دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

نگاهی ون به مجع میان روایات متعارض در حرمت ابدی
ناش از برخی ازدواجها
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___________________ سیدموسی شبیری زنجانی___________________ 2

چکیده

تاریخ تأیید1400/10/7 :
 .1تاریخ دریافت1400/8/15 :
 .2این مقاله به همت آقای هادی سلیمان از دروس خارج فقه آیتالله العظمی شبیری زنجانی و زیر نظر
mfemb110@gmail.com
مرکز فقهی امام محمدباقر ،استخراج و به تأیید رسیده است.

نگاهی نو به جمع میان روایات متعارض در حرمت ابدی ناشی از برخی ازدواجها

برخی از فقها در اثبات حرمت ابدی ناشی از ازدواج با زن شوهردار ،به روایات
ازدواج با معتده ،به ضمیمۀ اولویت تمسک کردهاند .دلیل اصلی ،روایات
است و این در حالی است که روایات نیز در تعارض با یکدیگرند .مهم،
تعارض روایات زراره و روایات عبدالرحمن بن حجاج است .در فرض دخول
جاهالنه ،طبق روایات زراره ،حرمت ابدی مترتب میشود؛ در حالیکه طبق
روایات عبدالرحمن ،در فرض جهل ،حرمت ابدی نفی شده است .گرچه
روایات عبدالرحمن ،از جهت دخول و عدم دخول ،مطلق است ،اما تقیید این
روایات به فرض عدم دخول ،عرفی نیست؛ لذا تعارض ،با این روش حل
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مقدمه

نمیشود .اما دو جمع عرفی با نتایجی متفاوت در این مسأله قابل ارائه است که
جمع نخست ،عرفیتر است .طبق جمع نخست ،روایات زراره ،به مرد شاک و
روایات عبدالرحمن ،به فرض غفلت یا جهل مرکب مرد اختصاص مییابد؛ اما
طبق جمع دوم ،روایات زراره ،به جهل زوجین و روایات عبدالرحمن ،به جهل
مرد و علم زن حمل میشود .بنابر این ،حرمت ابدی ناشی از ازدواج با زن
شوهردار ،ملحق به ازدواج با معتده نیست؛ ز یرا در ازدواج با معتده ،مجرد
دخول ،یا علم به معتده بودن برای حکم به حرمت ابدی کافی است.
واژگان کلیدی :ازدواج با زن شوهردار ،حرمت ابدی ،تعارض روایات.

از مسائل مهم در کتاب النکاح ،مسألۀ حرمت ابدی است .یکی از اسببباب حرمببت ابببدی،

ازدواج با زن شوهردار دانسته شده ،بلکه برخی فقها آن را ملحق به ازدواج در عده میداننببد؛
به این معنا که در همۀ صوری که ازدواج در عده موجب حرمت ابببدی اسببت ،ازدواج بببا زن
شوهردار را نیز موجب حرمت ابدی میدانند.
البته زن شوهردار ،کمتر از معتده در معرض ازدواج با مرد دیگر است؛ اما در هر حال،
نتیجۀ این بحث در مباحث خانواده مؤثر است؛ زیرا چنین قانونی ،تا حدی مانع از متالشی
شدن کانون خانواده ،و در نتیجه مانع از مفاسد مترتب بر از بین رفتن خانواده خواهد شد.
البته روشن است که برای رسیدن به اهداف شریعت اسالم ،باید مجموعۀ قوانین آن تبعیت
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

شود تا تمام آنچه مقصود شارع است حاصل گردد .قانون حرمت ابدی نیز در کنار سایر
قوانین مربوط به نظام خانواده ،میتواند زمینۀ حفظ کانون خانواده ،و رشد معنوی و انسانی
جامعه را فراهم نماید .این پژوهش بر آن است تا روایات حرمت ابدی ناشی از این ازدواج را
بررسی نموده ،و با نگاهی نو به جمع این روایات بپردازد.

پیشینه

از آنجا که حرمت ابدی ،مسألهای مهم است و از سوی دیگر ،ازدواج با زن شوهردار از

جمله اسباب آن است ،لذا از دیرباز مورد توجه فقها بوده است 1.فقها ذیل تعبیر «تزویج

ذات بعل» به دو روش بر حرمت ابد استدالل کردهاند :برخی از باب الحاق زن شوهردار به
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 .1برای نمونه :محقق حلی ،المختصر النافع ،ج ،1ص178؛ عالمه حلی ،تحریر األحکام ،ج ،3ص.469

معتده ،حکم حرمت را نتیجه گرفتهاند؛ یعنی چون طبق روایات ،تزویج معتده موجب
حرمت ابدی است ،ازدواج با زن شوهردار را نیز موجب حرمت ابدی دانستهاند؛ گرچه در
ادلۀ تزویج معتده ،خصوص معتدۀ رجعیه ،که زوجه یا به منزلۀ زوجه است ،سبب حرمت
ابد دانسته نشده ،بلکه مطلق معتده ،موضوع حرمت ابد است.

از عبارت عالمه در تحریر ،1استفاده میشود که ایشان مقتضای روایات را عدم حرمت ابد

میداند؛ زیرا روایات نافی حرمت ابد را صحیح دانسته ،در حالیکه در سند روایت مثبت
حرمت ،ابن بکیر فطحی قرار دارد .محقق کرکی هم ،داللت روایات را بر تحریم ابد تمام
نمیداند ،ولی از راه الحاق زن شوهر دار به معتده ،قائل به تحریم ابد شده است 2.از ظاهر
کالم سید یزدی 3نیز استفاده میشود که ایشان هم ،برای فتوا به حرمت ابد ،از نصوص خاصه

بهره نبرده است .در هر حال ،گروه دیگری از فقها ،4از روایات خاصه ،حرمت ابد را ثابت

دانسته ،و گروه سومی از فقها ،همچون صاحب ریاض ،5هر دو راه را تمام میدانند.

آنچه در این پژوهش – بر خالف پژوهشهای سابق -مورد توجه قرار گرفته ،عبارت است
ُ
از .1 :توجه ویژه به اختالف نقلها و اختالف نسخ؛  .2توجه ویژه به شیوههای جمع بین
روایات و ارائۀ جمعی بدیع در تعارض اخبار مسأله؛  .3مقایسۀ شرایط حرمت ابد در زن
شوهردار و معتده ،طبق مبانی مختلف.

«زن شوهردار» یا «ذات بعل» زنی است که در هر آیینی طبق همان آیین ،شوهر کرده و هنوز
در ازدواج با اوست؛ لذا مراد ،خصوص زن مسلمان نیست.
مراد از «حرمت ابدی» آن است که ازدواج با چنین زنی در آینده ،حتی بعد از طالق از
شوهر فعلی و سپری شدن عده ،ممنوع است ،و همچنین همۀ تمتعات از این زن حرام

 .1حلی ،تحریر األحکام ،ج ،3ص.469
 .2کرکی ،جامع المقاصد ،ج ،12ص.311
 .3یزدی ،العروة الوثقى ،ج ،2ص.820
 .4بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،23ص578؛ نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،29ص.434
 .5طباطبایی ،ریاض المسائل ،ج ،11صص.226 – 225

نگاهی نو به جمع میان روایات متعارض در حرمت ابدی ناشی از برخی ازدواجها

مفهوم شناسی
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است .اما نگاه خالی از شهوت  -اگر به خودی خود جایز باشد  -با چنین ازدواجی ،حرام
ً
نمیشود؛ مثال اگر نگاه خالی از لذت و شهوت به صورت و کفین زن نامحرم ،به خودی
خود جایز باشد ،چنین ازدواجی موجب نمیشود نگاه عادی به وجه و کفین ،حرام شود.

دیدگاههای فقها

این مسأله در عبارات بیشتر قدما مطرح نشده ،اما با این وجود ،از پارهای عبارات کتب فقهی

و حدیثی میتوان فتوای مؤلفان را به دست آورد .در میان قدما ،کسانیکه این مسأله را مطرح
نمودهاند ،چهار دیدگاه را اختیار کردهاند:
دیدگاه اول :ازدواج با زن شوهردار ،خود منشأ حرمت ابد نیست؛ بلکه حرمت مربوط به
زنا با زن شوهردار است .این دیدگاه از کالم سالر در مراسم و شیخ طوسی در تهذیبین
1

استفاده میشود.
ً
دیدگاه دوم :ازدواج با زن شوهردار مطلقا حرمت ابد میآورد .این نظر از صاحب فقه
رضوی (که بعید نیست شلمغانی باشد) است.

2

دیدگاه سوم :ازدواج با زن شوهردار به شرط علم یا دخول ،حرمت ابد میآورد .این
دیدگاه ،ظاهر کالم کلینی است.

3

دیدگاه چهارم :ازدواج با زن شوهردار در صورت دخول ،حتی از روی جهل ،حرمت ابد

سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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میآورد .این دیدگاه از موصلیات ثالثۀ سید مرتضی استفاده میشود 4.البته حکم صورت
علم بدون دخول ،از این عبارت استفاده نمیشود.

در میان متأخران ،برخی با حرمت ابدی مخالفت نموده ،آن را نفی کرده ،5و برخی

 .1به ترتیب :سالر ،المراسم ،صص149 – 148؛ طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،7ص305؛ و همو،
اإلستبصار ،ج ،3صص.190-189
 .2منسوب به علی بن موسی الرضا ،الفقه  -فقه الرضا ،ص.243
 .3کلینی ،الکافي ،ج ،5ص429؛ همان ،ج ،6ص.149
 .4سید مرتضی ،رسائل الشریف المرتضى ،ج ،1صص ،232-231مسألۀ  39و .40
 .5برای نمونه :محقق حلی ،المختصر النافع ،ج ،1ص178؛ فخر المحققین ،إیضاح الفوائد ،ج ،3ص69؛
سیوری ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،ج ،3ص.85

پذیرفتهاند1؛ اما میتوان گفت از زمان ابن فهد حلی 2به بعد ،قائالن به حرمت ابدی ،بیشتر
از نافیان تحریم هستند .البته تفاوت به حدی نیست که بتوان شهرت بین متأخران را ادعا
کرد .بنابر این ،نه حرمت ابدی در فرض علم و دخول اجماعی است ،و نه نفی حرمت ابدی
در فرض جهل و عدم دخول.

روایات حرمت ابدی

عمده دلیل حرمت ابدی در ازدواج با زن شوهردار ،روایات است که در ادامه بررسی میشود:
ُ
روایت اول :اولین روایت موثقۀ ادیم بن حر است:

ُ
أحمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بکیر عن أدیم بن الحر
َ َ َ َ َ
ُ َ
َ
َ ُ
َّ َّ َ
ََ ً 3
قال« :قال أ ُبو عبد الله التی ت َت َز َّو ُج َو ل َها َز ْو ٌج ُیف َّرق َب َین ُه َما ث َّم ال َیت َع َاو َدان أبدا».

عبدالله بن بکیر فطحی است4؛ لذا روایت ،موثقه است .به عالوه حسن بن علی بن

فضال هم ،بنا بر قولی امامی نیست 5.البته حسن بن علی در این سند ،شاید حسن بن علی
وشاء باشد که امامی است.
در این روایت ،امام حکم به حرمت ابدی در ازدواج با زن شوهر دار کردهاند .ممکن
است تصور شود که این روایت به طور مطلق ،دال بر حرمت ابد است و علم و جهل ،و
دخول و عدم دخول هم تأثیری ندارد .اما چنانچه خواهد آمد ،چنین اطالقی وجود ندارد و
روایت دوم :موثقۀ زراره که عبارت است از:

َ ََ َ ْ
َ ُ
ابن أبي عمیر عن ابن بکیر عن زرارة عن أبي جعفر« :فی ْام َرأ ٍة فقدت َز ْو َج َها أ ْو نعی
ً ََ ََ َْ
ْ ُ َ
َ َ
َّ
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُّ
إل َیها ف َت َز َّو َجت ث َّم قد َم َز ْو ُج َها َب ْعد ذلک فطلق َها قال ت ْع َتد م ْن ُه َما َجمیعا ثالثة أش ُه ٍر عد ًة

 .1برای نمونه :فیض کاشانی ،مفاتیح الشرائع ،ج ،2ص243؛ بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،23ص580؛
طباطبایی ،ریاض المسائل ،ج ،11صص226 – 225؛ نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،29ص434؛ حکیم،
مستمسک العروة الوثقى ،ج ،14صص133 – 130؛ خویی ،موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،32صص.191 – 190
 .2حلی ،المهذب البارع ،ج ،3ص.283
 .3طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،7ص.305
 .4طوسی ،فهرست ،ص ،304رقم.464
 .5کشی ،رجال ،ص ،345رقم.639

نگاهی نو به جمع میان روایات متعارض در حرمت ابدی ناشی از برخی ازدواجها

روایت ،مختص به فرض علم زن است که در جمع اخبار بیان خواهد شد.
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َ ً
َ ًََ َ َ َْ َْ
یس لْلخیر أن َیت َز َّو َج َها أ َبدا».
واحدة و ل

1

این روایت ،از جهت ابن بکیر ،موثقه است .در این روایت دربارۀ زنی که شوهرش
مفقود شده یا خبر وفات او رسیده و با مرد دیگری ازدواج کرده حکم به حرمت ابدی شده
است .ظاهر روایت ،این است که مرد اجنبی ،جاهل بوده و با این زن ازدواج کرده و دخول
هم شده است .و معلوم است که این روایت با عموم روایت قبلی که متعرض جهل و علم،
دخول و عدم دخول نشده است ،منافاتی ندارد؛ یعنی مفهومی ندارد که سه مورد دیگر
ُ
مستفاد از عموم روایت ادیم را نفی کند .بلکه فقط متعرض یک مورد (جهل همراه دخول)
است و نسبت به بقیۀ موارد ساکت است.
روایت سوم :صحیحۀ زراره که عبارت است از:
َ
َ
َ
ُ
و عنه عن علي بن الحکم عن موسی بن بکر عن زرارة عن أبي جعفر قال« :إذا نعی
ْ َ ُ َ َّ ْ َ َ
َّ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َّ َ َ ْ َّ ْ ُ َ
ْ َ َ
وها أن ُه قد طلق َها فاع َتدت ث َّم ت َز َّو َجت فج َاء َز ْو ُج َها اْل َّول فإن اْل َّول
الرجل إلی أهله أو أخبر
َ
َ َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
یس لآل َخر َأ ْن َیت َز َّو َج َها َأ َب ًدا َو َلهاَ
َ
َ
اْلخیر دخل بها اْل َّول أ ْو ل ْم یدخل بها َو ل َ
أحق بها من هذا
ْ
َ
َّ
2
ال َم ْه ُر ب َما ْاس َت َحل م ْن ف ْرج َها».
مفاد این روایت ،مشابه روایت قبلی زراره است ،اما با کمی تفاوت که بررسی خواهد شد.

بررسى سندی :این روایت با اسناد متعددی در کافی ،تهذیب و استبصار آمده 3،و در
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

مجموع با هشت طریق نقل شده ،که شش طریق در کافی و دو طریق در تهذیب و استبصار

آمده است .این روایت در فقیه 4نیز نقل شده است .طرق هشتگانه چنین است:

 .1علی بن الحسن بن فضال عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر عن زرارة.
 .2محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر عن زرارة.
 .3ابوالعباس الرزاز (محمدبن جعفر) عن أیوب بن نوح عن صفوان عن موسی بن بکر عن زرارة.
 .4ابوعلی اْلشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسی بن بکر عن زرارة.
 .5محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن موسی بن بکر عن زرارة.
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 .1طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،7ص.308
 .2همان ،ص.488
 .3کلینی ،الکافي ،ج ،6ص149؛ طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،7ص488؛ همو ،اإلستبصار ،ج ،3ص.190
 .4صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،3صص.548 – 547

این پنج طریق که اولی از تهذیبین و باقی از کافی است ،به موسی بن بکر میرسد 1.البته
در دو طریق ،علی بن حکم و در سه طریق ،صفوان از موسی نقل کرده است.
 .6عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن أبی نصر عن عبد الکریم عن زرارة.
 .7علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی نصر عن عبد الکریم عن زرارة.

این دو طریق که به عبد الکریم میرسد ،در کافی 2نقل شده و فقیه چنین نقل کرده است:
3

روی أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی عن عبد الکریم بن عمرو الخثعمی عن زرارة.

 .8و عنه (علی بن الحسن بن فضال) عن محمد بن خالد اْلصم عن عبد الله بن بکیر
عن أبی جعفر.

4

این طریق را شیخ در تهذیبین به این صورت آورده ،ولی چون به حسب معمول ،روایات
عبد الله بن بکیر به وسیلۀ عمویش زراره ،از أبی جعفر میباشد ،و خیلی روشن نیست که
او امام باقر را درک کرده باشد ،و متن حدیث عین همان متنی است که به طرق دیگر نقل
شده است؛ لذا به گمان بسیار قوی ،زراره از سند افتاده است.
اگر کسی در بعضی طرق هم  -به جهت موسی بن بکر یا علی بن حسن بن فضال -
تأمل داشته باشد ،اما چون بعضی اسناد به صفوان منتهی میشود و او از سه نفری است که
طبق نظر مختار ،اگر از شخصی بالواسطه نقل روایت کنند ،شخص مذکور ،ثقۀ علی
االطالق است؛ لذا روایت فوق ،صحیحه است ،نه موثقه .عالوه بر اینکه علی بن الحکم
وقف ،نمیتوانستد به واقفه مراجعه کنند و شرایط ،اجازۀ اخذ روایت به آنها نمیداد.
قبل از بررسی داللی ،نقلهای مختلف روایت ،مقایسه و سپس بخشی از نقل فقیه به
دلیل وجود نکتهای بررسی میشود.
مقایسۀ نقلهای مختلف این روایت ،چنین است:
َ
ٌ
َّ ُ ُ
ُ
کافی (طبق نقل عبد الکریم) عن زرارة عن أبی جعفر قال« :إذا نعی الرجل (رجل =
 .1طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،7ص488؛ همو ،اإلستبصار ،ج ،3ص190؛ کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.149
 .2همان ،ص.150
 .3صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،3صص.548 – 547
 .4طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،7ص489؛ همو ،اإلستبصار ،ج ،3ص.190

نگاهی نو به جمع میان روایات متعارض در حرمت ابدی ناشی از برخی ازدواجها

قبل از دوران وقف ،از موسی بن بکر روایت نقل کرده است؛ چه آنکه اصحاب در دوران

11

خب ُر َ
تهذیب در نقل عبد الله بن بکیر ب استبصار) إ َلی َأ ْهله َأ ْو َخ َّب ُر َ
وها َ(أ َ
وها = تهذیب و
َْ ُ
َ َّ َ ْ َ َّ َ َ ْ َّ ْ ُ َ
ُ
ْ َ َ
استبصار) أن ُه قد طلق َها فاع َتدت ث َّم ت َز َّو َجت فج َاء َز ْو ُج َها اْل َّول( 1بعد = فقیه و نقل عبد الله
َْ
َ َ
بن بکیر در تهذیبین و نقل موسی بن بکر در کافی) قال اْل َّول (سائر نقلها :فإن االول) أح ُّق
َ
َ َ
ب َها م ْن َهذا اآلخرَ 2دخل ب َها (االول = نقل موسی بن بکر و عبد الله بن بکیر در تهذیب و
ْ
َ
َ َ ْ ُ ْ
نقل عبد الله بن بکیر در استبصار) (االخر= فقیه) أ ْو ل ْم یدخل ب َها َو ل َها من اآلخر ال َم ْهر 3ب َما
َ ً
َ َْ
ْاس َت َح َّل م ْن َف ْرج َها َ(و َل َ
4
یس لآلخر أن َیت َز َّو َج َها أ َبدا)».
بعضی از اختالفات در نقل فوق ،در کیفیت استنباط مسأله دخالت دارد .مثل عبارت
« َد َخ َل ب َها َأ ْو َل ْم َی ْد ُخ ْل ب َها» که در کافی و استبصار آمده ،و در تهذیب کلمه َّ
«االول» و در
َ
فقیه «اآلخر» را اضافه دارد.
در روایات ،نقل به معنا را اجازه دادهاند 5و فقیه ،کتاب فتوایی شیخ صدوق بوده است ،لذا

در بعضی موارد ،برای روشن شدن مطلب ،خود ایشان تصرفاتی کرده ،و کلماتی را اضافه یا
ً
تفسیر کرده است .مثال در سند همین روایت که در کافی کلمۀ «عبد الکریم» آمده ،شیخ
صدوق با مشخصات بیشتر (عبد الکریم بن عمرو الخثعمی) آورده است؛ و یا «ابن أبی نصر»
را «أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی» بیان کرده است 6.از این رو به ظن بسیار قوی ،کلمۀ

«اآلخر» را خود ایشان اضافه کرده ،و فتوا و فهم ایشان از روایت بوده است ،که برای رفع ابهام،
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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آن را اضافه نموده است؛ زیرا در هیچ کدام از نقلهای متعدد ،این کلمه نیست.
َ َّ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ
اعتدت» استفاده کرده که فرض روایت،
ممکن است ایشان از عبارت «خبروها انه طلقها ف
« .1االول» در نقل استبصار و فقیه و نقل عبد الله بن بکیر در تهذیب و نقل موسی بن بکر در کافی موجود نیست.
 .2در نقل موسی بن بکر در تهذیب« ،اْلخیر» آمده است.
 .3عبارت «من اآلخر» در نقل موسی بن بکر در تهذیبین موجود نیست ،و در نقل عبد الله بن بکیر در
تهذیبین «لها المهر من اآلخر» آمده ،و در نقل موسی بن بکر در کافی «لها من اْلخیر المهر» آمده است.
 .4جملۀ اخیر (ولیس لآلخر )...در نقل عبد الکریم در کافی ،و در نقل موسی بن بکر از فقیه موجود نیست.
َ َْ
در فقیه آمده«َ :و َز َاد عبد ْالکریم في َحدیثه َو َل َ
یس لآلخر أن »...لذا نقل موسی بن بکر این قید را ندارد .در
َ
َ
«ق َالَ :و َل َ
یس لآلخر .»...ولی در
نقل موسی بن بکر از کافی ،با فاصل شدن «قال» چنین آمده است:
َ
یس لآل َخر (در نقل موسی بن بکر «لْلخیر») أن َ
تهذیبین این جمله مقدم نقل شده است«َ :ل َ
یتز َّو َج َها َا َب ًدا وَ
َ َّ َ
َل َها َ
الم ُ
استحل من فرج َها».
هر ب َما
 .5حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،27ص.80
 .6صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص.547

صورتی است که زن ،از طرف شوهر اول مدخوله بوده ،زیرا مطلقه در صورتیکه مدخوله
َ َ ْ ُ ْ
َ َ َ
«دخل ب َها أ ْو ل ْم َیدخل ب َها» ،شوهر اخیر است ،و
نباشد ،عده ندارد .بنابر این ،مراد از جملۀ
ً
اجتهادا این کلمه اضافه شده است .اما این برداشت صحیح نیست و مراد ،شوهر اول است؛
َ
ً
َ
َ ُ َ َ َّ
است َحل من فرج َها»؛ لذا
زیرا :اوال ،ذیل روایت چنین آمده است«َ :و لها م َن اْلخیر المهر بما
َ
َ َّ
است َحل من فرج َها» نیست تا دو صورت
دخول شوهر دوم فرض شده ،و عبارت به صورت «إن
َّ ُ ُ َ َ ْ َْ
ً
َ ُ
دخول و عدم دخول برای شوهر اخیر ،صحیح باشد .ثانیا ،عبارت «إذا نعی الرجل إلی أهله أو
َ َّ ُ َ َ َّ َ ْ َ َّ َ َ ْ َّ ْ
وها أن ُه قد طلق َها فاع َتدت» ،شاهد دخول شوهر اول نیست؛ زیرا دو فرض ،در سؤال مطرح
خبر
َ َ َ َ َ ْ َْ
شده است ،و در فرض وفات شوهر ،حتی غیر مدخوله هم عده دارد .لذا «دخل بها أو لم
ْ ُ ْ
یدخل ب َها» ،یعنی در هر دو فرض مندرج در سؤال ،حکم همین است .البته در نقل کلینی- 1با
ً
اینکه از طرق متعدد نقل شده است -کلمۀ «االول» نیست و احتماال در اصل روایت هم این
کلمه نبوده ،و در تهذیبین برای توضیح در حاشیه نوشته شده ،و سپس در استنساخهای بعدی
وارد متن شده است .در هر صورت مراد ،شوهر اول است.
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ً
بررسى داللى :در هر حال ،جملۀ َ«و َل َ
یس لآلخر أن یتزوجها أبدا» محل استدالل در
روایت است .با اینکه این عبارت در نقل عبد الکریم در کافی و در یکی از نقلهای فقیه

نیست ،2ولی به قرینۀ نقلهای متعدد صحیح دیگر ،معلوم میشود ،سقطی در این دو نقل

فاقد این فقره ،صورت گرفته است .از سویی ،مورد روایت یا قدر متیقن از آن ،فرض جهل

متعرض صورت جهل زن با دخول است که حکم به حرمت ابد کرده است.
اما آیا روایات موثقه و صحیحۀ زراره نسبت به علم و جهل مرد مطلق است و شامل هر دو

میشود؟ محقق خویی ،روایات زراره را شامل فرض علم مرد هم دانسته ،3اما در مقابل ،شیخ
انصاری و صاحب مستمسک بدون اینکه استداللی را بیان کنند ،آن را مختص به صورت

 .1کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.149
 .2همان ،ص150؛ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص.547
 .3خویی ،موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،32ص.189

نگاهی نو به جمع میان روایات متعارض در حرمت ابدی ناشی از برخی ازدواجها

زوجه است؛ چون به او خبر دادهاند که شوهرش مرده یا او را طالق داده است ،و به قرینۀ
َ
َّ
«ب َما ْاس َت َحل م ْن ف ْرج َها» شوهر دوم نیز دخول کرده است .پس روایت به طور مسلم،
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جهل مرد دانستهاند 1.به نظر میرسد که حق با شیخ انصاری است؛ زیرا چنانکه خود محقق
خویی نیز پذیرفته است ،اگر زنا از ناحیۀ زن ،و وطی مرد از روی شبهه بود ،عده دارد .چون
معیار ،احترام شوهر و احترام ماء است .اما طبق تحقیق ،در صورتیکه شبهه از ناحیۀ زن بود و
َ ُّ
مرد زانی باشد ،عده ندارد .لذا اگر موثقۀ زراره شامل صورت علم زوج هم باشد ،با تعبیر «ت َعتد
ً
م ُنه َما َجمیعا» منافات دارد؛ چون زوج ،با علم به حال ،زانی است و عده ندارد.
ً
َ ُّ
البته در روایت صحیحۀ زراره ،هر چند تعبیر «ت َعتد م ُنه َما َجمیعا» وجود ندارد ،ولی
مورد آن ،صورت جهل مرد است و الاقل ،فرد ظاهر و متعارفش این صورت است؛ زیرا امام
َ
َ
َ َّ ْ َ َ َ َ
میفرمایند« :فإن اْل َّول أح ُّق ب َها م ْن َهذا اآلْخر» .و اگر مرد دوم با علم به تحریم ،ازدواج و
دخول کرده باشد ،زانی بوده ،و دیگر توهم این نبود که دومی حقی داشته است ،تا گفته شود
َ َ
شوهر اولش «أح ُّق» است.
روایت چهارم :روایت کتاب فقه رضوی از این قرار است:

َ َ َّ َ َ ً َ َ ٌ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ
َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ً 2
وج َدخل ب َها أ ْو ل ْم یدخل ب َها أو َزنی بها لم تحل له أبدا»
«من تزوج إمرأة لها ز

طبق نظر نگارنده ،این کتاب ،اثری روایی نیست؛ بلکه آنطور که از تعابیر به کار رفته در آن
استفاده میشود ،کتاب فتوای یکی از قدما است .شاهد این امر این است که صدوقین ،با اینکه
در بسیاری از موارد فتاوایشان منطبق با این کتاب است ،نامی از آن نبرده و به آن استناد
3

سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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نکردهاند .در هر حال ،عدهای در مورد آن توقف کرده ،و بعضی به روایات آن عمل میکنند.
َ َ َ
«دخل بها» ممکن
در باب داللت این روایت باید در نظر داشت که ضمیر مستتر در
ََ
«زنی بها» نیز دو احتمال
است به شوهر اول برگردد یا به مرد دوم .همانطور که در مورد
ً
ََ
«زنی بها» ظاهرا عطف به «تزوج» است؛ یعنی حدیث ،دو صورت را بیان
مطرح است.1 :
کرده است :یکی با عقد ،دخول (دخول شوهر اول یا دوم) ،صورت گرفته باشد یا خیر؛ و دوم
َ َ َ
ََ
«دخل بها» باشد؛
«زنی بها» عطف به
بدون عقد ،زنا صورت گرفته باشد .2 .محتمل است
 .1شیخ انصاری ،کتاب النکاح ،ص418؛ حکیم ،مستمسک العروة الوثقى ،ج ،14ص.132
 .2محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،14ص393؛ منسوب به علی بن موسی الرضا ،فقه الرضا ،ص.243
 .3برای نمونه ن.ک :عالمه مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،1ص11؛ جزائری ،کشف االسرار ،ج ،3ص202؛ محدث
بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،1ص25؛ آلعصفور بحرانی ،األنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرائع ،ج،11
ص415؛ وحید بهبهانی ،حاشیة الوافى ،ص190؛ طباطبایی ،ریاض المسائل ،ج ،5ص.433

ً ََ
یعنی صورت زنا هم با تزویج باشد .با این بیان که َ«ت َز َّو َج َ
«زنی بها»
امر ًأة» یعنی جهال و
یعنی با علم به اینکه زن زوج دیگری دارد ،عقد کرده است .البته این احتمال بعید است .در
ً
هر حال از روایت استفاده میشود که تزویج زن شوهردار مطلقا با علم یا جهل ،و با دخول
یا عدم دخول ،حرمت ابد میآورد.
روایت پنجم :آخرین روایت ،مرفوعۀ أحمد بن محمد است:

ْ َ َ َ َّ َ
َ َّ َّ َ َ َ
الر ُجل إذا ت َز َّو َج ال َم ْرأ َة َو عل َم أن ل َها
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه« :أن
َ ْ ً ُ ِّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ً 1
زوجا فرق بینهما و لم تحل له أبدا».

از نظر سندی ،برای کسانی -مانند محقق نائینی -2که به همۀ روایات کافی عمل
میکنند ،این روایت ،از روایات معتبر مسأله است .طبق این روایت ،اگر مردی با زن

شوهردار آگاهانه ازدواج کند ،زن بر این مرد حرام ابدی خواهد بود؛ لذا حرمت ابدی ،مقید
َ
به علم مرد به شوهردار بودن زن در حین ازدواج است 3.البته ممکن است «واو» در َ«و عل َم
َ َّ َ
ً
أن ل َها َز ْوجا» حالیه نبوده ،بلکه عاطفه باشد .لذا معنای روایت این باشد که اگر بعد از
تزویج بفهمد زن ،شوهر دار است ،حرمت ابدی میآورد ،نه اینکه زمان تزویج ،علم به
شوهر دار بودن وی شرط باشد .اما این احتمال ،خالف ظاهر است.
ممکن است گفته شود که مفهوم روایت ،این است که با جهل ،حرمت ابد جاری نیست و
مقتضای اطالق منطوق نیز این است که چه دخول کرده باشد و چه دخول نکرده باشد ،حرمت
با توجه به آنچه در بررسی تعارض اخبار و بیان نظر مختار خواهد آمد ،روایات زراره و
ُ
موثقۀ ادیم با روایات نفی حرمت ابد تعارض دارد و سایر روایات حرمت ابدی که از نظر
سندی معتبر نیست از تعارض خارجند.

 .1کلینی ،الکافي ،ج ،5ص.429
 .2نائینی ،أجود التقریرات ،ج ،2ص.258
 .3البته ممکن است «واو» حالیه نباشد ،بلکه عاطفه باشد .لذا معنای روایت این است که اگر بعد تزویج
بفهمد که زن شوهر دارد ،حرمت ابدی میآورد؛ نه اینکه زمان تزویج ،علم به شوهر دار بودن وی شرط
باشد .اما این احتمال ،خالف ظاهر است.

نگاهی نو به جمع میان روایات متعارض در حرمت ابدی ناشی از برخی ازدواجها

ابدی مترتب است .بررسی مفهوم روایت در مطالب آتی ضمن جمع اخبار خواهد آمد.
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روایات نفی حرمت ابدی

در مقابل روایات حرمت ابدی ،صحاح عبدالرحمن بر نفی حرمببت ابببدی داللببت دارد کببه
ً
ذیال بازگو میشود:
صحیحۀ اول عبدالرحمن بن حجاج:

عنه (أحمد بن محمد) عن محمد بن عیسی عن ابن أبي عمیر عن عبدالرحمن بن
َ َ َ َْ ُ َ
َ َ
َ َ َ َ َّ َ
َ
َّ َ
«سألت أ َبا عبد الله ع ْن َر ُجل ت َز َّو َج ْام َرأ ًة َو ل َها َز ْو ٌج َو ُه َو ال ْیعل ُم فطلق َها
الحجاج قال:
ٍ
َ
َ
ْ
َ َ َ َ ََ
َّ ُ
َْ ُ َ َ َ ُ َ
2
اْل َّول أ ْو َمات ع ْن َها ث َّم عل َم اْلخ ُیر أ َیراج ُع َها 1قال ال ح َّتی ت ْنقضی عدت َها».

در سند این روایت محمد بن عیسی قرار دارد ،اما طبق تحقیق ،او ثقه است و لذا این
روایت ،صحیحه میباشد .عبدالرحمن بن الحجاج از امام صادق دربارۀ مردی سؤال کرده
که بدون اطالع از شوهردار بودن زن ،با او ازدواج کرده ،سپس شوهر واقعی ،زن را طالق داده
یا مرده است .امام فرمودند :تا عده منقضی نشده ،مرد دوم حق ازدواج با این زن را ندارد.
صحیحۀ دوم عبدالرحمن بن حجاج:

َ َ َ َْ ُ َ
َ
َّ َ
«سألت أ َبا عبد الله ع ْن َر ُجل ت َز َّو َج
عنه (الحسن بن محبوب) عن عبدالرحمن قال:
ٍ
ْ َ َ ً ُ َّ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ً
کها ُث َّم إ َّن َّ
جا َغائ ًبا َف َت َر َ
الز ْو َج َقد َم َف َط َّل َق َها َأوْ
امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زو
َ َ َ
َ َ َّ
َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ً
جا َفق َال َما أح ُّب َلهُ
َمات ع ْن َها أ َیت َز َّو ُج َها َب ْعد َهذا الذی کان تزوجها و لم یعلم أن لها زو
َ ْ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ً َ َ ُ 3
أن یتزوجها حتی تنکح زوجا غیره».

سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

16

در این روایت ،دربارۀ مردی که با زن شوهردار ازدواج و نزدیکی کرده ،حکم به عدم
حرمت ابد شده است .البته صحیحۀ اول عبدالرحمن نیز در فرض دخول است که بیان آن

خواهد آمد 4.ولی در هر حال در صحیحۀ دوم ،تصریح به دخول شده است.

بررسی تعارض صحیحۀ اول عبدالرحمن بن الحجاج با روایات زراره
دو وجه برای اثبات تعارض مستقر میان صحیحۀ نخست عبدالرحمن و روایات زراره مطرح است:

 .1در برخی نسخ« ،أیتزوجها» آمده است.
 .2طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،7ص.477
 .3همان ،ص.483
 .4ر.ک :وجه دوم از وجوه اثبات تعارض مستقر بین روایات زراره و عبدالرحمن.

وجه اول را محقق خویی مطرح کرده است .ایشان میفرماید :رابطۀ بین این دو دسته از
روایات ،به نحو عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا در روایات زراره ،اگرچه فرض دخول
شده است ،اما از جهت علم و جهل زوج دوم ،مطلق میباشد .بر خالف صحیحۀ
عبدالرحمن که جهل زوج ثانی فرض شده ،اما از جهت دخول و عدم آن مطلق میباشد.

1

مورد افتراق صحیحۀ عبدالرحمن ،تزویج جاهالنه با عدم دخول ،و مورد افتراق روایات
زراره ،تزویج عالمانه با دخول ،و مورد اجتماع ،تزویج جاهالنه با دخول است؛ و در مورد
اجتماع با هم تعارض میکنند.

اما چنانچه بیان شد ،2روایت زراره فقط در مورد دخول جاهالنه میباشد .پس صحیحۀ اول

عبدالرحمن اعم است و نسبت دو روایت« ،عموم و خصوص مطلق» است ،نه «من وجه».
وجه دوم این است که تخصیص روایت عبدالرحمن با روایات زراره ،غیر عرفی است؛
زیرا اگر الزمۀ جمع بین دو دسته روایات متنافی این باشد که یک دسته از آن حمل بر فرد
نادر شود ،چنین جمعی عرفی نخواهد بود .در مقام ،نتیجۀ تخصیص روایت اول
عبدالرحمن با روایات زراره ،این است که روایت عبدالرحمن ،مختص به تزویج جاهالنۀ
بدون وقاع است که فرد نادر میباشد؛ زیرا فرض روایت عبدالرحمن ،زن شوهرداری است
که از ناحیۀ زوج اول ،مدخول باشد؛ چون میفرماید در صورتیکه زوج اول او را طالق دهد
یا بمیرد ،زوج دوم بعد از عده میتواند با این زن ازدواج کند ،و روشن است که طالقی عده
روایت ،این فرض که زنی مدخوله (که باکره نیست) با کسی ازدواج کند و هیچگونه وقاعی
تا زمان طالق یا فوت زوج اول حاصل نشود ،فرضی بسیار نادر است .البته اگر باکره باشد،
همانطور که امروز نیز رسم است ،ممکن است بین عقد ازدواج و وقاع ،فاصله شود .اما
وقتی زوج دوم میداند که هیچگونه محدودیتی برای او نیست و زن نیز غیر باکره است ،صبر
کردن و عدم دخول ،صورتی بسیار نادر است.
همچنین از مراجعه به روایات باب ،در مییابیم که اینگونه روایات ،انصراف به
 .1خویی ،موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،32ص.190
 .2ر.ک :بررسی داللی روایت سوم (صحیحۀ زراره).

نگاهی نو به جمع میان روایات متعارض در حرمت ابدی ناشی از برخی ازدواجها

دارد که زن ،از ناحیۀ زوج ،مدخوله شده ،و وقاعی صورت گرفته باشد .با توجه به موضوع
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خصوص دخول دارد .شواهد این مطلب ،روایات فراوانی است که در کالم سائل یا صدر
کالم خود امام ،فرض دخول نشده اما امام ،در پاسخ ،یا ذیل کالم خود ،دخول را فرض

کرده است؛ مانند سه صحیحه از زراره ،1صحیحۀ أبو بصیر ،2صحیحۀ حمران ،موثقۀ
3

أبوالعباس و مرسلۀ جمیل.
ً
لذا اصال معلوم نیست که صحیحۀ عبدالرحمن بن حجاج ،صورت عدم دخول را شامل
شود؛ و در هر حال فرد ظاهر آن ،صورت دخول است .اما این وجه تعارض نیز قابل پاسخ
است که در بیان نظر مختار خواهد آمد.

بررسی تعارض صحیحۀ دوم عبدالرحمن با روایات زراره

صحیحۀ دوم عبدالرحمن نیز با روایببات زراره معببارض اسببت ،و بسببیاری از علمببا 4آن را در

بحث خود مطرح نکردهاند .در این روایت در فرض دخول ،حکم به عدم حرمببت ابببد شببده
است .حال چگونه میتوان آن را با روایات زراره کببه در همببین فببرض ،دال بببر حرمببت ابببد
است ،جمع کرد؟ دو وجه برای حل این تعارض وجود دارد:
وجه اول از صاحب وسائل است .ایشان پس از نقل این روایت میگوید :به جهت

وجود روایات معارض ،شاید دخول در این روایت به معنای خلوت کردن باشد 5.صاحب
مستمسک هم میفرماید :گرچه حمل صاحب وسائل بعید است ،اما بهتر از تصرف در
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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نصوص سابق است 6.ولی با مراجعه به معجم المفهرس کتب اربعه روشن میشود که

حدود  250مورد ،تعبیر «دخل بها» و اشباه آن بهکار رفته ،و در تمام این موارد ،مراد از این

 .1طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،7ص ،488ح169؛ و همان ،ص ،308ح ،36و ح.37
 .2کلینی ،الکافي ،ج ،6ص ،150ح.4
 .3به ترتیب :طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،7ص ،487ح166؛ همان ،ج ،8ص ،168ح 9؛ همان ،ج،7
ص ،309ح.41
 .4برای نمونه :عالمه حلی ،تحریر األحکام ،ج ،3ص469؛ بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،23صص-578
582؛ فاضل هندی ،کشف اللثام ،ج ،7ص183؛ طباطبایی ،ریاض المسائل ،ج ،11ص226؛ نجفی،
جواهر الکالم ،ج ،29ص435؛ شیخ انصاری ،کتاب النکاح ،ص.418
 .5حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،20ص ،447ذیل ح .4
 .6طباطبایی ،مستمسک العروة الوثقى ،ج ،14ص.132

ترکیب ،وقاع است؛ مگر در یک روایت که محتمل است به معنای خلوت باشد و یا به قرینۀ
سایر روایات ،ممکن است به همان معنای وقاع باشد:

َ َ َ َْ ُ َ
َ
َ َ
«سألت أ َبا َج ْعف ٍر ع ْن َر ُجل ت َز َّو َج
ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصیر قال:
ْ َ َ ً َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ٍ َ َ َ َ
امرأة فقالت أنا حبلی و أنا أختك من الرضاعة و أنا علی غیر عد ٍة قال فقال إن کان دخل
ْ َْ َ َ
َ
َْ ْ
َ ََ
ِّ ْ
ْ َ َ َ ْ ُ ْ
ب َها َو َواق َع َها فال ُی َصدق َها َو إن کان ل ْم َیدخل ب َها َو ل ْم ُی َواق ْع َها فل َیخ َتب ْر َو ل َی ْسأل إذا ل ْم
َ ُ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ 1
یکن عرفها قبل ذلك».

َ
َ َ َ
َ َ َ
«دخل بها» مغایر با وقاع
«دخل بها» ،معنای
در این روایت به قرینۀ عطف «واق َعها» به
است ،ولی ممکن است عطف تفسیر باشد .در قرآن کریم نیز در آیۀ شریفۀ « َو َربائ ُب ُ
کم
َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ ْ َ ُ
کونوا َد َخ ْل ُت ْم به َّن َفال ُج َ
کم م ْن نسائ ُ
الالتی فی ُح ُجور ْ
ناح
کم الالتی دخلتم بهن ،فإن لم ت
َْ
َع َل ْ
یکم» ،2مراد از « َدخل ُت ْم به َّن» ،مواقعه است .در تمام استعماالت فقها هم این کلمه به
معنای وقاع میباشد .لذا حمل آن بر خلوت ،حمل عرفی نیست.

وجه دوم حل تعارض ،وجهی از صاحب وسائل و مجلسی اول در روضة المتقین است که
َ ُ
َ َْ
َ
«ما أح ُّب ل ُه أن َی َت َز َّو َج َها ح َّتی
معنای دومی برای این صحیحه ذکر کرده ،و فرمودهاند که مراد از
ً َ
َت ْن َ
کح َز ْوجا غ َیرُه» در صحیحۀ دوم عبدالرحمن این است که «زوجه را رها کن تا با دیگری
3

ازدواج کند و تو نیز هیچگاه حق ازدواج با او را نداری»؛ لذا با حرمت ابدی منافاتی ندارد.

محقق خویی با بیان دو مطلب ،درصدد تقویت این وجه برآمده است .ایشان فرموده است:

اما باید در نظر داشت که عباراتی چون «ال احب»« ،ال یحب» و مشابهاتش ،ظهور بسیار

 .1کلینی ،الکافي ،ج ،5ص.561
 .2سورۀ نساء ،آیۀ .23
 .3حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،20ص ،447ذیل ح 4؛ مجلسی ،روضة المتقین ،ج ،9ص.219
 .4خویی ،موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،32ص.191
 .5سورۀ نساء ،آیۀ .148
 .6خویی ،موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،27ص.209

نگاهی نو به جمع میان روایات متعارض در حرمت ابدی ناشی از برخی ازدواجها

«ما احب» ظهور در کراهت نداشته ،بلکه اعم از کراهت و حرمت است 4.ایشان در موارد دیگر
َْ
برای اثبات مدعای خود فرموده است :در آیۀ شریفۀ «ال ُیح ُّب الل ُه ْال َج ْه َر ب ُّ
السوء م َن الق ْول»،5
«ال ُیح ُّب» به معنای حرمت است6؛ پس این روایت ،صالحیت معارضه با ادلۀ دیگر را ندارد.
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ً
ً
قوی در عدم حرمت دارند ،و اکثر علما ،1قدیما و جدیدا از کلمۀ «ال احب» ،معنای کراهت
فهمیدهاند .البته این منافات ندارد که کلمه «ال احب» گاهی در مورد تحریم اطالق شود.
َ َّ َ ْ َ َ ْ ً
جا َغ َ ُ
یره» در تعلیل به کار رفته و
نیز محقق خویی فرموده است« :حتی» در «حتی تنکح زو
2

معنای روایت آن است که با این زن ازدواج نکند ،تا دیگری با او ازدواج کند و معطل نماند.

توضیح بیان ایشان چنین است :اگر ادعای استفادۀ عدم حرمت ابدی ،ناشی از مفهوم غایت،
َ َّ َ ْ َ َ ْ ً
جا َغ َ ُ
یره» باشد و گفته شود که پس از حصول غایت ،حکم قبلی ،که حرمت
در «حتی تنکح زو
تزویج است از بین میرود ،پس حرمت ابد در کار نیست ،در پاسخ میگوییم« :حتی» در
روایت ،به معنای غایت نیست؛ زیرا به مجرد ازدواج با دیگری ،حرمت تزویج از بین نمیرود؛
بلکه اگر حلیتی باشد ،باید آن شخص ،زن را طالق دهد یا بمیرد و زن عده نگه دارد و پس از
َ
انقضاء عده ،حلیت تزویج میآید .پس وقتی قید «و یطلقها و ینقضی عدتها» ،پس از «ح َّتی
َْ َ َ ْ ً
جا َغ َ ُ
یره» نیامده ،معلوم میگردد «حتی» برای غایت نیست؛ بلکه برای تعلیل است.
تنکح زو
یعنی این شخص زن را نگیرد ،تا راه برای دیگران باز شود و بتوانند با او ازدواج کنند.
البته هر دو مطلب اخیر ایشان ،قابل مناقشه است:
ً
اوال ،اگر «حتی» به معنای انتهای غایت باشد ،واضح است که معنایش این است که
بعد از طالق و انقضاء عده میتواند او را تزویج کند .شاهد مطلب آن است که در اکثر
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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روایاتی که در مورد محلل وارد شده ،3طالق دادن محلل و سپری شدن عده ،مطرح نشده
است؛ زیرا حرمت ازدواج با زنی که در حبالۀ زوجیت شخص دیگر یا در عدۀ اوست واضح

است ،و نیازی به بیان نبوده است.
ً
ثانیا ،ایشان «حتی» را به معنی تعلیل گرفته است؛ یعنی تزویج آن مرد حرام است ،تا راه
 .1برای نمونه :طوسی ،اإلستبصار ،ج ،1ص 117و  ،300ج ،3ص 137و  .189همان ،تهذیب األحکام ،ج،2
ص51؛ همان ،ج ،5ص429؛ همان ،ج ،7ص243؛ فاضل آبی ،کشف الرموز ،ج ،2ص408؛ محقق
حلی ،المعتبر ،ج ،1ص169؛ عالمه حلی ،تذکرة الفقهاء ،ج ،1ص203؛ همو ،مختلف الشیعة ،ج،7
ص275؛ شهید اول ،غایة المراد ،ج ،3ص 9و ص106؛ سیوری ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،ج،3
ص172؛ کرکی ،جامع المقاصد ،ج ،12ص 25و ص486؛ شهید ثانی ،مسالک األفهام ،ج ،7ص35؛
همو ،الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة ،ج ،2ص.102
 .2خویی ،موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،32صص.192 – 191
 .3حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،20ص 529باب .11

برای ازدواج دیگران باز شود .اما آیا محرمات ،برای این منظور جعل شدهاند که راه برای
ً
دیگران باز شود؟ مثال اگر شخص ،نمیتواند با خواهرش ازدواج کند و حرام ابدی است ،آیا
ً
علتش این است که راه برای تزویج دیگران باز شود؟ قطعا چنین نیست.

دیدگاه برگزیده در جمع صحاح عبدالرحمن با روایات زراره

میان موثقه و صحیحۀ زراره با صحیحههای عبدالرحمن به دو شکل میتوان جمببع کببرد کببه
جمع نخست روشنتر و عرفیتر است.
جمع اول( :اختصاص روایات زراره به مرد شاک و صحاح عبدالرحمن به غفلت یا جهل
َ َ
مرکب مرد) :موضوع صحیحۀ نخست عبدالرحمن مردی است که « ُه َو ال ْیعل ُم» .این تعبیر،
بسیار در مورد غافل و جاهل مرکب به کار میرود .موضوع روایت دیگر عبدالرحمن هم
مردی است که ازدواج کرده ،و سپس فهمیده که زن شوهر داشته است؛ یعنی هنگام ازدواج
َ َّ َ
ُ َّ َ َ َ َ
ً
است َبان ل ُه – لم َیعلم ان ل َها َزوجا» .لذا طبق این معنا ،مرد هنگام
نمیدانسته است« :ثم
ازدواج از شوهر داشتن زن غافل بوده یا خیال میکرده زن شوهر ندارد .در چنین شرایطی
َ َ
ازدواج ،حرمت ابد نمیآورد؛ بلکه میتوان گفت که « ُه َو ال ْیعل ُم» از موارد شک و جهل
بسیط منصرف است .اگر ادعای انصراف را هم نپذیریم ،شمول این عبارت نسبت به شاک،
بسیار ضعیف است .اما موضوع روایات زراره ،موردی است که شوهری غایب بوده و خبر

اطمینان بین زن و مرد فرق است .نوع زنها زودتر از مرد اطمینان پیدا میکنند؛ به خصوص
اگر زمینۀ حصول آن فراهم باشد .بعید نیست که یکی از حکمتهای اینکه شهادت زن،
ً
معادل شهادت مرد نیست همین باشد .زن نوعا انتظار ندارد شوهرش او را رها کند؛ لذا اگر
مدتی غایب باشد و از او بیخبر باشد ،فکرهای مختلفی در ذهنش خلجان میکند که نکند
مرا طالق داده یا فوت کرده؟ در چنین وضعیت فکری ،اگر خبر فوت شوهر یا طالقش را
آوردند ،طبق متعارف زودتر اطمینان پیدا میکند و توجه نمیکند که منبع خبر ،قابل اعتماد
است یا نه؟ همچنانکه در روایات زراره نیز موثق بودن مخبر فرض نشده است .بر خالف
مردها که نوع آنها به صرف خبر طالق یا وفات شوهر زن مطمئن نمیشوند که زن ،بیمانع

نگاهی نو به جمع میان روایات متعارض در حرمت ابدی ناشی از برخی ازدواجها

فوت یا طالق او را آوردهاند ،و زن هرچند اطمینان به فوت یا طالق شوهرش پیدا کرده
ً
است ،ولکن نوعا برای مرد اجنبی چنین اطمینانی حاصل نمیشود؛ چرا که در حصول

21

است .خالصه اینکه موضوع روایات زراره به حسب متعارف ،مردی است که نسبت به خلیه
بودن زن شک داشته باشد ،و البته زانی نیست و فقط به قول زن اتکا کرده است.
ممکن است اشکال شود که از روایات زراره استفاده میشود که خبر طالق یا فوت
شوهر را برای زن آوردهاند و متعارف این است که شوهر دوم به اعتماد زن با او ازدواج کرده و
طبق روایات میتواند به سخن زن اعتماد کند1؛ لذا مرد بر خالف وظیفۀ ظاهریاش رفتار

نکرده است .اما چنین نیست؛ زیرا شوهر در صورتی میتواند به قول زن اعتماد کند که قول
او معلوم المدرک نباشد ،و اگر مدرک قول زن برای مردی معلوم باشد ،مرد نمیتواند بر
ٌ
اساس قول او اقدام به ازدواج کند .طبق این جمع ،فرد ظاهر یا منصرفالیه موضوع صحاح
عبدالرحمن ،مردی است که نسبت به شوهر داشتن زن غافل یا جاهل مرکب باشد .در این
ٌ
صورت ازدواج ،موجب حرمت ابدی نمیشود و شاک ،فرد نادر یا منصرفعنه صحاح
است ،و متعارف موارد و موضوع روایات زراره ،مردی است که نسبت به شوهر داشتن زن
شک داشته باشد .در این صورت اگر دخول صورت گرفت ،موجب حرمت ابدی میشود.
پس حکم ازدواج با زن شوهردار ،مانند ازدواج با معتده نیست.
جمع دوم( :اختصاص روایات زراره به جهل زوجین و صحاح عبدالرحمن به جهل مرد و
علم زن) :مورد روایات زراره ،زن و مرد اجنبی است که اطالعی از فوت یا طالق شوهر
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

اصلی ندارند و اقدام به ازدواج کرده و دخول نیز کردهاند ،که در این صورت حرام ابدی
میشوند ،ولی ظاهر صحاح عبدالرحمن ،موردی است که زن میدانسته ،ولی مرد اجنبی
نمیدانسته است .در این فرض ،حرام ابدی نمیشوند؛ هر چند دخول صورت گرفته باشد.

مقایسۀ شرایط حرمت ابد در زن شوهردار و معتده طبق مبانی مختلف

حال با لحاظ مبانی مختلف در مقام ،فرق شرایط حرمببت ابببد در زن شببوهردار و معتببده در

ذیل ،بررسی میشود:
صور مسأله چنین است که طرفین ،یا هر دو عالمند یا هر دو جاهل .همچنین ممکن است
مرد ،عالم باشد و زن جاهل ،یا به عکس .در هر چهار صورت ،یا دخول شده ،یا نشده است.
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َّ َ ٌ َ َ َ ْ
َ ُ َ َّ
اب أن َها ُم َصدقة علی نفس َها».
 .1کلینی ،الکافي ،ج ،5ص« :462ب

در معتده نیز همین هشت صورت وجود دارد .در معتده فقط یک صورت (هر دو جاهل باشند
و دخول نشده باشد) حرمت ابد ندارد ،ولی هفت صورت دیگر حرمت ابد دارد.
حال حکم ازدواج با زن شوهردار را بر اساس چهار مبنا بررسی میکنیم:
مبنای اول (الحاق زن شوهردار به معتده) :اگر کسی قائل به مبنای الحاق باشد ،در زن

شوهردار نیز باید همین هفت صورت را حرام ابد بداند؛ مثل سید یزدی و محقق کرکی 1که
گویا روایات را تمام ندانسته و از ظاهر آنها صرف نظر نمودهاند.
ُ

مبنای دوم (تعارض اخبار و رجوع به خبر ادیم) :مبنای دوم ،رجوع به عام فوقانی (موثقۀ
ُ
ُ
ادیم) است .البته طبق نظر نگارنده ،موثقۀ ادیم نیز طرف تعارض است و رجوع به آن
ُ
صحیح نیست؛ زیرا فرض موثقۀ ادیم ،علم (حجت) زن است؛ لذا نسبت موثقه با صحاح
عبدالرحمن ،عموم و خصوص من وجه است .صورت علم زن و جهل مرد ،مادۀ اجتماع
ُ
موثقۀ ادیم و صحاح عبدالرحمن است و صورت علم هر دو (زن و مرد) مادۀ افتراق مؤثقۀ
ُ
ادیم و صورت جهل هر دو ،مادۀ افتراق صحاح عبدالرحمن است و صورت جهل زن و
علم مرد مشمول هیچ یک نیست.
کاشف اللثام می فرماید :اگر بخواهیم به روایات اخذ کنیم ،طبق بعضی مبانی باید در

تمام هشت صورت به حرمت ابد قائل شویم 2.علت این امر آن است که روایات خاص،
ُ
با تعارض ،ساقط میشود و با تمسک به موثقۀ ادیم ناگزیر از قول به حرمت ابد خواهیم
طرفین نیز حرمت ابد مترتب است.

مبنای سوم (جمع نخست اخبار) :اگر بر اساس مبنای جمع عرفی نخست ،بین اخبار
ً
باب ،در مقام مقایسه بین زن شوهردار و معتده برآییم ،نتیجه با دو مبنای قبل کامال متفاوت
خواهد شد .طبق جمع نخست ،از هشت صورت ،سه صورت (صورت اول ،دوم و هفتم)
ً
حرمت ابد دارد و در باقی صور تفصیل وجود دارد .ذیال این صور را بیان میکنیم:
صورت اول و دوم (علم هر دو ،با فرض دخول یا عدم دخول) :در این صورت بیشک،
 .1به ترتیب :یزدی ،العروة الوثقى ،ج ،2ص820؛ کرکی ،جامع المقاصد ،ج ،12ص.311
 .2فاضل هندی ،کشف اللثام ،ج ،7ص.183

نگاهی نو به جمع میان روایات متعارض در حرمت ابدی ناشی از برخی ازدواجها

بود .لذا طبق این مبنا ،بر خالف مبنای اول ،حتی در فرض عدم دخول ،همراه با جهل
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ُ
حرمت ابد است و مستند آن موثقۀ ادیم است که در این فرض معارضی ندارد؛ زیرا مورد
صحاح عبدالرحمن ،صورت جهل مرکب یا غفلت زوج است.
صورت سوم (جهل هر دو ،با فرض دخول) :بنابر تقریبی که در روایات زراره بیان شد ،اگر
مرد جاهل باشد ،حق نداشته به قول زن اعتماد کند و طبق قانون شرع عمل نکرده- ،در فرض
دخول -حرمت ابد دارد؛ زیرا چنانچه بیان شد ،روایات زراره ،مخصوص فرض دخول است.
از سوی دیگر در متعارف این موارد نیز مرد ،شاک است و قول زن چون معلوم المدرک است
حجت نیست؛ لذا شارع اجازۀ ازدواج به او نداده ،و این جهل ملحق به علم است .بر خالف
ً
زن ،که وقتی به او خبر مرگ شوهر یا طالق را میدهند ،نوعا مطمئن میشود.
صورت چهارم (جهل هر دو ،بدون دخول) :در این فرض ،دلیلی برحرمت ابد وجود
ندارد؛ مگر اینکه هر دو بدون حجت شرعی اقدام به ازدواج کرده باشند که مشمول موثقۀ
ُ
ادیم خواهند بود.
صورت پنجم و ششم (جهل مرد و علم زن ،همراه دخول ،یا بدون دخول) :در این
صورت چنانچه مرد غافل یا جاهل مرکب باشد ،به مقتضای صحاح عبدالرحمن ،زن حرام
ابدی نیست ،ولی اگر مرد شاک باشد و بدون حجت شرعی اقدام به ازدواج کند ،موثقۀ
ُ
ادیم ،بی معارض ،حکم به حرمت ابدی میکند.
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

صورت هفتم (علم مرد و جهل زن ،با فرض دخول) :روایات زراره بر ثبوت حرمت
برای جاهل مقصر فاقد طریق شرعی داللت دارد .لذا دربارۀ مرد عالم نیز با اولویت ،باید
قائل به حرمت شویم.
صورت هشتم (علم مرد و جهل زن ،بدون دخول) :در این فرض ،دلیل بر حرمت ابدی
ُ
وجود ندارد؛ زیرا موثقۀ ادیم مختص به فرض علم (حجت) زن است .روایات زراره نیز
مختص به فرض دخول است و صحاح عبدالرحمن نیز مربوط به فرض غفلت یا جهل
مرکب مرد است .البته اگر جهل زن از نوع شک بسیط باشد ،و حجتی برای ازدواج نداشته
ُ
باشد ،مشمول موثقۀ ادیم است و حرمت ابدی مترتب خواهد بود.
مبنای چهارم (جمع دوم اخبار) :طبق دومین جمعی که مطرح شد ،دایرۀ حرمت ابدی
کوچکتر است .در این جمع ،حکم صورت اول (علم هر دو) ،دوم (جهل هر دو) و سوم
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(جهل هر دو با دخول) ،فرقی با حکم این صور در جمع نخست نداشته ،و با همان مستند
ُ
قبلی ،همان احکام مترتب میشود؛ چون در فرض علم طرفین ،موثقۀ ادیم معارض ندارد و در
صورت جهل هر دو با دخول ،مستند حرمت ،روایات زراره است .پس گرچه هیچکدام زانی
نیستند ،ولی از آنجا که زوج ،طریق شرعی برای جواز ازدواج نداشته ،موجب حرمت است.
اما در سایر صور مسأله (صورت چهارم تا هشتم) ،حرمت ابدی مترتب نخواهد بود که
در ادامه بیان میشود.
صورت چهارم (جهل هر دو بدون دخول) :چنین فرضی خارج از مفاد صحاح
عبدالرحمن است؛ زیرا این روایت بیش از شمول نسبت به صورت پنجم و ششم (علم زن و
جهل مرد) ظهور ندارد و صورت چهارم نیز اولویت نسبت به صورت پنجم و ششم ندارد.
ُ
اما باز هم میتوان گفت دلیلی بر حرمت ابدی وجود ندارد ،زیرا روایات زراره و موثقۀ ادیم
نیز در مورد صورت چهارم جاری نیست؛ زیرا مورد روایات زراره ،فرض دخول بود و مورد
ُ
موثقۀ ادیم نیز فرض علم زن است.
صورت پنجم و ششم (جهل مرد و علم زن ،چه همراه دخول چه بدون دخول) :حتی در
فرض دخول نیز حرمت ابد نمیآید؛ چون فرد ظاهر و قدر متیقن از صحاح عبدالرحمن ،همین
ُ
فرض است ،و منافاتی با موثقۀ ادیم نیز ندارد؛ زیرا با توجه به مفاد صحاح عبدالرحمن در جمع
ُ
دوم ،موثقۀ ادیم شامل صورتیکه مرد ،جاهل است نخواهد بود؛ گرچه زن عالم باشد.
پنجم حرمت ابد نمیآورد .به این بیان که هیچکدام از روایات ،شامل آن نمیشود؛ زیرا مورد
ُ
موثقۀ ادیم ،علم زن است ،و مورد صحاح عبدالرحمن و روایات زراره نیز جهل مرد است؛
پس صورت علم مرد را شامل نمیشود ،و بنابر اینکه اولویت را نپذیریم نمیتوان به صورت
علم مرد تعدی کرد.
ُ
صورت هشتم (علم مرد و جهل زن ،بدون دخول) :در این صورت نیز موثقۀ ادیم جاری
نیست؛ زیرا مورد آن علم زن است .روایات زراره نیز جاری نیست؛ زیرا مورد آن فرض جهل مرد،
ً
همراه با دخول است؛ خصوصا که در صورت هشتم ،دخول نشده است .صحاح عبدالرحمن نیز
جاری نیست؛ زیرا مورد آن جهل مرد است .لذا دلیلی بر حرمت ابدی وجود ندارد.

نگاهی نو به جمع میان روایات متعارض در حرمت ابدی ناشی از برخی ازدواجها

صورت هفتم (علم مرد و جهل زن ،با فرض دخول) :ممکن است بگوییم مثل صورت
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جمعبندی و نتیجهگیری

از نظر روایات ،الحاق ازدواج با زن شوهردار بببه ازدواج بببا معتببده ،در تمببام صببور صببحیح

نیست .شاید به جهت همین اشکاالت ،سید یزدی و محقق کرکی سراغ نصوص نرفتببه ،و آن
را کنار گذاشتهاند؛ چون با جمع نصوص ،هفت صورت حرام نمیشود تا مثل معتببده شببود.
لذا از باب اولویت ،مسأله را ملحق به معتده دانستهاند ،ولی این وجببه ببرای الحبباق ناتمببام
است و تنها مستند روایات است.
تعارض بدوی روایات زراره و صحاح عبدالرحمن با دو جمع برطرف میشود .در جمع
نخست روایات زراره به مرد شاک و صحاح عبدالرحمن به غفلت یا جهل مرکب مرد
اختصاص داده میشود .این جمع عرفیتر بوده و طبق آن ،تنها در دو صورت حرمت ابدی
مترتب میشود .1 :ازدواج بدون عذر شرعی زوجین؛  .2ازدواج بدون عذر شرعی ،همراه با
دخول .اما طبق جمع دوم ،صور حرمت ابدی عبارتند از .1 :علم مرد و زن همراه با دخول؛
 .2علم مرد و زن بدون دخول؛  .3جهل مرد و زن همراه با دخول.
بر این اساس ،حرمت ابدی ناشی از ازدواج با زن شوهردار ملحق به ازدواج با معتده
نیست؛ زیرا در ازدواج با معتده ،مجرد دخول یا علم به معتده بودن برای حکم به حرمت
ابدی کافی است.
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