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محمد صادقی

(تاریخ دریافت4931/14/41 :؛ تاریخ پذیرش)4931/11/10 :

چکیده
موانع ازدواج عبارتند از :قرابت ،شوهر داشتن زن ،داشتن چهار زن ،ازدواج در عده ،جمع بين برخي از زناان ،كفار ،لعاان و ارارا  .قرابات
(خویشاوندي) اعم از نسبي ،سببي و رضاعي در پارهاي درجات ،مانع نكاح است .خویشاني كه نكاح با آنها به علت قرابات ممناوا اسات،
محار ناميده ميشوندكه ممكن است محار نسبي یا محار سببي باشند .رضاا از نظر شرعي به معناي رسايدن شاير انساان باه ب ان
طفلي كه كمتر از  0سال دارد ميباشد .رضاا در همان اصنافي كه نسب موجب ررمت ميشود ،ایجاد ررمت مينماید .شوهر داشاتن زن
مانع نكاح است .در رقوق اسالمي تعدد زوجات جایز بوده ،اما به چهار زن محدود شاده اسات؛ در صاورتي كاه مارد  1زن داشاته باشاد
نميتواند با زن پنجمي ازدواج كند .عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده اسات نمايتواناد شاوهر
دیگر اختيار كند .اگر مرد همسر خود را سه بار طالق دهد به نحوي كه بين سه طالق ،دو رجوا داشته باشد ،ایان زن بار آن مارد رارا
خواهد شد.كفر یكي از زوجين مانع ازدواج است .وقتي مالعنه پایان یافت ردّ از زن و مرد ساقط شده و بين آن دو جدایي افتاده و زن باه
شوهر ررا مي شود و فرزند هم به شوهر ملحق نميشود .شخص محر نميتواند ازدواج كرده و كسي را به ازدواج درآورد و نيز نميتواند
وكيل در ازدواج دیگري شود ،خواه مرد یا زن باشد و خواه رج یا عمره براي خودش باشد یا به نيابت از دیگري انجا دهد.

کلیدواژگان
رضاا ،عده ،قرابت ،محار  ،موانع.

 استادیار گروه حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmsadeghi4817@yahoo.com :
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مقدمه
اموري كه عدم آنها در ازدواج شرط و وجود آنها مانع صحت ازدواج است ،به عنوان موانع ازدواج
شناخته میشود .موانع ازدواج در مذهب شافعی عبارتند از :قرابت ،شوهر داشتن زن ،داشتن چهاار
زن ،ازدواج در عده ،جمع بين برخی از زنان ،كفر ،لعان و احرام.
قرابت
قرابت (خویشاوندي) اعم از نسبی ،سببی و رضاعی در پارهاي درجات ،مانع نكاح اسات( .الخان،
22؛ الشربينی093 ،؛ الغزالی61 ،؛ الرملی276 ،؛ الناووي444 ،؛ العمرانای الشاافعی202 ،؛ بجيرمای،
 .)550خویشانی كه نكاح با آنها به علت قرابت ممنوع است ،محارم ناميده میشوند.
بند اول :محارم نسبي

هفت گروه از زنان به نسب حرامند و ازدواج با آنها ممنوع اسات (الشاربينی093 ،اا092؛ الرملای،
:)274-276
 .6مادر كه شامل جدات پدري یا مادري میشود؛
 .2دختر كه شامل دختران پسر و دختر ا هرچند در نسل پائين روند ا میشود؛
 .0خواهر؛ پدري یا مادري یا پدر و مادري
 .4عمه؛ كه شامل عمههاي پدران و اجداد (جد و جده) میشود.
 .5خاله؛ كه شامل خالههاي پدر ،مادر و اجداد (جد و جده) میشود.
 .1دختران برادر هرچند در نسل پائين روند.
 .7دختران خواهر هرچند در نسل پائين روند.

دليل این حكم آیه قرآن كریم اسات كاه مایفرمایاد« :حرمت عليتم اعهمتتم اعنعتكتم اعنعهختاه اعنع

لمم اعنعخمال اعنعتكمتعهالخعنعتكمتعهالخ » .نساء.20 /

همين حكم متقابالً نسبت به زناان هام وجاود دارد؛ یعنای ازدواج زن باا پادر ،اجاداد ،پسار،
نوادگان ،برادران ،فرزندان برادران ،عمو و دایی حرام است (الخن20 ،؛ الغزالی61 ،؛ الشربينی094 ،؛
الرملی274 ،؛ النووي 441 ،و 447؛ العمرانی الشافعی240 ،؛ بجيرمی.)551 ،
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بند دوم :محارم سببي

محارم سببی دو قسم هستند :مصاهره و جمع بين دو زن.
قسم اول :مصاهره

مصاهره رابطه اي است بين زن و مرد كه مستلزم حرمت ازدواج میباشد و اقسام آن به شارح زیار
است:
 .6زنی كه سابقاً زن پدر و یا زن یكی از اجداد شخص بوده است ،خواه آميزش شده یاا نشاده
باشد.
مستند این حكم كالم خداوند است كه میفرماید« :و ال تنكحوا ما نكح آبائكم مان النسااء»
زن پدر را نباید به نكاح در آورید .نساء.22 /
 .2زنی كه سابقاً زن پسر یا یكی از فرزند زادگان او بوده است ،خاواه آميازش شاده یاا نشاده
باشد.
خداوند در این باره میفرماید« :نعحالئلعهتكمئ اعهلذينعمتنعهالتالت ا»؛ نساء20 /و نيز حرام شاده
زن فرزندان صلبی شما (نه زنِ پسر خواندة شما)؛ فرزند در اینجا شامل فرزند رضاعی هام
میشود.
 .0مادر و جدات زن حتی بعد از انحالل ازدواج ،یعنی به مجرد وقوع عقاد بار دختار ،ماادر و
جدات آن دختر بر مرد حرام میشوند ،هرچند آميزش نداشته و ازدواجشاان منحال شاود،
(الخن24 ،؛ الشربينی094 ،؛ الرملی274 ،؛ النووي447 ،؛ العمرانی الشاافعی246 ،؛ بجيرمای،
نعهمتمتعنستمئ ا»نسااء.20 /
551؛ الغزالی .)61 ،و دليل آن كالم خداوند است كه میفرمایدّ « :
و حرام شد بر شما ازدواج با مادر زن.
 .4دختر زن از همسر دیگر؛ مشروط بر این كاه باين زن و شاوهر نزدیكای واقاع شاده باشاد.
بنابراین ،اگر زن را قبل از آميزش ،نظر و لمس ،طالق دهد ،میتواند با دختر آن زن ازدواج
كند.
براي این حكم نيز به كالم خداوند كه میفرماید« :نعرابئتك اعهلتاليفعحعحرتارماعمتنعنستمئ اعهلتاليفع
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دخيتماعن ّعتن» نساء .20 /استناد شده است؛ یعنی حرام شد بر شما ازدواج با دختران زن كاه در
دامن شما تربيت شدهاند ،اگر با زن مباشرت كرده باشيد.
قيد «حعحرتارما» بيان مورد غالب است؛ یعنی بيشتر زنانی كه ازدواج مجادد مایكنناد ،دختاران
خود را به خانه شوهر جدید میبرند( .الخن ،همان؛ الشربينی095 ،؛ بجيرمی ،همان)
مواردي كه ایجاد حرمت در مصاهره متوقف بر تحقق آميازش اسات ،شاامل عقاد فاساد نياز
میگردد؛ بنابراین ،اگر با زنی به عقد فاسد ازدواج نموده و آميزش نموده باشد ،دختر آن زن بار او
حرام است .اما حرمت مصاهره به مجرد عقد ،تنها در عقد صحيح ایجاد میشود .ازدواج باا دختار،
به مجرد عقد صحيح ،موجب حرمت ازدواج با مادرش میگردد ،اما اگر عقد فاسد بوده و آميازش
نشده باشد ،موجب حرمت مادر نمیگردد .در صورتی كه پس از عقد فاسد ،آميزش صورت گيرد،
موجب حرمت مادر زن میشود( .الخن24 ،؛ الرملی ،همان).
زن پدر نيز به همين صورت است؛ چون به مجرد عقد صحيح بر فرزناد حارام مایشاود و در
صورتی كه آميزش صورت بگيرد ،حرمت ایجاد میشود ،خواه عقد صحيح یا فاسد باشد .زن پسار
نيز همين حكم را دارد (الشربينی ،همان؛ الرملی275 ،؛ النووي ،همان؛ بجيرمی.)557 ،
حكم نزدیكی به شبهه ،در ثبوت نسب و حرمت مصاهره مانند نكاح صحيح است .نزدیكی باه
شبهه یعنی اینكه بين زن و مرد ،به اعتقاد اینكه زن و شوهر هستند مقاربت صورت گيرد و سپس
معلوم شود كه نسبت به یكدیگر اجنبی بوده و مقاربت به خاطر اشتباه انجام گرفته است .بالفاصاله
بين این دو مفارقت و جدایی حاصل شده ،عده بر زن و مهرالمثل بر مرد واجب میشود .اگر شبهه
از جانب مرد باشد موجب حرمت مصاهره ،اثبات نسب و لزوم عده براي زن میشود؛ اما مهر ثابت
نمیشود و در صورتی كه شبهه از جانب زن باشد ،فقط موجب مهر میشود؛ ولی مصااهره ،نساب
و عده ثابت نمی شود و اگر شبهه در هر دو جهت باشد هم مهر و هم مصاهره ،نسب و عده ثابات
است( .بجيرمی552 ،؛ الشربينی.)091 ،
اگر نزدیكی به شبهه قبل از نكاح باشد ،مانع ازدواج است؛ یعنی اگر ماردي باا زنای باه شابهه
نزدیكی كند ،نمیتواند با خویشان نسبی او (مثال دختر یا مادر یا مادر بازر

او) ازدواج كناد .اماا
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اگر قبالً با وي ازدواج صحيحی داشته ،نزدیكی به شبهه با محارم سببی (خویشان نسابی زن مانناد
مادر زن) موجب بطالن ازدواج قبلی نخواهد بود.
زنا موجب تحریم زانيه بر زانی و حرمت مصاهره نمیگردد؛ بنابراین ،زانی میتواند با ماادر یاا
دختر زانيه ازدواج كند ،چنانكه پدر و فرزند زانی هم میتوانند با زانياه ازدواج نمایناد(.الشاربينی،
همان؛ الرملی)275 ،
مرد می تواند با دختري كه ناشی از زناي او با زنی میباشد ازدواج كند؛ چون زنا حرمت ندارد.
پدر و فرزند این مرد هم میتوانند باا آن دختار ازدواج كنناد؛ اماا ازدواج مكاروه اسات .ولای زن
نمی تواند با پسري كه ناشی از زناي اوست ازدواج كند( .العمرانی الشافعی 251 ،و 257؛ الشربينی،
096؛ الرملی272 ،؛ النووي.)445 ،
زناي مجنون از این حكم استثنا شده؛ یعنی موجاب اثباات مصااهره اسات.لاواط نياز موجاب
حرمت نمیشود(.الشربينی ،همان؛ الرملی ،همان)
قسم دوم :جمع بین دو زن

جمع بين دو زن؛ مانند دو خواهر ،كه اگر یكی از آنها مارد باود ازدواج آن دو جاایز نباود ،حارام
است؛ بنابراین مرد نمی تواند بين زن و خواهرزنش جمع كند و تنها در صورت انحاالل ازدواج باا
آن زن میتواند با خواهرش ازدواج نماید (الشربينی092 ،؛ الرملای272 ،؛ بجيرمای513 ،؛ الغزالای،
 .)67دليل این حكم در قرآن چنين آمده« :نعهنعجتمعتاهعتتاعهالخمتا» نساء .20 /جماع باين دو خاواهر
حرام است( .همان)
در این موارد بين دو زن با یک یا دو عقد جمع میشود؛ اگر با یک عقد باشد نسبت به هار دو
باطل است؛ زیرا هيچكدام بر دیگري اولویت ندارد و باید جدا شوند ،اگار قبال از نزدیكای باشاد،
هيچكدام استحقاق چيزي ندارند؛ اما بعد از نزدیكی ،مهرالمثل تعلاق مایگيارد .اگار دو خاواهر را
جمع و با هر دو آميزش كرده باشد هر دو بر او حرام میشوند؛ چون آميزش مبتنی بار عقاد فاساد
موجب حرمت میشود( .الشاربينی099 ،؛ الرملای272 ،؛ العمرانای الشاافعی250 ،؛ الناووي442 ،؛
بجيرمی.)513 ،
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اگر بين مادر و دخترش جمع كرده و با مادر آميزش كند ،دختر بر او حرام مؤبد میشود؛ چون
آميزش با مادر باعث حرمت دختر میشود ،هرچند عقد فاسد باشد .اما اگر با مادر آميازش نكارده
باشد ،دختر حرام نمیشود .در هر حال ،وقتی در نكاح فاسد ،آميزش صورت بگيرد ،مهرالمثال باه
زن تعلق میگيرد و با تعدد آميزش ،اگر شبهه در همة ماوارد آميازش یكساان باشاد ،مهار متعادد
نمیشود ،ولی در صورت تفاوت شبهه در هر بار ،مهر متعدد میگردد( .الخن.)71 ،
در صورتی كه جمع بين دو زن مذكور ،در دو عقد متوالی باشد؛ اگر عقاد اوللای معلاوم باشاد،
عقد دولم باطل و عقد اولل صحيح است .اگر ابتدا بر دختر عقد ببندد و سپس بر مادر ،اوللی صاحيح
و دولمی باطل است .اگر قبل از آميزش باشد اثري ندارد؛ اما اگر با مادر آميزش كرده باشد دختر بر
او حرام میشود .چون آميزش با عقد فاسد هم موجب حرمت میشود .اگر عقد اوللی با مادر باوده
و آميزش نيز كرده باشد ،دختر بر او حرام میشود( .الشربينی099 ،؛ بجيرمای516 ،؛ الرملای272 ،؛
العمرانی الشافعی.)240 ،
در صورتی كه عقد اولی را فراموش كرده باشد و یقين به سابق بين آنها پيدا ننماید ،باید توقف
كند و تا روشن شدن وضعيت ،آميزش با هيچكدام برایش جایز نيست .این در صاورتی اسات كاه
اميد معلوم شدن عقد اولل باشد؛ اما اگر از معلوم شدن مأیوس شود ،میتواند امر را به حاكم ارجاع
داده و حاكم هر دو عقد را با هم فسخ كند( .الشربينی ،همان؛ بجيرمی ،همان؛ الرملی 272 ،و )279
یكای دیگاار از ماواردي كااه جماع بااين دو زن جاایز نيساات ،جماع بااين زن و بارادرزاده یااا
خواهرزادهاش میباشد؛ زیرا مطابق قاعده اي كه بيان شد اگر یكای از آنهاا مارد باشاد باا دیگاري
نمیتواند ازدواج كند ،مثالً اگر عمه ،مرد باشد ،عمو بوده و نمیتواند با دختر برادرش ازدواج كناد
یا اگر دختر برادر ،مرد باشد دیگري عمة او بوده و نمیتواند باا عماه ازدواج كناد .همچناين اگار
خاله ،مرد باشد دایی محسوب شده و نمی تواند با خواهرزاده ازدواج كند و اگار خاواهرزاده ،مارد
باشد دیگري خالة او بوده و نمیتواند با او ازدواج نماید( .الشربينی ،همان؛ بجيرمی513 ،؛ الرملای،
272؛ الخن27 ،؛ العمرانی الشافعی 240 ،و 244؛ النووي.)442 ،
دليل این مسأله حدیث پيامبر اكرم (ص) است كه فرماود« :ال تك عهرتر ععليتمعلممتتمعنعالعهلعمت عليتمع
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هتكت عهخمتتتمعنعالعهرتتر ععليتتمعخملمتتتمعنعالعهخمل ت عليتتمعهتك ت عهخمتتتم،عالعهل ت ععليتتمعهل تتالرععنعالعهل تتالرععليتتمعهل ت ع»
(احمد بن حنبل ،ح 9101؛ بخاري ،ح 5639 ،5632و5663؛ مسلم ،ح.)6432
جمع بين دو عمه (دو زن كه عمة همدیگر باشند) یا دو خاله (دو زن كه خالة یكدیگر باشاند)
جایز نيست.
صورت اول :دو مرد ،هركدام با مادر دیگري ازدواج كند و هر كدام دختري بياورد ،هر یاک از
این دخترها عمة دیگري میشود و جمع بين این دو دختر صحيح نيست.
صورت دوم :دو مرد ،هر كدام با دختر دیگري ازدواج كند و هركدام دختري بياورد ،هار یاک
از این دخترها ،خالة دیگري محسوب شده و جمع بين این دو دختر صحيح نيست.
صورت سوم :دو زن كه عمه و خالة یكدیگر باشند :مردي با زنی ازدواج كناد و پسار مارد باا
مادر آن زن ازدواج كند و هر كدام دختري بدنيا آورد ،دختر پسر ،خالة دختر پدر میشاود و دختار
پدر ،عمة دختر پسر میشود و جمع بين این دو دختر صحيح نيست.
جمع بين زن و دختر شوهرش از زن دیگر جایز است؛ یعنی اگر شوهر ،زن را طاالق دهاد یاا
شوهر بميرد ،اشخاص دیگر میتوانند بين این زن و دختر مرد جمع كنند ،چون اگر هر كدام از این
زن و دختر ،مرد باشد با دیگري میتواند ازدواج كند پس قاعدة مذكور شامل این مورد نمیگردد.
مادر شوهر هم مانند دختر شوهر است؛ یعنی افراد دیگر میتوانناد باين زن (بعاد از طاالق) و
مادر شوهرش جمع كنند( .الشربينی099 ،؛ العمرانی الشاافعی244 ،؛ الرملای272 ،؛ بجيرمای513 ،؛
الغزالی)67 ،
بند سوم :محارم رضاعي
رضاع

در لغت به معناي مكيدن پستان است و از نظر شرعی به معناي رسيدن شير انسان به بطن طفلی كه
كمتر از  2سال دارد میباشد .بنابراین خوردن شير حيوان رضاع نيست .آنچاه مهام اسات رسايدن
شير به بطن (معده) طفل است خواه از طریق مكيدن پستان یا با ریختن در حلق یاا وارد كاردن از
طریق دماغ باشد .رسيدن شير به معدة طفل با رعایت شروط رضاع ،موجب حرمت مایشاود .اگار
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طفل بيش از  2سال داشته باشد ،هرچند یک لحظه ،رضاع معتبر نيست و دليال آن آیاة شاریفة «نع
هلاهلدهتعيرضعنعهنالدهنعحالاعمتمميا» بقره .200 /است كه داللت میكند بر اینكه نهایت مدت رضااع
 2سالگی است( .الخن 696 ،و 692؛ الشربينی264 ،؛ الرملی.)672 ،
اگر اشكال شود كه پيامبر (ص) در مورد بالغ (شخصی باه ناام ساالم) هام رضااع را موجاب
حرمت دانستهاند ،جواب داده میشود كه این روایت مربوط به قبل از تعيين مدت براي رضاع بوده
و با تعيين مدت نسخ شده است(.الجزیري022 ،؛ الشربينی267 ،؛ الرملی.)675 ،
شرایط رضاع

براي تحقق رضاع شرایطی در مرضعه ،رضيع و شير شرط است:
مرضعه (شير دهنده) باید شرایط زیر را داشته باشد:
 .6زن باشد؛ بنابراین شير خوردن از حيوان موجب تحقق رضاع نيست .همچناين اگار طفال از
مرد یا خنثی مشكل شير بخورد ،موجب حرمت نمیشاود .اگار دختاري از مارد یاا خنثای
مشكل شير بخورد و بعد معلوم شود مرد بوده ،ازدواج آنها باا هام كراهات دارد(.الغزالای،
663؛ الجزیري025 ،؛ الشربينی264 ،؛ النووي)54 ،
 .2مرضعه زنده باشد؛ اگر طفل از پستان زنی كه فوت كرده شير بخورد رضاع معتبار نيسات و
موجب نشر حرمت نمیشود و زنی كه در حاال جاان دادن اسات ،مانناد مارده محساوب
میشود.
 .0مرضعه  9سال قمري (سن حيض) داشته باشد؛ در این صورت رضاع معتبار اسات هرچناد
حكم به بلوغ آن زن نمیشود؛ چون سن حيض ،دختر را آمادة حامله شدن میكند.
شافعيه در مرضعه  9سال را شرط میدانند ،اما اگر كمتر از  9سال باشد به مقدار حيض یا طهار
اشكالی ندارد ،هرچند بالفعل حيض نمیشاود( .الغزالای663 ،؛ الجزیاري ،هماان؛ الشاربينی264 ،؛
النووي54 ،؛ الرملی.)670 ،
اگر اشكال شود كه شير از والدت ناشی میشود و زنای كاه بالفعال حايض نمایشاود امكاان
والدت فرزند دربارة او نيست؛ در نتيجه شير او موجب حرمت نيست ،جواب داده میشود؛ رسيدن
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به سن حيض همراه با احتمال حيض و حاملگی و والدت میباشد و این احتمال براي معتبر باودن
شيري كه جاري می شود كافی است؛ زیرا تحریم به رضاع مانند تحریم به نسب است ،شير جزئای
از مرضعه است و به سبب فرزندي كه متولد از منی مرد و زن میباشد ،جاري شاده اسات .وقتای
كودك شير را میمكد گویا جزئی از زن و مرد میشود ،بنابراین تحریم به رضااع تاابع تحاریم باه
نسب است ،نسب با احتمال ثابت می شود و براي ثبوت رضاع هم احتمال كافی اسات .باه هماين
دليل ثيبه بودن براي مرضعه شرط نيست ،بلكه اگر باكره بوده و در این سن شير بدهد ،معتبر است
و موجب حرمت میشود .در شير نيز شرط نيست كه ناشی از حاملگی بالفعل باشد ،بلكاه اگار در
سنی باشد كه قابليت حامله شدن را دارا باشد كفایت میكند ،ولی اگر در سانی باشاد كاه احتماال
والدت دربارة او نمیرود شير معتبر نبوده و موجب حرمت نمیشود(.الجزیري 025 ،و ).021
شيرخوار (رضيع) نيز باید شرایط زیر را دارا باشد:
 .6شيرخوار باید زنده باشد بنابراین اگر شير در حلق طفلی كه مرده ،ریخته شود معتبر نيست.
 .2شيرخوار باید كمتر از  2سال داشته باشد ،اگر بيشتر از  2سال باشد ،هرچند یک لحظه ،شير
خوردن او معتبر نيست .اگر شک كنيم كه از دو سال بيشاتر شاده یاا ناه موجاب حرمات
نيست؛ چون شک در سبب تحریم ،موجب سقوط تحریم میگردد .بنابراین اگر  4بار شاير
بخورد و در ابتداي بار پنجم  2ساله شود معتبر نبوده و موجب حرمت نمایشاود( .الخان،
691؛ الشربينی261 ،؛ النووي55 ،؛ الرملی.)675 ،
شير خوردن (رضاع) نيز باید همراه با شرایط ذیل باشد:
 .6كميت و مقدار شير خوردن :طفل باید پنج بار به طور یقينی شير خورده باشد .بناابراین اگار
در 5بار شک شود معتبر نيست .هر بار شير خوردن ،شير خوردن كامل در عار

اسات باه

طوري كه طفل پستان را مكيده و رها نكند ،مگر براي تنفس یا فرو بردن آنچاه بلعياده یاا
انتقال به پستان دیگر ،اما اگر رها كند و منصر

شود یک بار محساوب مایشاود هرچناد

مقدار كمی خورده باشد ،همچنين اگر مرضعه شاير دادن را قطاع كناد یاک باار محساوب
است ،اما اگر به مدت كمی قطع نموده و دوباره سریعاً به شير دادن اداماه دهاد ،تماامی آن
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یک بار محسوب مایشاود (الخان697 ،؛ الغزالای663 ،؛ الجزیاري021 ،؛ الشاربينی267 ،؛
النووي.)55 ،
 .2كيفيت شير خوردن؛ شير باید به معدة طفل برسد ،خواه به واسطة خوردن یا ریختن در حلق
یا ریختن در بينی باشد .اما اگر از راه احتقان یا تقطير در گوش و امثال آن به معاده برساد،
موجب تحریم نمیشود.
الزم نيست شير مایع و روان باشد ،بلكه اگر تبدیل به پنير شود و كودك آن را بخاورد نياز
موجب نشر حرمت است همچنين شرط نيست كه با غير شاير مخلاوط نباشاد ،بلكاه اگار
مخلوط باشد نيز موجب نشر حرمت است ،خواه مخلوط یا بخشی از آن را بخورد ،اما الزم
است در هر بار مقداري شير به معدة طفل برسد.
اگر مرضعه شير را دوشيده و در طی  5بار در حلق طفل بریزد یک بار محسوب مایشاود؛
اما اگر شير  5مرتبه را دوشيده و یک باره در حلق طفل بریازد 5 ،باار محساوب مایشاود
(الغزالی663 ،2 ،؛ الجزیري ،همان؛ الشربينی269 ،؛ النووي51 ،؛ الرملی.)671 ،7 ،
آثار رضاع

پيامبر (ص) فرمود« :حيتر عابلرضتممعمتمعحيتر عابلكست »؛ این حدیث داللت میكند بر اینكه رضاع در همان
اصنافی كه نسب موجب حرمت میشود ،ایجاد حرمت مینماید.
اصنافی كه رضاع موجب حرمت میشود  7مورد است( :الخن692 ،؛ الغزالای666 ،؛ الجزیاري،
 002و 000؛ الشربينی226 ،؛ الرملی 677 ،و 679؛ النووي.)57 ،
 .6مادر؛ خواه مستقيم یا به واسطة پدر وجد باشد؛ بنابراین شامل جدة پدري یا مادري ،هرچناد
باال رود ،میشود.
 .2دختر؛ منظور دختر صلبی است ،خواه بدون واسطه یا با واسطه باشاد؛ بناابراین شاامل ناوة
پسري یا دختري ،هرچند پایين رود ،میشود.
 .0خواهر؛ خواه پدر و مادري یا پدري یا مادري باشد.
 .4دختر خواهر ،هرچند پائين رود ،خواه پدر و مادري یا پدري یا مادري باشد.
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 .5دختر برادر ،هرچند پائين رود ،خواه پدر و مادري یا پدري یا مادري باشد.
 .1عمه؛ خواه خواهر پدر و مادري پدر یا خواهر پدري پدر و یا خواهر مادري پدر باشاد .اماا
عمة عمه محرم نيست ،مگر اینكه عمه ،خودش خواهر پدر و مادري پدر یا خواهر پادري
پدر باشد ،اما اگر خواهر مادري پدر باشد ،عمة او محرم نيست.
 .7خالهها محرم هستند ،خواه خواهران پدر و مادري مادر یا خواهران پدري یا ماادري باشاند،
اما خالههاي خالهها در صورتی محرم هستند كه خواهران پدر و مادري ماادر بازر هاا یاا
خواهران مادري آنها باشد ،اما اگر خواهران پدري آنها باشند محرم نيستند.
وقتی طفل اجنبی ،از زنی شير بخورد آن زن مادر او شده و ازدواج با او حرام میشود ،چنانكه
ازدواج با دختر آن زن و دختر دخترش یا دختر پسرش ،هرچند پائين روند ،حرام میشاود؛ چاون
خواهر طفل یا دختر خواهر یا دختر برادر طفل محسوب میشوند .همچنين خواهر آن زن خالهاش
میشود و مادر آن زن جدهاش میباشد .شوهر این زن نيز پادر طفال محساوب مایشاود و طفال
نمی تواند با دختر آن زن ازدواج كند هرچند از زنای دیگار باشاد؛ چاون خاواهر طفال محساوب
میشود .دختر دختر آن مرد و دختر پسر او نيز بر طفل حرام است .خواهر آن مرد نياز عماة طفال
بوده و مادر مرد ،جدة طفل محسوب شده و حرام هستند .شوهر مرضعه نيز نمیتواند با دختر پسر
رضاعی خود ،هرچند پائين رود ،ازدواج كند ،اما مادر طفل و جده و خواهر او بار شاوهر مرضاعه
حالل است.
برادر رضاعی می تواند با خواهر خواهر رضاعی خود و همچناين باا ساایر حواشای او ازدواج
كند؛ چون حرمت نسبت به شيرخوار فقط بر فروع سرایت میكند؛ بنابراین پدران ،عموهاا و دایای
ها و برادران طفل نيز میتوانند با مادر (مرضعه) و خواهران رضاعی طفل ازدواج كنند.
اما نسبت به مرضعه؛ اصول و فروع و حواشی او بار طفال شايرخوار حارام هساتند؛ بناابراین
شيرخوار و فروع او نمیتوانند با آنها ازدواج كنند .نسبت به شوهرِ زن نيز حرمت به اصول و فروع
و حواشی او سرایت میكند( .همان).
در صورتی كه طفل شيرخوار دختر باشد همين تفصيل دربارة او اجرا میشاود .یعنای مرضاعه
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مادر او بوده و شوهرِ مرضعه پدرش محسوب میشود ،این دختر بر اصول زن (پدران) حرام است؛
چون اجداد او محسوب میشوند .همچنين بر فروع زن (پسران هرچند پائين روناد) حارام اسات؛
چون برادران و پسر برادران و خواهران او محسوب میشود .برادران مرضعه هم دائی او محساوب
میگردند و شوهرِ زن ،پدر اوست و این دختر نسبت به اوالد شوهر زن ،خواهر محسوب میشاود
خواه از مرضعه یا از زن دیگر باشاند .بارادران مارد ،عماوي او محساوب مایشاوند و عموهاا و
داییهاي مرد هم بر او حرام هستند.
اوالدي كه از طفل شيرخوار به دنيا بيایند نيز نسبت به مرضعه حرام هستند؛ چون جدة رضاعی
آنها است .اوالد زن هم بر اوالد طفل شير خوارحرام هستند؛ چاون دایای و خالاة آنهاا مایباشاند.
پدران و جدات مرضعه هم همينطور است.
بين این فرزند و هركس كه با او از یک پستان شير بخورد ،حرمت رضااعی ایجااد مایشاود و
فرقی ندارد كه فرزند نسبی مرضعه یا رضاعی باشند و نيز فرقی ندارد كه همزمان یا در زماانهااي
مختلف شير خورده باشند ،بلكه مالك شير خوردن از یک پستان است( .الجزیري.)002 ،
محرماتی هم به سبب مصاهره در مورد رضاع پيش میآید كه مشمول حدیث مذكور نيست.
محرمات به سبب مصاهره دو قسم هستند:
قسم اول :هم به مصاهره و هم به رضاع حرام هستند .مانند مادر و دختر زوجه؛ اگار طفلای از
زنی شير بخورد و سپس ازدواج كند شوهر او نمیتواناد باا مرضاعه ازدواج كناد؛ چاون ماادر زن
محسوب میشود ،همچنان كه با مادر نسبی او نمایتوانسات ازدواج كناد .همچناين اگار مرضاعه
خودش ازدواج كند و بين او و شوهرش رابطة نزدیكی برقرار شده باشد ،شاوهرش نمایتواناد باا
دختري كه از مرضعه شير خورده ازدواج كند؛ اما اگر نزدیكی نكرده باشد ازدواج با آن دختر حرام
نيست .همچنين نمیتوان بين زن و خواهر ،خاله و عمة او جمع نمود؛ بناابراین ،باين زنای كاه از
مرضعه شير خورده و دختر مرضعه یا دختر شوهر مرضعه نمیتوان جمع نمود ،چون جمع بين دو
خواهر میشود .جمع بين زن با خاله یا عمة رضاعی او و نيز جمع بين زن با دختر خواهر رضااعی
یا دختر برادر رضاعی او جایز نيست؛ چنانكه در مصاهره میباشد.
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قسم دوم :مواردي كه به مصاهره حرام بوده ،اما به رضاع حرام نيست همان ،ص ،009شامل:
 .6مادر برادر یا خواهر ،البته مقصود مادر نسبی نيست ،بلكه مقصود زن پدر است؛ چون تحریم
زن پدر به مصاهره و تحریم مادر به نسب است؛ بنابراین ،شاخص نمایتواناد باا زن پادر
(یعنی مادر برادر یا خواهري كه پدر و مادري نيست) ازدواج كند؛ اما اگر برادر یاا خاواهر
شخص از زنی شير بخورد مرضعه بر این شخص حرام نيست ،همچنين اگر دو طفل با هام
از زنی شير بخورند خواهر یا برادر رضاعی میشوند و اگر یكی از آنان از زن دیگري شاير
بخورد ،این زن مادر رضاعیِ برادر رضاعی نبوده و حالل است .همچنين اگر برادر رضاعی،
مادر نسبی هم داشته باشد حالل است.
 .2اگر اجنبی به نوة شخصی شير دهد ،آن شخص میتواند باا مرضاعه ازدواج كناد؛ بناابراین،
عروس با مصاهره حرام است؛ ولی مادر نوه با رضاع حرام نيست( .همان.)046 ،
 .0مادر زوجه با مصاهره حرام است؛ اما با رضاع حرام نيست .اگار اجنبياه فرزناد شخصای را
شير دهد ،مادر مرضعه بر شخص حرام نمیشود؛ در حالی كه جدة رضاعی فرزند میشاود.
همان.
 .4دختر زن به مصاهره حرام است؛ چون مرد نمیتواند با ربيبه كه دختر زنش میباشاد ازدواج
كند؛ اما با رضاع حرام نيست .بنابراین اگر زن اجنبيه ،پسر یا دختر مردي را شير دهد ،مارد
می تواند با خواهر رضاعی فرزند ازدواج كند خواه این خواهر رضاعی ،دختر زن یاا دختار
شوهر (صاحب لبن) یا اجنبی از مرضعه و شوهرش باشد.
مسأله :اگر فرزند از جدة مادري خود شير بخورد آیا مادرش بر پدرش حرام میشود؟ خير،
زیرا در این صورت مادر فرزند ،خواهر رضاعی او میشود و خواهر رضاعی فرزند بر پادر
حالل است .همان ،ص.042
 .5زوجة جد به مصاهره حرام است؛ اما به رضاع حرام نيست .اگر زن اجنبيه ،عمو یا عماه یاا
دایی یا خالة شخصی را شير دهد ،ازدواج شخص باا مرضاعه جاایز اسات ،هرچناد جادة
رضاعی او محسوب میگردد.
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مسأله :آیا حرمت در رضاع ،با زنا هم ثابت میشود؟ وقتی مردي با زنی زنا نماید و فرزندي به
دنيا آید و شير جاري شود ،در صورتی كه طفل اجنبی از این شير بخاورد ،فرزناد زانياه محساوب
می شود و شيرخوار بر اصول و فروع و حواشی زن حرام است .اگر شيرخوار پسر باشد مرضاعه و
اصول و فروع و حواشی او بر شيرخوار حرام هستند؛ اما نسبت به زانی ،شيرخوار به او و اصول و
فروعش حرام است؛ اما بر حواشی (برادران و خواهران ،عمو ،دایی و خاله) حرام نيستند.
در صورتی كه شيرخوار دختر باشد موجب حرمت نمیشود؛ چاون زناا حرمات نادارد؛ ولای
ازدواج زانی با شيرخوار مكروه است ،چنانكه ازدواج زانی باا دختار ناشای از زناا مكاروه اسات.
(الشربينی226 ،؛ النووي.)52 ،
مسأله :شير مرضعه باید به سبب حمل و والدت در اثر نزدیكی با شوهر باشد یاا خيار؟ و اگار
زن در زمانی كه شير دارد از شوهرش جدا شده و با مرد دیگري ازدواج كند و به طفال شاير دهاد
پدر رضاعی طفل ،شوهر اولل است یا شوهر دوم؟
در ثبوت ابوت به سبب رضاع ،شرط است كه نسبت فرزندي كه به سبب والدت او شير جاري
شده با شوهر مرضعه ثابت باشد .اگر زن ،فرزندي به دنيا آورد و با والدت او شير جاري شود؛ اماا
شوهر ،این فرزند را نفی كند ،در صورتی كه مادر فرزند ،طفل دیگري را شير بدهاد رابطاة اباوت
بين این طفل و شوهر زن برقرار نشده و حرمت نيست .اما اگر شوهر را سوگند دهد و وي فرزناد
را بپذیرد حرمت بين شوهر و طفل شيرخوار بازگشت میكند؛ از اینجا معلوم میشود كه شير ناشی
از زنا ارزش ندارد؛ چون نسبت ولدالزنا ثابت نمیشود.
راجع به قسمت دوم سؤال باید گفت :اگر شاير اولل اداماه داشاته و طفال از آن شاير بخاورد،
مادامی كه از دولمی فرزندي نياورد ،فرزند رضاعی شوهر اولل میشود و وقتی كه از دولمی فرزنادي
بياورد ،شير اولل قطع و شير دولم جاري شده و ملحق به شاوهر دولم اسات .در صاورتی كاه از زن
باكره شير جاري شود ،سپس ازدواج نموده و شير ادامه یابد ،این شير تا زمانی كه از شاوهر حاملاه
گردد ،مربوط به زن است و پس از آن مربوط به شوهر میشود (الغزالی666 ،؛ الجزیري.)045 ،
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بنابراین نسبت شير با شوهر اولل قطع نمیشود ،مگر با والدت از شوهر دیگر (هر چناد ،مادتی
طول بكشد) یا در صورتی كه شير قطع شده و دوباره بازگشت كند.
شوهر داشتن
شوهر داشتن زن مانع نكاح است و زن شوهردار تا قبل از فوت شوهر یاا طاالق و انقیااي عاده،
نمیتواند بار دیگر ازدواج نماید.
خداوند در قرآن كریم در مقام بيان محرّمات ازدواج میفرماید« :نعهحمل كمتعمتنعهلكستم »نسااء.24 /
یعنی زنان شوهردار بار شاما حارام هساتند( .الخان29 ،؛ الغزالای63 ،؛ بجيرمای561 ،؛ العمرانای
الشافعی.)27 ،
داشتن چهار زن
در حقوق اسالمی تعدد زوجات جایز بوده ،اما به چهار زن محدود شده است؛ چناانكاه در قارآن
آمده است« :فتمن واهعمتمعاتملعل تاعمتنعهلكستم عمثتثعنعريت عنعرابم»؛نسااء .0 /در صاورتی كاه مارد  4زن
داشته باشد نمیتواند با زن پنجمی ازدواج كند.
همانطور كه شوهر داشتن مانعی براي ازدواج زن به شامار مایرود ،داشاتن  4زن هام ماانعی
براي ازدواج مرد محسوب شده و موجب بطالن نكاح بعدي است .اما اگر تعداد زوجات مارد از 4
زوجه كمتر شود؛ مثال برخی را طالق دهد یا فوت نمایند ،میتواناد تاا حاد  4زن ،ازدواج مجادد
نماید( .الخن22 ،؛ الشربينی436 ،؛ النووي449 ،؛ الغزالی.)67 ،
ابوداود و دیگران از قيس بن حارث روایت كردهاند كه گفت :اسالم آوردم در حاالی كاه  2زن
داشتم و این مطلب را به پيامبر (ص) گفتم ،حیرت فرمود :چهار زن از آنها را انتخاب كان( .ابای
داود ،باب فی من اسلم و عنده اكثر من اربع)
عده
عده عبارت است از مدتی كه تا انقیاي آن زنی كه عقد نكاح او منحل شده است نمیتواند شوهر

 ................................................... 33فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال پنجم ،شماره  ،71بهار 7414

دیگر اختيار كند .در عده بودن زن ،یكی از موانع ازدواج به شمار میآید(.الغزالای63 ،؛ الخان29 ،؛
بجيرمی561 ،؛ العمرانی الشافعی.)273 ،
عده داراي اقسامی است:
 .1عدة وفات :مدتی است كه زن بعد از مر

شوهر باید صبر كرده و ازدواج ننماید .چنانكاه

در قرآن آمده« :نعهلذينعيمافتانعمتك اعنعيتذرننعهجنه تمبعينتّ تنعابن ستتنعهرتعت عههتترعنعلاترهعفتملهعتيالتنعه يت ّتنعفتالع
كتتمععليتتم اعفممتتمعفعيتتنعحعهن ستتتنعابرعتترن »...؛ بقااره .204 /ایاان ماادت چهااار ماااه و ده روز اساات.
(الشربينی24 ،؛ الرملی645 ،؛ العمرانی الشافعی04 ،؛ الغزالی634 ،؛ الخن650 ،؛ النووي.)07 ،
در صورتی كه زن هنگام وفات شوهرش حامله باشد عدة او به وضع حمل اسات .خداوناد در
قرآن میفرماید« :نعهنالتعهالمحملعه يتنعهنعيضتعنعمحيتتن» طالق .4 /بنابراین وقتی زن وضع حمل نمود
(خواه مدت كوتاه یا طوالنی بعد از فوت شوهر) عدة او تمام شده و میتواند ازدواج كند.
در صورتی كه زن طالق داده شده باشد و در مدت عدة طالق ،شوهرش فوت كند ،اگر طاالق
رجعی باشد ،تبدیل به عدة وفات میشود و باید عدة وفات نگهدارد و اگر طالق بائن باشاد فاوت
شوهر تأثيري در عده ندارد( .الشربينی.)625 ،
 .2عدة فراق :مدتی است كه زن پس از طالق یا فسخ باید صبر كارده و ازدواج ننمایاد .عادة
طالق و فسخ به دليل كالم خداوند سه طهر است« :نعهرطيّقمتعينتّ نعابن ستنعرالر عقرن » .بقره.222 /
طهر در لغت به معنی پاك شدن و در اصطالح عبارت است از پاكی زن از عادت زنانگی و نياز
مدتی كه بين دو عادت زنانگی قرار میگيرد( .الخان654 ،؛ الغزالای92 ،؛ الشاربينی612 ،؛ الرملای،
622؛ العمرانی الشافعی64 ،و 00؛ النووي.)21 ،
در صورتی كه زن حامله باشد عدة او به وضع حمل است؛ بنابراین ،بعد از تولد فرزند ،عدهاش
منقیی شده و میتواند ازدواج نماید .خداوناد در ایان بااره مایفرمایاد« :نعهنالتعهالمحتملعه يتتنعهنع
يضعنعمحيتن».طالق.4 /
عدة زنی كه عادت زنانگی نبيند ،یعنی صغيره یا یائسه (زنی كه از سن عاادت زناانگی گذشاته
است) باشد ،به گذشتن  0ماه است؛ یعنی  0ماه بعد از فسخ یا طاالق ،عادة او منقیای مایشاود.
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خداوند در قرآن كریم میفرماید« :والالئی یئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعادتهن ثالثاه
اشهر و الالئی لم یحین» .طالق.4
زنی كه ازدواج او به واسطة فسخ یا طالق قبل از آميزش با شوهر منحل شده است عده نادارد؛
بنابراین ،در صورتی كه زن قبل از آميزش طالق داده شود یا ازدواجش فسخ شود بادون گذرانادن
عده میتواند ازدواج كند .كالم خداوند در این باره چنين اسات« :ايعهيتتمعهلتذينعنمكتاهعهلهعن وتماعهرممكتمتع
الب» احزاب.49/
مثعايقمماهنعمنعقكلعهنعمتساهنعفممعل اعليمتنعمنعلدعع عمدنهنمعفممعاهنعنعسرحاهنعسرهحمبعمجم ع
ّ
ازدواج در مدت عده باطل و حرام است؛ اما موجب حرمت ابدي نمیشاود؛ بناابراین ،پاس از
پایان عدة زن ،مرد میتواناد باراي باار دوم او را باه عقاد خاود در آورد( .الخان655 ،؛ العمرانای
الشافعی7 ،؛ النووي)21 ،
در ادامة بحث عده ،برخی از احكام آن را بيان میكنيم:
اگر زن در عدة طالق رجعی باشد ،شوهر باید مسكن مناسب براي وي تهيه كند و زن نيز بایاد
در آن مسكن مانده و فقط در مواقع ضروري خارج شود .همچنين شوهر باید نفقاة زن را بپاردازد.
زن در مدت عده ،نباید در معرض خواستگاري مردان قرار گيرد و خواستگاري از او در این مادت
صحيح نيست.
در طالق بائن ،اگر زن حامله باشد مرد باید تا زمان وضع حمل ،براي او مساكن مناساب تهياه
كرده و نفقة او را بپردازد و زن نيز نباید از مسكن خارج شود ،مگر براي ضرورت .اگار زن حاملاه
نباشد شوهر باید براي او مسكن مناسب تهيه كناد و زن نبایاد از آن خاارج شاود؛ اماا حاق نفقاه
ندارد(.الخن 155 ،ا 657؛ الشربينی 691 ،و 230؛ النووي 40 ،و 44؛ العمرانی الشافعی.)52 ،
طالق سوم
اگر مرد همسر خود را سه بار طالق دهد به نحوي كه بين سه طالق ،دو رجوع داشاته باشاد ،ایان
زن بر آن مرد حرام خواهد شد ،مگر اینكه با مرد دیگري ازدواج كند؛ یعنی بعد از طالق سوم عده
نگهدارد و پس از پایان عده با مردي ازدواج دائم نماید و زوج با او آميزش كناد .اگار ازدواج دوم
به علت فوت یا طالق منحل شده و عدة زن پایان یابد ،زوج اولل میتواند او را باه عقاد خاود در
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آورد .بعد از ازدواج باز هم اگر او را سه بار طالق دهد ،زن بر او حرام خواهد شد ،مگر اینكاه باا
زوج دیگري ازدواج كند .به همين ترتيب پس از هر طالق سوم زوجه بر زوج ،حارام و باا محلالّ
حالل خواهد شد .طالق سوم از اسباب تحریم ملوقت است نه مؤبد ،هرچند تكارار شاود( .الخان،
03؛ الغزالی67 ،؛ العمرانی الشافعی277 ،؛ بدران660 ،؛ النووي453 ،؛ الشربينی)432 ،
اختالف دین (کفر همسر)
كفر عبارت است از عدم اعتقاد به اسالم و كافر كسی است كه به یكی از اصول اسالم یاا یكای از
ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد.
مخالفين اسالم (غير مسلمانان) در عقيده سه گروه هستند:
 .6كسانی كه كتاب آسمانی ندارند و دربارة آنها شبهة كتاب هم نيست؛ مانند بات پرساتان كاه
تمثالهاي تراشيده از چوب ،سنگ ،و غيره را میپرستند یاا صاورتهاایی كاه در كاغاذ و
مانند آن است میپرستند و همچنين كسانی كاه خورشايد ،مااه و ساتارگان را مایپرساتند.
مرتدین؛ یعنی كسانی كه ضروریات دین را منكر میشوند نيز ملحق به این گروه هستند.
 .2زردشتيان (مجوسيان) كه دربارة آنها شبهة كتااب وجاود دارد؛ آنهاا كتاابی كاه خداوناد بار
پيامبرشان (زردشت) فرستاد را تحریف كردند و پيامبرشان را كشتند و خداوند كتااب را از
ميان آنها برداشت.
 .0گروهی كه داراي كتاب آسمانی هستند؛ مانند یهود كه كتاب آسامانی آنهاا تاورات اسات و
مسيحيان كه كتاب آسمانی آنها انجيل است.
ازدواج مسلمان با غير مسلمان در دو حالت مطرح میشود:
حالت اول :ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان

با استناد به آیاتی از قرآن كریم ،بقره226 /؛ ممتحنه63 /؛ نسااء .646 /ازدواج زن مسالمان باا مارد
غيرمسلمان از هر گروهی باشد ممنوع است .هرگاه زن و شوهر هردو كاافر باشاند و زن مسالمان
شود ،نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد كافر ادامه دهد و در این صاورت نكااح منحال خواهاد
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شد؛ زیرا كفر هم ابتدائاً و هم در ادامه (استدامةً) مانع نكاح است ،یعنی همانطور كاه زن مسالمان
نمیتواند از آغاز با مرد غير مسلمان ازدواج كند ،اگر بعد از عقد هم مسلمان شاود ،نمایتواناد باه
زندگی زناشویی با مرد كافر ادامه دهد( .الغزالی 69 ،و 63؛ الشاربينی461 ،؛ الناووي452 ،؛ بادران،
همان).
حالت دوم :ازدواج مرد مسلمان با غیر مسلمان

مرد مسلمان میتواند با كتابيه (زن اهل كتاب) یعنی مسيحی و یهودي ازدواج كناد ،اماا ازدواج باا
غير كتابی و كسانی كه شبهة كتاب دارند جایز نيسات( .العمرانای الشاافعی213 ،؛ الغزالای ،هماان؛
الشربينی ،همان؛ النووي ،همان؛ بدران.)661 ،
اگر كتابيه در داراالسالم باشد ازدواج با او مكروه است و اگر در دارالحرب باشد ایان كراهات
تشدید میشود ،مشروط بر اینكه اميد به اسالم كتابيه نباشاد ،زن مسالمان داراي صاالحيت باراي
ازدواج ،موجود باشد و خو

وقوع در زنا نباشد.

بنابراین اگر اميد به اسالم آوردن زن باشد یا زن مسلمانی كاه صاالحيت ازدواج دارد ،موجاود
نباشد ،ازدواج ،مستحب و همچنين در صورت خو

وقوع در زنا ،ازدواج با كتابيه مستحب است.

از این بيان روشن میشود كه مسأله دایر مدار مصلحت و مفسده است؛ اگر مصلحت بر ازدواج
مترتب باشد ،ازدواج پسندیده و اگر مفسدهاي مترتب باشد ازدواج مكروه است.
در حليلت نكاح با كتابيه ،همچنين شرط است كه پدر و مادرش نيز كتابی باشاند؛ بناابراین اگار
پدرش كتابی و مادرش مشرك باشد جایز نيست ،هرچند دختر بالغ بوده و دیان پادرش را اختياار
نموده و كتابيه باشد( .الجزیري666 ،و)662
لعان
لعان در لغت به معنی ناسزا گفتن و نفرین كردن به یكدیگر است .در اصطالح فقهی لعان هنگاامی
تحقق مییابد كه شوهر به زن نسبت زنا دهد ،یا فرزندي را كه زن به دنيا آورده از خود نفای كناد.
در این حالت اگر زن او را تكذیب نموده ،و مرد بينهاي نداشته باشد میتواند زن خود را لعان كند.
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براي انجام لعان ،زوجين نزد حاكم شرع حیور یافته و مرد چهار بار بر صحت مادعاي خاود
سوگند یاد میكند و بار پنجم میگوید« :لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم» .سپس زن چهاار باار
شهادت میدهد كه مرد دروغ میگوید و بار پنجم میگوید« :غیب خداوند بر من اگر مرد راسات
گفته باشد( ».الغزالی95 ،؛ النووي67 ،؛ الشربينی656 ،؛ بدران.)453 ،
دربارة لعان در قرآن كریم چنين آمده « :نعهلتذينعيرمتانعهجنه تتاعنعكعي تنعهتاعهتتده عهالعهن ستتاعفاتتمدعع

هحدهاعهرتت عهتتمدهتعاباعهنتنعرتنعهل تمدقا،عنعهخممست عه ّنعلعكت عععليمتنعهنعمتمنعمتنعهل تملتا،عنعيتدراهلكتمعهلعتذهلع

هنع اتدعهرت عهتمدهتعاباعهننعرنعهل ملتا،عنهخممس عه ّنعغض عععليمتمعهنعممنعمنعهل مدقا» .نور .9-1

اگر مرد از انجام لعان خودداري ورزد او را حدّ میزنند و اگر او لعان كرد ،اماا زن امتنااع كارد
زن را حدل میزنند و وقتی مالعنه پایان یافت حدل از زن و مارد سااقط شاده و باين آن دو جادایی
افتاده و زن به شوهر حرام میشود و فرزند هم به شوهر ملحق نمایشاود( .الغزالای91 ،؛ الناووي،
22؛ الشربينی613 ،؛ بدران.)450 ،
احرام
احرام در لغت به معنی منع و حرام و در اصطالح فقهی حالتی است كه زائر خاناة خادا باا انجاام
تشریفات مذهبی و پوشيدن جامة خاصی كه نشانة آغاز اعمال حج است ،پيادا مایكناد و او را در
این حالت محرم میگویند .شخص محرم نمی تواند ازدواج كرده و كسی را به ازدواج درآورد و نيز
نمیتواند وكيل در ازدواج دیگري شود ،خواه مرد یا زن باشد و خواه حج یا عماره باراي خاودش
باشد یا به نيابت از دیگري انجام دهد.
در حدیث آمده« :العيك عهحملر عنعالعيك عنعالعخيطت »؛ شخص محرم ازدواج نمیكند و باه ازدواج
در نمیآید و خواستگاري نمیكند؛ بنابراین اگار در حاال احارام ،ازدواجای صاورت گيارد باطال
است(.مغنيه.)069 ،
نتیجه
از دیدگاه مذهب شافعی امور زیر مانع براي ازدواج تلقی می شود.
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 قرابت (خویشاوندي) اعم از نسبی ،سببی و رضاعی در پارهاي درجات ،مانع نكااح اسات.خویشانی كه نكاح با آنها به علت قرابت ممنوع است ،محارم ناميده میشوند .محارم نسابی
عبارتند از مادر ،دختر ،خواهر؛ عمه؛ خاله ،دختران برادر و دختران خواهر.
 محارم سببی دو قسم هستند :مصاهره و جمع بين دو زن.مصاهره رابطهاي است بين زن ومرد كه مستلزم حرمت ازدواج میباشد كاه شاامل زن پادر و جاد ،زن فرزناد ،ماادر و
جدات زن ،دختر زن از همسر دیگر؛ می شود.
 جمع بين دو زن؛ مانند دو خواهر ،كه اگر یكی از آنها مرد بود ازدواج آن دو جاایز نباود،حرام است؛بنابراین مرد نمی تواند بين زن و خواهرزنش جمع كناد و تنهاا در صاورت
انحالل ازدواج با آن زن میتواند با خواهرش ازدواج نماید.
 رضاع از نظر شرعی به معناي رسيدن شير انسان به بطن طفلی كاه كمتار از  2ساال داردمیباشد .رضاع در همان اصنافی كه نساب موجاب حرمات مایشاود ،ایجااد حرمات
مینماید.
 شوهرداشتن زن مانع نكاح است .در حقوق اسالمی تعدد زوجات جایز بوده ،اما باه چهاارزن محدود شده است و مرد در صورت داشتن  4زن نمیتواند با زن پنجمی ازدواج كند.
 عده عبارت است از مدتی كه تاا انقیااي آ ن زنای كاه عقاد نكااح او منحال شاده اساتنمی تواند شوهر دیگر اختيار كند .اگر مرد همسر خود را سه بار طالق دهد باه نحاوي كاه
بين سه طالق ،دو رجوع داشته باشد ،این زن بر آن مارد حارام خواهاد شاد.كفار یكای از
زوجين مانع ازدواج است.
 وقتی مالعنه پایان یافت حدل از زن و مرد ساقط شده و باين آن دو جادایی افتااده و زن باهشوهر حرام میشود و فرزند هم به شوهر ملحق نمیشود.
 شخص محرم نمی تواند ازدواج كرده و كسی را به ازدواج درآورد و نيز نمیتواند وكيال درازدواج دیگري شود ،خواه مرد یا زن باشد و خواه حج یا عمره براي خودش باشاد یاا باه
نيابت از دیگري انجام دهد.
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