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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 گانه بیع صنممقسم اقسام هشت
اي که در جلسه قبل بیان شد، این بود که در جایی هیئت صنم مورد معامله داراي گانهمقسم اقسام و فروع هشت

باشد و یا ي قیمت نمیو داراباشد می ارزشیبرا الغا کرده باشد، یا ماده آن  باشد ولو اینکه شارع آنقیمت عرفی می

که ماده قیمت نداشته باشد یا معامله تعلق به هیئت باشد و درصورتیمانند هیئت آن داراي ارزش می همآناینکه ماده 

باشد و یا ا عبادت بر آن مترتب میگیرد و در هر یک از این دو صورت یگیرد و یا اینکه معامله تعلق به ماده میمی

که ماده بت داراي قیمت و ارزش باشد یا بیع شود و درصورتیکه چهار صورت می باشداینکه عبادت بر آن مترتب نمی

بیع تعلق به ماده گرفته است و در هر یک از این دو صورت یا عبادت بر مورد بیع  تعلق به هیئت گرفته است و یا اینکه

طور جلسه قبل بیان شد شود. که همانهشت مورد می جمعاًشود. که د و یا اینکه عبادت بر آن مترتب نمیشومترتب می

و در غیر این  شودباشد و بیع منحل نمیدر مواردي که ترتب عبادت وجود دارد معامله وضعاً باطل و تکلیفاً حرام می

ارزش عقالیی باشد وضعاً صحیح است و اال معامله باطل که متعلق بیع داراي صورت به لحاظ تکلیفی جایز و درصورتی

 باشد.می

 تقسیم اقسام بیع صنم به شانزده قسم
ترتیب که گاهی هیئت اینتوان ذکر کرد بهعالوه بر هشت قسمی که ذکر شد، هشت قسم دیگر نیز براي بیع صنم می

ی نیز نه ماده آن داراي ارزش و و گاهشد بامی متیو قصنم ارزش و قیمت عرفی ندارد ولی ماده آن داراي ارزش 

گیرد و یا اینکه باشد که هریک از این صورت یا معامله تعلق به هیئت میباشد و نه هیئت آن داراي قیمت میقیمت می

شود شود و اینکه عبادت بر آن مترتب نمیباشد و در هریک از این اقسام یا عبادت بر آن مترتب میمتعلق بیع ماده می

 شود.عالوه اقسام هشتگانه قبل، شانزده قسمت میشود و بهمجموعاً هشت قسم میکه 

ها، در ذیل بحث دیروز ذکر نشد و فقط به ذکر هشت قسمی که بیشتر محل ابتال این اقسام به دلیل عدم اهمیت آن

حکم  شود،گونه موارد منحل نمیاما با توجه به مالکاتی که در جلسه قبل ذکر شد و اینکه بیع در این باشد، اکتفا شدمی

 آید.این اقسام هم به دست می
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 جریان تقسیم در دیگر ابواب معامالت
ها باشد و در مورد معامالتی که هیئت آنهرچند این تقسیم در مورد بیع صنم ذکرشده است اما این تقسیم عام می

ارتباط به  حث تسبیب قاعده عام کلی است که فقطکند و مانند بجریان پیدا می باشد مانند آالت قمار،مبغوض شارع می

بابی که در آن ذکرشده است، ندارد و مناسب بود از این نوع قواعد در کتاب مکاسب تحت عنوان قواعد کلی و عمومی 

 شد.بحث می

 ۀادعاي صحت بیع متعلق به هیئت بتی که لمادتها قیم
باشد و عبادت نیز مترتب بر آن معامله باشد معامله  ئت صنمکه معامله متعلق به هیطور که بیان شد درصورتیهمان 

مشهور فقها در این فرض که در چند قسم این فرض وجود داشت، حکم به حرمت  باشد.هم فاسد است و هم حرام می

یا از این  بیع صنم باطل است و مطلقاًیا از این باب است که  اند و این حکم فقهااند و آن را مسلم انگاشتهو بطالن کرده

باشد. آقاي تبریزي در کتاب شود که این فرض قدر متیقن بطالن بیع هیاکل عبادت میباب که عبادت بر آن مترتب می

اند در برخی موارد این معامله اند و فرمودهمطلق نپذیرفته طوربهکنند که مرحوم ایروانی این حکم را الطالب نقل میارشاد

 باشد.ع به هیئت و ترتب عبادت، قابل تصحیح میبا فرض مذکور یعنی تعلق بی

 استدالل مرحوم ایروانی بر ادعاي خود

 مقدمه: صحت بیع کاالي داراي منافع حالل و حرام متداول
باشد و است و گاهی منافع غالب آن حرام می شود گاهی منافع غالب آن حاللکاال و شیئی که مورد معامله واقع می

باشند مانند چاقو و یا خودرو. هرچند در مواردي و متساوي می و هم منافع حرام آن متداول گاهی نیز هم منافع حالل

حالل باشد و یا  یغالبشاند اما در مواردي که منافع حرام باشد، برخی حکم به بطالن بیع آن کرده یکشیکه منافع غالب 

هرچند قصد منافع حرام  کننداینکه منافع حالل و حرام متساوي و متداول باشند، همه حکم به صحت وضعی معامله می

باشد البته در مواردي که ی میو شرعاز معامله بشود چون منافع محلله در کاال وجود دارد و مبیع داراي مالیت عقالیی 

باشد و از موارد اعانه بر اثم می حکم به حرمت تکلیفی شود و یا اینکه قائل شویم قصد منافع حرام شود، ممکن است

 باشدحکم اعانه بر اثم بر آن جاري شود اما درهرصورت معامله به لحاظ وضعی صحیح است و این یک قاعده کلی می
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 تبیین استدالل مرحوم ایروانی
و قیمت باشند و بیع تعلق به هیئت  هیئت و ماده داراي ارزشیی که برجامرحوم ایروانی این قاعده عام و کلی را 

اند این مورد که ذو منفعتین اند و فرمودهاند و این قاعده را کبراي کلی استدالل خود قرار دادهگرفته است، تطبیق داده

از مصادیق این  است، یکی است یعنی هم داراي منافع حالل از حیث ماده بت وهم داراي منافع حرام از حیث هیئت بت

باشد هرچند قصد منافع حرام از بیع شود و یا اینکه باشد و معامله به لحاظ وضعی صحیح میقاعده عام و کلی می

باشد چون عبادت بر آن مترتب شود اما به لحاظ وضعی بیع صحیح است چون مبیع داراي مالیت عرفی و شرعی می

به لحاظ شرعی داراي مالیت  ماده صنم عی الغا شده است امافرض این است که هرچند منافع هیئت به لحاظ شر

شود اما درهرصورت به لحاظ وضعی بسا طبق برخی اقوال در این صورت حکم به حرمت تکلیفی میباشد البته چهمی

 معامله صحیح است.

 مناقشه اول به استدالل: عدم انحالل بیع نسبت به ماده و هیئت
که بیان  اند که هرچند قاعده کلی و کبراي استداللیه استدالل مرحوم ایروانی فرمودهآقاي تبریزي در نقد و جواب ب

است و در مواردي که متعلق معامله داراي منافع حالل و حرام متداول باشد، معامله صحیح است و در  درست شد،

لحاظ صغروي دچار مشکل  مواردي که منافع حرام، منافع محض و یا غالب باشد، معامله باطل است اما استدالل به

باشد و فرض بر این است که منافع هیئت صنم ممحض و باشد چون در محل بحث، متعلق معامله هیئت صنم میمی

باشد و در مواردي که متعلق بیع داراي ماده و صورت منحصر در منافع حرام که پرستش و عبادت بت است، می

توان بیع صنم را منحل به ماده و صورت نمود شود. در محل بحث نیز نمیمیباشد، بیع منحل به بیع ماده و بیع هیئت نمی

و قائل شد بیع نسبت به ماده صحیح است هرچند ماده صنم در قیمت و ارزش صنم دخالت و تأثیر داشته باشد چون 

ماده غیر مقصود است نه حیثیت تقییدیه، پس متعلق بیع ماده نیست و  هاین دخالت در محل بحث به نحو حیثیت تعلیلی

و عقد  که ممحض در منافع حرام است را شارع الغا کرده باشد و منافع هیئتمتعلق بیع هیئت می باشد بلکهاز معامله می

توان بیع را تصحیح کرد. این اشکال بر استدالل مرحوم ایروانی شده است. پس نمیبر مبیعی که منافع محلله ندارد، واقع

 باشد.وارد می
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 ثیت تعلیلیه و تقییدیه در محل بحثمعناي حی
باشند گاهی این امور در قیمت دخالت دارند ولی جز اموري که در قیمت کاال دخالت و تأثیر دارند بر دو قسم می

خنک در کویر خشک، بیشتر از قیمت باشند مثالً قیمت یک لیتر آبباشند بلکه جز عوامل بیرونی میعقد و مبیع نمی

خنک در کویر باشد در قیمت تأثیر دارد اما جز عقد باشد که در این مثال اینکه آبداخل شهر می خنک دریک لیتر آب

شود. گاهی نیز باشد که در این صورت به این نوع تأثیر و دخالت، تأثیر به نحو حیثیت تعلیلیه گفته میو یا مبیع نمی

 اشند مانند اینکه دو کتاب باهم به فروش برسد که وجودباموري که در قیمت تأثیر و دخالت دارند جز عقد و یا مبیع می

باشد که به این نحو دخالت، دخالت به نحو حیثیت ها در قیمت تأثیر دارد و جز مبیع و متعلق عقد میهر یک از کتاب

حیثیت باشد و دخالتش در قیمت به نحو عقد و یا مبیع نمی شود. در محل بحث نیز ماده جز و متعلقتقییدیه گفته می

 باشد.باشد و متعلق عقد هیئت میتعلیلیه می

 مناقشه دوم به استدالل: وجود ادله خاصه بر حرمت بیع اصنام
الَ « فهیشراین است که اگر تنها دلیل بطالن بیع صنم آیه  باشدیوارد ماشکال دومی که به استدالل مرحوم ایروانی 

طرح بود و مرحوم ایروانی قابل بود، استدالل 29/نساء» لِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِ

شدیم، استدالل ایشان با توجه به اینکه ماده داراي منافع حالل برفرض که قائل به انحالل بیع نسبت به هیئت و ماده می

بود اما این آیه تنها دلیل بر حرمت بیع اصنام و هیاکل عبادت نیست بلکه ادله دیگري وجود دارد که  درست است،

باشند. یکی از آن ادله حکم کنند که این ادله شامل محل نیز میداللت بر بطالن و حرمت بیع اصنام و هیاکل عبادت می

اند، عقل به خاطر اهمیت بحث عبادت و سک کردهمستقل عقلی است که مرحوم امام به آن بر حرمت بیع اصنام تم

کند و شود، میپرستی، حکم به عدم جواز معامله هر چیزي که عبادت و پرستش بر آن مترتب میمذمومیت شدید بت

بر حرمت  اي دالی دیگر از ادلهکی داند.گونه معامالت را فارغ از وجود منافع محلله و یا عدم آن باطل و حرام میاین

هیاکل عبادت، وجود سیره قطعیه دال بر حرمت و بطالن بیع بت و صنم که در غالب موارد ماده آن نیز داراي ارزش  بیع

اند و ادله دیگري هم که دال بر اولویت فساد بیع اصنام بود وجود باشد این دلیل را آقاي خویی اقامه کرده، میاستبوده 

 داشت که در مقام اول بحث، این ادله ذکر شد.
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 مناقشه سوم عدم صحت بیع برفرض وجود منافع حالل در هیئت
جایی بود که ماده داراي  مسئلهمناقشه سومی که بر استدالل مرحوم ایروانی وارد است، این است که تاکنون فرض 

صنمی  توان معامله بیعمنافع حالل و قیمت عقالیی باشد که بیان شد با توجه به عدم انحالل بیع و وجود اطالقات نمی

در منافع حرام  شود حتی اگر منافع هیئتشود تصحیح کرد اما در این مناقشه گفته میکه عبادت بر آن مترتب می

منحصر نباشد و منفعت حالل هم براي آن تصور شود مانند اینکه صنم را در موزه نگهداري کنند که در این صورت طبق 

شود و اطالق ادله حرمت شامل بطالن هم حکم به بطالن معامله میقاعده باید معامله صحیح باشد، ولی در این مورد 

 شود چون احتمال عقالیی بر ترتب عبادت و پرستش بت وجود دارد.معامله در این صورت هم می

 داللت فحواي ادله حرمت بیع مغنیه بر حرمت بیع صنم
ي تبریزي دلیل دیگري را نیز بر حرمت و آقا د،شده بوبیع اصنام اقامه اي که بر حرمت و بطالنگانهعالوه بر ادله ده

. ادله معتبري استي ادله دال بر حرمت و بطالن بیع مغنیه فحوا اند. این دلیل،بطالن بیع اصنام و هیاکل عبادت اقامه کرده

ادله و  بر حرمت و بطالن بیع مغنیه وجود دارد که در بحث بیع مغنیه این ادله بررسی خواهد شد که فعالً تمامیت این

ماده مغنیه  است.شود. کنیز مغنیه هم مانند صنم داراي ماده و هیئت ها بر حرمت و بطالن مفروض گرفته میداللت آن

این اولویت از  باشد.خوانی او میباشد و هیئت او هم وصف غنا و آوازهباشد که داراي ارزش میهمان کنیز بودن آن می

 شود.مغنیه استفاده میدو جهت از ادله حرمت و بطالن بیع 

 جهات اولویت ادله حرمت بیع مغنیه

 اولویت جهت اول
خوانی نزد عرف شود، این است که غنا و آوازهجهت اولی که اولویت از ادله حرمت و بطالن بیع مغنیه استفاده می

یز آن را به دست شده باشد بلکه وصف و مهارتی است که کنو هیئت جدیدي نیست که بر ماده کنیز اضافه یک صورت

باشد ولی شارع آن را الغا کرده است. وقتی آورده است و این وصف و مهارت نزد عرف غیر متشرعه داراي قیمت می

شود حرمت و بطالن تکسب به بیع مغنیه می که هیئت و صورت جدیدي نیست باعث وجود وصف و مهارت حرامی

شود، موجب حرمت و بطالن ند صنمیت که عارض بر ماده میجدیدي مان و صورت حرام و مبغوض تاولی هیئطریقبه

 شود.تکسب می
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 جهت دوم اولویت
خوانی که گناه کبیره است موجب شود این است که وقتی وصفی مانند آوازهجهت دومی که اولویت از آن استفاده می

ا توحید تقابل دارد، موجب اولی هیئت صنمیت که در ذات آن شرك است و بطریقشود بهبطالن و حرمت معامله می

 شود.بطالن و حرمت معامله می

توان این اولویت را به باشد. البته از ادله دیگري مانند حرمت و بطالن بیع آالت قمار نیز میداللت این دلیل تام می

 دست آورد.
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