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 مسأله ثانیه:
پس از آنکه در مسأله ثانیه که بیع مبیع بود، در صورتی که وصف محرمی هم در آن باشد، ادله حرمت و بطـالن را 
در دو مقام بررسی کردیم، دو جهت بحث شد، که جهت دوم در ذیل بحث این بود کـه مـا ادلـه را کـه مشـخص 

نیم، تا ببینیم بر اساس آن ادله در این فروع و صور متعـدده چـه بایـد کردیم، اقسام وفروع مسأله را هم مشخص ک
حد اقل هفت فرع و صورت از مـوارد جاریـه مغنیـه و امثـال آن از  ،گفت، این جهت ثانیه بود، در این جهت ثانیه
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فـت اشیائی که وصف محرم دارد ذکر کردیم و گفتیم که در شمول ادله سابق و اطالقات روایات نسبت بـه ایـن ه
 :سه نظریه وجود داشت صورت

نظریه شیخ که نظریه حداقلی بود که همان صورت اولی است و صورت آخر هم که در کالم آنها نیست ما اینجـا .1
 .ذکر کردیم آنها را می گیرد و اما سایر صور معامله مانعی ندارد

دارد و همه صور سبعه را شامل می  که روایات بیع مغنیه سحت اطالق ،نظر حضرت امام در نکته مقابل این بود .2
 .شود

نظریه مرحوم آقاي تبریزي هم نظریه تفصیلی بود که اطالق روایات آنجایی که صورت اولی و ثانیه و اینها را می .3
 .این سه نظریه اي بود که اینجا وجود داشت .سه صورت یا چهار صورت را می گیرد ،گیرد و همینطور صور هفتم

خـودش  ،کـه درسـت اسـت آنچـه بعـد نتیجـه ،می کنمبیان دو نکته را  ،یکی ،حث روشن شودحاال براي اینکه ب
تـا بـه یـک  ،می کنم توجـه شـودبیان سه نکته اي که  ،تحقیق در مسأله این است که به این دو .مشخص می شود

 .تفصیلی در مسأله برسیم

 اول: نکته
یک بار است که ذات  ،ن تعبیر و بیانی که در روایات آمدهای ،این است که بیع المغنیه با بیع الکلب یک تفاوت دارد
مثل  ،یعنی بیع متعلق به ذات می آید موضوع حرمت می شود ،شیئی در دلیل می آید و حرمت به آن تعلق می گیرد

 یـک ،متعلق حرمت قرار گرفتـه آنچهاین یک نوع بیان است که  ،بیع الخنزیر و امثال اینها ،بیع الکلب یا بیع النجس
و یک صـورت هـم ایـن اسـت کـه عنـوان متعلـق  .عنوان جوهري ذاتی در موضوع دلیل مأخوذ است ،ذاتی است

اگـر  ،عرف فرق می گـذارد ،بین این دو .عنوان مقوم نیست ،عنوان عارضی و وصفی است ،موضوع حرمت معامله
دیگـر اینجـا  ،تعلق معامله شـودکه نباید م :یعنی این ذات می گوید ،بیع الکلب سحت یا بیع الخنزیر سحت :بگوید

شـارع  ،این ذات نباید مورد معامله قـرار گیـرد ،لحاظ نشده چه چیزي لحاظ شده و ه چیزيبحث این نیست که چ
ست این مشمول حرمت یـا بطـالن اتعلق به معامله را به این ذات به عنوان مقوم ممنوع کرده تا وقتی هم که عنوان 

مثل همین مغنیـه و امثـال  ،حالت ثانیه که وصفی متعلق حرمت معامله قرار گرفتهاما در  ،این در حالت اولی ،است
یعنی در اینجا بیشتر ظهور و ارتکاز در مقـام  ،در این حالت ثانیه تفاوت دارد از نظر برداشت عرفی با آن اول ،اینها

گیرد در معامله و اما اگـر تهاور می رود به سمت آنجایی که آن وصف مورد مالحظه قرار گیرد و مورد توجه قرار 
بـه  آنها هم اصـالً ،قرار نیست مورد استفاده قرار گیرد وصف اصالً ،نه دارد معامله می شود کاري به وصف ندارند

مبنـاي اطـالق  ،این صورت هم مثل صورت اولـی اسـت ،این واضح نیست که بیاییم بگوییم ،این امر کاري ندارند
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 ،رمایش حضرت امام رضوان اهللا تعالی علیه این است که ثمن المغنیه سحتروایات نسبت به همه صور سبعه در ف
کلب که  ،یعنی ذات ملحوظ است ،مثل ثمن الکلب سحت است و اینجا عنوانی که آمده واقع موضوع ملحوظ است

 ،لبیعنی حرمت رفته روي ذات ک ،کار به این عنوان ندارد یعنی اصالً ،سحت معامله به کلب ،می گوید حرام است
ممکـن اسـت  ،ممکن است در معامله به ذهنشـان بیایـد این عنوان اصالً ،یک عنوانی است که آن را نشان می دهد

در  ،یـک عنـوان مشـیر آن ذات ملحـوظ اسـت یعنی عنوان به اصطالح مثالً ،ثمن المغنیه هم همینطور است ،نیاید
 ،چه ما مالحظه کنیم ،ور باشدطمی که آن ذات اینیک عنوان مشیر به آن ذات است و مادا ،عناوین مقومه این عنوان

 ،همه اینها مشـمول اطالقـات اسـت ،اینها هیچ دخالتی ندارد ،چه نباشد ،چه ثمن مقابل آن وصف باشد ،چه نکنیم
 .در آن حالت دوم هم در ذهن شریف ایشان هم اینجور بوده که این هم مثل حالـت اول اسـت .حرام و باطل است

ر می آید که حالت دوم با حالت اول فـرق مـی ظحال اینکه به ن ،الق به همه صور درست می شوداین اط ،بنابراین
این قدر متیقن از دلیل آنجایی است کـه مالحظـه شـود و  ،کند و این عناوین ثانوي و عارضی که می آید در اشیاء

بگوییم ایـن ذات اینجـا ملحـوظ  باز هم ،نشد لاما اگر مالحظه اي نشد و مالی مقابل آن بذ ،برایش مالی بذل شود
بلکه به نظر می آید که عرف بین عنـاوین غیـر مقومـه و ثانویـه بـا  ،اطالق واضحی نیست ،این اطالق اینجا ،است

یعنـی ذات  ،ثمن الکلب سحت :اگر می گوید ،عناوین مقومه و ذاتی جوهري در این نوع مباحث تفاوت می گذارد
 ،ولی وقتی که می گوید ثمن چیزي که این وصـف را دارد ،به آن باطل است معامله ،محکوم به بطالن معامله است

مادام لحاظ الوصـف  ،ید که اینجا مادام الوصف نیستآاین با آن تفاوت دارد و به نظر می  ،داراي این وصف است
کـه عنـوان می آید و می شود حکم تابع این عنوان مادام العنوان تا وقتی  روي این در آن صورت اولی حکم ،است

ولی در این اوصاف ثانوي که عارض بر شیء مـی شـود و اوصـاف  ،هر طور می خواهد باشد ،کلب در واقع باشد
ارتکازات عقال ما را می برد به سمت اینکه در اینجا در صورتی که این وصف مورد لحـاظ و توجـه  ،محرمه است

مادام الذات و مادام الوصف  ،ت که حکم مادامی استدر اینجا ظهورش این اس ،بلکه کنار هم قرار گرفته ،قرار گیرد
 .ارتکازات عقال در اینجا یک چنین چیزي است ،مادامی است که این وصف لحاظ شود ،نیست

 :نکته دوم 
مستبعد است  ،ستااین است که باز ارتکازات متشرعه بر این است که اگر جایی این شیئی که داراي منافع محلله  

و عرفی که بگوییم به خاطر این وصف هیچ انتفاعی نمی شود برد و هـیچ نـوع معاملـه نمـی  در ارتکازات عقالیی
قرار هم نیست که از آن  ،پولی هم مقابل آن داده نشده ،آن را لحاظ کردند حتی اگر اینها اصالً ،شود با آن انجام داد
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پس هیچ نـوع معاملـه بـا او درسـت  ،تساباز هم بگوییم نه به دلیل اینکه این صفت در آن  ،استفاده محرمی بکنند
 .نیست

بگوییم همه اینها محکوم به حرمت و بطالن  ،این دو نکته که تفاوت عناوین غیر مقوم و ارتکاز بر اینکه بعید است 
البته اینکـه قصـدش  ،این اقتضاء می کند نوعی تفصیل را ،حتی آنجایی که کار به این وصف و صفت ندارند ،است

 .آن تفاوتی نمی کند ،باشد حالل ،حرام باشد

 مرحوم آقاي تبریزي: استدالل
 کـه یاین نهایت استداللی است که می شود براي مرحوم آقاي تبریزي کرد و قائل شد به تفصیلی نظیـر آن تفصـیل

بقیه اش دیگر محکوم به حرمـت  ،یعنی صورت اولی و ثانیه و سابعه محکوم به حرمت می شود ،است قائل ایشان
 .نیست

 استاد: نظر
ولی به نظـر مـی آیـد کـه مغنیـه در  ،بین این دو وصف فرق است ،به نظر می آید که علی رغم اینکه ممکن است 

اگر مغنیه را بـه عنـوان عـالم بـه غنـا  ،نه عالم به این امر است ،اینجا مقصود اونی است که اشتغال به این امر دارد
 ،ییم کسی که این امر را دارد به صرف اینکه آگاه به این امر استآنوقت این ارتکازات بعید می داند که بگو ،بگیریم

درست است اگر ما مغنیه را به معناي مشتغل به  ،ید این حرفآیک خورده بعید می  ،بگوییم باز هم این حرام است
 ،آنوقت به این معنا اگر بگیریم آن اطـالق اصـال مسـتبعد نیسـت ،یعنی کسی که اهل این امور است ،حرفه بگیریم

یعنی شارع در واقع می خواهد بفرماید که مادامی که جاریه اي که کارش این است که اجاره اش می دهنـد و مـی 
یعنی وجهی نـدارد کـه مـا  ،بعید نیست بگوییم ،اگر این باشد ،رود مجالس و اشتغال و حرفه او حرفه غنایی است

یعنی باید بگوییم که این مغنیه هم مثل کلب است مادامی کـه ایـن اشـتغال بـه غنـا  ،ت از این اطالقات برداریمدس
عقل و ارتکاز عرفی این را بعید  ،مادام اشتغال به غنا بایستی بگوییم که این مشکل دارد نمی شود معامله کرد .است

ولی اینکه بگوییم مادامی که این اشتغال بـه  ،را معامله کرد می داند که بگوییم مادامی که این می داند نمی شود این
یعنی شارع اینجا متوقفش کرده تا  ،این امر دارد اهل این امور است معامله با او حرام و باطل است این مانعی ندارد

اینـی کـه  ،یستاین خیلی امر بعیدي ن ،اینکه او را بر گرداند از این اگر بر گشت آنوقت قابل نقل و انتقال می شود
حضرت امام می فرمایند نه شأنیت این اشتغال را دارد یا ندارد االن که ندارد نه حاال می خواهیم بگوییم تا وقتی که 

یعنی بر نگشته نه شأنیت قابل این نگویید همان حرفه بگویید یعنی این را هر جا  ،شأنیت اشتغال به این حرفه دارد
اگر شک داریـد آنوقـت اصـل عملـی وضـعت را  ،نکه آنرا اینها در نظر نگرفته اندببرید اهل این امور است و لو ای
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به نظر می آید که این اطالق ثمن المغنیه سحت و حرام که بیانش هم بیـان مؤکـدي اسـت و در  ،مشخص می کند
ه عنوان این مادام وصف المغنیه ب ،منتهی آن مادام وصف الکلب است ،مثل ثمن الکلب است ،چند روایت هم آمده

حـاال الزم نیسـت توبـه واقعـی  ،مادامی که وصف این اشتغال و حرفه باشد و از این بر نگشته ،اشتغال حرفه است
شـاید آن تحقیـق  ،ید که علی رغم این دو نکته اي که فرمایش آقاي تبریزي را تقویـت مـی کـردآبه نظر می  .کند

فرمایش امام اقرب باشد و لذا حتی آنجایی که قصد حرامی  ،کردمبیان نهایی در قصه همین باشد که با این بیانی که 
این هر فرصـتی هـم بکنـد  ،ولی فی الواقع این مشتغل به این حرفه است ،مالی هم مقابل این بذل نشده ،نکرده اند

مشغول به این امر می شود چاره جلوي این را گرفته بعید نیست بگوییم ادله خاص و عام جلوي آن را گرفته ایـن 
 .ر این حد می شودد
 ،کـردمبیـان آخـري کـه ولی این بیان   ،دلیل براي آقاي تبریزي در واقع می شود ،کردمبیان این بیانی که اول بنابر 

یعنـی ریـزه  ،ولی یک تفاوتهایی دارد که ما را از نظر امام یک مقداري جدا می کند .فرمایش امام را تقویت می کند
یا اینکه بالفعل  ،یا باید این حرفه را داشته باشد  -7/17است یا نظر دیگر است  کاریهایی در آن است که تکمیل آن

احدهما این اطالق آن را هـم مـی گیـرد نـه اشـتغال  ،معلوم است این کار را می کند و لو اینکه این حرفه را ندارد
ین اطالقات یکی آنجـایی مداوم که کارش این باشد و در آمد داشته باشد پس اگر در جایی این خارج می شود از ا

یعنی این وصف مغنیه حرفه اي برایش صادق نیست به خاطر توبه یا شرائط اجتماعی یا  ،که این حرفه تداوم ندارد
 .شرائط خاص اینجا این صورت از این شمول اطالقات خارج است و اما سایر صور دیگر داخل در اطالقات است

قصدهاي تبعی و جـانبی و و این  ولی روي این اوصاف ،درست است پس بنابراین قصد معاملی روي اصل معامله 
مـا مـی گـوییم کـه ثمـن المغنیـه  ،گاهی مضر نیست آنها فرق می کند مورد به مورد اسـت ،اینها گاهی مضر است

ظاهرش این است منتهی مغنیه در اینجا اونی اسـت کـه  ،مثل ثمن الکلب است منتهی مادام الوصف المغنیه ،سحت
عنوان  ،ذا االمر و یشتغل بهذا االمر اونی که یشتغل بهذا االمر اگر باشد ولو اینکه قصد هم نکرده اند عنوانیرتکب ه

اما اگر این وصـف نیسـت ایـن اشـتغال  ،مادامی که این وصف باشد این اشکال دارد ،مثل کلب است ،واقعی است
اجتماعی یا غصبی که در این فضـا دارد پیـدا  نیست به دلیل توبه یا عوامل قهري و غصبی بیرونی یا عوامل غصبی

می شود این دیگر آنوقت فی الواقع ثمن المغنیه نیست ظاهر را باید بگیریم ثمن المغنیه هم مثل ثمن الکلب اسـت 
این یک وصف مغنیه هم اونی که یتـداول  ،اینجا مادام الوصف المغنیه است ،منتهی آنجا مادام الوصف الکلب است

غل به این امر می شود اگر این اشتغال وجود ندارد وجود نخواهد داشت ادامه پیدا نمی کنـد عـرف هذاالمر و مشت
خوب این وصف غنا را هم اگر قطعی بدانیم که دیگر  ،یعنی هیچ ارزش دیگري ندارد ،می گوید معامله مانعی ندارد

اگر به خـاطر  ،لیت برایش قائل هستند یا نهانجام نمی دهد باید ببینیم عقال با توجه به اینکه وصف غنا را ندارند ما
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عمده این است که این وصـف ادامـه پیـدا  ،اینکه علم دارد و علم کمال است مالیت برایش قائل باشند مانعی ندارد
بله همه اینها دو حالت پیـدا مـی  ،اگر مالیت ندارد معامله درست نیست ،اگر مالیت دارد معامله درست است ،نکند

یم که اگر این وصف به عنوان اشتغال و تداوم عملی این باقی است همه این هفـت صـورت باطـل کند ما می گوی
 ،اطالق همه اینها را می گیرد اگر این وصف می دانیم ادامه پیدا نمی کند همه اینها می گوییم درسـت اسـت ،است

اقع این وصـف نیسـت یعنـی ولی فی الو ،حتی اگر لوحظ الوصف بذل شیئ من الثمن بإزائه قصد الحرام هم بشود
 .ت استساشتغال فی الواقع نیست می گوید معامله در

 جمع بندي:
ولـی نظریـه  ،تحقیقی هم که گفتیم مؤید فرمایش آقاي تبریزي بـود ،بنابراین ما غیر از آن سه نظریه که ذکر کردیم 

ك مـا مـی گـوییم همـان مـادام که مـال ،کردیم که به این شکل در فرمایشات آقایون نبودبیان چهارم این است که 
وصف هم مقصود اینجـا اشـتغال بـه ایـن امـر  ،الوصف است و کار با قصد هم ندارد تا وقتی که این وصف باشد

ولی به شرط بقـاء وصـف  ،ما می گوییم همه هفت صورت مشمول اطالقات است .علم مانعی ندارد ،نه علم ،است
مالك ما یک چیزي است که هفت صورت را خودش دو حالـت  .نیست اما اگر نباشد هیچ کدام از اینها باطل ،الغنا

 .به آن می دهد

 قسم دوم: ما یقصد منه المتعامالن المنفعه المحرمه 

 : بیع مافیه منفعه المحلله و محرمه لغایه المحرمه و بقصد العمل المحرممسأله سوم
بدون اینکـه  ،صد عمل محرم لغایه المحرمهبه ق ،این است که چیزي که در آن منافع محلله و محرمه است بفروشد

مـی   -31/5قسم دوم این بود که وصف محرم را  ،قسم اول این بود که شرط کند که برود خمرش کند .شرط کند
 ،اینها نیسـت ،یا عقد را بناي بر او کند ،نه شرط کرده ،نه وصف محرم در صیغه آمده ،اینجا نه معامله می کند ،کند

یا می داند بناست این را مبـدل بـه یـک حرامـی  ،که بفروشد به کسی که قصدش این استولی قصدش این است 
 ،این عنوان کلی است ،بیع مافیه منفعه المحلله و محرمه لغایه المحرمه و بقصد العمل المحرم :به این می گویند ،کند

خمرا یـا بیـع الخشـب ممـن یعملـه  بیع العنب ممن یعمله ،مثالش که بیشتر فقها مسأله را روي مثال پیاده کرده اند
 .صنما

 ،آنجا داشت شرط می کرد در معامله که کار حـرام کنـد ،در این مسأله که کمی وضعش از آن صورت اخف است 
ولی با صراحت معامله را نبرده  ،وري شودطیا قصد کرده که این ،وري می شودطولی می داند این ،نکرده را این شرط
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هـم حکـم وضـعی اش محـل  و هم حکم تکلیفی ،هم بطالن ،سم در اینجا هم حرمتاین ق .روي آن که شرط کند
 .بحث است

 در مسأله: اقوال 
 :در مسأله چهار احتمال وجود دارد

  و قطعاً تکلیفاً است اینکه بگوییم حرام و باطل .1
 اینکه بگوییم نه حرام است و نه باطل است .2
 ولی باطل نیست ،اینکه بگوییم حرام است .3
  ،ولی حرام نیست ،این است که بگوییم باطل است .4 

 :ادله حرمت یا بطالن
 قواعد عامه .1 
 روایات خاصه .2

 :دلیل اول
  .حکم عقلی است که امام ادعا فرموده اند استدالل کرده اند که عقل می گوید تهیه مقدمات معصیت حرام است 
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