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 اتیات و روایآ یظهور اطلاق
 ،عتیشرمبیّن 		اتیکل

  باطل مؤاکلهاز 	ینه		هیآ	بر		قیتطب		با
  14/5/95 :دییتأخ یتار  30/2/95 :افتیخ دریتار
 *ابوالقاسم علیدوست   __ ________________________________   

  چکیده
مبـیّن  هکـ اتیـروا یام و برخـکـالأحاتینوع آ یاطلاقبحث از انعقاد و عدم انعقاد ظهور 

 سـانکی ی. منکـران ظهـور اطلـاقباشدمیام است، از مسائل لازم اصول فقه کاز اح یاتیلک
 اًه بعـدکـاست  یلاتیبه تفص اشاره فقط اتیآ بعضیآنند که منکران بر برخی. شندیاندنمی

چیـزي  اشاره بـه آن ،اتیاز آ گرید یست و برخیمد نظر آن ن یچ اطلاقیشود و هیداده م
ن یـدر ا یاطلـاقآنکـه یب ،ده استیان گردیگر بیا خطابات دیدر خطاب تر است که پیش

نـه یقر نـدیبرآاطلاق را  نیاعضی بو  اندانگاشتهمسلّم  داشته باشد. مثبتان اطلاق، آن را باره
ه ثابـت یـمقامه و یـنـه حالیبـه قر گـرید یبرخـ و ـ معصومانرویّه  به کتمس	ـ یخارج

  اند.خود بهره برده يفتاوا يجا ياز اطلاق مورد ادعا در جا و دانندیم
از  یو برخـ یات قرآنـیـا عـدم اطلـاق در آیـکه مسـئله اطلـاق  میابییدرم لیبا نقد و تحل

عدم اطلاق  ایاطلاق  بارهدر يداور براي. یاست، نه عقل ییو عقلا یعرف ياات، مسئلهیروا
اتش در یاسـلام را بـا همـه خصوصـ گذارقانونت ید وضعیبا ،ات مشابهیات قرآن و روایآ

ایـن رو  شیمقالـه پـ بخـواهیم؛ يو از او دارو نیمکعت، بر عرف عرضه یان شریع و بیتشر
  است. دنبال کردهبحث را 

ــدي: ــان کلی ــآ واژگ ــاق آأالاتی ــحکــام، اطل ــاق روا ات،ی ــاطل ــکل ات،ی  عت،یشــر اتی
  .یاطلاق	ظهور

                                                   
 شـهیپژوهشگاه فرهنگ و اند یعلم ئتیعضو ه و قم هی* استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علم

  ).www.salsabeal.ir( یاسلام

http://www.salsabeal.ir
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  مقدمه
 یاتیلکمبیّن  هکروایات  یو برخ الأحکامآیاتنوع  یانعقاد و عدم انعقاد ظهور اطلاقبحث از 

ــ جـز بـه اسـتطراد و  ه چنـدانکباشد میام است، از مسائل فاخر و لازم اصول فقه کاز اح
سـت یچندان مـنقح ن نیز موجود در مورد آن يهاشهیاند .پرداخته نشده است داننده ـ بکپرا
ز در یـن یاست! برخـ به کار گرفتهمورد  نی، دو موضع متفاوت در ایصولا یکگاه  آنجاکهتا
  !دارند بر ضد آن در فقه يارویّه در اصول فقه و ياشهیباره اند نیا

 مطمحآنچه در این بحث  استگفتنی ، بارهن یق در ایو تحقکاوش از ورود به  پیش
و  الأحکامآیاتاز  يابهره نیان چنکا عدم امی یان استفاده ظهور اطلاقکام باشد،مینظر 
ام کـات احیـئان جزیـند و در مقام باعیاصل تشرمبیّن  ،ن نصوصیازیرا  ؛ث استیاحاد

در ایـن ، یالات انعقـاد ظهـور اطلـاقکجهات و اش دیگره کاست روشن وگرنه  ،ستندین
) در 275(بقـره: » عَیوَ أحَلَّ اللهُ الْبَ« آیهبه  کتمس *،به عنوان مثال ؛ستیمد نظر ما نمقاله 
دو  ،وجـود دارد ــ	بـه عنـوان مسـبّب	ـه در معاملات ک ياهیمکاز شبهات ح کرفع ش

  ال عمده دارد:کاش
بوده، » ربا«ذ یم و عدم تنفیدر مقام تحر» عیب«ذ یع و تنفیتشر یلّکان یه در مقام بی. آ1

برداشت اطلاق شـود  ،د خاصّیر قکست تا از عدم ذیع نیات قرارداد بیئان جزیدر مقام ب
  استفاده گردد. كوکو از آن در رفع ش

ن یا		بر .نه مسبّب باشد،میه ناظر به سبب یع است و آی، سبب انعقاد ب»عیب«. منظور از 2
روشن  مذکورح یرد. با توضکتوان شبهات مربوط به مسبّب را با آن برطرف ینم ،اساس

در این بخـش آنچه  .ستینظر ما نمد در این بحث ل دوم، که پرداختن به مشکگردد یم
 ياهیل مطرح در آکهم نه به عنوان مش ؛ آنباشدمیل اول کپرداختن به مشمد نظر است، 

ه کبل ـ گردد یمربوط به آن سند خاص بررس ید در بررسین باشد، بایه اگر چنک		ـخاصّ 
ات یـلکمبیّن  ثیو احاد الأحکامآیاتل و پرسش مطرح در اطراف عموم کبه عنوان مش

  کنیم.میواکاوي  ،باطل را به عنوان تطبیق مؤاکلهآیه نهی از  همچنینعت، یشر
                                                   

اي کـه ها به طور مطلق در منع تمسک به قرآن دارنـد یـا اندیشـهبرخی اخبارياي که همانند مناقشه *
ها دارند که الفاظ عبادات و معاملـات بـراي خصـوص صـحیح وضـع شـده اسـت و برخی اصولی

 توان به اطلاق آنها تمسک کرد.نمی
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  نقد ها وکردعمل و آرا کاوش. 1
 دگاهیـد یانکـار و برخـ دگاهید یه مورد پژوهش متفاوت است، برخئلها در مسدگاهید

 میپـرداز یپس به نقد آن مسها  پرداخته و  دگاهید انیاند. در ادامه به  بمودهیإثبات را پ
  داد. میمنتخب را ارائه خواه دگاهید تیو در نها

  رأي انکار. 1ـ1
  د:یفرمایات امرکننده به اقامه نماز و انجام عبادات میآ بارهدر يانصارخ یش

ا بعـد از آن. یـ ،مربوط به آن عبادت خاص نازل شده جزئیاتان یا قبل از بیات ین آیا
 یچ اطلـاقیشود و هیه بعد داده مک یلاتیتفصات در فرض اول، صرفاً اشاره است به یآ

 ین است ـ اشـاره اسـت بـه عملـیه غالب چنکست و در فرض دوم ـ یمورد نظر آن ن
بـدون  ،ده اسـتیـان گردیگر بیا خطابات دیقبلاً در خطاب آنچه  یعنی ؛نیّمعهود و مع

  ).282ص، ]تابی[نصاري، ا( نه داشته باشدین زمیدر ا یه اطلاقکنیا
ت یالبته خاص کید دارد.أ، تآمده است صولالأفرائدنیز بر آنچه در  نظارالأمطارحایشان در 

ه بـه بـاب عبـادات انحصـار نـدارد کن است یا الأنظارمطارحدر  انصاري خیلام شک
 صولفرائدالأنسبت به عبارت  یول ـ ر شده استکذ صولفرائدالأدر آنچه  برخلاف		ـ

در مقام  ـ		عبادات مورد در هرچند		ـمطلقات را  یبعضرا ورود ی؛ زباشدمیتر میملا
 ،1425دانـد (کلـانتري، یاثـر می، آن را بیل اثبـاتکل مشیبه دل، ولی ردیپذیان میب

  ).68ص
ات یـشان از اطلاق آیان است؟ یهم نیز يانصارخ ی) شی(فقه یعملرویّه  اید آید دیبا

 یدر آثار فقهگر فرد کاوشت بر یواقعن یبرد و ایبهره مبسیار  ـ	در معاملاتکم دست	ـ
  *ماند.یده نمیپوش ایشان

رة العلمـاء قـد جـرت یإن س« بدین شرح که: **ینیینادر ردّ سخن محقق  ییخومحقق 
                                                   

انـد، شـیخ دادهاند و حاصل آن را در اختیار نگارنـده قـرار مطابق تحقیقی که برخی ثقات انجام داده *
آیـه، در بخـش  75مورد، به بیش از  85از میان » مکاسب محرمه«، در بخش متاجردر کتاب  انصاري

مورد، به حدود  238از میان » خیارات«آیه و در فصل  38مورد، به افزون بر  77از میان بیش از » بیع«
 آیه تمسک کرده است! 125

 گفته شده است.» ومات قرآن به خبر واحدانگیزه اثبات جواز تخصیص عم«این سخن به  **
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ون علی خلافه عام یکها خبر لایوجد فیع المعتبرة مع أنه لا یالمجام یالعمل بالأخبار الموجودة فعلی
 ،1، ج1933ی، ی(خـو» ل عمومـات الحـل و نحوهـایـالعمـوم مـن قب کان ذلـکتاب ولو کالیف

  )، فرموده است:505ص
عدم اعتبار  یقتضیء منها إطلاق یس لشیع و لیمقام التشر یلها واردة فکإن الأوامر المتعلقۀ 

تـاب بنحـو مـن کهـا مخالفـۀ للیۀ الدالۀ علـی اعتبـاره فیون الرواکمتعلقاتها لت یء ما فیش
 یس فـیر العبـادات لأنـه لـیـغ یات الواردة فـیر من الروایثک یف کذلکالمخالفۀ؛ بل الأمر 

ون الخبر الـدالّ یکلف لکل فعل صادر من المکۀ حلّی دل بعمومه أو بإطلاقه علییتاب ما کال
  ).369، ص5، ج]تابی[اض، ی: فكر. نیز / (همان علی حرمۀ فعلٍ مّا مخالفا له و لو بوجه

اوامر متعلق به عبادات، ظهور مستند  يشان برایه اکن است یا ییخولام محقق ک یژگیو
  داند.یم یرد و آن را همچون ظهور اطلاقیپذیبه عام را نیز نم

عدم التزام محقق  ،توان گفتینسبت به متن مذکور مکم در نگاه اول ـ ـ دستآنچه 
شان بـه اطلـاق یا ،به عنوان مثالباشد؛ میخود  یات فقهین متن در عملیبه مفاد ا ییخو

، یچون ناس یلفکهرگاه م روازاین .قائل است *مسافر يع روزه برایه دالّ بر عدم تشریآ
ف را به قضـا موظـ یح و ناسیه، آن را ناصحیم اطلاق آکرد، به حیدر مسافرت روزه بگ

  ).445، ص1، ج1414بروجردي، ( داندیم
 کنـد مبنـینقل میدیدگاهی  ،رودیاز ظهر به سفر م ه بعدک يشان در مورد مسافریا

عضـده یان کف و إن یهذا القول ضع« د:یگویو در مورد آن م ندکد روزه را افطار یبااینکه  بر
  ).446(همان، ص» ع أخبار البابیۀ لمنافاته مع جمکۀ المباریإطلاق الآ

قائل است و آن مت یه دالّ بر وجوب خمس در غنین به اطلاق آیهمچن ییخومحقق 
  ).21داند (همان، صیقابل اجرا م ،بتیو عصر غ را در عصر حضور امام معصوم

ه در آثـار یـن فقیـه اکـاست  ياریاز موارد بس یکقاعدتاً بخش اندگفته مطالب پیش
ه ک یدر حال ،از آن بهره برده است» الأحکامآیاتاطلاق «ش به عنوان یخو یگسترده فقه

نگاه اول بـه  يد، اقتضاشان یبآنچه  برد. البتهید بهره مینبا ،خود یاصول يبر اساس مبنا

                                                   
 مَریضاً أو عَلَی سَفَرٍ کتِبَ عَلَیکمُ الصِّیامُ کمَا کتِبَ عَلَی الّذِینَ مِنْ قَبْلِکمْ لَعْلَّکمْ تَتَّقُونَ أیاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ کانَ مِنْکمْ« *

مِنْکمُ الشَّهْرَ فَلْیصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِـنْ فَمَنْ شَهِدَ «) و 184ـ183(بقره: » فَعِدَّةٌ مِنْ أیامٍ اُخَرَ
 ).185(بقره: » أیامٍ اُخَرَ
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مختـار،  يان رأیـدر فقه است. در مرحلـه ب يو کردعملشان در اصول فقه و یشه ایاند
 کردعمـل شـه ویاند یه اگر نتواند به طور صددرصد، نـاهمگونکگردد یارائه م یقیتحق

  موفق خواهد بود. ين در مواردیقیه کند، به یشان را توجیا
ـ  ینیینا، یروانیاتوان محقق یم ،الأحکامآیات ییبه اطلاقات ادعا کاز مخالفان تمس

احمد سید و یآخوند خراسانداشت ـ  يگریت دیت و هدایاکاش حه سخن گذشتهکنیبا ا
سـت و بـه یـ عـام ن ینیینـان گروه ـ به جز محقق یرا برشمرد. البته سخن ا يخوانسار

 /45، ص1، ج1933ی، یخـو /76، ص20، ج1379نـاظر اسـت (ایروانـی، ات یـآ یبرخ
  ).71، ص3، ج1364خوانساري،  /11، ص1406 خراسانی،

  اثبات يرأ .1ـ2
ها و گفتــه ی، برخــالأحکـامآیات یبــا انعقــاد ظهـور اطلــاق يدر مقابـل مخالفــت نظـر

آن را به  یبرخه کآنجاتا حکایت دارد، الأحکامآیات یرش ظهور اطلاقیاز پذ ،هاکردعمل
خ یشـ کردعمـل، نـایینیاز گفته محقـق آنچه  افزون براند. نسبت داده ناره معصومیس

  گردد.اشاره مین گروه یاز ا ییهابه نمونهدر ذیل  گذشت، خوییو محقق  انصاري
بـه اطلاقـات و عمومـات  ،مسـائل جزئیـاته در کـاست  یهانیاز فق حلّی ادریسابن
ها را در وضو از بالا بـه شان شستن دستیا به عنوان مثال، ؛دکنیم کتمس الأحکامآیات

ه یـاطلاق آ ،ن افتایشمارد و سند خود را در ایرواجب میخلاف نظر مشهور، غ بر ،نییپا
المرافـق ده من الأصابع إلی ین و من غسل یون غاسلکإنه تعالی أمرنا بأن ن« ند:کیم یوضو معرف

  ).99، ص1، ج1410ی، (حلّ» فقد تناوله اسم غاسل بلاخلاف
فَـاقْرَؤُوا مَـا «) و عمـوم 43 :(نساء» مْ مِنَ الْغَائِطِکأوْ جَاءَ أحَدٌ مِنْ«ه یبه اطلاق آ يو

َرَ مِنَ الْقُرآنِیتَ ی، حلّ() قائل است 36(محمد: » مْکمْ أمْوَالَکسْألْیوَ لَا «) و 20(مزّمّل: » سّ
 يو ي). فتوا490و  475صص: همان، كر. / نیز436و  117، 107ص، ص1، ج1410
شـان پـس از اشـاره بـه وجـود اختلـاف در یاست. ا یدنیر شنیه اخیبه آ کبا تمس

ه عدد گوسـفندان بـه کدر صورتی  ،اتکوجوب پرداخت چهار گوسفند به عنوان ز
ضاً قوله تعـالی: وَ لَـا یأ کذل يقوّیو « د:یگویوجوب م یت نظر نفیبرسد، با تقو 301

  ).436ص(همان، » ...، مْکمْ أموَالَکسْألْی
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گـران آن را موضـوعاً یه دکـ را به ظهور اطلاقات و عمومات تمسک ادریس حلّیابن
جـب ی« نـد:کیان مـیـگونـه بنیشه خود را ایداند و اندیم يقبول ندارند، درمان هر درد

  ).515ص(همان، » ل داءکبعموم القرآن فهو الشفا ل کالتمس
ات قرآن به خبـر واحـد نـزد یآ يریدناپذییص و تقیت خبر واحد و تخصیعدم حجّ

  ست.یأثر نید، بیشان نقل گردیاز اآنچه  در ،)51ص(همان،  سیادرابن
ام، در نظـر کـو استفاده از آن در اسـتنباط اح الأحکامآیاتاعتقاد به ظهور اطلاقات 

  :شوده گفته میکجاست آنتا  یبرخ
جـاب یتقـدم بـر زوجـه در اه زوج، کن است یاط ایفرمود: احتیم يبروجرد يآقا

اح که قرآن هرجا نکدانست ین میر) و منشأ آن را ایاح داشته باشد (در مقام تعبکن
رده، مفعول اول را زوج و مفعول دوم را زوجـه قـرار داده اسـت و [و کرا مطرح 

م مـأخوذ و قابـل اسـت] کـم آخذ و فاعل و مفعول دوم در حکمفعول اول در ح
  ).376ص ،2، ج1387(دادستان، 

إن أدلّـۀ «ه گفته اسـت: ک یسکدر رد  ـ لامش گذشتکه در گروه اول کـ  ییخومحقق 
 کجوز التمسـی... فلـا انیمقام الب یء منها فیتاب و السنۀ مجملۀ و لم ترد شکاً من الیالعبادات جمع

  :معتقد است ،»بإطلاقها
م یکتب علـک«قوله تعالی: کان، یمقام الب یمه ما ورد فیرکات الی... إن من الآ بیإنه رجم بالغ

ۀ حال قوله تعالی: کۀ المباری... فحال الآ )183 بقره:( »مکن من قبلیتب علی الذکما کام یالص
بإطلاقهـا  کما أنه لامانع من التمسـکلهما و کو ما شا »تجارة عن تراض«و  »عیالله البأحل«
بإطلاق هذه  کلامانع من التمس کذلکها فیء فیاعتبار ش یف کباب المعاملات عند الش یف

  ).179ـ178ص ،1، ج]تابی[(فیاض،  ... ۀیالآ
  :معتقدندباره  نیهان معاصر در ایفق یبرخ

 يدر موارد امام، اما ات اشکال داردیاز آ یشه اطلاق در برخیهرچند در نگاه اول، اند
 أحـل«مثلـاً در ل ندارد؛ کبه اطلاق مش کن تمسیبنابرا ؛اندردهک کات تمسیبه اطلاق آ

حه یدر صـح ،مماثلت با رباست یت و نفحلّی ث اصلیان، حیث بیه حکنیبا ا» عیالله الب
ضَرَبَ اللـهُ «ه یا به آی *،اندردهک که تمسیبه آ ،ع مضطریبر صحت ب امام ،دیزیعمربن

                                                   
: جعلت فداك! إن الناس یزعمون أن الـربح عبداللهیزید قال: قلت لأبیعن عمربن«گونه است: متن روایت این *

أیت أحداً اشتري غنیاً أو فقیراً إلّا من ضرورة؟! یا عمر! قد أحلّ الله علی المضطرّ حرام و هو من الربا؟ فقال: و هل ر
 ).793، ح176، ص3، ج1390(صدوق، » البیع و حرّم الربا فاربح و لا تربه؛ قال: دراهم بدارهم، مثلان بمثل
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 کتمسـ ،عدم صحت طلـاق عبـد ي) برا75(نحل: » ءٍیقْدِرُ عَلَی شَیاً لَا کمَثَلاً عبْداً مَمَلُو
 یان، مثـالیـن بیه اکن است یم، ایفهمیه میاز آ ه آنچه در نگاه اولکنیبا ا *؛شده است

ه یـدر آ هجـارّ يبـه وجـود بـا امـام ،يگـریمردم عاجز. در نص معتبـر د ياست برا
از سـر  یت مسح بخشیفاکرده و آن را دالّ بر ک ک) تمس6 :(مائده» مْکوَامْسَحُوا بِرُؤُسِ«

 ***ه مربـوط بـه صـومیـ] از آزرارهبندیـعب[ زرارهدر معتبـره  **اند.در وضو دانسـته
ع بـود، یرف تشـره چنانچه صِک یحال در ****،شده است یو مفهوم یاستفاده منطوق

به موارد جـواز  ،عیت بحلّی ه حرمت ربا وین مثل آیبنابرا ؛ح بودیناصح يان استفادهیچن
ع بود، صـحبت از یرف تشرخورد و اگر در مقام صِیص میتخصع، یت بحلّی ربا و عدم

، درس خارج اصول فقـه، القاشـده ید خراسانیالله حسین وحتیص غلط بود (آیتخص
  ).7/9/1374و  8/2/1370 ،7/2/1370خ یدر تار

 الأحکـامآیاتانعقـاد اطلـاق در  يه مـدافع جـدکـاسـت  یسـانکجمله از  ینیخمامام 
وَ أحَلَّ اللهُ «ه یشان در بحث از آیاست. ا ـ معاملات ؛ همچونموارد یدر برخ کمدست	ـ
(خمینـی، » ع فلـا إطلـاق لهـایالتشـر مقـام یۀ فیون الآکدفع توهم یرناه کبما ذ« :گویدیم» عَیالْبَ

  ).98ص ،1ج ،1421
ر اطلاق در مثل یمستلزم تصو ،»عَیاللهُ الْبَ و أحَلَّ«ه یر اطلاق در آیه تصوکروشن است 

را عمـده یـز ؛اسـت معاملـات ل ادلّهکـ  ق اولییبه طرـ ه ک، بل»تجارت عن تراض«ه یآ

                                                   
اللـه عزّوجـلّ  عن العبد هل یجوز طلاقه؟ فقال: إن کانت امتـک فلـا؛ إن عن لیث المرادي قال: سألت أباعبدالله« *

، 6، ج1383(کلینـی، » یقول: عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء، و إن کانت أمۀ قوم آخـرین أو حـرّة جـاز طلاقـه
 ).168ص

: ألا تخبرنی من أین علمت و قلت: إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلین؟ جعفرقال زرارة: قلت لأبی« **
لُوا وُجُوهَکمْ.  اللهفضحک و قال: یا زرارة قاله رسول و نزل به الکتاب من الله لأن الله عزّوجلّ قال: فاغْسِ

المرافق. فوصل الیدین إلی المرفقین بالوجه فعرفنا فعرفنا أن الوجه کله ینبغی أن یغسل، ثم قال: و أیدیکم إلی 
فنـا حـین قـال: أنه ینبغی لهما أن یغسلا إلی المرفقین ثم فصل بین الکلام فقـال: فامسـحوا برؤوسـکم. فعر

برؤوسکم، أن المسح ببعض الرأس لمکان الباء، ثم وصل الرجلین بالرأس کما وصل الیدین بالوجه فقـال: و 
للناس  اللهأرجلکم إلی الکعبین. فعرفنا حین وصلهما بالرأس أن المسح علی بعضهما ثم فسّر ذلک رسول

 ).212، ح56، ص1، ج1390(صدوق، » فضیعوه
 ).185(بقره: » مِنْکمُ الشَّهْرَ فَلْیصُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ« ***

: قوله عزّوجلّ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْکمُ الشَّهْرَ فَلْیصُمْهُ؟ قال: ما أبینَها؟! من عبداللهزرارة قال: قلت لأبیعن عبیدبن« ****
 ).8، ح176، ص1، باب 10، ج1414(حرّ عاملی، » شَهِدَ فَلْیصُمْهُ و مَن سافَرَ فلا یصُمْه
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  *****ع است.یب ه حلّیر اطلاق در آیل در تصوکمش
ع و عـدم یـت به نفس بکیزه اثبات نقل و انتقال و ملیبه انگ ي،گریشان در سخن دیا

  گوید:میار یخ يتوقف آن بر انقضا
ردعهم عنها  یلابد ف یۀ التیام الواضحۀ العقلائکع من الأحیۀ بنفس البکیإن حصول المل

ل کـب کصح التمسیه فی.. و عل. من دلالۀ واضحۀ ثابتۀ بنحو الجزم من الشارع الأقدس
...  عیـۀ وجوب الوفاء بالعقود والتجارة عن تراض و حل البیآکع، یذ البیعلی تنف ما دلّ

  ).452ـ451ص ،5ج(همان، 
باشد و آن قاعده می یک يدر واقع درصدد القا ،نگاشتهن یشان در ایه اکست یده نیپوش

النـاس « ،»عَیـأحَـلَّ اللـهُ الْبَ« ،»أوْفُـوا بِـالْعُقُود«همچون ت قرآن و سنّ یمطلقات معاملاینکه: 
ه در عقلـا وجـود کـ، ارشاد به همان است »المؤمنون عند شروطهم«و » مسلطون علی أموالهم

ه کند، همان را کیذ میرا از عقلا تنف یسیو تأس معامله ت،ا سنّیقرآن  یوقت؛ بنابراین دارد
 یان جهت خاصـیدر مقام ب یا نصیه یاگر آ روازاینرده است. کذ یتنف د،عقلا قبول دارن

 با ـ	م رباستیع در مقابل تحریذ بیان تنفیصدد به درک» عَیوَ أحَلَّ اللهُ الْبَ«ه یآمانند 	ـباشد 
ه عقلـا کـ اياندازهتا  روازاینست. ین یان باشد، منافیدر مقام ب گر نیزیاز جهات داینکه 

مثلـاً گفـت چـون خردمنـدان بـه  ؛ث گذاشتیا حدیه یتوان به حساب آیاند، مرفتهیپذ
مانند و یار نمیخ يند و منتظر انقضااامله قائلات معیت به مجرد انجام عملکیحصول مل

رده کـرا نزد عقلاسـت، امضـا آنچه  آن، مانندو » عَیالْبَ وَ أحَلَّ اللهُ«اسلام نیز با  گذارقانون
و در مسـئله مـورد اشـاره کـرد  کآن تمسـ ماننـدع و یه حلّ بیتوان به آیاست؛ پس م

  .ساخترا برطرف  کش ـ اریخ يت بر انقضاکیا عدم توقف ملیتوقف 	ـ

  هادیدگاه نقد. 1ـ3
 یه در برخک یها و ناهمگونه از موافقان و مخالفان گذشت، جدا از نقضک یدر سخنان

نه یبه قر یکیه کر ی؛ جز دو سخن اخاندل ارائه شدهیاز آنها وجود داشت، نوعاً بدون دل
ه کـگونه آن	ـه یه و مقامینه حالیبه قر يگریو د ـ	نامعصومرویّه  به کتمس	ـ یخارج

 یرا بررسن دو استدلال یا روازاینرد. ک کتمس ـ	میردکان یب ینیخملام امام کح یدر توض
                                                   

 آید.توضیح این مدعا در بحث از آیه حلّ بیع می *****
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  کنیم.یم
حه یرا در صـحیـرسـد؛ زیح نمیبه نظر صـح ناحضرات معصومرویّه  به کتمس
کند، وجود  که تمسیخواسته باشد به آ اماماینکه  ا ظاهر بری آشکاردلالتی  ،دیزیعمربن

به  ن جمله از امامیر اکذ !يبه آن است. آر کر از تمسیه غیندارد و استفاده از الفاظ آ
ع حلـال نافـذ یـع و البیـالمعاملۀ مع المضـطر ب«ه: کن دلالت را دارد یا ،پاسخو  پرسشنه یقر

بردن در ربحاینکه  ع مضطر ویان بیب درصدده یآاینکه ، ولی »فالمعاملۀ مع المضطر حلال نافذ
بـر آنهـا دلالـت ث ین حـدیـه اکـاست  ییادعاها ،ستیمعامله با او حلال است و ربا ن

  *.کندنمی
هرچنـد بـه ـ  »ءیقدِرُ عَلَی شَیاً لَاکعبداً مملُو ...« هییعنی استفاده از آ ـ بعدمورد درباره 

» ءیش	علی«، ولی استه یبه آ کتمس درصدد امام ،»... قولی وجلّإن الله عزّ« ل جملهیدل
، نـه باشدمیبه وضع  ـ	يادینزد گروه ز کمدست	ـاست و عمومش  یاق نفیره در سکن

وضـعش در آنچـه  ست.یبه اطلاق ن کبه عموم، مثبت صحت تمس کو تمس ،به اطلاق
ق در یرا در مرحله تحق یی، نه اول. البته سخن نهاباشدمیدوم مورد ق و شداد است، یض
  م گفت.یباره خواه نیا

ز مثبـت صـحت یـه روزه نیـه وضو و منطوق و مفهـوم آیدر آ» بـ«به  امام کتمس
ن بحـث را در مرحلـه یه اکو از آنجا یست ، نباشدمیه محل بحث ک یبه اطلاق کتمس
  م.ینکینظر م ن مرحله صرفیآن در ا يریگیرد، از پکم یق دنبال خواهیتحق

 **،دشـاشـاره ن دانه بکموارد  یه گذشت و برخک يرسد تأمل در مواردیبه نظر م
ه کـنیسـت  يات اطلاق، بـه گونـهیبر تثب يات، شاهدیبه آ ه استدلال ائمهکرساند یم

  رد.کرا با آن برطرف  كوکبتوان ش تامحل بحث است 
اظهر  ،یشان در اثبات اطلاق مقامیان ایتوان گفت بیز مین ینیخمدر نقد استدلال امام 

                                                   
 شود.پاسخ دیگري نیز به این مورد، در مرحله تحقیق ارائه می *

قال: إذا دخل شهر رمضان فللّه فیه شرط، قال الله تعالی: فَمَنْ شَهِدَ مِـنْکمُ  عبداللهعن أبی«مانند این حدیث:  **
إذا دخل شهر رمضان أن یخرج إلّا فی حج أو عمرة أو مال یخاف تلفـه أو أخ یخـاف الشَّهْرَ فَلْیصُمْهُ. فلیس للرجل 

). ایـن روایـت مرسـله اسـت؛ بنـابراین 6، ح183ـ182، ص3، باب 10، ج1414(حرّ عاملی، » هلاکه
اینکه پاسخی همانند آنچه در متن به موارد مشابه داده شد، به این  توان به آن استدلال کرد؛ ضمننمی

 توان داد.یز میمورد ن
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  دوم است، نه اول.مورد  باشد،تأمل میمحل بحث و آنچه  ، ویاست تا اطلاق لفظ
ع، یب	ـن ین عناویا نظر، یکجعل و  یکتوان گفت شارع مقدس، در واقع با یالبته م

وَ « يمثلاً معنا ؛ان عقلا امضا کرده استیش در میهایژگیو همهرا با حفظ  ـ	تجارت و...
إلّا أَنْ « يات آن است و معنایان عقلا با همه خصوصیعِ متداول میت بحلّی ،»عَیأحَلَّ اللهُ الْبَ

، اطلاق در مقام لفظ خواهـد بـودح، ین توضین است. با ایهم نیز »ونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍکتَ
در  گـذارقانونندارد. اگر گفته شود مقصـد  یلیدل چین مدعا هیت ایتثب يشان برایاولی 

ا یـ؟ آپاسخ چیستگر است، یچ اضافه دین اعمال بدون هیع ایان اصل تشریات، بین آیا
  م؟ین گفته داریبر ا يشان ردیدر سخن ا

ا در مقـام یـع اسـت، یلم در مقام اصل تشرکه متکم ینک کش یگفته شود وقتاینکه  مگر
  :گویدمی ییخوه محقق کچنان ؛ردکع حمل یش از تشرید بر بیبا ،عیش از تشریان بیب

ان تمام یمقام ب یان فکع أو یمقام أصل التشر یان فکلم کتارة من جهۀ أن المت ک.. إن الش.
ع یان أصـل التشـریـمقـام ب یفـ »عَیـوَ أحَلَّ اللهُ الْبَ«أن قوله تعالی:  یف کما إذا شکمراده، 

مثـل  یان تمام المراد ففیمقام ب یو فأ »مُوا الصَّلاةَیأقِ«قوله تعالی:  یما هو الحال فکفحسب 
ون یکـخـري أ... و  کرة من العقلاء علـی ذلـیام السیبالإطلاق لق کلا مانع من التمس کذل

 کن نشـکإطلاقاً من جهۀ ول لامهکإنا نعلم بأن ل یعنیقها، یمن جهۀ سعۀ الإرادة و ض کالش
رة یام السـیـبالإطلاق لعـدم ق کن التمسکمیلا کمثل ذل ی... فف خريأإطلاقه من جهۀ  یف

  ).269ص، ]تابی[یاض، (فان من هذه الجهۀ یمقام الب یلامه فکعلی حمل 
  :مثلاً؛ باشدمیمتزلزل  ،وجوهبا در نظرگرفتن برخی ن سخن یا اما

لَاةَیأقِ«با  »عَیأحَلَّ اللهُ الْبَ وَ«مثل  میانشان تفاوت ی. ا1 فرمـود، از آنچـه  را در »مُـوا الصـَّ
  ؟!*رده استکجا احراز ک

در  کا افزون بـر آن، شـیع باشد یان تشریلم فقط در مقام بکمتاینکه  در کا شی. آ2
ره یرفت و مورد سیبه اطلاق را در آن مورد نپذ که تمسکق اراده نیست یسعه اراده و ض

                                                   
به عبادات ـ که تعبدي و نوعاً تأسیسی است ـ و » أقِیمُوا الصَّلَاة«توان گفت، تعلق آیه تنها چیزي که می *

ایـن جهـت بـه هـیچ عنـوان ، ولـی باشدبه معاملات ـ که امضایی است ـ می» وَ أحَلَّ اللهُ الْبَیعَ«تعلق 
این دو آیه قائل شده است. به تعبیر دیگر، بـه راحتـی در تواند بنیان تفاوتی باشد که ایشان میان نمی

توان گفت متکلم در این آیه، درصدد بیان اصل تشریع نماز است. در مورد آیه دوم مورد آیه اول می
توان گفت متکلم در این آیه درصدد بیان حلّیت و نفوذ بیع و حرمت و عدم نفوذ رباسـت، و نیز می

 بیش از این ثابت نیست.



  

 

ی/
سلام

ق ا
حقو

 
طلاق

ر ا
هو

ظ
یآ ی

 ات
روا

و 
ی

یکل ات
 ات

ن 
مبیّ

یشر
  ... عت

17  

  ندانست؟
حمل کنند، نـه » تمامِ مراد«ان یلم را بر بکلام متکه کن است یره خردمندان بر ایدام سک. 3

  ندارند. ي، داوراین باره در گذارقانونرویّه  عقلا بدون توجه به ع؟ اصولاًیاصل تشر
حمل بـر آن،  ،ع باشدیان اصل تشریب ،ست؟ اگر مرادیچ »تمام مراد«ان ی. حمل بر ب4

  ست؟!ین »تمام مراد«حمل بر 
شـان فرمـوده یه اکگونه نیست؛ آن» عیاصل تشر«در مقابل  يعنصر» تمام مراد«پس 

شـان یه اکچنان ـ باشد »تمام مراد«ره عقلا بر حمل بر یس کنیمفرض  اگر روازایناست. 
مراد «حمل بر  !يع در موارد خودش، حمل بر تمام مراد است. آریحمل بر تشر ـ فرمود

م؟ یـدار »شـتریمـراد ب«حمل بـر  یعنی، ین اصلیان عقلا چنیدر ما یآ، ولی ستین» شتریب
ه البتـه بـه کوجود دارد  يگریمناقشه د ،ینیخملام امام کدر همچنین ست. ین نیقطعاً چن
 ،ت به مجرد عقـد اسـتکیآمدن مل يانگارییو آن عقلا شودنمینون ما مربوط کبحث ا

ه یـن نظریـه اکـ یدر حـال ،باشـدار در آن شـرط یخ يا انقضاین یم عوضیتسلآنکه بی
از  یبرخـ یه آن در قـانون مـدنیا شـبیـو همـان اسـت رطرفدار هرچند در فقه اسلام پُ

مورد وفاق ، ولی رفته شده استیپذ ـ	قانون مدنی فرانسه 1138 مادّه همچون	ـشورها ک
له یبـه وسـ یت از ضمان معاوضـکیمال کیکتف ،سیدر حقوق انگل مثلاً *؛ستیهمگان ن

 714قانون مدنی آلمان و مواد  929 مادّه رفته شده است. دریعرف پذ يا اقتضای یتراض
ت در اموال منقـول بـا کیانتقال مال«رسماً گفته شده است:  ،سییقانون مدنی سو 717و 

رمنقول، نقـل یگردد و در اموال غیدار منتقل نمیم به خریع قبل از تسلیم است و مبیتسل
، ينـور ی: محمـدعلكر.( »ثبت شده باشد كه در دفتر املاکدانند یرا معتبر م یو انتقال
ان یبآنچه  هیشب ).75، ص1، ج1374ان، یاتوزک /348ص، 1378، يواحد /20، ص1380

، اساسن یبر ا **رفته شده است.یز به عنوان قانون پذیگر نید يشورهاک ید، در برخش
ار ـ یـخ يا با انقضـایت به مجرد انعقاد قرارداد کیاز انتقال مل یکچیرسد هیبه نظر م

                                                   
شـود. ایـن تعهـد، متعهدلـه را تعهد تسلیم مال، به صِرف رضاي طرفین عقد، کامل می: «1138دّه ما *

نماید؛ هرچند انتقال اي که مال باید تسلیم شود، ضمان تلف را متوجه او میکند و از لحظهمالک می
ن بر عهده صورت نگرفته باشد، مگر اینکه آن مال از متعهد مطالبه شده باشد که در این حالت، ضما

 ».ماندشخص اخیر باقی می
 قانون مدنی اتریش. 1051و  1021مانند مواد  **
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  ***ست.یمقبول نزد همه خردمندان ن يبخصوصه ـ امر

  مختار يحقیق و بیان رأ. ت2
  رد:کتوجه  ید به اصولیمختار با يان رأیق مطلب و بیدر تحق

و  یعرفـ ياات، مسـئلهیـروا یو برخ یات قرآنیا عدم اطلاق در آی. مسئله اطلاق 1
 ییو عقلـا یمسئله عرف یکد از ابزار مناسبِ با حل یبا؛ بنابراین یاست، نه عقل ییعقلا

و  ائمـهرویّـه  ان قـانون،یـن و بیعقلا در تقنرویّه  د از ظهور،یبهره برد، نه از عقل. با
  گر.یز دیرد، نه از چکصحبت  ین اسناد شرعامخاطب

  مسئله است.ح یط حل صحیاز شرا یکی ،توجه به ابزار مناسب در هر مسئله
 شایده ک	ـات مشابه یات قرآن و روایآ یا عدم اطلاق در مورد اطلاق يداور براي. 2

اسلام را با همـه  گذارقانونت ید وضعیبا ـ	نبوده است جزئیاتان همه یلم در مقام بکمت
خواسـت و  يرد و از او داورکعت، بر عرف عرضه یان شریع و بیاتش در تشریخصوص

  ست.ی، قضاوت آنها مستند نگذارقانونت و روال یاز وضعمخاطبان  یبدون آگاه
ان یـدر ب گـذارقانونه اگـر روال کـن اسـت یفهمد، ایعرف مآنچه رسد میبه نظر 

ل و یتفصـ ا مرحلـهیـل یمرحله اجمـال و تفصـ	ـباشد  يان، دومرحلهییعات بر تبیتشر
 آورد، اطلـاق نـدارد ویمـ يبندا جمعیه در مرحله اجمال ک یقهراً خطابات ـ	يبندجمع
ا یـمورد قطـع  یعنیباشد؛  كوکمشآنچه  آورد، اطلاق دارد ویل میدر مرحله تفصآنچه 

ایـن مرحلـه  ،ل بوده استیه در مقام تفصکنکته نباشد  نیا ظن ظهورساز به اینان یاطم
را انعقـاد اطلـاق بـه ظهـور یـاست؛ ز يبندم مرحله اجمال و جمعکمشکوك نیز در ح

رویّـه  گـردد و هرگـاه عـرف ویمنعقـد نم ين ظهـوریچنـ کبا وجـود شـو باشد می
ان یعات خود را بیط، تشریات و شرایه به تبع مقتضکثابت و مستقر نباشد، بل گذارقانون

                                                   
پنداشتن پدیده و حکمی، باید به کار میدانی و کاوش در مقررات خردمندان تعبدانگاري یا عقلایی ***

مستند باشد و استناد آن به ارتکازات شخصی صحیح نیست. عدم رعایت این نکته باعث شده است 
اي را عقلایی قلمداد کند و فقیه دیگري در همان زمان و مکان، ضد آن را فقیهی، حکمی و پدیده گاه

کتـاب  446ـ439عقلایی بپندارد. نگارنده ضابطه رسیدن به نظر عرف و تأسیس عقلا را در صفحات 
 بیان کرده است. فقه و عرف
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 داد؛ مثلـاً گفـت در مسئله مورد بحث قرار يداور يرا برا یتوان قالب و قانونیند، نمک
د یـگویدر اواخـر مآنچـه  ست ویان خُردها نیدر مقام ب ،دیگویع میدر اوایل تشرآنچه 

ات، یـکننده اصلی است. در آات صدور خطاب تعیینیط و مقتضیه شراکبل ،ن استیچن
 یکتوان همه را در ید و نمید دیط صدور را بایت و محیات، وضعیشأن نزول و در روا

  *.داشت اينهیگزکت یظرف قرار داد و قضاوت
د یـه نباکرساند یم ناات وارد از حضرات معصومیات قرآن و روای. مراجعه به آ3
ا یـمطلـق  ین نفق را میایرد و محصول تحقکگونه برخورد  یک ،و اثبات اطلاق یدر نف

 د:یتوجه کن ذیل يهابه نمونه در این باره اثبات مطلق منحصر کرد.
 یا أُولِـیـاةٌ یالْقِصاصِ حَ یفِ مْکوَ لَ« ،)216 بقره:( »مْکرْهٌ لَکمُ الْقِتالُ وَ هُوَ یکتِبَ عَلَک«) الف

رِقِ وَ کسَ الْبِـرَّ أَنْ تُوَلُّـوا وُجُـوهَیلَـ« ،)179 :همان( »نَمْ تَتَّقُوکالْأَلْبابِ لَعَلَّ مْ قِبَـلَ الْمَشـْ
نَ وَ آتَـى یـیتـابِ وَ النَّبِکۀِ وَ الْکـوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِینَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْکالْمَغْرِبِ وَ ل
الرِّقـابِ  ینَ وَ فِیلِ وَ السَّائِلینَ وَ ابْنَ السَّبکیوَ الْمَسا تامىیوَ الْ الْقُرْبى يحُبِّهِ ذَوِ الْمالَ عَلى

ابِرکوَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّ الْبَأْسـاءِ وَ  ینَ فِـیاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْـدِهِمْ إِذا عاهَـدُوا وَ الصـَّ
دَقُوا وَ أُولئِـیالَّـذ کنَ الْبَأْسِ أُولئِـیالضَّرَّاءِ وَ ح  ،)177(همـان،  »نَهُـمُ الْمُتَّقُـو کنَ صـَ

 »نیحِبُّ الْمُحْسِنیۀِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ کمْ إِلَى التَّهْلُیکدیلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَیسَب یأَنْفِقُوا ف	وَ«
نَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ یوَ الَّذ صَلاتِهِمْ خاشِعُون ینَ هُمْ فیالَّذ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون«و ) 195	(همان:

ز یات نیاز روا ،اتین آیا همانند). 9ـ1 :(مؤمنون »اعِلُوناةِ فَکنَ هُمْ لِلزَّیوَ الَّذ مُعْرِضُون
  شود.فراوان دیده می

مْ کوَ لـا تَحْلِقُـوا رُؤُسـَ  يسَرَ مِنَ الْهَدْیالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَوَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ «ب) 
امٍ أَوْ یۀٌ مِـنْ صـِ یـضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیمْ مَرکانَ مِنْکمَحِلَّهُ فَمَنْ  يبْلُغَ الْهَدْیحَتَّى 

فَمَـنْ لَـمْ  يسَرَ مِنَ الْهَـدْیفَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَ کصَدَقَۀٍ أَوْ نُسُ
نْ یکـلِمَنْ لَـمْ  کامِلَۀٌ ذلِکعَشَرَةٌ  کالْحَجِّ وَ سَبْعَۀٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْ یامٍ فِیامُ ثَلاثَۀِ أَیجِدْ فَصِی

                                                   
سبات صدور روایات، مخصِص و هاست که شأن نزول آیات و منادر اصول فقه، سخنی بر سر زبان *

مقید عمومات و مطلقات آیات و روایات یا مانع تشکیل ظهور به گونه اطلاق یا عموم نیسـت. ایـن 
نماید. شأن نزول و مناسبات صدور، گاه مانع انعقاد ظهور عموم عام و اطلـاق سخن قابل مناقشه می

گونه موارد است. بهتر است در این که گاهی ظهورساز بر خلاف عموم و اطلاقگردد؛ چنانمطلق می
از ارائه قانونی عام و کلی خودداري کرد و مسئله را به عرف واگذاشت و محققانه عرف را کاوید و 

 مطابق آن، نص را تفسیر کرد.
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 و )196 بقـره:( »دُ الْعِقابیلْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدالْمَسْجِدِ ا يأَهْلُهُ حاضِرِ
مًّى فَـا نٍ إِلىینْتُمْ بِدَینَ آمَنُوا إِذا تَدایهَا الَّذیا أَی« اتِـبٌ کمْ کنَیـتُـبْ بَیکتُبُوهُ وَ لْکأَجَلٍ مُسـَ

تَّـقِ یهِ الْحَقُّ وَ لْیعَلَ يمْلِلِ الَّذیتُبْ وَ لْیکمَهُ اللَّهُ فَلْما عَلَّکتُبَ یکاتِبٌ أَنْ کأْبَ یبِالْعَدْلِ وَ لا 
تَطیفاً أَوْ لا یهاً أَوْ ضَعیهِ الْحَقُّ سَفیعَلَ يانَ الَّذکئاً فَإِنْ یبْخَسْ مِنْهُ شَیاللَّهَ رَبَّهُ وَ لا  عُ أَنْ یسـْ

نِ یونـا رَجُلَـیکمْ فَـإِنْ لَـمْ کنِ مِنْ رِجـالِیدَیاسْتَشْهِدُوا شَههُ بِالْعَدْلِ وَ یمْلِلْ وَلِیمِلَّ هُوَ فَلْی
وَ  رَ إِحْـداهُمَا الْـأُخْرىکفَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَ

طُ کأَجَلِهِ ذلِ راً إِلىیبکراً أَوْ یصَغتُبُوهُ کأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَیلا  مْ أَقْسـَ
رَةً تُـدکأَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى مْ کنَیـرُونَها بَیونَ تِجارَةً حاضـِ

هکضَارَّ ی عْتُمْ وَ لایتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَباکمْ جُناحٌ أَلاَّ تَیکسَ عَلَیفَلَ دٌ وَ إِنْ یاتِـبٌ وَ لـا شـَ
 نْتُمْ عَلـىکمٌ وَ إِنْ یءٍ عَلیلِّ شَکمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکعَلِّمُیمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کتَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِ

اؤْتُمِـنَ أَمانَتَـهُ وَ  يؤَدِّ الَّذِیفَلْمْ بَعْضاً کاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَۀٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکسَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا 
 »مٌیتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّـهُ بِمـا تَعْمَلُـونَ عَلـیکتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ کتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَیلْ
  .)283ـ282 :همان(

ات مشـابه یروا ده است.شان یب یفقه یم فرعکح نزدیک به بیست ،ریاخ آیهن دو یدر ا
  ار است.یز بسیات نین آیا

 کتواند مورد استدلال در مـوارد خـرد و شـیهرگز نم )الف(ور در گروه کات مذیآ
ه خواص ک ییهاع است و جملهیه نشانه تشرک» تَبَک«چون  یرد. وجود الفاظیگیقرار م

 استن کرممیغاین امر انعقاد اطلاق است.  يبرا يکند، مانع جدان میین مقررات را بیا
  بهره اطلاق برد. یاتیآچنین از  یسک ،منضبط يه از فقهاک

و در  باشــدمیان یــاز جهــات متعــدد در مقــام ب )ب(ور در گــروه کات مــذیــآ
عـدم  یتواند مـدعیز نمین یهیچ فقیاست. ه که وارد شده، قابل تمسک يامحدوده

دوم اطلاق ندارد  هیدر آ» مرأتانإ« ـ		مثلاً		ـات شود و اگر گفته شود ین آیاطلاق در ا
 یسـخن ،)45ص ،1374شود (بجنوردي، یآن نم مانندرده و کلیو شامل زنان تحص

اینکه  مگر ،)195ـ194ص ،1386ست (علیدوست، ین یعلم هیو برخوردار از پا یفن
 سـت.ین گفته متعرض آن نیه اکمستند باشد  ،به فهم مخاطبان نص در زمان صدور

ات ادلـه وارد در مقـام کارها و ملایه در معیبر لزوم دقت فق يدکیتأنقل شد، آنچه 
ز ین كوکه موارد مشکاست  روشن. باشدمی ر آنیو گسست آنها از غ جزئیاتان یب
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  ست.یبه آن، مستعد ن کاطلاق و تمس يادعا يبرا
 ییاراکـگذشـت و عـدم  )الف(ه در گروه ک يااطلاق ادله یه نفکرد کد توجه ی. با4

عـدم  يبـه معنـا ،آن چگـونگیع و یان اصـل تشـریو حمل آنها بر ب کآنها در زمان ش
؛ بنـابراین نیسـت ـه هسـت کـاي اندازهدر همان  ـبه مقدار ظهور آنها  کصحت تمس

بـر ایـن اسـاس کـه 	ـصحت معامله مضطر  يبرا »عَیو أحَلَّ اللهُ الْبَ« آیهبه  اماماستدلال 
به مفهوم و منطـوق  کتمس ،ه وضویالصاق در آ »ـب«استدلال به  ـ *ه باشدیاستدلال به آ

منـع  يه براین آیاستناد به ظاهر هم ،ه گذشتک يابه گونه »صُمْهُیمُ الشَّهْرَ فَلْکفَمَنْ شَهِدَ مِنْ«
ت یات و صـلاحیـن آیـا یمثبت ظهور اطلاق ،گریاز موارد د ياریرلازم و بسیمسافرت غ

 ؛ یعنـینیسـت ـ فرمودنـد یه برخـکـگونه ط ـ آنیشرا در اجزا و کرفع ش يآنها برا
ه اگر معامله با مضطر حرام و کاستوار بود اساس ن یبر ا »أحل الله البیع و«استدلال به آیه 

و بـا 	ـضرورت  براساسدهد، یصورت م ياس معاملهکهراینکه  ربا باشد، با توجه به
ن یـه اک یدر حال ،مورد نداشته باشده، یممنوع باشد و آ لاًکع ید بیاست؛ پس با ـ	زهیانگ

بودن یو ماض یا عربی ،غهیه اگر مثلاً در اعتبار صکندارد  ن مطلبیبه ا ارتباطیاستدلال 
  ه بهره برد؟!ین آیا یبتوان از اطلاق لفظ ،میردک کآن ش

اسـت کـه از معاملـه  يراوپرسـش پاسخ به  ،اماماستدلال  ن است گفته شودکمم
با نبودن مسئله، ن یه داد و ایپاسخ او را با آ امامد و یهمراه با سود در مورد مضطر پرس

توان گفت: ین گفته میدر پاسخ و ردّ ا، ولی ستیقابل جمع ن جزئیاتان یه در مقام بیآ
وجـود ه است، یآ یبه اطلاق لفظ اماماستدلال اینکه  ث مبنی برین حدیدر ا یلیچ دلیه

 م گفـتیه بعداً خواهکچنان ـ ن اطلاقیاست و ا یبه اطلاق مقام امامد نظر یندارد. شا
  .باشدمیاز محل بحث خارج  ـ

 )ب(ست؛ زیرا ذکر یز مثبت اطلاق در آن نیه وضو نیالصاق در آ »ـب«استدلال به 
 يبرا )ب( ایدفرممیو است استفاده کرده  )ب(در آیه مدلول دارد و امام از مدلول 

مثبت اطلاق  ،است که این سخنروشن  .ت مسح در وضو استیفاکالصاق و دالّ بر 
  مورد بحث نیست.

                                                   
 تر ردّ این فرض بیان شد.پیش *
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 .سـتیطـه خـود نیر حین است و مثبت اطلاق در غیز چنیاستدلال به دو مورد بعد ن
و  يویـان خـواص دنیـا بیـع یان اصل تشریرفت ادله وارد در مقام بید پذیدست آخر با

م و یز ظهـورات، مفـاهیـد نکیـض و تأیتحـر ،يبنـدمقام جمعا در یعات یتشر ياخرو
  ن ادله را ثابت کنند.یاطلاق اآنکه یب ؛دارند یمنطوقات

ات یـار اطلـاق در آکـن انمیـاادعاشـده  یتواند پاسخ به ناهمگونیچهارم، م امر توجه به
را صددرصـد  یهان باشد و اگر نتوان نـاهمگونیفق یبرخ يرش آن در فقه از سویقرآن و پذ

  ر است.یپذانکام یرفع ناهمگون يادیزاندازه توان ـ تا یه نمکمرتفع ساخت ـ 
ات قـرآن و یـا عدم حضـور آن در آیه بحث از حضور اطلاق کرد کد غفلت ی. نبا5
لم بـا گفـتن مثـل کا مـتیـه آکـان یـن بیاست؛ به ا یات، بحث از اطلاق لفظیروا یبرخ

أعتِقْ «در آنچه  مانندا خیر؟ یاست ع بوده یط بیان اجزا و شرایدر مقام ب ،»عَیاللهُ الْبَ	أحَلَّ	وَ«
را » عَیـوَ أحَلَّ اللهُ الْبَ«ه شارع مقدس کان ین بیبه ا یوگرنه اطلاق مقام ،شودیگفته م» رَقَبَۀ

را  ید اطلاق لفظیست. نبایگو نومحل گفت ،اوردین يگریرد و سخن دکع یفرمود و تشر
  رد.ک اشتباه یبا مقام

و  یرا لفظ بحثنزاع مورد  اياندازهتا  ،در امر چهارم و پنجم گذشتآنچه  توجه به
  اند.ینمایم یرواقعیغ

ت، نسبت به صـدق بـر افـراد حجـت و از تاب و سنّکوارد در  ی. عمومات وضع6
  محور بحث ما خارج است.

د به عرف یپس با ـ ...ان خردها ویب	ـاند ات، در هر دو مقامیات و روایه آکنیجه اینت
اطلـاق  ،يبنـدا جمعیـان ثـواب و عقـاب یـمثل مقام ب یرد و عرف در مقاماتکواگذار 

  م داشت.ینخواه ینیز ظهور اطلاق کرد. در صورت شیپذیاطلاق را م گرنهو ،ندیبینم

  باطل مؤاکلهر آیه نهی از اطلاق و عدم اطلاق د. 3
آن، ظاهراً نظر مشهور بـر انعقـاد  مانندباطل و  مؤاکلهه نهی از یآ مورد اطلاق در بارهدر

آن،  ماننـدا یـح از فاسد یه در مقام فصل اسباب صحیبودن آصرفاینکه  اطلاق است و
در  يانصارخ یش مثال،به عنوان  ؛ستین که بر صحت در وقت شیمانع اطلاق و دلالت آ

ار یـخ يبـر انقضـات و جواز تصرف متوقـف کیآن، در افاده مل مانندع و یباین باره که 
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  د:یفرمایمخیر، ا یاست 
انـت تجـارة عـن کل المـال إذا کع و أیالأقوي هو المشهور (عدم توقف) لعموم أدلۀ حل الب

 کهو من لـوازم الملـ يون العقد علۀ تامۀ لجواز التصرف الذکرهما مما ظاهره یتراض و غ
  ).164ص ،6، ج1422 (انصاري،

ه بر اصل لـزوم در تجـارت معتقدنـد. یدلالت آ ، بهيبه تبع و یشان و گروهین ایهمچن
  :معتقد استاین باره  در انصاريشیخ 

ل المال بالتجارة عن تراض فإنـه کۀ أحلّی ظهر وجه الاستدلال علی اللزوم بإطلاقی... و منه 
ۀ التصرف بقول مطلق حتـی بعـد فسـخ أحـدهما مـن دون یدل علی أن التجارة سبب لحلی

 /19، ص5همـان، ج( الثلث علی أصالۀ اللزوم علی نهـج واحـد اتیرضاء الآخر فدلالۀ الآ
  ).174، ص1، ج1421، ینی: خمكر. نیز
 مثلـاً ؛ستندیه موافق نیفقها با اطلاق آ یشان، برخیرایو غ انصاري خیش نظرن یدر مقابل ا

  :آورده است ایشانر یاخ نظرنش به کدر وا ییطباطبامحقق 
ها بل یمفادها جواز الأکل بالتجارة إلا أنه لا إطلاق ف ۀ متعرضۀ لحال التصرفات؛ فإنیهذه الآ

ان یـر نظـر إلـی بیل بالباطل من غکمقابل الأ یل بالتجارة حلالاً فکون الأکبصدد مجرد  یه
: كر. نیـز /4، ص2، ج]تـابـی[ی، ی(طباطبـا الجملۀ أو مؤبدة. فتدبر یو أنها ف ۀیمدة الحل

  ).36، ص6، ج]تابی[، يدیتوح
  ان:ین بی، با اباشدمیه یش به اطلاق در آیز مخالف گراین یروانیامحقق 

ۀ من أدلۀ نفوذ التجارة و صـحتها دون جـواز التصـرفات المترتبـۀ علـی التجـارة یانت الآک
(ایروانـی، .. . بإطلاقها بالنسبۀ إلی التصرفات الواقعۀ بعد الفسخ علی لزوم المعاملۀ کتمسیل

  ).4، ص2ج ،1379
ا از یـنـد، اهیآ ین گروه، مخالف ظهور اطلاقیا اید آید دیبا ،قیتحق البته در مرحله نقد و

  دارند! يگرین سخنان قصد دیا
شان در یندارند. ااین باره  در یز موضع ثابتین ییخومحقق  همچونهان یفق یبرخ

ه مورد بحـث و یدر استفاده لزوم مثل معاطات از آ يانصارخ یار شکگرفتن بر خرده
 کع و التملیم البکن ناظرتان إلی حیتیإن الآ: «گویدمی ،)275 بقره:( »عَیالبَ و أحَلَّ اللهُ«ه یآ

، ]تـابی[(توحیدي، » بالإطلاق تمسکیف حدوثاً فقط لا بقاء حتی یلکث الوضع أو التیمن ح
ه، یـم آکـه بـه حکنیدائر بر ا ،پذیردرا می يانصار خیلام اول شک، ولی )36ص ،6ج
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ار یـخ يت است و متوقف بـر انقضـایبرخاسته از رضا، تجارت کتمل گانهیسبب 
  د:یگویان آن میست و در بین

وا بالتجـارة عـن تـراض فاللـه کـن تتملّکـم بالباطل ولکوا أموالکۀ أن لا تتملّیفمحصل الآ
و الإثبات بالتجارة عن  یالمشروع بمقتضی النف کقد حصر أسباب التمل و تعالی ـ كتبار	ـ

ۀ حاصـلۀ کیأن المل کالباطل. فمقتضی ذل ک، مقابل التملکاً لذلدیتراض و جعلها سبباً وح
ن العقد و قـد فرضـنا أن التجـارة یع من حین العقد لصدق التجارة عن تراض علی البیمن ح

ن العقـد مـن یع من حیالب یۀ فکیۀ؛ فتحصل الملکید لحصول الملیعن تراض هو السبب الوح
  ).506، ص7جهمان، ( اریر توقّف علی انقضاء زمان الخیغ

ه تجـارت، بـر بقـا و یچگونه آ که:نیآید اشان پیش مییموضع ا ه در ارتباط باک یپرسش
، سـت (موضـع اول)یان نین جهت در مقام بیندارد و از ا یچ دلالتیت هکیمل يعدم بقا

ان یـن جهت در مقام بیدلالت دارد و از ا ،کمت و شروع تملین موضع عزییدر تعولی 
 کتملـ يبـرا »تجارة عن تراض«دبودن یه انگاره وحکاست وشن راست؟! (موضع دوم). 

در  ،ن جهـت اسـتیـا ه، ازیـبودن آانیرش در مقام بیه، متوقف بر پذیم دلالت آکبه ح
تجارة عن «ر یان تأثیدار به را عهدهیرفت و آین انگاره را نپذیتوان ایم یه به راحتک یحال

  را از عهده آن خارج دانست.» تا چه زمان ،از چه زمان«، اما دانست »تراض

از  ینهـ هیـها در اطلاق و عـدم اطلـاق آدگاهید تحقیق و نقد. 4
  *باطل مؤاکله

مـورد بحـث و اطلـاق  کد شیرسد باین، به نظر مینه برین گزیین و تعیشیدر نقد سخنان پ
  است؟ ياثبات چه امر يست؟ و اطلاق برایدر چ کش ؛ردک یدهلام را جهتکمورد 

ه، از چنـد حـال یـلمات و در اطراف آکدر مقام و مطرح در  کشاینکه  حیتوض
  ست:یخارج ن

ا در زمان شروع آن ی »تجارة عن تراض«ت مترتب بر حلّی ي. آیا شک در مدت و بقا1
ا یـار یـخ ياز انقضاپس 	ـت از چه زمان کیت و ملحلّیاینکه  در ،گریر دیاست؟ به تعب

                                                   
حیح و به تنفیذ آیه به تفکیک اسباب حلال و صحیح، از حرام و ناص	گفته ـاین تحقیق بر بنیان پیش *

 ـ سامان یافته است.	باشدو عدم تنفیذ باطل ناظر می» تجارة عن تراض«
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ا یاست  یجانبه در مثل معاطات باقیکاز فسخ پس 	ـو تا چه زمان است  ـ	از آنپیش 
  د وجود دارد.یو ترد کش ـ	خیر

 خیششه یخلاف اند رسد بریم، به نظر مینکن فرض یرا چن کاگر متعلق و جهت ش
مفـروض را  که شیبه آ کن مسئله، نتوان با تمسیشان در ایران اکهمف یو برخ انصاري

ت تصـرف و حلّیـاینکـه  ت وکیت تصرف و ملحلّی تیفکیمبیّن  هیرا آیرد؛ زکبرطرف 
 یو در چـه صـورت بـاقچـه زمـان د و تـا یـآیم یا با چه شرطیت در چه زمان کیمل

 »تجارة عن تـراض«ذ یت به تنفیه است، هدایحد و نصاب دلالت آآنچه  .یستن باشد،می
علـت تامّـه همـه آثـار  »تجارة عـن تـراض«اینکه  شتر.یدر مقابل اسباب باطل است، نه ب

ه از یـچه آچنان !يرسد. آریق به نظر نمیاست، مطابق تحق ـ	تکیت تصرف و ملیحلّ	ـ
به اطلاق وجهی بـه نظـر  کتمس يت آمده بود، براکیت و ملحلّی ان تحققیب يابتدا برا

ه ک یلمات و نصوصکز معتقدند ین یبرخ *ن است.یر از ایهست، غآنچه ، ولی دیرسیم
ام کـان احیـلم، بکمورد نظر مـت یمحور اصل باشد،مشتمل میبر عقد مستثنامنه و مستثنا 

؛ بنـابراین دیـآیاجمـال م گونـهان وجود استثنا به یب يبرا مستثنامنه است و مستثنا فقط
(ر.ك:  مـورد اسـتیاطلـاق ب يشـود و ادعـاینم يمت در مورد آن جارکمقدمات ح

  ).174، ص1406، ی: خراسانكر.نیز  /572، ص2، ج1415، يمنتظر
در  کتا مـورد تمسـ ،وجود ندارد یه، اطلاقیآ يدر عقد مستثنا **،ن اعتقادیمطابق ا

  رد.یقرار گ یفروع فقه
س یتأسـ يدیـقرارداد جد ،قرارداد باشد؛ مثلاً خردمندان یکت یدر سبب ک. اگر ش2

و عـدم آن در دبودن یـل جدیـبـه دل، ولی صادق است »تجارة عن تراض«ه بر آن کنند ک
تجارة عـن اطلاق «توان به ینجا میدر ا ؛مینک کآن ش یدر صحت شرع ،عصر معصوم

ن یاز ا یمتفاهم عرفاینکه  استمسلّم آنچه  ح دانست.یرد و آن را صحک کتمس» تراض
                                                   

شود که مخالفت این گروه با اطلاق آیه هاي گروه دوم، معلوم میبا این بیان و دقت در برخی نگاشته *
وگرنـه باشد، مورد بحث، به این دلیل است که آیه درصدد بیان و تفکیک اسباب صحیح از باطل می

 ایشان منکر اطلاق آیه، از جهات دیگر نیست.
توان پذیرفت و در حد غلبه و اکثریت ـ که مورد ادعا نیز همین است ـ به کار البته کلّیت آن را نمی **

باشد، وگرنه روشن است که تحقق و عدم تحقق ظهور اطلاقی میدانی و تفحصی در این باره نیاز می
 ر نیست.برداعموماً دستوري و قالب
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مقصـود  ،نقل و انتقال و تصرف در مال مردم معتبر است يت برایدر سببآنچه  انیب ،هیآ
ت کیـا ملیـات مربوط به تصرف یشتر. پس جزئینه ب ،تیحدوده سببالبته در م باشد؛می

  ست.یه نینظر در آ مطمح ـ	میردکان یب )1 قسمت پیشین (شمارهه در کگونه آن	ـ
ت یدر سبب، ولی ت آن محرز استیندارد و سبب یلکمش ،قرارداد یک. گاه اصل 3
د و یـجد ياوهیبا ش یعیمثلاً ب ق و اصناف آن، شبهه است؛یاز مصاد یا صنفی يفرد

تابـت و کا با ی یکترونکمانند تجارت ال		ـ است رموجود در زمان شارع واقع شدهیغ
ع یـمعامله محسوب گردد و ب يانشا ،م سندیتابت و تنظکه ک يابه گونه ؛م سندیتنظ

رسـد ینجا به نظـر میاست. در ا كوکآن مش یل، صحت شرعین دلیبه هم ـ		یازمان
ه، ثابـت یـاز آآنچه  رایست؛ زیاز محذور ن یبه آن، خال که و تمسیاطلاق آ يادعا

سبب، خارج  جزئیاتان یو ب باشدمی »تجارة عن تراض«بودن ان اصل سبببیب ،است
  از مقصد آن است.

بـه اطلـاق  که با تمسکاست روشن ه است. ید، شبهه موضوعیشبهه و ترد ی. گاه4
، داخـل گسـتره اطلـاق مـورد بحـثدر آنچه  رد.کن مورد رفع شبهه یتوان در ایه نمیآ

  ه.یه است، نه شبهات موضوعیمک، شبهات حباشدمی
سـر یه میـچه بـا آ ،3و  2 ،1در رقم  که رفع شکاست  يته ضرورکن نیا يادآوری

ه کـ يارویّـه ا با اسـتفاده ازی یگر چون اطلاق مقامیدراه توان از یم ،باشد و چه نباشد
و  یه از عقل عملک ییبناها	ـخردمندان  يبنا ياوکا با وایشرع مقدس در معاملات دارد 

، ولـی رت را مرتفع سـاختیو ح کش ـ	ردیگیم سرچشمهزه حفظ و اصلاح نظام یانگ
آن است، نه  یه و اطلاق لفظین مقام، حد دلالت آیه محور بحث ما در اکرد کد توجه یبا

  ه مربوط نیست و فارغ از آن وجود دارد.یه به آک یاطلاق مقام

  نتیجه
مبـیّن  هکـروایات  یو برخ الأحکامآیاتنوع  یبحث از انعقاد و عدم انعقاد ظهور اطلاق

ه چنـدان ـ جـز بـه کباشد میام است، از مسائل فاخر و لازم اصول فقه کاز اح یاتیلک
 ن پرداخته نشده است.دانده ـ بکاستطراد و پرا

ــاقی یکســان ــرد نمــی منکــران ظهــور اطل مســئله در ایــن اندیشــند و گــاه یــک ف
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 هاي گوناگون دارد.گیريجهت
ه بعد داده کاست  هاییلیاشاره به تفص فقطاز آیات  بعضیبرخی منکران برآنند که 

ن اسـت ـ یچنـ معمولـاًه کست و برخی دیگر ـ یمورد نظر آن ن یچ اطلاقیشود و هیم
ان یگر بیا خطابات دیدر خطاب  ترپیشآنچه  یعنی است؛ نیّمعهود و مع یاشاره به عمل

 داشته باشد. بارهن یدر ا یه اطلاقکآنیه است، بشد
 فقهی خود آنها مخالف است.رویّه  با ،سخن برخی منکران

 ینـه خـارجیو این اطلاق را برخـی برآینـد قر اندانگاشتهمسلّم  آن را ،مثبتان اطلاق
از  داننـد ومـی ه ثابـتیـه و مقامینه حالیبه قربرخی و  ـ	نیمعصومرویّه  به کتمس	ـ

 اند.جاي فتاواي خود بهره بردهاطلاق مورد ادعا در جاي
از  یابیم که اساساًمیزیرا با تحلیل در ؛ح نیستیصح معصوم ائمهرویّه  به کتمس

 رد.کرا با آن برطرف  كوکنه اطلاق تا بتوان ش ،نهادهایی مانند عموم استفاده شده است
اظهر است تا اطلاق  یاطلاق مقام این استدلال در اثبات باید گفتدر نقد قرینه حالیه 

 دوم است، نه اول.باشد، میگو ومحل بحث و گفتآنچه  و یلفظ
و  یعرفـ ياات، مسـئلهیـروا یو برخـ یات قرآنـیـا عدم اطلاق در آیمسئله اطلاق 

 .یاست، نه عقل ییعقلا
 شـایده کـ	ـات مشابه یات قرآن و روایآیا عدم اطلاق  در مورد اطلاق يداوربراي 

، اسلام را با همه گذارقانونت ید وضعیبا ـ	نبوده است جزئیاتان همه یدر مقام ب لمکمت
 رد.کعت، بر عرف عرضه یان شریع و بیاتش در تشریخصوص

د در یـه نباکـرساند یم ائمه معصومات وارد از یات قرآن و روایمراجعه به آ
ا یـمطلـق  ینف میانق را یرد و محصول تحقکگونه برخورد یک ،و اثبات اطلاق ینف

 اثبات مطلق منحصر کرد.
رد کد به عرف واگذار یپس با ان خردها و... ـیب	ـاند ات، در هر دو مقامیات و روایآ

 گرنهو ،ندیبیاطلاق نم يبندا جمعیان ثواب و عقاب یمقام ب همچون یو عرف در مقامات
  م داشت.ینخواه ینیز ظهور اطلاق کرد. در صورت شیپذیاطلاق را م
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