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بازخواین فقهی قهر یا هجران
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چکیده

بازخوانی فقهی قهر یا هجران

«هجران» یا «قهر» از برادران دینی ،از موضوعاتی است که در احادیث رسیده
از رسول گرامی اسالم و ائمۀ معصومین مورد نهی قرارگرفته و به
پیامدهای سنگین آن نیز اشاره شده است .این موضوع هرچند در کتب
اخالقی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تاکنون از زاویۀ حکم فقهی بررسی
نشده است .این پژوهش به روش اسنادی و با تحلیل و توصیف گزارههای
روایی ،درصدد تبیین موضوع «هجران» با رویکرد فقهی است .یافتههای
پژوهش نشان می دهد احادیث مستفیضی در موضوع «هجران» در منابع شیعی
و اهل سنت با مضامین مختلف گزارش شده است؛ اما رویکرد و رویۀ معمول
نسبت به این دسته از روایات تاکنون رویکرد اخالقی بوده است .مقصود از

تاریخ تأیید99/6/29 :
 .1تاریخ دریافت99/2/21 :
 .2مدرس خارج فقه و اصول حوزۀ علمیۀ قم و عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ پژوهشهای فقهی «تا اجتهاد».
yaghadir@yahoo.com

 .3دانشپژوه خارج فقه و اصول مدرسۀ عالی دارالهدی قم و سطح سه اخالق و تربیت( .نویسندۀ مسئول)

rezajafari128@gmail.com
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«هجران»  ،قطع رابطه و مفارقت است و حرمت آن فیالجمله از روایات
برداشت میشود .این حرمت به بیش از سه روز اختصاص دارد و در کمتر از
آن ،کراهت هم ثابت نیست .حرمت هجران عالوه بر ظالم ،مظلوم را نیز
شامل است .این حکم اختصاص به شیعۀ دوازده امامی دارد و عادل یا فاسق
بودن او در حکم بیتأثیر است.
واژگان کلیدی :هجران ،قهر ،هجران المؤمن ،احادیث هجران.

مقدمه

انسان مخاطب معارف الهی ،به سببب ویژییهبای فطبری ماننبد حبب ذات و حضبور در
ِ
زندیی اجتماعی ،میتواند منشأ بروز رفتارهایی شود که در هندسبۀ معرفتبی دیبپ پسبندیده

نیست .تعارض با دیگران که یاه منجر به «قهر» با آنان میشود ،از جمله رفتارهایی است که
در صورت نداشتپ پشتوانۀ منطقی ،در زندیی مؤمنانه جایگاهی ندارد.

«قهر» و «هجران» از عناویپ اخالقیای 1به شمار میروند که در احادیث رسیده از

رسول یرامی اسالم و ائمۀ اطهار از آن نهی و عواقب بدی برای آن ترسیم شده است
و علیرغم درییر بودن افراد با آن ،حکم فقهی آن روشپ نیست؛ چه آنکه فقها تاکنون به
صورت مستقل به بررسی فقهی آن نپرداختهاند.
در منابع روایی شیعی و اهل سنت و بیشتر در بخش اخالق و آداب ،روایات متعددی در
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

موضوع «هجران» یزارش شده است .شیخ کلینی برخی از ایپ روایات را در ضمپ بابی به
نام «باب الهجرة» آورده است و شارحان اصول کافی از جمله فیض کاشانی ،مالصالح
مازندرانی و عالمه مجلسی برای برخی از ایپ روایات ،توضیحاتی بیان کردهاند 2.شیخ

صدوق نیز برخی از ایپ روایات را آورده است 3.همچنیپ طبرسی و عاملی برخی از ایپ
روایات را منعکس کردهاند.

4

 .1مقصود از عناویپ اخالقی آن دسته عناوینی است که در علم اخالق مورد توجه علمای اخالق بوده و
دربارۀ آن صحبت شده است ،هرچند دارای احکام فقهی الزامی هستند؛ مانند غیبت و کذب.
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص433؛ فیض ،الوافی ،ج ،5ص919؛ مازندرانی ،شرح الکافی ،ج ،9ص333؛
مجلسی ،مرآة العقول ،ج ،11ص.359
 .3ابپ بابویه ،الخصال ،ج ،2ص.284
 .4طبرسی ،مشکاة األنوار ،ص109؛ عاملی ،أربعون حدیثا فی مکارم األخالق ،ص.11
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از دیگر دانشمندانی که در آثار خود به ایپ موضوع پرداختهاند ،میتوان به حر عاملی،
عالمه مجلسی و محقق مامقانی اشاره نمود .شیخ حر عاملی و عالمه مجلسی در ابواب
«احکام العشرة» ،بابی را به ایپ روایات اختصاص دادهاند و محقق مامقانی برخی از ایپ
روایات را آورده است 1.در ایپ میان ،تنها کسی که به عنوان بحثی فقهی ،بابی را به ایپ
موضوع اختصاص داده است ،شیخ هادی نجفی است که به مناسبت بحث « ُهجر

المؤمپ» ،هجران مؤمپ را نیز مطرح کرده است و فقط به بیان روایات و حکم اجمالی آن

پرداخته است 2.مروری بر آثار علما نشان میدهد رویکرد ایشان به ایپ روایات بیشتر صبغۀ

اخالقی دارد .از همیپ رو در آثار فقهی آنان بابی به ایپ موضوع اختصاص نیافته است و تنها
برخی از فقها به صورت ضمنی و مختصر در موضوع زن ناشزه به ایپ مطلب پرداختهاند.
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نکتهای که ضرورت پژوهش در ایپ موضوع را دوچندان میکند آن است که با وجود
کاربردی بودن ایپ مسأله در حل معضالت اجتماعی و خانوادیی و درییر بودن قشر زیادی
از جامعه به اختالفهای سطحی یا عمیق و در پی آن ،به وجود آمدن هجران و قهر با
یکدیگر ،تاکنون تحلیل جامع فقهی در ایپ موضوع صورت نگرفته است و آن یونه که باید
نگاه همهجانبهای به آن نشده است .نهایت تالشی که در راستای تبییپ ایپ موضوع انجام
شده است اینکه شارحان و مفسران حدیث ،بیپ چند کلمه تا چند سطر بر روایات ایپ
موضوع شرح نوشتهاند؛ اما به حوزۀ معنایی و کاربرد و یستره و حکم قابل استفاده از آنها
حوزۀ «هجران» ،به تبییپ آنها از نگاه فقهی بپردازد و نکات در ایپ موضوع را بکاود و نکات
نهفته در آن را با نگاهی فقهی تبییپ نماید.

مفهومشناسی «هجران»

بازخوانی فقهی قهر یا هجران

کمتر توجه کردهاند .ایپ پژوهش بر آن است تا ضمپ بررسی ادله ،به خصوص احادیث

معنای لغوی ایپ واژه در کتب لغت ،چنیپ ذکر شده است« :هجران» ،مصدر مادۀ «هجر»
 .1حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،21ص160؛ مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،12ص134؛ مامقانی ،مرآة
الکمال ،ج ،2ص.513
 .2نجفی ،اآلراء الفقهیة ،ج ،4ص.124
ّ
 .3طوسی ،المبسوط فی الفقه االمامیة ،ج ،3ص448؛ طرابلسی ،المهذب ،ج ،1ص  142و ص.163
عالمه حلی ،تحر یراألحکام الشرعیة ،ج ،4ص795؛ شهید ثانی ،مسالک األفهام ،ج ،8ص.476
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به فتح هاء -است ،به معنای ترک آنچه ملزم به تعهدش هستی 1و ضد وصل (قطعارتباط) ،2رها کردن و روییرداندن 3است.
راغب اصفهانی آن را به معنای مفارقت انسان از دیگران دانسته و سه مصداق برای
مفارقت -مفارقت با بدن ،زبان و قلب -بازیو کرده است 4.معادل فارسی ایپ واژه« ،قهر»
است که به معنای خدشهدارشدن پیوند دوستی دو نفر که موجب ترک یفتگو میشود،
5

است(مقابل آشتی).
ِ
برخی از فقها مفهوم هجران را ترک «تزاور» و «رفت و آمد» دانستهاند؛ اما به خاطر

برخی مالحظات 6هجران در روایات را به معنای هجران همراه با بغض ،حقد و کینه دانسته-

اند 1.اما برایند عبارات اهل لغت در تبییپ معنای ایپ واژه آن است که هجران ،تنها ترک رفت
و آمد نیست ،بلکه به معنای دوری یزیدن ،طرد کردن و التزام به قطع ارتباط است 3.ایپ

پژوهش نیز همیپ معنا را بریزیده است؛ چه آنکه بررسی روایات مرتبط با معنای ذکر شده،
مشکلی را در فهم و استنباط از روایات به وجود نمیآورد تا بخواهیم معنای دیگری را برای
آن شناسایی کنیم.

دیدگاه فقها

علمای شیعه ایپ موضوع را در آثار خود از نظر دور نداشتهاند و از برخبی تعابیرشبان  -کبه

سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399
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بیشتر در مسألۀ هجران زن ناشزه مطبرح شبده -فهمیبده مبیشبود کبه ببه حرمبت هجبران
معتقدند .شیخ صدوق ،بیآنکه قرینهای بر حمل نهی ببر کراهبت در کالمبش یافبت شبود
 .1فراهیدی ،کتاب العین ،ج ،4ص485؛ صاحب ،المحیط في اللغة ،ج ،4ص.451
 .2ابپ درید ،جمهرة اللغة ،ج ،2ص368؛ جوهری ،الصحاح ،ج ،1ص872؛ ابپ فارس ،معجم مقاییس اللغة،
ج ،6ص43؛ مطرزی ،المغرب ،ج ،1ص458؛ ابپ اثیر ،النهایة في غریب الحدیث و األثر ،ج ،7ص.137
 .3بستانی ،فرهنگ ابجدی ،ص.970
 .4راغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص.844
 .5عمید ،فرهنگ لغت عمید ،ص.814
ً
ً
 .6اوال :رفت و آمد با تمام مؤمنان امکان پذیر نیست و ثانیا :سیرۀ صلحا و انبیا بر خالف آن بوده است.
 .7اردبیلی ،مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان ،ج ،21ص.437
 .8ابپ اثیر ،النهایة في غریب الحدیث و األثر ،ج ،7ص137؛ مجلسی ،مرآة العقول في شرح أخبار آل
الرسول ،ج ،20ص.479

اقدام به یزارش حدیث مناهی نموده است 1.هرچند ببه صبورت قطعبی نمبیتبوان پبذیرش
حرمت را به ایشان نسبت داد؛ ولی میتوان ادعا کرد که از ذکبر روایتبی ببا رباهر حرمبت،

فهمیده میشود که ایشان نیز قائل به حرمت هجران است .شبیخ طوسبی 2و اببپ ببراج 3در

اینکه مراد از «هجران» در آیه 4چیست ،به ایپ نکته توجه دادهاند که ایبر هجبران در آیبه ببه
ً
معنای ترک کالم هم باشد – که راهرا مورد قبول ایشان نیست -نباید بیش از سبه روز شبود.

راهر عبارت ابپبراج آن است که به حرمت هجبران ببیش از سبه روز معتقبد اسبت 5.ایبپ
مطلب که در هجر ِان کالمی با زن ناشزه ،زمان آن نباید بیش از سه روز به طول بینجامد ،در
عبارات عالمه و شهید ثانی نیز آمده است 6.عبارات فقهای متأخر نیز از حکم حرمت تهبی

نیست؛ چنانکه در عبارت شیخ حر عاملی و محقق خویی حرمت هجران بیان شده است.

1

در مجموع ،در برخی از عبارات فقها ،فتوای به حرمبت هجبران وجبود دارد؛ ولبی عببارات
بعضی از آنان در قبول یا عدم قبول صراحت ندارد.

دلیل حرمت هجران

شریفه -با توجه به نص صریح و اجماع -هجبران در مضبجع اسبت ،نبه مطلبق هجبران.
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 .1ابپ بابویه ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص.20
المبسوط فی الفقه االمامیة ،ج ،3ص.448
 .2طوسی،
ّ
 .3طرابلسی ،المهذب ،ج ،1ص  142و ص.163
 .4سورۀ نساء ،آیۀ « .43و زنانی که از نافرمانی آنان (در حقوق همسری) بیمناکید باید نخست آنان را موعظه
کنید و (ایر مطیع نشدند) از خوابگاه آنان دوری یزینید».
 .5ایپ مطلب از شافعی نیز نقل شده است( .فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،ج).51 ،20
 .6عالمه ،تحریراألحکام الشرعیه ،ج ،4ص795؛ شهید ثانی ،مسالک األفهام ،ج ،8ص.476
ْ ْ
َ ُ َ
اب ت ْح ِر ِیم َهج ِر ال ُم ْؤ ِمپ؛ خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،2ص.327
 .7حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج،21ص ،160ب
ِ
 .8سورۀ مزمل ،آیۀ .20
 .9فخر المحققیپ ،إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد ،ج ،4ص176؛ محقق حلی ،شرائع اإلسالم
في مسائل الحالل و الحرام ،ج ،1ص.181

بازخوانی فقهی قهر یا هجران

عمده دلیل در اثبات حرمت هجران ،روایات ایپ بباب اسبت؛ زیبرا در قبرآن آیبهای کبه ببر
َ ا َٰ ُ َ
بوز ُهپ َفع ُظ ُ
ون ُن ُش َ
بوهپ َو
حرمت هجران داللت کند ،وجود ندارد .آیۀ شریفۀ و الال ِتي تخاف
ِ
َْ ٰ
ْاه ُج ُر ُ
اجع 3تنها آیهای است که علما نیز ذیل آن اشباراتی ببه حکبم هجبران
ض
وهپ ِفي الم
ِِ
داشتهاند و به تعبی ر محقق حلی و فخر المحققبیپ و دیگبر فقهبا مقصبود از هجبران در آیبۀ

85

چنانکه در مسألۀ هجران ،اجماعی برقرار نیست و عقل نیز یرچه هجران بدون دلیل را ناپسبند
میداند؛ اما اینکه قبح آن را مانند رلم بداند ،روشپ نیست و ببه فبرض ،حکبم عقبل ببه قببح
ً
مبنباء اشبکال وجبود دارد .ممکبپ
روشپ باشد ،در اثبات حکم شرعی به استناد حکم عقبل،
است مسکوت ماندن حرمت در کتب فقهی باعث شود راه برای استناد به ضبابطۀ «لبو کبان

لبان» 1بر نفی حرمت هجران مهیا یردد؛ بدیپ بیان که :ایر هجران ،امبر حرامبی ببود ،بایبد
روشپ و واضح میشد ،در حالی که چنیپ نیست ،بلکه سیره نیز بر خالف آن است .اما ایپ
استدالل نادرست است؛ زیرا سیرۀ متشرعه بر جواز هجران بیش از سه روز محبرز نیسبت و
شفاف نبودن فتوای فقها را نمیتوان نشان از جواز آن دانست؛ چرا که ایپ امبر مبیتوانبد ببه
سبب مطرح نشدن ایپ مسأله در کتب فقهی باشد .عالوه بر اینکه چون میزان ابتالی مردم به
مسألۀ هجران ،مانند مسائلی مانند نماز و روزه نبوده است ،ممکبپ اسبت ببه مبرور زمبان،
حکم حرمت خفا پیدا کرده باشد .بنابر ایپ به خاطر عدم تعرض برخبی فقهبا نمبیتبوان از
روایاتی که رهور برخی از آنها در حرمت صبریح اسبت ،دسبت برداشبت .لبذا بحبث در
بررسی ادلۀ حرمت هجران ،در روایات متمرکز میشود.

روایات هجران

روایاتی که در موضوع هجران یزارش شده است ،هم در منابع روایی شبیعه و هبم در منبابع

سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399
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روایی اهل سنت قابل مشاهده و دسترسی است .البته یاهی به صورت کوتاه و ببدون قیبد و
َ ْ َ َ ََ
توضیح و افزودهای ،روایت شده است؛ همچون «ال ِهج َر َة ف ْوق ثالث» که شیخ کلینی 2آن را
4
از امام صادق یزارش کرده است و همیپ روایت در منابع اهل سنت 3با اختالف اندکی
یزارش شده است .یاهی نیز همیپ مضمون با عبارت یا عبارات متفاوت و نیز با افزودههبا و
توضیحاتی همراه شده است.

 .1خویی ،موسوعة االمام الخوئی ،ج ،9ص.10
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص .433با ایپ سند :علي بپ ابراهیم عپ ابیه و محمد بپ اسماعیل عپ الفضل بپ
شاذان عپ ابپ ابي عمیر عپ هشام بپ الحکم عپ ابي عبد الله  قال قال رسول الله.
 .3احمد حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،23ص392؛ مسلم ،صحیح مسلم ،ج ،3ص.2983
َ ََ
َ ْ
« .4ال ِهج َر َة َب ْعد ثالث».

روایت طبق اصطالح دانش رجال ،حدیث «حسپ» شمرده شده است .عالمه مجلسی

ایپ روایت را حسپ و بلکه همانند صحیح دانسته است 1.بخشی از سند ایپ روایت تا ابپ

ابی عمیر به دو طریق آمده است که در یکی از آنها علی بپ ابراهیم از پدرش و در دیگری
محمد بپ اسماعیل از فضل بپ شاذان روایت را یزارش میکند .سند اول ایپ روایت ب ایر
وثاقت ابراهیم بپ هاشم مورد قبول واقع شود ب صحیح است .محقق خویی برای وثاقت
ابراهیم ادلهای ذکر کرده است؛ از جمله کثرت روایت فرزندش از او ،نخستیپ ناشر احادیث
کوفیان در قم و ادعای اتفاق علما بر وثاقت او از سوی سید بپ طاوس.

2

در سند دیگر محمد بپ اسماعیل ،مردد بیپ برمکی 3و بندقی نیشابوری است .برخی

محمد بپ اسماعیل را بندقی نیشابوری میدانند و او را نیز با قرائنی موثق میشمارند 4و

برخی دیگر وثاقت او را محرز نمیدانند 5.در روایاتی که همانند ایپ روایت ،سند جایگزیپ

صحیحی وجود دارد ،نیاز به بحث سندی در ایپباره نیست.
روایت دوم را شیخ صدوق با همیپ مضمون به اضافۀ چند قید دیگر از رسول خدا

نقل کرده است:
حدثنا محمد بپ جعفر البندار ،قال حدثنا ابو العباس الحمادي ،قال حدثنا محمد بپ

روایت به سبب احراز نشدن وثاقت برخی از راویان همچون انس بپ مالک و مسلم بپ
شهاب زهری ،ضعیف است.
روایت سوم ،مبسوطتر است و در آن به عواقب قهر دو برادر دینی اشاره شده است.

 .1مجلسی ،مرآة العقول ،ج ،20ص.460
 .2خویی ،معجم الرجال الحدیث ،ج ،2ص.425
 .3عاملی ،مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین ،ص.53
 .4امام خمینی ،کتاب الطهارة ،ج ،2ص 55و ص.178
 .5خویی ،معجم الرجال الحدیث ،ج ،26ص.98
 .6ابپ بابویه ،الخصال ،ج ،2ص .284نیز :احمد بپ حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،29ص.219
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علي الصایغ ،قال حدثنا القعنبي ،قال حدثنا ابپ ابي ذیب ،عپ ابپ شهاب ،عپ انس بپ
َ
ُّ ْ
َْ ُ َ َ َ َ ََ
مالك قال قال رسول الله :ال َی ِحل ِلل ُم ْس ِل ِم أن َی ْهج َر أخ ُاه ف ْوق ثالث؛ بر مسلمان
6
جایز نیست که قهر او با برادرش بیش از سه شب به طول بینجامد.
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کلینی از امام صادق یزارش میکند:
الحسیپ بپ محمد عپ جعفر بپ محمد عپ القاسم بپ الربیع و عدة مپ اصحابنا عپ
َ ْ ُ
احمد بپ محمد بپ خالد رفعه قال في وصیة المفضل سمعت أبا عبدالله :ال َیف َت ِرق
ْ
َ َ َ َ
ََ
َ َُ
َ ََ ْ ْ
َر ُجال ِن علی ال ِهج َر ِان ِإال ْاس َت ْو َج َب أحد ُه َما ال َب َر َاء َة َو الل ْعنة َو ُرب َما ْاس َتحق ذ ِلك ِکال ُه َما.
َ َ َ
ََ َ َ
َ
َ ُ ْ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ََ
فقال ل ُه ُم َع ِّتبَ :ج َعل ِن َي الل ُه ِفداكَ ،هذا الظ ِال ُم ف َما َبال ال َمظل ِوم؟ قال ِِلن ُه ال َیدعو أخ ُاه
َ
َ َ ََ
َ َ َ
ُ َ ُ ُ َ ََ َ َْ َ َ َ ُ
ِإلی ِصل ِت ِه َو ال َی َتغ َام ُس ل ُه ع ْپ کال ِم ِهَ .س ِم ْعت أ ِبي َیقولِ :إذا تن َازع اثن ِان ف َعاز أحد ُه َما
َ َْ
َ َ ََ
َ َُ َ َ
َْْ ُ ُ َ َ
َ َ ََْْ
اح ِب ِه أ ْي أ ِخي أنا الظ ِال ُم حتی َیقط َع
اح ِب ِه حتی یقول ِلص ِ
اآلخر فلیر ِج ِع المظلوم ِإلی ص ِ
َ َ َ َ َ َ َْ ُْ ُ ْ ْ ُ
َ
ْ ْ َ َ ََْ ُ َ َْ َ َ
اح ِب ِه .ف ِإن الل َه ت َب َارك َو ت َعالی حکم عدل َیأخذ ِلل َمظل ِوم ِم َپ
ال ِهجران بینه و بیپ ص ِ
الظ ِال ِم؛ دو نفر با قهر از هم جدا نمیشوند؛ مگر اینکه یکی از آن دو سزاوار برائت و
دوری از رحمت خدا میشود و چه بسا هر دو سزاوار آن شوند .معتب (یکی از یاران
حضرت) عرض کرد فدایت شوم ،ایپ حال رالم است ،چرا وضعیت مظلوم نیز چنیپ
است؟ حضرت فرمودند :برای اینکه مظلوم برادرش را برای ارتباط فرا نمیخواند و به
خاطر برادرش از سخنش کوتاه نمیآید .از پدرم شنیدم که فرمودند :هر یاه دو نفر
منازعه کردند و یکی از آن دو ،چیره شد ،مظلوم باید به دیگری رجوع کند تا به او
بگوید برادرم ،مپ رالمم ،تا قهر بیپ آنها پایان یابد .همانا خداوند متعال حاکم عادلی
است که حق مظلوم را از رالم میییرد.

1

ایپ روایت دارای دو سند است که یکی از آنها مرفوعه است و دیگری نیز به سبب
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تضعیف جعفر بپ محمد بپ مالک 2و قاسم بپ ربیع ،3ضعیف است.

در روایتی دیگر که از امام باقر نقل شده است ،وریفۀ رالم و مظلوم در قبال هجران
یوشزد شده است:
حمد بپ زیاد بپ جعفر الهمذاني رضي الله عنه ،قال حدثنا علي بپ ابراهیم بپ هاشم،
عپ ابیه ،عپ محمد بپ ابي عمیر ،عپ محمد بپ حمران عپ ابیه عپ ابي جعفر
َ َ َ َ
َ َ َ
َ َ َ ََ
ُ
الباقر أن ُه قال َما ِم ْپ ُم ْؤ ِم َن ْیپ ْاه َتج َرا ف ْوق ثالث ِإال َو َب ِر ْئت ِم ْن ُه َما ِفي الث ِالث ِة .ف ِقیل ل ُه:
ُ ِ
ُ ْ ْ ُ َ
َ ُ ْ ْ ُ ََ َ
َ َ
َ َْ َ ُ
ول الل ِه َهذا حال الظ ِال ِم ف َما َبال ال َمظل ِوم؟ فقالَ ما َبال ال َمظل ِوم ال َی ِص ُیر
یا ابپ رس ِ
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.433
 .2نجاشی ،رجال النجاشی ،ص.211
 .3واسطی ،الرجال البن الغضائری ،ص.86
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َ
َ ُ ُ ََ
َ
َ َ
ِإلی الظ ِال ِم ف َیقول :أنا الظ ِال ُم حتی َی ْصط ِلحا؛ هیچ دو مؤمنی بیش از سه روز با هم قهر

نمیکنند؛ مگر اینکه مپ در سومیپ روز از آنها بیزاری میجویم .حمران عرض کرد:
ایپ نتیجۀ کار رالم است ،مظلوم چه یناهی کرده است؟ حضرت فرمودند :چرا مظلوم
نزد رالم نمیرود و بگوید مپ رالمم ،تا بیپ آنها صلح و آشتی به وجود آید.

1

ایپ روایت صحیحه است و محمد بپ حمران در سند ،محمد بپ حمران نهدی است
که از سوی نجاشی ،توثیق شده است.

2

3

در روایت دیگری -که از سوی اهل فپ ،تضعیف شده است -4از رسول خدا ضمپ

بازیویی نهی از هجران ،خطاب به ابوذر ایپیونه آمده است:
محمد بپ الحسپ في المجالس و االخبار باسناده عپ ابي ذر عپ النبي في وصیة
َ َ
ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
َ َ َْ َ
َ
ْ ْ
له قالَ :یا أ َبا ذ ٍّر ِإیاك َو ِهج َران أ ِخیك .ف ِإن ال َع َمل ال ُی َتقبل َم َع ال ِهج َر ِانَ .یا أ َبا ذ ٍّر أن َهاك
َ ْ ْ َ َ ْ ُْ َ َ ُ َ ً ََ َْ ُ ُْ ََ ََ َ َ َ ً َ َ ْ َ َ َ ُ َ ً
اجرا
ع َ ِپ ال ِهجر ِان ف ِإن َکن َت ال بد ف ِاعال فال تهجره ثالثة أیام کمال .فمپ مات ِفیها مه ِ
َ َ
ِِل ِخ ِیه کان ِت الن ُار أ ْولی ِب ِه؛ ای ابوذر بپرهیز از قهر با برادرت ،که همانا اعمال در زمان
قهر پذیرفته نمیشود .ای ابوذر تو را منع میکنم از قهر و ایر چارهای جز قهر نداری،
بیش از سه روز تمام قهر نکپ .هر کس در خالل قهر با برادرش بمیرد ،آتش جهنم برای
او سزاوارتر است.

5

شیخ کلینی روایتی را از امام صادق نقل میکند که آن حضرت مضمون آن را از
محمد بپ یحیی عپ احمد بپ محمد عپ محمد بپ سنان عپ ابي سعید القماط عپ
َ
داود بپ کثیر قال سمعت ابا عبد الله یقول قال ابي قال رسول الله أ ُّی َما
ُ ْ َْ ََ َ َ ََ ََ ً َ
ْ َ
َ َ َ
َ
َ ُ
اج َرا ف َمکثا ثالثا ال َی ْصط ِل َح ِان ِإال کانا خ ِار َج ْیپ ِم َپ ِاْل ْسالِم َو ل ْم َیک ْپ َب ْی َن ُه َما
مس ِلمیپ ته
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َوَال َیة َف َأ ُّی ُه َما َس َب َق إلی کالم أخیه ک َان الساب َق إلی ال َجنة َی ْو َم الح َ
اب؛ هر دو مسلمانی
س
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
که قهر کنند و قهر آنها سه روز استمرار پیدا کند و آشتی نکنند ،هر دو از اسالم
 .1ابپ بابویه ،الخصال ،ج ،2ص.284
 .2خویی ،معجم الرجال الحدیث ،ج ،26ص.32
 .3نجاشی ،رجال النجاشی ،ص.479
 .4خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،2ص.411
 .5حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،21ص.163
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پدرشان و ایشان از رسول خدا نقل کردهاند که:
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بیروناند و بیپ آنها رابطۀ دوستی نیست ،پس هر کدام از آن دو که در صحبت با
دیگری (برای آشتی) پیشی بگیرد ،در روز قیامت زودتر وارد بهشت خواهد شد.

1

در میان روات روایت ،محمد بپ سنان تضعیف شده است 2و وثاقت داود بپ کثیر نیز به

جهت تعارض تضعیف نجاشی 3و توثیق شیخ 4محرز نیست.

در حدیث معروف مناهی -که به سبب عدم وثاقت شعیب بپ واقد و حسیپ بپ زید،

ضعیف شمرده شده است -5رسول خدا دربارۀ هجران و قیود آن فرمودهاند:

قال ابو جعفر محمد بپ الحسیپ بپ موسی بپ بابویه القمي الفقیه نزیل الري مصنف
هذا الکتاب رضي الله عنه و أرضاه ،روي عپ شعیب بپ واقد ،عپ الحسیپ بپ زید،
عپ الصادق جعفر بپ محمد ،عپ ابیه عپ آبائه عپ أمیر المومنیپ علي بپ ابي
َ َ ْ ْ َ َ َ
ََ َ
َ ً ََ
ُ َ َ ََْ
طالبَ ... و ن َهی عپ ال ِهج َر ِان ف َم ْپ کان ال ُبد ف ِاعال فال َی ْهج ُر أخ ُاه أ کث َر ِم ْپ ثالث ِة
ُ َْ َ
َ َ َ ْ َ َ ُ َ ً َِ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
اجرا ِِل ِخ ِیه أ کثر ِمپ ذ ِلك کان ِت النار أولی ِبه؛ ایشان از هجران نهی
أیام فمپ کان مه ِ
کردند .هر کس چاره ای جز قهر نداشته باشد ،قهر او با برادرش نباید بیش از سه روز
باشد و ایر قهر او با بردارش بیش از ایپ باشد ،آتش به او سزاوارتر است.

6

شیخ طوسی روایت دیگری از رسول خدا در ایپ باب آورده است:
اخبرنا ابپ مخلد ،قال :حدثنا الرزاز ،قال :حدثنا العباس بپ محمد بپ حاتم الدوري،
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قال :حدثنا یعلی -یعني ابپ عبید ،-قال :حدثنا یحیی بپ عبید الله ،عپ ابیه ،عپ ابي
َ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ َ
َ
ُّ
هریرة ،قال :قال رسول الله ال َی ِحل ِل ُم ْس ِلم أن َی ْهج َر أخ ُاه ف ْوق ثالث ِة أیام َو الس ِاب ُق
َ ْ َ
َی ْس ِب ُق ِإلی الجن ِة؛ بر مسلمان روا نیست که با برادرش بیش از سه روز قهر کند و کسی
1
که در آشتی با دیگری پیشی بگیرد ،زودتر داخل در بهشت خواهد شد.

روایت به سبب وجود عدهای از راویان ناشناخته و ضعیف همچون ابوهریره و یعلی
بپ عبید ضعیف است.
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.437
 .2نجاشی ،رجال النجاشی ،ص418؛ کشی ،رجال الکشی ،ص.736
 .3نجاشی ،رجال النجاشی ،ص.276
 .4طوسی ،رجال الطوسی ،ص.446
 .5خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،2ص.118
 .6ابپ بابویه ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص.20
 .7طوسی ،االمالی ،ص.492
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در منابع اهل سنت نیز روایاتی با همیپ مضامیپ از رسول خدا نقل شده است 1.از
جملۀ ایپ روایات ،روایتی است که از ابی هریره نقل شده است:
حدثنا حسیپ ،حدثنا شیبان ،عپ منصور ،عپ ابي حازم ،عپ ابي هریرة ،قال :و أحسبه
َ َ َ َ َ ََ
َ ْ َ َ ََ
َ
َ َ َ َ
ذکره عپ النبي :ال ِهج َر َة ف ْوق ثالث ،ف َم ْپ َهج َر أخ ُاه ف ْوق ثالث ف َماتَ ،دخل
الن َار؛ هجرت بیش از سه شب نیست و کسی که بیش از سه شب قهر او ادامه یابد و
بمیرد ،داخل آتش یردد.

2

روایت دیگری نیز در منابع اهل سنت آمده است که عالوه بر نهی از هجران ،حاوی
مضامینی است که در روایات دیگر نقل نشده است:
حدثنا روح بپ عبادة ،قال :حدثنا شعبة ،عپ یزید الرشك ،قال شعبة :قرأته علیه ،قال:
سمعت معاذة العدویة ،قالت :سمعت هشام بپ عامر قال سمعت رسول الله یقول
َ َ ََ َ
َ
َ َ ََ
َ
َ ْ َ َ َ
ُّ
َْ ُ
ال َی ِحل ِل ُم ْس ِلم أن َی ْهج َر ُم ْس ِل ًما ف ْوق ثال ِث ل َیال ،ف ِإن کان ت َص َار َما ف ْوق ثالث ف ِإن ُه َما
َ ْ
ََ
َ ُ َ َ ُ َْ
َ
َ ُ َ ْ
ن ِاک َب ِان عپ ال َح ِّق َما َد َاما علی ُص َر ِام ِه َماَ ،وأول ُه َما ف ْی ًئا ف َس ْبق ُه ِبالف ْي ِء ،کف َارت ُه ف ِإن َسل َم
ِ
ََ
ََ
َ َ ََ
ْ ََ ْ َ َُ
ََ َ
َ
َ ُ َ ْ
عل ْی ِه فل ْم َی ُرد عل ْی ِهَ ،و َرد عل ْی ِه َسال َم ُه َردت عل ْی ِه ال َمال ِئکةَ ،و َرد علی اآلْخ ِر الش ْیطان ،ف ِإن
ْ َ َ
َ ََ
َ ْ
َ ً 3
َماتا علی ُص َر ِام ِه َما ل ْم َیج َت ِم َعا ِفي الجن ِة أبدا.

بر اساس ایپ روایت ،هیچ مسلمانی اجازه ندارد بیش از سه شب با مسلمان دیگر قهر کند
و چنانچه قهر آنان بیش از ایپ زمان به طول بینجامد ،تا زمانی که با یکدیگر قهرند ،از رحمت

است که انجام داده است .پس ایر یکی از آنها به دیگری سالم کند و او جوابش را ندهد و
سالم او را قبول نکند ،مالئکه جواب سالم او را میدهند و شیطان جواب دیگری را میدهد و
چنانچه هر دوی آنها در خالل قهر بمیرند ،هریز در بهشت با هم جمع نمیشوند.

ایرچه برخی از روایاتی که در منابع اهل سنت آمده است به نظر آنها صحیحاند4؛ اما

 .1احمد حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،4ص207؛ مسلم ،صحیح مسلم ،ج ،3ص2983؛ بخاری،
صحیح البخاري ،ج ،20ص73؛ ابی داود ،سنن أبي داود ،ج ،3ص 1093؛ ترمذی ،سنن الترمذي ،ج،3
ص249؛ ابپ ماجه ،سنن ابن ماجه ،ج ،2ص.57
 .2احمد حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،27ص.37
 .3همان ،ج ،16ص.288
 .4احمد حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،23ص.392
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خداوند دورند .در ایپ میان ،هر کدام که برای آشتی زودتر اقدام کند ،پیشقدمی او کفارۀ کاری
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به نظر ما به سبب وجود افراد ضعیف و مجهول در اسناد آنها ،ضعیف محسوب میشوند.
تحلیل و تبارشناسی ایپ روایات ،بر اساس معیارها و نظرات دانشمندان علم حدیث و رجال
است و میزان اعتبار آنها بر اساس موازیپ کارشناسان مذکور سنجیده شده است .نتیجه اینکه
روایات یاد شده ترکیبی از روایات صحیح و ضعیف است .ایپ روایات در برخی از فقرات،
استفاضه در نقل دارند و در نتیجه به صدور برخی از آنها از معصوم اطمینان حاصل میشود.
مجموع روایاتی که در آنها مضمون نهی از «هجران» وجود دارد ،بیش از ده روایت است
که در برخی از آنها نهی از هجران به صورت مطلق آمده است و در برخی قیودی بر آن
افزوده شده است؛ مانند مسلمان و مؤمپ بودن و نیز قید زمان که در بیشتر ایپ روایات وجود
دارد .در برخی از ایپ روایات از پیامدهای منفی هجران و ورایف هر کدام از طرفیپ در قبال
هجران سخپ به میان آمده است.

برداشت حرمت از روایات

متپ روایات یاد شده داللت تام و روشنی بر حرمت هجران بیش از سه روز دارنبد .از میبان

روایات پیشیپ که حرمت هجران در آنها بیان شبده اسبت ،دو روایبت صبحیحه ببه شبمار
َ ْ َ َ ََ
میروند .در صحیحۀ هشام بپ حکم تعبیر «ال ِهج َر َة ف ْوق ثالث» آمده اسبت« .ال»ی نفبی
جنسی که در ابتدای روایت آمده است ،تحقق طبیعت هجران را بعد از سه روز نفی میکند.
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1

در خطابات شرعی ایپ نفی ،نوعی بیان حرمت است.
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
در صحیحۀ دیگر ،عبارت « َما ِم ْپ ُم ْؤ ِم َن ْیپ ْاه َتج َرا ف ْوق ثالث ِإال َو َب ِر ْئت ِم ْن ُه َما ِفي
ِ
َ
الث ِالث ِة» آمده است که حضرت از مؤمنانی که هجران آنها بیش از سه روز ادامه پیدا کند،
اعالم برائت می کنند .ایپ تعبیر نیز داللت روشنی بر حرمت هجران بعد از سه روز دارد؛

چراکه تنها حرام و ترک واجب است که تا ایپ درجه نزد معصوم مورد انزجار و نفرت است و
حضرت به خاطر آن از مؤمنان اعالم برائت میکند.
َ
ُّ
همچنیپ از تعبیر «ال َی ِحل» که راهر آن حرمت است و در روایات دیگر آمده است،
ْ
ْ َ َ ْ َُ َ
َ
َ َ َ
َ َ َ
ُ َ
یاة أن تقول ال
 .1آیات فال َرفث َو ال ف ُسوق َو ال ِجدال ِفي ال َحج( سورۀ بقره ،آیۀ
 )َ 295و ف ِإن لك ِفي الح ِ
ْ
َ َ ََ ْ ُ
ِمساس( سورۀ طه ،آیۀ )95و روایت «ال طاعة ِل َمخلوق ِفي َم ْع ِص َی ِة الخ ِال ِق»(حر عاملی ،وسائل الشیعة،
ج ،22ص )275شواهدی از کاربرد الی نفس جنس در معنای نهی است.
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حرمت «هجران» استنباط میشود؛ زیرا حلیت و حرمت دو نقطۀ مقابل هم هستند و نفی
حلیت با ثبوت حرمت مالزم است.
َ ْ َ َ َ ْ َْ
َ َ َ ْ َْ
تعابیر دیگر مانند «نهی عپ ال ِهجر ِان» و «أنهاك عپ ال ِهجر ِان» که در آنها حضرت از
ِ
ِ
هجران بیش از سه روز نهی کردند ،رهور در حرمت دارند؛ چه آنکه راهر اولی َم ِنهی بودن،
1

حرمت است.
َ َ َْ َ َ َ
همچنیپ از تعبیر « ِإیاك و ِهجران أ ِخیك» ب با عنایت به اینکه ایپ ترکیب در لزوم تحرز و
َ
َ َ ِّ َ
الزنا» 2و « ِإیاك
اجتناب از عمل رهور دارد ،چنانکه مشابه آن در غیبت و زنا با تعبیر « ِإیاك و
ْ
َ
َو ال ِغ َیبة» 3مشاهده میشود؛ با آنکه ایپ دو عمل از محرماتند و حضرت با تعبیر « ِإیاك» از
آنها نهی نموده است ب حرمت استنباط میشود .وعدۀ یرفتاری در آتش برای هجران بیش
از سه روز نیز دلیل دیگری بر حرمت است.
بنابر ایپ از سویی ،اکثر روایات در حرمت رهور دارند و از سوی دیگر ،قرینه و
معارضی در روایات و ادلۀ دیگر در برابر ایپ رهور مشاهده نمیشود ،تا در مقام جمع ،نهی
در ایپ روایات ،بر کراهت حمل شود .عالوه بر ایپ ،نه شهرتی مخالف ایپ مطلب محقق
شده است و نه اعراضی از سوی اصحاب نسبت به ایپ روایات احراز شده تا بخواهد مانع از
اخذ به راهر ایپ روایات باشد.
در نتیجه دو روایت صحیح با داللت تام بر حرمت هجران بیش از سه روز وجود دارد.
وضوح ایپ مطلب را میرساند .وجود ایپ رهورات به ضمیمۀ عدم وجود معارض و قرینه
حرمت هجران بیش از سه روز را مسجل مینماید.
بر خالف ،حکم به
ِ

بازخوانی فقهی قهر یا هجران

عالوه بر اینکه روایات دیگر نیز در داللت بیاشکال بوده و تعداد آنها به قدری است که به

دامنه حرمت هجران

چنانکه بیان یردید هجران به معنای دوری یزیدن ،طرد کردن و التزام به قطع ارتباط است و
ً
طبعا دو طرف دارد ،کسی که دوری مییزیند و هاجر است و کسبی کبه از او دوری یزیبده
 .1آخوند ،کفایة االصول ،صص  239و .281
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،7ص.731
 .3طوسی ،األمالی ،ص.745
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میشود و مهجور نامیده میشود .حرمت هجران در شبمول و اختصباص ممکبپ اسبت ببا
ً
توجه به خصوصیات هاجر و مهجور متفاوت یردد که ذیال بدان پرداخته میشود.
 .1حرمت هجران بر مظلوم
اولیپ مسألهای که در میزان یسترۀ حکم حرمت هجران مطرح میشود ،ایپ است که در قهر
و هجرانی که رلم یک طرف به دیگری ،موجب قهر و هجران بیپ آنها شده یا در جایی کبه
قهر یکطرفه باشد و دیگری بنای بر قهر و هجران ندارد ،آیا حکم حرمت یکسبان اسبت یبا
باید در آن قائل به تفصیل شد؟
مقتضای اطالق روایات ایپ است که در حرمت هجران ،بیپ رالم و مظلوم فرقی نیست
و همانیونه که قهر رالم حرام است ،قهر مظلوم نیز حرام است .عالوه بر اطالق روایاتی
َ
ُّ ْ
َْ ُ ََ
چون «ال َی ِحل ِلل ُم ْس ِل ِم أن َی ْهج َر أخ ُاه» ،در برخی روایات به ایپ مطلب تصریح شده است؛
مانند روایت حمران و وصیت مفضل که حضرت مظلوم را نیز مذمت نمودند و دلیل آن را
کوتاهی او در برطرف شدن قهر بیان داشتند .ایپ دو روایت به قرار زیر هستند:
الف .حدثنا احمد بپ زیاد بپ جعفر الهمذاني رضي الله عنه قال حدثنا علي بپ
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ابراهیم بپ هاشم عپ ابیه عپ محمد بپ ابي عمیر عپ محمد بپ حمران عپ ابیه عپ ابي
َ َ َ
َ َ َ ََ
َ
ُ
جعفر الباقر أن ُه قال َما ِم ْپ ُم ْؤ ِم َن ْیپ ْاه َتج َرا ف ْوق ثالث ِإال َو َب ِر ْئت ِم ْن ُه َما ِفي الث ِالث ِة.
َ ُ ِ
ُ ْ ْ ُ َ
َ ُ ْ ْ ُ ََ َ
َ
َفق َیل َل ُهَ :یا ْاب َپ َر ُ
ول الل ِه َهذا حال الظ ِال ِم ف َما َبال ال َمظل ِوم؟ فقالَ ما َبال ال َمظل ِوم ال
س
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
1
َی ِص ُیر ِإلی الظ ِال ِم ف َیقول :أنا الظ ِال ُم حتی یصط ِلحا.

ب .الحسیپ بپ محمد عپ جعفر بپ محمد عپ القاسم بپ الربیع و عدة مپ اصحابنا عپ
َ
احمد بپ محمد بپ خالد رفعه قال في وصیة المفضل سمعت ابا عبد الله یقول ال
ْ
َ َ
َ
ْ ُ
ََُ
َ ََ ْ ْ
َیف َت ِرق َر ُجال ِن علی ال ِهج َر ِان ِإال ْاس َت ْو َج َب أحد ُه َما ال َب َر َاء َة َو الل ْع َنة َو ُرب َما ْاس َت َحق ذ ِلك
َ َ َ
ََ َ َ
َ
َ
َ ُ ْ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ
ِکال ُه َما .فقال ل ُه ُم َع ِّتبَ :ج َعل ِن َي الل ُه ِفداكَ ،هذا الظ ِال ُم ف َما َبال ال َمظل ِوم؟ قال ِِلن ُه ال َیدعو
ََ َ
َ َ ََ
َ َ َ
ُ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ََُ
أخ ُاه ِإلی ِصل ِت ِه َو ال َی َتغ َام ُس ل ُه ع ْپ کال ِم ِهَ .س ِم ْعت أ ِبي َیقولِ :إذا ت َن َازع اث َن ِان ف َعاز أحد ُه َما
َ َْ
َ َ ََ
َ َُ َ َ
َْْ ُ ُ َ َ
َ َ ََْْ
اح ِب ِه أ ْي أ ِخي أنا الظ ِال ُم حتی َیقط َع
اح ِب ِه حتی یقول ِلص ِ
اآلْخر فلیر ِج ِع المظلوم ِإلی ص ِ

 .1ابپ بابویه ،الخصال ،ج ،2ص.284
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َ َ َ َ َ َ َْ ُْ ُ ْ ْ ُ
َ
ْ ْ َ َ ََْ ُ َ َْ َ َ
اح ِب ِه .ف ِإن الل َه ت َب َارك َو ت َعالی حکم عدل َیأخذ ِلل َمظل ِوم ِم َپ الظ ِال ِم.
ال ِهجران بینه و بیپ ص ِ

1

مطلب قابل توجه دیگر آن است که در رابطۀ دو طرفه که یکی از آنها قهر کرده ،ولی
دیگری قهر نکرده است ،علیالقاعده باید بگوییم که قهرکننده مرتکب کار حرام شده و
طرف مقابل حرامی مرتکب نشده است و تنها وریفۀ او نسبت به شخص قهرکننده ایپ است
که ایر شرایط نهی از منکر وجود دارد ،او را نهی از منکر کند؛ اما از برخی روایات چنیپ
برداشت میشود که وریفهای بیش از ایپ دارد و باید کاری کند که قهر ادامه پیدا نکند ،و ایر
الزم باشد در ایپ راستا دروغ بگوید.
َْ
راهر تعبیر «فل َی ْر ِجع» در ذیل وصیت مفضل ایپ است که ایپ کار بر او واجب است.
ِ
َ
همچنیپ در روایت حمران تعبیر « َی ْصط ِل َحا» به ایپ معناست که ایپ شخص وریفه دارد به یونه-
ای برخورد کند که طرف مقابل آشتی کند و صرف اینکه بگوید مپ قهر نیستم ،کافی نیست.
البته ایپ دو روایت به جهت ضعف سند نمیتوانند حکمی را بر خالف قاعده اثبات
کنند .آری ،در اینکه چنیپ کاری بهتر است ،شکی نیست؛ اما ایر ایپ شخص خودش قهر
نباشد و به وریفۀ نهی از منکر خود نیز عمل کند ،کافی است.
 .2اختصاص حرمت به هجران مؤمن
در غالب روایات یاد شده تعابیری آمده است که شامل غیبر مبؤمپ نمبیشبود و مقصبود از
حرمت هجران اختصاص به هجران مؤمپ دارد؛ زیرا در روایات تعبیر «أخ» و «مبؤمپ» وارد

شده است و مؤمپ اطالق ندارد تا شامل غیرشبیعیان دوازده امبامی شبود 2.همچنبیپ تعبیبر
«أخ» به معنای حقیقی آن ،نه به معنای رائج امروزی خود ،بلکه به معنبای ببرادری دینبی و
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مؤمپ نیز شیعۀ دوازده امامی است ،در مقابل ِفرق دیگر شیعه ،مخالفان و کفبار .بنبابر ایبپ

ایمانی است و تنها با اشتراک در دیپ و مذهب تحقق مییابد .بنابر ایپ حکم حرمت هجران
تنها نسبت به هجران مؤمنان و شیعیان دوازده امامی است.
َ
َ
َ ََ
ْ َ َ ََ
ْ ُ
از میان روایات یاد شده روایت «ال ِهج َر َة ف ْوق ثالث»« ،ال َیف َت ِرق َر ُجال ِن علی
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.433
 .2خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،2ص .414
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ْاله ْج َران» و « َأ ُّی َما ُم ْسل َم ْیپ َت َه َ
اج َرا» را میتوان نسبت به ایپ مسأله دارای اطالق دانست؛
ِ ِ
ِ ِ
چون عاری از قید یا با قید عامتری همچون مسلمان بودن آمده است .لکپ ایپ اطالق با
اشکال مواجه است؛ چرا که در برخی از آنها همچون روایت نخست در مقام بیان بودن
متکلم از ناحیۀ موضوع ،محرز نیست؛ زیرا در صورتی ادعای اطالق ممکپ است که
موضوع در روایت بیان یردد؛ اما آنگاه که موضوع در کالم متکلم نیامده است ،نمیتوان
احراز کرد که متکلم از ایپ ناحیه در مقام بیان بوده و به استناد آن ،کالم او را حمل بر
اطالق نمود .در دو روایت دیگر که میتوان متکلم را از ناحیۀ موضوع در مقام بیان
دانست ،با وجود روایات متعدد مقید به ایمان ،تقیید میشوند .در نتیجه با نبود دلیلی بر
حرمت هجران غیر شیعیان دوازده امامی ،به مقتضای اصل برائت ،حرمت منتفی شده و به
جواز هجران حکم داده میشود.
 .3حرمت هجران مؤمن فاسق
مقتضای اطالق روایات آن است که در حرمت هجبر ِان مبؤمپ ،ببیپ مبؤمپ عبادل و فاسبق

تفاوتی نیست .ادلهای که از همنشینی و ارتباط با فساق و فجار نهی کرده است 1،سبب نمی-
شود که همچون عالمه مجلسی بگوییم هجران نسبت به آنها نیبز جبایز اسبت؛ 2چبرا کبه
حرمت هجران به ایپ معنا نیست که الزم است با آنها نشست و برخاست و ارتباط داشت،
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بلکه میتوان مسیر میانهای را بریزید و نه بر هجران با آنها اصبرار داشبت و نبه ببا آنبان ببه
مجالست و مخالطت اقدام کرد.

تحلیل قید زمان در روایات

مقولۀ زمان در موضوع حرمت هجران از اهمیت ویژه ای برخوردار است .روایبات نیبز در

مواجهه با ایپ قید متفاوت ند که الزم است داللت آن ها را در دخالت قید زمبان در حرمبت
ارزیابی نمود.

 .1ابپ بابویه ،صفات الشیعة ،ص6؛ کلینی ،الکافی ،ج ،8ص.26
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،51ص.287
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 .1اختصاص حرمت به هجران بیش از سه روز
حرمت هجران در غالب روایات همراه با قید زمان است .راهر روایاتی که بیپ سه روز و ببیش
از آن تفصیل دادهاند آن است که مطلق هجران حرام نیست ،بلکه به هجبران ببیش از سبه روز
اختصاص دارد؛ اما از برخی از روایات فهمیده میشود که هجران کمتر از سبه روز نیبز حبرام
است .روایت وصیت مفضل به صورت مطلق و بدون قید زمانی حرمت هجران را بیبان کبرده
است .در روایت مناهی نیز حضرت فرمودند برای کسبی کبه چبارهای جبز قهبر نبدارد ،نبایبد
هجران بیش از سه روز شود .از آن فهمیده میشود که برای کسی که ناچار به قهرکردن نیسبت،
قبل از سه روز نیز جایز نیست .همیپطور در وصیت پیبامبر ببه اببوذر ،رباهر روایبت آن
است که هجران بدون اضطرار ،حرام است هر چند کمتر از سه روز باشد.
نکتۀ قابل توجه در دو روایت مناهی و وصیت ابوذر ایپ است که مقصود از اضطرار ،اضطرار
و عذر شرعی نیست؛ بلکه اضطرار و ضرورت عرفی مراد است؛ چرا که در موارد ضرر و حرج
که اضطرار شرعی است ،جواز هجران محدود به سه روز نیست و دائر مدار مقدار حرج است.
حال سؤال آن است که چگونه میتوان بیپ ایپ سه روایت و روایاتی که تفصیل میدهند،
جمع کرد؟ ایر تنها وصیت مفضل ،در برابر روایات تفصیل قرار داشت ،بدیپ صورت امکان
جمع عرفی وجود داشت که روایت مفضل را مقید میکردیم به اینکه حرمت در جایی است
نوع جمع پیشنهاد کرد.
جمع اول ،جمع موضوعی است؛ بدیپ صورت که جواز هجران کمتر از سه روز در
روایات تفصیل بر فرض ضرورت حمل شود .در نتیجه جواز هجران کمتر از سه روز ،در
فرض ضرورت عرفی است.
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که بیش از سه روز باشد؛ اما نسبت به جمع دو روایت دیگر با روایات تفصیل ،میتوان دو

جمع دوم ،جمع حکمی است؛ بدیپ صورت که نهی در روایاتی که یزارش میکند:
«ایر چارهای دارید ،هجران نکنید» به قرینۀ روایاتی که هجران را تا سه روز جایز میداند،
حمل بر کراهت شود .بنابر ایپ بدون ضرورت عرفی تا سه روز میتوان هجران نمود ،ولو
اینکه کراهت داشته باشد و در صورتی که ضرورت عرفی داشته باشد تا سه روز هجران جایز
و غیر مکروه است و بیش از سه روز حتی در فرض ضرورت عرفی ،جایز نیست.
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شایان ذکر است ایپ سه روایت ،به لحاظ سندی ضعیف هستند و از باب استفاضه و
اطمینان به صدور میتوان ادعا کرد که برخی از آنها از معصوم صادر شده است .از ایپ رو
صدور دو روایت اخیر ثابت نیست و چه بسا همان روایت مطلق مفضل صادر شده باشد.
بنابر ایپ ضرورت عرفی باشد یا نباشد ،حرمت هجران بیش از سه روز ثابت است و حتی
کراهت هجران قبل از سه روز به دلیل ضعف سندی ایپ دو روایت ،ثابت نیست.

1

 .2معیاریت بیش از سه روز ،نه سه روز
در روایت وصیت پیامبر به ابوذر ،حضرت فرمودند چنانچه یریزی از قهر نداشتی ،سه
روز کامل قهر نکپ .راهر ایپ تعبیر ایپ است که هجران سه روز کامل نیز حرام است؛ ولبی
َ َ ََ َ
در روایات دیگر تعابیری همچون «فوق ثالثة ایام» آمده است و بدیپ معناست کبه سبه روز
کامل حرام نیست؛ بلکه هجران بیش از سه روز حرمت دارد .بنابر ایبپ ببیپ ایبپ دو تعبیبر،
ََ ََ َ َ ً
تنافی وجود دارد؛ لکپ چون تعبیر «ثالثة أیام ک َمال» تنها در روایت ابوذر آمده اسبت ب کبه
سند ندارد ب به روایات دیگر استدالل کرده و سه روز کامل را جایز و بیش از آن را حرام می-
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دانیم .بلکه به فرض صحت سندی ،با روایات دیگر قاببل جمبع اسبت ببدیپ صبورت کبه
ً
مقصود از سه روز کامل همان بیش از سه روز است؛ زیرا معموال ایبپیونبه نیسبت کبه ببه
ً
محض اتمام سه روز ،آشتی صورت پذیرد و عمال قهر بیش از سه روز طول میکشبد .بنبابر
ً
ایپ میتوان یفت چون غالبا با اتمام سه روز ،آشتی صورت نمیییرد و مقداری بیشتر از سه
َ َ ََ َ
ََ ََ َ َ ً
روز میشود« ،ثالثة أیام ک َمال» ،همان «فوق ثالثة ایام» است و ببیپ تعبابیر روایبات تنبافی
وجود ندارد .در نتیجه هجران بیش از سه روز جایز نیست ،نه سه روز.
 .3معیار هجران ،سه روز یا سه شب
ً
ً
«یوم» به حسب یفتار لغویان در مقابل شب است و اطالق آن ببر شببانه روز توسبعا و مسبامحة
است 2.لذا در بررسی قید زمان در روایت ،باید بحث شود که سه روز معیار است یا سه شب.

 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،51ص.287
 .2فراهیدی،کتاب العین ،ج ،8ص344؛ راغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص893؛ مصطفوی ،التحقیق في
کلمات القرآن الکریم ،ج ،23ص.180

98

برای حد نهایی هجران در برخی روایات به «ثالث» تعبیر شده است« .ثالث» عدد مذکر
ً
است و طبق قواعد عربی تمییز آن باید مؤنث باشد 1.طبعا تمییز محذوف در ایپ روایات

«لیال» است .همانطور که در برخی یزارشها همیپیونه نقل شده است 2.در برخی روایات
َ َ ََ َ
ََ َ
دیگر ،تعبیر «ثالثة ایام» و «فوق ثالثة» آمده است که تمییز «ثالثة» ،واژۀ «ایام» است .ایپ
اختالف بیپ روایات ،به تعارض میانجامد .ایپ روایات در جایی که هجران بیش از سه روز و
سه شب استمرار داشته باشد ،بر حرمت اتفاق دارند و در جایی که کمتر از سه روز و سه شب
طول بکشد بر جواز اتفاق دارند و در دو مورد تعارض و تنافی پیدا میکنند:
الف .جایی که هجران بیش از سه شب و کمتر از سه روز باشد؛ در ایپ فرض طبق
َ ْ َ َ ََ
روایت «ال ِهج َر َة ف ْوق ثالث» ،قهر حرام است؛ زیرا بیش از سه شب طول کشیده است؛ ولی
َ َ ََ َ
چون دو روز و چند ساعت بیشتر نبوده ،روایات «فوق ثالثة ایام» شامل ایپ مورد نمیشوند.
َ ْ َ َ ََ
َ َ
اطالق منطوق روایات «ال ِهج َر َة ف ْوق ثالث» با اطالق مفهوم روایات «فوق
در ایپ فرض،
ِ
ََ َ
ثالثة ایام» تنافی پیدا میکند؛ چه آنکه اطالق منطوق دستۀ اول ،هجران بیش از سه شب را
حرام میداند ،هر چند بیش از سه روز نباشد و اطالق مفهوم دستۀ دوم ،هجران کمتر از سه

است که اطالق مفهوم یکی از آنها با اطالق مفهوم دیگری تعارض دارد 3.در ایپ موارد

میتوان دو یونه جمع داشت؛ جمع به مفاد «أو» و جمع به مفاد «واو».
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روز را حرام نمیداند ،هر چند بیش از سه شب باشد.
َ َ
ب .جایی که هجران بیش از سه روز و کمتر از سه شب باشد؛ اطالق منطوق روایات «فوق
َ
ََ َ
ثالثة ایام» آن را حرام میداند ،حتی ایر دو شب و چند ساعت باشد و اطالق مفهوم روایات «ال
ْ َ َ ََ
ِهج َر َة ف ْوق ثالث» ،کمتر از سه شب را حرام نمیداند ،هرچند بیش از سه روز باشد.
نظیر ایپ مسأله در علم اصول تحت عنوان «اذا اختلف الشرط و اتحد الجزاء» نیز مطرح

جمع مفاد «أو» به ایپ صورت است که یکی از ایپ دو شرط ب بیش از سه روز و بیش از
سه شب ب برای اثبات حرمت کافی است .ایر بیش از سه روز شد ،ولو کمتر از سه شب

 .1مدرس ،جامع المقدمات ،ج ،1ص.720
 .2احمد حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،16ص.288
 .3ر.ک :امام خمینی ،تهذیب األصول ،ج ،1ص 209؛ آخوند ،کفایة األصول ،ص .102

99

باشد یا بیش از سه شب شد ولو کمتر از سه روز باشد ،حرمت ثابت میشود .طبق ایپ
جمع در هر دو مورد تعارض« ،هجران» حرام است.
جمع مفاد «واو» به ایپ معناست که برای اثبات حرمت ،هر دو شرط الزم است ،یعنی
بیش از سه روز و سه شب (سه شبانه روز) باید باشد.
هر کدام از ایپ دو جمع را که جمع عرفی بدانیم و جریان آن را بپذیریم ،مشکل تعارض
حل میشود و حکم جواز یا عدم جواز در موارد تعارض مشخص میشود .ایر در جریان
ایپ دو جمع ،مردد شدیم ،به حسب اصل عملی ،نتیجه همان نتیجۀ جمع مفاد «واو» است؛
چه آنکه در جایی که هجران بیش از سه روز و کمتر از سه شب یا بیش از سه شب و کمتر از
سه روز باشد ،در حرمت آن شک وجود دارد و مقتضای اصل برائت جواز است و ایپ همان
نتیجۀ جمع مفاد «واو» است.

جمعبندی و نتیجهگیری

عمده دلیل در اثبات حرمت هجران ،روایات ایپ باب است .روایات هجران ،در منابع شیعه
و سنی با مضامیپ و قیود یونایون نقل شده است و پرداختپ به آنها تاکنون بیشتر با رویکرد
اخالقی بوده است و بیش از آن بازتاب چندانی نیافته اسبت .بررسبی سبندی ایبپ روایبات
بیانگر ایپ مطلب است که اسناد برخی از آنها معتبر و برخی دیگر ضبعیف اسبت؛ امبا در
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مجموع نسبت به نهی از هجران ،استفاضه دارند.
بررسی فقهی روایات حاکی از آن است که مقصود از هجران ،قطع رابطه و مفارقت
است و حرمت آن فیالجمله از روایات برداشت میشود .ایپ حرمت ،در قهر بیش از سه
روز ثابت است و در کمتر از آن ،حتی سه روز کامل ،کراهت نیز ثابت نیست.
قدر متیقپ از روایات ،سه روز و سه شب است و حکم سه روز و دو شب و نیز سه شب
و دو روز و مانند آن به پذیرش جمع «أو» یا «واو» بیپ روایات بستگی دارد.
بررسی مفاد روایات نشان میدهد حرمت هجران به رالم و قهرکننده اختصاص ندارد و
مظلوم را نیز دربرمیییرد؛ اما از سوی دیگر ،منطوق روایات نشان میدهد حرمت هجران به
شیعۀ دوازده امامی اختصاص دارد و در عادل یا فاسق بودن آن تفاوتی نیست.
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اْلسالمیة ،چ2324 ،2ق.
 .18عاملی ،محمد بپ حسیپ ،مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین مع تعلیقات الخواجوئی ،مشهد:
مجمع البحوث اْلسالمیة ،چ2323 ،1ق.
 .19عالمه ،حسپ بپ یوسف بپ مطهر اسدی حلی ،تحریر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة
(ط -الحدیثة) ،قم :مؤسسه امام صادق ،چ2310 ،2ق.
 .40عمید ،حسپ ،فرهنگ فارسی عمید ،تهران :راه رشد ،چ2489 ،2ش.
 .42فخر رازی ،محمد بپ عمر ،مفاتیح الغیب ،بیروت :دار احیاء التراث العربي ،چ2310 ،4ق.
 .41فراهیدی،خلیل بپ احمد ،کتاب العین ،قم :هجرت ،چ2309 ،1ق.
 .44فیض کاشانی ،محمد محسپ ،الوافي ،اصفهان :کتابخانۀ امیرالمؤمنیپ ،چ2306 ،2ق.
 .43کلینی ،محمد بپ یعقوب ،الکافي ،تهران :اْلسالمیة ،چ2305 ،3ق.
 .47کشی ،محمد بپ عمر ،رجال الکشي -إختیار معرفة الرجال ،مشهد:دانشگاه مشهد ،چ2309 ،2ق.
 .46مازندرانی ،محمد صالح ،شرح الکافي ،تهران :المکتبة اْلسالمیة ،چ2481 ،2ق.
 .45مامقانی ،عبدالله ،مرآة الکمال لمن رام درک مصالح األعمال ،قم :دلیل ما2487 ،ش.
 .48مجلسی ،محمد باقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربي ،چ2304 ،1ق.
 ،_______ .49مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،تهران :دار الکتب اْلسالمیة ،چ2303 ،1ق.
 .30مدرس افغانی ،محمد علی(مصحح و معلق) ،جامع المقدمات ،قم :هجرت2451 ،ش.
 .32مسلم ،ابپ حجاج ،صحیح مسلم ،قاهره :دار الحدیث ،چ2321 ،2ق.
 .31مصطفوی ،حسپ ،التحقیق في کلمات القرآن الکریم ،تهران :وزارت فرهنگ ،چ2468 ،2ش.
 .34مطرزی ،ناصر ،المغرب فی ترتیب المعرب ،حلب :مکتبة اسامة بپ زید ،چ2959 ،2م.
 .33موسوی خمینی ،روح الله ،تهذیب األصول ،تهران :مؤسسۀ نشر آثار امام خمینی ،چ2314 ،2ق.
 ،_______ .37کتاب الطهارة ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چ2312 ،2ق.
 .36موسویخویی ،ابوالقاسم ،مصباح الفقاهة ،قم :مؤسسة إحیاء آثار اْلمام الخوئي ،چ2340 ،1ق.
 ،_______ .35معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال ،قم :مؤسسة إحیاء آثار اْلمام
الخوئي ،چ2451 ،1ق.
 ،_______ .38موسوعة اإلمام الخوئي ،قم :مؤسسة إحیاء آثار اْلمام الخوئي ،چ2328 ،2ق.
 .39نجاشی ،احمد بپ علی ،رجال النجاشي ،قم :انتشارات اسالمی ،چ2467 ،6ش.
 .70نجفی ،هادی ،اآلراء الفقهیة ،اصفهان :مهر قایم 2485 ،ش.
 .72واسطی بغدادی ،احمد بپ حسیپ ،الرجال ( البن الغضائري) ،قم :دارالحدیث ،چ2463 ،2ش.

