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 چکیده
شهود. ایهن ر معاملهه شهناخته مىدر متون حدیثى، بها عنهوان روشهى د« دوازد،د،»اصطالح 

گفتمههان مههتن، اغلههب بههدون  گههاهى متههر،م از ابعههاد  اصههطالح بههه دلیههل فاصههله زمههانى و ناآ
گسسهت  هیچ ت ییر یا توضیحى در متون تر،مه وارد شد، و این عد  تو،هه باعهث ایجهاد 
گفتمههانى و انتسههاب دو حکههم م ههایر بههه ایههن روش معاملههه شههد، اسههت. برخههى از ابدارهههای 

توانهد در تحلیهل و شهناخت حکهم ایهن گرای هلیدی مىفرکالف مانند نظا  نقش گفتمان
گفتمههان مههتن در متههون دینههى بههرای مهها روش معاملههه مههوثر باشههدت امهها از آنجایى کههه امههروز، 

انگهار،، ناشناخته است، ابدارهای دیگری نید چون شناسایى دال مرکدی، استخراج پیش
های متن نیهد در ایهن پهژوهش اسهتفاد، و ،انشینمطالعه همدمانى پویا، بررسى همنشین 

کههه ائمههه اطهههارشهد، اسههت. در نتیجههه، بهها بررسههى ایههن مههوارد بههه نظههر مى بهها ت ییههر  :رسههد 
کههرد، و آن را از معاملههه و بیعههى فاسههد بههه  کههاربرد آن ا ههدا   گفتمههان ایههن اصههطالح بههه ت ییههر 
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کههه باعههث تههوان هههر امهها در متههون حههدیثى مى 1سههاز، یهها واحههد واژگههانى داردتاز ی  واژ، یهها عبههارتى 
دسههته افههزود. ابههها  و تیرگههى معنهها در روایههات معمههواًل بههه شههود، بههه ایههن تیرگههى معنههای روایههت مى

گفتمانى رخ مىدلیل گسست گفتمانهای  کهه  ههایى در طهول تهاریخ شهکل دهدت به ایهن معنها 
کرد، است، اما متر،م متن به دلیل ناآشنایى با این ت ییرات  گا، از بین رفته و یا ت ییر  گرفته و 

دسههتگى مفههههومى و یهها ابهههها  در معنههای حهههدیث گفتمههانى، بهها تر،مهههه خههود، باعهههث ایجههاد دو
که ممکن است متر،م با خهوانش « دوازد،د،»شود. یکى از این اصطالحات حدیثى مى است 

گردد. گفتمان آن، مو،ب ارائه دو حکم فقهى م ایر از این اصطالح   ااهری و عد  تو،ه به 
کتههب فقهههى و اصههولى نشههانى« دوازد،د،» کههه بههه سههختى در  از آن یافههت  اصههطالحى اسههت 
ای بههرای معاملههه یهها بیههع اسههت. بهها و شههیو،« فقههه معههامالت»شههود. ایههن اصههطالح مربههوط بههه مى

کتههب مطالعهه روایههات ایههن اصههطالح، بهها دو مشههکل موا،ههه خههواهیم شههد: اول، آن کههه متر،مههان 
اغلب برای تر،مه این اصهطالح تالشهى نکهرد، و آن را بهدون ههیچ ت ییهری در تر،مهه  2حدیثى

گرچه این اصطالح از ترکیب دو عدد فارسهى تشهکیل شهد، و بهرای فارسهىاگنجاند، یبانان ند. ا
گرو، از مرد  است. ملموس مى کاربردی ناآشنا برای این   نماید، اما  طعًا دارای مفهو  و 
گفتمهههانى اسهههت. در حقیقهههت، ایهههن احادیهههث بههها« دوازد،د،»روایهههات  گسسهههت   دارای یههه  

 را مبههههاح و بههههدون مشههههکل« دوازد،د،»ایههههات معاملههههه دو مضههههمون وارد شههههد، اسههههت: برخههههى رو
و مکرو، اسهت. بنهابراین، اسهتفاد، « فاسد»کنند و در برخى روایات این روش معامله عنوان مى

گفتمان گفتمهههانى بهههرای شناسهههایى  ههههای دو مهههتن معهههاری بهههرای تشهههخیص دالیهههل آن از روش 
 نماید.الدامى مى

گرچه نگارندگان در این پژوهش به دنبال پ گفتمهانى یداا هسهتند، « دوازد،د،»کردن معنهای 
کههه دیگههر واژگههان دو دسههته روایههات متعههاری نیههد دچههار تحههول امهها ایههن امکههان نیههد و،ههود دارد 

گفتمههههان  گفتمههههانى شههههد، باشههههند. ایههههن تحههههول در روایههههات ممکههههن اسههههت بههههه صههههورت ت ییههههر 
گفتمهان امهروز و یها شهامل تحول :اصطالحات در زمان ائمه گفتمهان دربها  همهان زمهان  ههای 

که به دلیل بحران :ائمه ههای مو،هود رخ داد، اسهت. بنهابراین، مها در ایهن پهژوهش بهه باشند 
که عبارت  اند از:دنبال پاسخ دادن به چند سلال هستیم 

                                                      
1. Lexical semantics, 37. 

کبر غفهاری )۳۴۴، ص۴، جگزیده کافی. به عنوان نمونه، محمد با ر بهبودی )2 ، ۴، جترجمه من الیحضاره الفقیاه( و على ا
( تههر،ین ۱۴۹، ص۲۳ت ج۹۱۹، ص۲۲، جمنااابع فقااه شاایعه) جااامع احادیااث شاایعه( و عهد، از فضهال در تر،مههه ۲۹۳ص

 را بدون هیچ ت ییر یا توضیحى در متن تر،مه بگنجانند.« د، دوازد،»اند اصطالح اد،د
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 است؟  :دارای دو حکم متنا و از ،انب ائمه« دوازد،د،»چرا روش معامله  .1
گفتمانى است؟« دوازد،د،»اصطالح  .2  دارای چه سیر 
کاربرد و معنای د .3  چه ت ییراتى داشته است؟« دوازد،د،»ر پى ت ییرگفتمان، 
 هایى دارد؟چه تفاوت« مساومه»های مرسو  آن زمان مانند با روش« دوازد،د،»روش معامله  .4
گفتمانى بر واژگان دیگر حدیث نید تیثیری داشته است؟ ایهن تهیثیر چهه اثراتهى  .5 آیا ت ییرات 

 بر ت ییر حکم دارد؟
 حکم فساد و اباحه این روش معامله چیست؟علت  .6

کارگیری آن2 گفتمان انتقادی و روش به   . تحلیل 
گفتمههان ارائههه روشههى بههرای فهههم بهتههر متههون اسههت. در حههوز، پژوهشههى  1هههدف اصههلى تحلیههل 

گفتمههان شهههیو،مى کههه تحلیهههل  گفهههت  ای بههرای موا،ههههه و حههل مسهههیله پژوهشههى از طریههه  تههوان 
گفتمههان یهه  نههوع روشاسههت ساختارشههکنى و واسههازی مههتن شناسههى . بههر ایههن اسههاس تحلیههل 

کهاربرد دارد و ههدف دسهت استت چرا هها و یابى بهه انگید،که حل مسیله پژوهشى در هر علمهى 
 2های پنهان در متن است.اندیشه

گفتمان ایراد نشد، و بسهیاری از متهون حهدیثى فرازمهانى  :تمامى روایات اهل بیت بر پایه 
گفتمهههان تفکیههه  و اسهههت. بنهههابراین، پژوهش کهههه مهههتن را از  گهههر دینهههى بهههه روشهههى احتیهههاج دارد 

کنهد. یکهى از ،هامع گفتمان را از غیرگفتمهان ،هدا  گفتمهان هها، تحلیهل ترین ایهن روشمرزهای 
گفتمهههان سهههه 3فهههرکالف اسهههت.انتقهههادی  کهههه  بهههردارد: مهههتن، تعامهههل او معتقهههد اسهههت  چید را در

گفتمهان سهطن: توصهی ، تفسهیر و تبیهین خهود را بهه سه ا،تماعى و بافت مو عیتى. بنهابراین، 
 4کند.تقسیم مى

گفتمان نید دارای اهمیت است:  اما از دیدگا، فرکالف دو بعد از 
 ای کاربردی از یبان، مثل: مقاله، روزنامه، مصاحبه، سخنرانى.. رخداد ارتباطى: یعنى نمونه۱

                                                      
 .۴، صشناسی رایج و انتقادیگفتمان. 1
گهاهى بیشهتر از تاریخچهه و تعریه 2 گفتمهان. برای آ ای بارای کشاف گفتماان دریهاهتحلیل: .کر ،ههای مو،هود از تحلیهل 

، تحلیال گفتماان باه مثاباه نظریاه و رو ت ۸، صانتقادیگفتمانتحلیل مقدمهت ۱۶، صگفتمان جامعهت ۹، صهاناگفته
 .۷۶، صاز تحلیل بینامتنی تا تحلیل بیناگفتمانیت ۱۵۵ -۱۵۴ص

گل انتقادی گفتمان تحلیل. 3  .۲۷-۲۵، صزاد،()آ ا 
 .۲۰۰ -۱۶۸، ص(فرکالف)انتقادی گفتمان. تحلیل4



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
جم

 و پن
ست

بی
، 

ماره
ش

 
هارم

چ
 

34 

ای در مهورد انجها  اعمهال ا،تمهاعى یعنى در هر نههاد ا،تمهاعى روش و نظهم ویهه، . نظم گفتمانى:۲
ای بهرای بسهتری بیمهار و،هود دارد، یها نهوع ها و،ود داردت به طور مثال در بیمارستان سیستم ویه،یا کنش

  1گو محور یا نوع تبلی ات متفاوت است.وگفتن خبر در تلویزیون با ی  برنامه گفت

کهه بهل بها گفتمهان مهتن آشهنا باشهدت چهرا گر باید از  بر اساس نظم گفتمانى در روش فرکالف، تحلیل
ای طراحههى شههد، و بیشههتر ،نبههه روز و فعلههى هههر ،امعهههتحلیههل گفتمههان بههرای اتفا ههات و حههواد  بههه

شههههود. امهههها ای تحلیههههل تلقههههى مىزمینهههههسیاسههههى دارد و شههههناخت گفتمههههان بههههه عنههههوان دانههههش پیش
سهال پهیش صهادر  ۱۴۰۰ود کهه احادیهث در حهدشناسهدت چهرا گرمتون حهدیثى، گفتمهان را نمىپژوهش

زمینهه الز  بهرای ورود بهه هها بهرای او و،هود نهدارد. بنهابراین فا هد پیشاند و امکهان شهناخت گفتمانشد،
 سازی این روش باشد.گر متون دینى باید به دنبال بومىاین روش است. پس تحلیل

گفتمههان بههه صههورتى عرضههه شههد،روش کههه امکههان افههدایش ابدارهههای هههای تحلیههل  مفیههد اند 
گفتمههان مههتن را از ههها و،ههود دارد. بنههابراین، در ،ایگهها، تحلیههل متههون، فههری مههىدرآن کههه  کنیم 

سهههطن پیشهههین سهههطن را بهههه سهشناسهههیم. بنهههابراین، نگارنهههدگان ایهههن پهههژوهش ی  بهههل نمى
کشه  افدایند. بدین ترتیب، روش فرکالف به چهار مرحله تبهدیل مىمى شهود: توصهی  مهتن، 

کههه ایههن دسههته بنههدی، مرحلهههگفتمههان، تفسههیر و تب ای نیسههت، بلکههه سههطحى یههین. از آنجههایى 
گفتمهان پهیش از مرحلهه  کشه   است و  رار نیسهت بهه ترتیهب بهه آن عمهل شهود، ممکهن اسهت 

 های متن حاصل شود.توصی  رخ دهد، یا پس از شناخت ایدئولوژی
کههه بههه بررسهه. در سههطن توصههی  مهها از روش نقش۱ گرفههت  ى گههرای هلیههدی بهههر، خههواهیم 

 2پردازد.ها مىها و تیثیر آنفرانقش
گفتمان مى۲ کش   های مختلفهى بهرای پیهدا توان از روش. از دیدگا، نگارندگان، در سطن 

گههر چههه الز  نیسههت همههه روش کههردت ا گفتمههان اسههتفاد،  کار ببههریم و همههه ههها را همدمههان بهههکههردن 
کههه روشههها نیههد در همههه روایههات مفیههد فایههد، نخواهههد بههود. در نتیجههه، روش کههدا   هههای ییههر، هههر 

گفتمهههان را میسهههر سهههازد، در ایهههن پهههژوهش پیشهههنهاد مى هههها شهههود. ایهههن روشبتوانهههد شهههناخت 
نشههههینى و ،انشههههینى)برای و روابهههه  هم 3گیههههری از مطالعههههه همدمههههانى پویههههاانههههد از: بهر،عبارت

گفتمههان  بههل و بعههد(، پیههدا کشهه  نقطههه شههناخت  کههانونى )بههرای  کردن دال مرکههدی و ،ملههه 
                                                      

1. Critical discourse analysis, 56-66. 

 .۱۰۰-۶۷، صنقشی هالیدی -تحلیل سوره یاسین بر اساا نظریه سیستمی .ک: . ر2
 .۲۳۱-۲۲۲، صشناسی تاریخرو . ر.ک: 3
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کهنه و نهو در ،ملههکانو گفتمان غالب متن(، استفاد، از اطالع  ) بهرای 1نى حدیث و شناسایى 
گفتمان غالب و م لوب(، اسهتفاد، از پیش )بهرای شناسهایى  3و بینامتنیهت2انگهار،شناسایى 

گفتهههه مهههتن(، اسهههتفاد، از روش حهههل ،هههدولالیهههه گسسهههت  4های پنههههان و نا )در مهههوارد و،هههود 
کش  اطالعات که اهاهرًا در مهتن نیسهت و فههم مهتن را پیشى مثل دانشگفتمانى، برای  زمینه 

 5دچار ابها  ساخته( و استفاد، از سیاق متن.
گفتمهانى ۳ . در سطن تفسیر به تحلیل آنچه در بخش توصی  به دسهت آمهد، و نیهد بررسهى 

کرد، کش   یم و با تو،ه به دانشایم مىکه از دل متن  که از زمهان صهدور روازمینهپردای یهات ای 
یم و نید بهر، یم.گیری از تاریخ، به بررسى این بخش مىدار  پردای

کهارگداران ون لیهوون. در سطن تبیین ما از۴ ،هوییم و بها تو،هه بهه سهود مى 6الگهوی بازنمهایى 
کنشاین روش تحلیل ،امعه یم تها گهران در متهون مىشناسانه، به تحلیل حذف یا اههور  پهردای

گمرنگها، بر،ستهسههازیها و بیگانهژیاز ایههن طریهه  بههه برخههى ایههدئولو های سهههازیسههازی و 
 درون متن پى ببریم.

 ها. تجزیه و تحلیل داده3
که عبارتشامل دو دسته مى« دوازد،د،»احادیث   اند از:شوند 

 ،«دوازد،د،»اول: مکرو، و فاسد بودن بیع دسته
 «.دوازد،د،»دسته دو : بدون اشکال بودن بیع 

وه و ف3-1  دوازدهاسد بودن بیع ده. مکر

گفتمان روایت اول3-1-1  7. تحلیل 
َّوَّدعاااَّلاا َّالتجاااً ۷ََّّقااال َّقااد َّألب۷َّعاانَّأبَّعباادَّاَّلل متاااعَّماانَّمصاارَّفصاان َّطعامااا 

                                                      
 .۵۷-۲۶، صگراگرا و نقشهای معناشناسی ساختمفهوم ربا در قرآن کریم مبتنی بر رو . ر.ک: 1
 .۹۱-۸۲و ۴۶-۴۱، ص«بررسى فضاهای ذهنى در یبان فارسى». ر. ک: 2
 .۶۴-۶۱، صدر صحیفه سجادیه ۹ازسازی گفتمان پیامبرب. ر.ک: 3
 .۳۲۴-۳۲۳و  ۳۱۵-۳۱۱، صشناسی تاریخرو . ر.ک: 4
 .۱۲۹-۱۰۵، صنقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه. 5
گلستان بر اساس نظریه تحلیل». ر.ک: 6  .۱۳۰-۱۱۶، ص«گفتمانانتقادیبررسى و نقد روایى 
کهه گفتمهان، بیشهتر در آن مهنعکس شهد، باشههد. بنهابراینىمتنهى را برم . بهرای تحلیهل گفتمهان معمهوالً 7 مهتن اصهلى مها بههرای  ،گزیننههد 

 تحلیل گفتمان، روایت اول خواهد بود. اگرچه روایات دیگر نید بررسى خواهند شد، ولى اک ر تمرکد تحلیل بر روایت اول است.
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ک َّیکونَّذلا ؟َّقاال ا َّیفَّعشارةَّآ فََّّفقال ا َّإناَّنأخذهَّمن َّبدهَّدوازده َّفقالَّهل َّأب  وَّ
 1َّثرَّعشرَّألفاَّفباع  َّمساوم .ألفنی َّفقالَّهل َّأب َّإّنَّأ یعک َّهذاَّاملتاعَّبا

در گا  نخست ما بهه بررسهى فرآینهدهای روایهت اول خهواهیم پرداخهت. بهر اسهاس ارزش اندیشهگانى 
توانهد کالمهى، گرای هلیهدی، ههر ،ملهه دارای فرآینهدی اسهت. فرآینهد ،مهالت مىیا تجربى روش نقش

ع ،مههالت، تمرکههد ،ملههه بههر روی ای و و،ههودی باشههد. در هههر یهه  از انههوامههادی، ذهنههى، رفتههاری، رابطههه
 به نیت گویند، پى خواهد برد. گر با شناخت آن، تا حدودیبخش خاصى خواهد بود و تحلیل

 جاول فرآینا هنایشگ نی)تجربی(

 عناصر پیرامونی هاکنندهشرکت فرآیند و نوع آن بند ردیف

قدم ألبی متاع من  
 گر: مجهولکنش قدم: مادی مصر

 من مصر هدف: متاع

 صنع: مادی فصنع نعاما 
گر: أبی محذوف، هو کنش

 مستتر
 هدف: نعام

 ف دو فصنع

 گر: أبی محذوفکنش د ا: مادی د ا له التجاوو 
 «و د ا»دو « وا» هدف: اجاو

فقالوا أدا دأدذ  منک  
 قالوا: کرمی بد  دوازد 

 گو.ند : واو دو قالوا )اجاو (
 گیردد :   دو منک )أبی(

 نک بد  دوازد گفته: أدا دأدذ م
 «فقالوا»دو « ف»

و کم فقال لهم أبی 
 قال: کرمی .اون ذلک

 گو.ند : أبی
 گیردد : هم دو )اجاو(
 گفته: و کم .اون ذلک

 «فقالوا»دو « ف»

االف قالوا فی  شر  
 قالوا: کرمی ألفین

 گو.ند : واو دو قالوا)اجاو(
 گیردد : أبی محذوف

 گفته: فی  شر  االف ألفین
_ 

 
ل لهم أبی إدی فقا

أبیعام هذا الیتاع 
  شرباثنی

 قال: کرمی

 گو.ند : أبی
 گیردد : هم

گفته: ابیعام هذا الیتاع باثنی 
  شر

 ف دو فقال

 گر: أبی محذوفکنش باع: مادی فبا هم مساومه 
 ف دو فباع هدف: مساومه

                                                      
 .۱۹۷، ص۵، جالکافی. 1
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کالمههى تکههه در ،ههدول مشههاهد، مىچنان قسههیم شههود، فرآینههد ،مههالت بههه دو دسههته مههادی و 
گویند،، شنوند، و پیا  تشکیل شهد، اسهتت امها آنچهه در ایهن  کالمى از  شد، است. فرآیندهای 

کهردن شود، پیا  است. این،مالت حذف نمى کهردن یها اعهال   گونه ،مهالت بهه ههدف سهلال 
کنشهههى هسهههتند و بهههرای چیهههدی، بیهههان مى کالمهههى و مهههادی در وا هههع ،مالتهههى  شهههوند. ،مهههالت 

کنشنشان  شوند.کاری آورد، مىمتیثر و یا علیت انجا  گر، افراددادن 

 جاول فرآینا بین متنی

 و دعا له التجار فصنع طعاما متاع من مصر ۷قدم ألبی  
 ابی محذوف )هو مستتر( ابی محذوف )هو مستتر( فا ل محذوف )مجهول( فا ل وجه
 ماضی، مرب ، دبری ماضی، مرب ، دبری ماضی، مرب ، دبری محدود کنند  وجه

 له/ واو ف دو فصنع من مصر، الم البی افزود  اقیب
 اجاو نعام متاع متیم باقی
 د ی صنع اقد.م محیول باقی

  
فقالوا أنا نأخذ منک 

 دوازدهبده
 آالف ألفینقالوا فی عشره و کم یکون ذلکفقال لهم أبی

 واو دو قالوا أبی واو دو قالوا فا ل وجه

 ائی )امری(ماضی، مرب ، ادش محدود کنند  وجه
ماضی، مرب ، ادشائی 

 )استفهیام(
 ماضی، مرب ، دبری

 افزود  باقی
، ان دو إدا «فقالوا»دو «ف»

 «بد »دو «ب»افزود  وبطی، 
 فی ف دو فقال، کم

  هم، ذلک دوازد د  متیم باقی
 کان مستتر)محذوف( کان أدذ محیول باقی

  
فقال لهم أبی أنی أبیعکم هذا 

 فاالعشرالمتاع بأثنی
  فباعهم مساومه

  أبی محذوف )هو مستتر( أبی فا ل وجه
  گذشته، مرب ، دبری ماضی، مرب ، دبری محدود کنند  وجه

 افزود  باقی
دو «الم»، «فقال»دو «ف»
 «بأدری»دو «ب»، «لهم»

  ف دو فباع

 متیم باقی
 شر الفا، الیتاع، اثنیهم، هذا

 کم
  هم، مساومه

  بیع بیع محیول باقی

گفتمهان ،دیهد وارد ،مال گفتمهان  بلهى و تعریه  و تو،یهه  ت خبری حدیث بهرای تعریه  
،های اسهتفاد، از ،ملهه امهری، بهرای  بهه« َنها نیخهذ»شد، و و،ود التدا  ضمنى در ،مله خبری 
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گههر چههه  طبیههت مثبههت در  رعایههت ادب و ایجههاد صههمیمت بههرای رسههیدن بههه نتیجههه اسههت. ا
کمتههر دارد،،مههالت، نشههان از نشههان کههال   داری  امهها ماضههى بههودن افعههال،  طعیههت بیشههتر را در 

 دهد.نشان مى

 جاول فرآینا متنی
 پ ی ن بخش آغ زگر جمله

 ألبى متاع من مصر نشان د : تجربى، ساد،، بى  د  ألبى متاع من مصر

 فصنع طعاما
 نشانف: متنى، مرکب، بى

 نشانصنع: تجربى، مرکب، بى
 طعاما

 و دعا له التجار
 نشانرکب، بىو: متنى، م

 نشاندعا: تجربى، مرکب، بى
 له التجار

 نشانف: متنى، مرکب، بى دوازد،فقالوا منا نیخذ، من  بد،
 نشان ال: تجربى، مرکب، بى

 دوازد،منا نیخذ، من  بد،

کم یکون ذل   فقال لهم َبى و 
 نشانف: متنى، مرکب، بى

 نشان ال: تجربى، مرکب، بى
 لهم َبى وکم یکون ذل 

 آالف الفینفى عشر، نشان ال: تجربى، ساد،، بى آالف َلفینالوا فى عشر، 

فقال لهم َبى منى َبیعکم هذا المتاع 
 الفاعشرباثنى

 نشانف: متنى، مرکب، بى
 نشان ال: تجربى، مرکب، بى

لهم َبى منى َبیعکم هذا المتاع 
 عشر الفاباثنى

 فباعهم مساومه
 نشانف: متنى، مرکب، بى

 نشانتجربى، مرکب، بى باع:
 مساومه

کنشهى و  ههرار دادن حههروف بها تو،ههه بهه ،ههدول بهاال، ا نههاع مخاطهب از طریهه  ایجهاد ،مههالت 
 برای پیوند میان ،مالت و تکمیل روایت داستانى اتفاق افتاد، است. « ف»متنى 

جهایى نشهان هسهتند. از آناند و بىآغازگرها در این روایت همه با سیر منطقى خود وارد شد،
کننههد و بهها اطههالع از دال مرکههدی، مهها را بههه دال مرکههدی ،ملههه نددیهه  مى1دارکههه آغازگرهههای نشههان

کشهه  مى کردن دال هههای دیگههری بههرای پیههداشههود، مهها بایههد بههه دنبههال را،گفتمههان اصههلى مههتن 
کهنههه و نهههو،  گفتمههان باشهههیمت ابدارهههایى ماننهههد، شناسههایى اطهههالع  مرکههدی ،ملهههه بههرای تعیهههین 

   از مجهول، اسم سازی و... .شناخت معلو
                                                      

گفتهه مىدار بهه آغازگرههای. در متهون عربهى آغازگرههای نشهان1 کهه در صهورت فعلیهه بهودن ،ملهه بها اسهم و در صههورتى ى  شهود 
 مبتدا و خبری بودن، با خبر آغاز شود.
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کهنه و نو( گفتمانی اول )اطالع   الف. نکته 
کهنه و اطالع نو گاهى از اطالع   که یکى از دستورهای مو،ود در فرانقش بینهامتنى اسهت - آ

کم  مى - کهه مخاطهب از به ما  کهنهه اطالعهى اسهت  کند تا با دال مرکدی آشهنا شهویم. اطهالع 
گاهى دارد و اطال که به مخاطب عرضه مى بل به آن آ  1شود.ع نو اطالع ،دیدی است 

از دو ،ههت، ،نبهه نهویى بیشهتری دارد. ایهن ،ملهه ههم « دوازد، َنا نیخذ منه  بهد،»،مله 
گههر چههه ،مههالت مجهههول اهمیههت  بههرای امهها  و هههم مخاطههب دارای اطههالع نههو اسههت. بنههابراین، ا

یههادی در نشههان کههه ایههن ی کههردن مههتن دارنههد، امهها از آنجههایى  ،ملههه دارای بههاالترین اطههالع نههو، دار 
کیههد، تکههرار و توضههین اسههت، بههه نظههر مى کههه دال مرکههدی روایههت بههر اصههطالح تی « دوازد،د،»رسههد 

 استوار است. 
 سازی(دوم )اسم گفتمانیب. نکته 

کهار روش اسم سازی )یعنى استفاد، از اسم و اسم مصدر بهه ،های فعهل( نیهد در ،مالتهى بهه 
که نویسند،  صد دمى کنشى به ربطى ت ییر داد، و علت و هایع را بووشهاند.رود   2ارد ،مله را از 
کههه فعههل اسم کههانونى روایههت مفیههد فایههد، اسههت و شههبیه آنچههه  سههازی نیههد بههرای فهمیههدن نقطههه 

کمرنگدهد، سعى در به حاشیهمجهول انجا  مى کهه  هرار بردن و  سازی بخشى از روایهت دارد 
کوتا،« مسهاومه»شهد، اما  با آوردن تعبیر اسمنیست در مرکد تو،ه باشد. بنابراین،  سهازی  صهد 
 دارد. « دوازد،د،»سازی شیو، بیع خود و بر،ستگى و پررنگ

گفتمانی سوم ) قدرت و سیستم نوبت  گیری(ج. نکته 
ههها از واژگههان التدامههى کنههد. آنههها را دعههوت مىکنههد و آنامهها  غههذایى بههرای تجههار تهیههه مى

کههه از امهها  شههروع بههه معاملههه مى کننههد و نخسههتاسههتفاد، مى کننههد و ایههن پههیش از آن اسههت 
گههر چههه بههه نظرمىبخواهنههد  یمت کنههد. در مقابههل، امهها  ا ههها را رسههد شههیو، معاملههه آنگههذاری 

کنههد. بههه ایههن روش ههها را مههتهم بههه بیههع فاسههد نمىپههردازد و آننپذیرفتههه، صههراحتًا بههه رد آن نمى
که معمواًل افراد دارای گیری مىشناسى نوبتگو در یبانوگفت کید دارد  گویند. این سیستم تی

کنترل گفتمهان و همه این موارد نشان مى 3کنند، آن هستند درت، آغازگر سخن و یا  کهه  دههد 
گفتمان  درت در زمینه تجارت در دست تا،ران است.   غالب یا 

                                                      
 .۴۱، ص«پیرامون را در یبان فارسى». ر.ک: 1
 .۱۷۴، صشناسی رایج و انتقادیگفتمان. 2
 .۷۸-۷۳، ص(شناسی انتقادیکاوی )گفتمانسخن :ر.ک . برای آشنایى بیشتر با این سیستم به این منبع،3
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کهههه امههها  از مقهههدار بهههه نظهههر مى کهههه1اطالع اسهههتتبهههى« دوازد،د،»رسهههد  تجهههار آن را  در حهههالى 
کنههد، توضههیحى شناسههند و احتمههااًل بههه دلیههل متههداول بههودن آن، پههیش از آنمى کههه امهها  سههلال 

گاهى اما  نید مىنمى که در این روایت دو چیهد دهند. علت ناآ تواند عد  تجارت ایشان باشد 
گههاهى امهها  از بیههع ۱بههه آن اشههار، دارد:  کیههد )بههه وسههیله ،ملههه مج۲، «دوازد،د،». ناآ هههول( . تی

 هدیه بودن متاع در آغاز روایت.
گفتمان غالب ( گفتمانی چهارم ) هژمونی و مطلوبیت   د. نکته 

گفتمهان اگهر چهه توانسهته ایهدئولوژی خهود را « دوازد،د،»روش معامله  گفتمان ،دیدی است. این 
کنهد و بها طبیعى کهه ایهن روش عادالنهه و اسهالمى اسهسهازی بهه آنبر تجار حهاکم  کنهد  ت هها تحمیهل 

کهرد، )ربا نیست( و شما مى کنیهد. ههمهونى و مطلوبیهت الز  را کسهب  توانید آن را بهه امها  نیهد عرضهه 
شناسههند و هنههوز درمیههان مههرد  فراگیههر نشههد،، بنههابراین، مهها شههاهد دو آن را نمى ۷اسههت، امهها امهها 

 2«.مساومه»و گفتمان م لوب « دوازد،د،»گفتمان هستیم: گفتمان ،دید و غالب 
گفتمانی پنجم )گزینش لغات خاص(. نکت ه  ه 

کم  شایانى مى گاهى به فهم بهتر حدیث و تحلیل آن  کننهد. در گزینش ل ات خاص نید 
گفتمانى بیشتری دارند.  3«نیخذ»این روایت واژ،  کهه در زمهان عصهر واژ،« َخهذ»،نبه  ای اسهت 

کهه بها صهرف دسهتوری  شهود، معنهای  وارد« نیخهذ»نزول، معنای ضمنى نید داشهته و در صهورتى 
کههه  4التههدا  و  هههر و غلبههه را نیههد بهها خههود داردت کلمههاتى چههون « َخههذ»هههر چنههد  نشههتری »نسههبت بههه 

توانههد از و،ههه ا،بههاری بیشههتری برخههوردار باشههد، بنههابراین ایههن مطلههب مى6«نربحهه »و 5«منهه 
 که  درت در دست تجار بود، است.گواهى دیگری باشد بر این

کیههد و تو،ههه بیشههتری بههه عنصههر پیرامههونى در ،ملههه ابتههدایى روایههت، حههذف فا مههن »عههل، تی
کید دو احتمال را مىمى« مصر  توان متصور شد:د،. برای این تی

                                                      
که اما  مى1 کننهد و هها مىاز آن ،«کم یکون ذل »گوید: . برخى شارحان معتقدند در ،ایى  یهن را حسهاب  خواههد اصهل و ر

گمهان مى ،مجموع مساومه را به ایشهان بگوینهد کهه امها  بها یبانولهى آنهها  فارسهى آشهنا نیسهت و اصهل عربهى آن را بهه کننهد 
 (.۸۹، ص۷، جروضة المتقین)گویند ایشان مى

که در آن مقدار رَس مال به خریدار خبر داد، نشود 2  (.۲۱۸، ص۳، جالدروا الشریعه فی فقه االمامیه). بیعى 
گرفتن، برعکس اعطاا و دادن )3  (. ۴۷۲،  ۳، جلسان العرب. 
 .۴۸، صمفهوم ربا در قرآن کریم. 4
 کنیم.. از تو خریداری مى5
 م.گیری در سود برای تو درنظر مى. فالن6
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 کهه متهاعى اما  پیروانى از مصر دارد و احتمااًل افهراد ثروتمنهدی در میهان آن هها و،هود دارنهد 
 دهند.ارزش را به ایشان هدیه مىبا
 ، کهه تجهار احتماال مصر در آن زمان از مو عیت  رافیایى و بایرگهانى خهوبى برخهوردار بهود، 

 دهند.به دعوت اما  پاسخ مثبتى مى

گفتمانی ششم )پیش انگاره(  و. نکته 

هها بهه دو انگار،انگار، نید به بخشى از احتماالت باال مهر تیییهد خواههد زد. پیشیافتن پیش
کههه مخاطههب از انگههار، و ههوعىشههوند. در پیشای تقسههیم مىدسههته و ههوعى و مقولههه ، اطالعههى 

گویند، اسهتنباط مى ای اسهتلدا  انگهار، مقولههکنهد، در خهود ،ملهه و،هود دارد و در پیش،مله 
ای اسهت انگهار، مقولههدارای پیش 2« د  ألبى متهاع مهن مصهر»مثاًلً ،مله  1معنایى و،ود داردت

کهه بهرای او دهند، اسهتلدا  معنهایى اسهتت یعنهى امها  دوسهتانى در مصهر که در وا هع نشهان دارد 
کشههید، شههد، اسههت. ایههن روایههت فرسههتند یهها اینارزشههى مىهههدایای با کههه ،هههان اسههال  تهها مصههر 

: های دیگری از نوع مقولهانگار،پیش  ای داردت مثاًلً

«: دوازد،(گیهههریم )نیخهههذ، منههه  بهههد،دوازد، مىمههها ایهههن را از تهههو بهههه د،»انگهههار، ،ملهههه: پیش
 ى نید برای معامله و،ود داشته است.های دیگر و سودهای متفاوتروش

کیفیهت ایهن پیش«: شهود )وکهم یکهون ذله (این چه مقهدار مى»و در ،مله:  انگهار،: امها  بها 
 نوع معامله آشنا نیست را در پى دارد.

کنش گفتمانی هفتم )بررسی حذف و حضور   گران(ز. نکته 
کارگداران دست مى کنشراوی بارها به ااهار  کیهد گهران دزند و حضور  ر همهه ،مهالت بها تی

کهم»همرا، است:  رسهد امها  بهه ااههار ههر دو بهه نظهر مى«. منا، منه ، ههم، َبهى، ههم، َبهى، منهى، 
کهاماًل کند. اما دو طرف معامله ا دا  مى دستگى و تفکی  خهودی از غیهر خهودی در ،مهالت 

که بگویهد دیهدگا، دو گویا اما  در پى این است  اسهت.  طهرف بها ههم متفهاوت محسوس است. 
که مىاما در ،مله آخر مشاهد، مى در ایهن بخهش از روایهت دو «. فباعهم مسهاومه»گوید: کنیم 

کهه آننشهان مى« مسهاومه»دستگى خودی از غیرخودی و،ود ندارد و معنای هها بهه تفهاهم دههد 
 کند.ها را در ی  دسته تصور مىاند. بنابراین، اما  خود و آنرسید،

                                                      
کههه مجههال بحههث در ایههن بهه. البتههه پیش1 معناشناساای ر.ک: )در ایههن مقالههه و،ههود نههدارد  ار،انگههار،  ههوانین دیگههری نیههد دارد 

 (.۶۸، صکاربردی
کاالیى از مصر تقدیم شد )هدیه داد، شد(.2  . به پدر  



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
جم

 و پن
ست

بی
، 

ماره
ش

 
هارم

چ
 

42 

کههانونى حههدیث، روشتهها اینجههای بحههث دانسههتیم  اسههتت ییههرا « دوازد،د،»معاملههه کههه نقطههه 
سههازی آن نقههش سههازی در پررنگاطههالع آن از ،نبههه نههویى بیشههتری برخههوردار اسههت و روش اسم

کهه  هدرت  گفهتن نشهان داد  کلماتى با و،ه التدامى و تقهد  در سهخن  کارگیری  داشته است. به 
گفتمههان ،دیههددر دسههت تجههار اسههت. بنههابراین، آن کرد،ههها  انههد و از ی را در زمینههه تجههارت وارد 

کههه بههدون توضههین آن را مطههرح مى گفتمههان آنکننههد، بههه نظههر مىآنجههایى  کههه  ههها ههمههونى رسههد 
بندی آورد، و مفهههومى شههناخته شههد، اسههتت امهها دسههتهمطلههوب را در ،امعههه تجههار بههه دسههت

کههارگیری روش د، دوازد، نشههان مههى کههه ایشههان خههودی و غیرخههودی توسهه  امهها  و عههد  بههه  دهههد 
گفتمان  بلى )یا م لوب(   دارد. « مساومه»سعى در ت بیت 

وایت دوم 3-2  . تحلیل گفتمان ر
کرهَّ ی َّده۷قالَّأ  َّعبدَّاَّلل کذا.َّدوازدهیازدهَّوَّده َّإّنَّأل 1ََّّوَّلکنَّأ یع َّبکذاَّوَّ

کههرد، اسههت. ایههن فرآینههد بههرای بیههان عقایههد یهه ا امهها ، در ،ملههه اول، از فرآینههد ذهنههى اسههتفاد، 
کهه دیهدگا، شهخص امها  بهرای او بهها ارزش  کهردن آن در ذههن مخههاطبى  گفتمهان و درونهى  تفههیم 

کیهد بهر شود، اثرگذار است. همینتلقى مى گفتمهان و تی کهردن  طور اما  با خودی و غیهر خهودی 
عاطفى بههرای ا نههاع مخاطههب، در کههه او از ایههن روش متنفههر اسههت، عههالو، بههر اسههتفاد، از و،هههاین

کههه امهها  صههاحب یری ایههدئولوکیکى داشههته اسههت. بنههابراین بههه نظههر مىگحقیقههت ،هههت رسههد 
گفتمهههان را بههها القهههای نظریهههه خهههود ت ییهههر دههههد. در نتیجهههه،   هههدرت دینهههى اسهههت و توانهههایى دارد 

گفتمهان دینهى برمى گفتمان بازار، بلکه از میان  گزینهد. بهر ایهن مبنها و گفتمان خود را نه از میان 
کنشهى صهورت نمىکه در فرآیندهااز آنجایى گیهرد و ی ذهنهى )مهثاًل مهن از فهالن چیهد متنفهر (، 

کار ارزش کند، ولهى در،ملهه گذاری را دارد. اما  از این طری  سخن خود را آغاز مىاین فرآیند 
کنش را در پى که   دارد.بعدی شاهد ی  فرآیند مادی هستیم 

ملهههه دارای تعهههاملى ای خبهههری و درحهههال دادن اطالعهههات اسهههت. ایهههن نهههوع ،،ملهههه اول ،ملهههه
گفتمهان آورد، مىمنظور ایجاد فرهنگسویه است و به ی  شهود. سهازی و تعریه  و تو،یهه و تسهل  

کههه  - ای، انشههایى،ملههه دو  امهها درحههال درخواسههت خههدمات اسههت. بنههابراین ،ملههه امههری اسههت 
 د.شوسویه است و بازدارندگى از شیو،  بل و الدا  نید در آن دید، مىدارای تعامل ی 

گسترش این تفکر در تما  زماناول به ساد، در ،مله استفاد، از حال ها، وارد شد، و منظور 
                                                      

 .۱۹۷، ص۵، جالکافی .1
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 استفاد، از مضارع التدامى در ،مله بعهد، بهرای پرهیهد از ا،بهار و ا نهاع مخاطهب اسهت و ههر دو
کهه»مرکههدی کردن دال نشههان هسههتند. بنههابراین، تنههها را، بههرای پیههدا،ملههه بى کیههد در أل « ر،ال  تی

کههه بههر اسههاس نظهها  نقش گههرای هلیههدی، مبتههدایى بینههامتنى اسههت و معنههای  طعیههت و اسههت 
کانونى این روایت است. پىحتمیت را در  کرا، از این نوع بیع نقطه   دارد. در نتیجه ا

 شوندت یعنى:،مله استخراج مىانگار، نید از این دودو پیش
 ،کر، بیع د  1دوازد، و.... مکرو، است.ى آن: بیع د،انگار، استلدامدوازد،: پیشانى ال
 کذا: پیش  های بیع دیگری نید و،ود دارد.انگار، استلدامى آن: روشو لکن ابیع  بکذا و 

گهههذاری، اعطهههای  طبیهههت منفهههى بهههه بیهههع در نتیجهههه، امههها  در ایهههن روایهههت بهههه وسهههیله ارزش
رخهههودی )بیهههع ههههای دیگهههر بیهههع(و غیههههای بیهههع بهههه خهههودی )روشبندی روشدوازد، و دسهههتهد،
گفتمان م لوب را دارد.دوازد،(، سعى در از بیند،  بردن ههمونى این نوع بیع و ،ایگزینى 

وایت سوم3-3  . تحلیل گفتمان ر

احلسانیَّ انَُّمماد َّعاانَّمعایلَّ انَُّممااد َّعانَّاحلسانَّ اانَّعایل َّعانَّأبااانَّ انَّعثماان َّعاانَّ
کاارهَّ یاا َّعشاارةَّبأحد۷َّ:ُممااد َّقااالَّقااالَّأ اا َّعباادَّاَّلل عشاارَّوَّْاا َّباثرعشاارَّوَّعشاارةَّإّنَّأ

کذاَّمساوم .َّقال َّوَّأتاّنَّمتاعَّمنَّمصارَّفکرها َّ ذل َّمنَّالبی  َّوَّلکنَّأ یع َّبکذاَّوَّ
کذل َّوَّعظ َّعیلَّفبعت َّمساوم . 2ََّّأنَّأ یع َّ

گفتمهانى ،دیهدی بهه چشهم  - که ترکیبهى از دو حهدیث  بلهى اسهت - در این حدیث نکتهه 
که و،ود دارد، اینخورد. تنها نکتهنمى کهه ایهنای  اول، ههر دو از یبهان حهدیث و حهدیثاسهت 

کههه و،ههودنقههل شههد، ۷ابوعبههداَّلل کههه داسههتان متههاع از مصههر در دارد، این اندت امهها تفههاوتى  اسههت 
کهه امها  صهادقحدیث حهدیث، کردنهد و در ایناز پهدر بزرگوارشهان نقهل مى ۷اول، روایتى بود 

این، با تو،ه بهه یکسهان با این  ضیه است. بنابر ۷داستان متعل  به برخورد خود اما  صادق
 بودن روایت در آن، چند احتمال و،ود دارد:

کاام .1  از سند حدیث افتاد، است. ۷حدیث مضمر است و نا  اما  
معنایى از طرف راوی است و به اصل حهدیث اضهافه  بهسو ، نقل دو  از حدیث  بخش .2

 شد، است.

دو  ، ولهى در حهدیث کنهدنقهل مى ۷اول از پدرشان اما  با ردر حدیث  ۷اما  صادق .3
تواننهد ،های فروشهند، باشهند )چهون پهدر و پسهر و از که هر دو اما  در داستان مى از آنجایى

                                                      
گا، حرا  است و مع1 گا، به معنای مکرو، و   نای ضمنى آن مت یر است.. مکرو، از دید فقیهان 
 .۱۹۷، ص۵، جلکافیا. 2
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فرمایند گرفته و مىی  خانواد، هستند(، خودشان و پدرشان را در ،ایگا، فروشند، درنظر
کرد . کار را   که من این 

بهار در رار شهد، اسهتت یعنهى یه  دو بار متاعى از مصر فرستاد، شد، و دو بهار داسهتان تکه .4
 .۷بار در زمان اما  صادق و ی  ۷زمان اما  با ر

کهرد. در ایهن مقالهه نیهد از میان این احتماالت بدون تحقی  نمى گزینه را انتخهاب  توان ی  
که در باب   2«عینهه»و  1«مرابحهه»مجال بحث در این بار، و،ود ندارد. در وا ع، در همه روایاتى 

کاام ۷وایات از دو اما  صادقو،ود دارد، ر نقل شد، است. ما برای  ۷و در مواردی از اما  
گفتمههان د،این کههه کههه بتههوانیم سههیر تطههور  کنههیم، نیههاز اسههت  دوازد، و از میههان رفههتن آن را بررسههى 

که این روش معامله از اما  با ر  شروع شد، است و یا خیر؟  ۷بدانیم 

وایت چهارم 3-۴  . تحلیل گفتمان ر
۷ََّّعبدَّاَّللدَّأبکن َّعن فقالَّل َّجعفارَّ انَّحناان َّمااَّتقاولَّیفَّالعینا َّیفًَّجا ََّباای ًَّجاد 

 َّهاذاَّفاساد َّوَّلکانَّیقاول ۷َّیازده؟َّفقاالَّأ  عبادَّاَّللدوازدهَّوَّبادهفیقولَّل  َّأبایع َّباده
کذاَّوَّیساوم  کذاَّوَّ وَّقال َّأسااوم َّعیلَّهذاَّفلیسَّب َّبأ  ََّّأربحَّعلی َّیفََّجی َّالدًاه َّ

َّبأ .َّوَّلیسَّعندیَّمتاع  3ََّّقال َّ 
کهه بهه نظهر مىموا،هه مى« عینهه»در این روایت با اصهطالح ،دیهد  رسهد بهه تهازگى وارد شهویم 

کالمهههى هسهههتند.  گفتمهههان ،دیهههدی اسهههت. ،مهههالت ایهههن روایهههت همهههه دارای فرآینهههد  شهههد، و 
کهه بهه دلیهل این« هذا فاسهد»ترین رکن ،مله خواهد بود و در نتیجه، ،مله بنابراین، پیا  مهم

ایههن روایههت، ،ملههه اسههمیه و دارای  طعیههت بیشههتری اسههت و ،نبههه اطههالع نههویى بههاالتری  پیهها 
گفتمههانى و  نسههبت بههه بقیههه روایههت دارد، دال مرکههدی اسههت و بهها ایههن انتخههاب، مهها شههاهد سههیر 

 هستیم.« دوازد،د،»حرکت اما  در رد 

« دوازد،د،»شبیه ،مالتهى بها همهین مضهمون در روایهات  4«اربن علی  فى ،میع الدراهم»
که در آن اما  مجمهوع  یمهت را « منى َبیعکم هذا المتاع بیثنى عشر الفاً »استت ،مالتى مانند 

گفههت و یهها ،ملههه ،مههع زد و بههه آن کههه در حههدیث « فههاذا ،مههع البیههع یجعلههه ،ملههه واحههد،»ههها 
                                                      

که به آن ییاد خواهد شد به خریدار خبر داد، مى1 شود. الدروس الشرعیه فهى فقهه . در زمان عقد بیع مقدار رَسمال و سودی 
 .۲۱۸، ص۳االمامیه، ج

 .۳۳۱، ص۳، جی غریب الحدیث و األثرالنهایه فگویند. . خرید چیدی به صورت نسیه و فروش نقدی آن به  یمت کمتر را عینه مى2
 .۲۰۴، ص۵، جالکافی. 3
کنند.4 کل ،نس  رار دهند یا تقاضا  کلى محاسبه شود و بعد سودی را روی   . یعنى  یمت همه ،نس به صورت 
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گفتمههان بعههدی خواهد کههه امهها  سههعى دارد تهها ،انشههین  گفتمههانى اسههت  آمههد. در حقیقههت ایههن 
کهاال،  یمهت  سهازد. در ایهن نهوع بیهع بهه ،های محاسهبه دوازد، درههم بهرای ههر د،دوازد، د، عهدد 

گیرند. اما  اما این مفههو  بار، محاسبه شد، و سودی را بر روی آن در نظر مىی ،نس به همه
کههه دیههدیم، در حههدیث اول، حتههى بههدون اشههار، کنههد و چنانرا بههه صههورت تههدریجى روشههن مى

 دهد.نشان مىآن، در عمل آن را به
 «دوازهده»بودن بیع « بدون اشکال. »3-2
گفتمان حدیث اول 3-2-1  . تحلیل 

َّقل َّألب َّقال  َّعنَّالعد  َّالطیالیس  َّ نَّخالد ََّبی ۷َّعبدَّاَّللُممد َّأن ید َّالرج ََّر  
َّأ یع َّبده َّدهالبی َّفیقول  َّأو ََّج َّالبی َّ»َّ؟َّقال دوازدهیازده َّفیلذا َّالبی   َّه  َّإمنا َّبأ    

1َّ«. َّواحدةجیعل ََّجل
کلمهههات آن اسهههت. در ایهههن روایهههت شهههاهد توسهههعه  گهههزینش  گفتمهههانى ایهههن روایهههت در  نکتهههه 

کلمهههه بیهههع هسهههتیم. بهههه نظهههر مى کهههه معنهههایى  رسهههد بیهههع در اینجههها چنهههد معنههها یههها مصهههداق دارد 
 اند از:عبارت
 ،کاربرد فعلى به معنای خرید و فروش  یبیع: 
 .البیع: ،نس، متاع یا امثال آن 

کهه ایهن اسهم سهاخت ،دیهدی مى الکافیکلمه البیع در با بررسى موردی  تهوانیم احتمهال بهدهیم 
که بیهع بهه ایهن معنها بهود، بهه همهرا، فعهل کمکهى وارد شهد، اسهت.داردت چرا   2که در چند مورد اندکى 

کلمههه معمههواًل بهها فعههل کمکههى یبیههع و بیههع و بههاع وارد شههد، اسههتت البتههه بجههد در روایههات امهها   ایههن 
کلمه بیع با این معنا نیافتیم. الکافیمعامله است. در که در باب  ۷صادق  موردی از 
  َبیع : به معنای معامله 

که خریدو فروش به مرحله  طعى نرسید، است و برخى  وانین متعل  معامله به معنای این
زنى اسههت. شههود و بههه اصههطالح عامیانههه یهه  نههوع چانهههبههه بیههع  طعههى در ایههن مههورد ا،ههرا نمى

و معنههای ضهمنى ا،بههار « َبیعه »سههویه باشهدت ماننههد اسههت تعامهل در آن ی  بنهابراین، ممکهن
کهه معنهای ضهمنى رضهایت طهرفین را « بهایعتهم»سویه باشدت ماننهدبدهد و نید دارای تعاملى دو

                                                      
 .۲۹، صقرب االسناد. 1
کمکهى َ هاموا بهه 2 که با معنای ،دید خهود در زمهان صدراسهال ، همهوار، بها فعهل  کم ،رفهتکهار مى. مثل واژ، الصال،  کهم ولهى 

کلمه ،ا افتاد، شد دیگر به همرا، فعلبعد از این کار نرفت. « َ اموا»کمکى که   به 
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کلمههات بههرای هرچیههدی را، بهها امکههان حههالل و دربههردارد.  در روایتههى امهها  نههوع بیههان و یهها انتخههاب 
 شرح است: . روایت یاد شد، بدینداندحرا  شدن آن، برابر مى

لهیس من : الر،ل یجى۷عبد اَّلل لت ألبى ربحه  کهذا و کهذا، فقهال:َ  ا فیقول: اشتر هذا الثهوب وَ 
خذ و من شاا ترک؟  لت: بلى،  ال: ال بیس به منما یحلل الکال  و یحر  الکال .   1شااَ 

  کاربرد اسمى به  امعنای خرید و فروش مباح در برابر ربالبیع: 
تهوان که مصداق بیع و یبیع با َبیع  با هم متفاوت است، مىدر این روایت با تو،ه به این

کرد:پیش سه  انگار، استلدامى را استخراج 
دوازد، در مرحلههه یههازد، و د،دوازد،  ههال البههیس: درخواسههت سههود د،یازد، َو د،ابیعهه  بههد، .1

 اشکال است.فروش بدون  اززنى و معامله پیش چانه
کههل ،ههنس بهها هههم  .2 فههاذا ،مههع البیههع یجعلههه ،ملههه واحههد،: در زمههان فههروش  طعههى بایههد سههود 

عهدد و سهود دوازد، عهدد اسهت، خریهد و فهروش محاسبه شود. پرواضن است و تى سخن از د،
متعلهه  بههه ا،ناسههى بهها تعههداد بههاال اسههت و ایههن روش معاملههه متعلهه  بههه فههروش یهه  ،ههنس بههه 

 ین روش و فساد و اباحه آن نید نخواهند شد.صورت تکى نیست. بنابراین، مشمول ا

کهه « این ربا نیست»تواند چیدی ،دنمى« انما هو البیع» انگار، استلدامىپیش .3 باشهدت چهرا 
 تنها ربا در مقابل بیع  رار دارد.

کههه همدر نتیجههه، ایههن حههدیث نشههان مى در ت ییههر معنههای آن « دوازد،د،»های نشههیندهههد 
کاربرداند. بنابرتیثیرگذار بود، ، امکان ت ییر حکم نید و،ود دارد. «دوازد،د،»این، با ت ییر معنا و 

کلمههه بههه نظههر مى گفتمههانى شههد، و در اینجهها در شههرای  بحههران « بیههع» رسههد  نیههد دچههار تحههوالت 
کههه از چنههد معنهها و مفهههو  آن در یهه  زمههان واحههد اسههتفاد، شههد، اسههت و احتمههااًل   ههرارداردت چههرا 

گذر از این مر  تری یافته است.حله، مفهو  ت بیت شد،بعدها با 

گفتمان حدیث دوم 3-2-2  . تحلیل 
عاانَّالعیناا َّوَّقلاا  َّإنَّعاماا َّیاًناااَّالیاا  َّیعطااونَّالعیناا َّفااأق ۷ََّّسااأل َّأباااَّاحلساان

یادَّاملاالَّفیسااومناَّوَّلایسَّ کیفَّتعم ؟َّقال َّها ؟َّقل  َّیأتیناَّالرج َّاملساو ََّر علی َّ
فادَّنالالَّنتاراویتَّحارَّنتاراویتََّّدوازده  َّأناَّدهیازده َّوَّأقولعندناَّمتاع َّفیقول َّأرَب َّده

َّ نا َّ  َارَّأل عیلَّأمر َّفیلذاَّفرغناَّقل َّل  َّأیَّمتاعَّأحبَّإلیا َّأنَّأشاتریَّلا ؟َّفیقاول َّاحلر
جندَّشیئاَّأق َّوضیع َّمن َّفأذهبَّوَّقدَّقاولتا َّمانَّغیارَّمبایعا  َّفقاال َّأَّلایسَّإنَّشائ ََِّّ

                                                      
 .۲۰۱، ص۵، جلکافیا. 1
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 1َّتعط َّوَّإنَّشا ََِّّیأخذَّمن ؟َّقل  َّبیل َّقال َّفأذهب.
کیههدی اسههت. آغههازگر « من عامههه تجارنهها الیههو  یعطههون العینههه»ملههه ، دارای چنههدین نکتههه تی

گرو،  یهدی و ،ملهه« من»،مله  و ،ملهه اسهمیه نیهد « من»دار اسهت. حهرف نشهانای نیمهاز نوع 
کیدیهر کهرد، اسهتت ،ملهه را نشهان - کهه بهر فعهل مقهد  شهد، اسهت - «الیو »اندت اما دو تی دار 

کههه تو،ههه خههو گفتمههان چههرا  گفتمههانى، از  کههرد، اسههت. ایههن ،ملههه بههه یبههان  د را بههر زمههان معطههوف 
و درسهتى « عینهه»گوید. بنابراین، دال مرکدی این حهدیث سهلال در بهاب غالب بازار سخن مى

کهه ی  روش و سیستم خریدو فروش اسهت و بهه نظهر مى« عینه»یا نادرستى آن است. اما  رسهد 
 ،دئى از آن باشد.تواند مى« دوازد،د،»روش معامله 

گفتمهان بیهع امها  بهود و بهه روش معاملهه یها مرابحهه« دوازد،د،»مقابل نقطه« مساومه» ای و ،دئى از 
کههرد،« دوازد، بههه عینهههد،»مرکههدی مهها از  کههه دال - اشههار، نداشههتت امهها در ایههن روایههت بههه نظههر  - ت ییههر 

که اما  صادقمى فاسد داشهت )،مهع همهه بیهع و یردوازد، غسازی د،برای پیاد، ۷رسد گفتمانى 
کههاام کلههى (، بههه  ههدرت رسههید، و ایههن بههار در زمههان امهها   « دوازد،د،»و « مسههاومه»، ۷شههمارش سههود 

الر،هههل »گویههد: عینههه مىکنند، در ضههمن توضههین روشکههه فههرد سههلالرابطههه مکملههى دارنههدت چنان
«. دوازد،د، و َ هههول َنههها د،یهههازفیقهههول اربحههه  د،»دههههد: و ادامهههه مى« المسهههاو  یریهههد المهههال فیسهههاومنا

گها، یهازد، و د،بنابراین، فهرد بها سهاختار درسهت بیهع د، کهاماًل آ دوازد، در زمهان پهیش از فهروش  طعهى، 
که او ی  کهه ،نسهى نهداریم»گوید: بار پیش از تعری  کل ساختار عینه مىاستت چرا  و « در حهالى 

کیهد مىمى اش را توضهینگیریزنى و تصمیمکه مراحل چانهپس از این هها و این»کهه: کنهد دههد، تی
 «.گرفترا در حالى گفتم که خرید و فروشى صورت نمى

کیهدی اسهتفاد، مىاز ،ملهه نشهان« و لیس عنهدنا متهاع»راوی در ،مله   هد »کنهد و در،ملهه دار و تی
تبهدیل  دارای نشهانکهه  طعیهت را دربهردارد و ،ملهه را بهه ،ملهه - « هد»از حهرف«  اولته من غیهر مبایعهه

گهها، بههود، اسههتت گیههردت بنههابراین،  طعههًا از کیفیههت گفتمههان صههحین ربههن د،بهههر، مى - کنههدمى دوازد، آ
کید مىکه اما  با ،ملهچنان کهه اگهر خواسهتى »فرماید که: ای دیگر بر این موضوع تی آیا این طهور نیسهت 

 کند.بیع داللت مى؟ و دوبار، بر  طعى نبودن «گیرددهى و اگر خواست از تو نمىبه او نمى
از مبایعههه تعریهه  را، مقاولههه پههیش « یازد، و...،تههراویتسههاو ، اربحهه  بههد،»راوی حههدیث 

و « بیههع»،ههای  بههه« دوازد،د،»دانههد. همچنههین در ایههن روایههت کههدا  را بیههع نمىکنههد و هیچمى
آینهههد، ،هههای اسهههتفاد، از مضهههارع التدامهههى، از  رابطهههه مکملهههى دارد و در آن بهههه« ربهههن»بههها « َخهههذ»
کمتر از ماضى و مضارع است.بهر، مى« َربح » که دارای  طعیتى   گیرد 

                                                      
 .۲۰۳، ص۵، جهمان. 1
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 . بررسی روابط جانشینی و همنشینی در روایت۴
کههردن همدمانى)پویهها ( در روایههات مىیکههى از راهکارهههای شههناخت گفتمههان و مطالعههه  توانههد پیههدا 

کهه باعهث روشنموارد ،انشهین و هم آن و ابعهاد ن دایهر، معنهایشهدنشهین واژگهان و اصهطالحات باشهد 
، «دوازد،د،»های کلمهه شهود. بنهابراین، در،هدول ییهر بهه بررسهى رابطهه همنشهیننظر مها مىگفتمان مورد 

پهرداییم و سهپس بها انتخهاب پربسهامدترین واژ، از میهان واژگهان همنشهین و در همه روایات این حهوز، مى
کهرد« دوازد،د،»یى بهرای واژ، هاهای آن، سهعى در پیهدا کهردن ،انشهینبررسى همنشهین تها بهه  1خهواهیم 

 ماند، در این تحلیل پرداخته باشیم:حل برخى مجهوالت با ى
 «دژهزد د »ه ی جاول بررسی همنشین

 رژهیت 1ژه   2ژه   رهبطه متن رژهیت

 ۱ دوازد،د، نیخذ مکملى دوازد،فقالوا َنا نیخذ، من  بد،

 ۲ ازد،دود، مساومه تقابلى فباعهم مساومه

عشر َنى ابیعکم هذا المتاع باثنى
 الفا

 ۳ دوازد،د، عشرالفااثنى تقابلى

 ۴ دوازد،د، بیع مکملى دوازد،یازد، َو د،َبیع  بد،

 هههههههه
اشتدادی/ 

یعى  توی
 ۵ دوازد،د، یازد،د،

 ۶ دوازد،د، واحد،،مله اشتدادی واحد،فإذا ،مع البیع یجعله ،مله

یازد، و َ ول َنا فیقول اربح  د،
 دوازد،د،

 مکملى
 

 ربن
 

 ۷ دوازد،د،

  دوازد،د، المراوضه اشتدادی المراوضهفقال البیس منما هذ،

کهه عبهارت با بررسى تما  واژگان همنشین، این نتیجه بهه  تنهها « واحهد، ،ملهه»دسهت آمهد 
« َخذ»داد، شد،ت واژ،  تنها در همین موارد، به این واژ، اختصاص« بیع» بار وارد شد،، واژ، ی 

دارای یهه  پههارادایم « دوازد،د،»کههار رفتههه و بهها واژ،  بههار در زمینههه بیههع مشههابه ایههن مههورد بههه تنههها دو
که در ،داول « مساومه»و « ربن»های همنشینمعنایى نیست. بنابراین، پربسامدترین واژ، بود 

یم:ها مىییر به بررسى آن  پردای
                                                      

 .۲۱-۱۹، صمعناشناسی تدبر در قرآن. ر. ک: 1



 لیتحل
حاد

ان ا
فتم

گ
» ثی

ازده
ه دو

د
 »

الت
عام

قه م
در ف

 

 

 

49 

 «ربح»ژه   نشینی جاول بررسی رژهبط هم
 رژهیت رهبطه 2ژه   1ژه   ردیف

 درهمدرهم ربن 1
 مکملى

 
 

منههها نشهههتری العهههدل فیهههه مائههه  ثهههوب  ۷اَّللعبهههد لهههت ألبى
خیار و شهرار دستشهمار فیجیئنها الر،هل فییخهذ مهن العهدل 

درهههم فینب ههى لنهها َن نبیههع البهها ى درهم تسههعین ثوبهها بههربن
 1ب وحد،على مثل ما بعنا فقال ال مال َن یشتری الثو

کهان  تقابلى المساومه المرابحه 2 کانت المرابح  فیخبر، بهذل  و من  فقال ال بل مذا 
 2مساوم  فال بیس

دانقههههههههههههههههین َو  ربن 3
 مکملى دان نص 

ر،ل یبتاع ثوبا فطلب منه مرابحه  تهری ببیهع المرابحه  
بیسهها مذا صههدق فههى المرابحهه  و سههمى ربحهها دانقههین َو 

 3بیسال درهم فقالنص 

 ابتعته ،ماعه بنر 4
 مکملى  و  -

ر،ل ابتاع متاعا ،ماع  فیطلب منه مرابح  مهن َ،هل 
کی   ومهت فیقهول  ومهت  َنى ابتعته ،ماع  فیقولون 

 4بیس بههذا بکذا و هذا بکذا  ال ال
 5نهى عن ربن ماالیضمن مکملى یضمن ربن 5

 ربن 6
ان تجعههههل لههههى 
کهههل ثهههوب  فهههى 
 اشترتیته من 

 تقابلى
و یقههول ا،عههل لههى ربحهها علههى َن سو منمهها یشههتری للنهها

 6َشتری من  فکرهه

 مکملى بیع مرابحه 7
کهل ثهوب  الر،ل یشتری المتاع ،میعا بالثمن ثهم یقهو  

یبیعههه بمهها یسههوی حتههى یقههع علههى رَس مالههه ،میعهها َ
 7مرابح   ال ال حتى یبین له َنما  ومه.

 مکملى بیع مرابحه 8

ا فیجههى منهها نشههتری المتههاع بنظههرة ۷اَّللعبههد لههت ألبى
و کههذا فیبیعههه الر،ههل فیقههول بکههم تقههو  علیهه  فههی ول بکههذا

بربن فقال مذا بعتهه مرابحه  کهان لهه مهن النظهرة مثهل مها له  
.....  ههال َفههال َفههتن لهه  بابهها یکههون لهه  فیههه فههرج  ههل  هها  

 8و ال تقل بربن.و کذاو َبیع  بزیادة کذاو کذاعلى بکذا
 چندین نکته و،ود دارد:« ربن»در روایات 

کید بر  رار .1  دادن سود بر همه مال و عد  محاسبه تکى آن.تی
گر ،نس ت  باشد مى .2 کرد.ا  توان سود را ت  محاسبه 

                                                      
 .۱۹۸. همان، ص2 .۱۹۹، ص۵، جالکافی. 1

 

 . همان.4 .۵۵، ص۷، جتهذیب االحکام. 3
 

 .۲۱۴، ص۳، جمن الیحضره الفقیه. 6 .۱۵۰، ص۶، ج:هدایه االمه الی احکام االئمه. 5
 

 .۱۹۷، ص۵، جلکافیا. 7
 .۱۹۸. همان، ص8
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کلى( شود. ،ای بیان مقدار ربن، ا،ناس  یمت به .3  گذاری ) یمت 

کههه  یمههت تمهها  شههد، کنههد و آن ایندر روایههت هشههتم، امهها  را، دیگههری را نیههد پیشههنهاد مى .4 اسههت 
کهه خواهیههد اضههافه کنیههد را بههه مشههتری بگوییههد و نگوییههد بهها سههود فههالن  ههدر. ه مى،ههنس و مقههداری 

  1تواند شبیه بودن این نوع معامله به ربا باشد.برخى از علما معتقدند دلیل آن مى

کهرد، و،هود رضهایت، در پهذیرش انهداز، ربهن اسهتت از مجموع روایات مى .5 تهوان اسهتخراج 
گر تعامل دو سویه و با رضایتچنان اشهکال باشهدت امها ههر توانهد بىباشهد، معاملهه مى که ا

کههرا، امهها  در ایههن زمینههه « لى و امثههال آننیخههذ، ا،عههل»هههای ،هها از واژ، اسههتفاد، شههد، بهها ا
که واژ، پربسامد موا،ه شدیم به نظر مى  به این نکته اشار، دارد.« مساومه»رسد 

 دوازد، دست یافت:د، توان به چند همنشین برایمى« ربن»های واژ، از میان همنشین .6

 کههل لى فىدرهههم، ربههن ماالیضههمن، ا،عههلدوازد، فاسههد: درهمهای مرابحههه د،،انشههین
 ثوب اشتریته من  ربحا.

 ماعه.دان ، ابتعتهدوازد، مباح: دانقین َو نص های مرابحه د،،انشین، 
 «مس ژمه»ه ی ژه   نشینبررسی هم

 متن رژهیت رهبطه 2ژه   1ژه   ردیف
1 

 مکملى فباعهم مهمساو
عشهر فقال لهم َبهى منهى َبهیعکم ههذا المتهاع باثنى

 2َلفا فباعهم مساوم .
 __ تقابلى دوازد،د، مساومه 2
3 

کذاابیع  بکذا مساومه  مکملى و 
کر، بیع عشرة بیحد عشهرو عشهر و عشهرة باثنىمنى َ

کهههذا  نحههو ذلهه  مههن البیههع ولکههن َبیعهه  بکههذاو 
  3مساوم .

4 
 مساومه

دعشر و عشر، بیح
 عشرعشر، باثنى

 تقابلى
___  

5 
 تقابلى مرابحه مساومه

کانهههت المرابحههه  فهههیخبر، بهههذل  و فقهههال ال بهههل مذا 
4بیسکان مساوم  فالمن

  

                                                      
 .۷۱۲، ص۱۸، جالوافی. 1
 .۱۹۷، ص۵، جالکافی. 2
 . همان.3
 .۱۹۸. همان، ص4
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 متن رژهیت رهبطه 2ژه   1ژه   ردیف
6 

 مکملى بیع مساومه
بهههإس بهههین تبیهههع الر،ههههل المتهههاع لهههیس عنههههدک ال

  1تساومه
7 

 مکملى یساومنى َعری

یهههه  َعرضههههها فجعههههل  ۷اَّللعبههههدَتیههههت َبا بجار
منى و َساومه ثهم بعتهها میها، فضهم علهى یهدی یساو

 لهههههت ،علهههههت فهههههداک منمههههها سهههههاومت  ألنظهههههر 
َو التنب ههى و  لههت  ههد حططههت المسههاوم  تنب ههى

کهههان ههههذا عنههه  عشهههرة دنانیر فقهههال هیههههات َال 
ص الوضهههیع  مههها بل ههه   هههول النبهههىالضهههم  َ بل

 2بعد الضم  حرا 
 ____ مکملى َساومه یساومنى 8
 ____ ملىمک الضمه المساومه 9

 ____ مکملى الوضیعه المساومه 10
13 

 تقابلى َن یبیعَبى ساومه
اَّلل فههیبى شههااحتههى بلهه  بههه مههن الههثمن ما سههاومه

3یبیع فقال ل  بهاَن
   

14 

یعى عامله ساومه  توی
کتری مذا من المشتری األری المبیعه  َو  الشفیع ا

ا شهههههىالنخهههههل َو سهههههاومه فىالهههههدار َو عاملهههههه فى
4فقد  طع شفعتهذل  من

  
16 

 اشتدادی ماکس ساو 

البههدایین فسههاو  و معههه  نبر ۷َتههى َمیرالمههلمنین
یعرفهههه  و ر،ههههال بثههههوبین .......فقههههال من ابنههههى لم

مههها  ۷الههدرهمان ربحهمههها فخهههذهما فقهههالهذان
کنت ألفعل فقد ماکسته و ماکسنى و اتفقنا علهى 

5رضا
  

 6غیر، المساوم  َولى من َن بیع مکملى بیع مساومه 17

                                                      
 .۲۰۱. همان، ص1
 .۲۰۹. همان، ص2
 .۲۹۲. همان، ص3
 .۹۰، ص۲، جدعائم االسالم. 4
 .۱۰۷، ص۱، جالمتعظین الواعظین و بصیره ضهرو. 5
 .۱۴۹، ص۶، ج:هدایه االمه الی احکام االئمه. 6
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کهههه مرابحهههه مربهههوط بهههه تعاملپهههنجم بهههه نظهههر مىبههها تو،هههه بهههه مهههورد  .1 سهههویه ههههای ی رسهههد 
ههههای دوسهههویه اسهههت )گفتگهههو و ،انبهههه( و مسهههاومه مربهههوط بهههه تعاملگیری ی )تصهههمیم

،انبههه اسههت و طههرف مقابههل آن را سههیددهم نیههد پیشههنهاد تسههاو  ی رضههایت(. در روایت
 دهد.مىنپذیرفته و در نتیجه، مساومه رخ ن

کهه آنچهاردهم، نشهان مى در مورد« مساومه»و « معامله»رابطه توییعى .2 هها دو مرحلهه دههد 
 از بیع هستند و یکى نیستند.

کهه ایهن واژ، مىنشان مى« ساو »و « ماکس»رابطه اشتدادی  .3 توانهد بهتهرین ،انشهین دهد 
 برای مساومه باشد.

 نتیجه
کهه اکه مشاهد، کردیم، بهه نظهر مىچنان .1 وارد  ۷صهادقدر زمهان امها  « د، دوازد،» صهطالحرسهد 

کههه بهها گفتمههان تجههاری شههبه ،زیههر، شههد، و ههمههونى الز  را بههه دسههت آورد، اسههتت امهها از آنجایى
آن، بهه گفتمان اسال  در تنا و بود،، امها  بهه مخالفهت بهه آن پرداختهه اسهت. امها  همدمهان بها رد 

کههاربری آن نیههد ا ههدا  مى های ،دیههد و توسهه  ایههدئولوژی گونهههکههردن گفتمان کنههد و بهها واردت ییههری 
کههم ههمهههونى الز  را کسهههب کنهههد. گفتمههان امههها  کماکههرا،، بهههه ت بیههت معنهههای ،دیههدی ا هههدا  مى

امهها ، گفتمههان غالههب اسههت و مههرد  آن را بهها ، گفتمان۷کههاامکههه در روایههات اما کنههدت چنانمى
از ایهن اصهطالح  ۷کهاامزمهان بعهد از اما  رسهد کهه دربرند. اما بهه نظهر مىمفهو  ،دید به کار مى

دارد کهه مفهاهیمى دیگهری در ایهن زمینهه ،های ایهن شود، بنهابراین، ایهن امکهان و،هوداستفاد، نمى
 اصطالح را گرفته باشند و یا این مفهو  به ی  ایدئولوژی پنهان در تجارت تبدیل شد، باشد.

گفتمان اما  مى .2 گا  در باب مراحل غلبه  گفت در  اول امها  بهه رد ایهن روش معاملهه توان 
گهها کنههد و بهها تجههار بههه تفههاهم مىپههردازد و تنههها بههه شههیو، خههود عمههل مىنمى دو   رسههد. در 

کهههرا، شخصهههى نسهههبت بهههه ایهههن معاملهههه مى زنهههد و دعهههوت بهههه اسهههتفاد، از دیگهههر سهههخن از ا
گا روش بههه  سههو ، امهها  بههه صههورت  ههاطع از فسههاد ایههن نههوع معاملههه و امههرهههای بیههع دارد. در 

کند. بنابراین، این روایت مشمول حکم ثانویهه نشهد، استفاد، از روش پیشنهادی خود مى
 نگا، است.و رویکرد اما  از ابتدا همین

کههه در روش مطلههوب امهها ، یعنههى .3 « دوازد،د،»و روش نههامطلوب او یعنههى « مسههاومه»تفههاوتى 
تری و فروشهند، اسهت سویه میان مشتعاملى دو« مساومه»دید، شد، تفاوت در تعامل بود. 

کههه در روایههات مسههاومه دیههدیم، در ایههن نههوع شههد. چنانکههه بههه رضههایت طههرفین منجههر مى



 لیتحل
حاد

ان ا
فتم

گ
» ثی

ازده
ه دو

د
 »

الت
عام

قه م
در ف

 

 

 

53 

کههه در روایههات  کننههد،  یمههت، فروشههند، اسههتت ایههن در حههالى اسههت  معاملههه، پیشههنهاد 
که از ،انهب خریهدار القها ما شاهد تعاملى ی « دوازد،د،» سویه و همرا، با التدامى هستیم 

کما مى کاال ی « مساومه»که دراینشودت  کهه شهودت بهدون آنبهار، محاسهبه مى یمت همه 
گا، کهه سهازی مشهتری از رَسلزومى بهه آ کیفیتهى  المهال و مقهدار سهود و،هود داشهته باشهد، 

 شد.لحاظ نمى« دوازد،د،»در
گفتمهههانى متعهههددی اسهههت. همدمهههانى اسهههتفاد، از مفهههاهیم و واژ،« بیهههع» .4 ای بههها ت ییهههرات 

شهد. مى« دوازد،د،»ل  آن در این روایات، باعث ایجاد ابها  در حکم های مختمصداق
کهههه مى« بیهههع»در حقیقهههت،  توانسهههت بهههه سهههادگى خبهههر از ت ییهههر مفههههو  همنشهههینى بهههود 

گفتمههانى شهد، بههود، بدههدت امها از آنجایى« دوازد،د،» کههه خهود ایههن واژ، نیهد درگیههر ت ییهرات 
گفتمانى  رار مى گسست   د.داروایت را درون ی  

گونهه .5 یهادی چهون  شهد، و مجههول و الگوههای های اسمدر روایات این بخهش از ابدارههای ی
اسهتفاد، شهد، اسهت.  - گهذاری آن را دارنهدبنهدی مفهاهیم و ارزشکه وایفه طبقه - ربطى

و هایع را دارنهد و پیا  و علتسهازی ایهدئولوژی و پوشهیدگىدر وا ع این ابدارها وایفهه پنهان
پردازنهههد. بنهههابراین، حتهههى در یکهههى از ایهههن دی خهههودی و غیرخهههودی مىبنبیشهههتر بهههه دسهههته

توس  اما  و،ود ندارد. در نتیجه، بهه « دوازد،د،»معامله روایات تالشى برای ذکر علت رد 
کهردت امها برخهى از فقهها تشهابه فهروش و طور  طع نمى گفتمهان را بیهان  تهوان دلیهل ایهن ت ییهر 

کرد، را« ربا»با « د، دوازد،»بیان سود  کار عنوان   اند. دلیل این 

در روایههات، دارای دو حکههم متنهها و نیسههتت بلکههه « د، دوازد،»در حقیقههت، روش معاملههه 
گفتمان توس  اما  باعهث مى کهه معنهای اصهطالح دارای دو مفهو  متفاوت است. ت ییر  شهود 

کنههد. امهها  ت« بیههع عقههداز ای در زمههان پههیشمعاملههه»بههه « ای در زمههان عقههد بیههعمعاملههه»از   ییههر 
که این مفهو  تنها به ،هت اصطالحًا تالش مى کار رود و سود معهامالت بهه « زنىچانه»کند  به 

شهویمت یعنهى معاملهه این روش محاسبه نگهردد. بنهابراین، بها دو حکهم بهرای دو معنها موا،هه مى
 .در حین عقد بیع، فاسد و معامله آن پیش از عقد، مباح خواهد بود« د، دوازد،»
 تابنامهک
 ش.۱۳۸۵و فرهنگى، اول،  زاد،، تهران: انتشارات علمى، فردوس آ ا گلانتقادیگفتمان تحلیل  -
و همکههاران، تهههران: مطالعههات و ، نههورمن فههرکالف، تر،مههه: پیههران انتقااادیگفتمااان  تحلیاال -

 ش.۱۳۷۹ها، تحقیقات رسانه
، ۷صهادقان: دانشگا، اما ، حسن بشیر، تهرهاای برای کشف ناگفتهگفتمان دریهه تحلیل -

 ش.۱۳۸۵چهار ، 
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کبر غفاری، محمهد  ترجمه من ال یحضره الفقیه، - محمد بن على بن بابویه، متر،مین: على ا
کبر غفاری، تهران: نشر صدوق، اول،   ش.۱۳۶۷،واد غفاری، صدربالغى، محق : على ا

 ق.۷۱۴۰االسالمیه، ، محمد بن الحسن طوسى، تهران: دارالکتباالحکامتهذیب  -
اسالمى، دو ،  ، محمد بن مکى عاملى،  م: دفتر انتشاراتاالمامیه فقه الشرعیه فیالدروا  -

 ق.۱۴۱۷
، نعمهههان بهههن محمهههد م ربهههى، مصهههحن: آصههه  فیضهههى،  هههم: موسسهههه االساااالم دعاااائم -

 ق.۱۳۸۵، :البیتآل
کتچى، تنظیم: صالن زارعى، تهران: دانشهگا، اما شناسی تاریخرو  - ، ۷صهادق، احمد پا

 ش.۱۳۹۲ل، او
محمهد تقهى مجلسهى، تصهحین: حسهین  الفقیاه، المتقاین فای شارح مان الیحضاره روضه -

کوشانبور، دو ،  کرمانى، تهران: موسسه فرهنگى اسالمى   ق.۱۴۰۶موسوی 
 ش.۱۳۷۵، محمد فتال نیشابوری،  م: انتشارات رضى، المتعظین الواعظین و بصیرهروضه  -
 ش.۱۳۹۱مد ضیااحسینى، تهران: رهنما، مح انتقادی(، شناسیکاوی)گفتمانسخن -
 ق.۱۴۱۳، اول، :البیت، عبداَّلل بن ،عفر حمیری،  م: موسسه آلاالسناد قرب -
کلینى، تهران: دارالکتبالکافی -  .۱۴۰۷االسالمیه، چهار ، ، محمد بن یعقوب 
کلینى، متر،م: محمد بها ر بهبهودی، تههران: مرکهد انتشهارات گزیده کافی - ، محمد بن یعقوب 

 ش.۱۳۶۳ى و فرهنگى، اول، علم
 ش.۱۳۸۰، حمید عضدانلو، تهران: نشرنى، گفتمان جامعه -
 ش.۱۳۸۳اَّلل یارمحمدی، تهران: هرمس، ، لط شناسی رایج و انتقادیگفتمان -
الهههدین میردامهههادی، بیهههروت: منظهههور، محقهه : ،مال، محمههد بهههن مکهههر  ابنالعااارب لساااان -

 ق.۱۴۱۴دارالفکر، سو ، 
کشناسی کاربردیمعنی -  ش.۱۳۸۲وروش صفوی، تهران: انتشارات همشهری، ، 
پهور، تههران: مرکهد مطالعهات و تحقیقهات على بهرا ، شهعبانانتقاادیگفتماان  مقدمه تحلیال -

 ش.۱۳۷۹ها، اول، رسانه
ای از آ احسهین برو،هردی، متهر،مین: عهد، منابع فقه شیعه )ترجمه جامع احادیاث شایعه(، -

 ش.۱۳۸۶اول، فضالا، تهران: انتشارات فرهنگ سبد، 
کبههر غفههاری،  ههم: دفتههر ، محمههد بههن علههى ابنالفقیااهالیحضااره ماان  - بابویههه، تصههحین: علههى ا

 ق.۱۴۱۳انتشارات اسالمى، 
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 ش.۱۳۹۲عباس کوثری،  م: پژوهشگا، علو  و فرهنگ اسالمى،  نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه، -
حمهد طنهاحى،  هم: ، ابهن اثیر،هزری، محقه : محمهود مغریاب الحادیث و األثارالنهایه فی  -

 ش.۱۳۶۷موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چهار ، 
کتابخانه امیرالملمنین علىالوافی - کاشانى، اصفهان:   ق.۱۴۰۶، اول، ۷، فیو 
محمد بن حسن حرعاملى، مشهد: آستان  دس رضوی، ، :االئمهاالمه الی احکام  هدایه -

 ق.۱۴۱۴
گفتمهانى» - مور مطله ، پژوهشهنامه فرهنگشهتان ، بهمهن نها«از تحلیل بینهامتنى تها تحلیهل بینا

 .۱۳۸۸هنر، شمار، دوازدهم، 
، محمهد لیهوراوی، راهنمها: احمهد پهاکتچى، مشهاور: «بازسازی گفتمان پیهامبر در صهحیفه سهجادیه» -

 ش.۱۳۹۴شناسى همگانى، تهران: دانشگا، عالمه طباطبایى، کوروش صفوی، یبان
کههوروش صههفوی، مشههاور: ، نجمههه یربههان، ر«بررسههى فضههاهای ذهنههى در یبههان فارسههى» - اهنمهها: 

 ش.۱۳۸۸شناسى همگانى، تهران: دانشگا، عالمه طباطبائى، محمد دبیرمقد ، یبان
گلسهههتان بهههر اسهههاس نظریهههه تحلیل» - ، محمهههد ههههادی «گفتمهههانانتقادیبررسهههى و نقهههد روایهههى 

 .۱۶، شمار،۱۳۸۹، پژوهش زبان ادبیات فارسیفالحى، نسترن توکلى، سیام  صاحبى، 
، ۱۳۶۹، سههال هفههتم، شناساایمجلااه زبااان، محمههد دبیرمقههد ، «در یبههان فارسههىپیرامههون را » -

 شمار، اول.
، هوشهنگ باتمهانى، اسهتاد «تحلیل سور، یاسین بر اساس نظریه سیستمى _ نقشى هالیدی» -

 ش.۱۳۸۹شناسى همگانى، دانشگا، رازی، راهنما: عامر یطوری، یبان
گفتمان به مثابه نظریهه و روش» - سهلطانى،  هم: علهو  سیاسهى دانشهگا،  ، علهى اصه ر«تحلیل 

 ش.۱۳۸۳، ۲۸با رالعلو ، ش
کتچى، مشههاور: عبههاس ، مرتضههى سههلمان«معناشناسههى تههدبر در  ههرآن» - نهاد، راهنمهها: احمههد پهها

 ش.۱۳۹۲، ۷پور، تهران: دانشگا، اما  صادقمصالئى
، حسههن «گههراگرا و نقشهههای معناشناسههى سههاختکههریم مبتنههى بههر روشمفهههو  ربهها در  رآن» -

کتچى، مشههههاور: عبههههاس مصههههالئىشهههه پور، تهههههران: دانشههههگا، امهههها  یرزاد، راهنمهههها: احمههههد پهههها
 .ش۱۳۹۳، ۷صادق
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