
احکام ربیبه از دیدگاه فقه امامیه
مرضیه احمدی1 

چکیده
ح بوده و به مقتضای هر عصری به آن  محرمی���ت و راه ه���ای ایجاد آن از دیرباز در فقه مطر
بررس���ی شده است. محرمیت از سه راه نس���ب، سبب و رضاع حاصل می شود. محرمیت 
کتابخانه ای و توصیفی با رویکرد  ربیبه از راه س���بب ایجاد می ش���ود. در این مقاله با روش 
که  فقه���ی، ش���رایط مختل���ف ازدواج با ربیب���ه تبیین می ش���ود. در باب مصاه���ره، افرادى 
که فقط از راه مصاهره مشروع باشد و در  حرمت نکاح دارند در صورتی محرم خواهند بود 
ضمن در رابطه با ربیبه، عالوه بر ش���رط مشروع بودن، شرط نزدیکی به مادر نیز در تحقق 
گر هر یک از موارد حرمت نکاح و محرمیت در مجموعه هایی  محرمیت ربیبه، الزم است. ا
در نظر گرفته شوند، محارم به خاطر کوچک بودن مجموعه شان و قرار گرفتن در مجموعه 
کوچک  بزرگ محرمات نکاح، حرمت نکاح خواهند داش���ت، ولی محرمات نکاح در دایره 
مح���ارم قرار نمی گیرند. این نوع رابطه به عنوان رابطه عموم و خصوص مطلق ش���ناخته 
که هر محرمی،  گفت  که بین محارم و محرمات نکاح برقرار است، پس می توان  می ش���ود 

حرمت نکاح دارد، ولی هر حرمت نکاحی نمی تواند موجب محرمیت شود. 
کلیدی: ربیبه، مصاهره، نکاح، حرمت، فقه امامیه.  گان  واژ

1. مقدمه
کرده و آن ازدواج براس���اس قواعد ش���ریعت اس���ت.  فقه ش���ریعت، پدیده ای به جامعه ایمانی عرضه 

ح بوده در فقه اس���الم برای این  که در دیرینه تاریخ همواره به عنوان عملکرد انس���ان مطر ازدواجی 

که در جهت س���یر تکاملی انسان، به عنوان امری ضروری  واقعیت زندگی قواعد و دس���توراتی است 

که از بدو ازدواج، یعنی خواس���تگاری آغاز ش���ده و تمام مراحل آن را  معرفی ش���ده اس���ت، قواعدی 

که در فقه اس���المی ب���ه عنوان امری الزم معرفی ش���ده، رعایت  ش���امل می ش���ود. یکی از این قواعد 

قواعد حرمت بر اثر مصاهره اس���ت. در دین اس���ال  ازدواج مرد با هر زنی، آزاد نیست و مواردی مانند 

خواه���ر، مادر، عمه، خاله و غی���ره به عنوان محرمات بوده و مواردی نیز مانند مادرزن و خواهرزن و 

مانند آن به عنوان محرمات مصاهره اس���ت. بنابراین، نگرش اس���الم در انتخاب زن، غیر از ش���رایط 

کارشناسی فقه و اصول، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از افغانستان. 1. دانش آموخته 

دوفصلنامه تخصصی پژوهش های فقهی زنان و خانواده / سال اول/ شماره اول/ بهار و تابستان 1398/ 60-43
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که این شرایط تخصصی، به عنوان  کتب فقه مفصل ذکر ش���ده، ش���رایط خاصی دارد  که در  عمومی 

مصادیق حرمت در ازدواج ش���ناخته می ش���وند. اس���باب تحریم، س���ه نوع اس���ت: نس���ب، رضاع و 

مصاهره. )المحقق الحلی، 1408، 224/2(  آیات قرآن در این زمینه، قس���مت مهم ناظر به حرمت 

نکاح اس���ت نه محرمیت. درباره ربیبه از س���وره نس���اء، فقط حرمت نکاح به دست می آید. بعضی از 

کردند  احکام محرمیت از نصوص عبد و أمه دریافت می شود. اینکه مسئله عبد و أمه را فقها حفظ 

که بعضی از نکات فقهی از خصوص روایات  با اینکه بس���اط عبد و أمه برچیده ش���د، برای این است 

که نمونه آن  عبد و أمه به دس���ت می آید، غیر از آن روایات یا نیس���ت، یا به زحمت به دس���ت می آید 

در همین مسئله، ربیبه و مانند ربیبه است. 

مسئله حرمت نکاح در سوره نساء، بیان شده است: 

ْخِت... 
ُ ْ
ِخ َو َبَناُت ال

َ ْ
اُتُکْم َو َخااَلُتُکْم َو َبَناُت ال َخَواُتُکْم َو َعّمَ

َ
َهاُتُکْم َو َبَناُتُکْم َو أ ّمَ

ُ
َمْت َعَلْیُکْم أ ُحّرِ

)ازدواج ب���ا این زنان( بر ش���ما حرام ش���ده اس���ت. مادرانت���ان و دخترانت���ان و خواهرانتان و 
عمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر... )نساء: 23( 

که  َضاَعِة...؛... و مادرانی  َخَواُتُکمأْ ِمَن الراَّ
َ
َنُکمأْ َو أ َضعأْ رأْ

َ
ِتی أ

َهاُتُکُم الالاَّ ماَّ
ُ
 حرمت رضاعی در آیه: »... َو أ

شما شیر داده اند و خواهران رضاعی شما... « )نساء: 23(، حرمت مصاهره ای در آیه: 

ِت���ی َدَخْلُتْم ِبِهّنَ َفِإْن َلْم 
َ
ِتی ِفی ُحُجوِرُکْم ِمْن ِنَس���اِئُکُم الاّل

َ
َهاُت ِنَس���اِئُکْم َو َرَباِئُبُکُم الاّل ّمَ

ُ
َو أ

ْن َتْجَمُعوا َبْیَن 
َ
ْصاَلِبُکْم َو أ

َ
ِذیَن ِم���ْن أ

َ
ْبَناِئُکُم اّل

َ
َتُکوُن���وا َدَخْلُتْم ِبِهّنَ َف���اَل ُجَناَح َعَلْیُکْم َو َحاَلِئُل أ

 َما َقْد َسَلَف. 
َ
ْخَتْیِن ِإاّل

ُ ْ
ال

که در دامان شمایند )و تحت سرپرستی شما  و مادران همس���رانتان و دختران همسرانتان 
گر آمیزش نداشته اید بر شما  پرورش یافته اند البته( از همسرانی که با آنها آمیزش داشته اید و ا
گناهی نیست و همسران پسرانتان که از نسل شما هستند )بر شما حرام است( و جمع میان دو 

گرفته باشد. )نساء: 23(  خواهر، جز آنچه انجام 

؛ و ازدواج  َماُنُکمأْ یأْ
َ
 َما َمَلَکتأْ أ

َساِء ِإالاَّ َصَناُت ِمَن الناِّ ُمحأْ  حرمت ازدواج  با زنان شوهردار در آیه: »َو الأْ

که این هم جداست.  که مالک شده اید« )نسا: 24(  با زنان ش���وهردار بر شما حرام ش���ده، مگر زنانی 

پس از آیه سوره مبارکه نساء، بیش از حرمت نکاح به دست نمی آید، محرمیت از آیه سوره مبارکه نور 

به دست می آید. در سوره نور آمده الزم نیست خودتان را بپوشانید از پدر از برادر و مانند آن، معلوم 

که اینها محرم هستند. آیه 31 سوره مبارکه نور:  می شود 

 َما َظَهَر ِمْنَها َو ْلَیْضِرْب���َن ِبُخُمِرِهّنَ َعَلی ُجُیوِبِهّنَ َو اَل ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهّنَ 
َ
َو اَل ُیْبِدی���َن ِزیَنَتُهّنَ ِإاّل

ْو 
َ
ْو َبِنی ِإْخَواِنِهّنَ أ

َ
ْو ِإْخَواِنِهّنَ أ

َ
ْبَناِء ُبُعوَلِتِهّنَ أ

َ
ْو أ

َ
ْبَناِئِهّنَ أ

َ
ْو أ

َ
ْو آَباِء ُبُعوَلِتِهّنَ أ

َ
ْو آَباِئِهّنَ أ

َ
 ِلُبُعوَلِتِهّنَ أ

َ
ِإاّل

ْو َما َمَلَکْت أیماُنهّن. 
َ
ْو ِنَساِئِهّنَ أ

َ
َخَواِتِهّنَ أ

َ
َبِنی أ
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ک���ه پیداس���ت و مقنعه های خ���ود را به روی  و زین���ت خ���ود را آش���کار نکنن���د مگر مق���داری 
گریبان هایش���ان بیندازند و زینت خود را آش���کار نکنند، مگر برای شوهرانش���ان یا پدرانشان یا 
پدران شوهرانش���ان یا پسرانش���ان یا پسران شوهرانشان یا برادرانش���ان یا پسران برادرانشان یا 

پسران خواهرانشان یا زنانشان یا بردگان زر خریدشان. 

که از اینها محرمیت به دست می آید. پس آیه سوره نساء، درباره حرمت نکاح و آیه سوره مبارکه   

نور، درباره محرمیت اس���ت، البته همین محارم در سوره نس���اء، به عنوان حرمت نکاح آمده اند. از 

ِتی ِفی ُحُجوِرُکمأْ ِمنأْ ِنَساِئُکُم 
آیه س���وره نس���اء، محرمیت ربیبه به دس���ت نمی آید: »... َو َرَباِئُبُکُم الالاَّ

کند،  که شخص می خواهد با او ازدواج  ... « )نس���اء:23(. ربیبه، یعنی دختر زنی  ُتمأْ ِبِهناَّ ِتی َدَخلأْ
الالاَّ

که ب���ا این زن ازدواج  کرد و دخت���ری دارد و اآلن ازدواج مج���دد می کند، مردی  زن���ی از قب���ل ازدواج 

کرد، عقد با دختر جمعًا حرام اس���ت نه عینًا. این فرد وقتی مادر را طالق  می کند، وقتی مادر را عقد 

کرد، این  کرد و همس���ری  گر با مادر ازدواج طبیعی  کند، این دو ا داد، می توان���د ب���ا آن دخت���ر ازدواج 

گر مادر را طالق داد یا مادر مرد، دیگر نمی تواند  دختر برای او حرام ابدی شده و حرمت نکاح دارد، ا

ِتی ِفی 
کن���د. آنچه از آیه س���وره نس���اء برمی آید فقط حرمت نکاح اس���ت: »َو َرَباِئُبُک���ُم الالاَّ ب���ا او ازدواج 

ُتمأْ ِبِهن«، اما ربیبه، دختر این زن، محرم این مرد است یا نه؟ از این  ِتی َدَخلأْ
ُحُجوِرُکمأْ ِمنأْ ِنَساِئُکُم الالاَّ

آیه سوره نساء، و از آیه سوره نور برنمی آید. 

2. مفهوم شناسی

2-1. ربیبه در لغت

َر ب، )ع ِا( در لغت، یعنی دختر زن از شوهر دیگر. جمع، َرباِیب )از مهذب االسماء(. دختر زن. دختر 

که آن را زن از ش���وهر س���ابق همراه آورده باشد. دختر زن مرد از غیر او. دختر پس آورد و دختر زن.  زن 

کنونی. دایه و آنچه به جای او باشد.  دختندر، نادختری. دختر زن از ش���وهر پیش نس���بت به شوهر 

کودک، جمع ربایب. )معین، 1386(  دایه، پرستار 

2-2. ربیبه در اصطالح فقهی

در اصطالح، به دختری که از شوهر دیگر زن باشد، رببیه می گویند. )نجفی، 1981، 349/29( چون دختر 

در دامان ش���وهر مادر خود تربیت می ش���ود، او را ربیبه می گویند )قرش���ی ، 1371، 45/3؛ طوسی، بی تا، 

گر نوه آن زن یا دختر رضاعی او نیز باشد، ربیبه  گفته نمی شود بلکه ا 157/3(. ربیبه، تنها به دختر زن 

است. همچنین نیاز نیست دختر از شوهر قبلی زن باشد بلکه می تواند آن دختر از شوهر بعدی آن زن 

باشد. در این صورت، آن دختر برای شوهر قبلی  زن، حکم ربیبه دارد )عالمه حلی، 1414، 630/2(. 
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2-3. مصاهره در لغت 

صهر در لغت به معنای ختن و دامادی است و به اهل بیت زن، أصهار، و به اهل بیت مرد، أختان، 

که در نتیجه  می گویند. )راغب اصفهانی، 1416، ص494؛ ابن منظور، 1414، 471/4( و قرابتی است 

کنار واژه نس���ب،  نکاح پدید می آید )طریحی، 1375، 370/3(. واژه صهر در آیه 54 س���وره فرقان در 

َک َقدیرًا؛ و او خدایی است  کاَن َرباُّ رًا َو  ماِء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسبًا َو ِصهأْ ذی َخَلَق ِمَن الأْ
آمده است. »َو ُهَو الاَّ

که از آب ) نطفه ( بش���ر را آفرید و بین آنها خویش���ی نس���ب و بستگی ازدواج قرار داد، و خدای تو )بر هر 

چیز( قادر است« )فرقان: 54(. 

2-4. مصاهره در اصطالح

در عبارت فقها، مصاهره، علقه خاصی منش���عب از زوجیت اس���ت و به علقه بین مرد و أرحام نس���بی 

زن، و علق���ه بی���ن زن و أرح���ام م���رد تقس���یم می ش���ود. )مش���کینی، 1374، ص495( در تعریف امام 

که موجب حرمت ازدواج عینی یا جمعی می ش���ود، بیان ش���ده اس���ت  خمینی؟هر؟، اثر مصاهره نیز 

)خمینی، 1392، 277/2(. در تعریف برخی از فقها، ملحقات مصاهره، اعم از سبب ملکیت، تحلیل، 

وطی به شبهه، زنا، نظر و لمس به وجه مخصوص داخل شده است )نراقی، 1415، 299/19(. 

3. حکم ازدواج با ربیبه
که به سبب مصاهره، حرمت نکاح می یابند یا به صورت عینی حرامند و یا به صورت جمعی.  افرادی 

که به صورت جمعی حرمت  که به صورت عینی حرامند، حرمتش���ان ابدی است، ولی افرادی  آنهایی 

کنار رفتن این عامل  که با  دارند، حرمتش���ان موقتی اس���ت؛ یعنی مانع ازدواج، یک امر عارضی اس���ت 

عرضی، مانعی برای ازدواج نخواهد بود. حرمت ازدواج با ربیبه در بعضی موارد به صورت جمعی و در 

بعضی موارد به صورت عینی و ابدی خواهد بود، که صورت های مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد.

3-1. ادله حرمت جمع بین ربیبه و ام، قبل از دخول به ام

3-1-1 آیه 

ْخِت 
ُ ْ
ِخ َوَبَناُت ال

َ ْ
ُتُکْم َوَبَناُت ال

َ
اُتُکْم َوَخاال َخَواُتُکْم َوَعَمّ

َ
َهاُتُکْم َوَبَناُتُکْم َوأ َمّ

ُ
َم���ْت َعَلْیُکْم أ ُحِرّ

ِتی ِفی 
َّ

َهاُت ِنَس���اِئُکْم َوَرَباِئُبُک���ُم الال َمّ
ُ
َضاَع���ِة َوأ َخَواُتُکْم ِمَن الَرّ

َ
ْرَضْعَنُک���ْم َوأ

َ
ِت���ی أ

َّ
َهاُتُک���ُم الال َمّ

ُ
َوأ

ِئُل 
َ

 ُجَناَح َعَلْیُکْم َوَحال
َ

ِتی َدَخْلُتْم ِبِهَنّ َفِإْن َلْم َتُکوُنوا َدَخْلُتْم ِبِهَنّ َفال
َّ

ُحُجوِرُکْم ِمْن ِنَساِئُکُم الال
َکاَن َغُفوًرا َرِحیًما.   َما َقْد َسَلَف ِإَنّ الَلَّ 

َّ
ْخَتْیِن ِإال

ُ ْ
ْن َتْجَمُعوا َبْیَن ال

َ
ِبُکْم َوأ

َ
ْصال

َ
ِذیَن ِمْن أ

ّ
ْبَناِئُکُم اَل

َ
أ

حرام ش���ده اس���ت بر ش���ما، مادرانتان و دخت���ران و خواهران و عمه ه���ا و خاله ها و دختران 
که شما را شیر داده اند و خواهران رضاعی شما و مادران  برادر و دختران خواهر ش���ما و مادرانی 
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که با آنها  که در دامان ش���ما پرورش یافته اند از همس���رانی  همس���رانتان و دختران همس���رتان 
آمیزش جنسی داشته اید و چنانچه با آنها آمیزش جنسی نداشته اید، )دختران آنها( برای شما 
مانعی ندارد و همچنین همس���رهای پس���رانتان که از نس���ل شما هس���تند )نه پسرخوانده ها( و 
گذشته واقع شده است؛ زیرا  کنید، مگر آنچه در  )نیز حرام است بر شما( میان دو خواهر جمع 

خداوند، آمرزنده و مهربان است. )نساء: 23(

که به مادران آنها دخول صورت نگرفته است، ازدواج شما  که ربائبی  در این آیه بیان شده است 

با آنان حرمت ندارد و به خاطر اختصار و داللت س���یاق، نکاح از آن حذف ش���ده است. )طباطبایی، 

که مربوط به دخول اس���ت، بیان می کند، اما نس���بت  1417، 265/4( این آیه، حرمت عینی ربیبه را 

ب���ه حرمت جمع���ی ربیبه با ام، چیزى نگفته اس���ت. پس این آی���ه نمی تواند از م���دارک تحریم ربیبه 

که به طور صریح، حرمت جمعی ربیبه با ام را بیان  به صورت جمعی با ام باشد. روایتی وجود ندارد 

که در آن شرط، جواز نکاح با دختر زن  که مکاتبه اى است با امام زمان؟جع؟  کرده باشد، مگر روایتی 

کرده است )این حدیث از لحاظ سند، موثق است( )حرعاملی،  را نبودن مادر در زوجیت آن مرد ذکر 

 .)420/20 ،1389

3-1-2. روایات

که یکی از آنها  کنیزکان را حرام دانس���ته اس���ت  که در آن، ده مورد از  روایت صحیحه مس���عده بن زیاد 

که مراد  جم���ع بی���ن مادر و دختر اس���ت. )حرعامل���ی، 1389، 106/21( از این روایت دریافت می ش���ود 

کند. پس  از امه، امه خود ش���خص اس���ت نه مملوک دیگری و انس���ان نمی تواند با امه خویش ازدواج 

روایت، فقط ناظر به حرمت جمع بین مادر و دختر در مباشرت است. بنابراین، این روایت، ارتباطی 

به اینکه حرمت جمع بین این دو در عقد نکاح است، نخواهد داشت. دلیل دیگر بر اینکه این روایت 

گر نخس���ت، دختر ب���ه ازدواج درآید، مادر وی  که ا نمی توان���د ناظر به جمع در عقد باش���د، این اس���ت 

که به مادر او هنوز  که حرمت غیر زوال دارد و این سنخ حرمت، در مورد دختری  حرام ابدی می شود 

که مادر  دخولی صورت نگرفته، صادق نیس���ت و تنها احتمال حرمت عرفی ازدواج با دختر در زمانی 

در زوجیت نکاح اس���ت، مطرح اس���ت. بنابراین، این روایت هم نمی تواند حرمت جمعی بین مادر و 

کند. دختر را در عقد ثابت 

3-1-3. اجماع

که بر حرمت ربیبه قبل از دخول به ام، به صورت جمعی باقی وجود دارد، اجماع اس���ت.  تنها دلیلی 

)نراقی، 1405، 308/19( بنابراین، تنها در صورت انحالل زوجیت مادر، دخترش می تواند به زوجیت 

شوهر مادر درآید.



48

دن
هاا

خو
ن و 

زهو
ی 
قه
ی ف

هو
ش 

وه
پژ

4. ادله حرمت عینی ربیبه بعد از دخول به ام
ک���ه دخول به ام صورت بگی���رد. ادله حرمت  ربیب���ه در صورت���ی حرمت عینی و ابدى خواهد داش���ت 

عبارتند از:

ْخِت 
ُ ْ
ِخ َوَبَناُت ال

َ ْ
ُتُکْم َوَبَناُت ال

َ
اُتُکْم َوَخاال َخَواُتُکْم َوَعَمّ

َ
َهاُتُکْم َوَبَناُتُکْم َوأ َمّ

ُ
َم���ْت َعَلْیُکْم أ ُحِرّ

ِتی ِفی 
َّ

َهاُت ِنَس���اِئُکْم َوَرَباِئُبُک���ُم الال َمّ
ُ
َضاَع���ِة َوأ َخَواُتُکْم ِمَن الَرّ

َ
ْرَضْعَنُک���ْم َوأ

َ
ِت���ی أ

َّ
َهاُتُک���ُم الال َمّ

ُ
َوأ

ِئُل 
َ

 ُجَناَح َعَلْیُکْم َوَحال
َ

ِتی َدَخْلُتْم ِبِهَنّ َفِإْن َلْم َتُکوُنوا َدَخْلُتْم ِبِهَنّ َفال
َّ

ُحُجوِرُکْم ِمْن ِنَساِئُکُم الال
َکاَن َغُفوًرا َرِحیًما.   َما َقْد َسَلَف ِإَنّ الَلَّ 

َّ
ْخَتْیِن ِإال

ُ ْ
ْن َتْجَمُعوا َبْیَن ال

َ
ِبُکْم َوأ

َ
ْصال

َ
ِذیَن ِمْن أ

ّ
ْبَناِئُکُم اَل

َ
أ

حرام ش���ده اس���ت بر ش���ما، مادرانتان و دخت���ران و خواهران و عمه ه���ا و خاله ها و دختران 
که شما را شیر داده اند و خواهران رضاعی شما و مادران  برادر و دختران خواهر ش���ما و مادرانی 
که با آنها  که در دامان ش���ما پرورش یافته اند از همس���رانی  همس���رانتان و دختران همس���رتان 
آمیزش جنس���ی داش���ته اید، و چنانچه با آنها آمیزش جنسی نداش���ته اید، )دختران آنها( برای 
شما مانعی ندارد، و همچنین همسرهای پسرانتان که از نسل شما هستند )نه پسرخوانده ها( 
گذش���ته واقع ش���ده؛ زیرا  کنید، مگر آنچه در  و )نیز حرام اس���ت بر ش���ما( جمع میان دو خواهر 

خداوند، آمرزنده و مهربان است. )نساء: 23( 

کنار  ک���رده، اما در  ای���ن آی���ه به طور صری���ح، حرمت دختران زن را مش���روط به دخول ب���ه مادران 

قی���د دخ���ول، قید دیگرى نی���ز ذکر ش���ده و آن »فی حجورکم« اس���ت. حجور، جمع حج���ر به معناى 

حضانت اس���ت. )ابن منظور، 1414، 167/4( و منظور از آن، بیوت و خانه هاى شوهران جدید است 

که در معناى مجازى، به معنی حضانت، تربیت و  )ابوعبیده، بی تا، 121/1؛ ش���وکانی، بی تا، 512/1( 

حمایت ش���وهران جدید مادران اس���ت )بالغی نجفی، 1388، 68/2(. وجود همین قید باعث شده 

که در خانه هاى شوهران جدید  که عده اى حرمت ربیبه را مش���روط به این قید نیز دانسته و ربائبی 

کنند، ولی در نزد فقهاى امامیه و جمهور، عامه به غیر از داوود، این  ج  نیستند را از حکم حرمت خار

قید غالبی بوده و تأثیرى در تحریم ندارد )عالمه حلی، 1400، ص6٣١(. در بیشتر موارد اینطور است 

کوچک خود را با خود به خانه شوهران  که از شوهران قبلی خود جدا می شوند، بچه هاى  که زنانی 

جدید آورده و تحت حمایت آنها قرار می دهد. 

که دخول را در حرمت ربیبه شرط می دانند و بین بودن و نبودن در خانه شوهر مادر،  - روایاتی 

فرق نمیگذارند. )طوسی، بی تا، 156/3( )این روایات از لحاظ سند، ثقه یا حسن است( 

کرده و بین بودن و یا نبودن در خانه شوهر  کتاب خالف خود، ادعاى اجماع  - ش���یخ طوس���ی در 

مادر، فرقی نگذاشته است. )طوسی، بی تا، 156/3( در قانون مدنی نیز، تنها شرط حرمت ربیبه بر 

ش���وهر مادر، نزدیکی به مادر دانس���ته و هیچ اشاره اى به قید بودن در خانه مرد جدید، نشده است 
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که باش���د،  )کاتوزیان، 1378، ص64٠(. در ماده ١٠4٦ آمده:  »بین مرد با اناث از اوالد زن از هر درجه 

هر چند رضاعی، مش���روط بر اینکه بین زن و ش���وهر، زناش���ویی واقع شده باش���د، ممنوعیت دائمی 

نکاح به واسطه مصاهره، ایجاد می شود«. 

5. حکم ازدواج با ربیبه در اثر وطی به شبهه با مادر
در اینک���ه نش���ر حرم���ت مصاهره در م���ورد ربیبه از طریق دخول ش���رعی به مادرش ص���ورت می گیرد، 

کنایه از جماع است. )طبرسی، 1390، 247/1(  اختالفی نیست. دخول در آیه ٢٣ سوره نساء، 

ْخِت 
ُ ْ
ِخ َوَبَناُت ال

َ ْ
ُتُکْم َوَبَناُت ال

َ
اُتُکْم َوَخاال َخَواُتُکْم َوَعَمّ

َ
َهاُتُکْم َوَبَناُتُکْم َوأ َمّ

ُ
َم���ْت َعَلْیُکْم أ ُحِرّ

ِتی ِفی 
َّ

َهاُت ِنَس���اِئُکْم َوَرَباِئُبُک���ُم الال َمّ
ُ
َضاَع���ِة َوأ َخَواُتُکْم ِمَن الَرّ

َ
ْرَضْعَنُک���ْم َوأ

َ
ِت���ی أ

َّ
َهاُتُک���ُم الال َمّ

ُ
َوأ

ِئُل 
َ

 ُجَناَح َعَلْیُکْم َوَحال
َ

ِتی َدَخْلُتْم ِبِهَنّ َفِإْن َلْم َتُکوُنوا َدَخْلُتْم ِبِهَنّ َفال
َّ

ُحُجوِرُکْم ِمْن ِنَساِئُکُم الال
َکاَن َغُفوًرا َرِحیًما.   َما َقْد َسَلَف ِإَنّ الَلَّ 

َّ
ْخَتْیِن ِإال

ُ ْ
ْن َتْجَمُعوا َبْیَن ال

َ
ِبُکْم َوأ

َ
ْصال

َ
ِذیَن ِمْن أ

ّ
ْبَناِئُکُم اَل

َ
أ

حرام ش���ده اس���ت بر ش���ما، مادرانتان و دخت���ران و خواهران و عمه ه���ا و خاله ها و دختران 
که شما را شیر داده اند و خواهران رضاعی شما و مادران  برادر و دختران خواهر ش���ما و مادرانی 
که با آنها  که در دامان ش���ما پرورش یافته اند از همس���رانی  همس���رانتان و دختران همس���رتان 
آمیزش جنسی داشته اید و چنانچه با آنها آمیزش جنسی نداشته اید، )دختران آنها( برای شما 
مانعی ندارد و همچنین همس���رهای پس���رانتان که از نسل شما هستند، نه پسرخوانده ها و نیز 
حرام اس���ت بر ش���ما جمع میان دو خواهر کنید، مگر آنچه در گذش���ته واقع شده؛ زیرا خداوند، 

آمرزنده و مهربان است. 

5-1. ادله عدم نشر حرمت با وطی به شبهه

که علم به فس���اد آنها  که در نتیجه نکاح فاس���د یا خرید فاس���د  وطی به ش���بهه به این صورت اس���ت 

کند  کنیز اوست، نزدیکی  گمان اینکه زن یا  نداشته باشد، نزدیکی صورت بگیرد و یا اینکه با زنی، به 

و مواردى از این قبیل در زمره وطی ش���بهه قرار می گیرن���د. حرمت مصاهره، بدون هیچ اختالفی، با 

ن���کاح صحیح محقق می ش���ود )عالمه حل���ی، 1400، ص631(. در رابطه با تحق���ق حرمت مصاهره با 

گرچه  وطی به ش���بهه، تردد است و بنابر قول صاحب شرائع، وطی به شبهه، نشر حرمت نمی کند، ا

نس���ب به آن ملحق می ش���ود )محقق حلی، ٢٣٣/٢(. بنابر نظر مش���هور، وطی به ش���بهه در صورتی 

گ���ر بعد از نکاح  که س���ابق بر نکاح باش���د در تحقق حرم���ت مصاهره، مانند نکاح صحیح اس���ت، اما ا

باش���د، نکاح س���ابق بر حلیت خود باقی مان���ده و موجب حرمت مصاهره نمی ش���ود )نجفی، 1981، 

که نکاح سابق به طور صحیح واقع  374/29(. دلیل اینکه نکاح س���ابق، باطل نمی شود این است 

که آیا با وقوع نزدیکی به شبهه، حرمت مصاهره محقق می شود تا در  ش���ده و حال ش���ک این اس���ت 



50

دن
هاا

خو
ن و 

زهو
ی 
قه
ی ف

هو
ش 

وه
پژ

نتیج���ه آن، ن���کاح قبلی نیز، حرمت یاب���د یا خیر؟ چون دلیل قطعی بر مبطل بودن، وطی به ش���بهه 

نیس���ت در نتیجه اصل اس���تصحاب به قوت خود باقی می ماند و با نزدیکی به شبهه، نکاح سابق به 

که می فرماید: »چیز حالل را، حرام نمی تواند بر هم  هم نمی خورد. دلیل دیگر، روایت معروفی است 

گر چه عمل حرام را مان���ع بر هم زدن عمل حالل  زن���د« )حرعامل���ی، 1389، 426/20(. ای���ن روایت، ا

که به عمل  کاره���اى پایین تر از حرام نیز چنین قوتی نخواهند داش���ت  می دان���د، ب���ه طریق اولویت، 

که عمل حرامی نیست، نمی تواند مبطل نکاح سابق  حالل ضرر بزنند. بنابراین، نزدیکی به ش���بهه 

ش���ود. در قانون مدنی، نزدیکی به ش���بهه را از حیث مانعیت نکاح در صورتی مانند حکم نزدیکی با 

گر ابتدا عقد نکاح صورت بگیرد و سپس  که سابق بر نکاح باشد. به تعبیر دیگر، ا نکاح صحیح میداند 

کند، نکاح قبلی، باطل نخواهد بود و در حکم حلیت خود باقی  با مادر یا خواهر او نزدیکی به شبهه 

گر سابق بر نکاح  می ماند )کاتوزیان، 1378، ص64٢(. در ماده ١٠55 آمده: »نزدیکی به شبهه و زنا، ا

باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است، ولی مبطل نکاح سابق نیست«. 

5-2. ادله نشر حرمت مصاهره با وطی به شبهه

5-2-1. اجماع

وطی به ش���بهه، حکم نکاح صحیح را دارد و تمامی آثار نکاح صحیح بر آن بار می ش���ود و حتی فرزند 

متولد از آن هم مش���روع است، پس تحریم بالمصاهره هم، به آن تعلق می گیرد. )عالمه حلی، 1400، 

ص6٣٠( و بدون هیچ اختالفی، وطی به ش���بهه نیز موجب انتش���ار حرمت می شود )طوسی، بی تا، 

 .)٢٠٨/4

6. حکم ازدواج با ربیبه در اثر زنا با مادر
در رابطه با اینکه آیا زنا، موجب حرمت مصاهره می گردد یا خیر؟ مورد اختالف اس���ت. ابن حمزه در 

کتاب الوسیله و ابن زهره در غنیه، قائل به انتشار حرمت از طریق زنا شده اند. به طورى که زنا با زن، 

موج���ب حرم���ت نکاح دختر مزنیبها، بر زانی خواهد بود. )ابن حم���زه، 1986، ص٢٩٢( عده اى دیگر 

مانند شیخ مفید و ابن ادریس، زنا را سبب انتشار حرمت مصاهره نمی دانند )مفید، بی تا، ص504؛ 

حلی، 1409، 526/2(. برخی نیز قائل به تفصیل شده و زناى سابق بر عقد را موجب حرمت دانسته، 

که زناى قبل از عقد،  ول���ی زن���اى الحق را موجب حرمت نمی دانند. این قول اصحاب امامیه اس���ت 

موج���ب تحریم مصاهره اس���ت. چنانچه نکاح صحیح، موجب تحریم به س���بب مصاهره می ش���ود، 

زن���اى قبل از عقد نیز س���بب تحقق حرمت مصاهره می ش���ود. ولی زناى بع���د از عقد، موجب تحریم 
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نمی شود، یعنی نکاح قبلی به صحت خود باقی می ماند )محقق حلی، 1386، 63/2(. برخی مانند 

که در نکاح قبلی، نزدیکی  ابن جنید، درباره زناى بعد از عقد، قائل به تفصیل بوده و تنها در صورتی 

صورت نگرفته باش���د، زناى بعد از عقد، موجب انتش���ار حرمت خواهد بود، ولی با وقوع نزدیکی در 

عقد سابق، تأثیرى براى زناى الحق نخواهد بود )اسکافی، ١4١6، ص248(. 

6-1. ادله تفصیل بین زنای سابق بر عقد و زنای الحق بر عقد

6-1-1. آیه

ْخِت 
ُ ْ
ِخ َوَبَناُت ال

َ ْ
ُتُکْم َوَبَناُت ال

َ
اُتُکْم َوَخاال َخَواُتُکْم َوَعَمّ

َ
َهاُتُکْم َوَبَناُتُکْم َوأ َمّ

ُ
َم���ْت َعَلْیُکْم أ ُحِرّ

ِتی ِفی 
َّ

َهاُت ِنَس���اِئُکْم َوَرَباِئُبُک���ُم الال َمّ
ُ
َضاَع���ِة َوأ َخَواُتُکْم ِمَن الَرّ

َ
ْرَضْعَنُک���ْم َوأ

َ
ِت���ی أ

َّ
َهاُتُک���ُم الال َمّ

ُ
َوأ

ِئُل 
َ

 ُجَناَح َعَلْیُکْم َوَحال
َ

ِتی َدَخْلُتْم ِبِهَنّ َفِإْن َلْم َتُکوُنوا َدَخْلُتْم ِبِهَنّ َفال
َّ

ُحُجوِرُکْم ِمْن ِنَساِئُکُم الال
َکاَن َغُفوًرا َرِحیًما.   َما َقْد َسَلَف ِإَنّ الَلَّ 

َّ
ْخَتْیِن ِإال

ُ ْ
ْن َتْجَمُعوا َبْیَن ال

َ
ِبُکْم َوأ

َ
ْصال

َ
ِذیَن ِمْن أ

ّ
ْبَناِئُکُم اَل

َ
أ

حرام شده است بر شما، مادرانتان، و دختران، و خواهران، و عمه ها، و خاله ها، و دختران 
که ش���ما را ش���یر داده اند، و خواهران رضاعی ش���ما، و  برادر، و دختران خواهر ش���ما، و مادرانی 
که با  که در دامان شما پرورش یافته اند از همسرانی  مادران همسرانتان، و دختران همسرتان 
آنها آمیزش جنسی داشته اید و چنانچه با آنها آمیزش جنسی نداشته اید، )دختران آنها( برای 
ش���ما مانعی ندارد و همچنین همسرهای پسرانتان که از نسل شما هستند )نه پسرخوانده ها( 
گذش���ته واقع ش���ده؛ زیرا  کنید، مگر آنچه در  و )نیز حرام اس���ت بر ش���ما( جمع میان دو خواهر 

خداوند، آمرزنده و مهربان است. )نساء: 23( 

برخی براى نش���ر حرمت نکاح با ربیبه به س���بب زنا با ام، به آیه ٢٣ سوره نساء متوسل شده اند و 

با توجه به عمومیت دخول در آیه، هم دخول شرعی و هم غیر شرعی را در حکم داخل دانسته اند. 

کتاب التبیان و شیخ طبرسی در مجمع البیان با استناد به عمومیت آیه 23 سوره  ش���یخ طوسی در 

نس���اء، زنا را موجب نش���ر حرمت می داند؛ زیرا نکاح، هم به وطی اطالق می شود و هم به عقد، پس 

که به هر دوى آنها حمل شود. )طوسی، بی تا، ١55/٣؛ طبرسی، 1390، 45/٣(. مکارم  واجب است 

ش���یرازی با دو دلیل، اس���تدالل ب���ه آیات قرآن را در زمینه اثبات عناوین اربع���ه مصاهره در مورد زنا را 

بسیار بعید می داند )مکارم شیرازى، 1378، 134/3(. دلیل اول اینکه با استقراء در معناى نکاح، به 

کتاب اهلل به معناى عقد است و فقط در مطلقه ثالثه )٢٣٠  که لفظ نکاح در همه جاى  دست می آید 

که آن هم به معنی زنا نیست، بلکه به معنی عقد  که نکاح به معناى دخول باشد  بقره( احتمال دارد 

ج دریافت  که ممکن است در اینجا نیز به معناى عقد باشد و دخول از دلیل خار همراه دخول است 

شود )مکارم شیرازى، 1378، 134/3(. دلیل دوم بر رد استدالل به آیه ٢٢ سوره نساء، اتحاد سیاق 
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گر نکح را بتوان به معنی زنا  که در خود آیه، دلیل بر ضد وجود دارد؛ زیرا ا در آیه است. به این صورت 

گرف���ت، »التنکحوا« به معنی ازدواج و در مقام بیان محرمات نکاح اس���ت و آیه در مقام بیان حرمت 

زنا نیست؛ زیرا زنا بر همه حرام است نه اینکه فقط زنا با مزنی بهاى پدر حرام باشد، پس »التنکحوا« 

به معنی عقد است، حال چطور در یک عبارت، یک بار نکاح به معنی عقد و در جاى دیگر به معنی 

زنا اس���ت؟ در حالی که این خالف س���یاق آیه است. بدون شک، نکاح در آیه به معنی عقد است. آیه 

23 سوره نساء می فرماید: »و أمهات نساءکم«. در اینجا نساء به معنای همسر است نه مزنیبها. در 

کردن زنا در حکم نشر حرمت مصاهره، مخدوش است )مکارم  نتیجه اس���تدالل به این آیه با داخل 

شیرازى، 1378، 134/3(. 

6-1-2. روایات

که به  اختالف نظر فقها درباره تحقق حرمت مصاهره به س���بب زنا، ناش���ی از اختالف روایات اس���ت 

چهار دسته تقسیم می شود. 

که به طور مطلق  - در برخی از روایات، زنا در انتش���ار حرمت، مانند نکاح صحیح دانس���ته ش���ده 

قبل از عقد یا بعد از عقد، سبب ایجاد حرمت نکاح می شود. از جمله این روایات، روایت محمدبن 

که آیا می تواند با دختر آن زن،  کرده، سؤال شده  که با زنی فجور  که در آن درباره مردى  مسلم است 

کند. )حرعاملی، 1389، 423/20( این روایت  کند؟ پاس���خ داده شده خیر، نمی تواند ازدواج  ازدواج 

بدون اشاره به زناى سابق و الحق، زنا را به طور مطلق موجب ممنوعیت نکاح می داند. 

- در برخ���ی دیگ���ر از روایات، زن���ا به طور مطلق، س���بب تحقق حرمت مصاهره نمی ش���ود. مانند 

که  کرده، س���ؤال ش���ده  که با زنی زنا  که در آن از امام صادق؟ع؟ درباره مردى  روایت س���عیدبن یس���ار 

کند؟ امام فرمود بله؛ زیرا حرام، س���بب فس���اد حالل نمی ش���ود.  آیا می تواند با دختر آن زن، ازدواج 

)حرعاملی، 1389، 425/20( 

- این دسته از روایات، بین زناى سابق و الحق، تفصیل قائل شده و زناى سابق بر عقد را موجب 

تحقق حرمت مصاهره دانس���ته، ولی زناى الحق را چنین ندانس���ته است. از جمله روایت محمدبن 

که بعد از عقد  که در آن، فجور را سبب تحقق حرمت مصاهره دانس���ته، اما در صورتی  مس���لم اس���ت 

کند، زن س���ابق حرمت نخواهد داش���ت؛ زی���را عمل حرام، باعث  ن���کاح، با مادر یا خواهر زنش فجور 

فساد عمل حالل نخواهد بود. )حرعاملی، 1389، 428/20( 

گرفته باشد،  که در عقد س���ابق، نزدیکی صورت  - این دس���ته از روایات، زناى الحق را در صورتی 

که می فرماید:  کنانی  موجب حرمت نمی داند. مانند روایت ابی صباح 

گر دختر  کند، دخت���ر آن زن، بر آن مرد، هرگز حالل نخواه���د بود و ا ک���ه مردى با زنی فجور  زمان���ی 
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زنی را قبل از فجور به آن زن )مادر همس���رش( به ازدواج خود درآورد در حالی که هنوز به همس���ر خود 

گر دختر زن���ی را به تزویج خ���ود درآورد و دخول هم  دخ���ول نک���رده، ن���کاح او باطل خواهد ب���ود و اما ا

که حرام،  کرد، نکاح دختر آن زن، به دلیل این سخن  گرفت، س���پس با مادر آن دختر، فجور  صورت 

چیز حالل را فاسد نمی کند، به صحت خود باقی می ماند. این حدیث از لحاظ سند، مجهول است. 

)حرعاملی، 1389، 430/20( 

کرده و زناى الحق را به  ب���ه دلیل ضعیف بودن این خبر، جماعت���ی از اصحاب اجماع از آن عدول 

گاه با یکدیگر تعارض  که  طور مطلق، موجب انتشار حرمت ندانسته اند. حال با این روایات متفاوت 

که  کنار زدن آنها بهتر اس���ت، پس روایاتی  کرد؟ جمع بین روایات متعارض از  پیدا می کنند، چه باید 

که زنا، سابق بر عقد باشد، حمل می شود  به طور مطلق، حکم به انتشار حرمت می کنند، بر موردى 

ک���ه متأخر از نکاح  که در به طور مطلق، زنا را س���بب انتش���ار حرمت نمی دانند، بر موردى  و روایات���ی 

باش���د، حمل می شود. این جمع از شهید ثانی نقل شده است. )حرعاملی، 1389، ٨٧/٢( از میان 

که قائل به تفصیل است، به عنوان صحیح ترین اقوال  سه دسته اول از روایات، روایات دسته سوم 

انتخاب می شود، اما روایات دسته چهارم نیز به دلیل ضعیف بودن و مخالف مشهور بودن از درجه 

اعتبار ساقط می شوند )نجفی، 1981، ٣64/29(. 

6-1-3. اجماع

قول به نش���ر حرمت از طریق زنا، مورد اتفاق نظر بیش���تر فقهاست، بلکه نظر مشهور است و حتی در 

نظر متأخرین، نزدیک به اجماع است. )نجفی، 1981، 369/29( 

7. حکم ازدواج با ربیبه در اثر خلوت با مادر
خل���وت ب���ا زن، یکی از مس���ائل بحث برانگیز درب���اره حرمت مصاهره اس���ت. آیا خلوت ب���ا زن، مانند 

که موجب تحقق حرمت مصاهره می شود،  دخول، موجب حرمت مصاهره می شود یا خیر؟ خلوتی 

که صحیح باش���د. به تعبیر دیگر، مانع ش���رعی و طبیعی براى نزدیکی، بین زن و مرد  خلوتی اس���ت 

که از اطالع دیگران در امان باشد. )سرخسی، بی تا، 4١6/6(  نباشد و در مکانی باشد 

8. ادله عدم حرمت نکاح ربیبه به سبب خلوت با ام

کتاب  .1-8

کرده   آیه ٢٣ سوره نساء، تنها شرط دخول به ام را سبب حرمت نکاح ربیبه دانسته و در ادامه بیان 

که  گر دخول نکردید، حرجی بر شما نیست در ازدواج با آن دختران. در نتیجه، خلوت از امورى  که ا
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بتواند سبب حرمت نکاح باشد، به حساب نمی آید. 

8-2. اصل اباحه اصل

که حرمت آن با دلیل   در نکاح، حلیت اس���ت، مگر آنکه حرمت آن، با دلیل بیان ش���ده باشد و آنچه 

بیان شده، دخول است نه خلوت. 

9. حکم ازدواج با ربیبه در اثر نظر و لمس با شهوت
در رابطه با اینکه آیا نظر و لمس با شهوت نیز در حرمت نکاح، حکم وطی را دارد یا خیر، اختالف نظر 

کفین، چه با ش���هوت  که نظر به وجه و  که در آن اجماع وجود دارد این اس���ت  وجود دارد، اما آنچه 

و چه بدون آن، س���بب نش���ر حرمت نمی ش���ود. )نجفی، 1981، 349/29( در غیر این موارد، اختالف 

که حرمت نکاح از طریق نظر و لمس را  کس���انی هس���تند  نظر وجود دارد. ش���هید ثانی و امام؟هر؟ از 

مختص به مملوکه پدر و پس���ر و مقرون به ش���هوت دانسته اند، ولی در غیر مملوکه، براى نظر و لمس 

ب���ه ش���هوت، اثرى در حرمت ملموس���ه و منظوره بر پدر المس و ناظر و پس���ر آنه���ا و همچنین حرمت 

م���ادر منظوره و ملموس���ه بر ناظر و المس وجود ندارد )ش���هید ثانی، بی ت���ا، 78/2؛ خمینی، 1392، 

٢٧٨/2(. برخ���ی مانن���د ابن جنید، نظر و لمس به ش���هوت را در غیر مملوکه پدر و پس���ر، مانند حکم 

دخول دانسته و سبب ایجاد حرمت می دانند )ابن جنید، 1410، ٢٤٩(. 

10. ادله عدم نشر حرمت مصاهره به سبب نظر و لمس با شهوت

10-1. آیه

ْخِت 
ُ ْ
ِخ َوَبَناُت ال

َ ْ
ُتُکْم َوَبَناُت ال

َ
اُتُکْم َوَخاال َخَواُتُکْم َوَعَمّ

َ
َهاُتُکْم َوَبَناُتُکْم َوأ َمّ

ُ
َم���ْت َعَلْیُکْم أ ُحِرّ

ِتی ِفی 
َّ

َهاُت ِنَس���اِئُکْم َوَرَباِئُبُک���ُم الال َمّ
ُ
َضاَع���ِة َوأ َخَواُتُکْم ِمَن الَرّ

َ
ْرَضْعَنُک���ْم َوأ

َ
ِت���ی أ

َّ
َهاُتُک���ُم الال َمّ

ُ
َوأ

ِئُل 
َ

 ُجَناَح َعَلْیُکْم َوَحال
َ

ِتی َدَخْلُتْم ِبِهَنّ َفِإْن َلْم َتُکوُنوا َدَخْلُتْم ِبِهَنّ َفال
َّ

ُحُجوِرُکْم ِمْن ِنَساِئُکُم الال
َکاَن َغُفوًرا َرِحیًما.   َما َقْد َسَلَف ِإَنّ الَلَّ 

َّ
ْخَتْیِن ِإال

ُ ْ
ْن َتْجَمُعوا َبْیَن ال

َ
ِبُکْم َوأ

َ
ْصال

َ
ِذیَن ِمْن أ

ّ
ْبَناِئُکُم اَل

َ
أ

حرام شده است بر شما، مادرانتان، و دختران، و خواهران، و عمه ها، و خاله ها، و دختران 
که ش���ما را ش���یر داده اند، و خواهران رضاعی ش���ما، و  برادر، و دختران خواهر ش���ما، و مادرانی 
که با  که در دامان شما پرورش یافته اند از همسرانی  مادران همسرانتان، و دختران همسرتان 
آنها آمیزش جنسی داشته اید و چنانچه با آنها آمیزش جنسی نداشته اید، )دختران آنها( برای 
ش���ما مانعی ندارد و همچنین همسرهای پسرانتان که از نسل شما هستند )نه پسرخوانده ها( 
گذش���ته واقع ش���ده؛ زیرا  کنید، مگر آنچه در  و )نیز حرام اس���ت بر ش���ما( جمع میان دو خواهر 

خداوند، آمرزنده و مهربان است. )نساء: 23( 
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آیه 23 سوره نساء به طور صریح، تنها دخول به ام را سبب حرمت ربیبه میداند. در نتیجه، موارد 

گر این موارد  ج می ش���وند و چون آیه در مقام بیان حرمت ن���کاح بود، ا ذکر ش���ده از حکم دخول خار

گرچه برخی مانند شیخ طوسی،  در حکم دخیل بودند، بیان می کرد در حالی که بیان نشده است. ا

نظر و لمس به ش���هوت را جارى مجراى دخول دانس���ته و نشر حرمت را از طریق آن جارى می داند. 

)طبرسی، 1390، 4٨/٣؛ طوسی، بی تا، 158/3( 

10-2. روایات

کمتر از دخول با مادر  که مباشرت  روایات موجود در این زمینه به دو بخش تقسیم می شود، روایاتی 

کمتر از دخول را موجب حرمت می دانند.  که مباشرت  را موجب حرمت دختر نمی دانند، و روایاتی 

10-2-1. روایات دسته اول

کرده، س���ؤال  که با زنی فجور  که از امام ص���ادق؟ع؟، درباره مردى  روایتی اس���ت از منص���ور بن حازم 

گر از قبیل  که آیا این مرد می تواند دختر آن زن را بگیرد یا خیر؟ امام در جواب می فرماید: » ا می کند 

گر از قبیل زنا باشد، نمی تواند  که دختر آن زن را بگیرد، ولی ا بوس���ه و مانند آن باش���د، اشکالی ندارد 

دختر او را بگیرد. این حدیث از لحاظ س���ند، صحیح اس���ت«. )حرعامل���ی، 1389، 426/20( روایتی 

کرده ول���ی به حد افضاء  که با زنی مباش���رت  ک���ه از امام صادق؟ع؟ درباره مردى  از عی���ص بن قاس���م 

ک���ه امام فرمود:  کند، س���ؤال می کند  یا دخول نکش���یده و س���پس می خواهد ب���ا دختر آن زن ازدواج 

گر به  خ ندهد، ازدواج با دختر آن زن، اش���کالی ن���دارد، ولی ا گ���ر افضاء یا دخ���ول با مادر آن دختر ر »ا

افضاء یا دخول بکش���د، دختر آن زن را نگیرد. این روایت از لحاظ س���ند، صحیح اس���ت« )طوس���ی، 

کمتر از دخول باش���د را س���بب حرمت نکاح ربیبه  که  بی تا، ٣٣٠/٧(. این روایات، هر نوع مباش���رتی 

که سبب حرمت می شود.  نمی داند، بلکه تنها دخول است 

10-2-2. روایات دسته دوم

کمتر از دخول با مادر، سبب اشکال در تزویج دختران  که در آنها، مباش���رت  روایات متعارضی اس���ت 

آنها می شود:

الف( روایتی از أبی ربیع:

کرده، س���ؤال می کنند و از او دیده آنچه را  که با زنی تزویج  از امام صادق؟ع؟ درباره مردى 
که دیدنش بر دیگرى حرام اس���ت و سپس او را طالق داده، آیا می تواند دختر آن زن را بگیرد؟ 
ام���ام؟ع؟ فرم���ود: »آی���ا آن دختر براى او صالحیت تزویج داش���ته باش���د در حالی ک���ه از مادرش 
دیده، آنچه را که دیدنش بر دیگرى حرام است«. )این روایات از لحاظ سند، مجهول است(. 
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)طوسی، بی تا، ٢٨٠/٧( 

ب( روایتی از محمدبن مسلم:

ک���رده و به س���ر و بعضی از  ک���ه زن���ی را تزویج  محمدب���ن مس���لم از ام���ام؟ع؟ درب���اره مردى 
قس���مت های بدن او نگاه کرده، س���ؤال میکند که آیا میتواند دختر او را به تزویج خود درآورد؟ 
ک���ه از آن زن، آنچه را که دیدنش بر دیگرى حرام اس���ت، دیده  ام���ام؟ع؟ می فرمای���د: »زمانی 
کند«. )این روایات از لحاظ سند، صحیح است(. )طوسی،  باش���د، نمی تواند دختر او را تزویج 

بی تا، ٢٨٠/٧( 

کرده، نه اینکه بیان گر ممنوعیت باشند؛  کراهت  شیخ طوسی، این دو روایت متعارض را حمل بر 

زی���را آنچه اقتضاى ممنوعیت می کرد، بر اس���اس ظاهر قرآن، مواقعه بود نه نظر و لمس به ش���هوت. 

)طوسی، بی تا، 280/7( 

که در مقام بی���ان محرمات نکاح  که بعد از آیات���ی  ج( اص���ل اباحه: بر اس���اس آیه ٢4 س���وره نس���اء 

که نظر و لمس به شهوت،  کرد و قائل ش���د  کلی اباحه را در این زمینه اس���تنتاج  آمده، می توان اصل 

نمی تواند حکم دخول را داشته باشد تا سبب حرمت ربیبه شود. )حلی، 1408، ٥٢٨/٢( 

 
ً
 و موقتا

ً
11. محرمات بالمصاهره جمعا

11-1. حرمت جمع بین ربیبه و ام، قبل از دخول به ام

11-1-1. آیه 23 سوره نساء

ْخِت 
ُ ْ
ِخ َوَبَناُت ال

َ ْ
ُتُکْم َوَبَناُت ال

َ
اُتُکْم َوَخاال َخَواُتُکْم َوَعَمّ

َ
َهاُتُکْم َوَبَناُتُکْم َوأ َمّ

ُ
َم���ْت َعَلْیُکْم أ ُحِرّ

ِتی ِفی 
َّ

َهاُت ِنَس���اِئُکْم َوَرَباِئُبُک���ُم الال َمّ
ُ
َضاَع���ِة َوأ َخَواُتُکْم ِمَن الَرّ

َ
ْرَضْعَنُک���ْم َوأ

َ
ِت���ی أ

َّ
َهاُتُک���ُم الال َمّ

ُ
َوأ

ِئُل 
َ

 ُجَناَح َعَلْیُکْم َوَحال
َ

ِتی َدَخْلُتْم ِبِهَنّ َفِإْن َلْم َتُکوُنوا َدَخْلُتْم ِبِهَنّ َفال
َّ

ُحُجوِرُکْم ِمْن ِنَساِئُکُم الال
َکاَن َغُفوًرا َرِحیًما.   َما َقْد َسَلَف ِإَنّ الَلَّ 

َّ
ْخَتْیِن ِإال

ُ ْ
ْن َتْجَمُعوا َبْیَن ال

َ
ِبُکْم َوأ

َ
ْصال

َ
ِذیَن ِمْن أ

ّ
ْبَناِئُکُم اَل

َ
أ

حرام شده است بر شما، مادرانتان، و دختران، و خواهران، و عمه ها، و خاله ها، و دختران 
که ش���ما را ش���یر داده اند، و خواهران رضاعی ش���ما، و  برادر، و دختران خواهر ش���ما، و مادرانی 
که با  که در دامان شما پرورش یافته اند از همسرانی  مادران همسرانتان، و دختران همسرتان 
آنها آمیزش جنسی داشته اید و چنانچه با آنها آمیزش جنسی نداشته اید، )دختران آنها( برای 
ش���ما مانعی ندارد و همچنین همسرهای پسرانتان که از نسل شما هستند )نه پسرخوانده ها( 
گذش���ته واقع ش���ده؛ زیرا  کنید، مگر آنچه در  و )نیز حرام اس���ت بر ش���ما( جمع میان دو خواهر 

خداوند، آمرزنده و مهربان است. )نساء: 23( 

که به مادران آنها دخول صورت نگرفته، »فال جناح علیکم«،  مطابق آیه 23 س���وره نس���اء ربائبی 
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لت س���یاق، نکاح از آن حذف ش���ده  یعنی ازدواج ش���ما با آنان حرمت ندارد و به خاطر اختصار و دال

که مربوط به دخول است، بیان  اس���ت. )طباطبایی، 1417، 265/4( این آیه، حرمت عینی ربیبه را 

می کن���د، اما نس���بت به حرم���ت جمعی ربیبه با ام، چی���زى نگفته، پس این آی���ه نمی تواند از مدارک 

که به طور صریح، حرمت جمعی ربیبه با ام را بیان  تحریم ربیبه به صورت جمعی با ام باشد. روایتی 

که در آن شرط، جواز نکاح با  که مکاتبه اى است با امام زمان؟جع؟  کرده باشد، نیست، مگر روایتی 

کرده اس���ت. )این حدیث از لحاظ سند، موثق است(  دختر زن را نبودن مادر در زوجیت آن مرد ذکر 

)حرعاملی، 1389، 420/20(. 

11-1-2. روایات

که یکی از آنها، جمع  کنیزکان را حرام دانس���ته  که در آن، ده مورد از  روایت صحیحه مس���عده بن زیاد 

گرچه این روایت از نظر سند، به دلیل صحیح  بین مادر و دختر است. )حرعاملی، 1389، 106/21( ا

بودن مشکلی ندارد، ولی به دلیل داللت، قابل بحث است. ظاهر این روایت، ناظر به حرمت جمع 

که مراد از امه،  در مباشرت است نه در عقد، و این از سیاق روایت یا قدر متیقن آن دریافت می شود 

کند، پس روایت،  امه خود شخص است نه مملوک دیگری و انسان نمی تواند با امه خویش ازدواج 

تنها ناظر به حرمت جمع بین مادر و دختر در مباشرت است. بنابراین، این روایت، دیگر ارتباطی به 

که حرمت جمع بین این دو در عقد نکاح است، نخواهد داشت. دلیل دیگر بر اینکه این  این ندارد 

گر نخست، دختر به ازدواج درآید، مادر  که ا روایت نمی تواند ناظر به جمع در عقد باش���د، این است 

که به مادر او  که حرمت غیر زوال دارد و این س���نخ حرمت در مورد دختری  وی حرام ابدی می ش���ود 

که  هنوز دخولی صورت نگرفته، صادق نیست و تنها احتمال حرمت عرفی ازدواج با دختر در زمانی 

مادر در زوجیت نکاح اس���ت، مطرح است، پس این روایت هم نمی تواند حرمت جمعی بین مادر و 

کند.  دختر را در عقد ثابت 

11-1-3. اجماع

که بر حرمت ربیبه قب���ل از دخول به ام به صورت جمعی باقی می ماند، اجماع اس���ت.  تنه���ا دلیل���ی 

)نراقی، 1405، 308/19( بنابراین، تنها در صورت انحالل زوجیت مادر، دخترش می تواند به زوجیت 

شوهر مادر دربیاید. 

11-1-4. فتوای برخی از مراجع عظام

که از شوهر دیگر باشد، چه از شوهر  که به مرد محرم است، ربیبه، یعنی دختر زن است  یکی از زنانی 

کند و از او دختردار شود،  گر زن طالق بگیرد و شوهر جدید اختیار  قبل باشد، چه از شوهر بعد، یعنی ا
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گر پسر زن، دختردار  آن دختر هم ربیبه شوهر قبل حساب می شود و به او محرم است، و همچنین ا

که  شود، آن دختر هم ربیبه حساب شده و محرم است. البته محرمیت ربیبه، مشروط بر این است 

کرده باشد و قبل از آن، ربیبه محرم نیست.  مرد با مادر او، عروسی یا دخول 

اول( فتوای مرجع تقلید، آیت اهلل خامنه ای

سوال: آیا ربیبه قبل از دخول به ام محرم است یا خیر؟

پاس���خ: جواب این حکم اجماعی هس���ت و اختالفی نیس���ت و نظر همه فقهای اسالم، محرمیت 

کتاب العروه الوثقی ب���اب نکاح، فصل المحرم���ات بالمصاهره آمده:  ربیب���ه بعد از دخول هس���ت. در 

کذا بنتها و إن نزلت بش���رط الدخول  »تحرم علی الزوج أماّ الزوجة و إن علت نس���بتًا او رضاعا مطلقًا، و 

 .» ته یاحقاّ دها بعد خروج الم عن زوجیاّ کان تولاّ کانت فی حجره أم ال و إن  ، سواء  بالماّ

دوم( فتوای مرجع تقلید،آیت اهلل مکارم شیرازی 

کرده و ب���ا آن زن طریق دبری یا  که دختری از ش���وهر قبل���ی دارد، عقد  س���ؤال: م���ردی ب���ا زن بیوه ای 

مقع���دی دخ���ول هم انجام داده، البته از طری���ق واژن دخول انجام نداده اس���ت، آیا می تواند بعد از 

که از شوهر  فوت آن زن، یا بعد از طالق یا بخشیدن مدت صیغه یا اتمام مدت صیغه با دختر آن زن 

کند؟ و آیا دخول مقعدی با زن یا دختر، بدون ازدواج، حکم زنا  قبلی هس���ت، ازدواج موقت یا دائم 

که فقط دخول مقعدی انجام ش���ده، بعد از اتمام مدت، برای  را دارد یا خیر؟ آیا برای زن صیغه ای 

او عده الزم هست؟ 

پاس���خ: در صورت نزدیکی با زن، چه دخول در دبر باش���د یا قبل، دختر او به مرد محرم شده و در 

گر بدون خواندن عقد، دخول در دبر حاصل ش���ود، حکم زنا  کند. ا آین���ده نیز نمی توان���د با او ازدواج 

دارد و موجب حد نیز خواهد بود. احتیاط واجب، رعایت عده است. )علیان نژادی، )1395، ص 51( 

سوم( فتوای مرجع تقلید، آیت اهلل سیستانی 

کسانی با او محرم هستند؟ کسانی محرم است و چه  سؤال: ربیبه به چه 

 پاس���خ: دخت���ر و نوه  های زن، محرم ابدی هس���تند به ش���رط اینکه آن زن و مرد، دخول داش���ته 

باش���ند، اعم از اینکه نوه دختری یا پس���ری باش���د، عقد دائم باش���د یا موقت، دختر در خانه او باشد 

یا نباش���د. این مطلب با آیه ش���ریفه قرآن که می فرماید: »و ربائبکم الالتی فی حجورکم من نس���ائکم 

الالتی دخلتم بهن« منافات ندارد؛ زیرا »فی حجورکم« در آیه شریفه، قید غالب است نه دائم، دختر 

کامل باشد یا به  مقدار  در زمان عقد متولد ش���ده باشد یا نباش���د، دخول از دبر یا قبل باشد، دخول 

حش���فه ی���ا مق���داری از آن، دخول در خواب باش���د یا بیداری، دخول به اختیار باش���د ی���ا جبر یکی از 
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ج، یعنی ورود من���ی به داخل رحم،  که ان���زال بر فر کرد این اس���ت  که باید بیان  زن ی���ا م���رد. نکته ای 

گر به این وسیله زن حامله شود. به فتوای مرجع معظم تقلید،  کفایت نمی کند، حتی ا بدون دخول 

گرفته، دخت���ر زن ربیبه، محرم ابد  ازدواج ب���ا ربیبه، چنانچه نزدیکی بی���ن پدرخوانده و مادر صورت 

که زن یا مادر ربیبه در عقد او است، بنابر احتیاط واجب،  گر دخول انجام نشده، تا زمانی  است، اما ا

گر دخول صورت  گرچه نامحرم هس���تند. بعد از طالق همس���ر، ا کند، ا نمی توان���د با دخت���ر او ازدواج 

گر صورت نگرفته، ربیب���ه نامحرم و پس از  گرفت���ه باش���د، ربیبه تا آخر عمر، به انس���ان محرم اس���ت و ا

طالق پدرخوانده از مادر، ازدواجش���ان جایز است. پدر مرد یا برادرهای مرد نیز به ربیبه نامحرمند و 

که با او رابطه زناش���ویی داش���ته، طالق دهد و سپس این زن با مرد دیگری ازدواج  گر مردی زنش را  ا

کند و از او بچه دار شود، شوهر قبلی این خانم، به دختران این زن محرم هست. 

12. نتیجه گیری
کنند، آن گونه  کرد تا بتوانند با یکدیگر زندگی  خداوند سبحان بین زن و مرد، مودت و دوستی ایجاد 

که در آیه ٢٣ س���وره نس���اء، به حرمت ازدواج با محارم اش���اره ش���ده، اما برخی روایات از پیامبر اسالم 

)ص( نیز مکمل این دس���تور اس���الم بوده و به هر صورت، ابعاد و چهارچوب مقوله محرمیت در قرآن 

و روایات، به وضوح مش���خص شده است. اس���باب محرمیت، نسب، رضاع و مصاهره است. اسباب 

که در ارتباط با محرمیت و جواز نظر است، منحصر در سه دسته نسب، رضاع، مصاهره  تحریم نکاح 

و ربیب���ه اس���ت. البته همه این موارد نیز از محارم نیس���ت؛ زیرا قرابت نس���بی حاصل از ش���بهه و زنا، 

گرچه جزو محرمات نس���بی باش���د، ولی محرمیت در آنها جارى نیس���ت؛ زیرا محرمیت در محرمات  ا

که حرمت نکاح  نسبی، مختص به موارد نکاح صحیح و بدون شبهه است. در باب مصاهره، افرادى 

که فقط از راه مصاهره مشروع باشد و در رابطه با ربیبه، عالوه بر  دارند در صورتی محرم خواهند بود 

گر هر یک از  ش���رط مش���روع بودن، ش���رط نزدیکی به مادر نیز در تحقق محرمیت ربیبه، الزم است. ا

کوچک بودن  گرفته ش���ود، محارم به خاطر  موارد حرمت نکاح و محرمیت در مجموعه هایی در نظر 

مجموعه ش���ان و قرارگرفت���ن در مجموع���ه بزرگ محرمات ن���کاح، حرمت نکاح خواهند داش���ت، ولی 

کوچک محارم نیس���تند. این نوع رابط���ه، به عنوان رابطه عموم و خصوص  محرمات نکاح در دایره 

که هر  گفت  که بین محارم و محرمات، نکاح برقرار اس���ت، پس می ت���وان  مطلق ش���ناخته می ش���ود 

محرمی، حرمت نکاح دارد، ولی هر حرمت نکاحی نمی تواند موجب محرمیت شود. 
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