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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 

 خالصه جلسه گذشته

بحث در استدالل مجوزین به آیات برای جواز وطی زوجه دبراً بود. آیه اول در جلسه گذشته مورد نقد و بررسی قرار 

 توان جواز را استفاده کرد.نمی «فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ»گرفت و نتیجه آن شد که از آیه 

 آیه دوم

 .«حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ نِساؤُكُمْ»سوره بقره است:  222ای از آیه آیه دوم، فقره

استفاده کرده است. تقریب استدالل این است که سیید مرتییی به این فقره از آیه استدالل کرده و جواز وطی زوجه دبراً را   

د، اشاره باش« کیف»نیست. اگر به معنای « متی»است، و به معنای « أین»یا به معنای « کیف»در این آیه یا به معنای « أنّی»

ر این د دتوانیبه کیفیت دارد؛ معنایش آن اسیت که زنان شیما کزیتهار ای شیما  ستند، ه  به  ر کیفیتی که تواستید می    

نین است که آیه چ باشد، معنای« أین»اشاره به کیفیت و چگونگی اتیان بالنساء دارد. اگر به معنای  لذا کزتهار ا ورود کنید.

باشید، یعنی زمانی باشد، معنایش آن است که  « متی»توانید اتیان کنید. اگر به معنای در این کزیتهار ا در  ر موعیعی می  

تارة اشییاره به کیفیت و لالت و چگونگی اتیان « أنی»تواسییتید اتیان کنید. ه   ر زمانی که توانید در این کزییتهار ا می

 دارد؛ اتری اشاره به مکان اتیان و موعع اتیان دارد؛ و ثالثةً اشاره به زمان اتیان دارد. 

اشد، دام از این دو که بزمانی و به معنای متی نیست، بلکه به معنای کیف یا أین است.  ر ک« أنی»فرماید سیید مرتییی می  

، از  ر «فأتوا نسااؤكم ِِ  أّ  ِكاٍ  ِناا شئتم »شیود:  معنای آیه این می« أین»اگر به معنای کند؛ چون جواز میداللت بر 

مکان و موعیعی از زنان، قبالًً أو دبراً. اگر به معنای کیف    باشد،  مین معنا قاب  استفاده است. این بیان سید مرتیی در  

 این آیه است.استدالل به  تقریب

   در مکان و    در زمان به کار برود؛ یعنی بین مکان و زمان مزترک لفظی باشد، « أنی»که  سلّ فرماید: لو یزان میبعد ا

باز    جواز از آن قاب  اسیتفاده اسیت. چون اگر لفم مزترک که دارای چند معناست، در جایی استعمال شود، آن لفم بر   

کثر از معنای والد، منعی ندارد. سید مرتیی چنین به نظر ایزان استعمال لفم مزترک در اچون شود، م  میجمیع معانی ل

هذیرند؛ در بین متأترین نیه امام)ره( از کسانی است که معتقد است استعمال ای دارد، الالته نوعاً این معنا و مالنا را نمیعقیده

و بیان ایزان را در جواز استعمال لفم مزترک در اکثر از  و ممکن است. ما قالًً این بحثلفم مزترک در اکثر از معنا، جایه 

 معنا ذکر کردی . 
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، باز    استدالل صحیح است؛ چون باشدمزترک بین مکان و زمان « أنی»گوید لو سلّ  که علی أی لال سیید مرتیی می 

وا فأتوا حرثكم أّ فأت»؛  ستند، نساء شما کزتهار ای شما «نساؤكم حرث لكم»شود: طالق این التمال، معنای آیه این می

کان منها شئت  قالًً أو دبراً.  ه  لتی اگر قائ  به اشتراک لفظی أنی بین ، یعنی فی أی زمانٍ و مِن أی م«نساؤكم أني شئتم

زمان و مکان شوی ، باز    استدالل صحیح است. چون اگر لفم مزترکی استعمال شد، آن لفم بر  مه معانی مزترکه لم  

 استدالل صحیح و تمام است. لذادو معنا لم  کنی ، شود؛ و اینجا نیه بر  ر می

 1اللی است که سید مرتیی بر جواز وطی زوجه دبراً اقامه کرده است.این استد

 پنج اشکال بر استدالل به آیه دوم

 :این استدالل، چند اشکال شده استبر 

در ؛ چند اشکال    مرلوم آقای تویی 2انداز جمله اشکاالت، اشکالی است که مرلوم آقای لکی  در مستمسک بیان کرده

ررسی شوی  و بعد باید بمجموعاً هنج اشکال به استدالل ایراد شده است. ما این هنج اشکال را متعرض میاند. اینجا ذکر کرده

 کنی  و بالینی  این اشکاالت متوجه این استدالل  ست یا تیر.
 اشکال اول

مکان است، ولی منظور از  فرماید: درست است أنی در این آیه به معنای أین واشیکال مرلوم آقای لکی  این است که می 

رث نساؤكم ح»توا د بگوید المرأة نیست بلکه منظور از مکان، مکان فع  است. یعنی آیه نمی بدن مکان، موععٌ مِن مواعع

 شود. منظور این است کهتا شما بگویید که    شام  قبالُ  و    شام  دبر می «ِِ  النساءِوضع لكم فأتوا نساؤكم ِِ  أّ 

؛ اتاق باشد، بیرون اتاق باشد، زمین باشد، هزت بام باشد. آن چیهی که آیه در «فيه طئم في أّ ِكاٍ  یقع الونساؤكفأتوا »

ر  ر الوطی فیه؛ د یقعتوانید اتیان به زنان کنید فی أی موعع تریدون أن اسیت که شیما می   اینکند، اینجا به آن اشیاره می 

اشیاره به موععی از مرأة و زن نیست تا شام  دبر    شود. به   توا ید این فع  را در آنجا واقع کنید. ه موعیعی که می 

 ظرف فع  است و نه ظرف متعلق فع .عالارت دیگر أنی، 
 اشکال دوم

 اند. در اینجا عرضن چهار اشکال ذکر کرده، الالته با یک بیان دیگر. ایزانظیر  مین اشکال را مرلوم آقای تویی    کرده

کن  که از از مالالث نکاح مرلوم آقای تویی، دو تقریر چاپ شیده اسیت. یکی کتاا النکاح اسیت که در  مان موسوعه    

عروه به قل  فرزند ایزان سیدمحمد تقی تویی نوشته شده و چاپ شده است. یک تقریر    از مرلوم  آقای تویی در شرح

تلخالی اسیت که از شیاگردان ایزان بوده و آن    تحت عنوان کتاا النکاح چاپ شده است. الالته تیلی   آقای موسیوی  

آقای موسوی تلخالی رسد آنچه که مرلوم قریب به     ستند و تفاوت آنچنانی از لیث مطالب ندارند.  ر چند به نظر می

ولی  -به شهادت رسانند، نام ایزان     ست که ایزیان از شهدای عراق است و در آن ایام در زمره علمایی   -اند نوشیته 

 تر است و از دقت بیزتری برتوردار است. متقن

                                                 
 .121انتصار، ص. 9
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اشیکال اول مرلوم آقای تویی این اسیت که أنی در آیه زمانی اسیت و نه مکانی؛ أنی شیئت  أی متی شئت ،  ر زمانی که     

ای وجود دارد که أنی در این آیه به گوید قرینهچرا؟ می«. فأتوا نسیاکک  متی شئت  »معنای آیه این اسیت:  تواسیتید. یعنی  

ىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي قُلْ هُوَ أَذ الْمَحيضِ وَ یَسْئَلُونَكَ عَ ِ»است. در صدر آیه آمده  متی اسیت و آن قرینه، صدر آیه  معنای

و تعالی در صیدر آیه به اعتهال و اجتناا از زن در ایام لی  امر کرده است. بعد در ادامه، این  ، تداوند تالارک «الْمَحيضِ

توا د بفرماید آن ممنوعیتی که در ایام لی  ثابت . یعنی در واقع می«حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ نِساؤُكُمْ»آیه آمده 

یه منع کرده بود از اینکه با زن معاشرت و مواقعه باشد؛ چون منع مربوط به یک زمان بود، االن برداشیته شده است. صدر آ 

 أو نهار. دیگر محدودیت لی فرماید: بعد ایام الحی  فأتو نّ متی شئت ، مِن دارد و میلاال که دارد منع را برمی تاصی بود،

 برداشته شده است. زمانی 

آیه آمده، معنای متی دارد؛ یعنی زمانیة ال مکانیة. ه  چطور شما این آیه را دالّ ه  أنی در آیه به قرینه آنچه که در صدر 

معنا ندارد؛ چون أنی مکانی نیسییت بلکه زمانی اسییت و یک  دانید؟ اصییًً این آیه داللت بر اینبر جواز وطی فی الدبر می

شئت ، متی شئت  است و نه فی أی موعع منهنّ شود منظور از أنی قرینه مهمی در تودِ آیه وجود دارد که از آن اسیتفاده می 

 شئت . 
 اشکال سوم

اشیکال دوم مرلوم آقایی تویی، این اسیت که اگر فرعیاً هذیرفتی  که معنای أنی، أین باشید، ولی این به لسب اعیاء و     

ر ا کنید و آنها را در  توانید با زنان مواقعه و مجامعت داشته باشید و اتیان به آنهمواعیع بدن مرأة نیسیت که مثًً شیما می   

موعیعی از مواعیع بدنزان وطی کنید. بلکه أنی به لسب مکان وطی است؛ یعنی فی أی مکان شئت  من الفرفة و السطح و   

 ای نسالت به آن ندارد. این اشکال،  مان اشکالی است که مرلوم آقای لکی  مطرح کردند و چیه اعافه نحو ما.
 اشکال چهارم

ی تویی این اسیت که نف  تعالیر لر  در اینجا، تود شا د بر این است که منظور از أنی شئت ،  اشیکال سیوم مرلوم آقا  

زن تعالیر به لر  ]کزتهار[ کرده است.  کزتهار مح  از اعت است؛ لر  به معنای زرال  اسیت و نه دبر. برای اینکه  فقط قب

آید. وقتی از زنان تعالیر به لر  گندم به عم  می کارند و از آنروئیدن بذر و عم  آمدن محصول است؛ مثًً بذر گندم می

این اشاره به موعع ولد و آید. توا د بگوید اتیان به نسیاء از موعیعی باشید که از آن موعع فرزند به عم  می   کند، میمی

 قرار دادهای در او شود از زن تعالیر به لر  شود، زایش زن است و اینکه بذر و نطفهمحصول دارد؛ آن چیهی که باعث می

 و نه دبر؛ دبر که موعع ولد نیست.ال  است ، قب   آید. موعع لصول و تحقق ولدشود و سپ  ولدی از او به دنیا میمی

ای بد د و بگوید این را کزت دانه  ای عرفی    وجود دارد؛ مثًً اگر موالیی به عالدش یک بذر ونظیر این مطلب در مثال

. قطعاً منظور موال از این کًم آن اسیت که این را در یک مکان مناسب قرار بده؛ مکان مناسب با این  بّکن؛ الر   ذا الحَ

این را در زمین قرار بده، ولی مسلّماً منظور موال این است که  نگفتهلب و دانه، زمین است. درست است که موال به عالدش 

نداز یرفته است؛ منظور موال این نیست که دانه و بذر را در دریا بآن را جایی بکار که بعداً روئیده شیود و محصولی از آن گ 

 یا  ر کجا که تواستی ر ا کن. اساساً معنای لر   مین است.
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شما کزتهار ای شما توا د بگوید زنان یعنی می« نساکک  لر  لک »گوید کند و میاینجا    که از زن تعالیر به لر  می

ه  تودِ کلمه لر  در این آیه و با قطع نظر از کلمه أنی، قرینه اسیت بر  فرزند بیاورید. توانید از آنها  سیتند که شیما می  

 لکه، بن اشکال کاری به مسأله أنی ندارداینکه وطی و مواقعه فقط از قال  جایه اسیت و داللت بر جواز وطی دبراً ندارد. ای 

 کند. است که مدعی آن را ادعا می گوید اینکه لر  در این آیه آمده، مانع ظهور این آیه در معناییمی

 سؤال: 

گوید که زنان این تصییوصیییت را دارند؛ از زنان برای این منظور اسییتمتاع در لقیقت میاین آیه توا د بگوید میاسییتاد: 

 توا د بگویداین کند. عمده این است که میبجویید. اینجا در مقام این نیست که  مه فایده و تاصیت ازدواج را لصر در 

 بیزتر ناظر به نفی این بخش است. آید.از این آیه جواز الوطی دبراً بدست نمی
 اشکال پنجم

أی جهة  یعنی مِن« أنی شئت »اشکال چهارم ایزان این است که بر فرض أنی، زمانی نالاشد بلکه مکانی باشد؛ ولی از منظور 

ی تویی که  مان اشکال مرلوم آقای لکی  نیه شیئت . فرق اشیکال چهارم با اشکال دوم این است که در اشکال دوم آقا  

 ، بلکه اشاره بهنداردبود، اسیا  اشیکال این بود که بر فرض أنی مکانی باشید، اشاره به ک ّ موعع مِن مواعع بدن المرأة    

 ستاطالق اشکال چهارم، منظور از أنی، مکانی ولی مکان فع  دارد؛ یعنی در  ر مکانی تواسیتید این عم  را انجام د ید.  

ولی نه مکان فع  و نه ک ّ موعع و مکانٍ مِن مواعع بدن المرأة؛ بلکه أنی در اینجا به معنای جهت است. یعنی فأتوا لرثک  

تیان أو مِن تلفها. جهت اقبدّامها و مواعع لرثک  أی القالول؛ اتیان به نساء فی القال ، این مسلّ  است. اما أنی شئت  یعنی مِن 

اساساً  دام. ه قعها فی قاللها مِن الخلف أو من الشد أو مِن الخلف باشد؛ أنی شئت  مِن نف  القال  أو یجامدر قال ، مِن القدام با

مفروغ عنه اسیت که آیه ناظر به آن نیست. فأتوا لرثک  یعنی فأتوا قاللها منتهی مِن أی جهةٍ تریدون،   نظر به دبر ندارد؛ کأنّ

 از  ر جهتی که تواستید. 

گویی  این را یک اشکال مستق  بدانی  و نیه ممکن است که تتمه و تکلمه اشکال سوم بدانی . یعنی می الالته ممکن اسیت که 

نای گوید أنی به معکند أنی به چه معناست؟ میتوا د قالًً انجام شود. آن وقت کسی سؤال میلر  قرینه است بر اینکه می

یک اشکال مستق  بدانی  که باالتره یک التمال دیگری در این آیه مِن أی جهةٍ اسیت. اما این قابلیت را دارد که ما آن را  

مِن مواعع المرأة و نه مکان الوطی است، بلکه به معنای  ر جهت  موععأنی مکانی    باشد، اساساً مقصود نه  است که اگر

 و  ر طرف است. 

انی باشد و مکان را به معنای موعع من نتیجه این اسیت که اسیا  استدالل سید مرتیی به این آیه بر این است که أنی مک  

که أنی مکانی نیست؛ یا زمانی است یا اشاره است مواعع بدن المرأة بدانی . اشکاالتی که شد،  مه در صدد اثالات این معنا 

معنای کیف است. یعنی بیان لالت و چگونگی وطی به به کیفیت و لالت دارد. طالق اشکال چهارم مرلوم آقای تویی، أنی 

قبالُ  اسیت. طالق اشکال چهارم، أنی زمانی نیست بلکه به معنای کیف است. درست است که ایزان گفته أنی مکانی است  در 

درست  کند.کیفیت و لالت را بیان می ، در واقع کأنّشئت گوید مِن أی جهة ولی این مکانی را طوری معنا کرده که وقتی می
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کند که مراد از آن، أی جهة شییئت  توجه به تفسیییری که برای این مکانی می گوید لو کانت أنی مکانیة، ولی بااسییت که می

 کند. شود که از آن، کیف را استفاده میاست، این معلوم می

قَالَ ». یستنبه معنای وطی در دبر  طالق آنکند که بعد نهایتاً در ذی  این آیه یک روایتی را از تفسیر علی بن ابرا ی  نق  می

و نه  ، یعنی طالق این روایت، أنی زمانی است«َِتَى شِئْتُمْ فِي الْفَرْجِ :أَّْ «شِئتُم أَنَّى فَأْتُوا حَرْثَكُمْ»:فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الصَّادِقُ)ع(

ید: فرماآمده،  مان صدر آیه است که می« فی الفرج»مکانی؛ چون أنی را به معنای متی گرفته است. علت اینکه در روایت 

 .1است که از آن به فرج تعالیر شده است زراعو لر  نیه  مان « لَرْ ٌ لَکب ْ نِساکبکب ْ»

 اشکال به استدالل به این آیه وارد است یا تیر.  هنجباید بالینی  آیا این 
 

«الحمد هلل را العالمین»  

                                                 
 . ]براسا  تقریر مرلوم تلخالی[.201 - 202، ص1کتاا النکاح، ج. 9


