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چکیده
فقه روایی یا مـأثور، اولـین سـبک فقھـی، پـس از      فقه در دامن قرآن و حدیث متولد گشته است و 

ھـای عقلـی آمیختـه شـده و گـاه      که در ادوار بعد، بساطت این فقه با استنباطنچنانطلوع اسالم است؛ آ
تری داشت، تلقی قاعده گردیده است. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، برخی مسائل که جنبه کالن

ھای قاعده در ادوار نخستین فقه، تنھـا چنـد   انگیز محسوب شده است. ریشهبرای چالشی و بحثقاعده
ت موردی، در باب قضا و اذان و تعلیم قرآن بوده است و در کتب قدما صرفا فتوایی دال برحرمـت  روای

ھای متأخرین عمدتا بر ھای اختالف این مسأله در دورهاخذ اجرت بر تجھیز میت وجود دارد. خاستگاه
ر مبسـوط بـه   ھای عقلی قامت افراشته است و تاکنون اندیشمندان این میدان به طـو پایه وجوه و تحلیل

مبانی عقلی قاعده پرداخته؛ ولی در باب مبانی قرآنی و حدیثی این مسأله به جد جای خالی وجود دارد. 
در این نگاشته؛ مبانی منصوص قاعده از کتب مختلف روایی و تفسیری گرداوری و به نقـادی گذاشـته   

شده است.

رت بر واجبات.سحت، رشوه، اجداعی، واجبات نیابتی،داعی بر:ھاکلیدواژه

.٢٦/٠٦/١٣٩٢یی: ؛ تاریخ تصویب نھا١٥/٠٨/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

حـق الزحمـه  اسـتحقاق  در اعمالی که نفع و ارزش عقالنی دارد قاعده این است که اجیـر  
اند که اعمال واجب را ازتحت قاعده اولیـه خـارج نمـوده    ای بیان نمودهدارد. برخی فقھا قاعده

از قـدمای ، است. در روند تاریخی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبـات آنچـه مشـھود اسـت    
فقھای شیعه، شیخ مفید در عبارتی کوتاه در مورد حرمت گرفتن اجرت برای تجھیـز میـت بـه    

بعد از وی شیخ طوسـی پیرامـون ھمـین    ) ٥٨٨بات پرداخته است. (مفید،مسأله اجرت بر واج
. در زمـان  )٣٦٥-٣٦٧کنـد. (طوسـی، النھایـه،    مسأله و مسائل متفرقه دیگر مطالبی را بیان مـی 

منـد شـدن مسـأله در    گیرد و ذھنیت قاعدهتری قرار میسأله مورد توجه بیشمحقق حلی این م
)٢/٩حلّی، نکت النھایة، محقق (شود.تری بیان میلسان فقھا به صورت پررنگ

شھید اول در کتاب القواعد و الفوائد قاعده عـدم جـواز   با آغاز سیرتدوین کتب قواعد فقه،
قائل به عدم جواز اخذ اجرت بر امامت جماعت کند وجمع بین عوض و معوض را مطرح می

.) در جای دیگری ایشان فتـوا بـر حرمـت    ٨٦٤-٢/٨٦٨شود. (شھید اول، القواعد و الفوائد، می
مشھور فقھای شیعه نیـز  ). ٣/١٧٢اخذ اجرت بر کلیه واجبات داده است. (شھید اول، الدروس، 

افـت مـزد و کسـب معیشـت در برابـر      ھمگام با شھید بر مبنای این قاعده، فتوا به حرمـت دری 
؛ انصـاری،  ٨/٨؛ محقـق اردبیلـی،   ٣/١٣٠؛ شـھیدثانی،  ٢/٢٦(فخـر المحققـین،   اند.واجب، داده

.  )٤٩٩/ ١؛ امام خمینی، ١/٣٠کاسب، ؛ حاشیة الم٦٥٢و٦١٢و١/٣٩٨؛ یزدى، ٢/١٣٥
ن از ھـای فقھـی عمـدتاً بـر پایـه وجـوه عقلـی قامـت افراشـته و فقیھـا          این قاعده در گفته

البتـه ناگفتـه نمانـد کـه     ١اند.ھای عقلی، برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات بھره جستهتحلیل
دهاند که نگارنھای متعددی را وارد کردهجمعی از مشاھیر فقه، در ادله عقلی این قاعده، اشکال

٨٥، صص٥١شماره در مجالی مناسب به تفصیل به آن پرداخته است. (فخلعی و شیخی، متین؛
و در سوی دیگر بنـا  ) ٦١-٤٨، صص ٤ھای فقه مدنی، شماره ؛ فخلعی و شیخی، آموزه١٠٣-

فقھا بـر جـواز اخـذ اجـرت بـر      بر یک سیره مستمر متشرعه که متصل به دوران معصوم است،
کـه در مـرأی و منظـر معصـوم بـوده و      ایاند، سیرهواجبات نظامیه یا حکومتی اتفاق نظر یافته

، ٤؛ فخلعی و شیخی، شـماره  ١/٥٣٠مکارم شیرازي، (ورت نگرفته است.نسبت بدان، ردعی ص
).٤٩-٤٨صص 

اند عبارت است از: منافات اخذ اجرت با قصد قربت، اکل مال به باطل برخی از این وجوه عقلی که فقھا از آن استفاده کرده.١
واسطه مجبور بودن بر انجام آن، تنافی بین وجوب عمل و ملکیت مستاجر در واجبـات، جمـع   بودن، اخذ اجرت بر واجبات به

بین عوض و معوض.



125تقاعده حرمت اخذ اجرت بر واجباییو روایاسناد قرآنیبررس1393پاییز
خـواھی  آیاتی که مورد استناد قرار گرفته در پیرامون قصـد قربـت و نھـی پیرامـون اجـرت     

باشد. روایات نیز در مورد اخذ اجرت بر نمـاز، اذان، قرائـت قـرآن، تعلـیم     صاحبان رسالت می
.باشدواجبات و قضاء می

که آیا آیات و اخبار در اثبات این قاعده داللـت  آنچه مد نظر نگارندگان این مقاله است؛ این
که اعتبار و ارزش این روایات در چه حد است؟ و آیا برای قائالن به قاعده، وافـی  دارد؟ و این

باشد، دیدگاه فقھا در این زمینه چیست؟به حصول غرض می

اجرت بر واجباتمستندات قرآنی نظریه حرمت اخذ 
برخی از نویسندگان برای اثبات قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبـات بـه بعضـی از آیـات     

اند. استناد نموده
سوره بینه است که بر ناسازگاری اخذ اجـرت بـا قصـد    ٥از جمله آیات مورد استدالل آیه 

هَ مُخْلِصِـینَ   وَماأُمِرُوا «فرماید : کند. خداوند در این آیه شریفه میقربت داللت می إِالَّ لِیَعْبُدُوا اللـَّ
١»لَهُ الدِّینَ

مشھور فقھا از جمله شیخ طوسی، عالمه حلی، و شیخ انصاری به آیـه فـوق در بـاره لـزوم     
) ٢٤٢/١حلـی، عالمه ؛ ٢٨٩/١اند. (شیخ طوسی، الخالف، اخالص در انجام اوامر استدالل کرده

» وَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِـینَ لَـهُ الـدِّینَ حُنَفـاءَ    «شیخ انصاری، با استناد به این فقره آیه
نویسـد:  را الم غایـت گرفتـه اسـت. وی دربـاره ایـن آیـه مـی       » لِیَعبُدُوا«بر سر کلمه » لِ«حرف 

را در این مطلب حصر نموده است که؛ قصـد عمـل   » لِیَعبُدُوا«خداوند در این آیه ھدف از امر «
اید منحصر در اخالص و تقرب به خداوند باشد، گویا مأمورٌ به، محذوف است و عملـی  فقط ب

که در مقابل عوض و اجرت قرار گیرد، دیگـر منحصـر در اخـالص نخواھـد بـود. (انصـاری،       
). بنابراین آیه به این معناست که امری به واجبی تعلق نگرفته اسـت  ٢/١٣٣المکاسب المحرمه، 

باشد؛ در حقیقت ھدف و غایت امتثـال واجبـات، عبـادت ھمـراه بـا      جز زمانی که عبادت خدا
اخالص است.

ماننـد آیـه   به معنای بـاء باشـد بـه   » لِ«وجه دیگر در استدالل به آیه شریفه اینست که حرف 
شـود کـه در تمـام    گونـه مـی  ) و معنای آیه ایـن ٧١:(انعام» مَ لِرَبِّ الْعالَمِینوَ أُمِرْنا لِنُسْلِ«شریفه 

»که خدا را بپرستند و دین خود را براى او خالص کند.ھا دستورى داده نشده بود جز اینو به آن. «١
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ھا امر گردیده است.ات (عبادات) به اخالص در آنواجب

تک واجبات خدشه شـده اسـت.   البته به داللت این آیه شریفه در گنجاندن اخالص در تک
برای غایت باشد الزمه آن اینست که؛ این الم بر سر دو کلمـه  » لِ«به این صورت که اگر حرف 

است، نیز در آید و ھدف واجبـات عـالوه   » لیعبدوا«بر که عطف» یُقِیمُوا الصَّالةَ وَ یُؤْتُوا الزَّکاةَ«
بر اخالص، اقامه نماز و ایتاء زکات ھم باشد و این معنا قطعا درست نیسـت. اشـکال دیگـر در    

آید؛ چراکـه  را به معنای باء بگیریم اینست که اوال تخصیص اکثر الزم می» لِ«صورتی که حرف 
لی است جز مواردی که تخصیص بخورد. و ثانیـا  شود که ھمه واجبات، توصمعنای آیه این می

چنین آیات دیگر، شارع در مقام تمایز بین واجبات تعبدی و توصلی که به قرینه صدر آیه و ھم
باشـد بلکـه معنـای صـحیح آیـه اینسـت: عبـادت و پرسـتش         اصطالح مستحدثی اسـت، نمـی  

ھا و ن مریم و بتمخصوص خداوند تبارک و تعالی است در مقابل کسانی که حضرت عیسی ب
کنند و شارع در مقام بیان این نیست که در متعلق امر، اخـالص نھـاده   یا دیگران را پرستش می

شده است.
در عدم داللت این آیه بر صرف واجبات عبادی در کتاب فرائد االصول نکات ظریفی آمـده  

است و باید معلـوم  ھای گذشته خبر داده که خالصه آن اینست: در این آیه قرآن از حاالت امت
به چه معناسـت؟ در ایـن آیـه منظـور از     » دین«، »مخلصین«، »عبادت«ھای شود که معنای واژه

تواند به معنای اصطالحی فقھی که در مقابل معامالت اسـت باشـد یـا بـه معنـای      می» عبادت«
ت توانـد بـه معنـای نھایـ    ھم می» مخلصین«عبودیت و بندگی که در مقابل ربوبیت است. واژه 

شود به معنای موحد بودن در مقابـل مشـرک بـودن اسـتعمال     قصد تقرب و خلوص باشد و می
ھم یا به معنای قصد است که باید خالی از ریا باشد یا به معنـای اعتقـاد   » دین«شود و در کلمه 

پـذیرد  است. شیخ انصاری در مقابل نظر مشھور فقھای شیعه احتمال دوم را در ھر سه کلمه می
دانند و نظر ایشان اینست در آیه را به معنای اصطالحی از ابداعات فقھا و اصولیان میو عبادت 

شریفه قرآن کریم امر به عبادت به معنای لغوی در مقابل ربوبیت به کار رفته اسـت. پـس ایـن    
کـه عبـد   اند جز ایـن آیات از آیات توحید بوده و مراد این است که اھل کتاب ماموریتی نداشته

د، آن ھم عبد موحد و معتقـد بـه وحـدانیت حـق تعـالی (انصـارى، فرائـد االصـول،         خدا باشن
٢/٦٥٨.(

اتَّخَذُوا أَحْبارَھُمْ وَ «فرماید: سوره توبه خداوند می٣١شاھد آن ھم اینست که در آیه مبارکه 
إِالَّ لِیَعْبُدُوا إِلھـاً واحِـداً ال إِلـهَ إِالَّ ھُـوَ     رُھْبانَھُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا 
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» وَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفـاءَ «بنابراین آیه شریفه ١»سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَـهُ الـدِّینَ أَال   «ِّو ٢»هُ الدِّینَقُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَ«به مثابه آیات 
قُـلْ  «و ٣»زُلْفیلِلَّهِ الدِّینُ الْخالِصُ وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ ما نَعْبُدُھُمْ إِالَّ لِیُقَرِّبُونا إِلَی اللَّهِ

اسـت.آنگونه  ٤»سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَالَّ نَعْبُدَ إِالَّ اللَّهَ وَ ال نُشْرِكَ بِـه کَلِمَةٍ یا أَھْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلی
شود؛ در تمام این آیات، اخالص در مقابل شرک در عبودیت به کار رفته اسـت.  که مالحظه می

، در کـه باشد و آیه از ناحیه ایندر نتیجه منظور از اخالص در دین، ھمان توحید در عبادت می
متعلق اوامر خداوند قصد قربت گنجانده شده است، ساکت است.

وارد کـرده  ھای فوق را به داللت آیه بر وجـود قصـد قربـت در اوامـر؛     آقای منتظری ایراد
وَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ «). در تفسیر آیه ٢٣٦-٤/٢٣٧کتاب الزکاه، (است. 

توان استدالل کرد؛ زیـرا ھنگـامی   به این آیه در ایجاب نیت، نمی«جصاص نوشته است: » نَفاءَحُ
گردد و شرک از عبادت که شخصی ایمان و باور به خداوند پیدا کند، برای او اعتقاد حاصل می

)٥/٣٧٤،ه نیت نیست. (جصاصرود و دیگر نیازی بمی
تنھـا زمـانی ظھـور    » لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفـاءَ وَ ما أُمِرُوا إِالَّ«که آیه خالصه این

دارد، که سیاق استقاللی حجت باشد و در سیاق ارتباطی آیه ظھـوری نـدارد، زیـرا ایـن آیـه و      
آیات دیگر ناظر به اعمال نیست و مربوط به اعتقادات است و اجرت بر واجبات بـا ایـن دسـته    

آیات منافات ندارد.

عای منافات اخذ اجرت با قصد قربتپاسخ به اد
ھای متعددی داده شده است. کـه یکـی از   به ادعای منافات اخذ اجرت با قصد قربت پاسخ

نگارندگان با ھمراھی یکی از محققان در پژوھشی مفصل به آن پرداخته اسـت و بـدین جھـت    
. (فخلعـی و شـیخی، متـین؛   تر، مناسب اینست که به آن مقالـه رجـوع شـود   برای مطالعه دقیق

اخـالص  «توان جست باید گفـت:  ). افزون بر آنچه در آن مقاله می١٠٣-٨٥، صص٥١شماره

بجاى خدا احبار و رھبانان خود را و مسیح پسر مریم را پروردگاران خود دانستند، و حال آنکه دسـتور نداشـتند مگـر بـه     . «١
)٣١(التوبة: » پندارند منزه است.و از آنچه که شریك او میکه معبودى یکتا بپرستند که جز او معبودى نیست، و ااین

).١١(الزمر: » ام که خدا را بپرستم و دین را خالص براى او بدانم.بگو من مامور شده. «٢
پس خدا را پرستش کن و دینت را براى او خالص گردان.آگاه باشید که دین خالص از آن خداوند است. و آنـان کـه جـز    . «٣

» پرستیم مگر براى این که وسیله تقـرّب مـا بـه خداونـد باشـند.     دوستی و پرستش برگرفتند و گفتند ما اینان را نمیخدا را به 
).٣و٢(الزمر: 

اى که تمسك به آن بر ما و شما الزم است و آن این است که جز خدا را نپرستیم و بگو اى اھل کتاب بیائید به سوى کلمه. «٤
).٦٥ال عمران: چیزى را شریك او نگیریم.(
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کامل در عبادت معتبر نیست. چرا که نوع مردم از اخـالص تـام و تمـام عـاجز ھسـتند و اگـر       

لیـای او  عبادت و امتثال خداوند جز با نھایت خلوص بدست نیاید؛ بر خداوند بلنـد مرتبـه و او  
» فرض است که بیان کنند و ارشاد کننـد و مـردم را بـر خلـوص تـام و تمـام تشـویق نماینـد.        

) صاحب عروه و جمعی به پیروی ایشـان از راه داعـی بـر    ٢/٢٦٠(خمینی، المکاسب المحرمة، 
یـزدی، العـروة الـوثقی    اند سازگاری اخذ اجرت با قصد قربت را نتیجه بگیرنـد. ( داعی خواسته

انـد  برخی نیز دالئل نقضی ارائه کرده) ۱/۱۲۴خراساني،؛ ٣/٣٨؛ خوانساري،۷۹/ ۳، (المحشی)
ھا را بـراي رسـیدن   شود با آن دسته عبادات مستحبي که افراد، آناز جمله : دلیل شما نقض مي

دھند. مانند نماز شـب کـه باعـث ازدیـاد رزق و روزي     به اھداف دنیوي و یا اخروي انجام مي
ماز باران موجب نزول باران است و اشخاص بـه داعـی دنیـوی و اخـروی آن را     شود و یا نمي

چنین کسانی نیز با مطرح کردن جواز اخذ ) ھم١/٤٦٦مصباح الفقاھه، (خویی،» دھند.انجام می
و مـا ال یَجـوز   حُکمُ االمثالِ فی ما یجوز«اجرت بر واجبات نیابتی مثل حج، از راه قاعده عقلی 

انـد.  دومی را بر استدالل به منافات اخذ اجرت با قصـد قربـت مطـرح کـرده    مثال نقض » واحدُ
)٢/١٦١(موسوي بجنوردي،

پذیر است و در پاسخ باید گفت اوال اولیای دیـن اخـالص را   البته تمامی این وجوه خدشه
اند و وفور روایات بر اھمیت اخالص، خود گـواه ایـن مطلـب اسـت. (حـرّ عـاملی،       بیان کرده

که داعی بر داعـی تنھـا در   دلیل اینیا وجه دوم و چھارم مرتبط با یکدیگر ھستند و به) ثان١/٥٩
باب واجبات نیابتی مورد پذیرش است؛ چرا که در واجبات نیـابتی قصـد قربـت بـرای منـوب      

گیرد و داعی مباشر برای اصل عنـوان نیابـت کـه امـری توصـلی اسـت،       عنه(میت) صورت می
ھای دیگر باشد. پـس داعـی   ت به متوفی یا قصد اجرت یا انگیزهتواند عطوفت فرزندی نسبمی

بر داعی گاھی بر نیابت عبادات دیگران است، در این فرض اشکالی نیست و گاھی در عبادات 
نویسان عروه در رد داعـی بـر داعـی    خود مباشر است؛ که محل نزاع اینجاست. نایینی از حاشیه

تـر از جـواب بـه آن اسـت.     ی تحکـیم اشـکال مناسـب   آورده است که ظاھرا ارائه این وجه برا
)٣/٧٩المحشّی)، یزدى، العروة الوثقی ((

توان وجه رد این حاشیه را در این دانست که داعی بر داعی در عمل خود انسان، داعـی  می
شود، اگر پول باشد نھایی یا علت غایی مورد نظر است و داعی نھایی که باعث ادای تکلیف می

نماز است.  باعث بطالن 
نویسد:و درتصحیح تصویر داعی بر داعی میآقای بروجردی اشکال بر داعی بر داعی دارد 
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داعی بر داعی در جایی است که اموری در عالم خارج از ذھن تکوینا بر یکدیگر متوقـف  «

باشد، و شخص قصد رسیدن به معلول را داشته باشد که از این قصد، قصد علت متولد شـود و  
آن علت ھم، یک اراده متولد شود به علت العلة. در این فرض است که داعی بر داعـی  از اراده

شود که شخصی قصد سفر حج را دارد، ھـدف نھـایی شـھر    گیرد برای مثال فرض میشکل می
که سفر حج متوقف بر رفتن به مکه است. از ایـن رو بایـد   مکه و اعمال حج است به خاطر این

شود و بعد خرید بلیط توقـف دارد  ای خرید بلیط متولد میحج یک ارادهبلیط تھیه کند از اراده 
شود به تھیه پول. پس از معلول به تھیه وجه مادی سفر، از اراده خرید بلیط، یک اراده متولد می

پـی بـر   در ھـای پـی   شـود چـرا کـه اراده   ای متولد میاخیر که مراد اصلی است ارادات متعاقده
ستوار است. اما در فرض اجرت بر عبادات علل تکوینی وجود ندارد؛ در سلسله عللی تکوینی ا

عبادات مطلوب نھایی شخص ھمان وجه مادی است و وجه مادی ھم متوقف بر قصـد قربـت   
است. چرا که اگر نماز با قصد قربت نباشد صحیح نیست و بنابراین دریافت وجـه توقـف دارد   

ای متولد شود و به قصد قربت تعلـق گیـرد بـه    رادهبر قصد قربت، حال باید از این وجه مادی ا
باشـد پـس الزمـه    که استحقاق اجرت بر نفس قربت نیست بلکه بر قصـد قربـت مـی   علت این

که گفته شود؛ قصد قربت داعی بر داعی است؛ اینست که از قصد اجرت قصـدی بـه قصـد    این
ل لی فاسـد آن تسلسـ  گـردد و تـا  قربت تعلق گیرد. بنابراین وجود قصد بـر قصـد مترتـب مـی    

)٤/٢٧٤باشد. (منتظری،می
یکی از فقیھان بر این ادعای ایشان که ارادیت اراده، به اراده دیگری نیست اشکال کرده کـه  

گیـرد و چـه اشـکال    اراده فاعلیت نفس و آن حالت اجماعیه نفس است که تصمیم نھایی را می
د کند که به شھری دور مسـافرت کنـد   دارد که ھمین فاعلیت منشا اثر گردد؛ مثال اگر کسی قص

ھای مستحب دارد، بر قصد قبلی خـود قصـد جدیـدی مترتـب     ای که به روزهو به خاطر عالقه
کند که بیش از ده روز در آن شھر اقامت داشته باشد. در اینجا اقامت ده روز موضوع استحباب 

ـ    ت فاعلیـت نفـس   روزه نیست، بلکه قصد اقامت ده روز موضوع اسـتحباب روزه اسـت و حال
،آیـد. (منتظـری  م نمیکند و تسلسل ھم الزبالوجدان، خود قصد را بر مقدمات قصد مترتب می

٤/٢٧٤(
چالش اساسی مبنای داعی بر داعی

ترین اشکال داعی بر داعی اینست که : مجرای قصـد قربـت منـوب عنـه از راه قصـد      مھم
تـوان  کـه نمـی  قربت کند. نتیجـه ایـن  تواند قصد قربت اجیر است، و اجیر ھم که به فرض نمی
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گـردد و  متعلّق قربت را از متعلّق اجرت جدا سـازیم، و بـا تعـدّد موضـوع مشـکل چـاره نمـی       

) بـه تعبیـر دیگـر در    ۷۲ھـاى شـرعی،   (مکارم شیرازی، حیله.ماندچنان باقی میناسازگاری ھم
ده است که: داعـی بـر   جا وحدت قصد وجود دارد. یکی از معاصران نیز اشکال دیگری نمواین

سازد، چون فرض اینست که اگر پول نگیرد نماز زیـد را بـرای   داعی با قصد تقرب واقعی نمی
خواند، و این در حقیقت بدین معنا ھست که نماز او در واقع برای پول است، نه برای خدا نمی

اجـرت و  خوانی اخـذ  بنابراین داعی بر داعی صرف توجیه برای ھم) ٣٦٥-٣٦٦(فرحی،خدا.
باشد. قصد قربت است و رھیافت صحیحی نمی

در جواب به وجـه سـوم و مقایسـه آن بـا نتـایج دنیـوی مسـتحبات، بعضـی تفـاوت بـین           
درخواست از خداوند و راسا درخواست دنیوی کردن را در مع الفارق بودن ایـن قیـاس کـافی    

اند.دانسته
را مطرح کند، بـا ذکـر شـاھدی    که بحث درخواست و تقاضاھر چند امام خمینی بدون این

قرآنی و استداللی نوین با ظرافت از این اشکال عبور کرده است. ایشان با مطرح کـردن تجسـم   
لِیُرَوْا أَعْمالَھُمْ فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ «فرماید: اعمال در آخرت و آیات قرآن که می

ھـای  .) و روایاتی که مشتمل بر تصویر سازی صورت٨-٦الزلزلة : »(یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ 
ھای نیکو در آخرت است، به بیان استدالل پرداخته که اگر شخصی برای رسیدن به این صورت

نیکو فرائض را انجام دھد، این فرائض صحیح است، و نھایت اخـالص، در داعـی بـر عبـادت     
) به تبع آن، بحـث در خواسـت   ٢٧٨-٢/٢٧٧، المکاسب المحرمة، واجب نگشته است. (خمینی

گردد.  مطرح نمی
خالصه اینکه اصوال اخالص شرط قبول عبادات است و حداقلی از آن ھم، شـرط صـحت   

اش تنھا اخذ اجرت یا رسیدن به دنیـا باشـد و امـر خـدا بـا      عبادات است. آن عبادتی که انگیزه
بـه نظـر   اشته باشد که باعث اطاعت خدا شود، باطل اسـت.  قدر کشش ندھای اخروی آنانگیزه

ترین پاسخ به تنافی اخذ اجرت و قصد قربت اینست که ادله اخالص با توجـه  رسد، محکممی
جز رضای الھی در بین است، مانند حج نیابتی از نظر ھایی بهبه صحت برخی عبادات که انگیزه

بیان اصل اخالص، در صدد بیان میزان و کیفیت بیان میزان اخالص اجمال دارد و آیه در فرض 
توان بر قاعـده حرمـت   بنابراین به این آیه نمیاخالص که در صحت عبادت نقش دارد، نیست. 

اخذ اجرت بر واجبات استناد کرد. در آخر الزم است گفته شود که بـه آیـات دیگـری نیـز بـر      



131تقاعده حرمت اخذ اجرت بر واجباییو روایاسناد قرآنیبررس1393پاییز
به نقاش و رد داللت آن آیـات  حرمت اجرت بر واجبات استناد شده است که در مجال مناسب، 

).١٠١-٩٩ص، ص٥١شمارهپرداخته شده است. (فخلعی و شیخی، متین؛

مستندات روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات
نفسـه  ای روایات مربـوط بـه مسـتحبات بـوده و فـی     در ابتدا باید خاطر نشان کرد که دسته

ولی ممکن است شخصی به جھت تنقیح مناط قابلیت مستند قرار گرفتن برای قاعده را ندارند،
ھـا بـه واجبـات    یا الغاء خصوصیت، یا قائل به الزامی بودن این اعمال، قائل به تسری حکـم آن 

شود یا از دلیل اولویت استفاده کند.
الف: روایات اخذ اجرت بر اذان

، قضـاوت ..  روایاتی که از ائمه درباره برخی موارد مانند اذان، نماز جماعـت، تعلـیم قـرآن   
بـودن  باشد و از جھت عبادیموجود است. این روایات، اغلب در رابطه با مستحبات عبادی می

کند؛ باید دید بر فرض ثبوت داللت ایـن اخبـار آیـا    پیوندی با بحث اخذ اجرت بر واجبات می
ھا را بر سایر موارد تسری داد و بر قاعده منطبق کرد.توان با الغاء خصوصیت حکم آنمی

در روایتی از امام صادق به نقل از سکونی (ع) و امام از پدرشان به نقل از امیرالمومنین (ع) 
آخرین سفارش پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله چنین بود یا علی اگـر نمـاز   «اند که روایت کرده

خوانند را بکن و مـؤذني را  ترین کسانی که پشت سرت نماز میخوانی پس مراعات ضعیفمی
[یا به عبارتي: چنین مؤذني را مـؤذن خـودت   » گیرد، به کار مگیر.ه براي اذان گفتن اجرت ميک

)١/٢٣٦،؛ قزوینی٥/٤٤مده]. (حرّ عاملی،قرار
شود که نھی ایـن روایـت کراھتـی    از سیاق یکسان این روایت در ھر دو مورد مشخص می

. ایـراد موجـه دوم در   ھسـتند است. به ھمین دلیل برخی قائل به کراھت اخـذ اجـرت بـر اذان   
داللت حدیث اینست که نھی در اینجا متعلق به حاکم است و مخاطب حکم، حـاکم اسـت نـه    
شخص موذن. این روایت با توجه به حاکم بودن حضرت علـی علیـه اسـالم، ظـاھرا در مـورد      

حـاکم  که نھی رسول اکرم شامل کسانی شود که شرط اجرت بـر  ارتزاق نیز تعمیم دارد. مگر آن
کند.می

در روایت مرسلی، زید بن علی (پسر امام سجاد علیه السالم) از پدرانش از امام علی علیـه  
مردی خدمت امیر المومنین رسید و به ایشان گفت : به خدا قسم مـن شـما   «السالم آمده است: 

ا تو را به خاطر خدھم را به خاطر خدا دوست دارم. پس امام علیه السالم به او فرمود: لکن من 
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گیـری و در  دوست ندارم. آن مرد گفت چرا؟ امام علیه السالم فرمود: زیرا تو در اذان اجـر مـی  

)٤٤/ ٥حرّ عاملی،؛ ۶/۳۷۶تھذیب األحکام؛ طوسی، (کنی.خواھی میقبال تعلیم قرآن اجرت
فقه الحدیث: این روایت با اندکی اختالف در کتب اھل سنت دقیقا با ھمین الفـاظ از عبـد  
اهللا بن عمر وارد شده است. شخصی به عبد اهللا بن عمر گفت من تو را برای خدا دوست دارم. 

) و...آنچـه بـه ذھـن    ٣/١٩٤ایشان ھم گفت من به خاطر خدا بر تـو غضـب دارم (ابـن حـزم،     
رسد اینست که روایت از چه کسی صادر شده؟ امیر المومنین علی علیه السـالم یـا عبـد اهللا    می

کنـد؛ اینسـت کـه اظھـار     ینجا آنچه صدور روایت از حضرت امیر را تقویـت مـی  بن عمر؟.در ا
دوستی با حضرت بنا بر سفارشات نبی اکرم صلی اهللا علیه وآله و سلم امری پذیرفته شده است 

کند تملق و بدست آوردن موقعیـت باشـد امـا ایـن     و شاید انگیزه شخصی که اظھار محبت می
خـواھی در قبـال   وجود نداشت. البته روایت دال بر منع از اجـرت جایگاه برای عبد اهللا بن عمر 

آید قرائت قرآن کریم، در تعارض آشکار با روایت امام صادق علیه السالم است، که در ذیل می
نظر اھل سنت، روایـت امـام   بارسد؛ به خاطر موافقت روایت منع اجرت بر قرآن، و به نظر می

جایگاه برتری برخوردار است.صادق (ع) که گویای جواز است؛ از 
نویسـد : انصـاف اینسـت کـه اگـر از اشـکال       صاحب جواھر بعد از نقل این دو روایت می

سندی این دو حدیث صرف نظر شود، لسان این دو روایت لسان کراھت است. البته در روایت 
ل ای بر کراھت وجود دارد. پس اگر اجمـاع بـر حرمـت وجـود داشـته باشـد و تعلیـ       دوم اماره

/ ٩شـود. ( مذکور در ھر دو روایت ھم حجت است و با اخبار دیگر ھم این حکم تقویـت مـی  
نظـر فقیھـان عامـه    که روایت مذکور از لحاظ سند ضعیف اسـت و موافـق  ) با توجه به این٧٢

توان بر اساس آن قائل به حرمت شد.) نمی٣/١٩٤است، (ابن حزم،
کـه ضـعف سـندی و داللـی دارد. داللـت      چنین روایات مستفیض دیگری وجـود دارد  ھم

چنین روایاتی در حرمت نیز واضح نیست؛ از جمله در در ارتباط با فساد دنیـا و اضـمحالل   این
(حـرّ  » شـوند اجرت واقع میبینی که اذان و نماز در مقابلمی«ھای آتی آمده است دین در زمان

؛ تمیمـی  ١٨فی، شـده اسـت. (کـو   ) و روایاتی که از اجر موذن تعبیر به سحت ٢٧٩/ ١٦عاملی،
نمازی که بر اذان یا نمـاز از مـردم اجـرت    ) و روایاتی که از اقتدا کردن بر پیش١٤٧/ ١مغربی،

)٢٧/٣٧٩اند. (حرّ عاملی،گیرد، نھی کردهمی
ای مبنی بر منافات داشـتن اعمـال مـذکور بـا قصـد قربـت       از آنجا که در این روایات اشاره

اط از مورد خاص نیازمند مالک قطعی است؛ پـس بـر فـرض حرمـت،     وجود ندارد و تنقیح من
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ھا ساز باشد، در آنحکم تحریمی، قابلیت سریان به موارد دیگر را ندارد و جنبه عامی که قاعده

وجود ندارد. ھر چند به زعم نگارندگان، حکم حرمت حتی در مورد نص نیز وجود ندارد، چرا 
ھای آتی اشاره دارد و لسان گرایی در زمانفرھنگ مادیکه اوال روایت اضمحالل دین به رواج

باشد. ثانیا در مورد روایت اخذ اجـرت بـر اذان کـه    این روایت، در مقام بیان حکم حرمت نمی
چنان که بعدا گفته خواھد شد، سحت تصریح در حرمت نـدارد؛  تعبیر به سحت شده است؛ ھم

ثالثا روایـات نھـی   رود.کراھت نیز به کار میبلکه حداکثر ظھور در حرمت دارد و به قراین در
از اقتدا داللت بر حرمت ندارد، و تالزمی بین حرمـت بـا رد شـھادت و عـدم جـواز اقتـدا بـه        
شخص نیست. ای بسا به خاطر ترک مروت و پستی عمل او از اقتـدا کـردن و قبـول شـھادت     

آیـد کراھـت   یدسـت مـ  چنین شخصی نھی شده باشـد. پـس آنچـه از ایـن قسـم روایـات بـه       
خواھی بر این موارد است.اجرت

ب: روایات اخذ اجرت بر تعلیم قرآن کریم
از اجرت گرفتن قاري که فقط مشروط به اجـرت، قـرآن   در روایتی امام صادق علیه السالم 

)١٥٥-١٥٦/ ١٧، ھماناند. (نھی کرده،کندقرائت مي
چنین در روایت مرسلی آمده است: امام باقر علیه السالم از امیر المومنین روایـت کـرده   ھم

وز کسي که برای تعلیم قـرآن اجـرت بگیـرد، ھمـان اجـرت، پـاداش او در ر      «که ایشان فرمود: 
)١٥٦/ ١٧،ھمانقیامت خواھد بود. (

سـت. ھـر دو روایـت    روایت اول مرتبط با قرائت قرآن و روایت دوم درباره تعلـیم قـرآن ا  
آید و ظاھر این است که مستند مشھور در حکـم بـه کراھـت ھمـین     ضعیف السند به شمار مي

طور که پوشیده نیست داللتي بر حرمت نـدارد.  حدیث است (از باب جمع میان اخبار) و ھمان
باشد از جمله، فضل بـن ابـن   صرف نظر از استناد و داللت، حدیث مبتال به حدیث معارض می

گویند اجرت معلـم حـرام اسـت.    ھا ميه روایت کرده که به امام صادق (ع) عرض کردم: اینقر
خواھنـد شـما بـه فرزنـدانتان     ھا ميدشمنان خدا را تکذیب کنید، چرا که آن«حضرت فرمودند: 

قرآن را تعلیم ندھید. اگر شخصي، دیه فرزندش را (براي اجرت تعلیم قرآن) معلم بدھد، قطعـاً  
)١٥٥-١٥٦/ ١٧، ھمان». (مباح استبراي معلم

ج: روایت اخذ اجرت بر قضاوت
آنچه از امام دزدیـده شـود،   «بن سنان درباره قضاوت از امام صادق (ع) نقل شده: از عبداهللا

سحت است و سُحت انواع زیادي دارد؛ یکي از انواع آن، اموالي است که از طرف اعمال والیان 
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ھا، اجرت قاضیان اسـت و اجـرت زنـان فاحشـه و     آنز جملهرسد و اجور به دست انسان مي

بھاي شراب (خمر) و بھاي نبیذ که مست کند. (شراب خرما یا کشمش) و رباي بعـد از بینـه و   
، کفر به خداوند بلند مرتبـه و رسـول خـدا (صـلي اهللا علیـه و آلـه و سـلم)        اما رشوه در حکم

)١٧/٩٥، ھمان(»باشد.مي
خویی در مبانی تکمله المنھـاج در داللـت حـدیث عبـداهللا بـن سـنان       آقای: فقه الحدیث

دانـد؛ نـه بـه خـاطر     بودن اجرت را به جھت دریافت از والت جور مـی کند و سحتخدشه می
واجب بودن قضاوت. شاھد آن ھم اینست که؛ امیر المومنین علی علیه السالم در نامـه خطـاب   

نیـاز  ای قرار ده؛ کـه او را از مـردم بـی   ی را به اندازهکنند، که اجر قاضبه مالک اشتر، توصیه می
)۲۷/۲۲۴؛ حرّ عاملی، ٧/ ٤١کند. (خویی، مباني تکملة المنھاج، 

در عبـارت [السـحت   «نیز در روایـت آورده اسـت:   » اُجور القضاة«آقای خویی درباره واژه 
اة] ظاھرا این اجور نـاظر بـه   أنواع کثیرة منھا ما اصیب من أعمال الوالة الظّلمة و منھا اجور القض

که تنھا بر سر اجور » منھا«اند و این را از قرینه کلمه ھایی است که از والیان ظلم گرفتهقضاوت
تـوان فھمیـد. پـس    قضات آمده و بر سر دیگر اجور مانند اجور فواجر و بھای شراب نیامده می

» ما أُصیب من األعمال الـوالة «ره به موصول در گزا» و منھا أُجور القضاة«ظاھر ضمیر در عبارت 
خواھی بـرای  خواھی برای قضات ندارد و اجرتگردد. از این رو داللت بر منع از اجرتبر می

)٧/ ٤١(خویی، مباني تکملة المنھاج، » قضاوت امری جایز است.
وی در جای دیگر گفته است : اخـذ اجـرت در مقابـل قضـاوت جـایز نیسـت چـون اوالً        

کـه امـام   ي در این مورد وجود دارد (منظور روایت فوق است) و بـه دلیـل ایـن   اروایات خاصه
کند: از امام اند. عبداهللا سنان چنین روایت ميصادق (ع) اجرت قاضي را سحت و حرام شمرده

ای که در بین دو قریـه قـرار دارد و بـرای قضـاوت از سـلطان      صادق علیه السالم درباره قاضی
) ثانیـاً ظـاھر   ٢٢١/ ٢٧ود: سحت و حرام است. (حرّ عـاملی، مام فرمطلبد سوال شد ااجرت می

ھا امـر شـده اسـت؛    ای که در آن به تفقّه در دین و انذار مردم در زمان بازگشت به سوي آنآیه
باشـد. بنـابراین   این است که فتوا دادن و قضاوت که از شئون شریعت است، امري مجـانی مـي  

)٤٨١/ ١مصباح الفقاھة، (خویی،» باشد.اخذ اجرت حرام مي
باشـد، زیـرا   تر ميتر و دقیقرسد مطلب ایشان در کتاب مصباح الفقاھه مستدلاما به نظر مي

بـه واژه  » ھـا «اي وجود ندارد و ضـمیر  عمار بن مروان این است که چنین قرینهظاھر صحیحه
»باشد.ميیعني یکي دیگر از مواردي که حرام است، اجور قضاوت«گردد بر مي» سحت«
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» ھـا «ظاھر این است که اگر این ضمیر «گوید: یکی از فقیھان در مقام رد استدالل ایشان می

شـدند نـه   ميگشت (یعني به ما أصیب)، باید به صورت مذکر آوردهبه آنچه که فرمودند بر مي
شـد و  بااند، خالف ظاھر مـي مذکر است. بنابراین آنچه ایشان ذکر کرده» ما اصیب«مؤنث چون 

اجـور  «کـه  باشـد. خالصـه ایـن   براي ھر یك از انواع، دلیل کافی نمـی » منھا«مجرد عدم تکرار 
باشـد. بنـابراین ظـاھراً داللـت آن بـر      مـي » ما أصیب من اعمال واله الظلمه«قسیم براي » القضاه

).١٠٣(گلپایگاني، » حرمت اجرت برقضاوت تمام است.
وردن مؤیـداتي، ایـن مطلـب را    را رد کرده و بـا آ آقای فاضل لنکراني نیز، نظر آقای خویی

سحت «که وقتي امام (ع) فرمود: مؤیداتي براي آن معنا ھست، یکي این«چنین بیان کرده است : 
ھا را بیان کنـد، چـون جمـع نحـوي     طبع سخن اقتضاي کند که حداقل سه تاي آن» انواع کثیره

کـل  ) «١انـد:  آن، سه تـا را بیـان کـرده   برخالف جمع منطقي، حدأقلش سه تا است و لذا براي 
) یکـي ھـم   ٣» ما أصیب من اعمال الواله الظلمـه «) فرمودند: ٢» شيء غل من االمام فھو سحت

را » منھـا «کـه  بنابراین حداقلي سه مورد آن را بیـان کـرده و علـت ایـن    » اجور القضاه«فرمودند: 
اجور الفواجر یك منھـا بگویـد و ثمـن    شد و اال باید براي اند، چون زیاد تکرار ميتکرار نکرده

براي ثمن النبیذ المسکر نیز منھا بگوید و سپس براي رباي بعدالبینه نیز الخمر، یك منھا بگوید،
(فاضـل لنکرانـي،   » کنـد. باید منھا بیاورد و چنین تکراري کالم را از سالمت و متانت ساقط مي

١/٩٦(
بـین اعمـال و   » ةالظلمـ ةیب من اعمال الـوال و ما أص«در : «گویدکه وی میمطلب دیگر این

عمال فرق است؛ عمال جمع عامل است، اعمال جمع عمل اسـت. سـالطین جـور یـك سـري      
کـه  فرمایند، با عمال سنخیت دارد نه با اعمـال در حـالي  کارھایي دارند. این طوري که ایشان مي

)٩٧، ھمان» (در روایت اعمال ذکر شده است.
ناختی به ریشه واژه سحت:اشکال دوم نگاه معناش

امام خمینی از استعمال واژه سحت در اند. برخی سحت را به معنای حرمت مشدده پنداشته
کـه حرمـت تکلیفـی معاملـه، دوم حرمـت      اند: اول اینبیع نجاسات سه اثر فقھی مترتب دانسته

بـه  وضعی معامله، سوم حرمت تصرف در ثمن معاملـه. البتـه مشـدد بـودن حرمـت بـا توجـه        
) ۱۴-۱/۱۳؛ خمینی، مکاسب محرمـه،  ۱۹/۹۲استعمال و ادله ارائه شده، مردود است. (مجلسی، 

اما با توجه به موارد استعمال مفھوم محوری واژه سحت، حرمت نیست.
سحت در لغتبررسی واژه 



98شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی136
در لغت، اسم عین است. خلیل به دو مفھوم محوری ایـن  بضمّ (س) اسم مصدر وسحت

ھا با عبـارات  بودن و مورد تنفر بودن تصریح کرده است؛ و در غالب قاموسریشه یعنی ممنوع
(خلیـل ابـن   » السحت: کل حرام قبیح الذکر یلزم منه العار«ھا یاد شده؛: و شواھد متفاوتی از آن

(ابـن  » المال السحت کل حرام یلزم آکله العار و سمی سـحتا النـه ال بقـاء لـه    «)، ۳/۱۳۲احمد، 
لسَّحْتُ و السُّحْتُ للمحظور الذي یلزم صـاحبه العـار، کأنـه یسـحت دینـه و      ا«)، ۳/۱۴۳فارس، 
سحت ھر آنچه که کسب آن حالل نیست، و منشا اشتقاق آن سَحت یا «)، ۴۰۰(راغب، » مروءته

چنـین  بـرد و ھـم  برد، و گفته شده سحت برکـت را مـی  أسحتکم به معنای چیزی که از بین می
)  ۲/۲۰۴(طریحی، » برد.بین میمروت و جوانمردی انسان را از 

پس نوعا در کلمات لغویان، جھت حرمت وجود دارد، ھرچنـد رکـن دومـی را ھـم بـرای      
اند که عبارت است از عار بودن، خـالف طبـع بشـر بـودن، مھانـت و      مفھوم این واژه ذکر کرده

بـین  ارزشی، و مالی که امرار معاش از طریـق آن، مـروت و شـرف و کرامـت انسـانی را از      بی
برد.می

بررسی واژه سحت در اصطالح روایات
شود که در مـوارد متعـددی تنھـا رکـن دوم     با دقت در استعمال واژه در روایات استفاده می

معنا، که ھمان مھانت و پستی است، استعمال شده و نظر به جنبه حرمت ندارد. بـرای مثـال در   
شده است، سـماعه بـن مھـران از    گر در روایات، تعبیر به سحت مورد در آمد شخص حجامت

سحت انواع بسـیارى اسـت کـه از آن جملـه     «کند که فرمود: امام صادق علیه السالم روایت می
گر ھنگامی که شرط کند، اجـرت زانیـه و ثمـن شـراب؛ ولـی رشـوه در       است: درآمد حجامت

)  ۱/۳۲۱(عیاشی، » داورى، آن کفر به خداى بزرگ است.
مؤمنان علیه السالم روایت شـده کـه ایشـان مـوارد سـحت را      در کتاب الجعفریات از امیر

گـر،  ھا این موارد است: بھاى بـارور کـردن چھارپایـان، درآمـد حجامـت     برشمرده؛ از جمله آن
که خود صاحب پیمانه و صـاحب تـرازو آن را پیمانـه و وزن کنـد     اجرت کیل و ترازو مگر این

ه و ترازو]، اجرت پاسبان و نگھبانی که جز با [بابت عمل خود اجرتی بگیرد نه بابت خود پیمان
ھـا را بـرای زنـدان اجـاره     کند، اجر صـاحب زنـدان [در گذشـته خانـه    پاداش تو را یارى نمی

دادند.] و اجرت قاضی و اجرت حسابرس میان قـوم کـه جـز بـا پـاداش بـه حسـاب آنـان         می
ولی اشکال نـدارد کـه از   خواند،رسد، اجرت قارى قرآن که جز با مزد و اجرت، قرآن نمینمی

اى که با انگیـزه بـازپس گـرفتن ھدیـه بھتـرى داده      بیت المال به آنان مستمرى داده شود، ھدیه
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اجـرت  -ھدیـه کـردن علـف بـه آن اشـکال نـدارد      -شود، رشوه در داورى، نطفه حیوان نرمی

بیـت  مگـر کسـی کـه از    -گـو و اجرت اذان-مگر قاضی که از بیت المال حقوق بگیرد-قاضی
)۱۸۰(ابن اشعث، » المال مستمرى دریافت کند.

به روشنی پیداست که بسیاری از موارد فوق حرام نیسـت، امـا در ھمـه مـوارد رکـن دوم      
معنای سحت یعنی ھمان مھانت و پستی که از عوامـل از بـین بـردن کرامـت انسـانی و شـئون       

رایـه دادن حیـوان نـر بـرای     اسالمی است وجود دارد. برای مثال امرار معاش کردن از طریـق ک 
ھـایی کـه بـا    گیری است، یا مھارتپسای که به انگیزه بازکردن یا ھدیهگیری یا حجامتجفت

شـود ماننـد   اجرت گرفتن موجب سبک کردن آن شغل و از بـین بـردن جایگـاه واالی آن مـی    
ار است قضاوت که نوعی والیت الھی است و از جایگاه تفوق و برتری و شرافت الھی برخورد

چنـین درخواسـت   و درخواست اجرت از متخاصمان، نوعی از میان بردن قداست آن است. ھم
اجرت برای تالوت و یاد دادن قرآن، در عرف نـوعی سـبک کـردن کتـاب خداونـد اسـت. در       

گر پرسیدند.امام فرمـود: مـردى خـدمت    روایتی از امام صادق علیه السالم درباره شغل حجامت
کـش دارى؟  هللا علیه و آله ھمین مسأله را سؤال کرد به او فرمود: تو شـتر آب پیامبر اکرم صلی ا

) ۳/۶۰تھـذیب الحکـام  آمد آن شغل، او را علـف بـده. (طوسـی،   جواب داد آرى. فرمود: از در
چنین در روایت دیگری از یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ از امام صادق علیه السالم نقل شده اسـت کـه   ھم

) ایـن روایـت نشـان دھنـده اینسـت کـه       ۶/۳۷۲ھمـان » (الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ.نُثَمَ«امام فرمود: 
دِ بْـنِ         فروختن مدفوع، عار محسوب می شـود، از سـوی دیگـر در جـواز بیـع مـدفوع از مُحَمـَّ

) ۶/۳۷۲ھمـان » (قَالَ: لَـا بَـأْسَ بِبَیْـعِ الْعَـذِرَةِ.    «مُضَارِبٍ از امام صادق علیه السالم نقل شده که : 
حْتَ «چنین در روایتی در کتاب تفسیرقمي آمده است: ھم ـ  وَ أَکْلِھِمُ السـُّ ـ حتُقـال: السُ بـینَ وَھُ
باشـد و ایـن   ) طبیعتا آنچه بین حالل و حرام است،کراھت مـی ١/١٧٠(قمی، » رامِو الحَاللِالحَ

سازد.  روایت حتی به ظھور سحت در حرمت نیز خدشه وارد می
ھور نداشتن این روایات در حرمت، فھـم فقیھـان اسـت کـه بـا وجـود       از جمله مویدات ظ

انـد، مفیـد در مقنعـه گویـد:     خواھی بر قضاوت نمودهبندی به نصوص، فتوا به جواز اجرتپای
) ۵۸۸ص،باشـد. ( خواھی بر قضاء بین مردم نیست، ھر چند تبرع افضل مـی اشکالی در اجرت

و سالر و قاضـی ابـن بـراج    ) ۳۶۷(النھایة، است. شیخ طوسی نیز، شبیه ھمین عبارت را آورده
)۳۴۶/ ۱؛ ابن البرّاج،۱۶۹سالر،(اند.این واجب را در شمار مکاسب مکروھه آورده
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از میان فقھای معاصر فقه شیعه، آقای منتظـری، سـحت را منحصـر بـه حرمـت ندانسـته و       

کـه مـراد امـام علیـه     مدعی است بسته به موارد استعمال و از قرائن خارجی بایـد روشـن کـرد    
السالم از کاربرد واژه سحت چیست. ایشان با رد نظر فقھایی که سـحت را بـه معنـای حرمـت     

داند (منتظری، دراسات في المکاسب المحرمة، اند، این معنا را خالف استعمال میمشدده دانسته
۱/۲۰۵(

بیش ازکراھت را ھا و قرائن متعدد؛که روایات مذکور با وجود ضعف اسنادی آنحاصل آن
ریزی یک قاعده را ندارد.گیری برای شالودهنرسانده و قابلیت تسری و مالک

د: روایات اخذ اجرت بر تعلیم واجبات و فتوا دادن
بن جابر از امام باقر علیه السالم. در بخشی از ایـن روایـت امـام بـاقر (ع) از     روایت یوسف
که مردم به خاطر تفقه، به او نیازمند باشند و آن کنند که رسول خدا کسی را رسول خدا نقل می

در ایـن روایـت   ) (٢٢/ ٢٧حـرّ عـاملی،  شخص از مـردم رشـوه طلـب کنـد، لعنـت نمودنـد. (      
خواھی تعبیر به رشوه شده است)اجرت

بـن جـابر ضـعیف    فقه الحدیث: این روایت از لحاظ سند به خاطر مجھـول بـودن یوسـف   
که احتیاج به فقیه، اسباب گونـاگون دارد مـثال احتیـاج بـه     ینباشد، آنچه محل استناد است امی

قضاوت یا اعمال والیت یا تدریس، مشاوره و تصدی امور حسبیه و غیره. ایـن روایـت از ایـن    
جھت اطالق دارد. شیخ انصاری از اطالق حدیث استفاده کرده اسـت و معنـایی لغـوی عـامی     

جعل است و منحصر به زمانی نیست که رشـوه  برای رشوه بیان کرده که رشوه به معنای مطلق 
دھند.را به قصد باطل کردن حق می

چنـین در واجبـات   روایت ضعیف و مخالف قاعـده احتـرام عمـل مسـلمان اسـت و ھـم      
حکومتی و تشکیالتی سیره مستمره متشرعه که متصل به زمان معصوم اسـت در جـواز کسـب    

دھنـد  عنای آنچه است که به شخص حاکم میاجرت وجود دارد. ماده رشوه در روایت نیز به م
؛ ۶/۲۸۱(فراھیـدی،  تا به نفع معطی حکم کند، در اصل رشوه از رشاء، به معنای ریسمان است.

. در معنای اصطالحی رشوه پنج احتمال ذکر شده است: اول )۱/۳۱۰؛ فیومی، ۶/۲۳۵۷جوھری، 
قضـاوت خـاص، سـوم    گیـرد، دوم عـوض بـرای   مطلق عوض که اجرت اجیر را ھم در بر می

عوض برای تصدی شغل قضاوت (منظور استخدام قاضی و تعیین حقوق برای اوست)، چھارم 
داند که محق است و احتمـال  که شخص میعوض برای حکم به نفع اجرت دھنده با فرض این

محقـق ایروانـی احتمـال    ) ۲۶/ ۱حکم ناحق به نفع شـخص. (إیروانـي،  که عوض برایآخر این
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دانـد (پیشـین) و برخـی امـر را دائـر مـدار دو احتمـال آخـر         در متیقن ادله رشوه مـی اخیر را ق

باشد که منظور از اجرت بر واجبات احتمال اول و دوم و سوم میاند. آنچه مھم است ایندانسته
)۳/۱۴۸شود. (منتظری، دراسات في المکاسب المحرمة، ھا را شامل نمیکه ادله رشوه آن

ابن جابر نیز چون روایات پیشین، قابلیت اثبات حرمت را بـه دالئـل   یوسفبنابراین روایت 
گفته ندارد. پیش

ه: ادله کتمان علم و ترک انتشار آن 
ھا و در مواقـع دیگـری   آیات و روایاتی وجود دارد که کتمان علم را در مواقع ظھور بدعت

؛ آل ۱۵۹؛ بقـره:  ۴۲بقـره: چنین سزاوار عذاب الھی دانسته اسـت. ( مستوجب لعن خداوند و ھم
بـودن  انـد، از ایـن ادلـه مجـانی    برخی گفته) ٧/٢١٧؛ مجلسی،۲۷۱/ ۱۶؛ حر عاملی،۱۸۷عمران: 

شود. چرا کـه حـبس ایـن اعمـال در حقیقـت نـوعی احتکـار        آموزش و اظھار علم استفاده می
خدمات و حرمت دارد.

که حرمـت در ھنگـام   شود اینای در مورد آن بیانآنچه در تتمه و در جواب جا دارد، نکته
حبس عمل نه به خاطر ادله احتکـار یـا اضـرار بـه دیگـران یـا خـود داری از انتشـار علـم یـا           

باشـد و  درخواست اجرت در مقابل تعلیم بلکه صرفا به خاطر ترک واجب کفایی و یا عینی می
ب بـودن  بـودن عمـل نـدارد و واجـ    در جای خود آمده است که مفھوم واجب مالزمه با مجانی

فعلی، به معنای مالکیت عمل برای خداوند نیست.

گیرینتیجه
ھای فقھا، پیرامون آیات و روایـات مـرتبط   دراین نگاشته با امعان نظر در ادله نقلی و تحلیل

ھا در اثبات مدعای کلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات بـه اثبـات رسـید.    با قاعده، نارسایی آن
ن است که وجوه عقلی ارائه شده بر قاعده قابل قبول نباشـد، کـه بـه    البته نفی قاعده مترتب بر آ

) از ۶۴-۴۷، صـص ۱۳۹۰عقیده برخی، وجوه عقلی مخدوش اسـت. (ر.ک: فخلعـی و شـیخی،   
تـوان بـه واجبـات نیـابی،     سویی این قاعده موارد نقض و تخصیص متعدد دارد که از جمله می

اشاره کرد، بنابر این در صـورت پـذیرش   واجبات نظامی و حکومتی، اجرت وصی و مادر و ... 
وجوه عقلی و نقلی دیوار سترگ این قاعده فقھی که عمدتاً بر پایـه شـھرت   ھای وارد برخدشه

گیرد. در این صورت پـس از نقـض کلیـت    شده در معرض ویرانی و فروپاشی قرار میافراشته 
در زمینـه واجبـات عبـادی    قاعده، فقط ادعای منافات اخذ اجرت با قصد قربت، به این قاعـده  
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ای دیگر توسط راقم این سطور به پیـروی جمعـی از   بخشد، لیکن ھمان نیز در مقالهمجالی می

) ۱۰۳-۸۵، صص۱۳۹۰، مورد نقد واقع شده است. (فخلعی و شیخی، دانشیان فقه معاصر شیعه
راوان که مورد توجه فآنکه حرمت تکلیفی و وضعی اخذ اجرت بر واجبات به رغمحاصل این

تواند به مثابه یک قاعده کلی مورد اتکا قرار گیرد.فقھای عظام واقع شده است، لیکن نمی

منابع
.قرآن کریم

بابن براج، عبدالعزیز بن حریر،  ق.١٤٠٦نشر اسالمی، ۀ، قم، موسسالمھذَّ
تا.، تحقیق شیخ احمد محمد شاکر، بیروت، دارالفکر، بیالمحلیابن حزم، علی بن احمد، 

نشـر اسـالمی، چـاپ    ۀموسسـ ، قـم،  السرائر الحـاوی لتحریـر الفتـاویبن ادریس، محمد بن احمد، ا
ق.١٤١٠اول،

تا.، مکتبة النینوى الحدیثة، بی، تھرانالجعفریات (األشعثیات)ابن اشعث، محمد بن محمد، 
.تادار صادر، بی، بیروت، لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مکرم

ق.۱۴۰۶، اولچاپ، وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی،ایران-، تھرانیة المکاسبحاشایروانی، علی، 
، قم: کنگـره بزرگداشـت شـیخ    و البیع الخیاراتةالمکاسب المحرمانصاری، مرتضی بن محمد امین، 

ق.١٤١٥اعظم انصاری، اول، 
تا.رحلی چاپ سنگی، بی،فرائد االصول__________،

، قم، موسسه آل البیت (علیھم السـالم)، چـاپ اول، ربیـع    االصولةکفایم، آخوند خراسانی، محمد کاظ
ق.١٤٠٩األول، 

ق.١٤١٩، تھران: مکتبة الصدر، چاپ دوم، القواعد الفقھیهبجنوردی، حسن، 
-، احمد عبد الغفـور عطـار، بیـروت   الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، جوھرى، اسماعیل بن حماد

ق.۱۴۱۰، ، اولیینلبنان، دار العلم للمال
، قم: مؤسسه آل البیت تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعهحر عاملی، محمد بن حسن، 

ق.١٤٠٩علیھم السالم، اول، 
(الجصاص)، تحقیق: محمد صادق قمحاوی، بیروت، داراالحیاء أحکام القرآنجصاص، احمد بن علی، 

ق.١٤٠٥التراث العربی، 
، تھران: مؤسسه تنظیم و نثشر آثار امـام خمینـی (ره)، چـاپ اول،    المکاسب المحرمهخمینی، روح اهللا،

ق.١٤١٥
. ١٣٧٧، قم: مؤسسه دارالعلم، چاپ اول، ةتحریر الوسیل__________، 
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ق.١٤٠٥، قم: اسماعیلیان، دوم، جامع المدارک فی شرح المختصر النافعخوانساری، احمد، 
تا.جا، جامع اھل البیت، بی، بیالعروة الوثقیالمستند فی شرحخویی، ابوالقاسم، 
، تقریـر: محمـدعلی التوحیـدی، التبریـزی، نجـف اشـرف، المطبعـه        ةمصباح الفقاھ__________،

.١٣٧٧الحیدریه، 
م.١٩٧٥، مطبعة اآلداب النجف االشرف، مباني تکملة المنھاج__________، 

ی، بیـروت،  ، تحقیق صفوان عـدنان داوود آنمفردات فی غریب القرراغب اصفھانی، حسین بن محمد، 
ق.١٤١٢، ةدارالعلم الدار الشامی

، به قلم و تقریر: سیف اهللا یعقوبی اصفھانی، قم، المواھب فی تحریر احکام المکاسب، سبحانی، جعفر
ق.١٤١٠موسسه االمام الصادق، اول، 

منشورات ، قم، ویة في الفقه اإلماميالمراسم العلویة و األحکام النب،سالّر، حمزة بن عبد العزیز دیلمی
ق.١٤٠٤، مصحح: محمود بستانی، الحرمین

تا.، سید عبد الھادی حکیم، قم، مکتب مفید، بیالقواعد و الفوائدشھید اول، محمدبن مکی، 
، قـم: موسسـه المعـارف    مسالک االفھام الی تنقـیح شـرایع االسـالمشھید ثانی، زین الدین بن علی، 

ق.١٤١٣اول، االسالمیه، چاپ
، بیـروت، دار إحیـاء   جواھر الکالم فی شـرح شـرایع االسـالمصاحب جواھر، محمد حسن بن باقر، 

تا.التراث العرب، ھفتم، بی
،  ترجمه موسوی ھمـدانی، قـم: انتشـارات اسـالمی     فی تفسیر القرانالمیزانطباطبایی، محمد حسین، 

.١٣٧٤جامعه مدرسین، اول، 
.١٣٧٣، تھران، انتشارات ناصر خسرو، سوم، ع البیان فی تفسیر القرآنمجمطبرسی، فضل بن حسن، 

تا.بی، مصحح: سید احمد حسین، تھران، کتابفروشی مرتضوى،مجمع البحرین، طریحی، فخرالدین
ق.١٤٠٧، تھران، دار الکتب اإلسالمیه، چھارم، تھذیب األحکامطوسی، محمد بن حسن،

ق.۱۴۰۰، بیروت، دار الکتاب االسالمیة، دوم، فقه و الفتاویالنھایة فی مجرد ال__________،
ق.١٤٠٧، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، الخالف__،______

تا.، قم، مؤسسه آل البیت علیھم السالم، اول، بیتذکرة الفقھاءعالمه حلي، حسن بن یوسف، 
ق.۱۳۸۰، المطبعة العلمیة، ، تھرانمصحح: رسولی محالتی، العیّاشيتفسیر عیاشی، محمد بن مسعود، 

تا.، تنظیم: محمد دادستان، بیسیري کامل در خارج فقه معاصرکتاب القضاءفاضل لنکراني، محمد، 
، بیروت، دار االحیاء التراث االسـالمی، سـوم،   مفاتیح الغیبفخرالدین رازی، ابوعبداهللا محمد بن عمر، 

ق.۱۴۲۰
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، قم، موسسه اسماعیلیان، ایضاح الفوائد فی شرح المشکالت القواعد، ر المحققین، محمد بن حسنفخ

ق.١٣٧٨
بررسی آرای فقھا در مـورد منافـات اخـذ اجـرت بـا قصـد       «فخلعی، محمد تقی و شیخی، مجید رضا، 

.١٣٩٠، تابستان٥١، سال سیزدھم، شمارهپژوھشنامه متین، »قربت
ھـای آموزه، »ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجباتتخصیصبررسی اشکال«__________،

.١٣٩٠، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، زمستان ٤، شماره فقه مدنی
، »نقد و تحلیل ادلـه عقلـی حرمـت اخـذ اجـرت بـر واجبـات       «سلطانی، عباسعلی، و __________

.١٣٩١زمستان ، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، پاییز و٦، شماره ھای فقه مدنیآموزه
.١٣٩٠، دانشگاه امام صادق علیه السالم، اول، تحقیق در قواعد فقھی اسالمفرحی، علی، 

ق.۱۴۰۴سوم، موسوى جزائرى، قم، دار الکتاب،،تفسیر القمي، قمی، علی بن ابراھیم
لخیـام،  ، به قلم و تقریر سید علی حسـینی میالنـی، قـم، مطبعـه ا    کتاب القضاءگلپایگانی، محمد رضا، 

ق.١٤٠١
، بیروت، دار إحیاء بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 

ق.۱۴۰۳التراث العربي، 
ق.١٤١٣، قم، کنگره جھانی ھزاره شیخ مفید، اول، ةالمقنعمفید، محمد بن محمد، 

.١٣٨٥ارغوان دانش، چاپ دوم، ، انتشاراتةدراسات فی المکاسب المحرممنتظری، حسینعلی،
، ترجمه محمود صلواتی، انتشارات سـرایی، تھـران،   مبانی فقھی حکومت اسالمی، ___________ 

١٣٧٩.
ق.۱۴۰۹، دومایران، چاپ -، قم، مرکز جھانی مطالعات اسالمیکتاب الزکاة، ___________

، قم، مدرسه اإلمام علـی بـن   )ةکاسب المحرمـ المةانوار الفقاھه (کتاب التجارمکارم شیرازی، ناصر، 
ق.١٤٢٦ابی طالب (ع)، چاپ اول، 

ق.١٤٢٦، قم، مدرسه اإلمام علی بن ابی طالب (ع)، چاپ اول، ھای شرعیحیله____________، 
.١٣٨٢، تھران، حدیث دل، العروة الوثقی(المحشی)یزدى، محمد کاظم،


