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چکیده
یکی از آثار عقد نکاح ،جواز استمتاع زوج از زوجه است .قدر متیقّن از این جواز ،مقاربت
متعارف است ولی آیا وطی در دُبُر نیز شامل حکم جواز میشود؟ جواز و منع مطلق و جواز به شرط
رضایت زوجه ،اقوال سه گانه ای است که برای هر کدام روایاتی نیز مورد استدالل واقع شده است.
مشابهت های روایات دالّ بر جواز با روایات دالّ بر جواز مشروط ،برخی را بر این عقیده واداشته
است که این دو روایت ،یک روایت هستند و با ترجیح اصاله عدم زیاده ،قید رضایت زوجه را در
حکم جواز دخیل می دانند و برخی نیز روایت مقیّده را شاهد جمع بین روایات مجوّزه و ناهیه دانسته
اند.
با تمسّک به شواهدی ،احتمال تعدد روایات ابن ابی یعفور تقویت و مسأله داخل در بحث مطلق و
مقیّد میشود .اما از آنجا که شرطیّت رضایت زن در تمام استمتاعات غیر متعارف ،مرتکز است و
سؤال راوی از اصل حکم وطی در دبر می باشد پس روایات مطلق ،نسبت به قید رضایت زن در مقام
بیان نیستند .بنابراین ،روایت مقیّد ابن ابی یعفور بدون معارض می ماند و حکم جواز این عمل ،مقیّد به
رضایت زوجه می شود .از سوئی ،تمام روایات ناهیه یا از جهت سند یا از نظر داللت مورد خدشه
هستند ،لذا توان مقابله با روایات مجوّزه را در مقام تعارض ندارند .البته به دلیل کثرت و شهرت
فتوایی ،ضعف روایات منع ،مانع از حکم به کراهت نیست .بنابراین ،مقاربت غیر متعارف با رضایت
زوجه ،مکروه و بدون رضایت او ،حرام است.
کلیدواژه :وطی غیر متعارف ،رضایت زوجه ،اصاله عدم زیاده ،اصاله عدم نقیصه ،مطلق و مقیّد.
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مقدّمه
یکی از آثار عقد ازدواج ،ایجاد حقّ تمکین برای زوج است؛ زوجه به سبب عقد
ازدواج ،مکلّف به تمکین به معنای در اختیار قرار دادن خود برای استمتاع شوهر است.
بنابراین ،زوجه نباید از بهرهگیری جنسی همسر خود ممانعت ایجاد نماید که به این
عمل «نشوز» گفته می شود و مقابل تمکین است.
از یک سو ،رابطه جنسی متعارف احیاناً به استیالد می انجامد و ممکن است از این
جهت ،خصوصاً زوج های جوان در زمانی که به اصطالح در دوران نامزدی یا عقد
هستند ،به این رابطه تمایل نداشته باشند ،یا از نظر مناسبات عرفی ،رابطه متعارف در
این ایام ناپسند باشد ،یا پس از آغاز رسمی زناشویی در ایام عادت ماهیانه که رابطه
متعارف ،ممنوع و حرام است ،به رابطه غیر متعارف روی آورند.
از سوی دیگر ،بدون شکّ این نوع رابطه دارای خطراتی از حیث بهداشت و
سالمت طرفین است و ممکن است به بیماری های ماندگار بینجامد.
مضافاً ،مسائل فقهی دیگری بر این نوع رابطه مترتّب است :وجوب غسل پس از
این عمل و عدم آن ،وجوب پرداخت تمام مهریه در صورتی که این عمل قبل از
زفاف رسمی انجام شود یا معافیّت از نصف مهریه ،اگر این نوع رابطه به آسیبی مانند
پارهگی مقعد و امثال آن منتهی شود ،آیا بر آن دیه خسارت مترتّب می شود؟ و آیا
صورت رضایت و اکراه در حکم آن تغییری ایجاد میکند یا خیر؟
بنابراین ،مسأله هم مبتلی به و هم موضوع آثار متعدد خارجی ،فقهی و حقوقی
است .از اینرو ،این بحث مبتنی بر روایات متعدد بوده و در کتب فقهی به آن پرداخته
شده است.
در نتیجه ،در جواز بهره گیری و تمتّع مرد نسبت به وطی غیر متعارف (آمیزش از
پشت) اقوال مختلف و ادلّه متفاوتی وجود دارد .برخی از ادلّه ،این نوع آمیزش را جایز
ندانسته اند که ممکن است دالّ بر حرمت این کار باشد؛ و دسته ای دیگر جواز این
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استمتاع را تصریح می کنند .در میان روایات جواز ،چند روایت از یک راوی (ابن ابی
یعفور) وجود دارند که برخی از آنها جواز وطی در دُبُر را بدون هیچ قیدی و با جمله
«ال بأس به» مطرح می نمایند؛ ولی یکی از این روایات ،مجاز بودن این بهرهگیری
جنسی مرد را با همان الفاظ ولی با اضافه نمودن جمله «إذا رضیت» ،منوط و مقیّد به
رضایت زن می داند.
برای دستیابی به حکم این نوع آمیزش ناگزیر باید روایات این راوی که در مسأله
جواز وطی غیر متعارف نقل شده است ،مورد بررسی قرار گیرد؛ مخصوصاً دو روایتی
که از نظر متن ،مشابه یکدیگرند؛ با این تفاوت که یکی از آن دو ،قید رضایت زن را
اضافه کرده است.
در این تحقیق برآنیم تا ثابت کنیم در جمع بین روایات جواز وطی در پشت بدون
شرط رضایت زن ،و روایت مشروط به آن  -خواه دو روایت ابن ابی یعفور را یک
روایت بدانیم خواه دو روایت  -حکم جواز ،مقیّد به رضایت زن است.
طبق آن چه بیان شد در این پژوهش باید به چند سؤال پاسخ گفت:
 -1رضایت زن در مقاربت غیر متعارف چه جایگاهی در روایات دارد؟؛  -1در
تعارض روایات مطلق جواز با روایت مقیّد به رضایت زوجه چه اصلی جریان دارد؟؛
 -9حلّ تعارض ادلّه جواز با روایات ناهیه از وطی غیر متعارف چگونه است؟
قبل از بررسی روایات موردنظر باید برخی از مفاهیم مرتبط با بحث روشن گردد:

 -3مفاهیم
 -3-3اصل عدم نقیصه
اصلی است که مقتضایش الغای احتمال نقص در کالم است (حسینی،)10 :1411 ،
به این معنا که چنان چه شکّ شود که راوی کلمه یا کلماتی از روایت کم کرده و نقل
نکرده باشد ،طبق این اصل حکم می شود که نقصی در روایت وجود ندارد.
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 -3-4اصل عدم زیاده
اگر شکّ وجود داشته باشد که راوی ،کالم زائدی به روایت افزوده باشد ،احتمال
وجود این زیاده به واسطه اصل عدم زیاده منتفی می شود؛ لذا این اصل داللت می کند
بر این که روایت با زیاده ای که شکّ در صدورش از معصوم علیه السالم است ،از
ایشان صادر شده و راوی از جانب خود چیزی به آن اضافه نکرده است (موسوى
قزوینى.)491 :1931 ،
 -3-1اصل عدم غفلت و خطا
چنان چه امر دائر باشد بین این که انسان ،غافل یا ملتفت است اصل عدم غفلت،
احتمال غفلت و خطای انسان در محسوسات را نفی می کند (حسینی)11 :1993 ،؛ به
عنوان مثال ،اصل عدم غفلت داللت می کند که راوی در بیان کالم معصوم علیه
السالم غفلت نکرده و الفاظی را کم و یا اضافه ننموده است.
این اصول از اصول عقالئی هستند و از این جهت که عقال آنها را در کالم جاری
می کنند ،می توان آنها را اصول لفظیّه نامید؛ اما باید توجه داشت که این اصول با
اصول لفظ ّیه مشهور مانند أصاله االطالق ،أصاله العموم و  ...متفاوت اند؛ زیرا این
اصول نسبت به اصول لفظیّه مشهور ،موضوعیّه (موضوع ساز) هستند؛ به این معنا که
برای تعیین و تشخیص الفاظ کالم بکار می روند؛ برخالف اصول لفظیّه که برای
تشخیص مراد متکلّم از کالم استعمال می شوند .به عبارت دیگر ،منشأ اصول لفظیّه
مشهور ،ظهور کالم متکلّم است در حالی که منشأ این اصول مورد بحث ،ظاهر حال
راوی است از این جهت که غفلت نداشته و در کالم امام علیه السالم دست نبرده
است.
 -3-2قاعده تقدیم اصاله عدم الزیاده على اصاله عدم النقیصه
این قاعده از قواعد مسلّم در نزد اهل حدیث و درایه است .غفلت در نقص که
مساوی سهو و نسیان است بر خالف زیاده ،بیشتر به انسان نسبت پیدا می کند؛ زیرا
بسیار بعید است که راوی چیزی را از خودش به آن چه که از معصوم رسیده ،اضافه
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کند (فاضل لنکرانی134 /0 :1911 ،؛ موسوی کماری .)11 :1411 ،این قاعده ،تعبّدی
صِرف نیست بلکه از باب بنای عقالست که در دوران احتمال غفلت بین نقیصه و
زیاده ،احتمال نقیصه را بیشتر می دانند (حسینی روحانی )100/1 :1911 ،زیرا ناقل
معموالً مقداری از نصّ که مورد نیاز است را بیان می کند؛ مثالً عالم نحوی در هنگام
ل شاهد از حدیث یا قصیده را بیان می کند و به همه آن نظر ندارد .اما
استشهاد ،مح ّ
زیاد کردن حدیث و نسبت دادن آن به پیامبر و ائمه صلوات اهلل علیهم ،نوعی کذب و
افتراست که قابل تسامح نیست و راوی کذّاب شمرده می شود (حکیم.)19 :1410 ،

 -4ورود قید «إذا رَضِیتْ» در روایت
روایات ابن أبى یعفور که مسأله جواز وطی غیر متعارف را بیان می کنند ،به چهار
صورت نقل شده است:
ن
حمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ َع ْ
ط َعنْ ُم َ
ن أَسْبَا ٍ
ی بْ ِ
ن عِیسَى َعنْ عَلِ ِّ
نقل اول « :أَحْمَدُ ْبنُ ُمحَمَّدِ بْ ِ
عَبْدِ اللَّهِ ْبنِ أَبِی یَ ْعفُورٍ قَالَ :سَأَ ْل تُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع َعنِ ال َّرجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِی دُبُرِهَا قَالَ لَا
ث أَمَرَکُمُ ال ّلهُ» ،قَالَ هَذَا
ل «فَأْتُو ُهنَّ ِمنْ حَ ْی ُ
ن قَوْ ُل اللَّهِ عَزَّ َو جَ َّ
ت فَأَیْ َ
بَأْسَ إِذَا رَضِیَتْ ،قُلْ ُ
ک ْم
ث لَ ُ
ث أَمَرَکُ ُم اللَّ ُه إِنَّ ال َّلهَ تَعَالَى یَقُولُ نِساؤُکُ ْم حَرْ ٌ
ن حَیْ ُ
فِی طَ َلبِ الْوَلَ ِد فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ مِ ْ
کمْ أَنّى شِ ْئ ُتمْ» (شیخ طوسی .)414/3 :1493 ،این روایت ،تنها نقلى است که
فَأْتُوا حَرْثَ ُ
قید «اذا رضیت» دارد و در ذیل آن سؤال و جواب دیگرى در بارۀ آیه «فَآتُو ُهنَّ ِمنْ
ث أَمَرَکُمُ اللّ ُه» مطرح شده که در نقل معتبر دوم نیامده است.
حَیْ ُ
ن
حمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ َع ْ
حکَ ْیمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ َ
نقل دوم« :عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ ُ
عَبْدِ اللَّهِ ْبنِ أَبِی یَ ْعفُورٍ قَالَ :سَأَ ْلتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع َعنِ ال َّرجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِی دُبُرِهَا قَالَ لَا
بَأْسَ بِهِ» (همان .)411/3 :در این نقل ،همان سؤال ابن أبى یعفور با همان الفاظ از
امام(ع) صورت گرفته و امام در پاسخ تنها فرمودهاند« :ال بأس به» و قید «اذا رضیت»
نیامده است.
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نقل سوم« :عن عبد اهلل بن أبی یعفور قال سألت أبا عبد اهلل ع عن إتیان النساء فی
کمْ فَ ْأتُوا حَرْ َثکُمْ أَ ّنَى ِشئْ ُتمْ»»
أعجازهن ،قال :ال بأس .ثمّ تال هذه اآلیه« :نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَ ُ
این مرسله را عیّاشى و بحرانی نقل کردهاند (عیاشى119/1 :1919 ،؛ بحرانى:1934 ،
.)401/1
نقل چهارم« :أَحْ مَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى َعنِ ا ْلبَرْقِیِّ یَرْفَعُهُ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ:
ن إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی َأعْجَازِ ِهنَّ فَقَالَ َل ْیسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا ُأحِبُّ أَنْ َتفْعَلَ ُه» (شیخ
سَأَلْتُ ُه عَ ْ
طوسی .)410/3 :1493 ،این روایت مرفوعه است و متن سؤال آن مانند روایت سوم
«عن اتیان النساء فى اعجازهنّ» مىباشد ولی جمله «و ما أحبّ أن تفعله» اضافه شده
است.
اگر نقل سوم و چهارم را به دلیل مرسله و مرفوعه بودن معتبر ندانیم ،دو روایت اول
و دوم باقی می مانند که در یکى ،قید «اذا رضیت» آمده و در دیگری ،این قید نیامده
است و از نظر سند نیز قابل اعتماد و اتّکا هستند؛ در راویان حدیث اول علی بن اسباط
وجود دارد که فطحی بوده و در رجوعش از فطحیّه اختالف است ولی توثیق شده
است .بنابراین دو روایت قابل استناد وجود دارد که یکی وطی غیرمتعارف را بدون
شرط جایز می داند و دیگری آن را منوط به رضایت زن می داند.
در مورد دو روایت که یکی زیاده ای در متن نسبت به دیگری دارد ،سه حالت
متصوّر است:
اول :وجود زیاده و عدمش در فهم باقی روایت مؤثر است ،به گونهای که با وجود
زیاده ،معنایی از کالم فهمیده و با نبودن آن معنای دیگری درک می شود .در این
صورت ،تعارض بین دو خبر ایجاد می شود چون ناقل زیاده ،شهادت بر صدور آن از
معصوم علیه السالم می دهد؛ در حالی که ناقل نقیصه ،ظهور کالمش ،عدم صدور
زیاده از معصوم علیه السالم است و فرض بر این است که با توجه به وثاقت و امانت
داری راوی ،قرینه ای را که مؤثّر در فهم معنی باشد ،حذف نمی کند؛ پس مقتضای

 343ــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  31ـ شماره  42ـ بهار و تابستان 3211

حذفش این است که این زیاده وجود ندارد .در نتیجه شهادت به وجود قرینه توسط
ناقل زیاده و شهادت به عدم آن توسط ناقل نقیصه ،تعارض دارند که بازگشت آن به
تعارض بین أصاله عدم الزیاده و أصاله عدم النقیصه است.
دو م :زیاده تأثیری در معنی بر اساس تفاهم عرفی ندارد .در این صورت ،در
حقیقت تعارضی بین دو خبر وجود ندارد؛ زیرا ممکن است زیاده در حقیقت وجود
داشته باشد ولی ناقل نقیصه به دلیل این که اثری در معنی ندارد ،نقل نکرده است؛
چون او ملزم به نقل تمام کلمات معصوم علیه السالم نیست بلکه باید کالم ایشان را با
عدم حذف قرائن متّصله مؤثّر در معنی ،روایت کند و فرض بر این است که زیاده
موردنظر از این قبیل قرائن نیست؛ بنابراین سکوت راوی نقیصه نسبت به زیاده ،شهادت
به عدم صدورش نیست .البته شاید زیاده حقیقت ًا در کالم معصوم نباشد و راوی به دلیل
این که ضرری به معنا نمی زند ،آن را اضافه کرده باشد ،زیرا نقل به معنا جایز است.
در هر دو صورت ،تعارضی بین دو نقل راوی زیاده و نقیصه وجود ندارد و آثار فقهی
بر اثبات زیاده و عدم آن مترتّب نمی شود.
سوم :وجود زیاده معنایی را برای کالم ایجاد میکند که در صورت عدمش افاده
همان معنا یا معنای دیگر برای کالم مشکوک است .در این حالت نیز تعارضی بین دو
نقل وجود ندارد؛ زیرا به خبری که اجمال ندارد ،عمل می شود .ناقل زیاده با نقلش،
شهادت به صدور کالم دالّ بر معنای واضح متیقّنی می دهد؛ در نتیجه باید بدان عمل
شود؛ اما ناقل نقیصه ،شهادتش بر عدم صدور زیاده از معصوم علیه السالم فرع بر ثبوت
تأثیر زیاده در معنی است ،زیرا راوی ،ملتزم به نقل زیاده مؤثّر در معناست .در حالی
که فرض بر این بود که افاده معنی توسط زیاده ،مشکوک است و شاید عدم نقل زیاده
توسط راوی به دلیل اهمیّت نداشتن زیاده باشد ،نه از این جهت که شهادت به عدم آن
باشد .بنابراین ،نمیتوان عدم زیاده را ثابت نمود تا تعارضی با وجود آن داشته باشد.
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اگر عکس باال متصوّر شود و روایت نقیصه ،معنای واضحی داشته باشد و روایت
زیاده مجمل باشد ،به روایت نقیصه عمل میشود ،زیرا شاید ناقل زیاده به دلیل این که
وجود و عدم آن را یکسان دیده ،به روایت افزوده است .بنابراین در مورد سوم ،روایت
مبیّن ،اخذ و مجمل ،کنار گذاشته می شود.
نتیجه این که در مورد اول تعارض بین دو روایت وجود دارد .در مورد دوم حقیقت ًا
تعارضی وجود ندارد و در مورد سوم تعارض محرز نمی شود و در حکم عدم است
(صدر191 :1419 ،و191؛ صدر.)191 /4 :1491 ،
با دقّت در دو روایت مورد بحث ،واضح است که وجود قید در روایت زیاده از
نوع اول است؛ زیرا روایت زیاده ،جواز استمتاع و وطی غیر متعارف را به رضایت زن
مشروط می کند ،به این معنی که اگر زوجه به این استمتاع راضی باشد ،این کار برای
زوج جایز است ولی اگر زن ،رضایت نداشته باشد ،وطی در دبر برای مرد حرام
خواهد بود .در صورتی که روایت نقیصه به طور مطلق جواز وطی غیر متعارف را
اثبات می کند ،به گونه ای که رضایت یا عدم رضایت زن تأثیری در جواز ندارد.

 -1وحدت یا تعدّد روایت ابن أبي یعفور
ابتدا باید بررسی شود که آیا روایتِ دارای قید و روایت فاقد آن ،یک روایت بوده
و در نتیجه ،اختالف در نسخه است ،یا این که دو روایت هستند و اختالف در دو
روایت است؟
در صورت اول باید به اصل عدم زیاده یا اصل عدم نقیصه رجوع کرد و در حالت
دوم ،جمع بین دو روایت و در صورت عدم جمع ،ترجیح یکی بر دیگری مطرح می
شود.
شاهدی که می توان برای یکی بودن این دو روایت بیان کرد آن است که راوی و
سائل در این دو روایت ،یک نفر است و مورد سؤال و پرسش نیز یک مسأله است.
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شواهدی نیز وجود دارد مبنی بر این که روایت زیاده و نقیصه ،دو روایت مختلف
هستند و یکی نیستند؛ از جمله این که سؤال در دو روایت بعینه آورده نشده و فقط
اکتفا به عنوان سؤال و نقل به معنا شده است؛ به این صورت که راوی می گوید از
وطی در دبر زن سؤال کردم؛ اگر در هر دو حدیث ،عبارات سؤال بیان می شد و عین ًا
مانند هم می بود ،می توانست شاهدی بر یکی بودن دو روایت باشد.
روایت مرفوعه و مرسله ای که از همین راوی (ابن ابی یعفور) در خصوص همین
مسأله با الفاظ دیگر نقل شده ،می تواند شاهد دیگری بر این باشد که این دو روایت
مذکور نیز متعدد هستند.
نکته دیگری که باید به آن توجه نموده و می تواند دا ّل بر یکی نبودن این دو
روایت باشد ،آن است که شیخ طوسی در کتاب تهذیب ،این دو روایت را در یک
باب ،به طور جداگانه و مستقلّ از یکدیگر نقل کرده است که مشعر به جدا بودن این
دو از یکدیگر است؛ در حالی که سبک شیخ در نقل احادیثی که یکی هستند اما دو
سند داشته و از دو طریق نقل شده اند ،این است که یک متن آورده و در سند آن،
تعدد راویان را بیان میکند 1.لذا چنان چه دو متن با دو سند آورده ،دلیل بر این است
که فهم ایشان از این احادیث آن است که یکی نیستند .اگرچه شواهد متعدد بودن دو
روایت مذکور بیشتر است ولی احتمال وحدت نیز معقول است؛ لذا به بررسی هر دو
احتمال پرداخته می شود.

 . 1موارد متعددی از اینگونه روایات در تهذیب وجود دارد :ر.ک :شیخ طوسی ،19/1 :1493 ،حدیث 13؛
 ،10/1حدیث 4؛  ،10/1حدیث 1؛  ،19/1حدیث 30؛  ،00/9حدیث 11؛  ،19/4حدیث 1؛  ،90/1حدیث 91؛
 ،49/0حدیث  ،14/3 ،4حدیث 94؛  ،9/1حدیث 4؛  ،11/1حدیث .1
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 -2جریان اصل عدم زیاده یا اصل عدم نقیصه در صورت وحدت
روایت
در صورت یک روایت بودن این دو حدیث ،مسأله دوران بین زیاده و نقیصه
مطرح می شود که باید بررسی شود در شکّ بین زیاده و نقیصه چه قاعده ای جاری
می شود.
 -2-3قاعده تقدم اصل عدم زیاده بر عدم نقیصه
شهید صدر تقدیم أصاله عدم الزیاده بر عدم نقیصه را به مشهور نسبت داده است
ک در وجود زیاده یا عدم آن باشد ،أصاله
(صدر)191/4 :1491 ،؛ یعنی هنگامی که ش ّ
عدم الزیاده مقدّم شده و در نتیجه ،به صدور زیاده از معصوم علیه السالم حکم می -
شود.
دالیلی برای تقدّم اصل عدم زیاده ذکر شده است:
دلیل اول :ناقل زیاده ،تصریح به وجود زیاده دارد؛ بنابراین ،ظهور نقل او در
ثبوت زیاده قوی تر از سکوت ناقل نقیصه از زیاده است؛ زیرا ناقل نقیصه ،زیاده را با
اطالق سکوتی نفی کرده است لذا بر طبق قاعده ،ظاهر بر صریح حمل می شود و
وجود زیاده ثابت می گردد.
جواب :شهید صدر در جواب این استدالل گفته است که جمع عرفی حمل ظاهر
بر صریح در دو کالمی که از یک نفر صادق صادر شده باشند ،انجام می شود؛ نه در
شهادت دو نفر ،زیرا نقل هر یک از این دو راوی ،شهادت بر غیر دیگری است و بین
دو بیّنه متعارض به صورت حمل ظاهر بر أظهر جمع نمی شود .مانند این که بیّنه ای به
طهارت یک شیء و بیّنه دیگر به نجاست آن شهادت دهند و یکی صریح و دیگری
ظاهر باشد ،که در تعارض این دو بیّنه ،ظاهر بر صریح حمل نمی شود (صدر:1413 ،
441/1؛ صدر.)191/4 :1491 ،
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این جواب شهید صدر در جایی درست است که دو شهادت از یک واقعه باشد،
در این صورت کالم ظاهر یک شاهد ،بر کالم أظهر شاهد دیگر حمل نمی شود؛ زیرا
گویندگان متفاوت هستند ولی در نقل روایت ،چنین نیست و هر دو راوی کالم یک
نفر یعنی امام معصوم علیه السالم را نقل می کنند؛ پس در واقع گوینده ،یک نفر است.
بنابراین ،می توان ظاهر کالمش را بر أظهر حمل کرد .به همین علّت است که فقها در
تمام روایات موجود در کتب با تفاوت راویان آنها ،حمل ظاهر بر صریح را انجام می
دادند.
دلیل دوم :منشأ زیاده ،کذب یا غفلت است که هر دو با اصول عقالئیه حجیّت
خبر ثقه و أصاله عدم الغفله نفی می شود؛ برخالف نقص که از جهات دیگری نیز
مانند در مقام بیان نبودن راوی یا اختصارگویی می تواند ایجاد شود که اموری
برخالف طبع یا عادت نیستند تا با اصول عقالئیه نفی شوند (صدر441/1 :1413 ،؛
صدر191/4 :1491 ،؛ خمینی ،بی تا.)13/1 :
جواب :ادعای این که نقیصه ،عللی غیر از غفلت و کذب دارد پذیرفته نیست،
زیرا راوی به اقتضای امانتداری و صدقش ،هر قرینه و زیاده ای را که دخل در معنی
داشته باشد ،ذکر می کند؛ بنابراین ،عدم ذکر زیاده توسط راوی به این دلیل است که
آن ،تأثیری در معنا نداشته است که در این صورت ،تعارضی بین اصل عدم زیاده و
اصل عدم نقیصه به وجود نمی آید .لذا نیاوردن زیاده ای که در معنا مؤثر است ،گونه
ای از کذب و خیانت و یا غفلت است که با حجیّت خبر ثقه و اصل عدم غفلت نفی
می شود؛ و اگر اینچنین نبود همه اخبار از حجیّت ساقط می شدند ،زیرا احتمال داشت
راوی زیاده ای را که مؤثّر در معنا باشد ،به دلیلی ساقط کرده باشد (صدر:1413 ،
441/1؛ صدر191/4 :1491 ،؛ صدر.)190 :1419 ،
دلیل سوم :غفلت ،به طور کلّی بر خالف طبع انسان است؛ خواه نسبت به کلمه
ای که بشنود و غفلت کند و خواه کلمه ای که نشنود و گمان کند که شنیده است .اما
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احتمال غفلت در طرف زیاده و افزودن کلمه ای به جمله به تصوّر شنیدش به ندرت
اتفاق افتاده و احتمال وقوعش کمتر از غفلت در نقیصه و کم کردن کلمه از جمله
است؛ بنابراین اصل عدم غفلت از زائد ،قوی تر از اصل عدم غفلت از ناقص است و
بر آن مقدّم می شود.
جواب :اگرچه این أقوائیّت فی نفسه قابل پذیرش است اما آیا در حجیّت مؤثّر
است؟ مجرّد وجود دو أماره متعارض که یکی أقوی از دیگری است ،برای تقدیم
أماره قوی تر کفایت نمی کند ،بلکه برای تقدیم ،باید دلیل حجیّت آنها بررسی شود.
دلیل حجیّت ،بنا و ارتکاز عقالیی است و این ارتکاز به تنهایی برای ترجیح کافی
نیست ،زیرا عقال به این دو أماره توجه کرده ،و با ضمیمه کردن بقیه نکات ،چنان چه
اطمینان حاصل شود به آن عمل می کنند و اگر اطمینان ایجاد نشود ،عمل نمیکنند
(صدر193 :1419 ،؛ صدر441/1 :1413 ،؛ صدر.)191/4 :1491 ،
اشکال :أماریّت نوعیه ای که در عدم غفلت از زیاده است ،قوی تر از أماریّت
عدم غفلت از نقیصه است و از طرفی نیز أمارات از باب ظنّ نوعی حجّت هستند و در
حجیّت آنها نزد عقال ،افاده ظنّ فعلی شرط نیست ،بنابراین أقوی بودن می تواند باعث
ن فعلی بر اساس آن باشد خواه نباشد (صدر،
تقدیم در تعارض شود؛ خواه مؤثّر در ظ ّ
.)191 :1419
جواب :برای تشخیص حیطه حجیّت ،باید به دلیل حجیّت رجوع کرد؛ و دلیل
حجیّت خبر ،بنای عقالست و عقال در جایی که قید ،دخل اساسی در مطلب دارد
احتمال غفلت از زیاده را قوی تر از احتمال غفلت از نقیصه نمی دانند ،بلکه این قوّت
احتمال غفلت از زیاده در فروض دیگر قابل پذیرش است.
دلیل چهارم :بنا و سیره عقال در مواجهه با دو نقل زیاده و نقیصه این است که
أصاله عدم الزیاده را بر أصالة عدم النقیصه مقدّم میکنند ،بنابراین مبنای این قاعده،
عمل و سیره عقالست.
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جواب :با دقت در سیره عقال فهمیده می شود مالک عقال این است که به اطمینان
از هر طریقی که حاصل شود ،عمل می کنند و در هنگام احتجاجات بر خصم نیز بر
قرائن لفظیّه یا حالیّه و مقامیّه ای که عادتاً موجب اطمینان می شود ،استناد کرده و تعبّد
خاصّی به تقدیم اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه ندارند و اینگونه نیست که حتی
در مواردی که أصالة عدم الزیاده باعث اطمینان نشود ،به این اصل عمل نمایند (مکارم
شیرازی40/1 :1411 ،؛ مکارم شیرازی.)191/9 :1411 ،
بنابراین در توضی ح تقدّم یکی از این دو اصل باید گفت :مالک اصلی در این
اصول ،اطمینان است و اینگونه نیست که بنای عقال این باشد که در همه موارد زیاده و
نقیصه ،اصل عدم زیاده را بر نقیصه مقدّم کنند؛ لذا در مواردی ممکن است یکی از
این اصول ذاتاً جارى نباشد ،نه این که در اثر تعارض ساقط شده باشد و یا یکى بر
عدمش ترجیح داده شود بلکه به این دلیل است که با توجه به قرائن ،اطمینان به عدم
جریان یکی از این دو اصل وجود دارد؛ به عنوان مثال ،در برخى موارد ،اصل عدم
نقیصه به خودى خود جارى نیست ،مثالً در جایی که تقطیع ،متعارف باشد؛ مانند این
که در مقام استشهاد ،قسمت هایی از روایت که محلّ استشهاد و مفید است به ذکر آن
اکتفا مى شود و قسمت هاى دیگر حدیث که نیاز نیست ،بیان نمی شود؛ مثالً در بحث
از این که آیا در «ما ال نصّ فیه» باید برائت جارى نمود یا خیر؟ به یک فقره از کلّ
حدیث رفع استدالل مى شود و مى گویند« :قال رسول اهلل(ص) :رفع ما الیعلمون» و
بقیه را نقل نمى کنند .البته باید توجه داشت تقطیع ،زمانی جایز است که قطعات
حدیث ،مستقلّ از یکدیگر باشند ،زیرا در این صورت ،خللى به مطلب نمى رسد .در
اینگونه موارد اگر دو نقل ،یکى مشتمل بر یک جمله مستقلّ زائد و دیگرى فاقد آن
ى
وجود داشته باشد ،بین دو نقل تعارضى در کار نیست؛ زیرا نقل فاقد آن جمله ،ناف ِ
وجود آن در اصل کالم نیست ،پس اصاله عدم الخطأ در نقل مشتمل بر جمله زائد،
حجّت است و معارضى ندارد.
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از سوى دیگر ،گاه جریان اصل عدم زیاده بسیار ضعیف است؛ به این معنا که در
مواردی اگر دو نسخه وجود داشته باشد که یکى مشتمل بر عبارتی و دیگرى فاقد آن
باشد ،حکم به عدم وجود عبارت در اصل می شود ،زیرا احتمال افزودن عبارتى که در
اصل وجود نداشته ،در این موارد بسیار قوى است و احتمال کاستن عبارت با فرض
وجود آن در اصل ،بسیار ضعی ف و عرف ًا منتفى است؛ از جمله این موارد آن است که
زیاده به دلیل توضیح و تفسیر روایت ،توسط راوی اضافه شده است.
همچنین در بعضی اوقات ،زیاده در اثر اشتباه استنساخ کننده اضافه شده است .به
عنوان مثال ،نویسنده حدیث « الضرر و ال ضرار فاإلسالم یزید المسلم خیراً و الیزیده
شرّاً» کلمه «فاإلسالم» را دو بار نوشته است و افراد پس از او نیز این زیاده و تکرار را
دیده و گمان کرده اند «فاإلسالم» اول« ،فی اإلسالم» بوده و جزو جمله است (خمینی،
 ،)419/9 :1419زیرا با توجه به این که نفی ضرر از مجعوالت شرعی است راوی
گمان می کند که پیامبر ضرر را در اسالم نفی کرده است و به روایت اضافه می کند؛
مخصوصاً این که در قضایا و روایات دیگر حضرت نیز چنین قیدی وجود دارد مثل:
«ال رهبانیّه فی اإلسالم»« ،ال ضروره فی اإلسالم»« ،ال إخصاء فی اإلسالم» و ...؛ بنابراین
زیاده از جانب ناسخ و قاری صورت گرفته است ،نه از سوی محدّث (نجفی
خوانساری101 :1939 ،؛ موسوی کماری.)14 :1411 ،
از جمله مواردی که برای تقویت احتمال اضافه شدن زیاده از سوی راوی و نبود
آن در کالم امام علیه السالم بیان شده است ،این است که زیاده به خاطر مالئمت با
ذوق و به اجتهاد راوی به دلیل مناسبت حکم و موضوع اضافه شده باشد.
امام خمینی(ره) در پاسخ به این ادّعا گفته است :اوالً ،این که راوی به دلیل مناسبت
بین حکم و موضوع ،قیدی را عمداً اضافه کرده باشد ،با توجه به عدالت راوی و
کرامتش ،امر باطلی است و در این صورت ،اطمینانی به امثال این قیود در روایت باقی
نخواهد ماند .ثانیاً ،اگر منظور این است که مناسبت زیاده با اصل کالم باعث سبق لسان

 341ــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  31ـ شماره  42ـ بهار و تابستان 3211

راوی بدون هیچ تعمّدی به آن شده است ،در جواب گفته می شود اضافه نمودن
اینگونه از زیاده در صورتی اتفاق می افتد که زیاده با کالم ،الزم بیّن یکدیگر باشند؛
به گونه ای که آن دو از امور مرتکزی باشند که تصوّر یکی از آنها از دیگری جدا
نمی شود (خمینی.)413 /9 :1419 ،
شهید صدر نیز می گوید :آن چه که موجب سبق لسان می شود ،مناسبت معنوی
نیست بلکه در جمع بین دو کلمه و لفظ ،سبق لسان ایجاد می شود ،به گونه ای که به
مجرّد تلفّظ یکی از آن دو ،به دیگری سبقت پیدا می کند؛ مانند کسی که با گفتن بسم
اهلل بعد از خواندن سوره حمد ،زبانش به ذکر «قل هو اهلل أحد» سبقت پیدا می کند،
زیرا در نماز های پنجگانه اینگونه تکرار میکند و مورد روایت از این دسته نیست.
اگر مراد این است که شدّت مناسبت باعث شده که مطلق ،منصرف به مقیّد شود و
راوی قید را ذکر کند ،در پاسخ باید گفت :این احتمال در طرف نقیصه نیز وجود
دارد؛ به ا ین صورت که شدّت مناسبت ،باعث انصراف ذهن راوی شده و مطلق را به
مثابه مقیّد دانسته است.
اما اگر منظور این است که مناسبت حکم و موضوع به اندازهای است که اگر
راوی تشریع کننده بود ،مطلب بیان شده را با زیاده تشریع می کرد و به خاطر انس
ذهنی شدید به اشتباه افتاده و گمان کرده معصوم علیه السالم نیز روایت را با زیاده
تشریع نموده است ،این بیان می تواند احتمال نقیصه را افزایش دهد (صدر:1413 ،
441/1؛ صدر119/4 :1491 ،و.)111
در جمع بندی مطالب پیشین باید گفت :اوالً ،اصاله عدم الزیاده به طور مطلق ،بر
اصاله عدم النقیصه مقدّم نیست ،بلکه باید عوامل دیگر دخیل در کاشفیّت را درنظر
گرفت ،مانند مسأله وحدت و تعدّد ناقالن ،خصوصیّات ناقل ،کیفیّت نقل و تعداد آن،
موضوع نقل شده و ...؛ بنابراین ،اگر جمله زیاده را یک نفر نقل کند ولى چند نفر،
عبارت را بدون آن روایت کنند ،نمى توان به اصاله عدم الزیاده متمسّک شد؛ زیرا
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هرچند احتمال افزودن یک ناسخ ،از احتمال کاستن یک ناسخ ضعیف تر است ولى
احتمال غفلت چند ناسخ در نقل عبارت و کاستن سهوى از سوى آنان ،از احتمال
افزودن سهوى یک ناسخ ضعیف تر یا الاقل با آن مساوى است ،زیرا هرچند زیاده
سهوى از اشت باهاتى نیست که متعارف بوده ،و در نتیجه اصل عدم زیادۀ آن را نفى
مىکند ،ولى در خصوص این مورد با توجه به تعدّد نقل مخالف مى توان گفت
شخص ناسخ آن را به متن افزوده یا الاقل در حکم به صحّت عبارت زائد ،تردید
حاصل مى گردد.
ثانیاً ،از آنجا که علل زیاده و نقیصه منحصر در غفلت نیست بلکه عوامل متعددی
در نقیصه مانند تلخیص و اختصار ،تقطیع و  ...و در زیاده مانند نقل به معنا ،مناسبت
حکم و موضوع و  ...دخیلند بنابراین ،در موارد زیاده و نقیصه ،اصلى در کار نیست که
به طور عام ،حکم به ثبوت یا عدم ثبوت عبارت زیاده نماید ،بلکه باید به عوامل تحقّق
زیاده یا نقیصه توجه نمود و مالک ،حصول اطمینان است و هر کدام از أصاله عدم
الزیاده و أصاله عدم النقیصه ،در صورت اطمینان به آن با توجه به درنظر گرفتن تمام
شرایط دخیل در اطمینان ،حجّت می باشند و در برخى موارد که نمى توان یک طرف
را بر طرف دیگر ترجیح داد ،به ناچار باید توقّف نمود.
 -2-4تطبیق قاعده بر روایت مورد بحث
از آنجایی که در روایت مورد بحث قید «اذا رضیت» دخل اساسی در حکم شرعی
مدلول روایت دارد ،به طوری که وجود این قید ،دایره حکم جواز وطی در دبر را
ضیق کرده و به رضایت زوجه مشروط می نماید ،نمی توان اصل عدم زیاده را بر اصال
عدم نقیصه مقدّم کرد؛ زیرا مالک حجیّت هر دو اصل ،بنای عقال است و در جایی که
وجود قید در اصل کالم تأثیرگذار باشد ،عقال به احتمال غفلت راوی و نیاوردن قید
همانند احتمال اضافه کردن قید از سوی راوی ،توجه نمی کنند .بنابراین ،در فرض
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مذکور ،بین دو نسخه روایت تعارض وجود دارد و باید با شواهد دیگری یکی از دو
نسخه را ترجیح داد.
البته همان طور که خواهیم گفت از آنجا که وطی در دبر ،نوعی استمتاع غیر
متعارف بوده و احتمال ضرر و آسیب به زوجه در آن وجود دارد ،شرطیّت رضایت زن
امری مرتکز و مف روغٌ عنه است .نشانه این مطلب ،روایات متعدد موجود در همین
موضوع است که در هیچ یک از آنها به شرطیّت رضایت زوجه برای دخول در دبر
اشاره نشده است .این روایات می تواند مرجّح نسخه بدون «إذا رضیت» باشد و ممکن
است این قید ،بیان همان شرط مفروض بین متشرّعه ،توسط امام علیه السالم یا راوی
باشد.
توضیح مطلب این که با این دیدگاه ،دیگر آوردن قید توسط امام تأثیری در حکم
شرعی ندارد ،زیرا این قید به خاطر ارتکاز موجود میان راوی و امام ،قطعاً شرط حکم
جواز است .پس اگر امام(ع) آن را بیان فرموده اند ،به همان مرتکز تصریح کرده و
اگر حضرت قید را بیان نفرموده اند ،توسط راوی برای وضوح بیشتر معنا بیان شده
است.

 -1رجوع به اطالق یا تقیید در صورت تعدّد دو روایت
در صورت پذیرش متعدّد بودن روایتِ بدون قید رضایت زوجه و روایت با قید «اذا
رضیت» ،مسأله داخل در بحث مطلق و مقیّد می شود.
در موا رد تعارض دلیل مطلق با دلیل مقیّد ،مشهور فقها به تقیید دلیل مطلق به واسطه
قیود منفصل در دلیل مقیّد قائل بوده و مقتضای جمع عرفی را حمل دلیل مطلق بر مقیّد
می دانند.
باید توجه نمود که قاعده کلّی حمل مطلق بر مقیّد علیرغم شهرتش ،در تمام
مطلقات جاری نیست بلکه در برخی موارد ،قیود منفصله توان تقیید مطلقات را ندارند.
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زیرا تنها دلیل در الفاظ برای کشف مراد متکلّم ،بنای عقال و ظواهر کالم است و در
مواردی عقال ،کالم مطلق را با کالم مقیّد قید نمی زنند .مانند جایی که لسان دلیل
مطلق به خاطر صراحت در اطالق ،آبی از تقیید باشد؛ به عنوان مثال ،در بحث تعارض
روایات ،مرجّحات متعددی بیان شده است؛ از جمله موافقت با کتاب و مخالفت با
عامّه 1.همچنین در روایات متعددی بیان شده است که اگر روایتی خالف قرآن بود،
مردود است؛ حال اگر روایتی مخالف کتاب و مخالف عامّه باشد ،آیا اخبار مطلقی که
دالّ بر ردّ روایات خالف قرآن است به اخبار مرجّحیت مخالفت با عامّه ،مقیّد می
گردد؟ به این بیان که اخبار مخالف قرآن در صورتی مردود است که موافق عامّه باشد
و در صورت مخالفت با عامّه ،مورد قبول است.
فقها در این مسأله به خاطر نوع بیان و صراحت روایات طرح اخبار مخالف قرآن

1

آنها را آبی از تقیید می دانند (صافی گلپایگانی990/9 :1411 ،؛ تبریزی:1931 ،
.)149/0
از دیگر مواردی که مطلق ،قابلیّت تقیید ندارد جایی است که روایات مطلق ،متعدد
باشند و با این که در مقام بیان بوده و مسأله مورد ابتالی مخاطبین است با این وجود،
امام علیه السالم قید را در هیچ یک بیان نفرموده است؛ در این صورت ،اگر یک
روایت مقیّد وارد شود توان مقابله و تقیید این روایات مطلق را ندارد (خوئى ،بی تا:
110/1؛ سبزوارى931/19 :1419 ،؛ حسینی روحانى ،)111/14 :1411 ،زیرا اگر مراد از
آن روایات مطلق ،در حقیقت مقیّد باشد و با این حال حضرت علیه السالم قید را بیان
نفرموده باشند ،نسبت به مخاطب ،اغراء به جهل می شود .به عنوان مثال ،شیخ انصاری
ب وَ السُّنَّ ِه وَ
ک ُمهُ حُکْمَ الْکِتَا ِ
« .1قال :مَا خَالَفَ الْعَامَّهَ ،فَفِیهِ الرَّشَادُ» (کلینى131/1 :1493 ،؛ «یُنظَ ُر فِیمَا وَافَقَ حُ ْ
ق الْعَامَّهَ» (شیخ طوسى:1493 ،
ک مَا خَا َلفَ حُکْ ُمهُ حُکْ َم الْکِتَابِ َو السُّ َّنهِ َو وَافَ َ
خَالَفَ الْعَامَّهَ فَ ُیؤْخَ ُذ بِ ِه َو یُتْرَ ُ
.)991/0
ق کِتَابَ ال َّلهِ فَ ُهوَ زُخْرُفٌ» (کلینى.)00/1 :1493 ،
« .1کُلُّ شَیْءٍ مَرْدُودٌ إِلَى ا ْلکِتَابِ وَ السُّنَّ ِه وَ ُکلُّ حَدِیثٍ الیُوَافِ ُ
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در کتاب مکاسب در مورد روایات مطلقی که جواز استصباح روغن نجس را مطرح
می کنند ،قائل است که این روایات به دلیل کثرت و ورودشان در مقام بیان ،قابلیّت
تقیید ندارند .بنابراین ،با روایتی که توسط شیخ طوسی در مبسوط نقل شده (شیخ
طوسی )119/0 :1913 ،و جواز استصباح زیر آسمان را مطرح کرده است ،مقیّد نمی
شوند (شیخ انصارى.)31/1 :1411 ،
مورد بحث ما نیز از این قسم است؛ یعنی روایات دا ّل بر جواز وطی در دبر زن که
به صورت مطلق بیان شده ،متظافر هستند و از آنجا که در جواب سائل وارد شده اند
پس همه در مقام بیان حکم و شرائط آن هستند و مسأله نیز مورد ابتالی راوی است؛
در نتیجه ،قابل تقیید به وسیله یک روایت مقیّد به رضایت زوجه که توسط ابن ابی
یعفور نقل شده ،نیستند .تعدادی از روایات مطلق به عنوان نمونه از این قرارند:
 -1در حدیثی از حماد بن عثمان آمده است« :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَوْ أَخْبَرَنِی مَنْ
جلٍ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِی ذَ ِلکَ الْمَوْضِعِ وَ فِی الْبَیْتِ جَمَا َعهٌ فَقَالَ لِی وَ رَفَعَ صَوْتَ ُه
سَأَلَهُ َعنْ رَ ُ
قَالَ رَسُولُ ال َّلهِ ص َمنْ کَلَّفَ مَ ْملُوکَهُ مَا الیُطِیقُ فَ ْلیَبِ ْعهُ ُثمَّ نَظَرَ فِی وُجُو ِه أَهْلِ ا ْلبَ ْیتِ ُثمَّ
أَصْغَى إِلَیَّ َفقَالَ لَا بَأْسَ ِبهِ»(1شیخ طوسی.)411/3 :1493 ،
 -1موسى بن عبد الملک از فردی نقل نموده که از امام رضا علیه السالم در مورد
حلَّتْهَا آ َیهٌ مِنْ کِتَابِ ال َّلهِ
آمیزش با زنان از پشت سؤال کرده است .حضرت فرمودند« :أَ َ
کمْ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ ُهمْ لَایُرِیدُونَ الْفَرْجَ»(1شیخ
عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُ لُوطٍ هؤُالءِ بَناتِی هُنَّ أَ ْطهَرُ لَ ُ
طوسی.)411/3 :1493 ،
 « .1از امام صادق(ع) پرسیدم یا کسی به من خبر داد از فردی که از امام در مورد وطی در دبر پرسش کرده بود
در حالی که در نزد امام جماعتی بودند .امام در پاسخ به سؤال ،صدای خود را بلند کردند و فرمودند :پیامبر صلی
اهلل علیه و آله فرمودند :کسی که بر مملوک خود ،چیزی را که طاقت ندارد ،تکلیف کند ،باید او را بفروشد و
سپس به راوی نزدیک شده و آهسته فرمودند :اشکالی ندارد».
« .2آیه ای از کتاب خدا آن را حالل نموده است که قول حضرت لوط علیه السالم به قوم خود است :هؤُالءِ
بَناتِی هُنَّ َأطْهَرُ َلکُمْ در حالی آن حضرت می دانست که ایشان فرج را اراده نمیکنند».
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 -9حد یثی از یونس بن عمار از امام صادق علیه السالم یا امام کاظم علیه السالم
بیان شده است که از حضرت پرسید« :إِنِّی رُبَّمَا أَتَیْتُ ا ْلجَارِ َیةَ ِمنْ خَ ْلفِهَا یَ ْعنِی دُبُرَهَا وَ
ک
نَذَرْتُ فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِی إِنْ عُ ْدتُ إِلَى امْرَأَهٍ هَکَذَا فَعَلَیَّ صَدَقَهُ دِرْهَمٍ وَ قَدْ َثقُلَ ذَلِ َ
عَلَیَّ قَالَ لَ ْیسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ وَ ذَ ِلکَ لَکَ»(1شیخ طوسی.)409/3 :1493 ،
 -4صفوان می گوید« :قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السالم إِنَّ رَجُالً مِنْ مَوَالِیکَ أَمَرَنِی أَنْ
ت الرَّجُلُ یَ ْأتِی
ن مَسْأَلَهٍ َفهَابَکَ وَ ا ْس َتحَى ِمنْکَ أَنْ یَسْأَلَکَ قَالَ مَا ِهیَ قَالَ قُلْ ُ
أَسْأَلَکَ عَ ْ
ت فَأَنْتَ تَ ْفعَلُ ذَلِکَ قَالَ لَا ِإنَّا النَفْعَلُ ذَلِکَ»(1شیخ
امْرَأَتَهُ فِی دُبُرِهَا قَالَ نَعَمْ ذَلِکَ َلهُ قُلْ ُ
طوسی.)411/3 :1493 ،
ل
ن رَجُ ٍ
 -1روایت ابن ابی عمیر که در آن آمده است« :قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَ ْبدِ اللَّهِ(ع) عَ ْ
ل»(9شیخ طوسی.)414/3 :1493 ،
یَأْتِی َأهْلَهُ ِمنْ خَ ْلفِهَا قَالَ ُهوَ أَحَدُ الْمَأْتَ َییْنِ فِیهِ الْغُسْ ُ
البته می توان مطلق بودن این روایات را نسبت به قید «رضایت زن» ،زیر سؤال برد و
با دقّت در متن این روایات و تمرکز در مورد سؤال و ارتکاز عرفی راویان ،قائل شد
که رضایت زن در این مسأله ،مفروض راوی و امام علیه السالم بوده و مفروغٌ عنه
است؛ در نتیجه ،این روایات نسبت به قید رضایت زن ،مطلق نیستند .این مطلب با توجه
به چند نکته قابل اثبات است:
اول -این که سؤال راوی در این روایات ،پیرامون حکم اوّلیه وطی در دبر است که
آیا به طور کلّی و بدون درنظر گرفتن شرائط در شرع مقدّس حالل است یا خیر؟ لذا

« .1من نذر می کنم و بر خود واجب می کنم که اگر آمیزش از پشت با همسرم را تکرار نمایم ،یک درهم
صدقه دهم و این کار برایم سخت است .حضرت فرمود :چیزی بر تو نیست و این کار برای تو حالل است».
 « .2به امام رضا علیه السالم گفتم :یکی از شیعیان شما از من خواسته است که سؤالی را که از آن حیا دارد که
بپرسد ،از شما بپرسم .فرمودند :چیست؟ گفتم :فردی با همسرش از پشت آمیزش می کند .فرمود :بله ،این کار
برای اوست .پرسیدم :شما انجام می هید؟ فرمود :نه ،ما این کار را انجام نمی دهیم».
 « .3از امام صادق علیه السالم در مورد مردی که با همسرش در دبر وطی می کند ،سؤال کردم .فرمود :این یکی
از دو راه آمیزش است که غسل دارد».
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امام علیه السالم در مقام بیان اصل حکم هستند ،نه در مقام بیان شرطیّت رضایت زن.
در نتیجه ،نمی توان از روایت نسبت به این حکم ،اطالق گیری کرد .مؤیّد این مطلب،
نظر اکثر عامّه است که قائل به حرمت این عمل بودند (الزیلعی الحنفی131/1 :1919 ،؛
الکلیبولی ،بی تا111/1 :؛ السرخسی134/19 :1411 ،؛ مالک بن أنس ،بی تا119/1 :؛
شافعی04/1 :1909 ،و )139و این سبب تردید شیعیان در اصل حکم شده است.
ق
دوم -این که مفهوم از تمام ادلّه ای که داللت بر وجوب تمکین بر زوجه و ح ّ
استمتاع برای زوج دارند ،استمتاعات متعارف است و شامل غیر متعارف مثل
استمتاعات خشن نمی شود؛ زیرا مخاطب این ادلّه ،عرف مردم هستند .بنابراین ،زوج
در استمتاعات غیر متعارف حقّ ندارد و آنها منوط به رضایت زن هستند.
سوم -این که واضح است که زوج حقّ آسیب زدن و ضرر رساندن به زوجه را
ندارد؛ حتی در امور جنسی؛ و از آنجا که وطی در دبر ممکن است منجر به آسیب
معتدٌّبه شود و از نظر پزشکی 1نیز ممنوع شمرده می شود ،لذا منوط به رضایت زوجه
است.

 . 1از جمله خطرات و مضرّاتی که این عمل برای زوجه و همچنین زوج دارد -1 :به دلیل این که ساختار مقعد
برای انجام رابطه جنسی مناسب نمی باشد و به گونهای شکل یافته که برای خروج مدفوع کارایی داشته باشد نه
برای دخول جسم خارجی ،در نتیجه رابطه جنسی مقعدی کامالً غیر طبیعی است .عضالت اطراف مقعد که
کارکرد آنها بستن مجرا می باشد ،به گونه ای ه ستند که با ورود آلت و فشار آن بر مقعد ،منقبض می گردند تا
مانع از ورود آن شوند و همین امر ،باعث ایجاد زخم های ریزی در دیواره داخلی روده می گردد .این زخم ها
محلّی برای ورود باکتری ها و ویروس های خطرناک مانند ایدز ،عفونت های دستگاه گوارش و عفونت های
روده ای به داخل جریان خون هستند ،زیرا دیواره داخلی روده بزرگ ،قابلیّت جذب مستقیم مواد و انتقال آن به
خون را دارد .لذا ریسک انتقال ویروس ایدز و سایر بیماری های آمیزشی که از طریق خون انتقال می یابند ،در
مقاربت غیر متعارف بسیار باالست -1 .به دلیل این که حلقه خروجی جداره مقعد مانند واژن ،قابلیّت ارتجاعی
الزم برای نزدیکی و دخول آلت تناسلی مرد را ندارد ،در این نوع آمیزش ،خطر آسیب هایی مانند شقاق
مقعدی ،بواسیر و خون ریزی این ناحیه وجود دارد -9 .رشته های عصبی زیادی که در نواحی مقعد وجود
دارند ،بسیار آسیب پذیرند و در نتیجه تکرار این عمل ،حساسیّت و ارادی بودن خود را از دست می دهند و به
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 -1تعارض روایات مجوّزه با روایات ناهیه از وطي در دبر
از سوی دیگر ،روایات متعددی وجود دارند که در آنها از وطی مذکور نهی شده
است .البته بیشتر این روایات از طریق عامّه نقل شده و از نظر سندی قابل اعتنا نیستند
(مالک بن أنس131/1 :1419 ،؛ احمد بن حنبل )909/41 :1419 ،و از طریق خاصّه سه
روایت در این مضمون وجود دارد که دو روایت از آنها به شهادت شیخ طوسی در
کتاب تهذیب ،از نظر محتوا شا ّذ و از نظر اعتبار سندی ،منقطع االسناد و مرسله هستند،
ولی یکی از این روایات ،دارای سند معتبر است .این روایت از معمر بن خلّاد نقل شده
ت
است که گفت« :قالَ أَبُوالْحَ َسنِ(ع) أَیَّ شَیْءٍ یَقُولُونَ فِی إِ ْتیَانِ ال ِّنسَاءِ فِی أَعْجَا ِزهِنَّ قُلْ ُ
ل
ت تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُ ُ
إِنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَهِ الیَرَوْنَ بِهِ بَأْساً فَقَالَ إِنَّ الْیَهُودَ کَانَ ْ
کمْ
حرْثٌ لَکُ ْم فَأْتُوا حَرْثَ ُ
الْمَرْأَهَ فِی خَ ْلفِهَا خَرَجَ الْوَلَدُ َأحْ َولَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِساؤُ ُکمْ َ
أَنّى شِ ْئتُ ْم مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْ َیهُودِ وَ َلمْ یَ ْعنِ فِی أَدْبَارِ ِهنَّ»(1شیخ طوسی،
.)411/3 :1493
شیخ طوسی به دلیل عدم صراحت روایت معمر بن خلّاد بر منع و حرمت وطی در
دبر ،این روایت را منافی با روایات جواز ندانسته و به همین دلیل در کتاب تهذیب ،آن
را در بین روایات مجوزّه بیان می کند .ایشان در کتاب استبصار در اینباره چنین گفته
است« :اساساً میان این روایت با روایات مجوّزه ،تنافى وجود ندارد ،زیرا این روایت
درصدد تفسیر آیه شریفه و تبیین مراد آن است و آیه را در ردّ یهود دانسته است» (شیخ
همین دلیل ،زوجه به مرور زمان ،امکان ارادی بودن خروج مدفوع را از دست می دهد (میرکمالی و دیگران،
.)01 :1900
 « .1معمر بن خلّاد نقل کرده است از امام رضا علیه السالم در مورد وطی در دبر زنان سؤال نمودند که نظر شما
چیست؟ راوی می گوید :به ما اینگونه رسیده است که اهل مدینه در آن اشکالی نمی بینند؛ سپس حضرت
فرمود :یهودیان عقیده داشتند زمانی که مرد با همسرش از پشت مقاربت نماید ،فرزند حاصل از آن لوچ می شود
پس خداوند آیه «نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ َفأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّى شِ ْئتُمْ» را نازل کرد که برخالف عقیده یهود ،با زنان از
پشت یا جلو می توان آمیزش کرد ،ولی پشت زنان را اراده نفرموده است».
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طوسى) 141 /9 :1909 ،؛ لذا نسبت به این مسأله که آیا وطى در دبر ثبوت ًا جایز مى
باشد یا نه ،ساکت است .از اینرو با اثبات جواز از روایات دیگر ،هیچ گونه تعارض و
تنافى میان این روایت و آن احادیث ایجاد نمى گردد.
در نتیجه ،روایات ناهیه ،قابلیّت مقابله با روایات مجوّزه را  -که از نظر تعداد،
کثرت دارند و از جهت سند ،معتبر هستند و از جانب داللت ،دارای صراحت اند -
ندارند .البته روایات ناهیه اگرچه از نظر سندی معتبر نیستند ولی به واسطه کثرت آنها و
به خاطر عدم مخالفت با شهرت فتوایی مبنی بر کراهت این عمل ،می توان مکروه
بودن وطی در دبر را ثابت کرد.
عدّه ای از فقها روایت ابن ابی یعفور که در آن قید «اذا رضیت» آمده را شاهد
جمع بین روایات مجوّزه و روایات ناهیه دانسته اند .به این بیان که یا روایات ناهیه را
حمل بر حرمت کرده و در صورت رضایت زن ،قائل به جواز شده اند (خوئى:1411 ،
190/91و119؛ سبحانى تبریزى ،بی تا )00/1 :یا این که روایات ناهیه را بر کراهت
حمل کرده و رضایت زن را رافع اصل کراهت (مجلسى )111/1 :1490 ،و یا شدّت
آن دانسته اند (اشتهاردى.)149/10 :1413 ،
اما باید گفت :به دلیل عدم اعتبار و عدم حجیّت روایات ناهیه ،اساساً میان این دسته
از روایات و روایات مجوّزه ،تعارضی وجود ندارد .بنابراین نیازی به جمع آنها نیست و
وجوه جمع یاد شده ،صحیح نمی باشد .به عبارت دیگر ،قید «إذا رضیت» با وجود این
که دخیل در حکم جواز است ،لکن شاهد جمع نیست.

نتیجه گیری
در مسأله جواز وطی در دبر زن ،چهار روایت از ابن ابی یعفور نقل شده است که
دو مورد از آنها از نظر سند ،فاقد اعتبار هستند و دو مورد دیگر ،یکی به صورت مطلق،
جواز را بیان کرده و دیگری مشروط به رضایت زن ،حکم به جواز داده است.
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احتمال یکی بودن این دو روایت ،به دلیل وحدت راوی و مورد سؤال وجود دارد
که در این صورت باید به اصاله عدم زیاده یا اصل عدم نقیصه رجوع کرد .در
خصوص دو روایت مذکور به دلیل این که قید «اذا رضیت» ،دخل اساسی در حکم
داشته ،هیچ یک از این دو اصل از نظر عقال جریان ندارد و باید برای ترجیح یکی از
دو نسخه به شواهد دیگر مراجعه کرد.
ممکن است این قید بیان همان شرط مفروض بین متشرّعه ،توسط امام علیه السالم
یا راوی باشد .با این دیدگاه ،دیگر آوردن قید توسط امام علیه السالم تأثیری در حکم
شرعی ندارد ،زیرا این قید به خاطر ارتکاز موجود میان راوی و امام علیه السالم ،قطع ًا
شرط حکم جواز است .پس اگر امام علیه السالم آن را بیان فرموده اند به همان مرتکز
تصریح کرده اند و اگر حضرت علیه السالم قید را بیان نفرموده اند ،توسط راوی برای
وضوح بیشتر معنی ،بیان شده است .البته احتمال متعدّد بودن روایت با قید و روایت
بدون قید نیز قابل توجه است ،چون شواهد بیشتری دارد؛ از جمله نحوه برخورد شیخ
طوسی که به صورت جداگانه دو روایت را نقل کرده است.
در بررسی روایات بدون قید رضایت زن ،باید توجه داشت که سؤال راوی از اصل
حکم وطی در دبر است و شرطیّت رضایت زوجه در این نوع استمتاعات به خاطر غیر
متعارف بودنش ،مفروغٌ عنه و مرتکز ذهن اوست .پس روایات مطلق نسبت به قید
رضایت زن ،در مقام بیان نیستند .بنابراین ،روایت مقیّد ابن ابی یعفور بدون معارض می
ماند.
از سوی دیگر ،روایاتی بر منع وطی در دبر زن وارد شده است .تمامی این روایات
یا از جهت سند یا از نظر داللت ضعیف هستند؛ لذا قابلیّت تعارض با روایات مجوّزه را
که از نظر تعداد ،سند و داللت معتبر هستند ،ندارند و از طرفی چون قید رضایت زن
در هیچ یک از دو طرف  -با این که در مقام بیان بوده اند  -نیامده است ،روایت مقیّده
نمی تواند شاهد جمع باشد و تمام روایات دیگر را بر آن حمل کرد .البته با توجه به

 311ــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  31ـ شماره  42ـ بهار و تابستان 3211

کثرت روایات ناهیه و شهرت فتوایی ،می توان کراهت وطی در دبر را با روایات ناهیه
ثابت کرد.
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