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بررسی «اصل اولیه» در حلیت و حرمت
خوردن گوشت حیوانات



ابراهیم توکلی مقدم



چکیده
معارف دینی دربردارنده دستوراتی در حوزه تغذیه است که منع یا جواز استتااده از ووراکیهتا از
آن جمله است .در این میان حلیت ووردن گوشت بروی از حیوانات مانند گوساند و حرمت ووردن
گوشت بروی از دیگر حیوانات مانند ووک مشخص است اما حلیت یا حرمت ووردن گوشت بروی
دیگر از حیوانات مانند گوشت زرافه کانگورو گوزن و یا حیوانی که به عنوان مثال حاصت لقتا
گوساند و ووک است مسلّم نیست .در این گونه موارد مشکوک که نصّ وتا معتبتری کته بتر
حرمت ووردن گوشت چنین حیواناتی داللت کند یافت نمیشود بروی به نصو عام بر حلیتت و
یا طهارت استدالل کردهاند بروی چنین مواردی را مجرای قاعده حِ ّ انگاشتهاند و بروی دیگر بته
اص عدم تذکیه و یا اصول دیگری که ماید حرمت ووردن گوشت حیوانات مشتبه هست استدالل
کردهاند .این مقاله به دنبال آن است که مبانی صاحبنظران علم اصول را نستبت بته جریتان ایتن
گونه قواعد و اصول مورد مطالعه و بررسی قرار دهد .نگارنده در این نوشتار نظریته کستانی را کته
«اصالۀ الح » و «قاعده ح » را مرجع قرار دادهاند قاب دفاع میداند.

کلید واژهها :گوشت حیوانات اصالۀ التذکیه قابلیت تذکیه اصالۀ الح .

 تاریخ دریافت مقاله - 1398/03/12 :تاریخ پذیرش مقاله.1398/05/05 :
 دکتری کالم امامیه دانشگاه تهرانetm1389@gmail.com /
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مقدمه
در متون فقهی گوشت حیوانات از جهت حلیت و حرمت ووردن بته دستتههایی تقستیم
شده و قواعد و ضوابطی برای شناوت انواع حیوانات از نظر حلیت و حرمت ووردن گوشتت
آنها بیان شده است ازاینرو در بسیاری از اوقات شتکّی در حلیتت و یتا حرمتت وتوردن
گوشت بسیاری از حیوانات به وجود نمیآید چون ضابطه حلیت یتا حرمتت بتر آن حیتوان
صدق میکند و حجت بر قاب تذکیه بودن یا قاب تزکیه نبودن آن وجود دارد.
به عنوان مثال قاب تذکیه بودن گوساند گاو و شتر و قاب تذکیه نبودن سگ و وتوک از
مسلّمات فقه است لیکن گاهی فقیه در مورد حیوانی شک میکند که آیا آن حیوان از انواع
حیوانات حالل گوشت است یا از عناوین حرام گوشت؟ به عنوان مثال ممکن است شک در
حلیت و حرمت گوشت گوزن کانگورو پنگوئن زرافه و یا شک در حلیت و حرمت حیتوانی
که حاص مقاربت و لقا دو حیوانی است که یکتی از آن دو حیتوان قطعتاً قابت تذکیته و
دیگری غیر قاب تذکیه است روی دهد.
در چنین مواردی پرسش این است که آیا اص اوّلی حلیت أک چنین حیتوانی استت یتا
حرمت آن؟ آیا آیه و روایت عامی وجود دارد که حکم حیوانات در فرض شتک را مشتخص
کند یا جایی برای شک باقی نگذارد و یا باید به دنبال اصول عملیه بود؟ و در صورت رجوع
به اصول عملیه آیا مرجع اصالۀ الح است یا استصحاب حرمت أک یا اص عدمِ تذکیه و
یا اصلی دیگر؟
بنابراین مح بحث شک در اص تکلیف و متورد از متوارد دَوَران بتین حرمتت و غیتر
وجوب است که از آن به شبهات تحریمیه یاد میشود.
همچنین شبهه از موارد شبهات حکمیه است که مشک از ناحیه وطاب مولی است .منشأ
شبهه نیز فقدان نص است .بنابراین بررسی شبهات حکمیهای که منشأ شبهه اجمال نص و
یا تعارض نص است و نیز شبهات موضوعیه از دایره این مقاله وارج است.
 .1بررسی ادله حرمت أکل حیوان مشکوک الحرمه
برای حرمت گوشت حیوان مشکوکالحرمه دالی مختلای ارائه شده است .ایتن دالیت
در ادامه تبیین و نقد و بررسی میشوند.
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أ) اصل عدم تذکیه(استصحاب موضوعی)

دیدگاه مشهور در مورد حیوانی که شک در قابلیت تذکیه او به وجود آمده است این است
53

که اص

|5ا
عدم تذکیه(قابلیت نداشتن آن حیوان نسبت به تذکیه) است و این اص حاکم یت

وارد بر اصالۀ الح است چون آنچه سبب شک در حلیت و حرمت شده است قابلیت |
تذکی3ه

آن حیوان است؛ به این معنا که مذکّیبودن سبب شرعی حلیت و غیتر متذکّیبتودن ستبب
شرعی حرمت است .بنابراین طبق یک بیان میتوان گات با جریان اص در سبب شک در
ناحیه مسبّب یعنی حلیت و حرمت زای میشود.
گاتنی است پس از اثبات غیر مذکّیبودن حکم به حرمت أک بر این عنوان مترتب متی
شود و نیازی به اثبات صدق عنوان میته بر غیر مذکّی نیست تا گاته شود استصحاب عتدم
تذکیه نمیتواند میته بودن آن حیوان را اثبات کند مگر بنا بر حجیت اص مثبت .به دلیت
آنکه مستااد از روایات و یا اجماع این است که غیر مذکّی وود موضوع حکتم بته حرمتت
قرار گرفته است(.عراقی 1417ق ج)256 :3
به عنوان مثال در آیۀ سوم سوره مائده آمده است« :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَۀُ وَ الدَّمُ وَ لَحْممُ
الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَۀُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَمۀُ وَ النَّييحَمۀُ وَ مما أَكَملَ
السَّبُعُ إِالَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْالمِ ذلِكُمْ فِسْقٌ.»...
منطوق این آیه شریاه میگوید مذکّی حالل است و ماهوم آن میگوید غیر مذکّی حرام
است و این نشان میدهد که عنوان «میته» که در صدر آیه آمده است کنایه از غیر مذکّی
است.
استمُ اللَّتهِ
دلی دیگر آیه  119سوره انعام است که میگوید «وَ ما لَکُمْ أَالَّ تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ ْ
عَلَیْهِ.»...
در این آیه اباحه أک به ضمیمه روایات منوط به تسمیه و دیگر امور وجتودی معتبتر در
تذکیه شده است و زمانی که بروی از این شروط وجودی احراز نشود و منتای باشد ولو بته
کمک اص (در موارد شک در هر شرط وجودی اص عدم آن است) حکم یعنی اباحته نیتز
منتای است .ازاینرو برای اثبات عدم جواز أک نیازی به اثبات عنوان «میته» نداریم.
دلی سوم آنکه میتوان گات «میته» شرعی عبارت است از غیر مذکّی یعنی هر حیوانی
که رو از بدنش وارج شود و شرطی از شروط تذکیه را نداشته باشد نه وصو

«ما متات
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حتف اناه» یعنی وصو

حیوانی که به مرگ طبیعی جانش را از دستت داده استت .بلته

غیر مذکّی عنوانی عام است و شام «ما مات حتف اناه» و «مقتولِ غیر مذکّی» میشتود
اما حیوانی که رو از بدنش وارج شده و فاقد شرطی از شروط تذکیه بوده است نیتز میتته
شرعی محسوب میشود لذا بر فرض اینکه حرمت روی عنتوان میتته رفتته باشتد بتاز بتا
جریان اص عدم تذکیه میتوان میته شرعی بودن آن حیوان را ثابت کرد و حکم حرمت را
بر آن بار نمود(.انصاری 1424ق)128 :
مرحوم شیخ انصاری تمامیت این دلی را مشروط به نبتودن دلیت عتامِ دال بتر «حلیتت
تمامی حیوانات به جز موارد استثناء شده» کرده است(.انصاری 1424ق)109 :
عموماتی مانند آیه «قُ ْ ال أَجِدُ فی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِالَّ أَنْ یَکُتونَ
مَيْتَۀً أَوْ دَماً مَسْاُوحاً أَوْ لَحْمَ وِنزیرٍ(»...انعام )145 :و روایت «انّمتا الحترام متا حترّم اهلل فتی
القرآن»(کلینی 1407ق ج )220 :12اماره هستند و با وجود اماره و دلی اجتهتادی نوبتت
به اص عملی نمیرسد و باید به عمومِ آن عام فوقانی تمسک کترد؛ البتته در وجته تقتدیم
امارات بر اصول نقلیه یعنی در اینکه آیا ادله امارات مُخصِّص ادلته اصتول نقلیته استت یتا
حاکم بر آن است و یا وارد بر آن وجوهی مطر است که وارج از هدف این مقاله است.
در مقاب اشکاالت متعددی به اص عدم تذکیه وارد شده است که در ادامه به آن اشتاره
میشود .نقد و بررسی این اشکاالت مجال دیگری می طلبد.
اشکال اول به اصل عدم تذکیه

مرحوم صاحب جواهر و به تبع محقق وویی فرمودهاند در روایتات عمومتاتی وارد شتده
است که طبق آن هر حیوانی قاب تذکیه استت بنتابراین شتکی در تذکیته و عتدم تذکیته
حیوانات نداریم تا با جریان اص عدم تذکیه جایی برای اجرای اصالۀ الحت نباشتد(.نجای
1404ق195 :؛ وویی 1418ق )410 :آنچه به عنوان این عمومات میتواند مطر باشتد در
ادامه ذکر میشود:
 .1معتبره ابن بکیر

مرحوم حرّ عاملی در کتاب وسائ الشیعه روایت معتبری را از امام صادق
راویان آن به ابنبکیر وتم میشود چنین نق کرده است:

که سلسله
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|55رٍ،
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمنِ ابْمنِ بُكَيْم
قَالَ :سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ

55هِ
عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِ
|5
|5

مِنَ الْوَبَرِ.
فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ

أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْءٍ حَرَامٍ أَكْلُمهُ،

َاسمدٌ ،التُقْبَملُ
فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ َشميْءٍ مِنْمهُ ف ِ
تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ.
ثُمَّ قَالَ :يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

فَاحْفَظْ ذَلِكَ؛ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ

لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ َشميْءٍ مِنْمهُ جَماِِزٌ إِذَا
عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِمهِ وَ حُمرِّمَ
عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّمهِ(.حـر عـاملی،
 ،1409ج)345 :4

گاته شده از آنجا که امام

فرموده است اگر حیوانی مأکولاللحم نباشد نماز متثالً در

وَبَر 1او صحیح نیست چه با انجام ذبح تذکیه شده باشد و چه نشده باشتد معلتوم میشتود
که حیوانات غیر مأکولاللحم نیز قاب تذکیه هستند اما تذکیه آنان سبب جتواز نمتاز در آن
نمیشود.
 .2صحیحۀ علی بن یقطین

این روایت را نیز حر عاملی در جلد چهارم وسائ الشیعه نق کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ
أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ

عَنْ لِبَـا ِ الْفِـرَا ِ وَ

السَّمُّورِ وَ الْفَنَكِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِیعِ الْجُلُـودِ قَـالَ لَـا بَـأْ َ بِـََلِكَ(.حر عـاملی،
1409ق ،ج)352 :4

در استدالل به این روایت دو تقریر ذکر شده است؛ تقریر اول آن است که وقتی امام
میفرماید پوست این حیوانات مانعی ندارد که اطالقش میگوید در نماز هم اشکالی نتدارد

 .1کُرْک که گونهای پشم به شمار میرود «وَبَر» نامیده میشود(.لغتنامه ،ج)4
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این امر نشان میدهد که تمام این حیوانات از جمله روباه که غیر مأکولاللحم استت قابت
تذکیهاند چون لُبس میته در نماز حرام است.
تقریر دیگر آنکه گاته شود این روایت اطالقی ندارد که شام لبس جلتود در حتال نمتاز
هم بشود اما بنا بر این مبنا که انتااع به میته حرام است جواز لُبس جلود نشان میدهد که
این حیوانات میته نیستند و قاب تذکیه هستند.
 .3روایت علی بن ابی حمزه

روایت دیگر از علی بن ابیحمزه از امام صادق

نق شده است که چنین است:

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَن الْحَسَنِ بْـنِ عَلِـیٍّ عَـنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَـالََ :سـأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّـهِ
أَبَاالْحَسَنِ

وَ

عَنْ لِبَا ِ الْفِرَا ِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا .فَقَالَ :لَاتُصَلِّ فِیهَا إِلَّا فِی مَا کَانَ مِنْـهُ

ذَکِیّاً .قَالَ قُلْتُ :أَوَ لَیْسَ الََّکِیُّ مِمَّا ذُکِّیَ بِالْحَدِیدِ؟ قَالَ :بَلَى؛ إِذَا کَـانَ مِمَّـا یُؤْکَـلُ
لَحْمُهُ الْحَدِیثَ(.حر عاملی1409 ،ق ،ج)346 :4

طبق این روایت که البته از نظر سندی ضعیف است امام

در پاسخ به علی بتن ابتی

حمزه که سؤال میکند آیا مذکی حیوانی نیست که با حدید تذکیه شتده باشتد؟ فرمودهانتد:
آری همین گونه است؛ و این نشان میدهد هر حیوانی که با آهن ذبح شود مذکّی استت و
قابلیت تذکیه دارد و اینکه چه حیوانی باشد مهم نیست .ظاهر «اذا کان ممّا یؤکت لحمته»
نیز این است که این شرط قید جواز صالة است نه قید ذکی یعنتی متذکّی بتودن حیتوان
مشروط به این نیست که حالل گوشت باشد بلکه جتواز صتالة مشتروط استت بته اینکته
مذکّی مأکولاللحم باشد.
اشکال دوم به اصل عدم تذکیه

مرحوم نائینی فرموده است ما از ادله این طور استظهار میکنیم که تذکیه عبارت است از
ذبح حیوان با رعایت شرایط آن اما قابلیت مح از شرایط تذکیه محسوب نمیشود .ازاینرو
اگر حیوانی حالل نباشد به این جهت نیست که قابلیت تذکیه ندارد بلکه به دلی آن استت
که حلیت یا طهارت مشروط به آن استت کته عنتوان واصتی ماننتد ونزیتر بتر آن صتدق
نکند(.نائینی )381 :1376
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اشکال سوم به اصل عدم تذکیه

بروی از بزرگان گاتهاند ممکن است موضوع حرمت غیر مذکی نباشد بلکه موضوع میته
57

نحتو
باشد ازاینرو استصحاب عدم تذکیه نمیتواند موضوع حرمت را ثابت کنتد مگتر بته |5
|7

اص مثبت.

آیۀ شریاه «و ما أک السّبع اال ما ذکّیتم» نیز نشان نمیدهد که غیر مذکّی موضوع حرمت
است این آیه صرفاً در مقام تاهیم وظیاه فعلیه مردم است و هیچ ظهوری در اینکه موضوع
قانون شرع نیز غیر مذکّی است ندارد و کامالً محتم است که قانون «الميتۀ حرام» باشد
که برای تاهیم این قانون شارع یتک مصتداق از میتته یعنتی غیتر متذکی را بیتان کترده
باشد(.شهیدیپور بیتا)525 :
اشکال چهارم به اصل عدم تذکیه

گاته شده است استصحاب عدم تذکیه استصحاب عدم ازلی است و استصحاب عدم ازلی
هم حجت نیست .استصحاب عدم ازلی است چون حالت سابقه آن از باب سالبه بته انتاتاء
موضوع است .در اینجا نیز با توجه به اینکه عرفی نیست که حیوانِ زنده مَقسَم باشتد و بته
مذکّی و غیر مذکّی تقسیم شود و مذکی بودن و غیر متذکی بتودن از کیایتات زهتاق رو
حیوان است  1ازاینرو گاته میشود زمانی که این حیوان نبود مذکی هم نبود به نحو سالبه
به انتااء موضوع حال که موجود شده و زهاق رو شده شتک متیکنتیم کته بته کیایتت
شرعی بوده تا مذکی باشد و یا نبوده تا غیر مذکی باشد همان غیر مذکی بودن آن در زمان
عدم وجودش را استصحاب می کنیم(.شهیدیپور بیتا)531 :
اشکال پنجم به اصل عدم تذکیه

بروی دیگر از مشاهیر گاتهاند نصو

دراینباره مختلف است؛ از بروی نصو

مانند آیه

شریاۀ «الّا ما ذکّیتم» به دست میآید که موضتوع حرمتت غیتر متذکی استت و بروتی از
نصو

مانند صحیحه حلبی  2داللت میکند بر اینکه موضوع حکم به حرمت میتته بتودن

است .ازاینرو یا نصو

نسبت به کشف موضوعِ حرمت تعارض دارند و یا عترف استتظهار

 .1اگر زهوق روح حیوانی به کیفیت شرعیه باشد ،مذکی است و اگر به کیفیت شرعیه نباشد ،گفته میشود «هو
لیس بمذکی».
ل ثَ َمنَهُ(.کلینی1407 ،ق ،ج)260 :6
 .2إِذَا اخْتَلَطَ الذَّکِی وَ الْمَيْتَۀُ بَاعَهُ مِمَّنْ َيسْ َتحِلُّ الْمَيْتَ َۀ وَ یَأْکُ ُ
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میکند که موضوع «میته» است که امری وجودی است .ازاینرو استصتحاب عتدم تذکیته
جاری نمیشود چون غیر مذکّی موضوع حکم شرعی نیست و اثبات میته بودن با این اص
نیز از موارد اص مثبت است(.روحانی 1413ق)503 :
هرچند این چند اشکال و اشکاالت دیگری که در اینجا وجود دارد قابت نقتد و بررستی
است و مورد نقض و ابرام اصولیان قرار گرفته اما در مجموع میتوان گات جریتان «اصت
عدم تذکیه» با مشک مواجه است.
دلیل دوم :استصحاب حرمت أکل لحم (استصحاب حکمی)

ممکن است بر حرمت أک لحم حیوان مشتبه به استصحاب تمسک شود به ایتن بیتان
که آن عنوان کلی(مانند عنوان زرافه) که در قابلیت تذکیه آن شک داریتم دارای دو حالتت
حیات و ممات است .این عنوان چه قاب تذکیه باشد و چه نباشد در فرض حیتات وتوردن
گوشت آن حرام است .شک داریم که آیا این حیوان قاب تذکیه است و حیوانی است که بتا
تذکیه حالل میشود یا چنین قابلیتی ندارد استصحاب میگوید همچنان پس از انجام ذبتح
شرعی أک لحم آن حرام است.
نقد استصحاب حرمت أکل لحم

مرحوم شیخ انصاری فرموده برای اثبات حرمت حیوان مشتبه نمتیتتوان بته استصتحاب
تمسک کرد چون یکی از شرایط جریان استصحاب بقای موضوع و احراز وحدت آن است
حال آنکه در فرض مذکور موضوع استصحاب باقی نیست؛ اگر قب از تذکیه حکم به حرمت
أک حیوان میکنیم به دلی آن است که از آیه شریاۀ «الّا ما ذکّیتم» استااده میشتود کته
«میته» عبارت است از «هر آنچه که تذکیه شرعی نشده باشد هر چند زنده باشد» لذا قب
از تذکیه آن حیوان میته شرعی است و میته هم حرام است اما بعد از تذکیه بنتا بتر اینکته
بگوییم دلی عامی دال بر قابلیت تذکیه هر حیوانی به جز مواردی که با دلیت وتارج شتده
است داریم دیگر موضوع ما از میته بودن وارج میشود و موضوع از حیّ به میت تغییر پیدا
میکند .موضوع که باقی نبود استصحاب حرمت أک جاری نمیشود و بترای حرمتت بایتد
دلی دیگری اقامه شود .به عنوان مثال اگر بر آن حیوان مشتبه عنوانِ «سبع» صدق کنتد
حکم به حرمت آن میکنیم چون در مورد سباع دلی بر حرمت داریم.

بررسی «اصل اولیه» در حلیت و حرمت خوردن گوشت حیوانات | ابراهیم توکلی مقدم | 59

|59ی
بله اگر رجوع به استصحاب حرمت به دلی شک در قابلیت تذکیه باشد یعنی چون نم
دانیم که این حیوان با انجام ذبح شرعی مذکّی میشود یا نمیشود شک در حرمت داریم و

59
میوواهیم استصحابِ حرمت کنیم بازگشت آن به اثبات حرمت با اصالۀ عدم التذکیه است
|5
9 1424
|
ق:
که آن هم در صورتی جاری است که عمومات گاته شتده ماقتود باشد(.انصتاری

)110
مرحوم آووند ضمن قبول تقدیم اص عدم تذکیه بر اصالۀ االباحه بتر ایتن نکتته تأکیتد
کرده است که با جریان این اص آن حیوان داو در عنوان غیر مذکّی میشتود .ازایتنرو
برای اثبات حرمت آن نیازی نداریم که میته را به میته شرعی معنا کنیم تا شام غیر مذکّی
هم بشود بلکه وود غیر مذکّی اجماعاً حرام است .لذا کافی استت ایتن استصتحاب جتاری
شود چون در این صورت بالفاصله حکم حرمتت بتر ایتن عنتوان مترتتب میشتود(.آووند
وراسانی 1409ق)349 :
دلیل سوم :محصوره بودن محرمات

گاته شده نجاسات و محلالت در شریعت محصور و محدود هستند ازاینرو اگتر متوردی
در میان نجاسات نبود اص طهارت آن است و همچنین اگتر متوردی در میتان محلتالت
نبود اص حرمت آن است که البته طبق این بیان مراد از اص اص عملی نخواهتد بتود
بلکه مراد اص لاظی و اصالۀ الظهور است(.فاض هندی بیتا)84 :
نقد محصوره بودن محرمات

این وجه نیز تمام نیست چون همان طور که مرحوم شیخ فرمتوده استت :ممکتن استت
بگوییم محلالت محصور نیست بلکه این محرمات است که محصور است و لذا اگر عنوانی
در میان محرمات نبود اص حلیت آن است نه حرمت آن؛ چنانچه عق و نقت بتر اباحته
آنچه علم به حرمت آن نداریم داللت میکند و ازاینرو در موارد زیادی مشاهده میشود که
فقهاء در باب «اطعمه و اشربه» به اصالۀ الح تمسک می کنند( .انصاری 1424ق)110 :
ممکن است گاته شود طبق آیه شریاۀ «ق اح ّ لکم الطیّبات(»...مائده )4 :که در مقتام
پاسخ «یسئلونک ماذا اح ّ لهم» آمده است ازاینرو ماید حصر حاللها در طیبات استت و
صرفاً طیبات حالل شده است لذا اگر در عنوانی شک کنیم که آیا طیب است تا حالل باشد
یا طیب نیست تا حالل نباشد اص

عدم حاللکردن آن توسط شارع است(همین که احراز
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نکنیم طیب است برای حکم به عدم حلیت کافی است و احتیاجی بته اجترای اصت عتدم
طیب بودن نداریم تا کسی بگوید عدم طیب بودن حالت سابقه محرزه ندارد چتون ممکتن
است از ابتدا طیب بوده باشد) بنابراین اص در مشکوک الحلیه و الحرمه حرمت است.
لیکن این سخن نیز درست نیست چون اولّا در قرآن کریم محرمات روی عنوان وبائتث
و فواحش رفته است .به عنوان مثال چنین آمده است:
ت «و یح ّ لهم الطیّبات و یُحرّم علیهم الخبائث»(.اعراف)157 :؛
ت «ق انمّا حرّم ربی الاواحش ما ظهر منها و ما بطن»(.اعراف)33 :؛
ت «الّذین یجتنبون کبائر االثم و الاواحش»(.شوری)37 :
مستااد از این آیات هم این است که محرمات منحصر در وبائث و فواحش هستند ازاین
رو اگر در عنوانی شک کنیم که آیا از وبائث هست تا حرام باشد یا از وبائث نیست تا حالل
باشد اص

عدم حرام کردن آن توسط شارع است(.در اینجا نیز میتوان گاتت همتین کته

احراز نکنیم آن عنوان از وبائث است برای حکم به عدم حرمت کافی است و احتیتاجی بته
استصحاب نیست)
ثانیاً بر فرض که بگوییم اص ِ عدم حلیتِ مستااد از آیه «ق اح ّ لهم الطیّبات» و اصت ِ
عدم حرمتِ مستااد از آیه «یحرّم علیهم الخبائث» بتا یکتدیگر تعتارض متیکننتد بعتد از
تعارض مرجع اصالۀ االباحه و یا عمومات فوقانی مانند «قُ ْ ال أَجِدُ فی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً
عَلى طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِالَّ أَنْ یَکُونَ مَيْتَۀً أَوْ دَماً مَسْاُوحا أو (»...انعام )145 :و « اِنَّمَا الْحَترَامُ مَتا
حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَ َّ فِی الْقُرْآن»(کلینی  1407ج )220 :12میباشد.
ثالثاً ممکن است بگوییم بر فرض که بپذیریم صرفاً طیبات حالل است لیکن موضوع به
دست عرف است و عرف چنین حیوانی را طیب میداند چه طیب را به معنای «ما یستلذّ به
النّاس» و چه به معنای «ما ال یستناره النّاس» بدانیم.
رابعاً ممکن است بگوییم «طیّب» امری وجودی نیست بلکه هر آنچه که «قذر» نباشتد
طیب است ازاینرو در صورت شک در طیب بودن و نبودن میتوانیم بتا استصتحاب عتدم
قذر بودن موضوع حکم به حلیت یعنی طیب بودن(قذر نبتودن) را احتراز کنتیم .البتته ایتن
استصحاب استصحاب عدم ازلی است که جریان آن مح اوتالف است(.انصاری 1424ق:
110؛ نائینی )386 :1376
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از پاسخهایی که به دالی پیشگاته داده شد روشن میشود که اص در حیوانی کته|61در
قابلیت تذکیه آن شک داریم عدم تذکیه و حرمت آن نیست .در مقابت دالیلتی نیتز بترای
61
ی
اثبات حلیت أک لحم چنین حیواناتی قاب طر است که در ادامه مورد بررستی قترار مت|6
|1
گیرد.

 .2بررسی ادله حلیت أکل حیوان مشکوک الحرمه
دلیل اول :احادیث حل

بروی برای اثبات حلیت أک چنین حیواناتی به روایات حِ که به عنوان دلیلی بر «قاعده
ح » «اصالۀ االباحه» و «برائت» مورد توجه اصولیان قرار گرفته است تمسک کردهانتد و
طبق آن حکم به حلیت حیوان مشتبه کردهاند .از جمله این روایات میتوان بته متوارد زیتر
اشاره کرد.
 .1روایت عبداهلل بن سنان:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ،عَنِ ابْـنِ مَحْبُـوٍٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِیعَبْدِاللَّهِ

 ،قَالَ« :کُلُّ شَیْ ٍ یَكُـونُ فِیـهِ حَلَـالٌ وَ

حَرَامٌ ،فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ ،فَتَدَعَهُ»(.کلینـی1407 ،ق،
ج)541 :10
 .2روایت عبداهلل بن سلیمان:

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیى ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسى ،عَنِ ابْنِ مَحْبُوٍٍ ،عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ
سِنَانٍ ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ ،قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ

عَنِ الْجُبُنِّ؟ فَقَالَ لِی :لَقَدْ

سَأَلْتَنِی عَنْ طَعَامٍ یُعْجِبُنِی .ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً ،فَقَالَ :یَا غُلَامُ ،ابْتَعْ لَنَـا جُبُنّـاً وَ
دَعَا بِالْغَدَا ِ ،فَتَغَدَّیْنَا مَعَهُ وَ أُتِیَ بِالْجُبُنِّ ،فَأَکَلَ وَ أَکَلْنَا .فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَا ِ ،قُلْـتُ
لَهُ :مَا تَقُولُ فِی الْجُبُنِ؟ فَقَالَ لِی :أَوَ لَمْ تَرَنِی أَکَلْتُهُ؟ .قُلْتُ :بَلى ،وَ لكِنِّـی أُحِـبُّ أَنْ
أَسْمَعَهُ مِنْكَ .فَقَالَ :سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَیْرِهِ :کُلُّ مَا کَانَ فِیـهِ حَلَـالٌ وَ حَـرَامٌ،
فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ ،فَتَدَعَهُ(.کلینی1407 ،ق ،ج)508 :12
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 .3روایت معاویه بن عمار:

وَ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَۀَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ :کُنْـتُ
عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ

فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ .فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ

إِنَّهُ لَطَعَامٌ یُعْجِبُنِـی.

فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَیْرِهِ؛ کُلُّ شَیْ ٍ فِیهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّـى
تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَیْنِهِ(.حر عاملی1409 ،ق ،ج)119 :25
 .4روایت مسعدۀ بن صدقه:

صـدَقَمۀَ :عَـنْ أَبِـی
َسـعَدَةَ بْـنِ َ
ُسـلِمٍ ،عَـنْ م ْ
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ،عَنْ هَارُونَ بْـنِ م ْ
عَبْدِاللَّهِ

 ،قَالَ :سَمِعْتُهُ یَقُولُ :کُلُّ شَیْ ٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ،

اشـتَرَیْتَهُ وَ هُـوَ َسـرِقَمۀٌ أَوِ
فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذلِكَ مِثْلُ الثَّوٍِْ یَكُـونُ قَـدِ ْ
الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْمرَأَةٍ تَحْتَمكَ وَ
هِیَ أُخْتُكَ ،أَوْ رَضِیعَتُكَ ،وَ الْأَشْیَا ُ کُلُّهَا عَلى هََا حَتّى یَسْتَبِینَ لَكَ غَیْرُ ذلِـكَ أَوْ
تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَۀُ(.کلینی1407 ،ق ،ج)542 :10
بررسی داللت احادیث حل بر حلیت حیوان مشتبه

احادیث ح از جهات متعددی قاب مناقشه است و مح نقض و ابرام قرار گرفته استت
که تاصی آن وارج از رسالت مقاله است لیکن گاته میشود بر فرض پذیرش داللت ایتن
روایات نسبت به این بحث باید تاصی داد چون همان طتور کته مرحتوم یتزدی فرمتوده
است اگرچه قابلیت تذکیه امر واحدی است که یا در حیوانی وجود دارد و یا وجود ندارد امتا
آثار تذکیه متااوت است؛ یک اثرِ تذکیه طهارت جلد و لحم است اثر دیگر آن جتواز صتالة
در آن است و اثر سوم آن حلیت أک لحم آن؛ و این آثار در همه حیوانهای قاب تذکیه به
طور یکسان وجود ندارد .بروی حیوانات هستند که قاب تذکیه هستند اما تنهتا اثتر تذکیته
آن طهارت جلد و لحم آن است مانند ابنآوی(شغال) بروتی حیوانتات قابت تذکیتهانتد و
عالوه بر طهارت جلد و لحم تذکیه سبب جواز صتالة در آن هتم هستت ماننتد وز(ستگ
دریایی) و بروی حیوانات هستند که عالوه بر این آثار تذکیه آنها موجب حلیت أک لحتم
آن نیز هست مانند گوساند(.یزدی 1426ق)164 :
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با توجه به این مقدمه گاته میشود در مواردی که میدانیم حیوانی قاب تذکیه است|63اما
نمیدانیم این تذکیه سبب حلیت ووردن گوشت او میشود یا نه استدالل به این روایات در
صورت شمول آن نسبت به شبهات حکمیه و عدم اوتصا
تمام است لذا اصالۀ الح جاری میشود.

63
دادن آن به شبهات موضوعیه
|6
|3

شایان ذکر است در این موارد اص ِ عدم تذکیه نیز جاری نیست چون فرض ایتن استت
که علم به قابلیت تذکیه آن حیوان داریم و تذکیه هم یتک معنتا بیشتتر نتدارد هرچنتد در
حیوانات مختلف آثار متااوتی داشته باشد .اما در صورتی که در قابلیت تذکیه حیتوانی شتک
داریم نمیتوانیم اصالۀ الح جاری کنیم چون از شرایط تذکیه احراز قابلیت مُح است و
با شک در هر شرطی اص عدم آن شرط است و این یعنی اصالۀ عدم التذکیه جاری است.
اص عدم تذکیه هم که حاکم یا وارد بر اصالۀ الح استت(.ر.ک :انصتاری 1424ق109 :؛
آووند وراسانی 1409ق)349 :
البته همان طور که در قسمت اول مقاله به آن اشاره شد در چنین مواردی نیز اص ِ عدم
تذکیه جاری نیست ازاینرو اص موضوعیِ وارد و حاکمی در میان نیست و به تبع اصتالمۀ
الح بال اشکال جاری میشود.
دلیل دوم :آیه  45سوره انعام

از دیگر مواردی که میتوان به عنوان دلیلی بر حلیت حیوان مشتبه به آن استتدالل کترد
آیه  145سوره مبارکه انعام است« :قُلْ ال أَجِدُ في ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَيْعَمُهُ
إِالَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَۀً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْس(.»...انعام)145 :
در این آیه شریاه نبی اکرم

در مقاب یهود یا مشرکین که بر حلیّت بروی از حیوانتات

در دین اسالم وُرده میگرفتند فرموده است :در آنچه که به من وحی شده است من به جز
حرمت «میته» و «وونی که هنگام ذبح به بیرون میجهد در مقاب وون متخلف در جستد
مذکی» و «گوشت ووک» حرام دیگری را نمییابم .ازاینرو این فرمتایش نبتی اکترم
دلی بر عدم وجود چنین حکمی در شریعت است بنابراین میتوان گات محرمات مختتص
به همین چند مورد است .بله با توجه به ضروری بودن حرمت أک بروتی حیوانتات ماننتد
سگ و استااده حرمت بروی حیوانات از دیگر ادله معلوم میشود حصر مستااد از آیه حصر
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اضافی است لیکن با توجه به شمول مستااد از آیه اص اولیه در مورد هر حیوانی که یکی
از سه موردی که در آیه به حرمت آن اشاره شده است نباشد حلیت استت مگتر آنکته بتا
دلی دیگری حرمت آن ثابت شود .ازاینرو نسبت به عنوانِ مشتبه الحرمه و الحلیه میتوان
گات شارع حکم به حلیت آن کرده است.
شایان ذکر است طبق این تقریر اساساً این آیه شریاه جایی برای شک باقی نمیگتذارد
ازاینرو نمیتوان گات در حیوان مشتبه به این عموم رجوع میکنتیم مگتر اینکته متراد از
اشتباه اشتباه بدوی و قب از رجوع به قرآن کریم باشد .آیته  119ستوره انعتام نیتز از ایتن
جهت با آیه مذکور همانند است.
نقد داللت آیه  145سوره انعام بر حلیت حیوان مشتبه

آنچه با استناد به آیه  145سوره انعام گاته شد ناتمام است چون همان طتور کته گاتته
شد حصر در آیه حصر اضافی است .در مقاب یهود یا مشرکین که بروی حیوانتات را حترام
میدانستهاند نبی اکرم

در مقام بیان این مطلب است که بگوید از بین آن متواردی کته

شما میگویید حرام است صرفاً این سه مورد حرام است و دیگتر متواردی کته حترام متی
پندارید در آنچه به من وحی شده وجود ندارد نه آنکه تنها محرمات در استالم همتین سته
مورد است .بنابراین آیه در مقام تأسیس اص اولیه و عمومی که شام هر حیوانی بشود به
جز حیوانی که با دلی مناص دیگری وارج بشود نیست .عموم و اطالقی که تصویر نشد
بطالن حکم به حلیت حیوان مشتبه نیز روشن میشود.
بروی از بزرگان در پاسخ به استدالل به این عامِ قرآنی گاتهاند آیته شتریاه ظهتوری در
حصر حقیقی ندارد .نبی اکرم

در مقاب مشرکین که بروی از طیبات مانند بروی از اقسام

شتر را حرام کرده بودند در مقام جدال احسن ابتدا آن را افتراء دانست ستپس نستبت بته
مواردی که مح ابتالی آنان بود فرمودند :طیبتاتی ماننتد گوستاند و بتز و شتتر و گتاو را
مصرف نمیکنید آنگاه وبائثی مانند میته و دم مساو و ونزیر میوورید؟! بنابراین طبتق
آیه کریمه پیامبر

صرفاً در مقام مذمت آنان نسبت به أک بروتی از وبتائثی استت کته

مورد ابتالی آنان بوده و آن وبائث را مصترف متیکردنتد ازایتنرو ستخنی از أکت لحتم
ارنب(ورگوش) و لحم کلب(سگ) به میان نیاورده چون اوّلی(ارنب) وبیث نیست و اگر هتم
حرام باشد حرام تعبدی است و دومی(کلب) هر چند وبیث است اما آن را نمتیوتوردهانتد.
بنابراین اساساً آیه شریاه در مقام قانونگذاری و بیان عمومی دال بر حت نیستت .شتاهدش
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|65
درنتدگان
هم آنکه مواردی هست که قطعاً حرام است اما در آیه سخنی از آن نیست مانند

مسخشدگان و ماهی بدون پولک(.شهیدی پور بیتا)473 :

65
حترام
البته میتوان گات آیه شریاه بیش از این ظهور ندارد که تا زمان صدور ایتن آیته |6
منحصر در میته و دم مساو و لحم ونزیر بوده است بنابراین ممکن است بعد از نزول ا|ی5ن

آیه ودای متعال حرمت آن را به نبی اکرم

ابالغ کرده باشتد و نیتز ممکتن استت وتود

پیامبر آنها را حرام کرده باشد مث مُسکر و سباع و ماهی بدون فلس ولتی تتا آن زمتان
همان سه مورد(و موارد غیر متعارف و غیر مح ابتال مانند لحم کلتب) حترام بتوده استت
ازاینرو آنان را توبیخ میکند که چرا با اینکه انعام در میان محرمات نیست بعضتی از آن را
بر وود حرام کردهاید؟(همان )475 :بنابراین آیه داللتی بر حلیت حیوانی که شک در قابلیت
تذکیه آن داریم نمیکند.
دلیل سوم :آیه  119سوره انعام

دلی دیگر بر حلیت أکت حیتوان مشتکوک الحرمته آیته  119ستوره انعتام استت کته
میفرماید« :و ما لکم اال تأکلوا ممّا ذکر اسم اهلل علیه» .ممکن است به ایتن آیته استتدالل
شود و گاته شود طبق آیه شریاه ودای متعال فرموده هر حیوانی کته تذکیته شتود(هنگام
ذبح اسم ودا برده شود و سایر شروطی که در روایات گاته شده است نیز وجود داشته باشد)
حالل میشود و دلیلی بر احتیاط و عدم أک آن وجود ندارد.
طبق آیه شریاه هر حیوانی که حرام باشد توسط شریعت بیان شده استت لتذا اگتر نتام
حیوانی در میان محرمات نبود و شک در حلیت و حرمت آن کتردیم نبایتد بته ایتن شتک
اعتنایی شود چون طبق آیه در حلیت آن کافی است که شروط تذکیه رعایت شود.
نقد داللت آیه  119سوره انعام

استدالل به این آیه نیز ناتمام است چون همان طور که گاتته شتد حصتر محرمتات در
حیوانات نام برده شده در قرآن اضافی است و حیوانات حرام دیگری نیتز در شتریعت وجتود
دارد ازاینرو در مواردی که شک میکنتیم حیتوانی از حیوانتات قابت تذکیته استت یتا از
حیوانات غیر قاب تذکیه نمیتوانیم به این آیه تمستک کنتیم و بگتوییم همتین کته آن را
تذکیه کنیم أک آن حالل میشود چون شاید از حیواناتی باشد که قاب تذکیه نباشتد .بته
عبارت دیگر یکی از شرایط تذکیه قابلیت حیوان برای تذکیه است و با شک در تذکیته کته
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امری وجودی است اص عدم آن است و دستکم نمیتوان به آیه تمسک کرد و گات آن
حیوان قاب تذکیه است .بنابراین این آیه نیز قاب استدالل نیست.
دلیل چهارم :روایت محمد بن مسلم و زراره
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَۀَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
وَ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
رَسُولُ اللَّهِ

أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّمۀِ قَمالَ :نَهمى

عَنْهَا وَ عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَ إِنَّمَا نَهى عَنْ أَكْلِهَا فِمي ذلِمكَ الْوَقْمتِ

لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَۀَ النَّاسِ وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقُمرْنن(.کلینـی،
1407ق ،ج)220 :12

ممکن است به روایت فوق نیز تمسک شود و گاته شود طبق این حذیث هر عنوانی کته
در زمره محرمات باشد در قرآن کریم به آن اشاره شده است در غیر این صورت آن عنوان
را نمیتوان از محرمات دانست چون حرام شیئی است که ودای متعال در قرآن کریم آن را
حرام کرده باشد.
نقد داللت روایت محمد بن مسلم و زراره

بروی از علما در پاسخ به این استدالل نیز گاتهاند این روایات بایتد توجیته شتود؛ چتون
مضمون این روایات موافق عامه است .این همه حرام در شریعت هست که در قترآن کتریم
نیست و فقط در قرآن محرمات معدودی مانند لحم ونزیر و میته و ومر آمده است .ازاینرو
با توجه به آنکه در فقه شیعه این امر پذیرفتنی نیست که محرمات صرفاً آن متواردی باشتد
که در قرآن کریم بیان شده است این روایات باید توجیه شود(.شهیدیپور بیتا)476 :
مرحوم شیخ طوسی این گونه توجیه کرده است که حرامهایی که ودای متعتال در قترآن
کریم بیان کرده است حرامهای شدید و غلیظ هستند اما به جز محرماتی که در قرآن بیان
شده محرمات زیاد دیگری نیز در شریعت وجود دارد که البته نسبت به محرمات قرآنتی در
درجه پایینتری قرار دارند(.طوسی 1407ق)42 :
اگرچه این توجیه در حقیقت تأوی و والف ظاهر است اما چارهای هم نیست چون این
از مسلمات است که در میان ووراکیها و نوشیدنیها محرمتات دیگتری ماننتد درنتدگانی
چون گرگ مسخشدگانی مث فی آبزیتانی ماننتد متاهی بتدون فلتس و حشتراتی ماننتد
سوسک وجود دارد و تخصیص این همه عرفاً ناموجه است .بنابراین به نظر متیرستد ایتن
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روایت قاب قبول نباشد چون موافق قول عامه استت و روحتش رو قتول عامته و شتب
«حسبنا کتاب اهلل» است .و طبق روایاتی مانند صحیحه عبید بن زراره که نق کرده استت

67
|6؛
فرموده است« :مَا سَمِعْتَ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِیهِ التَّقِیَّه(».طوستی 318 :1390
امام
|7
شهیدی پور بیتا )476 :بنابراین به این روایت نیز نمیتوان استدالل بر مدعا کرد.

دلیل پنجم :آیه  4سوره مائده

همان طور که ذی دلی سوم از ادله حرمت أک حیوان مشکوک بیان شد ممکن استت
آیۀ «ق اح ّ لکم الطیّبات» که در مقام جواب از «یسئلونک متاذا احت ّ لهتم» ذکتر شتده
است دلیلی بر حلیت عناوین مشتبه محسوب شود .ذکر این آیه و اشکال و پاسخهتایی کته
نسبت به آن مطر است بیان شد.
نتیجهگیری
از آنچه گذشت روشن شد در مواردی که انسان در قابلیت تذکیته حیتوانی شتک دارد 1و
منشأ شک فقدان نص معتبری است که بر حرمت چنین حیواناتی داللت کند از سویی نته
اص موضوعیِ حاکم و واردی بر اصالۀ الح جاری است نه اصلی حکمی که ماید حرمتت
ووردن گوشت چنین حیواناتی باشد وجود دارد و نه نص عامی که بر حرمت چنین حیواناتی
داللت کند یافت میشود و از سوی دیگر آیته و روایتتی کته بتر حلیتت أکت لحتم چنتین
حیواناتی داللت کند وجود ندارد بنابراین در این موارد با توجته بته فقتدان نتص وتا

و

فقدان عام فوقانی و فقدان اص موضوعی حاکم مرجع اصولِ عملیه حکمی استت و اصت
حکمی قاب تصور در چنین مواردی اصالۀ الح و قاعده ح است .ازایتنرو در ایتن گونته
موارد میتوان با جریان اصالۀ الح قاعده ح و اص برائت از حرمت این حیوانات فتوا به
حلیت ظاهری این گونه از حیوانات داد.

 .1چنان که در مورد زرافه ،کانگورو ،گوزن و یا حیوانی که به عنوان مثال حاصل لقاح گوسفند و خوک
است ،چنین گفته شده است.
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 ناِيني ،محمد حسين( ،)1376فوائد االصدول ،تقريمرِ محممدعلي كماظم
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69
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|9
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