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 در روايات شيعه و اهل سنتتماس جنسی در پايان ماه از  ینه اتيروا ليحلت

 1بي زینب حسينيبي

 چکیده
است كه بر كراهت برخی روابط جنسی دلالت روایاتی در جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت به ثبت آمده 

ها و حالات مورد نهی قرار گرفته كه البته بخشی از آنها از نظر دارد. در این دسته از احادیث، برخی زمان

های فراوان و البته معتبری وجود دارد كه از مقاربت دلالت، مضطرب و پریشان است. در این میان، روایت

و آن را مکروه اعلام داشته است. در بسامدی كمتر، جماع در اول و میانه ماه نیز  در آخر ماه بر حذر داشته

در « هرش»شناسی گفته، با واژهتر از روایات پیشمنع و نهی شده است. در این پژوهش برای ارائه فهمی ژرف

و نتایج علم  گیری از سیاق روایاتآیات قرآنی، مفهوم جدیدی از این واژه ارائه شده است. نیز با بهره

پزشکی، فرضیه جدیدی پیشنهاد شده است كه نهی از روابط جنسی در آخر ماه، فرمانی در جهت تکثیر نسل 

 و افزایش موالید بوده است.

 .مثل دیتول: روابط جنسی، روایت، كراهت، عادت ماهیانه، شهر، واژگان كلیدی

                                                           

 Z.Hosseini@yu.ac.ir. استاديار گروه الهيات دانشگاه ياسوج/ 1

 



 

 

 

 

 

 9315پانزدهم، پاییز و زمستان  ۀشمارششم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  911

 مقدمه -9

که فهم صحيح  جماع وجود دارد در جوامع حدیثي شيعه مجموعه روایاتي با عنوان کراهت

و « شهر»ها از قبيل رفته در آنکارشناسي برخي واژگان بهاین روایات، نيازمند بازنگری در مفهوم

الحدیث نادیده گرفتن خانواده های مهم فقهعرضه این روایات به قرآن کریم است. یکي از آسيب

ند کفهم شود. خانواده حدیث کمك ميحدیث است به این معنا که روایتي در غير موضوع خود 

های روایت در همان موضوع در نظر گرفته شود. حتي گاه، در فهم روایت، مقيدها و مخصص

 تواند از مصادیق افترا به خدا و رسولش به شمار آیدميخارج کردن روایت از مصداق آن 

ده حدیثي خانواده و (. در این پژوهش، روایات کراهت جماع، در خانوا000، ص1241)دلبری، 

های روایي نيز در کتاب نکاح باید به دنبال این احادیث بود گيرد. در مجموعهمينکاح قرار 

فهم این روایات، تحت تأثير احادیث اوقات عبادات قرار گرفته و این مطلب، سبب  کهيدرحال

 ارائه فهم مبهم و نادرستي از این دسته از روایات گردیده است.

توصيه فراواني به ازدواج شده و ازدواج عامل رشد، ارتقا و کمال جسمي و معنوی  در اسلام

بنابراین هدف از ازدواج، کمال انساني است ولي رابطه جنسي که تنها در ؛ 1انسان شمرده است:(

است. آیات  دمثليتولو آن  چارچوب ازدواج )دائم، موقت ( مجاز است، هدف دیگری دارد

ر است و اسلام به رابطه جنسي ب دمثليتولن است که هدف از رابطه جنسي گر آقرآن کریم نشان

 دمثليولتنگرد، بنابراین بسياری دیگر از انواع رابطه جنسي که منجر به گرایي نميمبنای لذت

شود مانند زنا، لواط، مساحقه، ... در اسلام ممنوع است. در اسلام لازم است صحيح و سالم نمي

در مشخص به وجود آید و در کانون گرم خانواده رشد یابد. تمامي دستورات فرزند از پدر و ما

 2فقهي و اخلاقي با این مبنا سازگار است. 

قرآن کریم منبع فهم دین و ملاک تعيين اعتبار روایات است، بنابراین در فهم روایات بایستي 

که مرد را از نزدیکي با  شودبه این منبع مراجعه کرد. در ميان روایات نکاح، مواردی دیده مي

                                                           

 ِلقَّْومٍ  لَّآياٍت ذِلكَّ في ِإن َّ مًَّةرَّْح وَّ مَّوَّد ًَّة بَّْينَُّكمْ  جَّعَّلَّ وَّ ِإلَّْيها ِلَّْسُكُنوا أَّْزواجًا أَّْنُفِسُكْم ِمْن لَُّكْم خَّلَّقَّ أَّْن آياِتِه ِمْن وَّ﴿ 1. 

شما آفريد تا در كنار آنان آرامش  یاز جنس خودتان برا یاو اينكه همسران یهاو از نشانه(؛ 24/ 34: روم) ﴾يََّّفَّك َُّرون

 لَُّكمْ  ِلباٌس ُهن َّ﴿كنند! یكه تفّكر م یگروه یاست برا یهاييابيد، و در ميانتان موّدت و رحمت قرار داد؛ در اين نشانه

 آنها لباس شما هستند؛ و شما لباس آنها )هر دو زينت هم و سبب حفظ يكديگريد.(؛ 417 /2ه:بقر) ﴾لَُّهن ِلباٌس أَّْنُُْم وَّ

)فرزند حاصل زنا( از آن  ؛(114، ص5، ج4147، ينی)کل« و للعاهر اْلَحَجُر َقاَل َأُبوَعْبِدالّلِه )ع(: اْلَوَلُد ِلْلِفَراِش. » 2

 صاحب فراش است و نصيب زناكار سنگ است.
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کند. عدم مراجعه به قرآن کریم در فهم این همسرش در برخي مواقع و اماکن خاص منع مي

 ي بينجامد.فهمکجروایات ممکن است به 

آزاد گذاشته شده است:  کاملاًیهودیت، مرد در ارتباط جنسي با همسرش  برخلافدر اسلام 

 وَّ  ُملاُقوُه أَّن َُّكْم اْعلَُّموا وَّ لل َّهَّا ات َُّقوا وَّ  ِلأَّْنُفِسُكْم قَّدِ ُموا وَّ ِشْئُُْم یأَّن َّ حَّْرثَُّكْم فَّْأُتوا لَُّكْم حَّْرٌث ِنساُؤُكْم﴿

منع  تنها وی را از ارتباط در زمان حيض و در حال روزه و 1(222 /2ه: بقر) ﴾اْلُمْؤِمنين بَّشِ ِر

 یحَُّ َّ تَّْقرَُّبوُهن َّ لا وَّ اْلمَّحيِض ِفي النِ ساءَّ فَّاْعَِّزُلوا ًیأَّذ ُهوَّ ُقْل اْلمَّحيِض عَِّن وَّيَّْسئَُّلونَّكَّ﴿کند: مي

 د﴾اْلمَّساج ِفي اِكُفونَّع أَّْنُُمْ  وَّ  ُتبَّاِشُروُهن َّ لا وَّ  الل َّْيِل یِإلَّ الصِ يامَّ أَِّتمُ وا ُثم َّ﴿ ؛2(222 /2 :هبقر) ﴾يَّْطُهْرنَّ

 2.(130/ 2)بقره: 

تردید، مواليد استنطاق شود، به استناد این آیات، بياگر از قرآن کریم درباره موضوع کنترل 

 خَّْشيَّةَّ ُكْمأَّْولادَّ تَّْقُُُلوا لا وَّ﴿ توان رویکرد قرآن کریم را به این موضوع مثبت ارزیابي کرد.نمي

ُْلَُّهمْ  ِإن َّ ِإي َّاُكْم وَّ  نَّْرُزُقُهمْ  نَّْحنُ  ِإْملاٍق  ِمْن أَّْولادَُّكْم تَّْقُُُلوا لا وَّ﴿؛ 0(21 /10: اسراء) ﴾كَّبيرا ِخْطًأ كانَّ قَّ

 حَّر َّمَّ ال َُّي الن َّْفسَّ ْقُُُلواتَّ لا وَّ بَّطَّنَّ ما وَّ ِمْنها ظَّهَّرَّ ما اْلفَّواِحشَّ تَّْقرَُّبوا لا وَّ ِإي َّاُهْم وَّ نَّْرُزُقُكْم نَّْحُن ِإْملاٍق

 اْلُمْؤِمناُت جاءَّكَّ ِإذا الن َِّبيُ  أَّيُ هَّا يا﴿ ؛5(151/ 5)انعام:  ﴾تَّْعِقُلون لَّعَّل َُّكْم ِبِه وَّص َّاُكْم ذِلُكْم ِباْلحَّقِ  ِإلا َّ الل َُّه

                                                           

ئيد از نما یتوانيد با آنها آميزش كنيد. و )سعیشما هستند؛ پس هر زمان كه بخواهيد، م یشما، محل بذرافشانزنان .  1

يد او خود، از پيش بفرستيد! و از خدا بپرهيزيد و بدان يبرا ياين فرصت بهره گرفته، با پرورش فرزندان صالح( اثر نيك

 .را ملاقات خواهيد كرد و به مؤمنان، بشارت ده

، از یاست؛ از اين رو در حالت قاعدگ یاچيز زيانبار و آلوده»كنند، بگو: یو از تو، در باره خون حيض سؤال م . 2

رمان كه خدا به شما ف يكه پاك شدند، از طريق یننمايد، تا پاك شوند! و هنگام یكنيد! و با آنها نزديك يگيرآنان كناره

 .ندگان را دوست دارد، و پاكان را )نيز( دوست داردكنداده، با آنها آميزش كنيد! خداوند، توبه

لت ع ايد، با زنان آميزش نكنيد!و در حالى كه در مساجد به اعتكاف پرداخته سپس روزه را تا شب، تكميل كنيد!.  6

حرمت آميزش جنسي در حال اعتكاف به خاطر وجوب روزه بر معتكف است بنابراين خداوند، در ضمن بيان احكام 

كند، حرمت آميزش با زنان، مسأله اعتكاف را به عنوان مخصص براي حليت مباشرت با زنان در شب بيان ميروزه و 

 كه آميزش به صورت كلي چه در شب و چه در روز بر معتكف حرام است. 

 .است یدهيم؛ مسلمًا كشتن آنها گناه بزرگیم یو فرزندانتان را از ترس فقر، نكشيد! ما آنها و شما را روز . 4

زشت نرويد، چه آشكار  یدهيم؛ و نزديك كارهايم يو فرزندانتان را از )ترس( فقر، نكشيد! ما شما و آنها را روز.  5

 یزاستحقاق(؛ اين چي یباشد چه پنهان! و انسانى را كه خداوند محترم شمرده، به قتل نرسانيد! مگر بحق )و از رو

 شايد درك كنيد!است كه خداوند شما را به آن سفارش كرده، 
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 /54ه: ممتحن) ﴾أَّْولادَُّهن َّ نَّيَّْقُُْل لا وَّ يَّْزنينَّ لا وَّ يَّْسِرْقنَّ  لا وَّ شَّْيئًا ِبالل َّهِ  ُيشِرْكنَّ  لا أَّْن یعَّل ُيباِيْعنَّكَّ 

 .2«الأُمم وَ لَو بِالس قطِإني أُباحي بکم : »دیفرمايمیا روایت مشهور نبوی که  ؛ و1(12

تشویق به  درواقعها نوع نوشيدني باشد، نهي از نُه نوع از این نوشيدني 14اگر نزد فردی 

است؛ بنابراین وقتي خداوند، مسلمان را از تمامي انواع روابط جنسي  ماندهيباقنوشيدني یك نوع 

دهد. قرآن کریم به سوق ميوی را به رابطه جنسي شرعي از طریق ازدواج  قاًيدقکند نهي مي

 وَّ باِدُكْمعِ  ِمْن الص َّاِلحينَّ وَّ ِمْنُكْم یاْلأَّيام أَّْنِكُحوا وَّ﴿فرماید کند، آنجا که ميازدواج تشویق مي

 یمَّْثن النِ ساِء ِمنَّ ْملَُّك طابَّ ما فَّاْنِكُحوا یاْليَُّام ِفي ُتْقِسُطوا أَّلا َّ ِخْفُُْم ِإْن وَّ﴿؛ 2(22 /20: نور) ﴾ِإماِئُكْم

 0(.2 /0: نساء) ﴾ُرباعَّ وَّ  ُثلاثَّ وَّ

 نيز بسيار مهم است، بنابراین وقتي« کراهت جماع در برخي مواقع»نکته فوق، در فهم روایات 

شود. برخي آیات به سمت چيز دیگری سوق داده مي درواقعشود، انسان از برخي چيزها نهي مي

مين مصادیق فساد در ز نیتربزرگگر آن است که کشتن فرزندان و قطع رحم از قرآن کریم نشان

 وَِّإذا﴿ (؛22 /00: محمد) ﴾أَّْرحامَُّكم ُتقَّطِ ُعوا وَّ اْلأَّْرِض ِفي ُتْفِسُدوا أَّنْ  تَّوَّل َّْيُُْم ِإْن عَّسَّْيُُْم فَّهْل﴿است: 

 (.245 /2ه: بقر) ﴾ْلفَّسادا ُيِحبُ  لا الل َّهُ  وَّ الن َّْسلَّ وَّ اْلحَّْرثَّ ُيْهِلكَّ وَّ فيها ِلُيْفِسدَّ اْلأَّْرِض في یسع یتوَّل َّ

، 13ج، 1200اند رحم در این آیه تنها به معنای خویشان است )طباطبایي، مفسران گمان کرده

واژه أرحام  کهيدرحال(، 153ص ،4ج ،1040/ زمخشری، 153ص ،4ج ،1202/ طبرسي، 252ص

/ 2)بقره:  ﴾أَّْرحاِمِهن َّ في الل َّهُ  خَّلَّقَّ ما﴿در قرآن کریم به معنای رحم زن به کار رفته است: 

                                                           

زنا  و يرا شريك خدا قرار ندهند، دزد يكه زنان مؤمن نزد تو آيند و با تو بيعت كنند كه چيز يپيامبر! هنگام يا.  1

ت فرمان مخالف ياخود نياورند و در هيچ كار شايسته ینكنند، فرزندان خود را نكشند، تهمت و افترايى پيش دست و پا

 .آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب كه خداوند آمرزنده و مهربان است یتو نكنند، با آنها بيعت كن و برا

 اند.. به تعداد مردم امتم افتخار مي كنم، حتي به افرادي كه سقط شده 2

درستكارتان را؛ اگر فقير و تنگدست همسر خود را همسر دهيد، همچنين غلامان و كنيزان صالح و مردان و زنان بى.  6

 .دهنده و آگاه استسازد؛ خداوند گشايشنياز مىباشند، خداوند از فضل خود آنان را بى

كنيد  يپوشترسيد كه )بهنگام ازدواج با دختران يتيم،( عدالت را رعايت نكنيد، )از ازدواج با آنان، چشميو اگر م.  4

ترسيد عدالت را )درباره همسران متعدد( رعايت يائيد، دو يا سه يا چهار همسر و اگر مو( با زنان پاك )ديگر( ازدواج نم

 .كنديم ينكنيد، تنها يك همسر بگيريد، و يا از زنانى كه مالك آنهائيد استفاده كنيد، اين كار، از ظلم و ستم بهتر جلوگير
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 اْلُأْنثَّيَّْيِن أَّْرحاُماما اشُملت عليه ﴿ ؛2(5/ 2: عمرانآل) ﴾اْلأَّْرحاِم ِفي ُيصَّوِ ُرُكْم ال َّذي ُهوَّ﴿1(؛223

 ﴾ْلأَّْرحاُما تَّغيُض ما وَّ یُأْنث ُكلُ  تَّْحِمُل ما يَّْعلَُّم الل َُّه﴿ ؛2(102/ 5)انعام:  ﴾صاِدقين ُكْنُُْم ِإْن ِبِعْلٍم نَّبِ ُئوني

 0.(3/ 02)رعد: 

دهد در این آیه مراد از ارحام تنها خویشاوندان نيست، آن است که نکته دیگر که نشان مي

ْفِسدَّ تَّوَّل َّی سَّعَّی ِفي اْلأَّْرِض ِلُيوَّ ِإذَّا ﴿هاست: یکي از مصادیق فساد در آیات قرآن، کشتن انسان

لَّْو لاَّ دَّْفُع الل َِّه الن َّاسَّ بَّْعضَُّهْم ﴿؛ 5(245/ 2)بقره:  ﴾ِفيهَّا وَّ ُيْهِلكَّ اْلحَّْرثَّ وَّ الن َّْسلَّ وَّ الل َُّه لاَّ ُيِحبُ  اْلفَّسَّادَّ

كَّأَّن َّما ِبغَّْيِر نَّْفٍس أَّْو فَّسَّاٍد في الأَّْرِض فَّأَّن َُّه مَّْن قََّّلَّ نَّْفسًا ﴿؛ 5(251/ 2)بقره:  ﴾ِببَّْعٍض لَّفَّسَّدَِّت اْلأَّْرُض

بنابراین قطع ؛ 3(22/ 5)مائده:  ﴾يَّْسعَّْونَّ ِفي اْلأَّْرِض فَّسَّادًا﴿؛ 0(22/ 5)مائده:  ﴾قَُّلَّ الناسَّ جَِّميعًا

گناهي بس بزرگ است، ولي قطع رحم در آیه مذکور که از مظاهر  اگرچهارتباط با خویشاوندان 

به معنای کشتن فرزندان، یا هلاکت در نسل نيز باشد. این برداشتي  توانديم فساد در زمين است،

تني ی نشده است، برداشتي که مبااشارهجدید از این آیات است که در کتب تفسيری به این معنا 

 های دائمي و قطعي پيشگيریروش فقها بنابراین اکثر؛ ق آیات استبر مفهوم واژه أرحام و سيا

 اند.از بارداری را به استناد همين آیات، جایز ندانسته

                                                           

 تمان كنند.آنها حلال نيست كه آنچه را خدا در رحمهايشان آفريده، ك يبرا.  1

 كند.یخواهد تصوير ماست كه شما را در رحِم )مادران(، آن چنان كه مى یاو كس.  2

  «گوييد )و بر تحريم اينها دليلي داريد(، به من خبر دهيد!يها در برگرفته؟ اگر راست ميا آنچه شكم ماده.  6

كنند )و آگاه است؛ و نيز از آنچه رحمها كم ميكند يحمل م ياهايى كه هر )انسان يا حيوان( ماّدهخدا از جنين.  4

 كنند )و بعد از موقع ميزايند(؛ و هر چيز نزد او مقدار معينى دارد.یزايند(، و هم از آنچه افزون مپيش از موعد مقّرر مي

زمين، كوشش شوند(، در راه فساد در يگردانند )و از نزد تو خارج ميبرم يكه رو ی)نشانه آن، اين است كه( هنگام.  5

 .دارديدانند( خدا فساد را دوست نميسازند؛ )با اينكه مكنند، و زراعتها و چهارپايان را نابود مىيم

سبت گرفت، ولى خداوند نيكرد، زمين را فساد فراميديگر دفع نم یاز مردم را به وسيله بعض يو اگر خداوند، بعض.  6

 به جهانيان، لطف و احسان دارد. 

ن بكشد، زمي يجهت، بر بنى اسرائيل مقّرر داشتيم كه هر كس، انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در رو به همين.  1

چنان است كه گويى همه انسانها را كشته؛ و هر كس، انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى همه مردم 

 را زنده كرده است.

 كنند.مي و كساني كه اقدام به فساد در روي زمين.  1
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گونه که گفته شد، قرآن کریم ارتباط جنسي مرد با همسرش را در هر شرایطي مجاز همان

توان نهي از بنابراین نمي؛ (222 /2ه: بقر) ﴾ِشْئُُْم یأَّن َّ حَّْرثَُّكمْ  فَّْأُتوا لَُّكْم حَّْرٌث ِنساُؤُكْم﴿شمارد: مي

زیرا اگر چنين باشد، محدودیت ؛ جماع در اول، آخر و وسط ماه را به همين سادگي پذیرفت

 مؤمنآید، ممکن است برای بسياری از زنان و مردان زماني که برای این ارتباط به وجود مي

ماه  در هر مثلاًبه خاطر ایام حيض و  روزشبانهن، ده اگر از یك ز مثالعنوانبهایجاد مشکل کند. 

سه روز از ابتدا تا انتهای ماه به خاطر کراهت پرهيز شود، هرکس بخواهد ارتباطي با همسر خود 

 و داشته باشد، بایستي نخست به تقویم مراجعه نماید و در اول و پایان ماه، ابتدا استهلال کند

سد روز دوم ماه به بعد، رابطه جنسي داشته باشد؛ پس به نظر ميهلال ماه شود و از ر تیرؤمنتظر 

 هدف از صدور این روایات، چيز دیگری است.

تواند هدفي مقدس را ها اهميت فراواني دارد و ميدقت در سياق این احادیث و واژگان آن

هت جمربوط به تشویق  درواقعدهد، این نهي تبيين نماید. دقت در علت این مسأله نشان مي

بطه جنسي تشویق به را درواقعبنابراین نهي از زمان مذکور، ؛ به دنبال رابطه جنسي است دمثليتول

این رابطه به  درواقعدر زماني است که فرزند سالم و خوبي از این رابطه جنسي حاصل آید و 

تصور جهان معاصر که رابطه جنسي  برخلافاست نزدیك شود؛  دمثليتولهدف اصلي خود که 

ای منفي و مزاحمي برای کسب این لذت به شمار را عارضه دمثليتولبرای لذت بردن، و  صرفاًرا 

ها در تلاش برای جلوگيری از این عارضه آورند و با عنوان حاملگيِ ناخواسته، با انواع روشمي

 هستند.

ی رشود این روایات بر کراهت جماع در ابتدا، انتها و وسط ماه قمدليل دیگری که سبب مي

دلالت نکند، استحباب جماع در شب اول ماه رمضان و کراهت جماع در نيمه ماه شعبان است، 

است  زائدزیرا اگر مراد ماه قمری باشد، کراهت جماع در نيمه ماه شعبان در همان روایت، حشو 

 و استحباب جماع در شب اول ماه رمضان با آن تناقض دارد.

 ها مکروه شمرده شده است.ستحباب عبادت در این شباند جماع به دليل ابرخي تصور کرده

شاید به همين دليل باشد که متن روایات، مختلف است؛ برخي شب آخر و وسط و برخي شب 

، 2، ج1012)صدوق، « من لا یحضره الفقيه»اند. در روایات اول و وسط و آخر را مکروه دانسته

وسائل »و وسط آمده، ولي در  ( و متون روایي متقدم اهل سنت، عبارت شب آخر552ص 

، 25، ج1235)بروجردی، « جامع احادیث شيعه»( و 123، ص24، ج1044)عاملي، « الشيعه

 (که در زمره جوامع حدیثي متأخر هستند، شب اول و وسط و آخر ذکر شده است.044ص
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ي است. بر اساس شناسنيجندليل دیگر بر عدم کراهت، تناقض این روایات با دانش 

اول،  ر شبدسي نوین، هيچ ارتباطي ميان سقط، جنون یا صرع کودکان با تشکيل نطفه شناجنين

 (. 52 -05، صص 1200وسط و آخر ماه وجود ندارد )مالك، 

 روایات كراهت جماع -4

ي های متفاوتروایات نهي از جماع، در منابع روایي متقدم و متأخر شيعه و اهل سنت به گونه

 را به چند دسته تقسيم کرد: هاآنتوان است و ميوارد شده

ُمَحمَُّد ْبُن َيْعُقوَب َعْن »اند: از جماع در اول و وسط و آخر ماه نهي کرده صراحتاًبرخي  -الف

َعْن َأِبيِه ع( ) ِعدٍَّة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َخاِلٍد َعْن َأِبيِه َعمَّْن َذَكَرُه َعْن َأِبي اْلَحَسِن ُموَسی

ْيَلٍة ِمَن ِبِه َرُسوُل اللَِّه )ص( َعِلّيًا )ع( َقاَل: َيا َعِليُّ َلا ُتَجاِمْع َأْهَلَك ِفي َأوَِّل َل یَعْن َجدِِّه َقاَل ِفيَما َأْوَص

ْفَعُل َذِلَك اْلَخَبُل. َفقاَل َعليٌّّ َي َوَلِد َمْن یَتَخوَُّف َعَلُياْلِهَلاِل َو َلا في َلْيَلِة النِّْصِف َو َلا ِفي آِخِر َلْيَلٍة َفِإنَّه 

ْلِهَلاِل َو ا)ع(: َو لَم َذاَك يا َرُسوَل اللَِّه )ص(؟ َفَقاَل ِإنَّ اْلِجنَّ ُيْكِثُروَن ِغْشَياَن ِنَساِئِهْم ِفي َأوَِّل َلْيَلٍة ِمَن 

)حر  1«ِطِه َو ِفي آِخِرِهِفي َأوَِّل الشَّْهِر َو ِفي َوَس َلْيَلِة النِّْصِف َو في آخِر َلْيَلٍة َأَما َرَأْيَت اْلَمْجُنوَن ُيْصَرُع

(. این دسته از روایات، از نظر سند ضعيف و دارای ارسال است 123، ص24، ج1044عاملي، 

 (.4، ص2، ج1010)محمد بن مکي، 

متون حدیثي اهل سنت نيز اند. این احادیث در برخي روایات از وسط ماه نهي کرده -ب

 هشام حَد َثَنا مروان، بن خزیمة بن محمد َحد َثَنا کتابه، في محمد بن أحمد أخبرنا: »دارندوجود 

 لهال رسول قال :قال الحسن، عَن المقرئ، عباد حَد َثَنا الغساني، عَمْرو بن صدقة حَد َثَنا عمار، بن

 لشهرا من النصف في أهلك تجامع لا: وجهه الله کرم طالب أبي بن لعلي وَسل َم َعليْهِ الله صَل َى

 (.241، ص12، ج1010/ تونسي، 005، ص2، ج2445)احمد بن حنبل، « الشياطين محضر فإنه

در مقابل، روایاتي وجود دارد که استحباب جماع را در وسط هر ماه و در شب اول ماه  -ج

 الَ َما ِلي اْغِفْر َو» :دون سند و مرسل در تحف العقول آمده استرساند: این روایت بميرمضان 

 َجنِّبِ  َو الشَّْيَطاَن َجنِّْبَنا مَّاللَُّه اللَِّه ِبْسِم َفُقْل َجاَمْعَت ِإَذا َعِليُّ َيا .َيُقوُلوَن ِبَما ُتَؤاِخْذِني َلا َو َيْعَلُموَن

 اْخِتْم َو ِباْلِمْلِح اْبَدْأ َعِليُّ َيا .َأَبداً  ُناالشَّْيَط َيُضرَُّه َلْم َوَلدٌّ َبْيَنُكَما َيُكوَن َأنْ  یَقضَ  َفِإْن َرَزْقَتِني َما الشَّْيَطاَن

                                                           

. پيامبر خدا )ص( به حضرت علي )ع( وصيت كرد، يا علي در شب اول، وسط و آخر ماه با همسر خود آميزش 1

آن وجود  دارد كه فرزند ديوانه متولد شود، حضرت علي )ع( پرسيد چرا چنين است، پيامبر )ص( مكن، زيرا خوف

 كنند. مي فرمود: زيرا جن در اين مواقع با همسرانشان بيشتر آميزش
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 ادََّهنَ  َمِن َفِإنَّ ِبالزَّْيِت دَِّهْنا َعِليُّ  َيا .اْلَبَرُص َو اْلُجَذاُم َو اْلُجُنوُن َأوَُّلَها َداًء َسْبِعيَن ِمْن ِشَفاءٌّ اْلِمْلَح َفِإنَّ

 َرَأْيَت َما َأ اْلِهَلاِل َلْيَلَة َلا َو النِّْصِف َلْيَلَة َأْهَلَك ُتَجاِمْع َلا َعِليُّ َيا .َلْيَلًة َأْرَبِعيَن الشَّْيَطاُن َيْقَرْبُه َلْم ِبالزَّْيِت

« ُأُذِنهِ  ِفي َفَأذِّْن َجاِرَيةٌّ َأْو ُغَلامٌّ َكلَ ُوِلَد ِإَذا َعِليُّ َيا .َكِثيرًا النِّْصِف َلْيَلِة َو اْلِهَلاِل َلْيَلِة ِفي ُيْصَرُع اْلَمْجُنوَن

 (. 0، ص1040حراني، ابن شعبه )

 ولرس أن»کنند مثلا در ضمن روایت مفصلي مي فرماید: ماه نهي مي برخي از وسط و آخر -د

« منه فالنص في أو الهلال ليلة رأس تجامع لا: طالب أبي بن لعلي: قالو سلم  عليه اللهيصل الله

 اْلَحاِرُث َقاَل»نقل شده است:  گونهنیا( و در روایت دیگری 12، ص1040)ابن شعبه حراني، 

 َعنْ  ُمَحمٍَّد ْبِن َجْعَفِر َعْن َشدَّاٍد ْبِن َخاِلِد ْبِن السَِّريِّ َعِن َعْمٍرو ْبُن َحمَّاُد نبا واقد بن الرَِّحيِم َعْبُد َحدََّثَنا

 ُتَجاِمْع َلا َعِليٌّّ  َيا لََّمَوَس َعَلْيِه اللَُّه َصلَّی اللَِّه َرُسوُل لي قال قال َعْنه الله َرِضَي علی عن َجدِّهِ  َعْن َأِبيِه

، 5، ج1040)کليني، « ِثيًراَك فيها ُيْصَرُعوَن اْلَمَجاِنيَن َرَأْيَت َأَما اْلِهَلاِل ُغرَّةِ  ِعْنَد َوَلا الشَّْهِر ِنْصَف اْمَرَأَتَك

 .(044ص

 نانياطمقابلاین روایات دارای سند صحيح و  اند.برخي تنها از پایان ماه نهي نموده -هـ

و « رمحاق الشه»ها این روایات را که دارای تأکيد هستند و با عباراتي مانند از فقبرخي  هستند.

، 24، ج1010اند، حمل بر مطلق کراهت جماع در آخر ماه )اشتهاردی، آمده« بقي منه یومان»

، 1040/ نجفي، 245، ص3، ج1045اند )شوشتری، یا بر شدت کراهت در آخر ماه کرده ( و53ص

توان گفت در صورت ضرورت، کراهتي وجود نخواهد داشت )حلي، مي اگرچه(. 55، ص24ج

 (.03، ص1204

الحدیث، فهم روایت در حوزه معنایيِ آن روایت است. توجه به یکي از اصول مهم فقه

لوازمش، از مسائلي است که اگر در فهم حدیث نادیده گرفته شود، موضوع و اقتضای آن و 

ای است که هميشه در ارتباط مسأله ساز شود. کراهت جماع در برخي ایام ماه،ممکن است مشکل

در برخي از روایات نهي، هميشه علت، آسيبي بوده که به  ژهیوبهقرار دارد،  دمثليتولبا توالد و 

 َأِبي َرُسوُل اللَِّه )ص( َعِليَّ ْبَن یَأْوَص عْن ُمَجاهٍد عِن اْلُخْدِريِّ َقاَل»ت: شده اسوارد مي دمثليتول

اِء َعِن اْلَوَلِد َو َطاِلٍب )ع( َفَقاَل: َيا َعِليُّ ِإَذا َدَخَلِت اْلَعُروُس ... َقاَل ِلَأنَّ الرَِّحَم َيْعُقُم َو َيْبُرُد ِبَهِذِه اْلَأْشَي

لشَّْهِر َو ِفي َيِة اْلَبْيِت َخْيرٌّ ِمِن اْمَرَأٍة َلا َتِلُد... ثمَّ قاَل يا َعِليُّ َلا ُتَجاِمِع اْمَرَأَتَك ِفي َأوَِّل ااْلَحِصيُر ِفي َناِح

گاهي . در این روایات «َوَسِطِه َو ِفي آِخِرِه َفِإنَّ اْلُجُنوَن َو اْلُجَذاَم َو اْلَبَرَص ُيْسِرُع ِإَلْيَها َو ِإَلی َوَلِدَها

دهد شود که نشان ميدیده مي« َصرع»و « خبل»، «جنون»و گاهي کلمات « معدِم»کلمه صریح 

« عدِماًمُ»کم نيست؛ چون در روایات معتبرسندی و متني، تنها کلمه  هاآناحتمال نقل به معنا در 
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ُه ِإْن ُقِضَي َبْيَنُكَما َوَلدٌّ َي َيْوَماِن َفِإنَّيا َعِليُّ َلا ُتَجاِمْع َأْهَلَك ِفي آِخِر الشَّْهِر َيْعِني ِإَذا َبِق» ذکر شده است:

نقل شده یعني روایت بدون اضافات به صورت مسند (. 120، ص1012)مفيد، « َيكوُن ُمعِدمًا

 است.

 نقل به معنا در روایات كراهت مقاربت -3

 تاسالحدیث و به معنای نقل محتوا و مضمون روایت نقل به معنا، اصطلاحي در دانش فقه

 ی انتقال صورتجابهکه راوی درصدد آن است که هنگام نقل حدیث،  دهديمو بيشتر زماني رخ 

های دستوری که اصلي حدیث، برداشت خویش از سخنان معصوم را به کمك واژگان و صورت

، بازسازد و به دیگران منتقل کند. مسأله جواز یا عدم جواز نقل به معنا از کنديمخود انتخاب 

ست ای اختلافي مطرح بوده امسأله عنوانبهسيرین و حسن بصری در زمان ابن ژهیوبهتابعان زمان 

(؛ بنابراین با توجه به مسأله عدم نگارش حدیث در قرن اول هجری و 204، ص1242)پاکتچي، 

روایات کراهت جماع از امام علي )ع( نقل شده است، احتمال نقل به معنا در این روایات  نکهیا

 شود.تقویت مي« معدما، مجنونا، مصروعا،...»ود الفاظ مختلف با وج

نکته دیگری که باید بدان توجه کرد، آن است که مدونان حدیث نيز مانند سایر مردم، بيشتر 

داوودی، اند )بوده پرستانستارهها و و ایران، همچنان تحت تأثير اعتقادات صائبي در محيط عراق

بيعي است که اگر علت علمي این نهي برای راوی مشخص (؛ بنابراین ط55-04، صص1203

سان در ان واحوالاوضاعنباشد، با پيشينه ذهني و تاریخي قوی که درباره اثر ماه و خورشيد بر 

(، برداشت 154-125، صص1232/ بربقاني، 240-254، صص 1405)عليان،  وی وجود دارد

و این مسأله در تاریخ حدیث، مکررًا ...« ی ألا تر»خود از نهي مزبور را به این شکل بيان کند: 

چندان ...« مصروع، مجنون و »توان به ظهور الفاظ بنابراین در این روایت نمي1روی داده است. 

 و برای فهم صحيح حدیث باید از ابزارهای دیگری بهره برد. اعتماد کرد

متن روایت وصيت رسول خدا )ص( به حضرت علي )ع( در متون روایي با الفاظ گوناگون  

اختلاف حدیث مربوط به همين نهي از کراهت در اول، نيمه و پایان  نیترمهمنقل شده است. 

وجود ندارد و در برخي روایات، دو بار تکرار شده  اصلاًکه در برخي روایات معتبر  ماه است

از آميزش در اول و وسط و آخر نهي صورت گرفته است  و  باركکه  ی است. به این شکل

دهد که این جود اختلاف در متن این روایات، نشان ميواز پایان ماه نهي شده است.  باركی

                                                           

 (.214، ص4361)مامقاني،  ها در خاتمه مقباس الهداية اشاره كرده استغفاري به برخي از اين نمونه اکبريعل.  1
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فهميده شود و نيز باید از احادیث مشابه، در فهم آن  دمثليتولروایت باید در ارتباط با مسأله 

 کمك گرفت.

های قمری بسنجيم، بوط به نهي از کراهت جماع را در ارتباط با عبادات و ماهاگر روایات مر

که مشکلات گوناگوني به همراه خواهد داشت؛ عسر و حرج، تناقض اجمالي  شودفهمي ایجاد مي

و مانند آن، از جمله این مشکلات است. شاید  با برخي آیات و روایات، تناقض با علوم جدید

ع در این اوقات، مکروه دانسته شود، مسأله استحباب روزه در این تصوری که سبب شده جما

های اول و نيمه و پایان ماه مکروه است، چون شياطين گفته شده که جماع در شب زمان است.

ها عبادت و روزه گرفتن و چون در این شب ؛1کننددر این زمان در فرزند انسان نصيب پيدا مي

اَل: َيی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد َعِن اْبِن َفضَّاٍل َعِن اْبِن ُبَكْيٍر َعْن ُزَراَرَة َقُمَحمَُّد ْبُن َيْح»مستحب است 

يَّاٍم ِفي ُكلِّ َشْهٍر. َأَسَأْلُت َأَبا َعْبِد اللَِّه )ع( َعْن َأْفَضِل َما َجَرْت ِبِه السُّنَُّة ِفي التََّطوُِّع ِمَن الصَّْوِم َفَقاَل َثَلاَثُة 

ا َجِميُع الشَّْهِر َو اْلَأْرِبَعاُء ِفي َوَسِط الشَّْهِر َو اْلَخميُس ِفي آِخِر الشَّْهِر َقاَل ُقْلُت َلُه َهَذ ُس ِفي َأوَِّلاْلَخِمي

( پس جماع مانع عبادت است، 42، ص0، ج1040)کليني، « َما َجَرْت ِبِه السُّنَُّة في الّصْوِم َفقاَل َنعْم

ماه رمضان که بهترین ماه برای عبادت است از این قانون کلي  کهيدرحالبنابراین کراهت دارد. 

روایاتي که نزدیکي در اول و وسط ماه  (.55، ص2، ج1012استثنا شده است عاملي، زین الدین، 

محاق »و روایتي که از نزدیکي در  را منع کرده است، دارای اسناد ضعيف و ارسال و تعليق است

اند، در یك رویکرد کلي از نظر سندی اعتبار بيشتری دارند ني ماه منع کردهیا دو روز پایا« الشهر

بحث تفصيلي از اسناد این روایات مجال دیگری  گرچه( 144-1، صص1، ج1252)مامقاني، 

 طلبد.مي

ریسته نگ دمثليتولدهد در ارتباط با مسأله که سياق آن نشان مي طورهماناگر به این روایت 

ل، شود؛ در مقابنمي دمثليتولکه منجر به  کندزماني برای مقاربت اشاره مي به احتمالاًشود، 

                                                           

 اْلَوْقَتْيِن َهَذْيِن ِفي اْلَوَلَد َيْطُلُب َطاَنالشَّْي َفِإنَّ  الشُُّهورِ  َأْنَصاَف وَ  اْلَأِهلَّةِ  َأوَّلَ  َفْلَيَتَوقَّ َأْهَلهُ  َيْأِتَي َأنْ  َأَحُدُكْم َأَرادَ  ِإَذا :َقاَل َو»1. 

 اْسَُّطَّْعتَّ  مَِّن وَّاْسَّْفِزْز﴿ ندشويک ميو در فرزند با انسان شر« ُيْحِبُلوَن َو َفَيِجيُئوَن ِفيِهَما الشِّْرَك َيْطُلُبوَن الشََّياِطيُن َو

 ﴾ُغُرورا ِإلا َّ الش َّْيطاُن يَِّعُدُهُم ام وَّ ِعْدُهْم وَّ اْلأَّْولاِد وَّ اْلأَّْمواِل ِفي شاِرْكُهْم وَّ رَِّجِلكَّ وَّ ِبخَّْيِلكَّ عَّلَّْيِهْم أَّْجِلْب وَّ ِبصَّْوِتكَّ ِمْنُهْم

ات را بر آنها گسيل توانى با صدايت تحريك كن! و لشكر سواره و پيادهیهر كدام از آنها را م ترجمه: (61 /47: سراء)ا

 یاولى شيطان، جز فريب و دروغ، وعده -ها سرگرم كن!را با وعده ! و آنانيدار! و در ثروت و فرزندانشان شركت جو

 دهدیبه آنها نم
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ز کنند. این مسأله در یهودیت نيکه به زمان و احتمال بارداریِ بيشتر اشاره مي روایاتي وجود دارد

اند و حتي نهي از مقاربت در حيض را به سابقه داشته و دانشمندان به این مسأله اشاره کرده

اند. در آیين یهودیت تا هفت روز پس از هفت روز مال بارداری ضعيف آن دانستهخاطر احت

حيض، مقاربت ممنوع شده است؛ این تشویق به مقاربت در روز چهاردهم است که بالاترین 

احتمال بارداری در آن وجود دارد. در کتاب مقدس عبارات زیادی درباره تشویق به تکثير نسل 

 50، مطلوبيت کثرت نفوس و باروری در کتاب مقدس، جمعيت ش1233 شود )کياني،دیده مي

 (.150ـ105، صص53 و

 در قرآن و روایات دمثلیتول -2

شود و شکي نيست که سنت الهي بر بقای امری مقدس و لازم شمرده مي دمثليتولدر اسلام 

سأله م و در دین اسلام، رویکرد مثبتي نسبت به سبب نشر دین است مؤمناننوع است. کثرت 

(. آیات قرآني مشوق مسأله 52-55، صص1، ش1235شود )خولي، تحدید نسل دیده نمي

 توان در چهار دسته کلي بررسي کرد:و تکثير نسل و مخالف تحدید نسل را مي دمثليتول

 اْلكر َّةَّ  كُملَّ رَّدَّْدنا ُثم َّ ﴿کند نخست: آیاتي که کثرت اولاد را نعمت و موهبتي بزرگ معرفي مي

؛ شعراء: 12نيز نك: نوح:  5/1/ 10)اسراء:  ﴾نَّفيرا أَّْكثَّرَّ جَّعَّْلناُكمْ  وَّ  بَّنينَّ  وَّ  ِبأَّْموالٍ  أَّْمدَّْدناُكْم وَّ عَّلْيِهْم

 (.05 -02، صص2، ش1232( )122

 أَّْنُفِسُكمْ  نْ ِم لَُّكمْ  جَّعَّلَّ اللهُ  وَّ﴿کند: معرفي مي دمثليتولدوم: آیاتي که هدف از رابطه جنسي را 

-140، صص32، ش1445)ناثر،  2(02/ 15)نحل:  ﴾حَّفَّدًَّة وَّ  بَّنينَّ أَّْزواِجُكْم ِمْن لَُّكْم جَّعَّلَّ وَّ أَّْزواجًا

240.) 

 نَّْحنُ  ِإْملاٍق خَّْشيَّةَّ أَّْولادَُّكْم تَّْقُُُلوا لا وَّ﴿کند: از قتل فرزندان نهي مي شدتبهسوم: آیاتي که 

ُْلَُّهْم ِإن َّ ِإي َّاُكْم وَّ نَّْرُزُقُهْم  (.104انعام:  ؛21)اسراء:  ﴾كَّبيرًا ِخْطًأ كانَّ قَّ

 (.24؛ نساء: 22؛ مائده: 151کند )انعام: چهارم: آیاتي که از کشتن دیگران نهي مي

                                                           

ر كمك خواهيم كرد؛ و نفرات شما را بيشت نیكنيم؛ و شما را به وسيله داراييها و فرزندایسپس شما را بر آنها چيره م  1.

 دهيم.)از دشمن( قرار مي

هايى به وجود شما فرزندان و نوه یشما از جنس خودتان همسرانى قرار داد؛ و از همسرانتان برا يخداوند برا2. 

 كنند؟!آورند، و نعمت خدا را انكار ميداد؛ آيا به باطل ايمان مي يها به شما روزآورد؛ و از پاكيزه
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آیات قرآن در موضوعات مختلف به صورت یك سيستم عمل مي کند، که مي توان آن را به 

، سياست، خانواده، آموزش، ... معرفي عنوان مباني نظری قرآني در موضوعات مختلف اقتصاد

ای خاص است، کرد، مثلا مبنای مهم قرآن در اقتصاد، جلوگيری از تراکم ثروت در دست عده

ثروت باید در رگهای اقتصاد جامعه حرکت کند، و در دست همه باشد، این مسأله را مي توان 

اب صدقات، حرمت از توجه به موضوعات مختلف مثل، وجوب زکات، خمس، کفاره، استحب

 ربا، ... دریافت.

در این موضوع نيز از توجه به آیات مختلف مي توان دریافت، هدف اصلي از رابطه جنسي، 

توليد مثل، تشکيل خانواده و تربيت نسل پاک است. اگر چه رفع نياز جنسي حق مسلم و طبيعي 

هر انساني است، ولي هدف اصلي نيست. و هدف مهم تر ایجاد و تربيت نسل پاک است، این 

مي شود که بين این دو تناقض پيش آید، یعني انسان لذت کمتری را باید  مسأله زماني روشن

تجربه کند، تا بتواند نسل پاک تربيت کند. و یا برای تجربه لذت بيشتر لازم باشد، از توليد مثل 

 ِرْهُُُموُهن َّكَّ فَِّإْن ِباْلمَّْعُروِف عاِشُروُهن َّ﴿و تربيت نسل پاک جلوگيری کند. خداوند مي فرماید: 

(. اگر این دو هدف در یك 14 /0)نساء:  1« ﴾كَّثيرا خَّْيرًا فيِه الل َُّه يَّْجعَّلَّ وَّ شَّْيئًا تَّْكرَُّهوا أَّْن یفَّعَّس

درجه از اهميت قرار داشتند، به صورت منطقي نمي توان به معاشرت با زني که تمایلي به آن 

وجود ندارد، دعوت شود. بنابراین با توجه به حرمت روش هایي که رابطه جنسي منجر به توليد 

ل مي توان فهميد ایجاد نس مثل نمي شود، و تأکيد بر ازدواج و فرزند آوری و تربيت فرزندان،...

 پاک، هدف اصلي از ازدواج و رابطه جنسي است.  

که تکثير نسل را امری مقدس و پسندیده  شوددر جوامع حدیثي نيز روایات بسياری دیده مي

« اَمِة َو َلْو ِبالسِّْقطَيَقاَل )ص( َتَناَكُحوا َتَناَسُلوا َتْكُثُروا َفِإنِّي ُأَباِهي ِبُكُم اْلُأَمَم َيْوَم اْلِق»کند، معرفي مي

 گر آن است کههای جدید نيز نشان(. بسياری از پژوهش242، صص144، ج1042)مجلسي، 

، 1231تکثير جمعيت، عامل مهمي در رشد اقتصادی، اجتماعي، سياسي و نظامي است )بردیسي، 

( و برخلاف آن تحدید نسل، 03-53، صص1، ش20، سال 1235/ ابوزهره، 52-54، صص2ش

ي در برخي ماندگعقبعاملي در جهت کاهش توان جامعه انساني و ضعف و رکود اقتصادی و 

(. 04-22، صص50، ش1432اند )فاعور، دید نسل را دنبال کردههایي است که سياست تحدولت

                                                           

 و اشد،نب شما خوشايند يچيز بسا چه!( نگيريد یجداي به تصميم فورًا) داشتيد، كراهت( تیبجه) آنها، از اگر و.  1

 دهديم قرار آن در فراوانى خير خداوند
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ت تواند بر امکانادر کشورهایي که درگير مبارزه هستند، باروری یکي از مسائلي است که مي

 (.44-55، صص1232/ مصباح، 1232فردی و اجتماعي تأثير منفي داشته باشد )فارگوس، 

استکباری برای ضربه زدن به جوامع  برخي بر این باورند که سياست تحدید نسل، عملي

هر نوع کثرتي مفيد نيست بلکه گاه کيفيت  اگرچه( 13، ص1231، امزيلیو) اسلامي بوده است

 (.200 -214، صص1، ش2445از کميت است )طاهری،  ترمهم

ه جواز یا دربار فقهادر فقه اسلامي است، بحث  دمثليتولگر اهميت یکي از مباحثي که نشان

 اساساً سنت به عدم جواز آن معتقد است، ولي شيعه به جواز و اهل اگرچهعزل است. عدم جواز 

ر وجود گدر جریان رابطه جنسي نشان دمثليتولگيری مرد از نفس وجود این موضوع، یعني کناره

که عزل ممکن است به آن آسيب برساند )عبدالنبي،  یك غرض مهم از ایجاد رابطه جنسي است

 (.152-124، صص54و 04/ خلجي، ش10-0، صص0، سال اول، ش1251

در اسلام مانند یهودیت که تشریع در اسلام ناظر بر شریعت موسوی  دمثليتولبنابراین مسأله 

ها، برای تشویق برای آید. منع نزدیکي از برخي زمانی به شمار ميضروراست، امری مهم و 

زماني است که بالاترین احتمال باروری در انسان وجود داشته باشد. این یك مطلب  نزدیکي در

عقلاني و طبيعي است که اگرانسان در طول روز از خوردن و آشاميدن منع شود، در طول شب 

تمایل بيشتری برای خوردن وآشاميدن دارد، و بيشتر از زماني که منعي وجود ندارد، مي خورد 

بعضي قوانين مذهبيِ هزاران سال گذشته، روزهای مجاز مقاربت، منحصر و مي آشامد. مطابق 

در ایامي بوده که مصادف با توليد تخمك باشد و منتج به باروری در زنان گردد. در اجرای این 

ساعت قبل از شروع خونریزی تا مدت هفت روز پس از آخرین  20دستور، روابط زناشویي 

ناسل در توالد و ت ماً يمستقبوده است. تفسير این قوانين که  ممنوع کاملاً توقف و عادت ماهانه 

 (.52، ص1200بوده، خيلي ساده است )ویلي،  اثربخشابناء بشر 

 «شهر»بازخوانی معنای واژه  -5

که نهي از مقاربت از  این مسأله اگرچه درباره یهودیت است، ولي احتمال زیادی وجود دارد

ربوط به نهي از جماع در آخرین روز پيش از قاعدگي زنان م« بقي منه یومان»محاق الشهر، یا 

 است.« ُقرء»و « شهر»دليل آن، کاربرد قرآني دو واژه  نیترمهمباشد. 

ی است که دارای اصل عبری و سریاني است و در زبان عربي نيز کاربرد دارد. اکلمه« شهر»

و تا سي روز این  شوديمهر در زبان عربي، شهر به معنای آشکار شدن است و چون هلال ماه ظا

، 2، ج1040ادامه دارد، بنابراین به این دوره زماني، شهر گفته شده است )ابن فارس،  مسأله
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(. همچنين به زمان عادت ماهيانه زنان در قرآن کریم، 104، ص5، ج1025/ مصطفوی، 222ص

ز بين دو رو 24الي  23معمول،  صورتبهروایت و نصوص، کلمه شهر اطلاق شده است چون 

 به این بازه زماني نيز در قرآن کریم شهر اطلاق شده است. جهتنیازاحيض، فاصله وجود دارد. 

 ِإنْ  أَّْرحاِمِهن َّ  في الل َُّه خَّلَّقَّ ما ْمنَّيَّْكُُ أَّْن لَُّهن َّ  يَِّحل ُ  لا وَّ ُقُروٍء ثَّلاثَّةَّ ِبأَّْنُفِسِهن َّ يََّّرَّب َّْصنَّ اْلُمطَّل َّقاتُ  وَّ ﴿

 ال َّذي ِمْثُل لَُّهن َّ وَّ ْصلاحًاِإ أَّراُدوا ِإنْ  ذِلكَّ في ِبرَّدِ ِهن َّ أَّحَّقُ  ُبُعولَُُُّهن َّ وَّ اْلآِخِر اْليَّْوِم وَّ  ِبالل َِّه ُيْؤِمن َّ  ُكن َّ

 ِمنَّ  يَِّئْسنَّ  اللا َّئي وَّ﴿ ؛1(223بقره: ) ﴾حَّكيم عَّزيٌز الل َُّه وَّ دَّرَّجٌَّة عَّلَّْيِهن َّ ِللرِ جاِل وَّ ِباْلمَّْعُروِف عَّلَّْيِهن َّ

 أَّْن أَّجَُّلُهن َّ  اْلأَّْحماِل ُأولاُت وَّ  يَِّحْضنَّ  لَّْم اللا َّئي وَّ  أَّْشُهرٍ  ثَّلاثَّةُ  فَِّعد َُّتُهن َّ اْرتَّْبُُْم ِإِن ِنساِئُكمْ  منْ  اْلمَّحيِض

 .2(0: لاق)ط ﴾ُيْسرا أَّْمِرِه ِمْن لَُّه يَّْجعَّْل الل َّهَّ  يَُّ َِّق مَّْن وَّ حَّْملَُّهن َّ يَّضَّْعنَّ

بنابراین واژه شهور و قروء در قرآن کریم به یك معناست، واژه قرء به معنای مدت طهر و 

اطلاق شده است، بنابراین ماه طهر، یا همان « شهر»زمان غير حيض است و به این دوره، کلمه 

قرء یك اصطلاح در کنار معنای دیگر شهر به معنای ماه قمری است که در فهم این روایات باید 

 دهد کاربرد اصطلاح شهرقرار گيرد. بررسي روایات عصر نزدیك به نزول قرآن، نشان مي مدنظر

 َعْن َحمَّاِد ْبِن ُعْثَماَن»ی قرء در نزد محدثان امری متداول بوده است، در روایتي آمده است: جابه

ِة الَِّتي َلا َتْطُهُر َثَلاَثُة َأْشُهٍر ي َلا َتِحيُض َو اْلُمْسَتَحاَضَعِن اْلَحَلِبيِّ َعْن َأِبي َعْبِد اللَِّه )ع( َقاَل: ِعدَُّة اْلَمْرَأِة الَِّت

ِإِن اْرَتْبُتْم َما  - عزَّ َو جلََّو َسَأْلُتُه َعْن قْوِل اللِهَو ِعدَُّة الَِّتي َتِحيُض َو َيْسَتِقيُم َحْيُضَها َثَلاَثُة ُقُروءٍ. َقاَل

اَن ِفي الشَّْهِر َلْم َتِزْد ٍر َفُهَو ِريَبةٌّ َفْلَتْعَتدَّ َثَلاَثَة َأْشُهٍر َو ْلَتْتُرِك اْلَحْيَض َو َما َكالرِّيَبُة؟ َفَقاَل َما َزاَد َعَلى َشْه

(؛همان طور که 144، ص5، ج1040)کليني،  «َفِعدَُّتَها َثَلاُث ِحَيٍض ِفي اْلَحْيِض َعَلْيِه َثَلاَث ِحَيٍض

ملاحظه مي شود، در این روایت، از کلمه أشهر به معنای قرء استفاده شده است در حالي که مي 

                                                           

زنان مطلقه، بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن )و پاك شدن( انتظار بكشند! ]عده نگه دارند[ و اگر به خدا .  1

آنها حلال نيست كه آنچه را خدا در رحمهايشان آفريده، كتمان كنند. و همسرانشان،  يو روز رستاخيز، ايمان دارند، برا

اهان كه خو ي( در اين مدت، )از ديگران( سزاوارترند؛ در صورتیزناشوي يبازگرداندن آنها )و از سرگرفتن زندگ يبرا

رار داده شده؛ و مردان بر آنان ق ياكه بر دوش آنهاست، حقوق شايسته يآنان، همانند وظايف ياصلاح باشند. و برا

 .دارند؛ و خداوند توانا و حكيم است يبرتر

( شك كنيد، عده آنان سه ماه يو از زنانتان، آنان كه از عادت ماهانه مأيوسند، اگر در وضع آنها )از نظر باردار.  2

خود را بر زمين بگذارند؛ و هر  اند؛ و عده زنان باردار اين است كه باراست، و همچنين آنها كه عادت ماهانه نديده

 سازد!پيشه كند، خداوند كار را بر او آسان مي ياله يكس تقوا
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روز را شامل مي  22تا  13دانيم، قرء به اندازه ماه قمری نيست و به صورت معمول مدتي بين 

مي شود، حتي ممکن است، این مدت بسيار شود، والبته همان طور که در احکام عده طلاق بيان 

 طولاني تر از سه ماه قمری باشد.

اَنْت َعْن ُزَراَرَة َقاَل: ِإَذا َنَظَرْت َفَلْم َتِجِد اْلَأْقَراَء ِإلَّا َثَلاَثَة َأْشُهٍر َفِإَذا َك»در روایت دیگر آمده است  

ْشُهٍر َو ِإَذا َكاَنْت َتِحيُض فِإنَّ عدََّتَها عدَُّة اْلُمْسَتَحاَضِة َثَلاَثُة َأَلا َيْسَتِقيُم َلَها َحْيضٌّ َتِحيُض في الشَّْهِر مَرارًا 

، 5، ج1040)کليني،  «َحْيضًا ُمْسَتِقيمًا َفُهَو ِفي ُكلِّ َشْهٍر َحْيَضةٌّ َبْيَن ُكلِّ َحْيَضَتْيِن َشْهرٌّ َو َذِلَك اْلُقْرُء

ز نيست و کمتر از این مقدار است. رو 44( وهمان طور که روشن است عده مستحاضه 144ص

روز است.)انصاری،  14اند کمترین مدت قرءو فقهاء ملاک تعيين قرء را ماه قمری قرار نداده

 َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم َقاَل َقاَل َأُبو َجْعَفرٍ »( همچنين در روایت دیگر آمده است: 100، ص 2، ج1015

ْوِم َفَقِد اْنَقَضْت َذِلَك َفِإَذا َمَضى َثَلاَثُة َأْقَراٍء ِمْن َذِلَك اْلَي یَغاِئبٌّ َفْلُيْشِهْد َعَل )ع( ِإَذا َطلََّق الرَُّجُل َو ُهَو

َعْن ِشَهاِب ْبِن َعْبِد َربِِّه َقاَل قاَل َأبو َعبِد اللِه »چنين آمده است: در روایت دیگری نيز این«. ِعدَُّتَها

َقَها َثَلاثًا ِفي َمْقَعٍد ُن َأْن ُيَطلَِّق ُيَطلُِّق َعْنُه َوِليُُّه َعَلی السُّنَِّة ُقْلُت َفِإْن َجِهَل َفَطلَّ)ع( اْلَمْعُتوُه الَِّذي َلا ُيْحِس

 .«َقاَل ُيَردُّ ِإلى السُّنَِّة َفِإَذا َمَضْت َثَلاَثُة َأْشُهٍر َأْو َثَلاَثُة ُقُروٍء َفَقْد َباَنْت ِمْنُه ِبَواِحَدٍة

در  زشياز آمروایات معتبر تنها  نکهیاد سابقه این حکم در آیين یهودیت و بنابراین باوجو

تشویقي برای جماع در زماني  درواقعآن است که این روایات  گرنشانآخر ماه نهي کرده است، 

 شود، آنبيشتری دارد. نکته دیگر که از تأمل در روایات روشن مي احتمالاست که بارداری 

دی قص اساساًای که شود، ولي رابطه دمثليتولکه منجر به  راهت دارداست که نوعي از جماع ک

در آن وجود ندارد، مصداق این روایات نيست.بنابراین اگر تلاش شود که این  دمثليتولنسبت به 

روایات به قرآن عرضه شود شاید این برداشت نيز ميسر باشد که ممکن است منظور از این نهي 

از آميزش در ایام آخر ماه، اجتناب از وقوع در حرام یعني تزدیکي در ایام حيض باشد، زیرا در 

ع حيض در زنان به صورت تدریجي است، و ممکن است روشن نباشد. بسياری موارد شرو

 بنابراین رعایت احتياط لازم است.

 معاصر و دانش دمثلیتول -1

آن است که بيشترین احتمال بارداری در زماني است حداقل  گرنشانجدول زمان بارداری نيز 

راین ي مانده است، بنابروز از شروع حيض گذشته است، و هنوز یك هفته به شروع حيض باق 12

احتمال بارداری در زماني که روایت ازآن  نهي نکرده  بيشتر است و نهي در روایت مربوط به 
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زماني است که احتمال بارداری در آن بر اساس علم روز، حداقل است، بنابراین نهي از جماع 

 نه روایات مربوط در آخر ماه را بایستي مکمل آیات و روایات نهي از نزدیکي در حيض دانست،

و لا تجامع امرأة حائضا، فإّن الّله »به روزه گرفتن در برخي ایام ماه، چنانچه در روایت آمده است: 

إن  ؛ وحيضال عنى بذلك الغسل من َيْطُهْرَن یَو لا َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّ عن ذلك فقال یتبارك و تعالى نه

 و و إن كان في وسطه فنصف دينار جامعتها و هي حائض في أّول الحيض فعليك أن تتصّدق بدينار

 (.222، 1015، هیبابوابن) 1«إن كان في آخره فربع دينار

کند این نهي مربوط به عدم امکان توليد مثل در این زمان است، مسأله دیگری که تأیيد مي

 نوعاً هایي که این روایت از نزدیکي و جماع در محلهای دیگر همين روایت است، در بخش

های ... . پژوهش ها وخانهانسان احساس آرامش ندارد، نهي شده است مانند عرشه کشتي، سقف 

و جماع در زمان  روشني بر باروری دارد دهد که آرامش در هنگام نزدیکي تأثيرجدید نشان مي

 (.54-55، صص1ش، 1244شود )حميد، مانع باروری مي اضطراب
 

 
گيرد، اگر متوسط روز پيش از قاعدگي انجام مي 10ی در حدود گذارتخمكدر بيشتر زنان  

از اولين روز قاعدگي قبلي  روز پس 10ی در حدود گذارتخمكروز باشد،  23دوره قاعدگي 

بعد از شروع سه روز  (.15، ص1205گيرد )گرانفلد، مي یعني آخرین روز هفته دوم انجام

کشد، در این مدت، یعني پس از روز طول مي 12الي  14خونریزی تخمك گذاری جدید، بين 

ال متوان رابطه جنسي داشت و احتاتمام حيض، بدون روش پيشگيری از بارداری دیگر مي

 نیتريطولانرا کم کرده، سپس از  13دوره قاعدگي عدد  نیترکوتاهبارداری وجود ندارد. باید از 

                                                           

نهي كرده « و لاتقربوهن حتي يطهرن » با همسرت در ايام حيض نزديكي نكن جون خداوند از آن  به واسطه آيه.  1

دينار ، در وسط  4اگر در ابتداي آن باشد،  است، تا اين غسل كند، و اگر اين گناه را مرتكب شدي بايد كفارة بدهي،

 نصف دينار و در آخر يك چهارم دينار.

 (Menstruation Infertilleزمان حيض ) 0-1

 (Fertilleزمان بارداری ) 14-3

 (Infertilleزمان غير باروری ) 22-24
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ی زن را گذارتخمكرا کم کرد؛ فاصله بين این دو، زمان بارداری و  11دوره قاعدگي عدد 

 کند.مشخص مي

روری )روز( پس از شروع قاعدگي، زمان با 10تا  14عدد بين  .23-11=10و  13-22=14

 زن است. البته این جدول مختص زناني است که دارای عادت ماهيانه منظم هستند )رابرت،

تواند آبستن شود مگر در اثر مقاربتي که در روزهای پانزدهم و (. هيچ زني نمي12، ص1232

(. در سيکل 00، ص1200شانزدهم و هفدهم قبل از شروع عادت وی انجام گرفته است )اویلي، 

 استروز  10در هر سيکل تا قاعدگي به شکل ثابتي در حدود  LHه زماني بين موج طبيعي، دور

 (.140، ص1235)اسپيروف، 

در روایت نهي از جماع در اول و وسط و آخر ماه نيز که پيوسته به مجامعت در روزهای 

)ع(  ِلَعِليٍّ لنَِّبيِّا َوِصيَِّة في اْلخْدِريِّ َسِعيٍد َأِبي َعْن» کند، چنين آمده است:مختلف هفته تشویق مي

 َجاَمْعَتَها ِإْن...اْلَخِميسِ  يْوَم... اْلَخِميِس َةَلْيَل ... الثََّلاَثاِء َلْيَلَة ... َفِإنَُّه اْلِإْثَنْيِن َلْيَلَة ِباْلِجَماِع َعَلْيَك َعِليُّ َيا َقاَل

روایت با روایت  نیا« اِلمًاَع َمشُهورًا َمْعُروفًا َيُكوُن َفِإنَُّه َوَلدٌّ َبْيَنُكَما َفُقِضَي اْلَعْصِر َبْعَد اْلُجُمَعِة َيْوَم

سازگار نيست، چون ممکن است این روزها تداخل  کراهت جماع در اول و وسط و آخر ماه

 ، وجه دیگری در نظر گرفت.«شهر»داشته باشد، بنابراین باید برای 

عدم بارداری یا ناباروری و نهي از جماع در برخي روایات همراه با ذکر علت آن  از ريتعب

َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلخْدِريِّ عْن »بيان شده است.  «ولد سقط»و « معدوم»است و علت آن با عبارات 

ْوَماِن َفِإنَُّه ِإْن ُقِضَي َيْعِني ِإَذا َبِقَي َي َرُسوِل اللَِّه )ص( َأنَُّه َقاَل: َيا َعِليُّ َلا ُتَجاِمْع َأْهَلَك ِفي آِخِر الشَّْهِر

، 10، ج1043)نوری،  «لدِلسْقِط اْلَو َقاَل )ع( َمْن َتَزوََّج ِفي آخر الشْهِر َفْلُيسلِّمْ  َبْيَنُكَما َوَلدٌّ َيُكوُن ُمْعِدمًا؛

ِإنَُّه َف»علت آن ذکر شده است  عنوانبه)جنون(  جنون، صرع، خبل(. همچنين گاه پيدایش 220ص

ي نزدیك اصل لغوی این واژگان دارای معان«. َمْن َفَعَل َذِلَك َخَرَج اْلَوَلُد َمْجُنونًا َأ َلا َتَری َأنَّ اْلَمْجُنوَن

(. دليل ذکر شده برای بروز سقط یا بيماری صرع 233، ص1، ج1015، هیبابوابنبه معدوم است )

مَّْن َعْنُه َعْن َأِبيِه َع»مراوده جن با زنان خود ندارد. در روایتي آمده است:  یا خبل یا جنون ربطي به

َرُسوُل اللَِّه )ص( َعِلّيًا  -َذَكَرُه َعْن َأِبي اْلَحَسِن ُموَسى )ع( َعْن َأِبيِه َعْن َجدِِّه )ع( َقاَل: ِإنَّ ِفيَما َأْوَصى ِبِه

ْيَلٍة َفِإنَُّه َك ِفي َأوَِّل َلْيَلٍة ِمَن اْلهلاِل َو لا في َلْيلِة النِّْصِف َو َلا ِفي آِخِر َلَأْهَل )ع( َقاَل َيا َعِليُّ َلا ُتَجاِمْع

ِجنَّ ُيْكِثُروَن ُيَتَخوَُّف َعَلى َوَلِد َمْن َيْفَعُل َذِلَك اْلَخَبُل َفَقاَل َعِليٌّّ )ع( َو ِلَم َذاَك َيا َرسوَل اللَِّه َفَقاَل ِإنَّ اْل

ْصَرُع ِفي َأوَِّل َساِئِهْم ِفي َأوَِّل َلْيَلٍة ِمَن اْلِهَلاِل َو َلْيَلِة النِّْصِف َو ِفي آِخِر َلْيَلٍة َأ َما َرَأْيَت اْلَمْجُنوَن ُيِغْشَياَن ِن
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این عبارات در متن  نکهیابا توجه به  (.50، ص1012)حميری، « الشَّْهِر َو ِفي آِخِرِه َو ِفي َوَسِطِه

های اضافه توضيحات و رسد بخشو روایات صحيح نيست به نظر مي روایات نصوص متقدم

علت  وانعنبهی تفکر غالب آن روزگار، به روایات ریرپذيتأثفهم راویان بوده است که به خاطر 

گذاری بر انسان راه یافته است. شماره واحوالاوضاعکراهت جماع در این زمان و تأثير ماه در 

 پاکي است.یا همان دوران مبنای قرء 

 

 
 

 یریگجهینت

با در نظر گرفتن خانواده حدیثي روایات کراهت جماع و بازخواني دقيق معنای واژه شهر و 

ها و عرضه این روایت به قرآن کریم گرفتن سياق روایات و عبارات پسين و پيشين آن در نظر

با فهم پيشين آن متفاوت  کاملاًآید که مي به دستو دانش جدید، فهم جدیدی از این روایات 

 است

و  کراهت جماع از ابتدا، یا وسط یا انتهای ماه، از نظر متني دارای اضطراب است روایات

و از آن نهي شده است. بازخواني معنای  طبق روایت و متن اصح، جماع در آخر ماه کراهت دارد

این دسته از روایات، منظور  دهد درميهای قرآني آن نشان در نظر گرفتن کاربرد با «شهر»واژه 

برابر یك ماه است  باًیتقریا دوره زماني پاکي و طهارت زن است که چون « قرء»، همان «شهر»از 

 از آن تعبير به شهر شده است.
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نهي موجود در این روایات را باید اقدامي در جهت تکميل نهي از نزدیکي در زمان ناباروری  

ستي این روایات را بای و هایي برای تکثير نسل دانسترهنمود این نوع دستورها را باید؛ دانست

 های، نه نهي به خاطر ویژگيشمار آوردمتمم و یا مکمل نهي از جماع در ایام حيض به  عنوانبه

که این دستور یعني نهي از نزدیکي در دو روز مانده به شروع ایام حيض  طورهمانماه قمری؛ 

ي و احکام، شباهت بسياری با اسلام دارد نيز وجود داشته، ولي در آیين یهودیت که از نظر فقه

 فهمي ناقص سازعدم توجه به خانواده حدیثي این روایت و عدم عرضه آن به قرآن کریم سبب

 از این روایت شده است 

ه اند و ببيان شد، ایشان نيز کراهت را بيشتر در آخر ماه دانسته فقهاکه در آراء  طورهمان

اند. بازخواني معنای واژه اند، چندان اعتنا نکردهه کراهت اول و وسط را مطرح کردهروایاتي ک

 در باب ایام کراهت جماع گردد فقهاتواند منجر به تغيير دیدگاه ميدر این روایات « شهر»

که در برخي زنان، زمان شروع حيض چندان روشن  این مسأله مهم نيز نباید از نظر دور بماند

وقوع در فعل قبيح و حرام نزدیکي  ی جهت احتياط و اجتناب ازاينهتوان ن نهي را ميو ای نيست

در حيض که در بسياری روایات، همپای زنا شمرده شده است، به شمار آورد. تلاش در جهت 

عرصه جدیدی در  توانديمفهم نوین چنين موضوعاتي و حذف فهم راویان از احادیث 

 مبي ن قرآن بگشاید. عنوانبهالحدیث و رجوع به سنت، فقه
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