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

 

 ادامه بررسی روایات مجوزه

 بحث در روایات دالّ بر جواز وطی المرأة دبراً بود؛ تا اینجا شش روایت مورد بررسی قرار گرفت. 

 لََِذَ الْمَرْأَةَ فِي قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ)ع( وَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِي»روایت حماد بن عثمان است.  :روایت هفتم

د به پرسیده بو گوید: از امام صادق)ع( پرسیدم و البته کسی هم که این را. حماد بن عثمان می«الْمَوْضِِِِ وَ فِي الْبَْْتِ جَمَاعَ   

تواند با زن در موضع هم خودش پرسییده و هم دیرر  پرسیده است. ساال این بوده که ییا مرد می  من خبر داد؛ یعنی کأنّ

لَّهِ)ص( لَ رَسُولُ الفَقَالَ لِي وَ رَفََِ صَِوْتَهُ قَا »دبر اتیان کند و اتیان داشته باشد؟ در حالی که در خانه یک گروهی نیز بودند. 

. امام)ع( فرمود که رسیول خدا)(( فرموده کسی که ممووکش را ملوّ  به ییز  کند  «مَمْلُوكَهُ مَا لَا یُطِْقُ فَلُْْعِنْهُ لّفمَنْ كَ

قَالَ لَا فَ ثُمَّ نَظَرَ فِي وَجْهِ أَهْلِ الْبَْْتِ ثُمَّ أَصْغَى إِلَيَّ». دارد« فویبعه»ها در برخی نسخه« فویعنه»که توان و طاقت ین را ندارد، 

 گاه به کسانی در ینجا بودند نراهی کرد و بعد در گوش من فرمود اشلالی ندارد. یعنی ابتدا با صدا  بوند کأنّین 1.«بَأْسَ بِهِ

 این کار منع کرد و از قول رسول خدا)(( این کار را ممنوع اعالم کرد؛ بعد درِ گوش من فرمود اشلالی ندارد. از 

 ساال: 

تواند انجام دهد؟ حضرت کند که ییا این کار را میاین است که این کار فی نفسه خارج از توان است. ساال میاستاد: ظاهر 

کار تلوی  بما الیطاق است؛ وادار کردن او به ییز  است که طاقت و توان ندارد. ین اند که این به صورت کوی جواب داده

یا منع مطوق با منع فی الجموه در جموه اول  ...چه به این نحو باشدفرماید یناناحتمال هم هسیت که بروییم که حضرت می 

 اده است؛ اما درِ گوش سائل فرموده اشلالی ندارد. فقابل است

رسید که جموه اول از رو  تییه گفته شیده باشید؛ یون سیاال عونی و یشلار بوده و حضرت نیز پاسن عونی و     به نظر می

شود. اما ینچه که درِ گوش او گفته، حمل بر تییه نیست و برا  بیان حلم واقعی بر تییه میحمل اند. لذا این مانع یشلار داده

 گفته شده است. 

گوید سیند روایت این اسیت: احمد بن محمد بن عیسیی عن ابن فضّال عن الحسن بن الجعم عن حماد بن عثمان. حماد می   

یمده است. اگر واو باشد، روایت دو « أو»کومه « واو»ها به جا  بعضیی از نسیخه  ؛ در «سَِأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ)ع( وَ أَخْبَرَنِي »

خودم از حضرت ساال کردم، به عالوه یک کسی هم که این را از امام)ع( پرسیده گوید من حماد می کند؛ کأنّطریق پیدا می
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وایت معتبر اسییت. اما طبق طریق دوم، بود، او نیز برا  من این را نیل کرد. طبق یک طریق ]که حماد بن عثمان باشیید ، ر

شود؛ راو  ین از امام و مرسوه میکند شخصی که از امام)ع( پرسیده معووم نیست؛ ین وقت طریق دوم مشلل ارسال پیدا می

از نظر مذهب مملن است مورد اشلال )هر یند معووم نیسیت. اما با توجه به اینله ابن فضیّال این را نیل کرده و هیه است   

اما به هر حال طریق حماد زند. ا  به اعتبار روایت نمی، اما به هر حال یون ابن فضّال نیل کرده، ارسال این سند لطمه(باشد

بن عثمان روشن و معووم است و طبق ین طریق روایت معتبر است؛ طبق این طریق نیز با اینله در روایت ارسال هست ولی 

 زند.ا  به اعتبار روایت نمیلطمه

یمده است. اگر أو بیاید، « أو»کومه « واو»ها به جا  طور که عرض شید، مشیلل این اسیت که در بعضیی از نسخه    همان 

گوید یادم نیسیت خودم از امام صادق)ع( ساال کردم یا یک کسی که ساال کرده  که حماد بن عثمان می معنایش این اسیت 

، من از امام ساال کردم یا کسی که پرسیده بود، برا  «ني مَن سألهسألت اباعبداهلل)ع( أو أخبر»بود این را برا  من نیل کرد. 

کند؛ یون معووم نیست که حماد بن عثمان نیل کرده باشد و ین باشید، سیند روایت مشیلل پیدا می   « أو»من نیل کرد. اگر 

 کسی که نیل کرده مشخص نیست؛ در این صورت یه بسا سند روایت خالی از اشلال نباشد. 

که این دالّ بر جواز است. از ین جموه اول که امام)ع( با صدا  بوند در میابل جماعت  «ال بأس به»یحاً فرموده امام)ع( صر

شیود که از رو  تییه بوده اسیت. اگر تییتاً بوده باشد، دیرر بین این دو جموه ناسازگار  و تنافی وجود   فرموده، معووم می

 ندارد. 

 ساال: 

 ه منع هستند و امام)ع( در حضور ینعا اینطور فرموده اما پنعانی فرموده البأس.استاد: اتفاقاً ینعا قائل ب

روایت یونس بن عمار اسیت. محمد بن احمد بن یحیی عن ابی اسحاق عن عثمان بن عیسی عن یونس بن   :روایت هشِتم 

 دُبُرَهَا وَ نَذَرْتُ فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي خَلْفِهَا یَعْنِي أَتَْْتُ الْجَارِیَ َ مِنْ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِي الْحَسَنِ)ع( إِنِّي رُبَّمَا»عمار 

طبق این روایت،  1.«ءٌ وَ ذَلََِ لَََإِنْ عُدْتُ إِلَى امْرَأَةٍ هَكَذَا فَعَلَيَّ صَدَقَ ُ دِرْهَمٍ وَ قَدْ ثَقُلَ ذَلََِ عَلَيَّ قَالَ)ع( لَْْسَ عَلَََْْ شَيْ

یعنی  -هی از اوقات با جاریه مِن الخو  گوید: به امام صادق)ع( یا امام کاظم)ع( عرض کردم که من گایونس بن عمار می

کردم. نذر کردم و بر خودم این را قرار دادم که اگر بار دیرر ینین کار  را انجام مواقعه داشتم و به او اتیان می -مِن دبرها 

اکنون یه کار کنم؟  (دسیت کشییدن از این کار برایم مشلل یمد  ) دهم؛ این برا  من سینرین یمد ب صیدقه  دهم، یک درهم

 امام)ع( فرمود: ییز  بر تو واجب نیست و این برا  تو جایز است و این حق توست. 

بن  ح است؛ عثمانسند این روایت مشلوی ندارد و موهیه است. تنعا در مورد عثمان بن عیسی و یونس بن عمار مطالبی مطر

لن لاند. عیسی با اینله از رؤسا  واقفیه بوده اما در عین حال هیه است و حتی برخی عدول او را از مذهب وق  نیل کرده

 اند؛در مورد یونس بن عمار، اشلال کرده

. یونس بن عمارداند به خاطر مرحوم یقایی خویی این روایت را ضعی  السند میاشِكال محقق خویي در سند روایت هفتم: 

کنم که در مباحث اما من گمان میکند. گوید یونس بن عمار هیه نیسییت؛ لذا ایشییان این روایت را از نظر سییند  رد میمی
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از او روایت نیل  اَجِالءرجالی درباره یونس بن عمار بحث کردیم؛ ظاهراً وهاقت یونس بن عمار قابل اهبات است. یون هم 

، از مشییاین ابن ابی عمیر اسییت که او از اصییحاب اجماع  عالوهسییت. بافی الجموه دلیل بر وهاقت  اند و روایت اَجِالءکرده

ند فیط مشاین گویواسطه و برخی میبی وواسطه با  گویند مشاینو مشاین ابن ابی عمیر هیه هستند؛ البته برخی می باشدمی

 واسطه هیه هستند. به هر حال وهاقت یونس بن عمار قابل قبول هست. بی

 اشكال محقق خویي به داللت روایت هفتم:

مرحوم لن ل«. و ذلک لک»ظاهر این روایت ین است که اشلالی در وطی المرأة دبراً نیست؛ یون امام)ع( فرموده با اینله 

فرماید مضمون این روایت ییز  است که میطوع البطالن است. ؛ ایشان میاندخویی در داللت این روایت اشلال کرده یقا 

 به یهولی واجب نیست.  عنوان صدقه نذر کرده در این روایت حلم به بطالن نذر شیده و اینله ادا  ین یک درهمی که به 

نذر راجح باشید، قطعاً منعید است و دلیوی بر بطالن نذر وجود ندارد. اینجا  دلیل ما حلم به بطالن این نذر کنیم؟ اگر متعوق 

  ین وطی در دبر قطعاً ملروه و مرجوح است؛ پس تر ونیز متعوق این امر راجح اسیت؛ یون تر  وطی دبر را نذر کرده  

تر  ملروه راجح است و امر  راجح اسیت. اگر کسی نذر کند که یک عمل ملروه را تر  کند، این نذر منعید کند؛ یون  

شود که این نذر صحیحاً منعید شود و واجب الوفاء باشد. پس رجحان دارد و تعوق نذر به ییز  که رجحان دارد، باعث می

این یک درهمی که نذر کرده، بپردازد. در حالی که طبق این روایت امام)ع(  نذر او صییحیح اسییت و بر او الزم اسییت که  

یعنی الزم نیست که ین یک درهم صدقه را بدهی؛ یعنی نذر تو باطل است و الزم نیست یک « ءلیس عویک شی»اند فرموده

 درهم را بدهی. 

 یون این روایت سنداً و داللتاً مخدوش است، قابل استناد برا  جواز وطی المرأة دبراً نیست.  فرماید:می ایشانلذا 

 ساال: 

او سنرین باشد، هیچ کسی نرفته که یون نذر کار سنرینی کرده، پس ین  اسیتاد: اگر کسیی یک نذر  کند که ین نذر برا   

کند. ین را نفی می الحرجتواند بروید یون نذر کرده که این کار را انجام دهد، شود. به عبارت دیرر کسی نمینذر منعید نمی

د، ور سنرین باشذخودِ عملِ مناینله وم. پیاده به مله برکنید که اگر فالن حاجتم بریورده شیود، از اینجا  مثالً شیما نذر می 

کند. یون اقدام به یک کار حرجی از سییو  خودِ را برطرف نمی نذرشییود و لزوم وفا به این الحرج شییامل این اعمال نمی

، شامل ین کندصیورت گرفته اسیت. الحرج نسیبت به موارد  که خودِ شخص اقدام به فعل حرجی می    کنندهشیخص نذر  

 زند. کند و کنار نمیعده الضرر که اگر کسی خودش اقدام به ضرر کند، الضرر ین را برطرف نمیشود. مثل قانمی

ه یید کبنابراین این شخص نذر کرده که یک درهم صدقه بدهد؛ اوالً دادن یک درهم صدقه ، کار حرجی نیست و به نظر نمی

ه واسطه تواند ب، بر فرض هم که هییل باشد، نمیین بودشاید سنر گفت هزار درهماین کار نوعاً سینرین باشید. مثالً اگر می  

، گوید بر من سنرین استمی اینلهاین است که  هم الحرج و امثال اینعا رفع شود و جوو  انعیاد نذر را بریرد. یک احتمال

؛ صدقه بدهد منظورش این است که تر  این کار برا  من سنرین است و نه صدقه دادن. از این طرف هم برا  هر بار باید

 .، بر تو الزم نیست که صدقه بدهی«لْس علَْ شيء و ذلَ لَ»فرماید امام)ع( می
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توان اشلال کرد. یون اوالً در رسد در این بیان و کالم مرحوم یقا  خویی، میبه نظر می بررسي اشكال محقق خویي: اوالً:

معنا   بهز یمده است. تفزّ« زتتفز»، کومه «نذرت»را نیل کرده، به جا   ینها  استبصار که شین طوسی بعضیی از نسخه 

و  من از این کار ناپسند دور شدم معنایش این است کهر پوید است. اگر به جا  نذرت، کومه تفززت باشد، گیر  از کاکناره

فْسِي فَجَعَلْتُ عَلَى نَ»گوید است که میکناره گرفتم. یعنی با خودم ععد کردم که این کار را نلنم. شیاهد بر این، جموه بعد   

، بر خودم این ینین قرار دادم که اگر دوباره به سراغ این کار رفتم، بر من یک «صَدَقَ ُ دِرْهَمٍ إِنْ عُدْتُ إِلَى امْرَأَةٍ هَكَذَا فَعَلَيّ

 درهم به عنوان صدقه الزم شود. 

، «کذا أن أتر »گفت باید در ادامه می« نذرت»گوید زیرا وقتی می با متن سازگارتر است،« تفززت»گوییم از این جعت می

ین ا بوله باشیید، مسییأله نذر مطرح نیسییت« تفززت»، «نذرت»اگر به جا  «.  فجعوت عوی نفسییی»گوید در حالی که می

است. لذا  شیخص ععد  با خودش بسته و قرار گذاشته که به ازا  هر تخو ، یک درهم بدهد. این ععد ییر از مسأله نذر 

، ین ییز  که واجب الوفا اسییت، نذر است و این نذر نبودهپس یون امام)ع( هم فرموده الزم نیسیت یک درهم را بدهی.  

 شود. وجوب وفا استفاده نمی

در روایت یمده باشد یا حداقل احتمال دهیم، دیرر اشلالی که  مرحوم یقا  خویی در « تفززت»پس اگر بپذیریم که کومه 

 شود.اند، به نحو قطعی وارد نمیکردهاینجا 

ن اند؛ اگر گفتیم کراهت ندارد، یخودِ کراهت وطی الدبر عند الیوم، مسیوّم نیست. یعنی برخی قائل به عدم کراهت شده  ثانْاً:

شود که متعوق ین امر راجح باشد و یون در اینجا امر راجح نذر در صورتی منعید میو وقت ترکش یک امر راجح نیست. 

اخذ  دهیمکه در کتاب تعذیب  نیویاگر به ین  پسشود و الزم نیست ییز  بدهی. نیست لذا امام)ع( فرموده نذر منعید نمی

در روایت یمده باشد، حلم به بطالن این نذر از طرف امام)ع( یک امر میطوع البطالن نیست تا بروییم « نذرت»کنیم و کومه 

 روایت از امام صادر نشده است.  أنّاین مضمون قطعاً قابل قبول نیست، پس ک

 شاء اهلل نیل خواهیم کرد. روایت نعم، مرسوه عوی بن حلم است که إن

 شرحی بر رساله حقوق امام سجاد)ع(

ییاز شد. در دو جوسه گذشته، به « حیوق»و توضیح کومه « حق»ا  مبنی بر شیرح کومه  بحث در رسیاله حیوق با میدمه 

ها  گوناگون اشیاره کردیم. در عوم حلمت و فوسفه، عوم حیوق،  معنا  لغو  و اصیطالحی حق در عووم مختو  و حوزه 

ا  که االن باید به ین پاسن دهیم، لتهعوم سیاست، عوم اخالق، و نیز اجماالً کاربردها  واژه حق  در قرین را بیان کردیم. ن

ین اسیییت که حق در این رسیییاله و در این کالم و بیان امام سیییجاد)ع( به یه معناسیییت؟ اگر بخواهیم در بین این معانی 

توان اشاره کرد: یلی معنا  حق در عوم شده ذکر کنیم، به دو معنا می پرداختهاصیطالحی، معنایی را که در این رساله بدان  

عمدتاً حق اخالقی و حق به معنا  حیوقی در اینجا منظور امام سجاد)ع(  یعنیق و دیرر  معنا  حق در عوم حیوق. اخال

 است.  میدم است. حتی اگر در بین این دو معنا بخواهیم یک معنا را انتخاب کنیم، حق اخالقی
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پدر و مادر ییست، حق همسایه بر همسایه  فرماید حق پدر و مادر بر فرزند ییست، حق فرزند برینله امام سجاد)ع( میا

که ذکر شده، هم متضمن یک  حیوقیکدام اسیت، حق زن بر شیوهر، حق اسیتاد بر شیاگرد، حق شاگرد بر استاد، همه این     

 تلوی  اخالقی است و هم یک تلوی  حیوقی. 

را تر  کند. گاهی اوقات پشییتوانه این ین نباید ین را انجام دهد بوله باید تلوی  یعنی ینچه که انسییان باید انجام دهد یا 

بایدها و نبایدها، قانون است و گاهی پشتوانه ینعا اخالق است. اگر پشتوانه این بایدها و نبایدها، حیوق و قانون باشد قعراً 

دارد. درست است که برخی از این قوانین  -یه برا  فرد و یه برا  جامعه  -در دایره عوم حیوق یک عوارض و یهار  

اند؛ اما ین تلالیفی که باید و نباید قانونی در پشت ین قرار دارد، نوعاً همراه با و تلالی ، الزامی اسیت و برخی ییر الزامی 

 نها  اجرایی اسیت که اگر کسیی فالن کار را انجام بدهد، ینین کیفر  دارد؛ مثالً اگر کسی به همسرش فال  یک ضیمانت 

وجود  -کنیم که ما از ین به فیه یاد می -ییزهایی اسیییت که در دایره قوانین اینعا را کند، فالن مجازات را دارد.  افیاجح

 اند.هایی قرار دادهپاداشعالوه بر یهار اخرو ، در دنیا نیز برا  ین کیفرها یا و دارد 

انسان، ندا  فطرت و وجدان انسان، ین دعوتی که اما پشیتوانه برخی بایدها و نبایدها، اخالق است؛ یعنی ین حالت درونی  

ینعا شود و شارع نیز ینعا را بیان کرده، اشود و البته با نیل و عیل پشتیبانی میها میدرون انسان به سو  کماالت و فضیوت

؛ اما باشدداشته ها  دنیو  هم نشود بایدها و نبایدها  اخالقی که ضمانت اجراییِ بیرونی ندارد و حتی یه بسا مجازاتمی

 دو تأهیر معم دارد:

کند، انسییان را از یلی اینله قطعاً همه اینعا یک نیش ماهر  در اسییتلمال نفس انسییانی دارد و روح انسییان را تیویت می

با این معیارها بسنجد و ببیند که ییدر به این خود را کشاند؛ این امر  است که شخص تیرب می مادیات به سیو  تجرد و 

ی شود. مثالً اگر حیی از کسو این بایدها و نبایدها توجه دارد. عالوه بر این، در عالم یخرت نیز بر ین اهر مترتب میتلالی  

ه ک ؛ مخصوصاً ین جااند، اما مسوّماً اینعا در یخرت بدون پاسن نیستزایل شود ولو در این دنیا مجازاتی برا  ین قرار نداده

کنیم. این حق باید در اینجا ادا شود؛ اگر ادا نشود حتماً می« حق الناس»ا از ین تعبیر به شود که ممی مربوطبه سیایر مردم  

 گیرد. به خاطر نادیده گرفتن این حیوق، انسان مورد بازخواست قرار می

ی ینچه مجموعاً در رسیاله امام سیجاد)ع( وارد شیده و حیوقی که در این بیان نورانی مطرح شده، در درجه اول حق اخالق   

برد و نادیده اسیت؛ ولی حق اخالقی به این معناست که رعایت این حیوق و ادا  این حیوق، میام معنو  انسان را باال می 

دارد. عمده حیوق به دنبال ها  اخرو  نیز ز میام قرب، مجازاتگرفتن ینعا عالوه بر سیوط درجات انسان و دور شدن او ا

اشیم. بوه، اگر ب ، نباید بی توجهشودنسبت به این حیوقی که بعضاً در روایات ذکر میه اینعا هستند؛ لذا عنایت داشته باشید ک

یت نلردن این کند ولی مسوّماً رعااینجا این حق را رعایت نلنی، نه دادگاه و نه قاضیی و حاکم شیرع شیما را احضار نمی   

. برا  اینله حداقل خود انسان اوج بریرد، کندبرد و کامل نمیحیوق باعث سییوط انسیان اسیت؛ یعنی انسیان را باال نمی    

در عالم برزخ و قیامت به خاطر نادیده گرفتن این حیوق، نه تنعا از بعالوه الزم اسییت. و رعایت ینعا شییناخت این حیوق 

 شیود بوله مااخذه و عذاب نیز در بسییار  از این موارد وجود دارد. البته در ضمن این حیوقی که امام  ها محروم مینعمت
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ها  اخرو ، مجازاتبر )ع( نام بردند، برخی حیوق از جنس بایدها و نبایدها  قانونی و فیعی اسییت؛ یعنی عالوه سییجاد

 مجازات دنیو  نیز دارد. 

خوانیم اما به این جعات وار می. ما گاهی اینعا را فعرستکنیممطرح میکه ما در اینجا  ره حقدربابود این یک توضیح کوی 

 کنیم. یک نلته دیرر مانده و ین اینله این حیوق از کجا ناشی شده و منشأ این حیوق ییست.  نمی توجه

«الحمد هلل رب العالمین»  


