
 
  از منظر مذاهب اسالمی  ها واکاوی فقهی دادوستد سگ
  های نافع جدید با تأکید بر حکم سگ
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  )9/6/1401 تاریخ پذیرش مقاله: -18/11/1400 (تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده

هـا رواج زیـادی پیـدا     معامله آن اًطبعها در دنیای مدرن،  به گستره کاربرد سگ توجه با
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ها وجـود دارد. در ایـن    مذاهب مختلف اسالمی هفت دیدگاه مهم در مورد معامله سگ
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  . مقدمه1
سگ در اعصار گذشته، همواره پیوند عمیقی با زندگی انسان داشته و خدمات مختلفی 

تر  یاری وفادار پیوسته در اختیار او بوده است. بیش عنوان بهداده است و  به او ارائه می
گذشته ناظر به نگهبانی و کمک در امر شکار بوده است. نگهبانی ها در  فعالیت سگ

ها و محصوالت  حفظ محصوالت کشاورزی، گاهی برای حفظ باغ منظور بهها، گاهی  سگ
ی فرد منحصربهبه خصوصیات  آن و گاهی برای حفاظت از گله حیوانات بوده است. باتوجه

تر  ها بسیار گسترده وزه کاربرد آنپذیری دارد، امر که سگ از جهت قدرت بویایی و تربیت
  تر شده است.  و مهم

ها با حفظ کارکردهای پیشین خود، نقش اساسی در حوزه  در دنیای امروز سگ
کنند. در  کشف جرائم، امداد و نجات، پزشکی، مسیریابی و کمک به افراد ناتوان ایفا می

مواد منفجره را ، توانایی کشف مواد مخدر و دهید آموزشهای  بخش کشف جرائم سگ
های زنده گرفتار شده و نیز  ها در کشف انسان دارند. در زمینه امداد و نجات نقش سگ

بویایی خود توان  باقدرتبدیل است. در حوزه پزشکی نیز  جان، بی کشف اجساد بی
  ها را دارند. تشخیص انواع بیماری

ت در روایات ها امری رایج بوده است؛ به همین جه در گذشته نیز داد و ستد سگ
ای مورد بحث قرار گرفته است. فقهای شیعه درباره  این موضوع به طور گسترده

دارند  نظر اختالفها  نظر دارند، اما در مورد دیگر سگ ممنوعیت حکم کلب هراش اتفاق
کلی ممنوع  تر فقها خرید و فروش سگ را به سنت بیش . در فقه اهل)1/445(سبزواری، 

  ).53/ 4دانند (طحاوی،  ندکی نیز برخی از انواع سگ را استثنا میدانند، گرچه عده ا می
ها از دیرباز وجود داشته و همچنین  به اختالفی که در مورد معاوضه سگ با توجه 

تشدید این اختالفات با پیدایش کاربرهای جدید برای این حیوان، نگارش پژوهشی 
ر به دلیل خألهای قانونی که رسد. از طرف دیگ جدید در این زمینه ضروری به نظر می

گذار را در جهت وضع  تواند نهادهای قانون  در این زمینه وجود دارد، این پژوهش می
 قانونی جامع و مطابق با شرع یاری دهد.

ای،  های آن از منابع کتابخانه این پژوهش از نوع بنیادی و کاربردی است و داده
ری شده است. پس از تهیه منابع های مرتبط گردآو ی تخصصی و سایتافزارها نرم

شود و در هر بخش  تحلیلی ارزیابی می -  های موجود با روش توصیفی موردنظر داده
گیرد و به شیوه اجتهادی قول مختار و  مستندات اقوال مختلف در بوته نقد قرار می

  د.شو های موردنظر ارائه می حل راه



  239  های نافع جدید ها از منظر مذاهب اسالمی با تأکید بر حکم سگ واکاوی فقهی دادوستد سگ

  پیشینه
ها  و مکاسب محرمه در مورد معامله انواع سگفقها از گذشته تا به امروز در باب متاجر 

ها بحث شده است،  اند. گرچه در همه این آثار در مورد داد و ستد سگ به بحث پرداخته
  اما تحقیق حاضر از چند جهت از آثار پیشینیان متمایز است:

: بحث آن  محدود به فقه شیعه نیست و نظرات دیگر مذاهب اسالمی را نیز به  اوالً
  کند. لی مطرح میطور تفصی

: بحث محدود به چند عنوان خاص  نوعاًها،  های فقهی پیشینیان در مورد سگ ثانیاً
گیرند مانند  قرار می مورداستفادههایی که امروزه  بوده است، اما در پژوهش حاضر از سگ

  های پلیسی، امدادی و زینتی نیز سخن به میان آمده است. سگ
رابطه نگاشته شده است. یکی از مقاالتی که  اینهای اخیر نیز مقاالتی در در سال

تأملی بر مالیت کالب در فقه «ترین شباهت را با پژوهش حاضر دارد با عنوان  بیش
رضا امام به تحریر در آمده است.  توسط آقایان محمد جبلی سینکی و سید محمد» امامیه

  در آن وجود دارد:  ای است، اما دو اشکال عمده هرچند این نوشتار حاوی مطالب ارزنده
  منحصر کردن اقوال مسأله به دو قول کلی و بررسی نکردن دیگر اقوال.  -1
بسیار » ثمن الکلب سحت«که در فرایند تحلیل ادله، بررسی اطالق  با وجود این -2

  ای به این بحث نشده است. تأثیرگذار است، اما اشاره
که در پژوهش  یه است، درحالیعالوه بر این، مقاله مذکور مختص به آرای فقه امام

  سنت نیز منعکس و نقادی شده است. حاضر نظرات اهل
های تزئینی از نگاه فقه  بررسی حقوق دارندگان سگ«مقاله دیگری نیز با عنوان 

زاده، حمید افکار و  توسط مهدیه لطیف» امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
های اساسی با  ها پرداخته است، اما تفاوت سگ عبدهللا خدابخشی شلمزاری به موضوع

  مقاله حاضر دارد، از جمله:
ها پرداخته، اما در  مقاله مورد اشاره به جنبه حقوقی و قضایی نگهداری از سگ -1

ها با بررسی آیات و روایات و دیگر منابع فقهی به  نوشته حاضر تحلیل فقهی معامله سگ
  روش اجتهادی ارائه شده است.

های زینتی پرداخته شده است، ولی در مقاله حاضر  مقاله مذکور تنها به سگدر  -2
  ها نیز پرداخته شده است. های زینتی به بررسی حکم معامله دیگر سگ عالوه بر سگ

بنابراین نوشته حاضر هم از جهت موضوع و هم از جهت روش بحث از مقاله یاد شده 
  متمایز است. 
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  شناسی . موضوع2
 ها  گرگ اهلی پستانداران است که زیرگونه از شاخه اع حیوانات چهارپا ویکی از انو سگ

این شوند.  می نامیده سگسان اصطالح به که هستند حیواناتی دسته از و شود محسوب می
ه ها اهلی شد پیش به دست انسان هزاران سالکه  استاولین دسته از حیواناتی  نحیوا
 مداخله سال هزار چند میراث که هستند ینزم جانوران ترین متنوع از ها  سگ  .است
  .است جانور این پرورش و گیری  جفت روند در انسان

ها دارای اقسام مختلفی هستند، اما در مباحث فقهی تنها به اقسام زیر مورد  سگ
  بحث قرار گرفته است:

الف) کلب هراش: این قسم موردبحث ما نیست؛ چون ممنوعیت معاوضه آن اجماعی 
  ). 1/445اری، است (سبزو

 کند. ب) کلب صید: همان سگ شکاری است که در امر شکار به صیادان کمک می
  ها، وظیفه محافظت از چهارپایان را برعهده دارد. ج) کلب ماشیه: سگی است که در گله

های کشاورزی از محصوالت کشاورزی  د) کلب زرع: سگی است که در مزرعه و زمین
  کند.  مراقبت می

ها با  باغ از در لغت به معنای دیوار است، اما چون» حائط«: کلمه ه) کلب حائط
اطالق شده است (ابن منظور، » حائط«ها نیز  کنند به خود باغ دیوارکشی محافظت می

کند (عاملی،  )؛ بنابراین منظور از کلب حائط سگی است که از باغ حراست می7/280
توان هر سه را تحت عنوان  و می). سه قسم اخیر در ویژگی نگهبانی مشترکند 1/271
  قرار داد.» کلب حارس«

های جدیدی با به عرصه  های دیگری با کاربرد امروزه عالوه بر اقسام مذکور سگ
های  یاب و سگ های پلیسی، امدادی، مسیریاب، بیماری اند، از جمله سگ وجود گذاشته

ه باید تحلیل جداگانه برای توان ذیل عناوین باال قرار داد، بلک ها را نمی زینتی. این سگ
ها پیدا کرد. این پژوهش نیز به منظور بررسی حکم فقهی معامله  یافتن حکم معامله آن
ها تدوین شده است، گرچه در طی مراحل بررسی ادله به ناچار باید  همین قسم از سگ

  های شکاری و نگهبان نیز بپردازیم.  به حکم سگ
   

  اه . بررسی دیدگاها و مستندات آن3
ها نظرات متعددی وجود  در میان فقهای مذاهب اسالمی در خصوص داد و ستد سگ

  دارد که اهم اقوال هفت قول است.
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  قول اول: عدم جواز معامله کالب مطلقاً. 1- 3
علمای دیگری سنت از جمله مالک، شافعی، احمد بن حنبل و  مشهور فقهای اهل

؛ 3/11؛ شافعی، 2/656اند (مالک،  ر کردهحزم این قول را اختیا ابنعبدالبر و  همچون ابن
  ). 6/175؛ ابن حزم، 6/431؛ ابن عبدالبر، 4/189ابن قدامه، 

برای اثبات این قول به روایات نبوی متعددی تمسک شده که به ذکر سه روایت 
  کنیم: صحیح در این زمینه بسنده می

من کلب و مهریه مسعود أنصاری از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده که ایشان از ثأبو -1
  ). 3/93بخاری، (1زناکار و اجرت کاهن نهی کرد

ی را فراخواند و ا حجامت کنندهگوید پدرم را دیدم که  عون ابن أبی جحیفۀ می -2
دادی؟ وی پاسخ داد: رسول خدا  انجاموسایل او را شکست. از او پرسیدم چرا این کار را 

  ).3/84(بخاری،  2کنیزاز چند چیز نهی کرد: ثمن خون، ثمن کلب، کاسبی 
گوید از رسول خدا(ص) شنیدم که بدترین کاسبی، مهریه  رافع بن خدیج می -3

  ).3/1199(مسلم بن حجاج،  3استکننده  زناکار و ثمن کلب و کسب حجامت 
در منابع روایی امامیه نیز روایات معتبری با همین مضمون وجود دارد که به ذکر سه 

  یم:کن ها اکتفا می مورد از آن
از امام رضا (ع) در مورد خرید جاریه مغنیه کند که  حسن بن علی وشاء نقل می -1
شد، ایشان فرمودند ثمن جاریه همانند ثمن کلب است و ثمن کلب سحت است و  سؤال

 ).5/120(کلینی،  4سحت در آتش است
کند: ثمن میته و ثمن کلب و مهریه زناکار و  سکونی از امام صادق (ع) نقل می -2

  ).126-5/127(کلینی،  5رشوه در قضاوت و اجرت کاهن سحت هستند
ابراهیم بن أبی بالد به امام کاظم(ع) عرض کرد: جانم به فدای شما، یکی از  -3

                                                                                                                                                                        
 ».أن رسول هللا نهی عن ثمن الکلب و مهر البغی و حلوان الکاهن«. عن أبی مسعود األنصاری: 1
قال: رأیت أبی اشتری حجّاما فأمر بمحاجمه فکسرت فسألته عن ذلک قال:  ة. عن عون ابن أبی جحیف2

 .»إن رسول هللا نهی عن ثمن الدم و ثمن الکلب و کسب األمۀ«
 ». شرّ الکسب مهر البغی و ثمن الکلب و کسب الحجّام«. عن رافع بن خدیج قال: سمعت النبی یقول: 3
ال4َ اءِ الْمُغَنِّیَةِ فَقَ رَ نْ شِ ا (ع) عَ نِ الرِّضَ سَ و الْحَ بُ : سُئِلَ أَ الَ اءِ قَ وَشَّ يٍّ الْ نِ عَلِ نِ بْ سَ نِ الْحَ جُلِ « :. عَ ونُ لِلرَّ کُ دْ تَ قَ

ارِیَةُ تُ نُالْجَ بٍ وَ ثَمَ نُ کَلْ ا ثَمَ لَّ ا إِ هَ ا ثَمَنُ هِیهِ وَ مَ کَلْبِ  لْ تٌ  الْ ارِ  سُحْ تُ فِي النَّ  ».وَ السُّحْ
5 : الَ اللَّهِ (ع) قَ دِ بِي عَبْ نْ أَ ونِيِّ عَ کُ نِ السَّ نُ«. عَ نُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَ تُ ثَمَ کَلْبِ  السُّحْ رُ الْبَغِيِّ وَ  الْ هْ رِ وَ مَ نُ الْخَمْ  وَ ثَمَ

اهِنِ رُ الْکَ جْ کْمِ وَ أَ شْوَةُ فِي الْحُ  ».الرِّ
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سوم آن  هزار دینار است و یک 14ها  شما چند کنیز مغنی دارد که ارزش آن دوستداران
ها نیازی  : من به این پولرا برای شما کنار گذاشته است. حضرت در پاسخ فرمودند

  ).17/123(حر عاملی،  1ندارم، همانا ثمن کلب و مغنیه سحت است
استدالل قائلین به قول اول به این صورت است که در این روایات به طور مطلق از 

شود و اگر کسی بخواهد  ثمن کلب نهی شده و این نهی شامل همه اقسام کالب می
خارج سازد و حکم به جواز بیع بدهد، باید دلیلی بر  برخی از اقسام را از این اطالق

  ).3/421تقیید ذکر کند (دبیان، 
رسد این است که اطالقات مذکور توسط  اشکالی که نسبت به این استدالل به نظر می

های بعدی خواهد آمد در  که در تبیین دیدگاه برخی دیگر از روایات تقیید خورده است. چنان
و نگهداری از سگ گله و سگ شکاری جایز دانسته شده است روایات دیگری معامله 

  توان قول اول را پذیرفت. )؛ بنابراین نمی9/80؛ طوسی، تهذیب األحکام، 7/87(بخاری، 
اند، از جهت داللی مشتمل بر نکات مهمی  روایاتی که مستند قول اول قرار گرفته

ها است؛ بنابراین در ضمن  نگیری در مباحث آتی نیز مورد وابسته به آ هستند که نتیجه
  کنیم: چند مطلب این روایات را تحلیل می

  
  الف) بررسی اطالق روایت 

یکی از مباحثی که در ذیل این روایات باید موردبحث قرار گیرد این است که آیا این 
روایات اطالق دارند یا خیر؟ ثمره این بحث این است که اگر قائل به اطالق شویم، برای 

داد و ستد انواع خاص کالب، باید دلیلی پیدا شود که این اطالق را تقیید  اثبات جواز
هایی که دلیلی  بزند، اما اگر اطالق این روایات ثابت نشود، برای اثبات جواز معامله سگ

بر حرمت آن نداریم، نیازی به یافتن مقید خاص نیست، بلکه با استفاده از عموماتی که 
توان جواز آن را ثابت کرد. به همین جهت در این  ، میداللت بر صحت معامالت دارند

را » ثمن الکلب سحت«ای اطالق روایات  زمینه نزاع مهمی بین علما رخ داده است؛ عده
  کنند.  ای دیگر آن را اثبات می نفی کرده و عده

منکران اطالق معتقدند سه روایت عامی و نیز روایت سکونی به این دلیل که در مقام 

                                                                                                                                                                        
دَاكَ إِن1َ تُ فِ لِ (ع) جُعِلْ وَّ نِ الْأَ سَ بِي الْحَ تُ لِأَ : قُلْ الَ ادِ قَ بِي الْبِلَ نِ أَ اهِیمَ بْ رَ بْ نْ إِ نْ  . عَ جُلًا مِ الِیکَ  رَ وَ هُ  مَ دَ   عِنْ

اتٌ ارٍ مُغَنِّیَ لْ  جَوَ رَ أَ شَ بَعَةَ عَ نَّ أَرْ هُ : قِیمَتُ الَ ا فَقَ هَ کَ ثُلُثَ دْ جَعَلَ لَ ارٍ وَ قَ نَ «فَ دِینَ نَّ ثَمَ ا إِ ا حَاجَةَ لِي فِیهَ لَ
تٌ بِ وَ الْمُغَنِّیَةِ سُحْ کَلْ  ».الْ



  243  های نافع جدید ها از منظر مذاهب اسالمی با تأکید بر حکم سگ واکاوی فقهی دادوستد سگ

تک عناوین مذکور در روایت نیستند، اطالق ندارند، بلکه این روایات تنها در  تک بیان حکم
که اگر کسی در مقام  مقام شمارش موارد سحت و مکاسب مورد نهی هستند؛ چنان

در شرع محرماتی وجود دارد از جمله غیبت، دروغ، تهمت، ربا «شمارش محرمات بگوید: 
توان گفت که همه  گیری کرد، مثالً نمی ان اطالقتو یک از این موارد نمی ، در هیچ»و...

اقسام غیبت حرام است. روایات موردبحث نیز صرفاً در مقام بیان اجمالی موارد سحت 
   ).1/98(خمینی،  هستند و اطالقی ندارند که سحت بودن ثمن همه انواع سگ را ثابت کند

توان با این  د را نمیالبته اطالق روایات حسن بن علی وشاء و ابراهیم بن أبی البال
توان گفت در مقام بیان حکم  بیان نفی کرد. نسبت به روایت حسن بن علی وشاء می

خرید مغنیه و ثمن آن است، نه در مقام بیان حکم خرید سگ و ثمن آن، بلکه حکم 
ثمن کلب مفروض است و ثمن مغنیه را به آن تشبیه کرده است؛ به همین دلیل، این 

ن کلب اطالقی ندارد. روایت ابراهیم بن أبی البالد نیز در خصوص روایت نسبت به ثم
انستن این دو ثمن است. گویا منظور مساوی د ثمن مغنیه است و ذکر ثمن کلب به

(ع) با مساوی دانستن ثمن مغنیه با ثمن کلب، درصدد تحقیر ثمن مغنیه است؛ در امام
  ).1/99اطالقی ندارند (خمینی، نتیجه این روایت نیز در مقام بیان ثمن کلب نبوده و 

این استدالل قابل پذیرش نیست؛ چون اگر در خطابی حکم بر عنوانی خاص بار شود 
توان با استفاده از  و تردید داشته باشیم که آیا متکلم در مقام بیان است یا خیر، می

 کند بر این که برخی قرائن مراد متکلم را تشخیص داد. یکی از قرائنی که داللت می
متکلم در مقام بیان است، این است که بعد از بار شدن حکم بر موضوع، قید یا استثنائی 

هایی  که در مباحث بعدی ذکر خواهد شد در برخی روایات سگ برای آن ذکر شود. چنان
مانند سگ شکاری و سگ گله از سحت بودن یا منهی بودن تقیید یا استثنا شده است 

. مثالً در )3/1199؛ مسلم بن حجاج، 6/356، األحکامطوسی، تهذیب  ؛5/127کلینی، (
یکی از این روایات، أبی عبدهللا عامری از امام صادق(ع) در مورد حکم ثمن سگ 

(طوسی، » سحت؛ فأما الصیود فال بأس«فرمایند:  پرسد، امام(ع) در پاسخ می غیرشکاری می
های غیر  حت بودن را به سگ). در این روایت امام (ع) ابتدا حکم س6/356، تهذیب األحکام

های شکاری اشکالی  کنند که نسبت به سگ دهند و در ادامه تصریح می شکاری نسبت می
ها  دهد که روایت در مقام بیان حکم تمام سگ وضوح نشان می وجود ندارد. این استثنا به

 ها نباشند و صرفاً بخواهند اصل است؛ چون اگر امام (ع) در مقام بیان حکم تمام سگ
   .ها وجهی نخواهد داشت تحریم را بیان کنند، خارج کردن برخی از سگ
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  »ثمن«ب) بررسی کلمه 
است. بررسی این کلمه از » ثمن«یکی از کلمات مهمی که در این روایات وجود دارد لفظ 

را مختص به بیع بدانیم، سحت بودن نیز » ثمن«جهت ضروری است که اگر  این 
را اعم از بیع و دیگر معامالت بدانیم، سحت » ثمن«اما اگر  کند، اختصاص به بیع پیدا می

  شود. بودن شامل همه معامالت کالب می
  دو معنا بیان شده است:» ثمن«های لغت برای لفظ  در کتاب

  ).1/386گیرد (ابن فارس،  آنچه در مقابل مبیع در عقد بیع قرار می -1
  ).77قیمت و ارزش هر چیزی (زمخشری،  -2

کاررفته است. استعمال ثمن به معنای اول  نیز کلمه ثمن به هر دو معنا بهدر روایات 
نیست؛ به همین خاطر فقط به چند روایات  انکار قابلی زیاد است که قدر بهدر روایات 

  کنیم: برای اثبات معنای دوم اشاره می
کند: از ایشان در مورد شخصی  روایت میع) سماعه از امام صادق ( روایت اول:

درهم اجاره کرده است و قصد  50دم که چراگاهی برای چرای حیواناتش به قیمت پرسی
ایشان بگیرد. حضرت در  ازدارد بخشی از این چراگاه را به دیگران اجاره دهد و ثمنش را 

خواهد اجاره دهد، به شرطی که  تواند زمین را به هر شخصی که می پاسخ فرمودند می
ای باشد که خودش برای زمین  گیرد کمتر از مقدار اجاره ها می ای که از آن مقدار اجاره

  ).130-19/131(حر عاملی،  1پرداخت کرده است
اإلجاره اطالق شده است و این  به مال» ثمن«مورد این روایت عقد اجاره است و لفظ 

رود و اختصاصی به  کار نمی ه دهد که واژه مذکور تنها در مورد قیمت مبیع ب نشان می
  بیع ندارد.

روایت دوم: از زراره به نقل از امام صادق (ع) روایت شده: کسی که ثمن قربانی را 
). در این 14/182(حر عاملی،  2تواند در دهه آخر، سه روز روزه بگیرد نداشته باشد می

  حدیث نیز ثمن به معنای قیمت و ارزش است.
                                                                                                                                                                        

اعِيَ .1 رَى مَرَ لٍ اشْتَ جُ نْ رَ لْتُهُ عَ : سَأَ الَ اعَةَ قَ نْ سَمَ رَ  عَ وْ أَکْثَ لَّ أَ وْ أَقَ سِینَ دِرْهَماً أَ عَى فِیهِ بِخَمْ رْ نْ  یَ ادَ أَ فَأَرَ
عَى فِیهِ رْ نْ یَ خِلَ مَعَهُ مَ دْ ذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ  یُ خُ :   وَ یَأْ الَ خَلَ «قَ عْطَى وَ إِنْ أَدْ ا أَ اءَ بِبَْعضِ مَ نْ شَ خِلْ مَعَهُ مَ دْ فَلْیُ

عَى وَ رَ نْ هُ ا بَأْسَ وَ إِ دِرْهَمٍ فَلَ تْ غَنَمُهُ بِ انَ بَعِینَ وَ کَ سْعَةٍ وَ أَرْ نِ أَوْ  مَعَهُ بِتِ رَیْ هْ وْ شَ رٍ أَ هْ شَ خِلَهُ بِ دْ فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُ
ا بَأْسَ هُم فَلَ نَ لَ دَ أَنْ یُبَیِّ کَ بَعْ لِ نْ ذَ رَ مِ  ».أَکْثَ

2 : الَ نَّهُ قَ اللَّهِ (ع) أَ دِ بِي عَبْ نْ أَ ارَةَ عَ نْ زُرَ نَ«. عَ دْ ثَمَ نْ لَمْ یَجِ دْيِ  مَ هَ اثَ  الْ ومَ الثَّلَ بَّ أَنْ یَصُ حَ رِ فَأَ شْ امِ فِي الْعَ ةَ الْأَیَّ
لِکَ ذَ ا بَأْسَ بِ رِ فَلَ اخِ  ».الْأَوَ
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یع دارد این دهد لفظ ثمن معنای اعم از ثمن ب یکی دیگر از قرائنی که نشان می
را در ابواب غیر از بیع نیز به کار » ان هللا إذا حرم شیئا حرم ثمنه«است که فقها حدیث 

  ).343-1/344اند (خویی،  برده
گیریم که لفظ ثمن به معنای قیمت و ارزش است و  به این مطالب نتیجه می باتوجه

داللت بر » سحتثمن الکلب «ای استفاده شود و حدیث  فرقی ندارد که در چه معامله
  سحت بودن ثمن در همه معامالت دارد و اختصاصی به بیع ندارد.

  
 »سحت«ج) بررسی کلمه 

در لغت به معنای کار حرامی است که انجام آن ننگ و عار را برای » سحت«لفظ 
). هرچند در معاجم لغوی 3/143، ابن فارس؛ 2/132(فراهیدی، صاحبش در پی دارد. 

شود، اما در روایات بسیاری این لفظ  بر فعل حرام اطالق میتصریح شده که لفظ سحت 
  شود: کاررفته است. برای نمونه به چند روایت اشاره می برای فعل غیرحرام نیز به

نقل شده است که » أکالون للسحت«روایت اول: از امام رضا (ع) در مورد تفسیر آیه 
ده و سپس هدیه او را مقصود شخصی است که حاجت برادر مؤمن خود را برآورده کر

). پذیرش هدیه در قبال قضای حاجت حرام نیست، اما از 17/95، عاملی(حر  1پذیرد می
  موارد أکل سحت شمرده شده است.

ان کل صنعتگرع) روایت کرده: اگر ( روایت دوم: مسمع بن عبدالملک از امام صادق
  ).5/127کلینی، ( 2شب را مشغول به کارش باشند چنین کسبی سحت است

روایات دیگری نیز با این مضمون وجود دارد که برخی از مشاغل غیر حرام را سحت 
  ). 5/127کلینی، ؛ 180(ابن اشعث،  معرفی کرده است

کاررفته و گاهی به معنای  بنابراین در احادیث کلمه سحت گاهی به معنای حرمت به
تعیین یکی از این دو شود. اگر برای  کراهت و تعیین معنای آن با کمک قرائن انجام می

ای نباشد، باید به قدرمتیقن مبغوضیت که همان مقدار خفیف آن (کراهت)  معنا قرینه
است، » ثمن الکلب سحت«است بسنده کنیم، اما در روایات محل بحث که مضمون آن 

تواند قرینه بر تعیین معنای مبغوضیت شدید یا همان حرمت  عباراتی وجود دارد که می
  کنیم: جا به چند روایت اشاره میباشد. در این

                                                                                                                                                                        
1 : الَ تِ  قَ ونَ لِلسُّحْ الُ الَى أَکّ لِهِ تَعَ وْ نْ عَلِيٍّ (ع) فِي قَ ائِهِ عَ نْ آبَ ا عَ نِ الرِّضَ اجَةَ «. عَ خِیهِ الْحَ جُلُ یَْقضِي لِأَ هُوَ الرَّ

دِیَّتَهُ لُ هَ  »ثُمَّ یَقْبَ
عِ 2 سْمَ نْ مِ اللَّهِ . عَ دِ بِي عَبْ نْ أَ کِ عَ دِ الْمَلِ نِ عَبْ :  )ع(بْ الَ تٌ«قَ وَ سُحْ هُ رُوا اللَّیْلَ کُلَّهُ فَ ا سَهِ اعُ إِذَ  ».الصُّنَّ
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شد، ایشان فرمودند ثمن  سؤالروایت اول: از امام رضا (ع) در مورد خرید مغنیه 
جاریه همانند ثمن کلب است و ثمن کلب سحت است و سحت در آتش است (کلینی، 

). در این روایت مراد از سحت حرمت است نه کراهت؛ چون در بخش انتهایی 5/120
تکاب سحت را آتش جهنم اعالم کرده است که با ارتکاب فعل حرام روایت جزای ار

  مناسبت دارد نه کراهت.
 (ع)روایت دوم: ابوبصیر از امام صادق (ع) در مورد ثمن سگ شکاری پرسید، امام 

(طوسی،  1ها حالل نیست فرمودند: ثمن سگ شکاری اشکالی ندارد، ولی ثمن دیگر سگ
ظهور در حرمت دارد، چون حلیت » ال یحل ثمنه«). عبارت 6/356تهذیب األحکام، 

خاطر کثرت  شود، اما در روایات به هرچند در معنی اخص خودش شامل کراهت نمی
استعمال ظهور در معنای اعم خود دارد که در مقابل حرمت است؛ بنابراین عدم حلیت 

  به معنای حرمت خواهد بود.
  

  د) حکم تکلیفی یا وضعی معامله کالب
» نهی عن ثمن الکلب«و نیز » ثمن الکلب سحت«ت این روایات این است که یکی از نکا

داللت بر حکم تکلیفی (حرام بودن معامله کردن سگ) دارد یا حکم وضعی (بطالن معامله 
شود؟ ازآنجاکه در این روایات نهی و سحت بودن، به  که هر دو را شامل می سگ) و یا این

در حکم وضعی معامله کالب دارد؛ چون ممنوع بودن ثمن کلب اسناد داده شده است، ظهور 
این است که معامله باطل بوده است، اما در مورد  انگریبتصرف در ثمن به داللت التزامی 

  جهت ندارد.  حکم تکلیفی نفس معامله، این روایات ساکت است و ظهوری از این
بن علی الوشاء چنین در روایت حسن » و السحت فی النار«ممکن است با استناد به عبارت 
دهنده حرمت تکلیفی معامله است، اما این ادعا ناتمام است؛  ادعا شود که وعده بر آتش، نشان

که با ارتکاب حرمت تکلیفی استحقاق دخول در آتش وجود دارد، تصرف  همان گونهچرا که 
ال خواهد در اموال دیگران که نتیجه حرمت وضعی است، نیز استحقاق ورود به جهنم را به دنب

  داشت؛ بنابراین صرف وعده بر آتش، ظهوری در حرمت معامله نخواهد داشت.
   

. قول دوم: ممنوعیت همه دادوستدها نسبت به سگ غیرشکاری و جواز 2- 3
  داد و ستد سگ شکاری 

داند  های غیرشکاری را باطل می شیخ مفید از جمله کسانی است که معامله همه سگ
                                                                                                                                                                        

 ».یَحِلُّ ثَمَنُهُ لَا بَأْسَ بِثَمَنِهِ وَ الْآخَرُ لَا«. عَنْ أَبِي بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ (ع) عَنْ ثَمَنِ کَلْبِ الصَّیْدِ قَالَ: 1
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بررسی قول اول بیان شد برخی از روایات به طور مطلق  که در ). چنان589(مفید، 
های شکاری  کردن سگدانند؛ بنابراین برای استثنا  می معامله همه انواع سگ را ممنوع

باید دلیلی بر تقیید این روایات اقامه شود. در این زمینه به دو دسته از روایات تمسک 
  شده است:

 که ثمن سگ وصف داللت دارند بر اینبرخی از روایات با کمک مفهوم دسته اول: 
  شکاری سحت نیست، مانند روایت زیر: 

کند سحت  کند: ثمن کلبی که شکار نمی امام صادق (ع) نقل میمحمد بن مسلم از 
  ).6/356(طوسی، تهذیب األحکام،  1است

تواند  گیرد و می این روایت اشکال سندی ندارد و در شمار احادیث صحیح قرار می
  اند: دو بیان ذکر کرده ،ت مورد استناد قول اول باشد. برای توضیح تقییدمقید روایا

بیان اول: مقید روایات، منطوق باشد؛ چون روایات دسته اول به طور مطلق ثمن 
داند که  شمارد، ولی روایات دسته دوم ثمن کلبی را سحت می می کلب را سحت و حرام

  غیرشکاری است. 
توان مطلق را بر  دارد این است که در این مورد نمیاشکالی که در این بیان وجود 

مقید حمل کرد؛ چون در علم اصول اثبات شده که اگر مطلق و مقید هر دو ایجابی و 
گیرد، در  ها شکل نمی ها احراز نشود، تنافی بین آن مثبت باشند و وحدت مطلوب در آن

ثمن الکلب «گوید:  یروایات مطلق م). 2/578نتیجه نیازی به تقیید ندارد (عراقی، 
حکم در ». ثمن الکلب الذی الیصید سحت«گوید:  و روایت محمد بن مسلم می» سحت

  است که حکمی ایجابی است و تعارضی با هم ندارند. » سحت«این دو دسته 
بیان دوم: مقید روایات، مفهوم باشد، به این صورت که از روایت محمد بن مسلم 

زنیم. منطوق روایت محمد  ، روایات مطلق را تقیید میوسیله آن مفهوم وصف گرفته و به
و مفهوم آن چنین خواهد » ثمن الکلب الذی الیصید سحت«گونه است:  بن مسلم این

تواند روایات  به سلبی بودن می که باتوجه» ثمن الکلب الذی یصید لیس بسحت«بود: 
مفهوم ندارد، اما در بزند. ممکن است این اشکال به ذهن بیاید که وصف،  دییتقمطلق را 

روایات مورد بحث به دلیل قرینه اطالق و تقیید، وصف قید حکم است و در مواردی که 
های  توان سگ وصف قید حکم باشد مفهوم دارد؛ در نتیجه از راه مفهوم وصف می

  خارج ساخت.» ثمن الکلب سحت«شکاری را از اطالق 

                                                                                                                                                                        
1 : الَ دِاللَّهِ (ع) قَ بِي عَبْ نْ أَ سْلِمٍ عَ نِ مُ دِ بْ نْ مُحَمَّ کَلْبِ«. عَ نُ الْ ذِي  ثَمَ تٌ  الَّ ا یَصِیدُ سُحْ  ».لَ
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ر سحت نبودن ثمن کلب صید برخی از روایات با منطوق خود داللت ب دسته دوم:
  دارند، مانند روایت زیر:

پرسد آیا فروش سگ شکاری جایز است؟ امام (ع) پاسخ  لیث از امام صادق (ع) می
  ).9/80(طوسی، تهذیب األحکام،  1دهند: آری و تصرف در ثمن آن نیز جایز است می

که از  در این روایت همه رجال سند، امامی و ثقه هستند و تنها ابن فضال است
این  نیبنابرا)؛ 354طایفه فطحیه است، اما وثاقت او ثابت شده است (طوسی، الرجال، 

تواند مقید روایات مطلق باشد و مشکل ایجابی بودن که در  روایت موثقه است و می
روایات دسته دوم وجود داشت در این دسته وجود ندارد؛ بنابراین نتیجه جمع بین 

  ها به جز سگ شکاری باطل است. له همه سگشود که معام روایات این می
های دیگری نیز باید از اطالق مذکور خارج شوند  اشکال این قول این است که سگ

  که در ادامه اثبات خواهد شد.
  

ممنوعیت بیع سگ غیرشکاری و جواز دیگر معامالت نسبت به  . قول سوم:3- 3
  آن و جواز همه معامالت نسبت به سگ شکاری 

قول نسبت به سگ شکاری همه معامالت جایز است، اما نسبت به سگ اساس این بر
به این صورت که بیع آن حرام است، اما معاوضات دیگر ؛ غیرشکاری تفصیل وجود دارد

گونه بیان شده که لفظ ثمن  مانند اجاره، صلح و هبه اشکالی ندارد. دلیل این نظریه این
تنها به باب بیع اشاره دارد؛ در » سحت ثمن الکلب«رود و  تنها در باب بیع به کار می

شود و عمومات صحت معامالت حکم به صحت دیگر  نتیجه شامل سایر معامالت نمی
  ).1/102، ةکند (خویی، مصباح الفقاه معاوضات می

داده شده، بطالن این نظریه نیز » ثمن«به توضیحاتی که در ذیل بررسی کلمه  باتوجه
عنای قیمت و ارزش است و فرقی ندارد که در چه شود؛ چون لفظ ثمن به م روشن می

داللت بر سحت بودن ثمن در همه » ثمن الکلب سحت«ای استفاده شود و حدیث  معامله
  معامالت دارد و اختصاصی به بیع ندارد.

  
های نگهبان و عدم جواز  . قول چهارم: جواز معامله سگ شکاری و سگ4- 3

  ها  معامله دیگر سگ
های نگهبان را نیز از اطالق  شکاری، سگ عالمه حلی عالوه بر سگ  برخی از فقها مانند

                                                                                                                                                                        
د1ِ ا عَبْ تُ أَبَ لْ الَ: سَأَ نْ لَیْثٍ قَ : ا. عَ الَ اعُ فَقَ ودِ یُبَ بِ الصَّیُ کَلْ نِ الْ  ».مَنُهُنَعَمْ وَ یُؤْکَلُ ثَ«للَّهِ (ع) عَ
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برای اثبات ). 15/354(عالمه حلی، منتهی المطلب، دانند  خارج می» ثمن الکلب سحت«
  پردازیم: ها می ترین آن این مطلب ادله متعددی بیان شده است که به مهم

خ طوسی (طوسی، مدعای شیخ انصاری این است که از عبارات شی الف) اجماع:
) اجماع بر 2/295الفقهاء،  ة) و عالمه حلی (عالمه حلی، تذکر3/511تهذیب األحکام، 

  شود. صحت بیع کالب حارس فهمیده می
این ادعا صحیح نیست؛ چون در این مسأله بین فقهای متقدم اختالف بوده و برخی 

) قائل به 2/5) و محقق حلی (محقق حلی، 589از ایشان از جمله شیخ مفید (مفید، 
  اند. عدم صحت بیع کالب حارس شده

خاطر قتل کالب حارس: عالمه حلی در کتاب مختلف به همین  ب) ثبوت دیه به
  ).5/13دلیل تمسک کرده است (عالمه حلی، مختلف الشیعۀ، 

  این دلیل از دو جهت مورد مناقشه است:
ضعیف هستند (ابن بابویه، کند از جهت سندی  اوالً: دو روایتی که داللت بر ثبوت دیه می

). روایت من الیحضره الفقیه مرسل و روایت کافی هم مشتمل بر 7/368؛ کلینی، 4/170
  ).17/373محمد بن حفص است که توثیقی ندارد (خویی، معجم رجال الحدیث، 

: بر فرض اعتبار روایت، ثبوت دیه مالزمه ای با صحت بیع ندارد؛ چون نسبت به  ثانیاً
ها جایز نیست؛ بنابراین  انسان حر و میت نیز دیه ثابت است، اما معامله آن مواردی مانند

  توان گفت هرجا دیه ثابت است، معامله نیز صحیح است. نمی
اند،  قائلین به این دلیل از این جهت که به دنبال اثبات مالیت برای کالب حارس بوده

یک چیز را از جهت عقالیی و اند؛ چون اگر بتوانیم مالیت  مسیر درستی را انتخاب کرده
شرعی ثابت کنیم، معامله آن هم صحیح خواهد بود. یکی از شروط عوضین در معامالت 

گیرد  ). آنچه در معامالت مختلف مورد مبادله قرار می4/9مالیت داشتن است (انصاری، 
هرچند مال ممکن است به صورت عین، منفعت و یا حق محقق شود. در  ؛باید مال باشد

مالیت شرعی مطلق کالب را » ثمن الکلب سحت«کالب نیز چون اطالق روایات  مورد
های نگهبان باید دلیلی پیدا کنیم که بتواند  کند، برای اثبات جواز معامله سگ نفی می

  ها را ثابت کند. مالیت آن
با همه این اوصاف دلیل دوم برای اثبات جواز، چون از راه دیه به دنبال اثبات مالیت بود 

توان به  از سکونی نقل شده که میهای نگهبان روایتی  ، اما در مورد سگا مشکل مواجه شد.ب
وسیله آن مالیت کالب حارس و در نتیجه جواز معامله آن را اثبات کرد. در این روایت 

(ع) در خصوص شخصی که سگ شکاری یا سگ بازی یا سگ گله یا معتبر، از امیرالمؤمنین
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سگ باغ را به قتل برساند، نقل شده که فرمودند باید قیمت آن سگ را معین کرده و به 
). در این روایت امام(ع) قاتل سگ 10/310(طوسی، تهذیب األحکام،  1صاحبش بپردازند
ی روشن بهاند و این مطلب د های نگهبان را ضامن پرداخت قیمت آن می شکاری و سگ

  داللت بر مالیت کالب حارس دارد و با اثبات مالیت، معامله آن نیز جایز خواهد بود.
های  های شکاری، معامله سگ در نهایت قول پنجم از این جهت که عالوه بر سگ

های دیگری نیز باید از  داند، قابل قبول است، اما به نظر ما سگ نگهبان را نیز جایز می
  خارج شوند که در مباحث بعدی بیان خواهیم کرد.» ثمن الکلب سحت«ق اطال

  
  »کلب معلم«. قول پنجم: جواز معامله 5- 3

). برخی نیز آن را به شیخ 3/671اند (زرکشی،  این قول را برخی از حنابله متأخر پذیرفته
  ).1/463اند (فاضل لنکرانی،  طوسی نسبت داده

  شده است: استنادزیر برای اثبات این قول به دو دلیل 
یسئلونک ماذا أحل لهم «الف) قرآن کریم: در آیه چهارم از سوره مائده آمده است: 

ا علّمکم هللا فکلوا  متم من الجوارح مکلّبین تعلمونهنّ ممّ قل أحل لکم الطیبات و ما علّ
ل ها حال پرسند که چیزی برای آن از تو می»: مما أمسکن علیکم و اذکروا اسم هللا علیه

دیده برای شما صید  شده است؟ بگو چیزهای پاکیزه و شکاری که حیوانات آموزش
  ).4اند، برای شما حالل است (مائده: کرده

هرچند در این آیه صرفاً تصریح به جواز شکار کردن با سگ شکاری و جواز خوردن 
چون بین شود؛  صید آن شده، اما به داللت التزامی مالیت و جواز معامله آن نیز ثابت می

ها مالزمه عرفی وجود دارد و معقول نیست که  جواز استفاده و جواز معامله این سگ
خداوند استفاده از کلب صید را مباح بداند؛ اما معامله آن را جایز نداند. وقتی عرف و شرع 
ارزش و مالیت چیزی را تأیید کرد، دلیلی بر بطالن معامله آن وجود نخواهد داشت؛ در 

  توان جواز معامله سگ آموزش دیده برای شکار را به دست آورد. ین آیه مینتیجه از ا
ب) از جابر نقل شده که رسول خدا از ثمن گربه و سگ نهی فرمودند، به جز سگ 

  ).4/42(دارقطنی،  2دیده آموزش
جواز توان  این است که از آیه سوره مائده تنها می ،اشکالی که به این نظریه وارد است

                                                                                                                                                                        
1 : الَ دِ قَ بَ الصَّیْ نْ قَتَلَ کَلْ مِنِینَ (ع) فِیمَ مِیرُ الْمُؤْ : قَالَ أَ الَ اللَّهِ (ع) قَ دِ بِي عَبْ نْ أَ اِزي وَ «. عَ کَ الْبَ ذَلِ مُهُ وَ کَ وِّ یُقَ

ائِطِ بُ الْحَ کَ کَلْ لِ ذَ بُ الْغَنَمِ وَ کَ کَ کَلْ لِ ذَ  ».کَ
 ». (ص) نهی عن ثمن الکلب و الهر إال الکلب المعلمأن رسول هللا«. عن جابر بن عبدهللا قال: 2
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و شامل » کلب معلم«انات شکاری آموزش دیده را نتیجه گرفت نه مطلق معامله حیو
شود. همچنین در روایات مرتبط با  های آموزش دیده برای کارهای غیر شکار نمی سگ

نیست. درست است که عنوان » کلب صید«عنوانی مستقل از » کلب معلم«کالب، موضوع 
شود، اما معنای لغوی  ای می دهدی از جهت لغوی شامل هر گونه سگ تعلیم» کلب معلم«

کند، بلکه قرائن محکمی  برای استظهار این معنای عام از آیه مذکور و روایات، کفایت نمی
  کنیم: ها اشاره می مبنی بر اراده کلب صید در ادله وجود دارد که به برخی از آن

نیز  کار رفته و در همین موارد اندک به ندرت به» کلب معلم«در روایات عنوان  -1
؛ طوسی، تهذیب األحکام، 6/205تصریح شده که مراد سگ شکاری است (کلینی، 

به طور مطلق به کار رفته است همین » کلب معلم«). تنها روایتی که در آن عنوان 9/27
روایت جابر است که به عنوان دومین دلیل این نظریه ذکر شد. این روایت نیز دچار 

انتساب آن به پیامبر (ص) مورد تردید است؛ چون ) و 9/229اشکال سندی است (نووی، 
  ها حدیث به خود جایر نسبت داده شده است.  در برخی از نقل

حماد بن سلمۀ عن أبی الزبیر عن «سلسله سند این حدیث به این صورت است: 
). نسائی این حدیث را از طریق حجاج بن محمد (نسائی، 4/348(ابن أبی شیبۀ، » جابر

کند و در هر دو  نی این حدیث را از طریق هیثم بن جمیل نقل می) و دارقط4/470
کتاب این حدیث مرفوع است، یعنی به پیامبر (ص) نسبت داده شده است (دارقطنی، 

دارقطنی در حدیث دیگری آن را از طریق سوید بن عمر نقل کرده و آن را  ).4/43
تر همین است  موقوف (کالم جابر) دانسته است و تصریح کرده که قول صحیح

بن غیاث نقل کرده  عبدالواحد). بیهقی نیز در سنن خود آن را از طریق 4/44(دارقطنی، 
ها در آخر حدیث  ). عالوه بر این، در همه نقل6/10و آن را موقوف دانسته است (بیهقی، 

استفاده » الکلب المعلم«های دارقطنی از لفظ  و تنها در یکی از نقل» إال کلب صید«آمده: 
  تواند مستند این قول باشد. ه است؛ بنابراین حدیث جابر نمیشد

انتساب این نظریه به شیخ طوسی صحیح نیست. ایشان در کتاب خالف حکم  -2
کند  مطرح می» یجوز بیع کالب الصید«را ضمن مسأله » کلب معلم«جواز خرید و فروش 

فرمایند:  کند که می دالل میو در مقام بیان ادله این حکم به روایتی از پیامبر است
دهد که مراد  این استدالل نشان می». (ص) عن ثمن الکلب و السنور إال کلب الصیدنهی«

سگ شکاری است. دلیل دیگری که شیخ طوسی بر این » کلب معلم«شیخ طوسی از 
در حالی که آنچه  ؛)181- 3/182کند اجماع امامیه است (طوسی، الخالف،  قول بیان می
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آید، اجماع بر جواز معامله کلب صید است نه  قهای امامیه به دست میاز بررسی اقوال ف
کلب معلم. این استدالل نیز داللت دارد بر این که مراد شیخ طوسی اثبات جواز معامله 

  ای. دیده سگ آموزش دیده برای شکار است نه هر سگ آموزش
ندارند (طوسی، » مکلب معل«ای به عنوان  اکثر فقها در ابواب معامالت اصالً اشاره -3

)، بلکه آن را در کتاب صید و ذباحه 5- 2/6؛ محقق حلی، 2/214؛ حلی، 403النهایۀ، 
اند، مرادشان کلب صید  هایی که این عنوان را در باب معامالت آورده کنند و آن ذکر می

  ). 213؛ ابن زهره، ص181- 3/182است (طوسی، الخالف، 
توان حکم  صیت یا تنقیح مناط میممکن است کسی بگوید از طریق الغای خصو

دیده سرایت داد، ولی این ادعا مورد پذیرش نیست؛  های آموزش جواز را به همه سگ
توان گفت  چون برای الغای خصوصیت و تنقیح مناط نیاز به دلیل قطعی داریم و نمی

های آموزش دیده جایز است. در تأیید این مطلب باید توجه کرد که  معامله همه سگ
  شوند: دیده به دو دسته تقسیم می ای تعلیمه سگ

اند، مانند سگ شکاری  هایی که برای استفاده در منافع عقالیی آموزش دیده الف) سگ
ها جایز است، اما نه به خاطر معلم  های پلیسی، امدادی و غیره: معامله این سگ و سگ

  خواهیم کرد. بودن، بلکه به دلیل منفعت داشتن که در ذیل قول مختار آن را اثبات
هایی  اند، مانند سگ هایی که در جهات غیرعقالیی و غیرشرعی آموزش دیده ب) سگ

شوند: دلیلی بر جواز معامله چنین  که برای دزدی یا آزار دیگران تعلیم داده می
  ها است. دال بر بطالن معامله آن» ثمن الکلب سحت«هایی وجود ندارد و اطالق  سگ

دلیلی بر جواز معامله  -که خواهد آمد چنان - » سگ نافع«بنابراین برخالف عنوان 
به طور مطلق وجود ندارد، بلکه دلیل بر عدم جواز برخی از کالب معلم » کلب معلم«

  وجود دارد.
  

  . قول ششم: جواز معامله همه کالب6- 3
  ).5/223؛ ابن عربی، 4/53این قول ابو حنفیه و ابن عربی مالکی است (طحاوی، 

  ین نظریه چند دلیل بیان شده است:برای اثبات ا
یسئلونک ماذا أحل لهم «الف) قرآن کریم: در آیه چهارم از سوره مائده آمده است: 

ا علّمکم هللا فکلوا  متم من الجوارح مکلّبین تعلمونهنّ ممّ قل أحل لکم الطیبات و ما علّ
ها حالل  ای آنپرسند که چیزی بر از تو می»: مما أمسکن علیکم و اذکروا اسم هللا علیه
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دیده برای شما صید  شده است؟ بگو چیزهای پاکیزه و شکاری که حیوانات آموزش
  ).4اند، برای شما حالل است (مائده: کرده

ها  کند بر اباحه حیوانات شکاری که به آن وجه استدالل: این آیه داللت دارد می
معنا است که دیگر  شده، مانند سگ و پرندگان شکاری و این مطلب به این  تعلیم داده

  )2/394انتفاعات از این حیوانات از جمله بیع نیز جایز است (جصاص، احکام القرآن، 
  روایات: برای اثبات قول به جواز به چند روایت نیز تمسک شده است:ب) 

ه جز ب -د ابن عمر از پیامبر (ص) نقل کرده است هرکس از سگی نگهداری کن -1
  ). 7/87(بخاری،  1شود دو قیراط از عمل او کاسته می هر روز - سگ گله و سگ شکاری

سفیان بن أبی زهیر از پیامبر اسالم (ص) نقل کرده است هرکس سگی را  -2
نگهداری کند که توانایی حفاظت از گله و مزرعه را نداشته باشد هر روز یک قیراط از 

  ). 4/131(بخاری،  2شود اعمالش کاسته می
که فعل آن در این » اقتناء«دیث چنین است که لفظ تقریب استدالل به این احا

خاطر عمومیتی که  به معنای ملکیت است و به» قنیه«است، از ماده  کاررفته بهحدیث 
ها خرید و فروش است  دارد شامل جواز تمامی تصرفات مترتب بر ملکیت که یکی از آن

  ).3/106شود (جصاص، شرح مختصر الطحاوی،  می
الت این است که دلیل شما اخص از مدعا است، یعنی این ادله، پاسخ به این استدال

کند در حالی که مدعای  های نگهبان را ثابت می تنها جواز معامله سگ شکاری و سگ
  ها است.  شما جواز معامله همه سگ

  

هایی که منفعت عقالیی دارند و عدم  . قول هفتم: جواز معامله انواع سگ7- 3
  یرنافع های غ جواز آن نسبت به سگ

  ارائه شده است:» ثمن الکلب سحت«های نافع جدید از اطالق  دو دلیل مهم برای خروج سگ
از دید عرفی دو معنای » الکلب الذی الیصید«و عبارت » کلب الصید«الف) عبارت 

عرفاً انصراف به سگی دارد که شغل او صید و شکار » کلب الصید«متفاوت دارند؛ چون 
به کلبی انصراف » الکلب الذی الیصید«شود، اما عنوان  نمیاست و شامل کالب حارس 

                                                                                                                                                                        
کلبا إال کلب ماشیۀ أو ضاریا نقص من عمله کل  یمن اقتن«. عن عبدهللا بن عمر قال: قال رسول هللا: 1

 ».یوم قیراطان
من اقتنی کلبا الیغنی عنه زرعا و ضرعا «. عن سفیان بن أبی زهیر الشنئی أنه سمع رسول هللا یقول: 2

 ».عمله کل یوم قیراط نقص من
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داده است. با  تنها شغل فعلی او اصطیاد نیست، بلکه قوه صید را نیز ازدست دارد که نه
  ها به دو دسته کلی تقسیم کرد: توان سگ این توضیح می

ه های ولگردی ک اند. غالب سگ داده هایی که قوه صید و درندگی را از دست  سگ -1
ها  زنند از همین قبیل هستند؛ چون قدرت درندگی آن ها پرسه می ها و خیابان در کوچه

  مرورزمان از بین رفته است. به
ها وجود دارد. این قوه درندگی و اخذ  هایی که قوه صید و درندگی در آن سگ -2

 شود و گاهی نیز در اشکال دیگری چون نگهبانی صورت شکار و صید نمایان می گاهی به
با این  ،های پلیسی و امدادی نیز قوه صید و اخذ وجود دارد از گله، مزرعه یا باغ. در سگ

تفاوت که در جهت کشف مواد مخدر یا مواد منفجره و یا افراد زیر آوار از آن استفاده 
هایی  شود. از سگ برخالف سگ شکاری که قوه صید آن برای شکار استفاده می؛ شود می

های نافع  های نافع تعبیر کرد؛ چون همه سگ توان به سگ دارند میکه توان صید و اخذ 
قدرت اخذ و صید را دارند، ولی این قوه را گاهی در شکار، گاهی در حفاظت و گاهی در 

  ).1/104  (خمینی، برند جهات دیگر به کار می
اخذ و درندگی  هرگونهاین استدالل صحیح نیست؛ چون مساوی دانستن صید با 

بر همه » کلب صید«ن دلیل است. در این استدالل ادعا شده که اطالق ادعای بدو
پذیرد. گرچه همه  عرف چنین ادعایی را نمی که یدرحالهای نافع صحیح است،  سگ
های شکاری، نگهبان، پلیسی و امدادی دارای قدرت اخذ و درندگی هستند، اما از  سگ

های  بر سگ نگهبان و سگدید عرف اطالق صید تنها بر سگ شکاری صحیح است، نه 
دیگر اخذ و درندگی اعم از صید است نه مساوی با آن و آنچه در  عبارت نافع دیگر. به

های  های نگهبان یا سگ توان آن را به سگ روایات استثنا شده سگ شکاری است و نمی
 پلیس و امداد تعمیم داد. 

ه و این سیره بود های نافع جاری ب) سیره مسلمین: سیره مسلمانان بر معامله سگ
هایی منافع عقالیی  (ص) و حتی قبل از آن است؛ زیرا چنین سگمتصل به عصر پیامبر

شرایط منطقه حجاز که برای  درنظرگرفتنبا  ژهیو بهشوند،  مال محسوب می عرفاًدارند و 
  ).1/108اند (خمینی، ج هایی داشته حفاظت از چهارپایان نیاز به چنین سگ

  این است که:اشکال این استدالل 
: سیره در صورتی حجت است که مخالفتی با نصوص نداشته باشد، درحالی که ما  اوالً

  نصوص معتبر بر ممنوعیت معاوضه کالب داریم.
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: با توجه  ها حتی سگ شکاری  سنت معاوضه همه سگ که اکثر فقهای اهل به این ثانیاً
های شکاری را  معاوضه سگدانند و همچنین بسیاری از فقهای امامیه فقط  را حرام می

  امکان ندارد. عادتاًای  دانند، ثبوت چنین سیره جایز می
  
  های نافع برای اثبات جواز معامله سگ . بیان مختار4

های شکاری و نگهبان  های نافع همانند سگ قول تحقیق این است که داد و ستد سگ
  استدالل زیر:جایز است، اما نه با مستنداتی که ارائه شد، بلکه با تمسک به 

ها و همچنین با توجه به بررسی تاریخی کارکرد  با دقت در روایات مرتبط با معامله سگ
ها در آن زمان، کاربردهاي  شود که سگ ها در عصر صدور روایات، این نتیجه حاصل مي سگ

» کلب صید«ها استفاده شده عبارتند از:  اند. عناویني که در روایات براي سگ محدودي داشته
(طوسی، تهذیب األحکام، » کلب حائط«)، 4/42(دارقطنی، » کلب ضاری«)، 7/87بخاری، ج(

» کلب ماشیه«)، 7/378(کلینی، » کلب زرع«)، 3/103(بخاری، » کلب حرث«)، 10/310
کلب «) و 4/42(دارقطنی، » کلب معلم«)، 7/378(کلینی، » کلب سلوقي«)، 3/103(بخاری، 

  توان به دو دسته کلي تقسیم کرد: ها را مي ). این سگ4/364(کلینی، » عقور
ها به دو دسته  شدند که خود آن هایي که در جهت عقالیي استفاده مي سگ -1

  شوند: تقسیم مي
  شود.  مي» کلب سلوقي«و » کلب ضاری«، »کلب صید«هاي شکاري: شامل  الف) سگ
» زرع کلب«و » کلب حرث«، »کلب ماشیه«، »کلب حائط«هاي نگهبان: شامل  ب) سگ

  شود. مي
تواند بر هر دو قسم منطبق شود،  نیز هرچند از لحاظ لغوي مي» کلب معلم«عنوان 

اند؛ بنابراین مترادف با  هایي اطالق شده که براي شکار آموزش دیده اما در روایات بر سگ
  ).6/205خواهد بود (کلینی، » کلب صید«

  شود. مي» ب عقورکل«هایي که منفعت عقالیي نداشتند: شامل عنوان  سگ -2
)، اما 1/20هرچند اصل در عناوین این است که موضوعیت داشته باشند (خوانساری، 

توان از اصل مذکور رفع ید  زماني که فهم عرفي خصوصیتي براي عناوین قائل نباشد، مي
کرد و قائل به الغاي خصوصیت شد. این  روش استنباط در کلمات فقهای بزرگ در 

بل مشاهده است. برای مثال صاحب جواهر در بحث استنجاء فروع مختلف فقهی قا
و طبق » أحجار ةیجزیک من االستنجاء ثالث«فرماید هرچند در روایت آمده است:  می
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ظاهر روایت باید از سه سنگ استفاده شود، اما عرفاً تفاوتی بین سه سنگ مجزا و یک 
حلی، منتهی المطلب، سنگ با سه طرف وجود ندارد و به نقل از عالمه حلی (عالمه 

  ).42- 2/43شود (نجفی،  فرماید که هیچ عاقلی بین این دو فرقی قائل نمی ) می1/268
ها نیز عرف خصوصیتي براي شکار یا نگهباني قائل نیست، بلکه آنچه  در بحث سگ

هاي شکاري و  شود این است که موضوع جواز، اعم از سگ عرف از مجموع ادله فهمیده می
شود و موضوع حرمت  شامل هر سگي که منفعت عقالیي داشته باشد مينگهبان است و 

شود. اما دلیل  نیز اعم از کلب عقور است و شامل هر سگی که منفعت عقالیی ندارد، می
های نافع اشاره شده، این است که  که چرا در روایات فقط به چند عنوان خاص از سگ این

بیت(ع) و سؤاالتی که  و طبعاً سخنان اهلاند  ها کارکرد دیگری نداشته در آن عصر سگ
  کردند ناظر به همین عناوین خاص بوده است.  راویان در این زمینه مطرح می

هایي که منفعت عقالیي دارند و بطالن  توان جواز داد و ستد تمام سگ با این بیان مي
طور  نهایی که منفعت عقالیی ندارند را اثبات کرد. این استدالل هما معامله همه سگ

که با مبانی اصولی امامیه سازگار است، با مبانی اصولی عامه نیز قابل تطبیق است؛ چون 
گذاری در  در علم اصول عامه ثابت شده که اگر از دید عرفی بین دو موضوع فارق تأثیر

توان حکم شرعی یکی را به موضوع دیگر که حکمی در  حکم وجود نداشته باشد، می
های  ). در محل بحث ما نیز بین سگ306ه، تعمیم داد (غزالی، شرع برای آن بیان نشد

ها مدخلیت داشته باشد،  های نافع فارقی که در حکم آن شکاری و نگهبان و دیگر سگ
داند  ها را داشتن منفعت عقالیی می وجود ندارد، بلکه عرف وجه مشترک همه این سگ

توان حکم جواز را به همه  می بیند؛ بنابراین و شکار و نگهبانی را مؤثر در حکم نمی
  های نافع تعمیم داد. سگ

  
  های زینتی . معامله سگ5

هاي زینتي است. چون  هایی که امروزه معامله آن رواج بسیاری دارد، سگ یکی از سگ
ها معمول نبوده، فقهاي متقدم بحثي در خصوص  اي از سگ در گذشته چنین استفاده

، اما مشهور فقهاي معاصر بر بطالن معاوضه این نوع اند ها نداشته معامله این نوع از سگ
ای که  ). با توجه به نتیجه372؛ وحید خراسانی، 317ها اتفاق نظر دارند (بهجت،  از سگ

که  به شرطیهای زینتی را  توان جواز معامله سگ از مباحث گذشته گرفته شد، می
های  ی اوقات از سگدارای منافع عقالیی مشروع باشند، اثبات کرد. برای مثال گاه
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شود. این  های روانی استفاده می زینتی برای پر کردن خألهای عاطفی و درمان بیماری
توانند مجوزی برای  به شمار آیند، میمنافعی عقالیی و مشروع اگر گونه کارکردها، 

  .باشندهای زینتی  معامله سگ
  

  گیری . نتیجه6
اند. در  نظرات گوناگونی را مطرح کردهها  فقهای مذاهب اسالمی در مورد داد و ستد سگ

فقه مذاهب اسالمی در این زمینه هفت نظریه مهم وجود دارد. پس از بررسی تفصیلی 
هایی که منفعت و  آمد که داد و ستد همه سگ به دستها این نتیجه  همه دیدگاه

هایی که در دنیای امروز  شامل سگ ،کاربرد عقالیی دارند جایز است و این جواز
های  امدادی و حتی سگ های جدیدی از جمله کمک به پلیس، کمک به نیروهای  لیتقاب

ثمن «شود. برای اثبات این نظریه چنین گفته شد که هرچند روایات  زینتی نیز می
های شکاری و نگهبان را با ادله خاص از این  توان سگ اطالق دارد، اما می» الکلب سحت

ن مطلب که از نگاه عرفی که مرجع فهم نصوص اطالق خارج کرد و با ضمیمه کردن ای
شود که موضوع  دینی است، عناوین سگ شکاري و نگهبان موضوعیتي ندارند، ثابت مي

که در ادله فقط به چند عنوان خاص از  هاي نافع است و دلیل این جواز همه سگ
ند و ا ها کارکرد دیگری نداشته های نافع اشاره شده، این است که در آن عصر، سگ سگ

کردند، ناظر به  طبعاً سخنان اهل بیت (ع) و سؤاالتی که راویان در این زمینه مطرح می
 همین عناوین خاص بوده است.
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