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 »بهنّ دخلتم« شناسی قید گستره
  بهیرب حکم حرمت در

*سیدحمید جزایري
  

  **منفرد يریعشا محمد   ______________________________________________________  

  چکیده
. اسـت  بـه یرب کرده، حرامي مرد هر بر را آنها با ازدواج میکر قرآن کهی زنان از یکی
 کـرده مشـروط   شـرط  نیـ ا به را حرمت نیا »بهنّ دخلتمی تالالّ نسائکم من« ریتعب با قرآن
 زشیـ آم. باشـد  داده انجام زین زشیآم نکاح، عقد بر افزون به،یرب نیا مادر با مرد که است

 حال در زشیآم اکراه، حال در زشیآم مانند ؛داشته باشد یگوناگون قیمصاد است ممکن
 ایـ آ دهـد  نشـان  که است آن قیتحق نیا هدف.  ...و پشت از زشیآم ،یهوش یب یا خواب
 دخلـتم « ریـ تعب قیمصـاد  از نامتعـارف ي هـا  زشیآم گرید و پشت از زشیآم مانندي موارد

 بـا نخسـت   منظور بدین. باشد داشته وجود اطالق به تمسک امکان تا دیآ یم شمار به »بهنّ
 یافتـه  آنگـاه  ،است شده لحلیت »بـ دخل« ریتعب ،انیلغوي ها داده و عرب یاتادب در جستار

 انیـ پا در و شـده ی تلقـ  هیـ آ نیـ ا بـه  هـان یفق استناداتی ابیارزشي براي اریمع جستار، نیا
فقط بر تماس جنسی شب زفـاف   ،در آیه قرآن »بهنّ دخلتم« ریتعب که است شده مشخص

ي ها تماس همه به نسبت نیبنابرا ؛کند ینم صدقی جنسي ها تماس همه برکند و  صدق می
 که شد منجر جهینت نیا به زین اطالق از شستن دست. شود ینم منعقد شیبرای اطالقی جنس

 یافتـه  شـهرت  هیـ امام فقـه  در حلّی عالمه از پس اگرچه »ها بهیرب از یبعض با نکاح حرمت«
هاي فقهی  راه هرچند براي اثبات آن فتواها ؛اع نیستبا استناد به اطالق قابل دف ؛ ولیاست

  دیگري غیر از تمسک به اطالق وجود دارد که قابل بررسی است.

  . ، دخَلَ بـاطالق ه،یکنا نکاح، حرمت به،یرب دخول، :واژگان کلیدي

                                                   
  .)jazayeri@almustafaou.com( المصطفی معۀعضو هیئت علمی جا* 

 و عضو انجمن فقه و حقوق اسالمی حوزه/ نویسـنده مسـئول   یالمصطف معۀجای علم تئیه عضو **
)m.ashaiery@gmail.com(.  
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  مقدمه
ـ  حرام اوي ناپدر بر را بهیرب با ازدواج ،میکر قرآن در متعال خداوند ـ ا ،کـرده ی معرف  نی

 زین دخول نکاح، عقد بر افزون به،یرب مادر با دیباي ناپدر که است داده قرار زین را شرط
 دخَلْـتُم  ونُـوا کتَ لَـم  فَإِنْبهنّ  دخَلْتُم یاللّات مکنسائ منْ مکحجورِ یف یاللّات مکربائب و« :باشد کرده
 اسـت ي دیق ،بهیرب حرمت حکم در مهم مسائل ازی یک). 23: نساء( »مکیعلَ جناح فَالبهنّ 
 کـه  دارد وجـود ي متعددي فتواها فقه، دانش در. است شده انیب »بهنّ دخلتم« ریتعب با که
ـ فق یک که رای برداشت دیبارو  ازاین. است ریتعب نیهم اطالق بری مبتن ـ اي معنـا  از هی  نی
  .گذارد اثر فتواها آن سرنوشت بر تواند یم که دانستي مؤثر ریمتغ دارد، ریتعب

 کـار  بـه ی جنسـ  تماسي معنا به دخول کلمه ،فقها ریتعاب در که است ممسلّ امر نیا
 متعـارف ي معنـا  همـان  بر را »بهنّ دخلتم« ریتعب هانیفقی برخ ریاخي ها  سده در. رود یم

؛ ولـی  انـد  کرده استناد کلمه نیا اطالق بهنیز  واهافتی برخ در و اند کرده حمل اش یفقه
ی عرفـ ي معنـا  بـه  میکر قرآن در گر،ید کلماتي اریبس مانند زین کلمه نیا است ممکن
 رفتـه  کـار  بـه  ـ  آن بـه  کینزد اما ـ يگریدي معنا به هانیفق عرف در و هیآ نزول عصر
 دارد، تفـاوت  اش یفقهـ ي معنـا  با »بهنّ دخلتم« ریتعبی عرفي معنا شود معلوم اگر. باشد
  .شد خواهد خدشه دچار ،است شده استناد نداب واهافت نیا در کهی اطالق

ـ تعبمعنـاي دقیـق   شود که  اکنون این پرسش مطرح می ـ آ در کـه  »بهـنّ  دخلـتم « ری  هی
ي ا انـدازه  چـه  تـا یافتـه،   هـان یفق عـرف  در کـه یی معنـا  با و چیست است، رفته کار به

 عبـارت  اطـالق  بـه ی فقهـ  اسـتناد  بر ـ باشد هرچه  ـ معنا نیا و دارد قرابت یا مطابقت
 ؟گذارد یمي ریثأت چه »بهنّ دخلتم«

 ارتکـازات  اسـالم،  صدر استعماالت در جستار بانخست  است آن بر نوشتار حاضر
ـ ایی روا ـ   یقرآني معنادرباره  ،انیلغوي ها داده و ریتفس ارباب ـ تعب نی  کنـد، تحقیـق   ری
 عبـارت  اطـالق  بهی فقه استنادی ابیارزشي براي اریمع به را قیتحق نیاي ها یافته سپس

  .کند لیتبد »بهنّ دخلتم«
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  »بهنّ دخلتم« دیقي لغوی بررس .1
 را شـونده  وارد مکان، آن آنکه شرط به استی مکان به واردشدني معنا به »دخول« کلمه

 کار به مجردی ثالث قالب دری وقت فعل نیا .)203، ص3ج ،1430 ،يمصطفو( ردیدربرگ
 نکـه یا در انیـ نحو چنـد  هـر  »آمنـا  کَـانَ  دخَلَه من و« استی مفعول یک وي متعد رود، یم

ـ ا مفعـول  سـر  بـر ی گاه. دارند اختالف ،شود قلمداد فیه مفعولٌ یا به مفعولٌ مدخول،  نی
 در کـه  دیآ یم زین »یعلَ« یا »اهللا نیدی ف دخلونی« در» یف« مانند جاره حروفی برخ ،کلمه

  .)204ص همان،( شود یم يرییتغ اندك دستخوش آني معنا صورت نیا
ـ ا شـدن  يمتعدي برا انیلغوی برخ. دارد وجود زین فعل نیا شدن یدومفعول امکان  نی

ـ ا شدن یدومفعولي برا ویسندهن ولی ؛)همان( اند کرده شنهادیپ حل راه سه فعل  فعـل  نی
 و )13: نساء( »... جنَّات  دخلْهی رسولَه و اللَّه طعِی منْ« :إفعال بابی یک: شناسد می راه دو فقط

 گـر ید ،یدومفعول حالت در فعل نیا است روشن. »هیتعد باء« حرف با استعمالي گرید
 داخـل  بـه  راي زیچ ای یکس که معناست یندب بلکه ،ستین »رفتن ییجا داخل«ي معنا به
 شیمعنـا  ،شـود ي متعـد  »هیـ تعد بـاء « بای وقت زین »خَرَج« کلمه .بفرستند یا ببرندیی جا

 .شود یم معنا نیهم متضاد

  یعرب متون و اتیروا در »ءبا« لهیوس به دخل هی. تعد1ـ1
ـ ا هیـ تعد ؛ ولیداردی فراوان کاربرد میکر قرآن در ،افعال باب لهیوس به »دخل« هیتعد  نی
 همـراه  فعل نیا کاربست. نداردي ادیزی وانافر میکر قرآن در ،»جاره باء« لهیوس به فعل

ـ آ در ؛اسـت  شـده  مشـاهده  قـرآن  در مرتبه سهفقط  ،»جاره باء«ی معان گرید با  إِذا و« هی
ـ آ و) 61: همائـد ( »بِه خَرَجوا قَد هم و فْرِکبِالْ دخَلُوا قَد و آمنَّا قالُوا مکجاؤُ  »ادخُلُوهـا بِسـالَمٍ  « هی

 هیآ در. است حال مجرور، و جار و شده شمرده مصاحبتي معنا به »جاره باء« )34 :ق(
»و لْنک یأَدختمبِرَح ادك یفبـ تعدي معنـا  بـه  »بـاء « کـه  اسـت  روشن زین) 19: نمل( »ع  هی

 بـه  هیـ تعد حال نیا با. است مصاحبت یا تیسببي معنا به بلکه ،ستین خصاأل بالمعنی
 بـه  کـه اسـت   شده دهیدي شتریبی وانافر بای عرب متون و اتیروا در »باء« حرف لهیوس
  :شود یم اشاره آنها ازی برخ
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ـ علَ حرُم فَقَد یح هو و الْحرَم بِه فَدخَلَ داًیص صاد منْ« :احرام از شیپ دیص تیروا) الف  هی
 است حرام او بر ،ببرد حرم داخل را آن سپس کند شکار رای وانیحی کس اگر: ... هکإِمسا

  .)201، ص9ج، 1408 ،نوري( »... دارد نگه را شکار که
ـ  ذَر أَبا تیرأَ.. . يالْواقد روى و« :عثمان به وسیله ابوذر احضار تیروا) ب   بِـه   دخـلَ  ومی

، 1403 ،یمجلس( »... دمید شد، آورده عثمان نزد به کهي روز در را ابوذر: ... عثْمانَ، علَى
  .)279 و 177صص ،31ج

 را او ،یوسـف  دارِیخر که است آمده تیروا در :مصر به یوسف دنیرس تیروا) ج
 علـى  نـوره  فسـطع  نهـاراً  البلَد  بِه  دخَلَ ...: «است آمده تیروا ادامه در. برد مصر به خود با

 بـر  یوسـف  ]رخِ[ نـور  پـس  ،کـرد  شـهر  داخل روز هنگام در را یوسف: ... الجدران
  .)159ص ،9ج، 1364 ،یقرطب( »... دیتاب شهري وارهاید

ـ أُرخ و بِهـا  دخَـلَ  فلمـا  امرأة، فتزوج البصرة منّا رجل قدم« :یعرب يا قصه) د  و السـتُور  تی
ـ . کرد ازدواجی زن با و آمد بصره به ما مردان ازي مرد: ... هیعل األبواب أُغلقَت  را زنی وقت
  .)23ص ،4ج، 1418 ،ينورید( »... شد بسته درها و افکنده ها پرده و برد] حجله[ داخلِ
ي معنـا  واسـت   شـده ی دومفعـول  »باء« لهیوس به »دخلَ« کلمه یادشدهي ها نمونه در

ـ  اصـطالحات  گاهدیـد  از. رساند یم را »یمکان بهي زیچ ای یکس بردن یا فرستادن«  ،یادب
 آنجا به اول مفعول کهیی جا و اول مفعول شود، یم بردهیی جا به که ـ يزیچ ای ـی  کس

ـ ا آخـر  نمونـه  فقط ذکرشده،ي ها نمونه انیم از. است دوم مفعول شده، برده  را معنـا  نی
 دوم مفعـول  نیـز  مثال آن در البته. است برده خلوت به را همسرشي مرد کهرساند  می

 .»... ]الحجلـۀ [ بها دخل فلما ...«: است گونه این مثال نیا در جمله ریتقد. است شده حذف
  .است شده بیان آشکارا دوم مفعول آمد، خواهد مقاله ادامه در کهیی ها مثال ازی برخ در

  یجنس تماس با آن رتیمغا و »بـ دخل«ی وضعي معنا .1ـ2
 اندام دری جنس اندام دخولی (جنس تماسي معنا بری مطابق صورت به »بـ دخل« ریتعب

 فرسـتادن  یا بردن«ي معنا به و »بـ خرج« ریتعب متضاد ،ریتعب نیا. کند ینم داللتی) جنس
ـ امجمـوع   بـه  هینگـا  کـه  دارد وجـود ي شـواهد . اسـت یی جـا  بـه  »یکس  شـواهد  نی
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  :از اند عبارت شواهد نیا. کند سریم را ادعا نیا باور تواند یم

  »اندام در اندام دخول«ي معنا در »بـ دخل« ریتعب کارنرفتن به .1ـ2ـ1
 بـوده  »انـدام  در انـدام  دخـول « شان موضوع که.. .و زنا حد لواط، حد مانندی احکام در

ـ  استفاده دخول نیا بردالّ  کلمات از دیبا اتیروا طبعاً ،است ـ ا بـا . کردنـد  یم  حـال  نی
ـ ا در کـه  دهـد  یم نشان.. .و هیمهر اثبات ،زنا ،لواط حد به مربوط اتیروا در جستار  نی
 کـار  بـه  و... ادخال ،الجیا ،قابیا مانندي ریتعاب بلکه ،نرفته کار به »بـ دخل« ریتعب موارد
ـ  « ریتعبیی، رواي کاربردها در که است آن نشانه مسئله نیا. است رفته ي معنـا  »دخـل بـ

  . است کرده ینم افاده را اندام در اندام دخول

  سنّت اهل فقه چهارگانه ائمه برداشت. 1ـ2ـ2
 قـرآن  مهیکر هیآ در »بهنّ دخلتم« از دقصوم نکهیا درباره سنّت اهل فقه چهارگانه بزرگان

ـ تعب نیا یشافع. ندارند نظر وحدت ست،یچ ـ کنا را ری  ؛ ولـی اسـت  دانسـته  جمـاع  از هی
 کـردن  خلـوت «ي معنا به و اند تفسیر کرده اش یاللفظ تحتي معنا همان به را آن گرانید
  .)130ص ،1408 ،يسعد( اند دانسته »زن با

ـ  دخل« ریتعب آنان از یک چیهگفتنی است   انـدام  در انـدام  دخـول ي معنـا  بـه  را »بـ
 آن ،شته استندای مشکلیی کناي معنا رب قرآن الفاظ حمل با که یشافع فقط ؛ندا ندانسته

ـ ا بـا  کـه  آنـان  ویی کنـا ي معنـا  هب را ـ  ،انـد  داشـته  مشـکل  لهئمسـ  نی ي معنـا  همـان  هب
  .اند به کار بردهی) اللفظ تحتي معنا( »بردن خلوت به«

  عرب کالم در یمتن شواهد .1ـ2ـ3
 داللـت  »مواقعـه «ي معنـا  بـر ی مطابق صورت به »بـ دخل« ریتعب که ادعا نیا اثبات يبرا
 يمعنـا  بـه  کـه  یکلمـات  بـا  گاه ،ریتعب نیا که کرد استناد زین امر نیا به توان یم کند، ینم

ـ  دخل« میبخواه اگر موارد نیا در. شود یم همراه ،ندا مواقعه  »مواقعـه «ي معنـا  بـه  را »بـ
ـ ا ازی برخـ  در کـه  یحـال  در ،شود ریتفس عطف حمل بر »بـ دخل« ریتعب دیبا ،میبدان  نی

 کـه  گـر یدی برخـ  در و نـدارد  امکان اصالً ریتفس عطف که استي ا گونه به متن موارد،
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ـ ا بـر . نـدارد وجـود  ی کـاف ی بالغـ ی مقتض دارد،ي نحو امکان ریسفت عطف  اسـاس  نی
ـ ا از بعضی نجایا در. باشد مواقعهي معنا به موارد همه در» بـ دخل« رفتیپذ توان ینم  نی

  :دهد یم نشان را ادعا نیا صدق ،يشاهد عنوان به کنیم که مرور می را موارد
 ،یخزرجـ  عـامر  یاب بن حنظلۀ شهادت به مربوط تیروا در :حنظله شهادت تیروا) الف

  :است آمده گرفت، اجازه امبریپ از زفافش نییآ انجامي برا احد جنگ شب در که
 حنظلـه  :... الْقتَـال  فَحضَرَ جنُب، هو و خَرَج و فَأَصبح هایعلَ واقَع و  بِأَهله حنْظَلَۀُ فَدخَلَ ...

 جنابـت  حالـت  بـا  شـد  کـه  صبح و کرد مواقعه او با و برد] حجله[ داخل را عروسش
  .)118، ص1ج ،1363قمی، ( ... شد حاضر جنگ در و شد خارج

ی اول کهاست  رفته کار به »هایعل واقع« کلمه با همراه »بـ دخل« ریتعب تیروا نیا در
ی) جنس تماس( خودشي معنا بر نیزی دوم و) زن بردن حجله به( خودشي معنا بر

  .کند یم داللت
  :کودك با ازدواج تیروا) ب

 امـام  از: ... فَأَفْضَـاها  اقْتَضَّـها  بِهـا  دخَلَ فَلَما كتُدرِ لَم راًکبِ ۀًیجارِ تَزَوج رجلٍ عنْ سئلَ
 داخـلِ  را او کـه ی وقت و کرد ازدواجی ربالغیغ و بکر زیکن با که شد الؤسي مرد درباره

ـ بکـارت او را زا  بـرد ] خلوت[ ، 3ج، 1413 ،بابویـه  ابـن ( کـرد  افضـاء  را او و ل کـرد ی
  .)432ـ431صص

ی روشـن  به واست  رفته کار به »اقتضها« کلمه با همراه »بـ دخل« ریتعب زین تیروا نیا در
 و) اقتضّـها ی (جنسـ  تمـاس  مفهـوم  ،)بهـا  دخل( بردن به حجله مفهوم میان دهد یم نشان

 حمـل  امکـان  مثال نیا در. دارد وجود تفاوت ،)افضاء( زیکن مخرجِ دو شدنِ ییک مفهوم
 .ندارد وجود ریتفس عطف بر »بها دخل«

 انیسـپاه  ياغـوا ي برا یموس دشمنان که است شده نقل :بلعم وی موس داستان) ج
 سـربازان  ازی یکـ . فرستادند سپاهي سو به را بایز زني تعداد ،بلعمبه پیشنهاد  ،یموس
 گفـت ایشـان   بـه  و آورد یموسـ  نـزد  بـه  و گرفت را زنان نیا از ییک دست یموس

: داد پاسخ سربازي! آر: فرمود یموسـ  است؟ حرام من بر زن نیا کهیی بگوی خواه یم
  :است آمده تیروا ادامه در .کنم ینم اطاعت تو از سوگند خدا به

ـ  علـى  الطـاعون  اهللا فأرسـل  ها،یعل فوقع قُبۀً بها  دخل ثم هذا، یف کعیالأط فواهللا: قال  یبن
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 را زن سـپس . کنم ینم اطاعت تو از مورد نیا در قسم خدا به: گفت: الوقت یف لیإسرائ
  .)418ص ،2ج ،1424 ،يریدم( کرد زشیآم او با و بردي ا مهیخ داخل

  .کرد رهیچ آنها بر را طاعون فوراً خداونددلیل  نیهم به
 در ــ  اسـت  نشده حذف نیز دومش مفعول که ـ »قبۀً بها دخل« ریتعب زین متن نیا در

) زن بـردن  حجله یا مهیخ به( خودشي امعن بری اول ؛رفته کار به »هایعل وقع« ریتعب کنار
 عطـف  بـر  حمـل  امکان و کند یم داللتی) جنس تماس( خودشي معنا بر زینی دوم و

  .ندارد وجود ریتفس
 انجامی جنس تماس بود معتقد ولی ؛بود شده انجام اوي رو بر دخول کهی زن تیروا) د
  :است نشده

 ...جلُ تَزَورْأَةَ الرَّجیالثَّ الْمب یالَّت تججاً تَزَوویغَ زرَه تمفَزَع أَنَّه ای لَمهنْذُ قْرَبلَ مخا دبِه  ... :
 گمان اما بود کرده ازدواج يگرید مرد با شتریپ زن آن که کرد ازدواجی بیث زن باي مرد

 ... است نکرده مواقعه او با ]رفتن حجله به زمان[ دخول زمان در اش یقبل شوهر کرد یم
  .)411ص ،5ج ،1407 ،ینیکل(

 تمـاس  ؛ ولـی شـده  انجـام ) حجلـه  در خلـوت ( دخول استی مدع زن ،تیروا نیا در
 بـه  تنهـا  نـه  دخـول  دهـد  یم نشان که استی مهم نشانهامر  نیا ؛است نداده رخی جنس
ـ  ؛است نداشته نیزی شگیهم مالزمه آن با بلکه ،ستینی جنس تماسي معنا ی گـاه ی یعن

 هرچند مالزمـه غـالبی داشـته    ،شده ینم برقراری جنس تماسی ول ؛شده یم انجام دخول
  .ندارد وجود ریتفس عطف بر حمل امکان زین نجایا در. است
 وجود هیکنا دوی عرب فرهنگ در :یعرب هیکنا کي یمعنا از انیلغو معنادار گزارش)  ه

 جملـه . »حـرّة  لـۀ یبل باتَـت  فالنـۀ «ی گـاه  و »باءیشَ لۀیبل باتت فالنۀٌ« گفتند یمی گاه ؛داشت
 در .کـرد  همی کینزد او با و برد حجله بهاو را  شوهرش که است نیا از هیکنا نخست،

 او با نتوانست ؛ ولیبرد حجله به را او شوهرشکه  است نیا از هیکنا دوم جمله مقابل،
 کـه  اسـت ی خـوب  شاهد زین ها هیکنا نیا). 1023ص ،2ج ،1988 ،دیدر ابن( کندی کینزد

  .است نداشتهی شگیهم مالزمه مواقعه با ،دخول دهد یم نشان
ـ ن بریتعـا  آن در کـه  دارنـد ي ریتعاب ه،یکنا نیا معناکردني برا انیلغو  شـواهد  زی

 دارد؛ وجـود ی) جنسـ  تماس با دخول رتیمغا( مقاله نیاي ادعا اثباتي برای خوب
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  :دیگو یم يازهر مثالي برا
 اگـر  بـرد،  یم خلوت به را او زفاف هنگام در شوهرش و کرد یم ازدواج که يا هدوشیز

 اگـر  امـا  ؛»حرَّة لۀٍیبل باتت: «گفت یم عرب کرد ینم برقراری جنس تماس او با شوهرش
 العرب انتک و« »باءیش لۀیبل باتت« :گفتنـد  یم کرد یم برقراری جنس تماس او با شوهرش

 إن و حـرَّة،  لـۀٍ یبل باتت: زفافها لۀیل قْتَرِعهای  لم و بها  فدخل زوجها إلى زفّت إذا رکللب تقول
  .)259، ص11ج، 1421، ازهري( »باءیشَ لۀِیبل باتت: قالوا ،کتل اقترعها

ـ  نشـان ی خوب به» ... زفافها لۀیل قْتَرِعهای لم و بها فدخل« ریتعب يازهر عبارت در  در دهـد  یم
 ؛دارد وجـود ی مفهـوم  تفـاوت  »اقتـراع « کلمه و »بها دخل« کلمه میان زین او زبان و ذهن

 در زین گرید انِیلغو. است بکارت ازالهي معنا بهی دوم و »بردن حجله به«ي معنا بهی اول
 میـان  زین آنان نزد در دهد یم نشان که دارندی مشابه شیکماب ریتعاب ه،یکنا دو نیا نییتب

  .است داشته وجود تفاوت او بای جنس تماس و) زن بردن خلوت به( زن به دخول

  »بـ دخلتم« ریتعبیی کناي . معنا1ـ3
ـ با اکنـون . ستینی جنس تماس ،»بـ دخل« کلمهی مطابقي معناذشت که گتر  پیش  بـه  دی
؛ کـرد  مشـخص  را کلمه نیایی کناي معنا بتوان آنها بر هیتک با که میبروي شواهد سراغ
  ندازیم.یبنگاهی  پژوهان قرآن گریدي ها یافته به است ستهیشا آن از شیپ ولی

  موجود يها هادگید. 1ـ3ـ1
 ،يضـاو یب( است جماع از هیکنا ،ریتعب نیا اند کرده حیتصر پژوهان قرآن و هانیفقی برخ

ــکنا را آن گــریدی برخــ و) 68ص ،2ج ،1418 ــه و جمــاع از هی  و کــردن لمــس هرگون
ـ ن يمصـطفو  .)48ص ،3ج ،1372 ،یطبرسـ ( انـد  دانسته زن کردن برهنه  رفتـه یپذ ابتـدا  زی
ـ  رخ ازدواج از پـس  کـه  استی جماعنخستین  از هیکنا ریتعب نیا است ؛ ولـی  دهـد  یم
 ،1430 ،يمصـطفو ( اسـت  یافتـه  اسـتعمال  غلبه ،»مباحی وط« در است کرده ادعا سپس

  .)202ص ،3ج

  مختار هادگید. 1ـ3ـ2
» المسـتم « ماننـد یی ها هیکنا ،یجنس تماس انیبي برا م،یکر قرآن فرهنگ دری کل طور به
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ـ تعب. دارد وجـود ) 20: میمـر  /47: عمـران  آل» (ییمسسـن  لـم « و )6: همائـد  /43: نساء(  ری
 اساس بر؛ ولی کند ینم داللت مواقعهي معنا بری مطابق صورت به هرچند زین »بـ دخلتم«

ـ  فراهم رای خلوت ،نکاح عقد انجام از پس مرد ،یعرف نییآ یک  را همسـرش  و کنـد  یم
 دارد، زینی متفاوت رسوم و آداب گوناگوني ها فرهنگ در کهي ا ژهیوی جنس تماسي برا
ـ  مالزمـه  »عقـد  از پـس ی نـ یگز خلـوت « کـه  است دلیل نیهم به. برد یم آنجا به ی عرف

 اسـت  شده باعث مالزمه نیهم. استیافته  »نیزوجی جنس تماس نینخست« باي دیشد
ی جنسـ  تمـاس  نینخسـت «ي معنـا  دریی کنـا  صـورت  بـه ی گـاه  بتواند »بـ دخلتم« ریتعب

 شـواهد  ازی برخـ  نجـا یا در. رود کار به زین) است اش یمطابقي معنا الزم که( »نیزوج
  .میکن یمی بررس رایی کنا ايمعن نیا به مربوط

  یعرب فرهنگ در زفاف و زواج آداب. 1ـ3ـ3
 بنـا ی خاصـ  مهیخ ،يبستر هم یننخستي برا ،کرد یم ازدواجی زن بای وقت عرب مرد

ـ  آنجـا  بـه  زفـاف  شب ژهیو مواقعهي برا را اش عقدکرده تازه زن و کرد یم . بـرد  یم
 کـه  بـود  مشهور عرب انیم در اندازه آن ،نکاح عقد از پسي ا مهیخ نیچن بناکردن

 میـان  در.. .و »الحجـاب  هـا یعل ضـرب « ،»البناء لۀیل« ،»بأهله فالنٌی بن« همچوني ریتعاب
 ،یجن ابن( بود شده لیتبد زفاف شب مواقعه بر داللتي برای جیرا هیکنا به ها عرب

ـ ال زفّـت  إذا :هلهاأی علی بن« :است شده نقل زین تیسک ابن از .)93ص ،1ج تا]، [بی  »هی
  .)63ص ،1414 ،یومیف(

  :مثالي برا ؛است آمده زین اتیروا در معنا نیهم به »لۀالبناءیل« ریتعب
ـ  فَلَما. رَةِیالْمهِ ابنَۀَ فَزَوج. ولَد لأُم الْأُخْرَى و رَةٍیلمهِ إِحداهما: ابنَتَانِ لَه رجلٍی ف...   لَـۀُ یلَ انَک

خَلَ الْبِنَاءلَ أَدیعنَۀَ هاب أُم لَدالْو قَعلَ  فَوایعـ  ازی یکـ  ،داشت دختر دوي مرد:  ...ه  و آزادی زن
 شـب [ البنـاء  لۀیلی وقت اما درآوردي مرد عقد به را اولش دختر ولد، امي زیکن ازي گرید

 مواقعـه  ززادهیکن با هم او و فرستاد داماد نزد به اوي جا به را ززادهیکن د،یفرارس ]زفاف
  .)80ص ،1408 ،يشعرا( ... کرد

 بودی مهم و برجسته دهیپدی فرهنگ نظر از اش، عقدکرده تازه زنِ با مرد خلوت نینخست
 کهي گرید هیکنا. بود »البِناء لۀیل«ها  نام ازی یک داشت؛ وجود هاي گوناگونی نام شیبرا که
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 میکـر  قـرآن ي ابتکاري ها هیکنا از دیبا زیاد اریبس احتمال به و کرد یم اشاره معنا نیا به
 و همسـر  بردن خلوت به آنی اللفظ تحتي معنا که بود» الحجلۀَ بالمرأةِ دخَلَ« ریتعب باشد،
  .شد یم انجام زفاف شب در که بودي ا ژهیوی جنس تماس همان نیز اش الزمه

  تزوج ریتعب با »بـ دخل« ریتعبی غالب مقارنه. 1ـ3ـ4
 جملـه  بـا  همـراه  غالباً کلمه نیا دهد  یم نشانی عربیی رروایغ ویی روا متون در جستار

 ازدواج، عقـد  بـر دالّ  ریتعـاب  کنار در ریتعب نیا استعمالی فراوان. رود یم کار به »تزوج«
 ازدواج نـد یفرا مراحـل  از مرحله دو) رفتن خلوت به و عقد( عمل دو نیا دهد یم نشان
  .است شده یم شامل را دوم مرحله ،ریتعب نیا که  بوده

  »بـ دخل« از »دخله« کلمه اشتقاق. 1ـ3ـ5
 کار به زفاف شبي معنا به »الدخلۀ لۀیل« و زفافي معنا به »الدخلۀ« کلمه معاصری عرب در
 ارتکـاز  در کـه  اسـت  آن نشانه زین امر نیا). 729ص ،1ج ،1429 ،مختار احمد( رود یم

 قابلی کینزد »مواقعه نینخست« زفافي معنا با »ۀبالزوج دخول« ریتعب ،یعرب زبان کاربران
  .اند برده کار به و اند کرده مشتق آن از را »الدخلۀ« کلمه که داشتهي ا مالحظه

  تماس نینخست بردالّ  کلمات با »بـ دخل« کلمهی نسب ترادف. 1ـ3ـ6
 ،1421 ،ةدیسـ  ابـن ( انـد  دانسـته  »بها دخل«ي معنا به را »بها أعرس« و »عرَّس« کلمهلغویان 

ی شـک  .)136ص ،6ج ،1414 ،منظـور  ابن /4497ص ،7ج ،1420 ،يریحم /478ص ،1ج
 نکـه یا. است داماد خلوتکده به عروس بردني معنا به »بها أعرس« و »عرّس« کلمه ستین

 است این نشانه ،اند دهیبرگز را »بـ دخل« ریتعب کلمه، نیا ازیی زدا ابهامي برا لغت ارباب
 »بها اعرس« و »عرّس« کلمه داللت از ،زفاف نییآ بر »بـ دخل« ریتعب داللت هاآن نزد در که

  .است بوده آنها روشنی به کم دست یاتر  روشن
ـ ا انیلغو. است زفاف شب در مواقعه از هیکنا »بأهلها فالنی بن« که گذشتتر  پیش  نی

 ،يازهـر ( انـد  دانسـته  همسـان  »مضـروباً  تـاً یب أدخلها« ریتعب و »بها اعرس« ریتعب با را ریتعب
ـ « ،»بأهلهـا  اعرس« زین »عرس« کلمهي معنا در يازهر .)239ص ،14ج ،1421  و »هـا یعل یبن
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  .)51ص ،2ج همان،( است دانسته معنا یک به را »بها دخل«
ـ دلیی تنها به را یادشده چهارگانه شواهد از یک هر ندارد قصد نگارنده ی مسـتقل  لی

ـ    اسـت  »تماس جنسی در شـب زفـاف  نخستین «کنایه از  »بـ دخل« که ـ ادعااین ي برا
 زبـان  در کـه ي گـر ید شواهد و شواهد نیا همه عیتجم از است آن بر بلکه ،کند قلمداد
  .وردآ دست بهي واحد لیدل دارد، وجود
 ابتـدا  زیني و چه. داردی اندک تفاوت يمصطفو برداشت با برداشت نیا داشت توجه دیبا

 اسـت  کـرده  ادعا سپس ؛ ولیاست »جماع نینخست« از هیکنا »بهنّ دخلتم« ریتعب است رفتهیپذ
  .)همان( است درآمده »جماع مطلق«ي معنا به استعمال، غلبه خاطر به کلمه نیا

 اسـتعمال  کثـرت  نیا هنوز ،نزول عصر در نکهیا داشت دور نظر از دینبا که يا نکته
تـوان   نمـی  است، نزول عصري معنا همان ،ریتفس در اریمعي معنا چون و بود نداده رخ

ي معنـا  کـه  جماع نخستیني معنا همان بر دیبا بلکه ،کرد حمل »جماع مطلق« بر را هیآ
 خرأمت هاي دوره در کهی فقه ایی یروا ریتعاب در حال نیا با. کرد حمل ،است نزول عصر
  .رفتیپذ توان یم را »جماع مطلق« بر حمل اند، شده صادر

 بـه  ریتعب نیا که شود یمی منتهیی نها جهینت نیا به »بهنّ دخلتم« ریتعبي معنادار بحث
  :رود یم کار به صورت دو

 ،مواقعـه  انجـام ي معنـا  بـه  ریتعاب آن که رود یم کار بهي ریتعاب با همراهی گاه) الف
 »قْتَرِعهـا ی لـم  و بها دخل« مانند ،مواقعه انجام عدم ای »هایعلَ واقَع و  بِأَهله حنْظَلَۀُ فَدخَلَ« مانند

 ،یاللفظـ  تحتي معنا همان »بهنّ دخلتم« ریتعبي معنا است روشن صورت نیا در .هستند
 يگـر ید نـه یقر هـر  کـه  چنـان  ؛است» عروس بردن حجله به یا زن بردن خلوت به«ی یعن

  .بود خواهدی کاف کند، دییأت رای اللفظ تحت يمعنا اراده بتواند
 کـار  بـه  کند، نییتع را اش یاللفظ تحتي معنا کهي ا نهیقر بدون ریتعب نیای گاه) ب

ـ تعب نیای مطابقي معنا صورت نیا در. رود یم  شـدن  داخـل ی (جنسـ  تمـاس مطلـق   ر،ی
 بـاب  از آن در کـه  استیی کنا یاسلوب ،اسلوب نیا بلکه ،ستین) گرید اندام دری اندام

ی جنسـ  عمـل  انجـام « اش الزمـه  ولـی  ؛است شده ذکر »بردن خلوت به« ،یالتزام داللت
  .است شده اراده »باشد می مرسوم زفاف شب در کهی خاص
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  فهیشر هیآ در »بهنّ دخلتم« ری. تعب1ـ4
ـ تعدي بـرا  نجـا یا در »بـاء « حـرف  انـد  کرده حیتصر پژوهان قرآن و مفسرانی برخ  یـا  هی

 /68ص ،2ج ،1418 ،يضـــاویب /496ص ،1ج ،1407 ،يزمخشـــر( اســـت مصــاحبت 
 .)309ص ،1412 ،راغب /466ص ،2ج ،1415 ،یآلوس /162ص ،2ج ،تا] [بی ابوالسعود،

ـ  هیـ آی اللفظ تحتي معنا باشد، هیتعدي معنا به »باء« اگر که است روشن  خواهـد  نیچن
 گونـه  ایـن  هیـ آي معنـا  باشد، مصاحبتي معنا به اگر و »دیبرد] خلوت[ به را آنان: «شد

 »بـ دخل« ریتعب چون شده، انجام قیتحق اساس بر. »دیرفت] خلوت[ به آنان با: «شد خواهد
ـ کنا دیبا ،است نرفته کار به مواقعه بردالّ  ریتعاب با همراه  در جیـ رای جنسـ  تمـاس  از هی
  .باشد زفاف شب

 فعـلِ  کـه  است مفروض روشن مطلبِ نیا ،اند ندادهي شتریب حیتوض مفسران هرچند
ـ ا از. است) مردان( »تُم« زین فاعلش و الزم »دخل« ـ با مفـروض  نی : گرفـت  جـه ینت دو دی

 نـه  ،اسـت  شـدن  داخلي معنا به، »ءبا«بدون توجه به حرف  »دخلتم« ریتعب نکهیا نخست
 شدن داخلي معنا به فعل نیا ند،ا مردان خود فعل نیا فاعل چون آنکه دوم ؛کردن داخل
 خود آثار ازی یک در ییخو محقق! هاآني ها اندام ازی یک شدن داخل نه ،است مردان خود

 نشـده  قصـد  ریتعب نیای قیحقي معنا چون که است داده تذکر ،داشته توجه دوم نکته به
  .)274، ص32ج ،1418 ،ییخو( شود حملیی کناي معنا یک به دیبا ،است
 ،»بهنّ دخلتم« ریتعب از شان برداشت که دیآ یبرم فقهای برخ ریتعاب ظاهر از حال نیا با

 اگـر  که لهئمس نیای بررس در مثالي برا است؛ بودهی جنس اندام دری جنس اندام دخول
 انـدام  واردي گـر ید راه از را خودشی من؛ ولی باشد نکرده زشیآم خود زوجه باي مرد

 ،(بحرانـی  ؟خیر یا شود یم حرام يا زوجه نیچن دخترِ با نکاح ایآ ، باشد کرده اش زوجه
ـ  خـتن یر رفص ندیبگو اند خواسته ظاهراًبرخی فقها  ،)328ص ،1ج، 1429  ونچـ  ،یمن

  .باشد ینم زین »بهنّ دخلتم« ریتعب مصداق ست،ین اندام در اندام دخول مصداق

  »بهنّ دخلتم« دیقی فقهي کردها. کار2
ـ آ دري احتراز دیق عنوان به که »بهنّ دخلتم« ریتعبترین کارکرد فقهی  اصلی  بـه  فهیشـر  هی
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 کـه  است داده اختصاصیی ها بهیرب به را بهیرب با ازدواج حرمت که است نیا ،رفته کار
 داشـته  زیني گریدي کارکردها هیامام فقه در هیآ نیا حال نیا با. باشند مدخوله مادرشان

  .کرد خواهدي واکاونیز  کارکردها نآ در را برداشت نیا اثر مقاله نیا که است

  اوست مدخوله زوجه مادرش کهي دختر با مرد ازدواج . حرمت2ـ1
 درآمـده  مرد آن نکاح به مادرش که راي دختر با مرد ازدواج ه،یآ نیهم به استناد با هافق
 صـورت  بـه  را »بهـنّ  دخلتم« دیق مقاله نیا. اند دانسته حرام اند، کرده زشیآم یکدیگر با و

ی برخ عبارات ظاهر از چند هر. است دانسته زفاف شب مواقعه بردالّ  ،ییکنا وی التزام
ـ ا داللـت  بودن یالتزام ویی کنا به ،هیآ نیا به استناد در که دیآ یبرم هافق ـ آ نی ی التفـات  هی

 نیا بودن حیصر یا بودن ییکنا چون ؛گرفت توان ینم آنان بري ا خرده چیه ولی ؛اند نکرده
  .نداردي ریثأت چیه حکم نیا اثبات در ریتعب

 او با ولی ؛اوست زوجه مادرش کهي دختر با مرد ازدواجی شرع . حکم2ـ2
 است داشته رمتعارفیغ زشیآم

ي ها زشیآم فقط او با و باشد درآورده خود عقد به راي دختر مادري مرد کهی صورت در
 نـاقص  زشیآم خواب، حال در زشیآم اجبار، و اکراه حال در زشیآم مانند رمتعارفیغ
 بـا  مرد ازدواج باشد، کرده تجربه را.. .و پشت از زشیآم آن، از کمتر یا حشفه اندازه به
  داشت؟ خواهدی حکم چه دختر نیا

ـ لَ طـاب  ما حواکفَانْ« مانندی عمومات حکم به ،داشت توجه دیبا نخستدر این باره   مک
 نکـه یا مگـر  ،باشـد  زیجـا ی زن هر با ازدواج که است نیا اول اصل )3: نساء( »النِّساء منَ

 نجـا یا در کـه ی لیدل. کند خارج عمومات رهیدا از را ازدواج نیا و شود افتی یمخصص
ـ  یالالَّت مکربائب و« هیآ گفت، سخن آن بودن مخصص از توان یم ـورِ  یفجکحـنْ  مم  ـائسکنم 

یالالَّت خَلْتُمفَإِنْبهنّ  د ونُواکتَ لَم خَلْتُمفَالَبهنّ  د نَاحلَ جاست) 22(نساء:  »مکیع.  
 متعـارف  زشیآم و درآمده مرد یک تیزوج به مادرش که راي دختر ،مخصص نیا

ـ  عمومـات  رهیدا از و گیرد میدربر ،است شده انجام او با ـ  خـارج  تحلّی  ولـی  ؛کنـد  یم
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 انجـام  او بـا ی متعارف زشیآمی ول است؛ درآمده مرد یک تیزوج به مادرش کهي ا بهیرب
ـ آم ،دبر از زشیآم فقط بلکه ـ باشد نشده ـ آم یـا  حشـفه  از کمتـر  زشی  انـدازه  بـه  زشی

ـ  یربـائبکم اللَّـات   و«ي بـرا ی روشن مصداق اگر ـ  شده انجام او با حشفه ـن    یفـورِکم مجح
اللَّات کمائسنباشـد  اگـر  اما ؛دانست حرام زین را او با ازدواج توان یم ،باشد »دخَلْتُم بِهِنَّ ین، 

 در یــزدي دیســ. بــود خواهــد حــالل دختــر نیــا بــا ازدواج العمــوم، صــالۀإ حکــم بــه
 در داخـل  را آنهـا  ،دانسـته  »بهـنّ  دخلـتم « قیمصـاد  از را ها دخول نیا همه ،الوثقیةعرو

  :سدینو یمي و. است انگاشته مخصص
ی کاف و ندارد وجود] مادر[ دبر و قبل در دخول نیبی فرق چیه بهیرب تیمحرم حکم در

ـ  انزال صرف؛ ولی شود داخل حشفه اندازه به یا حشفه است  اگـر  مـادر  فـرج  دری من
ـ  ،نداردي اثر] بهیرب تیمحرم در[ رد،یگ انجام دخول بدون ي بـاردار  موجـب  اگـر ی حت
 حـال  در خـواب،  حال در یاي داریب حال در دخول که نداردی فرق نیهمچن. شود مادر
 ،يزدیی یطباطبا( ردیگ انجام آنها ازی یک اجبار یا دو هر اجبار حال در یا نیطرف اریاخت

  .)829ص ،2ج، 1409
  .شود یمی بررس شده، گفته قیمصاد از مورد دو مقاله نیا در

  »بهنّ دخلتم« قید و حشفه اندازه به دخول. 2ـ2ـ1
 »بهـنّ  دخلـتم « دیـ قي برا مصداق نیکمتر را حشفه اندازه به دخول ،الوثقی ةعروصاحب 

 بـه  را مقـدار  نیا نییتع میحک. است ندانسته حرمت سبب را آن از کمتر دخول ،دانسته
 هیـ مهر ثبـوت  و عـده  غسـل،  مانندی موضوعات دراگر ي و منظر از. است دهیکش چالش
 ادلـه  کهاین دلیل است  به باشد، شده داخل حشفه اندازه به دیبا حتماًکه  میکن یم شرط

 بـا  نکـاح  حرمـت  ادله در ولی ؛اند کرده شرط را حشفه اندازه به دخول ،موضوعات نیا
 بـه  چهی یعن باشد؛ می مطلق »بهنّ دخلتم« ریتعب بلکهاست،  نشده انیبی شرط نیچن بهیرب

 دیمق را »بهنّ دخلتم« اطالق توان ینم ؛ پسآن از کمتر چه ،باشد شده داخل حشفه اندازه
  .)190ص ،14ج ،1416 ،میحک( کرد حشفه اندازه به دخول به

 ،کـرده  نقـد  را میحک دیس سخن ،الوثقیةعرو صاحب سخن از دفاع در ییخو محقق
 نیـز  حشـفه  از کمتـر  شود گفته تا ،است نرفته کار به ادخال ریتعب نجایا در است نوشته
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 دخـول  بر بوده،یی کنا يریتعب کهاست  رفته کار به »بهنّ دخلتم« ریتعب بلکه ،است ادخال
  .)274ص ،32ج ،1413 ،ییخو( کند ینم صدق حشفه از کمتر

 گرفتـه  اشـکال  ییخـو  محقق بر ،میحک دیس سخن از دفاع در زنجانیي ریشب اهللا آیت
 ذیـل  از را حشـفه  از کمتـر  دخـول  ،»بهنّ دخلتم« ریتعب بودن ییکنا بهانه به چرا که است
  .)2575ـ2565ص ،8ج ،1419 ،يریشب( است؟ کرده خارج آن قیمصاد

ـ تعب نیا است افتهیدری کین به ییخو محقق :یبررس و نقد ـ تعب ،ری  ؛اسـت یی کنـا  يری
ـ ا یافته خالف بري و رسد یم نظر به هرچند ـ ا مقالـه،  نی ـ تعب نی ـ کنا را ری   هرگونـه  از هی
ـ کنا »بهـنّ  دخلتم« ریتعب که است نیا مقاله نیا قیتحق حاصلی ول ؛داند یمی مجامعت  از هی
 و باشد می »زفاف شب در مرسوم مجامعتنخستین « از هیکنا بلکه ،ستین ادخال صرف

 نیهم به. کند یم افاده است، متعارفی شب نیچن در که رای کامل دخولي معنا جهینت در
 بـه  نسـبت  هرچنـد  ؛شـود  ینم شامل را اول شب در متعارف اندازه از کمتر دخول دلیل
 حـائض  زن اول، شـب  در کنـد  ینمـ  تفاوتی مثالً و دارد اطالق اول شب دخولي معنا

  .باشد )حالل مواقعه( رحائضیغ یا) حرام مواقعه(

  »بهنّ دخلتم« دیق و پشت از زشیآم. 2ـ2ـ2
 پشـت  از زشیآم کرده، انیب »بهنّ دخلتُم« دیقي برا دیس جناب کهی قیمصاد از گریدی کی

 به ،دانند یم دیق نیا مصداق را پشت از زشیآم چرا نکهیا نییتب در معاصر هايفق. است
ـ ا طرفـداران  ازی یکـ  عنوان به ییخو محقق که چنان ؛کنند یم استناد ریتعب نیا اطالق  نی
 و است دخول به،یرب با نکاح حرمت موضوع هافق نیا منظر از است داده حیتوض اطالق،

 ،1418 ،ییخو( شود یم شامل را پشت از دخول و قُبل در دخول اطالقش، با دخول نیا
ـ ا بـر  دیکأت با زین میحک دمحسنیس .)274ص ،32ج  چیهـ  اسـت  کـرده  ادعـا  اطـالق،  نی
  ).190ص ،14ج ،1416 ،میحک( ندارد وجود اطالق نیا ازي زیگر

از  که استی فقه یفرع ،بهیرب تیمحرم در آن اثر و »بهیرب مادرِ دبرِ دری کینزد«
  ،استحسان و اسیق چون يعناصر وجود. است داشته وجود سنّت اهل فقه دردیرباز 

ـ  اسـتناد « دری لفظـ  ادلـه  بهی فقه استناد ،سنّت اهل فقه در شود یم سبب  بـر ی مبتن
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ـ  مسـامحات  بـر ی مبتن استنادات تا بلکه ،نشود منحصر »استظهار ـ ق بـر ی مبتن  و اسی
 و استناد »بهنّ دخلتم« دیق بهی وقت فقاهت، ازی مدل نیچن در. ادامه یابد زین استحسان

 خودشانی مبان اساس بر شود، یم بهیرب حرمت سبب پشت از زشیآم که شود اثبات
  .است ندادهي روی نادرست اتفاق
. یسـت ن مطرح »بهیرب مادر پشت از زشیآم« لهئمس حلّی عالمه از شیپ هیامام فقه در
 اهـل  فقـه  بـر ي ریچشـمگ  تسلط کهـ  حلّی عالمه به وسیله بار نینخست ،فرع نیاظاهراً 
 عالمـه . شـد  دهیکش عهیش فقه به ،سنّت اهل فقه فروع از الهام با دیشاو  ـ  داشت سنّت

 ازی سـخن  نکهیا بدون به،یرب با نکاح حرمت لهئمس کردن مطرح از پس األحکامقواعد در
 و قُبـل  در دخـول  که کرد گوشزد را نکته نیا فقط ،آورد انیم به هیآ به استناد چگونگی

 روش ،الفقهـاء ةتـذکر  در ولـی  ؛)34ص ،3ج ،1413 ،حلّـی عالمـه  ( اسـت  یکسـان  دبر
 اسـت  قُبـل  یا دبر در یوط از هیکنا »بـ دخل« ریتعب افزود و کرد ذکر زین را هیآ به استناد

 هـم  آن ـ  اللثـام  کاشـف  فقط زین قواعد شارحان انیم از .)631ص ،1388 ،حلّیعالمه (
ـ آم بـر  ،»دخـول « کلمـه  ه استگفت ـ  دیتردی کم با ـ ن پشـت  از زشی ـ  صـدق  زی  کنـد  یم
  .)196ص ،7ج ،1416 اللثام، کاشف(

ـ  هعالم ازي رویپ به هرچند قواعد، شارحان گرید حال نیا با  پشـت  از زشیآم ،یحلّ
ـ ا خواستند یمی وقتی ول ،کردند یم ملحق قُبل در دخول به را مادر  هیـ توج را الحـاق  نی
ـ آم بـر  »بهـنّ  دخلـتم « ریتعب گفتند ینم هرگز ،کنند ـ ن پشـت  از زشی ـ  صـدق  زی  کنـد  یم

ـ  بلکه ،)337ص ،12ج ،1414 ،یکرک/ 80ص ،3ج ،1387 ،نیفخرالمحقق(  دندیکوشـ  یم
ی احکام در قُبل در دخول و پشت از زشیآم ازآنجاکه ندیبگوی استحساني ها استدالل با

ـ ن بهیرب حرمت لهئمس در پس ند،ا یکسان و... حد ه،یمهر ثبوت عده، مانند ـ با زی  ماننـد  دی
  .)همان( !باشند یکدیگر
 ،یفقهـ  مستند به حیتصر بدون که کرد ادی يیزد دیس از دیبا قواعد، شارحان از پس

 از پـس  .)829ص ،2ج ،1409 ،يزدیی یطباطبا( کرد الوثقیةعرو کتاب وارد را فرع نیا
 ،1393 ،یاصـفهان ( کرد مطرح را فرع نیا ،لهیالوس کتاب در یاصفهان دابوالحسنیس زین او
ـ یخم امام مانند هاییفق و) 183، ص3 ج ـ تبع به) 278ص ،2ج ،تا] [بی ،ینیخم( ین  از تی



  در حکم حرمت ربیبه» دخلتم بهنّ«شناسی قید  گستره
51

  

  .رفتندیپذ را آن شانیا
 وي ظهوري ها استدالل از قواعد شارحان اکثر عراضا گفت دیبا ،اوالً :یبررس و نقد

 »بهنّ دخلتم« دیق آنها که کند یم تیتقو را گمان نیا ،یاستحساني ها استدالل به پرداختن
ـ آم« بر را  قواعـد  شـارحان  گـر ید عبـارت  بـه . انـد  دانسـته  ینمـ  صـادق  »پشـت  از زشی
ـ  نـه  و کند یم صدق نه ،پشت از زشیآم بر ،»بهنّ دخلتم« ریتعب که اند  دانسته یم ی اطالق

 ؛بودنـد  آوردهي روی استحسـان ي هـا  استدالل به هم نیهمي برا ،شود آن شامل که دارد
  .آوردند ینمي روی استحساني ها استدالل به داشتند قبول را هیآ اطالق اگر وگرنه
ی جنسـ  تمـاس فقـط   ،»بهـنّ  دخلتم« از مراد که داد نشان مقاله نیا اول بخش ،اًیثان

ـ  شـامل  را زفـاف  نیـی آ در مرسـوم  و متعارف  نیتـر  روشـن  ،گـر یدي سـو  از. شـود  یم
 مشکوك فرد به نسبت مطلق، لفظ شمول که است نیا ،زین اطالق به تمسک فرض شیپ

 پشت از زشیآم شاملِ »بـ دخلتم« ریتعب که است روشن نگارندهي برا. باشد شده احراز
؛ هسـت  کـه  مشـکوك  الاقـل  سـت ین محـرز  شمول نیا گرانیدي برااگر  ولی شود ینم

  .رندیگ ینم قرار »بهنّ دخلتم« اطالق رهیدا دریی ها دخول نیچن بنابراین
 شب زشیآمی یعن( اش ییمعنا قیمصاد به نسبت ریتعب نیا گذشت که چنان البته

 زفاف شب در زشیآم افراد و احوال همه تواند یم اطالقش با و دارد اطالق) زفاف
 در( حالل زشیآم و) ضیح حال در( حرام زشیآم مانندي موارد بر و ردیبگ دربر را

 .کند داللت) طُهر حال
 به ،نامتعارفي ها دخول گرید و پشت از زشیآم کردن ملحقي براتوان  هرچند نمی

ي بـرا . کـرد  اسـتفاده ي گـر یدي ها راه از توان یم ولی ،کرد استناد »بهنّ دخلتم« اطالق به
 یـا  ؛کند استفاده آن از تواند یم بداند، روا را مناط حیتنقدر چنین مواردي  هیفقاگر  ،مثال
 نکهیا از قواعد، شارحانی برخ مثل تواند یم ،داند یم روا رای استحساني ها استدالل اگر
..) .و غسـل  ،حدود ،نسب مانند( موضوعاتی برخ در بلقُ در دخول و پشت از زشیآم

  .دارندي واحد حکم زین نکاح میتحر اسباب در که ردیبگ جهینت دارند،ي واحد حکم
ی خاصـ  وهیش ند،یگز یبرم خود هیفرض اثباتي برا هیفق کهي گریدي ها راه از یک هر
 فقاهـت  چـارچوب  در هیفق .دارد را خود به مخصوصی شناخت روش الزامات که است
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 بلکـه  ،کنـد  تیرعا آنها در را اطالق مقدمات و طیشرا و بنامد اطالق را نهایا همه دینبا
 بـه . باشـد  بنـد  پـاي ..) . یا عقل لیدل مناط، حیتنق( ها روش نیا تالزاما و طیشرا به دیبا

 حصول است، ظهوری نوع که اطالق به استناد در که باشد داشته توجه دیبا مثال عنوان
  .کرد اعتماد توان یم »قطع« به فقط عقل، لیدل به استناد در ولی ،استی کاف ،»ظن«

  است کرده نگاه یا لمس را مادرش کهي دختر با مرد ازدواج حکم. 2ـ3
 نگاه ،لمس مانند( زشیآم از کمتری جنس روابط او با و کند ازدواجی زن باي مرداگر 

) 309ص ،4ج ،1407 ،طوسـی ( یطوس خیش همچونی هانیفق ،باشد داده انجام..) .و
لْتُم « هیآ به استناد بادیگر  هانیفق اما ؛اند دانسته حرام را او با ازدواج فَإِن لَم تَکونُوا دخَ

لَ ع نَاحیبِهِنَّ فَالَ جحلّیعالمه  /همان( اند دانسته حالل را او با ازدواج) 22(نساء:  »کم، 
ـ احت از سخن یالوثقةعرو در دیس حال نیا با ). 68ص ،1413 ـ  را اطی  ،دهیکشـ  شیپ

یی طباطبـا ( اسـت  کـرده  منـع  مسـتحب،  اطیاحت باب از راي دختر نیچن با ازدواج
  .)833ص ،2ج ،1409 ،يزدی

 کـار  بـه  ،مواقعه بردالّ  ریتعاب با همراه »بهنّ دخلتم« کلمه فه،یشر هیآ در :یبررس و نقد
 زفـاف  شـب  در مواقعـه ي معنـا  بهیی کنا ریتعب یک ریتعب نیابه همین دلیل  است نرفته

ـ آ بـه  تمسک در شهیر تواند ینم دیس جناب اطیاحت اساس نیا بر. شد قلمداد  داشـته  هی
 اطیاحت است ممکن که دارد وجودی معارض اتیروا مورد نیا در حال هر به؛ ولی باشد

  .باشد داشته معارض اتیروا همان در شهیر ،دیس

 تیمحرمي ها روش ازی یک عنوان به . استفاده2ـ4

 فرزندخوانده تیمحرمي ها راه است، شده زین پرابتال امروزه کهی اجتماع مسائل ازی کی
 مـادرِ  اگـر  کـه  اسـت  نیا ،مادرخوانده هب پسرخوانده کردن ممحر هاي یکی از راه. است

. اورنـد یدرب پسرخوانده عقد به را او ندارد، هم شوهر و است اتیح دیق در مادرخوانده
 خواهـد  خود پسرخوانده بهیرب مادرخوانده دخول، شرط تیرعا از پس صورت نیا در

  :میکن یم مرور آن پاسخ با را ذیل ياستفتا لهئمس نیا مورد در. شد
 مادرخوانـده،  و باشـد  پسـر  فرزندخوانـده،  اگر ... :دیا فرموده المسائل جامع اول جلد در
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 پـس  ؛درآورنـد  پسر موقت ای دائم عقد به را او توانند مى باشد، داشته شوهر بدون مادرِ
 پسـر  اگـر  هک است نیا سؤال. شود مى محرم او به و بهیرب مادرخوانده، او، به دخول از

 و بچه اریاخت و توجه بدون و زن توسط و درآورند او عقد به را زن و نشده زیمم هنوز
ـ آ شود، محقق دخول جنسى، التذاذ بدون حتى ـ ا ای ـ ا بـا  عمـل  نی ـ فیک نی  موجـب  تی

 شود؟ مى شدن محرم
 بدون و حشفه مقدار به ولو ،است دخول تحقق رفص به،یرب شدن محرم شرط !بلى )ج

 از بعـد  اگـر  ،سؤال فرض  در لذا ؛شود انجام اجباراً ای خواب در حتى و اریاخت و توجه
 بچـه  آن بـه  و بـه یرب ،زن آن دخترِ رد،یگ صورت نحو هر به و مقدار هر به دخول، عقد

  .) 383ص ،تا بی فاضل،( شود مى محرم
 میتحـر  اسـبابِ  لیـ ذ دري و. اسـت  شـده  دهید زین یثان محقق کلمات در فتوا نیا مفاد

 یـا  دهیـ خواب شوهرش کهی وقت دري ا زوجه اگر که است کرده مطرح را فرع نیا نکاح،
ـ ا دختـر  بـا  نکاح گرید کند، خودی جنس اندام وارد را اوی جنس اندام است، هوشیب  نی

  .شود یم حرام زوج بر زوجه
 ماننـد ي عنصـر  ،»بـه یرب حرمـت  لهئمس در دخول« که است نیا یثان ققمح استدالل

 بلوغ، ،ياریهش ،استی شرعي ها سبب لیقب از چون که است »ضمان لهئمس در اتالف«
ـ ا با .)337ص ،12ج ،1414 ،عاملی( دانست شرط آن در دینبا را.. .و عقل ي و حـال  نی

 احتمال صورت به و دهیکش چالش بهي گرید احتمال طرح با را خود استداللدر ادامه، 
 یـک  »دخَلْتُم بِهِـنَّ  یحجورِکم من نسائکم اللَّات یف یربائبکم اللَّات و« هیآ که است گفتهی فیضع

  .)338ص همان،( ردیگ ینم تعلق رمکلفانیغ به که استی قرآن خطاب
ـ  محقـق  نگـاه  بـا  معاصر هیفق نیاي فتوا میان کهی تفاوت تنها  در ،دارد وجـود  یکرک
 دیـ مق ،یشرع اسباب نکهیا به استناد با یکرک محقق .است دگاهید دو نیای فقه استدالل

 فتوا، نیا صاحب نظر از ولی است؛ کرده ارائه را ینگاه نیچن ستند،ین فیتکل طیشرا به
 حرمت حکم در ،ندارد وجود تفاوتی بلقُ و پشت از زشیآم میان ،گرید احکام در چون

فاضـل  ( نـدارد  وجـود  تفـاوتی  چیهـ  بـل قُ در دخـول  و پشـت  از زشیآم میان زین بهیرب
  .)226ص ،1421 ،یلنکران

ـ  گـذارد  ینم کرد، ارائه »بـ دخلتم« کلمه از مقاله نیا کهی برداشت :یبررس و نقد  نیچن
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ـ ایب حسـاب  بـه  شده، شرط بهیرب تیمحرم در کهی دخول مصداقیی ها دخول  چـون  ؛دی
 یـا ( زن بـه وسـیله   زن کی یـ جنسـ  تآل در کودك کی یجنس  آلت حشفه شدن داخل

ـ  خفتـه  يمـرد ی جنس اندام شدن داخل ای ،)ثالث شخص ی جنسـ  انـدام  در) هـوش یب ا(ی
 موضـوع  که الجیا قاب،یا ادخال، مانندی کلمات مصداق دیشا همسر، به وسیله همسرش

ـ تعب مصـداق  شک یب اما ؛دیایب شمار به است،.. .و زنا ،لواط حد غسل، مانندی احکام  ری
 .دیآ ینم شمار به ،است رفته کار به هیآ در که »بهنّ دخلتم«

  تعارض یک حل و »بـ دخل« ریعبت . معناشناسی2ـ5
ـ  مـرد  عقـد  بـه  شوهردار زناگر  که است آمده عام صورت به اتیروای برخ در ی دوم

 ي)ابـد  حرمـت ( نکننـد  ازدواج یکـدیگر  بـا  هرگز و شوند جدا گریدیک از دیبا ،درآمد
ـ ا بـا  کـه ي گـر ید تیـ روا در حـال  نیا با ؛)446ص ،20ج ،1409 ،یعامل(  اتیـ روا نی

  :است آمده دارد، تعارض
أَلْتا سأَب دباهللاِع ْنلٍ عجر جرَأَةً تَزَوام انَ ثُمتَباس لَه دعا بخَلَ ما دـا  أَنَّ بِهجـاً  لَهوبـاً  زغَائ 

 علَـم ی لَم و تَزَوجها انَک يالَّذ هذَا بعد تَزَوجهایأَ عنْها مات أَو فَطَلَّقَها قَدم الزَّوج إِنَّ ثُم هاکفَتَرَ
  .)447ص ،همان( رَهیغَ زوجاً حکتَنْ حتَّى تَزَوجهای أَنْ لَه أُحب ما قَالَ زوجاً لَها أَنَّ

 از بعـد  ولـی  ،درآورده خـود  عقـد  به رای زن که استي مرد درباره تیروا نیا پرسش
. اسـت  شده جدا او از دلیل نیهم به و داردي ا شده گم شوهر زنش است فهمیده دخول

 صورت نیا در .است ـ مرده یا ـ داده طالق را او ،شده دایپ زن نیا شوهری مدت از پس
 دوسـت  مـن « :اند فرموده امام کند؟ ازدواج وهیب یا مطلقه زن نیهم با تواند یم مرد ایآ

 او از بعد و[ کند ازدواجي گرید مرد با ابتدا ،زن آنکه مگر ،کند ازدواج زن نیا با ندارم
  (عاملی، همان).»]کند ازدواج مرد نیا با دیایب و ردیبگ طالق
ل،  یـک  داشـدن یپ شـرط  بـه  ، بلکـه نـدارد ي ابد حرمت بری داللت تیروا نیا  محلـِّ

 عمومات و تیروا نیا میان کهی تعارض حلي برا. کند یمی معرف درست را ازدواجشان
  .اند کرده ارائهیی سازوکارها انهیفق و محدثان دارد، وجودي ابد حرمت بردالّ 

ـ ا در را دخـول  کلمـه  خـود، ي شـنهاد یپي هـا  حل راه ازی یک در یعامل حرّ خیش  نی
 فرزنـد  یآقامحمـدعل  .)همـان ( است کرده حمل »مواقعه بدون خلوت« صرف بر تیروا
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 نظر نجایا در »مواقعه بدون خلوت« بر دخول حمل که است کرده ادعا زین یبهبهان دیوح
ـ ا زین یمجلس .)236ص ،1ج ،1421 ،یکرمانشاه( است مشهور  عـدم « بـر  را ثیحـد  نی

 نکـرده،  ارائـه ی زبـان  شـاهد  چیه حمل نیاي برا ازآنجاکه ولی ،است کرده حمل »یوط
 ،1406 ،یمجلسـ ( باشـد  داده انجامی تبرع حمل یک عنوان به را حمل نیا است ممکن

  .)502ص ،12ج
 دخول ریتعب حمل واند  هنداد نشانی خوشي رو ،حرّ خیش حملِ نیا به هانیفقی برخ

 آن گـر یدی برخ .)191ص ،32ج ،1418 ،ییخو( اند برنتافته را »مواقعه بدون خلوت« بر
 منظـور  به معاصر هايفق ازی یک ولی ،)132ص ،14ج ،1416 ،میحک( اند دانسته دیبع را

 در کـه  اسـت  گرفتـه  جـه ینت و کـرده ی بررس را »بـ دخل« ریتعب ،حرّ خیش حمل فیتضع
ي و. اسـت  نرفتـه  کار به مواقعه بدون خلوت يمعنا به دخول کلمه ،اربعه کتب اتیروا

  :است دهکر گزارش گونه این رای بررس نیا جهینت
ـ تعب مورد 250 حدود م،یردک رجوع هک اربعه تبک المفهرس معجم به ما  و »بها دخل« ری

 مورد کی مگر ،است وقاع ب،یکتر نیا از مراد موارد نیا تمام در .رفته ارکه ب آن اشباه
ـ روا ریسـا  نـه یقر به زین را مورد نیا و شود گرفته خلوت معناى به بود محتمل هک  اتی

 امـرأة،  تزوج رجل عن أباجعفر سألت قال ریبص ابى عن: «گرفت وقاع معناى به توان مى
ـ  نإ: فقـال  عـدة،  ریغ على ناأ الرضاعۀ، من کاخت ناأ و حبلى، ناأ: فقالت  و بهـا  دخـل  انک
 است نکمم تیروا نیا در . »ختبریفل واقعهای لم و بها دخلی لم انک نإ و صدقهای فال واقعها

 تـوان  مـى  ولى ؛میبدان وقاع با ریمغا ىیمعنا را »بها دخل« معناى »واقعها« عطف نهیقر به
ـ بگ رىیتفسـ  عطـف  را عطـف  و ردهک ریتفس وقاع به هم را مورد نیهم شـبیري  ( میری

  .)1902ص ،6ج ،1419 ،یزنجان
 بخـش  در کـه ی زباني جستارها ،اوالً: استگفتنی  نکته دو پژوهش نیا گزارش درباره

 کلمـات  با همراهی گاه ،اتیروا در »بـ دخل« کلمه داد نشان شد، ارائه مقاله نیا نخست
 ریتفسـ  عطـف  بر را آنها توان ینم کهي ا گونه به هم آن است، رفته کار به مواقعه بردالّ 
ـ ازا.  ...و» فَأَفْضَـاها  اقْتَضَّـها  بِهـا  دخَـلَ  فَلَما« ،»بِها دخلَ منْذُ قْرَبهای لَم« مانند ؛کرد حمل  رو نی
 ؛ بنـابراین دانست بردن خلوت بهي معنا به دیبا را »بـ دخل« کلمه موارد نیا در کم دست

 جـه ینت. سـت ینی قبول قابلي ادعا مواقعهي معنا در »بـ دخل« موارد همه کاربستي ادعا
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  .کرد رد را حرّ خیش سخن توان ینم استدالل نیا با آنکه
. سـت ین اثبات قابل جا همه در؛ ولی دارد امکان مواقعه بر »بـ دخل« ریتعب حمل ،اًیثان

 را ریتعب نیا توان یم باشد، نداشته وجودي ا مانعه نهیقر کهیی جا در تر روشن عبارت به
 بـه  را آن تـوان  ینم باشد، داشته وجودي ا مانعه نهیقر اگر؛ ولی دانست مواقعهي معنا به
 اي نـه یقر مواقعـه،  بـر دالّ  کلمـات  با ریتعب نیای نینش هم مثالي برا ؛کرد حمل معنا نیا

  .»افترقاً اجتمعاً إذا« :بدهد را مواقعهي معنا »بـ دخل« گذارد ینمدیگر  که است مانعه
 اسـت  ممکـن  مییبگو دیبا ،میکن دفاع یمجلس و حرّ خیش حمل از میبخواه اگر حال

 بعد« ریتعب برابر در مانعهي ا نهیقر مثابه به راي ابد حرمت بردالّ  عمومات بزرگواران نیا
 ؛باشـند  کـرده  حمل »مواقعه بدون خلوت« بر را ریتعب نیا و باشند داده قرار »بِها دخَلَ ما

  .ستیني ریناپذ خدشه دفاع دفاع، نیا هرچند

  جهینت
ي معنـا  شـود،  یمـ ی دومفعول »هیتعد باء« حرف بای وقت ولی ؛استي متعد »دخَلَ« کلمه

ي زیـ چ ای یکس ـ فرستادن یا ـ بردن« يمعنا به ویابد  می اخراج کلمهي معنا با يمتضاد
 بـه  زنـان  بـردن «ي معنـا  بـه  »بهـنّ  دخلتم« ریتعب اساس نیا بر. دیآ یدرم »یمکان داخل به
: شود یم گونه این آن ریتقد که است شده حذف ریتعب نیا دوم مفعولولی  ؛است »ییجا

 رای اللفظـ  تحـت ي معنـا  که رود یم کار بهی قرائن بای گاه ریتعب نیا. »الحجلۀبهنّ  دخلتم«
ي مـرد  کـه  معناست نیبد و دهد یم را خودی قیحقي معنا صورت نیا در. کند یم نییتع
ـ آم نینخست« از هیکنا ،رود کار به کلمات نیا بدون اگر ولی ،بردی خلوت به رای زن  زشی

 ؛اند رفتهیپذ را ریتعب نیا بودن ییکنا هافقی برخ و مفسران ازي اریبس. است »عقد از پس
  .اند دانسته زشیآم مطلق از هیکنا بلکه ،ندانسته زفاف زشیآم از هیکنا را آنی ول

 »بهنّ دخَلتم«یی کنا جنبه به ،هیآ نیا بهی فقه استناد در هانیفقی برخ ،حال نیا با
 با قیتحق نیا. اند کرده تمسک هیآ اطالق بهی عیوس حد در و اند نکردهي ا اشاره چیه

 فرد به نسبت عتیطب شمول نخست دیبا اطالق به تمسکي برا کهامر  نیا بر تمرکز
 مشکل مواردی برخ در شمول نیا احراز که است داده نشان ،کرد احراز را مشکوك
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 به استناد ق،یتحق نیا در حال هر در. باشد می نادرست اطالق به تمسک جهینت در و
ـ  ،اوسـت  زوجه مادرش که يدختر با مرد ازدواج حرمت« لهئمس در هیآ اطالق  یول

ـ احت« لهئمس ،»اند کرده تجربه را پشت از زشیآم مانندی نامتعارف زشیآم فقط  در اطی
 از اسـتفاده « هلئمس و »است کرده نگاه یا لمس را مادرش کهي دختر با مرد ازدواج

 مادرخوانـده  و پسـرخوانده  تیـ محرمي بـرا ي سـازوکار  عنوان به ،»یعتصنّی بگیرب
  .شدرو  روبه مشکل  با
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