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دانـشگاه  تهـران،  ، يح ابوالقاسـم گرجـ    ي، تـصح   الي اصول الشريعه   یالذريع،  يد مرتض ي، س يالهد علم  .۲۶
  . ش۱۳۶۳تهران، 

دار الكتب  بيروت،  الشافي،  ، تحقيق محمد بن سالم عبد     صولالمستقصي في علم اال   حامد،   غزالي، ابو  .۲۷
  . ق۱۴۱۳الهادي، 

  . ش۱۳۰۳، چاپ سنگي، قوانين االصولقمي، ميرزا ابوالقاسم بن حسن گيالني،   .۲۸
ت ك شـر  ياركـ ت سهامي انتشار با هم    ك، چاپ دوم، شر   )عقود معين (حقوق مدني   ان، ناصر،   ياتوز ك .۲۹

  . ش۱۳۷۶ انتشارات مدرس، ،بهمن برنا
  . ش۱۳۸۵، چاپ سوم، شركت سهامي انتشار،  حقوقةفلسف ، همو .۳۰
  . ش۱۳۸۶، شركت سهامي انتشار،  علم حقوقةمقدم،  همو .۳۱
  . ش۱۳۶۵ كل انتشارات و تبليغات وزارت ارشاد اسالمي، ة، ادارمقاالت حقوقيگرجي، ابوالقاسم،   .۳۲
ز عبـدالرحمن سـعيد،     ، تحقيـق عزيـ     المناظر ی الناظر و جن   یروضاهللا بن احمد بن قدامـه،        مقدسي، عبد  .۳۳

  .ق ۱۳۹۹چاپ دوم، رياض، 
  . ش۱۳۶۶تهران، دار الكتب االسالميه، ، جواهر الكالم في شرح شرائع االسالمحسن، ي، محمدنجف  .۳۴
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، شمارة فقهيهاي  آموزه

  

  بازار مسلمانان

  شده در آن و حليت و طهارت كاالي عرضه

    علوم اسالمي رضوياستاديار دانشگاه( ١مد اماميدكتر مح (  
    دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد (ريئحسن حاكتر محمدد(  

  چكيده      
سـويي اسـالم بـراي       از .نـد ك   مـي  را از بازار تهيه    هاي خود ازانسان بسياري از ني   

ه گاه احراز آن شرايط آسـان       كااليي شرايطي در نظر گرفته است       كاستفاده از   
پـس از   ايـن مقالـه      .شود  مردد مي  و انسان متشرع در مورد استفاده از آن          نيست

ه در مـورد  كـ  اوليـه را  اباحهلي  ك  اصل ،بيان موضوع اين جستار   و   تعريف بازار 
 آنگاه لزوم احراز ذبح     ،لي جاري است مطرح نموده    كموجودات جهان به طور     
حكـم كـاالي     ، سوق ةقاعد هاي دامي متوقف بر ذبح،     شرعي در مورد فراورده   

كـه مركـز توليـد بـسياري از كاالهـاي موجـود در بـازار                ـ     بازار غيـر مـسلمانان    
  .استبررسي كرده حكم كاالي وارداتي را  و ـ مسلمانان است

 ،طهـارت  حليـت و    سـوق،  ةقاعـد  اصـل اباحـه،    ،بازار مسلمانان  :يواژگان كليد 
  .كاالي وارداتي

                                                        
 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۲۵/۸/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. dr.imami@gmail.com 
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   بازارشناسي مفهوم
، ابـن منظـور   (است  ي محل داد و ستد      اسوق است در لغت به معن     بازار كه معادل عربي آن      

 بعضي در اصل ابازار يعني محل فروش اطعمـه          ة و به گفت   )۳۸۷ :تا  ، بي زبيدي؛  ۱۰/۱۶۷: ۱۴۰۵
ه و اباها يعني خوراكي و آش بوده است و به مرور زمان در مطلق محل خريد و فروش ب                  

ر را محل خريد و فروش كاال، خـوراك و    دهخدا بازا . )۵۶۶: ۱۳۶۳،  پادشاه( كار رفته است  
دو رسته از دكانهاي بـسيار در مقابـل يكـديگر كـه غالبـاً سـقفي آن دو را بـه                 ... پوشاك

يكديگر پيوند دهد، ميدان داد و ستد، كوي سوداگران، مغازه، دكان و دكّـه مثـل بـازار                  
 سـه نـوع     هيم بـازار بـ    المعارف ايرانيكا نيز ضمن تقس    ی  داير .)۳/۳۵۲۱: ۱۳۳۶( داند  مي بزّازها

يـك سـاختمان    : گويد   در مورد بازارهاي ايران مي     آنهاموسمي، بازار روز و ثابت و بيان        
ها، گـذرگاهها، محـل بارانـداز كاروانهـا و داراي ميـدان،               اي از مغازه    منسجم و مجموعه  

  .(Bonine, 1995: 4/21) باشد ساختمان مذهبي، حمام و ديگر مؤسسات عمومي مي

  طرح مسئله: مبحث اول
داند استفاده از آن جـايز        ، مشخص است و انسان مي     خرد  ميگاه حكم كااليي كه انسان      

اينجاست كه انسان مسلمان     داند استفاده از يك كاال جايز است يا نه؟           اما گاه نمي   ،است
آيـا  اگر آن را خريـده اسـت         و   كه آيا آن كاال را خريداري نمايد يا خير؟         شود  ردد مي م

خير؟ و سرانجام اينكه آيـا       تواند بفروشد يا    آيا آن را مي    از آن را دارد يا نه؟     حق استفاده   
استفاده از آن موجب عقاب اخروي براي وي نيست؟ در اين صورت فرضهاي مختلـف               

هاي دامي است كه استفاده از آن متوقف بر           قابل تصور است، زيرا يا آن كاال از فراورده        
گـاه آن   .ت كه حكم اين دو فرض متفاوت اسـت    ذبح شرعي است و يا كاالي ديگر اس       

  بـازار مـسلمانان     وارد  تهيـه شـده و سـپس        خارج  در كاال در داخل كشور اسالمي و گاه      
و سـپس    كلي استفاده از آنچـه در ايـن جهـان وجـود دارد        ةابتدا قاعد در اين مقاله    . شده

  .اهد شدگفته و سرانجام حكم كاالي وارداتي بيان خو هاي دامي پيش حكم فراورده

   مواهب طبيعتة اوليحكم
 ماننـد خوراكيهـا و سـاير كاالهـا و     ؛در مورد حق استفاده از آنچه در اين جهان است   
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 ـ  سـوي شـرع ممنـوع شـده     به جز مـواردي كـه از   را ـ  آيا ما حق استفاده از آنها اينكه
داريم، يا اينكه حق استفاده از آنها را نـداريم مگـر در مـواردي كـه از سـوي شـارع                      

 كـه مختـصراً بـه       )۲/۸۰۹ :تا  الهدي، بي   علم :ك.ر(  سه نظريه وجود دارد    ؟مجوز داشته باشيم  
  .شود آنها اشاره مي

.  همـه چيـز اسـت      ة اباحـ  ،نظر اكثر فقهاي شيعه اين است كه اصل اوليـه         :  اباحه ـ۱
ست و تمام خوراكيهـا حـالل اسـت مگـر     تمام كاالها و اشيا استفاده از  انسان مجاز به  

بنابراين براي اثبات حرمت يك كـاال نيـاز بـه دليـل     . مش ثابت شده است  آنچه تحري 
در نتيجـه در مـورد   . است و تا وقتي دليل اقامه نشود حق استفاده از آن محفوظ است           

 محقـق حلـي،     ؛۲/۷۴۲ :۱۴۱۷شيخ طوسي،   : ك.ر( قرار داد استفاده    را مورد  توان آن   مي ،شك

  .)۳/۳۷۹ :۱۴۰۹  كاظمي،؛۲۰۳: ۱۴۰۳
 اكثر علماي اهل سنت مثل اكثر شافعيه، احمد بن حنبل، كرخي و رازي              : حظر ـ۲

و تـا هنگـامي كـه        )۱/۱۷۵: ۱۴۱۲ رازي،فخـر   ( برآنند كه اصل در اشيا حظر و منـع اسـت          
  .باشد  ممنوع مي،جواز استفاده از چيزي يا انجام عملي براي ما ثابت نشود

ه حكـم بـه جـواز عمـل،         شود و نـ     كه نه حكم به حرمت مي      ابه اين معن  :  توقف ـ۳
شـود امـا در مقـام عمـل از ارتكـاب آن خـودداري                بلكه در صدور حكم توقف مـي      

  .)۸۰۹ :تا الهدي، بي علم( گردد مي

  داليل اصل اباحه
 عقـال، آيـات قـرآن و        ياباحه كه نظر مشهور فقهـاي شـيعه اسـت بـه بنـا               اثبات براي

  :توان استدالل كرد روايات استدالل شده يا مي
 عمل پيروان اديان مختلف در طول تـاريخ         ة عقال، با تأمل در شيو     ي بنا :دليل اول 

 بناي آنها بر آن نبوده است كه خـود را از نعمتهـاي الهـي                توان ادعا كرد كه اصالً     مي
محروم بدانند و يا انجام بعضي از كارها را جايز نشمارند مگر بعد از اثبات جـواز آن               

. اند مگر اينكه انبيا آنها را نهي كنند        شمرده مياز سوي شارع، بلكه هر كاري را جايز         
به گواهي آيـات     بلكه   ، متعارف بين مردم را رد نكرده      ة اسالم نيز نه تنها اين شيو      دين

  .را تأييد نموده است آنشود   ميو رواياتي كه به آنها اشاره
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  :ي بين مردم استي عقالة از قرآن كريم كه مؤيد شيوآياتي :دليل دوم
ًرمــّإىل  ی مــا أوحــ أجــد ىفقــل ال  ـــ۱ طعمــه إال أن ی طــاعم ا ّ

ّ
 اي ؛)۱۴۵ /انعــام( ...تــةیکــون می

پيامبر بگو در آنچه بر من نازل شده من حرامي را در بين خوراكيهـايي كـه خداونـد                   
ايـن آيـه ظهـور در ايـن دارد كـه         . ...ام مگر اينكه گوشت مردار باشد يا       آفريده نيافته 

  .است بيان محرمات است نه بيان امور مباحآنچه بر پيامبر الزم 
وما کنا معذب  ـ۲

ّ ّ
 حىتني

ّ
 نبعث رسوال
ً
 )۱۵ /اسراء(.  

 بايد خداونـد    اين آيه داللت دارد كه اگر انجام كاري موجب مجازات باشد قبالً           
  .را به ما برساند و لذا نسبت به آنچه به ما نرسيده آزاد هستيم آن را بيان كند و آن

ولو أن  ـ۳
ّ

نا بعذاب مـن قبلـه لقـالوا رنبـا لـوال أرسـلت إل ا أ
ّ

نـا رسـوالیهلک
ً

بـع آ  
ّ
اتـك مـن قبـل أن نـذل یفن

ّ

ز آيات متعدد ديگري نيز وجود دارد كه بر اين مطلب داللـت دارد             . )۱۵ /اسراء( یـو
  .)۱۹ / مائده؛۲۰۸ / شعراء؛۱۱۶، ۷۹ /عمران آل؛ ۵۹ / قصص؛۱۱۹/ انعام(

نيز وجود دارد كه داراي اسناد صحيح و معتبر بـوده            روايات متعددي    :دليل سوم 
  :مانند. نمايد و به وضوح بر اين مطلب داللت مي

 نقل نموده و خود نيز آن را دال بـر            روايتي كه شيخ صدوق از امام صادق       ـ۱
 :۱۴۰۴ صـدوق، ( »ي يرد فيـه نهـي      شيء مطلق حتّ   كلّ«: داند كه حضرت فرمود    اباحه مي 

نسان نسبت به اقدام به هر عملـي و اسـتفاده از هـر چيـزي آزاد                 بر اين اساس ا    .)۱/۳۱۷
  .است مگر اينكه از آن نهي شده باشد

» ي يـرد فيـه نـصّ       شيء مطلق حتّ   كلّ« روايت شده است كه       از امام صادق   ـ۲
  .)۲/۲۷۲: ۱۴۰۳  مجلسي،؛۲/۴۴ :۱۹۸۳ احسائي،(

 أمـر  کم يرد علي ما لیاألشياء مطلق«:  نقل شده است كه فرمود   از همان امام   ـ۳
  .)۱۷/۹۱ :۱۴۰۳ عاملي، حّر؛ ۲/۲۷۴ :۱۴۰۳  مجلسي،؛ ۶۶۹ :۱۴۱۴شيخ طوسي، ( »أو نهي

توان گرفت اين اسـت كـه تمـام گفتـار و              مذكور مي  ةاي كه از مجموع ادل     نتيجه
كردار انسان و استفاده از تمام مواهب و امكانات عالم جايز است مگر اينكه دليلي بر        

 يا دليلي بر وجوب آن ارائه گردد و يـا اينكـه يكـي از عنـاوين                  حرمت آن اقامه شود   
 بر اثم و عدوان، اضرار به مـسلمين، اضـرار بـه نفـس و                ةآور از قبيل اعان     تكليف كلي

  .موارد مشابه بر آن صادق باشد
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  هاي دامي  فراوردهمورد  كلي درةقاعد
 شـير و  ماننـد نيـست  متوقف بر ذبـح حيـوان   دستة نخست   . ندا  هاي دامي دو دسته     فراورده

  .حكم ساير كاالها را دارنددر دايرة شمول اصل اباحه قرار گرفته و  كه ...مرغ و تخم
هـاي   هايي كه مترتب بر ذبح حيـوان اسـت مثـل گوشـت و فـراورده                دوم فراورده 

اسـت و    اين موضوع نسبت به موضوع اصل اباحه خـاص         . چرم و امثال اينها    ،گوشتي
 فقهـاي   رو  از ايـن  . رد از شمول اصل اباحه خارج اسـت       ه دا كبر اساس داليل خاصي     
 ةعالمـ ( هاي دامي عدم تذكيه است      فراورده ه اصل در مورد   كاماميه بر اين نظر هستند      

. )۱۱/۱۶: ۱۴۱۱  محقـق اردبيلـي،   ؛۱۲/۵۲۰: ۱۴۱۳ شـهيد ثـاني،   ؛  ۵۸ :تا  ، بي  مفيد ؛۲/۱۰۲۶ :۱۳۳۳حلي،  
مسلمان يا  ذبح شرعي   له شرايط    از جم  . شرعي شده است   ة ثابت شود تذكي   هكآن مگر

 گفـتن  ،)۱۱/۱۱۸ :۱۴۱۱، محقـق اردبيلـي  ؛ ۴/۱۵۹ :۱۴۱۲،  ابن فهد حلـي :ك.ر(مؤمن بودن ذابـح     
ه وإنه لفسقیّذرک اسم اهللا علیّوال تأکلوا مما مل  بسم اهللا هنگام ذبح است كه بدليل آيه         

ّ
 ) انعـام /

، ثابـت   )۳۴۵ ـ  ۱۶/۳۴۱ :۱۴۰۳ ي، عـامل   حـرّ  :ك.ر( زيادي كه وارد شده اسـت      و روايات  )۱۲۱
توانـد   بنابراين انسان حق استفاده از گوشتي را دارد و يا براي نماز از پوستي مـي   . باشد  مي

استفاده كند كه به ذبح شرعي آن يقين داشته باشد و در غير اين صورت اصـل عـدم                   
 و  )۸/۲۹۴ :۱۴۱۲ حلـي،    ةعالمـ ( از جمله مواردي هم كه مشهور فقهاي شيعه       . تذكيه است 

باشـد   اند ذبايح اهـل كتـاب مـي        حكم به تحريم آن نموده     بعضي از علماي اهل سنت    
ذرک یـ كه ممكن است هنگام ذبح بسم اهللا نگويند و يا بسم اهللا بگويند اما مـا مـراد از                    

 را صرف تلفظ بسم اهللا ندانيم بلكه گفتن بسم اهللا را با روح و محتواي آن هی علّاسم اهللا
اگر ذابح هنگام ذبح بسم اهللا را فراموش كنـد حكـم بـه              رو،    از اين  .ممالك قرار دهي  

 كافر ذبح نمايد و حتي بـسم اهللا را          را آن  اگر در عين حال،  نمايند،   حرمت ذبيحه نمي  
اتفـاق   كفار غيـر اهـل كتـاب    ة ذبيحدر مورد. )۳۰ :تا بيمفيد، ( هم بگويد پذيرفته نيست   

  .)۵/۴۵ :۱۴۰۹، كاشاني(دانند  حرام ميآن را ز  حتي فقهاي اهل سنت نينظر وجود دارد و
اي كه در بين فقهاي شيعه پذيرفته اسـت،           مطلب اينكه قاعده و اصل اوليه      ةخالص

 ،بنـابراين . هاي گوشتي است مگر آنكه ذبح شـرعي آن احـراز شـود             حرمت فراورده 
باشـد و نمـاز       نجس مي  هاي آن حرام و    فراورده پوست و    ،هاي آن   و فراورده  گوشت

  . مگر بعد از احراز ذبح شرعي آنخواندن در آن لباس جايز نيست
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 ، اگر در مورد كااليي از اين موارد شك داشته باشيم كه آيا ذبح شـرعي شـده                 حال
 شـرعي احـراز     ةكيـ ذت زيرا   ؛چون مالك احراز تذكيه است، محكوم به حرمت است        

اي ديگر كـه در      اما قاعده  .نشده و همين عدم احراز براي حكم به تحريم كافي است          
باشد كـه فقهـاي      ن مي انا سوق مسلم  ةمقابل اين اصل كلي و حاكم بر آن است، قاعد         

  .كنند  آن حل مية موجود در بازار مسلمانان را به وسيلي اماميه مشكل كاالةشيع

   سوقةقاعد
 اماميه از قديم و جديد برآنند كه گوشت موجود در بـازار مـسلمانان بـه                 ةفقهاي شيع 

 ؛۱/۲۲۵: ۱۳۳۳،   حلـي  ةعالم( كه در بازار مسلمانان است، محكوم به حليت است        استناد اين 

 ابزار ذبح صحيح نبوده، ذابح      ،و احتمال اينكه ذبح شرعي نشده      )۴/۱۴۹ :۱۳۷۷،  بجنوردي
هـاي    فـراورده اين،بربنا .گيرد اند، مورد توجه قرار نمي     مسلمان نبوده، يا بسم اهللا نگفته     

ح شرعي دارند در بازار مـسلمانان محكـوم بـه ذبـح شـرعي               دامي كه نياز به احراز ذب     
هـايي كـه    شود بـا اينكـه در مـورد فـراورده          حكم طهارت نيز بر آنها بار مي      . باشند مي

كاالهـاي ديگـر نيـز محكـوم بـه          .  اوليه عدم تذكيه اسـت     ةمتوقف بر ذبح است قاعد    
 سـوق   ةست و قاعـد    نيز جاري ا   ه الطهار یباشند كه البته در مورد آنها اصال       طهارت مي 

  .ندارد در مواردي كه اصل طهارت با اصلي ديگر تعارض و تساقط نمايد، اثر جز
محقق حلي در بحث شرايط لباس نمازگزار با اشاره به عدم صحت نماز با لباسي               

، یه ميتـ  ه، مـا لـم يعلـم أنّـ        تويكفي في الحكم بذكا   «: نويسد كه از پوست تهيه شده مي     
محقق حلـي،  (» سوق المسلمين، أو في بلد الغالب فيه المسلمون    وجوده في يد مسلم، أو في       

  .)۱/۱۰۱ :۱۴۱۲  محقـق كركـي،    ؛۲/۴۰۹ :۱۴۱۲ شـهيد اول،  ؛  ۱/۲۲۵: ۱۳۳۳ عالمه حلي،    ؛۲/۷۸ :۱۳۶۴
 ی معتبـر  یيد المـسلم وسـوق المـسلمين أمـار        ّ    إنف «: نيز آمده است كه    الفقيه مصباح در

  .)۲/۵۳۰: تا  بيهمداني،( »یا للتذكيشرًع
: گويـد  سرخسي از فقهاي اهل سنت نيز پس از بحث تسميه و لـزوم آن در ذبـح مـي             

ه م أنّ ا في سوق المسلمين يباح له التناول بناء علي الظاهر وإن كان يتوهّ            كمن اشتري لحمً  «
 البته اين عبارت را در مقام بيان ظاهر حال مسلم           .)۱۱/۲۳۸: ۱۴۰۶ سرخسي،(»  مجوسيّ یذبيح

شـود    د آنچه در بازار از دست مسلمان تهيه شود حمل بر ظـاهر مـي              گوي  بيان نموده و مي   
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  . حالل است مسلمانانشده از بازار گويند و لذا گوشت تهيه  معموال بسمله را ميكه

   سوقة قاعديلدال: مبحث دوم
استدالل شـده   ...  مسلمين و  ةبراي اثبات اين قاعده به ادلة مختلفي از جمله سنت، سير          

  .شود  ميآنها اشاره ه به بعضي از كه به طور خالصاست

   سنّت:دليل اول
 .وجود دارد كه مفـاد مجمـوع آنهـا حجيـت ايـن قاعـده اسـت                ت  اروايچند دسته از    

  .گيرد  ميهايي از هر كدام مورد مطالعه قرار  نمونهكاين
هـاي دامـي     فـراورده  حليـت  ابتدايي آنها  اطالق و ظهور  از  رواياتي كه   :  اول ةدست
  .ميته بودن آن ثابت شود آنكه بعد از رمگشود   ميبرداشت

 در مورد حمايل كردن شمـشيري       صادق گويد از امام    سماعه كه مي   ة موثق .۱
حـضرت  . كار رفته اسـت، پرسـيدم     ه  كه در آن پوست خز و پوست حيوانات ديگر ب         

اشكال نـدارد تـا وقتـي        ؛)۲/۲۰۵: ۱۳۶۵طوسي،  شيخ  ( »یه ميت  ما لم يعلم أنّ    ، بأس ال«: فرمود
  .علم به ميته بودن آن پيدا كنيكه 

 كـه   يشـده از پوسـت حيـوان       الف شمشير ساخته  غ حلبي كه در مورد      ة صحيح .۲
 حـضرت   ،سؤال شـد  و نماز خواندن با آن شمشير       مشخص نيست تذكيه شده يا خير،       

؛ در آنچـه    )۲/۱۰۷۲: ۱۴۰۳  عاملي، حّر( » فيه  فال تصلّ  یه ميت ما علمت أنّ  «:  فرمود صادق
ظاهر اين حديث ايـن اسـت كـه اصـل طهـارت و       .ارزه است، نماز مگ   يقين داري ميت  

  . زيرا جايز نبودن نماز با آن، منوط به علم به ميته بودن است؛باشد  بودن ميتذكيه
  .)۱۰۹۹ ـ۲/۱۰۷۱ :۱۴۰۳  عاملي، حّر:ك.ر( دارد ظهور امعناحاديث ديگري نيز در اين 

 پاسـخ  وشـد   د خواهـ ختـه  پرداپس از بيان روايـات ديگـر بـه بررسـي ايـن دسـته           
  .د شد خواهدادهبا ساير روايات  تعارض اين دسته

هاي دامي كه در     د بر حليت و طهارت فراورده     ن داللت دار  رواياتي كه :  دوم ةدست
  :مانندباشد  بازار مي

يك دمپـايي از     سؤال كردم كه     گويد از امام صادق     حلبي كه مي   ة صحيح .۱
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ي يقال   فيها حتّ  صلّ «:اريم؟ حضرت فرمود  زن نماز گ  توانيم با آ    تهيه شده آيا مي    بازار
ار تـا وقتـي كـه بـه آن          زيعني در آن نماز بگ    . )۳/۴۰۳: ۱۳۶۷ كليني،(»  بعينها یها ميت إنّ: لک

  .ميته گفته شود
آيـا    كـه  شـد شده از بازار سؤال      بزنطي كه در مورد پوستين خريداري      حيحةص .۲

، ینعم، ليس عليكم المسأل   « : فرمود ؟ امام اردزگتوان در آن نماز      پاك است و مي   
 الـدين   ّ   الخوارج ضـّيقوا علـي أنفـسهم بجهـالتهم، وإن          ّ  إن:  كان يقول   أبا جعفر  ّ  إن

توانيـد در آن     يعنـي آري مـي     .)۳۸۵ :۱۴۱۳  حميري، ؛۱/۲۵۸ :۱۴۰۴ صدوق،( »کأوسع من ذل  
خوارج : ودفرم  مينماز گزاريد و الزم نيست راجع به آن سؤال كنيد؛ زيرا امام كاظم
  .تر از اين حرفهاست به خاطر جهالتشان بر خود سخت گرفتند، در حالي كه دين وسيع

 بزنطـي از امـام       ديگـر  ة صحيح ، صحيحة ديگر حلبي    مانند روايات متعدد ديگري  
 و  ۲/۱۰۷۳: ۱۴۰۳ ، عـاملي   حـرّ  :ك.ر(  داللـت دارد   مضموناين   رب و روايات ديگر   رضا

  .)۱/۲۵۷ :۱۴۰۴  صدوق،؛۴/۴۵۹
  : را مالك قرار داده استان اسالمي يا بازار مسلمانةرواياتي كه جامع:  سومةتدس
كننـد   از امام در مورد پنيري كه مـشركان توليـد مـي            كه   االسالم دعائم روايت   .۱

نـام خـدا بـر آن       ،   ميته و آنچه هنگـام ذبـح       ة زيرا آنها در آن پنير از پنيرماي       ؛سؤال شد 
تـوان از آن اسـتفاده نمـود؟ حـضرت در پاسـخ              يآيـا مـ   . كنند گفته نشده استفاده مي   

 ال يعلـم مـن عملـه وبيـع فـي       لم يؤكل وإن كان الجبن مجهـوالً کإذا علم ذل  «:فرمود
  .)۲/۱۲۶ :تا  بيمغربي،(» هلْسوق المسلمين فكُ

 در مـورد خريـد گوشـت از         حسنة زراره و صحيحة فضالء كه از امام باقر         .۲
كـل إذا   «: حـضرت فرمـود   . دشـ ند سـؤال    ك  قصاب چه مي   مشخص نيست  كه   يبازار

  نيـز  كافياين روايـت را      .)۹/۷۲: ۱۳۶۵ طوسي،شيخ  ( »كان في أسواق المسلمين وال تسأل     
 روايات متعـدد ديگـري      .)۲/۳۳۱: ۱۳۶۷كليني،  ( به سند صحيح از زراره نقل نموده است       

  .)۳/۳۳۲ :۱۴۰۳ لي،عام حّر :ك.ر( نيز به اين مفهوم وجود دارد
هـاي دامـي بـازار مگـر بـا          وردهارواياتي كه عدم جواز استفاده از فر      :  چهارم ةدست

  : از آن برداشت شده است از قبيل حيوانةعلم به تذكي
 در مورد پوست خز و نماز در        گويد از امام    بصير كه مي  و روايت شيخ از اب    .۱
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 سرمايي بود كه پوستين حجاز   علي بن الحسين  «:  فرمود ، حضرت  سؤال كردم  آن
وقتي هنگام  . داد از عراق برايش پوستين بياورند      لذا سفارش مي  ... كرد م نمي او را گر  
ارد زگـ  گذاشت و با آن نمـاز نمـي      شد آن پوستين و لباس زير آن را كنار مي          نماز مي 

ون  أهـل العـراق يـستحلّ      ّ  إن «:فرمـود  شد مـي    آن سؤال مي   ةوقتي از آن حضرت دربار    
  .)۲/۲۰۳: ۱۳۶۵شيخ طوسي، ( »هت ذكا دباغهّ يزعمون أن ویلباس الجلود الميت

وارد بــازار : گويــد  مــي روايــت عبــدالرحمن بــن حجــاج كــه بــه امــام صــادق.۲
شوم و پوست خز براي تجارت         مي ، يعني همين افرادي كه ادعاي اسالم دارند       ،مسلمانان

 توانم آنهـا را بـه       آيا مي .  بلي :دنگوي  پرسم آيا تذكيه شده است؟ مي       خرم و مي    از آنها مي  
لكن اشكال ندارد كـه آن را بفروشـي و          . نه «:شده بفروشم؟ حضرت فرمود    عنوان تذكيه 

: گفتم. »ام به شرط تذكيه به من فروخته است بگويي كسي كه اين پوست را از او خريده   
حالل شمردن اهل عراق ميتـه را و اينكـه آنهـا گمـان              «: به چه جهت چنين است؟ فرمود     

  .)۲/۱۰۸۱ :۱۴۰۳  عاملي، حّر؛۲/۲۰۴: انهم(» ...ت ميته استكنند دباغي موجب تذكية پوس     مي

  روايات و بررسي نقد
در سند روايت اول محمد بـن        اينكه   اين دو روايت ضعف سندي دارند چه      ) الف

و نيـز    .)۳۶۵: ۱۴۱۶(  ضـعيف اسـت     نجاشـي جـداً    ةسليمان ديلمي واقع شده كه به گفتـ       
 در سـند روايـت      .)۱۷/۱۳۵: ۱۴۱۳ خويي،: ك.ر( گفته شده است كه وي جزء غالت است       

  . است كه مجهول الحال استواقع شده نيز عبداهللا بن اسحاق العلوي دوم
 بلكـه روايـت اول     ،روايات دال بر حرمت كاالي بازار مسلمانان اطالق ندارد        ) ب

پوست ميته را بعد از دباغي       ،حداكثر دال بر حرمت پوست بازاري است كه مردم آن         
 دوم دال بر حرمت فروش پوستي كه يقين بـه دبـاغي شـدن آن       پاك بدانند و روايت   

  .استاي جد باشد كه مسئله  مي،شده  به عنوان دباغي،ندارد
 و عمل فقها بـا      ابا وجود روايات صحيح و معتبر بر خالف اين دو، و مخالفت فتو            ) ج

 كراهـت شوند كما اينكه در بعضي از روايـات بـه    اينها، اين روايات حمل بر كراهت مي      
 في یتكره الصال« :كند كه فرمود  نقل مي حلبي از امام صادقمثالً. تصريح شده است

  .)۳/۳۳۷: ۱۴۰۳،  عامليحّر( »یال ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاإالفراء 
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هاي دامي متوقف بر ذبح را         اول كه اطالق جواز استفاده از فراورده       ة روايات دست  اما
گويد اين كاال اگر از بازار مسلمانان تهيه شده  شود كه مي ميحمل   رواياتي، برگويد مي

و خواه با   ،  شده را حالل بدانند يا حرام       دباغي ةخواه اهل آن بازار پوست ميت     ،  حالل است 
يرامون پ  روايت دوم كه از امام صادقمخصوصاً. اهل كتاب مراوده داشته باشند يا نه

 كـه طبيعتـاً   را بخر و استفاده كن و سـؤال نكـن   فرمايد آن كاال سؤال شده و حضرت مي   
  . اسالمي سخن گفته استةامام در مورد كاالي موجود در بازار اسالمي و جامع

  . السوق دارد منصرف به بازار اسالمي استة سوم نيز كه كلمةدست
 الحظـر در مـورد      یجمع بـين روايـات متعـدد بـا توجـه بـه اصـال               اينكه   نتيجة كالم 

ي اين است كه اگر اين كاال در بازار مسلمانان بـه فـروش برسـد،                هاي گوشت  فراورده
  .خريد آن و استفاده از آن جايز است

  اجماع :دليل دوم
تـوان كـاالي     بـازار مـسلمانان حجـت اسـت و مـي           اينكـه    ادعاي اجماع شده است بر    

ا يـ توجـه باشـد و       چند از افراد بي   هر ،موجود در آن را خريد و مورد استفاده قرار داد         
  .)۸/۵۳ :۱۳۶۵ نجفي،( تمال عدم تذكيه و عدم طهارت باشداح

  و بررسي اجماع نقد
 قائل به منع استفاده     )۱/۲۲۶: ۱۳۳۳(  بلكه بعضي از فقها مانند عالمه      ثابت نيست،  اجماع   الًاّو

دانـد    كه در دست كسي است كه پوست ميته را بعد از دباغي حـالل مـي               ند  ا  از چيزهايي 
  به  استناد ابنيز   )۱۱/۱۲۷: ۱۴۱۱ اردبيلي،محقق  (ي  رخب .وست بدهد  آن پ  ةهرچند خبر از تذكي   

 اباحه، چنين حكمي دارند، نه اينكه اصـل را عـدم تذكيـه بداننـد و             اصل  و ه الطهار یاصال
كنند    بلكه بعضي مثل محقق اردبيلي تصريح مي       ،اي در مقابل آن بشمارند      سوق را قاعده  

  .)۲۶۹: ۱۴۱۱(» مسلمان بودن فروشنده كافي نيستمجرد بازار مسلمانان با علم به غير  «كه
 )۴/۱۴۹: ۱۳۷۷  بجنـوردي،  :ك.ر( اشكال ديگر اجماع اين است كـه محتمـل المـدرك          

 بر روايات   م قطعاً كفقها در صدور اين ح     ي بودن آن قطعي است و     كمدر بلكه   ،است
، بنـابراين  انـد   فقها بـه روايـات اسـتدالل نمـوده         ة هم تقريباً اينكه    چه اند، اعتماد نموده 

  .اجماع به عنوان دليلي مستقل قابل قبول نيست
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   بروز اختالل نظام: سومدليل
 مردم اسـت    ة مورد نياز هم   ،شود اگر اين محصوالت كه در بازار مسلمانان عرضه مي        

 محكوم به حرمت و نجاسـت باشـد         ،اي جز تهية آنها از بازار ندارند       و مردم هم چاره   
 زيرا انـسان  ؛معه و در نظام اقتصادي آنها خواهد بودالل در نظام معاش جا تموجب اخ 

ساعتها صـرف تحقيـق و       ، خود ةبايد براي احراز ذبح شرعي گوشت مورد نياز روزان        
 با روح شريعت اسالمي و سمحه و   اين تكليف از طرفي    .دايبررسي و سؤال و استعالم نم     

عي يا اقتـصادي    الل در نظام اجتما   تسهله بودن آن سازگاري ندارد و آنچه موجب اخ        
 در مورد حجيت يد نيز به اين امر اسـتناد شـده             چنان كه . اسالم باشد غير قابل قبول است     

 )۷/۳۸۷: ۱۳۶۷ كلينـي، ( »لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق       «: فرمايد   مي است و امام  
كه منظور از اين عبـارت از        ماند يعني اگر اين جايز نباشد براي مسلمانان بازاري نمي        

 :فرماينـد   كـه مـي    اين مطلب از عبارت امام رضا      .پاشيدن نظام اقتصادي است   هم  
: ۱۴۰۴ صـدوق، (» کّ الدين أوسع من ذلـ    ّ الخوارج ضّيقوا علي أنفسهم بجهالتهم، وإن        إن«

كـه فقهـا نيـاز بـه سـؤال و            همـين اسـاس اسـت      شود و حتي بـر      مي استفادهنيز   )۱/۲۵۸
شمارند و علت    ا الزم كه مستحب هم نمي      در مورد ذبح شرعي آن را، نه تنه        كنكاش

  .)۱/۶۹: تا  بيبحراني،( اند آن را توسعه شريعت اسالم در امور مربوط به معيشت برشمرده

   مسلمانانة سير:دليل چهارم
ن است  انا مسلم ة سوق ارائه شده است سير     ةاي كه براي اثبات قاعد     يكي ديگر از ادله   

اين سيره از صـدر     .  است انان و مؤمنان   مسلم ة هم  عملي ة اين شيو  و مشخص است كه   
 ة و ائمــ و حتــي پيــامبر اكــرماســالم و زمــان مبلــغ شــريعت وجــود داشــته اســت

هـاي     فـراورده   از چند هر ،اند و كاالي مورد نياز خود را       شده  وارد بازار مي   اطهار
كردند كه آيا اين پاك اسـت يـا نـه؟ آيـا              خريدند و از فروشنده سؤال نمي       مي ،دامي

   مالك آن است يا خير؟تاًعي شده يا نه؟ و آيا فروشنده حقيقذبح شر
از آنجا كه مانعي از هماهنگي صاحب شريعت با عموم مردم، در انجام امـور عـادي                 
زندگي خود بر طبق همان شيوة رايج در بين مردم وجود ندارد، وجود اين سيره در زمان 

ت؛ زيرا در مواردي كه مـانعي       وي و نرسيدن منع از سوي شارع براي اعتبار آن كافي اس           
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 متحد المسلك بودن شارع با عموم مردم در امور عادي وجود نداشته باشد، عدم ردع                از
 مسلمانان نه تنهـا     ةاين سير البته  . )۲/۱۵۴: ۱۴۱۳،   مظفر :ك.ر(كافي است و نياز به تأييد ندارد        

رفتـه اسـت و     قـرار گ  نيـز     اطهـار  ةاز سوي شارع رد نشده است، بلكه مورد تأييد ائم         
بعضي از محققين به . باشند رواياتي كه در دليل اول ارائه گرديد همه مؤيد اين مطلب مي

 شهادت به مالكيت آنچه در دست فروشنده است، و ةذيل روايت حفص بن غياث دربار  
اگر اين جايز نباشد براي مـسلمانان بـازاري بـاقي           «: جواز خريد كاال از او كه آمده است       

 نيـز اسـتناد     )۱۸/۲۱۵: ۱۴۰۳  عـاملي،  حـرّ ؛  ۳/۵۱: ۱۴۰۴ صـدوق،  ؛۷/۳۸۷: ۱۳۶۷ لينـي، ك( »ماند  نمي
 اين مطلب است كه بازار مسلمانان خود از عناصر          ةكنند تعليل ذيل روايت بيان   . اند  نموده

بخش است و انسان به احتماالتي از قبيل اينكه ممكن اسـت كـااليي كـه دسـت                   اطمينان
 زيرا در غير ؛داي نبايد اعتنا نمدباشد يا تذكيه نشده باشفروشنده است غصبي باشد، نجس 

ماند و موجـب اخـتالل نظـام اسـت بنـابراين       اين صورت بازاري براي مسلمانان باقي نمي    
  .)۴/۱۴۹: ۱۳۷۷ بجنوردي،( جاري در بين مسلمانان استة مفاد اين عبارت تأييد همان سير

  هاي غير دامي  فراورده قاعده در موردشمول
توان از اين قاعده مفهومي كلي استفاده كرد و حكم به حليت تمام كاالهاي بازار                 يآيا م 

بـا تركيبـات     نوشـابه يـا غـذاي جديـدي          اسالمي از غير جهت ذبح شـرعي نمـود؟ مـثالً          
آيا به اسـتناد    .  و در حليت و حرمت آن شك وجود دارد         نامشخص در بازار عرضه شده    

  . دليل محكوم به حليتندچندبه  اين كاالها ؟هنشود يا   سوق حكم به حليت آن ميةقاعد
  . به همان بياني كه گذشتاصل اباحه .۱
توان براي اثبات حليت آنها اسـتفاده نمـود هرچنـد روايـات               مي  سوق ةز قاعد ا .۲

باشد در مورد شك در حليت كاال از جهت شـك در              سوق مي  ةكه عمده دليل قاعد   
. مورد بحث را شامل نيست     و باشند يذبح شرعي آن، مذكي و غير مذكي بودن آن م         

 د در بازار سؤال شد كه امام صادق        حلبي در مورد دمپايي موجو     ة در صحيح  مثالً
 و يـا در روايـت احمـد بـن           )۲/۱۰۷۱: ۱۴۰۳  عـاملي،  حـرّ ( »اشتر وصلّ فيهـا بعينـه     «: فرمود
ـ     یال يدري أ ذكيّ   «بصير آمده است كه      ابي  نعـم  :، أ يـصلّي فيهـا؟ قـال       ی هي أم غير ذكّي

حمزه  در رواياتي ديگر مثل روايت ابن ابي      . )۱/۲۵۸: ۱۴۰۴ صدوق،( »یليس عليكم المسأل  
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نصر و حسنة اسماعيل بن عيسي و روايات ديگر نيز   احمد بن محمد بن ابية صحيح و
  .)۲/۱۰۷۲: ۱۴۰۳ عاملي،  حّر:ك.ر( اين قرائن وجود دارد

و ايـن سـيره در   بـوده  فاده از آنهـا   خريد اين كاالها و اسـت   ، مسلمانان از قديم   ةسير. ۳
طول تاريخ اسالم همواره وجود داشته است، گرچـه ممكـن اسـت علـت آن بـر اسـاس                    

 ةممكـن اسـت علـت آن تمـسك بـه اصـل اباحـه باشـد لكـن سـير                  سوق باشد، يا   ةقاعد
مسلمانان بر اين است كه هر كااليي را كه علم به حرمت و نجاسـت آن ندارنـد از بـازار      

تواند براي   اين سيره مي  .  يا اباحه  اشد حظر ب  ،كنند خواه اصل اوليه     يداري مي مسلمانان خر 
كساني كه قائل به حظر هستند دليلي بر حليت كاالي بازار مسلمانان از جمله خوردني و                

 اين سيره از سوي شارع نهي نشده و از آنجا كه موضـوع              .آشاميدني موجود در آن باشد    
ارع هم در آن با عرف متحد المسلك باشـد و مـانعي             از مواردي است كه امكان دارد ش      

نمودند،  براي اين مطلب وجود ندارد؛ زيرا انبيا و ائمه نيز نيازهاي خود را از بازار تهيه مي           
مظفـر،  ( صرف سكوت شارع و عدم ثبوت ردع از سوي او بـراي تأييـد آن كـافي اسـت                  

  .باشد  مؤيد آن مير عملي ائمه و نياز به مؤيد ندارد، اضافه بر اينكه رفتا)۲/۱۲۷: ۱۴۱۳

  داليل آن  وحكم كاالي بازار غير مسلمانان: مبحث سوم
 از اين جهت كه گاه كاالي موجود در بازار مسلمانان از كشوري غيـر اسـالمي وارد                

در محل توليـد  را ن آداتي، حكم رشود، الزم است قبل از بررسي حكم كاالي وا       مي
  . متفاوت استتوجه به نوع آنه حكم اين كاالها با كآن بدانيم 
هـاي دامـي غيـر متوقـف بـر ذبـح كـه             هاي غير دامي و يـا فـراورده        فراورده) الف

 يـت  طهارت عمومة اوليه و قاعدةباشند زيرا اصل اباح  محكوم به حليت و طهارت مي     
گيرد و تا      در بر مي    نيز  آن سرزمين غير اسالمي و بازار غير مسلمانان را         ةدارد و گستر  

  .اي بر حرمت يا نجاست آن نداشته باشيم پاك و حالل است كه امارههنگامي 
كه اين كاال هرچند در اصل پاك بوده، ممكن         نمايد اين است      ترديد مي ايجاد  آنچه  

مـسلمان بـا    غيـر   ممكـن اسـت     زيرا بر اساس ظواهر امر،       ؛است بالعرض نجس شده باشد    
كه در انسان ترديد    اين قبيل   يا احتماالت ديگري از      دست خيس آن را لمس كرده باشد      

و ظـاهر امـر نيـز       چنين احتماالتي وجـود دارد      گرچه   اين است كه   پاسخ   .نمايد  ايجاد مي 
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وجود دارد و  كه همين احتماالت  جايي استاصل طهارت  و مجراي    مورد ، است همين
 علم به طهارت داريم ، در غير اين صورت  به تعبير فني اين اصل بر ظاهر حاكم است، اما         

  .ماند با وجود علم، ديگر موضوعي براي استناد به اصل طهارت باقي نميو 
هاي دامي متوقف بر ذبح كه محكوم بـه حرمـت و نجاسـت اسـت و                  فراورده) ب

  .انسان مسلمان حق استفاده از آن را ندارد

  داليل اصل حرمت در بازار غير مسلمانان
بـا احـراز    شرعي است مگر  ة اوليه در مورد اين گونه محصوالت عدم تذكي        ة قاعد ـ۱
كه آيا گوشت موجود در بـازار لنـدن توسـط مـسلمانان             ِصرف شك در اين   يعني  ؛  تذكيه

  .نياز به دليل ديگر ندارد وكافي است  در حكم به حرمت ،ذبح شده و حالل است يا نه
 ، مـثالً انـد  كه برخي از فقها مطرح نموده عدم تذكيه بركافر اماره بودن يد و سوق   ـ۲

 یار أو كون المتـاع مـن أمتعـتهم أمـار          نعم سوق الكفّ  «: گويد  ميني در اين مورد مي    امام خ 
بعضي به  . )۵۴۰ـ   ۳/۵۳۹: ۱۴۱۰خميني،  موسوي  ( » أقوي عليها  ی ما لم تقم أمار    یعلي عدم التذكي  

اند كه وي يد كـافر و سـوق وي را امـاره بـر عـدم تذكيـه           صاحب جواهر نيز نسبت داده    
: گويـد   مـي انـد كـه   ي از او تمـسك نمـوده    به عبارت  آنها. )۳۲۵ :۱۴۰۳ العلوم،آل بحر ( داند  مي

ا وال أثر استعمال عليه أو كان في يد كافر لم يعلم سبق يد مسلم عليه ا ما كان مطروًحوأّم«
لكـن ايـن    . )۶/۳۴۸: ۱۳۶۵،  نجفـي ( » ال يجوز استعماله   یأو أرضهم وسوقهم وبالدهم فهو ميت     

خاطر اصل و ه فرمايد اين حكم ب  آن ميةا وي در ادام زير؛رسد نسبت صحيح به نظر نمي
  . عالمت مذكي نبودن استكافراي به اين ندارد كه يد يا سوق  روايت است و اشاره

 ة دليل بر عدم تذكيـ     ، صرف وجود اين كاال در بازار غير مسلمانان        ه، نظري اينبنابر
  . حرمت و نجاست استم آنكحآن است و 

   كافر اماره بودن يد و سوقةادل
إذا كان الغالب عليها المسلمون فال    «: فرمود  امام  اسحاق بن عمار كه    ةمفهوم موثق 

 اين است كه اگر اغلب بازاريها مـسلمان نباشـند ايـراد             )۲/۳۶۹: ۱۳۶۵ شيخ طوسي، ( »بأس
عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيـتم المـشركين يبيعـون           « خبر اسماعيل بن عيسي كه       .دارد
  . نيز دال بر آن است)۲/۱۰۷۲: ۱۴۰۳  عاملي،حّر( »کذل
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  بررسي اين دليلو  نقد
 بـه عبـارت ديگـر      .يـست اين دو روايت چيزي جز همـان اصـل عـدم تذكيـه ن             مفهوم  
گويد بازار مسلمانان كه اكثريت آنها مسلمان باشند، امـاره بـر تذكيـه               مي اول   روايت

 مـسلمان   است و مفهوم آن نبودن اماره بر تذكيـه در صـورتي اسـت كـه اغلـب آنهـا                   
نباشند، نه اينكه اگر بازار از آن غير مسلمانان باشد ايـن بـازار امـاره بـر عـدم تذكيـه                      

اما خبر اسماعيل داللت دارد بر لزوم سؤال در موردي كه بازار از آنان باشد نه                . باشد
  . و اين دو اموري متفاوت هستند، بودن كاال در آن بازارحرام

 يد و بازار كافر اماره بر عدم تذكيه و       هك است   نمايد اين   مي اين آنچه صحيح  بنابر
 بلكه در اين دو مورد چـون امـاره بـر ذبـح شـرعي و طهـارت وجـود                     ،حرمت نيست 

گـردد بـه حرمـت گوشـت         شود، لذا حكم مي     به اصل عدم تذكيه تمسك مي      ،ندارد
ل فـي وجـوب الحكـم بعـدم     ال ينبغـي التأّمـ  «: نويسند  ميبعضي از معاصرينچنان كه  

شـهيد  . )۵/۳۰۶: ۱۴۰۴ حكـيم، (» ا في يد الكـافر، لعـدم الـدليل علـي الحكـم بهـا               م یتذكي
 علـي  یمـار أار مضاء كون سوق الكفّ   إلعدم الدليل علي    «: گويد مصطفي خميني نيز مي   

  .)۱/۸۲ :۱۴۱۸خميني، موسوي ( »یعدم التذكي
 امـاره  فرا كه يد يا سـوق كـ        است  نه از اين جهت    مكه اين ح  كشايان توجه است    

كتـاب  ي،  يخـو ( مانند عدم يد اسـت    يد كافر     از اين جهت كه     بلكه ،م تذكيه است  عد بر

تـوانيم   اي بر تذكيه و ذبح شرعي نداريم، نمـي          و لكن چون اماره    )۱/۵۳۹: ۱۴۱۰،  الطهاره
  .حكم به حليت آن نماييم و به حكم اصل عدم تذكيه از آن بايد اجتناب نماييم

  وارداتي حكم كاالي
كـه   در جهـان امـروز    با آن مواجه هستند و بـه ويـژه  مانان عموماً ديگر كه مسل  موضوعي  

شايد بتـوان ادعـا كـرد كـه يـك            انگيزي افزايش يافته و    ارتباط بين ملتها به طور شگفت     
ايـن اسـت كـه        زنـدگي بـرايش نـاممكن اسـت،        ةجامعه بدون تعامل با ساير جوامع ادام      

از كشورهاي غيـر مـسلمان    رسد، يبسياري از كاالهايي كه در بازار مسلمانان به فروش م  
هاي دامي آن احتمال عدم ذبح شرعي و در مورد سـاير             شود و در مورد فراورده      وارد مي 

 محـصوالت بهداشـتي و آرايـشي       ممكن است    مثالً .وجود دارد  آنها احتمال نجاست آن   
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 وارداتـي   ةميوه و نوشـاب    بآ نجس باشد و     رسد،  به فروش مي   بازار ايران    در كه   فرانسوي
حكم شرعي چنين كااليي چيست و يك مسلمان در مواجهه          . چنين مشكلي داشته باشد   

حكـم   )الف . مختلف قابل بررسي است    ةاين موضوع در دو زمين     با اين مشكل چه كند؟    
  .حكم آن از نظر طهارت و نجاست )كاالي وارداتي از نظر حليت و حرمت ب

   كاالي وارداتي از نظر حليتحكم
حليت است و لـذا اسـتفاده       آن ة بر مواد گوشتي نباشد حكم اولي      اگر آن كاال مشتمل   

توان به صرف احتمال اينكه ممكن است نجس شده باشد، و  از آن حالل است و نمي 
 كـلّ « در اين مورد  . يا به علت عدم آگاهي از تركيبات آن، حكم به حرمت آن نمود            

 جـاري اسـت و      )۱۲/۶۰: ۱۴۰۳  عـاملي،  حّر( »ه حرام بعينه  أنّي تعلم    حتّ  حالل ک ل  هو شيء
  .)۱۷۶: ۱۴۱۳ خويي،؛ ۲/۴۰۵: ۱۴۱۶  تبريزي،:ك.ر( ي بعضي فقها نيز همين استافتو

دانـيم از چـه      كه نمي را  بعضي از فقها پنيرهاي وارداتي از كشورهاي غير اسالمي          
 حيواني و يـا مـواد ديگـر دارد، محكـوم بـه حليـت                ةموادي ساخته شده و آيا پنيرماي     

. )۱۷۶ :۱۴۱۳ي، يخــو؛ ۱۶/۳۹۴ :۱۴۱۶ تبريــزي،( انــد ن آن را تجــويز نمــودهدانــسته و خــورد
 حكم   داشته باشد،   گوشت خوك  تركيباتي مانند  پنير اينكه   همچنين در مورد احتمال   

  .)انهم( به جواز استفاده از آن شده است
 حّر( »ه حرام بعينه  أنّي تعلم    حتّ  حالل ک ل  هو  شيء كلّ«دليل بر اين حكم عالوه بر       

م ما ىفیهو الذ عموم   ،)۱۲/۶۰: ۱۴۱۳ لي،عام  ما قل ال أجد ىف  و )۲۹ /بقره( اًعیرض جخ األلک خلق 

رمّ إىلیأوح  ً طعمه إال أن ی طاعم ا ّ
ّ

  .باشد  مي)۱۴۵ /انعام( ...اًا مسفوحًو دمأتة یکون می
آن ذبـح شـرعي     اما اگر خوراكي مورد بحث داراي مواد گوشتي باشد و نـسبت بـه               

 مـشكوك  گوشتيهاي  فراوردهحليت  زيرا ؛داشته باشيم بايد حكم به حرمت شود   شك  
 ة خـوراكي كـه در جامعـ     اتـوان آن را بـ       ، و نمـي   ذبح شـرعي آن   است مگر بعد از احراز      

وجود ندارد و از طرفـي اصـل   نيز اي بر حليت آن      اماره. شود قياس نمود    اسالمي تهيه مي  
  .محكوم به حرمت استآن  استفاده از نابراين باشد، ب اولي در مورد آن عدم تذكيه مي

   كاالي وارداتي از بازار مسلمانانةتهي
فرض ديگري در اينجا قابل بحث است كه اگر همين كاالي وارداتي مشكوك را از    
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  مسلمانان يا از دست مسلمان تهيه نماييم آيا محكـوم بـه حليـت اسـت يـا خيـر؟           بازار
 حجـت دانـسته و حكـم بـه           مسلمان را مطلقـاً    بعضي از فقها در اين فرض، سوق و يد        
. )۲/۳۳۰: ۱۴۰۴  حكيم، ؛۱/۱۸۴: تا  بيكاشف الغطاء،   ( اند  طهارت و حليت كاالي مورد نظر نموده      

دهند و از     پاك و حالل انجام مي     ةگويند اگر مسلمانان با آن كاال معامل        بعضي مي  اما
 همـداني، ( الل و پاك است   نمايند اين حكم پذيرفته است و اين كاال ح         آن استفاده مي  

 حيوان از امـوري اسـت   ة زيرا طهارت و تذكي؛)۱/۱۳۰: ۱۴۰۹  يزدي، طباطبايي ؛ ۱/۶۵۶ :تا  بي
كنند، ظـاهر حـال      كه مسلمانان به آن توجه دارند و اكنون كه از اين كاال استفاده مي             

ر  ظنيـة معتبـ  ةچنـد آن شـرايط از راه امـار       باشـد، هر    آنها بيانگر احراز شـرايط آن مـي       
 ؛شـود  از روايت اسماعيل بن عيسي نيز همـين مطلـب اسـتفاده مـي             . حاصل شده باشد  

، وإذا  کعليكم أن تـسألوا إذا رأيـتم المـشركين يبيعـون ذلـ            «: فرمايد مي زيرا امام 
كـه   همچنين بايد توجه داشـت    . )۱/۲۵۸: ۱۴۰۴صدوق،  ( »رأيتم يصلّون فيه فال تسألوا عنه     

 د مسلمان با سوق يا يد كافر نيست، تا بحث شـود           اين مورد از باب تعارض سوق يا ي       
 اماره بر نجاست و به طور كلي ، بلكه سوق و يد كافر     كه كدام بر ديگري مقدم است     

تـوان بـه     باشد، لذا سوق يا يد مسلمان حجت بالمعارض است و مـي            حرمت كاال نمي  
  .)۱/۱۶۰: ۱۳۷۷  بجنوردي،؛۳/۳۲۷ :۱۴۰۳ العلوم،بحرآل ( آن تمسك نمود

گلپايگـاني،  ؛  ۴۰۵: ۱۴۱۶  تبريـزي،  :ك.ر( نمايند ي از فقها نيز به حرمت آن حكم مي        بعض

 سوق و يد مـسلم مـورد بحـث را          ةاين قاعد بنابر ، به علت اصل عدم تذكيه     )۱۳۲: ۱۴۱۳
  .بر حليت آن نيز وجود ندارد دليلي ديگر وشود  شامل نمي

  .استي رد نظر اقوز استفاده از كاالي مو جواشود  ميه بيانكبر اساس داليلي 
مردم از بازار مسلمانان گوشت     . باشد  مسلمانان استفاده از اين كاال مي      ةسير) الف

كننـد، و كمتـر     هاي گوشتي و محصوالت دامي متوقف بر ذبح را تهيه مـي            و فراورده 
 بعـضي   .توجه دارند كه اين كاال وارداتـي اسـت يـا محـصول كـشور اسـالمي اسـت                  

 زيرا  ؛ييد كند أرا ت مطلب  ممكن است اين     بن عيسي نيز   اسماعيل   روايات مثل روايت  
، وإذا رأيـتم    کعليكم أن تسألوا إذا رأيتم المـشركين يبيعـون ذلـ          «: فرمايد مي امام

 كـه در صـورتي كـه مـردم آن را           )۱/۲۵۸: ۱۴۰۴صـدوق،   ( »يصلّون فيـه فـال تـسألوا عنـه        
  .ؤال كردن منتفي شده استارند سزگ  ميخرند و در آن نماز مي
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 مورد بحـث بـر تـسهيل امـر و گـشايش در              ة شارع در مواردي از قبيل مسئل      ي بنا )ب
باشد و حكم به حرمت در چنين موردي موجـب ايجـاد مـشقت بـراي            ن مي اامور مسلمان 
اينكه محل بحث از مواردي است كه ديدگاه شارع بر سمحه و سهله استوار              . مردم است 

ر سرزمين اسالم از اميرالمؤمنين سؤال      د شده  پهن ةاست از خبر سكوني كه در مورد سفر       
فرمايد از آن استفاده نماييـد و سـپس در ذيـل آن               شود؛ زيرا حضرت مي     شد استفاده مي  

كـه بـه     در مورد روايت همين   . )۶/۲۹۷ :۱۳۶۷ كليني،( »ي يعلموا  حتّ یهم في سع  «: فرمايد  مي
براي حكـم   ست  اال در سرزمين اسالم     ؤاكي مورد س  رمردار بودن آن يقين نداريم و خو      

در محـل  . به حليت و طهارت كافي است هرچند احتمال دارد متعلق به غير مسلمان باشد      
 كاال اكنون در بازار مسلمانان است و از طرفي وارداتي بودن آن موجب يقـين          ،بحث نيز 

  .باشد باشد و در چنين مواردي بناي شرع بر تسهيل امر مي به عدم ذبح شرعي آن نمي
 اسـحاق  ة در موثقـ مـثالً . ضي روايات نيز اين حكم قابل استفاده استاز اطالق بع ) ج

صـنع فـي أرض       وفيمـا   فـي الفـراء اليمـانيّ      یبـأس بالـصال    ال« بن عمـار آمـده اسـت كـه        
س أ، در اين روايت مالك اشكال نداشـتن و عـدم بـ            )۲/۱۰۷۲: ۱۴۰۳  عاملي، حّر(» ...سالماإل

 ساخته شدن در سرزمين اسالمي اعم       و اين است كه در سرزمين اسالم ساخته شده باشد        
از اين اسـت كـه پوسـت آن در داخـل كـشور تهيـه شـده يـا از خـارج از دسـت كفـار                            

 حلبي كه در مورد نعلـين   ةدر صحيح . خريداري شده و سپس در داخل آماده شده است        
شـيخ  ( »یه ميتـ  ي تعلم أنّـ   اشتر وصلّ حتّ   «:فرمايد   مي موجود در بازار آمده است و امام      

 شـرعي آن پيـدا   ة زيرا تا وقتي يقين به عدم تذكي؛ نيز اين گونه است    )۲/۲۳۴: ۱۳۶۵ طوسي،
مـشروط بـه     نكنيم در حكم مذكي است خواه در داخل كشور كشتار شده يا در خارج،             

  .نماييم آن نداشته باشيم و از بازار يا از دست مسلمان خريداري عدم تذكيةاينكه يقين به 

   كاالي وارداتيپاكي
ايـن كاالهـا   . كه در مباحث گذشته مطرح شد كاالي بازار مسلمانان پاك است          همچنان

ش ا آنچه پاكي) ب. آنچه پاكي و ناپاكي آن ارتباط به تذكيه ندارد   ) الف: دو نوع هستند  
اما در مورد كـاالي      .شده از پوست حيوانات    متوقف بر تذكيه است مثل كاالهاي ساخته      

  .باشد و بايد جداگانه بررسي شود وت ميداتي حكم اين دو نوع كاال متفاروا
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   نوع اول و دليل آنحكم
توان از آن استفاده نمود و حتي اسـتفاده از آن در مـواردي               نوع اول پاك است و مي     

 خوراكيهـاي غيـر گوشـتي و        مـثالً  .كه مشروط به طهـارت اسـت نيـز صـحيح اسـت            
 طهـارت هـستند و       همـه محكـوم بـه      هـا ها و عطر و ادكلن و ادويه و انواع كرم          نوشابه

اين كاالها   .توان از آنها استفاده نمود و حتي نماز خواندن با آنها نيز صحيح است              مي
 نيـز محكـوم بـه طهـارت        حتي در صورتي كه از كـشوري غيـر اسـالمي وارد شـوند             

ي در مورد خوراكيهاي وارداتي     ياهللا خو  ی آي .توان از آنها استفاده نمود      مي باشند و  مي
 كالـدهن   یما يشتمل علي اللحوم أو ما يستخرج من اللحوم بعـد الحيـا            غير  «: نويسد مي

 :ك. ر ؛ نيـز  ۱/۱۱۲: ۱۴۱۰،  منهاج الصالحين ي،  يخو(»  والحلّ ی محكوم بالطهار  ّکوشبهه فمع الش  

  .)۲/۴۰۴: ۱۴۱۶ تبريزي، ؛۲۵۸ :۱۴۱۴  سيستاني،؛۱۱۰: ۱۴۰۳؛ گلپايگاني، ۱۷۹: ۱۴۰۴ شهيد ثاني،
 طهارت است كه معتـضد بـه روايـات          ةذكر شد قاعد  دليل بر پاكي كاالهايي كه      

 شـيء   كـلّ «:  فرمود  عمار آمده است كه امام صادق      ةباشد كما اينكه در موثق     مي
  عـاملي، حـرّ ( »که قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فلـيس عليـ  نّأي تعلم  نظيف حتّ 

ظـن   ال،در محل بحث حداكثر اين است كه نسبت به نجاست اين كـا            . )۲/۱۰۵۴: ۱۴۰۳
داشته باشيم اگر محل شـك نباشـد، و در ايـن حـديث و مـوارد مـشابه ديگـر آنچـه                       

باشـد و لـذا اصـحاب     مالك حكم به نجاست قرار گرفته است علم، يقين و جزم مـي    
مقـام علـم اسـت       هم فتوايشان بر اين است كه مادام كه علم به نجاست يا آنچـه قـائم               

 اصل نشده اشيا محكوم به طهـارت هـستند         معتبر از قبيل شهادت عدلين ح      ةيعني امار 
  .)۱/۱۱۲: ۱۴۱۰، منهاج الصالحين ي،ي خو؛۴/۵۵: ۱۴۱۳  ميرزاي قمي،؛۱/۳۱۰: ۱۴۱۱اردبيلي، محقق (

   و دليل آنحكم نوع دوم
 طهارت و عمومات طهارت در آن جاري نيـست          ةنوع دوم از مواردي است كه قاعد      

  بـازار اسـالمي    دريه است، اگـر     چون طبق نظر برگزيده طهارت آن متوقف بر تذك         و
 اينكـه    چه نماييم  سوق، مذكي بودن آن را ثابت مي       ة به استناد قاعد   ، باشد ساخته شده 

 از احكـام    يكـي   و كننـد   مـي  در بازار اسالمي است و مسلمانان با آن برخورد مـذكي          
  .است پاكي ،مترتب بر آن
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   وارداتيكاالي
 ؛۱/۱۸۴: تـا    بـي  كاشف الغطاء، ( ضي از فقها  داتي متوقف بر ذبح باشد بع     رآنجا كه كاالي وا   

شـمارند و انجـام    شمارند، و بعضي آن را پاك نمي آن را پاك مي    )۱/۳۴۶ :۱۳۶۵ نجفي،
  .)۱/۳۱: ۱۴۱۶ تبريزي،( دانند اموري را كه متوقف بر طهارت است با آن كافي نمي

ست و آن را رسد با توجه به اينكه اكنون اين كاالها در بازار مسلمانان ا           به نظر مي  
دهند و از طرفي يقين بـه عـدم ذبـح شـرعي آن نـداريم، بلكـه                   مورد استفاده قرار مي   

دهيم در همان كشور غير اسالمي توسط مسلمان ذبح شده باشد، و اكنون              احتمال مي 
 شريعت بر يكنند و از طرفي بنا    خرند و از آن استفاده مي      بينيم مسلمانان آن را مي     مي

ري كه پوست وارداتـي از عـراق را بـا اينكـه در آنجـا دبـاغي                  تسهيل امر است به طو    
  .شده، پاك شمرده است، اين كاال محكوم به طهارت باشد موجب طهارت تلقي مي

  گيري نتيجه
تـوان مـوارد      مـي   بر اساس قواعـد موجـود      ،اال نامشخص باشد  كم  كه ح كدر موردي   

  .ذيل را به عنوان نتيجه اين پژوهش مطرح نمود
 خواه در بازار مـسلمانان باشـد يـا          پاك است  متوقف بر ذبح شرعي      غير يكاال. ۱

  .در غير آن
 اسالمي باشـد يـا      ةكاالي غير متوقف بر ذبح شرعي حالل است خواه در جامع          . ۲

  . يا وارداتيدر غير آن و خواه كاالي بازار اسالمي توليد خود آن بازار باشد
ة شـرعي آن محكـوم بـه        يـ احـراز تذك   قبـل از    دامي متوقف بـر ذبـح،      ةفراورد. ۳

  .حرمت است
 اسـالمي و بـازار مـسلمانان بـه اسـتناد            ةكاالي متوقف بر ذبح شرعي در جامعـ       . ۴
  .پاك است  سوق حالل وةقاعد
  .ه حرام است الحرمیغير مسلمانان به استناد اصال كاالي موجود در بازار.  ۵
 ار گرفتـه، مـورد    ستد قـر   در آن مورد داد و     هككاالي وارداتي بازار مسلمانان     .  ۶

محكـوم بـه   ،  حـالل كننـد  ةرسد اگر مسلمانان با آن معاملـ   مياختالف است و به نظر 
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51. Bonine, E. Michael, “Bazar General”, Encyclopaedia Iranica,1995. 
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، شمارة فقهيهاي  آموزه

  

  

   دانش اصولةتعامل فريقين در گستر

     ١محسن جهانگيريدكتر  
  استاديار دانشگاه علوم اسالمي رضوي    

  چكيده      
 اولـين كتـاب مـدون اصـولي در شـيعه            ،آيـد  آنچه از تاريخ اصول به دست مي      

 م (اثر ارزشـمند شـيخ مفيـد       »صول الفقه ا ب یالتذكر«يا  » هصولي اال یالرسال«كتاب  
و گذشته دارد  بيشتري ة ديرين،البته پيدايش علم اصول در شيعه      .است.)  ق ۴۱۳

رو  وجود دارد و از ايـن      Mاز آن مباحث اصولي كه در سخنان امامان معصوم        
توان واضع و مؤسس علم اصول دانست، كتابهـايي در عـصر امامـان يـا                  آنان را مي  

يا كبري تا زمان مرحوم مفيد به برخي از مسائل اصولي پرداختـه             غيبت صغري   
دار بـودن مباحـث      رو سخن اخباريان جديد كه به طور كـل ريـشه           از اين  .است

  .اساس است كنند بي مي  انكارuاصولي و علم اصول را در عصر معصوم
ن اســت كــه بزرگــان مكاتــب فقهــي اهــل ســنّت در كنــار آتــاريخ بيــانگر       

به شاگردي آنان پرداخته اصول اوليه را فراگرفته و          Mمامان معصوم اصحاب ا 

                                                        
 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷: تاريخ دريافت.  

1. dr.jahangiri@gmail.com 
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