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

 

 خالصه جلسه گذشته

اند. استدالل هر دو گروه به برخی از آیات عرض شد در مورد وطی المرأة دبراً، برخی قائل به جواز و برخی قائل به تحریم

 ای که داللت بر تحریم کند، یافت نشد. ذکر شد و اجماالً مشخص شد که برخی از آیات دالّ بر جوازاند؛ اما آیه

 بررسی روایات

فاده منع استشود و از برخی دیگر، دلیل و مستند دیگر برای هر دو گروه، روایات است. از برخی روایات، جواز استفاده می

کنیم؛ به طور کلی هر دو طایفه از روایات را مورد شوووود. اینرا روایات را جداگانه از منمر مروزی  و مان ی  ذکر نمیمی

 شود یا منع، یا اینکه راه دیگری وجود دارد. دهیم تا ببینیم نهایتاً آیا از روایات جواز استفاده میبررسی قرار می
 طائفه اول: روایت مجوّزه

   روایت در ای  طایفه وجود دارد.طایفه اول، روایاتی است که داللت بر جواز وطی مرأة دبراً دارد. چندی

ال، قُلْتُ لِلرِّضَا)ع( إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ق»روایت اول، صوحیحه صوفواا اسوت      روایت اول:

گوید  به امام رضا)ع( عرض کردم کسی از موالیاا شما از م  خواسته که از . می«اسََْْْْيَا مِْْكَ أَنْ یَسْأَلَكَ عَْْهَا وَ  فَهَابَكَ

مَا  )ع(قَالَ»ای را سواال کنم؛ چوا خود او ییا و شرم داشت از اینکه آا مسهله را مستییماً از شما ساال کند.  شوما مسوهله  

تواند با همسوورد در دبر ، آیا مرد می«؟قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» له چیسووت ، امام)ع( فرمود  آا مسووه«هِيَ

قُلْتُ وَ أَنْتَ تَفْعَلُ » یز اسووت.تواند و ای  برای او جا، امام)ع( فرمودند  بله، می«نَعَمْ ذَلِكَ لَهُ )ع(قَالَ» مواق ه داشووته باشوود 

امام)ع(  1،«لَا إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ )ع(قَالَ» کنید به امام رضووا)ع( عرض کردم که شووما هم ای  کار را می گوید م  می ،«ذَلِكَ

 دهیم. فرمود  نه، ما ای  کار را انرام نمی

. اما در ادامه از «نعم، ذلك له»کند تردیدی نیسوت؛ چوا امام)ع( صریحاً فرمودند   در اینکه ای  روایت داللت بر جواز می

دهیم. اند ما ای  کار را انرام نمیدهید یا نه  یضرت فرمودهامام)ع( پرسویده شوده که آیا شما خودتاا ای  کار را انرام می  

اند ای  روایت داللت بر کراهت دارد؛ در یالی که ایتراز امام و اینکه امام و گفته برخی به ای  پاسووا امام)ع( اسووتناد کرده

دهیم، دالّ بر کراهت نیسوت. برخی از کارها ممک  است جایز باشند اما با شها و ییییت  ید ما ای  کار را انرام نمیفرمامی

افراد سوازگار نباشود. می ً روایتی در مورد مت ه وارد شوده که در آا از مشوروعیت و جواز مت ه سواال شده است.      برخی 
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فرماید  نه، دهند  امام)ع( میساال شده که آیا زناا شما هم ای  کار را انرام میاند. ب د از امام آا را مشروع دانستهامام)ع( 

 دهند. انرام نمی زناا ما ای  کار را

مواردی از ای  دست در روایات داریم که ظهور در آا دارد که یک ف ل و عملی جایز است اما در عی  یال خودِ ائمه اقدام 

نزدیکاا  کنیم، یا یتیفرمایند ما ای  کار را نمیکه ائمه ب ضاً در رابطه با ب ضی از امور میکردند. اینو مبادرت به آا کار نمی

کردند، ای  دلیل بر کراهت آا عمل نیست بلکه دال بر ای  است که آا کار مطابق خود را از اتیاا به ب ضی از کارها منع می

می است که مخصوصاً ما ]رویانیت[ باید به ای  مسائل توجه با شوها و موق یت و ییییت ائمه)ع( نبوده است. ای  نکته مه 

ما هم بتوانیم ای  کار را انرام دهیم. ب ضی کارها کنیم. اینکه هر کاری جایز بود و یرام نبود مروز و دلیل بر آا نیست که 

لُ لَا إِنَّا لَا نَفْعَ»فرماید  یزند. لذا اگر امام)ع( اینرا مخ ف شها و خ ف عرف است؛ ی نی به ییییت و شها انساا لطمه می

باشد و یتی مکروه هم نباشد،  جایزتواند برای دیگراا مشروع و ، دالّ بر کراهت وطی المرأة دبراً نیست؛ ای  کار می«ذَلِكَ

طه آا اما در عی  یال خودِ ائمه)ع( و نزدیکاا آنها، از ای  کار اجتناب کنند. ای  نه به واسووطه کراهت اسووت، بلکه به واسوو

زند. به عبارت دیگر، ممک  است به خصوص برای آنها کراهت داشته باشد؛ لذا شما است که به شها و ییییت آنها لطمه می

 دهیم. اند ما ای  کار را انرام نمیاند و فیط فرمودهبینید که عموم افراد را از ای  کار منع نکردهمی

 ساال  

است؛ ل ل ای  به خصوص برای امام مکروه باشد، اما کراهت به م نای کلی برای اسوتاد  بح  ما راجع به یکم ای  مسهله  

ه ، نهایتش ای  است ک«لَا إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ»فرماید  شود. اینکه میکراهت برای مردم استفاده نمیشوود.  ای  عمل، ثابت نمی

 کند.کراهت را برای خودِ امام)ع( ثابت می

 ساال 

مه)ع( شود، آا است که ائشود. تنها چیزی که استفاده میگوییم از ای  روایت، کراهت وطی المرأة دبراً استفاده نمیمیاستاد  

کردند، دلیل بر آا نیسووت که ای  کار مکروه اسووت. چوا ممک  اسووت  ؛ اینکه ائمه)ع( ای  کار را نمیکردندای  کار را نمی

 )ع( به دالیلی از آا اجتناب کنند. چیزی برای دیگراا مکروه نباشد اما ائمه

موسی ب  عبدالملک. آا طرییی  از ای  روایت به دو طریق نیل شوده است؛ هم از اب  ییطی  روایت شده و هم  روایت دوم:

که اب  ییطی  نیل کرده، ظاهرد ای  است که صحیحه است؛ اما طرییی که موسی ب  عبدالملک نیل کرده، ارسال دارد. سند 

یل کرده است؛ یکی از طریق اب  روایت ای  است  ایمد ب  محمد ب  عیسی ای  روایت را به دو طریق از یضرت رضا)ع( ن

وم، طریق اند. طریق دی . ای  دو نفر ثیهییطی  است یا یسی  ب  علی ب  ییط منمور یسو  ب  علی ب  ی  اسوت که یا  ییط

اند  موسی ب  عبدالملک عَ  رجل؛ م لوم نیست که ای  نیل کرده ها اینطورموسوی ب  عبدالملک اسوت؛ در برخی از کتاب  

به هر یال ای  روایت طبق  از او برده نشده است.   باشد ولی نامی  است رجل در اینرا هماا اب  ییطیممکرجل کیست. 

 ه است و طبق نیل دیگر مرسله است.یک نیل صحیح
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گوید از مواق ه مرد با زا مِ  الخلف ساال کردم. . می«الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا الرَّجُلِ إِتْيَانِ عَنْ (ع)قَالَ: سَْأَلْتُ أَبَا الَْْسَْنِ الرِّضَا  »

ْهَْا آیَْةم مِنْ تََِْااِ اللَّْهِ عَزَّوَجَْلَّ قَوْلُ لُوُال ه ُالنِ بَْاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَ ُمْ     فَقَْالَ  » امام   1.«وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا یُرِیدُونَ الْفَرْجَ أَحَلََّ

، یلیت اسوووتفاده یکایت کردهرا پیامبر  قولای از کتاب خدا که آیهاز درباره مواق ه با مرأة مِ  الخلف، فرمود  رضوووا)ع( 

زمره ادله مروزی  شود که ای  عمل جایز و ی ل است. استدالل به ای  آیه را در از ای  ک مِ لوط پیامبر م لوم می شود.می

ذکر کردیم. لوط پیامبر به قومش فرمود  شوما که به دنبال ای  هسوتید تا از مرداا استمتاع کنید، ایناا دختراا م  هستند و   

ود آنها دانست میصدر یالی که می -د. ای  سخ ِ لوط پیامبر به قومش تر هسوتند، از آناا استمتاع برویی برای شوما پاکیزه 

 دهید، با زناا انرام دهید.هماا کاری که با مرداا انرام می به ای  م ناست کهمواق ه طبی ی نیستند و  چیست و به دنبال

ایز اسووت. اگر ای  بیاا امام)ع( نبود، قهراً همانطور که قب ً گفتیم، خودِ آیه بخصوووص، طبق ای  روایت، وطی المرأة دبراً ج

خواهید به طریق غیر طبی ی و برخ ف طبی ت انسانی چرا میفرماید  کند. چوا لوط به قوم خودد میداللت بر جواز نمی

یام راهنمایی مرداا به سوی استمتاع و التذاذ طبی ی از در م استمتاع برویید ! ای  استمتاع را از طریق زناا دنبال کنید؛ کهاّ

؛ ما ای  اشکال را در استدالل دهیدخواهد بگوید هماا کاری که شما به دنبال آا هستید، با زناا انرام زناا است. اینرا نمی

رد یت از قول امام)ع( واشود. اما با توجه به اینکه روابه آیه عرض کردیم که از سخ  لوطِ پیامبر چنی  چیزی برداشت نمی

 توانیم از ای  روایت جواز وطی المرأة دبراً را استفاده کنیم.  شده و امام)ع( آا را ای  چنی  تفسیر کرده، می

تیریباً سوند و داللت ای  دو روایت مشوکلی ندارد؛ البته در صوورتی که به نیل اب  ییطی  اعتماد کنیم، روایت دوم صحیحه    

 وسی ب  عبدالملک، مرسله است و مشکل ارسال دارد. است. اما طبق نیل م

 :الَفَقَ ،الِّْسَانِ فِي أَدْبَارِهِنَّ إِتْيَانُ وَ ذُتِرَ عِْْدَهُ (ع)قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ»روایت عبدالریم  ب  یراج است.  :روایت سْوم 

گوید  عبدالریم  ب  یراج می 2.«سانِمَا أَعْلَمُ آیَةً فِي الْقُرْآنِ أَحَلَّتْ ذَلِكَ إِلَّا وَاحِدَةً إِنَّ ُمْ لَََأْتُونَ الرِّجالَ شَْهْوَةً مِنْ دُونِ الِّْ 

رآا را که داللت بر ای از قاز امام صووادع)ع( شوونیدم در یالی که بح  اتیاا النسوواال فی االدبار بود. امام)ع( فرمود  م  آیه

فرماید  م  . اینکه امام)ع( می1مربوط به قوم لوط است شناسم جز یک آیه که هماا آیهیلیت ای  عمل داشوته باشود، نمی  

 شود، دالّ بر جواز است؛ پس م لوم میجز یک آیه کندیک آیه در قرآا سراغ دارم که داللت بر جواز و یلیت ای  عمل می

 یز است. منتهی امام)ع( در اینرا فرموده که یک آیه از آیات قرآا داللت بر ای  عمل دارد. وطی المرأة دبراً جا

 الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ یَأْتِي الرَّجُلِ عَنِ (ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ»روایت عبداهلل ب  ابی ی فور اسوت.   :روایت چهارم

تواند در دبر زا اتیاا داشته باشد  یضرت فرمود  اگر زا راضی از امام صوادع)ع( سواال کردم  آیا مرد می   .«إِذَا رَضِْيَتْ 

گوید به امام عرض کردم  پس ای  ، می«فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَتُمُ اللَّهُ فَأَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ :قُلْتُ»باشوود اشووکالی ندارد. 

قَالَ هَذَا فِي طَلَبِ الْوَلَدِ فَاطْلُبُوا »فرماید به زناا اتیاا کنید از آا راهی که خداوند به آا امر کرده است. چیسوت که خدا می 

امام)ع( فرمود  منمور خداوند  5.«فَأْتُوا حَرْثَ ُمْ أَنَّى شِْْتَُْمْ نِسْْاكُتُمْ حَرْ م لَ ُمْ الْوَلَدَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَتُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ
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 .12ات نکاح، حاز ابواب میدم 71، باب 151، ص25؛ وسائل الشی ة، ج46، ح22، ص2تفسیر عیاشی، ج. 2
 .12 اعراف . 3
 .2از ابواب میدمات نکاح، ح 71، باب 156، ص25؛ وسائل الشی ة، ج1647، ح515، ص7تهذیب، ج. 4



511 

 

موده  فر دار شوید و طلب ولد کنید، از آا طرییی که خدا فرموده طلب کنید؛ چوا خداوندای  است که هرگاه خواستید بچه

 زناا شما کشتزارهای شما هستند.

 ساال  

و اقسام و مصادیق مت ددی دارد. اینکه ساال کرده که آیا در دبر جایز است یا  خواهد بگوید اتیاا بالنساال، انواعاسوتاد  می 

فأتوهن من »گوید در ذهنش هماا چیزی بوده که در ذه  شماست؛ آیه می نه، امام)ع( در پاسا فرموده اشکالی ندارد. کهاّ

مشووروعیت و یلیت فیط مربوط به هماا طریق طبی ی اسووت. امام)ع(   ای ؛ ظاهر ای  آیه آا اسووت که «حيث امرتم اهلل

خواهید طلب ولد کنید، از ای  طریق اقدام کنید. ی نی اگر می «فأتوهن من حيث امرتم اهلل»فرمواید  اینکه خدا فرموده  می

توانید با زناا ای  عمل را می خواهد بفرماید شماخدا با یک زباا کناییِ مادبانه، می دانند ولی کهاّدرسوت است م موالً می 

های ازدواج و نکاح، همی  طلب ولد است. کهنه به یکی از طرع و فلسفه دار شوید. کهاّداشوته باشوید و از ای  طریق بچه  

 کند؛ اینکه نسل باقی بماند.  تری  فایده نکاح اشاره میمهم

 عَنِ ابْنِ أَبِي یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ»ذیل را ندارد.  نمیر همی  روایت از اب  ابی ی فور نیل شده که ای  روایت پْجم:

در ای  روایت، آا دنباله و ساال ب دی ذکر نشده است. ظاهر آا  1.«لَا بَأْسَ بِهِ )ع(الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ یَأْتِي الرَّجُلِ عَنِ (ع)

است که ای  روایت با روایت قبلی یکساا است و ب ید است که دو روایت باشد. درست است که برخی میل صایب جواهر، 

رسد مروی نمر می اینها را دو روایت مستیل یساب کرده است. اما به کهاّ 2اند؛ ایشاا در جواهرقائل به ت دد روایت شوده 

عنه )امام( یکی است و سائل و روای هم یکی است، موضوع نیز یکساا است و بخشی از روایت عیناً هماا نیل دیگر است؛ 

ده و تر نیل شرسد همه قرای  دالّ بر ای  است که ای  دو روایت یکی است. ممک  است در یک موق یتی کامللذا به نمر می

 آا نیل شده است. علی أی یال ای  روایت از اب  ی فور نیل شده است. یگر بخشی از در موق یت د

اسباط است؛ ایمد ب  ای که وجود دارد در مورد علی ب  نکته دیگر اینکه سوند ای  روایت مورد قبول اسوت؛ تنها مسوهله   

 د علی ب  اسباط آامورمحمد ب  عیسوی عَ  علی ب  اسباط ع  محمد ب  عمراا ع  عبداهلل ب  ابی ی فور. تنها مسهله در  

و برخی ای  عدول را در مورد  1بودا عدول کرده فطحیبوده است. برخی میل نراشی م تیدند که او از  است که وی فطحی

هم باشود، مسولّماً ثیه است؛ لذا به اعتبار وثاقت او، ای  روایت مورد قبول و م تبر است. پس    فطحیاند. اما اگر او نپذیرفته

إذا »کند. منتهی همانطور که م یمه فرمودید، در یک نیل قید دو روایت سنداً و داللتاً اصل جواز را فی الرمله ثابت می ای 

 دارد؛ ی نی کها جواز را مشروط به رضایت زا کرده است. در نیل دیگر ای  اشتراط وجود ندارد.« رضیت

 اند و تنهاواز و مشروعیت را بدوا هیچ قید و شرطی بیاا کردهم یمه فرمودید که از ای  چهار روایت، سه روایت اصل ج

 همای  روایت است که یک قیدی دارد و آا هم رضایت مرأة است. اینها را در ذه  داشته باشید تا ما روایات دالّ بر منع را 

 بخوانیم.
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خَلْفِهَا قَالَ هُوَ  مِنْ أَهْلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِي (ع)اللَّهِقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ »خبره است. أمرسله یفص ب  سوقه عم   :روایت شْمم 

کند مِ  خلفها. امام)ع( فرمود  ای  از امام صادع)ع( درباره مردی ساال کردم که اتیاا به مرأة می 1.«أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْلُ

راه اشوکالی ندارد ولی غسل دارد. م نایش آا است که   ای فرموده  تواند اتیاا کند. امام)ع(یکی از دو طرییی اسوت که می 

 اصل الدخول موجب غسل است ولو اینکه منی خارج نشود.  فیه الغسل ولو لم یخرج المنی؛ ی نی کهاّ

تواند محل اشکال باشد که ای  داللت ای  روایت بر جواز، واضو  و روش  است. فیط مرسله بودا آا، به یسب ظاهر می 

 . اگرندکشکل را برطرف میمباشد، میست که از اصحاب اجماع با توجه به اینکه ناقل و راوی از یفص، اب  ابی عمیر ا نیز

در  شود. چواکند، مشکل ارسال در اینرا برطرف میم تبر است و آنها از ثیات نیل می بپذیریم که روایات اصحاب اجماع

ینرا طبق ای  مبنا که روایات اصحاب عمیر ع  یفص. لذا مسهله ارسال در ا سند اینطور آمده  یسی  ب  س ید ع  اب  ابی

 اجماع م تبر است، مشکلی ندارد. 

 خواهیم کرد.  بررسیروایت دیگر باقی مانده که إا شاال اهلل جلسه ب د  چند بحث جلسه آینده:
 
 

«الحمد هلل رب ال المی »  
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