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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
در جلسه  مقام اول بحث که بررسی ادله بود به پایان رسید. . بحث درباشدیمبحث در بیع اصنام و هیاکل عبادت 

بود را مطرح و از دو جهت اصل  شدهاقامهاي را که بر حرمت و بطالن بیع اصنام و بت قبل بعد از بیان نکاتی، ادله

از بین این ادله، چند دلیل آن  اوالًبررسی شد که نتیجه بررسی این ادله این شد که ها آنداللت و همچنین حدود داللت 

که  بطالن بیع اصنام و حرمت تکلیفی بیع اصنام اً یثان. کردندیمداللت  بر مدعا الجملهیفاز حیث اصل داللت تام بود و 

اطالقی در این ادله نسبت به  ثالثاً و  باشدیم استفادهقابلاز برخی از این ادله و یا با ترکیب این ادله  حکم وضعی است

ل عقالیی مواردي است که علم و یا اطمینان و یا احتما همه صور و موارد بیع اصنام وجود ندارد و حیطه داللت این ادله

 و در غیر این موارد داللتی ندارند. شوندیموجود داشته باشد که اصنام و اوثان در مسیر عبادت و پرستش واقع 

 بیع اصنام گانههشتمقام دوم بحث: بررسی حکم صور 
مقام دوم بحث این است که بر اساس حدود داللت ادله که در جلسه قبل از آن بحث شد به بررسی حکم صور 

و یا خیر به این اقسام  شودیمعبادت مترتب  هاآنکه بر  جهتنیازاکه از جهت ماده و هیئت و -انه بیع اصنام گهشت

 پرداخته شود. - شوندیمتقسیم 

 وجود ماده و هیئت در امور مورد معامله
ین است که ي بیان شود و آن اامقدمهقبل از آنکه به بیان و بررسی صور بیع اصنام پرداخته شود، الزم است 

مانند ماشین که ماده  باشندیم، داري ماده و صورت رندیگیماشیایی که مورد معامله قرار  ی و در غالب موارد،طورکلبه

و با ترکیب این مواد هیئت و صورت آن ماشین  است کاررفتهبهاولیه آن عبارت است از فلز و اجزایی که در آن  موادو 

که  طورهماننه ماده و صورت فلسفی و  باشدیمالبته مراد از ماده و صورت و هیئت، ماده و صورت عرفی  دیآیمپدید 

که  باشدیماند نسبت بین ماده و صورت عرفی با ماده و صورت فلسفی عموم و خصوص من وجه آقاي خویی فرموده

ي هم باهم تطابق ندارند مانند امور مصنوعه که بشر تطابق دارند مانند انسان و در موارد هاآنبسیاري از موارد مصادیق 

 .باشدیم. مراد از ماده و صورت و هیئت در اینجا، ماده و صورت عرفی سازدیمرا  هاآن
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 هیئت معامالت به لحاظ تعلق به ماده یا تقسیم
لحاظ تعلق آن معامالت به  باشندیممرکب از ماده و صورت  هاآني که بیان شد معامالتی که متعلق امقدمهبر اساس 

 .شودیمبه هیئت و یا ماده به چند قسم تقسیم 

ي نـدارد و ادهیفاو هیئت ترکیبیه قیمت و  باشندیمو منصب علی الماده  رندیگیمگاهی معامالت بر ماده تعلق  .1

مانند مواردي که خودرویی را کـه فرسـوده  باشدینمیا اگر قیمت داشته باشد به لحاظ ارزش پایین آن مقصود 

معامالت، معامله بر  گونهنیاکه در  کنندیم دوفروشیخراست به جهت اوراق کردن و بازیافت مواد اولیه، آن را 

 .شودیمماده خودرو واقع 

 نه بر ماده رندیگیمو گاهی معامالت بر هیئت تعلق  .2

بیان کرد و آن این است که گاهی مواد اولیه داراي قیمت عقالیی به گونه دیگري هم  توانیمالبته این تقسیم را 

باشند و در هر یک از این دو صورت گاهی معامله به ماده کاال تعلق و گاهی نیز داراي قیمت عقالیی نمی باشندیم

 .ردیگیمو گاهی معامله به هیئت و صورت کاال تعلق  ردیگیم

 تقسیم اصنام به لحاظ مواد اولیه و هیئت
 .شودیمتقسیم فوق در مورد اقسام معامالت به لحاظ قیمت داشتن مواد اولیه، به دو قسم تقسیم 

مانند جایی که به تعابیر بزرگـان، بـت از  باشندینمداراي قیمت  اندشدهساخته هاآنگاهی موادي که اصنام از  .1

بـه خـاطر صـورت و  هاآنو ارزش و اهتمام به  باشدینمباشد که گچ مرده داراي ارزش  شدهساختهگچ مرده 

 منفعت محلله عقالیی ندارد. هاآنولی مواد اولیه  باشدیم هاآنهیئت 
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ي کـه آن امـادهو به آن اهتمام دارند  باشدیمداراي ارزش  پرستانبتکه براي  هاآنعالوه بر هیئت  گاهی نیز .2

مواد آن نیـز داراي  هاآنو جداي از هیئت  باشندیمقیمت  نیز به لحاظ عرفی داراياند شدهساختهاز آن  هابت

 .باشندیمعقالیی  منفعت محلله

 .شودیمو گاهی معامله بر هیئت ترکیبی واقع  شودیمو در هر یک از صور فوق گاهی معامله بر مواد اولیه واقع 

 تبیین قاعده انحالل بیع واحد به چند بیع
. در مواردي که باشدیمبیع الزم است، ذکر شود بحث انحالل بیع  گانههشتمقدمه دیگري که قبل از بررسی صور 

ي متعلق یک معامله واقع شوند مانند آنکه در یک معامله یک کتاب و یک ضبط مورد معامله واقع شود اگر امجموعه

فاسد و خراب بود و یا اینکه متعلق به دیگري بود در این موارد هرچند معامله تحت عنوان یک صیغه  هاآنیکی از 

و  کنندیم و فقها حکم به انحالل معامله به دو معامله شودیمعقالیی بیع منحل به دو بیع  ازنظراست اما  شدهيجار

 .نندداینمدیگر صحیح  جزبهنسبت به یک جز معامله را صحیح و نسبت 

 عدم انحالل بیع در موارد فساد هیئت متعلق بیع
ي بر امعاملهاست که آیا در مواردي که  نیا ی مهمی که در ذیل بحث بیع اصنام و اوثان مطرح است،سؤالحال  

و ماده اولیه آن هیئت و کاال هم داراي  باشدیمو آن هیئت و صورت داراي ارزش  شودیمهیئت و صورت کاالیی واقع 

 است که مواد اولیه آن گرفتهتعلقبه هیئت بتی  است و معامله قرارگرفتهمورد معامله  بتی مثالً باشدیمو قیمت  ارزش

نیز به خاطر  موارد گونهنیا. آیا در باشدیمو هیئت نیز جداي از مواد اولیه داراي قیمت  باشندیمداراي ارزش و قیمت 

یا خیر؟ در  شودیممنحل به دو معامله  م و باطل است بیع و معاملهاینکه معامله بر هیئت بیع درست نیست و حرا

و معامله در مواردي که متعلقات معامله در طول هم باشند  شودینمکه بیع منحل  ندیفرمایمموارد معمول فقها  گونهنیا

 هاآنو متعلقات بیع ترکیب حقیقی داشته باشند مانند ماده و صورت که ترکیبشان حقیقی است در صورت فساد یکی از 

ی ترکیب اما در مواردي که متعلقات معامله به لحاظ عرف شودیمو حکم به بطالن  شودینممعامله منحل به دو معامله 

باشد و یا اینکه مقداري گوشت متعلق معامله  شدهيداریخرانضمامی داشته باشند مانند اینکه در معامله واحد دو کتاب 
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باشد در این موارد اگر یک کتاب متعلق به دیگري بود و یا اینکه نیمی از گوشت خراب بود معامله منحل به دو معامله 

 .شودیم

 ت عدم پرستش آنعدم حرمت بیع اصنام در صور
علم به پرستش صنم مورد معامله باشد و یا  کهیدرصورت، این است که شدهمطرحبیان شد مدلول ادله  که طورهمان

حرام و باطل است معامله  ،شودیماینکه احتمال عقالیی بر این باشد که از آن بت در جهت پرستش و معامله استفاده 

 آن صنم حرام نیست. و یا اینکه احتمال عقالیی بر پرستش بت نباشد معاملهاما اگر اطمینان به عدم پرستش باشد 

 بحث اخالقی
أَلَا وَ إِنَّ الدُّنْیَا قَدْ تَصَرَّمَتْ وَ آذَنَتْ بِانْقِضَاءٍ وَ تَنَکَّرَ «: ندیفرمایم البالغهنهج 52در خطبه  السالمهیعلامام علی 

که دنیا منقضی خواهد شد  ندیفرماینمآگاه باشید که دنیا منصرم و منقضی شده است. حضرت  »وَ أَدْبَرَتْ حَذَّاءَ مَعْرُوفُهَا

ي هانشانهدنیا انقضاء و پایان خود را اعالم کرده است عالئم و  »وَ آذَنَتْ بِانْقِضَاءٍ «است  شدهتمامدنیا  ندیفرمایمبلکه 

تَنَکَّرَ « »وَ أَدْبَرَتْ حَذَّاءَ وَ تَنَکَّرَ مَعْرُوفُهَا«اعالم کرده است.  تصرم و انقضاء را هاآنفراوانی در این عالم است که همه 

 شودیمشخص با آن شناخته  آنچهي از روي برگرداندن است چون چهره شخص معروف شخص است. اهیکنا »مَعْرُوفُهَا

رف، به چهره معروف شخص یعنی وجهه، براي اینکه بوجهه یع چهره او است و لذا در تعابیر ادبی، معروف الشخص

یعنی چهره او که  »تَنَکَّرَ مَعْرُوفُهَا« ندیگویمرا برگردانده یا پوشانده،  اشچهرهوقتی کسی  »تَنَکَّرَ مَعْرُوفُهَا« ندیگویم

پایان پذیرفته است و  ایدن و مجهول است و این کنایه از این است که روي برگردانده است. مبهم وسیله شناخت او بود،

انقضاء خود را اعالم کرده و چهره را از شما برگردانده است. این مضمون به انواع تعابیر و استعارات و کلمات در 

البالغه آمده که اگر کسی مجموعه چنین تعابیري که به همین انقضاء دنیا و پشت کردن دنیا مربوط است، جمع بکند نهج

پشت کردن دنیا به  طورنیهمدیبانه بسیار زیبا در تبیین انصرام و انقضاء و ناپایداري دنیا و شاید قریب به سی تعبیر ا

که بگوییم دنیا به او پشت  ردیمیممربوط به کسی نیست که سرطان گرفته و  »تَنَکَّرَ مَعْرُوفُهَا« ریتعب آمده باشد. هاانسان

و  باشدیمهم  نینشکاخبلکه این تعبیر مربوط به  کشدیمو عذاب کرد یا شخصی که در فقر و فالکتی افتاده و دائم زجر 

 نینشکاخاست و در مورد  ترواضح این پشت کردن براي ما در مورد اول کرده است. منتهی پشتها همآندنیا به 

در برابر  قدرآن مجموعاً هاسالو  هاماهو  هاهفتهو دقائق و  هاهیثاناین عمر و این ساعات و  قدرآناست و اال  تریمخف
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براي همه یکسان است به  شودیمابدیت و جاودانگی عالم ناچیز است که اگر از آن نگاه کسی به عالم نظر بیفکند همین 

ي محدود زندگی و محاسبات هاکوچهپسکوچهتعبیري اگر کسی بر بام هستی بایستد و عالم و عمر را ببیند نه اینکه در 

بر بام عالم بایستد از منظر بلندي به عالم و  اگر اهد عالم را ارزیابی بکند و دنیا را بررسی بکند،زندگی بخو گانهبچه

که من که پایین بودم و زیر این درخت نشسته  دیگویم وقتآني بایستد و ارزیابی بکند، اقلهجهان هستی نگاه بکند، بر 

که این درخت در مقابل  نمیبیم امستادهیاالي قله دماوند بامثالً عجب درخت بزرگی بود ولی حاال که  گفتمیمبودم 

اگر از زاویه دید بسته خودمان و نگاه  کندیماینکه ما از کجا به عالم نگاه بکنیم، خیلی فرق  ناچیز است. هاجنگل

 وقتآنستیم محدودمان به عالم و هستی و عمرمان نگاه بکنیم، خیلی خبرها است اما اگر بر بام هستی و قله هستی بای

 داندیمرا مهم  هاآنو خیلی  بستهدلخیلی  هايبازاسبابی تا بچه هستند به این برخ شودیمخیلی از خبرها عوض 

را  اشیهستي را از او جدا بشود گویا همه بازاسباب لحظهکی و اگر باشدیم هايبازاسبابهمین  وجودشان

چیزي نیست. نباید بگوییم که  هانیاکه  فهمدیم وقتآنولی اگر عقلش را باالتر بیاورید و باالتر را ببیند  دادهازدست

است  بلکه دو زاویه نگاه به دنیا مجاز نیست نیا .رندیگیمو دنیا را هیچ فرض  ندیگویمامیرالمؤمنین و بزرگان ما مجاز 

این دنیا چیزي نیست این از آن  ولی در زاویه دیگر براي اشخاصی همه وجودشان این دنیا است در یک زاویه کسانی

امام  »أَلَا وَ إِنَّ الدُّنْیَا قَدْ تَصَرَّمَتْ وَ آذَنَتْ بِانْقِضَاءٍ«است که  اءاهللایاولاست و منظر  هیعلاهللاسالم نیرالمؤمنیامزاویه و منظر 

است ایشان  شدهثبتي است که در تاریخ انامه نیترهکوتاي به محمد بن حنفیه نوشت که انامهحسین در عاشورا 

از  نیا» أمّا بعدُ، فکأنّ الدنیا لم تکن! وکأنّ اآلخرة لم تزل! والسالم.«دنیا نبوده  اصالًي کوتاه نوشتند که گویا اجمله

إِنَّ الدُّنْیَا قَدْ تَصَرَّمَتْ  أَلَا وَ« .اندکردهرا جمع  هاقتیحقمنظر بزرگی مانند امام حسین است که در یک جمله کوتاه همه 

 رودیماین دنیا چهره برگردانده است و با سرعت پشت به شما کرده و  »وَ أَدْبَرَتْ حَذَّاءَ وَ آذَنَتْ بِانْقِضَاءٍ وَ تَنَکَّرَ مَعْرُوفُهَا

ي فنا و سوبهعمل دنیا این است که ساکنان خودش را نقش و  »بِالْمَوْتِ جِیرَانَهَا بِالْفَنَاءِ سُکَّانَهَا َو تَحْدُو فَهِیَ تَحْفِزُ«

. کندیمرا به سمت نابودي پرت  هاآن دیگویمبلکه  بردیمبه سمت نابودي  که دیگوینم، حضرت کندیمنابودي پرت 

و همسایگان خودش را به  »بِالْمَوْتِ جِیرَانَهَا وَ تَحْدُو« کندیمپرت  فنارا به سمت  هاآدمکار دنیا این است که دائم 

ساربان شتر  تحدوا بهم الی االمام ،دهدیمکه تحدوا کاري است که ساربان شتر انجام  طورهمان بردیمسمت مرگ 

. اینجا دو جمله آمده یکی با تندي و یکی با نرمی و آرامی، هر دو هم درست بردیمآرام افراد را به سمت جلو آرام

را به  هانیاآرام ساربان آرام نکهیامثل دیفرمایم بارکی کندیمسمت فنا پرت  نیا افراد را بهکه د دیفرمایم بارکاست ی

این دو زاویه دید دارد اگر زاویه دید را باال ببري  بردیمرا به سمت مرگ  هاانسان. اینجا ساربان دنیا بردیمسمت جلو 

این از یک منظر است. حرکت نسبی است. از یک منظر دنیا  »بِالْفَنَاءِ سُکَّانَهَا تَحْفِزُ«سریع است که  هانیاگردش  قدرآن
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، با یک دید دیگر هم که خودشان غافل هستند کندیمو به سمت مرگ پرت  گذاردیمبا سرعت افراد را به منجنیق 

. یک زاویه دید هم این بردیممرگ را به سمت  هانیا گامبهگامآرام و  بردیمرا  شترهاگویا مانند ساربانی که غافله 

را به سمت  هاآندنیا  و رندیگیمدر این منجنیق قرار  هاآدماست که منجنیق مرگ از سوي دنیا دائم در حال کار است و 

وَ آذَنَتْ بِانْقِضَاءٍ وَ أَلَا وَ إِنَّ الدُّنْیَا قَدْ تَصَرَّمَتْ « دارند نیرالمؤمنیام. خیلی تعابیر بلند و زیبایی است که کندیمپرتاب  فنا

. با تفاوتی که این جمله داشت یکی »بِالْمَوْتِ جِیرَانَهَا فَهِیَ تَحْفِزُ بِالْفَنَاءِ سُکَّانَهَا وَ تَحْدُو وَ أَدْبَرَتْ حَذَّاءَ تَنَکَّرَ مَعْرُوفُهَا

وَ  فِیهَا مَا کَانَ حُلْواً وَ قَدْ أَمَرَّ« .رساندیمرا  هاغفلتیکی آرامش سیر به سمت مرگ به خاطر  رساندیمسرعت فنا را 

. در این دنیا کندیمها را مکدر و آلوده و زالل کندیمرا تلخ  هاینیریشکار دنیا این است که  »کَدِرَ مِنْهَا مَا کَانَ صَفْواً

. آب زالل ندکیمشیرینی ناب نیست. زالل محض و ناب وجود ندارد کار دنیا این است که غث و سمین را مخلوط 

را داشته باشد این حکمت الهی  هایژگیوموطن ابتال باید این  شودیمآمیخته  هايدشوارو  هایسختي دنیا با هانعمت

تلخ کرده و  هاانسانرا بر کام  هانیریشحلوها را مر کرده و  »فِیهَا مَا کَانَ حُلْواً وَ قَدْ أَمَرَّ«است کار دنیا این است که 

کدورت  بازهمزالل باشد  هرچقدراست  شدهختهیآمها با یک تلخی هیچ شیرینی نابی در این عالم نیست. همه شیرینی

هم در یک سالمت مطلق و آسایش مطلق قرار  هرچقدردارد به دلیل اینکه موجود ابدي و بی آسیب و فنا نیست و لذا 

وَ کَدِرَ مِنْهَا مَا کَانَ صَفْواً  فِیهَا مَا کَانَ حُلْواً وَ قَدْ أَمَرَّ«محض و ناب نیست  هم که قرار بگیرد باز بگیرد در اوج آسایش

ریخته شد کمی از  کهآنوقتی آب  کنندیماز آفتابه که براي تطهیر و وضو استفاده  »فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلَّا سَمَلَۀٌ کَسَمَلَۀِ الْإِدَاوَةِ

آب ته  ماندهیباقکه مثل ذرات  ياماندهیباقاز این دنیا باقی نمانده است جز  ندیفرمایمرت حض ماندیمآب در آفتابه 

�َ وَ إِنَّ « ندیفرمایم 42هم آمده است که حضرت در خطبه  البالغهنهجیک آفتابه است نظیر این مطلب در جاي دیگر 

مقداري ته آن  خوردیمیعنی وقتی لیوان آبی که کسی  »کَصُبَابَۀِ الْإِنَاء صُبَابَۀٌفَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلَّا  الدُّنْیَا قَدْ وَلَّتْ حَذَّاءَ

ته آن  ماندهیباقیعنی آب  همآنکه اداوه همان آفتابه است که  »سَمَلَۀِ الْإِدَاوَةِ «. ندیگویم »صُبَابَۀِ الْإِنَاء«که به آن  ماندیم

 حضرت آب ته استکان یا ظرف آب یا آفتابه. ماندهیباقآمده است مانند  چند تشبیه البالغهنهجداریم در این مورد در 

 و این حد ارزش براي دنیا است. شودیمته ظرف آبی است که از آن استفاده  ماندهیباقدنیا مثل ذرات  ندیفرمایم
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