتیم؛ ولی 

 .استدالل بکنند

، غالباً تام نبودند؛ و 29نساء/ »بِالْباطِل بَیْنَکُمْ أَمْوالَکُمْ تَأْکُلُوا ال«ل ذکر کردیم که جز دلیل ششم که آیه ما شش دلی 

 اینجا، دلیلی بر حرمت تکلیفی پیدا نکردیم. ما تابنابراین ؛ کندگفتیم آن آیه، فقط حکم وضعی را افاده می

 ؟گیردشامل اشیاء هست یا اعمال را هم می ، فقطآیا رجز -6

ی اینجا امر دایر بین تعارض دو . منتهردیگیبرم در هم رجز عرفی و عقالئی وهم رجز شرعی وهم مراتب رجز را ؛، مفهوم مطلقی داردرجز» الرجز فاهجر«در 

تري ي عاديهارجس ی شاملحت ظهور در اطالق دارد که» الرجز«ظهور در وجوب هجران دارد و » فاهجر» «الرجز فاهجر«در  که صورتنیبدظهور در آیه است 

یا باید رجز را در  ؛بین این دو ظهور، تعارض وجود دارد .ردیگیبرمشود را نیز، در نمی هاآناجتناب شامل  وجوب اجتناب بشود ولی هاآن از دانیم خوب استکه می

ییم شامل مطلق برداریم و بگو» فاهجر«بشود و دست از ظهور وجوبی  ، همدانیم قطعًا حرام نیستمی که اطالقش باقی بگذاریم که شامل مراتب نازله و خفیفه

 بین این دو، تعارض است که باید یکی را انتخاب کرد. .رجحان است و یا بالعکس
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 دلیل هفتم
اطالق آالت قمار و  که اقامه کرد، استفاده از حکم دیگري در باب آالت قمار استشود اینجا دلیل دیگري که می

ادله آن را  که اندداده فتواها به آن داند و خیلیرا واجب می هاآنو از بین بردن هیئت قماري  هاآنو شکستن  هاآنکسر 

المبنا حرام است، واجب است یعل ی کهگیریم که شکستن آالت قمار و شطرنجفرض می .کنیمدر بحث قمار، بررسی می

 .کنیماستفاده می هاآنق و کسر ممکن است کسی بگوید: از وجوب اطال ،و باید از بین برد. در این صورت
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