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Abstract 
There are different views in discussing the necessity or the lack of necessity of the 

transactions without contraction. One of the reasons referred to by those who believe 

in the lack of necessity of the transactions without contraction is the famous 

narration “truly, the word makes something lawful or unlawful”. There are 

disagreements among jurists as to whether the “word” has been used in its 

superficial meaning or it has a metaphoric meaning. There are various possibilities 

according to the reasons in this regard by analyzing of which it turned out that none 

of them are acceptable; rather, by the “word” it is probably meant the corresponding 

meaning: that is, a conversation carried out between the dealer and the customer, 

which has the capability of being both the rules of vindication and sanctity without 

being involved in the problems of other possibilities and it will not lead to any 

conflict with the validity of the transaction without contraction. 
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 چكیده

ی که معتقدان به عدم لزوم معاطاات  ا ادلهی گوناگونی وجود دارد. یکی از ها دگاهیددر بحث لزوم یا عدم لزوم معاطات، 

؛ تنها سخن گفتن حاالل و ساخن گفاتن حارام     الْکَلَامُ حَرِّمُوَ یُ الْکَلَامُ حَلِّلُإِنَّمَا یُ»، روایت معروف اند دهبه آن استدالل کر

کار رفته است، یا معنایی  به شیظاهربه همان معنای  «کالم»ۀ واژاست. فقها در این موضوع اختالف دارند که آیا « کند یم

های مختلفی، مستند به دالیل خاصی وجود دارد که با نقد و بررسای آنهاا، ایان نتیجاه      کنایی دارد. در این زمینه احتمال

 یی آن؛ یعنا مطاابق هماان معناای    ،«کاالم » از ی نیسات؛ بلکاه احتمااالق مق اود    رفتنیها پاذ از آن کدام چیهحاصل شد که 

 از کادام  چیمبتالباه ها  و حرمات را دارد و   تیحلاست که قابلیت دو حکم  مشتری و دالل میان گرفته انجام وگوی گفت

 .نیز منافاتی نخواهد داشت معاطاتی معاملۀ صحت با و نیست احتماالت سایر بر شده ی واردها اشکال

   واژگان کلیدی

 .محرِّم، کالمِ محلِّل، معاملۀ معاطاتاعتبار لفظ در لزوم معامله، التزام نفسی، کالمِ 
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 طرح مسئله

وَ  الْکَلَاامُ  حَلِّالُ إِنَّمَا یُ »...ی از فقها برای استناد به عدم لزوم معاملۀ معاطات به روایت ا دسته

در این فقره از روایت مورد بحث واقا  شاده، دو واژۀ    آنچه. اند کرده تمسک «الْکَلَامُ حَرِّمُیُ

، به چهار احتمال با قط  نظر از «کالم»است. شیخ ان اری برای رمزگشایی از معنای « کالم»

صدر روایت و یک احتمال با نگاه به مجموع آن، اشاره دارند. مطالبی که دیگر فقها در این 

ماالت و پذیرش برخی از آنهاست؛ البته برخی نیز ، بیشتر در نقد این احتاند دهزمینه بیان کر

. در این میان امام خمینی بحاث مبساوطی راجا     اند دهیرسمستقالق خود به احتمال متمایزی 

به این روایت ارائه کردند و با طرح یک احتمال متمایز، هماۀ احتمااالت شایخ ان ااری و     

تلف و گاه متعارض فقها از ایان  ی مخها برداشت. با توجه به دنشمار یممختار او را مردود 

از احتمااالت   کادام  چیها روایت که طبیعتاق نتایج مختلفای را در پای دارد و نظار باه اینکاه      

. در ایان  شاود  یما شده، مستند به دلیل و راف  ابهام نیساتند، ضارورت بحاث روشان      ارائه

سای  را برر هاا  دگاهیا دپژوهش با روش توصیفی تحلیلی و باا رویکاردی انتقاادی، تماامی     

یۀ صحیحی برسد که هم مطااب  باا وحادت سایاق     نظریم و تالش خواهد شد که به کن یم

 هیچ اشکالی نباشد. مبتالبهروایت و متناسب با فهم عرفی باشد و هم 

 پیشینۀ استفاده از روایت  

: برخی مانند اند کردهی متفاوتی ها استفاده« الْکَلَامُ حَرِّمُوَ یُ الْکَلَامُ حَلِّلُإِنَّمَا یُ»فقها از روایت 

: 1420الغطااء،   الغطاء )کاشف (، جعفر کاشف355: 18، ج 1405صاحب حدائ  )بحرانی، 

: 2، ج 1424(، قزوینی )موسوی قزوینای،  140: 1422الغطاء )نجفی،  (، حسن کاشف133

مؤید برای بطالن معاملۀ معاطات و لزوم لفظ در معامله اساتفاده   عنوان به( از روایت 508

 صحتدلیل بر وجود اصل  عنوان به. دستۀ دیگر فقها مانند صاحب عناوین، از آن اند کرده

 اناد  بارده در ایقاعات و نیز از ادلۀ کسانی که قائل به تعمیم لفظ در هر لغتی هستند بهاره  

(. شیخ اعظم ان اری نسبت به فهام معناای آن چنادین    147و  30: 2، ج 1417)مراغی، 

بر مکاسب شیخ نیاز   نگاران هیحااش(. 60: 3، ج 1434ن اری، احتامال بیان کرده است )ا



  563 نسبت به اعتبار لفظ در لزوم معامله« الکالم یحرّمالکالم و  یحلّلانّما » یتروا یسنج داللت 

(، آقاضیاء 67ا   65: 1، ج 1373(، نایینی )نایینی، 82: 1، ج 1406مانند ایروانی )ایروانی، 

(، میالنای )میالنای،   176ا   173: 2، ج 1375(، شاهیدی )شاهیدی،   165: 1421)عراقای،  

(، گلپایگاانی )گلپایگاانی،   154ا   147: 2، ج تاا  یبا (، خویی )خویی، 113ا   109: 1395

 محقا  . اناد  ده( نسبت به تأیید یا رد این احتمااالت مطاالبی بیاان کار    125ا   118: 1399

از آن بهره بارد   توان ینمی که در هیچ کجا طور بهسبزواری معتقد به اجمال روایت بود، 

زوم لفاظ در  الغطاء عالوه بر دیدگاه تأییدی در لا  (. کاشف227: 16، ج 1413)سبزواری، 

ی فقهی یاد کرده و م ادی  تطبیقی آن را نیاز بیاان   ا قاعده عنوان بهمعامله، از این روایت 

ی هاا  یبررساز این سابقه، با وجود  نظر  صرف(. 16: تا یب، الف لغطاء داشته است )کاشف

ایان مقالاه نخساتین     رساد  یما نظار   الزم، تحقی  مستقلی در این عرصه یافت نشد و باه 

 زمینه باشد.   نیاپژوهش مستقل در 

 بیان روایت و شیوۀ استدالل به آن  

قَالَ: قُلْتُ  الْحَجَّاجِعَنْ خَالِدِبْنِ  الْحَجَّاجِبْنِ  یَیحْ، عَنْ یَرٍیْعُمَ یأَبِ، عَنِ ابْنِ هِیأَبِ، عَنْ مَیإِبْرَاهِبْنُ  یُّعَلِ

أَ : »فَقَاالَ . کَذَاوَ  کَذَا أُرْبِحَکَوَ  الثَّوْبَ: اشْتَرِ هذَا قُولُیَفَ ءُ یجِالرَّجُلُ یَ"السالم:  هیعلی عَبْدِاللَّهِ لِأَبِ

 حَارِّمُ وَ یُ الْکَلَاامُ  حَلِّالُ لَا بَاأََْ بِاهِ إِنَّمَاا یُ   »ی، قَالَ: بَل؟ قُلْتُ: تَرَکَإِنْ شَاءَ أَخَذ وَ إِنْ شَاءَ  سَیْلَ

، این لباس را بخر و فالن مقدار دیگو یمو  دیآ یمگفتم: شخ ی  )ع(صادق؛ به امام «"الْکَلَامُ

نیست که اگار بااخواهد،    گونه نیاآیا »فرماود:  )ع()صحیح است؟( امام دهم یمسود به تو 

اشکالی ندارد، تنها ساخن گفاتن،   »گفتم: بله. فرمود: « ؟کند یمو اگر نخواهد، ترک  ردیگ یم

(. از ایان روایات باه دو    175: 10، ج 1429)کلینای،  « دکنا  یما حالل و سخن گفتن، حرام 

، 1434. اثبات اینکه معاطات مفید اباحۀ ت رف نیست )ان ااری،  1: شود یممنظور استفاده 

. اثباات عادم لازوم    2؛ شاود  حلیتی محقا  نمای  ؛ بنابراین کالم وجود ندارد(؛ زیرا 60: 3ج 

بار صاحت    هیت و روایااتی کا  بین این رواجم  از باب  :دیگو یصاحب ریاض ممعاطات؛ 

یاک معاملاه،    لزومکه این بر کند ید، کالم در این روایت داللت مندارداللت معاطات معاملۀ 

 (.  214: 8، ج 1418)حائری،  نیاز به لفظ دارد
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 بررسی سند روایت

(، تهاذیب  175: 10، ج 1429ی کافی )کلینای،  ها کتاباین روایت با همین سند در  هرچند

( ذکر شاده  700: 18، ج 1406( و الوافی )فیض کاشانی، 50: 7، ج 1407االحکام )طوسی، 

، 1407آمده )کلینی، « خالدبن نجیح»، «خالدبن حجاج»ی جا بهو در برخی نسخ دیگر کافی، 

توثیا  شاده   « جخالادبن حجاا  »(؛ در هر دو صورت، صحیح و معتبر است؛ زیرا 201: 5ج 

در آن « خالدبن نجیح»( و سند روایتی را که 182: 1381؛ حلی، 445: 1407است )نجاشی، 

. بنابراین ادعاای  2ت حیح کرد توان یمدر طری  او هست،  1عمیر شود، چون ابن ابی ذکر می

( سخن درساتی  147: 2، ج تا یبمجهول خواندن هر دو راوی توسط برخی از فقها )خویی، 

 .رسد یمننظر  به

 تبیین احتماالت موجود در روایت

 دیدگاه شیخ انصاری

ایشان بعد از ذکر این مطلب که به روایت مذکور بر عدم افادۀ اباحاه و عادم لازوم معاملاۀ     

معاطات استناد شده است و با ت ریح بر اینکه، روایاتی نیز به همین مضامون، ولای بادون    

وگوی پیش از عقد به شرط نفاروختن کااال    گفتهستند که بر جواز ...« انما یحلّل »عبارت 

(، با قط  نظر از صدر روایت، در 60: 3، ج 1434قبل از خریداریش داللت دارند )ان اری، 

 اند: احتماالتی مطرح کرده...« انما یحلّل »مق ود از عبارت 

دال بار تحلیال و تحاریم اسات     « لفاظ  »در هر دو مقاام،  « کالم»احتمال اول: مق ود از 

(؛ برای مثال صیغۀ نکااح سابب تحلیال و صایغه طاالق سابب       60: 3، ج 1434 اری، )ان

و انجاام فعلای مقتارن     تیزوجیا فسخ آن یا ق د  تیزوج؛ اما ص رف ق د شود یمتحریم 

 (؛117: 5، ج تا یب)حسینی شیرازی،  شود ینمبه ق د، سبب تحلیل یا تحریم 

                                                                                                                                        
 (.223: 30، ج 1409)حر عاملی،  شود یم. وی از اصحاب اجماع محسوب 1
را « خالادبن نجایح  ». شیخ صدوق در مشیخه کتاب خود در بیان طرقی که او با واسطه از آنان روایت نقل کرده، نام 2

ابان جعفار     اللّاه ی اللّاه عناه ا عان عبد    رضا ی ا  أبا عان   تهیروفقد  حینجعن خالدبن  هیف کانو ما »ذکر کرده است: 
 (.454: 4، ج 1413بابویه،  )ابن« الجوّان حینجخالدبن ، عن ریعم یأبی، عن ابن سیعیّ، عن أحمدبن محمّدبن ریالحم



  565 نسبت به اعتبار لفظ در لزوم معامله« الکالم یحرّمالکالم و  یحلّلانّما » یتروا یسنج داللت 

مضامونش اسات ناه لفاظ  تنهاا )ان ااری،       احتمال دوم: مق ود از کالم، لفظ همراه با 

کاه   شود یمسنجیده « مضمون واحد»عبارت دیگر، کالم نسبت به یک  (. به61: 3، ج 1434

شود و برخی نیز چنین نیستند. طبا    موجب تحق  آن مضمون می« کالم»برخی از م ادی  

، حکام  شود یمۀ کالم ایجاد لیوس بهاین احتمال مق ود آن است که با اختالف مضامینی که 

؛ برای مثال اگر زنی بخواهد عقاد موقات   کند یمو حرمت نیز تغییر  تیحلشرعی از حیث 

اسات؛ بلکاه بایاد بگویاد      دهیفا یب« ملّکتُکَ بُضعی»یا « سلّطتُکَ علی بُضعی»شود و بگوید 

 (.  62: 3، ج 1434)ان اری، « متّعتُک نفسی بکذا»

ۀ جملا باب مزارعه وجود دارد که فقاط  افزون بر این روایت، چند حدیث دیگر نیز در 

( و گفتاه شاده مق اود،    194: 7، ج 1407در آنهاا ذکار شاده )طوسای،     « انّما یحرِّمُ الکالمُ»

 (.1387)فاضل لنکرانی،  شود یماراده « کالم»مضمونی است که از 

« لفاظ »تفاوت میان این دو احتمال آن است که بر اساس احتمال اول، معاملاه، نیازمناد   

باه اعتباار اخاتالف    « لفاظ »؛ ولی بر اسااس احتماال دوم   کند ینمق د  تنها کفایت است و 

 (؛  118: 5، ج تا یب)حسینی شیرازی،  کند یمو حرمت تغییر  تیحلمضامین از حیث 

احتمال سوم: مق ود از کالم در هر دو فقره، کالم واحد، و محلل و محرم باودنش باه   

م، محلل و نبود آن، محرم است و برعکس؛ یاا  اعتبار وجود و عدم آن است؛ پس وجود کال

حالل، و  محلشاست؛ بنابراین در  محلو غیر محلاینکه )محلل و محرم بودنش( به اعتبار 

. در روایات باب مزارعه ایان احتماال دارای وجاهات اسات     1کند یمحرام  محلشدر غیر 

، و نباودش سابب   تیا حل(؛ مثل عقد نکاح که وجاودش سابب   63: 3، ج 1434)ان اری، 

 (؛  186: 2، ج 1316حرمت است )مامقانی، 

« کالم محارم »، و مق ود از هیدوسووگوی  ، گفت«کالم محلل»احتمال چهارم: منظور از 

، 1404؛ نجفای،  15: 1409؛ خراسانی، 63: 3، ج 1434ایجاب و اجرای بی  است )ان اری، 

                                                                                                                                        
  .ۀ زن، محرم و بعد از انقضای عدّه، محلل خواهد بودعدّکه کالمی واحد است، در زمان « انکحت». مثالّ 1
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متقاضی )مشتری دوم( به بی ، قبال   (؛ به این معنا که التزام دالل )مشتری اول( و217: 22ج 

 تیا حلاز اشترای دالل از بای  اول، سبب حرمت، و عدم التزام به آن قبل از اشتراء، سابب  

صورت گرفتاه و بیعای    دوفروشیخرۀ وعدعبارت دیگر اگر قبل از اشتراء، تنها  . بهشود یم

 محقا  ؛ البتاه  واجب نشده، محلل است و اگر بی  را واجب کرده باشند، محرم خواهد باود 

صاورت   یزدی معتقد است که این معنا جز با لحاظ صدر روایت محتمل نیست. در غیر این

برای ان راف به مورد مقاوله یا ایجاب بی  توجیهی وجود ندارد، حال آنکه مفروض، بیاان  

 (.75: 1، ج 1421وجوه احتمال با قط  نظر از صدر روایت است )یزدی، 

از میان احتماالت، باید احتمال سوم یا چهارم را پاذیرفت کاه   شیخ ان اری معتقد است که 

 (؛64: 3، ج 1434صورت، روایت بر اعتبار کالم در تحلیل داللتی ندارد )ان اری،  در این

است. این احتماال باا نگااهی باه مجماوع      « ایجاب بی »احتمال پنجم: مق ود از کالم، 

و حرمات در   تیا حلح ر بودن سابب  صورت که گفته شود من ؛ به اینشود یمروایت بیان 

ۀ کالم صورت گیارد؛ زیارا اگار    لیوس بهدر صورتی ممکن است که ایجاب بی ، تنها « کالم»

ۀ غیر آن )معاطات( صورت پذیرد، محلل و محرم در کاالم منح ار نخواهاد باود.     لیوس به

و بادون   اند که روایت، ظهور در اعتبار لفظ در لازوم معاملاه دارد   ایشان در نهایت پذیرفته

 (.64: 3، ج 1434به لزوم معامله حکم کرد )ان اری،  توان ینملفظ 

 اصفهانی محققدیدگاه 

مؤثر است و گاهی در جاناب   تیحلایشان معتقد بودند که ایجاب صحیح گاهی در جانب 

و طالق که سبب حرمت بوده و این سابب، منح ار در    تیحلحرمت؛ مثل نکاح که سبب 

 (.  150: 1، ج 1418است )کمپانی، « کالم»

 ایروانی محققدیدگاه 

است و کالمِ لفظی منظاور  « التزام»، لفظ نیست؛ بلکه مق ود «کالم»مق ود از  دیگو یموی 

التزامای کاه در   ؛ مثال  داند یمنیست و استعمال کالم با کنایه از التزام را امری رایج و شای  

نیاز  « قول»و گاهی به کالم،  رود یمشب صورت گرفته و در روز محو شده است و از بین 
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کاه قاولی    دیا گو یما به شما فالن قاول را دادم و بعادها    شود یم؛ مثالق گفته شود یماطالق 

جَهَانَّمَ م انَ الْجِنَّاه  وَ     ی لَأَمْلَاأَنَّ م نِّحَ َّ الْقَوْلُ  لک نْوَ : »دیفرما یم. خداوند نیز در قرآن ام نداده

جهانم را از هماه    نهیآهر ": که دهیگرد محق سخن من  کنیل(؛ 13)سجده:  نَیأَجْمَع النَّاسِ 

یعنی التزام محکم و ثابت. منظور از « ح ّ القول»در این آیه . «"آکندخواهم  انیآدمو  انیجن

التزام محلل یا محرم آن است که نسبت به فردی محلل و نسبت به دیگاری محارم اسات؛    

یاا   کناد  یما مثل بی  که ت رف در مبی  را برای مشتری حاالل و بارای فروشاانده حاارام     

یا محللیت در باب  تیمحرمعکس در مورد ثمن معامله. پس خالصۀ سخن آنکه  صورت به

و تا زمانی که این التزام در بین نباشد، محلل و  شود یم« التزام معاملی»معامالت منح ر به 

 (.  82: 1، ج 1406نخواهد آمد )ایروانی،  وجود بهمحرمی نیز 

 دیدگاه امام خمینی  

 با قطع نظر از صدر روایت

کرده و ضمن تبیاین آن، از احتماال ماذکور    ایشان با قط  نظر از صدر روایت، احتمالی را بیان 

شده توسط شیخ ان اری بهره گرفته است. ایشان اعتقااد دارد   معیار نقد احتماالت ارائه عنوان به

تکلیفای و وضاعی باا     صاورت  باه است کاه  « جنس کالم»در این روایت، « کالم»که مق ود از 

. محلل تکلیفی بدون واسطه مثل اینکه موال، کنیز خود را برای دیگری است واسطه یبواسطه یا 

. محارم  دیا آ یما پدیاد   تیا حل. محلل تکلیفی با واسطه مثل صیغۀ نکاح که با آن کند یمحالل 

. شاود  یمتکلیفی بدون واسطه مثل ظهار و محرم تکلیفی با واسطه مثل طالق که سبب حرمت 

وضاعی ثماره آن    تیا حلو  آورناد  یم وجود بهرا  محلل وضعی مثل عقود صحیحی که ملکیت

در آن انواع ت رفات معاملی را انجام دهاد. محارم وضاعی هام مثال       تواند یماست و شخص 

شرط فاسد که مفس د عقد است. سپس با اهتمام به اینکه چاون موضوع روایت، جانس کااالم   

م هم محلل باشد و هام  ؛ یعنی شامل موردی که کالداند یماست، این جناس را دارای اطاالق 

. وی در مرحلۀ سوم در تکامل نظر خود قائل است که اطالق موجود، شامل کالم شود یممحرم 

و محللیات وضاعی آن    صاحت . به دیگر سخن نافذ بودن معاملاۀ معاطاات،   شود یمشارع نیز 

باه قراردادهاا   (؛ 1ده: أَوْفُوا بِالْعُقُود  )مائ»ۀ کالم خواهد بود؛ به این معنا که شارع با گفتن واسط به
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محلل باشاد.   تواند یممعاطات را حالل کرده و چون این کالم در مقام تشری  است،  ،«دیکنوفا 

محلل باشد و گاهی هم محرم، چه باا واساطه و    تواند یمپس کالم شارع در مقام تشری  گاهی 

 (. 213ا  212: 1، ج 1421واسطه )موسوی،  چه بی

 با توجه به صدر روایت

ظااهر گفتاار ساائل در روایات     : »دیگو یمامام خمینی در تبیین معنای روایت با توجه به صدر آن 

تا آخر آن نبوده؛ بلکاه از جهات    "ا شتَر لی هذا الثوب"خالد این است که پرسش او از قول قائل: 

ه ؛ یعنی آیا خریداری ثوب و گرفتن سود جایز است، کشود یمدیگری است که از کالم او فهمیده 

که در گرفتن و نگرفتن لباس اختیار دارد، اشاکال نادارد و آن، کنایاه از     : در صورتیدیفرما یمامام 

وجاود   باه  آور الازام عدم تحق  بیعی الزامی در عرف است )یعنی اگر میان خریدار و آم ر عقد بیا   

اشاکال دارد، چیازی اسات کاه از او سالب       آنچهنیامده باشد، این کار اشکال ندارد( و در مقابل، 

إِنَّمَاا  "باشد؛ پاس   آور الزامشدن عقد بیعی است که عرفاق  محق اختیار کرده باشد و مق ود از آن، 

( است و عناایتی باه لفاظ در    آور الزامکنایه از بی  سلب اختیارکننده ) "الْکَلَامُ حَرِّمُوَ یُ الْکَلَامُ حَلِّلُیُ

کنندۀ اختیار است در برابر اختیاری بودن آن و با ایان   بلکه عنایت به بی  سلب برابر معاطات ندارد؛

و کنایاه قارار    شاود  ینما تفسیر از جمله، این ادعا که لفظ در تحریم و تحلیل معتبر است، استفاده 

ملک خاود فارد نیسات، کمتار      آنچهاست؛ زیرا در بی   اشکال یبدادن کالم از مطل  بی  در اینجا 

در اینجا طبیعت کالم نیست؛ زیرا طبیعات  « کالم». افزون بر آن، مق ود از شود یم ق محمعاطات 

شده؛ بلکه مراد از آن، کالم خاصی اسات کاه باه قریناۀ      محق وگوی میان دو طرف  کالم با گفت

از آنجا که بی  خاا  )بیا  ماا    ". پس گویی امام فرموده: باشد یم« بی  ما لیس عنده»مقام، مق ود 

واق  نشده، سودگرفتن اشکالی ندارد؛ زیرا این بی  بعاد از خریاد )از مالاک اول( ر      لیس عنده(

؛ بنابراین، روایت "اشکال دارد، بی  قبل از خرید، و سود گرفتن و آنگاه خریدن است آنچهداده، و 

   (.216ا  215: 1، ج 1421داللتی بر ح ر محلل و محرم در لفظ ندارد )موسوی، 

« یا هیا کنا»را « کاالم »گفتاار اماام خمینای ایان اسات کاه ایشاان         نکتۀ شایان توجه در

؛ یعنی مق ود از کالم، همان بی  مخ و  خارجی است کاه اگار نسابت باه آن     اند دانسته

مالکیت ندارد، محرم و اگر مالک آن باشد، محلل خواهد بود، برای هماین کااری باه لفاظ     
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تعبیر شاده، ایان   « لفظ»به « کالم»ارد چون در بسیاری از موگفت  توان یمندارد. از همینجا 

بی  ماا  »یا « بی  ما لیس عنده»ها پدید آمده است؛ اما اگر در این بحث کالم به معنای  اشکال

 گرفته شود، مشکل حل خواهد شد.« عنده

 دیدگاه فاضل لنكرانی

گار کاالم   کالم لفظی باشد؛ زیرا ا تواند ینم« کالم»از دیدگاه محمد جواد فاضل لنکرانی مراد از 

یی فعلای نیاز   هاا  محارم و  ها محلل؛ زیرا دهد یمبه لفظ تفسیر شود، اشکال تخ یص اکثر ر  

است « التزام نفسی»گفت که مق ود از کالم،  توان یموجود دارند و به لفظ نیاز ندارند. بنابراین 

« یحلّلُ»تعبیر  آنهابرای اثبات این نظریه، روایات باب مزارعه را شاهد قرار داد که در  توان یمو 

نیامده است و قرینه وجود دارد که مق ود، التزام و تعین نفسانی است. این نظریه ثمراتای دارد؛  

عنوان کنایی پیدا « یحرّم»و « یحلّل». دیگر اینکه تعبیر شود یمۀ بحث وسی  گستراز جمله اینکه 

یل و تحریم تکلیفای  منظور نیست و حتی بحثی که از تحل آنهاکند و دیگر معانی اصطالحی  می

بی  ما »و وضعی یا اعم از آن مطرح شد، مجال طرح نخواهند یافت و در پایان، روایت فوق در 

. ایشان با توجیه روایات باب مزارعه متناسب با شود ینمنیز منح ر « بی  ما عنده»یا « لیس عنده

کر آن روایات، تحلیل ایشان اند. در اینجا با ذ یۀ خود داشتهنظرمعنای التزام نفسی سعی در اثبات 

 هم خواهد آمد:

لِلْبَاذْرِ ُُلُثااو وَ    شْتَرِطُیَفَأَرْضَ آخَرَ  زْرَعُعَنِ الرَّجُلِ یَ )ع(سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِبْنِ خَالِد  مَانَیْسُلَعَنْ . 1

؛ کلینی، 197: 7، ج 1407)طوسی،  الْکَلَامُ حَرِّمُفَإِنَّمَا یُیَ بَذْراو وَ لَا بَقَراو سَمِّی أَنْ یُنْبَغِلِلْبَقَرِ ُُلُثاو قَالَ لَا یَ

ی زراعات و باا او   گار یدفارد   نیزمی روی شخ از امام صادق پرسیدم: (؛ 392: 10، ج 1429

 ساته یشای گاو باشد. امام فرمود: براآن  سوم کی بذر و یبرامح ول  سوم کی که کند یمشرط 

« یسامّی ». در حقیقات  «کناد  یمآورد، تنها، سخن گفتن، حرام  انیمی به ناماز بذر و گاو  ستین

ل لْبَاذْرِ ثُلُثااق وَ   »یعنی التزام. به دیگر سخن التزام به این مقدار مال، باطل است؛ زیرا اصال گفاتن   

؛ اما التزام به آن محل اشکال خواهد باود؛ البتاه ایان    کند ینمچیزی را حالل یا حرام « ل لْبَقَرِ ثُلُثاق

ی است؛ یعنی چیزی باید التزام را محرز کند که شاید لفظ، فعل، کتابت ا کنندهنیازمند احرازالتزام 

 و ... باشد؛
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ثُلُثٌ ل لْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ  قُولُیَفَ رِه یْغَأَرْضَ  زْرَعُیَفَ زَارِعُی الرَّجُلِ یُف ، قَالَ: س نَانبْنِ  عَنْ عَبْد اللَّه . 2

 کَاذَا وَ  کَاذَا  هایفازْرَع  قُولُیَ لَک نْم نَ الْحَبِّ وَ الْبَقَرِ وَ  ئاقیْشَی سَمِّل لْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ ل لْأَرْضِ قَالَ لَا یُ

(؛ 391: 10، ج 1429؛ کلینای،  197: 7، ج 1407إِنْ ش ئْتَ ن  ْافاق وَ إِنْ ش ائْتَ ثُلُثااق )طوسای،     

ی گااو و  بارا مح اول   ساوم  کیا  :دیا گو یمو  کند یمی زراعت گرید نیزمروی ی شخ 

 انیا می باه  ناام امام فرماود: از باذر و گااو     باشد. نیزمی برا سوم کی بذر و یبرا سوم کی

. اگار  کانم  یما  ک شات تو بنا بار فاالن مقادار از مح اول      نیزم: در دیگو یم بلکه؛ دیآ ینم

باه  « الیسامّی »در این روایت تعبیر  «.کن نیمعرا  سوم کی، یخواستخواستی ن ف و اگر 

منظور نیست که اسم این ماوارد را ذکار نکان؛ زیارا ایان اسام آوردن مشاکلی ایجااد          این

؛ بلکه منظور آن است که التزام به اینکه فالن مقدار برای گاو و فاالن مقادار بارای    کند ینم

بارای گااو باشاد،     ساوم  ککه یا بذر باشد، باطل خواهد بود. به دیگر سخن التزام فرد به این

تعبیر شده « یحرّم»اثر بوده و در روایت از این مؤثر نباودن به  نوعی التزام نفسی است که بی

طور که در ثمرات این نظر گفته شد، این الفاظ کنایی هستند )فاضل لنکرانای،   است و همان

1387.) 

 نقد احتماالت مذکور

 نقد احتماالت چهارگانۀ شیخ انصاری

 احتمال اولنقد 

باشد، دو اشکال وارد « لفظ»شیخ ان اری نسبت به این احتمال که دال بر تحلیل و تحریم، 

 اند:  کرده

. مستلزم تخ یص اکثر است؛ زیرا ظاهرش این بوده که اساباب تحلیال و تحاریم در    1

که در شاریعت ماوارد    (؛ در حالی63: 3، ج 1434شریعت، منح ر در لفظ است )ان اری، 

؛ مثل هدیۀ چیازی  شود یمیا حرمت  تیحلزیادی وجود دارد که بدون نیاز به لفظ، موجب 

 ؛ شود یمبه دیگری که سبب حلیت 

این معنا که در مقام پاسخ آمده اسات، باا حکام ماذکور در روایات، ارتبااطی پیادا         .2
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که از روایاتی دیگر نیز اساتفاده   گونه همانبا اینکه مانند تعلیل برای آن است؛ زیرا  کند ینم

صورتی است که بی  بر شخص قبل از خریدن کااال   ، ظاهر حکم، تخ یص جواز بهشود یم

دخالتی در ایان   وجه چیه از مالکش واجب نشده باشد و اشتراط لفظ در تحلیل و تحریم به

 (.63: 3، ج 1434؟ )ان اری، شود یمحکم ندارد؛ بنابراین چگونه به آن تعلیل 

سائل از سببیت ق د  تنها یا ق دی کاه  : »سدینو یماصفهانی در توضیح این نقد  محق 

ی به یک مق ود واحد با هر لفظی پرساش نکارده   ابیدستو نه از  کند یمعمل بر آن داللت 

« جاواب داده شاود   تیا محرماست تا اینکه به مختلف بودن مضامین الفاظ در محلِّلیات و  

 (.  149: 1، ج 1418)کمپانی، 

)جانس  « کاالم »بنا بر معنایی که امام خمینی بدون در نظر گرفتن صادر روایات بارای    

و نقد شیخ  دیآ ینم(، این اشکال پیش 213ا   212: 1، ج 1421کالم( احتمال داد )موسوی، 

و صاحت و حلیات    شاود  یما اعظم وارد نخواهد بود؛ زیرا اطالق آن شامل کالم خدا هام  

 «أَوْفُاوا بِاالْعُقُود   »مقام تشری  توسط کالم خداوناد؛ مثال   وضعی معامالتی مثل معاطات، در 

رو راهی  و کالم خدا در مقام تشری  گاهی محلل و گاهی محرم است؛ از این شود یم محق 

سابب   برای انکار محلالت و محرمات تشریعی نیست و بر این اساس، معاملۀ معاطاات باه  

؛ زیارا  دیا آ ینما کالمی که محلل وضعی آن است، صحیح خواهد بود و تخ یص اکثر الزم 

(. باه  213: 1، ج 1421تمامی محرمات و محلالت مسبب از کالم خواهند باود )موساوی،   

دیگر سخن در همۀ محلالت و محرمات از ساوی شاارع، کاالم وجااود دارد و مااوردی      

 و کالم در آن نباشد؛  یافت که محلل یا محرم باشد توان ینم

 نقد احتمال دوم

 حَلِّالُ إِنَّمَاا یُ »از دیدگاه شیخ ان اری این احتمال )مضمون واحد( نیز غیرمرتبط بودن جملۀ 

دنبال خواهد داشت؛ زیارا در ماورد    با پرسش مذکور در روایت را به «الْکَلَامُ حَرِّمُوَ یُ الْکَلَامُ

لفظی ابراز شود، حرام و با لفظ دیگر حالل شود  روایت یک مضمون وجود ندارد که اگر با

(؛ بلکه آنچه در روایت وجود دارد، یک مطلب است که از آن به 63: 3، ج 1434)ان اری، 

؛ منتهی نبود کالم واحد، محلل و وجودش محرم اسات؛ یعنای   شود یمتعبایر « کالم واحد»
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م اسات؛ چارا کاه م اداق     انشای بی  ا پیش از خرید لباس از مالک آن توسط دالل ا محر  

: 1، ج 1416خواهد بود کاه از آن نهای شاده اسات )ماروج جزایاری،       « بی  ما لیس عنده»

600  .) 

لحااظ   آن است کاه باه  اش  الزمهامام خمینی نیز در مقام نقد این احتمال اعتقاد دارد که 

در لفظ و سیاق مرتکب خالف ظاهر شویم؛ زیرا ظاهرِ محرم بودن کالم این است که ماؤثر  

از محال روایات خاارج     «یملّکتاک بُضاع  »تحریم باشد؛ بنابراین عقود فاسد مثل قول زن: 

که مقتضای  گونه همانخواهند بود؛ چون این عبارت، لغو است؛ پس محلل و محرم نیست؛ 

خاالف   آنهاا باشد و تفکیاک میاان    تیمحرموحدت سیاق این است که محللیت بر منوال 

باشاد؛   تیمحرم، مؤثر در چیزی نیست، نه اینکه مؤثر در ظاهر دیگری است. نیز عدم کالم

: 1، ج 1421افزون بر آن، حمل کالم بر عدم کالم از دورترین موارد حمل است )موساوی،  

عبارت دیگر، مقتضاای ظهاور سایاقی روایات آن اسات کاه ساببیت محللیات و          (. به215

که کالم در تحلیل مؤثر باشد؛ اما در تحریم  گونه بدانکالم باید بر یک نس  باشد؛  تیمحرم

و  کدام چیهتأثیری نداشته باشد. بر اساس سیاق روایت، یا باید کالم مؤثر در هر دو باشد یا 

ۀ هر یک از این دو معنا، خالف ظاهر حدیث و واق  امر است. پاس ایان احتماال هام     اراد

 ایراد دارد. 

 نقد احتمال سوم

موجود در روایت به اعتبار وجاود و عادم   « کالم»اینکه دو واژۀ احتمال سوم عبارت بود از 

اناد. ایشاان معتقاد     هستند. این احتمال یکی از دو احتمالی است که شیخ ان اری پذیرفتاه 

است که این مالک در روایات باب مزارعه وجود دارد؛ یعنی اگر بگوید دو سوم بارای مان   

را نگوید، محرم اسات )ماروج جزایاری،     برای تو، محلل خواهد بود و اگر این سوم کو ی

در فرض وجاود   تیحل، یعنی شود یم(. در اینجا نیز همین تفکیک آورده 593: 1، ج 1416

کالم و حرمت در فرض عدم آن یا برعکس. امام خمینی همان اشاکال احتماال دوم را بار    

 تاوان  یما ن (. در توضیح نقد ایشاا 215: 1، ج 1421)موسوی،  داند یماین احتمال نیز وارد 

کاه یکای، وجاودی و     دیا آ یما ؛ زیارا الزم  شاود  یمگفت که احتمال سوم موجب تفکیک 
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است؛ یا هر دو بایاد بار    سیاق وحدت و ظاهر خالف تفکیک، دیگری، عدمی معنا شود، و

در چیزی تاأثیر   تواند ینمصورت عدمی معنا شوند. عالوه بر اینکه عادم  حسب وجود یا به

 محقا  سات.  ها حمال حمل کالم بر معنای کالم عدمی از دورتارین  داشته باشد. در نهایت 

: اطالق محلل بر عدم کالم، خالی از مسامحه نیست؛ زیرا باقی ماندن سدینو یماصفهانی نیز 

خااطر   واسطۀ بقای علیت آن است ناه باه   هر یک از ثمن و مثمن در ملکیت صاحب آن، به

حرم بر ایجابی که متعلا  باه چیازی    که در اطالق م گونه همانوجود نداشتن علت ضدش. 

سابب حاصال نشادن     است که مال او نیست، مسامحه وجود دارد؛ زیرا حالل نبودن مال به

 (.  150: 1، ج 1418سبب ح ول ایجاب فاسد )کمپانی،  ایجاب صحیح است نه به

 نقد احتمال چهارم

« کاالم محارم  »، مقاولاه و مق اود از   «کاالم محلال  »احتمال چهارم چنین بود که منظور از 

ۀ دو احتماال  دربارایجاب بی  است. در واق  اشکال ارتکاب خالف ظاهری که امام خمینی 

وجود  دوم و سوم وارد دانست، در اینجا نیز جاری است؛ افزون بر آن اشکال تفکیک هم به

 (.  215: 1ج ، 1421)موسوی،  دیآ یم

 اصفهانی محققنقد دیدگاه 

تخ ایص اکثار خواهاد باود و باا حکام        اش الزمهبر این ادعا نیز این ایراد وارد است که 

 گونه که پیشتر بیان شد. همان؛ کند ینممذکور در روایت ارتباطی پیدا 

 ایروانی محققنقد دیدگاه 

 کرد:به شرح ذیل مناقشه  توان یمایروانی  محق نسبت به دیدگاه 

. حمل کالم بر معنای التزام، بسیار دور از ذهن است و به دلیل یا قرینه نیااز دارد کاه   1

 یک موجود نیست؛ هیچ

یی هاا  نموناه . بر این ادعا که کاربرد کالم در معنای التزام امری شای  است، شاواهد و  2

 ند؛ا ذکر نکرده

این نیسات کاه هار جاا      اش الزمهکار رود؛  . هرچند شاید گاهی کالم به معنای قول به3
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هم در آن معنا کاربرد داشته باشد. بنابراین استناد به ایان  « کالم»کار رود  در معنایی به« قول»

ۀ واژصاحیح نیسات؛ افازون بار آن، در کااربرد      « التزام»در « کالم»آیه برای جواز استعمال 

 در معنای التزام تردید وجود دارد؛« قول»

 فاردی  باه  نسبت که است آن محرم یا محلل التزام از نظورم». اینکه ایشان گفته است 4

شود؛ زیارا ساائل    حسوب میم، خالف ظاهر روایت «است محرم دیگری به نسبت و محلل

از جواز و حرمت کل معامله سؤال کرده است نه از جواز آن نسبت به یک طرف و حرمت 

 آن نسبت به فرد دیگر؛

انما یحلال  »ۀ جمل. سخن ایشان م ادره به مطلوب است؛ زیرا بر اساس این احتمال، 5

در چرایی محلل بودن عدم التازام باه    )ع(منزلۀ تعلیل است؛ بنابراین گویی امام به...« الکالم 

 است! آور تیحلو  آور حرمتاند: زیرا التزام و عدم التزام،  معامله فرموده

 امام خمینی دگاهیدنقد 

هاایی وارد   اند، اشاکال  مطالبی که امام خمینی مستقالق یا در مقام نقد احتماالت بیان کرده بر

 است:

صورت مستقل نیامده اسات،   در هیچ روایتی به «...الْکَلَامُ حَلِّلُیُ إِنَّمَا»ۀ جملالف( از آنجا که 

معنا کارد؛ مگار    ربط یذآن را مستقالق معنا کرد و قاعدتاق باید آن را در ارتباط با روایت  توان ینم

صورت قاعادۀ کلای    یک قاعدۀ تلقی کرد. اگر هم به عنوان بهآنکه از آن برداشتی کلی داشت و 

 یا هیقضا که چنین  آن معنا کرد؛ در حالی  یکلمطرح باشد؛ لزوماق در همه جا باید به همان معنای 

را در حالت استقالل جمله به معنای طبیعت « کالم»رو خود امام خمینی که  صادق نیست؛ از این

کالم گرفته، با در نظر گرفتن صدر حدیث و عدم استقالل آن، به معنای کالمی خاا  دانساته   

 ۀ این احتمال، تفکیک در کالم است؛ چارا الزم(؛ ضمن آنکه 216: 1، ج 1421است )موسوی، 

همین تفکیک  .اند کرده تعبیر« بی  ما عنده»یا « بی  ما لیس عنده»یعنی  خا  بی  به را «کالم» که

صورت مساتقل ا حتی اگر هم صحیح   مذکور را به جملهبودن تبیین  دهیفا یب، «کالم»در مراد از 

شده از ساوی شایخ ان ااری، باا      ؛ بنابراین، نقد و پاسخ به احتماالت ارائهدهد یمباشد ا نشان  

 ۀ مزبور، فی غیر محلّه است؛جملاستقالل فرض 
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شده و آن را شامل کالم شاارع نیاز دانساته اسات. ایان      « کالم»ب( امام قائل به اطالق 

 رو خواهد بود: سخن از چند جهت با اشکال روبه

ی بر این مطلب که کالم خدا گاهی محلل و گاهی محرم است، مترتب نیست؛ ا دهیفا. 1

زیرا روشن است که خداوند صرفاق از راه گفتار، محلالت و محرمات را برای مکلفاان بیاان   

معنای اعام آن باشاد کاه شاامل      و راهی غیر از آن نیست. و اگر مراد، کالم شارع به دکن یم

ساازگاری نادارد؛ زیارا در برخای ماوارد، ذکار       « انّما»ۀ واژپیامبر ) ( هم خواهد شد، با 

. افازون بار اینهاا    ردیا گ یما ۀ فعل و تقریر پیامبر ) ( صورت لیوس بهمحلالت و محرمات 

ی بر تذکر این نکته مترتب است که کالم خادا برخای چیزهاا را حاالل و     ا دهیفااصوالق چه 

 ؟کند یمبرخی موارد را حرام 

لفظی و انسانی است و نسبت به کالم شاارع ان اراف دارد یاا     کالم« کالم». متبادر از 2

کاه محلاالت و    اناد  گفتهاصالق بر آن داللتی ندارد. توضیح مطلب اینکه ایشان در نظر خود 

. در دیا آ یما دست  محرمات شرعی، مستند به شارع هستند و این استناد از راه کالم شارع به

ایاد گفات کاه در بحاث حقیقات حکام، از       اینکه بیان مذکور شارع شاید بسانده باشاد، ب  

مبانی این بود که حقیقت حکم یعنی اعتبار شرعی وجود داشته باشد؛ به این معناا   نیتر مهم

و چنین اعتباری با لفاظ یاا فعال یاا      دهد یمکه اعتبارکننده، آن اعتبار را بر ذمۀ مکلف قرار 

ی  هستند ولی حقیقت حکم ی برای ابراز طرا واسطهو اینها  شود یمصورت دیگری ابراز  به

گفت کاه ایان لفاظ،     توان ینمهمان اعتبار شرعی است. بنابراین در آیاتی که وجود دارند، 

حکم است بلکه این لفظ کاشف از اعتبار شرعی یا یک اراده خواهد بود. پس این تعبیر که 

 گفته شود کالم شارع شاید محلل یا محرم باشد، مجاز است؛

باودن آن کلیات نادارد و در برخای      دار مشاکل رفای اسات و   ی عا لهئمسا ج( تفکیک، 

استعماالت عرفی این قبیل تفکیک اشکالی ندارد. البته در مورد اشکال تفکیک توسط ایشان 

: یکی خالف ظاهر بودن است و دیگر اینکه گفته شود تفکیاک مساتلزم   رود یمدو احتمال 

ماردود دانسات؛ زیارا زماانی      نتاوا  یما استهجان استعمالی خواهد بود. این دو احتماال را  

« یحارم »و « یحلال »ی ها واژهتفکیک خالف ظاهر است که فاقد قرینه باشد و در این بحث 



576  1399، زمستان 4، شمارۀ 16دورۀ های فقهی، پژوهش 

است؛ به این معنا که اگر کالم دوم ا از حیث لفظ و مضمون  « کالم»ی بر اختالف دو ا نهیقر

باشد؛  و متعل  ا همان کالم اول باشد، چنین چیزی ممکن نیست که هم محلل و هم محرم 

پس با وجود قرینه چرا نباید تفکیک کرد؟ عالوه بر این تفکیک در مواردی از این قبیال از  

یۀ خود امام هم گرفتار آن نظرنظر عرف مستهجن نیست. بر فرض پذیرش اشکال تفکیک، 

 است؛

د( نقد دیگری که بر مبنای امام وارد شده، آن است که سخن ایشان بازگشت باه هماان   

سخن شیخ ان اری دارد. شیخ ان اری پس از ارائۀ احتماالت خود، قائل به تعین نظر سوم 

یا چهارم شد و گفت بر مبنای احتمال سوم، وجود کالمی که داللت بر متعهد شدن به بیا   

کاالیی که شخص متقاضی، آن را خواهان اسات، سابب تااحریم    ، قبل از خریداری دکن یم

است و اگر ایان التازام نباشاد، فعلای      آور الزاماست ...؛ یعنی آنچه محرم است، ایجاد بیعی 

مثال ایان اسات کاه      دیگو یمحالل خواهد بود؛ چون صرف مقاوله است. امام خمینی نیز 

ق  نشده باشد، اخذ سود اشکالی نادارد،  ( واآور الزامفرموده تا وقتی که بی  خا  ) )ع(امام

نباشد، اشکال نادارد   آور الزاماشکال دارد، بی  پیش از خرید است ... یعنی اگر بی   آنچهاما 

و نقطۀ مقابل آن محل اشکال است. بنابراین تفاوت زیادی میان نظر شایخ ان ااری و اماام    

دی و عادمی را در معناای   وجو مسئلهخمینی وجود ندارد، جز اینکه شیخ در احتمال سوم 

طرح کرده است، اما امام خمینی قائل بودند که هر دو کالم را باید وجاودی گرفات   « کالم»

 (.  1387)فاضل لنکرانی، 

 نقد دیدگاه فاضل لنكرانی

که دیدگاه ایشان نیز جای نقد دارد. اگر ماراد از التازام نفسای هماان قطعای       رسد یمنظر  به

بازگشت به احتمال سوم شیخ ان اری و احتمال اماام خمینای    شدن بی  قبل از شراء باشد،

 محارم  شایخ ان ااری، آنچاه    سوم احتمال مبنای را قبول ندارد. بر آنهادارد که خود ایشان 

 صرف چون بود؛ خواهد فعلی حالل نباشد، التزام این اگر و بودهآور  الزام بیعی ایجاد است،

 ایان  فاضال لنکرانای چیازی غیار از     اهلل تیا آهم به اعتقاد  خمینی یۀ امام. نظراست مقاوله

یی کاه بار نظریاۀ او    ها اشکالنیست. اگر نظریۀ ایشان همان نظریۀ ایروانی است، پس همۀ 
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و اگر مراد ایشان معنای دیگری غیر از این معاانی   شود یموارد بود، متوجه این دیدگاه هم 

ۀ صحت و سقم آن قضاوت کرد. درباربشود است، باید دقیقاق حد و مرزش را معلوم کند تا 

. وی معتقد است کاه آنچاه   رسد یمنظر  اصفهانی نیز صحیح به محق گذشته از این، اشکال 

شود را نباید با روایات باب مزارعه قیاس کرد؛ زیرا نوعی قیاس باطل  در این باب مطرح می

إِنَّمَاا  »در روایت مورد بحث و  «الْکَلَامُ رِّمُحَوَ یُ الْکَلَامُ حَلِّلُإِنَّمَا یُ»است. به دیگر سخن میان 

که در باب مزارعه آمده است، تفاوت وجود دارد؛ زیرا در اینجا بحاث از بیا    « الْکَلَامُیُحَرِّمُ 

کاه در روایاات بااب مزارعاه      چیزی است که نسبت به آن مالکیت دارد یا ندارد؛ در حاالی 

اند که شایسته نیست چناین ناام    مع وم فرموده چنین نیست. به این معنا که در باب مزارعه

تحاریم  « الْکَلَامُإِنَّمَا یُحَرِّمُ »ببری ... و در مزارعه چنین شرطی مفسد عقد است و مق ود از 

وضعی خواهد بود؛ اما در این بحث شرط مدخلیت ندارد و چه مشاروط شاود یاا نشاود،     

ت باه آن مالکیات نادارد )کمپاانی،     معامله از پایه باطل است؛ زیرا بی  چیزی است که نسب

خویی نیز نظریۀ التزام نفسی را توهمی فاسد پنداشته؛ زیرا ظااهر   محق (. 150: 1، ج 1418

و محللیت از اوصاف کالم لفظی است نه التزام نفسای. بناا    تیمحرماز روایت آن است که 

م غیر از کالم محلل بر این معنا، با روایات باب مزارعه که ظهور در این دارند که کالم محر

 (.  151: 2، ج تا یبشدنی نیست )خویی،  است، جم 

 دیدگاه نویسندگان

 و باوده  مشاتری  و مقاولاۀ دالل  هماان  مذکور، عبارت در کالم از که مق ود رسد یم نظر به

 حَلِّالُ إِنَّمَاا یُ »جملاه   از )ع(اماام  مق ود اساس، این بر. است تعریف «لا» «الکالم»در  «لا»

 در و تحلیال  موجاب  ماوارد، شااید   برخای  وگوهایی در چنین گفت که بوده این «... الْکَلَامُ

باشاد و   دوسویه وگوی صرف گفت اگر که صورت این به شوند؛ تحریم موجب دیگر موارد

 محلل نشود، الزامی و واجب بیعی و گیرد صورت فروش و خرید ۀوعد تنها اشتراء، از قبل

باود. پاس    خواهد محرم کند، واجب را این مطلب منجر شود که بی مقاوله به  اگر است، و

 حَلِّالُ إِنَّمَاا یُ »ۀ جملا چنین مقاوالتی ظرفیت تحلیل و تحریم را دارند. بر مبنای این احتمال، 

ۀ مذکور نیست؛ بلکه در مقام رفا  ابهاام   معاملاشکال بودن  ۀ تعلیل برای بیمنزل به ...«الْکَلَامُ
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 فاروش  و خریاد  صحت )ع(امام از سائل وقتی که گفت بیشتر باید توضیح سائل است. در

فرماوده  سؤال  آن بودن غیرالزامی و الزامی و مقاوله از نوع )ع(امام و پرسیده را آن بر مبتنی

 در شمرده اسات،  جایز را آن مالکیت، و خرید از پیش بی  بودن غیرالزامی بر مبتنی و آنگاه

و پاسخ به سؤالی که در ذهن او نقش بسته که  سائل تردید رف  یا مطلب توضیح ادامه برای

آن را به دو  )ع(ی صور مختلفی از حرمت و حلیت دارد که اماما معاملهمگر مقاوله و چنین 

 امکاان دارد  هام  چنین این مقاوالتی که ، فرموده استکند یمقسم الزامی و غیرالزامی تقسیم 

 بناابراین . باود  خواهناد  وگرنه محارم  محلل، باشند غیرالزامی اگر محرم؛ هم و باشند محلل

، الفااظ  «الکاالم » از هرچناد ماراد   پاس . ماند ینم بااقی دیگران و سائل تردیدی برای جای

 و حکام باه بطاالن    کناد  ینما منح ر  لفظ متشکلۀ مقاوله است؛ اما حلیت و حرمت را در

 در اصفااهانی  ق ادعاای مااح   گفات  تاوان  یما  توجایه، این با در ضمن. دهد ینم معاطات

اسات. بار ایان     صحیح «عنده لیس ما بی » و مزارعه باب در جمله این میان یگذار تافاوت

 و باذر  یبارا  مح اول سوم  کی» اشتراط همان «الکالم» از مراد نیز، مزارعه باب در اساس،

   .دیگر چیز نه است، «گاو یبرا آنسوم  کی

 وجوه ارحجیت دیدگاه نویسندگان  

شده از جانب فقها وارد است و گذشته از توضیحی  نقدهایی که بر احتماالت ارائهافزون بر 

کاه ایان دیادگاه از جهاات ذیال نیاز بار آن         رساد  یما نظر  که بر نظریۀ مختار ارائه شد، به

 احتماالت ترجیح دارد:

اجتهادی اصاله الظهور که از اصول لفظیاۀ   . مستند و مستظهر بودن این دیدگاه به دلیل1

: 1، ج 1375؛ مظفار،  256ا   251: 1، ج 1391؛ صادر،  222: 1409ر است )خراساانی،  معتب

، «کاالم »کاه مق اود از    شاود  یما  فهمیاده  متن روایت، در موجود قراین به توجه (. با152

 از پایش  مقاولاۀ  درباارۀ  )ع(امام از سائل ۀ پیش از انجام دادن معامله است؛ زیرا سؤالمقاول

 نشان که اند آورده را «الکالم یحلل انما» عبارت سؤال، به پاسخ ادامۀ در امام و است معامله

 مقاولاه  هماان  به و است ذکری برای تعریف و از نوع عهد ،«الکالم»الم در  و الف دهد یم

 بنابراین، احتمال مذکور با ظاهر روایت مناسبت دارد؛. اشاره دارد
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درباارۀ مقاولاۀ    )ع(و اماام  . تناسب آن با وحدت سیاق روایت. سؤال و جواب ساائل 2

به همان مقاوله، وحدت سیاق روایات را حفاظ   « الکالم»پیش از معامله بوده است و تفسیر 

؛ اما تأویل آن به لفظ و صیغۀ بی  و ...، ادخاال معناایی باا ساؤال ساائل در روایات       کند یم

، ساائل در  ؛ زیرا مطاب  ظاهر حادیث زند یمسیاق روایت را به هم  قطعاقارتباط است که  بی

گونه که بحثی از معاملاۀ   مورد وقوع بی  و صدور و عدم صدور صیغه سؤالی نداشته؛ همان

 معاطات نیز نبوده است؛

. مطابقت با قواعد اصولی و فقهی. این احتمال عالوه بر موافقت باا اصال لفظای و    3

میاان  اجتهادی اصاله الظهور، تالی فاسد لزوم تخ یص اکثر را کاه در قابح آن تردیادی    

( نیاز  276: 1، ج 1428؛ خویی، 481: 1421؛ همدانی، 433: تا یباصولیون نیست )رشتی، 

تحق  ملکیت برای فروشنده  از قبل الزامی بی  دنبال ندارد؛ چنانکه با حکم فقهی بطالن به

تحق  ملکیت )رک:  از بعد آن جواز و (شود یم)که در فرض روایت با خرید دالل محق  

( سازگاری دارد. مؤید این مطلاب  270: 14ج  ،1415 ؛ نراقی،345: 3 ج ،1434 ان اری،

روایتی منقول از امام صادق است که شیخ ان اری در باب بی  و بحاث از بیا  فضاولی    

 عَانِ سَاأَلْتُ أَبَاا عَبْد اللَّاه      »(. روایت چناین اسات:   362: 3، ج 1434اند )ان اری،  آورده

ی، فَمَاا  تَشْتَرِی بِمَا تَأْت  إِنْ أَنَّکَ ه یْعَلَ شْتَرَطُوَ یُ الْوَرِقُ ه یْإِلَ دْفَ ُیُفَی بِالْأَجْرِ، شْتَرِالسِّمْسَارِ یَ

، تَیرَض ا : خُذْ مَا قُولُیَفَی بِالْمَتَاعِ، أْت ی، ثُمَّ یَشْتَرِیَفَ ذْهَبُیَفَ، تَرَکْتُهُ ش ئْتُش ئْتُ أَخَذْتُهُ وَ مَا 

(؛ دربارۀ داللی که برای مردم 159: 10، ج 1429؛ )کلینی، «لَا بَأْسَ»قَالَ:  ؟کَرِهْتَوَ دَعْ مَا 

که آنچاه را کاه خریادی     شود یمو پول به او داده و شرط  خرد یمکاال در مقابل اجرت 

. آن دالل کانم  یما و آنچاه را نخواساتم رهاا     رمیا گ یمی. آنگاه هرچه را خواستم آور یم

: آنچاه را رضاایت داری   دیا گو یمو به مالک پول  آورد یمو کاالها را  خرد یمو  رود یم

ی صحیح است؟( اماام فرماود:   ا معاملهی رها کن. )آیا چنین خواه ینمبگیر و آنچه را که 

با توجه به اینکه مالک پول ملزم به این بی  نیست و در رد و قباول کااال   «. اشکالی ندارد

ت برای دالل، بیعای کاه باه آن مجباور     که قبل از تحق  ملکی شود یماحتیار دارد، معلوم 

باشند، واق  نشده است و بعد از وقوع ملکیت برای دالل نیز، اشکالی در انجام دادن بیا   
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ی را که مطاب  قاعدۀ فقهای ماذکور اسات،    ا معاملهرو، امام چنین  میان آنها نیست. از این

 اند؛ اشکال دانسته بی

ت دال بار جاواز و مشاروعیت معاملاه     . عدم تعارض و مخالفت این روایت با روایاا 4

، ج 1409؛ حار عااملی،   2722: 2، ج 1403؛ مجلسای،  1371 7، ج 1407معاطات )طوسای،  

( و تطاب  آن با فتوای فقها مبنی بر جاواز و مشاروعیت معاملاه معاطاات )نجفای،      310: 29

 هماین  محادودۀ  در جمله بودن ح ری (؛ زیرا108: 2، ج 1417؛ مراغی، 16: 28، ج 1404

 ای ندارد؛ اشاره معاطات معاملۀ به اثباتاق و نفیاق و کند یم پیدا معنا روایت

در هماان معناای   « الکاالم »کاار رفاتن    . عدم نیاز به تأویالت و توجیهات متعدد و باه 5

« کاالم »که احتماالت مورد پذیرش فقها، موجب اخذ به معنای کنایی  مطابقی خود؛ در حالی

 خاصی بر چنین مجازگویی ارائه شده باشد.، بدون اینکه قرینۀ شوند یم

 ؛ «کالم»ۀ واژ. عدم تفکیک میان معانی دو 6

. سازگاری بیشتر آن با فهم عرفی و عرفی بودن احکام و مسائل فقهی نسبت به ساایر  7

 احتماالت.

 یریگ جهینت

 :دیآ یمدست  از آنچه بیان شد، نتایج ذیل به

 است؛. روایت مورد استناد، از حیث سند صحیح 1

یاۀ ماورد قاابول شیااخ     نظریۀ امام خمینی و فاضل لنکرانی )در یک فرض( باه  نظر. 2

و هماان ایاراد تفکیاک     شاوند  ینمی جدیدی محسوب ها دگاهیدو  گردناد یماان ااری بر

کار رفته در روایت، که بر دیدگاه شیخ ان اری وارد است، این دو نظریاه   به« کالمِ»میان دو 

 ؛  کند یمرا نیز درگیر 

                                                                                                                                        
 .شُرُوط هِمْع نْدَ  الْمُؤْم نُونَ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه  قَالَ 1

 ی أَمْوَال هِمْ.عَلَ مُسَلَّطُونَ النَّاسَإِنَّ  اهللِ. وَ قَالَ رسولُ 2

 .نَفْس ه بَۀِیبِط إِلَّا  مَالُهُدَمُ امْرِئٍ مُسْل مٍ وَ لَا  ح لُّ. فَإِنَّهُ لَا ی3َ
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. دیدگاه محق  اصفهانی به دلیل مالزم بودن با مفسدۀ تخ یص اکثر باطل است. سایر 3

ۀ واژنوعی نیازمند تأویل، توجیه و توسل به معنایی کنایی بارای   شده نیز به های ارائه احتمال

 باشد؛  آنهاۀ واضحی بر نیقرهستند، بدون اینکه « کالم»

 ۀمقاولا  ی آن؛ یعنای مطاابق همان معناای   وایت،ر در «کالم» از مق ود رسد یم نظر . به4

است که عالوه بر مطابقت با وحدت سیاق روایات و نیاز تناساب باا فهام       مشتری و دالل

شود که بر سایر احتماالت وارد شده است و باا   یی نمیها اشکالاز  کدام چیه مبتالبهعرفی، 

 ت معامله نخواهد بود؛ صحت معاملۀ معاطات منافاتی ندارد و دلیلی بر اعتبار لفظ در صح

 اشاتراط  هماان  «الکاالم » از ماراد  نیاز  مزارعاه  بااب  یۀ مختار، در روایاتنظر. مطاب  5

دیگر، و بر این اسااس،   چیز نه است «گاو یبرا آنسوم  کی و بذر یبرا مح ولسوم  کی»

 به تأویل و توجیهات دور از ذهن نیاز نیست. 
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