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Background & Purpose

Istibrā is a term used in jurisprudence that refers to the pursuit of
innocence and purgation and has different meanings. The context on which
the research has concentrated is the purgation of a woman's womb from a
man's semen. Jurisprudents frequently use the term 'Iddah' to refer to the
purgation of a woman's womb after she divorces her husband or after her
husband dies, while they frequently use the term Istibrā to refer to the
innocence and purgation of a woman's womb after she commits adultery.
This discussion is necessary because the ruling on an adulteress' Istibrā
is one of the most challenging issues in jurisprudence. This has caused the
Imamiah jurisprudents to differ in their rulings, and since there has been
no independent discussion about this, it is extremely necessary. Now the
question arises whether a non-pregnant divorced or widow adulteress
needs to be purged ( i.e., Istibrā ) if she intends to get married? The purpose
of this study is to explain the ruling on a non-pregnant divorced or widow
adulteress' Istibrā.
Method
The current study is a descriptive-analytical and library study that
clarifies the ruling on the purgation (Istibrā) of a non-pregnant unmarried
adulteress by referring to the primary sources of Imamiah jurisprudence
and examining the jurisprudential propositions.
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Results
Imamiah jurisprudents differ in the obligatory or non-obligatory of
non-pregnant and unmarried adulteress' Istibrā. From the famous Imamiah
jurisprudent's viewpoint, adulteress' Istibrā is not obligatory, and an
adulteress can marry the adulterer or a non-adulterer immediately after
adultery. Although the famous viewpoint does not consider Istibrā to be
obligatory, there is no complete consensus. Some argue that Istibrā is not
absolutely obligatory, while others believe it is mustahabb, and the third
group has taken precautions in this regard while emphasizing the nonobligatory of the adulteress' Istibrā. In contrast to the famous viewpoint,
some jurisprudents have considered the obligatory of Istibrā. Although
they agree on the obligatory of Istibrā, they differ on whether Istibrā is a
condition for the validity of a marriage or a condition for intercourse.
Famous jurisprudents have referred to the generality of texts (verses and
hadiths) on the obligatory of Istibrā. According to them, these texts, in
general, indicate the non-obligatory of non-pregnant and unmarried
adulteress' Istibrā (An-Nisa: 24 and 3). On the other hand, those who
believe in the obligatory of Istibrā refer to hadiths, in some of which the
obligation of adulteress' Istibrā before marriage is specified. They have
also referred to the rule of ''It is not permissible for the two unique semens
to meet in the same womb" to emphasize the obligatory of Istibrā, which
means that the Shari'a has forbidden the union of two unique semens in the
same womb. Another reason given for the obligatory of adulteress' Istibrā
is to prevent the intermixing of semens and genealogies (Miāh and Ansāb),
explaining that the purpose of the religion of Islam is to preserve the five
basic goals, namely religion, intellect, soul, wealth and genealogy.
Legislation has also been done to maintain these goals. Therefore, Islam
has enacted rulings to prevent the Intermixing of semen and genealogies.
The jurisprudents have also mentioned the wisdom of some of the rulings
on not mixing the semen, such as the forbiddance of marrying two men
with a woman at the same time, the legislation of iddah, and so on. Now,
if it is permissible to marry an adulteress without Istibrā, this goal of the
Shari'a will not be achieved, and it will lead to intermixing the semen and
genealogy. So the famous arguments are imperfect because the famous
jurisprudents cite the generality and absoluteness of the arguments, which
is specified (Takhṣīṣ) by the arguments that indicate the obligatory of
Istibrā
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Although the hadiths on obligatory of Istibrā are complete, some have
raised the objection that since the famous jurisprudents have abandoned
the hadiths on obligatory of Istibrā, they should be abandoned because it
indicates their weakness.
In response to this problem, it should be said that although the famous
jurisprudents' abandonment (E'erad) of a correct hadith indicates its
weakness, two conditions have been mentioned for it, and if these two
conditions are met, the famous jurisprudents' abandonment suggests the
weakness of the hadith: a) What is meant by the famous, is the early
scholars (Qodama); That is, if the famous Qodama had abandoned a hadith,
this abandonment indicates the weakness of the hadith. B) Their
abandonment is due to a reason that they have achieved and we have not
achieved. In other words, it is not probable that their abandonment is based
on ijtihad or because of the rules of conflict or because of taqiyyah, which
these two conditions do not exist in the discussion of the adulteress' Istibrā.
Because, first of all, given that Koleini has mentioned the obligatory of
Istibrā in al-Kafi (Koleini, 1407 AH, vol. 5, p. 356), without referring to
the opposing hadith, which is the realization (Kashif) of his fatwa (Shobeiri
Zanjani, 1419 AH, vol. 7, p. 2119). Also, Sheikh Mofid in Al-Muqna'ah
(Sheikh Mofid, 1413, p. 504) and Sheikh Tusi in Tahzib Al-Ahkam
(Sheikh Tusi, 1407, vol. 7, p. 327) have accepted the obligatory of Istibrā,
so the famous early scholars' (Qodama) abandonment of these hadiths are
not very clear. Secondly, this abandonment is not because they had a reason
that did not reach us, but their abandonment is based on ijtihad. According
to what has been discussed, the author believes that the famous arguments
are imperfect, and their abandonment does not indicate the weakness of the
hadiths whose contents imply the obligatory of Istibrā.
It is also imperative for the Shari'ah to preserve the semen (Miah) and
genealogy (Ansab), to the extent that the Prophet Mohammad (PBUH)
cursed one who falsely attributes him or herself to another person: ''May
God curse the one who attributes himself to someone other than his father''.
Therefore, given the strength of the arguments of those who believe in the
obligatory of Istibrā, their opinions are preferable, and adulteress' Istibrā is
necessary and obligatory.
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اطالعات مقاله

چکیده

تاریخ دریافت۱۴۰۰/۰۳/۱۵ :
تاریخ پذیرش۱۴۰۰/۰۶/۱۴ :

تجرد استبراء به معنای برائت رحم و پاکی آن است .در اسالم استبراء جهت پاکی

نوع مقاله :پژوهشی اصیل

رحم از حمل تشریع شده است که استبراء غیر حامل با دیدن حیض است .ازآنجهت
ً
که زنا از مسائلی است که همواره مورد ابتال بوده ،خصوصا در جوامع امروزی،
ضروری است که در خصوص استبراء زانیه بحث شود .حال این بحث مطرح میشود
که زانیه بدون شوهر و غیر باردار درصورتی که قصد ازدواج داشته باشد ،آیا نیاز به
استبراء دارد؟ هدف از این تحقیق نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقها درباره حکم استبراء
زانیه بدون شوهر و غیر باردار است .سؤال اصلی ما آن است که چگونه میتوان دیدگاه
مشهور مبنی بر عدم وجوب استبراء زن زناکار (زانیه) را نقد و بررسی کرد؟ فقهای
امامیه در وجوب یا عدم وجوب استبراء زانیه غیر باردار اختالف دارند؛ دیدگاه عدم
وجوب استبراء به مشهور فقها نسبتدادهشده است .البته برخی از مشهور به استحباب

واژگان کلیدی
استبراء زانیه ،عده زانیه،
زانیه غیر باردار ،برائت رحم،
پاکی رحم

استبراء و برخی دیگر به احتیاط در این مسئله گرایش پیدا کردهاند .این پژوهش که به
روش توصیفی  -تحلیلی است ،نشان میدهد ادله مشهور ناتمام است؛ به دلیل اینکه
استناد مشهور به عموم و اطالق ادله است که با ادله ای که بر وجوب استبراء داللت
میکند ،قید زده میشود و اعراض مشهور موجب ضعف روایات وجوب استبراء
ً
ً
نمیشود ،زیرا اوال اعراض مشهور قدما چندان روشن نیست و ثانیا این اعراض
بهخاطر این نیست که آنها دلیلی داشته اند که به ما نرسیده است ،بلکه اعراض آنها
اجتهادی است .نتیجه آنکه با وجود روایات وجوب استبراء ،قاعده «ال یجوز اجتماع
المائین فی رحم واحد» و حفظ میاه و انساب از اختالط ،قول به وجوب استبراء ترجیح
دارد.

ارجاع به مقاله:
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 -۱مقدمه
استبراء به معنای طلب برائت و پاکی جستن ،واژهای است که در فقه کاربرددارد و دارای اقسامی
است که عبارت است از استبراء از منی و ادرار که اختصاص به مرد دارد .استبراء از حیض مربوط به زنان
است .استبراء حیوان نجاستخوار مربوط به حیوانات حاللگوشتی است که نجاست میخورند ،و مورد
آخر ،استبراء از بارداری است و این برای پاکی رحم کنیزی است که مالک قصد فروش او را دارد (جمعی
از پژوهشگران .)۳۸۰/۱ :۱۴۲۶ ،همچنین فقها استبراء را بر پاکی رحم زن از منی مرد نیز اطالق کردهاند.
ً
البته با این توضیح که فقها برای پاکی رحم زنی که از همسر شرعی خود جداشده یا فوت کرده ،غالبا از
ً
واژه عده نام میبرند و برای برائت و پاکی رحم زنی که مرتکب زنا شده ،غالبا از واژه استبراء استفاده
میکنند.
استبراء و عده از برنامههای حکیمانه الهی است و بهطورقطع یکی از اهداف شارع از تشریع عده و
استبراء استحکام خانواده و حفظ میاه و انساب است بهعبارتدیگر جایز نیست که منی دو مرد در یک
رحم قرار گیرد لذا شارع عده و استبراء را تشریعکرده تا رحم زن از نطفه زوج سابق پاکگردد و بعد نطفه
شوهر جدید در رحم زن قرار گیرد.
ضرورت این بحث ازآنجهت است که زنا باتوجهبه این که همبستری نامشروع است ،بنا بر فتوای
مشهور فقیهان امامیه عده ندارد و در حال حاضر همین نداشتن عده سببشده برخی بدون هیچ قید و
بندی این عمل که مبغوض شارع است ،را انجام دهند و در اولین فرصت نیز ازدواج میکنند که تبعات
زیادی به دنبال دارد و باتوجه به اینکه حکم استبراء زانیه بدون شوهر و غیرباردار چندان روشن نیست و
بحث مستقلی در این باره صورت نگرفته ،لذا این بحث از ضرورت دوچندان برخورداراست.
در خصوص پیشینه بحث ،باتوجهبه تتبع صورتگرفته تحقیق موسع و یکپارچهای یافتنشد و فقط
فقها البهالی برخی مباحث به استبراء زانیه اشاره نمودهاند .حال پرسش تحقیق آن است که آیا زانیه بدون
شوهر و غیرحامل درصورتیکه قصد ازدواج داشتهباشد ،نیاز به استبراء دارد؟ ازاینرو ،هدف این نوشتار
آن است که حکم استبراء زانیه بدون شوهر و غیرحامله را روشننماید.
 -۲استبراء
َ
استبراء در لغت از ب ِرئ به معنای خالصی جستن،پاک بودن،پاک شدن ،منزه شدن ،بیزاری جستن،

بیزاری خواستن است (طریحی )۵۰/۱ :۱۴۱۶ ،استبراء در فقه کاربردهای مختلفی دارد (وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمیة )۱۶۶/۳ :۱۴۰۴ ،که در اینجا استبراء رحم مراد است یعنی پاکشدن رحم زانیه از
نطفه زانی (وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة )۳۰۴ ،۱۶۶/۳ :۱۴۰۴ ،اگر زانیه حیض میشود ،استبراء
وی یک حیض است و زنی که به بواسطه بیماری یا مثل آن حیض نمیشود باید سه ماه صبرکند (شیخ
مفید۱۴۱۳ ،ب .)۵۰۴ :استبراء زانیه باردار به وضع حمل است (کاشف الغطاء .)۴۵ :۱۴۲۲ ،همچنین
عده مثل استبراء برای پاکی رحم زن است اما مخصوص زنانی است که بعد از ازدواج و نکاح شرعی از
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همسر خود جدا شده باشند و با اتمام عده میتوانند دوباره ازدواج کنند(حمیری۴۲۸۱/۷ :۱۴۲۰ ،؛
صدر )۵۰۹/۸ :۱۴۲۰ ،این عده شامل زانیه نمیشود و زانیه عده ندارد (شیخ طوسی۲۳۸/۵ :۱۳۸۷ ،؛
ابنبراج ،)۳۲۱/۲ :۱۴۰۶ ،چون همبستری زانیه با زانی غیرشرعی است .همچنین استبراء با عده تفاوت
هایی دارد از جمله اینکه عده در هر صورت واجب است حتی اگر به عدم بارداری زن یقین داشتهباشیم
برخالف استبراء؛ همچنین در استبراء یک حیض کفایت میکند بخالف عده (وزارة األوقاف
والشئوناإلسالمیة .)۱۷۰/۳ :۱۴۰۴ ،باتوجه به توضیحات اگر گفته شود که بر زانیه عده واجب است
مراد همان استبراء است نه عده ،زیرا همانطور که بیانشد عده مخصوص زنی است که بعد از ازدواج
شرعی از همسر خود طالق گیرد یا همسر وی فوتکند و هیچ یک از فقها چنین عدهای را برای زانیه
واجب ندانسته و محل بحث و اختالف بین آنها نسبت به استبراء است.
 -۳دیدگاههای موجود درباره استبراء زانیه غیر باردار
فقهای امامیه نسبت به وجوب یا عدم وجوب استبراء زانیه بدون شوهر و غیر باردار اختالف دارند
برخی قائل به وجوب استبراء هستند و برخی دیگر استبراء را واجب نمیدانند که در ادامه به دیدگاه و ادله
آنها اشاره میشود.
 -۳-۱عدم وجوب استبراء
مشهور فقها استبراء زانیه را واجب نمیدانند (سبزواری۱۰۹/۳۴ :۱۴۱۳ ،؛ سبحانی۳۳۹ :۱۴۰۴ ،؛
جمعی از پژوهشگران .)۴۹۱/۱۰ :۱۴۲۳ ،هر چند از نظر مشهور استبراء واجب نیست ولی قول واحدی
ندارند که در ادامه بدانها اشاره می شود:
ً
قول اول :مطلقا واجب نیست :هرچند قائلین به این قول بهصورت صریح اشاره به عدم وجوب
استبراء نکردهاند و فقط میگویند که بر زانیه عده واجب نیست ،اما از اینکه ازدواج با زانیه را ـ بدون پاکی
ً
رحم حتی با استبراء ـ جایز دانستهاند این نشانمیدهد که از نظر آنها استبراء زانیه مطلقا واجب نیست.
ابن ادریس مینویسد« :بر زانیه عده واجب نیست و جایز است که ازدواج کند( »1ابنادریس:۱۴۱۰ ،

 .)۵۴۴/۲برخی نیز در پاسخ به سؤالی درباره حکم ازدواج با زانیه حتی در زمان بارداری چنین نوشتهاند:

«اشکالی ندارد با زنی که زنا کرده ازدواج کند هر چند که حامله باشد»( 2تبریزی.)۱۹۳/۸ :۱۴۲۷ ،
گلپایگانی عالوه بر زانی ،ازدواج با غیر زانی را صحیح میداند و تصریح میکند که زانیه عده ندارد
(گلپایگانی .) ۱۰۴ :۱۴۱۳ ،مفهوم این قول آن است که عالوه بر عده ،استبراء هم واجب نیست .عدهای
دیگر از فقها بهصورت مطلق فتوا به عدم وجوب عده زانیه صادر نمودهاند (ابنبراج۳۲۱/۲ :۱۴۰۶ ،؛
حلی۴۷۲ :۱۴۰۵ ،؛ فاضل هندی۳۵۴/۷ :۱۴۱۶ ،؛ امام خمینی ،بیتا۳۴۴/۲ :؛ امام خمینی:۱۴۰۴ ،
۲۱۵؛ اراکی.)۱۱۳/۲ :۱۴۱۴ ،
ّ
 . 1العدة علی الزانیة ،و یجوز لها أن تتزوج.
 . 2فال بأس أن یتزوجها من زنی بها و إن کانت حامال.
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بنابراین از جمعبندی اقوال فوق عدم وجوب استبراء زانیه بهصورت مطلق به دست میآید.
قول دوم :استحباب استبراء :برخی از فقها قائل به استحباب استبراء شدهاند ،شیخ طوسی در یک
قول قائل به استحباب استبراء شدهاست .وی در الخالف بعد از اشاره به اینکه زانیه غیر باردار عده ندارد

به استحباب استبراء اشارهمیکند( 1شیخ طوسی ۱۴۰۷ ،الف )۳۰۱/۴ :و طبرسی نیز قولی شبیه قول شیخ

در خالف دارد (طبرسی .)۱۳۰/۲ :۱۴۱۰ ،برخی استبراء را در صورتی مستحب میدانند که زانیه قصد
ازدواج با زانی را داشته باشد (روحانی ،بیتا.)۵۶۳/۲ :
استحباب استبراء ازآنجهت است که اطالقات زیادی وجود دارد که بر اباحه ازدواج با زانیه بدون
ً
استبراء داللت دارند ،و از طرف دیگر ظاهرا از نظر این فقها با یک یا دو روایت که داللت بر لزوم استبراء
میکنند ،نمیتوان اطالقات را قید زد ،لذا حمل بر استحباب کردهاند (شبیری.)۲۱۱۹/۷ :۱۴۱۹ ،
قول سوم :استبراء از باب احتیاط :گروهی از فقها ضمن اشاره به عدم وجوب استبراء زانیه ،احتیاط
در این مسئله را وجیه دانستهاند .البته این دیدگاه خود به دو قسم تقسیم میشود:
الف) احتیاط نسبت به زانی و غیرزانی :برخی معتقدند درصورتیکه زانیه بخواهد با زانی یا غیرزانی
ازدواج کند از باب احتیاط تا زمان حیض دیدن (استبراء) ،صبر کند و سپس ازدواج نماید (یزدی:۱۴۲۸ ،
۷۹۱/۲؛ فیاض ،بیتا .)۱۰۲/۳ :صاحب عروه مینویسد« :احوط اقوی آن است که ازدواج بعد از استبراء
رحم زن از ماء زانی یا غیر زانی باشد»( 2یزدی .)۷۹۰/۲ :۱۴۲۸ ،مکارم شیرازی میگوید« :احتیاط

نباید ترک شود و این احتیاط بهخاطر برخی از ادلهای است که ظهور در وجوب استبراء دارند» 3همچنین

امام خمینی تأ کیدمیکند که حتیاالمکان نباید ترک شود( 4یزدی .)۷۹۰/۲ :۱۴۲۸ ،ایشان در جای
ً
ّ
دیگری چنین مینویسد« :اگر با زن بیشوهری که در عده نیست زنا کند ،بعدا میتواند آن زن را برای
خود عقد نماید ولی احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند بعد او را عقد نماید
بلکه احتیاط مزبور حتی االمکان نباید ترك شود و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند»
(امام خمینی .)۴۷۰/۲ :۱۴۲۴ ،مراد از دیدن حیض همان استبراء است زیرا همانطور که بیان شد
استبراء بهیکبار حیض دیدن محقق می شود .گلپایگانی ،اراکی ،صافی ،سیستانی و نوری هم مثل امام
خمینی استبراء را برای زن از باب احتیاط مستحب ،الزم میدانند و فاضل احتیاط واجب دانسته
است(امام خمینی ) ۴۷۰/۲ :۱۴۲۴ ،اما خوئی و تبریزی در فتوای خود بین ازدواج زانیه با زانی و غیر
زانی تفصیل دادهاند از نظر آنان که اگر زانیه بخواهد با زانی ازدواج کند بنابر احتیاط مستحب 5زانیه باید

 . 1یستبرئها بحیضة استحبابا
 . 2األحوط األولی أن یکون بعد استبراء رحمها بحیضة من مائه أو ماء غیره.
ّ
 . 3ال ُیترك االحتیاط؛ و ذلك لظهور بعض ما دل علیه في الوجوب.
 . 4ال ُیترك ّ
حتی اإلمکان.

ّ
« . 5احتیاط مستحب» همیشه همراه با فتواست; یعنی مجتهد در آن مسأله ،عالوه بر اظهار نظر ،راه احتیاط را هم نشان داده است و مقلد میتواند در مسأله،
به فتوا و یا به احتیاط عمل کند و نمی تواند به مجتهد دیگری رجوع کند(.مکارم ،بیتا).
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استبراء شود اما اگر با غیر زانی ازدواج کند بنا بر احتیاط واجب 1باید زانیه استبراء شود (امام خمینی،
.)۴۷۰/۲ :۱۴۲۴
ب) احتیاط نسبت به زانی :برخی از فقها استبراء را نسبت به زانی از باب احتیاط الزم میدانند،
خوئی بنا بر یک قول ،سبزواری و خراسانی دراینخصوص مینویسند« :ازدواج با زانیه برای زانی و غیر
زانی جایز است ،لکن احتیاط واجب این است که زانی با زانیه ازدواج نمیکند مگر بعد از استبراء زانیه
با یک بار حیض دیدن»( 2خوئی۳۰۲/۱ :۱۴۱۶ ،؛ سبزواری ،بیتا۵۹۱ :؛ سبزواری۱۰۹/۲۴ :۱۴۱۳ ،؛

خراسانی .)۳۴۳/۳ :۱۴۲۸ ،خوئی در جای دیگری نیز شبیه به همین قول را دارد( 3خوئی ،بیتا.)۱۰۲ :
باتوجهبه اینکه فقها در ابتدا فتوای به جواز ازدواج با زانیه نسبت به زانی و غیرزانی صادر نمودهاند و سپس
نسبت به ازدواج با زانی فقط احتیاط را الزم دانستهاند روشن میشود که احتیاط در استبراء فقط نسبت به
ازدواج با زانی است و در غیر این صورت باید نسبت بهغیر زانی نیز بیان میکردند.
مرعشی نیز نسبت به ازدواج زانیه با زانی احتیاط واجب را در انجام استبراء دانسته است« :لکن
احتیاط واجب دراین است که زانی ازدواج نکند با زانیه مگر بعد از استبراء زانیه به یک حیض

دیدن»(4مرعشی.)۲۴۱/۲ :۱۴۰۶ ،

احتیاط در استبراء به این دلیل است که ازیکطرف مشهور فقها از روایات وجوب استبراء اعراض
کردهاند و از طرف دیگر نتوانستهاند از ادله وجوب استبراء چشمپوشی کنند لذا قائل به احتیاط در این
مسئله شدهاند (یزدی.)۷۹۰/۲ :۱۴۲۸ ،
 .۳-۲وجوب استبراء
فقهایی که استبراء را واجب میدانند به دودسته تقسیم میشوند:
الف) استبراء شرط وطئ زانیه :شیخ مفید استبراء را شرط جواز وطئ و همبستری میداند ،وی
مینویسد « :اگر (زانی) بعد از زنا ،زانیة را به عقد خود درآورد اگر از زنانی است که حیض میشود به
مقدار یک حیض با وی همبستر نشود و اگر به دلیل بیماری حیض نمیشود با سه ماه دوری آن زن را

پاک کند(یعنی بعد از گذشت سه ماه می تواند با وی نزدیکی کند)»( 5شیخ مفید (ب) ،1413 ،ص)504

شیخ مفید استبراء را شرط وطئ میداند نه شرط ازدواج ،در نتیجه ازدواج با زانیه صحیح است اما نزدیکی
و همبستری با وی تا اتمام استبراء جایز نیست.
ب) استبراء شرط ازدواج زانیه :در مقابل گروهی دیگر از فقها استبراء زانیة را شرط جواز نکاح
ً
میدانند و بدون آن نکاح صحیح نیست .ظاهرا کلینی قائل به وجوب استبراء زانیه است؛ زیرا کلینی در

ّ
« . 1احتیاط واجب» همراه با فتوا نمی باشد و مقلد باید به همان احتیاط عمل کند و می تواند به فتوای مجتهد دیگر مراجعه کند(.همان)
 . 2یجوز التزویج بها للزاني و غیره ،لکن األحوط لزوما أن ال یتزوج بها الزاني إال بعد استبرائها بحیضة.

 . 3إن لم تکن ّ
مزوجة جاز التزو یج بها ،و ال عدة علیها من زناها ،نعم إذا أراد الزاني أن یتزوج بها فاألحوط لزوما کونه بعد االستبراء بحیضة.
 . 4لکن األحوط لزوما ان ال یتزوج بها الزاني إال بعد استبرائها بحیضة.
 .5إذا عقد علیها بعد الفجور بها فال یقربها حتی یستبرئها بحیضة.
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کافی که کتاب فتوای وی است ،روایت استبراء را نقل کرده (کلینی ،)356/۵ :1407 ،بدون اشاره به
روایات مخالف آن که این امر کاشف از فتوای اوست (شبیری زنجانی.)2119/۷ :1419 ،
َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ ْ َ
ور ِإال بعد
َ شیخ طوسی نیز بنا بر یک قول در تهذیب میگوید« :و الینب ِغي له أنیتزوج ِبها بعد الفج ِ
أ ْن َی ْس َت ْب ِر َئ َر ِح َم َها» (شیخ طوسی1407 ،ب« .)327/۷ :ال ینبغی» در کالم شیخ غالبا یعنی «حرام
است» (شبیری .)2149/۷ :1419 ،عالمه حلی مینویسد« :اگر زانیه (بدون شوهر) باردار نبود اقرب
این است که عده بر او واجب است»( 1عالمه حلی .)160/4 :1420 ،مراد از عده همان استبراء است.
همچنین ظاهر قول شهید ثانی داللت بر وجوب استبراء می کند زیرا وی بعد از بیان دیدگاه عالمه
در تحریر نسبت به وجوب عده زانیه غیر باردار چنین نوشتهاست« :ال بأس به حذرا من اختالط المیاه و
تشویش األنساب»( ،شهید ثانی)263/9 :1413 ،؛ مفهوم این جمله آن است که اخذ به قول عالمه
(وجوب استبراء) به دلیل ترس از اختالط میاه و انساب اشکالی ندارد .فیض کاشانی نیز بعد از ذکر
اختالف در استبراء زانیه مینویسد« :أحوط ثبوت آن است»( 2فیض کاشانی ،بیتا،)344/2 :
کاشف الغطاء هم بعد از ذکر اختالف در خصوص زانیه غیر باردار چنین نتیجه گرفته است« :و لو
لمتحمل لزمها االعتداد» (کاشفالغطاء.)45 :1422 ،
مغنیه بعد از ترجیح قول عالمه حلی نسبت به لزوم استبراء میگوید« :اگر قبل از ازدواج با کسی
که قبال با او زنا کرده استبراء از نطفه وی واجب باشد ،تا بین ولد شرعی از غیر شرعی تشخیص داده شود،

پس استبراء زانیه از نطفه غیر زانی بطریق اولی واجب است»( 3مغنیه.)39/۶ :1421،

به نظر میرسد صاحب وسائل نیز استبراء را واجب میداند .زیرا وی تحت بابی مینویسدَ « :ب ُ
اب
ْ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ َ
ُ ُ
الز ِان َي أ ْو غ ْی َر ُه» یعنی باب وجوب عده بر زانیه هنگامی که
وب ال ِعد ِة علی الز ِانی ِة ِإذا أرادت أن تتزوج
وج ِ
بخواهد با زانی یا غیر زانی ازدواج کند( .حر عاملی )265/22 :1409 ،و در توضیحاتی که در ادامه بیان
کرده به وجوب آن باتوجهبه عمومات جنابت ،عده غیر مدخول بها و ...تصریح و تایید میکند( 4حر
عاملی .)265/22 :1409 ،البته مراد از عده همان استبراء است زیرا در برخی از روایات به استبراء اشاره
میکند و افزون بر آن احدی از فقها نگفته است که زانیه عده دارد(.عده اختصاص به زنی که از شوهرش
جدا شده دارد) .خویی بنابر یک قول استبراء را واجب دانسته و چنین نگاشته است« :جایز نیست بر زانی
که با زانیه غیر باردار ازدواج کند مگر بعد از استبراء و پاکی رحم با یک حیض دیدن»( 5خوئی:1416 ،

.)302/1

ّ
ّ
 . 1و لو لم تحمل ،فاألقرب أن علیها العدة.
 . 2و ال عدة للزاني مع الحمل بال خالف ،إذ ال حرمة له ،و بدونه (بدون باردار بودن زانیه در خصوص استبراء وی) قوالن:أشهرهما العدم .و أثبتها في التحریر.
أقول :و األحوط ثبوتها ،عمال بالعمومات ،و حذرا من اختالط المیاه و تشویش األنساب.
 . 3إذا وجب أن تستبرئ من ماء من زنی بها قبل أن یتزوجها ،لیتمیز الولد الشرعي من غیره ،فاستبراؤها من ماء غیره أولی.
َ َ َ
ُُْ
َ . 4أ ُق ُولَ :و َت َق َّد َم َما َی ُد ُّل َع َلی َذل َك ب ُع ُمومه َو إ ْط َالقه في َأ َحادیث ْال َج َن َابة َو ع َّدة َغ ْیر ْال َم ْد ُخ َ َ
ور َو غ ْی ِر ذ ِلك.
ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ
ِ
ول ِبها و ِفي المه ِ
ِ ِ ِ ِ
 . 5المرأة المزني بها الحامل ،هل یجوز لغیر الزاني التزوج بها أثناء حملها؟ الخوئي :نعم یجوز لغیر الزاني بها ،و هکذا الزاني بها ،نعم ال یجوز للزاني في
ّ
غیر الحامل إال بعد االستبراء بحیضة ،و الله العالم.
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مکارم شیرازی در یک قول ،بعد از بیان این نکته که نسبت بین روایات عدم وجوب با روایات
وجوب استبراء ،عموم و خصوص مطلق است و عام بهواسطه خاص تخصیص میخورد مینویسد:
«فالقول بالوجوب ّ
قوی»( 1مکارم ،بیتا) ،بنابراین زانیه نمیتواند ازدواج کند و باید تا اتمام استبراء صبر
کند .شبیری زنجانی نیز ضمن رد دیدگاه کسانی که قائل به عدم استبراء هستند ،مینویسد« :در زانیه
ً
استبراء مطلقا الزم است که استبراء غیرحامل با دیدن حیض و استبراء حامل با وضع حمل است» (شبیری
زنجانی.)2151/7 :1419 ،
 .4ادله مخالفان (عدم وجوب) و موافقان (وجوب) استبراء
همان طور که بیان شد از نظر مشهور فقها استبراء واجب نیست ،در مقابل برخی از فقها استبراء زانیه
را واجب میدانند که در ادامه ادله هر یک تبیین میشود:
 1ـ  .4ادله مشهور فقها (قائلین به عدم وجوب استبراء)
ادلهای که مشهور بدان استناد میکنند عبارت است از:
 .۱قرآن :استناد به آیات « َو أُح َّل لَ ُک ْم ما َور َاء ذل ُک ْم»( 2نساء« )۲۴:فَانْک ُحوا ما طابَ
ِ
ِ
ِ
(نساء .)۳:خداوند در مجموع این دو آیه میفرماید هر زنی بر شما حالل است و میتوانید با وی ازدواج
َ ُ
ک ْم»3
ل

کنید مگر زنانی که نهی کردم ،و خداوند نسبت به ازدواج با زانیه نهی نکرده است ،لذا میتوان با وی
ازدواج نمود و نیازی هم به عده و استبراء ندارند(طبرسی.)۱۳۰/۲ :۱۴۱۰ ،
این استدالل مخدوش است زیرا با وجود روایاتی که داللت بر وجوب استبراء زانیه غیر باردار
میکنند که ذیل بحث خود بدانها اشاره میشود ،استناد به این آیات صحیح نیست.
 .۲سنت :روایات مورد استناد به دودسته تقسیم میشوند:
الف) روایاتی که در خصوص جواز ازدواج با زانیه بدون اشاره به استبراء در متن آنها وارد شده است:
ابی بصیر و حلبی در دو روایت چنین نقل میکنند که از امام صادق علیهالسالم دربارۀ مردی سؤال
نمودهاند که اگر با زنی مرتکب زنا شود ،پس از آن میتواند با همان زن از راه حالل ازدواج کند .آن
حضرت در پاسخ فرمود :آغاز آن زنا (سفاح) و پایان آن عقد شرعی (نکاح) است(کلینی:۱۴۰۷ ،
.)۳۵۶/۵
از لحاظ سند ،عالمه مجلسی روایت ابی بصیر را ضعیف و روایت حلبی را حسن میداند (عالمه
مجلسی دوم ،)۶۳/۲۰ :۱۴۰۴ ،اما بسیاری از فقها روایت حلبی را صحیح شمردهاند (نجفی:۱۴۰۴ ،
۴۳۹/۲۹؛ حائری .)۱۹۰/۱۱ :۱۴۱۸ ،حتی برخی از فقها هر دو روایت را صحیح دانستهاند (حکیم،
.)۱۵۳/۱۴ :۱۴۱۶

ُ
 . 1واإلنصافّ :أن النسبة بینهما هی العموم والخصوص المطلق ،والحکم فیه التخصیص ،فالقول بالوجوب ّ
قوی(.ذیل :المسألة االولی :حول وجوب استبرائها
بحیضة)
 . 2هر زنی غیر آنچه ذکر شد شما را حالل است.
 . 3پس با آنچه میلتان باشد از زنان ازدواج نمایید.
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از لحاظ داللی؛ این دو روایت بر جواز ازدواج زانیه بدون استبراء داللت دارد ،کمااینکه اشتهاردی
فان التعلیل ّ
مینویسدّ « :
بأن ّأوله سفاح و آخره نکاح ظاهر في إرادة الجواز قبل االستبراء» (اشتهاردی،
 .)۲۵۷/۲۹ :۱۴۱۷در این دو روایت آن حضرت اشارهای به استبراء بعد از زنا و قبل از ازدواج نفرمود ،و
اگر واجب بود آن حضرت بیان میکرد ،به این دلیل که آن حضرت در مقام بیان حکم است.
به این استدالل این اشکال وارد است که امام (علیهالسالم) در مقام بیان تمام احکام ازدواج با زانیه
نبوده که الزم باشد به آن اشاره کند بلکه از پرسش راوی فهمیده میشود که پرسش او در مورد اصل جواز
ازدواج با زانیه است که آیا صحیح است یا خیر؟ امام (علیهالسالم) هم متناسب با سؤال پاسخ فرمودند.
یا ممکن است چون حکم استبراء در شرع آمده بود و بهخاطر وضوح و روشن بودن حکم استبراء بین
همه مردم ،در این روایات نیامده است.
ب) همچنین از عموم روایاتی که میگویند «حرام ،حالل را حرام نمیکند» بر عدم وجوب
استبراء استفاده میکنند مجموع آنها  ۱۹روایت است؛ البته با تعابیر مختلف که عبارت است ازِ « :إ َّن
ْ
َ َّ ْ َ َ َ ْ ُ ْ
ْ
َ
َ
ْ َ َ
ْ َ َ
ال َح َر َام ال ُی َح ِّر ُم ال َحالل»؛ «ال ُی َح ِّر ُم ال َح َر ُام ال َحالل»؛ «ف ِإن ال َحالل ال ُیف ِسد ُه ال َح َر ُام»( .شیخ طوسی،
َ ً
۱۶۵/۳ :۱۳۹۰؛ شیخ طوسی ۱۴۰۷ ،بَ « ،)۳۲۸/۷ :ما َح َّر َم َح َر ٌام َحالال» (حر عاملی:۱۴۰۹ ،
.)۴۲۶/۲۰
نحوه استدالل به این صورت است که زنا حرام است و نمیتواند موجب حرمت ازدواج که حالل
است ،شود ولو بهصورت موقت و در حد استبراء ،بلکه بعد از زنا ،زانیه میتواند بالفاصله ازدواج کند.
از لحاظ سندی بسیاری از این روایات معتبر هستند (خوئی۳۱۳ ،۳۱۲/۳۲ :۱۴۱۸ ،؛ محقق
ْ
َ
ْ َ َ
سبزواری .)۱۲۳/۲ :۱۴۲۳ ،بهعنوانمثال روایت « ِإ َّن ال َح َر َام ال ُی َح ِّر ُم ال َحالل» که ابن سدیر از امام
صادق(علیه السالم) نقل کرده و شیخ آن در تهذیب و استبصار آورده است برخی آن را صحیح (خوئی،
۳۱۳/۳۲ :۱۴۱۸؛ شبیری )۲۸۳۱/۸ :۱۴۱۹ ،و برخی دیگر موثق (حکیم )۲۱۴/۱۴ :۱۴۱۶ ،میدانند،
دلیل این اختالف ابنسدیر است که فطحی است البته شبیری میگوید چون این روایت را صفوان بن
یحیی قبل از وقف از وی نقل کرده ،لذا صحیح است (شبیری)۲۸۳۱/۸ :۱۴۱۹ ،اما از لحاظ داللی ،در
تفسیر کلمه حالل بین فقها اختالف است ،برخی آن را حالل بالفعل و برخی اعم از حالل بالفعل و
حالل شأنی میدانند .اگر مراد از «حالل » ،حالل فعلی باشد یعنی همسر انسان؛ در این صورت این
روایات بر مدعا داللت نمی کند زیرا مفهوم این فقرات آن است که همسر انسان که در حال حاضر تمتع
از آن حالل است با زنا بر شوهرش حرام نمیشود ،لذا شامل زانیه نمیشود چون بالفعل حالل نیست،
اما اگر مراد از «حالل» اعم از فعلی و شأنی باشد یعنی کسی که تمتع بردن از او ولو با عقد نکاح جایز
است ،در این صورت شامل زانیه میشود ،بنابراین اگر شخصی با زنی زنا کند ،این زن بر زانی حرام
نمیشود زیرا زنا خودش حرام است و نمیتواند نکاح که حالل است را حرام کند .شبیری مراد از «حالل»
حالل بالفعل گرفته است (شبیری )۲۸۳۱/۸ :۱۴۱۹ ،لذا شامل زانیه نمیشود و از بحث خارج است.
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نتیجه آنکه اگر کسی بگوید مراد از حالل ،حالل فعلی است شامل بحث زانیه نمیشود اما اگر بگوید
مراد از حالل ،به معنای اعم است میتواند بر عدم وجوب استبرا به آنها استناد کند.
 . 3اصل برائت ذمه :درباره وجوب استبراء زانیه شک وجود دارد اصل برائت ذمه جاری میشود،
بنابراین تکلیفی ندارد .زیرا وجوب استبراء نیاز به دلیل دارد که چنین دلیلی وارد نشده است (شیخ طوسی،
۱۴۰۷الف.)۳۰۱/۴ :
این استدالل قابلقبول نیست زیرا با وجود ادله لفظی نوبت به اصل عملی نمیرسد.
 .۴-۲ادله غیر مشهور (قائالن به وجوب استبراء)
فقهایی که قائل به وجوب استبراء شدهاند به ادله ذیل استناد میکنند که عبارت است از:
 .1سنت :استناد به سنت به دو طریق است :الف) اطالق روایات وجوب عده ،ب) روایاتی که در
خصوص استبراء زانیه وارد شده است:
الف) اطالق روایات وجوب عده :یعنی روایاتی که بر وجوب عده داللت میکنند اطالق دارند
بهعبارتدیگر این روایات میگویند با دخول عده واجب میشود و این حکم شامل همه زنان مدخوله
ْ
ْ َّ ُ ْ ُ ُ
َ َْ ْ َ
حتی زانیه میشود مثل این روایتِ « :إذا ال َتقی ال ِخ َتان ِان َو َج َب ال َم ْه ُر َو ال ِعدة َو الغ ْسل»(کلینی:1407 ،
.)109/6
در خصوص سند روایت برخی آن را صحیح و برخی حسن میدانند( ،عالمه مجلسی اول:1406 ،
119/9؛ بحرانی.)119/24 :1405 ،
از لحاظ داللی ،این روایت به طور مطلق با «التقی الختانان» عده را واجب میداند ،اطالق این
روایت شامل زانیه نیز میشود و باید رحم وی از نطفه حرام پاک شود .البته همانطور که اشاره شد عده
زانیه به اندازه یک حیض است ،که در اصطالح بدان استبراء گفته می شود.
برخی اطالق این روایت را پذیرفته و داللت روایت بر استبراء زانیه را قبول دارند اما معتقدند چون
نطفه زانی حرمت ندارد لذا استبراء واجب نیست و به مفاد قاعده فراش «الولدللفراش و للعاهرالحجر؛
یعنی فرزند برای شوهر است و سنگ برای زنا کار» استناد میکنند (خوئی .)224/32 :1418 ،با این
بیان که اگر زن شوهردار زنا کند از نظر فقها (با این که دخول صورتگرفته) نیازی به استبراء ندارد و زوج
میتواند با وی بالفاصله همبستر شود چون نطفه زانی حرمت ندارد (بحرانی504/23 :1405 ،؛ خوئی،
 )224/32 :1418اما به نظر نگارنده این قول که چون نطفه زانی حرمت نداشته پس نیازی به استبراء
ندارد ،قابل قبول نیست زیرا اگر زانیه بخواهد با دیگری (غیر از زانی) ازدواج کند در اینجا نطفه زوج
حرمت دارد و برای حرمت نطفه وی و جلوگیری از اختالط میاه استبراء الزم است .از سوی دیگر اگر
نطفه در عمل زنا منعقد شده باشد سبب الحاق فرزندی که متعلق به وی نیست میشود که از نظر شرع
جایز نیست.
همچنین فقره «الولدللفراش و للعاهرالحجر» در خصوص زنی است که شوهر دارد و میگوید که
اگر زانیه دارای شوهر ،باردار شد و در صورت شک نسبت به این که فرزند برای چه کسی است ،به اتفاق
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فقها متعلق به زوج است نه زانی ،و حال آنکه محل بحث در اینجا زانیهای است که شوهر ندارد(.شبیری،
.)2139/7 :1419
حکیم ضمن اذعان به داللت این روایت بر وجوب استبراء ،در رد آن مینویسد« :عده طالق یا
ً
وفات و مانند آن به لحاظ احترام اشخاص دیگر قرار داده شده ،اما شخصی که خودش قبال با این زن زنا
کرده ،حاال به احترام خودش عده نگه دارد ،این معنا ندارد»( 1شبیری .)2120/7 :1419 ،به فرض که

این پاسخ تمام باشد ،نسبت به خود زانی صحیح است یعنی درصورتیکه زانی بخواهد با زانیه ازدواج
کند اما اگر زانیه بخواهد با شخص دیگری بهغیر از زانی ازدواج کند پاسخ ایشان ناتمام است (شبیری،
.)2120/7 :1419
ب) روایات دال بر وجوب استبراء :روایاتی هستند که در خصوص استبراء زانیه وارد شده و استبراء
را برای ازدواج شرط میدانند:
روایت اول :ابن جریر میگوید به امام صادق علیهالسالم عرض کردم اگر کسی با خانمی زنا کند
ّ
ً
َ َ
ابوعبدالله فرمود« :نَ َع ْم إ َذا ُه َو ْ
اج َت َن َب َها َح َّتی ت ْنق ِض َي
و بعدا بخواهد با او ازدواج کند .آیا روا خواهد بود؟
ِ
َّ ُ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ
ور»؛ بلی .بعد از آنکه از خانم دوری کند تا عده او سرآید و پاکی
ِعدتها ِباس ِتبر ِاء ر ِح ِمها ِمن م ِاء الفج ِ
رحم او روشن شود ،حق دارد با او ازدواج کند (کلینی.)356/5 :1407 ،
روایت طبق سندی که کلینی نقل کرده ،مرسل و ضعیف است (عالمه مجلسی دوم:1404 ،
 ،)63/20اما اشکالی بر آن نیست ،زیرا شیخ طوسی همین روایت را به طریق صحیح آورده است (خوئی،
220/32 :1418؛ شبیری زنجانی .)2117/7 :1419 ،شیخ این روایت را در تهذیب نقل میکند ولی
َ َّ َ َ ُ ُ َ َ
َ َ َ َ َ
وز ل ُه أ ْن َی َت َز َّو َج َها َب ْعد أ ْن َی ِقف َعلی ت ْو َب ِت َها» (شیخ طوسی1407 ،ب:
بدون ذیل آن یعنی «و ِإنما یج
.)327/7
از لحاظ داللی ،روایت بر وجوب استبراء زانیه داللت میکند ،شیخ طوسی در تهذیب با استدالل
َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ
ور
به
روایت اسحاق ابن جریر ازدواج بدون استبراء را جایز نمیداند« :و ال ینب ِغي له أن یتزوج ِبها بعد الفج ِ
َّ َ ْ َ َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ِإال بعد أن یستب ِرئ ر ِحمها»(شیخ طوسی1407 ،ب .)327/7 :هر چند شیخ «الینبغی» آورده است اما
الینبغی در کلمات شیخ و بسیاری از قدماء غالبا داللت بر حرمت میکند ،خصوصا در اینجا که شیخ
به روایت اسحاق بن جریر استدالل میکند قطعا داللت بر حرمت میکند (شبیری.)2149/7 :1419 ،
عالمه مجلسی مینویسد« :یدل علی اعتبار العدة من ماءالزنا و هو أحوط و إن لمیذکره األکثر» (عالمه
مجلسی دوم .)63/20 :1404 ،عالمه بر خالف دیدگاه اکثر فقها ،داللت این حدیث بر اینکه «ماءالزنا»
عده دارد ،می پذیرد .بنابراین طبق این روایت ،زانیه قبل از ازدواج باید رحم خود را از ماءالفجور پاک
کند.
روایت دوم :شیخ مفید روایتی از حسن بن جریر در کتاب المتعه خود نقل میکند که بسیار شبیه
روایت قبل است .در این روایت امام علیه السالم در پاسخ به این سؤال که آیا ازدواج با زن زناکار جایز
 . 1این قول آیت الله حکیم است که آیت الله شبیری در کتاب خود آورده است.
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و حالل است ،میفرماید « :نعم إذا هو اجتنبها حتی تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن
یتزوجها بعد أن یقف علی توبتها» (شیخ مفید 1413 ،الف ،)13 :اما برخی این روایت را همان روایت
اسحاق بن جریر می دانند زیرا شخصی به نام حسن بن جریر در کتب حدیثی و رجالی وجود ندارد
(شبیری .)2126/7 :1419 ،البته این دو روایت باهم تفاوتهایی دارند بهعنوانمثال روایت اول در مورد
مردی است که با زنی زنا کرده و سپس قصد ازدواج با وی (زانیه) را دارد و روایت دوم «فی المرأه الفاجره»
در مورد ازدواج زن زناکار است.
روایت سوم :در تحفالعقول از امام جواد علیهالسالم در مورد مردی که با زنی بهصورت زنا نکاح
ََ َ َ
میکند ،سؤال شد که آیا حالل است که او را به ازدواج درآورد؟ فرمود« :فقال َید ُع َها َح َّتی َی ْس َت ْب ِر َئ َها ِم ْن
ُْ َ ُْ َ َ
نطف ِت ِه َو نطف ِة غ ْی ِر ِه » او را رها کند تا از نطفه او و نطفه دیگری استبراء و پاک سازی و قطع شبهه کند (عده
او از زنا سپری شود)  ،زیرا بعید نیست که با دیگری آمیزش(زنا) کرده باشد همانطور که با او زنا کرده
است ،و سپس اگر خواست او را به ازدواج درآورد (ابنشعبه حرانی .)454 :1404 ،این روایت مرسل
است (بحرانی ،بیتا .)121/10 :برخی مرسالت تحفالعقول را باارزش میدانند .مکارم مینویسد:
«مرسالت تحف العقول با ارزش است و با ضمیمه به روایت قبل عمده دلیل قائلین به وجوب است»
(مکارم .)90/5 :1424 ،از لحاظ داللی این روایات بر وجوب استبراء داللت میکنند و روایاتی که بر
عدم وجوب استبراء داللت میکنند را تخصیص میزند( .مکارم ،بیتا)؛ بنابراین مجموع روایات از
لحاظ داللی بر وجوب استبراء زانیه داللت دارند اما از لحاظ سندی روایت شیخ معتبر است.
 . 2قاعده الیجوز اجتماع المائین في رحم واحد :مفهوم این قاعده آن است که شارع اجتماع دو منی
در یک رحم را منع کرده است (عالمه حلی128 :1401 ،؛ فخرالمحققین )361/3 :1387 ،و استبراء نیز
به همین هدف تشریع شده است (فخرالمحققین .)361/3 :1387 ،در واقع ضابطه ازدواج و همبستری
عدم اجتماع میاه دو مرد یا بیشتر در رحم واحد است .هرچند عالمه حلی رعایت این ضابطه را در
صورتی الزم میداند که منی هر دو مرد دارای احترام باشد« :الیجوز اجتماع المائین في رحم واحد إذا
کان لهما حرمة؛ یعنی جایز نیست اجتماع دو منی در یک رحم ،اگر هر دو محترم باشند» (عالمه حلی،
 .)128 :1401اما صاحب حدائق قید «إذا کان لهما حرمة» را شرط نمیداند زیرا وی در جایی که زنی
زنا کند ،درحالیکه شوهرش در آن طهر با او نزدیکی نکرده باشد ،میگوید بر شوهر زن الزم است برای

عدم اختالط مائین با زن همبستر نشود( 1بحرانی .)158/1 :1410 ،همچنین صاحب کشفاللثام 2نیز
این قید را قبول ندارد و قولی شبیه صاحب حدائق دارد (فاضل هندی .)336/8 :1416 ،همچنین محقق
کرکی و شهید ثانی وطی زانیه بعد از ازدواج را بهخاطر اختالط مائین مکروه میداند (عاملی:1414 ،

197/3؛ شهید ثانی .)437/6 :1410 ،بنابراین قاعده «الیجوز اجتماع المائین في رحم واحد» حتی در
جایی که نطفه یک از دو مرد دارای احترام باشد جاری است ،مثل جایی که زانیه قصد ازدواج داشته
 . 1و ذلک بأن یری امرأته قد زنت فيطهر لم یطأها فیه فإنه یلزمه حذرا من اختالط الماءین و اعتزالها حتی تنقضي العدة.
ً
ّ
ّ
حذرا من اختالط الماءین اعتزالها ّ
ً
2
حتی تنقضي العدة.
مروءة
طهر لمیطأها فیه فإنه یلزمه
 .و ذلك بأن یری امرأته قد زنت في ٍ
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باشد ،در اینجا هر چند نطفه زانی احترام ندارد اما نطفه کسی که با زانیه ازدواج میکند و زوج وی
محسوب میشود احترام دارد و باید از اختالط منی وی با نطفه زنا و حرام جلوگیری کرد .حتی اگر زوج
همان زانی باشد چون نطفه قبل ازدواج زنا و حرام بوده اما نطفه بعد از ازدواج شرعی و دارای احترام
است.
 . 3جلوگیری از اختالط میاه و انساب :هدف دین مبین اسالم حفظ پنج مقصد اساسی ،یعنی دین،
عقل ،نفس ،مال و نسب است (شهید اول ،بیتا .)38/۱ :تشریع احکام نیز جهت حفظ این اهداف
صورتگرفته است؛ بنابراین اسالم برای حفظ میاه و انساب انسانها از اختالط ،احکامی را وضع کرده
است .فقها نیز حکمت برخی از احکام را عدم اختالط میاه ذکر کردهاند مثل :عدم جواز ازدواج با زانیه
مشهوره (محقق کرکی .)271/۹ :1414 ،حرمت ازدواج دو مرد با یک زن به طور همزمان (عالمه حلی،
 )639 :1388و تشریع عده (خوانساری.)544/۴ :1405 ،
در روایات به اهمیت حفظ میاه و انساب اشاره شده است بهعنوانمثال امام رضا علیهالسالم در
خصوص حرمت زنا فرمود« :خداوند زنا را حرام کرده بجهت فسادی که در آن پیدا میشود از کشتار یك
دیگر و در آمیختن و بهم خوردن نسل و تبار و ترك تربیت فرزندان ،و بر هم خوردن میراث و آنچه از این
قبیل از اقسام فساد و تباهی است» (شیخ صدوق .)565/3 :1413 ،همچنین آن حضرت در خصوص
علت حرمت قذف فرمودند« :خداوند تهمت ناروا و نسبت دادن کار زشت به پاکدامنان را ،حرام فرموده
برای اینکه نسبها تباه میشود و فرزند از پدر واقعی خود جدا میگردد و مسألۀ ارث و میراث بهم
ميخورد» (شیخ صدوق.)565/3 :1413 ،
حال اگر ازدواج با زن زانیه بدون استبراء جایز دانسته شود این هدف شارع تأمین نمیشود و موجب
اختالط و ازبینرفتن میاه و انساب خواهد شد.
نتیجه اینکه با وجود ادلهای که بر وجوب استبراء داللت دارند ،دیگر نوبت به اخذ به عمومات و
اطالقاتی که داللت بر عدم وجوب استبراء داشتند نمیرسد زیرا عمومات تخصیص میخوردند.
 .۴-۲-۱اشکال (اعراض مشهور)
با اینکه روایات وجوب استبراء تمام است اما برخی این اشکال را مطرح کردهاند که چون مشهور از
روایات وجوب استبراء اعراض کردهاند پس باید آنها را کنار گذاشت (حکیم )۱۵۵/۱۴ :۱۴۱۶ ،زیرا
داللت بر ضعف آنها میکند.
 .۴-۲-۲پاسخ به اشکال
مشهور فقها معتقدند که اعراض مشهور فقها از یک روایت صحیح داللت بر ضعف آن میکند
(صنقور۳۱۰/۱ :۱۴۲۸ ،؛ خوئی )۴۲۶/۴ :۱۴۱۹ ،اما دو قید برای آن ذکر شده است و در صورت وجود
این دو قید اعراض مشهور داللت بر ضعف روایت میکند:
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الف) مراد از مشهور ،مشهور قدماست؛ بدین معنا که اگر مشهور قدما از یک روایت اعراض کرده
باشند این اعراض داللت بر ضعف روایت میکند (رفاعی۳۹۴/۱ :۱۴۲۴ ،؛ شاهرودی:۱۴۳۱ ،
.)۲۱۳/۱
ب) اینکه اعراض آنها بهخاطر دلیلی بوده است که دست آنها رسیده و به دست ما نرسیده است
(صنقور،ُ)۳۱۰/۱ :۱۴۲۸ ،بهعبارتدیگر احتمال داده نشود که اعراض آنها بر اساس اجتهاد یا بهخاطر
قواعد تعارض یا بهخاطر تقیه باشد (صدر .)۳۳۶/۱۰ :۱۴۱۷ ،بنابراین در خصوص اعراض مشهور
نسبت به روایات وجوب استبراء باید به دو سؤال پاسخ داده شود اول اینکه آیا مشهور قدماء از این روایت
اعراض کردهاند؟ دوم آنکه آیا اعراض مشهور بهخاطر دلیلی بوده که به دست ما نرسیده و یا اینکه بر
اساس اجتهاد بوده است؟
در پاسخ به سؤال اول همانطور که گذشت کلینی روایت وجوب استبراء را در کافی ذکر کرده
است ،شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در تهذیب وجوب استبراء را پذیرفتهاند ،لذا اعراض مشهور
قدما نسبت به این روایات چندان روشن نیست ،افزون بر آن فقهای دیگری مثل عالمه حلی ،شهید ثانی،
فیض کاشانی ،حر عاملی ،بحرانی ،صاحب حدائق ،کاشفالغطاء نیز استبراء را پذیرفتهاند.
اما در خصوص سؤال دوم ،به نظر میرسد که اعراض مشهور بهخاطر وجود دلیل نبوده است بلکه
اجتهادی است زیرا همانطور که خوئی میگوید استبراء برای حفظ انساب است؛ به این بیان که زن باید
تا مدتی صبر کند تا معلوم شود که آیا باردار است یا خیر؟ دلیل آن هم الحاق بچه به صاحب نطفه است.
اما چون نطفه زانی حرمت ندارد دیگر نیازی به استبراء زانیه نیست؛ زیرا اگر زانیه ازدواج کند و باردار
شود طبق «الولد للفراش» ولد به زوج ملحق میشود ،لذا اشتباهی در نسب رخ نمیدهد (خوئی:۱۴۱۸ ،
 )۲۲۴/۳۲و شبیری نیز به اجتهادی بودن آن تصریح میکنند (شبیری زنجانی،۲۱۳۵/۷ :۱۴۱۹ ،
.)۲۱۴۹
 .۴-۲-۳نظر یه مختار
باتوجهبه آنچه گفته شد ادله مشهور ناتمام است و اعراض آنها نشانه ضعف روایاتی که مفاد آنها بر
وجوب استبراء داللت دارند ،نیست .همچنین حفظ میاه و انساب برای شارع از اهمیت زیادی برخوردار
است ،تا جایی پیامبرصلیاللهعلیهوآلهوسلم نفرین کرده کسی که بهدروغ خود را به دیگری منتسب کند:
َ َ َ
َّ
«لع َن الل ُه َم ِن َّاد َعی ِإلی غ ْی ِر أ ِب ِیه» (شیخ طوسی )۲۲۷ :۱۴۱۴ ،بنابراین باتوجهبه قوت ادله قائلین به
وجوب استبراء ،قول آنها ترجیح دارد ،در نتیجه استبراء برای زانیه الزم و واجب است.

نتیجهگیری
استبراء زانیه ،یکی از مسائل اختالفی بین فقهای امامیه است .مشهور فقها استبراء زانیه بدون شوهر
و غیر باردار را واجب نمیدانند و برخی دیگر قائل به وجوب استبراء هستند .لسان مشهور در نفی وجوب
ً
ً
یکی نیست ،برخی استبراء را مطلقا قبول ندارند و اصال نامی از آن نبردهاند و ازدواج بعد از زنا را صحیح
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میدان ند ،برخی استبراء را مستحب و برخی دیگر ضمن اذعان به عدم وجوب استبراء به احتیاط در این
مسئله تمایل پیداکردهاند.
ادلهای که مشهور بر عدم وجوب استبراء به آنها استناد می کنند ،ناتمام است زیرا آنها به عمومات
ً
ادله استدالل کردهاند که با روایاتی که داللت بر وجوب استبراء میکنند ـ خصوصا روایت شیخ طوسی
که از نظر سندی معتبر است ـ تخصیص زده میشود .عالوه بر روایات وجوب استبراء به دو دلیل دیگر
بر وجوب استبرا استناد میشود ،دلیل اول حفظ میاه و انساب و دلیل دوم قاعده «الیجوز اجتماع المائین
في رحم واحد».
برخی گفتهاند که چون مشهور از روایات وجوب استبراء اعراض کردهاند این اعراض نشانه ضعیف
ً
بودن روایات است ،لذا کنار گذاشته میشوند اما با بررسی صورتگرفته اوال باتوجهبه اختالف قدما در
این مسئله ،اعراض مشهور قدما روشن نیست ،افزون بر آن اگر اعراض مشهور پذیرفته شود این اعراض
بهخاطر دلیل خاصی نبوده بلکه بهخاطر اجتهاد فقها است ،لذا اعتبار ندارد.
بنابراین باتوجهبه روایات وجوب استبراء ،قاعده «الیجوز اجتماع المائین في رحم واحد» و حفظ
میاه و انساب از اختالط قول به وجوب استبراء ترجیح دارد.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش :این مطالعه با رعایت کدهای اخالقی انجام پژوهشهای انسانی
انجام شده است.
حمایت مالی :مطالعۀ حاضر حاصل تالش نویسنده بوده و تحت حمایت مالی نیست.
سهم نویسندگان :نویسندۀ مسئول ،عبدالصمد علیآبادی آن را بر عهده داشته است و حاصل تالش
فردی وی می باشد.
تضاد منافع :این پژوهش به طور مستقیم یا غیرمستقیم با منافع شخص یا سازمانی تعارض ندارد.
منابع فارسی
قرآن
ّ
ابنادریس حلی ،محمد بن منصور بن احمد .)۱۴۱۰( .السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی .قم :دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ابنبراج طرابلسی ،قاضی عبدالعزیز .)۱۴۰۶( .المهذب .قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم.
ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی بن حسین .)۱۴۰۴( .تحف العقول عن آل الرسول .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
اراکی ،محمدعلی .)۱۴۱۴( .المسائل الواضحه .قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
اشتهاردی ،علیپناه .)۱۴۱۷( .مدارك العروة .تهران :دار األسوة للطباعة والنشر.
ّ
امام خمینی ،سید روح الله موسوی .)۱۴۲۴( .توضیح المسائل (محشی) .قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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امام خمینی ،سید روحالله موسوی .)۱۴۰۴( .زبدة األحکام .تهران :سازمان تبلیغات اسالمی.
امام خمینی ،سید روحالله موسوی( .بیتا) .تحریر الوسیله .قم :مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
بحرانی آلعصفور ،یوسف بن احمد بن ابراهیم .)۱۴۰۵( .الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة .قم :دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
تبریزی ،جواد بن علی .)۱۴۲۷( .صراط النجاة .قم :دارالصدیقة.
جمعی از پژوهشگران .)۱۴۲۳( .موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهلالبیت (زیر نظر سید محمود هاشمی
شاهرودی) .قم :مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهلبیت.
جمعی از پژوهشگران .)۱۴۲۶( .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت (زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی).
قم :مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسالمی بر مذهب اهلبیت.
حائری ،سید علی بن محمد طباطبایی .)۱۴۱۸( .ریاض المسائل .قم :مؤسسه آل البیت.
حر عاملی ،محمد بن حسن .)۱۴۰۹( .وسائل الشیعة .قم :مؤسسه آل البیت.
حکیم ،سید محسن طباطبایی .)۱۴۱۶( .مستمسك العروة الوثقی .قم :مؤسسة دارالتفسیر.
حلی ،یحیی بن سعید .)۱۴۰۵( .الجامع للشرائع .قم :مؤسسه سید الشهداء العلمیة.
حمیری ،نشوان بن سعید .)۱۴۲۰( .شمس العلوم ودواء کالم العرب من الکلوم .بیروت :دار الفکر المعاصر.
خراسانی ،حسین وحید .)۱۴۲۸( .منهاج الصالحین .قم :مدرسه امام باقر.
خوانساری ،سید احمد بن یوسف .)۱۴۰۵( .جامع المدارك في شرح مختصر النافع .قم :مؤسسه اسماعیلیان.
خویی ،سید ابوالقاسم موسوی .)۱۴۱۰( .منهاج الصالحین .قم :نشر مدینة العلم.
ّ
خویی ،سید ابوالقاسم موسوی .)۱۴۱۶( .صراط النجاة (المحشی) .قم :مکتب نشر المنتخب.
خویی ،سید ابوالقاسم موسوی .)۱۴۱۸( .موسوعة اإلمام الخوئي .قم :مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئي.
خویی ،سید ابوالقاسم موسوی .)۱۴۱۹( .دراسات في علم األصول (تقریرات سید علی هاشمی شاهرودی) .قم:
موسسه دائرة المعارف فقه اسالمي بر مذهب اهلبیت.
خویی ،سید ابوالقاسم موسوی( .بیتا) .منیة السائل .بیجا :بینا.
رفاعی ،عبدالجبار .)۱۴۲۱( .محاضرات في أصول الفقه :شرح الحلقة الثانیة .قم :مؤسسه دارالکتب االسالمیة.
روحانی ،سید صادق حسینی( .بیتا) .منهاج الصالحین .بیجا :بینا.
سبحانی ،جعفر .)۱۴۱۴( .نظام الطالق فی الشریعة االسالمیة الغراء .قم :مؤسسة امام صادق.
ّ
سبزواری ،سید عبداألعلی .)۱۴۱۳( .مهذب األحکام .قم :مؤسسة المنار-دفتر حضرت آیتالله.
سبزواری ،سید عبداألعلی( .بیتا) .جامع األحکام الشرعیة .قم :مؤسسة المنار.
شبیری زنجانی ،سید موسی .)۱۴۱۹( .کتاب نکاح .قم :مؤسسه پژوهشی رایپرداز.
شهید اول ،محمد بن مکی( .بیتا) .القواعد والفوائد .قم :کتابفروشی مفید.
ّ
شهید ثانی ،زینالدین بن علی .)۱۴۱۰( .الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی-کالنتر) .قم:
کتابفروشی داوری.
شهید ثانی ،زینالدین بن علی .)۱۴۱۳( .مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم .قم :مؤسسة المعارف
اإلسالمیة.
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شیخ صدوق ،محمد بن علی بن بابویه .)۱۴۱۳( .من الیحضره الفقیه .قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.
شیخ طوسی ،محمد بن حسن .)۱۳۸۷( .المبسوط في فقه اإلمامیة .تهران :المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار
الجعفریة.
شیخ طوسی ،محمد بن حسن .)۱۳۹۰( .االستبصار فیما اختلف من األخبار .تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
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شیخ مفیدّ ،
محمد بن محمد بن نعمان عکبری ۱۴۱۳( .ب) .المقنعة .قم :کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
صافی گلپایگانی ،لطفالله .)۱۴۱۶( .هدایة العباد .قم :دار القرآن الکریم.
صدر ،سید محمد .)۱۴۲۰( .ما وراء الفقه .بیروت :دار األضواء للطباعة والنشر والتوزیع.
صدر ،سید محمدباقر .)۱۴۱۷( .بحوث في علم األصول (تقریرات عبدالساتر حسن) .بیروت :الدار االسالمیة.
صنقور ،محمد .)۱۴۲۶( .المعجم األصولی .قم :منشورات نقش.
طبرسی ،فضل بن حسن .)۱۴۱۰( .المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف .مشهد :مجمع البحوث اإلسالمیة.
طریحی ،فخرالدین .)۱۴۱۶( .مجمع البحرین .تهران :کتابفروشی مرتضوی.
ّ
عالمه حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی .)۱۳۸۸( .تذکرة الفقهاء .قم :مؤسسه آل البیت.
عالمه حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی .)۱۴۰۱( .أجوبة المسائل ُ
الم َه ّنائیة .قم :چاپخانه خیام.
عالمه حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی .)۱۴۲۰( .تحریر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة .قم:
مؤسسه امام صادق.
عالمه مجلسی اول ،محمدتقی .)۱۴۰۶( .روضة المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه .قم :مؤسسه فرهنگی
اسالمی کوشانبور.
عالمه مجلسی دوم ،محمدباقر بن محمدتقی .)۱۴۰۴( .مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول .تهران :دار الکتب
اإلسالمیة.
فاضل هندی ،محمد بن حسن .)۱۴۱۶( .کشف اللثام واإلبهام عن قواعد األحکام .قم :دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ّ
فخرالمحققین حلی ،محمد بن حسن بن یوسف .)۱۳۸۷( .إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد .قم:
مؤسسه اسماعیلیان.
فیاض کابلی ،محمداسحاق( .بیتا) .منهاج الصالحین .بیجا :بیتا.
فیض کاشانی ،محمدمحسن بن شاه مرتضی( .بیتا) .مفاتیح الشرائع .قم :انتشارات کتابخانه آیتالله مرعشی
نجفی.
کاشف الغطاء نجفی ،حسن بن جعفر بن خضر .)۱۴۲۲( .أنوار الفقاهة :کتاب الطالق .نجف :مؤسسه کاشف
الغطاء.
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. دارالکتب اإلسالمیة: تهران. الکافي.)۱۴۰۷( . محمد بن یعقوب،کلینی
. دارالصفوة: بیروت. إرشاد السائل.)۱۴۱۳( . سید محمدرضا موسوی،گلپایگانی
 دفتر انتشارات اسالمی وابسته به: قم. کفایة األحکام.)۱۴۲۳( . محمدباقر بن محمد مؤمن،محقق سبزواری
.جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
. مؤسسه آلالبیت: قم. جامع المقاصد في شرح القواعد.)۱۴۱۴( . علی بن حسین،محقق کرکی
. انتشارات کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی: قم. منهاج المؤمنین.)۱۴۰۶( . سید شهابالدین،مرعشی نجفی
. مؤسسه انصاریان: قم. فقه االمام الصادق.)۱۴۲۱( . محمدجواد،مغنیه
. انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب: قم. کتاب النکاح.)۱۴۲۴( . ناصر،مکارم شیرازی
: بــه نشــــانــی.۲  انــوار الــفــقــاهــه ــــ ـ کــتــابالــنــکــاح.) (بــیتــا. نــاصــــر،مــکــارم شــــی ـرازی
)Link( .https://makarem.ir/main.aspx?Reader=1&lid=2&pid=62021&catid=6465
. دار إحیاء التراث العربي: بیروت. جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم.)۱۴۰۴( . محمدحسن،نجفی
. دار السالسل: کویت. الموسوعة الفقهیة الکویتیة.)۱۴۰۴( .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة–الکویت
. بینا: قم. تعلیقات علی کتابنا بحوث في علم األصول: اضواء وآراء.)۱۴۳۱( . سید محمود،هاشمی شاهرودی
 انتشارات مدرسه امام علی بن: قم. العروة الوثقی مع التعلیقات.)۱۴۲۸( . سید محمدکاظم طباطبایی،یزدی
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