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Abstract
Looking at the book of Al-Faqih by Sheikh Sadouq, one of the jurists connected to
the time of the absence of Imam of the Age (may God hasten his reappearance), it
can be said that he has opposing views on issues related to the dissolution of
marriage like other chapters of jurisprudence. In five cases, they are: 1- Not counting
the permissible divorce in three divorces that cause the separation of the woman. 2Proximity between divorce and childbirth that is the waiting period of divorce of a
pregnant woman. 3- Testing male impotence by claiming it by a woman in three
ways: putting the man in cold water, feeding the man with fresh fish, and putting
saffron perfume in the woman's uterus. 4- Causing permanent separation if the
woman curses her dead husband (conjugal anathema). 5- Restriction causing
conjugal anathema (Li'an) in rejecting the child. However, these opinions have a
strong narrative support, so apart from the existing jurisprudential consensus and
famous opinions, one can judge and choose between their jurisprudential theories.
Perhaps this can be a factor to change the topics of the second chapter of the seventh
book of the Civil Code (pertaining to dissolution of marriage), which mostly follow
the famous opinions of the jurists to express the rules. This article uses an analyticalcritical method of research and library and documentary data collection procedure.
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صفحات ( 753-779مقاله پووهشی)

پژوهش فقهی ،در خصوص آرای خالف مشهور شیخ صدوق(ره) در
مباحث مربوط به انحالل نکاح
احسان علی اکبری بابوکانی ،1محمد امینی ،*2سهند صادقی بهمنی
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 .1استادیار ،دانشکده اهلالبیت(ع) ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .2دانشزوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .3دکتری فقه و حقوق اسالمی ،مدرس دانشگاه ،قاضی دادگستری اصفهان ،اصفهان ،ایران
(تاریخ دریافت1399/05/15:؛ تاریخ پذیرش)1400/07/11:

چكیده
با مشاهدۀ کتاب شریف الفقیه شیخ صدوق ،از فقهای متصل به عصر غیبت امام زمان (عج) ،میتوان اذعاان داشات کاه
ایشان در مباحث مربوط به انحالل نکاح نیز مانند سایر ابواب فقهی ،نظرهای خالف مشهور فقهاای امامیاه دارد کاه در
پنج مورد بهترتیب عبارتاند از .1 :عدم احتساب طالق سنی (به معنی ا خص) در سه طالقی که موجب حرمت زوجاه
میشود؛  .2اقربا جلین (وضع حمل یا سه ماه) ،مالک عدۀ زن باردار؛  .3اختبار عنین بودن زوج با ادعای آن از ساوی
زوجه با سه طریق :نشاندن زوج در آب سرد ،خوراندن ماهی تازه به زوج ،نهادن عطر زعفران در رحم زوجه؛  .4ایزااد
حرمت ابدی در صورت لعان زوجه نسبت به همسر ناشنوای ؛  .5انحصار موجب لعان در نفی ولد .با این حال ،فتااوی
مذکور از پشتوانۀ متقن روایی بهره میبرد ،ازاینرو میتوان فارغ از اجماعات و شهرتهای فقهی موجاود ،باه داوری و
گزین

میان نظریات فقهی ایشان دست زد و چهبسا عاملی برای تغییر مباحث باب دوم از کتاب هفتم (در انحالل عقاد

نکاح) قانون مدنی که اغلب در بیان احکام از نظر مشهور پیروی جسته است ،باشد .روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-
انتقادی و گردآوری دادهها ،کتابخانهای و اسنادی است.

واژگان کلیدی
انحالل نکاح ،خالف مشهور ،صدوق ،الفقیه.
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 .1مقدمه
در خصوص آرای فقهی و گاهاً خالف مشهور شیخ صدوق ،از گذشته تا باه حاال ،پاووه
جامع و مستقلی از سوی فقیهان یا محدثان و محققان صورت نگرفته است .با این حاال یاک
نسخۀ خطی از فقیه نامور قرن نهم هزری مفل بان حسان صایمری باا عناوان التنبیاه علای
غرائب من یحاره الفقیه نگاشته شده است .نویسندۀ زبردست ،این رسالۀ مختصر را به ایان
انگیزه نگاشته تا آرای صدوق را در الفقیه که از نظر خود غریاب باوده و ساایر فقیهاان آن را
مهزور گذاشتهاند و با این حال صدوق به صحت آن ملتزم شده است ،جمعآوری کند .با این
حال نویسنده ،برخی آرای مشهور از نگاه بیشتر متقدمان را ناادر باهشامار آورده و در رسااله
گنزانیده است .در هر صورت رسالۀ مزبور دربردارندۀ تمامی آرای خاالف مشاهور صادوق
نیست و ظاهراً نگارنده تنها به کتاب طهارت نظر داشته و برخی آرای شاذِّ آن را احصاا کارده
است ،هرچند در ذیل این آرا نیز متعارض مباانی آن و سانز

آن باا مباانی رأی مشاهور و

داوری میان آنها نشده است .کتاب دیگری که به ذکر برخای از آرای شااذِّ صادوق پرداختاه،
مهمترین شرح عربی الفقیه ،یعنی روضۀالمتقین نگاشتۀ مولی محمدتقی مزلسی است .در این
کتابِ بسیار مفصل و گرانسنگ ،نویسنده به طبع حال که در مقام شرح تفصایلی مفااد الفقیاه
بوده ،در بسیاری از موارد به ذکر آرای خالف مشهور نگارنده پرداخته است .ایشان در برخای
موارد دست به داوری نیاز زده اسات (مزلسای1406 ،ق ،ج .)230 :11باا ایان حاال مبناای
نویسنده رأی مشهور متقدمان نبوده است (مزلسی1406 ،ق ،ج.)231 :11
شروح پاورقی الفقیه چاپ جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم که توساط اساتاد علایاکبار
غفاری نگاشته شده و ظاهراً ایشان این حواشی را از شروحی همچون حاشایۀ ماولی ماراد
تفرشی ،حاشیۀ سلطانالعلما حسینی آملی ،حاشیۀ شیخ محمد بن حسان ناوۀ شاهید ثاانی،
شرح مولی محمدتقی مزلسی و برخی کتابهای دیگر اخذ کرده است نیز میتوان در ایان
زمینه بهشمار آورد .در میان کتابهای پرتعداد برجایمانده از صدوق تقریبااً بیشاتر آنهاا از
حیث ذکر آرای فقهی مدنظر بوده است .در این نوشتار ،نگارنادگان کوشایدهاناد نظریاات
خالف مشهور شیخ صدوق در خصوص مسائل مربوط به انحالل نکااح را در ساه مبحاث
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اصلی ،سندی ،د لی بررسی و تبیین کنند .شایان توضی است اسبابی کاه موجاب انحاالل
نکاح می شود و در شرع ما نیز پذیرفته شده است ،متعددند ،از جمله طاالق ،فساخ ،لعاان،
کفر و . ...با توجه به پووه

نگارندگان ،مرحوم صدوق ،در هر کدام از این موارد انحاالل

و مسائل پیرامونی آن (مانند عده) ،نظریاتی خالف مشهور دارد و این مهم موجاب شاد در
عنوان این مقاله از عبارت «مباحث مربوط به انحالل نکاح» استفاده شود تا اقساام مختلاف
آن را در برگیرد .در مورد آرای شاذِّ صدوق در خصوص انحالل نکاح ،چند سؤال اساسای
و مرتبط با هم ،جای بررسی و پاسخ دارد .از جمله:
ا آرای خالف مشهور متقدمان و متفرِّد صدوق تا عصر عالمه حلی در خصوص ماوارد
انحالل نکاح کدام است
ا مبانی این آرای خالف مشهور و متفرد چیست
ا مبانی آرای مشهور فقیهان متقدم چیست
نگارندگان با مراجعه به ایان آثاار ابتادا باه شناساایی آرای شاا ِّذ و متفارد صادوق در
خصوص موارد مربوط به انحالل نکاح تا عصر عالمه حلی پرداختهاند و ساپس ایان آرا را
از حیث خالف رأی مشهور متقدمان بودن با کتبی که در خصوص موضاوع نگاشاته شاده
است ،مانند الخ ف شیخ طوسی ،االنتصار شریف مرتای ،تذکرة الفقهداء ،منتهدی المطلدب و
بهخصوص مختلف الشیعة عالمه حلی سنزیده و آرای شاذِّ را استقصاا کاردهاناد .ازایانرو
تصری عالمه یا امثال ایشان به فتوای خالف مشهور یا متفرد صادوق در احتسااب فتاوای
ایشان ضمن موضوع مقالۀ حاضر برای نگارندگان نق

اساسی داشاته اسات .آنگااه مباانی

رأی صدوق و مبانی رأی مشهور فقیهان متقدم را بررسی کاردهاناد .روش تحقیاق در ایان
مقاله توصیفی ،تحلیلی و انتقادی است .امید است که این مختصر ،روزنه راهگشایی باشاد
تا محققان و پووهشگران ،آرای شاذ و خالف قول مشهور فقیهان را ابتدا بهدقات شناساایی
کرده و سپس به بررسی چرایی این نظریات اقدام کنند؛ چهبسا این تحقیقات ،اقدام ماؤثری
در نظم حقوق کنونی ما باشد.
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 .2مفاهیم
ابتدا به بررسی لغوی و اصطالحی مفهوم شاذ می پردازیم و سپس نظرهای مخالف مشاهور
شیخ صدوق در خصوص انحالل نکاح را تبیین خواهیم کرد.
 .1 .2شاذ و نادر در لغت

شذوذ در لغت به معنای انفراد و برکنار ماندن از جماعت آمده است (ابانمنظاور1414 ،ق،
ج .)494 :3ازاینرو شاذِّ در مقابل فاذِّ بهکار میرود که ابتادا در جمااعتی باوده و ساپس از
ایشان جدا گشته است .حال آنکه فاذِّ اصو ً با هیچ جماعتی مختلط نشده اسات (طریحای،
1416ق ،ج .)182 :3خلیل بن احمد پس از ذکر معنایی که از شاذ بهعمل آمد ،آن را به این
نحو تعمیم میدهد که هر شیء منفردی ،شاذِّ است (خلیل بن احمد1410 ،ق ،ج.)215 :6
دو اصطالح شاذ و نادر در میان متخصصان علم درایه به خبری گفته میشود که ثقاۀ آن
را برخالف مشهور روایت کردهو آن جهت که مقابل مشهور قرار گرفته است ،شااذِّ نامیاده
می شود (شهید ثانی1408 ،ق115 ،؛ حارثی عاملی1401 ،ق109 ،؛ میردامااد1422 ،ق242 :؛
مامقانی1428 ،ق ،ج .)255 :1برخی نیز گفتهاند ،حدیث شااذ حادیثی اسات کاه جاز نازد
تعدادی اندک ،ناشناخته است (صدر ،بیتا .)220 :براساس تعریف گفتاهشاده ،شااذِّ ،حتای
امکان صحی تلقی شدن در اصطالح متأخران را نیز داراست (شهید ثانی1408 ،ق77 ،؛ ابن
شهید ثانی ،1362 ،ج .)6 :1شایان ذکر است که در میان اهل درایه ،استعمال شاذ نسبت باه
نادر ،شایعتر است (غفاری44 :1389 ،؛ مدیر شانهچی.)182 :1388 ،
 .1 .1 .2شاذ و نادر در اصطالح فقیهان

1

در اصطالح فقیهان امامیه نیز شاذِّ و نادر بهصورت مترادف بهکاار بارده شاده اسات .بارای
نمونه شیخ مفید در نقد نظریۀ سی روزه بودن همیشگی ماه رماان ،مساتند ایان نظریاه را
احادیثی شاذِّ برمیشمرد که ناقدان آثار در سند آنها خدشه کردهاند .آنگااه ایان احادیاث را
 .1عنوان شاذ در فقه گاه با قول و گاه با قرائت بهکار میرود و در علم درایه ،همراه حدیث استعمال میشود .قول
شاذ به نظریۀ مخالف مشهور فقها اطالق میشود (جمعی از نویسندگان ،1389 ،ج.)586 :4
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بهعنوان نوادری که کسی به آنها عمل نمیکند ،معرفی مایکناد (مفیاد1413 ،ق .)19 :جاز
ایشان در کتابهای فقهی امامیه نیز بهطور معمول این دو اصطالح بهنحو مترادف اساتعمال
می شوند (طوسای ،1390 ،ج45 :1؛ ابانادریاس1410 ،ق ،ج578 :2؛ حلای1413 ،ق ،ج:3
 1.)513عنوان شاذ میان فقیهان در بسیاری موارد بر حدیثی اطالق میشود که فقها باه مفااد
آن عمل نکردهاند ،هرچند صحی و بدون معارض باشد (صادر ،بایتاا .)222 :بناابراین در
اصطالح فقیهان امامیه بهخصوص متقدمان ایشان ،شاذِّ یا نادر برخالف متفرِّد حتماً مخاالف
دارد (صدر ،بیتا .)220 :در مقبولۀ عمر بن حنظله و مرفوعۀ زرارۀ نیز این دو به یاک معناا
(غفاری )44-45 :1389 ،و مشابه اصطالح فقیهان به معنای مخالف شهرت عملی اساتعمال
شده اند .بنابراین نوعی یکسانی در تعریف خالف مشهور عملی ،شااذِّ و ناادر در اصاطالح
فقیهان دیده میشود .با این حال میتوان شاذِّ را به دو قسام روایای و فتاوایی تقسایم کارد
(مامقانی1428 ،ق ،ج .)257 :1شیخ در االستبصار در مقام تبیین شاذِّ فتاوایی ،ذیال حادیثی
پیرامون حکم مذی در ماه رماان اینگونه مینویسد« :فهذا خبر شاذّ مخالف لفتیدا اصدحابنا»
(طوسی ،1390 ،ج.)83 :2
فقیهان اهل سنت نیز تعریفی مشابه از اصطالح شاذِّ ارائه کردهاند .شهرزوری به نقال از
شافعی شاذِّ را حدیثی برمیشمرد که ثقۀ آن را نقل کرده و با آنچه مردم روایات کاردهاناد،
مخالف است .بنابراین شاذِّ حدیثی نیست که کسی حدیثی را روایت کند که دیگران روایت
نکنند (ابن صالح1416 ،ق .)61 :برخی از محدثان اهل سنت نیز باه ایان تعریاف متمایال
شده و برخی دیگر شاذِّ را روایتی دانستهاند که جز یک سند نداشته باشد ،خاواه ثقاه آن را
نقل کرده باشد و خواه غیرثقه .حاکم نیشابوری نیز هماین تعریاف را ارائاه کارده ،باا ایان
تفاوت که حاکم بر این باور است که حدیث شاذِّ ،حدیثی است که ثقاه آن را منفارداً نقال
کرده است و منابع ندارد (ابنکثیر1409 ،ق.)48-49 :
با توجه به معنای گفتهشده نگارندگان در این اثر معنای خالف مشاهور عملای ،شااذِّ و
 .1شیخ طوسی در هفت موردی که اصطالح نادر را در تهذیب و ا ستبصار به کار برده است ،توأم با اصطالح شاذ است.
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نادر را یکسان گرفته و بر این اساس باه بررسای فتااوی خاالف مشاهور و شاا ِّذ صادوق
پرداختهاند .با این حال تالش شده تا آرای متفارِّد ایشاان نیاز بازشناساایی شاوند .هرچناد
معنای رأی متفرِّد تابع معنای لغوی آن و به معنای نظریاهای اسات کاه مخاتص یاک فقیاه
است .نظر به مبنای حدیثی بیشتر نظریاات صادوق ،آرای متفارد وی در اغلاب ماوارد باا
تعریف شاذِّ انطباق تام دارد.
 .3واکاوی آرای خالف مشهور صدوق در انحالل نكاح
پس از آنچه در مقدمه ذکر شد ،اکنون به تحلیل آرای خالف مشهور صادوق در خصاوص
مباحث مربوط به انحالل نکاح میپردازیم و هر کدام را از مناظر فقهی (توضی هار فتاوا)،
سندی ،د لی در بررسی میکنیم.
 .1 .3طالق سنت و عدم نیاز به محلل با طالق سوم

فقیهان امامیه مزمعاً بر این رأی هستند که با توجه به قرآن کریم و روایات ائماۀ اطهاار(ع)
اگر کسی سه بار همسر خود را طالق داده باشد ،برای حلیات زوجاه نسابت باه او ،بایاد
زوجه با یک محلِّل ازدواج نموده ،عمل زناشویی انزام شود ،آنگاه اگر طالق حاصال شاد،
زوج میتواند مزدداً با وی ازدواج نماید (ابن فهد حلای1410 ،ق ،ج465 :3؛ شاهید ثاانی،
1413ق ،ج .)129 :9علیرغم این فتوا ،صدوق با طرح مسئلۀ طالق سنت که البته طرح این
موضوع مختص ایشان نیست ،نتیزه میگیرد ،اگر کسی براساس طالق سنت همسر خود را
طالق دهد ،این طالق جزء سه طالقی که موجب حرمت زوجه میشود ،نیسات (موساوی
عاملی1411 ،ق ،ج49 :2؛ فاضل هندی1416 ،ق ،ج ،)53 :8حتی اگر یکصد بار همسر خود
را به این شیوه طالق دهد .به عبارت دیگار ایان ناوع طاالق موجاب انهادام خاود طاالق
میگردد .اما تعریف طالق سنت به معنیا خص از این قرار است :مرد در طهر غیر مواقعاه
همسر خود را با حاور دو شاهد در یک مزلس طالق دهد .آنگاه سه طهر بگاذرد و مارد
نیز هیچگونه رجوعی نکند .همین که زن پس از سه طهر حی
مهر جدید به عقد خوی

شد ،او را اگر خواسات باا

درآورد (ابنبابویه1413 ،ق ،ج.)495 :3

ظاهراً این فتوا مامون روایتی از عبداهلل بن بکیر از زراره بن اعین از ابوجعفر(ع) است
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که شیخ طوسی آن را در تهاذیبین نقال کارده اسات (طوسای1407 ،ق ،ج35 :8؛ طوسای،
 ،1390ج .)276 :3هرچند شیخ بهواسطۀ ابن بکیر و مباحثی کاه پیراماون وی مطارح شاده
بهخصوص این موضوع که وی را کذاب دانسته است ،ایان روایات را نمایپاذیرد و آن را
شاذِّ می انگارد .البته بسیار عزیب است که شیخ با این قدح عظیمی که نسبت به ابان بکیار
وارد میکند ،خود در اختیارمعرفةالرجال او را در زمرۀ بزرگان امامیه و از اصحاب اجماع و
فقیه و ثقه برمیشمرد (طوسی[1390 ،ب].)375 :
 .1 .1 .3بحث سندی
سند روایت مزبور در االستبصار از این قرار است :محمد بن علی بان محباوب از احماد بان
محمد از حسن بن محبوب از عبداهلل بکیر از زرارۀ بن اعاین .ساند ایان روایات در اصاطالح
متقدمان صحی و در اصطالح متأخران ،موثقه است (مزلسی1406 ،ق ،ج .)78 :13با این حال
شیخ در ذیل این حدیث رأی به کذاب بودن بن بکیر میدهد .توضی شیخ از این قرار است که
بن بکیر ابتدا این روایت را به رفاعۀ نسبت میدهد و هنگامیکه سائل یعنی حسین بن هاشم و
دیگران از وی سؤال میکنند که روایت رفاعۀ متامن وجود محلال و تازویج باهوسایله زوج
دیگری است ،میگوید :این رأی را خدای رزق نموده است! و نمیگوید کاه در روایات زراره
چنین آمده است .ازاینرو بعداً چون دیده که اصحاب روایت وی را قبول نمیکنند ،روایات را
به زراره از ابوجعفر(ع) نسبت داده تا رأی وی مورد پذیرش قرار گیرد .واض است که این نظر
شیخ دربارۀ بن بکیر که او را کاذبی جاعل و وضِّاع نشان میدهد با رأی ایشاان درباارۀ وی در
اختیار معرفة الرجال که وی را از اصحاب اجماع شمرده که فقه و وثاقتشان مورد وثاوق اسات،
قابل جمع نیست .بهخصوص اینکه رجالیان روایات وی را حتی با فرض فساد عقیده و بطاالن
مذهب وی پذیرفتهاند که حاکی از شدت وثاقت است.
 .2 .1 .3بحث داللی
مشکل اصلی روایت مزبور که مبنای فتوای صدوق شده ،مخالفت صری باا قارآن کاریم و
سایر روایاتی که اجماع فقیهان با پذیرش آنها شکل گرفته ،است .قرآن کریم در ایان زمیناه
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بهصراحتاً بیان میدارد« :الطَّ َقُ مَرَّتَانع فَإعمْسَاکٌ بعمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرعیحٌ بعإعحْسَانٍ  ...فَإعنْ طَلَّقَهَدا فَد َ
تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْ ُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإعنْ طَلَّقَهَا فَ َ جُنَا َ عَلَیْهعمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا رعنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیمَدا
حُ ُودَ اللَّهِ وَ تِلْکَ حُ ُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ» (بقره .)229-230 /براساس این آیه پاس از
دو بار طالق دادن اگر زوج مزدداً طالق داد ،زوجه دیگر بارای وی حاالل نخواهاد باود،
مگر آنکه زوجه با دیگری نکاح کند .البته در این مورد اختالف است که آیا عالوهبر عقاد،
باید عمل زناشویی نیز صورت پذیرد یا خیر امامیه به لزوم عمل زناشویی و عامه به عادم
لزوم آن باور دارند .در هر صورت با طالق سوم نیاز به محلل است.
معلوم است که آیۀ شریفه از این حیث تفاوتی میان طالق سنت و غیار آن قائال نشاده
است .ازاین رو قول صدوق و ابن بکیر صریحاً با آیۀ شریفه در تااد است .بنابراین میتوان
علت اصلی اعراض فقیهان از حدیث مزبور را مخالفت با آیه دانست.
 .4عدۀ طالق زن باردار ،اقرباالجلین ،وضع حمل یا سه ماه
مشهور فقیهان امامیه بر این رأی هستند که عدۀ طالق زن باردار ،وضع حمال اسات (علام
الهدی1415 ،ق337 :؛ عالماه حلای1413 ،ق ،ج497 :7؛ سابحانی تبریازی1414 ،ق265 :؛
علم الهدی1405 ،ق ،ج .1)186 :1رأی مشهور بار اسااس آیاۀ شاریفۀ «وَ أُوالَتُ الْأَحْمَدالع
أَجَلُهُنَّ أَنْ یََِعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ یَتَّ ع اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرعهِ یُسْراً» (طالق )4 /شکل گرفته است.
آیه بهصراحت از وضع حمل بهعنوان نقطۀ پایانی عدۀ طالق نام برده است.
با این حال مرحوم صدوق بر این باور است کاه عادۀ طاالق نزدیاکتارین دو موعاد،
اقرب ا جلین ،است .به این معنی که اگر وضع حمل یاا ساقط در روز طاالق اتفااق افتااد
همان روز پایان عدۀ طالق است .و اگر پس از آن تا پی

از سه ماه وضع حمال یاا ساقط

روی داد ،پایان عدهی طالق است ،ولی درصورتیکه پس از طالق حمل یا ساقط بای

از

 .1علمالهدی در ا نتصار میگوید با آنکه گمان میشود که امامیه بر این قول که عده طالق زن باردار اقربا جلین اسات ،اماا
ما در جواب سئوا ت فقهی اهل موصل گفتیم که جمیع اصحاب ما به این رأی گرای
بلکه اکثر اصحاب ما برخالف آن فتوا میدهند.

ندارند و اجماعی نیاز در کاار نیسات،
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سه ماه ادامه یافت ،همان سه ماه عدۀ زن باردار محسوب میشود .البتاه ایان دو حالات در
فتوای صدوق ،با یکدیگر تفاوت دارند و آن اینکاه اگار وضاع حمال یاا ساقط باهعناوان
نزدیکترین دو موعد روی داد ،عالوه بر طالق ،حلیت نکاح نیز حاصل میگردد .ولی اگار
گذشت سه ماه بهعنوان نزدیکترین دو موعد روی داد ،تنها عدهی طالق حاصل میگاردد.
ولی حلیت برای نکاح دیگر تنها پس از وضع حمل یا سقط حاصل میگردد .بنابراین زوج
طالق دهنده میتواند تا اقرب ا جلین مراجعه نماید ،ولی پاس از آن چناین امکاانی میسار
نیست (ابنبابویه1413 ،ق ،ج509 :3؛ ابنبابویه1415 ،ق .)345 :ابنحمازه نیاز در الوسدیله،
نظری مشابه با صدوق دارد( 1ابنحمزه1408 ،ق .)325 :با این حال صدوق در عدۀ وفاات
زن باردار همانند آیۀ ابعدا جلین را پایان عده می داند .چنانکه گفته شد مشهور فقیهاان باه
ظاهر آیۀ شریفۀ سابقالذکر تمسک میکنند که عدۀ زن باردار را بهنحو مطلاق وضاع حمال
وی میداند ،اعم از آنکه زن باردار مطلقه باشد یا شوهرش وفات کرده باشد.
مستند صدوق اما در رأی خود ،روایت ابوصباح کنانی از حارت صادق(ع) اسات کاه
در المقنع بدون نقل سند نقل شده است (ابنحمزه1408 ،ق .)346 :در این روایات اماام(ع)
میفرمایند« :طالق زن باردار یکبار است و عده آن نزدیکترین دو موعاد اسات» (کلینای،
1429ق ،ج531 :11؛ طوسااای1407 ،ق ،ج70 :8؛ طوسااای ،1390 ،ج .)298 :3همچناااین
می توان به روایت ابوبصیر و حلبی از ایشان(ع) اشااره کارد کاه هام ماامون باا روایات
ابوصباح است (کلینی1429 ،ق.)532-533 :
 .1 .4بحث سندی

سند روایت ابوصباح در الکافی از این قرار است :محمد بن یحیی از احمد بن محمد از محماد
بن اسماعیل بن بزیع از محمد بن فایل از ابوصباح کنانی (کلینی1429 ،ق .)532-533 :در
 .1فالحامل عدتها أقرب األجلین ،ومعنى ذلک أن الرجل إذا طلق امرأته حامال ،ووضعت حملها عقیب الطالق بلحظۀ بانت مناه
بوضع األول ،ولم یزز لها أن تتزوج إ بعد وضع جمیع ما فی بطنها .والسقط ،وغیر السقط وإن کان علقۀ فی ذلاک ساواء ،وإن
مات على ذلک ثالثۀ أشهر ،ولم تاع الحمل بانت منه ،ولم یزز لها التزوج إ بعد وضع الحمل.
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این روایت تمامی روات ثقه هستند ،جز محمد بن فایل که در ماورد وی بحاث درگرفتاه
است .وی محمد بن فایل بن کثیر ازدی کوفی صیرفی است .شیخ او را ضعیف و مرمی به
غلو میداند .نزاشی مدح و ذمی در مورد وی نیاورده است .با این حال شایخ مفیاد وی را
از فقیهان و رؤسای معروف میداند که حالل و حرام و فتوا و احکام از وی گرفته میشاود
(مفید1413 ،ق25 :و  .)31عالمه حلی و ابن داود وی را در قسم دوم کتاب خود که مربوط
به ضعفاست ،ذکر کردهاند .عالمه مزلسای نیاز ساند را ضاعیف دانساته اسات (مزلسای،
1404ق ،ج .)129 :21سند روایت ابوبصیر از این قرار است :ابوعلی اشعری از محماد بان
عبدالزبار و ابوالعباس رزاز از ایوب بن نوح همگی از صفوان از بن مساکان از ابوبصایر از
حارت صادق(ع) .این سند صحی اسات (مزلسای1404 ،ق ،ج .)140 :21ساند روایات
حلبی نیز از این قرار است :علی بن ابراهیم از پدرش از ابن اباوعمیر از حمااد از حلبای از
حارت صادق(ع) .این سند حسن است (مزلسی1404 ،ق ،ج.)140 :21
 .2 .4بحث داللی

د لت روایات مزبور از این حیث که دو موعد را برای عدۀ حامل مشخص کارده و موعاد
نزدیک تر را مالک انتهای عده در نظر گرفته است ،بر رأی صدوق و ابنحمزه (ابانحمازۀ،
1408ق )325 :واض است ،مگر آنکه معنای اقربا جلین را همواره وضع حمل بدانیم که
با ظاهر روایت در تااد است .مشکل اصلی این رأی اما مخالفت با کتاب عزیز است .چاه
آنکه قرآن کریم بر وضع حمل بهعنوان اجل عدهی زن باردار اشاره کرده است .و اگر عادۀ
دیگری وجود میداشت ،کتاب که در مقام بیان عدۀ زن باردار است ،آن را بیان میکرد .لاذا
اصالت اطالق حاکی از رأی مشهور است .هرچند آیۀ دیگر که درباارۀ عادۀ مطلقاه ساخن
میگوید نیز مانحن فیه را در برمیگیرد« .وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بعأَنْفُسِهعنَّ یَ یَدةَ قُدرُوءٍ» (بقاره/
 ،)228مگر آنکه گفته شود از آنزا که زن باردار حی

نمیشود ،لذا زن باردار موضاوعاً از

تحت این آیه شریفه خارج است .ضمن آنکه صدوق و ابنحمزه نیز باه ایان آیاه تمساک
نزستهاند.
بنابراین میتوان گفت این دو فقیه برجسته اطالق آیه را با سه روایتی که ذکر شد ،تقیید
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کردهاند .مشهور به واسطۀ ظهور آیه و البته روایات دیگر تنها بر یک موعاد بارای عادۀ زن
باردار تأکید کرده اند .روایاتی مثل اسماعیل جعفی از ابوجعفر(ع) کاه عادهی زن بااردار را
تنها وضع حمل دانسته است (کلینی1429 ،ق ،ج.)532 :11
 .5اختبار عنین بودن زوج با ادعای آن از سوی زوجه
مشهور فقیهان امامیه بر این رأیند که اگر زنی ادعای عنین بودن (محمود عبدالرحمن ،بیتا،
ج ،1)550 :2زوج خود یعنی عزز وی از عمل زناشاویی را ادعاا کارد ،ولای زوج ادعاای
صحت کرد ،قول زوج با ساوگند وی مقادم مایگاردد (عالماه حلای1413 ،ق ،ج209 :7؛
محقق کرکی1414 ،ق ،ج .)263 :13شیخ بر این رأی در الخالف ادعای اجماع کرده اسات
(طوسی1407 ،ق ،ج .)356 :4با این حال برخی فقیهان از جمله صادوق ساه طریاق بارای
اختبار زوج در صورت ادعای عنن از سوی زوجه مطرح کردهاند.
صدوق در المقنع بهتبع والد خود در رساله (ابنبابویه1415 ،ق ،)237 :این اختبار را نقل
میکند که مرد در آب سرد مینشیند .اگر آلت وی نرم شد ،وی عنین است .ولی اگار آلات
وی منقب

شد ،عنین نیست (ابنبابویه1415 ،ق .)322 :در الفقیه جاز اختباار ذکرشاده دو

اختبار دیگر نیز نقل میکند .نخست آنکه تا سه روز ،ماهیِ تازه به مرد خوراناده مایشاود.
سپس به او گفته می شود که بر خاکستر ادرار کن .اگر ادرار وی خاکساتر را ساوراد کارد،
عنین نیست .ولی اگر ادرار وی خاکستر را سوراد نکارد ،عناین اسات .دو ماورد اخیار از
اختبار عنن زوج را برخی دیگر نیز در تألیف فقهای خاود آوردهاناد (کربالیای طباطباایی،
1418ق ،ج .)468 :11طریق دیگر اما قدری زیرکانه است .طریقی کاه ماامون روایتای از
عبداهلل بن فال هاشمی از ابوعبداهلل(ع) در خصوص ادعای زوجه در رابطه با عنن همسار
خود است و آن اینکه قابله مقداری خلوق یعنی عطر زعفرانی داخل در رحم زن مایکناد.
اگر مرد اشتها به زن داشت و با وی نزدیکی کرد ،آلت وی زرد شده و معلوم مایشاود کاه
 .1منظور از عنین بودن ،عدم قدرت بر جماع یا عدم انتشار آلت مرد است.
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وی عنین نیست (ابنبابویه1413 ،ق ،ج .)549-550 :3ابنحمزه اماا طریاق راحاتتاری را
پیشنهاد میکند و آن اعتراف خود زوج به عنین بودن است (ابن حمزۀ1408 ،ق.)311 :
 .1 .5بحث سندی

تنها سندی که صدوق در بحث عنن مطرح میکند ،مرباوط باه روایات عباداهلل بان فاال
هاشمی است که از طریق محمد بن علی بان محباوب از احماد بان محماد از پادرش از
هاشمی از حارت صادق(ع) است .این سند صحی است (مزلسای1406 ،ق ،ج.)223 :9
همین روایت را کلینی در الکافی با سند مرسال نقال کارده اسات (کلینای1429 ،ق ،ج:10
 .)801دو طریق دیگر اما مرسل هستند .در اعتبار طریق ابان احمازه اماا تردیادی نیسات،
چراکه اعتراف زوج از باب اقرار عقال بر نفس نافذ خواهد بود.
 .2 .5بحث داللی

روایات صدوق هرچند ممکن است با عنین بودن زوج مالزمۀ اتفاقی داشته باشند ،چنانکاه
صاحبِ ریاض به نقل از برخی اطبا آن را نقل کارده اسات (کربالیای طباطباایی1418 ،ق،
ج .)468 :11اما این طرق بیگمان به جهت علمی معتبر و شناختهشده نیستند ،بهخصاوص
که لسان این روایات حاکی از کشف واقع است .بنابراین بهمنظور مناابط و موثاق نباودن
این طرق به جهت علمی و البته منقول نبودن در دیگر کتب جز الفقیه و اجماع ادعایی شیخ
در الخ ف ،مشهور فقیهان از آن اعراض کردهاند (محقق کرکی1414 ،ق ،ج.)263 :13
 .6نظریۀ عدم جواز لعان زوج ناشنوا توسط همسرش
مشهور فقیهان امامیه بر این رأیند که زن مایتواناد همسار کارش را لعاان کناد ،زوج نیاز
میتواند با اشارهای که حکایت از لعان داشته باشد ،جواب دهد (عالمه حلی1413 ،ق ،ج:9
273؛ فی

کاشانی1429 ،ق ،ج ،)246 :2اما موجب تحریم موبد نخواهد شد.

 .1المعتمد عدم التحریم المؤبد ،عمال باألصل.

1
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با این حال صدوق در الفقیه با نقل حدیثی از حارت صادق(ع) میگویاد« :اگار زنای
همسر کرش را قذف به زنا نمود ،میان این دو جدایی افکنده میشود .و هرگز این زن برای
مرد حالل نخواهد بود» (ابنبابویه ،1413 ،ج .)50 :4این حدیث در الکدافی و تهدذیب نیاز
نقل شده است (کلینی1429 ،ق ،ج755 :11؛ طوسی1407 ،ق ،ج .)193 :8با این حاال ایان
قول غریب و غیرمعمول شمرده شده است (هماان؛ مزلسای1406 ،ق ،ج .)187 :9روایات
نیز از حیث مرسل بودن ،مورد توجه قرار نگرفته است.
 .1 .6بحث سندی

هرچند سند روایت در الفقیه مذکور نیست ،اما در الکافی و تهذیب این روایت از حسن بان
محبوب از برخی از اصحاب از حارت صادق(ع) نقل شده است .اما حسان بان محباوب
سراد یا زراد از موالی بُزلیه کوفه است .شیخ وی را از اصحاب حاارت ابوالحسان(ع) و
ابومحمد(ع) است و از شصت تن از اصحاب ابوعبداهلل(ع) روایت کرده است .همچناین از
ارکان چهارگانۀ شیعه در عصر خوی

بهشمار میرفته است .با این عناوان در کتاب اربعاه

 1518روایت نقل شده است و از این حیث جزء معاریف بهشمار میرود (ترابای1424 ،ق:
 .)141بنابراین از این حیث که وی نام اصحاب حارت صادق(ع) را در این روایات ذکار
نکرده است ،نمیتوان مرسل بهشمار آورد.
طریق صدوق به بن محبوب اما از این قرار است« :هر آنچه از حسن بن محبوب روایات
کردهام از محمد بن موسی بن متوکل(س) از عبداهلل بن جعفر حمیری و ساعد بان عباداهلل از
احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب است( ».ابنبابویه1413 ،ق ،ج .)453 :4عالمه
این طریق را صحی شمرده است .بنابراین میتوان چنانکه برخی از فقیهان تصری کردهاند به
صااحت سااند اذعااان کاارد (مزلساای1406 ،ق ،ج 187 :9و ج112 :10؛ کربالیاای طباطبااایی،
1418ق ،ج ،)262 :11هرچند برخی بهواسطۀ ارسال ،رأی به ضعف آن دادهاند.
 .2 .6بحث داللی

د لت روایت بر مقصود صدوق واض است .با این حال مشهور فقیهان باهواساطۀ امکاان
لعان توسط زوج ،اصل عدم تحریم و ضعف روایت بهواسطۀ ارسال ،از این روایت اعراض
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کرده اند .در عین حال عالمه ضمن بیان این رأی از صادوق ،آن را ناشای از عمال باه وی
قیاس دانسته است (عالمه حلی1413 ،ق ،ج ،)273 :9که با توجه به روایات مزباور چناین
قولی غریب به نظر میرسد.
 .7انحصار موجب لعان در نفی ولد
مشهور فقیهان امامیه (عالمه حلی1413 ،ق ،ج 453 :7و ج )274 :9بر این رأیند که لعان دو
موجب دارد؛ نخست ادعای زوج مبنی بر زنای زوجه با ادعای مشاهدۀ زنا و دوم نفی ولد.
در این رأی حتی علی بن بابویه هم نظر مشهور است (علی بان بابویاه1415 ،ق .)248 :باا
این حال صدوق در کتب خوی

تنها موجب لعان را نفی ولاد مایداناد .وی در المقندع و

اله ایة میگوید« :لعان جز با نفی ولد میسر نیست .بناابراین اگار ماردی زن خاود را قاذف
نمود ولی بچه وی را منکر نشد ،مالعنه نکرده است .در نتیزه بهعنوان حاد قاذف هشاتاد
ضربه شالق میخورد( ».ابنبابویه1415 ،ق355 :؛ ابنبابویه1418 ،ق .)275 :در الفقیه نیز بر
همین منوال فتوا میدهد .و در ادامه میگوید« :اگر مردی زن خود را به زناا ماتهم نماود و
گفت که من میان دو پای وی مردی را دیدم که با زنم مزامعه مایکناد و بچاه وی را نیاز
انکار نمود ،اگر بر وی چهار شاهد عادل اقامه کرد ،رجم میشود .ولی اگر چهاار شااهد را
بر وی اقامه نکرد باید وی را لعان کند .اگر از لعان امتناع کرد ،بهعناوان حاد افتاراء زنناده
هشتاد ضربه شالق حدی می خاورد .ولای اگار لعاان نماود ،حاد از وی دفاع مایشاود».
(ابنبابویه1413 ،ق ،ج.)536 :3
ظاهراً مستند صدوق روایت ابوبصیر از ابوعبداهلل(ع) است که میفرمایناد« :لعاان واقاع
نمیشود مگر آنکه زوج با همسرش دخول کند و نیز واقع نمایشاود مگار باا نفای ولاد».
(طوسی1407 ،ق ،ج186 :8؛ طوسی ،1390،ج .)371 :3نیز به روایت محماد بان مسالم از
یکی از صادقین(ع) که مامونی مشابه روایت ابوبصایر دارد (کلینای1429 ،ق ،ج753 :11؛
طوسی1407 ،ق ،ج.)185 :8
مشهور اما به آیۀ شریفۀ «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَ اءُ» (نور )6 /تمسک
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می کنند؛ چه آنکه سبب نزول این آیه چنانکه در صحیحهی عبدالرحمن بن حزاج آماده از
این قرار است .وی میگوید عباد بصری از ابوعبداهلل(ع) درحالیکه من حاضر بودم« ،سؤال
نمود :چگونه مرد ،زن

را لعان میکند ابوعبداهلل(ع) گفت :مردی از مسلمانان نزد رساول

خدا(ص) آمد و گفت :ای رسول خدا اگر مردی وارد منزل

شد و مردی را با زن خود در

حال مزامعه دید ،چه کند رسول خدا(ص) اما روی مبارک را برگرداند و مرد نیز منصرف
شد .او کسی بود که به همین امر از جانب همسرش مبتال شده بود .سپس وحی الهی ناازل
شد و حکم را بیان نمود .رسول خدا(ص) کسی را در پی آن مرد فرساتاد و او را خواناد و
به او گفت :آیا تو با زنت مردی را دیدی گفت :بله .پس به او گفت :راه بیافت و مرا نازد
زنت ببر .چراکه اهلل حکم خود را دربارۀ تو و او نازل کرده است( »...کلینی1429 ،ق ،ج:11
 .)745بنابراین لعان جز نفی ولد ،از طریق قذف نیز میسر است.
 .1 .7بحث سندی

سند روایت نخست یعنی روایت ابوبصیر از این قرار است :احمد بن محمد بن ابونصر بزنطی
از عبدالکریم بن عمرو از ابوبصیر از ابوعبداهلل(ع) اسات .ایان ساند موثاق اسات (مزلسای،
1406ق ،ج .)360 :13سند روایت دوم یعنی روایت محمد بن مسالم از یکای از صاادقین(ع)
نیز از این قرار است :محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن حدید از جمیل بان دراج
از محمد بن مسلم .این سند به سبب علی بن حدید ضعیف شمرده شده است .هرچناد شایخ
مفید وی را اعالم و ثقات دانسته که حالل و حرام از ایشان اخذ میشود.
 .2 .7بحث داللی

د لت روایت ابوبصیر بر فتوای صدوق فی حد نفسه تمام است .با این حال روایت محماد
بن مسلم تتمهای دارد که حاکی از فتوای مشهور فقیهان است؛ چه آنکه در ذیل این روایت
امام(ع) میفرمایند« :اگر مردی همسر خود را قذف کند ،وی را لعان نموده است» .جملهای
که بهصراحت بر تحقق لعان بهواسطۀ قذف زوجه به زنا تأکید مینهد .البته تمسک صادوق
به این روایت معلوم نیست ،بهخصوص که ایشان بهصراحت میگویاد :اگار زوج تنهاا باه
قذف اکتفا کند ،لعان واقع نشده و اگر چهار شاهد عادل اقامه نکند ،رجم میشود.
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بنابراین احتمال اینکه صدوق تنها به موثقهی ابوبصیر اساتناد کارده باشاد ،بسایار زیااد
است .ازاینرو برخی فقیهان تنهاا مساتند صادوق را روایات ابوبصایر دانساتهاناد (حلای،
1404ق ،ج .)418 :3با این حال شیخ روایت ابوبصیر را اینگوناه توجیاه کارده کاه قاذف
زوجه به زنا بدون ادعای مشاهده کفایت نمیکند (طوسی ،1390،ج .)371 :3تاوجیهی کاه
هرچند با ظاهر روایت سازگار نیست ،اما با مقتاای جمع عرفی و آیۀ شریفۀ ششم ساورۀ
مبارکۀ نور سازگار است و در نتیزه وجیه بهنظر میرسد.
 .8نتیجه
از مزموع مطالب بیانشده در این پووه  ،میتوان به نتایج ذیل اشاره کرد:
 .1مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر کسی سه بار همسر خوی

را طالق دهد ،برای

حلیت زوجه نسبت به او ،باید زوجه با یک محلِّل ازدواج کند و عمل زناشویی انزام گیرد،
آنگاه اگر طالق حاصل شد ،زوج می تواند مزدداً با او ازدواج کند .اما شیخ صدوق مساتند
به مامون روایتی از عبداهلل بن بکیر از زراره بن اعین از ابوجعفر(ع) ،با طرح مسئلۀ طالق
سنت (به معنیا خص) نتیزه میگیرد ،اگر کسی بر اسااس طاالق سانت همسار خاود را
طالق دهد ،این طالق جزء سه طالقی که موجب حرمت زوجه میشود ،نیسات .اماا آنچاه
باعث عدم پذیرش فتوای صدوق میشود ،مخالفت صری آن باا آیاات  229و  230ساوره
مبارکه بقره و نیز سایر روایاتی که اجماع فقیهان با پذیرش آنها شکل گرفته است .طبق این
آیه –بدون آنکه تفاوتی میان طالق سنت و غیر آن قائل شده باشد -پاس از دو باار طاالق
دادن ،اگر زوج مزدداً همسرش را طالق داد ،زوجه دیگر بارای وی حاالل نخواهاد باود،
مگر آنکه زوجه با دیگری نکاح کند .بنابراین میتوان علت اصلی اعراض فقیهان از حدیث
مزبور را مخالفت با آیه دانست.
 )2مطابق نظر مشهور فقیهان امامیه عدهی طالق زن باردار ،وضع حمل (ابعادُا جلاین)
او است و مستند ایشان آیه  4سوره طالق است .با اینحال صدوق معتقد است کاه عادهی
طالق نزدیکترین دو موعد (اقربُا جلین) ،است .مقصود وی ایان اسات کاه اگار وضاع
حمل یا سقط در روز طالق اتفاق افتاد ،همان روز پایان عدۀ طالق است .و اگر پاس از آن
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تا قبل از سه ماه وضع حمل یا سقط واقع شد ،پایان عدۀطالق است .و درصورتیکه پس از
وقوع طالق ،وضع حمل یا سقط بی

از سه ماه به طول انزامید ،هماان ساه مااه عادۀ زن

باردار محسوب می شاود .باا ایان حاال صادوق در عادۀ وفاات زن بااردار همانناد آیاه،
ابعد ا جلین را پایان عده می داند .مستند صدوق روایت ابوبصیر ،حلبی و ابوصباح کنانی از
حارت صادق(ع) است که امام(ع) میفرمایند« :طالق زن باردار یکباار اسات و عادۀ آن
نزدیکترینِ دو موعد است» .ظاهراً مشکل اصلی این رأی مخالفت با آیه مزبور اسات .آیاۀ
دیگری که در مورد عدۀ مطلقه سخن میگوید ،تقریباً ماانحن فیاه را در بار مایگیارد کاه
عبارت است از« :وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بعأَنْفُسِهعنَّ یَ یَةَ قُرُوءٍ» (بقره .)228/اماا اگار بگاوییم از
آنزا که زن باردار حی

نمیبیند ،ازاینرو وی موضوعاً از تحت ایان آیاۀ شاریفه خاارج

است .بنابراین ،همانطورکه صدوق در فتوای خود به آیه متمساک نشاده اسات ،مایتاوان
گفت این فقیه برجسته اطالق آیه را با سه روایتی که ذکر شد ،تقیید کرده است.
 .3طبق قول مشهور ،اگر زوجه مدعی عناین باودن زوج خاود شاود ،اماا زوج ادعاای
صحت کرد ،قول زوج با سوگند وی مقدم میگردد .با اینحال برخای از فقیهاان از جملاه
صدوق ،سه شیوه برای آزمای

و سنز

زوج در صاورت ادعاای عانن از ساوی زوجاه

طرح کردهاند :الف) صدوق در المقنع ایان اختباار را نقال مایکناد کاه مارد در آب سارد
می نشیند .اگر آلت وی نرم شد ،وی عنین است .و اگر منقب

شد ،عنین نیست؛ ب) تا سه

روز ،ماهیِ تازه برای غذا به زوج داده شود .ساپس بار خاکساتر ادرار کناد ،اگار ادرار وی
خاکستر را سوراد کرد ،عنین نیست .ولی اگر ادرار وی خاکساتر را ساوراد نکارد ،عناین
است؛ ج) طریق دیگر آنکه ،قابله مقداری عطر زعفرانی داخل در رحم زن میکند .اگر مارد
مایل به زوجه شد و با وی نزدیکی کرد ،معلوم میشود که وی عنین نیست .ابنحمازه اماا
طریق راحتتری را پیشنهاد میکند و آن اعتراف خود زوج به عنین باودن اسات .روایاات
مورد استناد صدوق هرچند ممکن است با عنین بودن زوج مالزمۀ اتفاقی داشته باشد ،کماا
اینکه صاحبِ ریاض به نقل از برخی اطبا آن را نقل کرده است ،اما طرق اختباری صادوق،
ظاهراً به جهت علمی معتبر و رایج نیستند و به جازء ذکار ایان ماوارد در الفقیده و اجمااع
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ادعایی شیخ در الخ ف ،جنبه منابط و موثقی ندارند ،ازاینرو مشهور فقیهان از آن اعراض
کردهاند.
 .4مشهور فقیهان امامیه معتقدند که زوجه میتواند همسر ناشنوای

را لعان کند و زوج

نیز میتواند با اشاره ای به این لعان جواب دهد ،بدون ایزاد حرمت ابادی میاان آناان .اماا
صدوق مستند به حدیثی از حارت صادق(ع) میگوید :اگر زنی همسر کرش را قاذف باه
زنا نمود ،میان آنها جدایی افکنده میشود و هرگز این زن برای مرد حالل نخواهد بود.
با این حال مشهور فقها بهواسطه امکان لعان توسط زوج ،اصل عادم تحاریم و ضاعف
روایت بهواسطه مرسل بودن ،از این روایت اعراض کردهاند.
 .5طبق قول مشهور ،لعان دو موجب دارد :نخست ،ادعای زوج مبنی بر زنای زوجه باا
ادعای مشاهده زنا و دوم ،نفی ولد .اما صدوق میگوید :لعان جز با نفی ولد میسار نیسات.
بنابراین اگر مردی زن خود را قذف کرد ،ولی بچه وی را منکر نشد ،مالعنه نکارده اسات.
ظاهراً مستند صدوق روایت ابوبصیر از ابوعبداهلل(ع) و نیز روایت محمد بن مسلم از یکای

از صادقین(ع) است .مشهور به آیۀ شریفۀ «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُدنْ لَهُدمْ شُدهَ اءُ»
(نور )6 /متمسک میشوند .از آنزا که روایت محمد بن مسالم در اداماه تتماهای دارد کاه
حاکی از فتوای مشهور فقیهان است .نیز تمساک صادوق باه ایان روایات معلاوم نیسات،
بنابراین احتمال اینکه صدوق تنها به موثقۀ ابوبصیر استناد کرده باشد ،بسیار زیااد اسات .از
طرف دیگر ،شیخ طوسی روایت ابوبصیر را این گونه توجیه کرده که قاذف زوجاه باه زناا
بدون ادعای مشاهده کفایت نمی کند .چنین توجیهی هرچند با ظاهر روایت سازگار نیست،
اما با مقتاای جمع عرفی و آیۀ شریفۀ ششم از سورۀ مبارکه نور سازگار و در نتیزه موجه
به نظر میرسد.
در نهایت با نگاهی به نظریات صدوق مایتاوان دریافات ،مهامتارین سابب پیادای
نظریات شاذِّ در فقه ایشان – البته از نگااه متاأخران – شایوۀ نقال روایات صادوق اسات.
بیتردید انتخاب کتابهای خاص بهعنوان مأخذ و منبع فقهی ،میتواناد توجیاهکننادۀ ایان
اختالف باشد .چنانکه در مورد صدوق انتخاب رساله یا همان کتاب الشرائع و البتاه اصاول
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دیگری که بخشی از آنها در مقدمه الفقیاه ماذکور اسات ،سابب باهوجاود آمادن بای

از

یکپنزم نظریات شاذِّ و متفرِّد شده است .این نتیزه نشان میدهد که در بازه زماانی ماورد
بحث که عصر متصل به حاور معصوم و غیبت صغری است ،چنانکه امروز در کتب فقهی
مشاهده میشود ،امری به عنوان اجماع یا شهرت که مانع از اباراز نظریاات مخاالف باشاد،
وجود نداشته است .و این امر به دوران متأخرتری مربوط است .بنابراین نمیتوان به استناد
شهرت یا اجماعی که پس از این دوران شکل گرفته نسبت باه آرای صادوق داوری کارد.
چنانکه برخی فقیهان معاصر تبیین کردهاند ،نمیتوان وجود شهرتها یا اجماعات مزباور را
دلیلی بر ضعف روایت یا مسقط اعتبار و حزیت روایت بهشمار آورد .بهخصوص که ایان
اجماعات و شهرتها خود متکی به روایات متقدمالصادور اسات .و خاود دلیال مساتقلی
بهشمار نمیروند .بنابراین میتوان فاارغ از اجماعاات و شاهرتهاای مزباور باه داوری و
گزین

میان نظریات فقهی دست زد .کاری که نگارندگان تالش کردهاند تا در این مختصر

و در خصوص مسائل پیرامون نکاح ارائه دهند .افزونبر آن ،اکثر قریب باه اتفااق نظریاات
شاذِّ صدوق مبتنی بر روایاتی است که سنداً صحی و معتبر است و این میتوانند در مصاف
با قول مشهور ،ایستادگی کرده و چهبسا عاملی برای تغییر مباحث انحالل نکاح قانون مدنی
که اغلب در بیان احکام از نظر مشهور پیروی کرده ،باشد .این تحقیق میتواند آغازی برای
پووه های مفصل و کاربردی دیگر در این زمینه باشد.
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کتابنامه
ا قرآن کریم
 .1ابنادریس ،محمد بن احمد (1410ق) .السرائر الحداوی لتحریدر الفتداوی ،قام :جامعاۀ
مدرسین.
 .2ابنبابویه ،علی بن حسین (1415ق) .فقه الرضا(ع) ،مشهد مقدس :مؤسسۀ آلالبیت(ع).
 .3ابنبابویه ،محمد بن علی ( .)1376االمالی ،تهران :کتابچی.
1415( _______________ .4ق) .المقنع ،قم :مؤسسۀ امام هادی(ع).
1418( _______________ .5ق) .اله ایة فی االصول و الفروع ،قم :مؤسسۀ امام هادی(ع).
1406( _______________ .6ق) .یواب االعمال و عقاب االعمال ،قم :دارالشریف الرضی.
1386( _______________ .7ق) .علل الشرایع ،قم :داوری.
1378( _______________ .8ق) .عیون اخبار الرضا(ع) ،تهران :جهان.
1413( _______________ .9ق) .من الیحِره الفقیه ،قم :جامعۀ مدرسین.
1403( _______________ .10ق) .معانیاالخبار ،قم :جامعۀ مدرسین.
 .11ابنحمزۀ ،محمد بن علی (1408ق) .الوسیلة الی نیل الفِیلة ،قام :انتشاارات کتابخاناۀ
آیتاهلل العظمی مرعشی نزفی.

 .12ابن شهید ثانی ،حسن بن زین الدین ( .)1362منتقی الجمان فدی االحادیدث الصدحا و
الحسان ،ج ،1قم :جامعۀ مدرسین.

 .13ابنصالح ،عثمان بن عبدالرحمن (1416ق) .مق مدة ابدن الصد

فدی علدوم الحد یث،

بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
 .14ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر (1409ق) .اختصار علوم الح یث ،بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
 .15ابنمنظور ،محمد بن مکرم (1414ق) .لسان العرب ،ج ،5-3بیروت :دارالفکر.
 .16ابن غاائری ،احمد بن ابی عبداهلل (بیتا) .رجال ابن الغِائری ،کتاب الاعفاء ،قم :بیجا.
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 .17ابن فهد حلی ،احمد بن محمد (1410ق) .المقتصر من شر المختصدر ،مشاهد :مزماع
البحوث ا سالمیۀ.
1407( __________________ .18ق) .المهذب البارع فی شر المختصر الندافع ،قام:
جامعۀ مدرسین.
 .19ترابی ،علیاکبر (1424ق) .الموسوعة الرجالیة المیسرة .قم :مؤسسۀ امام صادق(ع).

 .20جمعی از نویسندگان –زیر نظر آیات اهلل هاشامی شااهرودی .)1389( -فرهندگ فقده
مطاب مذهب اهل بیت(ع) ،چ اول ،قم :مؤسسۀ دائره المعارف فقه اسالمی.
 .21حارثی عاملی ،حسین (1401ق) .وصول االخیار الی اصول االخبار ،قم :مزمع الاذخائر
ا سالمیۀ.
 .22خلیل بن احمد (1410ق) .کتاب العین .ج ،6قم :هزرت.
 .23سبحانی تبریزی ،جعفر (1414ق) .نظام الط ق فی الشریعة االس میة الغراء ،قم :مؤسسۀ
امام صادق(ع).
 .24شهید ثانی ،زینالدین بن علای (1408ق) .الرعایدة فدی علدم ال رایدة ،قام :انتشاارات
کتابخانۀ آیتاهلل العظمی مرعشی نزفی.
1413( __________________ .25ق) .مسالک االفهام الی تنقیح الشرایع االس م ،قم:
مؤسسۀ المعارف ا سالمیۀ.

 .26صادقی بهمنی ،سهند ( .)1394واکاوی آرای فقهی نادر و خ ف مشهور شیخ ص وق (به
راهنمایی حسین صابری) ،مشهد :دانشکدۀ الهیاات و معاارف اساالمی شاهید مطهاری
دانشگاه فردوسی مشهد.
 .27صدر ،حسن (بیتا) .نهایۀ الدرایۀ شرح الوجیزۀ للشیخ البهایی ،قم :نشر مشعر.
 .28صیمری ،مفل بن حسن (بیتا) .التنبیه علی غرائب من یحاره الفقیه (نسخۀ خطی) ،بیجا.

 .29طباطبایی کربالیی علی بن محمد علی (1418ق) .ریاض المسائل فی تحقید االحکدام
بال الئل (ط-ح یثه ،قم :مؤسسۀ آلالبیت(ع).
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 .30طریحی ،فخرالدین (1416ق) .مجمع البحرین .ج ،3تهران :کتابفروشی مرتاوی.
 .31طوسی ،محمد بن حسن (1390ق[الف]) .االستبصار فیما اختلف مدن االخبدار ،تهاران:
دارالکتب ا

سالمیۀ.

1390( ----------------------- .32ق[ب]) .اختیار معرفة الرجال (رجال کشدی)،
مشهد مقدس :مؤسسۀ نشر دانشگاه مشهد.
1407( ___________ .33ق) .الخ ف ،قم :جامعۀ مدرسین.
1427( ___________ .34ق) .الرجال ،قم :جامعۀ مدرسین.
1387( ___________ .35ق) .المبسوط فی فقده االمامیدة .تهاران :المکتباۀ المرتااویۀ
حیاء اآلثار الزعفریۀ،
1400( ___________ .36ق) .النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت :دارالکتاب العربی.
1407( ___________ .37ق) .تهذیب االحکام ،تهران :دارالکتاب ا سالمیۀ.
 .38عالمه حلی ،حسن بان یوساف (1414ق) .تدذکرة الفقهداء(ط -ح یثده) ،قام :مؤسساۀ
آلالبیت(ع).
1381( _______________ .39ق) .خ صددة االقددوال ،نزااف اشاارف :منشااورات المطبعااۀ
الحیدریۀ.
1413( ___________ .40ق) .قواع االحکام فی معرفة الح ل و الحرام ،قم :جامعۀ مدرسین.
.41

___________ (1413ق) .مختلف الشیعة فی احکام الشریعة ،قم :جامعه مدرسین.

1412( ___________ .42ق) .منتهی المطلب فی تحقید المدذهب ،مشاهد :مزماع البحاوث
ا سالمیۀ.
1419( ___________ .43ق) .نهایة اإلحکام فی معرفة األحکام ،قم :مؤسسۀ آل البیت(ع).
 .44علم الهدی ،علی بن حسین (1415ق) .االنتصدار فدی انفدرادات االمامیدة ،قام :جامعاۀ
مدرسین.
1376( ___________ .45ق) .الذریعه الی اصول الشریعه ،تهران :دانشگاه تهران.
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1405( ___________ .46ق) .رسائل الشریف المرتِی ،قم :دارالقرآن الکریم.
 .47غفاری ،علیاکبر ( .)1389دراسات فی علم الدرایۀ تلخایص مقبااس الهدایاۀ للعالماۀ
المامقانی ،تهران :سمت.
 .48فاضل مقداد ،مقداد بن عبداهلل (1404ق) .التنقیح الرائع لمختصر الشرایع ،قام :انتشاارات
کتابخانۀ آیتاهلل العظمی مرعشی نزفی.
 .49فاضل هندی ،محمد بن حسن (1416ق) .کشف اللثام و االبهام عن قواع االحکام ،قام:
جامعۀ مدرسین.
 .50فی

کاشانی ،محماد بان شااه مرتاای (1406ق) .الدوافی ،اصافهان :کتابخاناۀ اماام

امیرالمؤمنین(ع).
( ______________________ .51بیتاا) .مفاتیح الشرائع .قام :انتشاارات کتابخاناۀ
آیتاهلل العظمی مرعشی نزفی.
 .52کلینی ،محمد بن یعقوب (1429ق) .الکافی ،قم :دارالحدیث.
 .53مامقانی ،عبداهلل (1428ق) .مقیاس اله ایه فی علم ال رایه ،ج ،1قم :دلیل ما.

 .54مزلسی ،محمد باقر بن محمد تقی (1410ق) .بحار االنوار الجامعة لد رر اخبدار االئمدة
االطهار(ع) ،بیروت :مؤسسۀ الطبع و النشر.

1404( ___________________________ .55ق) .مرآة العقول فی شدر اخبدار
آل الرسول(ص) ،تهران :دارالکتاب ا سالمیۀ.

1406( ___________________________ .65ق) .م ذ االخیار فی فهدم تهدذیب
االخبار ،قم :انتشارات کتابخانۀ آیت اهلل العظمی مرعشی نزفی.

 .57مزلسی ،محمدتقی بن مقصودعلی (1406ق) .روضة المتقین فدی شدر مدن الیحِدره
الفقیه ،قم :مؤسسۀ فرهنگی اسالمی کوشانپور.
 .58محقق کرکی ،علی بن حسین (1414ق) .جامع المقاص فی شر القواع  ،قام :مؤسساۀ
آل البیت(ع).
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