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وایات نهی از رابطۀ   های قمری ی در آغاز، میانه و پایان ماهزناشویبررسی ر
وایات تأویلو نقد   نادرست این ر

 3/10/1396تاریخ ارسال: 
 29/2/1398 تاریخ پذیرش:

 1حامد شریفی نسب
 چکیده

کهودک آغهاز می شهود. بهه  ضرورت توجه به سالمت جسمی و روانی فرزندان، پیش از تولهد 
های متعددی در این زمینه وارد شهده اسهت؛ از  همین جهت در روایات مختل ، توصیه

کهه بها جمله نهی از برقهراری رابطهۀ زناشهویی در آغهاز، میانهه و پایهان ماه تعهابیر  ههای قمهری 
مختلفی در سهالمت روانهی فرزنهدان تاثیرگهذار معرفهی شهده اسهت. ایهن روایهات عمهدتاا در 

گههاه در جوامههع حههدیای اهههل سههنت نقههل شههده کههه مههتن ایههن  جوامههع حههدیای شههیعه و  اند 
کههه بررسههی سههندی و داللههی ایههن روایههات را  روایههات در برخههی جزئیههات تفاوت هههایی دارد 

بها بررسهی سهند و مههتن روایهات نقهل شهده در جوامههع  کنهد. ایهن پههژوهش دارای اهمیهت می
کههرده و سههپس برخههی از  کلههی ایههن روایههات را بررسههی  حههدیای شههیعه و اهههل سههنت، مفههاد 

کرده برداشت که معنایی تأویلی از این روایات ارائه  یابی می های خاص را  کند و به  اند ارز
کههه این ایههن نتیجههه می شههتباهات فههاحش و ههها بههر پایههۀ شههواهد سسههت، ا گونههه تأویل رسههد 

گرفتههه اسههت و  برداشهت کههریم صههورت  های نادرسههت از مههتن صههریح روایههات و آیهات قههرآن 
کههه داللههت بههر  معنههای صههحیح ایههن روایههات در حقیقههت، همههان معنههای متعههارفی اسههت 

 کراهت رابطۀ زناشویی در ایام ذکر شده دارد.
عی، روایهات اههل های قمری، روایات شی بررسی احادیث، تماس جنسی، ماه ها: کلیدواژه
 سنت.

                                                   
 .((h.sharifinasab@chmail.ir. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران 1
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 مقدمه
ۀ توجههه بههه سههالمت و بهداشههت فههردی و اجتمههاعی همههواره مههورد توجههه عمههوم مههردم از مسههأل

دستورات متعددی نیز در روایهات اسهالمی در ایهن  که چنان ؛جمله مسلمانان قرار داشته است
 زمینهههه وارد شهههده اسهههت. همچنهههین توجهههه بهههه بهداشهههت و سهههالمت فرزنهههدان در خهههانواده نیهههز از

که البته توجه به سالمت جسهمی و روانهی فرزنهد را بایهد از  ورائ  پدر و مادر محسوب می شود 
که در این رابطه نیز دستورات مختلفی در روایات  کودک مورد توجه قرار داد  دوران پیش از تولد 

 ی در آغهاز، میانهه وزناشهویاسالمی نقل شده است. از جملۀ این روایات، نهی از برقهراری رابطهۀ 
کهه بهها تعهابیر مختلفههی در سهالمت روانهی فرزنههدان تاثیرگهذار معرفههی  اسهتههای قمههری  پایهان ماه

 شده است.
گههزارش شهده و عمهوم فقهههاایهن روایهات در جوامهع حههدیای متقهد نیهز بهر اسههاس آن  م و متهاخر 

کرده کراهههت رابطههۀ جنسههی در ایههن ایههام  امهها متاسههفانه امههروزه برخههی بهها انتشههار  2.انههد حکههم بههه 
تحلیل روایات نهی از تماس جنسهی در »با عنوان  کتاب قیمدوفصلنامۀ  15ای در شمار   مقاله

کهرده و بها غیهر «پایان ماه در روایهات شهیعه و اههل سهنت ، ایهن روایهات را طبهق میهل خهود تفسهیر 
معتبر نامیدن روایات مربوط به نهی از اول و میانۀ ماه، تنها روایات مربوط بهه نههی از آخهر مهاه را 

، نهی از رابطه در آخهر مهاه را «الشهر»ی از واژ  تأویلاند و سپس با ارائۀ معنایی  د اعتنا دانستهمور
کهه در ایهن  ؛اند برده تأویلبه معنای نهی از رابطه در آخرین روزهای طهارت زنانه  با این توجیهه 

کمتر است  3.ایام، احتمال بارداری زنان 
ک بر این اساس ضرورت دارد ابتدا گزارش شهده اسهتروایاتی  و  شهودبررسهی  ،ه در این زمینه 

 د.درگی ارائه شده، تشریح و مستندات آن ارزیابی تأویلسپس معنای 

 مآخذ روایات. 1
ی در روزهههای معههین از هههر مههاه در جوامههع زناشههویروایههات مربههوط بههه نهههی از برقههراری رابطههۀ 

گههزارش شههده اسههت گونههه ؛حههدیای شههیعه و اهههل سههنت  کههه ایههن  روایههات در جوامههع  امهها از آنجهها 
گسهترده تر طهرح شهده، شایسهته  حدیای شیعه نسبت به جوامع حدیای اههل سهنت بهه صهورت 

                                                   
؛  22، ص12، ججهامع المقاصهد؛ 9-5، ص3، جغایهة المهراد؛  6، ص3، جقواعد األحکهام؛  212، ص2، جشرایع اإلسالم. 2

یههات المسههائل؛  36-33، ص7، جمسههالک االفهههام ، العههروا الههوثقی؛  56-55، ص29، ججههواهر الکههالم؛  71، ص2، جر
 و... 259، ص2، جمنهاج الصالحین؛  490، ص5ج

 .187-169، ص«تحلیل روایات نهی از تماس جنسی در پایان ماه در روایات شیعه و اهل سنت». ر.ک: 3
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گیهرد و سهپس بهه روایهات  است ابتدا روایات موجهود در جوامهع حهدیای شهیعه مهورد بررسهی قهرار 
 اهل سنت پرداخته شود. 

گهرد که در  امها  ،یای توجهه شهدهآوری ایهن روایهات تنهها بهه جوامهع اولیهۀ حهد الزم به ذکر است 
کهه ایهن روایهات را از همهان جوامهع اولیهه  -خر أتکرار نقل این روایات از دیگهر جوامهع حهدیای مته

کرده گذاشته شده - اند نقل  کنار   اند. ضرورت نداشته و در این مقاله برای جلوگیری از تکرار، 
 . جوامع حدیثی شیعه1-1

امههع حههدیای شههیعه، نسههبت بههه روزهههای نهههی وارد شههده در روایههات جو کههه ایههن بهها توجههه بههه
گزارش شده تهوان ایهن روایهات را بهه لحهاظ روزههای مهورد نههی، بهه چههار  می ،مختلفی از هر ماه 

 :دسته تقسیم نمود
 . نهی مربوط به آغاز، میانه و آخر ماه1-1-1

کههارمزناشههوینههی از رابطههۀ  از  ی در آغههاز، میانههه و آخهر مههاه در دو روایههت مختلهه  از امههام 
 نقل شده است. از امام صادق و امام حسن عسکری ول خدارس

کاظم1-1-1-1  از رسول خدا . روایت امام 
کههارم کلینههی از طریههق امههام موسههی  کههه شههیخ  های رسههول  در رابطههه بهها توصههیه در روایتههی 

کرده این به حضرت علی خدا  گونه آمده است:  نقل 
 یعمن أبم ،رهذمعممن ذ ،هیمعمن أب ، [عن أحم  بمن محمم  بمن خالم ،عهه ]ع ة من أصحا ها

ْوَصی ِ ِه َرُسوُل اهّلِل ي: ِإندَ فِ عن ج ه ،هیعن أب ،الحسن م سی
َ
 :َقاَل  اً يد َعلِ  َما أ

ْهلَ  !یدُ ا َعلِ ََ 
َ
اِمْع أ ِل لَ  یفِ  َک اَل ُتجَ ودَ

َ
ْصِف َو اَل فِ يْ لَ  یَلٍة ِمَن الِْهَّلِل َو اَل فِ يْ أ  ،َلمٍة يْ آِخمِر لَ  یَلِة الهدِ

ُف َعَلی َوَلِ  َمْن َُ ُه َفِتندَ  َخ دَ مُل َذِلمََ ََ ََ َبمُل  َک ْف م َک َو ِلمَم َذا :یدٌ َفَقماَل َعِلم  ،اْلخَ  ؟ا َرُسموَل اهّلِل ََ
ندَ  :َفَقاَل  ِل لَ  یاَن ِنَساِئِهْم فِ يَ ِثُروَن ِغْش کْ َُ ِإندَ اْلجِ ودَ

َ
ْصمِف َو ِفميْ َلٍة ِمَن الِْهَّلِل َو لَ يْ أ ِ آِخمِر  یَلمِة الهد

  ،َلٍة يْ لَ 
َ
 َما َرأ

َ
ُهوَن   َت َْ أ ْهِر َو فِ  یْصَرُع فِ َُ   الَْمجْ ِل الشدَ ودَ

َ
 4.َوَسِطِه  یآِخِرِه َو فِ  یأ

کتاب  کلینهی نقهل  تهذیب االحکامشیخ طوسی نیز در  این روایت را با همین سهند از شهیخ 
 5.کرده است

کلینهی بهه لحهاظ تعبیهر  که سند روایت  بهن عهد  مهن اصهحابنا عهن أحمهد »الزم به ذکر است 

                                                   
 .499، ص5، جالکافی. 4

 .412، ص7 ، جتهذیب االحکام. 5
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که مقصود از این راویان  ؛شود دارای ارسال محسوب نمی« محمد بن خالد هها  آن کهه نهام -چرا 
کرده است - ذکر نشده کلینی خود مقصود از این تعبیر را بیان  اما به ههر  6.روشن است و شیخ 

محمههد بههن خالههد »یعنههی مشههخص نبههودن مههروی عنههه  ،سههند ایههن روایههت از جهتههی دیگههر ،حههال
 .استدارای ارسال  - یاد شده« عمن ذکره»او با عنوان که از  -« برقی
 از امام صادق . روایت امام حسن عسکری1-1-1-2

کهههارم شهههیخ صهههدوق نیهههز روایهههت دیگهههری را از طریهههق امهههام حسهههن عسهههکری  از امهههام 
کرده است:  گونه این  نقل 

 :قمال ،یعبم  اهّلل الکم ف یح  ها محم  بمن أبم :قال ،عهه یح  ها محم  بن أحم  السهان
بن  یعل یح  ه :قال ی،م بن عب  اهّلل الحسهيعن عب  الَظ ی،اد اآلدمَح  ها سهل بن ز

ه یمعمن أب ،ه الرضما علمی بمن م سمییمعمن أب ی،ه محمم  بمن علمیمعمن أب ی،محم  الَسمکر
ْن کْ َُ قال:  هیعن أب ،ه جَفریعن أب ،م سی

َ
ُجِل أ اِمَع فِ ُي َرُه ِللردَ ِل لَ  یجَ ودَ

َ
مْه يْ أ ِر َو َلٍة ِمَن الشدَ

َل َذلِ  یَوَسِطِه َو فِ  یفِ  ََ ُه َمْن َف ُهموَن  َک آِخِرِه َفِتندَ ندَ الَْمجْ
َ
 اَل َتمَرى أ

َ
ُه نمًا أ    َخَرَا اْلَ َلُ  َمجْ

َ
َثمُر َمما ذْ أ

ْهِر َو َوَسِطِه َو آِخِرِه  یْصَرُع فِ َُ  ِل الشدَ ودَ
َ
 7.أ

یهاد ا»و « محمد بن احمد السنانی»سند این روایت مشتمل بر  کهه « ادمهیسههل بهن ز اسهت 
اخههتالف نظهر دارنهد. محمهد بهن احمههد بهن سهنانی از یهک طههرف هها  آن رجهال در وثاقهت یعلمها

کتههابش  فاقهد توثیههق خههاص بههوده و ابهن کهه مخههتص بههه مجههروحین و  -داود نیههز او را در قسههم دوم 
کرده و  - مجهولین است که نسب و حدیاش مضطرب است دربارهذکر  گفته است  اما از  8؛او 

کثهرت نقهل حهدیث از او، بارهها بهر  ،رطرف دیگ کهه شهیخ صهدوق عهالوه بهر  وی از راویانی اسهت 
کرده و پس از ذکر نام او تعابیری چهون  کهار « رضهوان اهلل علیهه»یها « اهلل عنهه یرضه»وی ترضی  بهه 

 10،همچون نجاشیعلمای رجال سهل بن زیاد نیز از یک طرف توسط بسیاری از  9.برده است
                                                   

 .272-271، صخالصة االقوال. ر.ک: 6

محمد بن أحمد بن السنانی »، تعبیر عیون االخبار. در 288، ص1، ج؛ عیون اخبار الرضا514، ص2، جعلل الشرایع. 7
که با چشم« محمد بن أحمد السنانی»، تعبیر علل الشرایعو در « رضی اهلل عنه پوشی از ترضی یا ترحم، نام  آمده است 

 است.« حمد السنانیمحمد بن ا»یعنی  ،صحیح این راوی، همان دومی

 .498، صداود رجال ابن. 8

، 2؛ ج244 ، و191، 188، ص1، جالخصهال؛ 657 و 410، 331، 300، 279، 15)للصهدوق(، ص االمالی. به عنوان نمونه: 9
 و... 652، 603، 572، 543، 430ص

 .185، صرجال النجاشی. 10
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امهها برخههی  ؛تضههعی  شههده اسههت 14آیههة اهلل خههوییو  13عالمههه حلههی 12،داود ابههن 11،شههیخ طوسههی
کثیر الروای کثرت نقل روایت بزرگان از  ههمچون عالمه وحید بهبهانی با استناد به  بودن سهل و 

کرده  15.اند او و همچنین محسوب شدن او از مشایخ اجازه، وی را توثیق 
 . روایت ابوسعید خدری از رسول خدا1-1-1-3

های رسهههول  توصههیه بهههارهوایهههت مفصههلی بهها سهههندش از ابوسههعید خههدری درشههیخ صههدوق ر
کتاب روایی خود  به حضرت علی خدا کرده و آن را در چند  کهرده  گونهه ایهننقل  روایهت 

 است: 
 ی  الحسمن بمن علميحم  ها اب سمَ :قمال  یم اب الَبماس الطالقمانيح  ها محم  بن إبمراه

 یحمم  ها ابمم عل :قممال ،َقمم  َابو یی األصممبهانيممحي  سممف بممن يحمم  ها  :قممال ی،الَمم و
حم  ها  :قمال ی،  المکميحم  ها ابم جَفر أحمم  بمن صمالح بمن سمَ :قمال ،ل بن حماتميإسماع
  يسمَ یعمن أبم ،عمن مجاهم  17،فيعمن حصم ،حيعن إسحاق بمن نجم ،بن حفص 16عمرو
ْوَصممی َرُسمموُل اهّلِل  یالخمم ر

َ
ِبمم یدَ َعِلمم قممال: أ

َ
مم... : َطاِلممٍب  یْبممَن أ مماِمِع اَل  !یدُ ا َعِلممََ ُتجَ

تَ 
َ
َبمَل  یفِ  َک اْمَرأ مَااَم َو اْلخَ ُهموَن َو اْلجُ ْهِر َو َوَسِطِه َو آِخمِرِه َفمِتندَ اْلجُ ِل الشدَ ودَ

َ
َهما َو ِإَلمی ْی ْسمِرُع ِإلَ َُ أ

 18.َوَلِ َها

یههان ده جههز اسههتاد شههیخ ، بگانههۀ موجههود در ایههن طریههق شههیخ صههدوق بههه رسههول خههدا راو
کرده ا -صدوق  کتهاب  -جز حسن بن علی عدوی و ب - ستکه ایشان بر او ترضی  که از رجال 

کتههاب بههه صههورت عههام شهههادت داده  تفسههیر القمههی اسههت و نویسههند  آن بههه وثاقههت رجههال ایههن 
یههان مهمههل هسهتند و هیچ - اسهت کتههب رجهالی ندارنههد سههایر راو  دربههارهالبتههه  .گونههه تههوثیقی در 

کهه داللهت بهر مهذهب حهق او  ابوسعید خدری مدح ایهن  ،دارد. بهه ههر حهالهایی موجود اسهت 
                                                   

کتب الشیعة و اصولهم. 11  .228، صفهرست 

 .460، صداود رجال ابن. 12

 .228، صخالصة االقوال. 13

 .340، ص8، جمعجم رجال الحدیث. 14

 .339، ص8، جمعجم رجال الحدیث. ر.ک: 15

کتاب 16 کتاب  علل الشرایع. در   کتاب مهن الیحضهره الفقیههبا نام عمرو یاد شده و در مشیخة  مالیالااز او با نام عمر و در 
 به صورت عمردون آمده است.

کتاب 17 کتاباز ا علل الشرایع. در   کتهاب مهن الیحضهره الفقیههبا نهام حصهیب و در مشهیخة  مالیالا و با نام حصین و در 
 حصی  آمده است.

 .567-566)للصدوق(، ص االمالی ؛515-514، ص2، جعلل الشرایع؛ 552-551، 3، جمن الیحضره الفقیه. 18
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 شود. روایت به لحاظ سندی ضعی  محسوب می
گفته نماند کتهاب که نا ، ایهن روایهت مفصهل را بها دو سهند از االختصهاص شیخ مفیهد نیهز در 

کههرده اسههت از  ،از عمههرو بههن حفههص ،از احمههد بههن صههالح»یههک بههار  ؛اسههحاق بههن نجههیح نقههل 
که راویهان  «، از اسحاق بن نجیحن الهیاماز محمد ب، از ابونصر»و بار دیگر « اسحاق بن نجیح

کهه وقتهی شهیخ صهدوق بهه واسهطۀ چههار راوی از  ؛انهد متعددی از هر یک از دو سهند افتاده چهرا 
گردان شههیخ صههدوق محسههوب  -شهیخ مفیههد  ،کنههد احمهد بههن صههالح نقهل روایههت می کههه از شها

کند نمی = شود می ز اسهحاق بهن نجهیح نقهل ا کهه چنان ؛تواند مستقیماا از آن راوی نقل حدیث 
وقتهی شهیخ صهدوق بها شهش واسهطه از او نقهل  ؛با دو واسهطه نیهز بهرای شهیخ مفیهد امکهان نهدارد

عالوه بر ارسال موجود در این دو سند شیخ مفید، تمام راویان ایهن  ،کند. به هر حال روایت می
 .هستندسند )به جز محمد بن الهیام( ناشناخته و فاقد توثیق 

کهه تفها گفتهه نمانهد  وت مههتن روایهت نقهل شهده توسهط شههیخ صهدوق و شهیخ مفیهد در ایههن نا
که شیخ مفید به جای  کهه  -« جنون و جهذام و خبهل»بخش از این روایت مفصل، در آن است 

گزارش شده کرده است« جنون و جذام و برص» - در روایت صدوق   19.را نقل 
 . روایت مرسل از امام صادق1-1-1-4

کهامالا مرسهل روایتهی الفقیهکتاب من الیحضره شیخ صدوق در   بدون ذکر سند و به صهورت 
کرده است:  گونه این از امام صادق را  نقل 

اِدُق  اِمْع فِ  : َقاَل الصدَ مْهِر َو اَل ِفم یاَل ُتجَ ِل الشدَ ودَ
َ
مَل  ،آِخمِرِه  یَوَسمِطِه َو اَل ِفم یأ ََ مُه َممْن َف َفِتندَ

ْم ِلِسْقِط اْلَ َلِ  يُ َفلْ  َک َذلِ  ْوَش َفِتْن  ،َسلدِ
َ
ْن  َک َتمدَ أ

َ
ُه ناً کُ ََ أ   ،وَن َمجْ

َ
ُهموَن أ ندَ الَْمجْ

َ
 اَل َتَرى أ

َ
َثمُر َمما ذْ أ

ِل   یْصَرُع فِ َُ  ودَ
َ
ْهِر َو َوَسِطِه   أ  20. َو آِخِرِه   الشدَ

کتاب منسوب به امام رضا1-1-1-5  . روایت 
کتاب   چنین آمده است:  -است  منسوب که به امام رضا - فقه الرضادر 

ِق  َماَع   َو اتدَ َل   اْلجِ ودَ
َ
ْهِر َو فِ   َلٍة ِمَن يْ لَ   أ َل َذلِ  ،آِخِرِه  یَوَسِطِه َو فِ  یالشدَ ََ ُه َمْن َف ْسَلُم ََ َس يْ لَ  َک َفِتندَ

ْقِط  ْن  ُک  َش ُي َو ِإْن َتمدَ  ،اْلَ َلُ  ِمَن السدَ
َ
ُه ناکُ ََ أ 21.وَن َمجْ

 

کتاب تا قهرن یهازدهم هجهری در میها که اصل این  ن جوامهع حهدیای شهیعه الزم به ذکر است 
                                                   

 .132، صاالختصاص. 19

 .403، ص3، جمن الیحضره الفقیه. 20

 .235، صفقه الرضا. 21
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کشه  شهد و از مصهادر  وشناخته شده نبود  در عصهر عالمهه مجلسهی و رهاهراا از طریهق وجهاده 
گرفت. بر این اساس بحار االنوار کتاب تها امهام رضها ،قرار  متصهل نیسهت و از ایهن  سند این 

کتهاب بهه امهام رضها  حیث دارای ضع  است. بسیاری از علما نیز در اصهل انتسهاب ایهن 
کرده و در خصوص ماره کرده آرایل  حقیقی آن  ار تردید   22.اند مختلفی ارائه 
 . نهی مربوط به آغاز و میانه ماه1-1-2

ی در آغهاز و میانهۀ مهاه زناشویدر منابع مختل  حدیای، چندین روایت نیز در نهی از رابطۀ 
 نقل شده است.

 از رسول خدا . روایت امام صادق1-1-2-1
کلینی در روایت که از طریق امام صادقشیخ  چنهین نقهل  ،رسهد می به رسهول خهدا ی 

 کرده است: 
عمن مسممع  ،عن عب  اهّلل بمن عبم  المرحمن ،عن محم  بن الحسن بن شمون ،ادَسهل بن ز

   :قمال رسمول اهّلل :قمال عبم  اهّلل یعن أبم ،اريس یأب
َ
مْذمأ َِ مدَ

ُ
ْن  یَرُه أِل

َ
ُجمُل ََ أ ْغَشمی الردَ

ْهَلُه فِ 
َ
ْصِف ِم  یأ ْو فِ الهدِ

َ
ْهِر أ ِة الِْهَّلِل  یَن الشدَ ندِ َتْغَشمی َ ِهميْ َفِتندَ َمَرَدَة الشدَ  ،ُغردَ آَدَم  یَطاِن َو اْلجِ

ُهوَن َو يُ فَ  ُلونُي َجهدَ بدَ   ،َخَ
َ
 َما َرأ

َ
ُم الُْمَصاَ  َْ أ ِة الِْهَّلِل  یْصَرُع فِ َُ َُ ْهِر َو ِعْهَ  ُغردَ ْصِف ِمَن الشدَ  23.الهدِ

عبهههداهلل بهههن »و « محمهههد بهههن الحسهههن بهههن شهههمون»اشهههتمال بهههر ن روایهههت بهههه خهههاطر یهههسهههند ا
« مسمع ابی سهیار»و « سهل بن زیاد»وثاقت  که ن آ عالوه بر 24؛دارای ضع  است« عبدالرحمن

که مسمع از یک طرف فاقد توثیق خاص اسهت و از  ؛استعلمای رجال نیز مورد اختالف  چرا 
به صورت عام به وثاقت تمام راویان  که نویسند  آن 25است کامل الزیاراتطرف دیگر از رجال 
کرده است که ن آ عالوه بر ؛کتابش شهادت داده  26.نجاشی نیز او را مدح 

 از امیر المومنین . روایت امام صادق1-1-2-2
کههرده  از امیههر المههومنین شههیخ صههدوق در روایتههی از طریههق امههام صههادق چنههین نقههل 

 است: 
                                                   

 .50-10. ر.ک: همان، ص22

 .499، ص5، جالکافی. 23

 .242، ص10و ج 223-220، ص15، جمعجم رجال الحدیث. ر.ک: 24

 .101و  68، صکامل الزیارات. 25

 .420، صرجال النجاشی. 26
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سمی يمحمم  بمن ع یحم  ه :قمال ،  بن عب  اهّللح  ها سَ :قال ،اهّلل عهه یرض یح  ها أب
ر و ي صم یعمن أبم ،عن ج ه الحسمن بمن راشم  ،یيحي عن القاسم بن  ی،هيقطي  اليبن عب

ِم   عن آ اِه یعن ج  ی،أب یح  ه :قال ،عب  اهّلل یعن أب ،محم  بن مسلم
َ
ندَ أ

َ
َر يأ

ْصَحاَ ُه فِ  َن يالُْمْؤِمهِ 
َ
َم أ

ََ  یَعلدَ ْرَ 
َ
ِلٍس َواِحٍ  أ ما َمجْ ِة َ اٍ  ِممدَ َِ ِهمِه َو َِد  یْصمِلُح ِلْلُمْسمِلِم ِفمَُ ِما

َحُ   : َقاَل   اُه يَ ُدنْ 
َ
َراَد أ

َ
ْن ذُ ... ِإَذا أ

َ
تِ ََ ْم أ

ْ
ْهَلُه َفلْ  َی أ

َ
َوَق يَ أ َل   ََ ودَ

َ
مُهورِ   أ ْنَصماَف الشدُ

َ
مِة َو أ

ِهلدَ
َ
َفمِتندَ  ،اأْل

ََ ْي َهَا  یْطُلُب اْلَ َلَ  فِ ََ َطاَن يْ الشدَ  مْر ََ ُن ياِط يَ ِن َو الشدَ يْ ِن اْلَ ْق ِ ُئموَن َو يِج يَ ِهَمما فَ یفِ  َک ْطُلُبوَن الشد
ِبُلوَن ُي   27.حْ

امها از رجهال  انهد، قاسم بهن یحیهی و حسهن بهن راشهد در سهند ایهن روایهت فاقهد توثیهق خهاص
قولویههه بههه وثاقههت آنههان بههه صههورت عههام شهههادت داده  کههه ابن 28هسههتند کامههل الزیههاراتکتههاب 
کتفها بهه بها تو بنا بر ایهن،است.  توثیقهات عهام، در وثاقهت او  گونهه ایهنجهه بهه اخهتالف مبهانی در ا

 اختالف نظر وجود دارد.
 . روایت امام باقر1-1-2-3

کتاب   گونهه ایهنرا  روایتهی از امهام بهاقر طب االئمهحسین بن بسطام و برادرش عبداهلل در 
کرده  اند: نقل 

عن عب   ،  يعن فضالة بن أ ، َوقال: ح  ها الهضر بن س یسابوريأحم  بن الحسن اله 
بِ 
َ
َفٍر اْلَباِقرِ  یالرحمن بن سالم قال: ُقْلُت أِل َْ ْلمُت ِفمَ ا :َج َِ  تَ  !َک ُج

َ
اِن يَ َرُهموَن ِممَن اْلِغْشمکْ أ

ِ الِْهمَّلِل َو ِفم
مْهِر؟ َقماَل  یِعْهمَ  ُمْسمَتَهلد ْصمِف ِممَن الشدَ ِ   :الهد

َ
ندَ الَْمْصمُروَع أ

َ
 یْصمَرُع ِفمَُ َثمُر َمما ذْ أِل

ََ ْي َا َه  ْصمِف ِممَن  !ا اْبَن َرُسوِل اهّلِل ََ  :ُقْلُت  .ِنيْ ِن اْلَ ْق ِ  الِْهمَّلِل َفَمما َ ماُل الهد
َقمْ  َعَرْفمُت ُمْسمَتَهلدَ

ْهرِ  ُل ِمْن َحاِلِه ِإَلی َحاِلِه َو ََ ِإندَ الِْهَّلَل  :َقاَل  ؟الشدَ َحودَ ُخمُا ِفمََ ََ
ْ
ْقَصماِن  یأ مَل َذِلم ،الهدُ ََ  َک َفمِتْن َف

َحهايرًا َضئِ ياَن ُمِقّلدً َفقِ ذَ َق َوَل ًا ُ مدَ ُرزِ  ََ  29.ًّل ُمْم

در سهند ایههن روایههت احمهد بههن حسههن نیشهابوری ناشههناس بههوده و عبهدالرحمن بههن سههالم نیههز 
کتاب  که ن آ عالوه بر است؛فاقد توثیق   -اند  زیسهته که در قرن چههارم هجهری می -مولفین این 

کههارم -تواننههد بهها یههک واسههطه از نضههر بههن سههوید  نمی نقههل  -اسههت  کههه در طبقههۀ روایههی امههام 
کنند در این سند نام راویان متعددی افتاده است و ایهن سهند دارای ارسهال  بنا بر این، .روایت 

 .استنیز 
                                                   

 .637-611، ص2 ، جالخصال .27

 .198، 191، 171، 153، 80، 10، صکامل الزیارات. 28

 .132، صطب االئمة. 29
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کرم1-1-2-4  . روایت مرسل از پیامبر ا
کهرم ابن کهامالا مرسهل از پیهامبر ا چنهین  شعبۀ حرانی نیز روایتی را بدون سند و به صورت 
 کرده است:نقل 

ْهلَ  !یدُ ا َعلِ ََ 
َ
اِمْع أ ْصِف َو اَل لَ يْ لَ  َک اَل ُتجَ  يْ َلَة الهدِ

َ
 َمما َرأ

َ
مَلَة الِْهَّلِل أ ُهموَن َْ َلمِة يْ لَ  یْصمَرُع ِفمَُ َت الَْمجْ

ْصِف يْ الِْهَّلِل َو لَ  30.راً يثِ ذَ َلِة الهدِ
 

 . نهی مربوط به اول ماه1-1-3
 نقل شده است:  گونه اینکتاب طب االئمه نهی مربوط به اول ماه تنها در یک روایت از 

ح  ها محم  بن الجهم عن سَ   :قال ،نيبن الحس یح  ها عل :ح  ها محم  بن خلف قال
م: إِ اب عب  اهّلل الصمادق یقال ل :قال ،الم لی َمماَع ِفم َک اَدَ   یَو اْلجِ

ميْ اللدَ َِ
 فِ ُی  یَلمِة الدَ

َهما یِهملدُ
ْلَت ُ مدَ  ،َک الِْهَّلُل َفِتندَ  ََ ُب طاً ذَ ُرِزْقَت َوَل ًا  ِإْن َف ْلمُت ِفمَ ا :ُقْلمُت  .اَن َمخْ َِ َرُهموَن کْ َو ِلمَم تَ  !َک ُج

  :ا اْبَن َرُسوِل اهّلِل؟ َقاَل ََ  َک َذلِ 
َ
 َما َتَرى الَْمْصُروَع أ

َ
ِس الِْهَّلل یْصَرُع ِإالدَ فِ َُ َثُرُهْم اَل ذْ أ

ْ
 31. َرأ

 . نهی مربوط به اواخر ماه1-1-4
 سر در برخی از روایات نسبت به اواخر ماه نیز نقل شده است.نهی از رابطه با هم

کاظم1-1-4-1  . روایت امام 
کارم کلینی نهی مربوط به اواخر ماه را از امام  کرده است:  شیخ   چنین روایت 

مان بمن يعمن سمل ،عمن  کمر بمن صمالح ،عن أحمم  بمن محمم  بمن خالم  ،ع ة من أصحا ها
ْهَلمُه ِفم قال: الحسن یعن أب ی،جَفر الجَفر

َ
َتی أ

َ
مْهِر َفلْ  یَمْن أ ماِق الشدَ ْم ِلِسمْقِط يُ ُمحَ َسملدِ

 32.اْلَ َلِ  

کتاب  کلینهی نقهل  تهذیب االحکامشیخ طوسی نیز در  این روایت را با همین سهند از شهیخ 
 33.کرده است
کلینهی بهه لحهاظ تعبیهر  ،اشاره شد که چنان عهد  مهن اصهحابنا عهن أحمهد »سند این روایت 

کلینی خهود مقصهود از ایهن تعبیهر  ؛شود مرسل محسوب نمی« دبن محمد بن خال که شیخ  چرا 

                                                   
 .12ص، تح  العقول. 30

 .132 -131، صطب االئمة. 31

 .499، ص5، جالکافی. 32

 .411، ص7، جتهذیب االحکام. 33
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کرده و این دسته از راویان را نام برده است وثاقت بکهر بهن صهالح اخهتالف  دربارهاما  34؛را بیان 
که از یک طرف نجاشی ؛نظر وجود دارد کرده 36و عالمه حلی 35چرا  انهد و  او را ضهعی  معرفهی 

کهه مهولفین آن بهه صهورت  اسهت 38تفسهیر القمهیو  37مل الزیهاراتکااز طرف دیگر وی از رجال 
کتابشههان شههادت داده یههان  بکههر بههن »جها او را بههه عنههوان  داود نیههز یههک انههد. ابههن عهام بههه وثاقههت راو

کهرده«  یسهع األشهعریمهولی بهائس مهولی حمهزا بهن ال یصالح الهرازی الضهب و در جهای  39توثیهق 
کثیر التفرد دانسته است«ضبة یبنبکر بن صالح الرازی مولی »دیگر با عنوان   40.، ضعی  و 

کارم کرده  شیخ صدوق نیز متن مشابه همین روایت را از سلیمان بن جعفر از امام  نقل 
کتاب، سه طریق برای روایات نقل شده از سهلیمان بهن  41.است شیخ صدوق در مشیخۀ این 

که راویان دو طریق آن تماماا موثق هستند کرده  یق سوم به جهت اشتمال بر اما طر ؛جعفر بیان 
 - اسهت کامهل الزیهاراتامها از رجهال  بهوده، که فاقد توثیهق خهاص -علی بن حسین سعد آبادی 

ها  آن که در صحت -با توجه به دو طریق دیگر  ،است. به هر حالعلمای رجال مورد اختالف 
 شود. این روایت صحیح السند محسوب می - اختالفی نیست

که شیخ صه گفته نماند  کتهاب نا و  علهل الشهرائعدوق ایهن روایهت را بهه صهورت مرسهل در دو 
کههارم عیههون اخبههار الرضهها کههرده اسههت ذیههل روایههت دیگههری از امههام  کههه نبایههد آن را بههه  42نقههل 

کرد.  عنوان بخشی از روایت سابقش تصور 
کهه مهاه ناپدیهد شهده و « محاق الشهر»مقصود از  در این روایت، چند روز پایانی هر ماه است 

که محاق الشهر نامیده می 43.مشاهده نیست قابل شود ممکن است با توجه  تعداد این روزها 
                                                   

 .272-271، صخالصة االقوال. ر.ک: 34

 .109، صرجال النجاشی. 35

 .207، صخالصة االقوال. 36

 .308؛ 53؛ 22، صکامل الزیارات. 37

 .161، ص2؛ ج32، ص1، جتفسیر القمی. 38

 .72، صداود رجال ابن. 39

 .432ن، ص. هما40

 .403، ص3 ، جمن الیحضره الفقیه. 41

 .288، ص1، جعیون اخبار الرضا؛ 514، ص2، جعلل الشرایع. 42

، 5 ، جمعجم مقاییس اللغة؛ 1553، ص4 ، جالصحاح؛ 367، ص2 ، جالمحیط فی اللغة؛ 56، ص3 ، جکتاب العین. 43
و  352، ص2 ، جالقاموس المحیط؛ 27ص، 3 ، جالمحکم و المحیط االعظم؛ 761، صمفردات الفاظ القرآن؛ 301ص
کثر اهل لغت، ازهری محاق شهر را شهب بیسهت و پهنجم تها 235، ص5 ، جمجمع البحرین؛ 382، ص3 ج . بر خالف ا
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 روزه بودن هر ماه، بین دو یا سه روز متغیر باشد. 30یا  29به 
 . روایت ابوسعید خدری از رسول خدا1-1-4-2

اشهههاره شهههد شهههیخ صهههدوق روایهههت مفصهههلی از طریهههق ابوسهههعید خهههدری از رسهههول  کهههه چنهههان
کهرم با توصیه در رابطه خدا کهرده  بهه حضهرت های پیامبر ا کتهاب خهود نقهل  در سهه 

که در بخشی از این روایت مفصل، از مجامعت در اول، وسط و آخر ماه نههی شهده بهود. بخهش 
کتاب شیخ صدوق با اختالفات جزئهی همهراه اسهت که در سه  مطهابق  44دیگری از این روایت 

 است:  گونه ایننقل علل الشرائع 
مم مماِمْع  !یدُ ا َعِلممََ ْهَلمم  اَل ُتجَ

َ
َباَن  یِفمم  َک أ َْ ْصممِف ِمممْن َشمم ِ ممُه ِإْن ُقِضمم ،الهد وُن ُکممََ َممما َوَلممٌ  کُ هَ یْ بَ  َی َفِتندَ

هاً  ِرِه َو َوْجِهِه  یَذا َشاَمٍة فِ  45ُمَش دَ َْ اِمْع  !یدُ ا َعلِ ََ  46،َش ْهَلم  اَل ُتجَ
َ
 47،آِخمِر َدَرَجمٍة ِمْهمُه  یِفم  َک أ

هِ ََ  ُه ِإْن ُقِض ْ َماِن َي  َی ِإَذا َ قِ  48یَْ  49.اَن ُمْقِ ماً ذَ َما َوَلٌ  کُ هَ یْ بَ  َی َفِتندَ

یهههان ایهههن روایهههت افهههرادی  کهههه چنهههان کثهههر راو در خصهههوص سهههند ایهههن روایهههت نیهههز بیهههان شهههد، ا
 .هستندناشناخته و فاقد توثیق 

نههی وارد شهده در ایهن روایهت، مربهوط بهه اواخهر مههاه  ،آیهد از مهتن روایهت بهر می کهه چنهانالبتهه 
کههه ضههمیر موجهود در ؛ هها ه تمههام ماهنهه ؛شهعبان اسههت بههر « َشههْعَبان»بههه « آِخههِر َدَرَجههٍة ِمْنههم  یِفهه»چههرا 

کلهی از مباشهرت در اواخهر ههر مهاه  این روایت را نمی ،گردد. بر این اساس می توان به عنوان نهی 
کرد.  محسوب 

هههای انههدکی از مههتن صههدوق،  شههیخ مفیههد نیههز ایههن بخههش از ایههن روایههت مفصههل را بهها تفاوت
کرده است:  گونه این  نقل 

                                                                                                                        
کهرده اسهت ) ، 4، جتههذیب اللغهةشب بیست و هفتم ماه دانسته و آن را دیهدگاه منتخهب خهود و چنهد تهن دیگهر معرفهی 

 (.52ص

 .569-568)للصدوق(، ص االمالی؛ 553، ص3، جمن الیحضره الفقیه؛ 516، ص2 ، جعلل الشرایع. 44

وماا من الیحضره الفقیه. 45 ؛ االمالی: َمشم وماا  .: َمْشئم

 .: َذا َشاَمٍة ِفی َوْجِهِه االمالیو  من الیحضره الفقیه. 46

ْهِرن  آِخِر َدَرَجٍة ِمْنهم   : ِفیاالمالی. 47  .دِمَن الّشَ

 .ِر َدَرَجٍة ِمْنهم ِإَذا َبِقَی : ِفی آِخ من الیحضره الفقیه. 48
ْهِر ِإَذا َبِقَی ِمْنهم   االمالی: ِفی آِخِر َدَرَجٍة ِمْنهم   َیْوَماِن.  ِمَن الّشَ

ونم من ال یحضره الفقیه. 49 اِس َعَلهی َیَدْیهِه.   : َیکم کم ِفَئاٍم ِمَن الّنَ ونم َهاَل اِلِمیَن َو َیکم ْو َعْوناا ِللّظَ
َ
اراا أ هاالمهالیَعّشَ ْو   ونم : َیکم

َ
هاراا أ َعّشَ

اِس َعَلی َیَدْیِه  کم ِفَئاٍم ِمَن الّنَ ونم َهاَل اِلِم َو َیکم  .َعْوناا ِللّظَ



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
 دوم

144 144 

َتم !یدُ ا َعِلمََ 
َ
ماِمِع اْمَرأ َباِن  یِفم َک اَل ُتجَ َْ م مُه ِإْن ُقِضم ،ِنْصمٍف ِممَن الشدَ وُن ُکمََ َمما َوَلمٌ  کُ هَ یْ بَ  َی َفِتندَ

ِرِه َو َوْجِهِه  یَمُش مًا َذا َشاَمٍة فِ  َْ ْهلَ  یدُ ا َعلِ ََ َش
َ
اِمْع أ مْهرِ  یفِ  َک اَل ُتجَ ِهمََ  ،آِخِر الشدَ  َی ِقمِإَذا  َ  یَْ

ُه ِإْن ُقِض  ،ْ َماِن َي  ِ ماً کُ ََ َما َوَلٌ  کُ هَ یْ بَ  َی َفِتندَ َْ  50.وُن ُم

گذشتک چنان کثهر  یدر سند این روایت نیز عالوه بر افتادگی افراد متعدد از ابتدا ،ه  سهند، ا
 .هستندراویان آن افرادی ناشناخته و بدون توثیق 

ماننهد نقهل شهیخ صهدوق، مربهوط بهه نهی وارد شده در این روایت نیهز هکه شایان ذکر است 
که  ؛ماه شعبان است ْهرِ  یفِ »موجود در « اله»چرا  کهه اشهاره بهه « آِخِر الّشَ رههور در عههد بهودن دارد 

 همان ماه شعبان است.
 . جوامع حدیثی اهل سنت1-2

بلکهه  ،در جوامع حدیای اهل سنت روایتی در خصوص نهی از جما، در آخر ماه نقل نشده
 شود. ت در نهی از اول و وسط ماه یافت میتنها چند روای

 . نهی از آغاز و میانه ماه1-2-1
کههه سههندزناشههوینهههی از رابطههۀ  بههه امههام ههها  آن ی در اول و میانههۀ مههاه، در دو روایههت نقههل شههده 

 شود. و پدران ایشان منتهی می صادق
 . روایت عبدالملک بن حبیب1-2-1-1

کتاب خود ا238عبدالملک بن حبیب )م کرده است:  گونه اینین روایت را ق( در   گزارش 
عمن جم ه أن رسمول  ،هیمعمن أب ی،عن جَفر بن محمم  بمن علم ،عب  اهّلل بن مسلم یح  ه

َس لَ  یبن أب یقال لَل اهّلل
ْ
اِمِع َرأ  51.الِهْصِف ِمْهُه  یَلِة الِْهّلِل أو فِ يْ طالب: ال ُتجَ

کهه در عبداهلل بن مسلم در سند این روایت نامی مشترک بین چند را وی در این طبقه است 
کهه عهدم شهناخت ایهن راوی  52اند کتب رجالی اهل سنت برخی تضعی  و برخی توثیق شهده

 ی از جملههقراینهشهود. البتهه  از میان این اسامی مشترک، منجر بهه ضهع  سهند ایهن روایهت می
کتهاب روایتهی از عبهداهلل بهن مسهلم از عطه که این  خراسهانی ایعبدالملک بن حبیب در همین 

                                                   
 .134، صاالختصاص. 50

 .170-169، صادب النساء. 51

 .323، صتقریب التهذیب؛ 598-597، ص1، جالکاش . 52
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کرده کهه مقصهود از عبهداهلل بهن مسهلم، عبهداهلل بهن مسهلم بهن هرمهز مکهی  نشهان می 53نقل  دههد 
کههه  کتههب رجههالی شههیعه نیههز  54اند اهههل سههنت او را ضههعی  دانسههتهعلمههای رجههال اسههت  و در 

 .استناشناخته و فاقد توثیق 
 . روایت حارث بن ابی اسامه1-2-1-2

از  ق( از طریهق امهام صهادق282)م حجر عسقالنی روایتی از مسهند حهار  هیامی و ابن
کرده  اند:  پدرانشان را چنین نقل 

بمن خالم  بمن  یعمن السمر ،ح  ها حماد بن عمرو ،م بن واق يقال الحارث ح  ها عب  الرح
اهّلل عهه قمال: قمال رسمول  یرض یعن عل ،عن ج ه ،هیعن أب ،عن جَفر بن محم  ،ش اد

َتم !یدٌ ا َعِلمََ : اهّلل
َ
ماِمْع اْمَرأ مْهِر َو ی)ِفم َک ال ُتجَ   ( ِنْصمف الشدَ

َ
َمما َرأ

َ
ِة الِْهمّلِل أ مال ِعْهمَ  ُغمردَ َت َْ

انِ   55.ًرايثِ ذَ ِهَما یْصَرُعوَن فِ َُ َن يالَْمجَ

کتب رجهالی اههل در سند این روایت هر سه راوی موجود بین حار  تا امام صادق ، در 
کتهب رجهالی شهیعه نیهز تهوثیقی بهرای 56اند سهنت تضهعی  شهده د نهدارد. البتههه وجهوهها  آن و در 

کرده کهه طبهق  57انهد برخی از اصحاب اجما، مال ابن ابی عمیر از السری بن خالد نقل روایت 
توانههد توثیهق وی محسهوب شههود امها بههه ههر حهال دو راوی دیگههر ههیچ تههوثیقی  برخهی از مبهانی می

کتهب رجهالی  کتهب رجهالی اههل سهنت و چهه  ندارند و در نتیجه سند این روایت چه بر اسهاس 
 شود. ، ضعی  محسوب میشیعه

 . نهی از میانۀ ماه1-2-2
کرده است:  ق( نیز در روایتی از رسول خدا430)مابونعیم اصبهانی   چنین نقل 

 ،ح  ها هشام بمن عممار ،مة بن مروانی ح  ها محم  بن خز ،ذتا ه یأخبرنا أحم  بن محم  ف
 -قمال رسمول اهّلل  عمن الحسمن قمال: ،ح  ها عباد المقرئ ی،ح  ها ص قة بن عمرو الغسان

ماِمْع - ذمرم اهّلل وجهمه -طالمب  یبمن أبم یلَلم - سملم ه ويصلی اهّلل عل ْهَلم  : اَل ُتجَ
َ
 یِفم َک أ

                                                   
 .154، صادب النساء. 53

 .323، صتقریب التهذیب؛ 598-597، ص1، جالکاش . 54

 .226، ص8، جالمطالب العالیة بزوائد المسانید الامانیة؛ 152-151، ص1ج بغیة الباحث عن زوائد مسند الحار ،. 55

 .12، ص3، جلسان المیزان؛ 234، ص1؛ ج103، ص2، جالضعفاء و المتروکین. 56

 .445، ص2، جالکافی. 57
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ْصِف  ْهرِ   ِمَن   الهدِ َضُر الَش  ،الشدَ ُه َمحْ  58.نياِط يَ َفتندَ

کتههب رجههالی شههیعه و اهههل سههنت ناشههناخته و فاقههد  یههان موجههود در ایههن سههند، در  عمههوم راو
اساسا امکان ندارد ابونعیم اصبهانی در قرن پنجم، بتواند با شهش  که ن آ برعالوه  ؛توثیق هستند

کرم کند واسطه از پیامبر ا  .استاین روایت دارای ارسال نیز  بنا بر این .نقل روایت 
کههه در مصههادر اولیههۀ حههدیای شههیعه و اهههل  تههوان چنههین جمع می ،در مجمههو، بنههدی نمههود 
، ، امهام رضهامتفاوتی از امهام حسهن عسهکریروایت مختل  با تعابیر  59سنت، چهارده

کههارم کههرم ، حضههرت علههی، امههام صههادقامهام  کههه هههر چنههد  و پیهامبر ا نقههل شههده 
کثهرت و استفاضهۀ  ،، اما در مجمو،استاسناد برخی از این روایات دارای ضع   بها توجهه بهه 

ینهان اطم نااز معصهومهها  آن تهوان نسهبت بهه صهدور مفهاد مشهترک سندی این روایهات، می
کهرد تعهدادی از ایهن روایهات، دارای سهند قهوی و تعهدادی طبهق برخهی از  کهه ن آ بهه ویهژه ؛حاصهل 

 .هستندمبانی دارای سند صحیح 

                                                   
 .477-476، ص2، جالطب النبوی. 58

آغهاز، میانهه و »یهک بخهش آن مربهوط بهه نههی از  - که روایت مفصهلی اسهت - . روایت ابوسعید خدری از رسول خدا59
کههه بههه ایههن دلیهل، در دو بخههش مسههتقل ذکههر « آخههر مهاه»اسههت و بخهش دیگههری از آن تنههها از « پایهان مههاه کههرده اسهت  نهههی 

این مساله، چهارده اند و نباید دو روایت تصور شود. بنابراین تعداد روایات موجود در  اما در حقیقت یک روایت ؛اند شده
 نه پانزده روایت. ؛روایت است
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لی روایات2  . بررسی دال
کهه در آن از رابطهۀ  کهه ایهن با توجه به ی نههی شهده زناشهویدر چههارده روایهت ذکهر شهده ایهامی 

که قهدر  بندی روایات به لحاظ ، دستهاستمختل   روزهای مورد نظر مهم خواهد بود. از آنجا 
بایههد تعههداد روایههات  اسههت،مشههترک روایههات دسههتۀ اول و دوم، نهههی از روزهههای اول و وسههط مههاه 

مربوط به نهی از روزهای اول و وسط ماه را پنج روایت مسند و متصل و همچنین چهار روایهت 
که در جوامع حهد ؛مرسل بر شمرد یای اههل سهنت در خصهوص نههی از اول و عالوه بر دو روایتی 

کهه ایهن تعهداد روایهت )در  وسط ماه و یک روایت در خصوص نهی از وسط ماه نقل شده اسهت 
همجمو،   رساند. روایت(، نهی مربوط به اول و وسط ماه را به حد استفاضۀ می نم

روایهات تعداد روایات مربوط به نهی در خصوص آخر ماه نیز بها انضهمام روایهات دسهتۀ اول و 
مخصههوص نهههی از آخههر مههاه و همچنههین یههک روایههت موجههود در جوامههع روایههی اهههل سههنت، در 

 کنند. که مدلول این روایات را نیز قابل اعتماد می هستندمجمو، هفت روایت 
کههه مههدلول آن بههیش از یههک روز پایههانی مههاه را  -امها نهههی مربههوط بههه اواخههر مههاه )محههاق الشههر( 
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صهحیح بههودن طریهق شههیخ صهدوق بههه ایهن روایههت، قابهل اعتمههاد بهها توجهه بههه  - شهود شهامل می
 شود. هر چند به لحاظ سند، خبر مفرد محسوب می ؛است

که روایات متعدد ذکر شهده، از برقهراری رابطهۀ  از آنچه بیان شد می گرفت  توان چنین نتیجه 
کرده ی در روزهای اول، وسط و پایانی ماهزناشوی  دم داللهتاند و با توجهه بهه عه های قمری نهی 

بههر حرمههت و همچنههین اجمهها، بههر جههواز ایههن امههر در روزهههای مههذکور، مههدلول ایههن روایههات، ههها  آن
 ی در روزهای ذکر شده خواهد بود.زناشویکراهت رابطۀ 

کثر این روایات به آن اشهاره شهده و مضهمون آن نیهز در ایهن روایهات بهه  که در ا مطلب دیگری 
کههه حکمههت نهههی ،رسههد حههد استفاضههه می  یاز جمهها، در ایههام ذکههر شههده، خطههر ابههتال آن اسههت 

کثر این روایات به آن تصریح شده است.  که در ا  بنا بهر ایهنفرزند، به جنون و صر، معرفی شده 
حکمت نهی موجود در این روایات، سفارشی جهت سالمت روانی جنین و فرزند خواههد بهود. 

ل سههقط جنههین نیههز همچنههین در خصههوص رابطههه در چنههد روز آخههر مههاه )محههاق شهههر(، احتمهها
مطرح شده است. البتهه در برخهی از روایهات علهل دیگهری از جملهه جهذام، بهرص، فقهر و ... نیهز 
که با توجه به عدم تعدد این روایات عهالوه بهر ضهع  سهند و اضهطراب مهتن، چنهدان  ذکر شده 

 نیستند.  اقابل اعتن
که مقتضای  گفته نماند  کراهت در مواردی  علت گونه ایننا که ممکن است ها، تنها  است 

که این خطرات، تنها به فرزنداِن احتمالی متوجه است ؛به فرزندآوری منجر شود گهر  .چرا  پهس ا
کراهت وجود دارد ،ای امکان تولد فرزند منتفی باشد در رابطه  60.احتمال منتفی بودن 

 تفسیر و تقیید ناصحیح این روایات. 3
که ذکر شد، برخی با وجود تحلیهل روایهات »ای بها عنهوان  در مقالهه کثرت و صراحت روایاتی 

کرده«نهی از تماس جنسی در پایان ماه در روایات شیعه و اهل سنت اند با نفی اعتبهار  ، تالش 
کرده و با ارائۀ معنهایی  روایات نهی مربوط به اول و وسط ماه، نهی را مخصوص آخر ماه معرفی 

این روایات را نهی از جمها، در آخهر ایهام  ، مقصود از نهی در«الشهر»ی و خودساخته از واژ  تأویل
کم استه که احتمال بارداری در آن  کرده   61طهر زنانه بیان 

کههه عبههارت اسههت از: ادعههای تههأویلایهن معنههای  ی ارائههه شههده بهر سههه پایههه اصههلی اسههتوار شهده 

                                                   
 .37، ص7، جمسالک االفهام. ر.ک: 60

 .187-169، ص»تحلیل روایات نهی از تماس جنسی در پایان ماه در روایات شیعه و اهل سنت». 61
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در « شههر»معنهای واژ   تأویهلاختصاص نهی به آخر ماه، تفسیر و توجیه علت نهی در روایات و 
 ات نهی.روای

 . ادعای عدم کراهت اول و وسط ماه3-1
در جوامههع متقههدم حههدیای شههیعه و اهههل سههنت در  ،بههه صههورت مفصههل ذکههر شههد کههه چنههان

ای  امها نویسهنده ؛مجمو، چهارده روایت مختله  در زمینهۀ نههی از ایهام تعیهین شهده وجهود دارد
کردهتأویلکه معنای  کهرده و از ذکهر سهایر روایهات  تنها هفت روایت را ذکهر ،ی از این روایات ارائه 

که روایات مربوط به نههی از  62.غفلت نموده است که ایشان ادعا نموده  به همین جهت است 
 جهامع احادیهث شهیعهو  وسهائل الشهیعهخر ماهل أاول، وسط و آخر ماه تنها در جوامع حدیای مت

که  63؛اند نقل شده هدر مجمو،  - اشاره شد که چنان -در حالی  هی از اول و وسط روایت در ن نم
کلینی، شهیخ صهدوق، شهیخ طوسهی، شهیخ مفیهد و  کتب شیخ  ماه در جوامع متقدم از جمله 

 ... وجود دارد.
کراهههت رابطههۀ  ،بههه هههر حههال  و میانههۀ مههاه و در ای در ابتههدزناشههویایههن نویسههنده در مقههام نفههی 

کرده استیاختصاص نهی به رابطه در آخر ماه، دال ،نتیجه  :ل زیر را ارائه 
 . ادعای عدم اعتبار سندی روایات نهی از اول و میانۀ ماه3-1-1

کرده که از اول، وسط و آخر ماه نهی  تنها یک روایهت از  ،اند این نویسنده در مقام ذکر روایاتی 
کنهههد و بهههه دنبهههال آن، سهههند ایهههن روایهههات را ضهههعی  و مرسهههل نامیهههده  الشهههیعه نقهههل میوسهههائل 
کلههی رو 64.اسهت و وسههط مهاه منههع  کههه از مباشهرت در اولرا ایهاتی در جهای دیگههر نیهز بههه صهورت 
ایشههان همچنههین بهها اشههاره بههه  65.دارای اسههناد ضههعی  و ارسههال و تعلیههق دانسههته اسههت کههرده

کرم متن این روایهات را دارای اخهتالف دانسهته  به حضرت علی روایت وصایای پیامبر ا
که نهی از اول، نیمه و پایان ماه در روایات معتبر  کرده  سپس بهدون  66.اصالا وجود نداردو ادعا 

کلههی روایهاتی  کههرده و بها تعبیههر را ذکهر مهتن و سههند روایهات، بههه صهورت  کهه تنههها از پایهان مههاه نههی 
نقههل شههده دارای سههند صههحیح و قابههل اطمینههان نامیههده « بقههی منههه یومههان»و « محههاق الشهههر»

                                                   
 .177-175. ر.ک: همان، ص62

 .174. همان، ص63

 .175. همان، ص64

 .178. همان، ص65

 .177. همان، ص66
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وز پایهانی مههاه منههع یهها دو ر« محهاق الشهههر»کههه از نزدیکههی در را و در جههای دیگههر روایهاتی  67اسهت
کتههاب مامقههانی ارجهها، داده  ،انههد کرده از نظههر سههندی دارای اعتبههار بیشههتری دانسههته اسههت و بههه 

بهه  -که در ذیل آن از جما، آخر ماه نهی شده  -را ایشان همچنین روایت شیخ مفید  68.است
 69.عنوان روایت معتبر سندی و متنی نام برده است

که  کرده است  کراهت اول و وسهط مهاه را مطهرح  افقهایشان همچنین ادعا  که  نیز به روایاتی 
 70انده کرده، چندان اعتنا نکرده

 نقد
کتههاب  کههه ایشههان بهها ارجهها، آن بههه  سههعی نمههوده ارزش آن را بههه جهههت  وسههائل الشههیعهروایتههی 

کم جلوده دهدأمت کتهاب ،خر نامیدن منبع،  کلینی در  کهه شهیخ  71اسهت الکهافی روایت شیخ 
کههرده« محمههد بههن یعقههوب»نیههز ایههن روایههت را از  وسههائلحههر عههاملی در  امهها رههاهراا نویسههنده  ؛نقههل 

کلینی اسهته بهه ههر حهال که او همان شیخ  هرچنهد سهند ایهن روایهت بهه جههت  ،متوجه نبوده 
کلهی بهه ارسهال سهندی تمهام روایهات  ،روشن نبودن یکی از راویان، دارای ارسال است اما حکم 

کهه شهیخ صهدوق روایتهی از طریهق  ؛ای بهاطلی اسهتمربوط به نهی از اول و وسط ماه، ادعه چهرا 
و روایهت دیگهری از طریهق ابوسهعید خهدری از رسهول  72امام حسن عسهکری از امهام صهادق

کههه سههند هههر دو روایههت  73خههدا کههرده  مبنههی بههر نهههی از جمهها، در اول، وسههط و آخههر مههاه نقههل 
کههه  کههه ایههن متصهل بههوده و فاقههد ارسههال اسههت. عههالوه بههر کلینههی از امههام در روایههت دیگههری  شههیخ 

کهرده از رسول خدا صادق کهه شهیخ صهدوق از امهام  74نقل  و همچنهین روایهت دیگهری 
ی در اول و وسهط مهاه نههی شهده زناشویاز رابطۀ  75روایت نموده از حضرت علی صادق

که سند این دو روایت نیز متصل بوده و ارسالی ندارد.  کلی ارسال تمام  بنا بر ایناست  ادعای 
                                                   

 .176. همان، ص67

 .178. همان، ص68

 .177-176. همان، ص69

 .187. همان، ص70

 .499، ص5، جالکافی. 71

 .288، ص1، جعیون اخبار الرضا؛ 514، ص2، جعلل الشرایع. 72

 .567-566)للصدوق(، ص االمالی؛ 515-514، ص2، جعلل الشرایع؛ 552-551، 3، جمن الیحضره الفقیه. 73

 .499، ص5، جالکافی. 74

 .637-611ص ،2 ، جالخصال. 75
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 شتمل بر نهی از اول و وسط ماه، ادعایی پوچ و ناشی از فحص ناقص روایات است.روایات م
ناشهی از همهین فحهص نهاقص و عهدم  حکم بهه ضهع  سهندی تمهام ایهن روایهات نیهز رهاهراا 

کهه اوالا برخهی از ایهن روایهات  ؛مالحظۀ مجموعۀ روایات بهوده اسهت بهه تفصهیل  کهه چنهان -چهرا 
و ثانیهههاا در  هسهههتندبهههق برخهههی مبهههانی رجهههالی صهههحیح دارای اسهههنادی قهههوی و ط -اشهههاره شهههد 
کردهنههه مجمههو،،  کههه ایههن تعههداد منجههر بههه  روایههت از رابطههه در شههب اول و وسههط مههاه نهههی  انههد 

 سازد. آور می استفاضۀ این مضمون شده و مدلول آن را اطمینان
کهرم که در روایهت مربهوط بهه وصهایای پیهامبر ا ، نههی از بهه حضهرت علهی اما این ادعا 

گزارشی نادرست اسهتاو کهه در  ؛ل، نیمه و پایان ماه در روایات معتبر اصالا وجود ندارد نیز  چهرا 
کردهها نقلهمۀ  که این روایت مفصل را ذکر   76.نهی از این سه روز وارد شده است ،اند یی 

که نویسنده مذکور آن را صحیح السند و معتبر نامیده نیز باید دانسهت  در خصوص روایاتی 
نههههی از جمههها، در محهههاق الشههههر، تنهههها در یهههک روایهههت سهههلیمان بهههن جعفهههر از امهههام کهههه روایهههت 

کرده کهارم کلینههی، شهیخ صههدوق و شههیخ طوسههی آن را نقههل  کههه شههیخ  کههه  روایههت شههده  انههد 
کهه ایشهان روایهت شهیخ  البته طریق صدوق به این روایت صحیح است. اما عجیب آن اسهت 

نیههز روایهت صههحیح و معتبهر متنههی و  -کهار رفتهه  بههه« بقهی منههه یومهان»کهه در آن تعبیههر  -را مفیهد 
که در صهدر ایهن روایهت از جمها، در اول، وسهط و آخهر مهاه نههی  ؛سندی نامیده است در حالی 

کهه بها یهک سهند نقهل شهده، بخشهی از آن را دارای سهند  77شده استه پس چگونهه یهک روایهت 
کرده استههه عالوه بر نههی وارد شهده در  کهه این ضعی  و بخش دیگر را دارای سند معتبر ادعا 

ذیههل ایههن روایههت اساسههاا مربههوط بههه نهههی از جمهها، در دو روز پایههانی مههاه شههعبان اسههت نههه تمههام 
متن این روایت نیز مضطرب است و تعابیر وارد شده در این روایهت در  ،از طرف دیگر 78.ها ماه

کتاب شیخ صدوق دارای تفاوت  .استهای متعددی  کتاب شیخ مفید و سه 
که اوالا راویهان  ؛حت سندی و مسند بودن این روایت نیز بسیار عجیب استادعای ص چرا 

که منجر به ارسال آن می متعددی از سند شیخ مفید افتاده کثهر راویهان  ،شود و عالوه بهر آن اند  ا
که در این سند ذکر شده اند نیز ناشهناخته و فاقهد توثیهق رجهالی هسهتند. ارجها، ادعهای  دیگری 

                                                   
)للصدوق(، االمالی ؛ 515-514، ص2، جعلل الشرایع؛ 552-551، 3، جمن الیحضره الفقیه؛ 499، ص5، جالکافی. 76

 .132، صاالختصاص ؛567-566ص

 .132، صاالختصاص. 77

 . 306، ص8، جالنجعة فی شرح اللمعة؛  55، ص29، ججواهر الکالم؛ 134، صمانه . ر.ک:78
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کتاب مامقانی نیز صحیح نیست و ایشهان نهه در صهفحۀ ارجها، صحت سندی این رو ایت به 
کتاب، چنین روایتی را صحیح ننامیده است. داده شده و نه در هیچ  جای 

کامال بر خالف واقع است افقه ایادعای عدم اعتن  ؛به روایات مربوط به اول و وسط ماه نیز 
که عموم فقه های  ب اول و میانۀ مهاه را ماننهد شهببا توجه به همین روایات، جما، در ش اچرا 

آخهر مهاه، آن را حمهل بهر  دربهارهالبتهه برخهی بهه لحهاظ نههی خهاص  79.اند آخر ماه مکهروه دانسهته
کرده کراهههت  امهها ایهن بههه معنههای عهدم اعتنهها بهه روایههات نههی از اول و وسههط مههاه و  80؛انهد شهدت 

 مکروه ندانستن آن نیست.
 . ادعای تعارض با سایر روایات3-1-2
کراهت جما، در ایام ذکر شده، این روایات را متنهاقض بها ا ین نویسنده همچنین برای نفی 

خهود و عهدم اراد   تأویهلروایت استحباب جما، در شب اول ماه رمضهان دانسهته و آن را دلیهل 
کراههت جمها، در شهب نیمهۀ  81.ماه قمری دانسته است همچنین ادعا شده بخهش مربهوط بهه 

کردهکه در همین  -ماه شعبان  که از اول، وسط و پایان ماه نههی  گهزارش شهده نیهز  - انهد روایاتی 
 82.د خواهد بودیدر صورت مقصود بودن ماه قمری، حشو زا

ایشان همچنین به روایت مربوط به استحباب مباشرت در برخی ایهام هفتهه همچهون شهب 
کرده و  شنبه، روز پنج شنبه، شب پنج دوشنبه، شب سه با اشهاره بهه شنبه و روز جمعه تمسک 

های اول، وسهط و آخهر مهاه، ایهن روایهِت اسهتحباب را بها روایهِت  امکان تهداخل ایهن ایهام بها شهب
کرده و این امر را دلیلی برای  کهرده « شههر»معنهای واژ   تأویلکراهت، ناسازگار توصی   معرفهی 

 83.است
 نقد

کلینی و صهد -در روایت مربوط به استحباب جما، در شب ماه رمضان  وق آن را که شیخ 

                                                   
؛  22، ص12، ججامع المقاصد؛ 9-5، ص3، جغایة المراد؛  6، ص3، جقواعد األحکام؛  212، ص2. شرایع االسالم، ج79

یههات المسههائل؛  36-33، ص7، جمسههالک االفهههام ، العههروا الههوثقی؛  56-55، ص29، ججههواهر الکههالم؛  71، ص2، جر
 و... 259، ص2، جمنهاج الصالحین؛  490، ص5ج

 . 55، ص29، ججواهر الکالم؛  37، ص7، جمسالک االفهام. 80

 .174، ص«تحلیل روایات نهی از تماس جنسی در پایان ماه در روایات شیعه و اهل سنت». 81
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کرده  چنین آمده است:  -اند  با سند مشابه نقل 
 عبم  اهّلل یعمن أبم ،ري صم یعمن أبم ،عن ج ه الحسن بن راشم  ،یيحي عن القاسم بن 

قممال:  - هيممصممل ا  اهّلل عل - اً يممأن عل ،عممن آ اِممه ی،عممن جمم  ی،أبمم یحمم  ه :قممال
ْن َُ 

َ
ُجِل أ َحبدُ ِللردَ ََ تِ ََ ْس

ْ
َل لَ  َی أ ودَ

َ
ْهَلُه أ

َ
 َلٍة يْ أ

 لَ ِمْن َشمْهِر َرَمَضماَن ِلَقمْوِل اهّلِل َعمزدَ َو َجملدَ
ِحملدَ

ُ
ْم ُکمأ

َفُث ِإلیيَلَة الصدِ يْ لَ  ُة   ْم کُ ِنساِِ   اِم الردَ ََ اَم َفُث الُْمجَ  84.َو الردَ

امها از  ،قاسم بن یحیی و حسهن بهن راشهد فاقهد توثیهق خهاص که ن آ سند این روایت به لحاظ
کتاب  است. همچنین در داللت علمای رجال مورد اختالف  85،هستند کامل الزیاراترجال 

کههه  ؛ایههن روایههت بههر اسههتحباب جمهها، در شههب اول مههاه رمضههان نیههز تردیههدهایی وجههود دارد چههرا 
ِحههّلَ لَ مسههتند ایههن حکههم، آیههۀ 

م
ههأ کههه صههراحت در حلیههت دارد ْم کم  ؛نههه اسههتحباب ،بیههان شههده 

نه فقط شهب  ،های ماه رمضان است شباین حکم در آیه شریفه مربوط به تمام  که ن آ عالوه بر
گر سند و داللت این روایت بر استحباب جما، در شب اول مهاه  ،اول ماه رمضان. به هر حال ا

در این صورت این روایت مخِصص عمهوم روایهات نههی از جمها، در اول  ،رمضان پذیرفته شود
کراهههت متنههاقض معر کههه ایههن نههه ؛مههاه خواهههد بههود کههرده و معنههای ایههن روایههت را بهها روایههات  فههی 

کههه اسههتناد بههه حکههم خههاص، بههرای نفههی اصههل حکههم عههام،  ؛بههرده شههود تأویههلهههای آن  واژه چههرا 
 بلکه حکم خاص تنها موجب تخصیص حکم عام خواهد بود. ،صحیح نیست

کراههت جمها، در شهب نیمهۀ مهاه شهعبان بهه لحهاظ نههی از جمها، در  زایهداما حشهو  نامیهدن 
کهه در ابتهد ؛روایهت نیهز سهخن نادرسهتی اسهت اول، وسط و آخر ماه در صدر همان ایهن  ایچهرا 

فرزنهد بهه جنهون و صهر،  یروایت نهی از جما، در اول، وسط و آخر ماه، به لحاظ احتمهال ابهتال
اما در خصهوص نیمهۀ مهاه شهعبان، عهالوه بهر ایهن امهر، احتمهال شهوم بهودن فرزنهد یها  ؛مطرح شده

( بیان شده است: ها نقلزشت بودن صورت او و ... )طبق اختالف  ، مشّوهاا ، مشوماا  86مشئوماا
 نامید. زایدتوان آن را حشو  که بر این اساس نمی

کراههت آن در اول، وسهط و  ادعای ناسازگار بهودن روایهات اسهتحباب جمها، در ایهام هفتهه و 
کلهی در  ؛آخر ماه نیهز سهخن نسهنجیده و بهاطلی اسهت کهه تهزاحم و تهداخل جزئهی دو حکهم  چهرا 

کلی  برخی مصادیق، به که منجر به نفی  کلی نیست  معنای تعارت و ناسازگار بودن دو حکم 
                                                   

 .612-610، ص2، جالخصال؛ 180، ص4، جالکافی. 84

 .198، 191، 153، ص80، صکامل الزیارات. 85
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به عنهوان ماهال، اسهتحباب جمها، در روزههای  ؛موضوِ، حکم شود تأویلیکی از آن دو حکم یا 
داران در مهاه  پنج شنبه و جمعه، با حکم به حرمت جما، بهرای معتکفهین در مسهاجد و یها روزه

و تهزاحم دارد پهس آیها در اینجها نیهز روایهات و ادلهه ناسهازگار  رمضان و یا زنهان حهائض نیهز تهداخل
ی و جدیههدی ارائههه تههأویلشههوند و از اعتکههاف، مههاه رمضههان و یهها حههیض نیههز معنههای  معرفههی می

کهه نویسهند  یادشهده مهدعی  -واژ  شههر بهه معنهای طههر  تأویلحتی با  که ن آ شودچه افزون بر می
، هههیچ تأویههلبهها روزهههای هفتههه وجههود دارد و ایههن  نیههز امکههان تههداخل ایههن ایههام طهههر - آن اسههت

 کند. له ایجاد نمیأتغییری در مس
 . ادعای تناقض با علم روز3-1-3

کههرده  کراهههت جمهها، در ایههام ذکههر شههده ارائههه  کههه نویسههند  مههذکور بههرای عههدم  دلیههل دیگههری 
که ادعا شده بر اساس جنین ادعای تناقض این روایات با دانش جنین شناسهی  شناسی است 

کودکهان بها تشهکیل نطفهه در شهب اول، وسهط و  نوین، هیچ ارتباطی میان سقط، جنون یا صر، 
ای از دکتهر ایهوب مالهک ارجها، داده  آخر ماه وجود ندارد. ایهن نویسهنده بهرای ایهن ادعها بهه مقالهه

که قسمت 87.است کراههت جمها، در  -هایی از این روایات  همچنین ادعا شده  که بهه علهت 
کردهاین اوقات و تاثی کهه  - ر ماه در اوضا، و احوال انسان اشاره  توضیحات و فهم راویهان بهوده 

 88.ثیرپذیری تفکر غالب آن روزگار، به روایات اضافه شده استأبه خاطر ت
 نقد

کثرت این روایات و تعدد راویان در دوره همهۀ ایهن  کهه ایهن های مختله ، امکهان با توجه به 
یههان در هههر یههک از ایههن روایههات مختلهه  ، تعبیههر واحههدی را از خههود بههه روایههت افههزوده باشههند و راو

در برخهی  کهه این خصوصاا با توجه به ؛همگی آن را به معصومین نسبت داده باشند وجود ندارد
کهریم نیهز  که ن آ عالوه بر ؛از این روایات تمام راویان، افرادی موثق هستند در برخی از آیهات قهرآن 

هذهمانند آیۀ شهریفۀ  ؛اشاره شده استها  به ارتباط جن و دیوانگی انسان
َ
 َیهَن یاّل

ْ
بها ال کم أ وَن الّرِ لم

وَن ِإاّلَ یَ  ومم ذیَ ما َک قم
َ
ومم اّل هم الّشَ یَ  یقم طم  89.طانم ِمَن اْلَمّسِ ْی َتَخّبَ

 نویسد:  عالمه طباطبایی ذیل این آیه می

                                                   
 .175، ص«تحلیل روایات نهی از تماس جنسی در پایان ماه در روایات شیعه و اهل سنت». 87
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گر داللت نکند بر  ال أقهل ،هر جنونی ناشی از تماس شیطان اسهت که این این آیه ا
کهه برخهی از مهوارد دیهوانگی بهه واسهطۀ تمهاس شهیطان  خالی از این اشعار نیسهت 

گفته که این تشبیه )در آیه( از قبیل محهاوره   است ... و آنچه برخی از مفسران  اند 
 ؛مفسران باطل است طبق عموم مردم در اعتقادات باطلشان است... سخن این 

که خداوند متعال منزه است از ک که این چرا  المش به باطهل و سهخن لْغهوی بهه در 
کنهد کوچک کنهد و آن را مهردود  کهه ایهن مگهر ؛ترین نحوی استناد  بطهالن آن را بیهان 
  90.بشمارد

فخهر رازی نیهز در تفسههیرش بها صههریح خوانهدن داللههت ایهن آیههه بهر دخالههت شهیطان در جنههون 
 91.انسان، از اشکاالت آن پاسخ داده است

ات بهها علههم روز و ارجهها، ایههن مطلههب بههه مقالههۀ دکتههر ادعههای تنههاقض ایههن روایهه ،از طههرف دیگههر
کذب محض است که نهه تنهها ایشهان مطلبهی مبنهی بهر مخالفهت علهم بها  ؛ایوب مالک نیز  چرا 

بهرای تأییهد بلکهه اسهاس مقالهۀ ایشهان  ،ثیر حاالت مختل  ماه بر جنون و احوال انسان نداردأت
هها  یمهار روانهی در یکهی از بیمارسهتانب 3632ثیرات است. ایشان در این مقاله بها بررسهی این تأ

کههه بیشههترین میههزان پههذیرش بیمههاران روانههی در ایههن ههها سههالدر  ی مختلهه ، نشههان داده اسههت 
  92.بیمارستان، در روزهای پانزدهم ماه قمری اتفاق افتاده است

ایوب مالک در توجیه علمی این رابطه با اشهاره بهه انکارناپهذیر بهودن ارتبهاط مهاه بها ایجهاد یها 
کهر  زمهین دید برخهی پدیهدهتش کهه در اول و  - همچهون جهزر و مهد دریاهها ،های فیزیکهی بهر روی 

تری از  ر  وسههیعایههن اثههرات را در دایهه - رسههد چهههاردهم مههاه دامنههۀ آن بههه بیشههترین حههد خههود می
کههه  های فیزیکههی زیسههت پدیههده کههرده اسههت  شههناختی مطههرح دانسههته و ایههن احتمههال را مطههرح 

که به نوبۀ خود منجر  وسیلۀ نیروی جاذبۀ ماه ایجاد میه د زیستی باحتماالا نوعی جزر و م شود 
وزن  پنجهاه درصهدکهه بهیش از  -به برخهی تغییهرات فیزیولوکیهک و بیوشهیمیایی در بهدن انسهان 

هههای خلقههی روانههی  حالتگههردد و همههین تغییههرات بههر روی  می - دهههد بههدنش را آب تشههکیل می
نههه تنههها علههم تجربههی، مههدلول ایههن روایههات را نفههی  ،اسههاسبههر ایههن  93.گههذارد ثیر میانسههان نیههز تههأ

                                                   
 .412، ص2، جالمیزان فی تفسیر القرآن. 90

 .76-74، ص7، جمفاتیح الغیب. 91
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کرده است.أبلکه ت ،کند نمی  ییدات و وجوهی برای تحلیل آن نیز فراهم 
کراهت3-1-4  . ادعای عسر و حرجی بودن 

کراهت جما، در اول، میانه و آخر ماه و لزوم مراجعه به تقویم و اطال،  نویسند  مذکور حکم 
و ایههن حکههم را  94د محههدودیت و مشههکل بههرای مههردان و زنههان دانسههتهاز ایههام مههاه را موجههب ایجهها

کرده است  95.مستلزم عسر و حرج معرفی 
 نقد

گر لزوم مراجعه به تقویم و عدم جما، در چنهد روز خهاص از مهاه قمهری، بهه  که ا روشن است 
کثر احکام اسالمی را عسر و حرجهی دانسهت ،عنوان احکام عسر و حرجی مطرح شود بهه  ؛باید ا

کهه توسهط شهاخص تعیهین  -ان نمونه تعیین و شناخت اوقهات فضهیلت نمهاز رههر و عصهر عنو
کهههه بههها دقهههت در آسهههمان در سهههاعات مختلههه   - او یههها نمهههاز صهههبح و مغهههرب و عشههه- شهههود  می

تر از مراجعه به تقویم برای شناخت اول، وسهط و آخهر مهاه  به مراتب سخت - شود مشخص می
 که معموالا هفت روز در هر مهاه اسهت -در حیض است. همچنین حکم حرمت جما، با زنان 

کراهت در سه روز از ماه است و همین به مراتب سخت - کراههت جمها،  تر از حکم  طور حکم 
که نیاز به مراجعه به تقویم  های خاص نجومی دارد.  در ایام قمر درعقرب 

مازههای بسیاری از احکام استحبابی همچهون سهی و چههار رکعهت نافلهه در ههر روز، سهایر ن
کثهر ایهام سهال،  گهرفتن در ا مستحبی و بعضاا طوالنی همچون نماز جعفر طیار، اسهتحباب روزه 
کسههب اطههال، از سههه روز  گههاه طههوالنی و ... نیههز قطعههاا از  اسههتحباب خوانههدن ادعیههۀ مختلهه  و 

آیها بایهد ایهن  بنا بهر ایهن .شود تر محسوب می سختها  آن خاص در هر ماه و امتنا، از جما، در
ی از نوافههل و صهیام و اوقههات فضههیلت و ... تهأویلم را نیههز عسهر و حرجههی دانسهت و معههانی احکها

کهرده عههالوه بهر اساسهاا در عسههر و حرجهی دانسههتن احکهام غیههر واجهب یهها حهرام، تردیههد  کههه ن آ ارائهه 
کراهتهی، هیچ ؛وجود دارد کهه بهه علهت جهواز تخله  از احکهام اسهتحبابی و  گهاه سهختی و  چرا 

 شد.حرج حاصل نخواهد 
وایات3-2  . تفسیر و توجیه علت نهی در ر

کهرده  تأویلاین نویسنده برای  کید  معنای این روایات، بر توجه به خانواد  حدیای روایات تا
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کههه  گرفتههه اسههت  کههرده و چنههین نتیجههه  و آیههات و روایتههی در خصههوص اهمیههت تولیههد ماههل ذکههر 
ه نیهز بهرای تشهویق بهه تولیهد هدف و علت صهدور روایهات نههی از جمها، در اول، میانهه و آخهر مها

  96.اند مال صادر شده
بهر اسهاس برخهی از روایهات علهت نههی از جمها، در ایهام ذکهر شهده بها  که این همچنین با بیان

کههه ریشههۀ لغههوی علت« سههقط ولههد»و « معههدوم»عبههارت  هههای  بیههان شههده، مههدعی شههده اسههت 
بههه معنهایی نزدیههک بههه  -کهه در سههایر روایههات ذکهر شههده  -دیگهری از قبیههل جنهون، صههر، و خبههل 

کتهاب  اسهت« معهدوم»معنهای  در  97.شهیخ صهدوق ارجها، داده اسهتالمقنهع و ایهن ادعها را بهه 
کلماتی چون زمینه همین  را مطرح « صر،»و « خبل»و « جنون»ایشان ادعای نقل به معنا بودن 

کهه آن را متعبهر سهندی و« معدما»کرده و مستند آن را تعبیر  متنهی  در روایت شیخ مفید دانسته 
لۀ عهدم نگهارش حهدیث در قهرن اول هجهری أو علت این نقل به معنها را بهه مسه 98نامیده است
کراهت جما، از حضرت علی ؛مرتبط دانسته که این روایات   99.نقل شده است چرا 

 نقد
ضهروری  -شهوند  روایهت محسهوب می قراین منفصهلکه  -چند توجه به خانواد  حدیای  هر
ههای  سهتناد بهه روایهات مختله ، روایتهی بهه اشهتباه بهه سهایر خانوادهامها نبایهد بهه بهانهۀ ا ،است

ای اعمهال شهود. مهتن صهریح روایهات  ت سهلیقهتهأویالحدیای نسبت داده شده و در هر روایتهی 
که علت صدور این نههی، سهالمت فرزنهدان از  نهی از جما، در ایام ذکر شده، داللت بر آن دارد 

کهه بهر ایهن اسهاس ایهن روایهات در خهانواد  حهدیای  تاسهایی چون جنون و خبل و ...  آسیب
که برای سالمت نسهل توصهیه روایاتی قرار می کرده گیرد  کهه بهه اصهل  ؛انهد هایی ارائهه  نهه روایهاتی 

کرده  اند. فرزندآوری سفارش 
تعلیههل بههه احتمههال سههقط ولههد نیههز تنههها در یههک روایههت و تنههها در رابطههه بهها اواخههر مههاه )محههاق 

ههای وارد شهده در روایهات مربهوط بهه نههی از  نفیاا یا اثباتهاا ارتبهاطی بها تعلیلالشهر( صادر شده و 
که جما، در چند شب پایهانی ههر مهاه احتمهال سهقط را  ؛اول، میانه و آخر ماه ندارد به این معنا 

 یدر خصوص شب آخهر مهاه، عهالوه بهر ایهن احتمهال، امکهان ابهتال که ن آ عالوه بر ؛به همراه دارد
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تعبیههر سههقط ولههد در ایههن روایههت بههه آن معنههایی ایههن  همچنههینن نیههز وجههود دارد. فرزنههد بههه جنههو
نویسههنده بههه دنبههال اثبههات آن اسههت )یعنههی عههدم انعقههاد نطفههه بههه لحههاظ پههایین بههودن احتمههال 

کهار نمهی داری در روزهای پایانی طههر زنهان(بار گهاه عهدم انعقهاد نطفهه، سهقط ولهد  رود و هیچ بهه 
 حتی این تعبیر نیز داللتی بر مقصود نویسنده نخواهد داشت. نبنا بر ایشود.  نامیده نمی

معنها نمهوده نیهز « معهدوم»در روایت شیخ مفید را به معنهای « معدماا »نویسنده واژ   که این اما
که اهل لغت این واژه را به معنای شخص فقیر بیان  است؛ای از این واژه  ای سلیقه ترجمه چرا 
بهه « صهر،»و « خبهل»و « جنهون»ای  ای نزدیک بودن معنای ریشهادع 100.اند نه معدوم بودن کرده

کتههاب نیههز ادعههای شههگفت« معههدوم»معنهای   المقنههع آور دیگههری اسهت و ارجهها، ایههن مطلههب بههه 
کتاب چنین مطلبی وجود ندارد. بر همهین اسهاس شیخ صدوق نیز بی  ،اساس است و در این 

اساسهاا چگونهه امکهان  کهه ن آ عهالوه بهر ؛شهود ادعای نقل به معنا بودن ایهن واژگهان نیهز منتفهی می
کلینههی و  کتههب شههیخ  کههه در منههابع متعبههر از جملههه  دارد تعبیههر وارد شههده در روایههات متعههددی 

گهزارش شهده را نقهل بهه معنهای واژه کهه تنهها در  صدوق و بها اسهناد محکهم و متعهدد  ای دانسهت 
رای اضههطراب روایههت شههیخ مفیههد نقههل شههده و عههالوه بههر شههدت ضههع  سههندی، مههتن آن نیههز دا

کهه شههیخ صهدوق همهان روایههت را بها سهند و مههتن مشهابه، بهدون واژ   کههرده « معههدماا »اسهت  نقهل 
لۀ عهدم نگهارش أاز مسه ثیرپذیری این روایات نقل شهده از حضهرت علهیأادعای ت 101.است

کهه بخهش عمهد  ایهن روایهات توسهط  ؛حدیث در قرن اول هجری نیز اشهتباه دیگهری اسهت چهرا 
که نقل ضرت علیاز ح امامان معصوم ۀ منهع مسهألثر از أگاه مته هیچها  آن روایت شده 

بلکههه آنههان در نقههل روایههت هماننههد سههایر افعههال دارای مقههام  ،نگههارش حههدیث در قههرن اول نبههوده
کهههه امهههام صهههادق بنههها بهههر ایهههن. هسهههتندعصهههمت  کهههارمروایهههاتی  امهههام حسهههن  و ، امهههام 
ه نقل شده امکان نهدارد تحهت تهاثیر ۀ نهی از جما، در اول، وسط و آخر مامسألدر  عسکری

این احتمال و احتمال نقهل بهه معنها تنهها در  ،حواد  قرن اول هجری بوده باشد. بر این اساس
کهه بها سهند افهراد عهادی از طریهق غیهر معصهوم کهرم ناروایتی وجهود دارد  نقهل  از پیهامبر ا

کههه روایههت شههیخ مفیههد  کههار رف« معههدماا »کههه تعبیههر  -شههده باشههد  اسههت.  گونههه ایههن - تهههدر آن بههه 

                                                   
، 1، جالمحیط فی اللغة؛ 149-148، ص2، جتهذیب اللغة؛ 664، ص2، ججمهرا اللغة؛ 56، ص2، جکتاب العین. 100

-34، ص2، جالمحکم و المحیط االعظم؛ 248، ص4، جمعجم مقاییس اللغة؛ 1983، ص5، جالصحاح؛ 438ص
35. 

 .569-568ق(، ص)للصدو االمالی ؛516، ص2 ، جعلل الشرایع؛ 553، ص3، جمن الیحضره الفقیه. 101
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کههه اساسههاا تعبیههر  در ایههن روایههت تنههها بههرای تعلیههل نهههی از « معههدما»همچنههین نبایههد غافههل مانههد 
 جما، در آخر ماه شعبان بیان شده است نه نهی از اول، وسط و آخر هر ماه.

ی در اول، میانهه زناشهویفرزند به جنون و صر، در رابطهۀ  یعلت بودن خطر ابتال ،به هر حال
کثر روایات مربوط به آن تصریح شده -ر ماه و آخ در حد استفاضه است و قابهل تردیهد  - که در ا

 و توجیه نیست.
وایات نهی« شهر»معنای واژۀ  تأویل. 3-3  در ر

که واژ   در روایهات نههی از جمها، در اول، « الشههر»این نویسنده همچنین مدعی شده است 
ی دور  طهههارت آنههان از خهون حههیض اسههت و در میانهه و آخههر شههر بههه معنههای مهاه طهههر زنههان یعنه

کم  - این روایات از رابطه در روزهای پایانی دور  طهر زنان ،حقیقت که احتمال بارداری در آن 
کرده - است کهار رفهتن واژ   نهی  بهرای طههر آن اسهت « الشههر»اند. ایشان مدعی است علهت بهه 

و چهون تقریبهاا مهدت  102ود داردروز بین دو حیض فاصهله وجه 30الی  28که به صورت معمول، 
کی و طهارت زن برابر یک ماه است  103.شده است« شهر»از آن تعبیر به  ،پا

کار می« شهر»که واژ   -ایشان همچنین برای این ادعا  به  - رود به معنای مدت طهر زنان به 
قاتم سور  بقره  228آیۀ  َطّلَ هرم یَ   َو اْلمم ِسهِهّنَ َثالَثهَة قم ْنفم

َ
ْصَن ِبأ ئهسهور  طهالق  4و آیهۀ  وٍء َتَرّبَ   یَو الاّلَ

ئهکم ِض ِمهْن ِنسهائِ یِمهَن اْلَمحه  ِئْسَن یَ  ٍر َو الاّلَ ْشههم
َ
ّنَ َثالَثهةم أ هم تم ْم َفِعهّدَ اسهتناد  ِحْضهَن یَ َلهْم   یْم ِإِن اْرَتْبهتم

رٍ کرده و مدعی شده  ْشههم
َ
وٍء در سهور  طهالق بهه همهان معنهای  َثالَثهةم أ هرم ره در سهور  بقه َثالَثهَة قم

کریم به یک معناست و واژه قرء به معنهای مهدت طههر و زمهان  است و واژ  شهور و قروء در قرآن 
کلمۀ   104.اطالق شده است« شهر»غیر حیض است و به این دوره، 

که:  کرده روایاتی از این قبیل   ایشان همچنین به چند روایت نیز استناد 
 َِ
ِة الدَ

َ
ُة الَْمْرأ َِ ُض َو الْمُ ياَل َتحِ  یِع دَ

َحاَضِة الدَ ََ م  یْس َِ
ُة الدَ ْشُهٍر َو ِعم دَ

َ
َ ُة أ م یاَل َتْطُهُر َ َّل ُض َو يَتحِ

قِ ََ  ََ َ ُة ُقُروٍء يْ ُم َح يْس   .ُضَها َ َّل
 :همچنین روایت
قِ ََ اَنْت اَل ذَ ِإَذا  ََ َحاَضِة  یُض فِ يٌض َتحِ يْ ُم لَهَا َح يْس ََ ُة الُْمْس َتَها ِع دَ ْهِر ِمَرارًا َفِتندَ ِع دَ َ مُة  الشدَ َ َّل

                                                   
 .182، ص«تحلیل روایات نهی از تماس جنسی در پایان ماه در روایات شیعه و اهل سنت». 102
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ْشُهرٍ 
َ
 105.أ

کلمهۀ اشههر بهه معنهای قهرء اسهتفاده شهده  کهه در ایهن روایهات از  گرفته اسهت  و چنین نتیجه 
 106.است
 نقد

که در بسیاری از این روایات به نظر می کثهر آن ،رسد نویسنده غافل از این امر بوده  هها،  بلکه ا
کههار رفتههه اسههت« الهههالل»واژ   مسههتهل »، «الهههالل اغههر»ماههل ، و تعههابیری «الشهههر»نههه واژ   ؛بههه 

کهه « مهن الههالل ةلیله»و « التهی یههل فیهها الههالل ةلیله« »رأس الهالل»، «الهالل اسهتعمال شهده 
 قطعاا مقصود از آن همان ماه قمری است.

دور  طهارت زن به صورت عادی نزدیک به یک مهاه اسهت نیهز نادرسهت و  که این اما ادعای
که مهدت  ؛با مغلطه همراه است فاصهلۀ بهین شهرو،  - کهه بهه آن اسهتناد شهده -روز  30-28چرا 

روز  23-21به صورت معمول تنها  - که بین دو حیض است -اما مدت طهر  ؛دو حیض است
گر اطالق واژ   است. بایهد بهه مجمهو، حهیض و  ،به لحهاظ ایهام زنانهه ممکهن باشهد« الشهر»پس ا
کهه حهدود بهه مهد فقهطنهه  ؛اطالق شهود - روز است 30-28که حدود  -طهر  روز  23-21ت طههر 

 نهه ؛هر ماه به صورت معمول مشهتمل بهر یهک حهیض و یهک طههر اسهت ،است. به عبارت دیگر
 مدت طهر بین دو حیض، یک ماه باشد. که این

امهها اسهههتناد بههه آیهههات و روایهههات بههرای توجیهههه ایههن اسهههتعمال نیهههز بسههیار عجیهههب و ناشهههی از 
که در سور  بقهره  ؛ت استدقتی نویسنده در شناخت موضو، آیه و روایا بی که عد  طالقی  چرا 

کلی و اولی برای عد  طالق  امها در سهور   ؛که سه طهر بیان شهده اسهت استطرح شده، حکم 
که نمی کلی و اولی قرار بگیهرد بیهان شهده و  طالق، حکم مخصوص زنانی  توانند مشمول حکم 

کهههه بهههه یائسهههگی رسهههیده  ئهههتصهههریح شهههده زنهههانی  و یههها حهههیض  ِض یِمهههَن اْلَمحههه  ِئْسهههَن یَ   یَو الاّلَ
ئشوند  نمی ْم اما در بهاردار بهودن آنهان تردیهد ایجهاد شهده  ؛ِحْضَن یَ َلْم   یَو الاّلَ ، بایهد ِإِن اْرَتْبهتم

رٍ سههه مههاه  ْشهههم
َ
کههه  َثالَثههةم أ کههه یائسههه هسههتند و زنههانی  کههه زنههانی  عههده نگههه دارنههد. روشههن اسههت 

وٍء یعنی سه طهر  ،سابق عمالا امکان ندارد مشمول حکم ،شوند حیض نمی هرم باشهند،  َثالَثَة قم
کههه خهون حههیض نمی کسهی  بینهد بایهد مههدت سهه طهههر از حهیض بهرای عههده قهرار دهههدچ  چگونهه 

کهه حکهم  که نویسنده مهدعی اسهت  رٍ عجیب آن است  ْشههم
َ
بهرای ایهن زنهان بهه معنهای  َثالَثهةم أ

                                                   
 .100، ص6، جالکافی. 105
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وٍء همان  هرم کهه یهک لحظهه تأاسهت َثالَثَة قم کهه حهیض مهل نکهرد؛ در حهالی  کسهی  کهه چگونهه  ه 
 باید سه طهر عده داشته باشده ،شود نمی

که به آن استناد شده نیز همین که زنی  روایاتی  گونه است و در این روایات به صراحت آمده 
ِته که حهیض نمی

َ
ِا اّل

َ
کهه از خهون پهاک نمییاَل َتِحه یشهود )اْلَمهْرأ ( یها زنهی  ْسَتَحاَضهِة  ضم شهود )اْلمم

ِت 
َ
که امکان محاسبۀ عهد  او بها طههر ممکهن نیسهت سهه مهاه اسهت اَل َتْطهم   یاّل ( عد  چنین زنی  رم

ٍر( ْشهم
َ
َثةم أ که به صورت عهادی حهیض می ؛)َثاَل ِته اما عد  زنی 

َ
ام اّل مم یْسهَتِق یَ ضم َو یَتِحه یشهود )ِعهّدَ

کهه هْی َح  کهرده زنهانی  وٍء(. چگونه این نویسنده ادعا  رم َثةم قم َها( همان سه طهر است )َثاَل گهاه  یچضم
که هیچ حیض نمی رسهند و همهواره  گاه بهه طههارت نمی شوند و همواره در طهر هستند و زنانی 

 سه طهر استهها  آن بینند، عد  خون می

 گزارشی از خطاهای متعدد این نویسنده
کهرده تهأویلکه معنهای  -در مقالۀ این نویسنده  اشهتباهات متعهدد و  -ی از ایهن روایهات ارائهه 

گهاه ممکهن اسههت خواننهد  مقالهه را بههه اشهتباه فراوانهی وجهود د کههه  قضهاوت نادرسههت وادار  وارد 
 ای از این اشتباهات برای دقت در هنگام مطالعۀ این مقاله ضروری است. کند. تذکر نمونه

 . اشتباهات ناشی از عدم دقت در ارائۀ محتوا 1
کههه بههرای روایههات، ذکههر شههده در بسههیاری از مههوار  ؛د نادرسههت اسههتدر ایههن مقالههه ارجاعههاتی 

که به احمد بن حنبل نسبت داده که چنان کتاب وی وجهود نهدارد 107روایتی  بلکهه در واقهع  ؛در 
کههه از  کههرده تحهه  العقههولروایههت ابههونعیم اصههفهانی اسههت. دومههین روایتههی  نیههز در ایههن  108نقههل 

کهه بها عنهوان  قهال »کتاب وجود ندارد و در حقیقت روایت اهل سهنت اسهت. همچنهین روایتهی 
کلینی نسبت داده« الحار  کتاب ایشان وجود نهدارد 109به  بلکهه در حقیقهت روایهت اههل  ؛در 

که به حمیری نسبت داده شده کتهاب ایشهان وجهود نهدارد 110سنت است. روایتی نیز  بلکهه  ،در 
کلینی است.   در واقع روایت 

که برای برخی ارجاعات ذکر شده نادرسهت اسهت گاه شمار  صفحاتی  هماننهد  ؛همچنین 

                                                   
 .176. همان، ص107

 .176. همان، ص108

 .176. همان، ص109

 .186. همان، ص110
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در برخهی از مهوارد نیهز  114.فهارس ابن و 113مجلسهی 112،حرانهی 111،کتهاب شهیخ صهدوق ارجا، به
گرفته که در متن مقاله مورد استفاده قرار  کتاب  ؛در بخش منابع مقاله قرار ندارد ،منابعی  مال 

 118.مجلسی و 117تونسی 116،احمد بن حنبل 115،بروجردی
که در گاهی با نامی  کتاب او ارجا، داده شده نیز  که به  بخش منابع ذکر شهده  نام شخصی 

که ممکن است منجر به سهرگردانی خواننهده در هنگهام مراجعهه بهه منهابع شهود  ؛متفاوت است 
کتاب شهید اول و ثانی از نام  عاملی، زیهن »و  119«محمد بن مکی»ماال در متن برای ارجا، به 

ائل وسههامهها در منههابع بهها عنههوان شهههید اول و ثههانی. همچنههین از نویسههند   ؛یههاد شههده 120«الههدین
کتابش در منهابع تحهت عنهوان عهاملی ذکهر  121،در متن به عنوان حر عاملی یاد شده الشیعه اما 

کتاب  امها در  122،شعبه حرانی آمهده نیز در متن با عنوان ابن تح  العقولشده است. ارجا، به 
کتههاب رابههرت هچههر از او بهها عنههوان  منههابع بهها عنههوان حرانههی. همچنههین در مههتن بههرای ارجهها، بههه 

کهرده« رابهرت» کتهابش را در منههابع تحهت عنههوان  123،یههاد  کهرده اسههت. در جههای « هچهر»امهها  ذکههر 
 و در منابع به عنوان حمیدی یاد شده است. 124دیگر از یک شخص در متن به عنوان حمید

همچهههون ذکهههر اشهههتباه روایتهههی نهههامربوط بهههرای  ؛دیگهههر اشهههتباهات جزئهههی نیهههز فهههراوان اسهههت
کهههار 125،اسهههتحباب جمههها، در اول مهههاه رمضهههان بهههه جهههای تعبیهههر « اسهههتحباب»بهههردن تعبیهههر  بهههه 

                                                   
 .174. همان، ص111
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نسبت دادن اشتباه مهتن متفهاوتی از یهک روایهت بهه  126،جما، در وسط هر ماه درباره« کراهت»
 و برخی اشتباهات دیگر. 128ارجا، به منبع بدون اشاره به نام صاحب اثر 127،عالمه مجلسی

  شناسی . عدم تسلط به علم لغت و واژه2
کهه  -را « غهر  الههالل»و « لیلهۀ الههالل»، «راس لیلۀ الهالل»ن نویسند  مذکور تعابیری همچو

بههه اشههتباه بههه معنههای آخههر مههاه فهمیههده  - 129هسههتنددر روایههات بههرای اشههاره بههه شههب اول مههاه 
دهد ایشهان حتهی بها معنهای تعهابیر متهداول زبهان عربهی نیهز آشهنا نیسهته  که نشان می 130است

در روایهت شهیخ مفیهد را نیهز مطهابق میهل « معهدم»ژ  ایشهان وا ،اشاره شهد که چنان که ن آ عالوه بر
کرده را نیز با مستندات واهی، مغایر معنای اصلی جلوه « الشهر»واژ   که چنانهم ؛خود ترجمه 

 داده است.
 . عدم تسلط به جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت3

ن در مجمهو، چهههارده روایهت در جوامههع اولیهۀ حههدیای در ایهه ،بهه تفصههیل بیهان شههد کههه چنهان
کهرده ؛ه وجود داردمسأل عهالوه  ؛اما نویسنده مذکور با فحصی ناقص تنها به هفت روایت اشهاره 

همههین روایههات را نیههز از منههابع اصههلی و اولیههۀ حههدیای نقههل نکههرده اسههت. همچنههین بههه  کههه ن آ بههر
کهه تنهها در نقهل شهیخ مفیهد وجهود  بهه واژه کهه چنهان ؛توجهه بهوده اضطراب متن روایت نیهز بی ای 

کردهدارد  کند این تعبیر در سه نقل مختل  شیخ صهدوق از همهین  که ن آ بدون ؛استناد  توجه 
گاهی از توجه به صدر و ذیل روایت غفلت شده  روایت وجود ندارد. افزون بر این مطلب حتی 

که  -صدر آن  - که مربوط به نهی از آخر ماه )و البته شعبان( است -و با استناد به ذیل روایت 
گرفته شده است. - هی از اول، وسط و آخر ماه استمربوط به ن  نادیده 

 . عدم آشنایی با علم فقه و اصول فقه4
این نویسنده به علت عهدم درک احکهام اولهی و ثهانوی و عهدم تمهایز موضهوعات احکهام، دو 

طههالق در آیههات و روایههات را بههه اشههتباه یههک حکههم پنداشههته و آن را  هحکههم فقهههی مربههوط بههه عههد

                                                   
 .175. همان، ص126

 .180. همان، ص127

 .179. همان، ص128

 .346، ص4؛ ج352، ص3، جکتاب العین. 129

 .176و  174، ص«تحلیل روایات نهی از تماس جنسی در پایان ماه در روایات شیعه و اهل سنت». 130
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همچنهین بهه علهت عهدم آشهنایی بها عهام و  131.ت نادرسهت خهود قهرار داده اسهتتهأویالمستند 
خههاص در علههم اصههول، بهها اسههتناد بههه حکههم خههاص در اسههتحباب جمهها، در اول مههاه رمضههان، 

کراهت جما، در شب اول هر ماه را مردود دانسهته اسهت همچنهین بهه  132.حکم عام مربوط به 
ک لههی در مصههادیق مشههترک را بههه معنههای دلیههل عههدم آشههنایی بهها علههم اصههول، تههزاحم عنههاوین 

تعههارت اصههل دو حکههم دانسههته و حکههم بههه اسههتحباب جمهها، در برخههی ایههام هفتههه را بهها حکههم 
کهه ممکهن اسهت  ؛کراهت جما، در شب اول، وسط و آخهر مهاه، ناسهازگار نامیهده بهه ایهن دلیهل 

 133.این روزها تداخل داشته باشند
 . عدم آشنایی با علم رجال و اصطالحات رجالی5

کهه راویهان  -را این نویسنده بهه علهت عهدم آشهنایی بها علهم رجهال، سهند روایهت شهیخ مفیهد 
کثههراا فاقههد توثیههق رجههالی هسههتند  متعههددی از آن افتاده یههانش ا روایههت معتبههر و  -انههد و سههایر راو

کهرده اسهت. همچنهین بهه علهت عهدم آشهنایی بها اصهطالحات رجهالی،  صحیح السند معرفی 
گهر  134نام بهرده« بدون اضافات به صورت مسند»ه عنوان روایتی این روایت شیخ مفید را ب کهه ا

کهه افتهادگی راویهان متعهدد از ایهن سهند آن را  ،مقصود ایشان از مسند همان اتصال سند اسهت 
گهر مقصههود ایشهان عطه  تفسهیری و اراد  خههالی بهودن ایهن روایهات از اضههافات  نفهی می کنهد و ا

در ایههن صههورت ایههن  ،مقصههود ایشههان همههین اسههت(، رههاهرا قههراینراوی اسههت )کههه بهها توجههه بههه 
کار برده است. ایشان همچنین در مقام تضهعی  برخهی از روایهات، آن را  اصطالح را اشتباه به 

کهرده اسهت کهه تعلیهق بهه معنهای  135؛دارای اسناد ضعی  و ارسهال و تعلیهق معرفهی  در حهالی 
ب ضههع  حههدیث عههدم ذکههر بخههش ابتههدایی حههدیث بهها تکیههه بههر ذکههر آن در سههند قبههل، موجهه

که در سند آن از راوی بهه عنهوان یستن یهاد « عمهن ذکهره». همچنین ایشان در خصوص روایتی 
به جای تبیهین موضهع ایهن ارسهال،  ،شده و فهم این ارسال دشوار نبوده و نیازی به ارجا، ندارد

کتاب شهید اول ارجا، داده است  136.تنها به 
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 نتیجه
ی در ایهههام زناشهههویت در خصههوص نههههی از رابطههۀ . در جوامههع اولیهههۀ حههدیای، چههههارده روایههه1

که در مجمو،، نهی از شب اول و وسط مهاه در  روایهت، و نههی  نههخاصی از هر ماه روایت شده 
کهه ایهن تعهداد روایهت، نههی مربهوط بهه اول و  هفهتاز شب آخر ماه نیهز در  روایهت وارد شهده دارد 

کهه  -وط به اواخر مهاه )محهاق الشههر( رساند. اما نهی مرب وسط و آخر ماه را به حد استفاضۀ می
بها توجهه بهه صهحیح بهودن طریهق شهیخ  - شود مدلول آن بیش از یک روز پایانی ماه را شامل می

 شود. هر چند به لحاظ سند، خبر مفرد محسوب می ؛صدوق به این روایت، پذیرفتنی است
گهه2 زارش شههده و . آنچههه بههه عنههوان حکمههت نهههی از جمهها، در ایههام ذکههر شههده در ایههن روایههات 

کهه  یرسد، خطر ابتال مضمون آن نیز به حد استفاضه می فرزند، به جنهون و صهر، معرفهی شهده 
کثر این روایات به آن تصریح شده اسهت.  حکمهت نههی موجهود در ایهن روایهات،  بنها بهر ایهندر ا

سفارشی جهت سالمت روانی جنین و فرزند خواهد بود. همچنین در خصوص رابطه در چند 
اه )محههاق شهههر(، احتمههال سههقط جنههین نیههز مطههرح شههده اسههت. البتههه در برخههی از روز آخههر مهه

که با توجه بهه عهدم تعهّدد ایهن  روایات علل دیگری از جمله جذام، برص، فقر و ... نیز ذکر شده 
کنار ضع  سند و همچنین اضطراب متن، چندان قابل اعتن  نیستند. اروایات در 

کرده3 ند با نفی اعتبار روایات نهی مربوط بهه اول و وسهط ا . برخی نویسندگان معاصر تالش 
کهرده و سهپس بها ارائهۀ معنهایی  ی و خودسهاخته از تهأویلماه، نههی را مخصهوص آخهر مهاه معرفهی 

کنند«الشهر»واژ   با این توجیه  ؛، مقصود این روایات را نهی از جما، در آخر ایام طهر زنانه بیان 
کمتر استه اما ی افزون بر اشتباهات فهاحش تأویلمنشأ این معنای  که احتمال بارداری در آن 

و فههراوان در اسههتناد بههه آیههات و روایههات، فحههص نههاقص نسههبت بههه روایههات و همچنههین ضههع  
 شناسی بوده است. مبانی فقهی، اصولی، حدیای، رجالی و لغت

 کتابنامه
خ ، شهیخ مفیهد محمهد بهن محمهد بههن نعمهان، قهم: المهوتمر العهالمی اللفیهة الشههیاإلختصهاص _

 ق.1413المفید، 
، ابهومروان عبههدالملک بهن حبیهب، بیههروت: دار ادب النسهاء الموسهوم بکتهاب العنایههه و النهایهه _

 ق.1412الغرب االسالمی، 
کتابچی، ششم، االمالی _  ش.1376، شیخ صدوق محمد بن علی بن حسین بابویه، تهران: 
عبد الحمید، مصر:  مسعد :، نورالدین هیامی، تحقیقبغیه الباحث عن زوائد مسند الحار  _
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 تا. الطالئع، بی
مدرسههین، دوم،  ه، حسههن بههن علههی بههن حسههین بههن شههعبه حرانههی، قههم: جامعههتحهه  العقههول _

 ش.1363
 ق.1404، علی بن ابراهیم قمی، قم: دارالکتاب، تفسیر القمی _
 ق.1406اول،  : دار الرشید،حجر عسقالنی، سوریه ، ابنتقریب التهذیب _
 . ق1407، چهارم،  وسی، تهران: دار الکتب اإلسالمیه، محمد بن حسن طتهذیب األحکام _
 تا. ، محمد بن محمد ازهری، بیروت، دار احیاء الترا  العربی، بیتهذیب اللغة _
کرکی عاملی، قم: آل البیتجامع المقاصد _  ق.1414، ، علی بن حسین 
 تا. ، محمد بن حسن بن درید، بیروت، دار العلم للمالیین، بیجمهرا اللغة _
 ق.1404، محمد حسن نجفی، بیروت: دار إحیاء الترا  العربی، هفتم، لکالمجواهر ا _
 ش.1362،  صدوق، قم: دفتر انتشارات اسالمی، اول  ، محمد بن علیالخصال _
 ق.1404، عالمه حلی حسن بن یوس  بن مطهر، قم: الذخائر، خالصه االقوال _
 ش.1342داود، تهران: دانشگاه تهران،  ، حسن بن علی بنداود رجال ابن _
 ش.1365مدرسین، ششم،  ه، احمد بن علی نجاشی، قم: جامعرجال النجاشی _
 تا. ، بیعلی طباطبایی حائری، قم: آل البیت ، سید علی بن محمدریات المسائل _
 ق.1408، قم: اسماعیلیان، دوم، ، محقق حلیشرایع اإلسالم _
 تا. ، بی ، اسماعیل بن حماد جوهری، بیروت، دار العلم للمالیینالصحاح _
 ق.1406، هجوزی ابوالفرج جمال الدین، بیروت: الکتب العلمی ، ابنالضعفاء و المتروکین _
خرسهان، قهم: دار الشهری   :، عبداهلل بن بسطام و حسین بهن بسهطام، تحقیهقطب األئمة _

 ق.1411الرضی، دوم، 
 م.2006حزم،  ، أبونعیم أحمد بن عبد اهلل األصبهانی، دار ابنالطب النبوی _
کههارم طباطبهلهوثقیالعهروا ا _  ه، قهم: جامعههایی یهزدی، بها حاشههیه جمعهی از فقهها، سهید محمهد 

 ق.1419مدرسین، 
 ش.1385، شیخ صدوق محمد بن علی بن حسین بابویه، قم: داوری، علل الشرایع _
، شههیخ صههدوق محمههد بههن علههی بههن حسههین بابویههه، تهههران: جهههان، عیههون أخبههار الرضهها _

 ش.1378
 ق.1414مدرسین،  هلی )شهید اول(، قم: جامع، محمد بن مکی عامغایة المراد _
 ق.1406، آل البیت ه، منسوب به امام رضا، مشهد: موسسفقه الرضا _
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کتب الشیعه و اصولهم _  ق.1420بن حسن طوسی، قم: ستاره،  ، محمدفهرست 
 تا. ، بیه، محمد بن یعقوب فیروزآبادی، بیروت، دار الکتب العلمیالقاموس المحیط _
 ق.1413مدرسین،  همه حلی حسن بن یوس  بن مطهر، قم: جامع، عالقواعد األحکام _
 ق.1413، اول، شمس الدین ذهبی، جده: دار القبله ،الکاش  _
کلینی، تهران: دارالکتب االسالمیالکافی _  ق.1407، چهارم، ه، محمد بن یعقوب 
 ش.1356، هقمی، نج : دار المرتضویقولویه  بنجعفر بن محمد بن ، کامل الزیارات _
 ق.1410، خلیل بن احمد فراهیدی، قم: نشر هجرت، دوم، لعینکتاب ا _
 ق.1406األعلمی، دوم،  هحجر عسقالنی، بیروت: موسس ، ابنلسان المیزان _
 ش. 1375مرتضوی، سوم،  فخر الدین بن محمد طریحی، تهران: ،مجمع البحرین _
 تا. ، بیهمیدار الکتب العل :سیده علی بن اسماعیل، بیروت ، ابنالمحکم و المحیط األعظم _
 ق.1414عالم الکتب،  :، بیروت، اسماعیل بن عبادالمحیط فی اللغة _
 ق.1413، ه، زین الدین بن علی عاملی )شهید ثانی(، قم: المعارف االسالمیمسالک األفهام _
 ق.1419، ه: العاصمحجر عسقالنی، سعودیه ، ابنالمطالب العالیه بزوائد المسانید الامانیه _
 ق.1409د ابوالقاسم خوئی، بیروت: الزهراء، ، سیمعجم رجال الحدیث _
 ق.1404،  ، احمد بن فارس، قم: مکتب االعالم االسالمیمعجم مقاییس اللغه _
دار احیاء التهرا  العربهی، سهوم،  :، فخر رازی ابوعبداهلل محمد بن عمر، بیروتمفاتیح الغیب _

 ق.1420
دارالعلهم الههدار  :یهروتب –، راغههب اصهفهانی حسهین بهن محمههد، دمشهق مفهردات ألفهاظ القهرآن _

 ق.1412، هالشامی
مدرسهین،  ه، شیخ صدوق محمد بهن علهی بهن حسهین بابویهه، قهم: جامعهمن الیحضره الفقیه _

 ق.1413دوم، 
 ق.1410العلم، بیست و هشتم،  ه، قم: مدینخویی، سید ابوالقاسم منهاج الصالحین _
درسهین حهوزه علمیهه ، سید محمد حسهین طباطبهایی، قهم: جامعهه مالمیزان فی تفسیر القرآن _

 ق.1417قم، پنجم، 
 ق.1406، محمد تقی شوشتری، تهران: صدوق، النجعة فی شرح اللمعة _
کههره مههاه در رخههداد خودکشههی، تصههادفات راننههدگی و  بررسههی تههأثیر وضههعیت» _ های مختلهه  

، 3 ه، سهال دوم، شهماراندیشهه و رفتهارایهوب مالهک و سهعید دسهتگیری،  ،«های روانهی بحران
 ش.1374زمستان 
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بههی  ، بی«تحلیهل روایهات نههی از تمههاس جنسهی در پایهان مهاه در روایههات شهیعه و اههل سهنت» _
ینهههب حسهههینی، دوفصهههلنام پهههانزدهم، پهههاییز و زمسهههتان  ه، سهههال ششهههم، شهههمارکتهههاب قهههیم هز

 ش.1395
 




