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چکیده
مطابق دیدگاه مشهور فقهای امامیه ،زنی که مستطیع ،و حجهاالسالم بر او واجب باشد ،نهتنها به اذن
شوهر نیازی ندارد ،بلکه اگر شوهر ،وی را از انجام حج بازدارد ،نباید از شوهر اطاعت کند و واجب
است حج را بهجای آورد؛ درحالی که امکان دارد این امر با حقوق شوهر تزاحم پیدا کند .نظر مشهور،
عدم اشتراط اذن زوج است که شامل فرض تالزم حج با تضییع حق شوهر مبنی بر لزوم تمکین خاص
از سوی زوجه نیز میشود .این در حالی است که فقهای اهل سنت ،در چنین فرضی ،قائل به عدم
استطاعت زوجه و درنتیجه ،عدم وجوب حج بر وی هستند .استناد فقهای امامیه به اطالق خبر واحدی
است که مطابق یافتههای این پژوهش ،داللتش ناتمام است .این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی
به نگارش درآمده ،نشان میدهد برخی تأمالت در مقام استظهار از ادله باب وجود دارد .نتیجه تأمل در
آن ادله این است که صرفاً در فرض عدم تضییع حقوق زوج ،اطاعت از شوهر ،ساقط میشود .اما در
جایی که انجام حج ،مستلزم تضییع حق تمکین خاص شوهر باشد ـ خصوصاً آنگاه که شوهر به گناه
بیفتدـ و زوج ،به انجام حج اذن ندهد ،وجوب حج بر زوجه مورد تأمل خواهد بود.
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مقدمه
فقهای امامیه معتقدند انجام حجهاالسالم ،در فرض استکمال شرایط ،متوقف بر اذن شوهر
نیست؛ بنابراین اگر شوهر ،همسر خود را از انجام حجهاالسالم منع کند ،نهتنها اطاعت از
وی واجب نیست ،بلکه بر زن واجب است که با شوهر مخالفت کند و حج خود را بهجا
آورد .اما به نظر میرسد فرع مذکور به صورت مطلق بیان شده است ،حال آنکه امکان
دارد طوالنیبودن زمان انجام مناسک حج ،با حقوق شوهر تزاحم پیدا کند و برای زوج،
زمینة رفع نیاز جنسی فراهم نباشد؛ ازاینرو منجر به ارتکاب حرام شود؛ بنابراین باید
بررسی شود که در چنین صورتی کدام حق ـ حقاهلل یا حقالناس ـ بر دیگری تقدم دارد؟
آیا میتوان گفت عدم وجود چنین تزاحمی جزو شرایط تحقق استطاعت برای زوجه است؟
بهعبارتدیگر ،آیا میتوان گفت ادلهای که مطلقاً انجام حجهاالسالم زوجه را واجب دانسته
اند ،به وسیلة ادلهای که زوجه را موظف به تمکین کامل میکند ،مقید میشود؟ الزمة تقیید
مذکور این است که بگوییم ادلهای که رضایت زوج را شرط نمیدانند ،ناظر به فرض عدم
خوف از وقوع در گناه است ،یعنی در موارد غیر حج ،حتی اگر خوف از وقوع در گناه
هم نباشد ،زوج میتواند به هر دلیلی مانع از انجام اعمال منافی با حق تمکین شود ،ولی
در قضیة حج ،چنین حقی برای زوج وجود ندارد و برای زوج ،چنین حقی قرار داده نشده
که در هر حالی ،متقاضی تمکین زوجه شود .بنابراین نتیجه تقیید مذکور ،چنین میشود
که اگر زوجه ،از احوال شخصی زوج احراز کند که عدم رضایت وی به جهت خوف از
وقوع در گناه است ،در چنین فرضی لزوم تمکین ،مانع از تحقق استطاعت شرعی خواهد
بود.
با توجه به اجماع فقها ،قول به خالف دیدگاه مذکور دشوار است؛ ازاینرو رسالت این
مقاله ،صرفاً بیان یک بحث علمی و بازپژوهی ادله این باب و درنهایت ،بیان پارهای از
تأمالت اصولی و فقهی است که تالشی علمی در پیشروی محققان این عرصه به شمار
میرود.
پرسش اصلی آن است که با توجه به قاعده و اصل اولی مبنی بر لزوم کسب اذن از
شوهر جهت انجام سفر و وجوب تمکین خاص برای همسر در هر وضعیتی که باشد،
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آیا دلیل خاصی بر خروج فرع مذکور از تحت اصل اولی وجود دارد؟ بهعبارتدیگر ،پس
از اثبات اناطه و اشتراط سفر زوجه به اذن زوج ،آیا دلیلی بر تخصیص سفر حج از این
حکم کلی هست تا گفته شود سفر حج ،از آنجا که سفری برای انجام واجب است ،مشروط
به اذن زوج نیست؟ جهت پاسخ به پرسش مذکور ،ابتدا مفاد اخبار خاصهای بررسی
میشود که فقها عدم اشتراط اذن زوج را از آنها استنباط کردهاند ،سپس نسبت ادله
مذکور با ادلة عامهای که مطلقاً اذن شوهر را جهت سفر شرط میدانند ،مورد بررسی
قرار میگیرد.

مفهومشناسی واژهها
 .1استطاعت
برخی از اهل لغت ،استطاعت را به معنای قدرت بر چیزی دانستهاند(ابناثیر جزری ،بیتا ،ج،3

ص ،)142ولی به نظر میرسد مفهوم قدرت و استطاعت مترادف نباشند ،و با هم اختالف
مفهومی داشته باشند .راغب استطاعت را خاصتر از قدرت دانسته است(راغب اصفهانى،

1412هـ ،ص )529و زبیدی تصریح میکند که« :گاه صرفاً به جهت دشواری و صعوبتی که
از ناحیه کاری متوجه شخصی میشود گفته میشود فالنی مستطیع نیست»(زبیدى،

1414هـ ،ج ،11ص)329؛ بنابراین هر مستطیعی قادر است ،لکن هر قادری مستطیع نیست.
قدرت ،مفهومی است که صرفاً داللت بر شرایط عقلی تمکن میکند ،ولی استطاعت ،داللت

بر معنایی اخص از قدرت دارد ،بهویژه آنکه خداوند میفرماید« :مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيالً»
(آلعمران .)97 ،در این آیه به فعل استطاع ،جار و مجروری تعلق یافته و سبیالً مفعول آن
ذکر شده است .اینها قرائنی است که نشان میدهد شارع مقدس ،به مطلبی فراتر از صرف
قدرت عقلی عنایت دارد(صدر1420 ،هـ ،ج ،2ص.)289

مشهور فقها برای بیان معنای اصطالحی استطاعت و مفهوم شرعی آن ،استطاعت را
مشروط به تحقق عناصری نظیر زاد و راحله کردهاند .ایشان معتقدند استطاعت معتبری
که موضوع ترتب وجوب حج است ،همان استطاعت خاصی است که با وجود زاد و راحله،
حاصل میشود(خویی1418 ،هـ ،ج ،26ص .)157ایشان گاهی رجوع به کفایت و بازبودن مسیر
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از جمیع موانع را نیز بر دو مورد مذکور میافزایند(طوسی1400 ،هـ ،ص .)203سید مرتضی
(1417هـ ،ص ،)301ابنادریس حلّی(1410هـ ،ج ،1ص ،)507فاضل آبی(1417هـ ،ج ،1ص ،)324محقق
حلی(1418هـ ،ج ،1ص ،)75عالمه حلی(1410هـ ،ج ،1ص ،)309فخرالمحققین حلی( ،1387ج،1
ص ،)267بسیاری دیگر از فقها استطاعت را به معنایی که ذکر شد ،تفسیر کردهاند(راوندی،
1405هـ ،ج ،1ص265؛ فاضل مقداد1419 ،هـ ،ج ،1ص264؛ مقدس اردبیلی ،بیتا ،ج ،1ص216؛ حسینی

جرجانی1404 ،هـ ،ج ،1ص.)336

 .2حجهاالسالم
حج ،مصدری از ماده حجج یحجِجُ است که اسم مصدر آن حج است(راغب اصفهانى،

1412هـ ،ص .)218برخی از لغویان معنای لغوی حج را مختص «فراوان قصدکردن شخصی
بزرگ» دانستهاند(فراهیدى1410 ،هـ ،ج ،3ص .)9در مقابل ،گروهی دیگر حج را به معنای «مطلق
قصد» و «قصد به سوی هر چیزی» میدانند که شارع ،آن را به معنای «قصد معینی که
از شروط معلوم برخوردار است» ،اختصاص داده است(جوهرى1410 ،هـ ،ج ،1ص303؛ ابناثیر

جزرى ،بیتا ،ج ،1ص .)340بنابراین حج در شریعت اسالم به معنای قصد بیتاهلل الحرام به
منظور ادای مناسک مخصوص بر وجه مخصوص و در زمان مخصوص از ناحیه مکلفی
است که شرایط مخصوص دارد .این حج ،بر دو قسم واجب و مستحب است .حج واجب
بر دو قسم است :گاهی به واسطة نذر و امثال آن واجب میشود؛ گاهی هم به اصل شرع،
واجب میشود که به آن حجهاالسالم گویند(طوسى1375 ،هـ ،ص.)297

شرایط وجوب حجهاالسالم
فقها در بیان شرایط وجوب حجهاالسالم ،بهرغم عدم تفاوتهای اساسی ،در مقام احصا
و اعداد آنها آرای متفاوتی دارند .شرط وجوب حج از نظر ابنادریس ،هفت چیز است که
عبارتاند از :بلوغ ،کمال عقل ،حریت ،صحت ،وجود زاد و راحله ،رجوع به کفایت(ابنادریس

حلی1410 ،هـ ،ج ،1ص .)507در بیان فاضل آبی شرایط حجهاالسالم ،شش چیز است که
عبارتاند از :بلوغ ،عقل ،حریت ،زاد و راحله ،تمکن مسیری .صحت و امکان سوارشدن و
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بازبودن راه ،همگی داخل در تمکن مسیری میباشند(فاضل آبی1417 ،هـ ،ج ،1ص .)324ایشان
با گنجاندن برخی از شروط داخل برخی دیگر ،تعداد آنها را از هفت شرط عمومی و
خصوصی به شش شرط ،تقلیل داده است .محقق حلی ،شرایط وجوب حجهاالسالم را
پنج چیز میشمرد :بلوغ و کمال عقل ،حریت ،زاد و راحله ،برخورداری از مئونه کافی،
امکان سیر(محقق حلی1408 ،هـ ،ج ،1ص .)200عالمه حلی ،شرط وجوب حجهاالسالم را تکلیف
و حریت و استطاعت میداند .با این بیان ،با ادغام برخی شروط در برخی دیگر ،شروط
وجوب حجهاالسالم را به سه شرط تقلیل میدهد و سپس در مقام تفسیر استطاعت
مینویسد :استطاعت ،همان زاد و راحله ،خرج عیال ،و امکان مسیر است؛ امکان مسیر
عبارت از صحت ،و باز بودن مسیر و توانایی سوارشدن و نیز وقت کافی داشتن
است(حلی1410 ،هـ ،ج ،1ص .)309البته ایشان در جای دیگر ،شروط حج را تا شش شرط،
میشمارد(همو1411 ،هـ ،ص.)71

اخبار مورد استناد در شرط یا عدم شرط اذن زوج
پیش از بیان دیدگاه فقهای امامیه ،ابتدا روایاتی بررسی میشوند که در تحلیل و واکاوی
این فرع فقهی ،مورد استناد قرار میگیرند .این اخبار بر دو دستهاند:
دستة نخست اخبار :این دسته اخبار بهصورت مطلق ،خروج زن از منزل را بدون
اجازه شوهر معصیت دانسته و از آن نهی کردهاند .این اخبار بر دو قسماند :برخی به تمکین
عام و برخی به تمکین خاص پرداختهاند .مقصود از تمکین خاص ،اطاعت از نیازهای جنسی
و غریزی مرد است که شریعت ،بر تأمین آنها از سوی زن پا فشرده است .این وظیفة زنان،
از مهمترین واجبات الهی بر آنان است که به هنگام تزاحم با امور دیگر ،مقدم خواهد بود.
در این دسته اخبار ،بهصورت اکید و خاص ،تأکید شده که مردان ،نیازهایی دارند که اگر
از سوی همسر ،مورد غفلت یا تغافل قرار گیرد ،آسیبهای فردی و اجتماعی فراوانی به
دنبال خواهد داشت .در ادامه به هر دو دسته از این اخبار اشاره میشود:
اخبار مربوط به تمکین عام :از پیامبر اکرم(ص) روایت شده است که حق شوهر
بر همسرش آن است که وی از او اطاعت کند و معصیتش نکند و از خانهاش بیاجازه
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خارج نشود(کلینى1407 ،هـ ،ج ،5ص .)507روایات فراوانی با همین مضمون آمده که برپایة
آنها ،به عدم جواز خروج زن از منزل ،بدون اجازة شوهر فتوا داده شده است(صافی
گلپایگانی1423 ،هـ ،ج ،1ص.)340

اخبار مربوط به تمکین خاص :اخبار دیگری نیز به تمکین خاص اشاره کرده و از
تکلیف زن نسبت به قضاء حاجات جنسی مرد ،سخن گفتهاند .در این دسته روایات ،سفارش
پیامبر(ص) به زنان این بود که نماز خود را طوالنی نسازند تا شوهرانشان از خواستة خود
بازداشته شوند(حرّ عاملى1409 ،هـ ،ج ،20ص .)164به فرمودة آن حضرت(ص) ،زنی که
شوهرش به او نیاز دارد ،اما او بهقدری به تأخیر میاندازد که شوهرش به خواب میرود،
پیوسته مورد لعن مالئک خواهد بود تا آنکه شوهر ،بیدار شود(حرّ عاملى1409 ،هـ ،ج،20

ص .)159در روایتی دیگر پیامبر(ص) دربارة حق شوهر بر همسرش فرمود :حق شوهر این
است که زنش نیاز او را اجابت کند ،حتی اگر بر پشت مرکب باشد(کلینى1407 ،هـ ،ج ،5ص.)508

این اخبار ،به صریحترین بیان ،اوج تأکید را نسبت به این مهم میرسانند که زنان هرگز و
با هیچ بهانهای نباید از این نیاز اساسی شوهر ،غفلت ورزند و دربارة آن تعلل کنند.
دستة دوم اخبار :اخباری هستند که طبق برداشت فقها ،انجام حج را مشروط به
اذن زوج نمیدانند .نظر به اهمیت ویژهای که این دسته روایات در موضوع محل بحث
دارند ،هر سه روایت موجود که در این باره آمده است ،بیان می شود ،هر چند دو روایت
مثل هم هستند:
روایت نخست :محمد بن مسلم از امام صادق(ع) دربارة زنی پرسید که حج به جا
نیاورده و شوهرش نیز بدون دادن این اذن ،غائب شده است .امام(ع) فرمود :اطاعت از
این مرد در حجهاالسالم ،واجب نیست(طوسى ،1390 ،ج ،2ص.1)318
روایت دوم :معاویه بن وهب نیز از امام صادق(ع) پرسید زنی شوهردار است و
شوهر او از اجازه دادن به وی جهت انجام حج ،خودداری کرده و این زن ،حجهاالسالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي
حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.
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انجام نداده است سپس شوهرش غائب شده است درحالیکه او را از انجام حج ،نهی کرده
است .امام فرمودند اطاعت از این مرد در حجهاالسالم ،الزم نیست .اگر خواست حج بجا
آورد(طوسى1407 ،هـ ،ج ،5ص. 1)474
روایت سوم :زراره میگوید از امام باقر(ع) پیرامون زنی شوهر دار پرسیدم که هنوز
حج واجب بجا نیاورده و شوهرش به او اجازه حج نمیدهد .امام فرمودند حج بجا آورد
گرچه شوهرش اجازه نداده باشد(ابنبابویه1413 ،هـ ،ج ،2ص.2)437

قاعده و اصل اولی در سفر زن بدون اذن زوج
پیش از بیان دیدگاه فقهای امامیه و بررسی ادلة ایشان ،در ابتدا به بیان ضابطه و قاعده اولی
درباره سفر رفتن زوجه و انجام حج بدون اذن زوج میپردازیم .در صور و فروعی که به
دلیل قطعی از تحت قاعده اولی ،خارج شدهاند مطابق دلیل خاص ،عمل میشود اما در موارد
مشکوک ،الزم است به قاعده اولیه مراجعه کنیم .نظر به اخبار دستة نخست ،سفر رفتن زن
بدون اذن شوهر ،ممنوع و حرام شمرده میشود(شبیری زنجانى1419 ،هـ ،ج ،24ص)7658؛ به همین
جهت است که سفر زوجه بدون اذن زوج ،یکی از مصادیق سفر حرام است که نماز در آن
تمام است مگر اینکه دلیل بر واجببودن سفر مذکور ،اقامه شده باشد(طباطبایی یزدى1419 ،هـ،

ج ،3ص .)436بر مبنای مطلقانگاری ممنوعیت سفر زوجه بدون اذن زوج ،انجام حج ندبی نیز
بدون اذن شوهر ،حرام دانسته شده است(حلّى1413 ،هـ ،ج ،1ص.)408

دیدگاه فقهای امامیه بر لزوم یا عدم لزوم اذن زوج در حجهاالسالم زن
اجماع فقهای امامیه بر آن است که انجام حجهاالسالم توسط زن ،متوقف بر اذن زوج
نیست .شهید اول(1414هـ ،ج ،1ص ،)379ابنادریس حلّی(1410هـ ،ج ،1ص ،)625عالمه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ
تَحُجَّ فَقَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ لَا كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ.

 2سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ صَرُورَةٌ وَ لَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِ قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا.

  128دوفصلنامه علمي فقه و حقوق خانواده /سال بيست و پنجم  /بهار و تابستان  /1399شماره 72

حلی(1413هـ ،ج ،1ص ،)408محقق ثانی(1414هـ ،ج ،3ص  ،)138و محقق سبزواری(1423هـ ،ج،1

ص )285از فقهایی هستند که بهصراحت حکم به عدم اشتراط انجام به اذن زوج کردهاند.
آیات عظام مکارم شیرازى ،روحانی ،صافی گلپایگانی نیز فتوا به عدم اشتراط دادهاند
(مکارم شیرازى1416 ،هـ ،ص20؛ روحانی1435 ،هـ ،ج ،3ص31؛ صافی گلپایگانی1423 ،هـ ،ج ،1ص.)336
ذکر این نکته ضروری است که عمدتاً فقها به فرع محل بحث ،تصریح نکردهاند ،یعنی
سخنی از فرض تعارض حجهاالسالم زوجه با حق زناشویی زوج به میان نیاوردهاند و
این فتوا از اطالقات ایشان به دست میآید .البته وقتی سخن از حج مستحبی زوجه به
میان میآید برخی به فرض مذکور پرداختهاند .از برخی فقها استفتا شده است که آیا
صحت حج ندبی زوجه ،حتی در جایی که منافات با حقوق زوجیت نداشته باشد ،همچنان
متوقف بر اذن زوج است؟ در پاسخ گفته شده است« :اگر انجام حج ندبی توسط زوجه،
منافاتی با حق زوج نداشته باشد ،مثل اینکه همراه یکدیگر در سفر حج باشند ،اشکالی
ندارد» (تبریزى1427 ،هـ ،ج ،4ص .)279اما استفتائاتی پیرامون فرع محل بحث این مقاله یافت
نشد و فتوای مشهور از اطالق فتوای ایشان به عدم توقف حجهاالسالم زوجه بر اذن
زوج ،به دست آمد .ازاینرو جهت تکمیل مطلب ،استفتایی از محضر برخی مراجع معظم
تقلید صورت گرفت که متن استفتاء و پاسخها عیناً بیان میشود:
استفتاء« :احتراماً مستدعی است تکلیف زوجه در فرض حصول استطاعت و منع زوج
از وی را بیان فرمایید .منع زوج ،به این استدالل است که سفر زوجه ،منافی حقوق
زناشویی زوج است که با انجام این سفر ،خوف وقوع زوج در گناه میرود».
دفتر آیتاهلل مکارم شیرازی« :اجازة شوهر در سفر حج واجب شرط نیست؛ بنابراین
زن باید حج خود را به جا آورد ،هر چند بهتر ،جلب رضایت شوهر است»1
دفتر مقام معظم رهبری« :اگر زوجه شرایط استطاعت را داشته باشد ،حج بر او واجب
است و در این زمینه اجازة شوهر شرط نیست و آنچه در سؤال آمده است ،مجوز شرعی
بر ترک حج واجب زن نیست».2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1دفتر حضرت آیتاهلل العظمی مکارم شیرازی ،مرکز پاسخگویی به سؤاالت ،کد رهگیری.9904020030 :
 .2شماره استفتاء 962 :به تاریخ  2تیر 1399

تأملي فقهي بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجهاالسالم 129 

دفتر آیت اهلل نوری همدانی« :در صورت استطاعت ،حج واجب است و نیاز به اذن
شوهر نیز نیست».1

تحلیل و نقد ادله قول مشهور
در اینجا ادلهای که فقها جهت اثبات عدم اشتراط اذن زوج در وجوب حج بیان کردهاند،
بررسی میشود:
 .1قرآن :ابنادریس حلی ،بدون اشاره به آیة خاص ،صرفاً قرآن را دلیل حکم مذکور
میداند(ابنادریس حلی1410 ،هـ ،ج ،1ص  .)625شاید تمسک ایشان به قرآن ،ناظر به این آیه
باشد« :وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيالً» (آلعمران)97 ،؛ یعنی :و برمردم حج و
زیارت خانه خدا واجب است ،آنها که توانایى رفتن به سوى آن دارند .در این آیه ،صرف
حصول استطاعت ،سبب وجوب حج دانسته شده است .از آنجایی که عواملی نظیر اذن یا
منع شوهر ،دخیل در حصول عنوان استطاعت عرفی نیست ،بدون اذن شوهر احراز
موضوع یعنی مفهوم «مستطیع» تحقق مییابد و وجوب حج بر آن مترتب میشود.
نقد :اکتفا به آیه شریفه مذکور جهت اثبات حکم مذکور مردود است؛ زیرا همانطور که
در مقام تبیین ادله دیدگاه مختار خواهیم گفت ،احتمال میرود مقصود شارع از استطاعت
در آیه مذکور استطاعت به معنای شرعی آن باشد؛ ازاینرو جهت تشخیص مراد شارع
باید به اخبار مربوط به آن مراجعه کرد تا مقصود شارع از مفهوم مذکور را دریافت.
ضمناً بیان خواهد شد که چنانچه استطاعت به معنای معهود عرفیاش ،مقصود باشد ،باز
هم مفید مدعای فقها نخواهد بود.
 .2تمسک به اخبار دستة دوم :این دسته اخبار که پیش از این بیان شد ،حکایت از
عدم اشتراط اذن شوهر در وجوب حج بر زن داشت .مهمترین دلیل فقها بر حکم مذکور،
همین دلیل است که به تفصیل در مقام بیان ادله دیدگاه مختار نقد و بررسی خواهند شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1استفتای مذکور با کد  39144در سایت آیت اهلل نوری همدانی ثبت شده است.
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 .3تمسک به کالم مشهور امیرالمؤمنین :ایشان فرمود« :ال طاعة لمخلوق في معصية
الخالق»(ابنحیون1385 ،هـ ،ج ،1ص .)350عالمه حلی حکم مذکور را مطابق این خبر میداند(حلّى،

1412هـ ،ج ،13ص .)67بنا بر این حدیث ،وقتی حج بر زن واجب شد ،معنا ندارد که جهت
اطاعت از زوج که مخلوق است ،از تکلیف الهی سرپیچی کند.
نقد :آنچه تمسک به حدیث مذکور را مخدوش میسازد ،این است که چنین استداللی
مصادره به مطلوب است؛ زیرا در جایی که اصل معصیتبودن حج زوجه بیاذن زوج،
محل بحث است و هنوز معصیتبودن آن ثابت نشده است ،وجهی برای تمسک به خبر
مذکور باقی نمیماند .خبر مذکور در جایی استدالل میپذیرد که اصل معصیتبودن در
مرتبه پیشین اثبات شده باشد؛ حال آنکه مقام ما مقام بررسی و واکاوی اصل معصیت
بودن چنین سفری است .پس وقتی صدق عنوان «معصیت» مورد تردید قرار گرفت و
محرز نشد ،حکم هم بر آن مترتب نمیشود.

.4

تمسک به اخباری که به طور مطلق ،مردان را از منع زنان برای شرکت

در مساجد ،نهی کرده است :ابنادریس ،به این دسته از اخبار ،تمسک جسته است(ر.ک:

ابنادریس حلی1410 ،هـ ،ج ،1ص )625نظیر« :التمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل وليخرجن تفالت»؛ یعنی:
کنیزان خدا را از رفتن به مساجد ،نهی نکنید .البته باید بدون عطر ،از خانه خارج
شوند(مجلسى ،محمد باقر1403 ،هـ ،ج ،87ص .)354مقصود از کنیزان خدا در این خبر ،همسران
می باشند و ناظر به کنیز مصطلح نیست.

.5

نقد:

اوالً :حدیث مذکور در هیچیک از کتب معتبر روایی شیعه نقل نشده است .از میان
فقهای شیعه تنها ابنادریس حلی به آن تمسک جسته است؛ از این رو مجلسی بدون بیان
سند صرفاً با تعبیر «رُوی» به نقل آن میپردازد.
ثانیاً :اگر قرار باشد مردان به طور کلی از منعکردن زنان ،ممنوع باشند و به عبارت
دیگر ،منعکردن زنان بر آنها حرام باشد و یا منع آنها وضعاً اعتبار و حجیت نداشته باشد
وجهی برای صدور اخبار دستة نخست ـ مبنی بر لزوم کسب اذن زوج جهت خروج از
منزل ـ باقی نمیماند .البته شاید در مقام پاسخ به نقد دوم گفته شود اخبار مذکور
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میتوانند مفید لزوم کسب اذن باشند اما این پاسخ ،درست نیست زیرا اگر کسب اذن،
الزم باشد اما زوج ،حق منع زوجه را نداشته باشد چنین لزوم کسب اذنی لغو خواهد بود.
پس لزوم کسب اذن ،الزاما میبایست با تحفظ بر حق منع زوج باشد که آن هم گفتیم با
اشکال اخیر یعنی لزوم بالوجهبودن صدور اخبار دستة نخست مواجه خواهد بود.

.6

تمسک به اجماع:

این مستند نیز توسط ابنادریس ،بیان شده است(ابنادریس

حلی1410 ،هـ ،ج ،1ص .)625اجماع عظیم و گستردهای بر فتوای مذکور وجود دارد .متقدمان
و متأخران معتقد به مشروطنبودن وجوب حج به اذن زوج هستند .نقد اجماع مذکور که
یک اجماع مدرکی است ،با بررسی مدرک آن صورت خواهد گرفت.

دیدگاه مختار
همانطورکه پیشتر بیان شد ،قاعده و اصل اولی ،ممنوعیت سفر و انجام حج بدون اذن
زوج است .البته دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که حرمت خروج از منزل بدون اذن زوج،
مشروط به صدق عنوان نشوز است(خویى1418 ،هـ ،ج ،20ص .)100البته چنانچه دلیلی بر
وجوب انجام حجهاالسالم بر زوجه یافت شود ،میتوان آن را از مصداق نشوزبودن
خارج دانست؛ ولی چنانچه بتوان به اثبات رساند که در فرضی که حج زوجه ،به تضییع
حق زوج مبنی بر لزوم تمکین خاص از سوی زوجه بینجامد ،حج بر زوجه واجب نیست،
بیتردید میتوان خروج زوجه جهت انجام حج را مصداق نشوز دانست .بدین جهت ،صدق
و عدم صدق عنوان نشوز نیز دائر مدار اثبات این است که آیا باالخره رضایت زوج،
دخالتی در مستطیعشمردن زوجه دارد یا نه؟ بنابراین در فرع محل بحث ـ یعنی خروج
زوجه جهت انجام حجهاالسالم ـ چنانچه دلیلی خاص بر خروج از تحت قاعده و اصل
اولی وجود داشت ،مطابق آن عمل میشود؛ اما در صورت فقدان دلیل یا حصول شک و
شبهه ،به اصل اولی یعنی ممنوعیت حج بدون اذن زوج ،مراجعه میشود .ازآنجایی که
مهمترین دلیل فقها بر مشروطنبودن حجهاالسالم به اذن زوج ،اخبار دستة دوم است که
در ابتدای پژوهش بیان شد ،الزم است در اینجا ابتدا به بررسی مفاد اخبار مذکور و
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سپس به تحلیل نسبت آنها با اخبار دستة نخست پرداخت .در تبیین این استدالل چند
مقدمه بیان میشود:

مقدمة نخست :مفاد اخبار دستة دوم
روایات این دسته از اخبار بر دو قسماند:
قسم نخست :اخباری که سؤال راوی در موردی است که زوج ،از اجازهدادن به زوجه
خودداری ورزیده ،سپس غائب شده است؛ یعنی زوج ،پس از ابراز مخالفت ،دیگر نزد
زوجه نیست تا انجام حج ،منافاتی با حقوق او داشته باشد .بنابراین شاید حکم امام
دربارة عدم نیاز به اجازهگرفتن از شوهر ،مربوط به فرضی است که شوهر غائب است
و حجگزاردن زن ،منافاتی با حقوق شوهر ندارد .البته ذکر این نکته الزم است که استدالل
مذکور ،مبتنی بر مخصِّصبودنِ مورد نیست ،چرا که اصولیون ،تصریح به عدم
مخصّصیت آن دارند .استدالل مذکور بر پایه عدم تمامیت مقدمات حکمت ،استوار است.
توضیح آنکه اطالق دلیل ،از ادله تعلیقی است که حجیت آن متوقف بر تمامیت مقدمات
حکمت است .یکی از مقدمات حکمت ،احراز آن است که متکلم در مقام بیان باشد و قرینهای
برخالف ،نصب نکرده باشد(طباطبایى قمى ،1371 ،ج ،1ص .)395وقتی پرسش راوی مربوط
به جایی است که انجام حج ،مستلزم تضییع حقوق زوج نباشد ،چه بسا امام با اعتماد به
قرینهبودن سؤال ،از مقیدساختن پاسخ احتراز فرموده باشد؛ بنابراین پاسخ امام ،ظهور
در اطالق پیدا نمیکند؛ بهعبارتدیگر ،در فرض غیبت زوج ،اساساً حقوق جنسی و لزوم
تمکین خاص منتفی است و شاید به همین جهت است که امام ،مجوز انجام حج را صادر
فرموده است .نتیجه آنکه نمیتوان گفت مطلقاً ـ اعم از آنکه انجام حج ،مستلزم تضییع
حقوق شوهر بشود یا نشود ـ اطاعت از شوهر الزم نیست ،بلکه با توجه به اینکه سؤال
راوی ،مربوط به فرض غیاب شوهر است ،چه بسا سقوط لزوم اطاعت از شوهر ،تنها در
فرضی است که انجام حج ،مستلزم تضییع حق شوهر نباشد.
شاید این اشکال به ذهن برسد که استدالل به این وصف غایب برای اثبات مدعا منوط
به مفهومداشتن وصف است که دانشمندان علم اصول غالباً قائل به عدم مفهوم وصف
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هستند .در رفع این اشکال باید گفت استدالل مذکور بر پایه تمسک به مفهوم وصف نیست
بلکه بر پایه عدم احراز تمامیت مقدمات حکمت است .بهعبارتدیگر ،تمسک به اطالق
حدیث ،در گرو احراز و قطعیانگاشتنِ در مقام بیانبودنِ متکلم و عدم وجود قرینة
برخالف است ،حال آنکه وقتی مقام و ظرف طرح پرسش ،مقام غیاب زوج است ،خود این
مقام میتواند قرینة مقامیه و حالیة برخالف باشد .به فرض که گفته نشود این مقام و
ظرف ،قرینه قطعی بر تقیید جواز انجام حجهاالسالم به فرض غیاب زوج و عدم تنافی با
حقوق خاصه اوست ،الاقل جلوی احراز و قطعیانگاری تمامیت مقدمات حکمت را میگیرد
و درنتیجه جایی برای تمسک به اطالق حدیث باقی نمیگذارد.
قسم دوم :اخباری هستند که تقیید مذکور ،در سؤال راوی وجود ندارد .روایت سومی
که در اخبار دستة دوم بیان شد ،به همین کیفیت بود .از آنجایی که صناعت جمع بین
مطلق و مقید ،اقتضای حمل مطلق بر مقید را دارد ،اطالق این قسم ،حمل بر تقیید قسم
نخست میشود ،درنتیجه بیان میشود حکم امام ـ مبنی بر عدم اشتراط اذن زوجه ـ
مربوط به فرضی است که انجام حج توسط زوجه ،مستلزم تضییع حق شوهر نباشد.
جهت تقویت استدالل و رفع اشکال احتمالی ،یک پرسش مقدر و پاسخ آن بیان میشود:
اشکال :اعمال صناعت تقیید و مالحظه نسبت اطالق و تقیید در صورتی است که قید
غایب احترازی باشد ،درصورتیکه احترازیبودن قید غائب در اینجا مسلم نیست.
پاسخ :جهت رفع این اشکال ،مجدداً این نکته بیان میشود که این استدالل هرگز برپایة
تمسک به مفهوم وصف نیست تا چنین اشکالی بر آن وارد شود ،بلکه برپایة عدم تمامیت
مقدمات حکمت است ،گرچه اگر بر پایة تمسک به مفهوم وصف نیز بود ،نظر به اصل
احترازیبودن قیود ،باز هم این اشکال جایی نداشت.

مقدمه دوم :نسبت بین اخبار دستة دوم و اخبار دستة نخست
با توجه به وجه جمعی که بین دو قسم اخبار دستة دوم بیان شد ،به مقتضای لزوم حمل
مطلق بر مقید ،دانسته شد مستفاد از اخبار دستة دوم آن است که چنانچه انجام حج
توسط زوجه ،مستلزم تضییع حقوق شوهر نباشد ،منع شوهر وجاهت ندارد؛ ازاینرو بر

  134دوفصلنامه علمي فقه و حقوق خانواده /سال بيست و پنجم  /بهار و تابستان  /1399شماره 72

زن ،تبعیت و اطاعت از شوهر الزم نیست .اخبار دستة نخست اطالق و عمومیت دارند و
مطابق آنها زن ،بدون اذن زوج ،بههیچوجه حق انجام سفر یا حج را ندارد .حال دو فرع،
محل پرسش هستند که آیا از اصل مذکور ،خارج شدهاند یانه؟
فرع نخست :انجام حجهاالسالم توسط زوجه ،در فرضی که مستلزم تضییع حقوق
شوهر نباشد.
فرع دوم :انجام حجهاالسالم توسط زوجه ،در فرضی که مستلزم تضییع حقوق شوهر
باشد.
فرع نخست ،مطابق اخبار دستة دوم ،از قاعده و اصل مذکور خارج است؛ ازاینرو منع
شوهر در این فرض ،وجاهت شرعی ندارد و اطاعت از وی واجب نیست ،اما در فرع دوم،
دلیلی بر خروج از تحت قاعده و اصل مذکور وجود ندارد.
مقدمه سوم :تمسک به عام در شبهه مفهومیه
طبق بیانی که در مقدمة دوم بیان شد ،اساساً جای هیچگونه اجمال و ابهامی باقی
نمیماند ،بلکه نظر به لزوم حمل مطلق بر مقید ،دانسته شد که مستفاد از اخبار دستة دوم،
سقوط لزوم تبعیت از زوج ،صرفاً در فرض عدم تضییع حقوق زوج است .حال بر فرض،
کسی در اعتبار چنین وجه جمعی خدشه کند و بههردلیل ،تقیید ادله را آشکار و مبین
نداند ،الاقل حکم به اجمال ادلة دستة دوم میشود؛ یعنی میگوییم با توجه به اینکه پرسش
راوی ،در فرض غیاب زوج است ،دانسته نمیشود که آیا پاسخ امام نیز ناظر به همین
فرض است یا اینکه اطالق دارد؟ درنتیجه حکم به اجمال ادله میشود؛ بنابراین در اینجا
تکلیف چیست؟ طبق باور دانشمندان علم اصول ،در شبهات مفهومیهای که مخصص آن،
منفصل و دوران امر بین اقل و اکثر است ،عام بر حجیت خود باقی است(آخوند خراسانى،

1409هـ ،ص .)220در مقام توضیح این پاسخ باید گفت در اینجا با یک عام ،مواجه هستیم
که همان «لزوم تبعیت از زوج جهت انجام سفر» است .یک خاص منفصل نیز وجود دارد
که همان «سقوط اعتبار اذن زوج» است ،لکن این خاص منفصل ،مجمل است؛ یعنی
مشخص نیست سقوط اعتبار اذن زوج ،تنها در فرض عدم تضییع حقوق شوهر است یا
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مطلق است؟ ضمناً نمیتوان مدعی شد که پاسخ امام ،ظهور در یک امر کلی دارد ،چراکه
ظهوری که بر پایة تمسک به اطالق کالم متکلم باشد ،ظهور تعلیقی ـ و نه تنجیزی ـ است
که در گرو تمامیت مقدمات حکمت است .از مهمترین مقدمات حکمت ،احراز عدم نصب
قرینه بر خالف است .از آنجایی که ظرف و مقام پرسش ،پیرامون فرض غیاب زوجه
است ،خود این مقام صدور سؤال ،میتواند قرینة مقامیه و حالیه بر ارادة خالف باشد؛
درنتیجه ،احراز صورت نپذیرد ،یعنی نتوان قطع به نصب قرینه بر خالف ،تحصیل کرد.
در اینجاست که گفته میشود دوران بین اقل و اکثر است ،زیرا قدر متیقن بین آنها وجود
دارد؛ یعنی فرع نخست که بهیقین از تحت عام ،خارج میشود و شک ما در خروج فرع
دوم ـ عالوه بر خروج فرع نخست ـ است .این مبحث طرح میشود که آیا اجمال دلیل
خاص به دلیل عام هم سرایت پیدا مىکند یا نه؟ عمدتاً اصولیون نظیر صاحب کفایه بر
این باورند که اجمال خاص ،مطلقاً به دلیل عام سرایت نمىکند ،نه حکماً و نه حقیقتاً(آخوند

خراسانى1409 ،هـ ،ص)220؛ یعنى دلیل عام نه واقعاً مجمل مىشود و نه محکوم به حکم
مجمل مىشود ،بلکه همچنان بر ظهورش باقى است .دلیل مطلب آن است که عام ،ظهور
در عمومیت پیدا کرده است؛ ازاینرو حجیت در عمومیت دارد .دلیل خاص ،مجمل است و
خطاب مجمل صرفاً در قدر متیقن حجت است ،پس نسبت به اکثر ،دلیل عام ،که ظهورش
محفوظ است ،حجت بالمزاحم مىشود و به اصطالح ،مقتضى موجود است و مانع هم
مفقود است؛ پس به عموم عام عمل مىشود؛ درنتیجه بر فرض که حکم به اجمال اخبار
دستة دوم داده شود ،مقتضای اجمال ادله ،لزوم اکتفا بهقدر متیقن است؛ ازاینرو در
خارج از قدر متیقن به عمومیت عام ،عمل میشود؛ بنابراین در جایی که انجام حج ،مستلزم
تضییع حقوق شوهر باشد به عموم ادله لزوم کسب اذن از شوهر ،مراجعه میشود.
مقدمه چهارم :عدم احراز عنوان استطاعت
زمانی که شارع حکمی را بر موضوعی مترتب میسازد ،چنانچه خود ،تبیین و تفسیر
خاصی از آن موضوع بیان کند ،میبایست جهت احراز موضوع ،به قیود مأخوذ در بیانات
شارع توجه کرد ،اما چنانچه شارع تفسیر خاصی از موضوع بیان نکند ،باید به معنای
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عرفی آن مراجعه شود .در بحث ما موضوع ادلة وجوب حج ،عنوان استطاعت است .در
اینباره که آیا استطاعت ،به معنای عرفیاش ،موضوع ادله وجوب حج قرار گرفته است
یا به معنای خاص شرعی ،دو دیدگاه وجود دارد .1 :برخی معتقدند استطاعت ،به معنای
عرفی ،موضوع قرار گرفته است(صافی گلپایگانی1423 ،هـ ،ج ،1ص)336؛  .2برخی دیگر معتقدند
که شارع ،معنای خاص شرعی را از این لفظ اراده کرده است(کاشف الغطاء1422 ،هـ ،ص.)9

حال اگر استطاعت به معنای عرفی ،موضوع ادله وجوب حج باشد ،مقتضای وجوب حج
در فرض ما وجود دارد ،یعنی زنی که از تمکنهای الزم جهت انجام حج ،برخوردار است
و شوهرش اجازة حج نمیدهد ،مقتضی وجوب حج را دارد .در ضمن ،نظر به مفاد اخبار
دستة دوم ،چنانچه انجام حج ،مستلزم تضییع حقوق شوهر نباشد ،وجوب حج با مانع
مواجه نیست ،پس در این فرض ،حج بر او واجب است .خالصه اینکه مقتضی ،موجود
است و مانع ،مفقود است؛ ازاینرو حکم به وجوب حج بر زوجه میشود .لکن در فرضی
که مستلزم تضییع حقوق شوهر باشد ،مانع از وجوب حج ،وجود دارد؛ ازاینرو مقتضی
وجوب حج ،در مرتبه اقتضاء باقی میماند و حکم به فعلیت وجوب نمیشود ،اما اگر
استطاعت به معنای خاص شرعی باشد ،طبیعتاً جهت دریافت مقصود شارع از استطاعت،
میبایست به بیانات شارع مراجعه کرد .از اخبار دستة نخست استفاده میشود در فرضی
که انجام حج ،مستلزم تضییع حقوق شوهر باشد ،اساساً زوجه از نظر شرعی مستطیع
نخواهد بود؛ زیرا مطابق آن اخبار ،خروج زن از منزل بدون اجازة شوهر معصیت است
و نهی شرعی دارد .نظر به اینکه مانع شرعی به منزلة مانع عقلی است ،یعنی همانگونه که
اگر شخصی با مانع عقلی مواجه شده باشد ،قادر به انجام تکلیف نخواهد بود ،در صورت
حصول مانع شرعی نیز مسلوبالقدرت خواهد بود ،اگر صرفاً اخبار دستة نخست در
اختیار بود ،حکم به عدم حصول عنوان استطاعت داده میشد؛ چراکه اگر خروجی که
مستلزم نشوز و تضییع حق شوهر باشد ،معصیت تلقی شود ،خود ،منع شرعی شمرده
میشود که بهمنزلة منع عقلی و مانع از حصول عنوان استطاعت خواهد بود .بههمین
جهت ،فقهای اهل سنت که با اخباری نظیر اخبار دستة دوم مواجه نیستند و در منابع
روایی خود صرفاً با اخباری به مضمون اخبار دستة نخست مواجهاند ،اذعان به عدم
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صدق عنوان استطاعت در این فرض کردهاند(کیاهراسی1405 ،هـ ،ج ،2ص)295؛ بنابراین
چنانچه انجام حج ،مستلزم تضییع حقوق شوهر باشد ،اصل وجود مقتضی ،مخدوش
خواهد شد .درهرحال ،خواه استطاعت به معنای معهود عرفی باشد ،خواه به معنای خاص
شرعی ،چنانچه انجام حج ،مستلزم تضییع حقوق شوهر شود ،با توجه به تأکیدات مکرر
و اولویتی که به این موضوع در روایات داده شده است ،وجوب حج متوجه زوجه نخواهد
بود .بهعبارتدیگر در جایی که ادای حقوق شوهر و ادای حج ،با هم در مقام فعلیت و
تحقق خارجی تزاحم داشته باشند ،اصالً وجود مناط و مالک وجوب حج ،محرز نخواهد
بود .قطع به عدم استطاعت و یا شک در حصول استطاعت ،به عدم احراز مناط وجوب
میانجامد؛ ازاینرو حکم وجوب مترتب نخواهد شد .در پایان سزاوار است جهت تتمیم
استدالل به سه اشکال نیز پاسخ داده شود:
اشکال نخست :آیا فقها بهویژه فقهای متقدم و متصل به عصر معصوم(ع) چنین توسعه
مفهومیای برای استطاعت قائلاند؟ تفسیر استطاعت از منظر فقهای شیعی کدام است؟
چگونه میتوان اجماعی که فقها در مقام تفسیر استطاعت داشتهاند ،چنین خرق و نقض
کرد؟
پاسخ :جهت رفع این اشکال ،کافی است به اختالف دیدگاههای عدیدهای که در مقام
مفهومشناسی استطاعت وجود دارد ،اشاره شود .شهید صدر برخی از وجوه محتملی را
که پیرامون مفهومشناسی نهاد استطاعت در کلمات فقها یافت میشود ،به این ترتیب
برمیشمارد:
تفسیر نخست :استطاعت ،چیزی جز قدرت عقلی نیست؛ بنابراین استطاعت به معنای
تمکن ـ در مقابل عجزـ است.
تفسیر دوم :استطاعت به معنای قدرت شرعی سلبی است .مقصود از قدرت شرعی
سلبی این است که حدود و ثغور مفهوم استطاعت ،توسط شارع بیان نشده است ،بلکه
این ادلة نفی ضرر و ادلة نفی حرج و امثال اینها ،مالک تحقق استطاعتاند.
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تفسیر سوم :شارع مقدس مقصود خود را از استطاعتی که در ادله وارد شده ،آشکارا
تبیین فرموده است ،بنابراین استطاعت ،عبارت است از قدرت شرعی به معنای ایجابی،
که تمام قیود و اجزاء دخیل در حصول آن ،طی روایات و اخبار بیان شده است.
تفسیر چهارم :استطاعت ،از یک معنای شرعی برخودار است ،ولی این معنای شرعی،
مجمل است ،به این معنا که میتوان بر پایه روایات ،تعریف خاصی از استطاعت را
استظهار کرد و برای آن ،یک معنای شرعی خاص ـ مغایر با معنای شناخته شدة عرفی
ـ قائل شد ،لکن نظر به اینکه همة قیود و حدود این نهاد به صورت مبین در اخبار بیان
نشده است ،از مفاهیم مجمل شمرده میشود.
تفسیر پنجم :اساساً استطاعت دارای معنای مصطلح و مجعول شرعی نیست ،بلکه به
معنای قدرت عرفی است(صدر1420 ،هـ ،ج ،2ص.)289

در اثبات هر یک از این تفسیرها ادلهای ذکر شده که از حوصله این نوشتار خارج
است ،لکن غرض ،تبیین این مطلب است که استطاعت در کلمات فقها با تفاسیر مختلفی
مواجه است(ر.ک :موذنی بیستگانی؛ مختاری افراکتی؛ ساالرزهی ،1398 ،ص.)164

اشکال دوم :چرا اجماع برخالف قاعده شکل گرفته است؟
پاسخ :توجه به نظایر متعدد این مسئله ،راه را بر هر استبعادی میبندد .موارد متعددی
را میتوان نظیر این مسئله دانست؛ موارد بسیاری که محقق در شرائع ،به تردید دربارة
آنها میپردازد و با عنوان «فيه تردد» به فتاوای جزمی پیشینیان میپردازد و فقهای پس
از محقق ،با عبارت «و اول من تردد فيه المحقق» به این ترددات شرائع ،اشاره میکنند ،همگی
میتوانند استبعاد از این جهت را برطرف سازند.
بهعنوان مثال فقهای شیعه تا سدة ششم در بحث بلوغ صبی پیش از رسیدن به عرفات
و مشعر ،جزم به مجزیبودن حج صبی در فرض مذکور داشتند .حتی برخی از فقهای
سدة هشتم نیز بر این فتوا جازم بودند(حلی ،بیتا ،ج ،7ص38؛ حر عاملی1417 ،هـ ،ج ،1ص.)306

تبارشناسی این دیدگاه حاکی از آن است که وقتی دربارة این فتوا دقت بیشتری صورت
میگیرد ،برخی فقها در آن به تردید میپردازند .نخستین فقیهی که در آن تردید کرد،
محقق حلی در شرائع بود(محقق حلی1408 ،هـ ،ج ،1ص200؛ همو1407 ،هـ ،ج ،2ص .)749عالمه
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حلی در میان سه دیدگاهی که در کتب فقهی خود بیان میکند ،یک سیر فتوایی از نهایت
جزم تا نهایت تردید را به نمایش میگذارد .ایشان در تذکره و تلخیصالمرام و تبصره،
به صورت جزمی فتوا به اجزاء میدهد(حلی ،بیتا ،ج ،7ص38؛ همو1411 ،هـ ،ص71؛ همو1421 ،هـ،

ص .)58سپس در تحریر ،فتوا به اجزاء را محلنظر معرفی میکند ،اما درنهایت قول به
اجزاء را اختیار میکند(همو1420 ،هـ ،ج ،1ص .)543اما در کتاب تحریر ،تردید در این مسئله
را به اوج رسانده و پس از ابراز این مطلب که «ففي اإلجزاء تردّد» سخن را چنین پایان
میدهد که «و لو قيل به كان وجها»(همو1420 ،هـ ،ج ، 1ص .)59از این زمان به بعد ،بسیاری از
فقها دقیقاً برخالف اجماع شکلگرفته از سوی متقدمان که نزدیک به عصر معصوم بوده
اند ،عدم اجزاء را اولی میدانند(ابنسعید حلی1405 ،هـ ،ص173؛ صیمری1420 ،هـ ،ج ،1ص.)381

تطور و سیر این فتوا به جایی میرسد که از سدة یازدهم به بعد ،قول به اجزاء بهشدت
مورد مخالفت فقهایی نظیر محمدتقی مجلسی(1406هـ ،ج ،5ص ،)37مالمحمد هادی
مازندرانی(1429هـ ،ج ،4ص ،)494و بحرانی(1405هـ ،ج ،14ص )61قرار میگیرد.
اشکال سوم :این پژوهش ،در مقام تزاحم بین حق زوج ،ـکه حق الناس است ،و مصالح
عالی حج ،که حق اهلل است ،حق زوج را در اولویت قرار داده است .این در حالی است که
در موارد تزاحم هر یک از واجبات الهی با واجب اطاعت از زوج ،بایستی مسئله جداگانه
فرض شود و از ادله خاص آن جهت استظهار اهم و مهم ،بهره جست.
پاسخ :جهت رفع این اشکال باید گفت رسالت اصلی این پژوهش ،خدشه در ادله
خاصهای است که گمان برده شده در فرض استطاعت زوجه ،انجام حج به صورت مطلق
بر او واجب است و حق معنوی زوجه مبنی بر انجام حج ،مقدم بر حق تمکین خاص زوج
است و این تقدم را مستفاد از ادله خاصه دانستهاند .در این پژوهش داللت این ادله خاصه
مورد نقد قرار گرفت؛ بنابراین قول به تقدم حق زوجه نمیتواند بر پایه ادله خاصه باشد.
این مسئله که در مقام تزاحم بین حق اهلل و حق الناس کسی قول به تقدم حق اهلل در این
فرض را اثبات کند ،سخن دیگری است که نیاز به تحقیق و پژوهش مستقل دیگری دارد
و رسالت این پژوهش ،صرفاً اثبات این است که استنتاج و استظهار تقدم حق زوجه،
نمیتواند بر پایه ادله خاصه باشد.
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یافتههای پژوهش
نظر به اجماع فقها بر عدم اشتراط وجوب حجهاالسالم به اذن زوج ،قول به خالف دیدگاه
مذکور دشوار است ،ولی از منظر تحقیقی ،مقتضای بازپژوهی و تأمل در ادله باب ،آن
است که در فرض تضییع حق شوهر ـ خصوصاً به گناه افتادن وی ـ انجام حج توسط
زوجه بدون اذن زوج ،با تأمل مواجه است .مهمترین مدرک دیدگاه اجماعکنندگان ،اطالق
اخباری است که حکم به عدم لزوم اطاعت از شوهر جهت انجام حجهاالسالم میکنند،
درحالیکه تمامیت مقدمات حکمت در اخبار مذکور ،محرز نیست؛ زیرا پرسش راوی
دربارة موردی است که زوج ،پس از اظهار منع ،غائب شده است؛ بنابراین چه بسا
مفروض و مورد سؤال راوی ،قرینه بر تقیید مراد جدی امام باشد ،یعنی سقوط اعتبار
اذن زوج ،در فرضی باشد که انجام حج ،مستلزم تضییع حق خاص شوهر نباشد؛
بهاینترتیب ،اگر کسی مقیدبودن اخبار دستة دوم را نپذیرد ،الاقل میبایست حکم به
اجمال آنها دهد .آنگاه چون اجمال خاص از سنخ شبهه مفهومیه است میبایست در موارد
شبهه مفهومیه که خاص ،منفصل ،و امر آن دائر بین اقل و اکثر است به عمومیت عام،
مراجعه کرد؛ بنابراین مطابق عمومیت اخبار دستة نخست و مطابق اصل اولی ،حکم به
اعتبار اذن شوهر میشود .حال اگر استطاعت را به معنای خاص شرعی ،موضوع ادله
بدانیم در فرضی که انجام حج ،مستلزم تضییع حقوق شوهر بهویژه تمکین خاص باشد
و زوج امکان بهرهگیری شرعی از آن را نداشته باشد و با توجه به طوالنیبودن مراسم
حج تمتع احتمال ارتکاب حرام برود ،دراینصورت ،اساساً مقتضی وجوب وجود ندارد.
حتی چنانچه استطاعت را به معنای معهود عرفی ،موضوع ادله وجوب حج بدانیم ،مقتضی
وجوب حج وجود دارد ،لکن با مانع مواجه است.
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مجلسى ،محمد باقر(1403هـ) .بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار .بیروت :دار
إحیاء التراث العربی.
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مجلسی ،محمد تقی(1406هـ) .روضه المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه .قم :مؤسسه
فرهنگى اسالمى کوشانپور.
محقق ثانى(کرکی) ،على بن حسین(1414ه) .جامع المقاصد فی شرح القواعد .قم :مؤسسه
آلالبیت علیهم السالم ،چاپ دوم.
ــــــــــــــــ(1417هـ) .الدروس الشرعیه فی فقه اإلمامیه .قم :دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
محقق حلی ،جعفر بن حسن(1407هـ) .المعتبر فی شرح المختصر(محمد على حیدرى؛ سید
مهدى شمسالدین؛ سید ابومحمد مرتضوى؛ سید على موسوى ،محققان) .قم :مؤسسه
سید الشهداء علیه السالم.
ــــــــــــــــ(1408هـ) .شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام(عبدالحسین محمد
على بقال ،محقق) .قم :مؤسسه اسماعیلیان.
ــــــــــــــــ(1418هـ) .المختصر النافع فی فقه اإلمامیه .قم :مؤسسه المطبوعات الدینیه.
محقق سبزواری ،محمد باقر(1423هـ) .کفایه االحکام .قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
مقدس اردبیلى ،احمد بن محمد(بیتا) .زبده البیان فى أحکام القرآن(محمد باقر بهبودى،
محقق) .تهران :کتابفروشى مرتضوى.
مکارم شیرازى ،ناصر(1416هـ) .مناسک الحج .قم :انتشارات مدرسه امام على بن ابىطالب
علیه السالم ،چاپ دوم.
مؤذنی بیستگانی ،حمید؛ مختاری افراکتی ،نادر؛ ساالرزهی ،امیر حمزه(بهار و تابستان
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