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چکیده
در این که اگر زنی مثال در ایام عادتش ،بعد از این که سه روز خون دید به مدت دو روز پاک شد و سپس دو روز دیگر خوون دیود ،بو ن
علما اختالف وجود دارد که او در این دو روز پاکی احکام حائض را دارد یا پاک بوده و باید به وظایفش عمل کند؟ در این مورد اکثر فقهوا
این ایام را ملحق به ایام ح ض کرده اند .به نظر نگارنده عدم توجه ایشان به ارتکازات و دل ل عقل در این زم نه منجر بوه ننو ن نظور
شده است .نگارنده این پژوهش با تب ن ارتکازات و دل ل عقلی که در این زم نه وجود دارد به این نت جه رس ده است که زن در این ایوام
پاک بوده و باید به وظائف زن غ ر حائض عمل نماید.
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طرح مسأله
یکی از مسائل بسیار مهم در اجتهاد سنخ شناسی موضوع بحث است .اگر موضوع ،کامال تعبدی
باشد نحوه ای از ورود و خروج و ...را می طلبد ،اما اگر موضوع عقلی یا عقالیی باشد یا حدود
عقالیی داشته باشد شکل دیگر در پرداختن به آن ،نیاز دارد .گاهی دیده می شود مسأله ای که
حدود و ثغور عقالیی دارد مانند یک فرع کامال تعبدی پیگیری می شود .بدیهی است در این
صورت ظرفیت اشتباه باال می رود .از مواردی که به نظر ما همین اتفاق درباره آن افتاده ،فرع محل
بحث می باشد .این مسأله تعبدی دیده شده در حالی که عقال در مورد آن ارتکازات روشنی دارند
که بی توجهی به آن ها موجب بدفهمی از روایات شده است .از این رهگذر ما در پژوهش پیش
رو در صدد پاسخ گویی به سؤاالت زیر هستیم :آیا زن در این ایام حائض است یا طاهر؟ آیا این
مسأله تعبدی است یا حدود عقالیی دارد؟ ارتکازات عقال در این زمینه چیست؟ برخورد شارع با
ارتکازات عقال چگونه است؟ آیا در مقابل این ارتکازات ایستاده یا آن ها را تأیید نموده است؟ ادله
کسانی که به حیض بودن این ایام قائلند چیست؟...
از آن جا که در تحقیق پیش رو از ارتکازات و اصلی به نام اصالت ظهور به عنوان دلیل استفاده
می شود ،بر خود الزم می دانیم توضیحاتی در مورد آن ها ارائه دهیم:
ارتکاز
مقصود از ارتکاز هر نوع تلقی و فهمی است که طرفین گفتگو ،پیش از آغاز سخن ،نسبت به
مسائل مرتبط با آن دارند .ارتکاز از آن جهت بسیار مهم و حیاتی است که هر انسانی پیش از این
که وارد جریان گفتگو شود ،دارای تجربه و فهمی از اشیاء ،رفتارها و حقایق اطراف خودش است.
این تجربه و فهم ممکن است ،صحیح یا غلط باشد .ولی مهم این است که او این فهم و ارتکاز
ذهنی را دارد و گوینده ناچار با مخاطبی با این ذهنیت سخن می گوید .پس نمی تواند از ارتکازات
او غفلت کند .بنابر این ارتکاز اولیه مخاطبان ،مانند سنگ خامی است که سنگ تراش تمام ضربه
های خود را بر آن وارد کرده و تغییراتی را در آن ایجاد می کند تا به شکل مطلوبش درآورد .از
این رو ،هر جا که ضربه و تراشی از سوی او وارد شود ،تغییری در شکل اولیه سنگ ایجاد می کند
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و آن جا که ضربه ای نزده باشد به همان حالت اولیه خودش باقی است .به همین علت ما زمانی
می توانیم به تصور روشنی از آیات و روایات برسیم که ارتکازات جامعه مخاطب را به خوبی
دریابیم .زیرا هر آیه و روایتی ،ضربه ای است که از سوی مربی بر ذهن و روان مخاطب وارد می
شود و آن را تصحیح کرده و به ذهنیت و شخصیت مطلوب نزدیک تر می سازد .نتیجه کلیدی و
مهمی که از این بحث می گیریم این است که ،ارتکازات اولیه مخاطبان نسبت به هر چیزی ،اصل
اولیه در آن را رقم می زند .یعنی اگر شارع در آن تصرف کرده باشد پذیرفته است و گرنه ارتکاز
آن ها ،توسط شارع تقریر شده و برای ما نیز حجت است.
اصالت ظهور
یکی از حیاتی ترین قوانین زندگی بشر در عالم ماده ،برای مقابله با آلودگی ها ،اصالت ظهور
است .او در عالمی زندگی می کند که به شدت در معرض آلودگی هایی است که می توانند به او
آسیب بزنند؛ با آلودگی هایی مانند بول و غایط و خون خود در تماس است ،خاک حامل میکروب
هایی است که برای او مضر می باشد ،ابزاری که با آن ها کار می کند آلوده می شوند ،آبی که
استفاده می کند در معرض استفاده حیوانات می باشد ،سمومات بدنش به صورت عرق از او خارج
می شود و برای او ضرر دارد ،با دیگران تعامل دارد و در این تعامل میکروب ها و بیماری ها به او
منتقل می شود و ....اطراف او مملو از آلودگی هایی است که او را احاطه کرده اند و هیچ محل
فراری از تمام آنها وجود ندارد اگر از انسانی که در چنین دنیایی زندگی می کند خواسته شود که
از تمامی آلودگی های اطراف خود اجتناب کند هر چند که محدود و کم باشد بی شک موجب
ایجاد عسر و حرج شدید در زندگی او می شود؛ چگونه ممکن است به او گفت لباست را الزم
است از اندک آلودگی ای که دیده هم نمی شود تمیز کنی و یا هر غذایی را که می خواهی بخوری
حتی اگر ظاهری سالم دارد باید تحت آزمایش های دقیق قرار دهی و یا هر وقت که اراده خوردن
داری باید دست هایی که به ظاهر پاک است را دقیقا بشویی و این سیره را در تمام زندگی او
طلب کنیم بی شک زندگی او را با سختی فراوان مواجه کرده ایم.
اساسا چنانچه الزم باشد در غیر موارد ظهور اقدامات بهداشتی مقتضی اعمال شود به قطع
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زندگی بشر مختل می شود .مثال فردی را تصور کنید که از آب زالل رودخانه نمی خورد چون می
ترسد که آلودگی های ضعیفی که در آب وجود دارند و به حد ظهور نرسیده اند او را بیمار کند و
بخواهد این سیره را در تمام زندگی خود جاری کند ،ناچارا به حرج شدید می افتد و زندگی را
بیهوده بر خود سخت می کند و برای انجام بسیاری از وظایف دچار کمبود وقت می شود .گذشته
از اینکه عدول از اصالت ظهور بستری مناسب برای رشد بیماری مهلک وسواس می باشد؛ همان
وسواسی که امام صادق علیه السالم آن را بی عقلی و اطاعت شیطان می خواند (کلینى( 7041ق)
ج/7ص)71
ادله عدم حیضیت
همانطور که روشن است بحث ما در مورد احکام حیض نیست .این که تعبدیند یا نه موضوع
تحقیق فعلی نیست .آن چه اهمیت دارد این است که در فرض مذکور ،آیا مردم ایام نقاء را ملحق
به حیض می کنند یا در این ایام احکام طهارت را جاری می دانند .به عبارتی دیگر بحث بر سر
تحقق موضوع است .شارع احکامی را بر حیض بار کرده است ،حال سخن در این است که عقال
این ایام را حیض می دانند یا نه؟ شارع چه برخوردی با تلقی آن ها کرده؟ قبول کرده یا رد کرده یا
تفصیل داده؟
ارتکاز

د ر بعضی از روایات می فرمایند مردم زمان جاهلیت مانند یهود و عجم در ایام عادت زنان ،از آن
ها کامال دوری می کردند و با او غذا نمی خوردند و حتی مسکن آن ها را از خود جدا می کردند:
ِ
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َو ُرِو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول َِّ
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ِ ِ
اج ِم( .ابن أبی جمهور ( 7041ق) ج/1ص)1
ْ َ
إ َذا ح ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ْ َ
یکی از نکات بسیار مهمی که در این روایت وجود دارد ضرورت توجه به ارتکازات مخاطبین
است .می فرماید به این علت که مردم زمان جاهلیت مانند یهود ،در ایام عادت از زنان کامال کناره
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گیری می کردند وقتی آیه حیض نازل شد ،مسلمانان به ظاهر آن عمل کرده و مانند تلقی پیشین
خود عمل کرده و از زنانشان در این ایام کامال کناره گیری کردند تا این که بعضی از مردم خدمت
رسول اهلل آمده شکایت کردند .گفتند یا رسول اهلل هوا سرد است و رختخواب کم ،اگر آن را به
زنانمان که حائضند بدهیم بقیه اهل خانه هالک می شوند و اگر خودمان از آن استفاده نماییم آن ها
از سرما رنج می برند .پیامبر فرمود اشتباه فهمیده اید ،این که من شما را امر به اعتزال از زنان کردم
منظورم اعتزال از مجامعت با ایشان در ایام حیض بود نه این که مانند اعاجم ،زنانتان را از محل
سکونت خود خارج کنید.
پس در این که مخاطبین شریعت اسالم در این ایام از زنان دوری می کردند شکی نیست .اما
باید دید منشأ دوری آن ها از زنان چه بوده است؟
علت این ابهام این است که در زمان ما در میان عقال دست کم دو عامل برای اعتزال فی
الجمله 7از زنان در ایام حیض وجود دارد:
 .7یکی از حاالتی که همه آن را تجربه کرده اند این است که زنان چند روز مانده به ایام
عادتشان و همچنین روزهای اول حیض ،حالتی شبیه افسردگی دارند .آن ها در این زمان
بی حوصله و زودرنج اند .حتی در بعضی از زنان این حالت به قدری شدید است که
بستری می شوند .لذا توقع دارند مردان در این مدت آن ها را تحمل کرده و کارهایی از
قبیل جماع و ...را ترک نمایند .نکته ای که حائز اهمیت است این است که زنان در طول
زمانی که عادت می شوند این حالت را دارند حتی روزهایی که در این میان ،پاکند.
 .1از تلقی پیش گفته که بگذریم عامل دیگری نیز در این بین وجود دارد و آن خون ریزی

 .7منظور ما از اعتزال فی الجمله این است که در این ایام مردان تا حدودی انتطارات خود را نسبت به انجام کارهاای خاناه
یا اعمال زناشویی کم می کنند یا الاقل کم کردن انتظارات را منطقی می دانند هرچند خودشان اهل عمل نباشاند .البتاه
شارع عالوه بر جماع ،خون حیض را مانع عبادات نیز می داند .اما چون پارداختن باه ایان مساأله در روناد بحاث ماا
تأثیری ندارد از ذکر آن در متن صرف نظر کردیم.
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است که در این مدت دارند .معمول مردان به صورت طبیعی از نزدیکی با زن در زمانی که
خون ریزی دارد ،نفرت دارند مخصوصا با توجه به ویژگی های خون حیض که غلیظ و
بدبوست .پر واضح است که در این صورت آن چه از طرف مردان وجود دارد این است که
هر زمانی که خون وجود نداشت منعی هم از نزدیکی وجود ندارد .چرا که مردم کارهای
خود را بر اساس ظواهر اشیاء تنظیم می کنند مثال اگر ظاهر چیزی تمیز و پاک باشد ،آن را
پاک می دانند یا اگر ظاهر میوه ای زیبا باشد به آن عالقه نشان می دهند .اگر به حسب
ظاهر ،ماده ای بتواند آلودگی موجود روی دست یا پیراهنشان را از بین ببرد از آن استفاده
می کنند و وقتی که ظاهر آلودگی برطرف شد ،دست از شستن می کشند .اگر به زندگی
خود رجوع کنید مثال های زیادی از این دست خواهید یافت .مورد بحث ما نیز از این
قاعده مستثنا نیست .او اگر در محل نزدیکی با زن خود ،آلودگی محسوسی را نبیند هیچ
منعی در نزدیکی با آن نمی بیند اما اگر محل آلوده باشد ،هرچند به غیر خون ،مثال عفونت
کرده باشد و آثار این عفونت در ظاهر آن معلوم باشد از نزدیکی خودداری می نماید.
بدیهی است هر کدام از این دو ارتکاز لوازم خود را دارند و در نحوه تفسیر متون ،تأثیر روشنی
می گذارند .اگر مخاطبین روایات ،تلقی اول را داشته باشند وقتی امام به مردان می فرماید در ایام
حیض نزدیکی نکنید یا به زنان دستور می دهد نمازتان را ترک کنید منتقل به مجموع ایام عادت
می شوند ،چه روزهایی که خون جاری است و چه ایام نقاء بین زمان عادت ماهانه .اما اگر ارتکاز
دوم را داشته باشند از سخن امام غیر از این را نمی فهمند که فقط روزهایی که خون جاری است
نباید نزدیکی کرد .یا الاقل اگر هر دو ارتکاز وجود داشته باشند کار تفسیر روایات سخت تر می
شود .از این جهت است که دست یابی به ارتکاز مخاطبین بسیار مهم است.
ب ه نظر نگارنده از میان دو ارتکاز پیش گفته ،در میان مخاطبین روایات ،آن چه اهمیت داشته،
ارتکاز دوم بوده است .چرا که اگر ارتکاز اول مسأله ای جدی بود و مردم چنین نگاهی داشتند
باید از امام در مورد آن پرس و جو می کردند که در این صورت طبیعی است بازتاب آن در
روایات معلوم می شد ،در حالی که در تمام روایاتی که به نحوی مربوط به حیض و احکام آن
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است حتی یک روایت در این زمینه وجود ندارد و همه سؤال ها از خونی است که در این ایام
جاری می شود .از این است که آیا این خون مانع نماز است؟ مانع نزدیکی است؟ آیا بعد از انقطاع
آن قبل از غسل می توان با زنان نزدیکی کرد؟ و ...حتی در بعضی از روایات به این مسأله تصریح
شده است که مشکل و سؤال اصلی مردم خود خون بوده است.
در علل الشرائع درباره این که چرا هنگامی که زنان عادت می شوند نمی توانند نماز بخوانند و
روزه بگیرند ،چنین آمده:
ْ أَ ْن ََل تَت ْبَّ َد إََِّل ًَ ِ
ِ
ٍ اَّْ رأَتُ ََل تَو و و ََل تُ ِ ِ ِ
َ ِإ ْن قِي ل َلِ م إِذَا ح َ ِ
اهَرت َو
َح َّ
ََ
َ
اس ة َأ َ
َ َ َ
و لَ قي َل ْلَن َََّ ا ِِ َح د َََ َ
ات َ ْ
ُ َُ
ِ
ِ
ص ََل َت َْهُ( ....ابن بابویه(7831ش) ج /7ص)101
ص ْوَ ْ ََّ ْن ََل َ
ْلَنَّهُ ََل َ
در امالی نیز چنین وارد شده است:
ِ ِِ
ضل ِ
ِ ....
اْر َج ِال َعلَى اُِْ ََ ِاء ِِ اْدُّنْيَا
اْر ُ
َّل َّ
اَّللُ َُ ْْ َ
ض َُ ْم َعلى َُ ْْضَ ....و قَ ْد َُ َّ َ
َّي َ ْ َ
جال قَ َّو ُامو َن َعلَى اَُْاء ِبا َض َ
ِ ِ
ال ََل ي ِويب َم َشَء ِمن اْطََّّ ِ
ض َن َو ََل ُيُْ ِكُُ َُ َّن اِْْبَ َاِتُ ِم َن اْ َق َذ َارِت َو ِ
ث( ...ابن
ف ََِي ْ
أَ ََل تَ َرى إِ ََل اُْ ََاء َكْي َ
اْر َج ُ ُ ُ ُ ْ ْ ٌ َ َ
بابویه7811( ،ش) ص)798
موافقت با میل طبیعي انسان

یکی از وجدانیات همه مردان و زنان این است که انسان ها میل زیادی به مسائل جنسی دارند ،و تا
وقتی که مانع جدی از آن نباشد منعی در آن ندیده و در صورت نیاز به آن اقدام می کنند .و باز از
تجربیات همه ما این است که بسیاری از مردم در برابر طوفان شهوات تاب نیاورده و گرفتار
گناهان زیادی شده اند ،و صدور این جمله از یکی از انبیای الهی که « ان النفس ألمارة بالسوء»
معنای زیادی دارد ،تا جایی که بنا بر برخی روایات یکی از عوامل اولین قتلی که در این عالم
خاکی روی داد ،همین مسأله بوده است.7
حواء امرأت آِ كانٍ تلد ِ كل ُطن غَلم ا و جاري ة َوْ د ِ أول ُط ن قاُي ل و قي ل ق اَُّي و توأمت ه أقليَّ ا
 ِ .7اجملَّع عن اْباقر عليه اََْل أن َّ

اَّلل تْ اَل أن ي ُكل آِ قاُي ل أخ ٍ هاُي ل و هاُي ل أخ ٍ قاُي ل َرت َ
ُُ ٍ آِ و اْ بطن اْث ال هاُي ل و توأمت ه ْي وذا َلَّ ا أِرك وا عيْ ا أم ر َّ
اَّلل ِب ذا و ْك ن ه ذا م ن رأي ك َأمر ا أن يق رِب ق رِبَن َرت يا ُ ذْك ََّْ د هاُي ل و
هاُي ل و أ قاُي ل ْلن أخت ه كان ٍ أحَ ََُّا و ق ال م ا أم ر َّ
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لذا خدایی که انسان ها را برای آرمیدن در دامن رحمت بی پایان خود آفریده است باید این
میل شدید را در انسان ها مورد توجه قرار داده و تا جایی که مصلحت اوست در آن مدارا کند و
هر جا که مدارا خالف مصلحت او بود به گونه ای روشن بیان کند که راه هر گونه توجیه را بر او
ببندد .با توجه به این امر روشن است که اگر انسان به خود رها شود روزهای پاکی منعی در
نزدیکی نمی بیند و در صورت نیاز به آن اقدام می نماید و این برخواسته از میل طبیعی اوست .در
این ص ورت اگر شارع نظر دیگری داشته باشد باید بسیار واضح و شفاف بگوید ،چنان که راه
توجیه را بر آن ها ببندد .در حالی که همان گونه که در ادامه می بینید نه تنها هیچ روایت صریحی
که مخالف این ارتکاز باشد ،نداریم ،بلکه روایاتی موافق با آن وجود دارد.
دلیل عقل

هر گاه قاع ده ای عقلی وجود داشت این قاعده درباره همه مصادیق خود جریان دارد مگر این که
دلیلی روشن ،بعضی از مصادیقش را استثنا کند ،و مادامی که چنین دلیلی در مورد مصداقی وجود
نداشته باشد آن قانون کلی در مورد مصداق مذکور جاری است .مثال دلیل عقلی حجیت خبر واحد
این است که در ترک آن اختالل نظام پیش می آید ولی بدیهی است همین دلیل در مورد تک
مصادیق خبر واحد جریان ندارد .مثال اگر شخصی بخواهد به خبر یکی از دوستان خود ترتیب اثر
ندهد اختاللی در زندگی او پیش نمی آید .اما همان قاعده عمومی در مورد کل جریان خبر ،تک
خبرها را پوشش داده و عامل حجیت آن ها می شود مگر این که دلیلی اقامه شود که به خبر کسی
ترتیب اثر ندهد مثال متوجه شود آن شخص به راحتی دروغ می گوید.
همانگونه که گذشت یکی از حیاتی ترین قوانین زندگی بشر در عالم ماده اصالت ظهور است،
ك ان ص احْ ماش ية َأخ ذ م ن خ ا غَُّ ه و ُ دا و ْبُ ا و ك ان قاُي ل ص احْ رع َأخ ذ م ن ش ر رع ه ع ص ْدا َوت ْا اْق رِبنَّي عل ى اْلب ل
َأتٍ اُْار َأكلٍ قرِبن هاُيل و جتُبٍ ق رِبن قاُي ل و ك ان آِ غايب ا ِبك ة خ ري إْيَ ا ْي َور اْبي ٍ م ر رُ ه َق ال قاُي ل َل عَ ٍ َي هاُي ل ِ
اَّلل تْ اَل ََ دخه
اْ دنيا و ق د تقب ل قرِبن ك و َل يتقب ل ق رِبل و تري د أن خ ذ أخ ء اْلَ ُاء و آخ ذ أخت ك اْقبيب ة َق ال ْ ه هاُي ل م ا حك ا َّ

حبجر َقتله… تفسیر الصافی ؛ ج 1؛ ص13
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اساسا ظهور آلودگی ها مهمترین و عملیترین راه برای پی بردن و اجتناب از آنهاست ....جاری
شدن خون از زنان ،آلودگی ای است که موجب نفرت مردان از نزدیکی با آن ها می شود ،اما بر
اساس اصالت ظهور مادامی که این آلودگی ظاهر باشد الزم االجتناب است ،در غیر این صورت
دلیلی بر اجتناب از آن نمی بینند .پس روشن است که مادامی که دلیل بر خروج مسأله مورد بحث
از اصالت ظهور اقامه نشود ذیل آن باقی خواهد ماند.
قرآن

چناچه گذشت مردانی که مخاطب رسول اهلل بودند ارتکازی در مورد کناری گیری از زنان در ایام
حیض داشتند و به همین علت از رسول اهلل نیز در این باره سؤال کردند که بدانند نظر اسالم
درباره آن چیست:
« و يَئلونک عن احمليض قل هو أذی َاعتَْوا اَُْاء َی احمليض و َل تقرُوهن حتی يطَرن َاذا تطَرن َأتوهن
من حيث أمرکم هللا إن هللا َيْ اْتواَُّي و َيْ املتطَرين( »...بقره .آیه )111
قبل از بحث در مورد داللت این آیه شریفه به ترجمه بعضی از مفرداتش می پردازیم:
منظور از محیض جاری شدن خون از زنان است .بسیاری از لغت نامه ها به خاطر وضوحش،
آن را تعریف نکرده و به کلماتی مانند «معروف» اکتفا نموده اند .7اما برخی همان گونه که گفتیم
معنا کرده اند .در معجم المقائیس چنین آمده است:

اَْ ََُّرتُ إذا خري مَُا ماء أمحر .و ْذْك مسيٍ
ٍ َّ
حات ْ
حيض :اْلاء و اْياء و اْضاِ كلَّة واحدت .يقال َ
اَُّْ ََِاء حائضا ،تَبيَا ْدمَا ُذْك املاء( .بن فارس ( 7040ه ق) ج/1ص)710
«اذی» نیز به معنای هر چیز مستکره است و از آن جهت از خون تعبیر به اذی شده که به
صورت طبیعی مردان از خون حیض مخصوصا با توجه به اوصافی که دارد تنفر دارند .مؤلف
معجم المقاییس «اذی» را به معنای هر چیز مورد کراهت ،معنا کرده است:
 .7نگاه کنید به :کتاب العین؛ ج ،8ص 111 :و احمليط ِ اْلغة؛ ج ،8ص711 :
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تتكرُهه و َل تَِقُّر عليه( .بن فارس ( 7040ه ق)
أذى :اهلََّت و اْذال و اْياء أصل واحد ،و هو اَْئ َّ
ج/1ص.)710
با توجه به معنای کلمه حیض و اذی و همچنین با توجه به ارتکاز شدیدی که عقال در این
مورد دارند هر کسی این آیه شریفه را می شنود فقط یک معنا در ذهن او شکل می گیرد .می
فرماید حیض (یعنی جاری شدن خون) امر مستکرهی است لذا هرگاه اتفاق افتاد از مجامعت با
زنان پرهیز کنید و وقتی زنان از این حالت پاک شدند می توانید با آن ها مجامعت نمایید .مخاطبین
غیر از همان نکته عقالیی از آن چیز دیگری نمی فهمند و ایام نقاء را دارای احکام حیض نمی
دانند .چرا که آن ها این چنین فکر می کنند و وقتی کسی با همان منطق ایشان سخن بگوید همان
چیزی را که فکر می کردند از سخن او می فهمند .و اگر غیر از این بود بر شارع الزم می شد که
مخاطبین خود را از افتادن به جهالت نجات دهد و حکم مورد نظر خود را به آن ها بگوید.
روایات
نگاه کالن به روایات

یکی از مهم ترین مسائل در هر موضوعی این است که ما به مجموع روایات نگاه کرده و ببینیم
فضای حاکم بر کل روایات چیست؟ این مطلب می تواند نگاه جامع و لطیفی را در مورد موضوع
بحث به ما بدهد .در همین راستا وقتی به مجموع روایاتی که در مورد حیض وارد شده مراجعه
می کنیم می بینیم که در همه آن ها سؤال از خونی است که جاری شده یعنی همان مسأله ای که
عقال در زندگی خود آن را درک کرده و درگیر آنند .به عنوان نمونه بعضی از روایات را ذکر می
کنیم تا سخن بی دلیل نگفته باشیم:
اَّلل ُ ِن ََي ا اْ َك ِ
ِ ِ
اهلِ َِ ،قَ َ ِ
ِ
اْلَ ائِ ِ
ول ِِ ْ
اْو اِْ َل ع يَ ُق ُ
ٍ اْ َْْب َد َّ
ض إِذَا انْ َقطَ َع َعُْ ََ ا اْ َّد ُ ُعَّ َرأَ ْ
ال َمس ْْ ُ
كتَ ُ
اب َعْب د َّ ْ ْ َ
ِ
ولَِ( .نورى(7043ق) ج/1ص)1
س ُِ ََ َْء تَ ْغتََ ُل ُعَّ تُ َ
ُ
ص َِْرت َْْي َ
ِ ِِ
ضل ِ
ِ ....
اْر َج ِال َعلَ ى اُِْ ََ ِاء ِِ اْ دُّنْيَا
اْر ُ
َّل َّ
اَّللُ َُ ْْ َ
ض َُ ْم َعلى َُ ْْضَ ....و قَ ْد َُ َّ َ
َّي َ ْ َ
جال قَ َّو ُامو َن َعلَى اَُْاء ِبا َض َ
ِ ِ
و يب َم َش َء ِم ن اْطََّّ ِ
ِ
ض َن َو ََل ُيُْ ِك ُُ َُ َّن اِْْبَ َاِتُ ِم َن اْ َق َذ َارِت َو ِ
ث( ...اباان
اْر َج ُ
ف ََِي ْ
أَ ََل تَ َرى إِ ََل اُْ ََ اء َكْي َ
ال ََل يُ ُ ُ ْ ْ ٌ َ َ
بابویه7811( ،ش) ص)798
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روایات زیاد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که به خاطر اختصار از ذکر آن ها پرهیز
میکنیم.

7

توجه ب ه فضای حاکم بر روایات باب حیض این واقعیت را نشان می دهد که شارع دقیقا در
راستای فهم و ارتکاز عقال به بحث حیض نظر انداخته و در این زمینه با آن ها مخالفت نکرده
است .یعنی در ایام حیض آنچه مورد بحث است ایامی است که خون جاری است نه روزهای
پاکی.
روایات خاص

قبل ا ز ورود به روایات شایسته است به این نکته توجه شود که همه روایاتی که در ادامه به آن ها
استناد می کنیم داللتی روشن بر مسأله مورد بحث دارند .در همه آن ها امام بر اساس همان قاعده
ارتکازی و عقلی فتوا می دهد .می فرماید هر گاه خون دید حائض و هر گاه خون ندید طاهر
است و باید نمازش را بخواند .و اگر ابهامی در آن ها وجود دارد از حیثیت های دیگر است ،مثل
این که در آن ها مطالبی آمده که با دیگر قواعد باب حیض سازگاری ندارد .و ما تا حد امکان
سعی در رفع آن ها خواهیم کرد .هر چند رفع همه ابهامات از وسع این پژوهش خارج بوده و
تحقیق دیگری را می طلبد.
یکم :روایت ابو المغراء عجلي

یکی از بهترین روایاتی که داللت بر مطلب مذکور دارد روایت زیر است:
ع ن ِاوِ م وََل أَِل اَّْ ْغ ر ِاء اِْْجلِ َِ ع ََّّ ن أَخب ر ع ن أَِل عب ِد َِّ
ِ ِ
ِ
ٍ
اَّلل ع قَ َ
يض ُعَّ ُيَْض َ َوقْ ُ
ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َْ
الَ :س أَْتُهُ َع ِن اْ ََّ ْرأَت َ ُ
َ ْ َ َُ َ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ات ةٌ َو
ب
ت
َ
م
َ
َ
َ
د
اْ
ر
َّ
ت
اس
ن
إ
و
ََي
أ
ت
ر
َ
ع
ن
و
ِ
ا
َ
ض
ي
ح
ن
ا
ك
ن
إ
و
ي
ُ
ر
َ
ظ
ت
َ
ت
ال
ق
َ
ال
ق
اْد
ى
ْ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ
ًُ َْ ِرَها َو ه ََ تَ َر َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ َّ َ
ِ
إِ ِن انْ َقطَ َع َّ
ض ََا َِائِ ٌم ُم َْ تَ ِق ٌيم ُعَّ
ٍ قَ َ
ض ََا َس ْب َْةَ أ َََّي أ َْو اََانيَ ةَ أ َََّي َحْي ُ
ٍ َْهُ َ اْ ََّ ْرأَتُ يَ ُك و ُن َحْي ُ
صلَّ ْ
اْد ُ ا ْغتَ ََلَ ْ
ال قُ ْل ُ
ٍ َو َ
ال تَ ْغت َِ ل و تُ ِ
ِ
ِ
ِ
و لَِ َو
و لَ قُ ْل ُ
يض ثَََلثَةَ أ َََّي ُعَّ يَُْ َقط ُع َعُْ ََ ا اْ َّد ُ َتَ َرى اْبَ يَ َ
َ ُ
ٍ تَ ْغتََ ُل َو تُ َ
ص َِْرت َو ََل َِم ا قَ َ َ ُ َ َ
اا ََل ُ
 .اْك اِ (ط  -اإلس َلمية) ي3ص  19 :و اِْق ه املَُ وب إَل اإلم ا اْرت ا علي ه اَْ َل  911و اْك اِ (ط  -اإلس َلمية) ي3ص  19 :و
هتذيْ اْلحكا ( قيق خرسان) ي9ص  383 :و هتذيْ اْلحكا ( قيق خرسان) ي9ص 999 :
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ِ
ٍ ع ِن َّ ِ ِ
ال
ٍ َِإن َََّ ا تَ َرى اْ َّد َ يَ ْوم ا َو تَطْ َُ ُر يَ ْوم ا قَ َ
وِ اْ َّد ُ -قَ َ
ال إِذَا َرأَ اْ َّد َ أ َْم ََ َك ْ َ
و وُ ُعَّ يَُْ ُ
اْو ََلت َو اْو يَاِ قُ ْل ُ
تَ ُ
ض َا و اس تَََّّر ِِب ا اْطَُّ ر ص لٍَّ َ ِإذَا رأَ ِ
ِ
ِ
َ َق َ
ٍ أ َََّي ُ َحْي ِ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ
ض ْ
ٍ َ ِإذَا َم َ
ص لَّ ْ
ال إِذَا َرأَ اْ َّد َ أ َْم ََ َك ْ
ٍ َو إِذَا َرأَ اْطُّ َْ َر َ
َ
ِ
َّ
ك أ َْم ُرَها ُكلُّهُ( .کلینى( 7041ق) ج/8ص)94
ٍ َْ َ
اتةٌ قَد انْتَظَ ََّ ْ
اْد َ َ َِ ََ ُم َْتَ َب َ
راوی بعد از این که درباره استظهار سؤال می پرسد می گوید :مثال زنی که عادت او  1یا 3
روز بوده اما در یک ماهی ،در ایام عادت ،سه روز خون ببیند و بعد از سه روز پاک شود حتی لکه
هم نبیند تکلیفش چیست؟ امام می فرماید غسل کند و نماز بخواند .دوباره می پرسد حال اگر بعد
از این که غسل کرد و نماز خواند دوباره خون ببیند چه؟ امام می فرماید نماز و روزه اش را ترک
می کند .دوباره می پرسد حال اگر یک روز خون ببیند و یک روز طاهر شود؟ در این جا امام
قاعده ای کلی داده و می فرماید روزهایی که خون دیده حائض و روزهایی که ندیده پاک است و
باید نمازش را بخواند .و در نهایت می فرماید اگر بعد از این که ایام حیضش تمام شد و او خونی
ندید ،پاک است و باید نمازش را بخواند اما اگر اضافه بر ایام عادت خون دید مستحاضه است ...و
این طور ادامه می دهد تا ایام حیضش دوباره تنظیم شود.
این روایت دقیقا چیزی را بیان می کند که مردم در زندگی خود به آن ملتزمند .از این جهت
برای تبیین نحوه داللت آن به محل بحث به بیشتر از ترجمه اش ،نیاز نیست.
شیخ انصاری در نقد این بیان می فرماید :بحث در این است که آیا ایامی که بین خون دیدن ها
پاک بوده طهر اصطالحی است و او دیگر نیازی نیست که نماز یا روزه اش را قضا کند؟ در حالی
که این روایت اصال در مقام بیان این نکته نیست! در این روایت امام فقط فرموده روزهایی که پاک
بوده را نماز بخواند اما معلوم نیست دستور به خواندن نماز ،به این خاطر باشد که او در این روزها
حائض نیست ،بلکه ممکن است دلیل دیگری داشته باشد:
و أما رواية موَل أل املغراءََ ،ل َِلْة َيَا إَل على وجوب اإلتيان ِبْْباِت عُد اُْقاء ،و َل كَل َيه ،و إّنا
اْكَل ِ اْلكم على أَي اُْقاء ِبْطَر ُْد انكَاف ختللَا َُّي أجَاء حيض واحد ْيرتتْ قضاء اْوو و
حنو  ،و َل تْرا ْذْك ِ اْرواية ،و ْيٍَ ِ مقا ُيانه أيضا( .دزفولى( 7071ه ق) ج /8ص)711
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حضرت امام نیز بیان شیخ انصاری را دارد .ایشان می فرماید این امر به نماز به خاطر احتیاط
است نه این که در این ایام واقعا طاهر است.

7

در جواب ایشان ،شما را به وجدانیاتتان ارجاع می دهم .آیا مخاطب اما وقتی از امام می شنود
نمازت را بخوان چه می فهمد؟ آیا اصال در ذهن او می آید که این خواندن مثال جهت احتیاط
است اما این روزها ایام طهارت نیست بلکه ملحق به ایام حیض است و باید نمازهایی را که
خوانده دوباره قضا کند؟ آیا او اصال چنین تفصیلی می دهد؟....
البته ممکن است اشکاالت دیگری نیز به این روایت طرح کنند مانند این که اجماع قائم شده
به این که اقل طهر ده روز است در حالی که این روایت خالف این قاعده است .اما از آن جایی که
این روایت با روایت سوم در مورد این اشکال مشترک الورود هستند و علما این اشکال را ذیل آن
روایت آورده اند در همان جا به آن می پردازیم.
دوم :فقه الرضا

ض قَب ل ِ
ض تَ ْ ِ
َّْ ِال َع ََ َرِت
َّي اْ ُق ْرءُ َو ُه َو َع ََ َرتُ أ َََّي ُِيض َ ِإ ْن َرأَ ِ اْ َّد َ َُ ْْ َد ا ْغتِ ََ ِاهلَا ِم َن ْ
َّي ْ
َ ...و ْ
اْلَْي َ
اْلَ ُّد َُ َْ
اْلَْي ِ ْ َ ْ
اس تك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُوَل َو إِ ْن َرأَ اْ َّد َ َُ ْْ َد اْ َْ ََ َرِت اْبِ ِ
ض ة اْثَّانيَ ة....
يض َ َُ َو َم ا تَ َْ َّج َل م َن ْ
أ َََّي ُِ يض َ َُ َو َم ا َُق ََ م َن ْ
ض ة ْاْل َ
اْلَْي َ
اْلَْي َ
(منسوب به على بن موسی( 7041ق) ص)791
در این کالم ،امام رضا اول حد بین دو حیض مستقل را بیان می کنند و سپس وارد یک فرع
فقهی می شوند .می فرمایند اقل طهر بین دو حیض مستقل ده روز است .سپس در ادامه می فرماید
با این حساب اگر زنی بعد از این که از حیض غسل کرد قبل از این که این ده روز تمام شود خون
دید ،این خون از حیض اول محسوب می شود و اگر بعد از تکمیل ده روز خون دید حیض جدید
است .و در این روایت روشن است که مبدأ این ده روز بعد از انقطاع خون است نه از اول خون
دیدن؛ چرا که امام فرمود :عشره ایام بیض.
.....و أما اْلمر ِبْوَلت و اْويا َ يَّكن أن يك ون احتياً ا و اس تظَارا ،كَّ ا ه و متك رر ِ أُ واب اْ دماء م ن اْلم ر ِبْ رت أو اِْْ ل َْلس تظَار
ح م ع وج وِ اْلص ل امل ُقل َ َ ،ل ت دل عل ى ق ق اْطَ ر اْلقيق َ ،و َل ك ون اْ د حيض ا .كت اب اْطَ ارت (ْإلم ا ايَّي  ،ط  -اْلديث ة)؛
ي ،9ص913 :

 ............................................  11فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال چهارم ،شماره  ،41تابستان 4213

روشن است که امام می فرماید روزی که خون دید مابقی من الحیضة االولی ،نه ایام متخلل.
اساسا مردم بر اساس ارتکازات خود نیز همین طور فکر می کنند و اگر غیر از این بود بر اساس
اصالت ابالغ باید بسیار روشن بیان می کردند .نه این که دقیقا بر اساس فهم و نوع تلقی آن ها
سخن می گفتند! عالوه بر این اگر ایام متخلل نیز حیض بود در بعضی موارد نقض قاعده «اکثر
الحیض عشره» می شد .فرض کنید زنی  1روز خون حیض می بیند و بعد از آن تا  8روز پاک می
شود و بعد از این سه روز پاکی  8روز دیگر نیز خون می دید .امام فرمود این سه روز نیز چون ده
روز نگذشته ملحق به حیض اول است .حال اگر ایام متخلل نیز حیض حساب شود ،ایام حیض او
می شود  78روز و این با قاعده پیش گفته مغایرت دارد.
ممکن است کسی بگوید اگر به ظاهر این روایت اخذ شود حتی با معنایی که شما گفتید با
قاعده مذکور منافات پیدا می کند .مثال اگر زنی  1روز خون ببیند و  8روز پاک شود و بعد از آن 1
روز دیگر نیز خون ببیند .مجموعا می شود  71روز در حالی که اکثر حیض  74روز است.
اما اگر درست به این مسأله بپردازیم می بینیم این اشکال کامال بدوی و قابل جواب است .این
که اکثر حیض ده روز است از قواعد مسلم باب حیض است .با توجه به وجود این قاعده وقتی
می بینیم امام فرموده اگر بعد از انقطاع حیض ،قبل از این که ده روز طهارت تمام نشد هر خونی
که دید از حیض اول است یعنی ملحق به حیض اول است .به این معنا که با حیض اول ( نه
روزهای پاکی ) جمع می شود ،اگر ده روز یا کمتر از آن بودند هر دو حیض اند اما اگر با هم از
ده تجاوز کردند تا ده روز حیض و مابقی استحاضه است.
سوم :روایت عبدالرحمان

عن عب د اْ رمحن ُ ن ال عب د هللا ق ال« :س أٍْ أِب عب د هللا (علي ه اَْ َل ) ع ن امل رأت إذا ًلقَ ا وجَ ا م تك ون أمل ك

ََُُِا؟ َقال إذا رأ اْد من اْليضة اْثاْثة َََ أملك ََُُِا .قل ٍ َ ان عج ل اْ د عليَ ا قب ل أَي قرءه ا؟ َق ال:
إذا كان اْد قب ل اَْْ رت أَي ََ و أمل ك ِب ا و ه و م ن اْليض ة اْ ء ًَ ر مَُ ا ،و ان ك ان اْ د ُْ د اَْْ رت ََ و م ن
اْليضة اْثاْثة َََ أملك ََُُِا» (طوسى( 7041ق) ج/3ص )711
به این بیان که عده زن مطلقه سه طهر است .طهری که طالق در آن واقع شده و دو طهر دیگر.
در این روایت از امام پرسیدند اگر بعد از اتمام دو طهر اولش خون ببیند و بعد از خون دیدن قبل

تأملي در حیض بودن ایام متخلل13  ...................................................................................................... .................

از این که ده روز طهر تمام شود و خون سوم را ببیند (که نشانه اتمام سه طهر است) خون ببیند،
تکلیفش چیست؟ امام می فرماید اگر قبل از اتمام ده روز طهر خون ببیند این خون از حیض دوم
محسوب می شود و این بدان معناست که هنوز طهر سومش تمام نشده و در نتیجه او در ایام عده
است و مرد می تواند به او رجوع نماید .اما اگر بعد از ده روز بود حیض سومش است و به معنای
اتمام سه طهر است و نشانه تمام شدن عده آن زن است.
محل بحث ما این عبارت از حدیث شریف است «إذا كان اْد قبل اَْْرت أَي ََو أملك ِبا و هو من
اْليضة اْء ًَر مَُا» .یعنی اگر خونی که زودتر دیده قبل از این است که ده روز طهر تمام شود از
حیض اولی است که از آن پاک شده بود .بیان این روایت نیز مانند بیان فقه الرضاست .فقط این
بیان را اضافه دارد که هو من الحیضة التی طهرت منها ،یعنی امام می فرماید این روز که خون دیده
(نه روزهای پاکی نیز ) ...از حیض اول است ،همان حیضی که از آن پاک شده بود .مخاطبین امام
بر اساس این تصریحات و ارتکازی که در این زمینه دارند ،از این روایت این را می فهمند که امام
نیز ایام متخلل را حیض نمی داند.
چهارم :روایت محمد بن مسلم

از جمله روایاتی که می توان بدان ها استناد کرد دو روایتی است که محمد بن مسلم روایت
میکند ،یکی را از امام صادق و دیگری را از امام باقر:
ع ِن اُ ِن أَِل عَّ ا ع ن َِ
ال :إِ َذا َرأَ ِ اْ ََّ ْرأَتُ اْ َّد َ قَ ْب َل َع ََ َرت َ َُ َو ِم َن
عي ل َع ْن َُ ََّّ ِد ُْ ِن ُم َْ لِم َع ْن أَِل َج ْْ َِ ر ع قَ َ
َ ْ
َُ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ضة اْ َُّ َْتَ ْقبَ لَة( .کلینى( 7041ق) ج/8ص)11
ُوَل َو إِ ْن َكا َن َُ ْْ َد اْ َْ َََرِت َ َُ َو م َن ْ
ْ
ض ِة ْاْل َ
اْلَْي َ
اْلَْي َ
عي ِل ُ ِن ِ َّراي ع ن ُ ََّّ ِد ُ ِن مَ لِم ع ن أَِل عب ِد َِّ
ِ
ض ثَََلثَةُ أ َََّي َو
ال :أَقَ ُل َم ا يَ ُك و ُن ْ
اَّلل ع قَ َ
ُْ ِن أَِل عُ ََّ ْا َع ْن َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ
اْلَْي ُ
ِ
ُخ َرى ُم َْ تَ ْقبِلَة.
إِ َذا َرأَ ِ اْ َّد َ قَ ْب َل َع ََ َرِت أ َََّي َ َِ ََ ِم َن ْ
ض ِة ْاْل َ
ُوَل َو إِ َذا َرأَتْ هُ َُ ْْ َد َع ََ َرِت أ َََّي َ َُ َو م ْن َحْي َ
اْلَْي َ
ضة أ ْ
(طوسى( 7041ق) .ج /7ص)717
همان گونه که بارها گفته ایم تفسیر روایات بدون توجه به ارتکازات اشکال عمده این گونه
تبیین هاست .خود قضاوت کنید اگر ما این روایت را به کسی بدهیم که تلقیش این است که
روزهایی که خون نیست هیچ منعی نیز وجود ندارد ،از آن چه چیزی می فهمد؟ امام می فرماید:
بعد از این که حیضش تمام شد اگر قبل از این که ده روز تمام شود خونی دید احکام حیض اول
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را دارد ....تنها چیزی که او می فهمد این است که منظور امام فقط روزهایی است که خون دیده و
بیان امام اصال ناظر به ایام نقائی که این وسط بوده نیست .او چنین می فهمد .اگر نظر امام خالف
این بود ،وظیفه امام بود او را از بدفهمی بیرون آورده و حکم صحیح را بیان نماید .لذا الزم نیست
که مانند صاحب حدائق برای اثبات داللت این روایات بر مقصود ،خود را به حرج بیاندازیم .البته
به خاطر احتراز از طوالنی بودن بحث عبارات ایشان را در این جا ذکر نمی کنیم و خواننده را
ارجاع می دهیم به کتاب خود ایشان(.بحرانى( 7041ه ق) ج/8ص)718
پنجم :روایت یونس از امام صادق

یکی دیگر از روایاتی که می توان به آن استدالل کرد روایتی است که کلینی در کافی از یونس نقل
کرده است:
ِ ِ
ِ
ض ِرجاِْ ِه ع ن أَِل عب ِد ا َِّ
ِِ ِ ِ ِ
ال :أ َِْ َن اْطُّ َْ ِر
َّلل ع قَ َ
س َع ْن َُ ْْ ِ َ َ ْ َْ
َعل َُّ ُْ ُن إُْ َراه َيم َع ْن أَُي ه َع ْن إ ْمسَاعي َل ُْ ن َم َّرار َع ْن يُونُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ض َا تَرَك ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ َّ
اْو ََلتَ َِإن ْ
اس تَ َََّّر ِبَا اْ َّد ُ
َع َََرتُ أ َََّي َ .....و ََل يَ ُكو ُن أَقَ َّل م ْن ثَََلثَة أ َََّي َإذَا َرأَ اْ ََّ ْرأَتُ اْ َّد َ ِ أ َََّي َحْي َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض و إِ ِن انْ َقطَ َع اْ َّد ُ َُ ْْ َد َم ا رأَتْ هُ يَ ْوم ا أ َْو يَ ْوَم ْ ِ
ص لَّ ْ
َّي ا ْغتَ ََ لَ ْ
ٍ َو انْتَظَ َر ْ م ْن يَ ْوَ َرأَ اْ َّد َ
ٍ َو َ
َ
ثَََلثَةَ أ َََّي ََ ََ َح ائ ٌ َ
َّي ح َّ ي تِ َّم َهل ا ثَََلثَةُ أ َََّي َ َذِْ ِ
ِ
ِ
َ
إِ ََل َع َََرِت أ َََّي َِإ ْن َرأَ ْ ِِ تِْل َ
ك اْ َْ َََرِت أ َََّي م ْن يَ ْوَ َرأَ اْ َّد َ يَ ْوم ا أ َْو يَ ْوَم ْ ِ َ َ َ
ك اَّْذي َرأَتْ هُ
ِ
ِ
اْلَْي ِ
ض َو إِ ْن َمَّر ِِبَا ِم ْن يَ ْوَ َرأَ ِ اْ َّد َ َع ََ َرتُ أ َََّي َو ََلْ تَ َر
ك ِِ اْ َْ َََرِت َ َُ َو ِم َن ْ
ِِ أ ََّوِل ْاْل َْم ِر َم َع َه َذا اَّْذي َرأَتْهُ َُ ْْ َد ذَْ َ
َّ ِ
اْل و ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ك اْي و و اْي وم ِ
اْلَْي ِ ِ
ف
ان اَّْ ِذي َرأَتْ هُ ََلْ يَ ُك ْن ِم َن ْ
اْد َ َ َذْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ
ض إَّّنَا َك ا َن م ْن علَّ ة إ َّم ا م ْن قَ ْر َح ة ِِ َج ْوَ ََ ا َو إ َّم ا م َن َْ ْ
اْو ََل ِت ِِ اْي وِ
َّي اَِّْء تَرَكْت َا ِْلَنََّا ََل تَ ُكن حائِضا َي ِج ْ أَ ْن تَ ْق ِ
ك اْيَ ْوَم ْ ِ
ٍ ِم َن َّ
يد َّ
َ َْلَْي ََا أَ ْن تُِْ َ
اْو ََلتَ تِْل َ
ض ََ َم ا تَ َرَك ْ
َ َ َ ْ ْ َ
َْ
َ ُ
ِ
و اْيَ ْوَم ْ ِ
اْلَْي ِ
اْلَْي ِ
ضاءُ َو ََل يَ ُك و ُن اْطُّ َْ ُر أَقَ َّل ِم ْن
ض َو ُه َو أ َِْ َن ْ
َّي َو إِ ْن ََتَّ َهلَا ثَََلثَةُ أ َََّي َ َُ َو ِم َن ْ
ْ َعلَْي ََا اْ َق َ
ض َو ََلْ ََي ْ
َ
ٍ اَّْرأَتُ و َكا َن حيضَا َخََْ ةَ أ َََّي ُعَّ انْ َقطَع اْ َّد ا ْغتَ لٍَ و ص لٍَّ َ ِإ ْن رأَ ُ ْ َد َذِْ
ِ
ِ
ِ
ك اْ َّد َ َو
ات
ح
ا
ذ
إ
َ
ََي
أ
ت
ر
َ
ع
َ
َ ُ ََ ْ َ َ ْ
َ ْ َْ
َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ
َْ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اْلَْي ِ
ك م َن ْ
ض تَ َدعُ َّ
ََلْ يَتِ َّم َهلَا ِم ْن يَ ْوَ ًَ َُ َر ْ َع ََ َرتُ أ َََّي َ َذْ َ
اْو ََلتَ َو إ ْن َرأَ اْ َّد َ م ْن أ ََّول َم ا َرأَ اْثَّ ِالَ اَّْذي َرأَتْ هُ
ِ
ِ
ِ
َتََا َ اْ َْ َََرِت أ َََّي َو َِا َ َعلَْي ََا َع َّد ْ م ْن أ ََّوِل َم ا َرأَ اْ َّد َ ْاْل ََّو َل َو اْثَّ ِالَ َع ََ َرتَ أ َََّي ُعَّ ه ََ ُم َْتَ َب َ
ات ةٌ تَ ْْ ََّ ُل َم ا تَ ْْ ََّلُهُ
ِ
ِ ِ ِ
ض و ُك ُّل م ا رأَتْ هُ ُ ْْ َد أ َََّيِ
ص َِْرت أ َْو محُْ َرت َ َُ َو ِم َن ْ
ات ةُ َو قَ َ
اْ َُّ َْتَ َب َ
ال ُك ُّل َم ا َرأَ اْ ََّ ْرأَتُ ِِ أ َََّي َحْيض ََا م ْن ُ
َ َ َ
اْلَ ْي ِ َ
ِ
اْلَْي ِ
ض(.کلینى( 7041ق) ج/8ص)11
س ِم َن ْ
َحْيض ََا َ لَْي َ
دو قسمت از این روایت مطابق آن چیزی است که گفتیم .یکم :امام اول می فرماید اقل طهر ده
روز و اقل حیض سه روز می باشد .سپس وارد یک فرع از فروعات حیض شده ،می فرماید اگر
زنی بعد از این که یک روز یا دو روز خون دید و خونش قطع شد غسل می کند و نماز می خواند
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و از روزی که خون دیده تا ده روز منتظر می ماند اگر در این ده روز یک یا دو روز دیگر خون
دید و در نهایت سه روز خون دیدنش تکمیل شد فقط آن خونی که در روزهای اول دید با این
خون ،حیض محسوب می شوند اما اگر در این مدت خون ندید تا این که آن ده روز تمام شد آن
دو روز نیز حیض نیستند و ...دوم :در ادامه نیز می فرماید اگر عادت زنی پنج روز بود و حائض
شد و بعد از پنج روز قطع شد غسل می کند و نماز می خواند حال اگر تا زمانی که از اول طهرش
ده روز نگذشته دوباره خون دید آن نیز از حیض حساب می شود و اگر در مرحله دومی که خون
دیده زمان خون دیدن از ده روز تجاوز کرد از اولین روز خونی که اول دید با این خون دوم تا ده
روز حیض است (امام فقط روزهایی را که خون دیده را حیض حساب می کند) و مابقی
استحاضه...
چنان که واضح است این روایت نیز کامال منطبق بر همان نکته عقالیی است که گذشت .امام
می فرماید تنها آن دو روز اولی که خون دیده بود با این چند روز که متمم ثالثة ایام است ،حیض
به حساب می آیند و باید نماز و ...را ترک نماید .اما در روزهای دیگر باید اعمالش را انجام دهد.
در مورد این روایت اشکاالت متعددی از سوی علما طرح شده است که نیاز به بررسی دارد:
اشکال اول

مهم ترین اشکالی که در مورد آن مطرح شده ،مخالفتش با قاعده ای است که از طریق اجماع و
روایات اثبات شده است ،.قاعده ای مبنی بر این که اقل طهر ده روز است .در حالی که بر اساس
این روایت ایام پاکی بین آن چند روز که خون دیده با این که کمتر از ده روز است ،ایام طهر به
حساب می آید .عالوه بر ادعای اجماع و روایات دیگر ،در اول همین روایت نیز امام فرمود :اِنی
اْطَر عَرت اَي .
صاحب جواهر در این باره می فرماید:

 ...ملخاِْت ه م ع ذْ ك م ا ِل عل ى أن أق ل اْطَ ر عَ رت م ن اإلع اع و اَْ ُة ح

املرس ل اَْ اُق...

(نجفى( 7017ه ق)ج/1ص)704
منظور ایشان از سنت روایاتی است مثل روایت محمد بن مسلم:
ص ِْ َوا َن َع ِن اْ َْ ََل ِء َع ْن َُ ََّّ ِد ُْ ِن ُم َْلِم َع ْن أَِل َج ْْ َِر ع قَ َ
َُ ََّّ ُد ُْ ُن ََْي َا َع ْن أ ْ
َمحَ َد ُْ ِن َُ ََّّد َع ْن َ
الََ :ل يَ ُك و ُن اْ ُق ْرءُ

 ............................................  13فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال چهارم ،شماره  ،41تابستان 4213

ِِ أَقَ َّل ِم ْن َع ََ رِت أ َََّي ََّ ا َ َاِ .أَقَ ُّل َم ا يَ ُك و ُن َع ََ رتٌ ِم ْن ِح ِ
َّي تَطْ َُ ُر إِ ََل أَ ْن تَ َرى اْ َّد َ( .کلینااااى( 7041ق)
َ
َ
َ
ج/8ص)11
اما با کمی تأمل در مسأله تناقضی که ادعا شده از بین می رود؛ چرا که اوال امام حکیم است و
در جمالتی که از او صادر می شود نباید تناقضی باشد به همین خاطر تا وقتی که از عباراتش
معنای صحیحی می توان برداشت کرد نباید با توجه به اشکاالت اولیه آن را کنار گذاشت ،وقتی
امام در اول یک روایت می فرماید اقل طهر ده روز است و درست چند سطر بعد از آن می فرماید
تا ده روز اگر خونی دید (مشروط بر این که از سه روز کمتر نباشد) روزهایی که خون دیده حیض
و روزهایی که ندیده ایام نقاء و طهر اوست ،روشن است که منظور ایشان از صدر روایت این
است که بین دو حیض مستقل ،اقل طهر ده روز است و بین اجزای یک حیض چنین چیزی
نیست .پس نه بین فقرات این روایت تناقضی هست و نه بین این روایت و روایات دیگر و
اجماعی که ادعا شده؛ چرا که منظور از این که اقل طهر ده روز است ،اقل طهری است که بین دو
حیض فاصله می شود نه طهری که بین اجزای یک حیض وجود دارد .این مطلب ،در روایت زیر
به صورت واضح آمده است:

ض قَب ل ِ
ض تَ ْ ِ
َّْ ِال َع ََ َرِت
َّي اْ ُق ْرءُ َو ُه َو َع ََ َرتُ أ َََّي ُِيض َ ِإ ْن َرأَ ِ اْ َّد َ َُ ْْ َد ا ْغتِ ََ ِاهلَا ِم َن ْ
َّي ْ
َو ْ
اْلَْي َ
اْلَ ُّد َُ َْ
اْلَْي ِ ْ َ ْ
اس تك َ
ُوَل َو إِ ْن َرأَ ِ اْ َّد َ َُ ْْ َد اْ َْ ََ َرِت اْبِ ِ
ض ِة اْثَّانِيَ ِة....
يض َ َُ َو َم ا تَ َْ َّج َل ِم َن ْ
أ َََّي ُِ يض َ َُ َو َم ا َُِق ََ ِم َن ْ
ض ِة ْاْل َ
اْلَْي َ
اْلَْي َ
(منسوب به على بن موسى( 7041ق)ص)791
امام می فرماید حد بین دو حیض ده روز است ،در ادامه می فرماید :اگر بعد از غسل از حیض،
خونی دید در این صورت اگر قبل از استکمال ده روز است از حیض اول حساب می شود و اگر
بعد از استکمال ده روز باشد ،از حیض دوم است.
عالوه بر این ،در مورد اجماعی که ایشان ادعا کردند باید گفت :همچنان که در ذیل روایت
سوم و چهارم خواهد آمد شیخ طوسی و صدوق و محقق به مضمون روایاتی فتوا داده اند که اقل
طهر در آن ها کمتر از ده روز است .و این فتوا تفصیلی که ما بدان قائل شدیم را تأیید می کند.
اشکال دوم

همان طور که گذشت مفاد این روایت این است که اگر مثال زنی یک روز خون ببیند و پاک شود
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و بعد از مثال سه روز پاکی ،دو روز دیگر خون ببیند ،این دو روز و آن یک روز روی هم حیض
حساب می شوند و پاکی بین آن دو نیز احکام حیض را ندارد .این در حالی است که قول مشهور
فقها این است که از شرایط حیض این است که باید بین آن سه روز که اقل حیض است توالی
باشد .این که همه مستندات ایشان در این حکم چیست ،محل بحث ما نیست و از ذکر همه ادله
آن ها که معموال اصول عملیه ای مانند استصحاب و ...است ،خودداری می کنیم .فقط یکی از ادله
آن ها را که از روایات استفاده کرده اند و گویا این روایات با روایت محل بحث تنافی دارد را
آورده و نحوه استدالل ایشان را بیان کرده و در نهایت به پاسخ از آن می پردازیم .صاحب مدارک
می فرماید:
و ُْ ا أيض ا أن املتب اِر م ن ق وهلم :أِن اْل يض ثَلث ة ،و أقل ه ثَلث ة ،كوي ا متواْي ة( .عاااملى( 7077ه ق) ج/7
ض ثَََلثَةُ أ َََّي َو أَ ْكثَ ُر َم ا يَ ُك و ُن
ص )814یعنی وقتی مخاطبین امام ،از وی مای شانوند «أَقَ ُل َم ا يَ ُك و ُن ْ
اْلَْي ُ
َع َََرتُ أ َََّي ( .کلینى( 7041ق) ج/8ص »)11آن چه در ذهنشان متبادر می شود ،سه روز متوالی است.
اما همان طور که بارها گفته ایم تفسیر یک روایت بدون توجه به ارتکازات و قرائن دیگری که
در اطراف آن وجود دارد ،موجب تفسیر غلط آن می شود .همان گونه که گذشت انسان ها بر
اساس ظواهر امور عمل می کنند و اگر به خود واگذاشته شوند فقط روزهایی را که خون می بینند
را حیض حساب می کنند .لذا فهم عرفی از این عبارت توالی نیست بلکه در ایام عادت فقط
روزهایی را که خون می بینند ،حیض به حساب می آورند .و اگر نظر شارع خالف این بود به
مقتضای ابالغ مشفقانه باید به صورت روشن بیان می کرد نه این که بخواهیم این حکم مهم و
مبتالبه را از اطالقات این چنینی استفاده نماییم.
ممکن است کسی بگوید این سخن در مورد روایات مذکور درست است اما در فقه الرضا
تصریح شده که باید سه روز متوالی باشد:
ض ما ََل تَر ثَََلثَةَ أ َََّي متَ واِْيا و علَي َا أَ ْن تَ ْق ِ
ِ
ِ
اْو ََلتَ اَّْ ِء
س ذَا َ ِم َن ْ
ض ََ َّ
ُ َ َ َ َ َْ
اْلَْي ِ َ ْ َ
َ ....و إذَا َرأَ ْ يَ ْوما أ َْو يَ ْوَم َّْي َلَْي َ
تَرَكْت ََا ِِ اْيَ ْوِ و اْيَ ْوَم ْ ِ
َّي( ...منسوب به على بن موسى( 7041ق)ص)791
َ
َ
اما باید توجه داشت عالوه بر ارتکازات و دلیل عقلی که بیان شد ،رویاتی نیز هست که توالی
را انکار می کنند ،یکی از آن ها روایت محل بحث و دیگری دو روایتی است که در استبصار و
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قرب االسناد آمده که در ادامه در مورد آن ها بحث خواهیم کرد .لذا با توجه به این مطالب نمی
شود باور کرد که شارع توالی را شرط می داند و فقط یک روایت صریح در این باره بیان کرده .لذا
در مقام جمع باید گفت امام رضا در اینجا حالت غالب زنان را بیان نموده است نه این که شرط در
حیضیت خون ،توالی سه روز باشد .یعنی معموال زن ها هنگام حیض سه روز پشت سر هم خون
می بینند .به عبارت دیگر در این روایت ثقل کالم روی این رفته که شرط اصلی حیض این است
که سه روز باشد اما این که توالی داشته باشد از نکات فرعی روایت است .اگر به اول عبارت
توجه کنید این مطلب را تصدیق می کنید .می فرماید اگر یک روز یا دو روز دید حیض نیست
بلکه باید سه روز باشد....
همچنین شیخ طوسی و ابن براج از جمله کسانی هستند که توالی را شرط نمی دانند .شیخ در
نهایه چنین می فرماید:
و أق ل اْل يض ثَلث ة أَي  ،و أكث ر عَ رت أَي  َ .إن رأ امل رأت اْ د يوم ا أو ي ومَّيَ ،لت رت اْو َلت و اْو و  َ .إن
رأ اْد اْيو اْثاْث أو ِ ما ُْد ا إَل اْيو اْْاشرَ ،ذْك ِ حيض( ....طوسى( 7044ه ق) ص)11
همچنان که ابن براج نیز می نویسد:
َ إن رأ اْل ائض اْ د ثَلث ة أَي متواْي ة أو مِرتق ة ِ عل ة اَْْ رت ََ َ ح ائض( ...طرابلسااى ( 7041ه ق)
ج /7ص)80
اشکال سوم

در ادامه همین روایت مورد بحث چنین آمده :اگر زنی دارای عادت معلوم ماهانه بود ولی اگر در
این ماه ،خون ریزی او از ایام عادتش گذشته و از ده روز نیز تجاوز کند تا ده روز حیض و مابقی
استحاضه است:

ِ
ات ِ
ٍ َو
ض ََا َخَْ ََ ةَ أ َََّي ُعَّ انْ َقطَ َع اْ َّد ُ ا ْغتَ ََ لَ ْ
ٍ اْ ََّ ْرأَتُ َو َك ا َن َحْي ُ
َو ََل يَ ُك و ُن اْطُّ َْ ُر أَقَ َّل م ْن َع ََ َرِت أ َََّي َ ِإذَا َح َ
ِ
ِ
ِ
اْلَْي ِ
ك ِم َن ْ
ض تَ َدعُ ا َّ
ك اْ َّد َ َو ََلْ يَتِ َّم َهلَا ِم ْن يَ ْوَ ًَ َُ َر ْ َع ََ َرتُ أ َََّي َ َذْ َ
ٍ َِإ ْن َرأَ ْ َُ ْْ َد َذْ َ
صلَّ ْ
ْو ََل َت َو إِ ْن َرأَ اْ َّد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِم ْن أ ََّول َما َرأَ اْثَّالَ اْذي َرأَتْهُ َتََا َ اْ َْ َََرت أ َََّي َو َِا َ َعلَْي ََا َع َّد ْ م ْن أ ََّول َم ا َرأَ اْ َّد َ ْاْل ََّو َل َو اْثَّالَ َع ََ َرتَ أ َََّي ُعَّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ص َِْرت أ َْو محُْ َرت َ َُ َو ِم َن
ات ةُ َو قَ َ
ات ةٌ تَ ْْ ََّ ُل َم ا تَ ْْ ََّلُ هُ اْ َُّ َْتَ َب َ
ه ََ ُم َْتَ َب َ
ال ُك ُّل َم ا َرأَ اْ ََّ ْرأَتُ ِِ أ َََّي َحْيض ََا م ْن ُ
ِ ِ
اْلَْي ِ
ْ ِ
ض.
س ِم َن ْ
اْلَْيض َو ُك ُّل َما َرأَتْهُ َُ ْْ َد أ َََّي َحْيض ََا َ لَْي َ
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در حالی که آن چه که بین فقهای شیعه مشهور است این است که در فرض مذکور ،اگر از ده
روز تجاوز کرد ،فقط به اندازه ایام عادتش ،حیض است نه تا ده روز ،و اضافه بر ایام عادت،
استحاضه محسوب می شود .مثال اگر زنی همیشه  1روز عادت می شد ولی این ماه از ده نیز
تجاوز کرد ،در این صورت همان  1روز حیض و مابقی استحاضه است .صاحب جواهر در این
باره می فرماید:
و اش تَّاْه عل ى م ا َل يق ول ُ ه اْلص باب م ن اْلك م حبيض ية اَْْ رت ْ ذا اْْ اِت إذا جتاو ه ا اْ د .
(نجفى( 7017ه ق)ج/1ص)789
اما از این جهت که این بحث ،بحثی دامنه دار بوده و تحقیق دیگری را می طلبد ،از پرداختن
به آن خودداری می کنیم.
ششم :روایت علي بن جعفر

علی ابن جعفر در ضمن سؤاالتی که از برادرش حضرت موسی بن جعفر دارد ،می پرسد زنی در
غیر ایام عادتش خون می بیند و آن هم منظم نیست ،بلکه یک روز یا دو روز ...می بیند ،و حالش
همین گونه است .تکلیفش چیست؟ امام می فرماید تا وقتی که حالش چنین است ،هر گاه خون
دید نمازش را ترک کند و هر گاه قطع شد غسل نماید:
ِ
...و َسأَْتُهُ َع ِن اَّْ ْرأ َِت تَرى اْ َّد َ ِِ َغ ِْا أ َََّيِ ًَ َّْثِ ََ اَ ،تَ را ُ اْيَ ْوَ و اْيَ ْوَم ْ ِ
ف
َّي َو َّ
ْ ِمثْ ُل ذَْ َ
كَ ،كْي َ
اَْ َ
َ
َ
اعةََ ،و يَ ْذ َه ُ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
و َُ ُع؟
ت
ف
ي
ك
:
ٍ
ل
ق
.
»
ا
َ
ُ
ع
ع
ط
ق
ان
ا
َّ
ل
ك
ل
َ
ت
غ
ت
و
،
د
اْ
ا
ِ
ا
ذ
إ
ا،
هل
ا
ح
ك
ل
ت
ٍ
ن
ا
ك
ا
ذ
إ
ت
َل
اْو
ر
ت
ت
«
:
ال
و َُ ُع؟ قَ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ
تَ ْ
اْو ِْرِت و تُ ِ
ِ
اْو ِْرتَ َ ْلتَ تَ و َّ ِ
ص َِْرت تَ َر َاه ا إََِّل ِِ أ َََّيِ ًَ َّْثِ ََ اَِ ،إ ْن
قَ َ
الَ « :ما َِ َام ْ
و لََ ،و ََل غُ َْ َل َعلَْي ََ ا م ْن ُ
تأْ م َن ُّ َ َ َ
ٍ تَ َرى ُّ َ َ
رأَ ْ ص ِْرت ِِ أ َََّيِ ًََّثَِا تَرَك ِ
اْو ََلتَ َكتَ ْركِ ََا ِْ َّ
لد ( ».حمیرى( 7078ق)ص)111
ٍ َّ
َ َُ
َْ َ
نحوه داللت این روایت نیز مانند دو روایت پیشین است ،و مانند آن ها علی القاعده می باشد.
یعنی منطبق بر همان قاعده عقلی و عقالیی است.
علت این که این روایت به طور جداگانه مطرح شد با این که نحوه داللتش با دو روایت قبلی
تفاوتی ندارد ،ابهامی است که در قسمت دوم آن وجود دارد .بعد از این که امام جواب سؤال
اولش را می دهد ،راوی دوباره می پرسد چکار باید بکند؟ در حالی که در روایت سؤالی نپرسیده
و امام جوابش را می دهد ،جوابی که به سؤال اول و جوابش ربطی ندارد .روشن است که سؤالی
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که پرسیده از روایت افتاده و با توجه به جوابی که امام می دهد معلوم می شود سؤالش در مورد
لکه بینی است که امام می فرماید اگر در ایام عادتش لکه ای ببیند حیض محسوب می شود و در
غیر ایام عادت ،احکام آن را ندارد .همان گونه خود علی بن جعفر همین سؤال و جواب را از
برادرش نقل می کند.
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
و َُ ُع؟ قَ َ
ك َّ
َو َسأَْتُهُ َع ِن اْ ََّ ْرأ َِت اَِّْء تَ َرى ُّ
ال« :تَ ْت ُرُ ْ َذْ َ
اْو ََلتَ ُِ َْ َدِ أ َََّيم ََ ا اَّْ ِء َكانَ ْ
اْو َِْرتَ أ َََّي َ ًَ َّْث ََ اَ ،كْي َ
ف تَ ْ
ِ
تَ ْقْ ُد ِِ ًََّثَِ اُ ،عَّ تَ ْغت َِ ل و تُ ِ
ِ
ص ََلت
ص َِْرت َُ ْْ َد غُ َْ ل ََا َ ََل غُ َْ َل َعلَْي ََ اَُْ ،ي َُِ َه ا اْ ُو ُ
ت وءُ عُْ َد ُك ِل َ
و لَِ َ ،إ ْن َرأَ ْ ُ
َ َُ َ
َْ
ُ
ِ
ولَ»( ...حمیرى( 7078ق)ص)111
تُ َ
هفتم :روایت یونس

یونس در رو ایت طوالنی ای نقل می کند که از امام صادق درباره حیض سؤال شد و امام در
جواب فرمودند سه سنت از رسول اهلل در این باره می گویم که هر کس آن ها را خوب بفهمد
مشکالتش در این زمینه حل می شود .زنان سه دسته اند :دسته اول زنانی هستند که ایام حیض
معلومی دارند ،این زن ا گر در ایام عادتش بیشتر از معمول خون دید همان اندازه که می دیده را
حیض حساب می کند و بیشتر از آن را استحاضه ،در این صورت فرقی نمی کند خونی که دیده
نشانه های خون حیض را داشته باشد یا نداشته باشد .دسته دوم زنانی اند که عادت مشخصی
داشته اند اما عادتشان بهم خورده ،این زن باید به صفات خون بنگرد ،خونی که صفات حیض را
دارد حیض و مابقی استحاضه خواهند بود .و دسته سوم زنی است که برای اولین بار خون می بیند
اما خونش قطع نمی شود که امام فرمود او شش یا هفت روز را به عنوان حیض قرار می دهد و
مابقی را استحاضه و بر همین منوال عمل می کند تا ایام حیضش تنظیم شده و بفهمد چگونه
است .امام هر سه این سنن را می آورد و آن را توضیح می دهد .ایشان در توضیح قسمت دوم می
فرماید:

ِ
ِ ِ
ِ
ال إِذَا رأَي ِ
ك أ َّ
اْو ََلتَ َِإ َذا
ٍ اْ َّد َ اْبَ ْب َرِالَّ َ َد ِعَ َّ
ٍ أَِل َع ْن ذَْ َ
َ ...و ذَْ َ
ٍ َ ََ أََْ ْ
ات ْ
استَ َب َ
ك َ َق َ َ ْ
َن ْامَرأَت م ْن أ َْهلَُا ْ
ِِ
ٍ اْطَُّر و َْو س ِ
رأَي ِ
صلَِ( ...طوسى(  7041ق)ج/7ص)837
َْ َ ْ َ َ
َْ
اعة م ْن نَ ََار َا ْغتََلَ َو َ
با توضیحی که امام صادق در ادامه داده ،منظور از دم بحرانی خونی است که سرخ باشد یعنی
نشانه های خون حیض را داشته باشد ،که در این صورت امام می فرماید نمازت را ترک کن اما
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هنگامی که طهر دیدی ولو مقدار کمی از روز غسل کن و نماز بخوان .با توضیحی که دادیم نحوه
استدالل به این حدیث نیز روشن است .امام مالک را برده روی دیدن یا ندیدن خون و در صورت
اول حیض و در صورت دوم پاک است.
البته باید گفت ما تنها کسانی نیستیم که قائلیم ایام متخلل حیض نیستند .عالوه بر صاحب
حدائق که سخنش گذشت ،از جمله کسانی که ایام متخلل را حیض نمی دانند فخراالسالم و
نویسنده کتاب «الهادی الی الرشاد» می باشد .در مفتاح الکرامه چنین آمده:
و مقتضا أن أَي اُْقاء املتخللة َُّي أَي ر ية اْد تكون ًَرا كَّا ِ «ش ر اإلرش اِ» ِْخ ر اإلس َل و «اهل اِي»
على ما نقل(.عاملى(  7079ه ق)ج/8ص)709
ادله کساني که قائل به حیضیت این ایام هستند
عالوه بر ادله ای که از قائلین حیضیت این ایام در خالل بحث ذکر کردیم ،ایشان ادله و مؤیدات
دیگری نیز برای اثبات نظر خود آورده اند که به نقد و بررسی آنها می پردازیم:
شهرت و اجماع

یکی از مهم ترین اشکاالتی که به حکم طهارت ایام متخلل وارد شده ،مخالفت مشهور فقها با آن
می باشد .این مخالفت به حدی رسیده که شیخ طوسی ره در کتاب خالف ادعای اجماع بر این
مسأله می کند:

إذا رأ ِم ا ثَلث ة أَي  ،و ُْ د ذْ ك يوم ا و ْيل ة نق اء ،و يوم ا و ْيل ة ِم ا اَل َت ا اَْْ رت أَي  ،أو انقط ع ِوي ا،
كان اْكل حيضا .و ُه قال أُو حُيِة .و هو اْلظَر من مذهْ اَْ اََْ ،و ْ ه ق ول آخ ر و ه و ان ه تلِ ق اْلَي اْ ء
ترى َيَا اْد َيكون حيضا ،و ما ترى َيه نقاء تك ون ًَ راِْ .يلُ ا :إع اع اِْرق ة ،و أيض ا َق د ُيُ ا أن اْو ِرت ِ أَي
اْليض حيض ،و اَْْ رت أَي كلَ ا أَي ح يضَ ،يُبغ َ أن يك ون م ا ت را كل ه حيض ا( .طوساى ( 7041ه ق) ج/7

ص)108
اما باید گفت شهرت دو گونه است .شهرت قدما و شهرت متأخرین .شهرت متأخرین تنها
موجب احتیاط علمی می شود و شأنی باالتر از این ندارد .آنچه دارای اهمیت است شهرت قدما
می باشد که اگر قدما به مسأله ای فتوا داده باشند بدون این که مستند آن معلوم باشد ،این شهرت
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کشف از وجود روایتی در دست ایشان می کند که به دست ما نرسیده .اما اگر مستند شهرت قدما
را بد انیم شأن آن مانند شهرت متأخرین است و تنها موجب تفحص و دقت بیشتر می شود.
متأسفانه در مجامع علمی ما برای شهرت ارزشی بیش از شأن واقعی آن قائلند که این پدیده در
بسیاری موارد باعث تعطیل شدن اجتهاد می شود .لذا بایسته است در مورد آن به صورت منطقی
برخورد کرد.
الزمه عقلي و طبیعي ایام حیض

برخی نیز همانند مرحوم آخوند خراسانی در تقریب استدالل خویش چنین آورده اند که طهر فقط
بین دو حیض است زیرا وحدت و یکی بودن حیض معقول نیست مگر با استمرار حدث و قطع
نشدن آن با طهارت ،از این رو اگر طهری در میان دو خون دیدن باشد باعث می شود که آن خونها
دو حیض باشند نه یک حیض زیرا که ضد حیض که همان طهر باشد در بین آن وجود داشته:

 َ ...ان اْطَ ر املتوس ط ُ َّي اْط رََّي احملك ومَّي ِبْليض يةَ .ل اْ ة يك ون ُ َّي اْليض تَّي إذ َل تْق ل وح دت اْل يض
اَل ِبس تَّرار حدث ه و ع د انقطاع ه ِبْطَ ر و مْ ه تك ون اثُت َّي ْلج ل ختل ل عدم ه و ق ق ت د ِ اْب َّي.

(خراسانى( 7078ه ق)ص)11
ایشان در ادامه می فرمایند که البته ممکن است از حیث شرعی این اتحاد حفظ شده باشد ،اما
نیاز به دلیل دارد که نیست!
نْمُ :يكن ان َيكم عليََّا شرعا ِبَل اِ ِ ُْض اَلاثر ْكُه ْيس اْيه سبيل اَل ُدْيل و ْيس.
(خراسانى( 7078ه ق)ص)11
در ادله عقلی و عقالئی تبیین شد که مطابق ارتکاز و اقتضای اولیه عقل ،ایام میانی پاک هستند
و نباید حیض باشند مگر اینکه دلیل قطعی بر این مطلب داریم ،اما گویا شیخ طوسی ره و مرحوم
آخوند به این ارتکازات و ادله توجهی نداشته و طبیعت اولیه را خالف این مسأله گرفته اند ،از
نگاه ایشان طبیعت اولیه این است که این ایام جزو حیض باشند مگر اینکه دلیل خالف آن داشته
باشیم در حالی که نه ارتکاز و نه واقعیت خارجی زندگی و نه دلیل عقلی موافق آن است ،دلیل
عقلیی نیز که مرحوم آخوند اقامه می کنند تجریدی و تحیلی عقلی است که پشتوانه ای برای آن
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قابل تصور نیست ،زیرا هیچ ایرادی ندارد که دو خون از یک حیض باشند و از خونی نشئت
بگیرند که داخل رحم زن وجود داشته اما در روزهای متفاوتی ببیند ،کما اینکه صریح روایات
ملحق کردن خونهای قبل از ده روز پاکی به حیض اول است ،و طهارت میان این دو خون هیچ
مانعی برای اتحاد آن دو خون نیست ،زیرا دو خون از یک منشأ بوده که در برخی روزها بروز
کرده اند.
نتیجه
بر اساس مطالب پیشین نتایجی به دست می آیند که عبارتند از:
 .7بر اساس ارتکاز عقال و دلیل عقل و روایات متعدد ،ایام متخلل ایام طهارت است و ملحاق
به حیض نمی شود و طبیعتا احکام آن را نخواهد داشت.
 .1بر اساس بیانات گذشته نکته دیگری نیز واضح شد که علت این که مشهور فقهاا قائال باه
حیضیت این ایام شده اند این است که ورود صحیحی به بحث نداشته اند .بحثی کاه عقاال
ارتکازات روشنی درباره آن دارند و حتای عقال نیاز برداشات واضاحی از آن دارد بحثای
تعبدی تلقی شده و با همان سازوکارهای تعبدی مورد بررسی قرار گرفته است.

 ............................................  33فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال چهارم ،شماره  ،41تابستان 4213

منابع و مآخذ
 .7قرآن کریم
 .1ابن أبی جمهور ،محمد بن زین الدین ( 7041ق) عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیاث الدینیاة،
مجتبی عراقی ،دار سیدالشهداء للنشر ،قم ،چاپ :اول.
 .8ابن بابویه ،محمد بن على(7811ش) ،األمالی( للصدوق) کتابچی ،تهران ،چاپ :ششم.
 .0ابن بابویه ،محمد بن على(7831ش) ،علل الشرائع ،کتاب فروشی داوری ،قم ،چاپ :اول.
 .1ابو الحسین ،احمد بن فارس بن زکریا( 7040ه ق) ،معجم مقائیس اللغة 1 ،جلد ،انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم ،قم ،ایران ،اول.
 .1بحرانى ،آل عصفور ،یوسف بن احمد بن ابراهیم( 7041ه ق) ،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة
الطاهرة 11 ،جلد ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،ایران ،اول.
 .1جزائرى ،سید نعمة اهلل( 7043ه ق) ،کشف األسرار فی شرح االستبصاار 1 ،جلاد ،مؤسساة دار
الکتاب ،قم  -ایران ،اول.
 .3جوهرى ،اسماعیل بن حماد( 7074ه ق) ،الصحاح  -تاج اللغة و صاحاح العربیاة 1 ،جلاد ،دار
العلم للمالیین ،بیروت  -لبنان ،اول.
 .9حکیم ،سید محسن طباطباایى( 7071ه ق) ،مستمساک العاروة الاوثقى 70 ،جلاد ،مؤسساة دار
التفسیر ،قم  -ایران ،اول.
 .74حمیرى ،عبد اهلل بن جعفر( 7078ق) ،قرب اإلسناد (ط  -الحدیثاة) مؤسساه آل البیات علایهم
السالم ،قم ،چاپ :اول.
 .77خراسانى ،آخوند محمد کاظم بن حسین( 7078ه ق) ،رسالة فی الادماء الثالثاة (لآلخوناد) ،در
یک جلد ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایران ،اول.
 .71خمینى ،سید روح اللّه موسوى( 7017ه ق) ،کتاب الطهارة (لإلماام الخمینای ،ط  -الحدیثاة)0 ،
جلد ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره ،تهران  -ایران ،اول.

تأملي در حیض بودن ایام متخلل33  ...................................................................................................... .................

 .78دزفولى ،مرتضى بن محمد امین انصارى( 7071ه ق) ،کتاب الطهارة (للشیخ األنصاری) 1 ،جلد،
کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى ،قم  -ایران ،اول.
 .70شیخ حر عاملى ،محمد بن حسن( 7049ق) ،وسائل الشیعة ،مؤسسه آل البیات علایهم الساالم،
قم ،چاپ :اول.
 .71طرابلسى ،ابن براج ،قاضى( 7041ه ق) ،عباد العزیاز ،المهاذب (البان الباراج) 1 ،جلاد ،دفتار
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایران ،اول.
 .71طریحى ،فخرالدین( 7071ه ق) ،مجمع البحرین 1 ،جلد ،کتابفروشى مرتضوى ،تهاران -ایاران،
سوم.
 .71طوسى ،ابو جعفر ،محمد بن حسن( 7044ه ق) ،النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى ،در یک جلد،
دار الکتاب العربی ،بیروت  -لبنان ،دوم.
 .73طوسى ،ابو جعفر ،محمد بن حسان( 7041ه ق) ،الخاالف 1 ،جلاد ،دفتار انتشاارات اساالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایران ،اول.
 .79طوسى ،محمد بن الحسن( 7894ق) ،اإلستبصار فیما اختلف من األخبار ،دار الکتب االساالمیه،
تهران ،چاپ :اول.
 .14طوسى ،محمد بن الحسن( 7041ق) ،تهذیب األحکام (تحقیق خرسان) ،دار الکتاب االساالمیه،
تهران ،چاپ :چهارم.
 .17عاملى ،سیدجوادبنمحمدحسینى 7079( .ه ق) ،مفتاح الکراماة فای شارح قواعاد العالّماة (ط-
الحدیثة) 18 ،جلد ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،ایران ،اول.
 .11عاملى ،محمد بن على موسوى( 7077ه ق) ،مدارک األحکام فی شرح عبادات شرائع اإلسالم3 ،
جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،بیروت  -لبنان ،اول.
 .18قمى ،على بن ابراهیم(7040ق) ،تفسیر القمی ،دار الکتب ،قم ،چاپ :سوم.
 .10کلینى ،محمدبنیعقوب( 7041ق) ،الکافی (ط-اإلسالمیة) ،دارالکتب االساالمیه ،تهاران ،چااپ:
چهارم.

 ............................................  33فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال چهارم ،شماره  ،41تابستان 4213

 .11منسوب به على بن موسى ،امام هشتم علیه السالم( 7041ق) ،الفقه المنسوب إلى اإلماام الرضاا
علیه السالم ،مؤسسه ال البیت علیهم السالم ،مشهد ،چاپ :اول.
 .11نجفى ،صاحب الجواهر ،محمد حسن( 7040ه ق) ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلساالم08 ،
جلد ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت  -لبنان ،هفتم.
 .11نجفى ،صاحب الجواهر ،محمد حسن( 7017ه ق) ،جواهر الکاالم فای ثوباه الجدیاد 1 ،جلاد،
مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم ،قم  -ایران ،اول.
 .13نورى ،حسین بن محمد تقى(7043ق) ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،مؤسسه ال البیات
علیهم السالم ،قم ،چاپ :اول.

