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 ی از طالب:نوشتار
 

 قه اقتصاد الفگروه ف
 معامالتالگروه فقه 

 خانواده گروه فقه 

 جزاء  الگروه فقه 

 گروه فقه تربیت 



 پیشگفتار 
شماره  ، و معزز و نظارت اساتید محترم مدد الهی و سعی و کوشش دانش پژوهان مدرسه فقهای تخصصی با

  به زیور طبع آراسته شد.  ماهنامه گروه های تخصصی  پنجم
 تحقیقات فقه االقتصاد، فقه الجزاء ، فقه  خانواده و فقه تربیت ، الف طالب گروه های، اقتصاد در این شماره 

  خود را ارائه نموده اند.
، آیا میتوان در بیع است پرداخته در اولین تحقیق نویسنده محترم به بررسی تقسیم ثمن خرید کلی در بیع مرابحه

هزینه های از قبیل نگه داری و باربری و ... را بر آن اضافه کرد یا فقط میتوان با توجه به مقتضای  مرابحه ای 
  مقدار سود را بیان کرد؟مت خرید و قی ،بیع مرابحه

آیا  مرابحه فقط در بیع جاری کاوشی در تعریف و حکم کلی مرابحه و اینکه نویسنده  در صدد تحقیق دوم  در
 ؟ هم جاری و ساری میباشد عقود  است یا در سایر

 و حقوق در منظر عقد از منظر فقه سفه عقود پرداخته است و اینکهدر تحقیق سوم  نویسنده به یکی از مباحث فل
 ؟و کدام معنا جامع و کامل میباشد ؟هل تسنن به چه معنائی میباشدشیعه و ا

محاربه، قصد عنوان نویسنده به این مسأله در حیطه حقوق جزاء پرداخته که آیا در تحقق  در تحقیق چهارم
 اخافه شرط است یا شرط نیست؟ 

له پرداخته که وجوب اطاعت از در تحقیق پنجم  نویسنده به یکی از مسائل حقوق خانواده پرداخته و به این مسأ
 والدین مطلق است یا محدوده خاصی دارد؟

در تحقیق ششم نویسنده به نقش ماء موصوله در اختالف فقهی  در روایات، یحرم من الرضاع ما یحرم من 
 .النسب ؛ پرداخته است 

رم من الرضاع ما یحرم نویسنده در صدد بررسی نقد عموم منزلت در روایات یح ،و آخرین تحقیق در تحقیق هفتم
 باشد که در پایان نتیجه میگیرد که دلیلی بر این عمومیت وجود ندارد و نمیتوان به آن قائل شد من النسب می

 دفتر پژوهش
 ای تخصصیه فقه عالی مدرسه
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 دهیچک
اضافه  یو به آن سود گرددیذکر م یمشتر یتمام شده برا یمتق یااست ثمن و  یعاز اقسام ب یکیمرابحه 

نوشتار  هاییافتهتک کاالها است. بر اساس بر تک یکل یدثمن خر یماز مسائل مرابحه، تقس یکی. شودیم
متماثل در صورت  یرغ یدر کاالها یاست؛ ول یحثل صحمتما یدر کاالها یکل یدثمن خر یمحاضر، تقس

 .گرددیم یارو موجب اثبات خ یستن یزجا یتاستفاده از لفظ اشتر

 مقدمه
است  یا، معاملهاقسام آناز  ،یکی گردد واقع فروش و خرید از مختلفی اقسام میتواند مشتری و بایع بین

فروخته  یبه مشتر یدخر یمتباالتر از ق یمتیکاال با ق . اگرمیکندذکر  یمشتر یرا برا یدخر یمتق فروشندهکه 
 یاخود و  یشینپ یهمعامله، فروشنده بر اساس اخبار به سرما ینمرابحه نام دارد. در ا یعب ،نوع از معامله ینشود، ا

 یعب ین. افروشدیم یرا به عنوان سود به آن اضافه نموده و به مشتر یمبلغ ید،خر یمتق یاتمام شده و  یمتق
و  رودیو غش  به شمار م یانتخ یسابق است و هر گونه تخلف و یعفروشنده در ب ییبر امانت و راستگو یمبتن
اول،  ید؛ شه222، ص11تذکرة الفقهاء، ج ی،)عالمه حل. یکندم یجادبر هم زدن معامله را ا یارو اخت یارخ یمشتر یبرا

 (.111، ص1مفتاح الکرامة، ج ی،؛ عامل211، ص11الحدائق الناضرة، ج ی،؛ بحران212، ص1الدروس، ج
مسلمانان رواج  یاندر م یرۀالعربدر جز ینوع از معامله پس از عصر نبو یناست که ا ینقابل ذکر ا نکته

 ینام یمرابحه آمده است ول یقمصاد یاز صحابه درباره برخ یعامه، نظر بعض یهکه در منابع اول چرااست.  یافته
  1.(یوع، کتاب الب21، ص12ج ۀالقارئ،ق، عمد1211 ینی،)العاست یامدهاز آن ن

که در عصر ائمه ع  یلاست. الخل شدهیمعامله مذکور استفاده نم یلفظ مرابحه ابتدا برا یزدر کتب لغت ن
 و بینی الربح یکون ان علی مرابحۀ المال اعطیته »شده  یفتعر چنینمرابحه  ین،( در کتاب الع111)مزیستهیم

نکرده بود و  یداهنوز رواج پ یاصطالح امروز یدر آن زمان، لفظ مرابحه به معنا شودیعلوم مم یانب یناز ا«بینه
 در( 111)مینها در زمان جوهرت ( 211ص، 1جق، 1111یدی،)فراهاست شدهیباب مفاعله استفاده م یلغو یبه معنا
ْرَبْحُته» گرددمی ارپدید لغت کتب در مرابحه لفظ برای مرابحه معامله به نزدیک معنایی که است صحاح

َ
 علی أ

العلوم ( در شمس111)میریحم ی،. پس از جوهر(111، ص1)ج« ُمَراَبَحة   ءالشي ِبْعُت  و ِرْبحا   أعطیته أی ِسْلَعته،
سود زائد بر ثمن بدهد.  یعبه با یمعنا، مشتر ین. در اکندیم یکمرابحه را از شراکت مرابحه تفک یعب یبه معنا

 یینو به تع شودیم تریقمعنا دق ینسپس در مصباح ا (؛2111، ص1)جاست یبر مرابحه امروز قیمعنا قابل تطب ینا
 (211، ص2ج یر،ق، المصباح المن1111 یومی،)فگرددیاز سود اشاره م یندرصد مع
 یرمعامله با توجه به تعاب یناز لفظ آن رواج داشته است. ا یشمردم پ یانمرابحه در م یتوجود، واقع ینبا ا

به بازار  یرۀالعرباست و از خارج جز یرانیمنشأ ا یو ده دوازده، دارا یازدهمانند ده  یاتبه کار رفته در روا یسفار

                                                                                 
 
قال ابن بطال: اختلف العلماء فی ذلک فأجازه قوم و کرهه آخرون و ممن کرهه ابن عباس و ابن عمر و مسروق و الحسن، و به قال احمد و . 1

لثوری و االوزاعی و حجۀ من کرهه النه بیع مجهول، و حجۀ اسحاق. قال احمد: البیع مردود و أجازه ابن المسیب و النخعی و هو قول مالک و ا
 من أجازه بأن الثمن معلوم و الربح معلوم و اصل هذا الباب بیع الصبرۀ کل قفیز بدرهم و الیعلم مقدارها من الطعام.
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از رواج گسترده آن در عصر  یع حاک یندر عصر صادق یعهش یانراو یهااست. انبوه پرسش یافتهمسلمانان راه 
 المرابحه(. یع؛ باب ب111، ص1ج ی،ق، الکاف1111 ینی،)الکلامام باقر و امام صادق ع است

مورد پرسش واقع شده  یاتدر روا یزن یگرآن با معامالت د یباست و ترک یاقسام مختلف یمعامله دارا ینا
 ییهامعامله پرسش یناز اقسام مرابحه است. رواج ا یبرخ یهنس یکاال یفروش مرابح ی،است. مرابحه سفارش

چند کاال و مانند آن  یرو یمعامله کل یککه  یاست که هنگام ینا هااز پرسش یکیبه همراه خود دارد؛  یزرا ن
آن بر اجزاء، مستقال و به شکل مرابحه  یمو تقس یمتآن را با احتساب ق یاز اجزا یبرخ توانیم یاآ شودیانجام م

است و در صورت  یعنحوه اخبار به ثمن سابق مب یثمسأله، ظاهر کلمات اصحاب، منع از ح ینفروخت؟ در ا
 ندارد ولو مرابحه نباشد. یمعامله منع ینخود ا یم،اخبار به تقو

 یشینهپ ینوشته دارا یناساس، ا ینمرابحه نشده است و بر ا یعبه ب یدر مقاالت معاصر توجه چندان
شده است. روش نوشته  یگیریپ ی،توجه به مسأله مورد بررس یخیتار یرو لذا در ادامه تنها س یستمصطلح ن

 است. یو استنباط یادله، انتقاد یو در بررس یخیتار یلاقوال، تحل یحاضر در بررس
 مشهور فقها قائل به لزوم اخبار به ماوقع و عدم جواز بدون آن هستند یثمن کل یمدر مسأله تقس

 ی،؛ عالمه حل11و11، ص2ج االسالم،یعشرای،؛ محقق حل212، ص2السرائر، ج ی،حل یس؛ابن ادر111، ص1الخالف،ج ی،طوس)
، 21جواهرالکالم، ج ی،؛ نجف111، ص1ج یه،الروضه البه ی،ثان ید؛ شه211، ص1اول، الدروس، ج ید؛ شه11، ص2عداالحکام، جقوا
 (.112، ص2ج ین،الصالحمنهاج یمبان ی،قم یی؛ طباطبا121ص

 انددانسته یزابن براج مخالفت نموده و آن را در معدود متماثل بدون اخبار جا یو قاض یدتنها ابن جن
  (.112، ص1ج یعه،الشمختلف ی،عالمه حل)

 یندر ع یاند عدم خروج آن از مرابحه است ولدانسته یزکه آن را جا ییدر صورت اخبار، ظهور کالم فقها
 یدشه( 121، ص1)جدر مختصر نافع یمحقق حل (212، ص2)السرائر، جیسمانند ابن ادر ییحال، فقها

و صاحب  (221، ص11)جالکرامهصاحب مفتاح (111، ص1الرموز، جشف)کیفاضل آب (111، ص1االفهام، ج)مسالکیثان
 . دانندیاخبار را موجب خروج از مرابحه م (211و212، ص11)جحدائق

، 21ج)داندینظر مخالف است و آن را موجب خروج از مرابحه نم یناما صاحب جواهر ره به صراحت با ا
 (.121ص

و سپس حکم صورت اخبار   شودیم یا حکم اصل مسأله بررساقامه شده است. ابتد یامسأله ادله یندر ا
 قرار است: ین. ادله قابل طرح در اصل مسأله از اگرددیم یینتب

 :  پنجگانه عدم جواز ادله بررسی
 :نمود اقامه توانمی دلیل چندجواز   عدم بر

 ( اجماع بر عدم جواز تقسیم ثمن خرید کلی1
، 1ج الخالف،)است نموده اجماع ادعای مسأله، این در وازج عدم بر طوسی شیخ گذشت که همانطور

 . (111ص
 میباشد خدشه مورد جهت دو از اجماع این اما
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 بررسی مهم و بود خواهد مدرکی اجماع باب، در اخبار و روایات وجود به توجه با وجود، این با :اول  
 .است باب روایات
 دیگر جای به موکول آن بررسی که است کالمی خالف کتاب در ره طوسی شیخ هایاجماع در :ثانیا 
 .است

 ( روایات داّل بر عدم جواز تقسیم بدون اخبار2
 وارد شده است: یهو فق یبتهذ ی،متفاوت در سه کتاب کاف یمتن با سندها یک بحث موضوع در

ٍد َع : یدر کاف یابوحمزه ثمال یتروا ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ ِد ْبِن ِعدَّ ْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَکِم َعْن ُمَحمَّ

َمِن  ُجِل َیْشَتِري اْلَمَتاَع َجِمیعا  ِبالثَّ ْلُتُه َعِن الرَّ
َ
ِبي َجْعَفٍر ع َقاَل: َسأ

َ
ِبي َحْمَزَة َعْن أ

َ
ْسَلَم َعْن أ

َ
ُم ُکلَّ َثْوٍب ِبَما  أ ُثمَّ ُیَقوِّ

ِس َماِلِه 
ْ
ی َیَقَع َععالوه َلی َرأ َمُه َیْسَوی َحتَّ َما َقوَّ نَّ

َ
َن َلُه أ ی ُیَبیِّ  َیِبیُعُه ُمَراَبَحة  َقاَل َل َحتَّ

َ
، 1ج ی،الکاف ینی،)کل َجِمیعا  أ

 (.1، ح111ص
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن ( یدبن سع ینمحمد بن مسلم : َعْنُه )الحس یتروا َعْن َصْفَواَن َو َفَضاَلَة َعِن اْلَعاَلِء َعْن ُمَحمَّ

َحِدِهَما ع ِفي
َ
ِس َماِلِه  أ

ْ
ی َیَقَع َعَلی َرأ ُم ُکلَّ َثْوٍب ِبَما َیْسَوی َحتَّ ُجِل َیْشَتِري اْلَمَتاَع َجِمیعا  ِبَثَمٍن ُثمَّ ُیَقوِّ  َیِبیُعُه الرَّ

َ
 أ

ُجِل یَ  ْلُتُه َعِن الرَّ
َ
َمُه َقاَل َو َسأ َما َقوَّ نَّ

َ
َن َلُه أ ی ُیَبیِّ  َیِبیُعُه ُمَراَبَحة  َثْوبا  ُمَراَبَحة  َثْوبا  َثْوبا  َقاَل َل َحتَّ

َ
ْشَتِري اْلَمَتاَع َجِمیعا  أ

َمُه. َما َقوَّ نَّ
َ
َن َلُه أ ی ُیَبیِّ  (.11، ح11، ص1ج یب،التهذ ی،طوس)َثْوبا  َقاَل َل َحتَّ

ُجِل یَ محمد بن مسلم :  یتروا َحِدِهَما ع ِفي الرَّ
َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن أ ْشَتِري اْلَمَتاَع َجِمیعا  َو َرَوی اْلَعاَلُء َعْن ُمَحمَّ

ِس َماِلِه َیِبیُعُه ُمَراَبَحة  َثْوبا  َثْوبا  
ْ
ی َیَقَع َعَلی َرأ ُم ُکلَّ َثْوٍب ِبَما َیْسَوی َحتَّ َما ِبَثَمٍن ُثمَّ ُیَقوِّ ُه ِإنَّ نَّ

َ
َن َلُه أ ی ُیَبیِّ َقاَل َل َحتَّ

َمُه   (.211، ص1ج یه،)صدوق، الفقَقوَّ
درباره  یسند مشتمل بر محمد بن اسلم است که نجاش یرادچار مشکل است ز یسندنظر  از یکاف یتروا

 سندی جهت از یبدر تهذ یطوس شیخ یتاما روا (.112) ص«یثفاسد الحد یاانه کان غال یقال»: نویسدیاو م
ء بن و عال 1یوبابن ا ۀو فضال یحییو صفوان بن  یاهواز یدبن سع ینحس یرا؛ زمیباشد یحهصح و ندارد مشکلی

 یحصح یزن یدبن سع ینره هم به حس یطوس یخش یقو محمد بن مسلم همه ثقات هستند. طر 2ینرز
 1.(11ص یخه،المش یب،التهذ ی،)طوساست

 بهاند. مرابحه منع نموده یعبدون اخبار در ب یمو تقو یمفوق به صراحت از تقس یتدر روا السالم  لیهامام ع
کند  یدابه ثمن و مثمن تعلق پ یاگر نه یگر،د یشاد به بطالن دارد. از سوار ودر معامالت ظهور  ینظر مشهور نه

                                                                                 
 (.111)نجاشی، رجال، صکان ثقة في حدیثه مستقیما في دینه .1
 (.212)نجاشی، رجال، ص ثقة وجهاصحب محمد بن مسلم و فقه علیه و کان .  2
ه و  و ما ذکرته في هذا الکتاب عن الحسین بن سعید فقد اخبرنی به الشیخ . 1 ه محمد بن محمد بن النعمان و الحسین بن عبید الل  ابو عبد الل 

ه أیضا ابو الحسین ابي جید القمي کلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الولید عن ابیه محمد بن الحسن بن الولید و اخبرنی ب احمد بن عبدون
عن الحسین بن سعید، و رواه أیضا محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن  عن محمد بن الحسن بن الولید عن الحسین بن الحسن بن ابان

 .احمد بن محمد عن الحسین بن سعید الحسن الصفار عن
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بر  یبه مرابحه انفراد یتروا یندر ا یو بطالن خواهد داشت. نه یظهور در حرمت وضع یزن یگراند یبر مبنا
 یدمتوجه ق ینه ی،در سؤال راو یداست. با توجه به وجود ق یافتهتعلق  یثمن و مثمن مجموع یاز اجزا یکی

مطابق قاعده فوق ظهور در  یتروا ین،. بنابر ایابدیمذکور در سؤال گشته و با واسطه به ثمن و مثمن تعلق م
 . یافتبطالن خواهد  یجهو در نت یحرمت وضع
. است جایز مرابحی بیع تقویم صورت در که دارد داللت استثناء معنای به توجه با «یحت» یگر،د یاز سو

 در استثنا ظهور صورت، این غیر در. بود خواهد منقطع استثناء نیست مرابحه بیعی ینچن بدانیم خارج از اگر
 .بود خواهد مرابحه همچنان فروشنده خود توسط تقویم تبیین با مذکور بیع یعنی است؛ اتصال

 اشکالت وارده بر استدلل به روایات فوق
 .یشودم اشاره آن به ذیل در که است یاستدالل دچار اشکاالت ینا اما

 اشکال اول)نقض( 
ندارد؛  یارفراتر از خ یحکم یحکه کذب صر یدروغ گفته است در حال یتمعامله در نها ینفروشنده در ا 

اوال  شودیمناسبات حکم و موضوع موجب م یع،در مرابحه و ب یحبلکه بر اساس توجه به حکم کذب صر
 یمبنا یرغمعل یز. مشهور نرودیم یند به بطالن از بدر ارشا یظهور نه یاشود و ثان یفضع یتاحتمال تعبد در روا

 اند.نکرده یزو آن را حمل بر تعبد ن اندیدهبطالن نفهم یتروا ینمذکور در معامالت، از ا

 اشکال دوم)نفی استظهار(:
 ینبازگشت ا یبه معامله بر ثمن و مثمن به شکل خاص تعلق گرفته است ول یمعامله نه یناگرچه در ا 

به  یتا از نه پذیردیها را در انتقال نمواسطه ینو عرف ا یستن یحاز اکل ثمن و مثمن نزد عرف صح یبه نه ینه
 .یستن یحاصل استظهار صح ینبه اکل ثمن برسد. بنابر ا یدو از ق یدق

 یول یرجایزرا غ یعب ینبه اکل ثمن، ا یتدر روا یارجاع نه یرشبر اساس عدم پذ یزفقها ن رسدیبه نظر م
. یستاز اکل ثمن ن یمصداق نه یهاز نگاه فقها اوال مانحن ف یناند. بنابر اشده یاردانسته و قائل به خ یحصح
ظهور در بطالن  یگرد ینه یندر معامالت، ا یحت حکم و موضوع و توجه به حکم کذب صرمناسب لحاظ با ثانیا

 . یباشدماشکال و خدشه  بدوناز نظر فقها  یینتب ینا یسندهبه نظر نو کهندارد. 
ل قرار گ یدبا یتروا ینکه در ا یمطلب ه و تأم   یتدر روا یاست. اگرچه نه یتموضوع روا یرد،مورد توج 

متماثل عرفاا  یاوالا در کاال یرامتماثل است. ز یرغ یکاالها یت،روا ینموضوع حرمت در ا یاطالق دارد ول
ثوب  یتموضوع روا یاثان گویند؛ینم اریگذیمتمتماثل را ق یبر کاالها یمتق یمو تقس یستصادق ن یمتقو

متماثل محل  تأمل است.  یاز آن به کاالها یتخصوص یبودن آن در گذشته، الغا یرمتماثلاست و با توجه به غ
 یاست. در کاالها یرمتماثلغ یمتماثل انصراف دارد و تنها شامل کاالها یاز کاالها یتاطالق روا ینبنابر ا

م علدر صورت اس یزن یرمتماثلغ وجود دارد و  یاخبار اجمال یالمال، نوعو رأس ی  تفاده فروشنده از لفظ تقو 
در صورت استفاده از لفظ  یرمتماثلغ یتنها کاالها یتموضوع روا یجهاز آن منصرف است. در نت یتاطالق روا

 است. یتاشتر
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 بررسی روایت علی بن سعید:
 است: یدبن سع یعل یتله، روادر مسأ دیگر یبررس قابل روایتفوق،  یتبر روا عالوه

ْضِر ْبِن ُسَوْیٍد َو َفَضاَلَة َعْن ُموَسی ْبِن َبْکٍر َعْن َعِليِّ ( یدبن سع ین)محمد بن الحسن( َعْنُه )عن الحس َعِن النَّ
ِه ع َعْن ... َو ُسِئَل َعْن َرُجٍل اْبَتاَع َمَتاعا  َجَماَعة   ُبو َعْبِد اللَّ

َ
ي  ْبِن َسِعیٍد َقاَل: ُسِئَل أ نِّ

َ
ْجِل أ

َ
َفَیْطُلُب ِمْنُه ُمَراَبَحة  ِمْن أ

َس ِبِه 
ْ
ْمُت َهَذا ِبَکَذا َو َهَذا ِبَکَذا َقاَل َل َبأ ْمَت َفَیُقوُل َقوَّ یُدوَنُه َعَلی َما اْبَتْعُتُه َجَماَعة  َفَیُقوُلوَن َکْیَف َقوَّ ُهْم َیِز ُقْلُت َفِإنَّ

یُدوُه َع  ْن َیِز
َ
َم َقاَل ِإلَّ أ َم َقوَّ  (.11، ص1ج یب،، تهذ1111 ی،)طوسَلی َما َقوَّ

 بررسی سندی: ضعف سندی 
(. 111ص همان)ثقه است یزن یوبابن ا ۀ. فضال(121رجال، ص ی،)نجاشاهل کوفه و ثقه است ید،نضر بن سو

 یعنه صفوان و ابن اب یره مرو یطوس یخدر کتاب فهرست ش یخاص ندارد ول یقاگرچه توث یزبن بکر ن یموس
بن  یعل ی. ول(111)صکندیم یمعرف یرا واقف یو یطوس یخ. البته ش(111)الفهرست، صواقع شده است ریعم
بن  یهستند. عل یقتوث یدارا ۀاللهابن رزام و ابن هب یعنیها چند نفر است که تنها دو نفر از آن ینمشترک ب یدسع
از نظر  یتروا ین. بنابر ا(11، ص12ال، جمعجم الرج یی،)خویستخاص ن یقعام و توث یقتوث یدارا یزمطلق ن یدسع

 .یباشدو قابل استناد نم یفضع یسند

 بررسی دللی: اجمال در روایت
که در معامله بر  یمرابحه در صورت یعاست و ب یمدال بر لزوم اخبار به تقو یت، روا یاز بحث سند فارغ

از  یمیتقو یمتبر ق یزیها چاگر آن یگردانسته نشده است. به عبارت د یزاو اضافه گردد، جا یمیتقو یمتق
 یاگر اضافه نکنند ربح یراز یستجهت روشن ن یناز ا یتندارد. مفاد روا یاضافه نکنند اشکال یع،طرف با

 ییندارد؛ اگرچه امر عقال یباشد اشکال یدارخر یتاگر با رضا یزقبل از سود ن یمو اضافه بر تقو شودیمحقق نم
از آن مطابق  یقسمت ینکهولو ا یستقابل استناد ن یگرد روایت، ضعف به توجه با صورت هر در. یستهم ن

  .است یگرد یاتروا

 ( لزوم کذب 3
شده به شکل  یداریخر یکه کاال یاست که در صورت ینا میتوان اقامه کردبر عدم جواز  که سومی دلیل

بل ثمن بوده، مجموع است نه که مقا یعیمب یرا. زآیدی، کذب الزم مشود فروخته یبه مرابحه انفراد یمجموع
در مانحن  امااست،  یحثمن صح یطو تقس یمموارد مانند تلف، تقو یدر برخ یطو تقس یمتقو ینافراد؛ لذا گرچه ا

از  یو مشتر یستو مطابق واقع ن یحصح یاخبار ینچن یجهدر نت(. 212، ص11حدائق، ج ی،بحران)یستدرست ن یهف
گاه یاتجزئ  .گرددیم یدارمطلب موجب خلل در قصد خر نیا ونخواهد داشت.  یثمن آ

 اشکال سه گانه به این دلیل
 گفت:  یدبا یلدل ینجواب از ا در
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:  عدم اخذ راستگوئی در انشاء  اول 
باشد بر  یدر انشاء اخذ نشده و اگر شرط ارتکاز یاست ول یتاهم یصداقت و امانت اگرچه در مرابحه دارا

 . گرددیم یارادله، اثبات خ یرباشد، بر اساس سا یت و اگر در حد داعاس یاراساس تخلف شرط موجب اثبات خ

: اخص بودن دلیل   ثانیا 
از موارد مانند استفاده از لفظ  یاریدر بس یرااز مدعا است؛ ز اخصو  یستاستدالل مذکور شامل همه موارد ن

م عل»و « المالرأس»  ینبه ا یداگر بگو یزروشن ن یمتق یمتماثل و دارا ی. در کاالهاآیدیکذب الزم نم «ی  تقو 
در بازار دروغ نگفته است. بلکه تنها در صورت عدم تماثل  یریتقد یمتقو ینبا توجه رواج ا ام،یدهخر یمتق

اثبات حرمت  یاستدالل به کذب برا ین،. بنابر اآیدیکذب الزم م امیدهخر یمتق ینکاالها و استفاده از لفظ به ا
 صادق است.  یرمتماثلغ یدر کاال یتتنها در مورد استفاده از لفظ اشتر و یستن یبطالن کاف یاو 

: علت تامه نبودن کذب   ثالثا 
که  یهنگام یراباشد. ز یعلت جار ینهم یزدر تلف ن یدصورت باشد با یناگر کذب علت تامه در حرمت ا

 ینا یدآن بگو یبرا یطیتقس متیمجموعه تلف شده باشد و او با در نظر گرفتن ق یکاز  ییاز کاال و اجزا یقسمت
را انجام بدهد و  یکار ینمقابل ثمن مجموع بوده است و نه افراد تا بتواند چن یعمب امیدهخر یمتق ینکاال را به ا

مطلب  یناند. از ادانسته یزکه آنجا جا یخصم کذب الزم خواهد آمد. در حال یکار بر مبنا یندر صورت انجام ا
 ییکذب به تنها ین،. بنابر ایستحداقل علت تامه ن یاندارد و  یصورت نقش ینر اکه کذب د شودیدانسته م

 بدون اخبار باشد.  یمدر صورت تقو یفیاثبات حرمت تکل یبرا یمالک کاف تواندینم

 ( لزوم غرر4
غرر در لغت به سه معنا شامل خطر، فریب و غفلت بیان شده است. فقها با مناسب ندیدن معنای غفلت، 

اند. بنابر این سه کنار گذشته و بر اساس مصادیق بیع الغرر، معنای جهالت را به معنای غرر اضافه کردهآن را 
نظر کلی درباره بیع الغرر موجود است: معنای خدیعه، معنای خطر و معنای جهالت. توجه فراوان فقها به 

ر این با توجه به استعمال ثالثی جهالت، ناشی از صدق یکی از معانی لغوی غرر بر مصادیق جهالت است. بناب
مجرد غرر در معنای خطر و عدم استعمال آن در معنای خدیعه، غرر نوعی خطر است که بر اثر جهالت به یکی 

؛ شیخ انصاری، المکاسب، 122، ص22شود)نجفی، جواهرالکالم، جهای بیع محقق میاز ارکان و یا ویژگی
ی خطرها همراه است که شامل عدم وفای به عقد از ناحیه بایع و ای با یکسرطبیعتا هر معامله 1(.112، ص1ج

یا مشتری، تلف مبیع و امثال آن است. روشن است که چنین خطرهایی مشمول ادله غرر نیست. بلکه تنها 
 آورد.ها را غرر به حساب میشود و عرف آنغررهایی مراد است که عدم علم مشتری و بایع موجب آن می

                                                                                 
فقون علی أخذ / المبیع و مقدارهالمنساق من الغرر المنهي عنه الخطر من حیث الجهل بصفات . 1 في معنی « الجهالة»و بالجملة، فالکل  مت 

اا و کیفاا  ق الجهل بأصل وجوده، أم بحصوله في ید من انتقل إلیه، أم بصفاته کم   .الَغَرر، سواء تعل 
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ثمن در مانحن فیه، با توجه به معلوم بودن ثمن نهایی مطرح نیست؛ ولی لحاظ برخی از بحث غرر در اصل 
اساس برای ورود به بیع گیری تصوراتی بیها در قیمت تمام شده بدون اعالم به مشتری موجب شکلهزینه

گاهی از آن از بیع امتناع میمی گاه نیستند و چه بسا با آ نمودند. زیرا مشتری شود که متعاقدین از حقیقت آن، آ
کند که فروشنده این کاال را به این قیمت خریده و یا برای او این مبلغ تمام شده در حالی که فروشنده تصور می

چنین مبلغی را پرداخت نکرده است. بنابر این غرر به معنای جهالت فی الجمله در چنین بیعی موجود است و 
 گردد. یی، همچنان موجب خطرات احتمالی برای خریدار میاین جهالت علیرغم امکان مقایسه قیمت نها

محقق کرکی در بحث فروش مرابحی مبیع نسیه به غرر استدالل نموده است و در صورت عدم ذکر اجل 
ق 211، ص11الکرامه، ج)عاملی، مفتاحبرای مشتری قائل به توقف شده است ؛ به نقل از محقق کرکی، حاشیة اإلرشاد، حیاة المحق 

استدالل محقق کرکی در مانحن فیه نیز جاری است و مشتری از جزئیات قیمت  1.(121، ص1کي و آثاره، جالکر
گاه نیست؛ ولی قیمت سابق رکن مرابحه نیست و لذا غرری در انشاء معامله وجود ندارد و ارکان معامله  پیشین آ

قیمت سابق نیز تأثیری در صحت و ها و خطرات احتمالی مربوط به غرری نخواهد بود. بر این اساس،  جهالت
 بطالن عقد ندارد و تخلف بایع تنها موجب اثبات خیار است.

های مورد نظر اگر قیمت جدید بر اساس نسبتی از قیمت گذشته اعالم شود و لفظ معامله شامل هزینه
مقدار سود بایع نباشد، نیز به علت روشن بودن قیمت سابق و قیمت فعلی، معامله صحیح است و در نهایت 

 روشن نیست و بخاطر کذب بایع موجب خیار است. 

البته اگر غرر به معنای خدیعه باشد، غرر در هر دو صورت مذکور، صادق خواهد بود و در نتیجه بیع بیع 
 باطل است. 

 ( ضرر3
رر را توان ادله نفی ضاستدالل به ادله نفی ضرر در مانحن فیه اگرچه در کالم فقها ذکر نشده است ولی می

ای رفع نمود. نتیجه اعمال ادله نفی ضرر برای رفع حکم ضرری استفاده نمود و وجوب وفاء را از چنین معامله
کند تصوری از در ما نحن فیه، بطالن معامله است. بر این اساس، خریدار هنگامی که اقدام به معامله مرابحه می

کند. در صورت ایر فروشندگان اقدام به خرید مرابحی میگیرد و با مقایسه آن با سقیمت سابق برای او شکل می
تواند دهد و این میخلل در اعالم قیمت سابق، اطالعات او ناکافی بوده و امکان مقایسه صحیح را از دست می

کند که او به همین قیمت در بازار خریده گردد. برای مثال به سبب اعتماد به فروشنده تصور میمنجر به ضرر می
 شود. تری قابل دسترس است و در نتیجه متضرر میدر حالی که در بازار با قیمت بسیار پاییناست 

 در پاسخ از این استدالل باید گفت: 

                                                                                 
مدلول الروایات، لکن نحن في صحته من  و إذا باع بمثل ما اشتراه و لم یعین شیئا و کان مؤجال استحق مثل األجل إن صححنا البیع، و هذه . 1

 المتوقفین؛ لما فیه من الغرر.
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قیمت نهایی در مانحن فیه روشن است و امکان مقایسه با قیمت سایر فروشندگان در قیمت نهایی  :اول 

گاها :ثانیابرای رفع ضرر کافی است؛  نه اقدام به خرید آن کاال با آن قیمت نموده است و عدم مشتری نیز آ
بررسی قیمت نهایی بازار توسط وی بر اساس اعتماد به فروشنده ولو موجب ضرر شود ناشی از کوتاهی خود او 

در صورت عدم کوتاهی خریدار، تحقق ضرر در این موارد نادر است و در بسیاری از موارد منجر به  :ثالثااست؛ 
دانند؛ رابعا گردد. در حالی که فقها عدم النفع و یا کاهش نفع را ضرر نمینسبت به معامالت مشابه مینفع کمتر 

در صورت تحقق ضرر، رفع وجوب وفاء منحصر به بطالن عقد نیست بلکه رفع لزوم عقد و جعل خیار نیز 
 د.کند. در نتیجه ادله نفی ضرر تنها توان اثبات خیار را دارغرض را برآورده می

 بندی جمع
 قاعده مطابق و بوده امضاء ادله مشمول تقویم و تقسیط باشند متماثل کاالها که صورتی در نویسنده نظر از

 یداامر تعلق پ ینبه ا ییجهت که غرض عقال یناز ا یزو کذب هم الزم نخواهد آمد. غرر ن یستاشکال ن یو دارا
 یمتفروشنده ق ینکهبا توجه به ا یز. ضرر نشودیمحقق نم شودینم یدارآن متوجه خر یهاز ناح یو خطر کندینم

 ین. بنابر ایستمجموع برابر است محقق ن یمتبا ق یزن هایمتنموده و مجموع ق یمکاالها تقس یانم یرا به تساو
و  یمتقو اولدر باب است. در صورت تماثل کاالها  یتروا مانع،مطابق قاعده است و تنها  یدنظر ابن جن

 یتاطالق روا یلب یدالقاعده مق یحکم و موضوع و صحت عل مناسبات ثانیاو  یستعرفاا صادق ن ریگذایمتق

 تأمل محل متماثل کاالهای به نسبت آن از خصوصیت الغای و است( یراهن)پثوب درباره روایت ثالثااست. 
 .است منصرف کاالها تماثل صورت از روایت این، بنابر. است

موجب  یصادق است ول یتکذب تنها در صورت استفاده از لفظ اشتر یلا، دلصورت عدم تماثل کااله در
ضرر  یل. دلیستن یجار یینها یمتبه علت روشن بودن ق یزغرر ن یلاست. دل یارو تنها مثبت خ یستبطالن ن

 یرمتماثلغ یکاالها یرنسبت به سا یتیمذکور خصوص یت. ثوب در رواگرددیم یاردر صورت تحقق آن موجب خ
م عل ی. ولشودیم یرمتماثلغ یشامل تمام کاالها یتد و رواندار  یالمال به نوعو رأس ی  استفاده از لفظ تقو 

 یتنها در صورت ین،دو صورت منصرف است. بنابر ا یناز ا یزن یتاست و لذا اطالق روا یمبه تقو یاخبار اجمال
 . شودیم یاراثبات خ استفاده کند، حرام است و یرمتماثلغ یدر کاالها یتکه از لفظ اشتر

 یعکند ب یمفرموده که اگر اخبار به تقو یت،مسأله مطابق روا ینا درره  یطوس یخهمانطور که گذشت ش
 شودیاشکال نموده که اگرچه اشکال کذب مرتفع م یسابن ادر اما(  111، ص1الخالف، ج  ؛111ص یه،النهااست) یزجا
ذکر  یدبا یقبل یداست و در آن ثمن خر یشرع یه موضوعمرابح یعب یرامرابحه نخواهد بود؛ ز یگرد یول

صاحب  1.(112، ص1ج یعه،الش)مختلفاست یره پاسخ داده است که نزاع لفظ ی. عالمه حل(212، ص2)السرائر، جشود
 .(121؛ ص111، ص21)ج پذیردیانحصار مرابحه در آن را نم یزجواهر ره ن

                                                                                 
 أقول: هذه المنازعة لفظیة. .1
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نبودن آن است.  یاکال است؛ تنها مسأله مرابحه بودن و صحت معامله بالاش یم،در هر صورت اخبار به تقو
 یرشمورد پذ یخیتار هاییگیرینموده است با توجه به پ یمعرف یشرع یمرابحه را موضوع یسابن ادر ینکها
مورد  یالعرب بوده که بر اثر مراودات تجار یرۀگرفته در خارج از جزشکل یمعامله عرف یکبلکه مرابحه  یست؛ن

ع یقتیو نه حق یشرع یقتحق یکمرابحه نه  ینقرار گرفته است. بنابر ا یزمانان ناستفاده مسل است بلکه  یمتشر 
قوام و  یدد یدقرار گرفته است. حال با یجهت موضوع حکم شرع یناست و از ا ییمعامله امضا یک یتدر نها

در  یزرا ن یمجموع یمتق یاسابق اصرار دارد و  یانفراد یدخر یمتعرف بر ق یاآ یست؟رکن معامله مرابحه چ
 یمتکه ق شودیآشکار م یاتدر روا یانبر کالم اهل لغت، فقها و پرسش راو یبا مرور داند؟یم یمرابحه کاف

مذکور همچنان مرابحه خواهد  یعب یم،در مرابحه ندارد و لذا در صورت اخبار به تقو ینقش یو انفراد یمجموع
 بود. 

همانطور که اشاره  یراتماثل باشد، معامله مذکور مرابحه خواهد بود. زاگر کاال م یزدر صورت عدم اخبار ن
در صورت استفاده از لفظ  یزندارد. در صورت عدم تماثل کاالها ن یشد انفراد و جمع در مرابحه نزد عرف نقش

م عل  ریاکه بدون مع یمعامله همچنان مرابحه است. در صورت ی،نسب هاییمتق یتالمال و رعاو رأس ی  تقو 
 یحرام است ول یت،در روا یاگرچه مطابق نه یزرا استفاده کند، ن یتاز لفظ اشتر یاکند و  گذارییمتق یعرف

 . یستمرابحه روشن ن یعخروج آن از صورت ب
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 قدمهم
ه وسیله این معامله بوده معاش مردم در همه عصرها ب هائی جوامع بشری می باشد که امرترین عقدج بیع از رای

خبار از سرمایه ای که بایع برای انواع و اقسامی دارد و در یک تقسیم بندی که بر محور اِ  این معامله است. 
بیعی  قرار می گیرد. مرابحه 1و تولیه 2، مواضعه1جنس مورد نظر سرمایه گذاری کرده می باشد، قسیم مساومه

است که عالوه بر اخبار از سرمایه گذاری انجام گرفته توسط بایع به این مطلب نیز تصریح می شود که این معامله 
دیگر جایز است گرچه نسبت به  سایر اقساممعامله خرید و فروش مثل  برای بایع سود آور است. البته این نوع

با توجه به همین خصوصیت این معامله که عبارت است از  حال بهر وح شمرده شده است. ولیمساومه مرج
تصریح به سود آور بودن معامله، مورد عنایت ویژه بانکداری بدون ربا قرار گرفته است و در زمان حاضر بیع 

اخته شود، و بدانیم که مرابحه اساس اغلب معامالت بانکی را تشکیل می دهد. برای این که این معامله بهتر شن
آیا معامله به صورت مرابحه که در نظام بانکی کشور حایز اهمیت زیادی است، به صورت درست اجرا می شود یا 
نه الزم است که احکام مرابحه را که در نظر شارع مراعات آن الزم است درست بشناسیم تا در مقام اجرا 

 تحقیقدر همین راستا در این گیرد. به صورت صحیح انجام بمعامالت مرابحه چه در بانک و چه در غیر آن، 
 مرحله دوم به تعریف مرابحه پرداخته شده  تا موضوع بحث به طور شفاف معلوم شود. در اول مرحله ابتدا در 

به حکم کلی بیع مرابحه پرداخته شده است؛ چون ولو یک معامله جایز و مباح باشد ولی اگر در نظر شارع 
د این مطلب سوال بر انگیز خواهد بود که چیزی را که شارع نمی پسندد آیا می توان آن را به کراهت داشته باش

مورد قلمروی این معامله  و سوم  مرحله آخرصورت کالن در نظام اقتصادی کشور این قدر پررنگ کرد؟ و در 
این نوع  ت است یا می توان که آیا محدود به معامله بیع می باشد همانطور که مورد روایا بررسی قرار میگیرد، 

 ؟  تسری دادسایر معامالت معامله را به 

 تعریف مرابحه مرحله اول : 
برای این که ماهیت مرابحه را بدست بیاوریم، اول به کلمات صاحبان لغت، سپس به احادیث و کالم فقها 

 مراجعه می کنیم.

 : لغت در مرابحه
، 1همراه با سود معین بین طرفین باشد، اطالق کرده است ) خلیل در کتاب العین مرابحه را بر تجارتی که

( و جوهری در صحاح نیز مرابحه را به معنای بیعی که در آن سود 21، 1صاحب بن عباد در المحیط ) 1(.211

                                                                                 
 قسام دیگر است.بهتر از ا ،مساومه بیعی است که در آن این چنین اخباری صورت نمی گیرد و بر اساس روایات این نوع از معامله بیع.  1
 مواضعه هم بیعی است که بایع اخبار می کند که جنس مورد نظر را بر قیمتی می فروشد که پائین تر از سرمایه گذاری او برای آن جنس است.  2
ی برای او دارد نه تولیه هم بیعی است که بایع از سرمایه گذاری خودش خبر می دهد و این که قیمتی که برای کاال در نظر گرفته است نه سود.  1

 زیانی.
ْرَبْحُته، و بیع ُمْرِبح )إذا کان ُیْرَبح فیه، و العرب تقول: َرِبَحت تجارته إذا َرِبَح صاحبها فیها، و أعطیت ربح. 1

َ
ه ماال ُمَراَبحة أي: ]علی[ : َرِبَح فالن و أ

ْبح بیني و بینه.  أن یکون الرِّ
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حمیری در شمس  1(.111، 1برده می شود معنا کردند ولی به تعیین و تقسیم سود بین متبایعین اشاره نکرده اند )
م مرابحه را معامله ای که در آن طرفین سود می کنند معنا کرده و بیع مرابحه را به معنای بیعی که در آن العلو

ابن منظور در لسان  2(.2111، 1مثمن با ثمن باالتر به مشتری فروخته می شود، بیان کرده است )
ه در آن نه فقط بیان می شود که ( بیع مرابحه را بیعی می داند ک11، 1( و زبیدی در تاج العروس )111،2العرب)

معامله مشتمل بر سود می باشد بلکه نسبت سود به صورت در صدی مشخص می گردد و مثال بیان می شود که 
فیومی در مصباح المنیر نیز مرابحه را به خرید و فروشی که  1بر هر ده درهم یک درهم سود گرفته شده است.
( 112، 2(. طریحی در مجمع البحرین )211، 2نا کرده است )سود در آن نسبت به ثمن مشخص می شود، مع

داند که در آن هم سرمایه و هم سود برای مشتری بیان می شود. البته سید علی خان در بیع مرابحه را بیعی می
 بایعهُ ( مرابحه را به گونه ای معنی کرده که بر بیع العینه تطبیق می شود چون گفته است: 112، 1الطراز االول )

: باع منه و اشتری ِبِرْبح   ( در باره معنای لغوی بیع مرابحه می 111، 1.   شهید ثانی در مسالک االفهام )ُمَراَبَحةا
ضا و  ف علی الر  ا توق  فرماید: المرابحة مفاعلة من الربح، و هي تقتضي فعال من الجانبین. و وجهه هنا أن  العقد لم 

 للربح و إن اختص  بمل  أحدهما. شیخ حسن کاشف الغطاء نیز در الصیغة من الجانبین کان کل  منهما فاعال
و هي تقتضي المشارکة و ل  الربح من مفاعلة المرابحة( در توضیح این مطلب می فرماید: 111انوار الفقاهة )ص 

 .عه منهمامشارکة هاهنا حقیقة إل أنه نزل قبول أحدهما و رضاه بمنزلة دفع اآلخر و نزل تسببه عنهما بمنزلة وقو

  قسم  تقسیم اقوال لغویون در چهار
 تقسیم کرد:  به چهار قسم اقوال لغویون را  می توان

 قسم اول: اشتراک ربح بین بایع و مشتری
. و سود کنند میتا بفروشد و تقس میبده یاست که مال را به کس نیمنطبق بر اکه هر دو مشترک باشد  نیربح ب

د می برد به این معنی است که ارزان می خرد خالف ظاهر معنای سود است اما این که بگوئیم مشتری هم سو
 مجازا گفته شود. سهیدر مقام مقامگر این که 

                                                                                 
ْرَبْحُته و. فیها ُیْرَبُح : َراِبَحة   تجارة و. استشف   أی تجارته، فی َرِبَح . 1

َ
 .ُمَراَبَحةا  ءالشي ِبْعُت  و. ِرْبحاا  أعطیته أی ِسْلَعته، علی أ

 الِرْبُح  و الفضُل : بالکسر الِشف   و)صحاح: 
ف   والمحیط في اللغة:  َیاَدةُ  و. الَمْهَنأِ  من: الشِّ يْ َشف   الَفْضُل، و الزِّ ، ُء الش  يْ علی ُء يْالش   أَشف   و َیِشف  ، ِء الش  ْیُد  أي: َیْسَتِشف   و إْشفافاا  هو و. َیِز

ْقَصاُن   .األْضَدادِ  من هو و. أیضاا  الن 
ْبُح و الزیادُة، و المعرو : الفْضل و الرِّ ف  ف  و الشِّ ُة الماء و اللبن في اإِلناء؛ و الش  َفاَفُة: بِقی  یضاا الن  لسان العرب: و الش 

َ
قصاُن، و هو ُف بالکسر، و هو أ

ف  الفضُل  ْلَعِة: َرِبْحُت. الفراُء: الش  ْضداد؛ یقال: َشف  الدْرَهُم َیِشف  إذا زاد و إذا نَقص، و َشَفْفُت في السِّ
َ
ي ِزْدَت من األ

َ
. و قد َشَفْفَت علیه َتِشف  أ

نه نهی عن ِشفِّ ما لم ُیْضَمْن 
َ
ْبُح و العلیه؛ و في الحدیث: أ : الرِّ ف  وا  ؛ و منهکقوله نهی عن ِرْبح ما لم ُیضمن زیادة، و هو؛ الشِّ با: و ال ُتِشف  حدیث الرِّ

حدهما علی اآلخر
َ
ُلوا. )لسان العرب؛ ج أ ي ال ُتَفضِّ

َ
 ((121، ص: 1أ

: أي زاد له علی ثمنه.أعطاه المال مرابحة، علی أن الربح بینهما. و باعه الشي. 2  َء مرابحةا

عطاه .و 1
َ
ي راَبحةمُ  ماالا  أ

َ
ْلَعةَ  ِبْعُته: یقال و. ُمراَبَحةا  َء الشي بعُت  و بینهما، الربح علی أ ، دراهم عشرة کل علی ُمراَبَحة السِّ  اشتریته کذل  و درهم 

ْبح تسمیة من بد   ال و ُمراَبحة،  .الرِّ



 21 ............................................11داخلی گروه های تخصصی، شماره پنجم ، آبان ماهنامه 

 

 سود بدهد.  عیبه با یمشترقسم دوم: 
 سود نیدرصد مع نییتعقسم سوم: 

 معنی تفصیل وجه دوم است. نیا که 

 قسم چهارم: بیعی منطبق بر بیع العینه
طبق بر بیع العینه است و طبق این معنی جنس خریداری شده به خود مشتری فروخته خرید و فروشی که من

 شود و لذا نسبت سود به بایع و مشتری داده می شود.می
در مقام جمع بندی می توان گفت که مرابحه اگر دو طرفه باشد مقصود این است که بایع به مشتری کاالئی را 

ایدش می شود. و اگر مرابحه سه طرفه باشد، به این معنی که بایع کاالئی فروشد و در این معامله سود معین عمی
را به کسی می دهد تا بفروشد و در آخر تقسیم سود کنند، در این صورت گفته می شود که ربح بین بایع و مشتری 

احب الطراز مشترک است. و اما معنای مرابحه که بر بیع العینه منطبق باشد را نمی توان پذیرفت چون غیر از ص
که از متاخرین است بیان شده است و قبل از ایشان کسی قائل به آن نیست، و این نظر اجتهادی ایشان معلوم 

 شود.می
دانسته اند که در آن سود   یبیعبه  با توجه به کلمات لغویون می توان گفت که اهل لغت معامله مرابحه را مختص 

بیان می شود. و اما این که برخی از لغویون کلمه ثمن و برخی واژه برده می شود و مقدار سود به صورت معین 
راس المال را به کار برده اند، به احتمال زیاد منظور واحد دارند که همان راس المال و سرمایه باشد و لذا مرابحه 

زت بدست شامل معامله ای هم می شود که در آن بایع جنس را از کسی نخریده باشد بلکه آن را از طریق حیا
آورده باشد. و اما جائی که صاحبان لغت وارد بحث جزئیات نحوه بیان سود شده اند که به صورت مقدار 
مشخص به صورت عدد باشد یا به صورت نسبت آن به ثمن یا راس المال، بعید نیست این مطلب را بما لغوی 

 ند.  نگفته باشند، بلکه در آن از روایات و کلمات فقها استفاده کرده باش

 : اتیروا در مرابحه
  .در روایات نیز مرابحه در مورد بیع مطرح شده است

 عدم اصالة عربی این بیع 
 لیبه دل - نبوده است عیشا یلیخو نداشته  یمعامله اصالت عرب نیااز بعضی از روایات برداشت می شود که 

 ر زمان امام صادق ع و امام باقر ع واردو د - ذکر شد است اتیکه در روا ده یازده و ده دوازده یفارس ریتعاب
  شده است. فرهنگ دیگر شهرهای اسالمی مثل مدینه 

 عدم اثبات مدعا و وجود شواهد بر خالف آن
ولی ظاهرا دلیل کافی بر این مدعا وجود ندارد چرا که با مراجعه به منابع روائی اهل سنت خالف این مدعا ثابت 

 أخذت إذا»صنف، از معمر از ایوب از ابن سیرین نقل می کند که گفت: میگردد. عبدالزاق، صاحب کتاب الم
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( این روایت نشان 211- 211، 2) «.تعلم الذی مثل بیعک فاعلم مرابحة فبعته صاحبک انظرک او نظرة متاعا
ن می دهد که مرابحه در صدر اسالم نیز شناخته شده بوده چون راوی که ابن سیرین باشد از تابعین است و در قر

اول هجری زنده بوده است. ایشان در باب بیع الرقم همین کتاب، از اسماعیل بن عبدالله از عبدالرحمن بن 
عجالن از ابراهیم النخعی نقل می کند که یک کسی هزینه های کرایه و غیره را بر قیمت اضافه کرده و سپس آن 

(. یا در کتاب عمدة القاری 211، 2انست )را به صورت مرابحه می فروخته، و ابراهیم نخعی آن را جایز می د
شرح  در...« و الوزن  یالالجارة و المک و یوعالب یف ینهمب یتعارفونما  یامر المصار عل یمن اجر باب»ذیل 

نقل شده است که در  ابن بطالاز  «ربحا بینکم سنتکم ینللغزال یحو قال شر »این مطلب از صحیح بخاری که 
و برخی آنرا اجازه دادند و برخی آن را مکروه دانستند. از کسانی که آنرا مکروه دانستند این مسئله اختالف هست 

ابن عباس، ابن عمر و مسروق و غیره هستند و ابن المسیب و نخعی و آنرا اجازه دادند و همین مطلب مختار 
سمسار و کرایه خانه و  مالک و ثوری و اوزاعی هم هست. در ادامه از قول مالک می فرماید که در مرابحه اجرت

نفقه عبد و امثال اینها گرفته نمی شود و در محاسبه ربح دخالت داده نمی شود بلکه امثال این امور در اصل مال 
(. از آنچه که بیان شد معلوم می شود که بیع مرابحه کامال یک بیع شناخته شده 11، ص 12محاسبه می شود )

  معامله عرفی بوده و حقیقت شرعی هم نداشته است.ای در زمان صدر اسالم بوده است و یک 
اگر به منابع روائی شیعی مراجعه کنیم، همان طور که معموالا در مورد سایر عقود و قراردادها و دیگر امور 
عقالئی دیده می شود که در روایات ماهیت آن امور و تعریف آن بیان نمی شود و احکام این امور با توجه به همان 

 ه در ذهن عرف است بیان می شود، در مورد مرابحه نیز همین مطلب وجود دارد.معنائی ک

 معلوم بودن قیمت خرید، شرط صحت بیع مرابحه
فقط نکته ای  از روایات وارده در مورد مرابحه استفاده میشود این است که در مرابحه فقط تصریح این مطلب  

یست بلکه نحوه بیان قیمت هم نقش اساسی دارد چون علم به که این معامله برای بایع سودآور بوده است کافی ن
قیمتی که بایع برای آن شیئ در نظر گرفته برای طرفین باید معلوم باشد؛ چه این قیمت همان قیمتی باشد که بایع 
آن را برای خریدن آن پرداخت کرده است، چه این قیمت آن قیمتی باشد که شامل هزینه هائی هم می شود که 

بر آن جنس بعد از خریدن آن انجام داده است. ولی هر کدام از این قیمت ها که باشد نکته مهم این است که بایع 
 طوری به مشتری گفته شود که خالف واقع نباشد. 

 شاهد اول: عدم صحت تقسیم قیمت خرید کلی بر هر واحد برای فروش 
ی می خواهد بفروشد، نمی تواند قیمت یک لذا اگر بایع یک جنسی را به صورت کلی خریده و به صورت جزئ

واحد از آن جنس را با تقسیم قیمت کل مبیع بر کل ثمن بدست آورد و به مشتری به عنوان قیمت خرید خودش 
ْحَمَد ْبِن » اعالم کند. شاهد بر این نکته روایتی است که شیخ کلینی در کافی نقل می کند: 

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ ِعدَّ

ْلُتُه َعِن ُمَحمَّ 
َ
ِبي َجْعَفٍر ع َقاَل: َسأ

َ
ِبي َحْمَزَة َعْن أ

َ
ْسَلَم َعْن أ

َ
ِد ْبِن أ ُجِل َیْشَتِري ٍد َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَکِم َعْن ُمَحمَّ الرَّ

ِس َماِلِه 
ْ
ی َیَقَع َعَلی َرأ ُم ُکلَّ َثْوٍب ِبَما َیْسَوی َحتَّ َمِن ُثمَّ ُیَقوِّ ی  اْلَمَتاَع َجِمیعا  ِبالثَّ  َیِبیُعُه ُمَراَبَحة  َقاَل َل َحتَّ

َ
َجِمیعا  أ
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َمُه  َما َقوَّ نَّ
َ
َن َلُه أ  (194،3) «ُیَبیِّ

ِد ْبِن » همین روایت را شیخ صدوق در الفقیه و شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده اند:  َو َرَوی اْلَعاَلُء َعْن ُمَحمَّ
ُجِل َیْشَتِري  َحِدِهَما ع ِفي الرَّ

َ
ِس َماِلِه ُمْسِلٍم َعْن أ

ْ
ی َیَقَع َعَلی َرأ ُم ُکلَّ َثْوٍب ِبَما َیْسَوی َحتَّ اْلَمَتاَع َجِمیعا  ِبَثَمٍن ُثمَّ ُیَقوِّ

َمهُ  َما َقوَّ ُه ِإنَّ نَّ
َ
َن َلُه أ ی ُیَبیِّ  (211،  1)الفقیه َیِبیُعُه ُمَراَبَحة  َثْوبا  َثْوبا  َقاَل َل َحتَّ

ُجِل َیْشَتِري اْلَمَتاَع َجِمیعا  ِبَثَمٍن ُثمَّ َعْنُه َعْن َصْفَواَن َو َفَضاَلَة  َحِدِهَما ع ِفي الرَّ
َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن أ َعِن اْلَعاَلِء َعْن ُمَحمَّ

 َیِبیُعُه ُمَراَبَحة  َثْوبا  َثْوبا  َقاَل َل َح 
َ
ِس َماِلِه أ

ْ
ی َیَقَع َعَلی َرأ ُم ُکلَّ َثْوٍب ِبَما َیْسَوی َحتَّ ی ُیَب ُیَقوِّ َمُه َقاَل َو تَّ َما َقوَّ نَّ

َ
َن َلُه أ یِّ

َن لَ  ی ُیَبیِّ  َیِبیُعُه ُمَراَبَحة  َثْوبا  َثْوبا  َقاَل َل َحتَّ
َ
ُجِل َیْشَتِري اْلَمَتاَع َجِمیعا  أ ْلُتُه َعِن الرَّ

َ
َمُه.َسأ َما َقوَّ نَّ

َ
 (11، 1 یب) التهذ ُه أ

مخدوش باشد، ولی سند تهذیب و فقیه مشکلی ندارد سند روایت کافی گرچه از جهت محمد بن اسلم می تواند 
و همه راوایان سند توثیق خاص دارند. طبق مدلول این روایت چون بایع جنس را به صورت کلی خریده بود نمی 
تواند با تقسیم کل مبیع بر کل ثمن پرداخت شده، قیمت یک واحد از آن مبیع را به دست آورد و به مشتری به 

بیان کند، چون این خالف واقع است و بایع آن کاال را به صورت جزئی نخریده بود. بلکه بر عنوان قیمت خرید 
بایع است که اگر می خواهد معامله را به صورت مرابحه انجام دهد به مشتری بگوید من برای این جنس فالن 

 قیمت را در نظر گرفته ام و با اضافه کردن یک مقدار به آن، به این قیمت می فروشم.
َیاٍد » مثل این مطلب در روایت دیگر  که کلینی در کافی  نقل کرده آمده است:  ْصَحاِبَنا َعْن َسْهِل ْبِن ِز

َ
ٌة ِمْن أ ِعدَّ

ِه ع ِبي َعْبِد اللَّ ْسَباِط ْبِن َساِلٍم َقاَل: ُقْلُت ِِلَ
َ
ْسَباٍط َعْن أ

َ
ا َنْشَتِري اْلِعْدَل ِفیِه  لیه السالمَعْن َعِليِّ ْبِن أ ِماَئُة َثْوٍب  ِإنَّ

ُخُذ ِمَن اْلِعْدِل ِتْسِعیَن َثْوبا  ِبِرْبِح ِدْرَهٍم ِدْرَهٍم 
ْ
ُجُل َفَیأ ْن َنِبیَع اْلَباِقيَ ِخَیاٍر َو ِشَراٍر َدْسْتُشَماَر َفَیِجیُئَنا الرَّ

َ
 َفَیْنَبِغي َلَنا أ

ْوَب َو  ْن َیْشَتِرَي الثَّ
َ
 (111، 1) «ْحَدهُ َعَلی ِمْثِل َما ِبْعَنا َفَقاَل َل ِإلَّ أ

تنها مشکل این روایت از نظر سند سهل بن زیاد است و این راوی معرکة اآلراء بین رجالیون واقع شده است. 
ولی به نظر نگارنده  سهل ثقه میباشد. علی بن اسباط نیز توثیق خاص دارد و اسباط بن سالم نیز به خاطر 

( 121، 11عالمه مجلسی در مالذ االخیار )ا از حیث داللت روایت محمد بن ابی عمیر از ایشان ثقه است. و ام
 ستین زیاست که مرابحه جا نیا«  لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِيَ الثَّوْبَ وَحْدَهُ » می فرماید که منظور امام از این که فرمود

د و همان ثمن را خریده بود و ثمن هر کدام به صورت جداگانه معلوم بو یکی یکی وکه ثوب را جدا گانه  نیمگر ا
به مشتری اعالم می کرد، نه این که به صورت مجموع خریده باشد و یکی یکی بفروشد، مگر این که مشتری را از 

گاه کند.  واقع آ

 شاهد دوم: عدم صحت فروش جنس به قیمت مسمی  که موجال خریدار شده 
یمت مسمی آن را برای مشتری بیان و لذا اگر بایع جنسی را به صورت مؤجل خریده باشد و موقع فروش فقط ق

کند صحیح نیست چون اجل و مدت نیز در قیمت آن تاثیر دارد و لذا بایع نمی تواند فقط قیمت مسمی آن را به 
عنوان قیمت خرید کاال برای مشتری بیان کند چون این خالف واقع است و قیمتی که بر آن بایع آن کاال را 

ُد   »است. شاهد بر این مطلب روایت شیخ کلینی در این مورد است خریده،  بخاطر اجل این قدر بوده   ْبُن  ُمَحمَّ
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ِد  َعْن  َیْحَیی وَب  َعْن  َصْفَواَن  ْبِن  اْلُحَسْیِن  ْبِن  ُمَحمَّ یُّ
َ
ٍر  َعْن  َراِشٍد  ْبِن  أ اِع  ُمَیسِّ يِّ َبیَّ طِّ ِبي ُقْلُت : َقاَل  الزُّ ِه  َعْبِد  ِِلَ ا ع اللَّ  ِإنَّ

ُجُل  ُء َفَیِجي ِبَنِظَرةٍ  اْلَمَتاَع  َنْشَتِري َم  ِبَکْم  َفَیُقوُل  الرَّ ُقوُل  َعَلْیَك  َتَقوَّ
َ
ِبیُعُه  َکَذا َو  ِبَکَذا َفأ

َ
 ُمَراَبَحة   ِبْعَتُه  ِإَذا َفَقاَل  ِبِرْبٍح  َفأ

ِظَرةِ  ِمَن  َلُه  َکاَن  نَّ  ْلُت َفُق  ِممَّ  َفَقاَل  َهَلْکَنا ُقْلُت  َو  َفاْسَتْرَجْعُت  َقاَل  َلَك  َما ِمْثُل  النَّ ِبیُعُه  ِإلَّ  َثْوٌب  اِْلَْرِض  ِفي َما ِِلَ
َ
 أ

ي ُیْشَتَری ُمَراَبَحة   ِس  ِمْن  ُوِضْعُت  َلْو  َو  ِمنِّ
ْ
ی اْلَماِل  َرأ ُقوَل  َحتَّ

َ
ْفَتُح  َکَذا َو  ِبَکَذا أ

َ
 َفاَل أ

َ
ی َما َشقَّ َعَليَّ َقاَل أ

َ
ا َرأ َقاَل َفَلمَّ

َیاَدِة َکَذا َو َکَذا َو َل َتُقْل ِبِرْبٍح َلَك َبابا  َیُکوُن َلَك ِفیِه َفَرٌج  ِبیُعَك ِبِز
َ
 (111-112،  1) «ُقْل َقاَم َعَليَّ ِبَکَذا َو َکَذا َو أ

( و شیخ 211 - 211، 1روایت از حیث سند مشکلی ندارد و همه رواة آن ثقات هستند. شیخ صدوق در فقیه )
 (.11 - 11، 1طوسی همین روایت را در تهذیب آورده است. )

 شاهد سوم: تصریح به هزینه های چون حمل و نقل و...
براساس همین شرط اگر هزینه هایی چون حمل و نقل و تصریف و... بر قیمت خود کاال افزوده شده است، به 

 تصریح روایات باید به صورت مشخص به مشتری اعالم گردد. شیخ کلینی در کافی آورده است: 

ٍد  ْبُن  اْلُحَسْیُن »  ِد  َعْن  ُمَحمَّ ْحَمَد  ْبِن  ُمَحمَّ
َ
ْهِديِّ  أ ِد  َعْن  النَّ ِبي ُقْلُت : َقاَل  اْلَخاِلِق  َعْبِد  ْبِن  ِإْسَماِعیَل  َعْن  َخاِلٍد  ْبِن  ُمَحمَّ  ِِلَ

ِه  َعْبِد  ا ع اللَّ َراِهِم  َنْبَعُث  ِإنَّ ْهَواِز  ِإَلی َصْرٌف  َلَها ِبالدَّ  َصْرُفُه  َعَلْیِه  ُوِضَع  َباَعُه  َفِإَذا ْلَبُث نَ  ُثمَّ  اْلَمَتاَع  ِبَها َلَنا َفَیْشَتِري اِْلَ
ْن  َعَلْیَنا َکاَن  ِبْعَناهُ  َفِإَذا

َ
َراِهِم  َصْرَف  َلُه  َنْذُکَر  أ ْخِبْرهُ  اْلُمَراَبَحةُ  َکاَنِت  ِإَذا َبْل  َل  َفَقاَل  َذِلَك  َعْن  ُیْجِزُئَنا اْلُمَراَبَحِة  ِفي الدَّ

َ
 َفأ

َس  َفاَل  ة  ُمَساَوَم  َکاَن  ِإْن  َو  ِبَذِلَك 
ْ
 (112:1) « .َبأ

:  مشترک میباشد ولی  با توجه به روایت تنها مشکل سندی این روایت از  جهت محمد بن خالد است که اوالا
متعدد محمد بن خالد الطیالسی از اسماعیل بن عبدالخالق؛ محمد بن خالد در این روایت بر محمد بن خالد 

توثیق خاص ندارد، اما میتوان با دو مبنای عام رجالی توثیق وی را  گردد. ثانیاا : الطیالسیالطیالسی حمل می
: این راوی از رجال کامل الزیارات است. ثانیاا که عمده دلیل است، اجالء متعددی از قمیون و  ثابت کرد اوالا

 (.111 الفهرست طوسی و 111 و 112 الرجال طوسی و 111الفهرست نجاشی.ک: راند)کوفیون از وی روایات و اصول بسیاری نقل کرده
 پس روایت قابل اعتماد است.

اما از جهت داللت، راوی در مورد تفاوت قیمت درهم که در شهر خودش و شهر اهواز وجود دارد سوال می کند 
که اختالف قیمت که به خاطر این تفاوت در قیمت دراهم به وجود می آید را به چه نحو به مشتری اعالم کند؟ آیا 

 سته کفایت می کند؟ که امام ع می فرماید که ذکر آن به صورت تفصیلی الزم است.ذکر آن سرب

 َعْن  َو »   است هکرد نقل االسالم دعائم کتاب در تمیمی محمد بن نعمان که است روایتی مطلب همین مؤید
ٍد  ْبِن  َجْعَفِر  ُه  ص ُمَحمَّ نَّ

َ
َص  أ ْن  ِفي َرخَّ

َ
ْجَرةُ  ُیْحَمَل  أ

ُ
ارِ  أ  َبْیِعِه  َو  َثَمِنِه  ِفي َمُؤَنٍة  ِمْن  اْلَمَتاَع  َیْلَحُق  َما َو  ِريِّ اْلکَ  َو  اْلَقصَّ

َن  ِإَذا َیْعِني ُمَراَبَحة     (11، 2)َذِلَك  َبیَّ
 : فقها کالم در مرابحه

مرابحه در کالم فقها به عنوان قسمی خاص از بیع بیان شده است که در آن ِاخبار از قیمت و تعیین سود از سوی 



 22 ............................................11داخلی گروه های تخصصی، شماره پنجم ، آبان ماهنامه 

 

ل یجوز أن یبیع اإلنسان شیئا مرابحة  و»فرماید: می (111)صجام می گیرد. شیخ مفید در المقنعه فروشنده ان
مذکورة بالنسبة إلی أصل المال کقولهم أبیعك هذا المتاع بربح العشرة واحدا أو اثنین و ما أشبه ذلك و ل بأس 

« ل و الربح و ل یجعل لکل عشرة منه شیئاهذا المتاع علی کذا و أبیعك إیاه بکذا فیذکر أصل الما ثمنأن یقول 
( ضمن این که نحوه صحیح ابراز جمله انشاء بیع مرابحه را بیان می کند به همین دو 111سالر در مراسم )ص 

( 111:2شیخ نیز در مبسوط)و  ( بر تعیین ثمن در مرابحه تاکید کرده111حلبی در کافی)رکن تصریح می کند. 
ابن ادریس حلی در  «معلوما، و قدر ما یربح معلوما ماله رأسل بد أن یکون  و» است:درباره بیع مرابحه آورده 

 بأس ل و»( ضمن بیان نحوه صحیح انشاء بیع مرابحه همین دو عنصر را ذکر می کند و می گوید: 212، 2سرائر )
 بعتك و نقدها، یذکر و ینار،د بمائة اشتریته المبیع، هذا: یقول أن ذلك، مثال المتاع، علی محمول الربح یکون أن

( وقتی عبارت معامله مرابحه را بیان می کند می گوید: 11، 2محقق حلی در شرائع ) «دنانیر عشرة و بمائة إّیاه
 ِلّن »( بیع را چنین تقسیم کرده است: 211:11عالمه در تذکره )« .کذا یربح مجراه جری ما و بعتك فیقول»

 أو المرابحة، هو و علیه، یزید أن فإّما یذکره، أن إّما و. المساومة هو و به، اشتراه ذيال الثمن یذکر ل أن إّما البائع
(به جای ثمن، 212:1اما شهید در دروس ) .«التولیة هو و المساوي، یطلب أو المواضعة، هو و منه، ینقص

مة، و هي أفضل من باقي بغیر إخبار برأس المال مساوالبیع » عنوان راس المال را در این تقسیم برگزیده است:
 .«اِلقسام، و باإلخبار مع الزیادة مرابحة...

در بین فقهای متاخرین نیز همین دو عنصر در تعریف مرابحه ذکر شده است. فقیه بزرگ محمد حسن نجفی، در 
 أن اإم البائع، ان: ضمن یک تقسیم بندی بیع، بیع مرابحه را تعریف کرده، می فرماید (111، 21)جواهر الکالم 

 إن التولیة و بنقص، باع إن المواضعة و بربح باع إن المرابحة اِلول و المساومة الثاني و أول، ماله برأس یخبر
در صیغ  ریانصا شیخ. علیه الزیادة مع المال برأس اإلخبار مع البیع القواعد في کما حینئذ فالمرابحة معا انتفیا

ع مرابحه بیعی است که بایع خبر بدهد به سرمایه، و زیاده از آن نیز ( می فرماید که بی11)ص العقود و اإلیقاعات 
 بگیرد، پس مرابحه آن بیع به رأس المال است با زیاده.

 نتیجه:
با توجه استعمال مرابحه در لغت، روایات و کالم فقها سه رکن اساسی برای مرابحه می توان ذکر کرد؛ رکن اول 

یا  کهمبلغی است به  طرفین علماعالم این مطلب به مشتری و رکن سوم مشتمل بودن معامله بر ربح، رکن دوم 
است  یهائ نهیهزمبلغ مجموعه ثمن و  نیا یاپرداخت کرده است،  شیء آن دنیخر یبرابه عنوان ثمن آن را  عیبا

 آن انجام داده است. دنیبر آن جنس بعد از خر عیکه با

 حکم بیع مرابحه  مرحله دوم: 
بیع مرابحه به دست بیاید روایات وارد شده در این مورد همراه با نظر فقهای عظام در این زمینه برای این که حکم 

شود. تتبع در اقوال فقها نشان می دهد که در مورد حکم بیع مرابحه دو نظر وجود دارد که مکروه بررسی می
 مکروه است یا حرام(. است یا مباح )و قائلین به قول به اباحه در یک قسم مرابحه اختالف دارند که
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 مکروه است
 در صورتی که سود به صورت نسبت و در صدی ثمن بیان شود مکروه است، مباح است  نظر اول:

 در صورتی که سود به صورت نسبت و در صدی ثمن بیان شود حرام است نظر دوم:
د استناد قائلین این اقوال واقع قبل از این که این اقوال بررسی شود روایاتی که در این مورد وارد شده است و مور

 شده است، بیان می گردد. 

 :روایاتحکم بیع مرابحه در لسان 
 باب  شش روایت مورد  استناد قرار گرفته است.  ینا در

 ضعیف السند، جواز بیع مرابحه روایت اول: 
ِه ْبِن ا َعْبُد  ْسَناِد َعْن َعْبِد اللَّ ِه ْبُن َجْعَفٍر ِفي ُقْرِب اإْلِ ِخیِه ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر ع اللَّ

َ
ِه َعِليِّ ْبِن َجْعَفٍر َعْن أ ْلَحَسِن َعْن َجدِّ

نَّ َلُه ِنْصَفَها
َ
ْلَعَة َو َیْشَتِرُط أ ُجِل َیِبیُع السِّ ْلُتُه َعِن الرَّ

َ
 َیِحلُّ َذِلَك َقاَل  -َقاَل: َسأ

َ
َس  َل ُثمَّ َیِبیُعَها ُمَراَبَحة  أ

ْ
 َعِليُّ  َرَواهُ  َو . َبأ

 (11، 12: 1111 ی،)حرعامل  ِکَتاِبِه  ِفي َجْعَفٍر  ْبُن 

 ضعیف السند، جواز بیع مرابحه دوم:  روایت
ْضِر  َعِن ( سعید بن الحسین)عن  َعْنُه ( الحسن بن)محمد   ْبِن  َعِليِّ َعْن  َبْکٍر  ْبِن  ُموَسی َعْن  َفَضاَلةَ  َو  ُسَوْیٍد  ْبِن  النَّ

ُبو ُسِئَل : َقاَل  َسِعیٍد 
َ
سا   اْلُمَراَبَحِة  ِبَبْیِع  َتَری ُمَراَبَحة   ِمْنُه  َفَیْطُلُب  َثْوبا   َیْبَتاُع  َرُجٍل  َعْن  ع ِه اللَّ  َعْبِد  أ

ْ
 ِفي َصَدَق  ِإَذا َبأ

ی َو  اْلُمَراَبَحِة  ْو  َداِنَقْیِن  ِرْبحا   َسمَّ
َ
َس  َل  َفَقاَل  ِدْرَهٍم  ِنْصَف  أ

ْ
 (11، 1: 1111 ی،)طوس َبأ

کتاب قرب االسناد و کتاب مسائل علی بن جعفر بیان می کند. طریق اول به  روایت اول را شیخ حر عاملی از
خاطر مشتمل بودن بر عبدالله بن حسن مخدوش است که نه توثیق خاص به دست ما رسیده است و نه از راه 

ب علی توثیقات عامه توانستیم وثاقتش را اثبات کنیم. و اما طریق دوم که شیخ حر این روایت را مستقیما از کتا
بن جعفر بیان می کند، در صورتی قابل اعتماد است که شیخ حر سند معنعن به نسخه معتبر این کتاب داشته 
باشد و این مطلب برای ما اثبات نشده است بلکه شواهد و قرائن خالف آن را تقویت می کند. و اما روایت دوم به 

ت اول به این صورت است که سائل در باره خاطر مجهول بودن علی بن سعید ضعیف است.و اما داللت روای
مردی که اجناس می فروشد )شبیه سمساری ها( سوال می کند که با کسی قرار می گذارد که جنس او را به 

می فرماید که مشکلی ندارد. در  ع صورت مرابحه می فروشد به این شرط که نصف سود برای او باشد، و امام
بخش اول آن مربوط به بحث فعلی است، سائل در مورد مشتری که می روایت دوم که دو بخش دارد و فقط 

جواب  عکند که آیا این روش درست است؟ و امام خواهد جنس را به صورت بیع مرابحه از بایع بخرد سوال می
می دهند که اگر شرائط مرابحه رعایت شود و ربح معامله به صورت مقدار معین مثل نصف درهم یا کمتر یا بیشتر 

 شخص باشد، اشکالی ندارد.م
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 ، جواز بیع مرابحه روایت سوم: صحیحه یحیی بن الحجاج 
ُد  ْحَمَد  َعْن  َیْحَیی ْبُن  ُمَحمَّ

َ
ٍد  ْبِن  أ ِد  َعْن  ُمَحمَّ اِج  ْبِن  َیْحَیی َعْن  ِعیَسی ْبِن  ُمَحمَّ ْلُت : َقاَل  اْلَحجَّ

َ
َبا َسأ

َ
ِه  َعْبِد  أ  َعْن  ع اللَّ

ْوَب  َهَذا يلِ  اْشَتِر  ِليَ َقاَل  َرُجٍل  ةَ  َهِذهِ  َو  الثَّ ابَّ ُنَها َو  الدَّ ْرِبَحَك  َو  ُیَعیِّ
ُ
َس  َل  َقاَل  َکَذا َو  َکَذا ِفیَها أ

ْ
یَها َقاَل  ِبَذِلَك  َبأ  َو  َلَیْشَتِر

ْن  َقْبَل  -اْلَبْیَع  ُتَواِجْبُه  َل 
َ
ْو  َیْسَتْوِجَبَها أ

َ
َیَها أ   (112، 1؛ 1111 ینی،)کل .َتْشَتِر

پرسد که می عامام  از کلینی در کافی به سند صحیح نقل کرده است. طبق این روایت سائل روایت سوم را نیز
این حیوان را براي من خریداري کن و به من بفروش به تو اینقدر سود مي  مردي به من مي گوید این لباس یا

 ی کند. . لذا ظاهر این روایت بر جواز بیع مرابحه داللت مفرمود: اشکالي ندارد ع دهم، امام

 ، کراهت امام از انجام بیع مرابحه  حلبی صحیحه: چهارم روایت
ِبیِه  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبُن  َعِليُّعن(  ینیالکل یعقوببن  محمد

َ
ِبي اْبِن  َعِن  أ

َ
ادٍ  َعْن  ُعَمْیٍر  أ ِبي َعْن  اْلَحَلِبيِّ  َعِن  َحمَّ

َ
 َعْبِد  أ

ِه  َم : َقاَل  ع اللَّ ِبي ُقدِّ اَر  َلُه  َدَعا َو  َطَعاما   َفَصَنَع  ْصٍر مِ  ِمْن  َمَتاٌع  ع ِِلَ جَّ ا َفَقاُلوا التُّ ُخُذهُ  ِإنَّ
ْ
 َلُهْم  َفَقاَل  َدَواْزَدهْ  ِبَدهْ  ِمْنَك  َنأ

ِبي
َ
ِبي  ْْ  َکم َو  أ

َ
ْلَفْیِن َفَقاَل َلُهْم أ

َ
يَیُکوُن َذِلَك َقاُلوا ِفي َعَشَرِة آَلٍف أ ِبیُعُکْم  ِإنِّ

َ
ْلفا   َشَر َع  ِباْثَنيْ اْلَمَتاَع  َهَذا أ

َ
 َفَباَعُهْم  أ

 (111، 1: 1111 ،ینی)کل .ُمَساَوَمة  
از انجام بیع مرابحه پرهیز ع سند این روایت صحیح است و همه راویان آن از اجالء هستند. در این روایت امام 

ین تفاوت کند و بیع را به طور مساومه انجام می دهد. شیخ صدوق نیز همین روایت را در فقیه نقل می کند با امی
 (211، 1ذکر نشده است. )« فباعهم مساومة»که در آن 

  ، کراهت بیع مرابحه روایت پنجم: معتبره جراح مدائینی
ُد عن(  ینیالکل یعقوب)محمد بن  ْضِر ْبِن ُسَوْیٍد  ُمَحمَّ ٍد َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َسِعیٍد َعِن النَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْبُن َیْحَیی َعْن أ

ِه ع َعِن الْ  ُبو َعْبِد اللَّ
َ
اٍح اْلَمَداِئِنيِّ َقاَل َقاَل أ يَقاِسِم ْبِن ُسَلْیَماَن َعْن َجرَّ ْکَرهُ  ِإنِّ  َلِکْن  َو  َدَواْزَدهْ  َدهْ  َو  َیاْزَدهْ  َدهْ  َبْیَع  َِلَ

ِبیُعَك 
َ
 (111، 1: 1111)کلینی،  .َکَذا َو  ِبَکَذا أ

یمان که توثیق خاص در کتب رجال ندارد، مخدوش است سند این روایت به خاطر مشتمل بودن بر قاسم بن سل
مگر این که کسی قائل به مبنای صحت تمام روایات کافی باشد و یا کثرت نقل اجالء را برای توثیق مروی عنه 
کافی بداند که در ما نحن فیه کثرت نقل نضر بن سوید از قاسم بن سلیمان یافت می شود. و اما از حیث داللت، 

این روایت تصریح می فرماید که بیع مرابحه بصورت ذکر سود به طور در صدی نزد ایشان کراهت دارد در   ع امام
و لذا بیع را مساومة انجام می دهد گرچه لفظ بیع مساومه در روایت ذکر نشده است. مقصود از کراهت در این 

  1روایت، همان کراهت اصطالحی است.

                                                                                 
هت در روایات اعم از حرمت و کراهت اصطالحی توان گفت معنای کرابا توجه به معنای لغوی و استعماالت لفظ کره یکره و مشتقات آن می.  1

 شود.شود و قدر متیقن آن اثبات کراهت اصطالحی است و از حرمت برائت جاری میاست که با قرینه مشخص می شود و بدون قرینه مجمل می



 11 ........................................... مرابحه و جریان آن در سایر عقودو حکم  عریف تدر کاوشی 

 

  ز انجام بیع مرابحه ، کراهت امام اروایت ششم: معتبره محمد
ٍد َقاَل َقاَل  اْلُحَسْیُن  َباِن ْبِن ُعْثَماَن َعْن ُمَحمَّ

َ
ٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ َعْن أ ی ْبِن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَعلَّ ِه ع ْبُن ُمَحمَّ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
 أ

ي ْکَرهُ  ِإنِّ
َ
َحَد  َعَشَرةٍ  َبْیَع  أ

َ
ِبیُعَك  َلِکْن َو  اْلَبْیِع  ِمَن  َذِلَك  َنْحَو  َو  َر َعَش  ِباْثَنيْ َعَشَرةٍ  َو  َعَشَر  ِبأ

َ
 َو  َقاَل   ُمَساَوَمة   َکَذا َو  ِبَکَذا أ

َتاِني
َ
ْن  َفَکِرْهُت  ِمْصٍر  ِمْن  َمَتاٌع  أ

َ
ِبیَعُه  أ

َ
 .ُمَساَوَمة   َفِبْعُتُه  َعَليَّ َعُظَم  َو  َکَذِلَك  أ

ص در باره ایشان وارد نشده است گرچه بر سند این روایت مشتمل بر معلی بن محمد می باشد که توثیق خا
مبنای کثرت نقل اجالء و واقع شدن در اول سند در کتاب من ال یحضره الفقیه )که دال بر صاحب کتاب بودن 
آن است و شیخ صدوق در مقدمه کتابش فرموده که در این کتاب روایاتی را از کتب مرجع و قابل اعتماد نقل 

در این روایت کراهت خود را از بیع مرابحه که در  عبات کرد. اما از حیث داللت امام کردم( می توان وثاقتش را اث
آن سود به طور در صدی ثمن بیان شود، اعالم می کند و می فرماید که این نحو معامله کردن برای من خیلی 

بق این روایت نیز امام سنگین است و لذا معامله را به جای مرابحه به صورت مساومه انجام می دهم. بنا بر این ط
فرمودند که معامله مرابحه برای من سنگین بود، اشعار به  عاز معامله مرابحه عدول می کند. ضمناا این که امام 

از کراهت، همان کراهت اصطالحی بوده است نه حرمت، و اال انجام معامله ای که  عاین است که مقصود امام 
 شد نه این که فقط سنگین باشد.ناممکن باید با عحرام است برای امام 

 حکم مرابحه در کالم فقها: 
( بیع مرابحه در صورت اعالم سود 111به اقوال فقها که مراجعه می کنیم، می بینیم که شیخ مفید در مقنعه )ص 

به صورت نسبت به ثمن را جایز نمی داند ولی اگر سود به طور معین بیان شود و مقدار آن مشخص شود، آن را 
( نیز قائل به عدم جواز 121( و شیخ طوسی در نهایة )ص111می داند. ابو صالح حلبی در الکافی )ص جائز

( قائل به عدم صحت این صورت مرابحه شده است. 111در این صورت از مرابحه هستند. سالر در مراسم )ص 
در مقابل شیخ طوسی در الخالف لذا همه این بزرگواران فی الجمله قائل به جواز و اباحه این نوع معامله هستند. 

و مختلف  (212و  211، 11)( عالمه حلی در تذکره 211، 2( ابن ادریس حلی در سرائر )111، 2( و مبسوط )111، 1)
( قائل به جواز آن به صورت کلی ولی قائل به کراهت در صورتی که سود به صورت نسبت و در 111، 1الشیعه )

بل این قول، قول به مکروه بودن بیع مرابحه به صورت مطلق وجود دارد. صدی ثمن بیان شود، هستند. در مقا
ال من ( می فرماید: و الظاهر عندي منها انما هو کراهة البیع مرابحة .... 211، 11یوسف بحرانی در حدائق )

ی شیعه ذل  النوع. با توجه به این اقوال معلوم می شود که در مباح بودن مرابحه فی الجمله نزد فقها خصوص
 اختالفی وجود ندارد.   

 نقد و بررسی اقوال و نظر مختار:
با توجه به روایات و کلمات فقها جای تردید درباره حکم به صحت در اصل مرابحه و عدم حرمت آن نیست و 
 اختالفی نیز میان فقها در این زمینه وجود ندارد. اما مشکل اصلی در این است که آیا این جواز به صورت اباحه
است یا کراهت؟ و همان طور که با ذکر اقوال مشخص شد که قائلین به اباحه، حکم کراهت را مختص به قسم 
خاص از مرابحه دانسته اند و در مقابل فقهائی هستند که به طور کلی بیع مرابحه را مکروه می دانند. کسانی که 
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در بعضی از روایات  عمی فرمایند که این که امام  قائل به اباحه هستند به استناد به روایاتی که در باال ذکر شد،
قائل اباحه به صورت مطلق شده است و در بعضی از روایات قسم خاص از مرابحه را مکروه دانسته یا از آن به 
طرف بیع مساومه عدول کرده است، نشان می دهد که مرابحه به طور کلی مکروه نیست. در مقابل محقق یوسف 

( می فرماید که بیع مرابحه به طور کلی مکروه است نه فقط قسم خاص از آن، و 211، 11بحرانی در حدائق )
به بیع مساومه است نه به فرد دیگر از بیع مرابحه. شیخ نجفی در جواهر  عدلیل این مطلب عدول امام 

اقسام بیع و این احتمال را می دهد که عدول امام به طرف بیع مساومه به دلیل رجحان آن بر سایر ( 111:21)
مرجوحیت بیع مرابحه باشد و لذا امام از آن به طور کل عدول کرده است. از فقهای معاصر، سید روحانی نیز در 

براساس همین روایات و اعراض امام باقر علیه السالم از فروش به شیوه مذکور و رجوع  (111:12)الصادق فقه
در « کالصریح»بلکه ایشان روایت ششم را سته است. به بیع مساومی را ظاهر در کراهت مطلق مرابحه دان

کراهت مطلق مرابحه دانسته است که شاید وجه آن تصریح امام به مساومه بعد از استدراک و نیز کالم ذیل آن 
باشد که امام با وجود قصد فروش و مزیت های مهم بیع مرابحی برای فروشنده، از مرابحه عدول و کاال را به 

اند. ولی به نظر می رسد که همه آنچه که از جانب کسانی که قائل به کراهت مرابحه به روختهصورت  مساومی ف
بیان شده است به حدی نیست که ظهور ساز باشد، گرچه اشعار قوی در آن بر این مطلب طور مطلق شده اند، 

نسبت داد. در نتیجه حکم هت را برای مرابحه به طور مطلق به شارع مقدس وجود دارد. و لذا نمی توان حکم کرا
مرابحه فی الجمله اباحه و جواز می باشد و حکم کراهت برای قسم خاص مرابحه که در آن سود به صورت در 

 صدی بیان می شود، اختصاص دارد. 

 مرابحه قلمرومرحله سوم: 
دادهای دیگر مثل آیا مرابحه اختصاص به بیع دارد یا در قرارمرحله سوم  که بحث مهمی هم میباشد این است که 

اجاره و صلح وغیره نیز جاری است؟ در این مورد بین فقها بحث زیادی صورت نگرفته است ولی دو قول در این 
 باره وجود دارد؛ قول به جریان و قول به عدم جریان. 

 قول اول: عدم اختصاص مرابحه به بیع 
و جریان المرابحة و لواحقها في »می فرماید:  از قائلین به قول به جریان مرابحه صاحب جواهر می باشد، ایشان

یانها في اإلجارة، بل  غیر البیع من عقود المعاوضة کالصلح و اإلجارة ل یخلو من قوة، بل صریح بعضهم جر
السیرة القطعیة علی جریانها في المعاطاة، علی أن التحقیق کونها من اإلباحة بعوض، و حینئذ یکون ذکر 

  (.111، 21) ر النقد و النسیئة، ل إلرادة اختصاصها بهالمرابحة في البیع کذک
 اشکال در جریان مرابحه در سایر معامالت قول دوم: 

می فرماید:  (112 - 111، 1)در مقابل این قول محقق تقی قمی طباطبائی در الدالئل فی شرح منتخب المسائل 
 «.الجریان علی الدلیل لعدم غیره في جریانها في الحکم یشکل أنه الظاهر»

 بیع داد اختصاص مرابحه به قرار 
در مقام قضاوت باید گفت که گرچه لفظ مرابحه اختصاص به بیع ندارد و در دیگر قرادادهای معاوضی نیز امکان 
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تعیین هزینه تمام شده و سود وجود دارد، اما در روایات تنها سخن از بیع مرابحه و احکام آن است و در فقه نیز 
بحه مورد بحث قرار گرفته است و مرابحه به عنوان قسمی از بیع مطرح شده است. حتی مراجعه به تنها بیع مرا

لغت نیز جریان آن را در غیر از بیع بیان نمی کند و این نشان دهنده این است که جریان مرابحه در غیر از عقد بیع 
ی توان به سایر معامالت مرابحی تعمیم متعارف نبوده است. و لذا احکام خاص بیان شده برای بیع مرابحه را نم

داد و مرابحات در غیر از بیع تابع قواعد عام یا خاص خود خواهند بود. باید توجه داشت که این بحث تنها در 
شمول احکام اختصاصی مرابحه در روایات، نسبت به شمول آن به عقود دیگر است که چنین شمولی ثابت 

 نیست.
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 چکیده:
ای است که اهمیت فراوانی در شرائط، احکام و آثار معامالت دارد، چه اگر معامله موضوعی قدع ماهیت تعریف

اهیت عقد، از ناحیۀ فقهاء های مختلفی دربارۀ مداخل در عقد نباشد، آن آثار و احکام را ندارد، از طرفی دیدگاه
تحلیلی روش در پی آن بوده که با  تحقیقاهل تسنن بیان شده است؛ این  ، چه در میان شیعه و چهدان ها و حقوق

دانهای را بیان و توصیف تعاریف ارائه شده در منابع فقهی و حقوقی نقطۀ اشتراک و افتراق فقهاء امامیه و حقوق
شود که منابع مشخص می این بهمراجعه  با کرده،  تعریفی را که به ماهیت عقد نزدیک تر است را ارائه دهد.

اختالف دارند، اما اختالف تعریف وقی در مواردی اشتراک در موارد دیگر با هم تعاریف چه فقهی و چه حق
توان گفت که اختالف ندارند؛ نقطۀ حقوقی عقد در حقوق ایران با حقوق اهل تسنن خیلی کم است و می

-یاست و نقطۀ اختالفشان به این برم« ارتباط»اشتراک و رکن اساسی تعاریف فقهی امامیه و اهل تسنن همان 
شود، ولی تعریف اهل تسنن فقط شامل عقد صحیح گردد که تعریف امامیه شامل عقود صحیح و فاسد می

است و  اختالفشان  به همان امر « ها بر ایجاد یک امر حقوقیتوافق اراده»قی  در  است. اشتراک تعاریف حقو
تعریف کرده «  دیگر بقرار رتبطم قرار »گردد . و نیز مشخص شد تعریف مرحوم اصفهانی که عقد را به برمی

. سازگاری با 1. کمترین تاثیر پذیری از تعاریف حقوقی، 2. سازگاری با معنای عرفی و لغوی، 1است، به دلیل: 
اش نسبت به ارکان عقد، نسبت به عقود صحیح و فاسد  و  . جامعیت1مباحث و مسائل معامالت در فقه شیعه، 

 نسبت به سایر تعاریف ترجیح دارد. « وعد»یتش نسبت به . مانع1عقود اذنی  و غیر اذنی و 

 : مقدمه
بررسی ماهیت عقد از نگاه فقهاء  و قوانین حقوقی، نقش به سزایی در تشخیص صحت شرعی معامالت و 
قراردادهای موجود در جامعه اسالمی دارد. چنانچه اگر ماهیت عقد اعم باشد که هر نوع قرارداد متداول در 

ای در صحت شرعی عقود خواهد داشت و اگر ضیق تعریف شود، مستحدث را بگیرد، یک نتیجهزمان شارع و 
نتیجۀ دیگری دربر خواهد داشت. از طرف دیگر با توجه به تعاریف مختلفی که در این زمینه هم از سوی فقهاء و 

رسی قرار گیرد، تا در دانان اسالمی بیان شده است، الزم است که این تعاریف مورد نقد و برهم از سوی حقوق
آخر تعریف جامع و مانعی از عقد بدست آید. این تحقیق در پی آن است که تعاریف مختلف عقد را از نگاه استاد 

 شوپایی مورد نقد و بررسی قرار دهد و در آخر نظر مختار را در این زمینه ارائه دهد. 

 بحث ضرورت 
، چرا که بر آن مترتب نشود یعمل هیچ اثرباشد که  یلیلعقد مجرد بحث تح فیکه بحث در تعر ستین نگونهیا

به  ئی کهنوع فقها .قرار گرفته است« اوفوا بالعقود »و خطابات شارع مانند  هیموضوع ادله شرع «عقد»عنوان 
لزوم  یدر هر عقد هیقاعده اول ۀ مذکوریآ طبقکه قائلند  اند،کردهصحت و لزوم عقود استدالل  یبرا هیآ نیا

 منجر بهکه  عقد فیتعر شرعی و اختالفی بودندر ادله و خطابات  «عقد»عنوان  ابراین با توجه به أخذبن. است
از عقد  یواضح فیاگر تعر کند.شود، بحث از تعریف عقد اهمیت زیادی پیدا میاختالف در تطبیق حکم می
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عقد بودن عبارت است از: در  موارد مشکوکاز جملۀ معلوم نخواهد بود.  مشکوک قیدر مصاد نباشد حکم عقد
معروفند و مورد « قراردادهای آتی»وعد و مواعدۀ قبل عقد که به »مانند وکالت، عاریه مضاربه؛ « اذنیه»عقود 
 که دربارۀ آنها نیز اختالف وجود دارد. « عقود مستحدث»دیگر 

اهل سنت و حقوقدانان به  ابتدا معنای کلمه عقد را در لغت بررسی کرده و بعد از آن در اصطالح فقهاء شیعه و
 بررسی آن پرداخته میشود

 عقد در لغت:
در کتاب  «است اشیاء در غلظت و استحکام یا اشیاء میان حقیقی ربط»کلمۀ عقد در امور واقعی به معنای 

َعَقَد  و. الَعْقد من النظام و نحوه موضعَعَقْدت الحبل َعْقدا، و نحوه فانَعَقَد و الُعْقَدة:  و»چنین آمده: « العین»
همان محل بسته  «ضم عین»طناب و مانند آن را بستم، بسته شد، عقده به  «.(عنه ینزع لم: ءشي علیقلبه 

 (111ص   1ج  ین)کتاب الع «ن جدا نشد.شدن یا گره است، قلبش را بر چیزی بست، یعنی از آ
 فروُع  ترجُع  إلیه و ُوثوق، ِشّدةِ  و َشدٍّ  علی یدلُّ  واحد أصٌل  الدال و القاف و العین»مده است: آدر مقایس اللغه 

، أعِقده الحبَل  َعَقدت و.. ُعقود و أعقاد الجمع و الِبناء، َعْقد ذلك من. کلها الباِب   هی تلك و انعقد، قد و َعْقدا 
بر بستن و محکمی و استحکام  و داللتی معنا و ریشۀ واحدی است ادار «دال و قاف و عین» مادۀ «.الُعْقدة
گردد، مثل عقد ساختمان یعنی محکم کردن و استحکام آن، کند و همۀ فروع این کلمه به این معنا برمییپیوند م

 (21 ص 1 ج اللغه مقائیس)معجم .« و بسته شد را بستم ریسمان

 عقد در اصطالح
 فقه امامیه: از منظر تعریف عقد : (1

شود تعریف اول تعریف عمده در اینجا ذکر میدر فقه امامیه تعاریف مختلفی برای عقد بیان شده است ولی دو 
 مربوط به مشهور فقهاء امامیه است و تعریف دوم از نگاه مرحوم اصفهانی است.

 «شّد احد اللتزامین للتزام آخر»: تعریف اول
 121 ص 1 ج العقود)فقه .«محکم بستن و گره زدن میان دو التزام»در کتب فقهی شیعه، عقد عبارت است از: 

 بالعقود المراد»گوید: شود.، ایشان میاز کلمات مرحوم نائینی نیز همین معنا استفاده می. ( 11ص  2ج  رات،محاض
مدنی کشور ما هم همانطور  انون در ق (.22 ص 2 ج البیع و)المکاسب  «اللتزام و العهد علی تشتمل ما هي العهدیة

؛ بنابراین در کشور ما تقریبا تعریف فقهی و قانونی گذشت، عقد به توافق یک یا چند نفر بر تعهد به امری بود
 مطابق هم هستند.

 یک از که است این تعریف این قوت نقطۀ»گوید: می صاحب کتاب فقه العقود پس از نقل تعریف فوق در ادامه
 و ایجاب باطنش در طور همین شود،می فاسد و صحیح عقد شامل دیگر طرف از و شودنمی وعد شامل طرف
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 شامل خاطر همین به است، شده برده بکار «التزام» تعبیر آن در که است این اشکالش اما. دارد هم را قبول
 تعریف به جهت این از و شودنمی شامل را است ملک نقل خود بلکه نیست، نقل به التزام آنها در که عقودی
 (121ص  1)فقه العقود ج  «اسالمی فقه تعریف تا است ترنزدیک غربی حقوق

  «قرار دیگر قرار مرتبط به» عریف دوم:ت

 هو العقد»: عقد را چنین تعریف میکند 1ص « االجاره»مرحوم اصفهانی در کتاب در مقابل تعریف مشهور ، 
عقد همان قرار  «العقدیة حیثیة الرتباط حیثیة و العهدیة حیثیة القرار و الجعل فحیثیة آخر بقرار المرتبط القرار

است، پس حیثیت قرار همان حیثیت عهد و جعل است و حیثیت ارتباط حیثیت عقدی  مرتبط به قرار دیگر
 فاإلیجاب علیه و باللفظ، تأکده أن لیتوهم المؤکد المشدد العهد هو العقد أن ل »گوید: است. سپس در ادامه می

 لّبي عهد بعوض ةالملکی جعل من إلیه بهما یتسبب ما و إنشائي، عقد و عهد النشائیان اللفظیان القبول و
ین أحد ارتباط حیث من هو و اعتباري، عقد همان عهد بستۀ شدۀ  .«معنوي لبي عقد مطاوعی آخر بقرار القرار

موکد نیست که توهم شود تاکید بوسیلۀ لفظ است، بنابراین ایجاب و قبول لفظی انشائی عهد و عقد انشائی 
برابر عوض عهد لبی اعتباری و از حیث ارتباط یک هستند و مسبب آن ایجاب و قبول از حیث جعل ملکیت در 

 قرار )تعهد( به قرار دیگر مطاوعی عقد لبی است.

 :حقوق ایران از منظرتعریف عقد ( 2
 بر تعهدیک نفر در برابر یک نفر یا چند نفر »، عقد چنین تعریف شده است که: 121در قانون مدنی ایران، ماده 

توافق بر »یعنی  یعرب یعقد در قانون کشورها فیبا تعر فیتعر نیا. و «دباش آنها قبول مورد و ندینما یامر
اما حقوق دانان کشور با توجه به برخی اشکالت این تعریف، آن را به   .ندارد چندانی یفرق «التزام نسبت به امری

مکاری عقد عبارت است ازه»اند: آقای دکتر شهیدی عقد را چنین تعریف میکند: گونۀ دیگری تعریف کرده
یا دکتر کاتوزیان نیز  (11ص  1تشکیل قراردادها و تعهدات ج « )متقابل ارادۀ دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی

توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار »کند: پس از ذکر تعریف قانونی، عقد را چنین تعریف می
 (21ص  1ج )قواعد عمومی قرار دادها « شودحقوقی انجام می

آید، به حساب می عقد فیتعررکن اساسی و جنس « هاتوافق اراد»در تعریف حقوقی ایران  توان گفتبنابراین می
نقطۀ مشترک تعاریف « هاتوافق اراده»توان گفتت ، میحقوق کشورهای غربی، عربی  با توجه  تعریف عقد در و

 حقوقی است. 

 اهل تسنن نظر فقه متعریف عقد از ( 3
اسالمی چنین تعریف کرده  هاءعقد را در اصطالح فقاز فقهای حقوق دان اهل سنت، مصطفی زرقاء یخ ش

عقد عبارت است از ارتباط  «محّله في أثره یثبت مشروع وجه علی بقبول إیجاب ارتباط هو العقد أّن »است: 
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دکتر سنهوری نیز  (211ص  112دید فقره )الفقه االسالمی فی ثوبه الج ایجاب به قبول بر وجه مشروعی که داری اثر است.
 ارتباطالعقد عبارۀ عن » کند: نقل می« مرشد الحیوان»در کتاب مصادر الحق ، شبیه این تعریف را از کتاب 

عقد عبارت است از « المعقود علیه في أثره یثبت وجه علی بقبول اآلخر اإلیجاب الصادر من أحد المتعاقدین
ای که اثرش را در معقود علیه سوی یکی از متعاقدین با قبول طرف دیگر، به گونهارتباط ایجاب صادر شده از 

 (34)مصادر الحق ص « ثابت کند

 اهل تسنن ( تعریف عقد از منظر حقوق4
« الوسیط فی شرح القانون المدنی»از جمله حقوقدانان مطرح اهل تسنن دکتر سنهوری میباشد ایشان در کتاب 

هو توافق إرادتین علی »عقد را در ابتدا  چنین تعریف میکند: ن میان عقد و اتقاق، پس از فرق گذاشت( 111)ص 
 « عقد عبارت است از توافق دو اراده بر انشاء التزام یا نقل التزام« إنشاء التزام أو نقله

 أثر ثإحدا علی إرادتین توافق العقد أّن »: گویداما ایشان در صفحۀ بعد کتاب مذکور طبق نظر مختار خود می
عقد عبارت است از توافق دو اراده بر  «إنهاؤه أو تعدیله أو نقله أو التزام إنشاء هو اِلثر هذا کان سواء قانونيّ،

انشاء التزام، یا نقل التزام، یا محدود کردن و تعدیل التزام و یا پایان  ،که فرقی نداردایجاد یک اثر قانونی، اثری 
( بنابراین، براساس تعریف مختار سنهوری، تعدیل التزام و پایان دادن به 12)الوسیط ص  دادن به التزام باشد.

 شود. التزام نیز داخل در تعریف عقد می

 بررسی ارکان تعریف : 
اکنون باید ارکان این تعریف را مورد بررسی قرار دهیم تا روشن شود، آیا دخول همۀ این مفاهیم در تعریف عقد 

 ز این مفاهیم از ماهیت عقد خارج هستند؟درست است؟ و یا اینکه برخی ا

  :التزام انشاء.1
 هر و دهدیرخ م عیدر عقد ب کهست ا همان یا ایجاد التزام انشاء التزامطبق بیان استاد شوپایی در درس خارج، 

و  دکنیم دایپ یبه مشتر عیالتزام به نقل مب عیبا کنند که التزامی را ایجاد کنند،طرفین عقد توافق می از کی
 .شودیهم ملتزم به نقل ثمن به او م یمشتر

  :التزام نقل. 2
وجود  یک َدین و بدهیکه  ییجاها یا و «حواله»که در  اندمثال زد« حواله» از جمله برای نقل التزام به عقودی

 .شودیمنتقل مشخصی به دیگری دارد، به فرد سوم که  یالتزام عقد، نیا ، بادارد

  :التزام لیتعد. 3
ارت است از متعادل کردن التزام، یعنی وقتی در اثر تغییر شرائط بازار از جمله تورم و غیره، هر دو طرف یا یکی عب

کند قرارداد بسته شده به نحوی تعدیل شود تا شخص متضرر از طرفین قرار داد، متضرر شود، درخواست می
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اد زمان بر است؛ مثال در قراردادهای آید که اجرای قرار دنشود و این اتفاق معموال در عقودی پیش می
بندد که فالن پل و یا راه را در مدت دو سال به مبلغ معینی بسازد؛ اما پیمانکاری، کارفرما با پیمانکار قرار داد می

تواند کار را به آن مبلغ تمام کند، شود و نمیدر اثر تورم و گرانی مصالح در طول اجرای کار، پیمانکار متضرر می
کند، مبلغ قرار داد افزایش یابد تا بتواند کار را تمام کند؛ به این افزایش و یا نجا از کارفرما درخواست میدر ای

ترین کاربرد تعدیل گویند. بنابراین اصلیکاهش در مبلغ قرار داد یا تغییر در سایر شرائط عقد تعدیل عقد می
   ت و یا پیمانکاری.التزام در قراردادهای مدت دار است، مثل قرار داد مشارک

  :التزام إنهاء. 4
 یا غیر آنو  عیدر ضمن عقد ب یشخص به عنوان مثال اگربرسانند.  تیالتزام مورد توافق را به نها یعنیانهاء التزام 

 .رسدیم تیو به نها شودیم یمنتف یالتزام قبل نیبا وفاء به د کرد،را اداء  نشیاگر د ،شده باشد ونیمد

 سنهوری از عقد  شکال به تعریفا
با توجه به ،  اوالا جامع افراد باشد ثانیاا مانع اغیار ،به عنوان مقدمه هر تعریفی باید دو ویژگی داشته باشد

توان در تعریف عقد وارد کرد؛ توضیحی که از این مفاهیم ارائه شد، روشن گردید تعدیل التزام و انهاء التزام را نمی
کنند، نه اینکه بخواهند قرار داد جدیدی ببندد، یعنی صل شده را کمی اصالح میچرا که در تعدیل، همان عقد حا

نیز همان عقود بسته « إنها التزام»اند. در بندی به اصل عقد وجود دارد و تنها برخی شرائط آن را تغییر دادهپای
 د این است که این تعریفشوبرند. به همین خاطر اشکالی که به این تعریف حقوقی وارد میشده را به پایان می

   افراد نیست و غیر عقود را هم شامل است. مانع
خارج از معنای عقد  «تعدیل و انهاء التزام»است و  «انشاء التزام و نقل التزام»حقیقت عقد تنها بنابراین 

اعم مطلق از ، چون توافق اراده ها ی وجود ندارداست؛ یعنی هر چند در این دو مورد توافق اراده هست، ولی عقد
ای را انجام دهند، در کنند که چند روز بعد معاملهعقد است. مویدش هم این است که وقتی طرفین توافق می

خاصی است « توافق ارادۀ»کند، ولی عقدی وجود ندارد. به عبارت دیگر عقد صدق می« توافق االرادتین»اینجا 
و « حواله»شود. بنابراین توافق اراده در به دیگری منتقل می شود و یا التزام قبلیکه در آن یا التزامی ایجاد می

مصداق عقد هست، ولی توافق اراده بر تعدیل و انهاء، عقد نیست، چون در عقد معنای ایجاد و حدوث « بیع»
 اخذ شده است.

هم به نوعی « تعدیل»که در  نپذیرفته و در مقام جواب فرمودند:« تعدیل»جناب استاد شوپائی اشکال را در مورد 
شود، ولی تعدیل التزام گذشته که هر چند در اینجا التزامی از اول ایجاد نمیبیان شود ، به این التزامی ایجاد می

اما به نظر میرسد این دفاع استاد تام نبوده و با توجه به مطالبی که گفته شد، خودش یک التزام جدید است. 
 هوم عقد هستند. نقد و بررسی بررسی تعاریف عقدهر دو خارج از مف« تعدیل و إنهاء التزام»

 بعد از نقل تعاریف از فقه و حقوق شیعه و اهل تسنن نوبت به نقد و بررسی تعاریف فوق الذکر میرسد. 
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 بررسی تعریف فقهی و حقوقی اهل سنت از عقد : 
 وجه بر قبول به بایجا ارتباط» عبارت بود از: همانطور که بیان شد، در منابع اهل تسنن، تعریف فقهی

 اثر یک ایجاد بر اراده دو توافق از» بودتعریف حقوقی آن هم عبارت  «.کندمی ثابت محلش در اثرش که مشروع
استاد مصطفی زرقاء پس از بیان این دو  « .بود التزام انهاء یا و تعدیل یا نقل، یا التزام، انشاء یا اثر آن که قانونی

این دو تعریف پرداخته و تعریف فقهی را از تعریف حقوقی از لحاظ منطقی  تعریف فقهی و حقوقی به مقایسۀ
تر و وضوح تعریف حقوقی را بیشتر از تعریف فقهی دانسته است. ایشان متقن تر و از جهت تصوری دقیقمحکم

 داند:تر بودن تعریف فقهی را از سه جهت میبودن و دقیق

 ا هم فرق بین دو تعریف فقهی و حقوقی اهل سنت ب
 شمول تعریف فقهی بر عقد صحیح و موثر  فرق اول:

تنها شامل عقد صحیح و موثر است، در حالی که بنابر تعریف حقوقی به  اهل تسنن طبق تعریف فقهی عقد
 شود چه فاسد و چه صحیح.ها، عقد گفته میمطلق توافق اراده

 إیجاب ارتباط»عقد تعریف شده به:  اهل تسنن، هفق، چرا که در پذیرداستاد شوپائی  اصل وجود این فرق را می 
و عقدی دارای اثر است که شرعا صحیح باشد؛ ولی  «کند ثابت محلش در را اثرش که مشروعی وجه بر قبول به

 یکی بستن و شّد »و تعریف فقهی امامیه که « اثر یکبر انشاء  ینالرادت توافق»تعاریف حقوقی که عبارت بود از 
بود، صحت و اثر شرعی داشتن در اینها اخذ نشده است و لذا شامل عقد فاسد هم  «دیگری به هاالتزام دو از

بود، اعم از صحیح و « ربط احد القرارین بقرار آخر»شود. حتی تعریفی که از مرحوم اصفهانی ره نقل شد که می
 فاسد است. بنابراین وجود این فرق واضح و روشن است.

 ریف در موارد مشکوک اشکال: عدم تمسک به این تع
شود. دلیلش هم این است که هدف اما این ویژگی نه تنها به عنوان امتیاز نیست، بلکه به نوعی نقص حساب می

به  در موارد مشکوک با آن اصلی از بحث تعریف اصطالحی عقد، بدست آوردن یک تعریف صحیح بود تا بتوان
تمسک به این ادله برای تطبیق عنوان عقد بر موارد مشکوک  اما .کردتمسک  «اوفوا بالعقود»مانند ای ادله

باشد. ولی اگر این ادله تنها  «صحیح و فاسد»اعم از  در موضوع این ادله،« عقد» عنوانزمانی درست است که 
شامل عقود صحیح باشد، بیانشان لغو است؛ چون در این صورت این خطابات، از قضایای ضروریه به شرط 

این خواهد بود که به « احل  الله البیع»یا « أوفوا بالعقود». چرا که معنای خطاباتی مانند محمول خواهد بود
اما باشد. عقودی که در نزد مِن شارع صحیح است وفا کنید، یا بیعی که در نزد شارع مشروع است، صحیح می

ها در سایر تعاریف و این ویژگیبیان شده میان این تعریف و سایر تعاریف، در واقع فارق نیستند  هایسایر تفاوت
 تواند امتیازی برای تعریف فقهی اهل تسنن باشد.نیز وجود دارد، لذا نمی
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 اخذ مقومات عقد ، ایجاب و قبول، در تعریف فقهی  فرق دوم:
کند، لذا مقومات تعریف فقهی با بیان عناصر اصلی عقد)ایجاب و قبول( تصویر و معنای حقیقی عقد را بیان می

  فاقد این خصوصیت است. در تعریف فقهی اخذ شده است، ولی تعریف قانونیعقد 
ممکن است بگوییم در تعاریف حقوقی و فقه امامیه هم  جناب استاد شوپائی در بررسی این فرق میفرمایند: 

 هب که است التزامی عقد تعریف این طبق»عناصر  و اجزاء اصلی عقد به نوعی وجود دارند به این توضیح که: 
در  یعنیبشود.  یجادا یامر یک یلهتوافق بوس ینگره خوردن اقتضاء دارد که ا ینخورد. و امی گره دیگر التزام

 ینهم عقد ا یعیو فقه ش یقانون یفاست و در تعر یگردو قرار در مقابل همد یادو التزام و  ینواقع اساس عقد هم
فقه  یفو قبول در تعر یجابهر چند که کلمه ا ینبنابراگره بخورد.  یگردو التزام با همد یااست که دو قرار و 

 یادو التزام و  ینندارد و آنچه مهم است ارتباط ا یتامر خصوص ینا یوارد نشده است، ول یقانون یفو تعر یعیش
 عقد یتامور دخالت در ماه ینلفظ باشد. ا یربا غ یاکردن با لفظ باشد و  یدااست، حال ارتباط پ یکدیگردو قرار با 

 « ندارد.
یف  اشکال: اخذ مقومات عقد در سایر تعار

شود، ولی همانطور که ذکر شد، جناب استاد بنابراین هر چند این فرق یک امتیازی برای تعریف محسوب می
اصل این فرق را نپذیرفت و قائل شد که تعاریف دیگر هم این امتیاز را دارند و به اجزاء اصلی عقد )ایجاب و 

 داللت التزامی، داللت دارند قبول( هر چند به

 عدم تمامیت اشکال: 
اصل وجود این فرق ثابت است، چون بحث این نیست که الزمۀ عقد و الزمۀ ارتباط میان دو  رسدبه نظر میاما 

التزام ایجاب و قبول است، بلکه مهم این است که در خود تعریف عقد ارکان و اجزاء اصلی عقد ذکر شود، یعنی 
یم که ایجاب و قبول از مقومات عقد هست، این ارکان در تعریف فقه شیعه و تعریف قانونی وجود اگر قبول کرد

ندارد و اینکه الزمه این تعریف همین ایجاب و قبول است دافع این فرق نیست، چون بحث سر لوازم عقد نیست، 
 اریف دیگر. بلکه بحث  تعریف و ماهیت عقد است که در تعریف فقهی اهل تسنن آمده برخالف تع

 عدم شمول تعریف قانونی اهل سنت نسبت به وعد فرق سوم:
باشد، این است که تعریف قانونی اهل تسنن نوعی فرع فرق دوم می بهسومین فرقی که در اینجا وجود دارد که 

وعد هم  در چرا که شود،خاطر فقدان عناصر عقد شامل وعد هم می شود، ولی تعاریف دیگر بهشامل وعد نمی
وجود دارد و فرقش با عقد نداشتن ایجاب و قبول است و چون در تعاریف دیگر « ق االرادتین علی االلتزامتواف»

  شود.به ایجاب و قبول اشاره نشده، لذا این تعاریف شامل وعد هم می
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ۀ فرق دوم است الزمبه نوعی  که این فرق را هم ینکه استاد فرق دوم را نپذیرفت،با توجه به ادربارۀ ثبوت این فرق 
قبول ندارند؛ چرا که ایشان تعریف حقوقی و فقه شیعه را هم به نوعی متضمن ایجاب و قبول و متضمن تالقی 

  داند که در این صورت طبق تعاریف حقوقی و فقه شیعه هم وعد خارج است.توافق میان التزامین می
شود، چرا که سایر تعاریف هم ف محسوب نمیی برای این تعریامتیاز البته اگر اصل این فرق هم ثابت باشد،

 از آن تعاریف نیز خارج است. « وعد»شود و لذا شامل ایجاب و قبول می
یرا  همانطور که در فرق دوم بیان شد، توافق اعم از تحقق عقد است اما به نظر میرسد که اشکال استاد تام نباشد ز

اشد، بنابراین با توجه به اعم بودن تعریف حقوقی و فقه و عقد یک نوع توافق خاصی است که با ایجاب و قبول ب
 .باشدتواند مورد پذیرش و لذا امتیاز بودن اینها هم می امامیه، این فرق نیز ثابت است.

 فرق چهارم:عام بودن تعریف فقهی نسبت به تعریف حقوقی
د دارد که استاد مصطفی صاحب فقه العقود معتقد است که یک فرق جوهری و اساسی میان این دو تعریف وجو

است،  «به نقل حق و ایجاد حق التزام»قانونی مضمون عقد انشاء  طبق تعریفزیرا زرقاء آن را بیان نکرده است 
 ،نقل، یا ایجاد و یا انهاء حق بودهانشاء  صرف عقدمضمون در حالی که طبق تعریف فقهی ممکن است که 

تر از تعریف حقوقی است و شامل عقودی مثل بیع ز این جهت عامبنابراین تعریف فقهی ا التزامی در آن نباشد.
  شود.شود، ولی سایر تعاریف شامل آن نمیمی ،تملیک و تملک استانشاء  که صرف

 :دو وجه وجود دارد نیز دربارۀ فرق چهارم
از نظر استاد در تعاریف دیگر و عدم أخذ آن در تعریف فقهی اهل تسنن، « التزام»یعنی أخذ عنوان  آن اول وجه

، ولی به یع، عنوان التزام اخذ نشدهدر عقودی مانند بهر چند که  استایشان قائل  و درست نیست شوپایی،
چرا که مراد از التزامی که در تعاریف اخذ شده تنها خصوص التزام  مصداق التزام در آن وجود دارد.»حمل شایع 

شود. البته ایشان پذیرفتند که اگر مراد از التزام، التزام عملی نیست و شامل تضییق در مالیت و ملکیت نیز می
 عملی باشد این فارق وجود دارد و موجب امتیاز تعریف فقه اهل تسنن بر سایر تعاریف است.

این است که تعاریف حقوقی )حقوق کشورهای عربی و کشور ایران( و نیز تعریف مشهور فقه امامیه،  دوم وجه
 ،یمرحوم اصفهان فیتعر و نیز ی اهل تسننفقه فیتعر لیوشود نمی« عقود اذنی» شامل عقود غیر التزامی و

د. بنابراین این فرق، یک امتیازی برای تعریف فقهی اهل تسنن و تعریف مرحوم شونیهم م هیشامل عقود اذن
  شود.محسوب می اصفهانی نسبت به سایر تعاریف

همان التزام عملی است، و اگر بیع را انشاء تملیک و یا ربط قرار رسد که ظاهر از التزام در تعریف ولی به نظر می
به قرار دیگر بدانیم، یعنی حقیقت عقد را یک امر وضعی بدانیم که تحقق رابطۀ تملیکی و تملکی است، در 

و از این جهت این تعریف یک امتیازی نسبت به سایر  توان وجود التزام را در ماهیت عقد پذیرفت.اینصورت نمی
 تعاریف دارد.
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 جمع بندی : عدم امتیاز تعریف فقهی نسبت به تعریف حقوقی
نه  اهل تسننت به تعریف حقوقی بنس اهل تسنناز نظر استاد تعریف فقهی در جمع بندی مطالب باید گفت: 

. ولی از نظر مقرر تنها امتیازی ندارد، بلکه از جهت اینکه تنها منحصر در عقود صحیح است، نقص هم دارد
عریف فقهی یک نکتۀ نقص و دو نکتۀ مزیت دارد، ولی با توجه به مهم بودن نقص اول و توجیه دو فرق دوم و ت

 سوم، تعریف حقوقی نسبت به تعریف فقهی اهل تسنن ترجیح دارد.

 ( بررسی تعریف فقهی و حقوقی امامیه از عقد:2
ایران با حقوق کشورهای  مدنی قد در حقوقتعریف ع ،بیان شددر تعریف عقد از منظر حقوق ایران همانطور که  

. زیرا هم قانون مدنی ایران و هم  کشورهای عربی از جمله مصر، برگرفته عربی از جمله مصر چندان فرقی ندارد
از قانون فرانسه است. با توجه به این مطلب، عقد در حقوق ایران به توافق یک یا چند نفر بر التزام بر امری 

 اللتزامین احد شّد »ا در فقه امامیه که دو تعریف بیان شد: تعریف مشهور که عبارت بود از تعریف شده است. ام
-این تعریف با تعریف حقوقدانان  ایرانی تفاوت چندانی ندارد و به یک مطلب بازگشت می «أخری التزام علی

 کنند. 
یز تعریف مشهور فقه امامیه به یک بنابراین با توجه به اینکه سه تعریف: حقوقی اهل تسنن و حقوقی ایران و ن

ها و اشکاالت گفته شده در مقایسۀ میان تعریف همۀ فرق «التزامین و ارادتین توافق»گردند یعنی: تعریف برمی
 شود.فقهی با تعریف حقوقی اهل تسنن، در مقایسۀ با تعریف فقهی مشهور و حقوقی ایران نیز مطرح می

با تعریف مشهور فقهاء  امامیه و «  آخر بقرار المرتبط القرار هو العقد»صفهانی اما از آن جائی که  تعریف مرحوم ا
ها و اشکاالت  وارد به تعاریف دیگر بر آن وارد نیست. از جمله با توجه به اینکه بحث حقوقی تفاوت دارد، نقص

 شود. التزام در این تعریف مطرح نشده است، شامل عقود غیر التزامی نیز می

 از عقد:  ار تعریف مخت
برای رسیدن به یک تعریف جامع و بدون اشکال، باید دید کدامیک از تعاریف با معنای عرفی و لغوی عقد 

تر است؛ از مطالب قبل معلوم شد که فرق اساسی تعریف مرحوم اصفهانی با سایر تعاریف این بود که سازگار
شود. بنابراین باید دید از ی و غیر عهدی هم میتعریف ایشان عالوه بر عقود التزامی و عهدی شامل عقود اذن

لحاظ عرفی و لغوی، تعهد و التزام در معنای عقد اخذ شده است و معنای عرفی عقد منحصر در عقود التزامی 
 است یا اینکه عقود اذنی و غیر التزامی را هم شامل است؟

و موافق با عرف دانسته و در توضیح جناب استاد شوپایی در نهایت تعریف مرحوم اصفهانی را تعریف صحیح  
عقد  یقتکه حق چند هر ،است یحیتمام و صح یانعقد، ب یفدر تعر یمرحوم اصفهان بیان»مختار خود فرمود: 

 یبرا یبلکه مجرد قرار قانون ،که در دو طرف ارتباط حتما  التزام باشد یستن ینگونها یول ،از ارتباط دارد یتحکا
استحکام و احکام باشد و  آنکه در  است یعقد ربط یلغو یچرا که معنا ؛است یدرست کردن عنوان عقد کاف
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 ،خوردن یوندپ ینبخورد و با ا یوندپ یگرقرارها با همد ینکه ا ستا ینبه ا یربط محکم در امور معامل ینصدق ا
 ،عنوان عقد ققتح یبرا یدو عنوان قانون ینارتباط ب بنابراین. شودینحو محکم حاصل م به یءدو ش ینارتباط ب

 یستن ینگونها ینکه،ا یجهالتزام اخذ شده باشد و چه اخذ نشده باشد. نت انونی،اعتبار ق آنچه در  ؛است یکاف
)عنوانا  و  یباشد که مضمون عقد انشاء تعهد و التزام به امر یدر خصوص موارد یعرف یکه عقد بحسب معنا

( باشد یا  را است یو قرار قانون یمجرد بنا گذار و نبوده دیتعه یچه آنهاکه در مضمون  عقودیبلکه  ،مصداقا 
  .«شودمی شامل
به عناصر مکّونه عقد  یفتعر ینا»فرمود:  یمرحوم اصفهان یفتعر یازاتامت یردر ادامه با برشمردن سا ایشان
 «حفظ شده است. یفتعر ینهم در ا یارلألغ یتلالفراد و مانع یتجامع یثیتو ح دارداشاره 

شود نتیجه گرفت که از نظر استاد ه همۀ مطالبی که استاد دربارۀ معنای عرفی عقد بیان کردند میبا توجه ب
ی، امر قانون کیاحداث  ایو  یاعتبار امر قانون اول:دو رکن نیاز است:  شوپایی برای تحقق معنای عرفی عقد

کند، چرا که قوام عقود چه ت جدا میبودن این اعتبار قانونی  و این نکتۀ دوم عقود را از ایقاعا دو طرفه :دوم
و چه اذنی، به دو طرفه بودن آنهاست، اما در ایقاعات یا تعهدی در کار نیست و یا اگر تعهدی هست،  تعهدی

 قائم به یک طرف است.

 جمع بندی: 
ا رسد که تعریف مرحوم اصفهانی از عقد تعریف تمامی است و ببا توجه به مطالبی که بیان شد، به نظر می 

معنای عرفی و لغوی عقد سازگار است و از لحاظ جامعیت و مانعیت هم تعریف جامع و مانعی است. نکتۀ 
توان گفت این است که این تعریف کمترین تاثیر را از تعاریف حقوقی پذیرفته دیگری هم که در تایید این تعریف می

ه سازگارتر است، چرا که اگر نظرات فقهاء است و همینطور این تعریف با مباحث و مسائل معامالت در فقه شیع
امامیه در ابواب معامالت را به طور کلی در نظر بگیریم، مطالب ایشان ناظر به احکام وضعی است تا احکام 

شود نه اینکه با عقد فقط تکلیفی، یعنی تقریبا در همۀ معامالت با خود عقد، آن نتیجه و حکم وضعی حاصل می
آید، از لوازم فی بر عهدۀ طرفین بیاید؛ البته در عقود عهدیه که چنین التزامی بوجود مییک التزام و تعهد تکلی

 عقد است.
در بحث علم حقوق نیز همین دو نظریه وجود دارد: یعنی نظریۀ تعهد و نظریۀ قراردادها و فقه ما بر اساس قرار 

 . 1آیدلیفی که در قبال عقد بر عهد میدادهاست و آنچه مهم است خود آن عقد است نه التزام و تعهد و حکم تک

                                                                                 
 طلبد که تحقیق شود فقه ما مطابق با کدام نظریۀ حقوقی است؟دنیاست و یک مجال مستقلی را می. البته این یک بحث مهم و مبنایی در حقوق  1
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 مقدمه
و برای اخاللگران امنیت مجازات های مختلفی  شارع مقدس نسبت به حفظ امنیت جامعه، اهتمام ویژه داشته

است. از جمله آن افراد، محارب است که مجازاتهای سنگینی برای او در نظر گرفته شده را در نظر گرفته
وگوی فراوان قرار گرفته بهای فقهی مورد بحث وگفتشود در کتااما اینکه محارب به چه کسی گفته می 1است.

» است و به دنبال آن نسبت به لزوم و عدم لزوم قیدهای مختلف مباحثی مطرح شده است. از جمله آن قیود، قید
است این نوشته نیز در صدد تحقیق، پیرامون جایگاه  قصداخافه در موضوع محاربه است بدین معنا « قصداخافه

موضوع محاربه قصداخافه شرط است و یا حتی بدون قصداخافه نیز ممکن است محاربه محقق  که آیا در تحقق
های شود به همین خاطر ابتدا جایگاه قصد اخافه در نزد فقیهان اشاره خواهد شد. سپس ادله هریک از نظریه

و جمع بندی نسبت مطرح شده نسبت به این مسئله مورد بحث و بررسی قرار خواهد و درنهایت نیز نتیجه گیری 
 به مسائل مطرح شده بیان خواهد شد.

الزم به ذکر است شرط قصداخافه متفاوت از شرط اخافه است و رابطه این دو عموم خصوص من وجه است. 
اند و موضوع این نوشته فقط فقیهان نیز به صورت جداگانه نسبت به هریک از این دو شرط مطالبی را بیان کرده

 هد بود ان شاالله.شرط قصد اخافه خوا

 انظار در مسئله  
نسبت به اشتراط قصد اخافه در موضوع محاربه در نزد فقیهان دو نظریه مطرح شده است. برخی قصد اخافه را 

 اند.اند، برخی نیز نیز نبود آن را برای محاربه مضر ندانستهدر موضوع محاربه الزم دانسته

 نظریه اول: اشتراط قصد اخافه طرفداران
کند و متعلق اخافه را راه و الصالح حلبی اولین فقیهی است که قید قصد اخافه را در تعریف محاربه ذکر میاب

اولین کسی که  3اند.را جزء موضوع محاربه گرفته« قصد اخافه رهگذران». محقق در مختصر 2کندبیان می
بسیاری از فقیهان متاخر و معاصر  و 4کند ابن ادریس است.را در موضوع محاربه ذکر می« الخافه الناس»قید

را در موضوع « الخافه المسلمین»اللثام و برخی دیگر و فقیهانی همچون کاشف 5کنند.نیز از ایشان تبعیت می

                                                                                 
 121موسوعة، ص: 11مباني تکملة المنهاج، ج.   1
 211فة السبیل و السعي في األرض بالفسادالکافي في الفقه، ص: و ان کانوا محاربین و هم الذین یخرجون عن دار األمن لقطع الطریق و اخا.  2

، 1المختصر النافع في فقه اإلمامیة، ج هو کل مجرد سالحا في بر أو بحر، لیال أو نهارا، إلخافة السابلة و إن لم یکن من أهلها علی األشبه.  1.
 221ص: 

اس في بر  کان، أو .  1 السرائر الحاوي لتحریر  في بحر، في العمران و األمصار، أو في البراري و الصحاري،عندنا کل من شهر السالح إلخافة الن 
 111، ص: 1الفتاوی، ج

، 2، . معالم الدین في فقه آل یاسین، ج11مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان، ج .211اللمعة الدمشقیة في فقه اإلمامیة، ص: . 1
 12، ص: 2ئع، ج. مفاتیح الشرا221ص: 111ص: 

 .121. أسس الحدود و التعزیرات، ص: 121موسوعة، ص: 11. مباني تکملة المنهاج، ج112، ص: 2تحریر الوسیلة، ج
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 را در موضوع محاربه بیان کرده« ی مسلمانان رهگذرقصد اخافه»صاحب ریاض  1اند.محارب قید کرده
اند امانسبت به قیهان اصل قصد اخافه را در تعریف محاربه گنجاندهشود این فهمانطور که مالحظه می2است.

 متعلق اخافه دیدگاههای مختلفی بیان شده است که موضوع بحث این تحقیق نیست. 

 نظریه دوم:عدم اشتراط قصداخافه  طرفدار
بدون قصد اخافه نیز  ثانی برخالف مشهور فقیهان، قصداخافه را از شرایط محاربه ندانسته و بر این باورند شهید 

في المحاربة و هي تجرید السالح برا أو بحرا، لیال أو »محاربه محقق خواهد شد. عبارت ایشان این چنین است 
نهارا، إلخافة الناس في مصر و غیره، من ذکر أو أنثی، قوي أو ضعیف من أهل الریبة أم ل. قصد اإلخافة أم ل 

« الخافه الناس» رسد؛ زیرا در ابتدا قیدت نوعی ناهماهنگی به نظر میهرچند در این عبار 3«علی أصح اِلقوال
کند قصد اخافه در محاربه کند اما در ادامه تصریح میاند در تعریف محاربه ذکر میرا که مشهور فقها بیان کرده

که رسد همانطور  اما به نظر می 4شرط نیست حتی بدون قصداخافه نیز موضوع محاربه محقق خواهد شد.
کند قصد اخافه در ظهور ذیل اقوی بوده و به صراحت بیان می 5اند.فقیهان ذیل عبارت را نظر شهید ثانی دانسته

 محاربه شرط نیست.

 بیان ادله
ای که اند که در ادامه ادله آنان همراه با ادلهای مطرح کردهصاحبان هریک از دو نظریه برای نظریه خویش ادله

 ودن داشته باشند مطرح خواهد شد.چه بسا صالحیت دلیل ب

 ادله نظریه اول:  اشتراط قصد اخافه
 اند. مشهور فقیهان برای اثبات نظریه خویش به چهار دلیل تمسک کرده

 6دلیل اول: آیه شریفه محاربه
 اند هرچند چگونگی استدالل به آیه شریفه بهبرخی برای اشتراط قصد اخافه به آیه شریفه محاربه استناد کرده

 رسد دو فقره از آیه شریفه مورد نظر استدالل کنندگان بوده است.وضوح بیان نشده است اما به نظر می

                                                                                 
ده إلخافة الناس المسلمینکشف اللثام و اإلبهام عن قواعد .  1 المحارب عندنا کل  من أظهر السالح أو غیره من حجر  و نحوه کما سیأتي و جر 

 21. التحفة السنیة في شرح النخبة المحسنیة، ص: 111، ص: 11األحکام، ج
یاض هو کل مجرد سالحا کالسیف أو غیره کالحجر و نحوه في بر أو بحر مصر أو غیره لیال أو نهارا إلخافة السائلة و المترددین من المسلمین)ر.  2

 (111، ص: 2القدیمة(، ج -المسائل )ط 
 211، ص: 1کالنتر(، ج -عة الدمشقیة )المحشی الروضة البهیة في شرح اللم . 1

ا قول الشارح:  .  1 ه.) النجعة « قصد اإلخافة أم ال»أم  الح إلخافة الناس، ثم  یقول بضد  ها تجرید الس  ف للمحاربة بأن  ر تعریف المصن  فغریب فهو قر 
 (112، ص: 11في شرح اللمعة، ج

. أسس الحدود و التعزیرات، ص: 221، ص: 1. الدر المنضود في أحکام الحدود، ج111ص:  ،11جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج.  1
 111، ص: 1. فقه الحدود و التعزیرات، ج122

ْو ُیَصل  . اِ  1
َ
ُلوا أ ْن ُیَقت 

َ
ْرِض َفَساداا أ

َ
َه َو َرُسوَلُه َو َیْسَعْوَن ِفي اأْل ِذیَن ُیَحاِرُبوَن الل  َما َجَزاُء ال  ْرِض ُبوا ن 

َ
ْو ُیْنَفْوا ِمَن اأْل

َ
ْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلف  أ

َ
ْیِدیِهْم َو أ

َ
َع أ ْو ُتَقط 

َ
أ

ْنَیا َو َلُهْم ِفي اآلِْخَرِة َعَذاب  َعِظیم  )  /مائده(11ٰذِلَ  َلُهْم ِخْزي  ِفي الد 
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-موضوع آیه شریفه محارب است همانطور که از عبارات صاحب جواهر نیز استفاده می «واژه محارب»الف( 

یر 1شود محارب زمانی صادق است که عالوه بر تشهیر سالح قصداخافه نیز باشد؛ ا حرب در لغت به معنای ز
و جنگیدن نیز همراه با قصد ترساندن خواهد بود. به همین خاطر اگر کسی سالح بکشد اما  2استجنگیدن

قصد دیگری به غیر از اخافه داشته باشد مثال به قصد بازی، تمرین یا امتحان سالح بکشد محارب بر او صدق 
توان گفت واژه محارب بر اشتراط قصد اخافه . پس میو عرفا به این کار جنگ گفته نمی شود3نخواهد کرد

 داللت دارد. 
اشکال: شکی نیست اگر کسی به قصد بازی، امتحان یا تمرین سالح بکشد محارب نیست اما این طور نیست 
که در هر تشهیر سالحی که به صورت محاربه است قصد اخافه باشد؛ زیرا برخی از موارد شخص قصد قتل یا 

ویا دفع مزاحمت شخص نسبت به انجام جرمی همانند سرقت  را دارا است، در حالی که جای  ایجاد جراحت
 ای نیست در این موارد، این شخص محارب است اما قصد اخافه ندارد.هیچ گونه شبهه

اند این نیست که حتما الزم است قصد رسد مقصود کسانی که قصداخافه را شرط دانستهپاسخ: به نظر می
کند وقتی قصد ایجاد فه باشد بلکه اگر قصد اخافه به صورت تبعی نیز وجود داشته باشد کفایت میاصلی، اخا

جراحت بر دیگری و یا قصد دفع مزاحمت نسبت به ارتکاب جرم وجود دارد به تبع قصد اخافه نیز وجود دارد و 
یرا اگر گفته شود قصد اخا کند فه تبعی کفایت نمیهمین مقدار قصداخافه برای صدق محاربه کافی است؛ ز

الزمه این کالم این است اگر کسی سالح بکشد وفقط قصد قتل دیگری را داشته باشد درحالی که قصد 
ترساندن، قصد اصلی او نیست، در این حالت باید گفت این شخص محارب نیست، درصورتی که هیچ یک از 

 د شد.اند به این ملتزم نخواهنافرادی که قصد اخافه را شرط دانسته
با توجه به اینکه سعی در فساد نزد مشهور فقیهان قید محاربه بوده و جرم مستقلی نیست  «سعی در فساد»ب( 

ای باشد که موجب فساد در زمین شود و فساد در زمین با قصد ترساندن مالزمه پس تشهیر سالح باید به گونه
یرا اگر در شمشیر کشیدن هیچ گونه قصد ترساندن نباشد  4فساد در جامعه رخ نخواهد داد. دارد؛ ز

                                                                                 
عبارات پیشین منظور از اخافه اینجا قصد اخافه است( إخافته)با توجه به محاربة الله و رسوله تصدق باالخافة المزبورة لکل من حرم الله .  1

 111، ص: 11جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
 111، ص: 2(. قاموس قرآن، ج211، ص: 1لَحْرب: نقیض السلم،) کتاب العین، ج. ا 2
لة و الحرب، بل ما یکون من أجل اإلخالل باألمن و إیجاد لیس مطلق المقات«( 2»و الروایات ) «( 1»ن  المراد بالمحاربة في اآلیة الشریفة ) . ا 1

ن لعداوة معه، و هذه الخصوصیة نستفید هاا نحو النوع ال شخص معی  ق إذا کان الحرب و االعتداء موج  ما یتحق  ها من الفساد في األرض، و هذا إن 
ه و الرسول، أي ما یکون محاربة و  ه و الرسول و هي إخافة الناس و سلب إضافة المحاربة في اآلیة الشریفة إلی الل  ة مربوطة بالل  إفساداا لجهة عام 

 (111، ص: 1أمن البلد أو الطریق، )قراءات فقهیة معاصرة، ج
، الظاهر في إفساد وضع األرض و سلب أمنه)قراءات فقهیة معاصرة، ج. 1  (111، ص: 1و من تقییدها بالسعي في األرض فساداا
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 دلیل دوم:روایت قرب السناد
ِه َعِليِّ ْبِن َجْعَفٍر َع  ِه ْبِن اْلَحَسِن َعْن َجدِّ ْسَناِد َعْن َعْبِد اللَّ ِه ْبُن َجْعَفٍر ِفي ُقْرِب اإْلِ ِخیِه ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر ع َعْبُد اللَّ

َ
ْن أ

ْلُتُه َعْن َرُجٍل َشَهَر إِ 
َ
یِن َقاَل: َسأ کِّ ْمِح َو السِّ َس  -َلی َصاِحِبِه ِبالرُّ

ْ
، ص: 22وسائل الشیعة، ج )«َفَقاَل ِإْن َکاَن َیْلَعُب َفاَل َبأ

111) 
 سند روایت: ضعیف بودن بخاطر جهالت عبدالله بن الحسن

رجال )و علی بن جعفر عریضی (.111،. فهرست الطوسی ص 111رجال نجاشی ص ) عبدالله بن جعفر حمیری

امامی و ثقه هستند. اما با توجه به اینکه عبدالله بن الحسن در این روایت ناشناخته است روایت  (111یالطوس
فقه الحدود و  )تواند موید استدالل باشد.اند این روایت میمعتبر نبوده و همانطور که برخی از فقیهان اشاره کرده

 (112، ص: 1التعزیرات، ج
 دللت روایت

اند اما چگونگی داللت این روایت را بیان ی ادله لزوم قصداخافه شمردهت را در جرگهصاحب ریاض این روای
رسد این روایت برای استدالل در ناحیه موضوع و حکم نیازمند تبیین باشد. نسبت به به نظر می 1اندنکرده

داللت بر لزوم  موضوع باید اثبات شود موضوع این روایت حد محاربه است و نسبت به حکم نیز باید چگونگی
« شهر الی صاحبه بالرمح و السکین»توان گفت به قرینه جمله قصد اخافه تبیین شود. اما نسبت به موضوع می

یرا این نوع تعبیر برای محاربه در که در روایت آمده است می توان گفت موضوع این روایت محارب است؛ ز
توان به مفهوم این روایت استدالل نمود؛ افه( نیز مینسبت به حکم)لزوم قصد اخ2روایات به کار برد شده است.

کند اگر این شخص قصد بازی ندارد کار او جایز نخواهد بود و کسی که زیرا مفهوم شرط دراین روایت داللت می
قصد بازی نداشته باشد سالح کشیدن او مالزم با قصداخافه خواهد بود؛ زیرا مفهوم روایت این چنین خواهد 

کشیدن برای بازی نیست)همراه با قصد اخافه است( جایز نیست. و باتوجه به اینکه موضوع  شد اگر سالح
روایت همانطور که بیان شد محارب است عدم جواز در این روایت فقط به معنای کار حرام نیست بلکه منظور 

یکی از شرایط توان گفت این است که احکام محارب بر آن مترتب خواهد شد. پس به مقتضای این روایت می
 کند.محاربه قصداخافه است و درجایی که قصد اخافه نباشد محاربه صدق نمی

 نقد و بررسی 
 : های بسیاری از فقیهان در تبیین موضوع محاربه واژه تشهیر سالح به کار برده شده است هرچند در عبارتاول 

-پس نمی (111، ص: 22وسائل الشیعة، ج)ته استاما در بسیاری از روایات مربوط به محاربه این اصطالح به کار نرف

شود هرکجا در ای تنگاتنگ وجود دارد و سبب میتوان اعا کرد در روایات میان محاربه و تشهیر سالح رابطه

                                                                                 
إلخافة في المحاربة مضافا إلی االتفاق علیه علی الظاهر إال من نادر مع عدم صدقها عرفا إال به المروي في قرب دل علی اشتراط قصد ا. ی 1

 111، ص: 2القدیمة(، ج -اإلسناد عن رجل شهر إلی صاحبه بالرمح و السکین فقال إن کان یلعب فال بأس ریاض المسائل )ط 
ین ی. ب 2  112، ص: 1فهم أن  نظر الروایة إلی شهر السالح الذي هو عنوان المحارب. قراءات فقهیة معاصرة، جقرینة ذکر عنوان شهر الرمح و السک 
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روایات تشهیر سالح به کار برده شده است ظهور در جرم محاربه داشته باشد ویا حداقل نسبت به چنین ظهوری 
 الل خواهد بود.شک کرده که مانع استد

داللت مفهوم این روایت بر لزوم قصد اخافه متوقف بر این است که رابطه بازی کردن و قصداخافه نسبت  ثانیا:
به سالح کشیدن، ضدان الثالث باشد. به این معنی که گفته شود هر سالح کشیدنی یا برای بازی است و یا درآن 

در سالح کشیدن مواردی قابل فرض است که خارج از این  قصد اخافه است و قسم سومی ندارد، در صورتی که
دو قسم باشد مثل سالح کشیدنی که برای تمرین است. به هر حال این استدالل متوقف بر این است سالح 

 اخافه و بازی باشد درحالی که اقسام دیگری نیز قابل فرض است. کشیدن دارای دوقسم قصد
وع این روایت محارب بوده ودر سالح کشیدن نیز اگر قصد بازی نباشد برفرض اینکه پذیرفته شود موض ثالثا:

شود حرمت این نوع محاربه رسد نهایت چیزی که در این روایت ثابت میحتما قصداخافه خواهد بود؛ به نظر می
ای است که موضوع این روایت است؛ زیرا مفهوم روایت این است که اگر سالح کشیدن به قصد بازی نباشد 

نیست و روایت در مقام بیان مجازات محارب نبوده بلکه در مقام بیان حکم تکلیفی محارب بوده است  جایز
ای که توان گفت جایز نیست دراینجا به مجازات محارب اشاره دارد. پس این روایت در مقام تبیین محاربهنمی

از دو اشکال قبل این روایت  موضوع حد است نبوده بلکه در مقام حکم تکلیفی است. بله در فرض چشم پوشی
توان گفت جایز نبودن در این روایت ناظر به تواند مبین موضوع ادله دیگر در باب محاربه باشد اما نمیفقط می

 مجازات محارب است.

 دلیل سوم:روایت سکونی
ٍد َعِن اْلَبْرِقيِّ َعِن  ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َمْحُبوٍب َعْن أ ِبیِه َعْن  ُمَحمَّ

َ
ُکوِنيِّ َعْن َجْعَفٍر َعْن أ ْوَفِليِّ َعِن السَّ النَّ

ْشَعَلَها ِفي َداِر َقْوٍم َفاْحَتَرَقْت َو اْحَتَرَق َمَتاُعُهْم َقا
َ
ْقَبَل ِبَناٍر َفأ

َ
ُه َقَضی ِفي َرُجٍل أ نَّ

َ
اِر َو َما َعِليٍّ ع أ َل ُیْغَرُم ِقیَمَة الدَّ

 (211، ص: 11یب األحکام، جتهذ )«ِفیَها ُثمَّ ُیْقَتُل 

 سند روایت: معتبره بودن 
شود به سند این روایت در تهذیب و فقیه با کمی اختالف ذکر شده است. سند تهذیب همانطور که مالحظه می

و ما »بن محبوب نقل شده است که سند شیخ به ایشان در مشیخه تهذیب این گونه استشیخ از محمدبن علی
ب عن محمد بن علي بن محبوب فقد اخبرنی به الحسین بن عبید الّله عن احمد بن محمد ذکرته في هذا الکتا

تمامی ( 12تهذیب األحکام، المشیخة، ص:  )«بن یحیی العطار عن ابیه محمد بن یحیی عن محمد بن علي بن محبوب
و همچنین  (111فهرست،ال111، رجال النجاشی 11الخالصه ص )افراد مذکور در این طریق از بزرگان وثقات هستند.

و محمد بن خالد  (21رجال النجاشی ص  )اند.احمدبن محمد بن عیسی االشعری نیز از بزرگان بوده و توثیق شده
اما شیخ طوسی ایشان را توثیق کرده  ( 111) همان برقی نیز هرچند نجاشی گفته است کثرت روایت از ضعفا دارد

خالصة ) استعیل بن ابی زیاد سکونی، عالمه او را عامی دانستهاما نسبت به اسما (111رجال الطوسی  )است.
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عمل اصحاب  1اند.کردهاالصول گفته است اصحاب به روایات او عمل میو شیخ طوسی در عده( .111 ص األقوال 
-اند و در عین حال که عامی بوده است او را ثقه میبه روایات سکونی بیانگر این است که به او اعتماد داشته

 کند.ند این اعتماد اصحاب برای توثیق ایشان کفایت میادانسته
و اما نسبت به نوفلی با توجه به اینکه کتاب سکونی از طریق نوفلی نقل شده است و نوفلی در طریق اکثر روایات 

نوفلی  سکونی قرار دارد اعتماد علما به سکونی، اعتماد به نوفلی نیز خواهد بود و این اعتماد اصحاب نسبت به
اما شیخ صدوق به طریق خویش از سکونی این روایت  (.112، 1زنجانی، کتاب نکاح، )کندنیز ثوثیق ایشان را ثابت می

 (12، ص: 1معجم رجال ج)است این طریق به سکونی صحیح بودهکند همانطور که محقق خوئی بیان کردهرا نقل می

کنند این نقل مرسل علیه السالم نقل میاسطه از امام علیولی با توجه به اینکه سکونی این روایت را بدون و
خواهد بود و قابلیت استدالل ندارد. اما همانطور که گذشت نقل شیخ طوسی معتبر بوده و قابلیت استدالل 

 دارد.

 دللت روایت
صوصیت در این روایت فردی خانه دیگران را به آتش کشیده است. باتوجه به اینکه در موضوع محاربه سالح خ

تواند محقق محاربه باشد، این نداشته و هرچیزی که به وسیله آن به دیگران تعرض شود و موجب ناامنی شود می
یرا این فرد با آتش زدن اسباب ناامنی را فراهم کرده است. جواهر  )روایت نیز از مصادیق محاربه خواهد بود؛ ز

این روایت بیانگر  2دیگران از قصداخافه جدا ناپذیر است،و از آنجایی که آتش زدن منزل  (111، ص: 11الکالم، ج
 این است که در محاربه قصد اخافه الزم بوده و یکی از شرایط محاربه قصد اخافه خواهد بود.

در این روایت، قتل به عنوان مجازات مجرم در نظر گرفته شده است در صورتی که اگر موضوع  :اول  اشکال
ت محاربه در آیه شریفه مجازاتهای چهارگانه است. پس این انحصار مجازات در روایت، محاربه باشد، مجازا

 قتل بیانگر این است که این روایت مربوط به محاربه نیست.
السالم درباره آن قضاوت شود این روایت قضیه خارجی است که امام علی علیههمانطور که مالحظه می پاسخ:

گیرد مجازات آن به صورت تخییری و یا تعیینی  ان محاربه صورت میاند و در هر جرم خارجی که به عنوکرده
شود شود. پس صرف انحصار مجازات در قتل نه تنها باعث نمییکی از مجازاتهای چهارگانه درنظر گرفته می

موضوع روایت غیر محاربه باشد بلکه چون روایت در مقام بیان حکم قضیه خارجی است الزم است تنها یک 
 های چهارگانه در نظر گرفته شود.ز مجازاتمجازات ا

                                                                                 
و صرح بذل  الشیخ في العدة عند البحث عن حجیة الخبر عند تعارضه، و لکنه مع  »22، 1، ج معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال  1

 «.ذل ، ذکر أن األصحاب عملت بروایاته،
ن، و هذا یناسب قصد قد ذک .  2 ق اإلحراق في دار قوم ال في دار شخص معی  رنا أن  الروایة لو کانت ناظرة إلی عقوبة المحاربة فالظاهر منها تحق 

؛ إذ ال یشترط أن تکون المحاربة لجمیع الناس بل لمن یسکن في  اإلخافة للقوم و محاربتهم و إجالئهم عن أرضهم، و هذا مصداق للمحاربة جزماا
 (111، ص: 1، فقه الحدود و التعزیرات، ج111، ص: 1ة أو یعبر في طریق.) قراءات فقهیة معاصرة، جمحل  



 11 ....................................................................   جایگاه قصد اخافه در محاربه 

 

تواند جرم محاربه باشد که احراز شود آتش زدن خانه، نزاع در صورتی موضوع این روایت می  اشکال دوم:
، 1فقه الحدود و التعزیرات، ج )شخصی نبوده است؛ زیرا یکی از ویژگی جرم محاربه جنبه عمومی داشتن جرم است.

این روایت چه بسا علت آتش زدن خانه، نزاع شخصی بوده است. پس با وجود این درحالی که در  (111ص: 
 احتمال، این روایت قابلیت استدالل نخواهد داشت.

یرا باتوجه به اینکه مجازات در این روایت قتل است نمی پاسخ: تواند موضوع این روایت نزاع شخصی باشد؛ ز
ه دیگران مرتکب کار حرام شده است که مستحق تعزیر است اگر نزاع شخصی باشد، فرد مجرم با آتش زدن خان

تواند مجازات او قتل باشد. پس مجازات قتل کاشف از شخصی نبودن نزاع و درگیری خواهد بود. البته در و نمی
تواند به عنوان قصاص که در این صورت، قتل در این روایت می 1اندنقل شیخ صدوق افرادی نیز در خانه سوخته

 ا همانطور که گذشت نقل مرحوم صدوق مرسل بوده و قابلیت استدالل ندارد.باشد ام

 نقد استدلل
: معلوم نیست موضوع روایت محاربه باشد چه بسا حکم به قتل در این روایت به خاطر افساد فی االرض  اول 

لبته واضح است این ا 2اند.باشد، همانطور که برخی به این روایت به عنوان دلیل افساد فی االرض تمسک کرده
 اشکال بر مبنای مستقل دانستن افساد فی االرض از محاربه قابل طرح است.

: توان برفرض اینکه پذیرفته شود این روایت در مورد محاربه و این کار مالزم با قصد اخافه است، نهایت می ثانیا 
شود در تمام موارد محاربه الزم است یگفت در این مورد محاربه همراه با قصد اخافه بوده است اما این دلیل نم

 همراه با اخافه باشد.

 دلیل چهارم: اجماع
کند این کند، اجماع است. البته ایشان اشاره میدلیل دیگری که صاحب ریاض بر اشتراط قصد اخافه مطرح می

ثانی به اینکه شهیدو با توجه  4رسد شهید ثانی مورد نظر ایشان باشدبه نظر می 3اجماع اندک مخالفی نیز دارد.
 از فقیهان متاخر هستند این مخالفت، مانع استدالل نخواهد بود.

                                                                                 
ْشَعَلَها ِفي َداِر َقْوم  َفاْحَتَرَقِت الد  . فِ  1

َ
ْقَبَل ِبَنار  َفأ

َ
اا ع َقَضی ِفي َرُجل  أ ن  َعِلی 

َ
ُکوِنيِّ أ ْهُلَها َو ي ِرَواَیِة الس 

َ
اِر اُر َو اْحَتَرَق أ ُم ِقیَمَة الد  اْحَتَرَق َمَتاُعُهْم َقاَل ُیَغر 

 (112، ص: 1َو َما ِفیَها ُثم  ُیْقَتُل)من ال یحضره الفقیه، ج
 111لمات سدیدة في مسائل جدیدة، ص: . ک 2
، ص: 11الحدیثة(، ج -مسائل )ط یدل  علی اشتراط قصد اإلخافة في المحاربة مضافاا إلی االتفاق علیه علی الظاهر إال  من نادر)ریاض ال.  1

111) 
من أهل الریبة « 1»المحاربة و هي تجرید السالح برا أو بحرا، لیال أو نهارا، إلخافة الناس في مصر و غیره، من ذکر أو أنثی، قوي أو ضعیف . فی  1

 (211ص:  ،1کالنتر(، ج -أم ال. قصد اإلخافة أم ال)الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی 
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 نقد استدلل: مدرکی بودن اجماع 
ای که از آیات و روایات برای این مسئله بیان شد اجماع مدرکی یا محتمل المدرک رسد با توجه به ادلهبه نظر می

دلیل مطرح شود. بلکه اجماعی در زمره ادله اربعه قرار گرفته  تواند به عنوانخواهد بود و چنین اجماعی نمی
 اما در اینجا چنین کشفی وجود ندارد. 1است که کاشف از قول معصوم باشد.

 ادله نظریه دوم : عدم اشتراط قصد اخافه
ریه قابل طرح دانند برخی از ادله برای این نظشد شهید ثانی در محاربه قصد اخافه را الزم نمی همانطور که اشاره

 است که در ادامه بیان خواهد شد.

 الف: عموم آیه شریفه محاربه و برخی روایات
به معنای جنگ  2موضوع آیه شریفه، محاربه است و محاربه برگرفته از ماده حرب، در مقابل صلح و آرامش،

با کشیدن سالح یا ای مطرح نشده است بلکه آنچه مهم است کسی است و در معنای جنگ نیز هیچ گونه اخافه
هر کار دیگری اسباب ناامنی جامعه را فراهم کند هرچند قصداخافه نداشته باشد. پس اگر عالوه برجنگیدن، 

 3قصد اخافه نیز در موضوع محارب شرط باشد نیازمند بیان زائد است که چنین بیانی در آیه شریفه وجود ندارد.
 4ای به قید اخافه نشده است.ان موضوع محارب هستند اشارههمانطور که در برخی از روایاتی که در مقام بی

 نقد استدلل
: همانطور که بیان شد محاربه مالزم با قصداخافه است و در هرگونه ایجاد ناامنی و درگیری ناگزیر قصد  اوالا
 اخافه نیز خواهد بود. به همین خاطر صرف اینکه موضوع آیه شریفه محارب است برای اشتراط قصداخافه
کفایت کرده و نیازی به بیان بیش، نیست. و در روایات نیز صرف سالح کشیدن برای ایجاد ناامنی، مالزم با 

 تواند با توجه به این روایت حکم به عدم اشتراط قصد اخافه کرد.قصداخافه خواهد بود و نمی
: برفرض اینکه گفته شود در آیه شریفه لفظ محاربه بر قصد اخافه داللت ن االرض و یسعون فی»دارد، فقره ثانیاا

که در ذیل آیه شریفه آمده است قید احترازی بوده و بر لزوم قصداخافه داللت دارد؛ زیرا بدون قصد « فسادا
اخافه به وسیله محاربه ایجاد ناامنی و فساد در جامعه معنی ندارد و در هر ایجاد ناامنی به سبب محاربه قصد 

 اخافه نیز خواهد بود. 

                                                                                 
ما تکرر منا من أن اإلجماع المعتبر هو التعبدي الکاشف قطعیا عن »11ص  ،1، کتاب الحج، ج شاهرودی، سید محمود بن علی حسینی.  1

 «.ال المدرکی منه، -علیه السالم -صدور الحکم عن المعصوم
 (211، ص: 1الَحْرب: نقیض السلم،) کتاب العین، ج. 2
من أهل الریبة « 1»غیره، من ذکر أو أنثی، قوي أو ضعیف المحاربة و هي تجرید السالح برا أو بحرا، لیال أو نهارا، إلخافة الناس في مصر و  . فی 1

 (211، ص: 1کالنتر(، ج -علی أصح األقوال، لعموم اآلیة)الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی « 2»أم ال. قصد اإلخافة أم ال 
د  َعِن اْبِن َمْحُبوب  .  1 ْحَمَد ْبِن ُمَحم 

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ اَلَح ِفي ِمْصر  ِمَن  ُمَحم  ِبي َجْعَفر  ع َقاَل: َمْن َشَهَر السِّ

َ
ِد ْبِن ُمْسِلم  َعْن أ وَب َعْن ُمَحم  ی 

َ
ِبي أ

َ
َعْن أ

ْمَصاِر َفَعَقَر اْقُتص  ِمْنُه َو ُنِفيَ ِمْن ِتْلَ  اْلَبْلَدِة...) الکافي )ط 
َ
 (212، ص: 1اإلسالمیة(، ج -اأْل
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 وم: روایت ضریس کناسیدلیل د
ْیٍس اْلکُ  َیاٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن َعِليِّ ْبِن ِرَئاٍب َعْن ُضَر ْصَحاِبَنا َعْن َسْهِل ْبِن ِز

َ
ٌة ِمْن أ ِبي ِعدَّ

َ
َناِسيِّ َعْن أ

ْن َیُکوَن 
َ
ْیِل َفُهَو ُمَحاِرٌب ِإلَّ أ اَلَح ِباللَّ یَبِة  َجْعَفٍر ع َقاَل: َمْن َحَمَل السِّ ْهِل الرِّ

َ
اإلسالمیة(،  -الکافي )ط  )«َرُجال  َلْیَس ِمْن أ

 (211، ص: 1ج
 سند روایت: معتبره ضریس 

 1با توجه به اینکه مروی عنه عده من اصحابنا در اینجا سهل بن زیاد است مقصود پنج نفر از اساتید کلینی است
یاد باتوجه به  (111جال النجاشی ر )هستند. که حداقل برخی از آنان همچون عالن کلینی ثقه اما نسبت به سهل بن ز

توان به نمی (121رجال الطوسی )و در برخی توثیق شده است (121رجال النجاشی )اینکه در برخی کتب رجالی تضعیف
استناد توثیقات خاص روایات او را پذیرفت اما از آن جهت که در اسناد متعدد کافی قرار دارد و هزاران روایت از 

کتاب الحج )للمحقق )او نقل شده است  و از طرفی احادیث ایشان مورد قبول بسیاری از اصحاب قرار گرفته است

اند و همانطور و بزرگان همچون علی بن ابراهیم و مرحوم کلینی از ایشان روایت نقل کرده (111، ص: 1الداماد(، ج
هستند ( 111الکشی ص ) وب که از اصحاب اجماعکه در این روایت آمده است ایشان روایت را از حسن بن محب

تواند قابل اعتماد باشد. اما نقل کرده است. به نظر می رسد با در کنار هم قرار گرفتن این قرائن روایات ایشان می
الفهرست )نسبت به حسن بن محبوب همانطور که بیان شد ایشان نیز از اصحاب اجماع بوده و توثیق خاص دارند

نیز درکتب رجالی توثیق شده اند  (111رجال الکشی )و ضریس کناسی (211الفهرست )علی بن رئاب وهمچنین( 121
 پس این روایت از نظر سند مورد قبول خواهد بود.

 دللت روایت
شود کسی دو ویژگی داشته باشد محارب است. الف: با خود سالح حمل کند این از این روایت استفاده می

یبه باشد. این ویژگی نیز از مفهوم ذیل روایت قابل یت استفاده میویژگی از منطوق صدر روا شود. ب: اهل ر
استفاده هست. با توجه به اینکه این روایت در مقام بیان محارب بوده است قطعا هر آنچه که در محاربه شرط 

ست و از قصد بوده است بیان کرده است و همانطور که مالحظه می شود فقط دو ویژگی مذکور را بیان کرده ا
اخافه سخنی به میان نیامده است و در این روایت همانند آیه و روایاتی که در نظریه سابق به آن استدالل شد 

توان گفت این کار مالزم با قصد اخافه است؛ زیرا در موارد سابق فرض شده بود که سالح از غالف خود نمی
این روایت فقط مجرم حامل سالح است و صرف  کشیده شده است و حالت جنگ به خود گرفته است اما در

یبه نمی  تواند مالزم با قصد اخافه باشد.حمل سالح توسط اهل ر

                                                                                 
ة م. 1 ن الکلیني . أبو کل ما کان فیه: عد  ، المعروف بعال  د بن إبراهیم بن أبان الرازي  ن أصحابنا، عن سهل بن زیاد فهمأبو الحسن علي  بن محم 

ي ، المتوف   ار القم  د بن الحسن بن فروخ الصف  .محم  د بن عون األسدي  الکوفي ، ساکن الري  ه جعفر بن محم  د بن أبي عبد الل  ی سنة الحسین محم 
د بن عقیل الکلیني.، مولی عه 211  یسی بن موسی بن جعفر األعرج.محم 
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 نقد استدلل
اند این روایت در مقام بیان شروط ماهوی محارب نیست بلکه در مقام همانطور که برخی از فقیهان بیان کرده

تواند کند اگر اهل ریبه در شب سالح حمل کنند مییبیان یکی از راههای اثبات جرم محاربه است و بیان م
کاشف از قصدآنان برای جنایت و اخافه باشد و به عنوان دلیل اثبات محاربه در نظر گرفته شود و شاهد بر دلیل 
اثبات بودن این است برفرض اینکه علم پیدا شود این فرد هیچ گونه قصد جنایتی نداشته است قطعا حکم 

 1ی نخواهد شد.محارب بر او جار

 :جمع بندی
نظریه صحیح، نظریه مشهور است که یکی از شرایط محاربه را قصد اخافه می دانند؛ زیرا هیچ یک از ادله 

کرد مورد پذیرش قرار نگرفت. از طرفی هرچند برخی از ادله نظریه صاحبان نظریه دوم که این شرط را نفی می
آیه شریفه محاربه و برخی از روایات بر اشتراط قصد اخافه در اول نیز مورد مناقشه قرار گرفت اما داللت 

 تواند مستند نظریه مشهور باشد.محاربه، قابل پذیرش بود و می
 

 فهرست منابع : 
 قرآن 

ر ادریس، محمد بن احمد، السرائر، مؤسسة آل البیت علیهم السالم الحیاء التراث، قم، جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشابن (1
 .۴۱۴۱اإلسالمي، 

 .۴۱۳۱ر اإلسالمي، اکبر غفاری، قم، مؤسسة النشبابویه و علیبابویه، محمد بن علی، من ال یحضره الفقیه، محمد بن علی ابنابن (2
منین علی ابو الصالح حلبی، تقی بن نجم، استادی، رضا، و ابوالصالح حلبی، تقی بن نجم، الکافي في الفقه، اصفهان، کتابخانه عمومی امام امیرالمو (1

 تا.)علیه السالم(، بی
 .۴۱۳۳تبریزی، جواد، أسس الحدود و التعزیرات، قم، مطبعه مهر،  (1
 تا.ی، عبدالله بن نورالدین، التحفة السنیة في شرح النخبة المحسنیة، علیرضا ریحان، بی جا، ]بی نا[، بیجزائر (1
بیت حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسة آل البیت علیهم السالم الحیاء التراث، قم، موسسة آل ال (1

 .۴۱۴۳التراث، )علیهم السالم( إلحیاء 
ی، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1 عراق، منشورات  -ج، نجف اشرف 1، خالصة األقوال في معرفة أحوال الرجال -، رجال العالمة الحليحل 

 .۴۱۳۴، المطبعة الحیدریة
 .۴۱۱۱وسسه انتشارات هجرت، خلیل بن احمد، العین، مؤسسة آل البیت علیهم السالم الحیاء التراث و دیگران، قم، م (2
 تا.، روح الله، تحریر الوسیله، قم، دار العلم، بیخمینی، روح الله ) رهبر انقالب و بنیان گ، و خمینی (1

                                                                                 
؛ أسس الحدود و التعزیرات، ص: 121، ص: 1؛فقه الحدود و التعزیرات، ج 111، ص: 11جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج .1

د122 ن ال یکون الحامل من أهل الریبة، و علی الجملة حمل السالح في اللیل کاف في الحکم بکونه لقصد الجنایة، إال  أ)فان ظاهر الروایة أن  مجر 
 إذا أحرز ان حمل السالح أو تجریده و شهره لغرض صحیح ال یکون الحامل و الشاهر من المحارب.(
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 تا.ج، بی 21، ، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجالخویی، سید ابو القاسم موسوی (11
 .۴۱۱۱القاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، موسسة احیاء آثار االمام الخوئي، خویی، ابوالقاسم، و خوئی، سید ابو (11
 .۴۱۴۱، پردازایران، مؤسسه پژوهشی رای -ج، قم 21، کتاب نکاح، زنجانی، سید موسی شبیری (12
صاری و ابراهیم بهادری، قم، موسسه امام سبحانی تبریزی، جعفر، و انصاری، محمد بن شجاع، معالم الدین في فقه آل یاسین، محمد بن شجاع ان (11

 .۴۱۳۴صادق علیه السالم، 
 .۴۱۱۱، ایران، مؤسسه انصاریان -ج، قم 1، کتاب الحج، شاهرودی، سید محمود بن علی حسینی (11
ثانی، بی جا، مکتب اإلعالم اإلسالمي،  الدین بن علی شهیدجلدی(، زین 2الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )شهید ثانی، زین (11

 تا.مرکز النشر، بی
 .۴۱۳۱اکبر غفاری، محمد بن مکی شهید اول، و محمدتقی شوشتری، تهران، مکتبة الصدوق، شوشتری، محمد تقی، النجعة في شرح اللمعة، علی (11
لطانی نسب و محمدحسن بن باقر صاحب جواهر، بیروت، دار إحیاء صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکالم )ط. القدیمة(، ابراهیم س (11

 .۴۱۳۱التراث العربي، 
 .۴۱۱۱طباطبایی کربالیی، علی بن محمد علی، ریاض المسائل )ط. القدیمة(، قم، موسسة آل البیت )علیهم السالم( إلحیاء التراث،  (12
 .۴۱۳۱آخوندی، و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، طوسی، محمد بن حسن، تهذیب األحکام، حسن خرسان، علی  (11
 .۴۱۱۳، رجال الطوسي، جواد قیومی اصفهانی، قم، جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر اإلسالمي، ——— (21
 تا.، الفهرست، محمد صادق بحر العلوم، قم، مکتبة المرتضویة، بی——— (21
د بن حسن، و کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، محمد بن عمر کشی، مشهد مقدس، دانشگاه مشهد، دانشکده الهیات و طوسی، محم (22

 .۴۱۱۳معارف اسالمی، مرکز تحقیقات و مطالعات، 
 .۴۱۱۴می مرعشی نجفی )ره(، فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، مهدی رجایی، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظ (21
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 مقدمه
بحث اطاعت از  ،کمتر بیانی بر طبق آن وجود داردمعتبر  متداول آن، در ادلهمباحث فقهی که با عنوان جمله از 

والدین است، در میان آیات قرآن کریم که درباره نحوه تعامل با والدین در آن سخن به میان آمده است در هیچ 
الوالدین الزمه او  طاعة)یا  (اطیعوا الوالدین) امر به اطاعت نشده است بدین نحو که تعابیری مثل میمستقای آیه

، معتبر نیز تنها یک روایت که در داللت آن شبهاتی نیز وجود داردداشته باشد، در روایات  ( و مانند آنواجبه
 دارد البته چند روایت در مجامع اخالقی وجود دارد که چنین تعبیراتی دارد ولی مسند نیست.« اطیعوا»تعبیر 
 یواف ،112ص 2ج ی)کاف «نیبالوالد البر  باب » مثال بلکه اند،اوردهین نام نیا به یباب خود یثیدر کتب حد زین نیمحدث

 ،112ص 2ج ی)کاف «العقوقباب » مقابل در و (112 ص  21ج  عهی)وسائل الش «نیالوالد بر   وجوبباب » یا (111 ص 1ج

الجمله  یلبته وجوب فشده است. ا انیب( 111ص 21ج عةیالش)وسائل « العقوق و حده میباب تحر» ای( 111ص 1ج یواف
است  یرابطه عبد و مول هیشب نیوالد با فرزند رابطه ایآ کهفقه است اما بحث در حدود آن است  اتیآن از ضرور

 ایمحل سکونت  ل،یمربوط به خودش مثل ازدواج، انتخاب شغل، تحص یدر امور شخص یحت زیکه در همه چ
 ای او به ضرر موجب ای نشود آنها تیاذ موجب او انیلو عص باشد و نیامر والد عیمط دیطالق همسر و ... با یحت

 است؟ یحدود به محدود آنها از اطاعت ریخ ایاو شود  از نفع فوات
خورد تنها مرحوم مال احمد نراقی، مرحوم سید مجاهد و  در کمتر کتابی بحثی مستقل در این رابطه به چشم می

عمدة المطالب فی التعلیق  ،211صالمناهل  ،211ص 1جرسائل و مسائل ند. )مرحوم سید تقی طباطبایی بحثی در این رابطه دار

( در برخی کتب دیگر نیز ذیل برخی از مسائل مختصر بدان پرداخته شده است که در مقام 212 ص 1ج علی المکاسب
 کند.بحث تفصیلی نبودن، به دست آوردن نظر نگارنده را مشکل می

رکت در نماز جماعت، حج مستحب، اعتکاف، سفر فرزند )مخصوصا در ذیل مسائلی چون روزه مستحبی، ش
سفر برای فراگیری علوم دینی( بدون اذن یا نهی والدین، جهاد کفایی با نهی والدین، به این بحث به طور اجمالی 

 1پرداخته شده است.

 تنقیح محل بحث
کن است در حکم، ی تقسیم نمود که ممتوان به فروضمتعلق امر و نهی والدین بدون لحاظ امر و نهی آنها را می

 دخالت داشته باشند.
 یا الزامی است یا غیر الزامی.متعلق امر و نهی آنها  

 .یا واجب کفائی است الزامی یا عینی است مثل ترک حرام و انجام واجب عینی،
لدین مربوط به وامثل امر به انجام مستحب یا مباح یا ترک مکروه یا مباح( یا اموری است که و غیر الزامی )

 است یا امور شخصی فرزند است.
 شود.شود یا میو در امور شخصی فرزند یا انجام و ترک آن موجب ضرر یا عدم نفعی به فرزند نمی
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شود. همچنین امر و نهی آنها یا از روی شفقت است یا شود یا نمیو عصیان اوامر آنها یا موجب اذیت آنها می
 غیر آن.

بلکه  ستین الزم تنها نه آنها اطاعت که است مسلم کنند امر ینیع واجب ترک ای حرام انجام به آنها که یفرض در
َو » و( 2 عنکبوت)« ُتِطْعُهَما َفالَ  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك  َلْیَس  َما ِبي ِلُتْشِرَك  َجاَهَداَك  ِإْن  َو »:  فهیشر هیآ لیبه دل ست،ین هم زیجا
ْن  َعَلی َجاَهَداَك  ِإْن 

َ
جواز اطاعت مخلوق در  عدم اتیروا و (11)لقمان « ُتِطْعُهَما َفالَ  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك  َلْیَس  َما يبِ  ُتْشِرَك  أ

ُه  اْلَمْعِصَیِة  ِفي َغْیَرُهَما َل  َو  ُتِطْعُهما َفال ُمْشِرَکْیِن  َکاَنا َفِإْن  َواِجٌب  اْلَواِلَدْیِن  ِبرُّ  َو »: مثلخالق  تیمعص  َطاَعةَ  َل  َفِإنَّ
 ضرورت و تسالم. عقل، حکم ،(112 ص 2ج الخصال)«اْلَخاِلق َمْعِصَیِة  ِفي وٍق ِلَمْخلُ 

  در همه موارد دیگر مورد بحث است. اما وجوب اطاعت از والدین

 مسالهدر  فقهاء انظار
 نظر اول: : وجوب اطاعت به طور مطلق

 ،تیروا کی ریه تبع تعبب یبرخ یمطلقا الزم است، حت والدین است که اطاعت  نیاز عبارات ا یبرخ ظاهر
 یانجام ده دیاموالت را مثال بفروش با ایاگر به تو امر کردند که همسرت را طالق بده  یاند که حتکرده حیتصر

 (112 ص2 ی جکاف)  «مانیال من ذلک فان فافعل مالک و اهلک من تخرج ان امراک»
 في کان إن و معصیة یکن لم فیما طاعتهما وجوب ظاهره و»فرموده است:  ثیحد نیهم لیذ یمجلس مرحوم

 إلی انتهی ربما بل شاق تکلیف لکنه ببعید لیس و حزنهما، و لغیظهما سببا ترکه صار إذا سیما ل مرجوحا نفسه
 ( 394ص  3) مرآة العقول ج « .العظیم الحرج

 الدالة اِلخبار من بجملة مؤید تضمنه ما ان مع ...»مرحوم محدث بحرانی هم در تأئید این حکم میفرمایند: 
 ینراق مرحوم  (11: ص، 11ج الناضرة الحدائق) «ماله و اهله من الخروج في کان ان و الولد علی طاعتهما وجوب علی

 است آن شودمی مستفاد اّول موضع در اخبار و آثار تتّبع از چه آن »:در کتاب رسائل و مسائل چنین میفرمایند
 حرام آن مخالفت و واجب أحدهما أو والدین اطاعت حرام فعل و ینیع واجب ترك غیر در که است آن حّق : که

 (211ص 1)ج  .«نه یا باشد ایشان شدن آزرده و رنجیدن موجب اطاعت ترك خواه است
 نظر دوم: تفصیل بین مصادیق 

لی در ولی در مقابل اگرچه در بسیاری از موارد اطاعت والدین مسلم انگاشته شده و بحثی در رابطه با آن نشده و
اند و تفاصیلی را برخی مصادیق که مورد بحث قرار گرفته است فقهاء قائل به وجوب اطاعت علی االطالق نشده

 اند.مطرح کرده
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در بحث سفر  1داند البته با استدالل به روایت،مرحوم شیخ در عین اینکه در بحث جهاد اذن والدین را الزم می
 علیه یحرم لم منعاه فإن بإذنهما إل یخرج أل فاِلولی العلم لبط أما و»فرماید: برای فراگیری علم می

 (1 ص 2ج  ةیاالمام فقه یف المبسوط) «مخالفتهما
علل شرائع در مخالفت با روایتی که مصداق بر  به والدین را عدم  111شیخ صدوق در ذیل حدیث چهارم از باب 

 الکتاب هذا مؤلف علي بن محمد قال»فرماید: روزه گرفتن مستحبی و عدم حج مستحبی ... بیان میکند، می
 في ل و فریضة أو کان تطوعا الحج ترك في طاعة الولد علی للوالدین لیس لکن و هکذا الخبر هذا جاء الله رحمه

 (121 ص 2 ج الشرائع)علل .الطاعات ترك من ءشي في ل و فریضة أو کان تطوعا الصوم ترك في ل و الصالة ترك
اگر کسی پدر و مادرش یا یکی از آن دو زنده هستند بر او جهاد نیست مگر با »مه حلی میفرماید: یا مرحوم عال

اذن آنها زیرا جهاد واجب کفائی است و اطاعت از والدین واجب عینی است، لذا مقدم است. ولی در بحث سفر 
نبرای طلب علم در صورت وجوب کفائی فرموده است:  البر  علیه، و عدمه، لبعد  احتمل أن  لهما المنع، لتعی 

ف و حبسه. شود و ( همچنین در سفر برای تجارت، ایشان قائل شده اگر کوتاه باشد منع نمیالحجر علی المکل 
اگر طوالنی باشد و دارای خوف باشد اذن آنها الزم است و اگر خوف نباشد، برای اجتناب از اذیت کردن آنها 

توانند فرزند را لویت سفر حج مستحبی از چنین سفرهایی با اینکه والدین میاحتمال دارد اذن آنها الزم باشد و او
 (11 ص 1 جالفقهاء  تذکرة ).ماندمنع کنند در حج، و احتمال دارد اذن الزم نباشد زیرا فرزند از معاشش باز می

دنیوی قرار کند بحث در معرض ضرر دینی یا شهید اول در بحث ازدواج که مستحب است و پدر از آن منع می
 في و مستحب، النکاح الجملة، في و»گرفتن را مطرح فرموده است و در این موارد اطاعت را الزم ندانسته است.

 (11 ص 2 ج )القواعد و الفوائد «.فیه اِلبوین طاعة یجب ل هذا مثل و دنیوي، أو دیني لضرر تعرض ترکه
و ال تجب طاعتهم فیما فیه ضرر دنیوي من ترك »مرحوم کاشف الغطاء نیز ضرر دنیوی را مطرح کرده است: 

خروي یخشی منه استحقاق العقاب.
ُ
یقوی وجوبه »و در بحث اعتکاف فرموده است: « االکتساب، أو أ

،  122ص 1الحدیثة(؛ ج -کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء )ط « ).)اعتکاف( بأمر الوالدین مع عدم معارضة ضرر الولد

 (.111ص 1ج
مهم این است که در کالم ایشان تقیید به اذیت شدن والدین نیز وجود ندارد و ظاهر آن این است که و لو در  نکته 

این موارد اذیت هم صورت بگیرد، اطاعت واجب نیست، البته همانطور که گذشت در خیلی از موارد فقهاء در 
 آنها سخت است. صدد بحث مستوفی در این زمینه نیستند و به همین دلیل نسبت دادن به

 دیس مثل آنها رابطه و نباشد آنها تیاذ موجب لو و مطلق وجوب و است شده لیتفص به قائل زین جواهر صاحب
 و حرام را آنها بر زدن ادیفر و گفتن اف با لو و آنها ذاءیا و عقوق و دانسته به یمعتن لیدل بدون را باشد عبد و

 (21 ص 21)ج .است دانسته واجب را آنها به نسبت معروف به مصاحبت و احسان

                                                                                 
 یا: فقال سلم و آله و علیه الله صلی النبي إلی رجل جاء أنه روی منعه لهما و بأمرهما إال یجاهد أن له یکن لم مسلمین کانا فإن األبوان أما و . 1
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 ضجر و تیاذ موجب آن ترک باشد داشته علم فرزند که دانسته الزم یصورت در را آنها طاعت یمازندران مرحوم
 (21ص  1چشرح الکافی ) .شودیم آنها

مرحوم سید یزدی در بحث اعتکاف یکی از شرایط صحت اعتکاف را اذن پدر یا مادر دانسته است در صورتی که 
 (211ص  2ج ثقی ) العروة الوستلزم ایذاء آنها باشد.م

 و است نموده انیآن را ب ریبه مثل ضرب و شتم و مانند آن و غ ذاءیا نیب لیتفصکتاب الصالة  در ینینائ مرحوم
 (112ص 2ج الصلوة)کتاب  .گرددیبرم آنها ذاءیا به که است دانسته الزم افعال از یبرخ در زین را اطاعت

تفصیل دیگری را در مسئله بیان  ذیل روایتی که در مورد حج و روزه و نماز مستحب بیان شد مرحوم حکیم
اند که اگر نهی والدین از روی شفقت آنها باشد اطاعت از آن الزم و انجام عمل حرام است و ادعای اجماع کرده

شان تصریح کرده است: اگرچه بر آن کرده است اما اگر نهی آنها از روی شفقت نباشد اطاعت آن الزم نیست. ای
 (12ص 11ج یالوثق عروة)مستمسک ظاهر بسیاری از روایات وجوب اطاعت است ولی مجالی برای اخذ به آن نیست. 

مرحوم خوئی در بحث اعتکاف فرموده است: اگر مستلزم ایذاء نباشد مثل اینکه اصال فرزند آنها را مطلع نکند در 
خ به این سوال که در فرض ایذاء والدین، آیا اعتکاف فرزند باطل است یا این صورت اشکالی نیست اما در پاس

که گاهی ایذاء  نسبت به شئون خود والدین است مثل  1اند؛خیر، ایشان تفصیل جدیدی را در مسئله مطرح کرده
، هتک و تعدی به آنها که شکی نیست چنین ایذائی نسبت به غیر والدین نیز حرام است نهایت آن ای ن است سب 

کد است و عقوبت آن شدیدتر.  که در مورد والدین حرمت آن آ
شود، اما ایذاء نسبت به اموری که مربوط به خود شخص است و از شئون خود اوست ولی ایذاء بر آن مترتب می

 کند که دیگر کسبهای در بازار ایجاد میچنین ایذائی نسبت به غیر والدین قطعا حرام نیست مثال شخصی مغازه
شوند ولی قصد شخص ایذاء آنها نیست بلکه قصد تجارت دارد. اما نسبت به شوند و اذیت میناراحت می

شود چون اخالقش با این خانم سازگار خواهد با کسی ازدواج کند که مادر او اذیت میوالدین مثال فرزند می
شود چون به د ولی پدر او اذیت مینیست و فرزند نیز قصد اذیت ندارد یا پسری قصد تحصیل علوم دینی را دار

یرا آنچه علوم جدید عالقه مند است، چنین ایذائی نسبت به والدین نیز هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد، ز
واجب است معاشرت حسنه و مصاحبت نیکو و مانند آن مثل عدم مجادله در قول با آنها و اف نگفتن است اما 

و قصد او نیز اذیت والدین نیست، دلیلی بر حرمت آن نیست و لو والدین  اموری که از شئون خود فرزند است
 (111ص 2ج المستند في شرح العروة الوثقی، الصوم اذیت شوند.)

 معصیت به أمر اگر خصوصا نیست واجب ایشان نهی و أمر اطاعتاند: فرمودهمرحوم امام در پاسخ به استفتائی 
ت ولی باشد واجب عمل از نهی و  .نیست جائز ایشان أذی 
ی مانع افعال مستحاختیارات پدر و مادر تا چه اندازه است آیا می که سوال نیا به پاسخ در و )مثل  ب  توانند حت 

ی غسل ت آنها میاندفرموه نه؟ یا شوند( مستحب  شود باید ترك : احترام والدین الزم است، و کاری که موجب أذی 
 (111ص 1ج امام)استفتائات عت والدین الزم نیست.شود، ولی در انجام تکالیف شرعی اطا

                                                                                 
 اند.وارد بحث نشده یول رندیرا بپذ شانیکالم ا زیاند نآن شده ریو غ ذاءیا نیب لیکه قائل به تفص از فقهاء گرید ی. البته ممکن است برخ 1
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اند که آنها نهی کنند و عصیان نهی موجب اذیت آنها شود، مرحوم گلپایگانی در صورتی اعتکاف را باطل دانسته
 ( 111ص 1(جیالمحش) یالوثق العروة)اند. همچنین بنابراحتیاط، در صورت ایذاء اذن را هم الزم دانسته

اف گفتن و مانند  با یحت آنها حرمت هتک و نیوالد تیاذ که است مسلم نکته نیا شد انیب که نظراتی به توجه با
 حکم شدن روشن یبراوجوب اطاعت از آنها چه مقدار است اختالف وجود دارد و  نکهیآن حرام است اما ا

 را عقل حکم و اتیوار سپس فهیشر اتیآ داللت ابتدا نوشتار نیا در ما. کرد یبررس را ادله دیبا مشکوک موارد
 .میدهیم قرار یبررس مورد

 مربوط بنحوه تعامل با والدین:  آیاتبررسی 
 توان تحت سه عنوان مورد بررسی قرار داد.آیاتی که در مورد نحوه تعامل با والدین است را می

 عنوان اول؛ احسان به والدین
 احسان به والدین مطرح شده است.، آیه  1در 

َخْذنَ  ِإذْ  َو 
َ
َه  ِإلَّ  َتْعُبُدوَن  لَ  ِإْسَراِئیَل  َبِني ِمیَثاَق  اأ )بقره . اْلَمَساِکیِن  َو  اْلَیَتاَمی َو  اْلُقْرَبی ِذي َو  ِإْحَسانا   ِباْلَواِلَدْیِن  َو  اللَّ

21)  
همین  ازآنجاکهو استفاده از آن مبتنی بر بحث استصحاب شرایع سابقه است ولی  لیاسرائیبناین آیه در مورد 

 ی وجود ندارد.مشکل جهتنیازابیر در آیات دیگر مستقیم خطاب به مسلمانان بیان شده است تع
َه  اْعُبُدوا َو   َو  اْلُقْرَبی ِذي اْلَجارِ  َو  اْلَمَساِکیِن  َو  اْلَیَتاَمی َو  اْلُقْرَبی ِبِذي َو  ِإْحَسانا   ِباْلَواِلَدْیِن  َو  َشْیئا   ِبِه  ُتْشِرُکوا لَ  َو  اللَّ

اِحِب  َو  اْلُجُنِب  اْلَجارِ  ِبیِل  اْبِن  َو  ِباْلَجْنِب  الصَّ ْیَماُنُکْم  َمَلَکْت  َما َو  السَّ
َ
َه  ِإنَّ  أ  نساء) .َفُخورا   ُمْخَتال   َکاَن  َمْن  ُیِحبُّ  لَ  اللَّ

11) 
 آنها حکم دیبا وجوب استفاده صورت در که است شده انیب زین یگرید موارد نیوالد به احسان کنار در هیآ نیا در

 .شود روشن زین
لَّ ُتْشِرُکوا ِبِه َشْیئا  َو ِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَسانا  َو َل َتْقُت  ُقْل 

َ
ُکْم َعَلْیُکْم أ بُّ َم َر ْتُل َما َحرَّ

َ
ْوَلَدُکْم ِمْن ِإْماَلٍق َنْحُن َتَعاَلْوا أ

َ
ُلوا أ

اُهْم َو َل َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر مِ  ُه ِإلَّ ِباْلَحقِّ ذِلُکْم َنْرُزُقُکْم َو ِإیَّ َم اللَّ ِتي َحرَّ ْفَس الَّ ْنَها َو َما َبَطَن َو َل َتْقُتُلوا النَّ
ُکْم َتْعِقُلوَن  اُکْم ِبِه َلَعلَّ  111 انعام﴿ َوصَّ

َحُدهُ  َو 
َ
ا َیْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِکَبَر أ اُه َو ِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَسانا  ِإمَّ لَّ َتْعُبُدوا ِإلَّ ِإیَّ

َ
َك أ بُّ فٍّ َو َل َقَضی َر

ُ
ْو ِکاَلُهَما َفاَل َتُقْل َلُهَما أ

َ
َما أ

یما    ﴾21 ءاسرا﴿ َتْنَهْرُهَما َو ُقْل َلُهَما َقْول  َکِر
ْنَساَن ِبَواِلَدْیِه ُحْسنا  َو ِإْن َجاَهَداَك ِلُتْشِرَك ِبي َما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما َو  ْیَنا اإْلِ ُئُکْم ِبَما  َوصَّ َنبِّ

ُ
ِإَليَّ َمْرِجُعُکْم َفأ

 ﴾2 عنکبوت﴿ ُکْنُتْم َتْعَمُلوَن 
ْیَنا اإْلِ  َو  ُه ُکْرها  َو َوَضَعْتُه ُکْرها  َو َحْمُلُه َو ِفَصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهرا  َوصَّ مُّ

ُ
ُه  ْنَساَن ِبَواِلَدْیِه ِإْحَسانا  َحَمَلْتُه أ ُشدَّ

َ
ی ِإَذا َبَلَغ أ َحتَّ

ْنَعْمَت َعلَ 
َ
ِتي أ ْشُکَر ِنْعَمَتَك الَّ

َ
ْن أ

َ
ْوِزْعِني أ

َ
َبِعیَن َسَنة  َقاَل َربِّ أ ْر

َ
ْعَمَل َصاِلحا  َتْرَضاُه َو َو َبَلَغ أ

َ
ْن أ

َ
يَّ َو َعَلی َواِلَديَّ َو أ

ي ِمَن اْلُمْسِلِمیَن  ي ُتْبُت ِإَلْیَك َو ِإنِّ ِتي ِإنِّ یَّ ْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّ
َ
امر شده  نیاول به احسان به والد هیسه آ در ﴾11 احقاف﴿ أ
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 یهاکه بحث اتیآ نیدر استدالل به ا یه اساسمتعال به انسان است. اما نکت یخدا هیبعد توص هیاست و در دو آ
است و ...(  است محدوده آن تا چه حد   یاگر الزام ایآور است الزام ایاست  یاوامر اخالق نیا ایآ نکهیبعد )مثل ا

 مالزم با اطاعت از آنهاست؟ نیاحسان به والد ایاست که آ نیع بر آن است امتفر  

 تالزم احسان با اطاعت
 احسانو  ریانعام به غ ایافضال  یمعنا بهاست، و احسان را  یکین یو ضد قبح و به معنا ضیقن لغت در ُحسن

، مفردات الفاظ القرآن 11ص 2، معجم مقائیس اللغة ج2111ص 1، الصحاح ج121ص 2المحیط في اللغة؛ ج)) .انددانسته فعل در

انعام و  نیاحسان به والد یلغو یو معنا 1(.(111ص 12، تاج العروس من جواهر القاموس ج111ص 11، لسان العرب ج211ص
 نیاز ا زین السالمهیاز امام صادق عل یتی. در روااست رفتار و اعمال در آنها با کویافضال به آنها و معاشرت ن

 احسان سؤال شده است؛

                                                                                 
 11، لسان العرب ج211ص القرآن الفاظ مفردات، 11ص 2ج اللغة سیمقائ معجم، 2111ص 1ج الصحاح ،121ص 2. )المحیط في اللغة؛ ج 1

 .(111ص 12، تاج العروس من جواهر القاموس ج111ص
 ِء.لُحْسُن: َنْعت  ِلما َحُسَن، تقول: َحُسَن َیْحُسُن ُحْسناا ... و الَمَحاِسُن: ِضد  الَمَساویا

. ... و  2111، ص: 1تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج -الصحاح  الُحْسُن: نقیض الُقبح؛ و الجمع َمَحاِسُن علی غیر قیاس، کأنه جمع َمْحَسن 
ئة. و  الَمَحاِسُن: خالف المساوی. اْلَحَسَنُة: خالف السیِّ

. 11، ص: 2معجم مقائیس اللغة؛ ج اَنة   الحاء و السین و النون أصل  واحد. فاْلُحسن ِضد  القبح یقال رجل  حسن و اْمَرأة حسناُء و ُحس 
 ... و المحاسُن من اإلنسان و غیره: ضد  المساوی.

بهج مرغوب فیه، و ذل  ثالثة أضرب: مستحسن من جهة العقل. و مستحسن من جهة الُحْسُن: عبارة عن کل  م 211مفردات ألفاظ القرآن؛ ص: 
.  الهوی. و مستحسن من جهة الحس 

 و اإلحسان یقال علی وجهین:
 أحدهما: اإلنعام علی الغیر، یقال: أحسن إلی فالن.

 و الثاني: إحسان في فعله، و ذل  إذا علم علما حسنا، أو عمل عمال حسنا، و علی هذا
 أي: منسوبون إلی ما یعلمون و ما یعملونه من األفعال الحسنة. : )الناس أبناء ما یحسنون(المؤمنین أمیر قول

عمال: ضد  الَمساوي و اإِلْحساُن: ضد  اإِلساءة 111، ص: 11لسان العرب؛ ج
َ
 الُحْسُن: ضد  الُقْبح و نقیضه. و الَمحاسُن في األ

ِة في  111، ص: 12تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج ْکَثر ما یقاُل في َتعارِف العام 
َ
: الَجماُل، ظاِهُره َترادُفهما. ... و الُحْسُن أ الُحْسُن، بالضمِّ

 الُمْسَتْحَسن بالَبَصِر، و أْکَثر ما جاَء في الُقْرآن في الُمْسَتْحَسن ِمن جَهِة الَبِصیَرِة.
ْحساِن العد 122    2ج   الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل   الندب ل هو الواجب، َو اإْلِ

ل علی الغیر، إما بالمال، و إما بالمعاشرة الجمیلة  11    1ج   التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم )الطبرانی(  ْحساِن( یدخل في ذل  المتفض  )َو اإْلِ
 من قول أو فعل، أو إکرام أو بحسب

ُمُر ِباْلَعْدِل  ِإن  » 112    1ج   التبیان في تفسیر القرآن 
ْ
َه َیأ الی الغیر، و « اإلحسان»یعنی االنصاف بین الخلق، و فعل ما یجب علی المکلف و « الل 

ذل  داللة علی ان االمر یکون أمراا بالندوب الیه  وجه اإلیجاب، و باإلحسان علی وجه الندب. و في یمعناه یأمرکم باإلحسان، فاألمر باألول عل
 دون الواجب

ْحساِن » 112    12ج   ان في تفسیر القرآن المیز الکالم فیه من حیث اقتضاء السیاق کسابقه فالمراد به اإلحسان إلی الغیر دون اإلحسان « َو اإْلِ
کما  -بأقل منهبمعنی إتیان الفعل حسنا، و هو إیصال خیر أو نفع إلی غیر ال علی سبیل المجازاة و المقابلة کأن یقابل الخیر بأکثر منه و یقابل الشر 

 و یوصل الخیر إلی غیر متبرعا به ابتداء. -تقدم
 حد اإلحسان: إیصال النفع ال علی وجه االستحقاق إلی الغیر مع القصد إلی کونه إحسانا، 111االنتصار في انفرادات اإلمامیة؛ ص: 
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ُد  ْحَمَد  َعْن  َیْحَیی ْبُن  ُمَحمَّ
َ
ِد  ْبِن  أ ِبیِه  َعْن  یَم ِإْبَراهِ  ْبُن  َعِليُّ َو  ِعیَسی ْبِن  ُمَحمَّ

َ
ِبي َعْن  َمْحُبوٍب  ْبِن  اْلَحَسِن  َعِن  َجِمیعا   أ

َ
 أ

دٍ  اِط  َولَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ  :َقاَل  اْلَحنَّ ِه ع َعْن َقْوِل اللَّ َبا َعْبِد اللَّ
َ
ْلُت أ

َ
ْحَساُن  -َسأ ْحَساُن َفَقاَل اإْلِ َو ِباْلواِلَدْیِن ِإْحسانا  َما َهَذا اإْلِ

ْن 
َ
ْن  َو  َتُهَماُصْحَب  ُتْحِسَن أ

َ
َفُهَما َل  أ ْن  ُتَکلِّ

َ
َلَك  أ

َ
ا َشْیئا   َیْسأ  ص 2ج ی)کاف ... ُمْسَتْغِنَیْیِن  َکاَنا ِإْن  َو  ِإَلْیِه  َیْحَتاَجاِن  ِممَّ

112) 
 یبه معنا ایاند که نموده انیاحسان است و امام در پاسخ آن تحسن صحبتهما ب قیسؤال از مصاد تیروا نیا ظاهر
اطاعت باشد از آن  یاحسان به معنا نکهیبا آنهاست اما ا کویمطلق مصاحبت ن یبه معنا این گفت کویکالم ن

 یدر کنار احسان به ذو نیاحسان به والد اتیاز آ یکه در برخ نهیقر نی. مخصوصاا با توجه به اشودیاستفاده نم
 با اطاعت ندارد. یتالزمو مانند آن آمده است که قطعاا احسان در آن موارد  نیو مساک یتامیو  یالقرب

 فال نفرموده و ُتِطْعُهَما َفالَ  ِعْلم   ِبهِ  َلَ   َلْیَس  َما ِبي ِلُتْشِرَك  َجاَهَداَك  ِإْن  َو : دیفرمایدر ادامه م کهنیا گرید نهیقر
 .نباشد اطاعت یول ردیبگ صورت احسان است ممکن شودیم معلوم پس همایال تحسن

 بیتقر نیااند وجوب اطاعت را استفاده کنند با خواسته هیجمله آ نیاز هم ،یبرخمرحوم نراقی نقل کرده است: 
 شرک به دستور تو به نیوالد اگر که است نیا هیآ مفهوم لذا و دارد مفهوم شرط و است هیشرط جمله، نیا که

)للنراقي(،  مسائل و رسائل). فأطعهما( نکردند واجب ترک ای حرام به امر را تو شودیم داده که یمیتعم با)و  ندادند
 (211ص 1بخش1ج

جمله وجوب اطاعت  نیمفهوم شرط در ا ه،یاست: بر فرض مفهوم داشتن جمله شرط نیا بیتقر نیا اشکال
ندارند که سالبه به انتفاع  یاست که امر نیمصداق ا کیدو مصداق دارد  یعدم امر به مخالفت اله رایز ستین

صورت  نیاست در ا بحثحرام که محل  ریامر کنند به غ کهیا درصورتو از بحث خارج است، ام شودیموضوع م
 .ستیوجوب از آن مستفاد ن یول ستیحرام کردند اطاعت از آنها حرام ن ریاست که اگر امر به غ نیا هیمفهوم آ

 (11محمد جواد، دروس کتاب الحج جلسه  ،ی. فاضل لنکران111، ص: 1)کتاب الحج )للشاهرودي(، ج
ْنَساَن ِبَواِلَدْیِه ُحْسناا عرف ا نیاز نفس ذکر ا رسدیم به نظر اما ْیَنا اإْلِ گونه بفهمد که  نیجمله بعد از جمله َو َوص 

 گریبه ذکر آن نبود همان گونه که در د یازیاست و اال ن نیاحسان به والد ایحسن  قیاز مصاد یکیاطاعت 
 نیمساک ای یتامیاست، لذا در مورد  دهینکته ند نیتذکر ابه  یازین میکه امر به احسان شده است قرآن کر یموارد

 شیب یول ست،ین دیبع هیاستفاده از آ جهتنینفرموده است: ان جاهداک ... فال تطعهما، پس ازا یالقرب یذو ای
 به اطاعت عدم یمورد در اگر اال و باشد حسن یاقتضا که است الزم یجائ تا اطاعت که ندارد داللت نیا از

 .بود نخواهد الزم نداشت، یمنافات احسان با که دبو ینحو
 نیتنها انه یبه بحث دارد، برخ ازیعنوان بر وجوب ن نیاست و داللت ا« االنسان نایوص» هیآ ریتعب گرید جهت از
 ریبر ادعا و دال بر مبالغه و تکث لیمنزله نصب دلاند بلکه آن را ادل بر مقصود و بهرا دال بر وجوب دانسته انیب

 (111ص 2)مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج اند.برشمرده
 که است یکه کالم انددهینام تیجهت وص نیاز ا را تیوص و اندهکرد یرساندن معن ای دنی( را در لغت رسیوص)

 یعهد کردن با کس یآن را به معنا یعمل و مقترن به موعظه است. و برخ یبرا شودیم رسانده یگرید به
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم  ،121ص القرآن الفاظ مفردات، 111ص 1ج اللغة سییمقا معجم، 111ص 11ج العرب)لسان  اند.هدانست

 (.122ص 11ج
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 نظائر ای یمعن کی به را نهایا ای انددانسته لیدخ را عهد و امر یمعنا یوص   یمعنا در زین نیمفسر از یاریبس
 .انددانسته

ْنساَن َو َوص  » هیآ لیو ذ «یبمعن عهد و امر و یاوص و یوص» رین چنین است:برخی از عبارات مفس ْیَنا اإْلِ
 (111ص  2و ج 112ص 1)مجمع البیان في تفسیر القرآن ج« و ألزمناه ذل « ُحْسناا » أي أمرناه أن یفعل بوالدیه« »ِبواِلَدْیهِ 

 «به أمرهم و بذل  إلیهم عهد»( 111ص 1ج القرآن رتفسی في التبیان) «وصی و أوصی و أمر و عهد نظائر في اللغة»
یقال: وصیت زیدا بأن یفعل  ( حکمه حکم )أمر( في معناه و تصرفه.)وصی» (112ص 1ج القرآن ریتفس یف انیالب)جامع 
هاهنا التوصیة العهد و هو  (112    1ج   .ق ه 112 م التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف)« کما تقول: أمرته بأن یفعل خیرا
 (111ص 11ج القرآن ریتفس یف زانی)الم األمر

 یبرخ و نییلغو یبرخ و نیمفسر یادعا باکه  دارد وجود )وصی( در امر ای کردن عهد یمعنا شود ثابت اگر
 اال و باشد خالف بر یانهیقر نکهیا مگر است وجوب آن ظاهر ،ستین دیبع یااستفاده نیچن یقرآن استعماالت

 مراد بلکه است گرفته قرار انسان مخاطب که فهیشر هیآ در مخصوصا شود،ینم استفاده وبوج گرید یمعان طبق
 شاکر که میداد قرار را نیا شخص نیا ریضم و فطرت در ما نکهیا ای است آن مانند و مصالح به ارشاد ای نایوص از

 از اطاعت و منعم شکر بوجو به عقل حکم لیدل به است واجب خداوند شکر نکهیا اما باشد نیوالد و خداوند
 ر؟یخ ای دارد یحکم نیچن زین نیوالد مورد در عقل ایآ دید دیبا که اوست
 یذو نیوالد بر عالوه اقیس کی در مثال رایز دارد وجود استحباب بر نهیقر اتیآ نیا در شود ادعا است ممکن

 از پس، است مستحب موارد نیا به ناحسا میدانیم و است شده انیب...  و لیالسب ابن ن،یمساک ،یتامی  ،یالقرب
 (211  1المکاسب  یعل قیالتعل ی)عمدة المطالب ف .است مستحب زین نیوالد به احسان میکنیم استفاده اقیس وحدت

الجمله  یف زیمذکور ن نیاوال احسان به عناو رایوجوب نشود ز از ظهور صرف موجب مقدار نیا رسدیم نظر به 
وجوب  هیظاهر آ میگوئیبر فرض هم مستحب باشد م ایثان ست،یحباب آن روشن نواجب است و مسلم بودن است

 دارد، لیدل به ازین موارد هیبق دناستفاده شده است و خارج ش هیاز موارد از قرائن خارج یاست و استحباب برخ
  )همان(. دارد وجود اکثر صیتخص شبهه صورت نیا در البته

صرف  زیتحقق آن ن یحسن احسان است و برا هیداللت آ تیاند که غادهاشکال را مطرح کر نیا یشاهرود یآقا
داللت بر وجوب کند، وجوب آن  هیآ زیبر فرض ن شودیاست و با احسان به مال محقق م یالوجود آن کاف

 افراد همه آوردن امکان  باز کند نیوالد به احسان صرف زین را عمرش همه یفرزند اگر رایز ستین یاستغراف
 محقق آن مانند و یمال امور در احسان با مثال هم آن که است یکاف احسان الوجود صرف لذا ندارد را احسان

 (111ص 1)کتاب الحج ج  .ستیقابل اثبات ن فهیشر هیبه طور مطلق از آ اطاعت وجوب پس شود،یم

 اوال یول ستین مکنم احسان افراد تمام استغراق است درست که است انیب قابل نکته نیا شیفرما نیا به نسبت
 اطاعت وجوب به یربط ایثان و گرفت یکنائ را جمله مثال دیبا و است یباق زین استحباب فرض در اشکال نیا

 که ستین یااندازه به نیوالد اوامر موارد غالب در میکرد استفاده هیآ از را اطاعت وجوب اصل اگر رایز ندارد
 .نباشد انجام قابل
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و  اوامر انیعص و ستین زیجا شرعا باشد نیوالد به احسان خالف عرفا که یکار هر شود گفته است ممکن لذا
 انیعص در فرزند برخورد نحوه اگر گریبه عبارت د ست،ین زیجا باشد احسان خالف یمورد هر در زینآنها  ینواه
 در داند،یم احسان فخال را آن ندادن انجام عرف که است یااندازه به ینه و امر آن تیاهم ای نیوالد ینه و امر

 شدیم فرزند حرج و عسر ای دیشد مشقت موجب که بود یاگونه به نیوالد اوامر اگر البته ست،ین زیجا نصورتیا
 .شودیم برداشته تشیمشروع ای وجوب یثانو عنوان با

 نیاحسان به والد  یعرفا اطاعت نکردن مناف یاست که اگر در مورد استفاده قابل نکته نیا اتیآ نیا از نیبنابرا
 از بلکه ستین اطاعت عنوان به و دارد یمصداق یبررس به ازین نیا که است، الزمو اطاعت  ستین زیبود جا

 .است احسان قیمصاد
ربک، و اعبدوا الله و التشرکوا به  یمثل )قض یریباشند به نظر ما خالف ظاهر تعاب یاوامر اخالق نیا نکهیا اما
احسان  یاز فقهاء در معنا یاریاست که بس نیا دارد وجود که یاشکال تنهاو ...( است احسانا  نیو بالوالد ئایش

 اگر نیبنابرا ،اندواجب دانسته ریاز مقدار استحقاق و غ شیب یاعطا یاند و آن را به معنادانسته لیتفضل را دخ
 واجب اگر رایز است مستحب و تسین واجب امر نیا که دانندیم نیا بر نهیقر را آن رد،یگ قرار امر متعلق احسان

( السالمهی)عل نیرالمومنیام از یتیروا زین( االحسان و بالعدل امری الله)ان  هیآ لیذ ست،ین سازگار احسان با باشد
  1(.التفضل االحسان و االنصاف)العدل  که است شده نقل

واجب اخذ شده باشد  ریاق و غاز مقدار استحق شیاحسان ب یو عرف یلغو یبه فرض که در معنا رسدینظر م به
 یکار مثال که است نیشود بلکه ظاهر آن ا یکه اگر متعلق امر قرار گرفت، آن امر استحباب ستین نیا بر یانهیقر
 وجوب با ییمعنا نیچن و یده انجام دیبا شما را است استحقاق فوق مثال و ستین واجب گرید نیعناو به که

 .ندارد منافات

 عنوان دوم؛ شکر
ِن اْشُکْر ِلي َو  َو 

َ
ُه َوْهنا  َعَلی َوْهٍن َو ِفَصاُلُه ِفي َعاَمْیِن أ مُّ

ُ
ْنَساَن ِبَواِلَدْیِه َحَمَلْتُه أ ْیَنا اإْلِ ﴾ 14ِلَواِلَدْیَك ِإَليَّ اْلَمِصیُر ﴿َوصَّ

ْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما َو  َو 
َ
ِبْع َسِبیَل َمْن ِإْن َجاَهَداَك َعَلی أ ْنَیا َمْعُروفا  َو اتَّ َصاِحْبُهَما ِفي الدُّ

ُئُکْم ِبَما ُکْنُتْم َتْعَمُلوَن  َنبِّ
ُ
َناَب ِإَليَّ ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُکْم َفأ

َ
 (11،11)لقمان  ﴾.13﴿أ

 کنار در عبارت کی در و متعال یخدا به نسبت بودن شاکر کنار در نیوالد به نسبت بودن شاکر فهیشر هیآ نیا در
 یخدا به نسبت بودن شاکر که آنجا از و. است نیوالد به شارع اهتمام شدت از نشان نیا که است شده انیب هم

 .است نیچن زین نیوالد مورد در پس اوست از اطاعت مستلزم او به نسبت بودن شاکر و است واجب متعال
 یثنا به منحصر شکر یمعنا لغت کتب از یبرخ در چهاگر که است الزم نکته نیا به توجه استدالل نیا به بتنس

 یول ((112ص 2، صحاح ج212ص 1العین ج)و معموال به )شناخت احسان و نشر آن( معنی شده است  است شده یزبان

                                                                                 
ْحَمَد ْبِن اْلَوِلیِد َقاَل َح  1

َ
ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن أ َثَنا ُمَحم  َثَنا َعْبُد الر  . َحد  ِه َقاَل َحد  ِبي َعْبِد الل 

َ
ْحَمُد ْبُن أ

َ
َثَنا أ اُر َقاَل َحد  ف  ُد ْبُن اْلَحَسِن الص  َثَنا ُمَحم  ْحَمِن ْبُن د 

اِح ْبِن  ِلِب َعْن َصب  اِس ْبِن َرِبیَعَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمط  اِس ْبِن اْلَفْضِل ْبِن اْلَعب  ِمیُر  اْلَعب 
َ
ْیِميِّ اْلَقاِضي َقاَل َخَرَج أ َخاَقاَن َعْن َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن الت 

ِه َقاُلوا یَ  ْنُتْم ِمْن ِکَتاِب الل 
َ
ْیَن أ

َ
ْصَحاِبِه َو ُهْم َیَتَذاَکُروَن اْلُمُروَءَة َفَقاَل أ

َ
يِّ َمْوِضع  َفَق اْلُمْؤِمِنیَن ص َعَلی أ

َ
ِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن ِفي أ

َ
ِإن   -اَل ِفي َقْوِلِه َعز  َو َجل  ا أ

ُمُر  اهّٰللَ
ْ
ْحٰس  َو  ِباْلَعْدِل  َیأ ْنَصاُف  َفاْلَعْدُل  اِن اإْلِ ْحَساُن  َو  اإْلِ ُل  اإْلِ َفض   221 حکمت البالغه نهج. 211 االخبار یمعان. الت 
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 در و یعمل ابراز هم و یزبان یثنا هم و است یدرون عرفان و خشوع و خضوع حالت کی هم شکر مجموع در
 اعضاء رینسبت به منعم( و سا ی)ثناگوئ یزبان(، نعمت)تصور  یقلب شکر قسم سه به لغت کتب از یبرخ

شکر،  یبا توجه به معنا( 121ص 1ج)لسان العرب  .است شده میتقس( منعم استحقاق قدر به نعمت)مکافات 
اطاعت باشد، مثال نسبت به  یموارد الزمه شکر عمل یممکن است در برخ یول ستیآن ن یاطاعت در معنا

در همه موارد شکر  نکهیُمدرک آن است اما ا زیوجوب شکر منعم ن یاست که قاعده عقل نیتعال چنم یخدا
 نینسبت به والد یخواهد بود که شکرگذار نیا زین هیآ نیلذا مستفاد از ا ستیمالزم با اطاعت باشد قابل اثبات ن

باشد  یمثل رابطه عبد و مول شانیا اطاعت در همه امور از یبه معنا شانیشاکر بودن از ا نکهیواجب است اما ا
اگر اطاعت نکردن خالف شکر باشد  یبه عرف مراجعه کرد و در مورد دیو در موارد مختلف با ستیقابل اثبات ن

 نخواهد بود. زیجا
البته در این آیه شریفه نیز بعد از امر به شکر نسبت به والدین فرموده است اگر دستور به شرک دادند فالتطعهما 

شود بر وجوب اطاعت در غیر ثی که در احسان گذشت در اینجا نیز جاری است که آیا این جمله قرینه میکه بح
گیرند داللت رسد بیش از داللت بر وجوب مصادیقی که تحت عنوان شکر قرار میکه به نظر می ؟معاصی یا خیر

 بر مطلق اطاعت نداشته باشد.

 عنوان سوم؛ بّر 
ارا  َعِصّیا   َبّرا  ِبَواِلَدْیِه َو  َو   (11 می)مرَلْم َیُکْن َجبَّ

السالم فرماید: و حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیهاینکه در این آیه شریفه در مقابل نیکوکاری به والدین می
ر به والدین نیز در روای ات جبار و نافرمان نبود اشعار به این دارد که برای بار  بودن باید نافرمان نبود، و امر به ب 

 متعدد بیان شده است.
َکاِة َما ُدْمُت َحّیا   َو  اَلِة َو الزَّ ْوَصاِني ِبالصَّ

َ
ارا  َشِقّیا   َو  .أ  (11،12 می)مر َبّرا  ِبَواِلَدِتي َو َلْم َیْجَعْلِني َجبَّ

ر به مادر در مورد حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه و علی امه السالم بیان شده است  در این آیه نیز توصیه به ب 
که روشن است وجه اختصاص مادر به ذکر از این جهت است که ایشان پدر نداشت، البته در این آیه بحث 

 عصیان مطرح نشده است.
 بر  مختلف  اتیدر روا ی. ولهستند سابقه عیشرا به مربوط زین فهیشر هیآ دو نیا که است واضح زین نکته نیا البته

َثَنا :اندفرموده استناد اتیآ نیهم به( السالمهی)عل صادق امام یتیروا درمطرح شده است و  نیوالد به ُد  حدَّ  ُمَحمَّ
ْعَدآَباِديِّ  اْلَحَسِن  ْبِن  َعِليِّ َعْن  ُموَسی ْبُن  ْحَمَد  َعْن  السَّ

َ
ِبي ْبِن  أ

َ
ِه  َعْبِد  أ ِه  َعْبِد  ْبِن  اْلَعِظیِم  َعْبِد  َعْن  اللَّ  َعْن  اْلَحَسِنيِّ اللَّ

ِد  ِبیِه  َعْن  ِليٍَّع  ْبِن  ُمَحمَّ
َ
هِ  َعْن  أ َبا َسِمْعُت  َقاَل  َجدِّ

َ
ِه  َعْبِد  أ َه َتَعاَلی َجَعَل  َیُقوُل  ع اللَّ نَّ اللَّ ُعُقوُق اْلَواِلَدْیِن ِمَن اْلَکَباِئِر ِِلَ

 که ظاهرا اشاره حضرت به همین آیات است. (111ص 2ج عیالشرا)علل  .اْلَعاقَّ َعِصّیا  َشِقّیا  
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، عقوقدر برخی از روا . مثال: کندیمقابله داللت بر وجوب بر  م نهیآورده شده است که به قر 1یات در مقابل بر 
ِبي اْلَحَسِن 

َ
ِه ْبِن اْلُمِغیَرِة َعْن أ ِبیِه َعْن َعْبِد اللَّ

َ
ِه السالمهیعل)َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ( َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ

اِر.( ُکْن بَ وآلههیعلاللهیصل) ِة َو ِإْن ُکْنَت َعاّقا  َفّظا  َفاْقَتِصْر َعَلی النَّ  اّرا  َو اْقَتِصْر َعَلی اْلَجنَّ
 اما بر فرض وجوب بر  به والدین باز باید بحث نمود که ارتباط اطاعت با بر  چیست؟

 در احسان)تاج العروس من جواهر القاموس( توسعه 111ص 1ج األثر و الحدیث غریب في النهایة)احساناند: بر  را به این معانی آورده

، حسن عمل در مقابل غیر (112ص 1ج اللغة مقائیس معجم )صدق در محبت (111ص القرآن ألفاظ، مفردات 11ص 1ج
تاج  -)الصحاح اندکرده یآن را خالف العقوق معن نیدر مورد والد یرخب (211: ص، 1ج الکریم؛ القرآن کلمات في التحقیق)

خواهد آمد، تنها  ندهیکه در آ ستیعقوق چ یمعنا دید دیکه با(11ص 1ج العرب لسان ،122ص 2اح العربیة؛ جاللغة و صح
 یآن از اطاعت نام برده اند، لسان ابتدا بر  را به )الصدق و الطاعة( معن یدر معنا نیلسان العرب و مجمع البحر

 و نکرده انیب را یقیحق یمعنا شانیا ای شودیم معلوم که (العقوق ضد البر  ) است گفته ادامهدر  یکرده ول
 نهیقر با ما بحث در بداند هم یلفظ مشترک اگر که داندیم یلفظ مشترک را آن ای است کرده انیب را استعماالت

)أحسنت الطاعة إلیه و رفقت به و  زین نیالبحر مجمع (11ص 1ج العرب)لسان . بود خواهد)ضدالعقوق(  مراد
را  یباشد اصل معن یقیحق یکرده است که بر فرض در صدد معنا انیب (وفیت مکارمهتحریت محارمه و ت

 (212: ص، 1ج البحرین؛ مجمع) کرده است نه اطاعت. انیاحسان ب
ی الزم است  بنابراین در معنای  بر  نیز اطاعت وجود ندارد و مانند احسان و شکر خواهد بود که اطاعت در حد 

 است. که بر  به والدین مقتضی آن
 تیروادر رابطه با آن مطرح شده است  یادیعنوان وارد شده است و بحث ز نیکه با ا یاتیاز روا یکی

 َصاِلٍح  ْبُن  َنِشیُط  َرَوی َو شرط شده است.  یروزه مستحب یو امرشان برا نیوالد اذنهشام است که در آن 
ِبي َعْن  اْلَحَکِم  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن 

َ
ِه  َعْبِد  أ ِه  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل  ع اللَّ ْیِف  ِفْقِه  ِمْن  ص اللَّ ْن  الضَّ

َ
عا   َیُصوَم  َل  أ  ِبِإْذِن  ِإلَّ  َتَطوُّ

ةِ  َطاَعِة  ِمْن  َو  َصاِحِبِه 
َ
ْن  ِلَزْوِجَها اْلَمْرأ

َ
عا   َتُصوَم  َل  أ ْمِرهِ  َو  ِبِإْذِنِه  ِإلَّ  َتَطوُّ

َ
 َنِصیَحِتِه  َو  َطاَعِتِه  َو  اْلَعْبِد  َصاَلِح  ِمْن  َو  أ

ْن  ِلَمْوَلهُ 
َ
عا   َیُصوَم  َل  أ َبَوْیِه  اْلَوَلِد  ِبرِّ  ِمْن  َو  َمْوَلهُ  ِبِإْذِن  ِإلَّ  َتَطوُّ

َ
ْن  ِبأ

َ
عا   َیُصوَم  َل  أ َبَوْیِه  ِبِإْذِن  ِإلَّ  َتَطوُّ

َ
ْمِرِهَما َو  أ

َ
 ِإلَّ  َو  أ

ْیُف  َکاَن  ةُ  َکاَنِت  َو  َجاِهال   الضَّ
َ
 حضرهی ال من ،111ص 1ج ی)کاف. َو َکاَن اْلَوَلُد َعاّقا َعاِصیا   َفاِسدا   ُد اْلَعْب  َکاَن  َو  َعاِصَیة   اْلَمْرأ

 (111ص 2ج هیالفق

: اندکرده نقل نیچن یاختالفات با یول تیروا نیا هیشب ینیمضام با یتیروا صدوق مرحوم عیالشرا علل در
ِبي

َ
ُه  َرِحَمُه  أ َثَنا َقاَل  اللَّ ْحَمُد  َحدَّ

َ
یَس  ْبُن  أ ِد  َعْن  ِإْدِر ْحَمَد  ْبِن  ُمَحمَّ

َ
ْحَمَد  َعْن  أ

َ
 َنِشیِط  َعْن  ُعَبْیٍد  ْبِن  َمْتُروِك  َعْن  ِهاَلٍل  ْبِن  أ

اِع  اْلَحَکِم  َعِن  َصاِلٍح  ْبِن  ِبي َعْن  اْلَکَراِبیِس  َبیَّ
َ
ِه  َعْبِد  أ ِبیِه  َعْن  اللَّ

َ
ِه  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل : السالمهیعل أ  ِفْقِه  ِمْن  ص اللَّ

ْیِف  ْن  الضَّ
َ
عا   َیُصوَم  َل  أ ةِ  َطاَعِة  ِمْن  َو  َصاِحِبِه  ِبِإْذِن  ِإلَّ  َتَطوُّ

َ
ْن  ِلَزْوِجَها اْلَمْرأ

َ
عا   َتُصوَم  َل  أ ْمِرهِ  َو  ِبِإْذِنِه  ِإلَّ  َتَطوُّ

َ
 ِمْن  َو  أ

                                                                                 

 عقوق خواهد آمد. اتی. روا 1
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ْن  ِلَمْوَلهُ  ُنْصِحِه  َو  اْلَعْبِد  َصاَلِح 
َ
عا   َیُصوَم  َل  أ ْمِرِهْم  َو  َمَواِلیِه  ِبِإْذِن  ِإلَّ  َتَطوُّ

َ
ْن  اْلَوَلِد  ِبرِّ  ِمْن  َو  أ

َ
عا   َیُصوَم  َل  أ  َل  َو  َتَطوُّ

عا   َیُحجَّ  يَ َل  َو  َتَطوُّ عا   ُیَصلِّ َبَوْیِه  ِبِإْذِن  ِإلَّ  َتَطوُّ
َ
ْمِرِهَما َو  أ

َ
ْیُف  َکاَن  ِإلَّ  َو  أ ةُ  َو  َجاِهال   الضَّ

َ
 َفاِسدا   اْلَعْبُد  َکاَن  َو  َعاِصَیة   اْلَمْرأ

ِحم َقاِطعا   َعاّقا   اْلَوَلُد  َکاَن  َو  َغاّشا   َعاِصیا    (121ص 2ج) .ِللرَّ

ترک روزه، حج و نماز  دوم تیروا و یمستحب روزه ترک نیبر  به والد قیاول، از مصاد تیظاهر روا طبق
 است. نیبدون اذن و امر والد یمستحب

در  یاول قیاذن شرط باشد به طر یو وقت  است شده شرط زین نیفراتر از اطاعت، اذن والد تیروا نیا در
شرط دانسته  زیاست که عالوه بر اذن، امر را ن نیا تیآنها، باطل خواهد بود. البته ظاهر روا یصورت نه

 حینماز و حج او صح ای روزه باز نکردند امر او به نهاآ یاذن هم گرفت ول نیاز والد یاگر فرزند یعنی
)امرهما(  دیبگو یکس نکهیاند و مورد اعراض است، مگر انداده یفتو نیقطعا اصحاب به ا هک ست،ین

 امر با مگر نده انجام را کار)فالن  شودیم گفته یفارس در نکهیا مثل است، اذن از یگرید انیب و ریتفس
 .است ظاهر خالف یول است اذن همان مراد که( پدرت

 علي بن محمد قالاست:  تیروا نیا لیصدوق در علل در ذ شیفرما تیروا نیشواهد مورد اعراض بودن ا از
 تطوعا الحج ترك في طاعة الولد علی للوالدین لیس لکن و هکذا الخبر هذا جاء الله رحمه الکتاب هذا مؤلف

 .الطاعات ترك من ءشي في ال و فریضة أو کان تطوعا الصوم ترك في ال و الصالة ترك في ال و فریضة أو کان
 )همان(

 .میپردازینم تیروا نیا به نیا از شیب ستین خاص ابواب اتیروا یرسبر بر ما یبنا که آنجا از

 عنوان چهارم؛ مصاحبت معروف
ْن  َعَلی َجاَهَداَك  ِإْن  َو 

َ
ْنَیا ِفي َصاِحْبُهَما َو ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما  ِبِه  َلَك  َلْیَس  َما ِبي ُتْشِرَك  أ  (11)لقمان  َمْعُروفا   الدُّ

 .داد قرار زین شکر عنوان تحت را عنوان نیا توانیمشکر است  هیآادامه  هیآ نیآنجا که ا از
 هشد گفته نهیطمأن و سکون یمعنا به عرف شهیر اصل است، نیوالد با بالمعروفوجوب مصاحبت  هیآ نیا ظاهر

 سیمقائ)معجم  ردیگینم قرارو موجب انکار  رسدیآن نفس به سکون و آرامش م دنیاست که با د یزیمعروف چ و

 (111)مفردات ألفاظ القرآن؛ ص:  .کند دییتا را آن حسن شرع ای عقل که یفعل هر ای، (221ص 1ج لغةال

َذاُهَما ِبَحقِّ َما  َو : است آمده نیچن عهیالشر مصباح در
َ
ْبُهَما َو اْرُفْق ِبِهَما َو اْحَتِمْل أ ا ِفي َباِب اْلُمَصاَحَبِة َفَقاِر مَّ

َ
أ

ْق َعَلْیِهَما ِفي َما اْحَتَماَل َعْنَك ِفي َحاِل ِص  َع  َقْد َغِرَك َو َل ُتَضیِّ ُه  َوسَّ ُکوِل  ِمَن  َعَلْیَك  َتَعاَلی اللَّ
ْ
 َل  َو  اْلَمْلُبوِس  َو  اْلَمأ

ْل  ْمِر  ِمْن  َتْعِظیَمُهَما َفِإنَّ  َصْوِتِهَما َفْوَق  َصْوَتَك  َتْرَفْع  َل  َو  َعْنُهَما َوْجَهَك  ُتَحوِّ
َ
ِه  أ ْحَسِن  َلُهَما ُقْل  َو  اللَّ

َ
 اْلُطْف  َو  اْلَقْوِل  ِبأ

َه  َفِإنَّ  ِبِهَما ْجَر  ُیِضیُع  َل  اللَّ
َ
 (11ص) .اْلُمْحِسِنین أ

 نیوالد یانجام اوامر و نواه زین هیآ نیو طبق ا شود،یاستفاده نم یوجوب اطاعت به طور کل هیآ یاز معنا نیبنابرا
 .باشد آنها با معروف مصاحبت خالفدر صورت الزم است که 
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 یمصاحبت معروف، شکرگزار ن،یوجوب احسان و بر  به والد شودیاستفاده م میقرآن کر اتیاز آ آنچهبنابراین 
به طور مستقل مستفاد  اتیو هتک حرمت به آنهاست و وجوب اطاعت از آ یاحترام یبه آنها و حرمت ب نسبت

 واجب خواهد بود. ردیقرار گ نیعناو نیکه تحت ا یو مقدار ستین

 وایات مربوط بنحوه تعامل با والدین بررسی ر
 عنوان اول؛ اطاعت

 در چند روایت اطاعت از والدین مورد امر قرار گرفته است:
ِه ع یَ  (اول تیروا َبا َعْبِد اللَّ

َ
ِد ْبِن َمْرَواَن َقاَل َسِمْعُت أ ُجال  ُقوُل ِإنَّ َر اْبُن َمْحُبوٍب َعْن َخاِلِد ْبِن َناِفٍع اْلَبَجِليِّ َعْن ُمَحمَّ

ِه  ِبيَّ ص َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَّ َتی النَّ
َ
ْوِصِنيأ

َ
ْقَت  ِإْن  َو  َشْیئا  َفَقاَل ل ُتْشِرْك ِبالّلِه  أ ارِ  ُحرِّ ْبَت  َو  ِبالنَّ  ُمْطَمِئن   َقْلُبَك  َو  ِإلَّ  ُعذِّ

یَماِن  ِطْعُهَما َواِلَدْیَك  َو  ِباإْلِ
َ
ُهَما َو  َفأ ْیِن  َبرَّ ْو  َکاَنا َحیَّ

َ
َمَراَك  ِإْن  َو  َتْیِن َمیِّ  أ

َ
ْن  أ

َ
ْهِلَك  ِمْن  َتْخُرَج  أ

َ
 َذِلَك  َفِإنَّ  َفاْفَعْل  َماِلَك  َو  أ

یَماِن  ِمَن   (112ص 2ج ی)کاف .اإْلِ

 :یسند یبررس
ُد است:  نیآن چن یقبل است که ابتدا تیعطف بر روا تیروا نیداده و ارخ لیسند، تحو یظاهراا در ابتدا  ُمَحم 

  َعْن  َیْحَیی ْبُن 
َ
دِ  ْبِن  ْحَمَد أ ِبیهِ  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبُن  َعِلي  َو  ِعیَسی ْبِن  ُمَحم 

َ
، ْبِن  اْلَحَسِن  َعِن  َجِمیعاا  أ  نیا نیبنابرا َمْحُبوب 

 :داشت خواهد شرح نیا به سند دو تیروا
ُد الف(  ْحَمَد  َعْن  َیْحَیی ْبُن  ُمَحمَّ

َ
ِد  ْبِن  أ ِد  َعْن  اْلَبَجِليِّ َناِفٍع  ْبِن  َخاِلِد  َعْن  ْحُبوٍب مَ  ْبِن  اْلَحَسِن  َعِن  ِعیَسی ْبِن  ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

 َمْرَواَن  ْبِن 
ِد  َعْن  اْلَبَجِليِّ َناِفٍع  ْبِن  َخاِلِد  َعْن  َمْحُبوٍب  ْبِن  اْلَحَسِن  عن هیاب عن میابراه بن یعلب(   َمْرَواَن  ْبِن  ُمَحمَّ

 قیتوث مروان بن محمد ورد خالد بن نافع در مو یول ندارد وجود یمشکل سند دو هر در محبوب بن حسن تا
محمد بن مروان در چند  و دارد نافع بن خالد از تیروا یتوجه قابل تعداد محبوب بن حسن ندارد، وجود یخاص

حسن بن  یکس نکهیمگر ا است)با واسطه( قرار دارد لذا سند محل اشکال  یقم ریتفس و اراتیسند کامل الز
 اتیروا ای کند، حیتصح( السالمهی)عل امام تا زیناصحاب اجماع را  اتیند و روامحبوب را از اصحاب اجماع بدا

را موجب  لینقل جل کثرت ایرا معتبر و  اراتیاسناد کامل الز نکهیا ایبداند،  یسند یاز بررس ازینیرا ب یکاف
 اعتبار وثاقت بداند.

 یدلل یبررس
با  زین امبریاز پ تیوجوب است و درخواست وص زیر امر نامر شده است و ظاه نیبه اطاعت از والد ثیحد نیا در

 نهیاند )به قرشخص بوده نینکات به ا نیترمهم انیدر صدد ب وآلههیعلاللهیاکرم صل امبریپ رایمنافات ندارد ز نیا
هما و جمله نکهیا احتمال والتشرک(   .است ظاهر خالف و دیبع زین باشد اطعهما ریتفس بر 

َمَراَك  ِإْن  َو » :شده است انیب تیروا نیا یانیدر عبارت پا اما
َ
ْن  أ

َ
ْهِلَك  ِمْن  َتْخُرَج  أ

َ
 ِمَن  َذِلَك  َفِإنَّ  َفاْفَعْل  َماِلَك  َو  أ

یَماِن   نیچن یحت و اندکرده عمل زین جمله نیا به فقهاء از یبرخ که است نیا عبارات از یبرخ ظواهر «.اإْلِ
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 دهد طالق را همسرش که کنند امر فرزندشان به یمادر ای پدر اگر نیبنابرا اند،دانسته االطاعة الزم زین را یاوامر
 من ذلک فان که لیذ نهیقر به اندکرده استحباب بر حمل را جمله نیا یاریبس اما بود، خواهد واجب او بر

)شرح  است نمایا یباال درجات ای کمال مراد پس ستین موارد نیا به مشروط مانیا میدانیم که آنجا از و مانیاال

 البته ست،که با استحباب سازگار ا (111ص  1ج( السالمهیفقه الصادق )عل  ،21ص  11ج یموسوعة االمام الخوئ ،21ص  1ج یالکاف
 است یمهم یلیخ مسئله یعنی است مانیا شروط از یزیچ شودیم گفته یوقت که است شده ادعا زین نیا خالف

به نظر ما خالف ظاهر است  یول  (یروس فقه محمد جواد فاضل لنکراند) .است سازگار وجوب با یریتعب نیچن و
 .گرید یمخصوصا با توجه به استعماالت روائ

ای که در اینجا وجود دارد این است که اگر ظاهر این جمله استحباب بود آیا امر در ابتدای روایت نیز حمل نکته
اعتبار اند آیا بقیه روایت نیز بیز روایت اعراض کردهشود؟ یا ثابت شد که مشهور از این قسمت ابر استحباب می

 شود؟ می
اند و اعراض را کاسر ز قسمتی از روایت اعراض کردهرسد در روایات کوتاه اگر اثبات شود مشهور ابه نظر ما می

اگر اما  )به دلیل اینکه سیره عقالء در چنین مواردی الاقل مشکوک است(آن روایت قابل تمسک نیست بدانیم،
ای داشتیم که یکی از این اوامر در معنای استحباب استعمال شده دلیلی بر دو امر در دو جمله بیان شد و قرینه

 اینکه امر دیگر نیز حمل بر استحباب شود نیست.
ِبیِه  َعْن  َعْنُه  دوم( تیروا

َ
ِبي َعْن  أ

َ
ِبي ْبِن  ُثَوْیِر  ْبِن  ُحَسْیِن  َعْن  اْلَجْهِم  أ

َ
ِبي َعْن  َفاِخَتةَ  أ

َ
ِبي َعْن  َخِدیَجةَ  أ

َ
ِه  َعْبِد  أ  ع اللَّ

ْساَلِم َفَقاَل َلُه َرُسوُل  َقاَل  َباِیُعَك َعَلی اإْلِ
ُ
ي ِجْئُتَك أ ِه ِإنِّ ِه ص َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَّ َتی َرُجٌل َرُسوَل اللَّ

َ
َباِیُعَك أ

ُ
ِه ص أ  اللَّ

ُجُل َیَدُه َفا َباَك َفَقَبَض الرَّ
َ
ْن َتْقُتَل أ

َ
ْساَلِم َعَلی أ َباِیَعَك َعَلی اإْلِ

ُ
ْن أ

َ
ي ِجْئُت َعَلی أ ِه ِإنِّ ْنَصَرَف ُثمَّ َعاَد َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَّ

ُمُرُکْم ِبَقْتِل 
ْ
ِه َل َنأ ا َو اللَّ ِه ِإنَّ َباَك َقاَل َنَعْم َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَّ

َ
ْن َتْقُتَل أ

َ
َن َعِلْمُت ِمْنَك  آَباِئُکْم َو َلِکْن اآلَْفَقاَل َلُه َعَلی أ

ِه َوِلیَجة   ِخَذ ِمْن ُدوِن اللَّ َك َلْن َتتَّ نَّ
َ
یَماِن َو أ َمُروُکْم َو َل ُتِطیُعوُهْم ِفي َمَعاِصي  َحِقیَقَة اإْلِ

َ
ِطیُعوا آَباَءُکْم ِفیَما أ

َ
أ

ِه   (122ص 1ج)محاسن  .اللَّ
ِبي َعْبِد  َرَواهُ  َو : در محاسن در روایت بعد از همین روایت چنین آمده است

َ
ِبي َعْن َفَضاَلَة َعْن َداُوَد ْبِن َفْرَقٍد َعْن أ

َ
أ

ِه عل ِه صل هیاللَّ ْعَراِبي  َرُسوَل اللَّ
َ
َتی أ

َ
ْساَلِم َفَقاَل  هیالله عل یالسالم َقاَل: أ ِه َباِیْعِني َعَلی اإْلِ و آله َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَّ

ْن 
َ
َباَك  َتْقُتَل  َعَلی أ

َ
ِه َفَکفَّ اِْلَ  أ ُثُهْم َفَقاَل اِْلَْعَراِبيُّ َیا َرُسوَل اللَّ ِه ص َعَلی اْلَقْوِم ُیَحدِّ ْقَبَل َرُسوُل اللَّ

َ
ْعَراِبيُّ َیَدُه َو أ

ْن 
َ
ْساَلِم َفَقاَل َعَلی أ َباَك  َتْقُتَل  َباِیْعِني َعَلی اإْلِ

َ
ِه َعلَ  أ ْقَبَل َرُسوُل اللَّ

َ
ُثُهْم َفَقاَل َفَکفَّ اِْلَْعَراِبيُّ َیَدُه َو أ ی اْلَقْوِم ُیَحدِّ

ْن 
َ
ْساَلِم َفَقاَل َعَلی أ ِه َعَلی اإْلِ َباَك  َتْقُتَل  اِْلَْعَراِبيُّ َباِیْعِني َیا َرُسوَل اللَّ

َ
ِه ص ُثمَّ َقاَل َرُسوُل  أ َقاَل َنَعْم َفَباَیَعُه َرُسوُل اللَّ

ِه َو ل ِخْذ ِمْن ُدوِن اللَّ ِه اآلَْن َلْم َتتَّ ي َل آُمُرَك ِبُعُقوِق اْلَواِلَدْیِن َو َلِکْن   َرُسوِلِه َو َل اْلُمْؤِمِنیَن َوِلیَجة  اللَّ صاِحْبُهما  ِإنِّ
ْنیا َمْعُروفا  (همان). ِفي الدُّ

 این روایت نیز سند صحیحی دارد.
 .ندارد وجود آن در عوایاط ریتعب یول است شده انیب اول تیروا هیشب یتیروا یاشیع ریتفس در
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 أباك تقتل أن علی: فقال الله، رسول یا بایعني: فقال ص النبي رجل أتی قال ع الله عبد أبي عن العباس أبي عن
 أبي أقتل أن علی نعم: الرجل فقال أباك تقتل أن علی قال الله رسول یا بایعني: قال ثم یده، الرجل فقبض]قال 
 ل إنا ولیجة المؤمنین ل و رسوله ل و الله دون من یتخذ من حین من إلی: السالم آله و علیه الله رسول فقال

 (21ص 2)ج .تکرمهما أن نأمرك لکن و والدیك، تقتل أن نأمرك

 ،روایت اول دارای سند صحیحی است ولی تنها در محاسن آمده است و با اینکه به تصریح کلینی و صدوق
 ذکر نشده است. یچ یک از کتب آنها و دیگر کتب اربعهاین روایت در همحاسن یکی از منابع آنها بوده است ولی 

ظهور در وجوب دارد و تنها روایتی است که سندا تام است و در آن امر به اطاعت شده  از نظر داللی این روایت
آورد است البته این روایت نیز از لحاظ متنی بسیار نزدیک به روایت تفسیر عیاشی است و این احتمال را پدید می

 عیاشی امر به اطاعت نشده است. ک روایت باشد و در تفسیرکه ی
هِ  َو  اِْلَِب  ِبَطاَعِة  َعَلْیَك  (سوم تیروا َواُضِع  َو  ِبرِّ ْعَظاِم  َو  اْلُخُضوِع  َو  التَّ ْکَراِم  َو  اإْلِ ْوِت  َخْفِض  َو  َلُه  اإْلِ  ِبَحْضَرِتِه  الصَّ
ْصُل  اِْلََب  َفِإنَّ 

َ
 (111 الرضا)فقه  َفْرُعه اِلْبَن  َو  اِلْبِن  أ

 این روایت در کتاب فقه الرضا نقل شده است و از لحاظ سندی تمام نیست.
از لحاظ داللی در این روایت نیز امر به طاعت پدر شده است ولی با توجه به تعابیر تفسیری بعدی مثل تواضع و 

ه نیز تفسیری معنی شود، یا ظ خضوع و اعظام و اکرام ممکن است طاعة االب هور در مسائل اخالقی و و بر 
 استحبابی داشته باشد.

 :است آمده نیچن البالغه نهج قصار کلمات در
ْن ُیِطیَعُه ِفي ُکلِّ  َفَحقُّ َقاَل علیه السالم ِإنَّ ِلْلَوَلِد َعَلی اْلَواِلِد َحّقا  َو ِإنَّ ِلْلَواِلِد َعَلی اْلَوَلِد َحّقا   َو 

َ
اْلَواِلِد َعَلی اْلَوَلِد أ

ِه ُسْبَحاَنُه  ٍء َشيْ َمُه  َو ِإلَّ ِفي َمْعِصَیِة اللَّ َدَبُه َو ُیَعلِّ
َ
َن أ َن اْسَمُه َو ُیَحسِّ ْن ُیَحسِّ

َ
)نهج البالغه اْلُقْرآن.  َحقُّ اْلَوَلِد َعَلی اْلَواِلِد أ

 (111صالح( کلمات قصار،  ی)صبح
 نشد. افتی زین گرید دیمسان در و هست مرسل یسند لحاظ از تیروا
 .است تمام نظر به یدالل حاظل از
 :است شده نقل نیچن( السالمهی)عل صادق امام از العقول تحف در

ْشَیاَء  َثاَلَثةُ  اْلَوَلِد  َعَلی ِلْلَواِلَدْیِن  َیِجُب  َو 
َ
ُمَراِنِه َو َیْنَهَیاِنِه  ُشْکُرُهَما َعَلی ُکلِّ َحال  و أ

ْ
َطاَعُتُهَما ِفیَما َیأ

ِه َعْنُه ِفي َغْیِر َمْعِص  رِّ َو اْلَعاَلِنَیِة َو َتِجُب ِلْلَوَلِد َعَلی َواِلِدِه َثاَلُث ِخَصاٍل اْخِتَیاُرُه  َیِة اللَّ َو َنِصیَحُتُهَما ِفي السِّ
ِدیِبِه 

ْ
 (122ص) ِلَواِلَدِتِه َو َتْحِسیُن اْسِمِه َو اْلُمَباَلَغُة ِفي َتأ

 تمام است. یاز لحاظ دالل یهست ول مرسل زین تیروا نیا

 :است شده نقل نیچن( وآلههیعلاللهی)صل اکرم امبریپ از یاللئال یعوال در
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ِه  (  ِقیَل َیا َرُسوَل وآلههیعلاللهی)صلَو ِفي اْلَحِدیِث َعْنُه   ْن  َقاَل  اْلَواِلِد  َحُق  َما اللَّ
َ
 َحقُّ  َما َو  ِقیَل  َعاَش  َما ُتِطیَعُه  أ

هُ  َلْو  َهْیَهاَت  َهْیَهاَت  َفَقاَل  اْلَواِلَدةِ  نَّ
َ
اَم  اْلَمَطِر  َقْطِر  َو  َعاِلٍج  َرْمِل  َعَددَ  أ یَّ

َ
ْنَیا أ  َحَمَلْتهُ  َیْوَم  َذِلَك  َعَدَل  َما َیَدْیَها َبْیَن  َقاَم  الدُّ

 (211ص 1)ج .َبْطِنَها ِفي
 درسیم نظر به مادر حق مورد در ثیحد لیذ به توجه با زین یدالل لحاظ از و دارد یسند مشکل زین نقل نیا

 .باشد داشته مادر مخصوصا مادر، و پدر حق یبزرگ و یاخالق مسائل در ظهور
ترین دلیل بر وجوب اطاعت همین روایات است ولی دارای اشکال سندی هستند، اگر کسی از نظر داللی روشن

صوصا شود، به نظر ما این تعداد روایت مخاین تعداد روایت را مستفیض بداند مشکل سندی این روایات حل می
 شود.السالم( است موجب استفاضه نمیبا توجه به اینکه مصادر یکی از آنها فقه الرضا )علیه

با فرض استفاضه نیز ممکن است ادعا شود این روایات مورد اعراض اصحاب قرار گرفته و حجت نیست. از 
اشاراتی از موحوم شیخ و  اند به دست آوردن شهرت قدماء ممکن نیست ولیآنجا که قدماء به این بحث نپرداخته

 دانستند.صدوق گذشت که آنها اطاعت مطلق را الزم نمی
ای روشن در این از طرف دیگر اطاعت والدین بسیار گسترده و عام البلوی بوده است و نیامدن روایتی معتبر و آیه

 شود.تحقیق بیان می ای که در پایانکند، مگر به جهت نکتهرابطه انسان را دچار تردید جدی در وجوب آن می

 السالم( به پدرعنوان دوم؛ تشبیه حق امیرالمؤمنین )علیه
 نیشده است و روشن است که مهمتر هیبه حق پدر تشب نیصلوات المصل هیعل نیرالمومنیحق ام نقلها یبرخ در

شته است که وجود دا یممکن است از آن استفاده شود که ارتکاز لذا استلزوم اطاعت  شانیشاخصه نسبت به ا
 ارتکاز نیا از یردع و است، شده هیتشب آن به السالم هیعل نیالمومن ریلزوم اطاعت از پدر بوده است که حق ام

 .است امدهین
َثَنا ُد  َحدَّ ٍد، ْبُن  ُمَحمَّ َثَنا: َقاَل  ُمَحمَّ ُبو َحدَّ

َ
ِب  أ یِّ ٍد، ْبِن  َعِليِّ ْبُن  اْلُحَسْیُن  الطَّ َثَنا: َقاَل  ُمَحمَّ َثَنا: َقاَل  َماَهاَن، ْبُن  يَُّعلِ  َحدَّ  َحدَّ

ُبو
َ
ْیِث، ْبُن  َنْصُر  َمْنُصورٍ  أ َثَنا: َقاَل  اللَّ ٌل، َحدَّ َثَنا: َقاَل  ُمَخوَّ ِبي َعْن  َساِلٍم، ْبُن  َیْحَیی َحدَّ

َ
َیادِ  اْلَجاُرودِ  أ  َعْن  اْلُمْنِذِر، ْبِن  ِز

ِبي
َ
َبْیِر  أ يِّ، الزُّ ِه  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  َعْن  اْلَمکِّ ، اللَّ ْنَصاِريِّ ِه  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  اِْلَ ی  اللَّ ُه )َصلَّ (: َحقُّ َعِليٍّ َعَلی آِلِه  َو  َعَلْیِه  اللَّ

ِة َکَحقِّ اْلَواِلِد َعَلی اْلَوَلِد  مَّ  (11األمالي )للشیخ الطوسي( ص) .َهِذِه اِْلُ
ْعَلِبيُّ یَن  َرِبیِع  ِفي الثَّ ِر ِبيِّ َشَرِف  ِفي اْلَخْرُکوِشيُّ َو  اْلُمَذکِّ ارٍ  َعْن  النَّ ِبي َو  َجاِبٍر  َو  َعمَّ

َ
وَب  أ یُّ

َ
 َعِن  اْلِفْرَدْوِس  ِفي َو  أ

ْیَلِميِّ َماِلي ِفي َو  الدَّ
َ
وِسيِّ أ ِبي َعْن  الطُّ

َ
ْلِت  أ َنٍس  َعْن  ِبِإْسَناِدهِ  الصَّ

َ
ُهْم  أ ِبيِّ َعِن  ُکلُّ ةِ  َعَلی َعِليٍّ َحقُّ  َقاَل  النَّ مَّ  َکَحقِّ  اِْلُ

 اْلَوَلِد  َعَلی َواِلِد الْ 
َنٍس  َو 

َ
ِبي َطاِلٍب َعَلی اْلُمْسِلِمیَن َکَحقِّ اْلَواِلِد َعَلی اْلَوَلد ِفي ِکَتاِب اْلَخَصاِئِص َعْن أ

َ
طالب  یمناقب آل اب). َحقُّ َعِليِّ ْبِن أ

 (111ص  1ج  السالمهیعل
اطاعت علی االجمال است ولی در مقام  روایات دارای سند صحیحی نیست، و نهایت استفاده از آن وجوباین 

 بیان حدود آن نیست.
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 عنوان سوم؛ عقوق
 مطرح نیعناو بر عالوه اتیروا در بود، شده مطرح آن در نیوالد از اطاعت مایمستق که یتیروا چند از ریغ به

 است شده دوار عنوان نیا تحت یادیز اتیروا که است شده مطرح زین نیوالد عقوق مثل ینیعناو قرآن، در شده
 نیا داللت. است شده شمرده رهیکب گناهان از و حرام عقوق در آن و (111ص 2ج عی، علل الشرا112ص 2ج  ی)کاف
 .دارد یبررس به ازین اطاعت وجوب بر اتیروا

 در لغت «عّق » یمعنا
، 1ص 1ج اللغة سیمقائ معجم، 11ص 1ج اللغة یف طی)المح شق  و قطع آمده است یبه معنا« عق  »کتب لغت  شتریدر ب 

از کتب لغت  یاست، در برخ نیقطع ارتباط با والد یکه به معنا (،1112ص 1ج الکلوم من العرب کالم دواء و العلوم شمس
ْحَساَن ِإَلْیِه َفُهَو  اذا»گفته است:  یومی، فشده است انیب زیو عدم اطاعت ن انیعص ن،یعالوه بر ا َعَصاُه و َتَرَك اإْلِ

)  در هم احسان ترک یول است آمده انیعص عبارت نیا در اگرچه (122ص 2ج ح الکبیرالمنیر في غریب الشر المصباح)« )َعاقٌّ
 دارند، دخالت شدن عاق در دو هر احسان ترک هم و انیعص هم که است نیا آن ظاهر که است شده انیب آن کنار

( در ب زین یبرخ ست،ین مسلم موارد نیا در یقیحق یمعنا انیب نکهیا بر عالوه  مصداق انیبعد از بیان معنای )شق 
 11)لسان العرب ج .است استعمال انیب آن ظاهر که اند،داشته انیب را «اطاعت رشته کردن پاره طاعته، عصاشق  » آن
 (111ص 11ج القاموس جواهر من العروس تاج ،211ص

که الزم است مثل احسان و بر  و  عقوق معنای ایجابی خاصی ندارد بلکه ترک کارهایی رسددر مجموع به نظر می
اند نامند به همین دلیل برخی تصریح کردهشود را عقوق میکه موجب قطع رحم در مقابل صله رحم می مانند آن

 شود.عقوق شامل همه رحم می
شود و در معنی تالزمی با بنابراین از نظر لغوی در مورد عقوق نیز چیزی بیش از عناوین گذشته استفاده نمی

 طاعت ندارد و به اندازه عدم نفی دیگر عناوین، مقتضی وجوب اطاعت است.ا
 یاول قیطر به و شودیم شمرده عقوق قیمصاد از زین گفتن اف یحت که است نیا اتیروا از یبرخ ظاهر اما

: است شده نقل نیچن السالمهیعل صادق امام از یتیروا در مثال. بود خواهد عقوق موجب نیوالد اوامر انیعص
َبَوْیِه َنَظَر َماِقٍت َو ُهَما َظاِلَماِن َلُه َلْم َیْقَبِل » ای «عنه یلنه منه سریالعقوق اف و لو علم الله ا یادن»

َ
َمْن َنَظَر ِإَلی أ

ُه َلُه َصاَلة    .است واجب نیوالد اطاعت که شودیم استفاده نیچن اتیروا نیا از لذا،  (112ص 2ج یکاف) «اللَّ

 این استدالل باید به چند نکته توجه کرد.ولی در پاسخ به 
رود و نوعی تحقیر و کوچک شمردن و ای است که برای ابراز تنفر و ضجر و استقذار به کار میالف( اف کلمه

احترامی در آن وجود دارد، بنابراین اگر فرزندی در عین اطاعت نکردن امر والدین مثال در امور شخصی بی
ترامی نکند و نظر آنها را کوچک نشمارد و در برخوردش نهایت ادب و بر  و احسان را احخودش، اصال به آنها بی

 داشته باشد مشمول آیه و چنین روایاتی نخواهد بود.
به عبارت دیگر رابطه تأفیف با عصیان اوامر عموم من وجه است زیرا ممکن است تأفیف صورت بگیرد در 

 گیرد بدون تأفیف.صورتی که امری نبوده است، یا عصیان صورت ب
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 اگر نیبودن شرط است بنابرا هیرو اینوع استمرار  کی نیعناو نیتحقق ا یاست که برا یاحتمال جد نی( اب
 یمحسن شخص عرفا و هستند یراض او از زین آنها و دهدیم انجام بر   و احسان نیوالد به معموال یفرزند

 عیمخصوصا اگر سر شودینم محسوب آنها به نسبت قاطع ای نیعاق والد گفتن اف بار کی با شودیم محسوب
 (11ص 11ج االنوار)بحار  .باشند هداشت تیاز او رضا نیجبران کند و والد

 السالم(:عمر بن یزید از امام صادق )علیه ج( روایت صحیحه
ِه ع َبا َعْبِد اللَّ

َ
یَد أ َل ُعَمُر ْبُن َیِز

َ
َس ِبِه  السالمهیلَو َسأ

ْ
َبَوْیِه  َعْن ِإَماٍم َل َبأ

َ
ُه ُیْسِمُع أ نَّ

َ
ُموِرِه َعاِرٍف َغْیَر أ

ُ
ِفي َجِمیِع أ

 َخْلَفُه َقاَل 
ُ
ْقَرأ

َ
ِذي َیِغیُظُهَما أ . اْلَکاَلَم اْلَغِلیَظ الَّ  َخْلَفُه َما َلْم َیُکْن َعاّقا  َقاِطعا 

ُ
 بیتهذ ،121ص 1ج هیالفق حضرهی)من ال َل، َتْقَرأ

 همه در که یاعهیش جماعت امام ازسوال شده است  السالمعلیه امام صادق از تیروا نیا در (11ص 1ج االحکام
آنها را به  که دیگویم سخن یدرشت با مادرش و پدر با که است نیا مشکلش تنها و است تیرعا اهل امورش
که عاق قاطع نشده است  ینماز خواند؟ حضرت در پاسخ فرمود تا وقت توانیپشت سر او م ایآ آوردیخشم م

 پشت سر او نماز بخوان.
مرحوم صدوق چهار طریق به عمر بن یزید دارد که سه طریق ایشان صحیح است و یکی از دو سند تهذیب نیز 

 صحیح است.
داده است از نظر داللی، ظاهر این روایت با توجه به )یسمع( این است که این شخص مستمرا این کار را انجام می

اند با اینکه عقوق از گناهان کبیره شمرده شده است و حتی اگر صغیره ق ندانستهولی با این حال امام او را فاس
 شود.هم باشد اصرار بر آن موجب کبیره شدن آن می

 که باشد آن امثال و حتینص ای منکر از ینه ای معروف به امر باب از کردن صحبت ظیغل نیا که احتمال نیا
یرا  (121ص 1ج هیالفق حضرهیال من) است واجب یحت ای و مستحب یگاه نیز به نظر ما خالف ظاهر روایت است، ز

اوال ظاهر روایت این است که رویه این شخص چنین است ثانیا روایت مطلق است و امام نیز استفصال 
گیرد و ثالثا بعید است برای عمر بن یزید سوال باشد که کسی که ای صورت مینفرمودند که این کار با چه انگیزه

 کند که وظیفه اوست از عدالت ساقط شود.ر به معروف یا نهی از منکر درشتی میبرای ام
کند چرا که وقتی اسماع کالم غلیظ مرحوم شیخ انصاری فرموده است این روایت با روایات تأفیف تعارض می

 (111ص الشهادات و)القضاء شود. موجب عقوق نشود تافیف به طریق اولی موجب عقوق نمی
 حراماست و  یمراتب یداراسد برای حل تعارض بتوان بین روایات به این نحو جمع کرد که عقوق هم ربه نظر می

همه  ترکو  دهیاز مراتب آن از مکروهات شد یبرخو  (111ص 11ج االحکام)مهذب  ستین معلوم آن مراتب همه بودن
و  ریتحق ینوع فیتأف در نکهیا ایاست.  اطیموافق با احت و عتیشر دیمورد تاک اریمراتب آن از مستحبات بس

 بردهیم کار به ظیغل کالم ریتحق و هتک قصد بدون و تیعصبان یرو از شخص نیا یهتک حرمت است ول
 .است

 فیفأت اتیروا است ممکن تعارض از بعد و رد،یگیم صورت تعارض میندان یرا عرف هاجمع نیاکه  یصورت در
 استفاده فیفأت به نسبت عقوق شمول فهیشر هیآ از که کرد توجه تهنک نیا به دیبا یول شود دانسته کتاب موافق
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 کتاب مخالف تیروا نیا ای است، شده شمرده رهیکب گناهان از و است حرمت از باالتر عقوق رایز شودینم
 .است ظیغل کالم اسماع آن بارز قیمصاد از یکی ای نهر یمعنا و التنهرهما و: دیفرمایم قرآن رایز شود دانسته

شود، ولی حرمت هتک و اذیت و مانند آن بنابر این از روایات عقوق نیز وجوب اطاعت مطلق استفاده نمی
شود که شاید منشأ بسیاری از تفصیالت بین وجوب اطاعت در فرض ایذاء و غیر آن همین روایات استفاده می

 باشد و برخی از آیات قرآن.
آیا ایذاء از عناوین قصدی است یا خیر؟ به عبارت دیگر در بحث مهمی که در اینجا وجود دارد این است که 

محل بحث ما اگر قائل شدیم اطاعت اوامر والدین در صورتی الزم است که عصیان آن موجب اذیت آنها شود، آیا 
مراد از اذیت این است که فرزند به قصد اذیت آنها عصیان کند تا اگر در صورتی قصد فرزند ایذاء نبود، ولی 

 شدند حرام نباشد و اطاعت الزم نباشد که نتیجه آن تفصیل مرحوم خوئی شود یا خیر؟ن اذیت میوالدی
رسد حتی اگر ایذاء از عناوین قصدی باشد، با این همه تاکیدات قرآنی و روائی الاقل در مورد به نظر ما می

رزند موجب اذیت و ناراحتی والدین صدق عرفی یا علم فرزند کافی است بنابراین در هر موردی عرفا عصیان ف
شوند جایز نیست، مگر والدین شود و لو او قصد نکرده باشد جایز نیست، یا اگر بداند با عصیانش آنها ایذاء می
 اینکه موجب عسر و حرج یا ضرر معتنی به و مانند آن بشود که عناوین ثانویه مطرح شود.

 حکم عقل
 یف انیالب)زبدة  .است شده انیب آن مانند و نیوالد به احسان ای عقوق حرمت بر عقل داللتاز عبارات  یدر برخ

 به عقل حکم لیدل به نیوالد از اطاعت لزوم ای حسن به شرع حکم اندداده احتمال یبرخ یحت (121ص القرآن احکام
ِن » فهیشر هیآ (11: ، ص1في والیة الفقیه و فقه الدولة اإلسالمیة؛ ج دراسات) .باشد آن ترک قبح و منعم شکر و میتعظ حسن

َ
 أ

شکر خداوند  با این بیان که ،مطرح شوداستدالل  نیا دی  ؤمبه عنوان  تواندیم زین( 11)لقمان  «ِلَواِلَدْیَ   َو  ِلي اْشُکْر 
 .است نیچن زین نیلزوم اطاعت از اوست پس والد یواجب است و مقتض

صوص منعم ذاتی یعنی خدای متعال باشد، رسد حکم عقل به وجوب شکر و لزوم اطاعت از منعم مخبه نظر می
البته حسن احسان و ... را ممکن است عقل درک کند ولی شکر منعم که بخواهد به دنبال آن لزوم اطاعت بیاید 

 شود.در مورد والدین صادق نیست، و از حکم عقل نیز وجوب اطاعت استفاده نمی

 فرضیه جدید
های دیگر بررسی شود ولی شواهدی از و باید در تحقیقار اساسی دارد به عنوان یک احتمال که نیاز به کدر پایان 

که در مواردی مثل اطاعت فرزند از والدین آیا باید ضوابط را  شودبیان می وجود داردادله و کالم فقهاء بر آن 
ل و تشویق کرد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مصلحت در چنین اموری باقی بودن بر اجمابیان بسیار محدد و دقیق 

 ؟کردن به انجام نهایِت وسع در اوامر و ... است یا خیر
 أبواب في البتالئیة فروعها في إجمالها و إهمالها علی المسألة ترك و»: دیفرمایب مدر مهذ   یسبزوار مرحوم

 (121ص 1ج) «.أولی و أحسن المعصومون خلفاؤه و تعالی الّله أجمله کما الفقه
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رزندان حفظ تربیتی اگر بخواهیم مسئله را بازنگری کنیم یکی از ارکان اصلی در تربیت فرسد از نگاه به نظر می
. که اینگونه بحث کردن شاید باعث تضعیف این مسئله در خانه شود ابهت و اقتدار پدر و احترام زیاد مادر است،

 یفیتکل احکام هیپا بر دینبا فرزندان با نیوالد ارتباط مخصوصا یخانوادگ ارتباطات در یاول اصل گرید عبارت به
 جهت نیا از نه بداند آنها عیمطو  نیفرزند خود را بدهکار والد که باشد ینحو به دیبا اصل گردد، بنا یحقوق و

 امر از ممکن حد تا و کنند تیرعا را فرزند حقوق دیبا زین نیوالد مقابل طرف از البته است، واجب مثال شرعا که
 .کند انتخاب را حیصح راه خودش صیتشخ با فرزند که کنند رفتار یطور و زندیبپره فرزندان کردن ینه و

 بنابراین شاید الزم باشد شیوه و ادبیات بحث الاقل در بیان و تبلیغ تغییر کند. 

 جمع بندی: 
، مصاحبت نیکو با والدین و حرمت تافیف و هتک و مانند آن استفاده  از آیات شریفه وجوب احسان، شکر، بر 

شود و وجوب اطاعت تا زمانی است که این عناوین اقتضای آن را دارند و وجوب اطاعت از والدین بعنوانه از می
 قرآن کریم مستفاد نیست.

در روایات معتبر نیز عنوان اطاعت تنها در یک روایت آمده که در مورد آن هم تردیدهایی وجود دارد. در چند 
ترین دلیل بر ت به طور مطلق آمده است که از لحاظ داللی روشنروایت که سند معتبری ندارند عنوان اطاع

به بوده و تقریبا در وجوب اطاعت است ولی اشکال سندی آن باقی است و با توجه به اینکه مسئله بسیار مبتلی
زندگی همه مردم جریان داشته است اعتماد بر این روایات سخت است، مگر اینکه قائل شویم شارع در صدد 

 ذاشتن این مسئله و رعایت احتیاط تام در مورد آن بوده است.مجمل گ
 شود.از عقل نیز وجوب اطاعت، مخصوصا اطاعت مطلق استفاده نمی

 و الحمد لله رب العالمین
 

 فهرست منابع
 قرآن کریم      
 نهج البالغه       

 ش.1112قم، چاپ: اول،  -جلد، جامعه مدرسین 2ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال،  (1
 1111قم، چاپ: دوم،  -جلد، جامعه مدرسین 1ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله،  (2

 ق.1111/ 
قم، چاپ: اول،  -جلد، عالمه 1ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، مناقب آل أبي طالب علیهم السالم )البن شهرآشوب(،  (1

 ق. 1111
 صادر، دار - التوزیع و النشر و للطباعة الفکر دار جلد، 11 العرب، لسان مکرم، بن محمد الدین، جمال الفضل، ابو ،منظور ابن (1

 ق ه 1111 سوم، لبنان، - بیروت
 ایران، - قم قم، علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات جلد، 1 اللغة، مقائیس معجم زکریا، بن فارس بن احمد الحسین، ابو (1

 ق ه 1111 ل،او
 ق ه 1111 اول، ایران، - قم للنشر، الشهداء سید دار جلد، 1 العزیزیة، اللئالي عوالي علی، بن محمد جمهور، ابی ابن احسایی، (1
 اول، ایران، - تهران الجعفریة، اآلثار إلحیاء الجعفریة المکتبة جلد، ی  در القرآن، أحکام في البیان زبدة محمد، بن احمد اردبیلی، (1

 ق ه
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 ق ه 1112 اول، سوریه، - لبنان الشامیة، الدار - العلم دار جلد، ی  در القرآن، ألفاظ مفردات راغب، محمد بن حسین اصفهانی، (2
 قم کوشانبور، اسالمی فرهنگی مؤسسه جلد، 11 الفقیه، یحضره ال من شرح في المتقین روضة تقی، محمد اول، مجلسی اصفهانی، (1

 ق ه 1111 دوم، ایران، -
 ق ه 1111 اول، لبنان، - بیروت النشر، و الطبع مؤسسة جلد، 11 األنوار، بحار تقی، محمد بن باقر محمد دوم، مجلسی صفهانی،ا (11
 وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، 21 الطاهرة، العترة أحکام في الناضرة الحدائق ابراهیم، بن احمد بن یوسف عصفور، آل بحرانی، (11

 ق ه 1111 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به
 ق ه 1111 دوم، ایران، - قم اإلسالمیة، الکتب دار جلد، 2)للبرقي(،  المحاسن خالد، بن محمد بن احمد جعفر، ابو برقی، (12
 ق ه اول، ایران، - قم اسماعیلیان، مطبوعاتی مؤسسه جلد، 1 األثر، و الحدیث غریب في النهایة محمد، بن مبارك اثیر، ابن جزری، (11
 11 السالم، علیهم البیت أهل لمذهب طبقا اإلسالمي الفقه موسوعة هاشمی، محمود سید شاهرودی، نظر زیر پژوهشگران از جمعی (11

 ق ه 1121 اول، ایران، - قم السالم، علیهم بیت اهل مذهب بر اسالمی فقه المعارف دائرة مؤسسه جلد،
 ق ه 1111 اول، لبنان، - بیروت للمالیین، العلم دار جلد، 1 العربیة، صحاح و غةالل تاج - الصحاح حماد، بن اسماعیل جوهری، (11
 ق ه اول، ایران، - قم السالم، علیهم البیت آل مؤسسه جلد، ی  در المناهل، کتاب طباطبایی، مجاهد محمد سید حائری، (11
 ق ه 1111 اول، ایران، - قم ،التفسیر دار مؤسسة جلد، 11 الوثقی، العروة مستمس  طباطبایی، محسن سید حکیم، (11
ی، (12  - قم السالم، علیهم البیت آل مؤسسه جلد، 11(، الحدیثة -)ط  الفقهاء تذکرة اسدی، مطهر بن یوسف بن حسن عالمه، حل 

 ق ه 1111 اول، ایران،
ی، (11  ایران، - قم لیان،اسماعی مؤسسه جلد، 1 الحرام، و الحالل مسائل في اإلسالم شرائع حسن، بن جعفر الدین، نجم محقق، حل 

 ق ه 1112 دوم،
 ق ه 1121 اول، لبنان، - بیروت المعاصر، الفکر دار جلد، 12 الکلوم، من العرب کالم دواء و العلوم شمس سعید، بن نشوان حمیری، (21
 علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، 1(، خمینی)امام  استفتاءات موسوی، اهّٰلل روح سید خمینی، (21

 ق ه 1122 پنجم، ایران، - قم قم،
 ق ه جلد، 1 الوثقی، العروة شرح في المستند موسوی، القاسم ابو سید خویی، (22
 شیخ بزرگداشت جهانی کنگره جلد، ی  در(، األنصاري)للشیخ  الشهادات و القضاء انصاری، امین محمد بن مرتضی دزفولی، (21

 ق ه 1111 اول، ایران، - قم انصاری، اعظم
 -جلد، دار الکتاب العربي 1زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فی وجوه التأویل،  (21

 ه.ق. 1111، 1بیروت، چاپ:  -لبنان 
ب األعلی، عبد سید سبزواری، (21  هارم،چ ایران، - قم الله، آیة حضرت دفتر - المنار مؤسسه جلد، 11)للسبزواري(،  األحکام مهذ 

 ق ه 1111
 ق ه 1112 اول، ایران، - قم انصاریان، مؤسسه جلد، 1)للشاهرودي(،  الحج کتاب حسینی، علی بن محمود سید شاهرودی، (21
 جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، ی  در اإلمامیة، انفرادات في االنتصار موسوی، حسین بن علی مرتضی، شریف (21

 ق ه 1111 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین
 ق ه 1111 اول، لبنان، - بیروت الکتاب، عالم جلد، 11 اللغة، في المحیط عباد، بن اسماعیل الکفاة، کافی عباد، بن صاحب (22
 ه.ق. 1111، 2بیروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، مؤسسة األعلمي للمطبوعات 21طباطبایی، محمدحسین، المیزان في تفسیر القرآن،  (21
، 1اربد، چاپ:  -اردن  -جلد، دار الکتاب الثقافي 1سلیمان بن احمد، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم )الطبرانی(، طبرانی،  (11

 م. 2112
 ه.ق 1112، 1تهران، چاپ:  -ایران  -جلد، ناصر خسرو 11طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان في تفسیر القرآن،  (11
 1112، 1بیروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، دار المعرفة 11سیر القرآن )تفسیر الطبری(، طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تف (12

 ه.ق.
 ق ه 1111 سوم، ایران، - تهران مرتضوی، کتابفروشی جلد، 1 البحرین، مجمع الدین، فخر طریحی، (11
 ق ه 1111 اول، ایران، - قم الثقافة، دار جلد، ی  در(، الطوسي)للشیخ  األمالي حسن، بن محمد جعفر، ابو طوسی، (11
 ق ه اول، عراق، - اشرف نجف الرضویة، المکتبة جلد، ی  در(، الطوسي)للشیخ  الفهرست حسن، بن محمد جعفر، ابو طوسی، (11
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 ایران، - تهران الجعفریة، اآلثار إلحیاء المرتضویة المکتبة جلد، 2 اإلمامیة، فقه في المبسوط حسن، بن محمد جعفر، ابو طوسی، (11
 ق ه 1121 سوم،

 ق ه 1111 چهارم، ایران، - تهران اإلسالمیة، الکتب دار جلد، 11 األحکام، تهذیب حسن، بن محمد جعفر، ابو طوسی، (11
 مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، ی  در األبواب، - الطوسي الشیخ رجال حسن، بن محمد جعفر، ابو طوسی، (12

 ق ه 1121 سوم، ایران، - قم قم، علمیه حوزه
 .1بیروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، دار إحیاء التراث العربي 11طوسی، محمد بن حسن، التبیان في تفسیر القرآن،  (11
، عاملی، (11  ق ه 1111 اول، ایران، - قم السالم، علیهم البیت آل مؤسسه جلد، 11 الشیعة، وسائل حسن، بن محمد حر 
 ق ه اول، ایران، - قم مفید، کتابفروشی جلد، 2 الفوائد، و القواعد مکی، بن محمد اول، شهید عاملی، (11
اشي،  (12  ق. 1121تهران، چاپ: اول،  -جلد، المطبعة العلمیة 2عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العی 
 .الحج کتاب دروس جواد، محمد ،یلنکران فاضل (11
 1121، 1بیروت، چاپ:  -لبنان  -بي جلد، دار إحیاء التراث العر12فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(،  (11

 ه.ق.
 ق ه 1111 دوم، ایران، - قم هجرت، نشر جلد، 2 العین، کتاب احمد، بن خلیل فراهیدی، (11
 ایران، - قم الرضي، دار منشورات جلد، ی  در للرافعي، الکبیر الشرح غریب في المنیر المصباح مقری، محمد بن احمد فیومی، (11

 ق ه اول،
ی، (11  السالم، علیه صادق امام مدرسه - الکتاب دار جلد، 21)للروحاني(،  السالم علیه الصادق فقه روحانی، سینیح صادق سید قم 

 ق ه 1112 اول، ایران، - قم
ی، (12 د صدوق، قم   ق ه 1121 اول، ایران، - قم داوری، کتابفروشی جلد، 2 الشرائع، علل بابویه، بن علی بن محم 
ی، (11 د صدوق، قم   علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، ی  در األخبار، معاني ویه،باب بن علی بن محم 

 ق ه 1111 ایران، - قم قم،
ی، (11 د صدوق، قم   حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، 1 الفقیه، یحضره ال من بابویه، بن علی بن محم 

 ق ه 1111 دوم، ایران، - قم قم، علمیه
 ایران، - اصفهان السالم، علیه علي المؤمنین امیر امام کتابخانه جلد، 21 الوافي، مرتضی، شاه ابن محسن محمد فیض، کاشانی، (11

 ق ه 1111 اول،
ی، (12  ق ه 1111 ایران، - مشهد مشهد، دانشگاه نشر مؤسسه جلد، ی  در الکشي، رجال العزیز، عبد بن عمر بن محمد عمرو، ابو کش 
 ق ه 1111 چهارم، ایران، - تهران اإلسالمیة، الکتب دار جلد، 2(، اإلسالمیة -)ط  الکافي یعقوب، بن محمد جعفر، ابو کلینی، (11
 ه 1121 اول، ایران، - قم النشر، و للطباعة الحدیث دار جلد، 11(، الحدیث دار -)ط  الکافي یعقوب، بن محمد جعفر، ابو کلینی، (11

 ق
 ق ه 1122 اول، ایران، - تهران اإلسالمیة، المکتبة جلد، 12 الکافي، شرح سروی، شمس بن داحم بن صالح محمد مازندرانی، (11
 ق ه 1112 اول، ایران، - تهران النشر، و للترجمة الکتاب مرکز جلد، 11 الکریم، القرآن کلمات في التحقیق حسن، مصطفوی، (11
 ایران، - مشهد السالم، علیهم البیت آل مؤسسه جلد، ی  در رضا،ال فقه - الفقه السالم، علیهما موسی بن علی رضا، امام به منسوب (11

 ق ه 1111 اول،
 علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، 2)للنائیني(،  الصالة کتاب غروی، حسین محمد میرزا نائینی، (12

 ق ه 1111 اول، ایران، - قم قم،
 وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، ی  در الشیعة، مصنفي أسماء فهرست - النجاشي رجال علی، بن احمد الحسن، ابو نجاشی، (11

 ق ه 1111 ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به
 ق ه 1111 دوم، ایران، - قم تفکر، نشر جلد، 1 اإلسالمیة، الدولة فقه و الفقیه والیة في دراسات منتظری، علی حسین آبادی،نجف (11
 لبنان، - بیروت العربي، التراث إحیاء دار جلد، 11 اإلسالم، شرائع شرح في الکالم جواهر حسن، محمد الجواهر، حبصا نجفی، (11

 ق ه 1111 هفتم،
 دفتر انتشارات جلد، 1(، الحدیثة -)ط  الغراء الشریعة مبهمات عن الغطاء کشف مالکی، خضر بن جعفر الغطاء، کاشف نجفی، (12

 ق ه 1122 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه اسالمی تبلیغات
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 اول، ایران، - قم احمد، مال و مهدی مال نراقیین رهکنگ جلد، 1)للنراقي(،  مسائل و رسائل مهدی، محمد بن احمد مولی نراقی، (11
 ق ه 1122

 و للطباعة الفکر دار جلد، 21 القاموس، جواهر من العروس تاج حسینی، مرتضی محمد سید الدین، محب حنفی، زبیدی، واسطی، (11
 ق ه 1111 اول، لبنان، - بیروت التوزیع، و النشر

ی(،  الوثقی العروة طباطبایی، کاظم محمد سید یزدی، (56  حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، 1)المحش 
  ق ه 1111 اول، ایران، - قم قم، علمیه

 



 

 

 باسمه تعالی
 
 
 

 «من النسب حرمیمن الرضاع ما  حرمی» تایروادر موصوله  «ما» یمعنا نقش 
 مختلف فقهی  دربرداشت های

 
 
 
 
 
 

 استاد راهنما: استاد فاضل
 
 
 
 
 
 

 :یسندهنو
 1ینمت یکاظم صادق

 

                                                                                 
  12 - 11. دانش پژوه گروه فقه خانواده، سال تحصیلی  1



 21 ... در برداشت های مختلف فقهی   «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» نقش معنای ما موصوله در روایات

 

 چکیده
است که در روایات متعددی به « یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»از مهمترین ادله در بحث رضاع، روایت 

ی «ما»شود. در فهم معنای های فقهی بسیار مهمی گرفته میآن نتیجه این عبارت تکرار شده است و از
ای که در این حدیث شریف وجود دارد بین فقهاء چهار قول وجود است که پذیرش هر یک از این اقوال موصوله

داند که در نظر فقیه را در برخی مسائل رضاع روشن خواهد کرد. قول اول مراد از موصول را ذات نسائی می
اند نظیر همان عناوین در داند که در نسب حرام شدهرا عناوینی می« ما»اند و قول دوم معنای سب حرام شدهن

داند و قول چهارم نیز مطلق افعال را در رضاع هم تحریم شده است؛ قول سوم مراد از موصول را فعل نکاح می
ل و ادله هر قول پرداخته شده و در نهایت با معنای موصول لحاظ کرده است. در این نوشتار به شرح این چهار قو

 رد ادله سه قول اول و اثبات دالئل قول آخر، قول چهارم پذیرفته شده است.
 کلید واژه: 

 یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاع، اقارب رضاعی، اقارب نسبی  

 مقدمه
مورد استناد فقهاء   1باب عموم منزلت  در روایات باب رضاع  از «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»کلیشه 

از نظر ادبی موصول است، موصوالت از مبهمات هستند و صله بعد « ما»در این کلیشه کلمه  2قرار گرفته است.
صله است و در معنای آن دو احتمال « یحرم من النسب»ی نماید در روایت، جملهآن ابهامش را بر طرف می

ذات باشد و دوم مراد فعل باشد. در مورد احتمال اول دو صورت متصور « ما» وجود دارد: اول اینکه مراد از
 است

ذاتی معین است به این معنا که همان شخصی از اقارب نسبی که ازدواج با او « ما»اینکه مراد از  :اول صورت

صورت تواند صحیح باشد! حرام است همان شخص در اقارب رضاعی هم ازدواج با او حرام است و این نمی
که از جهت نسب موجب حرمت  یمعنا که هر عنوان نیبه ا، است نه شخص آن ذاتنوع آن  «ما»مراد از  دّوم:

 في رسالة)که مرحوم شیخ انصاری قائل به این معناست.  موجب حرمت است زیرضاع ن هتاست مانند آن از ج
 (111: ص الرضاع

                                                                                 
به عبارت دیگر موضوعی در لسان شارع به منزله موضوع  ندیاز مورد منصوص به مورِد نازل منزله آن به حسب شرع را عموم منزلت گو یتعد.  1

 دیگری قرار گرفته است در مساله حرمت در رضاع روایات متعددی وجود دارد که موضوع اقارب رضاعی به منزله اقارب نسبی دانسته است.
َضاع111، ص: 21ائل الشیعة، ج. وس 2 ْبَواُب َما َیْحُرُم ِبالر 

َ
ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِبِإْسَناِدِه َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوب  َعْن ِهَشاِم ْبِن ؛ أ ؛ باب اول: ُمَحم 

ن  َرُسوَل 
َ
ِبي َجْعَفر  ع ِفي َحِدیث  أ

َ
ْید  اْلِعْجِليِّ َعْن أ َسِب؛ و همچنین روایت سوم این باب:  َساِلم  َعْن ُبَر َضاِع َما َیْحُرُم ِمَن الن  ِه ص َقاَل: َیْحُرُم ِمَن الر  الل 

ِد ْبِن اْلُفَضْیِل عَ  ِد ْبِن ِإْسَماِعیَل َعْن ُمَحم  د  َعْن ُمَحم  ْحَمَد ْبِن ُمَحم 
َ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن أ اِح اْلِکَنانِ َوَعْن ُمَحم  ب  ِبي الص 

َ
ِه عْن أ ِبي َعْبِد الل 

َ
ُه ُسِئَل َعِن  يِّ َعْن أ ن 

َ
أ

َسِب؛ و روایت چهارم  و اما قریب به این مضمون در دومین و پن َضاِع َما َیْحُرُم ِمَن الن  َضاِع َفَقاَل َیْحُرُم ِمَن الر  جمین روایت همین باب است: الر 
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراهِ  ِه ع َقاَل َسِمْعُتُه َیُق ُمَحم  ِبي َعْبِد الل 

َ
ِه ْبِن ِسَنان  َعْن أ ِبي َنْجَراَن َعْن َعْبِد الل 

َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
َضاِع َما  وُل یَم َعْن أ َیْحُرُم ِمَن الر 

د  َعْن َعلِ  ْحَمَد ْبِن ُمَحم 
َ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن أ ِه ع َیْحُرُم ِمَن اْلَقَراَبِة؛ َو َعْن ُمَحم  ِبي َعْبِد الل 

َ
يِّ ْبِن اْلَحَکِم َعْن ُمَعاِوَیَة ْبِن َوْهب  َعْن ُعَبْیِد ْبِن ُزَراَرَة َقاَل: ُقْلُت أِل

َضاِع. و سایر موا َسِب َفُهَو َیْحُرُم ِمَن الر  ْن َقاَل َفَقاَل َما َیْحُرُم ِمَن الن 
َ
ْهُل َبْیت  َکِبیر  ِإَلی أ

َ
ا أ  باب وجود دارد.ردی که در این ِإن 
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طور ر است یکی اینکه مراد فعل ازدواج است، یعنی هماناما اگر مراد از موصول فعل باشد نیز دو حالت متصو 
که فعل نکاح با اقارب نسبی حرام است با اقارب رضاعی نیز حرام است و صورت دوم این است که موصول 

همان عمل از جهت رضاع  که از جهت نسب ممنوع است یهر عمل نیبنابراداللت بر مطلق افعال داشته باشد 
بلکه اعم از نکاح و بیع و ملکیت است ـ منظور  ستیمذکور منحصر به نکاح ن تینوعمم یعنی ؛استهم ممنوع 

از بیع و ملکیت در بحث عبید و اماء است که کسی بخواهد از اقارب رضاعی را به عنوان عبد و کنیز بخرد و به 
شود اقارب نسبی طور که نمیشود همانگفته می« ما»تملک خویش در بیاورد ـ که طبق این احتمال در معنای 

 را به عنوان عبد و کنیز به ملکیت خویش در آورد نسبت به اقارب رضاعی نیز صحیح نیست. 
وجود دارد و بر اساس هر یک از این اقوال قول  بنابراین در بین فقهاء برای معنای موصول در روایت چهار

عال باشد و شامل فعل معامله و قرض ثمرات مختلفی بار خواهد شد. به عنوان مثال اگر معنای موصول مطلق اف
آیا ربای بین والد رضاعی و فرزند رضاعی که است ربای بین والد و فرزند جایز  ربوی نیز بشود در فقه گفته شده

سفری که موجب ایذاء والدین باشد حرام است آیا این حرمت  جایز است؟ همچنین معنااین یک فعل است طبق 
در روایات عموم منزلت پرداخته خواهد « ما»در این نوشتار به بیان معنای  شود؟شامل پدر و مادر رضاعی هم می

 شد تا بتوان به پاسخی صحیح در قبال این سواالت رسید.

 «ما»اقوال علماء در معنای 
 همان طور که در مقدمه بیان شد چهار قول در معنای موصول وجود دارد:

 کتاب) آیت الله شبیری از قائلین به این نظر هستند.مراد ذوات نسائی هستند که در نسب حرام است  .1

  (۱۳۱۱ و ۱۳۱۳:ص، 2ج)زنجانی(،  نکاح
: ص الرضاع في رسالة)ی موصول نفس عناوینی است که در نسب حرام است شیخ انصاری «ما»مقصود از  .2

 القواعد)و بجنوردی( ۱ و 1: ص  الرضاع کتاب)آخوند خراسانی ( 111: ص الجعفریة، الفوائد)، کاشف الغطاء ( 111

 اند.از جمله قائلین به این نظر بوده ( 121: ص، 1ج  الفقهیة
شیخ  (111)المراسم  ص: ابن ابی عقیلتوان از از قائلین این قول  می1فقط فعل نکاح است. « ما»مراد از  .1

نام  (111، ص: 2)السرائر جریسسالر، و ابن اد (111)الکافي في الفقه، ص: ابی صالح حلبی  (111: ص المقنعة)مفید 
 برد.

شیخ  .(211، ص: 1)مختلف الشیعة جشامل همه افعالی است که در نسب حرام است. ابن جنید« ما»معنای  .1
 (221)إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، ص: کیدری(۱۴۴و ص 21، ص: 2)فقه القرآن جراوندی (111، ص: 1)الخالف، جطوسی

 (112، ص: 11)مسال  جشهید ثانی (212، ص: 1)قواعد األحکام جعالمه حلی (21، ص: 1م ج)شرائع اإلسالمحقق حلی 
و آیت الله  (221)کتاب النکاح ص: شیخ انصاری (111، ص: 21)جواهر الکالمجنجفی (111، ص: 11) ج صاحب حدائق

 ستند.از جمله قائلین به این قول ه (21)أحکام الرضاع في فقه الشیعة، ص: خوئ 
 حال که اقوال در مسأله روشن شد نوبت به بررسی ادله هر قول و بیان قول مختار میرسد 

                                                                                 
 دانند. تواند آنها را به عنوان کنیز بخرد ولی با این وجود وطی آنها را جایز نمی. بنابر این نظر ملکیت اقارب رضاعی صحیح است یعنی می 1
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 : مراد از ماء ، ذوات نساء اول قول
 قائلین به این قول برای اثبات سخن خود به چهار دلیل تمسک کرده اند.

 نساء ذات به قرآن در میتحر تعلق .1
َمْت »است: در قرآن کریم حرمت به زنان نسبت داده شده  َهاُتُکْم  َعَلْیُکْم  ُحِرّ َمّ

ُ
َخَواُتُکْم  َوَبَناُتُکْم  أ

َ
اُتُکْم  َوأ  َوَعَمّ

َهاُتُکُم  اِْلُْخِت  َوَبَناُت  اِْلَِخ  َوَبَناُت  َوَخاَلُتُکْم  َمّ
ُ
ِتي َوأ ْرَضْعَنُکْم  الاَلّ

َ
َخَواُتُکْم  أ

َ
َضاَعِة  ِمَن  َوأ َهاُت  الَرّ َمّ

ُ
 ِنَساِئُکْم  َوأ

ِتي َوَرَباِئُبُکُم  ِتي ِنَساِئُکُم  ِمْن  ُحُجوِرُکْم  ِفي الاَلّ ( بنابراین در روایت مورد بحث نیز مراد 21.)نساء «ِبِهَنّ  َدَخْلُتْم  الاَلّ
 از موصول و متعلق تحریم ذات نساء است.

 پاسخ: عدم تعلق تحریم به ذات  نساء 
گیرد چرا که متعلق حرمت افعال ق نمیدر آیه شریفه نیز تحریم به ذات نساء تعلق نگرفته و حرمت به ذات تعل

مکلفین است و فهم مفسرین از این آیه شریفه همین معناست نه اینکه حرمت را به ذات نساء نسبت دهند گرچه 
اما مفسرین شیعه حرمت را متعلق  ( 112: ص، 1ج عبدالرزاق، تفسیر)برخی از عامه ادعای اجمال آیه شریفه را دارند 

ساِء  ِمَن  آباُؤُکْم  َنَکَح  ما َتْنِکُحوا ل َو »ند و با توجه به آیه قبل دانبه فعل مکلف می ُه  َسَلَف  َقْد  ما ِإلَّ  النِّ  کاَن  ِإنَّ
( قائلند که مراد از تحریم حرمت نکاح با این زنان است و آیه اجمالی ۱۱نساء  )«َسبیال   ساَء  َو  َمْقتا   َو  فاِحَشة  
فرماید چنانچه در آیه دیگری می (11: ص، 1ج القرآن، تفسیر في البیان مجمع؛ 111: ص، 1ج القرآن، تفسیر في التبیان)ندارد 

َمْت » ا َفُکُلوا»که با توجه به سیاق آیات و آیه بعد که می فرماید:  ( ۱ مائده) «اْلَمْیَتة َعَلْیُکُم  ُحرِّ ْمَسْکَن  ِممَّ
َ
 َو  َعَلْیُکْم  أ

ِه  اْسَم  اْذُکُروا یعنی حرام شده بر شما اکل مردار. بنابراین حرمت در آیه مورد بحث به ذات نساء  (۱/همان) «َعَلْیه اللَّ
داند چون تعلق ندارد و متعلق به نکاح با آنهاست. مرحوم خوئی نیز تعلق حرمت به ذات را واضح البطالن می

مند بلکه نسائی که معنا ندارد گفته شود همان ذات نسائی که در نسب حرام هستند همان نساء در رضاع هم حرا
 ( 21: ص الشیعة، فقه في الرضاع أحکام) در رضاع حرامند غیر از ذات نسائی است که در نسب حرام است.

 اتیروا در نساء به میتحر تعلق  .2
بر ذات نساء انطباق پیدا کرده است مانند روایت ابی بصیر و ابی العباس و عبید بن « ما»ای از روایات در پاره
و تعابیر دیگری که موید این  (1111/ 111: 1 فقیه)ال« الرضاع من یحرم فانه النساء من النسب من یحرم ما»زراره: 

 (11/ 122: 1 تهذیب )«منه ارتضع الذي البطن ال الرضاع من یحرم ل»باشد مانند: برداشت از مای موصوله می

 پاسخ : عدم بیان ِمن از ما موصوله 
یرا  نیست و بیان از نسب است یعنی آن عنوانی که « ما»در روایت اول بیان از « ِمن»این دلیل نیز ناهض نیست ز

نکاح با او حرام است از اقوام نسبی ـ از زنان از اقوام نسبی ـ ازدواج با همان عناوین از رضاع نیز حرام است. در 
باشد و معنا این زن می تعلق ندارد و مراد حرمت نکاح شیر خوار با فرزندان« بطن»روایت دوم نیز تحریم به 

ندارد حرمت به ذات تعلق بگیرد و متعلق حرمت باید فعلی از افعال مکلفین باشد. بنابراین تحریم به نساء تعلق 
 نگرفته است.
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 فعل بر «ما» قیتطب به شده استدلل اتیروا ظهور عدم  .3
َنا »از آن جمله است:  اند که صحیحه ابن سنانبر فعل دانسته« ما»برخی روایاتی را دال بر تطبیق 

َ
ُسِئَل َو أ

ْن َتِبیَعُه َقاَل َفَقاَل  -َحاِضٌر 
َ
ی َفَطَمْتُه َهْل َلَها أ ْرَضَعْت ُغاَلما  َمْمُلوکا  َلَها ِمْن َلَبِنَها َحتَّ

َ
ٍة أ

َ
َل ُهَو اْبُنَها ِمَن َعِن اْمَرأ

ْکُل َثَمِنِه َقاَل ثُ 
َ
َضاَعِة َحُرَم َعَلْیَها َبْیُعُه َو أ َضاِع َما َیْحُرُم ِمَن الرَّ ِه ص َقاَل َیْحُرُم ِمَن الرَّ  َلْیَس َرُسوُل اللَّ

َ
مَّ َقاَل أ

َسِب  فعِل بیع ِغالم است بنابراین معنای « ما»طبق این روایت مراد از  (111: ص، 1ج(، اإلسالمیة -)ط  الکافي.) «النَّ
گویند مراد بر فعل را قبول ندارند و می« ما»ی موصول همان فعل است نه ذات. قائلین به قول اول تطبیق «ما»

این است که « یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»علت تطبیق حضرت که فرمود: ذات نساء است و « ما»از 
مگر فرزند او نیست؟ و شخص مال  فرزند « أ لیس قد صار ابنها»این غالم، فرزند رضاعی خودش هست 

کند، سپس به کبرای با تمس  به روایت، فرزند بودن غالم را اثبات میشود تا بفروشد. پس حضرت خودش نمی
کند و با توجه به کبرای مطویه، حرمت فرزند خود را بفروشد اعتماد می تواندمطویه و این مالزمه که شخص نمی

 (2111، ص: 2(، ج) کتاب نکاح )زنجانیکند، نه اینکه مراد از ما یحرم، حرمت بیع باشد.گیری میبیع غالم را نتیجه

 پاسخ : ظهور روایت در تطبیق موصول بر فعل 
شود اثبات فرزند بودن غالم با استفاده از عبارت یحرم من الرضاع ما یحرم من آنچه که از ظاهر روایت فهمیده می

ظهور نیست بلکه روایت قبل از استناد به قول حضرت رسول تصریح به فرزند بودن غالم دارد بنابراین « النسب
 روایت در تطبیق موصول بر فعل است و با این توضیح دیگر نیازی به مقدمه مطویه و در تقدیر گرفتن نیست.  

 به فعل « ما»لزوم پذیرش سایر احکام فرزند نسبی در تعلق   .4
به معنای فعل باشد الزمه آن این است که باید طبق حدیث شریف قائل شود که هر فعلی که در « ما»اگر معنای

باشد بنابراین استثنائات باب نسب مثل ربای بین والد و ولد نیز در رضاع سب حرام است در رضاع هم حرام مین
 جاری باشد و همچنین اگر سفر بدون اذن پدر و مادر حرام باشد و عقوق بیاورد در رضاع هم چنین باشد.

 فرزند رضاعی پاسخ: دلیل خاص در برخی از احکام و عدم تسری هر حکم فرزند نسبی به 
شود بحث ربای بین والد و ولد از استثنائات ربا می باشد و دلیل خاص دارد و شامل والد و ولد رضاعی نمی

اند نه بیشتر. عالوه بر آن چون حرمت ربا عمومیت دارد و تنها والد و ولد نسبی از تحت این عام خارج شده
ام است در رضاع نیز حرام است و این مفهوم ندارد که فعلی که در نسب حر روایت در موضع تحریم فرموده هر

هر فعلی که در مورد اقوام نسبی جایز است در اقوام رضاعی هم جایز باشد. اما در رابطه به حرمت سفری که 
کند چون پدر و مادر انصراف به پدر و بدون اذن پدر و مادر باشد علی فرض حرمت نیز به رضاع سرایت نمی

ای موجود باشد که و اگر بخواهد شامل پدر و مادر رضاعی نیز بشود باید دلیل خاص و قرینهمادر نسبی دارد 
 ای وجود ندارد.چنین دلیل و قرینه
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 : تعلق حرمت به عناوین قول دوم
کنند که هر دانند و حدیث را اینچنین معنا میقائلین به این قول متعلق حرمت را عناوین موجود در نسب می

: ص(، األنصاري)للشیخ  الرضاع في رسالة)نسب حرام است نظیر همان عنوان در رضاع نیز حرام است  عنوانی که در

اند ولی از خالل مباحث برخی مثل که برای مدعای خویش استداللی ذکر نکرده( 111: ص الجعفریة، الفوائد؛ 111
است این آیه عناوین را متعلق حرمت دانستهتوان دلیل اینکه می( 111: ص الجعفریة، الفوائد)مرحوم کاشف الغطاء 

َمْت »شریفه بیان کرد:  هاُتُکْم  َعَلْیُکْم  ُحرِّ مَّ
ُ
َخواُتُکْم  َو  َبناُتُکْم  َو  أ

َ
اُتُکْم  َو  أ  َو  اِْلُْخِت  َبناُت  َو  اِْلَِخ  َبناُت  َو  خالُتُکْم  َو  َعمَّ

هاُتُکُم  مَّ
ُ
تي أ ْرَضْعَنُکْم  الالَّ

َ
َخواُتُکْم  َو  أ

َ
هاُت  َو  ضاَعِة الرَّ  ِمَن  أ مَّ

ُ
تي َرباِئُبُکُم  َو  ِنساِئُکْم  أ  ِنساِئُکُم  ِمْن  ُحُجوِرُکْم  في الالَّ

تي ( یعنی همچنان که در آیه شریفه تعلق حرمت عناوین هستند در روایت شریف نیز ۱۱نساء ) «ِبِهنَّ  َدَخْلُتْم  الالَّ
 باشد.متعلق حرمت عناوین می

ت به نفس عناوین تعلق گرفته اما واضح است که باید نکاح در تقدیر گرفته هر چند طبق ظاهر آیه شریفه حرم
شود و مراد آیه تحریم، حرمت نکاح نسبت به این عناوین است و نکاح نیز فعل است اما فعل خاص اما برخی 

شود همچون مرحوم آخوند تصریح دارند که روایت شریف از این جهت اطالق دارد و شامل هر فعلی از افعال می
و اختصاص به نکاح ندارد؛ یعنی هر فعلی که در نسب حرام است در رضاع هم نسبت به نظیر همان عناوین، آن 

 شود مانند بیع و ملکیت اقارب رضاعی.فعل حرام می

 قول سوم: مراد از ماء، فعل نکاح 
ت یعنی همان طور که مراد از موصول در کالم این دسته فعل نکاح است و تحریم تعلق به فعل نکاح گرفته اس

نکاح با عناوینی که در سبب آمده حرام است نکاح با نظیر همان عناوین در رضاع نیز حرام است. ایشان برای 
گیرد اند که تعلق تحریم به اعیان ممکن نیست و حرمت به فعل مکلف تعلق میقول خود چنین استدالل نموده

و با توجه به  (11: ص، 1ج ، الشیعة مختلف) علی در تقدیر گرفته شودبنابراین برای اینکه عبارت مجمل نباشد باید ف
 الرضاع من یحرم»نساء آن فعل نکاح است. همچنین برخی همچون ابن ادریس از فحوای روایت  ۱۱سیاق آیه 

اد فهمد و اخباری که در غیر نکاح به این فراز از کالم پیامبر استشهفقط فعل نکاح را می «النسب من یحرم ما
) السرائر الحاوي لتحریر شود.فرماید خبر واحد مفید علم نیست و به آن اعتنا نمیداند و میاند را خبر واحد میکرده

همچنین کتاب فقه الرضا نیز عبارت یحرم من الرضا ما یحرم من النسب را فقط در وجه فعل  (2، ص: 1الفتاوی، ج
کند و پدر و مادر رضاعی را فقط از اقارب رضاعی جایز اعالم می داند و بیع و ملکیت اقارب رضاعی رانکاح می

 (211: ص السالم، علیه الرضا اإلمام إلی المنسوب الفقه) داند.استثناء نموده و آنها را مانند ابوین نسبی می
است و  اطالق دارد و متعین کردن آن در فعل نکاح محتاج به دلیل« ما»دلیل این قول نیز اشکال دارد چون لفظ 

توان اطالق روایت سوره نساء نیز حتی اگر فقط شامل نکاح شود و سایر افعال را در بر نگیرد باز هم نمی ۱۱آیه 
ای بر تقیید به نکاح ندارد و البته تقیید زد چون ظهور روایت در اطالق است و قرینه ۱۱را به سببب سیاق آیه 

اند ک و عتق اقارب رضاعی به این فراز از روایت تمسک نمودهروایاتی نیز که معتبر است و در حرمت بیع و تمل
به صرف اینکه خبر واحد است قابل رد نیست چون خبر واحد ثقه و معتبر قابل اعتنا و استدالل است. اما نظر 
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فقه الرضا نیز قابلیت استدالل ندارد چون منسوب بودن کتاب به امام رضا علیه السالم ثابت نیست و در عبارت 
 دلیلی بر مدعا بیان نشده است. هم

 : تحریم هر فعل در نسب حرام چهارم قول
 اطالق و عموم به استدللدلیل اول: 

تحریم هر فعلی که در نسب حرام است را نسبت به « یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»فقهائی که از روایت 
بر کسی حرام شود « ام  »ست و معنی ندارد مثال اند قائلند تحریم متعلق به اعیان نیاقارب رضاعی برداشت کرده

بلکه مراد منافع اعیان است که این منافع هم عمومیت دارد و شامل نکاح و استمتاع و استخدام و تملک و بیع 
مرحوم شیخ طوسی در کتاب خالف استدالل به  (11: ص، 1ج الشیعة، مختلف.) نیز مفید عموم است« ما»شود و می

روایت نیز  (111، ص: 1الخالف، ج )نموده است.« یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»از روایت  ظهور معنای عام
 به خودخودی اطالق دارد و اگر قرار باشد به فعل نکاح مختص شود باید قرینه و دلیلی وجود داشته باشد. 

 اتیروادلیل دوم: 
یحرم من الرضاع ما »ی به این فراز از روایت دومین دلیل بر اطالق، روایاتی است که برای عتق اقارب رضاع

 (11، ص: 1) مختلف الشیعة ، جاستدالل نموده است.« یحرم من النسب

 عبد الله بن سنان: حدیث .1
َنا َحاِضٌر 

َ
ِه ع َقاَل: ُسِئَل َو أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْرَضَعْت ُغاَل  -َعْنُه َعِن اْبِن ِسَناٍن َعْن َرُجٍل َعْن أ

َ
ٍة أ

َ
ما  َمْمُلوکا  َلَها ِمْن َعِن اْمَرأ

َضاَعِة َحُرَم َعَلْیَها َبیْ  ْن َتِبیَعُه َقاَل َفَقاَل َل ُهَو اْبُنَها ِمَن الرَّ
َ
ی َفَطَمْتُه َهْل َلَها أ  َلَبِنَها َحتَّ

َ
ْکُل َثَمِنِه َقاَل ُثمَّ َقاَل أ

َ
ُعُه َو أ

َضاِع َما ِه ص َقاَل َیْحُرُم ِمَن الرَّ َسِب  َلْیَس َرُسوُل اللَّ  .(111، ص: 1اإلسالمیة(، ج -)الکافي )ط َیْحُرُم ِمَن النَّ

 بررسی سند روایت: صحیحه السند بنابر نقل تهذیب 
 در این  سند دو نکته  وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. 

یا ضمیر رد: وجود دا است که مرجع این ضمیر  دو احتمال در سند کتاب کافی « عنه»برگشت ضمیر نکته اول:  
محمد بن سنان  ،مراد از ابن سنانبنابر احتمال اول برگردد.  در سند قبل به ابن محبوبیا به احمد بن محمد 

اند اما اگر مرجع ضمیر به است که در وثاقت او اختالف است هر چند که آقای شبیری قائل به وثاقت او شده
الکشي ؛211النجاشي ص)توثیق شده استی رجالکتب در وی که ابن محبوب برگردد مراد عبدالله بن سنان است 

 : ( 111ص
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اما  میگردد.سند  و اصطالحا مرسله شدن سبب ضعف  است که در سند کافی« رجل»کلمهوجود   نکته دوم 
بنابراین  1ندارد.« رجل»کلمه روایت در  کتاب تهذیب بدون واسطه از عبدالله بن سنان نقل کرده است و  همین

 .میباشدصحیح السند  ،تهذیب اند روایت طبق نقلیری نیز فرمودهه آقای شبهمچنان ک

 دللت روایت
اما به لحاظ داللت روایت مورد استدالل عالمه حلی در مختلف بوده است و روایت را دال بر عدم جواز بیع 

داند که در مورد عالی میآقای خوئی نیز روایت را دال بر حرمت اف (211، ص: 1) مختلف  جداند.فرزند رضاعی می
.) اقارب نسبی نیز حرام است پس همان طور که بیع اقارب نسبی حرام است بیع اقارب رضاعی هم حرام است

ما »مراد از ما در  :فرمایندو میاین تفسیر از روایت را نپذیرفته  اما آقای شبیری (21أحکام الرضاع في فقه الشیعة، ص: 
َسِب »ت از ذکر روایت نبوی ذوات است و مراد حضر« یحرم َضاِع َما َیْحُرُم ِمَن الن  اثبات فرزند بودن « َیْحُرُم ِمَن الر 

ا بخواهد بدین وسیله غالم برای آن زن بوده که در نتیجه فروش فرزند جایز نیست نه اینکه حرمت فعل بیع ر
 (2111، ص: 2) کتاب نکاح ، جاثبات نماید.

ای است که حرمت بیع روایت حاوی کبرای مطویهباید گفت: بنابر نظر آقای شبیری در مقام مقایسه این دو قول 
:فرزند باشد : کالم آقای خوئی نیاز به کبرای مطویه ندارد ، اما اوالا تر فهم آقای خوئی از روایت عرفی . ثانیاا

: برداشت آقای شبیری خالف ظاهر است زیرا است.  اخوة باشد معنای روایت اگر مراد ذات امومة و بنوة و ثالثاا
و این خالف ظاهر است چون « کل ذات محرم من جهة النسب یحرم نظیره من جهة الرضاع»شود که چنین می

ظاهر روایت این است که هر آنچه که در نسب حرام است همان در رضاع هم حرام است، نه اینکه نظیر آن در 
 رضاع حرام باشد.

برای غیر ذوی العقول است « ما»ـ که گفته شود چون استعمال « ما»عمال از طرف دیگر استناد به موارد است 
همچنان که  2شد ـ صحیح نیستاستعمال می« َمن»اشخاص یا عناوین این اشخاص بود باید « ما»اگر مراد از 

ت در قرآن برای ذوی العقول متعدد استعمال شده اس« ما»اند که لفظ آقای شبیری به این استدالل پاسخ داده
ٰساِء  ِمَن  آٰباُؤُکْم  َنَکَح  ٰما َتْنِکُحوا ٰل  َو »مانند آیات:  ٰساِء  ِمَن  اْلُمْحَصٰناُت  َو ...«  النِّ ْیٰماُنُکْم  َمَلَکْت  ٰما ِإٰل  النِّ

َ
 َو » ،«أ

ِحلَّ 
ُ
ُجوَرُهنَّ  َفآُتوُهنَّ  ِمْنُهنَّ  ِبِه  اْسَتْمَتْعُتْم  َفَما...  ٰذِلُکْم  َوٰراَء  ٰما َلُکْم  أ

ُ
ْن »،  «یَضة  َفِر  أ

َ
َو َمْن َلْم َیْسَتِطْع ِمْنُکْم َطْول  أ

ْیٰماُنُکْم ِمْن َفَتٰیاِتُکُم اْلُمْؤِمٰنات
َ
بنابراین دو   (21 و 21 و 22)نساء «َیْنِکَح اْلُمْحَصٰناِت اْلُمْؤِمٰناِت َفِمْن ٰما َمَلَکْت أ

شود و یا اینکه گفته شود لعقول استعمال میبرای اعم از ذوا« ما»احتمال در اینجا وجود دارد که یا گفته شود 
به جهت همان آمده است. در هر صورت اطالق ما در ذوی « ما» 1کنایةا از اینکه زن و مرد لباس یکدیگرند

                                                                                 
هِ  1 ُبو َعْبِد الل 

َ
د  َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوب  َعِن اْبِن ِسَنان  َقاَل: ُسِئَل أ ْحَمُد ْبُن ُمَحم 

َ
ی  . أ ْرَضَعْت ُغاَلماا َمْمُلوکاا َلَها ِمْن َلَبِنَها َحت 

َ
ة  أ

َ
َنا َحاِضر  َعِن اْمَرأ

َ
ع َو أ

ْکُل ثَ 
َ
َضاِع َحُرَم َعَلْیَها َبْیُعُه َو أ  َلْیَس قَ َفَطَمْتُه َهْل َیِحل  َلَها َبْیُعُه َقاَل َفَقاَل اَل ُهَو اْبُنَها ِمَن الر 

َ
َضاِع َما َمِنِه َقاَل ُثم  َقاَل أ ِه ص َیْحُرُم ِمَن الر  ْد َقاَل َرُسوُل الل 

َسِب؛ تهذیب األحکام )تحقیق خرسان(، ج  .121، ص: 1َیْحُرُم ِمَن الن 
 اند این استداللشود اما همان طور که آقای شبیری نیز رد کرده. یکی از استنادات مرحوم خوئی این است که ما برای غیر ذوالعقول استعمال می 2

 .21مخدوش است؛ أحکام الرضاع في فقه الشیعة، ص: 
؛ بقره/  1 ْنُتْم ِلٰباس  َلُهن 

َ
 .121. ُهن  ِلٰباس  َلُکْم َو أ
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در ذوی العقول وجود دارد به عنوان نمونه « ما»العقول در قرآن استعمال دارد. همچنین در روایات نیز استعمال 
اٍل  ْبِن  اْلَحَسِن  ْبُن  َعِليُّ»و من الیحضره الفقیه آمده است: روایتی که در تهذیب  وَب  َعْن  َفضَّ یُّ

َ
یٍز  َعْن  ُنوٍح  ْبِن  أ  َحِر

ْحَمِن  َعْبِد  َعْن  َیَسارٍ  ْبِن  اْلُفَضْیِل  َعِن  ِبي ْبِن  الرَّ
َ
ِه  َعْبِد  أ ِبي َعْن  اللَّ

َ
ِه  َعْبِد  أ َضاِع  ِمَن  َیْحُرُم  َل : َقاَل  ع اللَّ  َکاَن  َما ِإلَّ  الرَّ

م   َقاَل  اْلَمْجُبوُر  َما َو  ُقْلُت  َقاَل  َمْجُبورا  
ُ
َیةٌ  أ ْو  ُمَربِّ

َ
م   أ

ُ
ي أ ْو  ُتَربِّ

َ
َجُر  ِظْئٌر  أ

ْ
ْو  ُتْسَتأ

َ
ْو  ُتْشَتَری َخاِدٌم  أ

َ
 َذِلَك  ِمْثَل  َکاَن  َما أ

 نکاح کتاب) ت به معنای دایه است.در روای «ما»همان طور که روشن است (  111، ص: 1) الفقیه، ج.«َعَلْیِه  َمْوُقوفا  

فعل نیست و مراد ذات است و  «ما»از  البته باید توجه شود که آقای شبیری قائلند مراد (2121: ص، 2ج)زنجانی(، 
شوند ولی در حقیقت همان ذواتی که در نسب حرام هستند در رضاع هم همان ذوات حرام می :فرمایدروایت می

کند چون تحریم ذات اقارب ل است که قائل بودند روایت فقط نکاح را تحریم میبرگشت کالمشان به قول او
باشد ولی به دقت عقلی اگر نظر شود آقای شبیری نسبی در اقارب رضاعی معنایش حرمت نکاح با آنها می

الی که در فرمایند اگر معنای فعل بگیریم باید مطلق افعدانند حتی فعل نکاح و میرا اصال فعل نمی« ما»معنای 
نسب حرام است را شامل گردد و حال آنکه بسیاری از افعالی که در نسب حرام است در رضاع حرام نیست مثل 

 (۱۳۱۴ص همان،) ،اندمثال به ربای بین پدر و فرزند نیز زده برای تأیید قول خود  سفر بدون اذن پدر رضاعی. ایشان
یرا ای بین پدر و فرزند از موارد حرام نیست بلکه از موارد استثناء ربا رب اما به نظر میرسد مثال ایشان تام نباشد ز

گوید استثنائاتی که در موارد حرمت در اقارب نسبی هست آن استثنائات حرمت در اقارب است و روایت نمی
گوید آنچه حرام است در اقارب نسبی همان افعال در اقارب رضاعی هم حرام است و رضاعی هم هست و می

شود که بحث استثناء ربا دلیل خاص دارد و عالوه بر این مطلب گفته میکند.می« ما یحرم»عبیر به روایت ت
 گردد.شامل پدر رضاعی نمی

 باشد.می« ما»بنابراین صحیحه عبدالله بن سنان دال بر اطالق معنای 

 ابوبصیر و ابی العباس و ُعبید: حدیث .2
ِد ْبِن ِعیَسی َعْن مُ  ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َ
ِبي أ

َ
ِبي َبِصیٍر َو أ

َ
َباِن ْبِن ُعْثَماَن َعْن أ

َ
ِبي ُعَمْیٍر َعْن أ

َ
ِد ْبِن ِعیَسی َعِن اْبِن أ َحمَّ

ْو َع 
َ
ْخَتُه أ

ُ
ْو أ

َ
ُجُل َواِلَدْیِه أ ِه ع َقاَل: ِإَذا َمَلَك الرَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ِهْم َعْن أ اِس َو ُعَبْیٍد ُکلِّ ْو اْلَعبَّ

َ
ْو َخاَلَتُه أ

َ
َتُه أ ْو مَّ

َ
ِخیِه أ

َ
ِبْنَت أ

ِخیِه َو الْ 
َ
ُه َو اْبَن أ َساِء َعَتُقوا َجِمیعا  َو َیْمِلُك َعمَّ ْهَل َهِذِه اآلَْیِة ِمَن النِّ

َ
ْخِتِه َو َذَکَر أ

ُ
ُه ِمَن ِبْنَت أ مَّ

ُ
َخاَل َو َل َیْمِلُك أ

ُهنَّ  َتُه َو َل َخاَلَتُه َفِإنَّ ْخَتُه َو َل َعمَّ
ُ
َضاَعِة َو َل أ َضاَعِة  الرَّ ُه َیْحُرُم ِمَن الرَّ َسِب َفِإنَّ ِإَذا ُمِلْکَن َعَتْقَن َو َقاَل َما َیْحُرُم ِمَن النَّ

ٍم ُقْلُت َو  َساِء َذَواِت َرِحٍم ُمَحرَّ ُکوَر َما َخاَل َواِلدا  َو َوَلدا  َو َل َیْمِلُك ِمَن النِّ َضاِع قَ  َو َقاَل َیْمِلُك الذُّ اَل َکْیَف َیْجِري ِفي الرَّ
َضاِع ِمْثُل َذِلَك.  (211، ص: 2ج )تهذیب، َنَعْم َیْجِري ِفي الرَّ

صحیح است و داللت روایت هم بر عدم جواز ملکیت به جهت شهادت رجالین بر وثاقت رواتش سند روایت 
مطلق اقارب رضاعی واضح است برخی ابهاماتی که در متن حدیث وجود دارد نیز ضرری به اصل داللت معنای 

 1ث ندارد.حدی
                                                                                 

اند و طبق برخی از اقوال مراد زراره است و این مطلب در روایت چه کسی است؟ برخی محققین به آن مفصالا پرداخته« قلت». در اینکه فاعل  1
 کند.به اصل مطلب وارد نمی خللی به استدالل
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 حلبی و ابن سنان: حدیث .3
ِبي 

َ
اٍد َعِن اْلَحَلِبيِّ َو اْبِن ِسَناٍن َعْن أ ِبي ُعَمْیٍر َعْن َحمَّ

َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
ٍة َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

َ
ِه ع َقاَل: ِفي اْمَرأ َعْبِد اللَّ

َیِتَها َقاَل ُتْعِتُقُه  ْرَضَعِت اْبَن َجاِر
َ
 (.112ص: ، 1ج)الکافی، .أ

سند معتبر و صحیح است و از نظر داللت نیز در عدم صحت  ،حدیثبا توجه به ِاخبار رجالیون بر وثاقت روات 
ملکیت فرزند رضاعی صراحت دارد لکن نسبت به صحت و عدم صحت ملکیت سایر اقارب رضاعی ساکت 

شود که و به طور کلی بحث میاست. ولی چون بحث در این نوشتار بر جواز و عدم جواز ملکیت اقارب نیست 
ای به مطلق افعال است یا فقط مراد حرمت نکاح اقارب رضاعی است؟ بنابراین فقط اشاره« ما»آیا مراد از 

و این روایت از باب نمونه روایاتی آورده شد که همراه با فهم قائلین قول چهارم یعنی  روایات استناد شده گردید
 اطالق در معنای موصول بود.

 یات معارض  اطالق روا
شود نیز روایاتی وجود دارد که برخی از اما در مقابل این برداشت از روایات که به اطالق معنای موصول ختم می

 کند و به عبارتی در معارضه با اخبار گذشته است:افعال را مانند عتق اقارب رضاعی را رد می

 روایت ابی عیینه: .1
ِد ْبِن َسَم  ِبي ُعَیْیَنةَ اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ

َ
ِبي َجِمیَلَة َعْن أ

َ
ِه ع َقاَل ُقْلُت َلُه  1اَعَة َعْن َصاِلِح ْبِن َخاِلٍد َعْن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
َعْن أ

 
َ
َما ُهَو َمْمُلوٌك ِإْن ِشْئَت ِبْعَتُه َو ِإْن ِشْئَت أ ُه َو َلِکْن ِإَذا َمَلَك ْمَسْکَت ُغاَلٌم َبْیِني َو َبْیَنُه َرَضاٌع َیِحلُّ ِلي َبْیُعُه َقاَل ِإنَّ

اِن  َبَوْیِه َفُهَما ُحرَّ
َ
ُجُل أ  (.12، ص: 1ج )االستبصار، .الرَّ

است که مجهول است و در « ابی عیینه»سند روایت از جهاتی دچار اشکال است و معظم وجه اشکال سند در 
 بیع برادر رضاعی دارد.کتب رجال وثاقتش شناخته شده نیست. اما از نظر داللت تصریح در جواز ملکیت و 

عالوه بر اشکال سندی اشکال داللی که مرحوم شیخ بر این روایت بیان کرده است این است که روایت در مورد 
)همان( شوداخ رضاعی است و ملکیت اخ رضاعی اشکالی ندارد و شامل ملکیت کل اقارب رضاعی نمی

در روایت مورد بحث شامل « ما»وصول مفید نیست و عدم اطالق مبنابراین استدالل به این روایت برای اثبات 
شود اما نهایتاا نسبت به برخی از اقارب رضاعی دلیل خاص وجود دارد فعل ملکیت و بیع اقارب رضاعی نیز می

 که بیع و تملکشان جایز است.

 محمد بن مسلم: حدیث .2
ِه َو َجْع  ِد ْبِن َسَماَعَة َعْن َعْبِد اللَّ َحِدِهَما اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن أ اِس َعِن اْلَعاَلِء َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن اْلَعبَّ َفٍر َو ُمَحمَّ

َضاَعِة. َخاُه َو َغْیَرُه ِمْن َذِوي َقَراَبِتِه ِمَن الرَّ
َ
ُجُل أ  )همان( ع َقاَل: َیْمِلُك الرَّ

                                                                                 
به جای ابی عیینه ابی عتیبه آمده اما در نرم افزار درایة النور اعتماد به نقل استبصار کرده و ابی عیینه را صحیح دانسته  ۱۱۱ص ۳. در تهذیب ج 1

 اند.است و البته علماء هم در کتب فقهی تعبیر به روایت ابی عیینه کرده
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که از واقفیه است موثقه  در سند هبه لحاظ وجود حسن بن محمد بن سماع وروایت از نظر سندی معتبر است 
بنابراین با روایاتی که استناد به  نامیده شده است. از نظر داللت نیز داللت بر جواز ملکیت اقارب رضاعی دارد

 کند در تعارض است.اند و عتق اقارب رضاعی را بیان میحدیث مورد بحث کرده

 اسحاق بن عمار: حدیث .3
ِد ْبِن َس  ْلُتُه َعْن َرُجٍل اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ

َ
اٍر َعْن َعْبٍد َصاِلٍح ع َقاَل: َسأ ِه ْبِن َجَبَلَة َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ َماَعَة َعْن َعْبِد اللَّ

مُّ َوَلِدِه اْبَنَة َخاِدِمِه فَ 
ُ
ْرَضَعْت أ

َ
ْرَضَعْت َخاِدُمُه اْبنا  َلُه َو أ

َ
َیة  َفأ َبا ِبْنِت اْلَخاِدمَصاَر َکاَنْت َلُه َخاِدٌم َفَوَلَدْت َجاِر

َ
ُجُل أ  الرَّ

ُه َقْد َکاَن َوَهَبَها ِلَب  َضاِع َیِبیُعَها َقاَل َنَعْم ِإْن َشاَء َباَعَها َفاْنَتَفَع ِبَثَمِنَها ُقْلُت َفِإنَّ ْهِلِه ِحیَن َوَلَدْت َو اْبُنُه ِمَن الرَّ
َ
ْعِض أ

ُخُذ َثَمنَ 
ْ
ُخُذ َثَمَنَها اْبُنُه َو َماُل اْبِنِه اْلَیْوَم ُغاَلٌم َشاب  َفَیِبیُعَها َو َیأ

ْ
ْو َیِبیُعَها اْبُنُه َقاَل َیِبیُعَها ُهَو َو َیأ

َ
ِمُر اْبَنُه أ

ْ
َها َو َل َیْسَتأ

ْن َیِبیَعَها ُقْلُت َفِإِن 
َ
ِحبُّ َلُه أ

ُ
ْرَضَعِت اْبنا  َلُه َقاَل َنَعْم َو َما أ

َ
اَج ِإَلی َثَمِنَها َقاَل َیِبیُعَها.)  اْحَت َلُه ُقْلُت َفَیِبیُع اْلَخاِدَم َو َقْد أ

 (۹۱همان، ص
نیز که از معاندین واقفی « حسن بن محمد بن سماعه»کلیه روات به شهادت رجالیون مورد وثوق هستند و 

)معجم رجال اسحاق بن عمار نیز امامی و ثقه است ولی مرحوم خوئی  (۱۴جال النجاشی، صاست مورد وثوق است )ر

قائل به فطحی بودن اسحاق بن عمار هستند  (۱۱فهرست، صبه استناد کالم شیخ طوسی ) (۳۱و  ۳۱، ص۱الحدیث، ج
البته همان طور که شیخ وی را ثقه و معتمد می داند ایشان نیز بر وثاقت او اذعان دارند اما این کالم خالف نظر 

ت وی دارد )رجال النجاشی، داند و اذعان به وثاقنجاشی هست چون نجاشی او را از خانواده کبیر شیعی می
که در اسناد روایات است یک نفر بوده و « اسحاق بن عمار»اند (؛ از مراجع معصر نیز آقای شبیری قائل۳۴ص

به جهت حسن بن محمد بن سماعه  ( بنابراین حدیث۱۱۳۱، ص۳او هم امامی و ثقه است )نکاح زنجانی، ج
بر جواز ملکیت اقارب رضاعی است. هر چند در مرجع  از جهت داللت نیز روایت دال و معتبر است.موثقه 

ضمیر اختالف برداشت است و مرحوم شیخ طوسی در استبصار نظر شان بر این است که ضمیر به خادم بر 
گردد و مراد فروش خادم است نه بنت خادم و همچنین احتمال داده شده که ضمیر به پدر مرتضع برگردد نه به می

 (۱۱)همان، ص خود ولد.

 حلبی: حدیث .4
ِه ع ِبي َعْبِد اللَّ

َ
اٍد َعِن اْلَحَلِبيِّ َعْن أ اٍل َعْن َحمَّ َس  اْلُحَسْیُن ْبُن َسِعیٍد َعِن اْبِن َفضَّ

ْ
َضاَعِة َقاَل َل َبأ ِفي َبْیِع اِْلُمِّ ِمَن الرَّ

 (۹۱ِبَذِلَك ِإَذا اْحَتاَج.)همان، ص
ت در جواز بیع ام رضاعی دارد ولی به شرطی که روایت از منظر سند صحیح است و از لحاظ داللت صراح

محتاج به فروش باشد و البته نسبت به سایر اقارب رضاعی ساکت است. مرحوم عالمه مراد از بیع ام رضاعی را 
بیع پدر فرزند رضاعی دانسته نه اینکه فرزند رضاعی بخواهد مادر خودش را بفروشد و با اینچنین معنا کردن 

اما انصافاا این برداشت از معنای روایت ( 211، ص: 1ج )مختلف، اللت آن بوده است.روایت در صدد رد د
 خالف ظاهر روایت است.
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 عبدالله بن سنان:حدیث  .3
ِه ع َقاَل: ِإذَ  ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ِه ْبِن ِسَناٍن َعْن أ َیاٍد َعْن َعْبِد اللَّ ِد ْبِن ِز َخاُه  ا اْشَتَریاْلَحَسُن ْبُن َسَماَعَة َعْن ُمَحمَّ

َ
َباُه َو أ

َ
ُجُل أ الرَّ

َضاِع  َفَمَلَکُه َفُهَو ُحر  ِإلَّ َما َکاَن   (.211، ص: 2ج )تهذیب،. ِمْن ِقَبِل الرَّ
باشد وی از واقفیه بوده اما به می« حسن بن سماعه»روایت از نظر سند قابل استناد است هر چند مشتمل بر 

اما از منظر داللت نیز ظهور در مدعای  (۱۴۱الخالصه للحلی، ص ؛ 11ص .)رجال نجاشی،شهادت رجالیون ثقه است
دسته اول دارد ولی برخی همچون شیخ طوسی و عالمه سعی در تاویل بردن ظهور معنایی روایت دارند و 

 (.211، ص1ج .)مختلف،باشد و اینچنین استعمالی در کالم عرب وجود داردمی« مع»به معنای « اال»فرمایند می

 روایات  جمع بین
به هر صورت دو دسته روایات وجود دارد که با هم در تعارضند هر چند که روایات دسته اول به لحاظ سندی  

بهتر از روایات دسته دوم هستند اما چون روایات دسته دوم نیز موثق و معتبرند و یک روایت صحیحه نیز در بین 
ی رفت اما چون جمع عرفی بین روایات دو دسته ممکن آنها وجود دارد باید در حل تعارض ابتدا سراغ جمع عرف

نیست و برخی از روایات همچون موثقه عبدالله بن سنان حتی قائل به ملکیت پدر رضاعی هست و برخی 
داند و موثقه محمد بن مسلم نیز روایات دیگر مانند صحیحه حلبی بیع مادر رضاعی را در زمان نیاز جایز می

داند. بنابراین باید سراغ مرجحات رفت. در بحث رجوع به مرجحات مطابقت کیت میاقارب رضاعی را قابل مل
با کتاب که در مورد هیچ طرف صادق نیست چون کتاب در این زمینه بیانی ندارد اما مرجح بعدی مخالفت با 

الکبیر،  )الشرح اندرا در فعل نکاح دانسته« یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»عامه است که عامه حدیث 

بنابراین از جهت مخالفت با عامه روایاتی که موصول را اعم از فعل نکاح و غیر نکاح گرفته است  (.۱۱۱،ص۱ج
 رجحان دارد.

 تیرق عدم اصل
مرحوم عالمه در مختلف این دلیل را ذکر نموده است که با شک در تحقق ملکیت اصل عدم رقیت و ثبوت 

اند که شخصی مثال مادر رضاعی خویش را ویا ایشان چنین تصویر کردهگ( .211، ص: 1جمختلف، ) حریت است.
خریده است قبل از خرید تحقق ملکیت نبوده است و بعد از خرید شک در حصول ملکیت وجود دارد پس اصل 

و طبق این بیان فهم عام از موصول در روایت مورد بحث  شودعدم تحقق ملکیت است بنابراین حریت ثابت می
  باشد.اصل نیز می موافق با

به این فرماید اصل بقاء رقیت است کند و میدر مقابل این نظر مرحوم ابن ادریس اصل را طور دیگری تصور می
شوند یا خیر؟ عتق نیازمند دلیل است و اند آیا با تحقق رضاع از رقیت خارج میبیان که اقارب رضاعی رق بوده

، ص: 2ج)السرائر،  شود.رقیت )استصحاب بقاء رقیت( جاری میچون دلیلی وجود ندارد اصل عدم خروج از 

و کالم ابن  است «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»بنابراین اصل مخالف با برداشت عموم از روایت  (.111
رضاعی در مثال مذکور رقیت است و بعد از شک در عتق، « ام  »ادریس صحیح است چون حالت سابقه 

  شود و عتق نیاز به یقین و دلیل دارد.ت میاستصحاب بقاء رقی
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شود رجوع به اصل زمانی است که دلیل لفظی در بین نباشد و قبالا بیان شد که در پاسخ به ابن ادریس گفته می
دهد و در تعارض در توضیح عبارت حدیث شریف روایاتی وجود دارد که موصول را اعم از فعل نکاح توضیح می

 همین روایات شد. بین اخبار ترجیح با 

 اجماع
کند ولی با اختالفی که در بین فقهاء مرحوم شیخ طوسی در کتاب خالف دلیل بر قولش را اجماع فرقه بیان می

 (.111، ص: 1الخالف، ج ) ماند.بیان شد جایی برای استدالل به اجماع نمی

 جمع بندی: 
بیان شد و ادله هر قول مورد بررسی قرار گرفت؛ ی موصوله «ما»اقوال چهارگانه موجود در برداشت از معنای 

بر ذات نساء از قرآن و روایات شدند که ثابت شد نه در قرآن و نه در روایات تحریم به ذات « ما»قائلین به داللت 
شود داللت ما بر ذات را از این راه استدالل نمود همچنین در صدد رد داللت روایاتی نساء تعلق نگرفته و نمی

که دال بر تطبیق ما بر فعل بود که داللت آن روایات بر فعل نیز ثابت شد و آخرین دلیلی که ارائه کردند بودند 
به فعل بود که در پاسخ گفته شد اوالا برای « ما»مبنی بر پذیرش سایر احکام فرزند نسبی در صورت پذیرش تعلق 
شد که بر اشاعه هر حکمی که برای فرزند نسبی برخی از احکام فرزند نسبی دلیل خاص وجود دارد و ثانیاا ثابت 

بودند و برای ادعای خویش ثابت شد بر فرزند رضاعی دلیلی وجود ندارد. قول دوم هم ما را به عناوین معنی کرده
از شاهد قرآنی استفاده کردند در پاسخ گفته شد که تعلق تحریم به عناوین در قرآن نیز مجازی است و در اصل 

در آیه استناد شده در تقدیر گرفته شود واال معنا ندارد عناوین تحریم شود و در این صورت معنای  باید فعل نکاح
همان فعل است  نه عناوین. قول سوم هم معنای ما را فعل نکاح می دانست که بیان شد دلیلی بر انحصار « ما»

بنابراین در نهایت قول مختار عمومیت  فعل در نکاح وجود ندارد و البته که ادله کافی بر اطالق فعل وجود دارد.
موصول و عدم حصر آن در فعل نکاح است. روایاتی که در عتق اقارب رضاعی به این فراز از روایت استشهاد 

 بودند نیز بعد از اعمال مرجحات پذیرفته شدند. کرده
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  مقدمه
ت رضاع در حرمت نکاح،دو ،رضاع است  ،در شریعت اسالم ،و بطالن نکاح موِجبات حرمتجمله از  در سببی 

شرایط تحقق رضاع،آنچه در این  ح و دیگریتأثیر رضاع در حرمت نکا محدوده.بحث اساسی مطرح است
قاعده رضاع نسبت به چه  یعنی.شرایط تحقق آن است محور تحقیق است دایره تأثیر رضاع با وجود همهار نوشت

در نصوص شرعی  ،که گرفتهمورد توجه  از آنجا عامل نشر حرمت است؟این سؤالای،طی و در چه محدودهابرو
َسِب »عبارت  ،ما َضاِع َما َیْحُرُم ِمَن النَّ از ظاهر این عبارات چنین مستفاد است که هر وارد شده،  «َیْحُرُم ِمَن الرَّ

 و نظیر رضاعی آن هم باطل است؛ازدواجی که در حوزة روابط نسبی ممنوع است،در معادل 
نکاح  یکه در رابطه نسب یموارد یدر تمام ایتا به کجاست آ یقائم مقام نیاست که محدودة ا نیا یسؤال اصل

در نظر  یتیآن محدود یتوان برا یم ایمعادل آن هم ازدواج حرام و باطل است؟  یباطل است در رابطه رضاع
مشکل و  یآن ازدواج دارا یرضاع عادلازدواج حرام باشد اما در م یسبباشد از نظر ن یکه مورد یگرفت به طور

ِمَن  ْحُرُم یَ   ثیرضاع به نسب در حد لیتنز ایمسئله نهفته است که آ نیسؤال در ا نینباشد. پاسخ به ا یتیممنوع
َضاِع َما  َسِب  ْحُرُم یَ الرَّ چنانکه اکثر است؟ نساء سوره  21 فیشر»  هیدر آ یهفتگانه نسب نیناظر به عناو ِمَن النَّ

مه نسب نیعناو متعالند وخدا باشند.قریب به اتفاق از فقهاء دارای چنین نظری می  هیآدردر نکاح را  یمحر 
اُتُکْم َوَخالُتُکْم َوَبَناُت : دیفرما یم انیگونه باین   فهیشر َخَواُتُکْم َوَعمَّ

َ
َهاُتُکْم َوَبَناُتُکْم َوأ مَّ

ُ
اِلِخ ُحِرَمْت َعَلْیُکْم أ

َخَوا
َ
ْرَضْعَنُکْم َوأ

َ
َهاُتُکُم الالِتي أ مَّ

ُ
َهاُت ِنَساِئُکْم َوَرَباِئُبُکُم الالِتي ِفي ُحُجوِرُکْم  ُتُکْم َوَبَناُت اِلْخِت َوأ مَّ

ُ
َضاَعِة َوأ ِمَن الرَّ

ْبَناِئُکُم الَّ ِمْن ِنَساِئُکُم الالِتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفِإْن َلْم َتُکوُنوا َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفال ُجَن 
َ
 ذاَح َعَلْیُکْم َوَحالِئُل أ

َ
الِبُکْم صیَن ِمْن أ

 
َ
ا ْن َوأ ا َرِحیم  َه َکاَن َغُفور  که با آن ها  یافراد خداوند  فهیشر هیآ نی. در اَتْجَمُعوا َبْیَن اِلْخَتْیِن ِإل َما َقْد َسَلَف ِإنَّ اللَّ

ه عبارت اند از: مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، ک دینما یم انینسباا ازدواج حرام و ممنوع است را ب
 دخترخواهر، دختر برادر.  

ح در نصوص شرع نیمنحصر به عناو فیشر ثیرضاع به نسب در حد لیتنزو یا اینکه  م مصر  نبوده، بلکه  یمحر 
به این قول  برخی دانشمندان از فقهاء چنانکه دیآیم زیشود حرمت نپیدا  زین نیمالزم با آن عناو یاگر عنوان

در حالت نسب وجود دارند که قطعاا ازدواج با آن ها حرام و  یاست که افراد نیدو نظر ا نیفرض ا شیپاند.ملتزم
گردد  یافراد نم نیشامل ا ضاعشود که بنابر، نظراول قاعده ر یم انینما نجایدو نظر ا نیممنوع است اما تفاوت ا

که بنا بر  یازدواج با آن ها بالمانع است. درحال نیشود؛ بنابرا یو رضاع نسبت به آن ها موجب نشر حرمت نم
ازدواج با آن ها در حالت رضاع حرام و ممنوع  جهیاست؛ در نت ینظر دوم قاعده رضاع نسبت به آن ها جار

م سابق  نیمشترک در حالت نسب و رضاع از عناو یکه عنوان دهدیرخ م یاختالف  زمان نیاست. ا هفتگانه محر 
آن ها حرام و ممنوع است و  با باشد که در حالت نسب ازدواج یافراد قیوجود از مصاد نیباا ینباشد ولالذکر 

ی این سؤال مطرح است که با توجه به اینکه  پس. ابدیتحقق  یعنوان به صورت رضاع نیمعادل هم به طور کل 
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م ه در رضاع، بال اشکال حرام است، آیا مالزم عناوین م ۀعناوین محر  ه در باب رضاع هم حرام نسبی  مه نسبی  حر 
 است؟ 

 عناوین اختالفی
از آن ها نام برده شده، اشاره  یکه در کتب فقه هیدو نظر نیا نیب یاختالف نیعناو نیاز ا ییحال به نمونه ها

  .شودیم

 یا خواهر  ردمادِر برا»عنوان ،  اّم اخ و اّم اخت 
م بالذات در نکاح ن نیعنوان از عناو نیا هفتگانه که ازدواج با آن ها حرام  نیعناو انیاز آن در م یو نام تسیمحر 

عنوان است در حالت نسب حرام  نیکه معنون به ا یفرد نیوجود ازدواج با چن نیباا یول امدهیو ممنوع است، ن
آن پسر با آن زن حرام  یازدواج برادر نسب ایدهد آ ریرا ش یپسر یپرسش مطرح است اگر زن نی،حال ا .است

نکاح  یول ستیمحرم بالذات ن نیآن هرچند از عناو یزن مادِر برادرش است و معادل نسب نیچون ا ر؟یخ ایست ا
َسِب  ْحُرُم یَ َما  فیشر ثیحد لیصورت مصداق ذ نیبا او حرام و ممنوع است، که در ا  نیباا ایاست. آ« ِمَن الن 

َضاِع( معادل ْحُرمُ یَ ) ثیوجود بنا بر صدر آن حد   ر؟یخ ایآن هم حرام و ممنوع است  یرضاع ِمَن الر 

  «ییا دختر یمادر نوه پسر«» اّم الحفید و اّم الحفیده» 
م بالذات ن نیعنوان هم از عناو نیا ازدواج  ایدهد، آ ریرا ش یشخص یدختر ای یپسر وهن ی. حال اگر زنستیمحر 

شخص است که در حالت  نینوه ا یاعزن مادر رض نیچون ا ر؟یخ ایمرتضع با آن زن حرام است  یپدربزرگ نسب
َضاِع َما  ْحُرمُ یَ  فیشر ثیحد لیبنا بر تنز اینسب ازدواج با او قطعاا ممنوع است. آ معادل  َسِب ِمَن الن   ْحُرمُ یَ ِمَن الر 

   ر؟یخ ایآن هم حرام و  ممنوع است  یرضاع

 مادر عمه یا عمو « »ام العم و العمه»
م  نیعنوان هم از عناو نیا ازدواج آن  ایدهد، آ ریرا ش یعمو شخص ایعمه  ی. حال اگر زنستیبالذات نمحر 

َضاِع َما  ْحُرمُ یَ » فیشر ثیحد یمجرا ؟عمو محسوب است ایعمه  یشخص با مرضعه که مادر رضاع ِمَن الر 
َسِب است  ْحُرمُ یَ   «هم صادق است. « ییدا ایمطلب در رابطه با  مادر خاله  نیهم ر؟یخ ایِمَن الن 

  «خواهر فرزند« »«اخت الولد»
م بالذات ن نیعنوان هم از عناو نیا  وشوهر ا ایدهد و آن زن  ریرا ش یپسر شخص ی. حال اگر زنستیمحر 

 یصدق م «خواهر فرزند»ازدواج پدر آن پسر با آن دختر که بر   او عنوان  ایدختر باشد، آ ی)صاحب اللبن( دارا
ِمَن  ْحُرُم یَ » فیث شریحد لیر فرزند قطعاا نسباا حرام و مصداق ذچون عنوان خواه ر؟یخ ایکند حرام است 

َضاِع َما  َسِب  ْحُرُم یَ الرَّ  است. ِمَن النَّ
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رضاع به نسب در  لیتنز ایاست که: آ یسؤال اساس نیمسائل منوط به جواب به ا نیبه ا یپاسخ قطع قتیقدر ح
ح در حرمت نیمنحصر به عناو فیشر ثیحد  یکه از آن ها نام یگرید نیشامل عناو ایست ا نکاح و موارد مصر 
 شود؟ یهم م امدهین انیبه م

در جایی است ، عموم ی بین نسب و رضاع بنابردیدگاهیاهای مهم اشاره داشت، چنین مالزمهاینجا به نکتهباید 
ح در نسب دارای حرمت همیشگی باشند که م غیر مصر  ن این مطلب زمانی محقق است که عناوی عناوین محر 

ح داشته باشند مثل عنوان عناوین مورد نظر تالزم دائمی با یکی از  م مصر  که یا در ضمن «خواهر فرزند »محر 
مه .(دختر نسبی محقق است یا در ضمن عنوان ربیبه )دختر همسر لذامواردی که امکان انفکاک از عناوین محر 

از بحث تنزیل حدیث شریف خارج است. چون  ، حتی بنا بر دیدگاه تعمیم«خواهِر برادر»مثل عنوان  در آنهاست
حرام است و گاهی ا در این صورت ازدواج برادر دیگر با او قطع.گاهی خواهر برادر دیگر هم است«خواهر برادر»

اگر حسن دارای برادر امی باشد و آن  خواهِر برادِر دیگر نیست در این صورت یقیناا ازدواج با او حرام نیست؛ مثالا
آن دختر، خواهِر برادر حسن است اما ازدواج حسن با او حرام نیست؛پس  واهر ابی باشد هرچندبرادر دارای خ

در این صورت معادل رضاعی این  ،عنوان خواهر برادر گاهی در حالت نسبی موجب حرمت نکاح است و گاه نه
ادر از عناوینی نیست نمیتواند دارای حرمت باشد چون عنوان خواهر نسبی بر «خواهر رضاعی برادر»عنوان یعنی 

که دائماا موجب حرمت ازدواج باشد تا به مالزمه حدیث شریف این حرمت در حالت رضاع ثابت گردد. بنابراین 
این قسم از عناوین، از محل بحث ما در تنزیل رضاع به نسب خارج است و مورد ما منحصر در عناوینی است 

م مالزمه داشته که دائماا   فقه في الرضاع احکام ،یمهد ،محمدیخلخال ی،محمدتقي؛موسویروانیا.) باشد با یکی از عناوین محر 

 .(11ص ، الشیعة

 ،نکاح کتاب ،ی)زنجانی،موسباشندو ابن ادریس می (1   )المقنع، قائلند مرحوم شیخ صدوق عمومبه  از اولین کسانی که

 )اند.عموم منزله شده کند که قائل به میاز برخی طالب زمان خود یاد  یمحقق ثانبعد از آنها  (  1111، ص: 11ج

محقق داماد قائل به عموم  ی،از محقق ثان بعد( 121و  121، ص 21و الحدائق الناضرة، ج  1رضاعیه، ص  ۀرسال،ابوالقاسم،ییخو
 .مورد قبول قرار نگرفته است یشانبعد از ا زلتعموم من یمسأله . اما منزله شده است

دیدگاه هر دو دسته از محققین پرداخته و با نقد ادله قائلین عموم،آن را نپذیرفته و در  ما در این نوشتار به بررسی
 کنیم.ای خاص اثبات مینهایت داللت حدیث را در محدوده

 در حدیث شریف «نسب»و « ما»تحلیل واژه 
َضاِع َم  ْحُرُم یَ » فیشر ثیبه عموم منزلت حد نیکالم قائل یاز آنجا که محور اصل َسِب  ْحُرُم یَ ا ِمَن الرَّ      «ِمَن النَّ

 حیفهم صح فیشر ثیحد نیاز مطالب مهم در ا یکی.ردیتمام واژگان آن مورد دقت قرار گ ه استستیاست،با
از این جهت اهمیت دارد که با ظهور معنای آن در عناوین مصرح « ما»باشد.فهم واژهمی« نسب»و « ما»کلمه 

شود،و با روشن شدن معنای قائل به عموم هستند جواب داده می در نصوص یکی از مهمترین ادله کسانی که
ای ایجاد شد که الزمه آن شکل گیری عنوانی به گردد.مثال اگر در اثر رضاع رابطهنسب محدوده قاعده معلوم می
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از  نام ربیبه بود،اگر نسب جایگزین همان هفت عنوان نسبی در مرد یا زن شد و به رابطه پس از ازدواج و انسابی
ها از محل بحث بیرون شود مربوط نبود در این صورت این روابط و الزمهزوجه که پس از نکاح به زوج محرم می

شود مطلقا چه آن هفت عنوان و چه نسب زوجه که پس از ازدواج با است و اگر گفتیم رضاع جایگزین نسب می
 شوند. واقع میشود در این صورت این عناوین نیز در محدوده نزاع زوج محرم می

 بررسی واژه نسب
 چند احتمال وجود دارد،« نسب»در معنای کلمه 

 احتمال اول: عناوین نسبی مرد، 
  آور است.مراد باشد و اگر معادل آن نیز در رضاع یافت شد حرمت

مه نسبی اعی و به تبع آن رضاعی مرد است و شامل مادر رض 1در این صورت این روایت ناظر به عناوین سبع محر 
زن و خواهر رضاعی زن و ..نخواهد بود.زیرا در این احتمال اقوام نسبی مرد معیار برای تنزیل در باب رضاع 

 است.

 احتمال دوم: 
مراد از عناوین نسبی، خصوص عناوین نسبی مرد نیست بلکه عناوین نسبی متعلقات او مثل مادر همسر، دختر 

تواند مثال مادر همسر خود را بگیرد أمر علت شده که مرد نمی همسر و خواهر همسر را نیز شامل است.یعنی دو
یکی زوجیت و دیگری مادر بودن، و هر ی  از این دو امر جزء العله برای حرمت در باب نسب است حال اگر در 

 باب رضاع این عناوین پیدا شد موجب نشر حرمت خواهد بود.
گیرد یا نه؟ و از آنجا که بی که جزء العله است را هم میاین احتمال مبتنی بر این است که آیا این روایت، نس

 روایت ظهور در علیت تامه دارد این احتمال منتفی است.

 احتمال سوم: نسب شخص و متعلقاتش 
اینکه نسب اعم باشد از نسب خود شخص و متعلقات او. لکن در احتمال دوم ذات زن،بدون مالحظه عنوان 

احتمال با حفظ زوجیت، اگر زن خویشاوند نسبی داشت که موجب حرمت در زوجیت مد نظر بود اما در این 
باب نسب بود )مثل مادر همسر، دختر همسر، خواهر همسر(همان عناوین اگر در رضاع هم پیدا شد موجب 

 شود. در این احتمال بعد از فرض زوجیت، نسب، تمام العله خواهد بود.حرمت می
یرا در بعض روایات، خواهر  از میان سه احتمال ثبوتی باال به لحاظ مقام اثبات ظاهراا احتمال سوم مراد است ز

رضاعی همسر از محرمات رضاعی شمرده شده است و به عموم یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب استشهاد 

                                                                                 
َمْت .  1 ْخِت،  ُحِر 

ُ
ِخ َوَبَناُت اأْل

َ
اُتُکْم َوَخااَلُتُکْم َوَبَناُت اأْل َخَواُتُکْم َوَعَم 

َ
َهاُتُکْم َوَبَناُتُکْم َوأ َم 

ُ
 21سوره نسا آیه َعَلْیُکْم أ
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یعنی همان حرمت جمع بین أختین که در باب نسب)رابطه نسبی که خواهر با زوجه دارد( ثابت  7شده است.

در باب رضاع نیز موجب نشر حرمت است پس برای صدق عنوان نسب باید زوجیت همسر را مفروض  است
بگیریم و با حفظ عنوان سببی، بگوییم اگر عنوان نسبی وجود داشت موجب نشر حرمت در باب رضاع نیز 

یرا  توان هر دو جزء نسب و سبب راخواهد شد.از این بیان معلوم شد که به وسیله دلیل تنزیل نمی اثبات کرد ز
 .دلیل تنزیل متکفل تنزیل جزء سببی نیست

 در حدیث «ما » بررسی کلمه
 آن دو احتمال وجود دارد. یدر معنا وموصول است  ادبیاز نظر این واژه 
ل: مراد از  صورتاحتمال خود به دو صورت متصور است: ین،فرد باشد. ا«ما»منظورازاّول: احتمال ما »او 

نمع یفرد«  ممنوعکه در حالت نسب،ازدواج با او  یهر  شخصکه طبق این تبین ص است.و مشخ   ی 
که ازدواج با او  یشخص تواند صحیح باشد زیرانمیمعنا  ینرضاع هم ازدواج با او ممنوع است. ا است،درحالت

 صورت (121ص ،2)بحرالعلوم،محمد، بلغةالفقیة جنسباا حرام است، معنا ندارد ازدواج با همان  شخص رضاعا حرام باشد
م: مراد از  که از جهت نسب موجب حرمت  یمعنا که هر عنوان ین.به انشخص آ نوع آن فرد است نه«ما »دو 

 فقه في الرضاع احکام ،یمهد ،محمدیخلخال ی،محمدتقي؛موسویروانی)اموجب حرمت است نیزآن از جهت رضاع  ماننداست 

 .(211، ص11)جواهر الکالم،جاندذیرفتهبیشتر فقها چنین تفسیری از حدیث را پ.(11ص الشیعة،

احتمال هم به دو صورت  ینا باشد.میاست که در حالت نسب، ممنوع ی فعل«ما »منظور از دّوم: احتمال
ل: مراد از صورت متصور است:  یاست که هر ازدواج ینگونها یتروا یمعنا ینبنابرا.است فعل ازدواج«ما »او 

م: مراد از  صورتاست. ممنوع اع هم است از جهت رض ممنوعکه از جهت نسب  مطلق عمل «ما »دو 
که از جهت  یمعنا هر عمل ینبنابرا. (11احکام الرضاع في فقه الشیعة ، ص ،یمهد ،محمدیخلخال ی،محمدتقي؛موسویروانی)اتاس

مذکور منحصر به نکاح  یعنی ممنوعیت؛باشدممنوع مینسب ممنوع است،همان عمل  از جهت رضاع هم 
خاص بر آن  یلکه دل یاعمال یگر. البته دیشودکه در حال نسب ممنوع است م یگریمل هر عمل دو شا یستن

حد  یاجرا یاممنوع است و  اشیاست )مثل انعتاق(؛ ؛مثالا قصاص پدر به سبب قتل فرزند نسب یدهاقامه گرد
احکام ممنوع در  ینهم در حالی کهاست،  یرمجازکه اموال فرزندش را ربوده ممنوع و غ یپدر یسرقت برا
 جریان ندارد.حالت رضاع  ینسب، برا

را ناظر «ما »که کلمه به عنوان اصل موضوعی پذیرفته شده، تفسیری است که «ما»آنچه در این نوشتار از معنای 
  .است یدهخاص بر آن اقامه گرد یلکه دل یمطلق عمل البته اعمالیدانست. یا به نوع م

                                                                                 
/ 21ی عمتها و ال علی خالتها و ال علی أختها من الرضاعة وسائل عن ابی عبیدة قال: سمعت ابا عبد الله علیه السالم یقول: ال تنکح المرأة عل.1

 1من ابواب ما یحرم بالرضاع، حدیث  11باب 
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  تأثیر رضاع آراء فقهاء درمحدوده
بعد از بررسی و تبین دو واژه اساسی درحدیث شریف بایسته است به دیدگاه محققین در سعه و ضیق تاثیر رضاع 

 بپردازیم.

 اختصاصاّول: نظریه دیدگاه 
ح در آ ینمنحصر به عناو یفشر یثرضاع به نسب در حد یلتنز 7 بنا بر نظرمشهور ِم مصر   یفهشر یههفتگانه محر 

 یه،نظر بنابراین یگردد؛و موجب نشر حرمت نم یستن رضاع  مؤثر،آن موارد یرر غو د 1استسوره نساء  21
معادل مورد  یقاا ما دق یقابل اعمال است که مورد رضاع یاست و فقط در موارد یتمحدود یقاعده رضاع دارا

ح باشد  ینسب  ، النکاح ،کتابیض،مرتی) انصار.سوره نساء یفهشر یههفتگانه نام برده شده در آ ینهمان عناو یعنیمصر 

پدر و  ،شرح هستند ینبد یمحارم رضاع ی،ِاعمال قاعده رضاع بر طبقات محارم نسب قامدر م یجهدر نت( 212ص
 یبرود.. برادر و خواهر رضاع یینهرقدرکه پا یهر قدر که باال برود. اوالد رضاع یمادر و اجداد و جدات رضاع

 پدر و مادر و اجداد و جدات.  وخود  یام و اخوال و خاالت رضاعبرود. عمات و اعم یینو اوالد آنها هرقدرکه پا

 عموم دّوم: نظریه دیدگاه 
ین محدود به  عناو( 111،السرائر،ص سیادر ،ابنیحل)یثرضاع به نسب به حسب اطالق حد یلنظر، تنز ینبنابرا

ح در آ  یانبه م یاء از آن نامنس هکه در سور یگرید ینو شامل عناویست سوره نساء ن یفهشر یههفتگانه مصر 
مه دارد هم م یناما مالزمه با آن عناو یامدهن  . یشودمحر 

 دیدگاه ها  ادله و براهین 
  کنیم.پاسخ به سوال اصلی را بررسی میو نظرات و آرا موجود، مسئله صورت یقدق با  روشن شدن

 ادّلۀ نظریه اختصاص:
ة می دانیمبه واسطۀ این عنوان مالزم، نمی:الحل اصاله-1 گوید حالل است ازدواج حرام شده یا نه؟ اصالة الحلی 

و دلیلی بر حرمت نداریم. قبل از بیان ادله اجتهادی قائلین به این دیدگاه اصل اولی در مساله بیان شد تا هنگام 
 شک و کوتاه بودن دست ما از ادله اجتهادی به آن رجوع کنیم.

یامی مِ »، ۀآی عموم -2
َ
ْنِکُحوا اأْل

َ
اِلِحیَن ِمْن ِعباِدُکْم َو ِإماِئُکْم َو أ  «:ْنُکْم َو الص 

ِحل  َلُکْم ما َوراَء ذِلُکْم » ،ۀآی عموم -1
ُ
 «:َو أ

 یجواز ازدواج با  هر زن یاست. چون عمومات موجود، مقتض ید،صحت نکاح در موارد تردعمومات یمقتضا
شود و  یدترد یاگر نسبت به عنوان ینابراشده است؛ بن یحکه حرمت نکاح نسبت به آنها تصر جزافرادی است به

                                                                                 
؛ انصاری،مرتضی،کتاب النکاح  111،ص1؛ زین الدین بن علي ،مسالک االفهام ج 111،ص1طوسی،محمد بن حسن ،المبسوط ج.  1 

 ؛111، ص1علوم،محمد،بلغة الفقیه،ج؛ بحرال 222ص 11؛ نراقی،احمد،مستند الشیعه ،ج211ص،
َمْت .  2  ْخِت،  ُحِر 

ُ
ِخ َوَبَناُت اأْل

َ
اُتُکْم َوَخااَلُتُکْم َوَبَناُت اأْل َخَواُتُکْم َوَعَم 

َ
َهاُتُکْم َوَبَناُتُکْم َوأ َم 

ُ
 21سوره نسا آیه َعَلْیُکْم أ
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بن حسین  ،عليیکرک 1صحت ازدواج است یعمومات مقتض ،نباشدیده که ازدواج با آنها ممنوع گرد یجز افراد

د ب چون . (211،رسائل،ص ص منفصل مرد  شود،طبق ضوابط  یداقل و اکثر شک و ترد ینهر زمان در مقدار مخص 
 ،محمدیاضی)ف ندارد و قابل تمسک است یمعارض و مزاحم هور عام،و ظ یحتمسک به عمومات صح ی،اصول

 .(121ص ، الفقه اصول یف ،محاضرات اسحاق
اند که به عنوان نقضهایی به قاعده عموم مرحوم صاحب جواهر نیز سه دلیل،بر بطالن عموم منزلت اقامه کرده

 باشد.منزلت مطرح می
َها یا»آیۀ  -1 یُّ

َ
ِبيُّ أ ْحلَ  ِإّنا النَّ

َ
ْزواَجَك  َلَك  ْلناأ

َ
َك  َبناِت  َو ...  أ فرماید ای پیامبر آیه صریحاا می «َعّماِتَك  َبناِت  َو  َعمِّ

ه شوند، هایت بر تو حالل هستند در حالی که اگر قائل به عموم منزلة باشیم، حرام میدخترعموها و دخترعم 
هچون حمزه )عموی پیامبر( برادر رضاعی پیامبر بود بنابراین، خواهرا های پیامبر(، خواهِر برادِر ن حمزه )عم 

توان تزویج کرد، در حالی که آیه اجازۀ تزویج آنها را پیامبر و بمنزلۀ خواهران پیامبر بودند، و دختِر خواهر را نمی
 دهد، که نتیجۀ آن این است که عموم منزلت با این آیه مخالف و باطل است.می

 صبّیا   أرضعت و أرضعتنی امرأة عن السالم علیه الّله عبد أبا سألت»روایت موث قۀ یونس بن یعقوب:قال:  -2
،از ابواب  1، باب 1ح  ،عهی)وسائل الش« .بأس ل: قال ابنته؟ أتزّوج أن لی فیحّل  اّمه، و أبیه من أخ الصبی لذلك و معی
 ( نسب.

ی دارد که او دارای دختری استراوی می ۀ همشیر من ی  برادر ابی و ام  ، آیا ازدواج با آن دختر برمن گوید:بچ 
شود و نباید ازدواج جایز در حالی که عموم منزله شامل این مورد می« ال بأس»فرماید: جایز است؟ امام می

 باشد، چون دختر برادِر برادر، به منزلۀ دختر برادر است و ازدواج با او جایز نیست. پس عموم منزله باطل است.
ارروایت موث قۀ اسحاق بن ع -1 الرضاعة من أخیه أخت تزّوج رجل فی السالم علیه الّله عبد ابی عن »:م 
داند و معنی آن این است که مردی خواهر رضاعِی برادِر می« أخت»را برای « من الرضاعة»صاحب جواهر قید ؛

 (112، ص21ج )«أن أ تزّوج أخت أخی من الرضاعة. احّب  ما: قالنسبِی خودش را تزویج کرده است؛ 
فرماید این مسأله از مصادیق عموم منزلت است، یعنی داند و میرا دلیل بر کراهت می« ما احب  »حب جواهر صا

از باب عموم منزلت خواهِر برادر به منزلۀ خواهر انسان است و اینکه امام فرمود ما احب  یعنی مکروه است، پس 
 منزله باطل است.طبق بیان امام علیه السالم ازدواج جایز است، در نتیجه عموم 

 ادله قائلین به عموم منزلت
ح ن ینکه معتقدند حرمت نکاح در رضاع منحصر به عناو ییآن دسته از فقها م مصر   ینیو شامل عناو یستمحر 
 :جویندیاستناد م یثاز احاد دسته دوخود به  یشود، بر اثبات مدعایهم م مصرح ینکه مالزم با عناو

 من الرضاع ما یحرم من النسب مقتضای حدیث یحرم طائفه اول:
َسِب »حدیث  یمقتضا َضاِع َما َیْحُرُم ِمَن النَّ از  شود: یکیگونه بیان میکه تقریب استدالل این«َیْحُرُم ِمَن الرَّ
 نیز جریان دارد.ما  یاوست که در محاورات عرف یاستفاده از اطالقات کالم ینده،گو  یککشف مراد  یراهها

 اردوجود د یهم اطالق کالم یفشر یثحد یندر ایست؛مستثنا ن ییقاعدة عقال ینز اهم ا یمسخنان شارع حک
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مات رضاع یتواندکه م عناوین ،گر به وسیله رضاعا مطلب، ینباشد.با توجه به ا یکاشف مراد شارع در محر 
ِمَن  ُرمُ َیْح » یفشر یثاطالق در حدو انددر نسب حاصل شود این دو عنوان با هم متحد مصرحهمالزم با عناوین 

َضاِع َما  َسِب  َیْحُرمُ الر   شود.چه عناوین مصرح در آیه و چه عناوین مالزم آن می ینعناوآن شامل همه  «ِمَن الن 

  نقد و بررسي
ا درمورد ا ییعقال رهیس دییاز مسلمات و مورد تأ یهرچند استناد به اطالقات کالم  فیشر ثیحد نیاست ام 

الا دینمایم فیاطالق را ضع نیه اوجود دارد که استناد ب ینکات در برخی موارد که عنوان مالزم پیدا .او 
از تلفیق دو علقه تشکیل می گردد که ی  قسمت آن نسبی و بخش دیگرش سببی است. شود،این عناوین می

و زوجیت تشکیل شده که بخش اول آن نسبی است و از طریق  فرزند بودناز دو بخش « زنفرزند »مثالا عنوان 
چنانچه در  اما بخش دوم آن که سببی است تنها با ازدواج محقق می گردد و.ضاع نیز ممکن است حاصل گرددر

 یتاگر قرار باشد به اطالق روایعنی به وسیله رضاع و ادله تنزیل به اثبات نمی رسد. اول بحث ذکر شد این بخش
 یرضاع در گرو یردر حالت غ ینیاوعن یندارد نه مصاهره؛ وحرمت چن ییعمل شود تنها در حوزة نسب کارا

ة رضاع تنها بخش نسب را شامل و در آن موث ر است؛ بنابرا  ینچن یمعادل رضاع یننسب و مصاهره است و ادل 
 (  111، ص1) المبسوط، جد.داشته باش یحرمت دائم تواندینم ینیعناو
نه فرد آن مانند، بنوت،  باشداشخاص «وعن»ما »مراد ازبرآن است که واژه  یمبتن تیاز روا رینحوه تفس نیاثانیا:

فقط  فیشر ثیصورت حد نیدر ا هر عمل حرام در نسب مثل نکاح باشد، «ما»مراد از و یا  اخوت، اموت...
ح در نصوص ینیناظر به عناو د یحکم یموارد نیحکم حرمت در چن رایزاند،خواهد بود که مصر  که  است یتعب 

ح در آ نیجز عناو یزیرابطه چ نیه نصوص است و در ابه آن، مراجعه ب یابیدست تنها راه سوره 12 هیهفتگانه مصر 
همچنین طبق تبینی که از واژه نسب در ابتدای بحث ارائه شد باید نفس عنوان نسبی،در  1نساء، وجود ندارد.

ن عناوین مالزم با عناوی،گر به وسیله رضاعمعادل رضاعی آن صادق باشد تا نشر حرمت حاصل گردد.لذا ا
آنها صادق برعنوان محرمه در نسب  خود اما اندعنوان هر چند با هم متحد دو در نسب حاصل شود اینمصرحه 

کند.پس اطالق روایت با عنوان بنت بر اخت الولد در جایی که ولد رضاعی، خواهری دارد صدق نمینیست مثالا 
 ضعف و اشکال مواجه است.

 تقریب دوم از حدیث برای عموم منزلت 
گیرد در باب رضاع هم موجب شود:هر عنوانی که در باب نسب، موضوع حرمت قرار میاین تقریب بیان میدر 

أحد المتالزمین را به دیگری نسبت  (112،ص21جواهر الکالم،ج)حرمت است و لو به لحاظ مالزمه یعنی اینکه حکم 
ل تنزیل به دهیم. در این تقریب الزم نیست زوجیت و مصاهره نیز تنزیل شود تا اشکا ل شود که دلیل تنزیل متکف 

لحاظ مصاهرت نیست بلکه همین اندازه که یک عنوان با یکی از عناوین مصرح مالزمه داشت برای صحت 
 اسناد حرمت کافی است.

                                                                                 
 122؛ عاملی،سید محمد ،نهایةالمرام، ص212،ص1ج؛شهیدثانی،زیدبن علی،مسال  االفهام،  221،علي بن حسین ،رسائل،صکرکی .1 

  .121؛مقدس اردبیلی،احمد،زبدةالبیان في احکام القرآن ، ص111؛سبزواری،محمدباقر ،کفایة الفقه، ص
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 نقد و بررسی:
له ء در وجود واقعی مالزم باشند، ضرورتی ندارد که در وجود تنزیلی هم مالزم باشند، مگر اداگر دو شي:اول

تنزیل از عمومیتی برخوردار باشد که مالزمه در وجود تنزیلی را هم به دنبال داشته باشند، اگر گفته شود: زید 
( مالزمه دارد، ولی الزمه اش این نیست که اگر زید کاالسد، هر چند وجود حقیقی اسد با بدبویی دهان )مثالا

( مگر ادله تنزیل چنان وسعتی داشته باشد که وجود تنزیلی اسد باشد از چنین وصفی برخوردار باشد )و ل و تنزیالا
خالصه این که، در این گونه موارد باید ادله تنزیل را .این خصوصیت را هم تنزیالا در حق زید جاری بدانید

) نگریست که آیا عمومیت دارد یا خیر؟ و به مجرد مالزمه واقعیه نباید در تسریه حکم در مقام تنزیل استناد کرد.

 (2112، ص: 1ب نکاح )زنجانی(؛ جکتا
مفهوم عرفی ولد مثال باشد در حالی که این تنزیل  این احتمال زمانی درست است که عرف مساعد :ایثان

رضاعی این است که بچه ای از ی  زنی شیر خورده باشد و در نتیجه، عرف او را ولد رضاعی آن زن و ولد 
که اصال شیری از این زن نخورده، هیچ ارتباطی به اینها ندارد و رضاعی صاحب لبن می داند اما خواهر آن بچه 

 عرف بر او ولد رضاعی اطالق نمی کند.
یرا نیست منطبق مقام بر اآلخر الی المتحدین أحد حکم انتساب:این تقریب ربطی به مقام ندارد و جواز ثالثا  ز
 عنوان آن است حرمت علت نسب باب در که عنوانی هر که است این النسب من یحرم ما الرضاع من یحرم مفاد
 دیگری به را المتالزمین أحد حکم متالزمین باب در است حرمت نشر علت نیز شد حاصل رضاع باب در اگر
 اینکه مگر بدانیم علت نیز را دیگری توانیمنمی شد شیئی برای علت متالزمین از یکی اگر اما داد نسبت توانمی

« ج»توانیم علت العلل است را می علة که «الف» صورت این در باشد «ج» علت «ب» و باشد ب علت «الف»
قلمداد کنیم. اما صرف تالزم ی  عنوان با عنوان دیگر و اتحاد وجودی آنها بدون اینکه علیتی بین دو عنوان ملزوم 

ی  عنوان به شود که ما علیتی که برای ملزوم است را به عنوان الزم بدهیم، علیت از و الزم باشد باعث نمی
بنابراین، در مقام مثال اگر بنت و ربیبه )بنت الزوجة  کند مگر آنکه علة العلل باشد.عنوان دیگر سرایت نمی

توان حرمت را به اخت الولد که عنوان مالزم با این دو عنوان است المدخوله( در باب نسب علت حرمت بود نمی
توان سرایت داد،هر چند قائل شویم حکم یکی از به دیگری نمینسبت داد، چرا که علیت را از یکی از متالزمین 

 توان نسبت داد.متالزمین را به دیگری می

 طائفه دوم: 
آمده  «اللبن صاحب اولد فی المرتضع ابو ینکح ل»بعضی از قائلین به عموم منزلت، به روایاتی که در باب 

های که یات در اینجا مراد است اینست که اوال این نمونهاند.آنچه از نقل استدالل به این روااست، استناد کرده
اند احتماالت دیگری از حیث محتوا در آنها اند و مشهور نیز به آن فتوا دادهقائلین به عموم منزلت بیان نموده

های است که این دسته از گیوجود دارد که با عموم منزلت سازگاری ندارد.ثانیا از نظر سند هم دچار پیچیده
دانشمندان باید در مقام رفع این موانع سندی نیز باشند.ثالثا با پذیرش این روایات و فتوا طبق آن )چنانچه مشهور 
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مستفاد بود «یحرم من الرضاع..»است(تنها به عنوان یک مخصص و استثنا از کبرای کلی که از حدیث شریف 
 الها باشد.شود نه اینکه بخواهد دلیل قاعده در تمام موارد و مثمطرح می

 امرأة اّن  السالم علیه الثانی جعفر أبا عیسی بن جعفر بن عیسی سأل قال مهزیار بن علی عن:اول تیروا

 فی کّن  و منهن ءشی لك حل ما متفرقات عشرا   کّن  لو...  زوجها؟ ابنة تزّوج أ أن لی یحّل  فهل صبیا   لی ارضعت
 ( رضاع، از ابواب 1، باب 11ح  عهیوسائل الش ).بناتك موضع

ه از این زن شیر خورده و دختر صاحب لبن صدق میعنوان مالزم واقعاا « بناتکم»در این موارد  کند چون این بچ 
ۀ أبو المرتضع می ه، بمنزلۀ شده است، پس دختران دیگر صاحب لبن خواهر بچ  شوند و خواهران این بچ 

ۀدختران کسی، دختران او هستند، در رضاع هم، چنین  أبو المرتضع هستند همان گونه که در نسب خواهران بچ 
کن  فی »فرماید:است در نتیجه خواهر ولد، یکی از عناوین مالزم بنت بودن است،و مفهوم تعبیر امام که می

مات نسبیه باشد، حکم همان محرم را دارد. یعنی « موضع بنات  این است که هرکس که در موضع یکی از محر 
عموم » ۀیکی از مصادیق مسئل« ال ینکح أبو المرتضع» ۀدر واقع مسئل پس ی است.عنوان مالزم مثل عنوان اصل

ت در روایت جنب« منزله تعبدی ندارد در این صورت باید در موارد  ۀاست و اگر روایت را پذیرفتیم و گفتیم عل 
مات، غیر از بنت هم این را بگوییم.  دیگر از محر 

مجهول الحال است لذا قابل « عیسی بن جعفرِ »نیست بلکه از « ارعلی بن مهزی»این روایت از  نقد و بررسی:
مجهول الحال و همین ی  روایت را در کتب روایی دارد. آیا او در مجلس « عیسی بن جعفر»استناد نیست.

 ؟از آنجا که علی بن مهزیار در اهواز و امام جواد علیه السالم در بغداد بودند، و با آن«حاضر بوده یا مکاتبه است
ت ها بعید است که ایشان در حضور امام بوده و چنین سؤالی مطرح شده و جواب را با گوش خودش محدودی 

بود، مفهومش این بود که من نشسته بودم که عیسی « علی بن مهزیار»چون اگر آخرین راوی شنیده باشد، 
معلوم «فقال لی، فقلت له»گویدو حال آنکه می«فقال له و قال االمام»چنین گفت و امام چنین جواب داد

است و در غیر این صورت ضمیرها « عیسی بن جعفر»آنجا نبوده است و سائل « علی بن مهزیار»شود که می
پس به احتمال قوی سؤال بالکتابة بوده است، و علی بن مهزیار یا به عیسی شد. غلط بود و عبارت غلط می

اگر چه علی بن مهزیار ثقه است ولی الاقل احتمال مکاتبه  شناخته است، پساعتماد کرده و یا خط امام را می
فقال لی: ما اجود ما سألت من هاهنا یعطی أن یقول الناس حرمت علیه امرأته من قبل وجود داردثانیا این تعبیر) 

(معنایش این است که این مسأله مشهور بوده است و حال آنکه چیزی که مشهور است باید چند لبن الفحل،
 شته باشد؛ ولی در این زمینه همین ی  روایت موجود است.حدیث دا

 که  میدهیصورت پاسخ م نیا درکنیم.ضعف سند را با عمل اصحاب جبران می که شود اشکال اگر
ت در را شهرت بعضی است، بحث محل شهرت: اّول    .دانندمی حرمت در بعضی و حلی 

« علی بن مهزیار»کردند راوِی آخر این حدیث که گمان میعمل اصحاب احتمال دارد به خاطر این بوده ثانیاً: 
ت در متن حدیث معلوم شد که راوی آخر است و لذا گفته « عیسی بن جعفر»اند صحیحه است؛ ولی با دق 

 کند.است، پس در اینجا عمل اصحاب جبران ضعف نمی
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ه«و کّن فی موضع بناتك»فرمایدپایان حدیث می از نظر دللت: ای صاحب لبن به منزلۀ دختر أبو هیعنی بچ 
باشد.در حالی که داللت مذکور با این نقد مواجه است المرتضع هستند، چرا؟ چون خواهر رضاعی پسرش می

شود، چون خواهر مادری است و از طرف پدر یکی نیست. مگر که خواهر رضاعی ولد ،که دختر انسان نمی
ولی در اینجا چنین نیست چون مادِر دختر، زوجۀ صاحب لبن  ای باشد که مادرش مدخول بها است؛اینکه ربیبه

در اینجا مفهومی ندارد.لذا احتمال دارد این روایت را حمل بر  «بمنزلة بناتك»است نه أبو المرتضع، پس 
فرماید این شبیه دختر توست و اگر با او ازدواج نکنی بهتر است همان گونه که کراهت کنیم و بگوییم امام می

 با قابلۀ انسان مکروه است، چون حکم مادر را دارد، که در این صورت دلیل بر عموم منزلت نیست. ازدواج
ت در روایت جنب : اینکه در استدالل گفتید:ثانیا مات،  ۀعل  تعبدی ندارد در این صورت باید در موارد دیگر از محر 

،در اینجا اگر باشداین تنزیل  مساعداین احتمال زمانی درست است که عرف  غیر از بنت هم این را بگوییم.
یحرم من الرضاع »شناخت،لذا با پذیرش این روایت یک تخصیص به حدیث روایت نبود عرف این تنزیل را نمی

 وارد شده نه حصول یک قاعده کلیه...«
قال: کتب علی بن شعیب الی ابی الحسن علیه السالم امرأة أرضعت بعض  عن اّیوب بن نوح» :روایت دوم

لدی هل یجوز لی أن أ تزّوج بعض ولدها؟ فکتب علیه السالم: ل یجوز ذلك لك ِلّن ولدها صارت بمنزلة و
  را دارد.« علی بن مهزیار»این روایت همان دو اشکال حدیث  (121ص  1ج )تهذیب .ولدك

 نقد و بررسی
نکه ایوب بن نوح مکاتبه کرده که مجهول الحال است )شبیه عیسی بن جعفر( ای« علی بن شعیب» اول:

 7یعنی به آن اعتماد کرده است.« کتب»گوید می

 همان دو اشکالی که به روایت قبل بود به این حدیث نیز وارد است. ثانیا:

عن عبد الّله بن جعفر، قال: کتبت الی ابی محّمد علیه السالم: امرأة ارضعت ولد الرجل هل روایت سوم:
 ( از ابواب رضاع 11، باب 1ح  وسائل الشیعه، .)المرضعة أم ل؟ فوّقع: ل تحّل لهیحّل لذلك الرجل أن یتزّوج ابنة هذه 

را بیان نفرموده( « ال تحل  »این روایت از نظر سندی مشکلی ندارد و از نظر داللی هم تعلیلی در آن نیست )علت 
ه با ضمیمۀ دو روایت قبل، ظن  و حدس انساو نمی ت، همان به توانیم از آن تعلیل بفهمیم، البت  ن این است که عل 

منزلۀ بنات  بودن است؛ ولی قانون این است که هر روایت جداگانه داللت داشته باشد.اما به هر حال زمانی ما 

                                                                                 
که « کتب علی بن شعیب»گوید: ای صورت گرفته،چون میدهد که چنین مکاتبهبا توجه به اینکه ایوب بن نوح به صورت قطعی شهادت می . 1

ها و شهادات را اگر چه با دهد،بنای عقالء این است که چنین نسبتلسان این عبارت شهادت به کتابت است و نسبت کتابت را به نحو قطعی می
پذیرند، چون اگر کسی مطمئن به مطلبی نباشد و با ش  نسبت دهد که امام چنین فرمودند کذب است.روایت علی بن مهزیار واسطه هم باشد می

اعتماد داشته، بلکه کشف از  -سؤال و جواب هر دو -این عبارت ظهور قوی دارد که به نقل عیسی« سأل عیسی»گوید: ین است. وقتی مینیز چن
 کند.پس به این نحو می توان شکل سندی این دو روایت را حل نمود.اعتماد او به آن شخص راوی هم می
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شناخت،لذا با ،در اینجا اگر روایت نبود عرف این تنزیل را نمیباشدتنزیل  عرف مساعدپذیریم که تنزیل را می
 وارد شده نه حصول یک قاعده کلیه...«یحرم من الرضاع »حدیث پذیرش این روایت یک تخصیص به 

 جمع بندی:
در تمامی توان به این مطلب قائل شد که حاصل این نوشتار آنکه دلیلی برای عموم منزلت وجود ندارد و نمی

رای ب بلکه باید نکاح باطل است،در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است،مواردی که در رابطه نسبی
طوری که موردی باشد که از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی  آن محدودیتی در نظر گرفت به

َیْحُرُم ِمَن » به دیگر سخن تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف.ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد
َسِب  َضاِع َما َیْحُرُم ِمَن الن  م مص« الر  ح در نصوص شرعی است منحصر به عناوین محر  و باید خود آن عناوین در ر 

.مگر جایی که رابطه رضاعیی شودمینشامل عناوین دیگری که از آنها نامی به میان نیامده رضاع صدق کند و
شناسد و عنوان مالزم را صورت بگیرد که الزمه آن یکی از عناوین مصرح باشد و عرف به وضوح این رابطه را می

 دهد.رع به جای عنوان مصرح قرار میبدون راهنمایی ش
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