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 چکیده
آوری شخص است و وجودی تجریدی برای آن فرض شده متعّلق حق در حقوق فکری، نتیجه فکر و نو

قیه است. ف یولحکم است. برای اثبات مشروعیت این حق، به ادله مختلفی تمسک شده که یکی از آنها ادله 
 کم ولی حاست و گاه با تمسک به  فقیه گاه برای اثبات حق فکری به نحو حکم وضعی حکم ولیتمسک به 

حق فکری اثبات شده است. هر چند اشکاالتی به هر دو تقریب بیان شده، اما فقیه، حکم تکلیفی ترّتب آثار 
تواند در صورت وجود مصلحت عمومی، هیچ یک از این اشکاالت صحیح نیست. به همین دلیل ولّی فقیه می

 حق فکری را جعل کرده یا امر به ترتیب آثار بر آن دهد.

 واژگان کلیدی
 فقیه، یف، مشروعیت، ولفکری، حق التألیحقوق معنوی، حقوق 

 

 مقدمه 
 حقوق از یک دید به سه قسم حق عینی، حق شخصی و حق معنوی یا فکری تقسیم شده است.

 حق عینی، حقی است که متعّلق آن عین خارجی باشد مانند حق انسان نسبت به مال خود. 
د است و این حق شخصی، حقی است که انسان بر عهده شخص خاصی دارد که فعل یا امتناع او مقصو

 شخص خاص، ملزم و متعّهد به آن است. مانند حق مستأجر نسبت به اجیر.
در قبال این دو قسم، قسم سومی به نام حق معنوی یا فکری بیان شده که در هیچ از دو قسم اول داخل 

برای حقوق فکری، مصادیق متعّددی ذکر شده است مانند: حق تألیف، حق اختراع، حقوق نرم نیست. 
 ارهای رایانه ای، حقوق عالیم تجاری خاص و مانند آن.افز

در این نوشتار بحث می شود آیا حقوق فکری به همان توسعه ای که در دید عقال وجود دارد، مشروعیت دارد؟ 
پاسخ به این پرسش، راهگشای شناخت احکام متعددی است مثل آنکه، آیا می توان بدون اجازه مؤلف، 

ساند؟ یا انتشار تألیفات مؤلف، تصرف در ملک مؤلف نبوده و ناشر تنها در اموال تألیفات او را به چاپ ر
 خویش تصّرف می کند؟ 

 حقوق فکری پیشینه بحث 
 کتاب ها و مقاالت متعّددی در زمینه حقوق فکری به رشته تحریر در آمده است. مانند: 

  ،0111امامی، نور الدین، حق مخترع، انتشارات دانشگاه تهران 
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 کیوان، حقوق معنوی پدید آورنده اثر، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، آذری ،
  0111، تیرماه 11ش 

  ،0121آیتی، حمید، حقوق آفرینشهای فکری، نشر حقوق دان، چاپ اول 

  ساکت، محمد حسین، حقوق مالکیت فکری؛ تاریخچه و مبانی، مجله حقوقی دادگستری، شماره
  0182و تابستان  ، بهار10و  11

  شبیر، محمد عثمان، حقوق معنوی پدیدآورندگان، ترجمه فرج اللهی، رضا، فصلنامه کتابهای
  0180، بهار 8اسالمی، ش 

گزارش شده، با توجه به آن،  0در این نوشتار تنها چکیده ای از مقاله حقوق مالکیت فکری؛ تاریخچه و مبانی،
 حقوق فکری، بیان می گردد:  تاریخچه و مباحث حقوقی مطرح در زمینه

بسیاری از پژوهشگران، تاریخ پیدایش حق مؤلف را به تاریخ اختراع دستگاه چاپ در اروپای سده پانزدهم 
گره می زنند. چاپخانه داران بدون رعایت حقوق نویسندگان و بستن قرارداد، در چاپ کتاب به رقابت افتادند. 

نی برای پشتیبانی از حقوق نویسندگان و پدید آوردندگان کارهای در آغاز سده هفدهم، فعالیت های گوناگو
فکری و هنری آغاز شد. در پایان سده نوزدهم، اتحادیه پاریس برای پشتیبانی از مالکیت صنعتی و اتحادیه 

رن برای پشتیبانی از کارهای ادبی و هنری، شکل گرفت.   ب 
تألیف تقلبی، اقتباس غیر مجاز، انتشار »ی که به ایران برای کسان 0101در قانون مجازات عمومی مصّوب 

ر تعیین دست می زدند، کیف« غیر قانونی تألیف و به فروش رساندن یا در دسترس گذاردن این قبیل تألیفات
در مجلس سنا به تصویب رسید  0128شده بود. الیحه حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در سوم آذر 

قانون ترجمه و تکثیر کتب و »نیز الیحه مستقلی به نام  0111الغ شد. در سال و برای اجرا، به دولت اب
، دو قانون مذکور معتبر 0120در مجلس به تصویب رسید. پس از انقالب و در سال « نشریات و آثار صوتی

ای قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای به تصویب مجلس شور 0129و الزم االجرا دانسته شد و در سال 
 اسالمی رسید. 

 حقوق فکری در علم حقوق 
انگلستان بود. درباره ماهیت حقوق  0219نخستین قانونی که در جهان درباره حق مؤلف گذاشته شد، قانون 

 فکری، دیدگاه های متفاوتی بین حقوقدانان وجود دارد که تنها به دیدگاه اشاره می شود: 

                                                             
0. .pdf91-1010-11011119001111http://ensani.ir/file/download/article/ 

http://ensani.ir/file/download/article/20120329110356-2101-92.pdf
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می کنند بدین معنا که این حق برای مؤلف وجود دارد  برخی، حقوق فکری را جزو حقوق طبیعی معرفی 
 0بدون آنکه نیازی به فرمان پادشاه یا قانون خاص در ایجاد این حق باشد.

برخی دیگر، حق فکری را برخاسته از کار دارنده آن و پیرو حقوق کار می دانند و می گویند: دارنده حق فکر، 
 1مستحق مزد است.

ه را حقی شخصی می دانند که تنها هدف آن، پشتیبانی و نگهداری از حق کسی برخی دیگر، حق پدید آورند
است که اثر فکری و هنری آفریده است. به همین دلیل در خور انتقال، داد و ستد، ارث بردن و ارث گذاردن 

 نیست. 

 مفهوم شناسی حقوق فکری 
ف، ف، حق ادبی، حق ابتکار، حق کشاز حقوق فکری با تعابیر گوناگونی در کلمات، یاد شده است. حق تألی

 حق معنوی و حق فکری، برخی از عناوینی است که به واسطه آن، از حقوق فکری نام برده شده است. 
مراد از معنوی بودن متعّلق حق این است که متعّلق حق در دایره اعیان خارجی و مانند اعیان نیست. همچنین 

اشتن یکی بر دیگری، نمی گنجد. بلکه متعّلق حق، نتیجه فکر و در قالب رابطه دو انسان با یکدیگر و حق د
نوآوری شخص است و وجودی تجریدی برای آن فرض می شود. بدین صورت که با تألیف، اختراع و مانند 

 آن، نتیجه ای حاصل می شود که این نتیجه، در حیطه حقوق مؤلف و مخترع است. 
معنوی، کاغذی که در آن تألیف شده، نیست. بلکه متعّلق با این توضیح روشن شد: متعّلق حق در حقوق 

حق معنوی، وجود تجریدی نوشته است که در حیطه حقوق مؤلف بوده، کسی حق ندارد بدون رضایت و 
 اجازه او، از آن استفاده کند یا آن را منتشر کند. 

 دیدگاه فقیهان در مشروعیت حقوق فکری 
، ص: 1) ما وراء الفقه؛ جشهید سید محمد صدر،( 111، ص: 1) تحریر الوسیلة؛ جی،برخی از فقیهان مانند آیات امام خمین

) مائة سؤال و جواب حول الکتابة و و فیاض، (211، ص: 1)رساله استفتاءات ج منتظری (108، ص: 1) صراط النجاة، جتبریزی، (122

ده؛ اما  برخی دیگر از فقهاء مانند آیات شهید شرعی بودن حقوق فکری را نفی کر (1الکتاب و المکتبات و جوابها؛ ص: 
) و روحانی، ( 211، ص: 0)الفتاوی الجدیدة جمکارم  (011) أجوبة السائلین؛ ص: فاضل، (121) قاعدة ال ضرر و ال ضرار، ص: صدر،

 شرعی بودن حقوق فکری را پذیرفته اند.  (198المسائل المستحدثة ص: 

                                                             
.فرانسوا هپ رئیس پیشین اداره حق مؤلف یونسکو، بر آن است که حق فکری در شمار حقوق فطری یا طبیعی است که از دیرباز وجود  0

گاهی یافته است.   داشته است و بشر کم کم از آن آ
یپر از حقوقدانان فرانسوی، این نظریه را انتخاب کرده اند.  1.1  پالنیول و ر
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نها در صورت حکم ولی فقیه شرعی دانسته و سایر ادله اقامه شده بر آیت الله حائری، حقوق فکری را ت
 (019، ص: 0) فقه العقود؛ جشرعی بودن حقوق فکری را تام نمی داند.

 تقریب ادله والیت فقیه برای اثبات مشروعیت حقوق فکری 
از کلمات  برخیبرای اثبات مشروعیت حقوق فکری، استدالل های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته که در 

بات فقیه برای اث لیو حکم به دو تقریب  بررسی تمسک به  در این نوشتار تنها 0وجه بیان شده است. 02تا 
مشروعیت حقوق فکری پرداخته می شود. تذکر این نکته ضروری است که اصل هر دو تقریب و اشکال به 

یسنده هر زمان مطلبی را بدان افزوده، در وارد شده است و نو دام ظّلهآنها، در کالم حضرت استاد شوپایی 
  1پاورقی اشاره کرده است.

 تقریب اول: جعل حق فکری 
به این بیان است که شارع، والیت بر امور عامه را به فقیه داده است. به  حکم ولی فقیهقریب اول تمسک به ت

کی از مواردی که از مصالح همین دلیل، فقیه می تواند طبق مصالح جامعه اسالمی، مواردی را جعل کند. ی
عامه محسوب می شود، حق تألیف یا اختراع برای مؤلفین و مخترعین است. هر چند حقوق فکری، ذاتا 
مشروعیت نداشته باشد اما فقیه به جهت رعایت مصالح این توانایی را دارد که حق فکری را برای مؤلف و 

 مخترع، جعل نماید. 
 یان است: مصلحت بودن جعل این حق به این ب

یکی از امور مورد احتیاج جامعه، پیشرفت در علم و صنعت است که این پیشرفت، متوقف بر وجود انگیزه 
برای مؤلفین و مخترعین است تا با این انگیزه، گام های استواری را در تولید علم و نوآوری و اختراع بردارند. 

تالش های مؤلف و مخترع، باعث دلسرد شدن مؤلف  آزاد بودن کپی برداری و جواز استفاده همگانی از نتیجه
و مخترع شده، انگیزه آنان را برای شروع در تولید علم و نوآوری سلب می کند. فقیه به جهت عقب نماندن 
جامعه از مسیر پیشرفت، حقی را برای مؤلف و مخترع جعل می کند تا انگیزه آنان تشدید شده، با گام برداشتن 

                                                             
ظله در درس، چهارده وجه را برای اثبات مشروعیت حقوق فکری ذکر کرده، مورد نقد قرار می دهند. وجوه مورد بحث  دام  . استاد شوپایی0

ایشان از این قرار است: ادله عامه، سیره عقال، ارتکاز عقال، مصدر تشریع بودن عرف، ملکیت تکوینی، حرمت ظلم، ال ضرر، اختالل نظام، 
 عایت قوانین، اجاره االعمال، مصالح مرسله و سد ذرائع، مقاصد الشریعه. والیت فقیه، ادله شروط، لزوم ر

 . مطالب ارائه شده تا اینجای مقاله، توسط نویسنده وارد شده و به این صورت در کالم استاد شوپایی وجود ندارد. 1
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ری، موجبات پیشرفت جامعه را ایجاد کنند و از نتیجه زحمات خویش، بهره برداری در مسیر علم و نوآو
 0نمایند.

شبیه به این تقریب در بحث شخصیت حقوقی نیز مطرح شده است به این بیان که فقیه می تواند به خاطر 
رش یوالیتی که دارد، شخصیت حقوقی را برای بانک یا شرکت، جعل کند هر چند حکم اولی شریعت، پذ

 شخصیت حقوقی نباشد. 

 مناقشه: والیت نداشتن فقیه در موارد تصادم با احکام اولیه 
یرا    والیت ثابت برای فقیه، شامل مواردی که مخالف با حکم ابتدایی شریعت این تقریب نمیتواند تام باشد ز

 باشد، نیست. برای تبیین این مطلب دو تقریب ارائه شده است: 
ادله والیت فقیه نسبت به مواردی که مخالف با حکم ابتدائی شریعت باشد، نفی شده  در تقریب اول، اطالق

است. به تعبیری دیگر، والیتی که به فقیه داده شده، به نحوی توسعه ندارد که شامل موارد نقض احکام خود 
شریعات ن و تشریعت نیز شود. این امر اختصاص به شریعت اسالم ندارد و در هر شریعتی اگر در کنار قوانی

اولیه، والیت به شخص دیگری داده شود، متفاهم عرفی از اعطاء والیت این است که شخص در محدوده 
احکام شریعت والیت دارد نه در حدی که شامل فرض تصادم با احکام شریعت شود. نکته عقالئی محدود 

 ن بیان که احکام ابتدائیبودن والیت فقیه، این است که اطالق والیت، موجب نقض غرض می شود؛ به ای
شریعت طبق مصالح و مفاسد جعل شده است و اطالق والیت فقیه نسبت به موارد تصادم با احکام اولیه 
شریعت، بدین معناست که مولی اجازه نقض اغراض خویش را داده است. پس ادله والیت فقیه از ابتدا 

 نسبت به موارد تصادم با احکام اولیه شریعت، شمول ندارد.
در تقریب دوم بیان شده است: اگر شمول ذاتی ادله والیت فقیه نسبت به موارد تصادم با احکام اولیه شریعت، 
پذیرفته شود، می توان به تقریبی دیگر، ادله والیت فقیه را مقّید کرد. به این بیان که در ادله عامه بیان شده: 

هم چنین در روایت میثمی، والیت پیامبر اکرم  ( 019، ص: 0) الخصال، ج«.ال طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»
) عیون أخبار الرضا علیه السالم، ص مختص به مواردی شده است که از ناحیه خداوند، امر یا نهی وجود نداشته باشد.

از این دو دلیل استفاده می شود، والیت رسول الله ص نیز محدود به مواردی است که تصادم با  ( 11، ص: 1ج
 1اولیه نداشته باشد پس به طریق اولی، والیت فقیه نیز محدود به همین موارد است. احکام

                                                             
 . .تقریب مصلحت از ناحیه نویسنده است و در کالم استاد شوپایی به این تعبیر وجود ندارد 0
 . هر دو اشکال در کالم استاد شوپایی وارد شده است. 1
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در نتیجه، والیت فقیه در احکام تکلیفی مخصوص به احکام ترخیصی و موارد تزاحم احکام الزامی است که 
، لزامیمی تواند حکم ترخیصی را به جهت رعایت مصالح عمومی، الزام یا تحریم کند و در تزاحم احکام ا

جهت رعایت مصالح عمومی، یکی از دو طرف را مقدم کند مثل آنکه برای جلوگیری از وهن مسلمین، امر 
به تعطیلی حج کند. در احکام وضعی، والیت فقیه محدود به مواردی مانند صحت و بطالن عقود است که 

بر شخص و جامعه این  رضایت و عدم رضایت شخص یا جامعه در حکم مؤثر است. زیرا معنای والیت فقیه
است که رضایت و منع فقیه اولی از رضایت و عدم رضایت شخص یا جامعه است. پس فقیه نسبت به احکام 
وضعی که دائر مدار رضایت شخص نیست، والیتی ندارد مثال نمی تواند حکم به طهارت یا نجاست چیزی 

 (011 – 010، ص: 0) فقه العقود؛ ج را صادر کند.
 در حق فکری به این بیان است: تطبیق مناقشه

در صورتی که از سایر راه ها، شرعی بودن حقوق فکری اثبات نشود، نمی توان با تمسک به ادله والیت فقیه 
شرعی بودن حقوق فکری را اثبات کرد. فرض کنید ناشری کتاب منتشر شده ای را خریداری کرده، آن را 

شار برساند. در این فرض، ناشر، مالک کتاب خریداری شده بوده بدون اجازه مؤلف و ناشر اول، مجّددا به انت
و نسبت به کتابی که منتشر کرده نیز ملکیت دارد. مالک می تواند مال خویش را بفروشد و مالک تمام ثمن 
دریافتی می شود و از نظر شرعی کسی حق ندارد ملکیت او را نسبت به مال خویش سلب کند. در نتیجه 

 0لیف برای مؤلف، سلب ملکیت ناشر است و این با حکم اولیه شریعت در تصادم می باشد.الزمه جعل حق تأ
 پس فقیه نسبت به این مطلب، والیتی نخواهد داشت. 

  2پاسخ اول: والیت نداشتن فقیه در احکام ترخیص مطابق مناقشه مذکور
می آید اما انصراف ادعا شده و  هر چند اصل این سخن که ادله والیت فقیه اطالق ندارد، سخنی تاّم به نظر

 هم چنین تطبیق آن در مورد بحث، محل تأمل جدی است. 
در اولین نقد باید دقت داشت: در تقریب ارائه شده، محدوده والیت فقیه به احکام ترخیصی، تزاحم احکام 

ه، می ه شدالزامی و احکام وضعی دائر مدار صحت و بطالن، اختصاص یافت در حالی که مطابق تقریب ارائ
توان حق والیت در احکام ترخیصی را نیز نفی کرد. زیرا همانگونه که در جایگاه خویش به اثبات رسیده، 
ترخیص به دو قسم ترخیص اقتضایی و ال اقتضایی تقسیم می شود. در ترخیص اقتضایی، به علت وجود 

حت ه به علت نبود مصلمصلحت در ترخیص، شارع ترخیص را جعل کرده بر خالف ترخیص ال اقتضایی ک

                                                             
 . تطبیق با این تعبیر در کالم استاد شوپایی وارد نشده و توسط نویسنده بیان شده است. 0
 . این پاسخ به صورت کامل از نویسنده است. 1
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هر چند جعل والیت برای فقیه در محدوده احکام  0و مفسده در فعل، شارع ترخیص را جعل کرده است.
ترخیصی ال اقتضایی از موارد تصادم با احکام اولیه شریعت نیست اما والیت داشتن فقیه در احکام ترخیصی 

به  همین دلیل مطابق تقریب پیش گفته، نمی توان اقتضایی، از موارد تصادم با احکام اولیه شریعت است. به
 صورت عام والیت فقیه در احکام ترخیصی را پذیرفت. 

از سویی دیگر، احکام ترخیصی مرّدد بین ترخیص اقتضایی و ال اقتضایی هستند و بر فرض پذیرش انصراف 
ات کرد ه را در حکم ترخیصی اثبادله والیت فقیه از موارد تصادم با احکام اولیه شریعت، نمی توان والیت فقی

هر چند اقتضایی بودن این حکم ترخیصی احراز نشده است. در نتیجه، جعل والیت برای فقیه و حتی برای 
پیامبر ص و امامان معصوم ع به موارد نادری اختصاص خواهد یافت و این مطلب از سیاق ادله والیت، بعید 

 است. 
اده شود که احتمال اباحه اقتضایی در بیشتر احکام ترخیصی، احتمالی امکان دارد این نقد بدین نحو پاسخ د

ضعیف است و نباید بدان اعتنا کرد. در نتیجه، بر فرض پذیرش انصراف ادله والیت فقیه از موارد تصادم با 
احکام اولیه شریعت، می توان والیت فقیه را در غالب موارد احکام ترخیصی پذیرفت و تنها در مواردی که 

 باحه اقتضایی اثبات شده یا احتمال اقتضایی بودن اباحه قابل اعتنا باشد، والیت داشتن فقیه نفی می شود. ا

 2ض شارع با قرار دادن شرایط بر ولّی فقیهاپاسخ دوم: تأمین غالبی اغر
لی ادومین نقد به این بیان است که در تقریب وجه انصراف ادله والیت فقیه به نقض غرض استدالل شد در ح

که این استدالل تنها در صورتی صحیح است که والی انتخاب شده از سوی خداوند متعال شرایط خاصی که 
تأمین کننده اغراض شارع باشد را نداشته باشند. در حالی که شارع مقّدس پیامبر ص و امامان معصوم ع را 

تر تأمین کننده اغراض شارع در بیش به صورت خاص والیت داده و برای فقیه نیز شرایطی را قرار داده است که
موارد است. در نتیجه جعل والیت برای معصومین علیهم السالم و حتی فقیه جامع شرایط در تمام احکام، 

 موجب نقض غرض نخواهد بود. 
البته باید دقت داشت: والیت فقیه، والیتی مطلق نیست و باید در احکام، مصالح را در نظر بگیرد. مصالح 

رفته شده نیز باید از سنخ مصالحی باشد که شارع بر آنها تأکید دارد نه مصالحی که در نظر فقیه یا در نظر گ
تواند مطابق با این مصلحت، حکم شرعی را کشف کند اعم از حتی عرف جامعه مورد اهتمام است. فقیه می

                                                             
 البته مطابق برخی از مبانی ترخیص ال اقتضایی عدم الحکم است نه حکم به ترخیص.  0.
 احسنی غالمرضا ،  1.
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والیت فقیه  که روشن است دایره احکام تکلیفی الزامی یا احکام تکلیفی ترخیصی یا احکام وضعی. همانگونه
 در این حیطه، به معنای کشف نظر شارع است و به معنای حق تشریع داشتن نیست. 

 تقریب دوم: الزام به ترّتب آثار حق فکری 
دومین تقریب برای تمسک به ادله والیت فقیه بدین صورت است که فقیه به لحاظ آثاری که در حق تالیف 

آنکه، ناشر را از انتشار تألیف مؤلف بدون اجازه او منع کند یا ناشر را ملزم  مورد نظر است، دخالت کند. مثل
 به پرداخت بخشی از پولی کند که از طریق فروش کتاب منتشر شده به دست آورده است. 

یرا انتشار تألیف مؤلف و هم چنین پرداخت پولی  با این تقریب، اشکال مذکور در تقریب اول دفع می شود ز
مری مباح است و فقیه می تواند در محدوده مباحات، موردی را به جهت رعایت مصالح عمومی به مؤلف، ا
 الزام کند. 

  9مناقشه: تأمین نشدن تمام هدف از حق فکری
یرا این تقریب تنها به تقریب دوم این اشکال وارد شده است که  تمام هدف با این تقریب تأمین نمی شود. ز

نظارتی به حکم وضعی ندارد. پس هر چند انتشار تألیف بدون اجاره مؤلف، حکم تکلیفی را اثبات کرده، 
تکلیفا حرام است اما ناشر در فرض معصیت، مالک کتاب منتشر شده می شود و در فرض فروش، ثمن 
معامله داخل در ملک اوست. نهی از فروش کتاب منتشر شده نیز تنها نهی تکلیفی خواهد بود و در فرض 

 لک ثمن دریافتی است.معصیت، ناشر ما

  2پاسخ: تأمین تمام هدف با جعل ضمانت اجرایی
اما ممکن است به این اشکال پاسخ داده شود به این بیان که، فقیه در فرض مبسوط الید بودن، می تواند برای 

 هضمانت اجرای امر خود، جریمه و تعزیرهایی را جعل کند. با این فرض، ناشر راه فراری از انجام امر فقی
ندارد زیرا در فرض معصیت، از نظر قانونی مستحق جریمه و تعزیر خواهد بود. پس ناشر برای فرار از جریمه، 
اقدام به انتشار تألیف بدون اجازه مؤلف نخواهد کرد و در صورت انتشار بدون اجازه و فروش کتاب های 

فقیه ناشر را ملزم به پرداخت  منتشر شده، بخشی از سود حاصل را به مؤلف خواهد داد. حتی ممکن است،
 پول به مؤلف کند و در صورت امتناع ناشر، رأسا مالی از اموال ناشر را به مؤلف پرداخت نماید. 

                                                             
 . تقریب دوم و همچنین مناقشه آن، در کالم استاد شوپایی وارد شده است. 0
 . این پاسخ به صورت کامل از نویسنده است. 1
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در نتیجه، فقیه مبسوط الید می تواند با جعل احکام تکلیفی و الزام به رعایت آنها و جعل جریمه و تعزیر در 
هداف مورد نظر از حق فکری را اثبات کند بدون آنکه اصل حق فرض امتناع و احکامی از این دست، تمام ا

جعل شده باشد تا اشکال شود، جعل حق، مخالفت با احکام اولیه شریعت است و فقیه والیتی در این 
 محدوده ندارد.

از سویی دیگر، ظاهر مستشکل این است که اشکال مذکور مختص به تقریب دوم است در حالی که این 
داف شود تمام اهب اول نیز وارد است. زیرا جعل حق فکری به نحو امر وضعی نیز باعث نمیاشکال به تقری

 شود، مال مؤلف به او تسلیم شود. تأمین شود. زیرا صرف حکم به مالک بودن مؤلف باعث نمی
 البته تمام این مباحث مبتنی بر پذیرش والیت فقیه است که با تسالم بر این مطلب، بحث شده و بحث از

 والیت فقیه، مجالی دیگر می طلبد. 

  جمع بندی
تمسک به ادله والیت فقیه برای اثبات حقوق فکری به دو تقریب بیان شده است. در تقریب اول، فقیه با 
وجود مصلحت عمومی، حق فکری را به نحو حکم وضعی جعل می کند و در تقریب دوم، فقیه بدون جعل 

کند. به تقریب اول این اشکال مطرح شده که والیت فقیه ار بر آن میحکم وضعی حق فکری، امر به ترتیب آث
یرا ادله والیت فقیه از موارد تصادم  محدود به مواردی است که با احکام اولیه شریعت تصادم نداشته باشد. ز
با احکام اولیه انصراف دارد و جعل والیت حتی در صورت تصادم با احکام اولیه، موجب نقض غرض است. 

همین دلیل، والیت فقیه تنها در محدوده احکام ترخیصی و تزاحم احکام الزامی است. اما این اشکال به 
صحیح نیست زیرا الزمه این اشکال، والیت نداشتن فقیه حتی در احکام ترخیصی است زیرا احکام ترخیصی 

در  رض است. شکمرّدد بین اقتضایی و ال اقتضایی است و جعل والیت در احکام اقتضایی موجب نقض غ
اقتضایی بودن نیز باعث می شود نتوان والیت فقیه را اثبات کرد. هم چنین با این فرض که شارع برای فقیه 
شرایطی را بیان کرده، اطالق والیت فقیه در غالب موارد موجب نقض غرض نیست. اشکال به تقریب دوم 

حق فکری به صورت حکم وضعی، هر چند  این گونه بیان شده که امر به ترتیب آثار حق فکری بدون جعل
یرا تمام اشکال به تقریب اول را دفع می کند اما موجب تأمین تمام اهداف حاصل از حقوق فکری نیست. ز

تواند افراد متشرع نیستند و حکم تکلیفی را عصیان خواهند کرد. این اشکال نیز صحیح نیست زیرا فقیه می
تواند ن افراد را ملزم به رعایت این حکم تکلیفی کند. در نتیجه، فقیه میهای اجرایی، ایبا قرار دادن ضمانت

 در صورت وجود مصلحت عمومی، حق فکری را وضع کند یا امر به ترتیب آثار بر آن کند. 

  



 02 ............................. تمسک به حکم ولی فقیه برای اثبات مشروعیت حقوق فکری

 فهرست منابع 
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 ق ه 0201ایران، اول،  -دفتر حضرت آیة الله، قم  لنکرانی، محمد فاضل موحدی، أجوبة السائلین )للفاضل(، در یك جلد، .00
 ق ایران، اول، ه -جلد، قم  1آبادی، حسین علی منتظری، رساله استفتاءات )منتظری(، نجف .01

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 باسمه تعالی
 
 

 تقسیم ثمن خرید کلی در بیع مرابحه
 
 
 
 

 استاد راهنما: استاد مدرسی
 
 
 
 
 

 نویسنده:
 0محمدعلی فراهانی فرد

 
 

                                                             
  99و  98. دانش پژوه گروه فقه اقتصاد الف، سال تحصیلی  0



 11 ............................... 99ماهنامه داخلی گروه های تخصصی ، شماره چهارم، مهر 

 

 دهچکی
گردد و به آن سودی اضافه مرابحه یکی از اقسام بیع است ثمن و یا قیمت تمام شده برای مشتری ذکر می

های نوشتار تک کاالها است. بر اساس یافتهشود. یکی از مسائل مرابحه، تقسیم ثمن خرید کلی بر تکمی
ی غیر متماثل در صورت حاضر، تقسیم ثمن خرید کلی در کاالهای متماثل صحیح است؛ ولی در کاالها

 گردد.استفاده از لفظ اشتریت جایز نیست و موجب اثبات خیار می

 مقدمه
ای بین بایع و مشتری میتواند اقسام مختلفی از خرید و فروش واقع گردد ،یکی از آن اقسام، معامله

د به مشتری یمت خریاست که فروشنده قیمت خرید را برای مشتری ذکر میکند. اگر کاال با قیمتی باالتر از ق
فروخته شود، این نوع از معامله، بیع مرابحه نام دارد. در این معامله، فروشنده بر اساس اخبار به سرمایه 
پیشین خود و یا قیمت تمام شده و یا قیمت خرید، مبلغی را به عنوان سود به آن اضافه نموده و به مشتری 

فروشنده در بیع سابق است و هر گونه تخلف وی خیانت و  فروشد. این بیع مبتنی بر امانت و راستگوییمی
)عالمه حلی، تذکرة الفقهاء، رود و برای مشتری خیار و اختیار بر هم زدن معامله را ایجاد میکند. غّش به شمار می

 (.291، ص2؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ج111، ص09؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج108، ص1؛ شهید اول، الدروس، ج111، ص00ج

نکته قابل ذکر این است که این نوع از معامله پس از عصر نبوی در جزیرۀالعرب در میان مسلمانان 
رواج یافته است. چرا که در منابع اولیه عامه، نظر بعضی از صحابه درباره برخی مصادیق مرابحه آمده است 

  0.، کتاب البیوع(11، ص01ق، عمدۀالقارئ، ج0210)العینی، ولی نامی از آن نیامده است
ئمه شده است. الخلیل که در عصر ادر کتب لغت نیز لفظ مرابحه ابتدا برای معامله مذکور استفاده نمی

اعطیته المال مرابحۀ علی ان یکون الربح » ( در کتاب العین، مرابحه چنین تعریف شده 021زیسته)مع می
ظ مرابحه به معنای اصطالح امروزی هنوز رواج پیدا شود در آن زمان، لفاز این بیان معلوم می«بینی و بینه

تنها در زمان  ( 102، ص1ق، ج0201)فراهیدی،شده استنکرده بود و به معنای لغوی باب مفاعله استفاده می
( در صحاح است که معنایی نزدیک به معامله مرابحه برای لفظ مرابحه در کتب لغت پدیدار 191جوهری)م

ْرَبْحُته عل»گردد می
َ
. پس از جوهری، (111، ص0)ج«ء ُمَراَبَحًة ی ِسْلَعته، أی أعطیته ِرْبحًا و ِبْعُت الشيأ
کند. در این معنا، العلوم به معنای بیع مرابحه را از شراکت مرابحه تفکیک می( در شمس121حمیری)م

سپس در  (؛1192ص ،2)جمشتری به بایع سود زائد بر ثمن بدهد. این معنا قابل تطبیق بر مرابحه امروزی است

                                                             
کرهه ابن عباس و ابن عمر و مسروق و الحسن، و به قال احمد . قال ابن بطال: اختلف العلماء فی ذلک فأجازه قوم و کرهه آخرون و ممن  0

و اسحاق. قال احمد: البیع مردود و أجازه ابن المسیب و النخعی و هو قول مالک و الثوری و االوزاعی و حجۀ من کرهه النه بیع مجهول، 
 ز بدرهم و الیعلم مقدارها من الطعام.و حجۀ من أجازه بأن الثمن معلوم و الربح معلوم و اصل هذا الباب بیع الصبرۀ کل قفی
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، 1ق، المصباح المنیر، ج0202)فیومی، گرددشود و به تعیین درصد معین از سود اشاره میتر میمصباح این معنا دقیق

 (101ص
با این وجود، واقعیت مرابحه در میان مردم پیش از لفظ آن رواج داشته است. این معامله با توجه به 

انند ده یازده و ده دوازده، دارای منشأ ایرانی است و از خارج جزیرۀالعرب تعابیر فارسی به کار رفته در روایات م
های راویان شیعه در عصر صادقین ع حاکی از رواج گسترده به بازار مسلمانان راه یافته است. انبوه پرسش

 ؛ باب بیع المرابحه(.092، ص1ق، الکافی، ج0212)الکلینی، آن در عصر امام باقر و امام صادق ع است
این معامله دارای اقسام مختلفی است و ترکیب آن با معامالت دیگر نیز در روایات مورد پرسش واقع 
شده است. مرابحه سفارشی، فروش مرابحی کاالی نسیه برخی از اقسام مرابحه است. رواج این معامله 

عامله کلی روی چند ها این است که هنگامی که یک مهایی را نیز به همراه خود دارد؛ یکی از پرسشپرسش
توان برخی از اجزای آن را با احتساب قیمت و تقسیم آن بر اجزاء، مستقال شود آیا میکاال و مانند آن انجام می

و به شکل مرابحه فروخت؟ در این مسأله، ظاهر کلمات اصحاب، منع از حیث نحوه اخبار به ثمن سابق مبیع 
 امله منعی ندارد ولو مرابحه نباشد.است و در صورت اخبار به تقویم، خود این مع

در مقاالت معاصر توجه چندانی به بیع مرابحه نشده است و بر این اساس، این نوشته دارای پیشینه 
مصطلح نیست و لذا در ادامه تنها سیر تاریخی توجه به مسأله مورد بررسی، پیگیری شده است. روش نوشته 

 بررسی ادله، انتقادی و استنباطی است.حاضر در بررسی اقوال، تحلیل تاریخی و در 
طوسی، ).در مسأله تقسیم ثمن کلی مشهور فقها قائل به لزوم اخبار به ماوقع و عدم جواز بدون آن هستند

؛ 12، ص1؛ عالمه حلی، قواعداالحکام، ج11و12، ص1االسالم، ج؛ محقق حلی،شرایع191، ص1؛ابن ادریس حلی، السرائر، ج022، ص1الخالف،ج
الصالحین، ؛ طباطبایی قمی، مبانی منهاج110، ص11؛ نجفی، جواهرالکالم، ج211، ص1؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، ج109، ص1ول، الدروس، جشهید ا

 (.021، ص8ج
تنها ابن جنید و قاضی ابن براج مخالفت نموده و آن را در معدود متماثل بدون اخبار جایز 

  (.018، ص1الشیعه، ج)عالمه حلی، مختلفانددانسته
اند عدم خروج آن از مرابحه است ولی در در صورت اخبار، ظهور کالم فقهایی که آن را جایز دانسته

شهید ( 011، ص0)جمحقق حلی در مختصر نافع (191، ص1)السرائر، جعین حال، فقهایی مانند ابن ادریس
و صاحب  (811، ص01)جالکرامهفتاحصاحب م (211، ص0الرموز، ج)کشففاضل آبی (100، ص1االفهام، ج)مسالکثانی

 دانند. اخبار را موجب خروج از مرابحه می (111و111، ص09)جحدائق
، 11جداند)اما صاحب جواهر ره به صراحت با این نظر مخالف است و آن را موجب خروج از مرابحه نمی

 (.110ص
د و سپس حکم صورت شوای اقامه شده است. ابتدا حکم اصل مسأله بررسی میدر این مسأله ادله

 گردد. ادله قابل طرح در اصل مسأله از این قرار است:اخبار  تبیین می
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 :  ادله پنجگانه عدم جواز بررسی
 توان اقامه نمود:دلیل می پنج بر عدم جواز  

 ( اجماع بر عدم جواز تقسیم ثمن خرید کلی9
، 1)الخالف، جماع نموده استهمانطور که گذشت شیخ طوسی بر عدم جواز در این مسأله، ادعای اج

 . (022ص
 اما این اجماع از دو جهت مورد خدشه میباشد

اواًل: با این وجود، با توجه به وجود روایات و اخبار در باب، اجماع مدرکی خواهد بود و مهم بررسی 
ه بهای شیخ طوسی ره در کتاب خالف کالمی است که بررسی آن موکول روایات باب است. ثانیا در اجماع

 جای دیگر است.

 ( روایات داّل بر عدم جواز تقسیم بدون اخبار2
 سندهای متفاوت در سه کتاب کافی، تهذیب و فقیه وارد شده است: روایت محل بحث با

ٍد َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَکِم َعْن ُمَح روایت ابوحمزه ثمالی در کافی:  ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ ِد ِعدَّ مَّ

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

َ
ِبي َحْمَزَة َعْن أ

َ
ْسَلَم َعْن أ

َ
ُم کُ ْبِن أ لَّ َثْو ٍٍ َمِن ُثمَّ ُیَقوِّ

 َیِبیُعُه ُمَراَبَحًة 
َ
ِس َماِلِه َجِمیعًا أ

ْ
ی َیَقَع َععالوه َلی َرأ َمُه ِبَما َیْسَوی َحتَّ َما َقوَّ نَّ

َ
َن َلُه أ ی ُیَبیِّ ی، الکافی، )کلین َقاَل اَل َحتَّ

 (.0، ح092، ص1ج
ِد ْبِن ُمْسِلٍم روایت محمد بن مسلم : َعْنُه )الحسین بن سعید(  َعْن َصْفَواَن َو َفَضاَلَة َعِن اْلَعاَلِء َعْن ُمَحمَّ

ُجِل َیْشَتِري اْلَمَتاَع َج  َحِدِهَما ع ِفي الرَّ
َ
 َعْن أ

َ
ِس َماِلِه أ

ْ
ی َیَقَع َعَلی َرأ ُم ُکلَّ َثْو ٍٍ ِبَما َیْسَوی َحتَّ ِمیعًا ِبَثَمٍن ُثمَّ ُیَقوِّ

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

َ
َن َلُه أ ی ُیَبیِّ  َیِبیُعُه ُمَراَبَحًة َثْوبًا َثْوبًا َقاَل اَل َحتَّ

َ
ِبیُعُه  یَ ْشَتِري اْلَمَتاَع َجِمیعًا أ

َمُه. َما َقوَّ نَّ
َ
َن َلُه أ ی ُیَبیِّ  (.19، ح11، ص2طوسی، التهذیب، ج)ُمَراَبَحًة َثْوبًا َثْوبًا َقاَل اَل َحتَّ

ُجِل َیْشَتِري اْلَمَتاَع روایت محمد بن مسلم :  َحِدِهَما ع ِفي الرَّ
َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن أ َو َرَوی اْلَعاَلُء َعْن ُمَحمَّ

ِس َماِلِه َیِبیُعُه ُمَراَبَحًة َثْوبًا َثْوبًا َقاَل َجِمیعًا ِبَثَم 
ْ
ی َیَقَع َعَلی َرأ ُم ُکلَّ َثْو ٍٍ ِبَما َیْسَوی َحتَّ َن َلُه اَل ٍن ُثمَّ ُیَقوِّ ی ُیَبیِّ  َحتَّ

َمُه  َما َقوَّ ُه ِإنَّ نَّ
َ
 (.101، ص1)صدوق، الفقیه، جأ

بر محمد بن اسلم است که نجاشی روایت کافی از نظر سندی دچار مشکل است زیرا سند مشتمل 
اما روایت شیخ طوسی در تهذیب از جهت  (.118) ص«یقال انه کان غالیا فاسد الحدیث»نویسد: درباره او می
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 0سندی مشکلی ندارد و صحیحه میباشد؛ زیرا حسین بن سعید اهوازی و صفوان بن یحیی و فضالۀ ابن ایوب
هستند. طریق شیخ طوسی ره هم به حسین بن سعید نیز  و محمد بن مسلم همه ثقات 1و عالء بن رزین

 1.(11)طوسی، التهذیب، المشیخه، صصحیح است
اند. امام علیه  السالم در روایت فوق به صراحت از تقسیم و تقویم بدون اخبار در بیع مرابحه منع نموده

ر نهی به ثمن و مثمن تعلق به نظر مشهور نهی در معامالت ظهور و ارشاد به بطالن دارد. از سوی دیگر، اگ
پیدا کند بر مبنای دیگران نیز ظهور در حرمت وضعی و بطالن خواهد داشت. نهی در این روایت به مرابحه 
انفرادی بر یکی از اجزای ثمن و مثمن مجموعی تعلق یافته است. با توجه به وجود قید در سؤال راوی، نهی 

یابد. بنابر این، روایت مطابق قاعده ه ثمن و مثمن تعلق میمتوجه قید مذکور در سؤال گشته و با واسطه ب
 فوق ظهور در حرمت وضعی و در نتیجه بطالن خواهد یافت. 

با توجه به معنای استثناء داللت دارد که در صورت تقویم بیع مرابحی جایز « حتی»از سوی دیگر، 
خواهد بود. در غیر این صورت، ظهور است. اگر از خارج بدانیم چنین بیعی مرابحه نیست استثناء منقطع 

 استثنا در اتصال است؛ یعنی بیع مذکور با تبیین تقویم توسط خود فروشنده همچنان مرابحه خواهد بود.

 اشکاالت وارده بر استدالل به روایات فوق
 اما این استدالل دچار اشکاالتی است که در ذیل به آن اشاره میشود.

 ( اشکال اول)نقض
این معامله در نهایت دروغ گفته است در حالی که کذب صریح حکمی فراتر از خیار فروشنده در  

شود ندارد؛ بلکه بر اساس توجه به حکم کذب صریح در مرابحه و بیع، مناسبات حکم و موضوع موجب می
 زرود. مشهور نیاوال احتمال تعبد در روایت ضعیف شود و ثانیا ظهور نهی در ارشاد به بطالن از بین می

 اند.اند و آن را حمل بر تعبد نیز نکردهعلیرغم مبنای مذکور در معامالت، از این روایت بطالن نفهمیده

                                                             
 (.101)نجاشی، رجال، ص. کان ثقة في حدیثه مستقیما في دینه0
 (.198.صحب محمد بن مسلم و فقه علیه و کان ثقة وجها )نجاشی، رجال، ص 1
لّله و النعمان و الحسین بن عبید ا.و ما ذکرته في هذا الکتاب عن الحسین بن سعید فقد اخبرنی به الشیخ ابو عبد الّله محمد بن محمد بن  1

احمد بن عبدون کلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الولید عن ابیه محمد بن الحسن بن الولید و اخبرنی به أیضا ابو الحسین ابي جید 
ن حسن بن الولید عالقمي عن محمد بن الحسن بن الولید عن الحسین بن الحسن بن ابان عن الحسین بن سعید، و رواه أیضا محمد بن ال

 محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید.
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 اشکال دوم)نفی استظهار(:
اگرچه در این معامله نهی به معامله بر ثمن و مثمن به شکل خاص تعلق گرفته است ولی بازگشت این  

هی پذیرد تا از نها را در انتقال نمییست و عرف این واسطهنهی به نهی از اکل ثمن و مثمن نزد عرف صحیح ن
 به قید و از قید به اکل ثمن برسد. بنابر این اصل استظهار صحیح نیست.

رسد فقها نیز بر اساس عدم پذیرش ارجاع نهی در روایت به اکل ثمن، این بیع را غیرجایز به نظر می
بر این از نگاه فقها اوال مانحن فیه مصداق نهی از اکل ثمن اند. بناولی صحیح دانسته و قائل به خیار شده

نیست. ثانیا با لحاظ مناسبت حکم و موضوع و توجه به حکم کذب صریح در معامالت، این نهی دیگر ظهور 
 در بطالن ندارد. که به نظر نویسنده این تبیین از نظر فقها بدون اشکال و خدشه میباشد. 

د مورد توّجه و تأّمل قرار گیرد، موضوع روایت است. اگرچه نهی در روایت مطلبی که در این روایت بای
یرا اواًل در کاالی متماثل عرفًا  اطالق دارد ولی موضوع حرمت در این روایت، کاالهای غیر متماثل است. ز

وب ث گویند؛ ثانیا موضوع روایتگذاری نمیتقویم صادق نیست و تقسیم قیمت بر کاالهای متماثل را قیمت
است و با توجه به غیرمتماثل بودن آن در گذشته، الغای خصوصیت از آن به کاالهای متماثل محّل تأمل 
است. بنابر این اطالق روایت از کاالهای متماثل انصراف دارد و تنها شامل کاالهای غیرمتماثل است. در 

المال، نوعی اخبار اجمالی رأسکاالهای غیرمتماثل نیز در صورت استفاده فروشنده از لفظ تقّوم علّی و 
وجود دارد و اطالق روایت از آن منصرف است. در نتیجه موضوع روایت تنها کاالهای غیرمتماثل در صورت 

 استفاده از لفظ اشتریت است.

 بررسی روایت علی بن سعید:
 عالوه بر روایت فوق، روایت قابل بررسی دیگر در مسأله، روایت علی بن سعید است:

ْضِر ْبِن ُسَوْیٍد َو َفَضاَلَة َعْن ُموَسی ْبِن َبْکٍر َعْن ن الحسن( َعْنُه )عن الحسین بن سعید( )محمد ب َعِن النَّ
ِه ع َعْن ... َو ُسِئَل َعْن َرُجٍل اْبَتاَع َمَتاعًا َجَماَعًة َفَیْطلُ  ُبو َعْبِد اللَّ

َ
ْن ُب ِمْنُه ُمَراَبَحًة مِ َعِليِّ ْبِن َسِعیٍد َقاَل: ُسِئَل أ

ْمُت َهَذا ِبَکَذا َو َهَذا ِبَکَذا َقاَل اَل  ْمَت َفَیُقوُل َقوَّ ي اْبَتْعُتُه َجَماَعًة َفَیُقوُلوَن َکْیَف َقوَّ نِّ
َ
ْجِل أ

َ
ُهْم أ نَّ ِِ َس ِبِه ُقْلُت َف

ْ
 َبأ

َم  یُدوُه َعَلی َما َقوَّ ْن َیِز
َ
َم َقاَل ِإالَّ أ یُدوَنُه َعَلی َما َقوَّ  (.11، ص2، ج، تهذیب0212)طوسی، َیِز

 بررسی سندی: ضعف سندی 
(. 101)همان ص. فضالۀ ابن ایوب نیز ثقه است(212)نجاشی، رجال، صنضر بن سوید، اهل کوفه و ثقه است

موسی بن بکر نیز اگرچه توثیق خاص ندارد ولی در کتاب فهرست شیخ طوسی ره مروی عنه صفوان و ابن 
. ولی علی (121)صکندته شیخ طوسی وی را واقفی معرفی می. الب(211)الفهرست، صابی عمیر واقع شده است

ها یعنی ابن رزام و ابن هبۀالله دارای توثیق هستند. بن سعید مشترک بین چند نفر است که تنها دو نفر از آن
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. بنابر این روایت (19، ص01)خویی، معجم الرجال، جعلی بن سعید مطلق نیز دارای توثیق عام و توثیق خاص نیست
 نظر سندی ضعیف و قابل استناد نمیباشد.از 

 بررسی داللی: اجمال در روایت
فارغ از بحث سندی ، روایت دال بر لزوم اخبار به تقویم است و بیع مرابحه در صورتی که در معامله بر 

می از ها چیزی بر قیمت تقویقیمت تقویمی او اضافه گردد، جایز دانسته نشده است. به عبارت دیگر اگر آن
یرا اگر اضافه نکنند ربحی ط رف بایع، اضافه نکنند اشکالی ندارد. مفاد روایت از این جهت روشن نیست ز

شود و اضافه بر تقویم قبل از سود نیز اگر با رضایت خریدار باشد اشکالی ندارد؛ اگرچه امر محقق نمی
ی از آن ت ولو اینکه قسمتعقالیی هم نیست. در هر صورت با توجه به ضعف روایت، دیگر قابل استناد نیس

 مطابق روایات دیگر است. 

 ( لزوم کذ ٍ 5
دلیل سومی که بر عدم جواز بیان میکنند این است که در صورتی که کاالی خریداری شده به شکل 

آید. زیرا مبیعی که مقابل ثمن بوده، مجموع است مجموعی به مرابحه انفرادی فروخته شود، کذب الزم می
چه این تقویم و تقسیط در برخی موارد مانند تلف، تقویم و تقسیط ثمن صحیح است، اما در نه افراد؛ لذا گر

در نتیجه چنین اخباری صحیح و مطابق واقع نیست و (. 111، ص09بحرانی، حدائق، جمانحن فیه درست نیست)
گاهی نخواهد داشت. و این مطلب موجب خلل در قصد خریدار می  گردد.مشتری از جزئیات ثمن آ

 اشکال سه گانه به این دلیل
 در جواب از این دلیل باید گفت: 

 عدم اخذ راستگوئی در انشاء : اوالً 
صداقت و امانت اگرچه در مرابحه دارای اهمیت است ولی در انشاء اخذ نشده و اگر شرط ارتکازی باشد بر 

دله، اثبات خیار اساس تخلف شرط موجب اثبات خیار است و اگر در حد داعی باشد، بر اساس سایر ا
 گردد. می

 اخص بودن دلیل : ثانیاً 
استدالل مذکور شامل همه موارد نیست و اخص از مدعا است؛ زیرا در بسیاری از موارد مانند استفاده از 

آید. در کاالهای متماثل و دارای قیمت روشن نیز اگر بگوید کذب الزم نمی« تقّوم علّی »و « المالرأس»لفظ 
ام، با توجه رواج این تقویم تقدیری در بازار دروغ نگفته است. بلکه تنها در صورت عدم یدهبه این قیمت خر

آید. بنابر این، استدالل به کذب برای ام کذب الزم میتماثل کاالها و استفاده از لفظ به این قیمت خریده
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ادق کاالی غیرمتماثل صاثبات حرمت و یا بطالن کافی نیست و تنها در مورد استفاده از لفظ اشتریت در 
 است. 

 علت تامه نبودن کذ ٍ : ثالثاً 
اگر کذب علت تامه در حرمت این صورت باشد باید در تلف نیز همین علت جاری باشد. زیرا هنگامی که 
قسمتی از کاال و اجزایی از یک مجموعه تلف شده باشد و او با در نظر گرفتن قیمت تقسیطی برای آن بگوید 

ام مبیع مقابل ثمن مجموع بوده است و نه افراد تا بتواند چنین کاری را انجام این قیمت خریدهاین کاال را به 
اند. از بدهد و در صورت انجام این کار بر مبنای خصم کذب الزم خواهد آمد. در حالی که آنجا جایز دانسته

ذب مه نیست. بنابر این، کشود که کذب در این صورت نقشی ندارد و یا حداقل علت تااین مطلب دانسته می
 تواند مالک کافی برای اثبات حرمت تکلیفی در صورت تقویم بدون اخبار باشد. به تنهایی نمی

 ( لزوم غرر1
، این است که در چنین معامله ای با توجه به کذب بایع اقامه کرد بر عدم جواز میتواند ی که دلیل چهارم

 گردد.شود و وقتی معامله ای غرری شد، معامله  باطل میی،خریدار با ندانستن قیمت اصلی دچار غرر م
 در جواب باید گفت: 

در صورت عدم اخبار به تقویم با دو صورت مواجه هستیم: جایی که کاالها متماثل باشند و تقسیم بر اجزاء  
 و به شکل مساوی صورت گرفته باشد در این حالت خریدار با هیچ خطر و جهالت غیر عرفی مواجه نیست

در معرض ریسک قرار ندارد. ولی اگر کاالها متماثل نباشد اگرچه احتمال و خطر اشتباه فروشنده و یا 
اعمال سلیقه از طرف او در تقویم وجود دارد ولی با توجه با روشن بودن قیمت نهایی کاال و وقوع معامله بر 

 آید. یح است و غرر الزم نمیقیمت نهایی، ادله غرر جاری نیست. بنابر این در هر دو صورت بیع صح

 ( لزوم ضرر3
این است که در صورت کذب باشد بر عدم جواز چنین معامله ای   قابل طرح میتواند آخرین دلیلی که

بایع ، خریدار بواسطه عدم اطالع دچار ضرر میگردد و طبق قاعده الضرر حکم ضرری صحت معامله جعل 
ل میباشد.این دلیل هم ناتمام است زیرا ضرر در صورت تماثل نشده است و بنابر این چنین معامله ای باط

کاالها منتفی است و مشتری در صورت اطالع نیز تغییری در وضعیت وی حاصل نخواهد شد و قیمت تغییر 
نخواهد کرد؛ در صورت عدم تماثل، با وجود احتمال خطا و یا اعمال نظر توسط فروشنده، احتمال ضرر 

 شود.ست و در صورت کشف تحقق ضرر، با نفی لزوم، اثبات خیار میوجود دارد ولی قطعی نی
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 بندی جمع
از نظر نویسنده در صورتی که کاالها متماثل باشند تقسیط و تقویم مشمول ادله امضاء بوده و مطابق 
قاعده و دارای اشکال نیست و کذب هم الزم نخواهد آمد. غرر نیز از این جهت که غرض عقالیی به این امر 

شود. ضرر نیز با توجه به اینکه شود محقق نمیکند و خطری از ناحیه آن متوجه خریدار نمیعلق پیدا نمیت
ها نیز با قیمت مجموع برابر است فروشنده قیمت را به تساوی میان کاالها تقسیم نموده و مجموع قیمت

ل ت در باب است. در صورت تماثمحقق نیست. بنابر این نظر ابن جنید مطابق قاعده است و تنها مانع، روای
مناسبات حکم و موضوع و صحت علی القاعده ثانیا گذاری عرفًا صادق نیست و تقویم و قیمت اوالکاالها 

روایت درباره ثوب)پیراهن( است و الغای خصوصیت از آن نسبت به ثالثا مقید لبی اطالق روایت است. 
 از صورت تماثل کاالها منصرف است. کاالهای متماثل محل تأمل است. بنابر این، روایت

در صورت عدم تماثل کاالها، دلیل کذب تنها در صورت استفاده از لفظ اشتریت صادق است ولی 
موجب بطالن نیست و تنها مثبت خیار است. دلیل غرر نیز به علت روشن بودن قیمت نهایی جاری نیست. 

روایت مذکور خصوصیتی نسبت به سایر  گردد. ثوب دردلیل ضرر در صورت تحقق آن موجب خیار می
شود. ولی استفاده از لفظ تقّوم علّی کاالهای غیرمتماثل ندارد و روایت شامل تمام کاالهای غیرمتماثل می

المال به نوعی اخبار اجمالی به تقویم است و لذا اطالق روایت نیز از این دو صورت منصرف است. و رأس
لفظ اشتریت در کاالهای غیرمتماثل استفاده کند، حرام است و اثبات خیار  بنابر این، تنها در صورتی که از

 شود. می
همانطور که گذشت شیخ طوسی ره در این مسأله مطابق روایت، فرموده که اگر اخبار به تقویم کند بیع 

شود مرتفع می اما ابن ادریس اشکال نموده که اگرچه اشکال کذب(  022، ص1الخالف، ج  ؛190النهایه، صجایز است)
یرا بیع مرابحه موضوعی شرعی است و در آن ثمن خرید قبلی باید ذکر  ولی دیگر مرابحه نخواهد بود؛ ز

. صاحب (018، ص1الشیعه، ج)مختلف. عالمه حلی ره پاسخ داده است که نزاع لفظی است(191، ص1)السرائر، جشود
 .(110؛ ص100، ص11)جپذیرد جواهر ره نیز انحصار مرابحه در آن را نمی

در هر صورت اخبار به تقویم، صحت معامله بالاشکال است؛ تنها مسأله مرابحه بودن و یا نبودن آن 
مورد  های تاریخیاست. اینکه ابن ادریس مرابحه را موضوعی شرعی معرفی نموده است با توجه به پیگیری

 یرۀ العرب بوده که بر اثر مراوداتگرفته در خارج از جزپذیرش نیست؛ بلکه مرابحه یک معامله عرفی شکل
تجاری مورد استفاده مسلمانان نیز قرار گرفته است. بنابر این مرابحه نه یک حقیقت شرعی و نه حقیقتی 
متشّرعی است بلکه در نهایت یک معامله امضایی است و از این جهت موضوع حکم شرعی قرار گرفته است. 

چیست؟ آیا عرف بر قیمت خرید انفرادی سابق اصرار دارد و یا قیمت حال باید دید قوام و رکن معامله مرابحه 
داند؟ با مروری بر کالم اهل لغت، فقها و پرسش راویان در روایات آشکار مجموعی را نیز در مرابحه کافی می
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شود که قیمت مجموعی و انفرادی نقشی در مرابحه ندارد و لذا در صورت اخبار به تقویم، بیع مذکور می
 نان مرابحه خواهد بود. همچ

در صورت عدم اخبار نیز اگر کاال متماثل باشد، معامله مذکور مرابحه خواهد بود. زیرا همانطور که 
اشاره شد انفراد و جمع در مرابحه نزد عرف نقشی ندارد. در صورت عدم تماثل کاالها نیز در صورت استفاده 

ی نسبی، معامله همچنان مرابحه است. در صورتی که بدون هاالمال و رعایت قیمتاز لفظ تقّوم علّی و رأس
گذاری کند و یا از لفظ اشتریت را استفاده کند، نیز اگرچه مطابق نهی در روایت، حرام معیار عرفی قیمت

 است ولی خروج آن از صورت بیع مرابحه روشن نیست. 
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 مقدمه: 

، و به دو اصطالح برای حق کی از حقوقی که در فقه مورد بررسی و بحث قرار میگیرد ، حق سرقفلی است ی
 تعبیر دیگر دو تصویر وجود دارد:

)که عمدتا کلمات فقها ناظر به این صورت است( این است که در اجاره اعیانی مثل مغازه یا  اول صورت

کارخانه که به صورت مستمر مثال ساالنه اجاره داده می شود، آیا در این موارد غیر از ملکیه العین )که مربوط 
سومی هم به نام حق سرقفلی به مالک است( و ملکیه المنفعه )که مربوط به مستاجر  در هر سال است(، امر 

وجود دارد یا نه؟ حق سرقفلی در تصویر اول، عبارت است از این که شخص حق داشته باشد عین را اجاره 
دهد به مبلغی )به خود یا به شخص ثالث(، مثال عین را بعد از اتمام مدت اجاره، اجاره دهد به مبلغ خاصی 

سال دوم به مبلغ بیشتری اجاره دهد. پس بحث این است که ولو مالک العین راضی به این نباشد و بخواهد 
غیر از ملکیت عین و منفعت، امر سومی به نام حق ایجار مغازه به مستاجرین در مقابل عوض معلوم وجود 
دارد، یا این که چنین امری وجود ندارد و بعد از اتمام مدت اجاره، حق این که ملک به دیگری اجاره داده 

ت و می تواند به همان مستاجر اجاره دهد یا به دیگری، و همچنین به همان مبلغ اجاره دهد شود با مالک اس
 یا به مبلغ دیگر. 

بنابراین طبق این تصویر، اگر حق سرقفلی وجود داشته و مشروع باشد، مصدر اصلی این حق، خود مالک 
ق ران را دارد و می تواند این حاست و مالک در کنار ملکیت عین و ملکیت منفعت، ملکیت حق ایجار به دیگ

ایجار را به مستاجر اول منتقل کند، که اگر چنین کند حق اجاره دادن ها در سال های آینده، در اختیار 
مستاجر اول است. پس صورت اول سرقفلی این است که آیا چنین حق قابل نقلی برای مالک العین وجود 

مستاجر اول( نقل دهد تا اختیار ایجار با او باشد، یا چنین دارد که بتواند آن حق را به شخص دیگری )مثل 
حقی وجود ندارد و یا اگر هم چنین حقی وجود دارد اما قابل نقل نیست؟ از حق سرقفلی طبق این تصویر، 

 تعبیر کرد. این بحث محل اختالف است.« حق اولویت ایجار ملک»می توان به 

ه مثال مغازه ای را اجاره کرده، گاهی حضور مستاجر در حق سرقفلی این است که مستاجری ک دوم صورت

این مغازه باعث می شود که ارزش مالی این مغازه زیاد شده باشد. مثال اگر مغازه به عنوان قصابی اجاره داده 
شده باشد، عمل خاص و خصوصیات مستاجر قصاب، باعث رونق این مکان و ارزش مالی این مغازه شده 

زه قصابی با همین شرایط در مکان دیگر به مبلغ کمتری از مغازه قصابی در این مکان است به طوری که مغا
اجاره داده می شود؛ زیرا فعالیت ها و رونق کار مستاجر، موجب باال رفتن قیمت عین یا قیمت منفعت عین 

 ستاجرشده است. در تصویر دوم، بحث در این است که آیا مالک حق دارد بدون این که هیچ مبلغی به م
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بدهد، بعد از تمام شدن مدت اجاره او را از عین مستاجره بیرون کند ولو عمل او باعث رونق آن مکان و 
افزایش قیمت مغازه شده است، یا اینکه مستاجر به خاطر ایجاد افزایش مالیت عین، حق پیدا می کند و 

 ه کند، می تواند حقی را از مالکبخشی از مالیت این عین برای مستاجر است به طوری که اگر بخواهد تخلی
« ب و پیشهحق کس»یا از مستاجر بعدی دریافت کند. تعبیر دیگر از حق سرقفلی طبق این صورت، تعبیر 

است، یعنی این حق، حاصل از کار و پیشه مستاجر است. پس حق سرقفلی، حقی است که در اثر کسب و 
 ضی می گیرد از مالک یا از مستاجر بعدی.پیشه مستاجر ایجاد شده و به خاطر آن حق، مستاجر عو

در تصویر اول از حق سرقفلی، منشا این حق خود مالک بوده و مالک می تواند آن را منتقل  فرق دو تصویر:
کند به مستاجر، ولی در تصویر دوم، منشأ این حق، عمل مستاجر است نه این که از مالک به او منتقل شده 

 رقفلی باید بحث شود.باشد. لذا هر دو صورت از حق س
موضوع این تحقیق، بررسی اثبات مشروعیت حق سرقفلی در تصویر اول به وسیله ادله وفاء به شروط مثل 

است. برای اثبات مشروعیت این حق، به ادله مختلفی تمسک شده که یکی از  «المومنون عند شروطهم»

 آنها، دلیل وجوب وفاء به شرط است.

 بات مشروعیت حق سرقفلیتمسک به دلیل شرط برای اث
تمسک به دلیل شرط برای مشروعیت حق سرقفلی از راه تطبیق شرط الزم الوفاء بر حق سرقفلی، در برخی 

 سید کاظمفقه العقود تقریرات مرحوم شیخ حسین  حلی و هم چنین  022بحوث فقهیه ص  مثل کتاب  ،کتب
 مطرح شده است. این وجه تقریباتی دارد. (011ص  0)جحائری

 تقریب اول تمسک به دلیل شرط برای اثبات مشروعیت حق سرقفلی
در حق سرقفلی آن چه مطرح است، مالکی است که بازاء دادن حق سرقفلی به مستاجر خواهان مبلغی است، 
و از طرف دیگر مستاجر هم انتظار دارد که برای سالهای آینده ملک را به مبلغ کمتری نسبت به قیمت روز  

و اختیار اجاره ملک با او باشد. برای تامین این دو غرض، از راه شرط در ضمن عقد اجاره آن اجاره کند 
پیش می آییم، یعنی مالک عین را اجاره می دهد به مستاجر به شرط این که مستاجر مبلغی را به او قرض 

نشود تا دهد )غرض موجر( و همچنین شرط می کنند که بعد از تمام شدن یک سال، مالک مانع  مستاجر 
عین مورد اجاره را به خود مستاجر به همان مبلغ اجاره دهد یا به کسی که دلخواه مستاجر است )غرض 

 مستاجر(.
حاصل این تقریب این است که مبلغی که در بازار به عنوان حق سرقفلی می گیرند، این مبلغ را به عنوان شرط 

جاره می دهد به شرط این که مستاجر مبلغ پنجاه القرض در ضمن اجاره اول قرار می دهیم. موجر عین را ا
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ملیون به موجر قرض بدهد، و در مقابل بعد از اتمام مدت اجاره هم مانع ایجار مستاجر نشود، حال یا خود 
 مستاجر به همین مبلغ اجاره کند یا این که به انتخاب مستاجر به دیگری اجاره دهد.

مستاجر را از ایجار در سال های آینده( ممکن است به نحو  این دو شرط )اقراض مستاجر و عدم منع مالک
شرط لفظی و مذکور در ضمن عقد باشد، و یا این که به خاطر رواج و روّیه شرط ارتکازی شده باشد که 

 احتیاج به تصریح در متن عقد ندارد و عقد حمل بر این شرط می شود مثل سایر موارد شرط ارتکازی.
 طرح است:به این وجه، مناقشاتی م

 مناقشه اول: خالف متعارف بودن چنین سرقفلی 
این مطلب خارج از معامالت رایج و متعارف در سرقفلی هاست؛ چون آن چه متعارف است این است که 
مالک پولی که به عنوان سرقفلی گرفته را مصرف می کند و ملزم به پس دادن نیست. در حالی که در این 

 ه طبعا باید اداء شود، لذا این تقریب نمی تواند سرقفلی رایج را توجیه کند.تقریب از راه قرض وارد شد ک

 : عدم کفایت رضایت برای صحت اجاره مناقشه دوم
یرا  در شرط دوم گفته شد مالک مانع مستاجر در اجاره دادن نشود، اما این این تقریب هم نمیتواند تام باشد ز

چون صحت اجاره متوقف بر این است که یا از ناحیه  ت!صحت اجاره در سال دوم و سوم نیسکافی برای 
مالک و یا وکیل مالک انجام شود. اجاره احتیاج به اذن دارد و مجرد عدم المنع، اذن حساب نمی شود. لذا 
این شرط، صحت اجاره های سال های آینده را تامین نمی کند، مگر این که ادعا شود که مجرد عدم المنع 

است و آثار اذن را دارد، که البته به نظر می رسد اثباتا در بسیاری از موارد، عدم المنع دال عرفا به معنای اذن 
 بر اذن و رضایت است. 

 اشکاالت دیگری در تقریب های دیگر تمسک به دلیل شرط، وجود دارد که به این تقریب هم مطرح است.

 تمسک به دلیل شرط برای اثبات مشروعیت حق سرقفلی :تقریب دوم
قریب دوم این است که برای اثبات مشروعیت حق سرقفلی از دلیل شرط استفاده می کنیم اما شرط، این ت

نیست که مستاجر پولی را به مالک قرض دهد تا اشکال مذکور مطرح شود، بلکه با فرض این که مالک مبلغ 
 ط اول، خود دو تقریبرا پس نمی دهد، شرط را تنظیم می کنیم )ابتدا از شرط دوم شروع می کنیم چون شر

 دارد( :

)غرض مستاجر( این گونه تصحیح می شود که مالک لغرٍض عین را به مبلغ کمتری از قیمت  شرط دوم

متعارف بازار اجاره می دهد، و در مقابل مبلغی که از مستاجر می گیرد، مستاجر در ضمن عقد اجاره شرط 
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زم باشد به اجاره دادن ملک به مستاجر اول یا کسی می کند که بعد از تمام شدن مدت اجاره، مالک عین مل
 که مستاجر اول معرفی کند. پس نفع مستاجر تامین می شود.

 ما در مورد گرفتن مال به عنوان سرقفلی که شرط اول بود )غرض مالک(، دو تقریب مطرح است:ا

 قریب اول:ت
اول، غیر از مال االجاره مبلغ پولی مرحوم آقای خوئی فرموده در ضمن عقد اجاره شرط می شود که مستاجر 

را )حق سرقفلی( به مالک بدهد. شرط اول در کالم ایشان به همین نحو واضح و ابتدائی مطرح شده است. 
حاصل تقریب ایشان برای تصحیح حق سرقفلی این است که مستاجر اول که پولی را به موجر می دهد، و 

را برای خود شرط می کند و مالک ملتزم می شود که در اجاره غرض او این گونه تامین می شود که حق ایجار 
دادن تابع او باشد. لذا در ادامه یا خودش از عین استفاده می کند یا به مستاجر جدید می گوید اگر مبلغی به 

 و 211 ص 0ج الخوئی للسید الصالحین منهاج) من بدهی از حقی که برای خودم به وسیله شرط درست شده تنزل میکنم.

211) 

 قریب دوم:ت
اما برخی  تقریب دیگری برای تامین غرض مالک مطرح میکنند به این بیان که می توان مبلغ سرقفلی مثل 
پنجاه ملیون را جزء اجاره ماه اول قرار داد، یعنی مال االجاره ماه اول به مبلغ پنجاه ملیون مثال بیشتر از مال 

فرق تقریب ایشان و مرحوم آقای خوئی، فقط در ناحیه شرط  (18 ص یانالروح ید)للساالجاره ماه های دیگر باشد.
اول است، زیرا درکالم آقای خوئی گرفتن حق سرقفلی شرط مستقل است، اما در کالم بعض اعالم حق 

 سرقفلی جزء اجاره ماه اول قرار داده شده است، ولی دو تقریب در شرط دوم مشترک اند.
م آقای خوئی این است که ایشان فرموده است مالک مبلغی را از مستاجر به نظر می رسد مشکل بیان مرحو

از چه بابی است و از نظر وضعی ذیل کدام یک از عناوین معاملی « گرفتن»می گیرد، اما بیان نشده که این 

 باباگر از باب هبه باشد، احکام خاص مربوط به هبه را دارد مثال قابل رجوع است، و اگر از  !قرار می گیرد
مجرد مصالحه باشد باز احکام خاص خود را دارد. در حالی که اگر آن را ضمن اجاره ماه اول قرار دهیم، این 

 مشکالت را ندارد.
حاصل تقریب دوم این شد که در قسمت گرفتن حق سرقفلی، آن را به عنوان جزئی از اجرت ماه اول یا به 

ی شود که عین را به مستاجر یا کسی که مستاجر عنوان شرط مستقل تصحیح می کنیم، و مالک ملتزم م
 معرفی می کند اجاره دهد.
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 مناقشه تقریب دوم: عدم تأمین اغراض متوقع از حق سرقفلی
به وسیله این تقریب، به بعضی از آثار متوقع از حق سرقفلی میرسیم و مشکالت تقریب سابق مطرح نیست، 

. اگر حق سرقفلی کافی نیست ی به نحوی که آن را حق مستقل قرار دهدبرای توجیه حق سرقفلاما این تقریب 
 حق مستقل شرعی بود آثار دیگری داشت که این تقریب آنها را تامین نمی کند. 

 : قابل نقل و انتقال بدون حق سرقفلی غرض اول 
که از راه شرط وارد شد، مستاجر اول نمی این تقریب اما در ز جمله آثار ، قابل نقل بودن حق سرقفلی است ا

تواند حق سرقفلی خود را به مستاجر ثانی یا شخص دیگر نقل دهد. همچنین به وسیله دلیل شرط، طبق 
ر یا کسی که به مستاجبرخی نظرات نهایتا حکم تکلیفی استفاده می شود یعنی بر مالک الزم است که عین را 

او معرفی کند اجاره دهد، اما اگر به این شرط عمل نکرد صرفا معصیت و مخالفت با حکم تکلیفی کرده است 
 و تصرف او تصرف در ملک و حق خود است و غصب نیست، لذا با این تقریب آثار وضعیه مترتب نمی شود. 

 : باقی ماندن این حق بعد فوت مالک دوم رض غ
، وقتی مالک عین خود را با حق سرقفلی اجاره اشداین است که اگر سرقفلی حق وضعی مستقل بغرض دوم 

داد، دیگر در ملک خود حق سرقفلی ندارد و فقط نفس العین برای مالک می ماند. طبیعتا اثر مشروعیت 
جهت  ازحق سرقفلی به عنوان حق مستقل این است که ورثه مالک، فقط نسبت به عین مالکیت دارند و 

سرقفلی چیزی به ورثه نمی رسد. در حالی که طبق این تقریب این اثر تامین نمی شود؛ زیرا مالک تا زمانی 
که زنده است باید به شرط عمل کند، اما وقتی از دنیا رفت عین خارجی که تماما ملک او بود و متعلق حق 

ر تکلیفی ندارند. وجه مطلب این است که غیر نبود، تماما به ورثه منتقل می شود و ورثه در مقابل مستاج
مالک، مشروط علیه بود و دلیل المومنون عند شروطهم اقتضاء نمیکند که وجوب وفاء به شرط، بر غیر 
مشروط علیه ثابت شود. اما اگر سرقفلی حق وضعی و مشروع مستقل بود، بعد از فوت مالک باز هم حق 

مالک، عین خود را تا مدتی اجاره داده و در اثناء مدت اجاره مستاجر تامین شده بود، و مثل جایی بود که 
 فوت می کند که طبعا مال به صورت مسلوب المنفعه به ورثه منتقل می شود.

 تمسک به دلیل شرط برای اثبات حق سرقفلی از طریق وکالت :تقریب سوم
ه میشود به این نحو کدر تقریب سوم از تمسک به دلیل شرط، غرض مالک مثل همان تقریب سابق تامین 

مبلغ سرقفلی به صورت مستقل یا در ضمن اجاره ماه اول شرط می شود. اما غرض مستاجر این گونه تامین 
میشود که در ضمن اجاره شرط دیگری می کنند مبنی بر این که مستاجر از ناحیه مالک ماذون باشد که ملک 
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است که در تقریب دوم آن چه شرط قرار داده می را به خودش یا به کسی که بخواهد اجاره دهد. فرق این 
شد، اجاره دادن مالک به مستاجرین بود اما در این تقریب، شرط، ماذون بودن مستاجر است در این که عین 
را اجاره بدهد و یا این که این وکالت را به دیگری اعطاء کند. اگر وکالت و ماذونیت در ضمن عقد شرط 

ه باشد اجراء عقد به دست وکیل است، مثل شرط ماذونیت زن در طالق خودش شود، اگر به نحو شرط نتیج
 که در ضمن عقد نکاح شرط میشود و دیگر زوجه برای طالق دادن خود احتیاج به رضایت زوج ندارد.

وجه این که در این تقریب، شرط را ماذونیت مستاجر اول در اجاره دادن عین در سالهای آینده قرار داد )به 
یجار مالک(، رهایی از اشکاالت تقریب سابق بود؛ چون طبق تقریب سابق بناء بر برخی نظرات، اگر جای ا

مالک از انجام شرط تخلف کند صرفا معصیت کرده و مستاجر نمی تواند به هدف خود برسد، لذا گفته اند 
اجاره دهد  ه خودششرط می کنیم در ضمن عقد اجاره که مستاجر وکیل و ماذون باشد در این که خانه را ب

 به این مبلغ کمتر.
این وکالت قابل عزل نیست برخالف وکالت های مستقل که در  کته قابل توجه در این وکالت این است کهن

یرا وکالت اگر در ضمن عقد الزم جعل شود دیگر قابل عزل نیست این  و قالب عقد وکالت انجام می شود؛ ز
از آن جایی که این وکالت، دارای مالیت است، بعد از و که قید بالعزل را به وکالت اضافه کنند اثری ندارد. 

 (19 ص( یالروحان ید)للس المستحدثه المسائل) .فوت وکیل به ورثه او می رسد
، هم مالک مبلغی را به عنوان سرقفلی وقتی این وکالت به نحو شرط نتیجه در ضمن عقد الزم اجاره اخذ شد

گرفته و هم مستاجر می تواند مبلغ اندک مورد توافق را به عنوان وجه اجاره برای سال های آینده به موجر 
بدهد. همچنین مالک می تواند وکالت دادن خود را مشروط کند به این که مستاجر، مبلغی را به عنوان حق 

 ک و مستاجر تامین می شود.سرقفلی بدهد. به هر حال غرض مال
 .ما این تقریب دارای مناقشاتی به شرح ذیل میباشدا

 حق سرقفلی غرضمناقشه اول: عدم کفایت وکالت برای تأمین 
 ی نیست.افک ،رود از راه وکالت، برای تخریج حق سرقفلی مورد انتظار و رائج، و ترتیب همه آثار متوقع از آنو

آن چه در میان عقالء رائج است این است که اگر مستاجر فوت کند حق سرقفلی به ورثه او منتقل می  زیرا 
شود مثل اموال او و سایر حقوق مالیه او )مثل حق تحجیر که به ارث می رسد(. لذا آن چه رائج است این 

ود؛ چون عین به وارث او می رسد است که اگر صاحب ملک فوت کند، خللی در حق سرقفلی وارد نمی ش
در حالی که منتفی از این حق است همانطور که عین مستاجره، در حالت مسلوب المنفعه به ارث ورثه موجر 
میرسد. در حالی که طبق راه وکالت، حق سرقفلی با موت موکل باقی نمی ماند؛ چون وکالت استنابه و اذن 
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وکل، وکالت منتفی میشود و ادعای اجماع هم بر این مطلب در تصرف است و با فوت هر یک از وکیل و م
 شده است.

پس اشکال این تقریب این است که غرض این بود که حق سرقفلی بعد از فوت طرفین هم ثابت باشد در 
 حالی که وکالت، این غرض را تامین نمیکند. 

لت با موت موکل از بین نمی رود، این قول، در جواب از این اشکال فرموده است که به نظر ما وکا ائلق
اما این مطلب تمام نیست؛ چون طبق نظر مشهور، وقتی حقیقت وکالت،  )همان(  خصوصا در وکالت الزمه

استنابه در تصرف شد طبعا وکالت در جائی معنی دارد که خود موکل حق تصرف داشته باشد. وقتی موکل 
ف داشته باشد. حتی اگر خالفا للمشهور وکالت را به حق تصرف ندارد، معنی ندارد که وکیل او حق تصر

معنای تولیه و جعل الوالیه بدانیم )نه استنابه در تصرف( در این موارد که موکل برای تصرف در مال خود وکیل 
می گیرد، بازهم اشکال باقی است. چون هرچند موکل، مستاجر را ولّی در تصرف در مال قرار داده است، اما 

اده است به عنوان تصرف در مال خودش است، لذا وقتی فوت کند مال از ملک او خارج می والیتی که د
 شود، و جعل والیت برای تصرف در مال غیر معنی ندارد. 

ی اوست، در صورتین که گفته شد والیت به عنوان تصرف در مال خود ار جواب از این اشکال باید گفت: د
، حیثیت تقییدیه باشد و دخیل در والیت باشد به نحوی که جعل والیت «مال او بودن»صحیح است که 

حدوثا و بقاًء تابع وجود مال موکل یا ولّی باشد. اما اگر بگوییم مقّوم جعل والیت نیست و به عنوان حیثیت 
ت ولّی نیست. از نظر عقالئی هم منافاتی با تعلیلیه برای والیت است، مشکلی در بقاء والیت بعد از مو

حقیقت والیت و وکالت ندارد و متفاوت است با جایی که انسان جعل والیت می کند برای مالی که از ابتداء 
 ملک دیگری است.

 الت را طوریکه می توان وکاست این چنین توجیه شود در مورد موت وکیل )نه موکل( ممکن است کسی 
تنظیم کرد که با موت مستاجر اول باطل نشود، نه از باب انتقال باالرث، بلکه از این باب که دائره شرط را 
وسیع قرار دهد. یعنی مستاجر با مالک شرط می کند که تا زمانی که زنده ام وکیل باشم و بعد از فوتم، ورثه 

غرض را در فرض موت وکیل تامین می کند، اما این توسعه این مطلب،  (012ص 0ج العقود فقه) ام وکیل باشند.
وکالت از این باب است که خود مالک این حق ایجار را به وارث مستاجر داده است، در حالی که آن چه در 
حق سرقفلی رائج و معنون است، این است که صاحب حق سرقفلی حقی مستقل دارد که قابل نقل و انتقال 

ارف است این است که حق سرقفلی از صاحب سرقفلی )مستاجر( به وارث منتقل باالرث است. آن چه متع
 می شود، اما طبق این تقریب حق ایجار ثابت می شود مستقیما از مالک عین، نه به واسطه مورث.
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 مناقشه دوم: بطالن وکالت در صورت حدوث موانع اهلیت برای موکل
ست، طبق مبنای مشهور که حقیقت وکالت، استنابه در با توجه به احکامی که در باب وکالت گفته شده ا

تصرف است، اگر موکل دچار موانعی مثل جنون و اغماء شود، وکالت باطل میشود و تصرفات وکیل در آن 
زمان باطل می شود. وجه مطلب این است که خود موکل در این موارد حق تصرف ندارد تا بتواند دیگری را 

اند یکی از اشکاالتی که در بحث وکالت زوجه در عقدنامه های محضری  نائب در تصرف کند. لذا گفته
مطرح است، این است که در یکی از بندها آمده که در صورت جنون زوج، زوجه وکیل در طالق است. اشکال 
این است که در فرض جنون، خود موکل حق طالق ندارد تا بخواهد به زوجه وکالت در طالق بدهد. بله اگر 

ت وکالت را تولیه بداند نه استنابه در تصرف، این اشکال وارد نیست و این بند طبق نظر این بزرگان کسی حقیق
 مثل مرحوم امام نوشته شده است.

البته به نظر می رسد در بحث وکالت الزم نیست که موکل در همه آنات، شرایط صحت وکالت را داشته باشد. 
لق به شخصی داد به نحوی که این وکالت شامل فرض جنون اگر موکل در زمانی که عاقل است، وکالت مط

موکل هم بشود، و توجه داشت به این که وکالت اطالق دارد، چنین وکالتی صحیح است. اطالقات ادله وکالت 
شامل چنین فرضی می شود و دلیلی نداریم بر این که اگر وکیل در زمان جنون موکل معامالتی انجام داد، این 

باشد. بنابراین این که مشهور، وکالت را به معنای استنابه در تصرف دانسته اند اگر به این معامالت باطل 
 معنی باشد، تمام نیست. 

 مالک موکل  عدم سلب حق ایجار برای مناقشه سوم:
را در اجاره دادن عین به خودش یا به دیگری را بدون مراجعه به مالک حل  مستاجر مشکل  وکالت هرچند  

تصرف وکیل نافذ باشد، نه این که خود موکل حق تصرف نداشته  اما وکالت باعث می شود که صرفامیکند؛  
باشد و حق تصرف را از خودش سلب کرده باشد. لذا در باب وکالت در طالق، در عین این که زوجه وکیل 
در طالق است، خود زوج هم می تواند زن را طالق دهد. حقیقت وکالت، توسعه دادن در جواز تصرف است 

 نه نقل حق تصرف. 
اگر مالک بالفاصله بعد از اتمام سال اول و قبل از این که مستاجر اقدام کند و ملک را به خودش یا ا لذ

دیگری اجاره دهد، ملک را اجاره داد، وجهی برای بطالن این اجاره نیست، در حالی که متوقع از حق 
 رف و ایجار در ملک خود را ندارد.سرقفلی رائج این است که مالک حق تص

در کنار شرط وکالت مستاجر، شرط ممیتوان   چنین راه حلی را ارائه کرده اند که  رای رفع این اشکالبرخی 
همانطور که در باب طالق، زوجه می تواند شرط کند که وکیل در طالق  عدم ایجار و تصرف مالک هم بشود

باشد و زوج هم بدون اذن او را طالق ندهد )از باب شرط فعل، نه شرط حکم(. در این جا هم مستاجر می 
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تواند شرط کند که وکیل در ایجار باشد به اضافه این که مالک هم اجاره ندهد و چنین تصرفی نکند. اگر این 
شرط کنند طبق نظر مشهور که اثر شرط فعل فقط حکم تکلیفی است نه بطالن وضعی، این شرط فائده  طور

ای ندارد؛ چون اگر مالک تخلف کرد صرفا عصیان کرده ولی ایجار او صحیح است و ملک خود را اجاره داده 
 است.

و اشد ب شرط موجب ملکیت  لبته این راه حل بر این اساس است که شرط موجب ملکیت نباشد و  اال اگر ا
 اجاره دادن پس  اگر ترک الفعل شرط شده باشد، مشروط علیه از نظر شارع مالک فعل حساب نمی شود،

مالک صحیح نیست؛ چون مالک این کار نیست. لذا اگر در ضمن عقد نکاح شرط کنند که زوج ازدواج 
این شرط عدم التزویج بر زوج، موجب بطالن ازدواج دوم او می شود نه صرفا مجدد نکند، طبق نظر برخی 

 حرمت تکلیفی.

 قابلیت نقل و ارث غرض مناقشه چهارم: عدم تأمین 
اما طبق تقریب  ،شته باشدو قابلیت نقل به دیگران را دا باشدمتوقع از حق سرقفلی این است که حقی مستقل 

نقل نیست و به مقداری که در وکالت شرط شده است، آثار حق سرقفلی مترتب می  وکالت، این حق قابل
شود. همچنین به نظر می رسد این که گفته شد وکالت مالیت دارد و به ارث می رسد، صحیح نیست. وجه 
مطلب این است  که در باب ارث، آن چه قابلیت به ارث رسیدن دارد آنی است که متقوم به میت نبوده و 

قل از او باشد. اما اموری که قائم به ذات میت بوده مثل وکالت، به ارث نمی رسند زیرا موضوع ادله ارث مست
 باشد صادق نخواهد بود.« ما ترک» که 

 جمع بندی 
ر یک از این بیان شد. به ه ،سه تقریب برای تمسک به دلیل شرط در راستای تصحیح سرقفلی در این تحقیق

در صدد جواب از اشکاالت تقریب سابق مطرح شد. در  ،تقریب بعدیهر بود که تقاریب، اشکاالتی مطرح 
وان حق به عنهیچ کدام از تقریبات تمسک به دلیل شرط، نمی تواند حق سرقفلی را مجموع می توان گفت 

لغ ط، مالک به این غرض که مبمستقل که همه اغراض و آثار را داشته باشد تأمین کند. با تمسک به دلیل شر
ی به عنوان حق سرقفلی از مستاجر دریافت کند می رسد، همان طور که مستاجر به این غرض که به عتنام

اختیار ایجار ملک با او باشد نائل می شود. اما سرقفلی به عنوان حق مستقل در میان عقالء، آثار و اغراض 
ر یک از مالک و مستاجر باقی مهم دیگری دارد از جمله این که: قابل نقل و انتقال باشد، بعد از فوت ه

باشد، به ارث ورثه مستاجر برسد، اگر مالک تخلف از شرط کرد و ملک خود را به دیگری اجاره داد این 
اجاره باطل باشد. تمسک به دلیل شرط، این اغراض را تأمین نمی کند و برخی از آن ها را فقط طبق بعضی 
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اید بوان دلیل شرط را دلیل تامی دانست، و برای تصحیح سرقفلی از مبانی می تواند تأمین کند. بنابراین نمی ت
 از راه های دیگر استفاده کرد.

 فهرست منابع

 (، چاپ دوم، قمق ه 0211، مجمع اندیشه اسالمی )0، فقه العقود، جحائری، سید کاظم حسینی .0
 ق(، چاپ چهارم ه 0201، حسین، بحوث فقهیه، مؤسسة المنار، )حّلی .1
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 المسائل المستحدثه قّمی، سید صادق حسینی روحانی،  .2
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 مقدمه
 دارد، الفمخ و موافق نیز فقهاء بین و است شده پرداخته آن به زدواجا در ابد تحریم برای که اسبابی از یکی
 نیشود امی فقه مسائل سایر به نسبت مساله ینحده اعلی یتچه سبب اهمآن. است شوهردار زن با زنای

و ر یناز ا ( 77: ص، 3ج السنة؛ و القرآن ضوء على القصاص )الشارع است. نزد مهم بسیار اموراست که فروج جزء 
فقها  . مشهوریمبه ذات بعل بپرداز یازدواج در زنا یمادله قول به تحر یبه بررس یقتحق یندر ا یمبرآن شد

است.  میقول تحر یرشاز فقها عدم پذ یاعده کلمات ظاهر اما. هستند ابد تحریم به نسبت آن یتموافق سبب
همانطور که گفته شد  اما  .1اند یدهبا ذات بعل برگز یزنا یرا برا یقول حرمت ابد فقها از یریکث یعده
نسبت به اجماع  یمحقق حل یدترد یلذ ، (018: ص، 0)ج المرام نهایة در مدارک صاحباز فقها همانند  یبعض

ود است که خ یدر حال ینکرده است ا ییداو را نشانه توقف محقق در حکم دانسته و آن را تا یددر مساله، ترد
ر شرائع دصرفا در ثبوت اجماع است فلذا  یع،در شرا یدشاست و ترد یمه تحرمحقق در مختصر النافع قائل ب

 را فقهاء کالم نحوی به مفاتیحدر  فیض مرحوم همچنین (111، ص: 1ج ).است داده نسبت مشهور به را تحریم

به عدم هم  قول  یکالم مرحوم سبزوار ظاهر .(122، ص: 1ج ).دارد تردید آن در خودش گویا که سازدمی مطرح
 (022، ص: 1کفایة األحکام، ج .)است یمتحر

 حرمت ابدیادله قائلین به 

  کرده اند،به سه دلیل تمّسك  ،میتحر اثباتقائلین به حرمت ابدی برای 

                                                             
؛ المراسم العلویة و األحکام 181؛ الکافي في الفقه؛ ص: 111؛ االنتصار في انفرادات اإلمامیة؛ ص: 110. المقنعة )للشیخ المفید(؛ ص:  0

؛ فقه 191لفضیلة؛ ص: ؛ الوسیلة إلی نیل ا081، ص: 1؛ المهذب )البن البراج(؛ ج111، ص: 2؛ تهذیب األحکام؛ ج028النبویة؛ ص: 
؛ نزهة الناظر في الجمع بین األشباه و النظائر؛ ص: 118؛ غنیة النزوع إلی علمي األصول و الفروع؛ ص: 91، ص: 1القرآن )للراوندي(؛ ج

افع؛ ؛ کشف الرموز في شرح مختصر الن198؛ إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، ص: 111، ص: 1؛ السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی؛ ج92
؛ إیضاح الفوائد 11، ص: 1؛ قواعد األحکام في معرفة الحالل و الحرام؛ ج028، ص: 0؛ المختصر النافع في فقه اإلمامیة؛ ج021، ص: 1ج

؛ 12، ص: 1؛ التنقیح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج029؛ اللمعة الدمشقیة في فقه اإلمامیة؛ ص: 20، ص: 1في شرح مشکالت القواعد؛ ج
؛ جامع المقاصد في شرح 12، ص: 1؛ غایة المرام في شرح شرائع اإلسالم، ج188، ص: 1لبارع في شرح المختصر النافع؛ جالمهذب ا

؛ النخبة في الحکمة العملیة 90، ص: 1سلطان العلماء(؛ ج -؛ الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی 102، ص: 01القواعد؛ ج
، 11؛ الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة؛ ج011، ص: 2؛ کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام؛ ج102و األحکام الشرعیة؛ ص: 

؛ جواهر الکالم 011کتاب النکاح )لکاشف الغطاء، حسن(؛ ص:  -؛ أنوار الفقاهة 011، ص:1القدیمة(؛ ج -؛ ریاض المسائل )ط 181ص: 
 .209تاب النکاح )للشیخ األنصاري(؛ ص: ؛ ک221، ص:19في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 دلیل اول: اجماع

در  یریبش یکه به فرموده آقایطوراند بهشده ابد حرمت به قائل فقها اتفاق به قریب شد گفته که همانطور
کتاب نکاح  .)اندکرده اجماع تحصیل مقدار این از کمتر با گرفته، صورت فقهی کتب در که اجماعی اهای ادع

 یشاناز ا یاند، برخکرده هم اجماع ادعای تصریح، به مسأله یناز فقهاء در ا یاوجود عده ینبا ا (1011، ص: 2ج
 کیکر محقق ،فاضل مقداد المحققین فخر، ادریس ابن زهره، ابن ،قطب راوندی مرتضی، سید: از عبارتند

 .1ثانی شهید و

 بین خالف ال»شود. مثاًل صاحب حدائق در کلمات فقهای دیگر هم عباراتی نظیر اجماع دیده می نیهمچن
 نهایه در ،(12، ص: 1ج )«خالفاً  فیه اعلم ال» :گویدمی المرام غایة در ،(181، ص: 11ج)ذکر کرده است «االصحا ٍ

 بال»: دیفرما یم یانصار خیش ،(018، ص: 0ج )«االصحاب کالم فی به مقطوع الحکم هذا»: گویدیم المرام
 (209کتاب النکاح ص:  )«ظاهراٌ  هیف خالف

 بررسی اجماع

 اجماع و حدسی اجماع لطفی، اجماع دخولی، اجماع از یک نگاه به چهار قسم تقسیم میگردد. اجماع
ه ب یاخدشه النسب معلوم مخالفت بود، معروف مرتضی سید مثل قدما نزد که دخولی اجماع در. تقریری
 یالسالم باشد. اما اجماع لطفیهزند بخالف مجهول النسب که محتمل است مخالف خود امام علنمیاجماع 

ر صحت ب یبرهان ینکهزند مگر ایبه اجماع نم یاوست مخالفت مطلقا ضرر ینو تابع طوسی یخکه مختار ش
. تاساست مطلق مخالفت مضر به اجماع  ینکه مختار اکثر متاخر یزن یشود. در اجماع حدس مخالفت ارائه

و مسمع معصوم است و امکان ردع دارد، عدم ردع امام است  یهم که تحقق اجماع در مرأ یریاجماع تقر
 دستیابی نحوه حیث از اجماع دیگر تقسیمی در طرفی از  (012؛ ص:  1أصول الفقه  ؛ ج .)دهدمیبه اجماع  یتکه حج

از  آن تحّقق کشف ینکه مهمتر یطیشود. اجماع محّصل با شرامی تقسیم منقول و محّصل قسم دو به آن به
منوط به  یزن یتشدارد و اجماع منقول که غالبا منقول به خبر واحد است، حج ّیتقول معصوم است حج

نسبت  یمستقل یتست اگر منقول باشد حجکه ادعا شده ا یاجماعات یلتفاص ینخبر واحد است. با ا ّیتحج
 یه راحتتوان بیالسالم باشد نمیهاگر محّصل باشد و کاشف از قول معصوم عل یول ندارد واحد خبر یتبه حج

                                                             
. 118. غنیة النزوع إلی علمي األصول و الفروع، ص: 91، ص: 1. فقه القرآن )للراوندي(، ج111. االنتصار في انفرادات اإلمامیة؛ ص:  0

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، . 20، ص: 1. إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد، ج111، ص: 1السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی، ج
سلطان العلماء(،  -. الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی 102، ص: 01. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج12، ص: 1ج
 .90، ص: 1ج
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اساس و با توجه به ظهور اجماعات ادعا شده در اجماع محّصل،  ینا بر ( 002) همان، ص: در آن خدشه کرد.
 ظاهرکه نیا دید دیبا امااجماع ثابت است.  ینام باال که باشد نزد متقدمدر اجماع هر کدام از اقس یمبنا

جماع ا تواندیم ده ، دلیلشان چیست و این دلیلبو میتحر قول رشیپذ عدم متاّخر یفقها از یبرخ کلمات
 ؟کندمتقدمین را مخدوش 

 یکسان. باشدیم یقق حلمح دیاست ، ترد دهیاجماع مطرح گرد نیمخدوش کردن ا یکه برا یجمله ادله ا از
بوت تردید محقق حلی در ث لذا! مطلق دارند تیشبهه افقه یکه نسبت به محقق حل کندیم مطرح را لیدل نیا

 هب او عصر قر ٍ با حلی محقق همچون ایبرجسته فقیه وقتی». دانداجماع را برای خدشه در آن کافی می
 بتنس نرسیده، ما دست به آنها از برخی که فقهی بکت داشتن دست در و ایشان اقوال به وی اطالع و قدماء

 اجماع ثبوت به حکم و پذیرفت را اجماع ادعای توانمی چگونه نموده، تردید مسأله در اجماع ثبوت به
 (1021 - 1020، ص: 2کتاب نکاح )زنجانی(، ج ).«نمود

 ،شیعه مفقود فقهی کتب رد یا ستیدو حال خارج ن ازاین که محقق مسأله را به شهرت نسبت داده،  علت
 دانستهمین معتبر را اجماعکه نیا ای وبه اجماع است  یاشکال صغرو جهیاست که در نت یافته مخالفی فتوای

 ودتواند عدم اعتبار اجماع هم می و استنکرده  اجماع بهتعبیر  کهبه اجماع داشته است  یاشکال کبرو و
روایات  تواندمی فقهاء فتوای مدرك چون است، مسأله نبود یمدرک احتمال اول. جهت باشد داشته جهت

 مقطوع اجماع، این کهممکن است گفته شود  بلکهبا ادعای اولویت باشد  1حرمت ابد در تزویج به ذات بعل
)جامع المقاصد کرکی محقق( 111، ص: 2تهذیب األحکام، ج) از فقها از جمله شیخ طوسی یاعده چون است، المدرکیه

 ابد حرمت اثبات برای (209)کتاب النکاح ص: شیخ انصاری و( 121، ص: 2مسالك األفهام ، ج) شهید ثانی (102 ، ص:01، ج
 روشهای شانیا است ممکن که است نیا دوم جهت امااند. استناد کرده روایات همین به بعل ذات به یزنا در

 را بیان کرد: شده ادعا اتماعاج منشأ توانمی نحو دو بهدانسته است. را تمام نمی اجماع فکش

ت بر روایات، دالل نیروایات حرمت ابد در تزویج به ذات بعل اعتقاد داشت که ا به توجه با یسید مرتض :اول
دهند، با دیدن این روایات ادعای کند و چون علماء به روایات معتبر فتوا میحرمت ابد در صورت زنا نیز می

ف، الخال)کتاب الحج  هشتم مسأله در شانیکار را انجام داده است. ا نیا رینظاجماع کرده است. شیخ طوسی 

روایاتی در مسأله هست و معارض هم ندارد و سپس از  گویدمی مسأله در اجماع اثبات ایبر ،( 111، ص: 1ج
 وجود روایات بدون معارض، کشف اجماع کرده است.

                                                             
َها 01، باب 229، ص: 11. وسائل الشیعة؛ ج 0 اْلُمَصاَهَرة  َو َنْحو  ُم ب   .از ابواب َما ُیَحرَّ
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 علماء اتروای مرتضی سید است ممکن بنابراین ،کردندیماکتفا  یتغالبا در مقام فتوا به نقل روا قدماء :دوم
 همالحظ را است شدهها حکم به حرمت ابد در آن و بوده مسأله روایات شبیه کهدر باب تزویج به ذات بعل را 

قهرًا فتوای ایشان نیز بوده است اجماع را در مسأله زنای به ذات بعل کشف کرده  کهکرده و از این روایات 
 .(1021 - 1020، ص: 2اب نکاح )زنجانی(، ج) کتباشد.

یرا باشد؛  تمامخدشه به اجماع  اینرسد یم نظر به در مسأله  یدرست است که اجماعات منقول و محّصلز
اجماع مخدوش  لیتحص یمباد یاجماع است و وقت لیتحص تیفیک در یحلمحقق  دیوجود دارد اما ترد

 دیچه باآن اما. است ثمریب هم منقول اتاجماع ،و به تبع آن دندار وجود یمحّصل اجماع اً یصغرو گریشد د
 وجود ممتقد یفقها نیب که یمیعظشود شهرت یاست که خدشه به اجماع سبب نم نیا ردیمورد توجه قرار گ

 تیفابه ذات بعل ک یدر زنا جیثبوت حرمت تزو یبرا هیفتوائشهرت  نیگرفته شود و هم دهیناد زین داشت
 کند.یم

 دوم: روایاتدلیل 
است  السالم هیاز فقه الرضا عل تیکه دو روا ودممکن است استناد ش تیروا سه به مجموعاً  ابد میتحر یبرا
 .شد خواهد انیب بیباشد که به ترتیم اضیمورد استناد صاحب ر زین تیروا کیو 

 زوجها طّلقها ثم حصنم غیر أو کان محصناً  بعل بذات زنی من و... » :السالم هیعل الرضا فقه روایت (الف
 ام حسناته من خذ القیامة یوم لزوجها یقال و ابداً  له تحّل  لم بها یتزّوج أن بها زنی الذي أراد و عنها، مات أو

  (128فقه الرضا، ص  ).شئت

 حلت لم بها زنی أو بها یدخل لم أو بها دخل زوج لها امرأة تزوج من و»... السالم:  یهفقه الرضا عل یتروا ( ٍ
  .(121همان؛ ص:  ).أبدا له
 اشکال دو روایت دو این اما است شده انیب ابد حرمت بعل ذات به یزنادر  جیتزوحکم  تیدو روا نیا در

 :دارد مهم

 دو اشکال مهم به روایات کتا ٍ فقه الرضا: 

 اشکال اول: عدم معلومیت استناد کتا ٍ به امام علیه السالم

تعبیراتی  ؟صدوق مثل علما از یکی فتوای ای است امام کالم السالم هیلع الرضا فقهکتاب نیست که آیا  معلوم
ت شود پس روایاز امام صادر نمی ریتعاب نگونهیدر این کتاب وجود دارد که ا ؛و قال بعض الفقهاء، لیاز قب

 بودنش محّل اشکال است.
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 پاسخ: عین روایت بودن فتوای قدماء 
ولی  دنباش روایت نیع مشتمل کتاب متن برشود که  ممکن است به این اشکال چنین پاسخ داده 

کتب قدما مضامین روایات است یعنی اسناد را کنار گذاشته و فتوایشان عین عبارت روایت است و شاهد این 
 مضمون دب ال و...(  القیامة یوم لزوجها یقالو ) دانست فتوی را توان آنمسأله تعبیر ذیل روایت است که نمی

 .بگوید را مطالبی چنین تواندنمی خود از فقیه اال و ت،اس بوده روایت

 اشکال دوم: مرسله بودن روایات 

 مرسله است و تاروایاما مشکل دیگر این است که  باشد،علیه السالم امام  ازبر فرض که سخنان منقول  
 .نیست حّجتروایت مرسله هم 

 جبران ضعف سند بواسطه عمل اصحا ٍپاسخ: 

 کند.شکال نیز ممکن است گفته شود که عمل اصحاب ضعف سند را جبران میدر پاسخ به این ا 

 اشکال: عدم اثبات روایت بودن
ی اصحاب در جای ممکن است جابرّیت ضعف سند نسبت به این روایت کارایی نداشته باشد؛ چراکه عمل 

 یا اجماع به فیه نحن ما در اصحاب که حالی در نکنند،شود که به چیز دیگری استناد موجب جبران سند می
 ثابت دو نیا بودن تیروا اصل دیبا ابتدا عالوه بهاند، اصاًل به روایت اعتنایی نکرده و کرده استدالل اولوّیت

 العدم ظنونم بلکه دیترد محل ثبوتشان اصل در تیروا دو نیکه ایحال در ردیگ قرار مداّقه مورد سند بعد بشود
 .هستند

یاد   یریشب یآقانسخه شناس متبحری مثل  معتقد است فقه الرضا کتاب حدیثی نیست، بلکه به احتمال ز
از فقها به این روایت استدالل نکرده  کیهمان کتاب التکلیف شلمغانی است که کتابی فقهی است و هیچ 

است و به طور کلی در هیچ کتابی از کتب قدماء به منقوالت فقه الرضا علیه السالم استناد نشده و هیچ 
تاب ک )ی دیده نشده است که کسی از قدماء عبارتی از این کتاب را به امام رضا علیه السالم نسبت دهد.مورد

 (1012، ص: 2نکاح )زنجانی(، ج

 فی أو بعل لها بامرأة زنی من أن روی: قال أّنه االصحا ٍ متأخری بعض عن و» :ریاض صاحب روایت( ج
  .(118، ص: 00الحدیثة(، ج -)ط ) «.ابداً  له تحّل  لم و علیه حرمت رجعّیة عّدة
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فی عدة »چون روایت فقه الرضا فقط در مورد ذات بعل بود و  ،است الرضا فقه روایت از غیر روایت این
در این عبارت نیز برای زنای به ذات بعل حرمت ابد مطرح شده است. اما این عبارت که  نداشت.« رجعّیة

 نیاز ا باشد با اشکالی جدی مواجه است و آن اینکه اثریبه ادعای صاحب ریاض روایتی از معصوم می
 مرسله تیروا یدهنده نشان «یرو» ری. ممکن است گفته شود تعبستین یاز منابع روائ کی چیدر ه تیروا

 است نیا پاسخ که باشد سند ضعف جابر تواند یم اصحاب عمل و است دهینرس ما دست به تاینها که است
 اند.نکرده استناد تیروا نیا به اصحاب از یاحد است، نیمتاخر زا که اضیر صاحب ریغ که

 بندی دلیل رواییجمع
فقط همین سه روایت وجود دارد و این روایات  مورد بحث در مسالهبا توجه به مطالب فوق روشن گردید که 

ات قابل ا رواینیز مورد خدشه قرار گرفت اما در کلمات شیخ مفید و سید مرتضی تعابیری وجود دارد که گوی

 فجر کان قد یکون ان یحتمل و»باره موجود است. شیخ مفید در مسائل العویص می فرماید: اعتنایی دراین
مسائل جوابات ال -) لعویص «.خاصة السالم علیهم الرسول آل قول فی ابداً  له تحل فال تبعلها، حال فی المرأة بهذه

شده که اخبار معروفه در این مسأله وجود دارد،  مدعی (111)ص:  ارانتص در زین مرتضی سید  (12النیسابوریة، ص: 
در حالی که در کتب حدیثی هیچ روایتی برای این مسأله ذکر نشده است. شیخ طوسی که مهمترین شاگرد 

سال طول کشیده، عصر سید  11سید مرتضی بوده و در فاصله وفات شیخ مفید تا وفات سید مرتضی که 
ینه اصاًل روایتی در این زم ،خود دیگر حدیثی کتاب هیچ و استبصار و تهذیب در است، کردهمرتضی را درك 

شود که اخبار )نه یك خبر( آن هم اخبار معروفه در مسأله باشد و در هیچ کتاب نقل نکرده است، چگونه می
 حدیثی عین و اثری از آنها دیده نشود؟

 تدهمع به عقد یا بعل ذات به عقد در ابد حرمت اخبار ه،معروف اخبار از مرتضی سید مراد که رسدمی نظر به
از آن  نتوایمشود یم ذکر که یبیتقر با اتیروا نیااطالق  ایمفهوم موافق و  قیرا از دو طر زنا حکم که باشد

 همین به بعل ذات به زنای در ابد تحریم مورد در مفید فتوای بر استدالل برای هم طوسی شیخ .دبرداشت کر
تحریم ابد را،  عویص در که هم مفید شیخبنابراین  (111، ص: 2تهذیب األحکام، ج ).است جسته تمسك روایات

داند به استناد همین روایات چنین کالمی را ذکر کرده است نه این که روایت می السالم علیهمقول آل رسول 
 دیگری در اختیار او بوده که به دست ما نرسیده است.

جهل با ذات بعل  یاست که در موردی که مرد از رو نیا بعل، ذات با ازدواج حرمت اتیروا اطالقاز  مراد
مقدمی دارد و هیچ  ۀشود و چون عرفًا عقد جنبزن بر مرد حرام ابد می رد،یصورت گ زیازدواج نماید و دخول ن
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 )رد.آومیشود، پس اگر بدون عقد هم دخول صورت بگیرد حرمت ابدی گونه خصوصیتی در آن فهمیده نمی
 (1018، ص: 2کتاب نکاح )زنجانی(، ج

 قدع که دارد وجود یصورت در اطالق که است نیشود ایم مطرح اتیروا نیا از یریگ اطالق در که یاشکال
 انیب تیاولو لیدل در که همانطورکه آن حال و باشد، نداشته( العله جزء نحو به لو)و  حکم در دخالتی هیچ

 علم به بطالن دخول، از قبل و باشد اثر یب عقد نکهیسد عقد موضوعیت دارد ولو اریم نظر بهشد  خواهد
 دخول وجود نیا با وبه ذات البعل بودن زن ببرد  یپ دخول از قبل و عقد از بعد نکهیکرده باشد مثل ا دایعقد پ

 چراکه ؛کرده است دایصورت قبل از دخول، با علم به ذات البعل بودن زن، علم به بطالن عقد پ نیکه در ا کند
اند، دلیل بر عدم دخالت عقد در کار نیست، گفته .(1021همان، ص: )یریشب یآقا همانند ینیمحقق که همانطور

 شود که نتوان از روایات باب تزویج به ذات بعل، حکم مسأله را استفاده کرد.و همین امر سبب می

 دلیل سوم: اولویت

 هاست ک تیاولو لیبه آن استناد شده است، دل بعل ذات به یزنا رد ازدواج حرمت یبرا که یلیدل نیسوم
 آن را بیان کرد.  بیبه دو تقر میتوان 

 حرمت شأمن است هبه ذات بعل بودن، با این که هنوز دخول صورت نگرفت علمبه ذات بعل با  عقد :اول تقریب
ست، اگر عقد که مقدمه دخول است منشأ عقد یکی از مقدمات دخول ا (121، ص: 2مسالك األفهام ج ).شودمی ابد

واند تحرمت ابد باشد، خود دخول که ذی المقدمه است باالولویه باید منشأ حرمت ابد باشد، چون مقدمه نمی
 فوق ذی المقدمه باشد، پس باید زنای به ذات بعل هم حرمت ابد بیاورد.

ا دخول همراه شود، حرمت ابد ثابت اگر ب بودن، بعل ذات به جهل یرو از بعل ذات به عقد :دوم تقریب
 .آوردمی ابد حرمت اگر دخول جاهالنه حرمت ابد بیاورد، دخول عالمانه به طریق اولی ( همان )شود.می

 بررسی دلیل اولویت

محور این استدالل عدم موضوعیت عقد در حکم به حرمت ابد در مساله تزویج به ذات بعل است که اگر 
داشتن  باشد. نسبت به موضوعیتاثبات باشد، استدالل به اولویت صحیح نمی موضوعیت داشتن عقد قابل

هایی داده شده است که به دو جواب نقضی و عقد در این مساله و در مقام پاسخ به استدالل اولویت جواب
 یک جواب حلی اشاره و سپس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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 جواب نقضى

د، شوننمی یت ابدیّ حرممباعث  اشاره کرد کهدخول  ّیتمقدمیگری برای توان به موارد دغیر از عقد می -0
شود مثاًل تفخیذ به ذات بعل که اتفاقًا مقدمّیت بیشتری نسبت به عقد برای دخول دارد باعث حرمت ابد نمی

 نی. البته ممکن است اشکال شود که ادارد موضوعیت عقد که شودمی معلوم پسهر چند عالمانه باشد، 
 دارد متفاوت است. یشرع تیّ است و با عقد که مقدم یعرف تیّ مقدم

معتده غیر رجعی  با همانکه تزویج درحالی (همان)شودنمی ابد حرمت باعث رجعی غیر معتده با زنا -1
 (112 – 111همان، ص:  ).شودمی ابد حرمت موجب

 جواب حلى

 حریمت در نقشی عقد، و تزویج که است مقدمه این به مبتنی اولویت به استدالل اصل گذشت که همانطور
 هبگیرد. با این که چنین مطلبی صحیح تحقق می است که پس از عقد یدخول جهت به صرفاً  تحریم و ندارد

 در تاس ممکن ایثان و است دهیپوش ما بر احکام مالکات و است یتعبد شرع احکام اوال رایرسد؛ زینم نظر
تر است و حیقب بعل ذات به یزنا در جیتزو به نسبت بعل ذات به جیتزو حرمت که شود ادعا نیچننیا مقابل،

د و مثل شویم شکستهقانون خدا  ایگودر نکاح ذات بعل  چراکه است؛ طرف نیا از باشد کار در یتیاگر اولو
ب فقط مرتک شخص بعل، ذات به زنای در ولی باشدتواند دو شوهر داشته گوید یك زن میاین است که می

 نکاح ذات بعل توأم با تشریع است ولی زنا توأم با تشریع ای. به عبارت دیگر گواست حرام یعملشود که یزنا م
 لینیست و خطر نکاح از زنا بیشتر است، پس اّدعای اولوّیت در این صورت قابل مناقشه است. بنابراین دل

که  ستیمعلوم ن ندارد، وجود عقد تیموضوع عدم بر یمبن یلیجا که دلاحراز ندارد و از آن تیقابل تیاولو
 .باشد داشتهمقدمیت  ۀعقد تنها جنب

 بندیجمع

 ماند یباق حرمت یبرا که یلیدل تنها وخدشه وارد شد  م،یتحر یاقامه شده برا لیبه هر سه دل نجایبه ا تا
، ص: 1م، جکفایة األحکا) یمثل مرحوم سبزوار یبزرگان ی. از طرفدارد وجود فقها انیم که است یمیعظ شهرت

 یادله را کاف زین  (12، ص: 2کتاب النکاح  ج) یرازیو مکارم ش (1022، ص: 2کتاب نکاح ، ج) یزنجان یریشب انیآقا و (022
ن توایها مشود و به کمک آنیم زین مساله نیا شامل تیاند و معتقدند که عمومات و اطالقات حلندانسته

ِحلَّ  َو »همچون  یعموماتبعل شد.  به ذات یقائل به عدم حرمت ابد در زنا
ُ
( 12نساء،  «) ذِلُکْم  َوَراَء  َما َلُکْم  أ

ها بهمچون روایاتی که اجازه تزویج مزنی یدهد و اطالقاتیم ازدواج تیحل به حکم معدود موارد از ریغ در که
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 هم وایاتر نیاز ا یبها ذات بعل باشد یا نباشد نداده است. در بعضرا داده و هیچ تفصیلی بین این که مزنی
 له تفکان بعد اشتراها ثم حراماً  ثمرها من الرجل أصا ٍ النخلة مثل مثله» :فرمایدمی و دارد مطلق تشبیهی

 زیها نآن از یبرخ لیذ و شودمی بعل ذات غیر و بعل ذات شامل که (111، ص: 1اإلسالمیة(؛ ج -الکافي )ط  )«حالاًل 
 اجماع خالف مکارم الله تیآ البته( 211، ص: 11وسائل الشیعة؛ ج )«حرام حالاًل  یحّرم ال»: فرمایدمی و دارد تعلیل

 خوئی مرحوم (  (12، ص: 2کتاب النکاح  ج) ).است دانسته نکاح ترک در را اطیاحت و نداده فتوا مذکور شهرت و
 افتو اجماع خالف ولی دهد ترجیح را جواز به فتوای خواهدمی گویا است، کرده مناقشه تحریم ادله در نیز

 به بیل دلیل در و است لبی یلکند؛ چراکه اجماع دلنمی تحریم عدم به تصریح یرصغ یدهد و جز در زنانمی
که با توجه به نتیجه این (119، ص: 11.) موسوعة ، جاست قدرمتیقن از خارج یرصغ یشود و زنامی اکتفا متیقن قدر

زنای به ذات بعل و همچنین وجود عمومات و اطالقات جواز  وجود شهرت عظیمه مبنی بر تحریم نکاح در
 شود.تزویج، شهرت فتوائیه موجب تخصیص و تقیید عمومات و اطالقات حلّیت می
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 منابعفهرست 
 کریم قرآن

 ق ه 0201 اول، ان،ایر - قم السالم، علیه صادق امام مؤسسه جلد، یك در حسین، بن محمد الدین، قطب کیدری، الشریعة، بمصباح الشیعة صباحإ .0

 ش ه 0121أصول الفقه ) طبع اسماعیلیان (، مظفر، محمد رضا، قم، پنجم،  .2
 علمیه وزهح مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، یك در موسوی، حسین بن علی مرتضی، شریف اإلمامیة، انفرادات في االنتصار .1

 ق ه 0201 اول، ایران، - قم قم،
 ق ه 0212 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، 1 حسن، بن محمد جعفر، ابو ی،طوس الخالف، .2
 اول، ایران، - قم سره، قدس نجفی مرعشی الله آیة کتابخانه انتشارات جلد، 1 الدین، شهاب سید نجفی، مرعشی السنة، و القرآن ضوء علی القصاص .1

 ق ه 0201
 فنج الغطاء، کاشف مؤسسه جلد، یك در خضر، بن جعفر بن حسن الغطاء، کاشف نجفی،(، حسن الغطاء،)لکاشف  النکاح کتاب - الفقاهة أنوار .1

 ق ه 0211 اول، عراق، - اشرف
 ه 0182 اول، ایران، - قم اسماعیلیان، مؤسسه جلد، 2 یوسف، بن حسن بن محمد المحققین، فخر حّلی، القواعد، مشکالت شرح في الفوائد إیضاح .2

 ق
 ه 0212 اول، ایران، - قم ره، - نجفی مرعشی الله آیة کتابخانه انتشارات جلد، 2 سیوری، هٰ الّل  عبد بن مقداد حّلی، الشرائع، لمختصر الرائع التنقیح .8

 ق
 ق ه 0212 چهارم، ایران، - تهران اإلسالمیة، الکتب دار جلد، 01 حسن، بن محمد جعفر، ابو طوسی، األحکام، تهذیب .9

 ق ه 0202 دوم، ایران، - قم السالم، علیهم البیت آل مؤسسه جلد، 01 حسین، بن علی ثانی، محقق کرکی، عاملی، القواعد، شرح في المقاصد جامع .01
 ق ه 0212 هفتم، نان،لب - بیروت العربي، التراث إحیاء دار جلد، 21 حسن، محمد الجواهر، صاحب نجفی، اإلسالم، شرائع شرح في الکالم جواهر .00
 مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، 11 ابراهیم، بن احمد بن یوسف عصفور، آل بحرانی، الطاهرة، العترة أحکام في الناضرة الحدائق .01

 ق ه 0211 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه
 اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات جلد، 1 علی، بن الدین زین ثانی، شهید عاملی،(، لماءالع سلطان -)المحّشی  الدمشقیة اللمعة شرح في البهیة الروضة .01

 ق ه 0201 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه
 ق ه اول، ایران، - قم السالم، علیهم البیت آل مؤسسه جلد، 1 طباطبایی، محمد بن علی سید حائری،(، القدیمة -)ط  المسائل ریاض .02
 علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، 1 احمد، بن منصور بن محمد ادریس، ابن حّلی، الفتاوی، تحریرل الحاوي السرائر .01

 ق ه 0201 دوم، ایران، - قم قم،
 ق ه 0218 دوم، ران،ای - قم اسماعیلیان، مؤسسه جلد، 2 حسن، بن جعفر الدین، نجم محقق، حّلی، الحرام، و الحالل مسائل في اإلسالم شرائع .01
 الله ةرحم - مفید شیخ هزاره جهانی کنگره جلد، یك در عکبری، نعمان بن محمد بن محّمد مفید، بغدادی، النیسابوریة، المسائل جوابات - العویص .02

 ق ه 0201 اول، ایران، - قم علیه،
 ق ه 0211 اول، لبنان، - بیروت الهادي، دار جلد، 2)حسین(،  حسن بن مفلح صیمری، اإلسالم، شرائع شرح في المرام غایة .08
 ،اول ایران، - قم السالم، علیه صادق امام مؤسسه جلد، یك در حسینی، علی بن حمزة زهره، ابن حلبی، الفروع، و األصول علمي إلی النزوع غنیة .09

 ق ه 0202
 ق ه 0211 اول، ایران، - مشهد السالم، علیهم البیت آل سسهمؤ جلد، یك در السالم، علیهما موسی بن علی رضا، امام به منسوب الرضا، فقه - الفقه .11
 0211 دوم، ایران، - قم الله، رحمه - نجفی مرعشی الله آیة کتابخانه انتشارات جلد، 1 عبدالّله، بن سعید الدین، قطب راوندی،)للراوندي(،  القرآن فقه .10

 ق ه
 مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، 1 اسدی، مطهر بن یوسف بن نحس عالمه، حّلی، الحرام، و الحالل معرفة في األحکام قواعد .11

 ق ه 0201 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه
 ق. 1047تهران، چاپ: چهارم،  -جلد، دار الکتب اإلسالمیة 8کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق،  الکافي .23
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 اول، یران،ا - اصفهان السالم، علیه المؤمنین امیر امام عمومی کتابخانه جلد، یك در الدین، نجم نب الدین تقی الصالح، ابو حلبی، الفقه، في الکافي .12
 ق ه 0211

 ق ه 0201 اول، ایران، - قم انصاری، اعظم شیخ بزرگداشت جهانی کنگره جلد، یك در انصاری، امین محمد بن مرتضی دزفولی،، النکاح کتاب .11
 ق. ه 0212ایران، اول،  -جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السالم، قم  1اصر مکارم، کتاب النکاح )مکارم(، شیرازی، ن .11
 ق. ه 0209ایران، اول،  -پرداز، قم جلد، مؤسسه پژوهشی رای 11کتاب نکاح، زنجانی، سید موسی شبیری،  .12
 علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، 1 یوسفی، طالب ابی بن حسن فاضل، آبی، النافع، مختصر شرح في الرموز کشف .18

 ق ه 0202 سوم، ایران، - قم قم،
 ق ه 0201 اول، ایران، - قم ، اسالمی انتشارات دفتر جلد، 00 حسن، بن محمد هندی، فاضل اصفهانی، األحکام، قواعد عن اإلبهام و اللثام کشف .19
 ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، 1 مؤمن، محمد بن باقر دمحم محقق، سبزواری، األحکام، کفایة .11

 ق ه 0211 اول،
 ق ه 0201 اول، لبنان، - بیروت اإلسالمیة، الدار - التراث دار جلد، یك در مکی، بن محمد اول، شهید عاملی، اإلمامیة، فقه في الدمشقیة اللمعة .10
 ق ه 0208 ششم، ایران، - قم الدینیة، المطبوعات مؤسسة جلد، 1 حسن، بن جعفر الدین، نجم محقق، حّلی، اإلمامیة، فقه في النافع المختصر .11
 ق ه 0212 اول، ایران، - قم الحرمین، منشورات جلد، یك در العزیز، عبد بن حمزة ساّلر، دیلمی، النبویة، األحکام و العلویة المراسم .11
 ق ه 0201 اول، ایران، - قم اإلسالمیة، المعارف مؤسسة جلد، 01 علی، بن الدین زین ثانی، شهید عاملی، اإلسالم، شرائع تنقیح إلی األفهام مسالك .12
 ق. ه 0201جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم، اول،  02مستمسك العروة الوثقی، حکیم، سید محسن طباطبایی،  .11
 ق ه اول، ایران، - قم ره، - نجفی مرعشی الله آیة کتابخانه انتشارات جلد، 1 مرتضی، شاه بنا محسن محمد فیض، کاشانی، الشرائع، مفاتیح .11
 ق ه 0201 اول، ایران، - قم علیه، الله رحمة - مفید شیخ هزاره جهانی کنگره عکبری،، نعمان بن محمد بن محّمد مفید، بغدادی،،  المقنعة .12
 ق ه 0201 دوم، ایران، - قم ، اسالمی انتشارات دفتر جلد، 2 بابویه، بن لیع بن محّمد صدوق، قّمی، الفقیه، یحضره ال من .18
 ق. ه 0208ایران، اول،  -جلد، مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئي ره، قم  11موسوعة اإلمام الخوئي، خویی، سید ابو القاسم موسوی،  .19
 ق ه 0211 اول، ایران، - قم ، اسالمی تانتشارا دفتر جلد، 1 العزیز، عبد قاضی، براج، ابن طرابلسی،، المهذب .21
 ق ه 0212 اول، ایران، - قم ، اسالمی انتشارات دفتر جلد، 1 اسدی، محمد بن احمد الدین، جمال حّلی، النافع، المختصر شرح في البارع المهذب .20
 سالمی،ا تبلیغات سازمان شرن و چاپ مرکز جلد، یك در مرتضی، شاه ابن محسن محمد فیض، کاشانی، الشرعیة، األحکام و العملیة الحکمة في النخبة .21

 ق ه 0208 دوم، ایران، - تهران
 ق ه 0192 اول، ایران، - قم رضی، منشورات جلد، یك در سعید، بن یحیی حّلی، النظائر، و األشباه بین الجمع في الناظر نزهة .21
 علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، 1 موسوی، علی بن محمد عاملی، اإلسالم، شرائع مختصر شرح في المرام نهایة .22

 ق ه 0200 اول، ایران، - قم قم،
 ق ه 0219 اول، ایران، - قم السالم، علیهم البیت آل مؤسسه جلد، 11 حسن، بن محمد حّر، عاملی، الشیعة، وسائل .21
 ق ه 0218 اول، ایران، - قم نجفی، مرعشی الله آیة کتابخانه انتشارات د،جل یك در حمزه، بن علی بن محمد طوسی، الفضیلة، نیل إلی الوسیلة .21
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 مناطی مستقل برای ارتداد به  عنوان انکار حکم الهیبررسی 
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 نویسنده:

 1مصطفی درخشنده

                                                             
  99و  98سال تحصیلی  پژوه گروه فقه جزاء ،. دانش  0
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 مقدمه:

الم علیهم الس) ائمه اطهارینی ابالغ شده توسط رسول مکرم اسالم و های دحقوق کیفری اسالم حافظ ارزش
اند، داست، مطابق با جهانبینی توحیدی برترین ارزشی که حقوق کیفری خود را ملزم به پاسداری از آن می (

صیانت از اعتقادات دینی مردم است، از همین رهگذر رفتاری چون سّب نبی مکرم اسالم و اهل بیت ) علیهم 
 اند.سالم ( یا ارتداد در مباحث کیفری اسالمی، جرم انگاری شدهال

دار فقه و حقوق اسالمی قلمداد شده و یکی از فروعات آن تبین اموری است مسأله ارتداد از مباحث دامنه
شوند، در تحقیق پیش رو به دنبال روشن سازی این مسأله هستیم که آیا ارتداد منحصر که موجب ارتداد می

ای با انکار اصول دین نداشته باشد، مالکی ار اصول دین است یا انکار احکام الهی ولو اینکه مالزمهدر انک

 1مستقل در تحقق ارتداد خواهد بود؟ 

حکم  توصیفنکته مهم این است که اند، بسیاری از فقها مدار بحث را انکار احکام ضروری یا معلوم دانسته
این عناوین تنها مشیر به لذا بودن در متون روائی وجود ندارد، « ضروری » یا « معلوم » الهی  مورد انکار به 

این هستند که ضروری یا معلوم بودن حکم مورد انکار مالزمه با انکار رسالت دارد)طبق یک نظریه( و یا این 

گاهی فرد منکر نسبت به پذیرفته بودن این حکم از سوی مسلمین محرز باشد)طبق نظریه دیگر(.   2که آ

 انظار در مسأله: 
در مسأله انکار ضروری دو نظریه بین فقهای شیعه وجود دارد، أکثر فقها انکار احکام الهی را مالکی مستقل 

دانند ولی جمعی از فقها هم انکار احکام دینی را فقط در صورتی که با  قصد نفی رسالت در تحقق ارتداد می
 همراه باشد موجب ارتداد دانسته اند.

                                                             
شود، قسم اول: انکار حکم الهی انکار حکم الهی به سه قسم تقسیم می» فرماید محقق حائری در ابتدای بحث از نجاست کافر می.  0

ه شخص منکر اقدام به انکار کرده، در مستلزم انکار نبوت است، قسم دوم: انکار احکام الهی مستلزم انکار رسالت در خصوص امری است ک
حالی که انکار کننده اعتقاد جزمی به اصل نبوت و کلیات دستورات وحیانی دارد، قسم سوم: انکار احکام الهی مستلزم انکار رسالت نیست 

 «ون قسم سوم است ولکن انکار کننده در جحودی که انجام داده معذور نیست، حکم دو قسم اول که واضح است اما بحث چالشی پیرام
د ذکر نشده، شای« ضروری » در روایاتی که به عنوان دلیل بر کفر منکر احکام الهی اقامه شده است، عنوان » فرماید محقق حکیم می 1 .

 1«علت ذکر این عنوان در کلمات فقها آن باشد که ضروری بودن یک حکم موجب علم به آن و علم به حکم موجب انکار رسالت خواهد بود.



 11 ............................... بررسی انکار حکم الهی به عنوان مناطی مستقل برای ارتداد 

 

 نظریه اول:
، سید ابن حمزه ، سید ابن زهره، شیخ طوسیابوصالح حلبی ، ظاهر کالم بسیاری از فقها مانند شیخ مفید

و  ، محقق حکیم، شیخ انصاریصاحب جواهر،  ، عالمه حلی، محقق حلی ، ابن سعید حلیجواد عاملی
سالمی بپردازد، عنوان مرتد بر او صادق است، اعم مانند ایشان این است که هرگاه مسلمی به انکار احکام ا

به  1از اینکه با انکار حکم فقهی قصد انکار رسالت نبی اسالم ) صل الله علیه و آله ( را داشته باشد یا خیر

 شود:می اشاره عنوان نمونه به کلماتی از فقها 
را حالل بشمارد، این رفتار مطلقا موجب هرگاه کسی میته یا خون یا گوشت خنزیر » فرماید شیخ مفید می

شخصی که هم به ترک صاله پرداخته و هم معتقد » فرماید یا شیخ طوسی می (811) المقنعة، ص «ارتداد او است.
» فرماید یا ابن حمزه می(  9، مسألة 119، ص 1) الخالف، ج «به عدم وجوب صاله است، کافر و واجب القتل است

 (211)الوسیلة، ص  «است و اگر توبه نکند، قتلش واجب است. منکر وجوب صوم مرتد
کالم شیخین و ابن حمزه مطلق است، یعنی چه شخصی که به انکار احکام الهی بپرداخته، منکر رسالت نبی 

 اسالم باشد یا نباشد، انکار موجب ارتداد او خواهد بود.

ت، حال این اظهار یا به صورت انکار نبوت یا به ارتداد اظهار شعار کفر بعد از ایمان اس»فرماید حلبی می

بنابراین انکار حکم معلوم الهی در کنار انکار رسالت، مناطی مستقل  5«صورت انکار حکم معلوم الهی است

 برای ارتداد شمرده شده است.

 ادله نظریه اول:
 طائفه اول برای اثبات نظریه خود به شش دلیل تمسک کرده اند. 

                                                             
؛ 181؛ غنیه النزوع، ص201 -200النهایة، صص ، 9، مسألة 119، ص 1؛ الخالف، ج 100؛ الکافي في الفقه، ص  811المقنعة، ص  . 0

، ص 20؛ جواهر الکالم، ج  121، ص 1؛ قواعد األحکام، ج  121. الجامع للشرائع، ص 18، ص 1؛ مفتاح الکرامة، ج 211الوسیلة، ص 
 128، ص 0؛ مستمسك العروة الوثقی، ج  011، ص1. کتاب الطهاره، ج110

الرّدة إظهار شعار الکفر بعد اإلیمان بما یکون معه منکر نبّوة النبيّ صلی الله » 100ابوصالح حلبی، علی بن حسن، الکافي في الفقه، ص .  1
 «الزنا و شرب الخمر ء من معلوم دینه کالصالة و الزکاة وعلیه و آله و سلم أو بشي
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 قدمائیدلیل اول: شهرت 

که   1با گرایش فقهاء متقدم مانند شیخ مفید، ابوصالح حلبی، شیخ طوسی، سید ابن زهره و ابن حمزه

 اند، به استقالل انکار احکام الهی در ارتداد منکر این شهرت ثابت استمتعرض این مسأله شده

 قد دلیل اول:ن 
برخی از فقها مانند ابن عقیل و ابن جنید و شیخ صدوق و سالر و سید مرتضی و مانند ایشان به این مسأله 

نها اند و تاند، عنوانی مستقل برای این بحث باز نکردهای هم  که این مسأله را طرح کردهاند و عدهنپرداخته
ند، بنابراین شاید در مقام بیان بسیاری از مطالب پیرامون ادر البه الی ابواب فقهی متعرض این مسأله شده

مثل اینکه آیا انکار حکم الهی سبب مستقل برای ارتداد است یا انکاری که مالزم با انکار  -انکار حکم الهی 
نبوده باشند، بنابراین شهرت مورد ادعا، در صورت قبول مبنای یاد شده،  -نبوت باشد، موجب ارتداد است 

 ثبات نمی باشد.قابل ا

 دلیل دوم: روایات دال بر ارتداد مستحل حکم الهی
 الف: صحیحه عبدالله بن سنان

ِد  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبُن  َعِليُّ ِه  َعْبِد  َعْن  ُیوُنَس  َعْن  ِعیَسی ْبِن  ُمَحمَّ ْلُت  َقاَل  ِسَناٍن  ْبِن  اللَّ
َ
َبا َسأ

َ
ِه  َعْبِد  أ ُجِل ال َعِن  ع اللَّ  رَّ

ْساَلِم  ِمَن  َذِلَك  ُیْخِرُجُه  َهْل  َفَیُموُت  اْلَکَباِئِر  ِمَن  ِبیَرةَ اْلکَ  َیْرَتِکُب    اْلُمْشِرِکیَن  َکَعَذا ٍِ  َعَذاُبُه  َکاَن  ُعذِّ ٍَ  ِإْن  َو  اْْلِ
َ
 ْم أ

ةٌ  َلُه  َها َفَزَعَم  اْلَکَباِئِر  ِمَن  َکِبیَرةً  اْرَتَکَب  َمِن  َفَقاَل  اْنِقَطاٌع  َو  ُمدَّ نَّ
َ
ْخَرَجُه  َحاَلٌل  أ

َ
ْساَلِم  ِمَن  ِلَك ذَ  أ َشدَّ  ُعذِّ ٍَ  َو  اْْلِ

َ
 أ

ُه  ُمْعَتِرفاً  َکاَن  ِإْن  َو  اْلَعَذا ٍِ  نَّ
َ
ْذَنَب  أ

َ
ْخَرَجُه  َعَلْیِه  َماَت  َو  أ

َ
یَماِن  ِمَن  أ ْساَلِم  ِمَن  ُیْخِرْجُه  َلْم  َو  اْْلِ ْهَوَن  َعَذاُبُه  َکاَن  َو  اْْلِ

َ
 أ

ِل  َعَذا ٍِ  ِمْن   (181، ص: 1جاإلسالمیة(،  -الکافي )ط ) اْْلَوَّ
 (11، ص: 1) موسوعة اإلمام الخوئي، ج.تمام رجال حدیث امامی و ثقه بوده و سند روایت معتبر است

 داللت روایت:

« قال » زعم را به  4فیومی ( 112، ص: 0لسان العرب، ج )را به معنای اعتقاد ظنی تعریف کرده،« زعم »  ابن منظور 

ص: )باشد،  گوید: زعم به کالمی گفته می شود که مظنه دروغ در آن صاحب مفردات راغبمعنی کرده ولکن 

                                                             
 گذشت. 1ها در نظریه اول صآدرس.  0

 111و ص112، ص: 01، لسان العرب، جفراهیدی، خلیل بن احمد.  2
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 » گفت توانیم یبند جمع مقام در است، دانسته « به وثقیال ما » یمعنا به را « زعم » 0ریاث ابن (181
 شخص که ندهیگو زنظر ا که است یاعتقاد و باور یمعنا « زعم » کلمه از متبادر لغت اهل نظر به

 .«ستین واقع با قمطاب است ثالث
بنابراین، بر طبق صحیحه عبدالله بن سنان، باور و اعتقاد به اینکه حالل الهی حرام است یا حرام الهی حالل 
است، مطلقا موجب خروج شخص مستحل از اسالم خواهد بود، اعم از اینکه مستحل منکر رسالت نبی 

 اسالم باشد یا نباشد. 

  ٍ: موثقه مسعده بن صدقه
ِه ع َیُقوُل َعِليُّ بْ  َبا َعْبِد اللَّ

َ
ُط اْلَکَباِئُر اْلُقُنو ُن ِإْبَراِهیَم َعْن َهاُروَن ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َمْسَعَدَة ْبِن َصَدَقَة َقاَل َسِمْعُت أ
 ُتْخِرُجُه 

َ
ْیَت اْلُمْرَتِکُب ِلْلَکِبیَرِة َیُموُت َعَلْیَها أ

َ
 َرأ

َ
ِه... َفِقیَل َلُه أ یَماِن  ِمَن  ِمْن َرْحَمِة اللَّ َو ِإْن ُعذِّ ٍَ ِبَها َفَیُکوُن  اْْلِ

َها َحاَلٌل َو ِلَذ  نَّ
َ
ْساَلِم ِإَذا َزَعَم أ ْو َلُه اْنِقَطاٌع َقاَل َیْخُرُج ِمَن اْْلِ

َ
َشدَّ اْلَعَذا ٍِ َو َعَذاُبُه َکَعَذا ٍِ اْلُمْشِرِکیَن أ

َ
ِلَك ُیَعذَّ ٍُ أ

َها َکِبیَر  نَّ
َ
 ِإْن َکاَن ُمْعَتِرفًا ِبأ

َ
ُه ُمَعذَّ ٌٍ َعَلْیَها َو ُهَو أ نَّ ِِ َها َغْیُر َحاَلٍل َف نَّ

َ
ُه ُیَعذَّ ٍُ َعَلْیَها َو أ نَّ

َ
 ْهَوُن ٌة َو ِهيَ َعَلْیِه َحَراٌم َو أ

ْساَلِم. یَماِن َو اَل ُیْخِرُجُه ِمَن اْْلِ ِل َو ُیْخِرُجُه ِمَن اْْلِ  (181، ص1ج ی،محمد، کاف ینی،کل )َعَذابًا ِمَن اْْلَوَّ
 سند روایت:

تمام رجال حدیث جز مسعده بن صدقه تصریح به وثاقت و امامی بودن آنها شده است اما برای مسعده بن 

 3صدقه هیچ توثیق یا تضعیف خاصی وجود ندارد.

  داللت روایت:
کند که آیا عذابش همچون مشرکین دائمی است یا عذاب او روای پیرامون عذاب مرتکب گناه کبیره سوال می

فرماید: هرگاه مرتکب گناه کبیره اعتقاد به حلیت عمل ارتکابی داشته دار است؟ امام ) علیه السالم ( می مدت
باشد، از حیطه اسالم خارج شده و مشمول اشد عذاب خواهد بود و اگر معترف به گناه کبیره بودن عمل 

ذاب مستحل خواهد بود، بنابراین ارتکابی باشد، از حیطه ایمان خارج خواهد شد و مشمول عذابی آسانتر از ع

 شخص خروج موجب مطلقا است، حالل یاله حرام ای است حرام یاله حالل نکهیا بر اعقاد و باور

                                                             
 111، ص1ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث، ج.  0
ینان اطماز باب اکثار روایت ثقات ،از آنجا که نود و پنج درصد روایات مسعده بن صدقه را هارون بن مسلمی که موثق است، نقل کرده، . 1

ی چون روایت در کاف از این راه دچار اشکال باشد با توجه به مبانی برخی از اعالم سعده به وثاقت مسعده پیدا خواهیم کرد و اگر وثاقت م
 !شریف نقل شده حدیث مذکور معتبر خواهد بود
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 یگاننباشد، بزر ایاسالم باشد  ینب رسالت منکر مستحل نکهیا از اعم بود، خواهد اسالم از مستحل

 .دارند اذعان مطلب نیا به (02، ص1)جحب حدائق صا و ( 111، ص: 9ج ی،)شرح الکاف یچون مالصالح مازندران

 عدم اطالق روایت  نقد دلیل دوم:
اطالق روایت شریف قابل استدالل نیست، چرا که طبق اطالق روایت هم شامل انکار حکم ضروری و غیر 

شود، که انکار حکم غیرضروری هم شامل عالم و جاهل اعم ازاینکه جاهل، قاصر یا مقّصر ضروری می

کافر خواهد بود، بنابراین چه جاهل قاصر «  زعم انها حالل» ایی بپردازد و شد، هرگاه به انجام گناه کبیرهبا

که گمان  ایی شونداند یا مجتهد مفتی و مقلدین او هرگاه مرتکب گناه کبیرهمانند کسانی که تازه اسالم آورده
 و مرتد خواهند بود. کنند عمل حالل است و حال آنکه در واقع حرام است، کافرمی

 انکار حکم ضروری موجب» بنابراین وقتی اطالق روایت قابل اخذ نباشد، باید مقید به یکی از دو قید 
 انکار عالمانه که مستلزم انکار رسالت» یا « کفر است، اعم از اینکه منکر عالم یا جاهل مقصر باشد 

شوند و با قید ز حیطه داللت روایت خارج میشود، با توجه به قید اول منکر احکام غیرضروری ا« است 

دوم منکر جاهل اعم از اینکه قاصر یا مقصر باشد، از دائره داللت روایت خارج خواهد بود، از آنجا که هیچ 
 ه،یمصابح الفق) یک از دو قید رجحانی نسبت به یکدیگر ندارند، روایت مذکور مجمل خواهد بود، محقق همدانی

 اذعان به این مطلب دارند.  (001، ص: 1کتاب الطهارة، ج - فقه الشیعة) وئیو محقق خ  (129ص ،2ج
فرماید: قاعده این است که باید اخذ به اطالق کالم کرد اال اینکه دلیلی بر خالف آن وجود محقق خوئی می

یات اطالق روا اند، باید اخذ بهداشته باشد، بنابراین جز در مورد جاهل قاصر یا مجتهد و مقلدی که خطا کرده
 (کرد، پس روایات شریف شامل منکر ضروری ولو اینکه قصد انکار رسالت نبی اسالم ) صل الله علیه و آله

-، آیت الله تبریزی در تکمیل کالم محقق خوئی می (001، ص: 1کتاب الطهارة، ج - فقه الشیعة) شودنداشته باشد، می

، ص: 1کتاب الطهارة، ج -العروة  تنقیح مباني )اند.فقها قائل به کفر نشدهفرماید: نسبت به جاهل مقصر نیز هیچ یک از 

092) 
ولی با وجود روایاتی چون موثقه سماعه که در تبین نظریه دوم ذکر خواهد شد و جمع عرفی بین روایات، 

ه ذعان بصحیحه عبدالله بن سنان قابلیت استدالل بر مدعا را نخواهد داشت، محقق خوئی و امام خمینی ا
 این مطلب دارند.
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 دلیل سوم: روایات داِل بر کفر ناشی از ارتکا ٍ کبائر
 دانند، بنابراین وقتی ترکاحادیثی که مالک کفر و خروج از اسالم را ارتکاب معاصی و ترک واجب الهی می

الهی  امواجبات یا اتیان محرمات موجب خروج از اسالم یا کفر باشد به طریق اولی کسی که به انکار احک
ر عالوه بر انکاری که انجام میمی دهد، واجبات الهی را ترک یا پردازد کافر خواهد بود، چرا که شخص منک 

 دهد.محرمات دینی را انجام می

 برقی  لهمرسالف: 
ِه َیْعُق  ْسَباٍط َعْن َعمِّ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن َعِليِّ ْبِن أ

َ
ٍة ِمْن أ ِبي ما رواه البرقيّ في المحاسن َعْن ِعدَّ

َ
و ٍَ َعْن ُزَراَرَة َعْن أ

ِه ِفي اْلَمْعِصَیِة َو اْرِتَکا ٍِ  ِه َفُهَو  َجْعَفٍر ع َقاَل: َمِن اْجَتَری َعَلی اللَّ اْلَکَباِئِر َفُهَو َکاِفٌر َو َمْن َنَصَب ِدینًا َغْیَر ِدیِن اللَّ

 1ُمْشِرٌك.

 :سند روایت
اشند بامامی و از ثقات می هم یعقوب بن سالماست ،  علی بن اسباط با اینکه فطحی مذهب میباشد اما ثقه

و از  یکندرا شروع م یتروا« عده من اصحابنا » عنوان عمده مشکل ابتدای سند است که برقی از با 
 مرسل و غیر قابل استناد است.،  یتروا یستندعده مشخص ن ینکه ا یآنجائ

عنوان مشیر به وجود افرادی ثقه میان مروی عنهم  « عده من اصحابنا» عنوان  به نظر آیت الله شبیریاما 

ز ا نپذیرفته و میفرماید: مرحوم آیت الله اردبیلیاما این نظریه را  2است، پس حدیث قابل اعتماد خواهد بود.

، 21ص  رجال) احمد بن محمد بن خالد برقی است و بزرگانی چون نجاشی« عده من اصحابنا »  آنجا که راوی

فرمایند: اعتماد بر روایات مرسله داشته است در مورد ایشان می ( 11، الرقم 11)الفهرست، ص و شیخ طوسی( 081الرقم 
پس این  (18، ص: 2لحدود و التعزیرات، جفقه ا )توان به مراسیل احمد بن محمد بن خالد برقی اعتماد کرد.نمی

 روایت از ناحیه سند دچار اشکال و غیر قابل استناد است. 
 داللت روایت:

طبق مفاد حدیث هرگاه شخصی با انجام معصیت نسبت به خداوند اما  از حیث داللت  مشکلی ندارد چرا که 
 افر خواهد بود.متعال طغیان و سرکشی کند و به ارتکاب معاصی کبیره بپردازد، ک

                                                             
 18، ص0، وسائل الشیعه، جعاملی، حّر، محمد بن حسن . 0
 نرم افزار درایه النور.  1
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  ٍ: صحیحه ابی بصیر
ِبي َبِصیٍر َع 

َ
ِبي َحْمَزَة َعْن أ

َ
اٍر َعْن ُیوُنَس َعْن َعِليِّ ْبِن أ ِبیِه َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن َمرَّ

َ
ِه َعْن َعِليٍّ َعْن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
 ع ْن أ

َکاِة َفَلْیَس ِبُمْؤِمٍن َو اَل  َقاَل: َمْن َمَنَع ِقیَراطًا ِمَن  ِه َعزَّ َو َجَل  الزَّ ْعَمُل  ُمْسِلٍم َو ُهَو َقْوُل اللَّ
َ
ي أ َر ٍِّ اْرِجُعوِن َلَعلِّ

 ( 11، ص9ج یعه،وسائل الش)«  صاِلحًا ِفیما َتَرْکت
 داللت روایت:

هرگاه شخصی که پرداخت زکات بر او واجب است، از اداء زکات امتناع کند از حیطه ایمان و اسالم خارج 
 نکه زکات از فروع دین است با ای خواهد بود.

 مشترک لفظی بودن کلمه کفر  نقد دلیل سوم:
کفر در متون اسالمی به معنای خروج ظاهری از اسالم و مساوی با ارتداد نیست. کفر گاه در معنای کفران و 

-ناسپاسی استعمال شده و گاه به معنای کفرحقیقی که با خروج ظاهری از اسالم که همان ارتداد است، می

 باشد.
پس با وجود این احتماالت در معنای کفر، صدق عنوان کافر بر شخصی که سابقه اسالم دارد، مالزمه با 

 هایی در این باره صدق کفر بر کفر باطنی را آشکار خواهد کرد:ارتداد ندارد رجوع به منابع روائی و ذکر نمونه

کفر به ترک آنچه خدا امر کرده و کفر برائت و  به پنج معنای کفر یعنی 1در روایت ابوعمر زبیری نمونه اول:

کفر نعمت و کفر جحود که خود بر دو  قسم، کفر جحود غیر عالمانه و کفر جحود عالمانه، اشاره شده است، 
بنابراین واژه کفر مشترک لفظی است و حمل بر هر یک از معانی کفر نیاز به قرینه دارد و با نبود قرینه روایت 

 مجمل خواهد شد.

ت سلول که قبل از هجرمانند عبدالله بن ابی، معروف به ابن  -کتب تاریخی مملو از منافقینی  نمونه دوم:
 اقبال آنها به( قرار بود، فرمانده مدینه شود ولی با اسالم مردم مدینه و حضرت رسول )صل الله علیه و آله

علیه و آله ( را به دل برداشت و شروع  ( کینه حضرت رسول ) صل اللهرسول مکرم اسالم )صل الله علیه و آله
سوره توبه در شأن او نازل شده است و جریان  82سوره منافقون و آیه   8به فقنه انگیزی کرد تا جایی که آیه 

است که واقعا اصول اعتقادی اسالم  ( 01، ص0محمد، العبر، ج ی،)ذهب فتنه و تهمت علیه عایشه به دست او رقم خورد
 کردند.تند ولکن به علت اظهار شهادتین مسلمین با آنها معامله مسلمان میرا قبول نداش

                                                             
یَد َعْن .  0 م  ْبن  َیز  ٍح َعن  اْلَقاس  یه  َعْن َبْکر  ْبن  َصال  ب 

َ
یَم َعْن أ ْبَراه  يُّ ْبُن إ  ي َعْن ُوُجوه  َعل  ْرن  ْخب 

َ
ه  ع َقاَل: ُقْلُت َلُه أ

ي َعْبد  اللَّ ب 
َ
يِّ َعْن أ َبْیر  ي َعْمٍرو الزُّ ب 

َ
أ

ي َتاب   اْلُکْفر  ف  ه   ک 
ي اللَّ َتاب   َعزَّ َو َجلَّ َقاَل اْلُکْفُر ف  ه   ک 

ْنَها ُکْفُر اْلُجُحود  َو اْلُجُحوُد عَ  اللَّ ْوُجٍه َفم 
َ
ُه َعَلی َخْمَسة  أ َمَر اللَّ

َ
َتْرك  َما أ َلی َوْجَهْین  َو اْلُکْفُر ب 

َعم  ( 189، ص: 1...)کلینی، محمد ، الکافي، جَو ُکْفُر اْلَبَراَءة  َو ُکْفُر النِّ
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پرداخته شده و با اینکه به بیان خصوصیات منافقین  1توبه 12 در آیات متعددی از قرآن مثل آیه نمونه سوم:

 اذعان به تظاهر آنها به اسالم شده، در عین حال منافقین را کافر به خدا و رسول او می دانند.
، کفر ظاهری وبنابراین با در نظر گرفتن ادله روائی و تاریخی می  توان به این نتیجه رسید که کفر به دو قسم 

شود و این کفر ظاهری است که موضوع احکام فقهی مانند ارتداد مسلمین یا نجاست کفر باطنی تقسیم می
 شود واال اگر کسیکافر و امثال آنها میبری از مسلمان یا عدم جواز قصاص مسلم در برابر قتل  یا عدم ارث

که به علت ترک آنچه خدا به آن امر کرده یا مانند آن محکوم به کفر باشد، چنین کسی مبتال به کفر ایمانی و 
 یا باطنی شده و احکام فقهی  مختص  به کفار در حق او جاری نخواهد بود.

 دلیل چهارم: معتبره عبدالرحیم قصیر
اِد ْبِن ُعْثَماَن َعْن َعْبِد َعِليُّ ْبُن ِإبْ  ِبي َنْجَراَن َعْن َحمَّ

َ
ْحَمِن ْبِن أ اِس ْبِن َمْعُروٍف َعْن َعْبِد الرَّ ِح َراِهیَم َعِن اْلَعبَّ یِم  الرَّ

َتی اْلَعْبُد َکِبیَرةً 
َ
َذا أ ِِ یَماَن َف یَماِن َو ُهَو ُیَشاِرُك اْْلِ ْساَلُم َقْبَل اْْلِ ْو َص  اْلَقِصیِر َقاَل: ...َفاْْلِ

َ
ِِغیَرًة ِمْن َکَباِئِر اْلَمَعاِصي أ

یَماِن َساِقطًا َعْنُه اْسُم  ُه َعزَّ َو َجلَّ َعْنَها َکاَن َخاِرجًا ِمَن اْْلِ ِتي َنَهی اللَّ یَماِن َو َثاِبتًا َعَلیْ  ِمْن َصَِغاِئِر اْلَمَعاِصي الَّ ِه اْْلِ
ْن َتا ٍَ َو اْسَتِْغَفَر َعاَد إِ  ِِ ْساَلِم َف یَماِن َو اَل ُیْخِرُجُه ِإَلی اْلُکْفِر ِإالَّ اْلُجُحوُد َو ااِلْسِتْحاَللاْسُم اْْلِ ْن یَ  َلی َداِر اْْلِ

َ
ُقوَل أ

ْساَلِم َو اْْلِ   ).ْلُکْفِر..یَماِن َداِخاًل ِفي اِلْلَحاَلِل َهَذا َحَراٌم َو ِلْلَحَراِم َهَذا َحاَلٌل َو َداَن ِبَذِلَك َفِعْنَدَها َیُکوُن َخاِرجًا ِمَن اْْلِ
 (18، ص1ج ی،الکاف

 سند روایت
امامی و ثقه هستند ولکن عبدالرحیم القصیر مشترک بین عبدالرحیم ، رجال حدیث جز عبدالرحیم القصیر 

اشند، بباشد که هر دو نفر در کتب رجالی مجهول میبن روح القصیر و عبدالرحیم بن عتیک القصیر می
ذکر روایت در کتاب کافی را در  رخی از اعالم معاصر است ولی ببنابراین روایت از حیث سندی ضعیف 

این روایت معتبر خواهد بود. راه دیگر کثرت نقل  4صورت عدم وجود معارض، موجب اعتبارش می داند

یم دالرحاجالئی چون حماد بن عثمان از هر دو راوی است، بنابراین چه راوی حدیث عبدالرحیم بن روح یا عب
 خواهد بود.معتبره  بن عتیک باشد، حدیث

 داللت روایت

                                                             
ال» .  0 ُهْم َکَفُروا ب  نَّ

َ
الَّ أ ْنُهْم َنَفقاُتُهْم إ  ْن ُتْقَبَل م 

َ
الَّ َو ُهْم ُکسالیَو ما َمَنَعُهْم أ الَة إ 

ُتوَن الصَّ
ْ
ه  َو ال َیأ َرُسول  ه  َو ب 

ُهون  لَّ الَّ َو ُهْم کار  ُقوَن إ   «َو ال ُیْنف 
 و استاد صدر بر این باور هستند.دار . آیت الله شبیری، استاد شب زنده 2
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استحالل احکام الهی در کنار جحود یکی از مالکات خروج از اسالم دانسته شده، بنابراین هرگاه شخص  
 دمستحل، حالل  خدا را حرام یا حرام  خدا را حالل اعالم کند و متدین به این بینش شود، از اسالم خارج خواه

شد و کافر خواهد بود، پس طبق مفاد این روایت انکار احکام الهی مناطی مستقل برای خروج از اسالم و 
 ارتداد قلمداد شده است. 

 نقد دلیل چهارم
 این دلیل تام نبوده و دو اشکال بر آن وارد است .

ْن َیُقوَل ِلْلَحاَلِل َهَذا َحَراٌم َو ِلْلَحَراِم َهَذا  ِتْحاَللاَل ُیْخِرُجُه ِإَلی اْلُکْفِر ِإالَّ اْلُجُحوُد َو ااِلْس » : مفاد اشکال اول
َ
أ

شود، چرا که مستحل  احکام  خدا به کسی استحالل از تطبیقات و افراد جحود تلقی می این است که «َحاَلٌل 

د حشود که حالل الهی را بشناسد و عالمانه قائل به حرمت آن شود، بنابراین شخص مستحل جاگفته می
نسبت به احکام الهی است، پس این روایت یکی از ادله نظریه دوم تلقی خواهد شد، زیرا منکر حکم الهی با 

پردازد، پس با انکار حکم الهی به انکار رسالت شود، حکم خدا است، به انکار میعلم به اینکه آنچه انکار می
 و توحید نیز پرداخته است. 

 اند،ن صحیحه محمد بن مسلم که مالک ارتداد را منحصر در جحود کرده: به قرینه روایاتی چواشکال دوم
مناط  مستقل در ثبوت حکم کفر و ارتداد نباشد بلکه یا فردی از افراد « استحالل » دهیم احتمال قوی می

دهیم آید و ذکر استحالل در روایت از باب ذکر خاص بعد از عام باشد یا احتمال میجحود به حساب می
ل مفّسر جحود باشد، بنابراین روایت مذکور یا مانند صحیحه محمد بن مسلم ظهور در حصر مالک استحال

ارتداد در جحود دارد یا حداقل به علت وجود احتمال معتنی به معتبره عبدالرحیم القصیر مجمل شده و 
 قابلیت استدالل نخواهد داشت.

 دلیل پنجم: صحیحه ابی صباح کنانی
ُد ْبُن َیْح  اِح اْلِکَن ُمَحمَّ بَّ ِبي الصَّ

َ
ِد ْبِن ُفَضْیٍل َعْن أ ِد ْبِن ِإْسَماِعیَل َعْن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
اِنيِّ َیی َعْن أ

ِبي َجْعَفٍر ع َقاَل 
َ
داً  َعْن أ نَّ ُمَحمَّ

َ
ُه َو أ ْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ

َ
ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن ع َمْن َشِهَد أ ِه ص َکاَن ُمْؤِمنًا  ِقیَل ِْلَ َرُسوُل اللَّ

یَماُن َکاَلمًا َلْم َیْن  ِه َقاَل َو َسِمْعُتُه َیُقوُل َکاَن َعِليٌّ ع َیُقوُل َلْو َکاَن اْْلِ ْیَن َفَراِئُض اللَّ
َ
اَلٌة ِزْل ِفیِه َصْوٌم َو اَل َص َقاَل َفأ

ِبي َجْعَفٍر  دًا  َو اَل َحاَلٌل َو اَل َحَراٌم َقاَل َو ُقْلُت ِْلَ نَّ ُمَحمَّ
َ
ُه َو أ ْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ

َ
ع ِإنَّ ِعْنَدَنا َقْومًا َیُقوُلوَن ِإَذا َشِهَد أ

ُه َعزَّ  ْیِدیِهْم َو َما َخَلَق اللَّ
َ
ِه ص َفُهَو ُمْؤِمٌن َقاَل َفِلَم ُیْضَرُبوَن اْلُحُدوَد َو ِلَم ُتْقَطُع أ ْکَرَم َع َرُسوُل اللَّ

َ
ی لَ  َو َجلَّ َخْلقًا أ

ِه ِلْلُمْؤِمِنی نَّ ِجَواَر اللَّ
َ
اُم اْلُمْؤِمِنیَن َو أ نَّ اْلَماَلِئَکَة ُخدَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ ِمَن اْلُمْؤِمِن ِْلَ نَّ اللَّ

َ
َة ِلْلُمْؤِمِنیَن َو أ نَّ اْلَجنَّ

َ
َن َو أ

 ِئَض َکاَن َکاِفرًا.اْلُحوَر اْلِعیَن ِلْلُمْؤِمِنیَن ُثمَّ َقاَل َفَما َباُل َمْن َجَحَد اْلَفَرا
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 : صحیحه سند روایت
یرا   محسوب امامی و ثقه هستند، پس روایت صحیح تمام روات از جهت سندی این روایت مشکلی ندارد ز

  (001، ص: 1کتاب الطهارة، ج -فقه الشیعة  ی،خوئ ).شودمی
 یتداللت روا

ند، کمون کفایت شهادتین در صدق عنوان ایمان سوال میابی صباح کنائی از امام باقر ) علیه السالم ( پیرا
فرماید: اگر اینگونه بود، چرا خداوند متعال فرائض الهی چون نماز و روزه را امام باقر ) علیه السالم ( می

ایی باالتر از اسالم است چرا که حد الهی بر شخصی که گناه مستوجب حّد را انجام جعل کرده؟! ایمان مرتبه
گذاری شود، پس چنین شخصی در عین اتصاف به اسالم از حیطه ایمان که موجب خدمترا میداده اج

مالئکه و همسایگی با خداوند متعال و هم نشینی با حورالعین خواهد بود، خارج شده است. امام باقر ) علیه 
 داند.الهی میالسالم ( در ادامه مالک خروج از اسالم و دخول در دائره کفر را جحود نسبت به احکام 

بنابراین جحود نسبت به احکام الهی اعم از اینکه مستلزم انکار رسالت نبی اسالم باشد یا خیر، موجب کفر 
خواهد بود، پس با تحقق کفر موضوع ارتداد نیز محقق شده، بزرگانی چون شیخ انصاری به داللت روایت بر 

 (012ص: ، 1کتاب الطهارة  ج )تحقق موضوع ارتداد اذعان دارند.

 نقد دلیل پنجم

، پس انکار عالمانه فرائض الهی مستلزم انکار رسالت است، 1جحود به معنای انکار همراه با علم است

ث نه از  ادله  نظریه اول ، لذا از محل بح آیدبنابراین صحیحه ابی صباح کنائی از ادله نظریه دوم به حساب می
 .خارج است

 دلیل ششم: صحیحه برید عجلی

لْ َع 
َ
ِبي َجْعَفٍر ع َقاَل َسأ

َ
ْیٍد اْلِعْجِليِّ َعْن أ ِد ْبِن ِعیَسی َعْن ُیوُنَس َعْن ُبَر ْدَنی َم ِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن ُمَحمَّ

َ
ا ُتُه َعْن أ

َها َحَصاة َواِة ِإنَّ َها1َیُکوُن اْلَعْبُد ِبِه ُمْشِرکًا َقاَل َفَقاَل َمْن َقاَل ِللنَّ ، 1، کافی، جکلینی، محمد)« َنَواٌة ُثمَّ َداَن ِبِه  َو ِلْلَحَصاِة ِإنَّ

  (  192ص 
 یتسند روا

                                                             
 معنای لغوی جحود در دلیل دوم نظریه دوم خواهد آمد..  0
 هسته و حصاه به معنای سنگ ریزه است. نواه به معنای. 1
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لطهارة، کتاب ا -فقه الشیعة  خوئی،) د.باشمی تمام روات حدیث امامی و ثقه هستند، بنابراین روایت مذکور صحیحه

 (001، ص: 1ج
 یتداللت روا

 ت الهی است، ترین مرتبه شرک انکار مجعوالمطابق مفاد حدیث پایین
ر، هسته ایی را سنگریزه یا سنگریزه را هسته بپندارد، بنابراین انکار مجعوالت تکوینی یا مثل اینکه منک 

تشریعی مانند انکار احکام الهی موجب شرک انکار کننده است و از آنجا که هر مشرکی کافر است پس هر 
المعالم الزلفی في ) و مرحوم عراقی ( 191، ص: 0العروة الوثقی، جمصباح الهدی في شرح ) منکری کافر خواهد بود، محقق آملی

 اذعان به این مطلب دارند. ( 122شرح العروةالوثقی،ص: 

 : وجود دو اشکال در داللت روایتنقد دلیل ششم
 زیرا دو اشکال بر آن وارد است.  نیست  این دلیل هم قابل استناد

معنای شرک است، چرا که کمترین میزان شرک تدّین به اموری است : این روایت در مقام توسعه اشکال اول

یا که منافات با اخالص و توحید در بندگی خدا دارد  که با اعتقاد توحیدی منافات دارد مانند شرک ناشی از ر
محقق چنانچه ولی موجب شرک فقهی که موضوع احکامی چون نجاست و مانند آن است، نخواهد شد، 

)بحوث و شهید صدر ( أ212، ص: 1الحدیثة(، ج -کتاب الطهارة  ط )و امام خمینی (001، ص: 1کتاب الطهارة، ج -)فقه الشیعة خوئی

 کرده اند.بیان   (191، ص1فی شرح العروه الوثقی، ج

بهام ا مفاد صحیحه برید عجلی این است که هرگاه حقیقتی بدون هیچدیگر، مطابق احتمالی  اشکال دوم:
روشن باشد و انسان عالمانه به انکار آن بپردازد و متدین به خالف حقیقت گردد، چنین شخصی مشرک و 

آید، چرا که انکار عالمانه احکام الهی کافر خواهد بود، بنابراین حدیث شریف از ادله نظریه دوم به حساب می
داقل ایی است که ذکر شده یا حمتعین در معنایمستلزم انکار رسالت نیز خواهد بود، بنابراین یا مفاد روایت 

 روایت مجمل شده و قابلیت استناد ندارد.

 : مالزمه بین انکار ضروری با نفی رسالت نظریه دوم
، ص 1ج )صاحب کشف اللثام  (099، ص 1)مجمع الفائدة و البرهان، ج فقیهانی چون مقدس اردبیلیبر خالف طائفه اول 

، امام 1محقق خوئی  (022و  021، صص 0)ج صاحب عروه  ،( 181، ص: 2مصباح الفقیه، ج) نیحاج آقا رضا همدا ،( .211

                                                             
 .12 -18، صص 1شرح العروة الوثقی، کتاب الطهارة، ج  تبریزی، جواد، التنقیح في. 0
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)تنقیح مباني العروة، کتاب الطهارة، و آیت الله تبریزی (1بحوث فی شرح العروه الوثقی، ج) ، شهید صدر( 1کتاب الطهارة، ج) خمینی

فقهی به صورت مستقل موضوع ارتداد نیست، بلکه  و مانند ایشان بر این باورند که انکار حکم  (091، ص: 1ج
ر  کام محکوم به اح، هرگاه انکار حکم فقهی موجب انکار رسالت نبی اسالم ) صل الله علیه و آله ( شود، منک 

 ارتداد خواهد شد.

 ادله نظریه دوم:
 صاحبان نظریه دوم برای اثبات نظریه خود به سه دلیل تمسک کرده اند. 

 ت دال بر کفایت شهادتین در صدق اسالمدلیل اول: روایا

 الف: موثقه سماعه

ٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبو ٍٍ َعْن َجِمیِل ْبِن َصاِلٍح َعْن َسَماَعَة قَ  ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ ِبي ُمَحمَّ اَل: ُقْلُت ِْلَ

یَم  ْساَلِم َو اْْلِ ْخِبْرِني َعِن اْْلِ
َ
ِه ع أ  ُهَما ُمْخَتِلَفاِن َعْبِد اللَّ

َ
ْساَلَم اَل ُیَشاِرُك  اِن أ ْساَلَم َو اْْلِ یَماَن ُیَشاِرُك اْْلِ َفَقاَل ِإنَّ اْْلِ

یَماَن َفُقْلُت َفِصْفُهَما ِلي َفَقاَل  ِه ص ِبِه ُحِقَنِت  -اْْلِ ْصِدیُق ِبَرُسوِل اللَّ ُه َو التَّ ْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ
َ
ْساَلُم َشَهاَدُة أ َماُء ا اْْلِ لدِّ

یَماُن اْلُهَدی َو َما َیْثُبُت  اِس َو اْْلِ یُث َو َعَلی َظاِهِرِه َجَماَعُة النَّ  ِفي اْلُقُلو ٍِ ِمْن َو َعَلْیِه َجَرِت اْلَمَناِکُح َو اْلَمَواِر
ْساَلِم بِ  ْرَفُع ِمَن اْْلِ

َ
یَماُن أ ْساَلِم َو َما َظَهَر ِمَن اْلَعَمِل ِبِه َو اْْلِ اِهِر ِصَفِة اْْلِ ْساَلَم ِفي الظَّ یَماَن ُیَشاِرُك اْْلِ َدَرَجٍة ِإنَّ اْْلِ

َفةِ  یَماَن ِفي اْلَباِطِن َو ِإِن اْجَتَمَعا ِفي اْلَقْوِل َو الصِّ ْساَلَم اَل ُیَشاِرُك اْْلِ  ( 11، ص1کلینی، محمد، کافی، ج) َو اْْلِ
 سند روایت

لذا سند اصطالحا  باشد.سماعه ثقه و واقفی میتمام رجال حدیث جز سماعه امامی و ثقه هستند ولکن 
 (001، ص: 1کتاب الطهارة، ج -) خوئی، سید ابوالقاسم، فقه الشیعة .موثقه و قابل استناد است

 داللت روایت
فرماید: کند، امام صادق ) علیه السالم ( میاسالم و ایمان سوال میحقیقت از سماعه روای حدیث یعنی 

اسالم غیر از ایمان است، چرا که اظهار شهادتین در صدق اسالم ظاهری که دارای آثاری چون احترام جان و 
مشیر به « علی ظاهره جماعه الناس» بری از مسلمانان است، جمله مال و جواز ازدواج با مسلمین و ارث

رق اسالمی است ولکن ایمان حقیقتی باطنی است و مرتبه این یی امعنا است که اظهار شهادتین مشترک میان ف 
 اند.به این مطلب تصریح کرده  (11، ص1و ج 001، ص1)همان، جبرتر از اسالم است، فقهائی چون محقق خوئی

صل الله علیه و آله ( در صدق عنوان  ، شهادت به الوهیت الهی و تصدیق رسول اکرم )بنابراین اطالق روایت
اسالم کافی است اعم از اینکه به انکار حکمی الهی بپردازد یا خیر، پس هرگاه شخصی اذعان به توحید و 
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نبوت داشته باشد ولی بدون اینکه قصد انکار شهادتین را داشته باشد، به انکار حکمی از احکام الهی بپردازد، 
 ای آثار فقهی خاص است، خارج نخواهد شد.از حیطه اسالم ظاهری که دار

  ٍ: صحیحه حمران بن اعین
ٍد َجِمیعًا َعِن اْبِن  ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ َیاٍد َو ُمَحمَّ ْصَحاِبَنا َعْن َسْهِل ْبِن ِز

َ
ٌة ِمْن أ َمْحُبو ٍٍ َعْن َعِليِّ  ِعدَّ

ْعَیَن َعْن 
َ
ِبي َجْعَفٍر ع َقاَل َسِمْعُتُه َیُقوُل  ْبِن ِرَئا ٍٍ َعْن ُحْمَراَن ْبِن أ

َ
ْفَضی ِبِه ِإَلی  أ

َ
یَماُن َما اْسَتَقرَّ ِفي اْلَقْلِب َو أ اْْلِ

ْساَلُم َما َظَهَر ِمْن  ْمِرِه َو اْْلِ ْسِلیِم ِْلَ ِه َو التَّ اَعِة ِللَّ َقُه اْلَعَمُل ِبالطَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ َو َصدَّ ْو ِفْعٍل َو هُ  اللَّ
َ
ِذي َعَلْیِه َقْوٍل أ َو الَّ

َکاُح.. یُث َو َجاَز النِّ َماُء َو َعَلْیِه َجَرِت اْلَمَواِر َها َو ِبِه ُحِقَنِت الدِّ اِس ِمَن اْلِفَرِق ُکلِّ  ( 11، ص1ج ی،)کاف «.َجَماَعُة النَّ
 سند روایت:

یرا   کتاب  -بوالقاسم، فقه الشیعة خوئی، سید ا) تمام رجال حدیث امامی و ثقه هستند.سند روایت هیچ مشکلی ندارد ز
 ( 12، ص: 1الطهارة، ج

 داللت روایت:
در صحیحه حمران ذکری از شهادتین نشده است ولی با توجه به اشتراک احکامی چون احترام جان و جواز 

ار اظه« االسالم ما ظهر بقول او فعل » یابیم مراد از بری در صحیحه حمران و موثقه سماعه، اطمینان میارث

 تصریح به این مطلب دارد. 1لی یا قولی شهادتین است، محقق خوئیفع

  تعارض اطالق صحیحه حمران با اطالق صحیحه ابن سنان نقد دلیل اول:
اطالق صحیحه حمران و موثقه سماعه منافات با اطالق صحیحه عبدالله بن سنان و موثقه مسعده بن صدقه 

رگاه کسی به انکار حکم الهی پرداخت از اسالم خارج خواهد دارد، چرا که روایات دسته دوم داللت دارند ه
بود اعم از اینکه به انکار نبوت پردخته باشد یا خیر ولی اطالق روایات دسته اول داللت دارند که اظهار 

 شهادتین موجب اسالم است اعم از اینکه به انکار حکمی از احکام الهی پرداخته باشد یا خیر.
راه با انکار نبوت نیست، ماده اجتماع دو دسته روایت و محل تعارض است، چرا که انکار حکم الهی که هم

مطابق روایات دسته اول این شخص خارج از اسالم نیست و مطابق روایات دسته دوم این شخص خارج از 
 اسالم است.

یرا   ی از مراتب آن با اسالم ظاهر کفر دارای مراتبی است که برخیاما به نظر میرسد این اشکال وارد نباشد ز
شود، چنین اشخاصی به واسطه گناهانی چون انکار والیت یا انکار احکام الهی یا ارتکاب و دنیوی جمع می

                                                             
 همان 0



 12 ............................... بررسی انکار حکم الهی به عنوان مناطی مستقل برای ارتداد 

 

نکار آیند، بنابراین امعاصی کبیره مسلمان دنیوی با آثار فقهی خاص هستند اما کافر اخروی به حساب می
ر علم به وحیانی بودن آن دارد  توحید یا رسالت یا معاد یا حکمی الهی که انکار حکم معلوم مالزمه با  -منک 

موجب کفر مصطلح است اما اگر جهل به وحیانی  –انکار رسالت نبی اسالم ) صل الله علیه و آله ( دارد 
 « بودن حکم مورد انکار داشته باشد، این انکار موجب کفر مصطلح فقهی نیست.

ترین مرتبه با اظهار شهادیتن محقق شده و دارای آثار فقهی است، پایین اسالم دارای مراتبی :اول جمع وجه

مانند حقن دماء و جواز نکاح است، و اعلی مرتبه آن باالتر از بسیاری از مراتب ایمان است، بنابراین انجام 
د کنج میمحرمات الهی و انکار آنها بدون انکار رسالت، با اینکه منکر را از حیطه مراتب باالی اسالم خار

شود، پس روایات دسته اول چون موثقه سماعه مرتبه پایین ولکن موجب کفری که موضوع ارتداد است، نمی
اسالم را مّد نظر دارند و روایات دسته دوم چون موثقه مسعده صدقه و صحیحه عبدالله بن سنان مرتبه اعالی 

  (211، ص: 1،کتاب الطهارة، ج) و امام خمینی ( 002، ص: 1رة، جکتاب الطها -)فقه الشیعة ی کنند، محقق خوئاسالم را بیان می
 اذعان به این مطلب دارند.  

روایاتی چون موثقه سماعه را حمل بر روایاتی چون عبدالله بن » فرماید امام خمینی می :دوم جمع وجه

ر علم به وحیانی بود ه ن حکم مورد انکار داشتسنان کنیم و روایات دسته دوم را حمل بر زمانی کنیم که منک 
باشد، بنابراین ابراز شهادتین تا زمانی موجب صدق اسالم است که انکار حکمی از احکام الهی در کار نباشد 
و انکار احکام الهی زمانی موجب خروج از اسالم است که منکر، علم به وحیانی بودن حکم داشته باشد، 

اسالم نیست بلکه چون مالزمه با انکار توحید یا نبوت دارد بنابراین انکار حکم سببی مستقل برای خروج از 
 )همان( «موجب کفر خواهد بود.

 دلیل دوم: روایات دال بر انحصار کفر در جحود
 اثبات کفر را منحصر در جحود و انکار کرده اند مثل دو روایت ذیل برخی از روایات 

   محمد بن مسلم الف: صحیحه

ْصَحاِبَنا َع 
َ
ٌة ِمْن أ ِد ِعدَّ اِز َعْن ُمَحمَّ و ٍَ اْلَخزَّ یُّ

َ
ِبي أ

َ
اٍد َعْن أ ِبیِه َعْن َخَلِف ْبِن َحمَّ

َ
ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْبِن  ْن أ

ِه ع ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ُبو َبِصی َجاِلسًا َعْن َیَساِرِه َو ُزَراَرُة َعْن َیِمیِنِه َفَدَخَل  لیه السالم ُمْسِلٍم َقاَل: ُکْنُت ِعْنَد أ

َ
ٍر َعَلْیِه أ
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ٍد َقاَل َفَشكَّ ِفي  َبا ُمَحمَّ
َ
ِه َفَقاَل َکاِفٌر َیا أ ِه َما َتُقوُل ِفیَمْن َشكَّ ِفي اللَّ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ِه َفَقاَل کَ َفَقاَل َیا أ اِفٌر َقاَل َرُسوِل اللَّ

َما َیْکُفُر ِإَذا َجَحَد   ( 199، ص: 1الکافي، ج ).ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلی ُزَراَرَة َفَقاَل ِإنَّ

 :یتسند روا
 (11، ص: 0)کتاب الزکاة )للمنتظري(، ج تمام رجال حدیث امامی و ثقه هستند.

 داللت روایت:
صدر روایت داللت بر کفر باطنی دارد، چرا که شک در خدا و رسول خدا ) صل الله علیه و آله ( با اعتقاد 

کفری که در موضوع ارتداد اخذ شده  –ا ذیل روایت کفری خاص قلبی و باطنی به آنها جمع نخواهد شد ام

را مّد نظر دارد، چرا که شاک جاحد فرد نادر است و حمل روایت بر فرد نادر   –و دارای آثار فقهی است 
و ظهور این واژه در انحصار باید گفت: تمام مالک برای ثبوت « انما » قبیح است، بنابراین با توجه به ذکر 

 باشد.موضوع آثار فقهی است، انکار جحودی می کفری که

   ٍ: صحیحه محمد بن مسلم
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َقا و ٍَ َعْن ُمَحمَّ یُّ

َ
ِبي أ

َ
ٍد َعِن اْبِن َمْحُبو ٍٍ َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ َبا َجْعَفٍر ُمَحمَّ

َ
َل َسِمْعُت أ

ُه اْْلِ ُکلُّ َشيْ  ع َیُقوُل  یَماُن َو ُکلُّ َشيْ ٍء َیُجرُّ ْسِلیُم َفُهَو اْْلِ ْنَکاُر َو اْلُجُحوُد َفُهَو اْلُکْفُر ْقَراُر َو التَّ ُه اْْلِ ) الکافي )ط .ٍء َیُجرُّ

 (182، ص: 1اإلسالمیة(، ج -

، مان استهر چه را اقرار و تسلیم به بار آورد ای فرمود:از امام باقر )ع( شنیدم می میگوید:   محمد بن مسلم
 و هر چه را انکار و جحود به بار آورد پس آن کفر است.

 :یتسند روا

 (02، ص: 0کتاب الزکاة )للمنتظري(، ج). تمام رجال حدیث امامی و ثقه هستند
 :یتداللت روا

ر ابه قرینه ذکر اقرار و تسلیم مراد از ایمان همان اعتقاد قلبی است نه اسالم اصطالحی اما با توجه به ذکر انک
و جحود مراد از کفر، کفر فقهی دارای آثار فقهی است نه سائر اقسام کفری که در روایت ابوعمر زبیری و 
امثال آن ذکر شده است، بنابراین با توجه به اینکه امام باقر ) علیه السالم ( در مقام بیان تمام مالک برای 
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، اطالق مقامی داللت بر انحصار مالک کفر پردازندصدق عنوان کفر هستند و تنها به ذکر انکار جحودی می
 فقهی در کفر جحودی است.

اشد و ببنابر روایاتی که ذکر شد، تمام مالک برای تحقق کفری که دارای آثار فقهی است، انکار جحودی می 
و مصباح  (011، ص1جو لسان العرب) (21، ص1همانطور که در غالب قریب به اتفاق کتب لغوی مانند العین)ج

و امثال آن ذکر شده، جحد  ( 088ص)و مفردات راغب  (11، ص1ج) التحقیق فی کلمات القرآن (90، ص1ج) نیرالم
 انکار همراه با علم و معرفه است.

، 1کتاب الطهارة، ج -)تنقیح مباني العروة  و آیت الله تبریزی( 001، ص1کتاب الطهاره ،ج یعه،)فقه الش بر همین اساس محقق خوئی

ر علم به وحیانی بودن آن داشته می( 091ص:  فرمایند: زمانی انکار حکم الهی موجب کفر خواهد بود که منک 
باشد، پس کسی که جهل به وحیانی بودن حکم مورد انکار دارد یا جهل به مالزمه میان انکار حکم و انکار 

 ارتداد است، نخواهد بود.نبوت نبی مکرم اسالم ) صل الله علیه و آله ( دارد، محکوم به کفری که موضوع 

 دلیل سوم: مالزمه بین اعتقاد به نبوت و اعتقاد به احکام الهی
امکان خارجی ندارد کسی اعتقاد به رسالت نبی اسالم) صل الله علیه و آله( و صدق ایشان نسبت به تمامی 

و 1«د.رائض الهی باشایی از فایی منکر فریضهدستورات الهی داشته باشد و در عین حال به خاطر وجود شبهه

گمان  به حلیت آنچه حرام شرعی است با اعتقاد » فرمایند محقق سبزواری ذیل صحیحه عبدالله بن سنان می
 (122، ص: 0مهذب األحکام، ج) «به نبوت قابل جمع نخواهد بود 

 نقد دلیل سوم:
ام های بسیار  انکار احکمونهترین دلیل بر عدم مالزمه حقیقی بین انکار احکام دینی و انکار نبوت، نقوی

ر در عین التزام قلبی به اصول دین به انکار حکم الهی می ردازد، پالهی در سطح جامعه است که شخص منک 
-دانند یا خانمشوند و این حکم را ساخته و پرداخته روحانیت میمانند کسانی که منکر وجوب خمس می

ازند یا عدم وجاهت دلیل اثباتی قسامه نسبت به برخی از پردهایی که به نفی جواز شرعی تجدید فراش می
 کند.ایی میآید که داللت بر نفی چنین مالزمهمیحقوقدانان از مواردی به حساب 

                                                             
ناشئا من شبهة مجامعة لالعتراف  -التي هي عمود الدین -ففرض کون إنکار الصالة».... 181، ص: 2همدانی، رضا، مصباح الفقیه، ج. 0

الم را حاج این ک« ) و آله في جمیع ما جاء به مجّرد فرض ال یکاد یتحّقق له مصداق في الخارجبحّقّیة الشریعة و صدق النبيّ صّلی الّله علیه 
 آقا رضا ذیل صحیحه ابی صباح کنائی نقل کرده است (
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 :جوا ٍ نقد
بب شود، سهایی که به آنها برای اثبات  عدم مالزمه بین انکار حکم دینی و انکار رسالت استشهاد مینمونه

ر هستند، در واقع خدشه در استدالل نمی یرا تمام افرادی که اذعان به نبوت دارند اما حکم دینی را منک  شوند ز
شوند  اییایی که اگر متوجه چنین مالزمهیا جهل به مالزمه بین انکار حکم الهی و انکار نبوت دارند، به گونه

غیر  یساخته و پرداختهحتما نسبت به مواضع خویش عقب نشینی خواهند کرد یا احکام  انکاری را بدعت و 
 پندارند. رسول خدا ) صل الله علیه و آله ( می

 جمع بندی:
مشهور فقها با استناد به روایاتی چون صحیحه عبدالله بن سنان و مسعده بن صدقه، انکار احکام الهی را در 

سماعه و  ون موثقهدانند ولکن روایاتی چکنار انکار توحید و نبوت، مناطی مستقل در ثبوت کفر و ارتداد می
دانند، بنابراین تا زمانی که منکر احکام الهی به انکار صحیحه حمران تنها مناط کفر را انکار توحید و نبوت می

توحید و نبوت نپردازد، عنوان کافر و مرتد بر او صادق نخواهد بود، بر این اساس باید گفت: عناوینی چون 
ی که ایگونهاند، حقایقی مشّکک و ذات مراتب هستند، بهذکر شدهاسالم و ایمان و کفر که در منابع روائی 

شوند ولی منافات با ایمان دارند و برخی دیگر از مراتب کفر برخی از مراتب کفر با اینکه با اسالم جمع می
رینه ق ایی بر اراده معنای خاصی از کفر وجود داشته باشد، مطابقمنافات با اسالم دارند، بنابراین هرگاه قرینه

ر احکام الهی را عمل می شود واال روایت مورد استدالل مجمل خواهد بود، بر همین اساس روایاتی که منک 
باشند و حداقل به خاطر وجود چنین احتمالی روایات مذکور  اند، قابل حمل بر کفر باطنی میکافر تلقی کرده

ندارد که انکار حکم الهی مالکی مستقل برای  مجمل و غیر قابل استدالل خواهند بود. بنابراین دلیلی وجود
 کفر و ارتداد باشد.
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 تمهید
إّن النظرة الفاحصة في کلمات الفقهاء تقتضي بأّن المرابحة ضرب من البیع عند تقسیمه باعتبار ذکر الثمن و 

تراه به و ثمن الذي اشعدمه، فهي قسیم لبیع المساومة و المواضعة و التولیة بتقریب أّن البائع إّما أن ال یذکر ال
هو المساومة. و إّما أن یذکره، فإّما أن یزید علیه و هو المرابحة أو ینقص منه و هو المواضعة أو یطلب المساوي 

المبیع و أن  1و علیه فإّن المرابحة نوع بیع یرتهن بأمرین: أن یخبر البائع بثمن (  101: 00) تذکرة الفقهاء و هو التولیة.
علیه بمقدار مضبوط. و هذا مّما اّتفق علیه الفقهاء في تعریف المرابحة و إن اختلفوا في شمولها  یبیعه مع الربح

  لبعض الصور الخاّصة المذکورة في کلماتهم لدی تعّرضهم للبحث عن بیع المرابحة.
) ص ةو قد تداول البحث عن أصل المرابحة کنوع خاص من البیوع عند الفقهاء القدامی کالمفید في المقنع 

و الشیخ في مختلف کتبه من الخالف  021و الدیلمي في المراسم ص   119و الحلبي في الکافي ص  (506
 119و إبن زهرة في الغنیة ص  121و إبن حمزة في الوسیلة ص  189و النهایة ص   020: 1و المبسوط   021: 1

لبیع و ما یتعّلق به من شروط صّحته و من تأّخر عنهم ضمن البحث عن عقد ا 190: 1و ابن ادریس في السرائر 
و أحکامه إاّل أّن ما جاء في کتب األقدمین کان وجیزًا في المقام و قد اّتسع مدی البحث علی مّر الزمن من 

 خالل المناقشات في کلمات المتقدمین من ناحیة المتأخرین. 

وجوب  -بعد القول بصّحة أصلها-مرابحة مّما ینبغي االلتفات إلیه أّن المستفاد من الروایات الواردة في عقد ال
و هذا مّما  ( 111: 09الحدائق )الصدق علی البائع في الثمن و المؤن و ما طرأ من موجب النقص و األجل و غیره

اعتبر في األخبار کشرط أساسي في البیع المرابحي. و علیهذا صّرح الفقهاء في مطاوي کلماتهم في المرابحة 
و من المنصوص بذلك ما جاء في التذکرة معّلاًل باعتماد المشتري بنظر البائع و  2انةبأّنها مبنیة علی األم

یادة یبذلها، فیجب علٰی البائع حفظ  استقصائه و ما رضیه لنفسه، فیرضٰی المشتري بما رضیه البائع من ز
ل قول البائع حین عقد مث 3األمانة بالصدق في اإلخبار عّما اشترٰی به و عّما قام به علیه إن باع بلفظ القیام

بما قام عليّ و ربح کذا. و علی هذا األساس فیخبر البائع المشتري بقدر الثمن و بجمیع ما  كالمرابحة: بعت
غرمه من أجرة الداّلل و الکّیال و الحّمال و غیرها من المؤن مّما یؤّدي إلی ازدیاد قدر الثمن کما یدّل علیه ما 

عن احمد بن محّمد بن عیسی عن علي بن الحکم عن اسماعیل بن عبد  ( 19: 2) ذکره الشیخ في التهذیب

                                                             
تّم بإخباره بثمن البیع السابق فقط أو بجمیع ما طرأ علیه من . هناك خالف بین الفقهاء في أّن إخبار البائع بالثمن کشرط المرابحة هل ی0

آلخرین ا المؤونة؟ و علیهذا اختلفوا في تعریف المرابحة بأّن منهم من عرّفها باإلخبار بالثمن مثل ما جاء في النص من عبارة التذکرة بینما أّن 
ال: البیع بغیر إخبار برأس المال مساومة، و هي أفضل من باقي حیث ق 108: 1عّبروا عنها باإلخبار برأس المال مثل الشهید في الدروس

 األقسام، و باإلخبار مع الزیادة مرابحة. و هذا بحث مذکور في الکتب الفقهّیة فیترّتب علیه آثار عملّیة و البحث موکول إلی محّله.  
  291: 2لکرامة مفتاح ا -111: 09الحدائق الناضرة  -108: 1الدروس  -111: 00. تذکرة الفقهاء 1
  181المسألة  -111: 00. تذکرة الفقهاء 1



 21 ......................................................... البیع مرابحه لما یشتری نسیئة 

 

ْهَواِز َلَها َصْرٌف َفُیْشَتَری َلَنا ِبَها َمَتاٌع ُثمَّ َنْکُت » الخالق قال: َراِهَم ِإَلی اْْلَ ا َنْبَعُث الدَّ ْلُتُه َفُقْلُت ِإنَّ
َ
وْزَناَمَجًة ُب ُر َسأ

َراِهِم فَ  یَنا َعْن َذِلَك َقاَل: ِإَذا َکاَن ُیوَضُع َعَلْیِه َصْرُف الدَّ َراِهِم ِفي اْلُمَراَبَحِة َو ُیْجِز ْن َنْذُکَر َصْرَف الدَّ
َ
َذا ِبْعَنا َفَعَلْیَنا أ ِِ

َس.
ْ
ْخِبْرُه ِبَذِلَك َو ِإْن َکاَن ُمَساَوَمًة َفاَل َبأ

َ
 و غیرها؛ فإّن إمعان النظر فیها یدّل علی أّن الشرط العاّم  1«ُمَراَبَحًة َفأ

للمرابحة أن یّتخذ البائع موقف الصدق حیال المشتري فیخبره بالثمن إخبارًا صادقًا تفصیلّیًا بمقدار ثمن البیع 
السابق و ما زاد علیه من الربح، فهذا الشرط الرئیسي مّما یمکن اصطیاده بعد الغور في األخبار الواردة في 

غیر أّن ترکیز الحدیث علی هذه الدعوی فهو یعود الباب التي یطّبق فیها هذا الشرط ضمن مصادیق مختلفة 
إلی البحث عن ماهّیة المرابحة و ما هو دخیل في کون البیع مرابحة غیر أّننا اآلن بصدد البحث عّما یتفّرع علی 

ول قالشرط المذکور و هو إخبار البائع فیما إذا اشتری المبیع نسیئًة، فمن الطبیعي أّن النزاع هذا الیتّم إاّل بعد ال
 بصّحة أصل المرابحة و شرطها العاّم فنقول:    

أّنه یجب علی البائع کونه صادقًا في إخباره المشتري حینما أراد اإلخبار  2إّن المستفاد من کلمات الفقهاء
بقدر الثمن و جنسه و وصفه، فمع فرض أّنه مؤجل فلیذکر األجل، إذ یختلف الثمن بسببه فإّن الظاهر هو 

، و لألجل قسط من ( 110: 00تذکرة الفقهاء )لمعّجل و المؤّجل؛ فإّن المعّجل أقّل ثمنًا و المؤّجل أکثرالتفاوت بین ا
و هذا ینافي ما ُیبنی علیه عقد المرابحة من لزوم  (121: 8مجمع الفائدة و البرهان ) ، فترك اإلخبار خیانة و غّش 3الثمن

 4أداء األمانة و الصدق کما هو واضح.

                                                             
. أّما سند الخبر فهو یشتمل علی الثقات األجالء عدا محّمد بن خالد فهو الطیالسي ألّن محمد بن خالد الطیالسي یروي عن اسماعیل بن 0

اّص عند أصحاب الرجال إاّل أّنه یمکن توثیقه بأّنه مّمن عبد الخالق بن عبد ربه الواقع في سند الخبر و محّمد بن خالد لم یرد بشأنه توثیق خ
، في ثواب من زار الحسین علیه السالم 20وقع في أسناد کامل الزیارات حیث روی عنه محمد بن موسی الهمداني في کامل الزیارات: الباب 

ین أصواًل کثیرة و أخبارًا متعّددة )راجع رجال النجاشي: مضافًا إلی أّنه روی عنه کثیر من األجالء القمّیین و الکوفیّ  8یوم عاشوراء، الحدیث 
 ( فالیبعد القول بوثاقته بهذه القرائن فیتّم به سند الخبر. 210و فهرست الطوسي:  218،  121و رجال الطوسي:  121

تذکرة الفقهاء  -121مع الخالف: جا -11: 1شرائع اإلسالم  -119غنیة النزوع:  -121الوسیلة:  -011: 1الخالف  -119. الکافي في الفقه: 1
 011: 11جواهر الکالم  -121: 8مجمع الفائدة و البرهان  -290: 2مفتاح الکرامة  -110: 00
 011: 11جواهر الکالم  -111: 1مسالك األفهام -11: 1غایة المرام  -189: 1. المهذب البارع 1
من غیر أن یذکر األجل إاّل أّن هذا الصدق الیخلو من تأّمل فالکذب غیر محرز  . و قد یقال بالکذب علی ما إذا أخبر البائع بالثمن الواقعي2

ذب ّن الکصدقه الّلهّم إاّل أن یقال: إّن اإلخبار المطلق من دون ذکر األجل إّنما ینصرف إلی کون الثمن نقدًا فهذا یوجب الکذب، و هو مدفوع بأ
نصراف ضرورة احتمال أن ال یقصد البائع الکذب فیما إذا أخبر بغیر أجل، و الشاهد علیه من العناوین القصدّیة فال یمکن إحرازه بسبب هذا اال

أّنه لیذکر األجل فیما إذا سئل عنه. و کیف کان فإّن عدم ذکر األجل کجزء من الواقع الیستلزم الکذب بل أقصی داللته توریث التدلیس و 
 لمسألة عند بعض الفقهاء.الخیانة کما هو السبب في اختیار القول بالتخییر في ا
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و حکي في  1م یخبر باألجل فلهم فیه أقوال بعد اّتفاقهم علی صّحة البیع بال خالف ظاهرًا،و أّما إذا ل
ج )صریحًا؛ بل من صاحب الجواهر اإلجماع بقسمیه علیه ( 119) و الغنیة (011: 1) و الخالف ( 021: 1)المبسوط

ح للمانعیة سوی و وجود المقتضي مع عدم ما یصل 2و ذلك لعموم الکتاب و خصوص النصوص ( 011: 11
فهناك عقد علی  ( 011: 11)جواهر الکالم .التدلیس الذي هو کالداعي إلی تعلق الرضا و القصد إلی البیع المخصوص

مبیع معلوم بثمن معلوم حال العقد مقرون ذلك بالرضا منهما فیکون صحیحًا، فیملك البائع جملة الثمن بذلك، 
ثله. و بما تقّدم یّتضح لك جلّیًا أّن محّل النزاع ما إذا یشتري و إخفاء األجل ال یوجب أن یکون للمشتري م

البائع سلعة بأجل و یرید بیعه مرابحة و لم یخبر باألجل، و ذلك أعّم من أن یصّرح البائع بالحلول أو ال یصّرح 
  3بشيء من الحلول و عدمه کما هو الظاهر من إطالق کالم الفقهاء.

سك بها بعض الفقهاء فاختاروا ما تنّص به األخبار بینما أّن اآلخرین قاموا هذا، إّن في المسألة روایات تم
بحملها علی محمل خاّص، و هذا ما أّدی إلی اختالف الرأي عند الفقهاء فیما نحن فیه، و معه فمن الجدیر 

ا وال علی مأّواًل أن ننتقل إلی الروایات و نبحث عن مدی داللتها و ما قیل في حملها ثّم نقوم بتقییم األق
 استظهرناه من األخبار ثانیًا حّتی یتّم العثور علی الرأي الصائب في المقام. 

 قول االول: استحقاق المشتری 

 داللًة علی استحقاق فأراد بیعه مرابحة -أي إلی أجل-إّن لألخبار الواردة في حّق من اشتری المتاع نسیئة 
ذا ما ه جل مثل ما کان للبائع عند شرائه السلعة من األجل.، و معه فإّن للمشتري من األالمشتري مثل األجل

و من اشتری شیئا بنسیئة فال یبیعه مرابحة فِن باعه کذلك کان للمبتاع » :اختاره الشیخ في النهایة حیث قال
ابن  ، و نسبه العاّلمة في المختلف إلی(121لوسیلة: ا) و ذهب إلیه ابن حمزة (189النهایة:  )«من اْلجل مثل ما له

                                                             
ع ا. و مّمن عثرنا علی رأیه المخالف فهو المحّقق الکرکي المحکي قوله في مفتاح الکرامة حیث قال بالتوّقف في صّحة البیع بقوله: و إذا ب0

فین؛ في صحته من المتوق بمثل ما اشتراه و لم یعین شیئا و کان مؤجال استحق مثل األجل إن صححنا البیع، و هذه مدلول الروایات، لکن نحن
 ( 828: 01لما فیه من الغرر. )راجع مفتاح الکرامة 

ن استظهاره م و ال یخفی أّنه ینّص بصّحة البیع فیما إذا عّین البائع الثمن و أهمل األجل فجری علیه العقد، و معه فلیس قوله بالتوّقف إاّل نابعاً 
 عند البحث عن األخبار. من الروایات الواردة في المقام کما سیأتي توضیحه 

 من أبواب أحکام العقود.  11. الوسائل الباب 1
 . 119، و ابن زهرة في غنیة النزوع: 121: 0، و العاّلمة في إرشاد األذهان011. منهم المحّقق في مختصر النافع: 1



 22 ......................................................... البیع مرابحه لما یشتری نسیئة 

 

و نحن نستعرض األخبار  1اختیاره. ( 111 -111: 09)، و یظهر من صاحب الحدائق(019: 1 ج)البّراج و ابن الجنید
 فیما یلي:

 الخبر اْلول: صحیحة هشام بن الحکم 
بي عمیر عن ما رواه الکلیني 

َ
د بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعًا عن ابن أ بیه و محمَّ

َ
عن علي عن أ

ِه علیه الّسالم: هشام بن  بي عبد اللَّ
َ
ْن َیِبیَعُه »الحکم عن أ

َ
َجٍل. َقاَل: َلْیَس َلُه أ

َ
ُجٍل َیْشَتِري اْلَمَتاَع ِإلٰی أ ِفي الرَّ

ِذي  ِذي اْشَتَراُه ِإَلْیِه، َوِإْن َباَعُه ُمَراَبَحًة َفَلْم ُیْخِبْرُه، َکاَن ِللَّ اُه ِمَن اْْلََجِل ِمْثُل اْشَتَر ُمَراَبَحًة ِإالَّ ِإَلی اْْلََجِل الَّ
   (118: 1ج)«ٰذِلَك 

 صحة طریق الکلیني إلی أبي عبدالله علیه السالم 
و في الروایة تحویل یوجب الطریقین لها: األّول: محّمد بن یعقوب عن علي عن أبیه عن إبن أبي عمیر عن 

 محمد بن إسماعیل عن الفضل هشام بن الحکم عن أبي عبد الله علیه السالم. و الثاني: محّمد بن یعقوب عن
بن شاذان عن ابن أبي عمیر عن هشام بن الحکم عن أبي عبد الله علیه السالم. و کّل من وقع في الطریقین 

في وثاقته عدا محمد بن إسماعیل فهو مجهول لم یرد في ترجمته شيء في کلمات  كمّمن الیمکن الش
إاّل أّنه الیهّمنا في المقام حیث أّن اعتبار الخبر ثابت  أصحاب الرجال فال بّد من البحث عن وثاقته العاّمة

 بالطریق األّول و هو مشتمل علی الثقات األّجالء کما هو واضح. 

 تقریب داللة الخبر
و لم  إن باعه مرابحةو أّما تقریب داللة الخبر علی القول األّول فهو أّن الجملة الشرطّیة في قوله علیه السالم: 

، صریحة فیما اّدعاه أصحاب هذا القول حیث جعل اإلمام علیه اشتراه من األجل مثل ذلكیخبره کان للذي 
ع إاّل نتیجة عدم إخبار البائ كالسالم من األجل للمشتري مثل ما کان للبائع عند شرائه السلعة، و لیس ذل

فیما إذا  ألّن الخیار كل. و ما یجدر بااللتفات أّن الخبر یخالف القواعد في ثبوت الخیار للمشتري، و ذباألجل
تخّلف البائع عن شرط الصدق و هو متوّفر فیما نحن فیه إاّل أّن في الخبر حکمًا مخصوصًا لعدم إخبار البائع و 

و إن باعه مرابحة و »هو ثبوت األجل للمشتري من دون خیار له. و من هنا یعلم أّن ظاهر قوله علیه السالم: 
حة نقدًا لقد صار بموجب الخبر بیعًا بالنسیئة شرعًا، ألّن اإلمام علیه السالم و هو وقوع عقد المراب «لم یخبره

جعل للمشتري حق التأخیر في دفع الثمن مثل األجل الذي اشتری إلیه البائع السلعة، و من هنا تظهر مخالفة 
                                                             

نص الوارد في وجوب اإلخبار في البیع مرابحًة . و من الفقهاء المعاصرین الشیخ التبریزي )ره( في منهاج الصالحین فذهب إلیه بقوله: ال0
ظهر. أللیس مدلوله تخییر المشتري بین الرد و اإلمساك مع اإلخفاء بل مدلوله لزوم العقد بنفس الثمن مؤجاًل بمثل أجل شراء البائع و هذا هو ا

 ( 12:  1منهاج الصالحین )للتبریزي( )
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ر کونه مقتضی الخب الخبر لمقتضی قاعدة اإلطالق أیضًا في أّن إطالق العقد إّنما ینصرف إلی النقد بینما أّن 
 نسیئًة کما الیخفی.

 الخبر الثاني: معتبرة وابشي
َبا »عن الحسن بن المحبو ٍ عن أبي محمد الوابشي قال: الشیخ في التهذیب  ما رواه

َ
ُل أ

َ
َسِمْعُت َرُجاًل َیْسأ

ِخیٍر ِإَلی َسَنٍة ُثمَّ 
ْ
ِه ع َعْن َرُجٍل اْشَتَری ِمْن َرُجٍل َمَتاعًا ِبَتأ ُخَذ ِمْنُه  َعْبِد اللَّ

ْ
ْن َیأ

َ
 َلُه أ

َ
َباَعُه ِمْن َرُجٍل آَخَر ُمَراَبَحًة أ

ِذي اْشَتَری ِإْن َکاَن َنَقَد َشْیئًا َفَلُه ِمْثُل  ْبَح؟ َقاَل: َلْیَس َعَلْیِه ِإالَّ ِمْثُل الَّ  َما َنَقَد َو ِإْن َلْم َیُکْن َنَقَد َثَمَنُه َحاالا َو الرِّ
ِذي اْشَتَراُه ِمْنُه َلْیَس ِبَمِليٍّ ِمْث  َشْیئًا آَخَر َفاْلَماُل  ْن َکاَن الَّ ِِ ِذي اْشَتَراُه ِإَلْیِه ُقْلُت َلُه: َف ِه َقاَل: لِ َعَلْیِه ِإَلی اْْلََجِل الَّ

ِذي اْشَتَراهُ  ِه ِإَلی اْْلََجِل الَّ  ( 19: 2)ج«.َفْلَیْسَتْوِثْق ِمْن َحقِّ

 )ابن أبي عمیر( اعتبار السند علی ضوء مبنی المشایخ الثالثة

و رّبما یطعن في سنده بأّنه مشتمل علی مجهول و هو الوابشي حیث أّنه لم یرد بشأنه في مصادر الرجال 
یاد الذي الیروي و  شيءمن التوثیق إاّل أّنه ال تقدح جهالته بعد أن کان الراوي عنه محّمد ابن أبي عمیر ز

إطعام المؤمن عن علي بن إبراهیم عن أبیه عن إبن أبي  الیرسل إاّل عن ثقة حیث روی الکلیني خبرًا في باب
 ، و الحاصل أّن الخبر معتبر سندًا.1عمیر عن أبي محمد الوابشي

 داللة الحدیث

و أّما داللته علی المّدعی فهي واضحة بعد أن قال اإلمام علیه السالم: لیس علیه إاّل مثل الذي اشتری، في 
لثمن و الربح حااّلً و قد اشتري المتاع بتأخیر إلی سنة، فجعل اإلمام جواب السؤال عن مرابحة یؤخذ فیها ا

علیه السالم عقد المرابحة نسیئة في حّق المشتري بمقدار ما للبائع من األجل و هو المطلوب. هذا، و لم یرد 
بر السابق خفي الخبر عدم إخبار البائع باألجل فالیکون حکم النسیئة نتیجة عدم اإلخبار کما استظهرناه من ال

بل غایة ما یظهر من خبر التهذیب أّن البائع إذا اشتری سلعة إلی أجل فال یتمّکن من بیعه نقدًا فالمال علیه إلی 
األجل الذي اشتراه إلیه سواء أخبر المشتري باألجل أم ال غیر أّن مفهوم الشرط الوارد في ذیل صحیحة هشام 

                                                             
 . 9، الباب إطعام المؤمن، الحدیث 111: 1. الکافي 0

علی أّنه یمکن تصحیح الخبر علی مبنی أصحاب اإلجماع في علم الرجال علی تصحیح ما یصّح عنهم و هو القول باعتبار الرواة المروي عنهم 
أصحاب اإلجماع أو القول باعتبار الخبر نفسه من غیر نظر في وثاقة الرواة و حیث أّن الحسن بن المحبوب من أصحاب اإلجماع علی قول 

صحیح الوابشي نفسه أو خبره باختیار هذا المبنی في الرجال إاّل أّن الکالم في عدم تمامّیة مبنی أصحاب اإلجماع بما ذکرناه و البحث فیمکن ت
 موکول إلی محّله.
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م إّنما یدّل علی أّن حک «یخبره کان للذي اشتراه من اْلجل مثل ذلك إن باعه مرابحة و لم» بقوله علیه السالم: 
النسیئة الیکون إال فیما إذا لم یخبر البائع المشتري باألجل، فیظهر منه جواز بیع المرابحة نقدًا لما اشتراه 

ا تقّدم رینة منسیئًة فیما إذا أخبره باألجل. و هکذا نرفع الید عن إطالق خبر التهذیب في اإلخبار و عدمه بق
من الجملة الشرطّیة في صحیحة هشام. و أّما بالنسبة إلی ما نحن فیه و هو بیع المرابحة لما اشتراه نسیئًة من 

 دون اإلخبار باألجل فکال الخبرین یدالن علی أّنه للمشتري ما کان للبائع من األجل کما هو واضح.

 الخبر الثالث:معتبرة بّیاع الّزطي

يِّ  ما رواه المشایخ طِّ اع  الزُّ ٍر َبیَّ ِه علالثالثة )عّطر الله مراقدهم( عن ُمَیسِّ ِبي َعْبِد اللَّ ا المالس هیَقاَل: ُقْلُت ِْلَ : ِإنَّ
ِبیُعُه ِبِرْبٍح َنْشَتِري اْلَمَتاَع ِبَنِظَرٍة َفَیِجي

َ
ُقوُل ِبَکَذا َو َکَذا َفأ

َ
َم َعَلْیَك َفأ ُجُل َفَیُقوُل ِبَکْم َتَقوَّ اَل ِإَذا ِبْعَتُه ُمَراَبَحًة َفَق  ُء الرَّ

نَّ َما فِ  ِظَرِة ِمْثُل َما َلَك َقاَل َفاْسَتْرَجْعُت َو ُقْلُت: َهَلْکَنا َفَقاَل: ِممَّ َفُقْلُت: ِْلَ ِبیُع َکاَن َلُه ِمَن النَّ
َ
ُه ي اْْلَْرِض َثْو ٌٍ ِإالَّ أ

ِس 
ْ
ي َو َلْو ُوِضْعُت ِمْن َرأ ُقوَل ِبَکَذا َو َکَذاُمَراَبَحًة ُیْشَتَری ِمنِّ

َ
ی أ  َفاَل  اْلَماِل َحتَّ

َ
ی َما َشقَّ َعَليَّ َقاَل: أ

َ
ا َرأ َقاَل: َفَلمَّ
َیاَدِة َکَذا َو َکَذا َو  ِبیُعَك ِبِز

َ
ْفَتُح َلَك َبابًا َیُکوُن َلَك ِفیِه َفَرٌج ُقْل َقاَم َعَليَّ ِبَکَذا َو َکَذا َو أ

َ
 1.«اَل َتُقْل ِبِرْبٍح  أ

یني عن محّمد بن یحیی عن محّمد بن الحسین عن صفوان عن أیوب بن راشد عن میسر بیاع رواه الکل
کما أّن الشیخ رواه في التهذیب باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن أیوب بن راشد  ( 099: 1).الزطي

اِع و ُر و الصدوق في الفقیه باسناده عن میسر بّیاع بقوله:  ( 12: 2)عن میسر بیاع الزطي ٍر َبیَّ ِوَي َعْن ُمَیسِّ
يِّ  طِّ  ( 102: 1) نحوه.الزُّ

 اعتبار السند علی مبنی المشایخ الثالثة)صفوان بن یحیی( 

و یمکن المناقشة في سنده بکونه شاماًل لمجهول و هو أیّوب بن راشد البّزاز الکوفي فلم یرد في حّقه نّص من  
لخبر نفسه؛ إذ الراوي عن أیوب بن راشد في الخبر هو صفوان أصحاب الرجال إاّل أّن هذا االعتراض مندفع با

بن یحیی البجّلي الذي الیروي و الیرسل إاّل عن ثقة فالینبغي الشك في وثاقة الراوي و اعتبار الخبر کما هو 
 واضح.

                                                             
 . 0من أبواب أحکام العقود، الحدیث  11، الباب 81: 08. الوسائل 0
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و لم یذکر  حةأّما داللته علی ما نحن فیه فنقول فیه: إّن المراد منه بقرینة الخبرین السابقین ما إذا باعه مراب 
 ( 012: 11جواهر الکالم  )األجل ال أّن المراد بیان وجوب اإلخبار خاصة فهو واضح الداللة کالسابقین.

 اشکال في داللة اْلخبار

و کذا قوله علیه السالم:  «مرابحةً  عهیبی أن له سیل»: أّن المستفاد من قوله علیه السالم: ایالحظ علیهو 
أّنه ال تقع هکذا مرابحة من األساس فیما إذا اشتری البائع متاعًا إلی أجل  «یتراش الذي مثل إالّ  هیعل سیل»

نطاق المرابحة بأن یکون الثمن االحتفاظ بفأراد بیعه مرابحة نقدًا و لیس هذا إاّل ناتجًا من دأب الشارع و هو 
أّن  ك فیما نحن فیه حیثکذلفیها ما کّلفه البائع من جمیع ما طرأ علیه من المؤونة بینما أّن الثمن ال یکون 

البائع أراد بیع المتاع بسعر الیوم في حین أّنه لم یتکّلف بهذا السعر عند شرائه السلعة و هذا هو الخروج عن 
قد أراد المرابحة نقدًا و بسعر الیوم بینما أّن ثمن الیوم الیکون ثمن البیع السابق  هناإطار المرابحة، فإّن البائع 

رع إیقاع المرابحة نقدًا و جعل سعر الیوم ثمن المعاملة و تعیین الربح زائدًا علیه، و من هنا و لهذا منعه الشا
أمر الشارع بجعل األجل للمشتري مثل ما للبائع فیکون حینئذ عقد المرابحة نسیئًة.و کیف کان فإّن المسألة 

ر مضافًا إلی أّن لسان األخبار یشی المبحوث عنها مّما یعّد خارج حدود المرابحة عند الشارع فیحکم بالبطالن؛
إلی کونها أمرًا شائعًا آنذاك فالتحّفظ علی أصل المرابحة یقتضي إلغاء هکذا مرابحة من قبل الشارع کما في 

 األخبار. 

و أّما تعیین األجل للمشتري فهو عبارة عن تصعیب أمر البائع فلیس هذا إاّل نوع عقوبة من الشارع في حّقه، 
حیث أّن هذا الحکم مّما یردع البائع عن القیام بمثل هذه المرابحة؛  ألنفه حّتی ال یعمل الخیانة فکأّنه إرغام

 إذ الیحصل علی الثمن إاّل بعد انقضاء األجل بینما أّنه کان بصدد المرابحة النقدّیة. 
م الشرط ًا بمفهوکّس تم ك بالخبر و القول بالصّحة فیما أخبر البائع األجلو علیهذا فما تقّدم في وجه التمّس 

 ثلم اْلجل من اشتراه للذي کان یخبره لم و مرابحة باعه إن»الوارد في صحیحة هشام بقوله علیه السالم: 
بتقریب أّنه یدّل علی أّن حکم النسیئة الیکون إاّل فیما إذا لم یخبر البائع المشتري باألجل فیظهر منه « ذلك

ئًة فیما إذا أخبره باألجل فهو مدفوع بأّن األخذ بالمفهوم الیتّم إاّل بعد جواز بیع المرابحة نقدًا لما اشتراه نسی
وجب و ال م کما تلوناه آنفًا، كتعیین احتمال الصّحة فیما إذا أخبر باألجل غیر أّن احتمال البطالن یمنع ذل

 . معّینة و هو کما تریالختیار األّول مادام احتمال البطالن محتماًل عرفًا بل القول بالصّحة بحاجة إلی قرینة 

و ال یخفی أّن التأمل في أخبار المرابحة یدّل علی أّن للشارع اهتمامًا واسعًا بتثبیت حدود المرابحة فیمکن 
االصطیاد بأّن کّل ما یؤّدي إلی الخروج منها فهو ممنوع عنده، و لعّله یشیر إلی ما قلناه قول اإلمام علیه السالم 

ل قام عليّ بکذا و قتح بابًا فیه فرج لمن یرید البیع مع الزیادة بقوله علیه السالم: في خبر بّیاع الزطي حیث ف
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. فهذا یدّل علی نوع تعّبد في المرابحة یبّین حدودها و إن کان کذا و أبیعك بزیادة کذا و کذا و ال تقل بربح
أو « ذاقام عليّ بکذا و ک»ـالتعّبد في مقام التلفظ بصیغ خاّصة مع أّن النتیجة واحدة سواء کانت الصیغة ب

 1.«بربح کذا و کذا عكیأب»أو « أبیعك بزیادة کذا و کذا»

القول  یأّنه ذهب إل ثیح نهایمخالفة األخبار للقواعد فإّن ظاهر المختلف بصدد التالئم ب یبالنسبة إل أّما و
 بمثل اعهب إذا ما علی محمول هانّ »مورد خاّص بقوله:  یلها عل الً یفذکر األخبار الخاّصة بالمسألة تنز رییبالتخ

 عللبائ کان ما مثل اْلجل من له یکون هذه الحال و فِّنه النقد یشترط لم و النسیئة عنه أخفی و اشتراه ما
 ( 019: 1مختلف الشیعة  ).«إشکال علی

 للمشتري إّن ف النقد، شترطی لم و ئةیالنس یأخف البائع کان إذا بما ختّص یأّن الحکم في األخبار  :الحاصل و
أو اشترط  یعذکر البائع في العقد حلول الب فإن هذایو عل السلعة شرائه عند األجل من للبائع ما مثل نئذیح

ام للمشتري في المق ییرفالحکم ما ذکره المتأخرون من التخ -یهإل ینصرفو إن کان إطالق العقد  –النقد 
ا من أّن للمبتاع من األجل مثل م یةفي النها یخشال یهفالحکم ما ذهب إل یئاً ش یذکرو إن لم  یسلوجود التدل

هذا األساس فإّن مفاّد األخبار من  یالواردة في المقام. و عل یاتالروا یهللبائع نفسه، و هذا هو المحمول عل
 البائع بشيء من الحلول و عدمه. یصّرحال یثثبوت األجل للمشتري إّنما هو ح

ی هذا التفصیل أیضًا حیث أّنه جاء بقول العالّمة من القول بالتخییر و ظاهر المحّقق األردبیلي)قده( المیل إل
فقال: هذا مقتضی القواعد و أّما مقتضی الروایة فهو أّن لمبتاع المتاع مؤجاًل بمثل األجل الذي اشتراه البائع 

یل هشام بن الحکم: و قأواًل کأّنه إرغامًا ألنفه حّتی ال یعمل الخیانةإاّل أّنه قال في خاتمة البحث بعد ذکر خبر 
ظاهر األخبار یقتضي ثبوت مثل األجل، و الظاهر أن تکون مخصوصة بصورة ترك األجل و الحال، و یکون 

] مجمع الفائدة و البرهان )الحکم في صورة ذکر الحال ما ذکره المصنف ]أي تخییر المشتري بین الرّد و األخذ حااّلً

 (111: 09 )عن مذاق المحّقق األردبیلي. هکذا استظهر صاحب الحدائق أیضاً  ( 121: 8

قهاء ال في الروایات و ال في کلمات الف -و یناقش في هذا التفصیل بعد االعتراض علیه بعدم اعتضاده بشاهد
 :   -مّمن تعّرض للبحث

                                                             
اني)قده( حیث قال: و أنت خبیر بأن ظاهره تخصیص بیع المرابحة بأن یقول: . و من أجل هذا اعترض علیه بعض الفقهاء کالمحّقق البحر0

ن في کون یبربح کذا، و أما لو قال بزیادة کذا بعد االخبار برأس المال فلیس مرابحة، بل مساومة، و الظاهر أنه ال قائل به، إذ ال فرق بین اللفظ
یشکل العدول به عن ظواهر غیره من االخبار، و الله العالم. )راجع الحدائق الناضرة البیع مرابحة، کما یدل علیه االخبار و کالم األصحاب، و 

09 :111 ) 
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لی الحلول إ بأّنه ال فرق بین تصریح البائع بالنقد و ترکه األجل و الحاّل حیث أّن إطالق العقد إّنما ینصرفاًل: أو
و لهذا قیل: أّنه لو اشترطا تعجیل الثمن کان تأکیدًا لمقتضی اإلطالق علی المشهور، و علیه فذکره  1و النقد،

في اللفظ ال یزید إاّل مجّرد التأکید و ال یترّتب علیه حکم بخصوصه. و لعّله جعل المفّصل یستشکل علی 
 محّله. و هو في( 010: 1مختلف الشیعة ) التفصیل بعد ذکره

بأّن إطالق األخبار یشمل صورتي اشتراط البائع الحلول و إهماله، و معه فإّن تخصیصها باإلهمال بحاجة  :ثانیاً 
إلی دلیل قاطع و هو مفقود، و أّما مجّرد مخالفتها للقواعد المقتضیة للتخییر فالیعدو مبّررًا لرفع الید عن 

استثناء موردها من شمول القواعد. و کیف کان فإّن إطالق إطالق األخبار، إذ یمکن تخصیص القواعد بها و 
الروایات للصورتین یدفع دعوی االختصاص، ألّن ترك االستفصال في کالم اإلمام علیه السالم فیما مضی من 
األخبار الثالثة یقتضي إطالق الحکم بالنسبة إلی ما إذا یصّرح البائع بالحلول و ما ال یصّرح بشيء من الحلول 

مه خالفًا لحمل المختلف و الیمکن رفع الید عنه بمثل ما القرینة له کما أّن مقام البحث عند الفقهاء و عد
: 11جواهر الکالم )یأباها. و الذي یبّعده أّن الظاهر اّتحاد محّل النزاع في کالم األصحاب مع مضمون النصوص

م یّتخذوا موقف قبولها أخیرًا من غیر حملها و من أجل هذا ذکرها القائلون بالتخییر في المسألة و إن ل ( 012
 علی التفصیل المذکور.

 األخبار مدلولانطباق  وجبیما  انیأّما المحّقق الکرکي فإّن الظاهر من قوله المحکي في المفتاح أّنه بصدد ب و
 الصّحةب الجزم ینبغي العقد هیعل فجری األجل أهمل و الثمن البائع ّین: أّنه إذا عحاصله و ضاً یأالقواعد  یعل

 ّجالمؤ کان و شیئا یعّین لم و اشتراه بما باع إذا و. ذلك ینافي ما غیرها و األخبار في لیس إذ أجل، غیر من
 (  828: 01مفتاح الکرامة  )الروایات مدلول هي هذه و البیع صّححنا إن األجل مثل استحّق 

اعه بمثل ما اشتراه من غیر تعیین کمّیة الثمن، ألّن بأّنه ال یجوز أن تحمل الروایات علی ما إذا ب هیعل الحظی و
 نیّ في أّن المسألة المبحوث عنها مّما ع بی. فال رعیالعقد حینئذ باطل کما أشار إلیه بقوله: إن صّححنا الب

حلول و من ال بشيء مصّرح ریغ أو بالحلول مصّرحاً المشتري باألجل سواء کان  خبریالبائع الثمن من دون أن 
 بل هامحلّ  ریغفي  فهي ئاً یش نیّ عی لم إذا ما یعل اردعواه من حمل األخب فإّن  هیعلو  ،آنفاً  هیا أشرنا إلعدمه کم
ن الثمن، عن تعیی یرظاهرها أّن البائع قد باع المثمن بمثل ما اشتراه و هو تعب ّن أل كذلو  الثمن، نییتع مدلولها

البیع کذلك ضرورة بطالنه حینئذ، فضاًل أن یکون له من و أنه هو الذي اشتراه به و أخفی النسیئة ال أنه عقد 
 قومت بکم: فیقول الرجل ءفیجي»: یهجاء ف لمافیه  یحکالصر فهواألجل مثله و الخبر الثالث هو األظهر 

                                                             
أي  د. إّن مقتضی القواعد حینئٍذ خیار المشتري و کون المعاملة نقدًا و هو یخالف مضمون األخبار، و ذلك ألّن اإلطالق في العقد یقتضي النق0

مان المطالبة فإّن إطالق العقد ینصرف إلی الحلول و التعجیل و ال ینّزل علی التأجیل. و لهذا فلو عدم المماطلة و التأخیر في األداء عن ز
 .  092: 1اشترطا تعجیل الثمن کان تأکیدًا لمقتضی اإلطالق علی المشهور. راجع المکاسب للشیخ األنصاری ره 



 81 ......................................................... البیع مرابحه لما یشتری نسیئة 

 

بتوّقفه  ّرحص حیثمن لزومه الغرر  یراً أخ هاستشکل ما یندفع بهذا و. «بربح فأبیعه کذا و بکذا: فأقول علیك؟
 غرر إذ ال (  828: 01مفتاح الکرامة  )«الِغرر من فیه لما المتوّقفین؛ من صحّته في نحن لکنبقوله:  یعلبفي صّحة ا

 .واضح هو کما معّیناً  الثمن کان إذا فیما

 التخییر في المسألةالثانی : قول 

مضاء تري بین إإزاء ما ذکرناه من القول بثبوت األجل للمشتري فهناك من الفقهاء من اختار أّنه یتخّیر المش
یث ح ذهب إلیه الشیخ في الخالف و المبسوطهذا ما  البیع و قبض الثمن حااّلً و بین فسخه بسبب التدلیس.

إذا اشتری سلعة بمئة إلی سنة ثّم باعها في الحال مرابحة، و أخبر أّن ثمنها مئة، فالبیع »قال في األّول: 
ار بین أن یقبضه بالثمن حااّل أو یرّده بالعیب؛ ْلّنه صحیح بال خالف، فِذا علم المشتري بذلك کان بالخی

        (021: 1)و مثله قال في المبسوط.( 112، المسألة 011: 1الخالف  )«تدلیس

 و المختصر (11: 1)في الشرائع و المحّقق( 190: 1السرائر ) و ابن إدریس ( 119النزوع:  ةیغن) و هذا هو اختیار ابن زهرة
في مختلف کتبه فصار مشهورًا في کالم المتأّخرین عن العاّلمة نظرًا إلی کونه مقتضی  1و العاّلمة 012ص 

. و اّدعي أّنه مذهب الکثیر 3و بعض المعاصرین  112: 1فاختاره الشهید الثاني في المسالك 2القواعد في مثله
تأّخریهم بل ظاهرهم االّتفاق و مذهب األشهر بین الطائفة سّیما م  90: 1 من المتأخرین کالشهید في غایة المراد

و قال في موضع   119: 8 علیه کاّفة إاّل من الشیخ في النهایة و القاضي و ابن حمزة کما اّدعاه صاحب الریاض.
أّن التخییر هو المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعًا من متأّخرین الطائفة مع رجوع الشیخ   121: 8آخر

 بسوطه و خالفه.عّما ذهب إلیه في النهایة في م

هو التدلیس أي تخّلف البائع عن شرط المرابحة في  4و الدلیل علی الخیار بعد القول بصّحة البیع بالخالف
لزوم أداء األمانة و الصدق في قدر الثمن؛ فإّن تخّلفه یوجب الخیار علی أساس القواعد و قد أشرنا إلیه سابقًا. 

أّن هذا تدلیس و عیب، ْلّن ما یباع بثمن إلی أجل ال بّد أن یکون زائدًا دلیلنا علی أّن له الخیار:  »:قال الشیخ 
هذا في ناحیة الفسخ  (011: 1الخالف  «)في ثمنه علی ما یباع حااًل، فلّما لم یبین کان ذلك تدلیسًا و له رّده به

                                                             
مختلف  -121: 0إرشاد األذهان  -122( : 11سلة الینابیع الفقهیة: تلخیص المرام )سل -188: 1تحریر األحکام  -111: 00. تذکرة الفقهاء 0

 019: 1الشیعة 
  111: 09. الحدائق الناضرة 1
منهاج -21: 1منهاج الصالحین)للسیستاني(-11: 1ید(منهاج الصالحین)للوح- 11ص  1ج منهاج الصالحین)للخوئی( .1

 91: 1الصالحین)للروحاني(
 لیس و العقد لیس بفاسد بل هو صحیح بال خالف. : ألن ذلك تد021: 1. المبسوط 2
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ثمن علی مبیع معلوم ببجملة الثمن الذي وقع علیه العقد فألّنه عقد  واسترجاع الثمن، و أّما إمساکه للمبیع
معلوم حال العقد مقرون ذلك بالرضا منهما فیکون صحیحًا، فیملك البائع جملة الثمن بذلك و إخفاء األجل 
ال یوجب أن یکون للمشتري مثله، غایة ما في الباب یوجب له التخییر کالعیب إذا لم یعلم به. و الذي یتحّصل 

 ابحة ال الصّحة. منه أّن الصدق من شروط اللزوم في بیع المر

 بوجوه ثالثة:یالحظ علی القول بالتخییر  

مذهب المشهور أو األشهر بین الطائفة سّیما متأّخریهم شهرة  ،أّن دعوی کون التخییر في المسألة اْلّول:
مدفوعة، و ذلك ألّن من الفقهاء من صّرح في المسألة  ،عظیمة کادت تکون إجماعًا من متأّخرین الطائفة

: 0کشف الرموز )التفاتًا إلی ما ورد من األخبار کصحیحة هشام بن الحکم ( 811: 01مفتاح الکرامة  -90: 1المراد  ةیغا)بالتوّقف

و  020-021: من شرح المختصر و المقتصر  12-18: 1و التنقیح 109: 1کما أّنه هو ظاهر الدروس( 211
بالتخییر و ثبوت األجل بعد ذکرهما، و حیث لم یرّجح فیها شيء من القول   189-191: 1المهّذب البارع

التوقف من جهتها کالعمل بها في الخروج عن الشذوذ و الهجر بل عمل بها في المختلف في الجملة و کذا 
المحّقق األدبیلي في المجمع حسب ما استظهرنا من کالمه میله إلی تفصیل المختلف کما أّنه عمل بها 

و بهذا یّتضح أّن دعوی االشتهار أو االّتفاق بین  1راني في الحدائق.بالجملة بعض المتأخرین کالمحّقق البح
 المتأخرین في رأي التخییر غیر سدیدة. 

أّن دعوی االشتهار في المتقّدمین فهي في غیر محّلها أیضًا لما مّر من عمل الشیخ بها في النهایة و  الثاني:
اد القول إلیهما أیضًا، علی أّنه لم یعلم حال من ابن حمزة و القاضي و ابن جنید علی ظاهر المختلف من إسن

لم یتعرض لذلك منهم کالصدوق و المفید و إبن أبي عقیل و السّید مرتضی علم الهدی. و بذلك یمکن القول 
 بأّن اختیار التخییر في المسألة بدعوی شهرته بین القدماء مّما الیمکن المصیر إلیه.  

األخبار  یلشمولها بدل نأّن المسألة المبحوث عنها تخرج م إالّ  1القاعدة ضیهقتو إن کان ت التخییر أّن : الثالث
 سناداإل عن الید لرفع داعي فال للمشتري، خاّص  حکم من فیها بما الخیار تمنعأّنها  یثالواردة في المقام ح

 ابن رأي وه کما األخبار اعتبار بعدم یقال أن إالّ  اللهّم  للقواعد، مخالفاً  مدلولها کون بدعوی المعتبرة باألخبار
 أن یکون المشتري عندي األولی و: فقال فیه نحن فیما مثله و اآلحاد أخبار باعتبار یقول ال حیث ادریس

                                                             
 و بالجملة فالظاهر عندي هو العمل باألخبار المذکورة.: فقال 111: 09. الحدائق 0
 . من أّنه عقد علٰی مبیع بثمن معلوم حاّل مقرون ذلك برضاهما فیکون صحیحًا فیملك البائع جملة الثمن بذلك، و إخفاء األجل ال یوجب أن1

 تري مثله، غایة ما في الباب إیجابه الخیار کالعیب إذا لم یعلم به. و بعبارة أخری أّن البائع قد تخّلف عن شرط اللزوم للمرابحة و هویکون للمش
 الصدق في قدر الثمن و هذا ما یجعل الخیار للمشتري بین امضاء البیع و قبضه الثمن حااّل و فسخه بسبب التدلیس 
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 إلیه، فیرجعمن غیر أن یکون له من األجل مثل ماله، ألّنه لیس علیه دلیل  بالثمن إمساکه و رّده بین لخیار،با
التوّهم بکونها مهجورًة  ینبغيو ال  ( 190: 1السرائر  ).هو رجع عنه في مبسوط کتابه في وضعه واحد خبر هو اّنما و

 لها. یتعّرضو ذلك لما تقّدم آنفًا مّمن عمل بها من الفقهاء و من تّوقف في المسألة و من لم 
قتضي ی و بهذه األخبار ال ضیر في مخالفة المورد لمقتضی قاعدة إطالق العقد أیضًا حیث أّن إطالق العقد إّنما

النقد و الحلول في حین أّن األخبار تجعل البیع نسیئًة لما فیها من األجل للمشتري الثاني في دفع الثمن مثل 
لی في مثل المقام المبني ع اقتضاء إطالق العقد للحلول یمنعما للبائع من األجل عند شرائه السلعة إاّل أّنه 

رأس المال کذلك أمکن عدم االلتفات إلی القاعدة و ذلك لما  بل لو صّرح فیه بالحلول بزعم أن، البیع مرابحةً 
ذکرناه سابقًا من أّن المسالة المبحوث عنها أعّم من أن یصّرح البائع بالحلول و أن ال یصّرح بشيء من الحلول 

 و عدمه، و من الطبیعي أّن القاعدة اآلنفة الذکر المجال لها عند التصریح بالحلول کما الیخفی.

 التخییر و ثبوت اْلجل معاً ثالث: الالقول 
 یهحن فن یماو ثبوت األجل ف التخییرمن  یمض ما ینالجمع بقول ثالث في المقام و هو ب یقالأن  یبعدال  و 

: القول بثبوت األجل للمشتري کما قالت به الروایات مع ثبوت الخیار له أیضًا و هو الظاهر من صاحب فحاصله
م مع ذلك إن ل فالعمل بالنصوص متّجه... نعم یمکن القول بثبوت الخیار و کیف کان»الجواهر حیث قال: 

ثبوت األجل للمشتري في  األخبار مدلولبأّن  یبهتقر یمکن و (011: 11الجواهر  )«ینعقد اْلجماع علی خالفه
 مقاملا في عرفاً  التدلیس دعوی یمکن أّنه أخری جهة من و. جهة منهذا  یئة،البائع النس یخصوص ما إذا أخف

 بثبوت -یعالب بصّحة القول بعد–الحکم  فیمکن یضاً أ یهما نحن ف یشمل اً عموم یسالتدل یارأّن ألدّلة خ یثح و
 .أیضاً  له الخیار ثبوت مع للمشتري األجل

و لعّل المناقشة فیما ذکرناه بأّن أخبار المسألة ظاهرة في أّن اإلمام علیه السالم في مقام بیان الحکم بینما أّنه 
م یذکر سوی وجود األجل للمشتری مثل ما للبائع، و أّما حکم الخیار للمشتري فإّنه لم یکن مقصودًا في ل

المقام و إاّل لکان علی اإلمام علیه السالم أن یشیر إلیه أیضًا ضرورة کونه علیه السالم في مقام بیان جمیع 
یذکر إاّل حکمًا واحدًا؛ فإّن ظاهر حال اإلمام علیه األحکام المترّتبة علی ما نحن فیه بینما أّنه علیه السالم لم 

السالم دلیل علی اختصاص المسألة بما ذکره علیه السالم من الحکم، فهذا اإلطالق المقامي یوجب تقیید 
 إطالق أدلة خیار التدلیس بغیر المذکور في األخبار.

ه السالم في مقام بیان جمیع األحکام حّتی و یرد علیها بمنع اإلطالق المقامي في المقام و عدم کون اإلمام علی
التخییر؛ إذ من الواضح أّن حکم التخییر ال ُیجدي في حّق المشتري بل ثبوت األجل له هو األنفع في حاله 
حیث یصیر البیع نسیئة فیتمّکن من تأجیل دفع الثمن إلی أجل البائع. نعم، قّلما یّتفق أن یکون دفع الثمن حااّلً 

ه لما فیه منافع للمشتري إاّل أّن الندرة التجعلنا أن نقول بکون اإلمام علیه السالم في مقام بیانه أنفع من تأجیل
أیضًا بل علی العکس أّن من المحتمل قوّیًا أّن اإلمام علیه السالم في مقام بیان الحکم لخصوص البائع الناقض 
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رفًا الیتّم ع متوّفراً لتخییر، فمادام االحتمال لحدود المرابحة و ال صلة لکالمه بما یرتبط بحکم المشتري من ا
إحراز کون اإلمام علیه السالم في مقام بیان جمیع األحکام فال إطالق مقامي في األخبار حّتی نستنتج بطالن 

 التخییر من عدم ذکره بل الصحیح أّن أدّلة خیار التدلیس تشمل ما نحن فیه أیضًا و ال دلیل لرفع الید عنها. 

 النتیجة

ال شك في اعتبار األخبار الواردة في المقام و ال في داللتها علی المسألة المبحوث عنها حیث أّن المستفاد 
منها أّن للمشتري من األجل مثل ما کان للبائع عند شرائه السلعة من األجل فالعمل بها مّتجه خصوصا بعد 

عمل بعضهم اآلخر بها في الجملة کما  أن لم تکن مهجورة لما قلناه من عمل بعض األصحاب بها بالجملة و
هو ظاهر المختلف و هناك من الفقهاء من لم یعلم حاله ألنه لم یتعرض لذلك کما أّن منهم من توّقف في 

 المسألة و التوقف من جهتها کالعمل بها في الخروج عن الشذوذ و الهجر.

اقتضاء إطالق العقد الحلول و قد یمنع في  و یظهر مّما ذکرناه مخالفتها للقواعد؛ إذ لیست المخالفة إاّل في
مثل المقام المبني علی البیع مرابحة؛ بل لو صرح فیه بالحلول بزعم أن رأس المال کذلك أمکن عدم االلتفات 
الیه کما أّنها تمنع الخیار للمشتري في المقام خالفًا للقاعدة التي استند إلیها من أّنه عقد علٰی مبیع بثمن معلوم 

رون ذلك برضاهما فیکون صحیحًا فیملك البائع جملة الثمن بذلك، و إخفاء األجل ال یوجب أن یکون حاّل مق
للمشتري مثله، غایة ما في الباب إیجابه الخیار کالعیب إذا لم یعلم به، إاّل أّن الظاهر من األخبار الخاّصة في 

ل ث أّن فیها تصعیبًا ألمره من ثبوت األجالمقام أّنها في خصوص بیان حکم البائع الناقض لحدود المرابحة حی
للمشتری مثل ما له عند شرائه المتاع، و أّما خیار المشتري فالیمکن دفعه بهذه األخبار لما ذکرناه من 
اختصاصه بحکم البائع بل التخییر ثابت علی وفق القواعد، فالصحیح من مجموع ما تقّدم القول بتخییر 

 و الله العالم. المشتري و ثبوت األجل له معًا.
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 مقدمه 
 سر قفلی به دو صورت قابل تصّور است :  

 : واگذاری حق سرقفلی به مستأجر از سوی مالک ، صورت اول

 این بیینت در خوئی محققاء کلماتی را بیان کرده اند مثال در تبیین و روشن شدن این قسم از سرقفلی فقه

سرقفلی عبارت است از اشتراط حق سکونت در ضمن عقد اجاره بعد از اتمام »  :می فرمایند سرقفلی از قسم
ر دکه به دو  حالت  «مدت آن ، از سوی مستأجر برای خود یا هر کسی که بخواهد این حق را به او منتقل کند

 می شود.خارج واقع 
مالک به جهت تأمین نیاز مالی خود برای تعمیر یا ساخت محلی که قصد اجاره آن را دارد ، از  : اولحالت 

مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی اخذ می کند تا اینکه حق سکونت آن محل تا هر مدتی که توافق می کنند 
ین ا ن حق را به دیگری هم انتقال دهد. اند ایدر مقابل حق االجاره ثابت برای او باشد به نحوی که حتی بتو

 ه سبب بیع ، ارث و ... می باشد. حق مثل سائر حقوق دارای مالیت عقالئی بوده و قابل نقل ب

مستأجر بر مالک شرط می کند که حق سکونت عین برای او باشد تا اینکه در آنجا مستقر شده  : دوم حالت

پرداخت سرقفلی به مالک بلکه به این صورت که تا پایان مدتی که  و به محل دیگری منتقل نشود ولی نه با
توافق می کنند حق سکونت آن محل به ازاء پرداخت حق اجاره متعارف با هر سال ، برای او باشد به نحوی 

 ( 112 ص ، 2 جزء ، الوثقی العروة شرح فی المستند) .این حق را به دیگری هم منتقل کندکه حتی بتواند با اخذ سرقفلی 

ت حق سرقفلی عبار»:حق سرقفلی می فرماینداین قسم از در تعریف  هم چنین صاحب کتاب فقه العقود
حق شخص بر ایجار عین به سبب واگذاری آن از سوی مالک ، به این نحو که مالک عین در قبال است از 

ه ز اتمام مدت اجاره فعلی بگرفتن مبلِغی به عنوان سرقفلی از مستاجر ، اختیار استفاده اجاری آن را بعد ا
 ص ، 0 ج ، حائریسید کاظم ) او واگذار کند که یا خودش در آن باقی بماند و یا اینکه به مستأجر دوم واگذار کند.

011) 

با توجه به این که طبق نظر مشهور معنای حق، سلطنت داشتن بر یک امری در توضیح این تعریف باید گفت: 
است از سلطنت شخص بر ایجار عین ؛ بنابراین این حق یک اعتبار وضعی است ، حق سر قفلی هم عبارت 

است که از سوی مالک بر شخص دیگری جعل می شود . و اگر حق به معنای ملکیت باشد حق سرقفلی 
 هم عبارت از ملکیت شخص نسبت به ایجار عین خواهد بود .
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  صورت دوم :

 رت اول با کلمات علماء روشن شد اما صورت دوم ؛ همانطور که بیان شد سرقفلی دو صورت دارد ، صو
عبارت است از حق مستأجر نسبت به ارزش اضافی که عین مستأجره به سبب فعالیت مستاجر در آن مکان 
پیدا کرده است ، به این معنا که چون مستأجر موجب رونق آن مکان شده بعد از پایان مهلت اجاره اگر موجر 

د ، او حق دارد مبلغی را از موجر یا مستاجر بعدی دریافت کند ، به این نوع از بخواهد عین را از او بگیر
سرقفلی حق پیشه هم گفته می شود . و به عبارتی طبق تعریف حق بر اساس این معنا ، سرقفلی عبارت است 

ی فاز سلطنت مستأجر بر عین به گونه ای که مالک  ارزش اضافی عین شده و در نتیجه به نسبت ارزش اضا
 ( 020، ص 0)فقه العقود ، حائری ، ج با مالک عین شریک است 

برای مشروعّیت حق سرقفلی به وجوهی تمسک شده است ، آن چه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته 
است تمسک به نظر عرف و عقالء بر مشروعیت صورت اول از حق سرقفلی است که معروف و مشهور در 

 نا می باشد .  معنای سرقفلی هم همین مع

 حق سرقفلیصورت اول از اثبات مشروعیت 

  9تمّسک به عرف وعقالء 
حق سرقفلی مورد بحث بیان شده یکی از وجوه چنانچه قبال ذکر شد وجوهی برای مشروعیت بخشی به 

لی چون در نزد عقالء حق سرقف به این وجه بیان شده کهتقریب استدالل تمسک به عرف و عقالء میباشد. در 
 ذیرفته شده و ردعی هم از سوی شارع بر آن وجود ندارد در نتیجه از نظر شارع هم مشروع است .پ

یب سه گانه   از استدالل تقار
 این وجه را به سه صورت می توان تقریب کرد :  

 تمسک به سیره و عدم ردع شارع تقریب اول :
 مشروعّیت آن می باشد .  تمّسک به سیره عملی بین عقال که عدم ردع از سوی شارع کاشف از 

سیره ای به سبب عدم ردع حجت است که در زمان معصوم ) علیه السالم ( بوده باشد در حالی  اشکال :

 که سیره موجود در سرقفلی امری مستحدث است . 

                                                             
 . 011، ص  0، با برداشت از فقه العقود ، حائری ، ج  98. تحلیل استاد شوپایی ) حفظه الله ( در جلسه درس خارج فقه سال  0



  91 ...............................  99مهر  شماره چهارم،ماهنامه داخلی گروه های تخصصی،

 

 تمسک به عرف و سیره عقالء : تقریب دوم
و عقال برای مشروعیت آن  یکی از مصادر تشریع عرف می باشد و لذا وجود حق سرقفلی در بین عرف

 کافی است . 

 : استلزام ثبوت حکم شرعی بواسطه  عرف اشکال اول
الزمه این قول این است که ثبوت حکم شرعی تابع عرف باشد در حالیکه شرع با قطع نظر از عرف برای هر 

ه این معنا موردی حکمی دارد و رجوع به عرف در مواردی فقط از باب کشف حکم شرعی از آن می باشد . ب
که در هر مورد نیاز به بیان و اوصاف موضوع باشد در این جا از باب شناخت موضوع به عرف مراجعه می 

 شود اما بعد از شناخت موضوع ، تطبیق حکم شرعی بر آن بر عهده فقیه می باشد نه بر عهده عرف . 

 عدم معقولیت این تقریب اشکال دوم : 
ارد و صحیح نیست به عنوان تقریب سوم مطرح شود . به بیان دیگر اینکه این استدالل هیچ وجه معقولی ند

عرف یکی از مصادر تشریع است باید تبیین شود و اصال جای توهم اینکه مقام جزء صغریات این کبرا باشد 
 .0نیست

 طبق که ظاهرًا عرف را از مصادر تشریع می دانند و اال 1این تقریب از کلمات عامه بیان شده است  نکته:

نظر شیعه که باطل است و لذا جواب هم داده شده اما با فرض وجود چنین کبرایی ، اینکه حق سرقفلی از 
یرا آنچه که علما را ترغیب به بیان وجوه مشروعیت این حق کرده است  صغریات آن هست هیچ شکی نیست ز

 . 1مقبولیت این حق در نزد عرف هست 

 عقالء در زمان معصوم ) علیه السالم (وم : تمّسک به ارتکاز عام تقریب س
 قبل از بیان استدالل به ارتکاز عام عقالء ابتدا باید مالحظه کرد آیا چنین ارتکازی حجت است یا خیر؟ 

  2 حجیت ارتکاز عقالء

 آیا ارتکاز عقالء بما هم عقالء حجت است؟ ا

                                                             
 . اشکال از فضالی کالس . 0
 . 98. طبق بیان استاد شوپایی ) حفظه الله ( در جلسه خارج فقه سال  1
 مقاله .  . نویسنده  1
 . تحقیق نویسنده  2
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سیره در صورت عدم ردع شارع از آن  ز ظاهر کالم  برخی اصولیین استفاده میشود که ارتکاز عقالء هم مثل
 حّجت است ،که در این جا به کالم حضرت امام ) ره ( و مرحوم شهید صدر اشاره می شود. 

معروف این است که عمده دلیل برای وجو ٍ تقلید ارتکاز » حضرت امام ) ره ( در بحث تقلید می فرمایند : 
یرا رجوع هر جاهلی به عالم از فطریات ع قول است و وقتی هم ردعی از شارع نسبت به این عقالء هست ز

. واضح است که اینکه حضرت  ( 131، ص  2الرسائل ، ج  )«ارتکاز نرسیده باشد کاشف از مرضّی در نزد او هست

، مراد اصل ارتکاز  «رجوع جاهل به عالم از فطریات عقول است » امام ) ره ( در تأیید ارتکاز می فرمایند : 
 عملی .  است نه فقط سیره

از مجرد این عبارت نمی توان استفاده کرد که مرحوم امام قائل به حجیت ارتکازات است ولو در  اشکال :

دربسیاری موارد به « ارتکاز»و « بناء»، «سیره»قالب سیره عملیه خارجیه نیامده باشد. واژه هایی مثل 
اد همان سیره است )خصوصا در کلمات معنای اعم به کار می روند و ارتکاز گفته می شود در حالی که مر

 علماء قبل از شهید صدر(. در این عبارت هم مراد مرحوم امام همان سیره است نه مطلق ارتکاز. 

 «المعروف ان عمدة دلیل وجو ٍ التقلید هو ارتکاز العقالء »شاهد مهم و اصلی ، این عبارت ایشان است: 
یره عملی( نظری است که اخیرا و در کلمات مرحوم شهید در حالی که نظریه حجیت ارتکاز عقالء )بدون س

صدر مطرح شده. پس چگونه می توان گفت معروف این است که عمده دلیل وجوب تقلید، ارتکاز عقالء 
 است؟؟ 

 بنابراین مراد ایشان از ارتکاز، ارتکاز به معنای خاص اصطالحی نیست، بلکه مراد همان سیره عملیه است.

فتحصل من جمیع ذلك ان اْلشکال علی أصل السیرة » که می فرماید  دیگر ایشان استشاهد دیگر: کالم 
 0 «غیر وارد فیدل علی أصل التقلید االرتکاز القطعي العقالئي

که ، درست است که بعضی از کلمات حضرت امام ) ره ( معنای عامی  1در جواب از این اشکال می توان گفت
در این بخش مالحظه می شود داللت آن بر حجیت ارتکاز صرف ) در  دارد اما وقتی مجموع کلمات ایشان

مقابل سیره عملی ( جای انکار نیست و بعضی از عبارات ایشان صراحت در این مطلب دارد مثل این عبارت 

یة رجوع الجاهل في کل شي» ایشان که می فرمایند :  ء إلی عالمه معلومة لکل أحد و ان اْلئمة ارتکاز
م قد علموا بان علماء الشیعة في زمان الِغیبة و حرمانهم عن الوصول إلی اْلمام ال محیص لهم علیهم الّسال
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عن الرجوع إلی کتب االخبار و اْلصول و الجوامع کما أخبروا بذلك و ال محالة یرجع عوام الشیعة إلی 
 کان علیهم الردع إذ ال علمائهم بحسب االرتکاز و البناء العقالئي المعلوم لکل أحد فلو ال ارتضاؤهم بذلك

فرق بین السیرة المتصلة إلی زمانهم و غیرها مما علموا و أخبروا وقوع الناس فیه فِنهم أخبروا عن وقوع 
ه علیه و علیهم علمائهم، و انه سیأتي زمان هرج و مرج  الِغیبة الطویلة و ان کفیل أیتام آل محمد صلی اللَّ

 .  «بضبط اْلحادیث و ثبتها في الکتب یحتاج العلماء إلی کتب أصحابهم فأمروا 

و اینکه گفته شد : چون ارتکاز عقالء در اصطالح خاص در کلمات شهید صدر است پس نمی توان کالم امام 
را که فرموده معروف این است عمده دلیل ارتکاز عقال است ، حمل بر ارتکاز صرف دانست به دلیل اینکه 

ا به معنای اعم از سیره می گرفتند ، عرض میکنم که اواًل به معنای قول معروف قبل از شهید صدر ارتکاز ر
یرا ادعا این است که ارتکاز هم مثل سیره عملی عقال حجت است و ثانیا  اعم هم باشد مطلب ما ثابت است ز
چرا کالم شهید صدر را قرینه بر معنای کالم قدما می گیرید و چون ایشان اصطالح جدید ذکر کرده می 

پس در کالم قبل از ایشان ارتکاز به معنای سیره است شاید این کالم حضرت امام که تعبیر به معروف  فرمایید
کرده اشاره به این باشد که در کلمات قبل از شهید صدر هم این اصطالح وجود داشته و کالم شهید صدر 

 انستند .حرف جدیدی نیست و واقعا مشهور هم عالوه بر سیره عملی ارتکاز را هم حجت می د

حجّیت ارتکاز و بنای عقالء مشروط به امضاء شارع است » وهمین طور ایشان در جواب از این اشکال که 
و عدم ردع هم فقط زمانی کاشف از امضاء می باشد که بناء عقالء بر عملی در مرئی و منظر معصوم ) علیه 

ن معصومین ) علیهم السالم ( نباشد ، السالم ( باشد و بنابراین اگر عملی مستحدث بوده و متّصل به زما
کشف امضاء شارع نسبت به آن ممکن نخواهد بود و بحث تقلید در عصر غیبت از امور مستحدث است 
یرا رجوع به کسی است که از روی ظّن فتوا می دهد نه از روی علم در حالیکه رجوع به فقها در عصر  ز

باط با معصوم ) علیه السالم ( از روی علم بیان حضور ، رجوع به کسی بود که به جهت معاشرت و ارت
ارتکاز رجوع جاهل به عالم حتی با فرض اینکه تقلید مصطلح » ، می فرمایند : « 0احکام و مسائل می کردند 

در امروز یک امر مستحدث باشد اگر مرضّی معصوم نبوده ، ردع از آن بر او الزم بوده و عدم ردع کاشف از 
یرا ارتکاز رجوع جاهل به عالم در هر امری از بدیهیات است و ائمه معصومین ) علیهم رضایت او می باشد ز

السالم ( هم می دانستند که علمای شیعه در زمان غیبت راهی جز مراجعه به کتب اخبار و ... ندارند و به 
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م ) علیه السال ناچار عوام شیعه هم به حسب ارتکاز و بناء عقالئی به آن ها مراجعه می کنند و اگر معصوم
یرا هیچ فرقی از این جهت بین سیره متصل به زمان  ( به این امر رضایت نداشت بر او الزم بود ردع کند ز
معصوم ) علیه السالم ( و اموری که می دانستند و خودشان هم خبر داده بودند که مردم در آن ها واقع می 

ظهور این کالم هم در حجّیت ارتکاز عقال   «9.  ستشوند ) مراد جریان غیبت و رجوع مردم به علماء ( ، نی

واضح است زیرا طبق بیان حضرت امام ) ره ( معصوم ) علیه السالم ( باید از ارتکاز مردم که در زمان غیبت 
 منشأ عمل آن ها می شود ، در صورت عدم رضایت منع می کرد . 

یره عملیه خارجیه نباشد، اما استفاده حجیت این کالم هم هرچند در مورد حجیت ارتکاز است ولو س اشکال :

مطلق ارتکازات عقالء از این عبارت مشکل است. از صدر و ذیل عبارت ایشان استفاده می شود که حجیت 
ارتکاز در مثل مانحن فیه مقبول است که: اوال ارتکاز بدیهی و عام است و ثانیا امری مهم و اساسی است و 

بحث اخذ احکام دین در عصر غیبت است که موجب هرج و مرج می شود،  مربوط به اساس دین است؛ زیرا
چاره ای جز رجوع به علماء ندارند. اما این که مطلق ارتکازات عقالء که در مقام عمل تحقق و این که مردم 

خارجی پیدا نکرده حجت باشد، حتی مثل سرقفلی و حق تالیف و غیره، استفاده این قول از این کلمات محل 
 . 1ال است اشک

) ره ( از ارتکازات بدیهی است مربوط به صغری امام : این که ارتکاز مذکور در کالم 1در پاسخ باید گفت 

است و تا زمانی که حجیت ارتکاز به عنوان یک کبرای کلی ثابت نشده باشد بدیهی بودن وجود چنین ارتکازی 

) ره ( به ارتکاز و لو در یک امر بدیهی  امامحضرت نمی تواند مشروع بودن آن را اثبات کند پس استدالل 

 حاکی از پذیرش حجیت ارتکاز به عنوان یک کبری کلی هست . 

سکوت و عدم ردع فقط داللت بر امضاء » هم بعد از بیان این مطلب که گفته می شود :  شهید صدرمرحوم 
، می «  نشده نمی شودعمل خارجی عقالء می کند ولی شامل نظر آن ها که جری عملی بر طبقش واقع 

انصاف این است که عدم ردع داللت بر امضاء تمام نکات عقالئیه می کند که اساس عمل خارجی » فرمایند : 
یرا معصوم ) علیه السالم ( دارای مقام تشریع بوده و مسئول ابالغ احکام  و مالک عمل عقالء هست . ز
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باشد چنین مقامی وسیع تر از آن هست که معصوم خداوند متعال و تصحیح یا تِغییر ارتکازات نادرست می 
فقط آمر و ناهی نسبت به معروفات و منکرات خارجی باشد بلکه به حسب ظهور حال هم نفیًا و هم اثباتًا 
ناظر به تمام نکات تشریعیه هست و بنابراین سکوت و عدم ردعش ظهور در امضاء تمام نکات عقالئیه می 

 ( 121، ص  2اهرودی ، ج بحوث فی علم االصول ، ش) کند

 عدم حجیت کالم اصولیاشکال : 
مگر کالم عده ای از اصولیون حجت است؟ اگر دلیل آنها مورد قبول است این را ثابت کنید و بفرمایید که 

 .0دلیل آنها قابل قبول است و اال صرف اینکه آنها فرموده اند دلیل نیست 
جیت سیره عملی عقال چیست ؟ آیا چیزی غیر از اهتمام در جواب از اشکال باید گفت که : مگر دلیل ح

شارع به سیره عملی عقال هست و در نتیجه عدم ردع را کاشف از مقبولیت آن در نزد شارع می دانند ، قائلین 
به حجیت ارتکاز هم می گویند همان طور که شارع به عمل عقال اهتمام می ورزد به ارتکازات هم اهتمام می 

یرا ارت  م شارع هم تصحیح افکار مردم است. کازات منشأ عمل خارجی می شوند و یکی از شئونات مهورزد ز
لذا اگر ارتکازی مورد قبول او نباشد باید بیان کند و اال کشف از مقبولیت در نزد او می کند و به نظر حقیر 

 .1کالم وجیهی است 
شد  ریب سوم میرسد ، در تقریب سوم بیانبعد از بررسی حجیت ارتکاز عقالء نوبت به بیان استدالل به تق

 که برای مشروعیت بخشی به چنین سرقفلی به ارتکاز عام  عقالء در زمام معصوم علیه السالم تمسک کرد. 
یعنی همان طور که اگر سیره عملی عقالء مورد تأیید  اگر چه در تمام مصادیقش تبدیل به سیره نشده باشد 

ه باشد و عدم ردع ، کاشف از امضای او می باشد ، در مورد ارتکاز عقالء هم شارع نباشد باید از آن منع کرد
اگر ردعی از سوی شارع نباشد کاشف از امضای آن هست چون همین ارتکازات است که منشأ شکل گیری 
بنای عملی می شود . و چون در مورد حق سرقفلی هم ارتکاز عامی وجود داشته که عبارت بوده از سلطنت 

انسان نسبت به تمام شئونات و خصوصیات مال خود ، و ردعی هم از این ارتکاز نشده است در  و ملکیت
 نتیجه در نزد شارع هم حّجت می باشد . 
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 عدم ثبوت چنین ارتکازی در زمان معصوماشکال : 
جود ومیتواند حجت باشد که  وجود این ارتکاز در زمان تشریع ثابت باشد در حالی که ارتکازی عقالء زمانی 

چنین ارتکاز عامی در زمان معصوم ) علیه السالم ( ثابت نیست . زیرا خصوصیات و شئونات مربوط به یک 
 . 0مال به صورت مستقل مورد رغبت عقالء نبوده و بلکه فقط حیثّیت تعلیلی دارد 

 :  2اثبات وجود ارتکاز عامی در زمان معصوم 
به روایاتی که در مورد شراء اراضی خراجیه وارد شده ، می توان  گفت : با استناد باید در جواب از این اشکال 

وجود ارتکاز عامی را اثبات کرد به نحوی که شامل حق سرقفلی هم بشود . یکی از این روایات ، روایت ابی 

اِر َعْن : ُبرده از امام صادق ) علیه السالم ( است  فَّ ْسَناِدِه َعِن الصَّ ِِ ُد ْبُن اْلَحَسِن ِب و ٍَ ْبِن ُنوٍح َعْن َصْفَواَن  ُمَحمَّ یُّ
َ
أ

ْرِض اْلَخَرا
َ
ِه ع َکْیَف َتَری ِفي ِشَراِء أ ِبي َعْبِد اللَّ ِبي ُبْرَدَة ْبِن َرَجاٍء َقاَل: ُقْلُت ِْلَ

َ
ِبیُع َقاَل َو َمْن یَ  -ِج ْبِن َیْحَیی َعْن أ

ْرُض اْلُمْسِلِمیَن 
َ
ِذي  -َذِلَك ِهيَ أ اَل اَل ُثمَّ قَ  -َقاَل َو َیْصَنُع ِبَخَراِج اْلُمْسِلِمیَن َما َذا -ِهيَ ِفي َیِدهِ َقاَل ُقْلُت: َیِبیُعَها الَّ

ُه ِمْنَها َس اْشَتَری َحقَّ
ْ
ُل َحقُّ اْلُمْسِلِمیَن َعَلْیِه  -َبأ ْمََلَ ِبَخَراِجِهْم ِمْنُه  -َو ُیَحوَّ

َ
ْقَوی َعَلْیَها َو أ

َ
ُه َیُکوُن أ ل وسائ ) « َو َلَعلَّ

 ( 011 ص 01الشیعه ج
ابی برده می گوید : از امام صادق ) علیه السالم ( در مورد فروش زمین های خراجی سوال کردم ، حضرت  

فرمودند : چه کسی آن را می فروشد ، آن که ملک مسلمین است ، گفتم : آن شخص که زمین در دست او 
ود : با خراج مسلمین چه کار می هست ) و در مقابل پرداخت خراج حّق انتفاع از آن را دارد ( ، حضرت فرم

کند ؟ سپس ادامه دادند : مشکلی نیست آن شخص حق خود را از آن زمین ها بفروشد و حق مسلمین را به 
 خریدار محول کند . 

از این روایت یک ارتکاز عام استفاده می شود و آن اینکه ، اگر انسان حق انتفاع و استفاده از  وجه استناد :

اشد در آن مورد عالوه بر داشتن حکم تکلیفی جواز تصرف دارای حکم وضعی هم می باشد عینی را داشته ب
و آن اینکه او می تواند آن حق را در مقابل اخذ عوض به دیگری منتقل کند و درست است که این ارتکاز در 

یگری در زمان صدور شرع فقط در مورد اراضی خراجیه مصداق داشته و واگذاری حق اجاره دادن عین به د
آن زمان مطرح نبوده است اما نکته عام آن در ارتکاز عقال بوده است و حضرت بر اساس آن نکته عام  در مورد 
فروش اراضی خراجیه فرمودند : کسی که حّق انتفاع از آن زمین ها به او واگذار شده است ) و لو در مقابل 
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ز این جا استفاده می شود که اصل حّق داشتن نسبت پرداخت خراج ( ، می تواند حّقش را بفروشد . بنابراین ا
به اراضی خراجیه در ارتکاز مردم ثابت بوده است و حضرت فقط حکم آن را که همان جواز فروش بوده بیان 
کرده است . در نتیجه بعد از اثبات اصل وجود یک ارتکاز عام عقالیی با استناد به روایات شراء زمین های 

مرحوم شهید صدر مبنی بر حجیت ارتکاز عقالء در صورت عدم ردع شارع ، می  خراجی و پذیرش مبنای
 . 0توان از باب یکی از مصادیق این ارتکاز عام قائل به مشروعیت حق سرقفلی شد 

 عدم صحت استناد به روایت برای اثبات ارتکاز 
 1ف دارای اشکال است به نظر می رسد تمسک به روایت مذکور برای اثبات یک ارتکاز عام از جهات مختل

 با توجه سوال راوی اشکال اول: عدم  ارتکاز
سوال راوی از نحوه فروش زمین های خراجی ، حاکی از این است که هیچ ارتکازی مبنی بر اینکه با حق  

انتفاع از آن ها برخورد یک حق مستقلی می شده است ، وجود ندارد تا چه رسد به اینکه حاکی از ارتکاز عام 
به دلیل اینکه سوال از اصل خرید و فروش اراضی خراجی شده است و از طرفی هم چون می دانستند بشود 

 کسی به صورت شخصی مالک آن ها نیست نسبت به حکم خرید و فروش آن دچار شبهه شده بودند . 

 اشکال دوم: ارتکازی نبودن جواز انتقال زمین خراجی 
االستاذ ) حفظه الله ( که ظهور در اصل ثبوت حق نسبت به  هم طبق بیان شیخنا« اشتری حّقه » عبارت 

اراضی خراجیه دارد و حضرت فقط حکم جواز فروش آن را با عبارت مذکور بیان کرده است ، حاکی از این 
است که جواز انتقال آن به دیگری امر ارتکازی نبوده است بلکه حضرت به صورت ابتدایی حکم جواز بیع آن 

ت در حالی که ادعای ارتکازی بودن حق سرقفلی به این معنا هست که جواز انتقال امری که را بیان کرده اس
از شئونات مال است مرتکز در ذهن عقالء بوده است و غرض فقط اثبات مشروعّیت آن از طریق عدم ردع 

ارتکاز عقالء شارع است در حالی که در روایت مذکور اصل جواز انتقال از کالم امام استفاده می شود نه از 
 . 

 اشکال سوم: عدم داللت روایت بر  جواز انتقال حق سرقفلی 
بر فرض هم که اصل حق داشتن نسبت به زمین های خراجی و جواز انتقال آن به دیگری یک امر ارتکازی 
باشد نهایت چیزی که به عنوان یک نکته عام از روایت استفاده می شود این است که اگر انسان مالک حق 

                                                             
 .  98در جلسات درس خارج مورخه دوم و سوم دی ماه سال « حفظه الله » . بیان استاد شوپایی  0
 . نویسنده تحقیق   1
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فاع از عینی باشد می تواند آن حق خود را در مقابل اخذ عوض به دیگری منتقل کند چون مراد از حق انت
ثابت در زمین های خراجیه حق انتفاع از عین است بنابراین در تطبیق این نکته عام بر اجاره هم جواز انتقال 

در آن مدت مستاجر مالک  حق منفعت بر دیگری نسبت به مستأجر در طول مدت اجاره ثابت می شود زیرا
یرا داشتن حق سرقفلی به این معنا است  منفعت است و این هیچ ربطی به جواز انتقال حّق سرقفلی ندارد ز
که حق اجاره دادن آن عین مورد اجاره بعد از اتمام مدت اجاره با مستاجر باشد که یا خودش به عنوان اجاره 

 دیگری اجاره دهد .     از آن جا استفاده کند و یا اینکه آن را به

 جمع بندی: 
ارتکاز عقال هم مثل سیره عملی در صورت امضاء از سوی شارع حجت می باشد ، بنابراین اگر وجود ارتکاز 
عامی مبنی بر سلطنت انسان به تمام شئونات مال خود ثابت بشود در این صورت می توان برای مشروعیت 

به نحو جزمی می توان گفت حق واگذاری اجاره به دیگری هم حق سرقفلی به این ارتکاز تمسک کرد چون 
از مصادیق همین ارتکاز عام هست و شاید فقط در زمان معصوم ) علیه السالم ( به آن عمل نمی شد ولی اگر 
کسی از آن ها سوال می کرد آیا می توانید حّق اجاره دادن را در مقابل مبلغی به دیگری واگذار کنید ، قطعًا 

 ن مثبت بود . جوابشا
به نظر نویسنده وجود چنین ارتکازی در هر عصری به حکم وجدان قابل انکار نیست ، چون وقتی مردم  

 خودشان را مالک نسبت به چیزی می دانند تمام امورات مربوط به آن را متعّلق به خود می دانند .
نه تصرفی را در مال به مالک می دهند؟ آیا واقعا چنین ارتکازی وجود دارد؟ آیا عقالء اجازه هر گواشکال : 

مثال مالک می تواند با مال خود دیگری را بکشد؟ معلوم است که ارتکاز عقالء مجاز بودن تصرفات در دائره 
نیست زیرا چنین ارتکاز عامی وجود ندارد  کبه نظر بنده ارتکاز قابل تمساحکام عقالئی و شرعی است . 

علی اموالهم هم خوب است هر چند که اطالق آن مشکل است ولی  بله تمسک به اطالق الناس مسلطون
  .0 جای بحث دارد.

جواب : اینکه گفته می شود که سلطنت انسان بر تمام شئونات مال خود یک امر ارتکازی است ، مراد این 
کشتن  ننیست که هرگونه تصرفی در مال خود می تواند بکند و لو اینکه کسی را بخواهد با مال خود بکشد چو

غیر که از شئونات مال او نیست بلکه مراد این است که در همان حیطه که شرعا و عقالئیا جایز است دست 
او باز است مثال اجاره دادن مال که شرعا جایز است دست او در مورد اجاره باز است که اگر خواست خودش 

، و این یعنی سرقفلی و اگر چنین کاری اجاره بدهد و اگر خواست اجاره دادن آن را به دیگری واگذار کند 

                                                             
 . اشکال از فضالی کالس . 0
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مورد قبول عقال بوده است معلوم می شود که برای آن ها یک امر ارتکازی بوده است و اگر حجیت ارتکاز را 
همان طور که از کالم حضرت امام ) ره ( و شهید صدر ) ره ( استفاده می شود قبول کردیم ، ارتکاز مذکور 

 .0هم حجت خواهد بود 
 
 

 منابع فهرست
 .  2. المستند فی شرح العروة الوثقی ، خوئی ، جزء  0
 .  0. فقه العقود ، حائری ، ج  1
 .  01. وسائل الشیعه ، حرعاملی ، ج  1
 .  1سائل لالمام خمینی ، ج . الر 2
 .  2. بحوث فی علم االصول ، شاهرودی ، ج  1
  

    

                                                             
 . نویسنده مقاله  0
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 نویسنده: 
 9مهدی احمدی
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 چکیده:
در معیار تحقق رضاع شرعی سه قول عمده وجود دارد که عبارتند از ده یا پانزده بار و یا یک شبانه روز کامل 

د که عددی دارشیر با شرایط خوردن و یا تحقق اثر انبات لحم و اشتداد عظم در نوزاد. هر سه قول قائلین مت
اند اما این مقاله با رّد ادله قول ده رضعه و تقیه ای با تمسک به روایات و یا اجماع، قول خود را اختیار نموده

ن راستا نماید و درایدانستن آن و سپس اثبات اماره بودن پانزده رضعه بر معیار تحقق انبات لحم پافشاری می
ه با کند. البته در این مقالسپس نکاتی در باب معیار رضاع ذکر میپردازد و به ذکر سه دلیل و سه شاهد می

نگاهی مختصر، به رّد مستدّل دلیل قول کفایت رضاع یوم و لیلة و نیز بیان فرقهای ده و پانزده رضعه پرداخته 
 شده است. 

 

 واژگان کلیدی: 
 مع روایاتمالک بودن اثر انبات و اشتداد، اماره بودن پانزده رضعه، رضاع شرعی و ج

 مقدمه:
محرمیت رضاعی دارای آثار و احکام بسیار مهمی است؛ اما دارای شرایط خاصی است که از جمله آن مالک 
شرعی رضاع است چرا که شارع مقدس هر رضاعی را به عنوان محّرم و دارای سایر آثار شرعی قبول ندارد. 

لی در این باب وجود دارد. گرچه وجوهی که اما بین فقها در موضوع این مالک اختالف شده که سه قول اص
رضاع وجود دارد عبارتند از: کمیت فقط، تحقق اثر فقط، هر دو با هم، اصل بودن کمیت و  در شرط دوم

اماره بودن اثر و بالعکس. ممکن است زمان نیز معیار تحقق محرمیت قرار داده شود که همین وجوه در مورد 
ه دو مورد از این سه مورد معیار باشند و محتمالت دیگری که قابل تصور شود و نیز اینکآن نیز اضافه می

کوشد با بررسی روایات مالک رضاع، قول به تحقق اثر انبات و اشتداد را با اماره بودن است. این تحقیق می
 یرضعه ترجیح دهد. البته هدف این تحقیق، صرفا جمع روایات و بررسی آنها است و برای همین به بررس 01

پردازد. روشی که در این تحقیق به کار رفته نیز بر پایه فروع مختلف مالک رضاع و نیز اقوال و ادله آنها نمی
فقه اشتباک ظنون و با ارزش بودن گزاره های ظنی فقهی است؛ نه فقهی که بر پایه صفر و یک است و شواهد 

 انگارد.را هیچ می 0و ظنون
 

                                                             
او به  و نحوه عمل ینیکل یخش یظنون است مانند فتوا ینفقها بر طبق هم یبعض یفقه است و شاهد آن، مش یطهدر ح یید، ظن عقالمرا. 0

 ( و ...آوردی)که ظن به خالف م یبیندر تهذ یخثالث، قول منفرد ش یوخاشتراک ش یات،روا
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 اقوال در مسأله
شد بنای این نوشتار بر ذکر اقوال نیست اما به شکل مختصر به سه قول اصلی پرداخته  همانطور که بیان

 شود:می

 قول اول: عشر رضعات
قاضي ابن  (111المقنعة: )، مفید0دانند مانند عمانيفقهای متعددی عشر رضعات را در تحقق محرمیت کافی می

و أبي  (110: یلةالفض یلن یالوسیلة ال)، ابن حمزه طوسي(181في الفقه: الکافي )حلبي (010المراسم: )دیلمي (091/ 1المهّذب: )براج
 (111غنیة النزوع: )المکارم

 قول دوم: پانزده رضعه
المؤتلف من   (، طبرسي1، مانند شیخ1دانندشاید بتوان گفت اکثر قدما پانزده رضعه را مالک محرمّیت رضاع می

تحریر  و01/ 1قواعد االحکام:  ( عالمه )181/ 1شرائع اإلسالم:  (محقق( 112دایة: اله و 111المقنع: )،شیخ صدوق)181/ 1المختلف: 

و  110/ 2مسالك األفهام:   (، شهید ثانی)102/ 01جامع المقاصد:  (محقق کرکی )011/ 1کشف الرموز: (فاضل آبی  ) .9/ 1االحکام: 

 01قهایی که فقه منصوص دارند را اعتبار . صاحب جواهر نیز ظاهر ف)129/ 11الحدائق الناضرة:  (و بحرانی)111
رضعه صحیح نیست، همانطور که آیت الله شبیری  01اما ادعای اجماع قدما بر  (180، ص 19ج )داندرضعه می

 2زنجانی به این مطلب اشاره دارد.

ّیت عدد خاص  قول سوم: تحقق اثر انبات لحم و اشتداد عظم و امار
عشره را اماره  1و اشتداد عظم را آورده و روایات خمس عشره و احتماالً  شیخ کلینی، فقط روایات انبات لحم

مُ  ،218ص :    1ج :  (داند،و طریق به آن می ي ُیَحرِّ ذ 
َضاع  الَّ پس نزد او مالک، تحقق اثر است؛ نظر ابن  ) َباُب َحدِّ الرَّ

                                                             
 19/ 2مختلف الشیعة:  . 0
 .داندیرضعه را قول اکثر قدما م 01قول به  011النکاح؛ ص:  -شریعة في شرح تحریر الوسیلة در تفصیل ال یالله فاضل لنکران یتآ.  1
 .91/ 1، الخالف: 191: 1، المبسوط 210النهایة: . 1
 یدر مساله، شهرت ینهم یقدما مشهور دانسته و برا ینرا ب رضعه پانزده و ده قول دو ایشان: 2199، ص: 02کتاب نکاح )زنجانی(؛ ج. 2

 .داندیادله را الزم م یو عمل به مقتضا یستمعارض قائل نبال
( را آورده که با 1 یث)حد زراره بن عبید موثقه اشتداد، و انبات بودن معیار روایات کنار در کلینی شیخ که است این احتمال این دلیل.  1

ن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرضاع ما عبید ب»که عشر رضعات، اماره انبات و اشتداد است:  کندیم ینمفهومش داللت بر ا
ت [ قال ال فلم أزل أعد علیه حتی بلغأدنی ما یحرم منه قال ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال تری واحدة تنبته فقلت أسألك أصلحك الله؛ ]اثنتان

ن الغالم یرضع الرضعة و الرضعتین فقال ال یحرم قال: سألت أبا عبد الله ع ع(: »8 یث)حد یزیدعمر بن  یحهصح یزو ن.« عشر رضعات
ل عشر رضعات، نق یتموضوع یرا در نف یزیدعمر بن  یحهاما صح« فعددت علیه حتی أکملت عشر رضعات فقال إذا کانت متفرقة ]فال[.

یقال عشر رضعات قلت فهل یحرم عبید بن زرارة قال: قلت ألبي عبد الله ع ... ما الذي ینبت اللحم و الدم فقال کان (: »9 یث)حد کندیم
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نیز اصالت انبات لحم و اماریت ) کتاب النکاح -أنوار الفقاهة  (و کاشف الغطاء )111کتاب النکاح ص:   (، شیخ اعظم0ادریس
 رضعه است.  01و  01

قول به مالکیت رضاع یک روز، عالوه بر نیافتن قائلی برای آن، از حیث روایت و استدالل در حد اقوال 
اصلی نیست؛ بنابراین در این مقاله به قول مالکیت یک روز شیر خوردن در تحقق رضاع جز مختصری 

رضاع یوم و لیله فقط دو روایت دارد که یکی از مقنع و یکی از منفردات شیخ است. روایت مقنع پردازیم؛ نمی
« .عشرة رضعة متوالیات ال یفصل بینهن و لیلة أو خمس ال یحرم من الرضاع إال رضاع یوم» عبارت است از:

 أو خمس عشرة رضعاتال یحرم الرضاع أقل من رضاع یوم و لیلة »روایت تهذیب نیز:  و( 111المقنع ص)
این دو روایت توان مقابله با روایات دیگر را ندارند چرا که روایت مقنع، جدای ( 01، ح 101؛ ص 2ج )«متوالیات...

یوم »، به جای عبارت 1از بحث سندی که مرسله است، مشکل داللی نیز دارد؛ چرا که در دو نسخه مهم مقنع
. پس 1اره به اشتراط استمرار و فاصله نشدن غیر شیر مرضعه داردآمده است که اش« یوم الی الیل»، «و لیله

در مقام بیان کمیت رضاع نیست و داللت بر کفایت رضاع یک شبانه روز در محرمیت ندارد؛ احتمال یوم الی 
اللیل هم در بطالن تمسک به روایت کافی است. روایت تهذیبین نیز گرچه موثقه است و مشکل سندی ندارد 

عمار بن موسی الساباطی که او را فطحی ثقه اما کثیر االضطراب فی الحدیث دانسته اند و نیز انفراد اما وجود 
سازد؛ خصوصا که این مضمون شیخ طوسی به نقل حدیث، اطمینان به صدور این مضمون را زائل می

احتمال یکی  . و چه بسا همان مضمون مقنع را عمار نتوانسته درست نقل کند. پس2معارضات بسیاری دارد
( 2221ص:  02ج )د دانبودن این دو روایت قوی است و به همین خاطر آیت الله شبیری نیز این دو را یکی می

تواند مستند این قول باشد چرا که بر کفایت رضاع یوم و لیله اجماعی وجود ندارد، ادعای اجماع نیز نمی
ا، ادعای اجماع صاحب جواهر بر کفایت یک همانطور که آیت الله زنجانی پس از نقل مفصل اقوال فقه

  (2221، ص: 02کتاب نکاح  ج )کند.را رد می (۹۸۲، ص: ۹۲ج)شبانه روز
قول به مالکات سه گانه )عدد و اثر و زمان، هر کدام زودتر محقق شد( و یا دوگانه )عدد و اشتداد، هر کدام 

در  01و  01ف را نپذیرفتیم نفی صریح عدد زودتر محقق شد( نیز وجود دارد اما علت اینکه مالکات مختل
                                                             

اساس  ینبر هم یدخواهد آمد(. شا یثحد ین)وجه داللت ا« عشر رضعات فقال دع ذا و قال ما یحرم من النسب فهو ما یحرم من الرضاع.
 بر عشر را محتمل دانسته است. یمبن ینیکل یخنظر ش 2210ص  02در کتاب نکاح ج  یزنجان یاست که آقا

الذي یحّرم من الرضاع ما أنبت اللحم و شد العظم، علی ما قّدمناه، فإن علم ذلك، و : »110، ص: 1لتحریر الفتاوی؛ ج. السرائر الحاوي  0
 «إال کان االعتبار بخمس عشرة رضعة، علی األظهر من األقوال.

 01و  9وق( ؛ المقدمة ؛ صو نسخه کتابخانه مسجد جامع گوهرشاد. ر. ک: المقنع )للصد ینجف یالله مرعش یتنسخه کتابخانه آ.  1
 رالنا»: جمله از اند، نموده برداشت را معنی همین آیات بعضی ذیل مفسرین از ای عده و دارد متعددی مشابه موارد استعمال، اینگونه . 1

 (11 آیه مریم،)سوره «عشیا و بکرة فیها رزقهم» و( 21 آیه غافر،)سوره «عشیا و غدوا علیها یعرضون
 ینهم یلدر ذ یریالله شب یتعشر است. بعالوه آ یتمعارض روا یزن 01عدد  یاتانبات معارض است و روا یتمالک یاتوا. اطالق آن با ر2

 2211، ص: 02. کتاب نکاح )زنجانی(؛ جاست پرداختهبه خصوص این روایت  فقهافتوای  وحجیت موثقات  ینعدم تالزم ب بیان به یثحد
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د خصال توانشود. پس مالک رضاع، نمیروایات است و با نفی موضوعیت عدد، خصال تخییری نیز نفی می
 تخییری باشد.

َضاِع ِإالَّ َرَضاُع َخْمَسَة َعَشَر َیْومًا َو َلَیاِلیِهنَّ َلْیَس بَ »ممکن است از روایت  ُم ِمَن الرَّ کفایت  0«ْیَنُهنَّ َرَضاٌع اَل ُیَحرِّ
 شامل پانزده بار« رضاع خمسة عشر یوما»یک بار شیر کامل خوردن در شبانه روز استظهار شود و عبارت 

 یعنی فی یوٍم و بسیار بعید است« یوما»شیر خوردن در پانزده شبانه روز دانسته شود؛ در حالی که عبارت 
خوردن، آمده باشد، پس این روایت بر فرض صحت سند، به اعتبار روزی یک بار شیر سیر « یوم»عبارت 

 باشد.معارض سایر روایات نمی
روایات محّرمیت رضعه و رضعتان و مطلق رضعه، و نیز اشتراط رضاع در سنه و سنتین، معرض عنه فقها و 

 ( 120 -121، صص: 19ج اهر الکالم جو). دارای تعارض و موافق عامه و تقیه است

 پانزده رضعه  و اماره بودن تحقق انبات و اشتداد بودن الکادّله و شواهد م
بر اثبات مالکیت انبات لحم و اشتداد عظم و اماره بودن پانزده رضعه است. با این توضیح  در این نوشتار سعی

که تحقق اثر معیار محرمیت است؛ باید انبات و اشتداد عرفًا صدق کند و محسوس باشد. این اثری که مد 
بار شیر دارای شرایط،  01است و عرفی هم بوده و االن هم باید همان اثر مالک باشد با معموال  نظر شارع

شود، با شیر ده بار نیز اگر اطمینان به تحقق اثر حاصل آمده باشد )مثال زنی که اجیر شده پرشیر حاصل می
ر، اثر معیار است اما اثر ( محرمیت محقق است. به عبارت دیگ1خوابدشود و میاست و بچه هر بار سیر می

یابد و ده بار نیز اگر شک در تحقق اثر باشد باز هم محرمیت حاصل عرفی که با کمتر از ده بار تحقق نمی
را شارع اماره تحقق اثر قرار داده یعنی در  01نیز همین روال برجاست اما عدد  02تا  00شود و در عدد نمی

شود اما اگر به دلیل بیماری مثل قیء و اسهال، که غالبا مالزم یحال شک در تحقق اثر نیز محرمیت محقق م
آید. اطمینان به عدم تحقق اثر باشد باز هم محرمیت حاصل نمی1با ناقص شیر خوردن نوزاد در هر دفعه است

و بیشتر، محرمیت با شک  01معیار تحقق محرمیت است و در عدد  01خالصه آنکه علم به تحقق اثر تا عدد 
توان بر این مدعا اقامه کرد که بعضی از آن، صرفا ظن آید. ادله و شواهدی میمی ق اثر نیز حاصلدر تحق

 است اما اشتباک ظنون، گاهی و از جمله در مالک رضاع، ُمثبت حکم الهی است. 
 پردازیم:ابتدا به ذکر ادّله و پس از آن به شواهد می

                                                             
 ...«من الرضاع  یحرمانه ال یو رو» با عبارت  111در المقنع )للصدوق(، ص  و یامدهدر کتب اربعه ن یتروا ینا.  0
 .است او خواب حال در کودک و نوزاد رشد بیشترین که است معترف نیز روز علم . 1
 .است رایج امری حالی چنین در نخوابیدنش خوب نیز و خوردنش شیر کم نتیجه در و شیر به نوزاد نداشتن میل.  1
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 عشر رضعات تیدر روا لی، تعلاول لیدل

شود، و تعلیل، نص بار، اشتداد محقق نمی 01رضعات، معّلل است که با  01نکه بعضی روایات نافی توضیح آ 
توان به مضمون روایات مثبته عشر رضعات قائل شد، گرچه در این جهت و مقدم بر ظاهر است؛ پس نمی

ْسَناِدِه َعِن اْلَحَسِن  َو » ادله دیگری نیز وجود دارد که خواهد آمد. تعلیل در صحیحه علی بن رئاب آمده است: ِِ  ِب
 
َ
َضاِع َقاَل: َما أ ِه ع َقاَل: ُقْلُت َما َیْحُرُم ِمَن الرَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْحَم َو َشدَّ ْبِن َمْحُبو ٍٍ َعْن َعِليِّ ْبِن ِرَئا ٍٍ َعْن أ ْنَبَت اللَّ

ُه اَل تُ  نَّ ُم َعْشُر َرَضَعاٍت؟ َقاَل اَل؛ ِْلَ ْحَم َو اَل َتُشدُّ اْلَعْظَم َعْشُر َرَضَعاٍت.اْلَعْظَم. ُقْلُت َفُیَحرِّ  ص، 11 ج وسائل، )«ْنِبُت اللَّ

رویاند که در آن حضرت ع فرمود: ده رضعه محّرم نیست چون ده بار شیر خوردن گوشت نمی (1 ح، 1باب، 122
 سازد. پس حضرت ع، معیار را انبات لحم دانسته است. و استخوان را سخت و محکم نمی

 ده رضعه  اتیصادر شدن روا هی: تقمدو لیدل

ظاهر آن است که روایاتی که برای ده رضعه خصوصیت قائل شده، از باب تقیه است؛ توضیح آنکه بعضی 
شود؛ محقق نمی 0رضعه 01، عدد را مستقیمًا مالک قرار نداده و فرموده که رضاع شرعی با کمتر از 01روایات 

یا سه رضعه محّرم است اینگونه بیان، سازگار با معیار نبودن عدد  که عدد کم مثل رضعه 1در فضای تقیه ای
فرمود نه اینکه کمتر از ده است و اال اگر عدد ده معیار و یا یکی از معیارها بود حضرت ع به عدد ده اشاره می

 . البته تقیه رائج اینست که حضرت ع مطلق رضعه را محّرم1سکوت کند 01را نفی کند و در عدد  01عدد 
بداند کما اینکه در روایت دیگری همین حکم را فرموده است، اما چون بین خود سنیها اختالف بوده و نظر 
عائشه هم ده رضعه بوده حضرت ع با نفی کمتر از ده رضعه، طبق قولی از اهل تسنن سخن فرموده و در عین 

 صحیحه عبید بن زراره در تقیه ای حال، نظر شیعه را هم معّین نساخته تا شیعه در فشار قرار نگیرد. البته
گذارد که در آن حضرت ع ابتدا با ، جایی برای شک باقی نمی2بودن اشاره حضرات ع به عدد ده رضعات

                                                             
ه  ْبن  8، ح 219، ص 1ج  ،ی. مثل کاف0

اٍل َعْن َعْبد  اللَّ يِّ ْبن  َفضَّ ٍد َعن  اْلَحَسن  ْبن  َعل  ی ْبن  ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَعلَّ َناٍن َعْن ُعَمَر ْبن  : اْلُحَسْیُن ْبُن ُمَحمَّ س 
ْضَعَة َو الرَّ  ه  ع َعن  اْلُغاَلم  َیْرَضُع الرَّ

َبا َعْبد  اللَّ
َ
ْلُت أ

َ
یَد َقاَل َسأ َذا َکاَنْت َیز  ْکَمْلُت َعْشَر َرَضَعاٍت َفَقاَل إ 

َ
ی أ ُم َفَعَدْدُت َعَلْیه  َحتَّ ْضَعَتْین  َفَقاَل اَل ُیَحرِّ

َقًة ]َفاَل[ )در بعض  ( 821، ص 01ج  یث،دار الحد یوجود ندارد. ر. ک: کاف« فال»عبارت  ی،کاف ینسخه ها یُمَتَفرِّ
 .شمردبرمیقطره  یک حتی 0و 1 و 1 عددتسنن را  اقوال اهل 91، ص 1در الخالف، ج  شیخ. 1
 حضرت گوییم کنید؟می تقیه بر حمل را آن شما است تقیه ضد که کند می 1 و 0 عدد نفی ع امام اینکه به توجه با چگونه شود اشکال اگر. 1
 نظرات از یکی مطابق را شیعه نظر سنیها، خود بین اختالف فضای در تا کردند تقیه ده عدد به نسبت اما نکردند تقیه 1و0 عدد به نسبت ع

 متشتت بوده است. رضاع، در سنیها فضای اینکه و است زراره بن عبید روایت ما شاهد. دهند قرار( بار)ده  آنان
 اشدب نداشته آنها بین هم قائل شاید که است عددی به تقیه مجوز رضاع مالک مثل ای مسأله در عامه اهل شدید اختالف و اضطراب خود.2
 هد بر قولی شاید عامه اقوال بررسی با اینکه بر عالوه. است نموده مطرح تقیه بیان در را نکته همین 129 ص، 11 ج در وسائل صاحب و

 نباید که مکنیمی برداشت مشابه موارد و مورد این از که دارند «رضعات عشر یقال کان» بر تصریح حضرت اما نکنیم پیدا عائشه جز رضعات
 وجود رب سندی زراره بن عبید روایت خود اینجا مثال واقع در و بدانیم تسنن اهل مذکور یا رائج اقوال با مخالفت فقط را تقیه الکم همیشه

 .باشد نشده ذکر تسنن اهل کتب در لو و است عامه بین در رضعات ده به قول
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فضای تقیه را ثابت و راوی را منصرف « دع ذا»و سپس با عبارت « کان یقال عشر رضعات»عبارت 
دیگری وجود داشته باشد که با توجه به سایر روایات، پس این عبارت، سازگار با این است که معیار 0سازد.می

 1نداریم اما اجماالً  01رضعه؛ چرا که دلیلی بر تقیه در عدد  01آن معیار، انبات و اشتداد خواهد بود نه عدد 
ْو َخْمَس َعْشَر »دو روایت داریم یکی مثبته مثل 

َ
َقلَّ ِمْن َیْوٍم َو َلْیَلٍة أ

َ
َضاُع أ ُم الرَّ و یکی نافیه  1«َة َرْضَعةً اَل ُیَحرِّ

ِه ع َیُقوُل »مثل  َبا َعْبِد اللَّ
َ
ُم. َسِمْعُت أ ؛ روایت نافیه، صریح است ولی مثبته با 2«َخْمَس َعْشَرَة َرْضَعًة اَل ُتَحرِّ

و بیشتر، پس با اماره بودن آن اعداد نیز سازگار است؛ پس  01مفهومش داللت دارد بر معیار بودن عدد 
حتی اگر این بیان، محتمل باشد، دیگر  و بیشتر را اماره بر تحقق انبات شرعی دانست. 01توان عدد می

 توان به این روایات برای قول به موضوعیت داشتن ده و پانزده رضعه تمسک جست.نمی

 عدم محرمیت بدون تحقق اثر انبات : سوم لیدل

رضعه بدون تحقق اثر انبات، محّرم  01و  01آنست که وجه جمع روایات عشر و خمس عشر، به اینست که  
، نافیه در فرض عدم تحقق 1، نافیه1روایات ده و پانزده رضعه، چهار دسته است: مثبتهنیستند. توضیح آنکه 

؛ جمع این روایات دو راه دارد یا به این است که روایات نافی خمس عشر و 8و نافیه در فرض عدم توالی2اثر

                                                             
ُد »: 9 ح...، الرضاع حد باب، 219 ص، 1 ج الکافی،. 0 ْحَمَد  َعْن  یَیْحیَ  ْبُن  ُمَحمَّ

َ
دٍ  ْبن   أ يِّ َعْن  ُمَحمَّ َیةَ  َعْن  اْلَحَکم   ْبن   َعل   َعْن  َوْهٍب  ْبن   ُمَعاو 

ي ُقْلُت  َقاَل  ُزَراَرةَ  ْبن   ُعَبْید   ب 
َ

ه   َعْبد   أل 
ا ع اللَّ نَّ ْهُل  إ 

َ
یرٍ  َبْیٍت  أ َما َکب  ي اْلَحَزُن  َو  اْلَفَرُح  َکاَن  َفُربَّ ذ 

ُع  الَّ یه   َیْجَتم  َج  ف  َساُء  َو  اُل الرِّ َما النِّ ةُ  ْحَیت  اْستَ  َفُربَّ
َ
 اْلَمْرأ

ْن 
َ
َف  أ َسَها َتْکش 

ْ
ْنَد  َرأ ُجل   ع  ي الرَّ ذ 

َضاعُ  َبْیَنهُ  َو  َبْیَنَها الَّ َما َو  الرَّ ُجُل  اْسَتَخفَّ  ُربَّ ْن  الرَّ
َ
َلی َیْنُظَر  أ َك  إ  ي َفَما َذل  ذ 

ُم  الَّ َن  ُیَحرِّ َضاع   م  ْنَبَت  َما َفَقاَل  الرَّ
َ
ْحَم  أ  اللَّ

َم  َو  ي َما َو  َفُقْلُت  الدَّ ذ 
ُت  الَّ ْحَم  ُیْنب  َم  َو  اللَّ ُم  َفَهْل  ُقْلُت  َرَضَعاٍت  َعْشُر  ُیَقاُل  َکاَن  َفَقاَل  الدَّ َن  َیْحُرُم  َما َقاَل  َو  َذا َدعْ  َفَقاَل  َرَضَعاٍت  َعْشُر  ُیَحرِّ َس  م   ب  النَّ

َن  َیْحُرُم  َما َفُهَو  َضاع   م   .«الرَّ
 .آمد خواهد تفصیل بعد، هصفح در. 1
 0من أبواب ما یحرم بالرضاع ح  1باب  181 -181: 02.وسائل الشیعة  1
یَد، وسائل الشیعة ؛ ج یحه.صح 2  1، ح 1، باب 121؛ ص  11ُعَمَر ْبن  َیز 
الَّ اْلَمْخُبوَرُة   َجْعَفٍر ع یعن اب: »00، ح 1، باب 128، ص: 11ُفَضْیل  ْبن  َیَساٍر، وسائل الشیعة، ج ْیحه. مانند صح1 َضاع  إ  َن الرَّ ُم م  َقاَل: اَل ُیَحرِّ

يُّ َو َیَناُم. ب 
ْئٌر ُثمَّ ُیْرَضُع َعْشَر َرَضَعاٍت َیْرَوی الصَّ ْو ظ 

َ
ٌم أ ْو َخاد 

َ
َیاد  ْبن  ُسوَقَة، وسائل الشیعة ؛ ج« أ َقاَل : »0، ح1، باب 122؛ ص 11و موثقه ز 

ي َجْعَفٍر ع َهْل  ب 
َ

ْو َخْمَس َعْشَرَة َرْضَعةً  ُقْلُت أل 
َ
ْن َیْوٍم َو َلْیَلٍة أ َقلَّ م 

َ
َضاُع أ ُم الرَّ ه  َفَقاَل اَل ُیَحرِّ َضاع  َحدٌّ ُیْؤَخُذ ب  لرَّ ْن َلَبن  ل  َدٍة م  ٍة َواح 

َ
ن  اْمَرأ َیاٍت م   ُمَتَوال 

َها. ٍة َغْیر 
َ
ْل َبْیَنَها َرْضَعُة اْمَرأ ٍد َلْم َیْفص   «َفْحٍل َواح 

یَد، ْبن   ُعَمَر  صحیحه ندمان. 1 ْعُت  َقاَل »: 1 ح، 1 باب، 121 ص ؛ 11ج ؛ الشیعة وسائل َیز  َبا َسم 
َ
ه   َعْبد   أ

 اَل  َرْضَعةً  َعْشَرةَ  َخْمَس  َیُقوُل  ع اللَّ
ُم  ي َعْن »: 122ص ؛ 11ج ؛ الشیعة وسائل 1 باب 1 ح زراره، بن عبید موثقه و.« ُتَحرِّ ب 

َ
ه   َعْبد   أ

ْعُتهُ  َقاَل  ع اللَّ ْمَن  اَل  َرَضَعاٍت  َعْشُر  َیُقوُل  َسم   ُیَحرِّ
 .«َشْیئاً 

َئاٍب که گذشت یحه.مانند صح 2 يِّ ْبن  ر  ُت : »1، ح 1، باب 121؛ ص  11وسائل الشیعة ؛ ج ،َعل  ُه اَل ُتْنب  نَّ
َ

ه  ع َقاَل: ... اَل؛ أل 
ي َعْبد  اللَّ ب 

َ
َعْن أ

ْحَم َو اَل َتُشدُّ اْلَعْظَم َعْش   «ُر َرَضَعاٍت.اللَّ
َیاد   موثقه مانند. 8 ي ُقْلُت : َقاَل »: 0ح، 1 باب، 121ص ؛ 11ج ؛ الشیعة وسائل ُسوَقَة، ْبن   ز  ب 

َ
َضاع   َهْل  ع َجْعَفرٍ  أل  لرَّ ه   ُیْؤَخُذ  َحدٌّ  ل   اَل  َفَقاَل  ب 

ُم  َضاعُ  ُیَحرِّ َقلَّ  الرَّ
َ
ْن  أ ْو  َلْیَلةٍ  َو  َیْوٍم  م 

َ
َیاٍت  َرْضَعةً  َعْشَرةَ  َخْمَس  أ ن   ُمَتَوال  ةٍ  م 

َ
َدةٍ  اْمَرأ ْن  َواح  دٍ  َفْحٍل  َلَبن   م  ْل  َلْم  َواح  ةٍ  َرْضَعةُ  َبْیَنَها َیْفص 

َ
َها اْمَرأ  و ...«َغْیر 

یَد، ْبن   ُعَمَر  صحیحه ْلُت : َقاَل »: 1ح، 1 باب، 122ص ؛ 11ج ؛ الشیعة وسائل َیز 
َ
َبا َسأ

َ
ه   َعْبد   أ

ُع  اْلُغاَلم   َعن   ع اللَّ ْضَعةَ  َیْرض  ْنَتْین   َو  الرَّ  اَل  َفَقاَل  الثِّ
ُم  ی َعَلْیه   َفَعَدْدُت  ُیَحرِّ ْکَمْلُت  َحتَّ

َ
َذا َفَقاَل  َرَضَعاٍت  َعْشَر  أ َقةً  َکاَنْت  إ   .«َفاَل  ُمَتَفرِّ
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فرقات بدانیم که انبات و اشتداد صرفا منسوب به آن رضعات نیست. شاهد عشر رضعات را ناظر به رضعات مت
بَ »در ده رضعات: 

َ
ْلُت أ

َ
یَد َقاَل: َسأ ِه ْبِن ِسَناٍن َعْن ُعَمَر ْبِن َیِز َعْبِد  اَو َعْنُه َعِن اْلَحَسِن ْبِن ِبْنِت ِإْلَیاَس َعْن َعْبِد اللَّ

ْضَع  ِه ع َعِن اْلُِغاَلِم َیْرِضُع الرَّ ْکَمْلُت َعْشَر َرَضَعاٍت َفَقاَل ِإَذا اللَّ
َ
ی أ ُم َفَعَدْدُت َعَلْیِه َحتَّ ْنَتْیِن َفَقاَل اَل ُیَحرِّ َة َو الثِّ

َقًة َفاَل. شاهد در خمس عشر رضعه که البته شیخ این شاهد را و  (1، ح 1، باب 121، ص 11وسائل ج) «َکاَنْت ُمَتَفرِّ

یُّ »: 0مطرح کرده است
َ
ْو َغْیِرِه َعْن ُعَمَر ْبِن َو َعْنُه َعْن أ

َ
اِد ْبِن ُعْثَماَن أ و ٍَ ْبِن ُنوٍح َعْن َصْفَواَن ْبِن َیْحَیی َعْن َحمَّ

ُم. ِه ع َیُقوُل َخْمَس َعْشَرَة َرْضَعًة اَل ُتَحرِّ َبا َعْبِد اللَّ
َ
یَد َقاَل َسِمْعُت أ و یا به این است که روایات نافی عدد را 1«َیِز

ر بدانیم و روایت عدم تحقق رضاع در فرض عدم تحقق اثر را مقدم سازیم. و چون این در فرض عدم تحقق اث
َقاَل اَل؛ » روایت معّلل است، این وجه جمع مقدم است، چرا که تعلیل معموال نص و بر ظاهر مقدم است.

ْحَم َو اَل َتُشدُّ اْلَعْظَم َعْشُر َرَضَعاٍت  ُه اَل ُتْنِبُت اللَّ نَّ  «. ِْلَ
رضعه استناد نمود، به دلیل تعارض با روایات نافیه، پس  01توان به اطالق روایات مثبته تحریم با یالبته نم

رضعه، سه دسته است و روایت تعلیل به نفی در  01باید سراغ جمع رفت و مخفی نماند که در واقع روایات 
نیز  01؛ یعنی اگر با 1لعّلة تعّمم(رضعه را نیز شامل است )ا 01آن وجود ندارد اما روایت تعلیل در ده رضعات، 

رضعه نیامده، ظاهرا بدان  01رضعه کافی نیست. و اینکه چرا روایت تعلیل در  01اثر عرفی حاصل نیاید 
رضعه متواصل، محّرم  01رضعه متواصل، غالبا مالزم تحقق اثر است پس به شکل عادی  01خاطر است که 

رضعه، محّرم  01ر تحقق اثر است و با شک در تحقق اثر هم سازد، پس اماره باست چون اثر را محقق می
بار محّرم  01است، اما اگر مانعی مثل بیماری  بچه و سیر نخوردنش باشد که علم به عدم تحقق اثر پدید آید 

 نیست. 
ْحَم َو اَل َتُشدُّ اْلَعْظَم َعْشُر همچنین روایت تعلیل در ده رضعات ) ُه اَل ُتْنِبُت اللَّ نَّ لت ( نیز داّل بر اصاَرَضَعاٍت ِْلَ

 01رضعه نیز باید اثر انبات محقق شود، اما منافاتی با اماره بودن  01رضعه است یعنی در  01تحقق اثر در 
است، اما  01فقط داّل بر لزوم تحقق اثر در هر عددی از جمله « العّلة تعّمم»رضعه بر تحقق اثر ندارد، یعنی 

 بالوجدان احراز شود یا با اماره در فرض شک. فرقی ندارد در اینکه تحقق اثر

                                                             
 عشر در یتوال اشتراط بر دال را آن با مضمونهم ثیاحاد و ثیحد نیا خیش. 9 ح ،102ص ؛ 2ج ؛( خرسان تحقیق) األحکام تهذیب. 0

 متفرقات کن إذا به بأس ال قال رضعات العشر ذکر لما قوله هو و ع الله عبد أبي عن مسلم بن هارون». آن بر شاهد را هارون خبر و دانسته
 .یمآن را نقل کرده ا یات،روا ینجمع ا یاز راهها یکیو ما صرفا به عنوان    «تحرم فإنها متوالیة کانت إذا أنها علی فدل

ْیُخ  َحَمَلهُ »: گویدمی روایت، نقل از پس.  1 ح، 1 باب، 121 ص، 11ج الشیعه، وسائل. 1 َضَعات   َکْون   َعَلی الشَّ َقاٍت  الرَّ ْن  ُمَتَفرِّ َساٍء  م  ی ن   «.َشتَّ
  180خود بحث شده است. ر. ک: فرهنگنامه اصول فقه، ص  یدر جا یقاعده اصول .این 1
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و نیز حضرت علیه السالم در موثقه زیاد بن سوقه، در مقام اشتراط رضاع کامل از یک فحل، برای رضاع 
یة عشر رضعات من لبن فحل »... زند ناقص به عشر رضعات مثال می و لو أن امرأة أرضعت غالما أو جار
، 101؛ ص 2تهذیب )تحقیق خرسان( ؛ ج )بن فحل آخر عشر رضعات لم یحرم نکاحهما.واحد و أرضعتها امرأة أخری من ل

 که خود گویای عدم کفایت عشر رضعات است گرچه این روایت بحثی دارد که اشاره خواهد شد.  ( 01ح 
عالوه بر آنکه استصحاب عدم حرمت یا اصالة الحل با شک در تحریم تا پانزده رضعه جاری است یعنی در 

رضعه، همانطور که عده  01رضعات با عدم احراز دلیل و شک، اصل هم نافی ده رضعه است بر خالف  ده
 تصریح دارند.  1و از معاصرین، عالمه شعرانی 0ای از قدما از جمله شیخ

توان بدین گونه برشمرد که روایت صریحه مثبته ده رضعات را می 01رضعه و  01خالصه آنکه شواهد فرق بین 
رضعه، مطلق است؛ و نیز روایت نافیه  01حتمااًل مقید به مخبورة و َروّی و نوم است اما روایت مثبته رضعه، ا

رضعه؛ و نیز حضرت ع عشر رضعات را مثالی برای رضاع  01ده رضعات، معّلل است بر خالف روایت نافیه 
رضعات جاری است؛  ناقص قلمداد کرده است. بعالوه استصحاب عدم حرمت یا اصالة الحل در مورد عشر

رضعه بدون تحقق اثر، محّرم نیستند و با تحقق  01و  01رضعه، به اینست که  01پس جمع روایات ده و نیز 
رضعه  01اینست که در صورت شک در تحقق اثر، ده رضعات محّرم نیست و  01و  01اثر محّرمند و فرق 

 محّرم است.
شود؛ ایشان روایات نافیه عشر را مطلق و اعم از توالی جا بطالن وجه جمع آقای خوئی مشخص میاز همین

در 1و تفّرق گرفته و روایات مثبته عشر را خاص به توالی رضعات گرفته و حمل مطلق بر مقید نموده است
ماند. بعالوه دو دسته روایت حالی که با وجود روایت معّلل  نفی عشر، دیگر جایی برای آن حمل باقی نمی

ده داریم؛ م ده به انبات و مقیده به توالی؛ و باید مقّیده به انبات را مقّدم کنیم به دلیل تعلیل موجود در مقیِّ قیِّ
ده به توالی را مقدم ساخته است.2آن  1، اما ایشان مقیِّ
 

                                                             
 92، ص: 1الخالف، ج. 0
 آن حد وطریق  راموضوع تحریم را انبات لحم، و عدد و زمان  0 ح الرضاع، حد باب، 110 ص، 10ج الوافي،: ک. ر. وافی یهحاش .در 1

 را ذکر کرده است.  یانغل یقیتُسکر و طر یتدر شرع دانسته و مثال  مالک ینظائر یآن را دارا سپس، و است دانسته
 002: و ص 019أحکام الرضاع في فقه الشیعة، ص:  .1
َئاٍب، وسائل الشیعة ؛ ج یحهصح. 2 يِّ ْبن  ر  ْنَبَت : »1، ح 1، باب 121؛ ص  11َعل 

َ
َضاع  َقاَل: َما أ َن الرَّ ه  ع َقاَل: ُقْلُت َما َیْحُرُم م 

ي َعْبد  اللَّ ب 
َ
َعْن أ

هُ  نَّ
َ

ُم َعْشُر َرَضَعاٍت؟ َقاَل اَل؛ أل  ْحَم َو َشدَّ اْلَعْظَم. ُقْلُت َفُیَحرِّ ْحَم َو اَل َتُشدُّ اْلَعْظَم َعْشُر َرَضَعاٍت. اللَّ ُت اللَّ  اَل ُتْنب 
 002و ص:  019أحکام الرضاع في فقه الشیعة، ص:  .1
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 : اثر تحقق تیشواهد مالک

رضاع،  توان شاهد بر مالکیت تحقق اشتداد و انبات، دانست که امر مالکشاهد اول و دوم را بشرطی می
مرّدد بین یکی از سه قول باشد که با نفی عدد، اثر ثابت شود و لو به نحو ظنی. روایت صحیحه ای که فضای 

کند روایت فضیل بن یسار است که اشاره به معیار تاثیر شیر بر نوزاد دارد تحقق محرمیت رضاعی را ترسیم می
یا خادم انسان یا دایه بچه او را ده بار شیر 0باشد آورد مگر زنی اجیر شدهگوید: رضاع محرمیت نمیچرا که می

ِد ْبِن »؛ 1کامل دهد طوری که بچه سیر شود و بخوابد ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َمْحُبو ٍٍ َعْن ُمَحمَّ و باسناده عن ُمَحمَّ
ِبي

َ
یٍز َعِن اْلُفَضْیِل ْبِن َیَساٍر َعْن أ ِد ْبِن ِسَناٍن َعْن َحِر َضاِع ِإالَّ »َجْعَفٍر ع َقاَل:  اْلُحَسْیِن َعْن ُمَحمَّ ُم ِمَن الرَّ اَل ُیَحرِّ

ِبيُّ َو َیَناُم. ْو ِظْئٌر ُثمَّ ُیْرَضُع َعْشَر َرَضَعاٍت َیْرَوی الصَّ
َ
ْو َخاِدٌم أ

َ
در این  (00، ح 1، باب 128، ص: 11، جئلوسا )«اْلَمْخُبوَرُة أ

طرح ساخته که با آن اطمینان به اشتداد و انبات روایت گرچه عدد ده آمده است اما شیر خوردن ایده آل را م
آید، چرا که احتمال مخبورة )مرضعه پرشیر( و نیز قید خواب ممکن است موضوعیت داشته معموال پدید می

باشد. همانطور که در علم روز نیز مشهور است که بیشترین رشد نوزاد و کودک در حال خواب او است. و 
رشیر )طبق احتمال( و سیرخوردن ده بار و خواب پس از آن، معموال این فضا با مجموعه عوامل اجاره زن پ

شود. حتی اگر این این احتمال پذیرفته نشود باز هم که همان علم به تحقق اثر اشتداد و انبات است محقق می
معّلل  و ده بار شیر خوردن مطلقا معیار رضاع نیست؛ چرا که این روایت با وجود تقیه ای بودنش و نفی صریح

 تواند شاهدی بر اعتبار ده رضعه باشد. نمی 1عدد ده در سایر روایات
معارض دارد بر خالف روایات اشتداد؛ و در واقع نفی صریح حضرات )ع( از عدد  01یا  01سوم آنکه روایات 

ْلُت قُ »و عدم نفی معیار اشتداد، شاهد ظنی بر اصالت اشتداد است: مثل صحیحه علی بن رئاب:  01ده و 
ُم َعْشُر َرَضَعاٍت؟ َقاَل اَل  مُ »و مثل صحیحه عمر بن یزید: « َفُیَحرِّ گرچه به حل «. َخْمَس َعْشَرَة َرْضَعًة اَل ُتَحرِّ

تعارض خود این روایات نیز اشاره شد که روایت مثبته عشر رضعات موافق تقیه است و شاهدش هم صحیحه 

                                                             
و چون با عبارت صفت مشبهه )المخبورة( آمده  یر،زن پرش یعنیمجبوره آمده است. مخبوره  یحّر، عبارت مخبوره بجا یخنقل ش .طبق 0

 : یددادن داللت دارد. بنگر یرتعهدش، به استمرار در ش یاحدوث، پس بر اجاره او و  دال بر ثبوت است نه صرف
بل؛ الَغزیرة.110    0کتاب الجیم    ج لم، و الثانی 119    1معجم المقاییس اللغة    ج : الَخْبر من اإل  : الخاء و الباء و الراء أصالن: فاألول الع 

الناقة: کُثر لبنها  غزر؛ الغین و الزاء و الراء کلمٌة واحدة، و هو قولهم: َغُزرت 211    2المقاییس اللغة    ج یدل علی لیٍن و َرخاوة و ُغْزٍر.معجم
یَرٌة، کثیرة  الناقُة و الشاة َتْغُزُر َغَزاَرًة فهي غزر: َغُزَرت  181    2غزیر.کتاب العین    ج َغزیَرٌة، و معروٌف  ُغَزرًا و َغَزارة. و عین  اللبن. و عینَغز 

یٌر( و معروف یَرُة الماء )و مطر َغز  یٌر. َغز  . ر. اردد باره این در مبسوطی بحث شبیری الله آیت و شده نقل مختلفی شکلهای به کلمه ابن َغز 
 2211 - 2211:صص، 02ج)زنجانی(،  نکاح کتاب: ک

 .کنیممی برداشت روایات سایر از را شروط سایر و باشد نخورده چیزی بینش اینکه . شرط 1
يِّ»: گذشت رئاب بن علی . صحیحه 1 َئاٍب  ْبن   َعل  ي َعْن  ر  ب 

َ
ه   َعْبد   أ

َن  َیْحُرُم  َما ُقْلُت : َقاَل  ع اللَّ َضاع   م  ْنَبَت  َما: َقاَل  الرَّ
َ
ْحَم  أ  ُقْلُت  .اْلَعْظَم  َشدَّ  َو  اللَّ

ُم  هُ  اَل؛ َقاَل  َرَضَعاٍت؟ َعْشُر  َفُیَحرِّ نَّ
َ

ْحَم  ُت ُتْنب   اَل  أل   1 ح، 1باب، 122 ص، 11 ج الشیعه، وسائل.« َرَضَعاٍت  َعْشُر  اْلَعْظَم  َتُشدُّ  اَل  َو  اللَّ
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ه روایات نافیه پانزده رضعه، موافق تقیه است؛ پس پانزده رضعه کنیم کعبید بن زراره است و اینجا اضافه می
 منافات با تحقق اثر ندارد و اماره بر آن است )توضیحش خواهد آمد(.

و منافات 1و شیخ حر0است و نیز عده ای مانند شیخ اعظم (218ص :    1)جو آخرین شاهد نظر شیخ کلینی
. ذکر این شاهد به خاطر 1بار شیر را قبول دارند 01تحقق اثر و نداشتن با نظر بسیاری از فقها که هر کدام از 

موجب ظن به حکم 2بیان قائل جدی داشتن این قول است، البته نظر شیخ کلینی را که در کافی متبلور است،
 دانیم و این مبنا در جای خود بحث شده است.الله می

ثر است، عالوه بر اینکه مکاتبه است و احتمال اما روایت علی بن مهزیار که ظاهر در نفی اشتراط کمیت و ا
، معارض نیز دارد. به هرحال مدلول  این روایت، یا توضیح موضوع رضاع است و بیان 1تقیه در آن زیاد است

یاد ندارد و یا مطلق رضاع را مطابق نظر رائج اهل تسنن می دارد رضاع شرعی وقتی محقق شود دیگر کم و ز
  1که شیخ فرموده است.داند. همانطور کافی می

 نقد مالک بودن تحقق اثر:

ن  کند، َعْنُه َعن  ابْ ممکن است گفته شود که روایت عبید بن زراره، معیار بودن تحقق اثر را رّد می .0
يِّ ْبن  ُعْقَبَة َعْن ُعَبْید  ْبن  ُزَراَرَة َقاَل:  اٍل َعْن َعل  َض »َفضَّ ِه ع َعِن الرَّ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ْلُت أ

َ
ْدَنی َما ُیَحرِّ َسأ

َ
ُم اِع أ

ُه  ْصَلَحَك اللَّ
َ
ُلَك أ

َ
ْسأ

َ
َم ُثمَّ َقاَل َتَری َواِحَدًة ُتْنِبُتُه َفُقْلُت أ ْحَم َو الدَّ ْنَبَت اللَّ

َ
َل اَل َو اْثَنَتاِن َفَقاِمْنُه َقاَل َما أ

ی َبَلَغ َعْشَر َرَضَعاٍت. ُعدُّ َعَلْیِه َحتَّ
َ
َزْل أ

َ
در این که توضیح اشکال آن   (1، ح 218، ص 1ج  ی،الکاف )«َلْم أ

روایت حضرت ابتدائًا مالک اثر را بیان فرمودند و در ادامه خود ایشان سائل را به سمت عدد سوق 

                                                             
 111کتاب النکاح )للشیخ األنصاري(؛ ص: . 0
شروطش بار با  01 یاشبانه روز  یکبا  یمرا ثبوت تحر 1باب  یزن ینجا. اآوردیحّر، نظرش را در عنوان باب م یخهمانطور که معروف است ش. 1

ُشُروط  : »یدهنام َیاٍت ب  َخْمَس َعْشَرَة َرْضَعًة ُمَتَوال  َرَضاع  َیْوٍم َو َلْیَلٍة َو ب  َضاع  ب  ي الرَّ یم  ف  ْحر  َك َباُب ُثُبوت  التَّ َما َنَقَص َعْن َذل  را عدم  1و باب«َها اَل ب 
ُه اَل َیْنُشُر اْلُحْرَمةَ . »یدهتحقق رضاع بدون انبات نام نَّ

َ
ْحَم َو َشدَّ اْلَعْظَم  َباُب أ ْنَبَت اللَّ

َ
الَّ َما أ َضاع  إ  َن الرَّ . پس قائل به 122ص  11ر. ک: ج« م 

 .یستن 01اعتبار مطلق 
 می است معیار دو هر برای شدن قائل موضوعیت که همانطور اثر تحقق و شیر بار 01 دانستن معتبر که است شکل این به نداشتن .منافات 1

 01 عدد پس است محرمیت در کافی هم اثر تحقق در شک آن، از پس و است مالک اثر به اطمینان شیر، بار 01 تا که شدبا نظر بدین تواند
 .است محرمیت بر اماره

. دارند اذعان جانیزن شبیری الله آیت جمله از بسیاری را مطلب این و اوست فتوایی کتاب کافی که کرده اشاره کافی مقدمه در کلینی .شیخ 2
 ... و 1112: ص، 2ج)زنجانی(،  نکاح کتاب: ک. ر
ممنوع باشد )معجم  یبه معنا تواندیحرام است که م یاد،اند: رضاع کم و زالسالم در جواب سؤال از رضاع محّرم، نوشته یهحضرت عل. 1

د خو یرنوزاد غ ی،زن یدنبا یعنی( حالل: الحاء و الراء و المیم أصل واحد، و هو المنع و التشدید. فالحرام: ضد ال21، ص 1اللغة، ج  ییسمقا
 سازگار است. یهجواب، اعم از نشر حرمت است پس با تق یندهد و ا یررا ش

 قیهت و دانسته معیار به رسیدن از پس شیر زیادی یا کم نداشتن فرق بر حمل را حدیث شیخ. 01، ح 102ص :    2األحکام، ج : تهذیب .1
 .محتمل نیز را
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دادند. در حالی که تحقق اثر انبات، اگر مالکی باشد که به عنوان معیار تشخیص عرفی به مکلفین 
ث عدد را مطرح نمایند. همچنین طبق این القاء شده است، لزومی ندارد که حضرت، خود بح

به تشخیص عرفی خود انبات لحم و اشتداد عظم را محقق  01روایت اگر سائل حتی در کمتر از 
 باشد. 01تواند نشر حرمت را ثابت بداند و باید منتظر تکمیل عدد بداند، نمی

 بنا بر سوق به عدد در نقد این سخن باید گفت: در روایت عبید بن زراره، حضرت علیه السالم
است، عدد را مطرح نموده چون فضای رایج )عامه( عدد قلیل بوده و حضرت در مقام نفی  نداشته

کند آن عدد برآمده است. همچنین وقتی حضرت در مقام نقد فضای رایج، نفی کلی عدد زید ده می
 ید، چرا که معمواًل علممنافات ندارد با جایی که علم به تحقق اثر انبات با کمتر از عشر حاصل آ

 آید و النادر کالمعدوم.حاصل نمی
اگر اشکال شود که تحقق اثر اشتداد عظم و انبات لحم ولو در ادله، معیار رضاع شرعی قرار گرفته  .1

توان بدان ملتزم شد چرا که قابل فهم عرف نیست؛ در حالی که احکام شرعی شده باشد اما نمی
دارد شارع مقدس امر مبهمی را از عرف بخواهد. گوییم عالوه بر به عرف القا شده اند و معنا ن

اینکه شمارش ده و پانزده نیز برای عرف آسان نیست و غالبا دچار فراموشی و یا وسواس می شوند، 
اصل قابل فهم نبودن تحقق اثر، قابل مناقشه است چرا که اشتداد عظم و انبات لحم مشکک 

کند. بعبارت دیگر خود مستشکل نیز معترف است که اثر ک میاست اما حداقلی از آن را عرف در
اشتداد و انبات، پس از مثال یک هفته، قطعی و کامال قابل درک عرف است و غالبا پس از یک 
روز چنین اثری قابل درک نیست و همین کافی است تا تحقق اثر را قابل فهم عرفی بدانیم. بعالوه 

 شود که شارع مقدس از اثر،فضیل بن یسار، ظاهر آن می با توضیحاتی که گذشت و نیز روایت
داند )از باب حکومت اصولی و رضعه را موجب اثر اشتداد و انبات می 01ابهام زدایی نموده و 

 توسعه در موضوع اثر(
توان خود روایات اعتبار عدد را با روایات کفایت اثر )با این بیان که اطالق مفهوم روایات نمی .1

رساند( متعارض دانست، چرا که این دو تعارض بدوی دارند ، عدم مالکّیت اثر را میمالکّیت عدد
نه مستقر، چرا که احکام مختلف یک حقیقت که قابل تطبیق برهمند، متعارض نیستند؛ مانند 

بر تحقق اثر کاماًل قابل تطبیق  01افراد واجب تخییری مثل خصال کفاره صوم، و اینجا نیز عدد 
 شود.مانطور که گذشت غالبًا پانزده رضعه موجب تحقق اثر انبات میاست چرا که ه
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 چند نکته در روایات معیار رضاع: 
اینکه میزان و حد اثر در روایات پرسیده نشده است بدین دلیل است که اواًل تحقق اثر، عرفی است  .0

داد و در تی شیر میشده و ثانیًا معمول مصادیق این بوده که دایه اجیر می شد و مدو فهمیده می
 حدی بود که اثر ظاهر شود و شاهدش همان رویات مخبوره است.

یاد پرسیده اند می .1 تواند تحت الشعاع بودن نظر غالب که از وجه اینکه در روایات، عدد رضاع را ز
در روایت عبید  01سنیها و عدد یسیر است باشد. برای همین حضرت ع در جواب سوال از عدد 

 «.دع ذا»ود: بن زراره فرم
دلیلی بر هم عرض بودن عدد و اثر نداریم و تنها یک روایت هست که آن هم قابل استناد نیست:  .1

اَلُم، َقاَل:  ِه َعَلْیِهَما السَّ ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ْو أ

َ
ِبي َجْعَفٍر أ

َ
، َفَکاَن ذِلَك ِإَذا َرَضَع اْلُِغاَلُم ِمْن ِنَساٍء َشّتی»َعْن أ

ْو َنَبَت 
َ
ًة، أ ُهنَّ ِعدَّ  )01 ح الرضاع، فی نوادر باب، 221 ص، 1 ج الکافی، («َلْحُمُه َو َدُمُه َعَلْیه، َحُرَم َعَلْیِه َبَناُتُهنَّ ُکلُّ

اگر پسری از چند زن شیر بخورد و شیر خوردنش »از یکی از صادقین علیهما السالم نقل است: »
سر بر آن پ آن زنان بیفزاید تمام دختراناز هر کدام به تعداد الزم باشد یا آن که گوشت و خون براو 

 )  819؛ ص 11منابع فقه شیعه )ترجمه جامع أحادیث الشیعة( ؛ ج («شوند.حرام می
سند روایت صحیح است و داللت نیز اگر عده را عدد معروف بدانیم بر هم عرض بودن عدد و اثر، تام است 

 کند چوننفی عدد  کم مثل رضعه و رضعتین می اما عّده، عدد نیست و عدة رضعات است که نکره است و
را معین نمی سازد. پس  01یا  01عّده یعنی تعدادی رضعه که شامل سه و بیش از سه است اما عدد خاص 

دل عّدة رضعات قرار گرفته، نه « أو»انبات لحم و دم در روایت، با حرف  رضعه که مدعای  01یا  01ع 
، احدی از فقها قائل نیست، پس 0بر خالف ظاهر سایر روایات بودن مستشکل است، و این داللت را عالوه

باید از ظاهر آن دست برداریم، به این شکل که یا مانند شیخ حّر در الهدایة، أو را واو نقل کنیم و یا أو را به 
 و یا عدة رضعه را اماره و کاشف و نبات لحم و دم را مکشوف و عطف مکشوف بر کاشف1معنای واو بدانیم

 و یا مانند مجلسی در مرآة، عدد را کثیر بدانیم که عدد کثیر تالزم با تحقق اثر دارد.1را عرفی و صحیح بدانیم.
عطف مکشوف بر کاشف در محاوره عقال، امری مستعمل است مانند کالم پدر به فرزندش که برو مدرسه اما 

توان یل بود برگرد. و نیز در آیات و روایت میگردند یا رسیدی و دیدی مدرسه تعطها برمیاگر در راه دیدی بچه
َه َو َرُسوَلُه َو َیْسَعْوَن ِفي اْْلَْرِض » 11شواهدی بر آن یافت مانند: سوره مائده : آیه  ذیَن ُیحاِرُبوَن اللَّ ما َجزاُء الَّ ِإنَّ

                                                             
 هم عرض قرار داده نشده چه برسد به عدة رضعات.  01 یا 01اثر با عدد  یتیروا یچه در . 0
 گذاشته صحة آن بر هشام ابن اللبیب، مغنی در اینکه .کما 1
ود و لو ش یم یمباشد، حکم به صحت تقس یحصح یمخاص عرفا تقس یبودنش؛ اگر به جهت یمهم است نه منطق یمعرف جهت تقس در . 1

 نباشد  یمنطق یمتقس
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ْرُجُلُه 
َ
ْیدیِهْم َو أ

َ
َع أ ْو ُتَقطَّ

َ
ُبوا أ ْو ُیَصلَّ

َ
ُلوا أ ْن ُیَقتَّ

َ
ْنیا َو َفسادًا أ ْو ُیْنَفْوا ِمَن اْْلَْرِض ذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ

َ
ْم ِمْن ِخالٍف أ

با اینکه به صلیب کشیدن یا قطع دست و پا به خالف هم، تالزم عرفی با کشتن  .«َلُهْم ِفي اْلِْخَرِة َعذا ٌٍ َعظیم
وعی که تعدادی شیر خوردن، نداشته و از مصادیق و سبب کشتن است عطف بر کشتن شده، مانند این روایت 

وا اْلَحجَّ َو اْلُعْمَرَة »: 091تحقق اثر است و با وجود این تحقق اثر بر آن عطف شده. یا در سوره بقره: آیه  ِتمُّ
َ
َو أ

ی َیْبُلَغ اْلَهْدُي  ْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَهْدِي َو ال َتْحِلُقوا ُرُؤَسُکْم َحتَّ
ُ
ْن أ ِِ ِه َف ْو ِللَّ

َ
ُه َفَمْن کاَن ِمْنُکْم َمریضًا أ  َمِحلَّ

ْو ُنُسٍك.
َ
ْو َصَدَقٍة أ

َ
ِسِه َفِفْدَیٌة ِمْن ِصیاٍم أ

ْ
ذًی ِمْن َرأ

َ
مراد آیه این است که کسی که بیمار است و یا در سرش « ِبِه أ

ن ه انسادردی مانند خارش شدید دارد که باید حلق رأس کند کار حرامی نکرده اما باید فدیه دهد. مرضی ک
را وادار به حلق رأس کند معموال اذیت رأس را نیز به همراه دارد با اینکه اذیت رأس عطف به آن شده؛ به 

 عبارت دیگر اذیت سر، نوعی مریضی است اما تخصیص به ذکر شده.
چرا که موافق (۱۹-۱۳، ص: ۷مختلف  ج)ت قدم ده رضعه را احتیاط دانسته اسعالمه یکی از وجوه ت .2

ر مورد دختری که ده رضعه شیر خورده این است که با پسر این مرضعه، ازدواج نکند، احتیاط د
در حالی که احتیاط در رضاع، تحقق محرمیت به ده رضعه نیست؛ رضاع مانند تیغ دو لبه است 
و همانطور که مقتضای احتیاط اینست که دختری که ده بار شیر خورده با پسر مرضعه ازدواج 

 یاط این نیز هست که که آن پسر نتواند با دختر و نوه آن دختر ازدواج کند.نکند، مقتضای احت
اّل غلب الحراُم »عالمه یکی از وجوه تقدم ده رضعه را روایت  .1 ما اجتمع الحالل و الحرام ا 

فرمایند بین دو خبری که یکی داّل بر حرمت است و دیگری حلّیت، ما دانسته و می0«الحالَل 
کنیم. در حالی که روایت وجوه مختلفی دارد که از جمله مصادیق و فعل جانب حرمت را اخذ می

 حرام و حالل است پس دال بر خبر دارای مضمون حرمت نیست.

  

                                                             
 .02: برقم، 211/ 1 اللئالی عوالی و، 019/ 2 للبیهقی الکبری السنن: ک. ر و نیست شیعه معتبر کتب در روایت این . 0
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 جمع بندی:
 شود. با بررسیروایات رضاع شرعی چند دسته است که از مطلق رضعه تا رضعه دو ساله را شامل می

تحقق انبات و نیز عدد ده و پانزده رضعه است بقیه  روایات، معلوم شد که جز سه دسته روایت که
روایات، مشکل سندی یا داللی از جمله تقیه دارد و برای همین، غالب فقها از آن اعراض نموده اند. 
ادله قول ده رضعه نیز ناتمام و تقیه ای است. نفی صریح از مالکیت پانزده رضعه در کنار روایات دال بر 

ی دیگر، اماره بودن پانزده رضعه بر رضاع شرعی است که با تحقق انبات لحم کفایت آن بعالوه شواهد
 شود. برای مالک انبات، سه دلیل از جمله تعلیل و شواهد نیز وجود دارد. و اشتداد عظم محقق می
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