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  سخن نخست
که فتوا می دهد. هرچه از اوست قدسی  فتوا از خداست. اوست 
ــتراند، ناِب  ــوای خدا را می گسـ ــمانی. عالم ربانی، فتـ اســـت و آسـ

کتاب و سنت.   

  موضوع شناسی دانشی نو
ــی را در جامۀ  که موضوع شناسـ ــانه  ــتاری اســـت ژرف اندیشـ نبشـ
گسترده در فقه، به فقه پژوهان  کاربردهای  دانشـــی مستقل و با 

عرضه می دارد.

کارآزمایی بالینی   بن یاخته های خون بند ناف، 
و  اول  دســـت  منابـــع  از  ــار  سرشـ روشـــن گرانه،  اســـت  پژوهشـــی 
که موضوع را با درمان گری  دیدگاه های متخصصان بنام جهانی 

اندک و آسیب های فراوان فراروی اهل نظر می گذارد.
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  سخن فصل
ــژه ای دارد، بدون این  ــگاه ویـ ــه زندگی، جایـ دانـــش موضوع شناســـی در فقـ

گردونه زندگی، بیرون می افتد. دانش و شناخت نوبه نِو آن، فقه از 

  مفهوم شناسی رشوه
ــوزۀ خاص  ــه در حـ ــرای پایمالـــی حقـــوق دیگران، نـ ــوه، راهـــی اســـت بـ رشـ
که در هر  ــده  ــناخته شـ ــترده ای دارد و نه به همان گونۀ شـ گسـ ــۀ  ــه دامنـ کـ

زمانه ای به گونه ای.

  غناء در پویۀ تاریخ
ــیری در برهه برهۀ تاریخ و جســـت و جو در البه الی دیدگاه های اهل  با سـ
ــیعه و اهل ســـنت، موضوع غناء حرام، به روشنی  لغت، عرف، فقیهان شـ

نمایانده می شود.
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که فتوا می دهد،  فتوا، از خداســـت، پرتوی از نور او. اوست 

راه می نماید، راه بهتر رسیدِن به سرچشمۀ روشنایی.
ــند و از  که بپرسـ ــد  ــان را برمی انگیزانـ او، پاسخ گوســـت. آدمیـ
ظلمت جهـــل برهند. خود در مقاِم پاســـخ گویی بر می آید و 
به بندگان بار می دهد به مقام پرســـش گری خردورزانه از او 

گاهی خود بیفزایند. فرا روند و بر دامنۀ آ
ــذارده تا  گـ ــاز  ــود را بـ ــز پرســـش از خـ ــزا و دل انگیـ ــاب روح افـ بـ
ــد  ــد و راِه برون شـ ــار نیاینـ گرفتـ ــان، در باتـــاق نادانـــی  آدمیـ
ــو  را در پرتـ ــود  ــای خـ ــردا و فرداهـ فـ ــروز و  امـ ــد و راه  بیابنـ را 
و  ــه  هدایت گرانـ پاســـخ های  و  ــه  گاهانـ آ پرســـش گری های 

حیات بخش بگشایند.
ــام واالی پرســـش گری از  ــان به مقـ ــم، باریابی انسـ ایـــن مهـ
ــورد، و نّقاش ازل  ــاری، از آن روی در آفرینـــش رقم خـ ذات بـ
آن را بر بوِم بلنِد زندگی به زیبایی نگارید، تا انسان جایگاه 
که خداوند  کرامت خود،  خود را در نزد خداوند دریابد و به 
کند و ارزش این دّر یکتای دریای  ــته، باور  به او ارزانی داشـ

وجود را بداند.

ــارگاه  ــار یابد به بـ ــان بـ که انسـ ــر  ــی از ایـــن برتـ ــه جایگاهـ چـ
ربوبی، بی هیچ حاجب، رادع و پرده ای، از خود او بپرسد 
ــو زند و فجر دانایی را به  و پردۀ ظلمانی شـــب را به یک سـ

تماشا نشیند.
ــید و او را بر همۀ پدیدگان  کرامت بخشـ ــان  خداوند، به انسـ
ــود او انگیزاننده های َبس  ــری داد. و در وجـ ــدگان برتـ و آفریـ
ــرا برند، چکاد بس  گاهی فـ ــا او را به َچکاِد آ قـــوی قرار داد، تـ

تماشایی، چشم نواز و سرورانگیز.
ــلی در  گسـ گسســـت و  گر  که ا ــا و انگیزاننده هایـــی  توانایی هـ
ــوند  ــته شـ ــد و در همه حال توانا نگه داشـ ــدا نکنـ ــا راه پیـ آنهـ
ــتاب و اوج گیری  ــای شـ ــزوده و زمینه هـ ــا افـ ــر توانایـــی آنهـ و بـ
گذار انسان از ظلمات  انگیزاننده ها نیز به خوبی فراهم آید، 
گاهی، آسان و ممکن  جهل و فراَروی او بر بام سپیده دمان آ

گرنه، هرگز. خواهد بود و 
ــتن توانایی ها و  ــه داشـ ــا نگـ ــه توانـ ــای چگونـ ــد، راه هـ خداونـ
ــتن  ــه داشـ ــده نگـ ــان انگیزاننـ ــا و چسـ ــازی آنهـ ــز َدمنده سـ نیـ
انگیزاننده های درونی را به انسان نموده و او را به شناخت 
که  ــا برانگیزانده اســـت، راه هایی  ــتن دقیق آنهـ کار بسـ ــه  و بـ
کار بسته شوند، انسان هیچ گاه در  ــناخته و به  گر دقیق شـ ا
ــرگردان نمی ماند و راه های ِبرون شد به روی  وادی جهل سـ

او بسته نمی شود.
ــده اند، تا این  ــه دوره، برانگیخته شـ ــوالن الهـــی، دوره بـ رسـ
توانایی ها و انگیزاننده های درونی انسان را بیرون بکشند و 
به قدافرازی و جوالن گری وادارند، تا بتواند با این ُبراق های 

تیزگام، دِل شب را بشکافد و سپیده را بگشاید.
ــه دار و  ــر، طایـ ــزرگ، بیان گـ ــای بـ ــه انبیـ کـ مکتـــب َوحیانـــی، 
ــریان دهندۀ زالِل چشمه های آن، به سوی مزرعۀ دل ها  سـ
ــینه ها  ــایندۀ ذهن ها و سـ گشـ ــینه ها بوده اند، و  ــِت سـ و دشـ
ــدۀ ِخردها، به هیچ روی، خموشـــی، خمودی،  و برانگیزاننـ
ــی را برای انسان  بی اندیشـــگی، بسته ذهنی و تاریک اندیشـ

برنمی تابد.



انساِن تراِز این مکتب، دریچۀ ذهن اش، همیشه، به سوی 
ــوده اســـت و آنی از رصدگری، چشم نمی پوشد و  گشـ آفاق، 
ــی را در قاب  ــماوی و ارضـ ــای سـ جســـت و جوگرانه، پدیده هـ
ــود می افزاید و  گاهی  خـ ــرار می دهد و بر دامنۀ آ ــگاه خود قـ نـ
ــارگاِه باری تعالی،  ــای بندگی و منزلت خویـــش را در بـ پایه هـ

استوار می سازد و برمی افرازد.
ــر فکر و  ــه پـــی و ُبنـــاد خود را بـ کـ ــِن زالِل َوحیانـــی،  ایـــن آییـ
که بال های ذهنی اش  ــه، استوار ساخته، به انسانی  اندیشـ
ــر  ــد و او را برتـ ج می نهـ ــاید، ار ــرواز می گشـ ــه پـ ــه آن، بـ را آن بـ

می نشاند و به جایگاِه اسوه گی فرا می برد.
ــراِب جان  گذارده و به اشـ ــتان این مکتب  ــر بر آسـ ــاِن سـ انسـ
خویش با آموزه های آن پرداخته، آموزۀ بزرِگ پرســـش گرِی 
کار و  ــرلوحۀ  گاهی بخـــش را سـ ــعورمندانه، تاریکـــی زدا و آ شـ
گون پدیده ها  گونا بار خویش می سازد، پرســـش گری دربارۀ 
ــه ارکاِن  کـ ــا و آموزه هایی  ــه از دانش هـ ــه آن چـ ــائل، چـ و مسـ
ــعادت بخش و  ــد و او را به تمدِن سـ ــرا می برنـ زندگـــی اش را فـ
که  ــا و آموزه ها،  ــانند و چه آن چه از دانش هـ ــزا می رسـ روح افـ
گسترۀ نزدیک  ــترۀ باورهای ناب او می افزایند و  گسـ بر ژرفا و 

شدِن به رّب العالمین را رقم می زنند.
م های دل نوازانۀ وحی، 

ُ
ــیقار و َتَرّن فطرِت خفته اش، با موسـ

ــم  گرفته و جسـ ــده و راه هنگامه آفرینی را در پیش  ــدار شـ بیـ
ــاند، تا  ــنگاخ می کشـ ــوار، ناهموار و پرسـ ــای دشـ ــه راه هـ را بـ
ــیدا و واله خود  ــان روح و جان او را شـ که این سـ آن َترَنوازی 

ساخته ببیند و خود را به پای او بیندازد.
در  را  وادی  ــه  بـ وادی  ــنه جان،  تشـ و  ــیفته  جان شـ ــان  انسـ
می نوردد، تا بویۀ جان شیفتۀ خود را برآورد و پرسان پرسان، 
ــه ای بیابد  ــد، تا برکـ کران، رخت می کشـ ــه آن  کران بـ از ایـــن 
ــارانی، تا جام جان خویش را از آنها  گوارا و چشمه سـ زالل و 
که سالیان سال، جان اش را به ستوه  لبالب سازد و تشنگی 

آورده، فرو نشاند.

گمشـــده ای دارد. ندایی از درون، پیاپیوسته او را  ــان،  انسـ
که برای یابیدن آن، هّمت  فرامی خواند و به او می نیوشاند 
ــا، ندارد. دل،  که دِل نیوشـ ــیار پیش می آید  ــارد؛ اّما، بسـ گمـ
ــایی اش را از دســـت داده  غبارانـــدود اســـت و توانایی نیوشـ
ــد افرازد.  ــروی درون، قـ ــه به یاری نیـ کـ اســـت. نیرویـــی باید 
پیامبر برون، در کنار پیامبر درون، بایستد و به یاری یکدیگر 
ــتۀ  ــازی و دل را شایسـ ــد و شّفاف سـ ــه غبارزدایـــی بپردازنـ بـ
ــه دل، این ندا را  کـ گردانند. آن گاه  ــایی ندای درونـــی  نیوشـ
که  ــید، برخاست و جست و جو را آغازید، آغاز راه است  نیوشـ
ــعل افروز دارد وگرنه آن چه را  ــه دار، راه بلد و مشـ ــاز به طایـ نیـ
گمشـــدۀ خود می پندارد و در  که می بایســـت از آن بپرهیزد، 

آغوش می گیرد، به جای فرشته، دیو.
گیری، سرنوشـــت شوم و نکبت باری را برای  با این جا به جا
گام می گذارد، برگشـــت ناپذیر،  ــه راهی  ــود رقم می زند و بـ خـ

َویل سان.
انساِن باورمند، پذیرندۀ راه روشن حق، تن داده به فرمان 
ــتی، به  که آفریدگار هسـ ــه  ــر آن چـ ــرون، برابـ ــر درون و بـ پیامبـ
ــد به یک یک  ــذارده، بایـ گـ ــول خود، فراروی اش  دســـت رسـ
آن چه پذیرفته و به آنها از سویدای دل و ُبن دندان، ایمان 
ــاند،  آورده، در درازی راه، منزل به منزل، جامۀ عمل بپوشـ

تا نور ایمان، در ذهن و قلب و زندگی اش پرتو افکند.
ــام، راه های  ــام و شـ ــرگاه، هر بـ ــپار، هـ ــاِن راهسـ ــراروی انسـ فـ

بسیاری قد می افرازند و جلوه گر می شوند و راهنمایانی.
ــرازای هدف، هر  ــرای راهیابـــی به فـ ــد بـ ــد و نبایـ او، نمی توانـ
ــی را برگزیند و در پی هر راه بلدی به حرکت درآید. راهی  راهـ
که  که برگزیند و در شعاع راهنمایی راهبری ره پوید  ــزد  را سـ
که به جان پذیرفته و پیامبر درون و  ــد با باوری  سازوار باشـ
برون، زیبای ها و جلوه های پرکشش آن را در جام گیتی نما، 
که خردمندانه،  ــاوری  گذارده اند. بـ ــراروی اش  نمایانده و فـ
ــاء و  ــد از ایـــن و آن و از آبـ ــر تقلیـ ــه از سـ ــپرده، نـ دل بـــدان سـ

 سخن نخست              سـاَحــِت ُقـدســی فتـــوا

8        شماره یک



ــار یافته و  ــتان بـ ــۀ روشـــن، به این آسـ اجداد. در پرتو اندیشـ
ــوده و روح و جان خویش را فرمان َبِر فرمان ها و  ــر بر آن سـ سـ

آموزه های آن بارگاه ساخته است.
که  ــه در تاریکی،  ــول او را، نـ ــه ایمان به خدا و رسـ کـ ــانی  انسـ
ــه افول، زنگارزده و  ــه از دریچۀ نگاِه دِل رو بـ ــنایی، نـ در روشـ
که از دریچۀ نگاِه دِل اوج گرفته و بال به پروازگشوده  کم سو، 
ــیفتۀ  ــبوی جاِن شـ ــه جان پذیرفته و سـ و در اوِج بینایـــی، بـ
گذارده، در حقیقـــت، در زندگی، به  ــر لب این برکه  ــود را بـ خـ
ــات، دل  ــه در همۀ آنـ ــه خردمندانـ کـ ــذارده  گـ گام  ــاده ای  جـ
ــودن راه، بدوِن  ــرط راه اســـت. پیمـ ــپردن، شـ ــه جانان سـ بـ
کژراهه روی را در پـــی دارد و دور و  ــراغ خرد،  ــری از چـ بهره گیـ

دورتر شدن از هدف.
که بسان  خداوند، انسان را آفرید، در دل طبیعت رها نکرد 
ــزار رود،  ــزار بدان َمرغـ ــپَرد و از ایـــن َمزغـ ــات، روزگار سـ حیوانـ
ــکم انبارد، توســـن  ــا غذایی فراچنـــگ آورد و صیدی، و شـ تـ
که خود را از عالم  شهوت براند، بلکه او را به گونه ای سرشت 
ــه  ک و همیشـ ــه از عالم خا ــاغ ملکوت، نـ غ بـ ــد، مر ــاال بدانـ بـ
ک  ــان پّران شود و رخت از عالم خا که ِچسـ ــه  در این اندیشـ

کشد. بیرون 
ــران و  ــه سرشـــت و درد هجـ ــان را این گونـ ــه انسـ کـ خدایـــی 
ــد او را از  ــاند، راِه ِبرون شـ جدایی از اصل خویش را بدو چشـ
کدان، به روشنی نمایاند و راه َبَلدان را با نشانه هایی  این خا
کنون، در درازای راه، منزل  بر فراِز دست، از آغاز آفرینش، تا
کوی، آبشـــخور به آبشـــخور، برگمارد، تا  کـــوی به  ــه منزل،  بـ
ــد.  ــه او بیاموزاننـ ــمان را بـ ــان آسـ ــراَروی از نردبـ ــی فـ چگونگـ
و  ــای حیوانـــی  از خوی هـ ــری، جداشـــدگی  اوج گیـ ــود،  صعـ

که خدا برای او سرشته است. پیوستگی به سرشتی 
که  ــاده  ــته اند و آمـ ــه گاه، فروهشـ ــای آســـمان، همـ نردبان هـ
ــد، ذلـــت،  ــیب زندگـــی برهاننـ ــد و از نشـ ــاال برنـ بـ ــان را  انسـ
ــه درک  ــتی بـ ــه بایسـ کـ ــواری و خوارمایگـــی. ایـــن اوســـت  خـ

ــگاه ببیند و به  ــد و خود را در آن پرتـ ــیب برسـ ــتی از نشـ درسـ
ــاند،  که چگونه خود را از نشـــیب، به فراز رسـ این فکر بیفتد 

نردبان های آسمان.
ــیب  که از نشـ حقیقـــت پیداســـت، افق روشـــن، برای هر آن  
ــۀ دل، بزداید و از  ــم و صفحـ ــراز آید و غبار از چشـ ــه فـ روزگار بـ
ــود و خود  ج شـ که تار و پودش را در هم تنیده، خار دنیایی 
ــد و به درکی دقیق  ــتخوان و معده نبینـ را در رگ و پـــی و اسـ

که مغز و لّب است.       برسد 
ــمان به طور واقعی به روی انسان  دوراِن خاتم، درهای آسـ
ــد، بی مانندترین دوران آفرینـــش. هیچ گاه، و در  ــوده شـ گشـ
ــان به زمیـــن نزدیک نبود  ــمان به این سـ هیـــچ برهه ای، آسـ
ــهاب باران و چشم و  ــد و آسمان شـ ــتگان در آمد و شـ و فرشـ
کار برون  گشایش و زمین در  سینۀ انسان ها، رو به فراخی و 

فکندِن ذخائر و نهفته های ناِب خود.
گردانید،   خداوند سینۀ خاتم رسوالِن خود را بگشاد، فراخ 
ــایش همۀ  گشـ ــرای فراخی  و  ــتری بـ ــد و بسـ تا زمینه ای باشـ

سینه ها.
ــای پیاپی و  ــه پرتوافکنی هـ کـ ــینه ای می داشـــت  او، باید سـ
گردد، از  ــرق جان ها  ــی را برمی تابید، تا مشـ ــنگین نور الهـ سـ
که  ــراخ می گردید  ــینه باید چنان فـ گاِه قیامت. سـ ــا  آن گاه، تـ
ــان را با آتش زنۀ  ــان را دربربگیرد و جان و جهـ ــای جهـ َفراخنـ

جاِن خود بگیراند.
که بدون  ــنگین  ــینۀ او فرود آمد، بس سـ ــۀ سـ کتابی بر عرشـ
کتابی لبالب از  ــاب بیاورد.  ــراح صدر ممکن نبود آن را تـ انشـ
ــه ها، جام های  دانش ها، آموزه ها، نکته ها، دقیقه ها، نقشـ

جهان نما،شناسانندۀ دوست ها، دشمن ها و دوچهرگان.
ــتانۀ  نمایان گر راه های هدایت و ضالت، نگارگری چیره دسـ
ــه  کـ ــا و اّمت هایـــی  ــر ملت هـ ــتاخیز، نمودگـ ــای رسـ صحنه هـ
که دگرگونی های  برافتادند و عبرت شدند و هدایت شدگانی 
ــوالد در  ــان پـ ــه بسـ کـ ــی  ــد و مجاهدانـ بـــس شـــگفت آفریدنـ
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ــاندند،  خ نمودند، یال افشـ ــای ســـهمگین نبرد، ر آوردگاه هـ
ک مذّلت  ایستادند و با شمشیرهای آخته، دشمن را به خا

افکندند.
ــای  نردبان هـ تاریکـــی زدا،  ــای  چراغ هـ از  ــده  گنـ آ کتابـــی، 
ــیم های روح نواز، موج های زیر و زبرکننده،  اوج  دهنده، نسـ
ــاز، برای انسان امروز،   ــتورنامه های زندگی سـ برنامه ها و دسـ
کار آید برای  ــه  ــان را بـ ــا، زاد بر زاد و آن چه انسـ ــردا و فرداهـ فـ

خ های زندگی را چرخاندن. ک دستانه چر ک زیستن و پا پا
که این  ــته دانســـت  خداوند، مردمان دوران خاتم را شایسـ
ــاب را، برگ برگ، آیه آیه، جمله جمله، واژه واژه، فراروی  کتـ
که فراخی یافته اند  او بگشاید و انواری از آن را بر سینه هایی 

و توان پذیرش، بتاباند.
ــه بود،  ــه قرآن ُبنـــاد آن را می ریخت، عصر اندیشـ کـ ــری  عصـ
گزیر می بایست پا به عرصۀ  ــر نا روشـــن گری و روشنایی. بشـ

گرنه نابودی اش حتمی بود. این عصر بگذارد و 
ارکان  ــود.  بـ ــدا  پیـ ــنی  به روشـ نابـــودی،  ایـــن  ــانه های  نشـ
نگه دارنـــدۀ جامعه ها و خیمه و خرگاه های زندگی، در حال 
کران  کران  تا  به  که در  فروریختن بودند، نه در شبه جزیره، 

جهان.
کرده بود. فکر،  گرفته بود. عقـــل غروب  تاریکـــی جهان را فرا
ــه در جاری  ــان دار نبود، نـ ــه میـ جایگاهـــی نداشـــت. اندیشـ
ــه  ــه حرکـــت درآوردن اّرابـ ــه در بـ ــه نقشـــی داشـــت و نـ جامعـ
ــه، پایه و رکِن جامعه و زندگی نبود. به جای  زندگی. اندیشـ
گزندناپذیر و مقاوم در برابر باد و باران  ــتوار و  ــتون اسـ این سـ
ــتون های سســـت، بی بنیاد  گردبادهای بنیان برافکن، سـ و 
کوچک تریـــن  ــا  بـ ــه  کـ ــد  بودنـ ــذارده  گـ ــورده ای  و موریانه خـ

تکانه ای، فرومی ریختند.
ــارۀ خرد،  ــر برَدمیدن دوبـ ــی را رقم زد، عصـ ــرآن، عصر نوینـ قـ
و  ــر  َبس فزون تـ ــانی  پرتوافشـ و  روشـــن گری  ــنایی،  روشـ ــا  بـ
ــاد، مرصوص،  ــان نهـ ــذارد، بنیـ ــترده تر. دوره ای را پایه گـ گسـ

که در جای جای  ُسربین، به  هم  پیوسته و استوار. دوره ای 
ــۀ  ــراپردۀ همـ ــه، و در سـ کومه کومـ کوی کـــوی،  ــه، در  جامعـ
ــریر بود،  ــر َسـ ــه بـ ــزرگ، اندیشـ ــه بـ ــرد و چـ ــه ُخـ ــا، چـ زندگی هـ
را  ســـقف ها  ــته،  برافراشـ و  ــتوار  اسـ ــه.  پرهیمنـ و  ــکوه  پرشـ
ــراس از حادثه ها و  ــا زندگـــی، بی هـ ــاالی دســـت داشـــت، تـ بـ
ــته، در مسیری روشن بپوید  هنگامه آفرینی ها، به هم پیوسـ

و در جویباری زالل، جریان داشته باشد.
قرآن، در دریای وجوِد انساِن نیوشاِی پیاِم موج انگیز خود، 

که از آن، موج ها برخاست.  موج انگیزاند، موجی 
کِن  ــا ــای سـ ــه در دریـ کـ ــود  ــوِج بلنـــدی بـ ــیدن، آن مـ اندیشـ
ــد، برای دیگر  ــان قد افراشـــت و نقطۀ پرگاری شـ ــود انسـ وجـ
گرد او قامـــت افرازند و همۀ پهنۀ دریای  گردا که در  ــا  موج هـ
ــای شـــگفت و  ــا ایـــن برخوردهـ ــد، بـ ــر بگیرنـ ــود او را در بـ وجـ
ــینان را بپاخیزاند، تا به  ــا، همۀ ساحل نشـ هنگامه آفرینی  هـ

این شور و ُنشور بنگرند و در آن بیندیشند.
گذارد و  ــه نمایش  ــان بـ ــد، آیتی بزرگ را در وجود انسـ خداونـ
بیش از هر آفریده و پدیده ای، انسان را به دقیق درنگریستن 
گوارا،  ــیدن در آن ایستاند. جوشش چشمۀ زالل و  و اندیشـ
ــیده از خار  ــان پوشـ ــتان و بیابـ ــنگواره، سنگسـ ــره، سـ از صخـ

مغیان.
 شـــگفت می نمود. چشم گشایی صخره، جوشش آب زالل 
ــان اندیشه ای بود،  ــۀ َوحیانی، ِچسـ گوارا از دل آن. اندیشـ و 
که این سان دِل صخره را شکافته بود  ــنخ  از چه جنس و سـ

گوارا جاری ساخته بود. و از آن آِب 
ــان  که در ذهِن خارای انسـ خداوند، پس از این دگردیســـی 
کرد، به جان او جان بخشید، دریای  پدید آورد، دل او را نرم 
وجود او را دستخوِش فروِیش ها و َبرآِیش های زیروزبرکننده 

قرار داد،  پرسش های فکربرانگیزی فراذهن اش نهاد.
پرســـش هایی، نه از آفریده ها و پدیده های دور از ذهن و به 
که با آنها می زیست،  دور از دسترس. پرسش از آفریده هایی 
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کار داشت، می دید، اّما چون غافانه می زیست و روز را  سر و 
گوییا آنها را نمی دید و با آنها نمی زیست  به شب می رساند، 
ــا و آفریده ها،  و فرســـنگ ها فرســـنگ، بین او، و آن پدیده هـ

جدایی است.
گذرگاه های  ــان، از  ــرمدی، انسـ در ایـــن آییـــن َوحیانـــی و سـ
گذر  ــه،  ــو و آن ســـوی آن آویختـ ــای ایـــن سـ ــا آیه هـ روشـــن، بـ
گاه و بی گاه، تا به پایۀ َبس  ــبان و روزان،  ــود، شـ داده می شـ
که  ــر« فرا رود، خرد متین و نیرومند، خردی  بلنِد »ذی حجـ
ــۀ انسان  قدرت مندانه در برابر نقش آفرینی اوهام در اندیشـ
ــِی نفـــس و فرمانروایی آن  ــه از چیرگـ ــتد و توان مندانـ می ایسـ
ــان را در َبنِد  ــرزمین روح و تن، جلوگیری می کند و انسـ در سـ
ــتی ها، باز می دارد  صاح و خیر، نگه می دارد )عقل( و از زشـ

)ُنهی(.    
که این  ــان، از آن آیه هاســـت،  ــد از انسـ پرســـش های خداونـ
ــاِن آیینه ذهن، حک شده  ســـوی و آن ســـوی و فراروی انسـ
که بنگرد، پرســـش را  در الواح، آویخته اســـت. به هر ســـوی 
که به ذهن او  ــته در ذهن می یابد. پرســـش هایی  نقش بسـ
ــد و از نزهتگاهی به نزهتگاهی می برد و از  ُفسحت می بخشـ

َمرغزاری به َمرغزاری و از عبرت گاهی به عبرت گاهی.
ــرود می برد و  ــراز به فـ ــراز و از فـ ــرود به فـ ــان را از فـ ــان انسـ چنـ
ــۀ زیبا و  ــه قّلـ کـ ــردش درمـــی آورد  گـ ــه  ــۀ طبیعـــت، بـ در چرخـ
ــرد و از  ــم اندازش قرار می گیـ ــر« در چشـ ــم نواز »ذی حجـ چشـ
ــری در جان و روان  آن پس، دگردیســـی ها، یکی پس از دیگـ
ــور می کند و پا به  ــان َتراز قرآنی ظهـ ــد می آید و آن  انسـ او پدیـ
که همۀ پدیده ها و آفریده ها،  گیتی می گذارد، انسانی  پهنۀ 
ک  ــا ــر خـ ــانی بـ ــدگار عقـــل، در برابـــرش پیشـ ــان آفریـ ــه فرمـ بـ

می سایند. 
ــان جدید  ــم، انسـ ــرد، روزگار خاتـ ــر خـ ــد، عصـ در دوران جدیـ
گیتی فراز رود و رایِت خرد افرازد، دقیقه ها  می بایست به بام 
ندریافتـــی 

َ
ــد و ا ــد و بفهمانـ ــاند، بفهمـ ــد و بشناسـ را بشناسـ
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 سخن نخست              سـاَحــِت ُقـدســی فتـــوا

کهکشان  هستی داشته باشد  همه سویه از جایگاه خود در 
و درکی روشن از آفرینش.

گزیر بود از اوج گیری،  ــاِن نقش آفرین در دوران خاتم، نا انسـ
ــایی، وارهانی ذهن و فکر خود از ِعقال های  بال به پروازگشـ
پیدا و ناپیدا، زنگارزدایی از ذهن، جادهی، شفاف گردانی 

و آیینه سانی آن.
ــتی ها،  ــه پسـ ــر بـ ــاِن خوَگـ ــی انسـ ــاز و برگـ ــه سـ ــا چـ ــان؟ بـ ِچسـ
کژراهه روی ها، می توانســـت خود را به فرازای  نابخردی ها، 
ــاند و نسیم روح افزای  سرشـــت و ساختار بنیادی خود برسـ

آن سرشتار خداوندسرشته را به جان خویش بوزاند.
ــه زماِم هدایـــت را در  کـ ــه برای او  ــوار بود. چـ کاری بـــس دشـ
ــتی وجود انسان را در دریای  کشـ دســـت داشت و ناخدایِی 
که بنا بود به  ــرای او  ــزر و مد، به عهـــده اش بود و چه بـ ــر جـ پـ
آبشـــخور حیات بخِش هدایت، فرود آید و در ساحل رهایی 

پهلو بگیرد.
و  ــده  زبرکننـ و  ــر  زیـ ــا  گردبادهـ ــود،  بـ ــگفتی  شـ روزگار  روزگار، 
ــتی خردمندانه  گونه و از مدار زیسـ ــان، واژ ســـهمگین و انسـ
گرد  گردا ــر آن می گردید و  که او بـ ــداری  ــته بیرون. مـ و شایسـ
ــداری  ــرک، مـ ــود، شـ ــتاری او نبـ ــداِر سرشـ ــد، مـ آن می پوییـ

هویت سوز، بنیان برافکن و تباه گر.
که  ــتان  کارسـ ــود  کاری بـ ــد از ایـــن حرکـــت َدَورانـــی،  ِبرون شـ
ــاده،  کارامدی افتـ و  کارایـــی  از  ــده،  اندودشـ ــای  ــا ذهن هـ بـ
ــه  چـ ــرک.  شـ ــِل  َویـ ــود.  بـ ناممکـــن  ــه،  غبارگرفتـ ــگارزده،  زنـ
می دانیم ویل شـــرک چیست، نگون سارانه در آن به َدَوران 

افتادن یعنی چه. 
ــان را  ــد، تا پیامبر درون انسـ ــدا)ص( برانگیخته شـ ــر خـ پیامبـ
ــان از  که بی انگیختگـــی آن، رهایی و نجات انسـ ــد  برانگیزانـ

َویِل شرک ناممکن بود.
پیامبر درون، می بایست طلسم شِب درون را می شکست و 
ــکافت و  دِل الیه الیه غبارها و اندوده های درون آن  را می شـ

بیرون می آمد و شرک و ایادی آن را از سریر حکمروایی وجود 
به زیر می کشید و فرمانروایی اقلیم وجود را قدرت مندانه و 
ــکوِه تمام، به دســـت می گرفـــت و پیامبر برون  با هیمنه و شـ
ــد و بارقه های جان بخش وحی را بر  هم دســـت به کار می شـ
کوی جان می تاباند، تا جان، بینایی خود را به دســـت آورد 
ــازی اقلیم  و به تکاپو و جســـت وجو برخیزد و راه های آزادسـ
که شرک، نگون سار آن را به بند  ــیاه چالی  وجود خود را از سـ

کشیده بود، بیابد.
رسالت محمد)ص(  آخرین فرستادۀ خدا، رسالتی سنگین، 
که  ــتن هیمنۀ شرک  ســـخت و توان فرسا بود. در هم  شکسـ
کاری نبود  کاف شده بود،  ــازۀ ذهن و اندیشۀ آدمیان  با سـ
ــا، دردها و زخم  زبان های  ــانی انجام بگیرد. رنج هـ که به آسـ
ــریه های  ــاورد، جنگ ها و سـ ــیاری را می بایســـت تاب بیـ بسـ
ــته ترین یاران  ــردن عزیزترین و شایسـ کـ ــا فدا ــی را، بـ گونـ گونا
ــِم  اقلیـ ــا در  تـ ــد،  ــر بگذرانـ از سـ ــتین باور و روشـــن خرد،  راسـ
ــد و توحید بر  ــر آیـ ــه زیـ ــریر قـــدرت بـ ــرک از َسـ جان هایـــی، شـ

اورنگ آنها فراز رود.
ــای برهنه، روی  ــرای محمـــد)ص( راه رفتـــن با پـ ــا بـ چه بسـ
کوچۀ  کوچه  ــای مغیان راحت تر بود تا راه رفتن در  خارهـ
ــرک  ــا به لجن شـ ــه ها و دل هـ ــا، اندیشـ ــه ذهن هـ کـ ــهری  شـ

آلوده بودند.
ــه زندگـــی در میان  ــه تـــن دادن بـ ــود بـ ــر بـ گزیـ ــا نا ــه تنهـ او، نـ
که شرک زده بودند و شرک، تار و پود وجودشان  مردمانی 
ــان را تباه  ــرد، هویت و وجدان آنـ ــده بود و خـ ــم تنیـ را در هـ
ــرد، هویت  ــدگان و خـ ــا یک یک آن مسخ شـ که بـ ــود  ــرده بـ کـ
ــه چهره  ــره بـ ــدان  از دســـت دادگان، می بایســـت چهـ و وجـ
ــاید از نوری  که بارها، شـ ــار،  ــم نه یک بار و دوبـ ــود، آن هـ شـ
ــینه اش نهاده پرتو بگیرند و آتش زنۀ  که خدا در چهره و سـ
گوشه ای از درون آنان را بگیراند. چه مهربانانه  درون اش، 
و مهرورزانه از این ســـوی به آن ســـوی می رفت، از نزد این 
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مسخ شده، به نزد آن مسخ شده، تا جرعه ای از مهر خود 
کام آنان فروریزد. را به 

این طبیِب دل ها و روح ها، شب و روز نمی شناخت، مرهم 
ــه بالین آن بیمار می رفت، تا  به دســـت از بالین این بیمار، بـ
ــتر بی خردی  بر زخم ها مرهم نهد، بیماری را درمان و از بسـ
ــان جامعه  ــد و به میـ ــرک، برخیزانـ ــاری تباه کننـــدۀ شـ و بیمـ

بازگرداند و رایت آزادی را به  دست اش دهد.  
که خردی را برمی خیزاند،  چه سرورانگیز بود این آن برای او 
غبار از چهرۀ آن می زدود و با آیه های خردخیزاننده، ذهن و 

جان صاحب این خرد را شست و شو می داد.
ــور و ُنشورش را  ــتگی از تن اش می کوچید و آوردگاه پرشـ خسـ
که می دید  ــکرآوری فرا می گرفت، آن گاه  آسایش و راحتی ُسـ
ــته اســـت،  ــکوه و هیمنۀ خود به پاخاسـ ــۀ شـ ــا همـ ــردی بـ خـ
گویی اقیانوسی قد افراشته است. از تماشای این اوج گیری 
ــیر نمی شد و نمی توانســـت چشم از این  ــکوه و زیبا، سـ باشـ

همه زیبایی و شکوه، بردارد.
او، آخرین بود. آخرین پیام های روشن گرانه، انسان سازانه، 
و در  ــینه داشـــت  را، در سـ ــا  و روح هـ ــا  صفادهنـــدۀ جان هـ
ــتند و قد  ــاَدم، موج ها خیز برمی داشـ ــای وجودش، َدمـ دریـ
ــه آن ســـوی در  ــان از ایـــن ســـوی بـ ــتند و صفیرکشـ می افراشـ
ــاحل های نزدیک و دور، با  حرکـــت بودند و مردمان را در سـ

شگفتی به تماشا ایستانده بودند.
ــاحِل این دریای وجود ایستاده،  ــاحلیان، مردماِن در سـ سـ
ــته را  ــته و قدافراشـ می دیدند معرکه آفرینی امواج خیزبرداشـ
که از خیزبرداری و قدافرازی و  ــنیدند صفیرهایی را  و می شـ
که بین آنها  هم آغوشـــی و در هم فرورفتگـــی و برخوردهایی 
ــر زفیرها،  گندند و بـ ــا را می آ ــکوه فضـ روی مـــی داد، چه باشـ
ــره  ــان آزاری، چیـ گوش خراشـــی و جـ ــۀ فضاُپرکنـــی،  ــا همـ بـ
ــتاندند و پیام این  گوش می ایسـ ــه  ــدند و همگان را بـ می شـ

رستاخیز و شور و نشور را به جان می نیوشیدند.

او، آخرین بود. دوست می داشت با یکایک انسان ها، از آن 
ــتانۀ قیامت، ســـخن بگوید و دریای وجود آنان را  روز، تا آسـ
ــینه اش فرود آمده، به جزر و مد  ــۀ سـ که بر عرشـ با آیه آیه ای 
ــتایی بر آن راه یابد و ســـپس  ــذارد ســـکون و ایسـ وادارد و نگـ
ــای بی جزر و مد، بی موج و غرش،  گندیدگی و خشـــکی. دریـ

که بگندد و به مرداب دگر شود. زودا 
ــان ها را داشـــت، انسان هایی را  دل نگران بود، دغدغۀ انسـ
که افروخته بود  که به پا خیزانده بود، خردها و مشعل هایی 
ــای او، هموار و آرام راه  که با ُحدی خوانی هـ کاروان هایـــی  و 
می پیمودند و سینۀ بیابان ها و صحراهای خشک و سوزان 

و رملستان ها را می شکافتند و به پیش می رفتند.
ــیار،  ــیدن های بسـ پـــس از ایـــن ســـوی و آن ســـوی رخت کشـ
ــای دلخراش از  ــا، دیدن صحنه هـ ــتگی ها، دل آزردگی هـ خسـ
شکنجۀ یاران رخشان روح، شنیدن صفیر تازیانه ها بر پشت 
ــکنجه گران  ســـنگ دل، و  ــردۀ آن لطیف روحان، و زفیر شـ گـ و 
که از نای جان مردان حق به آسمان بلند بود،  َاحد َاحدی 
ــر دیواِر  ــر بـ ــۀ خدا می رفـــت و با تمام وجود، سـ به ســـوی خانـ
ــد جز با او؟  گویـ که  ــه می گذارد و می گریســـت. غـــم دل با  کعبـ

که برد، جز به او؟ ِشکَوه به 
ــه تمام پهنای چهرۀ نازنین اش را اشـــک  کـ در ایـــن هنگام، 
ــته  ــه بود و غـــم، دریای وجودش را به تاطم واداشـ گرفتـ فرا
گوییا، جام آینده نمای الهی فرا دیدگان اش به نمایش  بود، 
ــتد و  که غم از غّرش و خیزاندن امواج باز می ایسـ ــد  در می آیـ
اشـــک ها از جاری شدن و لبخند زیبا بر لبان اش می شکفد 
کعبه بر می دارد  و با قدرت و عزمی چند چندان، سر از دیوار 
ــه میان مردم می رود و پیام های حیات بخش الهی را به  و بـ
کاِم جان شان می چکاند و آن گاه، به تماشا می ایستد، تا اثر 
ــزا و جان بخش را ببیند و ببیند،  شـــگفت این داروی روح افـ
ــاِن روح مرده، خردخفته و دورافتاده از سرشتار  چسان انسـ
ــه، او در جام  ــردد. بلـ ــات برمی گـ ــۀ حیـ ــود، به چرخـ ــاب خـ نـ



که بر  که چگونه ایـــن آیه ها  ــنی دیده بود  ــا، به روشـ آینده نمـ
ــتاب  ــردم روزگار خود بر می خواند، در دوره های بعد، با شـ مـ
ــرعت نور، شهاب گون به سوی سینه ها در حرکت اند  و به سـ
و در نقطه نقطۀ جهان و در جام جان ها، نور می افشانند و 

دگرگونی می آفرینند.
ــراز رفته اند  ــی فـ گیتـ ــر بام  ــه بـ کـ ــود  ــده بـ ــرازان را دیـ و رایت افـ
ــرای  ــنت او، بـ ــه روش و سـ ــوده اند و بـ گشـ ــدا را  ــاب خـ کتـ و 
ــیم روح افزای آن  ــیفتگان و َخلقان می خوانند و نسـ جان شـ

کوی جان ها می وزانند. را به 
چه زیبایند و چه  آسمانی این چهره ها، چه پوالدین اراده 

ک بازاِن راَیت افزا. و باشکوه و هیمنه اند، این پا
دوردســـت ترین  در  اّمـــت اش،  از  ــی  مردانـ ــه  کـ ــود  بـ ــده  دیـ
ــای  ــه دوره، آوردگاه هـ ــر زاد، دوره بـ ــان، زاد بـ ــای جهـ کرانه هـ
ــینه و پهلوی دشمن شرک گستر  شـــگفت را می آفرینند و سـ
ــد را  ــکافند و توحیـ ــام درآمـــده می شـ ــای از نیـ ــا خنجرهـ را بـ
ــان می آورند، آنان  ــترانند و نام بلند او را فرایاد مردمـ می گسـ

که راه رستگاری را می جویند.
او، قرآن را می دید، سرچشمۀ همۀ روشنایی ها، دانش ها، 
ــکافد،  می شـ را  شـــب  ــه  کـ ــکوه ها،  شـ ــا،  زیبایی هـ ــا،  خردهـ
ــه را درمی نوردد  ــه، واحه به واحـ ــه به تیـ ــه وادی، ِتیـ وادی بـ
ــارد و در آنها بذر زندگی  ع و َقفر می بـ ــزر ــر بیابان های لم یـ و بـ
ــاند  ــار می نشـ ــه بـ ــکوفاند و بـ ــد، می شـ ــاند، می رویانـ می فشـ
و  ــا  واحه هـ به ســـوی  را  ــته راه  گم گشـ و  ــرگردان  سـ ــان  انسـ و 
ــرزمین های سبزینه پوش، ره می نماید و دل و جان شان  سـ
ــای زندگـــی  ــازد و پایه هـ ــزه می سـ کیـ ک و پا ــا ــا پـ را از دنس هـ

خردورزانه و دانش محور را برمی افرازد.
که  ــه را می دید  ــیدا و والـ ــیفته، شـ مردمان و خلقاِن جان شـ
ــذارده و  گـ ــینه  ــریر سـ ــر سـ ــرار داده و بـ ــرآن را روی دســـت قـ قـ
ــدارها،  ــان پذیرفته اند و پندها، هشـ فرمانروایـــی آن را به جـ
پرهیزها، بایدها و نبایدهای آن را به جان می نیوشند و برابر 

که آن به آن فراروی می نمایاند، حرکت می کنند  نقشۀ راهی 
که قرآن ساخته،  ــازه هایی بار می کنند  و زندگی شان را بر سـ

پرداخته و برافراشته است.
را  ــینه ها  سـ ــه  چگونـ ــه  کـ ــد  می دیـ را  ــی  قرآنـ ــای  دانش هـ
می شکافند، ذهن ها را می گشایند، خردها را می شکوفانند، 
گاه، گم گشته راهان  گاهان را آ خفته ها را بیدار می سازند، ناآ
ــانی - وحیانی  ــه راه، ره می نمایند، پایه های تمدن انسـ را بـ
ــترانند، پایگاه های  ــۀ وحی را می گسـ را برمی افرازند و مدرسـ
ــگالیدن و دم به دم از  ــیدن و سـ آموزیدن، آموزاندن، اندیشـ

گرفتن. وحی و آموزه های وحیانی پرتو 
ــر،  گیتی را، سرتاسـ ــه  کـ ــم نواز  ــد، چشـ ــنایی ها را می دیـ روشـ
ــنایی ها  ــمۀ آن روشـ که سرچشـ ــود و قرآن را،  کرده بـ روشـــن 

بود.
او، پیش از این گیتی را دیده بود، فرو رفته در تاریکی، باتاِق 
که  کنون می دید  ــیاه، بی هیچ روشنان در آسمان آن. و ا سـ
قرآن منظومه وار بر این سیاره پرتو می افشاند و َلمحه َلمحه 
کند و انسان های تاریکی زده  نور خود را به زوایای آن می پرا
ک های تنگ و تاریک، به  سوی نور خود  را آسیمه سر از َمغا
ــاند و آنان را به چشمۀ خورشید، چشمۀ رستگاری،  می کشـ

بهروزی، زیستی شایسته و نیک بختانه ره می نماید.
او، رستاخیز و بعث خردها را می دید، شعلۀ انقاب بزرگی که 
کران  کران تا به  این سوی و آن سوی عالم، زبانه می کشید و 
ــمه و  که سرچشـ ــاخته بود و قرآن را  جهان را آوردگاه خود سـ

خاستگاه این رستاخیز، بعث و انقاب بزرگ بود.
که به  ــای پیاپی  ــا نغمه ها، ضرباهنگ ها و زخمه هـ قرآن، بـ
تارهای وجود انسان می زد، او را برمی انگیزاند، تا بیندیشد 

گام در راه روشن خرد و خردورزی بگذارد. و 
که از عرش فرود می آمد و بر عرصۀ زمین دامن  ــا آیه آیه ای  بـ
ــد،  ــۀ وحیانی خرد، ریخته می شـ ــتراند، ُبناد مدرسـ می گسـ
ــه های  ــه حصارهای جهـــل را فرو می ریخت، ریشـ کـ بنادی 
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ــرای رویش  ــد و زمینه را بـ ــردی را از بیـــخ و بن َبرمی کنـ بی خـ
ــه  کـ ــان  ــرد، همانـ ــاده می کـ آمـ ــاالران،  ــاب، خردسـ لبـ اولواال
ــه  طیبـ ــات  حیـ ــرادق های  ُسـ ــان  آنـ به دســـت  می بایســـت 

برافراشته شوند و بر مردمان چتر بگسترانند.
که یکی پـــس از دیگری،  ــه های دیـــن را،  ــد مدرسـ او، می دیـ
کجا نسیم وحی وزانده  ــکوه، در نقطه نقطۀ جهان، هر  باشـ
ــندگان ســـخن وحـــی بنیاد  شـــده، به دســـت و همت نیوشـ
ــدگان  ــد و جادهنـ ــنای دیدگان انـ ــوند، روشـ ــذارده می شـ گـ
ذهن، بی دانشی را می تارانند و دانش را در ساحت سینه ها 

می گسترانند.
که در مکتب  ــد، همو  ــا، علی)ع( را می دیـ گیتی نمـ ــام  او در جـ
وحیانی خود او، در حال بالندگی، شکوفایی و بارِنشستگی 
بود، چه پی گیرانه، دلسوزانه، از ژرفای باور و از پایگاه واالی 
گفتار  ــار و  ــاند و با رفتـ ــینه ها می افشـ ــذر حق را به سـ ــرد، بـ خـ
ترازمند، اســـام زنده را می مانســـت، آیینه تمام نمای خود 

او، در میان مردمان و فراروی آنان.
ــه  بـ ــی  ــم وحـ ــه، از حریـ ــه قهرمانانـ کـ ــد  ــه)ع( را می دیـ فاطمـ
ــتن  ــد از شکسـ ــز می دهـ ــان را پرهیـ ــته و مردمـ ــاع برخاسـ دفـ
که  ــد ِ ادباری هایی  ــم مقـــدس و نکبت ها و بـ ــاروی آن حریـ بـ
ــد و  ــر آنان آوار خواهد شـ ــکنی و سرکشـــی، بـ از این هنجارشـ

گردید. که دچارش خواهند  سرگردانی ها و ذلت هایی 
چه باشکوه می ایستد و لب به سخن می گشاید و از عزت ها 
که از بارش های وحی، بهره شان شده،  و سریرنشینی هایی 
ــار بلند وحی  ــریان آبشـ که از سـ ــتی را  ــرده برمی دارد و بهشـ پـ
ــد و از خوان  ــر می برنـ ــرورانگیزانه به سـ ــد آمده و در آن سـ پدیـ

نعمت های آن بهره می برند، فرایادشان می آورد.
وچه هشیارانه و بهنگام، پرهیزشان می دهد از فراموشی 
کفران نعمت و از خاطره ها زدودِن آن بلندای سینه ای  و 
ــاری و جاری  ــا، از آن سـ ــا و نعمت هـ ــه ایـــن همه برکت هـ کـ

گردیده است.

ــاَرک زمان  ــکوه، بر تـ ــه چه با شـ کـ ــد،  ــه را می بینـ آری، فاطمـ
ایـــن  از  را  ــی  ــای وحـ ــاند و پرتوهـ ــد و می درخشـ می درخشـ
ــپیده را از دل شب بیرون  ســـوی به آن سوی می تاباند و سـ

می کشد.
ــم علی و فاطمه)ع( می دید نسلی زاد بر زاد،  او، در جاِم چشـ
ــا رفتار،  گیتـــی می گذارد، بـ ــه پهنۀ  ــا بـ ــان پـ ــته، از آنـ پیاپیوسـ
گفتار، روشن گری های عالمانه، حکیمانه، باریک اندیشانه، 
همـــت  وحـــی  ــان  ترجمـ ــه  بـ ــانه،  زمان شناسـ و  ــنجیده  سـ
ــکوفانی و  ــارد، ارکان آن را برمی افرازد و زمینه های شـ می گمـ

دامن گستری آن را فراهم می سازد.
ک، زالل  ــیِن طایه دار این نســـل پا از این روی، دو صدرنشـ
ــید،  ــه آغـــوش می گرفـــت، می بویید، می بوسـ ــان را بـ و رخشـ
ــان را بر  ــان آنان می گذارد، سینه شـ ــارک اش را بر لبـ ــان مبـ لبـ
کوی  سینه می چسباند، تا نسیم ُسکرآور جان خویش را به 
ــتی بوزاند و جرعه هایی از آب حیات  جان آن دو میوۀ بهشـ
ــود،  ــاری بـ ــاِن جان بخـــش اش، جـ ــریان های جـ ــه در شـ کـ را 
ــازد، تا اینان در دوران  ــرازیر سـ ــریان های جان آنان سـ به شـ
ــد  ــون، بتواننـ گـ گونا ــای  ــا، هنگامه هـ ــراز و فرودهـ زندگـــی، فـ
ــمۀ الهام ها،  ــاب و ســـنت و سرچشـ کتـ ــه آن از  ــام آن بـ ــا الهـ بـ
ــۀ  گردونـ ــادگاِن از  ــند و دورافتـ ــات بخشـ ــردگان را حیـ روح مـ
ــه آبشـــخور آن برگردانند  ــتاری را بـ ــته و سرشـ ــتی شایسـ زیسـ
ــان  ــه چسـ کـ ــاقه را  ــته از ایـــن سـ ــاخه های ُرسـ ــد شـ و می دیـ
ــترانند و دل ها را از تفت زندگی های  ــایه می گسـ می بالند، سـ
گداختن در آتش های خودافروخته، به  دوزخی و تفتیدن و 
ُخُنکای جان افزای خود می کشانند و از صراحی ناب وحی، 

لبالب شان می سازند.
گرفته  ــه قلمرو وجـــودش را در چنگ  کـ ــورانگیز  ایـــن امید شـ
ــید پنجه در پنجۀ ســـختی ها، از هر  بود، به او توان می بخشـ
ــتوار، به پیش برود و  گام های اسـ ــوع و جنـــس بیفکند و با  نـ

ارکان خاتمیت را برافرازد.
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ــوار  گردنه های دشـ  این دوره، افزون بر ســـختی ها، خان ها، 
ــا رو با رو  ــای بزرگ الهـــی، با آنهـ ــه انبیـ کـ ــین،  ــای پیشـ دوره هـ
ــای هراس انگیز و دهشـــت زای  ــد، ســـختی ها و خان  هـ بودنـ
که یکی پس  که بی شمار بودند؛ صخره هایی  خود را داشت 
ــیدند و چشـــمه ها از دل  ــری می بایســـت فرو می پاشـ از دیگـ
که می بایست در  ــدند؛ پی ها و بنادهایی  آنها جاری می شـ
ــتوار  ــدند و ارکان دین بر آنها اسـ ــتان ها ریخته می شـ سنگسـ
که سقف حیات طیبه انسان را در همۀ  می گردیدند، ارکانی 
ــعادت و  ــّرا، باالی دســـت بگیرند و سـ ــّرا و ضـ روزگاران، در سـ
ــبختی انسان را برآورده سازند؛ خوشبختی و سعادتی  خوشـ
ــرد، نه در  ــان را دربر بگیـ ــات و زوایای زندگی انسـ ــه همۀ آنـ کـ
گروه انسانی،  که در همۀ دوره ها، نه  دوره ای، دوِن دوره ای 
ــانی از  گروه های انسـ که همۀ  ــانی دیگر،  گروه های انسـ دوِن 

گوهر. هر نژاد، نهاد، ریشه و 
ــز در حیات  که جـ ــورده  ــه ای رقم خـ ــان، به گونـ ــتار انسـ سرشـ
ــود را  ــای درونـــی و باطنـــی خـ ــد توانایی هـ ــه، نمی توانـ طیبـ
کمال را بپیماید. اســـام، ارکان این حیات  ــکوفاند و راه  بشـ
که بایستی  طیبه را پی ریخته اســـت. این اوســـت، انسان، 
در هر دوره ای برای برآورده سازی نیازهای مادی و معنوی 
که این  ــه ای برگزیند  ــرد. و راه  را به گونـ ــره ببـ ــود، از آنها بهـ خـ
ــند  ــته باشـ ــا در چرخۀ حیاِت او نقشـــی بنیادین داشـ پایه هـ
کیزگی  کـــی و پا ــازند. پا کیزگـــی سـ کـــی و پا ــار از پا و آن را سرشـ
ــوند،  ــته می شـ که افراشـ ــتگی دارد  ــه ارکانی بسـ ــات او، بـ حیـ
کمال،  که خداوند، برای  ارکان وحیانـــی و جاودانی، ارکانی 
ــان، نموده و افراشته و رسول  ــتۀ انسـ ــالم و شایسـ زندگی سـ
ــکافانه، آنها را  کالبدشـ ــات، دقیق و  ــدا)ص( در دوران حیـ خـ
ح و تفسیر، سینه به سینه، از  کرده و این شر ح و تفسیر  شر

نسلی به نسلی، از دوره ای به دوره ای، جاری شده است.
ــده و بهره  ــا لبالب شـ ــر از آنهـ ــان ها، بیش تـ ــروه از انسـ گـ ــر  و هـ
کمال و بهروزی را پیموده  و  ــان تر و هموارتر راه  برده اند، آسـ

پایه های تمدن خردمحور را افراخته اند.
ــۀ نمونه و حیات  ــد تا جامعـ ــدا)ص( برانگیخته شـ ــول خـ رسـ
ــان بنیاد بگذارد. تمام توان خود را به کار  طیبه را برای انسـ
ــه این هـــدف واال  ــراز قرآن، بـ ــاِن تـ ــا تربیت انسـ ــه بـ کـ بســـت 

دست بیابد.
مدینة النبی، بارقه ای از این هدف بود. شهر دین، شهری 

با معماری و مهندسی شگفت. 
ــا و خردها،  ــانی فکرهـ ــا، زیبایی نگاه ها و رخشـ لـــی دل هـ زال
ــراها بازتاب  کوچه ها و سـ ــهر، در  در معماری و مهندســـی شـ

داشت.
ــتند. قبلۀ دل ها، قبلۀ  ــو داشـ ــهر با مردمان، رو به یک سـ شـ
که شهریار تن بود، شهریار شهر  ــهر بود. دل، همان سان  شـ
ــه روی مردمان،  ــان دل، مهرورزانه بـ ــه فرمـ ــهر بـ ــز بود. شـ نیـ
ــان آرامـــش مـــی داد و  ــه روح و روان آنـ ــود، بـ آغـــوش می گشـ
ــتری دانش را فراهم  ــکوفانی عقل و دامن گسـ زمینه های شـ
ــاخت. نبض شهر، هماهنگ با نبض مردمان می زد.  می سـ
ــد،  ــالم بودند، بی هیـــچ بیماری، نه حسـ ــان سـ ــون مردمـ چـ
نه بخل، نه ریا، نه کینه، نه بدگو بودند و نه ژاژخای، نه نازنده 
ــز به آهنگ می زد، آرام و  ــهر نیـ ــه مال و جاه و . . . . نبض شـ بـ

موزون.
ــرد، در درازای تاریـــخ، با همۀ  ــدا می کـ ــه پیـ ــد ادامـ ــهر، بایـ شـ
ک بازانه، آن را از  که پا زیبایی ها، جلوه ها، اوج ها و مردمانی 
ک نگه  داشته اند. شهر، باید سرزمین ها  پلشتی و زشتی، پا
ــهر به شهر و روح خود را  را در می نوردید، اقلیم به اقلیم، شـ
که در جای جای  ــهر دین، نه یک جای،  َبرمی َدماند، تا شـ

زمین پابگیرد و ستون های خود را برافرازد.
ــود قرار  ــای خـ ــز در جـ ــر چیـ ــود. هـ ــد بـ ــهر دیـــن، قاعده منـ شـ
داشت و بر مدار خود می گردید. اندیشیدن و خرد ورزیدن، 
ــیدند و خرد  ــود و مدار حرکت. همه باید می اندیشـ قاعده بـ
گروهی نبود.  ــیدن و خرد ورزیدن، ویژۀ  می ورزیدند. اندیشـ
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ــرای مقدس وارد می شدند  همگان باید به این صحن و سـ
ــرد  ــیدند و خـ ــد؛ یعنـــی می اندیشـ ــه نیایـــش می پرداختنـ و بـ
ــانی بر  ــود را از ایـــن نیایش و پیشـ ــد و هیـــچ گاه خـ می ورزیدنـ

آستان ربوبی ساییدن، محروم نمی کردند.
ــکوفاندن، خرد  ــه را شـ ــیدن و اندیشـ ــهر دیـــن، اندیشـ در شـ
کســـب و  ــردورزی، از  ــای خـ ــم آوری زمینه هـ ورزیـــدن و فراهـ
ــادی و روزمره مردمان، جدایی ناپذیر اســـت.  کار، زندگـــی عـ
ــر و خرد را  ــدان فکـ ــهر، به هیـــچ روی میـ ــهروندان ایـــن شـ شـ
ــرگرم  گذارند و خود سـ ــژه وا گروهی ویـ ــد و به  ــرک نمی گوینـ تـ
که  ــد  ــد و آموخته انـ ــنی می داننـ ــرا به روشـ ــوند؛ زیـ زندگـــی شـ
گفت وگو و هم اندیشـــی  ــتان، در  ــه در بده  بسـ ــرد و اندیشـ خـ
ــایه  ــد می کنند، می بالند و سـ ــم آمیختگی خردها رشـ و درهـ
کار  گروه اندکی به  گر  می گسترانند و تیزهوشانه دریافته اند، ا
کرور مردم، از این  کرور  ــیدن بپردازند و خرد ورزند، و  اندیشـ
ساحت به دور باشند، آموزه های دینی و هشدارهای پیاپی 
ــیدن و خرد ورزیدن، نادیده انگاشته  و  خداوند را به اندیشـ
که خسرانی است بزرگ و خروج از زّی  ــر برتافته اند  از آنها سـ

شهروندی شهر دین.
ــهر، بدون استثناء، به ُسرادق هایی  یکایک مردمان این شـ
که دین، این جا و آن جا و این ســـوی و آن ســـوی شهر، برای 
گستراندن دامنۀ آنها، برافراشته بایستی  ــد فکر و خرد و  رشـ
وارد شوند، تا دین پرتوهای خود را به روی آنان و جامعه ای 

که در آن زندگی را می ِسُپَرند، بیفشاند.
ــای سخن خود را به پرسیدن  این که قرآن، آن به آن، نیوشـ
ــای ژرف و دقیـــق  ــدوکاو و نگاه هـ کنـ ــه  ــنیدن، بـ و پاســـخ شـ
ــژه ای را در نظر  گروه ویـ ــد و در ایـــن فراخوانـــی،  ــرا می خوانـ فـ
که خردورزِی  ــان ویژه ای را، از آن روســـت  ــرد و نه زمـ نمی گیـ
ــعادت و  همگانـــی و همه گاهـــی، دگرگون آفریـــن اســـت و سـ
گذر می دهد،  ــروزی را رقم می زند و جامعه را از ظلمات،  بهـ
نه این که شماری بیندیشند و خرد ورزند و توده های مردم 

ــردورزی و اندیشـــگی، ره به  ــه ایـــن خـ کـ ــند  ــار باشـ از آن برکنـ
ــاند و اعتای  جایـــی نمی برد و به مردمان، بهره ای نمی رسـ

کلمۀ حق را در پی ندارد.
ــهر دین، جلوه ای خاص دارد. پیامبر)ص(  دوران خاتمیت، در شـ
گوییا، حضور دارد و  ــته اّما  ــم از جهان فروبسـ نیســـت، چشـ
ــگان او را می بینند، بوی خـــوش و روح افزای وجود او را  همـ
می بویند و سخنان دل ِستان او را لمحه لمحه، می نیوشند 
ــکر وجود او،  ــۀ او قرار دارند و از ُسـ ــگاه مهرورزانـ ــعاع نـ و در شـ

شادمانه و سرخوشانه می زیند.
ــم نواز، بی   ــد، جلوه گر و چشـ ــکوه خاتمیـــت، برپانـ ارکان باشـ
ــیند و  ــردش روزگار، بر بلندای آنها نشـ گـ ــه و  ــه غبار زمانـ آن کـ

کهنه و دیرینه سال بنماند.
ــان تر جلوه گر  ــال بر آنها می گذرد، روشـــن تر و رخشـ هر چه سـ
می شوند و چشم نوازتر و دلرباتر از مشرق جان ها برمی َدمند 
ــان های  ــد، بالندگی بیش از پیش انسـ کمال، رشـ ــه این از  کـ
ــاالر، عالم و دقیقه شناس،سرچشمه  جست و جوگر، خردسـ
که در هر عصر و دوره ای در تکاپو بوده اند  می گیرد، همانان 
ــرمدی  ــول بنیادیـــن و سـ ــای وحیانـــی، از اصـ ــه از آموزه هـ کـ
ــۀ  ــری بهره بگیرند و نقشـ ــرای امروز خود و جامعۀ بشـ آن، بـ
ــند و از شعله های  ــته را از آنها بیرون بکشـ ــتی شایسـ راه زیسـ
کنند و  ــود را روشـــن  ــاِن خـ ــای مردمـ کومه هـ ــراها و  ــا، سـ آنهـ

کانون های آنان را بگیرانند.
ــۀ  صیقل یافتـ و  تربیت شـــده  و  ــه  دانش آموختـ ــان،  اینـ
ایـــن  از  ــده  گنـ آ ــهر دیـــن،  ــد. شـ ــهر دین انـ ــه های شـ مدرسـ
کار  که همه گاه در  مدرسه هاســـت، با استادان چیره دست، 
ــیدن انسان های  ــینه و َبرکشـ تربیت، صیقل دهی ذهن و سـ

تراز قرآنی اند و شناساندن زوایای ژرف وحی و روح دین.
ــگان بازند، همه باید  ــه ها، همه گاه، به روی همـ این مدرسـ

گزیرند. که نا دانش دین بیاموزند 
دین داری و پیمودن راه های دشوار و پر پیچ و خم زندگی، 
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ــه لحظۀ آن  ــای لحظه بـ بـــدون دانـــش دیـــن و پرتوافکنی هـ
ممکن نیست.

ــه باورهای خود و حرکت  ــیدن بـ باورمندان، برای ژرفا بخشـ
ــند،  ــۀ راه باشـ گرفتن نقشـ ــد دمادم در پِی  ــدار آنها، بایـ ــر مـ بـ
ــتگی دارد و  ــه دانـــش دیـــن بسـ گرفتـــن آن بـ ــه  کـ ــه ای  نقشـ

خواندن و دریافتن زوایای آن نیز.
کردن  گزیر اســـت برای ادامۀ راه و هموار  ــان باورمند، نا انسـ
گوش  آن بر خود، بیاموزد. در مدرسۀ دین، رحل افکَند، به 
ــتد و سخن راه گشای استاد را بشنود، تا دریابد، نقشۀ  بایسـ
ــول بنیادین و ثابت دین، بر اســـاس  ــه دقیـــق از اصـ کـ راه را، 
کسی، با چه  ــیده شـــده، از چه  کتاب و ســـنت و عقل، برکشـ
ــا و معیارهایی بگیرد و از  گی هایـــی و بر اســـاس چه ترازهـ ویژ
ــد و  ــانی به مقصد برسـ که به آسـ کدام زاویه و چگونه بخواند 
ــتوار سازد و در دوران  پایه های زندگی خود بر ارکان دین اسـ
ــه حرکت درآید و  خاتمیـــت، با چراغ روشـــن در جاده دین بـ
ــدا و زندگی بر  کران ناپیـ ــای تاریک و  ــادن به دره هـ ــرو افتـ از فـ

بادِده در امان ماند.
ــناخت راه از بـــی راه،  ــرای شـ ــوزش دیـــدن، بـ ــدازه آمـ ایـــن انـ
ــازاِن بدلکار،  ــای ناپیـــدای دغل بـ ــار نشـــدن در دام هـ گرفتـ و 
ــهری، توانا  ــتایی و شـ ــر و جوان، عامـــی و غیرعامی، روسـ پیـ
ــه  ــدگان بـ ــاوران، ایمان آورنـ ــد. خدابـ ــا، نمی شناسـ و غیرتوانـ
ــتادۀ او، باید ایـــن دوره را ببینند، در هر حرفه و  آخرین فرسـ

که به کارند. کسبی 
ــراروی  فـ خاتمیـــت،  دوران  در  ــواری  دشـ َبـــس  دورۀ  ــا  اّمـ
که همۀ باورمنداِن خردمند، باید  اسامیان است. دوره ای 
کار شوند، هّمت بگمارند، تا به حقیقت بپیوندد  دست به 
ــاز اســـت و طلوع و افول دیـــن به آن  ــیار  سرنوشت سـ که بسـ

دوره، بستگی دارد.
ــد  ــۀ دیـــن بایـ ــیدگان مدرسـ ــدگان و َبرکشـ ــه برگزیـ کـ دوره ای 
بگذرانند، تا شایستگی یابند به ساحت مقدس اجتهاد بار 

 سخن نخست              سـاَحــِت ُقـدســی فتـــوا

18        شماره یک



یابند، ساَحِت برکشیدن نقشۀ راه زیستی شایسته، ترازمند 
ــنت آنها را  کتاب و سـ که  و وحیانـــی، از اصول بنیادین دین 

برافراشته اند، برای همۀ روزگاران. 
َبرکشیدن فروع از اصول  و ریل گذاری آن به آن، برابر معیارها 
ــه از ژرفای جان و ُبن  کـ ــانی  کسـ و اصول، برای باورمندان و 
کردن زالل وحی به شریان های جان  دندان، در پِی ساری 
ــه چند  کـ ــه ای  ــر اندک مایـ ــۀ زندگـــی، از هـ ــد و مزرعـ خویش انـ

صباحی، در مدرسه مقیم بوده، ساخته نیست. 
که  ــه جان هایی دارد  ــته بـ برَدمیدِن هر بامداداِن دین، بسـ
گون ذوب و  گونا ــای  ــاد، بالیده و از بوته هـ ــۀ اجتهـ در مدرسـ

گذر داده شده اند. گداخت 
اوِج  ــه  بـ و  ــه  ــگار زدوده شـــده، جایافتـ زنـ ــای  ایـــن جان هـ
ــای  ــان، آموزه هـ ــر صباحـ ــه زیبایـــی، هـ ــیده، بـ ــانی رسـ رخشـ

وحیانی را بر جان ها می تابانند.
شکوه دین، در شکوه مدرسۀ اجتهاد است. شکوه مدرسۀ 
کارند و تربیت ها و  ــه گاه، در  که همـ کارگاه هایـــی  ــاد در  اجتهـ
ــای  ــا و تربیت هـ ــد و خوی هـ ــی را می زداینـ ــای جاهلـ خوی هـ
ــۀ مهمی از  ــازند، مرحلـ ــی را جایگزیـــن می سـ قرآنـــی و َوحیانـ

گداخت هاست.  که پایۀ دیگر  گداختی  گداخت، 
گداخـــت و آزمون  ــاد، از این  ــۀ اجتهـ ــار یافته به مدرسـ ــر بـ گـ ا
سخت، سربلند و پیروزمندانه به در آید، به دیگر منزل گاه ها 
از  پـــس  ــی  یکـ ــه  کـ خان هایـــی  و  ــا  منزل گاه هـ ــد،  می یابـ راه 
ــۀ اجتهاد به  ــاتر است. مدرسـ دیگری، ســـخت تر و توان فرسـ
ــینۀ  ــاید و َلمحه به َلمحه، سـ ــانی آغوش می گشـ کسـ ســـوی 
گام به ســـوی ُخبرگی  گام به  ــو خود می گیرد و  ــان را در پرتـ آنـ
ــیدن فروع از اصول و پاســـخ گویی های دقیق  و دانِش َبرکشـ
کتاب و ســـنت، به پرسش ها و نیازهای  و ترازمند بر اســـاس 
ــام منزل گاه های روح  که تمـ ــردم و زمانه، به پیش می برد  مـ
ــد.  گذرانده باشـ ــازی، جان افزایی و جان پروری را  و روان سـ
ــزل به منزل، چنان  گداخت های پیاپی و منـ ــان در ایـــن  جـ

که بتواند سازه ای استوار باشد برای اجتهاد. گردد  آبدیده 
ــد و این بار  ــازۀ اجتهاد باشـ ــان و روحی، نمی تواند سـ ــر جـ هـ
که  ــد. جان ها و روح هایـــی می توانند،  ــنگین را برتابـ َبس سـ
ــا، به  ــوار و توان فرسـ گذر از بوته های دشـ گداخت ها و  ــر اثر  بـ
ــهریاری تن را، بی چون  که شـ ــند  چنان نیرو و آبدیدگی برسـ
ــر  ــای پایان ناپذیـ ــه خواهش هـ ــد و بـ ــرا، در چنـــگ بگیرنـ و چـ
ــازند، نفس  ــد و هوای نفس را زمین گیر سـ نفـــس، لجام بزننـ
ــّد راه  ــده و سـ ــیخته و تربیـــت نشـ بازدارنـــده، نفـــس مهارگسـ
ــینه و بارش الهام ها بر  ــینای سـ فرودآیی ملکۀ اجتهاد بر سـ

مزرعۀ دل.  
ــاد، یعنـــی  ــۀ اجتهـ ــورداری از ملکـ ــاد، برخـ ــۀ اجتهـ در مدرسـ
ــارت و فن و  ــاد، تنها مهـ ــتانۀ الهام ها. اجتهـ ــه آسـ باریابـــی بـ
دانش نیست. دانش و فنی است درآمیخته، در هم تنیده 
ــاال و بهره مند از بارش  ــا عاَلم بـ ــا معنویـــت، پیوند خورده بـ بـ
ــم باال و بی بهره  ــاد بی الهام، بی پیوند با عالـ ــا. اجتهـ الهام هـ
ــایی و  کارگشـ ــایی،  از باِرش الهام ها، اجتهاد نیســـت، راه گشـ

گی های الزم را ندارد. ویژ
اســـت،  ــروری  فقیه پـ ــۀ  مدرسـ ــه  کـ ــاد،  اجتهـ ــۀ  مدرسـ
ــر  ــه در ضمیـ کـ ــاند  ــه ای می رسـ ــود را به پایـ ــۀ خـ دانش آموختـ
ــدر،  ح صـ ــر ــد، شـ ــد می آیـ پدیـ ــان اش، دگرگونی هایـــی  نهـ و 
نورانیـــت، روشـــن بینی، درک و دریافـــت دقیـــق مطالـــب. از 
گشایش شگفتی در روح  گفته می شود.  باطن، با او ســـخن 

گیرایی الهام ها را می یابد. او پدید می آید، شایستگی 
به فرمودۀ امام صادق)ع(:

.
ً
ثا

َ
، حتی یکون محّد

ً
»فاّنا ال ُنَعّد الفقیه منهم فقیها

.
ً
ثا

َ
فقیل له: او یکون المؤمن محّد

ث.« 
َ

. الُمفَهم المحّد
ً
قال: یکون ُمفَهما

وسائل الشیعة ؛ ج 27 /149

ث باشد.
َ

یم، مگر این که محّد ما از شما، فقیهی را فقیه نمی شمار
ــد.  ث« باشـ

َ
ــد، »محّد ــن می توانـ ــا مؤمـ ــد: آیـ ــیده شـ ــام پرسـ از امـ
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ث، شأن پیامبر و امام است[ 
َ

]محّد
امام فرمود: مطلب به او فهمانده می شود.ُملَهم.          

ــرای  ــه صحـــن و سـ ــد بـ ــتگی می یابـ ــدا، شایسـ در ایـــن بلنـ
ــد و در جایگاه مقدس و  ــاد ورود یابـ ک و بی آمیغ اجتهـ ــا پـ
ــنود، دقیق  واالی پاســـخ گویی، فراز رود. پرســـش ها را بشـ
ع را  ــد. فر گویـ ــنت پاســـخ  ــاب و سـ کتـ ــر  ــکافانه، برابـ و موشـ
ــاخه را به  ــازد. شـ ــگاه تقوا، با اصل برابر سـ ــه و از پایـ عالمانـ

ساقه پیوند زند.
ــایان خطاب معصوم  ــه این جایگاه، شـ ــیدن خود بـ با ّبرکشـ

می گردد:
عوا.« »اّنما علینا ان ُنلِقَی الیکم االصول و علیکم ان ُتَفّرِ

وسائل الشیعة، ج 27 / 62 

بر ماســـت آموزاندن و بیان اصول و قواعد کلی، و بر شماســـت 
کردن و هر شاخه ای را به ساقۀ خود پیوند زدن. شاخه شاخه 

ــتان وحی را چشیده اند، این  ــهد ناب َسراُبسـ که شـ ــانی  کسـ
ــرار می گیرد و  ــان قـ ــه عهده شـ ــزرِگ پاســـخ گویی، بـ ــالت بـ رسـ
ــیرین را به  ــهد شـ ــد این شـ ــد به تـــاش برخیزنـ ــه دارنـ وظیفـ
ــا بتراوانند و جامعه و  ــرو بچکانند و به جان هـ ــران فـ کام دیگـ
ــنت بیامیزند.  کتاب و سـ ــاب  ــهد نـ یکایـــک مردمان را به شـ

کار خود قرار دهند. شهدآمیزی را سرلوحۀ 
که هر مفتی، با  گل های سراُبستان وحی است  ــهد  فتوا، شـ
که از دل اش روشن است، روی  هدایت الهی در پرتو چراغی 
ُگنجایی، توانایی  گلبرگ رحـــل می افکند و به اندازۀ  گلبرگ 
که از نوش و شهد نهفته در آنها دارد، دست به  و شناختی 
ــود و به نوش آفرینی می پردازد، فراَورِی شهد ناِب  کار می شـ

کامیابی و رستگاری.
گلبرگ به آن  گلگشـــت و پرواز از این  کار اســـت و  همه گاه در 
ــاندن، بهره  بردن و بهره  رساندن.  گلبرگ و چشیدن و چشـ
ــا  ــرد، تـ ــان می خـ ــه جـ ــیار را بـ ــای بسـ در تکاپوســـت و رنج هـ
ــران را نیز به  گردیده، دیگـ گین  ــهدآ ــود شـ که خـ ــه  همان گونـ

َگَند. این شهد و نوش ناب، بیا
که فتوا می دهد. رسول اهلل)ص(  فتوا، از آِن خداســـت. اوست 
ــاند و اصول  ــاِن باورمندان نیوشـ گوش جـ ــوای خدا را به  فتـ
ــبان و روزان به  ــه دوره، شـ ــان)ع( دوره بـ ــد و امامـ آن را افرازانـ
روشن گری پرداختند و باورمنداِن زالل اندیش را، آن به آن 
ــه ایـــن برکۀ زالل فرود آوردند و راه را نمایاندند و اصول را و  بـ

چگونگی برکشیدن فروع را از اصول. 
ــیارانه و  گهر، در درازای تاریخ، هشـ ــراث آن واال ــان میـ و وارثـ
ــتند و  ــاحت مقدس را پاس داشـ ــتادند، این سـ عالمانه ایسـ

پرتوهای آن را به سینه ها بازتاباندند.
ــار، از  که ایـــن جویبـ ــد  ــان ربانـــی، ســـبب شـ ــیاری عالمـ هشـ
سرچشـــمه، تا پایین ترین پایین دســـت ها، زالل، قدســـی و 

رّبانی بماند و از آلودگی ها و غبارهای روزگاران در امان.
کار را بر ناشایستگان  بیداری باروبانان ساحت قدسی فتوا، 
گر با فریب و دغل،  کرد و ا برای ورود به این ساحت، دشوار 
ــرادق خزیدند  ــیدند و به درون این ُسـ ــۀ اهل فتوا پوشـ جامـ
ــری نپایید، میمنه و  و چندگاهـــی به جوالن پرداختند، دیـ

میسره شان از هم فروپاشید و زمین گیر شدند.
ــیاری های شـــگفت و میان داری های  ــتادگی و هشـ این ایسـ
ــوزاننده و  گدازه های سـ ــانه و ناب، از  عالمانه و دقیق اندیشـ
ــتاِن  ــرا و شبسـ که از هر ســـوی به این صحن و سـ تباه کننده 
ــد،  ــاری بودنـ ــای رحمانـــی، سـ ــه جلوه هـ ــده بـ آذین بسته شـ
کردند و قهرمانانه و با مهارت تمام، خود را به آب  جلوگیری 
کنند و  گدازه های بنیان  برافکن را مهار  و آتـــش زدند، تا این 

نگذارند به سراُبستان فتوا، آسیبی برسانند.
ــرای جان  ــام پیرایه ها را از سـ ــاختند و تمـ ــود را سـ ــان، خـ اینـ
خود ستردند، تا زالل شدند، با فکر و ذهنی آیینه سان، به 
کتاب و سّنت پرداختند، تشنگان فرات  الجرعه نوشِی ناِب 
ــد. َره نمونی، نه چندان  ــه این فرات، ره  نمودنـ ــی را بـ وحیانـ
ــا،  توان فرسـ و  ــر  نفس گیـ ــای  بی گردنه هـ بـــی رادع،  ــان،  آسـ
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ــا و  گیـــن، بی ژاژخایی هـ ــای زهرآ ــاج شـــدن های تیرهـ بی آمـ
ــه،  ــناختی عالمانـ ــوع، شـ ــون از موضـ ــا چـ ــا. اّمـ لیچارگویی هـ
ــا درک و  ــول را بـ ــتند و اصـ ــویه داشـ روشـــن، دقیـــق و همه سـ
کردن  دریافتی ژرف، فرادید و در ِچسانی برافراشتن و پیاده 
ــای  ــازی نیازهـ ــتی مثال زدنـــی، و در برابرسـ ــا، چیره دسـ آنهـ
ــاقه،  ــر سـ ــاخه بـ ــول، و پیوندزنـــی شـ ــر اصـ ــروع بـ ــد و فـ روزآمـ
ــانی  ــواری ها، به  روی آنان به آسـ کارآزموده، راه، با همۀ دشـ
ــره می نمود و َره نمودها، چون نیازهای روزآمد مردمان  چهـ

را برمی آورد، پایگاه فتوا، استوار ماند، باشکوه و چشم نواز.
ــاخه  ــر فرعی به اصـــل آن، پیوند زدن شـ فتوا،برگردانـــدن هـ
ــر به آسمان سودۀ  ــیدن به پایگاِه سـ ــاقه، شکوه بخشـ به سـ
کاری اســـت  ــتن آن از هر َدَنس و آلودگی،  ک نگه داشـ آن، پا
که تنها و تنها از عالم ربانی، در هر دوره ای ساخته  ــوار،  دشـ
کار سخت توان فرسا،  که به انجام این  اســـت و این اوســـت 
ــه مولی الموحدین، امام  کـ ــد. همو  ــان، تن می دهـ از ُبـــن جـ
گی های او، از این رسالت واال  علی)ع( پس از بیان رسا از ویژ
ــازۀ آن  ــام، جان خویش را سـ ــیدایی تمـ ــقانه و با شـ ــه عاشـ کـ

می سازد، این سان سخن می گوید:
ع االمور من ِاصدار ُکّلِ وارٍد 

َ
رف

َ
»وقد َنَصَب َنفَسُه هلِل سبحانه فی ا

کّلِ فرٍع الی اصله«                   علیه و تصییر 
نهج البالغه، خ 88    

ــه هر  گماشـــت. چنان کـ ــا، همـــت  ــن وظیفه هـ ــزاردن برتریـ گـ ــر  بـ
مشکلی پیش آید، بازنماید و در آن نماَند و هر فرعی را به اصل 

آن بازگرداَند.
ــه نوش آفرینی های  کـ ــه ای  ایـــن یک رویۀ قضیه اســـت، رویـ
کام ها را  ــود و  ــیده می شـ ــاحت فتوا، چشـ ــم رّبانی، در سـ عالـ
شیرین می کند و رویۀ دیگر قضیه، مردمان اند، باورمندان، 
ــد، با رفتار  ــوا را پاس بدارنـ ــد خردورزانه، فتـ ــه دارنـ ــه وظیفـ کـ
ــای آن را،  ــرای زیبا و دلگشـ ــه، صحن و سـ ــاِر خردورزانـ گفتـ و 

همه گاه، آذین ببندند.

ــاید و پرتگاه های  ــردورز می گشـ ــاِن خـ ــرای انسـ ــوا، راه را بـ فتـ
که همیشه  این ســـوی و آن سوی آن را می نمایاند، انسانی 
ــعل عقـــل خویش را روشـــن نگه مـــی دارد و  ــه گاه، مشـ و همـ
کند،  ــناخت پیدا  ــه اســـت شـ ــبان و روزان، در این اندیشـ شـ
کمال را بپیماید  ــد و ِچسان پله های  جایگاه خود را بشناسـ
ــه ورطۀ زندگی  ــرداب شـــدن و فروافتادن بـ ــتایی، مـ و از ایسـ

حیوانی، خود را برهاند.
ــاداب  گاهـــی و شـ ــه دســـت آوردن آ ــه در پـــی بـ او، تاش گرانـ
گرداب   ــتن قوۀ تفّکر خویش است و دوری گزینی از  نگه داشـ
جهل و هر آن چه شخصیت و هویت او را به تباهی می کشد 
کمال جویی و حرکت به سوی روشنایی و دامن گیری از  و از 

ظلمت بازمی دارد. 
گاهی می روید، می شکفد، رشد می کند  فتوا، بر لِب جویبار آ
گاهی لبالب تر، زالل تر و  ــیند. هرچه جویبار آ و به بار می نشـ

به سرچشمه ها نزدیک تر، فتوا، شکوفان تر.
                                                                                      به امید آن روز   
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مــوضـوع شنـاسی 
دانشـــــی نــــــــو

دسی فتوا
ُ
ساَحِت ق
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ــاری، در دِل تمدن و فرهنگی  ــه جـ دانـــش فقه، جویباری زالل، شـــگفت و همیشـ
ــا و آفتاب های  ــدۀ روزگاران، غبارهـ ــر و زبرکننـ گردبادهای زیـ ــه  ــزرگ، بـــدون این کـ بـ
سوزان، آنی و َلمحه ای آن را از نفس انداخته باشد و خشکی، پژمردگی و ایستایی 

را به شریان هایش وارد ساخته باشد.
ــته را برای دانشی، در هیچ تمدن و فرهنگی نمی توان  این چنین حیات پیاپیوسـ

گرفت. سراغ 
ــتایی  کنـــون، حلقه در حلقه، زنجیروار و پیاپی، بی هیچ ایسـ ــه، از آغاز تا دانـــش فقـ

و وقفه ای، از سینۀ نسلی به نسلی دیگر جاری بوده است، آن هم با یک روح.
که قرن ها، حلقه در حلقه، از نسلی به نسلی، زالِل زالل، سریان یابد، آن  دانشی 
ــان و نیوشندگان شناخته  ــان روشن، سرچشمه ها پیدا، جرعه نوشـ هم به این سـ
شده، اثرگذاران و اثرپذیران، با نام و نشان و دیدگاه و نظریه ها و آثار، به روشنی در 

فرادید، بی گمان، بی مانند است.
کهنه نشـــدن، جاذبه آفرینی، شـــمع  ــتاری، ماندگاری، نو ماندن و  ــّر این پیوسـ سـ
ــم نواز و . . .  ــکوه و چشـ کرســـی های فراوان، آن هم آن چنان باشـ ــع و صاحب  جمـ
ک و سپیده گشای مردانی  ــتی در درون مایۀ این دانش و اندیشه های تابنا را بایسـ
که رایت آن را در همۀ روزگاران، در شب های َدیجور و روزهای سیاه اندود،  جست 

افراشته اند.
گزاره های نوپدید،  ــناخت زمان و نیازهای زمان و  پاســـخ نو به پرسش های نو، شـ
ــتن مردمان و  کارامدی دانش فقه اســـت و نگه  داشـ ــز جاودانگی و ماندگاری و  رمـ

مکلفان در جاّدۀ روشن دین.    

موضوع شناسی، دانشی نو

سخــن مجــله



از مقوله های بس مهم و کاربردی، که دانش فقه را پرکشش و نو نگه می دارد 
که از دیرباز  ــناخت موضوع است. شناختی  و در همۀ میدان ها میان دار، شـ
ــا و بن بست شکن  کنون، فقیهان و صاحبان فتوا را چراغ راه بوده و راه گشـ تا
ــتاب  کهنگـــی و جاماندن از قافلۀ پرشـ ــول بگذارد و  ــه رو به افـ ــذارده فقـ و نگـ
ــیاری از  ــان بسـ ــه تاریـــخ بپیوندد، بسـ ــازدارد و بـ زندگـــی، آن را از تک و پـــوی بـ

که می بینیم و می بینید به تاریخ پیوسته اند. دانش هایی 
گار جدید و پیشرفت های  این شناخِت سخت  سرنوشت ساز، امروزه و در روز
که جایگاه مستقلی  گزیرناپذیر می نماد و سزاســـت  روزافزون بیش از پیش 
ــردی آن در جای جای  کاربـ ــم انداز، بررســـی و زمینه های  ــد و از ایـــن چشـ بیابـ

فقه آماده شود.
گون به  گونا ــوع« در دانش موضوع شناســـی، از زوایای  در ایـــن مقال، »موضـ
ــیر بحث به این نکتۀ مهم و در خور درنگ  ــود و سـ بوتۀ بررســـی نهاده می شـ
که دانشـــی اســـت نو و  که موضوع در »دانش موضوع شناســـی«  ــد  می انجامـ
مستقل، از سنخ »موضوع« در اصطالح دانش های: منطق، فلسفه، اصول 
که به طور دقیق فرادید  کاربرد ویژۀ خود را دارد  و . . . نیست، بلکه معنی و 
ــوری این مقال  ــه بحث محـ کـ ــم دیگر  ــذارده شـــده و مقولۀ مهـ گـ خواننـــدگان 
ح می یابد و با دالیل روشـــن به اثبات  ــتین بار مجال طر اســـت، و برای نخسـ

می رسد، همانا عبارت است از: »موضوع شناسی« دانشی مستقل.

ــوم،  ــوع، مفهـ ــتقل، موضـ ــو و مسـ نـ ــی  گان: موضوع شناســـی دانشـ ــد واژ کلیـ
مصداق، عرف
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   عباس ظهیریچکــیـده



درآمد

ــادی و تجربی،  ــوم مـ ــز علـ ــم گیر و حیرت انگیـ ــرفت چشـ پیشـ
ــون:  گـ گونا ــای  ــای نـــوی را در زمینه هـ ــا و موضوع هـ گزاره هـ
پزشکی، اقتصادی، سیاسی و . . . فراروی فقیهان معاصر، 
گذارده است؛ این از یک سوی، و از دیگر سوی مکّلفان نیز، 
ــرفت با موضوع های جدیدی در زندگی  در چرخۀ این پیشـ
که پاسخ شّفاف جهت تعیین  روزمرۀ خود سروکار می یابند 

احکام و حد و مرزهای شرعی آنها را خواستارند.
ــته، ممکن است به یکی   فقیهان معاصر در برابر این خواسـ

از این دو شیوۀ زیر، به مقام پاسخ گویی برخیزند:
ــخ  ــه پاسـ کـ ــی رایـــج اســـت  ــیوۀ فقهـ ــان شـ ــیوۀ اول: همـ شـ
گر موضوع  ــرطیه: »ا پرســـش های فقهی به سبیل قضیۀ شـ
مورد سؤال چنین است، حکم آن چنان است« ارائه شود.

گرچه در خصوص آن دسته از مسائل مورد نیاز  این شیوه، 
ــناخت درســـت آنها برای نوع مکّلفان آسان است و  که بازشـ
ــیوه ای پذیرفته است  گونه ابهام و شـــک، شـ ــته از هر  پیراسـ
ــیوه در  ــکلی را به همراه ندارد، ولی به کار بردن این شـ و مشـ

که  ــته از موضوع هایی  ــه آن دسـ ــبت بـ کنونـــی، نسـ ــرایط  شـ
که شناخت  آمیخته با یک نوع پیچیدگی و یا ظرافتی است 
ــانی برای نوع مکّلفان ممکن نیســـت، بی گمان،  آنها به آسـ
ــتۀ پرســـش گران فقهی  ــا و برآورندۀ آن چه خواسـ مشکل گشـ
اســـت، نخواهد بود، بلکه در پاره ای موارد، موجب تردید و 

ابهام بیش تر است.
ــتیل از مسائل  ــر بریدن حیوان با اسـ از باب نمونه: امروزه سـ
ــی از فقیهان، همچون  گروهـ که  مورد نیاز و پرســـش اســـت 
ــد از جنس  ــزار ذبح بایـ ــه ابـ ــه بر این کـ ــا تکیـ ــام خمینـــی، بـ امـ
ــتیلی درســـت  ــر بریدن حیوان را با ابزار اسـ ــد، سـ حدید باشـ

نمی دانند.
که  ــفید اســـت  ــردان از طـــای سـ ــتفادۀ مـ ــر، اسـ ــۀ دیگـ  نمونـ
ــخ  ــبیل تعلیق پاسـ گروهی از فقیهان در بیان حکم آن به سـ

داده اند:
ــمرده شود، استفاده از آن حرام است و  گر در عرف طا شـ »ا

گرنه اشکال ندارد«.
ــزای مردار و یا  که از اجـ ــواع »ژله«  ــان حکم فقهی انـ ــا در بیـ یـ
ــبیل تعلیق،  ــاز به سـ ــده، بـ ــاخته شـ حیوان حرام گوشـــت سـ

پاسخ می دهند:
»چنانچه از اجزاء حیوان حرام گوشـــت و یا مردار تهیه شده 
ــه  دســـت بیایدکه در  ــر اطمینان بـ ــرام اســـت، مگـ ــد، حـ باشـ
گرفته  ــورت  ــتحاله صـ ــزاء به ژله، اسـ ــد تبدیـــل این اجـ فراینـ

است«.
ــه فقیهان معاصر، بر اثر  کـ  و ده ها نمونۀ دیگر از این دســـت 
روشن نبودن موضوع خارجی، حکم شرعی آن  را به سبیل 

تعلیق و فرض بیان می کنند.
ــان احکام  ــیوه در بیـ ــه: به کارگیری این شـ کوتاه ســـخن این کـ
گرچه بر حسِب صناعت  الهی و پاسخ از پرسش های  فقهی، 
و معیارهای اصولی فقهی مشکلی ندارد، ولی از نگاه عملی 
گاهی  ــه تنها روشـــن گر و آ ــوع مکّلفان، نـ ــرای نـ ــردی بـ کاربـ و 
ــناخته  ــائل بر اثر ناشـ ــیاری از مسـ بخش نبوده، بلکه در بسـ
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بودن موضوع، مایۀ ابهام و یا تردید بیش تر آنان می گردد.
شیوۀ دوم: فقیهان، پیش از بیان حکم، موضوع مورد نیاز 
ــد و پس از  ــان را دقیـــق به بوتۀ بررســـی نهنـ و پرســـش مکّلفـ
ــناخت ماهّیت موضوع و درک آن، حکم شرعی را به دور  شـ

کنند. از هرگونه ابهام و تردید بیان 
این شیوه، بی گمان از دو اثر مبارک برخوردار است:

ــر نمونه ها و  کلـــی فقهی بـ ــد  ــازی قواعـ ــه را در برابرسـ 1. فقیـ
که  ــازوار با آن موضوع، یاری می کند؛ چرا  ارائۀ نظر دقیِق سـ
ــود درک دقیـــق از موضوع، ممکن اســـت فقیه  ــرِض نبـ در فـ
ــان  ــد و بی گمـ ــه دهـ ــوع، ارائـ ــا آن موضـ ــازگار بـ ــه ای ناسـ نظریـ
ــۀ نادرســـت، در  موضوع شناســـی دقیـــق، او را از ایـــن نظرّیـ
گاهی به تبّدل رأی ناشی از نگاه دقیق به  که  امان می دارد 

موضوع، می انجامد.
2.  مخاطبان و پرســـش گران مسائل مورد نیاز، به خواستۀ 
ــند و وظیفۀ الهی خویش را به صورت شّفاف و  خود می رسـ

پیراسته از ابهام و تردید، دریافت می کنند.
ــاه، جایگاه موضوع شناســـی و اهمیت و  کوتـ ــا این مقدمۀ  بـ

ضرورت آن در زمانۀ ما روشن می گردد.
ــای  ــا بررســـی دقیـــق زوایـ ــا بـ  در ایـــن پژوهـــش، بناســـت تـ
ــته برای نخستین بار، در عرصۀ  »موضوع شناسی« این رشـ
ــود،  ــانده شـ ــتقل، شناسـ علوم، در جایگاِه دانشـــی نو و مسـ
ــه در علم بودن  کـ ــول و معیارهایی  ــازی اصـ ــه، با برابرسـ البتـ
ــته، و اثبات  ــر ایـــن رشـ ــته و فنـــی، ضروری اســـت، بـ ــر رشـ هـ

برخورداری آن از تمام این اصول و معیارها.
که موضوع شناســـی و جایگاه دقیـــق آن، در  ــد  ــه نمانـ گفتـ نا
ــه و نسبت یابی با دانش فقه، در حقیقت، از مبادی  مقایسـ
ــه از مبادی  ــکاِم جزئیـ ــاره ای از احـ ــۀ آن اســـت و در پـ تصّوریـ
که در جای خود  ــرحی  ــمار می آید، به شـ تصدیقیۀ آن به شـ
ــون ماّدی و  ــترۀ علوم و فنـ گسـ ــر به  ــد، ولی با نظـ ــد آمـ خواهـ
گزاره های  گزاره های جدید، به عرصۀ موضوع ها و  راه یافتن 
گزافه گویی، این واقعّیت  عرفی احکام الهی، بـــدون هرگونه 

ــتقّلی،  ــتۀ مسـ ــته اســـت، رشـ ــه بایسـ کـ ــود،  تصدیـــق می شـ
ــته به  ــِی پیوسـ ــات عرفـ ــناخت دقیـــق موضوعـ عهـــده دار شـ
که  ــد  ــود. و در این مقال اثبات خواهد شـ ــکام فقهی، شـ احـ
ــته و فنی الزم اســـت،  ــه در علم بودن هر رشـ کـ ــام ارکانی  تمـ
ــه  گونـ ــوردار اســـت و هیـــچ  ــا برخـ ــز از آنهـ ــی نیـ موضوع شناسـ

کاستی در آن وجود ندارد.
ــای  زوایـ ــاندن  شناسـ ــرای  بـ ــال،  مجـ ایـــن  در  ــون  کنـ ا  
ــد،  می نمایـ ــته  بایسـ ــتقل،  مسـ دانشـــی  موضوع شناســـی، 
ــر، به بوتۀ بررســـی  ــای زیـ ــم و راه گشـ ــا و مباحـــث مهـ محورهـ

نهاده شود:
ــور اول. بیان دقیق ماهّیت موضوع شناســـی و مباحث  محـ

بدان پیوسته
محور دوم. موضوع شناسی، دانشی مستقل

محور سوم. واژه شناسی عرف و اصطاحات آن

  ماهّیت موضوع شناسی
ــه از همانندهای لفظـــی، یا معنایی و  کـ در اســـاس، واژه ای 
یا نزدیک به هم در معنی برخوردار اســـت، برای روشن گری 
ــد آن تعریـــف  گان هماننـ ماهّیـــت دقیـــق آن الزم اســـت، واژ
گیرد و فرق آن از نظر  ــازی انجام  ــوند تا به روشنی جداسـ شـ
گان عبارت اند  ــود. این واژ گان، روشـــن شـ معنی، با دیگر واژ

از:
1. مفهوم

2.   مصداق
3.   متعّلق

ــون: منطـــق،  گـ گونا ــای  ــوع در اصطـــاح دانش هـ 4.  موضـ
حکمت، اصول و حدیث

ــوم« هم معنای لغوی و  1. واژه شناســـی مفهوم: واژۀ »مفهـ
هم معنای اصطاحی اصولی دارد.

ــا نظر به این که واژۀ »مفهوم« اســـم  ــا معنای لغوی آن، بـ اّمـ
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مفعول از ماده »فهم« »یفهم« است، معنای نخستین آن، 
به معنای »فهمیده شـــده« بوده، ولی بعد اسم شده برای 
ــده اســـت. نکتۀ در  که لفظ در آن به کار برده شـ آن معنایی 
که بیان گر  خور درنگ این که در این جا چند واژه وجود دارد 
گی های  ــا و ویژ ــاظ حالت هـ ــا به لحـ ــتند؛ اّمـ یـــک معنی هسـ

گون دارند:  گونا مختلف، اسم های 
الف. معنی
ب. مفهوم
ج . مدلول

که چون  همۀ این ها بیان گر یک حقیقت اند، با این تفاوت 
که  گوینده اســـت آن را »معنّی« می نامند  لفـــظ، مورد قصِد 
که همین معنی  ــا  ــده و از آن جـ گرفته شـ ــاّدۀ عنی َیعنی  از مـ
ــنیدن لفظ، ذهن او منتقل به  را مخاطـــب می فهمد و با شـ
که لفظ  ــود، »مفهوم« نامیده شده و از آن روی  معنی می شـ

لت می کند، آن را »مدلول« نامند. بر آن دال
ــه از موضوعات عرفی،  بر این اســـاس، وقتـــی در مباحث آتیـ
که به گونه ای در لسان ادله، یا فتوای فقیهان بازتاب یافته، 
سخن به میان می آوریم با دو نوع شناخت روبه رو هستیم: 
یکی شناخت مفهومی و دیگری شناخت مصداق. مقصود 
ــناخت معانـــی عرفی الفاظ  ــناخت مفهومی، همان شـ از شـ
ــازی و بیان حد و اندازۀ آن، عرف  که مرجع روشن سـ اســـت 

عام است.
برای واژۀ مفهوم در اصطاح اصولیان، تعریف های چندی 
ــانی، از  ــد تعریف محّقق خراسـ که به نظر می رسـ ــده  ارائه شـ
ــته اســـت. در  ــر تعریف ها دارند پیراسـ که دیگـ ــکال هایی  اشـ

این تعریف، مفهوم، از نگاه اصولی عبارت است از:
ذي 

ّ
ــة المعنی ال ــتتبعه خصوصّیـ ــائی أو إخباری تسـ »حکم إنشـ

ید من اللفظ بتلك الخصوصّیة، و لو بقرینة الحکمة . . . « 1 ار
که الزمۀ خصوصیتی اســـت  ــاری  ــائی و یا اخبـ ــم انشـ آن حکـ
ــود از این خصوصیـــت، همان عّلیت  که در معناســـت. مقصـ
کی از این خصوصیت  منحصره است، اعم از این که آن چه حا
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ــد، یا اطاق  لت وضعی لفظ باشـ عّلیت منحصره اســـت، دال
که برگرفته از مقدمات حکمت است. جمله 

لت منطقی است  لت مفهومی، در برابر دال در هر صورت دال
ج است، به همین اشاره بسنده  که چون از دائرۀ بحث خار

می شود.

 اقسام مفاهیم 
ــد از محورهای موضوع شناسی، شناخت مفاهیم  ــاره شـ اشـ
ــته از مفاهیمی  ــه آن دسـ ــر مفهومـــی، بلکـ اســـت، ولـــی نه هـ
ــنت و روایات  ــاب و سـ کتـ ــرعیه، اعم از  ــۀ شـ ــاِن ادلـ ــه در لسـ کـ
ــیرۀ عقائیه  اهل  بیت)ع( و یا ادّلۀ لّبیه، همچون اجماع و سـ
ع قرار  ــر ــرعه، در موضوع حکمی از احکام شـ ــیرۀ متشـ و یا سـ
ــام مفاهیم  ــته اســـت با اقسـ ــه اســـت. از این روی، بایسـ گرفتـ
کدام قسم از آنها  ــویم و به طور دقیق روشن سازیم،  ــنا شـ آشـ

مربوط به موضوع شناسی است.
ــته، در عرف  ــم عرفـــی خـــاص: ایـــن دسـ ــتۀ اول. مفاهیـ دسـ
ــة  الوجود،  ــوم اصالـ ــده اند، مانند: مفهـ خـــاص مصطلـــح شـ
ــفه و مفهوم  ــوال، در عرف فاسـ ــر، عرض، هیـ ماهّیـــت، جوهـ
ــتق، ترّتـــب، تنجیز، اســـتصحاب، در اصطاح  حّجیت، مشـ
اصولیان و مفهوم رکن، قاعدۀ حیلوله، بدل حیلوله، قاعدۀ 

جّب، قاعدۀ فراغ و تجاوز، در اصطاح فقیهان و...
ــته، از آن مبانی  ــام: این دسـ ــم عرفی عـ ــتۀ دوم. مفاهیـ دسـ
گفت وگوی  ــردم در  ــودۀ مـ ــه عرف عام و تـ کـ ــد  و مفاهیمی انـ
گان خـــاص از آنها تعبیر  ــری واژ عمومـــی خویـــش، با به کارگیـ
می کنند، همچون مفهوم ماء، خّل، خمر، ســـمک، فلس، 

فّقاع، خبیث، خبائث و. . . .
ــته، از مفاهیمی اند  ــرعی: این دسـ ــتۀ سوم. مفاهیم شـ دسـ
ــرز خاص آنها  ــار، و حّد و مـ ع مقدس، جعـــل و اعتبـ ــار ــه شـ کـ
ــکار فرموده اســـت، مانند مفهوم صـــات، صوم، حج،  را آشـ

زکات، تیّمم و . . . .
از این سه دسته مفاهیم، دستۀ اول از دائرۀ موضوع شناسی، 

ج است. خار
ج است، با  اّما دستۀ دوم، سراسر، در موضوع شناسی مندر
ــده باشد. به  ــرعی اخذ شـ که به گونه ای در حکم شـ این قید 
که در عیـــن حال که از مفاهیم عرفی عام اســـت،  ایـــن معنی 
ــای موضوع حکم  ــا یکی از قیدهـ ــرعی و یـ ــا متعّلق حکم شـ یـ
که مفهومی اســـت  ــان  ــرعی اســـت. در َمَثل، عنوان احسـ شـ
عرفی، در چندین آیه متعّلق حکم شرعی واقع شده است، 

از جمله:
ْحسان «2 ِ

ْ
َعْدِل  َو ال

ْ
ُمُر ِبال

ْ
 اهَّلَل َیأ

َ
»ِإّن

خدا به عدالت و نیکی فرمان می دهد.
واِلَدْیِن  ِإْحسانا«3 

ْ
»َو ِبال

کنید. و با پدر و مادر نیکی 
ــرت پسندیده در آیین  کید بر معاشـ ــریفۀ دیگر، تأ و در آیۀ شـ

همسرداری شده است: 
َمْعُروف«4  

ْ
»َو عاِشُروُهَن  ِبال

کریمۀ:  و مفهوم میته و دم و لحم خنزیر در 
ِخْنزیر«5  

ْ
ْحُم  ال

َ
ُم َو ل

َ
َمْیَتُة َو الّد

ْ
ْیُکُم ال

َ
َمْت َعل » ُحّرِ

ــه واژۀ  ــده اســـت، البتـ ــذ شـ ــرعی اخـ ــوع حرمـــت شـ در موضـ
که قیدهایی  ــرعی، اخّص از میتۀ عرفی اســـت؛ چرا  میتۀ شـ
ــی از آنها،  ــه با نبود یکـ کـ کرده  ــه اخذ  ــودن ذبیحـ در حـــال بـ
ــمرده  گرچه در عرف میته شـ ــه را دارد و  ــم میتـ ع حکـ ــر در شـ
که از مفاهیم عرفی است در آیۀ  ــود و نیز مفهوم خبائث  نشـ
شریفۀ: »یحّرم علیهم الخبائث«6  به عنوان موضوع حرمت 

اخذ شده است.
ع و از دائرۀ  که از برساخته های شر ــوم: از  آن  رو  ــتۀ سـ اّما دسـ
ج اســـت، به طور طبیعی از  ــاخته های عرف و عقاء خار برسـ
حوزۀ موضوع شناســـی، بیرون اســـت و یا به سخن دقیق تر، 

موضوع شناسی مورد بحث در آن راه ندارد.

ــای  ــم از معنـ ــداق: واژۀ »مصـــداق« هـ 2. واژه شناســـی مصـ
لغوی و هم از معنای اصطاحی منطقی، برخوردار است.
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ــه معنای  ــم آلت اســـت، بـ ــگاه لغـــوی: واژۀ مصـــداق، اسـ از نـ
ــتین خود در مورد  کاربرد نخسـ ــیلۀ صدق. این واژه، در  وسـ
ــوده به کار  ــیلۀ صدق و راســـت گویی بـ که وسـ ــزی  ــر آن چیـ هـ
ــه دیگر ســـخن، واژۀ مصـــداق در فرهنگ  می رفته اســـت. بـ
ــاهد صدق و  ــانه و شـ که نشـ ــر چیزی  ــدا، به هـ ــرب، در ابتـ عـ
ــده اســـت، بعدها بر اثر  گفته می شـ ــتی چیز دیگر بوده،  راسـ
که زیر پوشـــش عنوان  ــرد، در مورد هر چیزی  کاربـ ــترش  گسـ

عام بوده به کار رفته است.
ــده برای  ــم شـ ــا از نگاه اصطاح منطق: واژۀ مصداق، اسـ اّمـ
که مفهوم بر آن صدق می کند، مثل زید  آن موجود خارجی 
ــان، بر آنان صدق  که مفهوم انسـ ج،  ــرو موجوِد در خار و عمـ
ــاد دارد. این معنی،  ــد و در وجود خارجی با آنان اتحـ می کنـ
ــدان فاصله ای با معنای عام لغـــوی ندارد و در حقیقت  چنـ

برگرفته از همان است.
ــر  ــوع در مبحـــث »موضوع شناســـی« بـ ــادآوری: واژۀ موضـ یـ
خاف نظر بسیاری، مساوی با مصداق نیست و تفسیر لفظ 
موضوع به مصداق، تفسیر درستی نیست، بلکه با تحقیقی 
که در پیش داریم، یکی از دو محور موضوع شناســـی است؛ 
ــم داد، مقصود  ــه از آن ارائه خواهیـ کـ ــرا با تعریـــف دقیقی  زیـ
ــته از عنوان های عرفی  ــوع در ایـــن مبحـــث، آن دسـ از موضـ
ــرعی، اخذ شده، و  که در متعّلق، یا موضوع حکم شـ اســـت 

این عنوان ها از دو نوع شناخت برخوردارند:
الف. شناخت مفهومی 

ب. شناخت مصداقی
که  جهت روشـــن شـــدن مطلب، آن را بر چند نمونۀ فقهی 
در متن ســـخنان فقیهان و نصوص و روایات، بازتاب یافته 

است، برابرسازی می کنیم.
ــد و ذباحه« و هم در باب  ــون فقهـــی هم در باب »صیـ در متـ
» اطعمه و اشربه« ماهیان دریایی به دو قسم دسته بندی 

شده اند:
کان له فلس و قشور )ماهی باپولک ( - ما 

- ما لیس له فلس)ماهی بی پولک(
ــم اول حال و قســـم دوم حرام  ــاق دارند، قسـ ــان، اتفـ فقیهـ

است.
امام خمینی می نویسد: 

 ما کان له فلس و قشور باالصل و ان لم 
ّ

کل من السمک اال »الیأ
تبق و زالت بالعارض«7 

ــه داراى فلس و پوســـت  ــود، مگر این کـ ــورده نمی شـ از ماهـــی خـ
ــبب  ــر چه فلـــس و پوســـت آن، باقـــی نمانده و به سـ گـ ــد، ا باشـ

عارضی از بین رفته باشد.
ــۀ ایـــن اتفاق فقهی، بی شـــک نصـــوص و روایات معتبر  ریشـ
که در آن آمده  ــِلم  ِد ْبِن ُمْسـ اســـت همچون: صحیحۀ ُمَحّمَ

است:
ا 

َ
ــُه َرِحَمَك  اهَّلُل  ِإّن ـ

َ
ُت ل

ْ
: ُقل

َ
ــٍث َقال ِبـــي َجْعَفٍر )ع( ِفي َحِدیـ

َ
ــْن أ »َعـ

َمِك َو  ُه ِقْشٌر ِمَن الّسَ
َ
ُکْل َما ل  

َ
َقال

َ
ــٌر ف ُه ِقْشـ

َ
ْیَس ل

َ
ــَمِك  ل ـ ُنْؤَتی  ِبالّسَ

ُه«8
ْ
ُکل

ْ
 َتأ

َ
ال

َ
ُه ِقْشٌر ف

َ
ْیَس ل

َ
َما ل

ــول اهَّلل. خداوندتو را بیامرزد،  من به ابو عبد اهَّلل گفتم: یا ابن رسـ
ــدارد. آیا حالل  ــادان ماهیانـــی می آورند که فلس و پولك نـ صیـ

است؟
ــد اهَّلل گفـــت: هر ماهـــی که فلـــس و پولـــك دارد، حالل  ــو عبـ  ابـ

که فلس ندارد تناول مکن. است، تناول کن و هر ماهی 
ــاد اســـت به حال بودن ماهی  ــر« ارشـ جملۀ: »کل ما له قشـ
کله« ارشاد است  پولک دار و جملۀ: »و ما لیس له قشر فا تأ

به حرام بودن ماهی بدون پولک .
و در صحیحۀ عبداهلل بن سنان آمده است: امام صادق)ع( 

فرمود:
ــِة َیْرَکُب  ـ

َ
ُکوف

ْ
ِبـــي َطاِلٍب )ع( ِبال

َ
ــّيُ ْبُن أ ــَن َعِلـ ُمْؤِمِنیـ

ْ
ــُر ال ِمیـ

َ
»َکاَن أ

 
َ

وا َو ال
ُ
ُکل

ْ
 َتأ

َ
 ال

ُ
َیُقول

َ
ِحیَتاِن ف

ْ
َة َرُسوِل اهَّلِل )ص( ُثّمَ َیُمّرُ ِبُسوِق ال

َ
َبْغل

ُه ِقْشٌر.«9
َ
ْم َیُکْن ل

َ
َمِك َما ل َتِبیُعوا ِمَن الّسَ

ــتر رسول خدا )ص( سوار  جدم امیرالمؤمنین )ع( در کوفه بر اسـ
ــر آن ماهی که  ــی زد: هـ ــار مـ ــان جـ ــازار ماهی فروشـ ــد و در بـ می شـ

پولك ندارد، خریدوفروش نکنید.
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در این دو صحیحه و نیز متون فقهی، موضوع حال بودن 
ماهی، عنوان »ما له قشر من السمک« معرفی شده است. 
ــر روبه روییم: یکی  ــا دو عنصـ ــناخت این عنوان، بـ جهـــت شـ
ــری مصداق آن.  ــای عرفی ایـــن عنوان و دیگـ ــوم و معنـ مفهـ
ــناخت منظور اســـت، نه  در موضوع شناســـی، هر دو نوع شـ
ــدام ماهی پولکدار و  کـ ــناخت مصداق و این که  خصوص شـ

کدام ماهی پولک ندارد.
ــه ظریف دســـت  ــر ایـــن نکتـ ــا درنـــگ روی ایـــن مطلـــب، بـ بـ
ــیر واژۀ موضوع در »موضوع شناســـی« به  که تفسـ ــم  می یازیـ
ــیری است، نادرست؛ چرا  مصداق و مصداق شناسی، تفسـ
که هم از مفهوم  ــوع در این جا در برابر حکم اســـت  ــه موضـ کـ
ــناخت هر دو، از سنخ  برخوردار اســـت و هم از مصداق. و شـ
ــال  ــر درهمیـــن مقـ موضوع شناســـی اســـت. تحقیـــق بیش تـ

خواهد آمد.
3. واژه شناسی موضوع: واژۀ »موضوع« دارای معانی لغوی 
ــازی آنها جهت فهـــم دقیق  ــه جداسـ کـ و اصطاحـــی اســـت 

موضوع شناسی ضروری است:
ــای نهاده  الـــف. اســـم مفعول وضع، یضـــع، موضوع به معنـ
گوییم »این را بر  گذارده شـــده، چنانکه در پارســـی  ــده و  شـ
گفته  می شود »وضعت هذا  این نهادم« یا در فرهنگ عرب، 

علی هذا«.
ــود:  گفته می شـ ــو، چنان که  گفت وگـ ــورد بحـــث و  ــر مـ ب . امـ
»این قضیه موضوع دیگری اســـت« یا »این مطلب موضوع 

دیگری است«.
گون گونا موضوع در اصطاح دانش های 

1. موضوع در اصطاح دانش منطق: به معنای امری است 
ــه در اصطاِح  کـ ــرار می گیرد  ــرودگاه محمول قـ ــه َمرکب و فـ کـ
ــود و  ــاد می شـ ــندالیه یـ ــوان مسـ ــه عنـ ــاب باغـــت از آن بـ اربـ
ــداء و از محمول به  ــه عنوان مبتـ ــاب نحو، بـ ــاِح اربـ در اصطـ

عنوان خبر.
ــفه: در این دانش در دو  2. موضوع در اصطاح دانش فلسـ

مورد به کار می رود:
ــود ال فی الموضوع« یعنی  ــر: »الموجـ  الـــف. در تعریـــف جوهـ
ــم به آن  که قائـ ــاز به محلـــی  که نیـ ــر موجـــودی اســـت  جوهـ

باشد، ندارد. 
ب. در تعریف عـــرض: »الموجود فی الموضوع« یعنی عرض 
که قائم به آن است.  که نیاز به محلی دارد  موجودی است 
جوهر پنج چیز است: 1. نفس2.عقل3. جسم 4. ماده 5. 

صورت.
ــوع و محـــل ندارند.  ــازی به موضـ ــا در وجود نیـ ــۀ این هـ همـ
در ضمـــن مقصود از محـــل در این جا، مکان نیســـت، بلکه 
ــر خاف عرض  ــه جوهر قائم به آن اســـت. بـ کـ چیزی اســـت 
که  ــاز به موضوع و محـــل دارد؛ یعنی محلی  ــه در وجود نیـ کـ
که بدون محـــل، به حقیقت  ــم به آن اســـت، مثل رنگ  قائـ
که وجود خارجی آن، بدون  پیوستن آن محال است و عدد 

معدود ممکن نیست و بدین سان است دیگر اعراض.
ــول: در اصطاح دانش  ــوع در اصطـــاح دانـــش اصـ 3. موضـ
اصول، موضوع در برابر متعّلق اســـت، متعّلق، فعلی اســـت 
گرفته است.برای موضوع چند تعریف  که حکم بدان تعلق 

ارائه شده است:
ــه حقیقت  که در بـ ــزی اســـت  ــوع آن چیـ تعریـــف اول. موضـ
ــر ایـــن اســـاس، اصـــل وجود  ــم نقـــش دارد. بـ ــتن حکـ پیوسـ
ــیدن وقت  ــان عاقل بالغ، موضوع حکم اســـت، فرا رسـ انسـ

نسبت به وجوب صات، جزء موضوع است و . . . .
عّامه شهید صدر می نویسد:

ــیاء  ــوع  الحکم  مصطلح  أصولي نرید به مجموع األشـ  »و موضـ
ــول( بمعناها الذي  ــا فعلیة الحکم )المجعـ ــي تتوقف علیهـ التـ
ــود المکلف  ــون وجـ ــوب الحـــج یکـ ــال وجـ ــي مثـ ــرحناه، ففـ شـ
ــذا الوجوب  ــذا الوجـــوب ألن فعلیة هـ ــا لهـ ــتطیع موضوعـ المسـ

تتوّقف علی وجود مکلف مستطیع.«10 
ــود، به چیزهایـــی »موضوع حکم«  ــان، در اصطـــالح خـ اصولیـ
ــده،  ــاخته و جعل شـ ــِم برسـ ــدِن حکـ ــه عملـــی شـ کـ ــد  می گوینـ
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ــم.  ــرح دادیـ ــه شـ کـ ــان معنایـــی  ــه همـ ــا دارد، بـ ــه آنهـ ــتگی بـ بسـ
ــرار می گیرد  ــه واجب شـــدن حـــج، آن گاه به عهدۀ فرد قـ چنان کـ
ــود فرد توانا،  ــد. پس وجـ ــیده باشـ که آن فرد، به پایۀ توانایی رسـ
ــرای حکم وجوب، »موضوع« اســـت. تا توانایی در  ــارج بـ در خـ
خارج وجود نداشته باشد، این واجب شرعی، از قوه به فعل در 

نمی آید، در همان عالم اعتبار، جعل و تشریع باقی می ماند.
ــوع، متعّلق  ــد: »موضـ تعریـــف دوم: محقق نائینی می نویسـ
المتعّلـــق اســـت«11  در َمَثـــل در اقم الصـــاة، حکم، وجوب 
ــوع آن مکّلف بالغ  ــۀ صـــات و موضـ اســـت، متعّلـــق آن اقامـ

عاقل، َبعد از فرارسیدن وقت است.
کل  همچنین در »یحّرم علیهم الخبائث«، متعّلق، حرمت ا
و شرب اســـت، متعّلق این متعّلق، مکّلف است. موضوعی 
ح است این موضوع هم  که در دانش موضوع شناسی، مطر

نیست.
ــی از اجزاء العلوم،  ــوع در اصطاح اجزاء العلوم: یکـ 4. موضـ
کتاب های اصولی، فلسفی، ادبی  که در  موضوع علم است 
ــفا چنین تعریف شـــده  ــه پیروی از بوعلی در شـ ــی بـ و منطقـ

است: 
 »ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه«12 

 موضوع به این معنی، آن عنصری است که در هر علمی محور 
مباحث باشد و از عوارض ذاتی آن بحث  شود.

کرده  ــیر  ــانی، جملۀ »عوارضه الذاتیه« را تفسـ محقق خراسـ
به »ای با واسطة فی العروض«  راز این تفسیر، پیش گیری 
که تعریف مشهور با آن روبه روست؛ زیرا در  ــکالی است  از اشـ
ــنخ عوارض  ــائل علوم، محمـــوالت آنها از سـ ــیاری از مسـ بسـ
ــنخ عرض غریب  ذاتی برای موضوع علم نیســـت؛ بلکه از سـ
است، در َمَثل، در مسألۀ اصولیۀ »خبر الواحد الثقة حجة« 
ــألۀ اصولیۀ » صیغة  ــألۀ »ظواهر الکتاب ُحّجة« یا مسـ یا مسـ
افعـــل ظاهرة فی الوجـــوب« هرگز حجیت، ذاتـــی خبر ثقه و 
ظاهر کتاب نیست، همچنین ظهور، در وجوب ذاتی صیغۀ 
ــهور این  ــور طبیعـــی، الزمۀ تعریف مشـ افعـــل نیســـت، به طـ

ج  ــائل علم اصول، از علم اصول خار که، بیش تر مسـ اســـت 
ــتن  ــانی، برای از میان برداشـ ــوند؛ از این رو محّقق خراسـ شـ
کرده است  ــیر  ــکال، جملۀ »عوارضه الذاتیه« را تفسـ این اشـ

به »ای با واسطة فی العروض«.13
5. موضوع در اصطاح باب وضع: در باب وضع الفاظ برای 

معانی چند عنوان وجود دارد:
1.  واضع 2. موضوع 3. موضوع له

هنگامی که پدر یا مادر نوزاد، نام علی را برای او بر می گزینند، 
که برگزینندۀ این نام است، واضع است و اسم علی،  کســـی 
ــوع و نوزاد موضوع له اســـت. در این اصطاح، عنوان  موضـ
که عامت قرار داده شده،  » موضوع« همان اســـمی اســـت 

برای معنای ملحوظ.
ــوع در دانـــش موضوع شناســـی به ایـــن معنی نیز  واژۀ موضـ

نیست.
ــاب  ــوع در اصطـــاح علـــم حدیـــث: در اصطـــاح اربـ 6. موضـ
ــدارد،  ــاختگی اســـت و واقعّیـــت نـ ــه سـ کـ ــی  حدیـــث، حدیثـ
ــدۀ آن »وّضاع«  کننـ ــازنده و جعـــل  ــوع« و سـ »حدیـــث موضـ

نامیده شده است.
ــیخ بهائی(  ــد عاملـــی )والد شـ ــین بـــن عبدالصمـ ــیخ حسـ شـ
ــم درایه و حدیث اســـت، در تعریف  ــرآمدان علـ که خود از سـ

حدیث موضوع می نویسد:
»و هو شراالحادیث و یحرم روایته، مع العلم به، من اّی االقسام 
ــه او معنی اقراره  ــرف الوضع باقرار واضعـ ــان و یعـ ــع البیـ کان اال مـ
ــوع له کما وضعه  ــی الواضع او الموضـ ــه او قرینة فـ ــة لفظـ کـ او رکا
ــی امیه من  الغـــالة فـــی حق علی علیه الســـالم، و کما وضع لبنـ

االحادیث فی ان االمامة لهم«14
ــان واژۀ موضوع در »دانش موضوع شناســـی« به این  بی گمـ

معنی نیز نخواهد بود.
کاربرد  ــبهات موضوعیه: از موارد  ــوع در اصطاح شـ 7. موضـ
ــام  که در اقسـ واژۀ موضوع، در علم اصول، موضوعی اســـت 

که تقسیم شده است به دو قسم: شبهه ها به کار می رود 

موضوع شناسی، دانشی نو
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1. شبهۀ حکمیه
2. شبهۀ موضوعیه

در قسم اول، ریشۀ شک در حکم یکی از این امور است: 1. 
نبود نص 2. اجمال نّص 3. تعارض دو نّص

که موضوع  ولی در قسم دوم، منشأ و ریشۀ شک، این است 
ــبهۀ موضوعیه معادل  ــتبه شده، بنابراین، شـ و مصداق مشـ

است با شبهۀ مصداقیه.
که واژۀ موضوع، در »موضوع شناسی«  شماری بر این نظرند 
که بی گمان این نظر نیز نادرست  به معنای مصداق اســـت، 
ــه حقیقـــت و  کـ ــد،  ــد شـ ــال، ثابـــت خواهـ اســـت. در ایـــن مقـ
واقعّیت معنای موضوع در »دانش موضوع شناســـی« اعم از 
که در بر گیرندۀ تمام  این است، و موضوع در برابر حکم است 
ــه ای در متعّلـــق حکم، یا  که به گونـ ــای عرفی اســـت  عنوان هـ
موضوع آن اخذ شـــده است و شناخت این عنوان های مهم 
ــناخت  ــناخت مصداقی برخوردار اســـت و هم از شـ ــم از شـ هـ

مفهومی.
کوتاه  گذری  ــوع در اصطاح »موضوع شناســـی«: با  8. موضـ
ــه واژۀ موضوع در  کـ ــیدیم  ــه این نتیجه رسـ ــیر بحث، بـ بر سـ
ــات  ــچ یـــک از اصطاحـ ــای هیـ ــه معنـ »موضوع شناســـی« بـ

هفتگانه یاد شده نیست:
ــور حکم  ــه در قضایا محـ کـ ــای عنصری اســـت  ــه معنـ ــه بـ  - نـ

که اصطاح منطق است.  است، در برابرمحمول، 
ــه عرض بدان قائم اســـت و  کـ ــه به معنای محلی اســـت  - نـ

که اصطاح فلسفه است. جوهر از آن بی نیاز، 
ــای متعّلق المتعّلق، یا آن چه در عملی شـــدن  ــه به معنـ - نـ

که اصطاح اصول است. حکم، نقش دارد، 
ــه در تمام علوم »یبحث فیه عن  کـ ــه به معنای محوری  - نـ

که اصطاح اجزاء العلوم است. عوارضه الذاتیه« 
که برای معنایی وضع شده  - نه به معنای لفظ و یا عامتی 

که اصطاح باب وضع است.
ــه اصطاح  کـ ــاختگی و دروغین  ــای حدیث سـ ــه به معنـ - نـ
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علم حدیث است.
ــبهات موضوعیه،  ــاب شـ که در بـ ــداق  ــه معنای مصـ ــه بـ - نـ

مصطلح است.
 بلکه به معنای:

ــرعیه، در  ــای بیان گر احکام شـ که در قضایـ ــری اســـت  »عنصـ
مقابل حکم است،اعم از موضوع اصولی و متعّلق حکم، با 

که از مفاهیم عرفیه اند.« این قید 
ــنا  ــار در ایـــن پژوهش آشـ ــتین بـ ــرای نخسـ ــده بـ ــا ایـــن قاعـ بـ
ــات این نظریه اســـت:  ــه در پـــی اثبـ کـ ــی  ــوید، پژوهشـ می شـ

موضوع شناسی، دانشی مستقل.
توضیح: قضایای حاوی احکام شرعیه، سه قسم است:

ملکیـــت،  ــه:  وضعیـ ــکام  احـ ــر  بیان گـ ــای  قضایـ اول:  ــم  قسـ
زوجیت، حّریت، رقّیت، والیت، نفوذ، محجورّیت و . . . .

در این قســـم، تشکیل دهندۀ حکم شرعی، عبارت است از 
دو عنصر: 1. حکم وضعی 2. موضوع آن

ــود ندارد و  ــام متعّلق وجـ ــومی به نـ در ایـــن قســـم، عنصر سـ
ــه به ضابطه ای  ــه موضوع حکم وضعی اســـت، با توجـ آن چـ
ج در موضوع شناسی است، هم شناخت  که ارائه شد، مندر
کنون جهت روشـــن شـــدن  مفهومـــی دارد و هم مصداقی. ا
ــد نمونۀ روشـــن فقهی،  ــته اســـت آن را با چنـ مطلـــب، بایسـ

کنیم: ح  شر
ع برآن  ــر که شـ ــۀ اول. مفهوم »صلح«: از عقود عقایی  نمونـ
ــر تأیید نهاده، عقد صلح اســـت، صحت و نفوذ آن مورد  مهـ
ـ اســـت و در روایات  ــنیـ  ــیعه و سـ ــ شـ ــانـ  ــۀ فقیهـ ــاق همـ وفـ
ــه در معتبرۀ  ــده اســـت، چنانکـ اهل بیت)ع( بر آن تصریح شـ

حفص بن البختری آمده است: امام صادق)ع( فرمود:
اِس«15  ُح  َجاِئٌز َبْیَن  الّنَ

ْ
ل » الّصُ

صلح و سازش در میان  جامعه، نافذ و الزامی است.
در این روایات معتبر، موضوع عنوان صلح است و حکم آن 
که به معنای نفوذ و از احکام وضعیه اســـت.  »جائز« اســـت 
که صلح از مفاهیم و عنوان های عرفی است، در  از آن روی 

که در دو محور در  ج شـــده است  دانش موضوع شناســـی در
خور موضوع شناســـی اســـت، هم در محور شناخت مفهوم 
کان  و هم مصداق، بویژه مصادیق نوظهور آن، در ســـطح 

و خرد.
ــای رایـــج: ضمان مصطلـــح، از نگاه  ــۀ دوم.ضمانت هـ نمونـ
ــه  ــه الـــی ذّمـ ــارت اســـت از: »نقـــل ّذمـ ــیعی، عبـ ــان شـ فقیهـ
که با عهده گیری  ــری«؛ یعنی حقیقِت ضمان این اســـت  اخـ
ــه ذّمۀ او  ــۀ بدهکار اســـت، بـ ــر ذمـ ــه بـ ضمانت کننـــده، آن چـ
ــود، ولی در اصطاح عامه، عبارت اســـت از » َضّم  منتقل شـ
ــری«؛ ولی ضمانت های رایـــج در بانک ها  ــة الی ذّمة اخـ ذّمـ
ــم  ــچ یـــک از این دو قسـ ــنه، هیـ ــه های قرض الحسـ و مؤسسـ
که با ضمانت، هرگز مال مورد ضمان به عهده  نیســـت؛ زیرا 
که  و ذّمۀ شـــخص ضامن نمی آید، بلکه او بر عهده می گیرد 
ــا نکردن شـــخص مضمون عنه، دیـــن او را اداء  در فـــرض وفـ
که  ــورت، »ضمانت« حکمی اســـت وضعی،  ــر صـ ــد. در هـ کنـ
آثار تکلیفی در پی دارد و از عقود عقایی است و از مفاهیم 
ج می شود  عرفیه؛ از این روی، در باب موضوع شناسی، در
که برای موضوع در »موضوع شناسی«  و بی گمان قاعده ای 
ارائه شد، بر آن برابر است؛ و لذا در دو محور موضوع شناسی 
ــناخت  شـ ــور  محـ در  و  ــوم  مفهـ ــناخت  شـ ــور  محـ در  دارد: 
ــا ضمانت های رایج از باب ضمان  مصادیـــق آن. و این که آیـ
مصطلـــح، قابل تصحیح و تنفیذ اســـت، یا این که به عنوان 

عقد و قرارداد مستقل دیگری قابل تنفیذ است.
که هم از  ــع: از مفاهیم عرفی اســـت  ــوم. عنوان بیـ ــۀ سـ نمونـ
که  ــوذ، برخوردار اســـت  ــار وضعـــی، همچـــون صّحت و نفـ آثـ
ــده و هم از  ــاره شـ ــّل اهلل البیـــع«16  بدان اشـ ــۀ: »َاحـ کریمـ در 
ــودن به آثار  ــار تکلیفـــی، همچون: وجـــوب وفا و پای بند بـ آثـ
ْوُفوا ِباْلُعُقوِد«17  از آن 

َ
ذیَن آَمُنوا أ

َ
َها اّل ّیُ

َ
کریمۀ »یا أ که در  آن، 

که  ســـخن به میان آمده است. از این روی موضوعی است 
در دو محور موضوع شناسی دارد؛

ــگاه عرف و  ــه آیا از نـ ــناخت مفهومـــی و این کـ ــور شـ 1. در محـ

موضوع شناسی، دانشی نو
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که در  ــال« اســـت  ــه مال به مـ ــع »مبادلـ عقـــاء، حقیقـــت بیـ
مصباح اللغه فیومی آمده و محّقق اصفهانی و امام خمینی 
ــه جمعی  کـ ــاء تملیـــک عیـــن بعوض«  ــا »انشـ ــد یـ پذیرفته انـ

چون: شیخ اعظم بر آن نظرند.
گرچه بیش تر  ــور مصداق شناســـی. در این محور،  2. در محـ
مصادیق بیع روشـــن است و بی شبهه ، ولی مصادیق نوی 
ــود،  گفت وگو شـ ــته اســـت در مورد آنها بحث و  که بایسـ دارد 
ــار آن را  ــه مالک ویایـــی، فصل بهـ کـ ــع فصلی  ــون: بیـ همچـ
ــه به شخصی می فروشد و فصل تابستان آن را  برای همیشـ
ــومی.  ــتان آن را به فرد سـ ــری و فصل پاییز و یا زمسـ ــه دیگـ بـ
ــنخ بیع اســـت و آیا در مفهوم بیع،  آیا این نوع معامله، از سـ
ــر؟ و یا  ــور بخش بخش شـــدن اســـت و یا خیـ تملیـــک، در خـ
ــا مفاهیمـــی نو همچون آبشـــن،  ــای بورســـی، بـ در قراردادهـ
که از مفاهیم  روبه روییم. آیا از نگاه مفهومی، این موضوع، 
ــای عقایـــی خاصـــی  ــا و قاعده هـ عرفـــی اســـت و از قانون هـ
برخوردار اســـت، از سنخ بیع به شمار می آید و یا مصالحه و 
سازش و توافق دو طرف قرارداد و یا معاملۀ مستقلی است 

ورای تمام عنوان های عقدهای شناخته شده و جاری.
ــم باز  ــای بیان گر احکام تکلیفیه: این قسـ قســـم دوم. قضایـ

گونه است: دو 
ــتند  که بیان گر احکام تکلیفیه ای هسـ ــۀ اول، قضایایی  گونـ  
ج  ع است و خار که متعّلق آنها شرعی و از برساخته های شر

از دائرۀ موضوع شناسی.
ــکام  احـ ــا،  آنهـ ــوای  محتـ ــه  کـ اســـت  قضایایـــی  دوم،  ــۀ  گونـ
ــنخ مفاهیم  ــکام، از سـ تکلیفـــی اســـت، ولـــی متعّلق این احـ
ــا، جعل و تأســـیس  ــورد آنهـ ع در مـ ــر که شـ عرفـــی و عقائـــی 
در  ــرعی،  شـ ــکام  احـ ــات  متعّلقـ ــه  این گونـ ــدارد.  نـ ــی  خاصـ
که هم از نگاه مفهوم  گردیده است  ج  »موضوع شناسی« در
ــم از نگاه مصـــداق. در این  ــود و هـ باید موضوع شناســـی شـ
ــتی به  گزیر بایسـ بخش نیز، جهت روشـــن شـــدن مطلب، نا

نمونه های بارز فقهی تمّسک شود.

نمونۀ اول. مفهوم نفقة الزوجه، عنوانی است فقهی ـ عرفی 
ــورد آن،  ع در مـ ــر ــه متعّلق تکلیف، وجوب اســـت، ولی شـ کـ
ــناخت و بیان  ــع باز شـ ــدارد و مرجـ ــار خاصی نـ جعـــل و اعتبـ
ــم از نگاه مفهومی و هم مصداقی، عرف  ــد و اندازۀ آن، هـ حـ

است. 
و یا در چگونگی معاشرت و زندگی با همسر، خداوند متعال 
ــُروُهّنَ ِباْلَمْعُروِف« حکـــم وجوب، و  ــوده اســـت: »َو عاِشـ فرمـ
که  ــوع آن، زوجه،  ــه معروف و موضـ ــرت بـ متعّلق آن، معاشـ
به حکم نصوص و روایات اهل بیت)ع( مقید شده به ناشزه 
ــرت »زوجۀ غیر  گزیر، موضوع وجوب، معاشـ نبودن. پس نا
ــرز آن خود  ــوز و حد و مـ ــارۀ حقیقت نشـ ــزه« اســـت. دربـ ناشـ
ــد خاصـــی دارد: »تمکیـــن نکردن در  ع، تعریـــف و تحدیـ ــر شـ
ج شدن از منزل، بی اجازۀ شوهر« ولی متعّلق  آمیزش و خار
ــروف« از مفاهیم عرفی اســـت. از  ــرت به معـ وجوب: »معاشـ
این روی، ضابطه ای که برای موضوع در »موضوع شناسی« 
ــد،  که بیان شـ ــرا همان گونه  ــد، با آن برابر اســـت؛ زیـ ارائه شـ
ــه در برابر متعّلق،  ــوع در این جا در برابر حکم اســـت، نـ موضـ
که موضوع  که اصطاح خاص اصولی اســـت. و روشن است 
ــته از متعّلقات احکام نیز  ــه این معنی، در برگیرندۀ آن دسـ بـ
ــرت  ــمار اســـت، و معاشـ که از مفاهیم عرفی، به شـ ــود  می شـ
گرچه در آیۀ یاد  ــر،  ــتی متعارف با همسـ به معروف و همزیسـ
شـــده، به اصطاح اصولی، متعّلق حکم است، ولی از آن رو 
ع در مورد آن تأسیس و جعل  که مفهومی است عرفی و شر
ج اســـت در  خاصی ندارد، با توجه به قاعدۀ یاد شـــده مندر
ــر موضوعـــی دو ُبعد  ــون هـ ــوع »موضوع شناســـی« و چـ موضـ
گزیر شناخت آن نیز  دارد: یکی مفهوم و دیگری مصداق، نا
گونه است: شناخت مفهومی و مصداقی و مرجع هر دو  دو 

شناخت نیز، عرف عام است.
نمونۀ دیگر، در فتوای فقیهان آمده است: حداد بر بانویی 
که همسر او مرده ، واجب است. امام خمینی، می نویسد: 

»یجب علی المرأة في وفاة زوجها، الحداد ما دامت في العّدة. 
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ــل و التطیب و  ــرك الزینة في البـــدن بمثل التکحیـ ــراد به تـ و المـ
الخضاب«18 

ــوی او مرده اســـت، واجب اســـت در مـــدت عّده ـ   ــر زنی که شـ بـ
ـ  ِحداد کند به این معنی که از آن چه در عرف  چهار ماه و ده روز
ینت شمرده می شود، همچون استفاده از سرمه و مواد خوشبو  ز

کننده، بپرهیزد.
ــتند این حکم مورد وفاق فقیهان، روایات بسیار است  مسـ
ــه: صحیحۀ زراره از  ــده اســـت، از جملـ که در این باره وارد شـ

امام باقر)ع(:
ــَواٌء ِفي  ْوُجُهَما َسـ ــا ِإَذا َماَت َعْنُهَما َز َتْیِهَمـ

ْ
ِکل َة  ــّرَ ُحـ

ْ
ــَة َو ال َمـ

َ ْ
»ِإَن  األ

19».
ُ

 ُتِحّد
َ

َمَة ال
َ ْ
 َو األ

ُ
َة ُتِحّد ُحّرَ

ْ
 ال

َ
ّن

َ
 أ

َّ
ِة ِإال

َ
ِعّد

ْ
ال

ــا بروند، در زمان  ــان از دنیـ ــز و زن آزاد، هرگاه شوهران شـ کنیـ
عّده یک سانند، جز این که زن آزاد، نبایستی آرایش و زینت 

کنیز می تواند خود را بیاراید. کند، اّما 
ــوع آن  ع وجـــوب اســـت، موضـ ــر ــم شـ ــأله، حکـ در ایـــن مسـ
که  ــرده و متعّلـــق وجـــوب، عنوان حداد اســـت  ــوهر مـ زن شـ
ــناخت  ــوع، شـ ــورد آن دو نـ ــم عرفـــی اســـت و در مـ از مفاهیـ
ــناخت مصـــداق. آن که  ــوم و شـ ــناخت مفهـ ــود دارد: شـ وجـ
بی شـــک به حســـب عرف ها، مختلف است و هر دو از سنخ 
ــه از عنوان های عرفی اســـت  کـ موضوع شناســـی اســـت؛ چرا
ــد و مرز آن  کردن حـ ــناخت مفهوم و روشـــن  ــه مرجع بازشـ کـ
ــناخت مصـــداق آن، عرف اســـت و از این  ــع بازشـ ــز مرجـ و نیـ
کردن حد و مرز  ــاندن و روشن  که در شناسـ روی، قاعده ای 

موضوع شناسی ارائه شده با آن برابری دارد.
ــکام تکلیفیه  ــر احـ ــه بیان گـ کـ ــوم. قضایایـــی اســـت  ــم سـ قسـ
است، ولی متعّلق آنها، از سنخ مفاهیم عرفیه نیست، بلکه 
کریمۀ: گذارده است، مثل  کرده، و بنیان  ع آنها را جعل  شر

ْیِل و ُقرءان الَفجِر اّن 
َّ
ــْمِس ِإلی  َغَسِق الل ـ

َ
وِك الّش

ُ
الَة ِلُدل ِقِم الّصَ

َ
»أ

کان َمشهودا.«20  ُقرءان الَفجِر 
گزار از زوال خورشید تا ظلمت شب، با قرائت صبحدم،  نماز 

که قراءت صبحدم مشهود ]فرشتگان [ است .

کریمۀ: و نیز 
ْبَیُض ِمَن اْلَخْیِط 

َ ْ
ــُط ال َن َلُکُم اْلَخْیـ ی َیَتَبّیَ ــَرُبوا َحّتَ »ُکُلوا َو اْشـ

ْسَوِد«21 
َ ْ
ال

ــتۀ سپید از رشتۀ  ــامید تا از آغاز صبحدم رشـ بخورید و بیاشـ
سیاه بر شما نمایان شود. 

ــۀ اول  ــه در آیـ کـ ــم ـ  ــه متعّلـــق حکـ کـ ــا،  ــم قضایـ در ایـــن قسـ
ــر، به طور  ــوم من الفجـ ــۀ صـــات اســـت و در آیۀ دوم صـ اقامـ
که صوم  ــرا  ج اســـت؛ چـ ــع از دائرۀ موضوع شناســـی خار قطـ
ــرۀ  ج از دائـ ــار ــرعی اســـت و خـ ــاخته های شـ و صـــات از برسـ
ــد و اندازه شناســـی ها و بازشناســـی های عرفی و عقایی.  حـ
ــه از قیدهای  کـ ــی با این حال، عنوان »دلوک الشـــمس«  ولـ
موضوع حکم اســـت و در عملی شـــدن وجـــوب صات ظهر 
و عصر نقش آفرین، مربوط به موضوع شناســـی اســـت؛ زیرا 
ــناخت  ــمار می آید و مرجع بازشـ ــه شـ ــم عرفی بـ ــه از مفاهیـ کـ
ــان اســـت،  ــد و مرز آن، عرف عام اهل لسـ و روشـــن کنندۀ حـ
ــوم این موضوع  ــناس هم باید مفهـ از ایـــن روی، موضوع شـ
ــوم: »دلوک- ــداق آن را. مفهـ ــد و هـــم مصـ کنـ ــایی  را شناسـ

گفته اند،  ــرب  ــان فرهنگ عـ ــه واژه شناسـ الشـــمس« چنانکـ
ــره نصف النهار   ــید اســـت از دائـ گذر خورشـ به معنای زوال و 
که در  ــر ـ همان گونه  ــتن وقت ظهـ ــانۀ به حقیقت پیوسـ ـ نشـ

مصباح المنیر فیومی آمده است:
ْت َعن 

َ
ــاِب َقَعَد زال ( ِمن َبـ

ً
وکا

ُ
ُجوُم  )ُدل ــْمُس  و الّنُ ـ

َ
ــِت ( الّش َکـ

َ
»)َدل

 22»
ً
ْیضا

َ
ُغُروِب أ

ْ
االْسِتَواِء و ُیْسَتْعَمُل ِفی ال

که روز و شـــب  ــرزمین هایی  و اّما مصداق این مفهوم، در سـ
که  آنها معتدل اســـت، روشن اســـت، ولی در سرزمین هایی 
ــان پاره ای از شهرهای  کوتاه اســـت، بسـ ــیار  روزهای آن بسـ
ــال، روزها چهارـ  پنج ساعت  که در فصل هایی از سـ اروپایی 
کم تر است، تعیین مصداق: »دلوک الشمس«، دشوار  گاه  و 

کندوکاو در مصداق شناسی دارد. است و نیاز به تحقیق و 
که از واجبات عمره و حج است: و یا سعی بین صفا و مروه، 

ال 
َ
ِو اْعَتَمَر ف

َ
َبْیَت أ

ْ
َمْن َحّجَ ال

َ
ــعاِئِر اهَّلِل ف َمْرَوَة ِمْن َشـ

ْ
فا َو ال  الّصَ

َ
»ِإّن
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َف ِبِهما«23  ّوَ ْن َیّطَ
َ
ْیِه أ

َ
ُجناَح َعل

صفا و مروه از مراســـم خداســـت. هر که حج خانه کند یا عمره 
که بر آن طواف برد. گزارد، رواست 

ــعی  ــه، حکـــم، وجـــوب اســـت، متعّلق آن، سـ کریمـ در ایـــن 
گی های آن  ــرائط و ویژ ــعی و شـ بین صفا و مروه چگونگی سـ
ــه بیش تر،  کم تر و نـ ــد،نه  ــه مقدار هفـــت بار باشـ ــد بـ ــه بایـ کـ ـ 
ــردن و . . . ـ از  کـ ــه واپس حرکت  ــه صورت عادی، نـ ــم بـ آن هـ
ــاخته های شرعی است و از دائره بازشناسی و نظردهی  برسـ
ــعی بین  که باید سـ ــی از این جهت  ج. ولـ ــرف و عقـــاء خار عـ
کند و این که آیا مسعای جدید، مصداق  صفا و مروه صدق 
کوه است، موضوع عرفی است؛ از این روی،  ــعی بین  دو  سـ
ــدارد و مربـــوط به حوزۀ موضوع شناســـی  ــد در آن راه نـ تقلیـ

است.
ــد، دائرۀ  گردید، روشـــن شـ ــه در محور اول ارائه  کـ ــی  از بررسـ
ــناخت موضوع به اصطاح  موضوع شناسی، مختص به شـ
گیر تر از آن بوده است و آن دسته از  اصولی نیست، بلکه فرا
که از سنخ مفاهیم عرفیه است نیز در بر  متعّلقات احکام را 

می گیرد، بسان عنوان هایی همچون:
معاشرت به معروف، ِحداد، جهر، اخفات، قیام، انفاق، امر 
ــروف و نهی عـــن المنکر، قطع هیئت اتصالیه، ســـب،  بالمعـ
ــتم، قذف، هتک، احیاء موات، فســـخ، تهییج شـــهوت،  شـ
ــاون علی الخیر، تعاون علی االثم، تأیید  اعانه علی االثم، تعـ
ــر، نفاق،  باطـــل، تضعیـــف حـــق یا باطـــل، تجســـس، تظاهـ
ــییع، تشـــجیع، تعلیم، تعلم، قبـــض، اقباض،  ــادت، تشـ عیـ
ــیق، توثیق،  حبس، عتـــق، نکول، رد امانت، خیانت، تفسـ
ــتقبال القبله، استدبار القبله، اطعام،  تعدیل، تکذیب، اسـ
ــرب، استمناء،  کل، شـ تنجیم، تمییز، تضمین، مضاجعه، ا
ــذاء، تحنیت  ــان، ایـ ــکار، غیبـــت، بهتـ ــراض، احتـ تلقیـــح، اقـ

و.....
ــرعی، وجوب  ــد آن، متعّلق حکم شـ ــائل و ماننـ در ایـــن مسـ
ع  ــر که شـ کراهت، افعالی اســـت  ــتحباب و یا  یا حرمت یا اسـ

ــنخ  ــه از سـ ــدارد، بلکـ ــی نـ ــار خاصـ ــا جعـــل و اعتبـ ــارۀ آنهـ دربـ
که تنها مرجع روشـــن کنندۀ حد و  عنوان های عرفیه اســـت 
ــناخت مصداق آنها، عرف اســـت.  ــدازۀ مفهوم و نیز بازشـ انـ
ــد، می توان  ــه فرادید نهاده شـ ــا دقت و درنـــگ روی آن چـ بـ

کرد. »موضوع شناسی« را چنین تعریف 
ــه در موضوع  کـ ــی  ــای عرفـ ــته از عنوان هـ ــناخت آن دسـ »شـ
ــناخت  ــرعی، یا متعّلق آنها، اخذ شـــده، اعم از شـ ــکام شـ احـ

مفهوم یا مصداق آنها«.

  موضوع شناسی دانشی مستقل 
ــه از آن  کـ ــان تعریف جامعی  ــه موضوع شناســـی، با همـ گرچـ
ــرۀ آن در بیش تر  ــد، با نظر دقیـــق به ماهّیت و جوهـ ارائه شـ
ــه و در پاره ای موارد  ــنخ مبادی تصّوریۀ علم فقـ موارد، از سـ
ــترش علوم مادی و  گسـ ــی با نظر به  تصدیقیۀ آن اســـت، ولـ
گزاره ها و  ــاَدِم  ــای تجربـــی و دگرگونی َدمـ ــرفت دانش هـ پیشـ
گذشـــت  گون همگام و همپای با  گونا گزاره های  ــداری  پدیـ
ــته است در چهارچوب موضوع شناسی، دانش  زمان، بایسـ

مستقل جای بگیرد.
در این محور بر آنیم تا برای نخستین بار، موضوع شناسی را 
ــانیم، آن هم نه از روی اّدعا، بلکه از روی  دانشـــی نو بشناسـ
که برای دانش  ــر مبنای میزان و قاعدۀ خاصـــی  تحقیـــق و بـ
که در اســـاس، در ردۀ  ــته ای، الزم اســـت؛ چرا  ــودن هر رشـ بـ
ــته ها، قاعده و میزانی  دانـــش جای گرفتـــن تمام فنون و رشـ
ــراز، هرگز فن و  ــورداری از این قاعده و تـ ــه بـــدون برخـ کـ دارد 

رشته ای، در ردیف دانش مستقل قرار نمی گیرد.
ــا، تحقیـــق در دو مطلـــب را پی  ــردن این اّدعـ کـ ــرای ثابـــت  بـ

می گیریم.
1. واژه شناسی »علم«

گون گونا 2. قاعدۀ علم بودن فنون و رشته های 
واژه شناسی »علم« 

واژۀ علم از چند معنی و اصطاح برخوردار است:

فصلنامه موضوع شناسی فقهی         بهــــــار  1395     
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که متعّلق آن است.  ک و فهم اموری  1. علم به معنای ادرا
ــان نیســـت، بلکه به  ک آدمی در همۀ موارد یکسـ ــه ادرا البتـ
ک اوســـت، مختلف  ــورد ادرا ــه مـ ــدرکات و آن چـ اختـــاف مـ

خواهد بود و از چند دسته برخوردار است:
ــیلۀ یکی از حواس پنجگانه  که به  وسـ کات حســـی  الف. ادرا

صورت می گیرد.
ــرۀ  ــه از دایـ کـ ــی  ــته از معلوماتـ کات عقلـــی، آن دسـ ب. ادارا
ــا طریـــق آن راهنمایـــی عقل  ج و تنهـ ــار ــناخت حســـی خـ شـ

است، با تکیه بر استدالل و برهان.
که نفس آدمی، در پرتو ریاضت های  کات شـــهودی  ج. ادرا

نفسانی و پاالیش جان خویش بدان دست می یابد. 
ــنخ  که از سـ ــا قســـم دیگری نیز از علـــم وجود دارد  در این جـ
ج اســـت و هرگز  ــور و تصدیق خار ــری متکی بر تصـ ــوم بشـ علـ
که ویژۀ انبیای  خطا در آن راه ندارد و آن علم وحیانی است 

الهی و اوصیای آنان و ائمۀ اطهار)ع( است.
که در نفس راســـخ اســـت و در  ــای ملکه ای  ــه معنـ ــم بـ 2. علـ
که به وسیلۀ آن مصادیق  ــیطی اســـت  ِک بسـ حقیقت، ادرا

ک می شود. جزئی ادرا
ــه احتمال خاف در آن  کـ ــه معنای یقین و باوری  ــم بـ 3. علـ

راه ندارد، »العلم الیقین الذی الیدخله االحتمال«.24 
ولی علم در مبحث حاضر »موضوع شناسی دانشی مستقل 
ــه گانه، نیســـت، بلکه به  ــه هیچ یک از این معانی سـ ــو« بـ و نـ

معنای چهارمی است.
ــع واحدی  که جامـ ــه قضایایی  ــای مجموعـ ــم به معنـ 4. علـ
که در  ــال این جامع واحد، یا محور واحدی اســـت  دارد، حـ
این قضایا، دربارۀ آن بحث می شود و یا غرض واحدی است 
که برای رسیدن و دست یازدیدن به آن، بحث می شود. راز 
که  گونه تعبیر در مورد جامع القضایا، اختافی است  این دو 
ــهور، تمایز  که مشـ ــأله تمایز علوم دارند  اهل نظر دربارۀ مسـ
ــد، در َمَثل تمایز  ــوم را به تمایز موضوعات علوم می داننـ علـ
که موضوع علم فقه، افعال  علم فقه و اصول به این اســـت 

موضوع شناسی، دانشی نو

38        شماره یک



ــول، ذات ادّلۀ اربعه  المکّلفین اســـت، ولی موضوع علم اصـ
است، یا ادلۀ اربعه با وصف دلیل بودن و یا به تعبیر دقیق تر 
»آن چه شایستگی دارد حجت بر حکم شرعی شود« ولی در 
ــز علوم به  که تمایـ گروهی بر ایـــن نظرند  ــدگاه،  ــر این دیـ برابـ

اغراض است.

گون گونا قاعدۀ علم بودن فنون و دانش های 
که تشکیل  ــله عناصری وجود دارد  در همۀ دانش ها، سلسـ
ــمارند و شـــکل گیری  ــدۀ ارکان و پایه های بنیادین بشـ دهنـ
ــه ای و بنیادین، ممکن  ــا، بدون این عناصِر پایـ آن دانش هـ

نیست. این عناصر به »اجزاء العلوم«نامبردارند.
که موضوع شناســـی،  ــر این مّدعاییم  ــا در این پژوهش، بـ مـ
ــد، از تمام ایـــن ارکان  ــه از آن ارائه شـ کـ ــی  ــای دقیقـ ــه معنـ بـ
که در قامت یک دانش مستقل  ــزد  برخوردار اســـت و می سـ

کاست. کم و  شناخته شود، بی 
کردن این ادعا، بحث را از دو زاویه پی می گیریم: برای ثابت 

که  1. نگاهی باریک اندیشانه و دقیق بر عناصر ششگانه ای 
از پایه و ارکان علوم به شمار می آیند.

ــازی یکایـــک آنها بر دانش »موضوع شناســـی«، با  2. برابرسـ
نگهداشت ترازها و حد و مرزهای اصطاحات مربوط.

ارکان علوم
ــده اند و در علم  ــناخته شـ ــزاء العلوم شـ ــه به اجـ کـ ــری  عناصـ
بودن تمام علوم و فنون نقش بنیادین دارند، عبارت اند از:

ــم 3. غایت و فایـــدۀ علم 4.  ــوع علـ ــم 2. موضـ 1.  تعریـــف علـ
مسائل علم 5. مبادی تصّوریه 6. مبادی تصدیقیه.

ــر علمی،  ــه برای هـ کـ ــه اصل ایـــن مطلب،  کـ ــد  ــه نمانـ گفتـ نا
ــای ســـخن دارد و اختافی اســـت.  ــوع الزم اســـت، جـ موضـ
گرچه بیش تر علوم از  ــه  کـ ــماری از اصولیان بر این نظرند  شـ
عنصر موضوع برخوردارند، ولی لزوم برخورداری هر علمی از 
عنصر موضوع، مدعایی اســـت بی پشتوانۀ برهانی. به نظر 

می رسد این نظریه، قرین تحقیق باشد.
در ابتدا، برای روشـــن شدن زوایای بحث، عناصر یاد شده 
را روی علم نحو، پیاده، سپس با »دانش موضوع شناسی« 

برابرسازی می کنیم.
ــو عبارت  ــا تعریف علم نحـ ــود، اّمـ ــر اول، تعریـــف علم بـ عنصـ

است از »علم یعرف به احوال اواخر الکلم اعرابًا و بناًء«.
ــائل نحـــوی دربارۀ آن بحث  که تمام مسـ ــوع علم نحو  موضـ
ــدۀ آن هـــم  کام« و فایـ ــه و  ــارت اســـت از: »کلمـ ــد، عبـ می کنـ

»حفظ اللسان عن الخطا فی المقال«.
ــا، از  ــه در آنهـ کـ ــا قضایایـــی اســـت  ــو، همانـ ــائل نحـ ــا مسـ اّمـ
ــود: »المرفوعات  ــات بحـــث می شـ کلمـ ــای اعرابـــی  حالت هـ
ــا »کل نائب فاعل و  ــا »الفاعل مـــن المرفوعات« یـ ــة« یـ ثمانیـ

کل خبر مرفوع«. کل مبتدء و 
ــه در آنها مفهوم  کـ ــادی تصّوریۀ آن، قضایایی اســـت  اّما مبـ
ــائل یا محمول آنهاســـت، تعریف  ــه موضوع مسـ کـ ــی  عناوینـ
ــۀ »کل فاعل مرفوع«  ــوع، در قضّیـ ــود، در َمَثل، موضـ می شـ
ــول آن عنوان »مرفوع« اســـت.  ــوان فاعل اســـت و محمـ عنـ
که عنوان فاعـــل را تعریف می کند )فاعل عنصری  ــه ای  قضیـ
که  که فعل به او منسوب است یا فاعل عنصری است  است 

فعل از او صادر شده( از مبادی تصّوریۀ نحو است.
که به  ــۀ آن هم، مجموعۀ قضایایی اســـت  ــادی تصدیقیـ مبـ
وسیلۀ آنها ثبوت محمول را برای موضوع تصدیق می کنیم. 
ــات، روایات و  ــادی تصدیقیه، آیـ ــم نحو، مبـ در َمَثـــل، در علـ
گواه آوردن از آنها احکام نحو را  که با  سخنان ُفصحاء است 
اثبات و تصدیق می کنیم. رفع فاعل، از احکام نحوی است 
کریمۀ: »اقتربت الّساعه و انشق القمر« و یا  که با تمّســـک به 
ــیبًا«  ــتعل الرأس شـ کریمۀ »و اشـ نصب تمیز را با تمّســـک به 

اثبات و تصدیق می کنیم.
ــای ادبی و در  فایـــدۀ مهم نحو، دســـت یازدیـــن به قاعده هـ

گفتار. نتیجه، حفظ زبان است از اشتباه و لغزش در 
ــد،  که همانا موضوع شناســـی باشـ اّما در مقولۀ مورد بحث، 
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ــازواری و  ــا ارکان و عناصر بنیادیـــن علوم با آن سـ ــم آیـ ببینیـ
هماهنگی دارند، یا خیر.

برابرسازی ارکان علم بر دانش موضوع شناسی
ــتین عنصر و رکن هر  ــورداری از تعریف: نخسـ  رکـــن اول، برخـ
ــد، آن هم تعریفی  که از تعریف برخوردار باشـ علمی این بود 
که تعریف، دربردارندۀ  که جامع و مانع است، به این معنی 
ــرا بگیرد و هم از  ــه هم مصادیق خود را فـ کـ ــد  قیدهایی باشـ
اغیار باز بدارد و بر آن چه بیرون از این دائره اســـت، دســـت 

رد بزند.
ــی را می توان  ــا توجه به ایـــن نکته، دانـــش موضوع شناسـ بـ

کرد: چنین تعریف 
ــا العرفیه  ــکام و متعّلقاتهـ ــات االحـ ــه موضوعـ ــم یعرف بـ »علـ

مفهومًا و مصداقًا«
گزاره های عرفی  که در آن  موضوع شناســـی، دانشـــی اســـت 
ــر مفهوم و  ــته های عرفـــی آن از نظـ ع و نیز وابسـ ــر ــکام شـ احـ

مصداق شناخته می شود.
ــه کار رفته، یادآوری  که در تعریف بـ ح قیدهایی  ــر پیش از شـ
که نزدیک ترین دانش ها به  این نکته خالی از لطف نیست 
ــائل  که در بیش تر مسـ دانـــش موضوع شناســـی، از این نظر 
ــود، دانش جغرافیا  آن از امور جزئی و شـــخصی بحث می شـ
ــرا دانش جغرافیا دانشـــی اســـت  و دانـــش تاریـــخ اســـت، زیـ
که  ــم و باد بحـــث می کند  ــای اقالیـ گی هـ ــوال و ویژ ــه از احـ کـ
کلـــی و دانش تاریخ،  ــان ، همۀ آنها جزئی اســـت و نه  بی گمـ
که از احوال اقوام و ملل، پادشاهان  عبارت است از دانشی 
و شخصیت های بزرگ بحث  کند و محور بیش تر آنها، موارد 

کلی. جزئی است و نه 
ــوده قیدهایی را  توضیـــح: در این تعریف، تـــاش ما براین بـ
ــند و هم مانع  که هم جامع افراد باشـ بیاوریم و به کار بندیم 

اغیار.
ــه همان  ــات االحکام« اســـت، بـ ــۀ »موضوعـ ــد اول: جملـ قیـ

ح، تعریف  ــر که پیش از این، به شـ ــای مصطلـــح اصولی  معنـ
که موضوع، از نگاه اصولی  ــد. از آن تعریف به دســـت آمد  شـ
ــه در عملـــی شـــدن حکم نقش  ــر آن چـ ــارت اســـت از: »هـ عبـ
آفرین است« و در بیان محقق نائینی، موضوع، با شاخصۀ 

»متعّلق المتعّلق« معرفی شد.
ــای مصطلح  ــاز به همان معنـ ــه بـ کـ ــا«  ــد دوم: »متعّلقاتهـ قیـ
که حکم شرعی بدان تعلق  اصولی آن است: »عمل و فعلی 
ح این واژۀ اصولی نیز در بخش آغازین آمد. که شر می گیرد« 

قید سوم: »العرفیه« هم صفت و قید است برای »موضوعات 
ــته از  ــرای »متعّلقاتها«. این قید، آن دسـ ــم بـ ــکام« و هـ االحـ
که  ــته از متعّلقات احکام را  ــات احکام و نیز آن دسـ موضوعـ
ج  ــمارند، خار ع، بشـ ــر ــاخته های شـ ــتند و از برسـ عرفی نیسـ
ع  که مصدر تشریِع خود احکام، شر می کند؛ زیرا همان طور 
ــد و اندازۀ  ــناخت و بیان کنندۀ حـ ــع بازشـ ــا مرجـ اســـت، تنهـ
این گونه موضوعات: استطاعت، محدودۀ سرزمین عرفات، 
گونه  ــعرالحرام و نیز روشن کنندۀ حد و اندازۀ این  منی، مشـ
ع است  ــر متعّلقات: صات، صوم، حج، زکات و. . . خود شـ
ــد و اندازه گیری عرف فراتر. با توجه  و از افق بازشناســـی و حـ
که در  ــا و عنوان هایی  ــد، تمام قیدهـ که ارائه شـ ــرحی  ــه شـ بـ
گرفته  موضوعات احکام شرعی و نیز در متعّلقات آنها به کار 
ــار خاصی  ــا جعل و اعتبـ ع اقـــدس، در مورد آنهـ ــر ــده و شـ شـ
که  ــدارد؛ بلکه از مفاهیم عرفیه اســـت و به همان معنایی  نـ
گرفته شده،  ــرعیه به کار  ــان ادلۀ شـ در نزد عرف دارد، در لسـ
ج شده و مرجع شناخت آنها  در دانش موضوع شناســـی در
ــناخت  عرف اســـت. هم در بیان حد و اندازۀ آنها، هم در شـ
ــناخت مصداق آن، عرف  ــوم و حد و مرز آن و هم در شـ مفهـ

نقش می آفریند.
کنون، جهت روشن شدن تعریف، تعریف یاد شده را روی  ا

چند نمونه پیاده می کنیم:
ــزاردن نماز  گـ کوتاه  ــرعیه، وجـــوب  ــکام شـ ــۀ اول. از احـ نمونـ
ــد دارد  که قصـ ــافری اســـت  ــوع این حکم، مسـ اســـت. موضـ

موضوع شناسی، دانشی نو
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ــرۀ  دائـ در  ــوع،  موضـ ایـــن  و  ــد  بپیمایـ را  راه  ــخ  فرسـ هشـــت 
ــای عرفـــی اســـت، مفهومـــی دارد و مصداقـــی و در  عنوان هـ
ــناخت  ــوردار اســـت: شـ ــناخت برخـ ــوع شـ حقیقـــت، از دو نـ
ــروط  ــناخت مصداقی. البته اصل مشـ مفهومی و دیگری شـ
ــفر هشـــت  ــاز، به قصد سـ ــزاردِن نمـ گـ ــاه  کوتـ ــودن وجـــوب  بـ
ع اســـت و از دائرۀ  ــاخته های شر فرســـخی، بی شـــک از برسـ
که در موضوع  موضوع شناســـی، بیرون؛ ولی عنوان فرســـخ 
ــده، از مفاهیم عرفیه اســـت و  ــه شـ گرفتـ ــه کار  ــم، بـ ایـــن حکـ
ــدارد، از این روی،  ــد و اندازۀ آن، بیان خاصی نـ ع در حـ ــر شـ
ــرف  ــرز آن، عـ ــد و مـ ــناخت حـ ــز شـ ــدازه و نیـ ــد و انـ ــع حـ مرجـ
ــان  ــأله بسـ ــارت رفت، این مسـ ــه اشـ کـ ــور  اســـت. و همان طـ
ــائل عرفی، از مفهوم و مصـــداق، یا مصداق هایی  ــر مسـ دیگـ
برخوردار اســـت، با برخورداری از دو نوع شناخت: شناخت 
ــناخت، در دانش  ــناخت مصداقی. هر دو شـ مفهومـــی و شـ
ــر ایـــن اســـاس، در  بـ ــده اســـت.  ج شـ موضوع شناســـی، در
»دانـــش موضوع شناســـی« باید هم مفهوِم موضوِع فرســـخ 
که  ــازیم  ــکار سـ کندوکاو، حد و مرز آن را آشـ ــیم و با  را بشناسـ
که در روایات آمده، برابر اســـت  ــا عنوان »ثمانی فراســـخ«  آیـ
ــۀ  ــم در عرصـ ــر؟ و هـ کیلومتـ ــا 40  ــا 44 و یـ ــر یـ کیلومتـ ــا 45  بـ

مصداق شناسی، باید مصداق های آن روشن شود.
ــناخت مصداق ها، با مکّلف اســـت.  که بازشـ روشـــن اســـت 
ــه تعییـــن مصـــداق در جاهایـــی، در عمل،  کـ ــا  ــی از آن جـ ولـ
ــا  ــزی، بـ ــواری هایی روبه روســـت، ممکـــن اســـت مرکـ ــا دشـ بـ
کامل با ترازهای  برخورداری از ابزار و سازوبرگ روز و آشنایی 
ــرد و مکّلفان با  گیـ کار را به عهده  ــری، زحمـــت این  اندازه گیـ

کار آن را بپذیرند. که بدان دارند، نتیجۀ  اعتماد وثیقی 
کریمۀ: نمونۀ دوم. آغاز روزه، بر اساس 

َخْیِط 
ْ
ــَن ال ْبَیُض ِمـ

َ ْ
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َ
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ُ
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ْسَوِد«
َ ْ
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که  طلوع فجر است. وجوب، حکم است و متعّلق آن، صوم 
که  ــده  گرفته شـ ــوع فجر« به کار  ــوان »طلـ ــوع آن، عنـ در موضـ

ــده به: »تبّیـــن خیط ابیض من  ــریفه از آن تعبیر شـ در آیۀ شـ
ــوع، مفهومـــی دارد و مصداقی و  ــود« این موضـ الخیـــط االسـ
که تنها مرجع روشن کنندۀ حد  چون مسأله ای است عرفی 
ــرز آن، عرف اســـت، از این روی در علم موضوع شناســـی  و مـ
ج است و از هر دو باید بحث شود، هم از مفهوم »تبّین  مندر
ــداق آن و این که  ــم از مصـ ــود« و هـ خیـــط االبیـــض مـــن االسـ
ــاعت و  ــه در چه سـ »تبّیـــن خیـــط االبیـــض« در فـــان منطقـ
ــود و این که آیا در شب های مهتابی،  دقیقه ای پدیدار می شـ

طلوع فجر با شب های غیر مهتابی فرق می کند، یا نه.
ــروزه از عصاره بدن  که امـ ــره ای  کارمین، حشـ ــوم.  ــۀ سـ نمونـ
ــا اجزای آن رنگ خاصـــی برای خوش رنگ و خوش طعم  و یـ
شدن بسیاری از خوردنی ها استفاده می شود. این موضوع 
که جامعه اسامی وظیفه محور، از فقیهان  نوپدیدی است 
ــد. از این روی،  ــرعی آن را می طلبـ ــنی از حکم شـ ــان روشـ بیـ
که فقیه، به بررســـی دالیل حرام بودن خوردنی ها  هنگامی 
ــرعی، عنوانی  ــات می پردازد، در هیچ نّص شـ ــات و روایـ در آیـ
ــه در باب حرام  کـ کلی  ــام نمی بیند. عنوان های  ــه این نـ را بـ
بودن خوردنی ها در نصوص شرعی وارد شده، از این قرارند: 

1.  »خبائث«: در »ُیحّرم علیهم الخبائث«.
2. نجس یا اعیان نجسه مثل میته، دم و. . . . 

3. »حشره« و »حشار«.
ج است.  کارمین، از عنوان دوم: اعیان نجسه، خار ــرۀ  حشـ
ــبهه می افکند در روا  ــان را به شـ ــال دارد و انسـ ــه احتمـ آن چـ
که فقیه در مقام  بـــودن خوردن آن، دو عنوان دیگر اســـت، 
ــی  گزیر اســـت در این دو عنوان موضوع شناسـ ــتنباط، نا اسـ
که هم مفهوم عنوان »خبائث«  داشته باشد. به این معنی 
و عنوان »حشره« را بشناسد و هم مصداق آنها را. شناخت 
ــای عرفیه  ــه از عنوان هـ ــر به این کـ ــوم و مصـــداق، با نظـ مفهـ
ــد، بر  کاِر دانـــش موضوع شناســـی می گنجـ ــرۀ  اســـت، در دائـ
ــوم عنوان عرفی  این اســـاس، محقق موضوع شناســـی مفهـ
ــان، به بوتۀ بررســـی  ــگاه عرف و واژه شناسـ »خبائـــث« را از نـ
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که خبیث عبارت است از:  ــد  می نهد و به این نتیجه می رسـ
»ما یتنّفر منه الطبع البشری« و نیز مفهوم عنوان »حشره« 
را نیز از نگاه عرف واژه شناسان می کاود و به معنای شناخته 

شدۀ آن می رسد. 
آن گاه در مرحلۀ مصداق شناســـی، پس از بررســـی و آشنایی 
ــاِن ایـــن ســـوی و آن ســـوی  ــون مردمـ گـ گونا ــای  کاربردهـ ــا  بـ
کارمین، به این نتیجۀ قطعی دست  جهان از عصارۀ حشرۀ 
ــه از نمونه های فقهی، قرآنـــی و روایی »خبائث«  کـ ــد  می یابـ
ــتگی دارد، به انزجار  که صدق این عنوان، بسـ نیســـت؛ زیرا 
کارمین، هرگز وجود ندارد، بلکه  که در عصارۀ  ــری  طبع بشـ

عکس آن دیده می شود.
ج  ــره« نیز خار ــکاِر عنوان »حشـ همچنیـــن از نمونه های آشـ
که بر روی  کارهایی  کارمین پس از  است؛ زیرا عصارۀ حشرۀ 
گر  ــد، ا ــر می گذرانـ ــه از سـ کـ ــرد و فراینـــدی را  ــام می گیـ آن انجـ
ــگاه عرف، عنوان  ــتحاله شـــده، به طور قطع از نـ نگوییم اسـ

حشره بر آن بار نمی شود.
و . . . 

که برای »دانش موضوع شناســـی«  ــه این که: تعریفـــی  نتیجـ
ــا در حّد فرضیه و یا انگارۀ ذهنی نیســـت،  ــه دادیم، تنهـ ارائـ
کار فقیه در مقام تعیین حکم فقهی از نظر  ــه با واقعّیت  بلکـ

موضوع، برابر است.
ــادی تصّوریۀ علم  ــادآوری: موضوع شناســـی، بیش تر از مبـ یـ
فقه و در پاره ای جاها از مبادی تصدیقیۀ آن اســـت، ولی با 
گزاره های نو در تمام عرصه هایی  ــترش دامنۀ  گسـ توجه به 
ــناس و تکلیف مدار، با آن سرو کار دارد،  که جامعۀ وظیفه شـ
 . .  . ــامیدن و  ــوردن، آشـ ــادی، خـ اقتصـ ــد: پزشـــکی،  ماننـ
ــته ای مستقل، عهده دار موضوع شناسی  ضرورت دارد، رشـ
که می سزد در قامت دانش مستقل درآید؛  بشود، رشته ای 
ــون، از  ــاب علوم و فنـ که در اصطـــاح اربـ ــری  ــه عناصـ کـ ــرا  چـ
ــازگاری و  ــا این دانش، سـ ــمارند، بـ ــزاء العلوم بشـ ارکان و اجـ

هماهنگی دارند. 

رکـــن اول، تعریف »علم موضوع شناســـی« بود، با قیدهایی 
که هم جامع افراد  گردید  ــد روشـــن  گرفته شـ که در آن به کار 

است و هم مانع اغیار.
که  ــر و رکنـــی  ــود، عنصـ ــوع بـ ــورداری از موضـ رکـــن دوم، برخـ
ــاختار  سـ در  و  ــوم  اجزاءالعلـ از  ــوم،  علـ ــاب  اربـ اصطـــاح  در 
ــده اســـت. ایـــن نظر،  ــناخته شـ شـــکل گیری علم اثرگذار، شـ
ــی را نیازمند موضوع  که هر علمـ ــر صاحب نظرانی اســـت  نظـ
ــرد آن محور  گـ ــائل علم،  ــه تمام مسـ کـ ــد  ــوری می داننـ و محـ
ــتای تحصیل  که در راسـ ــا یک هدف واحـــدی،  ــد، بـ دور بزنـ
ــه اســـت. در برابر این  گرفتـ ــم شـــکل  ــائل علـ آن هـــدف، مسـ
ــد، از جمله  ــین قرار دارنـ گروهی از صاحب نظران پسـ ــروه،  گـ
که بر این نظرند: داشتن موضوع، ضروری هر  امام خمینی 

علمی نیست.25 
ــأله، با تحقیقی   در این مقال هم، در بحث اصولی این مسـ
ــون و  گـ گونا ــای  ــد و پـــس از بررســـی دیدگاه هـ ــام شـ ــه انجـ کـ
که  ــد، همین نتیجه به دســـت آمد  که اقامه شـ دلیل هایـــی 
ــر علمی در بین  ــرورت موضوع برای هـ ــا برهانی بر ضـ ــه تنهـ نـ

نیست، بلکه دالیلی بر ضروری نبودن آن وجود دارد.
ــهور،  که حتی بر مبنای مشـ ــور توجه این اســـت  ــۀ در خـ نکتـ
ــرای »دانش  ــر از موضوع اســـت، می توان بـ گزیـ ــی نا ــر علمـ هـ
کرد و آن عبارت است از:  موضوع شناســـی« موضوع معرفی 
»موضوعات االحکام الشرعیه و متعّلقاتها العرفیه« چنان که 
پیش از این اشاره شد قید »العرفیه« در حقیقت هم صفت 

است برای »متعّلقاتها« و هم برای »موضوعات االحکام«.
کافی است توجه دوباره به این  جهت تصدیق این مطلب، 
که در  ــالت موضوع شناسی  که رسـ ــیم  ــته باشـ حقیقت داشـ
تعریف دقیق آن بیان شد، شناخت مفهومی و مصداقی آن 
ــه در موضوعات احکام  کـ ــته از عنوان های عرفی اســـت  دسـ
ــرعیه )موضوع به اصطاح اصولی، یعنی تمام قیدهایی  شـ
که در عملی شـــدن حکم نقش آفرین است( یا در متعّلقات 

آنها اخذ شده است.
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که تمام  ــید  ــاور خواهیم رسـ ــا توجه به ایـــن نکته به این بـ بـ
ــات و  ــور »موضوعـ ــر محـ بـ ــای موضوع شناســـی،  پژوهش هـ

متعّلقات عرفی احکام شرعیه است«.
ــر از ارکان  ــومین عنصـ ــورداری از غایـــت: سـ ــوم، برخـ رکـــن سـ
که با نبود آن، علمی شکل نمی گیرد  ــکیل دهندۀ علم،  تشـ
ــورت نمی بندد، برخورداری از غایت و فایده اســـت؛ در  و صـ
ــان عن الخطا  ــم نحو، فایده، همان »حفظ السـ َمَثـــل در علـ
فی المقال« اســـت و در علم اصول، فایده، به دســـت آوردن 

ملکۀ استنباط احکام شرعی است.
ــوان چنین  ــی را می تـ ــا غایـــت و غرض علم موضوع شناسـ اّمـ
گزاره های عرفی احکام  کرد: با شناخت موضوع ها و  معرفی 
که دربرگیرندۀ موضوع و متعّلق،  ــرعی ـ به معنای عام آن  شـ
کلی و چه  ــرعی، چه  ــودـ  احکام شـ به اصطاح اصولی می شـ
ــد و در نتیجه، در  ــّفاف، روشـــن خواهد شـ گونۀ شـ جزئی به 
ــرعی، از بیان حکم، به سبیل  عرصۀ پاســـخ گویی مسائل شـ
ــان از آثار  ــود و بی گمـ ــز می شـ ــرطیه و فرضـــی پرهیـ ــۀ شـ قضّیـ
ــتفتاءات، از  ــه در پاســـخ اسـ کـ ــی ایـــن اســـت  موضوع شناسـ
گر چنین  که ا ــبیل تعلیقی و فرضی،  کلی گوئی، آن هم به سـ
ــتفتاء کننده  که سرگردانی اسـ اســـت حکم آن، چنان اســـت 
ــد و پاســـخ  ــد شـ ــز خواهـ و پرســـش گر را در پـــی دارد، پرهیـ
گونۀ قطعی و شّفاف ارائه خواهد شد. از باب  پرسش گر، به 
نمونه، در پاسخ این پرسش که آیا استفادۀ مرد از انگشتری 
که از طای سفید ساخته شده، جایز است، یا خیر؟ پس از 
گر در  که: »ا موضوع شناسی، پاسخ به این گونه نخواهد بود 
بین مردم و در عرف طا بر آن صدق می کند، جایز نیســـت 
ــنی در  ــور قطع و به روشـ ــدارد«، بلکه به طـ ــکال نـ ــه اشـ گرنـ و 
گونه ای از طاســـت و  ــفید،  ــد: »طای سـ ــد آمـ پاســـخ خواهـ
حکم طای زرد را دارد« در نتیجه، مکّلف در عمل، احکام 
طا را بر طای سفید، در حرام بودن استفاده و ناروا بودن 

کرد. گزاردن نماز با آن، بار خواهد 
ــتیل  کارد و چاقوی اسـ ــوان، با  ــر بریدن حیـ ــۀ دیگر، سـ نمونـ
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ــوان با  ــر بریـــدن حیـ ــا سـ ــه آیـ کـ اســـت. بحـــث در ایـــن اســـت 
استیل صحیح است و آثار حال بودن ذبیحه بر آن مترّتب 
ــود و یا این که اشکال دارد؟ منشأ اشکال و شبهه این  می شـ

که آیا عنوان حدید بر استیل صدق می کند، یا نه؟ است 
ــتیل، موضوع شناســـی  ــه دربارۀ اسـ کـ ــی  از ایـــن روی، فقیهـ
ــته است در پاسخ پرســـش از حکم سربریدن حیوان،  نداشـ
گر  ــبیل شرطی و فرضی پاســـخ می دهد: »ا ــتیل، به سـ با اسـ
گرچه  ــکال ندارد« این پاســـخ،  کند اشـ ــد بر آن صـــدق  حدیـ
ــی از نگاه  ــای علمـــی و فنی، صحیح اســـت، ولـ ــر معیارهـ برابـ
کاربردی برای پرسش گر، تعیین کنندۀ حکم ذبح با استیل، 
ــرگردانی او  ــر سـ ــا بـ ــّفاف نیســـت، بلکه چه بسـ ــه صورت شـ بـ
که در دائرۀ موضوع شناسی وارد شده و  بیفزاید؛ اّما فقیهی 
گونه ای از آهن است، ولی  که استیل،  به این نتیجه رسیده 
گونه ای  کم تر، به طور قطع پاســـخ می دهد: استیل،  با آلیاژ 

از فلز است و ذبح با آن اشکال ندارد.
که در مسألۀ »ذبح بالحدید« این سخن  گفته نماند  البته نا
که آیا صفت مشبهه است و به معنای  به میان آمده اســـت 
که  ــزی دارد  ــّدت و تیـ که حـ ــزی  ــه الحـــده«؛ یعنی چیـ ــا لـ »مـ
گرچه از جنس آهن  ــتیل از مصادیق آن است،  بی گمان اسـ
ــد؛ یا این که به معنای اسمی است و َعَلم برای جنس  نباشـ
ــد، ولی از  ــه تیز و برنده انـ کـ ــر، ابزاری را  ــه بر این تقدیـ کـ آهـــن 

جنس آهن نیستند، به هیچ روی در برنمی گیرد.
ــائل: از عناصر اجزاء العلوم،  رکـــن چهارم، برخورداری از مسـ
ــز در ردۀ  ــورداری از آن، هرگـ ــته و فنـــی، بدون برخـ که هر رشـ
ــائل اســـت.  ــورداری از مسـ ــرد، عنصر برخـ ــرار نمی گیـ ــم قـ علـ
که پیش از این تعریف شد، از مجموعه  ــائل همان گونه  مسـ
ــرای  ــه حکایـــت از ثبـــوت محمـــوالت بـ کـ قضایایـــی اســـت 
که  ــٍل مرفوع،   فاعـ

ُ
کّل ــد، در َمَثل، قضیۀ  ــات می کنـ موضوعـ

حکایت از ثبوت محمول )مرفوع( برای موضوع )کل فاعل( 
می کند، مسألۀ نحویه است.

که  ــرة فی الوجـــوب«  ــه »صیغۀ افعـــل ظاهـ همچنیـــن قضیـ

ــألۀ  ــور در وجوب را برای صیغه افعل ثابت می کند، مسـ ظهـ
اصولیه اســـت و نیز قضیۀ »الّربا المعاملی و القرضی محّرم« 
کرده،  ــرای ربای قرضی و معاملـــی ثابت  ــرام بودن را بـ ــه حـ کـ

مسألۀ فقهیه است.
که  در دانش موضوع شناســـی نیز، به طور دقیق، قاعده ای 

برای »مسائل« تعریف شد، در خور برابر سازی است.
کرد: مسائل موضوع شناسی را می توان چنین تعریف 

ــات الحکام و  ــا عن موضوعـ ــا التی یبحث فیهـ ــی القضایـ »هـ
متعّلقاتها العرفیه مفهومًا و مصداقًا«

ــارت اســـت از قضایایی  ــائل علـــم موضوع شناســـی، عبـ مسـ
ــته از موضوعات و  ــوم و مصـــداق آن دسـ ــا، از مفهـ ــه در آنهـ کـ
که از سنخ عنوان های عرفی است،  متعّلقات احکام فقهی، 

بحث می شود.
ــناخت مفهومـــی و مصداقـــی  ــع شـ ــه مرجـ کـ روشـــن اســـت 
ــرعی  ــرف اســـت. در َمَثل در حکم شـ ــا، عـ ــه عنوان هـ این گونـ
ــد، در موضوع این حکم، قید »حدید«  حّلیت ذبح بالحدیـ

که عنوانی است عرفی. آمده، 
گونه بحـــث و پژوهش دربارۀ  در دانش موضوع شناســـی دو 

حدید انجام می شود:
ــای وصفی  ــه معنـ ــد بـ ــا حدیـ ــه آیـ 1. مفهوم شناســـی و این کـ
که حـــدت و تیزی  ــزی  ــه الحـــده« هر چیـ اســـت؛ یعنـــی »مالـ
گیری دارد و  ــای فرا دارد، حدید اســـت. بر ایـــن تقدیر، معنـ
شیشۀ تیز و استخوان تیز را هم در برمی گیرد. و یا به معنای 

اسمی است و اسم است برای فلز خاص )آهن(
ــتیل  ــر معنای دوم، آیا اسـ ــه بر تقدیـ کـ ــی  2.  مصداق شناسـ

مصداق آهن است، یا فلز دیگری است، مغایر با آن.  
ــۀ  قضیـ دو  ــد،  حدیـ مفهوم شناســـی  در  ــه  این کـ ــه  نتیجـ
ــر خاص ما  ــم لعنصـ ــّده« و »الحدید اسـ ــه الحـ ــد ما لـ »الحدیـ
ــائل علم موضوع شناســـی اســـت و تعریف  ــه الحّده« از مسـ لـ
ــازگار اســـت. همچنین، در  یاد شـــده، به طور دقیق بر آن سـ
مصداق شناسی حدید، قضّیۀ »االستیل نوع من الحدید« 
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گر موضوع شناسی  ــائل موضوع شناسی است. حّتی ا از مسـ
ــتیل لیس من الحدید( باز  ــید )االسـ به نتیجۀ عکس آن رسـ

از این قبیل است.
رکـــن پنجم، برخورداری از مبادی تصّوریه: از ارکان و عناصر 
ــورداری از  کلۀ علم، برخـ ــا ــکیل دهندۀ شـ ــزاء العلوم و تشـ اجـ
ــته و فنی، وقتـــی در ردۀ علم  مبادی تصّوریه اســـت. هر رشـ
گرنه در ردۀ  ــد و  که دارای مبادی تصّوریه باشـ ــرار می گیرد  قـ

علم قرار نمی گیرد و علم مستقل شمرده نمی شود.
 مبادی تصّوریه، قضایایی که در ضمن آنها، مفهوم موضوع 
ــای محمول های  ــأله ها و موضوع هـ ــوم مسـ ــز مفهـ ــم و نیـ علـ
ــه  ــر ســـخن، مجموعـ ــه دیگـ ــود. بـ ــور و تبییـــن می شـ آن، تصـ
که بیش تر، به  ح اســـت،  ــه در هر علمی مطر کـ تعریف هایـــی 
ــائل و یا محموالت آن  بیان موضوع آن علم، یا موضوع مسـ
ــادی تصّورّیۀ  ــود، مبـ ــائل، مربوط می شـ و نیز بیان خود مسـ
کلمه و  ــوع آن  ــو، موضـ ــم اســـت. در َمَثـــل در علم نحـ آن علـ
کلمه تعریف می شود  که در ضمن آن  کام اســـت، قضیه ای 
ــود:  کام تعریف می شـ »الکلمة لفظ وضع لمعنی مفرد« و یا 
»الـــکام لفظ مفید المعنی یصح الســـکوت علیه« از مبادی 
که در ضمن  ــه ای  ــۀ علم نحو اســـت. همچنین قضیـ تصّوریـ
ــول، یا نائـــب فاعـــل و . . . از موضوعهای  ــا مفعـ ــل یـ آن، فاعـ
ــود، از مبادی تصّوریۀ دانش  ــأله های نحوی، تعریف شـ مسـ

نحو است.
ــان دیگر  ــه، بسـ ــادی تصّوریـ دانـــش موضوع شناســـی، از مبـ

اجزاءالعلوم، برخوردار است.
که در  ــادی تصّوریۀ آن، همانا مجموعۀ قضایایی اســـت  مبـ
ضمن آنها موضوع حکم، متعّلق حکم، عنوان های عرفیه، 
عرف و اقسام آن، مصداق، مفهوم، و . . . تعریف می شود.

ــم، برخورداری از مبادی تصدیقیه: برخورداری از  رکن ششـ
مبادی تصدیقیه، از اجزاءالعلوم اســـت. مبادی تصدیقیه، 
ــیلۀ آنها ثبـــوت محمول را  که به وسـ ــا قضایایی اســـت  همانـ
ــائل، برای موضوع، تصدیق می کنیم، از باب نمونه  در مسـ

ــألۀ اصولیۀ »خبرالثقة حّجة« یا مسألۀ »صیغة افعل  در مسـ
ــیرۀ  که همان سـ ــیلۀ دلیلی  ــی الوجوب« ما به وسـ ــرة فـ ظاهـ
ــه در قضّیۀ  کـ کردیم ثبـــوت حجّیت را،  عقاســـت، تصدیـــق 
ــة«  ــه »خبرالثقـ کـ ــوع آن،  ــرای موضـ ــول اســـت، بـ اول، محمـ
که  ــور فی الوجـــوب را،  ــۀ دوم، ثبوت ظهـ ــا در قضّیـ اســـت. یـ
ــه موضوع آن اســـت،  کـ ــۀ افعل،  ــول اســـت برای صیغـ محمـ
ــیرۀ عقا تصدیق می کنیم. در این دو مسأله،  ــتناد سـ به اسـ

سیرۀ عقائیه از مبادی تصدیقّیۀ علم اصول است.
ــه برخوردار  ــز، از مبادی تصدیقیـ ــی نیـ دانش موضوع شناسـ
ــائل  مسـ در  ــه  کـ ــزاری  ابـ آن  از  ــد  باشـ ــارت  عبـ ــه  کـ اســـت 
ــم  می کنیـ تصدیـــق  ــا،  آنهـ ــیلۀ  وسـ ــه  بـ موضوع شناســـی، 
ــه در  کـ ــزار،  ــا. ایـــن ابـ ــرای موضوع هـ ــا را بـ ثبـــوت محمول هـ
موضوع شناســـی، به آنها چنـــگ می زنیم و خمیر مایۀ تمام 
که در شناخت موضوع ها، چه در بعد  تصدیق هایی اســـت 
ــه مصداق شناســـی، به دســـت می آید،  مفهوم شناســـی و چـ
منحصر است در عرف و لغت، اعم از عرف عام و عرف خاص 

)در پاره ای موارد(. 
ــه دو ابزار  ــا در موضوع شناســـی هماره بـ ــه دیگر ســـخن، مـ بـ

تکیه داریم: 
ــه در ادلۀ  کـ ــه در مفهوم شناســـی موضوع هایـــی  کـ 1. لغـــت 
ــنخ عنوان های عرفیه است )اعم  ــده و از سـ ــرعیه اخذ شـ شـ
ــه در عملی شـــدن حکم  کـ ــد  ــوع اصولی باشـ ــه موضـ از این کـ
نقش آفرین است یا این که متعّلق اصولی باشد( نقش دارد. 
ــناخت مفهومی موضوع حکم شرعی  که هم در شـ 2. عرف 
ــناخت مصداق آن. از باب نمونه،  مرجع اســـت و هم در شـ
که آیا  کارمین را موضوع شناســـی می کنیم  ــرۀ  وقتـــی ما حشـ
کریمۀ »یحرم علیهم  از خبائث به شمار می رود، تا مصداق 
الخبائث« باشـــد؟ در مفهوم شناســـی »خبائـــث« به عرف و 
ــه می گیریم »خبیـــث« به معنای  ــرده و نتیجـ کـ لغـــت رجوع 
که طبع بشری از خوردن آن بیزاری می جوید  چیزی است 
ــرۀ  که حشـ ــنی در می یابیم  ــرف، به روشـ ــه عـ ــه بـ ــا مراجعـ و بـ
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کارمیـــن، از مصادیـــق آن نیســـت. مبدء تصدیـــق ما در این 
قضیه، عرف و لغت است و از این روی، از مبادی تصدیقیۀ 

دانش موضوع شناسی شمرده می شود.
که  از آن چه در این بخش ارائه شد، به این نتیجه رسیدیم 
موضوع، به معنای دقیق آن: »شناخت عنوان های عرفی، 
که در لسان ادّله و نصوص شرعی، موضوع، یا متعّلق حکم 
گرچه در  گرفته شـــده«، از نظر مفهوم، یا مصداق،  ــرعی،  شـ
وهلۀ نخســـت و به طور ذاتـــی، از مبادی تصّوریۀ علم فقه و 
در موردهایـــی از مبادی تصدیقیۀ آن اســـت، بویژه نســـبت 
که در پرتو پیشرفت های  به احکام جزئی؛ ولی در روزگار ما، 
و  ــداران  دینـ ــراروی  فـ ــی  فراوانـ ــد  جدیـ ــائل  مسـ شـــگفت، 
که  گرفته، بایسته می نماد  ــرعی قرار  پای بندان به احکام شـ
ــناخت موضوعات شود و در  ــتقل عهده دار شـ رشته ای مسـ
چهارچوب دانش مستقلی به نام »دانش موضوع شناسی« 
که به گونه ای منطقیـ  برهانی،  پا به عرصه بگذارد. دانشـــی 
که از همۀ عناصر الزم و ضرور علم  در این پژوهش ثابت شد 

بودن برخوردار است.
از دیر زمان مشهور است: هر رشته و فنی به »اجزاء العلوم« 
ــوع   3. موضـ غـــرض   و  غایـــت   .2 تعریـــف    .1 از:  و  ــته  آراسـ
ــادی تصدیقّیۀ علم،  ــادی تصّورّیۀ  6. مبـ ــائل  5. مبـ 4.مسـ
ــا بر پژوهش  ــم راه می یابد. بنـ ــه دائرۀ علـ ــد، بـ ــد باشـ بهره منـ
که در این مقال بازتاب یافت،  لی و منطقی  گستردۀ استدال
دانش موضوع شناســـی این سان است؛ از این روی در علم 

کاستی وجود ندارد. کمبود و  بودن آن، 

اشکال ها و پاسخ ها
با بر کشیدن موضوع شناسی به پایۀ علم، چه بسا با پاره ای 
ــویم؛ از ایـــن روی، از مهم ترین  ــا، رو به رو بشـ از خرده گیری هـ
آنها که ممکن است به ذهن ناقدان راه یابد، سخن به میان 

می آوریم و در حد توان به مقام پاسخ گویی بر می خیزیم.
ــبت به بیش تر موارد آن،  ــکال اول: موضوع شناسی، نسـ اشـ

موضوع شناسی، دانشی نو
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ــوع در تمام  ــبیل جزئی اســـت. به دیگر ســـخن، موضـ ــه سـ بـ
ــه  ــا این کـ ــور خارجـــی و شـــخصی اســـت، بـ ــائل آن، از امـ مسـ
کلـــی و قواعد  که از مباحِث  ــتقل اســـت  ــتۀ دانش مسـ بایسـ
ــاری معروف،  که علوم جـ ــد، همان گونه  ــوردار باشـ کلی برخـ

این سان اند.
ح بیان  ــر ــین، به شـ پاســـخ: نخســـت آن که، در مباحث پیشـ
ــناخِت  شـ ــور  محـ دارد:  ــور  محـ دو  موضوع شناســـی،  ــد،  شـ
ــوع قرار  ــرعیه، موضـ ــان ادّلۀ شـ که در لسـ ــوم موضوعـــی  مفهـ
ــناخت مصداق این  گرفته و عنوانی اســـت عرفی. دیگری شـ
ــد،  ــه از ایـــن دو ممکـــن اســـت، جزئی باشـ ــوع. و آن چـ موضـ
ــناخت مصداِق موضوع است؛ و اّما شناخت مفهوم آن،  شـ
ــیاری از برابرسازی های  که بسـ هرگز جزئی نیســـت. وآنگهی 
ــترده ای اســـت  گسـ ــازی مفهوم  ــنخ برابرسـ موضوعات، از سـ
ــمار می رود و این، مفید  که از مصادیق آن، به شـ ــر عنوانی  بـ

کلی موضوع شناسانه است.  قاعدۀ 
ــتقل  که دانش مسـ دو دیگر، ما هیچ دلیل و برهانی نداریم 
کّلی و در بردارندۀ قواعد  ــائل آن،  باید، تمام، یا بیش تر مسـ
کلی باشد، بلکه به عکس، پاره ای از دانش ها را می توان نام 
که سراسر موضوعات مسائل آن، جزئی و روشن است،  برد 
که در آن،  ــال؛ زیرا علم رجال، علمی اســـت  ــد: علم رجـ ماننـ
احوال رجال، از نظر عدالت و وثاقت، فســـق و اعتبار و عدم 
که موضوع در تمام این  اعتبار بحث می شود. روشن است 

کلی. گی ها، شخصی است، نه  حالت ها و ویژ
ــوال ملـــوک،  ــه در آن از احـ کـ ــی  ــان تاریـــخ، علمـ ــز بسـ و نیـ
ــا و  ــان مّلت هـ ــان در میـ ــذاران و نقش آفرینـ ــان، اثرگـ قهرمانـ
ــان  که بی گمان، بسـ ــود.  گون بحث می شـ گونا جامعه های 
ــائل آن جزئـــی و شـــخصی اســـت. و یا علم  ــات، مسـ موضوعـ
که موضوع، در تمام مسائل، یا بیش تر آنها جزئی و  جغرافیا 
شخصی است؛ زیرا در علم جغرافیا، از احوال اقالیم و باد و 
که موضوع، در تمام  روستاها بحث می شود و روشن است 

این موارد، جزئی و شخصی است.

که همانند ترین دانش ها به  ــین اشاره شد  در مباحث پیشـ
دانش موضوع شناســـی، از این نظر، دانـــش رجال، تاریخ و 

جغرافیاست.
ــه در تعریف موضوع شناســـی به  کـ ــه  ــکال دوم: همان گونـ اشـ
ــوردار اســـت: یکی  ــد، ایـــن دانـــش از دو بخش برخـ ــان آمـ بیـ
ــم اخذ  ــوع حکـ ــه در موضـ کـ ــوم عنوان هایـــی  ــناخت مفهـ شـ
ــده و دیگری شناخت مصداق آن. بخش مفهوم شناسی  شـ
ــۀ علم فقه اســـت و بخش  ــادی تصّوریـ آن در حقیقـــت، از مبـ
ــازی  برابرسـ ــی  نوعـ حقیقـــت  در  هـــم،  آن  مصداق شناســـی 
ــر مصادیـــق آن. و در هر دو  کلـــی فقهی اســـت بـ ــای  عنوان هـ

تقدیر، موضوع شناسی علم مستقل نخواهد بود.
ــه  کـ ــد  شـ ــادآوری  یـ ــین  پیشـ مباحـــث  در  ــا  بارهـ ــخ:   پاسـ
گردید ـ از مبادی  ــه  که از آن ارائـ ــی ـ با تعریفی  موضوع شناسـ
ــۀ آن  ــادی تصدیقیـ ــوارد از مبـ ــاره ای مـ ــه و در پـ ــۀ فقـ تصّوریـ
که در آغاز بحث بدان اشاره  است، ولی نکتۀ در خور درنگ 
ــای جدید، در  گزاره هـ ــترِش دانش و پدید آمـــدن  گسـ ــد،  شـ
ــای جدیدی  ــان را با دنیـ پرتو آن اســـت. ایـــن پدیده، فقیهـ
خ می نمایند و  ــه آن، ُر که آن بـ ــا موضوعاتی  کرده و بـ ــه رو  روبـ
ــد. این مهم، ایجاب  پاســـخ و راه حل های در خور می طلبنـ
ــتقل، پا به  که موضوع شناســـی، به عنوان علم مسـ ــد  می کنـ
ــینه و بی بدیل و  ــه بگذارد و این امر، در علوم، بی پیشـ عرصـ
که علم رجال نیز، در حقیقت، از مبادی  نظیر نیســـت، زیرا 
که با بررســـی وضعّیت ثقه بودن  تصدیقّیۀ علم فقه اســـت، 
که فان راوی در  و نبودن راویان حدیث، تصدیق می کنیم 
این حدیث، ثقه اســـت، و روایت او، درخور استناد فقهی و 
ــتناد فقهی نیســـت. با  یا ثقه نیســـت و روایت او، درخور اسـ
این که رجال شناســـی، از مبادی تصدیقیۀ علم فقه اســـت، 
گسترده دارد و  که رجال شناســـی دامنه ای بس  اّما از آ ن جا 
گی های چندین هزار رجال حدیث، فراتر از این  بررســـی ویژ
گونۀ ضمنی در البه الی مسائل فقهی، مجال  که به  اســـت 
ــتقل، قرار  ح یابد، از این روی، در عمل، در ردۀ علم مسـ طر
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ــی نیز بر همین َنَســـق است و با  گرفته اســـت. موضوع شناسـ
ــه به ایـــن نکته، در ایـــن پژوهش، موضوع شناســـی، با  توجـ
که گذشت،  قاعدۀ برابر سازی اجزاء العلوم بر آن، به شرحی 

برای نخستین بار جامۀ علم مستقل بر آن پوشانده شد.
ــاید به ذهـــن ناقدان،  که شـ ــکال دیگری  ــوم: اشـ ــکال سـ اشـ
ــودن موضوع شناســـی بیاید، این اســـت  ــتقل بـ ــارۀ مسـ دربـ
ــوارد موضوع شناســـی، اعم  ــام مـ ــه مبـــدء تصدیقـــی در تمـ کـ
ــا  ــرف اســـت، بـ از مفهوم شناســـی و مصداق شناســـی آن، عـ
ــران، تنها در خصوص  ــرف از نگاه همۀ صاحب نظـ این که عـ
ــازی حد و اندازۀ مفاهیم اعتبار دارد، و اّما نسبت  روشن سـ
به باز  شناخت و باز نمود مصادیق، اعتباری ندارد و ضابطۀ 
ــته از  ــم بر مصادیق، تنها نظر دّقی پیراسـ ــازی مفاهیـ برابرسـ

تسامح است.
ــۀ  نظریـ ــه  متوجـ ــا  تنهـ ــکال،  اشـ ایـــن  ــه  کـ ــد  نمانـ ــه  گفتـ نا
غ از این  موضوع شناسی، دانش مستقل، نمی شود بلکه فار
ــناخت مصادیق و  نظریه، اصل حّجیت نظر عرف را در بازشـ

گرفته و نفی می کند. برابرسازی مفاهیم را بر آنها، هدف 
پاسخ: نخست آن که، اصل این نسبت به همۀ صاحب نظران، 
مبنی بر این که معیار و میزان برابرسازی مفاهیم بر مصادیق، 
ــدارد، اول  ــرف، در این جا اعتباری نـ ــر دّقی اســـت و نظر عـ نظـ
ــاره در  کام اســـت و ادعایـــی بیـــش نیســـت. تحقیـــق در این بـ
ــازی  ــوان »مرجعّیت عرف عام در برابر سـ ــر، زیر عنـ مقالـــی دیگـ
ــد  ــد و در آن بحث، ثابت خواهد شـ ــد آمـ ــر مصادیـــق« خواهـ بـ
ــا همدانی،  ــون: حاج آقا رضـ ــان و فقیهان، همچـ ــه از اصولیـ کـ
ــه، و  ــه جواهری، محقـــق حائری، مؤســـس حوزۀ مقدسـ فقیـ
ــازی مفاهیم  ــام خمینـــی و . . . مرجعّیت عرف را در برابرسـ امـ
ــه  ــد، بلکـ ــرار دارنـ ــر آن اصـ ــه بـ ــد، بلکـ ــر مصادیـــق، پذیرفته انـ بـ
که  ــبت به مواردی  ــان گیری های عرفی را نسـ ــامح ها و آسـ تسـ

عقا پذیرفته اند، معتبر شمرده اند.
ــناخت  ــرف در بازشـ ــر عـ ــه نظـ کـ ــی  ــر، اصـــل ایـــن مبنـ دو دیگـ
ــتواری نیســـت و  ــای اسـ ــار اســـت، مبنـ مصادیـــق، بی اعتبـ

ــه در مقالی دیگر، به روشـــن  گری خواهیم  کـ نقدپذیر اســـت 
پرداخت.

ــاید به ذهـــن ناقدان  که شـ ــکال دیگری  ــکال چهارم: اشـ اشـ
ــینیان و  ــان، پیشـ ــه بین فقیهـ که: آن چـ ــد، ایـــن اســـت  بیایـ
گزیرناپذیر بوده و هست، این که شأن  ــینیان، روشـــن و  پسـ
فقیه، ورود در موضوعات نیست، راز فقهی اصولی آن هم، 
ــۀ حقیقیه،  ــبیل قضیـ ــرعی، به سـ ــکام شـ که احـ ایـــن اســـت 
ــود اســـت. چرا  ــروض الوجـ ــوع آن مفـ ــه موضـ کـ ــده  جعـــل شـ
ــرۀ موضوع شناســـی وارد می کنید و بر  ــه را در دائـ ــما، فقیـ شـ
کار اصلـــی  ــأن او نیســـت.  ــه شـ کـ کاری  ــد،  ــرار می ورزیـ آن اصـ
ــرعی است و احراز موضوع، نه در  فقیه، استنباط احکام شـ

استنباط نقش دارد و نه در افتاء.
که دخالت در موضوع شناسی، شأن  پاســـخ: درست اســـت 
ــتنباط احکام نیســـت و در مرحلۀ افتاء  ــه در مرحلۀ اسـ فقیـ
ــبیل فرضی و تقدیری پاســـخ  هـــم می تواند موضوع را به سـ
که پاسخ گویی، به سبیل  گوید، ولی تمام نکته این جاســـت 
ــرطیه و تقدیری برای پرســـش کننده، حل مشکل  قضّیۀ شـ
گاه  فقهی نمی کند و به پاسخ شّفاف دست نمی یابد، بلکه 
که  کنونی  ــرگردانی او افزوده می شود، بویژه در شرایط  به سـ
گی های  ــناخت ماهّیـــت و ویژ ــیاری از موضوعات، بازشـ بسـ

آن، به آسانی در دسترس نیست.
ــّفاف و  ــود از فقیه پاســـخ شـ ــای موجـ ــر ســـخن، فضـ ــه دیگـ بـ
ــته از هرگونه تقدیر و فـــرض و تردید را می طلبد و این  پیراسـ
که  ــود، اقتضای ورود فقیه را در موضوع شناســـی می کند  خـ
ــرای او چنـــدان ممکن  ــتردگی دامنۀ آن، بـ گسـ ــه  ــا توجه بـ بـ
ــیار اثرگذار و مفید اســـت و  ــد بسـ گر ممکن باشـ که ا نیســـت 
کاستی را جبران می کند، همان »دانش  که این  تنها چیزی 

مستقل موضوع شناسی« است. 
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گار ما، به موضوع شناسی نیاز است و فقیهان،   در این پژوهش، روشن شد که چرا در روز
ــرطیه، می بایســـت، بپرهیزند و  ــۀ قضیۀ شـ گونـ ــرعی به  از پاســـخ گویی به پرســـش های شـ
کنند و زوایای آن را به بوتۀ بررســـی بنهند،  ــکافی  کالبد شـ ــان حکم، موضوع را  پیـــش از بیـ
تا بتوانند پاسخ روشن، بی ابهام و راه گشا به پای بندان به احکام شرعی، پرسش گران و 

جست و جوگران بدهند.
ــازوار با  ــه  ای دقیق و سـ ــۀ نظریـ ــه را در ارائـ ــان فقیـ ــادآور شـــدیم: موضوع شناســـی چسـ و یـ

موضوع، یاری می رساند و او را از لغزشها و لغزشگاه ها، دور می سازد.
ــد، موضوع شناســـی در  خ نمود و به زیبایی جلوه گر شـ که در این پژوهش، ُر مقولۀ مهمی 
که از سنخ موضوع در اصطالحات  جایگاه دانشی نو و مستقل بود و به روشنی بیان شد 
ــتقل. و  ــفه، اصول و. .  . نیســـت، بلکه دانشـــی اســـت نو و مسـ دانش های: منطق، فلسـ
که  که فرآیند بحث را به دقت پی بگیرد و در آن درنگ ورزد و دالیل و برهان هایی  کســـی 
در جای جای بحث ارائه شده، از نظر بگذراند، در می یابد موضوع شناسی، با معیارهایی 
ــته و فن وجود دارد، بی کاســـت و فزود سازواری  که در اجزاءالعلوم برای علم بودن هر رشـ
ــناخته شـــده اند، در ایـــن دانش نیز  ــوم شـ ــه اجزاءالعلـ ــه بـ کـ ــری  و هماهنگـــی دارد و عناصـ
ــائل علم، مبادی  ــان تعریـــف علم، موضوع علم، غایت و فایدۀ علم، مسـ جلوه گرند، بسـ

تصّوریه و تصدیقیۀ علم.
در بخش پایانی به پرسش ها و شبهه هایی که ممکن است برای اهل نظر و ناقدان پیش 

که روشن گر است و ابهام زدا. بیاید، پاسخ داده شده 
ــان را برانگیزد  ــه، فقه پژوهـ ــاَحت فقـ ــوده شـــده به سـ ــد اســـت این دریچۀ کوچک گشـ امیـ
ــتقل را برافرازند، تا فقه با  ــویه پایه ها و ارکان ایـــن دانش نو و مسـ ــور جّد و همه سـ ــه به طـ کـ
گاران پرتالطم و پر جزر و  ــزر و مدها، در روز گاه به جـ ســـکان داری فقیهان ژرف اندیش و آ

گیرد. مّد، در جایگاه واقعی و چشم انداز خود قرار 

نتیــــجـه
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2. ابن سینا، الشفاء)المنطق(، مکتبة آیت اهلل مرعشی، قم

ــة آل  ــة الصول، مؤسسـ کفایـ ــم ،  کاظـ ــد  ــانی، محمـ 3. خراسـ
البیت )ع( ، قم  1409 ه  ق

4. سبحانی، جعفر، تهذیب الصول ، تقریرات دروس اصولی 
ــر آثار امام خمیني)ره(،  ــۀ تنظیم و نشـ امام خمینی، مؤسسـ
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ــع البحریـــن ،  ــد، مجمـ ــر الدیـــن بـــن محمـ 6. طریحـــی، فخـ

مرتضوي ، تهران ، چاپ سوم، 1375 ه ش 
7. العاملي حسین بن عبد الصمد، وصول االخیار الی اصول 

االخبار، مجمع الذخائر االسامیة، مطبعة الخیام، قم 
ــاح المنیر فـــی غریب  ــد، المصبـ ــد بن محمـ 8. فیومـــی، احمـ

ح الکبیر للرافعی ، مؤسسۀ دار الهجرة، قم ، 1414ق الشر
کافـــي، دار الحدیـــث ، قم ،  ــد بـــن یعقـــوب ،  کلینـــی، محمـ  .9

1429 ه ق
ــۀ  ــیله، مؤسسـ 10. موســـوی خمینـــی، روح اهلل، تحریر الوسـ

مطبوعات دار العلم ، قم
ــۀ  جامعـ ــول ،  ااُلصـ ــد  فوائـ ــین،  حسـ محمـــد  نائینـــی،   .11
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پــــی نــوشــت هــا

کفایةاالصول، ج93/2 . کاظم،  1. خراسانی، ما محمد 
2. سورۀ نحل، آیۀ 90.
3. سورۀ اسراء، آیۀ 23.
4. سورۀ نساء، آیۀ 19.
5. سورۀ مائده، آیۀ 3.

6. سورۀ اعراف، آیۀ 157.
7. تحریرالوسیله، ج155/2.

کافی، ج 135/12. کلینی، محمد بن یعقوب،   .8
9. همان/138.

10. صدر، محمد باقر، دروس فی علم االصول، ج149/1.
11. نائینی، محمد حسین، فوائد االصول،ج6/4.

12. ابن سینا، شفاء )منطق(، ج155/3:
»و الموضوعـــات هـــي الشـــیاء التي إنمـــا تبحث الصناعة عـــن الحوال 

المنسوبة إلیها، و العوارض الذاتیة لها«.
کفایة االصول/7: کاظم،  13. خراسانی، محمد 

کّل علم، هو اّلذي یبحث فیه عن عوارضه الذاتّیة ـ أي با  »إّن موضوع 
واسطة في العروض «.

14. عاملـــی، شـــیخ حســـین عبـــد الصمد، وصـــول االخیار الـــی اصول 
االخبار/115.

کافی، ج 368/10. کلینی، محمد بن یعقوب،   .15
16. سورۀ بقره، آیۀ 275.

17. سورۀ مائده، آیۀ 1.
18. تحریرالوسیله، ج338/2.

کافی، ج 764/11. کلینی، محمد بن یعقوب،   .19
20. سورۀ اسراء، آیۀ 78.
21. سورۀ بقره، آیۀ 187.

22. فیومی، المصباح المنیر، ج199/1.
23. سورۀ بقره، آیۀ 158.

24. طریحی، مجمع البحرین، ج120/6.
25. سبحانی، جعفر، تهذیب الصول، ج 14/1:

»و هـــو أّن القوم قد التزمواـ  عـــدا بعض المحّققین من متأّخریهم ـ  علی 
وجود موضوع للعلم ینطبق علی موضوعات المسائل، و رّبما یتمّسك 
في إثباته بقاعدة الواحد ، التي ال یکاد یخفی بطان التمّســـك بها هنا 

علی  من له أدنی إلمام بالعلوم العقلیة«.
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 بـن یـاخـتـــه هـای
 خـون بنـد نـاف، 
کارآزمایی بالینی



اســـام، دین روشنایی است. در روشنایی، پرتوهای پیام ها و آموزه های راه گشا، زندگی ساز 
و دگرگون آفرین خود را می افشاند و َخلقان را به سوی چشمۀ خورشید ره می نماید.

گذر دهندۀ  کمال آفرین و  اسام، دین دانش است، دانش زندگی، اوج دهنده، تعالی بخش، 
ــرای  ــنایی و از بیغوله های نمور و هراس انگیز جهل، به صحن و سـ ــان از تاریکی به روشـ انسـ

گاهی. دلگشا و روشِن دانایی و آ
ــۀ  ــتان راه نیســـت و نمی تواند و نباید با اندیشـ ــان جاهـــل و تاریک اندیـــش را به این آسـ  انسـ

گام بگذارد. کم سو و شاّمۀ ضعیف، به این درگاه  غباراندود و دیدگاِن 
ُگزیده شد. گاهانه باید برگزید، تا  گاهی است. آ گام ِنهی به این وادی مقدس، آ شرِط 

ک خود را به آن برگزیده و از این  که سینۀ برگزیدۀ خدا را شکافت و چهرۀ تابنا کتابی  از آیه آیۀ 
گشود، دانش پرتوافکن است و مشعل های آن افروخته. بلندا، به مردمان 

که بشر، تا دنیا  ــاند، سرچشمۀ همۀ دانش هایی است  که قرآن، چشمۀ آن را جوشـ دانشـــی 
ــعاع آنها،  ــتن در شـ ــا نیازمند اســـت و نیازهایش را می تواند با خیمه افراشـ ــه آنهـ دنیاســـت، بـ

برآورده سازد.
ــروان خود را فرا  ــاند و پیـ ــریر می نشـ ج می نهد، بها می دهد، بر سـ ــه آن ار که اســـام بـ دانشـــی 
ــیم ُمشک بیز آن،  گزینند، و از نسـ ــکنی  ــرادق افرازند و ُسـ ــتان آن، سـ که در سرا ُبسـ می خواند 
ــا می دهد، زنگارها را  ــازند، آبادگر اســـت، دل و جان را صفـ گین سـ کـــوی جان خویش را عطرآ
کرامت انسان و سامتی جسم، روح و روان او، زمینه های اوج گیری  می زداید، با پاسداری از 

و تعالی فکری و روحی او را فراهم می سازد.
گران، خراشندگان و زخم زنندگان  این دانش روح نواز، امید افزا و چاره ساز، با دانشی که سودا
ــد و  کار می آیـ ــه  ــان را بـ ــد و آنـ ــرث و نســـل، آن را روی دســـت می برنـ ــران حـ روح و روان، تباه گـ
شکم های سیری ناپذیر آنان را می آماساند، فرسنگ ها فرسنگ فاصله دارد. با این شناخت 
گین به عطر محمدی)ص( بایستی هشیارانه و همه سونگرانه  از دانِش َوحیانی و قرآنی و عطرآ
که  در الیه الیۀ آن چه به نام دانش در جامعۀ دینی و َوحیانی، دامن می گسترد، درنگ ورزید 
گران شرنگ مرگ اند و  که صحنه گردانان آنها، سودا گرفتار نیامد  در دام نامرئی دانش هایی 

کرامت انسانی.   سرمایه داران خون آشام و زالوصفت و نادیده انگاران حرمت و 

سخــن مجــله
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ــدا می کنیم که در  ــتان مقدســـی ورود پیـ ــه، و از روی خیرخواهـــی به آسـ دغدغه مندانـ
ــان  ــتن درفِش رخشـ گاِه نظردهی ها و برافراشـ ــراز و فرودها،  گار، فـ کش های روز ــا کشـ
ــوع و پدیده های  ــای پیدا و پنهاِن موضـ ــناخت زوایـ کژتابی در شـ کوچک ترین  ــوا،  فتـ

کار را با دشواری های بسیار، روبه رو می سازد. نوپیدا، 
ــری مثبت یا  کشـــف های علمـــی جدید و موضع گیـ ــه رو شـــدن با پدیده های نو و   روبـ

گاهی های ویژه ای را الزم دارد. منفی دربارۀ آنها، ُخبرگی، مهارت، دانش و آ
ــناخت دقیق و  ــان ما، کوچک ترین بی راهه روی در شـ گمـ که به  ــوع ایـــن مقال،  موضـ
که  ــتاورِد بزرگ علمی اســـت  ــارت بار، دسـ ــویۀ آن،جبران ناپذیر اســـت و خسـ همه سـ
ــواردرمان،  ــیاری از بیماری های دشـ ــه و راه را برای درماِن بسـ امیدهایـــی را برانگیختـ

کشف ُبن یاخته های خون ساِز خون بند ناف. هموار ساخته است: 
گاِه به جوشـــش درآمـــدن و جاری  ــال، جویبار این کشـــف، سرچشـــمه و  در ایـــن مقـ
گزیر، به بیان آمده و نیز  که نیاز بوده و نا شـــدن آن به جام های درمان، به اندازه ای 
گردد، تا زالل و  ــاری  این که چه آبراهه هایی را باید بپیماید و از بوته ای به بوته ای سـ

خالص شود و شایسته برای پیوند حیات بخشانه.
ــازی مادر،  ــاف، نمایانـــده شـــده، از چگونگـــی آماده سـ ــون بند نـ کار بانـــک خـ ــد  فراینـ
ــانی خون گیری از بند ناف،  کار و . . . چسـ گاهی یابی وی و پدر نوزاد از چند و چون  آ
کالمپ و چرایی آن، آزمایش های  گرفتن  کجا قرار  گره زدن به بند ناف،  کالمپ و  گاِه 

گون، راه یابی به مرحلۀ حساس ذخیره سازی، بهره برداری، پیوند و . . . گونا
ــر در آن درنگ  گزیـ ــرار می گیرد و نا کوتاه ســـخن، مدار بحث قـ ــه در ایـــن وجیزه و  آن چـ
ــانه  ــای باریک اندیشـ ــناد و دیدگاه هـ ــر اسـ ــه بـ ــا تکیـ ــود و بـ ــری ورزیـــده می شـ بیش تـ

اندیشه ورزان این ساحت، اشاره به پاره ای از رویۀ آسیب زا و ویران گر آن است.

ــادی، خون بند ناف، بانـــک خون بند ناف،  ــلول های بنیـ گان: ُبن یاخته ها، سـ کلیـــدواژ
کامپ، فقه، فتوا  ذخیرۀ خون بند ناف، جفت، زایمان طبیعی، 

   گروه علمی فصلنامهچکــیـده



درآمد

ــیارانه و دقیق اندیشانه در ساَحِت  گاهانه، هشـ گام نهادن آ
گرانبهایـــی در پی دارد  ــار َبس  کشـــف های علمـــی جدید، آثـ
ــا،  ــه در ایـــن عرصه هـ گاهانـ ــادن ناآ گام نهـ ــر ســـوی،  و از دیگـ

آسیبهای جبران ناپذیری به بار می آورد. 
کشف  ــاَحِت پزشـــکی اســـت. هر  ــاَحت ها، سـ یکی از این سـ
ــر  ــه برای بشـ کـ ــان  ــدۀ نـــوی در ایـــن دانـــش، همان سـ و پدیـ
ــیاری از بیماری ها را از صفحۀ  ــودهای فراوانی دارد و بسـ سـ
ــان در ســـامت بزید  کمـــک می کند انسـ ــد و  زندگـــی می زدایـ
ــا  ــپرد، آســـیب هایی هم دارد و چه بسـ و دوران زندگی را بسـ
کارکردهای ناروا و ضد انسانی و نابودگری هم داشته باشد، 

که هیچ گاه نباید غافل بود. رویۀ تاریکی 
کشف های جدید علمی در هر عرصه و ساحتی،  دانش ها و 
ــد، از لبه ای استفاده های انسانی  می تواند تیغ دو لب باشـ
ــانی  ــتفاده های ضد انسـ ــود و از لبه ای اسـ ــه شـ و درمان گرانـ
ــم  ــا در هـ کاربردهـ ــان ایـــن  گاه چنـ ــود. و  ــه بشـ و ویران گرانـ
ــوار و بسی  کاربرد روا از ناروا، دشـ که بازشناســـی  آمیخته اند 

ناممکن است.

کارایـــی، نقش آفرینی و معجزه گری خون بند ناف در درمان 
ــد  جدیـ کشـــف های  از  ســـخت درمان پذیر،  ــای  بیماری هـ
کشـــف، دســـت به  ــر اســـت. دانش مندان با این  علمـــی بشـ
ــیار امیدهایـــی را  ــه بسـ ــزرگ زده و چـ ــی بـــس بـ یـــک دگرگونـ
ــریان حیاتی  ــر لِب ایـــن شـ ــاداب، بـ ــالم و شـ ــرای زندگـــی سـ بـ
ــفاف  ــته اســـت حرکتی شـ ــد، از این روی، بایسـ برانگیخته انـ
ــرد و  ــام بگیـ ــد انجـ ــمنداِن باورمنـ ــه از ســـوی دانشـ و صادقانـ
ــای پیدا و  ــازی زوایـ که ممکن اســـت، به شّفاف سـ ــا آن جا  تـ
پنهان، فایده ها و آسیب های آن بپردازند و بویژه دهندگان 
ــانی را  کسـ گاهانند و نیز  کنندگان خون بند ناف را بیا و اهدا
که از بلندای دین و آموزه های حیات بخش قرآن و ســـنت، 
کشور ما و در بین مسلمانان و خداباوران، به این قضیه   در 
ــای خود، مؤمنان را  ورود پیدا می کنند و با فتواهای راه گشـ
کاروان درمان گرانه بپیوندند و به  که به این  ــد  برمی انگیزاننـ

کردار عبادی بنگرند. آن از زاویۀ عمل و 
ــری در این قضیه، چه  کتمان گـ ــان کاری و  کوچک تریـــن پنهـ
در بیان درصد درمان گری با این خون، چه در نقطه نقطه 
ــون بند ناف،  ــازی خـ ــۀ تهیه و ذخیره سـ ــه مرحلـ ــه بـ و مرحلـ
سخت زیان بار است و بازدارنده از جهش های بزرگ علمی. 
که به این  و از دیگر سوی، بر اهل فتوا و عالمان بزرگ است 
ــوند و تمام زوایای آن  گاهانه وارد شـ ــیارانه و آ ساحت، هشـ
ــادا از فتوای آنان  که مبـ ــرار دهند  ــه خود قـ ــون توجـ کانـ را در 
ــاف، بهره برداری های  ــد نـ ــائل خون بنـ ــأله ای از مسـ در مسـ
کودکان، دچار  ــود و خانواده های مسلمان، زنان و  ناروا بشـ

آسیب هایی بشوند، جبران ناپذیر. 
ــر عرصه ای از  ــینیان، در هـ ــینیان و پسـ البته اهل فتوا، پیشـ
ــیارانه  گاهانه و هشـ کرده اند، آ عرصه های حیاتی ورود پیدا 
ــه قلـــم  ــزه بـ ــه در ایـــن وجیـ ــا آن چـ ــگفتی انگیز؛ اّمـ ــوده و شـ بـ
که  گاهی و قداستی است  ــیاری و آ می آید، پاس همان هشـ
ــینه ها و دل ها و َدشت ها و َدَمن ها  ــار بلند، بر سـ از این آبشـ
که در ورای همۀ  جاری است و از نگرانی سرچشمه می گیرد 
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ــاید دســـت هایی در  گاندها وجود دارد و شـ هیاهوها و پروپا
که آن را از دیدها، حّتی تیزترین و دقیق بین ترین  کار باشند 

آنها، دور نگه دارند.
گمان ما، باید برای عالمان دینی، بویژه صاحبان فتوا،  ــه  بـ
که امین و مرجع مردم اند، دقیق و همه سویه، روشن شود 
ــود؟ پس از  گرفته می شـ ــه زمانی از بند ناف  کی و چـ ــون،  خـ
کامل و جدا شدن جفت از جدارۀ رحم و بند ناف از  زایمان 
کامل به  که هنوز مراحل زایمان به طور  کـــودک، یا هنگامی 
کودک و جفت، و جفت  ــیده اســـت و بند ناف به  پایان نرسـ

به جدارۀ رحم، پیوسته است.
که هنوز مراحل زایمان  گر خون گیری زمانی انجام می گیرد  ا
کودک،  که مادر و  به پایان نرسیده، باید دقیق بررسی شود 

در چه شرایطی قرار دارند؟
که بند ناف، از یک سوی  آیا در این مدت زماِن خون گیری 
کودک و از ســـوی دیگر به جفـــت و جفت به جدارۀ رحم  به 
ــتاب، در صدد  ــته اســـت، و تهیه کنندگان خون، با شـ پیوسـ
که  ــۀ خون، در 30 ثانیه نخســـت، آن هم در حجم باال،  تهیـ
کاربردی باشد، به مادر آسیبی وارد  در ذخیره سازی مفید و 
ــردد و تا آخر  کم خونی مزمن نمی گـ ــار  کودک دچـ ــد و  نمی آیـ

گریبان؟ عمر، با بیماری های بسیار دست به 
ــم، روح و روان  ــا در فراینـــد خون گیری از بند ناف، به جسـ آیـ
ــه تضمینی وجود  ــیبی وارد نمی آید. چـ کـــودک، آسـ ــادر و  مـ
کودک آســـیب جســـمی و روحـــی و روانی  ــه به مادر و  کـ دارد 
ــان از ایـــن مرحله، به ســـامت می گذرند  ــد و آنـ ــی آیـ وارد نمـ
ــای  ــَپس ها، در دوران  زندگـــی، از آســـیب ها و بیماری هـ و ِسـ

فرایند خون گیری در امان اند؟
کاربرد  ــا و تنها  ــود، تنهـ ــه از بند ناف تهیه می شـ کـ ــا خونی  آیـ

کاربردهای دیگری برای آن متصور نیست؟ درمانی دارد و 
گفته اند:  ــان  ــران و متخصصـ ــماری از صاحب نظـ ــه شـ این کـ
ــتفادۀ از آن در شبیه سازی وجود دارد، آیا به طور  امکان اسـ
گرفته و از درستی  کندوکاو، و مطالعه، انجام  دقیق تحقیق، 
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ــای اطمینان بخشـــی به دســـت  گاهی هـ ــتی آن آ ــا نادرسـ و یـ
گر نادرســـت اســـت، دلیل های قانع کننده ای  آمده اســـت. ا
کامل  ــا اطمینان  ــنی و بـ در دســـت اســـت و می توان به روشـ
ارائه داد و دهندگان و هدیه کنندگان خون و عالمان و اهل 
ــه اهدای خون و یا  ــه در برانگیزاندن باورمندان بـ کـ ــوا را،  فتـ
کز  گذاردن خون بند ناف به مرا بازدارندگی آنان از در اختیار 

ویژه، نقش بنیادینی دارند، از دل نگرانی به درآورد؟
گرفته  گر درست است، آیا روشن گری های بایسته، انجام  و ا
که  و می گیرد و افزون بر این، تدبیری اندیشیده شده است 

از این خون ها، بهره برداری های ناروا انجام نگیرد؟
کارآمد،  کارا،  ــای  کارگروه هـ ــکیل  ــان و اهـــل فتوا، با تشـ عالمـ
ــای  ــمند، از اهـــل فـــن و تخصـــص، از الیه هـ ــر و هوشـ تیزنگـ
ــرو فتوا،  ــه برای اظهار نظـ کـ کشـــف، تا جایی  تودرتـــوی این 
ــز دادن مردم،  ــتن و پرهیـ در جهـــت انگیزانـــدن و یا باز داشـ
که مباد،  گاهی های الزم را به دست بیاورند  ضرورت دارد، آ
ــتی  که نبایسـ ــری و فتوایـــی بدهند  ــته، نظـ خـــدای ناخواسـ
که  کنند  ــیارانه، پی جویـــی  ــد. اهـــل فتوا، باید هشـ می دادنـ
ــورهای اروپایـــی و آمریکا، چه  کشـ ــورها، بویژه  کشـ ــر  در دیگـ
ــته و دارند.  ــد داشـ کشـــف و پدیدۀ جدیـ ــا این  ــه ای بـ معاملـ
ــماری از دانش منـــدان، و حتی  ــورها و شـ کشـ ــرا پاره ای از  چـ
واتیکان، با تهیۀ خون از بند ناف به مخالفت برخاسته اند؟

که دین باوران  اهل فتوا و عالمان بزرگ به خوبی می دانند 
ــتاب می گیرند و یا  کاری شـ ــام  گر به ســـوی انجـ ــان، ا و مؤمنـ
ــان و یا ردع  ــبب فرمـ ــند، به سـ کاری پا َپس می کشـ ــام  از انجـ
ــزگار و  ــای عالمان پرهیـ ــه در فتواهـ کـ ع مقـــدس اســـت  ــار شـ

باریک اندیش بروز و ظهور و تجلی یافته است.
گرفته،  ــال، بحـــث روی آن َدر  ــه در ایـــن مقـ کـ ــه ای  در مقولـ
همانا تهیۀ خون بند ناف، و مسائل بس فراوان پیرامونی، 
گر بنا باشد تن به آن بدهند و به پیشرفت علمی  مؤمنان ا
ــری  ــزرگ درمان گـ ــد و در نهضـــت بـ کننـ کمـــک  ــان  کشورشـ
ــه با آرامش،  کـ ــرکت بجویند، بی گمان در پرتو فتواســـت  شـ
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ــوا را مقـــدس می دانند و  ــه فتـ کـ ــرا  ــد؛ زیـ گام در راه می گذارنـ
ــا تمام وجود،  ــراغ راه. پس باید بـ ــات زندگی، چـ ــۀ آنـ در همـ
گزنـــدی به دور  گونه  ــود و از هر  ــداری شـ از قداســـت آن پاسـ
ــه ای به اطمینان و باور مردم  کوچک ترین خدشـ گر  ماند. ا
ــگاه خود را در بیـــن مردم و  ــود و فتوا، جایـ ــوا، وارد شـ ــه فتـ بـ
ــیرازۀ  ــه آن روز مباد_ در شـ کـ ــد _  ــاوران از دســـت بدهـ دین بـ
گسستی  گسست پدید می آید،  کتاِب پرچاذبۀ دین داری، 

غیر درخور جبران.
ــداری از فتوا و جایگاه واال و اطمینان آور و آرامش بخش  پاسـ
ــای ســـهل انگاری،  ــه تمامـــی روزنه هـ کـ ــه ایـــن اســـت  آن، بـ
ــتاب زدگی، جوگیری، دقیقه ناشناسی و باریک نیندیشی  شـ
ــه و  گاهانـ ــیارانه و آ ــوا، هشـ ــاحت مقـــدس و واالی فتـ ــه سـ بـ

رصدگرانه بسته شود.
ــد ناف، بانک خون  گفت وگو، در خون بنـ مطلـــب و قضیه پر 
بند ناف اســـت. بانک خون بند ناف،  تیمی اســـت یکپارچه 
ــؤولیت مدیریت  که زیر نظر مدیر بانک خون بند ناف، با مسـ
ــردازش، آزمایش، نگه داری  فرآیندهای اهدا و جمع آوری، پـ
ــازی، قرار دادن در فهرســـت جســـت جو،  منجمد، ذخیره سـ
ــع  توزیـ و  ــازی  آزادسـ اختصـــاص،  ــاب،  انتخـ جســـت جو، 

واحدهای خون بند ناف، اداره می شود.
تشکیل بانک خون، از ضرورت هاست. بایستی زمینه های 
که از  ــم آید  ــذاری، راه اندازی و شـــکل گیری آن فراهـ بنیان گـ
ــه آن پی برده و  ــه دانش جدید بـ کـ ایـــن نعمِت خدادادی، 
کشف کرده، به بهترین وجه بهره برداری شود و راه بر درمان 
گردد و پژوهش های  بیماری های دشواردرمان پذیر، هموار 
ــترد. اّما مزایای  ــو آن رونق بگیرد و دامن بگسـ علمـــی در پرتـ
که از آسیب ها چشم پوشید  بسیار آن، نبایستی سبب شود 
گزیرناپذیر اســـت  ــه آن،  ــای، آن بـ ــرد. رصدگری هـ کـ و غفلـــت 
گران بهای  ــای  ــود و از ایـــن خون هـ ــرار فاش شـ ــاد اسـ ــه مبـ کـ
گردآوری شـــده، به ناروا بهره برداری شود و در پیرامون این 
گری شکل بگیرد و  ــودا کیمیاهای ناب، سـ گوهرهای یکتا و 

عنصرهای حیات بخش، به شرنگ مرگ دگر شوند.
ــدان و نگرانان این  ــۀ دغدغه منـ ــِی همـ ــه و نگرانـ ایـــن دغدغـ
کرد و چه راه هایی را باید پیمود، تا  که چه باید  عرصه است 

گرفتار نیامد. گرداب این آسیب های بزرگ،  در 
روشن است که برای فرونیفتادن در این گرداب و گاه، گرداب 
ــه، نظارت های  ــادن امنیـــت جامعـ ــه خطر افتـ ــهمگیِن بـ سـ
گزیرناپذیراست، دیده بانی های عالمانه  دقیق و همه سویه 
ــارت و  ــان، چنیـــن دقـــت و نظـ ــه بی گمـ کـ ــه  و هوش مندانـ
ــاخته اســـت. حکومت  دیده بانی، از حکومِت هوش مند سـ
ــای حیاتـــی و حیات بخش را  که این عنصرهـ هوش منـــدی 
ــزاران مؤمن و  کارگـ ــیاری  ــرد و با دقت و هوشـ ــار بگیـ در اختیـ
ــور و  کشـ ــان پای بند به اصول و ارزش ها و اعتای  متخصصـ
گرفته  ــرفت دانش بومی، از تک تـــک واحدهای خونی  پیشـ
شده از بند ناف، پاس بدارند و راه را بر هر نفوذگر و ابزارهای 
کنند.      گرانه، سد  جاسوسی و شکل گیری باندهای سودا

ــته از متن  ــه حکومت برخاسـ ــه و هوش مندانـ ورود تیزنگرانـ
که  ــان می دهد  ــردم اطمینـ ــاَحت، به مـ ــا، به این سـ توده هـ
ــوِن عزیزتریـــن  ــد و خـ ــکاری برخیزنـ ــه همـ ــان و دل، بـ ــا جـ بـ
ــره وری در  ــازی و ســـپس بهـ ــرای ذخیره سـ ــان را بـ عزیزان شـ
ــاران نیازمند، اهدا  راه اعتای دانش پزشـــکی و درمان بیمـ
که  ــد و به عالمان دین،  ــواری ها را به جان بخرنـ کنند و دشـ
ــان نقش  بنیادینی دارند، این آرامش  در انگیزانندگی مؤمنـ
که به دور از دغدغه  و نگرانی از پیامدهای  خاطر را می دهد، 
که برای  ــردم را برانگیزانند  ــون بند ناف، مـ ــازی خـ ذخیره سـ
ــتاب  ــه بانک خون بند ناف شـ ــی بـ ــامان دهی و غنابخشـ سـ

گیرند، حرکتی خداپسندانه و خردورزانه.

بارقه ای در دنیای پزشکی
ــال 1970 در دنیای پزشکی بارقه ای تابید و درخشید  به سـ

و به دیدگان روشنایی بخشید و به دل ها امید.
ــان به  ــیاری و تیزنگری در وجود انسـ دانش منـــدی، با هوشـ
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خروج خون بند ناف از ]فرایند[ ذخیره سازی ]در بانک[

TABLE 1. Exclusion of cord blood from the bank (projected)

Units Available
Number (%)

Units excluded
Number (%)

Reasons for exclusion (%)Time

sequence

90753025  )25(No scheduled collections Saturday or SundayPatient referral
2423   )26.7(No scheduled collections 11 PM -7 AM  Monday-Friday

6652 )55(5448    )45(Subtotal

4589 )38(

333History of hepatitis or HIV infection or exposure )5%( 
Complication at 

Before 
collection 998delivery or history of a high-risk birth 

)congenital or genetic disease, <36 weeks’ gestation()15%( 

67Current pregnancy of >1 fetus)1%( 

665Problem with retrieval and/or preparation of the  placenta 
or cord)10%( 

2063   )17(Subtotal

3578 )8(

459Inadequate volume or cell dose )10%(
After collection

230Problem with processing procedure, quality control, or 
reagents )5%(

92

Donor exclusion after collection: 
 Did not meet eligibility criteria or consent not obtained 

)5%( Blood
samples not obtained within 24 hours )2%(Subtotal

1011   )8(   

3470

72Positive infectious disease test result )2%(After processing 
)Red cell removal/ 

freeze( 36Other problems )HLNABO typing discrepancies( )1%(

108     )1(Subtotal

34708630   )71(total

جدول 1 : ]به  روشنی می نگرید که در این جدول، برابر آماری که ارائه گردیده، در فرایند پردازش، از 9075 نمونه، 3470 (29 %( نمونه برای 
گردیده است.[ ج  ذخیره سازی و انجماد، پذیرفته شده است. در حقیقت 71 % از نمونه ها از چرخۀ ذخیره سازی خار
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ــیار، یک باره  جســـت و جو برخاســـت، پـــس از تکاپوهای بسـ
ــان،  کالبد انسـ ــد و در ژرفای  ــو افکنـ ــوری در ذهـــن اش پرتـ نـ
ــتین باال زد  ــان حیات دســـت یافـــت و آسـ به چشـــمۀ جوشـ
ــتانۀ مرگ  ــه در آسـ کـ ــاری را  ــه ای از آن برگرفـــت و بیمـ و جرعـ
کرد و به زندگی  ــود و در حاِل به درودگویی زندگـــی، درمان  بـ

برگرداند.1
که از نای جان دانش مندی باریک اندیش  ک این صدا  پژوا
کشـــف،  کوی جان ها پیچید و رفته رفته این  برخاســـت، به  
ــد و پژوهش های  ــه حرکت درآمـ از این ســـوی به آن ســـوی بـ
کارایـــی و  گرفـــت و  ــام  انجـ ــترده تری روی آن  گسـ ــر و  ژرف تـ
ــید و برتری آن بر  کشـ کارآمـــدی آن، نگاه ها را به ســـوی خود 
ــتخوان2-3 و از همه مهم  تر، بی دردی  بن یاخته های مغز اسـ

و در دسترس بودن آن.4
ــۀ  زبالـ از  ــد،  شـ ــگان  همـ ــوق انگیزی  شـ ــۀ  مایـ ــه  آن چـ و 
ــود،  گشـ ــم  ــه یک باره، چشـــمۀ حیات چشـ بیولوژیـــک5-9، بـ

کردنی و معجزه گون. امری باور نا
ــود  ــتاِب خـ ــر شـ ــد، بـ ــان و دانش منـــدان هوش منـ متخصصـ
ــه روی فوج فوج  ــادۀ مهتاب را بـ ــا دروازه های جـ ــد، تـ افزودنـ
که شتاب عالمانه  ــان های دردمند و ناامید بگشایند10  انسـ
ــبختانه، به آستانۀ واالی شفابخشی  و بشردوستانه، خوشـ
ــایند و سرورانگیزی  و درمان گری بار یافت و خبرهای خوشـ
از این سوی و آن سوی جهان، رسید و جان ها را نواخت و 

روز به روز، رو به فزونی نهاد.11
بسیاری از مادران، و خانواده ها به صف شدند، تا با اهدای 
ــان، دراین نهضت  ــوِن بند ناف نوزاد عزیز و جگرگوشه  شـ خـ
ــرکت بجویند و از درد و آالم انسان های دردمند  مقدس، شـ
ــادمانی را بر دل هاشان  ــان و شـ بکاهند و خنده را بر لبان شـ

بشکوفانند.

راه بس طوالنی تا سرچشمۀ حیات
البته این آغاز راه بود. پیمودن راه، با پیچ و خم های تند و 

ــانی نبود و بر خاف پاره  ای  از  کار آسـ ــوارگذر،  گردنه های دشـ
پندارها، زود به بار نمی نشست.

ــاف از زواید و دورریزهای پس از زایمان، و  ــۀ خون بند نـ تهیـ
ــتخوان؛ اّما آیا همۀ  ــلول های رویانی و مغز اسـ بس برتر از سـ
که  که به آسانی می توان از بند ناف،  ــتان همین است  داسـ
زباله ای است بیولوژیک، عنصری حیات بخش فراهم آورد، 
خونی لبالب از بن یاخته  های حیاتی و درمان گر، یا خیر، راه 
پرفراز و نشیب تر و سنگاخ تر از این است که بتوان به آسانی 
پیمود و بی خطر و هراس و دلهره، پستی و بلندی های آن را 

گذاشت. پشت سر 
مطالعات، ژرف کاوی ها، دقت ها و تیزنگری ها، نشان از این 
دارند که یاخته های بنیادین، به آسانی به دست نمی آیند، 
راه بـــس طوالنـــی در پیش اســـت تا به سرچشـــمۀ زالل این 
کام جان بیماری فروچکاند و به او  عنصر حیات رسید و به 

حیات بخشید.35-30
کامل  دهندۀ خون بند ناف، در سنی مناسب و در سامت 
روحی، روانی و جســـمی باشد.12 یعنی پس از آزمایش های 
ــادر هیچ گونه  ــه مـ کـ ــد  ــه دســـت بیایـ ــان بـ ــون، اطمینـ گـ گونا
کم خونی ، هپاتیت و . . .  رنج نمی برد و  ــدارد و از  ــاری نـ بیمـ
ــتفاده  می توان با آرامش خیال و بدون نگرانی از خون او اسـ

کرد.13-15 )جدول 1(
گام در راه نهند و بدون  گاهانه  کودک، می باید آ مادر و پدر 
گزینش گری  گفته گذاری نکته ای از آنان، به  پرده پوشی و نا
ــا، خرد و بزرگ، حتی  بپردازند. آســـیب ها، خطرها، پیامدهـ
ــرای مادر و چه برای  ــایدها، مو به مو، چه بـ ــا و شـ احتمال هـ
گردد و آن هم پیش از بارداری.24-16 ح و ترسیم  کودک، شر

ــه پدر و  ــفاف، بـ ــنی و به گونه ای شـ ــز می بایســـت به روشـ و نیـ
کودک  ــده از بند ناف  گرفته شـ که خون  ــود  مادر یادآوری شـ
ــد و  آنان، تا 25 درصد ممکن اســـت از خون های مفید باشـ
بشود در درمان بیماری ها از آن بهره برد و 75 درصد امکان 
ــری در درمان  ــز و غیردرخور بهره بـ ــای دور ریـ دارد از خون هـ
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ــده  گرفته شـ ــد. زیرا از 100 در صد خون های  بیماری ها باشـ
که در درمان  ــد  ــتگی آن را دارنـ ــاف، 25 درصد شایسـ از بندنـ
ــد دور ریز و غیر  ــد افتند و 75 درصـ کارآمـ ــا مفید و  بیماری هـ

درخور بهره برداری اند.25
کاروان  ــه  ــه، بـ گاهانـ کـــودک، آ ــدر  ــادر و پـ ــه مـ کـ پـــس از ایـــن 
ــواری های  ــتند و با همۀ دشـ دهندگان خون بند ناف پیوسـ
ــرار  قـ ــون  خـ ــدگان  دهنـ ــِف  صـ و  ردیـــف  در  ــد  پذیرفتنـ راه، 
گام به  ــه  کـ ــد  ــژه فرا می رسـ ــای ویـ ــد، دوران مراقبت هـ بگیرنـ
ــاه و اندی،  ــاردار را در طول نه مـ ــروه پزشـــکی، مادر بـ گـ گام، 
ــتورالعمل های مراقبتی، زیر  گون و دسـ گونا با آزمایش های 
ــگام بارافکنی  ــر و توجه دقیـــق خود قرار می دهند، تا هنـ نظـ

طبیعی و تهیۀ خون فرا برسد.
کنندۀ خون،  گروه آموزش و دوره دیدۀ تهیه  در این هنگام، 

که  کنار پزشـــک ماما،  با ابزارهای میکروب زدایی شـــده، در 
گونۀ طبیعی است، دست به  کاِر به دنیا آوردن نوزاد، به  در 

کنند.26 کار می شوند، تا از بنِد ناِف نوزاد، خون تهیه 
که  کوتاه، 30 ثانیه پس از تولد27-29، در حالی  ــازۀ زمانی  در بـ
ــته اســـت  ــد ناف به جفـــت و جفت به جدارۀ رحم پیوسـ بنـ
کار  ــوزاد،  ــه نـ ــانی بـ ــاال در حال خون رسـ ــا تپـــش بـ و جفـــت بـ
گره زدن به بند ناف )کامپ( در نزدیک ترین  خون گیری، با 
گره  ــم از  کـ ــا فاصلۀ  گرهی، بـ ــوزاد و  ــاف نـ ــای ممکـــن به نـ جـ
ــره، بریـــده  گـ ــاف از بیـــن دو  ــد نـ ــود. بنـ ــاز می شـ نخســـت، آغـ
ــاف و پایان پذیرفتن  ــود و با جدا شـــدن نوزاد از بند نـ می شـ
ــرنگ به بند  ــادر از طریق جفت به نوزاد، سـ ــریان خون مـ سـ
ــرازیر  ــه سـ کیسـ ــیله به  ناف وصل می گردد و خون با این وسـ
ــودِن  ــال دارا بـ ــا احتمـ ــی بـ ــاال، حجمـ ــم بـ ــا حجـ ــود، بـ می شـ
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که  ــد  کار آن  قدر به درازا می کشـ ــیار. این  ــای بسـ بن یاخته هـ
گردد.32-30 کامل تخلیه  جفت از تپش باز ایستد و به طور 

درنگی بر خط سیر تهیۀ خون و نمایاندن آسیب ها
ــد، و نیز به  ــه فرایند تهیۀ خون بند ناف روشـــن شـ کـ ــون  کنـ ا
ــته  گی هایی باید داشـ که خـــون، چگونه و چه ویژ ــان آمد  بیـ
ــد و در پژوهش به کار  ــا در درمان گری نقـــش بیافرینـ ــد، تـ باشـ
ــه فرادید  کـ ــیری  ــم روی خط سـ ــد، لختـــی درنـــگ می ورزیـ آیـ
ــادآور شـــدیم، همۀ این تاش ها، می بایســـت به  ــم و یـ نهادیـ
سرانجام نیک برسد، تا شاید آن عنصر حیاتی فراچنگ آید. 
گاهی پیدا  نکتۀ اساســـی و مهم در تهیۀ خون از بند ناف، آ
ــون از بند ناف  ــوزاد از چگونگی تهیۀ خـ ــادر و پدر نـ ــردن مـ کـ
ــی یابند و دقیق و روشـــن  گاهـ ــه آ کـ اســـت. حق آنان اســـت 
ــرد. در چه  ــری انجام می گیـ ــه خون گیـ کـــی و چگونـ ــد،  بداننـ
مدت پس از زایمان، در چه حال و در چه شرایطی؟ نوزاد، 
ــون مادر،  ــه اش از خـ ــد، دوران تغذیـ ــه پـــس از تولـ ــد ثانیـ چنـ
ــان همۀ  به پایان می رســـد؟ مدت زمان طبیعی اســـت، بسـ
زایمان های طبیعی و عادی، یا خیر برای تهیۀ خون از بند 

کامل فرق می کند.33 ناف، قضیه به طور 
که بنا نیســـت خونی از بند  در زایمان های عادی و طبیعی 
گرفته شود، تا 3 دقیقه و بیش تر، مجال داده می شود  ناف 
ــریان های حیاتی  ــد ناف به شـ ــه خون جفـــت، از طریق بنـ کـ
کودک از جفت  ــود و آن گاه بند ناف بریده و  کودک جاری شـ
جدا می گردد. حال بایســـت برای پدر و مادر روشن شود در 
گردد، چه  ــاف، خون تهیه  که بناســـت از بند نـ این زایمان، 
ــود تا خون  مدت زمان مجال هســـت و درنگ ورزیده می شـ
ــوزاد را  ــریان های حیاتی نـ ــه دهد و شـ ــود ادامـ ــه جریان خـ بـ
ــازد و آن گاه بند بریده و دوران تغذیۀ نوزاد از خوِن  لبالب سـ

مادر به پایان می رسد؟
گزیر، بنا بر حق مسلم مادر و پدر، تیم پزشکی، می بایست  نا
ــان جلوگیری از  ــد و زمـ به پاســـخ گویی و روشـــن گری بپردازنـ

ــد و بگویند چه مـــدت زمان پس  کننـ ــون را بازگو  ــان خـ جریـ
که از  ــد را  ــون بنـ ــره می زنند و خـ گـ ــاف  ــد نـ ــه بنـ ــان، بـ از زایمـ
کیسۀ ویژه سرازیر می سازند.  جفت سرچشمه می گیرد، به 
ــد. زیرا در غیر این  صورت خون  ــر 30 ثانیه پس از تولـ کثـ حدا
کافی نخواهد بود و به هیچ روی در  در حجم باال و به اندازۀ 

کار نمی آید.35-34 ذخیره سازی به 
که آیا  بی گمان، این پرســـش برای پدر و مادر، پیش می آید 
ــر از 30 ثانیه  کم تـ کوتاه،  ــتاب و با این مـــدت زمان  ــا این شـ بـ
پس از تولد نوزاد، جلوگیری از ُشّریدن خون به شریان های 
کم نیست؟ آیا نوزاد به این خون، نیاز ندارد.  حیاتی نوزاد، 
ــود دارد و آخرین جرعه های  که در جفت وجـ ــون  ــا این خـ آیـ
کام جان نوزاد، فرو ریخته  که بایستی به  حیات36-37 اســـت 
شود، از او بازداشته شود، به روح و جسم او آسیب نمی زند؟ 
چسان ممکن اســـت در این جریان طبیعی سریاِن خون از 
گسســـت  ــای جان مادر به جان نوزاد خلل و  جفـــت و از ژرفـ
پدید آید و آسیبی به نوزاد وارد نیاید و برای مادر آثار زیان بار 

فصلنامه موضوع شناسی فقهی         بهــــــار  1395     

63        شماره یک



ــته باشد و بیماری هایی پدید  ــایندی در پی نداشـ و ناخوشـ
نیاورد. )شکل 1(

ــون بند ناف و  ــده و در پی تهیۀ خـ کننـ ــا تیم پزشـــکی اجرا آیـ
ذخیره سازی، می تواند به این پرسش ها، روشن و شفاف و 

بی  پرده پوشی، عالمانه و دقیق پاسخ بدهد ؟
ــیار دشوار  که پاســـخ گویی و روشـــن گری، بسـ روشـــن اســـت 
ــه و دقیـــق و پایندانی به  ــه ای عالمانـ گونـ ــه  ــم بـ اســـت، آن هـ

سامت روح و روان نوزاد و مادر.44-38
ــون بند ناف و  کننده و در صـــدد تهیۀ خـ ــرا  ــم پزشـــکی اجـ تیـ
کار مهم را بر دوش دارد و عهده دار آن است،  که این  مرکزی 

ــرد و  ــه ای پیـــش ببـ ــی را به گونـ گاهی بخشـ کار آ ــه دارد  وظیفـ
ــراروی دهنـــدۀ خون  ــی فـ ــه تاریکـــی و ابهامـ کـ ــد  ــامان دهـ سـ
که این  گاهند  نباشد، حتی دقیق و عالمانه پدر و مادر را بیا
کار می آید 30 %، 12  خـــون، چند درصد برای درمان گری به 
گر در آینده به بیماری  ــود نوزاد ا ــا 8 % و برای درمان خـ % و یـ
ــه 1 در 2700  گرفتـ ــای انجام  ــر پژوهش هـ که برابـ ــد،  دچار شـ
)0/038 درصد( یا 1 در 200،000 )0/0005 درصد( است، چند 

کارایی دارد و درخور بهره برداری؟50-45 درصد 
ــاف،  نـ ــد  بنـ از  ــون  ــۀ خـ ــد تهیـ ــه در فراینـ کـ ــری  ــۀ دیگـ  نکتـ
ــید، تهیۀ  ــزد روی آن درنگ ورزید و زوایای آن را وارسـ می سـ

زمان بستن )کالمپ( بند ناف بعد از زایمان )بر حسب دقیقه(
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شکل 1: توزیع خون بین نوزاد و جفت بستگی دارد به زمان کالمپ و بستن بند ناف. ]در این آزمایش ها[، نوزاد در سطح 
دهانه واژن و 10 سانتی متر پایین تر از جفت قرار دارد.
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که  ــد ناف  ــای بیولوژیـــک اســـت. جفت و بنـ ــون از زباله هـ خـ
ــود و در  ــرازیر می شـ بی درنگ پس از زایمان، به زباله دان سـ
کشـــف جدید  ردیـــف زباله های بیولوژیـــک قرار می گیرد، در 
ــر حیاتی اســـت و در پرتو این دانـــش، از این  پزشـــکی، عنصـ
ــوند  ــرون آورده می شـ ــز، بن یاخته هایـــی بیـ ــای دورریـ زائدهـ
ــد. نکتۀ  ــری معجزه آفرین انـ ــه در درمان گـ کـ ــازی  و ذخیره سـ
ــد ناف زباله اســـت و  ــر جفت و بنـ گـ ــه، ا ــور درنـــگ این کـ درخـ
ــود، آن هم  ــای دورریز، خون تهیه شـ بناســـت از ایـــن زائدهـ
گرفتـــن از پدر و مادر  ــای بس فراوان، رضایت  ــا بن یاخته هـ بـ
کید  کار قرار می گیرد و همگان بر آن تأ ــتور  نوزاد، چرا در دسـ
ــّری در  گاهانه.34-35 و 37-41  چه سـ می ورزند؛ آن هم رضایت آ
کجا و برابر چه منطقی برای بهره گیری  آن نهفته است؟ در 
کرد. آیا غیر  ــه را جلب  ــتی رضایت صاحب زبالـ از زباله، بایسـ
که به  از این اســـت در حالی از بند ناف خون تهیه می گردد 
ــتاب و  ــه دیوارۀ رحم و خون با شـ ــته و جفت بـ جفت پیوسـ
ــرای خون گیری،  ــرازیر و بـ ــوزاد سـ ــریان های نـ ــار به شـ ــا فشـ بـ
ــوزاد نیازمند به  ــر از 30 ثانیه، نـ کم تـ ــا  ــا و تنهـ بی د رنـــگ، تنهـ
ــون و لب نهاده بر ُصراحی ناب حیات، ُصراحی از لب او،  خـ
ــای نوش بخش محروم  ــه و او از آخرین جرعه هـ گرفتـ ــه زور  بـ
گریبان.  می گردد. و ســـپس با آســـیب های بسیار دســـت به 

)36-44( و 51

ــه دغدغه مندان  ــته می نماد همـ ــه به سزاســـت و بایسـ آن چـ
ــازان و نسل های  کارامدی آینده سـ ــادابی و  به ســـامتی، شـ
که دستی در  پسین، به آن توجه داشته باشند، بویژه آنان 
گسترش و ژرفابخشی این  عرصۀ بهره گیری، به  ثمر رسانی، 
ــور تهیۀ خون از بند ناف  کشـــف بزرگ دارند، بندهای منشـ
کار قرار نگیرند و یکی پس  گر سرلوحۀ  که ا اســـت. بندهایی 
که  ــوند، فراینـــد خون گیری،  ــه دقت پیاده نشـ ــری، بـ از دیگـ
مرحلۀ بس مهمی اســـت، به درستی و درخور ذخیره سازی 

به حقیقت نمی پیوندد.
ــه  کـ ــتورالعمل های حســـاس و دقیـــق  ــا و دسـ ــی از بندهـ یکـ
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ــربرتابند و  ــتی از آن سـ ــه هیـــچ روی نبایسـ ــدگان، بـ تهیه کننـ
که به دقت آن را به انجام رسانند، همانا آِن پس از  گزیرند  نا
گرفته از چشمۀ  تولد، سفت بستن جویبار زالل سرچشمه 
ــود نوزاد اســـت، مرغزاری  ــود مادر، به ســـوی مرغزار وجـ وجـ
ــاری می پژمرد و خیلـــی زود، به خزان  ــه بـــدون آن زالِل جـ کـ

می نشیند.
کم تر از 30  ــتن، شتاب، شرِط نخســـت است، در  در این بسـ
ــد، تا  کار به انجام برسـ ــتی ایـــن  ــه پـــس از زایمان، بایسـ ثانیـ
کیسۀ مخصوص، سرازیر شود. خون با فشار و حجم باال به 

ــد اهل نظر  ــا، این پرســـش اساســـی فرادیـ اینـــک و در این جـ
ــان  کودک را در این سـ که آیا می توان ســـامتی  قرار می گیرد 
ــریان های  ــاف، و جلوگیری از لبالب شـــدن شـ ــد نـ ــتن بنـ بسـ
ــه در  کـ ــی  ــود؛ در حالـ ــدان بـ ــادر، پاینـ ــون مـ ــوزاد از خـ بـــدن نـ
که در ادوار  منشور پیشینیان در بستن بند ناف، منشوری 
ــانده  ــه آن جامۀ عمل پوشـ ــدر نســـل، بـ ــل انـ ــون، نسـ گـ گونا
ــری بر آن صحه  شـــده، غیر از این بازتاب یافته و تجربت بشـ
ــنای با روح و  ــان حکیم، دقیق اندیش و آشـ ــذارده و طبیبـ گـ

کید ورزیده اند. جسم انسان بر آن تأ
ــری،  ــینیان، تجربت بشـ ــۀ پیشـ کارنامـ ــه،  ــه و همـ ــه، همـ بلـ
ــر تأّنـــی، درنـــگ و  ــم، بیان گـ ــان حکیـ ــدگاه  و عمـــل طبیبـ دیـ
ــتد و خون از  کار اســـت، تا جفت از تپش بایسـ ــتگی در  آهسـ
کودک لبالب از خون  ــود و  حرکت و آن گاه بند ناف بریده شـ

گردد. مادر، از مادر جدا 
کـــودک را در پـــی دارد و او را از  ــان ســـامت  ــه بی گمـ کـ کاری 
آسیب های فراوان، از جمله کم خونی، که سرمنشأ بسیاری 

از بیماری هاست، در امان می دارد.52 و 53
که  ــین را  و طـــب جدید هم، این یافتۀ طبیبان حکیِم پیشـ
ــتردۀ آنان به  گسـ گون، مردمان بر َنَمِط  گونا در ادوار و ازمنۀ 
ج نهاده و بر آن تجربت  ــانه ار ــیده اند، قدرشناسـ آرامش رسـ
ــد ناف را  ــره زدن و بریدن بنـ گـ ــاده و تأخیر در  ــد نهـ ــر تأییـ مهـ
ــودمند به  ــا 5 دقیقه را، سـ ــرد، از 2 تـ ــه  اســـت و دیرکـ پذیرفتـ

کودک دانسته  است.  حال 
ــاف، آســـیب ها،  ــون از بند نـ ــۀ خـ ــد، در تهیـ ــر می رسـ ــه نظـ بـ
کوتاه  مدت  که در  گرفتاری ها و بیماری هایی  ــواری ها،  دشـ
کودک، آوار می گردد، چه روحی و  و دراز مدت، بر سر مادر و 
چه جســـمی، به هیچ انگاشته می شوند و دل نگرانه به آنها 
گر دل نگرانه و دغدغه مندانه به آن  نگریسته نمی شود؛ زیرا ا
کانوِن توجه قرار می گرفتند  نگریسته می شد، و آسیب ها  در 
کالبدشکافی می شدند، چه بسا  و به دقت و باریک بینانه، 
ــا، به همۀ  ــد و بی محابـ ــته می شـ ــا احتیاط برداشـ ــا، بـ گام هـ
کمر به این  ــدارها و زنگ خطرها، ویژه کاران این رشته،  هشـ

کار نمی بستند.
ــور  ــد و به بندبند منشـ ــه می کردنـ ــونگری را پیشـ ــر همه سـ گـ ا
ــا آوردِن نوزاد، از  ــان و چگونگی به دنیـ ــتورالعمِل زایمـ و دسـ
ــا ثانیه های فرجامیـــن، دقت و درنگ  ــای آغازین، تـ ثانیه هـ
گام در این راِه پرسنگاخ،  کانه  ــان بی با می ورزیدند، این سـ
ــانی  ــینیان، در چسـ ــد و همۀ تجربت و دانِش پیشـ نمی زدنـ
ــاداب به دنیا آمدِن نوزاد، و آرامش روحی و  به سامت و شـ
کید، روی  ــا اصرار بر تأ روانـــی مادر را نادیده نمی گرفتند. و بـ
ــندانه  ــردند و به آنها خودپسـ یافته های خود، پای نمی فشـ
گوار و آسیب های  ــتند، با آن همه پیامدهای نا دل نمی بسـ

جبران ناپذیر.
ــر  ــا مهم تـ ــاز، اّمـ ــم و سرنوشت سـ ــد مهـ ــر چنـ کشـــف، هـ ایـــن 
ــادابی و  از آن، ســـامت، شـ ــر  ــازتر و حیاتی تـ و سرنوشت سـ
ــده را  که بناســـت آینـ ــوزادان اســـت  ــکوفایی نـ بالندگـــی و شـ
ــه پیـــش ببرند و  ــود، بـ ــتوار خـ ــۀ ارادۀ اسـ ــازند و روی اّرابـ بسـ
ــند و با دامن های  ــتی سالم و شاداب باشـ که بایسـ مادرانی 
که  ــر و محبت  ــرم و لبالب از مهـ گـ ــرم و آغوش های  ــبز و خـ سـ
ــا  ــری را بـ ــوارۀ تمـــدن بشـ گاهـ کـــودک، در حقیقـــت  ــوارۀ  گاهـ
مهرانگیزی و لبخندهای جاودانه و ِســـحرآمیز، از سویی به 

سویی به حرکت درآورند و پایه های آن را پی ریزند.
ــِن  ک و زالل و دیـــن و آییـ ــا ــرت پـ ــلیم و فطـ ــدام عقـــل سـ کـ

 بن یـاختـه های خون بنـد نـاف،  کارآزمایی بالینی
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ــواردرمانی، مادر،  گر بیماری دشـ که ا بیمه ها، بدان خاطر 
ــا در آینده ممکن اســـت  ــد و یـ ــوزاد، هم اینـــک دارنـ ــدر و نـ پـ
ــام اینان را از  ــیار پرهزینه اســـت، نـ گردند و بسـ ــه آن دچار  بـ
ــدان آنان را  ــز فرزنـ کنند و نیـ ــذاران حـــذف  فهرســـت بیمه گـ

نسل در پی نسل.
گاهی  ــدۀ اینان آ ــتی از درون مایۀ پرونـ ــه دولت بایسـ و این کـ
ــود این فرد  ــری خـ کارگیـ ــه از به  کـ ــد، بـــدان خاطر اســـت  یابـ
ــار بیماری های  ــرای بیماری ها و یا دچـ ــاده بـ ــه دار و آمـ زمینـ
ــاف او به  ــد نـ ــون بنـ ــوزادی از آزمایـــش خـ ــه در نـ کـ ــون  گـ گونا
ــادر و پدر  ــاب یافته و یا مـ ــده و در پرونـــده اش بازتـ دســـت آمـ
ــد، در  ــدار می گردنـ ــان پدیـ ــده از آنـ ــه در آینـ کـ و نســـل هایی 

کلیدی، بپرهیزد.58 پست های حساس و 
گزیر و از روی اضطرار  به روشنی پیداست خانواده ای که به نا
ــانی  ــا خیرخواهانه برای پژوهش و درمان گری و یاری رسـ و یـ
ــای  ــز بیماری هـ ــرۀ هراس انگیـ ــار در چنبـ گرفتـ ــاران  ــه بیمـ بـ
گونه گون، از  ــای  ــواردرمان پذیر، َتـــن به ایـــن آزمایش هـ دشـ

ــای  دگرگونی هـ و  تحریـــف  ــتخوِش  دسـ و  ــورده  نخـ دســـت 
ــالم و بی غش مانـــده، اجازه  ک و سـ ــر نگردیـــده، پا ویران گـ
کم  ــِت  ــوند، یا دسـ ــان و نســـل هایی تباه شـ کسـ ــد،  می دهـ
ــد، بپژُمرند و از  گردنـ ــوار  ــار بیماری های جان کاه و دشـ دچـ
ــا پژوهش ها و  ــتند، تـ ــکوفایی باز ایسـ ــد و بالندگـــی و شـ رشـ
ــال و آینده، بیمارانی،  ــیند و یا در حـ مطالعاتی به ثمر بنشـ
گردند و راه سامت  ــمار، درمان  کم شـ ــیار اندک  آن هم بسـ

را بپیمایند؟53 و 54
کامپ  گیره و  گره،  در فراینـــد خون گیری از بند ناف، پس از 
ــه ناف و  ــاف، در نزدیک تریـــن جای ممکن بـ ــد نـ ــه بنـ زدن بـ
ــرۀ دیگر ، با فاصله ای انـــدک از آن به طرِف  گیـ بـــدن نوزاد، و 
ــوزاد، به  ــریان های نـ که از جفت به ســـوی شـ جفـــت، خونی 
ــر از30 ثانیه قطع  کم تـ ــان دارد،  ــی تا دقایقی جریـ ــور طبیعـ طـ
کیسه ای مخصوص،  ــرنگ به بند ناف، به  کردن سـ و با وارد 
کار خون گیری، روی  سرازیر می شود و پس از پایان پذیرفتن 
ــان دار می گردد،  ــه نشـ کیسـ ــود و  ــه برچســـب زده می شـ کیسـ
کیسۀ خون برای  نشانی دقیق از دهندۀ خون. پس از این، 

آزمایش ها، به آزمایش گاه فرستاده می شود.
نتیجۀ آزمایش ها، بایستی سّری و محرمانه بماند؛ زیرا این 
ــه آزمایش های ژنتیک اســـت و فـــوق دقیق،  کـ ــا،  آزمایش هـ
ــتگاه نژادی، تباری و دودمانی  کردن خاسـ افزون بر روشـــن 
کنون، به آن دچارند و  که ا گونه بیماری را  ــادر و نوزاد، هر  مـ
ــان، نسل در پی  یا در آینده ممکن اســـت خود و فرزندان شـ
گردند، به روشنی و دقیق می نمایاند.56 نسل، به آن دچار 

که  ــای ژنتیکـــی،  ــتورالعمل، آزمایش هـ ــور و دسـ ــر منشـ  برابـ
کار پیوند،  ــا،  ــد اســـت و بـــدون ایـــن آزمایش هـ ــۀ پیونـ الزمـ
انجام نمی گیرد، سّری و محرمانه می ماند، اّما نکتۀ درخور 
گاهی یابند.  ــد آ درنگ و دقـــت این که بیمه ها و دولت ، بایـ
ــه بیماری های حال و آیندۀ  کـ یعنـــی پروندۀ دهندۀ خون، 
ــد در اختیار این دو نهاد  وی در آن ثبت و ضبط شـــده، بایـ

قرار بگیرد.57  
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ــان احوالی  ــوزاِد خود داده اند، به چه پریشـ ــوِن بند ناِف نـ خـ
ــان، از زندگـــی  ــود و نســـل های آینده شـ ــد و خـ ــار می آینـ گرفتـ
گســـل های ژرف بین  گسســـت ها و  ــد و  طبیعـــی بازمی ماننـ
که  گســـل هایی  گسســـت ها و  ــان و جامعه پدید می آید،  اینـ
کرد. به هیچ روی نمی توان آنها را به هم آورد، ترمیم و یا پر 

گر هزاران  ــازید ا ــد و در آینۀ ذهن جلوه گر سـ کنیـ ــال تصور  حـ
ــد  ــون بنـ ــای ژنتیـــک خـ ــۀ آزمایش هـ ــواده، نتیجـ ــزار خانـ هـ
ــز و بازدارندگـــی بیانجامد و  ــه ایـــن پرهیـ ــان، بـ ــاف نوزاد شـ نـ
ــری و  ــا از به کارگیـ ــز دولت هـ ــران و پرهیـ ــِت رد بیمه گـ ــا دسـ بـ
ــپردِن پســـت های حســـاس به فرزندان آنان، نســـل اندر  سـ
که این  نســـل، رو به رو شوند و ده ها پیامد دیگر، جامعه ای 
ــه بیماری های  ــود خیمۀ آنان اند، دچار چـ ــا، عمـ خانواده هـ
گرداب های سهمگین و ویران گری می گردد  روحی و روانی، 

ج. و از ریل پیشرفت، رشد و بالندگی خار
ــه خاطر  ــه خانواده های دهنـــدۀ خون، بـ کـ ــا،  ایـــن پیامدهـ
ــه  بـ دســـت  ــا  آنهـ ــا  بـ ــا،  دولت هـ و  ــا  بیمه هـ ــِن  یافتـ ــی  گاهـ آ
که  ــه پیامدهایـــی  ــبت بـ ــد، نسـ ــیار اندک انـ ــد، بسـ گریبان انـ
ــۀ غیرقانونی، با  گونـ ــات به  ــا از راه درز اطاعـ ایـــن خانواده هـ
ــای جامعه  ــه آن به آن، در فضـ کـ ــد. اطاعاتی  ــا روبه روینـ آنهـ
کردن طوفان های سهمگین،  ــترانند و با به پا  دامن می گسـ
گردونۀ جامعه به  گین، از  ــما ــیاری را خشـ خانواده های بسـ

بیرون پرتاب می کنند.
ناامیـــدی،  از  ــده  گنـ آ ــای  فضـ ایـــن  در  ــوان  می تـ ــه  چگونـ
ــان خوره به  که بسـ ــان احوالی، بی اطمینانـــی به آینده  پریشـ
جان خانواده هایی افتاده و از درون آنها را به تباهی می کشد 
ــانده،  ــیاه بدگمانی آن را پوشـ که ابرهای تیره و سـ و فضایـــی 
جامعه را به سامت و شادابی اوج داد و از راه های پر پیچ و 
گذر داد و به سرمنزل رساند و  ــوارگذر،  گردنه های دشـ خم و 

در وادی سعادت و خوشبختی، مأوایش داد.
ــوار، حســـاس و دقیق  کارگزارِن بانک خون بند ناف دشـ کاِر   

کارستان. کاری است  است، 

و  ــانه  دقیقه شناسـ آن،  ــۀ  َلمحـ ــه  َلمحـ ــام،  فرجـ ــا  تـ ــاز  آغـ از 
ــوِن  ــد و خـ ــر دهـ َبـ ــا  تـ ــرد،  ــام می پذیـ ــانه، انجـ باریک اندیشـ

شایستۀ پیوند، به دست آید.
بانک خون بند ناف، عهده دار وظیفه های سنگینی است 
گردید  ــان  ــد و نکته هایی بیـ ــاره  شـ ــه پاره ای از  آنها اشـ ــه بـ کـ
ــان آوریم و نکته هایی را دربارۀ  کنون برآنیم به بیـ ــه ا و آن چـ
ــۀ پس از تهیۀ خون بند ناف اســـت.  آن، فرانماییـــم، مرحلـ
ــوار و ســـخت ناهمواری است فرا  این منزل گاه، آغاز راه دشـ

پیش بانک.
ــده از بند  گرفته شـ ــود خوِن  در این منزل گاه، روشـــن می شـ
ناف، می تواند ادامۀ راه بدهد و دیگر منزل ها را، یکی پس از 
دیگری، پشت سر بگذارد و به آستانۀ ذخیره سازی باریابد و 
دیگران را از چشمه ساران خود بهره مند سازد و جرعه های 
ــاند، یا خیر از دایره  ــات را به نیازمندان آِب حیات بچشـ حیـ
کنار می ماند و به همۀ تاش ها و  ــیر بهره رسانی بر  و خط سـ

آزمایش ها و آزمون ها مهر بطان، زده می شود.
ــاف نوزاد، برای نوزاد  کارآیی بن یاخته های بند نـ ــد به  درصـ
ــال 1  ــم، از احتمـ کـ کارامـــدی  ــیار ضعیـــف اســـت و دارای  بسـ
ــا درنـــگ روی این آمار  ــزار اســـت.59  بـ ــا 1 در 200 هـ در 2500 تـ
ــدۀ از خون بند ناف  کارایی بن یاخته های تهیه شـ و درصد 
که  گردید  گر دچار بیماری  ــود فرد در آینده، ا نوزاد، برای خـ
گیرد،  ــره  ــده بهـ ــاد از ایـــن بن یاخته های ذخیره شـ ــاز افتـ نیـ
کارامـــدی بانـــک  کارایـــی و  ــوان دریافـــت،  ــنی می تـ به روشـ

خصوصی را.
ــدازی بانک خصوصی، در  ــرا هدف از بنیان گذاری و راه انـ زیـ
ــرآوردن نیازهای درمانی  ــانی و بـ وهلۀ نخســـت، خدمت رسـ
ــاف،  نـ ــد  بنـ از  ــده  ــه شـ تهیـ ــای  بن یاخته هـ از  ــری  بهره گیـ و 
ــازواری و  که بیش تر سـ ــانی اســـت  کسـ برای خوِد دهنده، یا 

سازگاری و هماهنگی خونی را با او دارند، برادر و خواهر.
ــای بند ناف  کارآیی بن یاخته هـ ــه  گر درصد بـ روشـــن اســـت ا
کارامدی  ــد و دارای  ــیار ضعیف باشـ نوزاد، برای خود او، بسـ
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ــه و  ــه تهیـ کـ ــر  ــه بهتـ ــزار،  چـ ــا 1 در 200 هـ ــم، از 1 در 2500 تـ کـ
ــد ناف، زیر نظر حکومـــت، و بر عهدۀ  ــازی خون بنـ ذخیره سـ
ــرار دهد و  ــد، تا همگان را زیر پوشـــش قـ بانـــک عمومـــی باشـ
گوارای حیات و  آبشخوری باشد برای فرودآیی هر تشنۀ آب 
در درمان هر شخص بیمار نیازمند به بن یاخته ای استفاده 
ــازگاری دارد. از این روی  ــازواری و سـ ــون او سـ که با خـ ــود  شـ
ــتی های بانـــک خصوصـــی و بهره دهـــی  کاسـ ــه  ــه بـ ــا توجـ و بـ
َکرِد باال، بی اعتمادی ها، امکان شـــکل گیری  پایین و هزینه  
ــا و در افکنـــدن  ــا، بزرگ نمایی هـ گری ها، فریب کاری هـ ــودا سـ
ــنگاخ،  ــوارگذر و پرسـ مردمان و خانواده ها را به راه های دشـ
شماری از دانش مندان، چیره دستان و آشنایان و ویژه کاران 
ــورها، با بنیادگذاری و راه اندازی  کشـ ــته، و پاره ای از  این رشـ
ــه طور  ــد ناف، بـ ــون بنـ ــازی خـ بانـــک خصوصـــی و ذخیره سـ
ــان  کسـ ــرای خانواده هایی با بیماری های خاص و  ــژه و بـ ویـ
کرده و بجّد  معمولی، به مخالفت  برخاسته و یا آن را ممنوع 
ــذاری بانک عمومـــی و نظارت  ــرار، بر بنیان گـ ــرام و اصـ ــا ابـ و بـ
ــۀ  گونـ ــه  ــای قانونـــی، بـ ــویه دولـــت و نهادهـ دقیـــق و همه سـ
کید ورزیده اند، تا در فرآیند تهیه  ــد و قانون  مند تأ ضابطه  منـ
و ذخیره سازی و مراحل پژوهش و درمان گری، بهره برداری 

نادرست و خاف انسانی و غیراخاقی انجام نگیرد
گون را سپرده،  گونا گذرانده، بوته های  ــر  خون آزمون از سـ
گنده از بن یاخته های حیاتی و حیات بخش، در  سرشار و آ
ــج )تا 4- درجه،  ــره گاِه بانـــک خون بند ناف، به تدریـ ذخیـ
ــود و  ــته می شـ کاسـ ــا آهنگ یک درجه در هر دقیقه، دما  بـ
ــرانجام پـــس از یک روز  ــا 80- درجه و سـ ــا تـ پـــس از آن، دمـ
ــوند(  ــروژن مایع با دمای 180- منتقل می شـ ــه تانک نیتـ بـ
ــری ازت مایع  ــای180 درجه با به کارگیـ ــا منهـ ــیار آرام تـ و بسـ
که هماتولوژیســـت ها  ــردد،60  تا آن گاه  ــد و فریز می گـ منجمـ
ــه  بـ ــان  نیازشـ ــتان ها،  بیمارسـ ــوژی  ــای هماتولـ و بخش هـ
ــتند بیماری  ــوِن بند ناف افتاد، و خواسـ بن یاخته های خـ
ــانی به آنها  ــد، به آسـ کننـ ــا، درمان  ــد بن یاخته هـ ــا پیونـ را بـ

ــند و درهای ذخیره گاه های بانک  ــته باشـ دسترســـی داشـ
خون بند ناف، به روی شان باز شود.

ــون بیماری ها را  گـ گونا ــاف،  ــد نـ ــون بنـ ــای خـ ــا بن یاخته هـ بـ
ــرطان ها و بیماری های  گونه گون سـ ــرد،  کـ ــوان درمان  می تـ
ــان با دشواری ها و  که درمان شـ خونی و دیگر بیماری هایی 
ــنگاخ و بن بست ها، رو به روست، از جمله:61 و  راه های پر سـ
ــرطان ها و بعضي از آســـیب های  ــای خونی و سـ 62 بیماری هـ

ــز در حال حاضر  ــتخوانی، غضروفـــی و قرنیه نیـ ــتی، اسـ پوسـ
ــا درمان  ــادی همان بافت هـ ــلول های بنیـ ــتفاده از سـ ــا اسـ بـ

می شوند.63

گونی نژادی گونا کارسازی 
ــوِن  ــای بنیادیـــن خـ ــا یاخته هـ بـ ــری  ــام درمان گـ ارقـ ــار و  آمـ
ــورهای  کشـ در  ــژه  بویـ اســـت،  ــده  امیدوارکننـ ــاف  نـ ــد  بنـ
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ــار از  ــای بـــس غنـــی و سرشـ ــرفته و دارنـــدۀ ذخیره گاه هـ پیشـ
گون. زیرا هرچه دامنۀ نژادی  گونا ــای نژادهای  بن یاخته هـ
گسترده تر باشد، دست  گونه گونی خون های تهیه شـــده،  و 
ــکان و هماتولوژیســـت ها،  ــران، پزشـ ــان، درمان گـ متخصصـ
گیرندگان باز و بازتر  ــازی بین دهندگان و  برای هماهنگ سـ
ــر پیموده  ــان و راحت تـ ــان، آسـ ــای درمـ ــود و راه هـ ــد بـ خواهـ

می شود.64 و 65
ــاط، قوی و  ــالم، پرنشـ گونه گونـــی نژادی، بویژه نژادهای سـ
پرخون و دارای خوِن با حجم باال و لبالب از بن یاخته های 
کجا باشد و از مشرق سرزمین هر قومی  حیات بخش، در هر 
برآمده باشد، در حقیقت، چشمه های جوشان آب حیات 
ــا برخوردارند و  ــوم از آنهـ ــرزمین و قـ که مردمان آن سـ اســـت 
ــان و در حال  ــان، جوشـ ــای مرغزارهای زندگی شـ در جای جـ

فوران و دسترسی به آنها آسان.
ــرزمین ها،  که: سـ این نکته در این جا درخور یادآوری اســـت 
ــژادی  ــی نـ گونه گونـ ــه از  کـ ــا و جامعه هایـــی  ــا، ملت هـ قوم هـ
ــان  برخوردارند و این چشـــمه ها، در نقطه نقطۀ سرزمین شـ
ــانی جاری  گروه های انسـ ــا، قبیله ها و  و بیـــن قوم ها، ایل هـ
اســـت، و هیـــچ رادع و مانعـــی، از جاری شـــدن جویبارهای 
ــژادی دیگر،  ــا و دشـــت های نـ ــا، جویبارهـ ــه برکه هـ ــژادی بـ نـ
ــه، نه تعصب های  ــه عقیدۀ واپس گرایانـ ــری نکرده، نـ جلوگیـ
ــه  ــه، نـ کوتاه بینانـ ــای  ــه قومیت گرایی هـ ــه، نـ ــور و نابخردانـ کـ
برتربینی  نژادی و . . . از این روی، بیماری های خونی، فضا 
و آسمان زندگی شان را با ابرهای تیره و تار خود، نیاالییده و 
کم تر رنج می برند و با آنها دست به  ــان بیماری ها،  از این سـ
که  گریبان اند. اّما نژادها، قوم ها و قبیله ها و پیروان ادیانی 
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دیوارهای بلند و حصارهای نفوذناپذیری دور خود کشیده 
ــد، و َدماَدم و آ ن به آن  ــژادی را دور خود تنیده انـ ــای نـ و تارهـ
ــژادی، به رصدگری  ج و باروهای حصارهای نـ ــر از بلندای بـ
گلی  ــکوفه  و  گرده ای از نژادی، روی شـ که مباد،  می پردازند 
ــر می انگارند، فرو  ــه آن را برتـ کـ ــان،  ــاه نژادشـ گیـ از درخـــت و 
ــاَحِت  ــازد و دانۀ نژادی دیگر را در سـ ــیند و آن را بارور سـ نشـ
ــاند، به بیماری های سخت و درمان ناپذیر  زمین شان افشـ
گروهی از این  ــود،  بویژه آن  ــان قوم یهـ گرفتارند، بسـ خونی 
ــرقی  ــان نواحی مرکزی و شـ ــه زاد و بوم و خاستگاه شـ کـ ــوم  قـ
ــکنازی(66 و 67. این بیماری، دشواری بزرگ و  اروپاســـت )اشـ
گم قوم یهود است؛68 - 71  از این روی به تاش  کاف سر در 
کاف را پیدا و در دست بگیرند و خود  ــر  که سـ ــته اند  برخاسـ
ــان را به دل تاریک  که هر آن و هر دقیقه، آنـ ــاه ویـــل،  را از چـ
ــد، برهانند. این چارجویی  ــر ناپیدای خود فرو می کشـ و قعـ
که با نگاهی  ــازانه، تا بدان جا پیـــش رفته،  و حرکت جاره سـ
ــدان و متخصصان بزرگ و نامور  ــامی دانش منـ گذرا روی اسـ
ــری از بن یاخته ها، در درمان  ــتۀ ژنتیک و دانش بهره گیـ رشـ
ــتخوان و چه از  ــز اسـ ــای مزمـــن خونـــی، چه از مغـ بیماری هـ

خون بند ناف یهودی اند.
ــد ُبن یاخته های  ــه با پیونـ کـ ــود یافتگانی  ــدیم بهبـ یادآور شـ
ــور  ــوده شـــده، درخـ ــان پیمـ ــاف، راه درمان شـ ــد نـ ــون بنـ خـ
ــاحِت حیات  ــا به سـ ــات، دگرباره پـ ــیر حیـ کسـ ــا ا ــد، بـ توجه انـ
که اینان، با پذیرش پیوند، دســـت کم، در  ــد. ایـــن  گذارده انـ
گرفتار نیامده اند  ــاله، در چنگال بیماری  ــه سـ بازۀ زمانی سـ
ــینۀ این  ــته و بختک وار خود را بر روی سـ ــاری بازنگشـ و بیمـ
رهاشدگان از بیغولۀ تاریک و هراس انگیز بیماری نیفکنده، 
ــرورانگیز و شادی افزاســـت و افق های جدیدی به  ــیار سـ بسـ
ــد،  ــاید و بارقه هایـــی از امیـ ــان می گشـ ــان و جهانیـ روی جهـ
ــای یأس آلود، تاریـــک و غبارگرفته و بی هیچ روزنی را  کومه هـ

با پرتو افکنی های خود روشن می کند.
که در این جا، جا دارد از آن سخن به میان آید  اّما پرسشی 

گزیر بایستی  که نا گذرگاهی است  گیرد،  کانون نگاه قرار  و در 
کرد، تا به آستان این سراُبستان باریافت. گذر  از آن 

از  ــوردار  برخـ ــزا،  روح افـ ــا،  دلگشـ زیباســـت،  ــتان  سراُبسـ
ــان می توان به  ــان حیات، حال، چسـ ــاران جوشـ چشمه سـ
گلگشـــت پرداخت و خرامید و از  آن دســـت یافت و در آن به 
گرفت و به  چشـــمه های آِب حیات آن، ُصراحـــی ُصراحی بر 

نیازمندان و تشنگان آِب حیات نوشاند.
ــم را بپیماید و  ــر پیـــچ و خـ ــان رواســـت راه های پـ ــر انسـ ــا بـ آیـ
ــتان این  ــد، تا به آسـ ــر بگذرانـ ــوارگذر را از سـ ــای دشـ گردنه هـ
ــاید  ــه روی خود بگشـ ــای آن را بـ ــد و درهـ ــا باریابـ ــاغ دلگشـ بـ
ایـــن  از  ــذارد و سرمســـت  بگـ گام در آن  ــان،  و خوش خوشـ
ــِت تطاول بگشاید؟ آیا این حرکت، به نابودی  پیروزی، دسـ
حیات نمی انجامد و به بنای سترگ و سر به آسمان سودۀ 

حیات، خلل و خدشه وارد نمی سازد.
ــرای زنـــده  ــد بـ ــان روا باشـ ــر انسـ ــد و بـ ــان نباشـ ــم این سـ گیریـ
ــرود آید و  ــتانی فـ ــر هر آسـ ــم نوعان، بـ ــود و هـ ــتن خـ نگه داشـ
ــد، آیا بر  ــرایی ورود یابـ ــد و به هر سـ کنـ ــاب  ــر دری را دق البـ هـ
ــای نایاِب  ــان و داروهـ ــای درمـ ــو و جســـت و جوگِر راه هـ پی جـ
ــذرگاه، پـــل و نردبانی بهره  گـ ــفابخش، رواســـت از هر راه،  شـ
ــد مقدس و  ــیدن به هـــدف، هرچنـ ــرای رسـ ــا خیر بـ ــرد، یـ گیـ
متعالی، و دســـت یابی به چشمه ای از چشمه های حیات، 
گذرگاهی بایستی  گذرگاهی، راه و  ُگزیدن هر راه و  روا نیست 
ــه دور از  ــتگی و بـ ک و مبرا از هر ناشایسـ ــه پا کـ ــود  برگزیده شـ
گزندرسانی به حیات،  کژی ها و ناراستی ها باشد و از هرگونه 
ــتعداد و توانایی های  ــادابی، ســـامتی، خرد، هوش، اسـ شـ
گرفتن  ــوان برای  ــون و در آینده، در امان. نمی تـ کنـ ــرد در ا فـ
ــه  ــران را بـ ــات دیگـ ــات، حیـ ــعله های حیـ قبس هایـــی از شـ

خاموشی و تاریکی فرو برد.
کننده  دست یابی به ُبن یاخته های َقَدر، نیرومند و زیر و زبر 
ــلول های یاغی،  ــتۀ سـ ــه هم پیوسـ کوبنـــدۀ صِف بـ ــم  و درهـ
سرکش و مهارگسیخته، انقاب و دگردیسی است بزرگ، در 
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ــرطانی،  ــواردرمان، بیماران خونی و سـ ــاِن بیماراِن دشـ درمـ
که زندگی شان دژم کشته، توان فرسا و توان سوز، و آن به آن، 

شمع وجودشان در حاِل آب شدن و رو به افول و تاریکی.
که  کامیابـــی و پیروزی  ــا مقدس بـــودن هدف، نویدهای  اّمـ
ــا و بیرق های آن، این ســـوی و  ــا، درفش هـ ــا، رایت هـ نمادهـ
ــتی  آن ســـوی جلوه گر شـــده، و به اهتزاز در آمده، آنی نبایسـ
ــد و در باتـــاق غفلت فرو  ــیاری بکشـ ملتی را به وادی ناهشـ
ــیدن به این هدف، چه  ــود از این که برای رسـ برد و غافل شـ
ــد،  ــه می کنـ ــزرگ و برگشـــت ناپذیری را هزینـ ــرمایه های بـ سـ
ــه میمنه ها و  ــذارد، چـ گام می گـ ــۀ ممنوعه  ــدام منطقـ کـ ــه  بـ
ــزی را فرا می برد و  ــره هایی را در هـــم می کوبد و چه چیـ میسـ

چه چیزهایی را فرومی کشد.

ــربلندی و اقتدار بها می دهد  ــوکت، سـ که به عّزت، شـ ملتی 
ــا را از هر ســـوی پـــاس می دارد، به هیـــچ روی و به هیچ  و آنهـ
ــه این که  ــود و تـــن نمی دهد بـ ــا و قیمتـــی، راضی نمی شـ بهـ
ــد وارد آید و بیگانه  ــه ای به این باره ها و باروهای بلنـ خدشـ
ــرد و به  ــراری پـــی ببـ ــه اسـ ــدازد و بـ ــگاه بینـ ــه نـ ــه درون قلعـ بـ

رخنه گاه های بنیان برانداز، شوکت شکن و عّزت سوز.
ــان نما و  ــام جهـ ــاف، یعنی جـ ــون بند نـ ــای خـ بـــن یاخته هـ
که  ــرزمینی  آیینۀ تمام نمای ژنوم ملت، امت و مردمان، سـ
ــده اند و  کاف شـ گونی به هم  گونا ــای  ــا و قومیت هـ از نژادهـ

بنای سترگ اجتماع را ساخته اند.
ــبان و  که دشـــمن تاش می ورزد، شـ ــتی به هوش بود  بایسـ
کند و این جام جهان بین  روزان، به قلعۀ بن یاخته ها نفوذ 
ــوم و  ــه های شـ ــازی نقشـ ــرد و در پیاده سـ ــار بگیـ را در اختیـ

بنیان سوز و بنیاد برانداز خود از آن بهره بگیرد.
ــه بیدار،  ــیارمردان،رصدگران تیزنگر و همیشـ ــگان، هشـ نخبـ
ــه نگذارند،  کـ ــر عهده  ــالتی بـــس بزرگ بـ ــه دارند و رسـ وظیفـ
ــانی در  ــِش دانـــش، درمان گری و یاری رسـ دشـــمن، در پوشـ
ــلول های بنیادی، در درمان بیماران خونی  بهره گیری از سـ
ــرطانی، به درون قلعۀ بن یاخته های سرزمینی ما نفوذ  و سـ
ــتی و ُبن مایه های هستی بخش  کنند و از دیگر ســـوی، هسـ
سرزمینی خود را در جام جهان نما، ننمایانند، زیر نگاه های 

کان  ماربردوش. پلید و شیطانی ضّحا
ــبکۀ جهانی خوِن بند ناف، پرجاذبه است و  عضویت در شـ
ــاید مورد پذیرش خرد جمعـــی و از زاویه ای به مصلحت؛  شـ
ــرو خـــاص و اقلیمـــی محـــدود از  ــد در قلمـ ــا باشـ ــر بنـ گـ ــرا ا زیـ
ــان  ــه درمـ گرفـــت و بـ ــره  ــاف بهـ ــد نـ ــون بنـ ــای خـ بن یاخته هـ
ــد و نه پاسخ گوی  بیماران برخاســـت، چه بسا بسنده نباشـ
ــتن  کار و داشـ گر بنا بر ضرورت و الزمۀ  ــای روزافزون و ا نیازهـ
ــد ناف، به  ــای خون بنـ ــی از بن یاخته هـ ــار و غنـ بانـــک سرشـ
گزیر بایستی به عضویت شبکۀ بین المللی خون بند ناف  نا

کورد( در آمد، آیا امنیت جامعه به خطر نمی افتد.    )نت 
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ه سانی علمی 
ّ

کشف را در حّد توان نمایاندیم و از قل گوشه هایی از بزرگی  در این نبشتار، 
کاووش و بازنمایـــی الیه هایی از این  گاه  ــا در  ــم و بیـــش، ســـخن به میان آوردیم؛ اّمـ کـ آن، 
ــا پرســـش ها، ابهام ها،  ــه بود، بـ گرفتـ ــری در پیش  ــه به ســـوی درمان گـ کـ کشـــف و راهـــی را 
ــتیم، نقاب هایـــی را برافکنیم و  گزیر به تالش برخاسـ ــه نا کـ ــا، روبه رو شـــدیم  کتمان گری هـ
گامی باشد به  که در شوالی علم پوشیده شده بود، بنمایانیم، تا شاید  چهرۀ َبَزک گران را 
کرامت انسان، امنیت  که دغدغۀ  کسانی  کوی روشن گری و قبسی از روشنایی برای همۀ 
جامعه، سالمت و شادابی نسل ها را دارند، بویژه طالیه داران فتوا، رایت بانان فقه ناب، 
ــته در امنیت و سالمت  که نســـل ها، پیاپیوسـ ــان این اســـت  که همۀ هم و غّم شـ همانان 

کنار چشمه ساران زالل حیات طیبه بزیند. زندگی را بسپرند و در 
ــون بند ناف،  کشـــف بنیادیـــن ُبن یاخته های خـ در ایـــن مقال، ضمـــن بیان اوج های این 
گام در  کسانی  که مباد  ــدارها را افراخته و مشعل های تاریکی زدا را افروخته ایم  راَیِت هشـ

تاریکی بگذارند.
که وظیفۀ ذاتی و نخستین  گاهی بخشی  گشودیم از آ یک یک دریچه ها را رو به روشنایی 
ــۀ عمل  ــادآور شـــدیم به ایـــن وظیفه جامـ ــم و یـ گفتیـ ــد ناف اســـت ســـخن  ــون بنـ بانـــک خـ
ــردد. از  ــو بیان نمی گـ ــائل، موبه مـ ــون بند ناف، مسـ ــرای دهندۀ خـ ــود. بـ ــانده نمی شـ پوشـ
که دهندۀ خون بند ناف، مادر و نوزاد با آنها  آسیب ها، خطرها، بیماری ها و پیامدهایی 

گریبان خواهند بود، سخنی به میان نمی آید. در آینده دست به 
ــازی و  که در فراینـــد خون گیری و ذخیره سـ ــیاری  ــر همین َنَســـق اســـت در مقوله های بسـ بـ
ــر و خطیرتر تهدید امنیت جامعه از  ــری، دهندگان خون با آنها روبه رویند و مهم تـ درمان گـ
ــتی به آن به طور جد اهتمام  ــونگر و بیدار بایسـ که دیده بانان همه سـ این رخنه گاه اســـت 
ورزند، بویژه از فقیهان تیزنگر انتظار می رود از باروی مقدس فقاهت، به رصدگری پردازند 

و از آن چه امنیت و سالمت جامعه را تهدید می کند، هشیارانه و عالمانه پرهیز دهند. 

نتیــــجـه
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کاربـــردی از بن یاخته های خـــون بند ناف در  1. بررســـی های دقیـــق و 
پویۀ تاریخ:

خون بند ناف را اولین بار در سال 1939، دکتر جی اولبرت از بیمارستان 
بیلینســـون در فلســـطین به عنوان یک چشـــم انداز درمانی در دسترس 

B.کرد )برای ماالریا( در مجله النِستA معرفی 
 C-D،در سال 1956 اولین پیوند موفق سلول های بنیادی مغز استخواِن
انســــان با اهدای مغز استخوان از دو قلوی همسان، توسط دکتر ادوارد 
ــــدن  کل ب ــــگاری از  ــــزارش داد: پرتون گ ــــال تومــــاس انجــــام شــــد.E او  دون
 F)syngeneic که تزریق مغز اســــتخوان در دوقلوی همســــان نشــــان داد 
کامل ســــرطان خون)G)leukemia شد.  )transplant، منجر به بهبودی 
ــــزه نوبل پزشــــکی را برایش به  ــــن موفقیت، ســــال ها بعد )1990( جای ای

ارمغان آورد.
ج متی، آنکولوژیســـتH فرانســـوی بـــه پنج فیزیکدان  در 1958 دکتر جور
کتور هســـته ای مبتا به ســـرطان شده  که در ســـانحه را اهل یوگســـاوی 

I.که این پیوند شکست خورد بودند، مغز استخوان را پیوند زد، 
گود از دانشـــگاه مینه سوتا )ایاالت متحده امریکا(،  در 1968 دکتر روبرت 
به نوزاد پســـر پنج ماهه، مغز اســـتخوان خواهر 8 ســـاله اش را با موفقیت 

پیوند زد.
»خـــواص ســـلول های جنینـــی در ســـال 1970 بررســـی شـــد. ترکیبـــی از 
کنش ایمنی بدن، ســـلول های  کاهش وا گی های خونســـازی فعال و  ویژ
کبـــدی جنیـــن را یـــک منبع جـــذاب از ســـلول های بنیادی بـــرای پیوند 

 J-K».کرد معرفی 
که برای درمان  گزارش دادند  در 1972 ، بـــرادران ِانِد )میلتون و نورمان( 
سرطان خون )لوسمی( به جای مغز استخوان از خون بند ناف استفاده 

L.کرده اند. هر چند این پیوند موفق نبود و بیمار درگذشت
کننـــده غیرمرتبط،  در 1973 اولیـــن پیونـــد موفق مغز اســـتخوان از اهدا

انجام شد.
نخســـتین پیونـــد موفـــق خون بنـــد نـــاف )CBT( حاصل یـــک همکاری 

گروه استM به سرپرستی: فشرده بین سه 
کفلر در نیویورک )ایاالت متحده آمریکا(، با عنوان:   الف. آورباخ از دانشگاه را

  N-O)FA( کم خونی فانکونی توصیف یک روش تشخیص پیش از تولد در 
 ب. بروکســـمایر از دانشـــگاه ایندیانـــا در ایندیاناپولیـــس )ایاالت متحده 
امریکا(، با عنوان: تجزیه و تحلیل سیســـتماتیک تعـــداد پروژونیتورهای 

P.خونساز در خون بند ناف به منظور ترمیم خونسازی در انسان
گولکمن از بیمارستان سنت لوئیس در پاریس )فرانسه(.  ج. 

در ســـال 1988، ایـــن پیونـــد بـــر روی بیمـــاری مبتا بـــه آنمـــی )FA( در 
کنون، بیش  بیمارستان ســـنت لوئیس پاریس انجام شد.Q از آن زمان تا
گرفته اســـت و در  از 20،000 پیونـــد خـــون بنـــد ناف در سراســـر دنیا انجام 
بیش از 100 بانک خون، 400،000 واحد خون بند ناف ذخیره شده است 

S.)2009 ژانویه ،RBMDW ،منبع: اهدای جهانی مغز استخوان(

A. َلنِســـت )بـــه انگلیســـی: The Lancet( از معتبرتریـــن و مشـــهورترین 
کلـــی جراح  کـــه در ســـال ۱۸۲۳ توســـط تومـــاس وا مجله هـــای پزشـــکی 
انگلیسی پایه گذاری شد. ضریب تاثیر لنست در سال ۲۰۱۰ برابر با ۳۳٫۶۳ 
که در بین مجات پزشـــکی در جایگاه دوم بعد از »نیوانگلند ژورنال  بود 

آو مدیسین« قرار داشت. 

B. J. Halbrecht, Transfusion with placental blood, The Lan-
cet,1939, vol. 233, no. 6022:  202-3.
جـــی اولبرت، تزریق با خون جفـــت، مجله النســـت، 1939،  دوره 233، 

شماره 6022 / 203-202.

کـــه درون  C. مغـــز اســـتخوان، مـــاده         ای نـــرم و اســـفنج ماننـــد اســـت 
قـــرار دارد، و حـــاوی ســـلول         های نارســـی اســـت، به         نـــام  اســـتخوان         ها 
سلول         های بنیادی خونساز. )سلول         های بنیادی خونساز با سلول         های 
بنیـــادی جنینی متفاوتنـــد. ســـلول         های بنیادی جنینـــی می         توانند به 
تمام انواع ســـلول         های بدن تبدیل شوند.( سلول های بنیادی خونساز 
یا برای ایجاد سلول         های بنیادی خونساز بیش تر، تقسیم می         شوند، و یا 
که  گلبول         های سفید،  به یکی از سه نوع سلول خونی تبدیل می         شوند: 
کسیژن  رسانی می         کنند؛  که ا گلبول         های قرمز،  با عفونت مبارزه می         کنند؛ 
کمـــک می         کنند. بیش تر ســـلول         های  که بـــه انعقاد خـــون  کت         هـــا،  و پا
گونـــه دیگری از  بنیـــادی خونســـاز در مغز اســـتخوان وجـــود دارنـــد، اما 
ســـلول         ها، به نام سلول         های بنیادی خون محیطی )PBSC( را می         توان 
در جریـــان خون یافت. خون موجود در بند ناف نیز حاوی ســـلول های 
بنیادی خونســـاز است. در پیوند، از سلول         های هر یک از این سه منبع 

کرد.  می         توان استفاده 
پایـــگاه اطاع رســـانی اینترنتی بنیـــاد امور بیماری های خاص، مؤسســـه 

تحقیقات، درمان و آموزش سرطان:

پــــی نــوشــت هــا
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http://www.ncii.ir/article.aspx?id=399
D. پیوند مغز استخوان )BMT( و پیوند سلول         های بنیادی خون محیطی 
ــــه منظور جبران فقدان ســــلول         های  که ب ــــی هســــتند  )PBSCT( فرایندهای
که بر اثر شــــیمي درماني با میزان         های باال و/ یا پرتودرمانی از بین  بنیادی  

رفته         اند، انجام می         شوند. پیوند، به سه روش انجام می         شود:
در پیوندهای اتولوگ، بیماران ســـلول         های بنیادی خودشان را دریافت 

می         کنند.
در پیوندهای سینژنیک، بیماران سلول         های بنیادی را از برادر یا خواهر 

دوقلوی همسان خود دریافت می         کنند.
در پیوندهای آلوژنیک بیماران ســـلول         های بنیـــادی را از برادر، خواهر یا 
والدین خود دریافت می         کنند. ممکن است از سلول         های بنیادی فردی 

کننده غریبه( نیز استفاده شود. غریبه )اهدا
یکی از دالیل اســـتفاده از BMT و PBSCT در درمان ســـرطان این است 
که بـــا ایـــن پیوندها، بیمـــار می توانـــد شـــیمي درماني و/ یـــا پرتودرمانی 
بـــا میزان         های بســـیار بـــاال را انجـــام دهـــد. شـــیمي درماني و پرتودرمانی 
که به سرعت تقسیم می شوند.  کلی بر ســـلول         هایی اثر می         گذارند  به         طور 
بـــه این دلیـــل از ایـــن روش         ها برای درمان ســـرطان اســـتفاده می         شـــود 
که ســـلول         های ســـرطانی ســـریع         تر از بیش تر ســـلول         های ســـالم تقســـیم 
می         شـــوند. بـــا این حال چون ســـلول         های مغز اســـتخوان نیز به ســـرعت 
تقســـیم می         شـــوند، درمان         هایی با میزان         های بســـیار بـــاال می         توانند به 
شدت به مغز استخوان بیمار آسیب برسانند یا آن را از بین ببرند. بدون 
مغز اســـتخوان سالم، بیمار دیگر قادر نخواهد بود سلول         های خونی الزم 
کسیژن         رســـانی، مبارزه با عفونت و جلوگیری از خونریزی را بسازد.  برای ا
که بر اثر درمان از بین  با استفاده از BMT و PBSCT، سلول         های بنیادی 

رفته اند جایگزین می         شوند.
پایـــگاه اطاع رســـانی اینترنتی بنیـــاد امور بیماری های خاص، مؤسســـه 

تحقیقات، درمان و آموزش سرطان:
http://www.ncii.ir/article.aspx?id=399

E. Frederick R. Appelbaum, E. Donnall Thomas, The Role of 
Marrow Transplantation in the Treatment of Leukemia, Chronic 
and Acute Leukemias in Adults, 1985:  229- 62.
فردریـــک آِپلبـــوم، دونال توماس، نقـــش پیوند مغز اســـتخوان در درمان 
کتاب لوسمی حاد و مزمن  لوسمی، 1989، انتشـــارات اسپرینگر، امریکا، 

در بزرگساالن/ 229 -262.

F. در پیوند ســـینژنیک، بیماران ســـلول         های بنیادی را از برادر یا خواهر 
دوقلوی همسان خود دریافت می         کنند.

که در بافت         های خونســـاز  G. ســـرطان خون )لوِســـمی(، ســـرطانی اســـت 
آغاز می         شـــود. در فرد مبتا، مغز اســـتخوان ســـلول های خونی غیرطبیعی 
می         سازد. این سلول های غیرطبیعی، سلول های خونی سرطانی هستند. 
برخـــاف ســـلول های خونـــی طبیعی، ســـلول های خونی ســـرطانی در آن 
گلبول         های ســـفید،  که باید، از بین نمی روند. این ســـلول         ها جای  زمانـــی 
که موجب اخال  کت         های طبیعی را تنـــگ می کنند  گلبول         هـــای قرمز و پا

در انجام وظایف سلول های خونی طبیعی می         شود. 
گونۀ رایج سرطان خون )لوسمی( وجود دارد: چهار 

 Chronic Lymphocytic Leukemia-( مزمـــن  لنفوســـیتیک  لوِســـمی   
گسترش  گرفتار می کند و معمواًل به کندی  CLL(   : ســـلول های لنفاوی را 
می         یابـــد. ســـاالنه بیـــش از 15000 مـــورد جدیـــد ابتـــا بـــه ســـرطان خون 
)لوســـمی(، مربوط به این نوع است. در بیش تر موارد، افراد مبتا به این 
کودکان تقریبًا هرگز به این سرطان،  سرطان باالی 55 ســـال سن دارند. 

مبتا نمی         شوند.
  :)Chronic Myeloid Leukemia- CML( مزمـــن  میلوئیـــد  لوِســـمی 
گســـترش آن در مراحـــل اولیۀ  گرفتـــار می         کنـــد و  ســـلول های میلوئیـــد را 
کند اســـت. ســـاالنه نزدیک به 5000 مورد جدید ابتا به سرطان  بیماری 
خـــون )لوســـمی(، مربوط بـــه این نوع اســـت. ایـــن نوع ســـرطان عمدتًا 

گرفتار می         کند. بزرگساالن را 
 Acute Lymphocytic -( حــــاد  تلنفوباســــتیک-   - لنفوســــیتیک  ــــمی  لوِس
ــار می         کند و  ــ گرفت Lymphoblastic Leukemia- ALL  (   ســــلول های لنفــــاوی را 
گسترش می         یابد. ســــاالنه بیش از 5000 مورد جدید ابتا به سرطان  به ســــرعت 
خون )لوســــمی( مربوط به این نوع اســــت. ALL شایع         ترین نوع سرطان خون 

گرفتار می         کند. )لوسمی( در اطفال است. این سرطان بزرگساالن را نیز 
 لوِسمی میلوئید حاد )Acute Myeloid Leukemia- AML( سلول های 
گسترش می         یابد. این نوع سرطان  گرفتار می         کند و به ســـرعت  میلوئید را 

گرفتار می         کند. هم بزرگساالن و هم اطفال را 
پایـــگاه اطاع رســـانی اینترنتی بنیـــاد امور بیماری های خاص، مؤسســـه 

تحقیقات، درمان و آموزش سرطان:
http://www.ncii.ir/article.aspx?id=399

H.  Oncology: سرطان شناسی

I. Jan Jansen, The First Successful Allogeneic Bone-Marrow 
Transplant: Georges Mathe, Transfusion Medicine Reviews, 
2005, Volume 19, Issue 3: 246–8.
ج متی، مجله   یان یانِسن، اولین پیوند دهنده موفق مغز استخوان: جر

بررسی طب انتقال خون، 2005، دوره 19/ 248-246.

فصلنامه موضوع شناسی فقهی         بهــــــار  1395     
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J. MichaelR. Harrison, TimothyM. Crombleholme, AliceF. 
Tarantal, R. Nathan Slotnick, MitchellS. Golbus, Esmail D. Zan-
jani, In-utero transplantation of fetal liver haemopoietic stem cells 
in monkeys, Lancet, 1989, 2)8677(:1425-7.   
مایکل هاریســـون و دیگران، پیوند ســـلول های بنیادی جنینی خون ساز 
لنســـت، 1989، شـــماره  کبـــد در میمون هـــا در دوران جنینـــی، مجلـــه 

.1427-1425/8677

K .E Gluckman, History of cord blood transplantation, Bone Mar-
row Transplantation )2009( 44, 621–6:
”The properties of fetal cells have been explored in the 1970s; the 
combination of features, hematopoietic activity and decreased im-
mune reactivity made fetal liver cells an attractive source of stem 
cells for transplantation.“:
گی های  خواص ســـلول های جنینی  در 1970 بررسی شـــد، ترکیبی از ویژ
کنش ایمنی بدن، سلول های  کبدی جنین  خون سازی فعال و کاهش وا
را به منبعی جذاب از سلول های بنیادی برای پیوند بدل ساخته است.    
مغـــز  پیونـــد  مجلـــه  نـــاف،  بنـــد  خـــون  پیونـــد  تاریخچـــۀ  گولکمـــن، 

استخوان،2009، شماره 44 / 626-621.

L. M. Ende and N. Ende, “Hematopoietic transplantation by 
means of fetal )cord( blood. A new method, Virginia Medical, 
Monthly, 1972, vol. 99, no. 3, pp. 276–80 
میلتـــون و نورمان ِانِد، پیوند ســـلول های خون ســـاز با اســـتفاده از خون 
بند ناف جنین: یک روش جدید، ماهنامه پزشکی ویرجینیا، دوره 99، 

شماره 3، سال 1972، صفحه 276 – 280.

M. E Gluckman, History of cord blood transplantation, Bone 
Marrow Transplantation )2009( 44, 621–6:
»The first cord blood transplant )CBT( was made possible by an in-
tensive collaboration among three groups: AD. Auerbach from the 
Rockefeller University in New York )USA( described a method of 
prenatal diagnosis in Fanconi anemia )FA(; HE. Broxmeyer from 
Indiana University in Indianapolis )USA( systematically analyzed 
the number of hematopoietic cell progenitors in cord blood for the 
purpose of using the cells for hematopoietic reconstitution in hu-
mans; and E.Gluckman from Hospital Saint Louis in Paris )France( 
showed that the in vivo hypersensibility of FA cells translated into 

an increased toxicity of the pretransplant-conditioning regimen 
used in aplastic anemia.”

گولکمن، تاریخچه پیوند خون بند ناف، مجله پیوند مغز استخوان، 2009، 
شماره 44، صفحه 626-621.

ــــک بیماری ژنتیکی  N. آنمــــی فانکونی )به انگلیســــی: Fancono anemia(ی
ــــوب، ژن جهش یافته مغلوب  ــــوب )در اختال اتوزومــــی مغل اتوزومــــال مغل
که  ــرار دارد. برای این  ــ کروموزوم های غیرجنســــی )اتوزوم ها( ق روی یکــــی از 
کم خونی  کیســــتیک یا  ــــک اختال اتوزومــــی مغلوب مانند بیماری فیبروز  ی
کتونوری - به ارث برسد، باید هر  سلول داســــی یا بیماری متابولیک فنیل 
که ظاهرا  دو نســــخه ژن جهش یافته باشــــد. فرد »حامل« شــــخصی اســــت 
ــالم اســــت ولی یک نســــخه از ژن جهش یافته را دارد و نسخه دیگر ژنش  ســ
کنند و بچه دار شــــوند،  که دو فرد حامل ازدواج  طبیعی اســــت. در صورتی 
ــالم با دو نســــخه طبیعی ژن، 50  25 درصــــد احتمال داشــــتن یک فرزند ســ
که حامل ژن جهش یافته اســــت  ــالم  درصد احتمال داشــــتن یک فرزند ســ
ــا دو ژن جهشِ یافته را دارند.  ــ و 25 درصد احتمال داشــــتن فرزندی بیمار ب
ــتر در یهودیان اشــــکنازی و  (با شــــیوع ۱ در هر ۳۵۰،۰۰۰ تولد با شــــیوع بیشــ
ــــع در جنــــوب آفریقا. آنمــــی فانکونی در نتیجــــه نقص در  آفریقایی هــــای واق
شاخه ای از پروتئین های مسئول در ترمیم DNA ایجاد می شود. در نتیجه 
ــاران ســــرطان )شــــایع ترین آن اغلب لوکمــــی میلوژنوس  در بســــیاری از بیمــ
ــــه انگلیســــی: acute myelogenous leukemia( و در ۹۰ درصد موارد  ــاد )ب حــ

خ می دهد... نارسایی مغز استخوان ر

O. Auerbach AD, Liu O, Ghosh R, Pollack MS, Douglas GW, 
Broxmeyer HE. Prenatal identification of potential donors for 
umbilical cord blood transplantation for Fanconi anemia. Trans-
fusion 1990; 30: 682–7.
کنندگان بالقوه  آورباخ و دیگران، شناســـایی پیش از تولد )پریناتال( اهدا
برای پیوند خون بند ناف در آنمـــی فانکونی، مجله تزریق )ترانزفیوژن(، 

1990، دوره 30، شماره 8، صفحه 687-682.

P. Broxmeyer HE, Gordon GW, Hangoc G, Cooper S, Bard J, En-
glish D et al. Human umbilical cord blood as a potential source of 
transplantable hematopoietic stem/progenitor cells. proceeding 
of tho national academy of sciences of the united states of Ameri-
ca, 1989; 86: 3828–32.
بروکسمایر و دیگران، خون بند ناف انسان به عنوان یک منبع بالقوه در 
کادمی ملی علوم  پیوند سلول های بنیادی خون ساز، مجموعه مقاالت آ

امریکا، سال 1989، شماره 86/ 3832-3828. 
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Q. Gluckman E, Broxmeyer HE, Auerbach AD, Friedman HS, Doug-
 las GW, Devergie A et al. Hematopoietic reconstitution in a patient
 with Fanconi ‘s anemia by means of umbilical cord blood from an
.HLA-identical sibling. New Engl J Med 1989; 321: 1174-8

گولکمن، بروکســـمایر، آوربـــاخ، ترمیم خونســـازی در بیمار مبتـــا به آنمی 
 HLA  فانکونـــی بـــا اســـتفاده از پیوند خـــون بند نـــاف در خواهر و بـــرادر با

یکسان، مجله پزشکی نیوانگلند، شماره 321، صفحه 1178-1174.

R. Bone Marrow Donors Worldwide

 S. E Gluckman, History of cord blood transplantation, Bone Marrow
Transplantation )2009( 44, 621–26
گولکمـــن، تاریخچه پیونـــد خون بند ناف، مجله پیوند مغز اســـتخوان،   

شماره 44، سال 2009، صفحه 626-621.

2. Broxmeyer HE, Douglas GW, Hangoc G, Cooper S, Bard J, 
English D, Arny M, Thomas L, Boyse EA. Human umbilical cord 
blood as a potential source of transplantable hematopoietic stem/
progenitor cells, Proc Natl Acad Sci U S A. 1989, 86)10(:3828-
32.
بروکسمایر و دیگران، خون بند ناف انسان به عنوان یک منبع بالقوه در 
کادمی ملی علوم  پیوند سلول های بنیادی خون ساز، مجموعه مقاالت آ

امریکا، سال 1989، شماره 86/ 3832-3828.

3. Royal  College  of  Obstetricians  and  Gynaecologists, Umbili-
cal  Cord  Blood  Banking  )SAC  Opinion  Paper2(; 2006:
" These advantages include:
- faster  availability:  patients  on  average  receive  cord  blood  
transplantation  earlier  than  those receiving conventional bone 
marrow grafts )Barker JN, Krepski TP, DeFor TE, Davies SM, 
Wagner J E, Weisdorf DJ. Searching for unrelated donor hema-
topoietic stem cells: availability and speed of umbilical cord blood 
versus bone marrow. )Biol Blood Marrow Transplant, 2002; 
8:257–60.(
- extension of the donor pool: cord blood transplantation will tol-
erate a mismatch of tissue types between donor and  the recipient 

greater than  is acceptable with bone marrow or peripheral blood. 
In addition, because  of  the  ethnic  diversity  of  donors  of  cord  
blood,  there  is  a  higher frequency of non Caucasoid HLA haplo-
types available compared with bone marrow registries.
- lower incidence and severity of graft versus host disease
- lower incidence of viral transmission: in particular, cytomegalo-
virus and Epstein Barr virus
- lack of donor attrition: bone marrow donors may change their 
mind over time or may no longer be available."
مزیت های خون بند ناف نسبت به دیگر منابع سلول های بنیادی )مغز 

استخوان و خون محیطی(:
- دریافت ســـریع تر خـــون پیوندی: بیماران به طـــور میانگین، خون بند 

ناف را زودتر از مغز استخوان برای پیوند می گیرند.
- توســـعه بانک اهداء: در مقایســـه با پیوند مغز اســـتخوان، پیوند خون 
گیرنده پیوند  کننـــده و  بنـــد ناف، ناســـازواری بافتی بیش تـــری بین اهدا
کنندگان  را تحمـــل می کنـــد. افزون بـــر این، بـــه دلیل تنـــوع قومـــی اهدا
خون بند ناف، بســـامد باالتـــری از HLA  غیر قفقازی در مقایســـه با مغز 

استخوان اهدا شده وجود دارد.
- در پیونـــد خـــون بند نـــاف، بیماری پیونـــد علیه میزبـــان )GVHD(، با 

خ می دهد. کم تر در مقایسه با مغز استخوان ر کم تر و شدت  تعداد 
کم تر آلودگی ویروسی: به طور خاص، ویروس های سیتوِمگالو  - ســـرایت 

و ِاپسِتن بار
کنندگان مغز اســـتخوان، ممکن  کننـــده: اهدا ک بـــا اهدا - نبـــود اصطکا
کند و منصرف شوند  گذشـــت زمان، نظرشان دربارۀ اهدا، تغییر  است با 
کهولت ســـن شـــوند[ نیز مدت زیـــادی در اختیار  و ]یـــا دچار بیماری و یا 

نیستند.
کمیته  کالج سلطنتی زنان و زایمان، بانک خون بند ناف )ویرایش دوم(، 

مشورتی علمی، 2006:

4. Samuel  GN,  Kerridge  IH  and  O’Brien  TA.  Umbilical  cord 
blood  banking:  public  good  or  private  benefit? MJA, 2008; 188: 
533–5:
"UCB is widely available; UCB collection is non-invasive, safe 
and painless"
گســـترده ای در دســـترس اســـت و جمع آوری آن،  »خون بند ناف به طور 

غیرتهاجمی، امن و بدون درد است.«
گابریـــل ســـاموئل و دیگران، بانـــک خون بند نـــاف: سودرســـانی همگانی یا 
منافع شخصی؟، ژورنال پزشکی استرالیا، 2008، شماره 188/ 535-533.
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5. Laboratory Hazardous Waste Management and Disposal Man-
ual, University of Toronto,  http://www.ehs.utoronto.ca :
“  Specific waste management requirements  
. . . Biological waste includes:
- liquids such as used cell culturing media, supernatant, blood  
or blood fractions )serum(, etc, which contain viable biological 
agents;
- materials considered pathological, including any part of the hu-
man body, tissues and bodily fluids, but excluding fluids, extract-
ed teeth, hair, nail clippings and the like that are not infectious;
- any part of an animal infected ]or suspected to be infected[ with a 
communicable disease;
- non-sharp, solid laboratory waste )empty plastic cell culture 
flasks and petri dishes, empty plastic tubes, gloves, wrappers, ab-
sorbent tissues, etc.( which may be, or is known to be, contaminat-
ed with viable biological agents;
- all sharp and pointed items used in medical care, diagnosis, and 
research, including the manipulation and care of laboratory ani-
mals, which should be considered potentially infectious;
- laboratory glassware which is known or suspected to be contam-
inated with hazardous biological agents.” 

»زباله بیولوژیک شامل:
-  مواد مایع مانند: مایعات کشت سلولی، خون و بقایای تجزیه شده آن 

در آزمایشگاه، سرم  خون و . . . .
- مواد مربوط به بخش پاتولوژیک )آسیب شناسی( بیمارستان، از جمله 
هر بخشـــی از بدن انســـان، بافت ها و مایعات بدن، به جـــز، دندان، مو، 

که مسری نیست. بریده ناخن و مانند آن 
- هر بخشی از یک حیوان آلوده یا مشکوک به آلودگی به بیماری مسری.
- زباله های آزمایشـــگاهی و بیمارستانی غیر تیز، زباله آزمایشگاهی جامد 
کشت سلولی، ظروف پتری، لوله های خالی  )پاســـتیک خالی، فاسک 
که ممکن است، یا  پاســـتیکی، دســـتکش، لفافه، بافت جاذب، و غیره( 

به طور قطع، آلوده به عوامل بیولوژیکی بیماری زای قابل دوام است.
- همـــه مـــوارد تیز و نـــوک تیز مـــورد اســـتفاده در مراقبت های پزشـــکی، 
حیوانـــات  از  مراقبـــت  و  به کارگیـــری  جملـــه  از  پژوهـــش،  و  تشـــخیص 

که به طور بالقوه عفونی هستند. آزمایشگاهی، 
که به طور قطع، یا مشکوک به عوامل  - ظروف شیشـــه ای آزمایشـــگاهی 

ک هستند.«  بیولوژیکی خطرنا
ک آزمایشـــگاهی، دانشگاه تورنتو،  کار مدیریت زباله های خطرنا دســـتور 

 http://www.ehs.utoronto.ca :موجود در نشانی اینترنتی

گروهـــی از دانش منـــدان علـــوم پزشـــکی بـــر ایـــن نظرند: بـــا توجه به   . 6
کی برگرفته از جفت، برای  گستردۀ درمانی )داروهای خورا استفاده های 
بازیابـــی تـــوان مادر، شـــیردهی بیش تـــر او و درمان دردهای یائســـگی در 
گـــون فرهنگی، در نقاط مختلـــف جهان، جفت  گونا زنان( و نیز شـــرایط 
را نمی تـــوان زباله بیولوژیک دانســـت. در پـــاره ای فرهنگ ها، جفت دفع 
که بایستی  شده در هنگام زایمان، بافتی دارای احترام دانسته می شود 

ج شود. با شرایطی ویژه از دسترس خار
   

7 . ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، ج 2/ 340 :
ْعِر َو 

َ
ْنَســـاِن الّش ِ

ْ
ْشـــَیاَء ِمَن ال

َ
ُمُر ِبَدْفِن َســـْبَعِة أ

ْ
َکاَن َیأ ّنَ َرُســـوَل اهلِل )ص( 

َ
 أ

ّنِ َو اْلَعَلَقة. ِم َو اْلَحْیِض َو اْلَمِشیَمِة َو الّسِ
َ

ُفِر َو الّد
ُ

الّظ
کردن هفت چیز از انســـان دستور می داد: مو و  پیامبر خدا )ص( به دفن 
ناخن و خون و حیض و جفت نوزاد و دندان و علقه )خون بســـته شـــده 

که از رحم بیرون می آید(.

8 . J C Barker, Cultural diversity-changing the context of medical 
practice. West J Med. 1992 Sep; 157)3(: 248–54. 
جودیت بارکر، تنوع فرهنگیـ  تغییر زمینۀ حرفۀ پزشـــکی، ژورنال پزشکی 

غرب، 1992، شماره 157/ 254-248.

9 . Emily Burns, More Than Clinical Waste? Placenta Rituals 
Among Australian Home-Birthing Women, J Perinat Educ. 2014; 
23)1(: 41–9. 
امیلـــی برنز، فراتر از زبالۀ پزشـــکی؟ مراســـم و تشـــریفات مربوط به جفت 
در زایمان هـــای خانگـــی اســـترالیا، مجلـــه آموزش هـــای قبـــل از زایمـــان 

)پریناتال(، زمستان 2014، شماره 49-41/23.

10 . Laver JH, Hulsey TC, Jones JP, Gautreaux M, Barredo JC, 
Abboud MR. Assessment of barriers to bone marrow donation by 
unrelated African-American potential donors. Biol Blood Mar-
row Transplant 2001; 7)1(: 45-8:
"Currently, Caucasian patients with leukemia, lymphoma, or oth-
er transplantable disorders have approximately an 80% chance of 
finding an unrelated bone marrow donor by searching the NMDP 
registry. In contrast, African-American patients find matches less 
than 30% of the time."

 بن یـاختـه های خون بنـد نـاف،  کارآزمایی بالینی
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که مبتا به لوســـمی، لینفوما و سایر  در حال حاضر، بیماران قفقازی تبار 
اختاالت خونی پیوند پذیرند، با جســـت وجو از طریق برنامه بین المللی 
اهـــدای مغـــز اســـتخوان )NMDP( تا 80 درصـــد احتمـــال دریافت موفق 
کننده غیرخویشـــاوند را  )ســـازگار از جهـــت HLA( مغـــز اســـتخوان از اهدا
کم تـــر از 30 درصد  دارنـــد. در مقابـــل بیمـــاران افریقایی ـ امریکایـــی تبار، 
کردن نمونۀ مغز اســـتخوان درخور پیوند )ســـازگار از جهت  احتمال پیدا 

HLA( برایشان وجود دارد.
جی. اچ. الور و دیگران، ارزیابی موانع اهدای مغز اســـتخوان توسط اهدا 
کنندگان غیرخویشاوند بالقوه آفریقایی-آمریکایی، مجله زیست شناسی 

خون و پیوند مغز استخوان، سال 2001، شماره 7/ 48-45.

11 . E Gluckman, History of cord blood transplantation, Bone 
Marrow Transplantation )2009( 44, 621–6.
گولکمـــن، تاریخچـــه پیوند خون بنـــد ناف، مجله پیوند مغز اســـتخوان، 

2009، شماره 44/ 626-621.
12 . B. Anthony Armson, David S. Allan, Robert F. Casper, Um-
bilical Cord Blood: Counselling, Collection, and Banking, J Ob-
stet Gynaecol Can 2015;37)9(:832–44:
"Factors associated with higher cord blood volumes and great-
er yield of nucleated cells include birth weight, placental weight, 
gestational age, induction of labour, prolonged labour, CS, early 
cord clamping, first born infants, Caucasian ethnicity, and female 
infant gender."
عوامـــل مرتبط بـــا باالتر بـــودن حجم و بیش تـــر بودن بازده ســـلول های 
هســـته دار عبارت انـــد از: وزن ]نـــوزاد هنـــگام[ تولـــد، وزن جفـــت، ســـّن 
حاملگی، تحریک مصنوعی )القای( زایمان، طوالنی بودن عمل زایمان، 
زایمان سزارین، بســـتن فوری بند ناف، زایمان اول، قفقازی تبار بودن، 

دختر بودن نوزاد.

13 . McCullough, J., et al. Factors influencing the availability of 
umbilical cord blood for banking and transplantation. Transfu-
sion, 1998, 38)5(: 508-10:
 “We then applied the following exclusionary factors :
1(history of hepatitis, HIV or exposure to either; 2( complications 
of labor or delivery or history of high-risk birth; 3( multiple births; 
4( problems with retrieval and/or preparation of the placenta or 
cord; 5( the collection of less than 40 mL of cord blood or an inad-
equate cell dose; 6( problems with laboratory processing including 

cell separation and cryopreservation; 7( an inability to obtain do-
nor consent or blood samples; and 8( a positive infectious disease 
test result"
که ]در تحصیل خون قابل استفاده در  کتورهای انحصاری   »سپس ما فا

گرفته شوند، ارائه دادیم: پیوند و بانک مؤثرند و[ بایستی در نظر 
1. سابقۀ هپاتیت، HIV یا قرارگرفتن در معرض این دو.

2. عـــوارض دردهـــا و فشـــارهای زایمانی یا ]خود[ زایمان یا ســـابقه وضع 
حمل پرخطر 

3. چندقلوزایی
4. مشکات در بازیابی و یا آماده سازی جفت

کافی  کم تر از 40 میلی لیتر و یا نمونه با دوز نا 5. جمع شدن خون با حجم 
سلولی

6. مشـــکات طـــی پردازش آزمایشـــگاهی شـــامل جداســـازی ســـلولی و 
انجماد

گرفتن نمونه خون  کننده و یا در  گرفتن رضایت از اهدا 7. ناتوانی در 
8. مثبت بودن نتیجه تست بیماری عفونی

کاِلک و دیگران، عوامل مؤثر در قابل اســـتفاده بودن خون بند ناف  مک 
برای ذخیره سازی و پیوند، مجله تزریق، شماره 38/ 510-508.

14.  Nikougoftar Zarif, A Review of Procedures Involved in Hu-
man Umbilical Cord Blood Banking and Transplantation, IJBC 
2014; 7)1(:
 "Donor selection is an important step in CB bank’s activity. The 
quality of units requires extensive and accurate donor informa-
tion. Healthy donor mothers are informed that UCB donation is 
voluntary and consent is obtained. The family medical history is 
reviewed and CB from single birth, low-risk mothers, with nor-
mal obstetric practices is selected. Some excluding criteria are 
as follows: presence of congenital abnormalities, hematologic or 
immune deficiency disorders, inherited coagulopathies, metabol-
ic disorders, history of high risk sexual behavior, drug abuse and 
blood transfusion within 12 months before delivery. . . Moth-
er blood samples also should be obtained for infectious disease 
screening, including; microbial culture, cytomegalovirus, Syph-
ilis, Hepatitis virus B and C, Human Immunodeficiency Virus 1 
and 2 and some other tests according to the local policies. There 
are some documents showing that following these strict criteria 
leads to collection of only about 30% of units . . . Furthermore, 
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other studies have indicated that only 10-15% of banked cord 
blood units contain sufficient TNC and CD34+ cells for adult HSC 
transplant "
کننده، از مهم ترین مراحل در فعالیت بانک خون بند ناف  گزینـــش اهدا
گسترده  گاهی های  کیفیت واحد خون، بستگی دارد به داشتن آ اســـت. 
گاهی یافته اند:  که آ کننده. مادران ســـالم و خوش بنیه،  و دقیقی از اهدا
اهـــدای خون بنـــد ناف، عملی اســـت داوطلبانه و دربردارنـــدۀ رضایت و 
کم خطر  پیشـــینۀ پزشـــکی خانوادگی. و خون بند ناف، از مادران تک زا و 
]در زایمـــان[، و بـــا زایمان طبیعی انتخاب می شـــود. برخـــی از معیارها و 
ح اســـت: آشـــفتگی های مـــادرزادی و  قاعده هـــای بازدارنده، بدین شـــر
ارثی خاص، از هم گســـیختگی های خونی و ایمنی، از هم گسیختگی های 
انعقادی خون، آشـــفتگی های متابولیک، ســـابقۀ رفتار پرخطر جنسی، 

مصرف مواد مخدر و دریافت خون تا یک سال قبل از زایمان. . . .   
گرفته می شـــود  نمونۀ خون مادر نیز برای غربالگری بیماری های عفونی 
کشـــت میکروبـــی، ســـیتومگالوویروس، ســـیفلیس، ویـــروس  شـــامل:  
هپاتیت B و C، عفونت با HIV  1 و 2 و برخی تست های دیگر با توجه به 
که نشان می دهند،  سیاست های محلی اســـت. مقاله هایی وجود دارد 
کل نمونه های  با نگه داشـــت این قاعده های ســـخت، تنها 30 درصـــد از 
گرفته شـــده و پردازش شـــده، درخور ذخیره ســـازی اســـت. . . . افزون بر 
این، مطالعات دیگری نشـــان می دهـــد، تنها 10 تا 15 درصد نمونه های 
 +CD34 و TNC خون بند ناف ذخیره شده دربردارندۀ تعداد یاخته های

کافی برای پیوند به بزرگساالن است.
ظریف، نیکوگفتار، مروری بر مراحل پیچیده ذخیره ســـازی و پیوند خون 

بند ناف، مجله خون و سرطان ایران، 2014، دوره 7 شمارۀ 1.

15. A. Tamburini, C. Malerba, A. Picardi, S. Amadori, and 
A. Calugi, Placental/Umbilical Cord Blood: Experience of St. 
Eugenio Hospital Collection Center, Transplantation Proceed-
ings,2005, Volume 37, Issue 6: 2670–2
تامبورینی و دیگران، جفت/ خون بند ناف: تجربه مرکز جمع آوری خون 
بیمارســـتان ایوجینیـــو، مجله اقدامات پیونـــد، دوره 37، 2005، صفحه 

.2672-2670

16 . Committee opinion )Committee on Genetics and Committee 
on Obstetric Practice(, the American college of obstetricians and 
gynecologists, December 2015, Number 648:
"If a patient requests information about umbilical cord blood 
banking, balanced and accurate information regarding the advan-

tages and disadvantages of public and private banking should be 
provided. Patients should be aware that in certain instances, use of 
one’s own stem cells is contraindicated. Most conditions poten-
tially treated by a patient’s own umbilical cord blood already exist 
in his or her own cells and, therefore, the stored blood cannot be 
used to treat the same individual. The chance of an autologous unit 
of umbilical cord blood being used for a child or a family mem-
ber is remote, unless a family member is known to have a medical 
condition that could be treated with transplant, and this fact should 
be disclosed to the patient. Directed cord blood banking should 
be encouraged when there is knowledge of a full sibling in the 
family with a medical condition )malignant or genetic( that could 
potentially benefit from cord blood transplantation. . . . Minority 
populations are significantly underrepresented in public banks. 
Families may consider the societal benefit from public umbilical 
cord blood donation to increase the chance for all groups of finding 
a matched cord blood unit."
گاهی هایی را دربارۀ ذخیره سازی  کننده خون بند ناف(، آ گر بیمار )اهدا ا
گاهی های دقیق  کـــرد، آ و عضویـــت در بانک خون بند ناف درخواســـت 
و غیرجهـــت دار و متعادل، راجع به ســـودها و زیان هـــای بانک عمومی و 
خصوصـــی، بایســـتی در اختیار او قرار داده شـــود. بیمـــاران، باید بدانند 
]بویژه، برای عضویت در بانک خصوصی[ در موارد خاص، فرد نمی تواند 
گیـــرد و ممنوع اســـت. بیش ترین  از نمونـــه خون اهدایـــی خودش بهره 
حالت هـــای بالقـــوه درمانـــی با خون بند نـــاف خود فرد، پیـــش از این در 
ســـلول های خودش موجود اســـت و بنابرایـــن، درماِن فـــرد، منحصر در 
استفاده از نمونۀ ذخیره شدۀ خون اش نیست. احتمال ضروری بودن، 
اســـتفاده از واحد خون بند ناف فرد برای خـــود، یا اعضای خانواده اش، 
کـــم اســـت، مگـــر این کـــه بدانیـــم یکـــی از اعضـــای خانـــوادۀ فـــرد  بســـیار 
کـــه درخور درمان با  کننده، دارای وضعیت پزشـــکی ویژه ای اســـت  اهدا
پیوند خون اســـت و این واقعیت ]درصد پایین احتمال استفاده از واحد 
خـــون برای پیوند اتولوگ[ باید برای فرد داوطلب اهدای خون ]بویژه در 
که نیاز بـــه پرداخت هزینه های نگه داری از ســـوی فرد  بانـــک خصوصی 
کننده دارد[، فاش شـــود. ذخیره ســـازی خون بند نـــاف زمانی باید  اهدا
که دانسته شـــود، خواهر و برادر اصلی با وضعیت پزشکی  تشـــویق شـــود 
کـــه بالقوه  )بدخیـــم یـــا ژنتیکـــی و مـــادرزادی( در خانـــواده وجـــود دارد، 
می توانـــد از منافـــع پیوند خون بند ناف بهره مند شـــود. . . . اقلیت های 
قومی، بیش تر تحت پوشـــش بانک های عمومی درآمده اند. خانواده ها 
می تواننـــد ]در اهـــدای خون بند ناف فرزندان شـــان[ منافـــع اجتماعی و 
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عمومـــی اهدای خون بند ناف را در نظر داشـــته باشـــند، تا از این طریق 
گروه های نیازمند، با احتمال باالتری  دریافت پیونِد ســـازگار را برای همۀ 

فراهم آورند )بانک عمومی(.
کالج امریکایی زنان و زایمان،  کمیته ژنتیک و عمـــل زنان و زایمان،  نظر 

دسامبر 2015، شماره 648.

17. Carlo Petrini, Michele Farisco, Informed consent for cord 
blood donation. A theoretical and empirical study, Blood Trans-
fus. 2011 Jul; 9)3(: 292-300.
"The consent must include at a minimum:
i.an explanation of the collection procedure in terms the mother 
can understand;
ii.the possible risks and benefits of CB collection;
iii. the right of the mother to refuse the collection without prejudice 
at any time;
iv. the mother will be approached at a later time for complete con-
sent, including consent to process, bank, and release the CB unit for 
administration;
v. any services that will be performed prior to obtaining full consent 
to process, bank, and release the CB unit for administration.”

رضایت نامه بایستی دست کم دربردارندۀ موارد زیر باشد:
گونۀ درخور فهم  ح فرآیند جمـــع آوری خون بند ناف، بـــه   1. بیان و شـــر

کننده. برای مادر اهدا
2. زیان ها و سودهای احتمالی جمع آوری خون بند ناف.

3. بـــرای مـــادر، همیشـــه و در همه حال، حـــق ســـرباز زدن از اهدا وجود 
خواهد داشت، بدون این که خسارتی متوجه او باشد.

کامل مراجعه  گرفتن رضایـــت  4. در پـــی، پیاپیوســـته، به مادران بـــرای 
خواهد شـــد. دربردارندۀ رضایِت به پردازش، ذخیره ســـازی و آزادســـازی 

گیرندگان واحد خون. برای استفادۀ 
کامل به پـــردازش،  کـــه قبـــل از رضایـــت  گاهـــی از هرگونـــه خدماتـــی  5. آ
گیرنده پیوند، انجام  ذخیره سازی و آزادسازی واحد خون برای استفاده 

خواهد شد.
گاهانه بـــرای اهدای خون بند  کارلو ِپترینی و میشـــل فاریســـکو، رضایت آ
نـــاف. یک مطالعه نظـــری و تجربی، مجله انتقال خون، 2011، شـــماره 

.300-292 :9

18. Stephanie Lauber, Monika Latta, Harald Klüter, Michael 
Müller-Steinhardt, The Mannheim Cord Blood Bank: Experi-

ences and Perspectives for the Future, Transfusion Medicine and 
Hemotherapy 2010, No 37: 90-7:
"In our experience, the time of clamping the cord is crucial for the 
collection volume."
کامپ و بســـتن بند  که ما انجـــام دادیم، زمان  بـــر اســـاس آزمایش هایی 
کامپ  ناف، نقش بسیار مهمی در حجم خون جمع آوری شده دارد. ]با 
کم تر از 30 ثانیه پـــس از تولد نوزاد، بیش ترین میزان  و بســـتن فوری و در 

خون، جمع آوری می شود[
اســـتفان البر و دیگـــران، بانک خون مانهایم: تجربه هـــا و دیدگاه ها برای 

آینده، مجله طب انتقال خون، 2010، شماره 37، صفحه 97-90.

19. Committee opinion )Committee on Genetics and Committee 
on Obstetric Practice(, the American college of obstetricians and 
gynecologists, December 2015, Number 648,:
"Umbilical cord blood collection is not part of routine obstetric care 
and is not medically indicated. Umbilical cord blood collection 
should not compromise obstetric or neonatal care or alter routine 
practice for the timing of umbilical cord clamping.
 A variety of circumstances may arise during the process of labor 
and delivery that may preclude adequate collection. Therefore, it is 
important to obtain well-documented informed consent that var-
ious medical circumstances of the mother or neonate may prevent 
umbilical cord blood collection."
جمـــع آوری خـــون بنـــد نـــاف، از نظـــر پزشـــکی، بـــه عنـــوان بخشـــی از 
مراقبت هـــای معمول زایمان شـــمرده نمی شـــود. جمـــع آوری خون بند 
ناف، نباید با مراقبت های زایمانی و نئوناتال )نوزادی(، ناســـازگار باشـــد 

کامپ بند ناف را تغییر دهد و به هم بزند.  و یا روش روتین و معمول 
خ  گونی ممکن اســـت ر گونا در فراینـــد زایمـــان و تحویـــل، موقعیت های 
کافی خون بند ناف شود.  که می تواند مانع جمع آوری مناســـب و  دهد، 
که به خوبی  گاهانه،  که رضایتی آ بنابراین، این مســـأله بسیار مهم است 
گرفته شود، مبنی بر این که، شرایط پزشکی مختلفی  مستند شده است، 
که برای مادر و یا نوزاد ممکن است پیش بیاید، می تواند مانع جمع آوری 

خون بند ناف شود.
کالج امریکایی زنان و زایمان،  کمیته ژنتیک و عمـــل زنان و زایمان،  نظر 

دسامبر 2015، شماره 648.

20. B. Anthony Armson, Umbilical Cord Blood Banking: Im-
plications for Perinatal Care Providers, Journal of Obstetrics and 
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Gynaecology Canada, 2005, No 156, 263-74:
 "Informed consent for umbilical cord blood collection and bank-
ing should be obtained during prenatal care, before the onset of 
labour, with confirmation of consent after delivery."
گاهانه برای جمع آوری خون بند ناف و نیز نگه داری بلند مدت  رضایت آ
گرفته  آن، بایـــد در مراقبت هـــای دوران بـــارداری و قبل از شـــروع زایمان 

شود و با تأیید آن رضایت، پس از زایمان، معتبر خواهد بود.
آنتونی آرمسن، ذخیره سازی خون بند ناف: پیامدها برای ارائه دهندگان 
کانادا، 2005، شـــماره 156/  مراقبـــت پری ناتـــال، مجله زنـــان و زایمـــان 

.273-263

21. Previous reference: 
 "There are many unresolved ethical issues related to the clinical 
and experimental use of umbilical cord blood. These issues in-
clude determination of ethical procedures for donor recruitment 
and informed consent for cord blood donation to public banks, to 
private banks, and for research. Legal and ethical issues related 
to privacy, confidentiality, and ownership of cord blood units are 
complex and controversial. Whether cord blood donor informa-
tion should be linked to individual cord blood units and whether 
donors should be notified of infection or genetic abnormalities 
remains controversial. Finally, there is considerable debate re-
garding the ethics of commercial cord blood banking, particularly 
related to the availability of this potentially valuable resource for 
clinical use and research." 
مســـائل اخاقی حل  نشدۀ بســـیاری در ارتباط با استفاده های بالینی و 
آزمایشـــگاهی از خـــون بند ناف وجـــود دارد، از جملـــه این که: روش های 
گاهانه آنان، برای اهدای  کنندگان و رضایـــت آ اخاقـــی برای جذب اهدا
خـــون بنـــد ناف بـــه بانک هـــای دولتـــی، خصوصی و یـــا بـــرای تحقیق و 
پژوهش، باید تعیین شود. مسائل حقوقی و اخاقی است در پاسداشت 
حریـــم خصوصـــی، محرمانـــه بـــودن، و مالکیـــت واحـــد خون بنـــد ناف، 
پیچیده و بحث برانگیز است. خواه ضرورت داشته باشد، اطاعات خون 
کننده مرتبط شود با واحد خون بند ناف و خواه الزم باشد  بند ناف اهدا
کنندگان  گســـیختگی های ژنتیکی بـــه اهدا عفونت هـــای خونـــی و از هم 

اعام شود، در هر حال، بحث های جدال آفرینی باقی می ماند.
ارجاع پیشین.

22. Previous reference:

"Since newborn infants cannot consent to the collection, test-
ing, donation, and long-term storage of their cord blood, parents 
must make these decisions on their behalf. It is generally agreed 
that cord blood collected for transplantation is not waste material 
and that informed consent is required because of the sensitivity of 
medical information that must be obtained to ensure the safety of 
potential recipients."
که نوزادان تازه متولد شـــده نمی توانند برای اهداء، جمع آوری،  از آن جا 
آزمایش و ذخیره ســـازی بلند مدت خون بنـــد ناف خود، رضایت دهند، 
پدر و مادر باید این تصمیم را از سوی آنان بگیرند. به طور معمول توافق 
گرفته شده برای پیوند، زبالۀ دورریز نیست  که خون بند ناف  می شـــود: 
که  گاهانه الزم اســـت به دلیل حساســـیت اطاعات پزشـــکی  و رضایت آ
باید به دســـت بیاید تا دل آرامی به دست آید، نمونۀ خون برای پیوند به 

گیرندگان بالقوه آن، ایمن و بی خطر است.
ارجاع پیشین.

23. Previous reference:
"For mothers to give informed consent, they must be provided with 
information about the procedures that are followed for collection, 
processing, testing, storing, and use of the umbilical cord blood. 
They should know what measures will be taken to ensure that per-
sonal and medical information will be kept confidential. . . . If the 
cord blood is to be stored by a private bank, issues of ownership, 
dispositional authority, and cost should be clearly defined. The 
consent process is difficult, if not impossible, to achieve during 
labour, when women are distracted by the physical and emotional 
stress of the intrapartum experience.
 Postponing the consent procedure until after cord blood collec-
tion improves efficiency and reduces recruitment costs, with no 
additional burden on perinatal care providers; however, umbilical 
cord blood is collected without the parents’ knowledge or explicit 
consent.
The Working Group on Ethical Issues in Umbilical Cord Blood 
Banking and the American Academy of Pediatrics consider intra-
partum and after collection consent unethical and recommend that 
written informed consent be obtained during prenatal care, before 
the onset of labour, followed by confirmation of consent after de-
livery."
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گاهی از  کننده، آنان باید با آ گاهانه از مادران اهدا گرفتن رضایـــت آ برای 
که در جمع آوری خـــون بند ناف، انجام آزمایش ها،  روندهـــا و رویه هایی 
گرفته شـــود، و نیز آشـــنایی با  پـــردازش نتیجه هـــا و ذخیره ســـازی، پـــی 
کارهایی  که چه  کاربردهای خون بند ناف، آماده شوند. آنان باید بدانند 
کـــه اطاعات پزشـــکی و  انجـــام می گیـــرد تـــا ایـــن دل آرامی به دســـت آید 

شخصی وی، محرمانه نگه داشته خواهد شد. . . . 
گـــر خون بند ناف در بانک خصوصی ذخیره می شـــود، مســـائلی مانند:  ا
مالکیـــت، تســـلط و حق بهره بـــرداری و قیمت باید به طورکامل شـــفاف، 
گرفتـــن رضایت،  گاه شـــروع دردهای زایمانی، پروســـۀ  روشـــن شـــود. در 
گر غیر ممکن نباشـــد، زمانی که زنان به واســـطۀ  بســـیار ســـخت اســـت، ا
اســـترس ها و فشارهای روانی و جسمی ناشـــی از تجربه زایمان، پریشان 

حال اند.
گرفتـــن رضایت، تا پس از جمـــع آوری خون بند  واپـــس انداختن پروســـۀ 
کم تر ایجاد می کنـــد، بدون این که  نـــاف، بـــازده باالتری دارد و هزینـــه ای 
بار مســـؤولیت اضافی بر تیم مراقبت های بارداری )پریناتال( وارد شـــود. 
گاهی و رضایت روشـــن پدر و مادر  بـــا این حـــال، خون بند ناف، بـــدون آ

جمع آوری شده است. 
کادمی  کاری در مورد مســـائل اخاقی بانک خون بند نـــاف« و »آ »گـــروه 
کید می ورزند رضایت پس از زایمان و جمع آوری خون،  اطفال امریکا« تأ
گاهانه نوشته شده، در  که رضایت آ غیر اخاقی است و سفارش می کنند 
گرفته  طـــول مراقبت های دوران بارداری، و قبل از آغاز دردهای زایمان، 

شود، و پس از زایمان هم آن رضایت، تأیید و تصدیق شود.
ارجاع پیشین.

24. Previous reference:
 "The safe management of obstetric delivery should never be com-
promised to facilitate cord blood collection. Manoeuvres to opti-
mize cord blood unit volume, such as early clamping of the um-
bilical cord, may be employed at the discretion of the perinatal care 
team, provided the safety of the mother and newborn remains the 
major priorit."
 مدیریـــت ایمـــن زایمـــان و تحویل نـــوزاد، هرگـــز نباید برای آسان ســـازی 
که به  جمـــع آوری خـــون بند ناف به خطـــر بیفتد. ترفندهـــا و مانورهایی 
گرفتن بیش ترین حجم واحد خون بند ناف می انجامد، از جمله شتاب 
کامـــپ زدن بـــه بنـــد ناف، ممکن اســـت اجـــرای آنهـــا در اختیار تیم  در 
مراقبت پریناتال باشـــد، ولی ارائه ایمنی مادر و نوزاد اولویت عمده باقی 

می ماند.
ارجاع پیشین.

25. Stephanie Lauber, Monika Latta, Harald Klüter, Michael 
Müller-Steinhardt, The Mannheim Cord Blood Bank: Experi-
ences and Perspectives for the Future, Transfusion Medicine and 
Hemotherapy, 2010, No 37: 90-7:
"As our data confirm, the eligibility of collected CB is often limited 
by little volume and small NC count as well, as only 25% of all col-
lected CB units fulfilled storage criteria."
که شایستگی ذخیره سازی برای واحد خون  اطاعات ما تأیید می کنند، 
کم بودن حجِم خوِن  جمع آوری شده و شمار  بند ناف به طور معمول با 
کِم بن یاخته های خون ســـاِز شمارش شده، محدود می شود، به گونه ای 
کـــه در مورد تنهـــا 25 درصد از تمامی واحدهای خون جمع آوری شـــده، 

معیارها و قاعده های ذخیره سازی، عملی و محقق می شود.
اســـتفان البر و دیگـــران، بانک خون مانهایم: تجربه هـــا و دیدگاه ها برای 

آینده، مجله طب انتقال خون، 2010، شماره 97-90/37.

26. B. Anthony Armson, David S. Allan, Robert F. Casper, Um-
bilical Cord Blood: Counselling, Collection, and Banking, J Ob-
stet Gynaecol Can 2015; 37)9(:832–44:
 "Umbilical cord blood is collected from the umbilical vein either 
before the placenta is delivered )in utero( or following placental 
delivery )ex utero(. Both methods have advantages and disadvan-
tages. Both techniques are in use at Canadian public cord blood 
banks, although the in utero technique is preferred by most public 
banks in the United States and many European countries because 
it can be performed in the delivery room by birth unit staff, is easy 
to learn, and does not usually require additional personnel or re-
sources. All private banks use in utero collection methods. Evi-
dence from comparative studies suggest that the in utero technique 
yields slightly higher volumes of cord blood and higher yields of 
total nucleated cells compared to the ex utero technique."
خـــون بند ناف، از راه ورید نافی، به دو روش: پیش از جدا شـــدن جفت 
از رحم )درون رحمـــی( و پس از خروج جفت )بیرون رحمی(، جمع آوری 
کاســـتی هایی دارند. هر دو روش در بانک  می شـــود. هر دو روش، مزایا و 
کانـــادا به کار می روند، هرچند تکنیک خون گیری  عمومی خون بند ناف 
»درون رحمـــی« در بیش تر بانک های عمومی امریـــکا و اروپا ترجیح داده 
کارکنان تیم  کـــه می تـــوان آن را در اتـــاق زایمـــان و توســـط  می شـــود؛ چرا
زایمـــان انجـــام داد، یادگیـــری آن آســـان اســـت و به طور معمـــول نیازی 
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بـــه پرســـنل و منابع اضافی نـــدارد. همـــۀ بانک های خصوصـــی از روش 
»درون رحمی« استفاده می کنند. شواهد حاصل از مطالعات مقایسه ای 
نشـــان می دهدکه تکنیک »درون رحمی« در مقایسه با »بیرون رحمی«، 
در حجـــم خون، بازده اندکی باالتر و نیز در تعداد ســـلول های هســـته دار 

شمارش شدۀ واحد خون بند ناف، بازده باالتری دارد.
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have also been reported to improve recovery volume and CD34+ 
cell content; however, this early clamping defeats the benefits of 
delayed clamping." 
کامپ بند ناف در عرض 30 ثانیه بعد از زایمان و قرار  گزارش شده است، 
دادن نوزاد روی شکم مادر بعد از تحویل، موجب باال رفتن حجم خون 
بـــه دســـت آمده می شـــود و واحد خون، حـــاوی بن یاخته هـــای بنیادی 
کامپ فوری بند ناف،  خون ساز )CD34+( بیش تری است. در هر حال، 

منافع حاصل از تأخیر در بستن بند ناف را از میان می برد.
کاســـپر، بانـــک خون بنـــد ناف:  آنتونـــی آرمســـون، دیویـــد آلـــن، روبـــرت 
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که  منافع بلند مدتی در بهبود ذخایر آهن نوزادان داشته باشد، تا زمانی  
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impact on cord blood collection and banking"
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7. جمـــع آوری خون بند نـــاف، نباید تأثیر منفی بر ســـامت مادر و نوزاد 
داشـــته باشد. جمع آوری خون بند ناف نباید تأثیر و دخالتی بر بستن با 

تأخیر بند ناف داشته باشد.
8. متخصصان مراقبت های بهداشـــتی، باید زنان باردار و همسران شان 
کامپ و بســـتن با تأخیر بند ناف ]در ســـامت مادر و نوزاد[، و  را از منافع 
که این تأخیر بر جمع آوری و ذخیره سازی خون بند  نیز ضربۀ شدیدی را 
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86)10(: 3828–32:
"Immediately upon delivery of the infant, the umbilical cord, in 
most cases, was doubly clamped 5-7 cm from the umbilicus and 
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"Another thing very injurious to the child, is the tying and cutting 
of the navel string too soon; which should always be left till the 
child has not only repeatedly breathed but till all pulsation in the 
cord ceases. As otherwise the child is much weaker than it ought to 
be, a portion of the blood being left in the placenta, which ought to 
have been in the child . . . "
گره زدن و بریدن  که به شدت برای بچه زیان دارد، بسیار زود  آن چیزی 
که بایســـتی همیشـــه ]بریدن و بستن بندناف[  بند ناف اســـت؛ در حالی 
که بچه، نـــه تنها بارها و بارها نفس بکشـــد، بلکه تا  تـــرک شـــود، تا زمانی 
زمانی که، ضربان در بند ناف از تپش باز ایســـتد. در غیر این صورت، بچه 
بســـیار ضعیف تر از آن چه باید باشـــد، هست و بخشـــی از خون در جفت 

باقی می ماند، در حالی که باید در بچه باشد . . .  
اراسموس داروین )1731-1802( از لیچفیلد و َدم زدن ]ضربان[ جفت، 
کودکی، نســـخه جنین و نوزاد، 2003، شماره  آرشـــیو بیماری های دوران 
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" Meta-analysis showed that delayed cord clamping in healthy 
term infants caused no side effects requiring treatment . . .
Cord clamping should be delayed for at least three minutes for op-
timal placental transfusion, regardless of fetal weight . . .
که بســـتن با تأخیر بند ناف در  تجزیه و تحلیل های بســـیاری نشـــان داد 
کـــه در اثر آن  کـــودکان ســـالم و رســـیده، هیچ اثر ســـوئی بر ســـامت نوزاد 

نیازمند به درمان باشد، ندارد . . .  
بستن بند ناف، باید به مدت حداقل سه دقیقه برای انتقال بهینۀ خون 
گرفتن وزن نوزاد . . .  از جفت ]به نوزاد[، به تعویق بیفتد، بدون در نظر 

پاتریـــک اف وان ریِنـــن، برنـــارد ِجی برابیـــن، یک رویکرد عملـــی به زمان 
بســـتن بند ناف، در محیط هایی بـــا فقر منبع، ژورنال پزشـــکی بریتانیا، 

2006، شماره 33/ 954- 958.
  

40. Andrew Weeks, Umbilical cord clamping after birth )Editori-
als(, BMJ 2007; 335:
“. . .  But early cord clamping had no specific rationale, and it 
probably entered the protocol by default . . .
. . . For the mother, trials show that early cord clamping has no ef-
fect on the risk of retained placenta or postpartum haemorrhage . . .

How should we approach cord clamping in practice? In normal 
deliveries, delaying cord clamping for three minutes with the baby 
on the mother’s abdomen should not be too difficult. The situation 
is a little more complex for babies born by caesarean section or for 
those who need support soon after birth. Nevertheless, it is these 
babies who may benefit most from a delay in cord clamping. For 
them, a policy of “wait a minute” would be pragmatic . . .
There is now considerable evidence that early cord clamping does 
not benefit mothers or babies and may even be harmful. Both the 
World Health Organization and the International Federation of 
Gynecology and Obstetrics )FIGO( have dropped the practice 
from their guidelines.”
. . . اّما بستن فوری بند ناف، منطق خاصی ندارد، و این روش به گمان، 

گونۀ پیش فرض وارد پروتکل شده است . . .  به 
. . . برای مادران، آزمایش ها نشان می دهد، بستن فوری بند ناف، هیچ 
کاهش خطر جفت ماندگی یا خون ریزی های زایمانی ندارد. . . تأثیری بر 
در عمـــل، چگونه باید با بســـتن بند ناف روبه رو شـــویم؟ در زایمان های 
که  طبیعی، دیرکرد در بســـتن بند ناف، به مدت ســـه دقیقـــه، درحالتی 
کمی  که  نوزاد روی شـــکم مادر قرار دارد، خیلی دشوار نیست. وضعیتی 
که با عمل سزارین متولد  پیچیدگی بیش تری دارد، برای نوزادانی است 
می شـــوند و یـــا بعـــد از تولد، نیـــاز به احیـــاء دارند. بـــا این حـــال، در این 
نـــوزادان، دیرکرد در بســـتن بند نـــاف، می تواند منافع بیش تری داشـــته 
کـــن«، عمل گرایانه خواهد  باشـــد. برای آنها سیاســـت »یک دقیقـــه صبر 

بود. . .
که نشـــان می دهد  درحـــال حاضر، شـــواهد درخـــور توجهی وجـــود دارد 
بستن فوری بند ناف، برای مادران و نوزادان سودی ندارد و حتی ممکن 
اســـت خطرساز باشـــد. هم ســـازمان بهداشـــت جهانی و هم فدراسیون 
بین المللی زنان و زایمان، عمل به دستورالعمل ]کامپ فوری بند ناف[ 

کرده اند. را رها 
انـــدرو ویکـــز، بســـتن بند نـــاف پس از تولـــد )ســـرمقاله(، ژورنال پزشـــکی 

بریتانیا، 2007، شماره 335.

41. Ola Andersson, Lena Hellström-Westas, Dan Andersson, 
Magnus Domellöf,  Effect of delayed versus early umbilical cord 
clamping on neonatal outcomes and iron status at 4 months: a  an-
domized controlled trial, BMJ 2011, 343: d7157:
"Conclusions: Delayed cord clamping, compared with early 
clamping, resulted in improved iron status and reduced prevalence 
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of iron deficiency at 4 months of age, and reduced prevalence of 
neonatal anaemia, without demonstrable adverse effects. . . .”
نتیجه: بســـتن با تأخیر بند ناف ]ســـه دقیقه[ در مقایسه با بستن فوری 
کمبود آهن را در 4 ماهه  آن، بهبود وضعیت آهن را در پی دارد و شـــیوع 
کاهش می دهد،  کم خونـــی را  کاهـــش می دهد و نیز شـــیوع ابتا به  اول، 

بدون عوارض ]منفی[ جانبی قابل اثبات. . . 
ُاال اندرســـون و دیگران، اثر مقابله ای دیر بســـتن بند ناف در برابر بســـتن 
کنترل شـــده  فوری آن، عواقب نوزادی و ســـطح آهن طی 4 ماه: مطالعه 

تصادفی، ژورنال پزشکی بریتانیا، 2011، شماره343.

42. Timing of Umbilical Cord Clamping After Birth, Commit-
tee opinion )Committee on Genetics and Committee on Obstetric 
Practice(, the American college of obstetricians and gynecolo-
gists, December 2012, Number 543:
"Physiologic studies in term infants have shown that a transfer 
from the placenta of approximately 80 mL of blood occurs by 1 
minute after birth, reaching approximately 100 mL at 3 minutes 
after birth. This additional blood can supply extra iron, 
amounting to 40–50 mg/kg of body weight. . . . 
Several systematic reviews have suggested that clamping the 
umbilical cord in all births should be delayed for at least 30–60 
seconds, with the infant maintained at or below the level of the 
placenta because of the associated neonatal benefits, including 
increased blood volume, reduced need for blood transfusion, de-
creased incidence of intracranial hemorrhage in preterm infants, 
and decreased frequency of iron deficiency anemia in term infants. 
. . .
In addition, a longer duration of placental transfusion after birth 
may be beneficial because this blood is enriched with immuno-
globulins and stem cells, which provide the potential for improved 
organ repair and rebuilding after injury from disorders caused by 
preterm birth.. . . .  
Some studies have shown no increase in the incidence of postpar-
tum hemorrhage from delayed umbilical cord clamping . . .”
که، حدود  بررســـی های فیزیولوژیک در نوزادان رسیده نشان داده است 
80 میلـــی لیتـــر از خـــون، 1 دقیقه پـــس از تولـــد از جفت به نوزاد ســـریان 
کـــه به حدود 100 میلی لیتـــر در 3 دقیقه پس از تولد می رســـد.  می یابـــد، 
این خون اضافی، ذخیرۀ آهن بزرگی، بالغ بر 40 تا50 میلی گرم به ازای هر 

کیلوگرم وزن بدن نوزاد، فراهم می کند. . . .
کامپ بنـــد ناف، در  کـــه  کرده اند  چندیـــن بررســـی نظام مند پیشـــنهاد 
تمامـــی تولدهـــا، بایـــد بـــرای حداقـــل 30 تـــا60 ثانیه بـــه تأخیر افتـــد، در 
حالی کـــه، نـــوزاد باالتر یا پایین تر از ســـطح جفت، نگه داری می شـــود؛ به 
کاهش  دلیل منافع مرتبط با نوزادان، شامل: افزایش حجم خون نوزاد، 
کاهش بروز خونریزی داخـــل جمجمه در نوزادان  نیـــاز به انتقال خـــون، 
کمبود آهن در نوزادان رسیده.  گسیختگی  کاهش فرکانس از هم  نارس، 

. . .
افزون بر این، طوالنی شـــدن سریان خون از جفت به نوزاد، بعد از تولد، 
که این خون، سرشـــار از ایمیونوگلوبین  و  می تواند ســـودمند باشـــد؛ چرا
که ماده بالقوه و ظرفیت بهبود بخشی، برای  ســـلول های بنیادی است، 
بازســـازی عضو و از هم گسیختگی های ناشـــی از تولد زود هنگام را فراهم 

می آورد. . . . 
که تأخیر در بستن بند  پاره ای از بررسی ها و پژوهش ها، نشان داده است 

ناف، میزان خونریزی های زایمانی مادر را افزایش نمی دهد. . . . 
کمیته ژنتیـــک و عمل زنان و  زمـــان بســـتن بند ناف پـــس از زایمان، نظر 

کالج امریکایی زنان و زایمان، دسامبر 2012، شماره 543. زایمان، 

43. Linderkamp O, Nelle M, Kraus M, Zilow EP. The effect of 
early and late cord-clamping on blood viscosity and other hemor-
heological parameters in full-term neonates, Acta Paediatr, 1992, 
81:745–50.
لیندرَکمـــپ و دیگـــران، اثـــر دیـــر یـــا زود بســـتن بندنـــاف در غلظت خون 
و دیگـــر پارامترهـــای ِرئولوژی خـــون در نوزادان رســـیده، مجله پزشـــکی 

پی دی َاتریکا، 1992، شماره 81/ 750-745.

44. Rabe H, Reynolds G, Diaz-Rossello J. A systematic review 
and meta-analysis of a brief delay in clamping the umbilical cord 
of preterm infants, Neonatology, 2008, 93:138–44.
کوتاه در  اچ راب و دیگـــران، یـــک مرور نظا م منـــد و متاآنالیز از یـــک تأخیر 
کامپ بند ناف در نوزادان نارس، مجله پزشـــکی فوق تخصصی اطفال، 

2008، شماره 93/ 144-138.

45. Gabrielle N Samuel, Ian H Kerridge and Tracey A O’Brien, 
Umbilical cord blood banking: public good or private benefit? , 
MJA 2008, 188: 533–5:
 "estimates of the likelihood of requiring one’s own stem cells for 
autologous transplantation later in life vary between 1 in 20 000 
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and 1 in 200 000"
برآورد احتمال نیاز به ســـلول های بنیادی خود فرد برای پیوند اتولوگ، 
در مراحـــل بعدی زندگی بیـــن 1 در20،000 ]0/005 درصد[و 1 در 200،000 

]0/0005 درصد[ متفاوت است.
گابریل ســـاموئل و دیگران، ذخیره ســـازی خون بندناف: سود عمومی یا 
منافع شخصی؟ مجله پزشکی استرالیا، 2008، شماره 188: 535-533.

46. Nikougoftar Zarif M, A Review of Procedures Involved in 
Human Umbilical Cord Blood Banking and Transplantation, 
IJBC, 2014, 7)1(:
“Furthermore, other studies have indicated that only 10-15% of 
banked cord blood units contain sufficient TNC and CD34+ cells 
for adult HSC transplant”:
عـــاوه بـــر ایـــن، مطالعات دیگری نشـــان می دهـــد تنها 10 تـــا 15 درصد 
 TNC نمونه های خون بند ناف ذخیره شده دربردارندۀ تعداد سلولهای

کافی برای پیوند به بزرگساالن است . . .   +CD34 و
ظریف، نیکوگفتار، مروری بر مراحل پیچیده ذخیره ســـازی و پیوند خون 

بند ناف، مجله خون و سرطان ایران، 2014، دوره 7 شماره 1.

47. Annas GJ. Waste and longing ـ the legal status of placen-
tal-blood banking, N Engl J Med, 1999, 340: 1521-1524.
آناس جی ال، زباله و اشتیاق ـ مسائل حقوقی بانک خون جفتی، مجله 

پزشکی نیوانگلند، 1999، شماره 340/ 1524-1521.

48. World Marrow Donor Association. WMDA policy statement 
for the utility of autologous or family cord blood unit storage. 
2006. http://www.parentsguidecordblood.org/content/me-
dia/m_pdf/WMDAPolicy Statement062006.pdf )accessed Aug 
2007(.
انجمـــن جهانـــی اهـــدای مغز اســـتخوان، بیانیـــه سیاســـت های انجمن 
در رابطـــه بـــا ذخیره ســـازی واحد خـــون بند ناف بـــرای پیونـــد اتولوگ یا 

خانوادگی، 2006. 

49. Gabrielle N Samuel, Ian H Kerridge and Tracey A O’Brien, 
Umbilical cord blood banking: public good or private benefit? , 
MJA, 2008, 188: 533–5:
 "appropriate information should be given to the consumers willing 
to use their ]commercial UCB banks’[ services, including the fact 

that the likelihood that the sample may be used to treat one’s child 
is currently negligible, that the future therapeutic possibilities are 
of a very hypothetical nature and that up until now there is no in-
dication that the present research will lead to specific therapeutic 
applications of one’s own cord blood cells.”:
گاهی های الزم باید در اختیار مشـــتریان به کارگیری خدمات بانک های  آ

که: خون بند ناف، قرار داده شود، با بیان این حقیقت 
 بهره گیـــری از نمونۀ خـــون بند ناف، برای درمان خود نـــوزاد ]در آینده[، 

بسیار ناچیز و درخور چشم پوشی است.
چشـــم انداز درمانـــی آینده ]اســـتفاده از خـــون بند ناف برای خـــود فرد[، 

ماهیتی فرضی دارد.
که چشـــم انداز  پژوهش های ارائه شـــده، هنوز هیچ نشـــانه ای نیافته اند 
درمانی خاصی را با اســـتفاده از ســـلول های خون بند ناف، برای درمان 

خود فرد، نشان دهد.
گابریل ســــاموئل و دیگران، ذخیره سازی خون بندناف: سود عمومی یا 
ــترالیا، 2008، شماره 188: 533- منفعت شــــخصی؟ مجله پزشکی اســ

.535

50. European Group on Ethics in Science and New Technologies 
)EGE(. Opinion of the EGE to the European Commission. Ethical 
aspects of umbilical cord blood banking. Opinion No. 19. Brus-
sels: EGE, 2004. http://europa.eu.int/comm/european_group_
ethics/docs/avis19_en.pdf )accessed Jan 2006(.
کمســـیون  گروه به  گروه اروپایی اخاق در علم و فن آوری های نوین. رأی 
اروپا. جنبه های اخاقی بانک خون بند ناف. شماره19، بروکسل 2004.

51. Uriel Elchalal, Sozos J. Fasouliotis, David Shtockheim, 
Chaim Brautbar, Joseph G. Schenker, Daniel Weinstein, and Ar-
non Nagler, Postpartum umbilical cord blood collection for trans-
plantation: A comparison of three methods, Am J Obstet Gynecol, 
2000, Volume 182, 1, Part 1: 227-32:
 "Early clamping of the cord was avoided to prevent later neonatal 
anemia"
کم خونی نوزاد در درازمدت، از بســـتن زودهنگام بند  بـــرای جلوگیـــری از 

ناف بایستی پرهیخت.
آریـــل ِالچهالـــول و دیگـــران، جمع آوری خـــون بند ناف بـــرای پیوند پس 
از زایمان، مقایســـه ســـه روش، ژورنال زنان و زایمـــان امریکا، دوره 182، 

شماره 1/ 232-227.

 بن یـاختـه های خون بنـد نـاف،  کارآزمایی بالینی
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52. Hutton EK, Hassan ES, Late vs early clamping of the umbili-
cal cord in full-term neonates: systematic review and meta-anal-
ysis of controlled trials, JAMA. 2007 Mar 21;297)11(:1241-52:
"Delaying clamping of the umbilical cord in full-term neonates for 
a minimum of 2 minutes following birth is beneficial to the new-
born, extending into infancy. Although there was an increase in 
polycythemia among infants in whom cord clamping was delayed, 
this condition appeared to be benign"
بـــه تأخیـــر انداختن بســـتن بند ناف در نـــوزادان ترم به مـــدت حداقل 2 
دقیقـــه پـــس از تولـــد برای نوزاد مفید اســـت و نخســـتین دوره رشـــد او را 
که در آنان  گر چه افزایش پلی ســـیتمی در نـــوزادان  گســـترش می دهـــد. ا
بســـتن بنـــد به تعویـــق افتاده بود وجـــود دارد، امـــا این شـــرایط به نظر، 

خوش خیم است.
کی هوتون، حســـن ای اس، با تأخیر بســـتن بند ناف در برابر بســـتن  ای 
کنترل شده،  زودهنگام در نوزادان رسیده: مروری نظام مند و ِمتاآنالیزی 
مجله انجمن پزشـــکی امریـــکا، 2007، دوره 297، شـــماره 11/ 1241-

.1252

53. Andersson, O., Hellström-Westas, L., Andersson, D., and 
Domellöf, M. )2011(, Effect of delayed versus early umbilical 
cord clamping on neonatal outcomes and iron status at 4 months: a 
randomised controlled trial, BMJ, 343, d7157:
او. اندرســـون و دیگران، اثر با تأخیر بســـتن بند ناف در برابر بستن فوری 
آن، بـــر عواقـــب نوزادی و ذخیره آهن نوزاد در چهار ماهه نخســـت پس از 
کنترل شـــده تصادفی، ژورنال پزشکی بریتانیا، شماره  تولد: یک مطالعه 

.343

54.Carlo Petrini, Umbilical cord blood collection, storage and 
use: ethical issues, Blood Transfus. 2010, 8)3(: 139-148:
»According to the European Group on Ethics in Science and New 
Technologies, there are several fundamental ethical principles 
which can be considered relevant: “The principle of respect for 
human dignity and integrity, which asserts the principle of non 
commercialisation of the human body; the principle of autonomy 
or the right to self-determination on the basis of full and correct 
information; the principles of justice and solidarity, as regards to 
fair access to healthcare services; the principle of beneficence, 

or the obligation to do good, especially in the area of health 
care; the principle of non-maleficence, or the obligation not to 
harm, including the obligation to protect vulnerable groups and 
individuals, to respect privacy and confidentiality; the principle 
of proportionality which implies a balance between means and 
objectives”. In addition, certain value conflicts have significant 
weight: “the values of freedom and free enterprise can conflict 
with the principles of solidarity and justice, according to which 
access to healthcare should be on an equitable basis and based 
on realistic needs, as well as with the principle of protection of 
vulnerable groups.«
بر اساس نظر »گروه اروپایی اخاق در علم و فن آوری های نو«، در این جا 
ح است: اصل احترام  ]بانک خون بند ناف[ مباحث اخاقی اساسی مطر
که بنا نهاده، اصل تجارت ناپذیر بودن اعضای بدن  کرامت انســـانی   به 
انســـان را، اصـــل اســـتقال و خودمختـــاری و یا حق تعیین سرنوشـــت بر 
که  کامل و درســـت، اصل عدالت و مسؤولیت مشترک  اســـاس اطاعات 
بـــه دسترســـی عادالنـــه و آزادانه به خدمـــات بهداشـــتی و درمانی، اصل 
نیکوکاری و تعهد به نیکی، بویژه در ناحیه مراقبت های بهداشتی، اصل 
تبه کار نبودن و آســـیب نرساندن به دیگران شـــامل: تعهد به حفاظت از 
گروه ها و اشـــخاص آســـیب پذیر، حفظ حریم خصوصی و محرمانه، اصل 
لت دارد به تناسب وسیله و هدف ]هزینه و فایده[، افزون  که دال تناسب 
بر این، ]در این زمینه[ تضاد ارزشی درخوِر توجهی وجود دارد، مفاهیمی 
کش با مفاهیمی  کشـــا چـــون آزادی و آزادی ســـرمایه گذاری می تواند در 
چون اتحاد و همبســـتگی و عدالت، باشـــد بر اساس این که دسترسی به 
مراقبت های بهداشـــتی بایســـتی منصفانـــه و عادالنه و برابر بـــا نیازهای 
گروه های  واقعی ]همه افراد جامعه[ باشـــد و نیز برابـــر با اصل حفاظت از 

آسیب پذیر.

55.Nik Brown, Rosalind Williams, Cord blood banking bio ob-
jects on the borderlands between community and immunity, Life 
Sci Soc Policy. 2015, 11: 11.

نیک براون و روســـاالیند ویلیامز، بانک خـــون بند ناف،مرز میان جامعه 
و مصونیت، مجله دانش های زندگی، جامعه و سیاســـت، ۲۰۱5، شماره 
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56. Emily Ann Meyer, Kathi Hanna, and Kristine Gebbie,    
CordBlood, Establishing a National Hematopoietic Stem Cell 
Bank Program, the national academies press,   Washington, DC 
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, pages: 113-114:
The additional testing of the cord blood unit could reveal 
unanticipated information about the mother or her child’s 
health that would have other- wise gone unnoticed. These new 
revelations could result in future emo- tional, social, and physical 
hardship to the donor, the donor’s child, or the donor’s family. For 
example, the discovery of a genetic predisposition to a disease 
such as cancer could make health insurance difficult for the family 
to obtain. Or, to take another example, the discovery of carrier 
status for certain recessive diseases could lead to stigmatization. 
. . . Extensive disclosure and discussions, both before and after 
donation, are ways to implement these principles by ensuring 
that the donor fully comprehends the medical, legal, and ethical 
issues that arise from the donation of the cord blood units. Test 
results carry information not only about the child’s health, but 
also about the genetic health of both parents and the infectious 
disease status of the mother. . . . Although cord blood banks have 
the duty to notify a donor of abnormal test results, especially in 
light of the regulations regarding reportable infectious diseases, 
the information must be kept confidential and also be delivered to 
the donor in a manner that is not only appropriate relative to the 
severity of the abnormality, but that is also sensitive to the possible 
social and economic repercussions of the disclosure.
. . . . Additional testing of the mother might also result in the 
detection of a disease that laboratories have a legal obligation 
to report to state health departments, and the informed consent 
materials need to include this possibility.
که روی واحد خون بند ناف انجام می شود،  آزمایش های اضافی و فرعی 
می تواند اطاعات پیش بینی نشـــده  و غیر منتظره ای از مادر و ســـامتی 
کننده  کند. این آشکارسازی های جدید، می تواند برای اهدا بچه، فاش 
]خون بند ناف[، نوزادش و خانواده اش، ســـختی ها و رنج های عاطفی و 
روحی، اجتماعی و جســـمی را در آینده در پی داشته باشد. برای نمونه، 
کشـــف اســـتعداد و آمادگـــی ژنتیکی و مـــادرزادی بـــرای ابتا بـــه بیماری 
گرفتن خانـــواده را با  ]ســـختی[ مانند ســـرطان، تحت پوشـــش بیمه قرار 
کشـــف این که فرد،  مشـــکل روبه رو می کند. و یا به عنوان نمونه ای دیگر، 
در وضعیـــت حامـــل ژن مغلـــوب برای بیماری اســـت، به بدنامـــی فرد ]و 
گاهی  کاری[، می انجامد .  . . . آ محرومیت وی از مشـــاغل و پســـت های 
کننـــده، هم پیش از  گفت وگو با اهدا کامل و بی پـــرده  و  بخشـــی وســـیع و 

که  اهـــدا و هـــم پس از اهـــداء، راه هایی اســـت برای پیاده ســـازی این امر 
کامل از موارد و مســـائل پزشـــکی، حقوقی و اخاقی  کننـــده به طور  اهدا
گاه شـــود. آزمایش ها، تنها اطاعاتی  برخاســـته از اهداء خون بند ناف، آ
دربـــاره ســـامتی نـــوزاد را در بر ندارنـــد، بلکه همچنین ســـامتی ژنتیکی 
گرچه  پدر و مادر و نیز بیماری های عفونی مادر را آشـــکار می ســـازند. . .  ا
که  کند نتایـــج آزمایش هایی  بانـــک خـــون بند نـــاف، وظیفه دارد اعـــام 
کننده را نشان می دهند بویژه در پرتو  وضعیت غیرعادی و ناهنجار اهدا
گزارش دهی بیماری های عفونی و مســـری،  مقـــررات مربوط به ضـــرورت 
کننده نیز  ولی اطاعات بایســـتی محرمانه نگه داشته شـــود و نیز به اهدا
که نه تنها ناظر به شدت و سختی و  تحویل داده شـــود با آداب و روشـــی 
کنش های اقتصادی و اجتماعی  سطح ناهنجاری بیماری است، بلکه وا
این آشکارســـازی را نیز با حساســـیت در نظر داشته باشـــد. . . .  افزون بر 
کشـــف و ردیابی بیماری  ایـــن، آزمایش های مادر ممکن اســـت منجر به 
که آنهـــا را به نهادهای  که آزمایشـــگاه ها تعهد و الـــزام قانونی دارند  شـــود 
گاهانـــه نیـــز، بایســـتی  گـــزارش دهنـــد و فـــرم رضایـــت آ ســـامت دولتـــی 

دربردارنده این احتمال ]و الزام[ باشد. 
امیلی آن ِمِیر و دیگران، سازماندهی برنامه ملی بانک سلول های بنیادی 

کادامی های ملی، واشنگتن دی سی/۱۱4-۱۱۳. خون ساز، انتشارات آ
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واحد خون بند ناف اتولوگ ذخیره شـــده برای فرد، روشن نیست؛ اما به 

نظر می رسد، از احتمال  ا به ۲5۰۰ تا ۱ به ۲۰۰،۰۰۰ هزار در نوسان است.
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که خون  کودکانی  وندرســـون و دیگران، بیمـــاری پیوند علیه میزبـــان در 
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که مي توان آن ها را با اســـتفاده از ســـلول هاي  هنوز تعـــداد بیماري هایي 
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به طور گسترده با استفاده از سلول هاي بنیادي خون ساز مغز استخوان و 
یا خون بند ناف درمان مي شود بیماري هاي خوني و سرطان ها هستند. 
بعضي از آســـیب هاي پوســـتي، اســـتخواني، غضروفي و قرنیه نیز در حال 
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که  که در این جا به آن ها اشـــاره شـــد جزو مواردي هستند  بیماري هایي 
درمان آنها با سلول هاي بنیادي در مجامع علمي پذیرفته شده است.«
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دپارتمان خدمات سامت انسانی دولت امریکا
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Merrill, Dana Swartzberg Wollins and Kevin S. Hughes, Collec-
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1976, page: 136: 
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for example, to a marriage between a Jew and non-Jew. Whether 
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ing been born parthenogenetically, that is, he is always classified 
according to his mother's origins. If the mother is Jewish he is re-
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گونۀ ســـوم پیوند زناشوئی، نه تنها روا نیســـت، بلکه هیچ یک از فرزندان 
که  زاده شـــده، بســـتگی با جنس مرد ندارنـــد. نمونۀ آن، حکمی اســـت 
بر پیوند زناشـــوئی یهـــودی با غیر یهـــودی جاری می شـــود. این پیوند، 
نارواســـت و غیر شـــرعی، چه مراسم رسمی پیوند زناشـــوئی، در آن پاس 
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که همـــاره، دوده و تبـــار او را با دوده و  بارور ســـاخته اســـت[ بدین معنی 
گر  گر مادر یهودی باشـــد، او نیز یهودی اســـت و ا تبار مادر می ســـنجند؛ ا

غیریهودی باشد، او نیز غیریهودی است.
آدین اشـــتاین سالتز، سیری در تلمود، انتشـــارات بیسیک بوک، امریکا، 

۱۹7۶، ص: ۱۳۶.
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مفهوم شناسی  رشـــــوه

ــریان های هر  ــّی آن. به هر جان و شـ ــه با ِقـ ــّمی اســـت و درهم آمیختـ ــان ماِر سـ ــوه آب دهـ رشـ
کستر دگر می سازد. جامعه ای وارد شود آن را به تّلی از خا

ــوه گیرندگان و  ــد و رشـ ــوه، ویران  گر اســـت و تباهی آفرین. مســـخ  می کند، عقل را می پریشـ رشـ
دهندگان را به جن زدگان مانند و به هذیان گویی دچار.

شیطان و شیطان صفتان، با شگردهای شگفت خود، یا خود، یا با به کارگیری َمّشاطه گران 
گون چهره ها و هر چهره ای با دلربایی های ویژه، درخوِر  گونا چیره دســـت آن را می آرایند، با 
جایگاه و شأن هر جاه مندی. با جاه مند دین دار و عاقه مند به ارزش های دینی، از راه دین 
ــا و چهره آرایی دنیوی و با  ــور دنیا، از راه دنیـ ــدار و عاقه مند به زیب و زیـ ــد دنیامـ ــا جاه منـ و بـ
کار خویش را سامان می دهند و  جاه منِد جاه پرست، از راه جاه و چهره آرایی آن. این سان، 
صاحبان قدرت و نفوذ را در دام های نامرئی خود می افکنند و در َپِس  چهرۀ او، به نخجیرگاه 
ــتگان مسخ شـــده، صید را در تیررِس صیاد و نخجیر، قرار  ــوند و این از بخت برگشـ وارد می شـ

می دهند و او را به مقصد می رسانند.
گسست و از هم فروپاشیدگی در ارکان جامعه پدید می آورد. ُگسل و  پدیدۀ شوم رشوه، 

برای پانگرفتن این پدیده، یا از بیخ و بن برکندن ریشه های سمج و پیش روندۀ آن، همگان 
باید برخیزند بویژه فقیهان طایه دار، روشن و رصدگر.

ــوه گیری و پیوندزنی بین رشوه ده و رشوه گیر، در هر زمان  ــناخِت چِسانی رشوه دهی و رشـ شـ
ــانه و باریک اندیشانه می بایست  که دقیق و دقیقه شناسـ ــتان  کارسـ کاری اســـت  و برهه ای، 
ــور قرار دادِن راه های پایمال شـــدن حق و حق  جلوه  ــم، با محـ ــد و آن هـ ــه وادی آن وارد شـ بـ

دادن باطل.
گون راه های پایمال شـــدن  گونا ــاحت به  ــه مندان این سـ ــان و اندیشـ کارشناسـ گر فقیهان،  ا
ــیدن به حق خود، آشنایی  ــازی حق مندان از رسـ حق و حق جلوه دادن باطل، و محروم سـ
ــوه دهی و  ــوه گیری و رشـ ــونگرانه به آن بپردازند، به چگونگی رشـ یابند و ژرف کاوانه و همه سـ
ــیدن به این  ــوه گیر در هر روزگاری و راه های پیچاپیچ برای رسـ ــوه ده و رشـ پیوندزنی بین رشـ

هدف شوم، بهتر و دقیق تر آشنا خواهند شد.    

سخــن مجــله
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ــری برای  ــان. تبانی گـ کسـ ــردن حقوق  کـ ــال  ــوه، دور زدن قانـــون اســـت و پایمـ رشـ
رسیدن به ُحطام دنیا از راه های نامشروع.

ج آفرین و از هم فروپاشنده سازه های  ج و مر رشوه، یعنی جریان عفونت گستر، هر
گاران. قانونی جامعه، در همه روز

رشوه، همیشه و در همه حال، بر یک َنَسق، حرکت نمی کند و دامن نمی گسترد 
ــا در هر بازۀ زمانی  گاری و چه بسـ ــه رویارویی با قانون برنمی خیزد. در هر روز و بـ
که  ــد، به گونه ای  کنـ ــد و چهره عـــوض  ــقی بپویـ ــد و بر َنَسـ ــه رنگـــی در بیایـ ــاه، بـ کوتـ
ــوار باشد. از  ــازمان اداری جامعه، سخت دشـ ــایی و اثر انگشـــت آن در سـ شناسـ
ــوه  که رشـ این روی این مقوله، و بحث دربارۀ زوایای آن و رنگ ها و چهره هایی 
گزیر  ــایی چهره های آن نا گی دارد و شناسـ از خود می نمایاند و بروز می دهد، تاز
ــه رصدگری و  ــتی بـ ــناس، آن به آن، بایسـ گاه و زمان شـ ــه فقیه آ کـ کاری  ــاد،  می نمـ

شناسایی آن بپردازد.
ــه  بـ ــه  توجـ ــا  بـ آن،  تشـــکیل دهندۀ  ــر  عناصـ و  ــوه  رشـ ــوم  مفهـ ــتار،  نوشـ ایـــن  در 
ــرد و از قلمرو  کانون بررســـی قرارمی گیـ گردیده، در  ــه برای آن ارائه  کـ تعریف  ها یـــی 
ــوۀ در باب قضاســـت، و یا  ــه آیا تنها  دربرگیرندۀ رشـ کـ ــان می آید  آن، ســـخن به میـ
کارگزاران دولتی را دربرمی گیرد؟ در پرتو دلیل  ها ی فنی و خردپذیر،  ــر،  تمامی  خیـ
که در این مقال به آن  گیر است. بحث بعدی  که قلمرِو آن فرا روشن خواهد شد 
که پس از تعریف دقیق ارکان رشوه: راشی،  ــود، ارکان رشوه است  پرداخته می شـ
ــار  ه ا ی از تعریف  ها ، ســـخن پایانی در  ــۀ قید  ها  و پـ ادانـ

ّ
ح نق ــر ــوه و شـ مرتشـــی و رشـ

چگونگی به حقیقت پیوستِن رشوه، فراروی خوانندگان نها ده می شود.

گان: رشوه، ارکان و عناصر، مصادیق و قلمرو، راشی، مرتشی، مال الرشا و رائش کلیدواژ

   محمد سعید جواهریچکــیـده



درآمد

ــتار در پیـــش داریـــم، همانا ثابت  ــه در این نبشـ کـ ــی را  هدفـ
گیر اســـت و افزون بر  ــوه، فرا که رشـ کردن این مطلب اســـت 
ــزاران حکومتـــی را هم، در  کارگـ ــاب قضا و شـــخص قاضی،  بـ
ــو بحـــث لغوی  ــرد و ایـــن در پرتـ ــتی، دربرمی گیـ ــر رده و پسـ هـ
ــود. از  ــان دقیق اندیـــش، روشـــن می شـ ــا ی فقیهـ و تعریف  هـ
ــوه  که فقیها ن برای رشـ ــا  و تعریف  ها یی  ــه دیدگاه   هـ کـ آن جا
ــمه   ها ی اصلـــی  ــع و سرچشـ ــد، از منابـ ــه داد  ه ا نـ ــد و ارائـ دارنـ
گرفته شده است، خواننده با اطمینان خاطر به این نتیجه 
که بحث، با سیر منطقی و بر  ها نی، به این سرمنزل  می رسد 
ــود.  ــان باورپذیر می شـ ــرای آنـ ــوه، بـ ــری رشـ گیـ ــیده و فرا رسـ
ــه  ــا ی ارائـ ــوه و درنـــگ در تعریف  هـ ــز ســـخن از ارکان رشـ و نیـ
ــده و نقد  ها  و بررســـی قید  ها ، به این نکتۀ مهم رهنمون  شـ
ــوه«  گرفتن آنها  »رشـ کنار هم قرار  ــان با در  که چسـ ــود  می شـ
ــه حقیقت  ج بـ ــَزه در خار ــرعی، َبـ ــرد و از نظر شـ شـــکل می گیـ

می پیوندد.

  مفهوم رشوه
ــرعه  ــا متّشـ ــرعیه، یـ ــوه« دارای حقیقـــت شـ ــون واژۀ »رشـ چـ
کّلی برای بیان معنی و مفهوم  نیســـت، بایستی برابر قاعدۀ 
که فقیها ن ارائه داد  ه ا ند،  آن، به لغت و عرف و تعریف  ها یی 

کرد.  مراجعه 

مفهوم رشوه در منابع لغوی
ــاء در  ــده اســـت. رشـ گرفته  شـ ــاء  ــوه اســـم مصدر و از رشـ رشـ
معانی زیر به کار برده شـــده است: ریسمان،1 ریسمان دلو،2 
کدو و .  که با آن  ریســـمان چاه، ریسمان بلند،3 رشته   ها یی 
گردنش را  ــه،  ــراز درخت می آیـــد4 و هنگامی که جوجـ ــر فـ . . بـ
ــا ن اش قرار  ــا دانه را در د  هـ ــادرش دراز می کند، تـ به ســـوی مـ

دهد.5
ابن اثیر درباره پیوند ریسمان و رشوه می نویسد:

یسمان با رشوه در این است که همان طور که   »وجه تناســـب ر
یسمان آب از چاه بیرون آورده می شود، با رشوه، برای برآورده  با ر

شدن خواسته   ها  چاره جویی می شود.«6 
که  گاه، به صورت اسم عین و به معنای چیزی  واژۀ رشوه، 
گاه، به معنای حدثی و  رشوه داده می شود، به کار می رود و 

مصدری )اخذ و اعطاء و تعاطی(.
که به  کتب لغت برای رشوه تعریف  ها یی یاد شده است  در 

ح زیر می پردازیم:  یادآوری و بررسی آن  ها  به شر
ــرد، آن را با  که فـ ــوه، یعنـــی »ُجعل«7 چیزی  تعریف اول: رشـ

شرط خاص به دیگری می پردازد.8 
ــوه را به  ــده تا محقق ثانی، رشـ توجه به این معنی باعث شـ

کند.9 ُجعل و بذل دو سوی دعوا به قاضی، تفسیر 
ــه ُجعـــل، از قبیل  ــوه بـ ــیر رشـ که تفسـ لکـــن حـــق این اســـت 
ــیر،  ــیر و تعریف به اعم اســـت. و این گونه تعریف و تفسـ تفسـ
در اهل لغت، امری متعارف اســـت،10 همان گونه در تعریف 
گیاه و روییدنی  گونه ا ی از  ــعدانه،  ــعدانه« می گویند: سـ »سـ
ــذاری تعریف  ها ، جایگاهی  اســـت. تعریف به اعم در ارزش گـ
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ــد، در این  ــوه باشـ گر هر ُجعلی رشـ ــر این که ا ــدارد، افزون بـ نـ
کسی بگوید:                             گر  صورت ا

ــزار درهم  ــد، به او هـ ــه من برگردانـ » هرکـــس فـــان مال مرا بـ
می دهم.« 

ــوه خواهد بود، درحالی که باطل بودن این سخن،  این رشـ
روشـــن اســـت.11 البته احتمال دیگری هم وجود دارد و آن 
ــد و  ــه »الـــف« و »الم« در »الُجعل« الف و الم عهد باشـ این کـ
که  ــود و آن ُجعلی اســـت  ــِل خاِص معهـ ــاره به ُجعـ ــرای اشـ بـ
که جعل  ــد؛ زیرا روشـــن اســـت  کار حرام باشـ ــام  در ازای انجـ
کار حال قرار می گیرد، رشوه نیست.12  که در برابر  و مزدی 
ــژ  ه ا ی از ُجعل و مزد در نظر  گونۀ ویـ که  ــاهد بر این مدعا،  شـ
ــری در صحاح  ــارت جوهـ ــزدی، عبـ ــر ُجعل و مـ اســـت، نه هـ

اللغة است:
که معروف و شناخته شده است.«13   »رشوه چیزی است 

کار  که در برابر انجام  ــوه، چیزی اســـت  که رشـ روشـــن اســـت 
کار روا و حـــال، در ایـــن  ــام  ــه انجـ ــود، نـ حرامـــی داده می شـ

صورت، تعریف رشوه به ُجعل منعی ندارد.
 تعریف دوم: فیومی می نویسد:

ــم له، او  ــره لیحکـ کم او غیـ ــه الشـــخص الحا ــا یعطیـ ــوة مـ »الرشـ
یحمله علی ما یرید«14 

ــم  کـ ــر حا ــم و غیـ کـ ــه حا ــه شـــخص، بـ ــزی اســـت کـ ــوه، چیـ رشـ
می دهد، تا به سود او حکم کند و یا رشوه دهنده را برای رسیدن 

به خواستۀ مورد نظر، یاری، یا راهنمایی کند. 
همین مطلـــب، در مجمع البحریـــن15 و در تاج العروس نیز 

آمده است،16 در فروق اللغویة و اقرب الموارد آمده:
کم.«17  »الرشوة ما ُیعطاه الحا

این تعریف بیش از سایر تعریف  ها ، فقیها ن را به سوی خود 
کشانده است.18 با این حال، بایسته است روی نکته   ها یی 

در این تعریف درنگ شود:
ــوة«،  کلمۀ »ما« مای موصوله و خبر برای »الرشـ  نکتۀ اول: 
گفتار  ها   عام است و افزون بر مال، غیرمال، مانند: رفتار  ها  و 

گاِه رو به رو شدن  را نیز شامل می شود؛ درَمَثل، رشوه ِده، در 
ــود، بلندتر ســـام  کار به  دســـت او باز می شـ گرِه  که  کســـی  با 
کند یا رفتار َبس فروتنانه داشته باشد، همه و همه در دایرۀ 

گیر مفهوم رشوه قرار می گیرد. فرا
که دو ســـوی  ــود  ــتفاده می شـ ــۀ دوم: از ایـــن تعریف اسـ  نکتـ
گر راشی،  گرفتن و دادن داشته باشند و ا ــوه، باید قصد  رشـ
ــوه جای  ــته باشـــد، صدق رشـ یا مرتشـــی، این قصد را نداشـ
ــا ی »اعطا« و  درنـــگ دارد. ایـــن مطلـــب را، از مفهوم واژه   هـ

»أخذ« به خوبی می توان فهمید.
نکتۀ سوم: این تعریف، هم حکم و داوری شرعی و عرفی را 
گیری اطاقی  گیری، فرا دربرمی گیرد و هم غیر آن را. این فرا
ــود، بلکه سخن  ــه شـ نیســـت تا در بود و نبود اطاق مناقشـ

که یادآور شدیم. روشن فّیومی در مصباح المنیر است 
ــا یرید« فهمیده  ــارت »أو یحمله علی مـ ــا رم: از عبـ ــۀ چهـ نکتـ
ــال در برابر راهنمایی، داخـــل در مفهوم  گرفتن مـ ــود  می شـ

رشوه است. شماری از فقیها ن بر همین َنَسق رفته ا ند.19 
ــا  ــه حـــق یـ ــاره ای بـ ــم: در ایـــن تعریـــف، هیـــچ اشـ ــۀ پنجـ نکتـ
ــده اســـت، از این روی، راشـــی چه  باطـــل بـــودن حکم، نشـ
ــوه اســـت و  گر چیزی بپردازد رشـ ــد ا ــد و چه نباشـ محق باشـ
ایـــن درخور اطاق عبارت اســـت. و فقیها ن ما نیز بر همین 
ــع البحرین، از این نظر  ــد. اّما در نها یۀ ابن اثیر و مجمـ نظرنـ

عدول و به اطاق عبارت، قید زده شده است.
اشـــی مـــن یعطی الذى یعینه علی الباطـــل . . . فأّما ما  »َفالّرَ
یعطی توّصا إلی أخذ حق أو دفع ظلم فغیر داخل فیه.«20 
که چیزی را می دهد، تا دریافت کننده او  کسی است  راشی، 
کارگزاری  را بر امر باطل، یاری برساند؛ اّما کسی که چیزی به 
کوتاه  ــتاند، یا دســـت ظالمی را از او  می دهد، تا حق او را بسـ

کند، داخل در رشوه نیست.
ــتعمل إال فیما یتوصل به إلی إبطال حق أو  ــَوة قل ما تسـ شـ »و الّرِ

تمشیة باطل «21 
ــا باطلی به  ــود، یـ ــه با آن حقی باطل شـ کـ ــر جایی  ــوه، در غیـ رشـ
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جریان افتد، کم به کار برده می شود.
و شماری این نظر را پذیرفته ا ند.

ــوع بإزاء  ــم هو المال المدفـ ــن المّتصف بالتحریـ ــن مـ »و المتیّقـ
ــوة أیضا عرفا هو هذا  ال  ــم بالباطل بل منصرف لفظ الّرشـ الحکـ

غیر و یشهد له عبارة المجمع«22 
آن چه یقینی است، وصف تحریم، مالی را دربرمی گیرد که در برابر 
حکم به باطل، پرداخت شده باشد. بلکه واژۀ رشوه، در عرف به 
ــراف دارد نه غیر آن. گواه بر این، عبارت مجمع  همین معنی انصـ

است.
ــود  ــتفاده می شـ ــم: از قید )... لیحکم له و...( اسـ نکته ششـ
ــه »الم« یاد شـــده »الم« تعلیل، یا غایت و عاقبت اســـت.  کـ
کم، از آن روست  که: پرداخت مال به حا مفاد آن این است 
ــوٰی را به او  ــا راه پیروزی در دعـ ــود او حکم دهد، یـ ــه به سـ کـ
گاه به روشنی از آن بین رشوه دهنده و  بیاموزد. این شرط، 
گاه، به صورت ذهنی  رشوه گیرنده ســـخن به میان می آید و 

و تلویحی است.
 تعریف سوم: ابن اثیر می نویسد:

»الِرشوة و الُرشوة: الُوصلة الی الحاجة بالُمصانعة«23 
ِرشوه و ُرشوه، دستیابی به خواسته است با مصانعه.

ــده اســـت.24 احتمال  ــری نقـــل شـ همیـــن تعریـــف از زمخشـ
گرفته باشد.  که ابن اثیر، تعریف رشوه را از او  می رود 

ــیدن به خواسته اســـت، با مصانعه.  ــوه رسـ به هر حال، رشـ
کاری برای  ــه معنای انجام  ــه، مصدر باب مفاعله، بـ مصانعـ
ــرای تو انجام دهـــد25 و این  کاری را بـ ــم  که او هـ ــا آن  ــر، تـ غیـ
ــوه اســـت.در مصباح المنیر، لسان العرب و بحار  کنایه از رشـ

که مصانعة یعنی رشوة.26  االنوار، به روشنی آمده 
در فرهنگ جامع آمده اســـت: صاَنَعه مصانعًة: رشوه داد او 

را.27
ــی  ــازش و تبانـ ــای سـ ــه معنـ ــه، بـ ــه مصانعـ ــه این کـ خاصـ
ع  رشوه ِده و رشوه گیر، برای دستیابی به امری خاف شر

و قانون است.

ــد نکته به دســـت  ــا درنـــگ و دقـــت روی ایـــن تعریف، چنـ بـ
می آید:  

نکتۀ اول: رشوه، ویژۀ قاضی و قضاوت نیست، بلکه هرجا، 
ــا پرداخت آن  ــوه دهنده بخواهد بـ ــرگاه و در هر امری، رشـ هـ
ــوه،  ــد، دربرمی گیرد. بنا  براین، رشـ ــه مقصود خویـــش برسـ بـ
که  کســـی اســـت  ــد آن به قاضی و هر  ــه و ماننـ پرداخـــت وجـ
ــاید، در هر  کســـی به ناروا بگشـ کار  گرهی از  بتواند و بخواهد 

پست و جاه.
نکتۀ دوم: با این تعریف، رشوه، تنها  پرداخت مال نیست. 
گیرند و تبانی هم، با  ــة« و »المصانعة« هر دو فرا واژۀ »الوصلـ
گفتار و رفتار.                                        پرداخت مال ممکن است و هم با غیر مال؛ 
ــوم: واژۀ حاجـــت در تعریـــف ابن اثیر، اطـــاق دارد  ــۀ سـ  نکتـ
ــرد؛ اّما خود ابن اثیر، پس از  ــتۀ روا و ناروا را دربرمی گیـ خواسـ

این تعریف، در ذیل این مطلب یادآور می شود:
ــل . . .  فأّما ما  ــی الباطـ ــی الـــذى یعینه علـ ــن یعطـ ــي  مـ اِشـ الّرَ

َ
» ف

یعطی توّصال إلی أخذ حق أو دفع ظلم فغیر داخل فیه.«28 
ــیدن به حق خود و یا برای دفع ظلم از خود،  ــی برای رسـ گر کسـ ا
ــوه نیست، بلکه رشوه چیزی  مالی بپردازد، داخل در مفهوم رشـ

کند. که رشوه دهنده را در امر باطل یاری  است 
ــتیابی به حق خود، چیزی  گر شـــخص برای دسـ بنابراین، ا
کند، بر آن، رشوه صدق نمی کند، بلکه تخصصًا از  پرداخت 

ج است و خروج موضوعی دارد.29           حکم عام خار
که با  ــوه، به معنای آن مالی است  گاه، رشـ به دیگر ســـخن، 
ــود، مانند: »من السحت الرشوه فی  گرفته می شـ ــوه  نام رشـ
ــوه است. و  که ُســـحت بودن، صفت مال مورد رشـ الحکم« 

گاه بر نفس دادن و ستاندن اطاق می شود، مانند: 
»فأما الرشا فی الحکم فهو الکفر باهَّلل العظیم« 

ــوه، به طور  کبیره اســـت. رشـ ــاه  گنـ یعنـــی نفـــس ایـــن عمل، 
ــرعیه است. هر چند در ظاهر، برابر  مستقل، از محرمات شـ
که با  باشد با دیگر عنوان  ها ، مانند: هدیه و هبه. بسان ربا، 
ــم و شکل ظاهری آن، مادامی که حقیقت آن مراد  تغییر اسـ
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باشد، حکم تغییر نمی کند.

تعریف رشوه از نگاه فقیها ن
ــد: روی هم رفته، پنج   تعریف اول: محقق ایروانی می نویسـ

احتمال در معنای رشوه وارد شده است:  
ــل  ــق الجعـ ــة مطلـ ــوة خمسـ ــی الرشـ ــوع محتمـــالت معنـ »مجمـ
ــاء و تصّدي  ــراء و الجعـــل علی القضـ ــه أجرة األجـ ــدرج فیـ المنـ
کان أو  ــه  ــی الحکم بالواقع لنفسـ ــل الخصومة و الجعل علـ فصـ
کان أو باطال و الجعل  ــه حقا  لغیره و الجعل علی الحکم لنفسـ

علی الحکم بالباطل«30  
گردد.    که اجرتی در آن درج  1. هرگونه ُجعل 

2. ُجعل بر قضاوت و تصدی آن.
ــا برای  ــد، یـ ــرای خود باشـ ــع، خواه بـ ــه واقـ ــِم بـ ــر حکـ ــل بـ 3. ُجعـ

دیگری.
4. ُجعل بر خود حکم، خواه حکم به حق باشد یا به باطل.

5. ُجعل بر حکم به باطل.
سپس می افزاید:

»و األّول مّما ینبغی القطع ببطالنه  . . . و المتیّقن من بین بقّیة 
المعاني إن لم یکن هو الظاهر هو األخیر«31 

ــن این احتمال  ها ،  یم. از بیـ ــودن آن دار ــع به باطل بـ  و اولـــی، قطـ
ــر احتمال  ها ،  ــم به باطل، از دیگـ ــه معنای ُجعل بر حکـ ــوه بـ رشـ

که به مرتبۀ ظهور رسیده است. قوی تر است 
و می افزاید:

ــوع بإزاء  ــال المدفـ ــم هو المـ ــن المّتصـــف بالتحریـ ــن مـ »المتیّقـ
ــا عرفا هو هذا ال  ــوة أیضـ ــم بالباطل بل منصرف لفظ الّرشـ الحکـ
ــارة المجمع فما عدا  ها  تبقـــی تحت أصالة  ــهد له عبـ ــر و یشـ غیـ

الحّل بل و عمومات صّحة المعامالت«32 
ــه یقینی اســـت، از مّتصف به تحریم، مالی اســـت که در  آن چـ
ــوه،  ــد؛ بلکه لفظ رشـ ــده باشـ ــر حکم به باطل، پرداخت شـ برابـ
ــراف عرفی به این نوع از حکم دارد، همان گونه که عبارت  انصـ
گر کســـی در ظهور  ــاهد بر مدعای ماســـت. ا مجمع البحرین شـ

احتمال اخیر، شک وشبهه کند، باید گفت: احتمال اخیر قدر 
ــه در غیر این مورد،  کـ ــن احتمال  ها  و معانی موجود اســـت  متیّقـ
ــه أصالة الحل مراجعه می کنیم: »أوفوا بالعقود« و »تجارًة عن  بـ
ــر موردها، تحت  ــر حکم به باطل، دیگـ ــراٍض«. غیر از ُجعل بـ تـ

عمومات صحت معامالت قرار می گیرند.
ــه  کـ ــر اســـت  ــان، ســـخن طریحـــی و ابـــن اثیـ ــر ایشـ ــد نظـ مؤیـ

می نویسند:
ــتعمل إال فیما یتوصل به إلی إبطال حق أو  ــَوة قل ما تسـ شـ »و الّرِ

تمشیة باطل.«33    
ــا باطلی به  ــود، یـ ــا آن حقی باطل شـ ــر جایـــی که بـ ــوه در غیـ رشـ

جریان افتد، کم به کار برده می شود.
ــنی از عبارت ابن اثیر استفاده می شود، آن چه   بلکه به روشـ
ــود، داخل در  ــیدن به حق یا دفع ظلم داده می شـ برای رسـ

مفهوم رشوه نخواهد بود.34        
ــوه »حکم بر  ــز در تعریـــف رشـ ــه نیـ ــازات فرانسـ ــون مجـ در قانـ

خاف قانون« قید شده است.35                 
ــوه، در عرف و لغـــت و نیز در  ــه واژۀ رشـ ــا توجه به این کـ ــا بـ اّمـ
گیر به کار  برده شده  کلمات فقیها ن، در معنای فرا روایات و 
است، زمینه ا ی برای اخذ به قدر متیقن باقی نمی ماند.36

محقق نراقی می نویسد:
مة في معتمد 

ّ
ــر و تصریح والـــدي العال کثـ »مقتضـــی إطالق األ

ــّق و  ــامل للحـ ــو: األول، ]شـ ــرف هـ ــي العـ ــم فـ ــیعة و المتفاهـ الشـ
ــع البحرین و  ــن القاموس و الکنز و مجمـ ــو الظاهر مـ ــل[ و هـ الباطـ

 علیه استعمالها  فیما اعطي للحّق«36 
ّ

یدل
ــای اطالِق عبارت بیش تر فقیها ن37 و برابر آن چه عرف،  مقتضـ
از واژۀ رشوه می فهمد، این است که: رشوه حکِم به حق و باطل 
ــوه، اختصاص به این ندارد که  برمی گیرد و هرگز مفهوم رشـ را در

کرده باشد. قاضی حکم به باطل 
ــِم به حق  ــه بر آن چه در حکـ ــی افزاید: دلیل این کـ ســـپس مـ
ــۀ  ــود، روایـــت صحیحـ ــوه اطـــاق می شـ ــز، رشـ ــود نیـ داده شـ

محمد بن مسلم از امام صادق)ع( است:

مفهوم شناسی  رشـــــوه
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ــن َمنزله  ل مـ ن یتحّوَ
َ
ــی أ ــَوة علـ شـ ــل الّرِ جـ ــو الّرَ ــل َیرشـ ُجـ ــن الّرَ »عـ

س به«38  
ْ
یْسکنه قال ال بأ

َ
ف

که منزل خود  گر شخص به کسی رشوه بدهد  راوی می پرسد: ا
ــد، چگونه  ــری در جای او ســـکنی گزینـ ــا دیگـ ــد تـ ــرک بگویـ را تـ

است؟
کی نیست. امام فرمود: با

و آن گاه می نویسد:
ــتعمال في غیره  ــتعمال إذا لم یعلم االسـ ــإّن األصل في االسـ »فـ

الحقیقة، کما حّقق في موضعه.«39 
گاهی نداشتن به  ــده است: در صورت آ در جای خود ثابت شـ
گان  برد واژ ــل در کار ــای حقیقی، اصـ ــر معنـ ــرد واژه ای  در غیـ بـ کار
ــده، نه معنای  ــای حقیقی به کار برده شـ ــن اســـت که در معنـ ایـ

مجازی.
ــای  ــوه، معنـ ــرای رشـ بـ ــا ن،  از فقیهـ ــماری  تعریـــف دوم: شـ
ــه آقای خوئی  گرفته ا ند، از جملـ ــر  ــترد  ه تر ی در نظـ گسـ بـــس 

می نویسد:
ــوان اهَّلل علیهم، و من  ــا ء رضـ ــن کلمات الفقهـ ــل مـ »و المتحصـ
ــوة ما  ــع ضم  بعضها  الی بعض، أن الرشـ ــل العرف و اللغة، مـ أهـ
ــیة باطل  ــر لحقاق حق أو تمشـ ــه أحد الشـــخصین لآلخـ یعطیـ
ــة، أو في عمل ال  ــة إلی الحاجة بالمصانعـ ــق، أو الوصلـ أو للتملـ
ــرة و الجعل عند العرف و العقـــالء و إن کان محطا  ــل باألجـ یقابـ

لغرضهم و موردا لنظرهم.«40 
ــا ن و اهل عرف و لغـــت و جمع بندی   از بررســـی ســـخنان فقیهـ
ــوه چیزی اســـت که شـــخصی  همۀ آن  ها  به دســـت می آید: رشـ
ــی را به  ــا باطلـ ــل کند، یـ ــی را باطـ ــا حقـ ــد، تـ ــری می دهـ ــه دیگـ بـ
 برای چاپلوســـی، یا رسیدن به هدف 

ً
ــاند و یا صرفا کرسی بنشـ

مشخصی با تبانی، یا برای انجام کاری که از نظر عرف و عقال 
ــزد و حق العمل به آن دســـت یافت  ــوان از راه پرداخـــت مـ نمی تـ
ــیر طبیعی خود، باید رایگان انجام گیرد[  ]یعنی کاری که در سـ

همۀ این موارد رشوه به شمار می آیند.
ــرا یاد آمد،  ــه از منابع لغوی و فقهی فـ ــتن در آن چـ درنگریسـ

ــیر و تعریف ارائه شده  که در تفسـ ــود  به خوبی روشـــن می شـ
ــوه و قید  ها ی دخیل در آن، هم در بین اهل لغت  برای رشـ
و هم در بیـــن فقیها ن، اختاف نظر  ها ی معنی داری وجود 
ــوه، به جمع بندی دیدگاه  ها   ــه پس از بیان ارکان رشـ کـ دارد 
ح،  ــر به شـ را  ــده  برگزیـ ــدگاه  دیـ آن گاه  و  پرداخـــت  ــم  خواهیـ

می نمایانیم.

   ارکان رشوه
ج،  که رشوه در جها ن خار ــوه، همانا أجزائی است  ارکان رشـ
ــر یک از  ــا نبود هـ ــه حقیقـــت می پیوندد و بـ ــا  بـ ــود آنهـ ــا وجـ بـ
ــوه، سه رکن:  ــوه شـــکل نمی گیرد. در رشـ آن  ها ، موضوع رشـ
ــا وجود دارد؛ زیرا با نبود هر  ــوه گیر و مال الرشـ ــوه ِده و رشـ رشـ
ــود خارجی  ــوه، وجـ ــر مادی رشـ ــه رکن، عنصـ یـــک از ایـــن سـ
ــرط ضروری و الزم برای به  ل و واســـطه، شـ

ّ
نمی یابد؛ اما دال

حقیقت پیوستن موضوع رشوه نیست. 
گویند  رکن نخست. راشی: در اصطاح، رشوه ِده را »راشی« 
ــا«. راشـــی ممکن اســـت هر یک از اشخاص  و عمِل او را »رشـ
ــلمان یا  ــم از مرد یا زن، ایرانی یا غیر ایرانی، مسـ ــه، اعـ جامعـ
ــلمان و . . . باشد، در لغت و عرف و لسان فقیها ن،  غیر مسـ
ــده اســـت و روی  گی لحاظ نشـ برای شـــخصیت راشـــی، ویژ
ــول اهلل الراشی و  هم رفته، آن چه از ســـخن نبوی: »لعن رسـ
المرتشی و الرائش«41 استفاده و فهمیده می شود همۀ این 

صور را دربرمی گیرد.
گرفتن  گویند و به  ــوه گیر، مرتشی   رکن دوم. مرتشـــی: به رشـ
گرفتن حرام است، بدون فرق  رشوه »ارتشا«. ارتشا و رشوه 

گرفتن، مستقیم، یا غیر مستقیم.  در چگونگِی 
ــا برای  ــار و یـ ــان و اختبـ ــرای امتحـ ــر شـــخصی، بـ گـ پرســـش: ا
ــه قاضی، یا  ــات ذی صاح، بـ ــزارش به مقامـ گـ ثبـــت و دادن 
ــه عمل اختبار و  ــد - با صرف نظر از این کـ ــوه دهـ کارمند، رشـ
ــا به  ــه، جایز اســـت یا خیر - آیا عمل ارتشـ امتحان، فی نفسـ
ــا، به  گرفته، یا این که انجام بزه ارتشـ ــام و تمام انجام  ــو تـ نحـ
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ــتگی دارد و  ــا به مرتشـــی بسـ قصد جدِی پرداخِت مال الرشـ
ــوه  که راشـــی، به طور حقیقی، قصد پرداخت رشـ در صورتی 
ــا را بزهکار دانست. به  گیرنده مال الرشـ ــته، نمی توان  نداشـ
که با هماهنگی حراست، یا نیرو  ها ی  دیگر سخن، آن  جا  ها  
انتظامی و امنیتی، به شـــخصی رشوه داده می شود و قصد 
ــا،  ــا وجود ندارد، آیا جرم ارتشـ جـــدی در پرداخت مال الرشـ

گرفته، یا خیر؟ انجام 
که روشن شود: با  پاســـخ به این پرسش بسته به این است 
ــبت بین راشـــی  ــوه، رابطه و نسـ توجه به معنی و مفهوم رشـ
ــا، یک فعل است تا بین  و مرتشـــی چیســـت؟ آیا رشا و ارتشـ
ــری آن از  ــوه از ســـوی راشـــی، و انجام پذیـ ــری رشـ انجام پذیـ
کدام از راشی و  ــد، یا این که هر  ســـوی مرتشـــی، مازمه باشـ

مرتشی، مستقل اند و مازمه ای بین این دو وجود ندارد؟
ــه دهندۀ  ــه بـ کـ ــور  گفـــت: همان طـ ــد  ــر فـــرض اول، بایـ ــا بـ بنـ
ــی  گیرنـــدۀ وجه نیز مرتشـ ــد، بر  وجه، راشـــی صـــدق نمی کنـ
صدق نمی کند؛ زیرا راشـــی و مرتشـــی، دو سوی یک بز  ه ا ند 
ــا و ارتشا همبستگی همیشـــگی وجود دارد و این  و بین رشـ
که می توان آن را به دو  گونه ای است  ــتگی بین آنها  به  وابسـ

کرد. روی یک سکه، مانند 
به دیگر سخن، رشوِه تام االجزاء، بسته به هماهنگی ارادۀ 
کارمند  ــه  ــه مالی را بـ کـ دو شـــخص اســـت، یکی صاحـــب کار 
ــا او را به انجاِم یکی از وظایف اش، یا ترک یکی  ــردازد، تـ می پـ
ــال را می پذیرد و  که این مـ ــزار  کارگـ ــری،  ــا  وادارد و دیگـ از آنهـ
ــارت می کند.  ــوه خواری تجـ ــگاه خود، از راه رشـ کار و جایـ ــا  بـ
دادن مال، از ســـوی راشـــی و پذیرفتن آن از سوی مرتشی، 
ارتشاست. بر این اساس، رشوه، یک جرم و دارای ماهیتی 
که هر دو،  که مستلزم وجود دو شخص است  ــیط است  بسـ

فاعِل اصلی یک جرم اند.42 
ــه  ــرار داد، بـ ــری قـ ــدگاه دیگـ ــاد شـــده، دیـ ــدگاه یـ ــر دیـ در برابـ
ــکیل  ــوه، از دو فعل و جرم جدای از هم تشـ ح: رشـ ــر این شـ
که هر  ــا. بدین معنی  ــا و دیگری ارتشـ شـــده است، یکی رشـ

ــات وجود هر پیوند و  یـــک از ایـــن دو جرم ـ بدون نیاز به اثبـ
ــتقل و جدای از یکدیگرند و فعل  ــتگی میان آنها  ـ مسـ وابسـ
ــمار نمی آید ، بلکه  ــارکت در عمل مرتشی، به شـ راشـــی، مشـ
ــتقل اســـت43 و مجازات او، نیازمند به  یک فعل و جرم مسـ
ــروع به جرم در هر یک از آنها ،  مجازات مرتشـــی نیست و شـ

به طور مستقل بررسی می شود.
ــی ارکان و عناصر تشکیل دهندۀ هر  بنا بر این دیدگاه، بررسـ
گونۀ مستقل  جرم و مسؤولیت هر یک از انجام دهندگان به 
ــود. چون بررســـی دیدگاه   ها ی یاد شده مجال  انجام می شـ
ــؤال و  ــا  به نقل سـ ــال، تنهـ ــد، در ایـــن مقـ ــری را می طلبـ دیگـ

جوابی از مراجع تقلید معاصر بسنده میکنیم:
کاری خود،  کارمند( در محیِط  کسی )قاضی یا  گر  ــؤال: ا »سـ
ــور امنیتـــی ِصرفًا جهت  ــود و مأمـ ــوه خواری شـ ــم به رشـ مّتهـ
اختبار و کشف حقیقت، مالی را به عنوان رشوه، به او بدهد 
و او هم بگیرد؛ بفرمایید آیا نسبت به فرد مّتهم عنوان أخذ 

رشوه محقق شده و عنوان مرتشی بر او صادق است؟
آقای ناصر مکارم شیرازی، پاسخ می دهد:

ــل بر عدم   دلیـ
ً
ــده اســـت، ولی اجماال ــوه خواری محقق نشـ رشـ

تقید اوست.
آقای سید محمد شاهرودی پاسخ می دهد:

»أخذ رشوه تحقق نیافته«44 
ــوه خود رشوه است  ــوم. مال الرشا: رکن سوم در رشـ رکن سـ
که مال  ــدارد  ــود. فرقی نـ ــا تعبیر می شـ ــه از آن به مال الرشـ کـ
ــد، یا ملک غیر و ملک غیر،  ــا، ملک شخِص راشی باشـ الرشـ
ــد، یا آن که به غصب و سرقت آن  نزد وی عاریه و امانت باشـ
مال را به چنگ آورده باشد. در هر صورت، بزِه رشوه، انجام 
ــان در این که دادن  ــر چند در نگاه حقوقدانـ گرفته اســـت، هـ
مال دزدی هم موجب رشا بشود، دو دیدگاه وجود دارد،45 

اّما در نگاه فقیها ن، به ظاهر، اختافی دیده نمی شود.
ــوه را ویژۀ وجه  ــان با پیروی از قانون، موضوع رشـ  حقوقدانـ
ــند پرداخت، یا تسلیم وجه، یا مال می دانند  نقد، مال، سـ

مفهوم شناسی  رشـــــوه
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کوتاه به آن می پردازیم.   که در بیانی 
ــوه »وجه  ــِن موضوع رشـ الـــف. وجه نقد: از نمونه   ها ی روشـ
ــادی و  ــه دارای ارزش اقتصـ کـ ــزی  ــا چیـ ــد« اســـت، همانـ نقـ
که در  ــه ا ی  ــد، به گونـ ــته باشـ ــور رّد و بدل شـــدن را داشـ درخـ
ــتفاده  ــا ، از آن اسـ ــا دارایی  هـ ــیاء، یـ ــا تحویل اشـ ــتد یـ دادوسـ
ــاری، داخلی یا  ــّکه   ها ی جـ ــکناس، سـ ــد، مانند: اسـ می کننـ

خارجی معروف و معتبر، چک  ها ی مسافرتی و . . .
ــه دارای ارزش اقتصادی و  کـ کاالیـــی  ــز، یا  ــال: هر چیـ ب . مـ
ــد و به گونه ا ی  ــور قیمت گذاری به پول و رّد و بدل باشـ درخـ
ــمار آید و درخور تمّلک باشد،46 البته  برای فرد دارایی به شـ
ــه جایی برد، یا  ــود از جایی بـ که این مال را بشـ فرقـــی ندارد 

نشود: منقول، یا غیر منقول.
ــند، در تعریف قانونی، هر  ــلیم وجه یا مال: سـ ــند تسـ ج. سـ
ــا در مقام دفاع،  که برای احقاِق حّقی و یـ ــته ای اســـت  نوشـ
ــند رســـمی و چه غیر رسمی.  ــد، چه سـ ــتناد باشـ درخور اسـ
ــوه، به جای مال، یا وجه  گذاردن آنها  از باب رشـ ــناد و وا اسـ
نقد، رشوه به شمار می آید، در َمَثل، اوراق سها م مشارکت، 
کارت  ها ی بانکی و . . . از نمونه   ها ی  حوالۀ دریافت خودرو، 

بارز سند و پرداخت وجه است.
گزیر  حال این پرســـش اساســـی به میان می آید: آیا رشوه، نا
ــته باشد و دادن هر آن چه ارزش مالی  باید ارزش مالی داشـ
ــوه نخواهد بود؟ یا آن که، آن چه در مفهوم رشوه  ندارد، رشـ
ــوه گیر اســـت؛ بنابراین، ستایش قاضی  نقش دارد، بهرۀ رشـ
که  ــا از آن جا  ــد ارزش مالی ندارد؛ اّمـ ــر چنـ ــی او، هـ و چاپلوسـ
ــود،  ــته می شـ ــدِی قاضـــی و مأمور انگاشـ ــه ا ی بهره منـ به گونـ

مصداق رشوه است؟
طباطبائی یزدی، در عروة الوثقی، می نویسد:

ــون عماًل  ــة و قد تکـ ــن أو منفعـ  من عیـ
ً
ــاال ــون مـ ــد تکـ ــوة قـ »الرشـ

 
ً
للقاضـــی کخیاطة ثوبه أو تعمیر داره أو نحوهما و قد تکون قوال
ــم له و قد  ــه لیحکـ ــاء علیه لمالة قلبه الی نفسـ ــه و الثنـ کمدحـ
ــعی فـــی حوائجه و اظها ر تعظیمه  تکون فعاًل من االفعال کالسـ
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ــوة  ــو ذلک، فکل ذلـــک محّرم، إّما لصدق الرشـ ــه و نحـ و تبجیلـ
علیها  أو لاللحاق بها «47

گاهی از اعیان است. ]مانند: ماشین و فرش.[  رشوه، 
گاهی، بهرۀ اعیان اســـت. ]مانند: بهره مندِی یک ساله از  و 

کارخانه ا ی.[  منزلی، یا درآمد یک ماهۀ 
کاری است برای قاضی، مانند دوختن لباس  گاهی انجام  و 

یا بازسازی منزِل وی. 
ــتایش قاضی، برای این که  گفتاری اســـت، مانند سـ گاهی،   
ــود او  کند، تا حکم به سـ قلب وی را به ســـوی خود متمایل 

بدهد.                                                                                             
ــد، مانند تاش  گاهـــی، در قالـــب رفتار خاصـــی بروز می کنـ و 
که همۀ  ــرام و بزرگ داشـــت وی و . . .  کـ ــع نیاز  ها  و ا ــرای رفـ بـ
این  ها  حرام اســـت، یا برای صدق رشوه بر آنها  و یا به خاطر 

پیوستگِی حکمی آنها  به رشوه.
ــان آورده و  ــأله ســـخن به میـ که از این مسـ کســـی  ــتین  نخسـ
ــۀ ایـــن رفتار  ها  و  ــریان داده و همـ ــال، سـ ــر مـ ــه غیـ ــوه را بـ رشـ
ــرده، صاحب جواهر اســـت.48  کـ ــداد  ــوه قلمـ ــا ، را رشـ گفتار  هـ
ــروة  ــزدی، درعـ ــی یـ ــا ن: طباطبائـ ــماری از فقیهـ ســـپس شـ
ــید ابوالقاسم خویی در مصباح الفقاهه،49  سید  الوثقی، سـ
ــّذب االحکام،50 ایـــن نظریه  ــبزواری، در مهـ ــد االعلی سـ عبـ
ــدگان این  ــه دارنـ کـ ــد و مهم تریـــن دلیل  ها یـــی  را پذیرفته ا نـ

ح است: دیدگاه، ارائه داد  ه ا ند بدین شر
ــوه از فرایافته   ها  و مفاهیم عرفی اســـت و در   دلیـــل اول: رشـ
ــده اســـت. و  ــوه محـــدود به امور مالی نشـ ــرف و لغت، رشـ عـ
لت  اطاِق واژۀ رشوه نیز بر سریان آن به مال و غیر مال، دال

دارد.
سید ابوالقاسم خویی می نویسد:

ــة یحقق  ــرق العامـ ــة و من طـ ــرق الخاصـ ــن طـ ــد نصا مـ ــم نجـ »لـ
موضوع الرشوة، و یبّین حقیقتها .«51 

ــه، نّصی نیافتم که  ــن، نه از طریـــق خاّصه و نه از طریق عامـ  مـ
کرده باشد. حقیقت موضوع رشوه را بیان 

سپس می افزاید:
»و کیف کان فال بد في تحقیق مفهومها  من الرجوع الی العرف 
ــتند أن مقتضی کالم  و اللغة و کلمات األصحاب. ففي المسـ
ــوة عامة لکل ما یدفع من  ــم في العرف أن الرشـ ــر و المتفاهـ کثـ األ

کان لباطل«52  کم، سواء أکان لحق أم  المال للحا
ــد به عرف و  ــوه، بایـ ــال، در مورد ماهیت و معنای رشـ ــر حـ ــه هـ  بـ
لغت و تعریف  ها ی فقیها ن بازگشـــت. و آن چه از عرف و لغت 
ــا آن چیزی  ــوه، همانـ ــود: رشـ ــتفاده می شـ و ســـخنان فقیها ن اسـ
ــود او، به حق یا  اســـت که شـــخص به دیگری می دهد، تا به سـ
ــن پرداخت، هرگونه پرداخت و امتیازی  باطـــل، حکم کند و ایـ

را در برمی گیرد.
ــرای عدالـــت،  ــوه، اجـ ــودن رشـ ــرام بـ ــفه حـ دلیـــل دوم: فلسـ
ــاندن  کرســـی نشـ ــتم و باطل  کردن حق و به  جلوگیری از سـ
ــات، علت حرام بودن  ــد در آیات و روایـ باطل اســـت. هر چنـ
ــه طور روشـــن بیان نشـــده، ولی با تنقیـــح مناط، از  ــوه بـ رشـ
پار  ه ا ی روایات، به روشنی می توان علت حرام بودن رشوه را 
که همانا ستم است و دست درازی به حقوق  به دست آورد 
کاظم)ع(  ــام  ــاب نمونه، روایـــت صیرفی از امـ ــران.53 از بـ دیگـ

که در بخش پایانی حدیث می فرماید: است 
 

َ
ــال ِإّن ــور فقـ عـ

َ ْ
له حفـــص األ

َ
ــأ ــن )ع(  و سـ حسـ

ْ
ــا ال بـ

َ
ــمْعت أ »سـ

ــون الوکیل حّتی  ى  فیوّکلـ ــرب و األداو قـ
ْ
ا ال ــترون مّنَ ــلطان یشـ الّسـ

ــال ال بأس ما تصلح  ــوه حّتی ال یظلمنا فقـ ــتوفیه مّنا فنرشـ یسـ
نت رشوته یأخذ أقّل من 

َ
به مالك ثّمَ ســـکت ساعة ُثّم قال  ِإذا أ

الّشرط قلت نعم قال فسدت رشوتك.«54 
 آن چه که به وسیلۀ آن مالت را اصالح می کنی ]و جلوی ظلم و 

ستم را بگیری و چاره ای جز آن نباشد[ اشکالی ندارد،
ــوه دهید،  گر به آنها  رشـ ــام لختی درنگ کرده فرمودند: ا آن گاه امـ
ــما می گیرند؟  ــته اید[ از شـ ــرار گذاشـ ــه قـ ــرط ]و آن چـ ــر از شـ کم تـ
ــد )و  ــوه فاسـ گر چنین اســـت رشـ ــردم: آری. فرمودند: ا کـ عـــرض 

حرام( است.
ــوه، به  ــر رشـ گـ ــود ا ــتفاده می شـ ــریف، اسـ از ایـــن حدیـــث شـ

مفهوم شناسی  رشـــــوه
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ــران  دیگـ حقـــوق  ــه  بـ دســـت درازی  و  ــتم  سـ بی عدالتـــی، 
ــوه،  گر، با پرداخت رشـ ــد و حرام اســـت و اّما ا بینجامد، فاسـ
ــتمی  ــود برمی گردد و جلوی سـ حّقـــی به آبشـــخور اصلـــی خـ

گرفته می شود روا خواهد بود.
ــان بخواهد  که انسـ گفت: از هر راهی  بدیـــن ترتیب می توان 
به هدفی ناشایســـت دست یابد و به  ناحق حکم را به سود 
که این  ــدارد  ــوه و حرام اســـت، فرقی نـ خود تغییر دهد، رشـ

رشوه، رشوۀ مالی باشد یا غیرمالی.
در برابر این دیدگاه، شماری از معاصرین بر این نظرند:

ــی األقوال  ــبة إلـ ــو بعید جّدا بالنسـ ــم فهـ ــول في االسـ ــا الدخـ »أّمـ
ــوة، و ما یتبادر في  کثیر من روایات الرشـ بعد التعبیر باألخذ في 
ــّرعة، بل العرف العاّم من کونها  ماال  الذهن منها  في عرف المتشـ

ال قوال.«55 
ــات، واژۀ »أخذ« آمده و با توجه  ــیاری از روایـ ــا که در بسـ از آن جـ
ــرف عام، در  ــرعه، بلکه عـ ــوه در عرف متشـ ــه آن چه از واژۀ رشـ بـ
ذهن متبادر می شود که رشوه، مال است، نه قول، خیلی بعید 

که مدح و ثنا، داخل در مفهوم رشوه باشد. است 
کاربرد این  ــوارد  ــه به مـ ــد ایـــن دیدگاه با توجـ ــه نظر می رسـ بـ
ــات  ــرا: واژۀ »اخـــذ« در روایـ ــه اســـت؛ زیـ ــور مناقشـ واژه، درخـ
ــوه، بویژه در  ــرد غالب رشـ ــدارد هرچند فـ ــر حصر نـ ــی بـ لتـ دال
ــر عرفی نیز  ــدور روایات »مال« بوده اســـت. و از نظـ ــان صـ زمـ
کلمه  کاربرد  ــوارد  گرفتن مـ ــر  ــژه با در نظـ چنیـــن تبادری بویـ

اخذ، قابل اثبات نیست. 
عاوه بر آن ، بسیاری از تعبیر بذل، ُجعل و مصانعه استفاده 
ــاهدی اســـت بر این که مراد از اخذ، تنها  که این شـ کرده اند 
اخذ فیزیکی و محدود به مالی نیست. واژۀ »اخذ« در لغت 
گرفتن و دســـت یافتن اســـت، در َمَثل در  ــه معنای تناول،  بـ

گناه. مأخوذ به حیاء یا مأخوذ به 
در تاج العروس آمده است:

، کما في الصحاح 
ُ

َناول  الّتَ
ً
یضا

َ
ــذ: ِخالف الَعَطاِء، و هو أ ْخـ

َ
»األ

:
ُ

ْخذ
َ
ساس، و قال بعُضهم: األ

َ
و المصباح و األ

بِة، 
َ
ْصِل بمعَنی الَقْهِر و الَغل

َ
َحْوُز الشْي ء. و قال آخرون: هو في األ

ه. 
َ
: تناَول

ً
ْخذا

َ
ه  أ

ُ
ُخذ

ْ
ه  َیأ

َ
خذ

َ
ــَتَهر في اِلهالِك و االسِتئصاِل. أ و اشـ

مْرَت ُقلَت:
َ
، بالکسر، االْسُم، و ِإذا أ

ُ
و اِلْخذ

وهما 
ُ
ف

َ
ــن فَحذ وا الهمزتیـ

ُ
ــَتْثَقل نهم اسـ

َ
 أ

ّ
، ِإال

ْ
ــذ ه اْوُخـ

ُ
ْصل

َ
، و أ

ْ
ــذ ُخـ

ــَر  َکُثـ ــاِن، و  ــْت َهمزتـ ــا اْجَتَمَعـ ـ ّمَ
َ
ــیَده: فل ــُن ِسـ ــال ابـ ، و قـ

ً
ــا تخفیفـ

ِکُن،  ــا  السـ
َ

َزال
َ
ُة، ف ْصِلّیَ

َ
ــَزُة األ ـــت الهمـ

َ
ــِة، ُحِذف  الَکلمـ

ُ
ــتعمال اسـ

ْصِل: فقیل:
َ
فاْسُتْغِنَي عن الَهْمَزِة الَزاِئَدِة، و قد جاء علی األ

ــَباٍه ذلك، و  ْشـ
َ
َمَر و أ

َ
َکل و أ

َ
ــن أ ْمِر مـ

َ
 في األ

ُ
، و کذلـــك القول

ْ
ــذ اْؤُخـ

 
ٌ

َخاِذ، َتْفَعال
ْ
أ  ِبالِخَطاِم، ِبَمْعًنی، کالّتَ

ْ
ــال: ُخِذ الِخَطاَم، و ُخذ یقـ

ْعَشی 
َ
نشد الَجْوَهِرّيُ لأل

َ
ْخذ، و أ

َ
من  األ

 
َ

َخذ
َ
ــْن  أ الٍن و َمـ

ُ
ــَب بنو ف ــال: َذَهـ ــْدُي، یقـ ــیَرُة و الَهـ ـ : الّسِ

ُ
ــذ ْخـ

َ
و األ

 :
ُ

ْخذ
َ
ــاِز األ ، و من الَمجـ

ً
ــا تي قریبـ

ْ
ــیأ ــیَرَتهم، و سـ ي ِسـ

َ
ــْم ، أ ُهـ

َ
ْخذ

َ
أ

َم. 
َ

َبِة، کما تقّد
َ
صُل بمعَنی الَقْهِر و الَغل

َ
ــْخِص ، و األ ـ

َ
اِلیقاُع بالّش

: الُعُقوَبُة، و قیل:
ُ

ْخذ
َ
: األ

ً
یضا

َ
و من الَمجاز أ

ْجَمُع 
َ
ُة: ُعُقوَبٌة ِبال استئصاٍل، و أ

َ
، و الُمَؤاَخذ

ٌ
ــِتئَصال : اسـ

ُ
ْخذ

َ
األ

 في الُقْرآِن 
ُ

ْخذ
َ
ف في الَبصائر: قد َوَرد األ ــن ذلك ِعَباَرُة الُمصّنِ مـ

ْوُجٍه:
َ
علی َخْمَسِة أ

ُتْم  َعلی  ذِلُکْم ِإْصِري ای قبلتم.
ْ

َخذ
َ
ّول بمعَنی الَقُبول: َو أ

َ
األ

ي اْحِبس.
َ
َحَدنا َمکاَنُه  أ

َ
 أ

ْ
ُخذ

َ
الثاني، بمعنی الَحْبس:  ف

 
َ

َخذ
َ
َك ِإذا أ ّبِ  َر

ُ
ْخذ

َ
ــة: َو َکذِلَك  أ الثالـــث بمعنی الَعذاِب و الُعُقوبـ

ابه.
َ

ي َعذ
َ
ِلیٌم َشِدیٌد أ

َ
ُه  أ

َ
ْخذ

َ
ُقرى  َو ِهَي ظاِلَمٌة ِإَن  أ

ْ
ال

ي 
َ
وُه  أ

ُ
ــذ ُخـ

ْ
ــوِلِهْم  ِلَیأ ٍة ِبَرُسـ ّمَ

ُ
 أ

ُ
ُکّل ــْت  ـ ــل:  َو َهّمَ ــی الَقْتـ ــع بمعنـ الراِبـ

َیقتلوه.
ُمْشِرِکیَن َحْیُث َوَجْدُتُموُهْم َو 

ْ
وا ال

ُ
اْقُتل

َ
ــِر: ف ْسـ

َ
الخامس بمعنی األ

وُهْم .
ُ

ُخذ
ــون  ــاَرًة یکـ ــه، و ذلـــك َتـ ـ

ُ
ــْي ِء و َتْحِصیل ــْوُز الشـ ــه َحـ ــل فیـ ْصـ

َ
و األ

 ، و َتاَرًة بالَقْهِر، نحو قوله تعالی  
َ

ــال َنا الَمـ
ْ

خذ
َ
ــاُوِل. کقوِلك: أ َنـ بالّتَ

ُه  ِسَنٌة َو ال َنْوٌم .«56 
ُ

ُخذ
ْ
ال َتأ

ــال نســـبت داده  ــه مـ ــه بـ کـ ــه  ــان فارســـی هـــم همان گونـ در زبـ
گرفت و . . .( به غیر مال هم  ــین  گرفت، ماشـ ــود)خانه  می شـ
گرفت و . . . گرفت، پست  نسبت داده می شود، مانند درجه 
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ــوه، فرد در مقاِم مدح و ثنای قاضی، یا عامل  گاِه رشـ گر در  ا
کارش به آنان بستگی دارد،  که بست وگشاد  کارگزار اداری  و 
ــرد و در جامعه  ــتایش  ها  جایگاه آنان را باال بـ ــد و این سـ برآیـ
ــوه بر آن  ــرف، رشـ ــد، در عـ ــته باشـ ــترد  ه ا ی داشـ گسـ ــاب  بازتـ
گسترده ای  کلمۀ »مال« دارای مفهوم  صادق است، بویژه، 
ــود و عمِل دارای  ــر از مال عینـــی، ِدینی و سـ گیرتـ اســـت و فرا
ــفعه  ــز حق مالی، مانند حق الشـ ــم و نیـ ــور تقویـ ارزش و درخـ
ــه را مورد رغبـــت نوعی، یا  ــر اســـت و هر آن چـ و حـــق التحجیـ
شـــخصی مرتشـــی بوده و از درخوری و شایستگِی بهره دهی 
گر از جهت صدق  ــا ا ــد، دربرمی گیرد در این جـ برخوردار باشـ
ــید  ــد، بنا بر دیدگاه سـ ــوه تردیدی باشـ موضوعِی عنوان رشـ
ــوه و  ــِت به رشـ ــزدی، از حیـــث حکمی به طور قطع، پیوسـ یـ

حرام است.
روشـــن گر همین معنی است، نظر محققانۀ آقا سید محمد 

که: کتاب القضاء  گلپایگانی در  رضا 
»ثم انه ال فرق في »الرشوة« بین المال المبذول له و بین العمل 

النافع الذي یعمله له کخیاطة ثوب . . . 
و أیضا: لو دفع الیه الخمس أو الزکاة حتی یحکم له، فإنه حرام 
ــزکاة حینئذ. . . . و کذا  ــرء ذمة المعطي من الخمس و الـ و ال تبـ
ــه ان کان بعنوان  ــه و الثناء علیـ ــرام القاضي و تبجیلـ ــرم احتـ یحـ
ــم له کان مرتکبا  ــر ذلك في نفس القاضي فحکـ ــوة، و لو أثـ الرشـ

للحرام أیضا.«57 
ــه قاضی و یا  ــوه«، فرقـــی نمی کند آن چه بـ ــروز و ظهور »رشـ در بـ
ــود »مال« باشد و یا برای او کار  ــوه گیرنده داده می شـ کارگزار و رشـ
گر  ــاس و . . . و نیز ا ــان دوختن لبـ ــام بگیرد، بسـ ــودمندی انجـ سـ
ــردازد، به این  ــوی دعوا، به قاضـــی، خمـــس و زکات بپـ یـــک سـ
ــرام اســـت و ذّمۀ  کار حـ ــد، این  کنـ ــم  ــود اوحکـ که به سـ هـــدف 

پرداخت کننده، بری نمی شود و همچنان َدین بر ذّمۀ اوست.
ــتایش و بزرگداشت قاضی، از باب رشوه، حرام  و نیز مدح و سـ
گر این مدح و ستایش، در نفس قاضی اثر بگذارد و به  است و ا
کار حرام انجام  کند، او نیز  گو و ستایش گر خود، حکم  سود ثنا

داده است.
ــادآوری این نکته  ــوه، یـ ــزه رشـ ــان ارکان َبـ اینـــک و پـــس از بیـ

بایسته می نماد:
نقـــش  میانجـــی،  گاه  ــوه گیری،  رشـ و  ــوه دهی  رشـ کاِر  در   

می آفریند: »الذی یمشی بینهما« 
ابن اثیر و طریحی می نویسند:

ــتنقص  ــذا و یسـ ــتزید لهـ ــا یسـ ــعی بینهمـ الـــذی یسـ »الرائـــش 
لهذا.«58 

ــی اســـت که به راشـــی می گوید: این مقدار پول کم   رائش، کسـ
کاَرت راه نمی افتد. به مرتشی می گوید،  اســـت و با این مقدار، 
ــا کار تو این  یاد اســـت، یـ ــدار که درخواســـت می کنی، ز ــن مقـ ایـ

مقدار ارزش ندارد.
گونی ممکن اســـت پا  گونا میانجـــی و رائش، به شـــکل  ها ی 
گفت وگو را با راشـــی و  گاه، رائـــش، باب  ــد:  ــه بگذارنـ در عرصـ
ــروع را رقم می زند،  ــتان نامشـ ــاید و بده بسـ مرتشـــی می گشـ
گفت وگو را با مرتشـــی  ــی از رائـــش می خواهد باب  گاه راشـ و 
ــوه را  ــد پِی رشـ ــی از میانجـــی می خواهـ گاه مرتشـ ــاید و  بگشـ
کلمۀ »رائش« همۀ این فرض  ها  را می گیرد. از پاره ای  بریزد. 
ــز، در حکم رائش  از ســـخنان برمی آید میانجی در ایصال نیـ

است.                                                                                        
سید یزدی می نویسد:  

»و کذا یحرم التوّســـط فـــی االیصال کما انه یحرم التوســـط فی 
الستزادة و الستنقاص و یسّمی المتوسط لذلک بالرائش.«59  
ــه به بیان آمد،  کـ ــتن به مطالبی  ــا درنگ و دقیق درنگریسـ بـ

که: روشن شد 
گرفتن60 هر چیز با ارزش است، برای انجام  رشوه، دادن و یا 
کاری بر خاف وظیفه، از روی قصد و اختیار. کاری، یا ترک 

ح هر یک از عناصر و قید  ها ی تعریف: شر
ــر بودن این قید، در  ــتاندن )اعطاء و اخذ(: معتبـ دادن و سـ
که فقیها ن در  ــوه روشـــن اســـت. در لغت و بیانی  تعریف رشـ
گانـــی چون: »ما یعطیه«، »ما یعطاه«،  تعریف آن دارند، واژ

مفهوم شناسی  رشـــــوه
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»الجعل« و »المصانعه«آمده اســـت؛ از این روی، تنها  وعدۀ 
ــه  کار شـــدن راشـــی برای  ــوه و حتـــی دســـت بـ پرداخـــت رشـ
ــوه  ج دریافتی انجام نگیرد، رشـ پرداخت، تا زمانی که در خار
بر آن صادق نخواهد بود. البته فرقی بین پرداخت نقدی و 
ــِی مدیون و یا تبدیل تعهد  عینی، یا تها تر و ابراء ذمه مرتشـ
ــۀ این  ها  در عرف، پرداخت و  و مانند آن نیســـت؛ زیرا بر همـ

دریافت صادق است.
که الزم نیست دادن و ستاندن، پیش از حکم،  همان گونه 
ــد؛ بلکه چه بسا پس از انجام و  ــِت راشی باشـ یا انجاِم خواسـ

در قالِب پاداش و تقدیر و بسان آن باشد.
ــد تعریف )دریافـــت و پرداخـــت( مالکیت  در صـــدق ایـــن قیـ
ــدارد. دادن و  ــی نـ ــا قصد تملیک جدی وی، نقشـ راشـــی، یـ
ــروقه،  گرچه با پرداخت مال غیر، مسـ ــه،  ــتاندن و مصانعـ سـ
گذاردن امتیاز  ها ی دولتی نیز، به حقیقت می  غصبی و یا وا
که  پیوندد؛ زیرا در همه این مورد  ها ، پرداختن و پذیرفتن، 

رکن مادی رشوه است، به وقوع پیوسته است.
البته بسیار پیش می آید که به خود قاضی، یا کارگزار، چیزی 
ــود، بلکه در پوشش هدیه، سوغاتی و . . .  پرداخت نمی شـ
کارگزار  به میانجی و واسطه داده می شود، تا او به قاضی، یا 
ــوه اســـت؛ اّما  بپردازد. در عرف، همۀ این موارد مصداق رشـ
گر حکم،  ــوه ِده می گوید: ا ــوۀ تعلیقی، بدین صورت: رشـ رشـ
ــوم در ازای آن،  ــم متعهد می شـ ــود مـــن دادی، من هـ به سـ
که پرداخت انجام  فان مبلغ یا فان چیز را بدهم. تا وقتی 
ــتاندن انجام نگرفته، رشوه  ــد، چون دادن و سـ ــده باشـ نشـ

نخواهد بود.
ــتاندن امر عینی  ــوه، به دادن و سـ گاه رشـ که  ــه نماند  گفتـ نا
کرام  ــادی، مانند ا گاه، امر معنوی و غیر مـ ــادی اســـت و  و مـ
ــذ و اعطا و  ــورد، عنوان اخـ ــر دو مـ ــر هـ ــه بـ کـ ــتایش و . . .  و سـ
ــۀ اخذ و  کلمـ کاربرد  ــا دّقـــت روی  ــه صادق اســـت. بـ مصانعـ
ــودن آن  ها  در اخذ و اعطای  ــنی، انحصاری نبـ اعطا، به روشـ

امور مالی و مادی، روشن می شود.

ــوه آن که  ــر چیز دارای ارزش: دومین قید در تعریف رشـ 2. هـ
ــد؛ یعنـــی هر چیز  ــته باشـ شـــیء پرداختـــی، ارزش مالی داشـ
ــوه  کردن رشـ ــایند برای مرتشـــی. با ایـــن قید محدود  خوشـ
ــرا در  ــود؛ زیـ ــه( نفی می شـ کلمـ ــه معنای خـــاص  ــال )بـ ــه مـ بـ
ــوم( عکس خانوادگـــی مربوط  ــرف، دادن یـــک ُجنگ )آلبـ عـ
ــورت رغبـــت و تمایـــل وی،  ــد آن، در صـ ــه مرتشـــی و ماننـ بـ
ــازار و جامعه،  گرچه در عرف بـ ــود،  ــوه خواهد بـ ــداق رشـ مصـ
ارزش داد و ستدی و اقتصادی نداشته باشد و به ا صطاح، 
ــد. ارزش و  ــوردار نباشـ ــِع نوعـــی، برخـ ــان بـــذل و منـ از جریـ
گواهی و تأییدیه، یا معرفی نامه و یا تعریف  خوشایندی یک 
ــردی، از میلیون  ها   ــه برای فـ و تبلیِغ شـــخصیتی نافذالکلمـ
تومان وجِه نقد بیش تر اســـت؛ چون زمینه ساز ورود وی به 
ــغلی و اجتماعی خاصی می گردد  پســـت  ها  و جایگاه   ها ی شـ
که بهرۀ مرتشـــی  ــاری  ــود سرشـ که از جهت اعتباری و نیز سـ
ــود، برای بسیاری خوشایندتر اســـت. همۀ این  ها  در  می شـ
نگاه عرف، در ردیف رشوه قرار می گیرند و مصداقی روشن از 
گرچه مال، به معنای خاص اقتصادی آن،  رشوه بشمارند؛ 
کارمند،  ــمار نمی آیند. اموری مانند دادن مرخصی به  به شـ
کارخانه، یا  تمدید پروانه شغلی و موافقت اصولی با احداث 

گیرد. طرحی نیز، می تواند مصداق رشوه قرار 
گاه، با دادِن حق ماّدی، مانند حق االختراع و حق  ــوه،  رشـ
گاه با اعطای  التألیف و یا نام تجاری و سرقفلی و . . .  است و 
حق مالی، مثل حق فسخ در یک معامله است. مال الرشا، 
گاه یک مال  ــادی و محدود اســـت، مانند اتومبیـــل و  گاه مـ
ــادی را  ــره وری از چیز  ها ی مـ ــه بهـ کـ ــرد و حقوقی اســـت  مجـ
ــران. زیرا بر  ــد، ماننـــد حق مالکیـــت یا طلـــب از دیگـ می دهـ
ــادق اســـت. در تعریف  ــوه صـ ــا  از نظر عرف، رشـ ــۀ این  هـ همـ
لغوی رشوه، »ما یعطاه«، »الجعل«، »المصانعه«، »الوصله 
ــوارد پیش گفته  ــه همۀ مـ کـ ــه« به کار رفته اســـت  ــی الحاجـ الـ
ــای خـــاص  ــه معنـ بـ ــال،  ــاری در مـ ــرد و انحصـ را دربرمی گیـ
ج، بیش تر، از  ــد در عمل و خار ــادی آن، ندارد، هر چنـ اقتصـ

فصلنامه موضوع شناسی فقهی         بهــــــار  1395     

107        شماره یک



ــادی دارند در  که ارزش اقتصـ ــه نقد و چیز  ها یـــی  ــول و وجـ پـ
که  ــاید همین امر، سبب شده  ــوه استفاده می شود و شـ رشـ
گرنه در لغت، از تعبیر  کنند و  ــماری آن را در مال محدود  شـ
»ما یعطاه« و »ما یعطیه« و »ما یبذل« و ... در تعریف رشوه 
ــم در برمی گیرد. افزون  که غیر مال را هـ ــده بود  ــتفاده شـ اسـ
ــه در لغت نامه دهخدا61  کـ ــرۀ مال، همان طور  ــر این که دایـ بـ
ــه موجود و  کـ ــرد  ــته ا ی را دربرمی گیـ ــر خواسـ ــده اســـت، هـ آمـ
ــد و بذل و منع در آن جاری  ــته باشـ گرایش داشـ طبع بدان 
ــتر و الشه حیوان مرده در  کسـ ک و خا ــد )و نه مانند خا باشـ
گونۀ خاص  ــرایطی،  ــرایط عادی، زیرا ممکن اســـت در شـ شـ
ــگاه، از  ــوان خاصی، برای یک آزمایشـ ــه حیـ ک، یا الشـ از خا

ارزش برخوردار باشد.(
بر این اساس موارد زیر، از مصادیق رشوه بشمارند: 
گذاری هر نوع حق االختصاص یا حق االرتفاق. - وا

ــه ای، یا محلی در مســـجد و  ــرف در موقوفـ ــد از تصـ ــع یـ - رفـ
مشترکات عامه و . . .

ــورت ایجابی  ــه صـ ــام عملـــی و بـ ــوه، در قالـــب انجـ گاه رشـ  -
ــائل  ــا تعمیر و نگه داری وسـ ــد: خیاطی لباس یـ اســـت، ماننـ
ــفاعت و میانجی گری  خانه یا اداره مرتشـــی و . . . مانند: شـ

برای انجام وصلت و ازدواج مورد نظر مرتشی.
- صدور ویزا

ــازی مقدمات برنده شـــدن راشـــی در مزایده  ها و  - آماده سـ
مناقصه  ها.

کاالی ممنوعه  - صدور مجوز برای واردکردن 
کارمند و سرباز و ثبت نام در  - استخدام یا انتقال دانشجو و 

مدرسه و دانشگاه و . . .
کاال از فروشگاه معینی، توسط مأمور خرید. - خرید دائمی 

ــادر  کاال و صـ ــیر واردات  ــرپیچی در مسـ ــی از سـ - چشم پوشـ
نکردن حکم قضایی یا اجرا نکردن آن.

-دیرکرد در صدور و اجرای حکم و . . . یا جریمه نکردن، یا 
که  کردن یا توقیف نکردن ماشین در جا هایی  کم تر جریمه 

می بایست متوقف می شد. 
که حِق مملوِک راشـــی، یا  ــی از حقـــی و یا عینی  -  روی گردانـ
غیر راشـــی اســـت. اجابت و برآوردن خواستۀ مرتشی، حتی 
ــه وی، ولی با  ــه قیمت متعارف بـ ــد فروش خانه اش بـ در حـ
ــر خریداران،  ــروع او بر دیگـ ــتن ناروا و نامشـ امتیاز پیش داشـ

می تواند از مصادیق رشوه باشد.

چند نکته:
ــوه، تأثیری  ــوه، میزان و مقدار رشـ الف. در صدق عنوان رشـ
ندارد، حتی دادن یک سررسید هم می تواند مصداق رشوه 
ــودن و پیچیدگـــی موضوع  که ســـخت بـ ــور  ــد، همان طـ باشـ

درخواستی راشی، یا روان بودن آن نقشی ندارد.
کم نیز شکل  ب . ممکن است رشوه، با دریافِت حق خود حا
ــم بدهی دارد، یا عینی را  کـ ــرد، مانند آن که فردی به حا بگیـ
ــته به  کم، صدور رأی را، بسـ ــرده اســـت و حا کـ از وی غصـــب 
گرچه این مطلب، بویژه نسبت  کند،  گرفتن حق خود  تمام 
کم و قاضی محل بحث اســـت؛ زیرا ظهوِر دادن و  به غیر حا
کم بدهد،  که راشـــی، مالی را به حا ــتاندن در این اســـت  سـ

کم است، نه راشی. ولی در این مورد، مال خود حا
ــوه، ارزش مالِی شرعی معتبر نیست  ج. در صدق عنوان رشـ
که ارزش مالِی شرعی ندارند، مانند خمر،  و دادن چیز  ها یی 
ــماری از فقیها ن  ســـگ تزیینی و . . . به قاضی، برابر نظر شـ

رشوه به شمار می آید.62 
ــان ُجعل محرم  ــوه را همـ ــماری، رشـ ــد مطلب این که شـ مؤیـ
ــه، فقیها نی بر  ــرایط عوض در جعالـ ــته ا ند و در باب شـ دانسـ
ــد، بلکه هر چه  که الزم نیســـت عوض، مال باشـ این نظرند 

کفایت می کند. دارای عوض و ارزش عقایی باشد، 
ــوم در صدق عنوان  ــا ترک فعل: قید سـ ــه قصد انجام یـ 3. بـ
ــتۀ  ــا و خواسـ ــر نها دن مال الرشـ ــر برابر یکدیگـ ــد بـ ــوه، قصـ رشـ
ــوه ِده و فعل یا  ــرطیت( بین پرداخـــت رشـ الزامـــی اســـت )شـ
ــنی  ــکارا و به روشـ ــوه گیر، حال چه آشـ ترک فعل از ســـوی رشـ
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گفته  ــه و در پرده ســـخن  کنایـ ــود، و یا به  ــان آورده شـ ــه زبـ بـ
که  ــوه نیازی به لفظ نیســـت و لزومـــی ندارد  ــود.63 در رشـ شـ
ــیده  ــه هماهنگـــی رسـ ــوه بـ ــوه، روی لفـــظ رشـ دو ســـوی رشـ
کافی اســـت و این  کند،  لت  که بر آن دال ــند و هر لفظی  باشـ
دادن و ستاندن نامشروع، به حقیقت پیوسته است. بلکه 
ــم و ابرو و حتی با معاطات و  ــر، چشـ ــارۀ سـ ــتن، یا اشـ با نوشـ
ــادی و داّلِ بر  ــۀ عملـــی، در صورتی که موجب علم عـ مصانعـ
که پیش از  آن باشد، رشوه به وقوع می پیوندد. همان گونه 
این یادآور شـــدیم، فعل و ترک فعل به شکل  ها ی مختلف، 
گون: ِاخال، تأخیر، تقدیم،  بروز می کند و در قالب  ها ی گونا
ــامل انجام  ــود. و شـ لت و . . . جلوه گر می شـ راهنمایی و دال
ــازمان متبوع یا شـــخص  ــا ترک فعل، برای خود یا سـ ــل یـ فعـ

ثالث می شود.
ــه در به  کـ ــر این معناســـت  ــد، بیان گـ ــر آن، ایـــن قیـ ــزون بـ افـ
ــوه:  ــوه، قصد هر یک از دو ســـوی رشـ ــتن رشـ حقیقت پیوسـ
کر یک سوی  که ا راشـــی و مرتشـــی الزم اســـت.بدین معنی 
رشوه، از روی قصد، علم و اختیار، دست به پرداخت یازد، 
ــازی  ــری از قبیل مستندسـ ــد دیگـ ــه قصـ ولـــی ســـوی دیگر بـ
ــوه، صادق نیســـت.  گرفتن رشـ کشـــف جرم بگیرد، عنوان  و 
گرچه دســـت یابی راشـــی به هدف دل خواه، در به حقیقت 
گر به  قصد و امید رسیدن  پیوستن رشوه معتبر نیست؛ اّما ا
ــم آن را  ــده هـ گیرنـ ــردازد و  ــزی را بپـ ــه و هـــدف، چیـ ــه نتیجـ بـ

گرفته است. بداند، رشوه پا
ــوه بر ایـــن پرداخـــت، انگیزۀ راشـــی و  ــوان رشـ  در صـــدق عنـ
گرفتن رشوه  مرتشی )انگیزه، غیر از قصد است( در دادن، یا 
که نوع خواستۀ راشی خصوصیتی  نقشی ندارد، همان طور 
ــِت محکومیت خود  ــدارد و حتـــی ممکـــن اســـت درخواسـ نـ
گرفتـــن خارجـــی، در  ــد؛ از ایـــن روی، دادن و  ــته باشـ را داشـ

که به  قصد مقابله باشد رشوه است. صورتی 
ــا با انجام  ــوه، مقابلۀ مال الرشـ ــماری در صدق عنوان رشـ شـ
که در این باره  ــته اند  ــا ترک فعل معین را معتبر دانسـ فعل یـ

ــورت جزئی و خاص  ــد به صـ گفت ایـــن تعیین می توانـ ــد  بایـ
کلی. بنابرایـــن، پرداخت به صاحبان  ــه صورت  ــد و یا بـ باشـ
ــند و حســـن ظن به وی  ــه آنها  با او باشـ ــرای این کـ قـــدرت، بـ
ــته  که خواسـ ــروعی را  کار نامشـ ــند، تا بتواند هر  ــته باشـ داشـ
ــتگان  ــرای خود، یا بسـ ــیۀ امنی بـ ــام دهد و حاشـ ــد انجـ باشـ

خود فراهم آورد نیز، از نظر عرف و لغت رشوه است.
ــوه آن گاه صدق  ــد، رشـ ــر این قیـ ــه: بنا بـ ــر خـــاف وظیفـ 4. بـ
کاری داشته؛ اّما  گیرنده، وظیفه بر انجام یا ترک  که  می کند 
کرده اســـت؛  ــوه دریافت  ــر خاف این وظیفه، بابت آن رشـ بـ
کافر،  ــد یا حقوقی، مسلمان یا  چه آن شـــخص حقیقی باشـ
ــر. و نیز فرقی  کارمند رســـمی و غیررســـمی دیگـ قاضی، یا هر 
که در بخش  ها ی دولتـــی، یا نها د  ها ی عمومی، یا  نمی کند 
کار، یا  ــان بخش  ها ی دولتی،  که بسـ ــا ی خصوصی  بخش  هـ
ــته  کار را بر عهده داشـ خدمت عمومی ارائه می دهند و . . . 

باشد و می بایست آن را برابر وظیفه به انجام برساند.
کار، بر او  ــرک  کار یا تـ که  کســـی اســـت  ــور از وظیفه مند،  منظـ
واجب شرعی باشد، یا بر اساس قرارداد، بر عهد  ه ا ش باشد 
ــه در چرخۀ  کـ ــی را  کسـ ــان و هر  ــزاران دولـــت، قاضیـ کارگـ ــه  کـ
کار  ــده و در برابر آن  ــذارده شـ گـ ــر عهد  ه ا ش  کاری بـ ــه،  جامعـ

مزدی دریافت می کند، در برمی گیرد.
ــه اصـــل  کـ ــم آن مورد  ها یـــی را  ــه« هـ ــر خـــاف وظیفـ ــد »بـ قیـ
ــد: پرداخت  ــی نارواســـت، دربرمی گیرد، ماننـ ــتۀ راشـ خواسـ
که حق آن ســـوی دعـــوی را تباه  ــوه برای صدور حکمی  رشـ
که خواستۀ راشی حق است،  ــازد و هم آن جا  ها یی را  می سـ
ــد، مانند:  ــاروا بدان دســـت یابـ ــه از راه نـ کـ ــی بر آن اســـت  ولـ
این که بخواهد بر خاف تراز  ها  و معیار  ها ی قضایی و بدون 
ــکلی اســـامی، حکم قضایـــی صادر  نگه داشـــت قوانیـــن شـ
ــود، بدون آن که اصل حکم، موجب پایمال شـــدن حقی  شـ
ج از وقت اداری،  ــار ــیدگی خـ ــاب نمونه: برای رسـ ــود. از بـ شـ
ــا او را به چگونگی چیرگی بر  ــوه بدهد و یـ یا بدون نوبت، رشـ
کند؛ زیرا در همۀ این موارد، از دایره  لت و هدایت  خصم دال
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گذارده است. اعتبار این  و مرِز انجام وظیفه شرعی پا بیرون 
ــلم، روشـــن و پذیرفته  قید در دایرۀ حکم، امری اســـت مسـ
ــتدالل ندارد؛ اّما دربارۀ دیگر عرصه   ها ،  ــده و نیازی به اسـ شـ
ــوه و  ــم، با توجه به مفهوم لغوی رشـ ــان بخش اداری هـ بسـ
صدق عرفی عنوان راشی و مرتشی بر آن درخور اثبات است 

و مشموِل اطاق نبوی مشهور:
»لعن اهَّلل الراشی و المرتشی و الرائش بینهما« 

که از نظر  کاری  ــر  گرفتن وجه را در برابـ ــا ن،  ــماری از فقیهـ شـ
عقا، می باید رایگان انجام بگیرد و شأنیت مقابله با عوض 
که با عنوان  ــوه دانسته ا ند  و اجرت را ندارد نیز، مصداق رشـ

یاد شده )موظف بودن( درخور جمع است.
کاظم)ع(  ــام  ــی از امـ ــده از روایت صیرفـ ــاد شـ ــد یـ ــار قیـ و اعتبـ
ــرا پـــس از پرســـش راوی،  ــود؛ زیـ ــتفاده می شـ ــنی اسـ به روشـ

حضرت پرسید:
گر به آنان ]کارگزاران[ رشوه بدهی کم تر از مقداری که شرط  »آیا ا

شده می گیرند؟
گوید: آری. راوی در پاسخ می 

ــد  ــوه دادنت فاسـ ــوتک. این رشـ ــود: فســـدت رشـ ــرت فرمـ حضـ
است.«

ــه در ادارۀ  ــلطان اســـت، آنان کـ کارگزاران سـ ــورد روایـــت،  مـ
گفـــت نظام  ــد. در اســـاس، می توان  حکومـــت نقـــش دارنـ
ــۀ  پایـ ــر  بـ ــا ی اجتماعـــی و اداری آن  حکومتـــی و برنامه  هـ
ــتن عدالت اجتماعی، بنیان  حفظ حقوق ملت و برپاداشـ
کارمندان  ــات و  ــده اســـت؛ از ایـــن روی، بر قضـ ــذارده شـ گـ
الزم است آن را پاس بدارند. بنابراین، هر آن چه، با هدف 
ــاروا از آن پرداخت  ــتفادۀ نـ ــیر حق و اسـ ــه َروی از مسـ کژراهـ
ک رشوه در هر دو  ــود در عرف، رشوه اســـت؛ زیرا ما می شـ

مورد جاری است.
ــه به آن  ــا و هر آن چـ ــاب قضـ ــوه، ویژۀ بـ ــر ایـــن اســـاس، رشـ بـ
کار اداری و عمومی را  ــته اســـت، نیســـت، هر  ــته و وابسـ بسـ
ــرای ِرِزروکردن  ــرد. بر ایـــن مبنی، پرداخت وجه بـ دربرمی گیـ

ــامانه و  ــتن جا در سـ ــا صندلـــی، یا نوبت و نگه داشـ بلیـــت، یـ
ــاوگان حمل و نقل عمومی و بر خـــاف موازین و قوانین و  نـ
ــتن به معنای لغوی و عرفی  ــوه است. درنگریسـ وظیفه، رشـ
رشوه و روایات وارده و نظر شماری از فقها ی نامدار امامیه، 
لـــت دارد.  ــاب قضا دال ــوه به بـ ــودن رشـ ــر ویژه نبـ به خوبـــی بـ

آن چه در پار  ه ا ی روایات آمده است، مانند:
»اما الرشا فی الحکم فهوالکفر باهَّلل العظیم«

گی رشوه به باِب قضاوت و حکم نیست؛  کافی بر ویژ  دلیلی 
زیرا:

ــای قضاوت و هم  ــۀ حکم، هم به معنـ کلمـ  نخســـت آن که، 
کار  کار رفته است و به  به معنای فرمانروایی و حکومت، به 
ــده  ــاب حکم و قضا نیز ثابت شـ ــوه در غیر بـ کلمۀ رشـ ــردن  بـ
ــوه در باب احکام، دلیلی بر ویژه بودن در  کاربرد رشـ اســـت و 
گیری مفهوم رشوه  آن باب نیست، بلکه چه بسا بیان گر فرا

باشد.
کار رفته  گیر به  ــای فرا ــر لغوی هم، در معنـ ــر، از نظـ  و دودیگـ

که پیش از این به آن اشاره شد. است64 
شهید ثانی در مسالک االفها م می نویسد:

»اتفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل«65  
ــوه بر  ــلمانان اتفاق نظر و هماهنگی دارند بر حرام بودن رشـ مسـ

کارگزار حکومتی. قاضی و 
ــوه، باید هدف،  که: در رشـ ــماری از فقیها ن بر این نظرند  شـ
کرســـی  نشاندن باطل باشد، بر این  کردن حق، یا به  باطل 
ــوه  ــیدن به  حِق خود را، رشـ اســـاس، پرداخت، به  قصِد رسـ
ــور مطلـــق  ــه طـ ــم، بـ ــه در خصـــوص حکـ گرچـ ــته ا ند،  ندانسـ
ــه حرمـــت  ــِر غایـــت، فتـــوی بـ گرفتـــن عنصـ ــر  و بـــدون در نظـ

داده اند.66 
که وی بر ابر وظیفۀ برآمده از تکلیف  روشـــن است، از آن جا 
ع و قانون  ــر کار را در چهارچوب شـ و یا قرارداد، می بایســـت 
گرفتن هرگونه وجهی، افزون بر دستمزد  ــاند،  به انجام برسـ
تعیین شـــده، چه برای احقاق حق و یا ابطال باطل باشد، 
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نمونۀ روشن ُسحت خواری است.
ــگاه علمی و  ــزی به جهت جایـ ــر ایـــن قید، پرداخت چیـ برابـ
معنـــوی فردی و یا به هدف بهره وری علمی از وی یا دعای 
کار  ها ی  ــوۀ حرام نیست؛ زیرا از  ــاد او، در عرف رشـ خیر و ارشـ
واجب بر عهدۀ او نیست و دهندۀ وجه، به هیچ روی، قصد 
ــوّدت و محبت  ــه به قصد هدیه و جلب مـ ــوه ندارد، بلکـ رشـ

که آن جایگاه علمی را دارد، می پردازد. کسی  قلبی، به 
ــید و  ــوه به پایان رسـ ــا بحث از مفهوم شناســـی رشـ در این جـ
ــوه خواهیم پرداخت. به  در آینده به نمونه های نوپدید رشـ
امید آن که، آن چه نوشتیم از مفهوم شناسی رشوه، زمینه و 

کاربردی. مقدمه ای باشد، برای آن بحث روشن گر و 
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ــان، فقیها ن  ــۀ نگاه لغویـ ــد و از دریچـ کم و بیش روشـــن شـ ــوه،  ــال، مفهوم رشـ در ایـــن مقـ
ــر دارد و به  گیـ ــوم و معنایـــی فرا ــوه« مفهـ که »رشـ ــم  ــه ایـــن نتیجه دســـت یافتیـ ــات بـ و روایـ
ــورداری و حکمروایی و  کشـ ــا ی  ــام عرصه  هـ ــژۀ بـــاب قضا نیســـت، بلکه تمـ هیـــچ روی، ویـ
تریـــن پایه، تا پایین تریـــن آن را دربرمی گیرد و هر آن  ــزاران حکومتی را از باال کارگـ ــه الیۀ  الیـ
ع و چها رچوب آیین نامه  ها ی اداری و  که در قانون و شر که بایستی برابر وظیفه ا ی  کسی 
کاری را به سامان برساند و برای ارباب رجوع انجام دهد، در  اجرایی برای او تعریف شده، 
ــوه گیرندگان و ُســـحت خواران قرار  کند، بزه کار و در ردیف رشـ ازای آن از مردم وجه دریافت 
که انجام آن را خواستار است، مبلغی  کاری  کس به چنین فردی، در ازای  می گیرد و هر آن 

گناهکار است. را بپردازد، در ردیف رشوه دهندگان قرار می گیرد و 
کاری به مرتشـــی داده  ــد آن چه از ســـوی راشـــی برای انجام  ــتار ثابت شـ و نیز در این نوشـ
ــا آن را در بر بگیرد و رشوه به حقیقت  که مال الرشـ ــد  ــود، لزومی ندارد وجه نقد باشـ می شـ
بپیوندد، بلکه هر آن چه ارزش مالی دارد و یا در نزد رشوه گیرنده ارزش ویژ  ه ا ی دارد، مال 
ــتایش  ــه نقد و هر آن چه ارزش مالی دارد احترام، تکریم، سـ ــز افزون بر وجـ الرشاســـت و نیـ
کار  ها  در دست  گشاد پاره ای از  که بســـت و  کسی  ــگرانۀ  و هر تالش مدحت آمیز و ستایشـ
کارشان به دست او باز می شود، رشوه به حساب  گره  که  اوست، از سوی کس و کسانی، 

می آید و در حکم وجه نقد و مال است.
ک ها و معیار ها  ک ها دقت و درنگ شود. وقتی مال به هر حال، بایستی روی معیارها و مال
گسترده است  که دایرۀ رشوه، َبس  گیرند، این نتیجۀ روشن به دست می آید  فراروی قرار 
که از  ــرار داد  کانون توجه قـ گرفـــت و آن را در  ــوان معنـــی و مفهومـــی برای آن در نظر  و نمی تـ
ــوه دادن و  گرفتن مال و یا آن چه ارزش مالی دارد رشـ ــود و یا دادن و  ــته شـ کاسـ دامنۀ آن 
کارها به گونۀ نامشروع  ــاد  گشـ که به بســـت و  گناه؛ اّما تالش هایی  ــد و  گرفتن باشـ ــوه  رشـ

کردن حقوق دیگران، در حکم رشوه داخل نباشد. می انجامد و پایمال 

نتیــــجـه
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الناضـــرة في أحکام العترة الطاهرة، دفتر انتشـــارات اســـامی، قم، 

1405 ه  ق
10. بروجـــردى، آقـــا ســـید حســـین ، جامـــع أحادیـــث الشـــیعة، 

انتشارات فرهنگ سبز، تهران ، 1386 ش 
11. جوهرى، اســـماعیل بن حماد، الصحاح: تـــاج اللغة و صحاح 

العربیة، دار العلم للمایین ، بیروت ، 1376 ه. ق 
12. حر عاملی، محمد بن حســـن، وســـائل الشـــیعة، مؤسسة آل 

البیت )ع(،  قم، 1409 ق.
ی 

ٰ
13. حکیم، سید محسن طباطبایی، منها ج الصالحین )المحّش

للحکیم(، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، 1410 ه  ق
14. حّلـــی، عامه، حســـن بن یوســـف بـــن مطهر اســـدى، قواعد 
الحکام في معرفة الحال و الحرام، دفتر انتشـــارات اسامی، قم، 

1413 ه  ق
15. حّلـــی، محقـــق، نجـــم الدیـــن، جعفر بن حســـن، شـــرائع 

الســـام في مســـائل الحال و الحرام، مؤسســـه اســـماعیلیان، 
قم، 1408 ه  ق

الفقاهـــة  مصبـــاح  القاســـم،  ابـــو  ســـید  خویـــی،  موســـوى   .16
)المکاسب(، 7 جلد، بی تا

17.  دادوئـــی دریکنـــده، حمیـــد رضا، رشـــوه و احـــکام آن در فقه 
کتاب، قم، 1383ش                  اسامی، بوستان 

18. زمخشـــرى، محمـــود بن عمر، الفائق فی غریـــب الحدیث، دار 
الکتب العلمیة ،بیروت، 1417 ه.ق.

19. ســـبحانی تبریزى، جعفر، نظام القضاء و الشهادة في الشریعة 
السامیة الغراء، مؤسسه امام صادق )ع(، قم، 1418 ه  ق

20. ســـبزوارى، ســـید عبد العلی، مهّذب الحکام )للسبزواري(، 
مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیت اهلل، قم، 1413 ه  ق
21. سّیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی- فارسی، بی تا

22. شـــرتونی، ســـعید، اقـــرب المـــوارد، مکتوبات مکتبـــة آیت اهلل 
مرعشی نجفی، قم، 1403 ه.ق 

کتـــاب التجـــارة،  23. مـــکارم شـــیرازى، ناصـــر، أنـــوار الفقاهـــة - 
انتشارات مدرسة المام علی بن أبی طالب )ع(، قم، 1426 ه  ق

24. طریحی، فخـــر الدین بن محمد، مجمع البحرین ، مرتضوي ، 
تهران ، 1375 ه ش 

25. طوســـی، ابـــو جعفـــر، محمد بن حســـن، المبســـوط في فقه 
المامیـــة، 8 جلـــد، المکتبـــة المرتضویة لحیـــاء اآلثـــار الجعفریة، 

تهران - ایران، سوم، 1387 ه  ق 64.
26. عاملی، شـــهید ثانی، زین الدین بن علـــی، الروضة البهیة في 
کتاب فروشی داورى،  کانتر(،  ی - 

ٰ
ح اللمعة الدمشقیة )المحّش شر

قم، 1410 ه  ق
27. عاملی، شـــهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالك الفها م إلی 
تنقیح شرائع السام، مؤسســـة المعارف السامیة، قم، 1413 ه  

ق
28. عســـکرى، حســـن بن عبداهلل، الفـــروق فی اللغـــة، دار االفاق 

الجدیدة، بیروت، 1400 ه ق.
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29. فیروزآبـــادى، محمـــد بـــن یعقـــوب ، القامـــوس المحیـــط، دار 
الکتب العلمیة، بیروت ، 1415 ه ق 

ح  30. فیومـــی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشـــر
الکبیر للرافعی ، مؤسسه دار الهجرة، قم ، 1414 ه ق 

کوشا ،جعفر ،جرایم علیه عدالت قضایی ،نشر میزان، تهران،   .31
1381ه ش

کرکـــی، محقق ثانـــی، علی بن حســـین ، جامـــع المقاصد في   .32
ح القواعد ، عاملی، مؤسسه آل البیت )ع( ، قم، 1414 ه  ق  شر

کتاب القضـــاء، دار  گلپایگانـــی، ســـید محمد رضـــا،  33. موســـوى 
القرآن الکریم، قم، 1413 ه  ق

34. مجلســـی، محمـــد باقر بن محمـــد تقی، بحارالنـــوار، بیروت، 
1403 ه ق

35. مرتضـــی زبیـــدى، محمد بن محمد، تـــاج العروس من جواهر 
القاموس ، دار الفکر، بیروت ، 1414 ه ق 

36. منتظرى، حســـین علی، دراســـات فـــي المکاســـب المحرمة، 
تفکر، قم، 1415 ه  ق

ح شرائع السام،  37. نجفی، محمد حسن، جواهر الکام في شر
دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1404 ه  ق

فصلنامه موضوع شناسی فقهی         بهــــــار  1395     
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پــــی نــوشــت هــا

1. جوهری، اسماعیل بن حماد، معجم الصحاح، ج 6/ 2357.
2. شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ج1/ 407.

3. ابن فارس، ابو الحســـین احمد بن فارس بن ذکریا، ترتیب مقاییس 
اللغة / 377.

4. فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، القاموس المحیط / 1184:
»و أَْرِشَیُة الَیْقِطیِن و الَحْنَظِل: ُخیوُطُهما.«

جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج 6/ 2357:
ت أغصانُه، شبِّه  باألْرِشَیِة« »و أَْرَشی  الحنُظل، إذا امتدَّ

5. ازهری، محمـــد بن احمد، تهذیب اللغـــة، ج 11/ 279 و طریحی، 
فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج1/ 184.

6. ابن اثیر، مبارك بن محمـــد، النهایة في غریب الحدیث و األثر، 
ج 2/ 226.

7. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج 368/4؛
زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، ج 461/19؛ 

مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البر هان، ج12/ 48.
8. فیروز آبادی، محمدبن یعقوب، القاموس المحیط ج 476/3:

»الجعالة: مثلثًة ما جعله له علی عمله«؛
ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة / 181:

»والُجعل و الجعالة و الجعیلة: ما یجعل لالنسان علی االمر یفعله«؛
طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ج1/ 11:

»الُجعل ما یُجَعل لالنسان علی عمل یعمله و کذلک الجعالة«
9. کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج4/ 37: 

»الجعل من المتحاکمین رشوة«
10. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج1/ 763:

»نعم ما ذکره في القاموس من تفسیر الرشوة بمطلق الجعل محمول علی 
التفسیر باألعم، کما هو شأن اللغوي أحیانا«

11. موسوی خویی، پیشین/ 761؛ 
ایروانی غروی، میرزا علی، حاشیة کتاب المکاسب، ج1/ 25:

»ینبغي القطع بأن مطلق الجعل علی عمل لیس رشـــوة و إن أوهمته 
عبارة القاموس و الّنهایة«

12. منتظری، حسین علی، دراسات فی المکاسب المحرمة، 160/3:
»أو الالم فیه لإلشـــارة إلی الجعل الخاّص المعهود، و ذلک لبداهة عدم 

کون کّل جعل و لو في قبال األعمال العاّدیة المحلّلة رشوة.«
13. جوهری، اسماعیل بن حماد، معجم الصحاح، ج 6/ 2357:     

»الرشوة معروفة«

14. فیومی، احمد، المصباح المنیر، ج 228/1.
15. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ج 184/1.

16. زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، ج19/ 461.
17. عسکری، ابوهالل، الفروق في اللغة /166.

18. مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البر هان، ج48/12:   
»و هی ما یُعطی للحکم«؛

طباطبایی یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی، ج 2/ 22؛
نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج17/ 71.

19. طباطبایی یزدی، محمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، ج 2/ 22: 
»... لیعلمه طریق المخاصمة حتی یغلب علی خصمه«

نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة ج17/ 71؛
شهید ثانی، الروضة البهیة، ج 3/ 74: 

»هو أخذه ماال من أحدهما  أو منهمـــا، أو من غیرهما علی الحکم، أو 
الهدایة إلی شي ء من وجوهه«.                           

20. ابـــن اثیر، مبارك بن محمد، النهایة فـــي غریب الحدیث و األثر، 
ج 226/2.

21. طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، ج 184/1.
22. ایروانی غروی، میرزا علی، حاشیة المکاسب، ج 1/ 25.

23. ابن اثیر، مبارك بن محمد، النهایة، ج2/ 226.
24. زمخشری، محمود، الفائق، ج 37/2.

25. ابن اثیر، مبارك بن محمد، النهایة، 3 / 56: 
»والمصانعة: ان تصنع له شیئاً لیصنع لک شیئاً آخر«؛
ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 212/8.

26. فیومی، احمد، المصباح المنیر/349 و348؛ ابن منظور، لسان العرب، 
ج 212/8؛ مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار،    ج 272/101.

27. سّیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی- فارسی، ج 1 و2 /829.
28. ابن اثیر، مبارك بن محمد، النهایة، 2 / 226.

29. دادویی دریکنده، حمید رضا، رشوه و احکام آن در فقه اسالمی/ 42.
30. ایروانی غروی، میرزا علی، حاشیة المکاسب، ج 1/ 26.

31. پیشین. 
32. پیشین، ج 1/ 25.

33. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج 184/1.
34. ابن اثیر، مبارك بن محمد، النهایة، ج2 /226:

»فأّما ما یعطی توّصال إلی أخذ حق أو دفع ظلم فغیر داخل فیه«
35. کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی/51.
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36. نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج17 / 71
37. حلی، جعفر بن حسن، شرائع االسالم، ج4/ 78؛ 

حلی، حسن بن یوسف، قواعد االحکام، ج3/ 429 ؛
مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البر هان، ج12/ 48؛ 

فاضل آبی، حسن بن ابی طالب، کشف الرموز،ج2/ 497.
38. حر عاملی، وسائل الشـــیعه، ج 278/17، ابواب ما یکتسب به، باب 

85، ح 2.
39. نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، 

.71/17
40. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، 1/ 262.

41. سیوطی، جالل الدین، الدر المنثور، ج 2/ 284؛ بروجردی، آقا سید 
حسین، جامع أحادیث الشیعة، ج 142/30.

42. پرسمان فقهی قضایی، ج9 / 237.
43. کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی/51.

44. پرسمان فقهی قضایی، ج9/ 242 - 241.
45. ســـؤالی به اداره حقوقی واصل گردید: در مورد جرم ارتشـــا، آیا 
مالکیت راشی در مورد مال مورد رشوه شرط می باشد؟ به عبارت دیگر 
اگر راشی مال مسروقه را به عنوان رشوه پرداخت نماید، آیا جرم تحقق 
یافته است؟ پاسخ اداره حقوقی به شماره 7/1564 و در تاریخ 18/ 4 / 
1373 چنین است: در تحقق جرم رشا یا ارتشا، مالکیت راشی، نسبت به 
مالی که به عنوان رشوه می دهد، شرط نیست و اگر راشی، مال مسروقه 
را هم به عنوان  رشـــوه بدهد از مصادیق رشاست. ولی در رأی شماره 
3400-36/87 شـــعبه 9 د.ع.ك در مورد سؤالی درست بر خالف رأی 

اداره حقوقی حکم صادر کرده است.
46. یعنی مانند خمر و خوك نباشد که قابلیت تملک ندارند، زیرا شارع 

اعتبار تملیک و تملک آن را الغاء فرموده است.
47. طباطبائی یزدی، محمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، ج23/2.

48. نجفی، محمد حسن، جواهر الکالم، ج22/ 146.
49. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج1/ 263.

50. سبزواری، عبداالعلی، مهذب االحکام، 27 / 30:
»ال فرق في الرشـــوة بین کونها عینا أو منفعـــة أو انتفاعا کما لو خاط 

للقاضي ثوبا ألن یحکم له أو مدحه کذلک أو سلم علیه بقصد ها«
51. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج1/ 262.

52. پیشین.
53. موسوی اردبیلی، عبد الکریم، فقه القضاء، 1 / 423.

54. حر عاملی، پیشین، وسائل الشیعة ؛ ج 96/18.
55. مکارم شـــیرازی، ناصر، انوار الفقاهة )کتاب التجارة، المکاســـب 

المحرمة(/ 207.

56. زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، ج5 /345 و 346.
57. موسوی گلپایگانی، ســـید محمد رضا، کتاب القضاء، ج1 /238، و 

نیز ر.ك به:
ســـبحانی تبریزی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة في الشریعة اإلسالمیة 

الغراء؛ ج 1/ 308.
58. ابن اثیر، النهایة، ج2/ 226؛ طریحی، مجمع البحرین، ج1/ 117.

59. طباطبائی یزدی، محمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، ج 2/ 23.
60. دادن و گرفتن بر مبنای این که فعل راشی و مرتشی را بر روی هم 
جرم واحد بدانیم و دادن یا گرفتن در صورتی که جرم هریک از راشی 

و مرتشی مستقل باشد.
61. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، واژة مال: 

»و با مالحظه موارد اســـتعمال کلمه بذل و اعطاء مشخص می شود که 
اختصاصی به مال مصطلح ندارد. در مجمع البیان آمده است: 

»من خیر نساءکم المراً اذا اخال بها زوجها بذلت له ما اراد منها«
و اعطاء به معنای تناول اســـت که بر پاداش و بهره داللت دارد؛ و در 

مجمل ابن فارس آمده است: 
»ارشیت الرجل اذا االنیته«

که شامل رشوه قولی هم می شود و در تعلیقات آقا جمال بر لمعه/ 314 
آمده است:

»المصانعه کما ذکره الجوهری الرشـــوه و المراد ما یبذل للظالم اختیاراً 
لیعینه عند الحاًجة الیه و لئال یقصده بظلم.««.

62. از جمله حضرات آیات: ناصر مکارم شیرازی، نوری همدانی، گرامی 
قمی، موسوی اردبیلی، سید محمود شاهرودی، علوی گرگانی، شبیری 
زنجانی، مدرسی یزدی. برابر استفتاءاتی که از آقایان انجام گرفت و  متن 

آن در دفتر مجله موجود است، بر این نظرند. 
63. بحرانی، الحدائق الناظرة ج218/8 : 

»ما یؤخذ من المتحاکمین علی الحکم لصاحب الرشـــوه فتکون الرشوه 
فی مقابلة الحکم له.«

64. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج273/1:
»و قد یتوهم أن موضوع الرشـــوة مختص باألحکام، لما ورد في جملة 
من الروایات الماضیة من أن الرشا في الحکم حرام، أو کفر، أو سحت. و 
فیه أوال: أن المستفاد منها لیس إال حرمة الرشوة في الحکم، الختصاص 
موضوعها به، و هو واضح. بل قد یدعی أنها مشعرة بعموم مفهوم الرشوة 
لغیر األحکام، و إال للزم إلغاء التقیید في قوله )ع(: )و أما الرشا في الحکم 
فهو الکفر بالّل العظیم(. و ثانیا: أن مفهوم الرشـــوة في اللغة غیر مختص 

بما یؤخذ في الحکم، بل هو أعم من ذلک «
65. . شهید ثانی، مسالک االف هام، ج13/ 419.

66. طباطبائی یزدی، محمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، ج2/ 24؛ 
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موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، کتاب القضاء، ج236/1:
»أن الرشا في الحکم مطلقا- أي حقا کان الحکم أو باطال- حرام بالکتاب 
و السنة، و أما إذا توقف إحقاق الحق علی بذل شي ء بحیث لو لم یبذله 
لوقع في الضرر العظیم و ضاع حقه- جاز البذل لتقدم قاعدة نفي الضرر 

حینئذ، نظیر ما قد یبذل للظالم مال دفعا الذاه و تحفظا من ضرره.«
موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج274/1:

الظاهر من األخبار المتقدمة أن منزلة الرشـــوة منزلة الربا، فکما أن الربا 
حرام علی کل من المعطي و اآلخذ و الســـاعي بینهما، فکذلک الرشوة، 
فإنها محرمة علی الراشي و المرتشي و الرائش أي الساعي بینهما یستزید 
لهذا و یســـتنقص لذاك. نعم ال بأس بإعطائها إذا کان الراشي محقا في 
دعواه، و ال یمکن له الوصول الی حقه إلی بالرشـــوة، کما استحسنه في 
المســـتند )لمعارضة إطالقات تحریم ها مع أدلة نفي الضرر، فیرجع الی 
األصـــل لو لم یرجح الثاني( بل یتعین ترجیحه لحکومة أدلة نفي الضرر 

علی أدلة األحکام بعناوینها األولیة کما هو واضح.
حکیم، محمد سعید، منهاج الصالحین، معامالت، ج2/ 14:

»تحرم الرشـــوة علی القضاء بالحق أو الباطل و أما الرشوة علی استنقاذ 
الحق من الظالم فجائزة و ان حرم علی الظالم أخذ ها.«

مفهوم شناسی  رشـــــوه
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غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ

ــه قلمرو َتن را از چنبرۀ  کـ ــیدن از لباب خرد، آن چه را  ــنت و نیوشـ کتاب و سـ ــان، دوره به دوره، با الهام از  فقیهـ
گذارده اند. فرمانروایی دل و روح، بیرون می کشیده، به روشنی، نمایانده و فراراِه انساِن مسلمان 

گاه و بی گاِه دشـــمن درون و  ــبیخوِن  ــا در امان می ماَند و از شـ گزندهـ ــهریار تـــن اســـت. آن، آنی از  دل، شـ
کدام را بر  که با اقتدار بر سریر سروری جای بگیرد و بر لشکریاِن ظاهر و باطِن تن، چیره باشد و هر  برون، 

که برای انجام آن آفریده شده اند، برگمارد. کاری 
ــکریان باطنی اویند، زیردســـت و به فرمان  که از لشـ کند و شـــهوت  غضب را  ــارت عقل  کارها را با اشـ روح، 

گر چنین باشد، مملکت تن از هم فرو می پاشد. که ا عقل دارد و عقل را مسّخر ایشان نگرداند 
کار به  کوچک ترین خللی وارد آید،  گر  در این سریرنشینی روح و میان داری عقل و فرمانبری لشکریان، ا

کی بین روح و تن پدید می آید، ترمیم ناپذیر. گسل دهشتنا گسست و  کشیده می شود و  نا به سامانی 
گســـل را فرادید داشته اند و از  گسســـت و  ــه و همه گاه، از رصدگاه خود، این  که همیشـ از این روی، فقیهان 
کومه به آن  کوی، از این  کوی به آن  ــان طبیب دوار، از این  رویداد و به وقوع پیوســـت آن در دهشـــت، بسـ
کمیت  که با حا کومه در حرکت بوده و بر سر بالین ها حاضر می شده اند، تا سبب ها، عامل ها و هر آن چه را 
دل، بر قلمرو َتن و میان داری و آوردگاه بانی ِخَرد، آسیب می زنند و آن شوکت و صولت را در هم می شکنند، 

خیرخواهانه، دلسوزانه و طبیبانه، بنمایانند و انسان را از فرو افتادن در ویل آنها پرهیز دهند.
گســـل  گسســـت و  ــۀ تارهای روح، از جملۀ آن  ــود و زخم زننده بر زخمـ ــای وجـ ــا آهنگ  تارهـ ــاز بـ ــاِء ناسـ غنـ

پدیدآورندهای بین روح و تن و در هم شکنندۀ اورنگ فرماندهی روح بر مملکت تن است.
کنون،  ــان، از دیرباز تا ــنای با روح و روان انسـ ــناس، و آشـ ــره از ناَسره شـ بدین خاطر، فقیهاِن حکیم و َسـ
گمارده و آثاری بس ارزنده، ماندگار و راه گشا را  کالبدشکافی آن همت  ــانه، به  ــانه و دقیق اندیشـ کارشناسـ

گذارده اند. فراروی عاقه مندان و شیدایان به دیهیم روح بر تن 
ــرفت  که با پیشـ کار فقیهانه و فقه پژوهانه قرار داد  ــرلوحۀ  ــتی به نکته توجه داشـــت و آن را سـ البته، بایسـ
که یکی پس از دیگری،  که در زندگی او پدید آمده و تمدن هایی  گشایش ها و زیر و زبرهای شگفتی  بشر و 
کمیت روح بر تن  ــه در ارکاِن حا ــه حرکت درآورده اند، در عامل ها، ســـبب ها و هر آن چه زلزلـ ــوارۀ او را بـ گاهـ
ــانی اثرگذاری  خ داده و در چهره و چسـ ــگرفی ُر و عقل بر شـــهوت و غضب پدید می آورند، دگرگونی های شـ
که تنها عامل ها و ســـبب های دیرینه  ــه خواهد بود  که نابخردانـ ــته  گشـ آنها، آن چنان دگردیســـی پدیدار 
ــکافی پرداخت، و باید  کالبدشـ گفت و به  ــین را فرادید نهاد و از اثرگذاری و اثرنگذاری آنها ســـخن  و پیشـ
ــکریان روح را به تمرد و سرکشـــی  ــره، لشـ ــه و میسـ ــبان و روزان، از میمنـ ــروزه، شـ ــه امـ ــا، و از آن چـ و نبایدهـ
وامی دارند،  خناسانه سموم وسوسه بر جان ها می دمند و مملکت روح را به ویرانی می کشند و برآنند از 

آن دیوالخی بسازند دهشت انگیز، غافل، و یا نشناخت؟ 

سخــن مجــله
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گرفته است و صاحب نظران و فقه پژوهان،  کانون بحث قرار  غنا با این که دوره  به دوره، در 
ــه دینی خواهان  ــو می نماد و جامعـ ــاز همچنان نـ ــه آن پرداخته اند، بـ ــون بـ گـ گونا ــای  از زوایـ
ــه، دامـــن  ــه روز، و برهه به برهـ ــه روزبـ کـ ــای آن اســـت  ــاخ و برگ هـ ــکافی اصـــل و شـ کالبد شـ
که نیاز  ــته از این َتنه، رو به رو می سازد  ــاخه های نوُرسـ ــان مکلف را با شـ ــتراند و انسـ می گسـ
دارد بداند و به رفتار دینی خود در برابر این نوُرسته ها، سامان دهد و از فرو افتادن به دّرۀ 
گاه به زمان و موضوع شناس، دریابد، آواها  گیرد و در پرتو درنگ و دقت فقیه آ گناه، دامن 
گار، چه حکمی دارند و چسان بایستی با آنها روبه رو شد.  و موسیقی های رایج در این روز
 در این راستا، در نوشتار فراروی، موضوع شناسی غناء از نگاه اهل لغت و فقیهان به بوتۀ 

گذارده می شود و معنی و مفهوم آن از دو چشم انداز: لغت و فقه. بحث 
ــه نزدیک ترین منابع به  کـ ــلۀ زمانی اســـت، بدین معنی  ــال، بحث بر مدارسلسـ در ایـــن مقـ

عصر اهل بیت، از حیث زمانی آغاز و به منابع معاصر پایان می پذیرد.
کلیات و مبانی نظری تحقیق. فصل نخست، 

ــاء: )ترجیع ،  ــته با غنـ ــاء از نگاه اهل لغت و نیز واژه های پیوسـ فصـــل دوم، واژه شناســـی غنـ
طرب و لهو(.

فصل سوم، مفهوم شناسی غناء از نگاه فقیهان شیعه و اهل سنت.
فصل چهارم نتیجه گیری.

کرده و شماری  در بین فقیهان، شماری، غناء را به ترجیع در صدا و طرب انگیزی آن تعریف 
ــه هرچیز را عرف  کـ گشـــت، یا در مفهوم غناســـت  گشـــت داده اند. این باز آن را به عرف، باز
ــته باشد، و یا در مصداق طرب  گرچه ترجیع، یا طرب نداشـ غناء بداند، مصداق غناســـت، 

که اطراب شأنی را در صدق مطرب بودن شرط می دانند. و شأنیت مطرب بودن است 
ح، در این  ــر که به شـ ــم مفاهیم دیگری را برای غنائی شـــدن صـــوت ذکر می کنند  ــماری هـ شـ

نوشتار به آن پرداخته خواهد شد.

ــیعه،  ــیقی، فقیهان شـ ــو، عرف، موسـ ــوم غناء، ترجیـــع، طرب، لهـ ــاء، مفهـ گان: غنـ کلیـــدواژ
فقیهان اهل سنت   

   روح اهلل حاجی اسمعیلیچکــیـده



درآمد

از مقوله های َبس مهم در عرصۀ فرهنگ و هنر، مقولۀ غناء 
ــیقی است. اثر شگفت انگیِز غناء و موسیقی بر روح و  و موسـ
ــه بیش تر اقوام را از دیرباز، به ســـوی خود  روان آدمـــی، توجـ

کشانده است.
ــیقی را همزمان با  ــی از اهِل نظر، پیدایش غناء و موسـ گروهـ
ــته و بهره مندی انسان های وحشی  ــان دانسـ پیدایش انسـ
ــرود و  ــترالیا را از سـ و بی تمدن، همچون بومیان آفریقا و اسـ

گواه بر این مّدعا می گیرند.  ساز، 
ــان  مردمـ و  ــا  جامعه هـ ــان   میـ در  خوانندگـــی  و  نوازندگـــی 
ــته جمعی و در نتیجه،  بـــدوی، انگیزاننـــدۀ حرکت های دسـ
پدیدآورندۀ هماهنگی و وحدت عمل در میان افراد قبایل 
ــتقباِل این جامعه ها، روبه رو شده و  بود؛ از این  روی، با اسـ
گرفت: پرستش،  کار های عهد باستان را فرا  بخش مهمی از 
ــیقی و  که با آواز و موسـ ــکار  ــا، و حّتی شـ جشـــن ها و تفریح هـ

رقص همراه شد.

ــاز و آواز در آیین ها و رسوم دوره هاِی دور را می توان  رواِج سـ
ــا و نقش و  ــا و بناهـ ــده از آن دوران در غارهـ ــه  جامانـ ــار بـ از آثـ

نگارها، به روشنی دید.
گون  گونا ــای  ــه زوایـ ــمانی، بـ اســـام، جامع تریـــن مکتب آسـ
زندگی انسان توجه داشته است. دربارۀ این پدیده، درنگ 
ــا و هماهنگ با سرشت انسان  ورزیده و رهنمودهای ره گشـ
گستردۀ آواز و آواز خوانی )غناء(  ارائه داده است. و از پدیدۀ 
ــا و چگونگی روبه رو  ــیقی، در بیـــن مردمان و قبیله هـ و موسـ
ــته، و  ــود را برکنار ندانسـ ــا آن، خـ ــلمان بـ ــان مسـ شـــدن انسـ

کرده است. معارف و احکام بسیاری دربارۀ آن بیان 
کانون  گزارۀ فرهنگی ـ هنری است و در   این مقوله، مقوله و 
ــان، بحث های  ــین. اینـ ــین و پسـ ــه دقیِق فقیهاِن پیشـ توّجـ
ــژه  ویـ آن  ــه  بـ ــه ای  گانـ جدا ــاله های  رسـ و  درازدامـــن  بـــس 

ساخته اند. 
گونۀ  که به   آوا و موسیقی، در دائرۀ غناء و از اجزای آن است 

کرد. جدا، یا همراه آن، می توان عنوان غناء بر آن بار 
که به دلیل سروکار  گزاره هایی است  آوا و موسیقی، از جمله 
ــتن با روان انسان، توانایی دارد فراز و فرودهای زندگی  داشـ

انسان را در پرتو خود بگیرد.
ح در بوتۀ بحث  ــر ــنی، به شـ ــیعه و سـ غناء در بین علمای شـ
گفت:  ــوان  کلـــی و اجمالـــی می تـ ــور  ــه؛ ولـــی به طـ گرفتـ ــرار  قـ
گونه هایی از آن، پرهیز داده شـــده و حرام اعام  ــِت کم،  دسـ
ــا، در بیان حکم  گروهی از علمـ گردیده اســـت. از ایـــن روی، 
غناء، با عبارت: »هیچ اختافی در حرام بودن آن نیســـت« 
گروهی نیز، به اختافـــی نبودِن ناروایی  ــرده و  کـ آغاِز ســـخن 

کرده اند.  آن، بسنده 
ــا،  ــاء، دیدگاه هـ ــوم لغـــوی، فقهـــی و عرفـــی غنـ ــا در مفهـ اّمـ
ــِل  ــاء، ضرب المثـ ــوم غنـ ــون اســـت و اختافـــی، و مفهـ گـ گونا
ــِل ابهام در  ــرب المثـ ــان و ضـ ــزد اصولیـ ــوم مجمـــل در نـ مفهـ

موضوع، در نزد فقیهان است.
شهید مرتضی مطهری می نویسد:

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ
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ــه البته  کـ ــألۀ مهمی اســـت  ــاء، مسـ ــیقی و غنـ ــألۀ موسـ »مسـ
ــرب المثل  حـــدودش نیز چندان روشـــن نیســـت. غناء، ضـ
ــوان موضوعاِت  ــا و اصولیین، به عنـ که فقهـ ــائلی اســـت  مسـ
که حدودش، مفهوم و مشـــخص  مجمـــل؛ یعنی موضوعی 

کارمی برند.«1  نیست، به 
البته ایـــن ابهام، در محدودۀ موضوِع حکم اســـت؛ مفهوم 
ــی  بازشناسـ ــای  معیار هـ آن،  ــال  دنبـ ــه  بـ و  ــاء  غنـ تعریـــف  و 

نمونه های غناِء حال و حرام.
شاید ابهام در مفهوم غناء، تا پیش از انقاب اسامی ایران، 
ــلمان و  ــکلی در زندگـــی شـــخصی و اجتماعی مردم مسـ مشـ
که بیش ترین  که رادیو و تلویزیون،  پای بند، نمی آفرید؛ چرا 
ــترس خانواده های  گری ها دارد، در دسـ ــتفاده را از ُخنیا اسـ
ــیقی  ــا توجه به درآمیختگی موسـ ــود و مؤمنان، بـ مؤمـــن نبـ
گوش فرادادِن  ــای حرام، از  حـــال و حرام و چیرگی نمونه هـ
ــودداری می کردند؛ اّما با پیروزی  ــازها و آوازهای آن خـ به سـ
انقاب اسامی، رادیو و تلویزیون، در دسترس تمامی افراد 
ــاز و آواز از  گرفت؛ از این روی، آن چه از سـ ــرار  ــا قـ و خانواده هـ
ــازوار با حکم  ــانه ها پخش می گردد، می بایســـت سـ ایـــن رسـ
ع، بستگی به این دارد  ــرعی باشد و سازواری با حکم شر شـ
ــاء، برطرف  ــِن مفهومی و مصداقی غنـ ــه نکته های نا روشـ کـ
ــد. از  ــرام، رواج نیابـ ــای حـ ــۀ اســـامی غنـ ــا در جامعـ ــود تـ شـ
کندوکاوی نوین و همه سویه  دیگرســـوی، در جهان معاصر 
ــی از هنر  گونه های فراوانـ ــه  کـ ــاره انتظار اســـت؛ چرا در این بـ
ــیقی در عرصه   های فرهنگ عمومی جهان ارائه شـــده  موسـ
گی های برجستۀ آنها، تا حدود  که با بررسی های علمی، ویژ
ــده اســـت و همچنیـــن از جهـــت تجربی،  ــادی روشـــن شـ زیـ
گونه ها، بازشناســـی و  ــه ای از آنها، از دیگر  گونـ ــذاری هر  اثرگـ
ح پرسش های جدید  ــده اســـت. بنا براین، با طر روشـــن شـ
ــیقی و روشـــن شـــدن  کاربردهای غناء و موسـ و فهم تفاوت 
کرد تا به  ــیقی، باید تاش  ــِر زوایای نهان غناء و موسـ بیش تـ
ــاء، ابهام زدایی  ــید و از غنـ ع رسـ ــر فهم دقیق تری از حکم شـ

ــدگاِه ارائه شـــده در طول  که بررســـی دیـ کرد. از این روســـت 
ــاء، َبس  ــوم اصلی غنـ ــد در روشـــن گری مفهـ تاریـــخ، می توانـ

نقش آفرین باشد.
گام اساســـی، بررســـی مفهوم  ــیدن به این هدف،  ــرای رسـ بـ
که در مقالۀ  کام فقیهان و علمای اهل لغت است  غناء، در 

کانون توجه قرار می گیرد.  فراروی، محور و در 
گسترۀ مقولۀ غناء، در این  که، با توجه به  شایان ذکر است 
که راه را به شناخت حقیقت  ــائل،  مجال، به مهم ترین مسـ

صوت غنایی، به روشنی می گشایند، پرداخته شده است.

  اهداف تحقیق
ــیقی و آواز  گیر موسـ ــیار و فرا کاربرد بسـ ــا توجه به اهمیت و  بـ
کنونـــی و آثار روانـــی و اخاقـــی آن، روی فرد فرد  ــۀ  در جامعـ
ــاب، در  ع در ایـــن بـ ــر ــتورهای شـ ــا و دسـ ــه، و آموزه هـ جامعـ
ــری از آموزه ها و  ــا بهره گیـ ــر آن بوده بـ ایـــن پژوهـــش، تاش بـ
ــود. هدف اصلی این  منابع دینی، مفهوِم غناء، بررســـی شـ
ــان روشـــن از معنای حقیقـــی، لغوی و  ــه و بیـ پژوهـــش، ارائـ
ــرایط تاریخی عصر  ــه و در شـ ــاء در متون اولیـ اصطاحـــی غنـ

صدوِر روایات است.
ــناخت، فهم درست و دقیِق  که بدون این شـ روشـــن است 
ع، امکان پذیر نیست. برای دستیابی به  مراد و مقصوِد شار

گزیر است: کلی، دو شناخت زیر نا این هدف 
شناخت معنی و مفهوم غناء در لغت. 
شناخت معنی و مفهوم غناء در فقه .

پرسش های پژوهش

پرسش اصلی
معنی و مفهوم صوت غنائی در بیان فقیهان و اهل لغت

پرسش های فرعی
گی های صوت غنائی ویژ
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واژه های پیوسته به غناء
کام فقها مصادیق غناء در 

  روش تحقیق
ــنادی  ــه ای و اسـ کتابخانـ ــای روش  ــر مبنـ روش تحقیـــق، بـ
ــع به عصر  ــر اســـاس نزدیک تریـــن دورۀ زمانی منابـ اســـت، بـ
ــه دیدگاه های  ــتناد بـ ــدور روایات، تا دوران معاصر. با اسـ صـ
دانشـــمندان  و  ــران  پژوهش گـ ــران،  صاحب نظـ ــر،  فکـ اهـــل 
که به گونه ای  رشته های پیوسته به تحقیق، بخش هایی را 
ــتفاده  در چهارچـــوب این پژوهـــش قرار می گرفته، مورد اسـ

قرار داده ایم. 
که ممکن بوده،  که در این مقال، تا آن جا  شایان ذکر است 

گرفته شده، به این ترتیب: از منابع دست اول بهره 
منابع فقهی 

منابع تخصصی غناء و موسیقی
منابع لغوی

  پیشینه
گرفته اســـت. در  ــیاری انجام  دربارۀ غناء، پژوهش های بسـ
گون تاریخ، فقیهان شیعه و سنی در این   باره  گونا دوره های 

کتاب ها و رساله های زیادی نگاشته اند، از جمله:
کتاب غناء و موسیقی. این اثر در چهار جلد و چهار هزار   .1
ــۀ ولی عصر)عج( و  ــات مدرسـ ــه، از ســـوی مرکز تحقیقـ صفحـ
کوشـــش رضا مختاری و  ــر نظر آقای صادق الریجانی، به  زیـ
ــیده  ــان، با عنواِن میراث فقهی، به چاپ رسـ همکاران ایشـ
است. در این مجموعه، کتاب هایی با گزارۀ غناء و موسیقی 

که در از علمای شیعه و سنی، آورده شده 
کتاب   شناسی فقهی موسیقی و غناء، منبعی است جامع.  

ــتۀ  ــاء، نوشـ ــألة الغنـ ــتغناء فـــي تحقیـــق مسـ ــة السـ 2. ذریعـ
ــانی )1340 - 1262ق(.  کاشـ حبیـــب اهلل بـــن علـــي مـــدد 
کاشان، چاپ مرکز احیاء آثار الما حبیب  تصحیِح دانشگاه 

اهلل الشریف الکاشانی، قم، تاریخ 1417ق. 1375.ش.
ــا ده مقدمه  ــِی خود را بـ کار پژوهشـ ــاب،  کتـ ــان در ایـــن   ایشـ
ــه مبحث حکم و موضوع  ــروع می کند. در مقدمۀ اّول، بـ شـ
ــردازد و اختـــاف  ــه و اهّمیـــت موضوع شناســـی می پـ در فقـ
ــام در موضوع شناســـی آن  ــی از ابهـ ــاء را، ناشـ ــألۀ غنـ در مسـ

می داند.
ــد  محمـ ــتۀ  نوشـ اســـام،  ــدگاه  دیـ از  ــاء  غنـ و  ــیقی  موسـ  .3

کتاب، قم.  اسماعیل نوری، در 353 صفحه، بوستان 
ــیقی و  ــاب دارای نه فصل اســـت. فصل اول مفهوم موسـ کتـ
ــأنی و  ــه آن و در ادامه، طرِب شـ ــته بـ ــاء و واژه های پیوسـ غنـ
ــای معاصر،  ــان، بویژه فقهـ ــماری از فقیهـ فعلی و ســـخن شـ

دربارۀ غناء، بیان می شود.
 در فصل دوم سیر تاریخی غناء و موسیقی از دورۀ جاهلیت 
ــاهان ایران:  ــه، بنی عبـــاس، پادشـ ــور اســـام، بنی امیـ تا ظهـ

صفویه، قاجار و پهلوی، به بوتۀ بررسی قرار می گیرد.
ــتۀ  ــا( نوشـ ــم و پیامدهـ ــیقی )ماهیـــت، حکـ ــاء و موسـ 4. غنـ
ــینی رودباری، چاپ انتشارات اسامی  سید مصطفی حسـ

وابسته به جامعۀ مدرسین.
کلیات و  کتاب، دارای پنج بخش اســـت. بخش اول،   ایـــن 

دربردارندۀ مباحث زیر:
ــیم  ــبت به غناء و تقسـ ــیقی نسـ گیر بودن مفهوم موسـ 1. فرا

موسیقی به دو قسم: سازی و آوازی.
کتاب های لغت بیان  که برای غناء، در  گونی  گونا 2. معانی 
شـــده، تباین ذاتی با یکدیگر ندارند و بازگشـــت همۀ آنها به 

دو چیز است: ترجیع و تطریب صدا.
گی:  3. مراد از غناء در منابِع دینی، صوتی اســـت، با سه ویژ

گمراه کننده. ترجیع، تطریب و سخن باطل و یا لهِو 

  یافته های تحقیق
ــناخت معنای واژه ها، رجوع به لغت شناسان  از راه های شـ
که  ــر ایـــن نظرند  ــران، بـ ــماری صاحب نظـ ــه شـ گرچـ اســـت. 
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که آنان  ــرد؛ چرا کـ ــنده  ــدگاه اهل لغت، بسـ ــوان به دیـ نمی تـ
ــود  ــۀ خـ ــردآوری معانـــی، پیشـ گـ ــی را در  گزارش نویسـ ــیوۀ  شـ
ــه  کـ ــانی  کسـ ــون، از  گـ گونا ــای  ــه نقـــل قول هـ ــاخته اند و بـ سـ

کرده اند. خبرگی و شایستگی آنان روشن نیست، بسنده 
ــه عبارتی، معنای  ــوِم رایج و بـ ــال، اهل لغت، مفهـ ــه هر حـ بـ
ــاِل همان  ــا نیز، به دنبـ ــان می کنند و مـ ــر لغت را بیـ عرفـــی هـ
ــانی از اهل لغت،  کسـ که  ــتیم، بویژه  معنای عرفی رایج هسـ
ــوِد معانِی واژه ها  ــا دقت و دقیق اندیشـــی ویژه ای به بازنمـ بـ
ــعی بر این بوده  ــد؛ از این روی، در این مقال، سـ پرداخته انـ
ــلۀ تاریخـــی، تعریف ها  ــر، بر اســـاس سلسـ ــع معتبـ ــه از منابـ کـ
ــود و  گردآوری شـ ــاء،  ــرای واژۀ غنـ ــده بـ ــان شـ ــای بیـ و معناهـ
کشیده شده، جمع بندی و قدِر  ــرانجام معناهای بیرون  سـ

گردد.  جامعی، ارائه 

  واژه شناسی غناء در لغت
ــاب  کتـ ــد فراهیـــدی )100ه .ق( صاحـــب  خلیـــل بـــن احمـ

کشیده را از مقولۀ صوت می داند:  العین، غنای مددار و 
ــتغنی. و  ی  علی معنی اسـ ــور، في المال . . . َتَغّنَ ــی ، مقصـ »الِغَنـ
ــابة المتزوجة.  ــدود، في الصوت . . . و الَغاِنَیُة: الشـ ــاُء، ممـ الِغَنـ

یقال: َغِنَیْت  بزوجها، و یقال: َغِنَیْت  بجمالها عن الزینة.«2
ــه معنای  ــال اســـت و . . . تغّنی بـ ــور )غنـــی( در مـ ــاِی مقصـ غنـ

بی نیازی است و غناِء ممدود در صوت است . . . 
ــرده و گفته  ــه معنای دختر جوانی اســـت که ازدواج کـ ــه، بـ غانیـ
یبایی و جمال،  شده به معنای زنی است که با برخورداری از ز

از خودآرایی و آرایش بی نیاز است.  
ابن فارس، در »غناء« همان دیدگاه فراهیدی را می پذیرد و 
عبارت ایشان را نقل می کند؛ اّما در ماده »غن« درآمیختگی 

صدا را با چیز دیگر، غناء می داند: 
 علی صوٍت 

ُّ
ــو یدل ــن و النون أصیل صحیح، و هـ ــن« الغیـ »»غـ

ٍة تصاحبه . . . و منه  
ّ
ــا لعل ا اِلختالِطه، و إمـ ــه غیر مفهوم، إّمَ کأنـ

کأّنه بأنفه.«3 ُجل  األغِن ، و هو خروُج کالِمِه  ة فی الّرَ الُغّنَ
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»غّن« داللت بر صدای غیر درخور فهم می کند. این غیرمفهوم 
بودن، بدان ســـبب است که آن صدا، با چیز دیگری درآمیخته 
یا بدان ســـبب اســـت که علتـــی، آن صدا را همراهـــی می کند. 
ــرد گویی از  ــه این معنی که مـ ــم، از همان باب اســـت. بـ ــه هـ ُغّنـ

داخل بینی حرف می زند.  
که عّلِت همراه، می تواند  از سخن ایشان، برداشت می شود 
که شامل موسیقی و  ج از آن،  ــد، یا علتی خار جزء صدا باشـ

لهویات هم می شود.
ــد، آوازخوانی  ــاء یاد می کنـ ــه برای غنـ کـ ــی  ــری، از معانـ  جوهـ

است:
ماع«4 ِغَناُء بالکسر من الَسّ

ْ
»و ال

غناء با کسره از شنیدن و به معنای شنیدن و آوازخوانی است.
گی های آواز اشاره ای نمی کند. البته ایشان به ویژ

گی صوت غنائی می داند: کشداری را ویژ ابن اثیر، بلندی و 
»و کل من رفع صوته و وااله فصوته عند العرب ِغَناء.«5

 هر کسی که صدایش را بلند کند و آن را کش دهد، آن صدا نزد 
عرب، غناء خوانده می شود.

ابـــن منظور، برای بازنموِد معنای غناء، چند نقل می آورد و 
گی غناء می داند: ک بودن را ویژ طربنا

ــتغناء، و  ــی َمْعَنَیْیِن: علی االسـ ــه علـ نـ
َ
ــاس: . . . أ بو العبـ

َ
ــال أ »قـ

ــتغناء فهو  زهري: فمن ذَهب به إلی االسـ
َ
ْطِریِب؛ قال األ علی الّتَ

ْطِریِب فهو من  الِغَناء  ــن  الِغَنی ، مقصوٌر، و من ذَهب به إلی الّتَ مـ
صمعي في المقصور و الممدود: الِغَنی  من 

َ
ْوِت ممدوٌد. األ الّصَ

ع صوَته و َواالُه 
َ
 َمْن َرف

ُ
کّل ماِع ممدود، و  المال مقصوٌر، و من الّسَ

فَصْوُته عند العرب  ِغناء.«6
ــازی و   ــه تغنـــی دو معنـــی دارد: بی نیـ کـ ــد  ــو عبـــاس می گویـ ابـ

کی. طربنا
ــای بی نیازی اســـت  ــه می گوید به معنـ ــی کـ ــه: کسـ ــری گفتـ ازهـ
ــه می گوید به  ــی کـ ــر دارد و کسـ ــور را )غنـــی( در نظـ ــای مقصـ غنـ

معنای طرب انگیزی است، غناِء آوایی، ممدود را . 
ــر این نظر اســـت که غنـــی در مال، کوتاه اســـت و در  ــی بـ اصمعـ

ــان غیر از قید اطراب، قید ممدود و  ــدار. ایشـ ــنیدنی ها، کشـ شـ
کشدار را نیز از ویژگی های غناء می داند. 

فخرالدین طریحی:
ــی الترجیع المطرب  ــتمل علـ ــاء: الصوت المشـ ِغَناُء، ککسـ

ْ
» ال

أو ما یســـمی بالعرف  ِغَناًء و إن لم یطرب، سواء کان في شعر أو 
قرآن أو غیرهما«7

ــود  ــاء، صدایی اســـت که در گلو گردانده شـ ــاء، بر وزن کسـ  غنـ
ــه آن غناء  ــه در عرف، بـ کـ ــا آن صدایی  ــد، یـ ــز باشـ و طرب انگیـ
ــعر  ــد. و فرقی نمی کند در شـ ــز نباشـ ــه طرب انگیـ گرچـ ــد، ا گوینـ

باشد، یا در قرآن، یا در غیر این دو.
ــرای غناء ذکر  ــع و اطراب را بـ ــدا دو قید ترجیـ ــان، در ابتـ ایشـ
گاه، معنای غناء را به عرف ارجاع می دهد  می کند؛ اّما به نا
ــر طرب انگیز  گـ ــی ا ــاء بداند، حتـ ــرف، غنـ ــه عـ کـ و صدایـــی را 
کدام  ــه این که  ــدارد بـ ــاره ای نـ ــاء می نامد؛ اّما اشـ ــد غنـ نباشـ
ــا عرف خاص. از ســـخن  ــرف عام، یـ ــر دارد؛ عـ ــرف را در نظـ عـ
که محتوا در غنائی شدن یا نشدن آن اثری  ایشان برمی آید 

ندارد.
زبید محمد بر این نظر است:

ة: 
َ
ی  بالمرأ »و الِغناُء، کِکساٍء، من الصوت: ما ُطّرِب به . . . و َغّنَ

ــد: مدحه، أو  ــعره، . . . و غنی  بزیـ ــا فـــي شـ ي ذکرهـ
َ
ــا، أ ــّزل  بهـ تغـ

هجاه، کتغنی  فیهما، أي في المدح و الهجو«8
ــدآور و  ــه وجـ کـ ــۀ آواســـت. آوایـــی  ــاء از مقولـ ــد کسـ ــاء، ماننـ  غنـ
کرد.  ــد. غنی بالمرأه، یعنی با آن زن عشق بازی  سرورانگیز باشـ
که آن مرد را ستود و یا نکوهید.  معنای غنی بالرجل این است 
او، معنای مدح  و هجو را نیز در تعریف غناء می گنجاند؛ اما 
گی اصلی غناء را طرب انگیزی آن می داند. البته معنای  ویژ
که شاید  که همان مغازله اســـت  دیگری برای غناء می آورد 
ــاری در راِمش گاه ها، ایـــن معنی ایجاد  ــا توجه به غنای جـ بـ

شده باشد.
خلیل الجر: 

ــه . . . . غّنی، تغنیة: صّوت. ـ  ــاء من الصوت: ما طرب بـ »الغنـ
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ــعر و بالّشعر: ترّنم به بالغناء. ـ بالمرأة: تغّزل بها. ـ الشاعر  الّشـ
بفان: مدحه أو هجاه«9

و  ــادی افزایی  شـ آن  ــا  بـ ــه  کـ ــزی  چیـ آواســـت.  ــۀ  مقولـ از  ــاء  غنـ
سرورانگیزی می شود. . . . غّنی، تغنیًة، با آواز شعر ُسرایید و با 

شعر و آهنگین آواز خواند و به زمزمه پرداخت. 
غنی بالمرأة: با آن زن نرد عشـــق باخت. غنی الشاعر بفان: 

کرد.  شاعر فان شخص را ستود، یا هجو 
جبران مسعود:

ــعر  ـ ــّوت و ترّنم بالغناء. 2- الّشِ ــة. )غ ن ی( 1- صـ »غّنـــی، تغنیـ
ــه أو  ــا. 4- به:مدحـ ــّزل بهـ ــرأة: تغـ ــاء. 3-بالمـ ــم بالغنـ ــه: ترّنـ أو بـ

هجاه.«10
ــعر را به  ــعر، شـ ــرایی کرد، آواز خواند. غّنی بالشـ  غّنـــی، نغمه سـ
ــق باخت. غّنی به،  آواز خواند. غّنی بالمرأة، با آن زن، نرِد عشـ

ستود یا نکوهید.
ــان را  ــا زنـ ــرِد عشـــق باختن بـ ــز، آوازخوانـــی ونـ ــان نیـ           ایشـ

معنای غناء می داند.
لوئیس معلوف: 

ــاء من  ــاء . . . الغنـ ــه بالغنـ ــم بـ ــعر: ترّنـ ــعر و بالّشـ ــی . . . الّشـ »غّنـ
الصوت: ما طرب به.«11

ــیقِی آوایی،  ــرد . . . موسـ کـ ــیقیایی زمزمه  ــۀ موسـ ــه گونـ ــعر را بـ شـ
که با آن طرب انگیزی می شود. چیزی است 

اساتید مصری:
ــره. یکون  ــوزون و غیـ ــم بالـــکالم المـ ــاء: التطریـــب و الترّنـ »الغنـ

مصحوبا بالموسیقی و غیر المصحوب«12
ــن و غیرآهنگین  ــا کالم آهنگیـ ــه بـ ــزی و زمزمـ ــاء، طرب انگیـ  غنـ

است، خواه همراه با موسیقی باشد، یا نباشد.
ــرایی  ــاء را طرب انگیزی و زمزمه و ترانه سـ ــِی غنـ گـ ــان، ویژ اینـ
گی ها را داشته باشد، غناء  گر صدایی این ویژ که ا می دانند 

به شمار می آید، هرچند آهنگین نباشد.
شرتونی: 

ــّم ألنه صوت و  ــه الضـ ــاء من الصوت: ما طرب به و قیاسـ »الغنـ

قال فی الکلیات: »الُغناء بالّضم و المد التغنی و ال یتحقق اال 
ــق لها فهو من انواع  ــعر و انضمام التصفیـ بکون األلحان من الشـ

اللعب««13
ــزی  ــا آن طرب انگیـ ــه بـ کـ ــزی اســـت  ــیقِی آوایـــی، آن چیـ  موسـ
یرا آن  ــه را؛ ز ــود. همانند کرده اســـت با آن »ُغناء« با ضّمـ می شـ
نیز صداســـت. در کلیات گفته اســـت: »الُغناء« به ضّم و مّد، 
ترانه سرایی و آوازخوانی اســـت. ُغناء به حقیقت نمی پیوندد، 
ــد و کف، آن را  ــعر تشـــکیل شده باشـ مگر این که  آهنگ ها از شـ

گونه ای است از لعب.   کند و این  همراهی 
جمع بندی 

ــتند؛  ــای: 1، 2، 3 و 4 جامع افراد و مانع اغیار نیسـ تعریف هـ
گون را دربرمی گیرند، حتی نغمه سرایی  گونا که آواهای  چرا

پرندگان، اذان و . . ..
ــاند  ــوم عشـــق بازی با زنان را می رسـ ــای  5 و 8 مفهـ تعریف هـ
ــاری در راِمش گاه ها، در  که ایـــن معنی، با توجه به غنای جـ

ذهن ها نشسته است.
کف  تعریف 11، غناء، عبارت اســـت از: شعر با آواز، همراه با 

و طرب انگیز. 
ــا و  ــاری در راِمش گاه هـ ــای جـ ــتی غنـ در ایـــن تعریـــف، بایسـ

گرفته شود. خانه های موسیقی، در نظر 
تعریف 9 و 10، تنها قید طرب را جهت غنایی شدن آوا، در 

که این تعریف نیز، مانع اغیار نیست.  نظر می گیرند 
گرفته و به  ــم انداز فقیهان قرار  که بیش تر در چشـ تعریف 6، 
آن استناد جسته اند، غناء را همانا، نغمه و آوایی دانسته، 
گلو و طرب انگیز. البته در  گی: بازگردانیدِن صدا در  با دو ویژ
که هر  کرده، بدین معنی  این تعریف، عرف را هم وارد بحث 

آن چه را عرف غناء بداند، غناء است.
گفتارها، این نتیجه به دست می آید: از این 

کار نرفته  ــه  ــۀ صـــوت، در قرآن بـ ــاِء ممـــدود و از مقولـ واژۀ غنـ
است.

ــه یـــک تعریف،  کـ ــد  ــی آمـ گونـ گونا ــاء، معانـــی  در تعریـــف غنـ
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ــور( و تعریف  ــای مقصـ ــود )غنـ ــاز بـ کامـــل و بی نیـ ــای  ــه معنـ بـ
ــه در آن  ــۀ صوت اســـت )غنای ممـــدود(. البتـ ــر از مقولـ دیگـ
ــته به لحن و آهنگ  اختاف های فراوانی وجود دارد: یا بسـ
کشیده،  است )آوای خوش، آوای خوِشِ  راِمش انگیز، آوای 
که  گردانیدن، آوای خوشـــی  گلو  ــیده با در  کشـ آواِی خوِش 
ــته به  ــد و...(، یا بسـ ــرورانگیز باشـ گلو، سـ گرداندن آن در  ــا  بـ
درونمایۀ آواست )سخنان عاشقانه بر زبان جاری ساختن، 
که آن را  ــته به چیزهایی اســـت  ــا مـــدح و هجو و...(، یا بسـ یـ

کردن و ... . کف زدن و عشق بازی  کند، مانند:  همراهی 
ــان ارائه داده اند، با هم  که واژه شناسـ گرچه تعریف هایی     ا
ــانی ها و اختاف هایی دارند، ولی می توان قدر جامعی  ناسـ
که در  ــاء صوتی اســـت  ــه: غنـ گرفـــت و آن این کـ ــر  از آن در نظـ
که  ــود  ــژه ای ادا شـ ــه و چگونگِی ویـ گونـ ــه  ــده و بـ گردانیـ ــو  گلـ

شادی افزا و سرورانگیز باشد.

حّجت بودن آرای اهل لغت
گزاره های فقهی،  در باِب حّجت بودن آرای لغویان در فهم 

دو دیدگاه در بین فقیهان وجود دارد:
ــرعی حجت  ــای شـ گزاره هـ ــان را در  ــه آرای ایشـ کـ ــی  دیدگاهـ
ــان، نمی تواند  ــه آرای لغویـ کـ ــر این نظر اســـت  ــد و بـ نمی دانـ
ــودن، به عنوان  ــرد و بر فرض حجت بـ گیـ ــتناد قرار  ــورد اسـ مـ

آرای اهل نظر و خبره درخوِر بررسی است.
ــهادت، یا  ــر دیدگاهی دیگر، آرای اهل لغت، به منزلۀ شـ برابـ

روایت است و بیان گِر نگاه عرف.14 
ح و تعدیـــل تعریف های  ــر ــا جـ ــدگاه دوم و بـ ــه دیـ ــا توجه بـ بـ
ــاد شـــده در بیان اهل لغـــت، می توان به یـــک قدر متیقن  یـ
ــا را نمایان گر  ــر تعریف هـ گـ ــا دســـت یابید. البته ا در تعریف هـ
ــان و مکان  ــه دگرگونی های زمـ ــه بـ ــه با توجـ کـ ــم  ــرف بدانیـ عـ
ــود؛ از ایـــن روی، اختـــاف در  دســـتخوش دگردیســـی می شـ

کرد. تعریف ها را می توان به اختاف در عرف حمل 

ح: مهدی سعیدی طر
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واژه های پیوستۀ به غناء 
ــوم غناء، الزم  ــه برای بازنموِد مفهـ ــۀ درخور توجه این کـ نکتـ
ــد، به  کار رفته انـ ــه  ــاء بـ ــه در تعریـــف غنـ کـ اســـت واژه هایـــی 

گردند. درستی روشن 
رفـــع  ــاط انگیزی و  ــادابی آفرینی و نشـ ــرای شـ بـ ــه  کـ ــی  غنائـ
کار می رفته، شاید به دلیل فراوانِی  ــرگرمی به  ــتگی و سـ خسـ
کارهای تفریحی، واژۀ لهو هم به  ــرگرمی و  کاربرد آن برای سـ
ــتفاده شده، چنان که واژۀ »طرب« چه بسا، به  جای آن اسـ
دلیل این که از شنیدن آوازهای دلنشین بر شنونده عارض 

کار رفته است. 15 می شده، به جای »غناء« به 
که باید  گانـــی  ــاء، از جمله واژ ــوم واقعـــی غنـ ــرای درک مفهـ بـ
گی های آوای  ــون از ویژ ــردد، واژۀ طرب اســـت. چـ گـ تعریـــف 

غنائی، طرب انگیزِی آن است.

واژه شناسی طرب 
خلیل بن احمد:

َرُب : ذهاب الحزن، و حلول الَفَرح«16 ْوق. و الّطَ
َ

َرُب : الّش »الّطَ
 طرب یعنی شوق. برطرف شدن ناراحتی و پدیدار شدن 

شادی.
اّما ابن فارس طرب را اثر شادی می داند:

جَل من شدِة سروٍر أو غیره«17 َرب  ِخّفة ُتِصیب الّرَ »إَن  الّطَ
ــُبکی اســـت که مرد از شدت سرور و شادی یا غیر آن   طرب: َسـ

دچارش می شود.
ابن اثیر، طرب را به عدول از راه، معنی می کند:

»الَمْطَرَبة: واحدة الَمَطاِرب ، و هي طرق صغار تنفذ إلی الطرق 
ــال طّربت عن  ــة المتفّرقة. یقـ ــار. و قیـــل هي الّطرق الّضّیقـ الکبـ

الطریق:أى عدلت عنه.«18
ــای آن، راه های کوچکی  ــه معنـ ــه، مفرد مطارب اســـت کـ  مطربـ
ــه می گوید  ــد و آن کـ ــزرگ، رخنه می کننـ ــای بـ ــه راه هـ اســـت که بـ

کردم.  طّربت عن الطریق، یعنی از راه، عدول 
که »طرب« انسان را  ــان است  گویا این مفهوم در نظر ایشـ    

از راِه اصلی به راِه فرعی می کشاند.
اّما نظر جوهری، با دیگر نظرها، اندکی فرق دارد:

که طرب، سبکی  گفته شده  ــادی و اندوه است و  طرب، شـ
که بر اثر بسیاری شادمانی، یا  و از خود بی خود شدن است 

اندوه بر انسان عارض می شود.
گفته شده پدیدار شدن شادی و رفتن ناراحتی  و همچنین 

است.
ــبکی  ــری از طرب ارائه می دهد، همانا سـ که جوهـ معنایـــی 
ــان عارض  ــر انسـ ــدوه بـ ــادی یا انـ ــر اثر شـــدت شـ ــه بـ کـ اســـت 
می شودـ  بسیاری از فقیهان آن را به دیِد قبول درنگریسته و 
در موضوع شناسِی »طرب« همین معنی را یادآور  شده اند. 
ابن منظور، مفهوم طرب را در صوت این گونه بیان می کند:
َب  في قراءته:  ــیُنه. و َطّرَ ه و َتْحسـ

ُ
ْطریـــب  في الصوت: َمّد »و الّتَ

ع.«19  و رّجَ
َ

َمّد
  طرب انگیزی در صوت، کشیدن و نیکو گردانیدن صداست، 

و طرب در قراَءت، کشیدن و چرخاندن صداست.
کرده و بر این نظر  گویا ایشان، مفهوم غناء را برای طرب ذکر 

که این دو واژه، هم معنی هستند. است 
فیومی در معنای طرب می نویسد:

ُه«20
َ

َعُه َو َمّد ْضِعیِف َرّجَ َب ( ِفی َصْوِتِه ِبالّتَ »)َطّرَ
گلو و کشیدن صداست .   طرب، چرخاندن صدا در 

ــته  ــزاز در آمـــدن و برافراشـ ــای به اهتـ ــری، معنـ ــاتید مصـ اسـ
شدن را به این معانی می افزایند:

»طرب: خّف و اهتّز من فرح و سرور او من حزن و غّم . . . و فی 
صوته: رّجعه و مّده و حّسنه«21

ــد، به اهتزار درآمد از خوشحالی و شادی و یا   طرب، ســـبک شـ
ــوت را در گلو  ــۀ صوت، این که صـ ــم و ناراحتـــی. و در مقولـ از غـ

گردانید و کشید و نیکو ساخت.
ــه حرکت درآمـــدن را در  ــزاز و بـ ــم، به اهتـ لوئیـــس معلـــوف هـ
ــراری و  ــزون بر آن، بی قـ ــد و افـ ــرب می گنجانـ ــای طـ تعریف هـ

پریشانی  در اثر شادی یا حزن را از آثار طرب می داند:
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»طرب، اهتّز و اضطرب فرحا او حزنا«22
ــا  ــادی یـ ــد از شـ ــاآرام شـ ــد و نـ ــزار و جنبـــش درآمـ ــه اهتـ ــرب، بـ  طـ

ناراحتی. 
ــرب، ارائه دادند، به  ــه اهل لغـــت در بیان مفهوِم طـ از آن چـ

دست می آید:
ــر  ــر اثـ ــه بـ کـ ــبکی  ــوق و سـ ــَرب، معانـــی مختلفـــی دارد: شـ َطـ
ــد، جنبش و به  ــان پدید می آیـ خوشـــحالی، یا اندوه در انسـ
ــیدن و نیکو ساختن صدا و ترجیع و در  کشـ اهتزاز درآمدن، 

گردانیدن صدا، عدول از راه و... گلو 
که در اثر خوشحالی، به انسان  قدر جامع آن، َسُبکی است 
دســـت می دهد و به اصطـــاح او را از خود بی خود، یا غافل 

می کند.

واژه شناسی ترجیع
خلیل بن احمد فراهیدی می نویسد:

ــاب األلحان. و القینة  ــي قراءته، و هي قراءة أصحـ ع  فـ ــو ُیَرّجِ »هـ
ــع : مردود إلی  ــان  فـــي غنائهما . . . و کالم  َرِجیـ عـ ــة ُتَرّجِ و المغنیـ

صاحبه«23
ــراءت قرآن، ترجیع می دهد و این خواندِن اصحاب   او در گاِه قـ
ــع  ــان ترجیـ ــا در غناءشـ ــا و مغنیه هـ ــان اســـت و آوازخوان هـ الحـ
می کنند . . . کالم رجیع: برگردانده شده به صاحب اش است. 

که: و جوهری بر این نظر است 
ــا:  ــاُع  أیضـ َجـ ــا و الّرِ ــُره  َرْجعـ ــُه  غیـ ، و َرَجَعـ

ً
ــا ــه  ُرُجوعـ ــَع  بنفسـ »َرَجـ

اِجُع : المرأُة یموت زوجها فَتْرِجُع   ــر بعد ِقطاِعها. و الّرَ ُرُجوُع الطیـ
ِق، کقراءة 

ْ
ــی الَحل ــُع  الصوِت: تردیُده فـ ــا . . . . و َتْرِجیـ ــی أهلهـ إلـ

أصحاب األلحان «24
بردش  معنای اصلی ترجیع، برگرداندن است که با توجه به کار
ــده بعد از  کوچ  و  ــود. رجاع، برگشـــت پرنـ در جمله معنی می شـ
ــواده اش برمی گردد.  ــزد خانـ ــوهرش مرده و او نـ که شـ ــع: زنی  راجـ
ــی و  ــان آوازخوانـ ــو، بسـ گلـ ــِع صـــوت، برگردانـــدن آن در  . . ترجیـ

نغمه سرایی آشنایان به فّن  آهنگ ها . 

ــای آن را در صـــوت و آواز، بیان  ــا معنـ لوئیـــس معلـــوف، تنهـ
می کند:

»رّجع فی صوته: رّدده فی حلقه«25 
ترجیع صوت، چرخاندن صدا در حلق است.

ابن اثیر نیز همان معنی را آورده، البته با بیان مصداق :
ــه  َتْرِجیُع  األذان. . . .  و قد حکی  ــُع : تردید القراءة، و منـ ْرِجیـ »الّتَ
ــی القراءة نحو: آء آء  ــد اهَّلل ابن مغّفل  َتْرِجیَعُه  بمّد الّصوت فـ عبـ

آء«26
ــع در اذان . . . و  ــع، گرداندن قراءت اســـت و از باب ترجیـ ترجیـ
ــیدن صدا  ــداهَّلل بن مغفل، با کشـ ــده که ترجیع عبـ حکایـــت شـ

)مدالصوت( بوده در قراءت مثل آء آء آء.
ابن منظور، ترجیع را به معنای تکرار می داند:

و غیر ذلك مما 
َ
و َزْمر أ

َ
و ِغناء أ

َ
ذان أ

َ
و أ

َ
َد صوته في قراءة أ ع : َرّدَ »َترّجَ

 
َّ

ن ال ِإله ِإال
َ
ــهد أ شـ

َ
ن یکرر قوله أ

َ
ذان: أ

َ
ــه. و التْرجیع  في األ ــم بـ یترنـ

 رسول اهَّلل«27
ً
ن محمدا

َ
شهد أ

َ
اهَّلل، أ

ــاء، یا ترانه، یا غیر  ــع: صدایـــش را در قراءت، یا اذان، یا غنـ ترّجـ
آن، از چیزهائی که با آن ترّنم می کنند، گرداند و ترجیع در اذان، 
 رسول اهَّلل 

ً
این است که اشهد ان ال اله اال اهَّلل و اشهد ان محمدا

را تکرار می کند. 
ــرای ترجیع بیان می  طریحـــی، معنایی هماننـــد چهچهه بـ

کند:
ــین الصوت في القراءة فمأمور به،  ْرِجیُع  بمعنی تحسـ ــا الّتَ »و أمـ

:ُه
ُ
و منه  َقْول

ــَن . . . و  َحَسـ
ْ
ْوَت ال ــِإّنَ اهَّلَل ُيِحّبُ الّصَ ــْرآِن َصْوَتَك َفـ ُقـ

ْ
ــْع ِبال ـ  َرّجِ

االْسِتْرِجاُع: 
ْرِجیُع في األذان: تکرار الفصول  ــي البکاء. و الّتَ تردید الصوت فـ
ــهادتین في  ــادة علی الموظف. و قیل هو تکرار التکبیر و الشـ یـ ز

أول األذان «28
 ترجیع، به معنای نیکو کردن صدا در قراءت قرآن است که به 

آن امر شده و احادیثی در این باره آمده:
ــدای نیکو را  ــه خدا صـ کـ ــده؛ چرا ــرآن ترجیع بـ ــا قـ  صدایـــت را بـ

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ
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دوست دارد.
گریه اســـت و ترجیع در اذان،  ــترجاع، برگردانیدِن صوت در  اسـ
ــده ترجیع در  ــرار فصل های افزون بر وظیفه اســـت و گفته شـ تکـ

اذان، تکرار تکبیر و شهادتین در اول اذان است.
البته زیبائی صوت و تکرار را نیز از معانی ترجیع می دانند.

ــتفاده  ــع اسـ ــوم ترجیـ ــان مفهـ از ســـخنان اهـــل لغـــت در بیـ
که نیکو شـــدن  گونه ای تکراِر صداســـت  ــع،  ــود: ترجیـ می شـ

آن را در پی دارد.

واژه شناسِی لهو
گردیده است:  در معنای لهو، سرگرمی و غافل شدن بیان 

خلیل بن احمد فراهیدی:
ْهُو: ما شغلك من هوى أو طرب «29

َّ
»الل

ــرگرم  ــان را سـ ــر چیزی اســـت از هـــوس یا طرب، که انسـ ــو، هـ   لهـ
سازد. 

اساتید مصری در معجم الوسیط:
»اللهو، ما لعبَت به و شغلک، من هوًی و طرٍب و نحوهما«30

که انسان  که با آن بازی می شود و چیزی   لهو، آن چیزی است 
را سرگرم، سازد از هوس و طرب. 

ابن فارس:
ك عن شي ء«31

َ
 شي ٍء َشَغل

ُ
کّل »و هو 

 سرگرم شدن از چیزی به چیز دیگر. 
جبران مسعود:

» با چیزی بازی کرد ـ لهو عن الشیء ـ از آن چیز غفلت کرد.«32
راغب اصفهانی:

ْهُو: ما یشغل النسان عّما یعنیه و یهّمه «33
َّ
»الل

ــان را از آن چه مهم است و به دردش  که انسـ لهو،چیزی اســـت 
می خورد، باز می دارد. 

جمع بندی معانی لهو:
ــرگرم کننده و هر  ــرگرمی اســـت و هر چیز سـ  لهو، به معنای سـ

ــازد. این بی خبری  ــغول سـ ــان را به خود مشـ که انسـ آن چه 
ــر، یا حتـــی غافل  ــا چیز مهم تـ ــد یـ ــر باشـ کار دیگـ ــد از  می توانـ

شدِن انسان از خداوند .

مفهوم شناسی غناء در نگاه اهل لغت
ــان در باب تعریف  ــان واژه شناسـ که از بیـ ــی را  کلـ ــا نتیجۀ  اّمـ
کار رفته می توان  ــه در تعریف آن به  کـ ــاء و واژه هایی  واژۀ غنـ

که: کرد این است  دریافت 
ــه به نیکو شـــدن آوا  کـ ــا نوعی تکرار،  ــاء، صوتی اســـت، بـ  غنـ
ــُبکی به انسان دست می دهد و او  می انجامد.و در اثر آن َسـ

را از خود، بی خود، یا بی خبر می سازد.

  واژه شناسی غناء، در فقه شیعه
کتاب  ــاله و  ــگارش، پژوهـــش، ترجمه وتصحیح صدها رسـ نـ
ــول تاریـــخ فرهنـــگ  ــیقی در طـ ــارۀ موسـ کان، دربـ ــرد و  خـ
ــگاه ایـــن  ــان گر اهمیـــت و جایـ ــران، نشـ و تمـــدن اســـام و ایـ
دانش و هنر اســـت. این پدیدۀ هنری، در زندگی اجتماعی 
گون،  گونا ــای  ــوده و از زوایـ ــون توجه بـ کانـ ــر، همواره در  بشـ
ــان و  ــوفان، فقیهـ ــان، فیلسـ ــان، مورخـ دانشـــمندان، ادیبـ

عارفان به آن درنگریسته اند.
ــان محقق  ــا پیـــش از زمـ ــه، تـ ــه این کـ ــور توجـ ــۀ درخـ ــا نکتـ امـ
ــتقلی در باب غناء، تألیف  ــالۀ مسـ ــبزواری)م: 1090( رسـ سـ
که پیش از آن، غناء، مسألۀ روز  نشده و این نشان می دهد 
ــه آن پرداخته  گانه بـ که جدا ــته  نبوده اســـت و لزومی نداشـ
که در دوره های  ــداِر اندکی  ــود؛ از این روی، به همان مقـ شـ

فقهی به آن پرداخته شده بسنده می کرده اند.
گانه ای را به غناء  اّما این که چرا محقق سبزواری رسالۀ جدا

ویژه ساخته است، شاید به دو دلیل باشد:
ــیوع آداب و  ــر دوره صفوی و شـ ــّوف در اواخـ ــد تصـ الـــف. رشـ

رسوم آنان از جمله َسماع و غناء.
که آن را  ــاء،  ــانی، در باب غنـ کاشـ ــروف فیض  ــه معـ ب. نظریـ
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ــة البیضاء، مفاتیح و مقدمات  کتاب های وافی، المحجـ در 
تفسیر صافی آورده است.

کتاب،  ــه، در این  کفایـ ــبزواری، صاحب  ــۀ محقق سـ و نظریـ
ــاء در  ــودن غنـ ــر مســـتحب بـ ــی بـ ــه ای مبنـ گانـ ــالۀ جدا و رسـ
ــته، بازتاب ها و  ــابقه نداشـ ــا آن زمان سـ که تـ ــرآن،  ــراءت قـ قـ
ــیاری  که بسـ ــته، تا آن جا  ــیاری در پی داشـ کنش های بسـ وا
ــته شده است.  ــاله های غناء در رّد نظریۀ این دو نوشـ از رسـ
البته پاره ای از رساله ها هم، به انگیزۀ دفاع از عزاداری سید 
که آن را آمیخته با  کسانی  ــهداء، و پاسخ به شبهه های  الشـ

غناء می دانسته اند، نوشته شده است. 
در این مقال، بحث، دربارۀ مفهوم شناسی غناست، غنایی 
گرفته  ــرعی )نکوهش شـــده وحرام( قرار  که موضوع حکم شـ
است. و در بازنموِد این مفهوم، تعریف های فقیهان از غناء 
که شماری  را بر اســـاس سلسلۀ زمانی می آوریم؛ اّما از آن جا 
از فقیهان، تعریفی از غناء، به دست نداده، و شماری، تنها 
ــتثنا  ــای نکوهش شـــده، یا نمونه های اسـ ــه ارائۀ نمونه هـ بـ
گزیریم در پاره ای از موارد، برای  کرده اند، نا ــنده  شـــده، بسـ
ــده از ســـوی  کردن مفهوم و مصداق، حکِم بیان شـ روشـــن 
ــان را  ــویم، بویژه، پاره ای از احکام ایشـ ــان را نیز یادآور شـ اینـ
ــه ضد، بیان  ــاء،  از جهت تعریف بـ ــتثناهای غنـ ــاب اسـ در بـ

می کنیم. 
ابن بابویه قمی)م: 381(:

ــة إذا قالت  ــة حرام و ال بأس بکســـب النائحـ »و کســـب المغنیـ
صدقا.«34

ــر و  ــان نوحه گـ ــد زنـ ــا درآمـ ــرام اســـت؛ اّمـ ــر، حـ گـ ــد زن ُخنیا درآمـ
ــد، اشکال  ــان، راســـت باشـ مرثیه خوان، در صورتی که کالم شـ

ندارد.
گرچه آواز اســـت؛  ــود: نوحه گری،  کام روشـــن می شـ از ایـــن 
ــوباندن غریزۀ شهوانی در آن وجود ندارد. و قید  لیکن برآشـ
ج می کند. کسب درآمد  صدق هم، کام باطل و دروغ را خار
ــد، و به دروغ  ــم عزا باشـ گر در مراسـ ــان آوازه خوان، حتی ا زنـ

ــازند، حرام است. اّما این که آیا  ســـخنانی را بر زبان جاری سـ
گری و شنیدِن آواز و  حرام بودن، به خوِد آوازه خوانی و ُخنیا
ــاره ای نمی شود و در اصل،  ُخنیا تعلق می گیرد، یا خیر؟ اشـ
ــا توجه به این که  ــی از غناء به دســـت نمی آید، لکن، بـ تعریفـ
نمونه هایی از غناء را بیان می کند، داخل در بحث ماست.

شیخ مفید )م: 413(:
»و کســـب المغنیات حرام و تعلم ذلـــك و تعلیمه محظور في 
ــرع السالم. و کســـب النوائح بالباطل حرام و ال بأس بالنوح  شـ
ــن بالحق من الکالم و ال بأس باألجر علی ذلك  ــی أهل الدیـ علـ

و التنزه عن التکسب به أولی في الدین.«35
ــن آن، در  گرفتـ ــوزش دادن و فرا ــرام و آمـ ــر حـ گـ ــان ُخنیا ــد زنـ  درآمـ
ــه  ــری کـ ــان نوحه گـ ــد زنـ ــن درآمـ ــوع اســـت. همچنیـ اســـالم ممنـ
ــان، به باطل اســـت، حرام اســـت، اما نوحه گری بر  نوحه گری شـ
ــد، اشـــکال ندارد و می توان  مؤمنان، چنانچه به کالم حق باشـ
برای آن مزد گرفت. پرهیز از کســـب درآمد به نوحه گری در دین 

برتر است.
گر تعلق  ــاِن ُخنیا ــِد زنـ ــان نیز، حرمـــت به درآمـ ــان ایشـ در بیـ
ــاید  گرچه شـ ــاء ارائه نگردیده اســـت،  ــی از غنـ ــه وتعریفـ گرفتـ
که: آواز، با درونمایۀ باطل  کرد  بتوان از این بیان برداشـــت 
ــد، مصداق  ــه باشـ ــر نوحـ گـ ــی ا ــر حـــق و دروغ، حتـ کام غیـ و 
که  لت آن بر این مطلب تمام نیست، بویژه  غناست، اما دال
کســـب درآمد به نوحه گری  ــد: پرهیز از  کام می نویسـ در آخر 
که  در دین برتر اســـت. سخن ایشان بیان گر این نکته است 
کفن فروشی و از  کراهت دارد، بساِن  درآمد از راه نوحه گری، 

آن حرام بودن خود غناء فهمیده نمی شود. 
ــودن درآمِد نوحه گری  ــد را برای حال بـ ــیخ مفید، دو قیـ شـ

برشمرده است:
کام حق باشد. به 

نوحه گری بر مؤمنان باشد.
شیخ طوسی )م: 358(: پس از نقل دو روایت: 

گر حرام. خرید و فروش زنان ُخنیا

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ
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گر در عروسی روا. مزد دادن به زن ُخنیا
پیشنهاد زیر را برای جمع بین دو روایت، ارائه می دهد:

م باألباطیل 
ّ
ــن ال تتکل خصة فیمـ ــذه األخبار الّرُ ــه في هـ »فالوجـ

ــباهها و ال بالقصب و  ــدان و أشـ و ال تلعـــب بالمالهـــي من العیـ
ْعِر  ُم ِعْنَدَها ِبِإْنَشاِد الّشِ

َّ
عُروَس َو َتَتَکل

ْ
 ال

ُ
غیره بل یکون مّمن َتُزّف

ْن  ِء ِمّمَ
َ

ا َمْن َعَدا َهُؤال ّمَ
َ
أ

َ
َباِطیِل ف

َ ْ
ــِش َو األ ُفْحـ

ْ
َبِعیِد ِمَن ال

ْ
ــْوِل ال َقـ

ْ
َو ال

َکاَن ِفي  ی َحاٍل َسَواٌء 
َ
 َیُجوُز َعل

َ
ال

َ
ِهي ف

َ
َمال

ْ
ْنَواِع ال

َ
ْیَن ِبَساِئِر أ َیَتَغّنَ

ْو َغْیِرَها.«36
َ
َعَراِئِس أ

ْ
ال

گنده از  گر آ  وجه جمع میان دو روایت این چنین اســـت: غناء ا
ــد، جایز اســـت و  ســـخن باطل، و بازی با ابزار لهوی و . . . نباشـ
که در آن، ســـخِن باطل گفته شود. غناء،  ــود  زمانی حرام می شـ
ــده که باطلی بر زبان نیاورد و با ابزار لهو،  بر کســـی اجازه داده شـ
ــی و غیر از آن،  ــون عودها بازی نکند واین چنین اســـت نـ همچـ
ــا را هنگامی که برای  ــند که عروس هـ ــانی باشـ بلکه باید از کسـ
ــا گفتاری  ــعر یـ ــزد او، شـ ــد و نـ ــد، همراهـــی می کننـ ــاف می برنـ زفـ
می گویند که از ناسزا و امور باطل، به دور است؛ اما خوانندگان 
ــند، کار آنان به  ــته باشـ ــر به هر گونه ای که خوانندگی داشـ دیگـ
ــد یا در غیر  هیـــچ روی، جایز نیســـت، خواه در عروســـی ها باشـ

عروسی ها. 
درعبارت شیخ طوسی چند نکته وجود دارد:

کام باطل باشد. که پیراسته از  غناء، آن گاه رواست 
که از شعرهای رکیک استفاده نشود. غناء، آن گاه رواست 

ــود، حرام اســـت،  گناه آلوده شـ ــاء و خوانندگی به  ــرگاه غنـ هـ
خواه در مجلس عروسی باشد یا غیر آن.

که انسان  هر باطلی حرام نیســـت؛ بلکه باطلی حرام اســـت 
را از یاد خدا باز دارد.

وی، در نهایه می نویسد:
»ال بأس بأجر المغّنیة في األعراس، إذا لم یغّنین باألباطیل و ال 

یدخلن علی الّرجال و ال یدخل الّرجال علیهّن«37
ــل آوازه خوانی و  ــه باطـ گر بـ ــر، در عروســـی ها، ا گـ ــان ُخنیا ــزِد زنـ  مـ
گری نکنند و آنان به مردان و نیز مردان بر آنان وارد نشوند،  ُخنیا

اشکال ندارد.
شیخ طوسی قید دیگری را در این جا می افزاید: آوازه خوانِی 
گر، در عروسی، در بین مردان نباشد.  زن آوازه خوان و ُخنیا

شیخ، بحثی را نیز به شعر ویژه می سازد:
ــا، ما لم یکن فیه هجو و  ــعر فهو مباح أیضـ »فأما الکالم في الشـ
کثرة الکذب علی  ال فحش، و ال تشبیب بامرأة ال یعرفها، و ال 

کراهیة رواها أصحابنا في ذلك.«38
ــاِن  ــبیب و بیـ ــزا، تشـ ــرزنش، ناسـ ــر در آن، سـ گـ ــعر رواســـت، ا شـ
ــند  ــد و نیز ناپسـ ــند، نباشـ که او را می شناسـ ــای زنـــی  یبایی هـ ز
ــد، بنا بر آن چه که اصحاب  ــیار باشـ گر دروغ در آن بسـ اســـت، ا

کرده اند. ما روایت 
ــتراند، از باب  گسـ ــز  ــوای غناء نیـ ــوان به محتـ ــا را می تـ این هـ

معیاری برای غنای حرام، از لحاظ محتوا.
از سخن ایشان استفاده می شود:

 غناء، از مقولۀ صوت است.
گونۀ  ــه  ــه آواز و بـ گر بـ ــی ا ــد، حتـ ــند، نارواینـ ــعرهای ناپسـ  شـ
ــنیدن  شـ و  خوانـــدن  ــرودن،  سـ ــوند.  نشـ ــده  خوانـ غنایـــی 

این گونه شعرها، نارواست.
ابن ادریس )م: 598( می نویسد:

»الغناء من الصوت ممدود، و من المال مقصور، فإذا ثبت هذا، 
ــهادته، فأّما ثمن  ــق فاعله، و ترد شـ ــا محّرم، یفسـ ــاء عندنـ فالغنـ
المغنیات، فلیس بحرام إجماعا، ألنها تصلح لغیر الغناء.«39

ــای مال،  ــه معنـ ــدود اســـت و بـ ــای صـــوت، ممـ ــه معنـ ــاء، بـ غنـ
ــاء، به نظر ما  ــد این نکته، پس غنـ ــه ثابت شـ ــور. آن گاه کـ مقصـ
حرام است و اجراکنندۀ آن فاسق و شهادت وی ناپذیرفته. اّما 
یرا مصالحه می کند،  گر حرام نیست به اجماع؛ ز مزد زنان ُخنیا

برای غیر آوازخوانی و ترانه سرایی.
کتاب می نویسد: در بخش دیگری از این 

ــال، و  ــور علی کل حـ ــرب: محظـ ــة أضـ »المکاســـب علـــی ثالثـ
ــروه، و مباح علی کل حال، فأّما المحظور علی کّل حال، .  مکـ
. . .  و الرقـــص، و جمیع ما یطرب من األصوات و األغاني، و ما 
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جرى مجرى ذلك«40 
کار برای به دست آوردن هزینۀ زندگی بر سه گونه است: ممنوع 
ــوع در هر حال . . . و رقص  ــال، مکروه و مباح. اّما ممنـ ــر حـ در هـ
ــرایی و  ــه از ترانه سـ کـ ــا و جنبش هایـــی اســـت  ــام حرکت هـ و تمـ

آوازخوانی نشأت می گیرد و آن چه جاری است بر این مجری
و می افزاید:

ــات، و تعلم الغناء، حرام. و کســـب النوائح  »و کســـب المغنیـ
ــأس بذلـــك علی أهل  ــاه، و ال بـ ــی ما قلنـ ــرام، علـ ــل حـ باألباطیـ
الدین، بالحق من الکالم . . . . . و أجر المغنیات في األعراس، 
ــر أّن الغناء محرم  ــن باألباطیل، علی ما روي و األظهـ ــم یغنیـ إذا لـ

ممن کان.«41
ــوزِش غناء حرام اســـت؛ ولـــی درآمِد  ــده و آمـ ــان خواننـ ــِد زنـ درآمـ
ــد،  ــان حق باشـ زنان نوحه گر بر اهل دین، در صورتی که کالم شـ
گر سخن  رواست. و همچنین مزد زنان خواننده در عروسی ها، ا
ــازند، رواســـت. ظاهرتر این اســـت که  ــر زبان جاری نسـ ــل بـ باطـ

که باشد. غناء حرام است، از هر کسی 
محقق حلی )م: 676( در تعریف غنای حرام می نویسد:

ــق فاعله و  ــتمل علی الترجیع المطرب یفسـ »مد الصوت المشـ
ترد شهادته و کذا مستمعه سواء استعمل في شعر أو قرآن«42

ــع( همراه  گلو )ترجیـ گردانـــدن آواز در  ــا  که بـ ــیدن صـــوت،   کشـ
ــادمانی و راِمش  اندازد، خواننده را فاسق  ــد، انسان را به شـ باشـ
ــود. و این چنین است  ــهادت او، پذیرفته نمی شـ ــازد و شـ می سـ
ــعر به کار  ــده، آواز غنائـــی خود را در شـ ــواه خواننـ ــنوندۀ آن. خـ شـ

بندد، یا در قرآن.
و  ــدا  صـ ــیدن  کشـ ــده:  شـ آورده  ــد  قیـ ایـــن  ــان،  بیـ ایـــن  در 
ــد. پس  ــرورانگیز باشـ ــادی افزا و سـ که شـ گلو  گرداندن آن در 
گردانیدن صدا  ــا  ــد، یـ گلو باشـ گردانیدن صدا در  ــر بدون  گـ ا
گر در  ــا ا ــم را ندارد. امـ ــد، این حکـ ــز نباشـ ــو، طرب انگیـ گلـ در 
ــد، حتی در  ــرور انگیز و رقص آور باشـ ــود و سـ گردانیده شـ ــو  گلـ
خواندن قرآن، اشکال دارد. پس به عقیدۀ ایشان چگونگِی 

صوت در غناء شدن، اثرگذار است. 

ــر محقِق حّلی  ــۀ حّلـــی )م: 726( : در تعریـــف غناء، نظـ عامـ
را می پذیرد و در حکم آن، از شیخ طوسی پیروی می کند.

وی، می نویسد:
ــتمل  ــامع الغناء ـ و هو: مّد الصوت المشـ ــهادة . . . سـ »و ترّد شـ
ــاعر  کان في قرآن ـ و فاعله، و الشـ علی الترجیع المطلوب، و إن 
ــرأة معروفة غیر  ــبب بامـ  أو تشـ

ً
الـــکاذب أو الـــذي یهجو به مؤمنا

لة«43
ّ
محل

شهادت شنوندۀ غناء، و خوانندۀ آن رد می شود.
ــیدن صداست، با این ویژگی که به گونۀ پسندیده و   غناء کشـ
کریم  گردانده شود، هرچند در خواندِن قرآن  گلو وا خوشایند در 

باشد.
ــعر، به ســـخره  ــی را با شـ ــا کســـی که مؤمنـ ــو، یـ ــاعر دروغ گـ ــز شـ نیـ
ــه حـــالل  کـ ــده ای را  ــناخته شـ ــای زِن شـ یبایی هـ ــا ز ــرد، یـ می گیـ

نیست، به زبان می آورد )تشبیب(. 
همو در تحریر االحکام می نویسد:

ــي العرائس إذا لم  ــر المغّنیة فـ ــة بإباحة أجـ ــد وردت رخصـ »و قـ
م بالباطل، و ال تلعب بالمالهي کالعیدان و القصب، بل 

ّ
تتکل

م عندها بإنشاد الشعر و القول 
ّ
تکون مّمن تزّف العروس، و تتکل

ــد من الفحـــش و الباطل، و ما عدا ذلك حرام في العرس و  البعیـ
غیره.«44

ــرایی  ــرط این که باطل سـ  مزد زِن آوازه خوان در عروســـی ها، به شـ
ــی و  ــو، نـ ــزار لهـ ــا ابـ ــرد و بـ گویی را در پیـــش نگیـ ــزا ــد و ناسـ نکنـ
ــانی باشد که عروس را  فلوت، بازی نکند، رواســـت. بل از کسـ
ــاد شعر می پردازد  ــرایی و انشـ همراهی می کند و نزد او به ترانه سـ
ــد،  گر غیر از این باشـ گویی و یاوه گویی می پرهیزد. و ا ــزا و از ناسـ

آوازه خوانی حرام است، چه در عروسی و چه در غیر آن.
ــده اســـت: دروغ گویی،  همچنین محتوا را ذیل آن یادآور شـ
ــناخته  ــان زیبایی های زنان شـ ــبیب و بیـ ــو مؤمـــن، تشـ هجـ
ــده نیز سبب حرام شدن غناء می گردد، ولیکن آن را جزء  شـ
ــای غناء نمی داند. به نظر وی، خوانندگی همراه با  مؤلفه هـ
گر در عروسی باشد، موجب حرمت  بازی با ابزار لهو، حتی ا
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کام  ــا توجه به  ــود. از این روی، بـ ــتمزد خواننده می شـ دسـ
ایشان ، این گونه پیوست ها و همراهی ها، سبب می گردند، 
غ از معنای  ــار ــردد، ولی این ها فـ گـ ــرام و نکوهیده  ــاء، حـ غنـ

غناست.
شهید ثانی)م: 965( می نویسد:

ــتمل علی الترجیع المطرب،  »الغناءـ  بالمدـ  مّد الصوت المشـ
فال یحرم بدون الوصفینـ  أعني الترجیع مع الطرابـ  و إن وجد 
ــا. کذا عّرفه جماعة من األصحاب. و رّده بعضهم إلی  أحدهمـ
العرف، فما سّمي فیه غناء یحرم و ان لم یطرب و هو حسن. و 

کونه في شعر و قرآن و غیرهما«45 ال فرق في ذلك بین 
ــود و  ــیده صدایی اســـت که در گلو گردانده شـ ــراد از غناء کشـ مـ
شادی انگیز و رقص آور باشد. بدون این دو ویژگی حرام نیست، 
گرچه یکی از دو ویژگی را صدا داشته باشد. آن گونه که گروهی 
ــیر و  ــماری از اصحاب، تقسـ ــد و شـ کرده انـ ــیر  ــاب تفسـ از اصحـ
ــان، آن چه  ــرار داده اند. بنا بر نظر ایشـ ــناخت عرف را معیار قـ شـ
را عرف غناء بداند، حرام است، گرچه شادی افزا و طرب انگیز 
ــن نظر، نظری اســـت، نیـــک. در آواِز غنایی، فرقی  ــد. و ایـ نباشـ
نیست در این که قرآن با این سبک خوانده شود، یا شعر و . . . 

ح لمعه می نویسد: در شر
ــاء و إن لم  ــي العرف غنـ ــا ســـمي فـ ــد . . . . . أو مـ ــاء بالمـ »و الغنـ

کان في شعر، أم قرآن، أم غیرهما«46 یطرب سواء 
ــاء گوید، هر  ــه عرف بدان غنـ ــا چیزی کـ ــیده . . . یـ ــاِء کشـ  و غنـ

چند شادی انگیز و رقص آور نباشد، در حکم غناست. 
ایشان، در وهلۀ نخست، آوایی را غناء می داند و حکِم غناء 

گی، برخوردار باشد: که از دو ویژ حرام را بر آن بار می کند 
گلو. بازگشت در 

کی و شادی افزایی.  طربنا
ک بازشناسِی غناء قرار  و  در وهلۀ دوم، رجوع به عرف را ما
ــرف، غناء  که عـ ــر صدایی را  ــد و بر این نظر اســـت: هـ می دهـ
ــته باشد، یا نداشته  ــده را داشـ گی یاد شـ بداند، خواه دو ویژ

باشد، حرام است.
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البته ایشان در ادامۀ این مبحث در روضة البهیه این نکته 
ــان، »ُحدی«  ــهید اول و دیگر فقیهـ که شـ ــود  را یادآور می شـ
ــته اند. همچنین آواز و  ــای حرام، بیرون دانسـ ــرۀ غنـ را از دایـ
که: باطل سرایی  گرِی زنان را در عروسی ها، در صورتی  خنیا
که در آن  ــد، هرچند به زدن دایره ای  ــد، به لهو نپردازنـ نکننـ
ــز آواِز  ــردان بیگانه نیـ ــنج. مـ ــد، نه دایرۀ بدون سـ ــنج باشـ سـ

آنان را نشنوند.
اینان، از این دســـت آوازخوانِی زنان را از دایرۀ غناِی حرام، 
ــکالی بر آن وارد نیســـت. اّما  گفته اند: اشـ ــته و  ــرون دانسـ بیـ
شهید ثانی، نظر خود را در این باره نیاورده  است. در بیانی 
ــر فقیهان مـــی آورد: دو نکته  ــهید اول و دیگـ ــان از شـ که ایشـ
ــه امور لهـــوی، دوم  ــور تأمـــل اســـت: یکـــی نپرداختن بـ درخـ
که در آن سنج باشد، نه بدون سنج. از این  نزدن دایره ای 
ــنج، در  که زدن دایرۀ بدون سـ ــود  گرفته می شـ بیان نتیجه 

عروسی با این شرایط اشکال ندارد.
گی برخوردار  که از دو ویژ شهید ثانی، آوازی را غناء می داند 
گردانیده شود و راِمش انگیز و رقص آور باشد.  گلو  ــد: در  باشـ
ــرب را از آن  ــد طـ ــرف، قیـ ــه عـ ــاع دادن آن بـ ــا ارجـ ــد بـ هرچنـ

که به ظاهر این ارجاع، از باب احتیاط است. برمی دارد ، 
کرکی )م:  940(: محقق 

ــه: )و الغناء(. هو: ممدود، و المراد به علی ما في الدروس:  »قولـ
مد الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب. و لیس مطلق مد 
ــه، ما لم ینته إلی حیث  الصـــوت محرما و إن مالت القلوب إلیـ
یکون مطربا بسبب اشتماله علی الترجیع المقتضي لذلك«47
ــهید اول  ــاء«، همان گونه که در کتاب دروس شـ ــراد او از »غنـ  مـ
گردانیده شود، شادی انگیز  گلو  که در  آمده است، آوازی است 
ــه دل ها به آن مایل  گرچـ ــد. تنها کشـــش صدا، ا و رقص آور باشـ
ک  شوند و به پایه ای نرسد که در اثِر بازگرداندن آن در گلو، طربنا

باشد، حرام نیست. 
ــان دو قید ترجیع و طرب، با هم، ســـبب غنائی  در نظر ایشـ
گِی برگشِت در  که تنها از ویژ شـــدِن صوت می شود. صدایی 

کی، غناِی  ــد، بدون راِمش انگیزی و طربنا گلو برخوردار باشـ
گِی سرورانگیزی  که از ویژ حرام نیست. همچنین برصدائی 
ــود، غناء، اطاق  گردانیده نشـ گلو  ــوردار اســـت، ولی در  برخـ

نمی شود.
محقق اردبیلی در مبحث غناء می نویسد:

ــی  ــتمل علـ ــان المشـ ــّد صـــوت النسـ ــد-: »مـ ــو- بالمـ ــل: هـ »قیـ
ــاب إلی العرف،  ــرب« . . . .  رّده بعـــض األصحـ ــع المطـ الترجیـ
ــتمال علی  ــه عرفا فهو حرام، و إن لم یکن مشـ ــّمی بـ فکل ما یسـ
الترجیع، و ال علی الّطرب. دلیله: أّنه لفظ ورد في الّشرع تحریم 
ــرع، فیحال  ــرعي مأخوذ من الّشـ معناه و لیس بظاهر له معنی شـ
علی العرف. و الّظاهر أّنه یطلق علی مّد الّصوت من غیر طرب، 
ــیمه إلی المطرب و عدمه، بل و ال  فیکون حراما، إذ یصّح تقسـ
ــي الحلق، فینبغي  ــع و المکّرر فـ ــد إطالقه علی غیر المرّجـ یبعـ

االجتناب.«48
ــیده_  گفته شده است: کشیدن صدای   در تعریف غناء _کشـ
که  کی  گلو و طربنا ــان است، با دو ویژگی: بازگشـــت آن در  انسـ
ــماری از فقیهان امامیه،  ــد . . . . شـ ــِع طرب آور باشـ دارای ترجیـ
ــن روی، آن چه را که عرف  ــه عرف برگشـــت داده اند؛ از ایـ آن را بـ
ــد و طرب  ــاء بداند، حرام اســـت هر چند دارای ترجیع نباشـ غنـ
ــد به عرف  ــناخت غناء، بایـ ــه در شـ ــل این کـ ــد. دلیـ ــاد نکنـ ایجـ
که در شرع، معنای غناء حرام شده، اما  کرد این است  مراجعه 
یرا که غناء، حقیقت  ــده، ز ــریعت، بیان نشـ ــتی آن در شـ چیسـ
ــه کرد از ظاهر  ــد در معنای آن به عرف مراجعـ ــرعی ندارد، بایـ شـ
ــه از ویژگی  کـ ــر می گیرد  ــاء، آن صدایی را در بـ ــه غنـ کـ ــد  برم ی آیـ
ــد، بـــدون طرب، پـــس در این صورت  ــیدگی برخوردار باشـ کشـ
ــر مطرب، صحیح  ــیم آن به مطرب و غیـ یرا تقسـ حرام اســـت؛ ز
ــته  ــر آوایی که ترجیع نداشـ اســـت. بلکه بعید نیســـت غناء، بـ
گردد از این  ــود نیز، اطالق  گلو چرخیده و تکرار نشـ ــد و در  باشـ

روی، سزاوار است از آن نیز دوری شود. 
و می نویسد:

ــي الّتحریم، و لعّل  ــن ما رأیـــت روایة صحیحة صریحة فـ »و لکـ
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ــاع علی تحریم  ــار الکثیرة، بل الجمـ ــهرة تکفـــي، مع األخبـ الّشـ
ــن أن یقال:  ــل. و یمکـ ــاج إلـــی دلیـ ــاء، و الّتخصیـــص یحتـ الغنـ
األخبار لیست بحّجة، و إّنما الجماع و الّشهرة مع القیدین، فال 

حّجة علی غیره، و األصل دلیل قوّي، و االحتیاط واضح.«49
ــته باشد و حرام بودن  ــند صحیح داشـ  و لکن من روایتی که سـ
ــاید شهرت با اخبار  ــنی بیان بکند، ندیده ام. شـ غناء را به روشـ
ــد،  ــرام بودن غناء وجود دارد کافی باشـ ــیاری که در باب حـ بسـ
ــاء می کند.بنا بر اجماع  ــه اجماع، داللت بر حرام بودن غنـ بلکـ
ــود و  ــهرت، غنائی حرام اســـت که صدا در گلو گردانیده شـ و شـ
گردانیدن حکم،  ــد و  بنا بر این، مخصـــوص  ــادی انگیز باشـ شـ
برای پاره ای از مصداق ها نیاز به دلیل دارد. ممکن است گفته 
ــتند و اجماع و شهرت،  ــود، اخبار در این باب، حجت نیسـ شـ
ــد:  ــد برخوردار باشـ ــه از آن دو قیـ ــی کـ ــر غنائـ ــد بـ داللـــت می کننـ
ــن روی، باید به اصل  کـــی. از ایـ ــدا در گلو و طربنا بازگشـــت صـ
اباحه رجوع کرد واصل اباحه، دلیلی است قوی در این زمینه و 

درستی احتیاط، روشن. 
ــاِی  ــِث جداشـــده هاِی از غنـ محقـــق اردبیلـــی، ســـپس بحـ
ــودن آوازه خوانی در  ــرام بـ ــد و علت حـ ــرام را پیش می کشـ حـ

عروسی ها را دروغ گویی و لهوپردازی می داند.
ــور درنگی را  ــرت اباعبـــداهلل، نکتۀ درخـ ــاب مراثـــی حضـ در بـ

یادآور می شود:
ــا، و دلیله  ــین، علیه الســـالم، أیضـ ــتثني مراثي الحسـ »و قد اسـ
 

ّ
ــکّل أّنه ما ثبـــت بالجماع إال ــا غیر واضـــح. و لعّل دلیل الـ أیضـ

ــة في الّتحریم  فـــي غیرها، و األخبار لیســـت بصحیحة صریحـ
ــرم، و الباقي  ــه یحـ ــا ثبت تحریمـ ــواز، فمـ ــل الجـ ــا، و األصـ مطلقـ

یبقی، فتأّمل فیه.«50
مرثیه خوانی بر امام حســـین از دایرۀ غنای حرام بیرون است.  
و دلیل آن، روشن نیست. شاید به این دلیل که اجماع بر حرام 
ــاند و  بودِن آن ثابت نیســـت و اجماع، تنها غیر مراثی را می رسـ
سند روایاِت حرمِت غناء، صحیحه نیستند و داللتی صریح 
و روشن نیز بر حرام بودن غناء، به طور مطلق ندارند. و با وجود 

ــه، در آن جریان می یابد و تنها چیزی  شـــک، اصِل جواز و اباحـ
که حرام بودن آن ثابت اســـت، از دایرۀ این اصل خارج اســـت و 

غیر از آن را در بر می گیرد، پس در آن بیاندیش.
و یادآور می شود:

»و یؤّیده أّن البکاء و الّتفّجع علیه مطلوب و مرغوب، و فیه 
ثواب عظیم، و الغناء معین علی ذلك، و أّنه متعارف دائما في 
ــلمین في زمن المشایخ إلی زماننا هذا من غیر نکیر،  بالد المسـ
ــواز الّنیاحة بالغناء، و  ــواز غالبا. و یؤّیده جـ  علی الجـ

ّ
ــو یدل و هـ

جواز أخذ األجرة علیها لصحیحة . . . . «51
ــتن  ــیار داشـ ــواب بسـ ــواه اســـت، ثـ گـ ــتثناء  ــن اسـ ــتی ایـ ــر درسـ  بـ
ــر آن  ــردن بـ کـ ــوگواری  ــه سـ ــه و دردمندانـ گریـ ــودن  ــندیده بـ و پسـ
کردن، کمک اســـت به این  حضـــرت و با غناء مرثیه خوانی 
ــرایِی غنائی، از  ــن مرثیه سـ یختن. و ایـ ــِک ماتم ر ــتن و اشـ گریسـ
زمان استادان بزرگ ما، تا این عصر که ما در آن زندگی می کنیم، 
ــاری بوده است، بدون آن که با آن مخالفت بشودو و  جاری و سـ
ــرایی هاِی غنایی.  این دلیل اســـت بر َروائِی بسیاری از مرثیه سـ
ــتثناء داللت می کند، نوحه گری غنایی  ــتی این اسـ و نیز بر درسـ
ــه برای  کـ ــوده اســـت و نیز مزدی  ــداران رایج بـ ــن دین مـ ــه در بیـ کـ

گرفته می شده است. نوحه گری های غنائی 
آن را  ــاط  منـ و  ک  مـــا و  ــاء،  غنـ ــودن  بـ ــرام  حـ ــِل  دلیـ وی، 

طرب  انگیزِی غناء می شناسد:
»و یؤّیده أّن الّتحریم للّطرب علی الّظاهر، و لهذا قّید بالمطرب، 
ــزن، و أکثر هذا   الحـ

ّ
ــل لیـــس إال ــي الّطرب، بـ ــي المراثـ و لیـــس فـ

کأّنه ترك للّظهور.«52 یجري في استثناء مطلق المراثي، و 
ــتثناِء غناِء در مراثی از غناِء  ــتی اسـ  و نیز داللت می کند بر درسـ
که از ظاهر نیز استفاده می شود حرام  حرام، این نکتۀ بس مهم 
ــنونده به وجود  ــودن غناء، برای وجد و طربی اســـت که در شـ بـ
ــرب. در حالی  ــاء را قید زده اند به مطـ ــن روی، غنـ ــی آورد. از ایـ مـ
که در مراثی طربی وجود ندارد، بلکه اندوه است و سوز و گداز.

ــه در مراثـــی طربی  ــده را ]کـ ــاد شـ ــدۀ یـ ــر قاعـ ــه بیش تـ  و این کـ
که حرام باشد؛ از این روی، غناء در مراثی، از غنای  نیســـت 
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ــه مرثیه خوانی غنائی بر  حرام جداســـت.[ بر همۀ مراثی، چـ
گویا ظاهر را  امام حســـین و دیگران، جاری ساخته اند، 

گفته اند. ترک 

تبیین و نقد دیدگاه محقق اردبیلی
ــاید  ــات معنـــی نشـــده، شـ ــاء، در روایـ ــه غنـ ــا دلیـــل این کـ امـ
ــاء، در زمان صدور روایات بوده اســـت،  ــنِی مصداق غنـ روشـ
ــود،  ــاء نهـــی می فرمـ ــادق از غنـ ــام صـ ــی امـ در َمَثـــل، وقتـ
که مراد ایشان از غناء چیست و مغنی  همگان می دانستند 
گذر زمان، معنای آن ناشناخته مانده است.  کیست، اما با 
پـــس برای دریافت معنای غناء و مصداق غناِی حرام، باید 
به پژوهش در منابع تاریخی و به دست آوردن فضای زمان 

صدور روایات رو آورد.
ــیدن  کشـ که غناء را،  همچنیـــن بنابر نظر محقـــق اردبیلی: 
صـــوت، بدون دخالت قید َطَرب در حقیقت آن، می داند، 
گفتن اذان نیز باید حرام  ــا  ــراءت قرآن با صدای خوش، یـ قـ
ــود و نتیجه چنین  ــیده می شـ کشـ ــرا در آنها صدا  ــد، زیـ باشـ
ــیاری از صداها  ــنیدن بسـ ــاد و شـ که ایجـ بیانـــی این اســـت 

حرام است.
ــه محقـــق اردبیلی شـــده، این اســـت  که بـ ــری  ــکال دیگـ اشـ
ــاع وجود دارد و  ــر حرمت غناء، اجمـ ــه: بر فرض بپذیریم بـ کـ
که  اجماع آن نیز قدمائی و مورد اعتبار است؛ اما از آن جایی 

معنای آن روشن نیست اجماع، اهمال دارد.
گفت:  ــه: در باب مراثـــی امام حســـین باید  کـ این ســـخن 
ــر موردهای آن  ــرام و دیگـ ــم آن ثابت شـــده، حـ ــه تحریـ هرچـ
حال اســـت، ســـخنی درســـت و منطقی اســـت؛ اما تنها در 
ــدارد و اعم از آن اســـت و  کاربرد نـ ــده  ــتثنای یاد شـ ــورد اسـ مـ

گونه های غناء. درخور سریان دادن به تمام 
و  ــبکی  سـ ــرب،  طـ ــای  معنـ در  لغـــت،  اهـــل  و  ــا  علمـ ــه  البتـ
ــا حزن پدیدار  ــادی یـ که در اثر شـ کرده  ــایندی را بیان  خوشـ
ــاخته اند، اّما محقق  ــژه نسـ ــادی ویـ ــا به شـ ــود و آن را تنهـ شـ

ــؤال  ــال سـ ــد. حـ ــرب می دانـ ــزن را جـــدای از طـ اردبیلـــی، حـ
گر  ــی اباعبـــداهلل ا ــر مراثـ ــاء، در غیـ ــا غنـ ــه آیـ کـ این جاســـت 
ــان،  ــون بنابر نظر ایشـ ــد نیز، مباح اســـت چـ ــز باشـ حزن انگیـ

که قید حرمت غناست، نمی باشد؟ دارای طربی 
ــا دروغ،  ــه باطل، یـ گر بـ ــان، ا ــان غناءخوانی زنـ ــر ایشـ ــه نظـ بـ
ــردان بیگانه،  ــور مـ ــه ماهـــی و یا درحضـ ــد یا بـ ــه باشـ آمیختـ
که برای عروسی،  حتی در عروســـی، ناپسند است. و غنایی 
ــد، ناپسند نیست و  یا ُحدا، یا عزاداری امام حســـین باشـ
 عرف متشرعه را دلیل بر جواز غناء در مراثی امام حسین

می داند .
گلوگردانیدن و  کام ایشان بر می آید دو قید: در  همچنین از 

سرورانگیزی، قدر متیقن در صدِق مفهوم غناء است.
شیخ بهائی )م: 1030 (می نویسد:   

ــاع و أحوالها و  ــه النغم و الیقـ ــیقی علم یعرف منـ ــم الموسـ »علـ
یة. . . . و و  ــیقار الت الموسـ ــاذ اآل ــة تألیـــف اللحون و اتخـ کیفیـ
ــرعا من تعلم  هذا العلم، و کثیر من الفقهاء کان مبرزا  ال مانع شـ
ــی الصادع بها أفضل الســـالم  ــریعة المطهرة علـ ــه. نعم الشـ فیـ
ــد امورا  ــه إنما تفیـ ــة فیـ ــه، و الکتـــب المصنفـ ــن عملـ منعـــت مـ

علمیة فقط«53 
یتم ها،  ــا و ر ــه از آن نغمه هـ کـ ــی اســـت  ــیقی، دانشـ  دانش موسـ
ــزار  ــا و ابـ ــی  آهنگ هـ ــا و چگونگـ ــی آنهـ ــا و ویژگـ ضرب  آهنگ هـ
گیری این دانش،  موسیقی شناخته می شود. . . . شریعت از فرا
باز نداشته است و شمار بسیاری از فقیهان در این فن مهارت 
ــردی نمودن و  بـ ــریعت مطّهر اســـالم، از کار ــه، شـ ــته اند. بلـ داشـ
ــته  ــه در این زمینه نوشـ کـ ــز داده وکتاب هایی  ــه آن پرهیـ ــل بـ عمـ

شده، تنها امور علمی است.
گیرِی موسیقی را جایز و به  که فرا ــیخ بهائی،  اما در بیان شـ
ــر، تناقضی وجود  ــمارد، به ظاهـ ــرام می شـ ــردن آن را حـ کار بـ
ــده یا نوازنده، برای یادگیری، باید آن را  که خواننـ دارد؛ چرا 

کار َبَرد وگرنه نمی تواند یاد بگیرد . به 
ــکام،  ــة االحـ کفایـ ــاب  کتـ ــبزواری )م: 1090( در  محقـــق سـ

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ
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ــان،  ــم غناء پرداخته اســـت. ایشـ ــه بررســـی موضوع و حکـ بـ
رساله ای مستقل هم در باب حال بودن غناء نوشته است 
که جامعۀ علمی زماِن وی، آن را نپذیرفت و سیاســـت های 
ــتقل در  ــاله ای مسـ کرد، رسـ گزیر  کم بر آن روزگار، وی را نا حا
ــر از فتوای خویش  ــد و به ظاهـ ــاِب حرام بودن غناء بنویسـ بـ

دست بردارد.
ــری نیافتیم؛ از ایـــن روی، آرای  ــان اثـ ــالۀ تحلیلیۀ ایشـ از رسـ

کفایة االحکام یادآور می شویم. ایشان را در باب غناء، از 
که تا آن زمان در تعریف غناء  ایشان اختاف دیدگاه هایی را 

بوده است، چنین بیان می کند: 
ــرب علی ما  ــی الترجیع المطـ ــتمل علـ ــو مّد الصوت المشـ »و هـ
ــه بعضهم. و بعضهم اقتصر علی الترجیع. و بعضهم علی  قالـ
ــین  ــر بتحسـ ــن غیر ذکر الترجیع. و من العاّمة من فّسـ ــراب مـ الطـ
ــارات أهل اللغة. و الظاهر  الصـــوت. و یظهر ذلك من بعض عبـ
ــن. و  یـ ــن المذکور ــن الوصفیـ ــین مـ ــّك التحسـ أّن الغالـــب ال ینفـ
 و 

ً
ــن رفع صوتا ــر بمّد الصـــوت. و منهم من قال: مـ ــم من فّسـ منهـ

. و 
ً
ــان غالبا ــراب و الترجیع مجتمعـ ــاء. و لعّل الطـ ــو غنـ وااله فهـ

 و إن لم یشتمل علی القیدین«54
ً
قیل: ما یسّمی غناء عرفا

ــردارد:  بـ ــا دو ویژگـــی که در ــیدن صداســـت، بـ ــاء[ کشـ  و آن ]غنـ
ــا بر آن چه  کی، بنـ ــدآوری و طربنا گلو، و وجـ ــدا در  گردانـــی صـ وا

شماری از فقیهان گفته اند.
کرده اند. گلو، بسنده  و شماری دیگر به بازگشت صدا در 

گردانی آن  ــماری دیگر، به طرب انگیزی، بدون این که از »وا و شـ
گلو« سخنی به میان آورند. در 

یبا،  ــانی غناء را به آوای خوش و ز ــّنت، کسـ و از علمای اهل سـ
ــل لغت، به  ــاره ای عبارات اهـ ــن معنی، از پـ کرده اند. ایـ ــیر  تفسـ

روشنی فهمیده می شود.
ــدا و خوش  ــل نظر، نیکویی صـ ــر این اســـت که بیش تر اهـ ظاهـ
ــو و  گلـ ــدا در  گردانـــی صـ ــده: وا ــاد شـ ــی یـ صدایـــی را از دو ویژگـ

کی، جدا نمی سازند. طربنا
و از فقیهان اهل سّنت، کسانی غناء را به کشیدن صدا تفسیر 

کرده اند.
که در بین علمای اهل سّنت دیده می شود، این   و نظر دیگری 

که آوای بلند و ادامه دار، غناء است.
در آوای غنائی، بیش تر بازگشت صدا در گلو و طرب انگیزی با 
ــمار، بر این نظرند، آن آوایی که در عرف  هم اند. و گروهی کم شـ
ــود، غناست و گرچه دو قید یاد شده را نداشته  غناء نامیده شـ

باشد.
ــان، در تنبیهات رسالۀ تحریمه، به معنی شناسی غناء  ایشـ
می پردازد، در آغاز، دیدگاه شیخ علی عاملی را نقل می کند:

ــا و إن مالت القلوب إلیه، ما  »و لیـــس مطلق مد الصوت محرمـ
ــتماله علی الترجیع  لم ینته إلی حیث یکون مطربا بســـبب اشـ

المقتضي لذلك«55
ــوی آن  ــه دل ها به سـ گرچـ ــیدن صوتـــی، حرام نیســـت ا ــر کشـ هـ
ــته از آوای  ــی برخاسـ کـ ــه طربنا ــه بـ کـ ــی  ــد، مادامـ گرایـــش بیابنـ

که اقتضای آن طرب انگیزی است، نینجامد. ترجیع دار، 
در ادامه دیدگاه های اهل لغت را برای بیان َطَرب و ترجیع 

می آورد و می افزاید:
ــر بتغرید الصوت . . . و فـــی الصحاح: »  ــه من فسـ ــن العامـ »و مـ

التغرید: التطریب فی الصوت و الغناء«56
کی و سرورانگیزی آوا،  ــماری از اهل ســـنت، تغنی را به طربنا شـ
کرده اند و در صحاح نیز چنین معنایی برای غناء، آمده  معنی 

است.
و می نویسد:

»و بعض اهل اللغة لم یعتبر فی الغناء االطراب«57
ــرط  ــرورانگیزی را در غناء شـ ــماری از لغویان، وجدآوری و سـ شـ

ندانسته اند.
ــیر حدیث: »من لم یتغـــن بالقرآن . . . «  ــبزواری، در تفسـ سـ

وجوه دیگری را نقل می کند و سپس می نویسد:
ــن و التغرید  ــع و اللحـ ــی و التطریـــب و الترجیـ ــی ان التغنـ »و ظنـ
ــن معانیها  ــی او اجتماع بیـ ــی المعنـ ــة فـ ــاظ متقاربـ ــم الفـ و الترنـ
ــیر بعض  ــا لهذا تراهم یوردون بعض هذه االلفاظ فی تفسـ غالبـ
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االخر«58
ــد، و ترّنم  ــع، لحن، تغریـ ــن، تغنی، تطریـــب، ترجیـ ــه گمان مـ بـ
ــای آن به  هم نزدیک اســـت و یکی در  واژه هایـــی اســـت که معنـ

معنای دیگری ذکر می شود.
ــرق دارد.  ــا ترجیع فـ ــَرب، بـ که َطـ ــه داشـــت  ــد توجـ ــه بایـ البتـ
که  ترجیع، ضرب صوت و صداســـت، ولی َطَرب اثری است 

در روح و روان انسان بر اثر ترجیع پدید می آید. 
محقق سبزواری می نویسد:

ــو غناء. و  ــراب و الترجیع فهـ ــه الطـ ــع فیـ ــا اجتمـ ــر أّن مـ »و الظاهـ
ــان  ــري و غیره، خّفة تصیب النسـ ــا قاله الجوهـ ــرب علی مـ الطـ
ــي الحلق. و  ــرور، و الترجیع تردید الصوت فـ ــزن أو سـ بســـبب حـ

الظاهر أّنه یحصل بتکریر األلفاظ و األصوات بالنغمات.«59
ــرورانگیزی و  ــه در آن جذبه و سـ کـ ــر آن اســـت که هر آوازی   ظاهـ
ــز، همان گونه که  ــرب نیـ ــد، غناســـت و طـ گردانـــی در گلو باشـ وا
ــُبکی  ــد، َسـ ــران، گفته انـ ــری و دیگـ ــون: جوهـ ــانی، چـ واژه شناسـ
ــان دســـت می دهد. و  ــم، به انسـ ــادی، یا غـ ــه در اثر شـ کـ اســـت 
گان و  ــراِر واژ ــا تکـ ــه بـ کـ گلوســـت  ــدا در  ــع، چرخانـــدن صـ ترجیـ

صداهای همراه با آهنگ، حاصل می شود. 
ــن  ــه الغافلیـ ــد عاملـــی )م: 1104( در تنبیـ ــی بـــن محمـ علـ
که رّدیه ای است بر رسالۀ تحلیلیۀ محقق  وتذکیر العاقلین، 
ــع االصول،  ــدگاه صاحـــب جامـ ــان دیـ ــبزواری، پـــس از بیـ سـ

درباره لحن و این که لحن همان تطریب است، می نویسد:
»األلحان جمع لحن و هو التطریب و یشبه أن یکون هذا الذي 
ــي المجالس من اللحون  ــّراء زماننا بین أیدي الوّعاظ فـ ــه قـ یفعلـ

60».األعجمّیة التي یقرءون بها مّما نهی عنه النبي
ــرورانگیزی  ــان وجد و سـ ــع آهنگ و آهنگ همـ ــا، جمـ   آهنگ هـ
یان زمان ما، در پیش واعظان  است و همانند است با آن چه قار
ــد، آن چیزی که  ــا  آهنگ های پارســـی می خواننـ در مجالـــس، بـ

رسول خدا از آن پرهیز داده  است.
سپس این نکته را یادآور می شود:

ــا دالة علی مدح  ــا األحادیـــث الموهمة خالف ذلك فإنهـ »و أّمـ

ــا  ــزن و فـــي بعضهـ ــراءة بالحـ ــینه و القـ ــن الصـــوت و تحسـ حسـ
ــینه أّي  ــن الصوت أو تحسـ ــع و اللحان و النغمة. فحسـ الترجیـ
ــن الصوت  داللة فیه علی کون قراءته غناء؟ و یلزم منه أّن حسـ
یکون دائما مغّنیا بصوته و أّما الحزن و البکاء . . . فأّي مشابهة 
لها بالغناء لیتوّهم فیها ذلك . . . و أّما الترجیع فأي داللة علی 
ــاء غیره و هو المراد  ــاء؟ . . . و ترجیع غیر الغنـ ــع غنـ أّن کّل ترجیـ
من الحدیث . . . و من الترجیع إعادة الصوت و تکریره أو إعادة 
ــون ذلك ترجیعا مطربا  ــه ترجیع األذان . . . و ال یکـ الشـــي ء و منـ
ــاء عرفا  ــراب أو الغنـ ــد الترجیع بالطـ ــع تقییـ ــا و مـ ــاء عرفـ و ال غنـ
ــه و ال غناء؛ و کیـــف یتصّور  ــع ال إطراب معـ ــي ترجیـ ــرج فـ ال حـ
ــاء و الطرب ینافي ما هو  ــع المطرب في القرآن لیکون غنـ الترجیـ
ــماع الصوت و آالت  ــود من التـــالوة فإّنه یحصل من سـ المقصـ

اللهو من غیر نظر إلی المعاني غالبا.«61
گردانیدن  روایاتی که صداِی خوش و قراءِت همراِه با حزن، یا وا
ــتایند، چگونه بر غناء  گلو و  آهنگ ها و نغمه را می سـ ــدا در  صـ
بودن قراءت داللت دارند؛ چرا که از حمِل نیکویی آوا بر غناء، 
الزم می آید که آوای خوش، همیشه غناء باشد و فرِد خوش آوا، 
همیشه با صدای خود در حال آوازخوانی ناروا باشد . . . حزن 
ــتن چه همانندی با غناء دارد؟ . . .   گریه داشـ و اندوه و حالت 
ترجیع غیر غنائی غیر از ترجیع غنائی است و روایات بر ترجیع 
ــع، بازگرداندن  ــوارد ترجیـ ــد . . . از مـ ــفارش دارنـ ــر غنائـــی، سـ غیـ
صوت و تکرار و دوباره آوردن چیزی است و ترجیع در اذان نیز، 
ــزی، از آن گونه صدا در گلو  ــن معناســـت . . . چنین چیـ از همیـ
ک و رقص آور و غنای عرفی نیست و با قید  گردانیدن های طربنا
ــراب، یا غنای عرفی، حرجی در ترجیع بدون  ــع به اطـ زدن ترجیـ
ــوان چهچهۀ طرب انگیز،  اطراب و غناء نیســـت. چگونه می تـ
ــه َطَرب، با مقصود ازتالوت،  کـ ــرآن، تصّور کرد در حالی  را در قـ
گوش فرا دادن به آوا  که طرب  بیش تر، از  ــازگاری دارد؛ چرا  ناسـ

وابزارهای لهوی، بدون توجه به معانی حاصل می شود.
و اظهار می دارد:

ــا أو ما کان مطربا  ــاء حرام و هو ما کان غناء عرفـ ــق الغنـ »أّن مطلـ

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ
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ــن  ــا کان غیر ذلـــك ال ینافیه الترجیع و حسـ ــع و أّن مـ ــع الترجیـ مـ
الصوت و تحسینه و الحزن و . . . «62

مطلق غناء، حرام است. و آن آوایی است که عرف، آن را غناء 
ــد، با دو ویژگی: وجدآور و هیجان انگیز، و  بداند و یا آوایی باشـ

گلو. گردانیدن آن در  دیگر، 
گری اهل لهو   و آوایی که غیر از این باشد، یعنی از جنس ُخنیا
ــد که عرف آن را غنا می داند و نه وجدآور  و اوباش و اراذل نباشـ
باشد و در گلو چرخانده شود، غناء نیست. و ناسازگاری ندارد 
با این که انسان با  صدای خوش، آواز در گلو بچرخاند و بکشد 
و دیگران به او آفرین گویند و یا با آوای او غمگین شوند. چنین 

خواننده ای، خوانندۀ غنایی دانسته نمی شود. 
و یادآور می شود:

ید به ما کان غناء عرفا کما هو التحقیق فلیس  »فإّن الغناء إن أر
ــن الصوت أو تحسینه و الحزن و  شـــي ء من قراءة القرآن مع حسـ
ــق مع  کي بغناء عرفا ما لم یکن بلحون أهل الفسـ ــکاء و التبا البـ

الترجیع المعهود في الغناء و نحوه.«63
 چنانچه مراد از غناء، غنای عرفی باشد، همان گونه که تحقیق 
ــزن آور،  ــدای نیکو و حـ ــرآن با صـ ــر آن داللـــت دارد، خوانـــدن قـ بـ
ــه  آهنگ های  ــه آور، غناء نیســـت؛ مگر این که بـ ک و گریـ ــا گریه نـ
ــو بچرخاند، که در  گلـ ــد و به گونه ای صدا را در  ــق باشـ اهل فسـ

غناء انجام می گیرد . . ..
که لحن با  ــا تطریـــب یکی می داند، در حالـــی  وی، لحـــن را بـ
ــرب، تفاوت دارد؛ لحـــن، وصف صوت اســـت و تطریب و  طـ
که  که در دل و قلب، از صوت،  اطراب، وصف حالتی اســـت 

علت فاعلی آن است، پدید می آید. 
گردانیدن و نیکو ساختن صوت  گلو  ــیدن و در  کشـ ــان،  ایشـ
ــاء، این قیدها  ــد. پس آیا تعریف غنـ ــکال می دانـ را بدون اشـ
که  ــان برمی آید، در صورتی  ــر نمی گیرد؟ از ظاهر نظر ایشـ را بـ
ــد،  ح بخش، باشـ جمع این قیدها، طرب انگیز، وجدآور و فر

غناست.
که: از بیان ایشان بر می آید 

گونه است: غنایی و غیرغنایی.  ترجیع بر دو 
ــازها و  ــه آواها، سـ ــرا دادن بـ گـــوش فـ ــاد طـــرب، حاصل  ایجـ

ابزارهای لهوی، بدون توجه به معانی است. 
گلو، در قراءت قرآن اشکال  گرداندن آن در  ــیدن صدا و  کشـ
که طرِب حزنی  ندارد و طرِب َفَرحی نیز رواست، همان گونه 

اشکال ندارد.
کاشانی )م: 1115( می نویسد: فیض 

ــیر من کالم الصدوق رحمه اهَّلل و یستفاد  »الظاهر أن هذا التفسـ
ــه بأمثال ذلك لیس بغناء أو لیس  ــه أن مد الصوت و ترجیعـ منـ
ــل القرآن  ــور و فـــي األحادیث التـــي مضت في باب ترتیـ بمحظـ
ــن کتاب الصالة داللة علـــی ذلك و الذي  ــن مـ بالصوت الحسـ
ــار الواردة فیه اختصـــاص حرمة الغناء  ــر من مجموع األخبـ یظهـ
ــراء  ــتماع و البیع و الشـ ــق به من األجر و التعلیم و االسـ ــا یتعلـ و مـ
ــی النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمیة  کان علـ کلها بما 
و بني العباس من دخول الرجال علیهن و تکلمهن باألباطیل و 
ــوى  لعبهن بالمالهي من العیدان و القضیب و غیرها دون ما سـ

ذلك «64
ــیر از کالم شیخ صدوق است که   ظاهر این اســـت که این تفسـ
گردانیدن صدا و مانند آن،  گلو  ــیدن و در  از آن برمی آید که کشـ

غناء نیست و یا اشکالی ندارد.
در روایات پیش گفته، و در کتاب الصالة، در باب ترتیل قرآن، 
که بر نیکویی صوت سفارش داشتند، دالیلی بر آن وجود دارد. 
ــده اســـت، به دســـت  از مجموع روایاتی که در این باب نقل شـ
می آید: هر غناء و وابسته های به آن، از جمله مزد غناءخوانی، 
ــران، همه، بر  گـ ــروش ُخنیا ــنیدن و خرید و فـ ــاء و شـ ــوزش غنـ آمـ
ــان مردان  ــه و بنی عباس ناظر اســـت که در آن زمـ ــرف بنی امیـ عـ
ــدند و خود را با ســـخنان باطل و ابزار  گر وارد می شـ ــر زناِن ُخنیا بـ

موسیقی سرگرم می ساختند.
در ادامه می نویسد:

ــعار المتضمنة ذکر  ــماع التغني باألشـ »و علی هذا فال بأس بسـ
ــی دار القرار و وصف نعم اهَّلل الملك  ــویق إلـ الجنة و النار و التشـ
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الجبار و ذکر العبادات و الترغیب في الخیرات . . . . . بالجملة  
ال یخفی علی ذوي الحجی بعد سماع هذه األخبار تمییز حق 

الغناء من باطله . . . «65
ــان را به یاد  ــعاری که انسـ ــِی اشـ ــنیدِن غناءخوانـ ــر این، شـ ــا بـ بنـ
ــان بر  ــوق به دارالقرار را در انسـ ــم می اندازد، و شـ بهشـــت و جهنـ
ــان را  ــد و نعمت های الهی را وصف می نماید و انسـ می انگیزانـ
ــکالی ندارد.  به عبادت و انجام کارهای خیر بر می انگیزاند اشـ

...
ــه در ذیل آن  ــی کـ ــات و تحلیلـ ــات و روایـ ــه به آیـ ــا توجـ ــاری، بـ بـ
آوردیم، بر هر خردمندی آشکار می شود که غنای حق را چگونه 

از غنای باطل، بازشناسد. 
که غناســـت،  ــاء را از آن جهت  ــان، غنـ ــه ایشـ کـ ــد   روشـــن شـ
ــرام نمی داند، بلکه آمیخته ها، پیوســـت ها و درونمایه را  حـ

در حکم آن نقش آفرین می داند.
در  ــاری  جـ ــای  غناءهـ ــه  از جملـ ــا،  غناءهـ از  ــیاری  بسـ وی، 
ــار خلیفگان اموی و  ــه و بنـــی عباس و در دربـ دوران بنی امیـ
عباسی، حتی موسیقی صوفیان را حرام می داند. و بیش تر 
ــّوف در مجلس ها و محفل های ویژۀ  که اهل تصـ چیزهائـــی 
ــد، از قبیل باطـــل می داند. از  ــود، بدان ها تغّنـــی می کننـ خـ
ــیدِن صـــوت، موجب  کشـ گردانیـــدن و  ــو  گلـ ــان در  ــر ایشـ نظـ

نکوهیدگِی غناء نیست.
ــرام بودِن مطلق غناء و حـــال بودِن مطلق   پـــس فیض، حـ
ــان  ــه ایشـ ــان بـ ــماری از فقیهـ ــه شـ ــرد. واین کـ آن را نمی پذیـ
که به حال بودن مطلق غناء، باور دارد،  نســـبت می دهند 

درست نیست.
به نظر ایشان، غنای نکوهیده عبارت است از: 

مردان بر زنان خواننده وارد شوند.
گفتار وکام آوازه خوانان باطل باشد .

کنند. گان یا شنوندگان، با ابزارهای لهو بازی  خوانند 
ــادآوری بهشـــت  ــد یـ ــۀ خـــوب، ماننـ ــگاه وی، درونمایـ در نـ
ــود،  ــه غناء هم خوانده شـ ــم وکارهای نیـــک، حّتی بـ وجهنـ
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گونه غناء، وجود  نکوهیده نیست. پس برابر نظر ایشان دو 
دارد: غنای حق و غنای باطل.

دارابی، محمد بن محمد )م: 1130(:
ــنی که  »و این بهترین طریق جمعی اســـت که: هر صوت حسـ
ــنود یا شهوت انگیز باشد  با آالت لهو، یا صوت زنی که مرد بشـ
ــا کالم کذب و الطائلی  ــی را به حرکت در آورد، یـ ــِس بهیمـ و َنْفـ

باشد؛ مسّما به غناست و حرام است.
ــر احادیث  کثـ ــد، در ا ــل این باشـ ــه مقابـ کـ ــنی  ــر صوت َحَسـ و هـ
ــا، و مباح  ــه غنـ ــما[ بـ ــن اســـت، نه ]مسـ ــه صوت حسـ ــّما بـ مسـ
اســـت؛ بلکه در قرآن و ذکر مســـتحب اســـت و هر کس تأّمل در 
ــد و از عناد  ــاف از نفس خود دهـ ــد و انصـ ــات کنـ احادیـــث و آیـ
ــه حقیقـــت این معنـــی خواهد  ــق بـ ــذرد، تصدیـ و تعّصـــب بگـ
کریمۀ لهو الحدیث؛ و قول الزور؛ و قول اللغو و امثال  نمود، چه 
ــیر آنها به غناء کرده، و همچنین حدیثی  این، که معصوم تفسـ
ــان و در عیش ها  ــد فطر و عید قربـ ــیدند که غناء در عیـ ــه پرسـ کـ
ــرگاه معصیتی با  ــز اســـت، معصوم فرمودند جایز اســـت هـ جایـ
ــاهد؛ بلکه برهان  ــه حدیث خواهد آمد، شـ ــد. چنانچـ آن نباشـ
ــاء امثال اینهاســـت و حرام اســـت و مخالف آن،  اســـت که غنـ
گر گویند، حرام  ــد آن را غناء نمی گویند و ا که متضّمن آن نباشـ

نخواهد بود.«66
محمد حسن نجفی )م:1266(:

ــتمل  کتـــب األصحاب أنه مد الصوت المشـ »ففـــي جملة من 
ــن له أدنی  ــا ال یخفی علی مـ ــع المطرب، . . . کمـ ــی الترجیـ علـ
ــة و إنصاف، فیعلم کون المراد کیفیة خاصة منها موکولة  معرفـ
ــال ذلك، نعم ال عبرة  ــرف، کما هي العادة في بیان أمثـ ــی العـ إلـ

بعرف عامة سواد الناس«67 
ــیدن  کشـ ــاء  ــود: غنـ ــاب برداشـــت می شـ ــای اصحـ کتاب هـ از 
ک باشد.  صداست، صدایی که در گلو گردانیده شود و فرحنا
ــناخت و انصاف  ــه از کم تر  شـ کـ ــی  ــه بر کسـ کـ ــان  . . . همان سـ
ــد، پوشیده نیســـت؛ پس به روشنی درمی یابد که  بهره مند باشـ
ــه عرف دارد،  ــتگی بـ ــناخت چگونگی و ویژگی های آن، بسـ شـ

همان گونه که در بیان مانندهای آن، عادت جاری اســـت. بله 
ــد، اعتباری نیست  به عرف عاّمه که همانا توده های مردم باشـ

.
ــد، حتی در  ــرام می دانـ ــور مطلـــق حـ ــه طـ ــاء را بـ ــان، غنـ ایشـ
ــوگواری ها و سوگ نامه خوانی ها و غناِء در روایت »من لم  سـ

یتغن بالقرآن. . .« را بر بی نیازی از قرآن، حمل می کند.
و می نویسد:

ــق الرجوع في موضوعه إلی العرف الصحیح الذي ال  »و التحقیـ
ــعبها المعروفة عند  ــموله للمقامات المعلومة، و شـ یب في شـ ر
ــتعمله سواد  یب في تناوله لغیر ذلك مما یسـ أهل فنها، بل ال ر
الناس من الکیفیات المخصوصة، بل الورع یقتضي اجتناب 

جمیع االفراد المشکوك في اندراجها في موضوعه«68
ــرف درســـت و دقیق اندیش،  ــتی به عـ ــاء، بایسـ ــوع غنـ در موضـ
ــناخته شده و  رجوع کرد که بی گمان همۀ نواها و آهنگ های شـ
که پیش اهل فن آن، روشن است،  یزه کاری ها و جزءجزِء آنها  ر
در نظر عرف غناست، بلکه  آهنگ های دیگری که مردم عادی 
کار می برند، در نظر عرف دقیق و درست اندیش ،غناست.  به 
که از همۀ موارد شـــک برانگیز نیز پرهیز  ــم می کند  احتیاط حکـ

شود.
ایشان دو معیار برای غناء ذکر می کنند:

ــه و حاِل  ــود و جذبـ گردانیـــده شـ ــو  گلـ ــه در  کـ ــدا  ــیدن صـ کشـ
ویژه ای پدید آورد.

ــه عرف عام(  ــه عرف دقیق اندیش و درســـت )نـ کـ صدایـــی را 
غناء بداند. 

شهرستانی )م: 1260( می نویسد:
ین 

ّ
ى الدال ن من النصوص و الفتاو

َ
ــل أّن القدَر المتیّق »و الحاصـ

ــة الصوت  ــو حرمـ ــَیظهر لك هـ ــا َسـ ــی مـ ــاء علـ ــة الغنـ ــی ُحرمـ علـ
ــّمی فـــي  ِب المسـ ــّرُ ــع و الَتَطـ ــی الترجیـ ــتمل علـ ــدود المشـ الممـ

العرف غناًء حقیقًة و إن لم ُیطِرب السامع«69
ــات و فتاوای  ــات و روایـ ــی از آیـ ــه طور یقینـ ــان و بـ ــه بی گمـ آن چـ
ــه: هر  کـ ــودن غناء داللـــت دارد این اســـت  ــرام بـ ــر حـ ــان، بـ فقیهـ
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ــه در گلو رفت و برگشـــت  ــن ویژگی ها کـ ــا ایـ ــدار، بـ ــدای کشـ صـ
ــور حقیقی، غناء  ــرف آن را به طـ ــد و عـ ــادی افزا باشـ ــته و شـ داشـ
ــادمان  ــرخوش و شـ ــنونده را، سـ گر چه شـ ــد، حرام اســـت، ا بنامـ

نسازد. 
ــد. ظاهر  ک می دانـ ــأنی را ما ــان، ِاطراب شـ همچنیـــن ایشـ
گردش در  ــه  ــداری و بـ کشـ ک:  ــه چهار ما کـ کام این اســـت 
ــودن به غناء در  ــهره بـ گلو، طرب انگیزی و شـ آمـــدن صدا در 
ــد، آن صدا و  ــر در آوایـــی و صدایی بونـ گـ ــم ا ــرف، با هـ ــزد عـ نـ
ک، غناِی حرام بروز  آوا، غناســـت و با نبود یکی از چهار مـــا

نمی کند.
ــدا  ــه، در ابتـ ــاری )م: 1260( در مکاســـب محرمـ ــیخ انصـ شـ

می نویسد:
ــور الطائفة  ــتدالل بهذه الروایات: بظهـ ــد یخدش في االسـ »و قـ

االولی بل الثانیة في أن الغناء من مقولة الکالم«70
ــتۀ نخســـت و بل  ــات، به این که دسـ ــن روایـ ــه ایـ ــتدالل بـ در اسـ
ــد در این که غناء از مقولۀ کالم اســـت،  ــتۀ دوم، ظهور دارنـ دسـ

خدشه وارد است. 
ــرام بودن ذات غناء، از آن  ــیخ دلیلی بر حـ  پس بنا بر نظر شـ

که غناست، وجود ندارد.  جهت 
در پایان، صوت و کام لهوی را حرام می شمرد و می نویسد:

ــان أهل   من ألحـ
ً
ــدودا  بکیفیته و معـ

ً
ــوا ــون لهـ »فـــکل صـــوت یکـ

ــرام، و إن فرض أّنه لیـــس بغناء. و  ــوق و المعاصـــي فهو حـ الفسـ
 فلیس بحرام، و إن فرض صدق الغناء علیه، 

ً
کل ما ال ُیعّد لهوا

 من حیث 
ّ

 غیر محقق؛ لعدم الدلیل علی حرمة الغناء إال
ً
ــا فرضـ

71».
ً
 و زورا

ً
 و لغوا

ً
 و لهوا

ً
کونه باطال

 هر صدایی که کیفیت آن لهوی باشد و عنوان لهو بر آن صدق 
کند و از  آهنگ های اهل فسق و گناه شمرده شود، حرام خواهد 
که لهو  ــرد و هر صدایی  گرچه تعریف غناء آن را در برنگیـ ــود، ا بـ
ــه فرض غیر محقق  گرچه بـ ــود، حرام نخواهد بود، ا ــمرده نشـ شـ
ــرام بودن  ــون دلیلی بر حـ ــد، چـ ــاء بر آن صادق باشـ تعریـــف غنـ
غناء، جز از جهت: لهو، لغو، زور و باطل بودن آن وجود ندارد.

 بنا بر نظر ایشان:
ــیجي ء،  ــة الکیفیة لألصوات، کما سـ ــاء و هي من مقولـ »فالغنـ
ــو األقوى، و  ــل کما هـ ــوي و الباطـ هـ

ّ
ــوت الل  للصـ

ً
ــاویا إن کان مسـ

ــا کان من هذا  ــم وجـــب تقییده بمـ ــو، و إن کان أعـ ــیجي ء فهـ سـ
ــوان، کما أّنه لو کان أخص وجـــب التعدي عنه إلی مطلق  العنـ

هو.«72
ّ
الصوت الخارج علی وجه الل

ــرای صداها پدید  ــۀ چگونگی اســـت که بـ ــاء، از مقولـ  پـــس غنـ
گر غناء، با صدای  می آید. همان گونه که به زودی خواهد آمد. ا
ــد، غنای حرام اســـت و چنان چه غناء،  لهوی و باطل برابر باشـ
ــورد لهوی. لهوی  ــد بخورد به مـ ــد، باید قیـ ــترده تر از لهو باشـ گسـ
ــتی همۀ  ــد، بایسـ گر اخص باشـ ــوی حـــالل. و ا ــر لهـ ــرام و غیـ حـ
ــای غیرلهوی و  ــوی، در ردیف غناءهـ ــرون از دایرۀ لهـ ــای بیـ آواهـ

حالل شمرده شود.
کام، از این  وی، غناء را از مقولۀ صوت می داند و نه مقولۀ 

روی می نویسد:
ــدارد، زیرا، قول  ــا غناء نـ ــو الحدیـــث پیوندی بـ ــول زور و لهـ قـ
کام و موضوع آن، سخن باطل  زور و لهو الحدیث از مقولۀ 
کسی  گر  که می گوید: ا گفته روایتی اســـت  اســـت. تأیید این 
ــاورد و به وی  ــوق بیـ ــر شـ ــری او را سـ ــوازد و دیگـ ــراید و بنـ بسـ

گفتۀ وی قول زور است. آفرین بگوید 
و در ادامه می نویسد:

ــع النظر عن  ــه مع قطـ ــوت ُیعّد في نفسـ ــة، فـــکل صـ »و بالجملـ
 فهو حرام«73

ً
 و باطال

ً
الکالم المتصّوت به لهوا

باری، تمام صداهایی که لهو و باطل شمرده شوندـ  با قطع نظر 
که صدادار به آن شده ـ حرام است. از کالمی 

و می افزاید:
ــوق و  ــون أهل الفسـ کان من لحـ ــا  ــو مـ ــّرم هـ ــة، فالمحـ »و بالجملـ

المعاصي«74
ــد، حرام  ــق و گناه باشـ ــاری، غنائی که از  آهنگ های اهل فسـ بـ

است.
در معنای طرب می نویسد:
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ــدة  ــان لشـ ــی ما فـــي الصحاح خفة تعتري االنسـ ــرب علـ »و الطـ
حزن أو سرور. و عن األساس للزمخشري خفة لسرور، أو هم.«75
ــُبکی اســـت که در اثر  ــا بر آن چه در صحاح آمده، َسـ ــَرب بنـ و َطـ
ــان پدید می آید. و از »اساس«،  ــادی، یا ُحزن در انسـ شّدت شـ
ــری، برمی آید، َطَرب، َسُبکی است که از سرور و  ــتۀ زمخشـ نوشـ

شادی پدید می آید.
و حکم شادی افزایِی صدا را سبب داخل شدن آن در دایرۀ 

که می نویسد: لهو می داند، آن جا 
»و هذا القید هو المدخل للصوت في أفراد اللهو.«76

ــای لهوی را  کارها و رفتارهـ ــِی نفـــس از  ــان سر خوشـ گویا ایشـ
حرام می شمرد.

و دربارۀ صدا می نویسد:
ع فیه  ــوت الُمَرّجَ ــة حرمة الصـ ة المتقدمـ

ّ
ــل من األدل ـ »فالمحّصَ

علی سبیل اللهو«77
گلو  ــه در  کـ ــد: صدایـــی  ــن شـ ــه ایـ ــای پیش گفتـ ــۀ دلیل هـ نتیجـ

که لهو باشد. گردانیده شود، آن گاه حرام است  وا
و در باب جداشده هاِی از غناء می نویسد:

ــه  ــهد بـ ــا یشـ ــة کمـ هویـ
ّ
ــوات الل ــن األصـ ــه مـ ــر کونـ ــی تقدیـ »و علـ

استثناؤهم إّیاه عن الغناء بعد أخذهم الطراب في تعریفه فلم 
أجد ما یصلح الستثنائه مع تواتر األخبار بالتحریم«78

ــد همان گونه  ــا بر فرضی که ُحداء از آواهای لهوی بوده باشـ و بنـ
ــان حداء را از غناء، پس از  ــتثناِء ایشـ گواه اســـت بر این، اسـ که 
ــد و هیجان انگیزی را آورده اند. با توجه  ــه در تعریف آن وجـ آن کـ
ــودن آن داللـــت می کنند، به  ــرام بـ ــر حـ ــری که بـ ــار متواتـ ــه اخبـ بـ
دلیلی که شایستگی استثناء آن از غناء را داشته باشد، دست 

نیابیدیم..
در باب غنای زنان آوازه خوان در عروسی می نویسد:

ــا محّرم آخر من  ــراس إذا لم یکتنف بهـ ــاء المغّنیة في األعـ »غنـ
الت المالهي المحّرمة، و دخول   م باألباطیل، و اللعب بآ

ّ
التکل

الرجال علی النساء و المشهور استثناؤه«79
ــه با هیچ  کـ ــر در عروســـی ها در صورتی  گـ ــان ُخنیا ــی زنـ آوازخوانـ

ــتفاده نگردد، کالم باطلی  ــی نیاالید و از ابزار لهو در آن اسـ گناهـ
بر زبان رانده نشود، مردان بر زنان وارد نشوند جایز است.

از کام شیخ، به دست می آید: غناء، حرام نیست، لهو حرام 
است و در پِی آن غنای لهوی و طرب انگیزی لهوزاست. 

ــاء  غنـ تعریـــف  در  المتقیـــن  ــج  مناهـ در  مامقانـــی  ــه  عامـ
می نویسد:

ــا  آهنگ های  ــه گونه ای که بـ ــاء از بازگردانـــی صداســـت، بـ »غنـ
ــازگار باشد. پس  ــقان و انجام دهندگان گناهان صغیره، سـ فاسـ
ــود آن. و در حرام بودن  ــدا، نه خـ ــاء، چگونگی اســـت در صـ غنـ
ــد و یا قرآن و  ــا آهنگ بخوانـ ــعر، یا نثر را بـ ــد شـ آن، فرقـــی نمی کنـ

دعا و مرثیه را.«
وی، ترانه سرایی لهوی، هماهنگ با  آهنگ های اهل فسق 
ــان غناء  را مصـــداق غنای نکوهیـــده می داند. برابر نظر ایشـ
از مقولۀ صوت اســـت، و محتوا، در غنائی شـــدن یا نشـــدن 

صوت نقشی ندارد.
میرزای قمی: )م: 1230(:

ــه را در  ــی آن چـ ــرف اســـت؛ یعنـ ــه عـ ــوع بـ ــاء، رجـ ــر در غنـ »اظهـ
که  ــا  ــر جـ ــرام اســـت. هـ ــد، حـ ــارف  »خوانندگـــی« می گوینـ متعـ
ــه آن را خوانندگی می گویند، حرام اســـت  کـ ــد  یقین حاصل شـ
ــنیدن آن. و هر جا که یقین اســـت که خوانندگی  خوانـــدن و شـ
نمی گویند حالل اســـت. و در صورتی که مشکوك فیه، باشد، 
یدن  ــرد لرز ــر حلیت اســـت و احوط اجتناب اســـت. و مجـ اظهـ
ــرآن و مراثی و غیر آن  صدا معنی غناء نیســـت. و فرقی ما بین قـ

نیست.«80
طباطبائی )ف: 1231( در ریاض می نویسد:

ــتمل علٰی الترجیح المطرب،  »و الغناء و هو مّد الصوت المشـ
ــواء کان في  ــم یطرب، سـ ــاء و إن لـ ــي الُعرف غنـ ــّمٰی فـ ــا یسـ أو مـ
ــوٰى، بل علیه إجماع  ــرآن أو غیرهما، علٰی األصح األقـ ــعر أو قـ شـ

العلماء«81
گردانیده می شود  گلو وا ــیده ای اســـت که در  غناء، صدای کشـ
و شنونده را سرخوش می سازد و به هیجان می آورد. یا صدایی 
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ــد،  ــادی افزا نباشـ گرچه شـ که عرف آن را غناء می نامد، ا اســـت 
ــن دو. این تعریف،  ــرآن و یا غیر ایـ ــد، چه در قـ ــعر باشـ ــه در شـ چـ
درســـت تر و قوی تر از دیگر گفتارهاست، بلکه فقیهان، همگی 

بر آن اتفاق دارند. 
ــه بخش اول،  گر راجع بـ ــد، ا ــه وی ادعا می کنـ کـ ــی را  اجماعـ
پیش از ارجاع به عرف، باشـــد صحیح اســـت وگرنه اجماع، 

مورد خدشه است. 
کاشانی )م: 1258(: مارسول 

ــان صوته مع  ــا مّد االنسـ ــر، انه لغة و عرفـ کثـ ــا لال ــر، وفاقـ »واالظهـ
الترجیع و التطریب . . . و المعتبر فی کون الصوت مطربا بقول 
ــادر لبعد  ــم یطرب به نـ ــاس . . . و ان لـ ــال اغلـــب النـ مطلـــق حـ
ــدید او  ــه . . . و ال فرق بین التطریب الشـ ــه عنـ ــه او حالتـ طبیعتـ
ــار و الُمحِزن کما هو الظاهر، و ال بین ان  الضعیف و ال بین الّسـ

یکون المقروء . . . حقا او باطال«82 
ــاء، در لغت و عرف،  ــر و موافق با بیش تر این اســـت که غنـ ظاهـ
ــادی افزایی  ــو و شـ گلـ گردانـــی در  ــا وا ــه بـ کـ ــیدن صداســـت  کشـ
ــودن صدا،  ــادی آور بـ ــار در شـ ــد... معیـ ــراه باشـ ــنونده همـ در شـ
ــرای بیش تر  ــه بـ کـ ــردم اســـت؛ یعنـــی صدایـــی  ــر مـ ــال بیش تـ حـ
ــماری، این سان نباشد  گرچه برای شـ ــد، ا ــادی  آور باشـ مردم، شـ
ــیار و کم فرقی  ــادی و هیجان انگیزی بسـ غناســـت... و بین شـ
ــادی آور و غناِی حزن آور،  نیســـت، همان سان که بین غناِی شـ
ــد، یا  که مطالب آن حق باشـ فرقی نیســـت و نیز فرقی نیســـت 

باطل.
ــه می کند و قیدهای غناء را همانا:  وی تعریـــف دقیقی را ارائـ
کی می داند.  گردانیـــدن آن و طربنا ــو  گلـ ــیدگی صدا، در  کشـ
ــأنِی عام و مطلِق طرب می داند و محتوا را  ک را طرِب شـ ما

در حال و حرام بودن آن دخیل نمی داند.
نراقی )ف: 1297( می نویسد:

ــي  ــرا فـ ــّك و ال خـــالف ظاهـ ــه ال شـ ــام أّنـ ــي المقـ ــق فـ »فالتحقیـ
ــاء و دخوله فیها،  ــة الغنـ ــع المطرب في حقیقـ ــة الترجیـ مدخلیـ
ــا غالبا، کما  ــن الصوت عنهمـ کما ســـمعت، بل ال ینفّك حسـ

ــر، بل ال ینبغي الشـــك فیه، أّن  ــي الکفایة، و کذا الظاهـ ــره فـ ذکـ
ــا، بل هو  ــه أیضـ ــرنا إلیـ ــاء، کما أشـ ــن لیـــس غنـ ــع حسـ کّل ترجیـ
ــة من التراجیع و  کیفیة خاّصـ ــه علیه بعض المحّققین:  کما نّبـ
األلحان، مثیرة لسرور و وجد و انشراح أو حزن و انقباض، و هي 
ــتعملونها في  ــا متداولة بین أهل الطرب في العصیان، یسـ غالبـ

المالهي و العیدان«83
گردانیدن  ــۀ تحقیق من در این باره این اســـت: بی گمان،   نتیجـ
صدا در گلو، به گونه ای که شادی و سرور خیزد، در به حقیقت 
پیوستن ماهیت غناء اثرگذار است. آوای خوش، از این ترجیع 
ــده و از ظاهر  کفایة ذکر شـ مطرب، جدا نیســـت، همان گونه در 
ــر آوای خوش، همراه با ترجیع، غناء  ــر می آید و می دانیم که هـ بـ
گلو و  ــدا در  گردانِی صـ ــژه از وا گونه ای ویـ ــاء،  نیســـت، بلکه غنـ
 آهنگ های برانگیزانندۀ وجد و سرور و شادی و یا گرفتگی، غم 
ــق و فجور رایج  و اندوه اســـت. و آن  آهنگ ها، در میان أهل فسـ

است و بیش تر آن را با ابزار موسیقی و مانند آن اجرا می کنند.
ــافر در بحث لهو،  ــین بروجردی در نماز مسـ ــای سیدحسـ آقـ

چنین می نویسد:
کانت قطعیة، لکن ال یمکن   »و حرمة بعض أقسام اللهو و إن 
ــامه، إذ المحّرم من اللهو هو ما أوجب  االلتزام بحرمة جمیع أقسـ
خروج النسان من حالته الطبیعّیة بحیث یوجد له حالة سکر 
ــیقّیة  ــلطنة، کاأللحان الموسـ ال یبقی معها للعقل حکومة و سـ
ــه  ــة و تجعلـ ــن العقلّیـ یـ ــن المواز ــتمعها مـ ــن اسـ ــرج مـ التـــي تخـ
ــلوب االختیار في حرکاته و سکناته، فیتحرك و یترّنم علی  مسـ
ــل الناس و أمتنهم. و بالجملة:  ــق نغماتها و إن کان من أعقـ طبـ
ــان من المتانة و الوقار قهرا،  المحّرم منه ما یوجب خروج النسـ
ــکرا روحّیا یزول معه حکومة العقل بالکلّیة، و من  و یوجد له سـ
ــّزه لیس من هذا  ــد التنـ ــد و إن کان بقصـ ــات أّن التصّیـ الواضحـ

القبیل.«84
ــو، گرچه حتمی اســـت،  ــای لهـ ــاره ای از بخش هـ ــودن پـ ــرام بـ حـ
ــای آن، ممکن  ــۀ بخش هـ ــرام بودن همـ ــن، پای بنـــدی به حـ لکـ
یرا لهو حرام، آن لهوی اســـت که سبب خارج شدن  نیســـت، ز

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ

146        شماره یک



ــه ای در او حالـــت  ــه گونـ ــود، بـ ــان از حالـــت طبیعـــی می شـ انسـ
که برای عقل، حکومت،  ــتنی پدید می آید  مستی و بی خویشـ
ــد.  ــر بـــدن، روح و روان باقـــی نمی مانـ ــی بـ ــی و فرمانروایـ چیرگـ
ــنیدن آنها، از دایرۀ  ــیقیایی که فرد، با شـ مانند  آهنگ های موسـ
ــران، خارج و  ــیوۀ رفتاری با دیگـ ــای عقلـــی در رفتار و شـ معیارهـ
بی اختیار می گردد، پس برابر نغمه های موسیقیایی به جنبش 
در می آید و به زمزمۀ آن اشعار می پردازد و نغمه سرایی می کند، 

گرچه از خردورزترین مردمان باشد.
که  ــیقی حرام است  خاصۀ ســـخن، آن  آهنگ هایی از موسـ
ــان از چهارچوب و دایرۀ متانت  گزیر به بیرون شـــدن انسـ نا
کلی،  ــد آورد و به  ــتِی روحی پدیـ ــد و در او مسـ ــار بینجامـ و وقـ

حکومت و فرمانروایی عقل از آن رخت بر بندد.
شیخ محمدرضا اصفهانی )1350هـ ق ( می نویسد:

ــأنه إیجاد الطرب بتناسبه  ــان الذي من شـ »الغناء صوت النسـ
ــان  ــو الخّفة التـــي تعتري النسـ ــرب هـ ــاس، و الطـ ــارف النـ لمتعـ
فتکاد أن تذهب بالعقل و تفعل فعل المسکر لمتعارف الناس 

أیضا«.85
که به خاطر موزونی،  ــان   غناء عبارت اســـت از: صدای انسـ
ــایند با ذوق مردم و  هماهنگی و  تناســـب اجزای آن، خوشـ

درخورِی پدیدآورِی َطَرب را داشته باشد.
که به انسان عارض می شود  َطَرب، عبارت اســـت از: سبکی 
ــراب و مانند آن،  ــد شـ که نزدیک اســـت هماننـ ــه ای  گونـ ــه  بـ

عقل انسان متعارف را از بین ببرد.
ح است: گی های صوت غنایی بدین شر به نظر ایشان، ویژ

انسانی.
برخورداری از هماهنگی و موزونی اجزاء. 

سازواری با ذوق مردم.
کم و بیش  ــتگی پدیدآورِی طرب )البته وی با تعریف  شایسـ
که از طرب ارائه می دهد، میزان طرب را نیز روشـــن  دقیقی 

می کند: طرب مورد نظر در غناء، طرب شأنی است.( 
امام خمینی، در مکاسب محرمه می نویسد:

»ثّم تصّدى لتشییده بذکر مقّدمة . . . . ثم قال: تقیید الصوت 
ــل و إن  ــإّن أصوات البالبـ ــرف، فـ ــان لمتابعة العـ بصـــوت النسـ
ــّمی غناء، و بقید التناسب یخرج ما  تناســـبت و أطربت ال یسـ
ــن  ــن الصوت اللغوي ذاتا أو لحسـ أوجب الطرب بغیره من حسـ
ــد  ــو ذلـــك، و بقیـ ــه و نحـ ــه و معانیـ ــن ألفاظـ ــه، أو لحسـ صاحبـ
المتعارف یخرج الخارج عنه، فال اعتبار بمن هو کالجماد کما 
ــال کذلك في  ــن یطرب بأدنی ســـبب کما أّن الحـ ــار بمـ ال اعتبـ

حّد المسکر«86
ــازی   مرحوم اصفهانی، ســـپس پا پیش می گذارد و به استوارسـ
ــرح  ــه ای . . . آن گاه در شـ ــا ذکر مقدمـ ــود می پردازد، بـ ــدگاه خـ دیـ
ــد:  گان و قیدهای آنها در باب مانع اغیار بودن آنها می نویسـ واژ
با قید صوت آدمی، صوت بلبل از دایرۀ غناء، خارج می شود، 
ــد. با قید تناسب، صوت  گر چه  تناســـب و طرب داشته باشـ ا
ــد: خوش آهنگی  ــد، ماننـ ــارج می کنـ ــز را خـ ــوزوِن طرب انگیـ نامـ
گان،  یبایی صاحـــب صدا و خوش آهنگی واژ صدای لغوی، ز
که در  ــول را  ــانی، غیرمعمـ یبایی معانـــی. واژۀ متعارف انسـ ــا ز یـ

جانب افراط یا تفریط است، خارج می سازد.
پس اعتباری نیست به کسی بسان جماد، در او هیچ هیجان، 
ــرور و انگیزشی پدید نمی آید و نیز اعتباری نیست به کسی  سـ
که به اندک نغمه سرایی، آواز و سرایشی به شادمانی، پایکوبی 
ــه این قاعده جاری اســـت در تعریف  کـ ــردازد. همان گونه  می پـ

مسکر. 
در ادامه می نویسد:

ــده أّن  ــه فـــي مقّدمته و تحدیـ ــر منـ ــا أّن الظاهـ ــه أیضـ ــرد علیـ »و یـ
ــو التناســـب و أّن  ــات هـ ــي المرّکبـ ــن فـ ــد للحسـ ــبب الوحیـ السـ
ــع أّنه- . . .  ــأنّیته. مـ ــبه موجب للطرب أو له شـ الصـــوت بتناسـ
.- إّن کون السبب الوحید في المرّکبات هو التناسب، ممنوع. 
ــام لو لم یکن للصوت رّقة و رخامة و لطف و صفاء و  ــي المقـ ففـ

لو في الجملة  ال یصیر بالتناسب حسنا«87
ــَرب، در غناء را تناســـب آن  ــا علت َطـ ــوم اصفهانـــی، تنهـ  مرحـ
ــرف  ــه صـ کـ ــان اشـــکال وارد اســـت؛ چرا ــن بیـ ــه ایـ ــد، و بـ می دانـ
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یبا شدن صوت نمی گردد،  تناســـب و چیدن درست، باعث ز
ــوار و ناب،  ــرم و خوش آهنـــگ و همـ ــازک و نـ ــدا نـ ــر صـ گـ ــه ا بلکـ

نباشد، تناسب و موزونی آن شکل نمی گیرد.
امام خمینی در تعریف غناء می نویسد:

ــه رّقة و  ــان الذي لـ ــاء بأّنه صـــوت النسـ ــی تعریـــف الغنـ »فاألولـ
حسن ذاتي و لو في  الجملة، و له شأنّیة إیجاد الطرب بتناسبه 

لمتعارف الناس«88
ــن تعریف کنیم: غناء عبارت اســـت  ــر اســـت غناء را چنیـ  بهتـ
یبائِی ذاتی  که تا اندازه ای نازکی و ز ــان، صدائی  از صدای انسـ
ــأنیت و شایستگی  ــد. و در اثر تناسب با طرب، شـ ــته باشـ داشـ

پدیدآورِی طرب در افراد معمولی را داشته باشد.
آن گاه یادآور می شود:

»أّنه من کیفّیة الصوت أو الصوت نفسه، و لیست ماّدة الکالم 
دخیلة فیه«89

ــاء از مقولۀ صوت، یا کیفیت صوت اســـت و مادۀ کالم در  غنـ
آن هیچ نقش و دخالتی ندارد.

که آراسته  در باب نغمه سرایی و آوازخوانی در مجلس هایی 
ــرور و شادمانی، بسان عید فطر و قربان و . . .  ــده برای سـ شـ

می نویسد:
ــر و  ــد الفطـ کعیـ ــه  ــرح منـ ــام الفـ ــتثناء أّیـ ــال باسـ ــن أن یقـ »و یمکـ
ــر  ــة . . . . الظاهـ یـ

ّ
ــة و المل ــاد المذهبّیـ ــائر األعیـ ــی و سـ األضحـ

المتفاهم منها أّن الغناء في األعیاد و أّیام الفرح ال بأس به بذاته 
ما لم یقترن بمعصیة و هو بوجه نظیر ما ورد في بعض الروایات 
. . . . لکن یشکل العمل بها، لعدم قائل ظاهرا باستثنائه فیها 
ــزه في العیدین  ــد، مع بعد تجویـ ــدم نقل احتماله من أحـ ــل عـ بـ

الشریفین المعّدین لطاعة اهَّلل تعالی.«90
ــادی و فرح انگیزی، بسان  ممکن اســـت گفته شود: روزهای شـ
ــر عیدهای مذهبی و ملی، از دائرۀ  ــد فطر و عید قربان و دیگـ عیـ
ــده  ــر آن فهمیـ ــه از ظاهـ ــرون اســـت . . . . آن چـ ــرام، بیـ ــای حـ غنـ
ــد و روزهای فرح انگیزی و  ــود، این که غناء در روزهای عیـ می شـ
شادی، به خودی خود حرام نیست، مگر این که با گناه بیاالید 

ــده اســـت. . . . لکن  ــاره ای از روایات وارد شـ ــه در پـ ــد آن  چـ ماننـ
کسی به این استثناء  یرا  عمل به آن ها با مشکل روبه روست، ز
ــده است، بلکه از هیچ کس احتمال آن نیز نقل نشده  قائل نشـ
ــودن آن در دو عید  اســـت. در حالی که بســـی بعید اســـت روا بـ

که بستر و زمینه سازند برای پیروی خداوند متعال. شریف 
و می نویسد:

»نعم، ال شبهة في استثناء زّف العرائس منه في الجملة...« 91
ــای  ــاف، از غنـ گاِه زفـ ــاء در عروســـی ها، در  ــبهه، غنـ بله،بی شـ

حرام، استثناء شده است.
در تحریر الوسیله می نویسد:

ــه. و لیس هو مجرد  ــماعه و التکســـب بـ »الغناء حرام فعله و سـ
ــة  ــة خاصـ ــه بکیفیـ ــّده و ترجیعـ ــو مـ ــل هـ ــین الصـــوت، بـ تحسـ
ــرب و آالت اللهو و  ــة تناســـب مجالس اللهو و محافل الطـ مطربـ
المالهي، و ال فرق بین استعماله في کالم حق من قراءة القرآن 
و الدعاء و المرثیة و غیره من شعر أو نثر، بل یتضاعف عقابه لو 

استعمله فیما یطاع به اهَّلل تعالی«92
 غناء، انجام آن، شنیدن آن و کسب و درآمد با آن، حرام است. 
ــیدن  ــدا، نیســـت، بلکه غناء کشـ ــردن صـ کـ یبا  ــا ز ــاء،  تنهـ غنـ
صداســـت و درگلو گردانیدن آن به گونه ای که سرخوشی پدید 
ــازوار با مجلس های لهو و سرور و شادی و هماهنگ با  آورد و سـ
ابزار لهو و موسیقی باشد. و فرقی ندارد که در کالم حق، مانند 
ــعر و نثر،  ــد، یا در غیر آن مانند شـ قراءت قرآن، دعا و مرثیه باشـ
ــیلۀ پیروی خداســـت، موجب  ــه غناء در چیزهائی که وسـ بلکـ

افزایش عذاب خواهد بود.
آقای سید ابوالقاسم خوئی )ف: 1413 هـ ق( می نویسد:

ــبیل  ــاء المحرم عبارة عن الصوت المرجع فیه علی سـ »أن الغنـ
اللهو و الباطل و الضالل عن الحق«93

ــردم، از  ــد و در میان مـ ــه صـــدای لهـــوی باشـ کـ ــی  ــر صدائـ  هـ
ــای حرام  ــمار آید، غنـ ــاه به شـ گنـ ــای اهـــل فســـق و   آهنگ هـ

است.
ــاب  کتـ گلپایگانـــی )ف: 1414( در  ــا  ــد رضـ ــید محمـ ــا سـ آقـ

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ
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الشهادات می نویسد:
ــائر  ــه فان المرجع في تشـــخیصه هو العرف کسـ ــا موضوعـ »و أمـ
ــرعیة، فکل ما  ــات في أدلة األحکام الشـ ــم و الموضوعـ المفاهیـ
ــو محرم، بغـــض النظر عن صـــدق عنوان  ــا فهـ ــاء« عرفـ کان »غنـ
ــواء کان في کالم حق  »اللهو« و نحوه علیه و عدم صدقه، و سـ
ــواء اقترن بشي ء من المحرمات کاستعمال آالت  أو باطل، و سـ

اللهو و الرقص و نحوهما أو لم یقترن«94
 و اّما موضوع غناء، مرجع بازشناسی آن عرف است، همان گونه 
ــز، بر عهدۀ  ــرعی دیگر نیـ ــه بازشناســـی موضوعات احکام شـ کـ
عرف اســـت. پس هر آوازی که در نظر عرف، غناء باشد، حرام 
ــر آن صدا  ــو و مانند آن بـ ــر از این که عنوان لهـ ــا قطع نظـ اســـت، بـ
ــد، یا باطل، خواه  صدق بکند، یا نکند، چه در کالم حق باشـ
کار بردن ابزار  با چیزی از محرمات دیگر، همراه باشد ]مانند به 

لهو، رقص و . . . ( یا نباشد.
و می افزاید:

»أقول: و هناك طائفة من االخبار تدل علی حرمة الغناء بعنوانه 
. . . فإن النهي عن التغني بالقرآن یدل علی حرمة »الغناء« من 
حیث نفسه، . . . و علی الجملة فکلما صدق علیه »الغناء« 
ــو« و »الباطل« و  ــاق عنوان آخر علیه من »اللهـ ــو حرام و انطبـ فهـ

»قول الزور« أمر آخر«95
می گویم: و در این جا پاره ای از روایات، داللت می کنند بر حرام 
ــتن آوازخوانی  ــتی که بازداشـ بودن غناء، به عنوان غناء. به درسـ
ــودن غناء از  ــر حرام بـ ــرآن، داللت می کند بـ ــه قـ ــرایی بـ و نغمه سـ
ــاء بر آن  ــه عنوان غنـ کـ ــود غناء.... پـــس هر صدایی  جهـــت خـ
ــد، حرام اســـت، و برابر بودن با عنوان های دیگری،  صادق باشـ

مانند: لهو، باطل و قول زور، امر دیگری است. 
ــناخت آن را  ــی از غناء ارائه نمی دهد، بلکه شـ ــان تعریفـ ایشـ
غ از  ــرف غناء بداند، فار ــه عرف ارجاع می دهد. هرچه را عـ بـ
کدام  ــا این که  ــوا و عنوان هایی چون لهو، غناســـت؛ امـ محتـ
ــرف عام، عرف خـــاص، اهل  ــان اســـت، عـ عرف مد نظر ایشـ
کرده اند، اهل موسیقی و .  که غناء را تعریف  لغت، فقیهان 

. . در این بیان نیامده است.

جمع بندی دیدگاه فقیهان شیعه
ــوم ومصادیق غناء  کام فقیهان، دربارۀ مفهـ ــه در  کـ معانی 
گردیده، به  ــان  ــند( بیـ ــرعی و ناپسـ ــای موضوع حکم شـ )غنـ

چند دسته درخوِر دسته بندی است: 
عرف، مرجع و معیاِر شناخت غناء. 

ک. ک از غیر طربنا عرف، تراِز بازشناسِی غنای طربنا
گردانیده و شادی و  گلو وا که در  غناء، همانا صدایی اســـت 

سرخوشی انگیزاند.
ــدا، صدای  ــادی افزایی، صـ گلو و شـ گردانـــی در  ــر وا ــزون بـ افـ

کشیدگی، زیبایی و نازکی. انسان باشد و برخوردار از 
می پیونـــدد:  حقیقـــت  ــه  بـ ــرط  شـ یـــک  ــا  بـ ــرام،  حـ ــای  غنـ

گلو، یا سرورآفرینی و شادی انگیزی. گردانیدن صدا در  وا
گردانی صدا  غنای حرام، با دو شرط به وقوع می پیوندد: وا

گلو و شادی افزایی. در 
ــه طور ذاتـــی حرام نیســـت، بلکه  ــود و بـ ــه خودی خـ ــاء بـ غنـ
ــود، ســـبب حرام شدن و  آن چه از حرام با آن آمیخته می شـ

نکوهیدگی آن می گردد.
محتوا، بی نقش در پدیدارِی غنای حرام.

محتوا، نقش آفرین در پدیدارِی غنای حرام.
غنای نکوهیده، غنای جاری و ساری عصر صدور.

غناء، تنها چگونگِی صداست، بدون نقش آفرینِی محتوا در 
آن.

مصادیق غنای نکوهیده
درآمیخته با سخن باطل. 

بهره گیری از ابزار لهو.
گفتاِر درآمیخته به ناسزا، فحش و . . . به کارگیری شعر، یا 

استفاده از ماهی .
آوازخوانِی زن برای مردان، در جشـــن عروسی یا برای زنان، 
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در صورت شنیده شدن آن از سوی نامحرمان.
نوحه گری زنان، به سخن دروغ و باطل. 

نوحه گری زنان بر غیر مؤمنان.
آواز، تشبیب و بیان زیبایی های زِن شناخته شده. 

کند. که انسان را سرخوش  همراه با رقص و هر چیزی 
هجو مؤمن و به سخره گیرِی او. 

استفاده از شعرهای رکیک.
گناه  آواِز همراه با 

آواِز شهوت انگیز و انگیزانندۀ َنْفِس حیوانی.
که عرف آن را غناء بداند.  آوازی 

هر صداِی لهوی، و صدِق عنوان لهو بر آن.
گناه شمرده شود. که از  آهنگ های اهل فسق و  آوازی 

گناهان  آواِز سازگار با  آهنگ های فاسقان و انجام دهندگان 
صغیره. 

مفهوم غناء، از نگاه مذاهب و فقیهان اهل سنت
ــرار داده  ــأله در آیینۀ نظر قـ ــم مسـ ــز، حکـ   در ایـــن بخـــش نیـ
گرفته،  ــرار  که موضوع حرمت قـ ــود، تا مفهوم غنائـــی  می شـ
ــود. در بابِ  غناء، در بین علمای اهل  ــتی روشن شـ به درسـ
که این دیدگاه ها   گونی وجود دارد  گونا ــّنت، دیدگاه های  سـ
ــه پژوهان  ــراروی فقـ ــر هیتیمی، فـ ــزارش ابـــن حجـ گـ ــر  را برابـ
ــّنت:  ــوای علمای بزرگ اهل سـ ــر و فتـ ــم و آن گاه، نظـ می نهیـ
ابوحنیفه)80-150ه ق(، مالک بـــن انس )93-179ه ق(، 
ابن ادریس شافعی )150-240 ه ق( و احمد بن محمد بن 
حنبل )164-241ه ق(را می آوریم، به امید این که روشن گر 
که در بین علمای  ــوم غنائی  ــد و اهل تحقیق را به مفهـ باشـ

گرفته است، رهنمون:  اهل سّنت، موضوع حرمت قرار 
ــرـ  هو : رفع الصوت  ــاءـ  بالمد و الکسـ ــاء: . . . الغنـ ــام الغنـ » اقسـ
ــاء  ــی: الغنـ ــم الثانـ ــمین:  . . . . القسـ ــعر، و . . . علـــی قسـ بالشـ
ــاء  ــة الغنـ ــون بصنعـ ــون العارفـ ــه المغنـ ــا ینتحلـ ــن: مـ المحترفیـ
ــه بالتلحینات  ــع تلحینـ ــعر مـ ــن غزل الشـ ــارون المـــدن مـ المختـ

االنیقة و تقطیعه لها علی النغمات الرقیقة التی تهیج النفوس 
و تطربها کحمّیا الکؤوس. فهذا هو الغناء المختلف علی اقوال 
ــروه . . . ثالثها:  ــا: انه مکـ ــرام . . . ثانیهـ ــا: انه حـ ــاء: احدهـ العلمـ
االباحة . . . رابعها: یحرم کثیره دون قلیله . . . . خامسها: یحرم 
کان فی بیت خال. . . . سادسها: یحرم  فعله و سماعه، اال اذا 
کان من امرأة لرجل أو لرجال . . . . سابعها: ان صحت  فعله ان 
کره . . . . ثامنها: یجوز الغناء و سماعه  النیة فیه لم یکره، و اال 
کان بجعل  ــعها: یحرم ان  ــلم من تضییع فرض . . . . تاسـ ان سـ
ــه ترویح القلب علی طاعة و  ــرها: هو طاعة ان نوی بـ . . . . عاشـ
معصیة ان نوی به التقویة علی المعصیة . . . . حادی عاشرها: 
ان کان ما استعمل یحتمل وجهین جائزا و حراما فسماعه جائز 

و ان لم یحتمل اال واحدا و هو وجه الفساد فحرام . . . . «96
ــِر »عیـــن«_ باال  ــیده و به کسـ ــاِء _ کشـ ــاء: . . . غنـ ــای غنـ گونه هـ
ــعر. . . . بر دو گونه است: . . . گونۀ دوم:  بردن صداســـت، به شـ
ــرایان و آوازخوانان،  ــا: آن چه نغمه سـ ــاء اهل فن و حرفه ای هـ غنـ
آشنایان به صنعت غناء، برگزیدگان شهری، از شعر عاشقانه، 
یبا و  ــا  آهنگ های ز ــاختن آنها بـ ــد، با آهنگین سـ ــد می کننـ تقلیـ
که  کردن بر نغمه های سبک، نرم و نازک، آن گونه  بخش بخش 
برانگیزانندۀ نفوس باشد و آنان را به طرب انگیزی و شادمانی وا 
که در سپاه شور می انگیزد. دارد، همانند نواختن طبل جنگ 

ــای  ــاء، راه هـ ــم آن علمـ ــه در حکـ کـ ــن، آن غنایـــی اســـت  و ایـ
ــانی ارائه داده اند. اولی،  ــی را پیموده و دیدگاه های ناسـ گونـ گونا
ــومی، مباح....  ــته . . . . دومی، مکروه . . . . سـ آن را حرام دانسـ
کِم آن را خیر . . . . پنجمی، حرام  ــیاِر آن را حرام و  چهارمی، بسـ
ــه ای این پدیده  ــنیدن آن را، مگر در خانـ ــته خوانـــدن و شـ دانسـ
ــرایی حرام،  ــد. . . . ششـــمی، نغمه سـ روی دهد که خالی باشـ
ــراید. . . . هفتمی، غناء  ــرد، یا مردان بسـ ــر نغمه را زن برای مـ گـ ا
گر با هدف و نّیتی صحیح انجام بگیرد و مکروه  مکروه نیست ا
گر غیر از این باشد . . . .  هشتمی، رواست غناء خوانی  است ا
ــی تباه نگردد.  گر واجبـ ــرا دادن به آن، ا ــرایی و گوش فـ و نغمه سـ
یافت  ــرای در ــود بـ ــرایی شـ گرنغمه سـ ــرام اســـت ا . . . نهمـــی: حـ
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گر  ــرایی پیروی از خداســـت، ا ــزد . . .  دهمی، غناء و نغمه سـ مـ
شخص آهنِگ آن داشته باشد که با آن، قلب و روح خویش را 
گر بر آن باشد،  گناه است ا ــد بر پیروی از خداوند، و  جان بخشـ
ــد بر نافرمانـــی خدا . . .  ــه قلـــب و جان خویش توانایی بخشـ بـ
گر آن چه از نغمه سرایی و آوازخوانی انجام می گیرد،  یازدهمی، ا
ــنیدن  ــد: روا و ناروا، پس شـ ــته باشـ ــه احتمال داشـ در آن دو وجـ
ــاِد آن، احتمال دیگری در آن  گر به جزء وجه فسـ آن رواســـت و ا

نباشد، پس در این صورت، حرام خواهد بود.  
و  ــم  می پردازیـ ــه  ابوحنیفـ ــدگاه  دیـ ــه  بـ نخســـت  ــۀ  وهلـ در 

که بین پیروان وی، پدید آمده است: دسته بندی هایی 
ــری )م: 450 ه ق( در »الرد علی من یحب  قاضـــی طاهر طبـ
ــارۀ دیدگاه  که دربـ ــته بندی  ــر ابوحنیفه و دسـ ــماع« نظـ السـ

وی، پدید آمده، این سان بیان می کند:
»و اما االمام ابوحنیفة، رحمه اهَّلل، فانه یکره ذلک . . . و یجعل 
ــماع الغناء من الذنوب. و کذلک مذهب سائر اهل الکوفة،  سـ
ــفیان الثوری، وحماد . . . و ال یعرف ایضا بین اهل البصرة  و سـ
ــاء االمصار علی  خـــالف . . . . و اذا ثبـــت هذا فقد اجمع علمـ
ــذان الرجالن:  ــارق الجماعة هـ ــع منه، و انما فـ ــه، و المنـ کراهیتـ
ــن العنبري[ و  ــري[ و عبید اهَّلل ]بن الحسـ ــعد الزهـ ابراهیم ]بن سـ

 97» . . .
ــود. . . . و گوش فرادادن  ــاء، مکروه بـ ــام ابوحنیفه، غنـ ــر امـ از نظـ
ــمرد. و این سان بود دیدگاه و مشی  به غناء را از گناهان بر می شـ
ــاد . . . . در بین  ــفیان ثوری و حّمـ ــان اهل کوفه و سـ ــر فقیهـ دیگـ
ــد. هنگامی که  ــناخته نشـ ــل بصره، نظر خالفی شـ ــان اهـ فقیهـ
ــد، می توان گفت: به درستی همۀ عالمان  این مطلب ثابت شـ
ــاء، و پرهیز  ــروه بودن غنـ ــرزمین ها، بر مکـ ــهرها و سـ ــان شـ و فقیهـ
ــز این که خالف  ــد و هم رأی اند، جـ ــی دارنـ دادن از آن، هماهنگـ
ــم و عبید اهَّلل  ــن از فقیهان: ابراهیـ ــان و جماعت، دو تـ ــن جریـ ایـ

حرکت کرده اند.  
که: از حنفیان، نقل شده 

ــتمال علی ألفاظ ال تحل کوصف  ــي المحرم ما کان مشـ »التغنـ

ح: مهدی سعیدی طر
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ــاة، و وصف  ــة التـــي علـــی قید الحیـ ــرأة المعینـ ــان، و المـ الغلمـ
ــلم أو  ــات، و هجاء المسـ ــا، و وصـــف الحانـ ــر المهیـــج لهـ الخمـ

کان غرض المتکلم الهجاء «98 الذمي إذا 
گاِن  بردارندۀ واژ ــه و در غنای حرام، آن آوایی اســـت که درآمیختـ
ــدۀ  ــناخته شـ ــربچگان و زناِن شـ ــد، مانند: وصف پسـ ناروا باشـ
زنده و وصف شراب، به گونه ای که انگیزاننده باشد و وصف 
ــه،  ــه. البتـ ــل ذمـ ــا اهـ ــلمان، یـ ــو و بدگویـــی مسـ ــا و هجـ  آهنگ هـ

گرفتن هدف نغمه سرا باشد. هنگامی که هجاء و به سخره 
ــان  این سـ ــز  نیـ را  ــرام  حـ ــای  غنـ از  شـــده های  ــدا  جـ وی، 

برمی شمارد:
ــه من الفصاحة  ــهاد أو معرفة ما فیـ ــه االستشـ ــا إذا کان غرضـ »أمـ
ــتمل علـــی وصف  ــذا إذا اشـ ــرام، و کـ ــه لیـــس بحـ ــة فإنـ و البالغـ
ــتمل  ــن و األزهار، أو اشـ ــة وصـــف الریاحیـ ــات المتضمنـ الزهریـ
ــاه و الخیال و الســـحاب و نحو ذلـــك فإنه ال  علـــی وصف المیـ

وجه لمنعه.«99
ــناخت چیزی  ــا شـ ــی آوردن، یـ ــه هـــدف، گواهـ ــی کـ ــا هنگامـ امـ
ــد که در آن از فصاحت و بالغت، ســـخن در میان است،  باشـ
ــرام قرار نمی گیرد. و این گونه اســـت آن گاه که  ــرۀ غنای حـ در دایـ
ــا و  ــا، ابرهـ ــا، آب هـ گل هـ ــرایی و آوازخوانـــی در وصـــف  نغمه سـ
ــوارکاران و مانند آن باشد. و دلیلی برای بازداشتن  اســـب ها و سـ
ــرایی و  ــه این گونه نغمه سـ ــرا دادن بـ گـــوش فـ ــراد از خوانـــدن و  افـ

آوازخوانی، وجود ندارد.
گرد ابوحنیفه، بر همین نظر بود. مالک، هم روزگار و شا

قرطبی، عالم مالکی، می نویسد:
ــتهرین به، الذي یحرك  ــة و هو الغناء المعتاد عند المشـ »الثانیـ
ــزل، و المجون الذي یحرك  ــا علی الهوى و الغـ النفـــوس و یبعثهـ
کن و یبعث الکامن فهذا النوع إذا کان في شعر یشبب فیه  السا
ــنهن و ذکر الخمور و المحرمات ال  ــاء و وصف محاسـ بذکر النسـ
یختلف في تحریمه، ألنه اللهو و الغناء المذموم باالتفاق«100

ــوراِن این فـــن، عادت  ــزد نامـ که نـ ــی اســـت  ــم دوم، آن غنائـ قسـ
ــوراند  گرفته اند؛ آن غنائی که نفوس را می شـ گردیده و به آن خو 

ــق بازی و لودگـــی. گونه ای از  ــرانی و عشـ و برمی انگیزاند بر هوسـ
کن را به حرکت در می آورد و نیروی  ــا ــرایی اســـت که سـ نغمه سـ
ــازد  ــکار می سـ ــدار و آشـ ــان را بیـ ــان و در نهـ ــرژی پنهـ ــه و انـ نهفتـ
گر به شعری درآمیزد که در آن از عشق و عالقه  این گونه از غناء، ا
ــیدایی و شیفتگی به زنان، سخن به میان آمده و یا جمال  و شـ
ــا باده و خمر  ــیده و یـ ــتۀ وصف کشـ یبایی های آنان را به رشـ و ز
ــد، در  یبا و پرکشـــش جلوه داده باشـ و دیگر نارواها و حرام ها را ز
یرا که این گونه نغمه سرایی،  حرام بودن آن، اختالفی نیست؛ ز

لهو، و غناِء نکوهیده است، برابر نظر و رأی همۀ فقیهان. 
و می افزاید:

»االشتغال بالغناء علی الدوام سفه ترد به الشهادة، فإن لم یدم 
ــی الطباع قال: سألت مالك بن  لم ترد. و ذکر إســـحاق بن عیسـ
أنس عما یرخص فیه أهل المدینة من الغناء فقال: إنما یفعله 
ــاق. و ذکر أبو الطیب طاهر بن عبد اهَّلل الطبري قال:  عندنا الفسـ

أما مالك بن أنس فإنه نهی عن الغناء و عن استماعه «101
ــر دوام،  ــاَدم و بـ ــرایی و آواز خوانـــی،َ دمـ ــه سـ ــه نغمـ ــن بـ پرداختـ

نابخردی است و شهادت چنین کسی ناپذیرفته.
گر بردوام نباشد، شهادت او پذیرفته است.  پس ا

ــیدم از غنائی که  ــد: از مالـــک پرسـ اســـحاق بن عیســـی می گویـ
ــزد ما  ــد. مالـــک گفت: در نـ ــازه داده انـ ــه اجـ ــل مدینـ ــان اهـ فقیهـ

سرکشان و سرپیچندگان از امر خدا، به غناء، می پردازند. 
گـــوش دادن به آن  ــرایی و  ــد: مالک از نغمه سـ ابوطیـــب می گویـ

پرهیز داده است.
ــیخ طوســـی در خاف، در باب غناء، پس از بیان دیدگاه  شـ
ــزرگ اهل  ــوای فقیهان بـ ــه از فتـ کـ گاهـــی دقیقی  ــا آ ــود، بـ خـ

سنت دارد، می نویسد:
ــال أبو حنیفة  ــهادته. و قـ ــق فاعله، و ترد شـ »الغناء محرم، یفسـ
ــن مالك أنه قال: هو  ــافعي: هو مکروه. و حکي عـ و مالك و الشـ

مباح. و األول هو األظهر.«102
غناء، حرام است، پردازنده را به نافرمانی و سرکشی می کشاند 

کم قضائی ناپذیرفته است. و شهادت او در محا

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ

152        شماره یک



ــده از  ــزارش شـ گـ ــد و  ــی داننـ ــروه مـ ــه و مالـــک، آن را مکـ ابوحنیفـ
ــکارتر،  ــه نظر ما، آشـ ــد؛ اّما بـ ــاح می دانـ ــه وی آن را مبـ کـ مالـــک، 

همان نخستین است: مکروه.
  شافعی، در باب غناء بر این نظر است:

» قال الشافعي رحمه اهَّلل تعالی: في الرجل یغني فیتخذ الغناء 
ــهورا  ــوبا إلیه مشـ ــه ، ویکون منسـ ــه یؤتـــی علیه ویأتي لـ صناعتـ
ــا ; وذلك أنه  ــهادة واحد منهمـ ــرأة ، ال تجوز شـ ــا ، والمـ ــه معروفـ بـ
ــبه الباطل ، وأن مـــن صنع هذا کان  ــن اللهو المکروه الذي یشـ مـ
ــه  ــقاطة المروءة ، ومن رضي بهذا لنفسـ ــفه وسـ ــوبا إلی السـ منسـ
ــم ، ولو کان ال  ــا بین التحریـ ــم یکن محرمـ إن لـ ــتخفا ، و کان مسـ
ــي الحال  ــرف بأنه یطرب فـ ــا یعـ ــه ، وکان إنمـ ــه إلیـ ینســـب نفسـ
ــا ، وال یأتي لذلك ، وال یؤتی علیه ، وال یرضی به لم  ــم فیهـ فیترنـ

یسقط هذا شهادته ، وکذلك المرأة.«103
ــرایندگی را حرفه و  ــراید و سـ ــافعی دربارۀ مردی که ترانه می سـ شـ
پیشۀ خود قرار داده، بر او وارد می شوند و مزدش می دهند و به آن 
ــهور و معروف است و بدان نسبت داده می شود و نیز  حرفه مشـ
ــان اســـت، بر این نظر است که: شهادت اینان در  زنی که این سـ
کم قضایی روا نیست. و این، از آن دستۀ لهوهای مکروه و  محا
که این پیشه را پیش  کسی  همانند باطل است. و به درستی، 
بگیرد، سفیه و ناِبخَرَدش خوانند و فروافتاده از مردانگی و بلند 
ــود رضایت  ــرای نفس خـ ــن ویژگی ها بـ همتـــی. کســـی که به ایـ
ــه حرام  ــن کار، گرچـ ــوار و پســـت. ایـ ــانی اســـت خـ ــد، انسـ بدهـ
گر نغمه سرایی، در این  نیســـت، لکن منع از آن آشکار اســـت. ا
ــد که به آن نســـبت داده شود و تنها در این  فن، در پایه ای نباشـ
حد است که با  آهنگ ها، سرور انگیزی می کند و به زمزمۀ آنها 
ــی برای شنیدن و لذت بردن بر او وارد نمی شود  می پردازد و کسـ
ــود و به این  ــه وی پرداخت نمی شـ ــن بابت، بـ ــز از ایـ ــزدی نیـ و مـ
کم قضائی منعی ندارد  هم راضی نیســـت، شهادت او در محا

که این ویژگی ها را دارد. و این قاعده جاری است دربارۀ زنی 
که شافعی غناء را  ــافعی، بر این باور است  ابن هجر، عالم شـ

مکروه می داند:

کثر  ــافعیة و احمد، و ا ــو ]ان الغناء مکروه[  االظهر عند الشـ »و هـ
اصحابهما . . . «104

ــده[ آشکارتر  غناء، مکروه اســـت. ]از بین همۀ فتواهای نقل شـ
ــافعی و احمد بن حنبل و بیش تر پیروان آنان،  این اســـت که شـ

بر این نظرند.
ــوا را چنیـــن نقل  ــافعی، ایـــن فتـ ــم شـ ــر عالـ ــاوردی، دیگـ و مـ

می کند:
ــافعی و  ــرون و کرهه مالک و الشـ ــه آخـ ــاء قوم و اباحـ ــرم الغنـ »حـ

ابوحنیفة فی اصح ما قیل عنه . . . «105
ــته اند  ــروه دانسـ ــاح و قومی مکـ ــی مبـ ــرام، قومـ ــاء را قومـــی حـ غنـ
ــوا بر کراهـــت داده اند، بنا بر  ــافعی و ابوحنیفه، فتـ و مالـــک و شـ

گزارش شده است. که از آنان  صحیح  ترین قولی 
ــیخ طوســـی در خاف  که پیش از این آمد، شـ ــه  و همان گونـ

این نسبت را به شافعی می پذیرد.
که وی از  اما غزالی دیدگاه دیگری دارد و بر اساس برداشتی 
که در مذهب شافعی  فتوای شافعی دارد، بر این نظر است 

حرام بودن غناء جایی ندارد:
»و أما الشافعي، رضي اهَّلل عنه، فلیس تحریم الغناء من مذهبه 
ــذه صناعة:  ــل یتخـ ــال في الرجـ ــافعي و قـ أصـــال، و فنـــص الشـ
ــألت  ــن عبد األعلی: سـ ــال یونـــس بـ ــهادته . . . و قـ ــوز شـ ال تجـ
ــماع، فقال  ــن إباحة أهل المدینة للسـ ــافعي، رحمه اهَّلل، عـ الشـ
ــماع إال ما  کره السـ ــدا من  علماء الحجاز  ــافعي: ال أعلم  أحـ الشـ

کان منه في األوصاف  . . . «106
ــافعی جایی ندارد. و ســـخِن  ــاء، در مذهب شـ ــودن غنـ ــرام بـ حـ
که غناء،  ــافعی در این باب، دربارۀ شخصی اســـت  ــن شـ روشـ
نوازندگی، نغمه سرایی و آوازخوانی و مطربی را حرفه و صنعت 
کم  ــهادت او در محا ــارت: شـ ــا این عبـ ــد، بـ ــرار داده باشـ ــود قـ خـ

قضایی روا نیست. . . 
ــرایی  ــارۀ ترانه سـ ــافعی دربـ ــد: از شـ ــد اهَّلل می گویـ ــن عبـ یونـــس بـ

پرسیدم که فقیهان مدینه آن را مباح می دانند؟ 
ــافعی پاسخ داد: هیچ یک از فقیهان مدینه را سراغ ندارم که  شـ

فصلنامه موضوع شناسی فقهی         بهــــــار  1395     
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ــته باشند، جز آن دسته از ترانه هایی  ترانه سرایی را مکروه دانسـ
که در آنها به بیان ویژگی هایی پرداخته می شود که روا نیست.   
ــاره ای حال و  که پـ ــته اســـت  ــگاه غزالی، غناء، چند دسـ از نـ

پاره ای حرام اند.
در احیاء العلوم می نویسد:

ــمع، و  ــوارض: عارض في المسـ ــة عـ ــه یحرم بخمسـ ــول: إنـ »فأقـ
ــماع، و عارض في نظم الصوت، و عارض  عارض في آلة السـ
في نفس المستمع أو في مواظبته، و عارض في کون الشخص 
ــمع، و المستمع،  ــماع هي المسـ من عوام الخلق، ألن أرکان السـ
ــمع امرأة ال یحل  ــماع . العارض األول: أن یکون المسـ ــة السـ و آلـ
ــماعها و في معناها الصبي  ــی الفتنة من سـ النظر إلیها، و تخشـ
األمرد الذي تخشـــی فتنته . . . . العارض الثاني: في اآللة: بأن 
ــي المزامیر و  ــرب، أو المخنثین، و هـ ــل الشـ ــعار أهـ ــون من شـ تکـ
ــارض الثالث: في نظم الصوت   ــل الکوبة . . . . العـ ــار و طبـ األوتـ
ــن الخنا و الفحـــش و الهجو  ــعر، فإن کان فیه شـــي ء مـ ــو الشـ و هـ
ــوله . . . . العارض  ــا هو کـــذب علی اهَّلل تعالی و علی رسـ أو مـ
ــهوة غالبة علیه، و کان  ــتمع : و هو أن تکون الشـ ــع في المسـ الرابـ
ــه من غیرها  ــذه الصفة أغلب علیـ ــباب و کانت هـ فـــي غرة الشـ
ــن عوام الخلق   ــارض الخامس: أن یکون الشـــخص مـ . . . . العـ
ــه محبوبا،  ــماع لـ ــم یغلـــب علیه حب اهَّلل تعالی فیکون السـ و لـ
ــهوة فیکون في حقه محظورا، و لکنه أبیح  و ال غلبت علیه شـ
ــائر أنواع اللذات المباحة، إال أنه إذا اتخذه دیدنه  في حقه کسـ
ــفیه الذي ترد  ــذا هو السـ ــر أوقاته فهـ کثـ ــه أ ــر علیـ ــراه و قصـ و هجیـ
ــا أن الصغیرة  ــو جنایة، و کمـ ــإن المواظبة علی اللهـ ــهادته، فـ شـ
ــة تصیر کبیرة، فکذلـــك بعض المباحات  ــرار و المداومـ بالصـ

بالمداومة یصیر صغیرة . . . . «107
ــود: عارضی  ــرام شـ ــدان حـ ــماع، بـ که سـ ــارض اســـت  »پنـــج عـ
ــتماع، و عارضی در نظم  ــنواننده، و عارضـــی در آلـــت اسـ در شـ
ــر آن،  ــا در مواظبت بـ ــنونده، یـ صـــوت، و عارضـــی در نفـــس شـ
ــه ارکان  ــد. چـ ــوام خلق باشـ ــه شـــخص از عـ و عارضـــی در آن کـ

سماع: شنواننده است، و نفس شنونده، و آلت استماع.

ــد که دیـــدن او روا  ــماع کننده، زنی باشـ ــه: سـ کـ ــارض اول آن  عـ
نباشد، و از سماع او بیم فتنه باشد، و کودکی که از او بیم فتنه 
که در او بیم  بود، همین حکم دارد. و این حرام است، براى آن 

فتنه است. . . . 
ــماع. بدان چه از شعار شراب خواران یا  عارض دوم، در آلت سـ
ك ها، و این سه نوع 

َ
مخنثان است، چون نای ها و رودها و ُدُهل

حرام است. . . .
گر در او چیزى  ــوم در نظم آواز، و آن شعر است. پس ا عارض سـ
ــل، یا بر  ــر خداى، عزوجـ ــد بـ ــو بود، یا دروغ باشـ از فحـــش و هجـ

ی اهَّلل علیه و سلم، یا بر صحابه . . . 
ّ
پیغامبر، صل

ــنونده. و آن چنان اســـت که شهوت بر او  عارض چهارم، در شـ
ــد، و این صفت  غالب بود، و او در غفلت و نادانی جوانی باشـ

ى غالب تر باشد از غیر آن. . . .  بر و
ــد. و  ــوام خلق باشـ ــم آن اســـت که: شـــخص از عـ ــارض پنجـ عـ
ى  ــماع در حق و ــداى تعالی بر او غالـــب نبود، تا سـ ــتی خـ دوسـ
ــا در حق  ــتولی نبود تـ ى نیز مسـ ــر و ــهوت بـ ــود، و شـ محبـــوب شـ
ــد چون دیگر  ــق او مباح باشـ ــن در حـ ــردد، و لیکـ ــور گـ ى محظـ و
ــازد  ــیرت خود سـ گر آن را عادت و سـ لذت هاى مباح. اال آن که ا
ــفیه  ــور کند، این همان سـ ــود را بر آن مقصـ ــات خـ ــر اوقـ و بیش تـ
ى مواظبت   نمودن  ــد که گواهی او بدان رد شود، چه بر باز باشـ
کبیره شود،  گناه صغیره به مواظبت  جنایت است. و چنانکه 

گردد. . . . «108 بعضی مباحات نیز به مواظبت صغیره 
پس، ازســـخن غزالی به دست می آیدکه: غنای حالل، به پنج 

سبب حرام می شود: 
کودِک انگیزانندۀ غریزۀ حیوانی. غنای زن یا 

غناِء همراه با ُرباب و چنگ و َبرَبط.
گویی اهل دین. غناء با سروده های آکنده از سخره و ناسزا
غنای شهوت انگیز و چیره ساز شهوت و شیطان بر جوان.

غناِء سرخوشانه و فروبرندۀ تودۀ مردم به عشرت، خوش گذرانی 
و بازی.

که ســـبب حرام بودن  ــگاه غزالی، چگونگی آواز نیســـت  در نـ

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ
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که با آن همخوانی  می شود، بلکه به سبب چیزهایی است 
و هماهنگی می کنند و با آن درمی آمیزند.

ــروف ابن جوزی )510 -  ج عبدالرحمن بن علی، معـ ــر ابوالفـ
592 ه ق( عالم حنبلی مذهب بغدادی می نویسد:

ــاد  »أما مذهب أحمد، رحمه اهَّلل، فإنه کان الغناء ِفي زمانه إنشـ
کانوا یلحنونها اختلفت الروایة عنه .  قصائد الزهد إال أنهم لما 
ـــی کراهیة الغناء. . . َوَقْد روینا 

َ
ــذه الروایات کلها دلیل َعل . . فهـ

ُه 
َ
 ل

َ
َقال

َ
ْیِه ، ف

َ
ــمع قواال عند ابنه صالح فلم ینکر َعل ْحَمد سـ

َ
أن أ

 : إنما قیل لي : 
َ

ــال َقـ
َ
ا ، ف

َ
ــذ صالـــح : یا أبـــت ألیس کنت تنکر َهـ

ا ، فأني ال أکرهه. . . 
َ

ــتعملون المنکر فکرهته ، فأما َهذ انهم یسـ
ی َما 

َ
ــار ِإل إنما أشـ . قلـــت َوَقْد ذکر أصحابنا . . . إباحة الغناء ، و

ا یحمل َما 
َ

ــد الزهدیات ، وعلی َهذ ــي زمانهما من القصائـ کان ِفـ
ْحَمد . . . «109

َ
لم یکرهه أ

ــود از خواندن  ــاء در زمان وی، عبارت بـ ــا مذهـــب احمد. غنـ امـ
ــا  آهنگ های  ــا را بـ ــرایان آنهـ ــه نغمه سـ کـ ــه  ــای زاهدانـ قصیده هـ
ــاب این  ــاختند. در بـ ــن می سـ ــد و آهنگیـ خـــوش در می آمیختنـ
گونی نقل  گونا ــای  که نظر وی دربارۀ غناء، چیســـت، روایت هـ
ــر این که  ــن روایات، همگی، دلیل اســـت بـ ــده اســـت . . . ایـ شـ
وی، غناء را مکروه می دانسته است. . . . برای ما روایت شده: 
که برای پسرش صالح،  احمد نغمه های نغمه سرا و آوازخوانی 
ــه و وی را  ــرده نگرفتـ ــر او خـ ــا بـ ــنیده، اّمـ ــراییده، شـ ــه می سـ نغمـ
باز نداشته است. تا جایی که برای فرزندش، این پرسش پیش 
ــرایی ها را  ــما این گونه نغمه سـ ــد: ای پدر! آیا شـ می آید و می پرسـ

منکر نمی دانستید و باز نمی داشتید؟
احمد می گوید: به من گزارش شده بود که این نغمه سرایان، در 
کار می برند؛ از این روی، آن  ــه  ــرایی، منکر و ناروا، بـ گاه نغمه سـ
ــان  ــنیدم، آن سـ را مکروه اعالم کرده بودم؛ اّما اکنون، آن چه را شـ
نبودکه به من گزارش شده بود، از این روی آن را مکروه نمی دانم 

 . . . .
ــده اند از مباح بودن غناء،  به نظرمن آن چه اصحاب، یادآور شـ
ــان جاری  ــای زاهدانه ای که در زمان شـ ــاره دارد به قصیده هـ اشـ

ــه گونۀ  ــن مجلـــس و آن مجلـــس با آنها بـ ــوده و در ایـ ــاری بـ و سـ
آهنگین، نغمه سرایی می کرده اند.

ــق و قاعده اســـت آن چه از احمد در باب اباحۀ  و بر همین َنَسـ
غناء، روایت شده است. 

که  ــز، تأییدکنندۀ این نظریه اســـت  ــتان نیـ ــا این داسـ از قضـ
ــو و لعب، از نظر فقیهان  ــاء در بزمگاه ها و محفل های لهـ غنـ
که در آن  ــنی، حرام بوده و درآمد زنان و مردان آوازخوان  سـ
جاها حضور می یافتند و آوازخوانی می کردند، حرام دانسته 

می شد.
ابن قدامه می نویسد:

ــمع عند ابنه صالح قواال ، فلم ینکر  »وروي عن أحمد ، أنه سـ
علیه ، وقال له صالح : یا أبت ، ألیس کنت تکره هذا ؟ فقال : 

إنه قیل لي : إنهم یستعملون المنکر .«110
 از احمد حنبل روایت شده که نغمه های نغمه سرایی را شنید 
ــل وی را از خوانندگی باز  ــود. ابن حنبـ و پســـرش صالـــح آن جا بـ

نداشت.
 پسرش بدو گفت: مگر شما این عمل را مکروه نمی دانید.

کارهای ناروا انجام  که اینان،  گفته بودند   او پاســـخ داد: به من 
می دهند ]حال آن که می بینی چنین نیست[

ــان مذاهب  ــده از نگاه فقیهـ ــاء نکوهیـ ــد غنـ ــه نظر نمی رسـ بـ
ــا و  ــاء رایـــج در بزمکده هـ ــان غنـ ــر از همـ ــزی غیـ ــه، چیـ اربعـ
ــه  کـ ــد  باشـ ــیان  عباسـ و  ــان  امویـ دوران  عشـــرت خانه های 
ــناخته مانـــدن  ــه دلیـــل ناشـ ــای بعـــدی، بـ ــان دوره هـ فقیهـ
ــوع در عصر امامان خود، در بررســـی دیدگاه های آنان  موضـ

کنده گویی شده اند. دچار پرا

هــم  ســنت:روی  اهــل  فقیهــان  دیدگاه هــای  بــر  گــذری 
بــزرگ اهــل ســنت  رفتــه از دیدگاه هــا و ســخنان فقیهــان 
کــه در حکــم  روشــن می شــود: بــا توجــه بــه اختــاف فراوانــی 
کــه  دارنــد، غنــای ناپســند و نکوهیــده را غنائــی می داننــد 
نــه بــه خــودی خــود و در ذات، بلکــه بــه خاطــر پیامدهــای 
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انگیــزی،  شــهوت  َمَثــل،  در  اســت؛  گردیــده  ناپســند  آن، 
وهــن و بــه ســخره گیری دیگــران، بیــان زیبایی هــای زنــان 
ــز ناپســند  ــاء را نی ــاده روی در غن نامحــرم و. . . همچنیــن زی

می دانســتند. 
ــان اهل ســـنت، صـــدای خوش،  ــگاه فقیهـ ــه، در نـ در نتیجـ
ــدآوری و  ــو، و وجـ گلـ گردانـــی در  گـــی: وا ــد از دو ویژ ــر چنـ هـ
ــمار  ــه شـ ــند بـ ــای ناپسـ ــد، غنـ ــوردار باشـ ــرورانگیزی برخـ سـ
گر  نمی آید، بلکه درون مایه، یا آن چه به همراه آن می آید، ا

زشت باشد، سبب نکوهیدگی آن می گردد.
نمونه هایی از غناء ناپسند، در نگاه فقیهان اهل سنت

غناِء لهوی.
غناِء جاری در بین حکومت گران اموی. 

گان ناشایست. آوای دربردارندۀ واژ
بیان زیبایی های پسربچگان. 

بیان زیبایی های زناِن شناخته شدۀ زنده. 
گوارایی و نشاط انگیزِی  ــرایی دربارۀ لذت بخشـــی،  نغمه سـ
ــه لـــب به آن  کـ ــد  ــراد را برانگیزانـ ــه افـ کـ ــه ای  گونـ ــه  ــراب، بـ شـ

بیاالیند.
زیبا جلوه دادن میخانه ها. 

هجو و بدگویی مسلمان، یا اهل ذمه. 
ــرای زن و یا زن برای مرد، با  ــرایی و آوازخوانی مرد بـ نغمه سـ

باده گساری و فسق.
گری. گرداندِن آوازخوانی، نغمه سرایی و ُخنیا پیشۀ خود 

همانندی با امور باطل. 
نغمه سرایی و آوازخوانی در مجالس فسق و فجور.

گمراهان و فتنه گران.  آوازخوانی برای سفیهان، 
کودک برانگیزانندۀ شهوت. آوازخوانی زن، یا 

غناء با ابزار موسیقی: ُرباب، چنگ و َبرَبط.
گویِی اهل دین. نغمۀ آمیخته به هجو، سرزنش و ناسزا

کارهای شهوانی.  نغمۀ برانگیزانندۀ شنوندۀ جوان به 
پیشه سازِی نغمه سرایی و آوازخوانِی شادخوارانه.

 چیرگی شهوت بر شنونده با شنیدن نغمه های نغمه ُسرا.

ــاب حجت بودن قول  جمع بنـــدی دیدگاه اهل لغت: در بـ
ــدیم  گفتیم و این نکته را یادآور شـ ح، ســـخن  ــر لغوی، به شـ
کار لغویان عرف است. اختاف در سخنان  که مبنای اصلی 
لغویان، هم از اختـــاف فهم عرف، یا اختاف در عرف های 
گون( سرچشمه می گیرد  گونا مختلف )مکان ها و زمان های 
گردآوری  ــرای  ــه هر یك، بـ کـ ــا و ترازهایی  ــه قاعده هـ ــا آن کـ و یـ

معانی برگزیده اند، با هم ناسانی دارند. 
کلـــی اســـت و مصداق ها و  ــاء، لفظی  ــه به این که غنـ ــا توجـ بـ
گونه گون، نمونه های آن در دوره های دور و  نمونه های آن، 
گفت وگوها  نزدیک، دگرگونی یافته و پاره ای از آنها از چرخۀ 
ج شده و یا نوپدیدند، از این روی، بر پوشیدگی و ابهام   خار

معنای غناء، افزوده شده است. 
کامل  شماری از اهل لغت، مفهوم لغوی غناء را  بی نیازی و 
ــد، در َمَثل، فـــان زن زیبایی اش به  کرده انـ ــودن ، معنـــی  بـ
که نیازی به آرایش و خودآرایی ندارد  کامل است  اندازه ای 
و یا صدای فانی چنان ســـحرآمیز و زیبا و لذت بخش است 
ــز دیگری نیاز  ــازی آن، به چیـ کامل اســـت و برای زیباسـ ــه  کـ

ندارد.
ــاء  ــوِم عرفـــی صـــوت را غنـ ــان، مفهـ ــماری از لغت شناسـ شـ
گردانیده  ــو وا گلـ که در  ــد: غناء همانا آوایی اســـت  نامیده انـ
گروهی نیز  ــد آورد. و  ــان خوشـــی و لـــذت پدیـ ــود و در انسـ شـ

کشیدن صدا را به آن افزوده اند
ــان  ــد، جمع بیـــن ایـــن دو دیدگاه، بدین سـ ــر می رسـ ــه  نظـ بـ
کامل،  ــا زیبائـــی  ــاء، آوایـــی اســـت بـ ــم: غنـ ــه بگوییـ کـ ــد  باشـ
گلو، شادی افزا، وجدآور  گردانی در  کشیدگی، وا برخوردار از 

و هیجان انگیز.
جمع بندی دیدگاه فقیهان: در بین فقیهان، در باب غناء، 

سه دیدگاه وجود دارد:
ــان این  ــرام. در بین صاحبـ ــه طور مطلـــق، حـ الـــف. غناء، بـ
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دیدگاه، غناء مفهوم یک سانی ندارد.
گناهان  ب. غناء، به طور مطلق، حرام نیست، بلکه حرام، 
که پیرامون آن  ــهوانی اســـت  ــادانگیز و شـ و حرکت هاى فسـ

انجام می گیرد.
ــارى، درآمیختگی زن و مرد  ــدگاه، حرام ، ِمی گسـ در ایـــن دیـ
که با غناء، درآمیخته اند، بازداری از  ــهوترانی و… اســـت  ، شـ
کرده اســـت. ــتگی پیدا  ایـــن امور، به طور مجاز، به غناء بسـ

کاشانی و محقق سبزوارى، بر این نظرند(. )محدث 
ــوم، بین غناى شهوانی و پست و بی ارزش  ج. در دیدگاه سـ

گذارده شده است. و غناى غیر شهوانی، فرق 
ــه  ــته بـ ــودن را بسـ ــرام بـ ــه حـ ــدگاه ،گرچـ ــان ایـــن دیـ صاحبـ
ــانی و محقق  کاشـ ــر خـــاف محدث  ــد )بـ ــاء می داننـ ذات غنـ
ــبزوارى( اّما همۀ مصداق ها و نمونه های غناء را موضوع  سـ
حرمـــت نمی دانند )بر خاف نظریۀ نخســـت( بلکه موضوع 

غناى حرام را تنها غناى شهوانی و بی ارزش می دانند.
این نظر را شمارى از پسینیان و هم روزگاران پذیرفته اند.

ــور مطلـــق حرام  ــاء را به طـ ــه غنـ کـ ــدگاه نخســـت،  ــا در دیـ امـ
می داند، به نظر می رسد تعریف آنان از غناء، آوایی است با 
که  ــادی افزا. آنان  گلو و وجدآور و شـ گردانی در  گی: وا دو ویژ
بین غنای حـــال و حرام فرق می نهند، مفهوم لغوی غناء 
ــهور  گفت وگو میان مشـ ــه در این صورت،  کـ ــر دارند  را در نظـ

گفت وگوی لفظی خواهد بود.  فقیهان، 
ــواردی را به عنوان جداشـــده های از  ــماری از فقیهان، مـ شـ
ــماری هم وجود  کرده و شـ ج  ــای حرام خار ــاء از دائرۀ غنـ غنـ
ــده را نپذیرفته اند. در مورد جداشـــده های از  ــوارد جداشـ مـ

غنای حرام، اینان بر یک نظر نیستند.
ــر و دعاء و  ــرآن و هر ذکـ ــاء را در خوانـــدن قـ ــا غنـ گروهـــی، تنهـ

مناجاتی، را مجاز دانسته اند.
ــوارد  ــۀ مـ ــم از جملـ ــام حســـین را هـ ــی امـ گروهـــی مراثـ و 

جداشدۀ از غنای حرام برشمرده اند.
ــتفادۀ از غناء را تنها در عروســـی جایز  ــنیدن و اسـ گروهی شـ

ح: مهدی سعیدی طر
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می دانند.
گسترش داده اند. گروهی آن را به عیدها هم  و 

ــتر به کار مـــی رود، بر آن  که برای راندن شـ ــدا را  ــماری ُحـ و شـ
افزوده اند. 

گردانی و برگشت دادن  بسیاری از فقیهان، غناء را همان وا
گلو و هیجان انگیزی آن می دانند. صدا در 

 شماری، شناخت غناء را به عرف ارجاع می دهند؛ یعنی هر 
گرچه  که عرف غناء، بداند مصداق غناء خواهد بود،  چیز را 
گلو و شادی افزایی  گی: به چرخش در آوردن صدا در  دو ویژ

و سرورانگیزی را نداشته باشد.
گلو و  ــاء را همان صـــدای بازگردانیده شـــده در  ــماری، غنـ شـ
ــه عرف ارجاع  ــد، ولی مصداق طرب را بـ ــرورانگیز می داننـ سـ
ــرط  ــأنی را در صدق مطرب بودن شـ ــراب شـ ــد و اطـ می دهنـ

می دانند.
ــای نکوهیده  ــدر متیقن از غنـ ــا همۀ ایـــن تعریف ها، قـ ــا بـ اّمـ
گی را داشته باشد: در  که این دو ویژ ــانی اســـت  صدای انسـ

گردانیده  و سرورافزا و هیجان انگیز باشد.   گلو 
که در پاره ای از تعریف های فقیهان  ــازواری با بزمگاه ها،  سـ
که با  ــین آمده، معیاری اســـت برای بازشناسی مصداق  پسـ
ــرت کده ها می توان مصداق را  توجه به عرف بزمگاه ها و عشـ

کرد. بر آن برابرسازی 
ــماری از تعریف ها آمـــده: همراهی  ــه به این که در شـ ــا توجـ  بـ
ــا  ــز، یـ کـــذب، توهین آمیـ ــوای زشـــت و قبیـــح،  ــا محتـ ــاء بـ غنـ
ــز موجب حرمت صدای خـــوش می گردد،  شـــهوت انگیز، نیـ
ــا ایـــن  کام بـ ــه  کـ ــود  ــته شـ ــده انگاشـ ــد نادیـ ــه نبایـ ایـــن نکتـ
ــند است. پس همراه بودن  گی ها، به خودی خود ناپسـ ویژ
ــبب   گناه آلودگِی مجلس، سـ ــو و  کارهای لهـ ــرام،  ــای حـ کارهـ
ــر این نوع  ــاء می گردد؛ لکـــن، حرام عارض بـ ــرام بودن غنـ حـ
ــودن آن چه غناء را  ــاء، برابر قاعده، باید به خاطر حرام بـ غنـ
همراهی می کند، باشد، نه به جهت حرام بودن ذاتی غناء؛ 

کارها و  ــه  که با این گونـ گفـــت: غنائی  ــوان  از ایـــن روی، می تـ
ــد از نمونه های بارز غنای حرام  رفتارهای حرام، همراه باشـ

و ناپسند است.
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ــد، در نگاه نخســـت، پرده ای  ــد اهل پژوهـــش و نظر گذارده شـ ــه فرادیـ کـ ــی  در مقالـ
ــه اثرگذاری  ــه نمایش در آمد و بـ گار، بـ ــاء، در این روز از چرایـــی ســـخن و بحـــث از غنـ
ــان از حالی به  کننـــدۀ انسـ ــون  ــادی انگیز و دگرگـ ــاز و شـ شـــگفت ایـــن کهن سرگرم سـ
ــرد و از او  ــان روح و روان آدمـــی را در چنگ می گیـ ــد و این که چسـ ــاره شـ حالـــی، اشـ

هویتی دیگر می سازد.
ــه روی موضوع  که پرتوهایی بـ گرفته  ــرار  ــدار بحث بر این قـ ــال، مـ ــای مقـ و در جای جـ
ــناخِت بهتر از  ــود ابهام زدا، روشـــن گر و هموارکنندۀ راِه دریافت و شـ غناء، افکنده شـ
کنون، فقیهان و اصولیان، آن را در  گار تا مقولۀ پیچیده و مجمل غناء که از دیرین روز
که حدود ناروشنی دارند، قرار داده اند. گزاره هایی  کنده از اجمال و  ردیِف مسائل آ

گردد،  ــرای زدودن آن تـــالش  که ســـخت باید بـ ــام،  ــان ما، ایـــن اجمال و ابهـ گمـ ــه  بـ
ــاء و در پـــی آن، معیارهای  ــم اســـت، مفهوم و تعریـــف غنـ ــوع حکـ در محـــدودۀ موضـ

بازشناسی نمونه های غناء حالل از حرام.
ــه و فقاهت، و در  ــیب فقـ ــام و اجمال، در درازای پرفراز و نشـ ــرای زدودن ایـــن ابهـ بـ
ــانۀ فقاهـــت، در هر دوره و  ــه ورزانه و دقیق اندیشـ کش های جبهۀ اندیشـ ــا کشـ گاِه 
ــا،  ــیقی و آواهای بیماری زا و خردپریش، تالش های راه گشـ ــه ای، با غناء و موسـ برهـ
ــیدن به  ــتار، برای رسـ ــا در این نبشـ که مـ گرفته اســـت  ــام  ــه داری انجـ ــترگ و دامنـ سـ
ــاِء خردپریش و تباه گر، یک یک  کریه غنـ ــار و هنجار و نمایاندن چهرۀ  ــیقی معیـ موسـ
ــتۀ ســـخن  ــه رشـ ــال زدا را بـ ــور درنـــگ و دقـــت و اجمـ ــته و درخـ ــای برجسـ دیدگاه هـ
که  ــودیم  گشـ ــه روی این پژوهـــش از آن روی  ــا را بـ ــای لغت نامه هـ ــیدیم و درهـ کشـ
باور داریم تا سخن لغت شناسان و زبان شناسان، شنیده نشود و نقبی به زوایای 
ــود، پرده از چهرۀ غناء  ــند، زده نشـ که اهل لغت، آن را دقیق می شناسـ زبان عرف، 

برداشته نمی شود.

نتیــــجـه
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منـــــابــــع

کریم 1. قرآن 
2. ابن اثیر، مبارك بن محمد، النهایة في غریب الحدیث و الثر، مؤسسۀ 

مطبوعاتي اسماعیلیان، قم، 1367 ه ش.
3. ابن بابویه )شـــیخ صدوق(، محمد بن علی قّمی، الهدایة في الصول 

و الفروع، مؤسسۀ امام هادى )ع(، قم، 1418 ه  ق.
ج، تلبیس االبلیـــس، دار الفکر للطباعة والنشـــر،  4. ابـــن جـــوزی، ابوالفر

بیروت، 1421 ه ق.
5. ابـــن فارس، احمد بـــن فارس، معجم مقاییس اللغـــة، مکتب االعام 

االسامي، قم، 1404 ه ق.
6. ابـــن قدامة، عبـــد اهلل بن احمد، المغنـــی، دار احیاء التـــراث العربی، 

بیروت، 1405 ه ق.  
7. ابن منظور، محمد بن مکرم، لســـان العرب، دار صادر، بیروت، 1414 

ه ق.
ح إرشاد  8. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شـــر

الذهان، دفتر انتشارات اسامی، قم، 1403 ه  ق.
کبر، حـــال دوران، نگرشـــی جامعه شـــناختی به موســـیقی از  9. ایرانـــی ا
جاهلیت تا دوران عباســـیان، ســـازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ 

و ارشاد، تهران، 1386 .
10. جبران مسعود، الرائد، دارالعلم للمایین، بیروت، 1992 م.

11. الجـــر، خلیل، فرهنگ الروس )عربی، فارســـی(، ترجمه ســـید حمید 
طیبیان، تهران، انتشارات امیرکبیر،1382 .

12. جزیـــرى، عبد الرحمـــن غروى، ســـید محمد، الفقه علـــی المذاهب 
الربعة و مذهب أهل البیت )ع(، دار الثقلین، بیروت، 1419 ه  ق.

13. جوهرى، اســـماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، 
دار العلم للمایین، بیروت، 1376 ه ق. 

14. حائرى، ســـید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل، مؤسسۀ 
آل البیت )ع(، قم، 1418 ه  ق.

15. حّلـــی، ابـــن ادریـــس، محمد بن منصور بـــن احمد، الســـرائر الحاوي 
لتحریر الفتاوى، دفتر انتشارات اسامی، قم، 1410 ه  ق .

16. حّلی، عامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الذهان إلی 
أحکام الیمان، دفتر انتشارات اسامی، قم، 1410 ه   ق.

17. حّلـــی، عامه، حســـن بن یوســـف بن مطهر اســـدى، تحریر الحکام 
الشـــرعیة علی مذهب المامیة، مؤسســـه امام صادق علیه السام، قم، 

1420 ه  ق.
18. حّلـــی، محقـــق، نجم الدین، جعفر بن حســـن، شـــرائع الســـام في 

مسائل الحال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1408 ه  
کفایة االصول، ج286/1 و 287. کاظم،  19. خراسانی، محمد 

20. دارابـــی، محمـــد بن محمـــد، مقامات الســـالکین، نشـــر مرصاد، قم، 
1418 ه  ق. 

21. راغـــب اصفهانـــی، حســـین بـــن محمد، مفـــردات ألفاظ القـــرآن، دار 
القلم، بیروت، 1412 ه ق. 

22. زبیدى، مرتضی، )محمد بن عبدالرزاق حســـینی(، تاج العروس من 
جواهر القاموس، دارالفکر، بیروت، 1414 ه ق.

23. ســـبزوارى، محقـــق محمد باقر بن محمد مؤمن 1090 ه ق / رســـالة 
في تحریم الغناء، مرصاد، قم، 1418 ه ق. 

کفایة الحکام،  24. ســـبزوارى، محقق، محمـــد باقر بن محمد مؤمـــن، 
دفتر انتشارات اسامی، قم، 1423 ه  ق.

25. شـــافعی،ابن ادریس، الم، تحقیق و تخریج، رفعت فوزی، دارالوفاء 
للطباعة، المنصوره )مصر(، 1422ه ق.

26. الشـــرتوني اللبنانی، سعید الخوري، اقرب الموارد، منشورات مکتبة 
المرعشي النجفی، قم، 1403 ه ق.

الغنـــاء  فـــي  وجیـــزة  رســـالة  جعفـــر،  محمـــد  میـــرزا  شهرســـتانی،   .27
)للشهرستاني(، نشر مرصاد، قم، 1418 ه  ق.

کنگره جهانی  کتاب المکاسب،  28. شـــیخ انصاری، مرتضی بن محمد، 
بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم، 1415 ه  ق .

کشـــکول، بیروت، 1403ه  29. شـــیخ بهائي، بهاء الدین محمد العاملي، 
ق.

30. طباطبایی بروجردى،آقا سیدحسین، البدر الزاهر في صاة الجمعة 
و المسافر، دفتر حضرت آیة اهلل، قم، 1416 ه  ق.

31. طبری، طاهر بن عبد اهلل الشـــافعی، الرد علی من یحب السماع، دار 
الصحابة للتراث، طنطا )مصر(، 1410 ه ق.

32. طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، مرتضوي، تهران، 
1375 ه ش.

33. طوســـی، ابو جعفر، محمد بن حسن، االســـتبصار فیما اختلف من 
الخبار، دار الکتب السامیة، تهران،1390 ه  .

34. طوســـی، ابـــو جعفـــر، محمد بن حســـن، الخـــاف، دفتر انتشـــارات 

غنـــاء در پـویـۀ تـاریخ
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اسامی، قم،1407 ه  ق.
35. طوســـی، ابو جعفر، محمد بن حســـن، المبسوط في فقه المامیة، 

المکتبة المرتضویة، تهران، 1387ه ش .
36. طوســـی، ابـــو جعفر، محمـــد بن حســـن، النهایة في مجـــرد الفقه و 

الفتاوى، دار الکتاب العربي، بیروت،1400 ه  ق.
ح  37. عاملـــی، شـــهید ثانی، زین الدیـــن بن علی، الروضة البهیة في شـــر
کتابفروشی داورى، قم،1410 ه   ق. کانتر(،  ی - 

ٰ
اللمعة الدمشقیة )المحّش

38. عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالك الفهام إلی تنقیح 
شرائع السام، مؤسسة المعارف السامیة، قم، 1413 ه   ق.

39. عاملـــی، علی بن محمد بن حســـن جبعی، تنبیـــه الغافلین و تذکیر 
العاقلین، نشر مرصاد، قم، 1418 ه  ق.

کرکـــی، محقق ثانی، علی بن حســـین، جامـــع المقاصد في  40. عاملـــی، 
ح القواعد، مؤسسه آل البیت )ع(، قم، 1414 ه  ق. شر

41. غزالـــی، ابـــو حامد، محمد بن محمـــد، احیاء علـــوم الدین، )ترجمۀ 
کوشـــش خدیو جم، حســـین،  شرکت  خوارزمی، مؤید الدین محمد( به 

انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1386 ه.ش.
42. غزالـــی، ابو حامد، محمد بن محمد، إحیاء علوم الدین، دار الکتاب 

العربي، بیروت، بی تا.
کتاب العین، هجرت، قم، 1409 ه ق. 43. فراهیدى، خلیل بن احمد، 

ح الکبیر  44. فیومـــی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشـــر
للرافعی، موسسه دار الهجرة، قم، 1414 ه.ق.

45. قرطبـــی، محمـــد بـــن احمد، الجامع لحـــکام القرآن، ناصر خســـرو، 
تهران، 1364 ه.ش.

کتابخانـــه امـــام امیـــر  کاشـــانی، فیـــض، محمـــد محســـن، الوافـــي،   .46
المؤمنین علي )ع(، اصفهان، 1406 ه  ق.

47. مجمـــع اللغـــة العربیـــة، معجـــم الوســـیط، مکتبة الشـــروق الدولیة، 
قاهره، 1425 هـ ق.

48. مختاری رضا، صادقی محســـن، موســـیقی و غنا، قم، نشـــر مرصاد، 
1376 هـ ش.

49. مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسام، صدرا، قم، 1389 ه ش. 
50. معلوف، لوئیس، المنجد فی اللغة و االعام، ، المطبعة الکاثولیکیة، 

چاپ نوزدهم، بیروت، بی تا.
کنگره جهانی  51. مفید، محّمد بن محمد بن نعمان عکبرى، المقنعة، 

هزاره شیخ مفید، )ره(، قم، 1413 ه ق .
52. موســـوی خمینـــی، ســـید روح اهلل، المکاســـب المحرمة، مؤسســـۀ 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، قم،1415 ه  ق.
53. موسوی خویی، سید ابو القاسم، مصباح الفقاهة )المکاسب(، بی تا
54. موســـوی خوئی سید ابوالقاســـم/ مصباح الفقاهه/ نجف/ مطبعة 

الحیدریه/ چاپ اول
کتاب الشهادات، قم، 1405  گلپایگانی، ســـید محمد رضا،  55. موسوی 

ه  ق.
56. میـــرزاى قّمـــی، ابـــو القاســـم بن محمد حســـن، جامع الشـــتات في 

کیهان، تهران، 1413 ه   ق. أجوبة السؤاالت، مؤسسۀ 
ح  57. نجفـــی، صاحـــب الجواهـــر، محمد حســـن، جواهر الکام في شـــر

شرائع السام، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1404 ه  ق.
کنگره  58. نراقـــی، مولی احمـــد بن محمد مهدى، رســـائل و مســـائل ، 

نراقیین ما مهدى و ما احمد ، قم، 1422 ه ق.
59. نراقـــی، مولی احمد بن محمد مهدى، مســـتند الشـــیعة في أحکام 

الشریعة، مؤسسه آل البیت )ع( ، قم، 1415 ه ق.
کنگره نراقیین ما  60. نراقی، مولی محمد بن احمد، مشـــارق الحکام، 

مهدى و ما احمد، قم، دوم، 1422 ه  ق.
61. نراقی، مولی محمد مهدى بن ابی ذر1209 ه ق/ معتمد الشیعة في 

کنگره نراقیین ما مهدى و ما احمد ، قم، 1422 ه ق. أحکام الشریعة، 
62. نرم افزار جامع االحادیث، مرکز تحقیقات علوم اسامی قم،1382 ه ش.
63. نـــرم افزار جامع التفاســـیر نـــور، دائره المعارف چند رســـانه ای قرآن 

کریم، مرکز تحقیقات علوم اسامی قم، 1383 ه ش.
64. نـــرم افـــزار جامع فقه اهـــل بیت 1/2 ، مرکز تحقیقات علوم اســـامی 

قم، 1382 ه ش.
65. نرم افـــزار المنجـــد 2 بـــا عنوان فرهنـــگ لغت عربی، مؤسســـه تولید 

نرم افزار اسامی ”متنا“، قم، 1384 ه ش.
کف الرعـــاع عن محرمات اللهو و الســـماع،  66. الهیتیمـــی، ابـــن الحجر، 

مکتیة القرآن، قاهره، بی تا.
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1. مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسام/44.
کتاب العین، ج 450/4. 2 . فراهیدى، خلیل بن احمد، 

3. ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج378/4.
4 . جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج 2449/6.

5 . ابن اثیر، مبارك بن محمد، النهایة في غریب الحدیث و الثر، ج 390/3.
6.  ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج136/15.

7 . طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، ج 321/1.
8 .  مرتضـــی زبیـــدى، محمـــد بـــن محمـــد، تـــاج العـــروس مـــن جواهـــر 

القاموس، ج 29/20 و 30.
9. الُجّر، خلیل، الروس/886 و 887.

10. جبران مسعود، الرائد/585.
11. معلوف، لوییس، المنجد/561.

گاِه بازنموِد واژۀ غّنی. 12. مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط/665، در 
13. الشرتونی، سعید الخوری، اقرب الموارد/890.

کفایة االصول، ج286/1 و 287. کاظم،  14. خراسانی، محمد 
کبر، حال دوران، نگرشـــی جامعه شـــناختی به موســـیقی از  15. ایرانی، ا

جاهلیت تا دوران عباسییان/ 187.
کتاب العین، ج 420/7. 16.  فراهیدى، خلیل بن احمد، 

17. ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج 454/3.
18. ابن اثیر، مبارك بن محمد، النهایة في غریب الحدیث و الثر، ج 117/3.

19. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج557/1.
ح الکبیر  20. فیومـــی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشـــر

للرافعی، ج370/2.
گاِه بازنموِد واژۀ طرب. 21. مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط/552، در 

گاِه بازنموِد واژۀ طرب. 22. لوئیس معلوف، المنجد /462، در 
کتاب العین، ج225/1. 23. فراهیدى، خلیل بن احمد، 

24. جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، 
گاِه بازنموِد واژۀ رجع. ج1216/3 و 1217، در 

گاِه بازنمود واژۀ رجع. 25. لوئیس معلوف، المنجد /250، در 
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فقه اسام، فقه برآمده از مکتب اهل بیت)ع(، فقه زندگی است، فقه ادارۀ جامعه، 
گور.  گاهواره، تا  فقه ادارۀ انسان از 

ــتی ها می پیراید و  ــتی ها و ناراسـ ــه اســـام، زندگی را از آلودگی ها می پاالید و از زشـ فقـ
سالم و زالل و پیراسته، در جویبار سرشتاری و انسان سازانۀ خود، جاری می سازد 
که زورق  ــد، خرافه هایـــی  ــا می رهانـ ــتان خرافه هـ ــردرگمی در خارسـ ــان را از سـ و انسـ
زندگی را به باتاق فرو می برند و انسان را از اوج به فرود می آورند و درهای جهنمِی 

گنده از نکبت را به روی او می گشایند.  زندگی آ
که بتواند ُبناد زندگی َوحیانی  فقه ناب، انسان پرور است، انسان ترازمند، انسانی 
ــای زندگی  ــذارد، آلودگی هـ ــد و نگـ ــد و بپاالیـ ــا بپیرایـ ــه را از پلیدی هـ ــزد و جامعـ را بریـ
ک ها، ترازها  ــته و برابر ما ــتی شایسـ جاهلی به جاِم زندگی اش فرو ریزد و او را از زیسـ

و معیارهای قرآنی باز دارد.
کتاب و  ــه از  گرفتـ ــمه  ــته و آموزه های سرچشـ ــا و نبایدهای پیاپیوسـ ــا بایدهـ ــه، بـ فقـ
ــه، ره می نماید،  ــان را به حیات طیبـ ــازی های آن، انسـ کارسـ ســـنت، در پرتو خرد و 

کی است. کرۀ خا که جلوه و نمادی از بهشت، بر روی  حیاتی 
ــتی  گزیر بایسـ ــدگاری در آن، نا ــرای ورود به این زندگی بهشـــت گون و مانـ ــان، بـ انسـ
ــِت شـــخصی، خانوادگی، اجتماعی، سیاســـی و اقتصادی و تمامـــی پیوندها و  زیسـ
ــکام و آموزه های زالل  ــود را با فرودآیی همه گاهی به آبشـــخور احـ ــای خـ آمیزگاری هـ

فقهی سامان دهد. 
کرد، تا از   رســـول خدا)ص( زندگی انسان مسلمان را بر این سازۀ وحیانِی استوار، بار 
ــه در جادۀ روشـــن در حرکت، و انسان مسلمان،  فروپاشـــی در امان بماند و همیشـ
ــنی بداند چگونه ادارۀ زندگی و جامعه اش را سامان دهد و بر چه مداری به  به روشـ
که خداوند،  گرفتار زندگـــی جاهلی نگردد، زندگی  که  ــۀ راهی ،  حرکت درآورد و نقشـ
ــاب روح بخش زندگِی َوحیانی،  کتـ ــتادن قرآن،  با برانگیزاندن محمد)ص( و فرو فرسـ

بساط نکبت آلود آن را درنوردید و ریشه های آن را َبرکند.
ــای زندگـــی: شـــخصی،  ــه نقش آفریـــن، در تمامـــی عرصه هـ ــِت ایـــن فقـ ــرازی رایـ برافـ
ــا و  گاهی هـ ــا، آ ــه دانش هـ ــته بـ ــادی و سیاســـی، بسـ خانوادگـــی، اجتماعـــی، اقتصـ
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شناخت هایی است، دانش هایی که بلند پایگی فقه، نقش آفرینی آن در عرصه های 
که جامعۀ  گاهی هایی  ــتگی تام به آنها دارد. دانش ها، شناخت ها و آ گون ، بسـ گونا
فقهی، بدون برخورداری همه سویه از آن عنصرهای حیاتی، نمی تواند، پی و بنیاِد 

گور را، پی بریزد.  گاهواره تا  فقه زندگی، فقه ادارۀ انسان از 
گاهی های  گردانندۀ اّرابه های این فقه و برافرازندۀ سازه های آن، افزون بر آ فقیه و 
ــانه و اجتهادی در دانش لغـــت، ادبیات عرب، منطق و  ژرف، دقیـــق، دقیقه شناسـ
اصول، تاریخ اســـام، فقه همۀ فرقه های اســـامی و حتی احکام ساری و جاری در 
بین پیروان دیگر ادیان، تفسیر، حدیث، رجال و درایه، بایستی مکان و زمانۀ خود 
که در جویبار زمان و زندگـــی مردمان، آن به آن جاری  ــد و موضوع هایـــی  را بشناسـ

می شوند و آنان را درگیر خود می سازند.
ــه و هر یک از  ــتنی اســـت. هرگاه بین فقـ گسسـ گون دانش ها، نا گونا ــا  ــه، بـ ــد فقـ پیونـ
کارایی، نقش آفرینی،  ــه از  ــلی پدید بیاید، فقـ گسـ گسســـت و  دانش های مورد نیاز، 

میان داری و جاذبه آفرینی، باز می ماند.
کند و عرصه  فقهی در آوردگاه زندگی می تواند توان مند و باشکوه و هیمنه ورود پیدا 
را بر قانون ها و آیین های عرفِی غیر سرشتاری و ساخته و پرداختۀ ذهِن بشر، تنگ 
ــنی، در  ــتی و روشـ ــد و لبالب، به درسـ گون بهره یاب باشـ گونا که از دانش های  ــد،  کنـ
رصدخانۀ خود، به رصد مکّلفان و نیازهای روز به روز آنان بپردازد و دگردیسی های 
کانون توجه قرار بدهد و زیست گاه و رشد و نموگاه خود را از ذهن های  آن به آن را در 

ُکند، دیریاب، ناُبّرا، ویرانه گرد و دل های ُبزمنش و ناهنگامه طلب، بسترد.
ــه از هر  کـ ــای ســـهمگین،  ــو و آوردگاه هـ ــای نـ ــه عرصه هـ ــرای ورود بـ ــه، بـ ــۀ فقـ مدرسـ
ــا درهم کوباندن فقه و  ــده و بر آن اند، بـ ــداز به صف شـ ــوزاِن بنیان برانـ کینه تـ ســـوی، 
ــه درون بارو، و ِدژ  ــه، راه را برای ورود خود، بـ ــا و جامعـ ــتوانه های آن در زندگی هـ اسـ
کارامدی تهیه ببیند؛ چون بی گمان  ــازوبرگ نو و  ــازند، باید سـ اســـامیان هموار سـ
ــازی،  ــِم ویران گر و عرفی سـ ــد و سکوالریسـ باروی اســـامیان آن گاه از هم فرو می پاشـ
که فقه از میدان زندگی، هدایت گری و نقش آفرینی  ــتراند،  ــوم خود را می گسـ چتر شـ
کوچ آن از سرای زندگی انسان مسلمان  در آن، رخت بربندد. بار و بنه بستن فقه و 
که  ــه و دســـتخوش توفان هایـــی می گرداند  ــه، بازیچـ ــه و بی ُبتـ را بی هویـــت، بی ریشـ
ــته و معنی دار برمی کنند. در  ــتی شایسـ ــاَحِت زیسـ از هر ســـوی می توفند و او را از سـ
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گردید، هر لجـــن زاری برای بلعیـــدن او دهان  ــه زندگی از معنـــی تهی  کـ ایـــن هنگام 
که بر سر بسیاری از ملت های مسلمان آمده  می گشاید، همان سرنوشت میشومی 

و می آید.
گنجوراِن  گنجینه دارد و  که فقه، این نقشۀ روشِن راه زندگی را در اختیار و در  حال 
کار  ــه  ــا، بایســـت دســـت بـ گزندهـ ــه داری آن از  ــان نگـ کاِر در امـ ــیار و تیزبیـــن، در  هشـ
ــود و  گشـ ــر به مهر را  کاِن سـ ــرۀ بزرگ الهـــی بهره برد و درهای این  ــد و از ایـــن ذخیـ شـ
کشانده و خوارمایه ساخته  که او را به ذلت  مسلمانان را از فقر معنی رهاند، فقری 

و به دریوزگی واداشته است.
گردد، بی گمان،  گر انسان مسلمان از باتاق تباه کنندۀ این فقر، رهایی یابد و غنی  ا
ــود و ذخائر خود را بیرون خواهد ریخت و زمینه  گشـ زمین به روی او آغوش خواهد 
ــانی، فراهم خواهد  ــودن پله  های ترقی و پایه ریزی تمدن اسامی_انسـ ــرای پیمـ را بـ
کندوکاو ژرفاشناسان  ــان در ژرفای دین. با  ــاخت. فقه، چشمه ای اســـت  جوشـ سـ
ــاید و دنیای آدمیان را با  گاه و روشـــن نگاه و بینادل،چشم می گشـ ــنایان آ و دین آشـ

گوارای خود، آبادان و سرسبز و خرم می سازد. زالل 
ــرزنده، پرتکاپو و با  ــاداب، سـ ــان مسلمان را شـ ــه جوشان فقه، انسـ چشـــمۀ همیشـ

چشم اندازهای روشن در همۀ آنات زندگی نگه می دارد.
ــان جامعه فرو  کام جـ ــود به  ــاران خـ که از چشمه سـ ــا و قانون هایی  ــا آیین هـ ــه، بـ فقـ
ــازد، رویش هایی  ــازانه را مهیا می سـ ــۀ رویش های شـــگفت تمدن سـ ــزد، زمینـ می ریـ
ــران را به هراس و دهشـــت می افکند،  ــگفتی وا مـــی دارد و تباه گـ ــه همگان را به شـ کـ
ــانی، از  ــا پی ریزی تمدن اصیل قرآنی _ انسـ ــه و در همۀ روزگاران، بـ که همیشـ ــان  آنـ
ــانِی برافرازندگان این تمدن ناب و اصیل را  ــته اند و شهدافشـ ــازگاری برخاسـ در ناسـ

نتوانسته اند برتابند.
ــان را با هر دانـــش و بینش و  ــر مکان، انسـ ــر زمان و هـ ــه در هـ کـ ــه، توانایـــی دارد،  فقـ

کمال، راه برد و نیازهای مادی و معنوی او را برآورد.
که در ژرفای وجود خود  ــتاری اســـت، دربردارندۀ آیین ها و قانون هایی  فقه، سرشـ
گسترده ای  که در فقه بازتاب  او پایگاه دارند. خداوند با قانون ها و آیین های خود 
ــه تکاپو وامـــی دارد و به  ــه حرکـــت در می آورد و بـ ــان را از درون بـ ــده اســـت، انسـ یابیـ

جست و جوی راه روشن و برآوردن نیازهای روز به روز.
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ــنت  ــر دوره، برهه و روزگاری، با فرودآیی آن به آن به آبشـــخورکتاب و سـ ــه،  در هـ فقیـ
ــنت  کتاب و سـ ــا و آیین هایی را از  ــا قانون هـ ــرد، وظیفه دارد تـ ــور خـ ــری از نـ و پرتوگیـ
ــته و سخت  ــته، پیوسـ ــتاری و فطری، به آنها بسـ گونۀ سرشـ ــان به  که انسـ ــد،  برکشـ

کسترنشین. گرایش دارد و بدون حرکت در مدار آنها، تباه می گردد و خا
ــرمنزل می رسد و  که این وظیفه آن گاه به حقیقت می پیوندد و به سـ روشـــن اســـت 
ــکوه مندانه قد می افرازد و زالل فقه از دامنۀ قّلۀ پرجال آن، جاری  فقیِه زمان، شـ
ــنایی دقیـــق با آنها،  ــو، رصدگری نیازها و آشـ ــه، آنی از تکاپـ ــۀ فقـ که مدرسـ ــود  می شـ
ــتد و هیـــچ گاه اندراس  ــاقه باز نایسـ ــاخه به سـ ع به اصل، پیوندزنی شـ ــر ــی فـ برگردانـ
که انـــدراس، زوال و  ــان، راه نیابد،  ــینه های فقه پژوهـ ــا و سـ ــا، حجره هـ در مدرس هـ

نابودی در پی دارد.
ــینه ها و جویبار  که به سـ ــگفتی دارد، با آیین ها و قانون هایی  فقه، توانایی های شـ
ــان ها قوت قلب می دهد، آرامـــش و دل آرامی، و  ــازد، به انسـ ــا جاری می سـ زندگی هـ
ــازد و آن به آن بر دامنۀ  ــتی مؤمنانه و باورمندانه، هموار می سـ زمینه ها را برای زیسـ

گرایش قلب ها و دل ها، به سوی اسام و توحید ناب، می افزاید.   
گزاره هایی  ــه موضوع ها و  گاه بـ ــنا و آ ــه زمانه، نیازهای آن، مخاطب آشـ گاه بـ ــِه آ فقیـ
گریبان، فقه  که در زندگی شخصی و خانوادگی او در جریان است و با آنها دست به 
گذرگاه های  ــۀ فقه می افزاید و انسان مسلمان را از  ــکوفاند و بر غنای مدرسـ را می شـ

گذر می دهد. هراس انگیز، به سامت 
گذارده و به  ــه عرصه  گاهی ها پا بـ ــا این دانش ها و آ که بـ ــر فقیهـــی، در هر برهه ای  هـ
میان داری پرداخته، برای اسام و فقه ناب، شکوه آفریده و غبار انزوا را از چهرۀ آن 

سُترده است.
ــلمان، حیات  ــان مسـ ــده از زندگی انسـ ــور و برکنار مانـ ــه مهجـ ــه فقـ ــام خمینـــی، بـ امـ
ــهِد آن  ــاند و شـ ــینیان را به  ثمر رسـ ــید و همۀ تاش ها و رنج های پیشـ ــاره بخشـ دوبـ
ــر عقیده و  ــان را با هـ ــاند. یکایک مردمـ ــا چشـ کام هـ ــه  ــا را بـ ــانی ها و تکاپوهـ جان فشـ
کوثر زالل وحی، فراخواند، تا بهرۀ خود از این خوان  مرام، به این بزم نوشانوشی از 
ــار این درخت پر شاخ و برگ، سرخوشانه  کنار این برکه و سایه سـ ــترده ببرند و بر  گسـ

و سعادت مندانه، آناِت زندگی را ِبسُپرند.
گردید و  ــته  ــد، محفل هایـــی آراسـ ــته شـ ــان، راَیت هایی افراشـ ــر تابـ ــو ایـــن مهـ در پرتـ
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گردونۀ زندگی ها و اجتماع  ــه ُمحاق رود و از  ــم نواز و روح انگیز، دگربار بـ برآمده، چشـ
کومۀ آنها  کومه  ــۀ زندگی ها و  کوچـ کوچه  ــار ماند و عفونِت زندگی جاهلی، به  کنـ ــه  بـ

گردد و جامعه را به عفن زار دگر سازد. جاری 
که فقه و فقاهت، افتاء و اجتهاد، و ضرورت  گذاردند  اینان، با این باور پا به عرصه 
گردد، تا ثمر دهد و شهد  کاوی  پیدایی این دانش و فن، می بایست بازشناسی و وا
کام ها فروچکاند  ــتر، به  ناب خود را در این روزگار پیچیده و نیازهای بس دامن گسـ

و همگان را از این شهد، بهره مند سازد.
ــون، بویژه در  گـ گونا ــاَحت های  ــان، در سـ ــه زندگی انسـ کـ ــان، در ایـــن روزگار،  بی گمـ
ــادگی و  گردیده و از سـ ــه رو  ــواری هایی رو بـ ــا و دشـ ــا خم وتاب هـ ــاع، بـ ــاَحت اجتمـ سـ
گزاره ها  ــردد، و  خ می گـ خ درر ــا زندگی ر ــده و هر آن، پدیده ای بـ یک نواختـــی به  درآمـ
ــین،  ــای پیشـ گاه، دگرگونـــی در موضوع هـ ــد، و  ــد می افرازنـ ــای نـــوی قـ و موضوع هـ
که بناســـت فروع را از اصول برکشد، با دشواری هایی  کار فقیه و عالم رّبانی  پدیدار، 

روبه روست.
کندی هایی  که پیمودن این راه، و پاســـخ گویی به نیازهای روز، با  و روشـــن اســـت 
ــان های پرســـش گر و پی جوی  که جامعه و انسـ کندی هایی  گریبان بود،  دســـت به 
ــر از  که سـ ــاند  ــویی می کشـ گزیر، به ســـمت و سـ ــای روزآمِد خود را نا ــه نیازهـ ــخ بـ پاسـ

قوانین عرفی و سکوالر در می آورد.
با پیدایش و طلوع انقاب اســـامی و شـــکل گیری نظام مقدس جمهوری اسامی، 

گون موضوع ها، رو به فزونی نهاد. گونا نیاز و پرسش ها در باِب 
که تا آن  حکومت دینی، دنیایی از پرسش ها را فراروی فقیهان نهاد، پرسش هایی 
کندوکاو علمی و پژوهشی  کانون توجه و  ــتند و از  کار نداشـ ــر و  روز، فقیهان با آنها سـ

آنان برکنار بودند.
که مردمان با  گزاره هایی  ادارۀ حکومت و پاسخ به نیازها و پرسش ها و موضوع ها و 
گردونۀ موضوع های  که از فقیهاِن به دور از  کاری نبود  گریبان بودند،  آنها دست به 
ــد می آمد، تا مجتهدان  ــد برآید، می بایســـت جهش و انقاب بزرگ فقهی پدیـ نوپدیـ
گام در این آوردگاه ســـهمگین بگذارند  ــتوار،  ک بردارند و اسـ ــینه از خا و فقیهانی سـ
ــکوالر برهانند و حکومِت برآمده  ــرو افتادن در دام قوانین عرفی و سـ ــه را از فـ و جامعـ
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ــتور  از اســـام ناب را روی ریل دقیق فقِه ناب به حرکت درآورند. از این روی، به دسـ
ــی پا  ــذار جمهوری اســـامی، مجلس خبرگان قانون اساسـ ــار انقاب و بنیان گـ معمـ
که پی و ُبناد جمهوری اســـامی را ریخت و آن را از  ــزرگ  ــی بـ گرفـــت، حرکت و جهشـ

گزندها در امان داشت.
ــته و نامَور و  ــکافانۀ مجتهدان برجسـ کالبدشـ ــا، مباحـــث دقیق، علمی و  گفت و گوهـ
ــای فقهی و  ــد، راه را برای خیزش هـ ــه موضوع های نوپدیـ ــنای بـ ــه زمان و آشـ گاه بـ آ

کرد. نوآوری های راه گشای بعدی هموار 
ــتند و به  ــری، به َجرگۀ نوآوران پیوسـ ــگان حوزوی، یکی پس از دیگـ ــان و نخبـ فقیهـ
رصدگری پرداختند و پاسخ گویی. با همۀ این تاش ها، تکاپوها و رنج ها و پیمایش 
کارهای به زمین مانده و موضوع های ذیل حکم خاص درنیامده،  راه های دشوار، 

گاهان و موضوع رصدکنندگان، پوشیده نیست. که بر هشیاران، آ بسیار است 
این مهم، سبب گردید که رهبر فرزانۀ انقاب، که خود در کانون دشوار موضوع های 
که از این  بی پاســـخ قرار دارند و می بینند و با تمام وجود درک می کند آســـیب هایی 
ــه را دارند و نگران  ــد و بیش ترین دغدغـ ــام و جامعه وارد می آیـ ــه بدنۀ نظـ ــی  گاه بـ تهـ
کاِر نظام در پاره ای امور، با  گون و معطل ماندن  گونا بی پاسخ ماندن پرسش های 
کالبدشکافی،  کندوکاو دربارۀ موضوع های جدید و  ــه ای برای  بنیان گذاری مؤسسـ
ــاید  که شـ ــویۀ آنها موافقت بفرمایند، به آن امید  ــناخت دقیق، عالمانه و همه سـ شـ
ــای پیاپی،  ــد، با رایزنی هـ ــاد را می گذارنـ ــه این بنیـ کـ ــگان حوزوی  ــروه از نخبـ گـ ایـــن 
ح  گامـــی در جهت طر گرفتـــن از فاضان روشـــن اندیش، شـــجاع و تیزهوش،  ــاری   یـ
ــتردۀ موضوع شناســـی و مفهوم یابی، بردارند و افق هایی فراروی دانش  گسـ بزرگ و 
گاه  ــه زوایایی از آن،  کـ ــه دراندازد، طرحی  ــۀ فقـ ــایند و طرحی نو در مدرسـ فقه بگشـ
ــتین  که به نخسـ ــه در پیامـــی  ــه، از جملـ ــاب یافتـ ــان بازتـ ــا و ســـخنان ایشـ در پیام هـ

گردهمایی علمی _ تخصصی دائرةالمعارف فقه می نویسند، یادآور می شوند:
ــور در  کـ ــاط  ــّل نقـ ــایی معضـــات زندگـــی و حـ گره گشـ ــه، در  ــم فقـ ــوان عظیـ ــوز تـ »هنـ
گرفته نشده و بعضًا، شناخته نشده است.  کار  مناسبات اسامِی فرد و جامعه، به 
ــتفتا از فقه اسامی، طبعًا باید  ــتفهام و اسـ پدیده هاى روز به روز زندگی در مقام اسـ
که از  ــه امروز،  ــد. به عاوه، فقـ ــتدالل برسـ ــه پاســـخی قانع کننده و حکمی قابل اسـ بـ
ــتحکام برخوردار اســـت، می تواند در  ــتدالل و ظرافت همراه با اسـ پیچیدگـــی در اسـ
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فصلنامه موضوع شناسی فقهی
بهــــــار  1395     

گیرد و راه هاى تازه اى را در  تکمیل و پیشرفت دانش حقوق، مورد بهره بردارى قرار 
کز حقوقی جهان بگشاید . برابر محّققان مرا

ــؤون زندگـــی وى اثر  ــه بر روى همه شـ کـ ــر،  ــرفت فّنـــی و صنعتی و علمِی بشـ ــا پیشـ بـ
ــته، چند و  گذشـ ــبت به روزگار  ــوادث و پدیده هاى نوین را نسـ ــرعت  حـ ــذارده و سـ گـ
که در معـــرض پاســـخ گویی فقه قرار  ــداد موضوعاتـــی  کرده اســـت، تعـ ــر  چندیـــن برابـ
ــبت افزایش  ــد نیز، به همین نسـ کنـ ــرعی آنها را بیان  ــه بایـــد حکم شـ ــد و فقـ می گیرنـ
ــیوۀ فقاهت، براى فهـــم حکم این  ــد. بی شـــك، سرچشـــمه هاى فقه و نیز شـ می یابـ
ــناخت موضوعی آنها و تحقیـــق و تدقیق الزم براى  کافی اســـت، ولی شـ موضوعات 
ــه، بهترین  ــتدالل مناســـب، و خاصـ کّلی در فقه و اسـ ــا عناوین  ــوع بـ تطبیـــق موضـ
ــا  کارى مهم و راهی دراز اســـت. همچنین اى بسـ ــرعی آن،  روش براى درك حکم شـ
ــته و حکم آن واضح اســـت، ولی امروزه، موضوع  گشـ ح  که در فقه مطر موضوعاتـــی 
ــته  گذشـ ــانی نمی توان حکم آن را از آن چه در  که به آسـ چنان تحول و تطّورى یافته 
ــر، باید با  ــاى عصـ ــه فقهـ کـ ــواردى اســـت  ــده اســـت، دانســـت. در چنیـــن مـ ــه شـ گفتـ
ــو، و آزاداندیشـــی  روشـــن بینی و احاطه علمی و پاى بندى به روش فقاهت از یك سـ
کرده و احکام  کشـــف  و شـــجاعت علمی از ســـوى دیگر، مفاهیم جدیدى را در فقه، 
کنند و این تکمیل فقه است. عاوه بر  کتاب و سّنت، عرضه  تازه اى را با استناد به 
کتب و رساله هاى فقهی،  ــبك هاى نوین در تدوین و نگارش  ــتفاده از سـ این ها، اسـ
عمومی و تخّصصی، و نیز استفاده از روش هاى تحقیق فّنی و علمِی جدید و حّتی 
که امروز در  کار بردن ابزارهایـــی  ــرفته بحث علمـــی و به  ــتفاده از روش هاى پیشـ اسـ
کار علمی، داراى سهم مؤثرى اســـت، همه این ها، به وظیفه تکمیل فقه  ــهیل  تسـ

کمك می کند.«  
ــۀ موضوع شناســـی احکام فقهی در پرتو فقه ناب محمدی و نام  ــان مؤسسـ این سـ
گرفت و رواق رواق آن آذین  کبیر و عنایت رهبر فرزانه انقاب، شـــکل  بلند خمینی 
ــم نوازی  ــای بلند و چشـ گام هـ ــالی،  کوتاه سـ ــا این  که بـ ــد. بنیان مقدســـی  ــته شـ بسـ
کارنامۀ فقه ناب محمدی)ص( افزوده و نمودهایی از  برداشته و برگ های زرینی به 

زیبایی ها و شکوه های فقه اهل البیت)ع( را نمایانده است.     
ــران و دیده بانی های  ــۀ پژوهش گـ ــه و تاش های خالصانـ کارنامـ ــد این  ح بند بنـ ــر شـ

دقیق بنیادگذاران و رئیس آن، در این مجال، نشاید و در این وجیزه نگنجاید.



سخــــن فصـــل

172        شماره یک

ــازوکاری منطقـــی و خردورزانه، در  ــا سـ ــکام فقهـــی، بـ ــۀ موضوع شناســـی احـ مؤسسـ
ــوران و  ــۀ دانشـ ــری از دانـــش و تجربـ ــا بهره گیـ گونـــی، بـ گونا ــاخه های  ــا و شـ حوزه هـ
ــه  ــیدن بـ ــرای رسـ ــذاری دقیـــق، بـ ــامان دهی و ریل گـ کار سـ ــوزوی در  ــیان حـ پژوهشـ

هدف های تعیین شده است، بدین سان:
ــات و تعامات علمی،  ــور راهبردی، پژوهـــش، آموزش، ارتباطـ سیاســـت گذاری و امـ
ــازمانی، موزۀ فقه و زندگی، برنامه ریزی، توسعه و  ــانه و اطاع رسانی علمی و سـ رسـ

پشتیبانی و . . . . 
کار  ــا در  ــانده و یـ ــامان رسـ ــر بخش و حوزه ای به سـ ــه هـ کـ ــا و پژوهش هایـــی  تاش هـ
ــای آینـــده، در  ــا و فرصت هـ ــد حـــق، در مجال هـ ــه امیـ ــانی آنهاســـت، بـ سامان رسـ
گرفت،  قاب هایی زیبا و درخور، فرادید خواستاران و اهل نظر و پژوهش قرار خواهد 
ــد و شکوفایی و انجام بهنگام و دقیق  ــه برای بالندگی، رشـ تا در همه حال، مؤسسـ
گرفته، از دیدگاه های ژرف و سره از ناسره  شناس آنان بهره برد  که بر دوش  رسالتی 
گام ها را استوارتر بردارد و به افق گشایی های روشن تر دست یازد. و در این شعاع، 

که  گرفته  ــته به این سرچشـــمه، با این هدف پا  که جویباری اســـت پیوسـ فصلنامه، 
ــده را بازتاب دهد و اهـــل نظر را با  ــای از بوته درآمـ ــگام، پژوهش هـ ــه تازه و بهنـ ــازه بـ تـ
ــد و از دانش ،  ــتان موضوع شناســـی احکام فقهـــی، فراخوانـ ــاز وکار، به سراُبسـ ایـــن سـ
ــا این  ــرد و بـ ــره ببـ ــردن راه، بهـ کـ ــوار  ــودن و همـ گشـ ــرای  ــان بـ ــای آنـ گاهی هـ بینـــش  و آ
ــای  ــفاف در حوزه هـ ــا دارد آن را زالل و شـ ــار، بنـ ــه ایـــن جویبـ کـ ــه،  ــتان عالمانـ بده بسـ
ــتاوردهای  ــازد، از یک ســـوی  دسـ ــاری سـ ــگاهی جـ ــه و در محافـــل علمـــی دانشـ علمیـ
ــی را رصد  ــای عالمانه بیرونـ کارهـ ــر ســـوی،  ــد و از دیگـ ــه را بنمایانـ ــیان مؤسسـ پژوهشـ
ــانه  ــان، زمینۀ یک جهش علمی و موضوع شناسـ ــد و تا حد امکان بتاباند و این سـ کنـ
ــد. بزنـ ــم  رقـ حـــق،  ــد  امیـ ــه  بـ ــگاهی،  دانشـ و  ــوزوی  حـ ــگان  نخبـ ــۀ  همـ ــاری  یـ ــا  بـ را 

به امید آن روز فرخنده. 
 سردبیر
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إن )معرفة الموضوع( یعتبر من المقوالت المهمة جدًا والتي لها تطبیقات بارزة، والتي جعلت 
ــرار في جمیع المیادین. تلك  ــتمر وتجدد دائم لیکون حاضرًا وله القـ ــم الفقه في تحول مسـ علـ
ــاء وأصحاب الفتوى ویفتح  ــعل الذي ینیر الدرب للفقهـ کانت ومنذ القدم المشـ ــة التي  المعرفـ
ــول واالضمحال  ــول إلی االفـ ــبل ولم یجعـــل الفقه یتحـ ــرق ویمهد لهم السـ ــاق والطـ ــم االفـ لهـ
ــرعة بل جعله متجددًا  ــیر بسـ ــون متأخرًا عن رکب الحضارة والتطور الذي یسـ واالنـــدراس أو یکـ
کرة التاریخ. کالکثیر من العلوم التي اصبحت في ذا کب التاریخ ویتجدد بتجدده وال یکون  یوا
ــورات الیومیة تعتبر  ــة في یومنا الحاضر ومن خال التطـ ــمة والمصیریـ ــذه المعرفة الحاسـ إن هـ
ــتقل ویتم التعامل  ــرد لها محل ومجال مسـ ــر من ذي قبل ومن المناســـب أن یفـ کثـ ــة ا ضروریـ
کل  معها من خال هذا البعد ویتم ایجاد االرضیات المناسبة لها والبحث فیها وتطبیقها في 

مجال من مجاالت الفقه.
ــألة )الموضوع( في علم معرفة المواضیع من خال  في هذه المقالة ســـوف یتم التعرض لمسـ
زوایا مختلفة وسوف یتم وضعها في بوتقة التحقیق والتدقیق لینتهي بنا سیر البحث إلی هذه 
النقطة المهمة والتي تحتاج إلی تأمل وهي أن الموضوع في )علم معرفة المواضیع( الذي هو 
کـ: المنطق  ــنخ )الموضوع( المطروح في العلوم المختلفة  ــتقل، لیس من سـ علم حدیث ومسـ
ــتخدام خاص به والذي ســـوف یتم وضعه بدقة  إنما له معنی واسـ ــول و..، و ــفة واالصـ والفلسـ
بیـــن یدي القارئ العزیز، والمقولة االخرى التي ســـوف تکون محورًا لبحث هذه المقالة والتي 
ســـوف یتم طرحها الول مرة ویتم اثباتها بالدلیل الواضح هي عبارة عن أن )معرفة الموضوع( 

یعتبر علمًا مستقًا.
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Topic knowing, a new science
 abbas zahiri

The (topic knowing) is one of the very important theorems that has 
important applications, and that has made the jurisprudence science in 
ongoing renovation, be actively present, and have the decision in all fields. 
It is the knowledge that has been since long ago the light that illuminates 
the path of scholars and men of fatwa, opens horizons to them, paves 
the way before them, and never lets Fiqh fade away and disappear, or be 
lagging behind civilization and development, but makes it in continuous 
renovation and renewal, unlike many sciences that have remained only in 
the memory of history.
This crucial and decisive knowledge at the present, especially with the 
daily developments all over the world, is necessary more than ever before. 
It is worth to be singled out in an independent field, be dealt with through 
this dimension, to find appropriate grounds for it, research on it, and apply 
it in every field of jurisprudence.
In this article, topic, in topic knowing science, will be discussed from different 
sides to get to the important point that needs much contemplation; it is 
that topic in the (topic knowing science), which is a modern, independent 
science, is not the same as topic posed in various sciences; such as  logic, 
philosophy, and Usool (fundamentals), etc. ..., but it has a special meaning 
and usage, which will be carefully discussed for readers. And the other 
important theorem, which is a main topic in this article, and discussed for 
the first time, and proven with clear evidences, is the independent science 
of “topic knowing”.

Keywords: Topic knowing, a new independent science, topic, concept, 
evidence, tradition.
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لقد وضعنا اقدامنا بقلق شدید ولکن بهدف خّیر في ساحة مقدسة تتقاذفها امواج الیام لتعلو بها 
تارة وتهبط بها اخرى حتی تجعلها تتصادم في بعض االحیان مع بعض اآلراء والنظریات الفتوائیة 
ــا ومنحنیات الطریـــق أو الظواهر  ــیر أو عدم معرفة بزوایـ ــأ أو انحراف عن المسـ التـــي تجعـــل أقل خطـ

کبیرة نکون في غنی عنها. الحدیثة التي تظهر لنا، یؤدي إلی تعقیدات 
کتشافات العلمیة الحدیثة واتخاذ أي موقف منها سواء ایجابیًا أو  إن مواجهة الظواهر الجدیدة واال

کبیرة ومهارة عالیة ومعرفة عمیقة واطاع خاص. سلبیًا یحتاج إلی خبرة 
کبیرًا یجعل اقل انحراف عن الطریق أو  ــًا  یعتبر موضوع هذه المقالة وبحســـب اعتقادنا انجازًا علمیـ
قلة دقة في المعرفة أو عدم تناسق مع الموضوع، یؤدي بنا إلی عواقب ال یمکن تعویضها، إن هذا 
النجاز الذي یبعث المل الکبیر في النفوس ویمهد الطریق لعاج الکثیر من المراض المستعصیة، 

کتشاف الخایا الجذعیة المولدة للدم من الحبل السري. إنه ا
ــاري من النبع الجاري الذي ســـوف یتفجر ویجري  ــاف التیار السـ کتشـ في هذه المقالة یعتبر هذا اال
ــة بالتنقل بتأدة وصبر من  ــداح العاج بما تحتاجه من مادة، وســـوف نقوم في هذه المقالـ ــأ اقـ لیمـ
ــیر من مرحلة إلی مرحلة اخرى حتی نکتشـــف التفرعات والتعرجات لنسلك طریقنا نحو  خال السـ

کتشاف یبعث الحیاة من جدید. تصفیة وتنقیة الموضوع لیکون الئقًا با
إن طریقة عمل بنك دم الحبل السري معلومة المامح سواء بطریقة اعداد االم، اطاع والدة ووالد 
ــري، زمان وضع المشبك  کیفیة اخذ الدم من الحبل السـ ــار العملیة و...،  کیفیة ومسـ المولود علی 
ــبك وعلة ذلك، التحالیـــل المختلفة، وطریقة  ــري، محل وضع المشـ ومحـــل العقدة في الحبل السـ

الوصول إلی المرحلة الحساسة لتخزین الدم، االستفادة منه، زرعه و... .
إن ما ســـوف یتم طرحه في هذا المختصر من الکام وما هو مدار البحث والتقصي وما یحتم علینا 
کثر وذلك باالعتماد علی الوثائق ووجهات النظر المطروحة من قبل اهل الخبرة والمدققین  التأّني أ

في هذه الساحة، هو التوجه إلی بعض الممارسات المضّرة والهّدامة في هذا الموضوع.
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Stem cells from umbilical cord blood 
in clinical experiments
 The quarterly scientific team

Worriedly, but with a humanitarian goal, we have entered in a sacred arena 
battered by waves of days, going up sometime and falling down another. 
Sometimes, the obstacle of fatwas and legal opinions, and the least objection to 
implicit and explicit sides of the subject and of the new phenomena make our task 
very complicated. Facing with new phenomena and new scientific discoveries, 
and taking positive or negative position toward them, need experience, skills, 
and special knowledge.
The topic in this article, as we think, is a great scientific achievement, and the 
least error or inadequacy in this way will lead to bad consequences that cannot 
be treated easily. This achievement gives hope to many, and paves the way 
for the curing of many incurable diseases; it is the discovery of stem cells that 
generate blood from umbilical cord blood.
This discovery, in this article, is like a spring that will flow to fill the cups of cure 
inasmuch as needed. In this article, we will move deliberately and at ease from 
one stage to another until we discover the bends and curves, and reach the pure 
water that grant life anew. 
The way in which the umbilical cord blood bank works is how to prepare the 
newborn baby’s mother, and inform her and the father of all process details 
and ... how blood is taken from the umbilical cord, when the clamp is tied to 
the umbilical cord, where the clamp is put and why, the different tests, and the 
method of access to the sensitive stage of blood banking, the making use of it, 
implanting, etc. ....
That which will be showed in this brief and what is the topic of research and 
investigation, and which requires us to deliberate more and rely on documents 
and views of scholars and experts in this field, is to pay much attention to some 
of the harmful and destructive views in it.

Keywords: stem cells, umbilical cord blood, umbilical cord blood bank, umbilical 
cord blood banking, natural birth, clamp, jurisprudence (Fiqh), fatwa.
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لتفاف علی القانون والسحق علی حقوق اآلخرین. هي التواطؤ للوصول إلی حطام  ــوة، هي اال الرشـ
الدنیا بواسطة الطرق غیر المشروعة.

الرشوة هي، مرض معدي ومسري، یؤدي إلی الفوضی واالنحال، یؤدي إلی تدمیر البنی التحتیة 
والقانونیة للمجتمع، وذلك في جمیع االزمنة.

ــرة، بل إنها  إنها ال تتحرك علی نســـق واحد، وال تتوســـع ضمن نطاق واحد وال تواجه القانون مباشـ
کل حقبة زمنیة ولو قصیرة بشـــکل ما وبصورة مختلفة، تتحرك بنســـق  کل زمان بل في  ــر فـــي  تظهـ
ــات  ــا، بحیث یصعب تتبع اثرها ومعرفتها في المؤسسـ خـــاص وتغیر مـــن صورتها ومن لونها وُاطرهـ
ــول زوایا وخفایا هذا  ــإن هذه المقولة وهذا البحث حـ ــة في المجتمع. وعلی هذا االســـاس فـ االداریـ
کشـــف  الموضوع وتغّیر صورته ولونه وما یظهره من تلّون یعتبر بحثًا جدیدًا، ومن الضروري أن یتم 
النقاب عن هذا الموضوع، وهذا ما یقع علی عاتق الفقیه العالم العارف بزمانه فعلیه أن یقوم برصد 

الوقائع لحظة بلحظة لیتعرف علی مناطق الخلل ویعالجها.
سوف نتعرض في هذه المقالة إلی مفهوم الرشوة وعناصر تشکیلها، وذلك عن طریق بیان التعاریف 
التي تم وضعها لها، وسوف نجعلها في بوتقة التحقیق والتدقیق ونتکلم عن حدودها ومساحتها، 
وهل أنها تشمل الرشوة في موضوع القضاء فحسب أم أنها تتوسع لتشمل جمیع المناحي االداریة 
االخرى وجمیع موظفي الدوائر االخرى؟؟ فعلی اساس االدلة الفنیة والعقلیة، سوف یتم بیان أن 

حدودها اوسع.
ــد التعریف  ــوة والتي ســـوف یتم بعـ ــادم فـــي هذه المقالة ســـوف یکـــون حول ارکان الرشـ البحـــث القـ
ح النقدي الدقیق  ــوة، ومن خال الشر ــوة هي: الراشي، المرتشي والرشـ الدقیق بیان أن ارکان الرشـ
ــوءها  ــوة ونشـ کیفیة تحقق الرشـ وبیان القیود وبعض التعاریف االخرى ســـوف ننتهي في بحثنا إلی 

وهذا ما سوف نضعه بین یدي القارئ الکریم.

العبارات الرئیسیة
الرشوة، االرکان والعناصر، المصادیق والحدود، الراشي، المرتشي، مال الرشا والرائش.

معرفة مفهوم الرشوة
   محمد سعید جواهری
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Bribery concept
 mohammad saeed javaheri

Bribery is the circumventing of law and violating the rights of others, and 
plotting to get worldly pleasures through illegal means.
Bribery is a contagious disease that leads to chaos and decay, and 
destroys infrastructures and legal bases of society at all times.
Bribery does not move in one way, does not expand within one area, 
and does not directly face the law, but it appears in every time, in a way 
or another. It follows special manners and changes its form and color, 
making it difficult to trace or know it in the administrative institutions in 
society. Hence, this article and research about all hidden and apparent 
points of this issue with all its changing image and color is a new 
research, where it is necessary to unveil it, and this is the responsibility 
of a jurisprudent who is full aware of his time, and who should watch the 
events, moment by moment, to know the defects, in order to fix them.
In this article, we discuss the conception and elements of bribery through 
explaining the definitions related to it. We will talk about its area and 
limits, and whether it includes the bribery in the judiciary circle only or 
it expands to include all administrative circles and all administrations 
officials. According to the technical and mental evidences, it will be clear 
that its area is much wider.
The next discussion in this article, will be about the pillars of bribery. 
After the carefully defining of bribery, there will come the discussion of 
bribery pillars, which are: the briber, the bribed, and bribery. And through 
accurate critical discussion, and the explanation of the restrictions 
and some other definitions, we will end our study with how bribery is 
committed, and since when it has appeared.

Keywords: Bribery, pillars and elements, evidences and limits, the 
briber, the bribed, bribery money.
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ــة واظهر فیه  ــه خال دورات متعـــددة ومن خال زوایا مختلفـ ــوع الغناء تم البحث فیـ ــع أن موضـ مـ
أصحاب الرأي والفقهاء آرائهم ونظریاتهم، إال أنه یبقی بحثًا متجددًا وتبقی المجتمعات المتدینة 
تبحث حول تشریح وتجزئة اصول وفروع وتفرعات هذا الموضوع، والتي تتوسع یومًا بعد یوم وبرهة 
بعد برهة ویواجه النسان المتدین والملکف انواعًا جدیدة وفروعًا جدیدة تتصل بهذا الصل وهذا 
ــرعي ونوع تعاملهم مع هذه  ع، وتجعل المکلفین في حاجة إلی معرفة تکلیفهم الشـ الجذع المتفر
ــتجدات لیتمکنوا من تعدیل وتنظیم حیاتهم لکیا یقعوا في وادي الحرام وال تتلوث روحهم  المسـ
ــة وتأمل الفقیه العارف بزمانه والعالم  ــد عقباه، وهذا ال یتحقق إال من خال الخذ بدقـ ــا ال یحمـ بمـ
ــر وما هو حکمها  ــیقی الرائجة في المجتمع الحاضـ ــه، لیظهر رأیه فـــي النغام والموسـ ــوع بحثـ بموضـ

وکیفیة التعامل معها ومواجهتها.
وفـــي هذا الصـــدد فإن مقالتنا هذه تتعرض لمعرفة موضوع الغناء من خـــال رؤیة أهل اللغة والفقهاء 

لهذا الموضوع ووضعه في بوتقة البحث والتدقیق لیتم بحثه في اطارین اثنین: )اللغة والفقه(
سیکون البحث في هذه المقالة علی اساس السلسلة الزمنیة لهذا الموضوع، وذلك عن طریق البدأ من 

اقرب المصادر الزمنیة إلی عصر المعصوم علیه السام لتنتهي وصواًل إلی مصادرنا في عصرنا الحاضر.
الفصل االول: الکلیات والمباني االساسیة للتحقیق.

الفصل الثاني: معرفة مصطلح الغناء علی رأي أهل اللغة وکذلك البحث في اللغات المتعلقة بالغناء 
مثل: )الترجیع، الطرب واللهو(.

الفصل الثالث: معرفة مفهوم الغناء من خال رؤیة الفقهاء الشیعة وفقهاء أهل السنة.
الفصل الرابع: الوصول إلی النتائج.

ــة، وارجعه آخرون إلی  ــه الترجیع في الصوت والطربیـ ــاء یتم تعریف الغناء بأنـ ــد العدید من الفقهـ عنـ
ــا یطلقه العرف  ــوم الغناء من حیث مـ ــا أن یکون في مفهـ ــه. وهذا االرجاع إمـ ــا یطلقه علیـ ــرف ومـ العـ
علی الشـــيء بأنه غناء فیکون مصداقًا للغناء حتی لو لم یکن فیه ترجیع وال طربیة، أو أن یکون في 

مصداق الطربیة وشأنیة الموضوع في االطراب وکونه مطربًا والطربیة من شأنه وتصدق علیه.
ــرحها في  ــاك مجموعة اخرى ذکرت مفاهیم اخرى لجعل الصوت غنائیًا والتي ســـوف نقوم بشـ وهنـ

خال مقالتنا هذه ونتعرض لها بالتفصیل.

العبارات الرئیسیة
 الغناء، الموسیقی، مفهوم الغناء، الترجیع، الطرب، اللهو، العرف، فقهاء الشیعة، فقهاء السنة.

ي يخ مفهوم الغناء في البحث التار
   روح اهلل حاجی اسمعیلی
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Singing concept
 ruhollah haji esmaeeli

Though Singing, from time to time, has been a topic on which scholars and 
jurisprudence experts have focused on and discussed from different sides, 
it remains a renewed topic being discussed and researched on by religious 
communities with all its fundamentals, branches, and sub-branches. It expands 
day after day, and religious people face new kinds and new branches related to 
this branching origin, making them in need of knowing their legal duty towards 
and how to deal with it, in order to manage their life not to fall in sin. And to 
avoid sin ambiguities in this concern, a well-qualified jurisprudent, who knows 
well of his time, the world around him, and the details of the topic he deals 
with, is to give his opinion about singing and music widespread in nowadays 
communities, and issue rulings on how to face and deal with it.
In this regard, our article discusses the question of singing through the linguists 
and jurisprudents’ viewpoints on the subject. The subject will be discussed in 
two frameworks: linguistics and jurisprudence.
In this article, the subject will be discussed chronologically, meaning that it will 
start with the sources nearest to the age of the Ahlul Bayt (peace be on them), 
ending up with the sources of the present time.
Chapter one: general basics of the study.
Chapter two: defining the term of singing due to linguists, besides other terms 
related to singing: (toning, ecstasy, and play).
Chapter three: singing conception from the viewpoint of Shiite and Sunni 
jurisprudents.
Chapter four: findings.
For some scholars, singing is defined as toning and ecstasy, and some 
others refer it to (community’s) tradition. This reference is either in the singing 
conception itself, or in the fact of ecstasy that singing leads to.
There is another group of scholars who have mentioned other conceptions that 
consider some voicing as singing, which we will explain in details through this 
article.

Keywords: singing, music, singing conception, toning, ecstasy, play, tradition, 
Shia jurisprudents, Sunni jurisprudents.
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