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1ـ معناشناسی حرمت مؤبد و موانع نکاح
ازدیدگاهلغویون«حرام»اسماستازریشهی«حَرَمَ»بهمعنایممنوعبودنازچیزیکهیا
بهتکلیفوقدرتالهیاستیابهتسخیربشرییابرایمنعقهریوجبرییاازجهتمنع
عقلی یا شرعی و یا از ناحیهی کسی است که فرمانش پذیرفته میشود (راغب اصفهانی،
1206ق،صص003و«.)092حرام»نقیض حاللاستوجمعآن«حُرُم»است (ابنمنظور،
1911ق ،ج،10صص113و)102وحرمتمصدرنیزبهمعنایآنچیزیاستکههتكو
شکستنآنحاللنباشد)فیومی1212،ق،ج،0ص.)191حرمتآنحکمیاستکهعمل
کردنبهآنواجبوتفریطدرآنحراممیباشد(طریحی1972،ش،ج،6ص.)92

«ابد»بهمعنایدائمیوپیوستهاستو«تأبید»نیزبهمعنایمُخلّدوهمیشگیبودن
آمدهاست)ابنمنظور1911،ق،ج،9ص)61ونیزبهمعنایزمانیعنیتاآخرزماناست
کاررفتهاست:

ش،ج،1ص.)19اینکلمه 01باردرقرآنمجیدبه
)ابناثیرجزری 1967 ،
البالغه،خطبهی 127بهمعنایدائمیبودنآمده


.ابددرنهج
«ماکِثِینَفِیهِ أَبَداً» )کهف(9،
است« :أَنْتَ الْأَبَدُ فَلَا أَمَدَ لَكَ» )قرشی1970 ،ش ،ج ،1صص9و .)2مؤبّد نیز اسم و مصدر
استازفعل«أَبَدَ»بهمعنایابدیوجاودانیاست .
استازآنکهشارعمکلّفرابهترک

درفرهنگفقهوبهاصطالحفقهیحرمتعبارت
فعلیملزمکندوتحریمدربرابرتحلیلبهمعنایحرامقراردادنچیزیاست.منشاتحریم
وتحلیلاشیا،مفاسدومصالحواقعیموجوددرآنهادرارتباطبامکلّفاستوحرمتابدی

بهمعنایحرمتهمیشگیازدواجبیندونفراست(مؤسسهدائره المعارففقهاسالمیبر
مذهب اهل بیت «علیهم السالم»1917 ،ش ،ج ،9صص032،031و970؛ بدران ،بیتا،
ص.(12
هرامریکهازوجودآنعدمالزمآید،مانعنامیدهمیشود.موانعنکاحنیزاموریاست


هادرنکاحشرطاستووجودآنهامانعصحّتازدواجمیباشد،موانعنکاحرا


کهعدمآن
شرایطمنفینیزمیتواننامید(صفائیوامامی1977،ش،ج،1ص39؛دیانی1917،ش،

ص39؛کاتوزیان1961،ش،ج،1ص.)122همانطورکهحرامبهدوگونهیمؤبّد وموقت
است،موانعنکاحنیزازجهتیبهدودستهیدائمیوموقتوازجهتیدیگربهدوگونهی
کسراندارد؛مانندداشتنعلقهیزوجیّتبا


شخصحقازدواجباهیچ
مطلق(وضعیتیکه
دیگری)ونِسبی(وضعیتیکهبینشخصوبرخیازافرادوجودداردومانعازدواجباآنان
شود؛مانندقرابت)تقسیممیگردد(عاملی1922،ش،ص.)90


می

حرمتمؤبّدومصادیقآندرحقوقایرانومصر39/
2ـ موانع دائمی نکاح در حقوق ایران
موانعدائمینکاحدر حقووقایوران،قرابوتنسوبی،قرابوترضواعی،قرابوتسوببی(قرابوت
بالمصاهره)،ازدواجباهمسرفرددیگریازنیکهدرعدّهیغیراست،زنایبازنشوهرداریوا
زنمعتدّهدرعدّه یرجعیّه،لعان،عقدنکاحدرحالاحرام،منعازدواجدراثرعملشونیعو
حرمتپسازطالقنهماست.برایهریكازمواردممنوعیّتابدینکاح،همراهبارویکورد
فقهی،موادقانونیالزمدرقانونمدنیوضعشدهاستکهاشخاصراازچنوینازدواجهوایی

بهسببحرمتیکهدرفقهدارند،منعمینمایدکهبهتفصیلبیانخواهدشد.

2ـ1ـ قرابت نسبی
اولینمانعازموانعدائمیازدواجد رحقوقایرانقرابتنسبیاست.قرابتدرلغتبهمعنای
خویشاوندیاستوقرابتنسبیآنخویشاوندیراگویندکهازطریقنَسَبایجادمیگردد
(ابنمنظور1911،ق،ج،1ص722؛طریحی1972،ش،ج،0ص .)172نسباشتراکیاست
از طرف یکی از والدین و به دو نوعِ طولی (پدران و فرزندان) و عرضی (برادرزادگان و
عموزادگان) قابل تصور است (راغب اصفهانی1206 ،ق ،ص .)121در اصطالح فقهی نسب

همانمنتهیشدنانسانبهدیگریبهواسطهیوالدتیامنتهیشدندومیبهسومیآن-

قدرنزدیك،بهطوریکهدرنظرعرفازاحارمواقارببهشمارآید(مغنیه1201،ق،ج،2
ص.)011
مادهیوضعشدهبرممنوعیّتدائمیازدواجبااقاربنسبیموادهی1222قوانونمودنی
است:
«نکاحبااقاربذیلممنوعاست،اگرچهقرابتحاصلازشبههیازناباشد1:ونکاحباپودر
واجدادوبامادروجدّاتهرقدرکهباالبرود0،ونکاحبااوالدهرقدرکهپوایینبورود9،وو
نکاحبابرادروخواهرواوالدآنهاتاهرقدرکهپایینبرود2،ونکاحباعمّاتوخااللتخود
وعمّاتوخاالتپدرومادرواجدادوجدّات».
درمادهیمزبورعبارت«نکاحبااقاربنسبیذیل»آمدهاستتاتنهامواردمذکورراشوامل
شود،زیراحکمحرمتبهسببقرابتنسبیعامبودهکهازآنفرزندانعمووعمّهوخالهو
یفوقدرزمینهیزناووطویبوه

).ماده
داییاستثناشدهاند(محققداماد1970،ش،ص 62
شبههساکتنماندهواثرایندوعاملرادررابطهایکهازجهوتایجوادحرموتومانعیّوت
ازدواجدرحکمخویشاوندیبهوجودمیآورد،مشروعمیداند.هرچندبراساسموادهی112
قانونمدنیفرزندناشیاززنا(نهوطیبهشبهه)ازپدرومادرخویشارثنمیبرد،امامیان
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آناننشرحرمتازدواجمیشود(جعفوریلنگورودی1961،ش،ص.)92الزماسوتعنایوت
داشتکهعمّهیعمّهوخالهیخالهحرامنیستندزیرانمیتوانآندوراتحتعنوانعمّهو
خالهقراردادوهمچنینخواهرِبرادروخواهرِخواهرنیزتنهازمانیبرشخصحرامهسوتند
کهتحتعنوانخواهرباشند.
2ـ1ـ 1ـ بررسی فقهی ادلّهی حرمت ابدی ناشی از نسب
برحرمتمؤبّدناشیازنسبدالیلمتعدداجتهادیازجملهکتابوسنتونیزاجماع
حاکماستکهبهمنظوراثباتحکمدراینمقولهوبرایجلوگیریازاطالهیکالم،تنهابه
توضیحمختصریازادلّهیمذکوراکتفاخواهدشد.
اولوقرآن
آیهی« حُرِّمَتْعَلَیْکُمْأُمَّهَاتُکُمْوَبَنَاتُکُمْوَأَخَوَاتُکُمْوَعَمَّاتُکُمْوَخَالَاتُکُمْوَبَنَاتُالْأَخِوَبَنَاتُ
 
الْأُخْتِ(»...نساء)09،اشارهبهاینمطلب داردکهبراساسآننکاحباهفتصنفبرفرد
درآیه جمع«أُمّهه»بهمعنایمادراست«.أُمّهه»و«أُمّ»هر

حرامابدیمیباشد«.أُمّهات»
دوبهمعنایمادراستوهردودرقرآنبهکاررفتهاند؛أُمّمانند«أُمّالکتاب»وأُمّههبه

صورتجمع«أُمّهات»(راغباصفهانی1206،ق،صص 12و.)16کلمهی«حُرِّمَت»بهشکل
مجهولوبهصورتگزارشیآمدهودرمقامانشایحکماستنهاینکهخبریباشدومراد

ازآندرآیههرگونهتماسزناشوییاستچهاینتماسبهواسطهیعقددائمیاموقتیا

تواندریافتکهمضافیدرتقدیرگرفته

ملكیمینباشد.باتوجهبهمعناومفهومآیهم 
ی
شدهومرادشاینبودهاستکه«نکاحمادرانتانبرشماحرامشدهاست»(فاضلمقداد،
1203ق،ج،0ص.) 112دلیلذکرعناوینآیهبهصورتضمیرمؤنثآننیستکهحرمت
فقطمخصوصزنانباشدوازمردانمنتفیگردد،دلیلشآناستکهمخاطبآیه،مردان
هستندکهبایداززناننامبردهشدهدوریگزینند؛پساگرمخاطبزنانمیبودندمطمئناً

جامیتوانفهمیدکهاُمّبهابوبنتبهابنو...تعمیم

بهشکلمذکرآوردهمیشد،ازاین

دادهمیشود(صدر1217،ق،ج،6ص.)023

دوموروایت
از ادلّهای که ناظر بر حکم ح رام ابدی یا ممنوعیّت دائمی ازدواج در این موضع میباشد
روایات عدیدهای چون خبر حلبی از امام صادق(ع) (حرّعاملی1229 ،ق ،ج ،12ص،079
ح،)1ابوبصیر(کلینی1219،ق،ج،2ص،931ح،)1سماعهبنمهران(حرّعاملی1229،ق،

حرمتمؤبّدومصادیقآندرحقوقایرانومصر32/
ج،12ص،072ح)1وعلیبنرئاب(طوسی1932،ق،ج،9ص،110ح)662اززرارهازامام
صادق(ع)نقلشدهاست.روایاتدیگری(حرّعاملی1229،ق،ج،12ص،076ح0؛صدوق،
1912ش،ج،1ص،261ح) 1نیزواردشدهاستکهدرمجموعازحیثسندیصحیحواز
جهتداللتینیزناظربرحکمِحرمتابدیازدواجبامحارمنسبیمیباشند.
سومواجماع
درای نمقولهاجماعوجودداردوازنوعاجماعقطعیاست،بهاینمعناکهتمامیامّتدر
این مورد اتفاق نظر دارند؛ زیرا این امر از ضروریّات دینی است (نراقی1213 ،ق ،ج،16
ص.) 002اجماعمحکیهمدرآنگزارششدهاست،بهاینمعناکهفقهاییچونفاضل
هندی (فاضل هندی1202 ،ق ،ج ،7ص ،)109محقق سبزواری (محقق سبزواری ،بیتا،
ص)121ومحققثانی(کرکی1211،ق،ج،10ص)132ودیگرفقهااعمازشیعهوسنّی
اندودرارتباطبااینمسألههیچاختالفیبا
درکتبمختلفخودازایناجماعحکایتکرده 
یکدیگرندارند.
2ـ2ـ قرابت رضاعی
«رضاع»باکسردرلغتعبارتاستاز«:نوشیدنشیرازپستانزنیواحیووانویوامطلوقِ
نوشیدن»«،رَضِع»بهمعنایشیرخوارو«مُرضِع»زنویاسوتکوهب وهیشویرخوارهدارد،
«مرضعه»باتاءزنیاستکهکودکغیرخودراشیردهد(صوفیپوور 1،و1037ق،ج0وو،1
ص.)222
«رضاع»دراصطالحعبارتاستازاینکهمردیفرزندخردسالشرابهزنیدهودتواآنزن
کودکراباحفظشرایطمعینیشیردهد.بنابراینقرابترضاعی،خویشاوندیاستکهبین
دونفربراثرشیرخوردنحاصلمیشود.قانونمدنینیزمقرراتوشرایطچنینقرابتویرا
ازفقهاقتباسنموده«:قرابترضا عیازحیوثحرموتنکواحدرحکومقرابوتنسوبیاسوت
مشروطبراینکه:اوالًوشیرزنازحملمشروعحاصلشدهباشد،ثانیاًوشویرمسوتقیماًاز

پستانمکیدهشدهباشد،ثالثاً وطفلالاقلیكشبانهروزیاپانزدهدفعهمتوالیشویرکامول
خوردهباشد،بدوناینکهدربین،غذایدیگریاشیرزندیگررابخورد،رابعاًوشیرخووردن

طفلقبلازتمامشدندوسالازتولداوباشد،خامساًومقدارشیریکهطفلخوردهاسوت
ازیكزنوازیكشوهرباشد،بنابرایناگرطفولدرشوبانهروزمقوداریازشویریوكزنو
مقداریازشیرزندیگربخوردموجبحرمتنمیشود،اگرچهشوهرآندوزنیکیباشدو
هم چنیناگریكزن،یكدخترویكپسررضاعیداشتهباشدکههریكراازشیرمتعلوق
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بهشوهردیگرشیردادهباشد،آنپسرباآندختر،برادروخواهررضاعینبودهوازدواجبین
هاازاینحیثممنوعنمیباشد»(1226ق.م).


آن
شقّششمیرابرایماده یمزبورذکرشدهاستکهقانونمودنیبوهآناشوارهننمووده
است.اینموردهمانشرطزندهبودنمرضعهدرمدترضاعبرایایجادقرابترضاعیاست
(جعفریلنگرودی1961،ش،ص.)22
مادّه یفوقازحیثممنوعیّتنکاحبهشکلمطلقآمدهاستکههممانعیّتانعقادعقود
نکاحراشاملشدهوهممنحلکوردننکواحسوابقرادربرمویگیورد،زیورارضواعموجوب
خویشاوندیشدهوباخویشاوندیرابطهیزوجیّتبهوجوودنمویآیود،بنوابراینبوهمحوض
مشخصگشتنقرابترضاعیبینزوجیننکاحآندوباطلخواهدشد.
2ـ2ـ 1ـ بررسی فقهی ادلّهی حرمت ابدی ناشی از رضاع
اولوقرآن
رضاعازاسبابیاستکهموجبحرمتابدیدرنکاحمیشودونصّقرآنیونصووصروایوی

فراوانیبرآنداللتدارد.آیوهی«حُرِّمَوتْعَلَویْکُمْأُمَّهَواتُکُمْ...وَأُمَّهَواتُکُمُالتتو ِأَرْضَوعْنَکُمْوَ
أَخَوَاتُکُممِّنَالرتضَعَه(»...نساء)09،کهصراحتدرحرمتازدواجبامادر(جودّههومداخول
درمفهوممادراست)وخواهررضاعیدارد.اماتحریمدختررضاعیاگرچهدرآیهنیسوت،از
اولویتنسبتبهخواهراستفادهمیشود.تحریمعمّهوخالهرضاعیرانیزازسونّتاسوتفاده
(مدیرشانهچی1971،ش،ص.)092

نمودهاند»

دوموروایت
خبربریدعجلویازاموامبواقر(ع)(کلینوی1219،ق،ج،2ص،220ح)3ابویصوباحکنوانی
(همان،ص،297ح)0وداودبنسرحان(همان،ح)9ازامامصادق(ع)کهفرمودنود«:یَحْورُمُ
مِنَالرتضَاعِمَایَحْرُمُمِنَالنتسَبِ»تکراروتأییدمیشود.البتهمرادازقولائمهدراینروایوات
ایننیستکهنفسآنچهازجهتنسبحراممیشودازجهترضاعنیزحرامباشود؛بلکوه
مرادآناستکهاگررضاعحاصلشود،حکمدرآنمانندحکومدرتموامیعنواویننسوبی
استکهشرعاًحرمتمیآورند.
سومواجماع
اجماعاصحاببراینموضوعوجوددارد،همانطورکهشیخطوسینیزبهآناشوارهنمووده
است(طوسی1212،ق،ج،2ص.)920

حرمتمؤبّدومصادیقآندرحقوقایرانومصر37/
بعدازثبوتنشرحرمتابدیبهواسطهیرضاعوذکرشرایطآن،عنواوینهفوتگانوهایاز


قرابترضاعینسبتبهمحرّماتمانندعناوینهفوتگانوهدرنَسَوبایجوادمویشوود؛یعنوی
مرضعهمادرمرتضع،شوهرمرضعه(فَحل)پدرمرتضع،آباءوامهاتمرضعهوفحل،اجودادو
جدّاتمرتضع،اوالدمرضعهوفحل،بورادرانوخوواهرانمرتضوع(هورچنوداوالدآنفحول
زادگانمرتضعمیشوند.برادروخواهرمرضعهنیوز

نباشند)واوالدِاوالدمرضعهوفحل،برادر
یمرتضعمیگردند.


یمرتضعوبرادروخواهرفحل،عمووعمه

داییوخاله
2ـ3ـ قرابت سببی
مرادازقرابتسببیهمانقرابتبهمصاهرتاست.مصاهرتنیزوضعیّتیاستکهبرایهور
یكاززنوشوهردربرابرخویشاونداننسبییارضاعیطرفدیگربهوجودمیآیدوسوبب

حرمتنکاحباآنانمیگردد.منعنکاحدراینموردبرخالفخویشواونداننسوبیورضواعی
اصلینیست،بلکهعارضیاستکهبهمحضازدواجزنیبامردی،بوینهوریوكازآنوانبوا
عدّهایبهوجودمیآید(عاملی1922،ش،ص«.)91صِهر»باکسرهبهمعنایقرابتونیزبه
معنایحرمتِناشیاززنگورفتناسوت(زبیودیحنفوی1212،ق،ج،7ص112؛طریحوی،
1972ش،ج،9ص.)972
وجود مصاهرتبردوامرمتوقفاست:یکیثبوتزوجیّتبینمردوزنودیگریثبووت
قرابتونسببینشخصبایکیازآندو.
بهموجبمادهی1227قانونمدنینکاحبابرخیاشخاصبهدلیلقرابتسببیبرفورد،
نکاحبیناشخاصذیلبهواسطهیمصاهرهممنوعدائمیاست1:وو

ممنوعدائمیمیباشد«:
بینمردومادروجدّاتزناوازهردرجهکهباشداعمازنسبیورضاعی0،ووبوینموردو
زنیکهسابقاًزنپدرویازنیکیازاجدادیازنپسوریوازنیکویازاحفواداوبوودهاسوت
هرچندقرابترضاعیباشد9،وبینمردبااناثازاوالدزنازهردرجهکهباشدولورضواعی
مشروطبراینکهبینزنوشوهرزناشوییواقعشدهباشد».

اطالقبنداولازمادهیفوق،بیوانکننودهیآناسوتکوهبوهمحوضتحقّوقرابطوهی
گردد؛اعمازآنکهنزدیکیصورتگرفتهباشدیاانجامنشوده

زوجیّت،حرمتابدیایجادمی
باشد؛بنابراینمادرزنِشخصبهصرفازدواجحتیبدوننزدیکی،هرچندرضاعیباشودبور
اوحرامابدیخواهدشد.اینسخنموافققولفقهاییاستکهقائلبهنشرحرمتابدیدر
اینمقولهبهصرفعقدهستند.
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ازجملهدالیلیکهبهآناستنادشدهاسوت؛آیوهی«حُرِّمَوتْعَلَویْکُمْأُمَّهَواتُکُمْ...وَأُمَّهَواتُ
نِسَائکُمْوَرَبَائبُکُمُالتت ِف ِحُجُورِکُممِّننِّسَائکُمُالتتو ِدَخَلْوتُمبِهِونت»(نسواء،)09،روایواتو
اجماعمیباشد.مفسرینمعتقدند«:وَأُمَّهَاتُنِسَائکُمْ»؛یعنینکاحموادرزنبوهنفوسعقود،
حراماست؛اعمازاینکهآمیزشیبهدنبالداشتهباشدیانداشتهباشد،زیراخداونودحرموت
مادرزنرامقیّدبهآمیزشنکردهاست(طبرسی1202،ق،ج،9ص.)012فقهوانیوزعبوارت
قرآنی«مننِّسَائکُمُالتت ِدَخَلْتُمبِهِنت»راوصفمیدانندکوهبواعنایوتبوهاصوولفقهویدر
تواندبههردوجملهیقبلیعنی«أُمَّهَاتُنِسَوائکُمْ»و

تعاقبچندموصوف،وصفمذکورنمی
«رَبَائبُکُمُالتت ِف ِحُجُورِکُم»بازگردد،بلکهمتعلقبهوصفاخیراست؛درنتیجهشرطدخول
تنهابهربائببازمیگردد.همچنیناگرگفتهشودکهقید"مِن"بهاعتبار«أُمَّهَاتُنِسَوائکُمْ»
دائیهاستدراینصورتاستعماللفظمشوترک

مِنبیانیهاستوبهاعتبار«رَبائبُکُم»مِنابت
دردومعنالحاظمیشودکهبایدگفتچنیناستعمالیجایزنیست(نراقوی1213،ق،ج،16
ص.)921
ازجملهیروایاتنیزمیتوانازخبرغیاثبنابوراهیم(طوسوی1227،ق،ج،7ص،079
ح1166؛همان1932،ق،ج،9ص،127ح)272وحدیثاسحاقبنعمّار(هموان،ح1162؛
همووان1932،ق،ج،9ص،126ح263؛حرّعوواملی1229،ق،ج،12ص،922ح)0ازامووام
صادق(ع)وخبرابوبصیر(همان،ح)1167وروایتابوحمزه(عیاشی1201،ق،ج،1ص،911
ح72؛حرّعاملی1229،ق،ج،12صص926و،927ح)7ازامامباقر(ع)وحتیچندینروایوت
ازطریقاهلسنّتمانندخبرعبداهللبنعمر(بیهقی،بیتا،ج،12ص)222وحودیثعمور
بنشعیب(همان)ازپیامبراکرم(ص)نامبردکهتمامیآنهابهروشنینکاحباموادرزوجوه
رابهمحضعقدوبدونشرطیّتدخولحرامابدیمیدانند.
 اجماعنیزدلیلمتقندیگریبرنشرحرمتابدیدراینبابمیباشد.هرچندکوهبنوابر
قولشیعهتنهااجماعیحجیّتداردکهکاشفازقولمعصوم(ع)باشد،ولویاکثورفقهوادر
اینزمینهبهاجماعاصحاباشارهنمودهاند(موسویخوانساری،بیتا،چاپسنگی،ص023؛
حلبی1212،ق،ص996؛خوانساری1222،ق،ج،2ص.)022
بنددومازمادّهی مزبورناظربرحرمتمؤبّدازدواجبازنپدریازنیکیازاجدادشخص
وزنپسریازنیکیازنوادگاناوبهمحضعقدباآنها(هرچنوددخوولیصوورتنگرفتوه

باشدویاخویشاوندیناشیازرضاعباشد)است.اینمسألهبینشویعهوسونّیازمسولّمات
بودهواختالفیدرآننیستوادلّهایکهمیتوانبهآناستنادنمودآیات،روایاتواجمواع
است.

حرمتمؤبّدومصادیقآندرحقوقایرانومصر33/
آیهی«وَلَاتَنکِحُواْمَانَکَحَءَابَاؤُکُممِّنَالنِّسَاءِإِلتامَاقَدْسَلَفَإِنتهُکَانَفَاحِشَهوَمَقْتًاوَسَواءَ
سَبِیال»(نساء)00،میباشدکهبرمبنایآننکاحبردومعنااطالقمیشود:یکیبهمعنوای
لغوی؛یعنیآمیزشودیگریبهمعنایاصطالحی؛یعنیعقد.ظاهرایناسوتکوهنکواحدر
جملهی«لَاتَنکِحُواْمَانَکَحَءَابَاؤُکُممِّنَالنِّسَاءِ»معنایاصطالحیاستنهمعنایلغویواگور
نکاحلغوینیزمشمولآنباشدبهوسیلهیروایاتاسوت(جووادیآملوی1913،ش،ج،11
درآیه یمذکورهمشواملجودِّپودریوهومشواملجودِّموادری

).کلمهی«ءَابَاء»

ص011
شود.شاهداینمعنااطالقواژهی«ءَابَاء»و«أَبَوَین»براجداد،درقرآناست(اعوراف07،

می
ومؤمنون.)02،آیهیصریحیکهبرحرمتابدیازدواجبوازنپسوریوازناحفوادشوخص
حاکماست،آیهی«حُرِّمَتْعَلَیْکُمْأُمَّهَاتُکُموَ...وَحَلَائلأَبْنَائکُمُالتذِینَمِونْأَصْولَابِکُم»(نسواء،
)میباشد.
 09
«حالئل»درآیه،جمع«حلیله»بهمعنایزوجهو«حلیل»بهمعنایزوجاست؛اطوالق
اینواژهبرزنوشوهریابدانجهتاستکهبریکدیگرحاللندیاباتوجهبهمعنوایاصولی
اینریشه«گشودن»است،چونزنوشوهرلباسشانرابراییکدیگرمیگشایندیابهدلیل
کاربردحلولدرنزولاستوچونزنوشوهرهردودریكبسترواردمویشووند،آندورا
حلیلوحلیلهخواندهاند(راغباصفهانی1206،ق،ص.)020

مراداز«ابناء»هرانسانیاستکهازراهوالدتبهانسانمتّصلباشدچهبیواسطه،مثول
فرزندخودآدمیوچهباواسطهمثلفرزندِفرزندآدمیوچهاینکهآنواسطهپسریادختور
باشد(طباطبائی1930،ق،ج،2ص«.)019أصالب»نیزجمعصُلببهمعنایمحکوماسوت.
درآیهپسررابهصُلبیبودنمقیّدنمودهتااینکهفرزندخواندهراخارجنمایودوبوههموین
دلیلگفتهشدهاستکهاینآیوهدرردّبورمنوافقیننوازلشودهاسوت،وقتویکوهرسوول
خواندهیخود،زیدازدواجکرد.

خدا(ص)بازینببنتجُحَشهمسرسابقپسر
اینیزدرزمینهیحرمتنکاحزنپسربرپدروزنپدربرپسروجووددارد

روایاتعدیده
کهبرخیازآن هابهداللتمطابقیوبهطوورمشوخصنواظربورچنوینحکمویهسوتندو
بسیاریدیگربهطورمستقیمناظربراصلمسألهنبودهبلکهبهداللتتضومنیمویتوواناز
متنآنهاحکممربوطهرابرداشتنمود.اخباریچونحودیثحلبوی(حرّعواملی1229،ق،
ج،12ص،912ح،)6محموودبوونمسوولم(عیاشووی1201،ق،ج،1ص،912ح)63ازامووام
صادق(ع)وروایتیازعیووناخبوارالرضوا(ع)(صودوق1912،ش،ج،1ص،290بواب)11از
جملهروایاتیهستندکهصراحتاًداللتبرحکممذکوردارند.
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اجماعنیزدلیلدیگریازادلّهیناظربرنشرحرمتمؤبّددراینبابمیباشد،بهوجهوی
کهصاحبمستندالشیعه(نراقی1213،ق،ج،16ص)922بهاجماعتمامیمسلمینبرایون
مورداشارهنمودهاستواجماعرادلیلکافیدانستهاست.
بندسوممادهیفوق،حرمتابدیازدواجباربیبهرا(هرچندرضاعی)بیوانمویداردکوه
نصّصریحقرآنوروایاتفراوانواجماعمؤیّدچنینحکمیاست.
دراینتحریمسهنکتهقابلتوجهاست:
اولودرصورتدخولبهمادر،ربیبهعیناًوالیاالبدحراممیشود.
دومودرصورتعدمدخولبهمادر،جمعبینمادرودخترحراماست،ولیدختورعینواً
حرامنخواهدشد.
سوم ودرحرمتربیبهفرقینیستبیناینکهدختردرزمانزوجیّوتموادرشموجوود
باشدیابعداًمتولدشود،درهردوحالتازدواجبادخترزنبرزوجحرامابدیخواهدشد.
آیهای که مستند قول حرمت در این زمینه است آیهی «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ  ...وَ
 
رَبَائبُکُمُالتت ِف ِحُجُورِکُم مِّننِّسَائکُمُالتت ِدَخَلْتُمبِهِنت»(نساء)09،میباشد«.ربیبه»در
لغتبهمعنایدایهونیزبهدخترزوجهوگوسفندیکهدرخانهبهخاطرشیرشپرورش
پیدا میکند ،اطالق میشود (فیروزآبادی1203 ،ق ،ص )211و جمع آن ربائب است .با
برخالفاستنباطبرخیاینگونهنیستکهتنهاآن

عنایتبهعبارتقرآنی«ف ِحُجُورِکُم»
هاحراماند،بلکهاینقیدبه


اندبرناپدری

هارشدکرده

هاکهدردامانناپدری

عدهازربیبه
یناپدریرفتهودردامانآنهاتربیت


هابامادرانشانبهخانه
دلیلاینکهغالباًنادخ 
تری

میشدند،غالبیبودهواحترازینیست؛بنابراینمفهومندارد.

مستنددیگربرقولحرمتمؤبّدنکاحباربیبهروایاتاست.خبرغیاثبنابراهیمازامام
صادق(ع) و خبر ابوحمزه از امام باقر(ع) که ذیل مبحث حرمت ابدی نکاح با مادر زوجه
کهفرمودهاند«:دخترانهمسرانبرشماحرامهستند،

گذشت.خبریازامیرالمؤمنین(ع)
چه در دامان شما باشند یا نباشند» (صدوق1219 ،ق ،ج ،9ص ،212ح2221؛ حرّعاملی،
1229ق،ج،12ص,920ح.)6
اجماعنیزمستنددیگریبراینقولمیباشد وصاحبجواهر بهاتفاقنظرمسلمینبرآن

اشاره نموده است و اجماع مسلمین را برتر از اجماع مؤمنین در این قول دانسته است
(نجفی،بیتا،ج،03ص.)922


حرمتمؤبّدومصادیقآندرحقوقایرانومصر121/
2ـ4ـ ازدواج با همسر فرد دیگر یا زن معتّده
درقانونمورددیگریکهباعنوانموانعنکاحذکرشدهاست،ازدواجباهمسرفورددیگوریوا
ازدواجبازنیاستکهدرعدّهبهسرمیبرد؛حالفرقینداردکوهعودّهیطوالق ورجعویو
چهعالمبهعلقهیزوجیّتیادرعدّهبوودنزن

بائنویاعدهیوفاتباشد.پسشخصچنان
باشدبهصرفعقداگرچهنزدیکیرخندادهباشد،ازدواجبااوتاابدحرامخواهدبود.
قانونمدنیدراینزمینهچنینبیانداشتهاست«:هرکسزنشوهردارراباعلمبهوجوود
علقهیزوجیّتوحرمتنکاحویازنیراکهدرعدّهیطالقیادرعدّهیوفاتاستباعلوم
بهعدّهوحرمتنکاحبرایخودعقدکند،عقدباطولوآنزنمطلقواًبورآنشوخصحورام
مؤبّدمیشود»(1222ق.م).
مادهیدیگرینیزمکمّلمادهیمزبوراست«:حکممذکوردرمادّهیفوقدرموردینیوز
جاریاستکهعقدازرویجهلبهتمامیایکیازامورمذکورهیفوقبودهونزدیکویهوم
واقعشدهباشد.درصورتجهلوعدموقوعنزدیکیعقدباطلولویحرموتابودیحاصول
نمیشود»(1221ق.م).ازمفهومشرطمادهی1222ق.ممیتواندریافتکهاگرمردجاهل
بهحکمِحرمتنکاحوموضوعِدرعدّهبودنزنیاشوهرداربودناوباشدهرچندکهبطوالن
نکاحرادرپیخواهدداشت،امّواموجوبحرموتابودینکواحنخواهودشود؛البتوهموادهی
1221ق.مآنرامقیدبهموردیکهنزدیکیرخندادهباشد،مینماید.بورهوریوكازمووارد
مذکورِحرمتابدیناشویازنکواحبوازنشووهرداریوازنمعتودّهدرقوانونمودنیدالیول
عدیده ایدرفقهازجملهآیاتوروایاتواجماعحاکماستکهجداگانهموردبررسویقورار
میگیرد.

2ـ4ـ1ـ ادلّهی حرمت ابدی ناشی از نکاح با زن معتدّه
اولینومستندتریندلیلیکهناظربراینحکمآیهی«وَلَاتَعْزِمُواْعُقْدَهالنِّکَاحِحَت َ یَبْلُغَ

)میباشد«.عزم»درلغتبهمعنایپیمانقلبیبرانجامکاراست
الْکِتَابُأَجَلَه»(بقره 092،
(راغباصفهانی1206،ق،ص.)262عبارت«لَاتَعزِمُوا»نهیاست؛نهیازخودِنکاحوداللت
می خواهددرنهیازبستنپیمانزناشوییدرزمان
برحرمتآندارد.آیهباذکر«عزم» 
انجامآنصورتمیپذیردواگراز

عدّهمبالغهیبیشتریکند،زیراعزمبرکاریپیشاز
عزمبرکارینهیشودبهطریقاولیازخودآنکارنهیبیشتریشدهاست(زمخشری،
طالقنامهایاستکهعدّهدرآنمشخصشده

1913ش،ج،1ص.)923مراداز«الکتاب»
).آیهیفوق
یطالقاست(مدیرشانهچی1971،ش،ص 022

ومراداز«أجل»مدّتعدّه
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تنهابرحرمتنکاحدرحالعدّهداللتداردواینکهدرصورترخدادنازدواجدراین
حالت،منجربهانتشارحرمتابدیازدواجبازنمعتدّهمیشودرابایدازروایاتکهدرادامه
عنوانخواهدگردید،اتخاذنمود.
 یکیدیگرازمستنداتروایاتاست.درمیاناخبار،عالوهبرخبرصحیحومستفیض،
اخبار ضعیف نیز وجود دارد؛ اما بدان علت که متضافر هستند قابلیت استناد را خواهند
داشت.ازجملهیایناحادیثخبرزرارهبناعینوداوودبنسرحان(کلینی1219،ق،ج،2

ص ،206ح1؛ طوسی1932 ،ق ،ج ،9ص ،112ح672؛ همان1227 ،ق ،ج ،7ص،922
ح1070؛حرّعاملی1229،ق،ج،12ص،971ح،) 1روایتحلبیازامامصادق(ع)(همان،
ص ،207ح 0؛طوسی1932 ،ق ،ج ،9ص ،117ح676؛ همان1227 ،هو.ق ،ج ،7ص،927
ح )1076و حدیث اسحاق بن عمار از امام کاظم(ع) (همان ،ص ،203ح12؛ طوسی،
1932ق،ج،9ص،117ح677؛همان1227،هو.ق،ج،7ص،927ح)1072استکهتمامی
آن هابهروشنیبرنشرحکمحرامابدیبهسببنکاحدرحالعدّه(درصورت علمودر

صورتجهلبههمراهدخول)داللتمیکند.

 دلیل دیگر ناظر بر نشر حرمت ابدی در این مقوله اجماع است ،البته در جایی که
مستنداتی چون آیات و روایات باشند ،اجماع مدرکی بوده و تنها مؤیّد مطلب مورد نظر
است ،اما در کتب مختلف شیعه (نجفی ،بیتا ،ج ،03ص201؛ طوسی1212 ،هو.ق ،ج،2
ص)901وحتّیکتباهلتسنن(قرطبیاندلسی1226،ق،ج،0ص )27اجماعبراتفاق
نظرتمامیفقهابرحکممذکورنقلشدهاست.
2ـ4ـ2ـ ادلّهی حرمت ابدی ناشی از نکاح با زن شوهردار
تعبیرمیشود،زنیاستکه براساس

زنشوهردارکهدرمتونفقهیازآنبه«ذاتبعل»
عقدازدواجدائمیامنقطعبههمسریمردیدرآمدهباشد،پسچنانچهشخصیباچنین
زنیباعلمبهعلقه یزوجیّتنکاحنمایدآنزنتاابدبراوحرامخواهدشد.حکمحرمت

مؤبّددراینبابمورداتفاقفقیهاناستوآیاتوروایاتواجماعبهوضوحوروشنیبر
حرمتآنداللتدارند.
اول و آیهی «وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلتا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُم ( » ...نساء )02 ،داللت بر
حرمتچنیتنکاحیدارد«.محصنات»ازریشهی«حصن»بهمعنایحفظمطلقدرظاهر
بهمعنایحفظکردنوصیانتمیباشد.زنانهمسردارراازاینجهت

وباطنو«احصان»

حرمتمؤبّدومصادیقآندرحقوقایرانومصر129/
محصنات خوانده اند که همسر او را از فرو افتادن در گناه حفظ کرده است (مصطفوی،
).آیهیمذکورتنهانکاحبازنشوهرداررانهیمیکندونشرحرمت
1961ش،ج،0ص 092
ابدیبهسببنکاحدراینحالتراازطریقروایاتواجماعمیتوانبرداشتنمود.

دوموروایاتدراینقالبمتفاوتهستند:
 الفوروایاتیکهمطلقبودهومقیدبهعلموجهلیادخولوعدمدخولبراینشر
حرمت ابدی نیستند ،مانند خبر ادیم بن حرّ از امام صادق(ع) (طوسی1227 ،ق ،ج7
ص ،922ح1071؛ حمیری1219 ،ق ،ص ،027ح )376که تنها حکم بطالن نکاحِ زن
شوهرداروانتشارحرمتمؤبّدبهاینسببرابیانمیکند.
بوروایاتیکهباقیدعلموجهلداللتبرحرامابدیمیکنند،کهدرصورتعلم،زن


ومرد بریکدیگرحرامابدیخواهندشدودرحالتجهل،حرمتایجادنمیگردد مانند
حدیثاحمدبنمحمد (کلینی1219 ،ق،ج،2ص،203ح11؛حرّعاملی1229،ق،ج،12
ص ،929ح )12و خبر عبدالرحمن بن حجّاج از امام صادق(ع) (طوسی1932 ،ق ،ج،9
ص،111ح.)612
 جوروایاتیکهمبیّنحرمتابدیازدواجمیانزنومرددرصورتدخولمیباشند،
مانند خبر زراره از امام باقر(ع) (همان ،ص ،132ح611؛ همان1932 ،ق ،ج ،9ص،111
ح610؛ کلینی1219 ،ق ،ج ،6ص ،123ح1؛ حرّعاملی1229 ،ق ،ج ،12ص ،921ح )0که
ازدواجزنباشوهردومرابهسببنکاحیکهدرحالتجهلبههمراهآمیزشبااوداشته
است،حرامابدیدانستهاند.

 اجماعودلیلدیگردراثباتحرمتازدواجبازنشوهردارونشرحرمتابدیدرحالت
جهلودخولودرحالتعلمولودخولیرخندادهباشد.صاحبریاضبهروشنیاجماعبر
چنین مطلبی را عنوان میکند (طباطبائی1976 ،ش ،ج ،11ص002؛ روحانی1212 ،ق،
ج،01ص.)067

2ـ5ـ زنای با زن شوهردار یا زن معتدّه در عدّهی رجعيّه
زنادرلغتبهمعنایفجوراست(فیروزآبادی1203،ق،ص.)1030زناوطیزنازغیرعقد
شرعیمیباشد(راغباصفهانی1206،ق،ص.)912زنادراصطالحفقهیجماعغیرمشروع

بهمقدارحشفهاست،خواهدرجهتآلتتناسلیباشدخواهنباشدوخواهادخالقُبالًو
خواهدُبراًباشد.
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برطبقمادهی1222قانونمدنی«:زنایبازنشوهرداریازنیکهدرعدّهیرجعیّهاست،
موجب حرمت ابدی است» .زنا با موارد مذکور در ماده ،موجب نشر حرمت ابدی ازدواج
شودواطالقآنهمشاملعقدمنقطعوعقددائممیشودوهمعالمبهحکمحرمت


می
نزنرادربرمیگیردوشاملکسیکهجاهلبهآن

ابدییاموضوعشوهرداریامعتّدهبود
باشدمیشود.

2ـ5ـ1ـ ادلهی حرمت ابدی ناشی از زنا با زن شوهردار یا معتّدهی رجعيّه
مرادازمعتّده یرجعیّهزنیاستکههمسرشاوراطالقرجعیدادهوبعدازآنعدّهنگه
داشتهاست.بنابرقاعدهیکلی«ذاتالعده الرجعیّه بحکمالزوجه»معتّدهیرجعیّهدر

ایکهدرزنابازنشوهردارجاریمیشوددر

حکمزنشوهرداراست،بنابراینهمانادلّه
اینجا نیز ساری است و مجموعهی ادلّهای که به آن استناد شده است ،اجماع و قیاس

اولویتمیباشد.

فقها اجماع را عمدهترین دلیل یقینآور در این باب دانستهاند (نجفی ،بیتا ،ج،03
ص) 226وقائلبهاجماعاصحابوقطعویقینآنانبرنشرحرمتابدیبهسببزنابازن
شوهرداریامعتّدهیرجعیّههستند(سیدمرتضی1212،ق،ص060؛کرکی1211،ق،ج،10
ص912؛فاضلهندی1202،ق،ج،7ص.)112
 دلیلدیگریکهقابلیّتاستنادراداردقیاساولویّتاست،بدیننحوکهازدواجوکهفی
نفسهیكعملشرعیاستوبازنشوهرداریامعتّدهیرجعیّه،آنزنبرشخصحرام
ابدیمی گردد؛پسبهطریقاولیزناباچنینزنیوکهعملیغیرشرعیاستوموجب

نش رحرمتابدیخواهدشد.زناعالوهبرموردیادشده،درچندصورتدیگرنیزموجب
گردد؛یکیآن جاکهفرزندناشیاززنابرپدرومادرخودشاگرچه


نشرحرمتابدیمی
گردد،حرامابدیمیشود(ذیلمادهی1222ق.م)و


نسبوارثازوالدینبهاومنتقلنمی
دیگرجاییاستکهدر  اثرزنا،مادرودخترزانیهبرزانیوزانیهبرپدروپسرزانیحرام
ابدیمیشوند.بخشنخستمادهی1222قانونمدنیمبینمورداخیراست؛بهاینصورت

کهقانونگذارآوردهاست «:نزدیکیبهشبههوزنااگرسابقبرنکاحباشدازحیثمانعیّت
نکاحدرحکمنزدیکیبانکاحصحیحاست،ولیمبطلنکاحسابقنیست»؛یعنیچنانچه
مردی با زنی زنا نماید یا حتّی به شبهه با او نزدیکی کند همان ممنوعیّتهایی که در
مصاهرتبرشخصایجادمی شددرایندوحالتنیزبرفردوارداست،زیراباعنایتبهنص


حرمتمؤبّدومصادیقآندرحقوقایرانومصر122/
ماده ی مزبور نزدیکی به شبهه و زنا در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است .البته این در

صورتیاستکهنزدیکی،سابقبرعقدنکاحباشدوتفاوتیمیانزنایبااختیاریاازروی
اجباروجودنداردیااین کهزناازرویعمدیاغیرعمدباشدیادرخوابیابیداریباشد،در
تمامیحاالتزنایسابقموجبنشرحرمتمصاهرتمیگردد(دیانی1917،ش،ص)122

ومؤیّدقولنشرحرمتابدیازدواجبامادرودخترزانیهدالیلمتعددنقلی،روایاتواجماع
است.
آیهی«وَأُمَّهَاتُنِسَائکُمْ»(نساء)09،عالوهبرمادرانهمسرانبهعقدووطیشرعیدر
 
اندنیزمیشود،زیرابرایاضافه


یمادرانزنانیکهبهغیرازعقدشرعیوطیشده

بردارنده
شدنچیزیبهچیزدیگرکمترینارتباطکافیاستودراینموضعنیزحتّیاگرکمترین
ارتباطی میان زانیه با نساء در آیهی فوق وجود داشته باشد ،برای داخل شدن زانیه در
زمرهی نسائکم کفایت میکند (شهیدثانی1202 ،ق ،ج ،7ص033؛ حلّی1211 ،ق ،ج،7

ص.)90
سورهی نساء و
 مؤیّد قول نشر حرمت ابدی ازدواج زانیه با پدر و پسر زانیه آیهی   00
روایات میباشد .در مورد استناد به آیه ی مذکور باید ذکر نمود که لفظ نکاح در لغت،
حقیقتدروطیدارد(خواهوطیبهعقدشرعییاغیرشرعیباشد)وبراینقولاجماع
جوددارد،بنابراینشاملزنانیزمیشود.

و
 دلیل دیگرروایاتاستکهبرخیصحیحالسندوبرخیحسنوموثقمیباشندواز
جملهاخبارصحیحمیتوانبهخبرصحیحابوبصیرازاماممعصوم(ع)(طوسی1227،ق،ج،7

ص ،010ح )1132و روایتی حَسَن از امام موسی کاظم(ع) (حرّعاملی1229 ،هو.ق ،ج،12
ص ،901ح )0اشاره نمود .خبر ابوصبّاح کنانی (نوریطبرسی1221 ،ق ،ج ،12ص،910
)وخبریدیگرازامامصادق(ع)(ابنحیون1912،ق،ص،096ح)117وحدیث

ح17202
عیصبنقاسمازامامصادق(ع)(کلینی1219،ق،ج،2ص،212ح0؛طوسی1227،ق،ج،7
ص،903ح1926؛حرّعاملی1229،ق،ج،12ص،900ح)0وخبرمحمدبنمسلم(همان،
ح1؛ طوسی1227 ،ق ،ج ،7ص ،903حح1921و )1920و روایت منصور بن حازم از امام
صادق(ع) (کلینی1219 ،ق ،ج ،2ص ،216ح2؛ طوسی1227 ،ق ،ج ،7ص ،992ح1927؛
همان1932،ق،ج،9ص،166ح)627بهروشنیداللتبرنشرحرمتابدیازدواجبامادرو
دخترزانیهدارند.
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 اجماعنیزبهعنواندلیلدیگربرنشرحرمتابدیدراینمقولهدرکتبفقهی(نجفی،
بیتا،ج،03ص) 970ذکرشدهاستبهنحویکهنشرحرمتمصاهرتبهسببزناراقول

اکثرفقهادانستهاندکهبرآنهردوقسماجماعومنقولومحصلوحاکماست.
اگر نزدیکی الحق بر عقد نکاح باشد که در ادامهی مادهی اخیر نیز آمده است «ولی
مبطلنکاحسابقنیست»،موجببطالننکاحزنوشوهرنخواهدشد.قائلینبهاینقول،
استداللبهقاعدهی«انتهُیحرّمالحرامالحاللوأنّهماحرّمحالالًقط»کردهاند.

تعدیدهایمانندخبرزرارهازامامصادق(ع)(ابنحیون1912،ق،ص،913ح)1و

روایا
روایتحلبیازامامصادق(ع)(کلینی1219،ق،ج،2ص،212ح9؛طوسی1932،ق،ج،9
ص،167ح623؛همان،ص،162ح237؛حرّعاملی1229،ق،ج،12ص،902ح)9کهمقیّد
شدهاندنیزبراینحکماقامهشدهاست.
بهعبارت«لَایُحَرِّمُالْحَلَالَالْحَرَامُ» 
اصلاستصحابیکیدیگرازادلهیمورداستناداست.بنابرایناصلهنگامشكدراز
بینرفتننکاحسابق،حکمبهبقایآننکاحخواهدشد.
2ـ6ـ ممنوعيّت دائمی ناشی از لعان
«لعان»و«مالعنه»درلغتبهمعناینفرینکردنو«لعن»بهمعنایبیورونرانودنودور
ساختنازخیرمیباشد(جوهری1203،ق،ص.)323لعاندراصطالحفقهویوحقووقیبوه
معنایآناستکهزنوشوهربرایازبینبردنحدّقذفوحدّزنایابراینفیولدبالفوظ
خاصودرنزدحاکمیکدیگررالعنتونفرینکنند(محققسبزواری،بیتا،ص011؛امامی،
1911ش،ج،2ص.)030
مادّهیقانونیناظربرحرمتابدیناشیازلعان«:تفریقیکهبالعوانحاصولمویشوود،
موجبحرمتابدیاست»(1220ق.م).براینمادهتبصرهایوجودداردکه«انحواللنکواح
کهباختمتشریفاتحاصلمیشود،اصطالحاًمشمولعنوانفسخنکواحاسوت(1102ق.م)
نهطالق،لذااحکامطالقرانداردورعایتشرایططالقدرآنضورورینیسوت»(جعفوری
).بنابرایندیگرنیازیبهدادنرأیبهجداییآنهاتوسطحواکم

لنگرودی1961،ش،ص72
نمیرودتابتوانبنوارابورجوداییزنوشووهر
شرعنیست،زیرادرلعانالفاظطالقبهکار 
بعدازلعانگذاشت.ازدیدگاهقانونموجباتلعان،عواملیچونقذفنمودنهمسربهایون
نحوکهزوجبههمسردائمیاشکهمدخولهنیزمیباشدباادعایمشاهده،نسبتزنوادهود؛
البتهزننبایدمشهوربهزناباشدوچنانچهکروگنگباشد،بدونلعانبرهمسرشحورام

حرمتمؤبّدومصادیقآندرحقوقایرانومصر127/
می شود.نفیولدکردننیزبهمعنایانکارفرزندازهمسردائمویومدخولوهیخووداسوت،
حتیاگراسنادبهزناندهد؛زیراممکناستازراهوطویبوهشوبههفرزنودیحاصولشوود
(جعفریلنگرودی1961،ش،صص63و.)72
2ـ6ـ 1ـ ادلهی حرمت ابدی ناشی از لعان
موجباتلعاندرقانونبرگرفتهازنصآیاتوروایاتمستندیاستکهبرآنداللتدارند.
درآیات6و3سورهینور«وَالتذِینَیَرْمُونَأَزْوَاجَهُمْوَلَمْیَکُنلهَُّمْشهَُدَاءُإِلتواأَنفُسُوهُمْ»....
خداوندبهروشنیسببلعان(قذفهمسربدونداشتنشاهد)وکیفیّتآنرابیانمیکند.
 ازمیانروایاتکهعالوهبرقذفهمسربهسببدیگرلعان(نفیولدکوردن)نیوزاذعوان
دارد،میتوانبهخبرصحیححلبی(کلینی1219،ق،ج،6ص،162ح)19وحودیثصوحیح

ابوبصیرازاموامصوادق(ع)(طوسوی1227،ق،ج،1ص،112ح626؛کلینوی1219،ق،ج،6
ص،166ح)16اشارهنمود.
ازمیانروایاتعدیدهیکهلعانبهسببقذفوکیفیتآنرابازگومیکندونیوزنواظر
باشد،میتوانبهخبرصوحیحعبودالرحمنبون


برجاریشدنحرمتابدیمیانزوجینمی
حجاج(هموان،صوص112و،112ح،622هموان1932،ق،ج،9ص،972ح)1900وروایوت
صحیححلبیازامامصادق(ع)(حرّعاملی1229،ق،ج،12ص،973ح)1درموردمردیکه
همسرشراقذفنمودهاستکهامامدرانتهایخبرمیفرماینود«:اورالعواننمایودسو س

بینآندوجداییمیافتدوهرگزآنزنبرایاوحاللنخواهدبود»اشارهنمود.

اجماعدراینموردنیزدربرخیکتب(ابونادریوس1212،هوو.ق،ج،0ص636؛نجفوی،
)دیدهمیشود.

بیتا،ج،92ص02

2ـ7ـ عقد نکاح در حال احرام
احرامیكمعنایآن«داخلشدندرماهحورام»(ابونمنظوور1911،ق،ج،10ص )100و
معنایدیگرش« آمادهشدنشخصبرایحجیاعمرهوبهعهودهگورفتناسوبابوشوروط
آن»میباشد(طریحی1972،ش،ج،6ص.)91حالچنانچهشخصیدرحالاحرامباشدو
زنیرابهعقدخویشدرآورد،چنینعقدیباطلاستوخواهعالمبهحکمیاجاهولبوهآن
باشد وودرصورتعلمبهحکم،عالوهبربطالنعقدموجبانتشارحکمحرمتمؤبّدنکواح
وخواهبعدازعقدبااونزدیکیکردهباشدیاخیر ونیزمیگردد.حکمبطالنعقدنکاحمورد
اتفاقفقیهانازخاصهوبرخیازعامهچونمالك،شافعی،لیث،اوزاعیواحمودبونحنبول
میباشد.فقهایشیعهدرزمینهینشرحرمتابدیدرصورتعلممطلقواًبوایکودیگرهویچ
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اختالفیندارند.امّافقهایاهلتسننبرخیقائلبهعدمنشرحرمتابدیمطلقاًدرصوورت
علموجهلیادخولوعدمدخول،میباشند(قرطبیاندلسی1226،ق،ج،0ص.)22

قانونمدنیدراینزمینهسواکتنمانودهاسوتودرموادهی1229چنوینآوردهاسوت:
«عقددرحالاحرامباطلاستوباعلمبهحرمت،موجبحرمتابدیاست».اینموادهبوه
داللتمطابقی،مبیّننشرحرمتابدیدرحالتعلماست،هرچندنزدیکیرخندادهباشود؛

امّابنابرداللتالتزامیاگرشخصجاهلبهحرمتنکاحدرحوالاحورامباشود،نکواحبوازن
مزبوربراوحرامابدینمی شوود؛اگرچوهبوااوآمیوزشنموودهباشود.مشوهورفقهوا(ح ّل وی،
1961ش،ج،0ص216؛طباطبووووائی1976،ش،ج،11ص092؛بحرانووووی1227،ق،ج،09
ص620؛طباطبائییزدی1201،ق،ج،2ص297؛حلّوی1916،ق،ص)39معتقدنودکوهدر
صورتجهلبهحرامبودنتزویجدرحالاحرام،حرموتابودیمترتوبنمویگورددوقوول
خویشرامستندبهاطالقروایاتِادیومبونحورّخزاعوی(طوسوی1227،ق،ج،2ص،903
ح،)1190ابراهیمبنحسن(همان،ح)1199ومفهومخبرزرارهازاموامصوادق(ع)(هموان،
ج،7ص،922ح1070؛هموووووان1932،ق،ج،9ص،112ح672؛کلینوووووی1219،ق،ج،2
ص،206ح)1کههمشاملتحریمباعلماستولونزدیکینکردهباشدوهومشواملتحوریم
درصورتجهلاست،حتیدخولرخدادهباشدواجماعاصحابنموودهانودکوهدربرخوی
کتب(نجفی،بیتا،ج،03ص221؛طباطبوائی1976،ش،ج،11ص092؛حلّوی،بویتوا،ج،1
ص)929بهچنیناجماعیصراحتاًاشارهشدهاست.بنابراصولحلیّوتنیوز،چنوانچوهدر
جاییشكشودکهآیادخولدرصورتجهلبهحکمحرمتنکاحدرحالتاحورامموجوب
انتشارحرمتمؤبّدمیگرددیاخیر،اصلحلیّتراجارینمودهدرنتیجهمنجربهعدمنشور
حرمتمؤبّدمیگردد.
2ـ7ـ 1ـ ادلهی حرمت ابدی ناشی از نکاح در حال احرام
دالیلناظربرحکمحرمتابدیدرموردمذکورروایاتواجماعمیباشد.روایاتدراینباب

متعدند،امّابهترینخبرازحیثسندوداللتخبرادیمبیاعهرویازامامصادق(ع)است.
دلیلدوماجماعاصحاباستکهبهحدّتواترنیزرسیدهاستبوهنحوویدرکتوبمختلوف
(سوویدمرتضووی1212،ق،ص026؛طوسووی1212،ق،ص900؛حلّووی،بوویتووا،ج،1ص920؛
حلبی1212،ق،ص)991نقلبهاجماعشدهاست.


حرمتمؤبّدومصادیقآندرحقوقایرانومصر123/
2ـ8ـ منع ازدواج در اثر عمل شنيع
مرادازعملشنیع،لواطاست.لواطبهمعنایعملقوملوطراانجامدادناست(.صفیپور،
1و1037ق،ج9و،2ص)1121درفقهشیعهچنانچهمردیبامرددیگرینزدیکینمایدبه
نحویکهسابقبرعقدنکاحباشد،عقدِمادروخواهرودختروطیشدهبروطیکنندهحرام
ابدیخواهدبود(شهیدثانی1202،ق،ج،7ص.)929
 قانونبهتبعیّتازفقه،ازدواجبامادروخواهرودخترکسیراکهشخصبااوعمل
داند،نصمادهیموردنظرچنیناست«:اگر


شنیعلواطراانجامدادهاستحرامابدیمی
کسی با پسری عمل شنیع کند ،نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند»
)؛موسویخمینی،بیتا،ج،0

(1226ق.م).برخیازفقها(بحرانی1227،ق،ج،09ص236
ص)020وطیرامنحصربهغالم(پسرب ه)نمودهاند.امّابرخیدیگر(حلّی1213،ق،ج،9
ص90؛ کرکی1211 ،ق ،ج ،10ص917؛ فاضل هندی1202 ،ق ،ج ،7ص )117تصریح
نموده اندکهفرقیمیانغالمبارجلنیست.درخصوصبلوغفاعلومفعولبینحقوقدانان

اختالف نظر وجود دارد؛ برخی قائل به بلوغ فاعل برای نشر حرمت ابدی هستند (محقق
داماد1970،ش،ص) 190وبرخیدیگرقائلبهعدمتفاوتمیانفاعلومفعولدرصغیرو
کبیرمیباشند(امامی1911،ش،ج،2ص.)932

نظرحقوق داناندرموردحرمتابدیازدواجبامادریاخواهریادختررضاعیمفعولبه
یلاختالفآرایفقیهانمتفاوتاست.برخیقائلبهتعمیممادهی1226ق.مبهمادرو

دل
خواهرودختررضاعیمیشوند(جعفریلنگرودی1961،ش،ص.)12برخیدیگرنکاحمرد

بامادرودختروخواهررضاعیپسریکهعملشنیعبااوصورتگرفتهاستراممنوع
ندانستهاند؛ زیرا مادهی 1226ق.م« :قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت
نسبی است  »...شامل این مورد نمیگردد (امامی1911 ،ش ،ج ،2ص .)932لواط زمانی
موجبنشرحرمتابدیمی گرددکهسابقبرعقدنکاحباشد،ولیاگرالحقبرعقدنکاح

آوردوموجبفسخعقدآنهانخواهدشد،مشهورفقها(بحرانی1227،ق،


باشد،حرمتنمی
ج ،09ص621؛ فاضل هندی1202 ،ق ،ج ،7صص111و 113؛طباطبائی1976 ،ش ،ج،11
ص091؛ حلّی1213 ،ق ،ج ،9ص90؛ جزائری ،بیتا ،ص066؛ شهید ثانی1202 ،ق ،ج،7
)بهاینقولفتوادادهاندوسخنخویشرامستندبهروایتنبوی«إنتالحَرامَال

ص929
یحرِمُالحَالل»واصلحلّیتیااستصحابحلّیتکردهاند.
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2ـ8ـ 1ـ ادلهی حرمت ابدی ناشی از لواط
گرددکهادلهییقینیبرآناستوارباشد؛برحکمحرمتمؤبّدناشی

زمانیحکمیتنفیذمی
ازلواطنیزدالیلمتعددیچونروایاتواجماعحاکماست.
 ازجملهاخباریکهناظربرحکممذکوراستخبرابنابیعمیر(کلینی1219،ق،ج،2
ص ،217ح0؛ طوسی1227 ،ق ،ج ،7ص ،912ح ،)1016روایت صحیح حماد بن عثمان
)همان،ح)1وابراهیمبنعمر(طوسی1227،ق،ج،7ص،912ح)1017ازامامصادق(ع)
باشدکهتمامیآنها مبیّنحرمتابدیازدواجفاعلبامادروخواهرودخترمفعول


می
است.
اجماعدلیلدیگریاستکهبهآناستنادنمودهاند(همان1212،ق،ج،2ص921؛سید


مرتضی1212،ق،ص062؛نجفی،بیتا،ج،03ص)227وازآنبهعنواندلیلیمبنیبر
نشرحرمتابدییادکردهاند.

2ـ9ـ حرمت ابدی پس از طالق نه
نُهبارطالقدادنهمسر،یکیدیگرازمواردممنوعیّتدائمیازدواجدرحقوقایوراناسوت،
البتهدرصورتیکهششطالقازنُهطالقعدّیباشد؛یعنیموردیکوههمسورشراطوالق
دادهودرعدهرجوعنمودهبااوآمیزشنمایودوبواردوماوراطوالقدهود،سو سدرعوده
رجوعونزد یکیکندواینشیوهراتانُهبارتکرارنمایدبهنحویکهبعودازهورسوهطوالق
نیازمندمحلّل(بقره003،و)092باشد،بالحاظاینشورایط،زنبورشووهرشتواابودحورام
خواهدشد.
قانونمدنینشرحرمتمؤبّددرموردمزبورراچنینبیانمیکند«:زنهرشخصویکوه
بهنُهطالقکهششتایآنعدّیاست،مطلقهشدهباشدبرآنشخصحراممؤبّدمیشود»
(1221ق.م).البتهطالقسوموششمازنُهطالق،عدّینیستبلکوهبوائناسوتوفقهوابوه
اعتبارمجاورتایندوطالقباطالقهاعدّیویاغلبهیاکثربراقل(اکثریّتعدّیبورغیور
عدّی)مجازاًعدّیگویند(شهیدثانی1202،ق،ج،7ص.)922اگرمیانطوالقهوایعودّی،
طالقیاطالقهایسنّت(غیرعدّی)فاصلهاندازد،خللیبهحکمحورامابودیبوهسوببآن
ایجادنمیکند؛زیرااصلبرنُهطالقعدّیبهشکلحقیقویمویباشودهرچنودموابوینآن
چندینطالقسنّتواقعشود.


حرمتمؤبّدومصادیقآندرحقوقایرانومصر111/
2ـ9ـ 1ـ ادّلهی حرمت ابدی ناشی از نُه طالق عدّی
نصوصمعتبرفقهی؛روایاتواجماعبرمادّهیفوقحاکماست.
از روایات می توان به اطالقِ خبر صحیح ادیم بیاع هروی از امام صادق(ع) (کلینی،
1219ق،ج،2ص،206ح1؛طوسی1227،ق،ج،7ص،922ح1070؛همان1932،ق،ج،9
ص ،112ح ،)672روایتی از کتاب خصال (صدوق1960 ،ش ،ج ،0ص ،290ح )12و نیز
فقهالرضا(ع) (امامهشتم(ع)1226،ق،ص)020اشارهنمودکهدرآنابتدا
خبریازکتاب  
تعریفیازطالقعدّیوکیفیتآنایرادشدهودرانتها،حکمحرامابدیدرنتیجهینُهبار
طالقعدّیرابیانمیکند.
راینبابمهم تریندلیلبراثباتنشرحرمتمؤبّدبهسببنُهطالقعدّیاست

اجماعد
؛نجفی،بیتا،ج،92ص11؛

کهازآندرکتابهایمختلف(طوسی1212،ق،ج،2ص900

فاضلهندی1202،ق،ج،7ص132؛حلبی1212،ق،ص976؛سیوریحلّی1222،ق،ج،9
ص32؛ طباطبائی1976،ش ،ج ،11ص022؛ بحرانی1227 ،ق ،ج )692 ،09نام برده شده
است.

3ـ موانع دائمی نکاح در حقوق مصر
مصرکشوریاستاسالمیوپایهواساسقانونآنمانندسایرکشورهایاسالمیبرگرفتهاز
فقهومذهباینکشوراست.اقلیّتهایمختلفدینیومذاهبچهارگانوهیاهولتسوننو
مذهبشیعهدراینکشوربهچشممیخورد.األزهرنیزنهتنهاتمامیمذاهبرابهرسمیّت
شناختهاست،بلکهبرخالفمذهباکثریتافرادکهشافعیمیباشوند،برخویازموادههوای
قانونیراازسایرمذاهباتخاذنمودهاست.حرمتمؤبّدیکیازاحکامشورعیاسوتکوهدر
تهشدهاستودرکتبفقهیکهدرشورح

موادقانونیواحوالشخصیهیمصربهآنپرداخ
احوالشخصیهنوشتهشدهاستبهاینگونهتعریفمیگرددکه:مرادازآنزنیاستکهدر

هروقتیازاوقاتبرایکسیکهبراوحراماست،حاللنخواهدبوود،زیوراسوببتحوریماز
باشدوزمانیکهتحققپیداکندقابلزوالنخواهدبود(بودران،

صفاتیاستکهمالزمزنمی
بیتا،ص.)12

مادهی02احوالشخصیهیمصر،یکیازشرایطصحّتنکاحراحاللبودنزنبورمورد،
بدانمعناکههیچاسبابتحریمیبرایآنفورضنشوودمویدانود؛پسچنوانچوهزنویبوه

واسطهییکیازاسبابتحریمکهذکرخواهدگردیدبرمردیحرامشووددرصوورتازدواج
نمودنآندوبایکدیگر،نکاحشانفاسودخواهودبوود(قودریباشوا1207،ق،ج،1ص.)11
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مادهی01توا 90احووالشخصویهمصوراسوبابتحوریماعومازتحوریمابودیوموقّوترا
دربرمی گیرد،امادرایننوشتارتنهامصادیقتحریمابدیتبیینوتشوریحخواهودشودکوه
احوالشخصیهاست،وتمامیآنمواردبهطوورخالصوهدر

مبینآنموادقانونی00تا02
ذیلمادهی01اینقانونبرشمردهشدهاست؛مادهیآخربیانمیدارد«:اسبابتحریممرد
برزنبردوقسماست:یکیمؤبّدودیگریموقت.اماازمواردتحریممؤبّدنکاح،میتوانبوه
قرابتنسبیوقرابتمصاهرتوقرابترضاعینامبردوازمصادیقحرامموقوتبوهحرموت
جمعبینمحارم(کهمرادهمانجمعمیواندوخوواهروجموعبوینخوواهرزادهوخالوهو
برادرزادهوعمهاست)وجمعبیشترازچهارزنیکهبایکدیگرنسبتیندارندوعدمتساوی
نیزدرعلقهیزوجیّتیاعودّهیدیگوریبوودن»

دینمیانزنومردوسهبارطالقدادنو
اشارهنمود.
3ـ1ـ محارم نسبی
مبنایقانونیحرمتازدواجبامحارمنسبیمادهی00احوالشخصیهاسوت،موادهیمزبوور
تكتكافرادیکهشخصبهجهتخویشاوندیناشیازنسبنمویتوانودآنوانرابوهنکواح
خویشدرآوردراعنواننمودهاست«:برمردحراماستکهبامحارمنسوبیخوویشازدواج
نماید،مانندمادرشومادربزرگشهرقدرباالرودونیزبادخترشودختردخترشودختر
پسرشهرقدرپایینرودوباخواهرشودخترخواهرشودختربرادرشهرقدرپایینبرود
ونیزباعمهاشوعمهیپدرومادرشوخالهاشوخالهیپدروموادرشنمویتوانودازدواج
کندوهمان طورکهبرمردازدواجبامواردیکهذکرگردیدحراماست,برزننیوزازدواجبوا
نظیرآنازجنسمردانحراممیباشد».بنابراینبرشخصاصول(پدرومادر)هورچوهبواال

رودوفروعش(فرزندان)هرقدرپایینرودحراماستکهمستندآنآیهی«حُرِّمَوتْعَلَویْکُمْ
أُمَّهاتُکُمْوَبَناتُکُمْ(»...نساء)09،میباشد.همچنینفروعپدرومادرشخص(فرزنودانپودرو
مادر)هرقدرپایینرودوفروعپدربزرگومادربزرگش(عمهوخالهوعموودایی)نیوزبور
اوحراممیباشدکهدلیلآنادامهیآیهی«حُرِّمَتْعَلَیْکُمْ...وَأَخَواتُکُمْوَعَمَّاتُکُمْوَخاالتُکُمْ
وَبَناتُالْأَخِوَبَناتُالْأُخْت»...است(اإلبیانی1901،ق،ج،1صص21و.)20
حرمت«جدّات»و«بناتِالبناتیابناتِاألبناء»مستدلبهدالیلنقلیچونآیاتواجماع
است،بهایننحوکهدلیلحرمت«جدّات»،اوالًاجماعبودهکهاعتمادبرآنبهاستنادآیهی
ینساءحجتمیشودودرثانیجدّاتمجازاًهمانمادرانمیباشند.

 09
سوره
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نیزبهسهطریقحراممیگردد:یکوینوصآیوهیشوریفه

«بناتِالبنات»یا«بناتِاألبناء»
مذکورودوماجماعواردهبرآناستوهمچنوینازداللوتنوصمویتووانحرموتآنوانرا
دریافتنمود،زیرادخترانِدخترانیادخترانِپسرانبهمردانازعمهوخالهنزدیكترانودو
زمانیکهصراحتآیهبرحرمتعمهوخالهتأکیدموینمایود،پوسبوهطریوقاولویشوامل
دخترانِدخترودخترانِپسرنیزمیشود؛زیراآنانمجازاًدخترانشخصمحسوبمیشوند
بدران،بیتا،صص11و.)10

؛همان،بیتا،صص122و؛126

(أبوزهره1963،ق،ص23
فقهایاهلسنّتدربارهیازدواجبافردیکهازطریقزنابهدنیاآمدهباشد،اختالفنظر
دارند.شافعیاعتقادداردکهازدواجباویبرپدرحرامنیست؛زیراشرعاًانتسابیبهاونودارد.
فقهایاهلتسننمانندحنفیهوحنابلهومالکیهفردیکهازطریقزنامتولدشودهباشودرا
وقمولوداوستوبهمنزلهیدختورویاز

برپدرشحرامدانستهاند؛زیرادرحقیقتآنمخل
باشد،پسبهطورعمومنصموجودشاملاوخواهدشد(شیخاالسوالمی،

راهنکاحشرعیمی
1972ش،ج،1ص.)22
3ـ2ـ محارم سببی
قرابتسببیمورددیگریازمحارماستکهدرحقوقمصربهمانندحقووقایورانازآنبوا
است.برطبقمادهی09احوالشخصیهیمصر،اشخاصذیلبور

عنوانموانعنکاحیادشده
برمردازدواجبادخترهمسرمدخولهاشحورام

مردبهسببمصاهرتحرامابدیمیشوند«:

استدرحالیکهآمیزشبینآندوبرقرارشدهباشد،خواهنزدیکیبوهنکواحصوحیحباشود
خواهبهنکاحفاسد.پساگرمردیباهمسرشآمیزشکردهباشددرحالیکهموردیوازناز
اینرابطهلذتجنسینبردهباشند،یازنقبلازدخولبمیردیوامورداوراطوالقدهوددر
حالیکهبااونزدیکیننمودهاست،دخترزنبرمردحرامنخواهدشد.همچنینبرمرد،مادر
همسرشبهمجردعقدصحیحبراوهرچندمواقعهرخنودادهباشودحوراممویگورددونیوز
همسرپسرشهرقدرکهپایینرودوهمسرپدرشهرقدرکوهبواالبوروددرنکواحصوحیح
اگرچهپسروپدرباآناننزدیکیننمودهباشند،برمردحرامخواهندبود».
فقهاوحقوقدانانمصریدرزمینهیحرمتابدیازدواجباربیبوهوزنِپسوربوهدالیلوی
چونآیهی09سورهینساءوبرایحرمتازدواجبامادرزنعالوهبرآیهیفوقبهاجماعو
درمقوله یتسرّیحکمحرمتابدیازدواجبامادربهجدّاتبهدلیلاولویّتوقیواسجلوی
استنادنمودهاند.همچنیندرزمینهیحرمتابدینکاحبازنوانپودر،عوالوهبورآیوهی00
سورهینساءوزنانپسر،عالوهبرآیهیمذکوربهاجماعنیزاستداللنموودهومعتقدنودکوه
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زنانپسربهقیاسجلیمجازاًفرزندانشوخصمحسووبمویشووند(عبدالحمیود1977،ق،
ص27؛قدریباشا1207،ق،ج،1صص32و36؛أبووزهره1963،ق،صوص69و62؛هموان،
اساسمادهی02احوالشخصیهازجملوه

بیتا،صص112و)111زناازدیدگاهقانونمصربر
مواردیاستکهنشرحرمتمصاهرتمیکند.بهایننحوکهمادرودخترزانیوهبورزانویو

زانیهبرپدروپسرزانیحرامابدیخواهندشد.اماعلمایاهلتسنندراینباببوایکودیگر
اختالفدارند.برخیچونابوحنیفهواحمدبنحنبلقائلبهنشرحرمتمصاهرتهسوتند؛
امّاشافعیبرخالفاکثرعلمایسنیقائلبهعدمنشرحرمتبهسوببزنواوکراهوتازدواج
دراینمقولهشدهاست(عبدالحمید1977،ق،صص21و.)23
3ـ3ـ محارم رضاعی
محارمرضاعینیزبهمانندمحارمنسبیوسببیموجبتحریمابدینکاحمیشوند.برطبوق
مادهی02احوالشخصیه یمصربهسببرضاعهشتصنفازنسبومصاهرتبرشوخص
حرامابدیمیشوندکهبهشرحوتفصیلزیراست1:واصولشوخصازرضواعکوهمورادش
مادرِرضاعیمرتضع(مرضعه)هرچهباالروند،است0.ووفوروعشوخصازرضواعکوهشوامل
دختررضاعیشخصهرچهپایینروند،میشود9.وفروعابوینازرضواعکوهدربردارنودهی
خواهرانوبرادرانرضاعیودخترانآنانهرقدرپایینروند،میباشد2.وفروعجودّوجودّه

هانمیشود.


یرضاعیفردبودهکهشاملدخترانآن
ازرضاعومرادشهمانعمّهوخاله
همان طورکهچهارصنفمنقولازنسب،موجبنشرحرمتابدیازدواجاست،رضواعنیوز
موجباتچنینحکمیرافراهممیآورد.

دلیلاینتحریمآیهی«حُرِّمَوتْعَلَویْکُمْ...وَأُمَّهواتُکُمُالالتتویأَرْضَوعْنَکُمْوَأَخَوواتُکُمْمِونَ
الرتضاعَه(»...نساء)09،است،هرچندکهآیهتنهوامنصووصدرامّواخوواتاسوتوموابقی
اصنافراذکرننمودهاست،امابهباقیافرادنیزاطراددارد.
باشدکههرآنچوهازنسوب

دیگریروایتنبوی«یحرممنالرضاعمایحرممنالنسب»می
حراممیشودبهسببرضاعنیزحراممیگوردد(بودران،بویتوا،صوص32توا37؛اإلبیوانی،
1901ق،ج،1ص.)26
 چهارصنفدیگرازمصاهرتنیزوجودداردکهچنانچهرضاعیرخدهد،ازدواجباهمان
اصنافبرشخصحرمتمؤبّدمیگردد1:ومادرِرضاعیزوجههورقودربواالرود0.وودختورِ
زوجهازرضاعومرادازآنطفلیاستکهمرضعهقبلازازدواجبواهمسورشازشویرمورد
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دیگریاوراارتضاعنمودهباشد9.وهمسرِپدروجدّازرضاعهرقدرکهباالرود2.وهمسورِ
پسروهمسرِپسرِپسروهمسرِپسرِدخترازرضاعهرقدرپایینرود.
قانونمصردرزمینهیشرایطایجادرضاعحرفیبهمیاننیاوردهاسوت،امّواحقووقدانوانو
فقهایمصریدرکتبخویشبهتفصیلازآنبحوثنموودهانودکوهدرایونموضوعبورای
جلوگیریازاطالهیکالمازذکرآنهاخودداریمویشوود(شویخاالسوالمی1972،ش،ج،1
صص69تا66؛بدران،بیتا،صص122و.)122بحثدیگوریکوهدرموادهیمزبوورمطورح
شود،صورتهاییاستکهازتحریمرضاعمسوتثنیوبورشوخصحورامنمویباشوند؛در

می
حالیکهاینموارددرنسبحراممیباشند1:ومادرِبرادریواخوواهررضواعیاسوتکوهبور
شخصحرامنمیباشد0.وخواهرِپسریادختررضاعیشخصاست9.ومادرِفرزنودرضواعیِ
یاخالهیرضاعیاستکوه

فرزنداستکهبرفردحاللمیباشد2.ومادرِعمهیاعموودایی
هاحاللبهشمارمیآیود(قودریباشوا1207،ق،

بهعلتعدمعالقهیمحرمیّتازدواجباآن

شیخاالسالمی1972،ش،ج،1صص61و.)60
ج،1ص122؛ 
نتيجه
 1وحرمتمؤبّددربابنکاححکمیشرعیاستکهمانعازدواجبیناشخاصودربرخی
نکاحزوجینمیگرددوبوهدلیولداشوتننقوشاساسویدرنگوهداری

ازمواردموجبفسخ
خانوادههاازخطرفروپاشیوحفظسالمتیبشرواصالتنسلدرفقوهوحقووقاسوالمیاز
جایگاهویژهایبرخورداراست.

 0وحرمتابدیچهدرفقهوحقوقایراندارایمصادیقمتعددیاستوبهدلیولاقتبواس
قانونازاحکا مفقهی،تمامیمصادیقبهجزیكموردکهتنهادرفقهموجوداسوتبوینآن
دومشترکمیباشد.حرامابدیناشیازافضایصبیّهتنهاموردیاستکهدرفقهذکرشده
ودرحقوقازآننامیبهمیاننیامدهاست.
وباتوجهبهآنکهقوانینکشورمصرنیزماننودکشوورایورانبرگرفتوهازاحکوامشورعیو

9
فقهیاست،لذامصادیقحرمتمؤبّددراینکشوربوارویکوردفقهویحواکمبورآنشوامل:
حرمتمؤبّدنکاحبااقاربنسبی،حرمتمؤبّدنکاحبااقاربسببیوحرموتمؤبّودنکواحبوا
اقاربرضاعی.
2ومواردیکهباعنوانموانعنکاحیااسبابتحریمذکرگردیدبراساسمبناواصوولیاسوت
کهریشهدرشریعتاسالمیوآموزههایدینیدارد،بنابراینمبوانیفقهوینواظربورحکوم
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حرمتمؤبّددرمصادیقآنمتشکلازآیات،روایات،اجماعاصحابودلیلعقلیاسوتکوه
موجباتقطعویقینرانسبتبهمصادیقآنفراهممیسازد.
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چا،قاهره،دارالفکرالعربی،بیتا.
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