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Abstract 
Shaykh al-Bahāʻī is the last uṣūlī of the Era of Renewal, whose 

two valuable works namely, Zubdat al-Uṣūl and Ḥāshīyat al-Sharḥ 
al-Mukhtaṣar al-Uṣūl are the signs of his mastery over uṣūl. The 
book Zubdat al-Uṣūl, which has been an educational textbook in the 
Islamic Seminaries for many years, was written about the uṣūl al-
fiqh al-madhāhib (Principles of Jurisprudence of the Islamic Schools 
of Thought) according to the books al-Aḥkām by Āmadī and al-Ni-
hāyah by ʿAllāmah al-Ḥillī during the period of Akhbārī rule. In the 
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book Ḥāshīyat al-Sharḥ al-Mukhtaṣar al-Uṣūl, he made the most 
important of his critiques of Sharḥ al-Mukhtaṣar al-Uṣūl al-ʿAḍudī 
with a concise and specialized statement. By explaining the views 
of the most prominent scholars of the Islamic schools of thought, he 
expressed the selected views or independent opinions. He was the 
first uṣūlī scholar who used the concept of “knowledge” in the defi-
nition of fiqh in both certitude (qaṭʿ) and presumption (ẓann) senses. 
According to the Takhṭiʼah (Falsification) School of Thought, he 
has considered ijtihād as a doubtful category and considered most 
of the mujtahids as mutijazzī (partial). He was also the first to deny 
Ijmāʿ al-Manqūl bi al-Khabar al-Mutawātir (transmitted consensus 
by the tradition narrated by several sources) due to being sensory of 
tawwātur, the first to allow the use of the word “wājib” (obligatory) 
for conditional obligatory, and the first to consider the obedience to 
khabar al-wāhid (tradition with a single transmitter) permissible ra-
tionally and according to the consensus of Shīʿah. This study aimed 
to explore out the style of Shaykh al-Bahāʼī in the principles of con-
temporary jurisprudence in order to emulate in similar research.

Key Words: Shaykh al-Bahāʼī, Sharḥ al-Mukhtaṣar al-Uṣūl, Zub-
dat al-Uṣūl, ʿAḍud al-Dīn Ījī, ibn al-Ḥājib, Ḥājibī.
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وحاشیۀ شرح مختصر األصول،نشانۀتبحراودراصولاست.زبدة  األصولکهسالهامتن
آموزشیدرمدارسبودهاستدردورۀسیطرۀاخباریان ،باتوجهبهاإلحکامآمدیونهایه
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تشـــریحاقوالعلمایبناِممذاهباسالمی،بهجمعآراوترجیحنظرمختاریاارائۀدیدگاه
مستقلپرداخت.اواولیناصولیاستکهمفهوم»علم«رادرتعریففقهدرمعنایاعم
ازظنوقطعبهکاربردوبنابرمذهبتخطئه،اجتهادراازمقوالتمشککبرشمردواکثر
مجتهدانرامتجزیدانست.همچنیناواولینکسیاستکهاجماعمنقولبهخبرمتواتررا

1.تاریخدریافت:1398/12/26؛تاریخپذیرش:1399/04/02.)مّتخذازرسالهدکتری:فاطمهصادقیالنجق،تصحیح،
تحقیقوتعلیقدوحاشیهشیعیبرشرحمختصراالصولعضدی)حواشیبهاءالدینمحمدبنحسینعاملیوعبدالواحد
بنعلیشوشـــتری(،باراهنماییدکترسیدمحمدحسینی،دانشیاردانشکدهالهیاتومعارفاسالمی،دانشگاهتهران،

تهران-ایران(
Sadeghy.mohanna135@gmail.com2.دانشجویدکتریفقهومبانیحقوقاسالمیدانشگاهتهران،)نویسندهمسئول(؛

info@drhosseini.ir3.دانشیارگروهفقهومبانیحقوقاسالمیدانشگاهتهران؛

سال هفتم، شماره پیاپی 24 ،  پاییز1400

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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بهسببحسیبودِنتواتر،معتبرندانست؛اطالقلفظ»واجب«برواجبمشروطراَمجاز
خوانـــدوتعبدبهخبرواحدراعقاًلوبهاجماعامامیهجایزشـــمرد.هدفازنگارشاین
مقاله،تخریجاسلوبشیخبهاییدراصولفقهمقارن،بهمنظورالگوبرداریدرتحقیقات

مشابهاست.
کلید واژه ها: شیخبهایی،شرحمختصر األصول،زبدة  األصول،عضدالدینایجی،

ابنحاجب،حاجبی.

مقدمه
یکیازبارزترینعواملتوســـعۀکیفیعلماصوْلمطالعۀآثارمطرودوتصحیِح
نسخناشناختهاست.1شرایطسیاســـِیجوامعاسالمیواهمیتتقریبمذاهبدر
عصـــرحاضرنیز،ضرورتپژوهشدرموضوعاتفقهواصولتطبیقیرادوچندان

مینماید.2
بهاءالدینمحمدبنحســـینعاملی،معروفبهشیخبهایی)1030یا1031ق(،جزو
اصولیانیاســـتکهچندانبهآثاراومراجعهنمیشـــود.3اوکهازنوادگانحارث
همدانی،یکیازاصحابامیرالمومنین؟ع؟ است،درکودکیبههمراِهپدِردانشمندش
وبهدعوتحکومتصفوی،ازلبنانبهایرانمهاجرتکرد.اوجامععلوموفنون
زمانۀخویشبود.4بهاییدردورۀشاهعباِساولبهمنصبشیخاالسالمیگمارده
شـــدوخدماتارزندهایبهجهاناسالمارائهکردکهتاامروزنیزدرمقابلدیدگان

1.یکیازمهمترینعللرکودعلوم،عدمبازپژوهیدرآثارگرانبهایمتقدمیناست.اینمطلببهاینمعنانیستکهبه
نظراتمتقدمینتوجهنمیشود،بلکهاتفاقًابارویکردیجزئی،درمتونتفحصمیشودوآنچهمرادخوانندهاستگزیده
میشـــود،اماازمطالعهمتنکاملبارویکردتعلیمیخودداریمیشود.درعلماصولفقهنیزتجددگرایِیمفرطولزوم
پاسخگوییبهشبهاتجدید،محققانراتاحدودیازدستیابیبهعمقنظریاتاصولیانمتقدمبازداشتهاست.بنابراین،به
تصورآنکهپسازشیخانصارینیازیبهبازخوانیدرآثارقدمانیست،منابعاصولیکتابخانهایدرچنداثِرمحدودخالصه

شدهاست.
2.همچنانکهبهعقیدۀسیدمحمدتقیحکیم،یکیازبهترینراههابرایتقریبمذاهبآناستکهمابتوانیمشیوههای

استنباطازمنابعاصیلکتابوسنترابهیکدیگرنزدیککنیم)حکیم،13،1،1431(.
3.شایدبتوانادعاکردکمترکسیاورادرزمرۀاصولیاِنصاحِباندیشۀمستقلوتأثیرگذارمیشناسد.

4.تنوعآثاراودرحوزههایگستردهایهمچونادب،عرفان،ریاضی،نجوم،معماری،تفسیر،حدیث،فلسفه،منطق،فقه
واصولکمنظیراست)امین،1403ق،235،234/9(.
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ماخودنماییمیکند)امین،1403ق،9/،234-235؛مدرستبریزی،303/3،1369؛خوانساری،
.)343/2،1390

اینمقالهبرآناســـتتابانظربهمنابعخطی،بهنقدوتطبیقدواثراصولِیشیخ
بهاییبپردازدتابرایمحققان،ابعادعلمیپنهانشـــخصیتشـــیخبهاییوتسلط
شگفتآوراوبراصولفقهمقارنروشنشـــود.ازاینرهگذر،عالوهبربازخوانِی
اثرکمترشناختهشدۀاو،اسلوبشایستهاشدرزمینۀنگارشاصولفقهمقارنتبیین

خواهدشد.

جایگاه شیخ بهایی در اصول فقه
شیخبهاییکهدرزمانما،غالبًابهجهِتانکارثمرۀمسئلۀضدشناختهمیشود
)حیدری،85،1382؛شـــیخبهایی،42،1383(،آخریناصولی1دردورۀ»نهضتمجدد«2
است)احتشامینیا،117،1390(.اواولینکسیاستکهواژۀ»منبع«رابرایآنچهاحکام
اســـالمیازآنبرداشتمیشود،بهکاربردهاست)صرامی،160،1391(.همچنیناولین
کسیاستکهاجتهادرا»ملکۀنفســـانی«دانستهاستنه»عملخارجی«،یعنی
اجتهادازنظراو»تالشبرایاستخراجاحکامشرع«نیست3)شیخبهایی،407،1383؛
ثواقـــب،63،1392(.اینتعریفباتعاریفعالمهحلـــیوصاحبمعالمازاجتهاد
متفاوتاست)علیپور،195،1382(.اعتقادبهحجیتظّنشخصیوَمجازبودِنلفظ
»واجب«برمشروط،باعالقۀاولیامشارفهنیزجزءآرایویژۀاومحسوبمیشود
)شیخبهایی،42،1383(.همچنینازنظراوتعّبدبهخبرواحد،ثبوتًاوعقاًلوبهاجماع
علمایامامیهجایزاستواثباتًانیز،شارعمارامتعّبدبهخبرواحدیکردهاستکه
راویآنعاقل،بالغ،عادل،ضابطومؤمنباشد)علیپور،195،1382(.بنابراین،اّولیاِت
اومحکمترینبرهانبرلزومبازخوانیآرایاصولیاواســـت،بهخصوصدرحیطۀ

اصولتطبیقی.

1.برایاطالعازادلۀاصولیبودِنشیخبهاییر.ک:)ثواقب،70-60،1392(.
2.یعنیدورۀشرحوتعلیقوتلخیص.

3.»ملکةیقتدربهاعلیاستنباطالحکمالشرعیالفرعیمناألصلفعاًلأوقوةقریبة«)شیخبهایی،407،1383(.
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شـــیخبهاییمجموعًاپنجاثردرعلماصولفقهنگاشتهاســـت:زبدة األصول، 
حواشـــی زبدة األصول، حواشی بر شرح عُضدی بر مختصر األصول، حواشی شرح 
تهذیب األصول عمیدی و مختصر األصول)رحماندوست،171،1379(.1اوغالبًارسائل
راناتمامرهاکردهاستواحتمااًلبهمطالعۀکتب،بیشازنوشتنعالقهداشتهاست
)ذاکری،79،1388(.البتهنمیتوانازکثرتاشتغاالتاوبهجهِتعهدهدارِیمنصب

شیخاالسالمینیزچشمپوشیکرد.

1. معرفی زبدة األصول شیخ بهایی
مهمتریناثراصولیشـــیخبهایی،زبدة  األصولکهمتضمنخالصهایازعلم
اصولاســـتودردورۀسیطرۀاخباریانبرحوزهنگاشتهشد،ازنمونههایبرجسته
دراصولفقهمقارناستکهدرآنآرایاصولیاِنعامهوامامیهگردآوریشدهاست
)شـــیخبهایی،42،1383(.2شیْخکتابزبدهرادرپنجاهســـالگی،درسال1012ق،با
اســـلوبیمدّرج)ازکلیبهفرعی(تنظیمکردهاستودرفصلبندیآن،نهایتنظمو

انسجامرارعایتکردهاست)شیخبهایی،43،1383(.
شـــیخبهاییدرنگارشآنبهاإلحکام فی أصول األحکامآمدی)631ق(ونهایة 
الوصول الی علم األصوِلعالمهحلی)726ق(توجهخاصیداشتهاست)پویان،1390،
165(.عالوهبرایندربسیاریازمسائلبانظربهآرایابنحاجبوعضدیدرشرح
مختصر األصولوبعضًادرپاسخیاتأییدآنها،مطالبیرابیانکردهاست؛بهنحوی
کهگاهیبهصراحتاذعانداشتهاستکهبرخیمطالبایناثرقباًلدرحواشی شرح
مختصر األصولنیزمطرحشدهاست.3درواقعباکشفنسخخطیازحواشیشیخ
برشرح مختصر األصول،نظراتاودرزبدهنیزآسانتردرکشدهاست.عالوهبرآن

1.مصححزبدةاألصولعالوهبراین،حواشیشیخبرالقواعدوالفرائدشهیداول،لغززبدةاألصولوشرحلغززبدةاألصول
رانیزدرشمارآثاراصولیاوذکرکردهاست)شیخبهایی،41،1383(.

2.ظاهرًابیشازچهلشرحوحاشیهبرآنزدهشدهاست)ثواقب،63،1392(،امامصّحِحزبده،28شرحو9حاشیۀمتمایز
رادرمقدمۀآناحصاکردهاست)شیخبهایی،45،1383(.

3.اگرچهکهدرهمینمواضع،مصّححزبدةاألصول،ازعدمدسترسیبهحاشیۀشیخاظهارتأسفکردهاست.بهعنوان
لمنعثرعلینسخةمنها«. الیاالنـ مثالدرصفحۀ157زبدةاألصولآوردهاست:»معبذلجهدیـ
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هرچهدرحواشـــیشیخبهتفصیلبیانگردیدهاست،درزبدهبهجهتجامعیتآن،
بهاختصارآمدهاست.1

ازدیگرویژگیهایبرجستۀزبدة األصول،طرحمباحثمنطقِیمرتبطبااستنباط
وتوجهبهمسائلکالمیمثلحسنوقبحونیز،نگاهمقارنبهمذاهباست)صرامی،
162،1391(.زبدة  األصولبهدلیلبرخورداریازاســـلوبمناســـب،درزمانحیات
شیخ،جزءمتونآموزشیبودهاســـتوامروزهازمنابعکتابخانهایبهشمارمیرود

)حسینیخراسانی،41،1387(.

2. معرفی حاشیۀ شرح مختصر األصول شیخ بهایی
جمالالدینعثمانبنحاجبمالکیاشعری)646ق(کتابمنتهی السؤل )الوصول(2 
و األمـــل فی علمی األصول و الجدلرادراصولفقهنگاشتهاســـت.اوایناثررابا
عنوانمختصر المنتهی  فی  األصولتلخیصکردکهبهمختصر األصول ابن حاجبنیز
مشهوراست.مختصرابنحاجبموردتوجهکثیریازعلمایمذاهباسالمیقرار
گرفتهاست.3معروفترینشرحبرمختصراألصول،شرحعضدالدینعبدالرحمنبن
احمدایجیشـــافعی)756ق(است.4ایناثِراصولیکهتاکنونحواشیمتعددآندر
دانشگاهامالقریومدینه5تصحیحوبازپژوهیشدهاست،بارویکردکالمیتألیف
گردیدهاست،بهاینمعناکه،قواعداصولیقوانینیهستندکهابتداپیریزیمیشوند
تافروعفقهیبراســـاِسآنها،استخراجواستنباطشـــوند)ربانیبیرجندی،7،1391(.

1.حتیدرعمدهمسائلمشترک،میانحاشیۀشرحعضدیوزبدةاألصول،عباراتشیخدرحواشیعضدی،دقیقتراز
عباراتزبدةاألصولاست،بهگونهایکهشیخ،خوانندهرابهحواشیعضدیارجاعدادهاست.

2.بنابرقولاصّح،نامایناثرمنتهیالوصولواالملفیعلمیاألصولوالجدلاست)اإلشرافی،1415ق،375(.
3.تعدادشروحوحواشیاینکتاببهطوردقیقمشخصنیست،امانویسندۀاینمقاله،حدود84شرحو48حاشیۀمتمایز

ازقرنهفتتاچهاردههجریقمریرااحصاکردهاست.
4.شرحعضدیبهقدریدرمیانعلمایاسالممحلبحثبودهاستکهپیشازتألیفمعالمالدین،ازمنابعدرسیمهم

حوزهبهشمارمیرفتهاست.بههمینسبب،براینشرحنیزحواشیمتعددینگاشتهشدهاست.
5.بهعنوانمثالبیانالمختصرشمسالدیناصفهانی،توسطمحمدمظهربقا،حلالُعقدوالُعقلفيشرحمنتهیالسؤل
واألمِلامامرکنالدینالحسینیالعلویتوسطعلیبنمحمدبارومونیزشرحمختصرابنالحاجبباباإلجماعأبوالبقاء
الدمیریتوسطعبدالعالیالمزروعیدردانشگاهامالقریدرمکهتصحیحومنتشرشدهاند.همچنینالنقودوالردوِدبابرتی

توسطضیفاللهبنصالحدردانشگاهاسالمیمدینهتصحیحشدهودرریاضبهانتشاررسیدهاست.
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شیخبهاییازجملهاصولیانیاستکهبهحاشیهنویسیشرحعضدیپرداختهاست.
اینحاشیهکهپیشاززبدة  األصولتألیفگردیدهاست،متأسفانهبهزینتطبعآراسته
نشدهاستونویســـندۀاینمقالهتاکنونبهدونسخۀمعتبروکوتاهازآندسترسی
داشتهاســـت.1اگرچهناقصبودننسخمذکورقطعیاستامابهنظرمیرسدعلت
اقتصاراینحاشیه،فراوانِیتعلیقاتعلمابرشرحعضدیباشدودرحقیقتشیخدر

اینرسالهبهاهّمنقدهایخودبهشرحعضدیپرداختهاست.

3. تحلیل تطبیقی حاشیۀ مختصر األصول با زبدة  األصول
ازآنجاکهنســـخخطیمِدنظراینمقالهبهمباحثمعدودامابسیاربااهمیت
اختصاصدارد،زبدة  األصولرانیزدرهمینمباحثبررسیکردهایمتابهرویکرد
تطبیقیشـــیخدراصولفقهاشـــرافیابیم.بنابراین،دراینبخشباتطبیقعبارات
حاشیهبامتنوشرحمختصر األصولونیزآرایشیخدرزبدة  األصول،بهتبییناهّم
نظراتابنحاجبوعضدیوشیخبهاییمیپردازیم.آنچهدراینتحلیلمطلوب
ماســـت،عالوهبرمحتوایتخصصیمباحثات،روشبحثوطریقۀاستداللهای
شیخدراینآثاراست.طبعًاپسازمقایسۀاستداللهادرایندواثر،بهقوتوثبات

رأیاونیزپیبردهخواهدشد.

1.نویسندۀمقالهتاکنونبهدونسخۀمعتبرازآندسترسیداشتهاستکهاطالعاتنسخهشناسیآنهابهشرحذیلاست:
الف(مجموعۀخطیشماره13548/3کتابخانۀمجلسشورایاسالمی.متأسفانهتاریختألیفایناثرمشخصنیستو
کتابتآندرسال1038قمری)پسازوفاتشیخ(بهخطَنسخ،توسطاحمدبنیوسفخافجیالغناقویانجامشدهاست.

دراینمجموعهازتصویر144تا156)13برگ(بهحاشیۀشرحعضدیتعلقدارد.
ب(مجموعۀخطیشماره2621کتابخانۀمرکزیدانشگاهتهران.کتابتآندرتاریخ1050/2/7قمری)پسازوفاتشیخ(
بهخطنسخ،توسطمحمدبنعبدالحسینآلحسینینجفیانجامشدهاست.صفحات60و64بهحاشیۀمختصراألصول

اختصاصداردکهبهطورموّربوفشردهنوشتهشدهاست.
نسخۀمجلسشـــاملمباحثاّطراِدحِدفقه،قیداطالقدرمقدمهواجب،اجماعمنقولبهخبرواحد،اجمالباءدرآیۀ
وضوووجوبعقلیشکرمنعممیشودونسخآدانشگاهتهران،بهمباحثاجمالباءدرآیۀوضوواجماعمنقولبهخبر
واحدمنحصراست)برایاطالعاتبیشترازسایرنسخموجودر.ک:درایتی،39،12،1391؛آقابزرگتهرانی،1403ق،

.)132،6
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3-1. اّطراد حد فقه نسبت به مقلد
مســـئلۀحدفقهازمباحثابتداییکتباصولیاســـتکههموارهمحلبحث
بودهاست.شیخنیزدرنخستینمبحثحاشـــیه،بهموضوععدماطراددرتعریف
ابنحاجبازفقهپرداختهاســـت.درنقضاینتعریف»العلمباالحکامالشـــرعیة
الفرعیةعنادلتهاالتفصیلیةباالستدالل«گفتهشدهاستکهاگرمراْدبرخیازاحکام
باشد،اینتعریفاّطرادنداردیعنیشاملمقلدهممیشود.اماابنحاجبوعضدی

قائلبهاّطراداینتعریفهستند.آنهادودلیلبراینقولذکرکردهاند:
الف(»دراینتعریفمرادازفقیه،فردعامینیســـت،بلکهعالمیاستکهبه
درجۀاجتهادنرسیدهاست«)االیجی،1421ق،10(،بنابراین،تعریفیادشدهاّطراددارد.
عالوهبراینعضدیدرشرحخودبرمختصر،ادعاکردهاستکهفقهابرفقیهنبودِن

مجتهِدمتجزیاجماعدارند.1
برخیازشارحانمختصر األصولمانند خنجی،ایرادعدماّطرادراباتخصیص
مفهومعلمبهعلمیقینیپاســـخدادهاند،زیراعلممقلد،اعتقادغیریقینیاســـت
)االصفهانی،1406ق،20/1(.اصفهانیدربیان المختصراینتوجیهرابهدلیلوجودابواب
ظنیدرفقهردمیکند)االصفهانی،1406ق،23/1(اماخودبرایحلاینمناقشـــهراهی

نمییابد.
برخالفخنجیواصفهانی،شیخبادقتیقابلتحسین،ریشۀاعتقادعضدیرا
درعدمقولبهتجزیدراجتهادموردنقدقرارمیدهد.اودرحاشـــیۀخودبرشرح
مختصر المنتهیمیگوید،اساســـًانقضاّطرادبهوسیلۀمقلددراینتعریف،برای
کسانیاستکهقائلبهتجزیدراجتهادنیستند.امابنابرقولبهتجزی،کهنظراکثر
علمایشیعهواهلسنتاست،2ایننقضواردنیست،زیراروایتابیخدیجه3بر

1.»وقدیکونعالمًایمّکنهذلکمعانهلیسبفقیهاجماعًا«)نصیفودیگران،1421ق،10(.
2.ر.ک:)اآلمدی،بیتا،164،4؛الخراسانی،بیتا،467،466/1؛حیدری،516،1382(.

3.»محمدبنعلیبنالحسینباســـنادهعناحمدبنعائذ،عنابیخدیجةســـالمبنمکرمالجمالقال:قالابوعبدالله
جعفربنمحمدالصادق؟ع؟:ایاکمأنیحاکمبعضکمبعضًاالیاهلالجورولکنانظرواالیرجلمنکمیعلمشیئًامنقضایانا
فاجعلوهبینکمفانیقدجعلتهقاضیًافتحاکمواالیه.ورواهالکلینیعنالحسینبنمحمدعنمعلیبنمحمدعنالحسنبنعلی
عنابیخدیجةمثلهاالأنهقال:شیئًامنقضائنا.ورواهالشیخباسنادهعنالحسینبنمحمدمثله)الحرالعاملی،بیتا،4،18،]5[(.
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آنداللتدارد.همچنینادعایاجماعازجانِبعضدیبراینکهمتجزیمجتهد
نیست،باطلوخالفواقعاست)شیخبهایی،1038ق،137(.

اودرزبدة  األصـــول،ضمنتأییدنظراکثریـــتعلمایاصولبروجودمجتهد
متجزی،گامیفراترازپیشینیاننهادهاستومیگوید:بلکهاگرگفتهشودکهاکثر
مجتهدانمتجزیهستندومجتهدکلنادراست،بعیدنیست.حتیمیتوانگفت
تجزیازمقوالتمشککاستیعنیبرخیازمجتهداندرمثاًلهزارمسئلهمتجزی
هستندوبرخیکمتروبرخیبیشتر)شیخبهایی،20،1383(.اوازتعریفحاجبیدربرابِر
تعریفعالمهحلیدرنهایه1وتهذیب2والمحصولرازی3دفاعمیکندومیگوید
اگرچهرازینیزکلمۀ»المستدل«رادرتعریفخود»العلمباالحکامالشرعیةالفرعیة
المستدلعلیاعیانها...«آوردهاست4،اماعدماّطرادبااینقیدبرطرفنخواهدشد.
بنابراین،تعریفحاجبیبرتعریفرازیارجحاست،زیراکهخروجمقلدازآن،به

تکلفوتطویلنیازندارد)شیخبهایی،15،1383(.
شیخدرنهایتتعریفمستقلخودراازفقهباعبارت»العلمباالحکامالشرعیة
الفرعیةعنادلتهاالتفصیلیةفعاًلاوقوةقریبة«بیانکردهاست)شیخبهایی،11،1383(و
علممجتهدمتجزیوفردالادریرادراینتعریفداخلمیداندوعلممقلدرانیز
بهدلیلحرفمجاوزۀ»عن«ازتعریفخارجمیداند)شیخبهایی،12،1383(.همچنین
برخالفخنجی5ازنظرشیخ»العلم«درتعریففقه،مطلقعلمواعمازقطعوظن
است،زیرابرایمجتهد،قطعبریکحکمدریکمسئلهوجودندارد،بلکهمجتهد

ظنبرحکمداردوظْنافادۀعلمنمیکند)شیخبهایی،17،1383(.
درحقیقتشـــیخپسازپذیرشامتیازتعریفحاجبینسبتبهتعریفعالمه

حلی،آنراباافزودنقیودی،بهعنوانتعریفکاملترارائهمیکند.

1.ر.ک:)حلی،1425ق،13/1(.
2.ر.ک:)حلی،47،1380(.

3.ر.ک:)الرازی،1418ق،78/1(.
4.زیرامقلدبراعیاناستداللنمیکند.

5.ر.ک:)االصفهانی،1406ق،20/1(.
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ب(دومیندلیلابنحاجببراطراد،ایناستکه»مرادازادلهدراینجاامارات
استکهفردعامیبهآنهاعلمندارد«)االیجی،1421ق،10(.

شیخبهاییدرحاشیۀخودبرمختصراألصولدراینبارهمیگوید:
»جوابعضدیبنابرقولاصّح]تجزیاجتهاد[باطلاستوتجزیدراجتهاد،
نظرتعدادزیادیازعلمایاصولاست.همچنینظاهرکالمابنحاجبنیزمیلبه
ایننظردارد،لذااینجوابازاوبعیداســـت.زیرااینجواببنابرمذهبمصّوبه
استحالآنکهابنحاجبمخطئهاست.خالصهآنکهسؤالوجوابابنحاجب
بنابرتقریرعضدیبهجانیســـت.اماآنچهبهنظرمنمیرســـدایناستکهغرض
سوالکننده،دخولعامِیآشنابابرخیاحکامازادلۀقطعیظاهریبودهاست،مانند
اقیمواالصالةوالتقربواالزنا.پسمصنف)ابنحاجب(نیزپاسخدادهاستکهمراد
ازادله،اماراتاستنهادلۀقطعیه.زیراکهاستنباطاحکامازاماراتتنهابرایمجتهد
حاصلمیشود،چهمجتهدکاملباشـــدچهمتجزی.بااینتقریر،سؤالوجواب

صحیحخواهدبود«)شیخبهایی،1038ق،137(.
دراینفقره،شـــیخمدعیاستکهعضدیدرشرحخودبرمختصر،مطلبیرا
بهابنحاجبنسبتدادهاستکهبااعتقادحاجبییعنیمذهبمخطئه،درتناقض
است.درواقع،شیخمبناییترینموضعبحثرا،کهقولبهتصویبوتخطئهاست،از
عمقعباراتاستخراجکردهاستوشارح)عضدی(رادرعدمتوجهبهبنیانفکری
مصنف)ابنحاجب(ســـرزنشمیکند.اگرحواشیسایرعلمارابرشرحعضدی
مِدنظرقراردهیم،انصافًابایدبهذکاوتشیخدرتبییناینمسئلهاعترافکنیم.1شیخ
بااینحدسکهمراِدپرســـشگرازادله،ادلهقطعِیظاهریاستوغرضمصنف
ازمعطوفکردِنادله،اماراتاست،جایگاهبحثرابسیاردقیقترازعضدیارائه
میکند.اینمطلبتنهاباشناختصحیحآرایمصنفامکانپذیراستکهظاهرًا

عضدیازآنغافلبودهاست.

1.بهعنواننمونهاصفهانینیزدربیانالمختصربهمبنایبحثپینبردهاست)االصفهانی،1406ق،16/1(.
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3-2. قید اطالق در مقدمۀ واجب
مبحثبعدیدرحاشیۀشیخبهقیداطالقدرمقدمۀواجباختصاصیافتهاست.

عضدیدرابتدایبحثچنینآوردهاست:
»کالمدرمقدمۀواجب،دربارۀواجبمطلقاســـت.بنابرنظرابنحاجباگر
شارعمقدمهایراشـــرِطفعلبداند،امابرایمکلفمقدورباشدکهعقاًلوعادتًا
بدونمقدمه،واجبرابهجاآورد،چنینمقدمهایواجباستودرغیراینحالت

وجوبیندارد«)االیجی،1421ق،81(.
شـــیخبهاییپسازبیانعباراتمنهاج1وتهذیب2دراینمسئله،درتوضیحآن

میگوید:
»آنکسکهواجبرابه»مطلق«مقیدنکردهباشـــدکاردرستیکردهاستو
هرکهظنبراحتیاجبهاینقیددارد،خطارفتهاست.زیرابحثدروجوبمقدمهای
اســـتکهوجوبفعلبرمکلفتحققیافتهاست،نهآنچهدرآیندهشأنیتوجوب
خواهدداشتوواجبدرکالمعلما»ماالیتمالواجباالبهمقدورًاواجب«حقیقتًا
برفعلیکهوجوبشتحققیافتهصدقمیکنـــدواطالقواجببرآنچهدرآینده
واجبمیشـــود،بهاتفاقآراَمجازاست.3بههمینعلت،درکالماکثراصولیهاو
مصنفتقییدواجببه»مطلق«نیامدهاستومصنف»مقدور«رادرمعنایدیگری
کهمتداولنیستبهکاربردهاست.ولیهیچیکازشارحینومحشینبهآنتوجه
نداشـــتهاندتانوبتبهمارســـید.چونعضدیخود،ظنبرتقییدداردبهصورت
ظریفیاشـــارهکردهاستکهشایستهبودمصنفنیزاینقیدرامیآوْرد«)شیخبهایی،

1038ق،140،139(.
شـــیخکالمعضدیرادرشرح،بسیارناصوابمیداند،زیرادراینموضعنیز،
عضدیبرتحمیلرأیخودبرمصنفُمصّراست.مطابقرأیشیْختخصیصمحل

1.ر.ک:)البیضاوی،1429ق،62(
2.ر.ک:)حلی،1380ق،110/1(

3.پسحجوزکاتقبلاستطاعتوقبلنصابواجبنیستندوقیدشارعدرایندوعمل،قیدواجبنیست،بلکهقید
وجوبوشرطدروجوباست)ر.ک:شیخبهایی،1038ق،139(.
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نزاعبهواجِبمطلق،نیازینیست،زیراواجِبمشروطَمجازًاواجباستومقدمۀ
آنتبعًادربحثداخلنمیشود.1

همچنینمـــرادابنحاجبازواژۀ»مقدور«دربحثفـــوق،ماالیطاقنبودِن
تکالیفاستنهمشـــروطنبودنواجب.بهاییدرتوضیحمعنایغیرمتعارفیکه

مقصودابنحاجبازواژۀ»مقدور«بوده،آوردهاست:
»ابنحاجـــبدربهکارگیـــرِی»مقدور«درمعنایغیـــرمتعارفشَمجازگویی
کردهاســـتکهاحدیوجهعدولشازمعنایمتعارفراتبییننکردهاســـت.وجه
عدولایناســـتکهگفتیمآنچهکهواجببرآنمتوقفاســـتالبدبایدمقدور

باشد«)شیخبهایی،1038ق،141(.2
بنابراینازنظرشـــیخ،عضدیوسایرشارحینومحّشـــیِنالمختصرمتأسفانه
کالماورابهطورصحیحتبییننکردهاند،گرچهجرجانینیزدرحاشیۀخود،بهغیر
صریحبودِنعبارتشارحدرمعنایمقصوِدمصنفاذعاندارد)جرجانی،قرن186،8(؛

رک:)االیجی،1421ق،81؛البابرتی،1426ق،388/1؛االصفهانی،1406ق،369/1(.
شیخدرزبدهنیزذیلموضوعمقدمۀواجب،پسازبیاننظراتاربعهدروجوب

آن،دربارۀکلمۀ»مقدورًا«چنینمیگوید:
»هماناکالمدراینبحثبعدازوجوباســـتنهقبلآن،زیراهرآنچهواجب
شدهباشد،مقدمهاشمقدوربودهاستواالهمانطورکهدرحواشیمختصر األصول
ذکرکردیمتکلیفبماالیطاقاســـت«)شیخبهایی،15،1383(.همچنینمجددًاتقیید
عبارت»مقدمةالواجبواجبة«رابـــه»مطلق«بیهودهمیداند،اگرچهکهاینامر

شایعاست)شیخبهایی،157،156،1383(.

1.البتهبیناصولیانمتأخرازجملهآخوندوشیخانصاریدررجوعقیدبههیئتیامادۀواجبدرواجبمشروطودخول
مقدماتوجودیهدرواجبمشروطاختالفاست)الخراسانی،بیتا،99/1(.

2.درادامهشـــیخمثالیدربارۀسترعورتدرنمازمیآوردومعتقداستکهوقتیقدرتبرسترنیست،برمکلفنماِز
غیرمشروطبهسترواجباست.پسنمازمشروطبهستر،برقادِربرسترواجباستنهعاجزازآن)ر.ک:شیخبهایی،

1038ق،141(.
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3-3. اجماع منقول به خبر واحد و متواتر
دربحثاجماعمنقول،شیخابتدابهردادعایاجماعامامیهبرعدمحجیتخبر
واحدمیپردازدوحاجبیودیگرانیراکهپنداشتهاندامامیهبرعدمعملبهظنون،
اتفاقنظردارندموردنقدقراردادهاست)شیخبهایی،196،1383(وآیاتوادلۀمانعین
وقائلین1بهعملبهخبرواحدرابهتفصیلبیانمیکند.اودرانتهایبحث،تعبدبه
خبرواحدراعقاًلواجماعًا،بهعلتظواهرآیاتوشیوعآندرمیانیارانائمۀامامیه

جایزمیشمارد)شیخبهایی،194،1383(.
سپسبهموضوعحجیتاقســـاماجماعمنقولمیپردازدودراجماعمنقولبه
خبرمتواتر،باتمامیاصولیانپیشازخوددرفرقمختلفاســـالمی،بهمخالفت

برمیخیزد.اودرحاشیهچنینگفتهاست:
»مـــندرثبوتاجماعباتواتربحـــثدارمومعتقدبهعدمثبوتاجماعباتواتر
هستم،زیرامحسوس،تنهاازطریِقتواترثابتمیشودواجماْعاتفاقآرابرحکمی
شـــرعیاستکهباحسدرکنمیشودوکالمهمۀمتواترین،براینکهبگویندما
اتفاقکردیمبرحکمیموجبقطعبرآننیست،زیراممکناستبرخیازآناندر

اینسخندروغگوباشند«)شیخبهایی،1038ق،138؛شیخبهایی،1050ق،64(.
شـــیخدرزبدهنیزدربحثحجیتاجماعمنقولبهخبرواحد،بعدازنقلرأی
بعضـــیازحنفیه،دربارۀحجیتاجماعمنقولمتواتر)نهواحد(بهنقدآنانپرداخته

ومیگوید:
»آنها)حنفیه(براینکهازطریقتواترجزمحسوســـاتثابتنمیشـــود،باما
موافقاندواجماعرانیزتطابقآرایرؤسایدینبرحکمیواذعانآنانبرآنحکم
میدانند.حالآنکهایناذعانغیرمحســـوساستوتنهاکالمهریکازرؤسای
دین،مبنیبراینکهمیگویدمنبراینامراذعاندارم،محســـوساست.لذاتواتر
اینکالمازهریکازاجماعکنندگانافادۀقطعبراینکهدرواقعیتهمبهآنحکم
اذعاندارد،نمیکند،زیرااحتمالتقیهوکذبوجوددارد«)شـــیخبهایی،240،1383و

1.ادلۀحجیتقائلینبهاکتفایبهظنآیات45و46ســـورۀبقرهو19-22ســـورۀحاّقهاست)ر.ک:خویی،1377،
284/1؛انصاری،1428ق،239/1(.
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241(.اودرنهایتچنیننتیجهمیگیردکهتقســـیماجماعبهدوقسمقطعِیثابتبا
تواتروظنِیثابتباغیرتواترازاستحکامبرخوردارنیست)شیخبهایی،240،1383و241(.
بنابراینازنظرشیخبهاییاجماعمنقولبهخبرمتواتربهدلیلآنکهتواترتنهامثِبت
امورحسیاستحجیتنیست،1زیرااجماعازاموریاستکهدراعصارمختلف
حاصلآمدهاستوامکانشنیدنرأیتمامفقها،درتمامیاعصاربرایفردعادی
محالاست.امااجماعمنقولبهخبرواحدذیلادلۀحجیتخبرواحدقابلبررسی

واعتباربخشیاست.2

4-3. اجمال »باء« در آیه وضو
مسئلۀاجمالدرآیۀوضو)مائده/6(ازمشهورترینمسائلاختالفیفقهایمذاهب
استوهموارهدرفقهواصولمقارنموردبررسیقرارمیگیرد.ابنحاجبوعضدی
نیزضمنمخالفتبابرخیازحنفیهقائلهستندکهاجمالیدرآیۀوضووجودندارد.
بنابراین،بایدکلســـرمسحشود)االیجی،1421ق،238؛ر.ک:االصفهانی،1406ق،367/2؛
البابرتیالحنفی،1426ق،301/2(.همچنینآنهامعتقدندکهدرلغت،آوردنحرف»باء«

برایتبعیضثابتنشدهاست)االیجی،1421ق،239(.
شیخدرحاشیۀخود،بابیانادلۀنقضیواستداللی،اینشبههرابرطرفمیکند:
»حجتمانعینبرایتبعیض"باء"،انکارسیبویهدرهفدهموضعازکتابش3براین
امراست،کهابنجنی4نیزبااوموافقتکردهاستوایندونفر"باء"رادرآیهبرای

1.اگرچهاینبرخالفنظراکثراصولیاناست)بهعنواننمونهر.ک:مظفر،222/3،1385؛ساباطییزدی،328،1377(.
میرزایقمینیزدرقوانینباتقســـیممتواتربهدونوعمحسوسوقدرمشترک،اشکالشیخبهاییرامرتفعساختهاستو
حجیتاجماعمنقولبهخبرمتواترراداخلدرحجیتاصلاجماعمیداند)ر.ک:میرزایقمی،1430ق،392،391/2(.
2.ایندیدگاهمخالفانیبهنامداردازجملهخوییکهضمنبررسیتمامادلۀحجیتخبرواحد،حجیتاجماعمنقولبهخبر
واحدرانمیپذیرد)خویی،1430ق،45؛خویی،246/1،1377(.البتهآخوندخراسانیبارأیشیخموافقاستوقائلاست
اجماعمنقولبهخبرواحددرصورتنقلسببومسببناشیازحس،حجتاست)خراسانی،بیتا،281/1(.درمیان
اهلسنتبعضیازاصحابمالکوشافعیوبعضیازحنفیهوحنابلهنیزحجیتاجماعمنقولبهخبرواحدرامیپذیرند
ودرمقابل،غزالیوبعضیازحنفیهآنراحجتنمیدانند)الدمیری،1430ق،294(.همچنینبابرتیواصفهانینیزبانظر

شیخدرحجیتاجماعمنقولمتفقهستند)البابرتی،1426ق،593/1؛االصفهانی،1406ق،614/1(.
3.ر.ک:)سیبویه،1410ق،251/1(.

4.ر.ک:)ابنجنی،1428ق،134/1؛ابنجنی،1428ق،23(.
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الصاقواعمازمسِحکلومسِحبعضآوردهاند....امامیهدلیلیجزصحیحۀزراره1
ازامامباقر؟ع؟ ندارندوالبتهبهغیرآننیزاحتیاجیندارند.همچنینبزرگانلغتاز
نحویونماننداصمعیوابنکیسانوابنمالک2وابیعلیفارسیوغیرآنهامانند
شافعینیزاصراربرباِءتبعیضدارند.همچنینمفسریندرذیلآیهششسورۀانسان3
"باء"رابرتبعیضحملکردهاند«)شـــیخبهایی،1038ق،144،143؛شیخبهایی،1050ق،60(.
درحقیقت،شیخجدالرابهدوطریقخاتمهمیدهد.اولآنکهاستداللمصنف
وشارحرادرخصوصمباحثنحویپاسخدادهاست،سپسدلیلمختصمذهب
خودرامطرحمیکندودرتقویترأیمذهبخود،شافعیراکهازائمۀعامهاست
گواهمیگیرد.امادرزبدة  األصول،بهسببآنکهکتابیمستقلاستروایتمذکور
رابهطورکاملنقلکردهاستوآنرابهقدرکفایتتبیینمینماید)شیخبهایی،1383،

.)90،89
نکتۀجالبترآنکهاورأیعالمهدرتهذیب4رادرترجیحقولسیبویهبرنیاوردِن
"باء"برایتبعیض،ناشیازسهواومیداند)شیخبهایی،90،1383-92(وُسیوریرادر

قولبهالصاق،موردانتقادجدیقرارمیدهد:
»امااینعبارتراکهسیوریدرکنزالعرفان5دربارۀالصاقآوردهوگفتهاست
که"گویاخداوندفرمودهاســـتالصقواالمسحبرؤوسکموایناقتضایاستیعابیا
عدماســـتیعابندارد"،ازکالممخالفینمانندبیضاوی6اخذکردهاستکهعادت

اوست«)شیخبهایی،1038ق،145؛شیخبهایی،1050ق،60(.

1.»مارواهمحمدبنیعقوبعنعليبنإبراهیمعنأبیهومحمدبنإسماعیلعنالفضلبنشاذانجمیعًاعنحمادبنعیسی
عنحریزعنزرارةقال:قلت:ألبيجعفر؟ع؟ أالتخبرنيمنأینعلمتوقلت:أنالمسحببعضالرأسوبعضالرجلین؟
فضحكثمقال:یازرارةقاله:رسولالله؟ص؟ ونزلبهالکتابمناللهالناللهیقول:اغسلواوجوهکمفعرفناانالوجهکلهینبغي
لهأنیغسله،ثمقال:وأیدیکمإلیالمرافقثمفصلبینالکالمینفقال:وامسحوابرؤوسکمفعرفناحینقالبرؤوسکمأنالمسح
ببعضالرأسلمکانالباء،ثموصلالرجلینبالراسکماوصلالیدینبالوجهفقال:وأرجلکمإلیالکعبینفعرفناحینوصلهما
بالرأسانالمسحببعضهماثمفسرذلكرسولالله؟ص؟ للناسفضیعوه)طوسی،بیتا،63،62/1؛ابنبابویه،بیتا،279/1(.

2.ر.ک:)ابنمالک،1420ق،362/1(.
ِه«)انسان/(.6 3.»َعْیًناَیْشَرُبِبَهاِعَباُدالَلّ

4.ر.ک:)حلی،161،86،1380(.
5.ر.ک:)السیوری،بیتا،10/1(.

6.ر.ک:)البیضاوی،1429ق،102(.
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همچنینشـــیخازریشـــهیابیاعتقادمصنفدرعدماجمالآیۀوضوغفلت
نمیورزد.اوعلـــتقولبهالصاقدرکالمابنحاجـــبراترجیحمذهبمالک

میداندومیگوید:
»ابنحاجبدرضعیفدانستِنقولبهباِءتبعیض،بهخاطرمخالفتبامذهبش
درمسِحسر،مبالغهکردهاســـت،زیرااومالکیاستومالْکمسحکلراواجب
میداند.اوبههمینعلت،درکافیه1نیزازبیانتبعیضدر"باء"اهمالنمودهاست«

)شیخبهایی،1038ق،144؛شیخبهایی،1050ق،60(.
اودرتکمیلایننزاعمیگوید:

»شیخطوسی،2ســـیدمرتضی،3عالمه4وغیرایشاننیزبرتبعیض"باء"دراین
آیهتصریحداشتهاند.برخینیزدرترجیحسخنسیبویهبراصمعیتعجبکردهاند،
درحالیکههمگیبراعلمیتاونســـبتبهسیبویهدرزبانعربیاتفاقدارند«)شیخ
بهایی،1038ق،144؛شیخبهایی،1050ق،60(.درزبدهنیزشیخآیۀوضورامبّیندانستهاست،

زیرا»باء«برایتبعیضاست)شیخبهایی،383،1383(.

5-3. وجوب عقلی شکر منعم
مســـئلۀوجوبعقلیشـــکرمنعـــمازمســـائلکالمیواردشـــدهدراصول
فقهاست5)احتشـــامینیا،116،1390(وامروزهدرکتباصولیبهآنپرداختهنمیشود.6
شیخدراینبخش،بابیانیفاخرواستداللیقاطع،بدوننقلصریِحکالمعضدی،
بهنقدنظِراشاعرهدرعدموجوبعقلِیشکرخداوندپرداختهاست.طریقۀاستدالل
شیخبهاییدراینمجادلۀکالمی،دردوروشخالصهمیشود.روشاول،ردمثال

1.ر.ک:)ابنحاجب،1431ق،51(.
2.ر.ک:)طوسی،60/1،1364-62؛طوسی،بیتا،440-439/2،36-35/1(.

3.ر.ک:)علمالهدی،بیتا،350-348/1(.
4.ر.ک:)حلی،164،88/1،1380(.

5.همچنانکهعالمهحلینیزبهتفصیلاینبحثپرداختهاســـت.ر.ک:)عالمهحلی،1425ق،134/1-139؛حلی،
)55-54،1380

6.بههمینجهت،ازتبیینمفصلآنچشمپوشیمیکنیم.برایاطالعبیشترر.ک:)شیخبهایی،1038ق،145-148؛
شیخبهایی،1403ق،89/2(
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اشاعرهاستباتوضیحمثالمعتزله،کهمشـــابهتبیشتریبامحلنزاعدارد.روش
دیگر،اثباتوجوِدفایدهبرشـــکرنعمتهایالهیاست.1نحوۀبیانشیخدراین

موضعبسیارآموزندهاستکهدربخشآخربیشتربهآنمیپردازیم.

4. اسلوب شیخ بهایی در اصول فقه تطبیقی
شـــیخبهاییدرهردواثـــِراصولِیموردبحث،ازمســـلکیثابتومتقنبهره
بردهاست.اینروشکهدرچنداسلوِبقابلالگوبرداریخالصهمیشود،میتواند
بهمثابۀفرمولیقابلتکراردرهمۀزمانها،باتوجهبهمقتضیاتسیاسیومذهبیو

اجتماعیمورداستفادهقرارگیرد.
1-4. تبیین مبانی و جایگاه مسئله

اولینومهمترینروششـــیخدراصولفقهمقارن،ریشـــهیابیمسائلوتبیین
جایگاهآنهاســـت.اینمبانیگاهداخلعلماصولوگاهناشیازعقایدکالمییا
مسائلتاریخیاست.بهعنوانمثال،درحاشیهشرح مختصر األصولدربحثاّطراد،
مبنایمخطئهبودِنابنحاجبدرموضوعجوازتجزیدراجتهاد،پیشفرضیاست
کـــهدرصورتغفلتازآن،همچنانکهعضدی2،خنجیواصفهانی3بدانمبتال
گردیدهاند،کالممصنفبهدرستیدرکنخواهدشد.بنابراینبهطورکلیدرمباحث
اصولمقارن،بدوًااطالعازمبانیکالمیواصولیوتاریخیمذاهبخمسهضروری
است.همچنینضرورتداردبهمیزانکفایت،درریشههایکالمیوتاریخیمباحث
اصولیغورشـــود.اینمهماگرچهباعثحجیمشدنبرخیفصولخواهدشداما
امکانگفتوگویمنطقیوواقعگرایانهرافراهممیآورد.بهطورمثالمسئلۀوجوب
عقلیشکرمنعم،گرچهاکنونازمباحثاصولیشمردهنمیشوداماروزگاریبهعنوان
عوارضبحثمستقالِتعقلیهمطرحبودهاست.ازاینرو،شیخبهاییدرپاسخبهآن

1.محّشیِناشعریبانظرمصنفوشارحموافقهستند.ر.ک:)البابرتیالحنفی،1426ق،342/1؛االصفهانی،1406ق،
316،315/1؛جرجانی،قرن161،160،8(.
2.ر.ک:)نصیفودیگران،1421ق،10(.

3.ر.ک:)االصفهانی،1406ق،20/1(.
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کوتاهینورزیدهاست)ر.ک:شـــیخبهایی،1038ق،145(.بنابرایندرهردورهایمبانی
کالمیوتاریخیمباحثاصولِیرایجقابلبررسیاست.دردورۀاخیرنیزمباحث
مصالحومفاســـداحکام،مقاصدالشریعهونقشعرفوسیرۀُعقالدرعدمنص
درهمینمقولهگنجاندهمیشـــوندوضرورتًادراصولمقارنداخلخواهندشد.

2-4. تبیین اسباب اختالف
ازنظرمرحومحکیماختالفاتدراصولبهدومنشأبازمیگردد:

الف(اختالفدراصولومبانیعامهایکهدراستنباطبهآناعتمادمیشود.1
ب(اختالفدرانطباقکبریاتبـــرصغریاتبعدازاتفاقدرکبریات)حکیم،
48،47/1،1431(.البتهاختالفاتدرکبریاتمهمترازصغریاتهســـتند،اماانطباق
صغریاتنیزموجبتعارضمذاهبدراحکامشدهاست.شیخبهایینیزدرمعرفت
نسبتبهاسباباختالف،بهاینقسمتوجهداشتهاست.بهعنوانمثال،حجیتاجماع
منقولبهخبرمتواتررابرخالِفقدما،خارجازکبرایحجیتاصلاجماعمیداند
وحجیتاجماعمنقولبهخبرواحدراداخلدرادلۀحجیتخبرواحدمیشمارد

)شیخبهایی،1038ق،138؛شیخبهایی،241،240،1383(.

4- 3. ساختار منطقی استدالل
ازدیگرویژگیهایاسلوبشـــیخبهایی،ترتیبریاضیواراستداللاواست.
اوبهعلتاشـــرافبرمنطقوریاضی،نظمساختاریومحتواییخاصیرارعایت
میکند.براینمونه،درمسئلۀاجمالآیۀوضو،پسازاشارهبهآراینحویاندربارۀ
دالیلروایی،بهنظرشافعیودرانتها،بهعباراتمفسریناشارهمیکند)شیخبهایی،
1038ق،144،143؛شـــیخبهایی،383،1383(؛بهاینمعناکهپسازحلنزاعلغوی،برای
تقویترأیمختارازروایاتوشـــهاداتبهرهمیجوید.همچنیندروجوبشکر
منعم،ابتداازادلۀعقلیاســـتفادهکردهاستوپسازآنباردمثالاشاعرهبهتبیین

1.دربخشقبلبهآناشارهشد.
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دلیلنقضیرویآوردهاســـت.)ر.ک:شـــیخبهایی،1038ق،148،147(.حفظنظمدر
اســـتنتاجدراصولمقارنموجبانسجامکلیمباحثخواهدشدوبههمینسبب

ضبطتشتتآرا،سهل،وامکانقضاوتمیسرخواهدشد.

4-4. وحدت رویه در رجوع به ادله 
درمطالعاتاصولمقـــارن،توجهبهاختالفدرترتیبادلهوکیفیترجوعبه
آنهانیزضروریاســـت،زیراباایجادوحدتدرترتیبمذکورنتایجشگفتآوری
حاصلخواهدشد.ازاینرو،ضرورتداردابتداادلۀعقلیسپسادلۀنقلیبااولویت
قرآنوســـنترســـولخدا،وبعدازآن،روایاتبیانشود،زیرادراصولمقارنادلۀ
مشترکوموردقبولمذاهبدراولویتقراردارندورعایتاینترتیب،اثربهسزایی
درپیشرفتاینعلمخواهدداشت.رویۀشیخبهایینیزبهرهگیریازآیاتوروایات
بههمراِهبررسیلغویوداللیوسندیاست)صرامی،165،164،162،1391؛ر.ک:بهایی،
90،89،1383؛شیخبهایی،1038ق،144،143(.اودرآثارخوددرجایگاهیکمفسرقرآن
بابررســـینحویوتجزیهوترکیبآیاتدرصدددستیابیبهمقصودشارعمقدس
برمیآید)پویان،159،1390(.همچنیندرکسوتیکمحّدثبهشرحسندیورجالی
روایاتپرداختهاست)پویان،159،1390؛ر.ک:بهایی،90،89،1383(ودرنهایتدرمقام

یکاصولیبارعایتترتیبدرارجاعبهادله،خودرااثباتمیکند.

5-4. اشراف به آرا
ازنظرمرحومحکیمیکیازعواملاختالفمذاهب،جهلبرخیعلمابهآرای
دیگراناســـت.بنابراین،پژوهشدرزمینۀاصولمقارنموجبکاهشحجمجهل
طرفینخواهدشد)حکیم،1431ق،10/1(.بههمیندلیِلمحقق،باید احاطۀگستردهو
دقیقبهنقاطاتفاقواختالفبیناصولشـــیعهوعامهداشتهباشدتاقضاوتاوبر
مبنایتعصباتنباشـــدودرتکویننظریهایکهبهفردینسبتدادهشدهاست،به
نقلدیگریاکتفاءنکندوخوْدصحتانتسابآرارابسنجد.برایمثال،شیخبهایی
بهردادعایمصنفدراجماعامامیهبرعدمعملبهظنونمیپردازد)شیخبهایی،1383،
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196(.همچنیننقلاوازعلمایمشهوریهمچونشیخطوسی،سیدمرتضی،عالمه
حلی،شهیداولوبیضاویدقیقوبارعایتجانبامانتاست)راد،292،1387؛شیخ
بهایی،1038ق،145،144(ودرنحونیزآراینحویانمتعددیهمچونسیبویه،ابنجنی،
ابنهشاموابنمالکرابهطوردقیقتبیینمیکند)شیخبهایی،1038ق،144(وبهقضاوتی

علمیمینشیند.

6-4. خبرویت و اجتهاد
ویژگیخبرویتدراصولاحتجاج،یعنیمعرفتمفاهیمحججومراتبآنها
وانتخاباقوی،برایمحققدراینحوزهضروریاست)حکیم،1431ق،48،1(،زیرا
محقـــقدرزمینۀفقهواصولمقارنموصوفبهصفتقضاوتدرآراواجتهاددر
حیثیاتحکماســـت)حکیم،1431ق،49،1(.ازاینرو،شیخبهاییکهاصولِیصاحب
نظرومســـتقلاست)صرامی،168،1391(وقولمشهوربرایاونهمطلقًاپذیرفتنیونه
مطلقًامردوداست)پویان،158،1390(درمقدمۀواجببرخالفدیگران،قیداطالقرا
بیجهتمیداند)شـــیخبهایی،1038ق،140،139(ودراجماعمنقولبهخبرمتواتر،رأی
مشـــهوررانپذیرفتهاستوباشجاعتباآنمخالفتمیکند)شیخبهایی،1038ق،138؛

شیخبهایی،1050ق،64(.

7-4. جمع آرا  یا  ارائۀ نظریۀ مستقل
درانتهایهرفصلالزماســـتپژوهشگربهســـهامرحیاتیبپردازد.اگرجمع
آرایاصولیانامکانپذیرباشـــد،جمععرفیقطعًااولویتعقلیدارد.درغیراین
صورتارائۀنظرمســـتقل،بدونواهمهازاسالفمذاهب،دردرجۀدوِماهمیت
قرارمیگیردوگرنهترجیحیکیازاقوالباتبییندلیلوبدونغرضورزیبهعنوان
نتیجۀبحث،ضروریاست.باقیگذاشتنتعارضاتدراقوالوعدمانتخابرأی
صحیحترونیزپایاننبخشـــیدنبهنزاع،خوانندگانرادرحیرتفروخواهدبردو
ثمرۀکاربهبارنخواهدنشســـت.بههمینمنوال،شیخدرتعریفحدفقه،پساز
قضاوتدرتعاریف،باارائۀتعریفمستقل،مسئلهراپایانمیدهد)شیخبهایی،1383،
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11(.همچنیندرنقدعضدیودیگرُمحّشیندرمقدمۀواجب،مرادابنحاجباز
»مقدور«را،کهتازماناومغفولماندهبود،مکشوفمینماید)شیخبهایی،1038ق،

.)140،139

8-4. گزینش ساختار زبانی
وظیفۀعلمخالف،بیانآراوتقدیمرأیمذهبونقدغیرآناست.بنابراینعلم
خالفدرحقیقتجدلوازاقسامعلممنطق)نهعلمفقه(است،زیراوظیفۀجدلی
حفاظتبررأیمختارودفعآرااستوبهنظرغزالیبهتعصبوتنافسمیانجامد
ودرنهایتموجبمعرفتحقورأیصحیحنخواهدشد)حکیم،1431ق،1/،42،41(.
اماوظیفۀاصولفقهمقارنآناســـتکهحاکمیباشدکهخودرامسئولفحصاز
جمیعادلۀموثقودســـتیابیبهبهترینآنهابرایکشفواقعبداندودراینتالش،
رسیدنبهآنچهپیشفرضفقهیاوستاهمیتندارد)حکیم،1431ق،42/1(.بنابراین،
بهنظرمیرســـددراصولمقارنادبیاتمحققانبایـــدحاکیازاحترامبهائمۀفرق
دینیوعلماینامورمذاهبباشـــد.اینادبیاتتأثیربهسزاییدرتقریبمذاهبو
دســـتیابیبهمبانیمشترکخواهدداشت.بهعنوانمثال،دروجوبشکرمنعم،که
یکیازجنجالآفرینترینمدعاهایاشاعرهاست،شیخبدوناشارۀصریحبهنص
مصنفوشارِحاشعریمسلِکمختصر المنتهی،باعباراتیقاطع،ازموضعخویش
دفاعمیکند)شیخبهایی،1038ق،146-148(.بابهکارگیریایناسلوب،مغالطاتنمایان

میشودتاطریقۀجدلِیبحث،بهجایتمثیلبهسمتبرهانمیلکند.

9-4. اختصار و پرهیز از حشو 
حاشیۀشیخبهاییمختصرومفیداست.ایجازکهازخصایصنثرعلمیاوست،1
درحاشیۀاونیزکاماًلمشهوداســـت.اواینرسالۀکوتاهرابرپایۀذهنِینظاممندبا
زبانیکاماًلتخصصیوبدونهرگونهحشـــویازائدنگاشتهاســـت)راد،296،1387،

1.برایاطالعازنمونهایجازاتشیخ،ر.ک:)ذاکری،78،77،1388(.
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297(.عباراتاودرعیِنپرمغزی،سلیسورواناستکهروشنگرمیزانتبّحراودر
زبانمادریاست.براینمونه،اومشکلبزرگعدماّطراددرحدفقهراکهحاجبی
)االیجی،1421ق،10(ومحشیان)االصفهانی،1406ق،20/1(ورازی)شیخبهایی،15،1383(در
حلآنناموفقبودهاند،باافزودنحرفمجاوزۀ»عن«برطرفمیکند)شـــیخبهایی،

.)12،1383

10-4. تقدم آثار نقادانه بر آثار مستقل
یکیدیگرازآموزههایبهاییدرایـــندوکتاب،تقدمتألیفاثریانتقادیبر
کتابیمستقلاســـت.البتهتألیفکتابمستقلدراصولفقهمقارنهموارهدارای
ارزشذاتیاســـتوبرواجدانصالحیتعلمیالزماست؛چنانکهشیخپساز
حواشـــیخود،کتابکاملوجامعزبدة  األصولرادرسنپنجاهسالگینگاشت
)شیخبهایی،43،1383(وهمانطورکهپیشتربیانشدایناثرتامدتهابهعنوانمنبع

درسیدرحوزههایعلمیهتدریسمیشد)حسینیخراسانی،41،1387(.
درهرصورت،ورودبهعرصۀتحقیقدراصولتطبیقیبهدلیلوسعتآرا،صعب
وطاقتفرساست.بنابراین،بهنظرمیرسدبرایحلاینمعضل،تدوینآثارنقادانه
برکتباصولیبارویکردمنصفانهیاتألیفجمعیباکمکاندیشمندانمسلمان،
ســـادهترینودرعینحالمفیدتریناقدامممکناست.اینحرکتعلمیمیتواند

علماوبهتبعآنجهاناسالمرامتحدکند.

11-4. پرهیز از جانب داری
قضاوتمنصفانهدرآرا،موجبمسموعشـــدِننظراتتوسطمخالفینخواهد
شد.آثارمقارندرصورِتیکجانبهگرایییاغلودرتمجیدموافقیاتقبیحمخالفو
یاتسامحدرردآرایناصحیح،مطرودخواهندماند.شیخبادرنظرگرفتناینشروط
درمسئلۀحدفقه،تعریفحلی)کهازاعاظماصولیانشیعهاست(رانقدمیکندو
تعریفابنحاجبراارجحمیداند)شـــیخبهایی،15،1383(.اینقضاوترادربحث
اجمالآیۀوضونیزتکرارکردهاســـتوســـیوریرابدونلحاظمرافقت،سرزنش
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میکند)شیخبهایی،1038ق،145؛شیخبهایی،1050ق،60(.بنیاناینرفتاررابایددردیدگاه
مستقلعلمیوپشتوانۀحکمتعملیاینمحققجستوجوکرد.

12-4. رّد اسلوب تکفیر
هـــدفازتقریبدراصولفقه،انفتاحدرآرایاصولیهمراهبامنطقدربیانو
علمیبودندربحثواستداللونیزسعیدرتضییقاختالفبینمسلماناناست.
بنابراین،بایدتعصِبحاکمبربحثعلمیبهحداقلتقلیلیابد.بنابرایناســـلوب
تکفیر،بهخصوصاگرازجانبعلماباشـــد،اسلوبیمردوداست،زیرابسیاریاز
تشکیکاتاصولیاندرضرورتیازضروریاتدیننیستومنجربهکفرنمیشود.
روششیخبهایینیزشنیدندقیقنظراتعلمابدونعینِکتحجراست.نتیجۀاین
استماِعدرست،تکلمعلمیومنطقیاست.اودرردحرمتشکرمنعم،تمامادلۀ
اصلیوفرعیاشاعرهراتبیینمیکندوبدونبرخوردقهرآمیزپاسخمیگوید)شیخ
بهایی،1038ق،145-148(.شیخدراکثریِتقریببهاتفاقدرمواضع،بهایناصلپایبند
استوبههمینخاطراودرزمرۀبهتریندانشمنداناصولفقهمقارندرتاریخامامیه

میدرخشد.

نتیجه
1.دراینمقالهبهتطبیقزبدة  األصولشـــیخبهاییبادونسخۀخطیازحاشیۀ
اوبرشرحمختصر األصولپرداختهشد.نسخههایمِدنظرازحاشیهشاملمباحث
عدماّطراِدحِدفقه،قیداطالقدرمقدمهواجب،اجماعمنقولبهخبرواحدواجمال

»باء«درآیۀوضوووجوبعقلیشکرمنعممیشود.
2.عباراتشیخبهاییدراینآثاراصولی،منظموتخصصیورواناست.حاشیۀ
اوبهدلیلارجاعاتفراوانیکهدرزبدة  األصولبهآنشدهاست،ازآثارمهمشیخدر
زمینۀاصولمقارنبهشمارمیرود.اودرایناثرنکاتیرادرنقدآرایابنحاجبو

عضدیمطرحمیکندکهپیشازآنمغفولبودهاست.
3.شیخبهاییباتوجهبهمخطئهبودنابنحاجب،اوراهمچونکثیریازاصولیاِن
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قائلبهتجزیدراجتهادمیداند.ازنظِرشـــیخاجماعمنقولبهخبرمتواترحجت
نیست.اوعملبهظنونرابهعلتظواهرآیاتوشیوعآندرزمانائمه؟مهع؟ حجت
میداند.همچنینبهنظرشـــیخمنظورازمقدمۀواجب،مقدمهایاستکهوجوب
فعلبرمکلفتحققیافتهاســـتنهآنچهدرآیندهشأنیتوجوبراخواهدداشت.
پسمرادابنحاجبدربهکارگیرِی»مقدور«مخالفتباتکلیفماالیطاقاست.

4.شـــیخبهاییبهعنوانیکیازنامدارتریندانشمندان،دردواثرموردنظراین
مقاله،ازاســـلوبیواحدوقابلتکراربهرهبردهاست.دراینروشاوضمنبررسی
مبانیبحثوتبییناســـباباختالف،درساختاریمنظموبابیانیمتناسببهتبیین
نظراتابنحاجبوعضدیمبادرتورزیدهاستوبارعایتجانبانصافوامانت،
بهجمعآرایمخالفواستنباطنظریۀمستقلیاترجیحیکیازاقوالپرداختهاست.
روشمندیاودراصولمقارن،گویایاهمیتروششناســـی1درتحقیقاتدراین

حوزۀحساساست.

منابع
1.آقابزرگتهرانی،محمدحسن.)1403ق(.الذریعة الی تصانیف الشیعه.بیروت:داراالضواء.
2.اآلمدی،علیبنابیعلی.)بیتا(.اإلحکام فی أصول األحکام.تحقیقعبدالرزاقعفیفی.

بیروت:المکتباإلسالمی.
3.ابن بابویه،محمدبنعلی.)بیتا(.علل الشرایع.قم:مکتبةالداوری.

4.ابن جنی،عثمانبنجنی.)1428ق(.شرح اللمع فی النحو. شرِحباقولی،علیبنحسین؛
تحقیقحربی،محمدخلیلمراد.بیروت:دارالکتبالعلمیة.

5.ابن جنی،عثمانبنعمر.)1428ق(.سر الصناعة االعراب.تحقیقعامراحمدرشدیشحاته
ومحمدحسینشافعی.بیروت:دارالکتبالعلمیة.

6.ابنحاجب،عثمانبنعمر.)1431ق(. الکافیة فی علم النحو و الشافیة فی علم التصریف و 
الخط.تحقیقصالح،عبدالعظیمشاعر.قاهره:مکتبةاآلداب.

7.ابنمالک،محمدبنعبدالله.)1420ق(.شـــرح الکافیة الشـــافیة.تحقیقمعوض،علی
محمد؛عبدالموجود،عادلاحمد.بیروت:دارالکتبالعلمیة.

1.Methodology
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8.احتشـــامینیا،محســـن.)1390(.پژوهش های ادوار اجتهاد و دکتر گرجی.فصلنامۀ
پژوهشدینی،پاییزوزمستان)23(،124-101.

9.اإلشرافی،شهم.)1415ق(.نظریة ابن الحاجب األصولیة من خالل کتابه »منتهی الوصول 
و األمل فی علمی األصول و الجدل«.دارالحدیثالحسینیة،)12(،371-424.

10.االصفهانی،محمودبنعبدالرحمن)ابوالثناء(.)1406ق(.بیان المختصر شـــرح مختصر 
ابن الحاجب.تحقیقمحمدمظهر.مکةمکرمة:جامعةامالقری.

11.امین،محسن.)1403ق(.اعیان الشیعه.تحقیقامینحسن.بیروت:دارالتعارفللمطبوعات.

12.انصاری،مرتضیبنمحمدامین.)1428ق(.فرائد األصول.قم:مجمعالفکراالسالمی.
13.اإلیجیأبیالفضلعبدالرحمنعضدالدین)1421ق(.شرح العضد علی مختصرالمنتهی 

األصولی. تحقیقفادینصیف؛طارقیحیی. بیروت: دارالکتبالعلمیة.
14.البابرتیالحنفی،محمدبنمحمود.)1426ق(.النقود و الردود شرح مختصر ابن حاجب.

تحقیقالعمری،ضیف اللهبنصالح.الریاض:مکتبةالرشدالناشرون.
15.بیضـــاوی،عبداللهبنعمر.)1429ق(.منهاج الوصول الی علم األصول.تحقیقمحمد

اسماعیل،شعبان.بیروت:دارابنحزم.
16.پویان،مرتضی.)1390(.آشـــنایی با آثار فقهی وسبک علمی شیخ بهایی؟هر؟.فقه،18

.170-156،)2(
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Abstract
Exploring the nature of the types of legal precepts (ḥukm al-

sharʿī) is  one of the most important issues in Uṣūl al-Fiqh (the 
Principles of Jurisprudence) which is  currently of special interest 
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to the written sources, the views expressed in this regard have 
been described and after analyzing the views and criticizing and 
examining the arguments, it has been concluded that ʿazīmah and 
rukhṣah are secondary obligatory rulings. Thus they are included 
among the famous obligatory precepts.

Keywords: ʿAzīmah, Rukhṣah, Ibāḥah (Permissibility), 
Obligatory  Precept, Situational Precept, Verbal Iṣṭīyād. 
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شرعیمطرحمیشود،ماهیتشناســـیعزیمتورخصتاست.دربارۀماهیتعزیمت
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مقدمه
براییادگیریمسائلعلماصول،درآغازبایدباحکمشرعیآشناشدوماهیتش
راشناختوبهخصوصیاتوویژگیهایآنراهپیداکردتابتوانمباحثمربوطبه
آنراشناســـاییکردوازاینراهمسائلمرتبطباحکمرامطالعهکرد،زیراشناخت
ماهیتحکمشرعیازمبادیتصدیقِیســـایرمباحثعلماصولبهشمارمیرود.
پاسخبهاینپرسشاساسیکهماهیتحکمشرعیچیست،دربحثهایگوناگونی
ازقبیِلچگونگیجمـــعبینحکمظاهریوواقعی،تضادبیناحکام،اشـــتراک
عالموجاهل،تعددمجعولونیزاجزاوعقابمکلْفراهگشـــاوعنصریتعیین
کنندهاست)شاکری،14،1396-15(.یکیازمباحثمهمدرذیلمسئلۀحکمشناسی،
شناختماهیتعزیمتورخصتاســـت.سؤالاساسیایناستکهآیاعزیمت
ورخصت،حکمبهشـــمارمیآیند؟اگرحکمهستندچهنوعحکمیهستند؟آیا
وضعیهســـتندیاتکلیفی؟اصولیانامامیهواهلسنتدرمباحثمربوطبهاحکام
ثانویه،ازرخصتوعزیمتبودِنایندســـتهازاحکامبحثکردهاند.درحقیقت،
ایـــناحکامرابررخصتیاعزیمتتطبیقنمودهانـــد،ولیکمتردرزمینۀماهیت
وچیستیرخصتوعزیمتســـخنگفتهاند،چنانکهغزالی)بیتا،329/1(،آِمدی
)1422ق،175/1(،فخررازی)بیتا،120/1(،محققنائینی)403/4،1376(،آقاضیاءعراقی
)1417ق،99/4(،محققخویی)1417ق،87/2-86(ومکارمشـــیرازی)1428ق،329/3-
328(بهنحومختصروموجزبهآناشـــارهکردهاند.باجستوجوییکهدراینباره
انجامشدهاست،نوشتۀمستقلیکهبهماهیترخصتوعزیمتپرداختهباشدیافت
نشدوتنهایکمقالهدراینبارهبهرشتۀتحریردرآمدهاستباعنوان»تحلیلحکم
فقهیرخصتوعزیمت«)لطفی،1392(.وجهتمایزاینمقالهبامقالۀیادشدهدراین
اســـتکهاواًل،مقالۀمذکورهمانطورکهازعنوانشپیداستنگاهفقهیبهمسئله
دارد،درحالیکهدرایننوشتارازنگاهاصولیبهبحثعزیمتورخصتپرداخته
شدهاست،ضمناینکهاینبحثجزومسائلاصولیاستنهفقهی.ثانیًا،درمقالۀ
مذکورصرفًابهنقلبرخیدیدگاههااکتفاشدهاســـت،ولیدرایناثر،تمامیاقوال
اصولیانامامیهواهلســـنتازمذاهبچهارگانهدربارۀماهیتعزیمتورخصت
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جمعآوریوتجزیهوتحلیلشدهاســـتومطالعۀتطبیقیصورتگرفتهاســـت.

واژه شناسی پژوهش
عزیمت

عزیمت،جمعآنعزائم،ازریشۀ»عزم«بهمعنایمصممبودنوداشتنتصمیِم
قطعیوجدیبرانجامدادنکاریاســـت)فراهیـــدی،1410ق،363/1؛جوهری،1410ق،
1985/5؛ابنمنظور،1414ق،399/12(.عزم،بهمعنایقصدمؤکدوبلیغنیزآمدهاســـت؛
چنانکهخداوندمیفرماید:َفَنِسي َو َلْم َنِجْد َلُه َعْزمًا1)طه/115(وَفِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم 

ُموِر2)آلعمران/186(.
ُ
اْل

برایعزیمتدراصطالحشرع،تعاریفمختلفیارائهشدهاست.ازجملهمیتوان
بهتعاریفذیلاشارهکرد:

1.ازنظربرخیعزیمتعبارتاســـتازوجوب.ایشـــاندرتعریفعزیمت
چنینگفتهاند:آنچهبهوسیلۀایجابخداوندبربندگانواجبشدهاست)غزالی،بیتا،
329/1(.درتعبیریدیگرگفتهشدهاست:یکحکمشرعِیکلیابتداییکهقبلاز
اینحکم،حکمیوجودنداشـــتهباشدویابااینحکم،حکمینسخشدهباشدو
ازطرفشارعوضعگردیدهباشدوحکموجوبپیداکردهباشد.کلیتحکماین
استکهآنحکمشاملتماممکلفانبودهاستودرتمامیحاالتواجباالجراء
اســـت،مانندوجوبنماز،روزه،زکات،حج،جهادوسایرشعائرکلیاسالمیکه
برهرشخصمکلفدرهرحالوزمانواجبشدهاست)زحیلی،1406ق،109/1(.

2.برخیاصولیانعزیمترابهمعنایســـقوطامرمعناکردهاند.آنانعزیمترا
»سقوطعلیوجهالحتموااللزام«معناکردهاندیعنیاگربهچیزیامرشودوبعد،
رأسًاآنامراسقاطشود،بهاینعزیمتمیگویند)نائینی،403/4،1376؛عراقی،1417ق،
99/4(.برخینیزدراینبارهگفتهاندعزیمتعبارتاستازسقوطامردرتماممراتب

آن)خویی،1417ق)الهدایة(،86/2(.

1.امااوفراموشکردوعزماستواریبرایاونیافتیم.
2.کهاینازکارهایمهماست.
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3.معنایدیگریهمدربارۀعزیمتگفتهشدهاســـتوآنعدممشروعیتو
حرمتاست)نائینی،403/4،1376(.

رخصت
رخصتدرلغت،بهمعنایسهولتوآسانیاست)فیومی،بیتا،223/2(.ابنفارس
درریشهیابِیرخصتمینویسد:»راءوخاءوصاد«حروفاصلیاینکلمههستند
کهبرنرمیداللتداردوضدشدتاست)ابنفارس،1404ق،500/2(.ازنظرابنمنظور
نیز،رخصت،آسانگرفتنخدابرایبندهدراموریاستکهنسبتبهبندهتخفیف

دادهاستودرامررخصتبرخالفشدتاست)ابنمنظور،1414ق،40/7(.
همچونمعنایاصطالحیعزیمت،برایرخصتدراصطالحشرع،نیزتعاریف

مختلفیازسویاصولیانبیانشدهاست:
1.رخصتعبارتاســـتازیکحکمشـــرعیثانویکهبهجهتوجودیک
عذرمشقتآورازیکاصلکلیاستثناشدهباشدوبهعبارتدیگر،جوازاقدامبر
فعلیکههرچندمقتضیمنعآنموجوداست،اماازاینجهتکهفاعلآنمعذورو
ناچاربهانجامآناستامِرممنوعبهامرمجازتبدیلمیشود،مانندخوردنگوشت
مردارکهخوردنآنازنظرشرعحراماست،ولیهنگاماضطرار،حاللبلکهواجب
شدهاستویامانندسقوطروزۀرمضانازمسافریکهسفراومباحاستومسافتآن
نودوششکیلومترباشدکهاینروزه،حکمرخصترادارد)غزالی،بیتا،329-330/1(.
2.برخیازاصولیانرخصترا»سقوطعلیوجهالتسهیل«معناکردهاندیعنی
بهچیزیامرشـــودوسپسوجوبآنساقطشودولیرجحانشباقیبماند)نائینی،
403/4،1376(.برخیدیگرمعتقدندرخصتبهمعنایسقوطامردربعضیازمراتب

آناست)خویی،1417ق)الهدایة(،86/2؛ر.ک:شهیدثانی،1416ق،45-46(.
3.معنایدیگریهمدربارۀرخصتوعزیمتگفتهشدهاستوآناینکهوقتی

میگوییمرخصتاستیعنیجایزومشروعاست)نائینی،403/4،1376(.
باتوجهبهتعاریفبیانشـــدهاینسؤالمطرحمیشودکهرابطۀبینرخصتو
اباحهچیست؟آیارخصتهماناباحهشرعیاستکهیکیازاقساماحکامتکلیفی
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است؟پاسخبهاینپرسشذیلبررسیماهیترخصتبیانخواهدشد.
بیانتعریفایندواصطالحقبلازشناســـاییماهیتآنهابهنظرناتمامخواهد

بود،ازاینروپسازشناساییماهیتآنهاارائهخواهدشد.

حکم تکلیفی
درتعریفحکمتکلیفیچنینگفتهاند:

1.حکمیکهمقتضایطلبفعلازمکلفیابازداشتنمکلفازفعلویاتخییر
مکلفبینفعلوترکاســـت)غزالی،بیتا،210؛خالف،1361ق،101؛حکیم،1418ق،53؛
زحیلی،1406ق،42/1،زیـــدان،1396ق،26؛ر.ک:نائینی،384/4،1376؛خویی،1417ق،78/2؛

نملة،1414ق،16؛صدر،1418ق،62/1(.

حکم وضعی
درتعریفحکموضعینیزگفتهاند:

1.خطابوفرمانالهیبهطوریکهچیزیرابهعنوانســـبب،شـــرط،مانع،
صحیح،فاسد،عزیمتویارخصتبرایچیزدیگرقراردهد)فخررازی،بیتا،109/1؛

شاطبی،بیتا،187/1؛زحیلی،1406ق،93/1(.
2.مجعوالتشرعیهایکهمتضمنبعثوزجرنیستندواواًلوبالذاتبهافعال
مکلفینتعلقنمیگیرند،اگرچهبهاعتباراحـــکامتکلیفیهایکهمترتببراحکام
وضعیهاســـت،یکنحوهتعلقیبهافعالمکلفیندارند)نائینی،384/4،1376؛ر.ک:

صدر،1418ق،62/1؛خالف،101،1361؛زیدان،1396ق،26؛حکیم،1418ق،64(.
دربرخـــیازکتابهایاهلســـنت،حکمرابهپنجقســـمِتواجب،حرام،
مســـتحب،مکروهومباحتقسیمکردهاندواشـــارهایبهحکمتکلیفیووضعی
نشدهاست.شایدعلتاینباشدکهآنهاحکمرادارایاقسامنمیدانندومعتقدند
تماماحکاْمتکلیفیهستندواقتضاوتخییرگاهیصریحاستوگاهیضمنیکه
حالتدومشاملحکموضعیمیشود.ایننکتهدرکتابهایقدمایشیعهنیزبه
چشممیخوردکهاحکامخمسهرابرایتقسیماتحکمبیانمیکنند.اینمطلب
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جایبحثداردکهآیاوضع،جزواحکامشـــرعیمحسوبمیشودیانه؟دراین
زمینهاقوالیمطرحشدهاســـت.برخیمانندشـــیخبهاییقائلاندکهوضعازاقسام
حکمشرعینیست،امااکثراصولیانحکمرابهتکلیفیووضعیتقسیمکردهاندو
بهبیانتفاوتبینایندوقسمپرداختهاند.برخینیزهمچونمحققخراسانیقائلبه
تفصیلشدهاندووضعرابهحکمشرعیوغیرحکمشرعیتقسیمکردهاند)ر.ک:

شاکری،36-37،1396(.

1. دیدگاه های اصولیان دربارۀ ماهیت عزیمت و رخصت
درتحلیلماهیتعزیمـــتورخصت،میاناصولیاناختالفنظروجوددارد.

دراینبارهسهدیدگاهمتفاوتمطرحشدهاست:
1.ازنظربرخیعزیمتورخصتازجملهاحکامتکلیفیهستند)ر.ک:نائینی،
403/4،1376؛خویی،1417ق)الهدایة(،87/2-86؛ابنُســـْبکی،1402ق،124/1-119؛شهیدثانی،
1416ق،45؛عراقی،1417ق،99/4؛محالوی،1428ق،140/2-138؛انصاری،167/4،1383؛مغنیه،
365،1975-364؛مکیعاملـــی،1391ق،57-56؛طباطباییحکیم،1414ق،90/1؛حکیم،1418ق،

68-67؛مهذب،1356ق،18؛رشاد،13دی1395(.
2.برخیقائلبهاینهســـتندکهایندوازاحکاموضعیمحســـوبمیشوند1
)ر.ک:آِمدی،1422ق،175/1؛محلیشافعی،1426ق،116/1-113؛شاطبی،بیتا،187/1؛ابنحاجب،
1427ق،344/1-343؛خالف،1361ق،121؛زحیلی،1406ق،109/1-108؛حسینیشیرازی،1427ق،

357/6؛سبحانی،26مهر1389(.
3.برخینیزدیدگاهاصطیادیبودِنایندوعنوانرامطرحکردهاندوعزیمتو
رخصترابهعنوانحکمتکلیفیوحکموضعیبهشـــمارنیاوردهاند)مکارمشیرازی،

1428ق،328-329/3(.
درادامهبهبررسیدیدگاههایمطرحشدهپرداختهخواهدشد.

1.آمدی،یکیازاصولیاناهلسنت،احکاموضعیرابرششنوعمیداندکهقسمششمراعزیمتورخصتبیانمیکند
)آِمدی،1422ق،175/1(.
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1-1. ادلۀ تکلیفی دانستن عزیمت و رخصت
قائلینبهتکلیفیدانســـتِنعزیمتورخصتبرایاثباتدیدگاهخودادلهایرا

مطرحکردهاند.درمجموع،میتواناینادلهرادردوعنوانذیلمطرحکرد.

الف. عدم انطباق تعریف عزیمت و رخصت بر احکام وضعی
برخیازاصولیاندرمقاماستداللبرتکلیفیدانستنایندونوعحکم،گفتهاند
باتوجهبهتعریفارائهشدهبرایعزیمتورخصت،نمیتوانایندوراازجملهاقسام
حکموضعیبرشمرد،بنابراین،بایدگفتعزیمتورخصتجزواحکامتکلیفی
محسوبمیشوند.باتوجهبهتعاریفمتفاوتیکهبرایعزیمتورخصتبیانشده
بود،تقریبایناســـتداللنیزبراســـاِسهرتعریفمتفاوتخواهدبود.درادامهبه

تقریبهایبیانشدهپرداختهمیشود.
1.محققنائینیکهرخصترابه»ســـقوطعلیوجهالتسهیل«تفسیروتعریف
کردهاستوعزیمترابه»سقوطعلیوجهالحتموااللزام«تعریفمیکند،قائل
استاینمعنایحیثیتتکلیفیداردیعنیرخصتمیگویدمیتوانیدفالنکاررا
انجامدهیدوعزیمتمیگویدنمیتوانیدفالنعملراانجامدهید.1بنابراینباتوجه
بهحیثیتتکلیفیداشتِنایندونوعحکم،نمیتوانآنهاراجزواحکاموضعیبه

حسابآورد)نائینی،403/4،1376؛رشاد،13دی1395(.
برخیدیگرنیزکهمعناییشبیهبهمعناینائینیرامطرحکردندوعزیمتورخصت
رابهمعنایسقوطگرفتهاند،اســـتداللیهمانندنائینیبیانکردهاند.آنانگفتهاند:

1.دررخصتوظیفهازبابتسهیلبربندگانبرداشتهشدهاستواگرآنمأموربِهساقطشدهاتیانشود،تشریعمحرمنیست.
مثاًلتلفظکلمۀشرکآمیزجایزنیست،امااگرکسیدرمعرضخطروضررقرارگیردبهاواجازهدادهشدهاستکهکلمۀ
شرکآمیزرابرزبانجاریکندویااینکهاگرکسیدرموقعیتیقرارگرفتهاستکهعذرداردمثاًلبهکسیکهبیماراست
گفتهمیشودروزهبرشماواجبنیست)چونروزهبرایشماضررداردمیتوانیدروزهنگیریدوافطارکنید(چنینچیزی
»سقوطعلیوجهالتسهیل«است.البتهبنابراینکهبگوییمروزهساقطاستیعنیرخصتدادهشدهاستبرایافطار،نه
اینکهروزهحرامشدهاست،زیرادراینصورترخصتنیستبلکهعزیمتاستیعنیاگرکسیبگویدوقتیبیماری
هستروزهجایزنیست،دراینصورتعزیمتاستیعنی»سقوطعلیوجهالحتموااللزام«.اگربهچیزیامرشودوبعد
رأسًاآنامراسقاطشودبهاینعزیمتمیگویند،یعنیلزومًااینمأموربِهساقطشدهبایدترکشود،گرچهقباًلامربهآنتعلق
گرفتهاست،امادراینشرایطودرظرفخاصبایدترکشودمثلدورکعتنمازیکهازنمازهایچهاررکعتیدرمورد
شخصمسافرساقطمیشودکهدراینجاعزیمتاست.حالاگرکسیکهمسافراستونمازچهاررکعتیخودراکامل
بخواند،مرتکبتشریعشدهاستوکارحرامیراانجامدادهاست.)ر.ک:نائینی،403/4،1376؛رشاد،13دی1395(.
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عزیمْتعبارتاستازسقوطامردرتماممراتبآنورخصتبهمعنایسقوط
امردربعضمراتبآناست.بنابراین،اگرموالبهچیزیامرکندوآنگاهآنامررا
بهطورکلیساقطکند،مانندساقطکردندورکعتآخرازنمازهایچهاررکعتی
مسافر،دراینصورتانجامدادنآندورکعتواستنادآنبهموالتشریعمحرماست
واینهمانعزیمتاست.ولیاگرمولیبهچیزیامروجوبینمایدوسپسوجوب
آنراســـاقطکندامارجحانآنفعلراباقیگذارد،اینحالْترخصتاســـت.
همچنیناگرامریمستحبمؤکدباشدوشارعصرفًاتأکیدآنراساقطنماید،اینهم
کیداستحبابازاذانواقامهدربرخیموارد.باتوجهبه رخصتاست،مثلسقوطتأ
تعریفرخصتوعزیمت،برگشتآندوبهحکمتکلیفیاست.درنتیجه،سقوط
تکلیْفرأســـًاعزیمتاستوســـقوطتکلیفدربعضیمراتبآنرخصتاست
وآندوراازاحکاموضعیشـــمردندلیلیندارد)خویی،1417ق)الهدایة(،86-87/2(.
درتوضیحاینکالمگفتهشدهاســـت،وقتیامریازناحیۀموالصادرمیشود،
میتواندسهمرتبهودرجهداشتهباشد.یکدرجه،شدتحبالهیبهوقوعمأموٌربه
اســـتکههمانواجبخواهدبودوبهتعبیرآنانرتبۀاولیااست.درجۀدوم،زمانی
استکهحبهستامابهشدِتقبلنیســـتکههمانرجحانواستحباباست
یعنیالاقلایناســـتکهرجحانباقیاستویکحدمیانیورتبۀمیانیازامررا
شاملمیشود.درجۀســـوم،درجۀنازلۀنازلهوبهتعبیرآنانرتبۀپایینوحداقلیاز
امراستکهدرواقعوقتیامریواردشدهاست،میخواهدبگویدمیتوانیداینکار
راانجامدهیدوداللتبراباحهدارد.امریکهصادرشدهاســـت،گاهیدرتمامی
مراحلخودبرداشـــتهمیشود.دستوربهایناستکهاینکارراانجامبدهیدسپس
اینامرنقضمیشودوبهمراتبسهگانهبرداشتهمیشود،بهاینمعناکهبهطورکلی
حراممیشودوکسیحقنداردبهانگیزۀامریکهواردشدهاست،اینکارراانجام
بدهد،گرچهدرحداباحهباشـــد.اگربهاستنادامْراینکارراانجامبدهدگرچهبه
تصوراینکهتنهامباحاستوحتیبهرجحانهمقائلنباشد،دراینجانوعیتشریع
استوجایزنیست.گاهینیزسقوطامردراینحداستکهمثاًلمیگویدواجب
بودولیمرتبۀالزامآنساقطشدومرتبۀرجحانیااباحۀآنباقیاستیعنیوجوب
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بوداماحاالدرحداستحباباستوحدرجحانآنهمچنانباقیاست،مثاًلگفته
میشـــودکهاذانواقامهازمأمومساقطاستیعنیمأمومامربهاذانواقامهندارد.
گاهینیزبرایمستمعاذانواقامهساقطاستودراینموردبحثجماعتنیست
کهاماماذانواقامهگفتهباشـــد،بلکهفرددرراهمیآیدواذانرامیشـــنودکهدر
کیدبر اینجاامربهاذانســـاقطمیشود،نهاینکهمباحهمنیستیعنیآنشدتتأ
استحباببااستماعاذانیااقامهساقطشد.امااحیانًادرحدپایینترازرجحانباقی
استویاالاقلاباحهباقیاستکهاینهمانرخصتمیشودیعنییکیادومرتبه
ازمراتبسهگانهساقطاستویکمرتبهباقیاست.ایشاندراینموردمیگویند
کهرخصتاست،ولیدرآنجاکههرســـهمرتبهساقطاستمیگوییمعزیمت
است؛یعنیآنجانهیوجوددارد.رخصتوعزیمتبهاینمعنانیزازخصوصیات

حکمتکلیفیمیشود)رشاد،1395/10/13(.
2.محقـــقنائینیمعنایدومیرانیزبرایرخصتوعزیمتمطرحمیکندکه
همچونمعنایقبلقائلاستاینمعنابرحیثتکلیفیمنطبقاست،پسعزیمت
ورخصتحکمتکلیفیهستندنهوضعی.آنمعناعبارتاستازاینکهرخصت
بهمعنایجایزومشروعبودناســـتوعزیمتبهمعنایعدممشروعیتوحرمت
است.سپسادامهمیدهد،اینمعانییعنیجایزاستوجایزنیستحیثیتتکلیفی
دارد،بنابرایـــننمیتوانایندوراجزواحکاموضعیمحســـوبکرد)نائینی،1376،

.)403/4
3.برخیازاصولیاناهلسنتنیزچنینگفتهاند:

احکامتکلیفیکهخداوندبرایبندگانتشـــریعمیکندبهعزیمتورخصت
تقسیممیشـــود.درتعریفعزیمتمینویسد:آنچهکهشـــارعبرایمکلفاندر
شـــرایطعادی،بدونآنکهعذریوجودداشتهباشد،تشریعمیکند،خواهمتعلق
آنفعلباشدیاترکباشد.درتعریفرخصتمیگوید:رخصتدرلغتبهمعنای
سهولتوآسانیاستودراصطالحاصولیون،آسانگرفتندرحکمیکهبهخاطر
عذروعلتیتغییرکردهاســـت،هرچندکهســـببحکماصلیبهقوتخودباقی
اســـت)محالوی،1428ق،140/2-138(اینتعابیرنشانمیدهدکهاونیزدرمقاماثبات



50

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال هفتم، شماره پیاپی 24
پاییز 1400

تکلیفیبودِنعزیمتورخصتبهتعاریفآنهامتمسکشدهاست.
نسبتبهاستداللمطرحشده،ایناشکالمطرحاستکهبرایتعریفیکچیز
ابتدابایدماهیتآنراشناختوبراساِسماهیتوحقیقتآناقدامبهتعریفکرد،
نهاینکهازتعریفمطرحشده،آنهمتعاریفیکهمحلاختالفاستپیبهماهیت
آنبرد.بهتعبیریدیگر،اســـتداللبهتعاریفبرایتعیینماهیت،نوعیمصادرهبه
مطلوباســـت.البتهازتعاریفارائهشدهمیتواندانستکهقائلبهچنینتعریفی،
ماهیتعزیمتورخصتراچهچیزمیدانستهاند،امانمیتواندرمقاماستداللبه
تعاریفتمســـککرد،چراکهدرغیراینصورت،طرفمقابلنیزبهتعریفخود
اســـتداللمیکندودیدگاهدیگریرادرماهیتعزیمتورخصتمطرحخواهد

کرد.
اشـــکالدیگریکهبهایناستداللبراســـاِستعریفعزیمتورخصت،به
مشروعیتوعدممشروعیتوارداســـتایناستکهاگرایندوراچنینتعریف
کنیم،آنگاهبایدبگوییماینتنهایکتعبیراســـتواینهمانچیزیاســـتکه
بعضیازمعاصرین)مکارمشـــیرازی،1428ق،329/3-328(نیزبهآنتصریحکردهاند.
دراینصورتاصاًلحکمنیســـتتابگوییمازاحکامتکلیفیهویاازاحکاموضعیه
است،بلکهاینیکاصطیادتعبیراستوماازمشروعیتبهرخصتتعبیرمیکنیم
وازعدممشروعیتهمبهعزیمتتعبیرمیکنیم.همۀاینهاتعبیرهستندودرنتیجه

درشمارهیچیکازدودستهازاحکامقرارنمیگیرند)رشاد،13دی1395(.

ب. عزیمت از جنس احکام اولیه  است و رخصت از جنس احکام ثانویه
برخیبراســـاِساینکهعزیمتورخصتازجنساحکاماولیهوثانویههستند
آنهاراجزواحکامتکلیفیبهحســـابآوردهانـــد.آنانگفتهاند:عزیمتحکمی
استکهازآغازوضعشدهاستوبهموردیامکلفخاصیاختصاصندارد،مانند
حرامبودنتصرفدرمالغیر.رخصتحکمیاستکهبهخاطرعذرونیزآسان
نمودنبرمکلفدرمواردیازقبیِلاکراهواضطرارونظایرآنهاوضعشدهاســـت،
مثلمباحبودنمحرماتدرزماناضطرارومانندآن.بنابراین،رخصْتمرحلۀانتقال
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ازحکمتکلیفیاستبهحکمتکلیفیدیگر.بهبیاندیگر،عزیمتحکمتکلیفی
اســـتکهبهعنواناولیوضعشدهاستورخصتحکمتکلیفیاستکهبهعنوان

ثانویوضعشدهاست)مهذب،18،1356(.
ایناســـتداللنیزدرصورتیتماماستکهدرماهیتشناسیعزیمتورخصت
اثباتشـــودکهایندودارایماهیتاحکاماولیهوثانویههستند،درحالیکهمحل
بحثوســـؤال،تعیینماهیتایندونوعحکماســـتوتاماهیتآنهاتحلیلو
شناسایینشـــودنمیتوانچنیناســـتداللیرامطرحکرد.بهتعبیری،ایناستدالل
رتبهاشمتأخرازشناساییماهیتاستونمیتوانددررتبۀمقدموبهعنواندلیلبر

یکدیدگاهمطرحشود.
البتهبرخیایننکتهرابهصورتجملۀشرطیهمطرحکردهاندکهاشکالقبلبه
آنواردنیست،زیرادرجملۀشرطیهاینمنعکساستکهاگرجنسآنهاازسنخ
حکماولیوثانویباشـــد،نتیجه،تکلیفیدانستِنعزیمتورخصتاست.آنان

دراینبارهگفتهاند:
اگرعزیمتاینگونهتعریفشود:»احکامیکهبرایعموممکلفین،بدوندر
نظرگرفتنحالتوشرایطخاص،ازناحیۀخداوندجعلوتشریعشود،مثلروزه،
نماز،حجوترکشـــربخمر«ونیزدرتعریفرخصتگفتهشود:»احکامیکه
بهخاطرتخفیفبرمکلفین،درحاالتوشـــرایطخاصی،ازناحیۀخداوندجعلو
تشریعشود،مثلخوردنگوشتمردارونوشیدنشرابدرشرایطاضطرارواکراه«،
دراینصورت،عزیمتورخصت،بهوضوحازاحکامتکلیفیهســـتند،زیرابااین
تعریف،عزیمتیعنیحکمیکهبرایچیزیباعنواناولیجعلشـــودورخصت
یعنیاباحهبرایچیزیکهباعنوانثانویجعلشـــودکهدراینصورت،رخصتو

عزیمتازاحکامتکلیفیهستند)حکیم،1418ق،67-68(.

2-1. نقد و بررسی تکلیفی دانستن عزیمت و رخصت
نسبتبهتکلیفیدانستنعزیمتورخصتچنیناشکالشدهاست:

مالکحکمتکلیفـــیدرعزیمتورخصتوجودنـــدارد.احکامتکلیفی
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مالکشانایناستکهمتضمنبعثوزجرباشندبهخالفاحکاموضعیکهبعث
وزجریندارند.اماعزیمتورخصتخودبهصورتمســـتقیمدارایبعثوزجر
نیســـتند،بلکهشارعازآندستوریکهقباًلدادهبود،دستبرمیداردوحکمآنرا
رفعمیکند.دراینصورتیابهنحوالزامویابهنحوتســـهیلآنراساقطمیکندو
اینسقوطتکلیفمعالواسطهدارایبعثوزجراستنهبیواسطه.بنابرایننمیتوان
آنهاراجزواحکامتکلیفیدانســـت،اگرچهدرمحدودۀاحکامتکلیفیهســـتند

)ر.ک:نورمفیدی،10اسفند1388(
درپاسخبایدگفت:

ایناشـــکالظاهرًاتنهابراســـاِستعریفعزیمتورخصتبهسقوْطمعناپیدا
میکند،امابراســـاِستعریفعزیمتبهوجوبیارخصتبهاباحه،دیگرنمیتوان
گفتمالکحکمتکلیفیراندارد.اینکهعزیمتورخصتمتضمنبعثوزجر
نباشـــندنیزاولکالماست،چراکهعزیمتکهالزامیرادرپیداردیارخصتکه
سهولتاست،خوْدموجببعثوزجرمکلفمیشودومکلفنسبتبهانجامیا

ترکآنبرانگیختهمیشود.

3-1. ادلۀ وضعی دانستن عزیمت و رخصت 
قائلیـــنبهوضعیدانســـتنعزیمتورخصتبرمدعایخـــوددودلیلاقامه

کردهاند:
2-1. عزیمت و رخصت از جنس علت و سبب هستند. 

رخصت،عبارتاســـتازاینکهشارعصفتیازصفاتراسببتخفیفقرار
دهدیعنیوجودعذْرعلترخصتاستوعزیمتهمایناستکهشرایطمتعارف
وعادی،ســـببوضعاحکاماصلِیکلیشـــودوعلتجزواحکاموضعیاست

)زحیلی،1406ق،108-109/1(.
چنانکهازتعابیرمطرحشدهمشـــخصاست،آنچهسببوعلتاستشرایط
عادییااضطراریاستنهخودرخصتوعزیمت،بلکهعزیمتورخصتمسبب
آنشرایطاست.علتوسببازاحکاموضعیهستند،امارخصتوعزیمْتخود
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ازجنسعلتوســـببنیســـتند،بلکهآنهانیزمعلولآنعلتوسببهستندکه
ممکناستحکموضعییاتکلیفیباشند.بنابراین،ایناستداللاثباتوضعیبودن

ایندوحکمرانمیکند.

2-2. عزیمت و رخصت دارای جعل تبعی هستند که از ویژگی های احکام وضعی است. 
رخصتوعزیمتازآندستهاحکامهستندکهتبعًامجعولومنتزعاندومستقاًل
قابلجعلوانتزاعنیستند،زیراشارعرخصتوعزیمتراجعلنمیکند،بلکهاگر
دیدهشودشارعدرکاریسختگیرینکردهاست،ازآنرخصتدریافتمیشود
واگرسختگیرینمودهاست،ازآنعزیمتفهمیدهمیشود.مثاًلشارعگفتهاست
اگرواردمسجدشدیدودیدیدکهجماعتاقامهشدهاستوهیئتجماعتهنوز
باقیاســـت،دیگرالزمنیســـتاذانواقامهبگویید.دراینجافهمیدهمیشودکه
ســـقوطاذانازبابرخصتاست.دربارۀعزیمتنیزمثاًلشارعمیفرمایدمسافر
حتمًابایددورکعتنمازبخواندکهازآنفهمیدهمیشـــوداینحکْمالزماالجراء
استوحتیرسولخدا؟ص؟ دربارۀکسانیکهدرسفرنمازراکاملخواندند،عنوان
گنهکارانرابهکاربردند.ازاینرفتاروســـیرۀپیامبر؟ص؟ فهمیدهمیشودکهحکم
بهشکســـتننمازیاسقوطروزه،عزیمتاســـتنهرخصت،زیرارسولخدا؟ص؟ 
نفرمودنداینحکْمرخصتیاعزیمتاست)سبحانی،26مهر1389(.آنچهجعلتبعی

داردحکمتکلیفینیست،بلکهجزواحکاموضعیاست.
ایناشکاْلمبناییاست.دربارۀجعلاحکامتکلیفیووضعیدرمبنااختالفاست.
برخیجعلاصلیرامربوطبهاحکامتکلیفیمیدانندواحکاموضعیرابهتبعآنها
میدانند)ر.ک:انصاری،1428ق،126/3-127(،امابرخیبرعکسجعلاصلیرامربوط
بهاحکاموضعیمیدانندواحکامتکلیفیراتبعیمیدانند)ر.ک:سیستانی،1414ق،52(
وگروهسومچنانکهاحکامتکلیفیرادارایجعلاستقاللیمیدانند،برخیاحکام
وضعیرانیزدارایجعلاستقاللیمیدانند،اگرچهبرخیازاحکاموضعیراتبعی
میدانند)ر.ک:آخوندخراسانی،1425ق،454(.بنابراین،اشکالمطرحشدهتنهابراساِس
مبنایکســـانیمطرحمیشودکهتماماحکاموضعیرادارایجعلتبعیمیدانند.
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4-1. نقد و بررسی وضعی دانستن عزیمت و رخصت
برخیدرنقدنظریۀوضعیبودنرخصتوعزیمتگفتهاند:مقصودازعزیمت
آناستکهمخالفتجایزنیست،مثاًلاگرگفتهمیشودنمازجمعهبرزنعزیمت
استیعنیانجامنمازجمعهوشرکتزندرنمازجمعهجایزنیست.یااگرمیگویند
اذانبرایکســـیکهجمعبینصالتینکردهاستعزیمتاستیعنیاتیانبهاذان
جایزنیســـت،ولیاگررخصتباشـــد،معنایشجوازاتیانبهاذانوشرکتزندر
نمازجمعهاست.ایندوازاحکاموضعیهنیستند،بلکهبازگشتایندوحکمبهدو
حکمتکلیفیاست،زیرااگرعزیمتباشدمعنایشایناستکهحکماولیازبین
رفتهاستورجحانیبرایعملباقینماندهاست،پسعملمثاًلاذاندرنمازدوم
عزیمتاستیعنیفاقدامراســـتوعبادتبدونامْرتشریعوحراماست.یااگر
گفتهشودشرکتزندرنمازجمعهعزیمتاستیعنیفاقدامراست،نهامروجوبی

درکاراستونهامربدلی.
طبعًاانجامایندوبدونقصدامرعبادتنیستوباقصدامرهمتشریعوحرام
است،ولیاگررخصتباشد،معنایشایناستکهمرتبهایازطلبازبینرفتهاست
ومرتبۀضعیِفرجحانباقیاست،مثاًلاذاندرنمازدومرخصتاستیعنیگرچه
ایجابیااستحباِباکیِداوازبینرفتهولیاصلرحجانعملباقیاست.ازهمین
قبیلاستکاملخواندِننمازدرچهارمکان،ازجملهمسجدالحرام،مسجدالنبی،
مسجدکوفهوحائرحسینیکهدراینموارد،دورکعتآخررخصتاستنهعزیمت
یعنیترکآنهاواجبنیســـتبلکهوجوبازدورکعتآخرساقطشدهاستاما
اصلرجحانهمچنانباقیاست.پسدراینصورت،عزیمتورخصتدوحکم
شرعیوضعینیستند،بلکهبازگشتعزیمتبهتشریعاستکهحرمتتکلیفیدارد
وبازگشـــترخصتبهرجحاِنبدونایجاباستکهمعنایشاستحبابوندب
است.پسعزیمتورخصتخودحکممجعولوضعینیستندبلکهآنچهمجعول
استحرمتتکلیفیاســـتدرصورتیکهعزیمتباشدونیزاستحباباستاگر
رخصتباشد.بنابراین،عزیمتورخصتجزواحکاموضعیهمجعولهنیستند)اشرفی

شاهرودی،7دی1389(.
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5-1. اصطیادی دانستن عزیمت و رخصت
بعضیازمعاصریندرموردماهیتعزیمتورخصتچنینگفتند:عزیمتو
رخصتحکمنیستندومشمولتعریفحکمنمیشوند،بلکهصرفیکاصطالح
وتســـمیههستندکهازخصوصیاتاحکامخمسهاصطیادمیشوند.احکامخمسه
حکمهســـتند،ولیازبعضیازآنهابهعزیمتوازبرخیدیگربهرخصتتعبیر
میشـــود.اینتنهایکتسمیهوتعبیراســـت،نهاینکهنوعیحکمقلمدادشودتا
بحثکنیمکهآیاوضعیاستیاتکلیفی.درواقع،دربعضیازوضعیتهاازهمان
احکامخمسهبهعزیمتتعبیرمیشـــود،مثاًلگفتهمیشودخوردنگوشتمردار
ویاافطارروزهماهرمضانحراماســـت.اینهاهمهحکمهســـتند،امادرحالتیاز
حاالتگفتهمیشودکهخوردنگوشتمردارمباحویاحتیالزماستکهازاین
حالتبهرخصتتعبیرمیشـــودوفقطاسمیاستکهازاحکامخمسهدربعضی
ازحاالتاصطیادمیشود.وقتیحکمالزامیایوجودداردواینحکمدرحالت
خاصیبرداشتهمیشـــودولیدراصلهستودلیلآننیزبرحجیتباقیاست،
دراینصورتبهآنرخصتمیگوینـــد،نهاینکهاینچیزحکمجدیدویاحکم
خاصیاســـتویاحتینهاینکهاینحکماست،بلکهفقطدواصطالحیاست
کهازاحکامخمسهدربعضیازحالتهابهرخصتوعزیمتتعبیرمیشود)مکارم

شیرازی،1428ق،328-329/3(.

6-1. نقد و بررسی اصطیادی دانستن عزیمت و رخصت
ازاینکهگفتهشـــودازاحکامخمسهتکلیفیدربعضیازحاالتبهعزیمتو
دربعضیحاالتدیگربهرخصتتعبیرشودصحیحنیست،زیرااینموردخوداز
احکامتکلیفیبهحسابمیآیدنهاینکهبگوییمدربعضیازحاالتعزیمتودر
بعضیازحاالترخصتاست.مثاًلوقتیگفتهمیشودخوردنگوشتمردارویا
افطارروزهماهرمضانحراماست،اینهاهمهحکمهستند،امادرحالتیازحاالت،
مثاًلدرشرایطاضطرارویااکراه،خوردنگوشتمردارمباحمیشودویاحتیالزم
است،مثلآنجاییکهشخصدرمعرضتلفقرارگیرد.دراینصورتهمحکمبه
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حسابمیآیدیعنیوقتیکهگفتهمیشودخوردنگوشتمردارمباحاست،همین
حکِممباح،خودازاحکامخمسهتکلیفیبهحسابمیآید)رشاد،13دی1395(.

7-1. دیدگاه مختار
باتوجهبهبررســـیهایصورتگرفتهبهنظرمیرســـددیدگاهتکلیفیدانستِن
رخصتوعزیمتازمیاِندیدگاههایمطرحشدهموردپذیرشباشد.شواهدیبراین

مدعاوجوددارد:
1. سازگاری داشتِن تمام تعاریف مطرح شده برای دو واژه، با حکم تکلیفی دانستن آن ها:
باتوجهبهآنچهبیانشدابتدابایدماهیتایندونوعحکمشناساییشودسپس
بهتعریفآنهاپرداختهشـــود.بنابراین،تعاریفارائهشـــدهمؤیدمطلبهستندنه
دلیلآن.تعاریفارائهشـــدهنشانازبرداشـــتفقیهانواصولیانازماهیتایندو
حکمداشتهاست،هرچندماهیترابررسینکردهاندیابهصراحتدربارۀآنسخن

نگفتهاند.امااینتعاریفمیتواندشواهدیبرمسئلهباشند.

2. تقسیم رخصت به چهار حکم تکلیفی غیر حرمت:
باجستوجوییکهدرکتابهایفقهیواصولیفریقینانجامگرفترخصت
بهواجب،مستحب،مکروهومباحتقسیممیشود)ر.ک:آسنوی،1343ق،120/1؛شهید
ثانی،1416ق،46-45؛خالف،1361ق،122-121؛زحیلی،1406ق،112/1-111(.اینچهارقسمبه
غیرازحکمحرمتکهازرخصتبهحسابنمیآیدازاقسامحکمتکلیفیهستند،
مثاًلاگرشخصیبههنگامگرفتارشدندربیابانودسترسینداشتنبهغذا،بهخاطر
حفظجانشواجباستازگوشتمرداراستفادهنماید،دراینجارخصتواجب
خواهدبود.یااگرکسیکهمیترسددرروزجمعهآبدراختیارنداشتهباشدوروز
پنجشنبهغسلجمعهنماید،دراینجارخصتمستحباست.یااگرشخصیمسافر
اســـتوروزهبرایشضررندارد،شکســـتنروزهبرایشرخصتمکروهبهحساب
میآید.یااگربهخاطرنیازمردمشارعبیعسلمرااجازهداد،دراینجارخصتمباح

میشود.امادراحکاموضعیبحثازواجب،مستحب،مکروهومباحنیست.
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3. توجه به مثال های مطرح شده و تطبیقات این دو واژه:
باتوجهبهمثالهاییکهبرایعزیمتورخصتازسویتمامفقیهانواصولیان
مطرحشدهاســـتونیزتحلیلمثالها،مشخصمیشودجنسایندونوعحکماز
جنساحکاموضعینیست،بلکهبهاحکامتکلیفیشبیهاست.درحقیقت،باتوجه
بهتعاریفومثالهایبیانشدهمشخصمیشودعزیمتورخصتدونوعحکم
هستندکهدرحاالتثانویهبرایمکلفجعلشدهاند.ازاینرو،ایندونوعحکم
ازســـنخاحکامثانویههســـتندواحکامثانویهازتقسیماتاحکامتکلیفیهستند،

درحالیکهاحکاموضعیدارایتقسیمبهاولیهوثانویهنیستند.
درستاستکهعزیمتورخصتبااحکامتکلیفیهمتعارفورایجمتفاوتاند،
امااینتفاوتموجبنمیشـــودکهایندوحکم،وضعییادواصطالحاصطیادی
دانستهشـــوند،هرچنداصطیادنیزمخالفتیباتکلیفیدانستِنآنهاندارد،چراکه
اصطیاددرمقامنامگذاریوبرداشـــتازمجموعهایازاحکاماست.درحقیقت،
فقیهـــانواصولیانباجمعآوریحاالتثانویهدراحکامتکلیفیهکهاینحاالتنیز
علیالقاعدهبایدپنجصورتداشتهباشند،تماماینحاالتراتحتدوعنوانعزیمت

ورخصتجمعکردهاندوایندواصطالحرااصطیادکردهاند.
باتوجهبهمطالببیانشدهرابطۀعزیمتورخصتبااحکامتکلیفیهنیزبهخوبی
روشنمیشودکهاحکامتکلیفیۀخمســـهمربوطبهحالتاولیههستندوازهمین
احکامغالبًادرحالتثانویهبادواصطالحعزیمتورخصتنامبردهمیشـــودو
همانتفاوِتبیناحکاماولیهوثانویه،بینعزیمتورخصتبااحکامتکلفیهخمسه

وجودخواهدداشت.

2. تأسیس اصل در احکام ثانویه
حالکهمشخصشدعزیمتورخصتمربوطبهحاالتثانویهمکلفهستندو
بهعنواناحکامثانویهتکلیفیهمطرحمیشوند،اینسؤالمطرحمیشوددرموارداختالفی
کهآیاعزیمتاستیارخصت،اصلچیست؟بهتعبیری،آیااحکامثانویهبهمعنای
عدمجوازارتکاباحکاماولیهاستیابهمعنایعدمالزامنسبتبهحکماولیاست؟
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اینمســـئلهازنکاتیاستکهدرکلماتفقهاکمتربهآنپرداختهشدهاستو
شایدبتوانادعاکردبهصراحتکســـیبهآننپرداختهاست.بنابراین،دراینمجال

بهصورتمختصربهاصلاولیدراحکامثانویهاشارهخواهدشد.
احکامثانویه،احکامامتنانیهستندکهشارعبرایتسهیلبربندگاندرحالتهای
خاصجعلکردهاست.اصلاولیدرچنیناحکامیعدمالزامنسبتبهاحکاماولیه
است،نهعدمجوازارتکاباحکاماولیه،زیرااگرقرارباشداحکامثانویهنیزدارای
الزامباشند،خودبرخالفامتنانخواهندبود.برخیفقهاواصولیاننیزبهاینمسئله
تصریحکردهاندکهحصولتضییق)الزامنوعیتضییقاست(برخالفامتناناست
)نائینـــی،215/2،1352؛نائینی،164/1،1376؛خویـــی،1417ق)الهدایة(،خویی،1417ق)مصباح(،
457/3؛بجنوردی،بیتـــا،231/2(.1بنابرایناگردرمواردیدلیلیبرعزیمتیابهتعبیری
الزامبرترکحکماولیوجودداشتهباشد،تابعدلیلهستیمواگردلیلینبود،تمام

مواردحملبررخصتخواهدشد.

3. رابطۀ احکام تکلیفیۀ خمسه با عزیمت و رخصت
باتوجهبهروشنشدِنماهیِتعزیمتورخصت،رابطۀایندوحکمبااحکام
تکلیفیۀخمســـهنیزمشخصمیشـــود.امابرایمشخصشدندیدگاههایمطرح

دراینباره،اینبحثبهصورتمستقلنیزبررسیخواهدشد.
چنانکهبیانشد،عزیمتورخصتازجملهاحکامتکلیفیاست،امانکتهاین
استکهایندوحکمتکلیفیبااحکامخمسۀتکلیفیکهدرلسانفقهامعروفو

مشهوراستچهرابطهایدارد؟
نســـبتبهاینرابطهوتفاوتبیناحکامتکلیفیهوعزیمتورخصتبهصورت
کاملدرکلماتاصولیانمطالبیمطرحنشدهاســـت،بلکـــهتنهابهرابطۀاباحهو
رخصتپرداختهاند.البتهاینرابطهمیتواندبهقرینۀمقابله،رابطۀعزیمتباســـایر
احکامتکلیفیهرانیزروشنسازد.ازاینرو،برایروشنترشدناینبحث،بهبررسی

1.همچنینبرایمطالعۀبیشتردربارۀاحکامامتنانیر.ک:)خادمیکوشا،131-107/74،1391(
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دیدگاههایمطرحشدهدربارۀرابطۀرخصتواباحهپرداختهخواهدشد.

1-3. رابطۀ رخصت و اباحه
عملبهاحکامازاینجهتمشـــروعیتپیدامیکندکهمصالحبندگانرادر
زندگیدنیاوآخرتتأمینمیکندورضایخدارابهدســـتمیآوردوانسانرااز
پاداشالهیدرآخرتبهرهمندمیگرداند)شاطبی،بیتا،6/2(.اماگاهیبهدلیلشرایط
اســـتثناییمثلاضطرارواکراهونظایراینهاکهبرایافرادحاصلمیشود،عملبه
احکاماولیهواقعیممکننیســـت،بنابراینخداوندمتعال،درجهِتتسهیلوامتنان
بهبشـــررخصتمیدهدوراهسادهتروحکممتناســـبباآنشرایطراازمکلف
میخواهد.حاْلسؤالایناستکهآیااینرخصتوسهولت،هماناباحهاستیا
خیر؟)لطفی،83،1392(.دیدگاهاصولیاندرپاسخبهاینسؤالدرسهدستهمیگنجد.

1-1-3. اباحه انگارِی رخصت
شـــاطبیکهمالکیمذهباستمعتقداسترخصتهماناباحهاستوبرای

ایندیدگاهسهدلیلارائهکردهاست:
الـــف.نصوِصداّلبررخصتورفعحرج،برچیزیجزترکعزیمتداللت
ندارند،مانندآیاتشـــریفۀَفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر باٍغ َو ال عاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيِه1)بقره/173(و
ْرِض َفَلْيَس 

َ
َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجانِف إِلْثٍم2)مائده/3(؛وَوِإَذا َضَرْبُتْم ِفي ال

اَلِة3)نساء/101(. ن َتْقُصُروْا ِمَن الصَّ
َ
َعَلْيُکْم ُجَناٌح أ

ب.اساسمشروعیتدررخصت،تخفیفوسهولتیاستکهبرایرفعحرجاز
جانبشارعبرایمکلفجعلشدهاست،بهطوریکهمکلفدراخذبهعزیمتیا
رخصتدرتوسعهواختیارقرارگیردواینحالتخوْدنوعیاباحهاست،مانندآیۀ

1.آنکسکهمجبورشود،درصورتیکهستمگرومتجاوزنباشد،گناهیبراونیست)مانعینداردکهازگوشتهای
ممنوعبخورند(.

2.اماآنهاکهدرحالگرسنگیدستشانبهغذایدیگرینرسدومتمایلبهگناهنباشند،)مانعینداردکهازگوشتهای
ممنوعبخورند(.

3.هنگامیکهسفرمیکنید،گناهیبرشمانیستکهنمازراکوتاهکنید.
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ْرِض َجميعًا1)بقره/29(.
َ
ذي َخَلَق َلُکْم ما ِفي اْل شریفۀُهَو الَّ

ج.اگررخصتبهوجوبیاندبیاتحریمیاکراهتتعبیرشود،دیگررخصت
نیستبلکهعزیمتاستواگررخصتهمنامیدهشود،جمعبینمتنافییناست.
درنتیجه،وقتیوجوب،ندب،کراهتوحرمتنباشد،قطعًااباحهاست)شاطبی،بیتا،

.)307-309/1

2-1-3. تفاوت رخصت با اباحه
ازبرخیمطالبفقیهانواصولیانشیعهوشافعیچنینبهدستمیآیدکهبین

اباحهورخصتتفاوتاست،چراکهآنانرخصترادارایاقسامیمیدانند.
فخررازیدرالمحصولمینویسد:آنچهخداوندازخوردنیونوشیدنیمباح
ساختهاسترخصتنیست،بلکهخوردنگوشتمرداردرشرایطاضطراروسقوط
روزۀرمضانبرایمسافررخصتاست)فخررازی،بیتا،120/1(.درنزداورخصْتتابع

دلیلاستوبهسه2یاچهار3دستهتقسیممیشود.
1.رخصتواجب:کسیکهدرحالاضطرارقرارمیگیرد،بهخاطرحفظجانش
واجباســـتبهاندازۀرفعنیاز،ازمواردحراماستفادهنماید،درحالیکهخداونداز
َمْت َعَلْيُکُم اْلَمْيَتة4)مائده/3(درحالاضطرار،خوردن خوردنآنبازداشتهاستُحرِّ
گوشتمرداربرایرفعگرســـنگیبهجواز،وبهخاطرحفظجانبهوجوبتبدیل

ْھُلَکة5)بقره/195(. ْیِدیُکْم ِإَلی التَّ
َ
میشودَواَل ُتْلُقوْا ِبأ

2.رخصتمستحب:مانندشکستننمازبرایمسافر،زیرادراصل،شکستننماز
ْرِض َفَلْيَس َعَلْيُکْم 

َ
جائزنبودولیبااینسخِنخداوندکهفرمود:َوِإَذا َضَرْبُتْم ِفي ال

اَلة6)نساء/101(بهرخصتتبدیلشد. ن َتْقُصُروْا ِمَن الصَّ
َ
ُجَناٌح أ

1.اوخداییاستکههمۀآنچهرا)ازنعمتها(درزمینوجوددارد،برایشماآفرید.
2.نزداهلسنتسهقسماست.
3.نزدشیعهچهارقسماست.

4.گوشتمرداربرشماحرامشدهاست.
5.خودرابهدستخودبههالکتنیفکنید.

6.هنگامیکهسفرمیکنید،گناهیبرشمانیستکهنمازراکوتاهکنید..
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3.رخصتمباح:مانندبیععرایایعنیفروختِنرطب)خرماینارسیده(دربرابر
تمر)خرمایخشـــکورسیده(کهبراینیازانسانجائزشدهاست)آسنوی،1343ق،
120/1(ودرحدیثیصحیحبرجوازآنتصریحشدهاست)ابنحجاج،1412ق،1168/3،

ح1539؛ابنحنبل،1416ق،75/8(.
4.رخصتمکروه:مانندروزهخوردِنمســـافردرحالیکهروزهبرایاوضرر

نداردومانندترکعملمستحبیازرویتقیه.)شهیدثانی،1416ق،45-46(.

3-1-3. تفصیل
حنفیانرخصـــتراازجهتیداخلدراباحهمیدانندوازجهتیداخلدراباحه
نمیدانند.ازمنظراجازهبعدازتحریمیاوجوبکهفعلیاترکآنمطلوباست،
رخصتبااباحهیکیاســـت،اماازمنظرحکماصلـــیاولیکهتحریمیاوجوب
اســـت،بهحالتخودباقیاستواباحهباآناشتراکینداردوازهمینجهت،در
تعریفرخصتمیگویند:درارتکابوانجامآنهمچونمباحمؤاخذهاینیست
ودرصورتیکهحکماصلیآنحرمتباشد،عملبهرخصْتکراهتدارد)ابننجیم،
1355ق،68/2؛لطفی،85،1392(.دلیلاینمسئلهایناستکهآنهارخصترابهدونوع
تقسیممیکنند.نخست،رخصتترّفیهکهبهمعنایمرفهساختنودرنازونعمت
قراردادناستومنظورازاینرخصتایناستکهحکماصلیچهوجوبوچه
حرمتباوجودرخصْتباقیاستوادلۀعزیمتهمچنانقابلیتعملرادارد،مثل
تلفظبهکفرتوسطشخصیکهاطمینانبهایمانقلبیخوددارد.دراینفرض،همراه
بااباحهواطمینانقلبیبهایمان،حرمِتبـــهزبانآوردِنکلمۀکفربهحالتخود
باقیاست،اگرچهازرویاضطرارودرجهِتسهولتوتخفیفبرایمکلفمباح
گشتهاست،امادرهمینخصوص،عملبهعزیمتنسبتبهرخصتشایستهوبهتر
استواگرکسیبنابراصلعدماقرار،بهکلمۀکفرتمسکنمایدوبهخاطرعمل
بهعزیمتکشـــتهشود،شهیداست.دوم،رخصِتاسقاطاست.ایننوعرخصت
درمقابـــلعزیمتقراردارد،بهگونهایکهبابودنرخصت،دیگرعملبهعزیمت
جایزنیستوعزیمْتاسقاطمیشود،مانندخوردنگوشتمردارونوشیدنشراب
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هنگامیکهشـــخصدرمعرضگرسنگیوتشنگِیدرُشـــرفتلفقرارگیردو
شکســـتهخواندننمازهایچهاررکعتیبرایکسیکهمسافراست)خالف،1361ق،

.)123

2-3. دیدگاه مختار
باتوجهبهدیدگاههایمطرحشـــدهمشخصمیشـــوداختالفواقعیبیناین
دیدگاههاوجودنداردبلکهنزاعلفظیاســـت.درحقیقـــت،هرگروهاززاویهایبه
مسئلهنگاهکردهاند.یکیبهلحاظآثار،آندورایکیدانستهاستودیگریبهلحاظ
محلجریاِنهریک،مسئلهراسنجیدهاست.امادقیقترآناستکههمانگونهکه
دیدگاهدوممطرحکردهاستودرماهیتعزیمتورخصتنیزبیانشد،گفتهشود
هرچندبهلحاظاثرکهجوازارتکابیاترکباشد،یکسانهستند،امااباحهبراساس
شـــرایطعادییاهماناحکاماولیهمطرحاستورخصتبهعنوانحالتوحکم
ثانویمطرحمیشـــود.بنابراین،حقایناستکهبیناباحهورخصتوهمچنین
عزیمتوسایراحکامتفاوتاستوتفاوتآنهاهمانتفاوتاحکاماولیهوثانویه
اســـت.بهعنوانمثالمیتواندربیانثمرهوتفاوتحکماولییاثانویبودنگفت
آنچهبهعنوانحکماولیمباحاســـت،فعلوترکشمساویاست،ازاینرونهحرام
اســـتونهواجب،نهثوابیداردونهعقابی،امااگرفعلیمانندجاریکردنالفاظ
کفربرزباندرحالتاضطرار،ازبابرخصتکهحکمثانویاســـتمجازشود،
برخیگفتهاندحرمتاولیباقیاستهرچندبهخاطراضطرار،عقابیمتوجهمکلف
نیست،امااومجازاســـتاینالفاظرابرزبانجاریکند.امااگرشخصدراین
حالتاضطرارازرخصتاستفادهنکندوبنارابرهمانحکماولِیحرمتبگذاردو
الفاظکفررابرزبانجارینکندوبهعلتترکاینعملکشتهشود،شهیدمحسوب

میشود.)خالف،1361ق،123(
باتوجهبهمطالببیانشدهدرتعریفعزیمتورخصتنیزبایدماهیتحکم
ثانویبودنآنهامِدنظرقرارگیرد.بنابراین،اینقیدبایددرتعریفآندولحاظشود

کهایندوحکممربوطبهحاالتثانویماننداضطراراست.
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نتیجه گیری
1.عزیمتورخصتازجملهاحکامتکلیفیهستند.
2.عزیمتورخصتازجملهاحکامثانویهستند.

3.تفاوتاحکامخمسهتکلیفیباعزیمتورخصت،همانتفاوتمیاناحکام
اولیهوثانویهاست.

4.دربحثتفاوتبیناباحهورخصتکهدرکلماتاصولیانمطرحشدهاست
نیزبایدگفتهرچندتفاوتوجوددارداماتفاوتماهویبینشـــاننیستوهردو
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Abstract 
One of the most important and widely used  principles in the 

discussion of lineage is the principle of linking a child to lawful 
sexual intercourse (waṭī al-muḥtaram). This principle, which 
applies in the case of doubt, is mentioned for the first time in the 
words of the author of the book Jawāhir al-Kalām. Although it 
has been claimed that this principle was one of the initiatives of 
the author of Jawāhir al-Kalām and does not have a precedent 
in the words of jurists, its roots can be seen in the words of the 
jurists before him and in their discussions such as having sexual 
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intercourse with a usurped slave-girl, breastfeeding (riḍāʾ) and 
inheritance. 

The implications  of this principle are that, if there is any doubt 
between giving birth to a child due to lawful sex intercourse, 
including a woman having sexual intercourse with her husband or 
misapprehended sex intercourse (waṭī bi al-shubhāʾ), according to 
sharīʿah the child belongs to a person whose sexual intercourse is 
lawful and all the legal effects such as inheritance are applied to such 
a person. While describing the differences between this principle 
and the principle of al-farāsh, this study presents evidence for the 
authenticity of this principle such as the connection between lawful 
sex intercourse and linking the child to it, the principle of validity 
(iṣālat al-ṣiḥah), reference to the narrations, and the attention 
of the sharīʿah. After criticizing most of that evidence, the only 
evidence that seems to be valid from the viewpoint of the writer is 
the attention of the sharīʿah, and assuming its validity, the minor 
premise of this issue is proved by induction. 

Keywords: Marriage, Proving the Lineage, Misapprehended 
Sex Intercourse (waṭī bi al-shubhāʾ), Reluctance (ikrāh), Lawful 
Sex Intercourse, Principle of Farāsh. 
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قاعدۀ اصالت لحوق ولد به وطی محترم1
عبدالله عصمتی یحیی آبادی2

سیدمحمدحسن موسوی مهر3

چکیده
ازجملهقواعدمهموپرکاربرددربحثنسب،قاعدۀلحوقولدبهوطیمحترماست.
اینقاعدهکهدرصورتشـــکجاریمیشود،برایاولینباردرکلماتصاحبجواهر
مطرحشدهاست.اگرچهادعاشدهاستکهاینقاعدهازابتکاراتصاحبجواهربودهاست
وپیشازآنســـابقهایدرمیانعباراتفقهانداشتهاستولیمیتوانریشههایآنرادر
کلماتعلمایقبلازاودرخالِلمباحثیمانندوطیغاصبانۀکنیزورضاعوارثبهدست

آورد.
مفاداینقاعدهآناستکهچنانچهمیانپدیدآمدنفرزندازراهحالل)وطیمحترم(
اعمازوطیشوهرووطیبهشبههومیانراهحرام)غیرمحترم(شکوجودداشتهباشد،از
دیدشرْعفرزندملحقبهکسیاستکهوطیازناحیهاوحاللومحترمبودهباشدوتمام

آثارشرعیلحوقفرزندازقبیِلارثبرچنینشخصیمترتبمیشود.
دراینمقاله،ضمنبیانتفاوتاینقاعدهباقاعدۀفراش،ادلهایبراعتبارآنهمچون
مالزمـــۀمیانعنوانوطیمحترمولحوقفرزند،اصالةالصحة،اصطیادازروایاتومذاق
شریعتمطرحشدهاست.درضمِننقداکثرآنادله،تنهادلیلباقیماندهکهازنظرنگارندگان

1.تاریخدریافت:1398/08/30؛تاریخپذیرش:1399/03/07.
esmati@mailkh.com2.دانشآموختهسطحسهحوزهعلمیهخراسان،مشهد-ایران،)نویسندهمسئول(؛

m@m.com3.مدرسسطوحعالیحوزهعلمیهمشهدودانشجویدکتریمدرسیمعارفدانشگاهفردوسیمشهد؛

سال هفتم، شماره پیاپی 24 ،  پاییز1400

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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معتبربهنظرمیرسد،دلیلمذاقشریعتاستکهبرفرضحجیتآن،صغرایآندراین
بحثبااستقراثابتمیشود.

کلیدواژه ها:نکاح،ثبوتنسب،وطیبهشبهه،اکراه،وطیمحترم،قاعدۀفراش.

مقدمه
شکینیستکهبحثنسبورابطۀمیانفرزندووالدین،اهمیتزیادیدرفقه
دارد.مباحثیمانندتوارث،امکاناستفادهازخمس،امامتدرنمازجماعتونیز
حرمتاســـتفادهاززکاتمبتنیبرلحوقشرعیفرزندبهوالدینیاپدر.درمواردی
کهشکدراینانتسابواقعشود،حکمتبالغۀالهیاقتضاءمیکندتابابیانقاعده

یاقواعدیوظیفۀافرادرادربارۀآنمشخصنماید.
ازجملۀاینقواعد،قاعدۀ»لحوقولدبهوطیمحترم«استکهمفادآنبهصورت
اجمالیعبارتاســـتاز:اینکهاگردرموردیوطیمحترمیمانندوطیزوجویا
وطیبهشبههوهمچنینوطینامحترمیمانندوطیشخصزانیرخدهدوشک
درتعلقولدبهوطیکنندۀبهوطیمحترمویازانیباشد،فرزندازلحاِظنسبمتعلق

بهوطیکنندهبهوطیمحترماست.
بایدتوجهداشـــتکهاینقاعدهمختصبهجایینیستکهیقینبهتحققوطی
غیرمحترموحرامداشتهباشـــیم،بلکهدرفرضاحتمالتحققچنینوطیی،مانند
مواردیکهمیانزوجیندربارۀفرزنداختالفوجودداشتهباشدنیزجاریاستو

آثارشرعیفرزندراثابتمیکند.
اهمیتاینقاعدهدرمواردیروشـــنمیشودکهقاعدۀ»الولدللفراش«جاری
نشـــود.دراینصورتبااثباتانتســـابفرزندبهشـــخصیکهمجامعتاوحالل

بودهاستآثارشرعیمترتببرآنراجاریمیسازیم.

پیشینه
باتحقیقیکهنگارندگاناینمقالهانجامدادهاند،اینقاعدهبااینعبارت،برای
اولیـــنباروتنهادرکلماتصاحبجواهرمطرحشدهاســـتوپیشازاوهرچند
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اشـــاراتیبهآنرفتهاســـت،ولیهیچیکازفقهابهشـــکلصریحومستقلبهآن
نپرداختهاند.

صاحبجواهرذیلاینمســـئلهکهاگرزوجوزوجهدربارۀولداختالفداشته
باشـــندوزوجمدعیباشدکهاززمانوطی،نهایتمدتحملسپریشدهاستو
درنتیجهامکانلحوقفرزندبهاووجودندارد،ولیزوجهاینادعاراردنماید،چنین

گفتهاست:
»امامسئلۀدومکههماناختالف]میانزوجوزوجه[بودظاهرًامبنایاینمسئله،
اصللحوقفرزندبهوطیمحترمتازمانروشنشدنفساداین]لحوق[است.این
]قاعده[قاعدهایدیگرغیرازقاعدۀ»الولدللفراش«است،هرچند]علتاینتمایز
را[بهاینجهت]بدانیم[کهازقاعدۀفراشاخصاســـت.بنابراینهرزمانوطی
محترمیتحققپیداکندشرعًابهلحوقفرزند]بهوطیکننده[حکممیشود،مگر
آنکهعلمپیداشـــودکه]اینفرزندبهوطیکنندهملحقنیستمثلاینکه[وضع
حملقبلازسپریشدناقلحملیاپسازسپریشدناکثرحملبودهباشدویا
بهدلیلدیگری]اینعلمپدیدآید[.پسدراینفرضی]کهگذشت[کهوطیتوسط
زوجصورتگرفتهاســـتوزوجوزوجهدرمدتسپریشـــدهازوطیبایکدیگر
اختالفدارند،زنبهایندلیلکهسخنشموافقاصلپیشگفته]یعنیاصللحوق
فرزندبهوطیمحترم[استمنکرمحسوبمیشود]والزماستمردبرادعایخود
دلیلوبینهاقامهنماید[ودراینمیانفرقینیســـتکهزوجادعانمایدکه]اززمان
وطی[اقصیالحملسپریشدهاستیااقلحملسپرینشدهاست،چوندرهرحال
ادعایویمخالفبااصللحوقفرزندبهوطیکنندۀمحترماست«)نجفی،1362،ج

.)234:31
دراینفرع،بهجهتاختالفزوجوزوجهدرمدتزمانسپریشـــدهازوطی،
امکانجریانقاعدۀفراشوجودندارد،چراکهدرحقیقتبازگشتاختالفزوجین
بهتحققوعدمتحققفراشاستودرچنینموردی،اصلیکهباآنبتوانثبوتیا
عدمثبوتفراشرااثباتکردوجودندارد.بنابراینبهدلیلاقرارزوجبروقوعوطی
محترم،موضوعقاعدۀ»لحوقولدبهوطیمحترم«ثابتمیشودوبهآنعملمیکنیم.
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بعدازصاحبجواهر،اینقاعدهتوسطبعضیازمعاصراننیزموردبررسیقرار
گرفتهاست،ولیاینقاعدهرابهعنوانقاعدهایابداعیتوسطمرحومصاحبجواهر
وبدونمســـتندشرعیتلقیکردهاند)شـــبیریزنجانی،1419ق،7849/25 ؛ فاضللنکرانی،

1421ق،518(                                    .                    
ایندرحالیاستکهریشههایاینمضمون،گرچهبهنحواجمالیدرکلمات

بعضیازفقهاآمدهاستوبدوناستنادنیست.

1. شواهد وجود این مضمون در کلمات فقیهان
بهطورکلیمیتوانشـــواهدوجوداینمضموندرکلماتفقهارادرحولسه

مسئلهمشاهدهکرد:
1-1. ثبوت مهریه و لحوق ولد

اگرشخصیکنیزیراغصبکندوبااوهمبسترشود،بهفرضعلمبهغصبیت،
فقهاحکمکردهاندکهولدملحقبهاونیست،بلکهملحقبهکنیزاستودرنتیجهبه
موالیاومیرسدودرعکسمسئله،حکمبهلحوقفرزندبهواطیکنندهشدهاست.
محققثانیدربیانعلتحکِمنخســـتیعنیالحاقفرزندبهکنیزودرنتیجهجزو

اموالدانستِنکنیز،چنینمیگوید:
»این]مســـئله[نیزازصوریاستکهقبالبیانآنهاگذشت،کهاگرغاصب،
عالمبهتحریم]مجامعت[باشدوکنیزچنینعلمینداشتهباشد،دراینصورتصرفًا
غاصبزناکاراستنهکنیز.بنابراین،فرزندبهغاصبملحقنیست،بلکهمتعلقبه
صاحبکنیزاست،زیرامنتسببهکنیزوملحقبهویاستو]عالوهبرآنکه[الزم
استبرغاصبحدزناجاریشود،بایدمهر]المثل[کنیزرانیزبپردازد،زیراوطی

ازناحیۀکنیزمحترمبودهاست«)محققکرکی،1414ق،316/6(.

1-2. حصول محرمیت به واسطۀ شیر حاصل از وطی به شبهه
درارتباطبااینکهاگروطیبهشـــبههایواقعشود،آیاشیرحاصلازآنسبب
محرمیتشیرخواربهمردوفرزنداناومیشودیاخیر،مشهورفقهافتوابهنشرحرمت
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ومحرمیتدادهاند.شـــهیدثانیوجهاینحکمرامالزمۀمیانلحوقفرزندبهفرد
ونشرمحرمیتازجانباوبهواسطۀشیرحاصلازوالدتچنینفرزندیمیداند.

ایشاندراینبارهچنینمیگوید:
»]وطیبه[شـــبههداخلدروطِیصحیحاست.علتاینکه]مصنف[وطی
بهشبههرابهصورتخاصذکرکردهاست،ایناستکهاشارهایبهوجوداختالف
دربارۀآنداشتهباشد.میانعلمادرغیربحثرضاعمشهوراستکهوطیبهشبهه،
بهنکاحصحیحملحقاست،زیراوطیبهشبهههمانندنسبصحیحاستوشیر]و
رضاِع[تابعنسبصحیحاست.]شـــایانذکراستکه[ابنادریس]حلی[معتقد
استکهوطیبهشبههنشرحرمتنمیکندوبعدازبیاناینمطلببالفاصلهقائلبه
تحریمشدهاستومیگوید:"مننسبتبهاینمطلبتاملدارم".]بنابراین[حاصل
کالمابنادریسبازگشتبهتردیدویدراینمطلبدارد.]بههرحالبنابرقبولقول
مشهور[شیرحاصلازوطیبهشـــبههنسبتبهفردیموجبمحرمیتمیشودکه
متصفبهوطیبهشبههبشود،بنابرایناگرشبههازناحیهزنومردتحققپیداکرده
باشد،بهتبعلحوقفرزندبههردو،احکامشیربهآنهاتعلقخواهدگرفتواگرشبهه
اختصاصبهیکیازایندوداشـــتهباشد،احکامرضاعنیزبههمانفرداختصاص
خواهدداشـــت،چهاینکهایناحکامتابعفرزند]شرعی[است«)شهیدثانی،1413ق،

.)207-208/7
شهیددرعبارتفوقمستندلحوقفرزندراقاعدۀفراشقرارندادهاست،چراکه
اگرچنینبودتطبیقآنبرزنبهتنهاییامکانپذیرنبود.بنابرایندروطیبهشبهه،نه
ازبابجریانقاعدۀفراشبلکهازباِباحترامداشـــتناینوطی،لحوقفرزندثابت

است،کمااینکهتعابیراونیزظهوردراینقاعدهدارد.

1-3. ارث
دربحثارث،مشـــهوربلکهاجماعفقهایامامیهبرایناستکهولدزناارث
نمیبرد)شهیدثانی،1413ق،238/13 ؛ نجفی،274/39،1362(،حالآنکهدرکلماتهمین
بزرگانآمدهاستکهاگردرفرایندانعقادنطفهیکطرفمرتکبحرامنشدهباشد
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مثلآنکهاورامجبوربهاینکارکردهباشندویااینکهازرویشبههمجامعتکرده
باشد،دراینصورتعالوهبراینکهازفرزندارثمیبرد،فرزندنیزازاوارثخواهد

برد.محققاردبیلیمینویسد:                                                        
»واگرزنانسبتبهیکیازپدریامادررخدادهباشد،نسبتبهوی]شرعًا[نسْب
حاصلنخواهدبودوبرایطرفمقابل]کهمرتکبزنانشدهاست[نسبحاصل
خواهدشـــد.بنابراین]مولودیکهازچنینمجامعتیمتولدشدهاست[همانندبچۀ
مالعنهخواهدبود]کهازناحیهپدررابطۀخویشـــاوندیشرعینداردولیازناحیۀ

مادرارثوسایراحکامجاریاست[«)مقدساردبیلی،1403ق،519/11(.
درمیانفقهایمعاصرنیزبهاینمطلبتصریحشدهاست.

»ازولدزنانهپدرونهمادرزناکاراوارثنمیبرندو]همچنیناســـت[کسانی
کهبهواسطۀپدرومادربااوارتباطدارند،اونیزازاینافرادارثنمیبرد.ازولدالزنا
تنهافرزندانو]همسرشاعماز[زوجیازوجۀاوارثمیبرندواونیزازآنهاارث
خواهدبردوچنانچهزنااختصاصبهیکیازپدریامادرداشتهباشدعدمتوارثبه

همانفرداختصاصخواهدداشت«)حکیم،1410ق،411/2(.
حتیمحققاول،موضوعثبوتارثراوطیمحترممیشمردودرصورتعدم

تحققآنعنوان،ارثراثابتنمیداند.
»گاه]برایاثباتانتســـابولدزنابهمادرش[بهاینمطلبتمسکمیشودکه
او]ولدزنا[پدرینداردواینکهازمادرشمتولدشدهاســـت،امریثابتومتحقق
است.پسبایدگفتکهنســـبتاوبهمادرشثابتاست.امااین]وجه[،وجهی
ضعیفاســـت،زیراانتساب]درمنظرشرعمقدس[تنهادرصورتیمحققمیشود
کهیاازدواجصحیحیباشدویااینکه]وطیبه[شبههباشد.ونظرحق]دررابطهبا
زانی[ایناستکهتنهافرزندنسبیاوازاوارثمیبرد]نهفرزندزنا[،زیرانسبآن
]زنا[منقطع]ودرمنظرشارعبیارزش[استکهوجهآنقولامام؟ع؟است:"الولد
للفراشوللعاهرالحجر"کهمعنایآن]للعاهرالحجر[ایناستکهفرزندیبرایاو

نیست«)محققحلی،1412ق،263/3(.
صریحترینعبارتدراینبارهرامرحومنراقیبیانکردهاســـت.اودربارۀاینکه
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اگروطیازیکطرفوطیبهشبههباشدمیگویدکهتوارثثابتاست،زیرااین
وطینزدشارعمعتبراستوبههمینجهتآثاروطِیمعتبربرآنمترتبمیشود.

»چنانچهشبههازناحیهیکیازابوینباشدوازطرفدیگروطیبهشبهه]صورت
گرفتهباشـــد[،ازجانبفردیکهوطیبهشبههداشتهاست،همفرزندارثمیبردو
هم]بهآنوطیکنندهبهشبههازاینفرزند[ارثخواهدرسید.]شایانذکراستکه
[انکشافاینکهوطیبهشبههصورتگرفتهاست،درصحتانتسابمضرنیست،
چراکهاشـــتباههمیکیازاسبابمحلله]شرعی[استوشرعًامثبتنسباست.
پسنسب]میانفرزندوواطئبالشبهه[ازدیدشرعصحیحاستگرچهبعدآشکار

شودکهسببایننسبفاسدبودهاست«)نراقی،1415ق،441-440/19(.

2. تحلیل کلمات
آنچهازکلماتفقیهاناســـتفادهمیشـــودایناســـتکهواقعیتوحقیقتی
نفساألمریبهناموطیمحترمموردپذیرشعلمابودهاســـتکهبااثباتآنمیتوان
فرزنـــدراملحقبهوطیکننـــدهکرد.البتهمفادقاعـــده،همانگونهکهبعدازاین
بهصورتمبسوطبررسیخواهدشدچنیناستکهاگردرموردیوطینامحترمی
نیزدرمیانباشدویاشکدرتحققوطیغیرمحترمداشتهباشیم،دراینصورتنیز

فرزندملحقبهفردیاستکهبهصورتحاللوطیکردهاست.
عباراتفوقاینمعنارابهصورتکاملبیاننمیکندوالزماستکهبااستفاده
ازمالزمـــۀمیاناحکامجاریبرایزنواثروطیمحترم،فرزندراملحقبهواطئبه

فعلحاللنمودکهاثباتاینمالزمهدرضمنادلهخواهدآمد.
پـــسآنچهتابهحالازکلماتعلمابهدســـتآمدهاســـتوبهاحتمالزیاداز
پشتوانههایکلماتصاحبجواهراست،ثبوتحقیقتیبهناموطیمحترماستکه

باعلمبهیکاثر،میتوانبهسایرآثارآننیزپیبرد.

3. تحلیل مفاد قاعده
برایروشنشدنمفادقاعده،ذکردومقدمهضروریاست.
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3-1. مراد از وطی محترم
درابتدابایددانستکهمرادعلماازوطیمحترم،وطیینیستکهشارعتمامی
آثاروطیصحیح،ازجملۀنسبرابرآنمترتبکردهاست،زیرادراینصورتمفاد
کلماتفقهاومالزمۀمطرحشـــده،ازقبیِلضروریبهشرطمحمولخواهدشدو

مجالیبرایاقامۀدلیلبرآنباقینمیماند.
ازکلماتبســـیاریازفقها،درابوابمختلففقهیبرمیآیدکهوطیمحترم

حقیقتینفساألمریاستکهاثباتآنازراهعلمبهآثارآنممکناست.
حقیقتوطیمحترمعبارتاستازاینکهشارعدرمقاماعتبارخود،همچنانکه
عناوینـــیمانندملکیتیانکاحویاغیرآنهاراداردکهدرتحققآنهاشـــرایطی
جداگانهازعرفلحاظواعتبارکردهاســـت،دربابوطینیزیکحقیقتعرفی
وجودداردکهبرتمامیوطیهااعمازاینکهبهزناباشـــدیابهغیرآن،اطالقوطی
میکندولیشارعحصهخاصیازآنرانزدخوداعتبارکردهاستومعتبرمیداندوبا
سایرحصصآن،معاملۀعدموطیکردهاستوآثاروطیرابرآنمترتبنمیکند.1
البتهاینســـخنبهاینمعنانیستکهشـــارعوطیفردزانیرامانندعدموطی
بهنحومطلقمحسوبکردهاســـت،زیراالزمۀچنینامریعدمترتبآثارواحکام
ولدالزناوحتیزنابراینوطیاستکهیقینًاباطلاستوباسایرادلۀشرعیهسازگار
نیســـت.بلکهمنظورآناستکهشارعدردایرۀاعتباراتواحکامشرعیۀخود،این
وطیراعدموطیبهحسابآوردهاستواینمنافیباآننیستکهوطِیمحققشدۀ

بالوجدانکهداخلدراعتباراتشرعیهنیست،آثاریشرعیداشتهباشد.
ازجملهآثاروطیمحترمکهدرکلماتفقهامطرحشدهاست،ثبوتمهریه)محقق
کرکی،1414ق،110/12 ؛ شهیدثانی،1413ق،17/8(،وبرداشتهشدِنحدزنا)شهیدثانی،1413ق،

235/12(ونیزلزومنگهداشتِنِعدهبرزن)سند،1429ق،223/1(است.                                                        
باتوجهبهآنچهگذشت،مرادازوطیمحترم،وطیزوجووطیبهشبههووطی

اکراهیمیباشد.

1.البتهنسبتبهوجودچنینحقیقتنفساألمریاشکالوجودداردکهدرآیندهخواهدآمد.
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3-2. نسبی بودن احترام وطی
گاهوطییکهرخدادهاست،ازطرفزنومردهردومحترموحاللاستیعنیاز
راهیهمانندازدواجشرعیویاشبههرخدادهاستوگاهاینوطیازهردوطرف،
غیرمحترموحراماســـت.امامواردینیزوجودداردکهوطیازیکطرفازناحیۀ
محترموازطرفیازناحیۀنامحترماست،مثلاینکهشخصیبااکراهبازنیهمبستر

شودکهدراینصورتوطیازناحیۀزن،محترموازناحیۀمرد،نامحترماست.
گرچهممکناستدرابتداچنینبهنظربرسدکهاینموردازمفادقاعدهخارج
اســـت،زیرادرآنیقینبهتحققوطیمحترم،البتهبهصورتنسبیوجودداردکه
فرزندنیزازآنناشیشدهاست.درحالیکهمفادقاعدهاختصاصبهصورتشک
درتشکیلفرزندازوطیمحترمونامحترمدارد،امابادقتمعلوممیشودکهمربوط

بهبحثاستومیتوانباکمکبعضیازادلهحکمآنرااستنتاجکرد.
بعضیازاحکامبهصورتنسبیبروطیحاللمترتباندیعنینسبتبههرفرد
کـــهصدقعنوانوطیحاللبنمایدایناحکامجاریخواهدبودوگرنهخیر،مانند
ارثکهازیکجهتمرتبطباپدراستوازجهِتدیگرمرتبطبامادر.درایندسته
ازاحکام،همچنانکهدرکلماتعلماذکرشد،حکمتوارثوعدمتوارثنسبتبه
هرطرفجاریمیشودیعنیبرفرضاگرمادرمکَرهیابیهوشبودهباشدوبااوزنا
صورتبگیرد،فرزندازاوارثمیبردوازپدربافرضاینکهبااختیاراقدامبهاین
وطیکردهباشدارثنخواهدبرد.امادستۀدیگرازاحکاممخصوصبهفرزندانزنا،
چنیننیستکهبهصورتنسبیجاریشود،بلکهبهصورتکلییاجاریمیشود
یاجارینمیشود،مانندجوازامامتجماعتیاقبولشهادتفردکهدرایندسته
چنانچهفرزندراملحقبهوطیمحترمبدانیم،ایناحکامثابتخواهندبودوگرنهاین
احکامثابتنیستوازظاهرکلماتبرخیازفقهاچنیناستفادهمیشودکهفرزند
تشکیلیافتهازوطیحاللوحرامملحقبهحاللزادهاست)مکارمشیرازی،1418ق،45 ؛
 نجفـــی،268/41،1362(،هرچندبرخیدیگردراینموردتوقفکردهاند)فاضللنکرانی،

1425ق،398-399،مسئلۀ1457(                     
بحثفوقبراینپیشفرضاســـتواراســـتکهموضوعحکمشرعیدردلیل
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خودمقیدبهحاللزادگییاحرامزادگیازیکطرفنشدهباشد،مثلاینکهشارع
موضوعحکمامامتجماعتراولدزناازجانبپدربداندکهدراینصورتچوناز

ابتداموضوعحکْممقیداست،نوبتبهاجرایاینقاعدهنمیرسد.
همچنینمســـئلۀدیگرینیزکهدراینزمینهمطرحاست،قاعدۀلحوقفرزندبه
اشرفازمیانوالدیناستکهبعضیازبزرگانمعاصرچنینمدعیاندکهمستفاداز
روایاتاستوفرزندراملحقبهشخصیمیکندکهوطیازناحیهاوشرعیباشد
)گلپایگانی،63/1،1372(کهالبتهبهاعتقادنگارندگان،همۀجوانباینمســـئلهواضح
نیســـتونیازبهبحثداردیعنیثابتنیستکهشریعْتاشرفمیانوالدینراآن
کسیدیدهکهوطیازناحیهاومحترمباشدیااینکهمختصبهصورتوطیبهشبهه
درجانبمرداست،همچنانکهمستنِداشارهشدهدرکالمبزرگمعاصرنیزمربوط

بهاینمورداست.
باتوجهبهآنچهگذشـــتمفادقاعده»الولدیلحقبالوطیالمحترم«رامیتوان

چنینبیانکرد:
ممکناســـتمیانپدیدآمدنفرزندازراهحالل)وطیمحترم(ـاعمازوطی
شوهرووطیبهشبههـوراهحرام)غیرمحترم(شکوجودداشتهباشدویااینکه
وطیازناحیۀیکطرفحراموازناحیۀطرفمقابلحاللباشد،مثلآنکهیک
طرفنســـبتبهاینعملاکراهشدهباشدیاجاهلبهحرمتآنباشد.درتماماین
صورتهاازدیدشـــرع،فرزنْدملحقبهکســـیاستکهوطیازناحیۀاوحاللو
محترمباشدوتمامآثارشـــرعیلحوقفرزندازقبیِلارثبرچنینشخصیمترتب

میشود.

4. نسبت قاعده با قاعدۀ فراش
ازجملهقواعدیکهشباهتبســـیاریباقاعدۀموردبحثدارد،قاعدهمعروف
»فراش«اســـتکهمفادآنعبارتاستاز:اگردرموردیشکدرلحوقولدبه
فراشویاغیرآنوجودداشـــت،ولدملحقبهصاحبفراشخواهدبود.)بجنوردی،

1419ق،27/4(
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ازاینروالزماستابتداتفاوتایندوقاعدهرابیانکنیمتاازاینرهگذر،محل
بحثومفادقاعدۀ»لحوقالولدبالوطیالمحترم«نیزروشنترشود.

4-1. تفاوت اول: صورت های علم یا شک در تحقق وطی
صورتهاییکهممکناستایندوقاعدهدرآنجاریشوند،سهصورتاست

کهدرادامهبهآنخواهیمپرداخت:
الـــف(صورتیکهازناحیۀزوجیاواطئبالشبهةیقینبهعدمتحققوطیداشته
باشیم.روشناستکهدراینصورتفرزندامکانلحوقبهایندوراندارد،زیرادر
علماصولثابتشدهاستکهقطعدارایحجیتذاتیاستونمیتوانحجیترا
ازآنسلبکرد)آخوندخراسانی،1432ق،258(.بنابراینباتوجهبهاینکهایندوقاعدْه
تعبدیهستندودرنتیجه،امکانجعلوتعبدشارعوجودندارد،هیچیکازایندو
قاعدهدرجاییکهعلمبهعدملحوقفرزندبهفراشیابهوطیکنندۀمحترمباشـــد

جارینخواهندشد.
ب( صورتیکهبدانیموطیازســـویزوجیاواطئبالشبهةمحققشدهاست.
دراینصورت،همقاعدۀفراشجاریخواهدبـــودوهمقاعدهوطیمحترم،زیرا

تحققعنوانفراشوهمچنینوطیمحترمقطعیاست.
ج(صورتیکهدرتحققوطیشـــکباشدکهطبعًادراینصورتامکانوطی
وجودخواهدداشـــت،مثلاینکهزنهمسریداشتهباشدکهامکانوطیتوسطاو
بودهاست.ظاهرکالمصاحبجواهرکهاینقاعدهرااخصازقاعدهفراشمیداند
)نجفی،234/31،1362(آناستکهعنوانفراشصادقاستولیقاعدۀ»لحوقالولد«
جارینیســـت.دلیلاینمطلبآناســـتکهبهتصریِحبعضیازفقهایامامیهدر
صدقعنوانفراش،امکانوطیکفایتمیکندودخولفعلیشرطنیست)طوسی،
1387ق،232/5 ؛ نجفی،48/34،1362(،بههمینجهت،قاعدۀفراشجاریخواهدبود.
اماازآنجاکهدرتحققعنوانوطیمحترمشکداریموتمسکبهاینقاعدهازقبیِل
تمسکبهعامدرشبهۀمصداقیۀخودعاممیشود،امکانجریانقاعدۀ»لحوقولد

بهوطیمحترم«وجودندارد.                  
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                                  نقد و بررسی
اینتفاوتباایناطالقصحیحبهنظرنمیرســـد،زیرادرجریانقاعدۀفراش،
احرازعنوانفراششـــرطاســـتواینکهفراشبهمجردامکانوطیمحققشود،
امریاســـتکهبدوندلیلبهنظرمیرسد.فراشدرحقیقت،بهمعنایبستراستو
درصورتشـــکدرتحققوطی،عنوانبسترصدقنمیکند،بلکهبهنظرمیرسد
صحیحایناستکهآنچهمنجربهتشکیلیافتنولدمیشودمحققشودکههمان
انزالدرفرجویاحوالیآناســـت،اگرچهدخولیاوطْیشرطنباشد)فاضللنکرانی،
1421ق،503-504(.پسِصرفاینکهدرســـابقوطیرخدادهباشد،منجربهتحقق

فراشنمیشود،بلکهآنچهاهمیتداردفراشفعلیاست.
باتوجهبهاینمطلبمیتوانگفتکهدراینقاعدهنیزعنوانوطیموضوعیت
ندارد،بلکهآنچهمهماستتحققعنوانیاستکهاحتمالتشکیلیافتنولدازآن
وجودداشتهباشدکههمانانزالاست.بنابراینازاینجهتتفاوتیمیاندوقاعده
وجودنداردودرتمســـکبههردو،احرازاینعنوانشرطاست.درغیراینصورت
تمسکبههردوقاعدهازقبیِلتمســـکبهعامدرشبهۀمصداقیۀخودعامخواهد
بود.1ازاینروضعفکالمصاحبجواهرکهپیشازایننقلشـــدمعلوممیشود،
زیرادرصورتاختالفزوجیندرگذشـــتِنمدِتاقصیالحمل،درتحققوطِی
منجربهتکونولدشکاســـتودراینصورتمجالیبرایجریانقاعدۀمذکور

نیست.
4-2. تفاوت دوم تعمیم قاعده نسبت به وطی به شبهه و وطی زوج

شکینیســـتکهقاعدۀ»لحوقالولد«شاملوطیبهشـــبههنیزمیشود،زیرا
همچنانکهگذشت،کشفوطیمحترمازطریقآثارآناستکهازجملهآثارآن،
لزومعدهاســـتودروطیبهشبهه،عدهنگاهداشتنبرزنالزماست)سند،1429ق،

.)223/1

1.درحقیقتمنشأاشکالدرکلماتبزرگانخلطمیاناحتمالوطیحاللواحتمالتکونولدازوطیحاللاستکه
موردقاعدۀفراش،امردوماستنهاول،بنابرایناحرازوطیویاامرمشابهآنکهامکانتکونولدازآنوجوددارد،ضروری

است.
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حالاگربپذیریمکهقاعدۀفراشمختصبهصورتوطیزوجاست،تفاوتاین
دوقاعدهنمایانمیشود.

نسبتبهتحققفراشدرموردوطیبهشبههوعدمتحققآنسهاحتمالبلکهسه
قولوجوددارد.

4-2-1. قول اول
عنوانفراشبروطیبهشبههنیزصادقاست،بنابرایندرصورتدورانمیانزناو
وطیبهشبهه،ولدبهحکمقاعدۀفراشملحقبهوطیکنندهبهشبههمیشود.ازجمله

فقیهانیکهبهاینمطلبتصریحکردهاستشهیدثانیدرمسالکاست:
»]مصنف[باتعبیربه»الوطیفجورًا«ازموردیکهشخصیزنیراوطیبهشبهه
کنداحترازجســـتهاست.]توضیحاین[وطیبهشبههبهایننحواستکهزْنفرزند
خودرادرزمانیبهدنیابیاوردکهبینکمترینمدتحملوبیشـــترینمدتحمل
ازوطیشوهرشووطیکنندهبهشبههسپریشدهاست،دراینصورتبینشوهرو
وطیکنندهبهشـــبههقرعهانداختهمیشودوفرزندملحقبهکسیمیشودکهقرعه
بهناماوافتادهاســـت.]علتاینحکمهمآناستکه[زوجهفراشهردویآنها

محسوبمیشود«)شهیدثانی،1413ق،380/8(.
برایاینقولبهسهدلیلاستداللشدهاست:

دلیل اول
اجماععلمابروجودفراشدروطیبهشبهه.بعضیازمعاصراندرتقریراجماع
چنینگفتهاندکهاگرشخصیازرویجهلبهحکمیاموضوعبازنیدرعدهازدواج
کند،دراینصورتوطیاوازقبیِلوطیبهشبههخواهدبود.حالاگرفرزندیمتولد
شدکهامکانلحوقآنبهزوجسابقونیزواطئبهشبههوجودداشتهباشد،علمای
امامیهیامسئلهرابهقرعهاحالهدادهاندویافرزندراملحقبهواطئبهشبههدانستهاند
وهیچیکازایشـــانقائلبهلحوقفرزندبهزوجسابقنشدهاست.ازاینرومیتوان
نتیجهگرفتکهفراشدرمنظرعلمابرواطئبهشبههصادقاست،درغیراینصورت
وجهیبرایعدمجریانقاعدۀفـــراشودرنتیجهعدمحکمبهلحوقولدبهزوج

وجودنمیداشت)سند،1429ق،223/1(.
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نقد و بررسی
ایندلیلاخصازمدعااستودربیانقولسومخواهدآمدکهامکانانطباق

فتوایعلمابرنظریۀسومنیزوجوددارد.

دلیل دوم
درحدیثنبوی،فراشدرمقابل»وللعاهرالحجر«بیانشدهاســـت)حرعاملی،
بیتا،169/21(وازآنجاکهوطیکنندهبهشبههبدونتردیدعاهروزناکارنبودهاستو
بههمینجهتحدزنابراوجارینمیشود،بایدگفتکهداخلدرعبارت»الولد

للفراش«است)حکیم،بیتا،84/14 ؛ فاضللنکرانی،1421ق،516(                                  .                      
نقد و بررسی

 اشـــکالاجمالیایندلیلآناســـتکهاینتقابلبیانگرآناســـتکهپیامبر
اکرم؟ص؟ درمقامبیانحکموطیبهشبههنبودهاندوصرفًابهبیانحکمموردیاشاره
فرمودهاندکهدورانبینفراشوزناباشد.بهعبارتدیگر،زناکارنبودنوطیکننده
بهشبههمساویباصاحبفراشبودناونیست،بلکهاحتمالدیگرینیزوجوددارد
کهچنینفردینهصاحبفراشباشـــدونهزانیبلکهازفرضروایتخارجباشد.
البتهایندلیلجوابیتفصیلیوتحلیلیداردکهدرذیلادلۀقولدومخواهدآمد.

دلیل سوم
حکومتادلۀوطیبهشـــبههبرادلۀقاعدۀفراشسببتوسعهدرمرادازفراش

شدهاست.بعضیازمعاصرانچنینمیگویند:
»]چگونهنســـبتبهالحاقفرزندبهواطئبهشبههشکمیشود[وحالآنکه
روایاتمتقدم]دربحثوطیبهشـــبهه[داللتبراینمیکندکه]فرزندحاصلاز
وطیبه[شبهۀملحقبهفرزند]حاصلازوطی[صحیحاستودرنتیجهدایرۀفراشرا
شرعًاتوسعهدادهاستوآنراشاملشبههنیزمیکنند«)انصاری،1391ق،91/3،پانویس3(

نقد و بررسی
روشناستکهصرفداللتروایاتبرالحاقفرزندبهوطیکنندهبهشبههمالزمهای
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باتوســـعۀدایرۀفراشندارد.درحکومتنیازمندتنزیلیانظارتیکدلیلبردلیل
دیگرهستیم،حالآنکهروایاتوطیبهشبههچنینلسانیرادربارۀادلۀفراشندارند.

4-2-2. قول دوم
عنوانفراشبروطیبهشـــبههمطلقاصادقنیست.بنابرایندرصورتدورانامر
بینلحوقفرزندبهزوجووطیکنندهبهشبهه،فرزندبهزوجملحقمیشود.ازجمله
کسانیکهاینمطلبازظاهرکالمشبرمیآیدامامخمینیاست؛اوالحاقفرزند
بهواطیبهشـــبههرامنوطبهعدمامکانتولدویاززوجشرعیکردهاستکهدر
نتیجهاگرزوجشرعیباشرائطلحوقفرزندوجودداشتهباشد،فرزندملحقبهزوج

است،نهواطئبهشبهه.)خمینی،308/2،1379 ؛ فاضللنکرانی،1421ق،516(                                      
برایاینقولمیتوانبهدودلیلاستداللکرد.

دلیل اول
 مســـتندقاعدۀفراش،حدیثمعروفنبویاســـتکه»الولدللفراشوللعاهر
الحجر«)حرعاملی،بیتا،169/21(ودراینحدیثتقابلمیانزناوفراشاســـتواز
همینمقابلهمیتواندانستکهوطیبهشبهه،بهطورکلیازمفادقاعدهخارجاست

وروایتناظربهآننیست.
نقد و بررسی

 اینوجهبهنظرصحیحنیست،بهدودلیل:
اواًل: مراداز»للعاهرالحجر«ثبوتحدرجموسنگساربرشخصزانینیست،
بلکهمرادایناستکهنصیبچنینشخصیسنگاست؛کنایهازآنکهبهگفتۀاو
دربارۀتعلقفرزندبهاواعتنانشدهاستوفرزندبهاومنتسبنخواهدبودواینمعنا
برایوطیکنندهبهشـــبههنیزمتصوراستیعنیمیتوانگفتکهدرصورتچنین

ادعایی،فرزندبهاودادهنمیشودواعتناییبهقولاونمیشود.1

1.اگرچهاحتمالاینمعنانیزخدشهبهاستداللواردمیکند،ولکناینمعناصحیحاستواینکهحجربهمعنایرجمباشد،
خالفوجداناست،بلکهحجرآنچیزیاستکهرجمبهوسیلهآنمحققمیشود.بعضیازفقهایمعاصرنیزبهاینمعنا

اشارهداشتهاند.)بجنوردی،1419ق،31/4(
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ثانیًا:متفاهمعرفیازروایتایناســـتکهچنانچهامکانلحوقفرزندبهفراش
وجودداشتهباشـــد،ملحقبهفراشاست،خواهاحتمالمقابْلزناباشد،خواهوطی

بهشبهه،بنابراینخصوصیتیدرعاهروجودندارد.
بهبیاندیگراگرمعنای»وللعاهرالحجر«نفیفرزندازفردزانیباشد،احتمال
خصوصیتدرزناوجوددارد،بهاینبیانکهروایتمیگوید:زانینسبتبهفرزند
هیچنســـبتیندارد.درنتیجهتقابلمیانصاحبفـــراشوزانیاقتضاءمیکندکه
روایتناظربهصورتدورانمیانزوجوزانیباشـــدوشاملصورتوطیبهشبهه
نشود.حتیمیتوانگفتکهطبقایناحتمالوطیبهشبههبهقرینۀمقابله،داخلدر

عنوانفراشخواهدبود.
امااگرگفتهشودکهروایتدربارۀمطلبفوقساکتاستودرمقامبیاننیست
وتنهاچنینمیگویدکهولدمتعلقبهفراشاســـتوحکمزانیراازمنظرلحوق
فرزندبیاننکردهاست،عرفاحرازخصوصیتنمیکندواینقاعدهرابهنحومطلق
جاریمیداند،ازاینروبایدبررســـیشودکهعنوانصاحبفراشبروطیکنندهبه

شبههصادقاستیاخیر؟
ازآنچهگذشتفسادایناستداللروشنشدکهوطیکنندهبهشبههحدندارد

وداخلدرموردفراشاست.

دلیل دوم
فراشدرروایتبهمعنایزوجاستووطیکنندهبهشبهْهزوجنیست،درنتیجه

روایتشاملوطیبهشبههنمیشود.
صاحبجواهردراینبارهمیگوید:

»صدِقاصلعنوانفراشبروطیبهشـــبههممنوعاســـت،زیرادر]کتابهای
لغوی[صحاحوقاموسومختصر النهایةو...آمدهاســـتکهمرادازفراْشزوجه
است.البتهاینمطلبمنافاتنداردبااینکهگاهبهخاطراحتراموطی،فرزندملحق
بهآنوطیباشـــد،مانندکنیز،طبقاینمبناکه]کنیز[فراشمحسوبنمیشود«

)نجفی،260/29،1362(.
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نقد وبررسی
 ایندلیلنیزمخدوشاســـت،زیرابهمقدارفحصیکهصورتگرفتهاســـت،
موردیپیدانشـــدکهفراشبهمعنایزوجآمدهباشد،بلکهفراشدرلغتبهمعنای
آنچیزیاستکهفرشقرارمیگیردکهمعناییمفعولیدارد)خلیلبناحمد،1410ق،
255/6(،ازاینرودرقرآنکریمبرزمیناطالقفرششدهاست)البقرة/22(.دراینجانیز
بهمعنایبسترآمیزشاستکهدرنتیجهمرادازروایت،لحوقولدبهصاحباناینبستر
است.حالدرزنابستریوجودندارد،زیرازناحالتیاستثناییاستوبستریبرای
آندرمنظرعرفمحققنشدهاست.امانسبتبهوطیبهشبههبایددیدکهآیابستربر
آنصادقاستتاروایتبرآنمنطبقشودیاخیر؟پاسخبهاینسؤالدرگرِوبررسی

مواردوطیبهشبههاستکهقولمختارعهدهداربیانآناست.

4-2-3. قول سوم 
بایددانستکهوطیبهشبههبهطورکلیبهدوشکلمحققمیشود:

شکل اول: شـــخصبدونتحققعقدوصرفًاازرویاشتباهبازنجماعکند،
مثلاینکهمکانیتاریکباشدوشخصبهاعتقاداینکههمسراواستبااوجماع
کندوبعدمعلومشودکهزنبیگانهایبودهاست.دراینصورتهمانندزنااستکه
ازدیدعرفحالتیاســـتثناییاستوعرفبرآن،بسترراصادقنمیداند،اگرچه

ممکناستشارعآنرامحترمبشمارد.
شـــکل دوم:صورتیاستکهشخصبازنعقدعرفیبستهاستوبعدمعلوم
میشـــودکهاینعقدبهجهتیصحیحنبودهاست،مثلآنکهزندرعدهباشدوآن
دویابهحکمیابهموضوعجهلداشتهباشند.دراینصورتانصافآناستکهبر
وطْیعنوانبسترصادقاست،زیرافراشعنوانیعرفیاستکهتابعاعتباراتعرفی
استوباتحققسببعرفی،براینفرضکهاعتقاددوطرفبهمؤثریتشرعیآن

وجوددارد،مسببآننیزمحققمیشود.
البتهاگردوطرفباعلمبهخللدرعقد،چنینعملیرامرتکبشـــوند،قطعًا
عنـــوانفراشبرآنهاصادقنخواهدبود،زیراعرفمیگویدکهاینشـــخصدر
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شـــریعتخودسببمؤثرراانجامندادهاســـتودرحقیقتبهاعتباراینکهمتشرع
است،بهزعمخودنیزسببفراشرامحققنکردهاستوشارعنیزبازانیدانستناو

عنوانفراشرانسبتبهاوالغاکردهاست.
شاهدبراینمطلبآناســـتکهاگرزوجفردیکافرباشدکهعقدشرعیرا
محققنکردهاســـتوسپسدرلحوقولدبهاوویابهفردزانیشکشود،یقینًاولد
ملحقبهزوجکافرخواهدبود،زیراعنوانفراشبراومنطبقخواهدبود،اگرچهعقد

شرعیراانجامندادهاست.1
باتوجهبهاینمطلب،پاســـخازدلیلاجماعیکهدروجهاولتوسطبعضیاز
معاصرانگفتهشدهبودروشنمیشـــود،زیرادرصورتتحققعقدوعدمعلمبه
عده،عنوانفراشبروطیکنندهبهشبههصادقاستوازاینجهتاستکهعلما
روایترادراینفرضثابتندانستهاندولیاینمطلبنافیآننیستکهعنوانفراش

بروطیبهشبههبهنحومطلقصدقنکند.
آنچهگفتهشـــد،درارتباطباوطیبهاکراهنیـــزوجودداردیعنیوطیازناحیۀ
شخصمکَرهوطیمحترمشرعیاست،بههمینجهت،احکامآنبرایاوجریان

دارد،اگرچهفراشبرآنصادقنیست،زیراحالتیاستثناییاست.
بنابراینمیتواننتیجهگرفتکهرابطۀقاعدهفراشباقاعدۀلحوقولدبهوطی
محترم،عموموخصوصمنوجهاســـت،نهآنکهقاعـــدۀلحوقازقاعدۀفراش
اخصباشد،آنچنانکهصاحبجواهربهآنمعتقداست.جهتروشنشدنمسئله

اشارهایبهصورتهایدورانبینفراشووطیبهشبههوزناخواهیمکرد:
صورت اول: دورانمیانوطیزوجوزنا؛

صورت دوم:دورانمیانوطیزوجووطیبهشبههبهنحواول)کهازدیدعرف
فراشمحققنمیشود(؛

صورت سوم:دورانمیانوطیزوجووطیبهشبههبهنحودوم)کهازدیدعرف
فراشمحققمیشود(؛

1.البتهممکناستگفتهشودکهبهاعتبارادلۀدالبرلزوممعاملهباکافرانبهاعتقاداتخودآنان،عقدشرعیبرایآنهابه
اعتقادخودشانثابتاست.
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صورت چهارم:دورانمیانوطیبهشبههبهنحواولوزنا؛
صورت پنجم:دورانمیانوطیبهشبههبهنحودوموزنا؛
صورت ششم:دورانمیانوطیزوجووطیاکراهی؛

صورت هفتم: دورانمیانوطیبهشبههبهنحواولووطیاکراهی؛
صورت هشتم:دورانمیانوطیبهشبههبهنحودومووطیاکراهی.

قاعدۀفراشدرصورتاول،دوم،چهارم،ششـــموهشـــتمجریانداردوولد
راملحقبهزوجویاوطیکنندهبهشـــبههبهنحودوممیکند.امانســـبتبهسایر
صورتها،یاازجهـــِتتعارضبافراشدیگرویاازجهِتعدموجودفراش،قاعدۀ

فراشجارینیست.
امـــاقاعدۀلحوقولدبهوطیمحترمتنهادرتصویراولوچهارموپنجمجریان

داردودرسایرتصاویرازجهِتتعارضباوطیمحترمدیگرجریانندارد.
پسمورداجتماعدرصورتاولوچهارماســـتومادۀافتراقنیزدرصورت
دوم،پنجم،ششـــموهشتماستوبقیۀصورنیزازمواردیهستندکههردوقاعده

نسبتبهآنهاساکتاست.

5. ادله بر قاعدۀ لحوق
برایاینقاعدهمیتوانبهچهاردلیلتمسکنمود.

5-1. دلیل اول: مالزمه میان عنوان وطی محترم و لحوق به وطی کننده
باتوجهبهتوضیحیکهدرتحلیلمرادازوطیمحترمگفتهشد،وجهاستداللبه
ایندلیلروشناست،زیرالحوقولدازجملهآثارولوازمعنوانوطیمحترماستو

بااثباتآنازطریقسایرآثار،ایناثرنیزثابتمیشود.
بهعبارتدیگربااثباتیکیازمعلولهاولوازم،اصلملزوموعلتثابتمیشودو
بااثباتآنعلت،سایرلوازمومعلولهاازجملهلحوقدرنسبرامیتواناثباتکرد.
حالمیتوانگفتکهبرایوطیبهشـــبههدرروایات،همحکملزومپرداخت
مهریهوهملزوماعتدادبرایزوجهثابتشدهاســـت)حرعاملـــی،بیتا،448-447/20،
حدیث7،6(.بنابراینمیتوانگفتکهعنواناعتباریوطیمحترمدروطیبهشـــبهه
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ثابتاستودرنتیجهلحوقنسبنیزکهازلوازمآناست،ثابتمیشود.
برخیازمعاصراندراینارتباطچنینمینویسند:

»اماواطئبهشـــبهه]دارایفراشاست[،زیرازنباوطیاوبایدعدهنگهدارد
و]حالآنکه[اعتدادتنهادرصورتحرمتمنیآن]واطئ[استکهبامنیدیگر
خلطنشود.پسمعنایوجودعدهنســـبتبهواطئبهشبههایناستکهواطئبه
شـــبههدارایحقوجوبعدهبرزناستتااینکهمنیاو]سالمازخطراختالطبا
سایرمیاه[باقیبماندواینمعنایفراشنسبتبه]واطئبهشبهه[است«)سند،1429،

.)223/1
تاکنونروشنشـــدکهاگرفرزندیازوطیبهشبههمتولدشود،ملحقبهواطئ
بهشبههاســـت.حالاگرزنیهمازمواردوطیبهشبههباشدوهمبااوزناصورت
گرفتهباشـــد،الزماستعدهنگهداردکهاینمالزمباثبوتحکملحوقولداست
وازطرفیمیدانیمکهنســـبتبهزناعدهالزمنیست)حکیم،321/2،1410(،پسبدون
تردیدمیتوانگفتلزوماعتداددرفرضمزبوربهدلیلاحتراموطیبهشـــبههاست،
بنابراینمالزمآننیزکهلحوقفرزنداستمستندبههمانوطیمحترمخواهدبود.

نقد و بررسی
ایندلیلبهنظرناتماممیرسد،چراکهدلیلیبرمجعولبودِنعنوانیباناموطی
محترمدرشریعتوجودندارد.درنتیجهمیتوانگفتکهلزوماعتدادیاسایرآثار،
اموریتعبدیهستندکهتوسطشارعبرایوطیبهشبههجعلشدهندولحوقنسب
نیزازجملهآثاریاستکهبایدتوسطشارعجعلشدهباشدومالزمهایمیاناثبات

سایرآثاروایناثرخاصوجودندارد.
شاهدبراینمطلباختالفعلمادرثبوتحکمرضاعبرایوطیبهشبههاست
)محقـــقحلی،1408ق،226/2 ؛ بحرانی506/23،1363(واگراینمالزمهقطعیبود،وجهی

برایتردیدباقینمیماند.                  
                                    باتوجهبهاینمطلب،اشکالدرضمیمۀاشارهشدهنیزروشنمیشود،زیرامیتوان
گفتکهلزوماعتدادحکمیتعبدیاســـتکهبرایوطیمحترمثابتشدهاست،
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ولیمالزمهباایننداردکهفرزندمشکوکیکهاحتمالتشکیلیافتِنآنازغیراین
وطیوجوددارد،ملحقبههمانوطیمحترمخواهدبود.بنابرایناگرازراهییقین
حاصلشدکهولدازطریقزناتشکیلیافتهاست،نمیتوانبهفقیهینسبتدادکه
دراینصورتاوفرزندراملحقبهوطیمحتـــرممیداندوحالآنکهلزوماعتدادیا
پرداختمهریهنســـبتبهوطیمحترمثابتاست.بهعبارتدیگرلحوقولدمستند
بهعنواندیگریاستکهتشکیلیافتنولدازاینوطیباشدواینتشکیلیافتنبا

صرفاثباتآثاروطیمانندلزوماعتدادوپرداختمهریه،ثابتنمیشود.

5-2. دلیل دوم: أصالة الصحة
درکالمبعضیازمعاصران،اینقاعدهبهأصالةالصحةدرفعلمسلمانمستند
شدهاستودروجهآنگفتهشدهکهظاهرحالمسلماندرایناستکهولدملحق

بهوطیمحترماست)انصاری،69/3،1391،پانویس1(.

نقد و بررسی
اگرمقصودازاصالةالصحةآناســـتکهدردورانمیانوطیبهشبههوزناباید
حملبرصحتکنیم،باوجودروشـــنبودنوجِههردوعمل،جاییبرایجریان
اصالةالصحةنیســـتیعنیوقتیمعلوماستکهوطیاول،وطیبهشبههبودهاست
ووطیدومزنااســـت،بافرضعلمبهحالهردووطی،وجهیبرایجریانبنای
عقالییبرظهورحالوجودندارد.کمااینکهنسبتبهنسبنیزظهورحالیوجود

نداردتابتوانبهآناخذکرد.
وچنانچهمقصودازاجرایاصالةالصحةایناســـتکهفرزنددرضمِنحیات
خودتصرفاتیداردکهتنهادرصورتحاللزادهبودننافذاســـت،مانندحکمدر
مرجعیـــتویاامامتجماعت،اینمطلبقابلپذیرشاســـتکهبهحکماصالة
الصحةاثرداشـــتناعمالاووصحیحبودنآنهاثابتمیشـــودوازآنجهتکه
صحتمتفرعبرحاللزادهبودناســـت،حاللزادهبودِناونیزثابتمیشودواین

یعنیپذیرشقاعدۀلحوقفرزندبهوطیمحترم.
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امابایدگفتکهاینمطلببامبانیموجوددراصالةالصحةســـازگارنیست،
زیرااواًل اجرایاصالةالصحةدرصورتیاستکهیقینبهجهلفاعلنسبتبهعمل
خودوجودنداشتهباشد)هاشمیشـــاهرودی،1426ق،322/4(،چهاینکهجهلناشیاز
عدمشـــناختحکمباشدیااینکهتحققشـــرطبرایاومشکوکباشد.دراینجا
فرضبرایناستکههمگانازجملهخودفرزندبهحاللزادهبودنشجهلدارندو
دســـتکم،احتمالعقالییدرجهلاووجودداردکهمانعازاجرایاصالةالصحة

خواهدبود.                                                                                                                                            
ثانیًااثباتحاللزادهبودنشخصفرعبرحجیتمثبتاتاصالةالصحةاستکه
اینمطلبموردپذیرشمحققاننیست)بروجردینجفی،1435ق،95/4 ؛ هاشمیشاهرودی،

1426ق،331/4(.                                                                     
امااگرمقصوْدتوضیحفرعمطرحشدهدرکالمصاحبجواهرباکمکاصالة
الصحةاستکهاگرچهَمصّبدعوامیانزوجیندراقصیالحملاستولیغرض
زوجازایـــنادعاآناســـتکهولدراازخودنفیکندکـــهالزمهآنتحققزنااز
طرفزوجهاستومقتضایاصالةالصحة1آناستکهشخصمسلماناقدامبرزنا
نکردهاستودرنتیجهقاعدۀمربوطبهصورتدورانمیانوطیمحترموغیرمحترم

نیست؛درپاسخبایدگفت:
اوالاینبرداشـــتباکلماتصاحبجواهرهماهنگنیست،زیرااوقاعدهرا
اخصازقاعدۀفراشمیداندوواضحاســـتکهاگرمقصودازقاعدههماناصالة
الصحةباشد،اخصبودنازقاعدۀفراشدرآنمتصورنیست.عالوهبرآنکهتعبیربه
اصللحوقولدکهتعبیرینامأنوسوغیرمتعارفاست،ظهوردروجودقاعدهای

غیرازاصالةالصحةدارد.
ثانیـــااگرمبنایتشخیصمدعیازمنکر،َمصّبدعواباشد،پرواضحاستکه
اینســـخنجاییندارد،زیرااثباتنگذشتناقصیالحملبهوسیلۀاصالةالصحةدر

1.نکتهایشایانتوجهاستکهمعنایاصالةالصحةدرتفسیراخیرمتفاوتازتفسیرقبلیاست،زیرادرتفسیرقبلمراداز
صحت،ترتباثرشرعیبودکهمستنداجرایاصلدرآنبنایعقالاستوحالآنکهدراینتفسیر،مرادازصحتعدم
ارتکابفعلحراماستکهتنهامستندآن،روایاتوارددرمسئلهاست)واعظحسینیبهسودی،1440ق،389-388/48(.
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فعلزوجه،ازمصادیقاصلمثبتاست.امااگرتوجهبهغرضازدعوامهمباشد،1
میتـــوانگفتکهغرضزوجصرفًانفیفرزندازخوداســـتنهاثباتفرزندبرای
دیگرییااثباتزناواصالةالصحةتنهامتکفلنفیزنااستکهمالزمۀعادیباوقوع
وطیازطرفزوجدارد.بنابراینتنهاراهباقیماندهبرایاثباتانتسابفرزندبهزوج
قائلشدنبهحجیتمثبتاتاصالةالصحةاستکهبانفیزنااینانتسابثابتشود

وحالآنکهحجیتآنمحلخدشهاست.

5-3. دلیل سوم: اصطیاد از روایات
همانطورکهدرتحلیلمفادقاعدهگفتهشـــد،اینقاعدهشاملصورتشک
میانزنایاوطیصحیحوشرعیوهمچنینشکمیانوطیبهشبههوزنامیشودو
بااثباتحکملحوقولدبهزوجویاوطیکنندهبهشبهه،میتوانمفاداینقاعدهرا

ثابتکرد.
حالمیتوانگفتکهنسبتبهصورتاول،قاعدۀفراشحاکماستولحوق
ولدبهزوجراثابتمیکند،همچنانکهنسبتبهفرضیازصورتدومنیزکهوطی

بهشبهههمراهباعقدعرفیاست،اینقاعدهحاکماست.
امادرارتباطبافرضدیگروطیبهشبهه،یعنیجاییکهبهدلیلاشتباهخارجی
وطیبهشبههصورتگرفتهاست،میتوانبهروایاتواردشدهدراینبارهتمسککرد.

ازجملۀاینروایات،روایتاسماعیلبنجابراست:
»من]اســـماعیلبنجابر[ازاباعبداللهامامصادق؟ع؟ ســـؤالکردمنسبتبه
شـــخصیکهبهزنینگاهمیکندوازآنزنخوششمیآید،پس]دررابطهبا[آن
زنسؤالمیکندوبهاوپاسخمیدهندکهدخترفالنشخصاست.آنشخصنزد
پدرآنزنمیآیدوبهاومیگوید:دخترترابههمسریمندرآوروآنمرددختر
رابههمســـریمرداولدرمیآوردوزنازآنشخصدارایفرزندمیشود.سپس
مردبعد]ازمدتی[میفهمدکهزندخترآنشخصنبوده،بلکهکنیز]فردیدیگر[

1.اختالفمزبوربراینپایهاستواراستکهموافقتیامخالفتبااصلمعیارتشخیصمدعیازمنکرباشدکهخودبحث
دیگریراطلبمیکند.
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بودهاست.]حکماینمسئلهچیست؟[حضرتپاسخفرمودندکه]آنزِن[فرزندآور
بهموالیخوددادهمیشـــودو]لکن[فرزندمتعلقبهمرداستوآنشخصیکهاین
زواجرامحققساختهاست]یعنیمدعیپدربودنبودهاست[بایدقیمتفرزندرابه
موالی]آنزنکه[فرزندآوردهاستبپردازدکهاوباعثمغرورشدنمردشدهواورا

فریبدادهاست«)حرعاملی،بیتا،220/21(.
دراینجاشـــخصبااعتقادبهاینکهزوجۀاوستوطیکردهاستوبعدمعلوم

شدهکهجاریهبودهاستولیحضرتولدراملحقبهزوجدانستهاند.
امادرارتباطباوطیاکراهیمیتوانگفتکهدرمنظرفقهابهمنزلۀهمانوطی
بهشبههاست،بنابراینادلۀوطیبهشبههشاملآنمیشود.)محققکرکی،1414ق،319/6(.

بعضیازبزرگانمعاصربرایاینمطلببهدودلیلتمسککردهاند:
الف(دروطیبهشبههشـــخصاگرچهاعتقادبهعدمحرمتداشتهاستولی
اعتقاداومطابقباواقعنبودهاســـتوبااینحالحکمبهلحوقولدشدهاستودر
اینجاکهاعتقادشخصمطابقباواقعنیزبودهاست،بایدبهطریقاولیاحکامنکاح

صحیحراجاریکرد)گلپایگانی،63/1،1372(.
اماظاهرامیتوانایندلیلراموردخدشـــهقراردادکهاولویتیوجودنداردبلکه
ممکناســـتدرامردومقبحعرفیوجودداشتهباشدوشارعازجهِتمراعاتآن،
آثارولدیترامترتبنکند.شایانذکراستکهمعنایاینسخنآننیستکهعرْف
آندوشخصراپدرومادرنمیداند،چراکهنظرعرفدراینزمینهاهمیتیندارد
ومهمنظرشارعاســـت،بلکهمرادآناستکهازجهِتوجودقبحعرفیدراصل
اکراهنمیتواناولویتوجودمالکلحوقراکشـــفکرد.البتهاینمطلبصرف

استحساناستولیبرایمقابلهبااولویتوانکارقطعیبودِنآنمؤثراست.
ب(الحاقولدبهشخْصتابعاعتباراتعرفیاستوشارعاینطریقهراامضاء
کردهاســـتوتنهادرموردولدزنادلیلواردشدهاســـتکهولدشرعیمحسوب
نمیشودودرغیرآن،چهوطیبهشبههباشدوچهوطیاکراهی،دلیلیوجودندارد،

ازاینرواخذبههمانسیرهمتداولمیشود)گلپایگانی،64/1،1372(.
پسباجمعمیانقاعـــدۀفراشواینروایات،میتوانمفادقاعدۀلحوقولدبه
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وطیمحترمراثابتکرد.

نقد و بررسی
 روایاِتناظربهصورتوطیبهشـــبههیامختصبهصـــورتاکراه،درصورتی
نولدازآندواحرازشده جریاندارندکهعنوانوطیاکراهییاوطیبهشبههوَتکوُّ
نولداززنایاازایندواستکه باشـــد.امامحلبحثدرصورتشـــکمیانتکوُّ
دراینصورتموضوعوطیبهشبههاحرازنشدهاستتابتوانبهعمومآنتمسککرد
ورجوعبهعمومروایات،ازقبیِلتمســـکبهعامدرشبهۀمصداقیهاست.پساین

دلیلنیزناتمامبهنظرمیرسد.

5-4. دلیل چهارم: مذاق شریعت
دراینمطلبشکیوجودنداردکهولدالزنابودنشخصوحکمبهلحوقولد
بهزانیمنجربهحقارتوتمسخرآنولدوهمچنینسرافکندگیخانوادۀزنخواهد
شد.حالمیتوانگفتکهشارعمقدسکهبنایخودرابرتکریممؤمنانودفاعاز
آنان)الحج/38(وحرمتتمسخرآنان)الهمزة/1(قراردادهاستوهمچنیناشاعۀفحشا
راامریقبیحبرشمردهاست)النور/19(مذاقاومقتضیآناستکهولدملحقبهزوج
ویاوطیکنندهبهشبههباشدکهدرنتیجهکرامتزنوهمچنینآنفرزندحفظشود
وازسویدیگر،ولدالزنادانستنآنفرزندمستلزماشاعۀفحشامیانمؤمناناستکه

شارعراضیبهآننیست.
روشناستکهایندلیلونظایرآنقطعآورنیستندتااینکهحکمبهنحوقطعی
ثابتباشدوحجیتآننیازمنددلیلنباشد،بلکهبایدبهدنبالدلیلبرحجیتچنین
مذاقیبود.بهعبارتدیگرمذاقشارعدرایناموربهنحوعّلینیستتابااثباتآن،
حکمشرعیثابتشود،بلکهبهنحواقتضائیاستکهاگردرمقابلدلیلینباشد،
میتواندتأثیرخودرابگذارد.بنابراینبـــرایاثباتحجیتوتأثیرآنبایددلیلیبر
حجیتوجودداشتهباشد.شـــایدبتوانبرایآنبهادلۀدالبرطرحروایتمخالف
کتابتمسکنمودکهبعضیازمحققانعلماصولازآنهاچنینبرداشتکردهاند
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کهمرادمخالفروحکتاباست)هاشمیشـــاهرودی،1433ق،333/7-334(.ازاینرو
حجیتآنچهموافقروحکتاباست،ثابتمیشود.

پساینمطلبنیزکهمقتضیمذاقشارعوروحکلماتاوستحجتومستند
است.

نقد و بررسی
ظاهرًاباقبولاینامر،امریفراترازمفادقاعدهثابتمیشـــود،زیرااگرمالْک
سرافکندگیزنوخانوادهاوباشد،درصورتشکمیانوطیبهشبههوزوجنیزباید

گفتکهولدملحقبهزوجباشدوحالآنکههردووطیمحترمهستند.
امااگراستکشـــافمذاقتنهاازطریقاشاعۀفحشاباشد،درصورتدورانمیان
وطیکنندهبودِنزوجووطیبهشبههکههیچیکفحشامحسوبنمیشوند،حکم

بهلحوقفرزندبهزوجنمیشود،پسمفادقاعدههمسوبااینمذاقخواهدبود.
نگارندگانبراینعقیدهاندکهانحصاراستکشاِفمذاِقشارعدرهریکازدو
راهبدوندلیلاستویقینبهوجوداینمذاقتنهادرقدرمتیقنمیانآندواستکه

صورتدورانمیانزوجوزانییاوطیکنندهبهشبههوزانیاست.
درنتیجهمیتوانقاعدۀلحوقولدبهوطـــیمحترمراباتمامحدودآنازمذاق
شارعکشفکردوبهآنحکمکرد.همچنیندرصورتاحتمالتحققوطیمحترم
نولدازآننیزبهمقتضایایندلیل،فرزندملحقبهوطیمحترمخواهدبود. وتکوُّ
امادربارۀحکموطینسبیکهدرابتدایگفتاربهآناشارهشد،بایدگفتکه
اگرمفاسدفوقبرعدماجرایاحکامحاللزادهازقبیِلجوازامامتجماعتمترتب
شـــود،میتوانبااستنادبهمذاقشـــارعاحکامراثابتدانست،وگرنهخیر.امانظر
نگارندگانبرایناستکهِصرفعدمجوازامامتجماعت،مستلزمهتکاحترام
شخصواشاعۀفحشادرجامعۀمسلماناننیست.ازآنگذشتهبرفرضثبوتحکم
جـــوازامامتجماعت،لحوقولدبهوطیمحترمثابتنمیشـــود،زیرالحوقولد
بهوطیمحترمملزومحکمبهجوازامامتجماعتاســـتوباتوجهبهعدموجود

حیثیِتحکایتازواقعدرمذاقمزبور،اثباتآنازقبیِلاصلمثبتاست.
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شایانذکراستکهبحثازحجیتمذاقشارعنیازمندبحثمفصلدیگری
استودراینمقالهبرفرضحجیتآنسخنگفتهشدهاست.

نتیجه گیری
باتوجهبهآنچهگفتهشد،قاعدۀلحوقولدبهوطیمحترممغایرباقاعدۀفراشاست
وشاملصورتدورانمیانوطیزوجوزناوهمچنینوطیبهشبههیااکراهیوزنا
میشودودرهردومورد،ولدراملحقبهزوجووطیکنندهبهشبههویامکَرهمیکند.
بهنظرنگارندگانتنهادلیلیکهمیتوانبرایاینقاعدهاقامهکردوبهآنتمسک
نمود،مذاقشارعمقدساستکهمیلبهاشاعۀفحشانداشتهاستومدافعحقوق
مؤمنانوحافظاحترامآنهااســـتواینمطلبمقتضیالحاقولدبهوطیمحترم

خواهدبود.
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Abstract
According to the note of Article 1130 of the Civil Code, leaving 

the family by the husband based on certain conditions is considered 
as an example of difficulty and trouble and gives the wife the right 
to divorce. However, it seems that before the establishment of 
the right for the wife, according to sexual intercourse right (Ḥaqq 
al-Waṭy) for her, the husband is considered sinful and Nāshiz 
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(a man who refuses to fulfill his marital duties) in leaving his family 
unjustified and the wife can ask the judge to compel him the right 
of sexual intercourse. The present study aimed at examining the 
‘obligatory ruling of unjustified leaving family life by the husband 
reliance on the wife’s sexual intercourse right in the jurisprudence 
of the five major sects’ by the descriptive-analytical method and 
through studying the jurisprudential books of the five major 
sects. At the end of this study, it has been concluded that there 
is a difference of opinion in the jurisprudence of the five major 
schools regarding the extent of the wife’s sexual intercourse right.  
In Ḥanafī jurisprudence, although it is obligatory for the husband 
doing reasonable sexual intercourse, wife’s sexual intercourse right 
is once during the entire marriage time. So, although the husband 
is sinful for leaving the sexual intercourse, he cannot be forced to 
do so. In Shāfiʻī jurisprudence, the wife has no sexual intercourse 
right, so the husband is free in this regard. In Mālikī jurisprudence, 
the wife has the right once every four nights and the husband can 
be forced to the same amount. Shīʻī well-known and Ḥanbalī 
jurists believe that the wife has the right once in every four months, 
which their evidences have been undermined in this study, and 
the theory of the right of sexual intercourse based on reasonable 
and customary needs of wife has been proved. Consequently, the 
husband is obligated to pay attention to the wife’s required and 
reasonable sexual intercourse and if he leaves it for an unjustified 
reason, he will be considered sinful and will be forced to do so.

Key Words: Leaving Family Life, Sexual Intercourse Right, 
Material Disobedience of Husband, Wife Sexual Chastity, the 
Jurisprudence of the Five Major Schools.
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وطیزوجهاختالفنظروجوددارد.درفقهحنفیحقوطیزوجهیکباردرکلدوران
زوجیتاست،گرچهازلحاِظتکلیفیبرزوجواجباستکهمباشرت)وطی(بهمعروف
داشتهباشـــد.پساگرچهزوجدرترکمباشرتگنهکاراست،امانمیتواناورابرادای
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کلیدواژه هـــا:ترکزندگیخانوادگی،حقوطی،نشوززوج،إعفافجنسیزوجه،

فقهمذاهبخمسه.

مقدمه 
براساسقانونالحاقیکتبصرهبهمادۀ1130قانونمدنیمصوب1381/4/29
مجمعتشخیصمصلحتنظام،یکیازمواردیکهدرصورتاحرازتوسطدادگاِه
صالح،ازمصادیقعسروحرجمحســـوبمیشود،ترکزندگیخانوادگیتوسط
زوج،حداقلبهمدتششماهمتوالییانهماهمتناوب،درمدتیکسالبدون
عذِرموجهاستکهبرایزوجهاینحقرابهوجودمیآوردکهازدادگاهتقاضای

طالقکند.
منظورازترکزندگیخانوادگیموردیاســـتکههمســـریبهعمد،زندگی
مشترکباهمسروفرزندانرارهاسازد،خواهازاوخبریدردستنباشدخواهچنان
باشـــدکههرروزنیزاعضایخانوادهاوراببینند.بنابرایناگرکسیدراثِرحوادث
قهری،مانندجنگوهواپیمارباییوتبعید،ازخانوادهاشدوربماند،نمیتوانگفت
خانوادهراترککردهاســـت.همچنینهرگاههمسریبرایتجارتیادرمان،مدتی
بهمسافرتبرودوغیبتاوچندانبهدرازانکشدکهبتوانگفتزندگیخانوادگی
رافدایاغراضخودکردهاست،موجبیبرایطالقبهوجودنمیآید،چراکهطبق
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بنـــدیِکتبصره،ترکزندگیخانوادگیدرصورتیازموجباتطالققرارمیگیرد
کهموجهنباشد.غیبتهایاضطراریوناخواستهیامبتنیبرمصلحتمشروعراباید

موجهشمرد)کاتوزیان،366-364/1،1394(.
اماســـؤالمهمیکهایجادمیشـــودایناســـتکهآیاترکغیرموجهزندگی
خانوادگـــیعالوهبرایجادحقطالقبرایزوجه،حرمتتکلیفینیزداردیاخیر؟.
گرچهفقهابهطورخاصحکمتکلیفیترکزندگیخانوادگی،حتیبرایچندروز،
توسطزوجرابدونعذِرموجهبیاننکردهاندودراذهانعمومیجاافتادهاستکه
زوج،تکلیفیدرقباِلاینموضوعندارد،امامیتوانبادالیلمتعددیاینتکلیفرا
ثابتکرد.دراینمقاله،فقطبرحقوطیزوجهازمیانایندالیلتکیهشدهاست.
درصورتیکهثابتشـــود،زوجهدراینزمینهدارایحقاست،بهجهتتقابل
حقوتکلیف،برزوجواجباســـتکهحقاورااداکندودرصورتعدماجرای
اینتکلیفوترکزندگیخانوادگی،ظلمبهزوجهصورتگرفتهاستوزوجناشز
محسوبمیشودوگنهکاراستوبایدفورًاآنرااداکندیابههرطریقدیگریاو
راراضینماید)هدایتنیا،121،1396؛طباطبایییزدی،1409ق،811/2(واگرثابتنشـــود،
آزاداستکهشـــبهایشراهرکجاکهبخواهدسپریکند.گرچهدرزمینۀحق
جنســـِیزوجهتحقیقاتیانجامشدهاست،ولیبیشتردرفقهشیعهمطرحبودهاست
واستداللهایموجوددرآنهمبسیارمختصراست.امادراینمقالهاستدالالت
جامعوکاملیبرنظریاتموجودارائهشدهاســـتودیدگاهاهلســـنتنیزبیان
شدهاســـت.بهعالوهبهطورتلویحینظریۀمساواتحقجنسیکهدرمقالۀقلمرو 
حقوق همســـر در روابط زناشویینوشتۀدکترسعیدنظریتوکلی،ارائهشدهاست،
موردنقدقرارگرفتهاســـتونظریۀجدیدیبرپایۀإعفافجنسیزوجهکهتوسط
علمایاهلسنتوبرخیعلمایشـــیعیبهطورپراکندهبیانشدهاستبررسیو

تقویتشدهاست.
درادامهبهبررســـینظرفقهایمذاهبخمسه،دربارۀوجودیاعدموجودحق
وطیبرایزوجهومیزانآنپرداختهمیشود.بهطورکلیدرزمینۀحقجنسیزوجه

درفقهمذاهبخمسهدونظریهوجوددارد.
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1. نظریۀ اول: نفی مطلق حق جنسی برای زوجه
براساسایننظریهزوجههیچحقیدرمواقعهندارد،امابهتراستزوْجاورااز
اینبابتتأمینکندوپاکدامننگهدارد.شـــافعیهقائلبهایننظرهستندوقاضی
ازحنابلهنیزمعتقداســـتبرزوجوطیواجبنیست،مگرآنکهترکمواقعهبازن

بهجهتاضراربهاوباشد)مقدسی،بیتا،137/8؛ابنقدامه،1388ق،304/7(.
دلیلایننظریهآناستکهحقجنسی،حقیمختصزوجاستوهماننددیگر
حقوقمختصزوج،اســـتیفایآنبراوواجبنیستواجبارزوجهممعناندارد،
همانطورکهاگرزوجحقیبرذمۀدیگرانداشتهباشد،اجباربهاستیفایآنحقاز
دیگرانمعناندارد)النووی،بیتا،412/16؛زحیلی،1427ق،113/3(.همچنینداعیوانگیزۀ
ایجادرابطۀجنســـیشهوتومحبتاستوایندورانمیتوانبااجبارایجادکرد

)النووی،بیتا،412/16(.
اماایننظریهخالفنظرمشهورفقهاستکهبرایزوجهحقجنسیقائلهستند.
بهدلیلآنکهاگرحقجنسیبرایزوجهمتصورنبود،الزامزوجبهکفارهووطیو
یاطالقدرایالءوظهاروهمچنینفسخعقدنکاحبهدلیلناتوانیهایجنسِیزوج

ازجملهعننودیگرعیوبمعنانداشت)فهدعبدالله،بیتا،5(.

2. نظریۀ دوم: اثبات حق جنسی برای زوجه
قائلینبهوجودحقجنسیبرایزوجهازحیِثمیزانآنچنددستهشدهاندکهدر

ذیلبیانمیشوند.
2-1. یک بار در کل دوران حیات زوجیت 

حنفیهمعتقداستحقزوجهیکباردرکلدورانزوجیتاستتااستحقاقمهر
رابهدستآورد)عسقالنیشافعی،1379ق،308/9؛جزیری،1419ق،311/4؛ابنعابدین،1412ق،
202/3(.گرچهبرخیمعتقدندبیشترازیکباربهجهتتداومنکاحووجوبحسن
معاشـــرتبینزوجوخداوندواجباست،امابرآنالزامنمیشود.درواقعوجوب
بیشازیکبار،یکواجبتکلیفیبرعهدۀزوجاستونهیکحقدینیبهنفع

زوجه)کاسانی،1406ق،331/2(.
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امادرردایننظربایدگفتبراساسادلۀایالءوظهاروغیره،وطیبیشازیکبار
حقزوجهاست،وگرنهزوجاجباربهطالقیاوطینمیشد)ابنقدامه،1388ق،304/7(.

2-2. یک بار در هر چهار ماه
حقجنسیزوجهیکباردرهرچهارماهاست.حنابلهواکثرفقهایامامیهقائلبه
ایننظرهستند)ابنقدامه،1388ق،304/7؛بهوتی،1427ق،604/2؛موسویعاملی،1411ق،61/1(.
فقهایشیعهوحنبلیبرایاینمیزانازحقزوجهبهدالیلذیلاستنادکردهاند.

2-2-1. آیۀ ایالء
َه َغُفوٌر َرِحيٌم)بقره/226( ْشُهٍر َفِإْن َفاُءوا َفِإنَّ اللَّ

َ
ْرَبَعِة أ

َ
ُص أ ِذیَن ُیْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِهْم َتَربُّ ِللَّ

براســـاسادلۀبابایالء،حقوطیبرایزوجهچهارماهبهبعدایجادمیشودو
نهقبلازاتمامچهارماهووجهاینادعاآناســـتکهشارعمقدسبرایزوجمولی،
مهلتچهارماهقراردادهاســـتوبعدازانقضایاینمدتزوجرامخیربینطالق
یاکفارهووطیکردهاســـت.پساگروطیدرکمتـــرازچهارماهحقزوجهبود،
اصاًلایالءمنعقدنمیشد،چراکهزوجبرترکواجبوترکادایحِقزوجهقسم
خوردهاســـتکهظلموحراماست.درحالیکهیکیازشروطانعقادقسمآناست
کهبرفعلمرجوحصورتنگیرد،چهبرســـدبهآنکهبرترکواجبباشد.پسبه
مقتضایاینتحدیـــدزمانی،باداللتالتزامی،نتیجهعدمجوازترکوطیبیشاز
چهارماهمیشود)مکارمشیرازی،1425ق،46؛بهوتی،بیتا،192/5؛ابنقدامه،1388ق،304/7؛

مقدسی،بیتا،137/8(.
امادرنقداستداللبایدگفت:اواًلاحکامایالءیکحکمتعبدیخاصاست
کهبرایموردخاصثابتشدهاست،بنابراینازاحکامبابایالءنمیتوانعدمجواز
ترکوطِیزوجهبیشازچهارماهرااستفادهکرد.ایالءدردورانجاهلیتیکیاز
شکلهایطالقمحسوبمیشدهاست،اماشریعتحکمآنراتغییردادوبرایآن
احکامخاصیوضعنمود.ازاینروازاحکامایالءنمیتوانحکمحقوطیزوجهرا

استفادهکرد)نجفی،1404ق،297/33(.
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ثانیًاحتیاگرحکمایالءدرمســـئلۀموردبحثنیزجاریشـــود،مدعااثبات
نمیشـــود،زیرامبدأچهارماهیکهدربابایالءهســـت،اززمانمباشرتقبلی
محاسبهنمیشودبلکهمبدأچهارماه،بنابرنظرمشهور،زمانشکایتبهحاکمشرع
استیابنابرنظربرخی،زمانقسمخوردنوایالءاستوبههرحالاززمانمباشرت
بیشازچهارماهگذشتهاست،پساثباتنمیکندحداکثرجواِزخودداریازوطی

چهارماهاست)خویی،بیتا،143/1(.

2-2-2.  روایات
عمدهتریندلیلـــیکهبرایاثباتحکمعدمجوازتـــرکوطیزوجهبیشاز

چهارماهوجودارد،روایاتاستکهدرادامهبیانوبررسیمیشود.
2-2-2-1. روایت صحیحۀ صفوان 

»أحمدبنمحمدعیســـیعنعلیبنأحمدبنأشَیمعنصفوانبنیحییقال:
سألتالرضا؟ع؟عنالرجلیکونعندهالمرأةالشاّبةفیمسكعنهااألشهروالسنةال
یقربها،لیسیریداإلضراربها،یکونلهممصیبة،یکونفیذلكآثمًا؟قال:اذاترکها

أربعةاشهرکانآثمًابعدذلك،االأنیکونباذنها«)طوسی،1407ق،419/7(.
براســـاساینروایت،اگرزوجبیشازچهارماهازمجامعتبازوجهخودداری
کند،گنهکارمحسوبمیشود.پسازمفهوماینجملۀشرطیهاستفادهمیشودکه
اگرترکمجامعتکمترازچهارماهباشـــد،گناهندارد.بایدتوجهداشت،گرچه
سؤالدربارۀشخصخاصیاست،اماقیودیکهراویآنهارامطرحکردهاستدر
جوابامام؟ع؟ نیامدهاســـت،پسنتیجهاینمیشودکهامام؟ع؟ درمقامبیانیک

قانونعامبرایاثباتحقجنسیزوجهاست.
ازلحاِظسندیاینروایتصحیحاست،اماشهیدثانیدرمسالكازآنبهروایت
ضعیفتعبیرکردهاســـت،درحالیکهاینروایتدرمن ال یحضره الفقیهوتهذیب

باسندصحیحواردشدهومعتبراست.)صدوق،1413ق،405/3؛طوسی،1407ق،412/7(.
امادرمورِداصلداللتروایت،اشـــکاِلاخصبودندلیلازمدعی،بادوبیان

مطرحشدهاست:
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1.مورداینروایتزوجۀجواناست.پساینروایتدلیلحرمتدرمورِدزوجه
غیرجواننیست.

2.اینروایتدربارۀمردمصیبتزدهایاســـتکهدرحالتعادینیســـتو
درنتیجهدربارۀزوجیکهدرشـــرایطعادیبهســـرمیبرد،حقزوجهبیشازاین

است.
توضیح اشکال اول:برخیمعتقدندکهیقینًاموردروایتومرجعضمایرآندر
ســـؤالوجواب،خصوصزنجواناست،پسحکمحرمتمخصوصزنجوان
اســـتودرموردزنغیرجوانحرمتیبرایترکوطیزوجهدرکارنیست)موسوی

خمینی،بیتا،368/2؛حرعاملی،1388ش،198/2؛نراقی،1415ق،80/16(.
درجواباینادعابایدگفتهرچندموردقضیْهخاصاست،اماازاثباتحکم
درموردیخاص،نفیحکمدرســـایرموارداستفادهنمیشودوخاصبودِنمورِد
قضیهدلیلبرآننیســـتکهموضوعثبوتِیحکمحرمت،خاصزنجوانباشدو
نسبتبهغیراو،ترکمباشـــرتبیشازچهارماهمانعینداشتهباشد)فیضکاشانی،
بیتا،290/2(.پسممکناســـتموضوعثبوتِیحکماعمباشدوبایدسراغادلۀدیگر

رفتکهآیادلیلیبرتعمیمحرمتوجودداردیاخیر؟
بابررســـیادله،ایننتیجهحاصلمیشـــودکهنمیتواندربارۀپیرزنهاقائلبه
حرمتشـــد،زیرااواًلعجائزبهسنیرســـیدهاندکهتمایالتجنسِیغالبآنها
فروکشکردهاستومصداقال َیْرُجوَن ِنکاحًامیباشند.ثانیًانکاحوجماعبرای
آنهازیانآوراســـت.پسنهتنهارعایتمصلحـــتوحقآنهااقتضانمیکندکه
مردموظفبهمباشـــرتباشد،بلکهرعایتحقوقآنها،مقتضایآناستکهمرد

موظفبهترکمباشرتباشد)سبحانی،بیتا،105/1(.
امادرمورِدزوجۀمیانسالمیتوانگفتهرچندروایتصفواندربارۀزوجۀجوان
است،ولیدلیلبرآننیســـتکهحکمثبوتیمخصوصزوجهجوانباشد.برای
اثباتحکمحرمتدرمورِدزوجۀمیانســـالمیتوانبهتناســـبحکموموضوعو
الغایخصوصیتازروایتوقاعدۀالضرروالحرجاســـتداللکرد.زیراتمایالت
جنســـیدرمورِدآنهاباقیاستوبســـیاریازاوقاتترکمباشرْتاضراربهآنها
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بهحســـابمیآیدیاآنهارابهحرجمیاندازد)طباطبائی،1418ق،67/11؛نجفی،1404ق،
116/29؛انصاری،1415ق،76(.

توضیح اشـــکال دوم:اینروایتمخصوصزوجیاستکهدرشرایطروحی
وجسمینامناسببهسرمیبردومیلجنسیاودچاراشکالشدهاستوچهارماه
مهلتبهاودادهشدهاســـتتابهشرایطعادیبرگردد.درنتیجهبهنظرمیرسدنافی
حقزوجهایکهزوجاومانععقالیینداشتهاستودرشرایططبیعیبهسرمیبرد،

درکمترازچهارماهنباشد.دودلیلبراینادعامیتوانمطرحکرد.
اولآنکهازعبارت»فیمسکعنهااالشهروالسنة«وعبارت»الیریداإلضرار«
درروایتاستفادهمیشـــودکهسائلدرمقامسؤالازیکحالتاستثنائیاستو
آنحالتمصیبتزدگیوحزنیاســـتکهمانعزوجمیشودتابهزنمیلجنسی
پیداکندوبههمینجهتشارعاینحالتوشرایطزوجرادرنظرگرفتهاستواین
فرصترابهاودادهاستتاازاینحالتخارجشودودرمقابلزوجهبایدشرایطزوج
خودرادرنظربگیردوصبوریکند.بنابرایندرحاالتطبیعیزوجنمیتواندزوجۀ
خودرانادیدهبگیردوعبارت»لیسیریداإلضراربها«اینادعاراتأییدمیکندکه
زوجقصدضرررساندنبهاورانداشتهاستوبهجهتمانعنتوانستهاستحقاوراادا
کند.پسوجوداینقدرمتیقن)حالتمصیبتزدگی(درمقامافتاء،مانعازاستفادۀ

اطالقدرروایتواردهشدهدرمقامافتاءاست.
دومآنکهاینادعاکهکلمۀمصیبتفقطدرمتنســـؤالآمدهباشـــدونهمتن
جوابودرنتیجهجوابامام؟ع؟ درمقامبیانیکقاعدۀکلیوکبرااستپذیرفتنی
نیست،چراکهچنینادعاییدرصورتیصحیحاستکهامامدرجواب،کلمۀکلی
رجلراآوردهباشد،درحالیکه»اذاترکها«آمدهاست،پسضمیربهزوجمذکور

درسؤالبرمیگردد.
عرفبرایقیودیکهدرســـؤالآمدهاســـتخصوصیتقائلاستواحتمال
خصوصیْتمانعازانعقاداطالقاســـتودرنتیجهنمیتوانحکمرابهموارددیگر
تعـــدیداد.بنابراینحتیاگرظهـــوریبرایخصوصاینحالـــتایجادنکند،
اطالقیهمایجادنمیکند،زیرااینمســـئلههمانندقرینیتموجودبرمقصوداست



113

حکم تکلیفی ترک 
غیرموجه  زندگی خانوادگی 

توسط زوج با تکیه بر حق 
وطی زوجه در فقه مذاهب 

خمسه

)خراسانی،1409ق،247/1(.بنابرایندراینموردبهقدرمتیقناکتفامیشودودربارۀحق
زوجهایکهزوجاودرشـــرایطعادیبهسرمیبردبایدبهدالیلدیگرتمسککرد

)شبیریزنجانی،1419ق،1483/5(.

2-2-2-2.  روایت حفص از امام صادق؟ع؟
»قـــالاذاغاصبالرجلامرأةفلمیقربهامنغیریمیناربعةاشـــهراســـتعدت
)فاســـتعدت(علیه،فاّماأنیفيءوامـــاانیطلق،فانترکهامنغیرمغاضبةأویمین

فلیسبمؤل«)حرعاملی،1409ق،341/22(.
براساساینروایتاگرمردازرویغضبچهارماهترکمباشرتکند)اگرچه
قسمهمنخوردهباشـــد(وزنعلیهاوبهحاکمشرعشکایتکندکهشوهربهمن
ظلمکردهاست،مدتچهارماهبهزوجمهلتدادهمیشودتاازرفتارخودبرگردد
وکفارهبدهدووطیکندیاطالقدهد.روشناستکهاگردرمرحلۀقبل،حقی
برایزنوجودنداشتهباشد،بارفتارزوجظلمیبهحقاونشدهاست،تاحقشکایت
داشـــتهباشـــد.بهبیانیدیگر،هرچنددرروایت،مردخشمگینشدهاستوچنین
اقدامیکردهاســـت،ولیمتفاهمعرفیازاینکهزنحقشکایتداردایناستکه
حقیازاوضایعشدهباشدودراینتفویِتحق،خشممرددخالتینداردودرنتیجه
یکیازحقوقزنایناستکهمباشرتشوهرشازچهارماهبهتأخیرنیفتد)شبیری

زنجانی،1419ق،1425/5(.
ازاینروایتبهحســـنهویاصحیحهتعبیرشدهاست،بنابراینسندآنمشکلی

ندارد)سبزواری،1423ق،89/2،نجفی،1404ق،116/29(.
اماازلحاِظداللیبهنظرمیرســـدکهدلیلاخصازمدعیاست.زیرااگرترک
مباشرتازرویخشمباشـــدوباقصداضرارهمراهباشد،عرفًانوعیتوهینبهزن
وهتکحرمتاوســـتوثبوتحقشکایتدرچنینشرایطیاثباتنمیکندکه
اگرترکمباشرتباخشـــموغضبهمهمراهنباشد)مثاًلبهخاطراشتغالزیادیا
پیشآمدنمصیبتیباشد(،حقیاززنتفویتشدهاستومیتواندشکایتکند،

پسنمیتوانازآنیکقانونعاموکلیاستنباطکرد.
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بهعالوه،روایتدرصددبیانآناستکهاگرحتیبدونقسم،ازرویغضبحق
جنسیزوجهنادیدهگرفتهشود،احکامایالءراداردودرنتیجههماناشکاالتدلیلایالء
وارداست)ســـبزواری،1423ق،89/2؛نجفی،1404ق،116/29؛طباطبائیحکیم،1416ق،74/14(.

2-2-2-3. روایت مرسله
»محمدبنجعفرعنبعضرجالهعنابیعبدالله؟ع؟قال:منجمعمنالنساء

ماالینکحفزنیمنهنشیءفاالثمعلیه«)حرعاملی،1409ق،141/20(.
براساساینروایتاگرعدممقاربتزوجباعثزنایزوجاتاوشود،گناهآنان
بهگردنزوجاســـتوتحملگناهزوجهاشـــارهبهوجودحقجنسیبرایزوجهو
تکلیفزوجبهادایآندارد.اینروایتازنظرسندیضعیفومرسلهاست)مکارم
شیرازی،1425ق،46(،اماباصرفنظرازاشکالسندی،ادعاشدهاستاینروایتاشاره

داردبهاینکهترکمباشرتزمینهسازوقوعدرزنااست،ازاینروجایزنیست.
اماروایتاخصازمدعااست،زیرااینروایتکسیراکهزنعفیفهایداردو
مطمئناستکهباترکمباشرت،همسرشبهزنانمیافتد،شاملنمیشودودرنتیجه
اززوجمطالبۀوطیاونمیشـــودودراینزمینهحقیهمندارد،چهچهارماهباشد
چهبیشترازآن.بهعالوه،ظاهرعبارت»منجمعمنالنساءماالینکح«ایناست
کهزوجازدواجکردهاســـتولیبرایهمیشهمباشـــرتراترککردهاستوزنرا
»کالمعلقة«قراردادهاســـتیامدتیمباشرتراترککردهاستکهدرحکمترک
دائماست،نهاینکهچهارماهبیشترآنراترککردهاست.مضافبراینکهدراین
روایتاســـمیازچهارماهبردهنشدهاست.پسحتیاگراصلحرمِتترِکوطی

براساسآنثابتشود،میزانآنمشخصنمیشود)خویی،بیتا،143/1(.

2-2-2-4. روایت عبدالله بن عمر 
براساساینروایتازیکیازبانوانمدینهکهشوهرانشانبهجهادرفتهبودند،این
ِریِر كِمْنَهَذاالسَّ ِهَوْحَدُهَلُحرِّ ِهَلْواَلَخْشَیُةاللَّ شعرشنیدهشـــدکهمیگفت:»وَواللَّ
َجَواِنُبُه«.اینشعرحاکیازشدتناراحتیودشواریتحملآنانازسفرشوهرانشان
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وطبعًاعدمبرخورداریازحظجماعبود.ازآناندربارۀبیشـــترینمدتیکهیک
زنمیتواندازجماعخودداریکند،ســـؤالشد.ازجوابهایمختلفیکهدادند،
بیشترینمدتکهچهارماهبودبهصورتیکقانوندرجشدکهمردانبیشازچهار
ماهحقدورماندنازمحلزندگیوخانوادۀخودراندارندودرصورتسفرموظف
هستندبرایادایتکلیفخودنسبتبهزنانمراجعتکنند)ابنقدامه،1388ق،305/7؛

متقیالهندی،1401ق،573/16؛محققکرکی،1414ق،507/12؛ابنعابدین،1412ق،203/3(.
اواًلاینمطلبیاســـتکهدربعضیازکتبتاریخینوشتهاند،ولیاصلوقوع
چنینقضیهایثابتنیســـت.بهعالوهدربرخیازمنابعتاریخیاینقضیْهمختلف
نقلشدهاستوبیشترینمدتششماهبیانشدهاست)متقیالهندی،1401ق،573/16(.
ثانیـــاباصرِفنظرازعدمثبوتوعدمحجیتآن،ایناســـتداللازاینبحث
بیگانهاست،زیرامبدأچهارماهدرآنقانون،زمانخروجاست،درحالیکهمبدأدر
اینبحث،تاریخآخرینوطیاستوایندوکاماًلمتفاوتهستند،زیراچهبسامثاًل

پسازدویاسهماهکهازوطیگذشته،خارجشوند)خویی،بیتا،146/1(.

2-2-2-5. روایات محمدبن سلیمان دربارۀ حکمت زمان عدۀ وفات
درروایاتـــیازمعصومین؟مهع؟ هماننـــدروایتمحمدبنســـَلیمان)حرعاملی،
1409ق،236/22(علتتعیینمدتچهارماهودهروزبرایعّدۀوفات،نهایتمقدار
تحملوصبرزنانبیانشدهاســـت،زیرامعمواًلپسازمرگشوهر،حدودًادهروز
اول،ایامعزاوسوگواریاستوطبعًاتوجهیبهاینمسائل)نیازهایجنسی(نیست.
اماهمینکهاینایامخاصسپریشد،مجددًاانسانبهخودمیآیدوغرایزاوحالت
طبیعیخودرابازمییابدوتوجهبهایننیازغریزینیزپیدامیشودوازاینکهپس
ازآندهروز،فقطچهارماهدیگرکههمانمدتایالءاســـتبایدعدهنگهدارد،
معلوممیشودکهنظرامام؟ع؟ ایناستکهزنبیشازاینمدتنمیتواندصبرکند

)مجلسی،بیتا،204/8(.
بنابراینانساناجمااًلمطمئنمیشودکهمعیار،همینچهارماهدرستاستو
نظرمعصومنیزهمیناست)بحرانی،بیتا،15/10(.امادرجوابمیتوانگفتاواًلسند
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روایتمجهولاستوثانیًاشایدعلتمذکوردرروایتعلتنباشدبلکهحکمت
آنباشد،چراکهواضحاستکهزنانبایکدیگرمتفاوتاندوچهبسابرخیخیلی

زودترویاخیلیدیرترنیازپیداکنند)فاضللنکرانی،1425ق،238(.

2-2-3. اجماع
گروهیازفقهادربارۀحرمتترکوطیتاچهـــارماهادعایاجماعکردهاند
)فیضکاشانی،بیتا،290/2؛شهیدثانی،1413ق،66/7(وبرخیآنرا»المعروفمنمذهب

االصحاب«دانستهاند)موسویعاملی،1411ق،61/1؛حائریطباطبایی،1418ق،67/11(.
برایارزیابیدلیلاجماع،دردومرحلهبایدبحثشود:مرحلۀاول،آیااجماعیدر
مسئلهوجوددارد؟)بحثصغروی(؛مرحلۀدوم،آیااجماعحجتاست)بحثکبروی(.

2-2-3-1. بحث صغروی )ثبوت اجماع( 
بامراجعهبهکتبفقهی،ایننتیجهحاصلمیشودکهچنیناجماعیثابتنیست،
زیرااینمسئلهقبلازشیخطوسیدرکالمهیچفقیهینیامدهاستومتقدمینازفقهاکه
حلقۀوصلبهعصرمعصومین؟مهع؟ راتشکیلمیدهندآنراعنواننکردهاند.تنهاشیخ
صدوقروایتصفوانرادرمن الیحضره الفقیه)صدوق،1413ق،405/3(نقلکردهاست
کهدربارۀمضمونآنبحثخواهدشد.اولینکسیکهصریحًااینمطلبراآوردهاست
شیخطوســـیدرکتابالنهایه فی مجرد الفقه و الفتاویاست)طوسی،1400ق،482(.
شایدبههمینجهتاستکهنراقیدرمستند)نراقی،415ق،77/16(آنرامشهور
میداندوفاضلهندیدرکشـــف اللثام)فاضلهنـــدی،1416ق،271/7(آنرابهاکثر

اصحابنسبتدادهاست.
باتوجهبهعدمتعرضقدمانســـبتبهاینمسئله،نمیتواناجماعمزبوررااحراز

کردوحداکثرمیتوانقائلبهشهرت،آنهمپسازابنادریسشد.

2-2-3-2. بحث کبروی )حجیت اجماع( 
برخیحجیتایناجماع)درفرضثبوت(راموردمناقشهقراردادهاندومیگویند
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کهشرطحجیتاجماعآناستکهاجماع»قطعیالمدرکیهومحتملالمدرکیه«
نباشـــدوگرنهحجیتندارد.درمسئلۀموردبحث،باتوجهبهاینکهادلهدیگریبه
جزاجماع،ازجملهروایاتوجودداردوایناحتمالوجودداردکهآنادلهمســـتنِد
اجماعکنندگانباشـــد،چنیناجماعیمدرکیخواهدبودوقابلیتاستنادنخواهد
داشتیاازآنجهتکهخودآنادلهرابایدموردبررسیقراردادویاازآنروکهبر
فرضپذیرشآندالئل،دیگرنمیتوانچنیناجماعیرادلیلمستقلبهشمارآوردو
ارزشمستقلیبرایآنقائلشد.پساجماعمزبورکاشفازنظرمعصوم؟ع؟ نیست

وحجّیتندارد)خویی،بیتا،142/1(.

2-2-4. دلیل ثانوِی قاعدۀ ال ضرر و قاعدۀ ال حرج 
براســـاسایندلیلثانوی،عدموطیزوجهمطلقاموجبوقوعزوجهدرضررو
یاحداقل،حرجوســـختِیشدیدروحیوجسمیخواهدشدودرنتیجهبرزوجاو
واجباستکهحداقلیکباردرچهارماهوطیکندتااینعناوینبرطرفشوند
)ســـبحانی،بیتا،103/1؛نجفی،1404ق،115/29؛بهوتی،بیتا،192/5؛فهدعبدالله،بیتا،5؛دسوقی

مالکی،بیتا،471/2(.
برایناستداللدواشکالواردشدهاست.اواًلنفیضرروحرجبهمالحظۀضرر
وحرج،برایغالبونوعافرادنیست،بلکهآنچهمنفیاستضرروحرجشخصی
است.بنابراین،تقییدحکمبهچهارماهوجهیندارد،زیرابانوانمتفاوتهستند.بسا
بانوییکهفقطپسازیکماهبهحرجوضررمیافتد،درحالیکهممکناســـت
اینضرریاحرجبعدازیکســـالیابیشتردرمورِددیگریمحققشود،پسمعیاِر
چهارماهبرحرجوضررهایشخصیقابلانطباقنیست)سبحانیتبریزی،بیتا،103/1(.
ثانیًا:دلیلنفیضرروحرجتنهامتکفلنفیاحکامضرریوحرجیاستواصاًل
ناظربهاثباتحکمجهترفعیادفعضرروحرجازدیگرینیســـت.بنابرایندفع
ضرریاحرجاززوجهبرزوجواجبنیســـتوبهعبارتدیگر،حکمیمنفیاست
کهمنشأضررشود.امانفیحرجوضرربهاینمعنانیستکهمکلفانشموظفبه
انجامکاریباشندکهباآنکار،ازدیگریحرجوضرررارفعیادفعکنند.چهاگر
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رفعضرریاحرجاززوجهبرزوجواجبباشـــد،الزمهاشایناستکهتزویجزنان
بیشوهرکهدرحرجیاضررهستند،نیزبراوواجبباشد،درحالیکهکسیقائلبه
اینمطلبنیست.دراینمسئلهشوهرباترکوطیضرریبههمسرخودنزدهاست
واورادرحرجقرارندادهاست،بلکهفقطمیتوانستهباوطیخودمانعتحققضرر

وحرجگردد)خویی،بیتا،143/1(.
درجواباینکهگفتهشـــددلیلالضرروالحرجناظربهاثباتحکمجهت
رفعیادفعضرروحرجازدیگراننیســـت،بایدگفتمبنایبرخیایننیســـت
وبرخـــیقائلبهاثباتحکمجهترفعضرروحرجهســـتند،مثلجعلوالیت
برطالقتوســـطزوجهدرصورتإضرارزوج)صـــدر،1409ق،491/5-496؛طباطبایی

یزدی،1414ق،75/1(.
درجواباینکهعدملزومتزویجزنانبیشوهرکهدرحرجاند،بهعنواننقض
آنمسئلهمطرحشد،بایدگفتوضعیتوشرایطزوجۀانسانبازناندیگریکهنیاز
بهشوهردارندبسیارمتفاوتاست.درمورِدزوجه،اختیارطالقبهدستشوهراست
وازدواجبادیگریبرایاوممکننیستوشرعًاهیچراهیبرایرفعنیازجنسیاو
وجودندارد.باوجوداینمحدودیتها،خودداریزوجازرفعایننیازحیاتی،اضرار
بهزوجهاســـت.کسیکهتشنهوگرسنهاست،اگرجلویاورابرایتهیهآبونان
بگیرندواوراازخوردنوآشـــامیدنمنعکنند،اینکاراضراروایجادحرجدربارۀ
اوست،درحالیکهعدماقدامجهتتزویجزنهایدیگرمالزمبااضرارودرحرج
قراردادنآنهانیست،بلکهآنهامیتوانندخودشانبرایرفعضرروحرجازخود

ازدواجکنندواختیارآنهادردستاینفردنیست.
اینمطلبازصحیحۀصفوانبنیحیینیزاستفادهمیشود،زیراسؤالشدهاست
کهشخصیچندینماهمباشـــرتراترککردهاستوقصداضرارهمندارد،پس
معلوممیشـــودکهترکمباشرتعرفًااضراراســـتنهدفعضررازدیگری)زیدان،

1413ق،242/7(.
ذکرایننکتهالزماستکهبرخیدرلزوممباشرتبینحاضرومسافردرسفری
کهغیرواجببهوجوبشرعیاستتفاوتیقائلنیستند)مقدسی،بیتا،137/8؛طباطبائی
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یزدی،1409ق،810/2(ومعتقدندبرزوجیکهسفررفتهاستواجباستکهبرگرددتا
حقزوجهرااداکند.امابرخیدیگربینایندوفرقگذاشتهاندووجوبمباشرت
رابرزوجحاضرواجبمیدانندنهمســـافریکهبرایعذرونیازبهسفررفتهاست
)ابنقدامه،1388ق،299/7؛نراقی،1415ق،79/16؛طباطبائیحائری،1418ق،67/11؛نجفی،1404ق،
116/29(،چراکهمســـافرتمانندعذراستکهرفعحرمتمیکندوهمچنینسیرۀ
قطعیمتشرعهنیزهمینگونهبودهاســـتودرنهایتاصلبرائتاست.بنابرایندر

مسافرتزوجحقزوجهساقطمیشود)سبحانیتبریزی،بیتا،105/1(.
امـــادرجواببایدگفتباعنایتبهادلۀنفیضـــررنوعیونفیحرجنوعی
میتوانحکمبهوجوبمباشـــرتکرد.پسزوجبایدسعیکندتاقبلازچهارماه
برگرددوبازوجهمباشرتکند)زیدان،1413ق،242/7(.روشناستزوِجمسافریکه
بهسفرمستحببهجهتتفریحیازیارتمستحبرفتهاستبهطریِقاولینبایدزوجۀ
خودرابیشازچهارماهرهاکندوبااومباشرتنکند)فاضللنکرانی،1421ق،30؛بحرانی،

1429ق،119/1(.

2-3. یک بار در هر طهر
ابنحزمحقزوجهرایکباردرهرطهرمیداند؛البتهبهشـــرطوجودقدرتبر
مجامعهتوسطزوجواگرحقزوجهراادانکند،گنهکارمحسوبمیشودوبرآن

اجبارمیشود،زیرامرتکبمنکرشدهاست)قرطبیظاهری،بیتا،174/9(.
ُه)بقره/222(است، َمَرُكُم اللَّ

َ
ُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث أ

ْ
ْرَن َفأ دلیلاوبراینادعاآیۀَفِإَذا َتَطهَّ

بـــااینبیانکهصیغۀامر»فأتوهن«ظهوردروجوبدارد.اینفتواناشـــیازمبنای
اصولیاوستکهامربعدازحظرومنعرادالبروجوبمیداند،مگراینکهدلیلی
خارجیدالبرعدموجوبقائمشـــودکهدراینصورتبراباحهحملمیشود.در
اینجانیزدلیلیبراباحهوجودندارد،بنابراینبروجوبمباشرتحملمیشود)قرطبی،

بیتا،77/3(.
اماایننظرصحیحنیست،چراکهمبنایاصولیاومردوداستوامربعدازحظر

دالبراباحهاستنهوجوب)العوایشه،1425ق،232/5(.
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2-4. یک بار در هر چهار شب 
حقزوجهیکباردرهرچهارشـــباست.ایننظراماممالکوثوریاست

)جزیری،1419ق،310/4؛ابنجزی،بیتا،141(.
مستندایشـــانروایتیاستازعبدالرزاقازشعبیکهبراساساینروایتزنهر

چهارشبیکبارحققسمووطیدارد)سرخسی،1414ق،220/5؛بهوتی،بیتا،191(.
امااینروایتصالحیتاثباتمدعاراندارد،چراکهاواًلکعببنسوارصالحیت
تشریعحکمنداردوعمرنیزبرپایۀاستحسانظنیاینحکمراتقریرکردهاست.ثانیًا
دراینقضیهحقوطیبهحقمضاجعهوقسمقیاسشدهاستومقایسۀحقفراش
باحققسمشاهدینداردوقیاسمعالفارقاست.ثالثًاتحدیداینحقبهیکشب
درچهارشببهطورمطلقبرایهمگیمردانجوانوپیرصحیحنیست،بلکهباید

درحکمتفصیلقائلشدچونهرفردتواناییبهخصوصیدارد.

2-5. نظریۀ مماثلت و مشابهت حق جنسی زوجه با حق جنسی زوج
براســـاسایننظریههمانطورکهزوجحقداردغریزۀجنسیخودراازطریق
زوجهخوداشـــباعکندوبرزوجهنیزواجباســـتکهبهنیازهایزوجخودپاسخ
دهدوگرنهگنهکاراستوناشـــزهمحسوبمیشود،زوجنیزبایدنیازهایجنسی
زوجهخودراپاســـخدهد،وگرنهگنهکارمحسوبمیشودواینیعنیمماثلتدر

حقجنسی.
قائلینبهایننظریهدالیلذیلرامطرحکردهاند.

2-5-1. دلیل اول
یکیازاهدافتشـــریعازدواجپاسخگوییزوجینبهغرایزجنسیخوددراین
نهاداستتاپاکدامنیاخالقیهریکاززوجینتأمینشودوازانحرافجنسیو
اخالقیدرامانبمانند)مقدسی،بیتا،137/8؛ابنزیدان،1413ق،320/7؛بهوتی،بیتا،114/3(
واینهدفتأمیننمیشودمگربااثباتحقجنسیمتساویبازوجبرایزوجه)فهد

عبدالله،بیتا،28،5(.
خداوندازرویمصالحیدرنهادهریکاززوجینغرایزجنســـینهادهاست.
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اگرچهمردمیتواندآنراباازدواجمجددوموقتبازوجهایغیراززوجهخودارضا
کندامازوجهحقچنینکاریندارد.پسچگونهممکناستزوجهخودراباوجود
اینغریزۀقوی،بدونوجودحقیاحقمختصرجنسیپاکدامننگهدارد،بیآنکه

متحملفشارروحیوجنسیشود؟
وعجیباســـتکهبرخیازفقهادرمقداروطیواجب،دخولبدونانزالرا
کافیدانستهاند)موسویخمینی1422ق،972؛حکیم،1416ق،74/14؛نجفی،1404ق،117/29؛
شـــهیدثانی،1413ق،67/7(چهزوجهلذتببردوچهنبرد،چهبرسدبهاینکهبهکمال
لذتبرســـد!)فضلالله،1417ق،31/1(.بهویژهاینکـــهزوجهوقتیازدواجمیکنددر
جویزندگیمیکندکهغرایزشبیدارمیشـــودوانتظارچهارماهبرایاوانتظاری
بسدشواراستومسمایدخول)نووی،بیتا،324/17(جزآنکهآتششهوتاورابه
غلیاندرآورد،هیچنفعیبرایاوندارد،بلکهموجبضررجسمیوروحیبیشتراو
میشود،برخالفزنغیرمتزوجکهبهجهتآنکهوضعیتطبیعیاواینچنیناست،
امکانصبربرایاوهست.بههمیندلیلبرخیگفتهاندقضایشهوتجنسیحقزن
است،بنابراینعزلحراماست،چراکهبابهرهوریوالتذاذجنسِیزوجهمنافاتدارد
)عالمهحلی،1388ق،576؛نجفی،1404ق،111/29؛کاسانی،1406ق،335/2؛ابنقدامه،1388ق،

298/7؛طحاوی،1417ق،306/2؛حسینیروحانی،بیتا،209(.
درنقدایناستداللبایدگفت،اگرچهایندلیلبراساسمقاصدشارعازتشریع
ازدواج)حتیبهشـــکلجزءالعلة(مطرحشدهاست،امانهایتچیزیکهبراساس
ایندلیلاستفادهمیشودآناستکهتحصینزوجهوحفظپاکدامنیاوبرزوج
واجباست،ولیمالزمهایبیناینمسئلهومساواتومشابهتحقجنسیزوجو
زوجهنیست،زیراطبیعتوکمیتوکیفیِتنیازجنسِیایندوبایکدیگرمتفاوت

است)عابدی،مهرکش،131،1393(.

2-5-2. دلیل دوم
َقة)نساء/129(. آیۀَفاَل َتِميُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل َفَتَذُروَها َكاْلُمَعلَّ

براســـاساینآیه،معلقهحراماستکهیعنیرهاکردنزوجهوقراردادناودر
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حالتوســـطبهسببتقصیرزوجدرادایحقوقزوجهبهنحویکهزوجهنهمطّلقه
اســـتکهبتواندازدواجکندونهزوجداردکهبتواندحقوقخودراازجملهنفقهو
وطیاســـتیفاکند.درنظرنگرفتنحقوطیمشابهبازوجنیزدرحکمتعلیقزوجه

استوحراماست)جصاص،1405ق،69/2؛شاخوری،1417ق،168/1(.
اماایناســـتداللمردوداست،چراکهبافرضشمولمعلقهبودِنزوجهنسبتبه
ادانکردنحقوطی،مساواتحقجنسِیزوجهبازوجقابلاستنباطنیست،زیراآیْه
تعلیقرابهعدممیلکاملبهزوجهمعناکردهاستوعرْفمجرداستجابتنکردن
مردنسبتبهنیازجنسیزوجهراحتیبرایبرخیدفعات،معلقهورهاکردنزوجه

محسوبنمیکند)فیضکاشانی،بیتا،289/2(.

2-5-3. دلیل سوم
ِذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف)بقره:228(. آیۀَوَلُهنَّ ِمْثُل الَّ

براســـاساینآیهحقوقزوجههمانندحقوقزوجاست.پسهمانطورکهبر
زوجهواجباســـتهرزمانکهزوجازاوتقاضـــایتمکیندارد،تمکینکند،بر
مردنیزواجباســـتکهزوجهراهنگامنیازجنسیاشاستجابتکندواینیعنی
همانتساویوتماثلاینحقبینزوجین.البتهآنچهتوسطدلیلخاصاستثناشده
اســـت،همانندقیمومیتوطالقکهمختصزوجاســـت،ازمدلولآیهتخصیصًا

خارجمیشود)شاخوری،1417ق،33/1(.
درنقدایناستداللبایدگفت،اواًلبرخیازفقهامنظورآیهرامماثلتدراصل
واجبوحقمعناکردهاند،بهاینمعناکههمانطورکهزوجحقوقیدارد،زوجهنیز
حقوقیداردودرواقعتشـــبیهاصلحقوقاستونهکمیتوکیفیتادایحقوق،
زیراواضحاستکهشکلحقوقایندومثلنفقهواطاعت)مختصزوجه(وطالق
)مختصزوج(بایکدیگرمتفاوتاست)شافعی،1410ق،93/5؛نووی،بیتا،12/16؛بکری،
1418ق،421/3؛طوســـی،1387ق،324/4؛فاضلکاظمی،بیتا،52/4؛اردبیلی،بیتا،592؛بحرانی،

1405ق،587/24(.
حتیاگرفرضشـــودکهحقوقازحیثکمیتوکیفیتنیزمساویومشابه
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هستند)حسینیشیرازی،بیتا،25/1(بازهممدعااثباتنمیشود،چراکهدراینآیهحقوق
بهمعروفمقیدشدهاستومنظورازمعروفآنچهعرفآنراحسنمیپندارداست
وروشناستکهعرف،عدماستجابتزوجهبرایارضاینیازاو،دربعضیاوقات

)بهجهتتفاوتهایشرایطزوجوزوجه(رامخالفمعروفنمیداند.

2-5-4. دلیل چهارم
آیۀَوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف)نساء:19(.

براساساینآیه،معاشرت)شـــاملمعاشرتزناشویینیزمیشود(بایدبراساس
معروفصورتگیردواینمهمحاصلنمیشودمگرباقولبهتساویزوجهوزوج
درموردحقجنســـیبهنحویکههردوازآنلذتببرند)شـــاخوری،1417ق،171/1؛

طوسی،1387ق،13/6؛سامیبنمحمد،1435ق،755(.
درنقدایناستداللبهآیهبایدگفت،منظورازامربهمعاشرتبهمعروفدرآیه،
ضرورتتقّیدبهتماممراتبمعروفنیســـت،زیراروشناستکهبرخیازمراتب
آنواجبنیستووجوْبمخصوصمواردیاستکهانجامندادنآنعنوانسوء
معاشرتبگیرد)نجفی،1404ق،153/31(واینتفسیربهمعنایمماثلتحقجنسیزوجه
بازوجنیست،چراکهواضحاستکهعرفعدماستجابتزوجهدربرخیمواقعرا
موجبصدقعنوانســـوءمعاشرتنمیداندوحقجنسیزوجهرابراساسشرایط
زوجوزوجهازحیِثسنشهوت،کار،حضوروسفروغیرهمتغیرمیداند)سبحانی

تبریزی،بیتا،295/2،107/1(.

2-5-5. دلیل پنجم
نصوصوروایاتیکهتاکیدمیکندغریزۀجنســـیزوجـــهبرغریزۀمردغلبه
دارد،همانندروایتاصبغبننباتهوروایتضریسواســـحاقبنعماروابیبصیرو
مســـعدةبنصدقه)حرعاملی،1409ق،63/20(وروایاتیکهداللتدارندبراینکهاگر
دخترانازدواجنکنند،بهفسادکشیدهمیشوند،مانندروایتکلینی)حرعاملی،1409ق،
61/20(وهمچنینروایاتیکهداللتمیکنندکهاهتمامزنانبهمرداناســـت،مانند
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خبرعبدالرحمان،روایتواسطی،روایتابنجمهور،روایتوهبوروایتغیاثبن
ابراهیم)حرعاملی،1409ق،62/20(.

اینروایاتحتیاگردلیلمحسوبنشوند،شاهدیبراینادعااستکهغریزۀ
زوجهازمردکمترنیستوراهیجزارضایآندرمحدودۀازدواجنیست)شاخوری،

1417ق،32/1(.
درنقداســـتداللبهاینروایاتگفتهشدهاســـتاواًلسندبرخیازاینروایات
صحیحنیســـت،گرچهبرخیدیگرازلحاِظسندیمشکلیندارند،همانندروایت
غیاثبنابراهیم.ثانیًامجردتفوقجنسیبرزوجموجبایجابهمساندرپاسخگویی
جنسیبهمطالبتزوجهنیستوشایدمعنایروایتآناستکهاگرشهوِتجنسی
زنبرانگیختهشود،ازمردبیشتروشدیدتراستودرنتیجهمفادروایتچنینمیشود
کهمطلوباززوجآناســـتکههنگاموطیزوجهاورانیزبهارضایکاملبرساند
)کاســـانی،1406ق،335/2(نهاینکهدرابتدا،مقاربتبرزوجبهمقدارمساویواجب
باشد.شـــایدروایاتبراینمطلبداللتداردکهدرصورتیکهزوجترسازوقوع
زوجهدرحرامداشتهباشدبایدزوجهراتمکینکند)براساسنظریۀاعفافجنسی

زوجه(وواضحاستکهاینمطلببامماثلتحقایندومتفاوتاست.

6. نظریۀ اعفاف جنسی زوجه 
براســـاسایننظریهحقزوجهمقیدبهزمانوتعدادخاصینیســـتومالِک
آنتحققعنواناحصاناســـت،بهنحویکهنیازضروریزوجهرادرحدمعقول
برطرفکندوحتیبرخیمعتقدندتأمینایننیازازاطعاماومهمتراست.برخی
علمایاهلســـنتمانندابنتیمیه)ابنتیمیة،1408ق،294/1؛ســـامیبنمحمدبنجادالله،
1435ق،755؛العوایشـــه،1425ق،232/5(وهبهزحیلی)زحیلی،بیتا،6600/9(دکترزیدان
)زیـــدان،1413ق،241/7(،غزالی)غزالیطوســـی،بیتـــا،50/2(وبرخیدیگرقائلبهاین
نظریههســـتند)مرداویدمشـــقی،بیتا،354/8(.آنانادلهایکهبراینظریۀمساوات
حقجنسیبیانشدرابیانکردهاند،مثلمقصدشارعازتشریعنکاحومعاشرت
بهمعروفودفعضرروحرجاززوجهکهگفتهشـــداینادلهبیشترداللتبراین
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نظریهدارندتاتســـاوی،کهبهجهتاختصارذکـــرنمیگرددوخوانندهبههمان
نظریهارجاعدادهمیشود.

بیانشـــدکهدرفقهشیعهمشـــهورعلماحقزوجهرایکباردرهرچهارماه
میدانند،امـــادرمورِدزوجهایکهبیشازایننیازدارد،تکلیفچیســـت؟گفته
شدهاست»اگرزنیبهعلتکثرتمیلبهتمتعاتنمیتواندتاچهارماهصبرکند،
احتیاطآناســـتکهیازوجقبلازچهارماهاقدامبهمباشرتکندویااوراطالق

دهدتازندرمعصیتواقعنشود«)طباطبایییزدی،1409ق،810/2(.
درتوجیهاینمســـئلهگفتهشدهاســـت،گرچهرفعودفْعمقتضیحرامومنکر
واجبنیست)حکیم،1416ق،76/14(،اماشایدبتوانگفتدراینمسئلهرفعمقتضی
ْهِليُکْم 

َ
ْنُفَسُکْم َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ ها الَّ یُّ

َ
حرامواجباست،چراکهبراساسآیۀشریفۀیا أ

نارًا َوُقوُدَها الّناُس َو اْلِحجاَرُة)تحریم/6(هرمؤمنیوظیفهداردخودشواهلخودو
کســـانیکهتحتوالیتاوهستندراازداخلشدنبهجهنمحفظکندودرنتیجه
شـــوهروظیفهداردکهزنیکهاهلاوستودراثِرکثرتشهوت،بهزناوعصیانو
درنهایتورودبهجهنممبتالمیشـــودراحفظنماید.واضحاستکهمرددرمورِد
زِنبیگانهچنینوظیفهاینداردکهمثاًلبرایجلوگیریازارتکابحرامبااوازدواج
کند،زیرابهنظرفقهاایجادمقتضیبرایمعروفویارفعمقتضیمنکرواجبنیست

وسیرههمبرخالفآناست.
امادرنقدصحیحۀصفوانکهتنهادلیلپذیرفتهشدهازسویبرخیبروجوبتنها
یکبارمباشرتدرهرچهارماهاست)خویی،بیتا،142/1(،بایدگفتچهارماهیکه
درروایتذکرشدهاست،مفهوم)جوازترکوطیتاچهارماه(ندارد،زیراموضوع
آندرمورِدشخصمصیبتزدهایاســـتکهقصداضراربهزنرانداشتهکهبهاو
مهلتچهارماهدادهشدهاســـت،ولیازاینمطلبنمیتواناستفادهکردکههمۀ
افرادمیتوانندبدونهیچدلیلموجهیمباشرتراتاچهارماهتأخیربیندازندوبهزِن
نیازمندضررواردکنند،چراکهصرفتعمدبرعدموطی،برقصداضرارداللتدارد

)زیدان،1413ق،242/7(.
پسمیتوانگفتکهاگرزوجعذرشرعییاعرفییاتکوینیداشتهباشد،تأخیر
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تاچهارماهمجازاســـت،امااگرعذرینباشدمردنمیتواندباترکمباشرت،زنرا
بهضرروحرجبیندازدوبهاینجهتکهمردزنرابهتزویجخوددرآوردهاستواو
راطالقهمنمیدهد،عرفًاضرربهاومنتســـبمیگرددواضرارشمردهمیشودو
روایتصفوانهمبروجودصغرایاضرارشهادتمیدهد.حتیبرخیگفتهانداگر
زوجدچارناتوانیجنســـیاست،بایدبااستفادهازداروخودرادرمانکندتابتواند
نیازهایزوجۀخودراتأمینکند)قرطبی،1384ق،124/3(وبرخیدیگرزیادهرویدر
عبادتبهنحویکهقوتزوجبرجماعراازبینببرد،جایزندانســـتهاند)عســـقالنی،

1379ق،299/9(.
امادلیلدیگریکهبرحرمتترکمباشرتدرصورتضررمیتواناقامهکرد،
آیۀشـــریفۀال ُتَضارَّ واِلَدٌة ِبَوَلِدها َو ال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِهاست.مطابقصحیحۀکنانیو
حلبیازامامصادق؟ع؟ مرادازنهیمضاّرهدراینآیه،نهیازترکجماعاست.او
«پرسیدم،امام؟ع؟ فرمودند: میگویدازامام؟ع؟ راجعبهقولخدایمتعال»التضارَّ
چنینبودکهبعضیاززنانشـــیردهبهخواستۀشوهربرایهمبستریتننمیدادند
ومیگفتندنمیگذارمچنینکاریصورتگیرد،زیرامیترســـمباردارشومواین
فرزندشیرخوارمازبینبرودوهمچنینهنگامیکهزوجهزوجرابههمبستریدعوت
میکرد،زوجامتناعمیکردوهمینمطلبرامیگفت،ولیخداوندازاینکارنهی

کرد)حّرعاملی،1409ق،189/20،457/21(.
اینآیۀشریفههمصغرایاضرارراثابتمیکندودرنتیجههمامکانتمسکبه
عموماتالضرررافراهممیآورد،وهمخوْددلیلمستقلیبرحرمتمضاّرهباترک

مباشرتاست)شبیریزنجانی،1419ق،1486/5(.

نتیجه گیری 
روشناستکهحقوقیکهشارعمقدسبرایزنیاشوهرقراردادهاست،تعبد
محضنیســـتکهمناطآندورازفهمبشرباشـــد،بلکهبرایحفظکیانخانواده
قوانینیکهبراساسعدالتاستواراستوضعکردهاستومقتضایعدالتدینیو
اسالمیایناستکههمچنانکهشارعمقدسدربارۀنفقهولباسومسکنحقوقی
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قراردادهاست،بایدبرایتأمیننیازجنسیکهامریحیاتیومهمبرایبشرویکی
ازاهدافاساســـیازدواجآنهاســـت،حقوقیرابرایبانواندرنظربگیرد.اینکه
گفتهشـــود،مرددرتأمیننیازجنسیتاماالختیاراستوزنهیچگونهحقیازاین
ناحیهندارد،بامذاقشارعحکیمکهقوانینشرابراساسعدالتجعلکردهاستو
بهانسانهااجازهنمیدهدکهبهدیگرانضرربزنندیادیگرانرادرحرجقراربدهند،
سازگارنیست.بنابراین،حقزوجهبهتناسبنیازمعقولاوبایدتأمینشودحتیمذاهب
حنفیوشـــافعیکهحقمختصریبرایزوجهقائلشدهاندبهاستحبابیاوجوب
تکلیفیوطیزوجهحسبنیازاوتأکیدداشتهاندبنابراینترکزندگیخانوادگیحتی
برایچندروزموجبنادیدهگرفتناینحقشـــدهکهحقالناسوگناهمیباشد.
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Abstract
From the jurisprudential perspective, any sexual enjoyment that 

is not approved by religious law (sharʿ) is somehow considered 
sexual deviation, and if one is accustomed to this act in such a way 
that he is satisfied only in this way and is not normally able to leave 
it, he/she has a mental illness of sexual deviation disorder. There-
fore, when the sexual enjoyment causes difficulty or unconvention-
al harm outside the nature of each couples’ engagement in sexual 
intercourse, it is sexual deviation and if it becomes a habit, it is a 
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sexual deviation disorder even if they are legally married. The hus-
band’s infection with the illness of sexual deviation disorder is one 
of the cases that legally removes the obligation of the wife to obey 
the husband and it deprives the husband of the right to oblige the 
wife to obey. Although obedience (tamkīn) in jurisprudence means 
the necessity of sexual submission and obedience of the husband, 
the wife should not disobey the sexual enjoyment of the husband 
at any time or place. Also, one of the requirements of marriage is 
the sexual enjoyment of both parties with all its examples and is 
not limited to the specific example. The examples that have been 
excluded from the conventional relationship due to being harm-
ful and difficult are exempt from the inclusiveness of evidence for 
the necessity of obedience to the husband and wife’s disobedience 
does not make her nāshizah (disobedient). The husband with a 
sexual deviation disorder cannot force his wife to accept his un-
conventional obedience which usually leads to intolerable harm or 
difficulty and only has the right to demand the enjoyments that are 
conventional.

Keywords: unconventional obedience, harm, difficulty, sexual 
deviation disorder.
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ازمنظرفقهی،هرگونهبهرهوریجنســـیکهموردتأییدشرعنباشد،بهنوعیانحراف
جنسیمحســـوبمیگرددوچنانچهفردیبهاینعملانحرافیعادتکرده،بهگونهای
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زوجرااززوجهبرمیداردوموجبسلبحقزوجدرالزامزوجهبهتمکینمیگردد؛بااین
توضیحکههرچندتمکیندراصطالحفقهیبهمعنایلزوماجابتوهمراهیجنسیزنبا
شوهراستونبایدنسبتبهاستمتاعاتجنسیمرد،درهرزمانیامکانی،نافرمانیداشته
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باشدومقتضایعقدازدواجنیزبهرهوریجنسیطرفینباتماممصادیقآناستومنحصر
درمصداقخاصینمیشود،امامصادیقیکهبهسببضرریبودنویاحرجیبودن،از
معاشرتبهمعروفخارجشدهباشد،ازاطالقادلۀلزوماطاعتزوج،استثناءمیگرددوعدم
تمکینزوجه،باعثصدقعنوانناشزهبراونمیشودوزوجمبتالبهاختاللانحرافجنسی
نمیتواندهمسرشرامجبوربهپذیرشتمکینغیرمتعارفیکندکهعادتًامنجربهضررغیرقابل
تسامحویاحرجغیرقابلتحملگرددوصرفًاحقمطالبۀاستمتاعاتیراداردکهعرفیباشد.

کلید واژه ها:تمکینغیرمتعارف،ضرر،حرج،اختاللانحرافجنسی.

مقدمه
روابطبینزوجینبهعنوانبخشـــیازروابطخانوادگی،ازاهمیتبهســـزایی
برخورداراســـت،بهطوریکهمحورخانوادهوجامعۀسالمبرپایۀروابطزناشویِی
موفق،اســـتواراســـت،اینروابطدارایجنبههایگوناگونینظیرروابطعاطفیو
روانیوجنسیاستکهدراینمیان،روابطجنسیازمهمترینعواملاثرگذاربربقاو
پایداریخانوادهاست.درواقع،نوعًاهمسرانبهدنبالآنهستندکهنهایتلذترااز

زندگیجنسیخودکسبکنندوازاینرهگذر،احساسلذتنمایند.
تنوعطلبیدرچگونگیکسبلذتجنسیوفراگیرشدِنماهوارهوفیلمهای
هرزه،باعثشدهاستتاآموزشهایناصحیِحروابطجنسیشایعشودودرنتیجه،
توقعاتجنســـیزوجینازیکدیگرراتحتالشـــعاعخودقراردهد.بااینتوضیح
کهخیالپردازیهایجنسیبهطورمستمر،میتواندتعیینکنندۀنوعارتباطجنسی
شخصباشدواگرباعثمحدودساختنارضایجنسیبهصورتنامتعارفشود،
اختاللانحرافجنسیراشکلمیدهد.بهطورمثال،کسیکهبههردلیلیدائمًادر
ذهنشرابطۀجنسیدهانی1راتصورمیکند،اگراینخیالپردازیمنجربهاختالل
درسیستمعصبیدرکلذتجنسیاوشود،دیگرنمیتواندازرابطۀجنسیمتعارف

باهمسرشاحساسلذتداشتهباشد.
اگرچهازدیدگاهاســـالمونگرشفقهی،تمکینجنسِیزنازشوهرشبهعنوان

1.oralsex.
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تکلیفیواجببرشـــمردهشدهاســـتوعدمرعایتآننیزدارایضمانتاجرایی
خاصیهمانندمحرومیتازنفقهاســـت،امابهجهتاینکهاسالْمزنرانیزمانند
مرْددارایحقوقانســـانیمیداند،مواردیهموجـــودداردکهزنملزمبهتمکین
نیست؛مواردیکهمصداقبارزسوءمعاشرتزوجینمحسوبمیشودوتکلیف
بهآنموجبعســـروحرجمیگردد.بههمینمنظور،پژوهشحاضربهدنبالیافتن
نگرشاسالمازمنظرفقه،درفرضیاستکهزوجدچاربیماریروانییعنیاختالل
انحرافجنسیشدهاستوچونازطریقعادیارضانمیشود،ازشریکجنسیاش
تقاضایتمکینینامتعارفداردوایندرخواستراگاهیدرپوششاصطالحفقهی

تمکینبیانمیکندوهمسرشراملزمبهاجابتمیداند.
دربارۀشناختدقیقاختاللانحرافجنســـیوتأثیرآنبرروابطبینزوجین،
درکشورهایغربیتحقیقاتوپژوهشهایبسیاریصورتگرفتهاستکهنتایج
اینپژوهشهادرمحافلعلمیورســـانههایغربیبهطوروسیعوگستردهایمورد
بحثوبررسیقرارمیگیرد.امامتأسفانهدرایرانبهخاطرپیشینۀتاریخیوفرهنگی
وممنوعیتهایمذهبیوشرعی،عرصۀعلمیدربارۀرفتارجنسیبهصورتیک
تابودرآمدهاستکهصحبتکردنونوشتندرمورِدآن،کارچندانسادهاینیست
وتابهحالهیچکتابومقالهایآثارفقهیاختاللانحرافجنسیرابهطورخاص
موردبررسیقرارندادهاستوآنچهنوشتهشدهاستیابیشتردرحوزۀروانشناسیو
جامعهشناســـیاستویااگردرحوزۀفقهیاست،تنهابهحکمتکلیفیانحرافات
جنسیاشارهکردهاست،نهبهاختاللانحرافجنسیکهامریبدیهیاست.حتی
بهتأثیرآنبردیگرمسائلفقهینیزنپرداختهاست.ازاینروبررسیوپژوهشدربارۀ
اختاللانحرافجنســـِیزوجوتأثیرآنبرلزومتمکیـــنزوجه،ازاهمیتویژهای
برخورداراســـت.برایمثال،درمواردیمثلجنونمقاربت،سادیسم،مازوخیسمو
جزءگرایی1مانندوطیازُدبر،سکسدهانی،فرجلیسی،قضیبلیسیومقعدلیسی

1.معادلواژهجزءگراییاصطالحعلمیPartialismاستوبهمعنایایناستکهشخصمنحرفجنسیبهبخشهایی
ازبدن،غیرازانداممتعارفجنسیمتمایلوعالقهمنداست.ضمنًابرایتوضیحورفعابهامنیزسابقًابعدازاینکلمهدر

مقاله،برخیازمصادیقآنباذکر»مانند«بیانشدهبود.
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کهبهشکلاختاللدرآمدهاســـتوشخِصمبتالجزازآنطریق،بهلذتجنسی
نمیرسدوبرهمیناساسازشریکجنسیاشتقاضاینامتعارفمیکند،آیازوجه
مکلفبهتمکیناستوآیااگرتمکیننکرد،ناشزهمحسوبمیشودیاخیر؟.این
مقالهادلهوعنواناختاللانحرافجنســـیراکهیکبیماریروانیجنسیاستو
مصادیقفراوانیمیتواندداشتهباشدبررسیمیکندوباروشتوصیفیوتحلیلیو
استنباطی،ازطریِقمراجعهبهکتبومقاالتعلمیمعتبر،بهدنبالپاسخبهاینسؤال
هستیمکهآیااختاللروانیجنسِیزوجمیتواندمطالباتنامتعارفاوراتوجیهکند

وزوجهراملزمبهتمکینازاونمایدیاخیر؟

1. مفهوم شناسی اختالل انحراف جنسی
واژۀاختاللدرلغت،بهمعنایسستوتباهشدِنکار،نابهسامانی،تباهی،نقصان
عقلوآشـــفتگِیفکرآمدهاست)دهخدا،1511،1377؛معین،104،1371؛عمید،81،1389(
ودراصطالح،عبارتاستازنابهســـامانیونقصانعقلدرتمایالتوتغییرات

.)163,2000,BassonR(روانیـاجتماعیکهبررویچرخۀزندگیاثرمیگذارد
واژۀانحراف،درلغتبهمعنایکـــجروی،ودراصطالحمجموعهرفتارهایی
اســـتکهباهنجارهایاجتماعیمطابقتندارد)ریمون،48،1370(وفردیکه
معیارهایجامعهرانادیدهمیگیردوزیرپامیگذاردمنحرفنامیدهمیشود)بروس،

.)160،1381
واژۀاختاللجنســـی1نیزدرمعنا،بسیارنزدیکبهواژۀانحرافجنسی2است.
روانشناســـانوروانپزشکان،ســـابقًا،دربســـیاریازمواردمیانایندوواژهفرق
نمیگذاشتندوانحرافجنسیرابهمعنایفراگیریبهکارمیبردندکهشاملاختالل
جنسینیزمیشدوظاهرًا،فرویداولینکسیاستکهمیانانحرافواختاللجنسی
تفاوتقائلشد.اوارضایجنســـیرابهنحویکهازاصلتولیدمثلخارجباشد،
انحرافجنســـینامید،درحالیکهاختاللجنســـیرازمانیمطرحمیکندکهدر

1.Sexualdysfunction.
2.Paraphilia.
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زندگیفردیواجتماعی،نابهســـامانیایجادکردهباشدوجریانعادیومعمولی
زندگیرابههمزدهباشد)کجباف،32،1378(.

اماامروزهتفاوتایندواصطالحبهگونهایدیگرظاهرشدهاست.اختاللهای
جنسیبرحسِباختاللدرمیلجنسیوتغییراتروانیفیزیولوژیکیکهمشخصۀ
چرخۀواکنشدرهنگامرابطۀجنسیهستند،تعریفشدهاستوبهپریشانیبارز
ومشـــکالتبینفردیمنجرمیشودوشاملاختاللهایمیلجنسی،اختاللدر
انگیختگیجنسیواختاللدررسیدنبهاوجلذتجنسیمیشود)انجمنروانشناسی

آمریکا،791،1381و833(.
اختاللجنسی،یکواژۀکاماًلروانشناختیاست،اماانحرافیانابههنجاری
جنســـی،ازاصطالحاتیاستکههمدرفارســـی،همدرجامعهشناسیوهمدر
روانشناســـیبهکارمیرودکهممکناستگاهیموجبخلطواشتباهدرمفهوم
آنشـــود.درحالیکهواژۀالتینیآنهانیزباهمتفـــاوتدارد.واژۀ»پارافیلیا«1در
روانشناسیو»سادامی«2یا»سکشوالدیوانس«3درجامعهشناسیبهکارمیرودو
عالوهبراین،مالکبرایانحرافدرهردونیزمتفاوتاست.درجامعهشناسیمالک
برایانحراف،تخلفازهنجارهایاجتماعیاســـتودرروانشناسینابههنجاری
درمحوراضطرابواحســـاسگناهوتخریبخودیاشریکجنسیمیچرخدو
برهمیناساساســـتکهکاپالن،درموردروابطجنسِیخارجازمحیطزناشوییو
خودارضاییمیگوید،بستهبهزمینۀکلیآن،بازهمممکناستدرمحدودۀرفتار
بههنجارقرارگیرد)کاپالن،هارولد؛سادوک،بنیامین،10/3،1373(،درحالیکهاینموارددر
بســـیاریازجوامع،خالففرهنگوارزشهایجامعهاستوازلحاظاجتماعی،

انحرافجنسیبهشمارمیآید.
نسبتبهاختاللانحرافجنسیازدیدگاهاسالمنیزاینگونهمیتوانگفتکه
دادههایوحیانی،عالوهبراینکهازسرچشمۀآفرینش،نشأتگرفتهاستوناظربر

1.Paraphilia.
2.Sodomy.
3.Sexualdeviance.
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سعادتحقیقیانساناست،مطابقباطبیعتوفطرتبشرنیزهستوعملکردن
مطابقآن،آرامشدنیاوکمالحقیقیوسعادتاخرویرابهدنبالداردوبنابرآنچه
ازآیاتوروایاتاستفادهمیشود،برایرفتارجنسیدراسالم،سهنوعمحدودیت
لحاظشدهاســـتکههرکدامازآنهامیتواندبرایشناختانحرافجنسیمالک
قراربگیردوبارعایتاینسهجهتومحدودیت،ارضایمیلجنسیهیچمذمتی
نداردوبلکهموردترغیبقرارگرفتهاســـت.چهاینکهنیازجنسییکنیازفطری
استوضرورتداردکهتأمینشودتاهدفازخلقتالهیحاصلشودونسلبشر
دررویزمینقطعنگردد)مصباحیزدی،239/2،1378(.اینمحدودیتهاعبارتانداز:
فطرت،مصلحتاجتماعی،حاالتواوقاتخاص)مصباحیزدی،246-239/2،1378(.
برایناســـاس،بهصورتکلیمیتواناختاللانحرافجنسیراازدیدگاهاسالم
اینگونهتعریفکردکههررفتارجنســـیایکهدرآنموازینواحکامشـــریعت
اســـالمیرعایتنگرددوتنهاطریقارضایجنســـیفردمحسوبشود،اختالل
انحرافجنســـیاست)فقیهی،303،1387(.بهبیاندیگر،آندستهازرفتارهایجنسی
کهبانوعخلقتومصالحاجتماعیوکماالتمعنویفرددرتضاداستوشخِص
مبتالبهآناصراردارد،اختاللانحرافجنسیبهشمارمیآید.البتهشناساییدقیقو
کاملجزئیاتومرزهایاینرفتارهاوتناســـبآنبامصالحفردیواجتماعیونیز

دنیاییوآخرتِیبشر،تنهاازطریقوحیامکانپذیراست.

2. لزوم تمکین زوجه در روابط زناشویی
تمکیندربحثروابطزوجینبهعاموخاصتقسیممیشود.مقصودازتمکین
عام،مطلقاطاعتزوجهاززوجاستومقصودازتمکینخاص،خصوصمسئلۀ
استمتاعاست.البتهبرخیازحقوقدانانمعاصر،تمکینرابهعاموخاصواخص
تقسیمنمودهاندومنظورازتمکیِنخاصراتمکینجنسیبدوندخول،ومنظوراز

تمکیناخصراتمکینازمواقعهتعریفکردهاند)حبیبیتبار،172،1395(.
درتمکینعام،زوجمیتواندبـــررفتوآمدزنازمنزلبهبیروننظارتکندو
درصـــورتلزوماورامنعکندودرمقابل،خروجبـــدوناجازۀزوجهازمنزلزوج
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مجازنیســـت.البتهگروهیازفقهااینحکمرابهمغایرتخروجزوجهازمنزلبا
حقاســـتمتاعزوجمقیدنمودهاند،ولیمشهورفقهایامامیهاینمسئلهرامطلقبیان
کردهاندومعتقدندکهرضایتشوهربرایزوجهبهمنظورخروجازمنزلالزماست،
اعمازاینکهباحقاســـتمتاعزوجمغایرباشدیاچنیننباشد)عاملی،1413ق،308/8؛
نجفی،بیتا،306/31؛حّلی،1413ق،95/3؛موســـویخمینی،1404ق،305/2(.مطابقایننظر،
خروجزنبدوناجازهازمنزلشـــوهردرهرحال،نشوزمحسوبمیشودوحتی
بهاعتقادبرخی،زوجهبـــدوناجازۀزوجنمیتواندبهخانۀخانوادهاشبرودوحتی
نمیتواندازآنانعیادتکندیادرمراســـمتشـــییعوتعزیۀآنانشرکتکند)عاملی،

1413ق،308/8(.
امانسبتبهتمکینخاص،ازنظِرفقهی،زوجهبایداززوجدرامورجنسیتمکین
کندواستمتاْعحقزوجاســـتوبههمیندلیل،زوجهمکلفاستمطابقخواستۀ
زوجبرایاســـتمتاعتمکینکند)حلی،بیتا،40/2(.اینحکمازنظِرزمانیومکانی،
مطلقوبلکهعاماست)محققحلی،1408ق،291/2(ودرقرآننیزاینگونهآمدهاست:
ی ِشْئُتْم»زنانشما،محلبذرافشانیشماهستند نَّ

َ
ُتوا َحْرَثُکْم أ

ْ
ِنساُؤُكْم َحْرٌث َلُکْم َفأ

پسهرمکانیازمانکهبخواهید،میتوانیدباآنهاآمیزشکنید«)بقره/223(.
درروایاتمتعددینیزبهلزومتمکینزوجهاززوجدرامورجنسیدرهرحالی
تصریحشدهاست،مانندتعبیرهای»والتمنعهنفسهاوانکانتعلیظهرقتب؛زن
نبایدازدرخواستشوهرشامتناعکنداگرچهبرکوهانشترسوارباشد«)حرعاملی،
1416ق،158/20؛کلینـــی،1407ق،507/5؛ابنبابویه،1413ق،438/3(و»وتعرضنفسهاعلیه
غدوةوعشیة؛زنبایدخودشراصبحوشامبهشوهرشعرضهکند«ونظایرآن)حر
عاملی،1416ق،158/20(.تمّردزوجهدرقباِلخواســـتزوجدرامورجنسیبدونعذر
موجه،نشوزمحسوبمیشودواستحقاقاورابرایدریافتنفقهازبینمیبرد)عاملی،
بیتا،465/5(.درمادۀ1108قانونمدنینیزبااشارهبههمینمطلبآمدهاست:»هرگاه
زنبدونمانِعمشروع،ازادایوظایفزوجیتامتناعکند،مستحقنفقهنخواهدبود«.
درهرصورت،باعنایتبهاینکهاســـتمتاعجنســـیهدفبرقراریعقدنکاح
محسوبمیشود،تعدادیازفقیهاننیزآنرانهتنهایکحق،بلکهیکحقباتمام
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ویژگیهایشمیدانندکهشاملقابلیتمطالبهوالزامواسقاطاستوحتینسبتبه
اینکهذیحقمردباشدیازن،تفاوتقائلنشدهاند)موسویبجنوردی،1419ق،136/7؛

مکارمشیرازی،111/6،1380؛طوسی،1387ق،13/6؛عاملی،1413ق،445/8(.
درآموزههایدینی،نیازجنســـیدرمردانبهصورتخاصیمورداشـــارهقرار
گرفتهاستوطبقمفاهیماسالمی،مردمیتواندبارعایتشرایطخاصوهمزمان،
باچهارزنپیمانزناشوییدائمداشتهباشد)نساء/3(،کهیکیازعلتهایاینمسئله
میتواندنیازجنسیمردانباشد.عالوهبراین،درصورتیکهبخواهد،میتواندهمزمان
بازنـــاندیگرینیزبهصورتموقتازدواجکند)نجفی،بیتا،8/30(ودرارضاینیاز
جنســـینیزبرایمردانمحدودیتهارابهکمترینحدآنرساندهاست)بقره/223(.
ازطرفدیگر،یکیازحقوقیکهبرعهدۀزنگذاردهاســـت،برآوردهکردننیاز
جنسیشوهراســـت)بقره/223؛ابنبابویه،1413ق،438،425/3؛85،67/5(کهازآنحق
بهعنوانتمکینیادمیشـــودوشوهرحقداردهرجاوهروقتکهخواستآنرااز
زنشبخواهدوزننیزبایداطاعتکند)حکیم،بیتـــا،130/12؛طباطبایی،1424ق،53/5،
106(.دلیلاینمطلبایناستکهعالوهبراقتضایذاتعقد،روایاتزیادیدراین
زمینهواردشدهاستکههمینمسئلهراموردتأکیدقراردادهاست)حرعاملی،1416ق،
158/20-159؛کلینی،1407ق،507/5؛ابنبابویـــه،1413ق،438/3(وحتیازطوالنیکردن
نمازبرایمنعشوهرازخواستهاشنهیشدهاســـت)حرعاملی،1416ق،165-164/20(.
همچنینزنیکهبهجهتبیاعتناییبهدرخواســـتجنسیشوهرشباتأخیرزیادبه

رختخوابمیرود،موردلعنفرشتگانقراردارد)حرعاملی،1416ق،165-164/20(.
البتـــهتمکیندرصورتیحاصلمیشـــودکهزْننزدیکیباشـــوهروبرقراری
رابطۀجنســـیبهمعنایخاصرابااوبپذیردودراینبارهآمادگیالزمراداشتهباشد
)احسانبخش،385/1،1374؛ابنبابویه،1413ق،442/13؛کلینی،1407ق،506/5-508؛حرعاملی،
1416ق،176/20(،یعنیبهخواســـتۀجنسیشوهربهطورمتعارفوجزدرمواردیکه
عذرموجهیداردتندردهدوشـــوهرنیزمکلفاســـتدرحدوِدمتعارف،رابطۀ
جنسیبازنداشتهباشد)صفایی،امامی،133/1،1377؛اسدی،36،1385؛محققحلی،1408ق،

347/2؛اراکی،742،1377(.
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ازلحاِظفقهی،رعایتمســـائلظاهرِیمؤثربرکمیتوکیفیتاستمتاع،برزن
الزموواجباستومردمیتوانداورابهرعایتآنالزامکند)حلی،1387ق،105/3؛
محققکرکـــی،1414ق،416/12؛اردبیلی،1403ق،85/8؛نجفی،بیتـــا،205/31،59/30؛حکیم،

1415ق،303/2؛عاملی،1413ق،371/7(.

1-2. بررسی ادلۀ لزوم تمکین زوجه
ازآنجاکهدرآراواندیشههایفقهاحدودتمکینزوجهبهروشنیبیاننشدهاست،
درمقامدستیابیبهاینموضوع،بایدابتداادلۀحقوقجنسیزوجبهعنواناصلیترین
حقمردبرهمسرشبررسیشـــودتاازاینرهگذر،بتوانمحدودۀتمکینزوجهرا
تبیینکرد.دراینمسئلهبهسهدلیلرایجدرمتونفقهییعنیآیاتوروایاتواجماع

تمسکمیشود.
2-1-1. آیات

ذًى َفاْعَتِزُلوا 
َ
1.ســـورۀبقره،آیات222و:223َو َیْسَئُلوَنَك َعِن اْلَمحيِض ُقْل ُهَو أ

ُه ِإنَّ  َمَرُكُم اللَّ
َ
ُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث أ

ْ
ْرَن َفأ ی َیْطُهْرَن َفِإذا َتَطهَّ ساَء ِفي اْلَمحيِض َو ال َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّ النِّ

ُموا  ی ِشْئُتْم َو َقدِّ نَّ
َ
ُتوا َحْرَثُکْم أ

ْ
ریَن * ِنســـاُؤُكْم َحْرٌث َلُکْم َفأ ابيَن َو ُیِحبُّ اْلُمَتَطهِّ وَّ َه ُیِحبُّ التَّ اللَّ
1.ِر اْلُمْؤِمنيَن ُکْم ُمالُقوُه َو َبشِّ نَّ

َ
َه َو اْعَلُموا أ ُقوا اللَّ ْنُفِسُکْم َو اتَّ

َ
ِل

درتوضیحوبرداشتازاینآیه،تفسیرهایمختلفیبیانشدهاست.برخیقائلاند
کلمۀ»أنی«درجملۀَفأُتوا َحرَثُکم أّنی ِشئُتم،مکانیهاست)روحانی،1429ق،70/21-
71؛علمالهدی،1405ق،233/1(،بنابراین،الزامزوجهبهبرخیازاستمتاعاتغیرمتعارِف
جنسینظیرسکسمقعدیوسکسدهانیوفرجلیسیومقعدلیسیوقضیبلیسی،
حتیدرفرضیکهزوجمبتالبهاختاللانحرافجنسینیست،جایزاستومنعی

1.»وازتودربارۀخونحیضســـؤالمیکنند.بگوچیززیانباروآلودهایاســـت،ازاینرودرحالتقاعدگیازآنان
کنارهگیریکنید!وباآنهانزدیکیننمایید،تاپاکشوندوهنگامیکهپاکشدند،ازطریقیکهخدابهشمافرماندادهبا
آنهاآمیزشکنید.خداوندتوبهکنندگانرادوستداردوپاکانرا)نیز(دوستدارد.زنانشمامحلبذرافشانیشماهستند
پسهرزمانکهبخواهید،میتوانیدباآنهاآمیزشکنیدو)ســـعینماییدازاینفرصتبهرهبگیریدوباپرورشفرزندان
صالح(اثرنیکیبرایخودازپیشبفرستیدوازخدابپرهیزیدوبدانیداورامالقاتخواهیدکردوبهمؤمنانبشارتده!«

)بقره/223،222(.
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ندارد.اماعدهایدیگرکلمۀ»أّنی«رازمانیهمیدانندوبرایتأییداینمطلببهآیۀ
222سورۀبقرهاستنادمیکنند.مطابقاینآیه،نزدیکیبازناندرزمانحیضجایز
نیستودرهرزماندیگریغیرازاینزمانجایزاستومنعیندارد)موسویخویی،
بیتـــا،132/1؛فاضلهندی،1416ق،54/2(وبرایناســـاس،صرفًامقاربتازُقُبلدرزمان
خاصجایزاستوغیرآنممنوعاست.برخیهمبرایناعتقادندکهکلمۀ»أّنی«
همزمانیهوهممکانیهاســـتوازهردوحیثاطالقدارد،درنتیجهمردمیتواند
درهرمکانوزمانباهمســـرشمقاربتجنسیداشتهباشدوتفاوتیازحیثنوع
استمتاعوجودندارد)حّلی،1410ق،607/2(ودلیلاینمطلبمیتواندروایاتفراوانی

باشدکهدراینبابواردشدهاست)حرعاملی،1416ق،102/14(.
دربررسیداللتآیه،نکاتذیلحائزاهمیتاست:

نکتۀ اول:اینآیهدرمقامرفعحظراست،بااینتوضیحکهمطابقآیهممنوعیت
مقاربتدرایامحیضبرداشـــتهشدهاستواطالقآیه،چهازحیثشکلمقاربت
باشـــدوچهازحیثزمانآن،درجهترفعحظراســـتوحقیاتکلیفیرااثبات
نمیکندتااطالقششاملانواعاستمتاعاتشود،بنابراینبایدبهقدرمتیقنکههمان

وطیدرُقُبلاستاکتفاکرد)موسویخویی،بیتا،131/1(.
نکتۀ دوم:مطابقاینآیه،جنسزنبرایبقاینسلبشرهمانندزمینکشاورزی
اســـتوازطرفی،همبقاینوعبشـــروتولیدمثلمحدودبهزمانومکاننیست،
درنتیجهآیهدرمقامبیاناثباتحقبهرهوریجنسیبهنحومطلقبرایمرداننیست

)طباطبایی،212/2،1390(.
نکتۀ ســـوم:بهنظرمیرسدظهور»أّنی«درزماناستونسبتبهمکانیاامور
دیگرظهورینداردتابتوانازآناســـتفادۀاطالقکرد)موســـویخویی،بیتا،131/1(.
البتهدرمقابل،برخیباخدشهدرایننحوهاستداللبرایناعتقادندکهلفظ»أّنی«
برمکانداللتداردوبرایداللتبرزمانمعمواًلازواژۀ»أّیان«اســـتفادهمیشود

)موسوی،1415ق،294(.
نکتۀ چهارم:لفظ»حرث«دراینآیه،بهروشـــنیبراختصاصجوازمقاربت
بهوطیازُقُبلداللتدارد،زیراصرفًااینموضعاســـتکهمحلحرثمحسوب
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میشود،بنابراینامربهاتیانحرث،امربهاتیانازُقُبلاست)علمالهدی،1415ق،294(.
نکتۀ پنجم:عبارتفاذا َتطهرن فأتوهّن ِمن َحيُث أمَرُكُم الله،بیانگراینمطلب
استکهکیفیتمقاربتبایدبهگونهایباشـــدکهخداونددستوردادهوبنابراین
استمتاعاتناشیازاختالالتجنسی،بهجهتاینکهموضوعفرمانالهیقرارنگرفته
جایزنیســـتومردفقطمیتواندوطیازُقبلداشتهباشد)موسویخویی،بیتا،131/1(.
َفُث ِإلی  ِنساِئُکْم ُهنَّ ِلباٌس َلُکْم  ياِم الرَّ ِحلَّ َلُکْم َلْيَلَة الصِّ

ُ
2.ســـورۀبقره،آیۀ:187أ

ْنُفَســـُکْم َفتاَب َعَلْيُکْم َو َعفا َعْنُکْم َفاآلَن 
َ
ُکْم ُكْنُتْم َتْختاُنوَن أ نَّ

َ
ُه أ ْنُتْم ِلباٌس َلُهنَّ َعِلَم اللَّ

َ
َو أ

1.ُه َلُکْم َباِشُروُهنَّ َو اْبَتُغوا ما َكَتَب اللَّ
، ْنُتْم ِلباٌس َلُهنَّ

َ
کیفیتداللتاینآیهبهایننحواستکهجملۀُهنَّ ِلباٌس َلُکْم َو أ

بـــرتمکینمطلقداللتدارد،زیرامطابقاینآیه،هریکاززنومردبایدنیازهای
غریزیدیگریرابهگونهایپوشـــشدهندکهمانعطغیانوتعدییکدیگرشودو
درصورتیکهنیازغریزیمردبهطورکاملتأمیننشـــود،لباسبودنوپوششدادن
نیـــازاوتحققنمییابد)حلـــی،1410ق،45/2(.بنابراینمطابقاینآیه،چنانچهارضای
جنسیزوجبهسببابتالیاوبهاختاللروانیجنسی،منحصردراستمتاعخاصی
نظیرسکسدهانییامقعدیوامثالآنباشد،زوجهملزمبهتمکیناستتامفهوم
لباسبودناوبرایهمسرشمحققشودوزوجبرایتأمیننیازجنسیاشبهحرامنیفتد.
ْن َیْکُتْمَن 

َ
ْنُفِسِهنَّ َثالَثَة ُقُروٍء َو ال َیِحلُّ َلُهنَّ أ

َ
ْصَن ِبأ قاُت َیَتَربَّ 3.سورۀبقرهآیۀ:228َو اْلُمَطلَّ

ِهنَّ في  ذِلَك ِإْن  َحقُّ ِبَردِّ
َ
ِه َو اْلَيْوِم اآلِخِر َو ُبُعوَلُتُهنَّ أ ْرحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ ُیْؤِمنَّ ِباللَّ

َ
ُه في  أ ما َخَلَق اللَّ

2.ُه َعزیٌز َحکيٌم جاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َو اللَّ ذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف َو ِللرِّ راُدوا ِإْصالحًا َو َلُهنَّ ِمْثُل الَّ
َ
أ

1.»آمیزشجنسیباهمسرانتان،درشِبروزهاییکهروزهمیگیریدحاللاست.آنهالباسشماهستندوشمالباسآنها
)هردوزینِتهموسببحفظیکدیگرهستید(.خداوندمیدانستکهشمابهخودخیانتمیکردید)واینکاِرممنوعرا
انجاممیدادید(پستوبۀشماراپذیرفتوشمارابخشید.اکنونباآنهاآمیزشکنیدوآنچهراخدابرایشمامقررداشته

طلبنمایید«)بقره/187(.
2.»زنانمطلقهبایدبهمدتســـهمرتبهعادتماهانهدیدن)وپاکشدن(انتظاربکشند]عدهنگهدارند[واگربهخداو
روزرستاخیزایماندارند،برایآنهاحاللنیستکهآنچهراخدادررحمهایشانآفریدهکتمانکنندوهمسرانشان،برای
بازگرداندنآنها)وازسرگرفتنزندگیزناشـــویی(دراینمدت)ازدیگران(سزاوارترند،درصورتیکه)براستی(خواهان
اصالحباشندوبرایآنان،همانندوظایفیکهبردوشآنهاست،حقوقشایستهایقراردادهشدهاستومردانبرآنانبرتری

دارندوخداوندتواناوحکیماست«)بقره/228(.
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آناستکههرکداماززنومرد،حقوقی ذي َعَلْيِهنَّ مفادجملۀَو َلُهنَّ ِمْثُل الَّ
بردیگریدارندکهبایدباروشمعروفتأمینشـــودوازآنجاکهتأمیننیازجنسی
یکدیگر،یکیازحقوقمســـلممیانزنوشوهراست،طبقاینآیه،اینحقباید
براساسمعروفومتعارفمیانعقالتأمینشودوهیچیکحقندارندازتأمینآن
براساسمعروفسرباززنند.مطابقاینآیه،صرفًااستمتاعاتمتعارفاززوجپذیرفته
میشـــودودرغیرآن،زوجهالزامیبهپذیرشندارد،حتیاگرزوجدچاراختالل

روانیباشدوبااستمتاعمتعارفارضانشود.

2-1-2. روایات
برخیازروایاتبرلزومپاســـخگوییبهنیازجنسیشوهرداللتدارندکهدر

ادامهمیآیند.
1.امامباقر؟ع؟ فرمودند:زنیازرســـولخدا؟ص؟ سؤالکردحقشوهربرزن
چیست؟ایشانفرمودند:اورااطاعتکندونافرمانیاشنکند؛بدوناجازهاشروزه
مستحبینگیرد؛خودشراازاومنعنکند،اگرچهسواربرشترباشندوبدوناجازهاز

خانهخارجنشود)حرعاملی،1416ق،158/20؛کلینی،1407ق،507/5(.
ظاهرنهیدرروایتکهبهزنمیگویدنبایدحتیبررویکوهانشترازخواستۀ
شوهرســـرباززند،کنایهازایناستکهزننبایدتمایلخودرادرنظربگیردوباید

حتیدرشرایطنامناسبنیزبهخواستشوهرتوجهکند.
امامیتواندرداللتاینروایتبرمدعایفوقچنینمناقشهکردکهتعبیرفوْق
ناظربهموانعبیرونیمانندمناســـبنبودِنزمانومکاناستوشاملموانعدرونی
زوجه،مثلنامناسببودنوضعیتروحیوروانیویاجسمیزننمیشود.بنابراین
بااینکهروایتنسبتبهصورتیکهزنبهدلیلفراهمنبودنشرایطبیرونیمایلنیست
داللتتامدارد،اماشـــمولآننسبتبهشرایطیکهوضعیتدرونیزنبهگونهای

استکهاینعملموجبایذایروانیوجسمیاومیشود،ثابتنیست.
استداللدوم،تمسکبهاطالقروایتوشمولآننسبتبهصورتایذااست.
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ایناطالقباآیۀَو عاِشـــُروُهَنّ ِباْلَمْعُروِف)نســـاء/19(1قابلتقییداست،بهاینبیان
کهبدونرعایتوضعیتزوجهوباتمتعدرحالایذا،معاشـــرتبهمعروفمحقق

نمیشودومعاشرتبهمعروفمتوقفبراجتنابازاینتمتعاست.
2.امامصادق؟ع؟ فرمودند:جهادزنخوبشـــوهرداریکردناســـت)نوری،

1408ق،247/14؛کلینی،1407ق،507،9/5؛ابنبابویه،1413ق،439/3و416/4(.
اطالقروایتشـــاملامورجنسینیزمیشـــود،بنابراینزوجهملزمبهتمکین

شوهرشحتیدرفرضاختاللروانیجنسیزوجاستوحقنشوزندارد.
3.ازامامصادق؟ع؟ روایتشدهاستکهزنیبهخدمترسولخدا؟ص؟ رسید
وازحقشوهربرزنســـؤالنمود.حضرتفرمودند:بسیارزیادترازآناستکه
بگویم.زنگفتازچیـــزیازآنهامراباخبرنما.حضرتفرمودند:بدوناذناو
روزۀمستحبینگیردوبدوناجازۀاوازخانهخارجنشودوبرزناستکهبابوهای
خوش،خودراخوشبونمایدوبهترینلباسهارابپوشدوبهبهترینزینتهاخودرا
بیارایدودرصبحگاهوشامگاهخودرابرشوهرعرضهنمایدوحقشوهربرزنبیش

ازاینهااست)کلینی،1407ق،508/5(.
اطالقاینروایتنیز،شـــاملصورتایذاهممیشودولیازآنجاکهدراین
روایت،بهجایتمکین،وظیفۀعرضهکردنزنمطرحشدهاســـتوآنچهواجب
استتمکینزناســـتنهعرضۀخودبرشوهر،ناچاریماینفقرهرامانندپوشیدِن
لباسزیباکهدرادامۀروایتآمدهاستبراستحبابحملکنیمیعنیاواًلهیچیکاز
فقهاعرضهراواجبندانستهاستوثانیًاازایننکتهکهفقراتدیگریمانندپوشیدن
بهترینلباس،دراینروایتوجودداردکهقطعًاواجبنیست،استفادهمیشودکه

اینروایتفقطدرمقامبیانتکالیفواجبنیست.
4.امامباقر؟ع؟ فرمودندکهپیامبر؟ص؟ بهزنانفرمودکهنمازشانرابرایاینکه
شوهرانشانراازنزدیکیبازدارند،طوالنینکنند)حرعاملی،1416ق،126،117،112/14؛

کلینی،1407ق،508/5(.

1.»باآنان،بهطورشایستهرفتارکنید«.
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5.زنینزدرسولخدا؟ص؟ آمدوحضرتبهاوفرمود:برتوباددوریازبهانهها.
آنزنپرسید:منظورازبهانههاچیســـت؟حضرتفرمودند:اینکهمردیزنشرا
بـــرایبرخینیازهابخواهداماآنزنبـــاآوردنبهانه،دراتیانبهآنکوتاهیکندتا
اینکههمسرشبخوابد.پستازمانیکهشوهرشازخواببیدارشود،مالئکهآن
زنراموردلعنقرارمیدهند)حرعاملی،1416ق،165/20؛کلینی،1407ق،508/5؛ابنبابویه،

1413ق،442/3(.
فاستیعنیزنانیکهبابهانهای،مانع ایندوروایتدربارۀمذمتزنانُمَســـوِّ
اســـتمتاعزوجهمیشوند.درروایتاولنهیازاطالۀنمازداللتداردبرحرمِتبه
تأخیرانداختِنخواستشـــوهربااطالۀنمازکهبهطریِقاولیبرحرمتآندرسایر
مواردنیزداللـــتدارد.روایتدومهمکهلعنمالئکهرانتیجۀعدمتمکینزندر
وقتتقاضایشوهردانستهاست،برحرمْتداللتتامدارد،زیراترکامرمستحب

یاانجاممکروهنمیتواندموجبلعنفرشتگانشود.
ولیآیانهیدرایندوروایتفقطازمنعمطلقوکاملشوهراستیعنیزنیکه
مانعازهرگونهدسترسِیشوهرمیشودیااینکهشاملزنیهممیشودکهبرخیاز

استمتاعاترامنعمیکند؟
روایتاولمتعلقمنعراذکرنکردهاســـت،ولیروشـــناستکهمقصوْدمنع
ازاســـتمتاعاســـتوازآنجاکهباتحققبرخیازمراتباستمتاع،منعمطلقمنتفی
میشود،میتواندرداللتروایتبرلزومتمکیِنکاملمناقشهکرد،امااینمناقشه
درروایتدومجارینیست،زیراتسویِفزوجهنسبتبههرگونهتقاضایشوهرتقبیح
شدهاســـت.باوجوِداین،داللتروایتبرلزومپاســـخگوییزندرهرشرایطیتام
نیست،زیراظاهرروایتتقاضاییاستکهدربسترخوابمطرحمیشودونمیتوان
آنرابهتقاضادرســـایرمواقعتعمیمداد.عالوهبراین،میتوانگفتایندوروایت
انصرافداردازصورتیکهزنبهخاطرعذریمعقولمانندخستگیمفرِطجسمی،

یابهخاطرعدمآمادگیروحیمانندابتالیبهمصیبت،ممانعتمیکند.
تقریرانصرافچنیناســـتکهاگرحکمیبهصورتقضیۀحقیقیهبیانشود،
ادعایانصرافبایدمستندبهقرینهباشد،ولیدرجاییکهمتعلقحکْمقضیۀخارجیه
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باشـــد،دراینصورتحملآنبرصورتمتعارفوانصرافشازحالغیرمتعارف،
بعیدنخواهدبود.

توضیحاینکـــهدراینروایتچونمخاطبکالمپیامبراکرم؟ص؟ زنانخاصی
بودهاندکهتسویفمیکردند،منعآناندرمورِدشوهرانشانبایدبرتسویفیحمل
شودکهنســـبتبهتمتعمتعارفاستودستورپیامبراکرم؟ص؟ همرفِعچنینمنعی

است،بنابراین،نسبتبههمۀصوِرمنعاطالقنخواهدداشت.
درهرحال،دربررسیکلیازروایاتمیتوانگفت:

الف( روایاتیکهدرمقامتفسیرآیۀ223سورۀبقرهبهآنهااستنادمیشود،گذشته
ازاینکهطبقفرمایشخوییضعیفالسندوقطعیالبطالنهستند)موسویخویی،بیتا،
131/1(ومعارضیکدیگرنیزهستندوتعارضآنهابهنحویاستکهامکانجمع
عرفیوجودندارد.یکدســـتهازروایاتدرعدمجـــوازوممنوعیتوطیازغیر
ُقبلصراحتدارندوتعبیر»أّنی«درآیۀشریفهرازمانیهدانستهاند)حرعاملی،1416ق،
102/14(.امادردســـتۀدیگرازروایاتبهجوازوطیازغیرُقبلتصریحشدهاستو
تعبیر»أّنی«درآیهشریفهرامکانیهتفسیرکردهاند)حرعاملی،1416ق،102/14(.مشخص
اســـتکهبینعبارت»البأَسبه«وعبارت»بهبأٌس«درکالمواحد،امکانجمع

عرفیوجودندارد.
ب(دراینروایتهااطالقیدیدهنمیشـــود،بهایـــنمعنیکههرگاهودرهر
شرایطیزوجاززنخواهشداشـــتهباشد،اومکلفبهاجابتباشدبهگونهایکه
حتیدرفرضآمادهنبودنزوجهازجهِتجسمیوروحیوروانیهمچناناجابت
خواستۀزوجبراوواجبباشد.درواقع،روایاتمذکوراینتوصیهرابهزوجهداردکه
معاندانهازاجابتخواستۀزوجاستنکافنورزدهمچنانکهبرخیازفقهانیزتصریح
کردهاندکهدرادلهاطالقینیســـت)حکیم،بیتا،64/14-65؛طباطبایی،1424ق،808/2(.
ج(گذشتهازآنکهاینادلهاطالقندارد،روایاتمعارضیامقیدینیزدرمقابل
آنهاوجوددارد)حرعاملی،1416ق،119،107،103،102/14(.اینروایاتازجهِتســـند،
معتبروداللتآنهانیزروشناست،زیراآزاررسانیدندراستمتاعوبهرهوریجنسی

رامنعوبرخیاستمتاعهارابهرضایتزوجهمنوطمیسازند.
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د( برفرضکهاطالقظاهریادلۀگذشتهتامباشد،بهطورقطعازمواردانزجارآور
انصرافدارد)موســـویخویی،بیتا،132/1(.همچنینمواردمســـببایذادرنتیجۀادلۀ
حرمتایذایمؤمنومســـلمانباتخصیصمواجهشدهاستونمیتوانبهتعمیمو
شمولادلهقائلشد.ادلۀالضرروالحرجنیزازجملهعواملیهستندکهاطالقادله
راالبتهبرفرِضوجود،مقیدمیســـازند.ادلهپسازانصرافازمواردفوقوسقوط
اطالقوشمولیت،مجملخواهندبودوفقطمیتوانقدرمتعارفوحّدمتیقنآنها

رامالکعملقرارداد.
هـ(عدالتیکاصلمســـّلمعقالییاست،بااینتوضیحکهاگرحسنوقبح
افعاْلعقلیاستوقدرمتیقنآنعدلوظلماست،نمیتوانگفتعقلدرشناخت
ایندوبامشکلمواجهاست.بنابراین،اطالقدرروابطجنسیبهگونهایکهبهظلم
منتهیشـــود،مطلوبشارعنیستوبهفرِضاطالقادله،بااینقرینۀمتصلعقلی،

مقیدمیشود.
باتوجهبهآنچهدربررســـیآیاتوروایاتبیانشـــد،اینگونهمیتواننتیجه
گرفتکهاطالقموجودبرلزومتمکینبهصورتدائمیوهمیشگینیستوحتیبا
فرضابتالیزوجبهاختاللانحرافجنسی،شاملاستمتاعاتغیرمتعارفنمیشود

وازآنمواردانصرافدارد.

2-1-3. اجماع
دلیلاستنادِیدیگراجماعاست.فقهایامامیهبراینکهزوجهمکلفبهتمکین
جنسیدربرابِرزوجاستواینامرازحقوقزوجمحسوبمیشود،ادعایاجماع
دارند)نجفی،بیتا،303/31(.بنابراینزوجمیتوانددرراســـتایتأمیننیازجنسیاش

زوجهراملزمبهپذیرشاستمتاعاتغیرمتعارفنماید.
البتهایناجماعنیزبااشکاالتیمواجهاست:

الف(باوجودروایاتمذکور،اجماعمدرکیاست.
ب(مسئلهایبهاینگستردگیدرکالمفقیهاِنمتقدممطرحنشدهاستتابتوان

ازتوافقهمۀآرااجماعرانتیجهگرفت.



155

اختالل انحراف جنسی 
زوج و تأثیر آن بر لزوم 

تمکین زوجه

ج(باوجودمخالفتصریحیاتلویحِیبرخیفقها)طوسی،1387ق،13/6(باچنین
اطالقینمیتوانمدعیاجماعشد.

د(اجماِعنقلشدهنســـبتبهمترتبکردننفقهبرتمکیناست،نهبروجوب
تمکینوتعیینحدومرزآن.

2-2. موارد سقوط لزوم تمکین
باعنایتبهآنچهبیانشـــد،اگرچهاصواًلتمکینخاصبرزوجهواجباست
ونمیتواندازآنامتناعکند،امابهنظرمیرســـدوجوبآندرهرشرایطوموقعیتی
پایدارنیســـتودربرخیمواردساقطمیشـــودوزنعلیرغِمعدمتمکیْنناشزه
محسوبنمیشود.برایمثال،استمتاعزوجباعثگرددتاضرریغیرقابلتسامح
متوجهزنشود،مانندمقاربتیکهموجببیماریاوگرددیاباعثتأخیردردرمان
ویاتشدیدبیماریاوشود.دراینگونهموارد،لزومتمکینزوجهبرداشتهمیشودو
زنمیتواندازخواستۀزوجامتناعکندوحتیمیتوانگفتصرفترسازضررنیز
درجوازعدمتمکینکافیاست)طباطبایی،1424ق،508/5(ونمیتوانشریکجنسی
راالزامبهمقاربتکرد،زیرابراساسقاعدۀالضرراضراربهغیرجایزنیست،بنابراین

حقاستمتاعبرداشتهمیشود)حسینی،1420ق،425،422(.
درمادۀ1127قانونمدنینیزآمدهاست:

»هرگاهشوهربعدازعقدمبتالبهیکیازامراضمقاربتیگردد،زنحقخواهد
داشتکهازنزدیکیبااوامتناعنمایدوامتناعمزبورمانعحقنفقهنخواهدبود«.

اینحکم،اگرچهمربوطبهامراضمقاربتیاســـتواشارهایبهفرضاختالل
جنسیزوجندارد،اماچونمبتنیبرقاعدۀالضرراستشاملاینفرضنیزمیشود.
بااینشـــرحکهدرحالتعادی،اطاعتازشـــوهروتمکینجنسینسبتبهاوبر
زنواجبوالزماســـتوعدماطاعْتموجبســـلبحقنفقهخواهدبود،ولی
چنانچهبهعلتامراضمقاربتییاعللدیگریمثلاســـتمتاعاتنامتعارفناشیاز
اختاللانحرافجنسیمانندسادیسم،مازوخیسم،سکسمقعدیودهانی،موجب
ورودخساراتجسمییاروانیبهزوجهشود،قاعدۀالضرْرعموِموجوِباطاعترا
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تخصیصمیزندووجوباطاعترابرمیدارد،بدونآنکهعدماطاعتزوجهدر
اینگونهمواردحقنفقهراسلبنماید)محققداماد،357،1390(.

برایناســـاسمیتوانگفتیکیازمصادیقمانعمشروعکهدرمادۀ1108قانون
مدنی1بیانشدهاست،همینمورداست،بنابرایندرمواردیکهزوجهبهدلیلاختالل
انحرافجنسِیزوجوخوفازضررجسمییاروانیاو،ازتمکینامتناعمیکند،
ناشزهمحسوبنمیشود،زیرابهحکمثانویاوحقامتناعدارد.البتهبایداشارهشود
تأثیرعنوانضررمانندسایرعناوین،حداقلیاست،درنتیجههرگاهخطِرایجادضرر
فقطازطریقاستمتاعخاصیباشد،زوجهحقامتناعازسایراستمتاعاتغیرضرری

رانخواهدداشت.
همچنیناستدرصورتیکهتحمیللزومتمکین،باعثمشقتغیرقابلتحمل
برایزوجهشـــودوعرفًامصداقسوءمعاشرتباشد،لزومتمکینمنتفیمیشودو
تفاوتینمیکندکهحرججسمیباشدیاحرجروحیوروانی،مثلزخمیشدنبدِن
زوجهکهتحملجسمینیستومثلفوتیکیازبستگانکهتحملروانیاستمتاع

راندارد)طباطبایی،1424ق،490/5(.
شیخطوسیبااشارهبهعذرهاییمانندبیمارییانحیفبودِنزوجهوتأثیرآندر

سقوطتکلیفاودرتمکین،بهاستنادعناوینضرروحرجبیانمیدارد:
»اگرازجماعمردبازنضرریمتوجهاونمیشـــود،وظیفهداردتمکینکند،
چونضرریدرجماعبااونیســـتواگربهشکلیاســـتکهترسآنمیرودکه
بهسببجماع،جنایتیبرزنواردشودیامشقتشدیدهایداشتهباشد،ازجماعمنع

میشود«)طوسی،1387ق،317/4(.

نتیجه گیری
باتوجهبهمطالبیکهبیانشـــد،نتیجهاینمیشودکهبهرغمآنکهدرشریعت
اســـالمحقاستمتاعمردوهمچنینزنامریمسلماست،اماادلۀمربوطبهتمکین

1.مادۀ1108قانونمدنی:»هرگاهزنبدونمانعمشروعازادایوظایفزوجیتامتناعکند،مستحقنفقهنخواهدبود«.
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خاص،مطلقنیســـتوحتیدرفرِضاطالقنیزبهواسطۀحضورسایرادلۀحاکم،
دایرۀشـــمولآنضیقشدهوبهعرفواگذارشدهاســـت.آیۀشریفۀعاِشُروهنَّ 
ِبالَمعـــُروفنیزبرهمینمطلبداللتدارد،پسمـــالکومعیاْرعرفهرزمان
است.بنابراینازلحاظعرفی،مقصودومقتضایعقدازدواجمبادلۀاستمتاعازطرفین
باهمۀمصادیِقمتعارِفآناســـتواینکهمقاربتخاص،مطلوباتّمومصداق
غیرقابلاغماِضآناست،دلیلبرایننمیشودکهدیگرانواعاستمتاعکهمتعارف
شدهاســـت،مقصودنباشد،بلکهبهطوراجمالهرنوعالتذاذمتعارفیمنظورطرفین
اســـت.بنابراینزوجهدرفرِضاختاللانحرافجنسیزوج،الزامیبهقبولتمکین
روابطجنســـیغیرمتعارفنداردوعرفبابررسیاینکهایننوعازرابطهموجب
ضرریاحرجیکیاززوجینمیشـــودیانمیشوددایرۀمطالباتجنسیمتعارفرا
مشـــخصمینماید،ازاینروتشخیصاینکهچهمصداقیمتعارفوچهمصداقی
غیرمتعارفاست،بهعرِفهمانزمانومکانبستگیدارد.برایمثالممکناست
وطیازدُبرویاسکسدهانیدربرخیازجوامعکاماًلمتعارفباشد،امااختالالتی
نظیرسادیسم،مازوخیسموسادومازوخیسمکهمستلزمآسیبهایجّدیجسمیو
روانیبهشخصاستدرهیچجامعهایبهعنوانرابطۀجنسیسالمومتعارفپذیرفته

شدهنباشد.
ادلۀلزومتمکینزننیزشـــاملمواردمذکورمیشودواختصاصیبهمقاربت
خاصندارد،زیراادلۀشرعْیناظربهمطلوبومقصودعرفیاستومقصودعرفی
اختصاصیبهیکمصداقندارد،بلکهمطلوْبالتذاذجنسیاستوانسباقفرِداتّم
موجبانحصارنمیشود.بنابراین،ادلۀلفظیبرمطلوبعامعرفیحملمیشودنه
مصداقاتم،زیرانصوصشـــرعیدربابعقودبرمقاصدعقالییواغراضنوعِی
آنحملمیشـــودومقاربتمعهوداگرچهمقصوداتماستامامقصودانحصاری

نیست.
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Abstract 
The extent and the quality of the relationship between men and 

women is one of the issues that Islām has given special importance 
to, as it has issued many rules for it. In jurisprudence, these rules 
have sometimes been presented as obligatory  and sometimes as 
non-obligatory. One of these rules is the prohibition of being alone 
(khalwat) between non-maḥram men and women. Being alone   
means that the non-maḥram men and women must not be alone 
in a place without the presence of a third person. Being alone with 
non-maḥrams is forbidden in Islam and some jurists consider it as 
forbidden (ḥarām) and others as detestable  (makrūh). For a long 
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time, being alone with a non-maḥram has had many examples but 
with the development of technology and the growth of cyberspace, 
being alone with non-maḥrams in cyberspace has also been 
added to its examples. By referring to jurisprudential books and 
examining the conditions for fulfilling the ruling of being alone 
with non-maḥrams and applying it to cyberspace, the present 
study has concluded that there are conditions for forbidding being 
alone with non-maḥram in cyberspace. Therefore, if being alone 
with non-maḥrams is forbidden in face-to-face situations (based 
on theoretical differences that exist in this issue), being alone in 
cyberspace will also be forbidden, and if it is detestable (makrūh) 
in face-to-face situations it will also be detestable in cyberspace.

Keywords: Being Alone, Being Alone with Strangers, Being 
Alone with Non-Maḥram, the Possibility of Haram Realization, 
Rībah.
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محمدصادق فاضل2
فاطمه اردشیری3

چکیده
میزانوکیفیتارتباطزنومردیکیازمســـائلیاســـتکهدینمبیناسالمبرایآن
اهمیتخاصیقائلشدهاست،بهگونهایکهدستوراتفراوانیبرایآنصادرکردهاست؛
دستوراتیکهدرعلمفقه،گاهیبهصورتحکمالزامیوگاهیبهصورتحکمغیرالزامی
مطرحشـــدهاند.یکیازایندستورات،نهیازخلوتبینمردوزننامحرماست.خلوت
بهاینمعناســـتکهزنومردنامحرمیدریکمکان،بدونحضورشخصسومی،تنها
باشـــندوخلوتکنند.دراسالمازخلوتبانامحرمنهیشدهاستکهبرخیفقیهاناین
نهیراتحریمیمیدانندوبرخیدیگر،ازآنکراهتبرداشتکردهاند.خلوتبانامحرم
ازدیربازمصادیقمتعددیداشتهاست؛اماباگسترشتکنولوژیوشیوعاستفادهازفضای
مجـــازی،خلوتبانامحرمدرفضایمجازینیزبهمصادیقآنافزودهشدهاســـت.مقاله
حاضربامراجعهبهکتبفقهیوبابررســـیشرایطتحققحکمخلوتبانامحرموتطبیق
آنبافضایمجازی،بهایننتیجهرسیدهاستکهشرایطنهیازخلوتبانامحرمدرمورد

1.تاریخدریافت:1399/01/05؛تاریخپذیرش:1399/04/13)متخذازپایاننامه(
m_60_sfazel@yahoo.com،)2.دانشآموختهسطحچهار،حوزهعلمیه،قم،ایران.)نویسندهمسئول

f.ardeshiri@whc.ir:3.دانشآموختهسطحسهحوزهعلمیهمازندران،رایانامه

سال هفتم، شماره پیاپی 24 ،  پاییز1400

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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فضایمجازینیزوجوددارد.بنابراین،اگرخلوتبانامحرمدرفضایحقیقیحرامباشد
)بنابراختالفنظریکهدرمسئلهوجوددارد(،خلوتدرفضایمجازینیزحرامخواهد
بودواگردرفضایحقیقیحکمبهکراهتخلوتبانامحرمگردد،درفضایمجازینیز

همینحکموجودخواهدداشت.
کلیدواژه ها:خلوت،خلوتبااجنبیه،خلوتبانامحرم،امکانتحققحرام،ریبه.

مقدمه
انسانازبرخیکارهابهصورتآشکارپرهیزمیکند،اماممکناستدرپنهانبه
انجامدادنآنهابپردازد)ابنشعبة،1404ق،223(.اینتفاوِترفتاردرخلوتوجلوت،
بهدلیلحضورمردماســـت.حیایازدیگران،سببمیشودکهفرددرحضورآنان
ازارتکابرفتارهاینادرستدستبکشدوبهمحضپیداشدنمکانیخلوت،آن
رفتارهاراانجامدهد.رسولخدا؟ص؟ »روزقیامتگروهیرادرحالبدترینعذاب
میآورند.خداوندبهآنانمیفرماید:شمااینگونهبودیدکههرگاهخلوتمیکردید
باگناهانبزرگدربرابرمنقدمیکشـــیدیدوهرگاهبامردممالقاتمیکردید،با

فروتنیآنانرامالقاتمیکردید«)مالکیاشتری،بیتا،234/2(.
درتعالیموآموزههایدینی،یکیازمواردیکهبرایمصونیتوحفظانساناز
گناه،ازآننهیشدهاستخلوتکردنبانامحرماست.ازنگاهعرفاولینچیزی
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باشدواویکهوتنهاباشد،آنقلمرورامیتوانخلوتاونامید.بنابراینخلوتکردن
بانامحرمیعنیبودنزنبامرددرمکانیکهازدیددیگرانخارجاست،ماننداتاقی

کهدرهاوپنجرههایآنبستهوپردههایشکشیدهشدهاست.
مشـــهورفقیهانازخلوتزنومردنامحرممنعکردهاند.اینمنْعازنگاهبرخی
فقیهانیکمنِعالزامیاستبهاینمعناکهخلوتبانامحرمراحراممیدانند)عالمه
حلی،147/13؛جزیری،1419ق،153/3؛کرکی،1414ق،191/7؛خوانساری،1416ق،45/7؛شهید
ثانی،1413ق،324/9؛نجفی،1404ق،343/32؛عراقی،1421ق،34؛بحرانی،1405ق،53/1؛حسینی



169

شاخص تحقق خلوت با 
نامحرم با تأکید بر فضای 

مجازی

تویســـرکانی،1418ق،24؛انصاری،1415ق،203/2؛شبیریزنجانی،557(.ازنگاهبرخیدیگر،
منعیکهدرروایاتواردشدهاســـتغیرالزامی،بهمعنایکراهتآناســـت)فاضل
لنکرانی،1422ق،374؛فاضللنکرانی،1416ق،82؛بهجت،1428ق،188/4؛تبریزی،1427ق،308؛

حسینیسیستانی،1422ق،400؛مکارمشیرازی،1427ق،156(.1
ازگذشـــتهتاکنون،خلوتبانامحرممصادیقمتعددیداشـــتهکهمورداتفاق
همگانبودهاســـتازجملهدرمنازلمسکونی،اماامروزهمصادیقجدیدیبهوجود
آمدهاستکهبرآنهادرتحققعنوانخلوتبانامحرمتردیدوجوددارد.یکیازاین

مصادیْقفضایمجازیاست.
فضایمجازیفضاییتئوریاستکهارتباطاتکامپیوتریدرآنرخمیدهد.
تخیلیشـــدوشاغالندرزمینۀکامپیوتر اینواژهدردهه1980واردادبیاتعلمیـ
وعالقهمندانبهســـرعتآنرابهکاربردندودردهۀ1990رایجشد.درایندوره،
اســـتفادهازاینترنتوشبکهومخابراِتدیجیتالســـریعًادرحالرشدبودولفظ
فضایمجازیمیتوانستبسیاریازایدههاوپدیدههاینوظهوررانمایندگیکند.

)علیاکبریونصیریزرندی،64،1398(.
فضایمجازینسلجدیدیازفضایروابطاجتماعیهستندکهبااینکهعمر
خیلیزیادیندارند،توانستهاندبهخوبیدرزندگیمردمجابازکنند.مردمبسیاری
درسنینمختلفوازگروههایاجتماعیمتفاوتدرفضایمجازیکنارهمگرد
آمدهاندوازفاصلههایبسیاردوردردنیایواقعی،ازاینطریقباهمارتباطبرقرار
میکنند.امروزهروشهایارتباطیبادیگرانازطریقاینترنتافزایشیافتهاســـت.
پســـتالکترونیک،پیامهایکوتاه،چترومها،وبگاههاوبازیهاروشهاییبرای

گسترشوحفظروابطاجتماعیشدهاند.
امروزهبهدلیلگستردگیوفراگیریفضایمجازیواینترنتیدردنیاوقرارگرفتن
بســـیاریازمباحثومطالبدرحوزههایمختلِفموردنیازانسانهادردروناین

1.نویسندگانمقالهدرپژوهشیدیگر)اردشیری،1397(بابررسیآرایفقیهانوتحلیلعمیقادلۀفقهیمسئلۀخلوتبا
نامحرم،بهایننتیجهرسیدهاندکهدرخلوتبانامحرمنمیتوانقولبهحرمتراپذیرفت،بلکهبنابربرخیازادلۀفقهی،

خلوتبانامحرمکراهتدارد.
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شبکۀجهانی،ضرورتاستفادهازقابلیتهاوامکاناتآنبرایهمۀافرادوسازمانها
ضروریوالزمبهنظرمیرسد.بهگونهایکهدیگرانجامبسیاریازفعالیتروزمرۀ
انســـانبدونکمکازقابلیتهایاینشبکهعماًلبامشکلمواجهخواهدشد.اما
آنچهکهمقالۀحاضردرصددتبیینحکمفقهیآناست،کلفضاهایمجازیاست
کهامکانارتباطزنومردبهصورتخصوصیدرآنوجودداشـــتهباشـــد،بهویژه

پیامرسانها.
حکمفقهِیخلوتوشـــرایطتحققحکمخلوتدرکتبفقهیورسالههای
عملیهبهطورجزییمطرحشدهاســـت.همچنینیادداشتهاومقاالتیدراینترنت
باعنوانحریمخصوصییاارتباطبانامحرممطرحشدهاســـت،امارســـالۀمستقلی
پیرامونحکمفقهیخلوتوشرایطآنبهصورتاجتهادیتدویننشدهاستوبهتبع
آن،حکمخلوتدرفضایمجازیتابهحالبررسینشدهاست.ازهمینرو،مقالۀ
حاضراولینپژوهشیاستکهدربارۀشرایطتحققحکمخلوتمحسوبمیشود
ودرصددپاسخبهاینپرسشاستکهفارغازاینکهحکمفقهیخلوتبانامحرم
درفضایحقیقیحراماستیاکراهتدارد،آیاخلوتبانامحرمدرفضایمجازی

ملحقبهحکمخلوتدرفضایحقیقیومحکومبههماناست؟
برایرسیدنبهپاسِخسؤالیادشده،پسازتبیینفضایمجازی،شرایطتحقق
خلوتبررسیمیشودتاپسازثبوتشرایطخلوت،صدقعنوانخلوتبانامحرم

برفضایمجازیثابتشود.

1. شرایط تحقق حکم خلوت با نامحرم
پسازبررسیدقیقمنابعفقهی،برایتحققحکمخلوتسهشرطدیدهمیشود

کهدرادامهبهتشریحوادلۀاشتراطآنهامیپردازیم.
1-1. امکان تحقق حرام

یکیازشـــرایطیکهدرتحققحکمخلوتمعتبراستامکانتحققحراماز
زنومرداجنبیهاســـت)فاضللنکرانی،1416ق،82؛بهجت،1428ق،188/4؛شبیریزنجانی،
1430ق،557؛تبریزی،1427ق،308؛حســـینیروحانی،1417ق،ص331؛خویی،1416ق،407/3؛
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ســـیفیمازندرانی،1375ش،179(.البتهدرمصادیقتحققحراممحدودیتیوجودندارد،
بنابراین،فرقیبیننظربهاجنبیهوغیرآننیســـتودرصورتامکانهرگونهگناهی

حکمخلوتتحققپیدامیکند)خویی،1416ق،407،256/3(.
براینمونه،عالمهحلیدرتذکرة الفقهاءنیزدربحثرهنکنیز،منجرشـــدن
بهحرامراشرطتحققخلوتمیداندومیگوید:»اگرمردیکنیزخودرانزدمرد
دیگریبهعنوانرهنبگذاردوشرطکندکهکنیزنزدزندیگرییانزدیکیازمحارم
خودیاپیشمرتهنویانزداجنبیایکهبهخلوتمنجرنمیشـــودباشد،رهنجایز
اســـت«)عالمهحلی،1414ق،254/13(.عالمهبرایموردیکهرهنکنیزدرنزداجنبی
منجربهخلوتنمیشوداینگونهمثالمیآورد:»مثلاینکهآنمردهمسراندیگری
داشتهباشدیامحارمیهمراهکنیزباشند،چراکهاینامربهحرامکشیدهنمیشود«

)عالمهحلی،1414ق،254/13(.
امامخمینیمیگوید:»اگرمردوزننامحرمدرمحلخلوتیباشـــندکهکسی
درآنجانباشددرحالیکهدیگریهمنتواندواردشود،چنانچهبترسندکهبهحرام
بیفتند،بایدازآنجابیرونبروند«)خمینی،1426ق،مســـئلۀ2452(مفهوماینعبارتاین
اســـتکهترسازوقوعدرحرامیاامکانتحققخلوتیکیازشرایطتحققحکم

حرمتیاکراهتخلوتاست.
همچنینفاضللنکرانیدرجوابازاینســـؤالکهحکمخلوتبازناجنبیه
چیســـتمیگوید:خلوتبازننامحرمدرصورتایمنبودنازافتادندرگناهو
کمالاطمیناناشـــکالندارد)فاضللنکرانی،1416ق،82(.اینمتننشـــانمیدهدکه

درصورتخوفوقوعدرگناه،حکمخلوتتحققپیدامیکند.
بهجتدرجوابازاینســـؤالکهحکمخلوتکردنبازننامحرمدرصورت
اطمنیانازواقعشدندرحرامچیســـتومحدودۀخلوتکردنبازننامحرمچه
است،میگوید:»درصورتعلمبهواقعشدندرحرام،خلوتبازننامحرمحرام
استودرغیراینصورتبایداحتیاطکردمگرباظّناطمینانآوربهعدمواقعشدن

بهگناه،هرچنددراینموردنیزاحتیاطنیکواست«)بهجت،1428ق،188/4(.
شبیریزنجانیدرالمسائل الشـــرعیهمینویسد:»حراماستبرمرددرصورت
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خطرارتکابحرام،بازناجنبیهخلوتکند«)شـــبیریزنجانی،1430ق،557(،بنابراین
درصورتیکهزنومردامنیتواطمینانداشتهباشندکهحرامیواقعنمیشود،حکم

خلوتمحققنمیشود.
فقیهاِنیادشدهبرایاشتراطامکانتحققحرامبهادلهایاستنادکردهاندکهدر

ادامهبهآنهااشارهمیشود.
الف.جزیـــریروایتیازاهلبیت؟مهع؟ نقلمیکندکه»خلوتبااجنبیهحرام
نیستمگراینکهبهحرامومعصیتمنجرشود«)جزیری،1416ق،594/5(.اینروایت
نشانمیدهدکهشرطتحققحکمخلوتبااجنبیهوقوعدرحرامومعصیتاست.
ب.روایتدرکتابجعفریاتنیزداللتبراینشرطدارد:»سهچیزاستکه
اگرحفظشوند،ازشیطانرجیموازهربالییدرامانهستند:1.کسیکهبازنی
خلوتنکنددرحالیکهچیزیازآنرامالکنیست؛2.کسیکهبرسلطانیوارد
نشود؛3.کسیکهبهشـــخصیکهبدعتمیکند،کمکنکند«)نوری،1408ق،
265/14(.دراینروایتســـهچیزحرامدانستهشدهاست.دومینموردواردشدنبر
سلطانجائراست.بهتصریحآیۀ113سورۀهود،گرایشومیلبهزمامدارانستمگْر
حرامبلکهازگناهانکبیرهاســـت)نجفی،310،13،1404(.ازآنجاکهواردشـــدنبر
سلطانجائراحتمالوقوعحرامرادارد،اینقضیهقرینهمیشودکهحکمخلوتبا
اجنبیهدرصورتتحققحرام،محققمیشود.پسبهقرینۀمورددوم،میتواناشتراط

امکانتحققحرامرادرتحققحکمخلوتبانامحرماستفادهکرد.
ج.روایتابنعباسازپیامبراکـــرم؟ص؟ کهمیفرمایند:»مردیبازنیخلوت
نکندوزنیمسافرتنکندمگراینکهبااومحرمیباشد«)بیهقی،1424ق،90(نیزاشاره
بههمینشرطدارد،زیرادرصورتوجودمحرم،امکانتحققحرامکممیشود.

سنداینسهروایتقابلاعتنانیست.سندروایتدرجعفریاتدومجهولدارد.
مراداز»عبدالله«و»محمد«درســـنِدروایتمشخصنیست.عالوهبراینکهاین
روایتدرمنابعمعتبرشـــیعهیافتنشدهاستوجعفریاتاولینکتابیاستکهآن
رانقلکردهاســـت.روایتابنعباسنیزدرمنابعرواییشـــیعهیافتنشدهاستو
اختصاصًادرمنابعاهلســـنتنقلشدهاست.اماباتجمیعاینسهروایتبهضمیمۀ
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دلیلچهارموهمچنینشهرتاینفتوادرمیانفقیهانمعاصر،ظنبهاشتراطامکان
تحققحرام،درتحققحکمخلوتبهدستمیآید.

د.دلیلدیگریکهبراشـــتراطامکانتحققحرامدرتحققحکمخلوتوجود
دارد،داستانحضرتیوسف؟ع؟ وزلیخاست.خداونددرآیۀ23و24سورۀیوسف
ْبَواَب َوَقاَلْت َهْيَت َلَک َقاَل: 

َ
َقِت ال ْفِسِه َوَغلَّ ِتی ُهَو ِفی َبْيِتَها َعن نَّ میفرماید:َوَراَوَدْتُه الَّ

ى 
َ
أ ن رَّ

َ
ْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها َلْوال أ اِلُموَن * َوَلَقْد َهمَّ ُه اَل ُیْفِلُح الظَّ ْحَســـَن َمْثَواَى ِإنَّ

َ
ی أ ُه َربِّ َمَعاَذ الّلِه ِإنَّ

ُه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصيَن»وزنیکه وَء َواْلَفْحَشاء ِإنَّ ِه َكَذِلَک ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّ ُبْرَهاَن َربِّ
یوسفدرخانۀاوبود،ازیوسفازطریقمراودهومالیمت،تقاضایکامگیریکرد
ودرهارا]برایانجاممقصودش[محکمبســـتوگفت:برایتوآمادهام.یوسف
گفت:پناهبهخداکهاوپروردگارمناســـتومقاممراگرامیداشتهاســـت.قطعًا
ستمگرانرستگارنمیشوندوهمانا)همسرعزیزمصر(قصداو)یوسف(راکردواو
نیزاگربرهانپروردگارشرانمیدید،]براساسغریزه[قصداورامیکرد.اینگونه
]مااورابابرهانکمککردیم[تابدیوفحشاراازاودورکنیم،زیرااوازبندگان

برگزیدهماست«.
دراینداستان،حضرتیوســـف؟ع؟ درمکانخلوِتزلیخاحضورداشتو
زمانـــیازآنجاقصدخروجکردکهزلیخامیلخودرابهاونشـــاندادوحضرت
یوســـف؟ع؟ انجامحرامراممکندید.قرائتیدرتفســـیرنوربههمینقضیهاشاره
میکند:»حضورمردوزننامحرمدریکمحیطبســـته،زمینهرابرایگناهفراهم
میکند«)قرائتی،1388ش،181/4(.حضرتیوسف؟ع؟ هنگامیکهمقدماتحرامرا

مهیادیدازنزدزلیخافرارکرد.
بنابراین،اولینشـــرطیکهمیتوانبرایتحققحکمحرمتیاکراهتنامبرد،

امکانتحققحرامدرخلوتبانامحرماست.

1-1-1. امکان تحقق حرام در فضای مجازی
تحققفعلحرامدرفضایمجازیممکنبهنظرمیرسد،چراکهچتکردنبا
نامحرمهرچندفینفسهحرامنیست،امادرمواردیکهترسازوقوعفتنهباشدحرام
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خواهدبود.سیســـتانیدرپاسخبهاینپرسشکه»اگردرچتترسوقوعدرحرام
وجودنداشتهباشد،اشـــکالدارد؟«میگوید:»اگرکلماتیکهردوبدلمیشود

مهیجباشدیااحتمالوقوعدرحرامباشد،جایزنیست«)حسینیسیستانی،بیتا(.
بهحکمآیۀ32سورهاحزاب،گفتگویزنانبانامحرمانباصداینازکوهمراه
بانازوکرشـــمهیکعملحراماســـت.همچنینازمفهومموافقاینآیهبرداشت
میشودکهردوبدلشدِنهرگونهصحبِتمفسدهبرانگیز،محکومبهحرمتاست

)ر.ک:طاهرینیا،1386،ص125(
فعـــلحرامدیگریکهدرفضایمجازیتصورمیشـــودنگاهحرامبهویژهدر
ارتباطهایتصویریاست.ازآنجاکهدرآیات30و31سورۀنورازنگاهبهنامحرم
نهیشدهاســـت،درصورتیکهزنومرددرتماسهایتصویریپوششاسالمیرا

رعایتنکنند،فعلحرامیمرتکبشدهاند.
بنابراین،شـــرطاولتحققحکمخلوتیعنیامکانتحقـــقحرام،درفضای

مجازیموجوداست.

2-1. احتمال تحقق ریبه و شهوت
شـــرطدیگرتحققخلوتبااجنبیهاحتمالبهوجودآمدنریبهوبههیجانآمدن
شـــهوتاســـت.بنابرگفتۀبرخیفقیهان،خلوتبانامحرمدرصورتیمحکومبه
حرمتیاکراهتاستکهاحتمالبهوجودآمدنریبهوبههیجانآمدنشهوتوجود
داشتهباشد.)کرکی،1414ق،191/7؛خویی،1416ق،407/3؛طباطباییقمی،1425ق،296؛یزدی،

1419ق،285/1؛حسینیروحانی،1412ق،212/14؛حسینیروحانی،1429ق،266/1(.
منتظـــریمالکومقتضایحرمتخلوتبازننامحرمراریبهمیداند)منتظری
نجفآبادی،1415ق،530/2(ومعتقداســـتروایاتباْبناظربههمینمالکهستند،
زیرادرروایاتآمدهاستکه»هرگاهمردیبازننامحرمخلوتکند،سومیِنآنها
شیطاناســـت«)صدوق،1413ق،252/3(وشیطاندرصورتخلوتمردبازننامحرم
حضورپیدامیکندوباوسوسۀمردوتهییجوبرانگیختنقوایشهوانی،اورابهگناه

میاندازد.
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البتهبدیهیاستکهبرانگیختنقوایشهوانیدرمحلموردبحث،برایزمانی
استکهتهییجشهوتدربرابِرهمسرنباشد،چراکهمحلبحثدرجاییاستکه

زنومردنامحرمباهمخلوتکردهباشند.
تویســـرکانیدررســـالة فی الغناءنیزدرابتداهمینمالکرامطرحمیکندو
میگوید:»آنچهازتحریمنگاهوخلوتبانامحرموهمچنینحرمتظاهرکردن
زینتاستفادهمیشود،ایناستکههرآنچهسببطغیانشهوتشودودرنتیجه،
نفاق،شـــقاقوصرفاموالدرباطلراموجبگردد،شارعبهانجامآنهاراضی
نیســـتوآنامردرنزدموالمبغوضاست«)حسینیتویسرکانی،1418ق،24(،امااوپس
ازنقلاینمناطیکهازتتبعدرابوابفقهبهدســـتمیآید،آنراموردمناقشهقرار
میدهدومیگوید:»مالکیکهذکرشـــد،یکمناطاســـتنباطیووجهاعتباری
استکهاگراعتمادبهآنجایزبود،الزمبودتابسیاریازمحّلالتیکهمعلومهستند
حرامباشند.بنابراینازاینمالْکتنهامرجوحیتایناموردانستهمیشودنهحرمت
آنها«)حســـینیتویســـرکانی،1418ق،24(.درهرصورت،تویسرکانی»ریبه«رایکیاز
ادلۀحرمتخلوتمیداند.بنابرایناگردرخلوتبااجنبیهامکانریبهباشد،حکم

خلوتتحققپیدامیکند.
ریبهدرکاربردفقهیدرمســـئلۀنظربهنامحـــرم،بهخوفوقوعدرحراموبیم
فروافتادندرفتنهوبهآنچهدرارتباطبانامحرماســـتونیزبهآنچهکههنگامنظر
بهنامحرمدرذهنخطورمیکند،مانندمیلبهبوسیدنودرآغوشگرفتن،تفسیر
شدهاست)طباطباییحکیم،1416ق،29/14(.بنابراینتعریف،مقصودازریبهومفسدهای
کـــهدربحثنگاهبهنامحرمویاصحبتوارتباطاجتماعیمیانزنومردنامحرم
مطرحشدهایناستکهایناموریاباعثانجامگناهشودویافکروذهنرابهسوی
شـــهوترانیبکشاندوباعثآلودگیافکاربشود،نهخطوراتذهنیواحساسات

درونیلحظهایوگذراکهقدرتمقابلهباآندربیشترافرادوجوددارد.
شهوتدرلغتفارسیبهمعنایآرزوومیلورغبتواشتیاقوخواهشوشوق
نفسدرحصوللذتومنفعتاست)دهخدا،1338،ذیلمادۀشهوت(،امادراصطالح
دارایمفهومعامووسیعیاستوشاملهرگونهدوستداشتنوتمایلورغبتبه
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درکلذتوخواهشنفسمیشود،بدوناینکهاختصاصبهشهوتجنسیداشته
باشد؛گرچهگاهیدرخصوصشهوتجنسینیزبهکاررفتهاست.

درقرآنمجیداینمفهومدریازدهموردبهصورتعاماستفادهشدهاستوتنهادر
دومورددرمعنیخاصآنبهکاررفتهاست.درروایاتاسالمیوکلماتعلمای
اخالقنیزاغلبدرمفهومعامبهکاررفتهاستکهدرمقابِلآنواژه»عفت«بهمعنای

خویشتنداریوچشمپوشیازلذایذگناهآلودمادیبهکارمیرود.
اینمفهومبیشتردرمواردمنفیبهکارمیرود،اماگاهیدرمواردمثبتنیزبهکار
رفتهاســـت،مانندآنجاییکهخداوندخطاببهبهشتیانمیفرماید:َوَلُکْم ِفيَها َما 
ْنُفُسُکْم»هرچهرادوســـتبداریدوبهآنتمایلداشتهباشید،دربهشت

َ
َتْشَتِهي أ

ْنُفُس 
َ
برایشمافراهماست«)فصلت/31(یاآنجاییکهمیفرماید:َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اْل

ْعُيُن»دربهشـــتآنچهدلهامیخواهدوچشمازآنلذتمیبرد،موجود
َ
َوَتَلُذّ اْل

است«)زخرف/71(.
بههرحال،اینواژهبیشـــتردارایبارمنفیاســـتودرمواردیکههواوهوِس
افراطیبرانسانچیرهشودوتمایالتویرانگروگناهآلودتماموجودشرافراگیرد،

بهکارمیرود.
فاضـــلهندیدرتعریف»ریبه«میگوید:»ریبهحالتیاســـتکهازنگاهبه
نامحرم،بهذهنودلانســـانخطورمیکندوبهمعنایلذتبردنیاترسازافتتان
نیســـت...وممکناستریبهرابهمعنایمفتونوفریفتهشدنتعمیمدهیم،زیرا
لغت»راَب«بهمعنایواقعشدندراضطراباســـت«)فاضلهنـــدی،1416ق،23/7(.
صاحبجواهرمعنایاولراترجیحدادهاســـتومیگوید:»ظاهرًامراداز»ریبه«
ترسوقوعدرحراماســـتوشایدازاینمعناتعبیربه»خوففتنه«شود.پساکتفا
برلذتبردنوریبهدرحرمتنگاهبهنامحرمبهتراست«)نجفی،1404ق،70/29(.

بنابرگفتۀشـــیخانصاری،دلیلحرمتریبهبهمعنایمذکور،روشناست،زیرا
انجامدادنکاری،مانندنگاهبهنامحرمکهانســـانرابهحراماندازدیااینکهترس

وقوعدرحرامرادرپیداشتهباشد،حراماست)انصاری،1415ق،55(.
حرمِتمعنایدوموسومریبه)ترِسازواقعشدندرفشارغریزۀجنسیوترس
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ازخطوراتذهنی(بهروشـــنِیمعنایاولنیستوهیچیکازفقهادلیلروشنیبر
حرمتآنذکرنکردهاند.

شـــاخصترینفقیهیکهمتعرضدلیلحرمتصورتدوموسومشده،شیخ
انصاریاست،آنجاکهمیگوید:»اماحرمتصورتدوموسومبهخاطرراهیافتن
فساددرآنهااستکهازآننهیشدهوهمچنینپیامبر؟ص؟ صورتفضلبنعباس
راازخثعمیهبرگرداندوعلتآنراخوفورودشـــیطانمیانآندوذکرفرمودکه
شـــاملهرسهمعنامیشـــود.پسدلیلحرمتنگاهباریبه،شاملهمۀصورتها

میشود،زیراریبهبههرمعناییکهباشدشیطانیاست«)انصاری،1415ق،55(.
بنابراین،دلیلحرمتریبهبهمعنایدوموسوملذِتناشیازآناست،زیرااین
دومعنایریبهمعمواًلجدایازلذتنیســـتند.دلیلحرمتتلذذنیزهمانطورکه

عدهایازفقهاادعاکردهاند)فخرالمحققین،1387ق،9/3(اجماعفقهااست.
بابررسیمطلبفوقدربارۀریبه،چهارنکتهبرداشتمیشود:

1.مقصودازریبهومفســـدهایکهدربحثنگاهبهنامحرمیاصحبتوارتباط
اجتماعیمیانزنومردنامحرممطرحشدهایناستکهاینامورباعثانجامگناه
شـــودیافکروذهنرابهسویشهوترانیبکشاندوباعثآلودگیافکاربشود،نه

خطوراتذهنیواحساساتدرونیلحظهایوگذرا.
2.منظوراز»تلذذ«،همانلذتجنســـیاست.اگرنگاهبهدیگریبایکیاز
دومشـــخصۀریبهیاتلذذهمراهباشد،ازنظرشرعمقدسحراماست)مکارمشیرازی،

1427ق،236/1(.
3.گاهیانسانتنهابهجهتلذتبردنجنسیبهزننگاهمیکندبدونآنکه
بترسدبهگناهکشیدهشودوگاهینگاهازروِیلذتنیست،بلکهترسآناستکه
بهدنبالآنگناهیانجامگیردومقدمۀارتکابحرامشـــود.گاهینیزممکناست
کهنگاهبهزنتوأمبادوعنوانیادشـــدهباشدکهدراینسهصورتنگاهحراماست

ودرصورتسومگناهآنشدیدتراست.
4.مالکدرتحققریبهدرهرفردمتفاوتاست؛بهاینمعنیکهخوفوقوع
درحرامبرایشـــخصیکهدرمعرضریبهقرارمیگیرد،مالکبرایتحققحکم
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ریبهاست.
درنتیجه،شرطدومیکهبرایتحققحکمحرمتیاکراهتخلوتبانامحرم
میتوانمطرحکردایناستکهاحتمالتحققریبهوشهوتوجودداشتهباشد.

1-2-1. امکان تحقق ریبه و شهوت در فضای مجازی
امکانتحققریبهوشهوتبینزنومردنامحرمدرفضایمجازیدورازانتظار
نیست،مانندبهنمایشگذاشتنتصاویریباپوششنامتعارفازیکدیگرواستفاده
ازکلماترکیکبرایتهییجدیگری.پیشبینیمیشـــودبانسلسوماینترنت،این

شرْطتحققپذیرتربهنظربرسد.
بنابراینشرطدومتحققحکمخلوتبانامحرمنیزدرفضایمجازیقابلتصور

است.

3-1. عدم امکان حضور شخص ثالث
شرطدیگرتحققخلوتبانامحرم،عدمامکانحضورشخصثالثاست.به
اعتقادفقیهاناگرمردوزننامحرمدرمکانیحضورداشتهباشندکهامکانحضور
شخصســـومیوجودنداشتهباشد،حکمخلوتمحققمیشود)شهیدثانی،1413ق،
325/9؛فاضللنکرانی،1422ق،374؛تبریزی،1427ق،308؛حســـینیروحانی،1417ق،331؛سیفی

مازندرانی،179،1375(.
باتوجهبهمعنایخلوت،اشـــتراطچنینامریواضحبهنظرمیرســـد.خلوت
درزبانعربیازریشـــۀخلووبهمعنای»عاریبودنشیئیازچیزدیگر«)ابنفارس،
1404ق،204/2(ونیز»فارغشدنازکاریکهدرحالانجامآنبود«)مصطفوی،1402ق،
122/3(آمدهاســـت.اینواژهرابرایمکانیکهانسانیاشیءدیگریدرآننباشد
نیزاستعمالمیکنند)فراهیدی،1410ق،306/4؛راغباصفهانی،1412ق،297؛حسینیواسطی،
1414ق،385/19(.همچنیندرفارسیخلوتبهمعنای»انزواوعزلت«)دهخدا،1338،
5711(و»تنهانشستن،تنهاییگزیدن،تنهاییوانزوا«)معین،1028،1371(آمدهاست.
امابرایتعریفاصطالحی،اولینچیزیکهدرتعریف»خلوت«بهذهنمیرسد،
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تنهابودنفردوحضورنداشتندیگراندرکناراوست.وقتیدرقلمرویکهفرددر
آنقراردارد،شـــخصدیگریحضورنداشتهباشدواویکهوتنهاباشد،آنقلمرورا

میتوانخلوتاونامید.
درکنارعدمامکانحضورشخصثالث،بایدعدمامکانرؤیتشخصثالث
راهماضافهکرد،چراکهاگردرباتاقیقفلباشـــدولیآناتاقشیشهایباشدیا
پنجرههاییداشتهباشدکهبهطورمعمولمیتواندرونآنرادید،دیگرخلوتتحقق
پیدانخواهدکرد.پسندیدهدراینبارهمیگوید:»خلوتیعنیدرکنکردننظارت،
نهوجودنداشـــتننظارت.الزمنیستبدانیمنظارتیوجودنداردتاخلوتحاصل
گاهینداشتهباشیمونظارتموجوددرکنشود،بازهم شود،بلکهاگرازنظارتآ
خلوتحاصلمیشود.دراینتعریف،خلوتیکواقعیتخارجینیست،بلکه
یکاحســـاسروانیاست.اگرکســـیدرمجموعهتصوراتخودبهایناحساس
دســـتیابدکهتنهاست،احساسخلوتشکلمیگیرد،چهواقعًاشخصدیگری
حضورداشتهباشـــدیاحضورنداشتهباشد.ممکناستکسیدربرابِردوربینهای
کنترلکنندهقرارداشتهباشد،اماازوجودآنهابیخبرباشدواحساستنهاییکند.
همیناحساسسببمیشودتاقلمرویراکهدرآنقراردارد،یکخلوتگاهبداند.
درحقیقت،خلوتدرقلمروذهناوشکلگرفتهاستنهدرعالمخارج«)پسندیده،

.)121،1383
امکانیکهازآنبحثمیشـــود،عدمامکانعرفِیورودشخصسوماستو
مالکدرتشخیصامکانوعدمامکان،عرفاست)حسینیشیرازی،بیتا،209/2(.

اینکهشخصسومچهخصوصیتیبایدداشـــتهباشد،ازکالمفقیهاناینگونه
برداشـــتمیشـــودکهحضورحتیصبیممّیزهمخلوتراازبینمیبرد)تبریزی،

1427ق،308؛حسینیروحانی،1417ق،331؛مکارمشیرازی،1426ق،156(.

1-3-1. عدم امکان حضور شخص ثالث در فضای مجازی
مطمئنـــًابحثازخلوتدرفضایمجازیدرفضاهاییموســـومبه»کانال«و
»گروه«،بهدلیلفضایاشتراکیکهوجوددارد،متصورنیست،بلکهبحثتنهادر
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فضاهایخصوصیکهبه»PV«مشهوراستمطرحخواهدبود.
درفضاهایخصوصیدوعاملوجودداردکهبتوانبهتحققاینشرطدرفضای

مجازیحکمکرد.
اواًلپیامرسانهابهگونهایطراحیشـــدهاندکهدونفربهراحتیوعدمحضور
شـــخصثالثبتوانندپیامومحتواتبادلکنند.ازهمینرو،درفضاهایخصوصی

شخصثالثحضورنخواهدداشت.
ثانیًااگرشخصسومیبخواهدبهمحتواهایپیامهایخصوصیدسترسیپیدا
کند،بایدبهگوشـــیافراددسترسیداشتهباشد،اماازآنجاکهغالبافرادگوشی
راحریمخصوصیخودمیدانندوباگذاشـــتنرمز،اجازهدسترسیبهسایرافرادرا

نمیدهند،حضورشخصثالثمنتفیخواهدشد.
بنابراینبهدلیلعدمامکانحضورشـــخصثالث،شرطسومخلوتنیزمحقق

است.

نتیجه گیری
شـــیطاندرهمهحال،وسوســـهکنندهاست،اماقدرتوسوســـهگریوتأثیر
وسوسههایاودرخلوتبیشترمیشـــود.نزدیکیشیطانبهانسانباحضورمردم،
رابطۀمعکوسدارد.اگرکسیتنهاباشد،شیطانبهشدتبهاونزدیکاستواگر
یکنفردیگراضافهشـــود،قدریفاصلهمیگیردواگرتعدادآنانازسهنفربهباال
باشد،بیشتروبیشترفاصلهمیگیرد.اینرامیتواندرشدتوضعفوسوسههای
نفســـانیدرحالتهاییادشدهمشـــاهدهکرد.دوریونزدیکیشیطان،دوریو
نزدیکیمکانینیست،بلکهبهمعنایکاهشوافزایشوسوسههاوتأثیرگذاریآنها
است.بهموازاتافزایشتعدادحاضران،تأثیروسوسههایشیطاننیزکاهشمییابد.

برایتحققخلوت،سهشرطدرکتبفقهییافتشد:
1.یکیازشرایطیکهدرتحققحکمخلوتمعتبراست،امکانتحققحراماز

زنومردنامحرماست.
2.دومینشرطبرایتحققحکمخلوْتتحققریبهوتهییجشهوتاست.
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3.سومینشرطنیزعدمامکانحضورشخصثالثاست.
بهنظرمیرســـدکههرسهشرطدرفضایمجازیوجودداشتهباشد.شرطاول
غالبًاوجودداردچوندرشـــرطاولگفتیمکهامکانتحققحرام،موجبصدور
حکمحرمتبراییکفعلمیشـــودوازآنجاکهامکانصحبتکردنونگاه
حرامبینزنومردممکناستاتفاقبیافتد،پسمیتوانشرطاولرامحققدانست.

تصورشرطدومنیزممکناست.
شرطســـومنیزغالبًاوجوددارد،چراکهغالبافرادگوشیراحریمخصوصی
خودمیدانندوباگذاشـــتنرمز،اجازۀدسترسیبهسایرافرادرانخواهندداد.پس

بهدلیلعدمامکانحضورشخصثالْثشرطسومخلوتمحققاست.
بنابراینوباتوجهبهوجودهرسهشرطدرفضایمجازیمیتوانفضایمجازی
راجزومصادیقخلوتمحسوبکردودرنتیجه،محکومبهحکمخلوتبانامحرم
درفضایحقیقیاســـت.پساگرخلوتبانامحرمدرفضایحقیقیحرامباشد،
خلوتدرفضایمجازینیزمحکومبهحرمتاستواگرحکمخلوتدرفضای

حقیقیکراهتاست،خلوتدرفضایمجازینیزمکروهخواهدبود.
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what stage of sexual education children should start with.  Now, the 
 main question of this study is whether, based on the jurisprudential 
and  inferential approach, it is possible to discover the age of sexual 
influence  on human beings from Qurʾānic texts and narrations 
and to state that  during this age children experience arousal   and 
influence. To answer this  question, we have collected Qurʾānic texts 
and narrations related to this  issue through the library method and 
examined them under the opinions  of the jurists in an analytical-
descriptive manner. 

Keywords: Sexual Education, Discerning Children, Sexual 

Desire, Fiqh,  Sexual Influence, Second Childhood.
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برایجواببهاینســـؤال،متونقرآنـــیورواییمربوطبهایـــنموضوعرابهروش
کتابخانهایجمعآوریکردهوآنهارادرذیلآرایفقهابهروشتحلیلی–توصیفیمورد

بررسیقرارمیدهیم.
کلیدواژه هـــا: تربیتجنسی،ممیز،غریزۀجنســـی،فقه،تأثیرپذیریجنسی،دورۀ

کودکیدوم.

طرح مسئله
ازجملهمســـائلیکههرروزهباگســـترشتکنولوژیوتغییرسبکزندگیدر
جوامعاسالمیبیشتردرمعرضتغییروچالشاستمقولۀتعلیموتربیتجنسیافراد
وسالمتجنسیجامعهاست.درحوزۀتربیتجنسیمسائلمختلفیموردبحثو
کنکاشقرارمیگیردکهازجملۀآنهاسّنتأثیرپذیریجنسیدرفرزنداناست.در
اینمسئلهاندیشمندانبراینموضوعتمرکزمیکنندکهاساسًادرچهسنینیغریزۀ
جنسیدرکودکانوجودداردوفعالیتمیکند؟بهعبارتدیگر،سخنبرسراین
موضوعاســـتکهکودکانازچهسنینیتحتتأثیرمحرکاتجنسیقرارمیگیرند
بهطوریکهبتوانگفتکودکدرمعرضالگوگیریوتأثیرپذیریجنسیاست؟

درذیِلاینپرســـشخردهمباحثمهمدیگریبروزمیکندکهنوعپاســـخو
نظریهپردازیدرآنهابهشـــکلمشـــهودیدراتخاذروشهاوراهکارهایتربیتی
تکّثرآفرینمیشود.بهطورمثالدرذیلمبحثتعیینسنبیداریجنسی،اینمسئله
ایجادمیشـــودکهمقولۀتعلیموتربیتجنسیازچهزمانیبایدموردتوجهوالدین
ومربیانقرارگیرد؟یااینمســـئلهکهآیاغریزۀجنسیازنظرشدتَغَلیانوبیداری

دارایدورههایرشدیمختلفاست؟
درکتبروانشناســـیمراحلرشـــدانســـانراقبلازبلوغمعمواًلبهسهدورۀ
طفولیت)تولدتادوسالگی(،کودکیاول)دوتاششسالگی(وکودکیدوم)ششتا
دوازدهسالگی(تقسیممیکنندوبرایهرکدامازایندورههاویژگیهایروانشناختی
وزیستشناختِیخاصیبیانکردهاند)جمعیازمؤلفان،228،1370-230(.حالمابهدنبال
آنهســـتیمکهآیاتأثیرپذیریوتحریکپذیریجنسیقبلازبلوغودراینمراحل
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سهگانهصورتمیپذیردیاخیر؟وسپسبهتعییندقیقتردورۀاینتحریکپذیری
ازبینمراحلسهگانهخواهیمپرداخت.

روشرســـیدنبهپاسخورفعابهامدرتماممسائلمذکوررویکردهایمختلفی
دارد،اماآنچهدرایننوشـــتارمورداهمیتاستوسببتمایزآنبادیگرپژوهشها
اســـت،رویکردکاماًلفقهیدررسیدنبهپاسخاست.برآنهستیمکهنگاهفقهاو
آرایآنانراکهدرذیلمنابعقرآنیوروایِیمرتبطبااینمســـئلهآمدهاست،تبیینو
بررسیکنیمودرنهایتبهکشفرأیشارعمقدسدرمسئلۀسنبیداریجنسیو

زمانشروعتربیتجنسی،آنهمازدریچۀفقهیدستپیداکنیم.

روش بحث
روشوساختاراستداللیدراینپژوهشبهاینصورتاستکهازدرونمتون
رواییوقرآنیموضوعاتوعناوینمرتبطباتأثیرپذیریجنسیرااستخراجمیکنیم

وتحتآنعناوینمستنداتنقلیوآرایفقهیراذکرمیکنیم.
بنابراینبااســـتنادبهمنابعنقلیواستمدادازنظراتفقهیموجوددرذیلهمان
منابع،بهدلیلپردازیومستندسازیبرایکشفوبرداشتخودازمتونمذکوردر
راستایموضوعپژوهشیعنیتعیینسّنآغازتأثیرپذیریجنسیفرزندانمیپردازیم.

تعریف تربیت جنسی
 معنـــای لغوی:واژۀتربیتازریشۀ»َرَبَو«اســـت)طباطبایی،171،1379(ومعنای
زیادتورشدرابرایآنبیانکردهاند)ابنفارس،بیتا،483/2(.البتهبرخیریشهتربیت
را»َرَبب«بهمعنایسوقدادنوجهتدادندانستهاند)راغباصفهانی،بیتا،340/14(و
برخیمعناوگوهراصلیاینکلمهراتورمهمراهبازیادتدانستهاند)مصطفوی،بیتا،
35/4(.نهایتآنکهمیتوانبرایمعنایلغویآنزیادتوافزایشوتورمدرونیرا

برشمرد.
 تربیت جنســـی در اصطـــالح: برخیالگوبودنبزرگســـاالنورفتارآنهارا
مصداقاصلیتربیتجنسیمیدانند)کرکندال،3،1331(وبرخیدیگرتربیتجنسی
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راقسمتیازاخالقبهمعنایعاموعاداتوملکاتتعبیرمیکنند)مطهری،بیتا،19(و
گروهیدیگرتربیتجنسیراارائۀیکسلسلهاطالعاتضروریتعریفمیکنند

)فرمهینی،2،1390(.
تعریف مورد نظر:تربیتجنسیعبارتاستازاقدامبرایایجادرشدشناختی
ومهارتیدرافرادنســـبتبههدایتوکنترلصحیحغریزۀجنسیوجلوگیریاز
انحرافاتجنســـی.دراینتعریف،آموزشوپرورشهردودرذیلتربیتجنسی

قرارمیگیرند.

تعریف غریزۀ جنسی
درلغتمعانیمتعددیهمچونعادت،سرشت،طبیعت،امرغیراختیاری،قریحه
ویااصلیکچیز،برایآنبرشـــمردهاند)ابنمنظور،بیتـــا،387/5؛فیومی،بیتا،90/2(.
دراصطالحمعانیمختلفیبرایآنوجودداردکهبرخیازآنهاعبارتانداز:
غریزۀتمایلذاتیبهارضاینیازهایاساســـی،بهویژهزیستیاست)ثابت،1385،
53(ودرتعریفدیگرگفتهشدهاســـتغریزهاستعدادفطریاستکهبههیچگونه
یادگیرینیازمندنیستوموجودزندهرابهفعالیتمعینبرمیانگیزد)قاسمی،98،1373(.
رابطۀبینرفتارجنســـیوغریزۀجنســـیموردتوجهاستبهطوریکهیکیاز
اندیشمنداندراینبارهمیگوید:رفتارجنسیتنهامتأثرازغریزهنیست،زیراجنبههای
اجتماعیویادگرفتنِیرفتارجنســـینیزنقشبســـیارمهمیرادرکموکیفآنایفا

میکند)بستان،شرفالدین،بختیاری،68،1390(.

1. وجوه مختلف استدالل و احتجاج در ذیل مسائل تربیت جنسی
1-1. عدم رابطۀ زناشویی جنسی در منظر کودکان

درذیـــلاینموضوعچندینروایتوجـــودداردکهازطریقدالالتمطابقیو
التزامیمیتوانبهنتایجیدرزمینۀسنتأثیرپذیریجنسیدستیافت.

ازجملۀآنهاروایتیاستکهامامصادق؟ع؟ بهنقلازپیامبراکرم؟ص؟ میفرماید:
قسمبهآنکهجانمدردستاوستاگرمردیباهمسرشنزدیکیکنددرحالیکه
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کودکیدرخانههستوآندورامیبیندوکالمونفسآندورامیشنود،آنبچه
رستگارنخواهدشد،چراکهاگرپسربچهباشدزانیواگردختربچهباشدزانیهخواهد
شـــد.امامصادق؟ع؟ درادامهمیفرمایندکهامامسجاد؟ع؟ هرگاهمیخواستبا
همسرشنزدیکیکنددربرامیبستوپردههارامیکشیدوخدمتگزارهارابیرون

میکرد1)کلینی،1429ق،143/11(.
بررسی سندی: دراینحدیثتمامراویانآنذکرشدهاندوآنرابایدحدیث
مســـنددرنظرگرفت.اماازآنجاییکهنسبتبهیکیازراویانآنیعنیعبداللهبن
حسینبنزیددرکتبرجالیاسمیبردهنشدهاست،بایداینحدیثرامجهولنام
نهاد)مجلسی،1404ق،309/20(.امانکتۀحائزاهمیتایناستکهنسبتبهپدرعبدالله
همیعنیحســـینبنزید،توثیقخاصیوجودندارد،جزاینکهگفتهشدهاستاز
امامصادقوامامکاظم؟امهع؟روایتذکرکردهاســـتورشـــدوتربیتاودرخانۀ
امامصادق؟ع؟ صورتگرفتهاســـت)حلی،1417ق،51(.همچنیننجاشیدربارۀاو
گفتهاستکهکتابیداردکهمختلفالروایةاستوامامصادق؟ع؟ اورابهازدواج
دخترأرقطدرآوردهاست)نجاشی،52،1365(.شایدتماماینتوضیحاتمارابهاینامر
سوقبدهدکهبههرحالاوهمراهمعصومبودهاستبهحدیکهامام؟ع؟ مسئولیت
ازدواجاورابهعهدهمیگیرد.ازطرفی،خودشـــخصیتزیدبنعلیوبهطورکل
خاندانزیددارایشـــأنوجایگاهیموجهبودهاند،ازاینرواینوجاهِتشخصیِت
زیدراشـــایدبتوانبهفرزندونوۀاوســـرایتداد.بههرحال،باوجودنبودتوثیقی
خاصنســـبتبهیکیازراویانوگمنامییکیدیگـــرازراویاندرکتبرجالی،
اینروایتمجهولاســـت.البتهباوجودثقهوجلیلالقدربودِنراویدیگرآنیعنی
علیبنابراهیمبنهاشموهمچنینبعضیاقوالمثبتدربارۀحسینبنزیدشایدبتوان

بهسختیوباتوسیعمشربرجالیاینحدیثرامورداعتمادومتقندانست.
روشاستداللبهاینروایتاینگونهاستکهبراساسقرائنمقالیهوحالیهکهدر

ِذيَنْفِسي ِه؟ص؟ َوالَّ ِه؟ع؟ َقاَلَقاَلَرُسوُلاللَّ ِبيَعْبِداللَّ
َ
ِبیِهَعْنأ

َ
هِبناْلُحَسْیِنبنَزْیٍدَعْنأ ِبیِهَعْنَعْبِداللَّ

َ
1.َعِليُّبنِإْبَراِهیَمَعْنأ

َبدًا؛ِإْنکاَنُغاَلمًاکاَنَزاِنیًا،
َ
ْفَلَحأ

َ
َتُهَوِفياْلَبْیِتَصِبيٌُّمْسَتْیِقٌظَیَراُهَما،َوَیْسَمُعکاَلَمُهَماَوَنَفَسُهَما،َماأ

َ
َرُجاًلَغِشيَاْمَرأ نَّ

َ
ِبَیِدِهَلْوأ

ْخَرَجاْلَخَدَم.
َ
ُتوَرَوأ ْرَخیالسُّ

َ
ْغَلَقاْلَباَب،َوأ

َ
ْهَلُه،أ

َ
ْنَیْغشیأ

َ
َراَدأ

َ
ْوَجاِرَیًةکاَنْتَزاِنَیًة،َوکاَنَعِليُّبناْلُحَسْیِن؟امهع؟ِإَذاأ

َ
أ
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روایتوجوددارد،فقهابهتبیینکودکمدنظراینحکمپرداختهاندکهموردتوجه
شارعاستومصلحتومفســـدهموجوددراینحکممرتبطبااوست.میتوانیم
بااســـتنادبهنظراتفقهاعمروسنکودکیراکهفقهامعرفیکردهانداتخاذکنیم
وبراســـاسآنبهدنبالپاسخیبرایپرسشموردنظردراینتحقیقیعنیتعیینسن

تاثیرپذیریجنسیکودکباشیم.
دربارۀموضوعاینروایتگفتهشدهاستکهتفاوتینداردموضوعحکمموجود
درآنراکودکممیزیاغیرممیزبدانیم،زیرالفظصبیمطلقآمدهاستواقتضای
اطالْقاعمازممیزوغیرآناست.ازطرفیچونغالبًاازغیرممیزدرجماعاجتناب
نمیشودپسموضوعاصلِیحکمهمانکودکغیرممیزاستودرنتیجهبهطریق

اولٰیشاملممیزهممیشود)نجفی،1404ق،59/29(.
استداللصاحبجواهربهاطالقموجوددرروایتاستولفظصبیرااعماز
ممیزوغیرممیزمیداندودرتکمیلاستداللخوداشارهبهیکمسئلۀعرفیمیکندو
میگوید:اتفاقًاعدممراقبتوبیمالحظگیدرحینرابطۀخاصزناشویینسبتبه
کودکانغیرممیزاســـتووالدیندرمورداینگروهازکودکانمعمواًلبیتفاوت
هستند.بنابراینصاحبجواهرامکانتأثیرپذیریجنسیراازجانبکودکغیرممیز
ممکنمیدانندودرمخاطبشناسیروایتفوق،غیرممیزرامشمولآنمیداند.

بهنظرمیرســـدصدرکالمصاحبجواهرکهمیگویدفرقینداردموضوعرا
چهبگیریم؛زیرالفظصبیمطلقاست،قابلتأملاست،چراکهاتفاقًامطلقبودنیا
نبودنلفظصبیمحلنزاعاســـتواگرکسیبراساسقرائنمرادمتکلمراکشف
کندوبگویداینجالفظصبیمقیداســـت،دیگرنمیتوانگفتتفاوتینداردکه
موضوعراممیزیاغیرممیزبدانیم،زیرااگرموضوعرامقیدودرنتیجهکودکممیز
بدانیم،آنوقتنمیتوانقائلبهاطالقشدوایندوباهمجمعنمیشوند.البتهدر
پایان،صاحبجواهربهعرفاســـتنادمیکندومیگوید:بهاینجهتکهمعمواًل
مردمبهحضورغیرممیزدرروابطزناشوییبیتوجهیمیکنندپسمراداینروایت
همصبیغیرممیزاســـت.اینسخندلیلمحکمیبرایناستنتاجبهشمارمیرود،

گرچهازقبیلغیرمستقالتعقلیهمیشود.
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همچنیندراینمسئلهبرخیمشـــابِهنظرصاحبجواهرگفتهاندکهجماعدر
حالیکهکســـیبهآننگاهمیکندکراهتدارد،حتیاگرصبیغیرممیزباشـــد

)طباطبایی،1414ق،490/5(.
صاحـــبریاضدرنظرمذکورنحوۀاحتجاجخـــودرابیاننمیکنداماگویا
ایشانهمحکمکلیکراهتراکهمســـتنبطازروایتاستاتخاذکردهاستوبا

اطالقگیریآنحکمرابهکودکغیرممیزهمتعمیمدادهاست.
روایتدیگرینیزوجودداردکهازنظرداللیهمردیفباروایتمذکوراستو

تعّددآنبامضمونمشابهخود،باعثقوتمستنداتخواهدشد.
درهمینبارهامامصادق؟ع؟ میفرماید:مردبازنشوکنیزشنبایدنزدیکیبکند
درحالیکهکودکدرخانهاست.پسهماناچنینکاریسببمیشودبچهزناکار

شود1)کلینی،1429ق،143/11(.
بررسی سندی: درسلســـلهراویاناینحدیثازنظراتصال،بایداینروایترا
مسنددانست.اماازنظراعتبارراویانچندینمشکلوجوددارد.اولاینکهشخصیتی
همچونقاسمبنمحمدجوهریازیارانامامکاظم؟ع؟ بودهاماواقفیمسلکاست
ونسبتبهثقهبودنآنمطلبیبیاننشدهاست)طوسی،بیتا،436؛برقی،50،1342(.عالوه
برآن،باتتبعیکهدرکتبرجالیصورتگرفت،نســـبتبهابنراشدوپدرشکه
ازدیگرراویاناینروایتهستندهیچتوثیقیواردنشدهاست.بنابراین،اینحدیث
مجهولاستوآنراازلحاظاعتباربایدضعیفدانست)مجلسی،1404ق،309/20(.

اینحدیثباصیغۀنهی،ازجماعدرپیشچشمکودکمنعمیکندوهمچون
روایتقبللفظصبیرابهکاربردهاست.میتوانماننددواستداللمذکورازجانب
فقها،بهاطالقگیریرویآوردوگفتدلیلیبرتخصیصاینحکمبهممیزیابالغ
وجودنداردوکودکغیرممیزراهمشاملمیشودکهدراینصورتمبنایشکلگرفته
ازایندوروایت،اینمیشودکهازنظرشارعمقدسکودکدرسنینابتداییعمرهم
ممکناستتحتتأثیرهیجاناتجنسیناشیازمشاهدۀجماعوالدینقراربگیرد.

َباَعْبِد
َ
ِبیِهَقاَلَسِمْعُتأ

َ
َعْنِإْسَحاَقبنِإْبَراِهیَمَعِنابنَراِشٍدَعْنأ ٍداْلَجْوَهِريِّ ِبیِهَعِناْلَقاِســـِمبنُمَحمَّ

َ
1.َعِليُّبنِإْبَراِهیَمَعْنأ

نی. اُیوِرُثالزِّ ذِلکِممَّ َتُه،َواَلَجاِرَیَتُهَوِفياْلَبْیِتَصِبيٌّ؛َفِإنَّ
َ
ُجُلاْمَرأ ِه؟ع؟ َیُقوُلاَلُیَجاِمِعالرَّ اللَّ
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درذیلهمینموضوعیعنیرابطۀجنســـیوالدینروایتیوجودداردکهبهدلیل
وجودلفظیخاصدراینروایت،اســـتنباطفقهاازروایاتموجوددراینموضوع

مبنیبرمشمولیتکودکغیرممیزقوتوصراحتبیشتریمیگیرد.
دراینروایتآمدهاســـتکهامامعلی؟ع؟ میفرماینـــد:پیامبرخدا؟ص؟نهی
کردهاستازاینکهمردباهمسرشنزدیکیکنددرحالیکهکودکدرگهوارهبه

آندونگاهمیکند1)نوری،بیتا،229/14(.
بررسی سندی: اصلاینروایتازکتابالجعفریاتنقلشدهاست.دربرخی
کتبحدیثیدیگرازجملهمستدرک الوسائلاینروایتآوردهشدهاست.امانسبتبه
اصلاعتباراینکتاباختالفاتیبینمحدثینوفقهاوجودداردبهطوریکهدربارۀ
انتسابروایاتاینکتاببهاشعثتردیدهاییوجوددارد.امامحدثنوریدرمقابل
اینشـــبهاتوتردیدهااینگونهپاسخمیگوید:محدثانیهمچونفیضکاشانیو
مجلسیوحرعاملیبهاینکتابدسترسینداشتهاندوگرنهقطعًاآنهاهمدرکتب
خودازروایاتاینکتاباستفادهمیکردند)نوری،بیتا،290/3-296(.امانسبتبهخود
روایتمیتوانگفتکهگرچهاسماعیلپسرموسیبنجعفرثقهاست،امانسبتبه
موسیبناسماعیلکهازسلســـلهراویاناینحدیثاستهیچتوثیقخاصیوارد
نشدهاســـتودرکتبرجالیتنهابرایاوکتابیذکرکردهاندوگفتهاندمحمدبن
اشعثازاوروایتنقلکردهاست)طوسی،بیتا،455(.بنابراین،اینروایتمجهولو

سندآندارایضعفاست.
صاحبریاضبامحوریتاینروایتدراستداللخودمیگویدکه اطالقاین
روایاتهماننداطالقکالماکثراصحاباقتضامیکندتفاوتیبینممیزوغیرممیز
نباشـــد.بهویژهاینکهدرروایتیدراینباب،تعبیرمهدآوردهشدهاستکهقاعدتًا
طفلورضیعدرمهدوگهوارهاســـت،ازاینرووجهیبرایاختصاصاینمسئلهبه

ممیزوجودندارد)طباطبایی،1418ق،369/11(.
اوعالوهبراســـتنادبهاطالقروایتکهنتیجۀآنشمولحکماجتنابازجماع

ِهَعِليِّبن ِبیِهَعْنَجدِّ
َ
ٍدَعْنأ ِهَجْعَفرِبنُمَحمَّ ِبیِهَعْنَجدِّ

َ
ِبيَعْنأ

َ
َثَناأ َثِنيُموَســـیَقاَلَحدَّ ٌدَحدَّ ْخَبَرَناُمَحمَّ

َ
ِهأ ْخَبَرَناَعْبُداللَّ

َ
1.أ

ِبيُِّفياْلَمْهِدَیْنُظُرِإَلْیِهَما. َتُهَوالصَّ
َ
ُجُلاْمَرأ ْنُیَجاِمَعالرَّ

َ
ِه؟ص؟ أ ِبیِهَعْنَعِليٍّ؟ع؟ َقاَلَنَهیَرُسوُلاللَّ

َ
اْلُحَسْیِنَعْنأ
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دربرابرغیرممیزاست،بهلفظ)المهد(استنادمیکندیعنیمعتقداستوجودچنین
کلمهایدرروایْتخودقرینهایبرایتعیینمحدودهسنی)الصبی(درروایتاست
چراکهصبیدرمهدیعنیکودکیکهســـنیزیرسهســـالدارد.اوبهطورصریح
کودکاندرســـنینطفولیتراهـــمبنابهروایتموجـــوددارایامکانبالقوهبرای
تأثیرپذیریجنسیمیداندوکودکرادراینسنیندارایبیداریغریزیمیپندارد.
نکتۀقابلتأملایناستکهاگرماقید»فیالمهد«رادستاویزخودقراردهیم،
چنینکاریازقبیِلتقییدیاتخصیصحکمنیســـت،زیرانتیجۀچنینکاریباعث
شمولحکموتوسعۀحکماجتنابازجماعمیشود،درحالیکهتخصیصوتقیید
ســـببتضییقدایرۀحکمواخراجبرخیازافرادازدایرۀحکممیشود.درحقیقت
میتوانگفتاگراستمساکواتخاذمابهدلیللفظییاغیرلفظیسببتعریفلفظ
صبیبرکودکممیزبشود،آنوقتمیتوانگفتتقییدیصورتگرفتهاست،زیرا

باعثمحدودکردندایرۀحکمواخراجغیرممیزازحکممیشود.
روایتچهارمیهمدراینبابوجودداردکهتعبیر»صبٌییحســـنأنیصف
حالک«درآنآمدهاستودرنگاهاولشایدبتوانآنتعبیررادلیلنقضیبرنظرات

فقهاکهتااینجاذکرشدهاستدانست.
دراینروایتآمدهاستکهامامباقر؟ع؟ میفرمایند:بپرهیزازاینکهجماعکنی
درجاییکهکودکیتوراببیندکهقدرتوصفحالتتورادارد.راویمیگوید
آیـــاکراهتتحریمیدارد؟امامدرجوابمیفرمایند:خیر.پسهمانااگرخداوند
بهتوفرزندیروزیداد،درفسقوفجورمشهورمیشود1)حرعاملی،1409ق،134/20(.
بررسی سندی: اینحدیثازکتابطب االئمهروایتشدهاستکهنسبتبه
اعتباراینکتابتردیدهاییوجوددارد)احمدی،359،1389(.امادرموردراویان،آنچه
ازفحصوتحقیقبینکتبرجالیبهدستمیآیدتنهاپرداختنبهشخصیتیکیاز
راویانآنیعنیجابربنیزیدُجعفیاستودربارۀسایرُرواتآندرکتبهشتگانه

ْعَماِنبنَیْعَلیَعْن دِبنِإْسَماِعیَلَعِنالنُّ ْحَمَدبناْلَحَسِنبناْلَخِلیِلَعْنُمَحمَّ
َ
ِةَعْنأ ِئمَّ

َ
اأْل ُخوُهِفيِطبِّ

َ
1.اْلُحَسْیُنبنِبْسَطاَمَوأ

ْنَعِة ِهکَراَهَةالشُّ ْنَیِصَفَحاَلکُقْلُتَیاابنَرُسوِلاللَّ
َ
اکَواْلِجَماَعَحْیُثَیَراکَصِبيٌُّیْحِسُنأ ُبوَجْعَفٍر؟ع؟ ِإیَّ

َ
َجاِبٍرَقاَل:َقاَلأ

َقاَلاَلَفِإنَّکِإْنُرِزْقَتَوَلدًا-کاَنُشْهَرًةَعَلمًاِفياْلِفْسِقَواْلُفُجور.
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رجالیسخنیگفتهنشدهاست.دربارۀجابربنیزیددونقلمتفاوتوجوددارد.مثاًل
دررجالکشیدرقســـمتیاینگونهگزارششدهاستکهزرارهمیگوید:ازامام
صادق؟ع؟ درمورداحادیثجابرپرسیدم.پسایشاندرجوابگفتندکهجابرراجز
یکمرتبهنزدپدرمنیافتموهیچگاهنزدمنهمواردنشد)کشی،1382ق،191(.درجایی
دیگراینگونهگزارششدهاستکهزیادبنأبیحاللمیگوید:یارانمادراحادیِث
جابرُجعفیاختالفکردهاند.پسبهآنهاگفتمازامامصادق؟ع؟ سؤالمیکنم.
هنگامیکهداخلشدمامام؟ع؟ منراخطابکردندوگفتندخداوندرحمتکند
جابرجعفیراکهدربارۀماراستمیگفتوخدالعنتکندمغیرهراکهبرمادروغ
میبست)کشـــی،1382ق،192(.نتیجهآنکهباتوجهبهسکوتکتبرجالیوجهل
نسبتبهجایگاهوشخصیترواییراویانوعدموجودتوثیقیخاص،میتوانگفت

اینحدیثمجهولوضعیفوخالیازقوتواعتباراست.
درتحلیلاینروایتگفتهشدهاســـتکهمقتضایاطالِقبعضیازآناخبارو
تصریحبعضیازآنها،عدماختصاصحکمبهصبیممیزاست.بلکهحتیممکن
استاینحکمبهشیرخوارهمسرایتکند،همانطورکهبرخیازفقهابهآناشاره
کردهاند.اینکهبرخیاینحکمرابهممیزاختصاصدادهانددلیلیبرایآنوجود
نداردواینکهمثلبرخیفقهابخواهیمصفتموجوددرروایت»یحســـنأنصف
حالک«رادلیلبراختصاصبهممیزبدانیمصحیحنیست،زیرادرستنیستکه
ماصراحتدرروایتراطردکنیموبهخاطرصفتموجوددرروایْتبهتقییدروی

بیاوریم،چراکهازنظرمامفهوموصفاعتبارندارد)نراقی،1415ق،25/16(.
نراقیاینروایترادرکنارســـایرروایاتبررسیمیکندوعالوهبراطالقگیری
دراینروایاتبهصراحتوداللتمطابقیموجوددراینروایاتهماشارهمیکند
ومعتقداســـتکهاینروایاتصریحدرشمولیتحکمبرکودکغیرممیزاست.
همچنینبهتعبیر»یحســـنأنیصفحالک«درروایتاشارهمیکندومیگوید
صحیحنیســـتمثلبرخیافرادبااســـتنادبهاینبخشازروایتازاطالقدست
برداریمواینتعبیرراتخصیصیبرحکمموجودبدانیموغیرممیزراازحکمخارج

کنیم.اودلیلبطالناینروشراعدماعتبارمفهوموصفمیداند.
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درمورددلیلپردازینراقیاینایرادبهذهنمیرسدکهاگردلیلیصریحومتقن
برتقییدوتخصیصوجودداشـــتهباشد،نبایدِاباییازچشمپوشیازاطالقروایت
داشتهباشیم،چراکهماهیتوخاصیتتقییدوتخصیصهمیناستوتنهانسبتبه

روایاتمجملبهکارگرفتهنمیشوند.
حتیاگرماقائلبهمفهوموصفباشیمبازهمنمیتوانبهراحتیوصفموجود
دراینروایترامقیدیبراطالقروایتبدانیم،زیرادرروایتتنهاگفتهشدهاست
کهکودکیکهقدرتوصفتورادارد.حالســـؤالایناستکهمنظورازقدرت
وصفچهســـطحیازادارکاست؟چرانتوانگفتکودکغیرممیزهممیتواند
آنصحنۀجنسیوالدینراکهمیبینددرذهنخوددرسطحیمعمولیپردازشو
وصـــفکند؟بنابراینمیتوانگفتتعبیرموجوددرروایتتنهاازقبیِلذکرمالک
برایتعیینمصداقحکمموجوددرروایتاست.امااینکهکودکدرکدامدورۀ
سنیدارایاینمالک)قدرتوصف(است،خودمحلنزاعاستودرواقعمادر
تعیینسنبیداریجنسیبهدنبالهمینموضوعهستیمکهآیاکودکممیزیاغیرممیز

قدرتتجسممناظروشرایطجنسیووتأثرازآنراداردیاخیر؟
درکنارآرایفقهیمذکورکهموافقشـــمولیتحکماجتنابازجماعدربرابِر
کودکانهســـتند،برخیبنابهادلۀخودمعتقندکهغیرممیزمشمولاینحکمنمی

باشد.
برایمثالگفتهشدهاســـت:دربرخیروایاتبهدلیلوجودلفظصبیکهاعم
ازممیزاســـت،شاملغیرممیزهممیشود.امادرروایتدیگر»َغِشَیإمرأَته«شاید

اختصاصبهممیزبکند)شهیدثانی،بیتا،95/5(.
آنانمعتقدنددرســـتاستکهلفظصبیمطلقاستوشاملکودکاندرهمۀ
ســـنینمیشـــود،امادرهمانروایتاولکهدراینبخشگفتهشدبهخاطروجود
قیودیهمچون»مستیقٌظ«و»َیراهما«و»َیسمعکالَمها«شایدبتوانادعاکردحکم
بهممیزاختصاصدارد.درتحلیلایننظرشایدبتوانیمبگوییممرادگویندۀآناین
اســـتکهفعلیتوتحققچنینقیودیتنهاازجانبکودکممیزممکناستو
غیرممیزازلحاظبَصریوشـــنیداریآنچنانتوانایینداردکهبتوانیمبگوییمقیود
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مذکورمحققشدهاست.
یااینکهفقیهیدیگردرذیلروایتچهارمکهدربردارندۀتعبیرقدرتوصف
است،گفتهاستکهپوشـــیدهنباشـــدکهاینحکماختصاصداردبهزمانیکه

دختربچهیاپسربچهممیزباشند)محققکرکی،1414ق،25/12(.
گویـــااوهمبهخاطروجـــودچنینقیدیدرحدیث،حکـــمموجوددرآنرا
اختصاصبهممیزدادهاستومعتقداستکودکغیرممیزتواناییوصفحالتو
شـــرایطراندارد،بنابراینتحتتأثیرهیجانجنسیناشیازحضوردررابطۀجنسی

والدیننمیشود.
درمورداســـتداللبرخیازفقهامبنیبراینکهقیودمذکوردربعضیازروایات
همچونشنیدن،بیدارماندنودیدنووصفکردن،سبباختصاصحکمبهممیز
میشود،بایدگفتکهاتفاقًانزاعومقصوداصلیکنکاشماایناستکهآیادرنگاه
شارعمقدسکودکغیرممیزفاقددرکوفهموشنیدنووصفمناظرجنسیدر
روابطوالدینخوداستیاخیرنمیتوانبدوندلیلمحکمیگفتکودکغیرممیز
فاقداینتواناییهااستودرنتیجه،لزوماجرایحکماجتنابازجماعتنهادربرابِر
ممیزالزماالتباعاست؟بنابراینچنیناستداللیازجانبفقهامتقنبهنظرنمیرسد.
حالبـــاذکرآرایفقهاکهدرذیلروایاتچهارگانهآوردهشـــد،اختالفنظر
کوچکیدرموردشمولیتحکممشترکدرروایاتمذکوروجوددارد،بهطوریکه
برخیغیرممیزرامشمولحکموبرخیدیگرغیرممیزراخارجازحکممیدانند.
حالبرایرفعایناختالف،فقیهیاینروشرابرگزیدهاستومیگوید:بهتراست
کهاینکراهتبهممیزاختصاصیابدبهویژهاینکهدرروایت»ُیحِســـُنأنَیِصَف
حاَلک«کنایهبهممیزاست.اودرادامهمیگویدکهدرنهایتبرایجمعبینروایات
میتوانگفتحکمکراهتدراینمسئلهشاملکودکممیزوغیرممیزمیشود،اما

درموردممیزاینکراهتتشدیدمییابد)بحرانی،1405ق،136/23(.
 جمع بندی: دراینمسئلهدریافتیمکهفقهابراساستفسیرهاوتحلیلهایخود
نســـبتبهروایات،قطعًاکودکممیزراباالتفاقشاملحکمدانستند،امانسبتبه
کودکغیرممیزکمیاختالفداشتند.ایناختالفبهگونهایاستکهقائلینبه
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اشـــتماِلحکمبرغیرممیزغلبهدارندوازطرفیقائلیندربارۀعدماشتماِلحکمبه
غیرممیز،نظریقطعیومحکمندادهاندودرنهایترویکردشانبهیکیازروایات،

بیشتر،عدمشمولبودهاست.
نتیجهآنکهدراینباب،کودکممیزقطعًاوغیرممیزباکمیاختالفنظرتحت
تأثیرمشاهدۀخودازآنحالتجنسیوالدینقرارمیگیرندوایننشانمیدهدافراد
درسنینتمییزوغیرتمییزکهقبلازبلوغاست،تحتتأثیراتجنسیبهاینشکل
خاصقرارمیگیرندواینمســـئلهتاحدودیخودمارابهتعیینســـنتأثیرپذیری

جنسینزدیکمیکند.

2-1. استحمام فرزند به همراِه والدین
دراینبخشدوروایتوجودداردکهمحورتحلیلهایفقهیقرارگرفتهاستو

البتههردوروایتنزدیکبههمهستندوتنهایکیازدیگریکاملتراست.
روایـــت اول:امامصادق؟ع؟ میفرمایند:مردنبایدهمراهپسرشبهحمامبرود

بهگونهایکهبهعورتآننگاهکند1)کلینی،1429ق،501/6(.
بررسی ســـندی: همانطورکهدرسلسلهسنداینحدیثمشهوداستیکیا
چندراویازبینراویانآنذکرنشدهاندوبههمیندلیل،مرحومکلینیاینروایترا
باتعبیر)َرفَعُه(ذکرکردهاست.بنابرایناینروایتمرفوعاست.عالوهبراین،مشکل
دیگریکهروایتموردبحثدارد،جرحوذمیاســـتکهنسبتبهراویآنیعنی
سهلبنزیادواردشدهاســـت.مثاًلگفتهشدهاستکهاوشخصیضعیفونادان
است)کشـــی،566،1382(یااینکهاوراغیرمعتمددرنقلاحادیثمعرفیکردهاندو
گفتهاندبرخیاصحاببرغالیبودناوشهادتدادهاند)نجاشی،185،1365(.ازاینرو
اینروایتهمازحیثانسجامدرسندوهمازلحاظاحوالراویاِنآناعتبارندارد.
روایت دوم: امامصادق؟ع؟ فرمودندکهپیامبراکرم؟ص؟ میفرمایند:مردنباید
همراهپسرشبهحمامبرودبهگونهایکهبهعورتشنگاهکند.وپیامبرگفتندبرای

ُجَلَمَعإبِنِهالَحّماَمَفَینُظُرإلیَعوَرِتِه. ِهالَیدُخِلالَرّ ُبوَعْبِداللَّ
َ
1.َسْهٌلَرَفَعُهَقاَلَقاَلأ
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والدینجایزنیستبهعورتفرزندنگاهکنندوهمچنینبرایفرزندجایزنیستبه
عورتوالدیننگاهکندوامامصادق؟ع؟گفتندکهپیامبرخدالعنکردهاســـتدو

فردبینندهودیدهشدهراکهدرحمامبدونپوششیباشند1)کلینی،1429ق،503/6(. 
بررسی سندی: عالمهمجلســـیاینروایترابااستنادبهقولمشهورضعیف
میخواند)مجلســـی،1404ق،406/22(.همچنیندربینکتبرجالینســـبتبهبرخی
راویانآنهیچجرحوتعدیلیذکرنشدهاســـتونمیتواندربارۀوثوقآنهانظری
داد.امادرموردحسینبنمحمدبنعامرکهازراویاناینروایتاستنقلشدهاست
کهاوشـــخصیثقهوامامیوظاهرًاصحیحالمذهباست)نجاشی،66،1365؛حلی،
1417ق،52(.درمورددیگرراوِیآنیعنیمعلیبنمحمدَبَصریگفتهاندکهشخصی
مضطربالحدیثومردددرمذهبخوداست)حلی،1417ق،259؛نجاشی،418،1365(.
البتهنجاشیمیگویدکهکتابهایشممدوحاست)نجاشی،418،1365(.ابنغضائری
دربارۀاینشـــخصیتمیگویدکهاوازافرادضعیـــفوغیرمعتبرحدیثروایت
میکند)ابنغضائری،1422ق،96/1(.نهایتآنکهروایتمذکورازلحاظسندواحوال

راویانخالیازقوتواعتباراست.
درایندوروایتحکمیفقهیدریکیازموضوعاتمربوطبهتربیتجنســـی
گفتهشدهاســـتکهمیتوانازطریقآرایموجودفقهـــیدرذیلآنهابهمقصود
خودیعنیتعیینســـنبیداریجنسینزدیکبشـــویم.دراینروایاتبهموضوع
استحمامفرزندانبههمراهوالدینخوداشارهشدهاستکهمحوریتروایاتدربارۀ
نگاهنکردنبهعورتیکدیگرومطلوبیتپوششعورتوبخشهاییازبدناست.
حالاگرمابتوانیممخاطباینحکمراازنظرسنیتعیینکنیمدرنهایتمیتوانادعا
کردکهازنظرشارعفرزنداندرایندورۀسنیدارایبیداریغریزۀجنسیوامکان

تأثیرپذیریهستند.
فقهادراستنادواستنباطازاینروایاتنظراتیرابیانکردهاندکهباتوجهبهآنها

ِبيَعْبِد
َ
دِبنَجْعَفٍرَعْنَبْعِضِرَجاِلِهَعْنأ ِهَعْنُمَحمَّ دِبنَعْبِداللَّ ْحَمَدبنُمَحمَّ

َ
ٍدَعْنأ یبنُمَحمَّ ٍدَعْنُمَعلَّ 1.اْلُحَسْیُنبنُمَحمَّ

ْنَیْنُظَراِإَلیَعْوَرِةاْلَوَلِدَوَلْیَس
َ
اَمَفَیْنُظَرِإَلیَعْوَرِتِهَوَقاَلَلْیَسِلْلَواِلَدْیِنأ ُجُلَمَعاْبِنِهاْلَحمَّ ِهالَیْدُخِلالرَّ ِه؟ع؟ َقاَلَقاَلَرُسوُلاللَّ اللَّ
اِمِباَلِمْئَزٍر. اِظَرَواْلَمْنُظوَرِإَلْیِهِفياْلَحمَّ ِه؟ص؟ النَّ ْنَیْنُظَرِإَلیَعْوَرِةاْلَواِلِدَوَقاَلَلَعَنَرُسوُلاللَّ

َ
ِلْلَوَلِدأ
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میتوانمخاطباینروایاتراتعیینکرد.
برایمثالفقیهیگفتهاســـتاینروایاتداللتیبرادعایماکهحرمتاست
ندارد،چراکهسیرۀمشـــخصیبرپرهیزنکردنازنگاهبهعورتکودکانکوچک
وجودداردوهمچنینبهخاطرنیازکودکانخردسالبهمباشرتمادرانومربیانشان
برایرفعنجاساتواینقبیلکارهابدوننگاهکردنبرایمادرومربیبسیارسخت
اســـت.امااحوطاجتنابازدیدنعورتکودکاســـتدرزمانیکهبهسنسهو

چهارسالگیبرسند)عالمهحلی،1414ق،386/1(.
درمورداستداللفوق،اصلاستنباطحکمحرمتدرروایتبهدلیلوجودصیغۀ
نهیصحیحبهنظرمیرســـد،چراکهصیغۀنهیظهوردرحرمتداردواســـتنباط
کراهتازآننیـــازبهقرینهدارد.حالمیتوانگفتدلیلیلبیهمچونســـیرهیا
عسروحرجسبببرداشتکراهتازظهوراطالقِیتحریِمموجوددرروایتمیشود
ومیتوانگفتبهدلیلهماندلیللبی)ســـیرۀمتشرعه(برایغیرممیزکراهتدارد
وبرایممیزبهدلیلظهورصیغۀنهیداللتبرحرمتدارد.البتهاگرمبنایفقیهی
درداللتصیغۀنهیایننباشـــدکهظهوردرتحریمداردومبناییدیگرازمواضع
موجـــودبیناصولیونرااتخاذکند،بازهمبرایحملصیغۀنهِیموجوددرروایت
برکراهت،بایدقرینهایاقامهبشـــودتابتوانیمازحرمتدستبکشیم.نتیجهآنکه
درصورتپذیرشقرائندرنهایتمیتوانغیرممیزراازحکمحرمتخارجکردو

برایممیزقائلبهحرمِتدیدنعورتینبیناوووالدینشد.
عالمهحلیتحلیلیعرفیازاینمســـئلهمیکندوبااینتحلیلبهســـراغتبیین
روایترفتهاســـتومیگویدکهسیرۀمتشرعهایناستکهکودکانخردسالرابه
حماممیبرندونظافتآنهاراانجاممیدهندوازطرفیانجاماســـتحمامونظافت
بدوننگاهبهعورتموجبعسروحرجمیشود.ازاینرونمیتوانحکمبهحرمت
داد،امابهدلیلوجودچنینروایاتیدرنهایتمیتوانگفتازسنینیخاصیعنیسه
یاچهارسالگیاحتیاطاقتضامیکندکهنهکودکعورتوالدینراببیندونهوالدین

عورتکودکراببینند.
همچنیندرجاییدیگرگفتهشدهاســـتکهبراســـاسقاعدۀاقتصاربرمتیقن
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)انصاری،1415ق،425/1(برایتقییداطالقاینروایتوسایرروایاتمشابهتنهامیتوان
غیرممیزرااستثناکردوفرقینداردکهاونگاهکنندهباشدیانگاهشونده،چراکهاو
بهمنزلۀبهائماست.شیخانصاریدرادامهبیانمیکندکهبهطورنسبیبایدقائلبه
جوازشستنپسرپنجسالهتوسطمادروشستندخترپنجسالهتوسطپدرشد.درنهایت
میگویـــدکهدرحرمتنگاهبهعورتفرقینداردکهنگاهکنندهونگاهشـــونده

همجنسباشندیانه)انصاری،1415ق،425/1(.
شیخانصاریبهقاعدۀفقهیاستنادمیکندومیگویدبراساسقاعدۀاقتصاربر
قدرمتیقناگربخواهیمبهتقییداینروایاترویبیاوریمتنهاغیرممیزرامیتوانیماز
حکمخارجکنیم،چراکهاوهمچونچهارپایانقدرتدرکوتحلیلوتشخیص
نداردوالبتهازسنینپنجســـالگیبایدبهحکمموجوددرروایتعملکنیمواین

آدابجنسیرارعایتکنیم.
درنظریدیگرکهازنظراســـتدالل،مشـــابهنظرقبلاســـتدربارۀاینروایت
آمدهاستکهشـــمولاینروایاتبرایممیزآشکاراستامانسبتبهغیرممیزاگر
ادعایانصرافنشودپسشکیدرعدمشمولیتآننیست،بهویژهآنکهغیرممیز
رابهمنزلۀبهائمگرفتهاند،زیرابرنگاهغیرممیزچیزیکهموجبتحریکشـــهوت
بشودمترتبنمیشودومعیارحرمتنظربرایممیزتهییجشهوتاستومالکدر

ناظرومنظورإلیهیکساناست)اراکی،1420ق،59(.
درهـــردورأیمذکور)انصاری،اراکی(دلیلتقییدحکمواخراجغیرممیزاز
حکـــمراهمردیفبودِنکودکغیرممیزباحیوانـــاتبیانکردهاند.درحالیکه
همانطورکهقبلتراشارهشداصلپژوهشمارسیدنبهاینمهماستکهآیاکودک
درســـنینغیرممیزواقعًافاقدمرتبۀهرگونهفهمودرکودریافتاستبهگونهای
کهتحتتأثیرزمینههاوفضاهایجنســـیقرارنگیرد؟اگربگوییمفاقدهرسطحاز
دریافتهایذهنیازمناظرجنســـیاست،آنزماناستکهمیتوانگفتهمانند
بهائماستدرحالیکهتشخیصنافهمیوتأثیرناپذیربودناوصغرایقضیهاست
کهمابهدنبالآنهستیمونمیتوانآنراازنظرقوۀدرکوشعور،بیدلیلهمردیف

حیواناتدانست.
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همچنینبرخیبااســـتنادبهاطالقکلمۀولداینگونهتبیینکردهاندکه اطالق
کلمۀولدشاملصغیروکبیرمیشودوبهطریقاولویتمیتواناستداللکردبهعدم
جوازنظرغیروالدینبهعورتکودکممیزووجوبپوشاندنآن)اشتهاردی،1417ق،
491/3(.البتهسیدیزدیباتوجهبهاستنادبهاطالقمعلومنیستبرچهاساسیکودک

غیرممیزراازحکمخارجکردهاست.
شـــبیریزنجانیهمنظرباســـایرآرایفقهامبنیبراختصاصحکمبهکودک
ممیزمیگوید:آنچهازآیاتوروایاتبرداشتمیشودمبغوضبودنآشکارکردن
عورتاستواینمبغوضیتشـــاملعورتدختربچهوپسربچهمیشودوگرچه
تکلیفیمتوجهکودکاننیست،اماازمجموعروایاتمطلوبیتسترعورتاستفاده
میشودوبینمطلوبیتسترومبغوضیتنظربهعورتمالزمۀاقتضاییوجوددارد

)زنجانی،1419ق،795/3(.
جمع بندی: دراینقسمتدانشمندانفقهیباالتفاققائلبراینبودندکهجایز
نیستکودکممیزیعورتوالدینخودراببیندوهمچنینجایزنیستکهوالدین
عورتکودکخودراببیند.باتوجهبهاینمسئلهابتدایکحکمتربیتجنسیبرای
والدیننسبتبهفرزندانشاناستنباطمیشودوسپسدرکمیکنیمکهازنظرشارع
کودکممیزبانگاهبهعورتدیگریحتیوالدینخود،تحتتأثیرآســـیبهایی
قرارمیگیردوازطرفیهم،آشکاربودنعورتکودکبرایدیگرانممکناست
آسیبهاییراایجادکند.بنابراینکودکاندرسنینتمییزکهقبلازبلوغاست،دارای
تأثیرپذیریوتحریکپذیریجنسیهستند.ذکرمحیطحمامدراینمسئلهبهنظر
میرســـدازاینجهتاستکهمحلیاستکهبیشترینامکاندرایننابههنجاری
)مشـــاهدهعورت(راداردوگرنهدرهرموقعیتدیگریهمماننداستخرایناتفاق

مذموماستوبایدوالدینوکودکانآموزشببیند.

3-1. پوشش و نگاه نسبت به کودکان
 دراینمبحثروایاتیدربارۀنحوهوزمانپوششدختردربرابِرنامحرمآمدهاست.
باتوجهبهزمانمذکـــوردرروایاتوهمچنینتحلیلهایفقهادرذیلاینروایات
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میتوانبهنگاهشارعدرموردسنتاثیرپذیریوتاثیرگذاریجنسیدستیافت.
برایمثالدرروایتیآمدهاســـتکهامامباقـــر؟ع؟ میفرمایند: برایدختربچه
هنگامیکهبهحیضبرسدشایستهاستکهپوششیبرسرکندمگراینکهآنرانیابد1

)کلینی،1429ق،532/5(.
بررســـی سندی: اینحدیثازنظرسلســـلهراویانمسنداستوکتبرجالی
درموردهمۀراویانآنبهجزسهلبنزیادبهخوبیسخنگفتهاند.راویانآنراثقهو
امامی)نجاشی،302،1365(وکاماًلمورداعتماددانستهاند)برقی،17،1342(.وهمچنین
درموردمحمدبنمســـلمگفتهانداوازاصحاباجماعبودهاستواهلعامههماز
اوروایتنقلکردهاندومورداعتمادامامیهاست)کشی،238،1382(.همچنینعالمه

مجلسیاینحدیثراصحیحبرشمردهاند)مجلسی،1404ق،370/20(.
ویـــااینکهدرروایتیدیگردقیقًاباذکـــرمالکزمانآغازحجابیعنیزمان

حیضدختربهدورۀتکلیفدخترنسبتبهپوششاوپرداختهشدهاست.
امامرضا؟ع؟ میفرمایند: ازامامکاظم؟ع؟ پرسیدمدربارۀدختریکهنمیداند
چهموقعشایستهاستکهسرشرابپوشانددربرابِرکسیکهبیناووخودشمحرمیت
نیســـتونمیداندچهوقتواجباســـتکهبراینمازچهموقعمقنعهبرسرکند!
امامکاظم؟ع؟ پاسخدادندالزمنیستسرشرابپوشاندتازمانیکهنمازبراوحرام

شود)حیضشود(.2)مجلسی،1404ق،533/20(.
بررســـی ســـندی: آنچهدرمورداینروایتگفتهشدهاســـتجملگیمدحو
ستایشراویانآناست.افرادیعظیمالشأنهمچونصفوانبنیحییکهاوراوکیل
امـــامرضا؟ع؟ وکاماًلمورداعتمادمعرفیکردهاند)طوســـی،338،1373(.همچنین
فردیهمچونفضلبنشاذانکهازاوبهعنوانفردیمتکلموفقیهوجلیلالقدریاد
شدهاستوبرایاوکتبیهمچونالفرائض الکبیروالفرائض الصغیرذکرکردهاند

دِبن ِبيَنْجَراَنَعْنَعاِصِمبنُحَمْیٍدَعْنُمَحمَّ
َ
ِبیِهَجِمیعًاَعِنابنأ

َ
ْصَحاِبَناَعْنَسْهلِبنِزَیاٍدَوَعِليُّبنِإْبَراِهیَمَعْنأ

َ
ٌةِمْنأ 1.ِعدَّ

ْناَلَتِجَدُه.
َ
أ ْنَتْخَتِمَرِإالَّ

َ
أ ِبيَجْعَفٍر؟ع؟ َقاَلاَلَیْصُلُحِلْلَجاِرَیِةِإَذاَحاَضْتِإالَّ

َ
ُمْسِلٍمَعْنأ

اِرَعْنَصْفَوانَبنَیْحَییَعْنَعْبِد دِبنَعْبِداْلَجبَّ َعْنُمَحمَّ ْشَعِريُّ
َ
ُبوَعِليٍّاأْل

َ
ُدبنِإْسَماِعیَلَعِناْلَفْضلِبنَشـــاَذاَنَوأ 2.ُمَحمَّ

ْنَلْیَسَبْیَنَهاَوَبْیَنُه َسَهاِممَّ
ْ
يََرأ ْنُتَغطِّ

َ
ِتيَلْمُتْدرِکَمَتیَیْنَبِغيَلَهاأ َباِإْبَراِهیَم؟ع؟ َعِناْلَجاِرَیِةالَّ

َ
ْلُتأ

َ
اِجَقاَلَسأ ْحَمِنبناْلَحجَّ الرَّ

اَلُة. یَتْحُرَمَعَلْیَهاالصَّ َسَهاَحتَّ
ْ
يَرأ اَلِةَقاَلاَلُتَغطِّ َسَهاِللصَّ

ْ
َعَرأ ْنُتَقنِّ

َ
َمْحَرٌمَوَمَتیَیِجُبَعَلْیَهاأ
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)طوسی،بیتا،363(.مجلسیاینروایتراصحیحدانستهاست)مجلسی،1404ق،370/20(.
حالدرتحلیلواســـتنباطازاینروایات،نظراتوآراییدرمتونفقهیدیده
میشودکهمیتوانازآنهاسنبیداریجنســـیوتأثیرپذیریغریزۀجنسیرادر

کودکبهدستآورد.
مثاًلفقیهیمیگویدبایداحتیاطوجوبیدراینمســـئلهداشتیعنیاینکهدر
حکمجوازیموجوددرروایاتمبنیبرعدملزومســـتردربرابِرپســـربچهتاقبلاز
بلوغ،بایدتنهابهبرخیمواضعخاصازبدناکتفاشـــود.منظورمواضعیکهعادتًا
بالباسهایمتعارفپوشیدهنمیشودمثلوجهوکفینومویسرورویدوپا،نه
اینکهمواضعیمثلرانوپشتوقفسۀسینهوپستانهارادربرابِرآنهاآشکارکرد.
همچنیندرادامهگفتهمیشـــودزنمیتواندبهپسربچۀممیزنگاهکندتازمانیکه
آنکودکبهســـنینرسیدهاستکهنگاهبهآنباعثغلیانشهوتبشود)اصفهانی،

1422ق،233-235/2(.
واضحاستکهمرحوماصفهانینسبتبهپوششمواضعیازبدنکهبیشترجنبه
تحریکیدارداحتیاطًاحکمبهوجوبپوششزندربرابِرغیربالغمیدهدواینیعنی
آنکهازنظراوقبلازبلوغهمبیداریجنسیوامکانلغزشوانحرافجنسیوجود

دارد.
 مرحومبحرانیدراســـتداللیمشابهبیانمیکندکهحاصلادلۀسابقوتدقیق
درداللتآنهاایناســـتکهزنجایزنیستکهآنبخشازاعضایبدنخودرا
کهپایینترازسروساقیناستآشـــکارکندمانندپستانهاوشکمودوران،زیرا
محلاشـــتراکواتفاقبیندوآیۀ»ابداءالزینة«وآیۀ»استیذان«است.اودرادامه
میگویداطالقدوآیۀ»غضبصر«شـــاملاینحکممیشودکهمردانازدختر

ممیز،وزنانازپسرممیزچشمپوشیکنند.
اودرادامهمیگویدکهگاهیگفتهمیشودمقتضیادلهایناستکهزنبالغ
بتواندمویشرابرایصبیممیزآشکارکندوهمچنیندخترتاقبلازبلوغوحیض
میتواندسرشرانپوشاند.امامادرجوابمیگوییمبلهایندرستاست،امانهایت

فقطشاملسرودوساقاستنهبیشترازآن)بحرانی،66/1،1429(.
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اومالکراهمانامکانتهییجوتحریکجنسیدانستهاستوضمنقبولعدم
لزومپوششسروصورتدربرابِرغیربالغمعتقداستکهنسبتبهپوششبخشهایی
دیگرازبدنکهمحرکترومهیجتراست،بایدالتزامواهتمامیصورتبگیرد.نتیجۀ
نظراوایناستکهامکانتحریکوتهییجکودکقبلازبلوغوجودداردوممکن
اســـتنسبتبهمشاهدۀبرخیاندامهایخاصزنانهتأثیرجنسیبپذیرد.اینمطلب

خودبیانگربیداریجنسیدراینسنیناست.
درنظـــراتمذکورمبنیبراینکهدخترغیربالـــغبایدمواضعخاصیازبدنرا
بپوشاندیااینکهزنبالغمواضعیخاصازبدنخودرابایددربرابِرپسرممیزبپوشاند،
بهدلیلنقلیایاســـتنادنشدهاســـت.اماازطریقیدیگراینگروهازفقهابراینظر
خوداحتجاجکردهاندوآنتنقیحمناطومالکاست.اینگروهمعتقدندبنابهادله،
تهییجوتحریکجنسینبایدصورتبگیرد.حالاینتهییججنسیدرنمایانکردن
بخشهاییازبدنهمچونرانوساقوپستانهابسیارپررنگاستبهگونهایکه
حتیامکاناینتهییجبرایممیزهموجوددارد،بنابراین،احوطآناستکهازچنین
تهییجوتحریکیجلوگیریشـــود.حالمادرتکمیلایندلیلآوریمیگوییماگر
مالْکصرفتهییجوتحریکاست،پسدرصورتیکهبرایماثابتشودغیرممیز
همدرمعرضچنینهیجانوغلیانجنســـیاست،بایداحتیاطًاحکمبهمراقبتو

پوششدربرابِراینگروهازکودکانبدهیم.
ایننوعازمالکگیریدراینمسئله)پوششدربرابِرغیربالغ(درادبیاتبسیاری
ازفقهایدیگرهمدیدهمیشود.ایندستهمعتقدندمالکبروجوبیاعدموجوب
پوششدربرابِرغیربالغهیجانوغلیانجنسیکودکاستبهگونهایکهنسبتبههر
کودکممیزتفاوتدارد.بنابراینازنظراینگروهاگرچهبهقاطعیتگفتهنشدهاست
کهممیزبامشاهدۀبخشهاییازبدنزنتحریکمیشود،امابهصراحتوجودو
تحققچنینتحریکوتأثیرپذیریجنسیرادرممیزممکندانستهاندوحکمرابه

آنمشروطکردهاند.
دراینبارهبرخیمیگویند:پســـربچهاگرغیرممیزباشدایرادینداردکهبهزن
ْفِل ِوالطِّ

َ
نگاهکندوبرزنهمایرادنداردبراوآشکارکندبهدلیلاینآیهازقرآنکه»أ
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َساِء«1)نجفی،1404ق،84/29(وامااگرپسربچهممیز ِذیَنَلْمَیْظَهُرواَعَلیَعْوَراِتالنِّ الَّ
باشـــد،پساگردراوهیجانشهوتوتشوقباشد،مانندبالغاستدرنگاهکردن
ودرنتیجهبرولیواجباســـتازآنمنعکندوبراجنبیواجباستازاوبپوشاند

)شهیدثانی،1413ق،49/7(.
 جمع بندی:دراینبحثمیتوانادعایاجماعکردمبنیبراینکهفقهانسبتبه
پوشـــشمواضععادیبدنهمچونسرومویسرزندربرابِرپسرغیربالغحکمبه
جوازدادهاندامانسبتبهمواضعدیگربدنکهمحرکتراستبااحتیاطبیشترینظر
دادهاندوگفتهاندکهاگردرپسربچۀغیربالغ)ممیز(امکانتهییجوتحریکاست
بایدنسبتبهپوشاندناعضایخاصیازبدناهتمامبیشترداشتوایننشاندهندۀ
ایناســـتکهامکانتحریکپذیریپسرممیزنسبتبهدیدنبرخیاندامهایزنانه
کاماًلوجوددارد،پسبایدآموزشهاییدرموردبزرگترهابرایرعایتپوشـــشبین

کودکانارائهکرد.

4-1. بوسیدن و در آغوش گرفتن دختربچه
اینمسئلههمازجملهموضوعاتیاستکهدرروابطافرادبهویژهآشنایان،زیاد
اتفاقمیافتد.دراینبارهدوروایتموردتوجهوتحلیلبیشترقرارگرفتهاست.فقیهان
همدرذیلهمیندوروایتبهارائۀنظراتخـــودپرداختهاند.ابتدادوروایتذکر

میشودوسپسنظراتفقهیبیانمیشود.
1.امامصادق؟ع؟ میفرمایند: هرگاهدختربچهبهســـنششسالگیبرسد،پس
پسربچهنبایدآنراببوســـدوهنگامیکهپسربچهبههفتسالگیبرسدنبایدزنرا

ببوسد2)صدوق،1413ق،437/3(. 
بررسی سندی: اینحدیثازنظرسلسلهراویانحدیثیمرفوعهاستواینخوْد
استنادبهحدیثرابامشکلمواجهمیکند.ازطرفیدرموردراویاناینروایتتوثیقی

1.)نور/31(.
ِسِنیَنَفاَل ِه؟ع؟ ِإَذاَبَلَغِتاْلَجاِرَیُةِستَّ ُبوَعْبِداللَّ

َ
ُهَقاَلَقاَلأ نَّ

َ
ااْلُمْؤِمِنَرَفَعُهأ َعْنَزکِریَّ ْحَمَدَعِناْلُعَبْیِديِّ

َ
دِبنأ 2.ِفيِرَواَیِةُمَحمَّ

َةِإَذاَجاَزَسْبَعِسِنیَن.
َ
ُلاْلَمْرأ ُلَهااْلُغاَلُمَواْلُغاَلُماَلُیَقبِّ ُیَقبِّ
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قطعیواردنشدهاست،چراکهمحمدبناحمدبنیحییراجلیلالقدرامادارایغلوو
اختالطوناقلازافرادضعیفاالیمانمعرفیکردهاند)طوسی،بیتا،410؛نجاشی،1365،
348(.یااینکهدرموردزکریابنمحمِدمؤمننقلشدهاســـتکهاوواقفیمسلک
استودرنقْلحدیثصحیحوغیرصحیحراباهممختلطمیکند)نجاشی،1365،
172(.همچنیندرموردراوِیدیگریعنیمحمدبنعیسیبنعبیدگفتهشدهاستاو
فردیثقهوامامیوممدوحاست)ابنداود،1392ق،509؛کشی،538،1382(ودرمقابل،
برخیدیگراوراغالیوفردیضعیفاالیماندانستهاند)طوسی،بیتا،402(.بنابراینبا
توصیفیکهازمرفوعهبودنسندحدیثواحوالراویانگفتهشد،بایدبگوییماین

حدیثضعیفاستواعتباریندارد.
2-امامرضـــا؟ع؟میفرمایند:دراینروایـــتراویمیگویدازامامرضا؟ع؟ 
پرسیدمدربارۀدختریکهبینمنواومحرمیتینیست،امااوخودشرادرآغوشم
میاندازدومنآنرابغلمیکنمومیبوسم.امامدرجوابمیگویندپسهنگامی
کهآندختربچهبهسنششسالگیبرســـدآنرابردامنخودقرارنده1)حرعاملی،

1409ق،229/20(.
بررسی سندی: راویانآناینحدیثتامعصوم؟ع؟ کاماًلذکرشدهاندومتصل
بهمعصوم؟ع؟ هستند،پساینحدیثمسنداست.ازطرفینسبتبهراویانآنمدح
وتعدیلوتوثیقهاییذکرشدهاســـتبهگونهایکـــهتعابیریهمچونثقه،امامی،
معتمدنزدامامیه،وجیهومعتبرنزداماممعصوم؟ع؟ دربارۀراویانآنذکرشدهاست
)طوسی،بیتا،61؛نجاشی،83،1365؛حلی،109،1417(.البتهنسبتبهیکیازراویانآنیعنی
أبیاحمدکاهلیســـخنوتوثیقیوجودندارد،بنابراینبههمیندالیلمیتواناین

حدیثرامجهولاماصحیحدانست.
آنچهکهدرایندوروایتبیشترکمککنندهاستتصریحمعصوم؟ع؟ بهذکر
عمرکودکاناســـت.درایندوروایتنســـبتبهیکعملیکهحتیدرعرفو

ِني ُظنُّ
َ
ْحَمَداْلکاِهِليَِّوأ

َ
ِبيأ

َ
هِبنَیْحَییاْلکاِهِليَِّعْنأ ٍدَعْنَعِليِّبناْلَحکِمَعْنَعْبِداللَّ ْحَمَدبنُمَحمَّ

َ
ُدبنَیْحَییَعْنأ 1.ُمَحمَّ

ِسِنیَنَفاَلَتَضْعَها َتیَعَلْیَهاِستُّ
َ
ُلَها-َفَقاَلِإَذاأ َقبِّ

ُ
ْحِمُلَهاَوأ

َ
ْلُتُهَعْنَجاِرَیٍةَلْیَسَبْیِنيَوَبْیَنَهاَمْحَرٌم-َتْغَشاِنيَفأ

َ
َقْدَحَضْرُتُهَقاَلَسأ
َعَلیَحْجرِک.
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مراوداتامروزیزیادبهچشـــممیخوردیعنیبوسیدنودرآغوشگرفتِنکودکان
حکمیصریحبیانشدهاستکهدرمقصودمایعنیتعیینسنبیداریجنسیبسیار

کمککنندهاست.
درآرایفقهیهممشاهدهمیکنیممحوریتاصلیبحثبرسنواعدادذکرشده
درروایاتاست.درنظریآمدهاست:مقتضایاطالقادلهجوازمباشرتنظریو
لمسیباغیربالغاستودراینبینتفاوتیبینصبیوصبیهوجودنداردوامابعضی
ازاقسامغیربالغبهنسبتبعضیازاقساملمسیعنیبوسیدنخارجمیشود،درزمانی
کهکودکبهسنششسالگیبرسد.شایدعلتاینامربهاینسبباستکهدراین
سن،کودکدختریاپسردرمعرضهیجانشهوتهستندوحتیممکناستبرای
بوسکنندهاینهیجانایجادشود.امااینکهبخواهیمبرایپسربچۀهفتسالههیجان
وشهوتتصورکنیمازرویچشمپوشـــیاستمگربگوییمهنگامیکهپسربچه
زنرامیبوسدبرایاوشهوتحاصلمیشودیااینکهبگوییمدراینسنپسربچه
نزدیکسنممیزشدناستوشارعمصلحتنمیداندکهزنراببوسدچراکهبرای
اوازاینعملیکصورتذهنیحاصلمیشودواینتصویردرذهناوازاسباب

ایجادهیجانباقیمیماند)اشتهاردی،1420ق،116/29(.
مرحوماشتهاردیسنینششوهفتسالگیراکهدرروایاتآمدهاستسنینی
حدسمیزنندکهکودککمکمدارایهیجاناتجنســـیوتأثراتغریزیاست،
بههمیندلیلبایدازاینسنیننسبتبهبرخیازمراودههاولمسکردنهاباکودک
مراقبتصورتگیرد.ازطرفیاومعتقداســـتکهاینحکِمشارعازلحاظعملی
وتربیتیوپیشگیرانهنســـبتبهایجادتصورجنسیدرذهنکودکاست.ایننوع
گفتارهاخودمویدیبروجودبیداریجنســـیدرســـنینتمییزوقبلازبلوغاست

)اشتهاردی،1420ق،116/29(.
درنظریدیگرآمدهاســـت:ســـؤالدرروایتازحملوبوســـیدناست،اما
معصوم؟ع؟ جوابدادهاســـتبهنهیازدردامنقراردادنوبراســـاسفهمعرفی
کشـــفمیشودکهامام؟ع؟ نسبتبهامریکهضعیفتروکممحرکتراست)در
دامنقراردادن(جوابدادهاست.سپسبهطریقاولویتحملوبوسیدنهمجایز
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نیســـت.پسازروایتاستفادهمیشودکهمانعیازبوسیدنوحملکردنکودک
تاقبلازششسالگینیست،اماوقتیبهششبرسددردامنقراردادنآنعالوهبر

حملوبوسیدنجایزنیست)خویی،1409ق،190/1(.
مشـــهوداستکهآقایخوییبهعینعباراتروایتاستنادمیکندوازداللت
مطابقیوتصریحروایتاینگونهاستنباطمیکندکهکودکازسنینششوهفت
بهبعدنبایدموردنوازشهاوارتباطهایلمسیازطرفافرادنامحرمقرارگیرد.حال
سؤالایناستآیاحاصلاینروایتواستنباطبهدستآمدهازآنغیرازایناست
کهکودکاندرســـنینقبلازبلوغامکانابتالبهانحرافاتوکجرویهایجنسی
دارند؟اگرچنینمســـئلهایرابپذیریمبایدگفتسنبیداریجنسیدرفرزندانبه

سنینقبلازبلوغبرمیگردد.
همچنینگفتهشدهاست:اشکالیدربوسیدندختربچۀنامحرمنیستوهمچنین
اشکالیدرقراردادناورویپاهمنیســـتبهخاطروجودنصوصفراوان.داللت
روایاتبرعدمجوازبوسیدناستهنگامیکهبهششسالگیبرسدواینازطریق
اولویتاســـت،چراکهوقتیدرروایتیمیگویدبعدازششسالگینمیتوانآنرا

رویپاگذاشتپسبهطریقاولٰینمیتوانآنرابوسید)سبحانی،بیتا،73/1(.
ودرنظردیگریآمدهاســـتظاهِرعدماختالفدرجوازبوســـیدنودردامن
قراردادن،قبلازششسالگیاستبهویژهکهبدونانکارسیرۀعملیبروجوددارد.
اماآیااینکهبعدازسنششسالگیحراماستیاکراهتدارد،بعضیازروایاتبه
مقتضیتعابیریچون»الُیقّبلها«داللتبرحرمتدارد.اماتعابیریچون»الَینبغی«
وذکرعددپنجبهجایشـــشدربعضیروایاتدیگرداللتبرکراهتمیکند،

بهویژهاینکهسیرۀعملیبرآنمستقراست)مکارمشیرازی،1424ق،63/1(.
جمع بندی: دراینمســـئلهآنچهکهحاصلمیشودایناستکهازمنظرفقها
بعضیازرفتارهایخاصباکودکازقبیِلبوســـیدن،نوازش،بغلکردنورویپا
گذاشتنازیکدورۀسنیبهبعدموجهنیستکهانجامشودواینسنینرابراساس
تصریحروایاتونظراتفقهاازسنشـــشوهفتبهبعدمیتوانبرشمرد.عالوه
بـــراین،دراینروایاتوآرایمذکورگفتهشـــدکهنهتنهاکودکاننبایدمورداین
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رفتارهاقراربگیرند،بلکهخودکودکانهمنبایدنســـبتبههمدیگریابالغینبهاین
رفتارهابپردازند.همازفاعلیتکودکاننســـبتبهاینامورهشداردادهشدهاستو
همازمفعولیتکودکاننسبتبهایناموربایدمراقبتکرد.بنابراینوقتیبنابهاقوال
معصومین؟مهع؟ وتفاسیرفقها،درسنینخاصیازکودکیکهقبلازبلوغاستباید
مراقبتهاومالحظههایتربیتیرادرمعاشـــرتکودکانباهموهمچنینبزرگترها
باکودکانموردتوجهویژهقرارداد،بهاینمعنااســـتکهدراینسنحتمًابیداری

جنسیودرنتیجهقابلیتتأثیرپذیریجنسیوجوددارد.

نتیجه گیری 
آنچـــهکهازتمامروایاتمذکوردراینبـــابوهمچنیننظراتوتحلیلهای

فقهیدرذیلآنهابهدستمیآیددرسهموردذکرمیشود:
1.براساسمتونفقهیورواییمشخصمیشودکههمۀفقهابهاجماعبسیاری
ازآموزههایتربیتجنسیرادردورۀســـنِیممیزبودنکودکانالزمدانستهاندو
مصداقبایدهاونبایدهایتربیتیخودراکودکممیزمیدانند.ازطرفیسنتمییز
درکودکانمعمواًلازپنجوششسالگیتاقبلازبلوغاست.ازاینرودرنگاهفقهی
کودکانازاینسنینبهبعددرمعرضهیجانهایجنسی،آسیبهایجنسی،بیداری
جنسیوبهطورکل،تحتتأثیرکنشهاوواکنشهایجنسیهستند.بنابراینمیتوان
گفتانســـاندرســـنیندومکودکیکهمعمواًلدرروانشناسیرشدبینششتا
دوازدهسالگیتعیینکردهاند،براساساینرهیافِتفقهیقطعًادارایبیداریجنسی
استودربرنامههایتربیتجنسیازطرفخانوادهوحاکمیتبایداینسنینمورد

توجهجدیقرارگیرد.
2.عالوهبرقطعیتبیداریجنسیدرسندومکودکیبایدگفتکهدربرخی
ازمســـائِلموردبحثدراینبخش،همچونعدمرابطۀزناشـــوییخاصدربرابر
فرزندان،آرایفقهیبرشمولیتاینحکمبرایکودکانغیرممیزمبتنیاست.این
نشـــانمیدهدکهحتیدربرخیازامور،شایستهاســـتدردورۀاولکودکیهم
مراقبتومالحظاتیصورتگیرد.بنابراینحتیمیتوانادعاکردآغازتأثیرپذیری
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جنسیدرسنینبسیارپایینتریعنیقبلازپنجسالگیاست.
3.براساسکشفسنیکهدرآنفعالیتوبیدارِیغریزهجنسیکودکانآغاز
میشودوآنهاازآنسنینتحتتاثیرکنشهاوواکنشهایجنسیهستند،میتوان
بهتعیینزمانشروعتربیتجنسیاقدامکردواینچالشموجودبیناندیشمندانو
خانوادههارامبنیبرشروعزودهنگامیادیرهنگامتربیتجنسیرابارویکردیفقهی

حدیثیپاسخداد.
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بحوٌث فقهّیٌة و اصولّیة
السنة السابعة
الرقم المسلسل الرابع و العشرون
 خریف 1400شمسي

النهج المقاَرن في حاشیة الشیخ البهائي علی 
شرح مختصر األصول للعضدي1

فاطمة صادقي الِنَجق2
سید محمد حسیني3

الملخص
یعّدالشـــیخالبهائيآخراألصولیینفيفترةنهضـــةالتجدد،والذيیدّلعماله
القیمان“زبدةاألصول،وحاشیةشرحمختصراألصول”علیتضلعهوبراعتهفيعلم

األصول.
صّنفالبهائيکتاب“زبـــدةاألصول”فيأصولفقهالمذاهببناءعلیکتابي
اإلحکاملآلمديوالنهایةللعالمةالحلي،وکانالزبدةلسنواتعدیدةکتابًاتعلیمیًافي

المدارسوالحوزاتالعلمیةفيفترةسیطرةاألخباریین.
کمااستعرضالشیخالبهائيفيکتابه“شرحمختصراألصول”ببیانموجزومتقن
أهّمتنقیداتهعلیکتاب“شـــرحمختصراألصول”للعضدي،ومعتبیینآراءعلماء
المذاهباإلسالمیةالمشهورین،تناولجمعاآلراء،وترجیحالرأيالمختار،أوتقدیم

وجهةنظرمستقلة.
فهوأولأصولياســـتخدممفهوم“العلم”فيتعریفالفقهبمعنییشـــملالظن

1.تأریخاإلستالم:1441/7/21هـ.تأریخالقبول:1441/11/01هـ
2.طالـــبالدکتـــوراهفـــيالفقـــهومبانـــيالحقوقاإلســـالمیةمـــنجامعـــةطهـــران،البریـــداإللکتروني:

Sadeghy.mohanna135@gmail.com
info@drhosseini.ir:3.أستاذمشاركبقسمالفقهومبانيالحقوقاإلسالمیةفيجامعةطهران،البریداإللکتروني
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ملخص

والقطع،وبناًءعلیمذهبالتخطئةاعتبرالشـــیخالبهائـــياالجتهاَدمنالمقوالت
کثرالمجتهدینمتجزئین. المشککةوأ

کماکانالبهائيأولمنقـــالبعدماعتباراإلجماعالمنقولبالخبرالمتواترنظرا
لحسیةالتواتر،وأجازإطالقلفظ“الواجب”علیالواجبالمشروط،وأباحأیضًاالتعبد

بخبرالواحدعقاًلوبإجماعاإلمامیة.
تهدفالمقالةإلیاستکشافمنهجالشیخالبهائيفيأصولالفقهالمقارن،لیکون

مثاالونموذجاُیحتذیفيالدراساتالمماثلة.
الکلمات المفتاحیة:الشیخالبهائي،شرحمختصراألصول،زبدةاألصول،عضد

الدیناإلیجي،ابنالحاجب،الحاجبي.
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بحوٌث فقهّیٌة و اصولّیة
السنة السابعة
الرقم المسلسل الرابع و العشرون
 خریف 1400شمسي

ماهیة العزیمة والرخصة في علم األصول1
وحید عباسي2

السید أبو القاسم نقیبي 3
بالل شاکري4

الملخص
تعدطبیعةأنواعالحکمالشـــرعيمنالقضایاالمهمةفيعلماألصولالتيُتولی

حالیًااهتمامًاخاصًاعندعلماءاألصول.
ومنجملةالقضایاالتيُتناقشتحتبندماهیةاألحکامالشرعیةهيمعرفةماهیة
العزیمةوالرخصة،وهناكوجهاتنظرمختلفةمنذزمنقدیمبینأصولیيالشـــیعة

والسنةحولطبیعةالعزیمةوالرخصة.
فـــيهذاالمقالوبعدالرجوعإلیالمصادرالمکتوبة،تمتوصیفوجهاتالنظر
الواردةفيهذاالصدد،وبعدتحلیلودراســـةاألدلةونقدهاوصلناإلینتیجةمفادها
أنالعزیمةوالرخصةمناألحکامالتکلیفیـــةالثانویة،لذلكلمُیدرجافيمجموعة

األحکامالتکلیفیةالمعروفة.
الکلمات المفتاحیـــة:العزیمة،الرخصة،اإلباحـــة،الحکمالتکلیفي،الحکم

الوضعي،االصطیاداللفظي.
1.تاریخاإلستالم:1441/7/15هـتاریخالقبول:1441/11/14هـ

2.طالبدکتوراهفياإللهیاتوالمعارفاإلسالمیةتخصصالفقهومبانيالحقوقاإلسالمیة–جامعةآزاداإلسالمیة–فرع
abbasivahid74@gmail.com:طهران–شمال–إیران.البریداإللکتروني

da.naghibi@yahoo.com:3.أستاذمساعدبجامعةالشهیدمطهري–طهران–إیران–)المؤلفالمشارك(البریداإللکتروني
4.خریجحوزةمشهدالعلمیةوطالبالدکتوراهفيالفقهومبانيالحقوقاإلسالمیة–جامعةالفردوسي–مشهد–إیران:البرید

b.shakeri@iran.ir:اإللکتروني
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ملخص

قاعدة أصالة لحوق الولد بالوطء المحترم1
عبدالله عصمتي یحیی آباد2

السید محمد حسن موسوي مهر3
الملخص

تعـــدقاعدةأصالةلحوقالولدبالوطءالمحترممـــنالقواعدالهامة،وهيکثیرة
االستخدامفيموضوعالنسب.

وردتهذهالقاعدةالتيتجريفيحالةالشـــك،ألولمرةفيکلماتصاحب
الجواهر،وعلیالرغممناالدعـــاءأّنهذهالقاعدةمنابتکاراتصاحبالجواهر،
ولمیسبقلهااستخدامبینکلماتالفقهاء؛إالأّنجذورهاترجعإلیکلماتالعلماء

المتقدمینفيمباحثوطءالجاریةکرهًا،والرضاع،واإلرث.
مفادهذهالقاعدةأنهعندالشكبینالوطءالمحترم)الوالدةعنطریقالحالل(بما
فيذلكوطءالزوجووطءالشبهة،وبینالوطءغیرالمحترم)الوالدةعنطریقالحرام(،
یلحقالولدبالواطئالمحترمشـــرعًاویترتبعلیهآثارلحوقالولدمنقبیلاإلرث.
ویبّینهذاالبحثالفرقبینقاعدة“أصالةلحوقالولدبالوطءالمحترم”وقاعدة
الفراش،مضافاإلیعرضهألدلةاعتبارهذهالقاعدة،ومنها:المالزمةبینعنوانالوطء

المحترمولحوقالولد،وأصالةالصحة،واالستنباطمنالروایاتومذاقالشریعة.
کثرتلكاألدلة،أّندلیلمذاقالشریعةهوالدلیلالمعتبر یریالباحثمعنقدهأ

الذيتثبتصغراهباالستقراءفيهذاالبحثوذلكعلیفرضحجیةهذاالدلیل.
الکلمـــات المفتاحیة:النکاح،ثبوتالنســـب،الوطءبالشبهة،اإلکراه،الوطء

المحترم،قاعدةالفراش.
1.تأریخاإلستالم1441/04/02هـتأریخالقبول:1441/10/04هـ

esmati@mailkh.com:2.طالبالسطحالثالثفيحوزةخراسانالعلمیة)المؤلفالمشارك(-البریداإللکتروني
3.أستاذالسطوحالعالیةفيحوزةمشهدالعلمیةوطالبالدکتوراهفيجامعةالفردوسيبمشهدالمقدسةفرعمدرسالمعارف

m@m.com:اإلسالمیة–البریداإللکتروني
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بحوٌث فقهّیٌة و اصولّیة
السنة السابعة
الرقم المسلسل الرابع و العشرون
 خریف 1400شمسي

الحکم الشرعي لترك الزوج الحیاة الزوجیة 
بال مبرر بالنظر إلی حق الزوجة بالوطء في فقه 

المذاهب الخمسة1
إلهام مغزي نجف آباد2
حسین داورزني؟حر؟ 3

عابدین مؤمني4
الملخص

وفقًاللمذکرةالتفسیریةللمادة1130منالقانونالمدني،یعتبرتركالزوجللحیاة
الزوجیةبشروطمنمصادیقالعسروالحرج،ویمنحالزوجةحقالطالق.

لکنیبدوأنهقبلإعطاءحقالطالقلها،ونظرًاالمتالكالزوجةحقالوطء؛ُیعتبر
الزوجمذنبًاوناشزًافيترکهغیرالمبررللحیاةالزوجیة،ویحقللزوجةالمطالبةبحقها

فيالمحکمةفيإجبارالزوجعلیحقالوطء.
عمدنافيهذاالبحثوفقالمنهجالوصفيالتحلیلي،ومنخاللدراسةالکتب
الفقهیةللمذاهبالخمسةعلیدراسة“الحکمالشرعيلتركالزوجالحیاةالزوجیةبال
مبرربالنظرإلیحقالزوجةبالوطءفيفقهالمذاهبالخمســـة”،وقدخلصالبحث

1.تأریخاإلستالم:1440/11/28هـتأریخالقبول:1441/10/08هـ)مقتطفمنرسالةالدکتوراه(
2.طالـــبفـــيالمرحلةالدکتوراهفـــيالفقهومبانيالحقوقاإلســـالمیةمـــنجامعةطهران-البریـــدااللکتروني:

emona691@gmail.com
3.رحمهاللهتعالیوغفراللهله.

4.أســـتاذمســـاعدفيالفقهومبانيالحقوقاإلســـالمیةمنجامعةطهران)المؤلفالمشـــارك(البریدااللکتروني:
abedinmomeni@ut.ac.ir
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ملخص

إلیوجودخالفاتفيفقهالمذاهبالخمسةفيمقدارحقالزوجةبالوطء.
فیریالحنفیةأّنحقالزوجـــةفيالوطءهومرةواحدةفيکّلالحیاةالزوجیة،
وإنکانیجبعلیالزوجمنحیثالتکلیفأنیباشـــرالزوجة)یطأها(بالمعروف،
فعلیالرغممنأنالزوجمذنبفيتركالمباشرة،إالأنهالیمکنإجبارهعلیالوطء،
وعندالشافعیةلیسللزوجةحقللوطءوالزوجمختارفيهذاالصدد،ویقولالمالکیة
أنللزوجةحقمرةواحدةفيکلأربعلیال،ویمکنإجبارالزوجعلیهذاالمقدار.
ویعتقدمشهورفقهاءالشیعةوفقهاءالحنابلةبوجودحقالوطءللزوجةمرةواحدة
فيکلأربعةأشـــهر،وهوماکشفناضعفسندهفيهذهالدراسة،وتمإثباتنظریة
اإلعفافالجنسيللزوجةمنقبلالزوج)حقالمباشرةعلیأساسحاجاتالزوجة
المعروفةوالمعقولة(،ونتیجةلذلكیلتزمالزوجأنیباشرحاجاتالزوجةالمعقولةوعند

التركغیرالمبرریعتبرمذنبا.
 الکلمات المفتاحیة:تركالحیاةالزوجیة،حقالوطء،نشـــوزالزوج،اإلعفاف

الجنسيللزوجة،فقهالمذاهبالخمسة.
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بحوٌث فقهّیٌة و اصولّیة
السنة السابعة
الرقم المسلسل الرابع و العشرون
 خریف 1400شمسي

اضطراب االنحراف الجنسي عند الزوج وتأثیره 
علی لزوم تمکین الزوجة1

مهدي محمدي نسب2
جواد حبیبي تبار3

الملخص
یعتبراالستمتاعالجنسيغیرالمقبولشرعانوعًامناالنحرافالجنسيمنمنظور
الفقه،وإذااعتادالفردعلیهذهالعملالمنحرف؛بحیثالیتمإشباعالغریزةالجنسیة
إالمنهذهالطریقةفقطوالیســـتطیعترکهاعادًة؛فهویعتبرمصابابمرضاضطراب
االنحرافالجنسي.وبناءعلیهحتیفيحالةوجودزواجشرعي،إذاکاناالستمتاع
الجنســـيیسببالعســـروالحرجأوالضررغیرالمتعارفللشریك،فهویعدانحرافا
جنسیا،وإذاوصلإلیمرحلةالعادة،یکونحالًةمناضطراباالنحرافالجنسي.

تعدإصابةالرجلبمرضاضطراباالنحرافالجنســـيمنالحاالتالتيترفع
وجوبالتمکینعلیالزوجة،ویسببحرمانالزوجمنحقإلزامالزوجةبالتمکینله.
وتوضیحذلـــكأّنالتمکینفياالصطالحالفقهيیعنيلزوماســـتجابةالزوجة
جنســـیاللزوج،والیحقلهامخالفةاالستمتاعالجنســـيفيأيزمانومکان،وهذا
هومقتضیعقدالزواجالذيیعنياالســـتمتاعالجنسيللزوجینبکّلمصادیقه،وال

1.تأریخاإلستالم:1440/12/22هـتأریخالقبول::1441/10/04هـ
2.طالـــبفيالمرحلةالدکتوراهفيالفقهالجنائيوالعلمالجریمة–جامعةالمصطفیالعالمیة–قم–البریدااللکتروني:

muhamadinasab@yahoo.com
3.أستاذالبحثالخارجفيحوزةقمالعلمیةوأستاذمساعدفيجامعةالمصطفیالعالمیة–قم–)المؤلفالمشارك(–البرید

javadhabibitabar@yahoo.com:االلکتروني
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ملخص

یقتصرعلیحالةمعینة،لکّنیستثنیمنإطالقأدلةلزومطاعةالزوجمصادیقخارجة
عنالمعاشرةبالمعروفنظرًاألنهاتسببالضررأوالحرج،وعدمتمکینالزوجةفي
هذهالحالةالیســـببإطالقوصفالناشزةعلیها،والیحقللزوجالمصاببمرض
اضطراباالنحرافالجنسيأنیلزمزوجتهبتمکینعملغیرمتعارفیؤديعادةإلی

ضررغیرمبررأوحرجالیطاق،ولهحقالمطالبةباالستمتاعالعرفيفقط.
الکلمات المفتاحیة:التمکینغیرالمتعارف،الضرر،الحرج،اضطراباالنحراف

الجنسي.
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بحوٌث فقهّیٌة و اصولّیة
السنة السابعة
الرقم المسلسل الرابع و العشرون
 خریف 1400شمسي

معیار تحقق الخلوة مع غیر المحارم مع الترکیز 
علی الفضاء االفتراضي1

محمد صادق فاضل2
فاطمة أردشیري3

الملخص
منالمســـائلالتياهتمبهااإلسالماهتماماخاصًاالعالقةبینالمرأةوالرجلکمًا
وکیفًا،بحیثأصدرلهاالعدیدمناألوامرواألحکامالتيتطرحأحیانًاکحکمإلزامي
وأخریغیرإلزامي.منهـــذهاألوامرالنهيعنالخلوةبینالرجلوالمرأة،والخلوة
هيانفرادالرجلوالمرأةاألجنبیینفيمکاٍنمادونوجودشـــخصثالث،فقدنهی
اإلسالمعنالخلوةمعغیرالمحارم،وحملبعضالفقهاءهذاالنهيعلیالتحریم،

وحملهآخرونعلیالکراهة.
کانللخلوةمعغیرالمحارممصادیقکثیرةمنذالقدم،إالأّنهمعانتشارالتکنولوجیا
واتساعاستخدامالفضاءاإللکتروني،تمتأضافةالخلوةمعغیرالمحارمفيالفضاء

االفتراضيإلیمصادیقالخلوة.
وصلتالمقالةهذهبالرجوعإلیالکتبالفقهیةودراســـةشـــروطتحققحکم
الخلوةمعغیرالمحارموتطبیقهاعلیالفضاءاالفتراضي،إلیاستنتاجأنشروطالنهي

عنالخلوةمعغیرالمحارمتنطبقعلیالفضاءاالفتراضيأیضًا.
لذلكإذاکانحکمالخلوةمعغیرالمحارمفيالعالمالحقیقيهوالحرمة)نظرًا
الختالفاآلراءحولالمسألة(تکونالخلوةفيالفضاءاالفتراضيحراماأیضًا،وإذا

ُحکمبالکراهةفيالعالمالحقیقيُیطّبقذلكالحکمفيالفضاءاالفتراضيأیضًا.
الکلمات المفتاحیة:الخلوة،الخلوةمعاألجنبیة،الخلوةمعغیرالمحارم،إمکانیة

تحققالحرام،الریبة.

1.تأریخاإلستالم:1441/07/29هـتأریخالقبول:1441/11/12هـ
m_60_sfazel@yahoo.com:2.طالبالسطحالرابعفيحوزةقمالعلمیة-)المؤلفالمشارك(–البریدااللکتروني

Msfazel60@gmail.com:3.طالبالسطحالثالثفيحوزةمازندرانالعلمیة-البریدااللکتروني
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ملخص

سّن التأّثر الجنسي لدی األطفال1
السید مصطفی فرع الشیرازي2

کریم عبداللهي3
محمود سعیدي رضواني4
علیرضا عابدي سرآسیا5

الملخص
منالمســـائلالتيتؤخذبعیناالعتبارفيموضوعالتربیةالجنسیةهيبدایةسن
التأثرالجنســـيلدیاألشـــخاص،فقدتناولالمتخصصونفيالعلومالتربویةهذه
المسألةبانطباعاتومبادئوأســـالیبمختلفة،وبحثواعنإجابةلها.إنالعثورعلی
إجابةلهذاالسؤالیحّلالمســـألةالمتمثلةفيالمرحلةالتيیجبأنتبدأفیهاالتربیة
الجنسیةلألطفال.السؤالالرئیسفيهذهالدراسةهوأنههلیمکنبناًءعلیالمنهج
الفقهيواالستنباطي،الوصولإلیکشفسنالتأثرالجنسيفياإلنساناعتمادًاعلی
النصوصالروائیةوالقرآنیة،وبالتاليتحدیدالمرحلةالتيیبدأفیهاظهورالتهیجوالتأثر

الجنسيعنداألطفال؟
لإلجابةعنهذاالسؤالعمدناإلیجمعاآلیاتوالروایاتالمتعلقةبهذاالموضوع

وفقاألسلوبالمکتبي،ودراستهامنخاللآراءالفقهاءبمنهجوصفيتحلیلي.
الکلمات المفتاحیة:التربیةالجنســـیة،الممّیز،الغریزةالجنســـیة،الفقه،التأثر

الجنسي،الطفولةالثانیة.
1.تأریخاإلستالم:1441/06/18هـتأریخالقبول:1441/10/09هـ)مقتطفمنرسالةدکتوراه(

2.طالبفيالمرحلةالدکتوراهفيالفقهومبانيالحقوقاإلسالمیةمنجامعةالفردوسیمشهد-ایران-البریدااللکترونیکی:
Mostafashirazi334@yahoo.com

3.أستاذالفقهومبانيالحقوقاإلســـالمیة–جامعةالفردوسي–مشهد–إیران)المؤلفالمشارک(-البریدااللکتروني:
Abdolahi-k@um.ac.ir

saeedy@um.ac.ir:4.أستاذمشاركفيلجنةالتخطیطبجامعةالفردوسیمشهد-ایران–البریدااللکتروني
5.أســـتاذمســـاعدفيالفقهومبانيالحقوقاإلســـالمیة–جامعةالفردوســـي–مشـــهد–إیران-البریـــدااللکتروني:

a.abedi@um.ac.ir
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