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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

Background and Purpose: The famous Imamiyyah jurists and other Islamic sects, 

without distinguishing between men and women, have considered the appearance of 

genital secretions (semen) in sexual encounters, referred to as "inzal" and “imna`” as 

the necessary condition of ritual purification after sexual intercourse (ghusl). 

Method: In this descriptive-analytical study, using the jurisprudential sources of 

Islamic denominations, a thematic study of sexual secretions in women and men and 

the degree of similarity or difference between them was performed. The study aimed 

at comparing and explaining the level of compatibility of jurisprudential views with 

scientific findings. Findings and Conclusion: The findings of the study show that the 

theory of the presence of ejaculatory secretions in women is influenced by the 

teachings of ancient medicine. The scientific findings do not provide strong evidence 

to confirm this phenomenon. As a result, the use of the words "ejaculation (Inzal)" 

and "imna`" and so forth in traditional texts for making a comparison between men 

and women is a verbal commonality. However, these titles refer to the state of 

female sexual discharge at all stages of the sexual response cycle, whether it is due to 

sexual intercourse, non-penetrative genital stimulation or sexual dreams. The 

theories of the famous jurists seem justifiable for realization of ritual impurity after 

sexual intercourse and obligation of ghusl for women, regardless of whether the 

sexual discharge stays in the vagina or leaks out following sexual stimulation. 
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 رونی  مردان و زنان، ب انیبدون تفاوت گذاشتن م ،یاهب اسالممذ گریو د هیامام یو هدف: مشهور فقها نهیزم
 ادی  « امن ا  »و « ان زال »همچ ون   ینیرا که از آن ب ا عن او   ی( در مواجهات جنسی)من یآمدن ترشحات تناسل

 اند.   سبب وجوب غسل دانسته شود، یم
 یموضوع یبررس ،یممذاهب اسال یبا استفاده از منابع فقه یلتحلی – یفیپژوهش توص نیپژوهش: در ا روش

و  قی  تطب قی  انجام گرفت. ه دف تحق  گریکدیآنها از  زیتما ایشباهت  زانیمردانه و زنانه و م یترشحات جنس
 بود. یعلم یها افتهیبا  یفقه یها دگاهید یسطح سازگار نییتب
ط ب   یه ا  آم وزه  زنان مت ثرر از  یبرا یوجود ترشحات انزال یۀنشان داد که نظر ها افتهی: یریگ جهیو نت ها افتهی

 یه ا  ک اربرد واهه  ج ه ی. در نتکنن د  یارائ ه نم    دهی  پد نیا دییتث یبرا یشواهد قو یعلم یها افتهیکهن است، 
 نی  اس ت. ب ا ا   یاشتراک لفظ ۀزنان با مردان، از گون ۀسیدر مقا ییآنها در متون روا ریو نظا« امنا »و « انزال»

 نی  است، چه ا یپاسخ جنس ۀچرخ یفازها ینانه در تمامز یترشحات جنس تیناظر بر وضع ن،یعناو نیحال، ا
)اح تالم( باش د؛    یجنس یاهایرؤ ای)مالعبه(  یآلت تناسل کیتحر ای)دخول(  یجنس زشیاز آم یترشحات ناش

 نک ه یاز ا یپوش   ترشحات، با چش    نیزنان و وجوب غسل با وجود ا یبرا بتمشهور فقها در تحقق جنا یۀنظر
کنن د، موج ه    تیس را  زی  ن یمهبل یاز فضا رونیبه ب ایباشند  یدرون یختگیرانگب تیدر وضع یترشحات جنس

 .رسد ینظر م به

 کلیدواژه:
 امنا ،

 انزال،  
 ،زن

 مذاهب اسالمی.
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 15           یگراندو  توکلینظری  /ی المو آثار آن در فقه مذاهب اس« انزال در زنان» دهیپد یانتقاد لیتحل

 . مقدمه 1
 یو ترشحات جنس   زشیآم ۀبه مسئل  یرمستقیغ ای  یصورت مستق خود به اتیاز آ یدر برخ یمنبع فقه نیتر یعنوان اصل قرآن به

: یپاک دامن  تی  . ل زوم رعا 1: شوند یم  یبه چند گروه تقس یز نظر موضوعا یجنس یها ههمواج رناظر ب یقرآن اتیپرداخته است. آ

شَ هوَۀ   لرِّجَالَٱإِنَّکُ  لَتَثتُونَ (: »ی)لواط فاعل یباز همجنس تی. ممنوع2(؛ 29/ ؛ معارج5/ )مؤمنون «فِظُونَهُ  لِفُرُوجِهِ  حَ نَیلَّذِٱوَ»

أَزوَجِهِ  أَو مَا  یإِلَّا عَلَ: »ییزناشو ۀدر رابط یجنس ییکامجو تی. مشروع3(؛ 29/ ؛ عنکبوت55/ ؛ نمل81/ )اعراف «لنِّسَا ِٱمِّن دُونِ 
 ینِسَاؤُکُ  حَرث لَّکُ  فَثتُواْ حَررَکُ  أَنَّ  »نوع انسان:  یبقا ینسل برا دیتول دیی. تث4(؛ 6/ )مؤمنون« نَیمَلُومِ رُیغَ إِنَّهُ فَ مَنُهُ یمَلَکَت أَ

ِٱعَ نِ   س  َلُونَکَ یَوَ: »ان ه یعادت ماه ۀدر دور یجنس زشیزنان از آم یدگید بی. آس5(؛ 223 /)بقره« شِئتُ  ح 
َ
ِیمل « یقُ ل هُ وَ أَ    ض 

ِٱ یفِ لنِّسَا َٱفاعتَزِلُواْ »زنان:  انهیعادت ماهۀ در دور یجنس زشیآم تی. ممنوع6(؛ 222/ )بقره ح 
َ
ِیمل  تی. مشروع7(؛ 222/ )بقره «ض 

نامتعارف:  یجنس زشیآم تی. ممنوع8(؛ 222/ )بقره« طهُرنَیَ یوَلَا تَقرَبُوهُنَّ حَتَّ»زنان:  ۀانیعادت ماه انیپس از پا یجنس زشیآم

« وَإِن کُن تُ  جُنُب ا ف اطَّهَّرُواْ   : »یجنس   زشی  . وجوب غسل پ س از آم 9(؛ 222/)بقره «للَّهُٱأَمَرَکُ ُ  ثُیفَثتُوهُنَّ مِن حَ هَّرنَفَإِ َا تَطَ»

/ )نس ا  « بایِّطَ دایصَعِ مَّمُواْیَفَلَ  تَجِدُواْ مَا  فَتَ لنِّسَا َٱأَو لَمَستُ ُ : »یجنس زشیپس از آم م یواز استفاده از ت. ج10(؛ 6/ ؛ نور6/ )مائده

ِٱ لَۀَیأُحِلَّ لَکُ  لَ» در ماه رمضان:  یجنس زشیآم تی. مشروع11(؛ 6/ ؛ نور6 /؛ مائده43  
ِیَِلص  (؛ 187/ )بق ره « نِسَائِکُ  یإِلَ لرَّفَثُٱ ام 

خوان دن نم از پ س از     تی. ممنوع13(؛ 197/ )بقره« فَلَا رَفَثَ لحَجَّٱ هِنَّیفَمَن فَرَضَ فِ» حج:  امیدر ا یجنس زشیآم تی. ممنوع12

ِٱ هَایُّ ثَیَ»)جنابت(:  یجنس زشیآم   ِ
َّ
 زشی  پ س از آم  هی  هر. لزوم پرداخت م14(؛ 43/ )نسا « ... وَلَا جُنُبًا لصَّلَوۀَٱ َامَنُواْ لَا تَقرَبُواْ  َنِیل

: زشی  از آم شیط الق پ    یحق وق  تی. وض ع 15(؛ 24/ )نس ا  « ضَ ۀ یمِ نهُنَّ فَ  َاتُوهُنَّ أُجُ ورَهُنَّ فَرِ    ۦبِ هِ  ستَمتَعتُ ٱفَمَا : »یجنس
 .(49/ ؛ احزاب237/ )بقره« طَلَّقتُمُوهُنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ»

و  یمن   عیم ا  یعن  یمردان ه،   یجنس   عینک رده و تنه ا از م ا    یبحث    یصورت مس تق  زنانه به یقرآن از ترشحات جنس هرچند
از  اتیآ نیکرده است. ا دیشناخته و بر آن تثک تیمثل به رسم دیزنانه را در تول یجنس عیما گاهیآن سخن گفته، اما جا یها یژگیو

ِٱوَ وَهُ»مثل انسان:  دیدر تول یمن عی. نقش ما1: شوند یم یبند طبقه گونه نیا یینظر محتوا   ِ
َّ
/ )فرق ان « بَشَ را  لمَ ا ِ ٱخَلَقَ مِ نَ   یل

دار بودن  پرش یژگی. و2(؛ 20/ )مرسالت« نیأَلَ  نَخلُقکُّ  مِّن مَّا  مَّهِ»(؛ 8/ )سجده« نیمِن سُلَلَۀ مِّن مَّا  مَّهِ ۥرُ َّ جَعَلَ نَسلَهُ»(؛ 54

 إلِنسَ نُ ٱ رَیَأَوَلَ  »(؛ 4)نحل،« مِن نُّطفَۀ إلِنسَنَٱخَلَقَ »ز سلول تخ : انسان ا جادی. ا3(؛ 6/ )طارق« مَّا  دَافِق مِنخُلِقَ : »یمن عیما

/ )که   « خَلَقَکَ مِن تُرَاب رُ  َّ مِ ن نُّطفَ ۀ    یأَکَفَرتَ بِالَّذِ»(؛ 19/ )عبس ۥ«فَقَدَّرَهُۥ مِن نُّطفَۀٍ خَلَقَهُ»(؛ 77/ سی« )أَنَّا خَلَقنَهُ مِن نُّطفَۀ

ِٱهُوَ »(؛ 37   
َّ
فَإِنَّا خَلَقنَکُ  مِّن »(؛ 11/ )فاطر« خَلَقَکُ  مِّن تُرَاب رُ َّ مِن نُّطفَۀ للَّهُٱوَ»(؛ 67/ )غافر« کُ  مِّن تُرَاب رُ َّ مِن نُّطفَۀخَلَقَ یل

« یمنَ  یُ یّنُطفَۀ مِّن مَّنِ   کُیَأَلَ  »است:  دهش هیکه در رح  تخل یمن عیسلول تخ  از ما لی. تشک4(؛ 5/ )حج« تُرَاب رُ َّ مِن نُّطفَۀ

« مِ ن نُّطفَ ۀٍ أَمشَ اج    إلِنسَ نَ ٱإِنَّ ا خَلَقنَ ا   (: »افتهیسلول تخ  )تخمک لقاح  لیو تخمک در تشک یمن عی. نقش ما5(؛ 37/ امتی)ق
 (.46/ )نج « یمِن نُّطفَۀٍ إِ َا تُمنَ»سلول تخ  در درون رح :  گاهی. جا6(؛ 2/ )انسان
 یس ادگ  ب ه  ، ییف زا یب پردازن د،  یم یرا که به ابعاد مختل  مسائل جنس اتیاز روا یا گسترده ۀمجموع ،یقرآن اتیآ نیبه ا اگر

از  یک  یمحققان مه  ب وده،   یبرا یلیتحل ۀمطالع نای درآنچه  یبرد. ول یپ ینید یها در آموزه یمسائل جنس تیبه اهم  توان یم
 است.  یا تهرش انیم یعلم ۀعنوان حوز زنان به یتیو جنس یناظر به امور جنس یمسائل فقه

 رمتعارفیدر قُبُل( و غ یمتعارف )وط یجنس زشیآم یغسل جنابت در دو مورد واجب است: پس از برقرار یفقه یها آموزه در
(. 41: 1جق، 1414 ،یر ان  دی)ش ه ی اری  اخت ای   یخ ود  صورت خودبه مرد به ای( از زن ی)انزال من یمن عیخروج ما ایدر دُبُر(  ی)وط

 عیخروج ما یفقها برا رایروست، ز هروب ییها مسلمان است، فرض دوم با پرسش یه مورد اتفاق فقهانظر از فرض نخست ک صرف
 یاره ا یمع نی(؛ هم73: 1جق، 1435، یهمراه با لذت بودن و سست شدن بدن )روحان ،یاند: جهندگ در نظر گرفته یژگیسه و یمن
م ا   » ای   «یان زال المن   »نظر گرفته ش ده، از آن ب ا عن وان    وجوب غسل جنابت در  یبرا زیزنان ن یترشحات مهبل یگانه برا سه

 (. 95: 1: جق1417اول،  دیاند )شه کرده ادی« المرئه
و اه ل س نت    عهیفق ه ش    ۀمردانه و زنانه در گس تر  یکامل از مفهوم ترشحات جنس یتا ابتدا به شناخت  ینوشتار بر آن نیا در
را  یعلم   یها افتهیبا  یفقه یها آموزه ییهمگرا زانیتا م  یجستجو کن یشکپز اتیمفهوم را در ادب نیسپس هم  ؛یکن دایدست پ



 1402، اولة ، شمارنوزدهم ةدور، های فقهی پژوهش    16

 یب ه رخ داد   توان یزنان م یجنس یابیکام ندیدر فرا ایآ  ینشان ده یجنس یختگیمفهوم برانگ نییو سرانجام با تب  یدست آور به
از  یجنس   عیهنگام خ روج م ا   وب غسل بهبر وج یمشهور فقها مبن یفتوا یو بر اساس آن، درست دیرس« انزال»عنوان  به یجسم

 بانوان را اربات کرد.

 یترشحات جنس .2

 یپزشک اتیادب .1. 2

و  ش وند  یص ورت م داوم آزاد م     و بدون بو هستند که ب ه  درنگیسف ای یریش یکیولوهیزیمه  ف1توده ستیز کیواهن  یعیطب ترشحات
. کنن د  یم رییتغ ییغذا  یو ره یهستند و با عوامل هورمون 2آ( یترشح نیولمونوگلوبی)ا ها نیو پروتئ ها تیالکترول ،یآب، مواد مغذ یحاو

واهن  یه ا  وارهیرح  و د ۀاست که از دهان یعیدر ما ها لیواهن و الکتوباس الیتلیاپ یها ناهمگن و شامل سلول نالیواه یعیترشحات طب
 .5و ترشحات واهن 4یختگیبرانگ عی، ما3 رح ۀدهان عی: ماشوند یم  یتقس یترشحات به سه گروه کل نی. اشود یخارج م

آن  ای   یریرح  جلوگ ۀاز دهان یمن عیتا از عبور ما کند یم رییتغ یاست که در چرخه قاعدگ ی، ترشح«رح  ۀدهان عیما» اول،
ورمون سطح ه شیمثال با افزا یست. برااماهانه  ۀدور کیبدن زن در طول  یاتفاقات هورمون ۀدهند نشان عیما نیرا آسان کند. ا
 ,Clár McWeeney,  2001اس ت )  یگ ذار  ب ودن تخم ک   کی  و نش ان از نزد  اب د ی یم   شیرح  افزا ۀدهان عاتیاستروهن، ما

https://helloclue.com).   
. شود یگفته م« زنانه یترشح جنس»و به آن  جادیدر واهن ا یواکنش جنس ۀاز چرخ یعنوان بخش به «یختگیبرانگ عیما» دوم،

. مغ ز و  کن د  ی( آماده م  6یروانکار شیراحت )افزا یجنس ۀداشتن رابط یزن، ترشح و واهن را برا یجنس کیحرپس از ت عیما نیا
، 7مانند غدد بارتولن یغدد واهن و آلت تناسل شود، یم جادیدر مغز ا یپاسخ جنس ۀچرخ که ینقش دارند. هنگام حترش نیواهن در ا

ب ه   یخون در اندام تناسل انیجر شی. افزاشود یآغاز م جانیه ۀزنان با مرحل یجنس یختگی. برانگکنند یم دیلغزنده را تول عیما نیا
 ,Levin, 2002: 405-411; Pastor) ش ود  م ی واهن منتش ر   یها وارهیبه سطح د  8ترانسودات عیمنجر شده، ما یاحتقان عروق

2013: 1682-1691) 
آن در ط ول   تی  فیمقدار و ک ب،یبر عهده داشته، ترک مرطوب کردن و محافظت از واهن را ۀفیکه وظ« ترشحات واهن» سوم،

 عیما .1است:  دهیاز سه پد یکی جهیترشحات نت نیطور معمول ا . بهکند یم رییمثل تغ دیو تول یو مراحل رشد جنس یقاعدگ ۀچرخ
 .2 ش ود؛  یاخته مشن« پروستات زن»ترشح و به  9(نیادرار )غدد اسک یکنار مجرا رکه از غدد کوچک د یدرنگیبا غلظت ک  و سف

ب ودن و   قی  رق ۀواس ط  که به یجنس یختگیادرار هنگام برانگ یاریاخت یب ای یجنس تیهنگام فعال یکامل حت 10یادرار یاریاخت یب
 .(Hines, 2001: 355-358از هر دو ) یمخلوط .3ست؛ یاز ادرار ن یینداشتن بو، قابل شناسا

 ۀنمونه، ترش حات دهان    ی. براعیاند از: رنگ، حج ، بو و قوام ما بارتافتراق ترشحات زنان ع یها شاخصه ،یمن عیهمچون ما
از نظر مقدار، قوام، رنگ  هیتغذ ای یکیعوامل هنت ایخاص  یمصرف داروها ایوجود عفونت  ای یقاعدگ ۀچرخ ۀرح ، بسته به مرحل

از  زیمتم ا  ش ود،  یم جادیا یپاسخ جنس ۀدر چرخ جانیه ۀمرحل ۀجیکه در نت یختگیبرانگ عیو بو در زنان متفاوت است. هرچند ما
اشتباه گرفته ش ود   یختگیبرانگ عیما ای یمن عیممکن است با ما یجنس تیرح  بعد از فعال ۀدهان عیما یدهانه رح  است؛ ول عیما
(Pastor Z, 2013: 1682-1691). ترشحات گردن رح  و واهن ب ه خ ارج    زانیبه م یجنس کیاست هنگام تحر یادآوری انیشا

 ی. اما ترشحات غدد موجود در درون رح ، غدد بارتلون، غدد شبه پروستاتشود یاست، افزوده م تریل یلیم2حدود  یدر حال عاد که

                                                           
1. Biomass 

2. Salivary Immunoglobulin A 

3. Cervical fluid 

4. Arousal fluid 

5. Vaginal Discharge 

6. Vaginal lubrication 

7. Bartholin's gland 

8. transudate 

9. Skene's gland 

10. Coital Incontinence 
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 ع ات یزن بر خروج ما نی. همچنکنند ینم دایپ شیافزا یجنس کیتحر دیشدبا ت شهیهم 2اورترال  یو غدد پر 1(یزیزنانه )غدد دهل
 ,Ladas) کنند یم دایشدت پ کیتحر نیاستمرار ا ای شیترشح و با افزا یجنس کیز شروع تحرا عاتیما نینداشته، ا یخود تسلط

Whipple & Perry, 1982 ). 

 یفقه اتیدر ادب یترشحات جنس .2. 2

زن  ای  م رد   یاز دستگاه تناسل نکهینظر از ا صرف ،یمسلمان در کتاب طهارت و به مناسبت بحث وضو و غسل از ترشحات جنس یفقها
خ روج   ۀواسط نقض وضو به .2 ،ینجاست ترشحات جنس .1بحث بر پاسخ به سه پرسش متمرکز است:  نیاند. ا شوند، بحث کردهخارج 

ک رده اس ت ت ا از     ریسه پرسش، فقها را ن اگز  نیا یپاسخ برا افتنی. یوجوب غسل پس از خروج ترشحات جنس. 3 ی وترشحات جنس
: نجاست ادرار یعنیاست،  یقطع فرض شیبر سه پ یمبتن یبحث نیگو کنند. طرح چنو فتمردان و زنان گ یجنس عیما یها مفهوم و گونه

 ،ی( نقض وضو ب ا خ روج ادرار م ردان و زن ان )محق ق حل       9: 7ج ،1376 ،ی؛ همدان145: 1ج ،تا یب ،یدر مردان و زنان )محقق سبزوار
 .(26 :1ج ،1387 ،یطوس خی)ش ( و عدم وجوب غسل با خروج ادرار مردان و زنان226-225 :1ج ق،1412
ان د؛ ج ز    آن مطرح نکرده یها زنانه و گونه یاز ترشحات جنس یفقها بحث مستقل دهد ینشان م سندگانینو یآنجا که بررس تا

 ،یس بزوار  موس وی  ؛148 :1، ج1322 ی،العب اد  یحداد ؛301 :3ج ،تا یب ،یتمی)ه« رطوبات الفرج» یها آنکه با استفاده از عبارت
م ن   خ رج یم ا  »( ، 269: 1339 ،ی؛ عراق  284 :1ج ،1374  ،ی)حک« بلل الفرج»(، 418 :2ج ق،1418 ،ی؛ خوئ304 :1ج ق،1413
 انیان د. ش ا   ک رده  دی  زنانه تثک ی( بر طهارت ترشحات دستگاه تناسل268 :5ج ق،1429 ،یزی؛ تبر207 :1ج ،تا ی، بی)خرش« الفرج

زن ان خ ارج    یاز اندام تناس ل  انهیعادت ماه انیپاکه پس از « قِصه»ام به ن یدرنگیسف عیاز ما یمنابع فقه یاست در برخ یادآوری
 .(574 :7ج ق،1432 ،یشاهرود ی)هاشم شده است ادی شود، یم

 یجنس یختگیبرانگ .3
 گیرنده واوج احساس برانگیختگی یک. شود دشوار می گاه آنها تشخیص که اند متفاوت فیزیولوهیکی فرایند دو انزال و برانگیختگی

 Alwaal A, Breyer BN, Lueدنب ال دارد )  را ب ه  فیزیکی تغییرات با همراه هوشیاری حالت تغییر که است شدید لذت از اگذر

TF, 2015    هرچند برانگیختگی جنسی موضوع گفتمان فقهی نیست و در نتیجه، تعریفی از آن نیز ارائه نش ده، ام ا در برخ ی از ،)
ان و زنان اشاره شده است. بر این اساس، هرچند نیاز جنسی زنان چند برابر مردان است، روایات تنها به تفاوت نیازهای جنسی مرد

خَلَقَ اللَّهُ الشَّهْوَۀَ عَشَ رَۀَ أَجْ زَا ف فَجَعَ لَ تِسْ عَۀَ     ولی شرم )حیا( و شکیبایی )صبر( در زنان نیز به همین نسبت بیشتر از مردان است )
إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَۀِ در زمان برانگیختگی، توان جنسی یک زن ده برابر یک مرد است ) ...(الرِّجَالِ یاحِداً فِالنِّسَا ِ وَ جُزْ اً وَ یأَجْزَا ف فِ

دوم پوش ی از ض ع  روای ت     ب ا چش     (.338 :5، ج1363کلینی، ) (صَبْرَ عَشَرَۀِ رِجَالٍ فَإِ َا هَاجَتْ کَانَتْ لَهَا قُوَّۀُ شَهْوَۀِ عَشَرَۀِ رِجَالٍ
وگرن ه،  . صورت کنایی ناظر بر جایگاه اخالقی برتر حیا در زنان نسبت به مردان است ، این روایات به(عمن حدره)ۀ ارسال واسط به

یکی از  چراکهیک گزاره حقیقی ناظر بر واقع، نیازمند یافتن شواهد علمی معتبر بر درستی آنهاست؛  عنوان بهپذیرش محتوای آنها 
نجاشی، )توصی  کرده است « یعرف و ینکر»صی به نام سعد بن طری  است که نجاشی آن را با عبارت روات روایت نخست شخ

کند که قابلیت  محقق خوئی بر این باور است که این توصی  نشان از آن دارد که سعد بن طری  روایاتی را نقل می(. 178 :1365
 (.72 :9، ج 1372خوئی، « )المتعارفۀ ۀیما ال تقبله العقول العاد یرویقد »پذیرش عقالنی را ندارد 

به هر روی، برانگیختگی در زنان عبارت است از احساس اوج گذرا و متغیر ناشی از لذتی ق وی ک ه س بب تغیی ر در وض عیت      

اطراف واهن همراه است و در بیشتر  3ی و منظ  عضالت مخطط لگنیرارادیغی ها انقباضمعمول با  طور بههوشیاری فرد شده و 

دنبال دارد و سبب کاهش احتقان عروق جنسی شده و ب ا ایج اد احس اس خ وب      د انقباضات رحمی و مقعدی و میوتونی را بهموار
ی ه ا  انقب اض (. آغاز برانگیختگی در زنان ب ا  349: 1397، اروپا سیانجمن طب جن یآموزش ۀتیکمبودن و خرسندی همراه است )

                                                           
1. lesser vestibular glands 

2. periurethral glands 

3. Pelvic striated muscles 
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ی سکوی ها انقباضبر این،  ۀ مقعد و پایین شک  همراه است. افزونکنند تنگۀ عضلی عضالت رح ، میان دو راه، رارادیغشدید و 
و  ش تر یب ه ا  انقب اض . بعد از سه تا پنج انقباض اول، فواصل ب ین  دگیریم، پنج تا دوازده بار انجام هیران% 8 فواصلبرانگیختگی با 

ی مهبل و مقعد ها انقباضلذت را دارد.  نیشتریبان . شش انقباض اول از لحاظ احساس  هنی در بیشتر زنشود یم کمتر آنهاشدت 
 ی در زنان متفاوت است. ها انقباضو چگونگی این  رندیگ یمهمزمان با آن انجام 

)اطراف خارجی دهانۀ واهن( و ناحیه و  3ی کوچکها لب، 2و شفت کلیتور1از گلنس اند عبارتهای بدن زن  ترین قسمت حساس
(. لمس این ساختارها با فش ار و الگوه ای حرکت ی مناس ب،     4ی کوچک با شکاف کلیتوریساه لببستر کلیتوریس )محل اتصال 

و تحریک مداوم یک زنجیرۀ طوالنی از چندین پاسخ جنسی متمایز به ن ام تحری ک    کند یممراکز بازتابندۀ ستون فقرات را فعال 
برای اینکه شخص هر چه ار مرحل ه را تجرب ه کن د، در     . کند یم( را ایجاد 7اوج لذت جنسی )برانگیختگی 6(، کفه )پالتو(،5)تهییج

(. در پی لم س و تحریک ات جنس ی، احتق ان خ ونی      Baldwin & Janice, 2002دقیقه زمان الزم است. ) 20تا  2بیشتر موارد 
ن را که میزان کلیتوریس کمی بزرگ شده و مایعات از دیوارۀ واهن خارج شود و قس مت داخل ی واه   شود یمدستگاه تناسلی سبب 

ی خ اجی در مرحل ۀ   ه ا  رفلکسپس از فعال شدن  تا باعث پذیرش دخول بیشتر و عمل دخول در واهن شود. کند یمی کار روغن
ی قفسۀ سینه و کمر نخاع )واق ع در ب االی ناحی ۀ خ اجی(     ها قسمتتحریک، ادامۀ تحریک دستگاه تناسلی کنترل رفلکس را به 

ی قفسۀ سینه و کمر حتی سبب احتق ان  ها رفلکسکه  ، زمانیکند یماسخ جنسی را آغاز . این مرحلۀ پالتوی )کفه( پکند یممنتقل 
تحری ک جنس ی م داوم در نهای ت باع ث       .ش ود  یم ها خان ، در نتیجه سبب روانکاری اضافی واهن برای شوند یمعروق شدیدتر 

 .شود یمبه برانگیختگی منجر  ی را شروع کنند کها هیچندرانی قفسۀ سینه و کمر یک دوره انتقال ها رفلکس شود یم
ی ه ا  رفلکساست. در مرحلۀ پالتوی پاسخ جنسی،  تر  یمالدر زنان، انتقال از کفه به برانگیختگی مشابه مردان، اما ظری  و 

رانی ه قب ل از    3ی ا   2. س پس ح دود   دهد یمکه روانکاری واهن را افزایش  شوند یمتوراسیک و کمر سبب افزایش احتقان عروق 
را گ زارش   بخ ش  لذتی شوند، زنان شروع تجارب ا هیران 8/0ی خاجی سبب انقباض در عضالت لگن در فواصل ها فلکسراینکه 

ی موزون ها موجای،  رانیه 8/0ای، زنان با شروع انقباض عضالت دستگاه تناسلی در فواصل  رانیه 3تا  2پس از این دورۀ  .دهند یم
زنان مایعی مشابه مایع منی در  اگرچه .ابدی یمکاهش  تر یطوالنتا فواصل  جیتدر به، کنند یمو ضربان لذت برانگیختگی را تجربه 

. بسیاری از زن ان  کنند یمی ریتمیک لذت را تجربه ها پالس عنوان بهه  انقباضات عضالت لگن  آنهامردان به شکل انزال ندارند، 
. دهد یمی را نشان توجه قابلی تنوع بند زماناگرچه این  ،کشد یمرانیه طول  15که برانگیختگی حدود  دهند یمو مردان گزارش 

ی دستگاه تناس لی ک ه در س ه مرحل ۀ     ها پاسخپس از برانگیختگی، مرحلۀ نهایی رفلکس جنسی، فرونشینی است که در آن تمام 
یان خ ون در زم ان   از جر تر عیسر. برگشت احتقان عروق وجود دارد و خون از دستگاه تناسلی کند یم، فروکش شود یمقبلی دیده 

 .(Bancroft, 2009) شود یمتحریک خارج 
ی جنس ی اس ت ک ه از نظ ر     ه ا  رفلک س دنبال تحریکات جنسی و نعوظ آلت تناسلی م ردان ب ر اس اس     ترشحات واهینال به

فع ال   را ه ا  رفلکس. از زمان نوزادی، تحریک دستگاه تناسلی این شود یمبیولوهیکی در سیست  عصبی و قلبی عروقی بدن تعبیه 
. واهن به لح اظ  کند یمو احساسات لذت بخشی را در مراکز پاداش مغز ایجاد  شود یمی جنسی ها اندام، سبب متورم شدن کند یم

ی م ردۀ  ه ا  س لول ی که با نیپروتئی ها زهیرغدۀ مترشحه ندارد، بلکه در زمان رطوبت واهن مخلوطی از آب و  گونه چیهساختاری 
طبیع ی  ترشحات ( Wilhite, 2018) کند یمودا( و هنگام تحریک جنسی و مقاربت به بیرون راه پیدا اپیتلیال واهن مخلوط )ترانس

های واهن، ایج اد لغزن دگی و    داشتن بافت به سال  نگهو طور پیوسته از واهن خارج  هاست که به واهینال ترکیبی از مایعات و سلول
 مث ل  تولید چرخۀ ۀرنگ و غلظت ترشح طبیعی واهن، بسته به مرحل کند. مقدار، محافظت آن در برابر عفونت و تحریک کمک می

 .کند می تغییر آبکی، و شفاف تا چسبنده و سفید از ،(قاعدگی)

                                                           
1. glance 

2. Clitoral Hood 

3. Labia Minor 

4. Prepuce 

5. Arousal 

6. Plato 

7. Orgasm 
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 . انزال4

 انزال در ادبیات پزشکی .1. 4

توسط زنان از جمله  س (برانگیختگی )ارگا اوج در یا اطراف آن میزراه از طریق پروستاتی زنانهغدد شبه از مایعتجربۀ انزال، یعنی خروج 
وج ود   همولوگی غدد پروستاتیک دهد که در زنان از نظر سلولی و شیمیایی ها نشان می برخی پژوهش. در پزشکی است پردامنهمباحث 
 (.(Tomalty and et al., 2022: 183-194 دارد  نقش ارگاس  لحظۀ در مایع ناگهانی ترشح بالقوه در صورت به دارد که

 از واهن آنه ا ترش ح   مایعی ارگاس ، لحظۀ در که کردند گزارش درصد 40 کانادا و متحده ایاالت در زن 2350 هشی بادر پژو
را تجرب ه   ارگاس    ب ا  انزال کردند، گزارش را( نقطۀ گرافنبرگ) حساس ناحیۀ که زنانی از درصد 82 این، بر عالوه(. انزال) شود می

زنان بسنده شده اس ت.   های توصی  و ها پرسشنامه جای مشاهده، تنها به ،( به1با انزال زنانمرتبط  در بیشتر مطالعات .کرده بودند
( masters and others, 1995کردن د )  رب ت  را زن انزال از بسیار اندکی موارد زوج، 3000 از بیش مشاهده در جانسون و مسترز
 بدن، از خروج یجا به مایع زیرا شوند، نمی آن متوجه بسیاری اما شوند، می انزال دچار زنان براین باورند که همۀ کارشناسان برخی

( در نمونۀ ادرار پس PSAشاهد بر این ادعا، وجود بیشتر آنزی  اختصاصی پروستات ). کند جریان پیدا می مثانه سمت و به عقب به
 :دارد وجود در زنان انزال نوع به هر روی، دو از آن است. قبل از برانگیختگی نسبت به نمونۀ ادرار

 شود. تولید می ادیز مقدار به و ستبو یب و رنگ یب معموالً عیما نیا پیشابی: عیما. 1

فس فاتاز و   اس ید  و ح اوی  رنگ یریش و غلیظ معمولطور  به. دارد مردان یمن عیمامایع شباهت زیادی به  نیای: انزال عیما. 2
 ح اوی  معم والً  زن م ایع ان زال   ای ن،  ب ر  افزون .مردان( است منی کننده به تحریک مایع کمک آنزی  اختصاصی پروستات )آنزی 

 فروکت وز  آنزی  اختصاصی پروستات و .کند می در مردان عمل مایع منی برای انرهی منبععنوان  بهکه  است قند( )نوعی  2فروکتوز
نتایج تحقیق ی نش ان    .شوند ترشح می زن( پروستات / گارتر / مجرای پاراورتریال )غدد اسکین غدد انزالی زنان از مایع در موجود

 ه ای  اس کن . کرد شدن پر به مثانه شروع برانگیختگی، هنگام کردند، فعالیت جنسی به شروع خالی مثانۀ زنانی که با داد که همۀ
ر یاف ت  طور معمول در ادرا اوره و کریتنین که به نیهمچن .است شده خالی دوبارهکنندگان  شرکت مثانۀ که داد نشان انزال از پس
  Salama andی پیدا کند )فرد منحصربهشود تا این مایع جنبۀ  شوند، در مایع انزالی زنانه وجود دارند و همین مسئله سبب می می

et al., 2015, 661-666.) 

حات که ترش   آنجاکنند، ولی از  مایع و وجود انزال را گزارش می دفع برانگیختگی، هنگام زنان از درصد 54 تا 10 بین هرچند
 از برانگیختگی هنگام باشد که رقیق ادرار تواند نوعی ی قابل مشاهده نیستند، مایع خارج شده میآسان بهدنبال تحریکات جنسی،  به

 ی ا  واهین ال  دخ ول  ط ول  در ادرار ممک ن اس ت دارای نش ت    ادرار دارن د،  اختیاریبی مشکل شود؛ زیرا زنانی که می خارج مثانه
 ای   یعفون ت ق ارچ   ،ییایباکتر نوزیواه همچون ،یاز مشکالت جسم یناش یعیطبریموارد ترشحات غ یخدر برباشند.  برانگیختگی

 .Pastor, 2013: 1682–1691)) شوندیزنان اشتباه گرفته م یعیبا ترشحات طب سیازیکومونیمانند تر یزشیآم یهاعفونت

 یفقه اتیانزال در ادب .2. 4
 است. یانزال من ای یجنس زشیاز آم یجنابت ناش عه،یش یبه نظر مشهور فقها بنا

 ای  )مالعب ه(   یجس م  ک ات یتحر ای  )اجم اع(   یجنس زشآمیهمچون  ییها با روش یمن عیاز انزال در مردان خروج ما منظور
است،  یاریراختیغ ی)استمنا ( است. انزال در مردان از آن جهت که امر ییخودارضا ای یتصورات جنس ای)احتالم(  یجنس یاهایرؤ
 یحک  شرع یدارا تواند یکند، م دایتحقق پ یبا چه روش که نیاما بسته به ا رد؛یگ یمقرار ن یحک  فقه یموضوع برا خود یدخو به

 مشروع اس ت  یاز ازدواج باشد، امر یناش یجنس کیتحر ای زشیآم که یدرصورت ،یجنس کاتیتحر ای زشیباشد. انزال با روش آم
 در روز م اه رمض ان   یجنس   کی  تحر ای   زشی  از آم ی(؛ مگر ان زال ناش   77 :3ج ،ق1415 ،ی؛ انصار490 :5ج ق،1421 ،یزدی)

 خیدر اعتک اف واج ب )ش     ای  ( 349 :20ج ،تا یب ،یهنگام احرام در حج و عمره )نجف به ای( 400-399: 3ج، 1381،یقم یی)طباطبا
توس ط خ ود     یص ورت مس تق   به که یدرصورت ییحرام است. در حک  انزال با روش خودارضا ی( که عمل294: 1ج ،1387 ،یطوس

                                                           
1. female ejaculation 

2. Fructose 
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قائ ل ب ه حرم ت آن     هی  امام ینظر دارند. هرچند مشهور فقه ا  اختالف یمذاهب اسالم ی(، فقهادیشخص انجام شود )استمنا  با 
هنگ ام ض رورت    در حرم ت، کراه ت، ج واز و وج وب آن ب ه      یم ذاهب اس الم   ریسا ی(، ول398: 2ج ،1355 ،یهستند )خوانسار

 یاری  راختیغ ۀواسط به یجنس یاهایاز رؤ یناش انزال .(562: ق1425 ،ی؛ فاضل موحد47 :6ج ق، 1430، نظر دارند )صدر اختالف
 دایتحقق پ یانزال با چه روش که نینظر از ا صرف .(89 :10ج ق،1413 ،یسبزوار یاست )موسو یفاقد حک  فقه ا،یبودن اصل رؤ

 نظر دارند. جنابت واجب است، اتفاقبر شخص انجام غسل  نکهیدر ا یمذهب اسالم یکرده باشد، فقها
و  یو م الک  یحنف   یفقه ا  ش تر یحادره باشد، ب ه نظ ر ب   ای یماربیهمچون  یاز عوامل یبدون لذت و ناش یمن عیانزال ما اگر
باورن د ک ه در ه ر ص ورت،      نی  بر ا یو امام یشافع ی. اما فقهاردیوضو بگ ستیبا یو مکل  م ستیغسل جنابت واجب ن ،یحنبل

 (. 20 :3: ج1363 ،ی؛ بحران333: 6ج  ،1427-1404 سندگان،یاز نو یواجب است )جمع انجام غسل
(. 89: تا یب ،یران دی)شه ستندیزن و مرد در انزال قائل ن انیم یتفاوت هیامام یاز فقها یاز جمله برخ یمذاهب اسالم یفقها
است ک ه ب ر    تی(، چند روا165 :2ج ق،1412 ،ی؛ عالمه حل177: 1ج ،1364 ،یبر اجماع )محقق حل افزون ،ییرأ نیمستند چن

)اگر « الرَّجُل؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ: إِ َا رَأَتْ  َلِکَ الْمَرْأَۀُ فَلْتَغْتَسِل یرَیَمَنَامِهَا مَا  یفِ یتَرَ رْأَۀُالْمَ»دارد:  دیزن تثک یتحقق انزال برا
 ون،یغسل کند( )ابن ح دیبا دید یزیچ نیفرمودند: اگر زن چن امبریبکند؟ پ دیچه با ندیبب ند،یب می مرد که رازن در خواب آنچه 

)اگر زن محتل  شود، غسل بج ا  « : نَعَ ْ ، إِ َا رَأَتِ الْمَا َیُّاحْتَلَمَتْ؟ فَقَال النَّبِ یَالْمَرْأَۀِ غُسْلٌ إِ َا هِ یهَل عَلَ»(؛ 115 :1ج ،1383
دون الف رج و   م ا یالم رأۀ ف  جامعیالرجل  یف»(؛ 30: 3ج ق،1403 جمهور، یب( )ابن ادید یعیاگر ما ،یفرمودند: آر امبریآورد؟ پ

خ ارج   یعیو از زن م ا  ش ود  یکن د، همبس تر م     زشیکه آم نیبدون ا یبا زن ی)مرد« غسل؟ قال: نع  هایعل هلتنزل المرأۀ 
 هایمنامها فتنزل، عل یف یرعن المرأۀ ت»(؛ 147 :1ج ،1363 ،یطوس خی( )شیبر او غسل واجب است؟ فرمودند: آر ایآ شود، یم

 ،یکاشان ضی( )فیبر او غسل واجب است؟ فرمودند: آر ایآ شود، یم جخار یعیو از او ما ندیب یم ییایرؤ ی)زن« غسل؟ قال: نع 
الشَّ هْوَۀُ وَ   هَایفَتَثْتِ یظَهْرِ یرَّکُ عَلَتَتَحَ یجَنْبٍ حَتَّ یوَ أَنَا مُتَّکِئٌ عَلَ یمِنْ خَلْفِ ۀُیَالْمَرْأَۀُ وَ الْجَارِ یتَلْزَمُنِ»(؛ 407 :6ج ق، 1406

داده  هی  ب ه پهل و تک   ک ه  ی)درحال« الْغُسْل هَایْغُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ نَعَ ْ إِ َا جَا َتِ الشَّهْوَۀُ وَ أَنْزَلَتِ الْمَا َ وَجَبَ عَلَ هَایْالْمَا ُ أَ فَعَلَ نْزَلُیُ
غسل بر  ایاز آنها خارج شد، آ یعیشدند و ما یجنس کیکه تحرنین چسباندند تا اخدمتکارم خود را از پشت به م ایبودم، همسر 

، 1365 ،یطوس   خیواجب است( )ش شانیاز آنها خارج شود، غسل بر ا یعیشوند و ما کیواجب است؟ فرمودند: هرگاه تحر هاآن
از دس تگاه   یمن   عیم ا  ی ۀ تخل رشی، پ ذ «انزال» ۀدیاشتراک زن و مرد در پد ۀالزم (.44 :78ج  ق،1403 ،ی؛ مجلس121: 1ج

 اتی  از روا یدر برخ   رای  اس ت، ز  یرفتنیاز فقها پذ یاز نظر برخ یفرض نیاست. چن یجنس یختگیهنگام برانگ زنانه به یتناسل
 ای   یجنس   زشی  آم ۀج  ینت نک ه ینظر از ا زنان، صرف یختگیبرانگ  یتوص ی( برایمن یۀ)تخل« امنا » ۀاز واه« انزال» یجا به

جامعه ا الرج ل أو ال    ۀإ ا أمنت المرأۀ و األم ۀ م ن ش هو   »باشد، استفاده شده است:  یعمد کیتحر ای یخود هخودب کیتحر
از مفس ران همچ ون    ی(؛ برخ  106 :1ج ،1363 ،یطوس   خی)ش  « الغس ل  ه ا یفإنّ عل قظۀی ینوم کان  لک أو ف ی، فجامعهای

جهن ده   یعی( )خداوند انس ان از م ا  7و  6 /)طارق« الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ نِیْنْ بَمِ خْرُجُیَخُلِقَ مِنْ مَا ف دَافِقٍ » هیآ ریدر تفس یانیمرغ
 ق،1420،یت اب یزن صادق است )غ یجنس عیمرد و ه  بر ما یجنس عیه  بر ما« جهنده عیما»ند که عنوان یاشد(. مدع دهیآفر
. ش ود  یب ار م    زیزن ن یمن عیمرد بر ما یمن عیامترتب بر م یو فقه ینیمشابهت، تمام آرار تکو ۀنیبه قر جه،ی( در نت349: 1ج

وج ود   و س بب ب ه   هیمرد که در رح  زن تخل یمن عیرا به ما هیآ نیدر ا« جهنده عیما»عنوان  یطبرسهمچون  یالبته مفسران
منه  کونی یالذ یالمن یعنیرح  المرأۀ  یمن ما  مهراق ف یفقال: خلق من ما  دافق؛ أ» اند.  کرده ریتفس شود، یآمدن فرزند م

 با بحث انزال زنان ندارد. یه ارتباطیآ نیصورت، ا نیکه در ا (323 :10ج ق،1415، ی)طبرس« الولد
 عیم ا  ایکه آ آورد یوجود م پرسش را به نیزنانه، ا یاز اندام تناسل یمن عیما یۀتخل یانزال در زنان به معنا رشیپذ ،یهر رو به

 ۀروبان، ضمن استفاد تیاز مضمون روا یرویبه پ هیامام یاز فقها یا داراست؟ گروهمردان ر یمن عیما یژگیدر زنان همان و یمن
م رد،   یرنگ، غلظت و بو تفاوت گذاشته، از نظر آنها من ۀآنها بر اساس سه مؤلف انیمردان و زنان، م یبرا «یمن» ۀمشترک از واه
( قی  وَ مَ ا ُ الْمَ رْأَۀِ أَصْ فَرُ رَقِ    ظٌیغَلِ   ضُیَمَا ُ الرَّجُ لِ أَبْ   و زردرنگ است ) تر قیزن رق یدارد؛ در برابر، من یشتریب یدیغلظت و سف

ک ه ب ا    دان د  یم   یظ  یغل عیمرد را ما یمن ه،یامام فقهایهمچون  زیقدامه ن (. ابن31: 1379عصفور،  ؛ آل96 :1ج ،تا یب ه،یبابو )ابن



 21           یگراندو  توکلینظری  /ی المو آثار آن در فقه مذاهب اس« انزال در زنان» دهیپد یانتقاد لیتحل

 یم رد و من    یمن   یبو انیاز نظر بو، فقها م (.332: 1ج ،تا یقدامه، ب )ابن است قیزن زردرنگ و رق یاما من ،شود یشهوت خارج م
 یرا دارد و هنگ ام خش ک ش دن، ب و     ری  گرده خرم ا و خم  یمرطوب بودن، بو نگامه یباورند که من نیزن تفاوت نگذاشته، بر ا

مرد و زن، فقها  یمن عیما یجز تفاوت ظاهر به .(141: 2ج ،تا یب ،ی؛ نوو305: 1ج ،تا یب ،یعامل ینی)حس دهد یمرغ م تخ  یدیسف
آور بودن و سس ت   لذت .1اند:  زن مطرح کرده ایمرد  یخارج شده از آلت تناسل عیبودن ما یاربات من یرا برا یمختلف یها احتمال

 .3(؛ 41: 1ج ،1994 ،ینیحص   ینیسس ت ش دن ب دن )حس      ای  آور ب ودن   لذت .2(؛ 41 :1ج ،1994، ینیحص ینیشدن بدن )حس
 (.452: 1ج ،تا یب ،یلیبدن )زح یسست ای یجهندگ
ب ه   یمن   عیدار )جهن ده( م ا   و اگر انزال در مردان را برابر با خروج شتاب  یریبپذ« انزال» ۀمرد و زن را در مسئل یهمسان اگر

 ۀمعاص ر ب ا مالحظ     یاز فقه ا  یبرخ   رو نی  . ازارود یکار م   معنا به نیانزال در زنان ه  به هم  یریبپذ یدبا ، یاز بدن بدان رونیب
باورند که  نیبر ا رفته،یبودن انزال در زنان را پذ یخارج هی)انزال، امنا ، اهراق الما  االعظ (، نظر ییروا ونموجود در مت یرهایتعب

خ ارج ش ده،    یجنس    ی  خف کی  هنگام تحر که به یعی: ماشود یخارج م عیدو ما یجنس کتحری هنگام به مرداناز زنان همچون 
خ ارج و   یاز آل ت تناس ل   یدر مردان در اوج ل ذت جنس    «یمن» عیکه همچون ما یعیدر مردان است و ما «یمذ» عمایهمچون 

 یاز فقه ا  یخواهد آم د، گروه    نیکه پس از ا گونه در برابر، همان .(457-456 :1ج ،1382 ،ی)محسن شود یسبب تحقق جنابت م
 باور دارند. زالان نیبودن ا ینانه، به داخلبودن انزال ز یخارج یۀنظر یدر درست دیو اهل سنت با ترد هیامام

 یو بررس نقد .3. 4

در جوامع  تیواقع نیدر علوم گوناگون دارد. ا نیشیعلوم و مهارت عالمان پ ادیز یدگیعل  در جوامع مختل  نشان از تن خیتار مرور
اصول فقه و کالم و فلس فه و عرف ان و    که در فقه و یعالمان ارندیدارد. چه بس یشتریو نسبت به عالمان مسلمان نمود ب یاسالم
 ،یرخ داد  نیچن ۀجیعلوم هستند. نت نیاز ا کیمستقل در هر فاتیتثل ینظر و دارا و نجوم صاحب بو ط یاضیو ر ریو تفس ثیحد

 گ ر یمسائل عل وم د  نییو تب حیتوض یعل  برا کیعال  در علوم مختل  و استفاده از دانش خود در  کی یتخصص یاظهارنظرها
عالم ان   ای   گ ر یمتخصص در علوم د یبا فقها خیرساحت عل  فقه و مسائل مختل  آن سبب شده تا در طول تا یگستردگ است.

 ی(، فقه ا هی  فق لس وفان ی)ف لسوفیف ی(، فقهاهیفق یها دان یاضی)ر دان یاضیر یمثال فقها یبرا . یرو باش همتخصص در فقه روب
 ی(، فقه ا هی  پزشک )پزش کان فق  ی(، فقهاهیمفسر قرآن )مفسران فق ی(، فقهاهیعارف )عارفان فق ی(، فقهاهیمتکل  )متکلمان فق
علوم اظهارنظر  گریدر مسائل د نیشیپ یاز فقها یاساس، هرگاه برخ نی(. بر اهیمحدث )محدران فق ی(، فقهاهیمنج  )منجمان فق

از ش ناخت خ ود از آن عل وم     یری  گ بهره ۀواسط اند، به استفاده کرده یبه مسائل فقه ییآن علوم در پاسخگو یها از آموزه ایکرده 
تح والت آن دان ش    ریاز س یآگاهنا ایآن دانش در همان زمان  تیدانش، معطوف به هو نیکه ا رسد یم ظرن بوده است. روشن به

 یشناس   هانیک نمونه با ابطال ی. برادهد یگذشته از دست م یها هیخود اعتبار خود را با ابطال نظر در آن زمان بوده است و خودبه
« مدار» یجا به« فلک» ۀکاربست واه نیبه دور آن، همچن اراتیس گریو د هو ما دیو گردش خورش نیدر مرکز بودن زم یوسیبطلم
باط ل   زی  بر آن ن یمبتن یفقه ای ینید یها (؛ تمام گزاره33: 1386 ،یطارم و صلب( )رجب یتعداد نُه فلک )جس  کرو رشیو پذ

 صادق است.  زین یفقه یها طب کهن بر گزاره ریتثر ۀدربار تیواقع نیشد. هم
حف ظ   ایازدست رفته  یسالمت یابیدر باز یک  چهار مکتب پزشک دست نوس،یکه تا عصر جال دهد ینشان م یخیتار یها افتهی
 .2 کردن د؛  یم  بس نده   نیشیپ یها دو هدف، تنها به تجربه نیبه ا یابیدست یکه برا 1انیگرا تجربه .1وجود داشته است:  یسالمت

الزم  یحف ظ س المت   ای یابیکردن روش درست باز دایپ یرا برا یکه افزون بر تجربه، استدالل عقل 3انیگرا عقل ای  2انیگرا اسیق
در بدن(  یرضروریغ ایکه با بسنده کردن به دو روش احتقان )جمع شدن مواد مضر 4شناسان روش ای لیاصحاب ح .3 دانستند؛ یم

 مار،یب یها مزاج و عادت ،یباور بودند که سن، توان جسم نیبر ا ها، یماریدرمان ب یمواد الزم از بدن( برا هیرو یو انبعاث )خروج ب

                                                           
1.  Empiricists 

2. Rationalist 

3. Dogmatic 

4. Methodists 
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ب اور   نی  بر ا یرواق لسوفانیاز ف یریرپذیکه با تثر 1انییپنوما. 4 ؛ندارند یماریعلت ب ییدر شناسا یریتثر ،یمیاقل طیشرا نیهمچن
 اگریعنوان اح به نوسیهستند. جال یجار ها انیها و هوا در شر در بدن وجود دارد، خون در رگ زینجز خون، هوا )پنوما(  بودند که به
و  ی ی گرا یالتق اط  یو ب ا ن وع   دانس ت  یمکاتب نم نیاز ا کی چیبر نظام اخالط چهارگانه، خود را وابسته به ه یمبتن یطب بقراط

 (.194-177: 1398 ،ی)عامر کرد یو درمان آن اقدام م یماریب ییمکاتب به شناسا نیاز ا کیهر یها تیاستفاده از مز
 یترش ح  یاست، ول   یارسطو که زن فاقد من دگاهید .1گزارش شده است:  یمن عیما ۀدربار دگاهیدو د  یپزشکان قد انیم در

 تیزن خاص  و ترش ح   یانعقادکنن دگ  تیمرد خاص ی. مندیآ یوجود م به نیمرد، جن یبا من بیدارد که در صورت ترک یهمچون من
 یریو انعقادپ ذ  یانعقادکنن دگ  تیخاص   یاست. هر دو دارا یمن دارای مردهمچون  نکه ز نوسیجال دگاهید .2 ؛دارد یریانعقادپذ

 ،1385ر.ک: بحرالعلوم،  نی؛ همچن177، ق1420، یزن است )انطاک یاز من تر یقو یمرد در کارکرد و اررگذار یهستند، هرچند من
 .(46-45: 26ج ،تا یب ،ی؛ نجف225: 4ج

ب ه   ینوس  یک ه نگ رش جال   ده د  ینشان م   یخوب در زنان، به یوجود من ۀآن با سخنان فقها دربار ۀسیگزارش و مقا نیبه ا توجه
مثل دارد؛ حال آنکه ب ا گ ذار    دیدر زنان و نقش آن در تول یمن عیوجود ما ۀدر نگرش فقها به مسئل یجد یریتثر یترشحات جنس

 . ستین یرفتنیپذ ییادعا نیچن ،یشگاهیآزما یها و روش یپزشک زاتیتجه شرفتیطب مدرن و پ از طب کهن به یعل  پزشک
واهه در  نی  مولد باشد؛ بدون شک، کاربست ا یجنس عیما یعنی ،«یمن»معادل  یفقه اتیدر ادب« ما » ۀاساس، اگر واه نیا بر

. روش ن اس ت   شود یخارج م یاز آلت جنس کیبا تحر ای زشیهستند که با آم یمن یعیزنان فاقد ما رایز ،است یمورد زنان، مجاز
تخمک از  رایدانست، ز انهیماه ۀتا پانزده  شروع دور ازده ی یروزها ۀرهاشده در فاصل کمعادل تخم توان یرا نم« ما » ۀکه واه

به خارج  گاه چیه ی، ولشناور است یاول لوله فالوب هرچند در بافت مخاط سوم کیبه  دنیاز تخمدان تا هنگام رس یزمان آزادساز
تخم ک   یمعادل آزادساز زین اتیروا یدر برخ« امنا » ۀکه واه رفتگ جهینت توان یم رو نی. ازاشود یزنانه منتقل نم یاز آلت تناسل

 .(452: 1ج ،1382 ،ی)محسن ستین
د که انزال در زن سبب ان شده یاز فقها ضمن انکار اشتراک زن و مرد در مسئله جنابت، مدع یمطلب سبب شده تا برخ نیهم

از  یجنس   عیاست که داللت دارد بر عدم وجوب غسل بر زن با وجود خروج م ا  یاتیروا دگاهید نی. مستند اشود یتحقق جنابت نم
 ،ی؛ حرع امل 42 :4ج ق،1403جمهور،  یغسل )ابن اب هایعل سیالما  األعظ ، قال: ل قیالمنام فتهر یالمرأۀ تحتل  ف»او در خواب: 

قال  دخلهیو ل   یفإن أمنت ه: »یداریاز او در ب یجنس عیعدم وجوب غسل بر زن با وجود خروج ما ای(؛ 197-196 :2ج ق،1416
 فَۀٌیوَصِ   یفَمَ رَّتْ بِ    بْتُیَّوَ تَطَ یابِیَوَ لَبِسْتُ رِ نَۀِیبِالْمَدِ جُمُعَۀِالْ وْمَیَاغْتَسَلْتُ »(؛ 121 :1ج ،1365 ،یطوس خی)ش« الغسل هایعل سیل
 هَ ا یْوُضُ و   وَ لَ ا عَلَ   کَیْ  عَلَ سَیْفَسَثَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ  َلِکَ فَقَالَ لَ قٌیمِنْ  َلِکَ ضِ یفَدَخَلَنِ یَأَنَا وَ أَمْنَتْ هِ تُیْفَخَّذْتُ لَهَا فَثَمْذَفَ

کرد. از من  دایگذشت، بدن  با او تماس پاز کنارم  یو عطر زدم. دخترک دمیغسل کردم، لباس  را پوش نهی)روز جمعه در مد« غُسْل
فرمودند: بر تو وضو و ب ر دخت رک،    دم؛یباره پرس نیکار نگران شدم، از امام صادق در ا نیخارج شد. از انجام ا یمن یو از و یمذ

انزال  یوجود خارج زیفقها ن برخی که همچنان .(191 :2ج ق،1416 ،ی؛ حرعامل106: 1 ، ج1363 ،یطوس خیست( )شیغسل الزم ن
 یجنس   کی  در اوج تحر یعنی(؛ 99-98 :1جق، 1419 ،یریاست )جز یداخل یند انزال در زنان، امرا یزن را انکار کرده مدع یبرا

 ج ه، ی( و در نت298 ق:1428 ،یستانی)س ستیخود ن یاز دستگاه تناسل رونیبه ب یجنس عیدفع ما ی)رعشه(، زن برخالف مرد، دارا
ص ورت   در م ورد زن ان ب ه   « انزال»اصطالح  ای( 109: 1ج ق،1406 ،ی)کاشان کند یم دایزنان تحقق پدر  عیاحتالم بدون خروج ما

بدن هم راه   یو سست عیپرش ما بااست که با احساس خروج  یبه اوج لذت جنس دنیکار رفته، منظور از آن رس ( بهی)مجاز ییکنا
نب ود حال ت پرت اب     ۀواس ط  ، ب ه یحنف    ینج ابن زمینه نی( در هم236: ق1428 ،یستانیانجام شود )س یترشح نکهیاست، بدون ا

 (.56 :1ج ،تا یب  ،ی)ابن نج ستیدر مورد زنان صادق ن« انزال»است عنوان  یزنانه، مدع یجنس عیدر ما یخارج

 یفقه یامدهایپ .5
ک ه در م ردان    یمفه وم  عدم تحقق انزال در زنان به نیدر زنان، همچن یمن عیوجود ما رشیباورند که عدم پذ نیفقها برا یبرخ

                                                           
1. Pneumatics 
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 دارد:  در پی یمه  فقه امدیچند پ رود، یکار م به
 ،یومی  باشد )ف زشیبدون انجام آم یمن عیما یعمد یۀ)استمنا ( تخلییاگر منظور از خودارضا رایز یی،عدم حرمت خودارضا .1
 ی ۀ تخل»هس تند، عن وان    یمن   عی(، از آن جهت که زنان فاقد ما217: 12ج ق، 1423از پژوهشگران،  ی؛ جمع300: 1ج ق،1418
 (.33: ق1419اهلل،  عمل حرام نخواهد بود )فضل نیا جهیو در نت کند ینم دایتحقق پ «زشیبدون انجام آم یمن یعمد

 یعن  یاستمنا  زن ان،   جه،یاست؛ در نت یعلم ۀفاقد پشتوان یزنان امر یبرا یمن عیگذشت، وجود ما شترپی کهگونه  : آنیو بررس نقد
منظ ور   ب ه  یانجام جنس   کیتحر یعنی ،یی، خودارضانی. با وجود امعناست یب زش،یبدون انجام آم یمن عیما یعمد یۀتخل یتالش برا

 یه ا  قرآن زنان و مردان مؤمن را به حفظ ان دام  رایز ،(183: 1386 ،یتوکل ی)نظر نامشروع است یعمل ،یجنس یختگیبه برانگ دنیرس
فُ رُوجَهُ  ... وَقُ ل لِّلمُؤمِنَ تِ     حفَظُ واْ یَمِ ن أَبصَ ارِهِ  وَ   غُضُّ واْ یَ نَیقُل لِّلمُؤمِنِ»خاطر ستوده است:  نیخود مثمور کرده و آنها را بد یجنس
 ،یحک  کل نیا ی(. تنها استثنا35 )احزاب/ «لحَافِظَتِٱفُرُوجَهُ  وَ نَیلحَافِظِٱوَ»(، 31-30/)نور« فُرُوجَهُنَّ حفَظنَیَوَ هِنَّمِن أَبصَارِ غضُضنَیَ

/ )مؤمن ون  «هِ أَزوَاجِ یهُ  لِفُرُوجِهِ  حَفاِظُونَ إِلَّا عَلَ نَیلَّذِٱوَ»است:  گریکدی یجنس یها زن و شوهر از اندام ییجو ازدواج و لذت تیوضع
« ثُولَئِکَ هُ ُ الْعَ ادُونَ وَرَا َ  َلِکَ فَ یفَمَنِ ابْتَغَ»است:  یاخرو فریک یحرام و دارا یخانواده، امر  یدر خارج از حر ییجو (؛ وگرنه، لذت5-6

 یه ا  ان دام   یجهت که نقض حر نزنان هرچند مصداق استمنا  در مردان نباشد، از آ ییخودارضا بیترت نی. بد.(31/ معارج ؛7/ )مؤمنون
ا  اس تمن  نیم ا  ک ر ب     عیجم یقاعدۀ اإللحاق عدم الفرق ف یملحق به استمنا  مردان است )مقتض ،یاست، از نظر حرمت شرع یجنس

 ؛زن و مرد وجود اس ت  ییخودارضا نیقاعده اشتراک، عدم تفاوت ب یالرجل( )مقتضا یما هو جار ف عیجم هایعل یالرجل و المرأۀ، فتجر
 .(154 :28 ق، ج1413 ،یاست( )سبزوار یتمام احکام ناظر به مرد در زن ه  جار جه،یدر نت
اهلل،  اس ت )فض ل   یجنس   زشی  نابت تنها منحصر به انج ام آم جنابت با احتالم در زنان قابل تحقق نبوده، وجوب غسل ج .2
 .(467 :3ج ،1395 ،یگرگان ی؛ علو80: 13ج  ق،1434؛ صدر، 125 :1ج  ق،1432

زن ان هنگ ام    دی  ترد ب ی اس ت؛ ام ا    یعلم ۀدر مردان فاقد پشتوان یمن عیزنان همچون ما یبرا یمن عیهرچند وجود ما ؛بحث
در خ واب،   یجنس   یرفتاره ا  ۀمشاهد ای یداریدر ب یتصور روابط جنس ای یکیبدون نزد ینسدر ارر روابط ج ،یجنس یختگیبرانگ
ه ا ب ا    عدم مش ابهت  ایها  مشابهت یاز برخ یپوش با چش  عیما نیخود هستند. خروج ا یاز دستگاه تناسل عیخروج ما ۀتجرب یدارا
اح تالم و ان زال در م ردان و زن ان از آن      یه ا  ست واههسبب وجوب غسل جنابت بر آنها شود. کارب تواند یدر مردان، م یمن عیما

 ایعدم صدق احتالم  جه،یدر نت ست؛یجهت ن نیو مردان از ا نانز یواهگان است، سبب همسان نیا یاشتراک لفظ یجهت که ناش
 یجنس   عیم ا نداش تن   ۀواسط که در مردان صادق است، سبب عدم وجوب غسل جنابت بر زنان به یانزال در مورد زنان به مفهوم

است )ارگاس ( که  یکامل جنس یختگیبه برانگ دنیرس زش،یجز آم سخن، مه  در وجوب غسل جنابت، به گری. به دشود ینم یمن
« اح تالم »در صدق عنوان  رو نیهمراه است. ازا یموارد با ترشحات مهبل شتریو در زنان در ب یمن عیامر در مردان با خروج ما نیا

است )المرأۀ إ ا احتلمت ول     یوجوب غسل جنابت کاف یبرا یجنس یختگیاز مهبل الزم نبوده، برانگ یسجن عیدر زنان، خروج ما
 ق،1406 ،یغس ل کن د( )کاش ان    دیاز او خارج نشود، با یعیما یمحتل  شود، ول یظاهر فرجها اغتسلت( )هرگاه زن یإل ا الم خرجی
و ترش حات   یجنس یختگیاربات عدم وجوب غسل بر زنان هنگام برانگ یاستناد به وجود حرج برا رسد ینظر م روشن به .(36 :1ج

مستلزم تکرار غسل  یعاد طینبوده، در شرا یدائم یامر یترشحات نیوجود چن رایز ست،ی( روا ن 454: 1ج ،1382 ،ی)محسن یمهبل
 یاند، وجود عسر و حرج شخص   شده ادآوریعسر و حرج  ۀکه فقها در قاعد گونه باشد، همان نیو بر فرض که چن ستیروز ن کیدر 
 .(206: 1، ج1370 ،یرازی)مکارم ش ستین شوند، ینم یحرج نیکه دچار چن یافراد یبرا یفیحک  تکل یناف

 یجهنت. 6
و « ان زال » ۀب وده، اس تفاده از واه   ینوس  یجال یمت ثرر از نگ رش طب     ،یبانوان در متون فقه یبرا یمن عیوجود ما ۀطرح مسئل .1
 است. یدر برابر مردان، به اشتراک لفظآنها  یبرا« امنا »

 یختگ  یهنگ ام برانگ  واهن ب ه  یخ ارج  ای یند، اما ترشح اندک داخلا یمولد انسان عیعنوان ما به یمن عیبانوان هرچند فاقد ما .2
 د.نباش یجنس زشیاز آم یناش یختگیبرانگ نیاگر ا یاست؛ حت یوجوب غسل کاف جه،یتحقق عنوان جنابت و در نت یبرا ،یجنس
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ب ر اس اس    رایز ،شود یزنان نم ییدر مردان، سبب جواز خودارضا جیو عدم تحقق انزال در زنان به مفهوم را یمن عیما نبود .3
 مجاز شمرده شده است. ییزناشو ۀتنها در رابط یجنس یها از اندام ییجو لذت ،ینید یها آموزه
ب ا   تیوض ع  نی  ب ه ا  دنی)ارگاس ( است، چه رس یجنس یتگخیبرانگ ،یجنس زشیجز آم در تحقق جنابت در زنان به زانیم .4

 نفو  نکنند. یمهبل یاز فضا رونیترشحات به ب نیا ایهمراه باشد  یخروج ترشحات جنس
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