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چکیده :از جمله مباحث مطرح شده در بحث میته بهه نوهنای ی هز از انیهای  ،هه
بحث از جناز یا ندم جناز ا،تفاع از آی است .نلماي فریقین در مناجهه با این م أله
به دو گروه م نزین و ما،عین تق یم شدها،د .و هر کدام براي اثبات مدناي خهنی
ادلهاي از آیات و روایات و  ...مطرح ،منده است .در این میای استواد بهه روایهات بهه
نونای دلیل نمده بی

از سایر ادله منرد اهتمام قرار گرفته است .و در بهین مباحهث

مطرح شهده بحهث جهناز ا،تفهاع از اجهیاي میتهه خپنسه آا نسهت آی بهی

از سهایر

مباحث منرد ،قد و ،ظر واقع شده است .در میای همة ،ظریاتز کهه در ایهن بهاره ارا هه
شده ،ظریهاي است که دباغز را مطهّر نسهت مهزدا،هد و در ،تی هه ح هم بهه جهناز
ا،تفاع از آی مزکود .ما در این ،نشتار به د،بال تبیین این مطلب ه تیم که آیا نسهت
میته با دباغز طاهر مزشند؛ یا به نبارتز آیها دبهاغز مطهّهر اسهتر ،ظریهه هردازای و
نالمای فریقین در مناجهه با این م أله ،یی به دو دسته منافق و مخالف تق هیم شهده و
هر کدام براي اثبات مدناي خنی

بر ادلهاي استواد کردها،هد .و مها در ایهن تحقیهق

برآ،یم که با روی ردي بر آرا و ،ظرات امام خمیوز به تبیین این اقنال و بررسهز ادلهه
آ،ها و در ،تی ه دستیابز به قنل حق بپردازیم.
کلیدواژهها :م اسب محرمه انیای  ،ه میته یا مردار دبهاغز نسهت ا،تفهاع از
اجیاي میته

مقدمه
در میای اح ام فقهز مباحث مربنط به ت ارت ک ب و کار و درآمد و ایهن قبیهل امهنر در زمهره
دقیقترین مباحث فقهز شمرده مزشن،د؛ گ تردگز این مباحث منجب شده که در چود سدة اخیر
کتابهاي م تقلز تحت نونای م اسب و متاجر و  ...تألیف گردد .در این میای کتاب مکاسب شیخ
 .تنلیت مؤس ه توظیم و ،شر آثار امام خمیوز(س) و ر یس هیأت امواي ژوهش ده امام خمیوز(س) و ا،قالب اسالمز.
E-mail:info@ri-khomeini.ac.ir
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ا،پاري به نونای ی ز از مهمترین و فوزترین تألیفات در این زمیوه شمرده مزشند .ایهن کتهاب بها
آ ،ه همة مباحث مربنط به معامالت و خرید و فروش و  ...را به سنرت کامل ،دارد اما به جههت
آ ،ه ساختاري ،ن و روش تحقیق جدیدي را در فقه ارا ه داده است به متن اسلز و رسمز سطنح
نالز حنزه نلمیه مبدل شده است .س از شیخ سایر اساتید و بیرگهای شهیعه و همیوهین شهاگردای
ایشای

دهها شرح و تعلیقه بر این کتاب گرا،قدر ،نشتها،د؛ از جمله مزتنای به کتاب مکاسب محرمهه

و کتاب البیع

امام خمیوز که بر همین سیاق و روش ،گاشته شده اشاره ،مند.

جلد اول کتاب المکاسب مربنط به اح ام ت ارت و روشهاي ک ب و کار و درآمد مموهنع و
حرام بنده که در شرع مقدس از آی ،هز شده است و از آی به «م اسب محرمه» ،ام برده مزشهند.
شیخ در کتاب مکاسب محرّمه ا،ناع ک بها را منرد بحث قرار مزدهد؛ ایشای ک هبههاي حهرام و
ممونع را به وج ،نع تق یم مزکود که نبارتود از:
،نع اول :ت ارت با چییهایز که در شرع نین  ،س ه تود؛ مثل خریهد و فهروش بهنل خهنی
 ،س موز مردار سگ و خنک شراب و مشروبات ال لز؛
،نع دوم :ت ارت با چییهایز که گرچه خرید و فروش خندشای حرام ،ی هت ولهز بهه جههت
قپد و ا،گییة فروشوده و خریهدار آی خریهد و فهروش مموهنع اسهت؛ مثهل خریهد و فهروش بهت
سلیب ابیار و آالت قمار آالت منسیقز ظرف هاي طال و ،قره فروش ا،گنر به ک ز کهه قپهد
دارد آ،را تبدیل به شراب کود فروش اسلحه به دشموای دین؛
،نع سنم :ت ارت با چییهایز که موفعت و فایده نقالیز ،دار،د.
،نع چهارم :ک ب و کارهایز که خند حرامود ،ه چییي که بر سر آی خرید و فروش مزشند
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

مثل :رشنه دشوامدادی بهه مؤموهای جهادوگري فریهب دادی دیگهرای در معاملهه منسهیقز لههني
غیبت قمار و...؛
،نع و م :ک ب درآمد با کارهایز که ا ،ام آی بر ا ،ای واجب است ما،ود نل گرفتن براي
خنا،دی ،ماز دفن میت و ...؛
شیخ در بخ

ا،تهایز کتاب مکاسب محرمه

به مباحثز از جمله حرمت خریهد و فهروش قهرآی

کریم جناییي که از حاکمای جنر گرفته مزشند و م ا لز از این دست رداخته شده است.
در میای وج ،نع ک بها ي شمرده شده ،نع اول به نونای خرید و فروش انیای ،
مردار یا میته به نونای ی ز از انیای ،

ه اسهت و

ه منرد بحث و بررسز قرار گرفتهه اسهت .بحهث از ح هم
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است و بر حرمت ت لیفز آی ادناي اجماع شده است(ا،پاري  1 1ج  .)3 :البته در مقابل این ادنا
ندّهاي ،یی این اجماع را در بطالی معامله دا ،تها،د ،ه در حرمت ت

مقاله

ت لیفز خرید و فروش میته به نونای اولین منضننز است که منرد بررسز و ،قد و ،ظر قرار گرفته
لیفز آی (نالمهه حلهز بهزتها ج : 1

.)11
اما آ،یه منجب طرح مباحث و ،ظریات و فتاواي مختلف گردیده بحث از جناز یا ندم جهناز
ا،تفاع از میته است؛ (با تنجه به ایو ه اسل اولز حلیت ا،تفاع از همهة اشهیا اسهت) بهر ایهن اسهاس
قا لین به حرمت و ندم جناز ا،تفاع براي اثبات مهدناي خهنی

بهه ادلههاي اسهتواد کهردها،هد .ابهن

ادریس در کتاب سرائر ادناي اجماع بر ندم جناز کهرده اسهت (ابهن ادریهس  1 1ج  .)121 :3امّها در
مقابل گروهز از فقهها از جملهه سهدوق در مقنهع شهیخ در نهایهه و تههییب و محقهق در شهرایع و
مختصرالنافع و نالمه در ارشاد و قواعد

برخز از موافع میته را ت

نیی کردها،د (ر.ک :ابهن بابنیهه : 1 1

 1؛ شیخ طنسز  112 112 : 111ج 1 3 :؛ محقق حلز  111ج  .) 23 :3بوابراین ادناي اجماع بهر حرمهت
ا،تفاع به ،حن مطلق سحیح ،ی ت.
قا لین به ندم جناز ا،تفاع از میته همیوهین نهالوه بهر اسهتواد بهه برخهز آیهات 3چوهد دسهته از
روایات را به نونای م تود ادناي خنی

برشمردها،د.

دسته اول :روایات ،اهیه از میته به طنر مطلق (حرناملز  113ج .) 11 :11
دسته سنم :روایتز که درباره د،به میته وارد شده است (حرناملز  113ج .)2 :11
دسته چهارم :روایاتز که لُبس میته را ،هز کرده است (حرناملز  113ج .)311 312 :1

دسته و م :روایاتز که در آ،ها ا،تفاع از چود جی از اجیاي میته مهنرد ،ههز واقهع شهده اسهت
(حرناملز  113ج  1 :11؛ ،نري  111ج  31 : 1ه  3ج .)13 :1

در مقابل این وج دسته روایات قها لین بهه جهناز ا،تفهاع از میتهه ،یهی بهه روایهاتز اسهتواد کهرده
ا،د(حرناملز  113ج  21 :11؛ شیخ طنسز  112ج .)21 :3

( .مائده5 :؛ بقره 12- 13 :؛ نحل 1- 5 :؛ انعام 15 :؛ مائده)3-5 :
 . 1براي مطالعه بیشتر ر.ک( :حر نهاملز  113ج  31 23 : 2ج  11 :11ج  311 :1ج 113 13 :3؛ ،هنري : 111

( س)

ج  31 : 1؛ شیخ طنسز  112ج 113 :1؛ کنفز بزتا)11 :

بحثي دربارة مطهريّت دباغي با رويكردي بر نظرات امام خميني

دسته دوم :روایات ،اهیه از جلد میته به طنر مطلق (حرناملز  113ج .)31 11 :11

25
پژوهشنامة متين

با تنجه به تعارض ادلة طرفین فقهاي بیرگنار شیعه براي نالج و جمع بهین روایهات راهههایز
ارا ه دادها،د که نبارتود از:
الف) جمع نرفز و حمل کردی روایات ندم جناز ا،تفاع بر کراهت (خنیز بزتا ج )11 :؛
ب) تفپیل در ا،ناع ا،تفاع (موتظري  1 1ج )332 :؛
ج) تفپیل در اجیاي میته (موتظري  1 1ج )332 :؛
د) حمل بر تقیه (حرناملز  113ج 113 :3؛ خنیز بزتا ج )11 :؛

ه) تفپیل بین مالحظه و ندم مالحظه طهارت و  ،است (ایروا،ز  111ج .)1 :
در این میای راه نالج و جمع دیگري ،یی تنسط امام ارا ه شده که نبارت هت از :تفپهیل بهین
قبل از دباغز و بعد از دباغز.
آ،یه تا کونی بیای شد آرا و اقنال فقیهای شیعه بند اکونی با تنجه به طرح بحهث تقیهه تنسهط
برخز از فقهاي بیرگنار

الزم است اشاره اي به اقنال فقیهای اههل سهوت ،یهی بشهند (وزارت اوقهاف و

شئنی اسالمز  1 1ج .)331 :33

 .3نست قبل از دباغز  ،س است باالجماع.
.2بعد از دباغز :وج قنل  ،بت به طهارت نست در میای اهل سوت منجند است:
) حوفیه :یک قنل از احمد بن حوبل :جی نست خنک همة نستها با دباغز اک مزشن،د.
 )1شافعیه :جی نست خنک و سگ همة نستها با دباغز اک مزشن،د.
 )3مال یه و مشهنر حوابله :نست با دباغز اک ،مزشند اما مال یه مزگنیود در مهناردي کهه
خشک است ا،تفاع از نست  ،س جایی است.
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

 )1ابز ینسف و دو ،فر دیگر از مال یه :همة نستها با دبهاغز هاک مهزشهن،د حتهز نسهت
خنک.
 )1اوزانز و ابز ثنر و یک قنل از احمد بن حوبل :توها نست مأکنل اللحمها با دبهاغز هاک
مزشند.
.1آیا مزتنای میته را به حینا،ات گنشتخنار اطعام کرد:
) حوفیه شافعیه و یک قنل از احمد :جایی ،ی ت.
 )1مال یه و حوابله :جایی است براي حینا،ات غیر مأکنل اللحم.
 )3بعض مال یه :مطلق جایی است.

22
) مشهنر حوفیه و شافعیه و حوابله :مطلقاآ جایی ،ی ت.

مقاله

 .4استپباح و چرب کردی کشتزها:
 )1نطا  :بیروی کشتز جایی است.
 )3ابن تیمیه :مطلقاآ جایی است.
س معلنم مزشند ،ظر اهل سوت مختلف اسهت بهه خپهنص مال یهه کهه در آی روزگهار در
مدیوه مطرح بندها،د منافق با ،ظر شیعه فتني دادها،د.
در این ،نشتار ما به د،بال تبیین و بررسز اقنال گفته شده ،ی تیم؛ و آ،یه بیای شد به جهت تبیین
محل طرح بحث از مطهریّت و ندم مطهریّت دباغز است تا در ،تی ه ح م بهه تفپهیل بهین قبهل و
بعد از دباغز که در کالم برخز بیرگای اهل سوت و نالمای شیعه از جمله امام خمیوز مطرح شده
را بررسز ،ماییم.

تنقیح محل بحث
در میای اقنال گفته شده در منرد اح ام میته و اجیاي آی از جمله نست میته نهدهاي از بیرگهای
فریقین ح م به طهارت و ندم  ،است نست میته س از دباغز شدی دادها،د؛ چهرا کهه دباغهه را
مطهّر مزدا ،تها،د؛ با تنجه به این منضنع بزمواسبت ،ی ت تا درباره نست میته و ام ای آ ،ه آیا
و ادلة منافقین و مخالفین و ب ه جهت توقیح محل بحث الزم است اشاره کویم که میته یا آدمز است
یا غیر آدمز؛ اما آدمز :نست ا ،ای م لمای بعد از غ ل طاهر است و ک ز در این م أله اشه ال
 ،رده است .اما غیر آدمز :جی میته یا نست است یها غیهر نسهت؛ غیهر نسهت بهه اجمهاع قابهل
طهارت ،ی ت ولز درباره نست اختالف است.
تحقیق در احکام پوست حیوان میته:
ح یم در حاشیه نبارت عروة الوثقی «جلد المیتة ال یطهر بالدبغ» مز،نی هد« :نله المشههنر شهرة
عظیمة کادت ت نی إجماناآ بل قیل :تناتر ،قل اإلجماع نلیه .بل ند من ضروریات المذهب کمها
نن شرح المفاتیح ،عم ح ز القنل بالطرار نن ابن ال وید و نن المحهد ال اشها،ز المیهل الیهه»
(ح یم  1 1ج .)331 :

( س)

خنیز در این باره مز،نی د

بحثي دربارة مطهريّت دباغي با رويكردي بر نظرات امام خميني

با دباغز طاهر مزشند یا ،هر به ارا ه بحث و تبیین اقنال و ادله رداخته شند .اما قبل از طرح اقنال
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ذهب أکثر العامة إل أی ذكا ال لهد دباغتهه و لهم یوقهل ذلهک أی أحهد مهن
أسحابوا سنى ابن ال وید و نن المحد ال اشا،ز المیهل الیهه و أی هاآ  ،هب
ذلک إل الپدوق (قده) ،ظراآ ال أی فتاواه تتحد غالباآ مع الفقه الرضني و قد
ورد التپریح فیه بطرار ال لد بالدبغ کما یأتز نن قریب و ألجل أ،ه (قهده)
أفت فز مقوعه ب ناز التنضؤ من الما إذا کای فز زق من جلد المیتة فإ،ه لهم
یرد بذلک مطلق المیتة ألی القنل بطهارتها مخهالف لججمهاع القطعهز بیهوهم
فیتعین إراد المیتة المدبوغة ال محالة هذا (خنیز  1 1ج .)111 :

تبیین کالم خویی :در مقدمه بحث اقنال اهل سوت منرد اشاره قرار گرفت .امها در میهای شهیعه
غیر از ابن جوید و فیض کاشا،ز ک ز به «زکات ال لد دباغته» قا ل ،شده است .البته این مطلب به
سدوق هم  ،بت داده شده چرا که فتاوي او غالباآ با فقه الرضها هماهوهگ اسهت و در فقهه الرضها بهه
طهارت جلد دباغز شده تپریح شده است .و به همین جهت هم در مقنهع بهه جهناز وضهن از «زق:
( دلني که از نست درست شده است ولز نستز که مني آی را بریده باشود و ،هه آ ،هه ب ووهد)»
حاسل از نست میته فتني داده است ( .البته مراد سدوق نست دباغز شده است چراکه طهارت
نست غیر دباغز شده مخالف اجماع قطعز است).
مطلبز که دربارة سدوق مطرح شده است را امام خمیوز به طنر مفپلتري منرد اشهاره قهرار
دادها،د؛ امام در کتاب الطهارة مز،نی د:
قال الپدوق فز «المقوع»« :و ال بأس أی تتنضّأ من الما إذا کای فهز زققّ مهن
جلد میتة و ال بأس بأی تشربه» ا،ته  .و قهال فهز «الفقیهه»« :و سهئل الپهادق
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

(نلیه ال ّالم) نن جلند المیتة ی عل فیها اللبن و الما و ال من ما تهرى فیههر
فقال ال بأس بأی ت عل فیها ما شئت من مها أو لهبن أو سهمن و تتنضّهأ موهه و
تشرب و ل ن التپلّ فیه.
فپار هذا هه مع ضما،ه قبهل إیهراد الحهدیث بقلیهل صهحةة مها فهز ال تهاب و
ح ّیته بیوه و بین ربّه هه موشأآ لنسبة الخهالف فهز نجاسهة المیتهة إلیهه .و ربّمها
« .المشرور عدم طرار جلد المیتة بالدباغ ،لعموم النري عن االنتفاع برا ،و في الصحیح «المیتة ينتفع بشيء منرا؟ قها :
ال» خالفاً لإلسكافي ،و له االخبار المستفیضة .و هو أظرة ،ألن عدم جواز االنتفاع ال يستلزم النجاسهة» (فهیض کاشها،ز
بزتا ج .)11-13 :

کذلک .ل ن من البعید حپنل البدا له فز أوّل کتابه .ل ن ال یظهر من فتناه

مقاله

ف بههذا العههد کمها یظههر بهالتتبّع فهز «الفقیهه» و لعلّهه
ی اب نوه :بأّ،ه لهم یه ب
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فز «المقوع» و ال روایته فز «الفقیه» مخالفته فز مسألة نجاسة المیتة ،أو نجاسة
جلدها و استثواؤه ذلهک زا هد آا نله سها ر الم هتثویات کهالنبر و غیهره بهل
یحتمل ذهابه إل ندم سةاية النجاسة مطلقاآ أو فز خپنص الجلهد أو المیتهة
إلى مالقیرا .و هو أيضاً في غاية البعد .نعم ،ال يبعد ذهابه إلى طرار جلهدها
بالدباغ ،كما حكي عن ابن الجنید من القدماء ،و عن الكاشاني .و كیه كهان:
فإن كان مةاده المخالفة في مسألتنا ،فقد مةّ ما يد ّ على خالفهه .و إن كانه
في سةاية النجاسة أو نجاسة المیتة أو جلدها ،فري ضعیفة مخالفة للةوايها
الكثیة هه بل المتواتة هه الدالّة على غسل المالقي ،و انفعا الماء القلیهل و
سائة المائعا  .و إن كان مةاده طرار الجلود بالدباغ ،فرو مخهال لإلجمهاع
المتكةّر في كالم القوم ک «الواسهریّات» و «الخهالف» و «الغنیهة» و مح هزّ
«اال،تپار» و «کشف الحقّ» .و نن «الموته » و «المختلف» و «الدال ل»« :اتفق
نلماؤ،ا إلّا ابن ال وید نل ندمها به» و قریب موه نهن «البیهای» و «الهدروس».
بل نهن «شهرح المفهاتیح» لألُسهتاذ« :ههذا مهن ضهروریّات المهذهب كحةمهة
القیاس» إل غیر ذلک ممّا یعلم موه أّ،ه مهن م هلّمات المهذهب و ههن حجةهة
بطهارتها بالدباغ بمقت

ال مع بیوها (امام خمیوز  323ج 22 :3ه. )21

تبیین کالم امام :فتناي سدوق و روایتز که آی را در کتاب الفقیه ،قل کرده است بها تنجهه بهه
ایو ه چود سفحه قبل از آی (چراکه این حدیث در سفحه ُ،ه الفقیه است و لذا مقدمه کتاب قبل از
آی است) سدوق ضما،ت مز دهد که هرچه در کتاب آورده است روایهت سهحیحه اسهت و بهین
خند و خدای

براي آ،ها ح ت دارد ه بانث شده است که به او  ،بت دهوهد کهه او میتهه (ظهاهراآ

دباغز شده) را اک مزدا،د .امّا جناب

داده شده است (ظاهراآ ساحب حهدائ

سهاحب جهواهر و

ساحب مفتاح الکرامه) :سدوق به این نهد وفا  ،رده است .البته از فتنا و ،قل روایت بر،مزآید که
« .و ال يقدح فيها خالف الصدوق ان كان ،و ال ما أرسله ،على أنه حكى األستاذ األكبر في شرح المفاتيح عن جده انهه

( س)

رجع الصدوق عما ذكره في أول كتابه ،و لذا ذكر فيه كثيراً مما أفتى بخالفه ،و قد يشهد له التتبع لكتابة» ( ،فز بزتها

بحثي دربارة مطهريّت دباغي با رويكردي بر نظرات امام خميني

قاطعة ،و لوالها لكان للمناقشة فز داللهة األخبهار م هال .بهل ال یبعهد القهنل
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سدوق در م أله « ،است میته و  ،است نست میته به استثواي شم و کهرک» قهنل جدیهد داشهته
باشد بل ه شاید سدوق مزخناهد بگنید« :آب قلیل به سرف مالقات با  ،س یا نست  ،س یا
مالقات با مطلق میته  ،س ،مزشند» .ولز این هم بعید است (اگرچه احتمهال دارد سهدوق گفتهه
باشد ولز سخن باطلز است) .
احتمال هم دارد که مرادش طهارت نست به م رد دباغز باشد .س اگر مرادش طهارت میته
اس ت که با ادله ما مخالف است و اگر مرادش ندم سرایت  ،است مطلقاآ یا ندم سرایت  ،است
میته یا ندم سرایت  ،است نست میته باشد این هم باطل است چراکه روایات ب یاري داریم کهه
باید مالقز با  ،س را غ ل کرد و آب قلیهل بهه سهرف مالقهات  ،هس مهزشهند .و اگهر مهرادش
طهارت نست میته به سبب دباغز باشد این با اجماع مخالف است .اجماعهاي م رري هم در این
زمیوه داریم.
امام خمیوز به همین مطلب در المکاسب المحرمة هم اشاره دار،د:
و عن ابن الجنید و فقه الةضا أنّ جلد المیتة يطرة بالدباغ؛ فال محالهة يجهوز
االنتفاع به حینئذ عندهما ،بل هو محتمل الصدوق ،بهل الصهدوقین ،لموافقهة
فتواهما له نوعاً و لنقل األوة رواية عن الصادق -علیه السةهالم -تهد ّ علهى
جواز جعل اللبن و الماء و نحوهما في جلد المیتة ،مع قوله قبیهل ذلهف فهي
حق كتابه« :لم أقصد فیه قصد المصنّفین في إيةاد جمیع ما رووه ،بل قصهد
إلى إيةاد ما أفتي به ،و أحكم بصحةته ،و اعتقد فیه أنّه حجةة بیني و بین ربةي»
انترى .و هو و إن لم ي برذا العرد في كتابه كمها يظرهة للمةاجهع بهه ،لكهن

سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

رجوعه عنه في أوة الكتاب في غاية البعد .و قا فهي المقنهع« :ال بهأ
تتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ من جلد میتة ،و ال بأ

أن

بهأن تشهةبه (امهام

خمیوز  31ج .)13 :

ج . )311 : 1
«ثم ان ما ذكره (قدس سره) في تأييد مةسلة الفقيه من قول مصنفه في صدر كتابه ما قاله -مع اإلغمها

عهن النعهن

في ذلك بمخالفة مصنفه لهذه القاعد في مواضع عديد من كتابه كما ال يخفى على مهن تتبعهه( ».بحرا،هز  111ج :1
.)11
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بررسی ادلّه باب
الف) روایات دال بر مطهریّت دباغی:

.مرسله سدوق( .که در کالم امام منرد اشاره قرار گرفت).
خنیز در این باره مز،نی د:
فإی إطالقها و إی کای یشمل المیتات کلها سنا دبغت أم لم تدبغ إال أی قیهام
اإلجماع القطعهز و داللة األخبار المتقدمة على نجاسة المیتة يجعالن الةوايهة
صةيحة في إراد خصوص المیتة المدبوغة .هذا على أن الجلود تفسد و تنتن
بمةور الزمان و ال يمكن إبقائرا من غیة دباغة فجعهل المهاء أو غیةهمها فهي
الجلد يكش

عن أنه كان مدبوغاً في مورد السؤا (خنیز  1 1ج :

.1روایت فقه الرضا« :إی کای الپنف و النبر و الشعر و الری
ی نی مما أحل اهلل أکله فال بأس به و کذلک ال
و أی اآ« :و ذكا الحینای ذبحه و ذكا ال

.)11

من المیتهة و غیهة المیتهة بعهد مها

لد فإی دباغته طهارته» (امام رضا .)311 : 111

لند المیتة دباغته» (امام رضا .)311 : 111

.3سحیحه « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَ َنق بقإقسْوَادبهب نَنق الْحُ َیْنق بْنق سَعبیدٍ نَنْ سَفْنَایَ بْنق یَحْیَ نَنق الْحُ َیْنق بْنق
زُرَارَ َ نَنْ أَبقز نَبْدب اللَّهب(ع) فبز جقلْدب شَا ٍ مَیْتَةٍ یُدْبَغُ -فَیُپَبُّ فبیهب اللَّبَنُ أَوق الْمَا ُ -فَأَشْرَبُ مبوْهُ وَ أَتَنَضَّأُ قَالَ
َ،عَمْ -وَ قَالَ یُدْبَغُ فَیُوْتَفَعُ بقهب وَ لَا یُپَلَّ

فبیهب الْحَدبیثَ( ».حرناملز  113ج .) 11 :11

مروي نوههاي بزواسطه او داراي تنثیق نهام ه هتود .در رجهال کشهی دربهاره او و بهرادرش ح هن
روایتز آمده است که امام سادق(ع) در آی به نبداهلل بن زراره مز فرماید :ایو ه مها دربهاره هدرت
(ع)

موقپتز گفتهایم به خاطر حفظ اوست .در همین روایت ح هرت سهادق

ح هن و ح هین دو

ر زراره را ب یار دنا کرده است (کشز .) 33 : 311
بررسز داللت روایت :ساحب وسائل درباره این حدیث مز،نی هد« :أَقُهنلُ :هَهذَا مَحْمُهنلع نَلَه
التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ يَقُولُونَ إِنَّهُ يُطَرَّةُ بِالدِّبَاغِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْةُه» (حرناملز  113ج .) 11 :11

ما مزگنییم :اوالآ :با تنجه به زمای ح رت سادق(ع) و ف هاي مدیوهه و فتهناي مالهک (کهه در
میای اقنال اهل سوت بدای اشاره شد) حمل روایت بر تقیه وجهز ،دارد .ثا،یاآ :م همنی روایهتهها
ی ز است و جلد دباغز شده را اک مزدا،د ولز ،مهاز در آی را جهایی ،مهزشهمارد .ثالثهاآ :خهنیز

( س)

درباره این روایات مز،نی د:

بحثي دربارة مطهريّت دباغي با رويكردي بر نظرات امام خميني

بررسز سود روایت :ح ین بن زراره ر زراره معروف مروي نوه سفنای بن یحیهز اسهت و
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و ال يخفى أن هذه األخبار -مضافاً إلى ضع أسنادها بل و عدم ثبو كون
بعضرا رواية فال يمكن االعتماد علیرا فهي الخهةوع عهن عمومها نجاسهة
المیتة -معارضة بعد روايا مستفیضة و فیرا ما هو صةيح الداللة على عدم
طرار الجلد بالدباغة فتتقدم على تلف األخبار و معرا ال مناص مهن حملرها
على التقیة (خنیز  1 1ج :

.)11

تبیین کالم خنیز . :روایات ضعیف ال ود است [ما مزگنییم :روایت سنّم را تپحیح کردیم
و روایت مرسله سدوق را هم امام خمیوز ح ت مزدا،د .1 ].معلنم ،ی هت برخهز از آ،هها روایهت
باشد [ما مزگنییم :اشارة ایشای به روایت فقه الرضا است چراکه برخز ایهن کتهاب را اساسهاآ کتهاب
روایز ،مزدا،ود .3 ].این سه روایت معارض ه تود با روایات متعدد دیگر که مزگنید دباغز مطهّر
،ی ت .بوابراین این سه روایت را حمل بر تقیه مزکویم.
ب) روایات دال بر عدم مطهریّت دباغی

روایت اول:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَ َنق بقإقسْوَادبهب نَنق الْحُ َیْنق بْنق سَعبیدٍ نَهنْ حَمَّهادب بْهنق نبی َه نَهنْ
حَرقییٍ نَنْ مُحَمَّدب بْنق مُ ْلبمٍ قَالَ :سَأَلْتُهُ نَنْ جقلْدب الْمَیْتَةق یُلْبَسُ فبز الپَّلَاةق إقذَا دُبقهغَ
قَالَ :لَا وَ إقیْ دُبقغَ سَبْعبینَ مَةَّ .آ (حر ناملز  113ج )11 :3

بررسی سند روایت . :حماد بن نی ز ، :اشز مز ،نی

د« :کای ثقة فز حدیثه سدوقاآ» ( ،اشهز

 ) 11 : 112وي از اسحاب اجماع هم مهز باشهد .1 .حریهی بهن نبهداهلل س

هتا،ز :شهیخ طنسهز در

فهرست او را تنثیق کرده است (شیخ طنسز .) 11 : 31
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

ما مزگنییم :این سود از سودهاي مشهنر است که کراراآ در روایات وارد شده اسهت .همیوهین
سدوق ،یی این روایت را از محمد بن م لم ،قل کرده است.
بررسز داللت روایت :این روایت هیچ ،حنه معارضه اي با روایات دستة اول ،هدارد چراکهه در
منرد سالت است.
روایت دوم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْهنِ مَحْبُهوبٍ
(ع)

عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِیةَ ِ قَها َ :قُلْه ُ لِهأَبِي عَبْهدِ اللَّههِ

جُعِلْ ُ فِدَاكَ الْمَیْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْرَا بِشَيْءٍ -قَا َ لَا قُلْ ُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُو َ اللَّهِ(ص) مَهةَّ
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بِإِهَابِرَا -قَا َ تِلْفَ شَا ٌ لِسَوْدَ َ بِنْ ِ زَمْعَةَ زَوْعِ النَّبِيِّ(ص) -وَ كَانَ ْ شَا ً مَرْزُولَةً

مقاله

بِشَا ٍ مَیْتَةٍ -فَقَا َ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّا ِ إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِرَا أَنْ يَنْتَفِعُهوا
لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِرَا -فَتَةَكُوهَا حَتَّى مَاتَ ْ -فَقَا َ رَسُهو ُ اللَّههِ(ص) مَها كَهانَ عَلَهى
أَهْلِرَا -إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِرَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِرَا أَيْ تُذَكَّى (حرنهاملز  113ج :3

.)111

بررسز سود روایت:

 .در سود این روایت در کتاب شریف کافی

محمد بن یعقنب نن محمد

بن یحیز و غیره نن احمد بن محمد وارد شده است .1 .ابن محبنب دو ،فر ه تود ی ز ح ن بهن
محبنب و ی ز محمد بن نلز بن محبنب .امّا ،فر دوم هم طبقه با احمد بن محمد است و محمد بن
یحیز از او روایت ،قل کرده است .ح ن بن محبنب سرّاد (زره باف) از اسهحاب اجمهاع اسهت و
تنثیقهاي مفپل دارد (شیخ طنسز بزتا .) 11 :وي از اسحاب امام کاظم(ع) و امهام رضها(ع) اسهت.3 .
ناسم بن حمید حواط (گودم فروش) ، :اشز او را ثقه نین سدوق برمزشمارد ( ،اشز .)31 : 112
وي را امامز و ثقه دا ،تها،د .امّا درباره نلز بن ابز مغیره امام خمیوز مزفرمایود :تنثیق مربهنط بهه
ر اوست؛ امام مز،نی د:
لكن في سندها ضع بعلي بن أبي المغیة  ،للوثوق بأنّ توثیهق العلّامهة تبهع
للنّجاشي في ابنه الحسن بن علية بن أبي مغیة  ،و ظاهة كالم النجاشي توثیق
خمیوز  31ج .)11 :

تنضیح کالم امام :نالمه به تبع  ،اشز او را تنثیق کرده در حالزکهه نبهارت  ،اشهز چوهین
است« :الح ن بن نلز بن ابز المغیة الیبیدي ال نفز ثقة ههن و ابهنه روي نهن ابهز جعفهر و ابهز
نبداهلل و هن یروي کتاب ابیه نوه و له کتاب موفرد ( ،اشز .)13 : 112

همیوین در مقابل ادناي ایو ه تنثیق نالمه مربنط به در و ر با هم است گفته شده« :فتنهم
من نبارته هذه کنی التنثیق البن و األب معاآ مع وضنح أیّ الناو فهز قنلهه« :و أبهنه» لالسهتیواف ال
للعطف اذ ال یروي الح ن نن أبز جعفر(ع) .قال األستاذ اإلمام« :فتعبیر ال ّید ساحب الریاض نوهها
بالصحیحة غیر وجیه ظاهراآ» هذا»
ما مزگنییم:

(موتظري  1 1ج .)3 1 :

بحثي دربارة مطهريّت دباغي با رويكردي بر نظرات امام خميني

ابنه ،فتعبیة السید صاحب الةياض عنرا بالصحیحة غیهة وجیهه ظهاهةاآ (امهام

( س)
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،یاع در آی است که آیا «و ابنه» نطف به «هن» است یا م هتأ،فه اسهت .در سهنرت دوم تنثیهق
توها مربنط به ر است و در سنرت اوّل هم مربنط به ر است و هم به در .براي روشن شهدی
م أله به نبارات  ،اشز مراجعه شد که ،تی ه آی چوهین بهند :در نبهارات او هشهت مهنرد یافهت
مزشند که در آ،ها «ثقة هن و أخنه» یا «ثقة هن و اخناه» یا «ثقة هن و ابنه» آمده است:
) إبراهیم بن أبز ب ر محمد بن الربیع ی وّ بأبز ب ر هه ابن أبز ال مال
سمعای بن هبیة بن مساحق بن بجیة بن عمیة بن أسامة بن نصة بن
قعین بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة ،ثقة هن و أخنه
إسمانیل بن أبز ال مال رویا نن أبز الح ن منس

(ع )

و کا،ا من

الواقفة ( ،اشز .)1 : 112

 )1إسمانیل بن همام بن نبدالرحمن بن أبز نبداهلل میمنی البپري منل
كند و إسمانیل ی وّ أبا همام روى إسمانیل نن الرضا (نلیه ال الم)
ثقة هن و أبنه و جده .له کتاب ( ،اشز .)31 : 112

 )3الح ن بن نمرو بن موهال بن مقالص کنفز ثقة هن و أبنه أی اآ و له
کتاب ،نادر( ،اشز .)12 : 112

 )1نبد المؤمن بن القاسم بن قیس بن قیس بن قهد األ،پاري روى نن أبز
جعفر و أبز نبداهلل نلیهما ال الم ثقة هن و أخنه و هن أخن أبز مریم
نبدالغفار بن القاسم .و قیس بن قهد سحابّز ذکره فز «ذیل المذیل».
ی وّ نبد المؤمن بأبز نبداهلل کنفز تنفز سنة سبع و أربعین و مائة و
هن ابن إحدى و ثما،ین سنة .له کتاب ( ،اشز .)113 : 112
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 )1نمرو بن إلیاس بن نمرو بن إلیاس الب لز :أی ا ابن ابن ذاک روى نن
أبز نبداهلل نلیهال الم روى نوه الطاطري .و هن ثقة هن و أخناه
یعقنب و رقیم .له کتاب ( ،اشز .)113 : 112

 )1محمد بن القاسم بن الف یل بن ی ار الوهدي ثقة هن و أبنه و نمه العال و
جده الف یل روى نن الرضا نلیه ال الم .له کتاب ( ،اشز : 112
.)311

غطفای ثقة هن و أبنه أحد القرا کای یتحقق بأمر،ا هذا .له کتاب

مقاله

 )2یحی بن إبراهیم بن أبز البالد و اسم أبز البالد یحی  .منل بوز نبداهلل بن
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( ،اشز .)111 : 112

 )1إبراهیم بن أبز البالد و اسم أبز البالد یحی بن سلیم و قیل ابن سلیمای
منل بوز نبداهلل بن غطفای ی وّ أبا یحی کای ثقة قار اآ أدیباآ و کای
أبن البالد ضریراآ و کای راوية الشعر و له یقنل الفرزدق «یا لهف ،ف ز
نل نیویک من رجل» و روى نن أبز جعفر و أبز نبداهلل (نلیهم
ال الم) .و إلبراهیم محمد و یحی رویا الحدیث و روى إبراهیم نن
أبز نبداهلل و أبز الح ن منس و الرضا نلیهم ال الم و نمر دهراآ و
کای للرضا (نلیه ال الم) إلیه رسالة و أثو نلیه .له کتاب ( ،اشز : 112
.)11

 ،ته حا ی اهمیت آی است که در هفت منرد ،خ ت تنثیق مربنط به ر و برادرای یها هر و
در و بر این حمل قریوه یافت مزشند ولز در منرد آخر با تنجه به آ،یه در باال آمده است «احد
القرا » خبر ابنه است و لذا «واو» در «و ابنه» استیواف مزشند .اللهم اال أی یقال که «احد القرا » بدل
براي ابنه باشد.
به هر حال قرا ن ما از ،نع ادبیات  ،اشز بهه آی حهدي ،ی هت کهه بتهنا،یم بهه ،هننز واحهد از
بوابر آ،یه گفته شد ،تی ه مزگیریم که روایت از حیث سود ضعیف است.
بررسز داللت روایت :با تنجه به ایو ه استواد به این روایت براي اثبات مدنا متنقف بر حرمت
جمیع ا،تفانات میته است؛ و این امر اختالفز است و به ،ظر ما قابل قبهنل ،ی هت .چراکهه اگهر ایهن
روایت برخز از موافع را تحریم کرده است کافز است که بگنییم این موفعهت «لهبس در سهالت»
است .س با تنجه به جمع روایات ا،تفاع مزتنا،یم بگنییم :حرمت ا،تفاع مربهنط بهه آی ا،تفانهاتز
است که مبتوز بر طهارت است و چنی سالت در میته مبتوز بر طههارات اسهت هس ایهن روایهت
همین ا،تفاع را تحریم کرده است.
 .روایت سوم :منثقه یا سحیحه ابز مریم:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَ َنق بقإقسْوَادبهب نَنق الْحُ َیْنق بْنق سَعبیدٍ نَنق ابْنق فَ َّالٍ نَنْ یُنُ،سَ بْهنق

( س)

یَعْقُنبَ نَنْ أَبقز مَرْیَمَ قَالَ :قُلْتُ لبأَبقز نَبْدباللَّهب(ع)  :السَّخْلَةُ الَّتبز مَهرَّ بقهَها رَسُهنلُ

بحثي دربارة مطهريّت دباغي با رويكردي بر نظرات امام خميني

،گارش مطمئن شنیم.
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اللَّهب(ص) وَ هبزَ مَیْتَةٌ فَقَهالَ :مَها ضَهرَّ أَهْلَهَها لَهنق اْ،تَفَعُهنا بقإقهَابقهَها قَهالَ  :فَقَهالَ أَبُهن
نَبْدباللَّهب(ع) لَمْ تَ ُنْ مَیْتَةً یَا أَبَا مَرْیَمَ وَ لَ بوَّهَا کَاَ،تْ مَرْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَنْا
بقهَا فَقَالَ رَسُنلُ اللَّهب

(ص )

 :مَا کَایَ نَلَ أَهْلبهَا لَنق اْ،تَفَعُنا بقإقهَابقهَا (حهر نهاملز 113

ج .) 11 :11

بررسی سند روایت . :ابن ف ال :ح ن بن نلز بن ف ال که شیخ ح ین بن سعید و از فطحیهه
است و فرز،دای وي نبارتود از :احمد بن ح ن بن نلز بن ف ال نلز بن ح ن بن نلز بن ف هال
و محمد بن ح ن بن نلز بن ف ال .همة بوز ف ال تنثیق شدها،د ، .اشز ،نشته اسهت کهه وي در
آخر نمر از فطحز بندی رجنع کرده است ( ،اشز .)31 : 112

 .1ین،س بن یعقنب ، :اشز دربارة وي مهز،نی هد کهه او از فطحیهه بهنده اسهت و بهه امامهت
نبداهلل افطح قا ل بنده ولز از این نقیده برگشته و به امامت امام رضا(ع) قا ل شده و در همین دوره
هم وفات یافته است  ،اشز همیوین او را منرد تنثیق ا مه برشمرده است .وي وکیهل امهام کهاظم
بنده است ( ،اشز  .)111 : 112شیخ طنسز هم او را تنثیق کرده اسهت (شهیخ طنسهز .))311 111 : 31

 .3امّا ابز مریم :نبد الغفار بن قاسم ا،پاري معروف به ابن مریم است .وي را  ،اشهز تنثیهق کهرده
است ( ،اشز .)111 : 112

 ،ته :امام خمیوز این روایهت را «حسهنة ابهز مهریم» دا ،هتها،هد (امهام خمیوهز  31ج  .)13 :در
حالزکه ظاهراآ روایت منثقه است .نلت ایو ه امام روایت را ح وه دا ،تها،د ظاهراآ آی اسهت کهه
ساحب وسائل در جلد سنم این روایت را از طریق سدوق ،قل کهرده اسهت در حهالزکهه در جلهد
بی ت و چهارم آی را از طریق شیخ طنسز آورده است .طریق شیخ منثقهه اسهت ولهز در طریهق
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سدوق شخپز به ،ام ح م بن م
دا،

ین است که تنثیق سریح ،هدارد .ولهز مامقها،ز او را «ح هن»

ته است (مامقا،ز  311ج .)11 :

ما مز گنییم :الف) این روایت از جهتهز بها روایهت قبهل (نلهز بهن ابهز مغیهره) موافهات دارد.
چراکه در این روایت گنسفود ذبح شده است در حالزکه در روایت قبل میته بنده اسهت .سهاحب
وسائل درباره این اختالف مز،نی د« :أَقُنلُ :لَا مُنَافَا َ بَیْوَهُ وَ بَیْنَ ال َّابققق لباحْتبمَالق تَعَدُّدب الشَّا ِ وَ الْقَهنْلق».
(حرناملز  113ج  .) 11 :11همیوین برخز از بیرگای در این باره ،نشتها،د« :احتمال تعدّد الواقعة بعید
و ال سیما بعد مالحظة روایات السنة أی اآ فز هذا الم

ال (موتظري  1 1ج .)3 1 :
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مقاله

ب) در سنن بیهقی (بیهقز بزتا ج  ) 1 :این ق یه به طنر م

رر ،قل شده است .همیوین در دعهائم

گرفته است .ج) در برخز از روایات گنسفود متعلق به سنده زوجه یامبر دا ،ته شهده و در برخهز
متعلق به میمن،ه زوجه یامبر دا ،ته شده و در برخز متعلق به کویی میمن،ه .و قپه گنسهفود مذكا را
مربنط به میمن،ه دا ،تها،د و قپه گنسفود میته را به سنده .البته با تنجه به شهینع ایهن امهر در میهای
انراب تعدد داستای بعید ،ی ت.
 ،ته :امام خمیوز درباره داللت این روایت مز،نی ود:
«لیس لها إطالق بالنسبة إل جمیع اال،تفانات بل ،قل قضیة یظهر موها ندم جهناز اال،تفهاع بهها
فز الجملة».

(امام خمیوز  31ج .)13 :

تبیین کالم امام :ایشای در این روایت مرت ی ذهوز سا ل را هه که اگر میتهه باشهد ا،تفهاع از آی
حرام است هه تأیید کرده است و فرمنده که قنل یامبر درباره مذکز بنده است .امّا این ندم ا،تفاع
از میته فز ال مله است یعوز روایت معلنم ،مزکود که چه ،نع ا،تفاع از چه اجیایز از میتهه حهرام
است.
ما مزگنییم :فرق بین این روایت با روایت نلز بن ابز مغیره (در ایو ه روایت ابن مریم داللت
فز ال مله دارد و روایت نلز بن ابز مغیره داللت تام) ،اشز از سدر روایهت نلهز بهن ابهز مغیهره
مزفرماید« :اگر تذکیهاش مزکرد،د از اهاب آی همه ،نع ا،تفهاع مهزبرد،هد» یعوهز اگهر تذکیههاش
 ،رد،د «همه ،نع» ا،تفاع از آی ،مزبر،د (ولز مم ن اسهت برخهز ا،تفانهات از آی جهایی باشهد) و
،هایت استدالل دوم آی است که یامبر فرمنده « :این گنسفود مذکز است و لذا همه گن،ه ا،تفاع از
آی مزتنای برد» یعوز اگر مذکز ،بند همه گن،ه ا،تفاع از آی مم ن ،بند (ولز مم ن بند برخز از
ا،تفانات آی جایی باشد).
روایت چهارم:
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ ،عَنِ الْحَسَنِ بْهنِ عَلِهي،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ ،عَنْ عَیْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ ،عَنْ أَبِهي بَصِهیةٍ،
عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) هه فِي حَدِيثٍ هه أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَیْنِ(ع) كَهانَ يَبْعَهثُ إِلَهى

( س)

الْعِةَاقِ فَیُؤْتَى مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَةْوِ فَیَلْبَسُهُ ،فَهإِذَا حَضَهةَ ِ الصَّهلَا ُ أَلْقَهاهُ وَ أَلْقَهى

بحثي دربارة مطهريّت دباغي با رويكردي بر نظرات امام خميني

است .چراکه ذیل دو روایت ح ایت فعل رسنل اهلل است و ،هایت داستای اول آی است که یهامبر
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الْقَمِیصَ الَّذِي يَلِیهِ ،فَكَانَ يُسْأَ ُ عَنْ ذَلِفَ ،فَقَا َ :إِنَّ أَهْهلَ الْعِهةَاقِ يَسْهتَحِلَونَ
لِبَا َ الْجُلُودِ الْمَیْتَةِ ،وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُههُ (حهر نهاملز  113ج  113 :3ه
.) 111

بررسی سند روایت . :نلز بن محمد :که شیخ کلیوز است معروف به نلّای [که دایهز کلیوهز
است] و ثقه مزباشد ( ،اشز  .1 .)111 : 112نبد اهلل بن اسحاق نلني :م هنل اسهت .وي  31حهدیث
در کتب اربعه و وسائل الشیعه دارد .3 .ح ن بن نلز بن سلیمای ،یی م هنل اسهت و توهها نبهداهلل بهن
اسحاق از او روایت کرده است .1 .محمد بن سلیمای دیلمز ، :اشز درباره او و درش مز،نی هد:
«غُمبیَ نلیه [چشم نشز مزشند = به روایت

نمل ،مزشند] و قیل کای غالیاآ کهذّاباآ و کهذلک ابوهه

محمد ال یعمل بما ا،فرداآ به من الةواية» ( ،اشهز  ) 11 : 112و درباره محمد مز،نی د« :ضهعیف جهداآ
ال یعنل نلیه فز شز » ( ،اشز  .)311 : 112شیخ طنسز هم در رجال (شیخ طنسهز  .)313 : 31دربهاره
او نبارت «یُرمز بالغلن» و در جاي دیگهر مهز،نی هد« :بپهري ضهعیف» (شهیخ طنسهز .1 .)313 : 31
درباره نَیْثَمق بْنق أَسْلَمَ الوَّ َاشبزِّ هم اطالناتز در دست ،ی ت امّا ابن بپیر یا ابن بپیر اسهدي (یحیهز
بن ابز القاسم) است یا ابن بپیر مرادي (لیهث بهن البختهري) اسهت و ههر دو ههم از بیرگهای و ثقهه
بندها،د .در م منع مزتنای گفت که سود روایت ضعیف است.
بررسی داللت روایت :از دو فراز روایت مزتنای بر «ندم طهارت به سبب دباغز» استفاده کرد.
ی ز فراز آخر که درباره آی سخن خناهیم گفت و دیگري فراز « :القمیص الذي یلیه» .چراکه اگر
سرفاآ ما،عیت از سالت باشد ،فس کودی لباس کافز بند در حالزکه ح رت لباس زیهري را ههم
مزکود که ظاهراآ مربنط به تو یس است.
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روایت پنجم:
و باالسناد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي ،عَهنْ مُحَمَّهدِ بْهنِ عَبْدِاللَّههِ بْهنِ هِلَها ٍ ،عَهنْ
عَبْدِالةَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاعِ قَا َ :قُلْ ُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِینَ-
أَعْنِي هَذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ -فَأَشْتَةِي مِنْرُمُ الْفِةَاءَ لِلتِّجَارَ ِ -فَأَقُو ُ
لِصَاحِبِرَا :أَلَیْسَ هِيَ ذَكِیَّةً؟ فَیَقُو ُ :بَلَى ،فَرَلْ يَصْلُحُ لِهي أَنْ أَبِیعَرَها عَلَهى أَنَّرَها
ذَكِیَّةٌ؟ فَقَا َ :لَا ،وَ لَكِنْ لَا بَأْ َ أَنْ تَبِیعَرَا وَ تَقُو َ :قَدْ شَةَطَ لِيَ الَّذِي اشْهتَةَيْتُرَا
مِنْهُ أَنَّرَا ذَكِیَّةٌ ،قُلْ ُ :وَ مَا أَفْسَدَ ذَلِفَ؟ قَا َ :اسْتِحْلَا ُ أَهْهلِ الْعِهةَاقِ لِلْمَیْتَهةِ ،وَ
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(ص )

رَسُو ِ اللَّهِ

(حرناملز  113ج .)113 :3

مقاله

زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَیْتَةِ ذَكَاتُهُ ،ثُمَّ لَمْ يَةْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذَلِفَ إِلَّها عَلَهى

بررسی سند روایت :سود این روایت ضعیف است چراکه . :نبداهلل بن اسحاق و ح ن بن نلز
بن سلیمای تنثیق ،شدها،د .1 .محمد بهن نبهداهلل بهن ههالل :از کی ها،یه اسهت و برخهز او را تنثیهق
کردها،د (بر،امه دراية ،نر) شاید نلت تنثیق کثرت روایت محمد بن ح ین بن ابز الخطاب (از اجال)
از او باشههد( .حههدود  21روایههت در کتههب اربعههه و وسههائل) .3 .نبههدالرحمن بههن ح ههاج ، :اشههز
مز،نی د« :رمز بالكیسانیةة روي نن ابز نبداهلل و ابز الح ن نلیهما ال الم و بقز بعد ابز الح ن
نلیه ال الم و رجع الز الحق و لقز الرضا نلیه ال الم و کای ثقهة ثقهة ثبتهاآ

وجههاآ» ( ،اشهز : 112

131ه)132؛ سفنای و ابن ابز نمیه هم کتاب او را ،قل کردها،د .و شهیخ طنسهز او را اسهتاد سهفنای
برمزشمارد.
بررسی داللت روایت :فراز آخرین روایت بر این امر داللهت دارد کهه« :دبهاغز تذکیهه ،ی هت»
همین مطلب در روایات قبل هم مطرح است .امام خمیوز در داللت این مطلب اش ال کردها،د:
و الظاهة من الةوايا  :أنّ الذي كذبوا على رسو اللّه (صلّى اللّه علیه و آلهه
و سلّم) هو أنّ دباغه ذكاته ،و هو الذي أنكةه األئمةهة (علهیرم السةهالم) علهى
العامةة ،و أمةا الطرار فلیس التذكیة ،بل بعض آثارها ،و لیس في األخبار ما
بالشواهد التي فیرا (امام خمیوز  323ج 11 :3ه .)1

تبیین کالم امام :برخز از اهل سوت بر یامبر دروغ ب هتها،هد کهه «دبهاغز تذکیهه اسهت» و ایهن
مطلب را ا مه ،فز کردها،د .امّا «طهارت تذکیه ،ی ت» بل ه برخز از آثار تذکیه اسهت .هس دلیهل
 ،است سرفاآ ،ناهز مطلقه اي است کهه قابهل جمهع بها برخهز روایهات دیگهر (دسهته اول) اسهت.
(مز تنای در مقام جمع گفت دباغز تذکیه ،ی ت و لهذا بها آی ،مهزتهنای ،مهاز خنا،هد ولهز بانهث
طهارت مزشند).
ما مزگنییم :فراز دوم روایت فقه الرضا

دباغه را تذکیه دا ،ته بند.

روایت ششم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَ َنق بقإقسْوَادبهب نَنق الْحُ َیْنق بْنق سَعبیدٍ نَنق الْحَ َنق نَنْ زُرْعَةَ نَنْ

بحثي دربارة مطهريّت دباغي با رويكردي بر نظرات امام خميني

تد ّ على نجاست ه بعد الهدباغ إلّها إطهالق النهواهي القابهل للجمهع المهذكور

( س)

55
پژوهشنامة متين

سَمَاعَةَ قَالَ :سَأَلْتُهُ نَنْ جُلُندب ال ِّبَاعق یُوْتَفَعُ بقهَار قَالَ :إقذَا رَمَیْتَ وَ سَمَّیْتَ فَهاْ،تَفبعْ
بق قلْدبهب وَ أَمَّا الْمَیْتَةُ فَلَا (حرناملز  113ج .)113 :3

بررسی سند روایت . :ح ین بن سعید و برادرش ح هن بهن سهعید اههنازي از بیرگهای امامیهه
ه تود و تنثیق شدها،د .ح ن از ح ین بیرگتر بنده ولز در کتابهایشای مشترک ه تود بها ایهن
فرق که روایات از «زرنه» و «ف الة بن اینب» را توها ح ن ،قل کرده و ح هین بها واسهطه او از آی
دو ،فر روایت کرده است ( ،اشهز  .1 .)11 : 112زرعة :زرعة بن محمد الح هرمز از امهام سهادق و
امام کاظم(ع) روایت دارد و از سماعة بن مهرای ب یار روایت کرده است ، .اشز او را تنثیق کهرده
ولز او را از واقفه بر شهمرده اسهت ( ،اشهز  .) 21 : 112شهیخ طنسهز ،یهی او را از واقفهه بهر شهمرده
است(شیخ طنسز بزتا .3 .)1 1 :سماعة بن مهرای :از امام سادق و امام کاظم(ع) روایهت دارد ، .اشهز
او را «ثقه ثقه» برشمرده است ( ،اشز  .) 33 : 112ولز شیخ طنسهز او را واقفهز دا،

هته اسهت(شهیخ

طنسز  .)332 : 31برخز واقفز بندی او را ،پذیرفتها،د (بر،امه دراية الونر) .1 .اما سود شیخ به ح ین بهن
سعید:
طریق اول « :شیخ نن مفید و ابن غ ا ري و احمد بن نبدوی نن احمد بن محمد بن ح ن بهن
ولید نن ابیه محمد بن ح ن بن ولید نن ح ین بن ح ن بن ابای نن الح ین بن سعید ».طریق دوم:
«شیخ نن ابن الح ین بن ابز جید القمز نن محمد بن ح ن بن ولید (ابن ولید معروف) نن ح ین
بن ح ن بن ابای نن الح ین بن سعید ».ح ین بن ح ن بن ابای تنثیق شده است و او را از اجهالي
قمزها دا ،تها،د .طریق سنم« :شیخ  ..نن ابن ولید نن محمد بن الح ن الپفّار نن احمد بن محمد
(بن نی ز) نن الح ین بن سعید».
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

 ،ته :روایت به ظاهر م مره است ولز شیخ طنسز که در تههییب ایهن روایهت را ،قهل کهرده
(شیخ طنسز  112ج  )23 :3ی

از این دو روایت را ،قل کرده است .روایت اول چوهین اسهت« :نهن

نبداهلل بن سوای قال :قال ابن نبداهلل» و روایت دوم چوین است« :نن سماعة قال سئلته» و روایهت مها
،حن فیه بعد از این روایت است .س ظاهر نبارت سؤال سماعة از امام سادق است.
بوابراین این روایت از لحاظ سود منثقه است.
بررسز داللت روایت :همای اش الز که در ذیل روایت نلز بن ابز مغیهره آوردیهم در ایو ها
هم جاري است؛ یعوز اگر مطلق ا،تفانات را حرام مزدا ،تیم مزتنا ،تیم آی را  ،س بدا،یم (ههر
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است در این سنرت اگر «ا،تفاع حرام» ،ماز باشد روایت طرح ،شده است.

مقاله

چود همین هم محل بحث است)؛ ولز اگر گفتهیم برخهز از ا،تفانهات جهایی اسهت و برخهز حهرام

جمع بندی
)با تنجه به آ،یه آوردیم روایات دسته دوم به هیچ ،حن تعارضز بها روایهات دسهته اول ،دار،هد.
بل ه روایات دسته دوم سرفاآ برخز از ا،تفانات را حرام مزدا،ود و روایات دسته اول نست دباغز
شده را اک مزشمار،د و ،ماز با آی را حرام و باطل مزدا،ود .به نبارت دیگهر روایهات دسهته اول
مف ّر روایات دسته دوم ه تود .به همین جهت است که مزگنییم تعارضز ،ی ت تها کهالم خهنیز
جریای داشته باشد( .تنجه شند که خنیز اشارهاي به روایت قرب االسناد ،دارد):
«هذا نل ا،ا لن سهلموا مكافأترا مع االخبار المتقدمة فتتعارضان و التةجیح مع الطائفة الدالة على
نجاسة الجلد و لو كان مدبوغاً ،لموافقترا السنة أعني عموما نجاسة المیتة مطلقاً ،و مخالفترا للعامة
كما مر» (خنیز  1 1ج .)113 :

 )1در منرد بحث مخالفت با نامه و بحث تقیه ،یی بعد از ذکر اقنال مختلف و متعدد اهل سوت
جاي بحثز ،مزما،د.
 )3س اگر ما بندیم و سرف روایات ح م به طهارت نست میته دباغز شده مم ن بند .ولز
هذا کلّه مع قطع الوظر نن فتاوى األسحاب و إلّا فال یوبغز التردید فهز نهدم
طهارته بالدباغ ... .بل لم تثبت مخالفة الپدوق للطائفة؛ أمّا روایته فز «الفقیه»
ل مها ،قهل فیهه؛
مع ال مای المذکنر فلل یم بأیّ مراده موهه لهیس اإلفتها ب ه ّ
ضةور أّ،ه ،قل فیه المطلق و المقیّهد و العهامّ و الخهاصّ و المتعارضهین و ال
یعقل الفتنى بعمنم العامّ و إطالق المطلق و بمها یقابلهمها و ال بالمتعارضهین
فالمراد موه حجةیهة الروایهات فهز ذاتهها و الفتهنى بم همن،ها بعهد ال مهع أو
الترجیح.
بل یظهر من أوّل «مقوعه» أی اآ أیّ ما فیه روایات محهذوفة اإلسهواد فلهم یعلهم
من نبارته المتقدّمة فیه فتناه به بل من البعید جهدّاآ فتهنى مثهل الپهدوق بمها

بحثي دربارة مطهريّت دباغي با رويكردي بر نظرات امام خميني

مش ل اجماع محپّل در م أله است .چوا ،ه امام مز،نی ود:

( س)
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یخالف جمیع األسحاب، .عم ال یبعد ذلک من ابهن ال ویهد کمها یظههر مهن
فتاواه (امام خمیوز  323ج .)11-13 :3

تنضیح کالم امام :با مراجعه به فتاوي اسحاب تردیدي در ندم طهارت نست به وسیله دباغز
حاسل ،مزشند .بل ه مخالفت سدوق هم معلنم ،ی ت چراکه:
ایو ه در فقیه روایت را ،قل کرده هه در حالزکه ت مین کرده که روایاتز بیهاورد کهه بهه آ،هها
فتني مزدهد هه مرادش آی ،ی ت که به همة آ،ها فتني مزدهد چراکه در میای آ،ها نام و خاص و
مطلق و مقید و متعارض وجند دارد .بل ه مرادش آی است که این روایات فز ،ف هه ح هت اسهت
ولز بعد از جمع و ترجیح مزتنای مطابق آی فتني داد .و در کتاب مقنع هم مم ن اسهت آ،یهه بهه
نونای فتنا ،قل شده روایت محذوفة ال ود باشد (چوا ،ه در اول مقنع چوهین آمهده اسهت) چراکهه
بعید است سدوق بر خالف اسحاب فتني دهد.
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ابن ادریس محمد بن موپنر بن احمد 1 1( .ق) السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى قم :دفتر ا،تشارات
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