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 واکاوی تطبیقی حرمتهای ابدی ازدواج
 در فقه امامیه و زیدیه با رویکرد حقوقی

 
 3مريم خادمي 2طاهره سادات نعيمي، 1محمد ساردويي نسب،

 (52/75/7991، تاريخ پذيرش: 71/9/7991)تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
گردد و ازدواج ارتباط مشروع بین زن و مرد است و ریشه آن به آفرینش انسان باز می

گذارد. حفظ نسل بشر، سالمت فردی و اجتماعی، آثاری ماندگار بر زندگی آنان می
های ازدواج است. دین اسالم برای این مهم سازی زمینه کمال انسانی و... از ثمرهفراهم

را مشخص نموده است که فراروی از این حد و مرز موجب از هم حد و مرز خاصی 
برخی زنان و مردان تا ابد بر  نظمی در اجتماع خواهد شد.ها و بیگسیختن شاکله خانواده

اند؛ یعنی ازدواج آنان با یکدیگر ممنوع دانسته شده است. فقه امامیه و فقه هم حرام
شیعه، در مورد این نوع حرمتها با هم  زیدیه به عنوان دو فرقه مطرح در میان مذهب

اختالفات و اشتراکاتی دارند. حرمت ناشی از ارتباط نَسَبی )ارتباط ناشی از ازدواج 
شرعی، ارتباط غیرشرعی، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی، طالق نهم، ارتباط نامشروع 

شترکات فقه با زن شوهردار، عملکرد شنیع و...( در فقه و حقوق شیعه وجود دارد که از م
امامیه و زیدیه است. از سوی دیگر حرمت ناشی از ارتباط سببی همچون مصاهرت، 
رضاع با رعایت شرایط خاص آن، لعان و ارتباط نامشروع جنسی از مسلمات فقه امامیه 
است که فقه زیدیه در این زمینه با فقه امامیه تفاوتهایی دارد. در این عرصه، حقوق 

ه از فقه امامیه است، قدری با حقوق مدنی کشور یمن که تحت مدنی ایران که برگرفت
 باشد، تفاوت دارد.تاثیر فقه زیدیه می

 .تحریم، تحریم مؤبد، نکاح، فقه زیدیه، فقه امامیه ها:کلیدواژه
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 طرح مسئله
 آفرينش و سرشت خواست به آن ريشه كه است مرد و زن بين مشروع ارتباط نوعي ازدواج

 مکمّل و نيازمند يکديگر به ذاتاً نسل بقاي و زندگي ادامه براي مرد و زن .دگردمي باز انسان

 داده قرار آرامش و سکون قابليت ازدواج طبيعت در هستي هيگان رمدبّ و خالق .يکديگرند

 غريزي، نياز و فطري هدف اين به رسيدن بستر ،ازدواج تشريع با اسالم مبين دين .است

 و رديپذيم تأثير ديگري از فرد هر ازدواج، با است. كرده اهمفر را رواني و عاطفي جنسي،
 مبين دين .سازد هموار را ديگري شقاوت و سعادت ريمس و باشد رگذاريتأث او بر تواندمي

 است. كرده تعيين مشخصي مرز و حد امور ساير همانند امر اين براي اسالم
 ،ازدواج محرمات و موانع به هتوج و همسر انتخاب به مربوط ستوراتد به مسلمانان دقت

 مشتركات زيديه و اماميه فقهي اتينظر و آرا در .است نمايان اسالميگانهپنج مذاهب فقه در

 دارد. وجود زيادي
حرمت مؤبّد ازدواج را در گستره فقه اماميه و  واردم تطبيقي،-توصيفي روش با حاضر تحقيق

ال مهم مواجه است كه در فقه اين دو فرقه از است. اين تحقيق با اين سؤزيديه تحصيل نموده 
هاي تحريم ابدي نکاح بين زن و مرد وجود دارد؟ در مذهب تشيع، چه عناصري به عنوان مؤلفه

شود؛ سپس موارد ترين مشخصات اين دو فرقه پرداخته مياين عرصه نخست به واكاوي مهم
د حرمت هميشگي ازدواج از جمله موارگردد. تحريم مؤبّد در فرقه اماميه و زيديه بيان مي

نهم و غيره در فقه اماميه و زيديه هستند كه با  طالق لعان، رضاع، ،تمصاهر نسبي، محرمات
 اند.رويکردي تطبيقي تبيين شده

محرمات ازدواج از مواردي است كه موجبات منع ارتباط ناشي از ازدواج بين زن و مرد را 
شريعت اسالمي مشهود است، حاكي از اهميت قائل شدن دين  سازد. اين امر كه در منابعفراهم مي

مبين اسالم براي خانواده با هدف پاكسازي نسل از هر گونه ناراستي و كژي است؛ بنابراين بيان 
-گردد، امري ضروري و الزم به نظر ميمحرمات نکاح كه موجب بقاي نسل و كمال انساني مي

 رسد. 
ع فقهي و حقوقي اماميه و زيديه و استقراي تام در متون گيري از منابپژوهش حاضر با بهره

موارد تحريم مؤبد در فقه و حقوق اماميه و زيديه »مذكور، با اين سؤال اساسي مواجه است كه 
چيست و نقاط اشتراک، افتراق و ضعف هر يک از اين دو منبع به چه نحوي بروز و نمود يافته 

ن پرسش، ابتدا مختصات فقه اماميه و زيديه بيان شود شايسته است براي پاسخگويي به اي« است؟
تا در پرتو تبيين مختصات و مشخصات هر يک از اين دو مذهب فقهي، متون مذكور در حيطه 

 موارد تحريم ابدي و موقتي به وضوح مشهود گردد.
تحقيق حاضر با بررسي اين متون در جهت تبيين محرمات ابدي پاسخگوي نيازها و سؤاالت 
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بوده، با رويکردي حقوقي عالوه بر رويکرد فقهي، به تبيين نقاط اشتراک، افتراق، قوت و  مذكور
 پردازد. ضعف هر يک مي

 
 تبیین مختصّات فقه امامیه و زیدیه

ناميده هم  اماميه يا شيعه جعفري هاي منشعب از مذهب شيعه است كهفرقه اماميه يکي از فرقه
لفظ برگرفته از است. اين واژه اي كالمي اين مذهب حهصطاليکي از مشهورترين ا . اماميهشودمي
جمع آن و  شودي پيشوا و كسي است كه از گفتار او پيروي ميادر لغت به معناست كه « امام»
در آخر  «ياء»حرف  (.11و1/9ق، 1111 طريحى،؛ 12/22ق، 1111منظور، باشد )ابنمي« ائمه»

مؤنث به كار به شکل  ،است« فرقه»و چون وصف « منسوب به امام»ي ابه معن و «نسبت ييا»آن 
مقصود گروهي است كه پس از رحلت »و  «فرقه اماميه»يعني  «اماميه»؛ بنابراين واژه رودمي

 .«دكنناز امام منصوب از جانب او پيروي مي ،پيامبر اسالم

امي در اصطالح نيز به هر گروهي كه پس از پيامبر اسالم به امام منصوب معتقد است، ام
زيرا شيعه كسي است كه از امام  ؛مترادف خواهد بود شيعه . در اين صورت، واژه اماميه باگويندمي

 داردمي كند و او را بر ديگر صحابه پيامبر اسالم مقدمپيروي مي طالبابيبنمنصوب به نام علي
 (.1/2، م1991)اشعري، 

هاي ديگر داراي فقه گويند كه نسبت به فرقهعشري ميطور كلي فرقه اماميه به شيعه اثنيبه
روايات ذكرشده از فرزندان  ،تري است؛ زيرا منابع آن عالوه بر قرآن كريم و سنت پيامبركامل

اشند. فقه اين فرقه به جهت بپيامبر است كه جانشينان خلف حضرت همچون ايشان معصوم مي
شده از سوي ائمه اطهار از غناي بيشتري برخوردار است. از ميان وجود تصريحات مطرح

عشري يا اماميه هستند و سيستمها كشورهاي اسالمي، مسلمانان كشور ايران تابع مذهب شيعه اثني
گيري از فقه اماميه و بهرهو نهادهاي اجرايي اين كشور و مجموعه قوانين مربوط به خانواده آن، با 

 محوريت آن، طراحي و تدوين شده است.

هاي منشعب از مذهب شيعه، فرقه زيديه است كه به واسطه جدا شدن از شيعه از ديگر فرقه
عشري )اماميه( داراي نقاط اشتراک )عمدتاً در عقايد و كالم( و نقاط اختالف با شيعه اماميه اثني

به امامت زيد فرزند امام  ،امام حسن و امام حسين ،ز امام علىپيروان اين فرقه پس ا است.
به عنوان  صرفاَعشري را اثنى و ساير امامان بعدى شيعه و امام سجاد ندمعتقد سجاد

 اند.و معرفت پذيرفتهدانش پيشوايان 
 به منسوب الکبير المجموع كتاب ،«زيديه فرقه مؤسس علي،بنزيد» فقه از ما اطالعات منبع
 زيد، روش. است شده تدوين و آوريجمع او مالزم و شاگرد واسطي ابوخالد توسط كه اوست
 المجموع كتاب به نگاهي با. است البيتآل فقه مخصوصاً مدينه، فقه با هماهنگي و غلو از دوري

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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 طريق از كه اكرم رسول از . احاديثي1 :است مطلب سه بر مشتمل اثر اين كه گفت توانمي
و  . اجتهادات3ذكر شده است.  علي امام خود از كه . رواياتي2شده است.  نقل علي امام

 است. سنّتاهل فقهاي با موافق موارد از بسياري در كه زيد خود استنباطات
علماي زيديه اگرچه به سيره عملي و علمي زيد توجه ويژه دارند، در عقايد متمايل به مکتب 

نفي هستند؛ براي مثال در باب ازدواج، فرقه زيديه همچون معتزله و در فقه متمايل به مذهب ح
هو أن يتزوج الرجل المرأة  ونکاح المتعة حرام و»دانند: مذهب حنفيه، ازدواج موقت را حرام مي

اين در حالي است كه بر خالف اين فرقه، در فقه  (؛3/22 ق،1112، هاروني) «إلى أجل مضروب
 رام معرفي نشده، بلکه به حليت آن تصريح شده است.تنها حشيعه اماميه ازدواج موقت نه

بيت و فقه ابوحنيفه دانست. چه بسا تشابه منابعي توان جامعي بين فقه اهلفقه زيديه را مي
همچون، قياس، مصالح مرسله و اجماع كه ابوحنيفه در استنباط احکام فقهي از آنان بهره 

شد. با وجود اين، اشتراكات زيادي بين فقه زيديه جست، دليل تشابه فقه زيديه با فقه حنفيه بامي
 شود.و اماميه در موارد حرمت موبد نکاح وجود دارد كه در اين پژوهش بدانها پرداخته مي

 
 تبیین جایگاه ازدواج در فقه امامیه و زیدیه

ه به نوع توجّ. نگردفراوان ميدقت لي است كه شرع مقدس به آن با ئمسا ءازدواج جز
 ،. توصيه به احتياط در اين مواردسازدخوبي نکته فوق را روشن ميبه ،ري در اين عرصهگذاقانون

اي كه با توليد نسل و دهد. مسئلهگذاري شارع را نسبت به آن نشان ميجايگاه نکاح و ارزش
نيازمند دقّت فراوان و تالش براي تحليل زواياي مختلف آن است. شرع است، تربيت انسان مرتبط 

تضييع ، راي اين مسئله حياتي انساني، حدودي بيان نموده است كه خروج از آن حدودمقدس ب
  شود.نسل محسوب مي

هاي ازدواج، آيات و روايات موجود در شرع اسالم، در وهله اول براي فراهم نمودن زمينه
ند را هاي بارز خداواند. قرآن كريم از نشانهاهميت و فضيلت آن، مطالب زيادي را بيان نموده

-آفريدن زنان دانسته است كه به عنوان همسر در كنار مرد موجبات آرامش روحي او را فراهم مي

  1دهد.هايي از مشروعيت و محبوبيت نکاح نزد آفريدگار را نشان ميسازد. آيات مذكور نمونه
ه عالوه بر اين، در منابع روايي اماميه و زيديه روايات زيادي مبني بر تشويق و ترغيب ب

 عَزَّوجلَّ اللّهِ إلى أحبّ اإلسالمِ فِي بناءٌ بُنيَ ما» فرمود: مثال پيامبر ازدواج وجود دارد؛ براي

                                           
 لِقَوْمٍ لَآَیَاتٍ ذَلِكَ فِی إِنَّ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَیْنَکُمْ وَجَعَلَ إِلَیْهَا لِتَسْکُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِکُمْ مِنْ لَکُمْ خَلَقَ أَنْ آَیَاتِهِ وَمِنْ» .1

هاى او اينکه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش و از نشانه (:21 )روم، «یَتَفَکَّرُونَ
 كنند.هايى است براى گروهى كه تفکر مىيابيد و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد؛ در اين، نشانه
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در اسالم هيچ بنايي (: 3/393ق، 1113بابويه، ؛ ابن21/11ق، 1119عاملي، )حرّ «التّزويجِ مِن
اساس و زيربنا بودن به « بنا»احتمال دارد تعبير  .تر از ازدواج نيستداشتنينزد خداوند دوست

ازدواج براي نظام خانواده و نظام خانواده براي جامعه بشرى اشاره داشته باشد؛ چراكه خانواده 
مركزي اجتماع است و با تشکيل خانواده، اولين بستر رشد و نمو خليفةاللهيِ انسان فراهم  هسته

« مِنِّي فَلَيْسَ سُنَّتِي عَنْ رَغِبَ مَنْفَ سُنَّتِي النِّکَاحُ»در جايي ديگر فرمود:  اهلل. رسولشودمي
 نتيسُ عن بغِرَ نفمَ ساءالنِ تزوجُأَ إني»(؛ ايشان همچنين فرمودند: 11/123ق، 1119)نوري، 

در اين حديث ازدواج سنت پيامبر معرفي و رويگرداني از آن نکوهش شده است.  .«نيمِ فليس
 يُصلّيهِما رَكعةٍ سَبعينَ مِن أَفضَلُ المُتِزَوَّج يُصلّيهما رَكعتانِ»فرمود:  همچنين امام صادق

اين حديث به برتر بودن دو . (2/329ق، 1111كليني، ؛ 3/391 ق،1113بابويه، )ابن« عَزَبٌ
ركعت نماز شخص متأهل از هفتاد ركعت نماز انسان مجرد ناظر است. اين حديث افزون بر 

 كند.ار ميمشروعيت نکاح، جايگاه معنوي و عبادي آن را آشک
روايت  اي ديگر از روايات داللت بر نکوهش و مذمت تجرّد دارد. از رسول خدادسته

: بيشتر اهل آتش افراد مجرّد (11/9ق، 1119)حرّعاملي، « العزّاب النّار أهل أكثر»: شده است
احتمال دارد احساس مسئوليّت شخص مجرد كمتر از فرد متأهل باشد يا نبود شريک  هستند.

وارد شده است:  از پيامبر اعظمهمچنين ي و راهنما منجر به ارتکاب گناه و جنايت شود. زندگ
طبق اين روايت افراد  (.11/121ق، 1119)نوري، « العزّابة امّتى شرار و المتأهّلون امّتى خيار»

ل در شوند. با اين حاكرده بهترين امت پيامبر و افراد مجرّد بدترين امّت ايشان محسوب ميازدواج
برخي موارد، ازدواج زن و مرد از سوي شرع ممنوع معرفي شده است. اين موارد ممنوع، تحت 

 گيرند. صورت موقت يا ابدي قرار ميعنوان حرمت يا تحريم به
شود؛ در اين مقال به واكاوي تحريمات ابدي ازدواج در گستره فقه اماميه و زيديه پرداخته مي

كه غالب مردم آن شيعه  2اماميه و زيديه و بالتَبَع در قوانين ايرانبه همين دليل ازدواج در فقه 
طوري كه هر زني كه خالي از موانع نکاح باشد، شايسته ازدواج اند، داراي اهميت است؛ بهاماميه

باشند، از جايگاه كه عمده مردم آن داراي مذهب زيديه مي 1است. همچنين ازدواج در كشور يمن
اي اين ار است. در قانون اساسي كشور يمن كه از قانونهاي اصلي و پايهمهم و موثري برخورد

باشد، بر اين امر اذعان و تأكيد شده و براي زنان وظايف و حقوق ثابتي در مذهب ميكشور زيدي
                                           

 «.توان خواستگاري نموداز هر زني كه خالي از موانع نکاح باشد، مي»قانون مدني ايران:  1131 . ماده2
الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأه للرجل شرعا و غايته تحصين الفروج و انشاء اسرة . »1

م بشأن االحوال 1992لسنة  21ون رقم قانون االحوال الشخصيه، قرار جمهوري بالقان 1)ماده « قوامها حسن العشره
 م، يمن(.1999لسنة  21الشخصيه و تعديالته بالقانون رقم 
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 1نظر گرفته است.
 

 معناشناسی حرمت ابدی
رام آنچه نهي مولوي به ح؛ الحرام ضد الحاللمعنايي نزديک به يکديگر دارند. « حرام»و « تحريم»

و به معناى حرام « تحليل»در برابر « تحريم(. »3/223 ،ق1111)فراهيدي،  آن تعلق گرفته است
قرار دادنِ چيزى است. حرمت از احکام تکليفى الزامى است؛ يعني فردِ مکلف مجبور به ترک 

معناي است. به  فعلي است؛ بنابراين حرام فعلى است كه مکلّف از سوى شارع ملزم به ترک آن
اسباب »عوامل موجب حرمت ازدواج را آنچه در شرع مقدس داراى احترام است. در اسالم ديگر 
 (.1/311ق، 1121هاشمي شاهرودي، نامند )مي« تحريم

به معناي « تحريم مؤبد»در فقه اسالم حرمت نکاح بين زن و مرد دو گونه است: در مواردي 
در اين موارد، ازدواج با فرد مقابل براي هميشه حرام حرمت ابدي و هميشگي ازدواج است. 

رود؛ يعني خواهد بود. در موارد ديگر اين تحريم مانعي موقت و گذرا )قابل حل( به شمار مي
مشتق شده است، يعني مقداري از زمان « وقت»از « موقت»كه در آن واژه « تحريم موقت»

حريم مقطعي و گذرا. در اين موارد ازدواج (؛ پس تحريم موقت يعني ت2/199ق، 1111)فراهيدي، 
اي حرام است؛ به طوري كه با زايل شدن شرايط و با طرف مقابل در حاالت خاص و شرايط ويژه

مانند استيفاء (؛ 92ق، 1119، ابوجيب) شوداز بين رفتن حالت خاص، حکم حرمت برداشته مي
شگي با زن پنجم حرام است، ولي عدد )نصاب عدد( كه سبب حرمت دائم نيست؛ يعني ازدواج همي

برد. ازدواج همزمان با دو جدايي يا فوت يکي از چهار همسر دائم، سبب حرمت را از بين مي
خواهر براي مرد حرام است؛ ولي فوت يا جدايي از يکي از خواهران موجب از بين بردن حرمت 

ور، حرمت عيني وجود ندارد. تواند با خواهر ديگر ازدواج كند. در دو مورد مذكشود و مرد ميمي
تواند، زنش را كه سه طالقه است كه با شرايط خاصي مرد مييکي ديگر از تحريمهاي موقت، سه

 بار طالق داده است، مجدداً به ازدواج خويش درآورد.
 
 حرمت ابدی ازدواج در گستره فقه امامیه و زیدیه واردم

ه روابط همخوني، ارتباطهاي ناشي از روابطي كه موجب حرمت ابدي ازدواج است، مربوط ب
 گردد.ازدواج يا قرابت و رابطه خويشاوندي است كه از راه شير خوردن موجب حرمت ازدواج مي

زناشويي  در هر يک از اجتماعات بشري، اعمّ از ابتدايي و مترقي، موانعي در راه ايجاد رابطه
                                           

ينص عليه  توجبه الشريعة و عليهن من الواجبات ما تکفله و لهن من الحقوق و النساء شقائق الرجال و. »1
 (.دستور الجمهورية اليمنية 31 هماد) «القانون
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اماميه و زيديه، اين نوع رابطه با وجود دارد كه ناشي از خويشاوندي )قرابت( است. در فقه 
 شود. اختالفاتي جزئي، يکي از موانع نکاح محسوب مي

در مورد محارم نسبي اين نکته قابل ذكر است كه فطرت پاک و ذات انسان چنان است كه از 
داند و اين مطلب محدود به دين و مذهب نکاح بين اين اشخاص بيزار است و حتي آن را قبيح مي

يست؛ چراكه انسان حيوان ناطق و مجهّز به نيروي درک و فهم است و فهم انسان نيز خاصي هم ن
جويد. داند و از آن دوري ميدر اين مورد وقوع چنين چيزي را اصالً با ذات خود همتراز نمي
را منع  داند و عرف جامعه آنافزون بر اين سرشت آدمي، اخالق نيز چنين امري را درست نمي

 كند. مي
تواند در داخل آن، رابطه اي موجود است كه كسي نميقوانين زناشويي اسالم محدودهدر 

اي زناشويي برقرار كند؛ به اين ترتيب در روابط خويشاوندي يا خانوادگي اسالمي طبقات ممنوعه
وجود دارد كه در آنها روابط مخصوص زناشويي تحريم شده است. اسالم براي تأمين اين منظور 

سازد زناشويي محدود مي نيني وضع نموده است كه مناسبات جنسي را خارج از رابطهاساسي، قوا
 نمايد.و از اين طريق تماميت خانواده را حفظ مي

 . حرمت ناشی از ارتباط نسبی9
آيد و اشتراک افراد از جهت يکي از ابوين است. نسب به طولي و عرضي مي« نسب»از « نَسبي»

هاست. خداوند در قرآن سبت بين فرزندان برادران و فرزندان عموشود. نسب عرضي نمنقسم مي
: او كسى است كه از آب (21، فرقان« )نَسَبًا فَجَعَلَهُ بَشَرًا الْمَاءِ مِنَ خَلَقَ الَّذِی وَهُوَ»فرمايد: مي

 انسانى را آفريد؛ سپس او را نسب قرار داد.
كلي  يکديگر نسبت دارند و به دو دستهخويشاوندان نسبي يعني افرادي كه از طريق خوني با 

مادر، دختر، خواهر، دختران »شوند. نسب طبيعي براي مردان شامل طبيعي و مصنوعي تقسيم مي
 پدر، پسر، برادر، پسران»ست. اين نسب براي زنان شامل «هاها و خالهبرادر، عمهخواهر، دختران 
خويشاوندي نزديک . برخي از افراد با انسان رابطه باشدمي« ها و داييهابرادر، عموخواهر، پسران 

توان آن را بر هم زد. ازدواج اين افراد براي هميشه ممنوع است. طوري كه نميو دائمي دارند، به
بر اساس تقسيمي كه در فقه آمده است، نسب بر دو قسم شرعي )مشروع( و غيرشرعي )نامشروع( 

 اع آن و سپس به ادله و حکم آن خواهيم پرداخت.شناسي و ذكر انواست كه ابتدا به مفهوم
 . نسب ناشی از ازدواج شرعی9-9

شده از وطى حالل و ازدواج شرعي است. مهم مراد از نسب ناشي از ازدواج شرعي، نسب حاصل
اين است كه ذاتاً حالل باشد، اگرچه عارضاً حرام شده باشد؛ يعنى اگر در بعضى از موارد )مانند 

رضاً حرام شده باشد، عمل حرام بوده است، اما اگر فرزندى منعقد شود، فرزند احرام( وطى عا
)شهيد ثاني،  شودنامشروع نيست؛ بلکه فرزند مشروع است و مشمول محرمات ازدواج مي
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 (.9و1/9م، 1911؛ عنيسي يماني، 1/212ق، 1113
قهاي زيديه اجماعى و دليل اين حکم اين است كه اوالً اين معنا تقريباً بين فقهاي اماميه و ف

كند؛ يعنى فرزند مشروع است و انعقاد نطفه طور حقيقي نَسَب بر آن صدق مىو ثانياً بهمسلّم است 
نامشروع نبوده، بلکه عمل نامشروع است؛ به عبارت ديگر در حال صيام و اعتکاف و احرام و 

زوجيّت با اين عوارض به زوج و زوجه است و  غيره زوجيّت باقى است؛ بنابراين فرزند از نطفه
اى غير از مواقعه در رحم زن بگذارند، خورد؛ يعنى اگر در حال صيام نطفه را با وسيلههم نمى

 حرام نيست؛ بلکه مواقعه حرام است. هاتركيب نطفه آن
 . نسب غیرشرعی9-2

 وجودآمده با سفاح و زنا نسب نامشروع است و احکام مترتب بر نسب، به آن اختصاصنسب به
كنند و ندارد؛ از جمله ارث، نفقه، عاقله )در قتل خطايى، نزديکان پدر ديه را تقسيم مى

پردازند(، قصاص نشدن والد به واسطه قتل ولد و... . معروف است كه فقط احکام نکاح در مى
مورد نسب نامشروع جاري است؛ بنابراين اگرچه احکام مترتب بر نسب، بر نسب غيرشرعي قرار 

كه در شود و چنانشود، حرمت ناشي از اين نوع ارتباط از موانع نکاح محسوب ميداده نمي
قوانين كشور ايران و مصر بيان شد، نسب غيرشرعي نيز از مواردي است كه بين منسوبين ايجاد 

 نمايد. اين امر بين فقها و حقوقدانان اين دو كشور شيعه مورد توافق است.حرمت نکاح مي
 تلقیح مصنوعی . نسب ناشی از9-3

با استفاده از  شود كه انسان در تشکيل نطفه و رشد جنينتوليد مثل مصنوعي به فرايندي اطالق مي
سازي انجام . اين امر از دو طريقِ لقاح مصنوعي و شبيهدخالت ارادي داشته باشدابزار پزشکي 

كه در سراسر جهان با  شود كه هر يک انواع مختلفي دارد. صرف نظر از مخالفتها و موافقتهاييمي
اين قبيل عملياتهاي پزشکي ابراز شده است، بايد گفت كه در واقعيت كودكاني از اين روشها به 

گونه كودكان، برد. پس از توليد ايناند و مخالفت با آن، صورت مسئله را از بين نميوجود آمده
اسايي پدر و مادر آنهاست آيد، پيرامون نسب و شننخستين بحثي كه در خصوص آنها به وجود مي

 (.11ش، 1399)حمدالهي و روشن، 
اگرچه در فقه زيديه و اماميه تحت اين عنوان مطلبي ذكر نشده است، قدر متيقّن از عبارات 

تمايل به بقاي نسل يکي از غرايزي است كه خداوند متعال در  فقهاي اماميه و زيديه آن است كه
نسي مرد و زن و لقاح به عنوان يگانه راه طبيعي براي توليد وجود بشر وديعه نهاده است. ارتباط ج

مثل شناخته شده و مشروعيت اين امر منوط به ازدواج زن و مرد لقاح كننده قبل از نزديکي است؛ 
اما گاه به خواست خداوند، به دليل وجود مشکالتي در فرايند باروري، در برخي موارد توليد مثل 

شود. در چنين مواردي بعيد نيست كه از راههاي غيرطبيعي اين ه ميزن و مرد، با مشکالتي مواج
 لقاح صورت گرفته، مشمول احکام لقاح طبيعي گردد.
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پيشرفت علوم و فنون پزشکي توانسته است با دخالت در فرايند باروري و ابداع روشهايي 
انسان از راه طور كلي روشهايي كه در توليد مثل گوناگون بر اين مشکل بشري فايق آيد. به

تواند به دو نوع لقاح سازد، ميمصنوعي دخالت داشته، آن را از فرايند طبيعي خود خارج مي
اي( يعنى اى يا رحم اجارهدر مسئله مادرِ جانشين )مادر كرايهسازي انساني باشد. مصنوعي و شبيه

 ن رحم مادر اصليشوند و بعد از تركيب، چواينکه نطفه مرد و زنى در خارج از رحم تركيب مي
كند. اين مسئله بين مادر شود و پرورش پيدا مىضعيف است، در رحم فرد ديگري كاشته مى

تواند با مادر جانشين ازدواج كند. كند و بچّه نمىشده محرميّت ايجاد ميجانشين و بچه متولد
 محرميت اين مورد اگر بيشتر از رضاع نباشد، كمتر از آن نيست.

و زيديه، موارد منع نکاح ناشي از خويشاوندي نسبي و طبيعي از منطوق آيه  در فقه اماميه
 وَعَمَّاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ عَلَیْکُمْ حُرِّمَتْ» فرمايد:قرآن اقتباس شده است كه مي

شده است ازدواج با  حرام بر شما» يعني ؛(23)نساء، « الْأُخْتِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ وَخَالَاتُکُمْ
«. ، برادرزادگانتان، خواهرزادگانتانتانهايهايتان، خالهمادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه

اسالم در مورد ممنوعيت اين ازدواج آشکار عالوه بر دليل واضح و متقن قرآني، اتفاق فقهاي 
 شود.ني شمرده مياست. حرمت ازدواج بين خويشاوندان همخون، ضرورت دي

در اي از اين روايات گانه نَسَبى به رواياتى استدالل شده است. نمونهدر زمينه محرمات هفت
(. ازدواج 219-11/211ق، 1119)حرّعاملي،  در پنج باب وارد شده است الشيعهوسائلكتاب 

در، نوادگان با خويشاوندان نزديک با افراد همخون يعني خواهر و برادر، پسر و مادر، دختر و پ
پدربزرگها و مادربزرگها، عمه و خاله با پسر برادر و پسر خواهر، عمو و دايي با دختر برادر و 

 دختر خواهر ممنوع است.
 اند از:اند كه عبارتسوره مباركه نساء، محرمات ناشي از نَسَب هفت دسته 23 طبق آيه

اش وسيع است و شود، دامنهگفته مى مادر كه در اينجا . مادر، هر قدر كه باال رود؛ يعني1
شامل مادر، مادرِ مادر، مادرِ پدر، مادرِ مادر، مادرِ مادرِ پدر و خالصه هر زني كه انسان از او با 

 شود.واسطه تولّد يافته است، مىواسطه يا بى
دختر دختر و دختر پسر، دختر دختر پسر، دختر دختر  . دختر، هر قدر كه پايين رود؛ يعني،2

 هاى ديگر آن تا آخر حرام هستند.طور شاخهختر و هميند
. خواهر، خواه پدري يا مادري باشد؛ ولى خواهرِ خواهر نداريم. در شش طايفه ديگر 3

سافالت و عاليات داشتيم، ولى در خواهر، سافالت و عاليات نداريم. در اين مسئله مطلب مهمي 
شوند و گاهى حرام ينها گاهى بر انسان حرام مىكه وجود دارد، راجع به خواهرِ خواهر است كه ا

 نيستند.
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خواهرِ خواهر در جايى كه همه ابوينى يا ابى و يا امّى باشند، حرام خواهد بود؛ امّا اگر با هم 
هيچ اشتراک نسبى نداشته باشند، يعني نه از پدر، نه از مادر يکى نباشند، حرمتي وجود ندارد. اين 

ازوج أخي من  جرير القمى، قال سالت أباالحسن موسى. از أبيحکم مستند به روايات است
(: از 11/219)همان، « زوج إيّاها إيّاه أو زوج إيّاه إيّاها» :امّي اختى من أبي. قال ابوالحسن

ام ام با خواهر پدريدرباره ازدواج برادر مادري جرير قمي نقل شده است كه از امام رضاابي
 ازدواج كند. پرسيدم؛ حضرت فرمودند:

طور و دختر دختر برادر و همين . دختر برادر، هر قدر كه پايين رود؛ يعني دختر پسر برادر1
 هاى ديگر آن تا آخر حرام هستند.شاخه
طور دختر دختر و دختر پسر خواهر و همين . دختر خواهر، هر قدر كه پايين رود؛ يعني2
ارد كه خواهر يا برادر، از پدر و مادر يکي باشند هاى ديگر آن تا آخر حرام هستند. فرقي ندشاخه

 يا فقط از يکي از آن دو؛ تمام دختران آنها حرام است، خواه با واسطه، خواه بدون واسطه.
 جدّ ابوينى همه حرام هستند. ، عمّه پدر و مادر، عمّه جدّ پدرى، عمّه جدّ مادرى، عمّه. عمه1
جدّ ابوينى همه حرام  رى، خاله جدّ مادرى و خاله، خاله پدر و مادر، خاله جدّ پد. خاله1

گاهى بر انسان  هامهمي درباره عمّه عمّه و خاله خاله وجود دارد كه اين هستند. در اين مورد نکته
شوند و گاهى حرام نيستند. آنها تا زماني كه تحت عنوان خاله يا عمه گنجانده نشوند، حرام مى
مادر، خواهر اوست )خواهر  خواهرى به نام فاطمه دارد كه از ناحيهشوند؛ مثالً پدرِ زيد حرام نمي

مادرى( و عمّه زيد است. فاطمه پدرى به نام بکر دارد كه هيچ ربطى به زيد ندارد؛ زيرا پدر زيد و 
مادر با يکديگر ارتباط دارند و از پدر جدا هستند. بکر خواهرى به نام  زيد فقط از ناحيه عمّه

عمّه فاطمه است. فاطمه هم عمّه زيد است؛ پس زينب عمّه عمّه زيد است، ولى عمّه زينب دارد كه 
زينب از طريق بکر است كه پدر عمّه زيد است كه هيچ ارتباطى به زيد  زيد نيست؛ چون رابطه

 ندارد.
طور كامل بيان شده مذكور برگرفته از قرآن به گانهدر كتب فقهي اماميه و زيديه موارد هفت

 (.1/31ق، 1131؛ تويجري، 1/211ق، 1111؛ زيدان، 29/239ق، 1111)نجفي، است 
( و 11/22ق، 1112)نراقي،  طبق ديدگاه برخي فقهاي اماميه، اين ممنوعيت ضروري دين است

. همين حکم در مورد زنان نيز محرمات ازدواج ناشي از نسب و ساير آنها از حدود خداوند است
پدر، برادر، اجداد، پسر، نواده، فرزندان برادر، عمو و دايي ازدواج تواند با جاري است و زن نمي

 كند.
( بر اين امر داللت مي كند كه 12-1/1م، 1911عنيسي يماني، استقرا در فقه اماميه و زيديه )

به اتفاق اين دو مذهب، زناني كه از حيث نسب حرام هستند، به هفت دسته مذكور )مادر، دختران، 
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 شوند.ها و غيره( تقسيم ميو خاله هاخواهران، عمه
شود. چنانچه نيز اين نوع از موانع نکاح ديده مي 9و يمن 9عالوه بر متون فقهي، در قوانين ايران

مشهود است، هر دو كشور در اين نوع حرمت اتفاق نظر و بر آن تأكيد دارند. تطبيق قوانين اين دو 
اط از منابع قرآني و روايي است كه بر محور نگري حقوق خصوصي در استنبكشور، بيانگر يکسان

ترين موارد حرمت در اين دو فقه برداشت مستقيم از آيات و روايات استوار است؛ بنابراين از مهم
و بالتَبَع در حقوق اين دو مذهب، حرمت ناشي از ارتباطات نسبي است كه پيوسته بر آن تأكيد 

 ورزند.مي
 . حرمت ناشی از ارتباط سببی2

وه بر موارد حرمتهاي نسبي، مواردي وجود دارد كه از طريق سبب موجب حرمت ازدواج بين عال
 اند از:طور خالصه عبارتشوند. موارد حرمتهاي سببي بهزن و مرد مي

 . حرمت ناشی از مصاهرت2-9
 المصاهرة» گونه ذكر شده است:اين لسان العرباست. در « خَتَنَ»يا « صَهَر» از ريشه« مصاهره»

ق، 1111؛ زيدان، 1/111ق، 1111منظور، )ابن «القرابة اصلها أهل بيت المرأة»و  «هو القرابة
(. 3/111ق، 1111)فراهيدي،  شود(. معناى عامّى است كه هر خويشاوندى را شامل مى1/211

مصاهرت در زبان عربي به معناي خويشاوندي دامادي است. اين واژه در قرآن نيز به كار رفته 
او (: »21)فرقان، « قَدِیرًا رَبُّكَ وَکَانَ وَصِهْرًا نَسَبًا فَجَعَلَهُ بَشَرًا الْمَاءِ مِنَ خَلَقَ الَّذِی وَهُوَ» است:

كسى است كه از آب، انسانى را آفريد؛ سپس او را نسب و سبب قرار داد )و نسل او را از اين دو 
اي است كه بين مصاهره هر عالقه .«طريق گسترش داد(؛ و پروردگار تو همواره توانا بوده است

ق، 1112شود )نراقي، زوجين و بين اقرباي يکديگر به سبب نکاح حادث و موجب حرمت مي
 كنند.تعبير مي« سبب»(. فقها در مباحث نکاح از آن به 11/299

                                           
نکاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است؛ اگرچه قرابت »كند: در اين زمينه بيان مي قانون مدني ايران 1112. ماده 9

نکاح با اوالد هر قدر  -2نکاح با پدر و اجداد يا مادر و جدات هر قدر كه باال برود.  -1حاصل از شبهه يا زنا باشد: 
نکاح با عمات و خاالت خود و  -1. نکاح با برادر و خواهر و اوالد آنها هر قدر كه پايين برود -3كه پايين برود. 

 «.عمات و خاالت پدر و مادر و اجداد و جدات
يحرم علي المرء من النسب اصوله و فروعه و نساؤهم و من تناسل من ابويه درجة من نسل اجداده و جداته و . »9

نع النکاح، قانون االحوال في موا 21)ماده ...« ان علون و اصول زوجته لمجرد العقد عليها و فروعها بعد الدخول بها 
 الشخصيه، يمن(.
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عين موارد مذكور در آيات، از موانع نکاح  11در فقه اماميه و زيديه به استناد آيات قرآن كريم
با تأمل در آيات فوق كه مبناي استنباط حکم فقهي حرمت ازدواج بين زن و نسته شده است. دا

مردِ ناشي از مصاهرت است، حرمت مادرِ زن هر قدر باال رود، دخترِ زن هر قدر كه پايين رود، 
ن قانو 1111شود. اين حرمتها در بند اول و بند دوم ماده زن پدر و زن پسر، نوه و غيره فهميده مي

قانون  32طور كه در مادههمان 11مدني ايران نيز كه برگرفته از فقه اماميه است، مشهود است؛
باشد. به همين دليل در اين احوال شخصيه كشور يمن نيز كه برگرفته از فقه زيديه است، مشهود مي

 12كشور، طبق قانون چنين ازدواجي محکوم به بطالن و فساد است.
شود كه شوهر مادر، با مادرش ارتباط زن در صورتي بر مرد حرام ميطبق آيات مذكور، دخترِ 

جنسي )آميزش( داشته باشد. اين حکم مورد اتفاق فقهاي اماميه و زيديه است؛ بنابراين قدر 
مشترک فقه اماميه و زيديه در اين باب، وحدت حکم در موضوع مذكور است كه جنبه اشتراک 

 نمايد.اين دو مذهب را تقويت مي
 . حرمت ناشی از رضاع2-2

كند، رضاع نيز كه نسب و سبب از ازدواج برخي افراد با يکديگر جلوگيري ميهمچنان
مسئله رضاع و شيرخوارگي از موضوعات مهم فقه است. كتابهاي  ممنوعيتهايي به دنبال دارد.

اند. فقهي بسياري از شيعه و سني بحث بسيار مهم استداللي را تحت عنوان رضاع مطرح كرده
بررسي اين مسئله در فقه از جايگاه خاصي برخوردار است. درک مَحرميت حاصل از طريق 
رضاع ) شير خوردن( با تمام شرايط ويژه آن، از ايجاد نکاح حرام جلوگيري خواهد كرد و عدم 

و شرايط نشر حرمت  ذكر آن شود. در اين بخش بهمعرفت به آن منجر به ازدواجهاي حرام مي
                                           

(: و 22)نساء، « سَبِیلًا وَسَاءَ وَمَقْتًا فَاحِشَةً کَانَ إِنَّهُ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا النِّسَاءِ مِنَ آَبَاؤُکُمْ نَکَحَ مَا تَنْکِحُوا وَلَا». الف( 11
اكه اين كار عمل بسيار زشتي است و )در پيش خدا و اند؛ چربا زناني ازدواج نکنيد كه پدران شما با آنان ازدواج كرده

مردم( مبغوض و روش بسيار نادرستي است؛ مگر آنچه گذشته است، او در زمان جاهليت بوده است كه مورد عفو 
 نِسَائِکُمُ مِنْ حُجُورِکُمْ فِی اللَّاتِی وَرَبَائِبُکُمُ»و مادران همسرانتان. ج( «: نِسَائِکُمْ وَأُمَّهَاتُ»گيرد. ب( خدا قرار مي

و دختران همسرانتان از مردان ديگري كه تحت كفالت «: عَلَیْکُمْ جُنَاحَ فَلَا بِهِنَّ دَخَلْتُمْ تَکُونُوا لَمْ فَإِنْ بِهِنَّ دَخَلْتُمْ اللَّاتِی
گناهي در ايد؛ ولي اگر با مادرشان همبستر نشده باشيد، و رعايت شما پرورش يافته و با مادرانشان همبستر شده

(: همسران پسران صلبي 23)نساء، « أَصْلَابِکُمْ مِنْ الَّذِینَ أَبْنَائِکُمُ وَحَلَائِلُ»ازدواج با چنين دختراني بر شما نيست. د( 
 خود.

بين مرد و  -1 :نکاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است»ايران: قانون مدني  1111. ماده 11
زن پدر و يا زن يکي  بين مرد و زني كه سابقاً -2اعم از نسبي و رضاعي.  ،ز هر درجه كه باشدمادر و جدات زن او ا

بين مرد با اناث از اوالد زن  -3هرچند قرابت رضاعي باشد.  ،از اجداد يا زن پسر يا زن يکي از احفاد او بوده است
 «.ي واقع شده باشديومشروط بر اينکه بين زن و شوهر زناش ،ولو رضاعي ،از هر درجه كه باشد

 «.. حرمة المصاهرة1تترتب علي الزواج الباطل اذا اعقبه دخول اآلثار اآلتيه... : »32. ماده 12
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 شود.ياشاره م
)قرشي،  به معناى شير خوردن است« رضاعة»واژه و « رضع»مشتق از « رضاع»واژه 

(: 1)قصص، « وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ»شير دادن است: « ارضاع(. »3/112ق، 1112
تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ  یَوْمَ»گويند: « مُرضِعة»شيردهنده را . «به مادر موسى الهام كرديم كه او را شير ده»

چنان وحشت سراپاى همه را بينيد، )آنروزى كه آن را مى: (2)حج، « کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَت
كودک شيرخوار را «. كندگيرد كه( هر مادر شيردهى كودک شيرخوارش را فراموش مىفرا مى

نامند. رضاع در اصطالح يعني پدر شيري شير خوار مي« فَحل»و شوهر مرضعه را « مرتَضع»
ق، 1111فقهي به معناي رسيدن شيرِ زن به درون طفل و مکيدن شير از وي است )زيدان، 

1/232.) 
مبني بر اين مطلب كه فرمود:  در متون حديثي اماميه و زيديه در صحت حديث رسول خدا

ق، 1119املي، ؛ حرّع3/112ق، 1113بابويه، )ابن« يَحرُمُ مِن الرضاع ما يحرم من النَسب»
شود، با رضاع نيز همان چيزهايي كه با نسب حرام مي(: »2/232ق، 1111؛ زيدان، 21/311

كند كه آن ، ترديدي وجود ندارد. منطوق حديث مذكور بر اين مطلب داللت مي«شودحرام مي
 فردي كه از طريق نسب حرام است، از طريق رضاع )شير دادن( نيز حرام است؛ بنابراين هر زني

شود، كه از راه شير، مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر يا دختر خواهر رضاعي مي
شود. عالوه بر سنت، دليل محکم ازدواج با او نيز حرام است. اين قاعده فقهي شامل مصاهرت نمي

مُ اللَّاتِی وَأُمَّهَاتُکُ»فرمايد: گذارد. خداوند در قرآن ميديگري در آيات قرآن بر اين امر صحه مي
(: مادراني كه به شما شير داد و خواهرانِ 23)نساء، « أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

 تان.رضاعي
( 1/299م، 1911عنيسي يماني، با وجود كليّت حرمت ناشي از شيردهي، فقه اماميه و زيديه )

ايط از جمله شيردهنده، نحوه شير شود و ساير شردر تعداد دفعات شيري كه موجب تحريم مي
 پردازيم: خوردن و سن طفل شيرخورنده اختالف نظر دارند. اكنون به توضيح اين مسئله مي

. اماميه بر اين اعتقادند: شرط است كه شيرِ زن از جماع شرعي حاصل شده باشد. اگر بدون 1
ل شده باشد، شير او ( يا به سبب زنا حاص2/119ق، 1111ازدواج شير به وجود آيد )طوسي، 

در فقه زيديه نيز شرايط و احکام اين مسئله (. 29/212ق، 1111موجب حرمت نيست )نجفي، 
صورت پنج مورد كلي بيان شده است؛ البته تصريح به ازدواج شرعي و تأكيد بر آن در فقه زيديه به
باشد و بياني از شده حاكي از آن است كه شير انسان وضوح ذكر نشده است؛ زيرا شروط بيانبه

 (.1/299م، 1911عنيسي يماني، لزوم شير حاصل از ازدواج شرعي زن نيامده است )
. شرط نيست كه زن شيردهنده در ازدواجِ مرد صاحب شير باقي بماند؛ پس اگر طالق گرفت 2

يا در حاملگي، زوج او فوت كرد يا بچه شيرخواري از او داشت و آن شيردهنده طفل ديگري را 
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ديگري ازدواج كند و شوهر دوم با او ارتباط جنسي كند؛ اگرچه زن با هد، نشر حرمت ميشير د
 (.12/212ق، 1111؛ محقق كركي، 9/219ق، 1112قدامه، داشته باشد )ابن

مشهور در بين فقهاي اماميه شرطيت مکيدن از سينه است و تعداد كمي هم قائل به عدم  .3
پس اگر در حلق (؛ 29/291ق، 1111؛ نجفي، 12/211ق، 1111شرطيّت هستند )محقق كركي، 

اين در حالي  شود.طفل ريخته شود يا به طريقي غير از مکيدن بخورد، حرمت رضاع حاصل نمي
است كه در فقه زيديه، صرف رسيدن شير به شکم طفل كافي است؛ خواه در طي يک بار 

 (.9و1/9، م1911عنيسي يماني، شيرخوردن باشد يا چندين بار )
شود، مگر اينکه شيرخوار از آن زن . اعتقاد اماميه بر اين است كه حرمت رضاع حاصل نمي1

طوري كه غذاي او در اين مدت منحصر به شير آن زن باشد و در روز شير بخورد؛ بهيک شبانه
دانند كه فاصله شير خوردن، غذايي نخورد يا پانزده مرتبه شير كامل بخورد و علت را چنين مي

شود. دار شير يعني پانزده بار، موجب رويانده شدن گوشت و محکم شدن استخوان طفل مياين مق
(. اين مورد، نقطه 21/311ق، 1119گوياي اين حکم است )حرّعاملي،  روايات معصومان

اختالف بين شروط ذكرشده در فقه زيديه است كه در فقه اماميه به عنوان يکي از شروط اصلي و 
الي كه در فقه زيديه اين شرط بيان نشده است؛ زيرا مفهوم بيان حکم در فقه مهم ذكر شده، در ح

زيديه به اين مطلب كه صرف رسيدن شير به شکم طفل كافي است، اين است كه مجردِ شير دادن، 
 چه بسيار چه كم، در ثبوت تحريم كافي است.

رِ زنِ شيردهنده، پدر اماميه و زيديه بر اين امر اتفاق نظر دارند كه صاحب شير، يعني شوه
شيرخوار خواهد بود و كساني كه بين پدران و پسران حرام است، بر آن دو هم حرام خواهد شد. 

كه زن شيردهنده، مادر شيرخوار و مادر آن زن هم مادربزرگ مادري شيرخوار و خواهر همچنان
اين در حالي (. 1/129ق، 1119شود )جزيري و ديگران، شيردهنده، خاله شيرخوار محسوب مي

شود؛ ولي در كه اشاره شد، در فقه زيديه به مجرد شير دادن، حرمت حاصل مياست كه همچنان
فقه اماميه بايد دفعات و شرايط معيّن حاصل شود تا حرمت ناشي از رضاع پديد آيد؛ زيرا به 

كور در مجرد شير دادن حرمت ناشي از آن براي امر ازدواج پديد نخواهد آمد. مشابه مطالب مذ
 13تفصيل ذكر شده است.قانون مدني به 1111فقه اماميه، در ماده 

                                           
در قرابت رضاعي از حيث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبي است، مشروط بر اينکه اوالً: شير زن از حمل . »13

روز يا پانزده يده شده باشد؛ ثالثاً: طفل حداقل يک شبانهمشروع حاصل شده باشد؛ ثانياً: شير مستقيماً از پستان مک
دفعه متوالي شير كامل خورده باشد، بدون اينکه در اين بين غذاي ديگر يا شير زن ديگري بخورد؛ رابعاً: شير خوردن 

يک شوهر طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛ خامساً: مقدار شيري كه طفل خورده است، از يک زن و از 
-روز مقداري از شير يک زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد، موجب حرمت نميبنابراين اگر طفل در شبانه ؛باشد
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طبق ماده مذكور، اگر زني در اثر رابطه نامشروع )زنا( داراي فرزند شده باشد و بعداً كودكي از 
پستان وي شير داده شود، اگرچه پانزده بار باشد و كودک مذكور با خوردن شير اين زن داراي 

انش محکم گردد، موجب تحريم از طريق رضاع نخواهد بود؛ زيرا يکي از گوشت شود يا استخو
 شروط مهم تحريم را كه از طريق مشروع باشد، ندارد.

كه بيان شده، حکم كلي اين مسئله با عنايت به برداشت از ظواهر كتاب قرآن، در فقه چنان
نمود كه در مورد رضاع، صرف توان به اين امر اذعان اماميه و زيديه انطباق حد اكثري دارد و مي

نظر از تفاوتهاي جزئي و اختصاصي، فقه اماميه و زيديه در بيشتر موارد با يکديگر اتفاق نظر 
با عنايت به فقه اماميه و زيديه و برداشت از متون  11اين امر در قوانين كشور ايران و يمن دارند.

 فقهي مشهود است.
 ی )سایر محرمات(. حرمت ناشی از غیر ارتباطات خویشاوند3

منظور از غيرخويشاوندي مواردي است كه از راه نسبتهاي طبيعي يا مصنوعي كه در خط عمودي 
يا افقي باشد، نيست. از راههاي خويشاوندي سببي از جمله رضاع و مصاهرت نيز نيستند؛ يعني از 

شود. گفته مي موارد ديگري غير از راه خويشاوندي نسبي يا سببي است كه به آن غيرخويشاوندي
 اند از:اين موارد عبارت

 . لِعان3-9
به معناي راندن، دور ساختن و طرد كردن از خير و خوبي است؛ « لعن»از مصدر « لِعان»واژه 

كننده است. لعان به معناي بسيار نفرين« مباهله و نفرين و دشنام دادن»همچنين در لغت، به معناي 
گويند؛ چنانچه دو يا چند نفر به شنام قرار دهد، لِعان نمياست. به عمل كسي كه خودش را مورد د

ق، 1111اند )طريحي، شود: يکديگر را لِعان نمودهيکديگر دشنام دهند و نفرين كنند، گفته مي
توان لعان را ناشي از تهمت زوج (. در اصطالح شرع نيز مي13/399ق، 1111منظور، ؛ ابن1/319

نفي ولد دانست؛ همچنين عبارت است از مباهله و نفرين و زوجه مبني بر ارتکاب زنا يا 
مخصوصي بين زوجين نزد حاكم شرعي كه به منظور دفع حدّ شرعي يا انکار فرزند از خويش 

شود. چگونگي و آداب لعان در قرآن و سنت آمده و در كتب فقهي به اين موضوع انجام مي
ه مردي زن خود را متهم به زنا كند يا گا(. هر2/111ق، 1111پرداخته شده است )شهيد ثاني، 

                                                                                                   
شود. اگرچه شوهر آن دو زن يکي باشد و همچنين اگر يک زن، يک دختر و يک پسر رضاعي داشته باشد كه هر 

و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين  يک را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد، آن پسر
 قانون مدني ايران(. 1111)ماده « باشدآنها از اين حيث ممنوع نمي

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و تثبت الحرمة من المرضع و زوجها حال الرضاع و ال يثبت الرضاع الّا . »11
في موانع النکاح، قانون  22)ماده « االولين خمس رضعات متفرقاتبامتصاص الرضيع من ثدي المرضع في الحولين 

 م بشأن االحوال الشخصيه، يمن(.1992لسنة  21االحوال الشخصيه، قرار جمهوري بالقانون رقم 
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منکر فرزندي شود كه از اوست و زن او را تکذيب كند و مرد هم دليل و مدرک نداشته باشد، 
جايز است كه آن مرد زن خود را مالعنه كند. اين عملکرد موجب حرمت ابدي نکاح بين مرد و 

ود، يا قذف زوجه است يا نفي شيعني علتهايي كه باعث لعان مي« اسباب لعان»زن خواهد شد. 
اند كه اين دو يا يکي از آنها سبب ولد و انکار اينکه فرزند همسرش از اوست. فقها اجماع كرده

 شوند.وقوع لعان مي
در لغت به معناي پرتاب تير يا تهمت و افتراست. در اصطالح يعني نسبت دادن عمل « قذف»

فرمايد: ا با بيّنه ثابت كرد. خداوند متعال در قرآن ميطوري كه نتوان آن رزنا يا لواط به ديگري به
)نور،  «ظِیمإِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَ»

ستند و در دنيا و آخرت دهند، مورد لعنت هآنان كه به زنان پاكدامن مؤمن نسبت زنا مي(: »23
لعان داللت دارد كه قذف مقدم بر لعان است؛ يعني اگر قذفي  آيه«. براي ايشان عذاب بزرگي است

گيرد؛ پس اگر زوج همسر پاكدامن خود را قذف كند )شهيد ثاني، نباشد، لعاني صورت نمي
و ادعا كند كه با چشمان ( 191ق، 1111؛ شهيد اول، 31/1ق، 1111؛ نجفي، 3/13ق، 1111

اش باشد و در مقابل، زوجهخود خيانت وي را ديده است و شاهدي بر اين ادعاي خود نداشته 
 گيرد.منکر ادعاي مرد شود، لعان صورت مي

-از نظر اماميه و غالب فقهاي زيديه، هرچند زوجه به پاكدامني شناخته نشده باشد، شوهر قذف

شود. اگر مردي با زني ازدواج كند و سپس او را به ات آن تعزير ميكننده به خاطر قذف و عدم اثب
تواند با انجام لعان، حد قذف را اين است كه مي زناي قبل از ازدواج قذف كند، نص فقهاي اماميه

(؛ زيرا به هر حال اگرچه زمانِ زناي مورد 3/93ق، 1119از خودش ساقط سازد )محقق حلي، 
گردد، قذف در زمان زوجيت صورت گرفته است آنها باز مي ادعاي مرد به قبل از زوجيت

 (.3/239ق، 1111)كاساني، 
برد، طبق ديدگاه اماميه و زيديه، اگر شوهر همسر مطلقه خود را كه در عده رجعي به سر مي

 شود )همان(.قذف به زنا در زمان زوجيت يا زمان عده كند، لعان ثابت مي
كه در انکار ولد، الزمه نفي ولد نسبت دادن زنا به زوجه  فرق قذف با انکار ولد اين مطلب

نيست؛ بنابراين شخصي ممکن است انتساب فرزند زوجه را به خود نفي نمايد، ولي عمل زنا را به 
مرد اجنبي  زن نسبت ندهد؛ زيرا فرزند را ناشي از وطي به شبهه يا تجاوز به عنف يا انتقال نطفه

بدون اينکه فرزند حاصل از همسر دائمي خويش را نفي كند، به  بداند؛ چنانچه ممکن است شخص
 وي نسبت زنا بدهد.

دهد و در اين طبق احکام كلي لعان، پس از مالعنه بين زن و شوهر جدايي و حرمت رخ مي
مورد آنچه اختالف نظر بين فقه اماميه و زيديه است، اين است كه آيا اين زن بر مرد حرام ابدي 
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ي و آيا عقد آن زن بر آن مرد جايز نيست، حتي اگر پس از مالعنه بگويد من در شود يا موقتمي
 ام و پس از آنکه خود را تکذيب كرد، جايز است او را عقد كند يا خير؟آن تهمت دروغ گفته

دهد؛ به عقيده فقهاي اماميه، اگرچه مرد خود را تکذيب كند، بين زن و مرد حرمت ابدي رخ مي
شود؛ زيرا اي زيديه، مالعنه همچون طالق است و زن بر مرد حرام ابدي نميولي به عقيده فقه

تحريم از مالعنه آمده است و اگر مرد سخن خود را تکذيب كرد، حرمت برطرف خواهد شد 
شده بين زوجين در اثر لعان، فسخ (. به عقيده اماميه، جدايي حاصل1/192ق، 1112قدامه، )ابن

ين چيزي از شرايط طالق درآن نيست و هيچ يک از احکام طالق به نکاح است، نه طالق؛ بنابرا
 گيرد.آن تعلق نمي

شود و اگر فرزند را از يکي از احکام لعان اين است كه با آن، حد قذف از زوج برداشته مي
شود، گردد. با انجام لعان حد زنا نيز از زوجه برداشته ميخود نفي كند انتسابش به او منتفي مي

ت ابدي بين زن و مرد محقق خواهد شد. اگرچه فقهاي زيديه در حرمت ابدي با ديگر ولي حرم
طوري كه اگر زوج ادعاي باشند، بهاند و قائل به حرمت موقتي بين زن و مرد ميفقها مخالفت كرده

رود و زن با عقد شود و حرمت از بين ميقبلي خود را تکذيب كند، حد قذف بر او جاري مي
 (.99ق، 1319گردد )ابوزهره، حالل مي جديد بر مرد

برخي از فقهاي زيديه حضور جمعي را كه نبايد كمتر از چهار عادل مرد باشند براي مراسم 
م، 1911عنيسي يماني، ) اندنفر ذكر كرده 1اي ديگر تعداد آنان را دانند و عدهلعان واجب مي

1/229-211.) 
ن به دليل وحدت در مدلول مطابقي قرآن، بين كه بيان شد، در اصل حرمت ناشي از لعاچنان

گردد؛ لذا در شده روشن ميفقه مذهب زيديه و اماميه اتفاق نظر وجود دارد و اين از مطالب بيان
چنانچه در قوانين كشور يمن نيز ابديت حرمت  12قوانين كشور ايران اين حرمت، ابدي است؛

 11ان شده است.همراه با عدم جواز داوري بين مرد و زن مالعنه بي
 . طالق نهم3-2

از نظر اماميه زني كه نُه بار به طالق عدّي طالق داده شده است و بعد از طالق سوم و ششم با دو 
 شود.مرد به عنوان محلل ازدواج كرده باشد، بر شوهر اولش حرام ابدي مي

                                           
 «.شود موجب حرمت ابدي استلعان حاصل مي تفريقي كه با» :1122ماده . 12

 هماد)قانون االحوال الشخصيه، يمن( و « العنة ممن العنها.... الم1يحرم علي الرجل الزواج من... : »21. ماده 11
الموافق  ق1112رمضان  21الصادر بتاريخ « )عقود النکاح فسخ اللعان و و الحدود. 1ي: ال يجوز التحکيم فيما يأت: »2

طالع اال بعد، رئيس مجلس الرئاسة بشأن التحکيمم 1992 لسنة 22قرار جمهوري بالقانون رقم ، م1992مارس  31
م 1991 لسنة 1على القرار الجمهوري رقم  و اليمنية على دستور الجمهورية و على اتفاق إعالن الجمهورية اليمنية

 .(قرر موافقة مجلس الرئاسة بعد و بتشکيل مجلس الوزراء
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حالل  كند و موجببه شوهر واسطه كه پس از سه طالق زن از شوهر اول با او ازدواج مي
گويند. اين عمل تحليل نام دارد. فقها براي تحليل مي« مُحلِل»شود، شدن آن زن بر شوهر اول مي

كنيم. اين موضوع اند  كه ما از ذكر آنها خودداري ميو بررسي محلل و محلله شرايطي بيان كرده
ه اماميه است، به طور شفاف مطرح نشده، ولي قانون مدني ايران كه برگرفته از فقدر فقه زيديه به

اين در حالي است كه در حقوق كشور يمن به تأسي از فقه زيديه،  11اين مطلب اشاره كرده است؛
 19تنها طالق سوم در قانون صراحتاً بيان شده است.

بست مواجهه شده است؛ اين در رسد فقه زيديه در اين مسئله به انسداد افتاده و با بنبه نظر مي
وضوح ماميه، با اجتهاد پوياي مبتني بر روايات صحيح اماميه، اين مسئله بهحالي است كه در فقه ا

 تفصيل بيان شده است.و به
 . ارتباط نامشروع جنسی3-3

در فقه اماميه و زيديه بيان شده است. « زنا»ارتباط نامشروع جنسي بين زن و مرد تحت عنوان 
ر حالي كه ميان زن و مرد از راه شرعي گيرد؛ داين نوع ارتباط با آگاهي از حرمت آن، صورت مي

ق، 1111؛ طريحي، 391ق، 1112عقد نکاح دائم يا موقت واقع نشده است )راغب اصفهاني، 
(. زنا يکي از موارد حرمت ازدواج است. اين ارتباط نامشروع، ممنوعيتي براي ازدواج 1/211

 كند.ايجاد ميمرد زناكار، زن زناكار و خويشان هريک از آنان با مولود از زنا 
اگر مردي نخواهد زن خود را براي جماع »در برخي كتب فقهي زيديه چنين ذكر شده است: 

بيدار كند و تصادفاً دستش به دختران زنش برسد و به گمان اينکه زنش است، او را از روي 
-بهطور اگر از سوي زن تصور شود، شود؛ همينشهوت بگيرد، مادر آن دختر بر او حرام ابدي مي

پسري كه از غير -طوري كه زن براي آميزش بخواهد مرد را بيدار كند و تصادفاً پسر آن مرد را 
 (.2/12ق، 1112)بهوتي، « شودبگيرد، پدر او بر آن زن حرام ابدي مي -آن زن است

از ديد فقهاي اماميه زناي قبل از عقد نيز موجب حرمت مصاهرت و دامادي است. اگر مردي 
توانند آن زن را عقد كنند؛ ولي اگر آن زن به عقد پدر يا پسر د، پدر و پسر مرد نميبا زني زنا كر

شود؛ درآمده بود و بعد زنا صورت گرفته باشد، موجب تحريم آن زن بر شوهر شرعي خود نمي
پس كسي كه با مادر زن خود يا دختران زن خود زنا كرده است، زوجيت او و زنش به حال خود 

شود و همچنين اگر پدر با عروس خود زنا كرد يا پسر با زن به او حرام نمي باقي است و زنش
 شود.پدر خود زنا كرد، زوجه بر زوج خود حرام نمي

                                           
زن هر شخصي كه به نه طالق كه شش تاي آن عدي است، مطلقه شده باشد، بر آن شخص : »1129. ماده 11

 «.شودبد ميحرام مو

 «.. المطلقة منه ثالثا قبل ان تدخل بزوج آخر و تعتد منه...2يحرم علي الرجل الزواج من... : »21. ماده 19
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اي كه در آن زنا نيست، ولي در اثر تماس زن و مرد اين در حالي است كه رابطه زنا و رابطه
رابطه نامشروع است. كودكاني كه از  نامحرم، زن حامله شود و كودكي به دنيا بيايد، مانند تفخيذ

آيند، كودكان نامشروع هستند. در صورت بررسي وجود يا عدم رابطه غيرمشروع به وجود مي
نسب كودک متولد از زنا كه در مورد آن ادعاي تحقق نسب شده است، اين نتيجه مهم مستفاد 

رسد اين بحث ه به نظر ميگردد كه نامشروع بودن حمل، مالزم با عدم تحقق نسب نيست؛ البتمي
دارد، طفل مدني كه مقرر مي قانون 1111فقهي از ديدگاه حقوق كنوني ايران با توجه به ماده 

شود، كاربرد نداشته، قابل اعتنا نيست )حمدالهي و روشن، متولد از زنا ملحق به زاني نمي
 (.191ش، 1399

عنوان ولدالزنا در فقه اماميه و زيديه  آمده از رابطه نامشروع كه تحتوجوددر مورد فرزند به
 معرفي شده است، از سوي هر دو گروه اماميه و زيديه، دو نظريه ارائه شده است:

شود و تنها ارث به حکم نصّ خاصّ استثنا شده است. الزنا به زاني و زانيه ملحق مي. ولد1
؛ 191ق، 1111حکم ارث از حيث نص و فتواي فقها از شهرت برخوردار است )طوسي، 

( و در بقيه احکام، نسب بين آنها 2/211ق، 1119؛ حرّعاملي، 3/211ق، 1111ادريس حلي، ابن
الزنا فرزند اند كه ولداند و استدالل نمودهمحفوظ است. مرحوم بجنوردي نيز اين نظر را پذيرفته

 شود.كار محسوب ميشرعي و عرفي و لغوي زنا
شود و تنها حکم ازدواج استثنا شده است زانيه ملحق نمي . ولدالزنا به هيچ يک از زاني و2

(؛ يعني با اينکه ولدالزنا نسبت 12/119ق، 1111؛ محقق كركي، 1/11ق، 1119)محقق حلي، 
شرعي با زاني و زانيه ندارد، ازدواج آنها با يکديگر ممنوع اعالم شده است و براي اثبات آن، به 

استناد شده است )محقق حلي،  حکم و موضوع تناسب اجماع و صدق ولد از حيث لغت و
ق، 1119؛ طباطبايي، 1/311ق، 1111؛ طوسي، 2/113ق، 1111؛ حلي، 19/111ق، 1119

3/92.) 
دليل اين تفصيل، تناسب حکم و موضوع است؛ يعنى اين احکام با توجه به موضوعاتشان 

شود، به گفته مى« ام» و« اب»ممکن است اشکال مختلف به خود بگيرند. وقتى كه در باب نکاح، 
وقتى . رويمرويم، ولى در باب ارث به سراغ معناى شرعى مىتناسب حکم سراغ معناى لغوى مى

برند، ارث يک مسئله حقوقى است و ظاهر اين گويد كه فرزندان از پدر و مادر ارث مىشارع مى
له طبيعى خارجى است و حرمت محارم يک مسئ است كه پدر و مادر بايد قانونى باشند؛ امّا مسئله

اى متولّد شده است؛ حتّى كسانى كه دين و مذهب ندارند، اين بر اين اساس است كه از چه نطفه
 كنند. چيزها را بر خود تحريم مى

طبق ديدگاه اماميه و زيديه، زني كه با او ارتباط نامشروع جنسي صورت گرفته است، بر زاني 
(؛ مگر اينکه زن به عقد دائم يا موقت، داراي شوهر 9/1119م، 1999شود )زحيلي، حرام نمي
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باشد. اماميه معتقد است اگر مردي با زن شوهردار از راه زنا ارتباط جنسي داشته باشد، آن زن 
هميشه بر آن مرد حرام است؛ حتي اگر زن از شوهرش با طالق جدا شود يا شوهر زن فوت كند 

 (.111ق، 1112)شريف مرتضي، 
من زنى بذات بعل محصناً »: است در نظر تعدادي از فقها، روايت پيامبر مستند اين حکم
ثم طلّقها زوجها أو مات عنها و أراد الذي زنى بها أن يتزوّج بها لم تحلّ له ابداً  كان أو غير محصن

مردي كه با »(: 11/391ق، 1119)نوري، « و يقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت
ر زنا كند، خواه مرد همسر داشته باشد يا نداشته باشد، سپس شوهر، زن را طالق دهد دازن شوهر

يا شوهرِ زن بميرد و مرد زاني بخواهد با آن زن ازدواج كند، آن زن برايش هيچ وقت حالل نيست 
اي از فقهاي عده «.خواهي بگيرشود: هر چه از حسناتش ميو روز قيامت به شوهر ِزن گفته مي

؛ طوسي، 111ق، 1112اند )شريف مرتضي، به وجود اجماع در اين موضوع تمسک جستهاماميه 
نکاح زن (. دليل ديگر اين حرمت ابد، قياس اولويت است مبني بر اين امر كه 122ق، 1111
 شود: دار در دو صورت موجب حرمت مىشوهر

شناسد و ميّت نمىداند كه زن شوهر دارد، ولى به رسالف( در جايى كه شخص عالم است و مى
 كند؛ گرچه نزديکي حاصل نشود.قرار ميبا او عقد ازدواج بر

كند و دار است و با او ازدواج مىداند كه زن شوهرب( در جايى كه شخص جاهل است و نمى
 گيرد.آميزش هم صورت مي

 ( بيان شده است كه داللت21/119ق، 1119در تأييد اين مسئله روايات زيادى )حرّعاملي، 
كند. در اين صورت وقتى نکاح ذات بعل باعث حرمت مى 19«ذات بعل»بر حرمت ابدى نکاح 

شود؛ چون عالماً و عامداً مرتکب شود، زناى با ذات بعل به طريق اولى موجب حرمت ابدى مىمى
 (.1/312ق، 1113اين عمل شده است )شهيد ثاني، 

طبق نظر فقهاي زيديه، زنا با زن چه نقطه اختالف فقه اماميه و زيديه در اين امر است كه 
فقهاي اماميه و زيديه بر شود. شوهر، موجب تحريم زن زناكار بر زاني نميشوهردار باشد چه بي

ولي  (؛9/1119م، 1999)زحيلي، اند كه ازدواج با زانيه بر غير زاني حالل و جايز است اين عقيده
گونه بيان شده است: اگر زني زنا انجام يه ايندر فقه زيددر شرايط حليت اختالف نظر وجود دارد. 

 داد، ازدواج با او براي كسي كه علم به موضوع و حکم داشته باشد، جز با دو شرط حالل نيست:
 . انقضاي عده؛ 1
 . توبه از زنا؛2

 شودو موجب حرمت ابد نمي با وجود دو شرط، نکاح آن زن براي زاني و غير او حالل است

                                           
 . زن شوهردار.19
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 (.3/19ق، 1112قدامه، )ابن
الزَّانِی لَا یَنْکِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِیَةُ »منشأ اين اختالف برداشت از اين آيه قرآن است: 

مرد زناكار جز با زن زناكار (: »3نور، ) «لَا یَنْکِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ
آورد و كند و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرک به ازدواج خود درنمىدواج نمىيا مشرک از

و حکم به تحريم  پيروان حسن بصري ظاهر آيه را اخذ كرده «.اين كار بر مؤمنان حرام شده است
، فقال: إن امرأتي ال جاء رجل إلى النبي»كه  اند. ساير فقها با توجه به حديث پيامبرداده

د المس كناية عن عدم العفة عن الزنا ـ قال: غرِّبها ـ أي أبعدها ـ قال: أخاف أن تتبعها تمنع ي
، آيه را بر ذم حمل نموده و «ال يحرم الحرام الحالل»و همچنين حديث « نفسي؛ قال: فاستمتع بها

 اند.به حليت فتوا داده
آن نيستند. قانون مدني اين مانع منحصر به مذهب اماميه است و فقهاي مذهب زيديه قائل به 

وضع اين ماده از لحاظ اخالق اجتماعي كامالً  21است. ايران نيز به اين موضوع عنايت نموده
ضروري و بر وفق مصلحت است؛ زيرا اشخاص هوسران كه فاقد تربيت خانوادگي هستند، ممکن 

ا شوهران خود دار، آنان را فريب دهند و وادار سازند بازدواج به زنان شوهر است با وعده
 بدرفتاري نموده، با برقراري رابطه نامشروع با آنان با وعده ازدواج در آينده، آنها را غرّه نمايند.

تا زن  كندگذار با وضع چنين قوانيني از متالشي شدن كانونهاي خانوادگي جلوگيري ميقانون
 ننگين ننمايد.شوهردار به اميد ازدواج با مرد اجنبى اغوا نشود و دامن عفت خود را 

برد، ارتباط جنسي داشته رجعي به سر مي به عقيده فقهاي اماميه اگر مردي با زني كه در عده
توان در اينجا به همان داليل حرمت زنا شود. ميزناكار حرام ميباشد، آن زن براي هميشه بر مرد 

روي أنّ »كند: قال: . صاحب رياض در اينجا اين روايت را بيان ميدار متمسک شدبا زن شوهر
ق، 1119طباطبايي، « )من زنى بامرأة لها بعل أو عدّة رجعية حرمت عليه و لم تحلّ له أبداً

ق، 1112اند )شريف مرتضي، (. برخي از فقهاي اماميه اين دو مورد را با هم ذكر كرده11/229
شوهردار م زن برد، حک(؛ زيرا زني كه در ايام عده رجعي به سر مي122ق، 1111؛ طوسي، 111

البته اين مسئله مخصوص به شود و احکام يکسان دارند. را دارد و به زن شوهردار ملحق مي
بائن، عدّه وفات، عدّه متعه يا عدّه شبهه  معتدّه رجعيّه است؛ بنابراين اگر مردى با زنى كه در عده

س از انقضاى عده، گردد و پبرد، زنا كند، اين عمل موجب حرمت ابدى نمييا فسخ به سر مى
 تواند با آن زن ازدواج كند.مى

                                           
زناى با زن شوهردار يا زنى كه در عده رجعيه است، موجب حرمت »دارد: قانون مدني مقرر مي 1121 . ماده21

 «.ابدى است
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 . عملکرد شنیع3-4
در فقه اماميه و زيديه ذكر شده و يکي ديگر از « لِواط»اين نوع ارتباط نامشروع تحت عنوان 

« لواط»نيز از آن ياد شده است. « ايقاب»موارد حرمت دائم ازدواج است. در كتب فقهي با عنوان 
، يعنى «فالنتلوّط »مشتق شده است. « ءُ بقلبي يلوط لوطاً و ليطاًطَ الشىال»اسم علم است و از 

كه « لوط»هاى اشتقاق لفظ است؛ زيرا از لفظ عمل قوم لوط را انجام داد. اين خود يکى از ريشه
به ضمّ « لُوط(. »121و121ق، 1112كننده از اين عمل بود، مشتقّ شده است )راغب اصفهاني، نهى

نيز « تَلَوّطَ»و « الوطَ»، يعنى عمل قوم لوط را انجام داد؛ «لَاطَ»يامبران بوده است و الم يکى از پ
ءُ الطَ الشي»آلود كرد. ، يعنى حوض را گل«الطَ الحوض و الط بالحوض»به همين معناست. 

يعنى متصل به آن « ء لوطاًء بالشيالط الشي»مند شدم؛ بنابراين ، يعنى به آن چيز عالقه«بقلبي
دهد )انيس، يعنى كسى كه عمل قوم لوط را انجام مى« لوطى»يعنى چيز چسبنده. « لوط. »شد

گيرى جنسى مرد از مرد، به كسر الم عبارت است از بهره« لِواط»(. به هر حال 911ق، 1391
؛ 211ق، 1112شود )شريف مرتضي، هرچند دخول انجام نشود و ساير استمتاعات را شامل مي

 (.2/229ق، 1111براج، ؛ ابن3/121ق، 1111 ادريس حلي،ابن
در پاسخ به  هرچند دومى به دليل شرعى موضوع حدّ نيست، در روايت يادشده، امام علي

)حرّعاملي، « لواط استفاده از ميان دو ران است و دخول كفل است»سؤال از معناى لواط فرمود: 
اگرچه به مقدارى از حشفه كه  هر كس با پسر يا مردي، لواط كرده باشد،(. 21/21ق، 1119

موجب غسل نشود، به او دخول نموده باشد، مادر مفعول، هرچه باالتر رود و دختر مفعول هرچه 
كننده شود و خواهر او نه دختران خواهر، بر لواطتر رود، حتي دختري كه در آينده متولد ميپايين

ي اماميه و زيديه ورد اتفاق فقهااين حکم در مورد خويشاوندان نسبي، مشوند. حرام ابدي مى
 (.23/291ق، 1112؛ بحراني، 1/319ق، 1111؛ طوسي، 1/9، م1911عنيسي يماني، است )

شوند كه لواط قبل از نکاح با ايشان باشد و اگر عقد كننده حرام مياين افراد زماني بر لواط
 شود.تر از لواط باشد، موجب حرمت و جدايي نميجلو

در مورد  از امام صادقاست.  ورد در فقه اماميه، روايات معصوماندليل اصلي اين م
إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَ »است كه فرمود: مردي كه اين عمل شنيع را انجام داده بود، نقل شده 

مردي با غالمي رابطه جنسي (: 2/111ق، 1111؛ كليني، 21/111ق، 1119)حرّعاملي، « أُخْتُهُ
باشد، دختر و خواهر غالم بر فاعل حرام  اگر دخول حاصل شده»فرمايد: رقرار كرده بود، امام ميب

 (.32/232ق، 1119)خويي، « شودمي
 . حالت احرام3-5
احرام در اصطالح فقهي به معناي مُحرم شدن براي به جا آوردن عمل حج يا عمره است. زائران  

نامند، بايد محرم شوند. از همان لحظه تا انجام قات مىخانه خدا در مکان معيّنى كه آن را مي
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گويند كه از چيزهايى  گويند. شخصِ در حال احرام را محرمآخرين برنامه كه آن را تقصير مى
 (.2/121ق، 1112)محرّمات احرام( ممنوع است )قرشي، 

ماميه بر . فقهاي اشخص محرم بايد يک سلسله اعمال را ترک نمايد. يکي از آنها نکاح است
اين اعتقادند كه هر كس براي حج يا عمره محرم شد، چه زن باشد چه مرد، وكيل باشد يا نايب، نه 

كند و اگر ازدواجي واقع شود، باطل خواهد بود. حکم به فساد و شود و نه تزويج ميتزويج مي
است كه  بطالن عقدي كه در حال احرام واقع شده است، بر مبناي حديث رسول اكرم

از منظر فقهاي اماميه اگر با علم به تحريم «. ال ينکح المُحرم و ال ينکح و ال يخطب»فرمايد: يم
(. اگر از احرام 3/132ق، 1111ادريس حلي، شود )ابنعقد صورت گيرد، حرمت ابد حاصل مي

خارج شدند يا مرد از احرام خارج و مُحل شد و زن مُحرم نبود، براي آن مرد جايز است آن زن 
 ا عقد كند. ر

در فقه زيديه، اين مورد هفتمين مورد از زناني است كه ازدواج با آنها بر مرد حرام است. در 
متون فقهي زيديه، جواز نکاح با چنين زناني منوط به خروج آنان از حالت تحريم است كه حرمت 

 (.1/12م، 1911عنيسي يماني، سازد )موقت ازدواج را به ذهن متبادر مي
 نکاح . عقد3-6
 دار. عقد با زن عدّه3-6-1
تواند ازدواج كند و عبارت است از مدت زمان مشخصي كه زن در آن زمان خاص نمي« عدّه»

 تواند اقدام به ازدواج نمايد.كند تا مدت منقضي شود و بعد از آن ميبايد صبر 
 عده چند نوع است:

 جعي؛ ب( عده بائن.طالق )فراق( كه خود بر دو قسم است: الف( عده ر . عده1
اين مسئله داراى دو طالق و وفات است.  . عده وفات: عدّه مورد نظر در اينجا اعم از عده2

 فرع است:
 غير، مطلقاً باطل است. فرع اوّل: نکاح در عدّه

 شود يا نه؟فرع دوّم: آيا نکاح در عدّه موجب حرمت ابدى مى
ارند كه زني كه در عده باشد، حکم زن شوهردار را فقهاي اماميه و زيديه بر اين امر اتفاق نظر د

ها وجود ندارد. چه عده تفاوتي بين عدهدارد و نکاح )عقد( او حرام است. از ديدگاه فقه اماميه، 
بائن باشد، چه رجعى، وفات باشد يا شبهه، عقد منقطع باشد يا عقد دائم. در هر صورت از صور 

ق، 1111نجفي، است و نوع حرمت، هميشگي خواهد بود )نکاح، نکاح دائم يا منقطع، عقد باطل 
ق، 1112قدامه، شود )ابنسنّت نيز ديده ميمشابه اين ديدگاه در فقه اهل (.29/129
 (.121و9/123
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سنّت و اماميه است كه اگر مرد با گانه اهلفرع دوم )حرمت ابد( نقطه اختالف بين مذاهب چهار
، ابدي است يا موقت؟ بيشتر فقهاي زيديه قائل به حرمت دار ازدواج كند، حرمت حاصلهزن عده

ق، 1111ابد نيستند و تعداد كمي از آنها با فقهاي اماميه وحدت رأي دارند )طوسي، 
 (.321و1/292

گويند اين در حالي است كه فقهاي زيديه معتقد به حليت بعد از انقضاي عدّه هستند؛ يعني مي
و پس از اتمام عده مانعي نيست دو مرتبه ازدواج كنند  زن و مرد بايد از يکديگر جدا شوند

در عده موجب تحريم ابدي (؛ بنابراين نزد فقهاي زيديه ازدواج 121و9/123ق، 1112قدامه، )ابن
 شود.نمي

 . عقد با زن شوهردار3-6-2
 تمامي فقهاي اماميه و زيديه بر اين امر اتفاق نظر دارند كه ازدواج و بستن عقد نکاح با زن
شوهردار ممنوع است. اين ممنوعيت در مورد تزويج ذات بعل است؛ به اين معنا كه عالماً يا جاهالً 
زن شوهردارى را تزويج كند كه از جهات زيادى با تزويج در عدّه شباهت دارد و امروزه زياد 

ه دهند، در حالى كمحل ابتالست، مخصوصاً در دوران ما كه بسياري از اوقات زن را طالق مى
طالق صحيح نبوده است؛ مثالً در طهر مواقع يا در حال عادت زنانگي طالق داده يا طالق در 

شود، حضور دو شاهد عادل نبوده است؛ پس وقتى شرايط طالق جمع نيست و طالق انجام مي
طالق باطل است و در واقع زن شوهردار است يا در جايى كه شوهر مفقود شده است و زن شوهر 

 شود. اگر كسى با زن شوهردارى ازدواج كند، نکاح دوّم باطل است.شوهر پيدا مى كند، بعدمى
است كه در ضمن آن ازدواج با زنان  21مستند فقهي اين حکم، داللت صريح از آيات قرآن

هر كس با مسلمانان زندگى كند، شوهردار بر ديگر مردان حرام معرفي شده است؛ عالوه بر اين 
ند دو شوهر داشته باشد؛ پس بطالن تزويج ذات بعل جاى بحث ندارد؛ به تواداند كه زن نمىمى

خواستگاري از چنين زني داراي حرمت است و چه بسا منجر به كينه و دشمني بين همين دليل 
 (.1/291ق، 1111؛ زيدان، 9/122م، 1999گردد )زحيلي، ها ميخانواده

 . افضاء3-7
فضا، گشادگي زمين، گستردگي زمين است. « فضاء»از ، مصدر باب افعال، مشتق در لغت «افضاء»

افضي »شده است. به معناي فراخ و گسترده« فضو»و آب روان بر روي زمين است يا مشتق از 
                                           

مشهور است كه تعبير «. زناني كه شوهر دارند، بر شما حرام هستند(: »21)نساء، « النِّسَاءِ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ». 21
يعني از چيزهايى كه بر شما حرام است، تزويج شود؛ عطف مى «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ»قبل  به آيه «والمحصناتُ»

واقع  كند، گويا در يک قلعهقلعه است. وقتى زن ازدواج مىبه معناى « حصن»محصنات از مادّه  زنان شوهردار است.
 شود.مى
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، رسيدن «ءافضاء بشى(. »12/121ق، 1111منظور، يعني آنجا خالي و فراخ گشت )ابن« المکان
افْضى فُالنٌ إِلى » اقرب المواردوسعت است.  به معناى« فضاء»به آن است با مالمست. اصل آن از 

گويد حقيقت آن است كه يکى به فضاي را رسيدن شخصى به شخصى معنا كرده است و مي« فُلَانٍ
عباس نقل شده است، افضا در آيه كنايه از جماع است و طبق يک ديگرى رسيد. در مجمع از ابن

 (.2/192ق، 1112باشد )قرشي، نظر مراد خلوت صحيح با زن است، مقاربت باشد يا ن
چنين آمده است:  قاموساند. در را يکى از معانى افضا شمرده« اتّحاد المسلکين»شناسان لغت

شايد در نظرشان مسلّم بوده است كه اتّحاد مسلک اوّل و دوّم مراد «. االفضاء هو اتّحاد المسلکين»
اند كه كدام كه ايشان هم تبيين نکرده« االفضاء اتّحاد المسلکين»گويد: هم مى لسان العرباست. 

را چنين تفسير آن « اتّحاد المسلکين»بعد از بيان  مجمع البحريندو مسلک مراد است. فقط 
 پذير نيست. كند: اى مسلک البول و الغائط كه گفتيم اين معنا بدون عبور از مسلک دوّم امکانمى

شود. در زنان سه مجرا وجود دارد: بيان مي ايقبل از پرداختن به مفهوم اصطالحي افضا، مقدمه
. مجراى مدفوع 3. مجراى حيض )كه مجراى تولّد و مقاربت هم هست(؛ 2. مجراى ادرار )بول(؛ 1

نسبتاً نازكى است و آن پرده ممکن است از هم  )غائط( فاصله بين مجراى اوّل و دوّم غشا و پرده
حيض و غائط است، نسبتاً ضخيم است كه پاره اى كه بين مجراى گسسته شود؛ ولى غشا و پرده

 اند.شدن آن محال نيست؛ ولى اين امر را بعيد دانسته
در تعريف اصطالحي افضا نظرهاي متعددي ارائه شده است. اين تعدّد رأي، هم در اماميه و هم 

ي اماميه، برقراري روابط خاص همسري )آميزش خورد. از نظر فقهاسنّت به چشم ميدر اهل
(؛ ولي ساير 29/111ق، 1111سالگي ممنوع و حرام است )نجفي، نسي( با دختر قبل از نهج

جمعى از متأخران و معاصران به جواز ساير استمتاعات تصريح هاي جنسي اشکال ندارد. بهره
 (. در اين حکم بين ازدواج دائم و موقّت فرقي نيست.29/111همان، اند )كرده

كند، از مشهور فقهاي اماميه، احکام خاصي پيدا مي طبق عقيدهاگر آميزش موجب افضا شود، 
 (.39ش، 1392آيد )مکارم شيرازي، جمله اينکه حرمت هميشگي بين زن ومرد به وجود مي

سالگي يا اند، ولي قائل به حرمت آميزش قبل از نهسنّت موضوع افضا را مطرح كردهفقهاي اهل
رد شده است كه اگر زن تحمل )جسماني( آميزش را سنّت واسن ديگري نيستند. در كتب اهل

(؛ ولي معتقد به 21/211تا، ندارد، اين عمل جايز نيست و بر زن نيز تمکين الزم نيست )نووي، بي
قدامه، خورد )ابنپرداخت ديه از طرف مرد به زن هستند؛ گرچه در ميزان آن اختالف به چشم مي

 (.21/213تا، ؛ نووي، بي9/122ق، 1112
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 نتیجه
دار همچنين ازدواج با محارم نسبي . در هر يک از اين دو فرقه، ازدواج با زن شوهردار و عده1
 طور مطلق حرام است.به

صورت شده در بابهايي همچون رضاع، در فقه اماميه نسبت به فقه زيديه به. شروط مطرح2
ه حتي در دفعات اندک، به زيرا بر خالف فقه زيديه كه حرمت بالفاصل تري مطرح شده استدقيق

آيد، در فقه اماميه تا حد امکان، اصل بر حليت و عدم نشر حرمت ازدواج است و تا وجود مي
طور كامل ميسر نگردد، حرمت ازدواج نيز وجود نخواهد شده در فقه اماميه، بهشروط مطرح

 داشت. 

سياري از احکام محرمات .  استقرا در متون فقهي زيديه و اماميه حاكي از آن است كه در ب3
 شود.نکاح، نقاط تشابه وجود دارد و در موارد كمتري، اختالف مشاهده مي

. تتبع در فقه اماميه و زيديه حاكي از آن است كه در بسياري از احکام محرمات نکاح، فقه 1
ت بست مواجه شده است و فقه اماميه توضيحات زيادي در اين زمينه داده و از حالزيديه با بن

 انسداد به دور است.

. حقوق كشور ايران و يمن كه برگرفته از فقه اماميه و زيديه است، با توجه به رويکردهاي 2
حقوقدانان مبني بر تکيه بر آيات و روايات صحيح، در تمامي موانع مذكور با يکديگر اشتراک كلي 

 دارند و در برخي از جزئيات موانع، اختالف نظر مشهود است. 

رسد اختالف در جزئيات موانع ناشي از گستردگي اجتهاد در فقه شيعه اماميه و ظر مي. به ن1
 گر شده است.وجود خأل در فقه زيديه در اين حيطه باشد كه در مواد قانوني آن جلوه

شده در بنديصورتهاي كلي و دسته. حقوقدانان و فقها در هر دو مذهب حرمت ابدي را به1
 شود.كه اين امر به تقريب بين اين دو مذهب ختم ميقوانين مطرح كرده اند 

صورت كاربردي و بِروز ( تبيين مختصات فقه اماميه و زيديه به1. پيشنهادهاي راهبردي: 9
( تالش مضاعف در جهت تقريب 2كردن اطالعات فقهي و حقوقي در پاسخ به مسائل نوپديد. 

( تحليل 3االمتياز. در عين برخورداري از مابهاالشتراک بهمذهب اماميه و زيديه با هدف تقويت ما
شناختي شناختي و جامعهصورت نوين در قالبهاي علمي با استمداد از ابعاد روانمحرمات نکاح به

هاي جديد ( توجه به جنبه1در جهت ايجاد آرامش روحي افراد جامعه و تکميل شخصيت افراد. 
 .اسخ به پرسشهاي ناشي از پيشرفت علوم و فنونتواليد و ازدياد نسل و اجتهاد پويا در جهت پ
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 ق.1111هفتم، 
 ق. ،1112البيتقم، مؤسسه آل، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، مهدىنراقى، احمد بن محمد -
 ق. ،1119البيت، بيروت، مؤسسه آلمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل نورى، ميرزا حسين، -
 .تابي فکر،دارال بيروت، ،المجموع شرح المهذب شرف، بن يحيي نووي، -
 ق.1112، دمشق، داراسامه، چاپ اول، شرح التجرید فی فقه الزیدیه، بن حسين هاروني، احمد -

قم، مؤسسه دائرة المعارف  ،تبیفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل، محمودهاشمي شاهرودي، سيد -
 ق. ،1121بيتفقه اسالمى بر مذهب اهل


