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حکم جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج 
 از دیدگاه فقهای اسالمی

 
 3محمدصالح مصلح 2حسين داورزني، 1حمدرضا رضوان طلب،م

 (55/75/7931، تاريخ پذيرش: 71/5/7931)تاريخ دريافت: 

 
 چکیده

محرمات ازدواج در ادیان آسمانی دیگر به جز اسالم هم مطرح بوده است، اما نه به این 
میان مباحث مربوط به محرمات  گستردگی و تفصیلی که در اسالم مطرح شده است. از
خواهرزاده موجب اختالف امت  ازدواج، مقوله جمع میان عمه و برادرزاده، خاله و

سنّت و شیخ صدوق از امامیه، با استناد به جمهور فقهای اهل اسالمی گردیده است.
صورت مطلق چنین روایاتی که از رسول خدا و پیشوایان اهل تشیع نقل شده است، به

فقیهان امامیه این  ظاهری، عثمان البتی، خوارج و برخی از اند. داودجمعی را حرام دانسته
سوره نساء را بنای جواز قرار  42یشان آیه اند. اصورت مطلق جایز دانستهازدواج را به

اند. مشهورِ فقهای امامیه اهلل خواندهاحادیث وارده را ناتوان از تخصیص کتاب داده و
صورت تفصیلی اند که از ائمه تشیع بهتفصیل را ترجیح داده و به روایاتی استناد کرده

اند. حملِ بر مقیّد کرده گویند،نقل شده است و روایاتی را که از مطلق تحریم سخن می
خاله در  جایگاه عمه و امامیه، حفظ احترام و سنّت و مشهوراهل مخرج مشترکِ جمهور

صورت مطلق اصل تحریم را رحم، بهسنّت برای حفظ احترام و صلهخانواده است. اهل
اند و امامیه برای حفظ احترام و ارزشهای اخالقی، حلیت آن را مشروط به ترجیح داده

 اند. تحقیق میدانی که توسط محققان این مقاله باجازه دانسته و قائل به تفصیل شدها
به بعد انجام شده  4931با محدوده زمانی سال  4932آذرماه  ای درنامهروش پرسش
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این  گونه ازدواجهاست که تفصیل آن دردهنده نداشتن پشتوانه اجتماعی ایناست، نشان
 مقاله تبیین شده است.

 .ازدواج با اقارب، تحکیم خانواده، خواهرزاده، برادرزاده ها:اژهکلیدو
 

 طرح مسئله
اسالم تشریع  منظور حفظ كيان خانواده و تحکيم روابط خویشاوندي درمحرمات در ازدواج به

رحم متفاوت است؛ یکي آميخته با عشق شهواني، لذت یافته است. پيوند ازدواج با پيوند صله 
دیگري سرشار از مهر ایثارگرانه، احساس پاره تن بودن  خانواده است و جنسي و آغوش تشکيل

اسالم حرام  همين جهت ازدواج با مادر، خواهر، خاله و عمه در و احترام شکل گرفته است؛ از
 شود.اسالم شناخته مي ترین مباحث حقوق خانواده درازدواج از مهم بوده، مبحث محرمات در

ترین مباحث اجتماعي و خانوادگي در م صله رحم از حياتيحفظ عواطف مادرانه و تحکي
آنجا كه مشخص است،  كریم براي حفظ آن، قيدهاي تحریمي را تا شود و قرآناسالم شناخته مي

 وضع نموده است. مواردي هم وجود دارند كه قرآن بدانها تصریح نکرده، اما احادیث پيامبر
اند. عدم صراحت این موارد در قرآن كریم موجب ودهو پيشوایان شيعه به آنها تصریح نم اسالم

بنياد حالل  اند، برخي ازبنياد حرام دانسته تفاوت دیدگاه مذاهب فقهي شده است؛ برخي جمع را از
 اند.اند و برخي مشروط به شروطي قرار دادهخوانده

ند و مشهور اهل ا، تحریم را پذیرفتهسنّت با توجه به روایات وارده از رسول خدااهل جمهور
مذاهب  توجه به تفاوت دیدگاههاي فریقين، حکم چنين جمعي در اند. باتفصيل شده تشيع قائل به

قائل به  كند؟ اگركجا ظهور پيدا مي سنّت و اهل تشيع دراسالمي چيست و مخرج مشترک اهل
 كند؟ تواند كمکي به تحکيم خانوادهخواهرزاده مي جواز باشيم، آیا جمع ميان خاله و

دهد كه چنين جمعي با دو مانع جدي مواجه است: یکي سنّت نشان ميمطالعه منابع فقهي اهل
 اند و با گذشت زمان ازحذر داشته شدت از این مسئله بربه اینکه روایات وارده از رسول خدا

اده برادرز پشتوانه اجماع برخوردار شده است؛ دوم اینکه جمع ميان خاله و خواهرزاده، عمه و
اند و از تر دانستهسنّت، عامل دوم را عينيپي دارد كه فقيهان اهل آسيب خانوادگي و اخالقي در

 اند.همين جهت، بر عامل اولي تأكيد كرده
اند، سنّت نگران آن شدهقدر كه اهلدهد كه چنين جمعي آناما منابع فقهي اهل تشيع نشان مي

صورت اجرایي شدن، موجب دفع  ملي است كه درخاله تنها عا جدي نيست. رعایت حق عمه و
شود؛ بنابراین به موجب نقش صله رحم و جایگاه اخالق در روابط خانوادگي، مسئله نگراني مي

خواهرزاده، محل اختالف واقع شده است. هر دو مذهب  برادرزاده، خاله و جمع ميان عمه و
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 اند، اما در مصداقها با هم تفاوت نظرتحکيم خانواده را در درجه نخست تشریع احکام قرار داده
دهد كه چنين پيماني از پشتوانه جامعه و عرف عملي مردم نشان مي دارند؛ ارزشهاي حاكم بر

جامعه به دليل خللهاي عاطفي و چالشهاي اجتماعي به چنين  اجتماعي برخوردار نيست و
 رویکردي روي خوش نشان نداده است.

 
 محل نزاع

كننده رغبتي به آن، تعيينبرادرزاده یا بي خواهرزاده، عمه و مع ميان خاله واستقبال جامعه از ج
سازد كه ميزان همين جهت تحقيق ميداني مشخص مي پشتوانه اجتماعي حکم مذكور است؛ از

حل مشکالت خانوادگي اهميت بسزایي  چه حدي است؛ چراكه این مسئله در استقبال مردم در
باب  کيم خانواده در محور گفتمان فقهي، مخصوصاً تثبيت آن دردارد. همچنين قرار گرفتن تح

كند؛ درنتيجه محرمات، مباحث نظري را در درجه دوم قرار داده، رنگ فقه مقاصدي را تقویت مي
این  فقهاي اماميه در سنّت و مشهورعلماي اهل دست آمدن وجه مشترک ميان نظریه جمهور به

 توسعه یابد.كند تا دامنه گفتمان بحث، كمک مي
همسري از زیرمجموعه مباحث  بحث جمع ميان خاله و خواهرزاده، عمه و برادرزاده در

باب محرمات ازدواج به این مسئله  صورت عموم دركتابهاي فقهي به محرمات به مصاهره است و
 اند.پرداخته

حال حيات طرفين صورت گرفته  فرض بر این است كه عقد ازدواج شخص، صحيح و در
هيچ تفاوتي ميان عمه عليا و دنيا، نسبي و رضاعي وجود ندارد و مطابق دیدگاه  نينمچه. است

ق، 1421عيني،  ؛11/282ق، 1433 4كليه فقهاي اسالمي، حکم همه یکسان است )شيباني،
 .(4/215، ق1381؛ طوسي، 2/414، تايب؛ شربيني، 3/55ق، 1425رشد، ؛ ابن5/31

برادرزاده، سه دیدگاه عمده از فقهاي  خواهرزاده، عمه و باب تحریم جمع ميان خاله و در
سنّت به قول غریبي از اهل تشيع است اسالمي به ما رسيده است: دیدگاه اول، دیدگاه جمهور اهل

سنّت شود به اقليتي از اهلاند. دیدگاه دوم مربوط ميشرطي جمع را حرام دانسته كه بي هيچ قيد و
گردد به ط به حليت چنين جمعي اعتقاد دارند. دیدگاه سوم برميقيد و شرو اهل تشيع كه بي 

دانند. دیدگاه هر كدام را شروطي جایز مي اند و جمع را باتفصيل شده مشهور اهل تشيع كه قائل به
 خواهيم كرد: ذیل ذكر با مستنداتشان در

 
                                           

 ابنة و بين امرأة بين وال الرضاع من األختين بين یجمع أن للرجل ینبغي وال»گوید: حسن شيباني مي. محمدبن4
 (.11/282ق، 1433)شيباني،  «الرضاعة من خالتها أو عمتها أو أختها ابنة أو أخيها
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 دیدگاه اول: تحریم مطلق
اند كه جمع ميان عمه و برادرزاده، این شدهسنّت و شيخ صدوق از اماميه بر فقهاي اهل جمهور

 حال حياتِ هر دو از محرمات موقت است صورت مطلق ممنوع و درخاله و خواهرزاده، به
رشد، ؛ ابن11/282ق، 1433؛ شيباني، 4/214ق، 1414؛ ماوردي، 2/414تا، شربيني، بي)

 (.328، ق1415بابویه، ؛ ابن3/55ق، 1425
؛ كاساني، 4/355ق، 1433حنفيه )شيباني،  ني، زیلعي و عيني ازحسن شيباني، كاسامحمدبن

رشد از مالکيه عدوي و ابن (5/31ق، 1421؛ عيني، 2/115، ق1313؛ زیلعي، 2/252ق، 1415
ق، 1411)شافعي، االم ( امام شافعي در كتاب 3/55ق، 1425رشد، ؛ ابن2/51ق، 1414)عدوي، 

تا، حزم، بيحزم در ميان ظاهریه )ابن( ابن2/312ق، 1423( زركشي از حنابله )زركشي، 5/5
اند كه جمع ميان خاله و آورده (328، ق1415بابویه، )ابن( و شيخ صدوق از ميان اماميه 4/132

 خواهرزاده، عمه وبرادرزاده مطلقاً حرام است.
قيد  اند: یک بخش روایاتي هستند كه بيشترسنّت به دو دسته از روایات استناد كردهجمهور اهل

شناختي، به تبيين مباحث روان دسته دیگر فارغ از اند وشناختي و عِلّي را به ميان كشيدهروان
 شود:اند و اطالق دارند. ذیالً به نقل هر دو دليل پرداخته ميحکم پرداخته

 اش جمع كرده شود، منع كرد واز اینکه زن با عمه یا خاله گوید: رسول خدا. عکرمه مي1
، ق1413شود )صنعاني، چنين كاري انجام شود، رابطه عاطفي ميان آنها قطع مي گفت: اگر

5/253.) 
 قَطَعْتُمْ ذَلِک فَعَلْتُمْ إِنْ إِنَّکمْ»فرمودند:  عباس آمده است كه رسول خدا. در روایت ابن2

 اید.چنين كاري را انجام دهيد، قطع صله رحم كرده ( اگر11/331ق، 1415)طبراني،  «أَرْحَامَکمْ
 ذَلِک فَعَلْتُنَّ إِذَا إِنَّکنَّ»نقل شده است كه فرمودند:  حَریز از رسول خداأَبي. در روایت 3

 (.11/118ق، 1421)مقدسي،  «أَرْحَامَکنَّ قَطَعْتُنَّ
عدي با لفظ خطاب حِبَّان با لفظي كه خطاب به زنان است آمده و در روایت ابندر روایت ابن

 خواهرزاده، عمه و است كه هرگاه شخص ميان خاله و ت. هدف اینبه مردان ذكر شده اس
خواهرزاده، همسر مردي قرار  برادرزاده جمع كند، ایشان مانند سایر زنان، به جاي خاله و

 گيرند كه هردو را یک جا جمع كرده است و نزاعهایي كه ميان زنان وجود دارد، ميان خاله ومي
همين جهت قطع صله رحم به مردان نسبت  جود خواهد آمد؛ ازبرادرزاده به و خواهرزاده، عمه و

همين روي چنين ازدواجي مکروه است  شود؛ ازداده شده است؛ زیرا این مرد است كه سبب آن مي
 (.11/435، م1413)شوكاني، 
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سخن رسول  اش به مثابه مادر است وخاله براي برادرزاده گوید: زیرا عمه ووهبه زحيلي مي
همين جهت است كه در روایات  (؛ از4/153تا، ید همين مسئله است )زحيلي، بينيز مؤ خدا

 دیگر آمده است:
 الْمَرْأَةِ بَينَ وَ الَ وَ عَمَّتِهَا الْمَرْأَةِ بَينَ یجْمَعُ الَ»فرمودند:  كند كه رسول خدا. ابوهریره نقل مي4

 شود.]در یک زمان[ جمع نمياش (: زن با خاله و عمه1/15ق، 1411)بخاري، « وَ خَالَتِهَ
صورت گسترده آن را نقل و به صحت آن سنّت بهاین روایتي است كه كتابهاي حدیثي اهل

ق، 1413؛ مالک، 3/114ق، 1431؛ ابوداود، 2/424، م1448اند )ر.ک: ترمذي، حکم نموده
لفظ  (. در روایت شعبي از جابر با3/114ق، 1431ماجه، ؛ ابن522ق، 1434دارمي، ؛ 2/433
 ( آمده است.1/15ق، 1411)بخاري، « اهللِ...رَسُولُ نَهَي»

امامه، جابر، عایشه، سعيد، ابيعمرو، ابيبنعمر، عبداهللبه اعتقاد ترمذي تحریم جمع از علي، ابن
 (.2/424، م1448بن جندب نيز روایت شده است )ترمذي، هریره و سمرةابوموسي، ابي

خاله  هيچ یک از»تفصيل نيز پرداخته شده است: ریم جمع، بهدر روایت ترمذي ضمن بيان تح
توانند باالي خواهرزاده و خواهرزاده باالي خاله، عمه باالي برادرزاده و برادرزاده باالي عمه نمي

گوید: تکميل روایت مي ترمذي بعد از«. گرددجمع شوند و اگر جمع شوند، نکاح آخري باطل مي
 )همان(.« موافق هستند عامه اهل علم با این نظر»

برادرزاده، خاله و  مورد تحریم جمع ميان عمه و شوكاني معتقد است كه تنها اجماع در
دقيق العيد و حزم، نووي، ابنعبدالبر، ابنخواهرزاده از ترمذي نقل نشده است؛ بلکه شافعي، ابن

 (.11/435، م1413اند )شوكاني، نقل كرده دیگران نيز
دليل شيخ صدوق اطالق اخباري است كه  :دیگويماستدالل شيخ صدوق  در موردي ثان ديشه

 باب وارد شده است؛ از جمله: نیدر ا
ال یجمع بين المرأة و عمّتها و ال بين المرأة و »نقل شده است:  اسالمپيامبر . خبري كه از 1

)شهيد  انددهكرروایتي كه ابوالصباح الکناني و سکوني نقل  ( و1/15 ق،1411)بخاري، « خالتها
 (.1/242 ،ق1413ثاني، 
لَا یحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یجْمَعَ بَينَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ  قَالَ:اللَّهِ الصَّبَّاحِ الْکنَانِي عَنْ أَبِي عَبْدِ أَبِيعَنْ . »2

 صباحياب. (21/484، ق1414؛ حرّعاملي، 3/111، ق1341)طوسي، « لَا بَينَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا
 اشخالهكه فرمود: براي مرد حالل نيست كه ميان زن و عمه یا  كنديمنقل  عبداهلليابكناني از 
 جمع كند.

أُتِي بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَي خَالَتِهَا  اًيعَلِأَنَّ  هِيأَبِعَنْ  عَنِ السَّکونِي عَنْ جَعْفَرٍ. »3
: نزد كنديمنقل  پدرش( سکوني از جعفر از 3/111، ق1341)طوسي، « افَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَينَهُمَ
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 اش یک جا جمع كرده بود. اميرالمؤمنينمردي را آوردند كه زن را با خاله اميرالمؤمنين
 ضمن شالق زدن شخص، حکم به تفریق داد.

 تحلیل و بررسی
: باشنديمده، عمه و برادرزاده روایات ذكرشده بيانگر دو قرائت از حکم جمع ميان خاله و خواهرزا

قرائتي مبتني بر علت و معلول و قرائتي استوار بر حکم و اطالق. روایاتي كه از ابوهریره و جابر 
، مقيد اندپرداخته؛ اما روایاتي كه به توضيح دليل تحریم اندشدهصورت مطلق وارد ، بهاندشدهنقل 

ر روایات اولي، علت تحریم حفظ صله رحم عنوان اند؛ به این معنا كه دوار بيان گردیدهو علت
است و به تعبيري احکام مولوي هستند.  شده است و در روایات طبقه دوم هيچ تعليلي ذكر نشده

گفت كه این دو طبقه روایات  شودينمهرچند روایات ابوهریره و جابر داراي قوت منابع هستند، 
ه امکان جمع وجود داشته باشد، امکان نفي وجود ندارد با هم در تنافي قرار دارند؛ زیرا تا زماني ك

و درباره این موضوع، امکان جمع ميان روایات مذكور وجود دارد. روایاتي كه از جابر و ابوهریره 
صورت مقيّد وارد و روایاتي كه بيانگر تعليل حکم هستند، به اندآمدهصورت مطلق ، بهاندشدهنقل 
 .شونديم، روایات مطلق حمل بر مقيّد . مطابق قواعد اصولياندشده

هستند و از همين جهت تعليل مذكور  به بيان دیگر روایات مطلق مُعلّل و مبيّن روایات مطلق
كه توضيح بيشتر را در مبحث تحکيم  گونههمان-؛ زیرا شوديمبه مثابه علت حکم شناخته 

فَعَلْتُنَّ... و  إِذَا»، الفاظي چون پردازديمدر طبقه اول زماني كه به تعليل حکم  -خانواده خواهم داد
بيانگر « إن»و « اذا»سنّت، الفاظ به كار رفته است كه مطابق دیدگاه اصوليون اهل...« فَعَلْتُمْ إِنْ

الفاظ  (.3/254ق، 1418؛ زركشي، 553ق، 1425عراقي،  )ر.ک: شونديمعليت حکم شناخته 
 هاي علت احکام هستند.بلکه از نشانهتوانند حکمت احکام قرار گيرند، مذكور نمي

چالشي كه این دیدگاه با آن مواجه است، اثبات ادعاي اجماع اصولي است؛ چراكه در اجماع 
( شرط شده است و مسلّم است 3/225تا، اصولي اتفاق مجتهدین امت در هر عصري )بخاري، بي

؛ اندبودهصراحت مخالف آن هكه تحریم جمع در قرون اوليه اسالم بوده است كه خوارج و شيعه ب
پذیر نيست. در پاسخ به این اشکال، علماي علم اصول بنابراین وقوع چنين اجماعي امکان

: هرگاه اجماع صحابه در حالي صورت بگيرد كه كسي با آن مخالفت نکرده اندگفتهسنّت اهل
(؛ این در 3/231 و مخالفت با آن جایز نيست )همان، شوديمباشد، به منزله نصّ صریح تلقي 

و كسي از بزرگان  اندنمودهحالي است كه صحابه بر تحریم جمع مطابق حدیث مذكور اجماع 
 صحابه مخالفت نکرده است.

شناسي، اخالق و مسائل جداي از مسئله حجيت روایات مذكوره، مباحث مربوط به روان
ا استوار شده است و سازي هستند كه اساس و علت تحریم بر آنهاجتماعي از مسائل سرنوشت

كه در بحث -است  پرداختهحتي تشيع نيز در باب اجازه خاله و عمه به تثبيت جایگاه ایشان 
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، پاسخگوي تشکيک توانديمو این مقوله خود به تنهایي  -تحکيم خانواده به آن خواهيم پرداخت
 مخالفان قرار گيرد و به تحکيم تحریم بپردازد.

و خواهرزاده و  شوديمو شوهرعمه به مثابه عمو و دایي تلقي در عرف اجتماعي، شوهرخاله 
برادرزاده براي عمه و خاله به مثابه دختر هستند؛ بنابراین بعيد است كه چنين ازدواجي موجب 

چنيني از سوي دیگر نشود. ي اینازدواجهاگسستگي اجتماعي و عاطفي از یک سو و ناموفقيت 
ل است و شارع حکيم، حکم را بر همين علت استوار ساخته بيانگر همين مشک قاًيدقتحریم شارع 

و چنانچه تحقيق نشان  شودينماست؛ بنابراین در باب حجيت تحریم جمع نيازي به اجماع دیده 
، خرد جمعي و نبود پشتوانه اجتماعي براي نظریه كساني كه قائل به جواز هستند، بيانگر دهديم

 درستي قول به حرمت است.
 

 : قول به جوازدیدگاه دوم
جنيداسکافي معتقد هستند كه ابي عقيل و ابنو از اماميه ابن 5البتيخوارج، داود ظاهري، عثمان 

تا، همام، بيجمع ميان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده، مطالق حالل و هيچ مانعي ندارد )ابن
، ق1414ي، ؛ محقق كرك1/241، ق1413؛ شهيد ثاني، 2/115، ق1313؛ زیلعي، 3/218

 .(458و23/451، ق1415؛ بحراني، 12/284
 «مُسَافِحِینَ غَیرَ مُحْصِنِینَ بِأَمْوَالِکمْ تَبْتَغُوا أَنْ ذَلِکمْ وَرَاءَ مَا لَکمْ وَأُحِلَّ»ایشان به اطالق آیه 

اي به حرمت جمع ميان خاله و گونه تصریح و اشارهاند كه هيچ( استناد نموده24)نساء، 
 (.145و4/145ق، 1414، عمه و برادرزاده ندارد )سرخسي، خواهرزاده

استدالل « خوارج»و « بتي»گوید: اما ماوردي در مقام بيان استدالل عثمان البتي و خوارج مي
شود، نه سنت. در باب جمع ميان عمه اند كه محرمات نکاح از نصوص كتاب گرفته ميبه این كرده

 (.4/214ق، 1414ي از كتاب وارد نشده است )ماوردي، و برادرزاده، خاله و خواهر زاده، نص
اهلل به وسيله خبر واحد كند كه او معتقد است: نسخ كتابسرخسي نيز از عثمان البتي نقل مي

به حالت اوليه خویش باقي است ...« ذَلِکمْ وَرَاءَ مَا لَکمْ وَأُحِلَّ»جایز نيست؛ از همين جهت آیه 
 (.4/211، م2114ي، ؛ رویان4/145ق، 1414)سرخسي، 

                                           
ق وفات یافت. او را به این 413. عثمان بن سليمان البتي اصالتاً كوفي است و به بصره نقل مکان كرد و در سال 5
ه است كه از پشم گربه یا جانوري كه شبيه گربه بوده و از كرداند كه تجارت جامه یا پوستيني ميگفتهمي« بتي»دليل 

 (.41م، 1411شيرازي، ) شده استپوستش پوستين درست مي
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 لَکمْ وَأُحِلَّ»گوید: قائالن به جواز مانند عثمان البتي، برخي خوارج و شيعه به آیه شوكاني مي
اند و نهيِ واردشده در حدیث را حمل بر كراهت نموده و قرینه كراهت استناد كرده« ذَلِکمْ وَرَاءَ مَا

 (.11/435، م1413اند )شوكاني، را تعليل لفظي دانسته
سوره نساء به روایات ذیل استناد  24 جنيد اسکافي از اماميه عالوه بر آیهعقيل و ابنابيابن

 اند:كرده
عَنْ رَجُلٍ یتَزَوَّجُ  يمُوسَسَأَلْتُ أَخِي  جَعْفَرٍ قَالَ:بْنِعَقِيلٍ أَنَّهُ رُوِي عَنْ عَلِيأَبِيعَنِ ابن. »1

« "ذَلِکمْ وَرَاءَ مَا لَکمْ وَأُحِلَّ"تِهَا؛ قَالَ لَا بَأْسَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ الْمَرْأَةَ عَلَي عَمَّتِهَا أَوْ خَالَ
نقل است كه گفت: از برادرم امام موساي  جعفربنيعلاز  (:21/441، ق1414)حرّعاملي، 

مام ؛ اكنديمدر مورد مردي پرسيدم كه عمه و خاله، برادرزاده و خواهرزاده را جمع  كاظم
فرمود: اشکالي ندارد؛ زیرا خداي متعال فرمود: جز مواردي كه در آیه ذكر شد، سایرین براي شما 

 .اندشدهحالل 
« سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزُوِّجَ عَلَي عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ». در روایت دیگر آمده است: 2

؟ امام شوديمجمع  اشخالهرسيدم كه بر عمه و ( در مورد زن پ111/18 ،ق1411)مجلسي، 
 فرمود: باكي ندارد.

كه عقد عمه، سابق باشد یا  كندينمدر این روایت مطلقِ جمع حالل قرار گرفته است؛ فرقي 
 برادرزاده.

 طَابَ مَا فَانْکحُوا»فرماید: يمصراحت مطابق اصل اوليه ازدواج كه اباحت است و قرآن كریم به
خواهد، به عقد خویش درآورید و بعد از شمردن يمزناني را كه دلتان  (:3)نساء، « النِّسَاءِ مِنَ لَکمْ

 غَیرَ مُحْصِنِینَ بِأَمْوَالِکمْ تَبْتَغُوا أَنْ ذَلِکمْ وَرَاءَ مَا لَکمْ وَأُحِلَّ» فرماید:يمطبقات محرمات 
دیگران ممنوع نيست، در حالي كه با  جز آن عده زناني كه برایتان بيان شد، ازدواج با«: مُسَافِحِینَ

 كنيد و هدفي جز عفت نداشته باشيد.يمپرداختن مهریه خواستگاري 
. او باور دارد كه داندينمجنيد متقن عقيل و ابنابيشهيد ثاني ادعاي مطلق جواز را در مورد ابن

كه در نزد شهيد جاي  انددهيفهمجنيد مطلق جواز را عقيل و ابنابياصحاب اماميه از ظاهر كالم ابن
كه  اندكردهاند و طوري به آیه استدالل صورت مطلق ذكر كردهبحث دارد؛ زیرا ایشان جواز را به

 (.1/241 ،ق1413)شهيد ثاني،  كنديممذهب مشهور اماميه همان استدالل را  قاًيدق
 تحلیل و بررسی

سنّت و اهل تشيع بدان ه جمهور اهلاحادیثي را ك ظاهراً، اندشدهكساني كه قائل به مطلق جواز 
نساء محدود  سوره 24؛ زیرا ایشان تمامي محرمات را در قالب آیه رندیپذينم، اندكردهاستناد 
؛ بنابراین رندیپذينماهلل را به وسيله خبر واحد اند و از لحاظ اصولي، تقييد یا نسخ كتابساخته
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نداشته باشد، مطابق اصل استصحاب، به  اصل بر اباحت است و تا زماني كه مانع قوي وجود
 .مانديمحالت اوليه باقي 

اند: اوالً احادیث سنّت در مقام پاسخ به استدالل عثمان البتي و همفکرانش گفتهجمهور اهل
باشند؛ اند و از پشتوانه اجماع نيز برخوردار ميتحریم خبر واحد نيستند؛ بلکه به شهرت رسيده

اهلل نيست؛ نين حدیثي جایز است. ثانياً حدیث مذكور در مقام نسخ كتاببنابراین نسخ كتاب با چ
(، پيامبر اسالم به بيان آیه پرداخته است؛ زیرا 44)نحل، « إلَیهِمْ نُزِّلَ مَا لِلنَّاسِ لِتُبَینَ»بلکه طبق آیه 

( شرط داراي ابهامي ذكر شده 24)نساء، « مُسَافِحِینَ غَیرَ مُحْصِنِینَ بِأَمْوَالِکمْ تَبْتَغُوا أَنْ»در آیه 
؛ ماوردي، 4/145ق، 1414است كه حدیث ابهام آن را زدوده و توضيح داده است )سرخسي، 

 (.4/214ق، 1414

 
 دیدگاه سوم: قول به تفصیل

اند و دو جمهور اماميه درباره جمع ميان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده قائل به تفصيل شده
؛ شهيد 458و23/451، ق1415بحراني، ؛ 1/538، ق1388ر.ک: حلي، ) اندصورت را فرض كرده

؛ محقق 24و4/28، ق1424مکارم شيرازي،  ؛4/154، ق1381طوسي، ؛ 1/243، ق1413ثاني، 
 (.12/255، ق1414كركي، 

: نکاح برادرزاده بر عمه و خواهرزاده بر خاله بدون اجازه ایشان جایز نيست؛ صورت اول
كه  كندينمموقت باشد یا دائم یا یکي دائم و دیگري موقت؛ همچنين فرقي كه نکاح  كندينمفرقي 

جمع  صورتهاعمه و خاله در حين عقد باخبر شوند یا بعد از عقد یا هرگز خبر نشوند. در تمامي 
، ق1414محقق كركي،  ؛3/451 ،ق1421؛ حلي، 214و2/218تا، جایز نيست )خميني، بي

؛ كاشف الغطاء، 241و1/241 ،ق1413شهيد ثاني،  ؛2/85، ق1412شهيد ثاني،  ؛12/255
گوید: علم عمه و خاله به دليل (. ناصر مکارم شيرازي در توضيح این مطلب مي41، ق1422

، ق1424اینکه روایات اطالق دارند و چيزي قيد نشده است، شرط نيست )مکارم شيرازي، 
4/24.) 

ده، هرچند عمه و خاله از چنين جمعي : نکاح عمه و خاله بر برادرزاده و خواهرزاصورت دوم
خبر باشند، جایز است و بنا بر قول اقوي خيار فسخ نه نسبت به عقد خودشان دارند و نه نسبت بي

محقق كركي،  ؛3/451، ق1421؛ حلي، 2/218تا، به برادرزاده و خواهرزاده )ر.ک: خميني، بي
؛ كاشف 241و1/241، ق1413؛ شهيد ثاني، 2/85، ق1412شهيد ثاني،  ؛12/255، ق1414

 (.458و23/451، ق1415؛ بحراني، 24/351ش، 1351؛ نجفي، 41، ق1422الغطاء، 
اصل بر حليت است. « ذَلِکمْ وَرَاءَ مَا لَکمْ وَأُحِلَّ»مطابق مقتضاي آیه » گویند:فقهاي اماميه مي

يه حالل هستند؛ پس فرماید بقگانه و بعضي از محرّمات دیگر، ميقرآن بعد از ذكر محرّمات هفت
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، ق1424)مکارم شيرازي، « بر قائالن به حرمت است كه براي ادعاي خویش دليل اقامه كنند
4/23.) 

عالوه بر اصل استصحاب، براي قائالن به تفصيل روایات متعددي وجود دارد كه دو گونه 
آن است و تقييد دهنده جواز : برخورد مطلق و برخورد مقيد. اطالق احادیث نشاناندكردهبرخورد 

 باشد:يمآن بيانگر تفصيل در تحریم 
عَنْ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِعَلَي عَمَّتِهَا  اللَّهِإِنَّمَا نَهَي رَسُولُ قَالَ: جَعْفَرٍمُسْلِمٍ عَنْ أَبِيعَنْ مُحَمَّدِبْنِ. »1

؛ 21/441، ق1414)حرّعاملي،  «ذَلِک فَلَا بَأْسَوَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ فَإِذَا أَذِنَتْ فِي 
كند كه فرمود: اینکه رسول يمنقل  جعفرياباز  مسلممحمدبن(: 111/18، ق1411مجلسي، 

، به دليل احترام به جایگاه اندكردهخدا از ازدواج برادرزاده و خواهرزاده باالي عمه و خاله نهي 
 لي ندارد.عمه و خاله است؛ هرگاه اجازه دهند، اشکا

قَالَ: لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَي الْعَمَّةِ وَلَا عَلَي الْخَالَةِ إِلَّا  جَعْفَرٍعَنْ أَبِي. »2
(: 5/424ش، 1355)كليني،  «الْأُخْتِ بِغَيرِ إِذْنِهِمَا بِإِذْنِهِمَا، وَتُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ عَلَي ابْنَةِ الْأَخِ وَابْنَةِ

شود؛ اما عمه و خاله بدون ينمخواهرزاده و برادرزاده بر خاله و عمه جز به اجازه ایشان، نکاح 
 شود.يماجازه برادرزاده و خواهرزاده نکاح 

لَا عَلَي خَالَتِهَا إِلَّا  لَا تُنْکحُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَي عَمَّتِهَا وَ قَالَ جَعْفَرٍعَنْ أَبِي. »3
، ق1413بابویه، )ابن« بِإِذْنِهِمَا وَ تُنْکحُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَي ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيرِ إِذْنِهِمَا

(: خواهرزاده و برادرزاده بر خاله و عمه جز به اجازه ایشان، 111/18 ،ق1411مجلسي،  ؛3/412
 .شوديم؛ اما عمه و خاله بدون اجازه برادرزاده و خواهرزاده نکاح شودينمنکاح 

 تحلیل و بررسی
سنّت و تشيع، معتقد هستند مشهور اماميه با توجه به اطالق و تقييد اخبار و جمع ميان روایات اهل

ت (؛ بنابراین عمل به هر دو روای4/24، ق1424)مکارم شيرازي،  كننديمكه حمل مطلق بر مقيد 
؛ اما این ادعا از دو ناحيه مورد خدشه است: اوالً روایاتي كه بيانگر حکم تفصيلي هستند، شوديم

؛ چه ابدیيمو دامنه آن توسعه  سازديمكه مسئله را تعليلي  باشنديمشناختي مقيد به قيود روان
اهرزاده و اگر تعليل این حکم مسلّم پنداشته شود، این امکان نيز وجود دارد كه در مورد خو

دهنده این است كه سنّت( نشانبرادرزاده قابل تطبيق باشد؛ ثانياً رفتار اكثر مسلمانان جهان )اهل
يست؛ چراكه این قضيه نه از قضایاي سياسي است تا اتهام حاكمان و ناین حکم مسلم و قطعي 

 عمدتاً لکهبي تا بازار برده و تجارت مختل شود؛ اقتصادنه  و باشداجيرشدگان ایشان مطرح 
آثار در خور توجهي داشته  قطعاًاي است استوار بر روابط اجتماعي و تحکيم خانواده كه قضيه

است؛ بنابراین بهتر است این بحث را از زاویه دیگر بررسي كنيم كه در مقوله تحکيم خانواده به آن 
 بيشتر خواهيم پرداخت.
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 ثمره اختالف
، «شوده چنين ازدواجي كند، چه اثري برآن مترتب مياگر كسي اقدام ب»پاسخ به این سؤال كه 

 نتيجه نزاعي است كه واقع شده است:

اند، چنين ازدواجي صحيح و از دیدگاه كساني كه . از دیدگاه كساني كه حکم به جواز داده1
اند، عقد مذكور از بنياد باطل است. از نظر كساني كه نظریه تفصيل را قائل به عدم صحت شده

شود و اگر باالي اند، اگر باالي برادرزاده و خواهرزاده جمع شده باشد، حکم به صحت ميپذیرفته
عمه و خاله جمع شده باشد، تمامي آثار ازدواج متوقف به اجازه عمه و خاله است و در صورت 

 شود.عدم اجازه، عقد از بنياد باطل تلقي مي
شود؛ زیرا در نکاح تيب اثر داده نمي. اگر قبل از دخول، تفریق صورت بگيرد، به مهریه تر2

شود و گردد. اگر بعد از دخول باشد، مهریه واجب ميفاسد، پيش از دخول حکمي مترتب نمي
گيرد؛ اما از نظر كساني كه معتقد به جواز هستند، قبل از دخول، ميان ایشان تفریق صورت مي

 (.2/253ق، 1415گردد )كاساني، نصف مهر و بعد از دخول تمام مهر الزم مي
صورت مشخص به موضوع جمع ميان عمه و شود؟ هيچ یک از فقها به. آیا حد زنا جاري مي3

شود كه برادرزاده، خاله و خواهرزاده نپرداخته است؛ اما از مباحث ازدواج با محارم فهميده مي
 مسئله اختالفي است. ابوحنيفه معتقد است كه حتي در صورت علم به حرمت نيز حد جاري

حسن شيباني و ابویوسف( و شافعي معتقد شود. یاران ابوحنيفه )محمدبنگردد، ولي تعزیر مينمي
گردد. استدالل ابوحنيفه این است كه عقد در هستند كه در صورت علم به تحریم، حد جاري مي

واقع شده و شخص از طریق عقد قانوني مقاربت نموده است كه با  -كه زن باشد-محل خودش 
توجهي به گردد؛ ولي به دليل بيشود و حد به وسيله شبهه ساقط ميف، شبهه ایجاد مياین وص

 (.5/31ق، 1421؛ عيني، 2/245تا، گيرد )مرغيناني، بيمانع، مورد تعزیر قرار مي
گردد و در سنّت، بر چنين شخصي حد زنا جاري ميبنا بر دیدگاه مشهور و جمهور فقهاي اهل

شخص با زني مقاربت كرده است كه تحریم او مورد اجماع است؛ این  ویند:گپاسخ به ابوحنيفه مي
در حالي است كه عاقد، نه مالک زن بوده و نه زن در محل شبهه قرار داشته است. در چنين 

بدون عقد، بر او حد جاري  ازدواجِشود و مانند يمحالتي شخص داراي شرایط كامل حد شناخته 
كه محل عقد مباح باشد، ولي تحریم بنا بر معاذیري كه براي عاقد گردد. شبهه در جایي است يم

ي اشبههكند؛ اما در این مقام يمناشناخته بوده است، پنهان بماند كه در آن صورت ایجاد شبهه 
؛ 3/1145ق، 1423سعدي،  ؛11/181تا، قدامه، بيابن)وجود ندارد و عقد از بنياد باطل است 

 (.13/211ق، 1414ماوردي، 
. مطابق نظر قائالن به تفصيل، هرگاه كسي بدون اجازه عمه و خاله اقدام به ازدواج با 4

برادرزاده و خواهرزاده كند، بنا بر نظر اقوي چنين عقدي مانند عقد فضولي است و درنتيجه متوقف 
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يني، )خم گردديمد؛ اگر اجازه دادند، نافذ و اگر اجازه ندادند، باطل باشيمبر اجازه عمه و خاله 
اینکه چرا در صورت عدم اجازه عمه و خاله، (. درباره 41، ق1422؛ كاشف الغطاء، 2/218تا، بي

اي است كه متوجه ، كاشف الغطاء معتقد است كه بطالن، ناشي از نهيگردديمعقد مذكور باطل 
صورت  (. كاشف الغطاء48، ق1422)كاشف الغطاء،  جمع شده است و نهي مقتضي فساد است

و آن، خيار عمه و خاله بر فسخ عقد خویش یا فسخ عقد برادرزاده و  كنديمدیگري را نيز ذكر 
 خواهرزاده است )همان(.

مکارم شيرازي ضمن اقوي و اصح دانستن تئوري عقد فضولي، صحت عقد فضولي را بعد از 
به دليلي گفته شده است  . این سخنكنديم دیيتأاذن و اجازه با دالیل قرآني، حدیثي و بناي عقال 

 شمارديماثر و اجازه الحق را بي دانديمكه نظر مخالف آن نيز وجود دارد كه عقد مذكور را باطل 
 (.4/24، ق1424مکارم شيرازي، )

اگر عمه یا خاله اذن بدهد و بعد رجوع كند، در صورتي كه رجوع بعد از عقد باشد، تأثيري در 
و اگر رجوع از اذن  سازديمپيش از عقد باشد، اذن گذشته را باطل بطالن اذن گذشته ندارد و اگر 

تا، )خميني، بي گردديمبه عاقد نرسيد و او ازدواج كرد، صحت ازدواج متوقف بر اجازه بعدي 
2/214.) 

. طبق نظر قائالن به تفصيل: اگر شوهر در هنگام عقد با عمه و خاله شرط كرده باشد: من در 5
االذن شما ساقط شود و آنها پذیرفته باشند، در كه صالحيت یا حق كنميماج صورتي با شما ازدو

چنين صورتي اگر شوهر بخواهد با خواهرزاده یا برادرزاده ایشان ازدواج كند، آیا چنين اسقاط 
: ظاهر بر این دیفرمايممؤثر باشد و صالحيت را از عمه و خاله بگيرد؟ امام خميني  توانديمحقي 

يست تا همچون خيار با ساقط كردن سقوط كند؛ بنابراین اگر ناط، حق عمه و خاله است كه اسق
االذن نباشند، چنين شرطي تأثيري ندارد؛ ولي در ضمن عقد شرط كند كه عمه و خاله داراي حق

كنيم كه اگر عمّه و خاله حقّ خود را اسقاط نکنند، اما گفته باشند: شرط ميدر صورتي كه 
هرگاه بعد از  و خواهرزاده را نکاح كني، اجازه بدهيم و به آن ملتزم شویم، خواستي برادرزاده

اذن  آنهاعقد، زوج خواست با برادرزاده و خواهرزاده ازدواج كند و از عمّه و خاله اذن بخواهد و 
اند، عقد بدون اذن آنها باطل شود و هرچند كار خالفي كردهندهند، باز هم حکم الهي عوض نمي

بنابراین فایده این شرط این »(؛ 4/24، ق1424؛ مکارم شيرازي، 2/214تا، ي، بي)خمين است
دهم، این التزام خودش اذن است؛ امّا اگر زوج است كه اگر در موقع عقد ملتزم شد كه اذن مي

)مکارم شيرازي،  «اند، دیگر كاري از او ساخته نيستباخبر شد كه عمّه و خاله اذن را پس گرفته
اثر است؛ چون در (؛ اما مطابق نظر قائالن به جواز مطلق، شرط از بنياد بي24و4/28، ق1424
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محل خودش واقع نشده است؛ مگر اینکه از شرایط ضمن عقد، شرط ازدواج مجدد و یا فرد 
 خاصي صورت گرفته باشد كه خارج از مسئله جمع ميان خاله و خواهرزاده است.

خاله و خواهرزاده، عمه و برادرزاده، صورت گرفت،  . ابهام در زمان عقد: هرگاه جمع ميان5
كه كدام یکي مقدم بر دیگري است، آیا اول با عمه ازدواج  داشتولي ابهام در زمان عقد وجود 

الصحه حکم به صحت هر دو عقد كرده است یا با برادرازده، خاله یا خواهرزاده، بنا بر اصل اصالة
الفساد ( درباره اینکه چرا اصالة4/31، ق1424شيرازي، ؛ مکارم 2/214تا، )خميني، بي شوديم

جاي اصالةالفساد در معامالت، حين انجام عقد است؛ ولي اگر : »دیگويم، مکارم شودينمجاري 
( در حالي كه 4/31، ق1424)مکارم شيرازي،  «بعد از عقد شک كردیم، جاي اصالةالصّحة است

، چه رسد به اینکه روي آن بحث دانديمادرست نظریه جواز مطلق، موضوع چنين ابهامي را ن
 صورت دهد.

 
 جایگاه جمع در تحکیم خانواده

خانواده كانوني است كه بنياد آن تعهد و اخالق است. آیات فراواني وجود دارند كه بيانگر توجه 
عميق شارع به تعهدات طرفين در قبال همدیگر در تشکيل خانواده هستند. خداي متعال فرمود: 

 ذَلِک فِی إِنَّ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَینَکمْ وَجَعَلَ إِلَیهَا لِتَسْکنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِکمْ مِنْ لَکمْ خَلَقَ أَنْ آیاتِهِ نْوَمِ»
او اینکه از ]نوع[ خودتان همسراني براي شما  هاينشانهو از  (:21)روم، « یتَفَکرُونَ لِقَوْمٍ لَآیاتٍ

در این ]نعمت[ براي مردمي كه  ،آري .ید و ميانتان دوستي و رحمت نهادآفرید تا بدانها آرام گير
نيز از این رابطه و ثمرهاي آن  181و بقره،  12نحل،  . در آیاتاست هایينشانه قطعاً اندیشند،مي

و آنان از  ایدگرفتهاز یکدیگر كام »دهد: گونه تذكر ميبه نيکي یاد شده است و در مقام دیگر این
(. تمامي اینها و آیات دیگر در باب خانواده، بيانگر این 21)نساء، « اندگرفتهني استوار شما پيما

 اي برخوردار است.هستند كه خانواده از اهميت ویژه
تواند منجر به تحکيم سؤال این است كه آیا جمع ميان خاله و خواهرزاده، عمه و برادرزاده، مي

 زند؟نواده را بر هم ميخانواده شود یا برعکس، امنيت وآرامش خا
شدت بر آن اند و منابع فقهي بهسنّت تحریم را روي آن بنا نمودهدليل اصلي كه جمهور اهل

شود ریختگي خانواده و قطع صله رحم ميهمتاكيد دارند، این است كه چنين جمعي موجب به
 .(2/433ق، 1413)مالک، 
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موجب تحکيم خانواده و حفظ صله رحم اي كه شناختياگر دليل دیگري غير از مسئله روان
)عيني، یافت يمانعکاس  5وجود داشت، حتماً در باب جمع دختر همراه با زن پدر شود،مي

سنّت چنين این در حالي است كه كليه منابع اهل (؛11/185ق، 1433شيباني،  ؛5/32ق، 1421
هستند كه تئوري قرابت و صله دانند و معتقد ازدواجي را به دليل نبود قرابت و صله رحم جایز مي

، ق1313رحم در این باب جاري نيست؛ زیرا ميان ایشان صله رحمي وجود ندارد )زیلعي، 
 (.11/435، م1413؛ شوكاني، 2/115

ابوالمعالي جویني بر این اعتقاد است: تفاوت دامادي با قرابت در این است كه در قرابت پيوند 
رت یا دامادي این مسئله وجود ندارد؛ از همين جهت عاطفي و صله رحم مؤثر است و در مصاه

در مقوله جمع ميان زن و زن پدر همسر، اشکالي وجود ندارد؛ اما در باب جمع محرمات نسبي، 
 ق،1428گردد )جویني، شارع خبر داده است كه ازدواج موجب فروپاشي صله رحم مي

12/225.) 
(، جمع ميان خاله و 3/242ق، 1411)بخاري،  «الْأُمِّ ةِبِمَنْزِلَ الْخَالَةُ»زیلعي با استناد به حدیث 

گوید: به خاطر صيانت از صله رحم، جمع ميان تمامي محرمات خواهرزاده را حرام دانسته، مي
ها( تنفري وجود دارد كه منافي با صله رحمي ضرائر )همشوي»حرام قرار گرفته است؛ زیرا ميان 

پرواي خدایي را داشته باشيد كه در مورد ارحام از شما » است كه خداي متعال درباره آن فرمود:
(. جمع ميان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده از گسلهایي هستند كه موجب 1)نساء، « پرسدمي

شوند. حفاظت و وصل صله رحم، مطابق آیه مذكور واجب و هر چيزي كه قطع صله رحم مي
(. نووي حتي از ابوبکر و 3/11؛ 2/115، ق1313موجب قطع آن گردد، حرام است )زیلعي، 

هاي ناشي از جمع، تعدد ازدواج با نزدیکان را ها و عقدهكند كه به دليل كينهعثمان نقل مي
 (.15/225تا، نووي، بي)اند پسندیدهنمي

چنيني قطع صله رحم چون در ازدواج این»گوید: رود و ميبدرالدین عيني نيز فراتر از همه مي
رافعي به این نظریه جزم نموده و استناد به روایتي كرده است كه »دهد: و ادامه مي« آیدميبه بار 

اگر ازدواج كنيد، موجب قطع صله رحم »اند: رسول خدا درباره ازدواج عمه و خاله زن گفته
 اند، حکم به عدم جوازكساني كه به این تعليل رفته» و به این ترتيب معتقد است:« ایدایشان شده

« اند؛ خواه عمه باشد و یا خاله، دخترعمه باشد و یا دخترخاله و دایي...جمع ميان اقارب زن داده
 (.5/31ق، 1421)عيني، 

                                           
ماند، مطابق فتواي مذاهب اربعه يمباقي  اشسابقهكند و از او زن و دختري از زن يمفوت  x يدكنفرض . 5

 .(11/185ق، 1433شيباني،  ؛5/32ق، 1421ني، )عي تواند با هردو در یک زمان ازدواج كنديمسنت، شخص اهل
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و  مصنف، عبدالرزاق صنعاني در المراسيلظاهراً مبناي این اقوال روایتي است كه ابوداود در 
به خاطر  اند كه رسول خداطلحه نقل كردهبناز عيسي التلخيص الحبيرحجر عسقالني در ابن

، ق1413؛ صنعاني، 184ق، 1418حفظ قرابت از جمع ميان وابستگان منع كردند )ابوداود، 
 (.3/351، ق1414حجر، ؛ ابن5/253

آورد كه گروهي جمع ميان تمامي زناني را كه با هم قرابت يم المجتهدبدایة در  رشدابن
آورد كه بر اساس همين نگاه، يم همامابن( و 3/55ق، 1425، رشدابن) انددانسته، حرام اندداشته

 (.3/218تا، همام، بي)ابن كساني جمع ميان عمه و خاله را نيز مکروه دانستند
روایات مذكور نيز ادات عليت  ،داندنجيم علت تحریم را حفظ صله رحم ميگونه كه ابنهمان

شناختي فقيهان اماميه به مسئله روانصورت مشخص كسي از به اند.را در دل خویش جاي داده
شود كه علت اساسي و عمده در الي توضيحات ایشان استفاده ميقضيه نپرداخته است، اما از البه

اجازه عمه و خاله، مسئله احترام و تعظيم جایگاه و شخصيت ایشان است و از همين جهت، 
كتاب  و شبيري زنجاني در سند العروة رحراني دب اند.را علت حکم دانسته« اجالال للعمة و الخالة»

معتقد هستند كه مشروط قرار دادن ازدواج به اجازه عمه و خاله به دليل حرمت و احترام  النکاح
 (.8/2515، ق1414؛ شبيري زنجاني، 1/332، ق1424ایشان است )بحراني، 
عن تزویج  باب العلة التي من أجلها نهي»بابي را تحت عنوان  علل الشرائعشيخ صدوق در 

، ق1385بابویه، آورده است كه بيانگر تعليل تحریم است )ابن« المرأة علي عمتها و خالتها
، ق1422شمارد )كاشف الغطاء، را علت منصوصه حکم مي« اجالال للعمة»(. كاشف الغطاء 2/444

111.) 
اري را كه شوهرش چنين ك دهدينمهيچ زني اجازه  مسلماًكه  سؤالسيدصادق شيرازي به این 

بکند؛ خواه عمه باشد یا خاله یا هر زن دیگري؛ آیا ممکن است كه در غياب عمه و خاله چنين 
كه بدون اجازه عمه  دهديمعقدي صورت بگيرد و ایشان در خأل معلوماتي قرار داده شوند، پاسخ 

: مگر هدف كنديمرا طور دیگري مطرح  سؤالو خاله چنين عقدي باطل است؛ اما پرسشگر 
؟ در باشدينمگي اسي از مشروط قرار دادن اجازه، توجه و حرص اسالم به حفظ روابط خانوادهاس

. سيدصادق شوديمخبر از قضيه باشند، خواست اسالم نيز برآورده صورتي كه عمه و خاله بي
كه سبب تحریم حفظ تحکيم خانواده است، اما دخالت  ردیپذيمشيرازي در جواب این نظر را 

؛ از همين جهت، اجازه عمه و خاله را مبتني بر چندین كندينموامل دیگر را نيز نفي برخي از ع
 (.244، ق1428)حسيني شيرازي،  دهديمداند و شرط قرار عامل مي

: در نزد ما احتياط این است اندگفتهالحسن و عثمان المثني بنكه یحي كنديممحقق بحراني نقل 
 شودينمگر انجام شد، مانند جمع ميان دو خواهر فسخ كه چنين عقدي صورت نگيرد؛ ولي ا

 (.23/411، ق1415)بحراني، 
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 تحلیل و بررسی
شکي وجود ندارد كه دليل اصلي و عمده در مخالفت جمع با عمله و خاله، احترام و ارج نهادني 

سنّت اهل؛ به بيان دیگر اهل تشيع و اندكردهیاد « الرحمقطيعة»سنّت از آن به عنوان است كه اهل
؛ چراكه جمع بدون اجازه منجر به انددادههر دو بابت نگراني از آینده، این مسئله را مد نظر قرار 

ها، هتک ور شدن نزاعهاي دروني ميان خانوادهي، شعلهخانوادگقطع صله رحم، بروز تنشهاي 
در را حرمت بزرگان و مخدوش شدن رابطه دو فردي است كه مطابق حدیث حيثيت و جایگاه ما

اند با مطرح ساختن اجازه بزرگان، از وقوع حوادث دارند؛ از همين جهت اهل تشيع خواسته
 .انددانستهسنّت نيز جمع را براي حفظ همين دغدغه حرام ناگوار جلوگيري كنند و اهل

كه برخي از فقيهان حتي دامنه تحریم را بيشتر از این وسعت  دهديمبررسي اقوال طرفين نشان 
و چنانچه محقق بحراني نقل  انددانستهو جمع با اقارب مانند دو دخترخاله را نيز ناشایست داده 

 .پسندندينمكرده است، در ميان تشيع نيز كساني هستند كه چنين ازدواجي را 
كساني كه مدعي هستند حق و » شهيد مطهري در خصوص تعدد زوجات سخن بجایي دارد:

فقط از زاویه تفنن و  ،ات با اجازه همسر پيشين باشدكه تعدد زوج كنديعدالت ایجاب م
اند. اساساً اگر فردي و اجتماعي را از یاد برده يو ضرورتها اندستهیطلبي مرد مطلب را نگرتنوع

ضرورت فردي یا اجتماعي در كار نباشد، تعدد زوجات حتي با اجازه زن پيشين نيز قابل قبول 
 «.نيست

ر بحثها و اختالف نظرهاي بسياري است؛ چه رسد به اینکه این تعدد زوجات از بنياد، گرفتا
صورت جدي توجه تعدد ميان خاله و خواهرزاده، عمه و برادرزاده واقع شود. از آنجاكه اسالم به

به تحکيم خانواده، تداوم صله رحم، احترام به حقوق افراد داشته است، تردیدي وجود ندارد كه 
زند؛ بنابراین ضمن اله و خواهرزاده، به تحکيم خانواده صدمه ميجمع ميان عمه و برادرزاده، خ

طرح مسائل نظري، تحقيق ميداني نيز صورت گرفته است. با استفاده از دفاتر ثبت ازدواج، 
پيگيري شده است تا دیده شود كه جامعه آماري و عملي چنين پيماني در چه وضعي است؟ دليل 

كاربرد و تبيين علت حکم و احترام و اجر نهادن به صله رجوع به جامعه آماري، تشخيص ميزان 
 رحم است.

 
 واکنش اجتماعی

اي تنظيم شده است، محدوده زماني سال نامه مرتبط با این پژوهش كه به روش مصاحبهپرسش
شونده درباره جمع ميان خاله و گرفت؛ اما در ميان گفتگو، مصاحبهبه بعد را در بر مي 41

شده در سال، تمامي سالهاي كاري خویش را برادرزاده فراتر از محدوده تعيينخواهرزاده، عمه و 
 كرد.بيان مي
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 نامه دو سؤال ذیل طرح شده بود.در این پرسش
 . آیا در سال جاري براي ثبت ازدواج مجدد كسي مراجعه كرده است؟1
اید كه یک هاید، برخورد. آیا طي مدتي كه مسئوليت دفتر ثبت ازدواج را بر عهده داشته2

 شخص در ازدواج مجدد خویش عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده را جمع كرده باشد؟

گفتند: قانوناً حق ثبت تمامي دفاتري كه انتخاب شده بودند، همه ميشوندگان از ميانمصاحبه
ز اند كه اازدواج مجدد را ندارند، مگر اینکه محکمه مجوزي صادر كند؛ اما ده درصد گفته

 موجودیت ازدواج مجدد آگاهي دارند.
اند كه شاهد جمع ميان عمه و شوندگان نپذیرفتهدر پاسخ به سؤال دوم، هيچ یک از مصاحبه

تهران سيدكاظم حسيني گفت: با آنکه  53برادرزاده، خاله و خواهرزاده باشند. مسئول دفترخانه 
سالي  35فقه وارد شده است، طي  مشروعيت جمع ميان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده در

ام. مسئول دفترخانه اي نبودهكه من مسئوليت دفتر ثبت ازدواج را بر عهده دارم، شاهد چنين حادثه
داشت كه طي پانزده سالي كه مسئوليت داشته است، شاهد چنين پيماني نبوده تهران اظهار مي 313
 است.

دادگستري و مسئول دفتر ثبت ازدواج، در  دكتر اسداهلل لطفي، استاد دانشگاه، وكيل پایه
گونه ازدواجها داراي مجوز شرعي است، عرفاً چنين پيماني از جانب مصاحبه گفت: هرچند این

 كند.مردم استقبال نشده و كسي به آن عمل نمي
 

 در فضای مجازی
ه، خاله و تمامي سایتهاي مراجع تقليد، بحث را روي جواز و عدم جواز جمع ميان عمه و برادرزاد

خواهرزاده متمركز ساخته و گاهي در قالب پرسش و گاهي در قالب بياني به توضيح آن 
 اند.پرداخته

گونه مسائل از جانب مراجع فقهي در فضاي مجازي، بيانگر رسد طرح اینهرچند به نظر مي
اي مصداق عملي در دهد كه چنين قضيهوجود آن در خارج باشد، جستجوي بيشتر نشان مي

گردد به شخصي كه با خواهرزاده اجتماع ندارد. تنها دو مورد پيدا شد كه یک مورد آن برمي
گردد كه قصد ازدواج با همسرش بدون اجازه ازدواج كرده است و مورد دیگر به شخصي برمي

 خواهرزاده زنش را دارد.
 مورد اول

 دختر یک داراي .هسالسي هستم مردي» است: نگاشته چنين آزاد مشاوره سایت در كاربري
 ازدواج من كه رسيدیم توافق به هم با ،داشتم همسرم با كه مشکالتي علت به باشم.مي سالهیک

 قرار ،كردیم اتخاذ كه تصميمي با و باشدمي همسرم خواهرزاده ،ازدواج گزینه كه باشم داشته مجدد
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 قبول دختر خانواده ولي ؛كنم اررقرب آنها بين را عدالت من و كنيم زندگي خانه یک در همه شده
 عقد شدن جاري حکم و ودبر دادگاه به خواهدمي دختر و مندیمعالقه مه به شدتهب ما كنند.نمي
 موشمي ممنون ؟پذیردمي دادگاه و است پذیرامکان كاري چنين یاآ د.بگير دادگاه از ار دائم

 خواهد را دائم عقد رأي دادگاه نکهای مورد در هم و ازدواجم گزینه مورد در هم ؛كنيد ماراهنمایي
 ش(.11/4/1344)سایت مشاوره آزاد،  «داد؟

 :سازديمما را با چند عامل آشنا  سؤالتجزیه و تحليل این 
 .رديگيمگي صورت اول اینکه ازدواج مجدد او بر اثر نزاع خانواده

 دوم اینکه پرسشگر با خواهرزاده همسرش رابطه عشقي دارد.
 ده دختر موافق چنين پيماني نيستند.سوم اینکه خانوا

 چهارم اینکه رضایت خاله به هيچ وجه از سر عالقه و اراده قلبي نيست.
آفرین است؛ چه كه چنين ازدواجي تا چه حد خطرناک، ویرانگر و جدال دهديماین متن نشان 

و محبت  ي به خواهرزاده خویش روي خوش نشان نخواهد داداخالهبا این حالت، بار دیگر هيچ 
مادرانه نخواهد ورزید؛ هيچ دختري خود را در مقابل شوهرخاله و عمه خویش مصون نخواهد 

ها پيوسته نگران و در جدال تردید و اضطراب زندگي دید و به آنان اعتماد نخواهد كرد؛ خانواده
اي ها به جخواهند كرد و زنان هميشه مواظب چشمان و زبان شوهرانشان خواهند شد و خانواده

 خواهند شد. عالقههاي خویشي، به گسستن آن استحکام شيرازه
ها با وآمدهاي زیادي كه خانوادهدهنده این است كه خواهرزاده خانم بر اثر رفتاین متن نشان

له دختر مطلع شده است، از خا، با مرد رابطه دوستي برقرار كرده است و بعد از اینکه اندداشتههم 
، تن به ازدواج مجدد با خواهرزاده خویش داده است. چنين رفتارهایي و فشار شوهر سر اكراه

 هاست.كننده بنياد خانوادهسخت خطرناک و ویران

 مورد دوم
 نه حاال .است حرام گفتند بعدها؛ كردم ازدواج زنم اذن بدون زنم خواهرزاده با ؛سالم»

 كه شما از لذا؛ دهيم ادامه خودمان زندگي به آرامش با توانيميم نه و شویم جدا توانيميم

 اگر حتي؛ نکنم معصيت كه دهيد نشانم خواهميم را راهي ،هستيد مطلع دین امور به نسبت

 زنم به مدت از اتمام قبل و عقد از بعد و كنم عقد را او و داده موقت طالق را زنم است قرار

 ستا سال چندین .ستا شده ندانسته كه ستا كاري حاالكنم. يم هم را كار این ،نمایم رجوع

 را کارهرا این و باشد داشته راهي باید لذاداند؛ ينم اولي وليكنم؛ يم زندگي دو با هر كه

 فقط مانع اگرم. افتاد چاه در ندانسته وليتم؛ هس معتقد دینم به م.احتياج دار شما به و دانمينم

 «است داده من به او را چيز همه كه است شخص دیگري مانع اینجا اما؛ نبود مهم ،بودند مردم
 ش(.11/4/1344)سایت سؤاالت اسالمي، 
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دهد كه در تحليل قضيه اولي بيان كردیم. شخص این پرسش دقيقاً همان سرنوشتي را نشان مي
اي به اي كه به خواهرزاده همسرش داشته، با او ازدواج كرده است و هنوز هم عالقهبر اثر عالقه

هد كه زن از حق مسلم خویش باخبرشود. اساساً كار را به جایي خواآگاهي زن اول ندارد و نمي
 اي هر دو را نگه دارد.خواهد طي حيلهرسانده است كه حاال مي

اي كه باالي او اند؛ اما اینکه خالهاین بيانات از زبان كساني است كه خود اقدام به جمع كرده
دهد كه اگر آنها ان ميشود، چه نظري دارد، مشخص نيست؛ ولي لحن سؤال نشجمع مي

 دهنده این مسئله است.خوبي نشانسازند و اضطراب پرسشگر بهباخبرشوند، عقد را باطل مي
 و بررسی تحلیل

ها نيامده است؛ بلکه آمده تا مودّت و رحمت و شفقت و عشق اسالم براي فروریزي كانون خانواده
ها بپردازد. لحن روایاتِ مانع انوادهرا تحکيم كند و به استقرار شيرازه دوستي در جامعه و خ

داشتن نظام خانواده از ازدواج از یک سو، تأكيد اسالم بر تحکيم روابط زناشویي و استوار نگه
دهنده این است كه جمع ميان خاله و خواهرزاده، نشان« اجالال للعمة و الخالة»سوي دیگر و تقييد 

خور اعتنایي نيست؛ بلکه این جمع عمالً تهدیدي  عمه و برادرزاده، داراي نتيجه مثبت و ثمره در
-جدي و شکننده عليه نظام خانواده، آرامش و امنيت همسران است. از آنجایي كه ازدواج مجدد 

خود داراي اشکاالت فراواني است و جز در صورت ضرورت، قابل  -فارغ از هرگونه قيدي
برانگيزتر از همه به شمار اده چالشتوجيه نيست، جمع ميان خاله و خواهرزاده، عمه و برادرز

اي اختصاص یابد كه فارغ آید؛ چه بهتر كه از خيرِ چنين پيوندي گذشته، ازدواج مجدد به حوزهمي
 اي تحقق یابد.از هرگونه شبهه

 
 نتیجه

سنّت و شيخ صدوق از اماميه، قائل به حرمت جمع ميان خاله و خواهرزاده، . جمهور فقهاي اهل1
 اند.زاده شدهعمه و برادر

سنّت )مانند عثمان البتي، داود ظاهري( خوارج و اهل تشيع )مانند . برخي از فقهاي اهل2
 اند.صورت مطلق جایز دانستهجنيد اسکافي( آن را بهعقيل و ابنابيابن

اند: اگر شخص بخواهد خواهرزاده یا برادرزاده را باالي . مشهور اماميه قائل به تفصيل شده3
 عمه جمع كند، اجازه عمه شرط است، اما معکوس آن شرط نيست. خاله و

سنّت، حفظ صله . دليل تحریم جمع ميان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده در نزد اهل4
رحم و ارج نهادن به مقام خویشاوندي است كه بخشي از این حکم از نظر اماميه مورد قبول قرار 

 گرفته است.
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بر این اتفاق دارند كه حفظ صله رحم، تأثير مستقيم روي جمع ميان خاله سنّت . اماميه و اهل5
 گذارد.و خواهرزاده مي

. با آنکه مسئله جمع ميان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده، در حوزه نظري اختالفي 5
 اند.است، در حوزه عمل، شيعه و سني عرفاً اقدام به این كار نکرده

گذاري در اسالم است. جمع ميان ر نظام خانواده، از اولویتهاي قانون. حفظ استحکام و استقرا1
ها و قطع عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده موجب گسستهاي اجتماعي، اختالف ميان خانواده

 .آن اولي است گردد؛ از همين جهت ترکصله رحم مي
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