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  . مقدمه1
زیادی بدان دارد و از ازدواج یکی از مراحل مهم زندگی بشری است که شارع توجه 

دلیل  .چنان اهمیتی برخوردار است که بخشی از احکام فرعی دین ناظر به این امر است
از سوی است.  و محل تولید نسلبوده  این امر آن است که نظام خانواده بر آن استوار

لذا برای حفظ این امر است. دیگر حفظ نسل نیز یکی از مهمترین مقاصد شریعت 
و زنا نیز از جمله محرماتی است که در شریعت برای حفظ میاه و شده  احکامی وضع

 ،یعنی زانی و زانیه ،دهند و برای افرادی که این کار را انجام می انساب بیان شده
این  ،توجه به اهمیتی که حفظ میاه و انساب دارد است. حال با شده مجازاتی قرار داده

به عبارت دیگر  .زانیه چه وضعیتی دارد شود که ازدواج با سؤال در اینجا مطرح می
ازدواج با زانیه از منظر فقه امامیه چه حکمی دارد؟ هدف این پژوهش آن است که به 

فرض بحث آن  پیش تحلیل و بررسی حکم ازدواج با زانیه از منظر فقه امامیه بپردازد.
ز توبه دیگر زیرا بعد ا ،ازدواج با وی جایز است ،توبه کرده باشد هاست که اگر زانی

. تغییر می کندبه عبارت دیگر موضوع  .شود نمی هگناهکار نیست و به او اطالق زانی
  توبه نکرده باشد. هبنابراین محل بحث جایی است که زانی

عصر  اند، خصوصاً در مواجههایی است که جوامع بشری با آن  زنا از جمله چالش
تا جایی  ؛وع بیشتری پیدا کرده استهای مجازی و... شی حاضر و با توجه به وجود شبکه

 ،کنند. حال همین افراد در اولین فرصت که در فضای مجازی اعالم آمادگی به زنا می
از منظر تداوم و  دهند کنند و حتی بعد از ازدواج نیز به این عمل ادامه می ازدواج می

لذا ضروری  کنند. میبه نظام خانواده آسیب فراوانی وارد زندگی، بیماری و حفظ نسل، 
 است آن نوشتار این هدف رو، است که به حکم ازدواج با اینگونه زنان پرداخته شود. ازاین

  .نماید روشن را هبا زانی ازدواج حکم ،فقهی یها گزاره تحلیل با که
  

  . پیشینه تحقیق2
مقاله ؛ یافت شدباره  بر حسب تتبع نگارنده دو مقاله در این ،در خصوص پیشینه تحقیق

و نویسنده آن یعقوب بوده  »حل یک مشکل فقهی با توجه به آیه نور«ا عنوان ب اول
ای است که تعارضی با نظر مشهور  نویسنده در این مقاله در پی ترجمه .جعفری است

 زنا آیه فقهی و تفسیری داللت بررسی«فقها نداشته باشد. همچنین مقاله دوم با عنوان 
پناه نگاشته  حق و رضا آبادی فیض وسط محمدعلیکه ت» زانیه و زانی با نکاح حرمت بر
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دنبال داللت آیه سوم سوره نور است. نتیجه هر دو مقاله یکی است؛ یعنی آیه  شده، به
  کند، بلکه در مقام بیان حکمی اخالقی و طبعی است. داللت بر حرمت ازدواج با زانیه نمی

قهای امامیه به تحلیل اما پژوهش حاضر درصدد آن است که با بررسی اقوال و ادله ف
النظریه شهید صدر، طبق آن حکم ازدواج  قول مشهور فقها بپردازد و ضمن اشاره به فقه

  بنابراین مقاله حاضر از هر حیث دارای نوآوری است. با زانیه بیان شود.
  

  . اقوال فقهای امامیه درباره ازدواج با زانیه3
ی امامیه اختالف شده است که در ادامه جواز و عدم جواز ازدواج زانیه بین فقها بارهدر

  شود: به مهمترین آنها اشاره می
صالح حلبی، الجواز ازدواج با زانیه: شیخ صدوق، شیخ مفید، ابو دیدگاه اول: عدم

؛ 339، ص5؛ 241ص ،2ج ،4[ دانند جایز نمیرا ازدواج با زانیه  ،زهره براج و ابن قاضی ابن
حرام آن را نیز  المسائل الرازیهدر  یمرتضد. سیّ]504ص 52،1؛ 265، ص35 ؛286، ص8

  .]1410، ص7، ج29[ داند می
درباره شرط جواز ازدواج با زانیه، اکثر فقها توبه زانیه را شرط جواز ازدواج با وی 

انیة وال وال«نویسد:  اند. شیخ صدوق می دانسته ج الزّ اني حتّ تتزوّ ج الزّ تعرف منهما  یتزوّ
وبة اما  وی نیز حاصل شود. ۀباید علم به توب ،ته عالوه بر توبه زانیهالب .]306، ص36[ »التّ
 ةوال یعقد متع«نویسد:  وی می .داند براج منع زوجه از مبادرت به زنا را شرط جواز می ابن
  .]241ص ،2ج ،4[ »فاجرة اال ان یمنعها من الفجور یعل

برخی از فقها  مشهوره و جواز با غیرمشهوره: هدیدگاه دوم: حرمت ازدواج با زانی
مگر اینکه توبه  ،دانند ) را حرام میهمشهور هست (زانیا ازدواج با زنی که مشهور به زنا

  .]255، ص2، ج45؛ 145ص ،1ج 42،2[ دانند و ازدواج با غیرمشهوره را جایز می، کند
: از نظر این همعلنه و جواز ازدواج با غیرمعلن هدیدگاه سوم: حرمت ازدواج با زانی

ازدواج با وی حرام است و در صورتی که غیرمعلنه  ،معلنه بود هر صورتی که زانیدیدگاه د
بود ازدواج با وی جایز است. خوئی از جمله کسانی است که این نظر را اختیار کرده 

عموم و خصوص  ،بین ادله مجوزه و ناهیه وی بعد از اشاره به این نکته که نسبتاست. 

                                                                                                                                                                        
من ذلک و أراد أن ینکحها بعقد صحیح جاز له ذلک بعد أن  فإن فجر بها و هي غیر ذات بعل ثم تاب«. 1

  »تظهر منها هي التوبة أیضا و اإلقالع.
ا إذا کانت مشهورة بالزنا قبل التوبة (لنا) عل. «2   »الجواز في غیر المشهورة. یوالمعتمد عدم التحریم إلّ
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» بالزنا معلنة المرأة تکن لم إذا بما الجواز اختصاص جفینت بذلک«نویسد:  چنین میاست، 
مفهوم این جمله آن است که حرمت ازدواج اختصاص به جایی  .]223، ص32ج ،23[

 تحریم«نویسد:  وی می .داردرا باشد. شبیری نیز همین دیدگاه  هدارد که زانیه معلن
 پیدا یعلن جنبۀ آنها یزناکار که دارد معلنات قسم همان به اختصاص زانیه با ازدواج
زیرا ممکن  ،ی کافی نیستیتنها بنابراین شهرت به .]2115، ص7، ج29[ »باشد کرده

نباشد و نسبت دروغ به وی  هاما ممکن است در واقع زانی ،است زن مشهور به زنا باشد
کند و به  اختصاص به زنی دارد که علنی مبادرت به زنا می داده شده است. پس حرمتْ

  مشهور شده است.همین دلیل 
: از نظر این دیدگاه که به مشهور فقها نسبت هدیدگاه چهارم: کراهت ازدواج با زانی

، 43؛ 425ص ،7ج ،30؛ 228ص ،2ج ،19[ ازدواج با زانیه کراهت دارد ،داده شده است
کند که این ازدواج  در این حکم فرقی نمی. باشد هحتی اگر زانیه مشهور ،] 245، ص7ج

  .]189ص ،11، ج16؛ 491ص ،23ج ،14[ یا شخص دیگریبا زانی باشد 
، 12، ج41محقق کرکی ضمن تصریح به کراهت ازدواج با زانیه تا اینکه توبه کند [

نویسد که بر زوج واجب است که بعد از ازدواج زن را از انجام زنا منع کند  می ،]286ص
  .]16، ص13، ج41[ نه شرط صحت نکاح ،و این وجوب از باب حسبه است

 اشاره ضمن فقهای معاصر از : گروهیهدیدگاه پنجم: احتیاط نسبت به ازدواج با زانی
در ترک ازدواج با زانیه تا  احتیاطه)، (مشهوره و غیرمشهور جواز ازدواج با مطلق زانیه به

 هیعنی احتیاط در ترک ازدواج با زانی ؛اند دانسته وجیه بعد از آگاهی از توبه وی را
، 24، ج27؛  156، ص14، ج17[ مگر آنکه توبه کند ،ره استمشهوره و غیرمشهو

 لم ما مطلقاً الزانیة تجنب واألحوط«نویسد:  الغطاء می کاشف .] 791ص ،2، ج57؛ 112ص
 اند ازدواج با زانیة مشهوره قائل به احتیاط شدهدرباره  برخی دیگر]. 143ص ،47[ »تتب

  .]8ص ،10، ج46[
در  اما فرض اتفاق ؛دارند و در فرض دوم اختالف بندی: فقها در یک فرض اتفاق جمع

اما  .صحیح است هدر اینجا از نظر همه فقها ازدواج با زانی .جایی است که زانیه توبه کند
در اینجا فقها . است هنوز توبه نکرده یعنی جایی که زانیه ؛محل بحث در فرض دوم است

اما  ،فقها ازدواج با زانیه را جایزبین حرمت ازدواج و جواز ازدواج اختالف دارند. مشهور 
اند و همین  اند. در مقابل برخی دیگر قائل به حرمت ازدواج با زانیه شده مکروه دانسته

حرمت ازدواج با مطلق زانیه، دسته  نگروه اخیر نیز سه دسته هستند: دسته اول قائال
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  . است معلنه دسته سوم حرمت ازدواج با زانیهو دوم حرمت ازدواج با زانیه مشهوره، 
  

  مشروعیت ازدواج با زانیه . ادله مشروعیت یا عدم4
سوره نور و تعدادی از روایات است که  3به آیه  هاستناد مخالفان و موافقان ازدواج با زانی

  گیرند: و مورد بررسی و تحلیل قرار میشود  میها اشاره  در ادامه بدان
  
  . قرآن4- 1

انِي«فرماید:  خداوند می ا الزَّ کِحُ لَ نْ لَّا یَ انِیَةً إِ وْ زَ رِکَةً أَ انِیَةُ مُشْ الزَّ ا وَ هَا لَ حُ لَّا یَنْکِ انٍ إِ وْ زَ ِركٌ أَ  مُشْ
رِّمَ حُ لِکَ وَ لَ ذَ نِینَ یعَ مِ ؤْ   .]3 نور:، 1[ »الْمُ

  
  . داللت آیه4- 1- 1

 .اختالف شده است ،کند یا خیر در اینکه آیه شریفه بر حرمت ازدواج با زانیه داللت می
و  دانند مکروه میآن را بلکه ، اللت آیه فوق بر حرمت ازدواج را قبول ندارندبرخی د
مراد از نکاح در . ]441، ص21، ج55[ نه تشریع حکم ،آیه در مقام خبر است معتقدند

حرام (زنا) مبادرت ی به وط بنابراین معنای آیه آن است که ؛و آمیزش است یاین آیه وط
ه«نویسد:  مه حلی میمگر زانی یا مشرک. عال ،ورزد نمی  متأوّلة واآلیة الکراهة، یعل یدلّ أنّ
معنای رغبت و  بهآن را همچنین  .]245ص ،7ج ،43» [مطلقا الوطء به یراد النکاح بأنّ

 صاحب جواهر بعد از طرح اشکاالتی نتیجه .]228ص ،2ج ،19[ اند میل هم گرفته
رغبت و میل  یآیه آن است که زانگیرد که اوال آیه خبری است نه انشائی، ثانیا مراد  می

 زانیه یا زن مشرک و به ازدواج با زنان عفیفه تمایلی ندارد. زن مگر با ندارد، به ازدواج
و زانیه تمایل به ازدواج با زانی یا  همینطور مردان صالح تمایلی به ازدواج با زانیه ندارند

  .]441، ص29، ج55[ مشرک دارد
در قرآن آمده » نکاح«آن است که هر چه کلمه  ،شده اشکالی که به این دیدگاه وارد

معنای ازدواج است. زجاج  و در اینجا نیز بهی، معنای ازدواج است نه وط است به
ه کتاب في النکاح ذکر من شيء یعرف ال ألنه«نویسد:  می ، 25[ »التزویج یمعن یعل إال اللَّ
ست و داللت بر حرمت بنابراین آیه در مقام تشریع ا .]212، ص2، ج26؛ 29، ص4ج

  .]2109، ص7، ج29[ کند می
 نیز نهیرا » ال«اند و  معنای عقد ازدواج تلقی کرده را به »ینکح ال«برخی دیگر 
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به عبارت دیگر آیه در مقام تشریع حکم  .کند داللت بر حرمت میمعتقدند و اند  دانسته
حرمت آن است دلیل  .]478ص ،12ج ،41[ ازدواج با زانیه است که همان حرمت است

که هدف از ازدواج فرزندآوری و زادوولد است و ازدواج با زانیه این هدف را محقق 
کند و ممکن است بعد از ازدواج به انجام زنا مبادرت ورزد و موجب اختالط در میاه  نمی

  .]41[ شود و انساب
  

  . شأن نزول آیه2-1-4
مهزول که زن  د داشت با امدرباره شأن نزول آیه آمده است که یکی از مسلمانان قص

، 7، ج38[ وی را از ازدواج با آن زن منع کرد(ص) اما پیامبر ،زناکاری بود ازدواج کند
ازدواج با (ص) زیرا پیامبر ؛آید بنابراین از شأن نزول آیه حرمت به دست می .]220ص
  نهی کرده است.، که به زنا مبادرت داشترا مهزول  ام
  
  فسیر آیه. روایات وارده در ت1-4- 3

معنای حکم تشریعی و  آن را به ،کنند روایاتی که در ذیل آیه آمده و آن را تفسیر می
(ع) به عنوان مثال امام صادق ؛شود یده میماند که همان حرمت از آنها فه انشائی گرفته

ست و کسی نباید با ا فرماید که منظور، زنان مشهور به زنا شاره به همین آیه میابا 
  .]405ص ،3ج ،37[ دواج کند تا اینکه بداند توبه کرده استازچنین زنی 

  
  »الْمُؤْمِنِینَ یعَلَ ذَلِکَ وَحُرِّمَ«در » ذلک«. مراد از 4-1-4

بین فقها اختالف شده است که در ادامه ، در این فقره چیست »ذلک«در اینکه مراد از 
  شود: اشاره می

یعنی مرد مؤمن و  ؛داند می» و زانی هازدواج با زانی«را  »ذلک«مشارالیه  ،صاحب جواهر
هر چند » مؤمنین«و  ،زن مؤمنه حرام است با شخصی که مرتکب زنا شده ازدواج کنند

، 29، ج55[ شود و از باب تغلیب مذکر آمده است اما شامل زنان نیز می ،مذکر است
» رامح«باید کلمه  ،از نظر ایشان چون ازدواج زانی با عفیفه کراهت دارد .]443، 442ص

، حرمت تکوینی »حرام«یا اینکه گفته شود مراد از ، را جامع بین حرمت و کراهت دانست
به این معنا که افراد  ؛شود در نتیجه جمله مثل صدر آن خبری می .است نه تشریعی

، 29، ج55[ یعنی تمایلی به ازدواج با آنان ندارند ،کنند مؤمن با زناکار ازدواج نمی
  .]443، 442ص
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یعنی حرام است آن  ؛گرفته است» زنا«مشارالیه را  ،ر مثل محقق کرکیبرخی دیگ
شود که زنا  البته این نظریه به این بیان رد می .] 487ص ،12، ج41[ (زنا) بر افراد مؤمن
  مؤمنان. بر نه فقط ،بر همه حرام است

 ،در نتیجه فقره در مقام تشریع حکم است ؛است» زانیه«وجه دیگر اینکه مشارالیه 
بنابراین بنابر نظر اخیر . ]198ص ،7ج ،52[ ن حرام استاعنی ازدواج با زانیه بر مؤمنی

  کند. آیه داللت بر حرمت می
  

  بندی  . جمع4- 1- 5
در خصوص داللت آیه بین فقها اختالف شده است و ترجیح یک قول بر دیگری کمی سخت 

زول آیه و روایاتی که در به نظر می رسد، اما ظاهر آیه مشعر به حرمت است؛ زیرا از شأن ن
شود که آیه در مقام تشریع و بیان حرمت ازدواج با زانیه است و  تفسیر آن آمده استفاده می

  ].  86ص ،5، ج54؛ 2063، ص7، ج29اند [ برخی از معاصران نیز همین را گفته
  
  . سنت2-4

  :شود به چند دسته تقسیم می ،وارد شده هروایاتی که در خصوص ازدواج با زانی
خود این قسم نیز  ؛کند روایاتی که داللت بر جواز ازدواج با مطلق زانیه می. 4- 1-2

  شود: به دو قسم دیگر تقسیم می
  ، به عنوان مثال ؛را استفاده کرد هتوان جواز ازدواج با زانی روایاتی که از ظاهر آنها میالف) 

 زنا مرتکب یزن با اگر کهاست  نموده سؤال یمرده دربار(ع) صادق امام از حلبی
 در حضرت آنیا خیر.  کند ازدواج حالل راه از زن همان با تواند یم آن از پس شود،
هُ«: است) نکاح( یشرع عقد آن پایان و) سفاح( زنا آن آغاز: فرمود پاسخ وَّلُ هُ سِفَاحٌ أَ رُ آخِ  وَ
  .]356ص ،5ج ،48[ »نِکَاحٌ
 بسیاری اما .]63ص ،20ج ،52[ داند می حسن را روایت مجلسی عالمه سند، لحاظ از

، 55؛ 153ص ،14ج ،18؛ 190ص ،11ج ،16[ اند شمرده صحیح را حلبی روایت فقها از
  .]439ص ،29ج

؛ 152، ص14، ج18[ کند با زانیه داللت می ازدواج جواز بر روایت این، داللی لحاظ از
دیگری بنابراین در این روایت اگر ازدواج با زانیه نیاز به شروط  ].207ص ،8ج ،49

  کرد. آنها را بیان می(ع) باید امام ،داشت
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دانند،  را شرط جواز ازدواج با وی میه اشکال: اینگونه روایات با روایاتی که توبه زانی
  .]146ص ،1ج ،42؛ 221ص ،32ج ،23[ شود قید زده می

زراره نقل ؛ برای نمونه وارد شده است هروایاتی که در خصوص جواز ازدواج با زانیب) 
درباره حکم مردی که با زن زناکاری (ع) ند که من در کنار عمار بودم و عمار از امامک می

سَ الَ« آن حضرت فرمودند: .ازدوج موقت کرده سؤال کرد نْ بَأْ یجُ کَانَ وَإِ وِ زْ رُ اَلتَّ  اَلْآخَ
نْ حْصِ لْیُ هُ فَ یعنی اشکالی ندارد و اگر بخواهد ازدواج دائم کند  ؛]253، ص7، ج39[ »بَابَ

  اش را ببندد. انهخ
غیرمشهوره است و  هزانی ،در این حدیث »فاجره«نویسد که مراد از  فیض کاشانی می

  .]353، ص21، ج44[ ازدواج دائم است» التزویج اآلخر«مراد از 
] و از لحاظ داللی برخی از فقها 36، ص2، ج51[ از لحاظ سندی روایت ضعیف است

 البته جواز همراه با کراهت ؛کند داللت می هانیمعتقدند که روایت فوق بر جواز ازدواج ز
  ].  88ص ،5ج ،53؛ 245، ص7، ج43[

به  ؛داللت این روایت بر جواز ازدواج با زانیه تفصیل داده استدرباره صاحب حدائق 
قائل به جواز شرطی  هازدواج دائم بدر  این صورت که ازدواج موقت با زانیه جایز است، اما

 .]133، ص24، ج14[ فجور بگیردارتکاب به جلوی آن زن را از  که مرد بتواندشود  می
تواند جلوی زن را از مبادرت به زنا  مفهوم این قول آن است که اگر در عقد دائم مرد نمی

  بگیرد، ازدواج با وی حرام است.
درباره حکم ازدواج مرد (ع) ربائب از امام بن علیی نیز آمده است که روایت دومدر 

عَمْ،« :حضرت فرمود و اجره سؤال کردمسلم با زن ف ا نَ مَ ؟ وَ هُ عُ ا یَمْنَ لَ إِذَ عَ نْ فَ حْصِ لْیُ هُ فَ  بَابَ
خَافَةَ وَلَدِ مَ اش  خانه کرد، ازدواج اگر ولی است؟ امر این مانع بله، چیزی .]166ص ،20[ »الْ

اورد واسطه آن فرزندی بی هببندد از خوف فرزند. یعنی از ترس اینکه مبادا زنا دهد و ب را
  ست.ا در حالی که ولد زنا ،و به زوج ملحق شود

و از نظر داللی نیز بر جواز ازدواج با  ،]41، ص29، ج55[ سند روایت صحیح است
  .]222، ص32، ج23[ کند زانیه در حالی که هنوز توبه نکرده داللت می

 ظاهرا طبق این روایت، زوج مکلف به حفظ آن زن (زانیه سابق) از ارتکاب به زنا
  .]53، ص29، ج9[ ست و اشتهاردی نیز این روایت را مؤید همین نظر ذکر کرده استا

 (مشهوره و غیرمشهوره) طور مطلق هروایاتی که بر عدم جواز ازدواج با زانیه ب. 4- 2-2
  کنند داللت می

  شود:  در این باره به دو روایت اشاره می
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 کرده زنا یزن با که یمرد: کردم سؤال(ع) صادق امام از: گوید یموس بن عمّارالف) 
نْ«: کند؟ فرمود ازدواج او با است جایز آیا است، ا آنَسَ إِ هَ شْداً مِنْ عَمْ رُ ا وَإِلَّا فَنَ هَ اوِدْ رَ لْیُ  فَ
لَ امِ یعَ رَ حَ نْ الْ هُ فَإِ عَتْ هِيَ تَابَ هِ فَ لَیْ امٌ عَ رَ نْ حَ تْ وَإِ بَ هَا أَ جْ وَّ زَ لْیَتَ یعنی  ؛]168ص ،3ج ،40[ »فَ
 به را او وگرنه ،ندارد یاشکال پس ،است رفته راست راه به و کرده توبه زن که بفهمد اگر
 اگر و کند ازدواج او باکه  است حرام مرد بر پس داد، جواب اگر .کند دعوت حرام کار

  .نماید ازدواج او با پس نمود، امتناع
ر از لحاظ داللی نیز ب .]440، ص29، ج55؛ 62، ص2، ج52[ سند روایت معتبر است

البته حرمت  .کند (مشهوره و غیرمشهوره) داللت می حرمت ازدواج با مطلق زانیه
ها« نویسد:  مشروط به اصرار بر زنا و عدم توبه شده است. خوئی می  الداللة واضحة فإنّ

 .]219، ص32، ج23[ »توبتها وعدم الزنا یعل إصرارها فرض في وحرمتها الجواز عدم یعل
  .]208، ص8، ج49[ اند حمل بر کراهت شدید کردهالبته برخی این روایت را 

(یعنی دعوت به حرام) حرام » مراوده«اشکال: به این روایت این اشکال وارد شده است که 
داند؟ در پاسخ گفته شده است که دعوت به  است، حال چطور امام(ع) فعلی حرام را جایز می

م آن حرام باشد، اما در صورتی که حرام در صورتی حرام است که مراوده با اراده و قصد انجا
جهت آزمایش و امتحان زانیه برای اطالع یافتن از توبه وی باشد حرام نیست، لذا  به» مراوده«

  ].49داده شده است [» مراوده«در این روایت و حتی روایات دیگر دستور به 
وْ: «کند می نقل چنین(ع) صادق جعفر امام یا باقر محمد امام از مسلم بن محمدب)   لَ

نَّ لًا أَ جُ رَ رَ جَ رَأَةٍ فَ ا ثُمَّ بِامْ هَا تَابَ جَ وَّ زَ نْ لَمْ فَتَ هِ یَکُ لَیْ نْ ءٌ شَيْ عَ لِکَ مِ  ؛]434ص ،20ج ،17[ »ذَ
زن  همان با مرد آن سپس و شوند تائب دو هر بعدا و کند زنازنی  با یکس یعنی اگر

  .نیست او بر یگناه کند، ازدواج
 ] و از مفهوم این روایت207، ص8، ج49؛ 83ص ،12[ سند روایت صحیح است

 کند ای که توبه نکرده داللت می بر حرمت ازدواج با مطلق زانیه شود که برداشت می
  .]219، ص32، ج23[

گوید که طبق این روایت ازدواج با مرد زناکار نیز بر عفیفه حرام است و  خوئی می
 ،شود زانی حمل بر کراهت میدرباره  لذا ،چون ازدواج با زانی به اجماع فقها حرام نیست

، 32، ج23؛ 499، ص23، ج14[ زانیه باقی است شرط بودن توبهدرباره  اما ظهور روایت
زیرا شیخ صدوق ازدواج زن  ،در پاسخ باید گفت که چنین اجماعی وجود ندارد .]219ص

  .]336ص ،36[ داند عفیفه با زانی را حرام می
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  کنند ز ازدواج با زانیه مشهوره داللت می. روایاتی که بر عدم جوا4- 2- 3
  شود: در این باره به دو روایت اشاره می

دالف)   زن با تواند یم شخص آیا: کردم سؤال(ع) کاظم امام از :گوید فضیل بن محمّ
ت ازدواج بیشتر یا و روز یک زناکار یزیبا ا« نماید؟ فرمود: موقّ تْ إِذَ ورَةً کَانَ هُ ا مَشْ نَ ا بِالزِّ لَ  فَ
عْیَ ا تَمَتَّ هَ ا مِنْ هَا وَلَ حْ نْکِ  انسان باشد، یزناکار به معروف یعنی اگر ؛]454ص ،5ج ،48[ »یَ
ت ازدواج نه او با   .دائم ازدواج نه و نماید موقّ

] و برخی دیگر موثق 192، ص11، ج16از لحاظ سندی برخی آن را صحیح [
 :نویسد می یتروا این سند خصوص در مجلسی عالمه .]236، ص20، ج52[ دانند می
  .]473ص ،8ج ،49[ »کالصحیح القوي«

ا« کند: می همشهور هجواز ازدواج با زانی اما از لحاظ داللی روایت فوق تصریح به عدم  إِذَ
تْ ورَةً کَانَ هُ نَا... مَشْ ا بِالزِّ ا لَ هَ حْ نْکِ ، زیرا اطمینانی به این زنان نیست و این احتمال وجود »یَ

ره مبادرت به زنا ورزند که این عمل موجب اختالط در میاه و دارد که بعد از ازدواج دوبا
  .]17، ص13، ج41[ شود انساب می

 لذا منع از زنا شرط نیست ،گوید که نطفه زانی که حرمت ندارد محقق کرکی می
 ،هر چند نطفه زانی حرمت ندارد که در پاسخ به ایشان باید گفت. ]17، ص13ج، 41[

زانیه ازدواج کند و زوج او شود دارای احترام است و باید  خواهد با اما نطفه کسی که می
  ری کرد.یاز اختالط آن با حرام جلوگ

 یا زناکار زن با جز زناکار مرد«شریفۀ  آیۀ دربارۀ(ع) صادق امام گوید از زراره میب) 
 »درنیاورد خود ازدواج به مشرك یا زناکار مرد جز را زناکار زن و نکند ازدواج مشرك

نَّ«فرمود: پرسیدم،  اءٌ هُ اتٌ نِسَ ورَ هُ ا مَشْ نَ الٌ بِالزِّ جَ ونَ وَرِ ورُ هُ نَا مَشْ وا بِالزِّ رُ هِ ا شُ نَ وا بِالزِّ رِفُ هِ وَعُ  بِ
النَّاسُ وْمَ وَ لْکَ الْیَ زِلَةِ بِتِ نْ الْمَنْ هِ أُقِیمَ مَ لَیْ نَا حَدُّ عَ وْ الزِّ رَ أَ هِ ا شُ نَ مْ بِالزِّ دٍ یَنْبَغِ لَ حَ أَ نْ لِ حَ أَ اکِ  هُیُنَ
فَ یحَتَّ رِ عْ هُ یَ بَةً مِنْ وْ  و زنان آیه، آن حضرت پاسخ داد که منظور .]405ص ،3، ج37[ »تَ

 صدق نیز زمان این مردمباره در حکم این و هستند مشهور زنا به که است یمردان
 کند ازدواج او با نباید یکس شد، مشهور زنا به یا شد یجار او بر زنا حدّ کس هر کند، یم
  .کرده است توبه داندب اینکه تا

] و از 205، ص8، ج49؛ 205، ص8، ج42[ دانند فقها سند این روایت را صحیح می
پس بر حرمت ازدواج با  ،ن به زنا کرده استالحاظ داللی چون آیه را حمل بر مشهور
کند. البته در انتهای حدیث یکی از دو عنوان  کسانی که مشهور به زنا هستند داللت می
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ه حد را موضوع قرار داده است و بیانگر این امر است که شهرت مالک است، شهرت یا اقام
]؛ بنابراین طبق این روایت 2074، ص7، ج29حتی اگر این شهرت با اقامه حد به وجود آید [

  ازدواج با زانیه مشهوره حرام است، اما ازدواج با زانیه غیرمشهوره اشکالی ندارد.
 یَنْبَغِ لَمْ« گوید: زیرا می ،پذیرند رمت را نمیاشکال: برخی داللت این حدیث بر ح

حَدٍ أَ نْ لِ هُ أَ حَ فَ یحَتَّ یُنَاکِ رِ عْ هُ یَ بَةً مِنْ وْ ف ادکه متر »سزاوار نیست«یعنی  »ینبغ ال«و  ،»تَ
  است و داللتی بر حرمت ندارد. »کراهت«معنای 

 به رادم الخبر في "ینبغ لم" و«نویسد:  صاحب حدائق در پاسخ به این اشکال می
 في "ینبغي ال" و الوجوب في "ینبغي" استعمال من األخبار في تکاثر کما التحریم
در این خبر تحریم است، چنانچه » لم ینبغ«یعنی مراد از  ؛]492ص ،23ج ،14[ »التحریم

  معنای حرمت آمده است. به» ال ینبغی«معنای وجوب و  به »ینبغی«در بسیاری از روایات 
اما  ،ن روایات بر حرمت ازدواج با زانیه مشهوره داللت کننداشکال: سلمنا که ای

 ،جایز است همشهور هیعنی روایاتی وجود دارد که طبق آنها ازدواج با زانی ،معارض دارد
  به عنوان مثال: ؛لذا با هم در تعارض هستند
پرسیدم آیا ازدواج (ع) زنی در کوفه فاجره بود از امام :گوید اسحاق بن جریر می

ست؟ (در آن زمان زنان فاجره ا با وی جایز است، حضرت فرمود آیا پرچم وی باالموقت 
زیرا اگر باال باشد  ،گفتم نه .کردند تا شناخته شوند) خانه خود پرچم نصب می جلوی در

عَمْ« حضرت فرمود: .کند سلطان دستگیرش می هَا نَ جْ وَّ زَ عَةً تَ با آن زن ازدواج  ،بله؛ »مُتْ
 ،قره پایانی حدیث آمده است که حتی اگر پرچم آن زن باال بودموقت کن. سپس در ف
کند  (زانیه مشهوره و معلنه) را از حرام خارج می آن زن ،زیرا زوج ،ازدواج با او جایز است

وْ« :به سمت حالل تْ لَ عَ ایَةً رَفَ هِ کَانَ مَا رَ لَیْ هَا فِي عَ یجِ وِ زْ نَّمَا َشيْءٌ تَ ا إِ هَ جُ رِ خْ نْ یُ امٍ مِ رَ  یلَإِ حَ
الَلٍ   .]29، ص21، ج17[ »حَ

کنند  اما برخی این اشکال را مطرح می ،]322، ص22، ج23[ سند روایت معتبر است
 یموال یاز برخبلکه  ،نشنیده است(ع) مستقیم از امامرا جریر ذیل این روایت  نبکه ا

 توان به ذیل آن اعتماد کرد یحضرت شنیده و چون وثاقت این شخص معلوم نیست، نم
  .]2082، ص7، ج29[

، 13[ تفصیل داده است صدر روایت بین مشهوره و غیرمشهوره ،اما از لحاظ داللی
یعنی نسبت به اولی جایز نیست و نسبت به دومی  ؛]324، ص22، ج23؛ 255، ص1ج

رَأَةً«زیرا راوی درباره حکم ازدواج با  ،جایز است مْ وفَةً اِ رُ عْ ورِ مَ جُ فُ ال کرده و معروفه ؤس» بِالْ
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]؛ یعنی اگر باالی در خانه پرچم نصب کرده، 2082، ص7، ج29ادف مشهوره است [متر
شود، و اگر روایت را با توجه به  ازدواج با وی جایز نیست، زیرا از زنان مشهوره شمرده می

کند  ذیل آن مورد توجه قرار دهیم، بر جواز ازدواج با زانیه مشهوره و غیرمشهوره داللت می
ما همانطور که گفته شد، اشکال جدی بر ذیل روایت آن است که ]، ا322، ص22، ج23[

راوی خود آن را از امام(ع) نشنیده است، بلکه از برخی از موالیان حضرت شنیده که نه نام 
 غیرقابل یسند جهت از روایت ذیل شان. بنابراین قسمت آنها مشخص است و نه وثاقت

   ].2082، ص7، ج29؛ 323، ص22، ج23؛ 255، ص1، ج13است [ اعتماد
 اند فقها به روایت دیگری از حمیری بر جواز ازدواج با زانیة مشهوره استدالل کرده

صراحت بر جواز ازدواج با  روایت از نظر سندی صحیح است و به ؛]30، ص21، ج17[
  .]2084، ص7، ج29؛ 256، ص1، ج13[ کند مشهوره داللت می هزانی

 همشهور هآن و روایاتی است که ازدواج با زانیاشکال: این دو روایت نیز معارض با قر
و  یتوان آنها را حمل بر کراهت نمود، زیرا حمل نمودن نه یلذا نم ؛را حرام می دانند

زیرا یکی از  ؛]2102، ص7، ج29[ تحریم در آیه شریفه بر کراهت بسیار بعید است
  .]310، ص3، ج2[است  مرجحات موافقت با قرآن و سنت

  
  اند روایاتی که ازدواج با زانیة معلنة را منع کرده. 4-2-4

  (ع) است:روایت حلبی از امام صادقیکی از مصادیق این روایات، 
جِ لَا« وَّ زَ رْأَةُ تَتَ لِنَةُ الْمَ عْ نَا الْمُ جِ وَلَا بِالزِّ وَّ زَ لُ یَتَ جُ نُ الرَّ لِ عْ نَا الْمُ ا بِالزِّ عْدَ إِلَّ نْ بَ فَ أَ رَ عْ ا تُ مَ هُ  مِنْ
وْ ه معلن هاین روایت ازدواج با زانی ،همانطور که مشخص است .]438ص ،20ج ،17[ »بَةُالتَّ
  توبه کند و علم به توبه وی پیدا شود. همگر آنکه زانی ،نهی کرده است را

؛ 54، ص29، ج9[ روایت از نظر سند معتبر و در لسان فقها صحیح شمرده شده است
؛ 327، ص2، ج11[ کند معلنه داللت می ه] و بر حرمت ازدواج با زانی327، ص2، ج11
   .]10، ص10، ج46

در حالی که تسالم فقها بر  ،اشکال: طبق این روایت ازدواج با زانی معلن حرام است
  است. مرددرباره  عدم حرمت

 اما حرمت ،شود خاطر تسالم فقها از تحت این روایت خارج می هبعلن پاسخ: زانی م
. ]10، ص10، ج46 ؛223، ص32، ج23؛ 327، ص2، ج11[ باقی است همعلن هزانیدرباره 

هر چند اکثر فقها قائل به این هستند که این روایات با یکدیگر در تعارض هستند و وجه 
روایات مجوزه و ناهیه را عموم و نسبت اما برخی از فقها  ،اند جمعی نیز بیان نموده
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، 23؛ 237، ص2، ج11[ زنند د که روایات خاص، عام را تخصیص میندان خصوص می
از نظر خوئی حرمت ازدواج اختصاص به زانیة معلنه  .]10، ص10، ج46؛ 223، ص32ج

ه ذلک من الحاصل فیکون «نویسد:  وی می .دارد  المرأة کانت إذا بما الحرمة اختصاص کلّ
  .]223، ص32، ج23» [بغیرها الجواز واختصاص بذلک، مشهورة و بالزنا معلنة
 معنای مفعولی به فتح الم بهآن را برخی  ؛تالف شده استاخ» معلنه«معنای باره در

در این صورت مترادف  .یعنی کسی که زنایش آشکار شده است ،اند گرفته» معلَنه«
نة« معنای فاعلی به کسر الم است و برخی آن را به همشهور یعنی کسی  ،دانند می» معلِ

ری معنای فاعلی را آقای شبی .]215، ص7، ج29[ کند که اعالم آمادگی به زنا می
ای حرام است که اوال مشهوره باشد و ثانیا این شهرت  یعنی ازدواج با زانیه ،پذیرفته است

اما صرف مشهوره بودن را قبول  ،کند خاطر این باشد که اعالم آمادگی برای زنا می هب
اما حقیقتا زانیه نباشد و به وی نسبت  ،زیرا ممکن است این زن مشهوره باشد ؛ندارد

 ،رسد هر دو معنا صحیح باشد نظر میه اما ب .]216ص ،7ج ،29[باشد دروغ داده شده 
ن«زیرا در لغت  ن«و  »پخش شده«و  »اعالم شده«یعنی  »معلَ » اعالن کننده«معنای  به »معلِ

حقیقتا زانیه  ،از طرف دیگر اغلب زنانی که مشهور به زنا هستند .]456، ص3[است 
  ».قد خص ما من عام اال و و«زیرا  ،ک نیستهستند و موارد اسثنائی مال

دست ه این نکته ب ،بنابراین از مجموع روایاتی که اشاره به مشهوره و معلنه شده
به زنا دادن شناخته شده باشد و فرقی  همالک حرمت آن است که زانیآید که  می
یا  ،واسطه این است که حد زنا خورده یا خودش اعالم کند هکند که این شناخت ب نمی

  بلکه مهم شهرت داشتن است. ؛پخش کرده باشندآن را اینکه دیگران 
  

  . وجه جمع بین روایات4- 2- 5
  کنند: به شکل ذیل بین آنها جمع می ،دانند اما فقهایی که روایات باال را متعارض می

  
  الف) حمل روایات ناهیه بر کراهت

لذا در اینجا حمل  ،دارندروایات مجوّزه نص در جواز و روایات ناهیه ظهور در حرمت 
چه زانیه  ؛دهد که ازدواج با زانیه کراهت است شود و چنین نتیجه می ظاهر بر نص می

 این همان فتوایی است که به مشهور فقها نسبت داده شده است .مشهوره باشد یا نباشد
  .]277، ص11، ج56؛  88ص ،5ج ،54؛ 321، ص21، ج24[
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  هورهب) حمل روایات ناهیه بر زانیه مش
شود و روایاتی  مشهوره می هاین جمع به این صورت است که روایات ناهیه حمل بر زانی

به بیان دیگر  .حمل بر زانیه غیرمشهوره شده است ،دانند که ازدواج با زانیه را جایز می
هستند و تا زمانی که توبه نکرده  همشهور هروایات ناهیه مشعر به حرمت ازدواج با زانی

  .] 88ص ،5ج ،54؛ 146، 145، ص1، ج42[ جایز نیست ازدواج با وی
  

  . تحلیل دیدگاه مشهور5
یعنی چه زانیه مشهوره باشد یا  ؛از نظر مشهور فقها ازدواج با زانیه مطلقا جایز است

غیرمشهوره و چه قبل از توبه یا بعد از توبه. همچنین مشهور روایات ناهیه را حمل بر 
(حمل بر کراهت) با قواعد باب تعارض  رسد چنین حملی نظر میه که ب اند کراهت نموده
  زیرا: ،سازگاری ندارد

] و روایات 310، ص3، ج2[ موافقت با قرآن یکی از مرحجات باب تعارض استالف) 
لذا  ؛ناهیه موافق با قرآن هستند و موافقت با قرآن یکی از ترجیحات باب تعارض است

  ه است و حمل بر کراهت صحیح نیست.یهطبق این قاعده تقدم و ترجیح با آیات نا
توجه  و در اینجا با ،]310، ص3ج، 2[است مخالفت با عامه نیز یکی از مرجحات ب) 

] و 222ص ،2ج ،31]، مالکیه [199، ص2، ج7سنت یعنی حنفیه [ به اینکه جمهور اهل
ام حر آن را هستند و فقط حنابله ه] قائل به جواز ازدواج یا زانی12، ص5، ج28شافعیه [

  .]38ص ،3، ج6[) ترجیح با نهی است توبه کند هزانیآنکه  مگر(دانند  می
رسد  نظر میه ] و ب310، ص3، ج2شهرت بین اصحاب یکی از مرجحات است [ج) 

 صدوق اند. شیخ با توجه به روایات ناهیه قائل به حرمت ازدواج با زانیه شده مشهور قدما
د م ]،504ص ،53مفید [ شیخ ]،306ص ،36[ ، 7، ج29[ المسائل الرازیهدر  یرتضسیّ
 ،دانند می حرام را زانیه با ازدواج ]339، ص5زهره [ ] و ابن286ص ،8]، حلبی [1410ص
 بدلیل تتوب، یحت والزانیة«کند:  زهره ادعای اجماع می حتی ابن. کند توبه آنکه مگر

رام حآن را ] نیز 241ص ،2ج ،4[ براج همچنین ابن .]339، ص5[ »الطائفة إجماع
  هستند. هقائل به حرمت ازدواج با زانی داند. بنابراین مشهور قدما می

زیرا  ؛]425، ص7، ج30[است افزون بر آن، الزمه این حمل تداخل میاه و انساب 
ست و تا قبل از ازدواج با مردان متعددی خلوت کرده، بعد از ا زنی که مشهور به زنا

حاصل آن اختالط  کهه دوباره زنا دهد ازدواج اطمینانی به وی نیست و ممکن است ک
  میاه و انساب است.
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ه از مجموع ادله به دست چنظر در آیه و روایات، آن دقت بنابراین به نظر نگارنده با
چه از باب  ،مشهوره و معلنه قطعا حرام است هآید این است که ازدواج با زانی می

ات مجوزه بر زانیه یعنی حمل روای ،البته جمع دوم ؛تخصیص یا جمع بین ادله
  غیرمشهوره و روایات ناهیه بر حرمت ازدواج با مشهوره.

  
  النظریه شهید صدر . نظر نگارنده با توجه به فقه6

شناسی، تحول اساسی به وجود آورد و با مطرح  شهید صدر در ساحت فقه از حیث روش
 مسائل متعدد خصوصاً رویکرد جدیدی جهت پاسخگویی به مسائل» النظریه فقه«کردن 

  .]10، ص21[ مستحدثه در فقه ارائه نمود
ضروری است که به این نکته اشاره شود که فقها به دو  ،قبل از تعریف فقه النظریه

 .محور نگر و شیوه موضوع شیوه جزئی ؛اند صورت به تبیین و شرح احادیث فقهی پرداخته
به  .اند ا توجه داشتهصورتی مستقل و جداجد هفقط به شرح احادیث ب در رویکرد اولفقها 

تنهایی از نظر سند داللت و متن مورد  عبارت دیگر در این روش هر یک از احادیث به
 ،مثل شارحان کتب اربعه. ولی در شیوه دوم ؛و شرح داده شده است بررسی قرار گرفته

های زندگی بشر را در نظر گرفته و آنها را بر اساس موضوعاتی مثل  فقها در ابتدا واقعیت
کنند و سپس تحت هر عنوانی روایات مربوط  رید، فروش، جعاله، نکاح و... تقسیم میخ

 ،ورند که نظر اسالم را روشن کند، و بعد از مقایسه و شرح آنها آ به آن را به مقداری می
  .]36، ص32[ مثل کتاب جواهر الکالم ؛کنند ای را استخراج می در نهایت نظریه

بیند و نظرش را بر یک  های زندگی را می ابتدا واقعیتفقیه در  ،محور در روش موضوع
کند و مشکالتی را که تجربیات بشری ارائه نموده و و مشکالتی را که  موضوع متمرکز می

ای را که امکان  کند تا نظریه گیرد و سپس به نصوص عرضه می می خوبی فرا بروز داده، به
براین در این روش فقیه سعی بنا ؛]39، ص32[ دارد کشف کند گیری از نصوص الهام
کند روابط و مناسبات بین اجزای پراکنده را کشف کرده و به یک ساختار نظری  می

 در جایگاه مناسب خود قرار گیرد ساختاری که هر یک از آن اجزای معنایی ؛دست یابد
  .]44، ص32[ شود که به این ساختار نظریه گفته می

و  محور استفاده نبرده است ان شیوه موضوعدانش فقه از همه تو ،از نظر شهید صدر
های آن را  محور استفاده کند و تمامی ظرفیت باید در سطح و ژرفا از شیوه موضوع

برداری کامل در سطح و افقی آن است که فقیه به این نکته توجه کند  بهره کند. استیفا
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پی پاسخ به نیاز لذا فقیه باید در  ،های زندگی در حال تغییر و نو شدن است که واقعیت
همچنین  .]46، ص32[ نه زمان محقق حلی و شیخ طوسی ،همان زمانه باشد

برداری کامل در جانب عمودی آن است که فقیه عالوه بر توجه به مباحث روبنایی و  بهره
یعنی ، برسد - که بیانگر دیدگاه اسالم است-های بنیادین  به نظریه ،بیان احکام جزئی

ای از احکام فقهی در هر یک از ابواب بشری  زیرا هر مجموعه ؛کرد باید به عمق فقه نفوذ
احکام و  ،به عنوان مثال. در ارتباط است هایی بنیادی و تصوراتی اساسی با نظریه

های ازدواج، طالق و روابط زن و مرد، بر نظریه کلی اسالم  قانونگذاری اسالم در زمینه
  .]48، ص32[ ار استزن و مرد و نقش هر یک از آنها استودرباره 

النظریه عملیات استنباط و اکتشاف یک  فقه«النظریه چنین تعریف شده است:  اما فقه
های اقتصادی، اجتماعی، قضایی و  گیری در ساحت چارچوب کالن فقهی است که جهت
های  حل سازی راه نحوی که موجب شفاف به ؛کند سیاسی زندگی انسان را ایجاد می

نماید تا یک ساختار  کام فرعی متعدد را حول یک محور جمع میگردد و اح اسالمی می
 .]293، ص3، ج15[ »وجود آورده و زیربنایی برای تنظیم زندگی انسان مسلمان ب

 نصوص معنای فهم به النظریه، فقه«نویسد:  النظریه می پژوهشگر دیگری در تعریف فقه
 و قرآن، سنت بر مبتنی اجتهادات یا اسالم نظریات استحصال و کشف هدف به شریعت،

 در اسالمی شریعت که است مختلفی یها حوزه در اسالمی نظریات اکتشاف برای عقل
 فقهی نظریه کشف نخست ،النظریه فقه و فقیه کارکرد بنابراین. دارد احکامی آن امور

  .]11، ص21[ »است نظریه آن درون از شرعی حکم سپس صدور و است
های  آوردن حکم شرعی باید در ابتدا واقعیت دسته برای ب ،از نظر شهید صدر

زندگی بشری را در نظر گرفت و با عرضه آنها به روایات یک موضوع، از درون آنها نظریه 
صورت جمعی مورد بررسی  هالبته روایات یک موضوع را باید ب .را استخراج و کشف کرد

اه بررسی جمعی حکم شرعی فقط از ر«قرار داد. شهید صدر در این باره می نویسد: 
 های زندگی هستند ای خاص از عرصه روایاتی که مسئول بیان حکمی خاص یا عرصه

  .]37، ص32[ »شود میسر است و تنها از راه این پژوهش فراگیر، نظریه استخراج می
شهید صدر معتقد است برای استنباط احکام باید با نگاه کالن و عام سراغ نصوص 

دارای یک نظام و  ،طور خاص فقه هدین اسالم و بکه ؛ چرا]63ص ،33[ دینی رفت
واسطه آنها اداره زندگی را تنظیم کرد. به  هتوان ب [همان] که می های کلی است چارچوب

طور جداگانه و بدون در نظر گرفتن رابطه  هاز نظر ایشان نباید احکام را ب ،عبارت دیگر
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پس فقه  ن همان فقه نظام است.ای. ]365، ص34[ یکدیگر مورد استنباط قرار داد آنها با
ای از احکامی که با هم مرتبط و هماهنگ هستند و    نظام عبارت است از مجموعه

  .که زیرساخت این نظام است است ای متناسب با نظریه
ای که اسالم مطرح  بنابر مبنای فقه النظریه شهید صدر، احکام را باید با نظریه

نظریه در حقیقت خمیرمایه فقه نظام  .شته باشندهم بسنجیم که همخوانی دا کند، با می
 ،متعارض باشد نباید با اصل نظریه ،شود در نتیجه احکامی که در نظام مطرح می .است

احکام در هر باب با  زیرا هر یک از مجموعه ؛و هماهنگ باشند بلکه باید همخوان
دنبال  النظریه به بنابراین ما در فقه .]284، ص3، ج15[ نظریات همان باب مرتبط هستند

این هستیم که هماهنگی بین نظریه و نظام باشد، زیرا در نظام احکامی است و اجزای 
این نظام باید هماهنگ باشند و منافی و مخالف هم نباشند و افزون بر آن احکام این 

  باشد.  نباید متنافی ،ای که نظام از آن برخاسته نظام با نظریه
اول هماهنگی میان احکام که اجزای  ؛نگی الزم استبنابراین در اینجا دو هماه

  آید. زیرا نظریه زیرساخت آن نظام به شمار می ؛ند و دوم میان احکام و نظریها نظام
ای از قوانین شارع مقدس برای تشکیل، مدیریت و  حال در نظام خانواده که به مجموعه

راجع به ازدواج و تشکیل خانواده را شود، ما در ابتدا باید نظریه اسالم  انحالل نکاح اطالق می
کشف کنیم که همان تشکیل خانواده صالح و سالم است و خود آن نظریه نیز از اهدافی که 

شده  آید؛ یعنی اهداف تعیین اسالم برای ازدواج و تشکیل خانواده در نظر گرفته به دست می
، 48به تقوا رسیدن []، 54، ص20، ج17برای ازدواج و تشکیل خانواده از جمله حفظ نسل [

]، و تربیت 21، نور: 1]، حفظ سالمت روانی و جسمی خانواده و افراد خانواده [329، ص5ج
یک از آن اهداف ازدواج  ]. بر همین اساس ازدواج با زانیه با هیچ715، ص5، ج44افراد خانواده [

د شکل بگیرد، چرا توان و تشکیل خانواده سازگاری ندارد و در نتیجه خانواده صالح و سالم نمی
  شود.  که فساد در این خانواده نهادینه می

 ای صالح خانواده ؛تشکیل خانواده صالح و سالم قائل استرای اسالم اهمیت زیادی ب
آن جامعه اسالمی به اعتال و بالندگی برسد. از سوی دیگر رکن و عمود  که در پرتو

ای از  جمله .راوانی شده استکما اینکه در شریعت بدان سفارش ف ،خانواده مادر است
 ساز انسان کریم قرآن«کند:  به اهمیت مقام زن و مادر رهنمون می امام خمینی(ره) ما را

 از ساز انسان یها زن اگر. است یساز انسان زنها وظیفه. ساز انسان نیز ها زن و است،
 دخواهن شکست شد، خواهند مبدل انحطاط و شکست به ها ملت شود،ب گرفته ها ملت

آیا  ،حال اگر زنی فاقد حیا و عفت باشد .]300، ص6، ج10[ »شد خواهند منحط خورد،
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 شیء گوید فاقد سازی کند؟ یک قاعده عقلی و بدیهی وجود دارد که می تواند انسان می
  .باشد شیء معطی تواند نمی

آن حضرت از ازدواج با دختر زیبا در  ؛مؤید این دیدگاه است(ص) روایتی از پیامبر
، 48[ تشبیه نموده است دان نواده ناصالح نهی کرده است و آن را به گیاه سبز در زبالهخا
وقتی پیامبر گرامی اسالم از ازدواج با دختری که در خانواده غیرصالح و  .]233، ص5ج

خاطر زیبایی دختر نباید گرفتار  هگوید که ب غیرسالم پرورش یافته نهی نموده و می
حذر داشتن نشانه خطرناک بودن این نوع از زندگی  یر و برشوید، این تحذکسی  چنین
طریق اولی  هشود، ب ناسالم باشد و مرتکب زنا و حرام می حال اگر دختر خودش ؛است

نگفته است که دختر مرتکب حرام  زیرا در روایت ؛ازدواج با این دختر یا زن جایز نیست
اجتناب از او باید  ،شود ربیت میگوید دختری که در خانواده ناسالم ت بلکه می ،شود می
  شود باید اجتناب ورزید. طریق أولی از دختری که مرتکب فحشا می هپس ب ،شود

ی که یوجود دارد، در اینجا فتوادرباره آن که فتاوای مختلفی  هدر بحث ازدواج با زانی
در حقیقت مخالف مبانی فقهی مطرح در قرآن  ،مخالف فلسفه تشریع نظام خانواده است

وه ما خالف کتاب هللا« :و سنت برای تشکیل خانواده است و باید کنار گذاشته شود » فردّ
زیرا شارع فلسفه ازدواج و  ،این حکم همان جواز ازدواج با زانیه است. ]311، ص3، ج2[

چیزی بیاورد که  تشکیل خانواده را بیان کرده و امکان ندارد در منظومه احکام خانواده
  آید. ه تناقض پیش میچرا ک ؛مخالف باشد

ی بسنده کنیم و ترجیح دهیم که در جهت اهداف یبنابراین در اینجا باید به فتوا
 که همان عدم ازدواج با زانیه است و تشریع حکم است و با آن مبانی سازگار باشد
زهره و  ابن، براج صالح حلبی، قاضی ابنالمشهور قدما یعنی شیخ صدوق، شیخ مفید، ابو

   هستند. هیز قائل به حرمت ازدواج با زانیمرتضی ن سید
 از یعنی ؛نباشد معلنه و مشهوره هر چند ،حرام است زانیه مطلقاً بنابراین ازدواج با

 مینأت ازدواج از را شارع هدف زنی چنین با ازدواج زیرا دارد، زنا به عادت که باشد زنانی
اما ازدواج موقت با  ،ئم حرام استگیرد. البته ازدواج دا می شکل ناسالم خانواده و کند نمی
به  های دیگری دارد که غالباً چون ازدواج موقت فلسفه ،ممکن است مجاز باشد هزانی

  شود. تشکیل خانواده منجر نمی
نتیجه آنکه اصل اولی، حرمت ازدواج دائم با زانیه است، مگر مواردی که یقین حاصل 

  کند (وهللا العالم). و تشکیل خانواده تأمین میشود ازدواج با زانیه اهداف شارع را از ازدواج 
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  گیری . نتیجه7
و به  با یکدیگر اختالف دارند هجواز یا عدم جواز ازدواج با زانی باره. فقهای امامیه در1

چه زانیه مشهوره  ؛دانند مشهور فقها نسبت داده شده که آنها ازدواج با زانیه را مکروه می
به حرمت  لعنوان مثال برخی قاع به ؛ی نیز مطرح استباشد یا غیرمشهور. اقوال دیگر

یک قول  د وندان برخی دیگر ازدواج با زانیه مشهور را حرام میهستند، و  ازدواج با زانیه
ن ازدواج با زانیه قرآن و ان و مانعانیز ازدواج با زانیه معلنه را حرام کرده است. ادله مجوز

  است. سنت
ر است که هم مخالفان و هم موافقان ازدواج با زانیه بدان سوره نو 3. دلیل قرانی، آیه 2

کنند، معتقدند که این آیه در  اند. کسانی که به حرمت ازدواج با زانیه استناد می استناد کرده
معنای ازدواج است، اما کسانی که ازدواج با زانیه را جایز  در آیه به» نکاح«مقام تشریع بوده و 

  معنای وطی است. به» نکاح«آیه در مقام اخبار بوده و  گویند که این دانند می می
برخی نسبت بین روایات را  ؛هم دارند روایات وارده در این باب اختالف زیادی با. 3

  تعارض دانسته و برخی دیگر عام و خاص.
معلنه  هحرمت را مخصوص زانی ،دانند کسانی که نسبت را عام و خاص می. 4
اند.  درصدد جمع بین آنها برآمده ،اند متعارض اعالم کردهآن را و کسانی که  دانند می

اند و برخی  قائل به کراهت ازدواج شده ،مشهور با جمع عرفی بین روایات مجوزه و ناهیه
  اند. دیگر حرمت را حمل بر زانیه مشهوره کرده

  با قواعد باب تعارض ناسازگاری دارد. ،حملی که توسط مشهور فقها انجام شده. 5
چه از باب تخصیص  ،ازدواج با زانیه مشهوره حرام است ،این باب رویاتتوجه به با . 6

اند و طبق آن ازدواج با زانیه مشهوره حرام  یا از باب حملی که برخی از فقها انجام داده
   مترادف با مشهوره است.نیز معلنه  است.
 ظریاتن استحصال و کشف هدف به شریعت، نصوص معنای فهم به النظریه، فقه. 7

 حکم سپس صدور و است فقهی نظریه کشف نخست ،النظریه فقه اسالم است و کارکرد
هر بابی از ابواب فقه دارای  ،است. همچنین از نظر شهید صدر نظریه آن درون از شرعی

مثل فقه نظام خانواده. از دیدگاه شهید صدر برای استنباط احکام باید  ،نظام است
هم در  لذا باید همه احکام حول یک موضوع را با ،باشدمحور  صورت موضوع هاجتهاد ب

یعنی هم هماهنگی ؛ کند هماهنگ باشد ای که اسالم مطرح می نظر گرفت و با نظریه
  بین احکام و هم هماهنگی بین احکام و نظریه.
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ازدواج و تشکیل خانواده است و این باره نظریه اسالم در ،خانواده صالح و سالم. 8
 که اسالم برای ازدواج و تشکیل خانواده در نظر گرفتهآید  به دست می نظریه از اهدافی

تولید نسل حاصل از همبستری مشروع، رسیدن به تقوا، است. این اهداف عبارتند از: 
  حفظ سالمت روانی و جسمی خانواده و افراد خانواده، تربیت افراد خانواده.

تشکیل خانواده سازگاری ندارد و یک از اهداف ازدواج و  ازدواج با زانیه با هیچ. 9
 ؛لذا ازدواج با چنین کسی حرام است ؛شود منجر به تشکیل خانواده صالح و سالم نمی

  زانیه است. البته ازدواج دائم. بنابراین اصل اولی حرمت ازدواج دائم با
زیرا ازدواج موقت اهداف دیگری  ،موقت با زانیه ممکن است جایز باشد جازدوا. 10
  شود. منجر به تشکیل خانواده نمیاً البدارد و غ
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