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حکم ازدواج با زنان اهل کتاب 
 *میقرآن کر در

**علی عندلیبی  
 

 ***یبیرضا عندل  ___________________________________________________ 

 چکیده
 موضهو  از امههه اارهار    نیه کهه رر ا  یاتیو فارغ از روا یقرآن منظرفقط از  مقاله نیا

که رر  یاتیالبته روا ر.پرراز یحکم ازرواج با زنان اهل کتاب م یبه بررس ،وارر شده است
 نیه . از مجههو  ا شهور  یمطرح مه  ازیاشاره شده است، رر موارر ن میقرآن کر اتیآنرا به آ

پهنجم سهوره مامهده     هیه فقهط رللهت آ   ت،یحل اتیآ انیکه از م شور یمشخص م ها یبررس
بر جهواز ازرواج بها زنهان اههل کتهاب تها        « أُوتُواالْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ نَیالَّذ وَالْهُحْصَناتُ مِنَ»

 رالّ بر حرمت خدشه وجور رارر. اتیآ یرر رللت تهام یاست؛ ول
 شهور،  یبهر حرمهت وارر مه    رالّ اتیه تهک آ  که بر استنار به  تک یفارغ از اشکالت اما

سوره مامده خاص اسهت. از   هیاند و آ عا  اتیآ نیههه ا نکهیا کند یآنچه مشکل را حل م
 نیخاص بر عا  است؛ بنابرا میبر تقد یرر عهو  و خصوص مطلق، جهع عرف گر،یر یسو

از  یکه ازرواج با گروه« والهحصنات» هیآ لهیکفار به وس لقاز ازرواج با مط یعهومات نر
نوبهت   ،یو با  وجور جهع عرف خورر یم صیرانسته است، تخص زیکفار )اهل کتاب( را جا

ازرواج با اههل کتهاب از    تیحل یاشکال چیه یو ب رسد یتعارض آنرا نه ایو  اتیبه نسخ آ
 .شور یاستفاره م میقرآن کر

، ازرواج رامهم،  ازرواج با اههل کتهاب، کهافر، مشهره، اههل کتهاب       :واژگان کلیدی
 .ازرواج موقت

                                                      
 باشد. برگرفته از تقریرات درس خارج فقه نگارنده )علی عندلیبی( میاین مقاله  *

 .هیالعالم یالمصطفةجامع یعلم ئتیهعضو قم و  هیاستاد خارج فقه و اصول حوزه علم **
 ارتیششحششو و ز کدهپژوهششش یعلمشش ئششتیو ه هیششآموختششه سششطا  حششار حششوزه علم   دانشش  ***
(rezaandalibi61@yahoo.com.) 
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 علی عندلیبی و رضا عندلیبی 

 مقدمه

با گسترش اسالم در اقصی نقاط عالم و ایجاد ارتباط میشا  مسشلمانا  و افشارک یکشی از     

. بیششتر فقحشا    باششد  مشی ازدواج با افار  مسئلهک است مطرحمسائلی اه بی  از گذشته 

حکشم فشروا ایشن ازدواج ش ازدواج مشرد       کشیعه در اتب فقحی خشود در مبثشن نکشاح   

انشد    ا اهل اتاب یا مشرک و... ش را مطرح اشرده  مسلما  با ز  اافر یا برعکسک ازدواج ب

یعنی  مسلما  با یک گروه از زنا  اافرک ولی ما در این مقاله به بررسی حکم ازدواج مرد

 پردازیم. اهل اتاب آ  هم فقط از منظر قرآ  اریم می

مشحور فقحا عنوا  اهل اتاب را بر یحودیا  و مسیثیا  منطبق اشرده و مجوسشیا  را   

از این روک اافرا  اتابى را به اهل اتاب یعنى یحود و نصارا و  اند. مصادیق آ  ندانستهاز 

انشد    رود یعنى مجوسیا ک تقسیم اشرده  به اسانى اه شبحۀ داشتن اتاب نسبت به آنا  مى

البتشه   ند.ا پذیرش جزیهک ملثق به اهل اتاببرخی از احکامک مثل  هر  ند گروه دوم در

 ک اختالف است.اهل اتابند یا خیر صابئین ازاینکه  در

ک انشیم  ه اقوال فقحا اششاره مشی  ب نخستیر مطالب این نوشتار بدین شکل است اه سِ

ازدواج با اهل اتاب داللشت انشد و   تواند یا ممکن است بر حرمت  آنگاه از آیاتی اه می

داللشت هشر دو گشروه از    بود   در نحایت به فرض تمام سپس از آیات جواز بثن اردهک

 .انیم می یاتک از  گونگی رفع تعارض میا  این دو بثنآ

 اقوال فقها .1

توا   اه می یا  فقحا وجود داردنظر شدید  م ازدواج با اهل اتابک اختالف درباره حکم

 بند  ارد. وال را در پنو قول دستهمجموا اق

 حرمت مطلق ازدواج با اهل کتاب. 1ـ1

ششی   ( و 972ک ص5041مرتضشیک   )شریف مرتضیسیدتوا  به  از طرفدارا  این نظر می

 طر افر او حرام است ازدواج با ز  اافر به خا» نویسد: می مقنعهالاشاره ارد اه در  مفید

 (.144ک ص5041)مفیدک « پرست باشد یا زرتشی یا یحود  یا مسیثی  ه اینکه او بت
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 جواز مطلق ازدواج با اهل کتاب .1ـ2

ش پشدر    بایویشه  بن علی( و 25ک ص7ک ج5051)حلّیک  عقیل ابی ابن همچو تعداد  از فقحا 

ازدواج بشا اهشل اتشاب را بشه طشور       کصدوق( و خود شی  24ش )هما ک ص  صدوقشی  

 دانند: مطلق جایز می
و اگر بشا آنحشا ازدواج اشرد ک آنحشا را از      ا ز  یحود  و مسیثی اشکالی نداردازدواج ب

ضعفی در دین  کخورد  شراب و گوشت خوک منع ان و بدا  اه به خاطر این ازدواج
 (.143ک ص5051)صدوقک  تو ایجاد شده است. ازدواج با زرتشتی حرام است

 تفصیل میان همسر دائم و همسر موقت .1ـ1

( و 144ش922ک 932صصک 5041بیک )حل ابوالصالح حلبیاز میا  قدما فقحایی همچو  

( 99ک ص9ک ج5054)حلّشیک   حلّیعالمه  ک( و از متأخرا 503ک ص5040سالّرک ) سالّر

( ازدواج موقشت بشا اهشل اتشاب را جشایز      572ک ص5ک ج5051)حلّشیک   حلّشی  مثققو 

 .دانند ولی ازدواج دائم با آنحا را جایز نمی  اند دانسته

 تفصیل میان حالت اختیار و اضطرار .1ـ1

ادریشس حلّشیک    )ابشن  ادریشس  ابشن ( و 25ک ص7ک ج5051ک حلّشی ) جنید ابن کاز میا  علما

مطلق ازدواج ش دائم و موقت ش با اهشل     ک( معتقدند در حالت اختیار10ک ص9ک ج5054

 در حالت اضطرار جایز است. بودهکاتاب حرام 

حال اختیار و جواز همسر دائـم در  تفصیل میان جواز همسر موقت در  .1ـ1

 حال اضطرار

ولشی جشواز     دانشد  ک نکاح موقت با اهل اتاب را مطلقاً جشایز مشی  ةنهایالدر  شی مرحوم 

 دانند: ازدواج دائم با اهل اتاب را مختص به حالت اضطرار می
امشا اگشر    نیسشت  از طوایف زنا  اافر و مششرک جشایز    یک هیچازدواج مرد مسلما  با 

ا زنا  یحود  و مسشیثی  مضطر به ازدواج با آنا  شدک تنحا حق دارد در حالت اضطرار ب
ولی در   اختیار هم جایز استالبته ازدواج موقت با این دو گروه در حالت  ازدواج اند.
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 دداراب و گوششت خشوک و مثرمشات دیگشر بشاز     صورت ازدواج آنحا را از خورد  شر
 (.017ک ص5044)طوسیک 

ک 5042براج طرابلسیک  )ابن براج ابن( و 924ک ص5043حمزهک  )ابن حمزه ابنوم مرح

 ( نیز به همین نظر معتقدند.905ش537ک ص9ج

اجماعی در مسئله وجشود نشدارد و    اه شود نظر علما مشخص می با توجه به اختالف

تند مسش   ند هم آیات قرآ  اریم و هم روایات ائمه اطحاره را بررسی انیم. هرباید ادل

فقحا بوده است  ولی از آنجا اه موضوا مقاله بررسی حکم از دیدگاه قرآ  اریم اسشتک  

 تواند مستند فتاوا  علما  بزرگوار باشد. انیم اه می آیاتی را مطرح و بررسی می فقط

 بر حرمت ازدواج با اهل کتاب آیات دالّ. 2

تواند مستند حکم حرمت باشدک به همراه تقریب استدالل و  در این قسمت به آیاتی اه می

 انیم. می رسد و احیاناً پاس  آنحا اشاره یا به نظر میاست اشکاالتی اه بر آنحا مطرح شده 

 سوره بقره 221. آیه 2ـ1

یىرُنِى ْنُشْىرِکةَوَلَىوعجَبعتَکَىتْک عوَوَالتنْکحُواالْمُشْرِکاتِحَتَّى ؤىمْنِ َّوَلَمَنَىةُنُمْنِنَىةُ َ
لَعَکعدٌنُمْنِ ُ َیرُنِ ْنُشْرِکوَلَوعجَبعتَکَک عجُو لئِکؤىدعبُوََالتُنْکحُواالْمُشْرِکی َحَتَّ ؤمْنِنُواوَ

.لِلنَّاسِلَعَلَّهُ عؤتَذَکرُوََالْتَنَّةِوَالْمَغْفِرَةِبِإِذْنِهِوَؤکَی ُآؤاتِهِاللَّهُؤدعبُواإِلَ النَّارِوَإِلَ 
 کما  بحتر از ز ِ مشریازِ باینااورند. قطعاً یما  بیدک تا اینکنازدواج  کو با زنا ِ مشر

د تشا  یش دهنز   ککو به مردا ِ مششر  رَد[ او شما را به شگفت آو ىیبای ند ]زهر  است
ششما را بشه   هر نشد    اسشت  کما  بحتر از مردِ آزاد مشریااورند. قطعاً برده بایما  بیا

و خدا به فرما  خودک ]ششما   خوانند مىما را[ به سوى آت  فرارَد. آنا  ]شآوشگفت 
گرداندک  ات خود را براى مردم روشن مىیو آ خواند ا[ به سوى بحشت و آمرزش مىر

 ر شوند.اه متذاباشد 

  حار بیا  ممکن است استدالل شود: به به آیه مذاور
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 یؤمن(  استدالل به غایت )حتیتقریب اول: . 2ـ1ـ1

خداوند متعال در این آیهک مسلمانا  را از ازدواج با زنا  مشرک نحی ارده اسشت و ایشن   

ایما  بیاورند. از آنجا اه غایتِ نحی از ازدواج بشا مششراات    داند اه حی را تا زمانی مین

گر شه   کبه عبارت دیگشر  شود ایما  از شرایط ازدواج است  یایما  آنحاستک مشخص م

ت حرمت شود اه عل توجه به غایت روشن می در آیه صثبت از مشراات است  ولی با

یشک از   توا  با هیچ بنابراین نمی نه شرک ش آنحاست  عدم ایما  ش و   کازدواج با مشراات

(  )حتشی یشنمنّ   غیرمسلمانا  ش  ه مشرک و  ه اهل اتاب ش ازدواج اردک تا اینکشه قیشد    

ولی اگر یحود  یا مسیثی شوندک   شوند و مسلما  ما  آوردهاین زنا  ایحاصل شده و 

  حرمت ازدواج همچنا  باقی است.

تواند احتشراز    ینمن( وقتی میقید )حتی اند اه  اشکال گرفته برخی بر این استدالل

ازدواج با مشرای اشه یحشود  یشا مسشیثی ششدهک حشرام باششد اشه یحشود  یشا            و بوده

شد  مشراا  در زما  صدور آیه متداول باشد  ولی از آنجا اه غالباً در آ  زما   مسیثی

احتراز  نیست. پس  آورد  شدند و نه مسیثی و یحود ک قید ایما  مسلما  میمشراا  

یا مسیثی اه قبالً مششرک بشوده را    یحود و ازدواج با  هخصوصیت ارد توا  الغا  نمی

 (.1570ک ص50ک ج5052نیز حرام دانست )شبیر  زنجانیک 

گفتشه   ه پشی  آی کبه تعبیر دیگر و اند آیات برا  زما  خاصی نازل نشدهاما از آنجا اه 

ه و اصل این است اه  نشین آیشاتی بشه عنشوا  یشک قضشی       باشد در مقام وضع قانو  می

ک اششکال وارد  ندک نه یک قضیه خارجیه ناظر به زما  نزول آنحاا انیحقیقیه فرازمانی و مک

 نشد  مشراا  باید ثابت شود. اصل یحود  یا مسیثی ک. عالوه بر ایننیست

غایت در مقام بیا  نیسشتک اگشر مششرای یحشود  یشا      که از آنجا اه اشکال اصلی این

  ره آ  ساات استمسیثی شودک دیگر موضوا )مشرک( باقی نخواهد بود. پس آیه دربا

 بنابراین استدالل به غایت صثیا نیست.

 ار(النّ ستدالل به ذیل آیه )اولئک یدعون إلیتقریب دوم: ا. 2ـ1ـ2

علت تثریم ازدواج با مشراات این اسشت اشه    شود اه با توجه به ذیل آیه مشخص می
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دربشاره اهشل اتشاب نیشز      دهند. این تعلیشل  آنحا مسلمانا  را در معرض گمراهی قرار می

 جریا  دارد:

بشه حرمشت    مسلمانا  نیز بایشد  ها  هفرقه باشدک درباره برخی ت تاماگر ذیل عل اوالً،

شاید ذیل آیه فقط ناظر بشر   ثانیاً، ازدواج قائل شدک در حالی اه اسی بدا  ملتزم نیست 

« مُشْرِکی َحَتَّى ؤمْنِنُىواوَالتُنْکحُواالْ»ازدواج ز  مسلما  با مشرک باشد  زیرا پس از جمله 

ک 5095پذیر  ز  از مرد بیشتر است )فاضل لنکرانشیک  تأثیرآمده است  به خصوص اه 

 اشکال ایشن  ثالثاً،ک ربطی به صدر آیه نداشته باشد  (. پس ممکن است این ذیل932ص

ناقصشه یشا حکمشت     علت ممکن است علوم نیست این ذیل علت تامه باشد واه ماست 

 .مشرک به اافر اتابی صثیا نیستپس تسر  حکم حرمت ازدواج با  حکم باشد.

 بودن اهل کتاب رکمشتقریب سوم: . 2ـ1ـ1

مشرک لغو  است و با توجشه بشه آیشات     کتوضیا اینکه مقصود از مشرک در آیه شریفه

 .(15شش 14توبشه:   / 27و  20عمشرا :   آل / 511)بقره: ند ا اهل اتاب مشرک کدیگر قرآ 

در بسیار  از آیات قرآ  هر ند  ازدواج با اهل اتاب را نیز تثریم ارده است.پس آیهک 

 / 532عمشرا :   آل / 541 و 22اهل اتاب بر مشرک عطشف ششده اسشت )بقشره:      کاریم

رسشاند    مشی  ( و این غیریت اهل اتشاب و مششرک را  2و  5بینه: /  57حو:  / 39مائده: 

شاید در این آیات عطف  یم و عالوه بر اینک قرینه داراین آیات از آنجا اه در همه ولی

 اشکالی از این جحت نیست.عام بر خاص شده باشدک 

یشا تشدی ن بشه     عنشوا  مششرک اسشت    کمعلوم نیست مقصود از مشرکالبته از آنجا اه 

بی را اششه غیششر از مشششرک تششوا  از ایششن آیششه حرمششت ازدواج بششا اهششل اتششا شششرکک نمششی

 ندک استفاده ارد.ا اصطالحی

 قریب چهارم: استفاده عموم از آیه در روایاتت. 2ـ1ـ1

بشه ایشن آیشه     کبرا  اثبات حرمت ازدواج با اهل اتاب راو  یا امام کروایات در برخی

اند اشه ششامل اهشل     برا  مشرک معنا  عامی قائل شده کبه تعبیر دیگر اند. استدالل ارده

 شود: اتاب نیز می
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ؤاجَبَانُحَمَّدٍنَاتَقُولُفِىیرَُُى َتَىََّوَّ َلِیجَبُوالْحَسَ ِالرِّضَاالْتَهع ِقَالَ:قَالَب بَ ِالْحَسَ ِ
لَتَقُولَ َّفَىإََِّذَلِىک:قَالَ.نَصعرَانِیةًبَلَ نُسعلِمَةَقَالَقُلْتُ:ُُعِلْتُفِدَاکوَنَاقَوعلِیبَی َؤدَؤک

؟قُلْىتُ:رِنُسعلِمَةَقَىالَوَلِى َصعرَانِیةِبَلَ نُسعلِمَةَوَلَاغَیؤععلَ ُبِهِقَوعلِیقُلْتُلَاؤتُوزُتََّْوِؤجُالنَّ
الْآؤىةِهَىذِ ِفَمَىاتَقُىولُفِىی:قَىالَ«الْمُشْىرِکاتِحَتَّى ؤىمْنِ َحُواتَنْکوَال»َُ َلِقَوعلِاللَّهِبَََّّوَ

«اتِتَنْکحُىواالْمُشْىرِکوَال»فَقَوعلُىهُ:قُلْىتُ؟«الْکتابَنِ ْقَىکعلِک ع َجُوتُواالْمُحعصَناتُنِ َالَّذِؤوَ»
 (.110صک 94جک 5042ک حرّ عاملی)سَکتَثُ َالْآؤةَفَتَکَسَّ َنَسَخَتعهَذِ ِ

جُوتُىواوَالْمُحعصَىناتُنِى َالَّىذِؤ َ»بِنْدَقَوعلِهِتَعَالَ الْکَیاَِنَتعمَعِالْحَسَ ِالطَّکعرِسِیفِیب الْفَضْ ُ
جَنَّىىهُنَنْسُىىوُِبِقَوعلِىىهِتَعَىىالَ َُععفَىىرَقَىىالَرَوَأجَبُىىوالْتَىىارُوِْبَىى ْجَبِىىی«الْکتىىابَ

 (.111)هما ک ص «تُمعسِکوابِعِصَ ِالْکوافِرِوَال»وَبِقَوعلِهِ«الْمُشْرِکاتِحَتَّ ؤمْنِ َحُواتَنْکال وَ»

ه اسشتدالل  اهل اتابک بشه ایشن آیشه ششریف    در این روایات برا  حرمت ازدواج با 

در داللشت آ   ا   اندک دیگر ششبحه  می به این آیه استدالل پس وقتی امام شده است 

 ماند. باقی نمی

در روایشت اول   کاوالً کشه بیا  وارد ششود این اشکاالتی اه ممکن است بر این تقریب 

م خشود او را در ایشن فحشم    با تبس امام به وسیله راو  است و معلوم نیست فحم عموم

مشوم نفحمشیمک فحشم راو  بشرا  مشا      نفسشه ع  است یا خیر  پس اگر از آیه فیتأیید ارده 

 (.11ک ص14ک ج5171ت نخواهد بود )نجفیک حج

 دهکنکشر  پرسششی راو   از سکوت امشام  اینکه پساشکال وارد نیست  زیرا  اما این

 شود و  از سکوت امام تأیید فحمیده است. مشخص می

توا   نمی پس از سکوت حضرت در مقام امتثا  راو  بوده است  شاید امام کثانیاً

ک است از آنجا اه سوره مائده پس از سوره بقره نازل شده کارد. عالوه بر اینا   استفاده

ششودک نشه ناسش  و     در هر دو روایت نسبت این آیه با آیه سوره مائده عام و خشاص مشی  

بشه طشور   ثابت نیست. بثن نس  نیز در جمع میشا  آیشات    تأیید امام   بنابراینمنسوخ

 خواهد آمد. مفص ل

 سوره ممتحنه 11. آیه 2ـ2

مىانِهِ َّفَىإَِْؤ ُالْمُمْنِناتُنُهىاُِراتٍفَىانعتَحِنُوهُ َّاللَّىهُجَبعلَى ُبِإک َآنَنُواإِذاُاءَؤهَاالَّذؤاجَؤ
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حِلُّوََلَهُ َّوَآتُىوهُ عؤفَّارِالهُ َّحِ ٌّلَهُ عوَالهُ عکإِلَ الْبَلِمعتُمُوهُ َّنُمْنِناتٍفَالتَرُِْعُوهُ َّ
وافِرِکوابِعِصَ ِالْکتُمُوهُ َّجُُُورَهُ َّوَالتُمعسِیحُوهُ َّإِذاآتَک عجََْتَنْیکناجَنْفَقُواوَالُُناحَبَلَ
 . ٌکی ٌحَی عوَاللَّهُبَلکنَی ُبَکحعؤ ُاللَّهِک عحُکجَنْفَقُواذلِسعئَلُوانایوَسعئَلُواناجَنْفَقْتُ عوَلْ

د. ییش ازمایآنا  را ب کندینزد شما آ ما  محاجریا و  زنا  با !دیا ما  آوردهیه ااسانى ااى 
ششا  را  یگشر ا یدک دیص دادیما  تشخیپس اگر آنا  را باا  ما  آنا  داناتر استیخدا به ا
ن زنشا   ی[ بر ا ند و نه آ  ]مردا ا شا  حاللینه آ  زنا  بر ا  دینگردانافرا  بازابه سوى 

و بشر ششما گنشاهى     دیش [ آنحشا بده  به ]شوهرا  کاند ردها[  ن زنا ی ه خرج ]احالل و هر
و بشه   دیش ناششا  ازدواج  یبشا ا  ش  دیش ه محرشا  را بشه آنشا  بده  ادر صورتى ش   اهست ین
د[ و آنچه را ششما ]بشراى زنشا     یبند نباش  پاد ]و ینشو کافرا  متمساوندهاى قبلى یپ

 دیش نا[ مطالبه  افرا ادک ]از یا ردهااند[ خرج  ار پناهنده شدهفاه به امرتد و فرارىِ خود 
[  هاش مِ خداسشت ] کش ن حینند. اا]از شما[ مطالبه  کاند ردهاد آنچه را خرج یو آنحا هم با

 م است.کیو خدا داناى ح ندا ا  شما داورى مىیم

اطالق  .«الْکوافِرِوَالتُمعسِکوابِعِصَ ِ»فرماید:  استدالل به آیه  نین است اه آیه میتقریب 

ا  با اهل اتاب از جمله نکشاح حشرام    شود  بنابراین هر رابطه اوافر شامل اهل اتاب می

 خواهد بود.

 ممکن است  ند اشکال بر این استدالل وارد ارد:

داللت ندارد و فقط بر حرمت استدامه نکاح  آیه با توجه به سیاق اطالق اشکال اول:

 با استدامه سازگار اسشت  « التُمعسِکوا»(. به ویژه اینکه لفظ 905ک ص5052دارد )اراایک 

  ولی همسشر او  باشد یعنی ظاهراً آیه درباره ز  و مرد اافر  است اه مرد مسلما  شده

 شود. ازدواج اندک نمی اافر مانده است. پس آیه شامل مسلمانی اه بخواهد با ز  اافر 

این افر اسشت  بنشابر   کازدواج در آیه این اشکال وارد نیست  زیرا اوالًک مالک حرمت

ثانیاًک وقتی استدامه نکاح حرام استک به طریشق اولشی    شود  شامل حدوث ازدواج نیز می

 یز  حشدوث آ  اسشت و منشع از    ثالثاًک الزمه استدامه هر د بود حدوث نیز حرام خواه

 (.92ک ص14 ک ج5171)نجفیک  باشد میمقتضی منع از ملزوم نیز  کالزم

حرمت ارتباط با انیز اافره نیشز خواهشد   اش  آیه اطالق ندارد  زیرا الزمهاشکال دوم: 

  پشس آیشه ربطشی بشه     «التعتمدوابلیبص الکىوافر» :بود  بنابراین مقصود از آیه این است
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 (.937ک ص5095ازدواج ندارد )فاضل لنکرانیک 

 سشت  داششتن ا  نیستک بلکه به معنا  خود نگه به معنا  ابقا« التمسکوا» اشکال سوم:

وسیله زنا  اافر خود را از گناه نگه ندارید. این معنا هم ششامل حشدوث و هشم     یعنی به

شود  ولی از آنجا اشه آیشه در حرمشت و نحشی تثریمشی ظحشور داردک        شامل استدامه می

صثیا خواهد بود. در این آیه دستور به طشالق و   اماگناه استک هر ند  ازدواج با افار

آنحا زنا  شما هستند  ولی به وسشیله   گوید است  بنابراین آیه مییا بطال  عقد نیز نیامده 

 آنحا خود را از گناه نگه ندارید و از آنحا استمتاا نکنید.

 سوره نساء 21. آیه 2ـ1

 ْفَتَیاتِک ُالْمُحعصَناتِالْمُمْنِناتِفَمِ ْنانَلَکتعجَؤمانُک عنِکحَؤسعتَطِععنِنْک عطَوعالًجََْؤنْوَنَ ْلَ ع
اللَّهُجَبعلَ ُبِإؤمانِک عبَععضُک عنِ ْبَععضَفَانْکحُوهُ َّبِإِذَِْجَهعلِهِ َّوَآتُوهُ َّجُُُىورَهُ َّالْمُمْنِناتِوَ

تَّخِذاتِجَ ْداََفَىإِذاجُحعصِى َّفَىإَِْجَتَىی َبِفاحِشَىةَبِالْمَععرُوفِنُحعصَناتٍغَیرَنُسافِحاتٍوَالنُ
الْعَذابِذلِکلِمَ ْ َشِیالْعَنَتَنِنْک عوَجََْتَصعکِرُوا َیىرُالْمُحعصَناتِنِ َفَعَلَیهِ َّنِصعفُنابَلَ 

 .فُورٌرَحی ٌاللَّهُغَلَک عوَ
مشا  را بشه همسشرى    یادامنِ بااش توانشد زنشا ِ ]آزادِ[ پا   از نظر مالى نمى از شما هراسو 

]ازدواج  کدیآنشا  هسشت   که مالش اش ما  شما یارآوردک پس با دخترا  جوانسالِ با]خود[ د
پشس آنشا  را بشا اجشازه       دیش گریدیک[ از  ما  شما داناتر اسشت. ]همشه  یند[ و خدا به اا

 کدیش ده به آنشا  بده یمحرشا  را به طور پسندد و یشا  به همسرىِ ]خود[ درآور خانواده
را  پنحانى نباشند. پشس  شو  بشه    یگ و دوست ارانه زنا کدامن باشندا[ پا هک]به شرط آن

[  مشى از عشذاب ]مجشازاتِ   یبر آنشا  ن  ب فثشا شدندککازدواجِ ]شما[ درآمدندک اگر مرت
  یش ه از آالاش است سى از شما[ براى  زا یناى با یشنحاد زناشوین ]پیزنا  آزاد است. ا

 . و خداوند آمرزنده محربا  است براى شما بحتر است ارد  م دارد و صبریگناه ب

 گفتشه  پشی  به سه بیا  ممکشن اسشت بشه آیشه     برا  حرمت ازدواج با اهل اتابک 

 ارد:استدالل 

این آیه در صورت عدم توا  بر ازدواج با ز  آزاد مشنمنک ازدواج بشا انیشز     بیان اول:

آیشد   اگر ازدواج با ز  آزاد اافر جایز باشدک الزم می   بنابراینجایز دانسته استمنمن را 
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جمع میا  انیز و ز  آزاد اافر جایز باشد و حال آنکه اسی این قول را نپذیرفته اسشت   

ک 14ک ج5171 ششود نکشاح بشا اهشل اتشاب حشرام اسشت )نجفشیک          بنابراین مشخص می

 (.93ص

آیه در مقام بیا  حکشم ز  آزاد اشافر نیسشت و    اوالًک بیا  صثیا نیست  زیرا اما این 

ثانیاًک این آیه نکاح ز  آزاد اافر بر انیشز را   اند  اسی اه ز  ندارد را بیا  می فقط حکم

 اند. نفی نمی

پشس  مفحشوم دارد.  موجود در آ  وصف بنابراین  آیه در مقام تثدید است  بیان دوم:

ریشق اولشی ازدواج بشا ز  آزاد اشافر نیشز حشرام       جایز نیست و به ط استمتاا از انیز اافر

 (.1529ک ص52 ک ج5052)شبیر  زنجانیک خواهد بود 

ک باز در مقام تثدید باشدهر ند  این بیا  نیز با اشکال مواجه است  زیرا اوالً وصف

 اولویتی در اار نیست و شاید انیز خصوصیتی داشته باشد. کثانیاً مفحوم ندارد 

اگر هم مفحوم وصف را نپذیریمک بشاز   اه امر ظحور در تعیین داردکاز آنجا  بیان سوم:

حکشم ثابشت در منطشوق در    « سن »زیرا انتفاء   شخص حکم در غیرمنمنات منتفی است

حکم ثابت در منطوق نسشبت بشه   « شخص»غیر مورد شرط و یا وصف است و اما انتفاء 

  و ربطشى بشه مفحشوم نشدارد    غیر آ ک داللتى است اه خود منطوق االم آ  را افاده ارده 

 .)هما ( بنابراین ازدواج با ز  آزاد اافر حرام است

شخص حکم معنای  این است اه این حکشم خشاص در     اما باید گفت: اوالًک انتفا

ثانیشاًک اگر شه امشر در تعیشین      بود  امر ندارد  ن ربطی به تعیینیجا  دیگر نیست  بنابرای

ثالثاًک  اشند ولی ممکن است هم منمنات و هم اهل اتاب معیناً جایز ب  ظحور داشته باشد

 امر  وجود ندارد. آیه صدراصالً در مستدل به صدر آیه تمسک اردهک در حالی اه 

 سوره مجادله 22. آیه 2ـ1

الْیوعمِالْآ ِرِؤواُّْوََنَ ْحَاَّْاللَّهَوَرَسُولَهُوَلَىوعکىانُواآبىاءَهُ عجَوعقَوعناًؤمْنِنُوََبِاللَّهِوَالتَتِدُ
 . ...قُلُوبِهِ ُالْإؤماََجَبعناءَهُ عجَوعإِ ْوانَهُ عجَوعبَشیرَتَهُ عجُولئِککتَبَفی

بشا خشدا و   ه اسانى را اما  داشته باشند ]و[ ین ایپسواه به خدا و روز اابى یقومى را ن
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ره آنشا   یا عشش یا برادرانشا  یا پسرانشا  یپدرانشا  هر ند  ش  اند ردهارسول  مخالفت 
 . ...ما  را نوشته یه ]خدا[ اانحاست یدوست بدارند. در دل ا ش باشند

 گونگی استدالل به آیه مذاور بر حرمت ازدواج با اهشل اتشاب  نشین اسشت اشه      

د ت بشا افشار را ممنشوا    گونشه مشو  ت و آیه هرازدواج مود ت و یا سبب ایجاد مود ت اس

 پس ازدواج با افار حرام است. دانسته است 

تمام نیسشت  زیشرا اوالًک درسشت اسشت اشه نوعشاً       گفته  پی استدالل  رسد به نظر می

  شو  ت متفشاوت اسشت    آورد  ولی ماهیت ازدواج با مثبشت و مشود    ازدواج مثبت می

 ازدواج علقه میا  زوجین است و آیه از ایجاد علقه زوجیت نحی نکرده است.

ت بلکه فقط از مشود   مطلق افار منع نکرده استک با آیه ما را از مواده و دوستیثانیاًک 

پس مقصود آیه با توجه به سیاق آ  این است اه منمنا    خدا نحی ارده است با دشمن

  هایشا  خشارج اننشد   از دل انندک اه با خدا دشمنی می اقربایی راباید مثبت نزدیکا  و 

 بنابراین هیچ ارتباطی با نکاح اهل اتاب ندارد.

 سوره مائده 111سوره حشر و آیه  21. آیه 2ـ1

ا  یا  بشا بحششت  یش دوزخ: الْفىاَُِِّوََالْتَنَّةِهُ ُالْتَنَّةِجَصعحابُالنَّارِوَجَصعحابُالؤسعتَویجَصعحابُ
 ند.ا ابا یاماه اند ا ا یبحشت کندستیسا  نیک

الْمَلْکىابِلَعَلَّکى عالْخَکیثِفَاتَّقُوااللَّهَؤىاجُولِىیالْخَکیثُوَالطَّیبُوَلَوعجَبعتَکَککثْرَةُقُ ْالؤسعتَوِی
به شگفت آوَرَد.  د ]ها[ تو رایثرت پلاهر ند  ستندکیسا  نیک کد و پایبگو: پل: تُفْلِحُوََ

 .دیه رستگار شوادک باشد ینااز خدا پروا  !پس اى خردمندا 

ه بشه  با استفاده از اطشالق آیش   کاول کن است به این دو آیه استناد شود به دو گونه مم

جحات  ال آنکه این دو آیه شریفه از همهو ح برابرند این بیا  اه ز  و شوهر با یکدیگر

پشس   اافر و خبین بشا طیشب نفشی اشرده اسشت      منمن با  از جمله منااثه تساو  را از

« الإسىتواء»با استفاده از عموم نکره در سیاق نفی  کدوم ست ازدواج منمن با اافر حرام ا

را  از جملشه ازدواج هشا   و همگشونی  این دو آیه شریفه تمام اسشتواء مفید عموم است. اه 

 پس ازدواج منمن با اافر حرام است. نفی ارده است 

بیشا  اول  بلکه تسلط مرد بشر ز  اسشت  بنشابراین     کازدواج تساو  نیستاز آنجا اه 
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 .نخواهد داشتآیه هیچ ارتباطی به بثن نکاح مورد اشکال خواهد بود و 

تشوا  گفشت: اواًلک در اثبشات اسشتواء بایشد از جمیشع جحشات         می نیزدر نقد بیا  دوم 

اًک ثانیش  انشد   فایشت مشی  جحت نیز ا تساو  باشد  ولی در نفی استواء عدم تساو  از یک

تکوینیک امور اعتبار  و... با یکشدیگر  جحات از جمله امور  مسلمانا  و افار در بسیار 

شود آیه فقط درصدد نفی استواء نسبت به امشر خاصشی    پس مشخص می تساو  دارند 

 در رستگار  با یکدیگر شود اه استفاده می« الْفاَُِِّوََالْتَنَّةِهُ ُجَصعحابُ»است اه از ذیل آیه 

 (.1534ک ص52 ک ج5052مساو  نیستند )شبیر  زنجانیک 

 عمران سوره آل 111. آیه 2ـ1

 ر خودتشا  یش از غ !دیا ما  آوردهیه ااسانى ااى : ؤاجَؤهَاالَّذؤ َآنَنُواالتَتَّخِذُوابِطانَةًنِ ُْْونِک ع

 .دیریراز مگ ]دوست و[ هم

 نین است اه این آیشه ششریفه منمنشا  را از انتخشاب     تقریب استدالل به آیه مذاور 

اند. زنا  نوعاً مثرم اسرار شوهرانشا   غیرمنمنا  به عنوا  مثرم اسرار و بطانه نحی می

 ازدواج با غیرمنمنا  حرام است. کهستند. پس با استناد به این آیه شریفه

 وارد است: مذاوراما اشکاالتی بر استدالل 

برا  غیرمنمنا  حشرام   تص ازدواج نیست و مطلق افشا  سرّه مخاز آنجا اه آیاوالًک 

بشه بطشال  و فسشاد     شود بثن حرمت تکلیفشی اسشت و   یک مشخص ماست دانسته شده

آیشا نحشی در   اینکشه  ندارد  بنابراین نحایتشاً ایشن ازدواج گنشاه اسشت. حشال      ربطی ازدواج 

 طلبد. خیرک بثن و مجال دیگر  می موجب فساد است یامعامالت 

منجشر   عقد  است اشه بشه افششا  سشرّ     ک بلکهخود ازدواجک اتخاذ بطانه نیستثانیاًک 

ک شود  زیرا در مورد  اه شخص ازدواج اند و سپس بالفاصله زن  را طالق دهشد  می

پس از آنجا اه مقدمه حرامک حرام نیسشتک  شه اششکالی دارد     ا  اخذ نشده است  بطانه

 .نگیردنوا  بطانه و مثرم اسرار ازدواج حالل باشد و شخص همسرش را به ع

بشه مسشائل    ششود و  مربشوط مشی  ثالثاًک احتماالً آیه به مسائل حکومتی و اجتمشاعی  

وجشود   )ضشرر( ندارد   و  در افشا  اسرار شخصی منمنشا  خبشال   ربطی شخصی 
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  بنابراین اصالً حرمت تکلیفی ازدواج با اهل ک اه در ادامه آیه مطرح شده استندارد

 ثابت نیست.اتاب نیز 

 . آیات حرمت دوستی با کفار2ـ1

سوره نساء  500مثالً خداوند در آیه  ک دوستی با افار حرام است مطابق برخی آیات

الْمُىمْنِنی َجَتُرؤىدُوََجََْؤاجَؤهَاالَّذؤ َآنَنُواالتَتَّخِىذُواالْکىافِرؤ َجَوعلِیىاءَنِى ُْْوَِ»فرماید:  می

 )مائده: برخی دیگر از آیات نیز آمده است این معنا در«. یک عسُلْطاناًنُکیناًتَتععَلُوالِلَّهِبَلَ

 .(5 ممتثنه:/  17و  15

در ایشن   نین است اشه مقصشود از ولشی و اولیشا    حال تقریب استدالل به این آیات  

بشه ایشن   دالل و سرپرست  بنابراین تقریشب اسشت   استک نه ولی « دوستا » کدسته از آیات

 است. آیه پیشینآیات همچو  

  زیرا بر این آیات نیز وارد است پیشینشده بر استدالل به آیه  طرحاشکاالت مبرخی 

 غیرمنمنشا  حشرام دانسشته ششده     دوستی بشا اوالًک از آنجا اه آیه مختص ازدواج نیست و 

ربطشی  به بطشال  و فسشاد ازدواج   است و شود بثن حرمت تکلیفی  ک مشخص میاست

ی در معامالت موجب فساد است . حال آیا نحاً این ازدواج گناه استنحایت راینندارد  بناب

  نه بثثی اصولی استک اه مجالی برا  طرح آ  در این مختصر نیست.یا 

ششود    مشی  دوسشتی عقد  است اه منجر بشه   ک بلکهنیست دوستی کثانیاًک خود ازدواج

دوسشتی   کدزیرا در مورد  اه شخص ازدواج اند و سپس بالفاصله زن  را طالق دهش 

 .صورت نگرفته است

 سوره نور 21. آیه 2ـ1

لِلْخَکیثاتِوَالطَّیکاتُلِلطَّیکی َوَالطَّیکُوََلِلطَّیکاتِجُولئِکنُکَىرَََُُّ لِلْخَکیثی َوَالْخَکیثُوََ الْخَکیثاتُ
د براى زنشا   یو مردا  پل دندید براى مردا  پلیزنا  پل: کرؤ ٌنِمَّاؤقُولُوََلَهُ عنَغْفِرَةُوَرِزعقُ

بشاره  نا  از آنچه دری. اکبراى زنا  پا کو مردا  پا ندا کبراى مردا  پا کو زنا  پا دیپل
 و خواهد بود.یکبراى آنا  آمرزش و روزىِ ن .نارندابر کندیگو شا  مىیا

ند. این آیشه  ا بالل به آیه مذاور  نین است اه افار خبین و منمنا  طیتقریب استد
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داند  پشس   ا  طیب را برا  مردا  طیب میا  خبین را برا  مردا  خبین و زنشریفه زن

 ند.باش اندک حرام می اندک برا  مردا  منمن اه طیب زنا  اافر اه خبین

اسشت   حرمت ازدواج با اهل اتاب وارد شدهبر  مذاوراشکال بر استدالل به آیه  سه

 باشد: میاشکال اخیر تام اه 

داونشد ایشن   آیه در مقام انشا  حکم باششد. ششاید منظشور خ   معلوم نیست آنکه  کاول

  رود و مرد خبین به دنبشال ز  خبیشن مشی   طیب  ب به دنبال ز است اه تکویناً مرد طی

خالف واقع اسشت   بود    ست   و  در مقام اخباراین آیه ظاهر در انشاکه پاس  این ولی

 اند. خبین بوده زیرا قطعاً همسرا  برخی از پیامبرا  و ائمه

با توجه به این تقریب باید ازدواج با زنا  مسلما  فاسشق و گناهکشار نیشز    آنکه  کدوم

اول اشالم اسشت و    کاوالًک اطالق خبین بر ز  مسلما  فاسق باید گفت   ولیرام باشدح

ا ثانیاًک نحایتاً به دلیل اجمشا  در این آیه خبین ذاتی اه هما  افارندک مقصود باشد ظاهراً 

 آیه تخصیص خورده است. مسلما  فاسق از ذیل و ضرورت دینک

اه در این  قصود از خباثتک خبن جنسی و زناستشاید ماشکال وارد این است اه 

الؤنْکحُإِالَّزانِیىةًجَوعنُشْىرِکةًوَالََّّانی» سوره نور 9مضمو  این آیه هما  مضمو  آیه صورت 

اه با وجود این احتمشال   خواهد بود« الْمُىمْنِنی َوَحُرِّمَذلِکبَلَ الََّّانِیةُالؤنْکحُهاإِالَّزاََجَوعنُشْرِک

فقط زنا  بدااره ش  ه   ک بلکهدیگر آیه بر حرمت مطلق اهل اتاب داللت نخواهد داشت

 مسلما  و  ه اتابی ش بر مسلما  حرام خواهند بود.

مششخص  ششده وارد ششدک    جه به اشکاالتی اه بر داللت همه آیات مطرحبا تونتیجه: 

 شده بر حرمت ازدواج با اهل اتاب داللت ندارند.یک از آیات ادعا شود هیچ می

 بر حلیت ازدواج با اهل کتاب آیات دالّ. 1

توا  به تعداد  از آیات  در مقابل دسته پی ک برا  اثبات حلیت ازدواج با اهل اتاب می

 انیم. و اشکاالت آنحا را بیا  می تقرآ  اریم استدالل ارد. تقریب استدالل به این آیا
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 سوره مائده 1. آیه 1ـ1

اْلیوعَمجُحِ ََّلکُ الطَّیکاُتَوطَعاُمالَّىذؤَ ُجوتُىوااْلکتىاَبحِى ٌَّلکى عَوطَعىاُنک عحِى ٌّلَهُى عَو
لِک عإِذاآتَیتُمُىوهُ َّالْمُمْنِناتِوَالْمُحعصَناتُنِ َالَّىذؤ َجُوتُىواالْکتىابَنِى ْقَىکعالْمُحعصَناتُنِ َ

؛جُُُورَهُ َّنُحعصِنی َغَیرَنُسافِحی َوَالنُتَّخِذیجَ ْداَ
براى ششما   کندا تاباه اهل اسانى او طعام  زه براى شما حالل شدهایزهاى پایامروز  
و ]بشر ششما حشالل اسشت ازدواج بشا[ زنشا         طعام شما براى آنا  حالل اسشت و  حالل
[ بشه آنشا     تاب ]آسمانىا  از شما یه پاسانى ادامن از او زنا  پا دامن از مسلما اپا

دامن اش ه خشود پا اش دک در حشالى  یش شا  بدهیشا  را به ایه محرهاکداده شدهک به شرط آن
 د.یریه زنا  را در پنحانى دوست خود بگکار و نه آنانه زنا کدیباش

اششکالی     ولیداردهیچ اشکالی در حلیت زنا  عفیفه اتابی ظحور  این آیه شریفه بی

ا   حلیت زنا  اتابیه کآیهاین مقصود از که بر این استدالل وارد شود این اه ممکن است

اج بشا  پشس آیشه ششریفه در مقشام تششویق مسشلمانا  بشه ازدو         انشد  است اه اسالم آورده

 اه معموالً مسلمانا  رغبتی به آنحا نداشتند. ها  مسلما  شده است اتابیه

وَالْمُحعصَىناتُ»بشا توجشه بشه عبشارت      کًاوال انشد:  دو پاسش  داده  برخی به این اشکال

جُوتُواالْکتابَنِ َ الَّذؤ َ نِ َ وَالْمُحعصَناتُ ششود  نشین برداششتی از     ک مشخص می«الْمُمْنِناتِ

شود اه حلیت زنشا  اتشابی درسشت     آیه صثیا نیست  زیرا از سیاق آیه استفاده می

تشوا  گفشت زنشانی اشه      گونه اه نمشی  براین هما ناحلیت زنا  مسلما  است  ب مانند

اندک درباره اهل اتشاب نیشز  نشین     بر شما حالل کاند   مرتد شدهاآلاند و  مسلما  بوده

 برداشتی قابل قبول نیست.

الَّذؤ َجُوتُواالْکتابَ» با توجه به اتصال عبارت کثانیاً وَطَعىامُ»به عبشارت  « وَالْمُحعصَناتُنِ َ

 اانو  نیز جشزء  است اه هم زنا  اهل اتابی کشود مقصود مشخص می ک«جُوتُواالْکتابَالَّذؤ َ

یا  حلیت آیه در مقام ب کند  زیرا به اتفاق مفسرا  و با توجه به روایات مفس رها اهل اتاب

 .(09ک ص14ک ج5171)نجفیک  طعام اهل اتاب فعلی است

بشارت اسشتدالل اشرد   شو      توا  به اتصال دو ع میاه ناست  پاس  دوم ایناشکال 

پشس ششاید    فاصشله افتشاده اسشت    « الْمُمْنِنىاتِوَالْمُحعصَناتُنِ َ»میا  این دو عبارتک جمله 
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حکم اهل اتابی اه  کاند  ولی عبارت دوم حکم اهل اتاب فعلی را بیا  می کعبارت اول

 اند. مسلما  شده

 1سشوره ممتثنشه   54آیه  اهاند  به این اشکال پاس  داده گونه این برخی دیگر از فقحا

بیا  ارده اسشت  بنشابراین از    اندک هایی اه مسلما  شده مشراه بارا حکم حلیت ازدواج 

ششده   ها  مسشلما   آنجا اه اهل اتاب خصوصیتی ندارندک معنا ندارد این آیه حکم اتابی

 .(1945ک ص52 جک 5052را جداگانه مطرح اند )شبیر  زنجانیک 

میا  اهل اتاب و مشراا  وجود نداردک  ه اشکالی دارد هر آیشه  از آنجا اه اولویتی 

 د؟کم ازدواج با یک گروه را بیا  انح

 پاس  اول تام است. فقط شده ها  مطرح ک از میا  پاس بر این اساس

بشه عقشد    «إِذاآتَیتُمُوهُ َّجُُُىورَهُ َّ»این آیه شریفه به قرینه ذیل آ   اگر هم اسی بگوید

اسشت و اجشر از اراشا  ازدواج     است  زیرا المه اجر در آ  آمشده مربوط موقت و متعه 

در  ک(27ک ص94ج ک5040مجلسشیک   / 527ک ص9ک ج5091)حلّشیک   باششد  موقت می

ره عقد دائم نیز اسشتعمال  گوییم: اوالًک المه اجر در آیات متعدد قرآ  اریم دربا میپاس  

نیز  وقت استک نه خود اجر و محریه وقد مثانیاًک ذار اجر و محریه از اراا  ع شده است 

 ذار محر غیر از پرداخت محر است.

 سوره نساء 21. آیه 1ـ2

اللَّهِبَلَیک عوَجُحِ َّلَک عناوَراءَذلِکى عجََْالنِّساءِإِالَّنانَلَکتعجَؤمانُک عکتابَوَالْمُحعصَناتُنِ َ
تَکعتَغُوابِمَنعوالِک عنُحعصِنی َغَیرَنُسافِحی َفَمَااسعتَمعتَععتُ عبِهِنِنْهُ َّفَىآتُوهُ َّجُُُىورَهُ َّفَرؤضَىةًوَ

حَکیماً.بَلَیک عفیماتَراضَیتُ عبِهِنِ ْبَععدِالْفَرؤضَةِإََِّاللَّهَکاََبَلیماًالُُناحَ
 کدیش ا آنا  شده که مالا[ به استثناى زنانى  ز بر شما حرام شده استیو زنا ِ شوهردار ]ن

[ک  ن ]زنشا ِ نشامبرده  یش ر از ایش و غ ده استیه بر شما مقرر گرداضه الحى است ی[ فر نی]ا
در صشورتى   ش  دیناله اموال خود طلب یگر را[ به وسیه ]زنا  داشما حالل است  براى
دک مَحرششا  را بشه عنشوا     یا ردهاه مُتعه او زنانى را  ش  دیار نباشاد و زنایدامن باشاه پاا

                                                      
 ا  بود اه در آیات دالّ بر حرمت آورده شد. این آیه دومین آیه .1
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رک بشا  [ مقشر  ن مبلش  یشی ه پشس از ]تع اش سشت  یو بر شما گناهى ن دیاى به آنا  بده ضهیفر
ماً خداونشد دانشاى   مسشلّ  .د[یش نااد یا زیم اا مَحر را یه مدت عقد اد ]یناگر توافق یدیک
 م است.کیح

زنشا    ک«وَجُحِ َّلَک عناوَراءَذلِک ع»از آنجا اه خداوند متعال در جمالت پی  از عبارت 

 نشا  ز همشه  ششود  ت در این آیه مطلق استک مشخص میشمارد و این عبار مثرم ه را می

 (.120ک ص5051ند )انصار ک ا یر از موارد ذارشده حاللش غ ه مسلما  و  ه اافر  ش

 دو اشکال وارد شده است: کبر این استدالل

پشس غیشر از مشوارد     ششمارد   ثرمات ذاتی و ابشد  را برمشی  م ینآیه پیش :اشکال اول

مثرّم ذاتی دیگر  وجود ندارد  بنابراین میا  حلیت ذاتی ز  اتابی و حرمت  کذارشده

 عرضی او منافاتی نیست.

اشه   گونشه  یعنی هما   حرمت ازدواج با اتابی نیز ابد  استممکن است گفته شود 

ز باقی استک در اتشابی  اه عنوا  باقی باشدک حرمت نی در جمع میا  دو خواهر تا زمانی

پشس عنشوا  اتشابی نیشز       باششد  میعنوا  اتابی باقی استک حرمت باقی  اه نیز تا زمانی

 کعنوا  جمشع میشا  دو خشواهر    در پاس  باید بگوییم .تواند حرمت ابد  داشته باشد می

)ارااشیک  ند ا صغیر و... قابل تبد ل نیست  ولی عناوینی همچو  اتابیک مجنو ک قابل تغییر

 .(902صک 5052

ک «النِّسىاءِوَالْمُحعصَىناتُنِى َ»  زیرا درباره عنشوا   س  تام نباشداین پارسد  می اما به نظر

بنشابراین بایشد     باشد تی نیست و با طالق قابل تغییر میذا یعنوان «زنا  شوهردار»عنوا  

این است « وَجُحِ َّلَک عناوَراءَذلِک ع»ظاهر عبارت به دنبال پاس  دیگر  باشیم و آ  اینکه 

پس تفصشیل   توا  با آنحا ازدواج ارد  ست و میحالل فعلی ا کذارشده اه غیر از عناوین

 میا  حرام ذاتی و عرضی مجالی ندارد.

تا بتوا  بشه اطشالق    ام بیا  از جحت افر و اسالم نیستآیه شریفه در مق :اشکال دوم

بود    خواهر و... در مقام بیا  حرمت زنا  ذارشده از جحت مادرک ک بلکهآ  تمسک ارد

ض جحات دیگر از جمله افر و اسشالمک صشغر و ابشرک عقشل و جنشو  و...      متعر است و

 توا  به اطالق آیه تمسک ارد. از آنجا اه مقدمات حکمت تام نیستک نمی کپس نیست 
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 سوره نور 12. آیه 1ـ1

ؤغْنِهِ ُاللَّهُنِ ْفَضْلِهِنِنْک عوَالصَّالِحی َنِ ْبِکاِْک عوَإِناِِک عإَِْؤکونُوافُقَراءَجَنْکحُواالْمَؤان وَ
د. اگشر  یش ارتا  را همسر دهکزا  درستیناو غالما  و  همسرا  خود بىبَلی ٌ:وَاللَّهُواسِعٌ
گشر    یو خشدا گششا   رداش از خواهد ین   بىیندک خداوند آنا  را از فضل خوا تنگدست
 داناست.

( خداوند متعال مطلقاً امشر بشه نکشاح اشرده     1: در این آیه شریفه و آیات دیگر )نساء

پشس ازدواج بشا اهشل     این مورد میا  مسلما  و اافر تفاوتی نگذاشته اسشت  است و در 

فشر  قطعاً این آیه در مقام بیا  جحشت اسشالم و ا  باید گفت    ولیباشد میاتاب نیز جایز 

پس با توجشه   ست در مقام رفع توهم مانعیت فقر اتا اطالق داشته باشد. آیه  نبوده است

ضمن اینکه با توجشه   توا  به اطالق آیات تمسک ارد. نبود  مقدمات حکمت نمی به تام

شود اه مقصود آیه فقط ازدواج با مسلمانا  است و نسبت  مشخص می« مِنکم»به المه 

 به افار اطالقی ندارد.

 سوره مائده 1. آیه 1ـ1

 ند عقد مطلق است و ششامل  هر  «واجَوعفُوابِالْعُقُوِْؤاجَؤهَاالَّذؤ َآنَنُ»در این آیه آمده است: 

مطلق است و شامل عقد با افار  شود. امر به وجوب وفا  به عقود نیز عقد نکاح نیز می

از آنجا اشه بشه نظشر مشا       ولی الوفاست پس عقد نکاح با اهل اتاب نیز الزم شود  هم می

توا  بشرا  اثبشات حلیشت ازدواج     نمیالوفاستک نه هر عقد عرفیک  فقط عقد صثیا الزم

 با اهل اتاب به این آیه استدالل ارد.

 سوره نور 1. آیه 1ـ1

َََجوعنُشْىرِکَوحُىرَِّمذلِىکالََّّانی الؤْنکُحإاِلَّزاِنیىًةَجوعنُشْىرِکًةوَالََّّاِنیىُةالؤْنکحُهىاإاِلَّزا
 ار رااش و ز  زنا ردیش را به همسرى نگ کا مشریار اارک جز ز  زناامرد زنا: الْمُمْنِنی َبَلَ 

 . ده استین ]امر[ حرام گردیو بر منمنا  ا ردیبه زنى نگ کا مشریار اجز مرد زنا

الجمله ش مسلمانا  زنااار ش برا  مسلما  جایز    این آیه شریفه ازدواج با مشراه را فی

 .باشد ا اهل اتاب به طریق اولی جایز میپس ازدواج ب دانسته است 
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یعنشی مشردا  زنااشار فقشط بشا زنشا         گفته شود آیه در مقام اخبار است  استممکن 

معنا اه زنشی اشه زنشا     انند  بدین ا زنا )معنا  لغو  نکاح( میازدواج ی کزنااار یا مشرک

بود  آیه خالف ظاهر است   که خبر است  ولی پاس  این و یا مشرک دهدک یا زنااار می

 ا  است بر اینکه ال آیه در مقام انشا است. قرینه« الْمُمْنِنی َ وَحُرِّمَذلِکبَلَ»زیرا عبارت 

دار اسشت.   همچنین ممکن است اشکال شودک آیه درباره زنااشارا  معشروف و پشر م   

انشد  ولشی در پاسش  بایشد گفشت: اوالًک       پس حکم مطلق زنااارا  مسلما  را بیشا  نمشی  

فَاُعلِدُواکى َّالََّّانِیةُوَالََّّانی»ه به آیه پی  دار  درباره مردا  معنا ندارد. ثانیاًک با توج پر م

اه حکم مطلق زنااارا  مسلما  بیا  شده  نین برداششتی صشثیا   « واحِدٍنِنْهُمانِاَِةََُلْدَةَ

 نخواهد بود.

شود این است اه جشواز   اما محمترین اشکالی اه بر استدالل به آیه مذاور مطرح می

 یز نیستک پس احتماالً حکم آیه نس  شده است.ازدواج با مشرک اجماعاً جا

( بر حلیت ازدواج بشا اهشل   1شدهک داللت آیه اول )مائده:  از میا  آیات مطرحنتیجه: 

 اتاب تام است و در داللت بقیه آیات خدشه وجود دارد.

 رفع تعارض میان آیات .1

زدواج بشا زنشا    مشت ا با توجه به اینکه از میا  ادله مطرح شده برا  اثبات حلیت یشا حر 

آیه اول از آیات دال بر حلیت تام استک دیگر نوبت بشه رفشع تعشارض     اهل اتابک فقط

اگر بر فرض اه داللت هشر دو دسشته تشام باششدک بشرا  رفشع          ولیرسد نمی آیات میا 

تعارض میا  آیات دالّ بر حلیت ازدواج با اهل اتاب و آیات دالّ بر حرمت اهل اتشاب  

 .وجوهی مطرح شده است

 آیات رفع تعارض با قول به نسخ برخی. 1ـ1

نس  شده است. اصل بثن وجشود نسش  در   آیات معتقدند یکی از این دو دسته برخی 

طلبد  اما فارغ از ایشن بثشن    قرآ ک مطلبی است اه تثقیق در مورد آ  مجال دیگر  می

 گیرد. این وجه جمع مورد بررسی قرار می
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 ...« التمسکوا»به وسیله آیه  ...« والمحصنات»آیه  نسخ. 1ـ1ـ1

بشه وسشیله آیشه دهشم سشوره      « والمحصىنات...»برخی ادعا دارند اه آیه پنجم سوره مائده 

(. دلیشل بشر ایشن ادعشا     120ک ص5051نس  شده است )انصار ک « التمسکوا...»ممتثنه 

 1کزرارهک روایشت دوم  زرارهاند. همچو  صشثیا   روایاتی است اه این مطلب را ثابت می

 آمده است: زرارهبرا  نمونه در صثیا  3عیاشی.و روایت تفسیر  2ابوبصیرروایت 
فَقَالَ:«الْمُحعصَناتُنِ َالَّذِؤ َجُوتُواالْکتابَنِ ْقَکعلِک عوَ»َُ َّاللَّهِبَََّّوَبَ ْقَوعلَُِععفَرَسَمَلْتُجَبَا

 (. 111ک ص94 ک ج5042عاملیک حرّ ) «لْکوافِرِاوَالتُمعسِکوابِعِصَ ِ»هِینَنْسُو َةُبِقَوعلِهِ

توا  با خبر واحشد   برخی معتقدند نمی اند  ا بر این وجه اشکاالتی مطرح اردهفقح اما

ه نظریاتی ا . این اشکال بر همه(525ک ص5 ک ج5055عاملیک نس  قرآ  را ثابت ارد )

واقشع تخصشیص   س  حکشم در  اه ن روشن است   ولیدانندک وارد بوده نس  را ثابت می

 .باشد میاه با خبر واحد نیز قابل اثبات  ازمانی است

ا   گوینشد سشوره مائشده آخشرین سشوره      روایاتی اه میبرخی دیگر بر این باورند اه 

  (15ک ص14 ک ج5171)نجفشیک  با این قول تعارض دارد  کاست اه بر پیامبر نازل شده

 وم خواهد آمد.س نظردر اشکاالت  اه هایی دارد ک پاس این اشکالولی 

ا   بشه حرمشت اسشتدامه    «التمسىکوا»آیشه  کشه  اشکال دیگر  اه مطرح شده است این

ک 14 ک ج5171منافشاتی نشدارد )نجفشیک    « والمحصىنات»پس با آیشه   مربوط است ازدواج 

هل برا  حرمت ابتدایی ازدواج با ا امام کزرارهاز آنجا اه در روایت دوم   ولی (92ص

 ک این اشکال نیز وارد نیست.اند اردهاتاب به این آیه تمسک 

بشه پشی  از صشلا    را « التمسىکوا»آیشه   کروایات شأ  نشزول گفته شود همچنینک اگر 
                                                      

رِؤمُىهُقَىالَالْکتَابِقُلْتُُُعِلْتُفِدَاک.وَجَؤى َتَحعقَالَ:لَاؤنْکَغِینِکاحُجَهع َُِععفَربَ ْجَبِیجَبعی َب بَ ْزُرَارَةَ. 1
ک 94 ک ج5042عشاملیک  حرّ ) ؤععقُوبَب وَا ُالشَّیخُبِإِسعنَاِْ ِبَ ْنُحَمَّدِ.وَرَ«الْکوافِرِوَالتُمعسِکوابِعِصَ ِ»قَوعلُهُ:
 (.110ص

وَالْمُحعصَىناتُ»تَعَىالَ قَوعلُهُقُلْتُلَاقَالَوَالنَّصعرَانِیةِالْیهُوِْؤةِتََّْوِؤجِبَ ْبَکعدِاللَّهِجَبَاسَمَلْتُ:قَالَبَصِیرَجَبِیبَ ْ. 2
)نور ک  «الْکوافِرِبِعِصَ ِالتُمعسِکواوَ»تَعَالَ قَوعلُهُنَسَخَهَانَنْسُو َةُهِیقَالَ«قَکعلِک عنِ ْجُوتُواالْکتابَالَّذِؤ َنِ َ

 .( 010ک ص50 جک 5043
جُوتُواالْکتىابَالَّذِؤ َنِ َالْمُحعصَناتُوَ»اللَّهِقَوعلِبَ ْجَبُوَُععفَرَسُئِ َ:قَالَصَدَقَةَب نَسععَدَةَبَ ْتفسیرالعیاشی. 3

 (.139ک ص544 ک ج5054مجلسیک ) «الْکوافِرِبِعِصَ ِالتُمعسِکواوَ»نَسَخَتْهَاقَالَ«قَکعلِک عنِ ْ
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 دانند  پس قطعشًا ایشن آیشه پشی  از سشوره مائشده نشازل ششده اسشتک          میمربوط حدیبیه 

د و ثانیاًک با توجشه بشه تمامیشت سشن     وایات شأ  نزول سند معتبر ندارند گوییم: اوالًک ر می

دک بشا  بر فرض هم روایات شأ  نزول سنداً معتبر باشن ک(زرارهداللت روایت اول )صثیا 

 .این صثیثه تعارض خواهند داشت

 کداللشت دارد « التمسىکوا»سیاق آیه سوره مائده بر تقدم نزول آیشه   گفته شوداگر هم 

 ت قرآ  سیاق ندارند.گوییم آیا می

اشکال اصشلی   کگیر  شد  ولی در نتیجهشده پاس  داده  اشکاالت مطرح  ند همههر

 خواهد آمد. نظراین 

 «... التنکحوا»آیه ه وسیله ب...« والمحصنات »ه نسخ آی. 1ـ1ـ2

ک 94ک ج5042)حرّ عاملیک  جحم بن حسندلیل این نظر نیز روایات است  همچو  روایت 

بشه  « المحصنات»مبنی بر نس  آیه  باقراز امام  البیان مجمعدر  طبرسی( و روایت 110ص

تر این دو روایت ذیل تقریب  حشارم از آیشه اول    پی  (.111)هما ک ص« التنکحوا»آیه 

 بر حرمت آورده شد. دالّ

تشام نیسشت   شو     داللت روایت اول  کاین نظر نیز خالی از اشکال نیست  زیرا اوالً

ک 14 جک 5171)نجفشیک  بر تأیید او داللت نشدارد   سکوت امام گونه اه گفته شدک هما 

 . روایت دوم نیز از نظر سند  مشکل دارد.(11ص

ششودک آیشه سشوره     می مطلق است و شامل اهل اتاب نیز کاگر مقصود از مشرک کثانیاً

 نشد ا دو آیه دو موضوا غیرمشرتبط  هاستک پرست مائده خاص است و اگر فقط شامل بت

 .(142ک ص[تا بی])خوییک 

مخشتص مششراات   « والتنکحىوا»آیه  هاست اه این اشکال وارد نیست ا روشنالبته 

ندارنشد اشه    باشد  پس ربطشی بشه یکشدیگر    می است و آیه سوره مائده درباره اهل اتاب

در روایشات   یشن اششکال اجتحشاد در مقابشل نشص اسشت.         شو  ا درا نس  اننش  یکدیگر

 آیه سوره بقره را ناس  آیه سوره مائده دانسته است. شده امام مطرح

نیشز قابشل    نظشر شدهک این  ه به تمامیت برخی از اشکاالت مطرحبا توج کبر این اساس
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 قبول نیست.

 ...«والمحصنات »خ آیات حرمت به وسیله آیه نس .1ـ1ـ1

 سه دلیل ممکن است مطرح شود: کنظربرا  اثبات این 

ا  اسشت اشه بشر پیشامبر      گویند سوره مائده آخرین سوره از روایاتی اه می دلیل اول:

 .باشد میآید اه آیه سوره مائده ناس  آیات حرمت  به دست می کنازل شده ماار

 زرارهاما اشکال این است اه بیشتر این روایات مشکل سند  دارند و فقشط روایشت   

است اه آ  نیز فقط مدلول  این است اشه   صثیا (012ک ص5ک ج5042)حرّ عاملیک 

نشازل ششده    لسوره مائده ش و نه آیه مورد بثن ش در اواخر عمر حضشرت رسشو    همه 

 شود. بود  آ  ثابت نمی است  بنابراین ناس 

بود   مبنی بر ناس  (1ک ح970ک ص32 ک ج5054)مجلسیک  عیاشیروایت  دلیل دوم:

 است. آیات سوره مائده

س  نششودک عشدم   شده همین اه معظم آیات سوره مباراه مائده ن در این مورد اشکال

پس اگر یک آیه نس  شودک با ایشن روایشت تعارضشی نخواهشد      نس  بر آ  صادق است 

پاسش  ایشن اسشت اشه ایشن      (  ولشی  1947ک ص52 ک ج5052داشت )شبیر  زنجشانیک  

 .باشد میبرداشت از روایت خالف ظاهر روایت 

و آ  اینکه عشدم نسش  سشوره مائشده بشه      است اشکال دیگر  مطرح شده  کهمچنین

پس تغییر از حلیت به اراهت با  برعکس است  یر از حلیت به حرمت یامعنا  عدم تغی

 .(901ک ص5052نشد  سوره مائده منافاتی ندارد )اراایک  نس 

ین است اشه بشه   ا ر در حرمت دارد. منید این مطلب نیزکه نحی ظحواما پاس  این

 گوینشد  یک از فقحا نمشى  ب استک هیچاش اهل اتا ولى زوجه مردى اه مسلما  شده 

ات مکروه است و او را طشالق   هولى امساک زوج  باشد مینکاح شما صثیا هر ند 

ک 5052ا  به این مطلشب نششده اسشت )ششبیر  زنجشانیک       در روایات نیز اشاره بده!

 .(1497ک ص52 ج

اینکه سند روایت به خاطر عدم ثبوت است سومین اشکال اه بر این دلیل وارد شده 
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بشا تخصشیص   بشود    در ضمن آخرین سوره و ارسال ضعیف است و تفسیر عیاشیاتاب 

یعنی نس  متفرا بر تعارض است و اینجا عام و خشاص جشا دارد اشه در     سازگار است 

 آ  را توضیا خواهیم داد.ادامه مباحن 

در « الیشوم »المشه   زیرا  باشد می «والمحصنات...»قرینه داخلیه در خود آیه  دلیل سوم:

ایشن المشه دالّ بشر     ه این آیه نس  نشده است  زیراا  است بر اینک ابتدا  این آیه قرینه

 (.11ک ص14 جک 5171و نس  آیه امتنانی معنا ندارد )نجفیک باشد امتنا  می

 سه اشکال بر این دلیل وارد است:

ب در دین اسالم بر ششما  اه غذا و زنا  اهل اتااست  الیوم به معنا  ایناینکه  کاول

زنا  هر دینی فقط برا  صاحبا  آ  دین حشالل  در ادیا  سابق غذا و  حالل شده است.

ک فقط در هما  شرط استاز قبیل وجود اضطرار  امور این حلیت در پس اگر  اند  بوده

بشود  آ  منافشاتی    و رفع آ  در غیرضرورت بشا امتنشانی   باشد میمثدوده اضطرار حالل 

 .(1953ک ص52 جک 5052)شبیر  زنجانیک  ندارد

نیز تکشرار   پیشیناین اشکال وارد نیست  زیرا با توجه به اینکه المه الیوم در دو آیه 

ک مششخص  باششد  مشی  و قطعاً در آنحا مقصود اواخشر عمشر حضشرت رسشول    است شده 

 ربطی به ادیا  سابق ندارد. کشود این الیوم می

 نسبت عموم و خصوص است   و  کنسبت میا  آیات حرمت و این آیه اینکه کدوم

پس ربطی  است   و این آیه در مورد اهل اتاب باشد میآیات حرمت درباره مطلق افار 

 به نس  ندارد.

بر ایشن اسشت اشه از امشروز حکشم       دالّ کاین اشکال نیز وارد نیست  زیرا المه الیوم

س  است  پس قطعاً ن باشد  برداشتن حکم از اول می کحلیت آمده و حال آنکه تخصیص

اهل اتشاب( را   فقطیعنی فقط قسمتی از آیات حرمت ) اص است بود  خ ولی در نس 

 .اند مینس  

نشدارد. الیشوم فقشط دربشاره حلیشت      « والمحصنات...»ربطی به  کالمه الیوم اینکه کسوم

عطف به الیوم شده باششدک  « وتواالکتابالذؤ جوالمحصناتن »طی بات است و بر فرض هم 

گویید؟ آیا زنا  عفیفه مسلما  از امروز حشالل   می ه « الممنناتوالمحصناتن »در مورد 
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شود الیوم فقط درباره طی بات است و به معنا  این اسشت اشه از    اند؟ پس معلوم می شده

ایم و امروز همه طی بات بشر ششما حشالل     تک طی بات را برایتا  حالل ارده اول اسالم تک

و « اُحى  »فرمایشد:   نخست مشی  د وه بر اینکه تعابیر در آیه با یکدیگر تفاوت دارنشد. عال

ند. ا در اسالم حالل اه تعبیر دوم به معنا  این است اه اینحا «حِ  لک »فرماید:  سپس می

 ا  است بر اینکه الیوم فقط درباره حلیت طی بات است. خود این مطلب قرینه

 قابل قبولی باشد. نظرتواند  نیز نمی نظرک این بر این اساس

شود اشه آیشات    می ( مشخص51آیات )نساء: با توجه به برخی هر ند  اینکه نتیجه

بشود  آنحاسشت و عرفشاً در     ند  ولی از آنجا اشه ظشاهر احکشام در ابشد     ا قرآ  قابل نس 

اشه ظاهرششا  بشا    ا   شریعتی مثل اسالمک نس  قابل پشذیرش نیسشتک در مشورد دو آیشه    

ا   ر اینکه قرینه قطعیهمگ ت باید میا  دو آیه جمع عرفی اردکدک نخسیکدیگر تنافی دار

 بر نس  داشته باشیم.

انشیم   مقایسه می ات با یکدیگرنفسه و بدو  در نظرگرفتن روای بار فی یکما آیات را 

نسشبت بشه   ا   اه با توجه به اشکاالتی اه مطرح اردیمک مشخص شد ناسخیت هیچ آیشه 

را در نظشر   بت میشا  آیشات  با توجه بشه روایشات نسش    نیز بار آیه دیگر ثابت نیست و یک

 کا  اه بر نس  داللشت داششت   روایات صثیثه فقط اه گفتیم در میا  روایات گیریم می

تواند  تبسم امام نمی جحم بن حسناه در روایت  بود جحم بن حسنو روایت  زرارهصثیثه 

  باششد  باشد   و  شاید امام فقط اصل نس  را پذیرفته« التنکحوا...»تأیید ناسخیت آیه 

هشیچ مششکلی ناسشخیت     بی زرارهصثیثه  این آیه را قبول نداشته است  اما ولی نس  به

 اند: ده را اثبات مینسبت به آیه سوره مائ« التمسکوا...»
الْخَطَّىابِجَصعىحَابَبى قَالَسَمِععتُهُؤقُولَُُمَعَبُمَىرَُُععفَرَبَ ْزُرَارَةَبَ ْجَبِی:زراره صثیا
شُععکَةَفَقَىالَرَجَؤىتُب الْخُفَّی ِفَقَامَالْمُغِیرَةُالْمَسعحِبَلَ فَقَالَنَاتَقُولُوََفِیوَفِیهِ عبَلِیالنَّکِی
قَکع َالْمَاِِدَةِجَوعبَععدَهَافَقَالَلَاجَْعرِیفَقَىالَبَلِىیالْخُفَّی ِفَقَالَبَلِیؤمعسَحُبَلَ اللَّهِرَسُولَ
ک 5042)حرّ عاملیک  الْکتَابُالْخُفَّی ِإِنَّمَاجُنَِّْلَتِالْمَاِِدَةُقَکع َجََْؤقْکَضَبِشَهعرَؤ ِجَوعثَلَاثَةَسَکَقَ
 .(012ک ص5ج

 اما با توجه به اینکه روایات متعدد  داریم اه مسشلمانا  در زمشا  پیشامبر و ائمشه    
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 کبه عنوا  مثال س  آیات حلیت را پذیرفت توا  ن میاندک ن همسرانی از اهل اتاب داشته

استششحاد   در زمشا  پیشامبر  طلثه داشتن  به همسر اتابی امام کمسلم بن مثمددر صثیا 

ا  استششحاد   شده به حکم نس  ک معنا نداشت امامشده باشدحکم نس   اند. اگر این می

 اند:
بَمْسَبِهِجَنَاوَالنَّصعرَانِیةِفَقَالَلَاالْیهُوِْؤةِقَالَ:سَمَلْتُهُبَ ْنِکاحَُِععفَرَنُسعلِ َبَ ْجَبِیب بَ ْنُحَمَّدِ

ک 94 ک ج5042)حرّ عاملیک  بُکَیدِاللَّهِؤَهُوِْؤةُبَلَ بَهعدِالنَّکِیب بَلِمعتَجَنَّهُکانَتعتَحعتَطَلْحَةَ
 (.0ک ح105ص

بشر   و ائمه اه مورد امضا  رسول خداا   ک با توجه به سیره متشرعهبر این اساس

به سراغ نسبت  بایدپس  اب بودهک ثبوت نس  مثل اشکال است جواز ازدواج با اهل ات

بررسشی ششده    به طور مفص شل آیات  رویم اه در وجه دوم رفع تعارض میا میا  آیات ب

 است.

 رفع تعارض با تخصیص یا تقیید .1ـ2

 ابتشدا فقشط مفشاد   مفاد آیات روشن شود.  بایدنخست  کپی  از بررسی نسبت میا  آیات

آیات دالّ بشر حرمشت و پشس از آ     انیم و سپس  اه داللت  تام بود را مطرح میا   آیه

نسبت میا  آنحشا را   االتی اه بیا  اردیمک مطرح اردهکآیات دالّ بر حلیت را فارغ از اشک

 انیم: بررسی می
الَّذؤ َجُوتُواالْکتابَحِ ٌّلَک عوَطَعانُک عحِ ٌّلَهُ عوَالْمُحعصَناتُالْیوعمَجُحِ َّلَک ُالطَّیکاتُوَطَعامُ

الْمُمْنِناتِوَالْمُحعصَناتُنِ َالَّذؤ َجُوتُواالْکتابَنِ ْقَکعلِک عإِذاآتَیتُمُوهُ َّجُُُورَهُ َّنُحعصِنی َنِ َ
الْىآ ِرَةِرْبِالْإؤماَِفَقَدعحَىکََِبَمَلُىهُوَهُىوَفِىیغَیرَنُسافِحی َوَالنُتَّخِذیجَ ْداََوَنَ ْؤکفُ

 (.1)مائده:  الْخاسِرؤ َنِ َ

با زنا یا دوستی نباشدک بلکشه   کشود اه باید ارتباط با زنا  عفیفه از این آیه استفاده می

هشا مطلشق اسشت و ششامل عقشد دائشم و موقشت         ها باشد. غیر از این راه با غیر از این راه

است اه مقصودک حشدوث   این« إِذاآتَیتُمُوهُ َّجُُُورَهُ َّ»و « حِ ٌّلَک ع»شود. ظاهر عبارت  می

ه باشدک معنا ندارد تر ازدواج صورت گرفت نه بقا و استدامه   و  اگر پی  ازدواج استک

هشیچ   بر شما حالل شود  بنابراین ایشن آیشه بشی    اآل اش را بدهید تا  اه آیه بگوید محریه
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 لی بر حلیت مطلق ازدواج ش دائم و موقشتک حشدوث و اسشتدامه ش بشا اهشل اتشاب        مشک

 داللت دارد.

 آیات حرمت. 1ـ 2ـ 1

 بقرهسوره  221آیه  .1ـ 2ـ 1ـ 1

 ظاهر این آیه این است اه حکم زنشا  مششرک بیشا  ششده اسشت و ششامل اهشل اتشاب        

 گیرد. دربرمینیز مطلق است و عقد دائم و موقت را « التنکحوا»شود. نحی در  نمی

ششود    مشی  تام باشدک آیه شامل اهل اتشاب نیشز   کجحم بن حسناگر داللت روایت آر ! 

پس ثبوت  ک این آیه منسوخ دانسته شده است ولی مشکل این است اه در همین روایت

ست. این آیه هیچ ارتباطی با آیه پی  نشدارد  برابر ا داللت روایت با عدم داللت بر مدعا

 .اند متفاوت به لثاظ موضوعیو 

 ممتحنهسوره  11آیه  .1ـ2ـ1ـ2

خودتشا  را از گنشاه حفشظ نکنیشد. ایشن       کها  اشافر  معنا  آیه این است اه به وسیله ز 

عبارت مطلق است و شامل حدوث و استدامهک موقشت و دائشمک مششرک و اهشل اتشاب      

 شود. می

عموم و خصوص است   و  این آیشه   ک«والمحصنات...» رابطه این آیه با آیه نخست

به لثاظ حشدوث  « التمسکوا»پس آیه  است  مختص اهل اتاب «والمثصنات»عام و آیه 

شود. البته اگر ازدواج با اهل اتاب حدوثاً جشایز باششدک بشه طریشق      شامل اهل اتاب نمی

پس نتیجه این تخصیص این است اه ازدواج بشا   ی استمرار آ  نیز جایز خواهد بود اول

 جایز است. کحرام و ازدواج با ز  اتابی کز  مشرک

 عمران آلسوره  111آیه  .1ـ2ـ1ـ1

فرمایشد: مثشرم    ل میخداوند متعا اه بگوییم  و  معنا نداردآیه آبی از تخصیص است  

 غیر از همسر. کمسلمانا  نگیریداسرار  از غیر

بنشابراین   ایز دانسشته اسشت   مثرم اسرارگرفتن اهشل اتشاب را جش    «والمثصنات»آیه 
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تعشارض   ء از تخصیص این آیهک دو آیشه بشا یکشدیگر     ولی با توجه به اباباشد اخص می

آیشد. البتشه    پس باید ببینیم ادام مقدم و ادام منخر است اه بثن نس  پی  مشی  دارند 

حلیت همسرا  موقت باشد  کتوجیحاتی مثل اینکه مقصود آیه والمثصنات کپی  از نس 

 اه مثرم اسرار نیستندک وجود دارد.

آیه مورد بثن آبی از تخصیص استک آیه والمثصنات اه گونه  اما از آنجا اه هما 

تشوا    ک نمشی باششد  تأخر نزول آیه والمثصنات ثابشت مشی  نیز آبی از نس  است و ظاهراً 

 توجیه نس  را پذیرفت.

در ذیل آیه گفتیم اه آیشه ربطشی بشه نکشاح      اصلی هما  است اه گفتنی است پاس 

 ندارد.

 حشرسوره  21آیه  .1ـ2ـ1ـ1

 (.94)حشر: « الْفاَُِِّوََالْتَنَّةِهُ ُالْتَنَّةِجَصعحابُالنَّارِوَجَصعحابُالؤسعتَویجَصعحابُ»

هرگونشه تسشاو  میشا  مسشلما  و      توا  گفشت  ی از تخصیص نیست و میاین آیه آب

 بثن ازدواج. ک به جزاستمنع شده  کاافر

المثصشنات  اء از جمیع جحات ارده است. آیشه و مطلق است و نفی استونیز این آیه 

پس نسبت میا  آنحشا عمشوم و خصشوص     داند  در ازدواج را ثابت می و همگونی استواء

 مطلق است.

 مجادلهسوره  21آیه  .1ـ2ـ1ـ1

المثصشنات  آیشه و . ششود  را ششامل مشی   ود تیین آیه مطلق است و هر اافر و هرگونه ما

اطشالق آیشه مشورد     کداند. والمثصشنات  مود ت ازدواجیه نسبت به اهل اتاب را جایز می

 زند. بثن را تقیید می

 نورسوره  21آیه  .1ـ2ـ1ـ1

بشود  خشالف واقشع اسشت  زیشرا قطعشاً        ست   و  در مقام اخبشار این آیه ظاهر در انشا

ص اند. عموم این آیه نیشز آبشی از تخصشی    خبین بوده همسرا  برخی از پیامبرا  و ائمه

 اندک جز خبیشن اتشابی    ها حرام ها بر طی ب همه خبین است   و  معنا ندارد اه بگوییم
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مضمو  ایشن  اه در این صورت  خبن جنسی و زناست کپس احتماالً مقصود از خباثت

 خواهد بود. 1سوره نور 9آیه هما  مضمو  آیه 

 کاز ایشن آیشه   حلیت زنا  عفیفه اتشابی اسشت و مقصشود    کوالمثصناتمقصود از آیه 

   بنابراین منافاتی میا  آیات وجود ندارد.باشد میحرمت زنا  ناپاک اافر 

 17 و 11)مائده:  ون را دارندو آیاتی که همین مضم نساءسوره  114آیه  .4ـ2ـ1ـ7

 (1ممتحنه:  /

دوستی ازدواجی با اهشل   کآیه والمثصنات .اند این آیات دوستی با همه افار را منع ارده

 زند. این عموم تخصیص می اتاب را از ذیل

 نساءسوره  21آیه  .1ـ2ـ1ـ1

رابطه این آیه با آیه والمثصنات همانند رابطه آیه پی  است  زیشرا ایشن آیشه ازدواج بشا     

داند   اج با اهل اتاب را جایز میازدو کداند. آیه والمثصنات هیچ غیرمنمنی را جایز نمی

 پس اطالق این حرمت تقیید خورده است.

 (نساءسوره  21آیه /  نورسوره  12آیه /  نساءسوره  1آیه ) آیات حلیت. 1ـ2ـ2

و آیشات  انشد   د و ازدواج با هر زنی را جایز ششمرده ان عام یا مطلق کاز آنجا اه این سه آیه

تخصشیص یشا تقییشد     دانندک این عمشوم و اطشالق   حرمتک ازدواج با ز  اافر را جایز نمی

دارد  ولی در   خورد. البته این تخصیص و تقیید فقط درباره آیاتی مثل التنکثوا جا می

اللت داششتک رابطشه عمشوم و    ا  نیز د مورد آیه التمسکوا اه بر حرمت ازدواج استدامه

جمع عرفی وجود ندارد و میشا    کوجه باشد و در عام و خاص من وجه می خصوص من

 .شود میدو دسته تعارض 

 نتیجه

ا  بر حرمت یا حلیت ازدواج با اهل  تک آیات قرآنی اه به گونه با توجه به بررسی تک

                                                      
 .«الْمُمْنِنی َذلِکبَلَ الؤنْکحُإِالَّزانِیةًجَوعنُشْرِکةًوَالََّّانِیةُالؤنْکحُهاإِالَّزاََجَوعنُشْرِکوَحُرِّمَالََّّانی» .1
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فقط داللت آیه پشنجم سشوره    یتاتاب داللت داشتندک مشخص شد اه از میا  آیات حل

اهل اتاب تشام   بر جواز ازدواج با زنا « الْمُحعصَناتُنِ َالَّذؤ َجُوتُواالْکتابَنِ ْقَکعلِک عوَ»مائده 

نشد. از  ا تک آیات وارد ششد ش عشام    بر تک است. آیات حرمت نیز ش فارغ از اشکاالتی اه 

آنجا اه آیه سوره مائده خاص است و در عموم و خصشوص مطلشقک جمشع عرفشی بشر      

ک عمومات نحشی از ازدواج بشا مطلشق افشار بشه وسشیله آیشه        باشد میتقدیم خاص بر عام 

تخصشیص   استک روهی از افار )اهل اتاب( را جایز دانستهاه ازدواج با گ« والمحصنات»

رسشد   نوبت به نس  آیات و یا تعارض آنحا نمی کخورد  بنابراین با وجود جمع عرفی می

  شود. هیچ اشکالی حلیت ازدواج با اهل اتاب از قرآ  اریم استفاده می و بی
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القرآنالکريمالزواجبالکتابياتفيحکم
 *عليعندليبي 

 **يبيرضاعندل ____________________________________________________ 

الملخص

ات الواردة عن أئمة   يات من منظار القرآن مع غض النظر عن الروايالزواج بالکتاب تناول المقال حکمي

و تخلة  الررااةات    اآليات ياشارت ال يات التيالروا يالموضوع. نعم ربما تم التعرض ال يف تيالب أهل

وَالْمُحْصَةنااتُ  : »يقولة  تعةال   يح الةزواج و هة  يبة ت ،الخامس  من اةورة المائةرة و حسة     اآلي  أنّ يال

 فالتخلوا من إشکال.الحرم   يعل اآليات  يو اما دالل  بق« الْکتاابَ مِن قابْلِکمْ أُوْتُوا  نايالَّذ مِنا

االاترالل بالحرم  في کل آي  علةي حةرة اال أن الةذ      االشکاالت الواردة علي النظر عن و مع قطع

اآليات عام  و آي  اورة المائرة خاص  والجمع العرفي يقتضةي تقةريم    يهون الخط  هو أن جميع تلک

التةي  « والمحصةنات »ر تخص  بأية   الزواج بمطلق الکفا العام. فاآليات العام  الناهي  عن الخاص علي

الجمةع العرفةي فالداعةي للقةول      و إذا أمکةن  الکتةاب..  الکفةار أأهةل   الزواج بجماع  خاصة  مةن   تبيح

 القرآن جائز دون وجود أ  إشکال. الزواج بالکتابيات في اآليات أوالتعارض و علي  فإن بنسخ

 الرائم، زواج المتع . الکتاب، الزواج لالزواج بالکتابيات، الکافر، المشرک، اه المصطلحاتالرئيسة:

  

                                                      
المصةطفي   الحوزة العلمي  و عضوالهيئ  العلمي  فةي جامعة    الفق  واالصول في الخارج في ااتاذ بحث دروس *

 العالمي .
 ارةية الحة  والز  مرکةز بحةو    ي  فة ية ئة  العلم ي ، عضةو اله ية الحةوزة العلم  يالرابع ف  المستو يطال  ف **
 ..rezaandalibi61@yahoo.comأ
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