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 تأملي بر مالیت کالب در فقه امامیه
 

 ١امرضا اممحمد  سید ،ی سینکیجبلّحمد م
 استادیار دانشگاه تهران،  ارشد دانشگاه تهرانیکارشناسدانشجوی 

 )٢٣/٤/١٣٨٨  : تاریخ پذیرش نهایيـ ٣٠/١٠/١٣٨٧ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 و اندهاي صید راجایز دانستهاز آنجا که روایات صریحا خرید و فروش سگ
 در ... زرع و،طاشیه، حائهاي دیگر سگ همچون مخبري صحیح بر ابتیاع گونه

 ها را مخالف نص و؛ جمع قابل توجهي از فقیهان، فروش این سگدست نیست
 فروش است که خرید واما بررسي و تدقیق در اخبار نمایانگرآن .باطل دانستند

 بلکه از وجاهت شرعي قابل یستن کالب مذکور نه تنها با محظوري روبرو
ل مسأله بیانگر آن است که صرف  تحلی،افزون بر آن. استنیز برخوردار  قبولي

فروش این حیوان به قصد تفریح و تفرج و زینت کما اینکه امروزه  خرید و
 و ثمن حاصل از آن است از جمله معامالت حرام و باطلگشته  بسیار متداول

به  ها نه مالیت دارند و نهگونه سگ قول اقوي ایناین رو بنابر ازنامشروع است 
 .آیندملکیت درمي

 
 .  منفعت محلل ـ دیات مقدر ـ هراش ـ ماشیه ـ حائط ـ زرع ـکلب هالید واژهک
  

  طرح مسأله
اما نیل به سعادت و  ،جراي قوانین و مقررات ضامن بقا و سالمت جوامع بشري استا

ها تنها در پرتو عمل به قوانین الهي میسر است، به این سبب است که کمال انسان
. شودگر ميان یکتا منبع کشف احکام بیش از پیش جلوهاهمیت فقه و فقاهت به عنو

معلوم مي تاریخي به میراث ارزشمند  قدما و مکتوبات فقهي ایشان با نگاهي اجمالي و 
 فقیهان عظام به تبویب و ، ناب و متعالي عباديث هایهمسو با تدوین بحشود که 
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ار، فهم روایي و اند و بر مبناي نقل اخبتنظیم معامالت و معاوضات همت داشته
، بنا )ع(ن یعت را از اصول برگرفته از معصومامسلمات عقلي، معامالت مورد پسند شر

به هر صورت در این میان توجه وافر ایشان به بحث از مکاسب محرمه را به . اندنهاده
 مطلبي که  نیزهاي حرام بحث از انواع کسبدر .توان نادیده انگاشتهیچ تقدیر نمي

هاي  مسأله مالیت گونهه،دشایشان مورد دقت و تتبع واقع ميتي در میان به نحو ثاب
توان ادعا کرد که موضوع مالیت کالب صید، ماشیه، البته مي.  است بودهمختلف سگ

حقوقدانان بوده و در خصوص   مورد دقت فقیهان وتفصیلهر یک به ... حائط و
لم،  پیشرفت روز افزون ع اما با شده استهاي فراواني ابرازمملوکیت آن سخن

توان استفاده ابتدایي از حیوان مزبور شکل دیگري به خود گرفته است، تا آنجا که مي
به هر . نیز رد پایي از این حیوان سراغ گرفت... در کشف جرائم و اعمال پلیسي و

هاي سگ اشاره ترتیب از آنجا که روایات به سبب عدم ابتال تنها به مالیت برخي گونه
اند، بر اند و در خصوص سگ با کاربردهایي جدید سخني به میان نیاوردهتهداش

پژوهشگران معاصر است تا با باز بیني مدارک و اخبار مربوط رأیي قاطع و حجتي 
 پس آن طور که گذشت کالم . عدم مالیت این کالب ارائه کنندکامل بر مالیت و یا

اهد گرفت مسأله مالیت وصحت فروش اصلي و آنچه در این مقاله مورد تحقیق قرار خو
 که در روایات ذکري از  استايهاي مختلف سگ با کاربردها و اغراض مستحدثهگونه

 . آنها به میان نیامده است
 

 لکیتامالیت و م
اند مال هر آن چیزي است که مردم در تدبیر امور زندگي و آنچنان که فقیهان فرموده

جناس به نحوي مستقل هستند و زماني  گاه این اند؛ محتاج به آنمماتشان
از سوي دیگر هر . شوند منافع نامیده مي،غیرمستقل که بنا بر تبعیت از اطالق عرف

شود آورد؛ مال محسوب ميفراهم آنچه به واسطه آن، بتوان مذکورات پیشین را 
نهایت آن است که این واسطه گاهي اموال و اعیان تکویني هستند و زماني مالیت آنها 

اند برخي از حقوقدانان گفته). ٢/٢٩ ،بجنوردي( به واسطه جعل در عالم اعتبار است
مالکیت عبارت است از رابطه متصور بین شخص و شيء مادي که قانون با معتبر "

 ،دهد به طوري که حق بهره مندي از انتفاعات الزم از آن را به مالک مي،شناختن آن
-این مالکیت در معاني وسیع. ار او جلوگیري کندکسي نتواند به او متعرض شود و از ک
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- مالکیت حق خیار نیز استفاده مي، مالکیت ما في الذمه،تري مانند مالکیت منفعت
، ضرورت ذکر با عنایت به کالم مذکور و معاوضي بودن معامالت). ١/٤٢ ،امامي ("شود
رداختن به  روشن و پ،ط و اوصاف ثمن و مثمن در ضمن عملي حقوقي همچون بیعشرای

بر این مبنا هر گاه عوضین عالوه بر شروط . رسد بلکه ضروري به نظر مي،آن مفید
 اجماعا بیع واقع ذیل عموم آیه وفاي به ،مضبوط در کتب فقهي مالیت داشته باشند

 اما زماني است که عقد) ١/مائده: نک(شود  و التزام به آن واجب مي، جاي داردعقود
 معذلک اجازه مالک یا ولي او مسبب ت معلق مي شود،بیع به سبب فقدان ملکی

 ولي عدم مالیت که معلول یکي از دو الزام و استقرار معامله متزلزل خواهد شد ،صحت
 .دانجامعامل ذیل است الجرم به بطالن بیع مي

آنکه ممکن است منشاء آن عدم مالیت عرفیه عقالئیه مبیع باشد که عمال : نخست
  فراهم نباشد ، که عقالء بر آن اتکا کنندامکان انتفاع محللي

 آنکه عدم مالیت معلول اخبار و تاسیس شرع باشد: ثانیا
کسب با آنچه به علت : آیدبه هر ترتیب آن گونه که از مکتوبات فقهي بدست مي

غایت یا عین آن حرام است یا نجس العین ذاتي و عارضي غیر قابل طهارت باشد و یا 
 و نهایتا محصل ئي یا متعلق به حق و ملک غیرله مقصوده عقالمعلول عدم منفعت محل

در . ، حرام، فاسد و باطل و نهي روایي مانع نقیض آن استاز انجام امور واجب باشد
ها و اعیان حرام امکان رسد عدم مالیت منحصرا با شناخت کسبنتیجه به نظر مي
روط مذکور را به صورتي به هر ترتیب قانون مدني هم اوصاف و ش.  پذیر خواهد بود
بیع چیزي که خرید و فروش ":  مقرر داشته است٣٤٨ و در ذیل ماده دقیق بیان کرده

. "باشدآن قانونا ممنوع است و یا چیزي که مالیت و یا منفعت عقالئي ندارد باطل مي
 سگ و خوک صحرائي را از جمله اموري ، ضمن تفسیر ماده مذکور،شارح قانون مدني

 ،هاي شکاري در ادامه سگ وآنها در مذهب امامیه ممنوع است بر شمردهکه معامله 
 ،حائري شاهباغ (اغ و زراعت را از کلیت آن خارج کرده استب ،نگهبان خانه ،گله
١/٣٤٦(.  

 
 ...ماشیه و ،هاي حائطمالیت سگ

سائل فقه در بسیاري از کتب و آراي پیشینه این قسمت از پژوهش نیز همانند غالب م
 که جملگي مدعي شدتوان  ميو حتيخورد ن به چشم ميخراأل قدماء و متمنقو
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 برخي به نحوي مبسوط ادله و فتاواي هر چند. اند امامیه آن را مطرح کردهیهانفق
 به  تنها بعضيامااند ماشیه را متذکر شده هاي حائط، زرع ومربوط به مالیت سگ

 به هر تقدیر این آرا در یک .اندن گذشتههاي گذرا و بیان استنباط خود از کنار آهاشار
ممنوعیت معامله و بطالن و حرمت بیع  :تقسیم بندي کلي شامل دو قول عمده است

  . آنها فروش خرید و و صحت سه گانه و بر عکس، قول به جوازهايسگ
 حصر اخبار در ،اند بدان استناد جستهقائالن به حرمت بیعمهمترین دلیلي که اما 

 ، بودههاي صید عموما و سگ،هاي صید سلوقي خصوصا و فروش سگجواز خرید
  ،شرایع(است چنانکه این دیدگاه ظاهر عبارات بزرگاني چون محقق و مجلسي است 

 با توسل به روایاتي که مخالفانتوضیح مطلب آنکه ). ١٠/٣٣٢ ،ارمالذ االخی؛ ٢/٢٦٥
 که در آنها وصف صیادي را يیها عموما سگ،اجماال در ذیل به آنها خواهیم پرداخت

 .بقي را مشمول حرمت بیع دانسته اند و مامتیقن از اخبار  ،به فعلیت رسیده
که ایشان در پاسخ به سائلي که از ثمن ) ع( روایتي است منقول از امام صادق ـ١

 :   فرمودند،حاصل از کلب سوال کرده بود
 ) ٢٥٣ ،بن بابویها( ١دو ثمن الکلب سحت اال کلب الصیاعلم ان اجره الزانیه  و
 :اندکه ایشان فرموده)ع( خبري است منقول از حضرت علي امیر المومنینـ٢

 )٢/١٩ ،نعمان مغربي (٢ال بأس بثمن کلب الصید
 :  فرمودند کند که امامنقل مي) ع(صادقبصیر از اماممفهوم روایتي است که ابوـ ٣

 )١٦/٢٥٢ ،حر عاملي (٣ثمن الخمر و ثمن الکلب الذي ال یصطاد من السحت
 

 تقریر مطلب به بیان دیگر
 مبني بر عدم صحت بیع مخالفانمحقق بحراني در تنقیح استدالل و دفاع از دیدگاه 

تنها جواز بیع سگي با منفعت ) ع( سیاق الفاظ معصوم "کالب مذکور اظهار داشته
، اراتي صریحرساند و منافع دیگر را گویي نفع به شمار نیاوره و با عبصیادي را مي

 .)١٨/٨١ ،بحراني (حرمت دیگر منافع را تاکید کرده است

_____________________________________________________________ 
 . دبدان که اجرت زانیه و و ثمن فروش سگ سحت و باطل است مگر آنکه سگ صید باش. ١ 
 . اشکال و منعي در اکل واستفاده از ثمن و پول سگ صید نیست. ٢ 
 . کند سحت استثمن حاصل از فروش خمر و سگي که صیادي نمي. ٣ 
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هاي غیر صید بلکه با عنایت به اخبار مستفیضه موجود و مقابل قرار گرفتن ثمن سگ
شبیه آن خودفروشي حرام قلمداد   و به مناسبتي که ثمن این فروش،با اجرت زانیه

وعیت غیر از آن از ادله  حکم فروش سگ صید و ممن، بدیهي است که تنها،هشد
 بیشتر ،گر چه ظهور روایت در قرار گرفتن این دو در کنار یکدیگر. شوداستظهار مي

 . به لحاظ قبح اجرت زاني است نه عکس آن
است با این بیان که در صورت حکم به   استهجان تخصیص اکثر،دلیل دوم ایشان
از خرید و فروش مطلق هاي غیر از صید تحت عام روایات نهي کـه صحت فروش سگ
که در جاي   سگي باقي نخواهد ماند مگر هراش و عقور،١،اندهکردکالب جـلوگیري 

 منع مخالفانآنچه گذشت چکیده ادله و بیانات . خود به آن مفصال اشاره خواهد شد
 .ها بودفروش این سگ

با  با روشن نمودن زوایا و نقاط مختلف بحث و هافروش این سگوافقان ماما 
قائل به حلیت و جواز این معامالت شده  استناد به احادیث و استدالالت روایي دیگر،

 :این استدالالت عموما بر دو مبنا استوار بوده است. اند
 تمسک به احادیث: مبناي اول
  توجه به حکم کلي منفعت حالل مقصوده: مبناي دوم

 
 تمسک به احادیث: مبناي اول

حادیث وارده در این مقام در میان فقهایي که خرید و کیفیت و چگونگي استدالل به ا
رسد بر  به نظر ميعالوه، به. ، متفاوت استاندهاي سه گانه را جایز دانستهفروش سگ

 .کنند جاي تأمل باشدشیوه استدالل  ایشان به احادیثي که به آن استناد مي
اي است که رسلهاند م بر اثبات مدعاي خود اقامه کردهوافقان حدیثي که ماولین

  : است نقل کرده این گونهجناب شیخ طوسي در مبسوط
  ... و الحائط کذلکةفما یجوز بیعه ما کان معلما للصید و روي ان کلب الماشی

باشد سگ تعلیم دیده صیاد است و همچنین آنچه از کالب که فروش آن جایز مي
شیخ طوسي، (ست اي روایت شده اهاي ماشیه و حائط چنین اجازهدر خصوص سگ

  ).٢/١١٦ مبسوط،

_____________________________________________________________ 
ثمن حاصل از خرید و فروش سگ حرام و باطل است : ثمن الکلب سحت: فرمودند) ع( حضرت رضا. ٤ 

  ).٨/٣٧ ،، محقق اردبیلي١٠/٢٦ عالمه تذکره ،حلي(
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 هاي مذکور را اعالم بر آن صحت بیع سگین با اتکايوافق حدیثي که مدومین
 : ز امام صادق استاند روایتي منقول اداشته
 الکلب الذي لیس للصید و ال للماشیه زنبیل من تراب علي القاتل أن یعطي و ةدی

 علي صاحبه أن یقبل
-و بر قاتل واجب مي گله نباشد زنبیل خاکي است؛دیه سگي که صیاد و محافظ "

   " سگ است که آن را بپذیردصاحبشود که بپردازد و بر 
 ايکه ایشان بر است )ع(  در این روایت تعبیر امام صادقموافقانشاهد مثال 

وان صاحب و مالک استفاده کرده بنابراین، چنین کاربردي  عن، ازهاي غیر از صیدسگ
 حجتي است بر مالیت این کالب کما اینکه محقق نراقي به همین )ع(از جانب معصوم 

ثبت ملکیتي است که موجب  مُ،اثبات صاحب براي کالب مذکور: مورد اشاره داشته که
 .)١٤/٨٧ مستند الشیعه،(ها است جواز بیع و اقتناء این سگ

 ، به آن در صدد اثبات مدعاي خود برآمدندتوجهین با وافق روایتي که مآخرین
مجموعه احادیثي است راجع به دیات مقدري که شارع در فرض اتالف این کالب وضع 

 خبري است که  شدهبراي نمونه از روایات بیشماري که در این باره وارد. ده استکر
 : نقل کرده که ایشان فرمودند) ع(شیخ صدوق با اسنادش از امام صادق 

 "...دیه کلب الماشیه عشرون درهما"
 ،مقنع(پردازد افظ گله بیست درهم است که قاتل به صاحب سگ ميسگ مح دیه 

٥٣٤(.  
 

 تقریب استدالل
 وضع دیات معین ،شود ایشان به صراحت استنباط ميموافقانآنگونه که از کلمات 

اند و مضافا ها دانستهمنصوص را مستلزم تملک، جواز تصرف و معاوضه این سگ
فاضل آبي، (ي دیگر بر نظریه خود ابراز داشتند صحت اجاره آنها را هم به عنوان موید

١/٤٣٧( . 
 

  منفعت حالل مقصودهتوجه به حکم کلي : مبناي دوم
 فرض مردود دانستن داللت آنها در متون مقدس و بیان باصرف نظر از روایات مذکور و 

 روایت صریح و بیان روشني در مورد معامله این ، که دیدگاه اسالم است)ع (معصومان
.  تعلق نگرفته است صریح، در نتیجه به این مسأله حکمي،یستب در دست نکال

 الزم است از جهت دیگري براي آن مستند و توجیه شرعي جستجو کرد لذا بنابراین
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    ٧٥

استنباطات فقهي و اجتهادات علمي فقهاي عظام که منبعث از منابع کتاب و سنت 
 معطوف شده بیان ز عین نجاسات مسأله انتفاع ا در این زمینه به اخبار ناظر بهاست

  :داشتند
سبب حرام بودن تمامي منافع مقصوده و سلب   به و متنجسمنع از ابتیاع نجس

 ،حراني( به روایت تحف العقول ، بنابراین با توجهعرفي یا شرعي از آن است مالیت
 ،کلیه اعمال حقوقي چون خرید و فروش) ع(  صادق امام حضرتبنابر آن ـ که) ٣٣٣
اشیائي که براي مسلمین جنبه صالح و منفعت داشته را حالل و صحیح  و عاریههبه 

توان انتفاء حرمت بهره جستن از نجس به  مي، کلي قضیهيِامنزله کبر  ـ بهدانسته اند
 را سر آغاز حلیت انتفاع و بیع قلمداد کرد و مقتضي قاعده اولیه منفعت محلل را

  جواز انتفاع دانست، باشد لحاظ نشدهطهارت مستعمل  شرط در آن کهبنابراین
نجاست اگر که ممحض در منافع غیرمشروع و   چراکه،)٢/٣٢٨  ،الطهارةکتاب ،خوئي(

پس با درنظرگرفتن وجود منفعت . بیع نیست ده باشد از حیث طبعش مانعحرام نش
اعتبار آن جواز معاوضه هر چیز را ثابت خواهد  محلل ظاهر در برابر منفعت نادر که

-که از انصراف فروش میته در اکل فهمیده مي گونهرد و عدم دلیل قاطع بر منع آنک
رید و فروش نجس بي اشکال خواهد  خ، در حال اختیار و سکون نفسشود و مضافاً

عالوه آنکه اصالت حلیت بیع در اشیاء مشکوک و اصل جواز انتفاع به اعیان به  .بود
 اجماعي که بعضي از اما). ١/١٠٨ ،الفقاهه مصباح ،خوئي(نجسه مثبت این رأي است 

 در فرض ،)٣٦/٤٠١ ،نجفي(اند بزرگان بر عدم جواز انتفاع از اعیان نجس اقامه کرده
 ،دارد و خارج مياصه را متیقن از این اجماع مي داند آن استعماالت خ،پذیرش صحت

). ١/٨٧ ،محرمهمکاسب ( اندنه مطلق انتفاعات را چنان که امام خمیني اینگونه فرموده
 که انتفاع از آن و ،مقتضي بیع سگ صید ،موافقان ،اي که گذشت به مقدمهبا توجه

 اولویت عرفي  بنا به،ثابت بودن نیاز به معامله آن سگ را در باقي کالب موجود دانسته
 لفظ صید وارد در از این رو) ١٢/٩٨ ،عامليحسینی (فروش آنها را صحیح انگاشته اند

مل بر مثال و کنایه از مطلق سگي قرار دادند که منفعت محلل مقصوده روایات را ح
و حصر وارد را آنگونه که از کالم امام متراعي ) ٨/٩٦ ،اردبیليقدسم(داشته باشد 

 ،نائیني(است از قسم حصر اضافي صفت بر موصوف و در مقابل سگ هراش گرفتند 
ودن ثمن سگ را بر ر سحت بو براي دفع هر گونه اشکالي حکم اخبار مبني ب) ١/١١

و البته چنانکه گروهي از اعالم  )٥/١٢ ،الشیعه مختلف،حلي( دندسگ هراش حمل کر
  .)١٢/١٠٠ ،ملي عاجواد( اند حمل قریب و مقبولي استتصریح کرده
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 ناوافقمرزیابي روایات مورد استناد اشرح و 
 روایت اول

 ضعف ،گیردورد اشکال قرار مياین امر بدیهي و روشن است که آنچه در بدو امر م
و عدم حجیت اخبار مرسل فارغ از ، نقل به مضمون بودن آن ناشي از ارسال خبر

ز این اند  نیز به صراحت به این ایرادات تصریح کردهلفیناخباشد چنان که مقرینه مي
عاي شهرت عملي و برخي به مدد  در راستاي رفع اشکاالت وارد با طرح ادوافقینم رو

در صدد جبران ضعف مرسله بر  ،)٣/٦ ،جامع المدارکخوانساري، ( فتوایي شهرت
چرا  ،باشداما حق آن است که هیچ یک از این دو بیان مقبولیت الزم را نداشته . آمدند

زیرا در این خصوص شرط . که جبر ضعف مرسله به دعوي شهرت از احتماالت است
ر به چنین یقین استناد مشهوشهرت قدیمه که مقوم اعتبار شهرت عملي است و هم

ها را که جمهور قدما با جایز دانستن فروش این سگمرسله محل نظر و منتفي است زی
اند و غیر از ابن جنید و شیخ، فقیه دیگري به صحت بیع این کالب فتوي مخالفت کرده

شهرت  گو اینکه بحث از جبران به ،نداده است لذا امکان وقوع شهرت عملي یا فتوایي
-با رأي این دو بزرگوار قابل قبول نمي) ٣/٥٠٤محمدي، ( عملي است بوط به شهرتمر

 مبني بر عدم احراز اعراض قدما انهی فقنچه گذشت کالم بعضي ازبا عنایت به آ. باشد
تواند مورد مي) ١/٢٢ منیه الطالب،خوانساري، (از مرسله به سبب دست نیافتن به آن 

 محدثین و فقهاي اقدم به مرسله بسیار دور از ذهن و نقد قرار گیرد، زیرا دست نیافتن
 عالوه آنکه قدیمي ترین قول و حکم صحت فروش مربوط به ، بهگویي از محاالت است

عالمه حلي، (ابن جنید از قدما است که نمایان گر التفات او به مرسله بوده است 
رت في الجمله با به هر صو. رود گرچه احتمال خالف آن هم مي،)٥/١١، مختلف الشیعه

توان به این نظریه متمایل شد که این خبر مرسل از پشتوانه بررسي اقوال مختلف مي
 .شهرت مقبولي براي ما برخوردار نیست

 
 روایت دوم
نخست آنکه تعبیر زنبیلي از  اشکال روبرو است؛ ین با دووافقرسد بیان مبه نظر مي

 استعمالي مجازي صاحباده از لفظ استف  و، کنایه از عدم شئ و نداشتن مالیتخاك
باشد کما اینکه در حدیث شریف است که للعاهر الحجر و دیگر عدم ظهور گزاره 
ابتداي حدیث در مالیت کلب ماشیه به نحو قطع و خروج صحت بیع سگ صید به 

 .ینوافقن و مخالفا و احادیث قطعي و مورد استناد موسیله نصوص متقن
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 روایت سوم
 با ظرافت و دقت ،استدالل پیرامون آن ي در تبیین این روایت وجناب شیخ انصار

اگر که دیات : نویسدخاصي ما بین دیات مقدر و عدم تالزم جواز بیع فرق گذاشته مي
معین بر عدم تملک و منع از صحت بیع داللت نکند بر مالیت این کالب اشعاري 

ت معین براي ازهاق شيء نخواهد داشت چرا که احتمال دارد دیه از باب تعیین غرام
زیرا که شارع عند االتالف مال و آنچه ). ١/٥٨(مفید فایده باشد نه به سبب اتالف مال 

 در آید کهخالف آنچه به تملک در نمي قیمت سوقي آن را قرار داده است مالیت دارد
گر آن است که این بررسي استدالل مذکور نمایان. کند امر به پرداخت دیه ميمورد آن

کالم هم از جهتي ناتمام است زیرا خاصه در خصوص کلب سلوقي که مال بودن آن 
اما .  نظر جاي تأمل دارد ایناینبنابر مورد اتفاق همگان است لفظ دیه وارد شده است؛

صحت اجاره قطعا بر مراد ایشان داللتي نخواهد داشت زیرا که اجاره در انسان آزاد، 
 . ه معامله آنها صحیح نیست در حالي کوقف و مرهون جاري است

 بچه ـ  جرو ،جوزین با عنایت به ادله عقليم ،شد عالوه بر آنچه به تفصیل بیان
 مشمول صحت بیع و نگهداري  ـ که قابل تعلیم بر مصالح مقصود باشند راهایيسگ

 :وجه استدالل ایشان اینگونه است. قرار دادند
 بر این افي است چرا که عرفاًمجرد تعلیم پذیر بودن جراوي براي صحت بیع ک

و دیگري ) ٤/٧٣١ ،ایضاح الفوائد ،حلی( سگ عنوان سگ صید یا ماشیه صادق است
 جنس خاصي است که صالحیت تعلیم ،مراد از کلب صید: نویسددر این راستا مي

به هر تقدیر به  ).١٤/٣٥٠ ، اردبیليمقدس( داشته باشد نه آنکه بالفعل معلم صید باشد
 نیاز به ، ابتیاع جراوي براي حصول منافع مقصود امري بدیهي بودهرسدمي نظر

استدالل بیشتري ندارد چرا که در صورت حکم به حرمت این عمل نسل کالب 
 .منقرض خواهد شد... حائط و ماشیه، صید،

ین در دفاع از نظر خود به حصر اخبار استناد کرده خالفچنانکه پیشتر بیان شد م
ان استهجان تخصیص اکثر است که در ارتباط مستقیم با بحث دلیل دوم ایش. بودند

صاحب جواهر در  :جراوي است لذا در این قسمت از پژوهش بدان خواهیم پرداخت
از آنجا که انتفاع از این جراوي در : فرماید بیع جراوي ميخالفاندفاع از دیدگاه م

است این کالب ملحق منافع مخصوصه به سبب عدم بلوغ به حد انتفاع از آنها ممتنع 
در فرض صحت : نویسدو در مقام تتمیم نظر ایشان مي) ٢٢/١٤٣ ،نجفي( اندبه هراش

 سگي ،آید زیرا در آن صورت تحت عام روایات منعچنین بیعي تخصیص اکثر الزم مي
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 قاعده عدم مملوکیت ، بنابراین قدر متیقن و مسلم؛نخواهد ماند مگر هراش و عقور
مذکور در روایت به فعلیت رسیده از ها کلبي که در او وصف نجس این است که تن

 به آنچه گذشت و وجهتبا : ین در پاسخ اشاره داشتندوافقم .عموم نهي خبر خارج شود
گانه کمااینکه از این دیدگاه به عنوان نظر مشهور فقها یاد مالیت کالب سه بنابرقول به
است مضافا آنکه حال جراوي مزبور  از مدار بحث خارج بحث از آنها تخصصاً شده است

شدن به سرکه به تغییر و سرکه است همان طور که انگور در طي تبدیل چون خمر و
شود و تعاقب احوال به ملکیت داخل و زماني بنا به وصف خمریت از آن خارج مي

استدالالت گیرد؛ جراوي صغیر هم بنا به منع آن جاي مي نهایتا تحت ید صاحب
با در نظر داشتن قدر : توان بیان داشت آنکهدیگري که مي پاسخ. اندنهیادشده اینگو

 تخصیص اکثر نیز منتفي ،ساختن آن عنوانعام و خارج جامعي میان عناوین متعدد
 صواب ،بانقلآنضمنيسابق و بنابرحکم عقل و مطابقت است بنابراین با توجه به ادله

 .است موافقاندر این مسأله قول 
 

   دیات مقدر
 در خصوص )ع(پس از آنکه به تفصیل کالم فقهاي بزرگ مکتب فقهي امام صادق 

رسد که ایشان به دور از هر اختالفي در اصل گانه بیان شد به نظر ميکالب سه مالیت
طورکه آن نظر داشته باشند؛ اتفاق،پرداخت مالي در عوض اتالف این کالب وجوب
-انهیفقلب به شرح ذیل در میاندونظر غاآن است درخصوص این بحث  بیانگر شواهد
  :است مطرح
  دیات مقدر شرعينظریه اداي) الف
 نظریه پرداخت قیمت سوقي) ب
 شهرت قریب به اجماع ایشان و ، مستفیضه فقیهان طور که از آراي آن:الف

مقدر شرعي در فرض   قول به پرداخت دیات،شودصراحت روایات بیشمار برداشت مي
با .  از جایگاه رفیع و مستحکمي برخوردار استفقیهانکور در میان اتالف کالب مذ

مسبب آن بوده است که بیشتر فقهاي ) ع( توجه به آنکه اخبار نقل شده از ائمه اطهار
رسد به هر امامیه قائل به این رأي شوند پرداختن به این روایات مفید به نظر مي

 :شودصورت به عنوان نمونه به چند خبر اشاره مي
 کلب الغنم کبش و دیةالکلب السلوقي أربعون درهما و  دیة:  عن ابي عبدهللا قال: ١

 دیه کلب الزرع جریب من بر و دیه کلب االهل قفیز من تراب
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 کبشي و ، دیه سگ محافظ گله، درهمچهلدیه سگ سلوقي صید ): ع(امام صادق 
 مقداري خاک ،گ اهلدیه س )اما(  گندم است وپیمانهچهار دیه سگ محافظ زراعت 

 ).١٩/١٦٧حر عاملي، (براي اهل آن است ) یليببه قدر زن(
 کلب الصید أربعون درهما، ودیه کلب الماشیه هدی:  عن ابي عبدهللا قال:  ٢

  ... وعشرون درهما
 درهم و دیه سگ محافظ ماشیه و ٤٠صید گ  س دیه: فرموده اند )ع(امام صادق 

 .)٥٣٤ ،قنعشیخ صدوق م(  درهم است٢٠بهائم 
 

 شرح و ارزیابي روایات
شود که عموما روایاتي که مورد استناد  مين باره معلومدر ای با رجوع به اقوال بزرگان

 مرسله  ضعیف و غالباً،لحاظ سندز قائلین به قول دیات مقدر شرعي قرار گرفته است ا
 ،هید ثانيش( قاسم واقفيبنعبدالحمید و یحیيبنوجود اشخاصي چون ابراهیم. ندا

 احادیث ، اسنادسلسلهفص و علي بن حمزه بطائني در  بن حدمحم) ١٥/٤٩٥ ،مسالک
 بزرگان زیادي با این حال.  قرار داده استمذکور را در معرض مناقشات و تأمالت جدي

اند تا آنجا که برخي از از ابتدا بر مبناي همین روایات فتاوا و انظار مختلفي ابراز داشته
 توایي عموم فقیهان امامیه بر عمل به روایات مزبور را متذکر شدهفحول شهرت ف

دیاتي که براي این کالب بیان شده مقدر و : اندو فرموده )٣٢٤ ، فاضل؛١٥/٤٩٥ ،همو(
 اتل موظف به پرداخت همین مقدار استخصوصیت معیني در این مقدار است لذا ق

). ٣٢٤ ، فاضل؛٣/٤٢٢ ،یسابن ادر( گرچه قیمت این کالب بیش از این دیات باشد
دیات مزبور دیات : ایدافزصاحب جواهر نیز در مقام تتمیم و تکمیل بیان ایشان مي

هر چند احتمال خالف  ها در زمان بیان اخبار باشد؛ نه آنکه قیمت این سگشرعیه اند
 ).٤٣/٣٩٥ ،نجفي( رود لکن شاذ و ضعیف استاین کالم مي

ایي که به نحوي ضمني قائل به پرداخت قیمت  با مطالعه در ادله معدود فقه:ب
 ایشان مبني بر دو روایت و یک اصل است که نظریهتوان پي برد که اند ميسوقي شده

 .شودبه سبب مراعات اختصار به بیان مختصري در این باره بسنده مي
اند خبر  که ایشان در مقام اثبات رأي خود به آن استناد جستهنخستین روایتي

 است )علیهما السالم(از طریق ایشان به امیر المومنین  کوني از امام صادق ومنقول س
 قاتل باز درباره غنم و حائط و همچنین ، کالب صیدکه حضرت امیر در خصوص قاتل
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فیمن قتل کلب الصید قال یقومه : اند پرداخت قیمت آنها را امر فرموده،شکاري صیاد
تهذیب  ،طوسي؛ ٧/٣٦٨ ،کلیني( الحائط و کذلک البازي و کذلک کلب الغنم و کلب

-جناب شیخ حر عاملي پس از آنکه روایت مذکور را نقل کرده مي). ١٠/٣١٠ ،االحکام
 ).١٩/١٦٧ ،وسائل الشیعه( شوداین روایت بر تقیه حمل مي: نویسد

 ٢٠در تفسیر آیه) ع( اي است که صاحب وسائل از امام رضامرسلهروایت دوم  
 که ایشان لفظ بخس وارد در آیه را بیست درهم و قیمت کلب سوره یوسف نقل کرده
 کلب صید را بر سگ ،ناگفته نماند که شیخ در تفسیر این خبر. صید قرار داده است
 ).١٩/١٦٧ ،همو(اند غیر معلم حمل کرده

توان اظهار داشت که حمل روایت بر با ارزیابي داللي و سندي روایت نخست مي
توان آید لذا مي بازي است و احتمال دیگري به چشم نميپرندهتقیه گویا به سبب ذکر 

با نادیده انگاشتن آن گزاره از روایت مابقي آن را مورد استناد و استدالل قرار داد 
از طرف دیگر اعراض اصحاب  چنانکه تقطیع احادیث نزد امامیه مقبول و معمول است،

 و عدم صحت و سالمت راویان خبر از روایت مذکور، به سبب مطابقت آن با اخبار عامه
 مورد علما چرا که استناد به این خبر در تعابیر بعضي از حیث رجالي، ثابت نیستاز 

مضافا آنکه این روایت با اصلي که در ادامه به آن . اشاره و تأکید قرار گرفته است
شمند توان از این روایت به عنوان سندي ارزخواهیم پرداخت موافقت تام دارد لذا مي

 .براي قول ایشان یاد کرد
  و بهاما حدیث دوم از حیث نحوه داللت و صحت سند قابل مناقشه بسیار است

اند لذا از بیان عالوه آنکه مشهور به این خبر عمل و ضعف ارسال آن را جبران نکرده
 .این خبر و استناد به آن مستغني هستیم

 اصلي ،ان به آن استناد جستتواي که در این خصوص مياما دلیل دوم و قاعده
چنانکه در خالل .  و جاري استاست که در لسان فقها و استادان حقوق بسیار متداول

-الزم در اتالف قیمي، قیمت آن با تقویم عادالنه" منقول از ایشان آمده است که آراي
 به مالیت ، قولبا توجه به به هر صورت" .شود استاي که در بازار روز معامله مي

شتن این کالب و تقویت روایت سکوني با این اصل و ضعف روایات تحدید، این رأي دا
 قول وجوب پرداخت قیمت را مطلقا ، شهید ثانيهمین دلیلبه . آیدبه نظر مقبول مي

شمارد، گرچه پس از آن به سبب مخالفت این بیان با شهرت از اظهار نظر نیکو مي
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رسد به هر تقدیر به نظر مي). ١٥/٤٩٥ ،مسالک: نک ( کرده استصریح خودداري
 .نظریه پرداخت قیمت این کالب در صورت عدم مخالفت شهرت قول نیکویي باشد

 منافعي تازه پیش آمده  با سگ
 گرفت مالیت کالب با آخرین بحثي که در این نوشتار محل تأمل و تحلیل قرار خواهد

 ت فقیهان ذکري از آنها بهاي است که غالبا در خالل کلماآمدهاستعماالت تازه پیش
 عمده این قسمت از پژوهش را به خودأله مس، پاسخ به این چالشلذا ؛میان نیامده

- ضرورينکاتيیان ب،بنا بر این پیش از شروع به بررسي موضوع. اختصاص داده است
  .است

 
 کلب هراش و عقور در لغت  

معني لغوي واژگان  در روشن کردن ،لغویون به سهم خود حسب معمول سایر لغات
اند و از این راه میدان وسیعي را براي دست یابي به حقایق هراش و عقور کوشیده

یکي از دانشمندان اهل لغت معتقد است که هراش به معني بد . اندلغوي باز کرده
خویي، تند خویي و در ارتباط با کالب به معاني مزبور و تعرض و خشونت نسبت به 

آنچنان که از کالم ). ٦/٣٦٣ ،منظورابن ،٣/٣٩٩ ،فراهیدي( تیکدیگر روا داشتن اس
 نیز در معاني مشابه با  عقورشود واژه دانسته مياندیشژرفلغویون و صاحب نظران 

 به کار رفته ها گزیدن و به جان یکدیگر افتادن سگ، همچون زخمي کردن،هراش
همان کلب هراشي است  رمراد از کلب عقو: نویسد تا آنجا که عالمه مجلسي مياست،

پس از بیان لغویون در معناي ). ٦١/٢٦٥ ،مجلسي( که مضر و موذي است و نفعي ندارد
 .ه می شوداین دو واژه  براي روشن شدن مطلب به کلمات فقها در این خصوص پرداخت

 
 کلب هراش و عقور در فقه 

توان علیم را مي کالب هراش و عقور غیر قابل تمالیت و منع از اقتناي ،م مملوکیتعد
اند و وحدت از جمله اموري دانست که احدي از فقهاي امامیه با آن مخالفتي نداشته

لکن ). ٨٨ ، کفایه االحکام،محقق سبزواري( نظري اطمینان بخش حاکم بر آن است
نقطه قابل تأمل آن است که گرچه غالب فقیهان این دو سگ را به معاني لغوي آن و 

ز مفسده و ایجاد رعب در حاضرین و عابرین هیچ گونه منفعت دانند که جکالبي مي
اما ظاهر عبارت بعضي دیگر از  ،)٦٢/٥١ ،مجلسي( رودمحلل معقولي از آنها انتظار نمي
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گر آن است که هراش و عقور را سگي خارج از کالب صید ماشیه حائط ایشان نمایان
ور است که مسلمان مالک و  سگي هراش و عقاند کهغنم و جرو دانسته و تصریح کرده

به هر تقدیر نکته گره گشاي این دو مبنا در تعیین ضابطه . باشدضامن دیه آن نمي
. توان در خالل کلمات فقیهان در فصول گذشته جستجو کردهراش و عقور را مي

چنان که اشاره شد وجود نفع محلل مقصود عقالئي منشأ اصلي صحت بیع است 
 هاي مذکور بدانیمت که صحت فروش سگ را منحصر در گونه هیچ دلیلي نیسبنابراین

چنان  بینگاریمز آنها نیست، هراش یا عقور هایي که در روایات ذکري او مابقي سگ
 فتوایي محققانه به شرح  و فقیهي همچون محقق سبزواري این حصر را زیر پا نهادهکه

که شرعاً از آنها نهي هایي که در آنها اغراض صحیحي وجود داشته سگ"دهد ذیل مي
ها ملزم هاي تعلیم دیده پلیس و قاتل این سگنشده باشد مالیت دارند همچون سگ

به پرداخت قیمت این کالب است و به علت آنکه در شرع انور مقدري براي این گونه 
 ،مهذب االحکام ("معیار در قیمت آنها رجوع به عرف است ،ها تعیین نشده استسگ
 انتفاع از سگ در کشف جرائم و تفتیشات پلیسي را نفعي  نیزمیني امام خ).٢٩/٣٧٣

نتیجه آنچه  ).١/٦٥ ،محرمه مکاسب( داندعقالئي و همین انتفاع را مجوز بیع مي
مختصرا بیان شد چنین است که بکارگیري این حیوان در منافعي غیر از آنچه روایات 

به آن ش به قصد ایصال اند صحیح و ثمن حاصل از آن خرید و فرومتعرض آن شده
که انتفاع از سگ در غیر ازعملیات پلیسي و در  نچنا.  حالل خواهد بود مقصودنفع

امداد به بال زدگان طبیعي همچون زلزله و نجات زیر آوار ماندگان از واقعیاتي است که 
 .توان نادیده گرفته شودنمي

 
 نکته آخر

مندي از آن، امري ه ت و بهربدیهي است که به تصریح قرآن کریم گرایش به زین
هایي که که زینت  کساني سوره اعراف،٣٢ پسندیده به شمار رفته است تا آنجا که آیه

لذا قدر مسلم . خ فرموده است توبیاندخداوند براي بندگانش قرار داده تحریم کرده
آیات، بیانگر عدم ردع و منع شارع مقدس از گرویدن به زینت و سوق بندگان به بهره 

کما اینکه از مفاهیم برخي روایات نیز . هاي الهي استندي و سود جستن از زینتم
 بر این مبنا است که جمعي ،)٦/١١٦ ،کلیني( شودچنین انگیزشي به خوبي دریافته مي

-، بیع و شراء، وقف و اجاره اموال براي زینت فتوي دادهصحت اقتنا  عظام بهاز فقهاي
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). ١٥/١٨٢ ، جواهر،نجفي( اندمعامالت حرام ندانستهاند و آن را مستلزم افتادن در 
توان مصداق بارز آن را در حفظ و نگهداري ظروف طال و نقره، درهم و چنان که مي

حال که چنین است .  در بسیاري از کتب ایشان مالحظه نمود،براي زینت... دینار و
ني بودن سگ  تزییمل این است که آیا اعتماد بهسؤال اساسي و نکته مورد تردید و تأ

هایي که در جامعه کنوني استعمال چنین سگيهاي آن، چنان و انس با برخي گونه
ند که عقال بر آن اعتماد داشته تواند از جمله منافعي باش مي،امري متداول گشته است

شود؟ افزون بر آن آیا زینتي بودن برخي از انواع سگ مورد ابتیاع ایشان واقع ميو 
هایي که شریعت بیع ه سگ محلل عقالئي باشد تا آنکه در زمرعِداد منافعتواند در مي

ده است قرار گیرد آنگونه که برخي پرندگان و ماهیان به سبب ظرافت آن را اعتبار کر
ملحوظ در صنع و بهره مندي زیبایي ظاهریشان اینگونه هستند؟ پیش از آنکه به 

رسد دامنه عقال در پاسخ ه نظر ميپاسخ وارد شویم ذکر این نکته ضروري است که ب
اهل عرف اسالم و یا سیره متشرعین باشد چرا که   مسلمان،ي عقال،به سؤال مطروحه

 .باشندغیر مسلمانان از ابتدا قائل به نجاست و طهارت اسـالمي نمي
نفع محلل عقالئي در گردش است؛  مالیت هر شيء بر مدار وجود  کهروشن شد

آن . اي برخوردار است بودن از اهمیت ویژهتماد و اعتناي عقالد، مورد اع قیبنابراین
 امري همچون زینت در اعیان را، نفع عقالیي به شُمار آورند، ،مقدار که اگر نوع مردم

 اعتبار زینت به عنوان نفعي محلل و .دالجرم به مالیت شيء مذکور خواهد انجامی
، اما این اعتبار در اعیان ت است رؤیها به آساني قابلعقالیي در غالب پرندگان و ماهي

نت با مانع هاي مخصوص زینجسه به سبب نجاست ذاتي برخي حیوانات همچون سگ
 پس بهتر آن است که در ابتدا براي تنقیح بیشتر مطلب اسباب زینت را به .روبرو است

قسم زینت حالل از قبیل آالت زینت زنان . دو قسم حالل و حرام تقسیم نماییم
و قسم حرام آن همچو خالل براي مردان، ادوات ... ها دستبندها وگوشوارههمچون 

اما قسم تزیینات حالل این تقسیم  .است...  زنان، آالت لهو وزینت خاص مردان براي
از طرفي باقي مانده را نیز از . باشندقطعا به نحو موضوعي از مدار بحث خارج مي

د، که قسم اول آن را م کران نجس تقسیتوان به اجناس پاک و طاهر و اعیجهتي مي
دانند گرچه برخي نیز بنا بر تفاوت مباني از چنین غالبا فقهاء قابل خرید و فروش مي

  که مصداق تام آن در مورد کالب زینتي را قسم آخر مي تواناما. اندبیعي منع کرده
یث  به حتم قدر متیقن خارج شده از حدیث تحف العقول از حقابل مشاهده است
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خاصه نفع زینت دانست و نفس عین نجس بودن را در ممتنع دانستن انتفاع از عین 
 اهتمام بیش از حد شارع به طهارت و  به عالوه.نجس در منفعت زینت کافي دانست

گي ر نوع انسانها از اعیان نجسه، همنجاست و تسري این اهتمام به متشرعین و تنف
به هر روي .  اعیان از سوي شارع مقدس داردداللت بر عدم اعتبار نفع زینت در این

اند که روایات این باب که پیشتر از نظر گذشت ناظر بر منع برخي از فقها بر این عقیده
با نظر به ). ١/٣١٤  مصطفي،خمیني ( فروش سگ براي تفریح و تفرج استاز خرید و

از بیع کالب از آنجا که مقصود اصلي  :توان به قطع بیان داشت این فقیهان ميقول
 .ستها ا نهي شرعي مانع از بیع آن سگ،زینتي صرف تفریح تفرج و لعب بـا آن است

آن سگي که صفت صیادي : فرمایددراین باره می امام خمیني از سوي دیگر
هایي است که شرعاً از و ملکه کلبیت از او زائل شده است از جمله سگ...] حفاظت و[

شود و بر سینه  بازي مي،سگي که با آن انس گرفتهابتیاع آن منع شده است همچون 
 ،مکاسب محرمه(کند گر چه این بیان جاي تأمل دارد صاحب عیاشش زندگي مي

       :را یکي از عوامل ذیل دانست توان وجه تأمل فرموده امامبه هر صورت مي). ١/٧٠
ت چه آنکه ها یکسان اسطبیعت سگ: آنگونه که دمیري اظهار داشته استـ  ١     

و اصالتاً صفت کلبیت و گزندگي مالزم این ) ٦٢/٥٥ ،مجلسي: نک( تازي یا اهلي باشد
ادعاي ازاله این لذا، . اثر استنماي او در تغییر صفاتش بي حیوان است و محل نشو و

 اوصاف نیاز به قرائن مثبته دارد و صرف ظن به آن وهمي بیش نیست افزون بر آنکه
بش از امري به پارس کردن کفایت در حصول نفع عقالئي دارد صرف آگاه ساختن صاح

    .داندچرا که ادله مربوط اغراض را اعم از منافع عالي و داني مي
ناشي از التفات ایشان به تعریف ابن فهد از کلب   خمیني،وجه تأمل امام  یا آنکهـ٢

 سگ خانه است  کلب اهلي همان: نویسدوي در تعریف این کالب مي.  باشدزرع و اهلي
 که نگهداري آن توسط اهل شهر به سبب حارس بودن و انس گرفتن با آن کلب است

توان ادعا کرد که در دست ابن فهد گرچه به دشواري مي). ٥/٣٩٦ ،مهذب البارع(
فتواي مشهور یا روایتي بوده است که در گذر ایام به آیندگان نرسیده است یا آنکه از 

هر ه بر ما مکشوف است براي او استظهار شده است اما به ادله موجود غیر از آنچ
 .صورت نادیده انگاشتن بیان او نیز به سادگي امکان پذیر نیست

توان اینگونه استنتاج کرد که میزان و معیار در از نکاتي که اجماالً بیان شد مي
 جواز بیع، صدق وصف و عنوان صیادي یا محافظت و یا هر نفع محلل دیگر همچون



 

  فقه امامیه رتأملی بر مالیت کالب د
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    ٨٥

 هايمندي از استخوانهاي حیوان مزبور در جایگزیني استخوانمنفعت درماني و بهره
و ) ع(باشد اما به سبب سیره متصله به ائمه اطهار رد شده و از کار افتاده انسان ميخ

 نفع زینتي بودن لحاظ شده ،که در فروش کالب: توان گفتنجس العین بودن سگ نمي
به هر تقدیر به .  آن به عهده عرف وانهاده شده باشداست تا چه رسد به آنکه تشخیص

هایي به غرض صدور به دیگر بالد و سود رسد، تربیت و عرضه چنین سگنظر مي
جستن از چنین نفعي نیز امکان ناپذیر است چرا که، الجرم این بیع با مالحظه حال 

 آمد در لکیت او در نخواهندهاي زینتي به مپذیرد که سگاي صورت ميفروشنده
  وته و تعاون بر اثم و گناه تحقق یافته است اکل مال به باطل صورت پذیرفنتیجه،

چنانچه در فرضي نفع محللي معلوم و زینت در کنار یکدیگر جمع شوند، به صبغه 
ه عدم صدق کلب زینتي محقق باشد به شود؛ چنان کغالب آن حیوان توجه مي

 اي چنان معاملهبود اما در غیر آنخواهد مناسبت همان نفع و وصف محلل بیع صحیح 
 .          و باطل است ممنوعضرورتاً

 
 جهنتی

توان رأي به مالیت داشتن رسد ميبا تحلیلي که در این مقاله به عمل آمد به نظر مي 
مطلق سگي که نفع محلل عقالئي داشته باشد را بیاني نیکو بشمار آورد و حمل 

 از طرف .آن کالب سود رسان را خالي از وجه ندانستنصوص مذکور بر بیان مصادیق 
 که امروزه تحت عنوان زینتي و امثال آن مورد معامله قرار  راهایي سگ مي تواندیگر

 در فرض اتالف این کالب بر قاتل دیه و یا اع باطل دانست ومصداق ابتیشود گرفته مي
از اطالق برخي قوانین رسد  گرچه به نظر ميبه هر تقدیر.  را ملزم ندانستمقدري

شکار حیوانات اهلي و حیوانات "داشته است   قانون مدني که مقرر١٨٠ ۀمادهمچون 
 ١٠ ماده  و یا بر اساس"شوددیگري که عالمت مالکیت بر آن باشد موجب تملک نمي

د اما متیقن آن است که شرعا  ثابت کرتوان مالیت این کالب را به نحوي ضمني مي،آن
به هر تقدیر بنا بر قول اصح در فرض مشتبه شدن امر . ه ممنوع هستیماز این معامل

توان میزان در تشخیص را صدق وصف دائر بر کالب زینتي و یا سگي با نفع محلل مي
 .  و کاربرد آن سگ در عرف جامعه به حساب آورد

  
 فهرست منابع
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 قرآن کریم؛. ١
 ؛ق.هـ١٤٠٨ ، قم،ین جامعه مدرس، کشف الرموز، حسن بن ابي طالب، آبي.٢
- چاپ،ق. هـ ١٤١٣  قم،، موسسه نشر اسالمي،المکاسب و البیع ، محمدتقي، آملي.٣

 ؛اول
 ق؛.هـ١٤١٠ ، قم، المدرسین جامعه، سرائر، منصور بن احمد، ابن ادریس.٤
 ق؛. هـ١٤١٥ ، قم، االمام المهدي،مقنع ، علي بن حسین، ابن بابویه.٥
 ؛ چاپ اول،ق. هـ١٤٠٥  قم،، ادب حوزه،ان العربلس ، محمد بن مکرم، ابن منظور.٦
 ؛ چاپ چهارم،١٣٦٦ ، تهران، اسالمیه،حقوق مدني ، سید حسن، امامي.٧
 ؛ اول چاپ،ق.هـ ١٤١٥ ، قم،الهادي ،المکاسب ، مرتضي، انصاري.٨
 ؛ بي تا بی جا،،)ع(فقه الرضا الموتمر العالمي لالمام الرضا ، علي، بابویه.٩
 ؛ اول چاپ،١٤١٩ ، قم،الهادي ،هیهقواعد الفق ، حسن محمد، بجنوردي.١٠
  تا؛ بي، قم، جامعه المدرسین،حدائق الناضره ، یوسف، بحراني.١١
 ؛ق. هـ١٤١٣ ، قم، موسسه المعارف االسالمیه،مسالک االفهام ،جبعي عاملي .١٢
 ؛١٣٧٦ تهران ، گنج دانش،شرح قانون مدنی ، شاهباغ سیدعلي، حائري.١٣
 ق؛.هـ١٤٠٤ قم، ي بن حسین، تحف العقول، موسسه نشراالسالمي،حراني، عل .١٤
 ق؛.هـ١٤١٤ ، قم، موسسه آل البیت، وسائل الشیعه، محمد بن حسن، حرعاملي.١٥
 قم، ،نشراالسالمي موسسه،الکرامهمفتاح ، سیدمحمدجواد،عاملي حسیني.١٦

 ؛ اول چاپق،.هـ١٤١٩
  ق؛.هـ١٤٠٩ ، طهران، االستقالل،شرایع االسالمن،  ابوالقاسم نجم الدی،حلي .١٧
 ؛١٣٧٨ ، بي جا، کوشانپور،ایضاح الفوائد] فخر المحققین [، حسن بن یوسف، حلي.١٨
 ؛تا  بي، تبریز، مکتبه الرضویه،تذکره الفقها ،]عالمه[ علي بن مطهر ، حلي.١٩
 ؛اولچاپ  ،ق. هـ١٤١٢ ، قم، موسسه النشر االسالمي،مختلف الشیعه ، همو.٢٠
 ق؛. هـ١٤٠٧ ، قم، جامعه مدرسین، مهذب البارع، محمد بن فهد، حلي.٢١
  ؛١٣٥٥ ، طهران، مکتبه الصدوق،جامع المدارک ، سید احمد، خوانساري.٢٢
 ؛١٣٦٥ ،جا بي، دارالکتب االسالمیه،حکامالاتهذیب ، ابوجعفرمحمد،طوسي. ٢٣
    ؛١٣٨٧ ، طهران، المکتبه المرتضویه،مبسوط في فقه االمامیه ، همو.٢٤
 ؛ ١٤١٨ ، قم، مرکز فقهی اهل بیت،دیاتال ، محمد، فاضل.٢٥
 ؛چاپ دوم ، هـ ق١٤٠٩ ، بي جا، دار الهجره،العین ، خلیل، فراهیدي.٢٦
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  چاپ پنجم؛،١٣٨٣ قانون مدني اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات تهران .٢٧
   ؛ چاپ سوم،١٣٨٨ ، جا بي، دار الکتب االسالمیه، الکافي، محمد بن یعقوب، کلیني.٢٨
 ؛ق. هـ ١٤٠٣ ، بیروت، موسسه الوفاء،بحار االنوار ، محمد باقر، مجلسي.٢٩
 ق؛. هـ ١٤٠٦ ، قم،کتابخانه آیت هللا مجلسی ،ارمالذ االخی ، همو.٣٠

  چاپ نهم؛،١٣٨٦ ، قم، دار الفکر،شرح اصول فقه ، علي،محمدي.  ٣١ 
 ،بي جا،المدرسینجامعه،البرهانوالفائدهمجمع ، مالاحمد،اردبیلي مقدس.٣٢

    ق؛.هـ١٤٠٣
 ، قم،هللا سبزواری دفترآیت،االحکاممهذب ، عبداالعلي،سبزواريموسوي .٣٣

 ؛ق.هـ١٤١٣
 ، قم،موسسه اسماعیلیان ،مکاسب محرمه ، سیدروح هللا،خمیني موسوي.٣٤

  ؛ق.هـ١٤١٠
تنظیم و نشر آثار  موسسه ،مستند تحریر الوسیله ، سیدمصطفي، موسوي خمیني.٣٥

 ؛ چاپ اول،ق. هـ١٤١٨ ،  قم،امام
 ق؛. هـ١٤١٠ ، قم، دار الهادي،کتاب الطهاره ، سید ابو القاسم، موسوي خویي.٣٦
 ؛ چاپ سوم،١٣٧١ ، بي جا، وجداني؛ الفقاههصباح م، همو.٣٧
 ، مدرسه صدر،کفایه االحکام ،]محقق سبزواري[  باقر بن محمد، مومن سبزواري.٣٨

  تا؛ بي،م ق،مهدوي
 ؛١٣٦٧ ، بي جا، دار الکتب االسالمیه،جواهر الکالم ، محمد حسن، نجفي.٣٩
  ؛ق. هـ١٤١٨ ، بي جا،موسسه نشر االسالمي ،منیه الطالب ، محمد، نجفي خوانساري.٤٠
 ، موسسه آل البیت الحیاء التراث،مستند الشیعه ،]محقق[ احمد بن محمد ، نراقي.٤١

 ؛چاپ اول ،ق.هـ١٤١٥ ،مشهد
  .١٣٨٣ ، بي جا، دار المعارف،دعائم االسالم ، محمد بن منصور، نعمان مغربي.٤٢


