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بررسی لزوم معاطات بر مبنای حدیث خالد بن نجیح


هادی غالمرضاراوی ،محمدابرهیم نژادکهنی

(تاریخ دریافت3110/50/13 :؛ تاریخ پذیرش)3110/50/31 :

چکیده
یکی از ادله بر اثبات عدم لزوم معاطات روایت خالد بن حجاج می باشد که از روایاتی می باشد فقها درباره آن تفسیر های گوناگونی کرده
اند .در این مقاله سعی شده آراء فقها و استنباط هایی که از این روایت شده بیان شود و نظر صحیح تر انتخاب شود و این روایت آیاا مای
تواند دلیلی بر عدم لزوم معاطات باشد یا خیر؟ ما از طریق مطالعه کتاب ها و فیش برداری و مراجعه به کتب فقهای و جعاب بنادی نظار
فقها تفاسیر مختلف فقها را درباره این روایت آورده ایم .بنظر می رسد مراد از کالم که در روایت آمده التزام نفسی مای باشاد و ناه لفا
پس نعی توان از این روایت بر عدم لزوم معاطات بهره جست.

کلیدواژگان
باطل ،بیب ،حرام ،حالل ،کالم.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
رایانامهhadyra94@gmail.com :

 دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
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مقدمه
یکی از روایاتی که معرکه آرا فقها شده و هرکسی از آن استنباطی دارد روایت خالد بن حجاج میی
باشد.
ِ ِ
نَن عنن َِْنِ ِ بن ِن ََِنيق لَنَ َ لنُلْ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َعل ُّي بْ ُن إِبْنَراه َيم َع ْن أَبِيه َعن ِن ابْن ِن أَِ عُ َم ْنر َع ْنن َْْ َنب بْن ِن ا ََِّْ ِ َ ْ َ ْ
نب َِِ َعْن ال اْر ُ ن ُ
ِ
س بِ ِنه إِمَنَ
ب َو أ ُْرِِبَ َ
َِن َذ َو إِ َْ َشنَءَ َن َنرَ لُنلْ ُ
ِ إِ َْ َشنَءَ أ َ
ََييءُ فَنيَن ُقو ُ ا ْش ََِت َه َذا اْثن ْو َ
نب بنَلَنق لَنَ َ ََل ََبْ َ
ك َكن َذا َو َكن َذا فَن َقنَ َ أَ َْ ْني َ
َُْلِ ُ اْ َك ََل ُم َو َُْ ِرُم اْ َك ََل ُم.
راوی می گوید به امام صادق(ع) عرضه داشتم  :مردی نزد من آمده میی گویید :ایین لبیار را
برایم خریداری کن و در مقابل مقدار  ...به عنوان سود به تو خواهم داد (حکم چیسیت) .امیام (ع)
فرمود :آیا اگر مرد بخواهد می تواند لبار را خریداری کرده و اگر خواست ترک نماید؟ گفتم :بلیه
امام فرمود :اشکالی ندارد همانا کالم سبب تحریم و تحلیل می باشد( .کلینیی ،7041 ،ج ،5ص147
و شیخ طوسی ،7041 ،ج ،1ص 54و حر عاملی ،7041 ،ج ،71ص )54البته شییخ طوسیی و شییخ
حر عاملی راوی را خالد بن نجاح می دانند و نه خالد بن نجیح.
مجلسی در معنای روایت می فرمایند اگر در ذمه باشد و بفروشد این صحیح می باشد ولی اگر
ملک غیر باشد بعد از آن که مراوضه باشد پس این صالحیت ندارد مگر این کیه فویولی باشید و
برای بایع تنفیذ و ردش جایز می باشد( .مجلسی اول ،7040 ،ج ،1ص104و )107
مرحوم خویی می فرمایند ایین قسیمت از ایین رواییت (امنَ ْلن اْمنَلم و ْنرم اْمنَلم) بیرای دو
منظور استفاده می شود :اثبات عدم لزوم معاطات و این کیه مفیید اباحیص ت یرس نیسیت (خیویی،
 ،7071ج ،1ص )701و در حدائق الناضره از این روایت برای لزوم لفظ که دال بیر تراضیی باشید
تمسک شده است( .بحرانی ،7045 ،ج ،1ص)555
مرحوم نراقی می فرمایند مشهور به اجماع منقول تمسک کرده اند و این که لیزوم تنهیا در بییع
می باشد و تحققش به چیزی می باشد که داللت برنقل ملک آن کند یعنی انشاء به طرییق صیریح
سپس روایت مذکور را عنوان دلیل بیان میکنند( .نراقی ،7075 ،ج ،70ص)155-152
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سند روایت
مرحوم خویی می فرمایند این روایتی که در دست من می باشد مجهول می باشد و نمیی تیوان بیر
اسار آن استدالل به حکم شرعی نمود( .خیویی ،7071 ،ج ،1ص )750آییت ا مکیارم شییرازی
میفرمایند این روایت مشکل می باشد .ضعف سند به خاطر جهل به ابین الحجیاج ییا ابین نجییح
میباشد( .مکارم شیرازی ،7011 ،ص775و)772
صاحب ارشاد می فرمایند این روایت در وسائل از شیخ و کلینی (قدر سرهما) آمیده اسیت و
هر دو نقل سندشان ضعیف می باشد زیرا آن که از امام(ع) روایت را نقل کرده خالد بن حجاج می
باشد که مورد وثوق نمی باشد بله برادرش یحیی بن حجاج موثق می باشید و آن چیه در نسیخه
کافی ابن نجیح بدل از این حجاج آمده اشتباه می باشد به قرینیه محمید بین ابیی عمییر از یحییی
روایت می کند( .تبریزی ،7072 ،ج ،1ص)27
برای پی بردن به ضعف و یا صحت حدیت بهتر است راویان روایت را با کتب رجیالی تببییق
بدهیم سپس درباره سند روایت قواوت کنیم.
علی بن ابراهیم گفته شده ثقه فی الحیدی

ثبیت معتمید حیدی

المیذهب( .نجاشیی،7041 ،

ص 124حلی ،7077 ،ص)744
ابراهیم بن هاشم قمی نزد اصحاب معتمد می باشد چنان که گفته شده أصحابنا یقولون إنه أول
من نشر حدی

الکوفیین بقم( .نجاشی ،7041 ،ص 71طوسی ،بی تا ،ص)71

آن چه درباره محمد بن أبی عمیر زیاد گفته شده ثقص(طوسی ،7075 ،ص )525و او جلیل القدر
و دارای منزلت عظیم نزد ما و نزد مخالفین می باشد( .حلی ،7077 ،ص)707
یحیى بن الحجاج الکرخیثقه می باشد( .نجاشی ،7041 ،ص 005حلی ،7077 ،ص)711
عالمه مجلسی می فرمایند در بعوی نسخ کافی خالد بن حجاج آمده که در این صورت روایت
صحیح می باشد( .مجلسی دوم ،7040 ،ج ،71ص)117
علت تردد بین ابن نجیح و خالد بن حجاج نشأت گرفته اسیت از نسیخ در کیافی میی باشید.
(یزدی ،7511 ،ج ،7ص 15مامقانی ،7572 ،ج ،1ص )712که البته شیخ طوسی و شیخ حر عاملی
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راوی را خالد بن نجاح می دانند( .شییخ طوسیی ،7041 ،ج ،1ص 54و حیر عیاملی ،7041 ،ج،71
ص )54در وافی نیز خالد بن حجاج آمده است و نه خالد بن نجیح( .فیض کاشیانی ،7042 ،ج،71
ص )144پس بنظر می رسد این روایت صحیح باشد.
بیان دیدگاه فقهاء
بعد از اثبات صحت حدی

به تفسیر حدی

و معنای آن می پردازیم و دیدگاه فقها را دربیاره ایین

روایت بیان می کنیم.
دیدگاه شیخ انصاری

به مومون این روایت ،روایات دیگری نیز وارد گردیده که در آنها جملص انما یحلل تا آخر ...نیامده
است( .مروج جزائری ،7072 ،ج ،7ص)511
مرحوم شیخ ان اری (ان اری ،7077 ،ج ،7ص )551میفرمایند با چشم پوشی از صدر رواییت
برای این روایت چهار وجه مت ور می باشد:
وجه اول

مق ود از کالم ،لفظی است که موجب تحلیل یا تحریم می شود بر طبق این نظر همه تحلیل هیا و
محرمات جز بوسیله الفاظ نمی باشد بدین جهت ق د بدون کالم ییا ق ید بیا فعیل بیدون کیالم
موجب حلیت یا حرمت نمی شود( .همان)
ق د بدون کالم واقع نمی شود مانند نذر که وجوب وفاء منوط به تلفظ صیغه نذر می باشید و
نیت تنها کفایت نمی کند ( .مروج جزائری ،7072 ،ج ،7ص)511
مح ل کالم این است که ملحوظ ،نفس طبیعت کالم با چشم پوشی از میدلول آن اسیت پیس
موضوع تحلیل و تحریم نفس لفظ است برخالس محتمالتی که در آینده بیان می شود .پس همانیا
لفظ ب ورت آلی و مرآتی مالحظه می شود و لذا معنای جامع بین معنای اول و بعدی نمیی باشید
زیرا بین لحاظ آلی و استقاللی جمع محال است( .همان ،ج ،7ص)511
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ابطال وجه اول

بحسب ظاهر وجه اول نمی تواند باشد زییرا عیالوه بیر ایین کیه مسیتلزم تخ ییا اک یر اسیت.
(ان اری ،7077 ،ج ،7ص )551همانند وطی حیوان که موجب حرام شدن گوشت آن میی شیود و
یا دخول به زن که موجب حرمت ازدواج با دختر می شود و یا ایقاب به مرد کیه موجیب حرمیت
ازدواج با دختر و خواهر و مادر آن مرد می شود و همچنین شارع در میوارد گونیاگون ت یرس در
اموال مردم بدون آنکه محلل کالمی باشد جایز دانسیته اسیت ماننید ت یرس در اراضیی وسییع و
رودهای بزرگ و خوردن عابر از ثمره درخت از جایی که عبور می کند بلکه در قرآن کیریم جیواز
خوردن از خانه های دوستان آمده اگر چه اذن لفظی بر آن داللیت نداشیته باشید( .خیویی،7071 ،
ج ،1ص)701
مرحوم یزدی می فرمایند که ان اس این می باشد که وجه اول با توجه به صیدر رواییت اظهیر
نسبت به سایر احتماالت می باشد مق ود از خبر این است که هنگامی که برای کسی دیگیر اراده
کرد چیزی خریداری کند و آن را به قیمت بیشتر بفروشد ،پس اگر بیع قبل از خریداری مبیع برای
خودش باشد این بیع جایز نمی باشد چرا که بیعی می باشد که خود شخا ،مالک آن نمی باشید
و اگر بیع بعد از خریداری مبیع برای خود باشد و قبل از بیع مقاوله باشد اشکالی نمی باشد و ایین

َِن َذ َو إِ َْ َشنَءَ َن َنرَ » کنایه از عدم بیع در خرید آن و مشتری دوم هنگیام دادن
ِ إِ َْ َشنَءَ أ َ
که فرمود «أَ َْْي َ
بیع به او ملزم به اخذ آن نمی باشد و برای او جایز است که آن را بخرد .تخ یا اک ریت ممنیوع
می باشد چرا که غالب معامالت محتاج به ایجاب و قبیول بحسیب خیارج میی باشید و خبیر نییز
من رس از م ل اذن و منع در هدایا و ضیافات و مانند آن دارد چرا کیه غالبیاو وقیوع در خیارج از
تحلیل و تحریم به بیع و صلح و اجاره می و مانند این ها می باشد( .یزدی ،7511 ،ج ،7ص)15
اما بنظر می رسد این اشکال صحیح نباشد چرا که در روایت لفظ «إمنَ» آمده و ایین داللیت بیر
ح ر دارد یعنی تمام حلیت ها و حرمت ها از کالم می باشد و نه غالب آن ها .پس سخن مرحیوم
یزدی صحیح نمی باشد.
و اشکال دیگر شیخ ان اری این است که موجب بی ارتباطی جمله «امنَ ْنرم اْمنَلم »...با حکمی
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خواهد بود که در روایت به عنوان جواب سوال ذکر گردیده با آن که جمله مزبور بیه منزلیه علیت
حکم یاد شده ابراز گردیده است( .ان یاری ،7077 ،ج ،7ص )551امیام (ع) مییخواهید بیه دالل
بفرماید تو قبل از اینکه بروی مال را از مالک اصلیاش بخری ،بین خود و بین مشتری دوم بییع را
قبعی نکن و رببی به لفظ ندارد.
وجه دوم

مق ود از کالم لفظ به همراه مومونش می باشد چنانکه اگر بگویید « :این کالم صیحیح اسیت ییا
باطل است» لفظ به همراه مومون ق د شده نه لفظ تنها یعنی صدا( .همان)
براسار این احتمال منظور روایت جز این نخواهد بیود کیه بیا مق یود واحید و بیا اخیتالس
موامینی که بوسیله کالم ابراز می گردد حکم شیرعی ییک مبلیب نییز از نظیر حلییت و حرمیت
مختلف می شود .یعنی مق ود واحد اگر با عبارت مخ وص بکار برود حالل می شیود و اگیر بیا
عبارات دیگر اداء شود حالل نمی شود برای م ال غرض از نکاح سلبه بیر کیامجویی زن اسیت و
این حاصل می شود با لفظ «متعتک نفسی» و با قول بوع خویش را ملک تو گردانیدم یا تیو را بیر
خود مسلط ساختم یا خود را به تو اجاره دادم حاصل نمی شود .پس خالصه این وجه ایین اسیت
که ق د واحد را می توان با گونه های مختلف بیان کرد پس و به یک مومون (کالم) محیرم میی
باشد و به مومون (کالم) دیگر محلل می باشد ( .مروج جزائری ،7072 ،ج ،7ص)514
از جمله مؤید این نظر می توان به حدی

ابوالربیع(طوسی ،7041 ،ج1ص )710اشاره نمود .در

تهذیب از ابوالربیع شامی از امام صادق سوال کرده کیه میردی بیر روی زمیین متعلیق بیه دیگیری
کشاورزی کرده ،و با او شرط می کند که یک سوم مح ول برای بذر و یک و سوم دیگر برای گاو
که به منظور شخم و ...برای کشاورز باشد .امام در پاسخ فرمود :نباید از گاو و بذر نامی ببرد بلکیه
بگوید دو سم برای عامل و یک سوم برای صاحب زمین که همانا کالم محرم می باشید .همچنیین
بر همین تعلیل دو رواییت (ر ک.حیر عیاملی ،7041 ،ج ،71ص07و )01دیگیر وارد شیده اسیت.
(مروج جزائری ،7072 ،ج ،7ص)511
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ابطال وجه دوم

اشکال این معنای دوم این است که این معنا با ظاهر روایت سیازگاری نیدارد .ظیاهر رواییت ایین
است که اینبور نیست که بگوییم آنچه را این دالل میخواهد انجام دهد ،اگر با ییک کیالم بگویید
درست است ،اگر با یک کالم دیگر بگوید درست نیست .مورد روایت این جاسیت کیه دالل حیق
ندارد قبل از اینکه مالک این مال شود ،معاملهاش را با مشتری دوم تمیام کنید .میورد رواییت ایین
است ( .ر.ک .ان اری ،7077 ،ج ،7ص)555
وجه سوم

در هر دو فقره مق ود یک کالم است که تحریم و تحلیل آن به اعتبار بود و نبودش خواهد بیود و
شاید بتوان روایت مزارعه را بر این وجه حمل نمود( .ان اری ،7077 ،ج7ص)551
مروج جزائری گوید از این رو معنای سوم متعین خواهد گشت که بر مبنای آن وجیود کالمیی
که داللت بر متعهد شدن به بیع می نماید قبل از خریداری کاالیی که میرد متقاضیی آن را خواهیان
است سبب تحریم می باشد و نبودن این کالم در آن زمان ،سبب حلییت اسیت( .میروج جزائیری،
 ، 7072ج ،7ص)511
این صورت به دو وجه می باشد:
وجه اول

حاصل کالم این است که مراد فقرتین از کالم لفظ واحدی که محرم در حال وجیودش و در حیال
عدمش حرام است یا بالعکس یعنی وجودش محلل می باشد و عدمش محرم می باشید پیس اول،
محرمیت وجود کالم مانند تسمیه بذر و بقر در انشا مزارعه است پس همانا این محرم است یعنیی
موجب استمرار حرمت سابقه بر عقد و عدم این تسمیه محلل آن می باشد.
م ال دوم مانند مانند اذن مالک به غیر در ت رس در مالش پس وجود این لفظ محلل و عیدمش
محرم می باشد ( .همان)
وجه دوم

مراد از کالم وجود آن است که کالم به محللیت و محرمیت ات اس می باشید بیه اعتبیار وجیود و
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زمان وجودش .پس لفظ واحد در محلی موجب حلیت و در محلی موجب حرمت می باشد .مانند
صیغه «انکحت» و «قبلت» اگر از محرم صادر شود محرم است و غیر موثر در ایجاد علقه زوجیتیی
است و اگر از محل صادر شود محلل می شود و موثر در تزویج می باشد مانند عقد در ذات العیده
که محرم دائمی ایجاد می کند و بر خلیه محلل می باشد .در این جا کالم واحد با مویمون واحید
مت ف به تحلیل و تحریم می شود .این فارق وجه سوم با سایر وجیوه میی باشید یعنیی دو کیالم
مت ف به تحریم و تحلیل نمی باشد ( .همان) عده ای بر این نظرند که شایسیته بیود ایین معنیای
پنجمی برای کالم در نظر گرفته شود زیرا جامعی بین این شق و شق سابق نمی باشید( .طباطبیایی،
 ،7514ص)55
شیخ ان اری می فرماید که روایت مزارعه را می توان دلیلیی بیر ایین وجیه گرفیت(ان یاری،
 ،7077ج7ص )555به این معنا که وجود تسمیه بذر و بقر حرام است و عدم آن محلل می باشد یا
گفته شود قول زارع برای مالک برای من دوم سوم و برای تو ییک سیوم محلیل و عیدمش محیرم
است( .ان اری ،7077 ،ج7ص)555
جزائری می فرمایند اگر بگویید احتمال اراده این وجه ثال

از روایات مزارعه منافی با ت یریح

شیخ در مؤید آوردن این برای وجه دوم می باشد.منافات واضح است زیرا یا روایت مجمل باشید
به وجه دوم و سوم باید احتمال داده می شود و یا ظاهر در وجه دوم می باشد .اگر مجمیل باشید
صحیح نیست که گفته شود در وجه دوم این روایت وارد شده است و اگر ظاهر باشد در خ وص
احتمال دوم باشد صحیح نیست گفته شود که روایت مزارعه احتمال بر وجه سوم باشد.در جیواب
گوییم هیچ تنافی بین کالم شیخ نیست زیرا احتمال در دوم آن ظهور اخبار مزارعه در آن می باشید
و مبلب واحد ولی به دو صورت ادا می شود یکی محلل و دیگری محرم می باشد و معلوم اسیت
این ظهور تنزیل این اخبار بر وجه سوم منافاتی ندارد و می توان گفت که وجود کالم یعنیی تقییید
ح ه عامل به بذر و گاو حرام می باشد و عدم این تقیید حالل می باشد.حاصل آن که ظهور کالم
در معنا منافاتی با احتمال معنای دیگر ندارد ( .مروج جزائری ،7072 ،ج7ص)510
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ابطال وجه سوم

مرحوم جزائری می فرمایند بر این اشکاالتی وارد می باشد از جمله ظاهر از کالم مع وم کیه «ْنرم
اْمَلم و ْلن اْمنَلم» این می باشد که وجود کالم موثر تام می باشد در حالی که این وجه می گویید
وجود آن موجب حرمت و عدمش موجب حلیت می شود و از جهتی دیگر مسیتلزم تفکییک میی
باشد که این امری مستهجن می باشد .اضافه بر این بعوی از مشایخ ما اشکالی بیه آن وارد نمیوده
اند و آن این است که اطالق محلل بر عدم کالم خالی از مسامحه نیست زیرا بقاء هر یک از عینین
به بقاء علت آن برای صاحبش می باشد نه به جهت عدم علت ضید آن( .میروج جزائیری،7072 ،
ج7ص)515
وجه چهارم

چهارمین احتمال پیرامون جمله امنَ ْنرم اْمنَلم این است که مق ود از کالم محلیل گفتگیو و وعیده
طرفینی و منظور از کالم محرم ایجاب و اجرای بیع می باشد.
مخفی نیست که این معنی غیر محتمل است مگر با مالحظه صدر روایت و در غیر این صورت
وجهی برای ان راس آن به خ وص مقاوله و ایجاب بیع نیست( .یزدی ،7511 ،ج ،7ص)15
ابطال وجه چهارم

اشکال این وجه این می باشد که مستلزم تفکیک می باشد( .الری ،7071 ،ج ،7ص )557چیرا کیه
نباید یک کالم بر ایجاب و یک کالم بر مقاوله حمل شود
وجه پنجم

پنجمین احتمال که از مجموع روایت استفاده می شود مراد لفظ نیست بلکه ایجاب بییع اسیت بیه
این صورت که گفته شود :محلل بودن و محرم بودن را نمی توان در کالم منح یر کیرد ،مگیر در
صورتی که ایجاب بیع تنها بوسیله کالم صورت گیرد زیرا اگر ایجاب بیع با غیر کالم نیز صیورت
گیرد ،سبب محلل و محرم بودن ،منح ر در کالم نخواهد بود مگر آن که گفته شود :علت انح ار
ایجاب بیع در کالم ،در مورد روایت ،عدم امکان معاطات در آن مورد است ،زیرا فیرض آن اسیت
که مبیع نزد مالک اول آن بوده است .تأمل کنید.
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بعد در آخر میفرمایند «فمين انََ» هرطوری میخواهد باشد ،این وجه پنجم درست باشید ییا
درست نباشد ،این روایت خالی از إشعار یا ظهور در اعتبار کالم و اعتبار لفظ در صحت معامله ییا
لزوم در معامله نیست( .ان اری ،7077 ،ج ،7ص)550
مرحوم نائینی می فرمایند در توضیه وجه پنجم می فرماینید میراد از کیالم نفیس معنیای لفیظ
میباشد پس آن چه که از حاصل از بیع قبل از خرید می باشد حرام است و اگر بعد از خرید باشد
حالل است و همچنین در باب مزارعه قرار دادن چیزی به ازاء بقر و بذر حرام و قرار دادن بیه ازاء
عمل زارع حالل می باشد( .نائینی ،7515 ،ج ،7ص)22
باالخره ما مجموع روایت را که نگاه میکنیم ،مراد از کالم «اَينَب اْ ين » است .آن وقت بگیوییم
روایت ،محلل و محرم را در «ایجاب لفظی بیع» منح ر کرده است .وقتی در «ایجاب بیع» منح یر
میکند ،معنایش این است که باید حتما «لفظ» در کار باشد .یعنی اگر «لفظ» نباشد ،محلل و محیرم
در کار نیست  .احتمال پنجم میگوییم امام (ع) فرموده «امَ ْلن اْمنَلم» کالم یعنیی همیان «ایجیاب
بیع» و «ْرم اْمنَلم» باز کالم یعنی «ایجاب البیع» .یعنی آنچه که محلل و محرم در آن منح ر است،
«لفظ» و «کالم» است .پس از روایت ما استفاده میکنیم که محلل و محرم ،منح ر به کالم است.
مرحوم آخوند نیز نظرش بر این می باشد که مراد از محلل و محرم ایجیاب البییع میی باشید و
البته این ح ر حقیقی نمی باشد بلکه نسبت به مقاوله می باشد ودلیلی بر انح ار تحلیل و تحیریم
به لفظ نمی باشد( .خراسانی ،7042 ،ص)75
مرحوم الری می فرمایند معنای پنجم عرفا به سایر معانی نزدیک تر می باشد و کالم معهود که
در روایت ذکر شده مراوضه و مقاوله یا جنس کالم ی سبب تحلیل بر مشتری و تحریم آن بر بیایع
است و به عکس آن در ثمن ( .الری ،7071 ،ج ،7ص)557
مرحوم خویی می فرمایند اما اگر به ایجاب بیع منح ر کنیم اوالو نمی پذیریم کیه در محیدوده
این روایت معاطات باشد زیرا بح

جایی که مبیع نزد دالل حاضر می باشد و اگر این را نپذیریید

این احتمالی می باشد که موجب ناتمامی استدالل می باشد( .خویی ،7071 ،ص 755و )750
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نقد احتمال پنجم

شیخ در نهایت می فرمایند «فتأمن اشاره به این دارد که در این جا عدم امکان معاطات در این مورد
مییی باشیید( .مامقییانی ،7515 ،ج ،1ص 712میالنییی ،7515 ،ج ،5ص )775شییاید منظییور ح ییول
معاطات به اعبا از جانب یکی از متعاملین و گیرفتن از ناحییه دیگیری باشید( .طباطبیایی،7514 ،
ص )55شیخ می فرماید که أصالو در مورد روایت ،شاید معاطات امکان نداشته باشید .بیرای اینکیه
فرض این است که مبیع ،مال شخا دیگری است .این شخا میگوید من رفتم به دالل گفتم تو
برو آن لبار را برای من بخر ،من این قدر به تو سود میدهم .پس معلوم میشیود نسیبت بیه ایین
مبیع ،معاطات ممکن نبوده ،اگر ممکن نبوده که وجهی ندارد که امیام(ع) بفرمایید معاطیاتی انجیام
بده .پس چون در مورد سؤال ،معاطات ممکین نبیوده ،لیذا امیام(ع) فرمیوده «امنَ ْلن اْمنَلم و ْنرم
اْمَلم».
دیدگاه امام خمیني(ره)

امام با قبع نظر از صدر روایت فرمودهاند اوالو مراد از این «کالم» طبیعت الکالم است ،کالم انسیان
یا کالم شارع مراد نیست .در «امنَ ْلن اْمنَلم» ،شارع در مقام بیان این است که «طبیعت کالم» محلل
است ،هر م داقی میخواهد داشته باشد ،چه در کالم انسان باشد ،م ل ایجاب و قبول ،که دو نفیر
انجام میدهند ،یا در کالم شارع باشد ،که شارع بیا «اوفنوا لْققنو » معاطیات را تحلییل کیرده اسیت.
معاطات و لو اینکه یک معامله فعلی و عملی است ،اما شارع با «اوفنوا لْققنو » تحلییل کیرده اسیت.
پس «امَ ْل اْمنَلم» شامل معاطات هم میشود .همچنین فرمودند که ما باید ایین رواییت را «علیی
نسقٍ واحد» تفسیر کنیمو نمی توان یکی را بعنوان وجوبی تفسیر کنییم ،و یکیی را بعنیوان عیدمی
تفسیر کنیم.
با چشم پوشی از صدر آیه ،طبیعت (جنس کالم اعم از لفظ و یا ناحییه شیارع) کیالم موجیب
حلیت و حرمت است و مقتوی اطالق آن اعم از تکلیفی و وضعی است به جهیت عیدم اخیتالس
مفهوم حلیت و حرمت در تکلیف و وضع .کالم هم بالواسبه محلّل میشود هم مع الواسبه محلل
می باشد.
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مثال هایي برای حلیت و حرمت تکلیفي و وضعي
محلل تکلیفی بال واسبه مانند موالیی ،کنیز خودش را برای دیگیری حیالل مییکنید و مییگویید
«أحللتهَ ْک» .دراینجا که موال تحلیل میکند ،کالم موال محلل بالواسبه است.
و محلل تکلیفی بال واسبه صیغه نکاح ،که صیغه و عقد نکاح ،محلّل است ،حالل مییکنید ،و
محلل تکلیفی هم هست .آن زن که تمتع از او تا حاال حرام بوده ،با صیغه نکیاح حیالل مییشیود.
منتها فرمودهاند صیغه نکاح ،محلل تکلیفی مع الواسبه است .چون با صیغه نکاح ،علقه زوجیت بیر
قرار میشود ،با علقه زوجیت حلیت میآید .یعنی مدلول مبیابقی صییغه نکیاح ،تمتیع و اسیتمتاع
نیست ،بلکه مدلول مبابقی آن ایجاد علقیه زوجییت بیین زن و میرد اسیت .بعید از آن کیه علقیه
زوجیت بر قرار شد ،این زن برای این مرد و این مرد برای این زن حالل میشوند .فیرق اینجیا بیا
جایی که موال کنیز خودش را برای دیگری حالل میکند چیست؟ فرق در همین است در آنجا که
موال کنیزش را حالل میکند ،بین آن مرد و این کنیز علقهای ایجاد نمیشود ،نمییگوینید االن ایین
کنیز ،زن این مرد است ،نمیگویند بین اینها علقه زوجیت بر قرار شده است.
محرم بالواسبه مانند مانند ظهار و مع الواسبه ماننید صییغه طیالق ،طیالق سیبب قبیع علقیه
زوجیت میشود و همراه آن تمتعات قبع می شود.
محلل وضعی مانند عقودی صحیحی که موجب نفوذ معامالت و تحقق نقل می شود و محرمیه
مانند شرط فاسد.
ظاهرا موضوع حکم نفس طبیعت کالم می باشد اقتوا شمول کالم گاهی هم حلیت و حرمیت
را با هم دارد مانند فسخی که موجب بازگشت عینین می باشد مانند م من بر مشتری حرام است و
بر بائع حالل است .و در ثمن بالعکس .زیرا با گفتن لفظ فسخت به آن مالی که تملیک کیرده بیود
ت رفش حالل می شود و ت رفش بر مالی که تملک کرده است حرام می شود یا محلل فقط مانند
عقد نکاح و یا محرم فقط مانند طالق.
اطالق و شمول آن شامل کالم شارع می شود یعنی همه حرمت ها و محلالت از ناحییه شیارع
می باشد و نفوذ معاطات و صحت معاطات و حالل بودنش وضعا بواسبه کالم است مانند اوفیوا
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بالعقود و نحو آن و سخن در تشریع نیز همانگونه است گاهی محلل تنها است و گاهی تنها محیرم
است با واسبه یا مع الواسبه .با این توضیحات دیگر تخ یا اک ر معنا ندارد .اگیر جمییع الفیاظ
محلل یا محرم باشند این خالس ظاهر می باشد چرا که ظاهر این است که محرمیت کیالم الزم در
تاثیر فاسد بودن می باشد مانند ملکت بوعی خارج از روایت می شود چرا که این لفظ غیر موثر و
بی فایده می باشد .پس نه محلل می باشد و نه محرم.
دیگر این که وحدت سیاق محللیت بر وزان محرمیت باید باشد .پس تفکیک خالس ظاهر میی
باشد همانگونه که عدم کالم تاثیر در شی نمی گذارد موثر در محرمیت نیز نمی باشد .و حمل کالم
بر عدم بسیار غریب تر می باشد و این اشکال بر وجه سوم و چهارم پیش آید به عالوه الزمیه اش
تفکیک می باشد( .اگر کالم محلل یعنی نافذ پس محرم نیز بابد نافذ منظور می باشد فلیذا هیم بیر
صورت دوم و هم صورت سوم این اشکال وارد می باشد و عدم چیزی نیست کیه بخواهید میوثر
باشد)( .ر ک.خمینی ،7041 ،ج ،7ص)171-171
نقد دیدگاه امام خمیني

بنظر می رسد که دیدگاه امام خمینی قابل خدشه باشد و دو اشکال می توان بر آن وارد نمود.
نقد اول

آیا این بیان میتواند کافی باشد بر اینکه بگوییم کالم شارع ،محلّل یا محرّم اسیت؟ حقیقیت حکیم
عبارت از آن اعتبار شرعی است ،آن اعتباری است که اعتبار کننده بر ذمه مکلف قیرار مییدهید ،و
این اعتبار با لفظ یا فعل یا به یک نحوی ابراز میشود .لفظ ،فعل و کالم واسبه برای ابیراز طرییق
هستند ،برای ابراز سبب هستند .اما حقیقت حکم آن اعتبار شرعی اسیت .حیاال بعویی ،حقیقیت
حکم را همان اراده و کراهت میدانند ،یا مبانی دیگر -طبق هیچییک از مبیانی کیه در بیاب حکیم
وجود دارد ،خود لفظ بما أنّه لفظ ،حکم نیست .این آیات شیریفی کیه هسیت ،م یل «حرمنب علنيمم
امليتن » ،نمیتوانید بگویید این لفظ ،حکم است ،بلکه این لفظ یا کاشف از یک اعتبار شیرعی اسیت،
که اسم آن اعتبار را حکم میگذاریم ،یا کاشف از یک اراده است ،که به آن اراده حکم مییگیوییم.
پس این تعبیر که بگوییم کالم شارع میتواند محلل یا محرم باشد ،این مسامحه و مجاز است .بلیه،
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کالم به این اعتبار که وسیله ابراز حکم است ،طریق برای این است که اگر موال نزد خیودش ییک
وجوبی یا الزامی را بر ذمه مکلف اعتبار کرد ،ما چه طریقی داریم بر اینکه موال چنین اعتباری کرده
است؟ هیچ طریقی نداریم إال اینکه موال ابراز کند .امیا ایین ابیراز خیودش حکیم نیسیت( .فاضیل
لنکرانی ،جلسه)22
نقد دوم

امام در این جا قائل به تفکیک شده اند .در این جا مراد از «امنَ ْلن اْمنَلم» ،کالم را به بییع خیاص،
یعنی «بي مَ عن ه» تفسیر کردند ،و «ْرم اْمنَلم» را به «بين منَ ْنيِ عنن ه» ،پس بیاالخره تفکییک شید.
(فاضل لنکرانی ،جلسه)22
نظر مرحوم ایرواني

مرحوم ایروانی می فرمایند مراد از کالم التزام می باشد که آن را ق د کرده است .اطالق کیالم در
این جا به معنای لفظ نیست .استعمال کالم به معنای التزام نیز در کالم الهی نیز میی باشید و ایین
کنایه نیز شائع می باشد«.اَلم اْلي میحوه اْنهنَر» یعنی التزامی که در شب اسیت ،در روز آن را محیو
میکند .بعد میفرمایند گاهی اوقات به جای «کالم» ،لفظ «قول» را میآورند .میگویند من بیه شیما
قولی ندادم ،شما میگویید شما به من قول دادید« .قول» یعنی شما «التزام» به این معنا پییدا کردیید.
بعد میفرمایند در قرآن ،در سوره مبارکه سجده ،آیه 75میفرماییدَ « :و َْ ْنو ِش ْنننَ تََنْيننَ ُان َْن ْ نِ ُهن اهَ َو
نَس أ ْ ِ
ِ
اَِنن ِ َو اْن ِ
نِب فَن ُذولُوا ِِنَ َْ ِ ننيتُ ْم ِْقنَءَ َن ْوِم ُم ْم هننذا إِ َْ ِ نينَ ُا ْم َو ذُولُنوا
ْم ْنن َحن اْ َقن ْنو ُ ِمنِنْ ِ َْمنَََ َ َهننن َم ِم َنن ْ
َوَق َ
اْلُْل ِ َِِ ُاْننتُ ْم َن ْق َملُنو ََ» یعنی اگر بخواهیم به هر نفسی هدایت آن نفس را اعبا میکنییم ،ولکین
ذاب ْ
َع َ
حق القول (یعنی آن التزام محکم و ثابت) من این است که هر آینه جهنّم را از همه جنّیان و آدمیان
پر خواهم کرد و در آخر می فرمایند التزام بیعی که پیدا کردیم ،مبیع برای مشتری حالل میشود و
برای بایع حرام میشود .این «یحلل» و «یحرم» را نسبت به دو شخا قرار دهیم( .ایروانی ،بی تیا،
ج ،7ص )11فاضل انکرانی می فرمایند ادعای ما این است که مراد از این «کالم» در روایت کیالم
لفظی نیست ،بلکه «التزام بین دو طرس» است ،که التزام صحیح باشد .این التزام میخواهد بیا لفیظ
ابراز شود ،با فعل ابراز شود ،یا هر چیز دیگر .طبق این بیان ما دیگر این روایت منح ر به «بیع میا
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عنده» و «ما لیس عنده» نمیشود .طبق این بیان ،کالم منح ر به «ایجاب البیع» نمیشود .طبیق ایین
بیان این «یحلل»و «یحرم» کنایه است ،یعنی این التزام اگر صحیح است اثیرش را دارد ،اگیر باطیل
است ،هیچ اثری ندارد ( .فاضل لنکرانی ،جلسه)22
نتیجه
بنظر می رسد که منظور از کالم در روایت مذکور لفیظ نباشید بلکیه التیزام نفسیی میی باشید کیه
استعمال آن در معنی مذکور نیز امری شائع می باشد و باید فقره آخر روایت این گونه معنا شود که
بر التزام صحیح ،باید اثر صحیح بر آن مترتب شود و بر التزام باطل اثر باطل بیر آن مترتیب شیود.
پس از این روایت به عنوان دلیلی بر عدم لزوم معاطات نمی توان تمسک جست.
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منابع و مآخذ
 .7ان ارى ،مرتوى بن محمد امین7077 ،ق ،کتاب المکاسب المحرمیص و البییع و الخییارات (ط-
القدیمص) ،م حح :محمد جواد رحمتى -سید احمد حسینى ،منشورات دار الذخائر ،قم ،اول.
 .1ایروانى ،على بن عبد الحسین نجفى ،7525 ،حاشیص المکاسب ،قم ،کتبی نجفی ،بی چا.
 .5بحرانى ،یوسف بن احمد بن ابراهیم7045 ،ق ،الحیدائق الناضیر فیی أحکیام العتیر البیاهر ،
محقق  /م حح :شیخ محمد تقى ایروانى -سید عبد الرزاق مقرم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،اول.
 .0تبریزى ،جواد بن على7072 ،ق ،إرشاد البالب إلى التعلیق على المکاسب ،مؤسسه اسیماعیلیان،
قم ،سوم.
 .5حرّ عاملى ،محمد بن حسن بن علیى7041 ،ق ،تف ییل وسیائل الشییعص إلیى تح ییل مسیائل
الشریعص ،محقق  /م حح :گروه پژوهش مؤسسه آل البییت علییهم السیالم ،مؤسسیه آل البییت
علیهم السالم ،قم ،اول.
 .2حلی ،حسن بن یوسف7077 ،ق ،رجال عالمه حلی ،دارالزخائر ،قم ،بی چا.
 .1خراسانى ،آخوند محمد کاظم بن حسین 7042 ،ق ،محقق  /م حح :سید مهدى شمس الیدین،
حاشیص المکاسب ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ،تهران ،اول.
 .1خمینى ،سید روح اللَّه موسوى 7041 ،ق ،کتاب البیع ،مؤسسه تنظیم و نشیر آثیار امیام خمینیى
قدر سره ،تهران ،اول.
 .1خویى ،سید ابو القاسم موسوى7071 ،ق ،المکاسب -م باح الفقاهص ،مقرر :شییخ محمید علیى
توحیدى ،ان اریان ،قم ،اول.
 .74طباطبائى حکیم ،سید محسن 7514 ،ق ،نهج الفقاهص ،انتشارات  11بهمن ،قم ،اول.
 .77طوسى ،ابو جعفر محمد بن حسن7041 ،ق ،تهیذیب اححکیام ،دار الکتیب اسسیالمیص ،تهیران،
چهارم.
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 .71طوسى ،ابو جعفر محمد بن حسن 7075 ،ق ،رجال الشیخ -احبواب ،دفتیر انتشیارات اسیالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قمف بی چا.
 .75طوسى ،ابو جعفر محمد بن حسن ،بی تا ،الفهرست ،المکتبص الرضویص ،نجف ،اول.
 .70فیض کاشانى ،محمد محسن ابن شاه مرتوى 7042 ،ه ق الوافی ،محقق  /م حح :ضیاء الیدین
حسینى اصفهانى ابن شاه محمود ،کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه السالم ،اصفهان ،اول.
 .75کلینى ،ابو جعفر محمد بن یعقوب7041 ،ق ،الکافی ،دار الکتب اسسالمیص ،تهران ،چهارم.
 .72گیالنى ،میرزاى قمى ابو القاسم بن محمد حسن7075 ،ق ،جامع الشتات فی أجوبیص السیؤاالت،
محقق  /م حح :مرتوى رضوى ،مؤسسه کیهان ،تهران ،اول.
 .71الرى ،سید عبد الحسین7071 ،ق ،التعلیقص على المکاسیب ،محقیق  /م یحح :گیروه پیژوهش
مؤسسه معارس اسالمى ،مؤسسص المعارس اسسالمیص ،قم ،اول.
 .71مامقانى ،محمد حسن بن عبد اللَّه 7572 ،ق ،غایص اآلمال فیی شیرح کتیاب المکاسیب ،مجمیع
الذخائر اسسالمیص ،قم ،اول.
 .71مجلسى اول ،محمد تقى بن مق ود على اصفهانى7042 ،ق ،روضص المتقیین فیی شیرح مین ال
یحوره الفقیه ،محقق  /م حح :سید حسین موسوى کرمانى -شیخ علىپنیاه اشیتهاردى -سیید
فول ا طباطبائى ،مؤسسه فرهنگى اسالمى کوشانبور ،قم ،دوم.
 .14مجلسى دوم ،مولى محمد باقر بن مولى محمد تقى 7040 ،ق ،مرآ العقول فی شیرح أخبیار آل
الرسول ،محقق  /م حح :سید هاشم رسولى ،دار الکتب اسسالمیص ،تهران ،دوم.
 .17مروج جزائرى ،سید محمد جعفر7072 ،ق ،هدى البالیب فیی شیرح المکاسیب ،مؤسسیص دار
الکتاب ،قم ،اول.
 .11مکارم شیرازى ،ناصر7011 ،ق ،بحوث فقهیص هامص ،مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السیالم،
قم ،اول.
 .15میالنى ،سید محمد هادى بن جعفر حسیینى7515 ،ق ،محاضیرات فیی فقیه اسمامییص ،محقیق /
م حح :فاضل حسینى میالنى ،مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسى ،مشهد ،اول.

 ................................................ 811فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال پنجم ،شماره  ،81پاییز 8313

 .10نائینى ،میرزا محمد حسین بن عبد الرحیم غروى7515 ،ق ،منیص البالب فی حاشییص المکاسیب،
المکتبص المحمدیص ،تهران ،اول.
 .15نجاشى ،ابو الحسن احمد بن على بن احمد 7041 ،ق ،رجال النجاشی -فهرست أسماء م نفی
الشیعص ،محقق  /م حح :سید موسى شبیرى زنجانى ،دفتر انتشارات اسالمى وابسیته بیه جامعیه
مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،اول.
 .12نراقى ،مولى احمد بن محمد مهدى 7075 ،ق ،مسیتند الشییعص فیی أحکیام الشیریعص ،محقیق /
م حح :گروه پژوهش ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم ،اول.
 .11یزدى ،سید محمید کیاظم بین عبید العظییم طباطبیائى7511 ،ق ،حاشییص المکاسیب ،موسسیه
اسماعیلیان ،قم ،اول.
 .11درر خارج فقه محمد جواد فاضل لنکرانی ،فاضل لنکرانی ،جلسه 22و  ،21سال.7511

