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  چکیده
 مـیالدی  301 سال که در بالند می خود بر جهان مناطق دیگر و ایران گریگوری ارامنۀ

 از قبـل  ها لم.)، سا 330 -250اشکانی ( سوم تیرداد ارمنستان به دستور در مسیحیت
 در مسیحی باورهای و ها آیین در نتیجه و شد اعالم رسمی دین عنوان به کشورها، دیگر

 و ارمنسـتان  خـاص  جغرافیـایی  این، موقعیت وجود گردید. با حاکم آنان مدنی قوانین 
 موجـب  عثمـانی  امپراتوری قلمرو در اقامت و ایران داخل به آنان اجباری های مهاجرت

 کـه  ای گونـه  به آید وجود به آن قوانین و دین فرهنگ، ترکیب در یبسیار تحوالت شد
 هویت مختص خود باشند. ایـن  از مسیحیان جهان، دارای نسبت جمعیتی اندک رغم به

 ارامنـۀ  احکـام شخصـیۀ   در زوجـین  قـانونی  شـرایط  تـاریخی  تحوالت بررسی مقاله به
رمت اقارب سببی و نسبی، زوجین، از جمله دایرۀ ح شرایط و پردازد می گریگوری ایران

 تـرین منـابع   مهـم  کنـد.  مـی  مقایسـه  و وجـو  جسـت  ارامنه حقوقی کالسیک آثار در را
کلیسـایی،   سـنت  رسوالن، قوانین مقدس، کتاب اند از: عبارت مقاله این در شده بررسی

و نیـز کتـاب داداسـتان از مخیتـار گُـش و کتـاب حقـوق         جهانی شوراهای تصمیمات
که در مقالـه   ارامنه از ملیک تانگیان. چنان» احوال شخصیه«قررات کلیسای ارمنیان و م

  دارند. را محارم دایرۀ شود ارامنه گریگوری بیشترین دیده می
  

  ۀل شخصـی احـوا زوجین،  قانونی گریگوری، محارم سببی و نسبی، شرایط ارامنۀ حقوق :واژگان کلیدی
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  . مقدمه1
از هستند. تـاریخ تشـکیل دولـت    منطقۀ قفق  های قومی ساکن در ایران و از گروهارمنیان 

  و دگردد. هرچند بنا بر سنت ارمنـی   . بازمیم .ق دومسدۀ واحد ارمنی در منطقۀ قفقاز به 
دین مسیحیت را در میان آنـان رواج   بارتولمئوس های تادِئوس و به نام (ع)عیسی حواری

ناكدادند، ولی  ترین مبلغ آیین مسیح  بزرگ ،از شاهزادگان پارتی ،گریگور مقدس فرزند اَ
 نامنـد  رو شاخۀ مسیحی عمدۀ ارمنستان را گریگوری مـی  ازاینبوده است و در ارمنستان 

عنوان دیـن   م. بود که مسیحیت به 301اهی تیرداد در سال ). در زمان پادش1398،  (رضا
سـال بعـد در امپراتـوری روم     23کـه   )، درحالی1400، سیمونیرسمی کشور اعالم شد (

دین  383در سال  و ). Nersoyan Tiran,Vol. I, 414اعتقاد به مسیحیت آزاد اعالم شد (
بنـا   شاه عباس اول صفوی .م 1603/ .ق 1012در ). 633ناس، (ی دولت روم گردید رسم

فـرح   و  ، عمدتاً در اصفهان  بر مصالح نظامی شمار زیادی از آنان را به اجبار به مرکز ایران
هـزار ارمنـی در    90). در حـال حاضـر نیـز حـدود     1398 ،متقـی آباد ساری، کوچانیـد ( 

  ).145 ،تایج تفصیلي سرشماريبرند (ن حاکمیت جمهوری اسالمی به سر می
مقایسۀ حقوق مدنی ارمنیـان ایـران دربـارۀ شـرایط      تحلیل و  این مقاله به بررسی مبانی و 

نسـبی از زمـان پـذیرش مسـیحیت تـاکنون      ویژه در باب کسـتره اقـارب سـببی و     زوجین به
های کار بود. از طریق انتشـارات   است. دستیابی به منابع ارمنی قدیم یکی از دشواری پرداخته 

نوشته متفکر ارمنی مخیتار گُش، تـألیف قـرن دوازده مـیالدی، شـده      داداستانآمازون کتاب 
نگیان اسـقف اعظـم ارامنـه    تألیف نرسس ملیک تا حقوق کلیسای ارمنینیز کتاب   و تهیه شد 

باغ (شوشای امروز) به زبان ارمنی منتشر شـد،   در شهر قره 1903تبریز، که اولین بار در سال 
ارامنه توسـط اسـقف   » احوال شخصیه«است. از منابع جدید نیز مجموعه مقررات  در دسترس 

ر خوشـبختانه در  ارامنه آذربایجان به نام نرسس ملیک تانگیان منبع مقاله قرار گرفت. ایـن اثـ  
در  بـه طبـع رسـید و     1389با اعمال اصالحات در سـال   و  به فارسی ترجمه شد  1380سال 

اسـت. بـر اسـاس سـه اثـر حقـوقی کالسـیک مـذکور،          این جستار مرجـع نگارنـدگان بـوده    
اسـت. تـاکنون اثـری     و... تحوالت حقوقی ارمنیان ایران مقایسـه شـده    های حضوری  مصاحبه

  است.  موضوع مقاله منتشر نشده تطبیقی در باب
  

  . تعریف اصطالح ازدواج  2
اسـت کـه    از رابطـۀ حقـوقی   « عبارت از نظر حقوقی شدن است، و  به معنای جفت ازدواج
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دهـد از یکـدیگر تمتـع     هـا حـق مـی    به آن و  گردد  زن حاصل می و وسیله عقد بین مرد  به
موجب آن زن  است که به  نکاح عقدی  «  ). مطابق تعریفی دیگر 268(امامی، » جنسی ببرند

(کاتوزیـان،  » شـوند  شرکت در زندگی با هم متحد می منظور تشکیل خانواده و  و مردی به 
رساند که در مقایسه با دیگـر ارتباطـات    ازدواج ارتباطی را می«شناسی  ). از نظر جامعه35

بعدی از ابعاد حیات را  دیگر ارتباطات انسانی هر یک است.  نظیر  انسانی دارای تامیّتی بی
و  نیـز روانـی    و  پوشانند حـال آنکـه زوجیـت دارای ابعـاد زیسـتی اقتصـادی عـاطفی         می

است که بـا حضـور    ) و هدف غایی ازدواج تشکیل خانواده 26ساروخانی، ( »است  اجتماعی 
بـا پیونـدهای    اسـت کـه   خانواده گروهی از اشـخاص  : «یابد تری می فرزندان کارکرد کامل

سـال آن مسـئولیت نگهـداری     و اعضـای بـزرگ   شوند  شی مستقیم به هم متصل میخوی
  ).252گیدنز، (» کودکان را بر عهده دارند

  
  . شرایط قانونی همسران در میان ارمنیان3
  برای زوجین . شرایط بلوغ3-1

  و اسـت   مشخصاً بلـوغ   منظور از قابلیت صحی برای ازدواج در کتب حقوقی سن ازدواج و 
اسـت   به تعبیری رسیدن بـه سـنی    و مرد و  زن  و روحی استعداد جسمی  است از   عبارت

فراتر از آن ادارۀ زندگی مشترک را داشـته   و  از لحاظ جسمی توانایی تولیدمثل  و  که هر د
فـراوان در   و تلفـات  هـا   و نزاع دلیل بروز جنگ  گیری مسیحیت به باشند. در ابتدای شکل

ولـد بسـیار محسـوس     ها، لزوم افـزایش زاد و   سبب بیماری ین بههمچن ها و  جریان جنگ
  و منظور افزایش جمعیـت در سـنین پـایین بـود      ها به بود. به همین دلیل، معموالً ازدواج
  ).91هولم، (کردند  ازدواج می سالگی بسیاری از دخترها در سن چهارده

 در مـذهبي  کـام اح ازدواج در ارامنـۀ گریگـوری قـدیم سـن     به طور خاص، در میان

سـیس   تصمیم شورای با در اوایل قرن سیزدهم« است: داشته  تغییراتی متفاوت هاي زمان
)Sis عـروس   از مصوبات این شورا داماد نبایـد کمتـر از چهـارده و     7) طبق قانون شمارۀ

). از سـوی دیگـر، قریـب همـان     394،  تانگیان( 1»نباید کمتر از دوازده سال داشته باشند
کنـد، امـا    برای ازدواج سنی را مشخص بیان نمی ار گُش گرچه در کتاب خودمخیت زمان

دلیل عدم شـناخت فـرد از تمـایالت غریـزی      پیش از بلوغ را به و  ازدواج در سنین پایین 

                                                                                                                             
هـالی در    نظـر نرسـس شـنور    طبـق « نویسـد:  می داداستانکتاب  129 فحۀمخیتار گش در پاورقی ص. 1

  .)Goŝ, 129( »سالگی باشد دوازدهزن در سن   و پانزدهمنشور پاپی خود برای ازدواج مرد باید در سن 
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و  شـود   و اگر کسی این کار را انجام دهد از جامعۀ کشیشان اخـراج مـی   شمارد  خود مجاز نمی
تواند بعد از رسیدن به بلوغ با هر کـه   ردازد. چنین شخصی میباید غرامت صددرم به کلیسا بپ

کند چراکه مشخص نیست که آیـا   ازدواج بدون آشنایی را نیز تحذیر می و  بخواهد ازدواج کند 
  ).Goŝ, 238(ها به طور کلی یکدیگر را بخواهند یا با هم توافق داشته باشند  آن

م. ازدواج افـراد ذکـور    1836به سـال   قانون ملی پولوژنیا 63م. در مادۀ  19در سدۀ 
قـانونی، افـراد کلیسـای روم     ۀممنوع اعالم شد. ایـن مـاد   16اناث کمتر از  و   18کمتر از 

 25).  مـادۀ  639تانگیـان،  (گیـرد   کلیسای ارمنی گریگوری را دربرمی و  کلیسای انجیلی 
ای ازدواج ـ بـرای   داند که به سن جایز بـر  ازدواج بین کسانی را جایز می 1احوال شخصیه

هـا از ایـن میـزان کمتـر      اگـر سـن آن    و «سال ـ رسیده باشند:   18برای ذکور  و   15اناث 
). در  201گیـرد (ضـیایی،    ازدواج صـورت نمـی   خواند و  باشد، کشیش خطبه عقد را نمی

-23 بـرای دختـر    و  25-30% ارامنه سن مناسب ازدواج را برای پسر بین 60 حال حاضر
  ).201دانند (همو،  سال می 20

  
  روانی و . سالمت جسمی 3-2

اسـت بـه نحـوی کـه      های پیش از ازدواج  یستهبااطالع مستند از سالمت طرفین نکاح از 
شدن بیماری پـس از  آشکار  و به تبع آن انجام نامزدی یا ازدواج  کاری طرف بیمار و  پنهان

حق طلب خسارت مادی  و  به ا کند و  حق فسخ یا طالق را برای طرف مقابل ایجاد می آن
اسـت   م. آمده  1875از قوانین ازدواج منتشرشدۀ بع سال  22دهد. در مادۀ  معنوی می  و 

ی نشـود، زیـرا ازدواج   بختـ  نگـون و توجـه کننـد تـا بعـداً باعـث       که باید به سالمت هر د
، در ). همچنین562ناپذیر برای زندگی مشترک تا زمان مرگ (تانگیان،  است فسخ  پیمانی

ی صادرشده از سوی سینود (شورای دینی) اچمیازدین در اوایل قرن بیستم از جوانانی رأ
). در احـوال شخصـیه   934مطالبه شود (همـو،   که قصد ازدواج دارند باید گواهی پزشکی

مبتال به امـراض مسـری    المشاعر و  است که ازدواج اشخاص مختل بیان شده  22در مادۀ 
  شود. که قصد ازدواج دارند گواهی پزشکی مطالبه می است. از اشخاصی ممنوع 

  
  در ازدواج   ولی ۀ. اجاز3-3

کـه در قـانون مـدنی     عنوان ولی قهری فرزندان چه به لحاظ قـانونی ـ چنـان    پدر به ۀاجاز
                                                                                                                             

  وضع  که  است  یخصوصیات  و   اوصاف  معنی مجموع  به  حقوقی  اصطالح ] کُدسیویل[یا   احوال شخصیه. 1
  ).1399(گوینده،  کند می  معین  اجتماع  و  را در خانواده  و تکالیف ا  حقوق و  و   شخص  هویت و 



    139   ریخی شرایط قانونی و شرعی زوجین در احوال شخصیۀ ارامنۀ گریگوری ایرانتحوالت تا

زرتشتیان بر آن اشـعار دارد ـ    ۀاحوال شخصی ۀنام آیین 15مادۀ  و  است  آمده  1043مادۀ 
ارامنـۀ گریگـوری    ۀز قانون مدنی در هنگام سکوت احوال شخصـی و چه به لحاظ تبعیت ا 

  است.  ازدواج حاکی از لزوم آن برای انعقاد
 آن بودنـد در  و بـالغ  د هـر  ازدواج عقـد  طرفین در مسیحیت عام در قرون وسطی اگر

دانسـت   مـی  را غیرضـروري  قـیم  یـا  مـادر  و   پدر رضایت معتبر ازدواج براي کلیسا صورت
 حکـم  ). اما در میان ارامنۀ گریگوری در نظری متفاوت بـا قـول مـذکور   2497(دورانت، 

 قوانین بازیل 38 ۀمادبر اساس  و  است  الزم  اولیا اجازۀ دختر ازدواج براي که بود این اولیه
اگـر بـا پـدرش     و  اسـت   پدر با کسی ازدواج کند مرتکب زنـا شـده    ۀاگر دختر بدون اجاز

سپس به فیض عشای ربـانی نائـل گـردد (تانگیـان،      ید و سال توبه نما 3آشتی کند باید 
 معـروف  ارمنـی  هـای  جـاثلیق  شنورهالي ـ از  نرسس حکم بعد به م. به 13 قرن از .)211
 آنان رضایت بدون ازدواج و   شده دانسته الزم و  د هر مرد و   اولیاي زن م. ـ رضایت   13 قرن
  ).8است (آوانسی،  ابطال  قابل و   قبیح

است. از نظر اهمیت، اول رضایت پـدر زوجـه    و دختر الزم  رضایت والدین پسر  امروزه
باعـث   و  است، اما گـاهی مخالفـت ا   است. هر چند رضایت پدر زوجه الزم  سپس پدر زوج 
از دیگـر لـوازم عقـد،     گیـرد.  است که در این حالت نیز عقد صـورت مـی   عدم حضور وی 
سه نفر شاهد از طرف پسـر، کـه از    ز طرف دختر و نفر معرّف ا و  د است:  حضور پنج شاهد

اسـتثنائاً    است، اما اگر است. رضایت پدر زوجه شرط اول ازدواج  ها یکی ساقدوش  بین آن
  »).مصاحبۀ حضوری«تواند امضا کند (زرگریان،  و می مخالف بود شخص دیگری به جای ا

کـه شـخص صـغیر یـا      داند اجازه ولی را در موردی الزم می 25 ۀاحوال شخصیه ماد
 15کبر قـانونی ازدواج بـرای دختـر     بر اساس همین ماده سن باشد. کبیر تحت قیمومت

رضـایت ولـی را فقـط     است. از آنجا که احوال شخصیه اجازه و  سال  18برای پسر  سال و 
است، طبـق قـانون در مـوارد سـکوت      در غیر آن ساکت  و  داند  مورد ضروری می و  برای د

است که بر اساس آن رضایت ولی  ه قانون مادر ـ یعنی قانون مدنی ـ حاکم   احوال شخصی
  شود. چنین عمل می اکنون نیز این است که با اندکی تسامح هم شرط ازدواج 

  
   . رضایت طرفین نکاح3-4
 رضـایت  دیگـر  مشـترك، بـه عبـارت    قصد اعالم که داشت مقرر دوازدهم قرن در کلیسا«

کونـگ،  (» بـود  و زن  مـرد  اساسی تساويِ متضمن این و   ستا ازدواج  ضروري جزء زوجین
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هـای معـروف    قـدیس ـ از جـاثلیق    مسیحی گریگوری قدیم ساهاک ۀ). در میان ارامن76
تانگیـان،  (  شـود  منعقد طرفین توافق و   رضایت با نامزدی دهد می دستور  م. ـ  5 و   4قرن 
و  در بخـش نـامزدی گذشـت     که 19 و   17در قوانین جاثلیق گئورگ چهارم مواد   .)911

به رضایت طرفین از نکاح اشـاره دارد کـه در    20 ۀم. در ماد 1875قانون سال  همچنین 
اراده  و  دامـاد بـه میـل     و  هنگام نامزدی کشیش اعترافی باید توجه نماید که آیـا عـروس   

بـه ایـن    و علـل دیگـری مجبـور    خواهند با یکدیگر پیوند برقرار کنند یا بـه زور   خود می
دسـتور شـنورهالی    29 ۀو مـاد  قانون بازیل  42 ۀارجاع این ماده به ماد و  اند  تصمیم شده

عنـف   و  تهدید   و احوال شخصیه ازدواج باید بدون تقلب  26 ۀطبق ماد ).561(همو،  دارد
  سالمت عقالنی کامل به عمل آید. و  با آگاهی  و  آزاد  و  با ابزار ارادۀ مستقل  و  

  
  . هم کیش بودن زوجین3-5

قسمتی از وجود اوسـت،   است زن تا زمانی که شوهرش زنده «است که  نظر پولس بر این 
(اول » تواند دوباره ازدواج کند، اما فقـط بـا یـک مسـیحی     می ولی اگر شوهرش فوت کند

هـا   بـه آن  و  ). مخیتـار گُـش دخترگـرفتن از کـیش غیـر مسـیحیان       40-39: 7 ، قرنتیان
شـمارد:   عاملین چنین کاری را محـروم از عشـای ربـانی مـی     و  ا روا ندانسته دختردادن ر

پسرانشـان وارد رابطـۀ زناشـویی     و  کلیسای ماست دختـران   جایز نیست کسی که عضو « 
هـا   اگـر آن  هـا زن بگیرنـد.   هـا ازدواج کننـد یـا از آن    و با آن ناشایست با خارجیان شوند 

هم فرد دهنده از عشـای   ن خارجی بدهند، هم ایشان و پسران خود را به کافرا و  دختران 
ازدواج شـخص   احوال شخصـیه،  30 ۀ. بر حسب ماد)Goŝ, 220(» شوند ربانی محروم می

  است. مسیحی گریگوری با شخص غیرمسیحی ممنوع 
  
  . ممنوعیت ازدواج با خویشاوندان3-6

اسـت. قرابـت بـه     ی قرابت الزم ای برای فهم معنا های ازدواج، ذکر مقدمه پیش از بیان ممنوعیت
اسـت:    نوع آن در همۀ ادیان مشـترک  و  بر سه نوع، که د است و  نفر  و  معنای خویشاوندی میان د

در اثر شیرخوردن طفل از زنی کـه مـادر طبیعـی     قرابت سببی. قرابت رضاعی که قرابت نسبی و 
شـکل دیگـر از قرابـت     است. دو   المیفقه اس و  مختص حقوق  و  شود  نیست، ایجاد می و  نسبی ا و  

قرابـت ناشـی از    و  هم در میان ارامنه وجود دارد: قرابت فرزندخوانده در میـان ارامنـۀ گریگـوری    
  است.   تعمید در مسیحیت که قرابت معنوی یا روحانی نامیده شده 
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ی یـا  نفر به اعتبار تولد یکی از دیگر ای که بین دو  است از رابطه عبارت «قرابت نسبی 
بـودن افـراد در نظـر     خون آید؛ این قرابت به اعتبار هم و از یک نفر به وجود می تولد آن د
). قرابت نسبی شـق اول یعنـی تولـد یکـی از دیگـری بـا       262(امامی، » است  گرفته شده

نسـبی خـط مسـتقیم     واسطه یا بی واسطه ـ مثل قرابت فرزند با پدر یا اجـداد ـ قرابـت    
اسـت   به اعتبار داشـتن نسـب مشـترک ایجـاد شـده      «ی شق دوم که قرابت نسب و  است،  

هستند، در  و  گونه خویشان از نسل ا شخصی که این شود و  قرابت در خط اطراف گفته می
برادر قرابت در خط اطراف  شود. بنابراین، خویشی خواهر و  اصطالح جامع نسب گفته می

  ).25کاتوزیان، » (است  و مادرشان و پدر  و جامع نسب بین آن د 
شود، ماننـد   است از خویشاوندی که به اعتبار زناشویی ایجاد می قرابت سببی عبارت «

). اصطالح دیگری که 265(امامی، » خویشاوندی هریک از زوجین با اقربای نسبی دیگری
بـرای فهـم    ارامنه به کـار رفتـه و    ۀدر احوال شخصی و  در این نوشتار  در حقوق خانواده و 

  است.   ضروری است، اصطالح درجه قرابت در بین آنان انواع
است. برای تعیـین درجـۀ قرابـت      درجه به معنای فاصله از حقوق فرانسه گرفته شده 

 ۀاطراف را جداگانه در نظر داشت. در خـط مسـتقیم درجـ    و  باید اقربای در خط مستقیم 
قرابت شخصی بـا فرزنـد   که  است، چنان شخص   و های واسطه میان د قرابت به شمار نسل

است. در خط اطراف برای تعیین درجـۀ قرابـت     خود درجۀ دوم  ۀبا نواد و  اول  ۀخود درج
به جـامع نسـب صـعود کـرد، سـپس از       از او  و  شخص باید یکی را مبدأ قرار داد  و  بین د

  ).26جامع نسب به شخص دیگر پایین آمد (کاتوزیان، 
  ا روشن ساخت:توان این موضوع ر با نموداری می
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و  در نمـودار دوم قرابـت عمـو     و  اسـت،   بـرادر از درجـۀ دوم    و  در نمودار اول قرابت د
ها  دست قرابت های این است. پس از تبیین انواع قرابت، ممنوعیت  برادرزاده از درجۀ سوم  

اســت. در مســیحیت   اقلیــت الزم بــه توضــیح و  حــال ایــن د و  بــرای ازدواج در گذشــته 
قرابـت نسـبی، قرابـت سـببی، قرابـت        های مربوط به قرابت سه دسته هستند:  ممنوعیت

 ۀمادرخوانده از زمر و  فرزندخوانده با پدر  ۀفرزند تعمیدی (قرابت معنوی یا روحانی). رابط
  در قوانین گذشته:  خون نیستند.  است هر چند هم قرابت نسبی 
 مشـترك  نیاکان پشت چهار تا که مردي  و  زن میان ازدواج که آن بود شرع احکام از

 نظریـۀ  و  زد  رومـی  حقـوق  بـه سـینۀ   رد دسـت  کلیسا مورد این نبود. در داشتند، جایز

 فساد تدریجی از جلوگیري براي احتیاطی منظور به بدوي اقوام ابداعات از را، که برونگانی

 عـدم  نزدیـک  بسـتگان  وصـلت  بـا  کلیسا مخالفت دیگر علت هم بود، پذیرفت. شاید نژاد

  ).2497بود (دورانت،  معدود و   قلیل اي عده دست ثروت در تراکم از رضایت
 ازدواج موانـع  عنوان به رابطه نوع رم، سه کاتولیک در کلیسای شرق، همانند کلیسای

 واسـطۀ  به یا سببی خویشاوندی خونی،  هم یا نسبی ، خویشاوندیاست  شده وضع مشروع
. در )خوانـدگی  فرزنـد  و حقـوقی  تعمیـدی  خویشـاوندی ( روحـی  خویشاوندی و  ازدواج،

است  خواهرزاده از درجۀ سوم  برادرزاده و  و  دایی  و  خویشاوندی عمو  ۀکلیسای شرق رابط
چهارم هستند و ازدواج تا هفـت   ۀزاده از درج خاله و  زاده  زاده، دایی اولین عموزاده، عمه و  

  ).Foley, 442است ( مادری ممنوع  و  نسبت پدری 
اسـتناد در    نسبت آن بـا ازدواج در منـابع مـورد     و ترین احکام مربوط به قرابت قدیمی

یکـی از آن منـابع     و جز که قانون رسوالن منابع عمومی بوده قدیم کلیسای ارمنی حقوق
گـردد   آیـد، مشـخص مـی    از قوانین رسوالن، کـه در ادامـه مـی    33است. در قانون   قدیم

اسـت.    دیکی درجات در ازدواج را کلیسا از شریعت موسی اخذ کرده نز  و چارچوب دوری 
هـای   و تبـرک کشـیش انجـام شـود بایـد فرمـان       برای اینکه ازدواج بـر اسـاس شـریعت    

موسی در باب هجدهم سفر الویـان مقـرر نمـود کـه     «اعطاءشده به موسی را رعایت کرد: 
، فرزنـد  نـاتنی، دختـرِ فرزنـد   هیچ کس حق ندارد به پدر، مادر، زنِ پدر، خواهر تنـی یـا   

و  عمو، عروس (زن فرزند پسـر)، دختـر پسـر ا    زن و   دختر، دختر زن پدر، عمه، خاله، عمو 
خواهر نزدیک شود. موسـی تـا درجـۀ چهـارم      و  د و  نوۀ برادر،   و (نتیجه)، زن برادر، دختر  

  ).76تانگیان، (» درجۀ دوم قرابت سببی را ممنوع کرد و  خویشاوندی نسبی 
استوار بود در میان ارامنه همچنان متّبع بـود تـا     این قانون که بر پایۀ شریعت موسی 
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رسِس کبیر  اینکه اولین ازدواج بین »  و صادر کرد م.)  365( 1در شورای آشتیشاتفتوا را نِ
شـورای شـاهابیوان در   ». خویشاوندان نزدیک را بدون تعیین درجات ممنـوع اعـالم کـرد   

هیچ کس به خـود جـرأت ازدواج بـا    «ی بار دوم این قانون را مقرر نمود: م. برا 447سال 
چنـین  ». را تا مولود چهارم به خـود ندهـد   فرزند خواهر، فرزند برادر یا عمه یا خویشاوند

شوند. در قرون  چه کشیش ـ خلع می  عاقد ـ چه اسقف و    و ازدواجی از اعتبار ساقط شده 
بیان تفصیلی موضـوع   ).923ممنوع اعالم شد (همان،  هشتم درجۀ چهارم کامالً و  هفتم 

 حقوق کلیسای ارمنـی استناد ما (  کتاب مورد و  درجات ممنوع از ازدواج از د  و انواع قرابت 
  آید: مخیتارگُش) در پی می داداستان و  

  
  . انواع قرابت در حقوق کلیسای ارمنی3-7

بندی جامعی از انواع  گیان تقسیم، نرسس تانحقوق کلیسای ارمنیدر بخش پایانی کتاب 
ــ و  اســت   قرابــت صــورت داده  ــه بیــان جداگان   و اســت  هــا پرداختــه  هــر کــدام از آن ۀب

  و اسـت   آورده  2هاکوب خریمتسـی  های ازدواجی هر کدام را طبق دستورالعمل  ممنوعیت
ای  صـه است کـه خال  ها را در پایان به صورت جزئی بیان داشته  درجات هر کدام از قرابت

  گردد. از آن ذکر می
  
  . قرابت نسبی در کتاب حقوق کلیسای ارمنی3-7-1
از یـک پـدر    و  خونی با هـم دارنـد    ۀمؤنثی هستند که رابط و  خویشاوندان، اخالف مذکر «

یونـانی ـ    ۀهای میـان خویشـاوندان از دور   نزدیکی در ازدواج و  حدود دوری اند.  زاده شده
هـا تشـخیص درجـات     وسـیلۀ آن  بـه  درجات معـین شـدند و    و  رومی تنظیم شد، خطوط 

ترین مشکل ممکن شد. درجه یا ناف به رابطۀ فردی بـا فـرد دیگـر از     ممنوعیت به آسان
(تانگیـان،   »آورد ارتباط بـین درجـات خـط را بـه وجـود مـی       و  شد  طریق تولد اطالق می

  تشخیص درجات به چند نکته باید توجه کرد:  و در تعیین ). 919
هـا یـک بـدن محسـوب      دهنـد، آن  ای تشـکیل نمـی   مادر] درجه و زن [پدر  و الف. مرد 

                                                                                                                             
1. Ashtishst 
2. Hacop Ghrimesi/Ghrimetsi یا   Xrimesi م.)-1360 -1426(   

بـه   و مودارِ تنظیمـی ا است. ن  ها را تنظیم کرده شنورهالی نمودار ممنوعیترسس استفاده از قوانین ن  وی با
زیرا به تفصیل دربارۀ درجات ممنوعیتِ مربوط به خویشـاوندی،   ؛است  کلی تبدیل شده یدستورالعمل

  گوید. فرزند خواندگی سخن می و قرابت سببی، رابطۀ تعمیدی، نا تنی 
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  زن را باید پیوسته حساب کرد. و مرد شوند. بنابراین،  می
  دختر، نسبت به والدین از درجۀ اول هستند. و  ب. فرزندان: پسر 
  دختر، نسبت به یکدیگر از درجۀ دوم هستند.  و ج. فرزندان: پسر 

یـک   و  یـک مـادر    ]فرزندان[ناپدری هم  و  نامادری یا یک مادر   و ن یک پدر د. فرزندا
  ).919باید مانند درجۀ خویشاوندان حساب کرد (همان،  و  پدر هستند 

اسـت کـه در    خطوط قرابت: تعریف خط از نظر نرسـس تانگیـان همـان تعریفـی      ●
زاده  و  فرزنـد از ا شـود کـه    خط از فـردی شـروع مـی   «های حقوقی بیان شده است.  کتاب
رود.  ها پـایین مـی   نتیجه و  ها  به طور مداوم به طرف نوه و  نیز به فرد بعدی  و  شود، از ا می

شود. وقتی از نتیجه به طرف باال، به طرف پدر، پدربزرگ  این خط، خط نزولی نامیده می
وقتـی  شـود.   کنیم، خط حاصله خط صعودی نامیده مـی  پدربزرگِ پدربزرگ حساب می و  

کنـیم یعنـی بـه طـرف بـرادران،       که نه با خط قائم بلکه در جهـاتِ کنـاری حسـاب مـی    
  ).919(همان، » شود ها خط اطراف حاصل می عمه و  خواهران، عموها 

. خـط  1اند:  احوال شخصیه نیز خطوط تقریباً به همین صورت ترسیم شده 2 ۀدر ماد
. خط عمود صـعودی: ابـوین،   2ه پایین رود؛ اوالد اوالد تا هر درجه ک  و عمود نزولی: اوالد 

عمـات   و  . خط افقی: برادر، خواهر، اعمام 3اجداد اجداد تا هر درجه که باال رود؛  و  اجداد 
  ها. اوالد آن و  خاالت   و اخوال  و  

است کـه   درجات قرابت نسبی: درجات ذیل به نقل از کتاب حقوق کلیسای ارمنی  ●
ای نسبی را که در نسبت بـا یکـدیگر تعـداد بـاالیی را تشـکیل      چند نمونه از درجات اقرب

  ها نیز ترسیم شد. است که برای تبیین بیشتر نمودار برخی از آن دهند، ذکر کرده  می
  و پدرم. مادرم، من  : من و 1درجه
  برادرم. و  مادر بزرگم، من  و  پدر بزرگم، من  و  : من 2درجه

  
  پدر (مادر) مادربزرگم.  و  پدر پدربزرگم، من و  : من 3درجه
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پسـر عمـویم،    و  مادربزرگ مادربزرگم، مـن    و پدربزرگ پدربزرگم، من  و  : من 4درجه

  ام.دختر خاله و  من 

  
  ام. برادرزاده و  ام  ام، نوه پسر خاله و  نوۀ عمویم، فرزندم  و  : من 5درجه

  
  نوۀ برادر پدربزرگم. و ادرم، پدربزرگم پسر نوۀ بر و  نوۀ برادرم، فرزندم  و  ام  : نوه6درجه
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  ام. نوه و  نوۀ برادرم، نتیجۀ مادربزرگم  و  ام  : نتیجه7 درجه

  
  ).932برادر (تانگیان،  و های د : نتیجۀ نوۀ عمویم، نتیجه8درجه

  
  اند از: احوال شخصیه درجات قرابت عبارت 2 ۀطبق بند ب ماد

 والد؛ا و  اول: ابوین  اقربای نسبی درجه. 1
 برادر؛  و دوم: اجداد، اوالد اوالد، خواهران  اقربای نسبی درجه. 2
بـرادران،    و سوم: ابوین اجـداد، اوالد اوالد اوالد، اوالد خـواهران    اقربای نسبی درجه. 3

 خاالت؛ و  اعمام، عمات، اخوال 
و  عمـات   و  بـرادران، اوالد اعمـام    و  چهارم: اوالد اوالد خـواهران   اقربای نسبی درجه. 5

  برادران اجداد. و  خاالت، خواهران  و  اخوال  
از آنجا که طبق برخی قوانین مذکور در کتاب حقـوق کلیسـای ارمنـی، ازدواج اقربـای     

هشتم ذکـر شـده    مجاز بوده، درجات قرابت ممنوع از ازدواج تا درجه 10 و  9نسبی از درجه 
است کـه مجمـوع آن منـع ازدواج را     شده طرف در نسبت با یکدیگر سنجیده  و  درجات د و  

دورتـر داده   و  پـنجم   است. اما در احوال شخصیه چون اجازه ازدواج از درجـه  کرده  ایجاد می
یـک طـرف در خـط     تنها درجـه   و است  چهارم اکتفا شده  است به ذکر درجات تا درجه  شده
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  است. ده بدون درنظرگرفتن نسبت با دیگری در خط اطراف بیان ش و  مستقیم 
  

  های ازدواج در اقارب نسبی . ممنوعیت3-7-1-1
گونـه   ها ایـن  م.) ممنوعیت 1426در میان اقربای نسبی فوق از نظر هاکوپ خریمسی (د. 

   است: بیان شده 
کنند، فرزندان آنان سه بخش خون را  برادر از یک پدر خون پدر خود را نصف می و  د

فرزندان آنان بیگانه شدند، چهار عنصـر جـدا شـدند،      و بخش خون را  و  فرزندان آنان د و  
باید با هم وصلت کنند چون چهار عنصر از یکدیگر دور شدند. بنـابراین، فرزنـدان همـۀ    

ها  های نوه ها بخش دوم خون را، نوه ها بخش سوم خون را، فرزندانِ نوه خون را دارند، نوه
ها هستند همـدیگر   اینان که نبیره شود. فرزندانِ فقط یک بخش. در اینجا خون تمام می

    ).931(تانگیان،  10با درجه  9گیرند یعنی درجه  را می
دانـد کـه وی نیـز بـه      هالی می  نرسس تانگیان نظر وی را همانند نظرات نرسس شنور

م.  1204بر اساس قوانین شـورای سـیس بـه سـال     داد. اما  اجازه می 10ازدواج از درجه 
ن کسانی که از نظر رابطۀ خونی شش درجـه از یکـدیگر دورنـد    ازدواج بی 7قانون شمارۀ 

ایـن قـانون   «اسـت:   توضـیحی افـزوده    بر این قانون تواند انجام شود. نرسس تانگیان نمی
تا امـروز هـم    و  است  مشهورترین قانون در ارتباط با روابط خویشاوندی مربوط به ازدواج 

درجـه   10ج خویشـاوندان خـونی را در   است، اگر چه پـیش از آن شـنورهالی ازدوا    معتبر
 ۀتا امروز هـم هفـت پشـت نقطـ     و  درجه دور ماندند  10مردم کامالً از  ولی مجاز شمرد،
  ). 395 -394همو، (» آید جواز به حساب می ۀدرج و  نهایی منع 

 

 6نسبت به یکدیگر درجه 
 

 2نسبت به یکدیگر درجه

 4نسبت به یکدیگر درجه

  8نسبت به یکدیگر درجه 
 

  10نسبت به یکدیگر درجه
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  و ها از نظر نرسـس شـنورهالی    است که ازدواج آن نمودار فوق بیانگر درجات قرابت نسبی 

به بعد ازدواج مجـاز بـوده    10و 9از درجه  و  ممنوع بوده  8نین هاکوپ خریمتسی تا درجه قوا
شود تا درجه برای جواز یـا عـدم جـواز ازدواج تعیـین      طرف با هم جمع می و  است (درجات د  

  و ها مجاز به ازدواج بودنـد،   به بعد یعنی نبیره 7شود). اما از نظر قوانین مجمع سیس از درجه 
کـه   دورتر اجازۀ ازدواج دارنـد. امـا چنـان    و  پنجم  قانون احوال شخصیۀ فعلی ارامنه از درجهدر 

و  شـود   اند، این بدین معناست که درجات قرابت نسـبی جمـع مـی    وکالی ارمنی اظهار داشته
پـنج   درجـه   و اسـت   پنج مجاز به ازدواج  بعد از درجه و  یا کمتر از آن باشد،  5مجموع آن نباید  
هـای اولیـه    ها در قرن جاز نیست. نکتۀ حائز اهمیت در این زمینه این که محدودۀ ممنوعیتم

نکـاح   و  شـود   ها بیشتر می تدریج ممنوعیت مطابق با احکام عهد عتیق چندان گسترده نبود. به
را شـامل   8یابـد تـا درجـه     دایـره همچنـان گسـترش مـی      و شـود   با پشت چهارم ممنوع می

نامـۀ   در آیـین  و  گیرد،  تا پشت هفت را در بر می و  شود  ها از گسترۀ آن کم میشود، اما بعد می
از  و  اسـت   که ازدواج اقربای نسبی را تا درجه چهـار ممنـوع سـاخته     28احوال شخصیه مادۀ 

  شمارد. دورتر را جایز می و  5درجه 
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  در کتاب حقوق کلیسای ارمنیقرابت سببی . 3-7-2
خـانواده   و  ه از طریق ازدواج باعـث ایجـاد قرابـت سـببی میـان افـراد د      خانواد  و ارتباط د

. خویشـاوندان  2خویشـاوندان زنـش؛     و . شـوهر  1انـد از:   گردد. اقربای سببی عبـارت  می
مولودهای خـط نزولـی فـرد دوم از ازدواج قبلـی (فرزنـدان        و . یکی از زوجین 3زوجین؛ 

ای اسـت کـه    شاوندان عروس از همان درجـه ناتنی). در قرابت سببی نسبت داماد به خوی
خون داماد از همـان   خون خود دارد و عروس نسبت به افراد هم عروس نسبت به افراد هم

دامـاد   و  که داماد نسبت به خویشاوندان خـود دارد. در هـر مـورد عـروس      است ای  درجه
طـرف را   و  اوندانِ دداماد، اگر درجات خویش و  اند؛ اما عروس  یک درجه  و نمایندۀ یک بدن 

  دهند.   ای تشکیل می حساب کنیم، درجات جداگانه
زن بـا   و  کننـد. ازدواج مـرد    مورب حساب مـی   و درجات را همیشه با خطوط عمودی 

احوال شخصـیه قرابـت    2 ۀ). در ماد921 -920شود (تانگیان،  خط افقی نمایش داده می
اقربـای   و  نفر بین زوج   و ازدواج د ۀجخانوادگی توصیف شده که در نتی ۀسببی نوعی رابط

زوجه با یکـدیگر    و بین اقربای نسبی زوج  و  اقربای نسبی زوج  و  بین زوجه  و  نسبی زوجه 
  شود. ایجاد می

  
 درجات اقربای سببی. 3-7-2-1

های گوناگون درجات اقربای سببی را، البته نه به شـکل کامـل، در     نرسس تانگیان حالت
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را ترسـیم   برخـی هـا نگارنـدگان نمـودار     است که بـرای فهـم بهتـر آن    ده کتاب خود آور
  اند به شرح زیر: کرده

  
  پدرشوهر و  مادرزنم، عروس  و  . من 1
  

  
  
  
  
  

  برادرشوهرش و  برادرزنم، عروس  و  . من 2

.  
نسبت به اقربای نسـبی طـرف دیگـر از همـان درجـه       و  است  شوهر یکی  و  درجۀ زن 

  دارند. همسر خود برخور
  مادرزنِ برادر و  نوۀ پدرزنم، من  و  . من 3
  خواهر دامادم.  و من  خواهر زنِ برادرم، و  . من 4
  ).933دخترِ خواهرِ دامادم (تانگیان،  و  فرزند خواهر زنِ برادرم، من  و  . من 5

کـردن درجـات    گوید درجات قرابت سببی با جمع احوال شخصیه می 4 ۀبند الف ماد
بـرادر    و شود، مثالً قرابت سببی خواهر زوجه  ا درجات طرف زوجه تعیین میطرف زوج ب

  )2+2است (  زوج از درجه چهارم

  
  

 مادر زن پدر شوهر

 عروس داماد

 1درجه
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  های ازدواج با اقربای سببی ممنوعیت. 3-7-2-2
درجـۀ   تـا م.  8درجات مربوط به قرابت سببی در کلیسـای یونـان تـا قـرن     ممنوعیت ازدواج 

پاتریـارک قسـطنطنیه تـا درجـۀ     در روزگار سیسین م.  997- 1001های  چهارم بود. در سال
دربارۀ قرابت سببی در قوانین کلیسایی ارمنی قـانونی کـه بـه طـور مشـخص      ششم منع شد. 

کنـد. قـوانین    دوم را منـع مـی   ندارد. قوانین شورای شاهابیوان درجه مطلبی گفته باشد وجود
پـنجم را ـ    فقـط درجـه    و نـد  ک چهارم را به طور کلی منع می م. درجه 8شورای دوین در قرن 
  ).926- 925داند (تانگیان،  چه در قرابت سببی ـ مجاز می و  چه در خویشاوندی 

قرابـت سـببی نـه    «گویـد:   م. دربارۀ قوانین ازدواج مـی  14هاکوپ خریمسی در قرن 
ناف  و  ناف کافی است...  و  روحانی، برای همین گذشتنِ دنه  و  خویشاوندی جسمانی است 

بـرادر   و  است، یعنی د  دو درجه با هم » ناف«منظور خریمسی از ». تواند داماد شود یسوم م
طـرف یکـی حسـاب     و  نوه یک نـاف. بـه عبـارت دیگـر، درجـاتِ نظیـر د       و  اند، د یک ناف

دهد، به پنجمـی اجـازۀ    است ـ اجازه نمی  درجه  4نافِ قرابت سببی ـ که    و شوند. به د می
  ).931(همو، » دهد ازدواج می

ـ   نگاشـته شـده اسـت    1734جاثلیق آبراهام ـ کـه بـه سـال     م. مرقومۀ  18در قرن 
پــنجم قرابــت ســببی مجــاز اســت. آخــرین  دارد ازدواج در درجــه روشــنی مقــرر مــی بــه

از  زدواجم. است کـه بـر اسـاس آنـا      1899گیری مربوط به پدر خریمیان در سال  تصمیم
). در احـوال شخصـیه در بنـد ب    591مـو،  پنجم قرابت سببی مجاز شمرده شد (ه درجه
و  رود، جز در رابطـه زوجـه بـا پدرشـوهر      سببی از موانع نکاح به شمار نمی ۀرابط 4 ۀماد

  ).1+0است (  اول  از درجه و  زوج با مادرزن هر د 
  

  
  
  . قرابت فرزندان ناتنی3- 3-7-2

وسط   در حد  و  شود  هم وارد نسبت سببی می و  هم وارد خویشاوندی «این شکل از قرابت 
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ب  و  گیرد. درجات آن را باید طبق قاعدۀ کلی حساب کرد. مثالً الف مـرد   قرار می  و این د
کنـد.   ب با ت ـ یعنی مردی دیگر ـ ازدواج می   و  میرد  پ پسرش؛ الف می و  همسر اوست 

  است:   پسر ناتنی نسبت به پدر جدید (ت) و  شود  پ پسرِ آمده یا آورده نامیده می
  

  
  

دهد. پ بـا ث ازدواج   پسر ناتنی (پ) نسبت به پدر جدید (ت) یک درجه تشکیل می
در ). 922(تانگیـان،  » کند. برادر ث ـ یعنی ج ـ نسبت به پ از درجۀ سوم خواهد بود   می

پردازد. قرابت غیرصلبی یا غیربطنـی ممکـن    به این نوع قرابت می 5 ۀماد ۀاحوال شخصی
غیربطنی کامل  و  است غیرصلبی  ذیل ایجاد شود: الف. قرابت ممکن است به یکی از علل  

 ۀخـون، در نتیجـ   ای خانوادگی که بین اشـخاص غیـرهم   است از رابطه آن عبارت  و  باشد 
و  شود. به این ترتیب، اوالدی کـه از ازدواج قبلـی زوج    ازدواج مجدد والدینشان ایجاد می

و  کننـد   ناخواهری با یکدیگر پیدا مـی  و  نابرادری  اند نسبت ازدواج قبلی زوجه متولد شده 
اسـت؛ ب. قرابـت غیرصـلبی یـا       نامـادری یـا ناپـدری    ۀها با زوج یا زوجه، رابطـ  آن ۀرابط 

واسـطۀ   برادرانـی کـه فقـط بـه     و  ای خانوادگی بین خواهر  غیربطنی کامل عبارت از رابطه
مادرهـای متفـاوت    و  پدر مشترک خون هستند، یعنی دارای  یکی از والدین با یکدیگر هم

  پدرهای متفاوت هستند. و  یا مادر مشترک 
  

  . ممنوعیت ازدواج بستگان ناتنی3-7-2-4
بـودن   بودن بیشتر از قرابت سببی، با خویشاوندی ارتباط دارد. ناتنی در میان ارامنه ناتنی

ساب کرد. مثالً اگـر  درجه بیشتر از آنچه واقعاً هست ح و  را با توجه به نوع آن باید یکی د
هـای نـاتنی    . نتیجه6نه   حساب کرد  7است، باید    6بودن در محاسبۀ ساده  درجات ناتنی

 7آن را بـه   و  کنـد   بودن یک درجه به ایـن حسـاب اضـافه مـی     هستند، ناتنی 6از درجۀ 
قـط  بودن ف ازدواج کنند. در ناتنی توانند با هم های ناتنی می رساند به نحوی که نتیجه می

از فرزنـدان  یک مادرند. اما اگر  و  پدر  و  دارد، یعنی وقتی فرزندان از د مؤلفۀ پدری اهمیت
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بودن را باید مانند درجات خویشاوندان تنی حسـاب کـرد    یک پدرند این ناتنی و  مادر  و  د
  ).925(تانگیان، 

بایـد   ایـن را «پسران ناتنی بر ایـن نظـر بـود کـه       و دختران  هاکوپ خریمسی دربارۀ
صـورت   و  شوند، و به د خواهران هستند که ناتنی نامیده می نیمه و  برادران  دانست که نیمه

هـا   هـای آن  ... نبیـره  و هـا تنـی هسـتند     یک پدرند. ایـن  و  مادر  و  است: در یک حالت از د 
پـدر   و  اما اگر از د«ازدواج کند،  10تواند با درجه  می 9یعنی درجه ». گیرند همدیگر را می

توانند خـون   نمی و  است. فرزندان ا ها نصف خون را دارند چون زن نصف  یک مادرند این و  
توانند بـا هـم نسـبت سـببی برقـرار       ها می های آن پدر را به طور کامل داشته باشند، نوه

درجـه کـم     و . اینجـا د 7با درجه  8، یعنی درجه »گیرند هایشان همدیگر را می نوه و  کنند 
  ).931(همو،  کند می

ای  درجات جایز برای ازدواج فرزنـدان نـاتنی مـاده    و  ازدواج  ۀدر احوال شخصیه دربار
است که فرزند ناتنی  شود این  و عمل می است  ها جاری  وجود ندارد، اما آنچه در میان آن

شـده بـرای آنـان بـرای      همـان درجـات تعیـین    و  رود  نیز همچون فرزند تنی به شمار می
  کند. ناتنی نیز صدق می فرزندان
  

  . قرابت فرزند تعمیدی در کتاب حقوق کلیسای ارمنی3-7-3
شود ـ بـه    نامیده می» سان«فرزند تعمیدی ـ که در زبان ارمنی    و آغاز رابطۀ بین پدر تعمیدی 

آوردن غیرمسـیحیان بـه دیـن مسـیحیت      دلیل روی گردد. در آن زمان، به زمان رسوالن بازمی
افـزایش تعـداد    و  آشنایی آنان با تعالیم مسیح احساس شد. بـا گذشـت زمـان      و  نیاز به تعمید

ها ایـن وظیفـه    دلیل ناتوانی والدین آن یافتند. به بایست تعمید می مسیحیان، فرزندان آنان می
بـا روح مسـیحی پـرورش     محول شد تا فرزنـدان را تعمیـد داده و    1به افرادی با نام سارگاواگ

مـادران تعمیـدی فرزنـدان تعمیـد      و  مرد پدران  و  های زن  ، این سارگاواگدهند. بدین ترتیب
  ).928- 927با آنان خویشاوندی روحانی یافتند (تانگیان،  و  یافته شدند 

  
  . درجات قرابت تعمیدی1- 3-7-3
عنوان پدر روحـانی   . پدر تعمیدی به1درجات روابط تعمیدی را چنین باید حساب کرد: «

عنوان برادرِ والـدین سـان    . پدر تعمیدی به2است؛  اول واقع شده  درجه نسبت به سان در
                                                                                                                             

  .است   تر اش از کشیش پایین مرتبه و شخصی که از خادمان کلیساست  .1
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عنوان عمویِ سان نسبت به بـرادران وی   . پدر تعمیدی به3است؛  دوم  نسبت به آنان در درجه
دوم  در درجـه  و  عنوان برادران سان نسبت بـه ا  . فرزندان پدر تعمیدی به4است؛  سوم  در درجه
  ).927(تانگیان، » چهارم عنوان عموزادۀ در درجه دران سان بهنسبت به برا و  هستند 

  
  . ممنوعیت ازدواج در قرابت تعمیدی3-7-3-2

اسـت. طبـق مرقومـۀ     در قوانین کلیسای ارمنی دربارۀ این مسأله چیـزی نوشـته نشـده    
رسِس پنجم به سـال     هشتمِ روابط تعمیدی مجاز الذکر درجه جاثلیق آبراهامِ سابق است. نِ

صادر کرد، این وضعیت را برطرف  1م. در فرمانی که برای سینود (شورای مذهبی) 1851
است که آن را باید با خط مسـتقیم فقـط میـان پـدر      مقرر کرد که درجۀ تعمیدی سه  و  

پـدر تعمیـدی یعنـی بـرادران،      و  سان محاسبه کرد. درجاتِ خط اطراف سان   و تعمیدی 
  ).928شوند (همو،  ن محدویت نمیها مشمول ای خواهران، عموها، عمه

ممنوعیـت ازدواج میـان درجـات در     و  نامۀ احوال شخصیه از درجات قرابـت   در آیین
هـا را   ازدواج آن و  فرزنـد تعمیـدی اشـاره شـده       و تنها به رابطۀ بین پدر تعمیدی  6مادۀ 

  است. انع بر این اساس ازدواج میان باقی درجات این گروه بالم و  است  ممنوع دانسته 
  

  . قرابت فرزند خواندگی در کتاب حقوق کلیسای ارمنی3-7-4
بعدها فرزند خواندگی جـای    و قرابت فرزند تعمیدی مربوط به اوایل انتشار مسیحیت بود 

شـد  همان احکـام قرابـت تعمیـدی بـرای فرزنـد خوانـده نیـز اعمـال مـی          و آن را گرفت 
  پدرخوانده تا درجه سوم بود. و د خوانده ممنوعیت ازدواج در خط مستقیم میان فرزن و 

کنند  ها قرابت سببی برقرار می نوه«کند:  هاکوپ خریمسی برای فرزندخوانده مقرر می
درجـه را   6یعنـی  » شـود  اراده می و گیرند چون فرزندخوانده با کالم  ها همدیگر را می نوه و 

رزندخوانـدگی خـط   شـمارد. شـاخۀ ف   درجۀ هفـتم را بـا هشـت مجـاز مـی      و کند  منع می
خـواهر   و پدرخوانده برادر  و نسبت به خویشاوندانِ خطِ اطراف فرزندخوانده  و است، ا  عمودی

  ).931(تانگیان،  »رود ناتنی به شمار می
 و حتی در صورتی که فرزندخوانده با پدر  3در احوال شخصیه بر اساس بند الف مادۀ 

ممنوعیـت ازدواج   و شود ن آنان برقرار میمادرخوانده خود همخون نباشد قرابت نسبی بی 

                                                                                                                             
چهار مجتهد حوزۀ اچمیازین که چند سال پس از الحاق بخش شرقی  و ار اسقف مجمعی مرکب از چه 1-

  .فعال بود 1917  تا سال  و تشکیل شد  1837ارمنستان به روسیه، در سال 
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  همانست که برای اقربای نسبی گفته شد.
  

 . قرابت رضاعی در کتاب حقوق کلیسای ارمنی3-7-5
که مخیتار گُـش   رفت، چنان قرابت رضاعی از جمله موانع ازدواج به شمار می در گذشتهپ

در ایـن   ند، نظر قضات راا در پاسخ به سؤالی دربارۀ کسانی که با شیر یک مادر رشد کرده
اند، در عـین اینکـه نسـبتی بـا هـم       پرسش که کسانی که از شیر یک مادر پرورش یافته

 ، دارد گونـه بیـان مـی    ندارند هنگامی که به بلوغ رسیدند، آیا مجاز به ازدواج هستند ایـن 
م.  14. در قرن )Goŝ, , 239(شوند  دایه یکی محسوب می و  صحیح نیست چراکه والدین 

 بایـد «کنـد   ) نیز در قوانین خـود اشـاره مـی    م. 1360-1426( جاثلیق هاکوپ خریمسی 
  و  خـواهر  انـد  خورده اگر و   باشند خورده شیر مادر یک از داماد و   عروس مبادا که دانست

  ).931(تانگیان، » کنند ازدواج توانند برادرند، نمی 
نیست. در  ازدواج راه سر بر مانعی رضاعی قرابت گذشته، در احوال شخصیه، برخالف

اسـت، از   بندی، از دید نرسس تانگیان شرایط زوجین مشتمل بر نه مولفه بوده  یک جمع
فریب از سوی طرفین، عـدم   و  بودن، نبود زور  جمله: رضایت طرفین، رضایت والدین، بالغ

و  سـببی   و  ها عدم ممنوعیـتِ رابطـۀ نسـبی     ترین آن یکی از مهم  و رابطه با شخص ثالث 
  ).911است (تانگیان،  تعمیدی  

  
  . ممنوعیت ازدواج با اقارب در دادستان 3-8

اسـت   مخیتارگُش آنچه دربارۀ ممنوعیت ازدواج با اقـارب بیـان شـده     داداستاندر کتاب 
هـا   سفر الویان بوده که درجاتی را که ازدواج با آن 18بند   و استناد به عهد عتیق   اغلب با

است که به تفکیـک دربـارۀ انـواع     است این   وارد  و  کند. اشکالی که بر ا میمنع شده بیان 
است. وی در  به بیان درجات ممنوع برای ازدواج اکتفا کرده  و  است  ها سخن نگفته  قرابت

دهـد، زیـرا بـه     هیز مـی پرآغاز، ازدواج با خویشاوند بسیار نزدیک را بر اساس فرمان الهی 
گردد؛ این کار نه تنها موجب سـردرگمی در   ی از شرور منتهی میشکلی ویرانگر به بسیار

است که به گفتۀ رسوالن منشـأ   خواهی  زیاده و  شود، بلکه مرتکب حرص  ها می شمار نسل
  .)Goŝ, 255(است   همۀ شرور 

  
  سببی در دادستان نسبی و ممنوع با اقربای . ازدواج3-8-1

خداونـد ازدواج بـا   «کنـد   ها را بیان می  ان تحریمسفر الوی 18استناد به آیات باب   گُش با 
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 نامیم. رسد به آنچه که ما آن را درجه می می  و پشت اول را تحریم کرد، سپس پشت دوم 
از همـان مـادرت    خـواهرت و   و  برهنـه منمـا چراکـه ا   ) گفت: مال خود را (خـواهر خـود  

نبایـد   گویـد: تـو    مـی  کند هنگامی که باشد. پس از سخنانی چند اشارات بیشتری می می
یـک درجـه بعـد دختـرش. نبایـد دختـر        و  دخترش را آشکار کنی یعنی زن  و  عورت زن 

تقوایی  نه دختر دخترش را چراکه این بی و  پسرش را بگیری یعنی یک درجه بعد نه پسر 
  .)Ibid., 257(» است 

  
  . ازدواج ممنوع با اقربای سببی در دادستان3-8-2

دختـر   و  نبایـد عـورت عـروس خـود را کشـف نمـایی        آموزد اینکـه تـو    می قانون االهی به ما
دیگـری ازدواج   عروسش با مـرد  و  یا دختر پسرش را بگیری با فرض اینکه پسر مرده  دخترش

را  و  نیایـد دختـر ا   دختـری بـه دنیـا آورده تـو      و  ازدواج کرده  و  ا و  پسری به دنیا آورده  و  کرده 
های دیگـر ازدواج   . ممنوعیت)Ibid., 258( شود رعی از پشت پنجم آغاز میازدواج ش بگیری....

گوینـد   قوانین می را به زنی نگیر. خواهر و  گوید د تورات چنین می«است:   خواهر  و  زمان با د هم
شود که هر نـوع   از اینجا روشن می و  شود  واسطۀ شوهر وارد نسبت خانوادگی می خواهر زن به

  .)Ibid., 259کند ( خانوادگی ایجاد میای نسبت  رابطه
  
  . ازدواج مجاز در دادستان3-8-3

کنند  قوانین امر می«شود:  ، اجازه ازدواج از پشت پنجم به بعد داده میداداستاندر کتاب 
اسـت   که فرد مجاز نیست تا پشت چهارم رابطۀ زناشویی داشته باشد، این همان چیـزی  

رساند  روشنی این را می به است سوم از فرزندان ممنوع گوید ازدواج با نسل  که تورات می
» اسـت   کند پشت پـنجم  کسی که ازدواج می و  که ازدواج با پشت چهارم اجازه داده شده 

)Ibid., 258.(  
نکتۀ قابل ذکر اینکه گرچه در احـوال شخصـیه فعلـی ارامنـه اجـازۀ ازدواج از پشـت       

در شـمارش درجـات گُـش درجـه جـامع       است که است، اما تفاوت این  پنجم داده شده 
گونه نیست. به گفتـۀ کشـیش    آورد اما در احوال شخصیه ایننسب را هم در محاسبه می

بـه   و  شـود   های بعدی هم الاقل ناخوشایند تلقی مـی  نسل و  در درجات «زرگریان، ازدواج 
  ).74(تیموری و حیدری، » است  موافقت مقامات کلیسا نیازمند
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  ممنوع برای ازدواج در دادستان و مجاز . درجات 3-8-4
غیرمجـازبودن   و  مجاز  و  توان برای ازدواج تصور کرد گُش دربارۀ درجات گوناگونی که می

  کند: گونه تبیین می را اغالباً با استناد به کتاب عهد عتیق اینها  آن
ننـد ازدواج  توا آید، افـراد مـی   ها بر اساس آنچه در ذیل می احکام آن و  طبق تورات  ●

کنند خواه آنان فرزندان برادران یـا دیگـران باشـند. از آنجـا کـه والـدین اولیـۀ آنـان در         
بـر ایـن،    عـالوه   شوند. پنجم نامیده می  و اند، آنان پشت چهارم  شمارش به حساب نیامده

چهـارم باشـد    تر از آن نباید ازدواج صورت گیرد زیرا گفته شده اگر یک طرف درجه پایین
شود  اول باشد این مناسب نیست. این موضوع از عهد عتیق روشن می رف دیگر درجهط و  

). برای اینکه ایـن کـار بـرای    18-18 الویان،(را آشکار کنی   و نباید برهنگی ا گوید که می
کنـد پشـت پـنجم     است، فردی که ازدواج می چهارم پذیرفته  از درجه و  سوم ممنوع  درجه
  .)Goŝ, 255(پنجم باشد این نیکوست شود. اگر فرد از پشت  می

و  عنـوان مثـال، د   سوم باشد (بـه  طرف دیگر هم درجه و  سوم  اگر از یک طرف درجه ●
و  سـوم   است. اگـر یـک طـرف درجـه     خواهرزاده یا خواهرزاده با برادرزاده) ازدواج ممکن  
نجم بـا  است چون عهد عتیق اجازه داده پشت پ چهارم باشد نیز ممکن  طرف دیگر درجه 

طـرف   و  شـود. اگـر د   چهارم ازدواج کند. برای فرزندان نیز طبق همـین الگـو عمـل مـی    
  .)(Ibid., 260است  سه باشند هم به همین نحو  درجه
بـرادرزاده) ازدواج   و  و طرف دیگر یک باشـد (مثـل عـم    و اگر از یک طرف درجه سه  ●

برادر)؛ زیرا در صـورتی   و واهر باشند (مثل خ و طرف درجه د و ممکن نیست، همینطور اگر د
هـا   باقی ماند نه سه؛اگر فرضاً چنین ازدواجی صورت گیرد آن 2که ازدواج رخ دهد درجه 
اگر نتوانند باید شرایط را از طریق توبه اصالح کنند، اما اگر در  و باید ازدواج را فسخ کنند 

از سوی حکم الهی صورت غفلت رابطه خانوادگی ایجاد کرده باشند که مستوجب مالمت 
  ).Ibid., 269ای متفاوت بخشیده شوند ( گردند، باید به شیوه

نوه) مطلقـاً اجـازۀ    و  یک باشد (مثالً پدر  طرف دیگر درجه و  دو  اگر یک طرف درجه ●
ها اصرار بر این کار داشتند باید آن را فسخ کنند. اگر نتوانند یـا   آن این کار را ندارند، ولو 

سبب اینکه شاهزاده هستند نخواهنـد ازدواج را فسـخ کننـد، بایـد      یا به از روی گستاخی
ای سخت مورد تأدیب قرار گیرند؛ اما اگر این کـار از روی غفلـت صـورت گرفتـه      شیوه به

بـرای   و  ای متفـاوت بخشـیده شـوند     هـا بایـد بـه شـیوه     باشد طبق آنچه گفتـه شـد، آن  
  .)(Ibid., 261امور وجود دارد  شاهزادگان نیز الگوی متفاوتی از تدبیر در همه
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یک باشند (پدر یا مـادر بـا فرزنـد)، خـواه از روی      طرف درجه  و که هر د در صورتی ●
و  بایـد همـراه بـا لعـن      و  غفلت یا آگاهانه قرار گذاشته باشند، مطلقاً نباید زناشویی کنند 

ها  مشارکت با آن و  ت ها فسخ شود. اگر ازدواج را فسخ نکنند، باید معاشر تکفیر ازدواج آن 
اسـتغفار    بـا   و  عنوان زناکار از جمع رانده شوند تا زمانی که توبه کنند  آنان به و  قطع شود 

  .)Ibid., 261اصالح گردند (
پشت چهارم یا پنجم رابطـۀ زناشـویی داشـته     به هر حال، فرد مجاز نیست با افراد تا

اسـت کـه آن ممنـوع     نسل از فرزنـدان   است: برای سومین باشد. در عهد عتیق نیز آمده 
فـردی کـه    و  اسـت    رساند که ازدواج با نسل چهـارم مجـاز    روشنی این معنا را می شده به

هـا، ایـن موضـوع فهمیـده      در همۀ رابطـه  و  شود  کند پشت پنجم محسوب می ازدواج می
  .)Ibid., 262شود ( می

  
  صرمجاز ازدواج در عرف ارامنۀ گریگوری معا . درجۀ3-9

ـبی    و  در زمان حاضر با تأثیر از احکام  قوانین کلیسای ارمنی، ازدواج با اقربای نزدیـک نسَ
 بـا  ، ازدواج هـای سـردفتر ازدواج ارامنـۀ اصـفهان     شـود. بـر اسـاس گفتـه     اجازه داده نمی

 از پشـت  چهـار   و  دختر طرف از پشت سه« نیست: پذیر امکان پشت هفت تا خویشاوندان
 نرسـس  کـه  قـرار داشـته   قانونی دوازده مجموع در چهارم قرن انون درق این. »پسر طرف 

 بود این اعتقاد زمان، آن دراست. کرده  زمان، وضع آن اعظم جاثلیق ، )نرسس مته( کبیر
 سـالمت  شـوند؛  مـی  مشـکل  دچـار  و روانی  جسمی  نظر از باشند خون هم طرفین اگر که

  »).بۀ حضوریمصاح«(زرگریان،  است  تر مهم ازدواج در روانی
  
  . دیگر موانع ازدواج در قرون وسطی3-10

 مکلـف  شرع طـرفین  احکام موجب سوگند رهبانیت. به و تعهد پیشین ازدواج، عدم تعمید 

 هیچ گونه و   نداشته قبلی هاي ازدواج از ناشی تعهدي گونه هیچ ازدواج عقد موقع که بودند

بـود   تعمیدندیـده ممنـوع   شخص یک اب باشند. ازدواج نکرده یاد دنیا ترك سوگندي براي
شمارد  مانعی که نرسس تانگیان برای ازدواج برمی 9). همین موضوع در 2497دورانت، (
تـر   توان دید که چند مـورد آن پـیش   داند می ها ممکن می ازدواج را در صورت نبود آن  و 

ثی رابطـه نداشـته   با شخص ثـال نفر  و  یکی از د اند از اینکه موارد دیگر عبارت و  اشاره شد 
ازدواج فسـخ   و  باشد. به عبارت دیگر، همسر یکی از طرفین ازدواج در قید حیات نیسـت  

و دامـاد کشـیش یـا     راهبـه نباشـند    و  اسـت. دیگـر اینکـه طـرفین ازدواج راهـب       نشده 
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ای به شـرایط پـیش از ازدواج    اشاره). در احوال شخصیه 912سارگاواگ نباشد (تانگیان، 
  نیست. ترک دنیا سوگند  و تعمید یا تعهد به ازدواج قبلی مانند عدم 

  
  مراسم ازدواج در میان ارامنه گریگوری یاجرا و . ثبت 3-11

توانند زندگی شرعی خود را پس از ثبت آغاز  زوجین در صورت داشتن شرایط مذکور می
 شـورای  زمان ات و   بودند رایج م. خیلی و نهم  هشتم قرن اواخر تا عرفی های ازدواج کنند.
 ازدواجی هیچ که کرد صادر فرمانی م.) 1563ترنت ( شورای شدند. می تلقی معتبر ترنت
شود  برگزار شاهد و  د توسط حداقل  و  کشیش یک توسط اینکه مگر داشت نخواهد اعتبار

)Foley, 435(.  هـر  بالمـآل  آنکـه  تـا  داد توسـعه  را خـود  صالحیت حدود کم کلیسا کم  و 

آخـرین   تـا  گرفتـه  عروسـی  حجلـۀ  در طـرفین  وظایف از را ـ   ازدواج مراحل از ای مرحله
  ).2498شد (دورانت،  محتضر ـ شامل زوجۀ نامه وصیت

م. بـه ایـن موضـوع     719مصوب شورای محلی شهر دوین به سـال   15قانون شمارۀ 
فـت  در کلیسا انجام داد. هر کس بـا ایـن قـانون مخال    اشاره دارد که مراسم ازدواج را باید

ازدواج فسـخ   و  مراسم را در جای دیگری انجام دهد، کشیش از مقـام خـود عـزل      و ورزد 
 24در احوال شخصیه مـادۀ  ). 363تانگیان، (گردد تا اینکه مجدداً در کلیسا برگزار گردد 

دارد عقد ازدواج باید توسط شخص روحانی واجـد صـالحیت انجـام گیـرد عقـد       بیان می
در دفـاتر رسـمی    و  رسوم کلیسای مسیحی گریگوری ارمنی اجـرا    و ازدواج مطابق قواعد 

اسناد مقـرر طبـق قـوانین     و  های ازدواج  گواهی و  ازدواج طبق قانون کشور به ثبت برسد 
  کشور به زوجین داده شود.

هایی که بـا   است، بخش  عمومی در کشور   و از آنجا که سند ازدواج همان سند موجود 
مطـابق احـوال شخصـیه مـذهبی خـود      « ناسـب نـدارد از عبـارت    احوال شخصیه آنـان ت 

طرف ایجـاب نـام کشیشـی کـه      در متن سند نیز در بخش و  گردد  استفاده می  » باشد می
اسـت    دهد. در بخش طرف قبول سردفتری را کـه مسـئول ثبـت ازدواج     عقد را انجام می

ق احوال شخصیه مـذهبی  شود که مطاب در قسمت شرایط ازدواج قید می و  کنند  امضا می
  »).مصاحبۀ حضوری«شود که مهر ندارد (زرگریان،  در بخش صداق قید می و  است    خود
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  گیری نتیجه
  جدید ارامنۀ گریگوری در بحث شرایط زوجین  و جدول مقایسۀ حقوق قدیم 
ابتدای قرن  قابلیت صحی: در مجمع سیس

سال  14برای پسر  و   12سن دختر  م. 13
  .تعیین شد

احوال شخصیه به تبعیت از قانون  در
سال  18برای پسر  و   15فرانسه برای دختر 

  است. تعیین شده 
م. رضایت والدین  12رضایت ولی: در قرن 

بدون آن نکاح  و  پسر ضروری بود  و  دختر 
  باطل بود.

ر رضایت تنها در صورت صغیربودن یا کبی
بر عرف است اما بنا تحت قیمومیت الزم 

  است.   ولی نیاز رضایت
  است. رضایت طرفین الزم   رضایت طرفین الزم بود.

های دینی  کیشی زوجین: طبق آموزه هم
  کیشی زوجین ضروری بود. هم

  است. کیشی زوجین ضروری  هم

و  م.)  719تا زمان شورای محلی دوین (
م.) ازدواج  1563شورای جهانی ترانت ( 

  و شرعی بود. عرفی نیز قانونی 

با   و رای ترنت ازدواج باید درکلیسا از شو
  حضور روحانی انجام شود.

با اقارب نسبی: در طول  ممنوعیت ازدواج
م. تا پشت  8 و   7زمان متفاوت بود: قرن 

م.  12قرن  چهارم، نظر نرسس شنورهالی
حکم مجمع سیس  نهایتاً  هشت و تا درجه

  ممنوع شد. شش م. تا درجه 13قرن 

در عرف  5درجه در احوال شخصیه تا 
  است.  پشت منع ازدواج 7ارامنه تا 

قرابت فرزند  5قرابت سببی: تا درجه 
قرابت فرزندخوانده   و  3تعمیدی تا درجه 

  منع ازدواج داشت. 6تا درجه 

فرزند تعمیدی تنها در  و  قرابت سببی 
قرابت  منع ازدواج دارد. 1درجه 

فرزند ناتنی همانند قرابت  و  فرزندخوانده 
درجه  طبق احوال شخصیه تا  و است  سبی ن

  منع ازدواج دارد. 7طبق عرف تا درجه  و   5
  قرابت رضاعی وجود ندارد.  مانع ازدواج بود.  و قرابت رضاعی: وجود داشت 

  
ها آمده دایرۀ حرمت ازدواج در بین ارامنه بسیار بیش  که در مقاله مستندات آن چنان

دو،   و درجـه  یـک   عـالوه بـر خویشـاوندان درجـه     و  هاسـت،    فرقـه  و  از پیروان دیگر ادیـان  
گیرد  را دربرمی 7حتی تا درجه  و  خاله را  و  های عمو، عمه، دایی   نتیجه و  ها،   فرزندان، نوه

محدود شده بود. شگفتا با وجود شـمار انـدک    4در صورتی که در کتاب مقدس تا درجه 
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عـروس   و  انـد، یـافتن دامـاد     کرده لیت زندگی میعنوان اق نسبی آنان در کشورهایی که به
  و شـود   تحوالت اساسی جز در قرابـت رضـاعی دیـده نمـی      و چقدر با مشکل مواجه بوده 

شوند، ماننـد   همچنان نهاد ازدواج در میان ارامنه، که شاخۀ ارتدکس مسیحی دانسته می
  شود. ا نمیاجرای کلیسا اجر و  بدون اذن  و  است  ها نهاد دینی  کاتولیک

کـه   ، چنـان دادسـتان قانون منع ازدواج با اقارب تا پشـت چهـارم، برگرفتـه از کتـاب     
که مخیتـار گُـش در توضـیحات     است؛ چنان گذشت عمدتاً برگرفته از شریعت یهود بوده 

کنـد. بـا ایـن حـال، ایـن ممنوعیـت در میـان         اسـتناد مـی   سفر الویان  18باب  خود به
یعنـی در بـین مسـیحیان گریگـوری محـدودۀ       ایـن نوشـتار   عویژه موضو به و  مسیحیان 
سـه پشـت    و  که ذکر شد هفت پشت یعنی چهار پشـت پـدری    چنان و  تری دارد  گسترده

گیرد. گرچه در احوال شخصیه اجازۀ ازدواج از پشت پـنجم داده شـده،    مادری را دربرمی
  شود. رعایت میپشت  7دارد، ممنوعیت  7بنابر قداستی که عدد   و عرف  اما طبق
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