
چك�ده
انقالب، انتقـال و استهالك، از د�گر اسبـاب تبدل موضوع هستند. مـالك تحقق ا�ن سه
مبـدل موضـوع در كتب فـقهى، كـمتـر مورد عنا�ت بوده اسـت كه در مقـاله' حاضـر بدان
توجه شده است. انقـالب به معناى تبد�ل خمـر به سركه دانسته شـده است؛ با ا�ن2كه به
ا�ن فـرد از تبـد�ل، اخـتصـاص ندارد. مـالك انقـالب، تبـدل وص; بدون ن:ـاز به تبـدل
صـورت نوعـ:ه عـرفـ:ـه است ولى چون تغـ:ـ:ر وص; در مـوارد آن به گـونه2اى است كـه
عرف، آن را تغ::ر صورت نوع:ـه مى2داند، مى2توان آن را از صغر�ات استحاله دانست.
انتقـال به معناى انتـقال شىء نجس به طاهر و تبـد�ل به جزئى از آن است؛ ولى انتـقال بر
عكس تعر�; نـ:ز صادق است و افـزون بر ع:ن نجس و ح:ـوان، در متنجس و نبـات ن:ز
راه دارد. مـالك انتقـال، صدق حـقـ:قى اسناد مـنتقل، به منتـقل2ال:ـه و سلب اسناد آن از
منتقل2عنه است. استـهالك به معناى پراكنده شدن اجزاى موضـوع است، به گونه2اى كه
از د�گرى قابل تمـ::ـز نباشند؛ پس مالك اسـتهالك، عـدم تم:ـ:ز اجزاى مـوضوع است.
استهـالك، با وجود حضور در ابواب مخـتل; فقه، در همه' آن2ها موضـوع ساز ن:ست و
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براى در�افت ا�ن نكته' مهم، نگاه به لسان دل:ل، ن:از است.
كل�دواژه�ها

انقالب، انتقال، استهالك، تبدل موضوع، صورت نوع:ه.

مقدمه

آنچه پ:ش روى شما قراردارد، معرفى و بررسى اجمالى شمارى از اسباب تبدل موضوع است
كه مى2توان آن2هـا را در بخش تبدل موضـوعات عـ:نى، طرح كرد. ا�ن اسـباب، عـبارت است
از: «انقالب»، «انتقال» و «استهالك». فقـ:هان در �ك �ا چند باب فقهى، از ا�ن اسباب سخن
گفته و زوا�اى گوناگون هر �ك را ب:ان و بررسـى كرده2اند. با در�افت حد و مرز تبدل موضوع

با وجود ا�ن اسباب، مى2توان وضع:ت ماندن �ا نماندن حكم را به دست آورد.

١. انقالب

�كى د�گر از مبدالت موضوعات ع:نى، انقالب است. انقالب را از اسباب تطه:ر و به د�گر
سخن، از «مطهرات» مى2شمرند.

ا�ن اصطالح ن:ـز مانند اسـتحـاله، در روا�ات وارد نشده، امـا از د�رباز ا�ن اصطالح در
نوشتـه2هاى فق:هـان امام:ه وجـود داشته است و مى2توان آن را در ابواب فقـهى طهارت، ب:ع،
رهن، غـصب، وص:ت و اطعـمـه و اشربه �افـت؛ اگرچه جـا�گاه اصلى آن، كـتاب طهـارت
است. ا�ن عنوان بر خالف مبـدل «استحاله» در كلمات مـتقدمان �افت مى2شود و مـعموالً با
واژگان خـمر و خل همـراه است، به گونه2اى كه گـمان مى2شـود كاربرد آن تنهـا در ا�ن فرد از

تبد�ل است.
س:د مرتضى در «االنتصار» انقالب بى واسطه �ا با واسطه' خمر به خل را موجب حل:ت
آن مى2شمرد (علم2الهدى، ١٤١٥: ٤٢٢). محقق حلى ن:ـز در «المعتبر» انقـالب خمر به خل را
باعث طهـارت آن مى2داند (محـقق حلى، ١٣٦٤: ٤/ ٧٥٦) عـالمـه هم در «تذكرة الـفقـهـاء» ا�ن

انقالب را اجماعاً سبب طهارت مى2شمرد (عالمه حلى، ١٤١٤: ١/ ٦٦).

١ ـ ١. معناى انقالب

انقـالب در لغت، به مـعناى دگـرگـونى است (مـحمـد قلعـجى و د�گران، ١٤٠٨: ٩٤) و در
پاره2اى مـوارد، مـعناى بازگـشت را ن:ـز مى2رسـاند (ابن2منظور، ١٤٠٥: ١/ ٦٨٦). در «معـجم
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الفروق اللغو�ه» م:ان معناى رجوع و انقـالب، تفاوت گذاشته شده است و اولى را رجوع به
جاى سابق و دومى را بازگشت به نق:ض جـاى گذشته شمرده است (عسكرى، ١٤١٢: ٢٤٩).
روشن است كه معناى دوم با معناى تحول، همساز است. ا�ن واژه وقتى در كتب فقهى، به
دو معناى لغوى �ادشده به كار مى2رود (محقق حلـى، ١٣٦٤: ٤/ ٧٥٦؛ و عالمه حلى، ١٤٢٠: ٢/
٩٤) و هم در معناى خاص و اصطالحى استفاده مى2شود. ا�ن معناى خاص. «تبد�ل خمر به
سركه» است. از ا�ن رو، وقتى در برخى ابواب فقهى به طور مطلق به كار مى2رود، منظور،
هم:ن معناى خاص است (شه:د اول، ١٤٠٨: ٤٩) و البته چنان2كـه خواه:م د�د، ا�ن بدان معنا

ن:ست كه همگان، انقالب را در هم:ن مورد خاص، پذ�را باشند.

٢ ـ١. رابطه) انقالب و استحاله

دانسـتـ:م كـه مـعناى اصطالحـى انقـالب، تبـد�ل خـمـر به خل است؛ امـا با كـاوش در
عبارات فق:هان مشاهده مى2كن:م كـه برخى از آنان، ا�ن تبد�ل را از نمونه2هاى استحاله دانسته
و در نتـ:ـجه، انـقالب را از مـصـاد�ق اسـتـحاله شـمـرده2اند و حـتى در جـاى د�گر، اصطالح
انقالب را براى مـوارد رسمى اسـتحـاله به كار برده2اند كه مـعلوم مى2شود اسـاساً مـ:ان ا�ن دو
عنوان، تفاوتى قـائل ن:ستـند. برخى به ا�ن �كسانى تصر�ـح كرده2اند. برخى د�گر، آن دو را
قسـ:م هم شمـرده و در عرض هم آورده2اند. بعـضى هم آشكارا دوگانگى آن دو را گـوشزد و

اثبات نموده2اند.
عالمه حلى از جمله كـسانى است كه در جا�ى، انقالب را از افراد اسـتحاله قرار داده و
نوشتـه است: «االع:ـان النجسة اذا اسـتحـالت فقد تطهـر فى مواضع… ؛ االول: الخـمر اذا
انقلبت خـال طهـرت اجـماعـا…» (عالمـه حلى، ١٤١٣: ١/ ٢١٩) و در جاى د�گر، در تـبد�ل
خمر به سركـه به جاى واژه' انقالب، واژه' استحاله را به كار برده و نوشتـه است: «و استحالة
الخـمر مطهـرة له». (عالمـه حلى، ١٤١٤: ٢/ ١٨). در جـا�ى د�گر، با گز�نش واژه' انقـالب،
افـزون بر انقالب خـمر به خل، مـصاد�ق اسـتحـاله را ن:ز جـاى داده است (١٤١٠: ١/ ٢٩٢).
نراقى ن:ـز انقالب را دراسـتـحاله جـاى داده است (نراقى، ١٤١٥: ١/ ٣٣٢)؛ برخى ن:ز در �ك
جا به اثبات ا�ن �كسـانى پرداخته و گفتـه2اند انقالب از صغر�ات استـحاله است و در آن تبدل
وص; رخ مى2دهد نه حق:قت؛ اما چون عرف، تبـدل خمر به خل را نه وصفى بلكه تبدل در
صـورت نوع:ـه مى2شمـرد، پس مالك اسـتحـاله را داراست (غروى تبـر�زى، ١٤١٠: ٣/ ١٨١).
همـو سـپس دو وجـه را براى جداسـازى انقـالب از اسـتـحـاله، در كلمـات برخى فـقهـا ب:ـان
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مى2كند (همان: ١٨١ ـ ١٨٢).
اما شهـ:د اول در كتاب «دروس» ا�ن دو را قـس:م هم قرار داده است (شه:د اول، ١٤١٣:

١/ ١٢٤ ـ ١٢٥؛ و محقق بحرانى، ١٤١٠: ، ٥/ ٤٧٣).
م:رزاى قـمى كه ا�ن دو را از هم جدا مى2داند، بر خالف نراقى، به دل:ل ترد�د در تغـ::ر

حق:قت، ورود آن به دا�ره' استحاله را مشكل مى2داند (م:رزاى قمى. ١٤١٧: ١/ ٤٩٢).
صاحب عـروه ن:ز همـساز با ا�ن اند�شـه مى2نو�سد: «بر خالف انقـالب، در استـحاله،
حـقـ:ـقت نوعـ:ـه تبـدل مـى2پذ�رد و از ا�ن رو مـتنجـسـات با انقـالب پاك نـمى2شـوند، ولى با

استحاله پاك مى2شوند» (طباطبا�ى �زدى، ١٤٠٩: ١: ١٣٥).
مـحقق خـو�ى ن:ـز در جـا�ى د�گر صـر�حاً ا�ـن دو را از هم جدا دانسـتـه، گـفتـه است:
«استحاله چ:زى جز انقالب است؛ ز�را در استحاله' شىء نابود مى2شود و عرفاً و عقالً �ا فقط
عرفاً چ:زى د�گر به وجود مى2آ�د؛ ولى در انقالب، تنها وص; تبدل مى�2ابد» (غروى تبر�زى،

١٤١٠: ٢/ ١٣٣ ـ ١٣٤).
از آنچـه گذشت، روشن شـد كه فقـهاى مـتقـدم، چندان پا�بند جداسـازى دو اصطالح

استحاله و انقالب نبودند؛ اما رفته رفته توجه به ا�ن جداسازى، شكل گرفت.
مسلم ا�ن است كه در استحاله، تغ::ر «صورت نوع:ه' عرف:ه» الزم است؛ از ا�ن2رو، با
توجه به عـرفى بودن ا�ن تغ::ـر، در صورتى هم كه وص; شىء ـ نه حـق:قت آن ـ تغ:ـ:ر كند و
عـرف، تغـ::ـر وص; را چنان داند كـه با تغـ:ـ:ر آن، صـورت نوعـ:ـه را تبـد�ل2شده بـشمـرد،
استـحاله تحـقق �افـته است بنابرا�ن اگـر عرف، خـمر و خل را داراى دو صـورت نوع:ـه' جدا
بداند، انقالب طرح2شده ن:ـز مصداق استحاله مى2شـود؛ و اگر ماه:ت هر دو را �كى بداند و
تبدل را در صـرف وص; ـ نه در ماه:ت ـ اعالم كند، از اسـتحاله ب:رونش مى2شـمرد. برخى
فـق:ـهـان صـر�حـاً ماه:ت ا�ن دو مـا�ع را از هم جـدا دانسـتـه و در نت:ـجـه انقـالب را به عنوان
مصداقى از استحاله �اد كرده2اند؛ مثالً محقق كركى خمر و خل را دو ماه:ت جدا �اد مى2كند
كـه م:ـانشـان تبا�نـى كلى است؛ لذا استـحـاله را در آن دو مى2پذ�رد (مـحقق كـركى، ١٤٠٩: ٢/
١٠٢). محقـق خو�ى بر خالف محـقق كركى، آن دو را داراى �ك حق:ـقت و ماه:ت مى2داند
و اختالف را وصفى مى2شمرد؛ اما چون عـرف، ا�ن اختالف وصفى را اختالف در صورت
نوع:ه مى2داند، استحاله را در آن جارى مى2داند (غروى تبر�زى، ١٤١٠: ٣/ ١٨١)، هرچند وى
در جاى د�گر ا�ن استحاله' عرفى را قائل نمى2شود و تأث:ر تبدل وصفى را در طهارت خل، به
دل:ل نص مى2داند و لذا انقالب را از استحاله جدا مى2شمرد (غروى تبر�زى، ١٤١٠: ٢/ ١٣٤).
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گـفتنى است كـه م:ـرزاى قمى با ا�ن2كـه در اسـتحـاله، تغ:ـ:ر خـواص را تغ:ـ:ر حـق:ـقت
مى2شـمرد (مـ:رزاى قـمى، ١٤١٧: ١/ ٤٩١) در تبـد�ل خمـر به سـركه، با ا�ن2كـه خـواص كامـالً

تفاوت دارد، در تبدل ماه:ت، به تردد قائل مى2شود (م:رزاى قمى، ١٤١٧: ١/ ٤٩٢).
آنچـه به نظر مى2رسـد، ا�ن است كـه در انقـالب خـمر به خل، بـه حسب عـرف، تبـدل
صورت نوع:ه رخ داده است بنابرا�ن آن را با�د از افراد استحاله دانست، با ا�ن تفاوت كه ا�ن
مـصـداق به جـهت مـا�ـع بودن، ن:ـازمند ظرف است و در صـورت مـتنـجس دانسـتن ظرف،
فلسفه' طهارت مورد نظر فعلى است از ب:ن مى2رود. مـحقق خو�ى اخبار انقالب را كل:د حل
ا�ن مـشكـل مى2داند و مى2گـو�د ا�ن اخــبـار، با داللت مطابـقى، بر طهـارت و حل:ـت فـعلى
داللت دارند؛ و با داللت التـزامى بر طهـارت ظرف؛ ز�را مـمكن ن:ـست طهـارت و حل:ت،
فـعلى باشند و ظرف همـچنان نجس باشـد. (غروى تبـر�زى، ١٤٢٠: ٣/ ١٨١). امـا اگر وقـوع
استـحاله را بپـذ�ر�م، مى2توان:م سخن كـاش; الغطاء را ن:ز در ا�ـن2جا ب:اور�م كـه مكان شىء
مسـتحـال2منه، خواه خـشك و خواه مـرطوب، بالتبع پاك مـى2شود (كاش; الغطاء ، ١٤٢٢: ٢/

٣٨٤) و د�گر از ا�ن جنبه ن:ز به ا�ن اخبار ن:ازى نداشته باش:م.

٣ـ١. محدوده) انقالب

درباره' انقــالب، ا�ن پرسش پ:ـش مى2آ�د كـه مــحــدوده' كـاربرد انقــالب چ:ــست؟ آ�ا
انقالب، و�ـژه' تبد�ل خمـر است �ا هر مـسكرى را شامل مى2شـود؛ �ا اساساً بـه مقوله' مـسكر
منحصـر ن:ست و در غ:ـر آن ن:ز جارى است؟ و اگـر مربوط به مسكر است، افـزون بر ما�ع،
جامـد را ن:ز دربر مى2گ:ـرد؟ و آ�ا نت:جـه' ا�ن تحوالت با�د سـركه باشد �ا جـز آن ن:ز را هرچند

جامد، شامل مى2شود؟ و… .
برخى با كاوش و استقراى عبارات فق:هان، توانسته2اند مواردى از انقالب را در�ابند كه

سرانجامش طهارت است، ا�ن صور عبارتند از:
١. سركه2اى كـه از خمر، منقلب شده است؛ بعضى آن را مـورد منحصر و برخى آن را

اظهر مصاد�ق انقالب دانسته2اند.
٢. هر چ:ـزى كه از خـمر، منقلب مى2شـود، هرچند سـركه نبـاشد؛ مـثالً اگـر از خمـر
دارو�ى گـرفتـه شـود كه مـنقلب از آن است و صـفات آن را ندارد، پاك است. بزرگـانى مـثل
محقق خوئى بر آنند كه هر شىء طاهرى كه فى2نفسه طاهر باشد و از خمر منقلب شده باشد،

طاهر است.
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٣. سركـه2اى كه از مـسكرى منقلب شده باشـد، هرچند خمـر نباشـد؛ مثالً الـكل را كه
مسكر است با ماده2اى ش:م:ا�ى، به سركـه منقلب كنند. محقق خوئى و محقق همدانى و…

به آن قائلند.
٤. هر مسكرى كه به چ:ـزى د�گر تبد�ل شود كه ذاتاً دل:لى بر نجاستش نـداشته باش:م،
هرچند سـركـه نباشـد؛ خـواه دل:ل بر طهـارتش داشـته باشـ:م �ا قـاعـده' طهارت در آن جـارى

شود. محقق خوئى به ا�ن مورد معتقد است.
٥. سـركـه' مـنقلب از عـصـ:ـر انـگور پس از غل:ـان قـبـل از ذهاب ثلثـ:ن، كـه بـنا بر نظر

بس:ارى از فقها نجس است. صاحب جواهر و د�گران به آن قائلند.
٦. سركه' منقلب از فقاع بنا بر موضوع:ت آن در نجاست؛ ولى اگر قائل به اسكار فقاع

باش:م، داخل در موارد قبل مى2شود.
٧. ش:ره' منقلب از عص:ر جوش:ده قبل از ذهاب ثلث:ن.

٨. چرك منقـلب از خـون؛ مـرحــوم سـبـزوارى در مــهـذب االحكام به2آن قــائل است
(سلسله دروس خـارج فقه اسـتاد شب2زنده2دار، سا�ـت مدرسه' فـقهى امام مـحمـد باقر(ع) با

اندكى تصرف).
به نظر مى2رسد كماب:ش وجه مشتـرك همه' ا�ن موارد، ا�ن است كه صورت نوع:ه' شىء
در ا�ن مـوارد تغ:ـ:ـر �افتـه است؛ و از ا�ن2رو، قـائل آن، طهارت شـىء انقالب2شـده را پذ�را

شده است.
محقق خو�ى چنان2كه در موارد باال اشاره شد، معتقد است مطهر�ت انقالب به «تبد�ل
خـمر به سـركـه» اخـتصـاص ندارد، بلكه تبـد�ل خـمر به آب �ـا هر ما�ع د�گرى را نـ:ز شـامل
است. وى مى2گــو�د: با توجــه به دو روا�ت در ا�ن باب، مى2تـوان در�افت كـه مـناط حكم
طهـارت خمـر، تغ:ـ:ر نـام خمـر �ا زوال سكر آن است بى2آن2كه تـفاوتى در تبـد�ل آن به خل �ا
چ:زى د�گر باشـد. روا�ت اول، موثقه' عبـ:د بن زراره است كه در آن، امام(ع) فـرموده2اند:
«اذا تحـول عن اسم الخـمـر فـالبأس»؛ و روا�ت دوم، صـحـ:ـحـه' على بن جـعـفـر است كـه

امام(ع) در آن فرموده2اند: «اذا ذهب سكره فالبأس» (غروى تبر�زى، ١٤١٠: ٣/ ١٦٤).
محقق خو�ى سپس دو شاهد از كلمات فقها بر ا�ن عموم:ت �اد مى2كند: نخست آن كه
فـقـ:ـهـان در ب:ـان مطهـر انقـالب، تبـد�ل خمـر به خـل را به عنوان مـثـال �اد مى2كنند، نه فـرد
منحصر آن؛ لذا مى2گو�ند: كـالخمر �نقلب خال (طبابطبا�ى �زدى، ١٤٢٠: ١/ ٢٦٨). وجه ذكر
ا�ن مـثال، آن است كـه مورد غـالب، تبد�ل خـمر به خل است. شـاهد دوم، سخن صـاحب
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عروه اسـت كه از آن برداشت مى2شـود اساساً انـقالب به نجـاست خمـر�ه اختصـاص ندارد و
سا�ر اع:ـان نجس را ن:ز شامل است. وى مى2نو�سـد انقالب چ:زى جز استـحاله است؛ ز�را
در انقـالب، صورت نوع:ـه تبدل نـمى�2ابد و از هم:ن رو نمى2تواند باعث تـطه:ـر متنجـسات
گردد (طبـاطبـا�ى �زدى، ١٤٢٠: ١/ ٢٧١). سـخن وى به روشنى نشـان مى2دهد كـه انقـالب در
اع:ان نجسه، كارا�ى دارد، بى2آن2كه به نجاست خـمر�ه اختصاص داشته باشد (غروى تبر�زى،

١٤١٠: ٣/ ١٦٤ ـ ١٦٥).
در ا�ن جـا مى2توان گـفت دو روا�تى كه وى بـراى اثبات عـمـوم:ت انقـالب �اد كـرد، با
كمك هم مـالك استـحاله را ب:ـان مى2كنند كه عـبارت است از تغ:ـ:ر مـاه:ت و صورت نوعـ:ه
عرف:ه، به گونه2اى كه باعث اطالق حق:قى نامى د�گر و مغا�ر براى شىء  شود و ا�ن مالك در
جر�ان تبـد�ل خمر به سـركه وجود دارد؛ ز�را با زوال سكر، مـاه:ت عرفى شىء چنان تغ:ـ:ر
�افته كه وجوباً نامى د�گر و مغا�ر به نام خل بر شىء  اطالق مى2گردد؛ از ا�ن رو، مانند د�گر

اع:ان نجس اگر به غ:ر ما�ع ن:ز تبد�ل شود، طهارت حاصل مى2شود.
محقق خو�ى بر اسـاس آنچه گفت، در پا�ان نت:جه مى2گ:رد كـه اساساً براى مطهر بودن
انقالب، به اخبار ن:ازى ن:ست و تنها در انقـالب خمر به خل، ن:ازمند آن هست:م؛ ز�را ظرف
خمـر پ:ش از انقالب به سـركه مـتنجس است و براى اثبات طهـارت سركـه ن:ازمند ا�ن اخـبار

هست:م تا ظرف را پاك اعالم كنند (غروى تبر�زى، ١٤١٠: ٣/ ١٦٥).
نت:ـجه' سخن ا�ـن كه محـدوده' انقالب همان مـحدوده استـحاله است و وقـتى انقالب به
اسـتحـاله ختم شـد، شرط عـدم اصـابت نجاسـتى د�گر از خارج بـه خمـر كه برخى گـفتـه2اند
(طبـاطبـا�ى �زدى، ١٤٢٠: ١/ ٢٦٨ ـ ٢٦٩) ن:ـز الزم ن:ـست؛ ز�را مـاه:ت اسـتـحـاله در صـورت

اصابت نجاست ب:رونى ن:ز كارا�ى خود را همچنان حفظ مى2كند.

٤ـ١. انقالب در ابواب د2گر فقه

گفتـ:م انقالب به معناى خـاص خود، �عنى انقالب خمـر به سركه، در سا�ر ابـواب فقه
ن:ز طرح شده است. در ادامه به اجمال به ا�ن موارد اشاره مى2شود:

l}� Æ±‡¥‡±

در صورتى كـه شخصى سـركه' د�گرى را بفروشـد و سركه به خـمر تبد�ل شـود و آن2گاه
دوباره خمر به سركـه تبد�ل شود در ا�ن مورد محقق خو�ـى درباره' صحت و عدم صحت ب:ع
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فضـولى مى2نو�سـد: «بنا بر كش;، ب:ع صـح:ح است؛ ز�را انقـالب در ملك غـ:ر روى داده
است؛ ولى بنا بر نقل، ظـاهر ا�ن است كه ب:ع بـاطل است؛ ز�را هنگام اجـازه، نقل صحـ:ح
نبوده؛ چون سـركه2اى كه در ابتدا، عقـد بر آن جارى شده، بر حال خـود باقى نمانده است و
آنچـه كـه اكنون و هنگـام اجازه وجـود دارد، مـلك جـد�دى است كـه عـقـد بر آن واقع نشـده
است.» وى دل:ل ا�ن مطلب را اختالف سركه و خمر در صورت نوع:ه از نگاه شارع مى2داند

(توح:دى، ١٤١٢: ٣/ ١٢٠ ـ ١٢١).
s�— Æ±‡¥‡≤

در باب رهن گـفـتـه2اند اگـر خـمـر نزد كــسى رهن گـذاشـتـه شـود، در صـورتى كـه نزد
رهن2گ:ـرنده به سركه تبد�ل شـود، سركه از آنِ رهن2گـ:رنده است، نه رهن2دهنده؛ ز�را او به
هنگام رهن، شىء  مملوك را به رهن نگذاشته بود؛ از ا�ن رو، وقتى به سركه تبد�ل مى2شود

نمى2تواند به ملكش برگردد (قاضى بن براج، ١٤١١: ٦٦).
VB� Æ±‡¥‡≥

در باب غصب ا�ن سـؤال مطرح است كه اگر شـخصى سركـه' د�گرى را غصب كند و آن را
به خـمـر تبـد�ل كند و سـپس دگـربار خـمـر به سـركـه تبـد�ل شـود، تكل:; ضـمـان چ:ـست؟ آ�ا
غـاصب، ضامن بدل، مـثل �ا ق:ـمت است؛ �ا با�د سـركه را عـ:ناً برگـرداند؟ البتـه ا�ن مسـأله به
موضوع خمر و سركه اختصاص ندارد و هر شىء  غصب2شده2اى را در بر مى2گ:رد كه از صورت

نوع:ه2اش ب:رون مى2رود و سپس به حالت اول برمى2گردد (توح:دى، ١٤١٢: ٢/ ٥٠٤ ـ ٥٠٥).
X}�Ë Æ±‡¥‡¥

در باب وص:ت آمده كه وص:ت به خمر صحـ:ح ن:ست اما اگر به چ:زى وص:ت شود كه
در حال دوم، قابل انتفـاع است، ا�ن وص:ت جا�ز خواهد بود؛ مانند ا�ن كـه شخص به خمر
محترم كه براى تبد�ل آن به سركه ته:ه شده است و انتظار انقالب آن به خل مى2رود، وص:ت

كند (عالمه حلى، ١٤١٣: ٢/ ٤٥٥).
t�d�« Ë tLF�« Æ±‡¥‡µ

عالمه حلى در باب اطعمه و اشربه مى2نو�سد خمرى كه در آن، انقالب صورت گ:رد،
حرام ن:ست (عالمه حلى، ١٤١٠: ٢/ ١١٣).

٥ـ١. شك در انقالب

اگـر در انقــالب شك شـود، حكم نجــاست همـچنـان باقى است (طبـاطبــا�ى �زدى،
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١٤٢٠: ١/ ٢٧٣)؛ روشن است كه دل:ل ا�ن نظر، استصـحاب بقاى عنوان و عدم زوال آن
است (حك:م، ١٤٠٤: ٢/ ١٩٥).

٢. انتقال

�كى د�گر از اسباب تبـدل موضوعات ع:نى، «انتقـال» است. از ا�ن سبب در باب طهارت و
به عنوان پاك2كننده2اى در كنار سا�ر مطهرات سخن گفته مى2شود. انتقال به ا�ن معنا، تنها در
ا�ن باب �افت مى2شـود و در ابـواب د�گر فـقـه، در مـوارد د�گرى به كـار مى2رود (انصـارى،
١٤٢٠: ٥/ ٢٥٠). مثال معـروف آن، انتقال خون انسان به ح:ـوان بدون خون جهنده است

كه با ا�ن انتقال، خون نجس پاك مى2شود.
البتـه در هم:ن باب طهـارت، به نظرمى2رسد كه برخى انتـقال را معـنا�ى عام بخشـ:ده و
اسالم آوردن كـافر را ن:ـز ـ كه مـعمـوالً به عنوان سبـبى جدا براى تطهـ:ر ذكـر مى2شود ـ در آن

جاى داده2اند (محقق كركى، ١٤٠٩: ٣/ ٢٢٤)؛ اما معناى را�ج، همان است كه گفته شد.

١ـ٢. انتقال در سخن فق�هان

اساساً برخى فق:هان، رسماً از «انتقـال» سخن نگفته2اند؛ چنان2كه درباره' «استحاله» ن:ز
با عنوانى مـستـقل، بحث نكرده2اند. به نـظر آقارضـا همدانى شـارح «شـرا�ع االسالم» شـا�د
توج:ه محقق حلى در ا�ن مورد، ا�ن بوده است كه ا�ن امور در حق:قت، مطهر ن:ستند، بلكه
امورى هسـتند كه مـوضوع نجـاست و به تبع آن، حكمش را برمى2دارند (همدانى، ١٤٢٢: ٨/
٣٠٠). با ا�ن حال، شمار ز�ادى از فقـها آن را رسماً �اد كرده2اند (شه:د اول، ١٤١٣: ١/ ١٢٦؛
الذكـرى: ١٦؛ البـ:ـان: ٤٠؛ ابن2فـهـد حلى، ١٤٠٩: ٦٠ و ١٤٧؛ مـحـقق كـركى، ١٤٠٩: ١/ ٩٧، و ٣/

٢٢٤؛ و محقق بحرانى، بى2تا: ٥/ ٤٧٤).

٢ـ٢. معناى انتقال

«انتـقال» در لغت، به مـعناى تحول از جـا�ى به جـاى د�گر است (ابن2منظور، ١٤٠٥:
١١/ ٦٧٤). انتقال در باب طهـارت، به عنوان اصطالح فقهى به گونه2هاى مـختلفى تعر�;
شده است؛ مثالً در «كاش; الغطاء»: «انتقال چ:زى كـه به اعتبار محلش محكوم به نجاست
است، به مـحلى كه با ورود به نام آن، مـقتضى طـهارت آن است» (كاش; الغطاء ، ١٤٢٢: ٢/
٣٨٧). آقـارضا همـدانى انتقـال را ا�ن گونه مـعنا كـرده است: «جاى گـرفتن نجس در مـحلى
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(همدانى، د�گر كـه هنگام اسناد آن به محل جـد�د، از سوى شـارع محكوم به طهـارت است» 
١٤٢٢: ٨/ ٣٠٠). مـحـقق خـو�ى ن:ـز آن را ا�ن گـونه تعـر�ـ; كـرده است: «انتـقـال نجس به

جسمى طاهر و تبد�ل آن به جزئى از جسم طاهر» (غروى تبر�زى، ١٤١٠: ٢/ ٢١٥).
چنان2كه مى2ب:ـن:م در انتقال، مـبدأ، شىء  نجس است و مقـصد، طاهر؛ امـا ا�ن لحاظ
در انتـقالى است كـه از مطهرات دانسـته شـده است، وگرنه خـود فقهـاانتقـال معكوس را نـ:ز
�ادآور شـده و ا�ن امكان را مطرح كـرده2اند كه در جـر�ان انتـقـال، شىء  طاهر به شىء  نجس
تبد�ل شـود آن گونه كـه در استـحاله ن:ـز ممكن است. كاشـ; الغطاء از كسانـى است كه ا�ن
مطلب را هم در استـحاله و هم در انتقـال �ادآور شده است (كاش; الغطاء ، ١٤٢٢: ، ٢/ ٣٨٧؛
ن:ـز ر. ك: نجـفى، ١٣٦٧: ٦/ ٢٩٣). وى پ:ش2تر هنگام بـ:ان قـسـمى كـه نه با اسـتحـاله، كـه با
انتـقـال از طاهر ب:رون مـى2رود، مى2نو�سد: ثـان:هـا مـا �خـرج باالنتقـال فـمـتى انتقـل دم غ:ـر
ذى2النفس الى بدن ذى2النفس و دخل فى اسمـه، صار بحكمه من نجس العـ:ن و غ:ره (كاش;

الغطاء ، ١٤٢٢: ٢/ ٣٥٩).
از سوى د�گر، بحث انتقـال مى2تواند در انتقال طاهر به طاهر ن:ز جر�ان داشـته باشد كه
در نت:ـجه، حكم شىء طاهر اخـ:ر ـ كـراهت �ا رجحان ـ بر آن جـر�ان مى�2ابد (كاش; الغطاء ،
١٤٢٢: ٢/ ٣٨٧). انتـقـال نجس به نجـس ن:ـز قـابل تصـور است و بر ا�ن اسـاس، اگـر خـون
ح:وان معفوالدم وارد بدن ح:وان غ:ر مـعفوالدم شود، عفوش از م:ان مى2رود؛ و اگر عكس

آن اتفاق ب:فتد، عفو حاصل مى2شود (كاش; الغطاء ، ١٤٢٢: ٢/ ٣٨٧).

٣ـ٢. عدم اختصاص انتقال به ع�ن نجاست

عبـارات فقـ:هان گـذشته در بحـث انتقال مـعموالً دربـردارنده' مثال نجس2العـ:ن به طاهر
است (محقق بحرانى، بى2تا: ٥/ ٤٧٤؛ ن:ز ر. ك: م:رزاى قمى، ١٤١٧: ١/ ٤٩٢).

در مـقابل، برخى د�گـر ا�ن اعمـ:ت را با آوردن مـثال نجس2العـ:ن و مـتنجس، گوشـزد
كـرده2اند؛ از جـمله، كـاش; الغطاء در كـتـاب خـود (١٤٢٢: ٢/ ٣٨٦)، آقـارضا همـدانى در

«مصباح الفق:ه» (١٤٢٢: ٨/ ٣٠٠) و محمدحسن نجفى در جواهر الكالم (١٣٦٧: ٦/ ٢٩٣).
از همـ:ن جـا روشن مى2شود كـه در انتـقـال م:ـان خـون و غ:ـرخـون �ا حـ:وان و نبـات،
تفاوتى ن:ـست. صاحب جواهر آشـكارا ا�ن عمومـ:ت را �ادآور شده است (١٣٦٧: ٦/ ٢٩٣؛

ن:ز ر. ك: طباطبا�ى �زدى، ١٤١٧: ١/ ٢٨٢؛ و امام خم:نى، بى2تا: ١/ ١٣١).
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٤ـ٢. تفاوت انتقال با استحاله

دو عنصـر انتقـال و استـحاله، از مـغ:ـرات موضـوع دانستـه شده2اند و به نوشـته' كـاش;
الغطاء ، انتـقـال نـزد�ك به اسـتـحـاله است (١٤٢٢: ٢/ ٣٨٧)؛ امـا مـالك مـوجـود در �كى با
د�گرى تفاوت دارد؛ چه ا�ن2كه مالك استحـاله، انقالب ماه:ت است و بد�ن وس:له موضوع
تغ:ـ:ر مى2كند؛ ولى مـالك انتقـال، انقالب نسـبت و اضافـه است و از ا�ن راه موضوع تـبد�ل
مى2شود. از ا�ن رو، اگر آب متنجس با ورود به گ:ـاه، جزئى از آن گردد و صرف رسوب در
آن نبـاشد، سـر از استـحاله در مى2آورد؛ ز�را حـق:ـقت آن تغ:ـ:ر كـرده است. اما اگـر به رغم
انتـقال، مـوضـوع در نظر عـرف همچنان باقـى باشد، ولى انقـالب نسـبت رخ دهد، شىء از
نسـبت سـابق جدا و به مـحل جـد�د منسـوب مى2شود؛ مـانند خـون انسـان كه بـه حشـره' كك
منتـقل مى2شـود و با ا�ن2كه اسـتـحاله نشـده، «خـون برغوث» نامـ:ـده شده، بدان نسـبت داده
مى2شود. (همـدانى، ١٤٢٢: ٨/ ٣٠٠ ـ ٣٠١). به نظر مى2رسـد كـه در اند�شـه' فـقـ:هـان، عـرف
زمانى نسبت جد�د را مى2پذ�رد كه نجس در محل استقـرار �افته باشد �ا ا�ن2كه به مرحله' تغ::ر

ماه:ت رس:ده باشد (كاش; الغطاء ، ١٤٢٢: ٢/ ٣٨٧؛ و نجفى، ١٣٦٧: ٦/ ٢٩٣).
بنابرا�ن منظور كاش; الغطاء و صـاحب جواهر از پاك دانستن آب متنجـسى كه به باطن
گ:اه منتقل مى2شود، مجرد استقرار آن در محل �ادشده است (كاش; الغطاء ، ١٤٢٢: ٢/ ٣٨٧؛

و نجفى، ١٣٦٧: ٦/ ٢٩٣).

٥ـ٢. دل�ل مطهر2ت انتقال

حال ببـ:ن:م انتقـال بر چه اساس، به عـنوان «مطهر» �اد شـده است و در كنار استـحاله و
انقالب قرار گرفته است؟

پ:ش2تر گفتـ:م كه انتقال با استـحاله متفاوت است، امـا به نظر مى2رسد برخى در ا�ن2جا
ن:ز تطهـ:ر و به ب:انـى تغ:ر مـوضوع را از باب استـحاله مى2دانند. مثـالً شه:ـد اول در «ذكرى»

تحقق طهارت را به استحاله، تعل:ل آورده است:
�طهـر الدم بانتـقاله الـى البعـوض و البـرغوث لسـرعـة استـحـالتـه الى دمهـا (شـه:ـد اول،
الذكـرى: ١٦)؛ چنان2كـه مـحـقق كركـى ن:ز عـ:ناً همـ:ن مطـلب را تكرار مى2كند (مـحقق كـركى،

.(١٤٠٩: ٣/ ٢٢٤
صـاحب معـالم و مـحقق نـراقى ن:ز چون به انـتقـال مى2رسند، آن را مـشمـول اسـتحـاله
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مى2دانند. فقـ:ه نخسـت صر�حاً انتـقال را از موارد اسـتحاله شـمرده است (عاملى، ١٤١٨: ٢/
٧٨٧)؛ فقـ:ه دوم ن:ز آن را در فـصل مربوط به استحـاله آورده و مصداقى از مـصاد�ق استـحاله
دانسـتـه است (نراقى، ١٤١٥: ١/ ٣٢٥ و ٣٣١). با ا�ن فـرض، مطالبـى كـه پ:ش از ا�ن در باب

دل:ل مطهر�ت استحاله گفته شد، در ا�ن2جا ن:ز بع:نه تكرار مى2شود.
اما كسانى هسـتند كه استحاله را چ:زى جز انتـقال مى2دانند. با ا�ن حال، برخى به دل:ل
تغـ::ر نـام، در ا�ن2جا ن:ـز قاعده' «تـبع:ـة االحكام لالسـماء» را به عنوان دل:ل پ:ش مى2كـشند؛
مانند م:رزاى قمى كه صر�حاً انتقال را از استحاله ب:رون مى2داند و تغ:ر حكم را صرفاً به دل:ل

تغ:ر اسم مى2شمرد (م:رزاى قمى، ١٤١٧: ١/ ٤٩٢).
آقـارضا همـدانى پس از آن كـه همه' صـور انتقـال را طرح و بررسى مى2كند، مى2گـو�د:
مقتضاى قاعده، بقاى شىء منتقل2شده است بر آنچه ـ اعم از طهارت، نجاست، حل:ت، و
حرمت ـ پ:ش2تر بوده است، البته مادامى كه استحاله تحقق ن:افته؛ مگر ا�ن2كه دل:ل اجتهادى
سالم از معارض بر خالفش داللت كند كه درباره' خون كك و پشه و مانند آن دو، در شمارى
اخـبار نفى اشكال شـده است (همـدانى، ١٤٢٢: ٨/ ٣٠٤ ـ ٣٠٥). وى افـزون بر ا�ن، اسـتقـرار
سـ:ــره بر عـدم تـجنب از خـون منـتـقل2شـده بـه بق و برغـوث و مــانند آن را دل:ل بر طـهـارت

مى2شمرد (همدانى، ١٤٢٢: ٨/ ٣٠٤ و ٣٠٦).
سرانجام محقق حك:م به طور كلى سه عنصر قـاعده' طهارت، عموم طهارت منتقل2ال:ه

و س:ره را دل:ل طهارت ذكر مى2كند (حك:م، ١٤٠٤: ٢/ ١١٤).

٦ـ٢. شك در انتقال

روشن است وقتى درباره' اصل حصول انتقال بـه جسم ترد�د شود، اصل بر عدم انتقال
است و حالت گذشته، استصحاب مى2شود و اگر اصلِ انتقال، محرز است، در صورتى كه
خـون نجس بـه حـ:ـوان طاهر منـتـقل شـود و اضـافــه' اولى قطع شـود، در ا�ن صــورت دل:ل
طهـارت منتقل2ال:ـه آن را دربر مى2گـ:رد؛ و اگـر اضافـه' اولى قطع نشـود و اضافـه' دوم درست
نباشد، در ا�ن صـورت دل:ل نجاست منتقل2عنه، آن را دربر مى2گ:رد؛ اما غـ:ر از ا�ن، چهار

حالت پ:ش مى2آ�د:
�?Ë« X�U‰∫ صـدق حقـ:ـقى اضـافه به هر دو �قـ:نى است. مـحـقق خو�ى بـا ب:ان فـرض

نخـست، با تفصـ:ل مـ:ان نوع دل:ـل در هر �ك از منتقل2عـنه و منتقل2ال:ـه تكل:; را ا�ن گـونه
روشن كرده است:
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اگر هر دو دل:ل، لبى بودند، كالعدم فرض مى2شوند؛ و تكل:;، رجوع به اصل عملى
است.

اگـر �كى از دو دل:ل، لفظى بود و د�گرى لبى، دل:ل لبى مـقـدم است مگر ا�ن2كه مـورد
از قدر مت:قن دل:ل لبى ب:رون باشد كه نوبت به دل:ل لفظى مى2رسد.

اگـر هر دو دل:ل، لفظى باشند، دل:ل عـام بر دل:ل مطلق مقـدم است؛ و در صورتى كـه
هر دو مطلق باشند، اصل عـملى چار ساز است؛ و اگر هر دو عـام باشند دل:ل داراى ترج:ح
مقدم است؛ وگرنه بنا به معروف حكم تخ::ر است، ولى به نظر ما تساقط است؛ و به فرض
پذ�رش استـصحاب حكمى، استـصحاب نجاست �قـ:نى قبل از انتقال جـارى مى2شود؛ و به

فرض عدم قبول ا�ن قسم استصحاب، قاعده' طهارت جارى خواهد بود.
�?ÂËœ X�U∫ صـدق حقـ:ـقى اضـافـه به هر دو مشـكوك است. محـقق خـو�ى با ب:ـان ا�ن

فرض، ا�ن بار با تفص:ل م:ان نوع شبهه، ا�ن گونه چاره2اند�شى كرده است:
اگـر شـبهـه، مـفـهـومى باشد، نـه استـصـحـاب حكمى جـارى است و نه اسـتصـحـاب
مـوضـوعى؛ تكل:;، رجـوع به قـاعـده' طهـارت است؛ و اگـر شـبـهـه، مـوضـوعى شـد، با
اسـتصـحـاب بقـاى اضافـه' اول:ـه �ا اسـتصـحـاب عـدم حدوث اضـافـه' ثانو�ه، نجـاست ثابت

مى2شود.
�Âu� X�U∫ صدق حق:قى اضافه به اولى �ق:نى و به دومى مشكوك است. محقق خو�ى

با ب:ان ا�ن فرض، ا�ن بار بى ه:چ تفص:لى، به حكم نجاست خون مـعتقد است، خواه شبهه
مـوضوعى باشـد خواه مـفهـومى؛ ز�را در هر صـورت، دل:ل نجاسـت خون منتـقل2عنه بدون
معارض، آن را شامل است؛ ز�را دل:ل طهارت دم منتقل2ال:ه نمى2تواند آن را دربر گ:رد؛ ز�را
اگر شبهه مفهومى باشد، موضوع مشكوك اسـت و اگر شبهه موضوعى باشد، با استصحاب

عدم حدوث اضافه' ثانو�ه احراز مى2شود كه خون در منتقل2ال:ه، از منتقل2ال:ه است.
�?Â—U?NÇ X�U∫ صـدق حـق:ـقى اضـافـه به اولى مـشكوك و به دومى �قـ:نى است. مـحـقق

خو�ى با ب:ـان ا�ن فرض، با تفـص:ل م:ـان شبهـه' مفهومـى و موضوعى، ا�ن حـالت را ا�ن گونه
بررسى مى2كند: اگر شبهه مفهومى باشد، دل:ل طهارت خون منتقل2ال:ه آن را شامل مى2شود و
به دل:ل مفهومى بودن شـبهه، استصحاب بـقاى اضافه' اول:ه، جارى نمى2شود؛ ولى اگـر شبهه
مـوضوعى بـاشد، اسـتـصحـاب بقـاى اضافـه' اول:ـه جـارى مى2شود، ولى دل:ـل طهارت خـون
منتقل2الـ:ه با دل:ل نجاست خـون منتقل2عنه تعـارض مى2كند و در حقـ:قت، چون هر دو اضـافه

�ق:نى مى2شود، ا�ن فرض به حالت اول برمى2گردد (غروى تبر�زى، ١٤١٠: ٣/ ٢١٦ و ٢٢٠).
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البتـه پ:ش از ا�ن، محـقق همدانى در «مـصبـاح الفق:ـه» صور مـختل; انتـقال را طرح و
بررسى كرده است (همدانى، ١٤٢٢: ٨/ ٣٠٠ ـ ٣٠٥).

٣. استهالك

�كى از اسباب تبـدل موضوعات عـ:نى، «استهالك» است. از ا�ن سبـب، در ابواب مختل;
سـخن گفـته مى2شـود؛ ابوابى ماننـد طهارت، صـالة (در بحث لباس نمـازگزار)، صـوم (در

بحث مفطرات)، ا�مان، اطعمه و اشربه و غصب.
استـهالك در همـه' ابواب فقـهى، توان تبد�ل مـوضوع و به پ:رو آن، تبـد�ل حكم را دارا
ن:ـست؛ �عنى استـهالك تـحقق مى2پذ�رد، امـا حكم همـچنان بر حال خـود باقى است؛ براى
نمونه اگـر مقدارى خاك مـعدن در تراب خالص مـستهلك شـود، برخالف گذشتـه2اش جواز
ت:مم را كـسب مى2كند؛ ولى اگر قطره2اى خمر در آبى قـل:ل، مستهلك شـود، قطره نه2تنها بر
نجـاست خـود باقى است، بلكه همـه' آب را هم مـتنجس مى2كند. بـنابرا�ن مى2با�سـتى از ا�ن
سـبب در ابواب مخـتل; فـقه بـحث شود. ازا�ن2رو، برخى گـفـته2اند در جـر�ان اسـتهـالك،
اجمـاالً مستهلك حكم اولـى خود را از دست مى2دهد و حكم مستـهلك2ف:ه را حـائز مى2شود

مگر در شرا�طى خاص كه ا�ن اتفاق نمى2افتد (انصارى، ١٤٢٠: ٣/ ١٣٦).

١ـ٣. معناى استهالك

استهالك در لغت از ر�شه' هلك به معـناى اهالك و نابود كردن است. استهالك مال، به
خرج و نابود كـردن آن معنا شـده است. ا�ن شكل، به معناى جـد�ت در كار ن:ـز دانستـه شده

است (ابن منظور، ١٤٠٥: ١٠/ ٥٠٥ و ٥٠٧).
استهـالك در عبارات فقهـاى متقدم، به معناى از ب:ن بردن به كـار رفته است (ش:خ مـف:د،

.(١٤١٠: ٢٣٩
ا�ن لفظ، گـاه به مـعناى اسـتـحـاله ن:ـز دانسـتـه شـده است؛ چنان2كـه در عـبـارت شـ:خ
انصارى در بحث به كارگ:رى آبِ مستعمل آمده است (ش:خ انصارى، ١٤١٥: ١/ ٣٦٠ ـ ٣٦١).

واژه' استـهالك به مـعناى پراكنده شدن اجـزا و از ب:ن رفتن ظاهرى آن ن:ـز به كار مى2رود
كـه مـعناى مورد نـظر در ا�ن بحث است. اسـتهـالك طبق ا�ن كـاربرد، پراكنده شـدن اجـزاى
شىء است به گونه2اى كه از �كد�گر قـابل تشخ:ص و تم::ز نباشند. مـحقق نائ:نى آن گونه كه
در «من:ـة الطالب» آمده، استـهالك را ا�ن گـونه معنا كـرده است: ممـزوج شدن به غ:ـر جنس
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خود، در صورت زوال حق:ـقى �ا عرفى صورت نوع:ه شىء (خوانسارى، ١٤١٨: ١/ ٣٤٦؛ ن:ز
ر. ك: بحـرالعلوم، ١٤٠٣: ٢/ ٣٧٧، پانوشت). آن گـاه وى نتـ:ـجه مى2گـ:ـرد كـه مـزج و خلط با
هم2جنس و مــزج �ا خلط با غـ:ــرجنس به شـرط بقــاى صـورت نوعـ:ــه، اسـتـهـالك نـ:ـست

(خوانسارى، ١٤٠٣: ١/ ٣٤٦ ـ ٣٤٧).
از ا�ن تعر�;، مالك استهالك ن:ز به دست مى2آ�د كه همان «عدم تم::ز» است. بنابرا�ن
شىء بى2آن2كه دچار تحول و تغـ::ر ماه:ت شود و صورت نوع:ـه2اش تبدل �ابد، از نظر پنهان
مى2ماند. در سخن محقق نائ:نى تغ::ر صورت نوع:ه آمده بود، ولى منظور وى آن2گونه تغ::ر
ماه:ت و حقـ:قتى ن:ست كـه در استحاله وجـود دارد؛ بلكه مراد وى، همان عدم تمـ::ز است

كه نت:جه' پراكنده شدن اجزاى شىء است.
شـ:خ طوسى در بحث رضـاع، عـبارت ذ�ـل استـهـالك را به ا�ن مـعنا به كـار برده است

(ش:خ الطوسى، ١٤٠٧: ٥/ ١٠٢).
واژه' د�گرى كه در عبـارات فقها با اسـتهالك، مرادف شده، «اضـمحالل» است؛ براى
نمونه محـقق كركى در مقام ب:ان شرط ا�ن امـر كه در لباس حر�ر ممزوج با غ:ـرحر�ر خواندن
نمـاز اشكال ندارد، مى2نو�سد: «مـا لم �ضـمحل الخـ:ط فـ:صـدق عل:ه اسم الحـر�ر» (محـقق
كركى، ١٤٠٩: ٣/ ٢٣٧؛ ن:ز ر. ك: شه:د ثانى، ١٤١٣: ١/ ١٦٤؛ و محقق بحرانى، بى2تا: ١/ ٣٣٥).

٢ـ٣. تفاوت استهالك با استحاله

در جر�ان اسـتهـالك و استـحاله، هر دو شىء مـستـهلك و استحـاله2شده، از نظر پـنهان
مى2شوند؛ با ا�ن تفاوت كه در استهالك، ماه:ت شىء بدون تغ::ر باقى مى2ماند و تنها اجزاى
آن پراكنده مى2شـود؛ ولى در اسـتحـاله، مـاه:ت شىء و به عبـارتى صـورت نوع:ـه' آن تغـ::ـر
مى�2ابد. از ا�ن2رو، در استهـالك با تجم:ع اجزا و پذ�رفتن شكل سـابق، حكم همچنان باقى
است؛ ولى در اسـتحـاله با برگـشت مـاه:ت قـبل، حكم سابـق برنمى2گردد، مـگر جا�ى كـه

عرف همچنان آن را شىء سابق بداند (طباطبا�ى �زدى، ١٤١٧: ١/ ص ٢٧٢ ـ ٢٧٣).

٣ـ٣. استهالك شىء در هم جنس

در جـر�ان اسـتهـالك، دو چ:ـز وجـود دارد: �كى مسـتـهلك و د�گرى مـسـتهلـك2ف:ـه.
پرسش ا�ن جاست كه آ�ا در جر�ان استهالك، با�د ا�ن دو از دو جنس مخال; باشند �ا ا�ن2كه

در دو جنس موافق ن:ز استهالك صدق مى2كند؟
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برخى معـتقدند اسـاسًا استهـالك در جنس موافق معنا ندارد؛ ز�را مـزج در متجـانس:ن،
تنها مـوجب از�اد كمـ:ت شىء مى2شود و تغـ::ـرى در شىء مسـتهلك حاصل نـمى2شود. ا�ن
اند�شه از تعـر�فى ن:ز كه مـحقق نائ:نى از استـهالك داشت، دانستـه شد. محـقق حك:م ن:ز در
«مستـمسك»، فرض استهالك با اتحـاد جنس را خالى از اشكال نمى2داند (حك:م، ١٤٠٤: ٢/
٣٩٢؛ و ٨/ ٢٣٥). اما محقق خو�ى با درنگ ب:ش2تر در معناى اسـتهالك، موردى را كه اتحاد
در جنس مطرح است، ا�ن گونه تحل:ل مى2كند كه گاه استـهالك نسبت به خود شىء مالحظه
مى2شـود و گـاه نـسـبت به صنفى خـاص و صــفـتى مـخـصـوص. وى مـى2گـو�د در صـورت
نخـست، استـهالك مـعنا ندارد؛ ز�را آن دو از �ك طبـ:عت هسـتند كه مـقدارش ب:ش2تر شـده
است؛ اما در صورت دوم، استهالك قابل تصور است، چه در ا�ن2جا نگاه به وص; عنوانى
است كه با مالحظه' آن شىء مـمزوج، موضوع حكمى خاص قرار گـرفته است و در واقع اثر
بر صنفى خـاص از طبـ:ـعت مـتـرتب شـده است. مـثال آن، صـنفى از آب مطلق است كـه به
فرض، اسـتعـمال آن اشكـال دارد؛ ولى چون هم:ن آب در در�ا ر�خـته مى2شـود، ا�ن صن;
هم2جنس، مسـتهلك شده و خصوصـ:ت و صنف:ت خود را از دست مى2دهد و اسـتفاده از آن

روا مى2شود (بروجردى، ١٣٦٤: ١/ ٩٧ ـ ٩٨).

٤ـ٣. استهالك در ابواب فقه

گفت:م اسـتهالك در ابواب مختل; فقه طرح و بـررسى شده است؛ ا�نك به اجمال آن را
در هر �ك از ا�ن ابواب از نظر مى2گذران:م:

 —UN� Æ≥‡¥‡±

در باب طهارت، مسأله' استهالك به انحاى مختل;، طرح شده است؛ مثًال گاهى نگاه
به طهارت و نجـاست است كه آ�ا مسـتهلك بر حال طهـارت �ا نجاست خـود باقى مى2ماند �ا
خ:ـر؟ و گاه نظر به اضافـه �ا اطالق است كه آ�ا مـستهلك بر حـال مضاف �ـا مطلق بودن خود
باقى مى2ماند �ا خ:ر؟ و گاه نگاه مصـداقى به صدق آب وضو �ا غسل �ا تراب در ت:مم است.
چنان2كه گفـت:م، ا�ن گونه ن:ست كه همواره مـستهلك حكم مستهلك2فـ:ه را دارا شود؛ براى
مثـال اگر مقـدارى معدن:ـات مانند گچ در خاك، آمـ:ختـه و مستـهلك شود، ت:ـمم بر آن جا�ز
است، اما اگر مـقدارى خاك متنجس در خاك طاهر مـستهلك شود، به2رغم استـهالك، ت:مم
بر آن صـحـ:ـح ن:ـست؛ چراكـه بر خـاك نـخـست، صـدق تراب ـ كـه مطلـوب است ـ تحـقق
مى�2ابد. امـا بر خاك دوم عنوان طاهر ـ كـه مطلوب قرار گـرفته است ـ صـدق نمى2كند، ز�را
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برخى از اجـزاى آن نجس است (درباره' بخش طهــارت ر. ك: انصـارى، ١٤٢٠: ٣/ ١٣٦ و ١٤٠).
اما مى2دان:ـم كه هر نجاسـتى در غ:ـر خود مـستهلك شـود، نجاست آن همـچنان باقى است و
اسـتـهالك، نجـاست را از ب:ن نمـى2برد؛ چنان2كـه كاش; الـغطاء مى2نو�سـد: خمـرى كـه در
سركه مستـهلك مى2گردد، محكوم به نجاست است؛ همچنان كه هر مسـتهلكى از نجاسات
چن:ن است (كـاش; الغطاء ، ١٤٢٢: ٢/ ٣٨٥). البـتـه مواردى اسـتـثنا شـده است؛ چنان2كـه در

«عروه» خون مستهلك در دهان، پاك اعالم شده است (طباطبا�ى �زدى، ١٤١٧: ١/ ١٤١).
…ö� Æ≥‡¥‡≤

در باب صالة در بحـث لباس نمازگـزار درباره' آنچه سـجده بر آن صحـ:ح است، بحث
استهالك به م:ان آمده است. برا�ن اساس اگر غـ:رحر�ر در لباس آن2قدر كم باشد كه در حر�ر
مستـهلك باشد، نماز خواندن در آن اشكال دارد؛ و اگـر خاك سجده از معـدن:ات باشد و در

خاك مستهلك شده باشد، سجده اشكال ندارد (عاملى، ١٤١٠: ٣/ ١٧٥).
Âu� Æ≥‡¥‡≥

در كتـاب صوم آمده است كه اگـر خ:اط روزه2دار نخ را با آب دهان خـود مرطوب كند،
ســـپس آن را از دهان ب:ـــرون آورد و دوباره نخ را در دهـان بگذارد و رطوبـت آن را ببلعـــد،
روزه2اش باطل است؛ مگر ا�ن2كه رطوبت نخ در آب دهان به گونه2اى مستهلك شود كه د�گر

بر آن رطوبت خارجى صدق نكند (طباطبا�ى �زدى، ١٤١٧: ٣/ ٥٤١).
Z� Æ≥‡¥‡¥

به2كارگ:رى عطر براى انسان مُحرم نارواست؛ اما اگر به گونه2اى مستهلك شود كه بو،
طعم و مزه2اش تغ::ر پ:دا كند، از حرمت ب:رون مى2رود (محقق بحرانى، بى2تا: ١٥/ ٤٢٤).

nK� Æ≥‡¥‡µ

اگر انسان بر خوردن چ:زى سوگند �اد كرد، انصراف عرفى اكل، خوردن چ:زى است
كه از د�گرى قـابل تشخـ:ص و متمـا�ز باشد؛ خواه تنهـا باشد و خواه بـا د�گرى باشد. از ا�ن
رو، اگر در چ:زى ماننـد غذا مستهلك شود و نامش از آن منتـفى شود، در صورت خوردن،
حنثى صورت نمى2گ:ـرد؛ حتى اگر مزه و سا�ـر اوصافش باقى بماند (شه:د ثانى، ١٤١٣: ١١/

٢٤١ ـ ٢٤٢؛ و بحرانى، ١٤١٠: ٢/ ٢١٧).
t�d�« Ë tLF�« Æ≥‡¥‡∂

شـهـ:ـد ثانى در رسـالـه' «االسـئلة المـازحـ:ـه» مى2نو�سـد: اگــر قطره2اى از بول حـ:ـوان
مـاكول2اللحم �ا مـقـدارى از فضـوالتش در مـا�عى ب:فـتد، حـكمش ا�ن است كه در صـورت



شتم
وه

تاد
هف

م، 
ست

  ب"
ال

س

١٠٨

استهالك، على2الظاهر همه' آن حالل است (شه:د ثانى، ١٤٢١: ١/ ٦٣١).
ÕUJ� Æ≥‡¥‡∑

�كى از شرا�طـى كه موجب مى2شـود رضاع، باعث مـحرم:ت شـود، ا�ن است كه شـ:ر
خالص باشد و با چ:زى مخلوط نشود؛ مگر ا�ن2كه در ش:ر مستهلك شود.

VB� Æ≥‡¥‡∏

كاش; الغطاء مى2نو�سد كـه اگر فرد در آب �ا خاك، مقـدارى شىء  غصبى داخل كند،
در صورت استهـالك، طهارت صح:ح است؛ و مستـهلك به منزله' تل; است و ضمان بر آن

مترتب است (كاش; الغطاء ، ١٤٢٢: ١/ ٣٤١).
œËb� Æ≥‡¥‡π

اگر خمـر در غ:ر خود از قب:ل اغـذ�ه و ادو�ه كم �ا ز�اد آم:خته شـود، به دل:ل عموم ادله'
ا�جاب2كننده' حد، باز حكم حد ساقط نمى2شود.

در ا�ن مــورد، مــمـكن است ا�ن اشكـال به نظر آ�د كـــه حكم تابع اسـم است و در ا�ن
مورد، اسم عوض شـده است و لذا صدق شرب خمر تحقق نمى�2ابد؛ چنان2كـه اگر كسى بر
نخوردن سركه سوگند �اد كند، جا�ز است سكنجـب:ن را كه حاوى سركه است، تناول كند.
به ا�ن اشكال ا�ن2گـونه مـى2توان پاسخ داد كـه ا�ن دو با هم فـرق دارند؛ چه ا�ن كـه در فـرض
نخست، عـ:ن هر جا �افت شود حرام است؛ و بـدون شك، ع:ن در ضمن ممـتزج هم �افت
مى2شود؛ بر خالف باب �م:ن كه ع:ن محلوف، حرام ن:ست، بلكه صرفاً چ:زى كه محلوف
بر آن صدق كند، حرام است كـه آن هم تنها با صدق اسم صورت مى2گ:رد. البـته در صورتى
كه ادله، از مـورد منصرف باشد، مى2توان مـورد را از وضع حد ب:رون دانست، مـانند ا�ن2كه

قطره2اى خمر در منبعى آب ب:فتد (ر. ك: كر�مى جهرمى، ١٤١٤: ٢/ ٣٢٢).

نت�جه

انقـالب مى2تواند مـوضـوع را تغ:ـ:ـر دهد و به تبـدل در صـورت نوع:ـه' عـرفـ:ه مـعنا شـود و با
اسـتـحـاله �كى گـردد و احكام آن را داشـتـه باشـد. در انتـقـال، چگونگـى اسناد به هر �ك از
منتـقل2عنه و منتقـل2ال:ه را با�د در نظر داشت. اسـتهـالك مى2تواند در هم2جنس ن:ـز راه داشتـه

باشد و تنها در برخى ابواب فقهى موضوع2ساز باشد.
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