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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
گانه . بعد از تحریر محل نزاع در مقام اول بحث، به بررسی مستندات دهباشدیمبحث در بیع اصنام و هیاکل عبادت 

الجمله مشخص شد. در جلسه قبل فی هاآنقول به حرمت و بطالن تکسب به صنم و بت پرداخته شد که حدود داللت 

ل بیع مطرح شد که با توجه به این مقدمات و مقام اول مقدماتی را در مورد ماده، هیئت و بحث انحالل و عدم انحال

 شود.پرداخته می گانه بیع اصنامبحث به مقام دوم بحث که بررسی فروع و اقسام هشت

 تقسیم بیع اصنام جهات اصلی در
بیع  وجهت اول تقسیم این است که معامله  .شودیمگانه تقسیم بیع اصنام و هیاکل عبادت از دو جهت به اقسام هشت

است؟ و جهت دوم تقسیم هم این است که در این معامالت آیا  گرفتهتعلقاست یا به هیئت آن  گرفتهتعلقبه ماده صنم 

 شود؟مترتب نمی هاآنو یا اینکه عبادت و پرستش بر  شودیمعبادت و پرستش به اصنام مترتب 

 عمومیت بحث نسبت به موارد مبغوضیت هیئت مورد بیع
اما مالك این  باشدیم، در مورد بیع صنم و هیاکل عبادت شودیمکه مطرح  و فروع و شقوقی هرچند محل بحث

شامل هر موردي که متعلق بیع داراي ماده و هیئت باشد و هیئت  و این تقسیم و عمده احکام آن باشدیمبحث، عام 

مانند بیع آالت لهو و لعب یا سی  شودیم، باشدیممورد معامله مبغوض شارع باشد و معامله بر آن هیئت داراي اشکال 

و فرض هم در این موارد این است که این موارد  باشدیمهایی که محتواي آن به لحاظ شرعی داراي اشکال دي و نوار

 .باشندیمداراي هیئت و ماده 

 وجود ادله مستقل بر حکم تکسب به بت فارغ از بحث تصویر
و  باشدیمي سازمجسمهاست این است که بحث بت و تکسب به آن، غیر از بحث تصویر و  ذکرقابلنکته دیگري که 

ي حکم به جواز آن و عدم سازمجسمهادله خاصه در مورد آن وجود دارد یعنی حتی اگر شخصی در مورد تصویر و 

بوط به بت و حرمت کرد، این حکم در مورد ساخت بت و اقسام تکسب به آن جاري نیست و باید ادله خاصه مر
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 باشدیمي و تصویر شود، ساختن بت هم مصداقی از آن سازمجسمهتکسب به آن بررسی شود البته اگر حکم به حرمت 

ي سه بحث ساخت، نگهداري و حفظ سازمجسمه. در مورد شودیم مضاعف و ادله حرمت ساخت بت و تکسب به آن،

د تصویر ذوي االرواح و غیر ذوي االرواح و یا تفصیالت آن و تکسب به آن وجود دارد و همچنین تفصیالتی در مور

دیگري در حکم تصویر در فتاوا وجود دارد. در هریک از این تفصیالت و مراحل اگر حکم به حرمت تصویر و 

 ازآنجاکهو حرام است اما اگر حکم به عدم حرمت شود  باشدیمي شود بت نیز مصداقی از مجسمه و تصویر سازمجسمه

وجود دارد، در مواردي که اطمینان و یا احتمال عقالیی بر ترتب عبادت و پرستش بر  ت ادله خاصه بر حرمتدر مورد ب

 .شودیمآن باشد، حکم به حرمت ساخت بت و تکسب به آن 

 اقسام هشتگانه بیع صنم
رد معامله داراي یا ماده آن صنم قیمت و ارزش ندارد و یا اینکه ماده صنم مو ردیگیمصنمی که مورد معامله قرار 

و یا اینکه بیع  ردیگیمدر قسم اول که ماده صنم قیمت ندارد یا بیع و معامله به ماده صنم تعلق  .باشدیمقیمت و ارزش 

گیرد و در هریک از این دو قسم یا عبادت و پرستش مترتب بر این معامله و بیع و معامله به هیئت صنم تعلق می

صنم مورد معامله داراي  شود. پس موردي که مادهعبادت مترتب بر این معامله و بیع نمیشود و یا اینکه پرستش و می

 .شودیمقسم تقسیم  ، به چهارستینارزش و قیمت 

و  شودیمقسم دوم نیز که عالوه بر هیئت ماده صنم هم داراي ارزش و قیمت است یا بیع و معامله بر ماده صنم واقع 

و در هریک از این دو صورت یا عبادت و پرستش بر این معامله  شودیمئت صنم واقع یا اینکه بیع و معامله بر هی

چهار قسم قبلی هشت  که این چهار قسم با شودینمو یا اینکه عبادت و پرستش بر بیع صنم مترتب  شودیممترتب 

که ذکر شد، علم و . مراد از ترتب عبادت و پرستش در اقسامی باشدیمو بیع صنم داراي هشت قسم  شودیمقسم 

. البته ذکر این نکته هم الزم است که گاهی ماده صنم فی باشدیماطمینان به ترتب و یا وجود احتمال عقالیی بر ترتب 

داراي ارزش  ماده که بعد از تفکیک، ياگونهبهاما به دلیل اینکه تفکیک ماده و هیئت  باشدیمحد ذاته داراي ارزش 

فظ شود، ممکن نیست که این صورت در ذیل اقسامی است که ماده داراي ارزش نیست، باشد و ارزش و قیمت او ح

 .باشدیمداخل 
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 لها و ترتب عبادت قیمۀال که  ايقسم اول: تعلق بیع به ماده
مانند  ستینکه ماده اولیه آن داراي قیمت  صنم و بتی است قسم اول از اقسام بیع صنم این است که مورد معامله

و علم و اطمینان و یا  است گرفتهتعلقباشد که داراي ارزش نیست و بیع هم به ماده  شدهساختهاینکه بت از گلی 

ترتب عبادت و پرستش  قصدبهاحتمال عقالیی بر ترتب عبادت و پرستش بر مورد بیع و معامله وجود دارد ولو اینکه 

و قصد یا عدم قصد اهمیتی ندارد و علم به ترتب و احتمال ترتب  باشدیمنفروشد. پس مالك این قسم ترتب عبادت 

 .باشدیم واقعبهطریقی 

 حکم قسم اول: حرمت و بطالن
. علت حرمت تکلیفی باشدیمباطل  وضعاًحرام و  فاًیتکلحکم قسم اول معامله و اصنام این است که معامله و بیع 

 است، بر ترتب عبادت بر مورد معامله د احتمال عقالییوجود مالك حرمت بیع صنم که وجود اطمینان و یا وجو

موارد  گونهنیا. براي حکم به بطالن نیز دو دلیل وجود دارد دلیل اول ترتب عبادت بر مورد معامله است که در باشدیم

 و دلیل دوم هم عدم وجود منفعت عقالیی در مورد معامله و عدم ارزش شودیمبه لحاظ وضعی هم حکم به بطالن 

 است. شدهواقعکه داراي ارزش و قیمت نیست،  چون فرض این قسم این است که معامله بر ماده صنم باشدیمعرفی آن 

 لها و عدم ترتب عبادت قیمۀال بیع به ماده که  تعلق قسم دوم:
و معامله و بیع  ستینقسم دوم از اقسام بیع صنم این است که مورد معامله صنم و بتی است که داراي ارزش و قیمت 

است اما به خالف قسم قبل، اطمینان و یا احتمال عقالیی بر ترتب عبادت و پرستش بر این  گرفتهتعلقهم به ماده صنم 

 و بت مورد معامله وجود ندارد. صنم

 حکم قسم دوم: عدم حرمت تکلیفی و بطالن وضعی
، حرام نیست و باشدینمپرستش باشد، در آن  این قسم از بیع صنم به دلیل اینکه مالك حرمت که ترتب عبادت و

چون  باشدیمادله دال بر حرمت تکلیفی نسبت به این قسم و فرض، اطالق ندارند اما به لحاظ وضعی این معامله باطل 

است که داراي ارزش و منفعت عقالیی نیست. البته این حکم طبق مبناي مشهور که معامله بر  شدهواقعی ئیشبیع بر 

که در  دانندیممعامالت را صحیح  گونهنیاولی آقاي خویی  باشدیم ،دانندیممنفعت عقالیی ندارد را باطل  چیزي که

است. همچنین الزم به ذکر است مراد از عدم حرمت این قسم یا اقسام  شدهپرداختهو مبنا  نظراختالفجاي خود به این 
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ي باطل شد، تصرف در امعامله هرگاهولی  باشدیماز معامله ، حرمت قبل شودیممترتب  هاآندیگري که این حکم بر 

 .باشدیمقبل از معامله  حکمبهبحث فعلی ناظر  اما باشدیمحرام  همآنثمن و مثمن 

 لمادتها و ترتب عبادت قیمۀال قسم سوم: تعلق بیع به هیئتی که 
صورت و قسم سوم این است که صنم و بتی مورد معامله باشد که ماده آن ارزش و قیمت ندارد و بیع نیز به هیئت بت 

 است و اطمینان و یا احتمال عقالیی بر ترتب عبادت و پرستش بر آن صنم و بت وجود دارد. گرفتهتعلق

 حکم قسم سوم: حرمت و بطالن
و دلیل  باشدیمو به لحاظ وضعی هم باطل  باشدیمقاب بر آن مترتب این قسم به لحاظ تکلیفی حرام است و ع

و آن مالك ترتب عبادت و پرستش بر مورد معامله است که در  کردندیموجود مالکی است که ادله بر آن داللت  همآن

این است که ي که در ذیل این قسم وجود دارد ذکرقابل. نکته باشدیماین صورت معامله هم باطل است و هم حرام 

این قسم مجالی براي طرح بحث انحالل عقد و صحت آن نسبت به ماده  در به انحالل ماده و هیئت شویم، قائلحتی اگر 

چون فرض این قسم این است که ماده آن ارزش و قیمت ندارد و بیع تعلق به هیئت گرفته است و اگر  آن وجود ندارد

 هیچ ارزشی ندارد.برداشته شود، ماده آن  صورت و هیئت صنمیت

 لمادتها و عدم ترتب عبادت قیمۀال قسم چهارم: تعلق بیع به هیئتی که 
و بیع به هیئت آن  قسم و صورت چهارم این است که مورد معامله صنم و بتی است که ماده آن ارزش و قیمت ندارد

اثر تاریخی  مثالً که  جهتنیازا یول است و اطمینان بر عدم ترتب عبادت و پرستش بر آن بت وجود دارد. گرفتهتعلق

 آن ارزش دارد. ئتیه ،باشدیم

 حکم قسم چهارم: جواز و صحت بیع
و به  شودینمو پرستش بر صنم مترتب  عبادت چون در این قسم و فرض، باشدیماین قسم به لحاظ تکلیفی جایز 

لحاظ وضعی هم معامله صنم در این فرض، صحیح است چون ولو اینکه ماده داراي ارزش و قیمت نیست اما هیئت 

و فرض هم این است که این ارزش و قیمت را شارع ساقط نکرده است و از  باشدیمصنم داراي ارزش و قیمت عرفی 
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معامله هیاکل عبادت را ولو اینکه عبادت نشوند حرام  اًمطلقالبته این قسم طبق مبناي کسانی که  آن منع نکرده است.

 .باشدیمنظر و مبناي ما هم صحیح است و هم جایز  بنا براما  باشدیمهم حرام است و هم باطل  دانندیم

و چهار صورتی  ستینیی بود که ماده صنم داراي قیمت و ارزش جابهاین صور چهارگانه که تاکنون ذکر شد مربوط 

باشد ولی شارع قیمت و آن داراي ارزش و قیمت می صوري است که هم ماده و هم هیئت شودیمامه ذکر که در اد

 ارزش هیئت را الغا کرده است.

 و ترتب عبادت قیمۀاي که لها قسم پنجم: تعلق بیع به ماده
و بیع هم به  باشدیماست، ماده آن داراي ارزش و قیمت  قرارگرفتهکه مورد معامله  قسم پنجم این است که صنمی

و قصد معامله بر هیئت صنم واقع نشده است و اطمینان و احتمال عقالیی هم بر ترتب عبادت به  است گرفتهتعلقماده 

 صنم و بت وجود دارد.

 حکم قسم پنجم: حرمت تکلیفی و بطالن بیع
است، ولی چون مالك حرمت که ترتب عبادت باشد، وجود دارد به  شدهواقعاین قسم معامله بر ماده  در هرچند

، اشکالی به باشدیمکه ماده داراي ارزش عقالیی  جهتنیازاو به لحاظ وضعی هم هرچند  باشدیملحاظ تکلیفی حرام 

ورد بیع و در مواردي که عبادت بر م باشدیمکه عبادت بر مورد معامله و بیع مترتب  جهتازآنآن وارد نیست اما 

، معامله باطل است. البته در این قسم ممکن باشدیممترتب باشد، معامله هم به لحاظ تکلیفی جایز نیست وهم باطل 

که مورد معامله که ماده  جهتنیازااما  باشدیمبه خاطر ترتب عبادت به لحاظ تکلیفی حرام  هرچنداست بیان شود که 

و شارع از آن نهی نکرده است و قصد هم بر هیئت صنم واقع نشده بلکه  شدبایمصنم است داراي منفعت محلله عقالیی 

، به لحاظ وضعی صحیح است و ادله دال بر اولویت انصراف به صورتی دارند که معامله بر هیئت باشدیمقصد بر ماده 

 ل بر حرمت و بطالنچون اطالق حکم عقلی مستق رسدیماما این سخن و احتمال بعید به نظر  نه بر ماده شودیمواقع 

 .شودیم، شامل این قسم هم اندکردهکه مرحوم امام آن را مطرح 

 و عدم ترتب عبادت قیمۀاي که لها قسم ششم تعلق بیع به ماده
قسم ششم از اقسام بیع اصنام این است که صنمی مورد معامله و بیع واقع شود که ماده آن داراي ارزش و قیمت 

 صنم تعلق بگیرد و عبادتی هم بر آن مترتب نباشد.باشد و بیع هم به ماده 
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 حکم قسم ششم: جواز و صحت
. این قسم به لحاظ تکلیفی جایز است چون عبادت بر صنم مورد باشدیماین قسم از مصادیق بارز صحت و جواز 

نفعت محلله است که داراي م شدهواقعاي صحیح است چون معامله بر ماده شود. به لحاظ وضعیمعامله مترتب نمی

 .باشدیمعقالیی 

 شدهکشفبحثی در مورد آثار عتیقه 
. آثار میکنیماما به آن اشاره  ستینبحثی در مورد آثار عتیقه مکشوف وجود دارد که هرچند مربوط به محل بحث 

المالک معلوم نیست و مجهول هاآنو گاهی نیز مالک  باشندیممعلوم  هاآنگاهی مالک  شوندیمي که کشف اقهیعت

دو  المالکمجهول. در مورد شودیممترتب  هاآنبر  المالکمجهول حکم المالک باشند،مجهول کهیدرصورت. باشندیم

 شودیم هاآنرا کشف کرده است، مالک  هاآنکه با پرداخت خمس این اشیا، شخصی که  اندقائلي اعدهنظر وجود دارد 

 هاآنرا کشف کرده است. اما اگر مالک  هاآننه شخصی که  باشدیماین اشیا متعلق به حاکم شرع  که اندقائلو برخی 

وارثان صاحب اولیه مشخص باشند در این صورت یا این اشیا نسبت به قیمت اصلی خود  نکهیامثلمشخص باشد 

اما اگر به خاطر حیثیت تاریخی خود  باشندیم هاآني نیستند که در این صورت مربوط به مالکان اافزودهارزشداراي 

ده میلیون  مثالً باشندیمي طالیی که به جهت اینکه طال هاسکهو بهاي بیشتري باشند مانند  افزودهارزشداراي 

در این صورت بحث  باشندیم، داراي ارزش میلیاردي هاآناما به خاطر جهت و حیثیت قدمت تاریخی  دارندارزش

 .باشدیم هاآنو یا اینکه متعلق به مالکان  باشدیممتعلق به حکومت  افزودهارزشن مهمی وجود دارد که ای

 و ترتب عبادت قیمۀقسم هفتم: تعلق بیع به هیئتی که لمادتها 
است  گرفتهتعلققسم هفتم از اقسام بیع اصنام این است که صنمی مورد معامله واقع شود که بیع به هیئت آن 

و در مسیر عبادت و پرستش  باشدیمو عبادت هم بر مورد معامله مترتب  باشدیمماده آن نیز داراي قیمت  کهیدرحال

 .باشدیمواقع 

 حکم قسم هفتم: حرمت و بطالن بیع
هم از دو  وضعاًو  باشدیمحرام است چون عبادت بر مورد معامله مترتب  فاًیتکلاین قسم نیز از مواردي است که 

موارد معامله هم حرام  گونهنیاو در  شودیمجهت اول این است که بر این معامله عبادت مترتب  اشدبیمجهت باطل 

و جهت دوم هم این است که شارع ارزش و قیمت هیئت را الغا کرده است و معامله بر چیزي  باشدیماست و هم فاسد 
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عدم انحالل باشد که دو نظر  ي بحث انحالل و یامجرا تواندیماست. این قسم  شدهواقعکه منفعت محلله عقالیی ندارد 

 کهآنو معامله به نسبت به ماده  دانندیمدر مورد انحالل در این قسم وجود دارد. برخی در این قسم انحالل را جاري 

هم  اما به نظر آقاي خویی که نظر درست دانندیماما نسبت به هیئت بیع را باطل  دانندیم، صحیح باشدیمداراي ارزش 

شود چون انحالل در مواردي است که اشیا در عرض هم باشند و در مورد ماده و ، در این قسم بیع منحل نمیهست

 .باشدیمشود و معامله از اساس باطل هیئت انحالل جاري نمی

 و عدم ترتب عبادت قیمۀقسم هشتم تعلق بیع به هیئتی که لمادتها 
است  گرفتهتعلققسم هشتم از اقسام بیع اصنام این است که صنمی مورد معامله واقع شود که بیع به هیئت آن 

باشد و در مسیر عبادت و پرستش و عبادت هم بر مورد معامله مترتب نمی باشدیمماده آن نیز داراي قیمت  کهیدرحال

 شود.واقع نمی

 حکم قسم هشتم: جواز و صحت
 باشندیمو ماده هم داراي ارزش و قیمت عقالیی  و هیئت باشدینمیل اینکه عبادت بر آن مترتب این قسم به دل

 .باشدیمصحیح و جایز 

به اطالق حرمت و بطالن در مورد  قائلالبته احکامی که در مورد اقسام هشتگانه ذکر شد، در صورتی است که 

 اال بیع در همه صور باطل و حرام خواهد بود. هیاکل عبادت و اصنام نشویم که نظر صحیح هم همین است و
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