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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

One of the rulings that is famously common among jurists and people is the 

obligation for a menstruating woman to perform her lapsed fast of Ramadan. This 

ruling is based on the hadiths, without any argument or reference to the Qur’an. This 

research first reviews the hadiths and verses and determines that this ruling is at the 

level of a jurisprudential reputation and is not supported by successive transmission, 

tazafur or even the plurality of narrations. In this regard, only four direct and indirect 

narrations refer to this issue, half of which suffer from the weakness of sanad (chain 

of transmitters) or irsāl. The remaining two narrations are also invalid due to their 

opposition to the Qur’an. As for the Qur’an, since the performance of lapsed fasting 

is limited to two groups, i.e. travelers and patients, and a single narration cannot 

generalize the limitation of the Qur’an, therefore, the obligation of performing the 

lapsed fasting of menstruating women is doubtful. In the case of the possibility that 

menstruation is considered a disease by the Qur’an and so one must perform the 

lapsed task, based on analyzing the words and the Qur’an, it is proved that Allah 

excluded the menstruating woman from the list of patients, and considered 

menstruation as a kind of mental anxiety. Accordingly, based on the Qur’an the 

obligation of her lapsed fasting of Ramadan is problematic. 
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حائض ماه رمضاان اسات.    ۀروز یاست، وجوب قضا جیفقها و مردم را انیطور مشهور م که به یاز احکام یکی
 نیا ت نگرفتاه اسات. ا  باه قارآن راور    یا استدالل و مراجعاه  چیآن ه یاست و برا اتیحکم، روا نیاساس ا

اسات و از   ییاحکام در حاد راهرت فقها     نیکه ا کند یمشخص م ات،یو آ اتیروا یپژوهش، در آغاز با بررس
 میرمستقیو غ میمستق تیباره فقط چهار روا نی. در استیبرخوردار ن ییکثرت روا یتظافر و حت ایتواتر  ۀپشتوان
. دو برناد  یو ارساال رناج ما    یباره از ضعف ساند   نیه در اچهارگان اتیاز روا یمیاند. ن موضوع توجه داده نیبد
جاا آوردن   از آنجاا کاه باه    زیا . در قرآن نروند یاعتبار ساقط م زیّحمخالفت با قرآن از  لیدل به مانده یباق تیروا
بخشاد،   تیا حصر قرآن را عموم تواند یحصر رده، و خبر واحد نم ماریمسافر و ب یعنیروزه در دو گروه  یقضا
در قارآن   ضیاحتماال کاه حا    نی. در اراکال باد  ردیگ یقرار م دیحائض، محل ترد ۀروز یوجوب قضا رو نیازا
مشاخص راد کاه خداوناد زن      یو قرآنا  یلغتا  یقضا را بجا آورد، براساس واکاو دیرود و با وبمحس یماریب

اساس وجاوب   نیرمار آورده است، بر ا به یروح شیتشو یخارج ساخته و آن را نوع مارانیحائض را از رمار ب
 .رمضان طبق قرآن محل ارکال است ۀروز یقضا

 کلیدواژه:
 زنان،  ات،یروا

  ،یفقه قرآن
 رمضان،  ۀروز یقضا
 .نقد
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 31  یروزمندی بندپیفنریمانی و  /یانتقاد یلیتحل کردیبا رو اتیبر قرآن و روا هیحائض در ماه رمضان با تک ۀروز یحکم قضا یبازخوان

 . مقدمه1
مهم و محاور توجاه    یها . نماز و روزه از مقولهرود یرا رامل م نیمهم فقه است که عموم مسلم یها از جمله ساحت یفقه عباد
 لیا دل باه  ناه یزم نیاست. زنان در ا هیعمل یها و رساله یفقه یها نگارته نیاست که کشف و فهم احکام آن، از آغاز یهر مسلمان

 یاز جمله احکام ض،یح لیدل زنان در ماه مبارک رمضان به ۀروز یبرخوردارند. قضا یصورخود از احکام مخ یخاص زنانگ طیررا
 یاباره، حکم باه وجاوب قضا     نیدر ا یو اخبار آحاد اتیبا توجه به روا عهیر یذکر رده است. فقها یفقه یها است که در کتاب

اسات. در   اتیا علما بر استخراج حکم ررفاً بار روا  کزموضوع توجه و تمر نیمهم در ا ۀاند. نکت زن حائض داده یرمضان برا ۀروز
عناوان حجات اکبار و  قال اکبار،       است که قرآن باه  یدر حال نینشده است. ا یبه قرآن و فقه قرآن یتیتوجه و عنا چیباره ه  نیا

دارتن خبر واحد در احکام که در نوع خاود   تیاست. حج ثیو احاد اتیرحت و سقم روا یمبنا و نیمنبع استخراج د نیتر لیار
هنگاام   یها یفق چیرود و ها  یاحکام و ردور آن، قرآن به محاا  فرامورا   ۀتوجه و دفاع است، سبب رده است که در حوز انیرا

 ارد.هم به قرآن ندارته ب ینگاه مین یاز احکام چون موضوع حاضر، حت یبرخ یبررس

 پیشنیه پژوهش

 کاران  یبو وارسته دارته و درود و رحمات  شیاند کینی فقهای به محضر تمام علما و رکرگزاردر ابتدا، عرض ارادت و احترام و 
الهی بر روان و آ ار نورانی آنها را از خداوند خواهانم و ضمن مستفیض ردن از خوان فقاهت و اندیشه و دانش آن ستارگان حاوزۀ  

، باه پاژوهش در ایان    باره  نیاا محور قرار دادن قرآن و بررسی آیات مربوط بدین موضوع و نیز بررسی و نقد روایات در فقاهت، ب
کار پژوهشی مشابه رورت  باره  نیارده، عیان رد که در  وجو در مقاالت نورته حوزه مبادرت ورزیده است، که با تفحص و جست

یای باه رراتۀ تحریار     مجزای، مقالاه و تحقیاق   ا نهیزمو راخه و  وجه  چیهحکم فقهی در عبارت بهتر دربارۀ این  نگرفته است. به
هاای   در کتااب  مسائله و هیچ امر مبهم و تشکیکی در آن رورت نگرفته است و ررفاً همان تبیین ریز جزئیاات احکاام    امدهیدرن

اساساً در ایان حاوزه حتای باا رویکارد سانتی        جو در پایگاه نشریات و مجالت معتبرو . با جستاستفقهی، پیشینۀ علمی این ا ر 
 به ررتۀ تحریر درنیامده است. ای مقالهپیشین آن 

 شناسی پژوهش روش

این پژوهش با محوریت قرآن و اهتمام بدان و نیز نقد روایات آمده در کتب معتبر حدیثی ریعه به کنکاش و بررسی حکام فقهای   
 کتب لغوی به معانی دقیق واژگان آمده در آیات، توجه خاری دارد.گیری از مشهور پرداخته و در این میان با بهره

 بررسی روایات قضای روزۀ حائض. 2
دیگر احکام نقش اول و بنیادین در کشف و استخراج احکام از آنِ روایات است. در واقاع باا    مانند بهگفته آمد دربارۀ این حکم فقهی نیز 

با تمرکز  رو نیازاباره وجود ندارد.  نیدر ارد که حتی در یک مورد استنادی غیر از روایت  ی که رورت گرفته، آرکارا گستردهتتبع عام و 
کاه   میراو  یما ی را متذکر ا مسئله. پیش از پرداختن به بحث، مکنی یمبر روایات در این زمینه و بررسی و ارزیابی آنها بحث خود را آغاز 

احادیاث کاه باه     منبعلیه یعنی تا قرن پنجم هجری است، زیرا اساس روایات و های قرون او مبنای ما در گزارش و بحث روایات، کتاب
های این دوره ذکر نشده بارد و اماا باا پانج     بر آن، چنانچه روایتی در کتاب هاست. افزون است، همین کتاب کینزدعصر ردور روایات 
ی و... از آنهاا جاای   مرتضا  دیسا ون کلینی و رادو  و  های دیگر آمده بارد، علت اختفا و عدم یادکرد محد انی چ قرن فارله در کتاب

پرسش دارد. با تتبع در کتب روایی اساس روایات دربارۀ وجوب قضای روزۀ زن حائض چهار روایت است که ابتدا کلینی و پس از ایشان 
 :مکنی یم. در ادامه تمام آن چهار روایت را کامل نقل اند دهردو  و طوسی در کتب اربعه آنها را ذکر کر

 یی، روایات چهارگانهروامصادر  .1. 2

 یتَقْضِ الْحَائِضِ بَابُ»یی را در جلد پنجم خود در کتاب الحیض با عنوان مجزاکتاب حدیثی فقهی، باب  نیتر متقدم عنوان بهی کاف
کار اسات تماام روایاات مرجاع      زمینه آورده است. رایان ذ نیانگارته است. در مجموع چهار روایت در « الصَّلَاۀ یلَاتَقْضِ وَ الصَّوْمَ
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ی است. در این مقال تمام چهار روایت را باا ذکار کامال    الکافدربارۀ این حکم برای محمدون  ال ه متقدم همین روایات آمده در 
 :مینک یمسند نقل 
 اللَّاهِ  عَبْادِ  یأَبِا  وَ جَعْفَرٍ یأَبِ عَنْ أَخْبَرَهُ عَمَّنْ أَبَانٍ نْعَ الْوَرَّاءِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ یمُعَلَّ عَنْ یُّالْأَرْعَرِ مُحَمَّدٍ بْنُ نُیْالْحُسَ [1 ثی]الحد

 .الصَّالَۀَ یتَقْضِ الَ وَ امَیَالصِّ یتَقْضِ الْحَائِضُ: قَاالَ السَّالَمُ هِیْعَلَ
 الْحَاائِضُ  السَّاالَمُ  هِیْعَلَ اللَّهِ عَبْدِ یلِأَبِ قُلْتُ: قَالَ رَارِدٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ رٍیْعُمَ یأَبِ ابْنِ عَنِ هِیأَبِ عَنْ مَیإِبْرَاهِ بْنُ یُّعَلِ [2 ثی]الحد 
 . سُیإِبْلِ قَاسَ مَنْ أَوَّلَ إِنَّ قَالَ هَذَا جَاءَ نَیْأَ مِنْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ الصَّوْمَ یتَقْضِ قُلْتُ الَ قَالَ الصَّالَۀَ یتَقْضِ

 الْحَائِضِ قَضَاءِ عَنْ السَّالَمُ هِیْعَلَ جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ:  قَالَ زُرَارَۀَ، عَنْ ،نَۀَیْأُذَ ابْنِ عَنِ ،رٍیْعُمَ یأَبِ ابْنِ عَنِ ،هِیأَبِ عَنْ ، یٌّعَلِ [3 ثی]الحد
 إِنَّ:»فَقَاالَ  یَّ،عَلَا  أَقْبَالَ   ُامَّ  «رَمَضَانَ رَهْرِ وْمَرَ یَتَقْضِ أَنْ هَایْعَلَ وَ الصَّلَاۀَ، یَتَقْضِ أَنْ هَایْعَلَ سَیْلَ: »قَالَ ؟امَیَالصِّ یتَقْضِ  ُمَّ الصَّلَاۀَ،
 «. الْمُؤْمِنَاتِبِذلِکَ  تَأْمُرُکَانَتْ  وَ ، السَّالَمُ هَایْعَلَ فَاطِمَۀَبِذلِکَ  أْمُرُیَکَانَ  آلِهِ وَ هِیْعَلَ اللَّهُ یرَلَّ اللّهِ رَسُولَ

: قَاالَ  یِّ،الْجُعْفِا  لَیإِسْامَاعِ  عَنْ عُثْمَانَ، بْنِ أَبَانِ عَنْ الْوَرَّاءِ، عَنِ مُحَمَّدٍ، بْنِ یمُعَلَّ عَنْ یُّ،عَرِالْأَرْ مُحَمَّدٍ بْنُ نُیْالْحُسَ [4 ثی]الحد
 اللّاهُ،  لَاوَفَّقَاهُ  لَهُ؟ مَا: »فَقَالَ الصَّلَاۀَ؟ یضِتَقْ الْحَائِضَ إِنَّ: لَهُ قُلْتَعَنْکَ أَنَّکَ  یرَو دٍیسَعِ بْنَ رَۀَیالْمُغِ إِنَّ: السَّالَمُ هِیْعَلَ جَعْفَرٍ یلِأَبِ قُلْتُ
 وَضَاعْتُها  یإِن ا  رَبِّ قالَاتْ  وَضَاعَتْها  فَلَمّا» أَبَداً مِنْهُ خْرُجُیَلَا  ُمَّ ،دْخُلُهُیَ لِلْمَسْجِدِ الْمُحَرَّرُ وَ ، مُحَرَّراً بَطْنِهَا یفِ مَا نَذَرَتْ عِمْرَانَ امْرَأَۀَ إِنَّ
 فَلَامْ  ،ایَّا زَکَرِ فَکَفَّلَهَاا  ،ایَّزَکَرِ الْقُرْعَۀُ فَأَرَابَتِ ،اءُیَالْأَنْبِ هَایْعَلَ فَسَاهَمَتْ الْمَسْجِدَ، أَدْخَلَتْهَا وَضَعَتْهَا فَلَمَّا ،«یالذَّکَرُ کَالْأُنْث سَیْلَ وَ» ،«یأُنْث

 یَهِا  وَ خَرَجَاتْ  یالَّتِا  امَیَّتِلْکَ الْأَ یَتَقْضِ أَنْ یعَل تَقْدِرُکَانَتْ  فَهَلْ خَرَجَتْ، الن سَاءُ، بْلُغُتَ مَا بَلَغَتْ فَلَمَّا بَلَغَتْ، یحَتّ الْمَسْجِدِ مِنَ تَخْرُجْ
 .«الْمَسْجِدِ؟ یفِ الدَّهْرَتَکُونَ  أَنْ هَایْعَلَ

. روایت دوم اند کردهذکر  یکاف( به نقل از 606: 1363)ردو ، الخصال ( و160: 1، ج1365)طوسی،  بیتهذروایت نخست را 
( 93: 2،ج1363)طوسای،   استبصار( و 160: 1،ج1365)طوسی،  بیتهذ(، و طوسی در 214  :1416)برقی،  المحاسننیز برقی در 

(. روایت چهارم نیز 160: 1، ج1365است. روایت سوم نیز تهذیب به نقل از کلینی ذکر کرده است )طوسی،  آوردهبه نقل از کلینی 
  ( نقل کرده است.578 :1385)ردو ،ل الشرائع عل فقط ردو  در

 بررسی سند روایات چهارگانه  .2. 2

(. حدیث 249: 13، ج1363مجلسی حدیث اول، دوم و چهارم را بنا بر رأی مشهور ضعیف و حدیث سوم را حسن دانسته است )مجلسی، 
دربارۀ روزه نبوده، در ادامه بحث به جهات مختلاف   روایت اگرچه .چهارم در تکذیب کالم مغیره مبنی بر وجوب قضای نماز حائض است

ۀ حکم وجوب قضاای روزۀ حاائض و نیاز حاذر     دربردارندبه قرآن قابل استفاده است. سه روایت دیگر  استدالل و استناد امام همچون
بررسی سندی این روایاات،   بر ارزیابی سندی مجلسی، براساس تتبع در کتب رجالی و کردن از قیاس نماز و روزه با یکدیگر است. افزون
در اسناد دو روایت یعنی روایات اول و چهارم، حضور دو رخصیت یعنی معلی بن محمد  حکم اسناد این چهار روایت به ررح ذیل است:

و ابان بن عثمان االحمر محل بحث و درنگ است. نجاری، ابن داود و عالمه حلی، معلی بان محماد را مضاطرب الحادیث و ماذهب      
(. ابن غضائری بر آن است که وی از ضعفا روایات نقال   259 : 1417؛ حلی، 349تا:  ، بیداود ابن؛ 418: 1365است )نجاری، بررمرده 

که در رمار ناووسیه بوده و وی را تضعیف  دانند یم(. کشی، ابن داود و عالمه حلی، ابان را از کسانی 96 : 1422ی، غضائر ابن) کند یم
مُحَمَّاد کاه    بْانِ  یمُعَلَّا دلیل حضاور   روایت اول، به رو نیا از(. 21 : 1417؛ حلی، 11،411، بی تا: داود ابن ؛640: 1348)کشی،  اند دهکر

الحدیث خوانده و حضور ابان که فاسدالمذهب است، همچنین ارسال آراکاری کاه در    نجاری وی را تضعیف کرده و ایشان را مضطرب
 کاه  مُحَمَّاد  بْنِ یمُعَلَّ حضور دلیل رسل و ضعیف است. روایت چهارم نیز مانند روایت اول بهمیانۀ سند با تعبیر )من اخبره( آمده، حدیث م

، ضعیف اسات.  اند خواندهخوانده، و نیز ابن عثمان که برخی او را فاسدالمذهب  الحدیث مضطرب را ایشان و کرده تضعیف را وی نجاری
 های دوم و سوم، مسند و رحیح است.  روایت

 ییروا یسند یررسب ۀجینت .3. 2

که اوالً تعداد روایات مبتنی بر حکم وجوب قضای روزۀ زن حائض در کتب متقدم و ارایل، باه    رود یماز آنچه آمد نتیجه گرفته 
و روایات این مجموعه حتی به حد تظافر نرسیده است؛  انیاً همان چهار روایت )که در ارل  رسد ینمتعداد انگشتان یک دست نیز 
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مستقیم ناظر به موضوع بود( براساس دیدگاه مجلسی از ضعف سندی برخوردار بودناد و نیاز براسااس بررسای      طور بهسه روایت 
اگرچاه حجیات خبار واحاد در اساتخراج       رو نیازایی، نیمی از آنها از ضعف ردید سندی برخوردار بودند. روارجال و اسناد و طر  

یای و در گاام دوم باه    روادلیل قلّت نقل آنها در منابع  بار واحد در گام اول بهاحکام در فقه امری مسلم رناخته رده، ظاهراً این اخ
آنکه در قرآن، حکم خالف آن وجود داراته   ژهیو بهبارد،  باره  نیایی کارف حکم خدا در تنها به تواند ینمجهت ضعف سندی باال 

، بایستگی دیرس یم نظر بهبه قرآن، امری ضروری و الزم  قبل از سند نیز مراجعه به متن روایات و عرضۀ آنها اگرچه رو نیازابارد. 
 و الزام آن پس از این بررسی بیشتر هویدا رد.

 بررسی متنی روایات .4. 2

که روایت اول بدون هیچ توضیح و چرایی ررفاً وجوب قضای  رود یمبردارت  گونه نیابا تأمل و درنگ در متن روایات چهارگانه 
مبنای بار آماوزش ایان حکام باه        )ص( این وجوب را با سنت پیامبر )ع( است. در روایت سوم امام کرده انیبروزۀ زن حائض را 

مطلب را تبیین کرده است. اما روایت دوم در پاسخ پرسش راوی مبنی بر چرائی این حکام و تفااوت آن باا نمااز،      حضرت زهرا
. روایت دربارۀ قضاای نمااز و پرساش راوی    طلبد یم. اما روایت چهارم تأمل و بحث بیشتری را اند دادهاز قیاس کردن حذر  امام

 در خادمت  روایات  مبنی بر کالم سعید بن مغیره است و دربارۀ روزه نبوده است. اما از جهات متعددی رایان توجه اسات. در ایان  
 تواناد  ینما و  باراد  مساجد  در اسات  حائض که ایامی تواند ینم مریم که همچنان :اند فرموده )ع( امام و رده قیاس نماز با مسجد

 حیضخاطر  به مریم که گونه همان دیگرعبارت  . بههم از ایشان ساقط است لذا قضای نماز قضای غیبت در مسجد را بجا بیاورد،
 حایض  حال در خواندن نماز لذا نیست، ردن قضا قابل و بیاورد بجا را مسجد در تام حضور بر مبنی مادرش نذر توانسته ینم ردن
 ایان  راید بتوان ؛اند رده ذکر هم کنار در نماز و روزه قرآنی و فقهی مباحث از بسیاری در که آنجا از ت ونیس ردن قضا قابل هم

کارد کاه    اساتنباط  گونه نیا توان یم از این سخن .گرفت نیز ایشان روزۀ بر ناظر حیض را حال در مریم نماز دربارۀ )ع(امام سخن
وضع ارال   )ع(، بلکه راید مراد اماماند داده، زیرا خود مکرر از قیاس حذر اند هنبوددرردد قیاس بین نماز و تحرر در مسجد  امام

 و راده  سااقط  زن از نمااز و روزه  نذر، مانند حیض حال در واجبات تمام که گونه نیبدو قانون کلی برای زن در ایام حیض است؛ 
  ،)ع(آنکه امام اول دارد؛ توجهی جالب نکات مغیره، مکال نقد در )ع(امام بر این، استفادۀ افزون .ندارد وجود آن قضای ادای به نیازی

 درباارۀ  کلی معیار یک از آنکه ؛ دوماند گرفته بهره قرآن با حدیث نقد روش از آنکه خود یعنی ،دهد یم ارجاع قرآن به نقل مغیره را
 )ع(امام مسجد بوده، اما رد محررعنوان  به )س( مریم حضور دربارۀ است، زیرا موضوع آیه آورده میان به سخن آن احکام و حائض
مانند امام که حکم عدم وجاوب   توان یم رو نیازا .کند یم یاد آن وجوب و جبران و عدم حیض هنگام در مسجد ایشان از از خروج

 کرد. استنباط روایت این آیه و از نیز را حائض روزۀ قضای وجوب عدم ، حکماند دهقضای نماز را از آیۀ مذکور استنباط کر

 حکم قرآنی قضای روزۀ زن حائض. بررسی 3
پیوساته تاالزم و تعااطی     )ع( تیب اهلو  )ص( . پیامبر اسالمرسد یم آنهاپس از بررسی اسناد و متن روایات، نوبت به بررسی متن 

 دان ده. ایشان مکرر قرآن را مالک نقد روایات، و حدیث را مفسر و مبین قرآن معرفی کراند دهاین دو میزان را برای مردم، تبیین کر
عموم مورد قبول علما و محد ان و اراولیون رایعه اسات. در ایان      طور به(. روایات عرضه به قرآن 244 :2 ، ج1403 )مجلسی،

حیاث    نیا ارساندند. از  به ا باتدر امری فقهی، خود با ارجاع به قرآن ناراستی کالم مغیره را  )ع(امام باقر رد کهروایات مشخص 
و عرضۀ روایات به قرآن اسات. در قارآن کاریم در خصاوص روزۀ مااه       باره  آنآیات در  بهترین روش برای کشف حکم، بررسی

ی عَلَا  کُتِابَ  کَماا  امُیالصِّ کُمُیْعَلَ کُتِبَآمَنُوا  نَیالَّذِ هَایُّأَ ای»مبارک رمضان و قضای آن، سه آیۀ پیاپی در سورۀ بقره وارد رده است: 
 قُونَاهُ یطِیُ نَیالَّاذِ ی عَلَأُخَرَ وَ  امٍیَّأَی سَفَرٍ فَعِدَّۀٌ مِنْ عَلأَوْ  ضاًیمَرِ مِنْکُمْ کانَمَعْدُوداتٍ فَمَنْ  اماًیَّأَ( 183قُونَ )تَتَّ لَعَلَّکُمْ قَبْلِکُمْمِنْ  نَیالَّذِ
الْقُرْآنُ  هِیفِی أُنْزِلَ الَّذِ( رَهْرُ رَمَضانَ 184تَعْلَمُونَ ) تُمْکُنْإِنْ  لَکُمْ رٌیْخَلَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا  رٌیْخَفَهُوَ  راًیْخَفَمَنْ تَطَوَّعَ  نٍیمِسْکِطَعامُ  ۀٌیَفِدْ
 دُیا رِأُخَارَ یُ  امٍیَّأَی سَفَرٍ فَعِدَّۀٌ مِنْ عَلأَوْ  ضاًیمَرِ کانَوَ مَنْ  صُمْهُیَفَلْالشَّهْرَ  مِنْکُمُی وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ رَهِدَ الْهُدمِنَ  ناتٍیِّبَیً لِلنَّاسِ وَ هُد
خداوناد در آغااز از   («. 185) تَشْاکُرُونَ  لَعَلَّکُامْ وَ  هَاداکُمْ ی ما عَلاللَّهَ  لِتُکَبِّرُواالْعِدَّۀَ وَ  لِتُکْمِلُواالْعُسْرَ وَ  بِکُمُ دُیرِوَ ال یُ سْرَیُالْ بِکُمُللَّهُ ا

در ادامه باا ساخن گفاتن از دو حکام دیگار باا        سخن گفته،« امُیالصِّ کُمُیْکُتِبَ عَلَ»وجوب روزۀ ماه رمضان برای همگان با تعبیر 
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ررایط خاص، آن حکم کلی وجوب روزه در ماه رمضان را تخصیص کرده است. یکی از آنها وجوب قضاای روزه بارای ماریض و    
 ۀدارناد کاه آیا   نظار   اتفاا   مسافر و دیگری پرداخت کفاره و استحباب روزه برای ناتوانان از روزه است. دربارۀ گروه اول مفساران 

جاا   پس از رفع عذر، قضای روزه را به اند موظفاست که آنان  مبارک ماه روزۀ تکلیف از مریض و مسافر استثنای تبیین در مذکور،
؛ 493: 2،ج1372؛ طبرسی، 489: 1 ، ج1431؛ سید مرتضی،23: 4 ،ج1419 ،اهلل فضل ؛16 :3ج  ،1406رادقی تهرانی،)بیاورند 

باوده و بارخالف گاروه اول وجاوب      فرسا طاقتوم کسانی هستند که روزه برای آنان سخت و . گروه د(24: 2، ج1374طباطبائی،
 أَنْ وَ»و «لَهُ رٌیْخَ فَهُوَ راًیْخَ تَطَوَّعَ فَمَنْ»دو تعبیر  باقضای روزه از آنان ساقط رده و مکلف به فدیه یا همان کفاره هستند و خداوند 

امر مستحب آنان را به قضای روزه بعد از رمضان تشویق کرده است. ساسس در آیاۀ    عنوان به« عْلَمُونَتَکُنْتُمْ  إِنْلَکُمْ  رٌیْخَ تَصُومُوا
در آیاۀ پیشاین را تبیاین کارده و ایان      « امُیالصِّا  کُمُیْکُتِبَ عَلَ»ضمن بررمردن عظمت ماه مبارک رمضان، مخاطبانِ ارلی  185

نکتاۀ  «. صُامْهُ یَفَلْ الشَّاهْرَ مِانْکُمُ   رَهِدَ فَمَنْ: »اند ردهؤیت ماه مبارک وجوب را برای کسانی بررمرده است که موفق به حضور و ر
اول یعنای ماریض و مساافر     در گاروه ی و به جا آوردن قضای روزه و حصر مجدد آن دار روزهرایان توجه بیان دوباره مستثنیات 

نیامده، بلکه در  انیبه مفرساست، سخنی  ت و طاقتی برای آنان سخدار روزهاست. در این آیه دیگر از گروه دوم یعنی کسانی که 
بِکُامُ   اللَّاهُ  دُیا رِیُ»یک سنت خداوند خبر داده است که  عنوان بهادامه، حکمت قضای روزه و نیز در مجموع از حکمت احکام الهی 

کرده که ممکن است مخاطاب بسنادارد باا تعبیار      این ارتباه بیان سدعلت این تکرار را در  عارور ابن«. الْعُسْرَبِکُمُ  دُیرِیُ ال وَ سْرَیُالْ
خدای تعالی دوباره  رو نیازاحکم آیۀ پیشین، مبنی بر استثنای مریض و مسافر نسخ رده است.  «صُمْهُیَفَلْ الشَّهْرَمِنْکُمُ  رَهِدَ فَمَنْ»

که چرا خداوناد   ماند یمین ارکال باقی (. اما ا172: 2 ، ج1420،عارور ابنآن را در اینجا ذکر کرده تا دفع توهم نسخ کرده بارد )
این دفع توهم را انجام نداده و بلکه با ذکر مجدد حکام ماریض و مساافر و    « نٍیمِسْکِ طَعامُ ۀٌیَفِدْ قُونَهُیطِیُ نَیالَّذِ یعَلَ»دربارۀ فراز 

دربارۀ علات تکارار حکام     عارور ابنقول  توان ینمعدم یادکرد دسته دوم، این توهم و یا راید احتمال را تقویت کرده است. پس 
مریض و مسافر را رائب دانست. عالمه طباطبائی معتقدند، این تکرار از حیث تأکید نیست، بلکه آیاۀ اول در بیاان تبیاین حکام     

ئی، تبیین کناد )طباطباا   لیتفص بهاست که خداوند حکم را  بر آنی دربارۀ آن اهتمام دارته، اما آیۀ دوم نیچ نهیزمبه  و ررفاًنیست 
 نظار  باه نیسات.   اراکال  یب «قُونَهُیطِیُ نَیالَّذِ یعَلَ»(. این سخن عالمه نیز با توجه به مطرح نشدن حکم گروه دوم 24: 2، ج1374

همان اهمیت موضوع و تبیین چرائی و حکمت آن است. مهم آن است که در ایان آیاات، خداوناد     لیدل بهتکرار این حکم  دیآ یم
کارده، و   دیا تأکحصر  گونه بهک رمضان را فقط برای مریض و مسافر اعالم کرده و آن را دو بار پیاپی وجوب قضای روزۀ ماه مبار

را مکلف به پرداخت فدیه و استحباب قضای آن اعالم کارده اسات.    1فرساست خارج از اینان حکم کسانی که برایشان روزه طاقت
ن آیات، با توجه به حصر و تکرار این حکم برای ماریض و مساافر،   نکتۀ رایان مالحظه با توجه به محور مقاله آن است که در ای

 سْائَلُونَکَ وَ یَ»بقاره   222نیامده است. حال ممکن است کسی با استناد به آیۀ  انیبه مسخنی از حکم و وجوب قضای زن حائض 
که از حیض زنان به اذی یاد کرده، حایض را  « طْهُرْنی یَحَتَّوهُنَّ وَ ال تَقْرَبُ ضِیالْمَحِی فِفَاعْتَزِلُوا الن ساءَ  یًأَذقُلْ هُوَ  ضِیالْمَحِعَنِ 
بیماری آورد و قضای روزۀ زنان حائض را مشمول حکم گروه اول یعنی مسافر و ماریض بداناد. بارای پاساخ بادین       در رمارنیز 

 .ما را کشف کنیوجو کرده و تفاوت معانی آنه ارکال الزم است در گام اول، معنای مرض و اذی را در قرآن جست

 «اذی، مرض». تحلیل معنای لغوی 4
معنا که هرچه سابب آزار انساان راود، اذی نامیاده راود )فراهیادی،        ؛ بدیناند دهۀ عام و فراگیر ترجمه کرگون به را« اذی»برخی 
گسترده این (. دامنه 65: 1 ، ج1416؛ مصطفوی، 149: 19م، ج1984؛ جوهری، 27: 14 ،ج1414، منظور ابن؛ 206: 8 ، ج1409

. این تعریف برای این واژه دیدرآو... در رمار اذی  ها یماریبو  ها رکست، حوادث، بالیا، آزاردهندهتمام سخنان  رود یممعنا سبب 
منظور و جوهری  ، ابندیدر ابنکار برده است.  در قرآن، اندکی جای تأمل دارد زیرا خداوند در موارد خاص و محدودی این واژه را به

؛ 27: 14ج  ،1414،منظاور  ابان ؛ 234: 1 ، ج1407، دیا در ابان ) اناد  بارده کار  ل واژۀ اذی معنای موج دریا را نیز برای آن بهدر ذی
بر موج دریا برای واژۀ اذی، به حالت رتر ماده )ناقۀ( و بعیر )مصطلح در نار و مااده(    (. لغویون افزون2266: 6م، ج1984جوهری، 

                                                           

 رد. خواهد نیز ریرده و باردار زنان رامل گفت توان یرراحت م به ،رود یم مختلف امکنۀ و ازمنه در مختلف افراد رامل و است عام عبارت . این1
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درد  سابب  باه ی قرار یباین  اند نموده. رایان توجه است که تأکید اند هش ندارته بارد، اراره کرآن هنگام که در مکان خاری آرام
؛ 78: 1 ، ج1404؛ ابان فاارس،    27: 14 ، ج1414، منظور ابن؛ 39: 15 ، ج1421است )ازهری،  گونه نیبدنبوده بلکه خلقت او 

بقره دربارۀ حیض از آنجا که حیض را امری آلوده و پلید 222(. طریحی در ررح این واژه در ذیل آیۀ 2266: 6م، ج1984جوهری، 
(. اماا  25: 1، ج1376دانسته و هر کس بدان نزدیک رود از آن متنفر است، لذا تنفرانگیز را برای آن انتخاب کرده است )طریحی، 
 ، 1407، دیا در ابنی )در تحلیل معنای لغوی مرض، نکات جالب توجهی وجود دارد. برخی لغویون، مرض را ضد رحت و سالمت

: 7 ، ج1414،منظاور  ابان ) اند گرفتهنقیض رحت  آن راو طریحی ضمن ترادف مرض با سقم  منظور ابن. اما اند دانسته( 752: 2ج
(. ابن سیده اندلسی، دامنۀ مرض را از عارضۀ جسمانی فراتر دانسته و هر آنچه را کاه انساان را از   230: 4، ج1376؛ طریحی،231

 نارج سازد، مرض معرفی کرده است. وی علت این خروج را نیز بیماری، نفا  و هر کوتاهی معرفی کرده است )ابا دایرۀ رحت خ
آن است که ریشه آن را ضاعف و نااتوانی    اند اراره دارتهاز دیگر نکاتی که لغویون برای مرض  (.480 :1ج ،1410،یاندلس دهیس
ی ا عارضاه معناسات کاه مارض     . این سخن بداناند بررمرده( 26: 12 ، ج1421( و نقصان )ازهری،234: 1 ، ج1407، دیدر ابن)

  .دکن یمآرکار بر بدن است و علت آن ضعف و نقصان درونی است که خود را با عالئمی آرکار 

 کاربرد واژگانی مرض در قرآن .5
مورد ناظر بر مباحاث فقهای و    9 بار در قرآن آمده است. از این موارد 11واژۀ مرضی و مریض بدون همراهی و همنشینی قلوب، 

 (.80رراحت در بیماری جسمی دارته، زیرا در مقابل آن، رفا مطرح رده است )رعراء/  مانده یباقتکلیفی و دو مورد 

 1جدول 

 مرض

 (184/ بقره« )رَأُخَ امٍیَّأَی سَفَرٍ فَعِدَّۀٌ مِنْ عَلأَوْ  ضاًیمَرِ مِنْکُمْ کانَمَعْدُوداتٍ فَمَنْ  اماًیَّأَ»...

 (185/ بقره...« )أُخَرَ  امٍیَّمِن أَی سَفَرٍ فَعِدَّۀٌ عَلأَوْ  ضاًیمَرِ کانَوَ مَنْ  صُمْهُیَفَلْالشَّهْرَ  مِنْکُمُفَمَنْ رَهِدَ »...

 (196/ بقره ) «نُسُکأَوْ رَدَقَۀٍ أَوْ  امٍیرِمِنْ  ۀٌیَفَفِدْیً مِنْ رَأْسِهِ أَذبِهِ  أَوْ ضاًیمَرِ مِنْکُمْ کانَُی مَحِلَّهُ فَمَنْ الْهَدْ بْلُغَی یَحَتَّ رُؤُسَکُمْال تَحْلِقُوا »... 

 کُمْیدِیْأَوَ  بِوُجُوهِکُمْفَامْسَحُوا  باًیِّطَ داًیرَعِ مَّمُوایَفَتَمِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ الن ساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً  مِنْکُمْی سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ عَلی أَوْ مَرْض کُنْتُمْوَ إِنْ »... 
 (43/ نساء) «عَفُوًّا غَفُوراً کانَإِنَّ اللَّهَ 

 (102/ نساء« )... أَسْلِحَتَکُمْی أَنْ تَضَعُوا مَرْض کُنْتُمْیً مِنْ مَطَرٍ أَوْ أَذ بِکُمْ کانَإِنْ  کُمْیْعَلَوَ ال جُناحَ »... 

...«  باًیِّطَ داًیرَعِ مَّمُوایَفَتَمِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ الن ساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً  مِنْکُمْی سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ عَلی أَوْ مَرْض کُنْتُمْفَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ جُنُباً  کُنْتُمْوَ إِنْ »... 
 (6/ مائده)

وَ اللَّهُ غَفُورٌ  لٍیسَبِمِنْ  نَیالْمُحْسِنِی عَلَحَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ما  نْفِقُونَما یُ جِدُونَال یَ نَیذِالَّی عَلَی وَ ال الْمَرْضی عَلَی الضُّعَفاءِ وَ ال عَلَ سَیْلَ»
 (91/ توبه» ( میرَحِ

 (61 /نور..« )حَرَجٌ  ضِیالْمَرِی عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ ال عَلَی حَرَجٌ وَ ال الْأَعْمی عَلَ سَیْلَ»

 (80/ رعراء) « نیشْفِفَهُوَ یَ مَرِضْتُوَ إِذا »

 (17/ فتح« )حَرَجٌ ضِیالْمَرِی عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ ال عَلَی حَرَجٌ وَ ال الْأَعْمی عَلَ سَیْ»َل

 (20/ مزمل...« )اللَّهِ  لِیسَبِی فِ قاتِلُونَاللَّهِ وَ آخَرُونَ یُ نْ فَضْلِمِ بْتَغُونَی الْأَرْضِ یَفِ ضْرِبُونَی وَ آخَرُونَ یَمَرْض مِنْکُمْ کُونُیَسَعَلِمَ أَنْ »...

 کاربرد واژگانی مرض در قرآن

خاری ندارته و همگی این واژه را در همان معنای بیماری  نظر اختالفمفسران در ترجمه و تفسیر این واژه در آیات مربوط بدان، 
؛ 1685: 3/ج668ص2؛ سایدقطب، ج 137: 4/ج160: 2ج، عاراور  ابان ؛ 64: 5/ج77: 2ج )طباری،  اناد  دهجسمی تفسیر و ترجمه کر

(. همراه ردن مریض در برخای از آیاات باا    227: 29/ج166: 8؛ رادقی، ج226: 5/ج362: 9؛ طباطبائی، ج488: 1سیدمرتضی، ج
( خبر از مستولی ردن 91ضعفاء )توبه/ ( و نیز همراهی با 61ی جسمی چون نابینا و فلج یا رل )نور/ ها یماریببرخی از عوارض و 

، تکالیف ضیبر مرسبب ضعف و ناتوانی مستولی  به رو نیازاۀ مرض دارد. واسط بهضعف و نبود رحت و سالمتی کامل در رخص 
ناتوانیش  لیدل بهکه بر مریض  کند یمسختی چون جهاد، روزه، وضو یا غسل؛ و برخی آداب حج از او ساقط رده و خداوند تصریح 

حرجی نیست. از دیگر قرائنی که از جسمانی بودن مریض و دربرداراتن معناای بیمااری جسامی در واژه ماریض حکایات دارد،       
ی که رخص باه سابب   ا گونه بهاست. این همنشینی خبر از مشقت و رنج جانکاه مرض و سفر دارته، « علی سفر»همراهی آن با 
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( و روزه از او 43( و یا تیمم جاایگزین وضاو امار راده )نسااء/      101)نساء/  سفر سخت، حتی در امر نماز به سهولت و قصر در آن
ی واژۀ مرض با همنشینی قلب، حکایت از ضعف و نقصان ایمان است که در نهایت به نفا  ریکارگ به(. 184)بقره/  رود یمساقط 
ناتوانی و از کار افتادن جسام انساان    مرض در نبود رحت و سالمتی است که سبب اند گفتهکه لغویون  گونه همان. رود یممنجر 

رود ناظر بر حوزۀ جسمانی باوده و وظاایف و تکاالیف ویاژه خاود را       کار بهیی و بدون همنشین ردن با قلب تنها بهرده و هر گاه 
حت ایمان به معنای لغوی آن نبوده و در حقیقت ناظر بر عدم ر ارتباط یب. مرض در قلب به معنای قلّت ایمان و نفا  نیز طلبد یم

 و از کارافتادن قلب سلیم است.

  کاربرد واژگانی اذی در قرآن. 6
مورد( آماده اسات. ساهمورد در اماور فقهای      1مورد( نساء ) 2) عمران آلمورد(،  5واژۀ اذی هشت بار در قرآن در سور مدنی بقره )

مانااده  (، دو مااورد باااقی262/263/264آیااه در امااور انفااا  و رفتارهااای کریمانااه )بقااره/    3(، 102؛ نساااء/ 196/222)بقااره/ 
 ( نیز دربارۀ رفتارهای مشرکان و تأ یر آنان بر روان مسلمین است. 111/186:عمران آل)

 
 2جدول 

 یأَذ
 

 (196/ بقره « )نُسُکأَوْ رَدَقَۀٍ أَوْ  امٍیرِمِنْ  ۀٌیَفَفِدْیً مِنْ رَأْسِهِ أَذأَوْ بِهِ  ضاًیمَرِ مِنْکُمْ کانَفَمَنْ »... 

 (222/ بقره « )طْهُرْنی یَحَتَّوَ ال تَقْرَبُوهُنَّ  ضِیالْمَحِی فِیً فَاعْتَزِلُوا الن ساءَ أَذ قُلْ هُوَ ضِیالْمَحِعَنِ  سْئَلُونَکَوَ یَ»

 (262/ بقره...« )لَهُمْ  یًأَذ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ ال تْبِعُونَاللَّهِ  ُمَّ ال یُ لِیسَبِی فِأَمْوالَهُمْ  نْفِقُونَیُ نَیالَّذِ»

 (263/ بقره« )مٌیحَلِیٌّ غَنِیً وَ اللَّهُ أَذ تْبَعُهامِنْ رَدَقَۀٍ یَ رٌیْخَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَۀٌ »

 (264/ بقره...« )ی الْأَذبِالْمَن  وَ  رَدَقاتِکُمْآمَنُوا ال تُبْطِلُوا  نَیالَّذِ هَایُّأَ ای»

 (111/ عمران آل» ( نْصَرُونالْأَدْبارَ  ُمَّ ال یُ وَلُّوکُمُیُ قاتِلُوکُمْیً وَ إِنْ یُأَذ إِلَّا ضُرُّوکُمْلَنْ یَ»

 (186/ عمران آل...« ) راًیکَثِیً ذأَ أَرْرَکُوا نَیالَّذِوَ مِنَ  قَبْلِکُمْمِنْ  الْکِتابَأُوتُوا  نَیالَّذِوَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ  أَنْفُسِکُمْوَ  أَمْوالِکُمْی فِلَتُبْلَوُنَّ »

 (102/ نساء) «ًنایمُهِعَذاباً  نَیلِلْکافِرِإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ  حِذْرَکُمْوَ خُذُوا  أَسْلِحَتَکُمْی أَنْ تَضَعُوا مَرْض کُنْتُمْیً مِنْ مَطَرٍ أَوْ بِکُمْ أَذ کانَإِنْ  کُمْیْعَلَال جُناحَ »... 

 در قرآن . کاربرد واژگانی اذی7
در سه مورد مربوط به امور فقهی دو مورد آن با واژۀ مرض و مریض همنشین رده که بین این دو واژه عطف رورت گرفته اسات کاه   
نشان از تفاوت ماهوی میان واژگان مرض و اذی است که خداوند با حرف عاطفه )أو( بین این دو تفصیل قائل رده است. حرف عاطفۀ 

رخداد فعلی بین معطوف و معطوف علیه باوده، اماا همزماان نااظر بار تفااوت مااهوی میاان معناای معطاوف و           أو بیانگر یکسانی در 
علیه نیز است. در سه مورد انفا  و ردقه، دو مورد آن با منت، همراه رده و البته این همنشینی هم در نوع تقابل معنایی اسات.   معطوف

(، بادین  11/ عماران  آلآنها سخن گفته رده، یک مورد در مقابل قتال و جنگ اسات )  در دو موردی که دربارۀ رفتار مشرکان و تأ یرات
معناست کاه اذی   . این سخن بدانکنند یمو اگر مقاتله کنند، فرار  رسانند یممضمون که آنها به رما آسیبی نرسانده و فقط به رما اذی 

راامل اسات.    آن را بُعداز جنگ بوده و فقط یک  تر خاصت اذی چیزی غیر از ضرر، مقاتله، جنگ و پیامدهای آن است. راید بتوان گف
همنشین رده و بیانگر آن است که اذی نتیجه و حارل روانی از رانیدن   اهل کتابیک آیۀ دیگر نیز با رنیدن اذی از زبان مشرکان و 
فا ، چون از اذی بعد از انفا  و ردقه نتیجه گرفت که در موارد مربوط به ان توان یمسخن و طعنی است. از همین آیه و این همنشینی 

رو مراد از اذی، آزار و اذیت زبانی است که حارل آن ناآرامی و از دست دادن آرامش است. از  حذر داده و با منت همراه رده است، ازاین
ز مقاتله و رزم بوده آنچه آمد مشخص رد اذی، رنجی غیر از بیماری جسمی و پیامدهای آن در هنگام رویارویی با درمن است، اخص ا

بقاره   196و از سوی اهل کتاب و مشرکان به مسلمانان رسیده و قرآن آن را تحقیر و ناچیز بررمرده است. برخی مفسران در ذیل آیاۀ  
: 1 ،ج1428؛ طبرانی، 76: 2، ج1374)طباطبائی،  اند دانستهبین مرض و اذی تفاوت قائل رده و اذی را آزارهای حارل از نیش حشرات 

(. 97: 1)مراغی،بی تاا، ج  اند گرفته سردرد( برخی نیز اذی را جراحت یا 98: 4 ، ج1419، اهلل فضل؛ 195: 1 ، ج1412؛ سید قطب، 335
به دیگر آیات تسری داد. ریخ طوسی و زمخشری، واژۀ  توان ینماما این تفسیرها برای واژۀ اذی ررفاً برای این آیه کارگشا بوده است و 

؛ 15: 2)طوسای، ج  اند دهدر ضرر دیدن به چیزی تفسیر کر آن راه به معنای لغوی آن و تفکیک میان این واژه با ضرر، اذی را بدون توج
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در مراسم حج  قیتحلبقره که دربردارندۀ حکم فقهی  196در ذیل آیۀ  الفرقان(. راحب 383: 3، ج1374، طباطبائی، 335: 1زمخشری ج
)راادقی   اناد  نمودهی نکرده و هر دو را با واژه مرض تفسیر ا ارارهاهی آنها باهم در آیه، هیچ است به تفاوت معنائی اذی و مرض و همر

بقره با اراره به تفاوت اذی با مرض و استناد به آیاتی بار آن اسات کاه اذی    222( همو ذیل واژه اذی در آیۀ 129: 3 ، ج1406تهرانی،
چرائی آن نسرداخته است. ایشان اعتزال و دستور به نزدیک نشدن باه زناان در   حالتی بین سالمتی و مریضی است، اما دیگر به تبیین و 

 دیا نما یمیی در آن ایام دانسته که این اذی به روهر و جنین سرایت نموده و آنها را بیمار زناروایام حیض را هر دو ناظر به حکم روابط 
ی جسمی و ها حالتگرفته از حیض برای زنان و آلودگی آن و  به حقیقت و دردهای نشأت اهلل فضل( 328: 3، ج 1406تهرانی،  )رادقی

(. برخی 248: 4 ، ج1419، اهلل فضل) کند ینمی را برای زن ایجاد ا ژهیواین حالت، تأ یر منفی  دارد یمروانی حارل از آن، اراره و تأکید 
و در بحث حیض، رنجش از آلودگی و کثافت بین اذی و منت تفاوت قائل رده و اذی را در معنای سخنی که سبب رنجش رود دانسته 

(. برخی نیز اذی را همان 413: 1 ، ج1424؛ مغنیه، 515: 2 ، ج1420،عارور ابن؛ 91: 5 ، ج1419،اهلل فضل) اند بررمردهخون، را اذی 
ی اذی باا یکادیگر،   ، در ذیل آیات مختلف در تعیین معنای دقیاق و حقیقا  رود یم(. مشاهده 259: 2 ، ج1422) علبی،  اند دانستهمنت 

زخم زبان و آزار لسانی، زمانی نیش  بار کمفسران دچار تشتت و اختالف آرا هستند. گاه اذی را در معنای آلودگی و نجاست، گاه منت، ی
با  ها هواژ. این در حالی است که کنار هم قرار گرفتن اذی با منت و ضرر نشان از اختالف معانی این اند دانستهحشره و گاه مترادف ضرر 

 تسامحاً آنها را در معنای بیماری، آزار و یا منت تفسیر کرد.  توان ینمیکدیگر دارد و 

 اذی در معنای جدید ۀتحلیل آیات متضمن واژ. 8
ی کرد.آن هنگام که خداوناد  بازخوانی را که در آن واژۀ اذی آمده، ا هیآهشت  توان یمبا تمرکز و عنایت بر معنای آمده برای اذی، 

، در واقع بدین مطلب اراره دارد که اگر از حیث روانی و بُعد ندک یمباحث فقهی تحلیق و نماز خوف از اذی در کنار مرض یاد در م
از احکام جایگزین استفاده کنید. برخی مفسران، اذی را در معنای پشه و  دیتوان یمروحی دچار ناامنی و تشویش خاطر خواهید رد، 

که در نماز خوف آمده، سخت در تعارض اسات؛ زیارا پشاه و    « اذی من مطر»بودند، این تفسیر با  مگس در ایام حج تفسیر کرده
استنباط کرد که این  گونه نیابا توجه به همنشینی اذی با مرض،  توان یممگس در باران و آزار از آنها معنائی ندارد. افزون بر آن، 

 آیاۀ و ررفاً یاک آزار معماولی نیسات. در     دهد یمرا تحت تأ یر قرار ی است که همسان مرض جسمی، انسان ا و گونه حد بهآزار 
مربوط به رفتار مشرکان نیز اذی در مقابل ضرر آمده که این ضرر از سوی مشرکان در معنای جناگ و کشاتارهای حارال از آن    

، رساانند  ینما از آنهاا را  آنها به رما آسیب جناگ، مقاتلاه و ضاررهای حارال      دهد یم(. اینکه قرآن وعده 111/ عمران آلاست )
و راما باا ایان ساخنان آزرده      دارد ریتأ معنا بارد که فقط تبلیغات روانی آنها و گفتار آنها بر روی روان و روح رما   بدین تواند یم

المای  آمده و اذی را با منت کاه ک  انیبه مآنکه در آیات مربوط به انفا ، از قول معروف در مقابل اذی سخن  ژهیو بهخواهید رد. 
نتیجاه   تاوان  یما ؛ همنشین رده که با توجه باه آن  رود یمسوزناک بوده و ا ر تشویش و ناراحتی آن بر دل و روان انسان نمودار 

گرفت اذی در این آیات نیز آزارهای مربوط به جان و روان انسان بوده که به سبب آن رخص دچار تالطم، دگرگونی و اضطراب 
 1بقره 222خواهد بود که بخواهیم آیۀ  تر جذاب آن هنگام« اذی»ش این ترجمه و تفسیر برای واژۀ پذیر رسد یمنظر  خواهد رد. به

. در این آیه که خبر از پرسش ارحاب درباارۀ حایض دارد خداوناد محایض را و ناه      میینمادربارۀ حیض زنان را ناظر بدان تفسیر 
رادر و مصدر و زمان و مکان حایض اسات )طباطباائی،    حیض را؛ به اذی ورف نموده است. محیض و پرسش از آن، پرسش از 

معنا که ترجمۀ اذی در این آیه به آلودگی و نجاسات راحیح نیسات،     (. بدان328: 3 ، ج1406؛ رادقی تهرانی،207: 2، ج1374
ر است، و ی اکبر و ارغها حدثی موقت چون دیگر ا عارضهزن و همۀ وجود ایشان در آن دوران آلوده و نجس نبوده و این  چراکه

اگر محیض را در این آیه در معنای زن حائض با تمام  رو نیازا. رود یمکامل منتفی  طور بهپس از اتمام و با طهارت الزم، نجاست 
ررایط آن هنگامش )رادر، مصدر، زمان و مکان حیض( بدانیم، بهتر است. حال اگر اذی را با توجه به ترجماۀ لغاوی آن و اداماۀ    

ی زیبایی از قرآن در باب رحمت و عطوفت بر زنان به وجهی از اعجاز علمای قارآن   ها جلوهبر آرکار ردن  فزونآیه تفسیر کنیم، ا
در همان معنای تشاویش و تالطام روحای حارال از ایان تغییار و        تواند یم. اذی در این آیه و دربارۀ زنان نیز رود یمنیز اراره 

                                                           

 (222)بقره/ « طْهُرْنی یَحَتَّوَ ال تَقْرَبُوهُنَّ  ضِیالْمَحِی فِیً فَاعْتَزِلُوا الن ساءَ أَذقُلْ هُوَ  ضِیالْمَحِ عَنِ سْئَلُونَکَوَ یَ.»1
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معنا که از زنان و ررایط و حااالت   ی آنان در این دوره بارد. بدانها هورمونی ختگیر هم بهدگرگونی در ساختار فیزیولوژی زنان و 
ی حارل از قرار یبآنان در این دوره و رفتار با آنان از رسول خدا)ص( پرسش رده و خداوند با توریف آن دوره به تالطم روحی و 

دستاوردهای قطعی علمی بشر و تجربیات یقینی زنان در آن، مردان را به مدارای با زنان توریه نموده است. این حقیقت قرآنی با 
. دهاد  یما در این آیه خداوند ابتدا فرمان اعتزال از زنان را و سسس دوری از مقاربت در ایان دوره   1هماهنگ است. کامالًاین دوره 

 اناد  دهرا به دوری از مقاربت جنسی تفسیر کرتفاوت مهمی است. مفسران هر دو « تَقْرَبُوهُنوَ ال »و « فَاعْتَزِلُوا الن ساء»بین دو فراز 
 ، 1412؛ طباری، 328: 3 ، ج1406؛ رادقی تهرانای، 137: 2؛ مکارم ریرازی، ج208: 2، ج1374؛ طباطبائی، 562: 2)طبرسی، ج

ر باا ظااهر آیاه و تکارا     تواناد  ینماین تفسیر  که یدرحال(، 242: 1 ، ج1412؛ سید قطب، 348: 2 ، ج1420عارور،؛ ابن225: 2ج
ی نماودن از جماع اسات    ریگ کنارهی مانده و ا گورهآن هماهنگ بارد. اعتزال و عزل در لغت عربی به معنای در ناحیه و  لیدل یب

(. در واقع اعتزال دوری از جمع افراد است و هرگاز در قارآن در معناای    353: 1 ، ج1409؛ فراهیدی، 80 :2 ، ج1421)ازهری، 
همگای در معناای    2که در تمام نُه موردی که غیر از این آیه در قرآن استفاده رده گونه همان. یی کاربرد ندارته استزناروروابط 

سبب  را که به اعتزال از زنان در دوران حیض به« الن ساءَ فَاعْتَزِلُوا»فراز اول  توان یمی آمده است. پس ریگ کنارهدوری از اجتماع و 
در معنای درک آنها و رها نمودن آنان و دوری از وارد کردن فشارهای مسئولیتی تالطم و تشویش روانی )اذی( دستور داده است، 

که مفسران این  گونه همانآورد.  حساب بهرا در دستور به عدم جماع و مقاربت جنسی « وَالتَقْرَبُوهُنَّ»آورد و فراز دوم  حساب بهو... 
ه آنکه بر این اساس قرآن برای مقوله حایض از اذی ناام بارده و    . نتیجاند دادهفراز را با تفصیل کامل و نکات فقهی مبسوط ررح 

زن حائض مریض نبوده و در رمار افرادی که خداوند از آنان به مریض یااد نماوده نیسات و تکاالیف ماریض نیاز بار او جااری         
قرآن کاربرد دارته که  . در قرآن میان اذی و مرض تفاوت اساسی و بنیادی وجود دارد. در واقع مرض برای امور فقهی دررود ینم

 ، اما اذی ناظر به بُعد روانی انسان است. درو یمۀ آن از انسان تکالیفی ساقط واسط بهرود و  می رمار بهنوعی عذر 

 . جایگاه خبر واحد در تخصیص، تقیید و تعمیم آیات9
ی روزۀ حاائض، آیاۀ قارآن را از    براساس آنچه بیان رد، ممکن است این ارکال را مطرح کرد که روایات مبتنی بر وجاوب قضاا  

قرآن،  اگرچهعبارت دیگر  واجب است. به بر آنانتخصیص درآورده و حائض را نیز مشمول کسانی دانسته که قضای روزۀ رمضان 
ایان   تواناد  یمۀ احکام، کنند نییتعمنبع  عنوان بهوجوب قضای روزه را در دو گروه )مریض و مسافر(، منحصر کرده، اما روایات نیز 

عمومیت بخشد. برای تبیین و پاسخ بدین ارکال ابتدا انواع  آن راتخصیص را در مواردی از اختصاص خارج سازد و به تعبیر دیگر 
 .میده یمو در میان آن به این پرسش و ارکال نیز پاسخ  مکنی یمرویکردها و تعامالت با قرآن بررسی 

 انواع تعامل قرآن و حدیث. 10

 : 3نوع تعامل و ارتباط میان قرآن و حدیث، بیان کردتوان چهار  در مجموع می
 . ارالت قرآن و نفی حجیت و اعتبار سنت )قرآنیون(؛1

 . ارالت حدیث و نفی حجیت و اعتبار ظواهر قرآن )اخباریون(؛2

                                                           
در  اساتروژن و پروژساترون   یها در سطح هورمون رییاند. تغ حساس دهند، یرخ م یقاعدگ کلیمختلف س یها که در زمان یهورمون راتییداخل بدن ما به تغ یاعضا. 1

پرساش   نیا . اکناون ا راود  یما رناخته  یاز قاعدگ شیعنوان علت سندروم پ و به گذارد یدر مغز ا ر م نیهورمون سروتون زانیم یرو ،یقاعدگ کلیمختلف س یها زمان
راورت   ناه یزم نیا کاه در ا  یمختلف اتقیتحق برند؟ یرنج م یاز قاعدگ شیزنان از سندروم پ یو فقط برخ دهند؟ یزنان رخ نم ۀعالئم در هم نیکه چرا ا رود یمطرح م

نشاان   یدتریترناد و پاساخ راد    حسااس  راتییتغ نیزنان به ا یهستند، اما بدن برخ کسانیدر بدن تمام زنان  یهورمون راتییتغ نیاز آن است که ا یگرفته است، حاک
 ،یاز قاعدگ شیعالئم سندروم پ نیتر عیاند. از جمله را متنوع اریبس یدگاز قاع شی. عالئم سندرم پدهند یرخ م دتریزنان رد یدر برخ PMSعالئم  جهیو در نت دهند یم
بودن،  ارزش یو احساس ب یبه زندگ دیکاهش ام ،یبا خانواده و دوستان، افسردگ یخشم و پرخارگر ،یریپذ کیتحر ،یاراره کرد: احساس خستگ ریتوان به موارد ز یم

 یو کااهش انارژ   یحاال  یضاعف، با   ،یروزانه، اختالل تمرکز، احساس خستگ یها تینسبت به فعال یعالقگ یردن، بک هیبه گر لیتما ،یو فشار روان یشانیاضطراب، پر
:(103-1142018،Niroumand; Heydarpour; Farzaei) 

حَصِارَتْ رُادُورُهُمْ أَنْ    جاؤُکُمْأَوْ  ثا ٌیمِ نَهُمْیْبَوَ  نَکُمْیْبَ ی قَوْمٍإِل صِلُونَیَ نَیالَّذِإِلَّا »نساء که رراحت کامل در دوری از جنگ و تقابل دارد.  90برای نمونه بنگرید آیۀ   .2
 «.لًایسَبِ هِمْیْعَلَ لَکُمْما جَعَلَ اللَّهُ السَّلَمَ فَ کُمُیْإِلَوَ أَلْقَوْا  قاتِلُوکُمْفَلَمْ یُ اعْتَزَلُوکُمْفَإِنِ  فَلَقاتَلُوکُمْ کُمْیْعَلَقَوْمَهُمْ وَ لَوْ راءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ  قاتِلُواأَوْ یُ قاتِلُوکُمْیُ

 کار بردیم. ، رورت گرفته است و آنها را در اینجا عیناً بهسنت و کتاب متقابل ۀرابط . جعل عناوین از دکتر علی نصیری در کتاب3



 39  یروزمندی بندپیفنریمانی و  /یانتقاد یلیتحل کردیبا رو اتیبر قرآن و روا هیحائض در ماه رمضان با تک ۀروز یحکم قضا یبازخوان

 محوری(؛ . ارالت قرآن و حدیث )دوگانه3

 مداری(.  محوری و سنت . ارالت قرآن و حجیت حدیث )قرآن4

کامال و از حجیات    طاور  باه سبب افراط و اخذ یکی و رهاا کاردن دیگاری     ول و دوم یعنی قرآنیون و اخباریون بهدر دیدگاه ا
انداختن یکی از منابع )قرآن و سنت(، عمالً تخصیص و نسخ و ... قرآن با سنت منتفی است. دیدگاه سوم هام باه اراالت قارآن،     

اطات احکام ررعی، عقیدتی و... توجه دارد، جایگاه سنت و حدیث در این یک منبع مستقل و قابل فهم در تفسیر و استنب عنوان به
یک مصدری که قرآن بدان نیاز دارته بارد، بلکه با احراز ررایط خاری از جمله موافقت با قرآن، کشف قطعیت  عنوان بهتفکر، نه 

ابواساحا   و  تاوان عالماه طباطباایی    د. مای ای دار ی جایگااه ویاژه  رناس نیددر کنار قرآن یعنی در طول آن، در  ردور از معصوم
بودن و فراگیری آیاات قارآن    جانبه همهنمایندۀ فکری این دیدگاه به رمار آورد، راحبان این تفکر بر  عنوان به( را 790راطبی )م

تفصایل   های سنت، در قرآن منعکس رده و نقاش سانت در   در تمام ابعاد تأکید دارند. راطبی بر آن است که تمام ارول و ریشه
، قائل به پاذیرش اناواع   محوران دوگانه. 1(677 :1تا، ج ی آیات و بسط اختصارگویی، آنهاست )راطبی، بیها یدرواراجمال، تبیین 

، هستند. برای نمونه آقای خوئی بر آن است حکمی تخصیص، تقیید و نسخ قرآن با سنت متواتره و اجماع کارف از قول معصوم
تواناد نساخ راود و هایچ      بارد، مای  )ع( نت متواتره و اجماع قطعی که کارف از ردور نسخ از معصومکه با قرآن  ابت رده با س

یافت راود، بایاد از آن تبعیات کارد )خاوئی،       نیچن نیاگونه نسخ وجود ندارد. و اگر مواردی  ایی چه نقلی و چه عقلی در این ربهه
محوران، برای فهم تمامی آیاات قارآن، خاود قارآن کفایات       هدوگان برخالفمداری،  محوری و سنت (. در دیدگاه قرآن286: 1366
محوری کاه سانت در عارض     دیدگاه دوگانه برخالفای در قرآن نیست که برای فهم خود منوط به غیر قرآن بارد.  کند و آیه می

آن را نسخ، تخصایص و  تواند آیات قر بر این اساس در این تفکر دیگر سنت نمیقرآن بود، در این دیدگاه، سنت در طول قرآن است. 
ی تقریر و تبیین کند و راهی برای خوب بهتقید بزند، زیرا سنت در حوزۀ آنچه قرآن گفته، ررفاً نقش معلم دارته و باید آنچه در قرآن آمده 

ت مداری؛ حاداکثر سان   محوری و سنت محوران و نیز قرآن دوگانهبراساس رأی معتدل ماند.  نوگستری سنت در این عرره باقی نمی
. تأمال در گفتاار   اناد  نشاده قرآن را تقیید و تخصیص بزند و هرگز برای خبر واحد چنین وجاهتی قائل  تواند یمقطعیه در ررایطی 

 آنان حامل دو نکته است:
 از رارفاً  بارعکس  بلکاه  نیاماده،  میاان  باه  قارآن  مقیادات  و اختصارات به بخشی تعمیم و آیات ساختن خارج از سخنی. 1

 . است آمده سخن سنت با رآنق تقیید و تخصیص
 قارآن  باا  تعاملی چنین تواند یم قطعیه سنت فقط و نیست برخوردار تقیید و تخصیص نسخ، برای قدرتی چنین از واحد . خبر2
 .بارد دارته

 و دهاد  تعمیم را قرآن اختصاص و حصر تواند ینم حائض، روزۀ قضای وجوب دربارۀ رحیح روایت دو رد گفته آنچه براساس
 .کند رادر آن برای روزه قضای وجوب حکم و آورده حساب به مسافر و مریض رمار در را حائض آنها، براساس توان ینم

 جهینت. 11
نتیجه گرفته رد کاه اساناد ایان     گونه نیااز بررسی اسنادی و متنی روایات و عرضۀ آنها بر قرآن و تدقیق و درنگ در آیات قرآن 

بر آن، تعداد روایات راحیح الساند در    ند و ضعف سندی در بسیاری از آنها وجود دارد. افزونروایت از رحت کامل برخوردار نیست
بسیار اندک و محدود بودند و ادعای رهرت حدیثی و یا اجماع دربارۀ آنها رحیح نیست. پس از عرضۀ متن این روایاات   باره  نیا

کار رد که این روایات در تعارض آرکاری با قرآن قارار  وجوی حکم قرآنی قضای روزۀ زن حائض، این نکات آر بر قرآن و جست
قرآن وجوب قضای روزۀ رمضان را در دو گروه مریض و مسافر حصر کرده، و طبق آیات مرباوط باه حایض و تتباع      چراکهدارند 

بار او واجاب   قرآنی و لغوی، حیض در رمار بیماری نیست. از این حیث، حائض در رمار مریض و مسافر قرار ندارد و قضای روزه 
ی قرآن را تعمیم دهد یا از استثنا خارج سازد، و استثناتخصیص  تواند یمنیست. در این مقاله همچنین از این ارکال که خبر واحد 

بحث به عمل آمد و این نتیجه حارل رد که اوالً خبر واحد توانایی تخصیص، تقیید و نسخ قرآن را ندارد، بلکاه سانت قطعیاه و    

                                                           

 مراجعه رود. 242 – 253ت، ص طور مبسوط به کتاب رابطۀ متقابل کتاب و سن . برای بسط بیشتر مطلب و آگاهی از عقاید راطبی به1
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های فقهی و ارولی سخنی از این به میان نیاماده اسات کاه آیاا      از کتاب کی چیهقابلیتی برخوردار است؛  انیاً در متواتر از چنین 
تخصیص قرآن را تعمیم دهد یا نه؟ به فرض اگر برای سنت قطعیه و حدیث متواتر چنین رأنی بتوانیم قائل  تواند یمسنت قطعیه 

استنباط کرد که در این حکم فقهی باا نگااه و    توان یمنیست. از مجموع آنچه آمد رویم هرگز خبر واحد از چنین رأنی برخوردار 
 ی عظام رادر کرد. فقهاتغییراتی را از سوی  توان یمرویکرد عقالنی 
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