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چکیده
سوقالم سلمین ،یکی از مو ضوعاتی ا ست که از ابتداي ظهور ا سالم مورد توجه بوده ا ست .امروزه با توجه به معامالت کالن با
کشورهاي دیگر ،این مسئله با مشکالتی روبرو شده است ،هر چند که تالشهاي عملی و علمی فراوانی در این باره صورت گرفته
ا ست .در این تحقیق ،از منظر فقهی به قواعد فقهی بازار م سلمانان و حکم خرید و فروش در این بازار پرداخته و دیدگاهه فقهاي
امامیه و اهل سنت در این زمینه بیان و تجزیه و تحلیل شده ا ست .نوی سنده در ابتدا ،به کلیات تحقیق و مفاهیم ا صطالحات و
واژگان کلیدي ،مانند قاعده ،سوووق ،مسوولمین از لحاظ لغت و اصووطالپ پرداخته اسووت .در ادامه به احکام فقهی بازار مسوولمین
پرداخته و برخی مسووا ل خام متعلق به بازار مسوولمانان را مورد تدقیق قرار داده اسووتا از جمله اینکه آیا موادغذایی ،به ویژه
گوشووت گاو ،گوسووفند ،مرا ،ماهی و ...که در این بازار به فروش میرسوود ،ذبح شوورعی شووده اسووت و یا به طور کلی مواد غذایی
موجود در بازار مسلمانان شرعاً پاک و حالل است یا خیر؟
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نقوش موثر و فراگیري دارد ،تحقیق در زمینه قوانین و

السالم از سوي فقهاي اسالم تبیین شدهاند .یکی از

احکام دینیک ضرورت است .با توجه به نیاز مبرم انسانها

شاخصهاي مهم و حیاتی دستورات دین مبین اسالم ،علم

در زندگی روزمره و این که بسیاري از معامالت و عقود و

فقه و به خصوم قواعد فقهی است که مورد عمل عامه
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ناپذیر میکند .همچنین با توجه به حجم گسترده تجوارت

مراد از سوق در این قاعده ،تنها مکانی را شامل میشود

بوین المللی و واردات و صادرات کاال از کشورهاي مختلف

که در سیطرهی حاکمیوت اسالم باشد ،نه هر بازاري،

به یکدیگر و با توجه به اینکه بخشی از این کاالها ازاجزاي

هرچند که معناي سوق در اصطالپ به معناي عام بوازار

حیوانات است ،در این تحقیق بررسی خواهد شد که حکم

است و بازار غیر مسلمانان را هم شامل میشود.

طهارت و نجاست این نوع کاالها چیست؟ همچنین حکم

بنابراین در این قاعده مراد از سوق ،فقط بازار مسلمانان
است .البتوه ایون تخصویص ،شامل بازاري است که همهیا
حتی بخشی از آن به مسلمانان اختصوام داشوته باشود.
لوذا بازاري که همهي آن غیر مسلمان باشند ،شامل این
قاعده نمیشود.

تصرف مسولمانان قورار دارد ،شامل اماره سوق میگردند؟

ب) المسلمین

آیا خریود کوردن گوشوت از بوازار مسولمین بودون

مسلمین در قاعده سوق ،تنها به امامیه اطالق نمیشوود،

حلیت و حرمت این کاالها چیست؟ آیا مسلمانان میتوانند
از این کاالها استفاده کنند؟ آیا محل فروش این کاالها
تفاوتی در حکم آنها دارد؟
آیا اجزایی همچون گوشت و پوست و غیره که در معرض

تفحص ازچگونگی ذبح آن ،از موارد قاعده سوق المسلمین
میباشدیا نه؟ قاعده سوق در چه موواردي اجرا نمیشود؟

بلکه هموهي مسلمانان از فرق مختلف در این قاعده تعریف
میشوند.

و…

علت این تعریف آن است که روایات مربوط به قاعده سوق،

 -1مفاهیم و کلیات

با لفوظ سوقالمسلمین آمده و کلمهي المسلمین مقید به

-1-1مفهوم شناسی
الف) سوق

فرقهي خاصی از مسلمانان نیست.
ج) معنای قاعده
بر اساس این قاعده بازار مسلمانان امارهاي براي

بازار که معادل عربی آن سووق است ،به معناي محل داد

طهارت و پاکی و تذکیه به حساب میآیدا به عبارتی

و ستد است] [1،2و به گفته بعضی ،در اصل بازار محل

هرگاه در بازار مسلمین چیزي پیدا شود که در طهارت

فوروش اطعمه و اباها یعنی خوراکی و آش بوده است و به

و تذکیه آن تردیود ایجاد شود ،از قبیل گوشت و پوست

مرور زمان در مطلق محل خرید و فروش به کار رفته

حیوان و امثال آن ،صرف بوودن آن جونس و کواال در

است] .[3دهخدا بازار را محل خرید و فروش معرفی

بازار مسلمین ،حکم به طهارت و پاکی آن میشود.

کورده است .او بازار را محل خرید و فروش کاال ،خوراک
و پوشاک ...دو رسته از دکانهاي بسویار در مقابل یکدیگر
که غالباً سقفی آن دو را به یکدیگر پیوند دهد ،میدان داد
و سوتد ،کووي سوداگران مغازه ،دکان و دکّه مثل بازار
بزاّزها میداند].[4

هرچند در ایون میان ،مسلمان بوودن فروشنده هم
معلوم و مشخص نباشد .مرحوم حکیم در این باره
میفرماید :اگر قبل از این که به دست کافر برسد ،دست
مسلمانی بوده است ،مثل پوست و چرمهایی که هم
اکنون از بالد کفر خریداري میشوود ،در ایون صوورت
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نیز دست مسلمان ،امارهاي است براي طهارت و حلیت

گاه حکم کاالیی که انسان میخرد ،مشخص است و انسان

آن ].[5

میداند استفاده از آن جوایز است ،اما گاه نمیداند استفاده

د) داراالسالم

ازیک کاال جایز است یا نه؟ اینجاست که انسان مسلمان

در هیچ آیهاي از قرآن واژه «داراالسالم» و «دارالکفر»

مردد میشود که آیا آن کاال را خریداري نمایدیا خیر؟ و

نیامده و در روایات نیز قاعدهاي کلی براي شناسایی آن

اگر آن را خریده است ،آیوا حق استفاده از آن را داردیا نه؟

مطرپ نشده است] [6البتوه روایواتی وجود دارند و فقهوا

آیا آن را میتواند بفروشد یا خیر؟ و سرانجام اینکه آیا

خواستهاند از آن روایات ضابطهاي کلی براي شناسایی
محودوده داراالسالم به دست دهندا از جمله روایت اسحاق
بن عمار :عن العبد الصالح علیه السالم« :ال بأس بالصالة
فی الفراء الیمانی و فیما نع فی ارض االسالم .قلت :فان

استفاده از آن موجب عقاب اخروي براي وي نیست؟ در
این صورت فرضهاي مختلف قابل تصووراست ،زیرا یا آن
کاال از فرآوردههاي دامی است که استفاده از آن متوقف بر
ذبح شرعی است و یا کاالي دیگر است که حکم این دو
فرض متفاوت است .گواه آن کواال در داخل کشور اسالمی

کوان فیهوا غیور اهول االسالم؟ قال :اذا کان الغالب علیها

و گاه در خارج تهیه شده و سپس وارد بوازار مسلمانان

المسلمین فال بأس»].[7

شوده است .در این مقاله ابتدا قاعده کلی استفاده از آنچه

فقها به داراالسالم به عنوان محدودهاي که تحت سیطره
حکومت اسالمی باشد ،کمتور توجه کردهاند .البته نکتهاي
که همه فقها روي آن تأکید داشتهاند ،وجوب دفاع از
داراالسالم بوده است.

در این جهان وجود دارد و سپس حکم فرآوردههاي دامی

-2-1بازار داراالسالم
چیزهایی از اجزاي حیوانات مانند گوشت و پوست و دیگر
اعضاي آنها که در بازار مسلمانان به فروش میرسند ،پاک
و حالل هستند و نیازي نیست که درباره آنها تحقیوق شود.
از روایات ،به خوبی استفاده میشود چیزهایی که در بازار
داراالسالم فروخته میشود ،حالل و پاک هستند و نیازي
به پرس وجو ندارند .البته این اثر فقط بر بازار مسلمانان
که در محدوده داراالسالم باشد مترتب نیست ،بلکه اگر در

پیش گفته و سرانجام حکم کاالي وارداتی بیان خواهد
شد.
-3اهمیت قاعده سوق المسلمین
قاعده فقهى همانند قاعده اصولى در کبراى استنباط
مسا ل شرعى قرار مىگیرد و از آن مىتوان احکام حوادث
بسیارى را استخراج نمود .از سوى دیگر قواعد فقهى یکوى
از منوابع استنباط در مسا ل مستحدثه و جدید است .از
طرف سووم بوا گسترش بازارهواي اسالمی مواجه هستیم
که در این بازارها با گوشتهاي آماده و حیوانات ذبح شده
مواجه هستیم .دیگر کسی گوشت مورد نیاز خود

دارالکفر هم بازاري باشد که مخصوم مسلمانان باشد،

را از حیوانات زنده تهیوه نمیکند ،بلکه از قصوابیها خریود

همین حکم را داراست.

میکند .گذشته از شبهات در مورد نحوه کشتارگاهها ،با

 -2طرح مسئله

استفاده از این قاعده ،دیگر مشوکل تذکیه وجود ندارد.
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-4حکم اولیۀ مواهب طبیعت

محروم بدانند و یا انجام بعضی از کارها را جایز نشمارند،

در مورد حق استفاده از آنچه در این جهان است ،مانند

بلکه هرکاري را جایز میشمردهانود مگوراینکه انبیا آنها را

خوراکیها و سایر کاالها و اینکه آیا ما حق استفاده از آنها

نهی کنند .دین اسالم نیز نه تنها این شیوه متعارف بین

را به جز مواردي که از سوي شرع ممنوع شده داریم،یا

مردم را رد نکرده ،بلکه به گواهی آیات و روایاتی که به آنها

اینکه حق استفاده از آنها را نداریم ،مگر در مواردي که از

اشاره میشود ،آن را تأیید نموده است.

سوي شارع مجوز داشته باشیم ،سه نظریه وجود دارد ][8

دلیل دوم :آیاتی از قرآن کریم که مؤید

که مختصراً به آنها اشاره میشود.

شیوه عقالیی بین مردم است[12]:

اباحه :نظر اکثر فقهاي شیعه این است که اصل اولیه ،اباحۀ

ی ُمحَرَّمًا عَلَى طَاعِمیطْ َعمُهُ
ی إِلَ َّ
( -1قُلْ لَا أَجِدُ فِی مَا أُوحِ َ

همه چیز است .انسان مجاز به استفاده از تمام کاالها و
اشیاست و تمام خوراکیها حالل است ،مگر آنچه
تحریمش ثابت شده است .بنابراین براي اثبات حرمتیک
کاال نیاز به دلیل است و تا وقتی دلیل اقامه نشود ،حق
استفاده از آن محفوظ است .در نتیجه در موارد شک،
میتوان آن را مورد استفاده قرار داد].[9،10
حظر :اکثر علماي اهل سنت مثل شافعی ،احمدبن حنبل،
کرخی و رازي برآننود که اصل در اشیا حظر و منع
است] [11و تا هنگامی که جواز استفاده از چیزي یا انجام
عملی براي ما ثابت نشود ،ممنوع میباشد.

إِلَّا أَنْیکُونَ مَ ْیتَۀً) (انعوام)145/ا
ن حَتَّى نَبْعَثَ َرسُولًا) (اسراء)15/
( -2وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِی َ
( -3و لو أنا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لوال أرسلت
إلینا رسوالً فنتبع آیاتک من قبل أن نذل و نخزي)
(اسراء.)15/
دلیل سوم :روایات متعددي نیز وجود دارد که داراي اسناد
صحیح و معتبور بووده و بوه وضوپ بر این مطلب داللت
میکندا مانند:
 -1روایتی که شیخ صدوق از امام صادق علیه السالم نقل

توقف :به این معنا که نه حکم به حرمت میشود و نه حکم

نموده است و خود نیز آن را دال بر اباحه میدانود که

به جواز عمل ،بلکه در صودور حکوم توقوف میشوود ،اموا

حضرت فرمود :کول شی مطلق حتی یرد فیوه نهی

در مقوام عمول از ارتکواب آن خوودداري میگردد].[8

] .[13بر این اساس انسان نسبت به اقدام به هر عملی

-5دالیل اصل اباحه

و استفاده از هورچیزي آزاد است ،مگر اینکه از آن نهی

براي اثبات اباحه که نظر مشهور فقهاي شیعه است به بناي

شده باشد.

عقال ،آیات قرآن و روایوات استدالل شده یا میتوان
استدالل کرد:
دلیل اول :بناي عقالا با تأمل در شیوه عمول پیوروان
ادیوان مختلوف در طوول تواریخ میتوان ادعا کرد که اصال
بناي آنها بر آن نبوده است که خود را از نعمتهاي الهی

 -2از امام صادق علیه السالم روایت شده است که «کل
شیء مطلق ما لمیرد علیوک أمر أو نهی» ][14،7
نتیجهاي که از مجموع ادله مذکور میتوان گرفت این
است که تمام گفتوار و کوردار انسان و استفاده از تمام
مواهب و امکانات عالم جایز است ،مگر اینکه دلیلی بور
حرموت آن اقامه شود یا دلیلی بر وجوب آن ارا ه گردد
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و یا اینکه یکی از عناوین کلی تکلیف آور از قبیل اعانه

فلسدار بودن آن احراز شود و معلوم شود که زنده صید

بر اثم و عدوان ،اضرار به مسلمین ،اضرار به نفس و موارد

شده یا با توور و مانند آن صید شده است].[18

مشابه بر آن صادق باشد.
-4احکام فقهی بازار مسلمین

-2-4احکام خرید و فروش مردار
میته یا مردار ،جسد انسان و یا حیوانی است که به سبب

-1-4احکام ماهی

غیر شرعی مرده و روپ از تمام بدنش خارج شده است ،اعم

ماهی از جمله غذاهاي قدیمی بشر است .خوردن ماهی در

از آنکه خود ،مرده باشد یا با ذبحوی غیر شرعی کشته شده

روایات نیز مورد تأکید است .هرگاه رسول خدا صلی اﷲ

باشد .میته انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد و نیز

علیه وآله ماهی میل میکرد ،میفرمود« :اللهم بوارک لنوا

میته اجزاي روپ دار آنها ،نجسات .مردار حیوانی که خون

فیوه و أبد لنا به خیر آمنه»].[7

جهنده ندارد ،پاک است] .[19بوه نظور مشهور ،در حکم

در این بحث تالش شده مسا لی از احکام

یاد شده تفاوتی میان انواع جانوران نیستا لیکن برخی

ماهیان از دیدگاه فقه بیان شود.

قدما عقورب و وزا را استثنا کرده و مردار آن دو را نجس

«میگو» که آن را «روبیان» نیز مینامند ،از حیوانات آبی

دانستهاند].[20

حالل و داراي فلوس است ،ولی «ماهی سمنقور» که از
حشرات خشکی است و نام ماهی بر آن نهادهاند ،حرام
است مگر براي درمان در مقام ضرورت و اضطرار) ]،15
.[17 ،16
مواد غذایی وارداتی
استفاده از سوسیس ،کنسروها و مواد غذایی که از
کشورهاي خارجی وارد میشوود ،چوه حکمی دارد؟
مقام معظّم رهبري میگوید :در مورد مواد غذایی غیر
گوشتی اگریقوین بوه حرمت و نجس بودن آن نباشد،
اشکال ندارد ،لکن مواد گوشتی اگر از کشور غیر اسالمی

-5نجاست مردار در فقه امامیه و اهل سنت
امامیه و اهل سنت همگی در مردار هر حیوانی غیر از
انسان که داراي خوون جهنوده داشته باشد و در خشکی
زندگی کند ،قا ل به نجاست هسوتند .اموا طبوق دیودگاه
مالکیوه ،شافعیه و حنبلیه مردار انسان پاک است .بنابرنظر
امامیه و حنفیه مردار انسان ،نجس است.
امامیه معتقدند :تنها مردار مسلمان با غسل دادن پاک
میشود ،اما حنفیه میگوینود :مردار همهي انسانها با
غسل دادن پاک میشود ].[21

وارد شوده باشد و با فرض این که تذکیهي آن محرز

-6ادله حرمت خرید و فروش مردار

نیست ،حالل نمیباشد].[18

حمَ الْخِنْزِی ِر وَمَا أُهِلَّ
 « -1إِنَّمَا حَرَّ َم عَ َلیْ ُک ُم الْ َمیْتَ َۀ وَالدَّ َم وَلَ ْ

آیت اﷲ سیستانی در این مورد میگوید :در مورد گوشت

ن اللَّ َه
ن اضْطُرَّ غَیْ َر بَاا وَلَا عَاد فَلَا إِثْ َم عَ َلیْهِ إِ َّ
بِهِ لِغَیْ ِر اللَّهِ فَمَ ِ

باید ذبح شرعی آن احراز شود و در مورد ماهی باید

غَفُورٌ رَحِی ٌم » (بقره[12] .)173/
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عدهاي از فقهاء نهی در آیه شریفه را به صورت مطلق

مردهاي میگذشت فرمود :چه شده است صاحب این

گرفتهاند و قا ل شدهاند هرگونوه معامله و خرید و فروش

گوسفند را؟ حال که از گوشت آن استفاده نمیکند ،از

و استفاده از مردار حرام میباشد].[22

پوست آن استفاده کند! فرمود :آن گوسفند متعلق به

ولی برخی در مقابل گفتهاند :از ظاهر آیه و قرا نی که در
آیات بعدي وجود دارد ،استفاده میشود که خوردن مردار
مورد نهی قرار گرفته است ،نه هرگونه استفاده ،از جملوه
خریود و فروش آن].[23
ل
« .2یَا أَیُّهَا ا َّلذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْ َنکُمْ بِالْبَاطِ ِ

سوده ،دختر ذمعه ،همسررسول خدا بود و چون الغر بود
و گوشت آن قابل استفاده نبود ،آن را رها کردند ،تا مرد.
آن گاه پیامبر فرمود :چه شده است صاحب گوسفند را؟
حال که از گوشت آن استفاده نمیکند ،از پوست آن
استفاده کند ،یعنی آن را تذکیه کنند].[24
 .4سماعه میگوید از امام (ع) سؤال کردم :آیا از پوست

إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِ ْنکُمْ » (نساء[12] )29/

درندگان میتوان استفاده کورد؟

مردار منفعت حاللی ندارد .چیزي که نفع و سوودي

فرمود« :إِذَا رَمَیتَهُ و َسمَیتَ فَانْ َت َفع بِجِلْده و اما الْمیتَه فَلَا».

نداشوته باشود« ،مالیوت» نخواهود داشت و نمیتواند مورد
معامله واقع شودا زیرا مالیت در ثمن و موثمن ،جوزء
شوروط اصولی معامله است .خرید و فروش و استفاده از

هرگاه تیرانداختی و ذکر خدا گفتی ،از پوست آنها بهره
ببر ،ولی از مردار ،خیر» ].[25

چیزي که مالیت ندارد ،اکل مال به باطول و حورام است.

از ظاهر روایت ،حرمت استفاده از پوست میته استفاده

برخی از فقهاء ،خرید و فروش مردار و بهرهوري از آن را

ت
میشود ،ولی با الغاي خصوصیت ،میتوان از آن ،حرم ِ

از مصادیق اکل مال به باطل شمردهاند ،همان طور که

جمیع بهرهها را فهمید.

شیخ انصاري بدان اشاره کرده است.

 .5اجماع

 .3علی بن مغیره میگوید :به امام صادق (ع) عرض کردم:

اجماع :یکی دیگر از ادله حرمت خرید و فروش مردار،

ل :ال .قلت :بلغنا ان رسول
المیتۀ ینتفع منها بشییء؟ قا َ

اجماع است .در تذکره ،این گوونوه ادعاي اجماع شده است

اللّه (م) مرّ بشاة میتۀ فقال :ماکان علی اهل هذا الشاة اذا

و در منتهی ادعاي اجمواع هموه علموا که «هرگونوه بهوره

لم ینتفعوا بلحمها ان ینتفعوا باهابها .فقال :تلک شاة کانت

وري از (میته) حرام است»].[26

لسودة بنت زمعۀ زوج النبی (م) وکانت شاة مهزولۀ
الینتفع بلحمها فترکوها حتی ماتت فقال رسول اللّه (م)

-6استفاده از مردار در مصارف غیر خوراکی

 :ماکان علی اهلها اذا لم ینتفعوا بلحمها ان ینتفعوا باهابها

در پارهاي از روایات ،به استفادههاي حالل از مردار اشواره

اي تزکی

شوده است .منوافعی ماننود:

ترجمه :علی بن مغیره میگوید به امام صادق (ع) عرض

تدهین (روغن مالی کردن) ،آب کشی با پوست مردار براي

کردم :از مردار میتوان استفاده کرد؟ فرمود :نه .عرض

اموري که طهوارت شورط آنهوا نیست ،مانند :آبیاري مزارع

کردم :به ما خبر رسیده که وقتی پیوامبر (م) بور گوسفند

و درختان ،تغذیه پرندگان حرام گوشت و حیوانات درنده،
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سوخت ،بستن میرآب در هنگام آبیاري ،درست کردن

ذبح شرعی در صورت رعایت شروط آن،یکی از شیوههاي

پوستین براي حفظ از سرما به شرط آن که در نماز و

ن گوشت آنها
تذکیوه حیوانوات است کوه موجب حالل شد ِ

اموري که طهارت شرط آنهواست ،استفاده نشوود و ...را

و پاکی اجزاي آنها پس از مردن میشود.

بوراي موردار و اجوزاي آن ،برشمرده انود]،26 ،28 ،27
.[24

بیشتر فقهاي امامی بریدن همه رگهاي گردن را الزم
دانستهاند ] . [19،30،31،32حنفیان و حنبلیان حداقل

بسیاري از فقهاء ،از جمله محقق اردبیلی ،استدالل به آیه

قطع سه تا از شاهرگهاي چهارگانه را براي تذکیه الزم

شریفه (حرمت علیکم المیته) ،را براي حرمت مطلق بهره

دانستهاند] . [33به اعتقاد بیشتر شافعیان بریدن حلقوم و

ها از میته صحیح نمیدانند و بر این باورند که استفاده از

مري به تنهایی بووراي تذکیووه کووافی است]. [34

آن درغیر خوردن و نیز به کارگیري آن براي چیزهایی که

مالکیووان قطووع مووري را واجووب ندانستهاند .شماري از

طهارت در آنها شرط نیسوت ،اشوکالی ندارد].[23

عالمان متأخر اهل سنّت از جمله محمود عبوده و رشید

اگر استفاده از پوست مردار را در مواردي همچون استفاده

رضا ،به استنا ِد رأي ابن عربی مالکی که به طور مطلق

براي تولید مشوک و آبیواري بااها و کشتزارها مجاز

خوردن گوشتهاي تذکیوه شوده به دست اهل کتاب را

شمردیم ،داراي مالیوت شوناخته میشوود و مجورد

جایز دانسته ،به این نظر گرویوده انود که شوریعت اسوالم

نجوس بوودن ،نمی تواند مانع از خرید و فروش آن باشد

در تذکیوه حیوانات از ساده ترین و بهترین روش که

زیرا از اجماع و روایاتی که بر حرموت بیوع نجوس داللت

موجب کمترین آزار حیوان شود ،حتی اگر به قطوعاوداج

میکند ،استفاده میشود که حورام بوودن استفاده از

منجر نشود ،حمایت کرده است و ذبح موضوعیت ندارد.

نجوس ،علوت آن است].[28

ازایون رو ،ذبوایح اهول کتوابحتی اگر به روش ذبح اسالمی

گوشتها یا مراهاي سر بریدهاي که از بالد کفر میآورند،
محکوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است ،مگر آن
که ذبح شرعی آنها ثابت شود].[29

صورت نگیرد ،تذکیه شده به شمار میروند .این نظر را
علماي دیگر نپذیرفته و گفتهاند که ابن عربی مالکی در
بخش دیگري از کتوابش ،خووردن گوشوت حیواناتی را که
اهل کتاب بودون ذبح اسالمی (ماننود خفوه کوردن)

-7ذبح

کشوتهاند ،تجوویز نکرده است .در منابع فقهی ،ذبوح صورف ًا

ذَبح ،اصطالحی فقهی به معناي بریدن حلقوم حیوانات با

موجب تذکیه حیواناتی است که انسان عادتآ بر آنها سولطه

آداب و شوروط ویوژه شورعی براي حالل شدن گوشت و

دارد ،یعنوی حیوانوات اهلوی و حیوانوات صید شدهاي که

پاک شدن اجزاي مرده آنهاست.

سالمیا مجروپ به دام افتادهاند.

واژه ذَبح در لغت به معناي شکافتن و بریدن حلقوم

از شروط الزم در ذبح حیوان ،حیات داشتن ذبیحه،یعنی

حیوانات است .ذَبیحه حیوانی استکه ذبح میشود].[1

در آستانه مرگ نبودن آن است که برخی از فقهاي امامی
و اهل سنّت ،هم چون حنبلیان و مالکیان بدان تصریح
کرده و آن را به گونههاي مختلف توضیح دادهاندا ازجمله
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عال م حیاتی قبل از ذبح ،امکان زنوده مانودن ذبیحه دست

از شروط ذبح از منظر فقهاي امامی ،لزوم رو به قبله بودن

کم تایکی دو روز ،زنده ماندن حداقل نصف روز همراه با

ذبیحه در هنگام ذبح (استقبال) است ،هرچند درباره لزوم

پلوک زدن ،حرکوت دمیا جنباندن پا ذکور شوده]،35

استقبال همه اندام ذبیحه یا صرفا استقبال محل ذبح

[30،33ا ولی برخی دیگر از فقها ،در ضورورت استقرار

اختالف نظور وجود دارد .به نظر بسیاري از آنان رعایت

حیوات ذبیحوه مناقشه کرده و الزمه حیات را حرکت

نکردن آن سبب حرمت ذبیحه میشود .البته تورک از روي

داشتن حیوانی اعضاي او ندانسته و تنها جان داشوتن

نادانی ،فراموشییا اضطرار موجب حرمت ذبیحه نیست،

حیوان پیش از ذبح را ضروري شمردهاند ،به گونهاي که

همچنان که بوه نظور آنوان ،رو به قبله بودن ذابح شرط

مثال اگر پس از ذبح خون خارج شود و بدن حیوان جنبشی

نیست] [19ضمن مناقشه در روایت مورد استناد فقهاي

اندک داشته باشد ،کافی است]. [36،37،19،34

امامی ،روبه قبله بودن ذبیحه را حکمی تکلیفی دانسته و

در حال حاضر در کشتارگاهها بیهوشی یا گیج کردن
حیوان پیش از ذبح متداول است که به روشهاي مختلفوی
صوورت میگیوردا ماننود :کواربرد گواز انیدریود کربنیوک،
جریوان الکتریسیته ،گیج کردن حیوان با ضوربه زدن بوه
استخوان اطلوس و قمَحودوهیوا استخوان پیشانی .این
روشها بنوابر دیودگاه اخیور توا آنجوا که منجور بوه مورگ
حیووان نشووند ،جایزند].[38

رعایت نکردن آن را موجوبحرمت ذبیحه نشمرده است.
فقهاي اهل سُنَت ،استقبال را شرط صحت ذبح نمیداننود
و آن را حکمی استحبابی به شمار آوردهاند].[34
همه فقهاي اهل سنّت و امامی ،بردن نام خدا (تسمیه)
هنگام ذبح را به استناد آیه  121سوره انعام و احادیث،
واجب دانستهاند ،جز شافعیان که آن را از مستحبات
شمردهاند .به نظور بیشتر فقها ،ترک کردن تسمیه از روي
فراموشییا جهل موجب حرموت ذبیحوه نموی شوود .درباره

از شروط مهم ذبح شرعی ،تیز بودن وسیله ذبح است.

زمان بر زبان آوردن ذکر و نیز نوع ذکر تسومیه در فقوه

بیشوتر فقهواي اهول سونّت ،بوه استناد احادیث ،فقط تیز

اسوالمی اخوتالف نظرهوایی هست].[19 ،32 ،33، 34

بودن را شرط کرده و جنس خاصوی را بوراي ابوزار ذبوح

فقهواي معاصوردرباره اینکه آیا بردن نام خدا با دستگاه

ضوروري نشمرده اند .بنابراین ،هر چیز بُرنده میتواند

(مانند ضبط صوت)یا گفتنیک بسم اللّه براي چند ذبیحه

وسیله ذبح باشد از جنس آهن باشدیا سونگیوا حتی چوب

(با توجه به سرعت ذبح در دستگاههاي جدید) کافی است

و چیزهواي دیگور .برخوی از آنهوا بریودن بوا دنودان و

یا نه ،آراي گوناگونی دارند .از مسا ل مهم در ذبح با

استخوان را هوم جوایز شمردهاند].[33،34

دستگاههاي پیشرفته ،شناخت ذابح (ذبح کننده واقعی)

بیشتر فقهاي امامی ،با استناد به احادیث ،آهنی بودن

است تا بتوان احکام شرعی مانند وجوب تسمیه را بر آن

وسیله ذبح را جز در موارد اضوطرار شرط کردهاند ،اما

مترتب کرد .بیشتر فقهاي امامی ،به استناد آیوات  118و

برخی فقها با الغاي خصوصیت از ابزار آهنی هر چیز برنوده

 121سووره انعوام و  3سووره ما وده و نیوز احادیث متعدد،

را حتوی اگر از آهن نباشد ،وسیله ذبح برشمردهاند]،39

از جمله شروط ذابح مسلمان بودن را ذکر کردهاند و در

.[38،40،

نتیجه خوردن حیوانی را که به دست غیر مسلمان ذبح
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شود ،هرچند اهل کتاب باشد ،حورام و اجوزاي آن را

شورطی قا ول باشند ،حلّیت ذبایح اهل کتاب را

نجوس شمردهاند .در این زمینه احادیث متعارضی وجود

پذیرفتهاند].[33،34

دارد که برخوی فقهوا بوراي رفوع تعوارض،روایات
حلّیت«ذبیحه اهل کتاب » را بر تقیه حمل کردهاند .در
پارهاي منابع ،اعتقاد نداشوتن اهل کتاب به بردن نام خدا
هنگام ذبح ،سبب حرمت آن ذکر شوده است].[19
در برخی منابع فقوه اموامی ،شویعه بوودن ذابوح هوم
شورط شوده است].[31،20
به نظر برخوی فقهواي اموامی ،هرگواه احراز شود که ذابح
اهل کتاب هنگام ذبح نام خدا را برده است ،میتوان بوه
حلّیوت گوشوت ذبح شده حکم داد .البته در ذبح اهل
کتاب در صورت ایجاد شوبهه در رعایوت شوروط ذبوح
(ازجمله شرط تسمیه) ،نمیتوان اصل صحت را جاري کرد.
همچنین در صورت وجود ذابوح مسلمان ،یاري خواستن
از غیرمسلمان را براي ذبح جایز ندانستهاند].[31
فقهاي اهل سنّت همچون امامیان ،خوردن گوشت حیوان
ذبوح شوده بوه دسوت کوافران غیرکتابی را حرام
دانستهاند ،اما درباره گوشت حیوان ذبح شده به دست اهل
کتاب که هموراه با گفتن نام خدا باشد ،قا ل به حلّیتاند.
حتّوی مالکیوان احوراز کوردن تسومیه را ضوروري ندانسته
و تنها به زبان نیاوردن نام غیر خدا را شرط کردهاند .در
توجیه این رأي ،افوزون بور مستندات قرآنی و دینی ،به
شباهتهایی که میان دستورات دینی اهل کتاب و
مسلمانان در شیوه ذبح وجود دارد ،التفات شده است.
بیشتر فقهاي اهل سنّت به لزوم پایبندي اهل کتاب به
شیوه اسالمی ذبح قا ل شدهاند تا بتوان ذبیحوه آنوان را
حالل شومرد ،ولوی شوماري از فقهاي معاصر اهل سُنَت
به استناد آیه  5سوره ما ده ،بدون آنکه بوه چنوین

مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،2شماره 1398 ، 1

به نظر بیشتر فقهاي امامی و اهل سُنَت ،داشتن قصد ذبح
براي ذابح ضروري استا بنابراین ذبح مجنون و مست ،با
توجه بوه فقدان یوا زوال عقول ،شورعی. [43،34،33،42].
ن ورود گوشت و محصوالت
در سالهاي اخیر ،با رواج یافت ِ
وابسته به ویژه انواع لباس ،از کشورهاي غیراسالمی به
جهان اسالم و نیز به غورضِ تسوهیل اموور مسولمانان
سواکن درکشورهاي غیراسالمی ،تولید محصوالت غوذایی
و دارویوی و غیور آن بوا نشوان «حالل» متداول شده و
مورد استقبال قرار گرفته است« .آراي مجموع فقوه
اسوالمی» (وابسوته بوه سازمان همکاريهاي اسالمی) و
ب مذاهب اسالمی» مالک عمول در
«مجمع تقری ِ
صودوراین نشان است .در فتاواي فقها وو به تبع احادیث
وو به برخی آداب (مستحبات و مکروهات) ذبح هم
پرداخته شده استا از جمله استحباب رو به قبله بودن
ذابوح هنگوام ذبوح ،آب دادن حیوان پیش از ذبح و انجام
دادن ذبح به گونهاي که حیوان کمتر آزار ببیند و کراهت
ذبح در شبیا پیش از ظهر روز جمعه ،ذبح حیوان در جایی
که حیوان دیگور او را میبینود و ذبوح چهارپایی که انسان
خود آن را پرورش داده] . [38آراي فقها درباره حکم خرید
و فروش و کاربرد لباسهاي فرآوري شده از پوست و اجزاي
حیوانات حالل گوشتی که تذکیه نشدهاند یا شک در
تذکیه شدن آنها وجوود دارد ،مختلف است .برخی از
فقهاي معاصر امامی ،برخالف تقسیم مشهور دوگانه مردار
و مُذکی ،حیوانی را که ذبح شده ولی احکام ذبح درباره آن
اعمال نگردیده ،مردار نمیدانند و بنابراین آن حیوان و
فرآوردههاي تهیه شده از آن ،از جمله لباس را پاک ،ولی
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خووردن گوشتش راحرام میدانند و نماز خواندن در لباس

نشانه تذکیه و ذبح شرعی است و الزم نیست از دست

فرآوري شده از پوستش را نیز جایز نمیشمرند]. [17

مسلمان گرفته باشد]. [26

-8قاعده سوق المسلمین
این قاعده در صدد آن است که بگوید آنچه از بازار
مسلمانها خریداري شوود ،محکوم به طهارت است و الزم
نیست به احتماالت غیر عقالیی توجه شود.

پس از خرید از دست مسلمان (ولو بوه حسوب ظواهر)،
براسواس اصوالت صوحت فعول مسلمان ،میتوان تعبداٌ
حکم کرد که این حیوان ،ذبح شرعی شده است .البته احراز
مسلمان بودن به معناي احراز شیعه بودن نیست و سایر
قبایل اسالمی را هم شامل میشود بوه ایون دلیل که در

بر اساس این قاعده بازار مسلمانان امارهاي براي طهارت و زمان صدور این روایات ،در بازار مرسوم و معهود ،اکثر افراد،
پواکی و تذکیوه بوه حساب میآید .به عبارتی ،هرگاه در غیر شیعی بودهاند و البته روایاتی هم داللت بر عدم شرطیت
بازار مسلمین چیزي پیدا شود که در طهارت و تذکیه آن شیعه بودن در اجراي این حکم دارد.
تردید ایجاد شود ،از قبیل گوشت و پوست حیوان و امثال
آن ،صورف بوودن آن جونس و کاال در بازار مسلمین ،حکم  -3-9علم نداشتن به عدم تذکیه
به طهارت و پاکی میشود .هرچند در این میان مسلمان در صورتی این قاعده اجرا میشود که علم به عدم تذکیه
شرعی (ولو تذکیه معتبور نوزد اهل سنت) نداشته باشیم.
بودن فروشنده هم معلوم و مشخص نباشد.
در این صورت مطلقا این قاعوده حجوت است ،چوه بوا علوم
بوه مسبوقیت کافر بر این مال ،و چه با علم به بیمباالتی
-9شرائط اجرای قاعده
فروشونده مسولمان در امور حالل وحرام]. [45
 -1-9بازار مسلمانان باشد
آنچه از ادله و روایات ظاهر این است که بازاري چنین البته در مقابل عدهاي معتقدند این قاعده در صورتی حجت
است که هم علم بوه عودم تذکیه نداشته باشیم ،هم علم به
حجیتی را دارد که اکثر اهالی آن مسلمان باشند ،ولو این
مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بیمباالتی او در
بازار در سرزمین کفار باشد و اگر در کشور اسالمی ،اکثر
طهارت و حالل و حرام]. [46
اهول یوک بازار ،غیر مسلمان باشند این قاعده درباره آن
بازار اجرا نمیشود]. [44
-2-9خرید از دست مسلمان
خرید از دست مسلمان یا کسی که ظاهرش به مسولمانان
شوباهت دارد (و محکووم بوه مسلمان بودن باشد)].. [32
البته دو دسته از علما ،بوا ایون شورط مخالفت کردهاند.
عدهاي معتقدند فقط بازاري حجیت دارد که فروشنده آن
جنس ،مسولمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد ]5
[و در مقابل ،عدهاي میگویند که بازار مسلمانان اماره و

-10مستندات قاعده
براي قاعده سوق المسلمین مستنداتی وجود دارد از جملها
-1-10روایات
محکمترین دلیل و شاید تنها دلیل بر اثبات این قاعده
روایات متعددي است که در این باب وارد گردیده است .این
روایات داللت بر حجیوت سووق مسولمانان دارد] .[25در
برخی از آنان این تعلیل آمده که اگر چنین کالموی وجوود
نمیداشوت ،بوازار مسلمانان و امر خرید و فروش معطل
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میمانود] .[47قطعو ًا ایون امور ،از اموري است که شارع از

فیه؟ قال علیه السالم :نعم أنا أشتري الخف من السوق

آن بیزار است و با توجه به این روایات که در جواموع روایوی

ی فیه و لیس علیکم المسألۀ»ا از امام
ویصنع لی و أُمل ّ

آموده است ،هیچ شک و شبههاي در صحت این حکم باقی
نمیماند] .[22لوذا بوه چند روایت در این مورد اشاره
میشود:

رضا علیه السوالم دربواره نمواز خوانودن بواکفشهایی که
در بازار موجود است و کسی از آنها میخرد و نمیداند
(چرم آن) تذکیه شوده و پاک است یا خیر ،پرسیدم؟ امام

-1-1-10صحیحه حلبی

علیه السالم فرمودند :من آن کفش را از بازار میخورم و

قال الحلبی« :سألت أبا عبدا...عن الخفاف التی تباع فی

میپوشم و در آن نماز میخوانم و اشکالی بر شما نیست.

ل فیها حتووی تعلووم أنووه میتووه
السوق؟ فقال :إشتر و ص ّ

-2-10اجماع فقها

بعینووه»][47ا از امووام صووادق (ع) دربوواره کفشهایی

البته با توجه به روایات و سیره متشرعه ،اجماع را نمیتوان

(نعلینهایی که از چرم ساخته میشدند) که در بازار

دلیل مستقلی به شومار آورد و قطع ًا این اجماع ،اجماع

فروخته میشود ،سؤال کردم.

مدرکی است][48ا

حضرت فرمودند :بخر و با آن نماز بخوان ،مگر این که بدانی
قطع ًا از پوست موردار درسوت شده است.

 -3-10بروز اختالل نظام
اگر این محصوالت که در بازار مسلمانان عرضه میشود و

-2-1-10روایت احمد بن أبی نصر از امام صادق علیه مورد نیاز همه مردم است و مردم هم چارهاي جز تهیه آنها
السالم:

از بازار ندارند ،محکوم به حرموت و نجاست باشود ،موجوب

«سألته عن الرجلیأتی السوق فیشتري جبۀ فراء الیودري

اختالل در نظام معاش جامعه و نظام اقتصادي آنها خواهد

أذکیوۀ هوی أم غیور ذکیوۀ،أیصلی فیها؟ فقال :نعم .لیس

شدا زیرا انسان باید بوراي احوراز ذبح شرعی گوشت مورد

علیکم المسالۀ ،إن الخوارج ضیقوا علی أنفسهم بجهوالتهم

نیاز روزانه خوود ،سواعتها صورف تحقیوق و بررسوی و

إنالدین اوسع من ذلک»ا درباره مردي سؤال کردم که

سوؤال و استعالم نماید .از طرفی این تکلیف با روپ

پوست دباغی شدهاي را میخورد ،اموا نمیداند تذکیه شده

شوریعت اسوالمی و سومحه و سوهله بوودن آن سازگاري

(و ذبح شرعی انجام شده)یا خیر؟ و آیا نماز خواندن در آن

ندارد و آنچه موجب اختالل در نظام اجتماعی یا اقتصادي

جایز است؟ امام فرمودند :بلی ،اشکالی بر شما نیست .همانا
خوارج بوه دلیول نوادانی کارهوا را بور خوود سخت و تنگ
گرفتند ،اما حوزه دین خیلی از این حالت وسیعتر است.

اسالم باشد ،غیور قابول قبول است .چنان که در مورد
حجیت ید نیز به این امر استناد شده است و امام علیه
السالم میفرماید« :لو لمیجز هذا لمیقم للمسلمین سوق»

-3-1-10روایت ابن ابی نصر از امام رضا علیه السالم.[47] :
«قال :سألته عن الخفافیأتی السوق فیشتري الخف الیدري

«یعنی اگر این جایز نباشد براي مسلمانان بازاري

أذکی هو أم ال؟ ما تقول فی الصالة فیه و هو الیدري أیصلی

نمیماند» که منظور از این عبارت از هم پاشیدن نظام
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اقتصادي است .این مطلب از عبارت امام رضا علیه السالم

-12تطبیقات قاعده

که میفرمایند:

در اینجا به برخی از تطبیقات قاعده مسلمین که بسیار

«إن الخووارج ضویقوا علوی أنفسوهم بجهوالتهم ،و إنّ

مبتالبه است اشاره میشود:

الودین أوسوع مون ذلوک»] [13نیز استفاده میشود و

.1اگر در بازار مسلمین مصنوعات ساخته شده از پوست

حتی بر همین اساس است که فقهوا نیواز بوه سؤال و

حیوانات که در دول کافره تهیه و فراهم شدهاند وجود

کنکاش در مورد ذبح شرعی آن را ،نه تنها الزم که

داشته باشد و ما جزم داشته باشیم بر این که مسلمانی

مسوتحب هوم نمیشومارند و علت آن را توسعه شریعت

که آنها را وارد نموده است ،نسبت به تحقق تذکیه

اسالم در امور مربووط بوه معیشوت برشومردهاند ].[22

بیمباالت میباشد ،خرید اینگونه مصنوعات به استناد

 -4-10سیره مسلمانان

قاعده سوق المسلمین جایز نیست .در این مورد هر چند

یکی دیگر از ادلهاي که براي اثبات قاعده سوق ارا ه شده

کواال در بوازار مسولمین بوه فوروش میرسد ،اما اماریت

است ،سیره مسلمانان است و مشخص است که این شیوه

سوق بر تذکیه مشروط بر این است که اهل بازار بیمباالت

عملی همه مسلمانان و مؤمنان بوده است .این سویره از

نسوبت بوه مسا ل و احکام شرعی نباشند و با بیمباالتی

صودراسالم وجود داشته است و حتی پیامبر اکرم صلی اﷲ

و سهل انگاري نسبت به تعالیم شرعی ،قاعوده سوق

علیه و آله وسلم و ا موه اطهوار علیوه السالم وارد بازار

ارزشی ندارد .چون اگر شخصی نسبت به مسا ل شرعی

میشدهاند و کواالي موورد نیواز خوود را ،هرچنود از

بیمباالت باشد ،شورط سووم اجراي قاعده از بین میرود

فورآوردههاي داموی ،میخریدهاند و از فروشنده سؤال
نمیکردند که آیا این پاک است یا نه؟ آیا ذبح شرعی شوده
یا نه؟ و آیا فروشنده حقیقت ًا مالک آن است یا خیر؟
-11قلمرو قاعده سوق مسلمین
آیا اعتبار این قاعده در خصوم اثبات تذکیه مورد شک
است و یوا ایون که دامنوه آن گستردهتر است و با این
قاعده عالوه بر تذکیه ،ملکیت و حلیت هم اثبات میشود؟

که عبارت است :عدم علم به عدم تذکیه.
.2چنانچه پوستهایی را در بازار مسلمین یافتیم که از بالد
کوافره وارد شودهاند ،ولوی دانستیم که این دول کافره،
پوستها را از سرزمینهاي اسوالمی وارد کوردهاند ،حکوم
بوه طهارت آنها میدهیم ،چون قاعده سوق مسلمین اینجا
را شامل میشود.
.3چنانچه پوستهایی را در بازار مسلمین یافتیم که از

قدر متیقن کاربرد این قاعده ،اثبات تذکیه در مورد گوشت

بالد کافره وارد شدهاند ،ولی بور ما معلوم نیست که این

و پوست حیوان حالل گوشت است که در بازار مسلمین

دول کافره آنها را از سرزمینهاي اسالمی وارد کردهاند یا

براي فروش عرضه میگردد .چنانچه ما نسبت به تذکیه آن

خیر ،ولوی احتمال عقلی میدهیم که پوستها را از بالد

شک نما یم ،صرف موجود بودن آن در بازار مسلمین باعث

اسالمی وارد کردهاند ،به این معنی که جزم به عدم وارد

رفع این شک خواهد شودا از ایون رو بازار مسلمین اماره

شدن آن پوستها از بالد اسالمی نداریم ،حکم به طهارت

بر تذکیه و پاکی آن گوشتها خواهد بود.

مینما یم.
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.4هنگامی که پوستهایی را در بازار اسالمییافتیم و جزم

نماز از پوستی میتواند استفاده کند که به ذبح شرعی آن

داریم به این که آنهوا را از بالد دیگري وارد کردهاند ،اما

یقین داشته باشد و در غیر این صورت اصل عدم تذکیه

نمیدانیم که دولتی که پوستها از آنجا وارد شده است،

است .از جملوه موواردي هوم که مشوهور فقهواي

دولت اسالمی بوده یا خیر ،در این حالت طبق قاعده ،حکم

شیعه] [31و بعضی از علماي اهل سنت حکم به تحوریم

به طهارت میکنیم.

آن نمودهاند ،ذبایح اهل کتاب است ،زیرا ممکن است

.5اگر بدانیم که در برخی محلههاي بازار اسالمی ،گوشت

هنگام ذبح بسم اﷲ نگویند و یوا بسوم اﷲ بگویند ،اما ما

غیرمذکی وجود دارد و امکان تشخیص آن قسمتها از غیر

مراد از (یذکر اسم اﷲ علی) را صرف تلفظ بسم اﷲ ندانیم،

آنها ممکن نباشد ،چارهاي جز ترک خرید از آن محالت
بوازارنیستا چرا که بعد از علم به این که در برخی از
محلههاي آن ،گوشوت غیرموذکی هسوت،سوق از اماریت
میافتد .در اینجا نیز شرط سوم مفقود است.

بلکه گفتن بسم اﷲ را با روپ و محتواي آن مالک قرار
دهیم .از این رو ،اگر ذابح هنگام ذبح بسم اﷲ را فراموش
کند ،حکم به حرمت ذبیحه نمیشود ،در عین حال ،اگر
آن را کافر ذبح نماید و حتی بسم اﷲ را هم بگوید ،پذیرفته
نیست] . [49در مورد ذبیحه کفار غیر اهل کتواب اتفواق

 -13قاعده کلی در مورد فرآوردههای دامی

نظر وجود دارد و حتی فقهاي اهل سنت نیز آن را حرام

فرآوردههاي دامی دو دستهاند .دسته نخست متوقف بر

میدانند]. [51

ذبح حیوان نیست ،ماننود شویر و تخم مرا و  ...که در

خالصه مطلب اینکه قاعده و اصل اولیهاي که در بوین

دایره شمول اصل اباحه قرار گرفته و حکم سایر کاالها را

فقهواي شویعه پذیرفتوه است ،حرمت فرآوردههاي

دارند.

گوشتی است ،مگر آنکه ذبح شرعی آن احراز شود.

دوم فرآوردههایی که مترتب بر ذبح حیوان است ،مثل

بنوابراین ،گوشوت و فرآوردههاي آن ،پوست و فرآوردههاي

گوشت و فرآوردههاي گوشوتی ،چرم و امثال اینها .این

آن حرام و نجوس میباشود و نمواز خوانودن در آن لباس

موضوع نسبت به موضوع اصل اباحه ،خام است و بر

جایز نیست ،مگر بعد از احراز ذبح شرعی آن.

اساس دلیول خاصی که دارد از شمول اصل اباحه خارج

حال اگر در مورد کاالیی از این موارد شک داشته باشیم

است .از این رو فقهاي امامیه بر این نظر هسوتندکه اصل

که آیا ذبح شرعی شده ،چوون مالک احراز تذکیه است،

در مورد فرآوردههاي دامی عدم تذکیه است] ، [49مگر

محکوم به حرمت استا زیرا تذکیه شرعی احوراز نشوده و

آنکه ثابوت شود تذکیه شرعی شده است .از جمله شرایط

هموین عدم احراز براي حکم به تحریم کافی است .اما

ذبح شرعی ،مسلمان یا مؤمن بودن ذابح] [50و گفتن

قاعدهاي دیگر که در مقابل این اصل کلی و حاکم بر آن

بسم اﷲ هنگام ذبح است که به دلیل آیه ( َولَا تَأْکُلُوا مِ َمّا لَ ْم

است ،قاعده سوق مسلمانان میباشد که فقهاي شویعه

سقٌ) (انعام )121/و روایوات
یُذْکَرِ اسْ ُم اللَّهِ َعلَیْهِ وَإِنَّهُ لَ ِف ْ

امامیوه مشوکل کواالي موجود در بازار مسلمانان را به

زیوادي که در ایون بواره وارد شوده است] [7ثابت میباشد.

وسیله آن حل میکنند.

بنابراین انسان حق استفاده از گوشوتی را دارد و یا براي
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-14حکم کاالی وارداتی

ل شیء هو لک حالل حتیّ
دلیل بر این حکم عالوه بر «ک ّ

مسئله دیگر که مسلمانان عموماً با آن مواجه هستند ،این

تعلم أنّه حورام بعینوه»] [7عموم (هو الذي خلق لکم ما

است که بسیاري از کاالهایی که در بازار مسلمانان به

فی األرض جمیعاً) (بقره )29/و (قل ال أجد فی ما أوحی

فروش میرسد ،از کشورهاي غیرمسلمان وارد میشود و

إلی محرّم ًا علی طاعم یطعمه إلّا أنیکون میتۀ أو دماً

در موورد فرآوردههاي دامی آن احتمال عدم ذبح شرعی و
ال
در موورد سوایر آنهوا احتموال نجاست آن وجود دارد .مث ً
ممکن است محصوالت بهداشتی و آرایشی فرانسوي که در
بازار ایوران بوه فروش میرسد ،نجس باشد و آب میوه و
نوشابۀ وارداتی چنین مشکلی داشته باشود .حکوم شرعی
چنین کاالیی چیست و یک مسلمان در مواجهه با این
مشکل چه بایود بکنود؟ ایون موضوع در دو زمینۀ مختلف
قابل بررسی است .الف) حکم کاالي وارداتی از نظور
حلیوت و حرمت ب) حکم آن از نظر طهارت و نجاست.
-15حکم کاالی وارداتی از نظر حلیت
اگر آن کاال مشتمل بر موارد گوشتی نباشد ،حکم اولیۀ آن
حلیت است و لذا استفاده ازآن حالل است و نمیتوان به
صرف احتمال اینکه ممکن است نجس شوده باشود و یوا
بوه علت عدم آگاهی از ترکیبات آن ،حکم به حرمت آن
نمود .در این مورد «کلّ شیء هو لوکحالل حتیّ تعلم أنّه
حرام بعینه»] .[7جاري است و فتواي بعضوی فقهوا نیز
همین است ].[54
بعضی از فقها پنیرهاي وارداتی از کشورهاي غیراسالمی را
که نمیدانیم از چوه مووادي ساخته شده و آیا پنیرمایۀ
حیوانی و یا مواد دیگر دارد ،محکوم به حلیت دانسته و
خوردن آن را تجویز نمودهاند.
همچنین در مورد احتمال اینکه پنیر ترکیباتی مانند
گوشت خوک داشته باشد ،حکم بوه عدم اعننا به این
احتمال و جواز استفاده از آن شده است.

مسفوحاً( )...انعوام  )145/میباشد.
اما اگر خوراکی مورد بحث داراي مواد گوشتی باشد و
نسبت به ذبوح شورعی آن شوک داشته باشیم ،باید حکم
به حرمت شودا زیرا حلیت فرآوردههاي گوشتی مشکوک
است ،مگر بعد از احراز ذبح شرعی آن و نمیتوان آن را با
خوراکی که در جامعۀ اسالمی تهیه میشوود قیاس نمود.
امارهاي بر حلیت آن نیز وجود ندارد و از طرفی اصول اولوی
در موورد آن عودم تذکیه است ،بنابراین استفاده از آن
محکوم به حرمت است.
 -16تهیۀ کاالی وارداتی از بازار مسلمانان
فرض دیگري در اینجا قابل بحث است که اگر هموین
کواالي وارداتوی مشوکوک را از بازار مسلمانان یا از دست
مسلمان تهیه نماییم ،آیا محکوم به حلیت است یا خیر؟
بعضی از فقها در این فرض ،سوق و ید مسلمان را مطلقو ًا
حجوت دانسوته و حکوم بوه طهارت و حلیت کاالي مورد
نظر نمودهاند].[52
اما بعضی میگویند اگر مسلمانان با آن کاال معاملۀ پاک و
حالل انجام میدهند و از آن اسوتفاده مینماینود ،ایون
حکوم پذیرفتوه است و ایون کواال حوالل و پواک
است][53ا بعضی از فقها نیز (به علت اصل عدم تذکیه) به
حرمت آن حکم مینمایند] .[54بنابراین قاعدة سوق و یود
مسولم موورد بحوث را شواملنمی شود و دلیل دیگري بر
حلیت آن نیز وجود ندارد.
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بر اساس دالیلی که بیان میشود ،جواز استفاده از

ذبوح شرعی آن نمیشودا در چنین مواردي بناي شرع بر

کاالي مورد نظر اقوي است.

تسهیل امر میباشد.

الف) سیرة مسلمانان استفاده از این کاال میباشود .موردم

ج)از اطالق بعضی روایات نیز این حکم قابل استفاده است.

از بوازار مسولمانان گوشوت وفرآوردههاي گوشتی و

مثالً در موثقۀ اسوحاق بون عمار آمده است که «ال بأس

محصوالت دامی متوقف بر ذبح را تهیه میکنند و کمتر

بالصالة فی الفوراء الیموانی و فیموا صونع فوی أرض

توجه دارنودکه این کاال وارداتی است یا محصول کشور

اإلسوالم ، [7]» ...در این روایت مالک اشکال نداشتن و

اسوالمی است .بعضوی روایوات مثول روایوت اسماعیل بن

عدم بأس این است که در سرزمین اسالم ساخته شده

عیسی نیز ممکن است ایون مطلوب را تأییود کنودا زیورا

باشد و ساخته شدن در سرزمین اسالمی اعم از این است

اموام علیوه السوالم می فرمایند« :علیکم أن تسألوا إذا

که پوست آن در داخل کشور تهیه شده یا از خوارج و از

رأیتم المشرکین یبیعون ذلک ،و إذا رأیتمیصلّون فیوه

کفوار خریوداري شوده و سوپس درداخل آماده شده باشد.

فوالتسألوا عنه»] [13که در صورتی که مردم آن را

در صحیحۀ حلبی در مورد نعلین موجود در بازار نیز این

میخرنود و در آن نمواز میگزارند ،سؤال کردن از آن

گونوه آمودهاست« :اشتر و صلّ حتیّ تعلم أنّه میتۀ»].[25

منتفی خواهد بود.

زیرا تا وقتی یقین به عودم تزکیۀ شرعی آن یقین پیدا

ب) بناي شارع در مواردي از قبیل مسئلۀ مورد بحث ،بر

نکنیم ،در حکم مذکی است ،خواه در داخل کشور کشتار

تسهیل امر و گشایش در اموور مسلمانان است و حکم به

شده یوا در خارج ،مشروط به اینکه یقین به عودم تذکیوۀ

حرمت در چنین موردي موجب ایجاد مشقت بوراي موردم

آن نداشته باشیم و از بازار یوا از دست مسلمان خریداري

است .اینکه محل بحث از مواردي است که دیدگاه شارع

نماییم.

در آن بر تسامح و تساهل استوار است ،از خبر سکونی که

 -17نتیجه گیری

در مورد سفرة پهن شده در سرزمین اسالم از

الزم نیست به بسیاري از شکها و احتماالت خود درباره

امیرالموؤمنین سوؤال شود ،استفاده میشودا زیرا حضرت

حالل بودن و یا طواهر بوودن اشیاء در فروشگاهها توجه

میف رماید از آن استفاده نمایید و سپس در ذیل آن

کنیم .چیزهایی از اجزاي حیوانات مانند گوشت و پوست

میفرماید:

و دیگور اعضواي آنها که در بوازار مسلمانان به فروش

«هم فی سعۀ حتیّیعلموا»] .[24در مورد روایت همین که
به مردار بودن آن یقین نداریم و خوراکی مورد سؤال در

میرسند پاک و حالل هستند و نیازي نیست که تحقیق
شود.

سرزمین اسوالم است ،بوراي حکوم بوه حلیوت و طهارت

ملکیت و حلیت از آثار این قاعده است .او ًال و بالذات این

کافی است ،هرچند احتمال دارد متعلق به غیر مسلمان

قاعده بر تذکیه داللوت دارد و در مرحله بعد آثار ملکیت،

باشد .در محول بحوث نیوز ،کاال اکنون در بازار مسلمانان

طهارت و حلیت را بر این قاعده بار میکنیم.

است و از طرفی وارداتی بودن آن موجب یقین بوه عودم
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کاالي غیر متوقف بر ذبح شرعی پاک است ،خواه در بازار

کاالي موجود در بازار غیر مسلمانان به استناد اصالۀ

مسلمانان باشد یا در غیر آن.

الحرمه حرام است.

کاالي غیر متوقف بر ذبح شرعی حالل است ،خواه در

کاالي وارداتی بازار مسلمانان که در آن مورد داد و ستد

جامعۀ اسالمی باشود یوا در غیور آن و خواه کاالي بازار

قرار گرفته ،مورد اختالف است و به نظر میرسد اگر

اسالمی تولید خود آن بازار باشد یا وارداتی.

مسلمانان با آن معاملۀ حالل کنند ،محکوم به حلیت باشد.

فرآوردة دامی متوقف بر ذبح ،قبل از احراز تذکیۀ شرعی

تعارض منافع

کاالي متوقف بر ذبح شرعی در جامعۀ اسالمی و بازار

نتایج حاصل از این مطالعه با منافع دیگر نویسندگان در
تعارض نمیباشد.

آن محکوم به حرمت است.
مسلمانان به استناد قاعدة سووق حالل و پاک است.
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ABSTRACT
The Muslims Souk is one of the issues that has been considered since the beginning of
Islam. Today, there are problems with large-scale transactions with other countries,
although there have been many practical and scientific efforts. In this research, the
jurisprudential rules of the Muslims Souk and the rule of buying and selling in those souks
have been studied from the jurisprudential perspective and the views of the Shiite and
sunni's jourists. At first, the author deals with some concepts, terms and keywords such as
rule, souk and Muslims. Then he goes on to discuss the jurisprudential rules of the
Muslims Souk and outlines some specific issues pertaining to the Muslims souk, including
whether the food, especially beef, mutton, poultry, fish, etc. that sold in the market has
been slaughtered lawfully or not? In the other words, is the food in the Muslim souk
generally Halal and pure or not?
Keywords: souk; jurisprudential; buying and selling; Muslims Souk.
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