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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 

 استدالل مجوزین به آیات

 اند. رسد. قائلین به جواز، به آیاتی از قرآن استدالل کردهبعد از معرفت اقوال در وطی زوجه دبراً، نوبت به بحث از ادله می

 اولآیه 

اند به برخی از فقرات این آیه استناد کردهمجوزین سوره بقره است. البته این آیه شامل فقراتی است که  222اولین آیه، آیه 

ای از آیه که مجوزین به آن استتتتدالل بخش و فقره اند.اما یکو به برخی دیگر از فقرات این آیه، مانعین استتتتدالل کرده

ه . محقق حلی به این فقره از آی«الْمَحيضِ ونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِييَسْئَلُ»ند، این بخش است: اکرده

برای جواز وطی زوجه دبراً استدالل کرده است؛ البته محقق حلی کتاب نکاح  «الْمَحيضِ فَاعْتَزِلُوا النِّسااءَ فِي »فرماید که می

 حیض این مسأله را مطرح کرده است.ندارد بلکه در معتبر، کتاب الطهارة به مناسبت بحث 

 تقریب استدالل

ض اسم ر، محیتقریب استتدالل آن است که منوور از محیض در این آیه، موع  الد  است؛ یعنی محل الحیض. به تعبیر دیگ 

؛ امر کرده به اجتناب از موع  د . «إعتزلوا النساء في محل الحيض»مکان است. بر این اساس کأن معنای آیه این است که 

چون آیه در مقا  بیان محرّمات حال حیض است، معنایش آن است که در حال حیض از آن موع  و محلی که حیض است، 

ا فرماید: اینهآیه می رآیه، لزو  اجتناب از موع  د  در حال حیض است. اینکه در صد منطوقاعتزال و اجتناب کنید. پس 

کنند؛ به آنان بگو این آلودگی و قذارت استتت، پس از موعتت  آلودگی و قذارت اجتناب کنید. بنابراین از محیض ستاال می 

در حال  ن استتت. موهومش آن استتت کهمعنای منطوقی این آیه امر به اجتناب و اعتزال از موعتت  د  و محل حیض در زنا

گوید در حال حیض باید از موعتت  د  اجتناب شتتود، معنایش آن غیر موعتت  د ، لزو  اجتناب ندارد. وقتی آیه می حیض

 است که در حال حیض، در غیر موع  د  اجتناب الز  نیست. 

 ت جایز است. رَّةِ و الرُّکبَةالسُرخی بین از زوجه در غیر موع  د  ت به تعبیر ب التذاذو  استمتاعتا اینجا اصل جواز 

از زوجه در غیر موعت  د  در حال حیض اابت شد، باالولویة جواز آن در غیر حال حیض اابت   استتمتاع اگر جواز حال 

ین ، باالجماع چناز غیر موعت  د  اشکالی ندارد. یا به تعبیر برخی  استتمتاع در حالت عادی به طریق اولی یعنی شتود.  می

 جوازی قابل استواده است. 

کرد.  اعاستمتتوان چه بستا این اولویت قابل استواده نباشد. لقائل نن یقول که از غیر موع  د  در حال حیض، می  إن قلت:

از موع  د  مسدود است؛ یعنی یک طریق  استتمتاع بر طبق این آیه وطی زوجه دبراً در حال حیض جایز استت، چون راه  
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صورت گیرد. اما در غیر حال حیض که به طریق متعارف  استمتاعیز نیست لذا اجازه داده شده که از طریق دیگری این جا

هستتت، معلو  نیستتت که بتوانیم جواز را استتتواده کنیم. به تعبیر دیگر این اولویت، اولویت قطعیه نیستتت و  استتتمتاعامکان 

 . ه کنیمآیه استواد این مطلب را از این توانیمنمی

در آیه گوته شده و آن مسأله قذارت و آلودگی است، به هر حال وقتی این ای که پاست  آن استت که با توجه به نکته   قلت:

کند، در غیر حال حیض وجود ندارد. اگر این آلودگی و قذارت در حال حیض وجود دارد و امر به اجتناب از موع  د  می

از غیر موع  د  استواده شد، به طریق اولی در غیر حال حیض این مطلب  استتمتاع آلودگی مان  بود و در عین حال جواز 

گوییم قابل استواده است. اگر هم اولویت قطعی نباشد، باالخره این رجحان و اولویت به نحو اطمینان قابل استواده است. نمی

 اولویت ظنّیه، چون اولویت ظنیه اعتبار ندارد. 

سوره بقره، آن است که از آنجا که این آیه لزو  اجتناب از موع  د   222به این فقره از آیه علی نی حال نتیجه استتدالل  

د، شوکند و عد  لزو  اجتناب از غیر موع  د  در حال حیض ت مثل دبر ت از این آیه استواده میدر ایا  حیض را اابت می

کرد و این یعنی جواز الوطی دبراً. این بیان مرحو   اعاستمتتوان از غیر موعت  د   پس به طریق اولی در غیر ایا  حیض می

 فقره از آیه است.محقق حلی در استدالل به این 

 اساس استدالل محقق حلی

عنایت داشتته باشتید که اساس استدالل محقق حلی بر این پایه استوار است که محیض، اسم مکان است. خودم محقق حلی   

این رکن استدالل محقق حلی است. اینجا اگر  کند ومکان است، چهار وجه ذکر میبرای اابات اینکه محیض در اینجا اسم 

و لذا ، «زمان الحيض فاعتزلوا النساء فِي» باید بگوییم معنای آیه این است:قائل شتویم   مصتدری برای محیض یک معنای 

فاعتزلوا »دیگر داللت بر جواز وطی دبراً ندارد. همه تکیه محقق حلی بر این استتتوار استتت که محیض استتم مکان استتت؛ 

در حال حیض. اگر این معنا باشد، با آن تقریبی که ذکر از فرج  استمتاعنی محل الحیض، یعنی امر به  «المحيض النساء فِي

گر اینجا به معنای اسم مکان باشد، نتیجه آن است که اجتناب از غیر موع  د  در توان مسأله جواز را استواده کرد. اشد، می

ر حال حیض اجتناب از غیر موع  د  اابت شد، به طریق اولی در غیر حال حیض اجتناب حال حیض الز  نیست. وقتی د

 است که محیض معنای مکانی داشته باشد.   اینبر  تکیهاز آن الز  نیست. پس همه 

محقق حلی برای اابات اینکه محیض استم مکان استت، چهار وجه ذکر کرده است. خوب دقت کنید؛ چون این مسأله   خودم 

محل اختالف است. برخی معتقدند محیض در اینجا معنای زمانی دارد و اسم زمان است. اگر معنای محیض اسم زمان باشد، 

ر د کند به اجتناب از زنان در ایا  حیض؛ کأنّعنی آیه امر می؛ ی«فاعتزلوا النساء في وقت الحيض»شتود   معنای آیه چه می

 ایا  حیض باید یک اجتناب کلی صورت بگیرد و معاشرت با زنان قط  شود. 

 ادله محقق حلی بر معنای مکانی محیض

 عباتند از:این چهار وجهی که محقق حلی گوته برای اینکه محیض در اینجا اسم مکان است، 

آن استت که محیض بر وزن مَوعمل استت. مَوعمل یا مَوعَل، اوزانی هستند که به طور قیاسی اسم مکان در این اوزان    :وجه اول

ما ، مثل مقتل، مسجد. اگویندمیخواهند مکانی را نا  ببرند، با وزن مَوعَل یا مَوعمل شتود. یعنی معموالً وقتی می استتعمال می 
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در این دو وزن استعمال  مصدرنه اینکه نباشد،  البتهکنند، علی خالف القاعده است؛  را در این اوزان استتعمال  مصتدر اینکه 

شتده ولی ستماعی و علی خالف القاعده استت. در دوران امر بین اینکه یک لووی را حمل بر معنای قیاسی آن یا حمل بر    

ود. معنای قیاسی محیض این است معنای سماعی آن کنیم، معلو  است که اولی و حق آن است که حمل بر معنای قیاسی ش

وقت حیض بگیریم، خالف قاعده است.  مصدری وکه معنای محل و مکان داشته باشد. اینکه بخواهیم محیض را به معنای 

 مقتضای قاعده آن است که به معنای مکان باشد. 

به معنای مصدری بگیریم، باید قطعاً کلمه زمان را در تقدیر بگیریم. محیض را آن است که اگر بخواهیم در اینجا  :وجه دوم

و حیض هم به معنای مصتدر باشد. چون بدون تقدیر کلمه   «فاعتزلوا النسااء في وقت الحيض »این استت:  آیه معنای یعنی 

زمان را در  پس اگرریختن؛  اجتناب کنید از زنان در خون :شودمعنای آیه این میچون معنا و موهو  ندارد. آیه زمان، اصالً 

، ه باشدداشتبرای اینکه معنا لذا تقدیر نگیریم. این اصتالً معنا ندارد؛ اجتناب کنید از زنان در خونریزی، این ناموهو  استت.   

، اعتزال و «في وقت الحيض النساءفاعتزلوا »باید کلمه زمان در تقدیر گرفته شتود؛ و طبق این تقدیر، معنای آیه این است:  

لمه بایستتت کاجتناب کنید از زنان در زمان خونریزی. پس اگر بخواهیم محیض را به معنای مصتتدری بگیریم، به ناچار می

زمان را در تقدیر بگیریم تا آیه معنای مناستبی پیدا کند و اال ناموهو  و نامناسب است؛ و تقدیر خالف اصل است. تا جایی  

ن و به خصوص آیات و روایات را طوری معنا کنیم که نیازی به تقدیر نباشد. لذا توانیم باید جمالت و کلمات متکلمیکه می

 کنیم و نه معنای مصدری.ی اینکه تقدیر پیش نیاید، ما آن را بر همان معنای اسم مکان حمل میبرا

این است که اگر محیض را به معنای اسم مکان ندانیم تتت با آن بیانی که گوتیم تتت باید بر معنای مصدری یا زمان  سوم:وجه 

اش مخالف با اجماع است. چون اگر امر حیض حمل شود  ]چه تقدیر بگیریم و چه خودش را به معنای زمانی بدانیم[ نتیجه

ه بیعنی ست که در ایا  حیض و در زمان حیض، از زنان اجتناب کنید؛ به اجتناب از زنان در موع  د  نباشد، معنایش آن ا

کلی باید اجتناب شتتود و هین نحوه معاشتترتی با زنان صتتورت نگیرد، و این مخالف با اجماع استتت. در بین یهود این نحو 

ها نداشتتتند. این امری کردند و هین نحوه معاشتترتی با آنمستتأله رایب بود که در ایا  حیض به طور کلی از زنان اجتناب می

امر به اجتناب از زنان در ایا  حیض نشده است؛ این روش و سیره یهود  داریماست که قطعاً مخالف با اجماع است؛ ما یقین 

 بود و در بین مسلمین قطعاً چنین نیست. 

ه ی کنیم و بگوییم آیپس وجه سو  این است که اگر بخواهیم محیض را به معنای اسم مکان ندانیم و حمل بر معنای مصدر

اشاره دارد به اجتناب از زنان در ایا  و زمان حیض، تالی فاسد دارد و آن این است که مخالف اجماع است و مطابق با سیره 

 یهود است که قطعاً در اسال  نوی شده است. 

شود؛ به عبارت دیگر با نمی را به معنای اسم مکان نگیریم، اساساً آیه شامل خودش هم آنآن است که اگر ما  :وجه چهارم

ارد. در مورد شأن نزول این آیه گوته شده که این آیه برای آن نازل شده که یهود ند ، تناسبشأن نزولی که برای آیه ذکر شده

کردند. در روایات وارد شده که این آیه نازل شد تا مرد  را متوجه این اشتباه در ایا  حیض به طور کلی از زنان اجتناب می

به طور کلی از زنان اجتناب کنید. آنچه مهم است  ایا ند یا حداقل این حکم را برای آنها بیان کند که لزومی ندارد در این ک
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که در ایا  حیض از زن بوده آن است که در این ایا  از موع  د  اجتناب کنید. این آیه در واق  در مقا  نوی رفتار یهودیان 

 کردند.معاشرت خودداری میکردند و از به کلی اجتناب می

از زن در ایا  حیض را نوی کند و کلی با توجه به این شتأن نزول و اینکه اساساً مورد این آیه آن است که مسأله  اجتناب   

فقط از یک موع  خاص دستور داده شده که اجتناب کنند، اگر بخواهیم آیه را حمل بر معنای مصدری کنیم و معنای مکانی 

 رای آیه گوته شده سازگاری ندارد.ا کنار بگذاریم، با شأن نزولی که بو اسم مکان ر

دقت شتود که وجه چهار ، با وجه قبلی تواوت دارد. اینکه ما گوتیم اگر حمل بر معنای مصدری شود تالی فاسد دارد و آن  

ن وجه تأکید روی تناسب اینکه مخالف اجماع استت؛ این اجماعی استت که اجتناب از زنان به نحو کلی الز  نیست. در ای  

 بین شأن نزول آیه و این معناست. 

اً. الزوجة دبر وطئکند بر جواز داللت می «الْمَحيضِ فَاعْتَزِلُوا النِّساااءَ فِي»استتتدالل محقق حلی را مالحوه فرمودید که آیه 

حال حیض اجتناب از در چرا  چون این آیه امر به اجتناب از موعت  د  در حال حیض کرده استت. معنایش آن است که   

راً شود دبالز  نیست و مثالً می د شود اگر در حال حیض اجتناب از غیر موع  غیر موعت  د  الز  نیست. پس معلو  می 

 پس به طریق اولی در غیر حال حیض هم جایز است. زوجه را وطی کرد، 

باشد و نه مصدری و نه زمانی. محقق حلی  عرض شد رکن استدالل ایشان آن است که محیض در اینجا به معنای اسم مکان

شود که آنچه باید در ایا  چهار وجه برای اینکه محیض در اینجا به معنای مکانی استت، ذکر کردند. مجموعاً نتیجه این می 

و غیر موع  د  در حال حیض اشکالی ندارد. در غیر حال حیض که حیض از آن اجتناب شتود، فقط موعت   الد  استت    

 الً روشن است؛ پس یجوز وطی الزوجة دبراً. این استدالل محقق حلی است. مسأله کام
 به آیه اولمجوزین بررسی استدالل 

باید ببینیم آیا این استدالل تما  است یا خیر. در این وجوهی که مرحو  محقق حلی ذکر کردند، جای تأمل و اشکال هست. 

ها نوعاً قطعی نیست و براساس روایاتی بیان توان گوت که این شأن نزولدر مورد مسأله شأن نزول می بررسي وجه چهارم:

توانیم عد  تناسب با شأن نزول را به عنوان یک حتی بین این روایات گاهی اختالف است؛ لذا نمیبر فرض اعتبار، شده که 

 ویت حمل بر معنای مکانی بپذیریم.وجه برای اول

کنیم، ناچاراً باید کلمه زمان را در تقدیر بگیریم و تقدیر  مصدریرا حمل بر معنای  اینکه اگر ما ایناما  بررساي وجه دوم: 

که در آیه آمده استواده « فی»توانیم معنای زمانی را از کلمه خالف اصل است، این هم به نوعی جای تأمل دارد. چون ما می

آیه، زمان استتت و نیازی به منوور از محیض در  قرینه استتت که« فی»کنیم، بدون اینکه نیازی به تقدیر باشتتد. خودم کلمه 

تقدیر کلمه زمان نیستت. لذا مرحو  عالمه طباطبایی محیض را در اینجا به معنای زمان حیض دانسته و بدون اینکه نیاز به  

 . «لحيضا فاعتزلوا النساء في أيام»توانیم این را حمل بر معنای زمانی کنیم؛ یعنی بگوییم تقدیر کلمه زمان باشد، ما می

 ساال: 

عنای را به م محیضگوتیم چون اگر بخواهیم میاین را هم نبود، « فی»استتتاد: الز  نیستتت قرینه در لوش باشتتد. اگر کلمه  

شتتود، پس ناچار باید کلمه زمان را تقدیر بگیریم. اتواقاً در کثیری از مواردی که تقدیر صتتورت مصتتدری بگیریم، غلط می
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ینه این ترین قرخواهیم و مهمقرینه میبله جایگزین آن تقدیر استتت.  حقیقتگیرد، ما یک لوش جایگزین نداریم؛ این در می

زین کأن جایگ« فی»آمده است و خود « فی»آید. ولی اینجا اصالً کلمه استت که اگر تقدیر نگیریم، معنایش درستت درنمی  

 ای بر تقدیر باشد. شانهکلمه زمان شده است؛ نه اینکه این قرینه و ن

خالف  مصتتدری در این وزنآید و معنای اما اینکه فرمودند معموالً مَوعَل یا مَوعمل به معنای مکانی می بررساااي وجه اول:

قاعده استت، این مطلبی استت که باید بررستی شود که آیا واقعاً این موارد، از موارد سماعی هستند یا خیر. در بسیاری از    

 نیست. مهمدر همین اوزان به کار رفته است. لذا این خیلی  مصدرموارد داریم که 

اند، همان است که اگر ما این را حمل کرده ذکر ترین وجهی که برای استواده معنای مکانی از محیضعمده بررسي وجه سوم:

کند بر اجتناب از زنان در ایا  حیض بر استم مکان نکنیم و بخواهیم معنای مصدری یا زمانی از آن استواده کنیم، داللت می 

چهارگانه کردند و این مخالف با اجماع استتت. عمده این وجه استتت که در بین این وجوه کالً. یعنی همان کاری که یهود می

توانیم بگوییم آیه در مقا  امر چه بسا از کال  محقق بشود روی آن اعتماد کرد. ولی این وجه هم چندان قوی نیست؛ زیرا می

خواهد بگوید خواهد بگوید رنستتتاً و به طور کلی از زن اجتناب کنید؛ اجماالً میبته اجتنتاب فی الجمله استتتت. آیه نمی  

ایا  هست. اما اینکه این محدودیت چیست و چگونه است، اینجا در مقا  بیان آن نیست.  محدودیتی نستبت به زنان در این 

 توانیم اینطور پاس  دهیم. لذا این وجه را هم می

توان به نتیجه اینکه این فقره از آیه که برای جواز وطی زوجه دبراً، مورد استتناد محقق حلی قرار گرفته، تما  نیست و نمی 

 کرد. پس باید فقرات دیگر را بررسی کنیم و ببینیم آیا داللت بر این مدعا دارند یا خیر. این فقره استدالل
«الحمد هلل رب العالمین»  


