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حکم ازدواج با زنان اهل کتاب 
  *میقرآن کر در

**علی عندلیبی    
  

  ***یبیرضا عندل   __________________________________________________  

  چکیده
 موضـوع از ائمـه اطهـار    نیکه در ا یاتیو فارغ از روا یقرآن منظرفقط از  مقاله نیا

که در  یاتیالبته روا د.پرداز یحکم ازدواج با زنان اهل کتاب م یبه بررس ،وارد شده است
 نیـ . از مجمـوع ا شـود  یمطرح م ازیاشاره شده است، در موارد ن میقرآن کر اتیآنها به آ

پـنجم سـوره مائـده     هیـ فقط داللـت آ  ت،یحل اتیآ انیکه از م شود یمشخص م ها یبررس
بر جواز ازدواج بـا زنـان اهـل کتـاب تـام      » أُوتُواالْکتاب منْ قَبلکم نَیالَّذ والْمحصنات منَ«

  دالّ بر حرمت خدشه وجود دارد. اتیآ یدر داللت تمام یاست؛ ول
 شـود،  یبـر حرمـت وارد مـ    دالّ اتیـ تک آ که بر استناد به  تک یفارغ از اشکاالت اما

سوره مائده خاص است. از  هیاند و آ عام اتیآ نیهمه ا نکهیا کند یآنچه مشکل را حل م
 نیخاص بر عام است؛ بنابرا میبر تقد یدر عموم و خصوص مطلق، جمع عرف گر،ید يسو

از  یکه ازدواج با گروه» والمحصنات« هیآ لهیکفار به وس لقاز ازدواج با مط یعمومات نه
نوبت  ،یو با  وجود جمع عرف خورد یم صیدانسته است، تخص زیکفار (اهل کتاب) را جا

ازدواج با اهل کتـاب از   تیحل یاشکال چیه یو ب رسد یتعارض آنها نم ایو  اتیبه نسخ آ
  .شود یاستفاده م میقرآن کر

، ازدواج دائـم،  ازدواج با اهل کتـاب، کـافر، مشـرك، اهـل کتـاب      :واژگان کلیدي
  .ازدواج موقت

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

 .هیالعالم یالمصطفۀ جامع یعلم ئتیهعضو قم و  هیاستاد خارج فقه و اصول حوزه علم **
ــش *** ــوزه علم   دان ــار ح ــطح چه ــه س ــآموخت ــتیو ه هی ــ ئ ــ یعلم ــج و ز کدهپژوهش ــح  ارتی

)rezaandalibi61@yahoo.com.( 
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  مقدمه
با گسترش اسالم در اقصی نقاط عالم و ایجاد ارتباط میان مسـلمانان و کفـار، یکـی از    

. بیشـتر فقهـاي   باشـد  مـی ازدواج با کفار  مسئله، است مطرحمسائلی که بیش از گذشته 
حکـم فـروع ایـن ازدواج ـ ازدواج مـرد       ،شیعه در کتب فقهی خـود در مبحـث نکـاح   

انـد؛   ا اهل کتاب یا مشرك و... ـ را مطرح کـرده  مسلمان با زن کافر یا برعکس، ازدواج ب
یعنی  مسلمان با یک گروه از زنان کافر، ولی ما در این مقاله به بررسی حکم ازدواج مرد

  پردازیم. اهل کتاب آن هم فقط از منظر قرآن کریم می
مشهور فقها عنوان اهل کتاب را بر یهودیان و مسیحیان منطبق کرده و مجوسـیان را  

از این رو، کافران کتابى را به اهل کتاب یعنى یهود و نصارا و  اند. مصادیق آن ندانستهاز 
انـد؛   رود یعنى مجوسیان، تقسیم کـرده  به کسانى که شبهۀ داشتن کتاب نسبت به آنان مى

البتـه   ند.ا پذیرش جزیه، ملحق به اهل کتاببرخی از احکام، مثل  هر چند گروه دوم در
  ، اختالف است.اهل کتابند یا خیر صابئین ازاینکه  در

کنـیم  ه اقوال فقها اشـاره مـی  ب نخستیر مطالب این نوشتار بدین شکل است که س ،
ازدواج با اهل کتاب داللـت کنـد و   تواند یا ممکن است بر حرمت  آنگاه از آیاتی که می

داللـت هـر دو گـروه از    بودن  در نهایت به فرض تمام سپس از آیات جواز بحث کرده،
  .کنیم می یات، از چگونگی رفع تعارض میان این دو بحثآ

  اقوال فقها .1
توان  که می یان فقها وجود داردنظر شدیدي م ازدواج با اهل کتاب، اختالف درباره حکم

  بندي کرد. وال را در پنج قول دستهمجموع اق

  حرمت مطلق ازدواج با اهل کتاب. 1ـ1
شـیخ  ) و 279، ص1405مرتضـی،   (شـریف  مرتضـی سیدتوان به  از طرفداران این نظر می

 طر کفر او حرام است؛ازدواج با زن کافر به خا« نویسد: می مقنعهالاشاره کرد که در  مفید
  ).500، ص1403(مفید، » پرست باشد یا زرتشی یا یهودي یا مسیحی چه اینکه او بت
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  جواز مطلق ازدواج با اهل کتاب .1ـ2
ـ پـدر    بایویـه  بـن  علـی ) و 91، ص7، ج1413(حلّی،  عقیل ابی ابن همچونتعدادي از فقها 

ازدواج با اهل کتاب را به طور مطلق  ،صدوق) و خود شیخ 90ـ (همان، ص صدوقشیخ 
  دانند: جایز می

و اگر بـا آنهـا ازدواج کـردي، آنهـا را از      ا زن یهودي و مسیحی اشکالی نداردازدواج ب
ضعفی در دین  ،خوردن شراب و گوشت خوك منع کن و بدان که به خاطر این ازدواج

  ).308، ص1415(صدوق،  تو ایجاد شده است. ازدواج با زرتشتی حرام است

  تفصیل میان همسر دائم و همسر موقت .1ـ3
) و 300ــ 299، 286صصـ ، 1403بی، (حل ابوالصالح حلبـی از میان قدما فقهایی همچون 

) و 22، ص2، ج1410(حلّـی،   حلّـی عالمه  ،) و از متأخران148، ص1404سالّر، ( سالّر
 ؛اند ) ازدواج موقت با اهل کتاب را جایز دانسته179، ص1، ج1415(حلّی،  حلّی محقق

  .دانند ولی ازدواج دائم با آنها را جایز نمی

  تفصیل میان حالت اختیار و اضطرار .1ـ4
، 1410ادریس حلّـی،   (ابن ادریس ابن) و 91، ص7، ج1413، حلّی( جنید ابن ،از میان علما

مطلق ازدواج ـ دائم و موقـت ـ بـا اهـل کتـاب       ،) معتقدند در حالت اختیار54، ص2ج
  در حالت اضطرار جایز است. بوده،حرام 

حال اختیار و جواز همسر دائـم در  تفصیل میان جواز همسر موقت در  .1ـ5
  حال اضطرار

ولـی جـواز    ؛دانـد  ، نکاح موقت با اهل کتاب را مطلقاً جـایز مـی  ۀ نهایالدر  شیخمرحوم 
  دانند: ازدواج دائم با اهل کتاب را مختص به حالت اضطرار می

امـا اگـر    نیسـت؛ از طوایف زنان کافر و مشـرك جـایز    یک هیچازدواج مرد مسلمان با 
ا زنان یهودي و مسیحی مضطر به ازدواج با آنان شد، تنها حق دارد در حالت اضطرار ب

ولی در  ؛اختیار هم جایز استالبته ازدواج موقت با این دو گروه در حالت  ازدواج کند.
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 دداراب و گوشت خـوك و محرمـات دیگـر بـاز    صورت ازدواج آنها را از خوردن شر
  ).457، ص1400(طوسی، 

، 1406بـراج طرابلسـی،    (ابن براج ابن) و 290، ص1408حمزه،  (ابن حمزه ابنوم مرح
  ) نیز به همین نظر معتقدند.241ـ187، ص2ج

اجماعی در مسئله وجود نـدارد و   که شود نظر علما مشخص می با توجه به اختالف
تند مس چند هم آیات قرآن کریم و هم روایات ائمه اطهاره را بررسی کنیم. هرباید ادل

فقها بوده است؛ ولی از آنجا که موضوع مقاله بررسی حکم از دیدگاه قرآن کریم است، 
  تواند مستند فتاواي علماي بزرگوار باشد. کنیم که می آیاتی را مطرح و بررسی می فقط

  بر حرمت ازدواج با اهل کتاب آیات دالّ. 2
تواند مستند حکم حرمت باشد، به همراه تقریب استدالل و  در این قسمت به آیاتی که می

  کنیم. می رسد و احیاناً پاسخ آنها اشاره یا به نظر میاست اشکاالتی که بر آنها مطرح شده 

  سوره بقره 221. آیه 2ـ1

یـرٌ مـنْ مشْـرِکۀٍ و لَـو أَعجبـتْکم و      و التنْکحوا الْمشْرِکات حتَّـى یـؤْمنَّ و لَأَمـۀٌ مؤْمنَـۀٌ خَ    
لئـک یـدعونَ   التُنْکحواالْمشْرِکینَ حتَّى یؤْمنُوا و لَعبد مؤْمنٌ خَیرٌ منْ مشْرِك و لَو أَعجبکم أُو

  .للنَّاسِ لَعلَّهم یتَذَکرُونَ الْجنَّۀِ والْمغْفرَةِ بِإِذْنه و یبینُ آیاته اللَّه یدعوا إِلَىالنَّارِ و إِلَى
 كمان بهتـر از زنِ مشـر  یازِ باینکاورند. قطعاً یمان بید، تا اینکنازدواج  كو با زنانِ مشر

د تـا  یـ دهنزن  ،كو بـه مـردانِ مشـر    رد] او شما را به شگفت آو ىیبایچند [زهر ؛است
شـما را بـه   هرچنـد   ؛اسـت  كمان بهتر از مـرد آزاد مشـر  یااورند. قطعاً برده بایمان بیا

و خدا به فرمـان خـود، [شـما     خوانند مىما را] به سوى آتش فرارد. آنان [شآوشگفت 
گردانـد،   ات خود را براى مردم روشن مـى یو آ خواند ا] به سوى بهشت و آمرزش مىر

  ر شوند.که متذکباشد 
  چهار بیان ممکن است استدالل شود: به به آیه مذکور
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  یؤمن)  استدالل به غایت (حتیتقریب اول: . 2ـ1ـ1
خداوند متعال در این آیه، مسلمانان را از ازدواج با زنان مشرك نهی کرده است و ایـن  

ایمان بیاورند. از آنجا که غایت نهی از ازدواج بـا مشـرکات    داند که هی را تا زمانی مین
گرچـه   ،به عبارت دیگر شود ایمان از شرایط ازدواج است؛ یایمان آنهاست، مشخص م

ت حرمت شود که عل توجه به غایت روشن می در آیه صحبت از مشرکات است؛ ولی با
یـک از   توان با هیچ بنابراین نمی نه شرك ـ آنهاست؛ عدم ایمان ـ و   ،ازدواج با مشرکات

)  (حتـی یـؤمنّ   غیرمسلمانان ـ چه مشرك و چه اهل کتاب ـ ازدواج کرد، تا اینکـه قیـد    
ولی اگر یهودي یا مسیحی شوند،  ؛شوند و مسلمان مان آوردهاین زنان ایحاصل شده و 

   حرمت ازدواج همچنان باقی است.
تواند احتـرازي   یؤمن) وقتی میقید (حتی اند که  اشکال گرفته برخی بر این استدالل

ازدواج با مشرکی کـه یهـودي یـا مسـیحی شـده، حـرام باشـد کـه یهـودي یـا            و بوده
شدن مشرکان در زمان صدور آیه متداول باشد؛ ولی از آنجا که غالباً در آن زمان  مسیحی

احترازي نیست. پس  آوردن شدند و نه مسیحی و یهودي، قید ایمان مسلمان میمشرکان 
یا مسیحی که قبالً مشرك بـوده را   یهوديو ازدواج با  هخصوصیت کرد توان الغاي نمی

  ).5174، ص14، ج1419نیز حرام دانست (شبیري زنجانی، 
گفتـه   ه پیشآی ،به تعبیر دیگر و اند آیات براي زمان خاصی نازل نشدهاما از آنجا که 

ه و اصل این است که چنـین آیـاتی بـه عنـوان یـک قضـی       باشد در مقام وضع قانون می
، اشکال وارد ند، نه یک قضیه خارجیه ناظر به زمان نزول آنهاا انیحقیقیه فرازمانی و مک

  نشدن مشرکان باید ثابت شود. اصل یهودي یا مسیحی ،. عالوه بر ایننیست
غایت در مقام بیان نیسـت، اگـر مشـرکی یهـودي یـا      که از آنجا که اشکال اصلی این

 ؛ره آن ساکت استمسیحی شود، دیگر موضوع (مشرك) باقی نخواهد بود. پس آیه دربا
  بنابراین استدالل به غایت صحیح نیست.

  ار)النّ ستدالل به ذیل آیه (اولئک یدعون إلیتقریب دوم: ا. 2ـ1ـ2
علت تحریم ازدواج با مشرکات این اسـت کـه    شود که با توجه به ذیل آیه مشخص می
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دربـاره اهـل کتـاب نیـز      دهند. این تعلیـل  آنها مسلمانان را در معرض گمراهی قرار می
  جریان دارد:

بـه حرمـت    مسلمانان نیز باید هاي هفرقه باشد، درباره برخی ت تاماگر ذیل عل اوالً،
شاید ذیل آیه فقط ناظر بـر   ثانیاً، ازدواج قائل شد، در حالی که کسی بدان ملتزم نیست؛
» مشْرِکینَ حتَّى یؤْمنُـوا و التُنْکحوا الْ«ازدواج زن مسلمان با مشرك باشد؛ زیرا پس از جمله 

، 1421پذیري زن از مرد بیشتر است (فاضـل لنکرانـی،   تأثیرآمده است؛ به خصوص که 
 اشـکال ایـن   ثالثاً،، ربطی به صدر آیه نداشته باشد؛ ). پس ممکن است این ذیل286ص

ناقصه یـا حکمـت    علت ممکن است علوم نیست این ذیل علت تامه باشد وکه ماست 
  .مشرك به کافر کتابی صحیح نیستپس تسري حکم حرمت ازدواج با  حکم باشد.

  بودن اهل کتاب ركمشتقریب سوم: . 2ـ1ـ3
مشرك لغوي است و با توجـه بـه آیـات     ،توضیح اینکه مقصود از مشرك در آیه شریفه

پـس   .)31ـ30توبه:  / 67و  64عمران:  آل / 135(بقره: ند ا اهل کتاب مشرك ،دیگر قرآن
در بسـیاري از آیـات قـرآن    هرچنـد   ازدواج با اهل کتاب را نیز تحریم کرده است.آیه، 
مائده:  / 186عمران:  آل / 105 و 96اهل کتاب بر مشرك عطف شده است (بقره:  ،کریم

از  ولـی رسـاند؛   مـی  ) و این غیریت اهل کتاب و مشـرك را 6و  1بینه: /  17حج:  / 82
شاید در این آیات عطف عام بر  یم و عالوه بر این، قرینه داراین آیات آنجا که در همه

  اشکالی از این جهت نیست.خاص شده باشد، 
یـا تـدین بـه     عنوان مشـرك اسـت   ،معلوم نیست مقصود از مشركالبته از آنجا که 

بی را کـه غیـر از مشــرك   تــوان از ایـن آیـه حرمــت ازدواج بـا اهـل کتــا     شـرك، نمـی  
  ند، استفاده کرد.ا اصطالحی

  قریب چهارم: استفاده عموم از آیه در روایاتت. 2ـ1ـ4
بـه ایـن آیـه     ،براي اثبات حرمت ازدواج با اهل کتاب راوي یا امام ،روایات در برخی

اند کـه شـامل اهـل     براي مشرك معناي عامی قائل شده ،به تعبیر دیگر اند. استدالل کرده
  شود: کتاب نیز می
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یا أَبا محمد ما تَقُولُ فـی رجـلٍ تَـزَوج     لی أَبو الْحسنِ الرِّضَاالْجهمِ قَالَ: قَالَ  بن عنِ الْحسنِ
لَتَقُولَنَّ فَـإِنَّ ذَلـک    :قَالَ .نَصرَانیۀً علَى مسلمۀٍ قَالَ قُلْت: جعلْت فداك و ما قَولی بینَ یدیک

؟ قُلْـت:   رِمسلمۀٍ قَـالَ و لـم  صرَانیۀِ علَى مسلمۀٍ و لَا غَییعلَم بِه قَولی قُلْت لَا یجوز تَزْوِیج النَّ
زَّوع لِ اللَّهقَولَلال«  ج واتَنْکونَ   حتَّـى یـؤْمح شْـرِکاتـی    :قَـالَ  » الْمـا تَقُـولُ ففَم  هـذالْآیـۀِ   ه

»یونَ الَّذم ناتصحنَ أُوتُواالْم  کملنْ قَـبم ؟» الْکتاب  قُلْـت:  لُـهال«  فَقَو شْـرِک  وـوا الْمتَنْکحات « 
هذه خَتنَس مسالْآیۀَ فَتَب  ثُم  کت534ص، 20ج، 1409، حرّ عاملی(  س.(  

أُوتُـوا  و الْمحصـنات مـنَ الَّـذینَ    «  عنْد قَوله تَعالَى  الْبیانِ مجمعِ الْحسنِ الطَّبرِسی فی بن الْفَضْلُ
ــاب ــی    » الْکت ــنْ أَبِ ع ودــار ــو الْج ى أَبوــالَ ر ــرٍ قَ ــالَى    جعفَ تَع ــه لــوخٌ بِقَو نْسم ــه   أَنَّ

»واتَنْکال ونَ حتَّى یؤْمح شْرِکاتالْم « هلبِقَو ال«  و رِومِ الْکوافصکوا بِعس535(همان، ص »تُم.(  
ه اسـتدالل  اهل کتاب، به این آیـه شـریف  در این روایات براي حرمت ازدواج با 

در داللت آن اي  کند، دیگر شبهه می به این آیه استدالل پس وقتی امام شده است؛
  ماند. باقی نمی

در روایـت اول   ،اوالً کـه بیان وارد شـود این اشکاالتی که ممکن است بر این تقریب 
م خود او را در ایـن فهـم   با تبس امام به وسیله راوي است و معلوم نیست فهم عموم

مـوم نفهمـیم، فهـم راوي بـراي مـا      نفسـه ع  است یا خیر؛ پس اگر از آیه فیتأیید کرده 
  ).35، ص30، ج1373ت نخواهد بود (نجفی، حج

 ده،نکـر  پرسشـی راوي  از سکوت امام اینکه پساشکال وارد نیست؛ زیرا  اما این
  شود وي از سکوت امام تأیید فهمیده است. مشخص می

توان  نمی پس از سکوت حضرت در مقام امتحان راوي بوده است؛ شاید امام ،ثانیاً
، است از آنجا که سوره مائده پس از سوره بقره نازل شده ،کرد. عالوه بر ایناي  استفاده

شـود، نـه ناسـخ و     در هر دو روایت نسبت این آیه با آیه سوره مائده عام و خاص مـی 
بـه طـور   ثابت نیست. بحث نسخ نیز در جمع میان آیـات   تأیید امام ؛ بنابراینمنسوخ
  خواهد آمد. مفصل

  سوره ممتحنه 10. آیه 2ـ2
مـانهِنَّ فَـإِنْ   یم الْمؤْمنات مهـاجِرات فَـامتَحنُوهنَّ اللَّـه أَعلَـم بِإ    کنَ آمنُوا إِذا جاءیها الَّذیا أَی



20
 علی عندلیبی و رضا عندلیبی  

حلُّونَ لَهـنَّ و آتُـوهم   یفَّارِ ال هنَّ حلٌّ لَهم و ال هم کإِلَى الْ علمتُموهنَّ مؤْمنات فَال تَرْجِعوهنَّ
وافرِ کوا بِعصمِ الْکتُموهنَّ أُجورهنَّ و ال تُمسیحوهنَّ إِذا آتَکم أَنْ تَنْیکما أَنْفَقُوا و ال جناح علَ

  .مکیم حیم و اللَّه علکنَیم بکحیم اللَّه کم حکأَنْفَقُوا ذلسئَلُوا ما یو سئَلُوا ما أَنْفَقْتُم و لْ
د. ییازمایآنان را ب ،ندینزد شما آ مان مهاجریاچون زنان با !دیا مان آوردهیه اکسانى کاى 

شـان را  یگر اید، دیص دادیمان تشخیپس اگر آنان را باا ؛مان آنان داناتر استیخدا به ا
ن زنـان  ی] بر ا ند و نه آن [مردانا شان حاللینه آن زنان بر ا ؛دینگردانافران بازکبه سوى 

ـ ] آنها بده به [شوهران ،اند ردهک]  ن زنانیچه خرج [احالل و هر و بـر شـما گنـاهى     دی
ـ ه مهرشان را به آنـان بده کدر صورتى ـ   کهست ین ـ نکشـان ازدواج  یبـا ا  ـ  دی و بـه   دی
د] و آنچه را شـما [بـراى زنـان    یبند نباش يپاد [و ینشو کافران متمسکوندهاى قبلى یپ

ـ نک] مطالبه  افرانکد، [از یا ردهکاند] خرج  ار پناهنده شدهفکه به کمرتد و فرارىِ خود   دی
]  هکـ مِ خداسـت [ کـ ن حینند. اک[از شما] مطالبه  ،اند ردهکد آنچه را خرج یو آنها هم با

  م است.کیو خدا داناى ح ندک ان شما داورى مىیم
اطالق  .»الْکوافرِ و التُمسکوا بِعصمِ«فرماید:  استدالل به آیه چنین است که آیه میتقریب 

اي با اهل کتاب از جمله نکاح حـرام   شود؛ بنابراین هر رابطه کوافر شامل اهل کتاب می
  خواهد بود.

  ممکن است چند اشکال بر این استدالل وارد کرد:
داللت ندارد و فقط بر حرمت استدامه نکاح  آیه با توجه به سیاق اطالق اشکال اول:
 با اسـتدامه سـازگار اسـت؛   » التُمسکوا«). به ویژه اینکه لفظ 241، ص1419دارد (اراکی، 

؛ ولی همسر او باشد یعنی ظاهراً آیه درباره زن و مرد کافري است که مرد مسلمان شده
  شود. ازدواج کند، نمی کافر مانده است. پس آیه شامل مسلمانی که بخواهد با زن کافري

این کفر اسـت؛ بنـابر   ،ازدواج در آیه این اشکال وارد نیست؛ زیرا اوالً، مالك حرمت
ثانیاً، وقتی استدامه نکاح حرام است، به طریق اولـی   شود؛ شامل حدوث ازدواج نیز می

چیزي حدوث آن اسـت و منـع از   ثالثاً، الزمه استدامه هر د بود؛حدوث نیز حرام خواه
  ).29، ص30 ، ج1373(نجفی،  باشد میمقتضی منع از ملزوم نیز  ،الزم

حرمت ارتباط با کنیز کافره نیـز خواهـد   اش  آیه اطالق ندارد؛ زیرا الزمهاشکال دوم: 
؛ پـس آیـه ربطـی بـه     »التعتمدوا علی عصم الکوافر« :بود؛ بنابراین مقصود از آیه این است
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  ).287، ص1421ازدواج ندارد (فاضل لنکرانی، 
 سـت؛ داشـتن ا  نیست، بلکه به معناي خود نگه به معناي ابقا» التمسکوا« اشکال سوم:

وسیله زنان کافر خود را از گناه نگه ندارید. این معنا هم شـامل حـدوث و هـم     یعنی به
شود؛ ولی از آنجا کـه آیـه در حرمـت و نهـی تحریمـی ظهـور دارد،        شامل استدامه می

صحیح خواهد بود. در این آیه دستور به طـالق و   اماگناه است، هرچند  ازدواج با کفار
آنها زنان شما هستند؛ ولی به وسیله  گوید است؛ بنابراین آیه مییا بطالن عقد نیز نیامده 

  آنها خود را از گناه نگه ندارید و از آنها استمتاع نکنید.

  سوره نساء 25. آیه 2ـ3
نْ لَمم الً أَنْ ینْ وطَو نْکمم عتَطیسکح م أَیمانُکم لَکتنْ ما مفَم ناتؤْمالْم ناتصحالْم کمنْ فَتَیات

و ناتؤْمنَّ  الْمهـورنَّ أُجآتُوه هِنَّ ولنَّ بِإِذْنِ أَهوهضٍ فَانْکحعنْ بم ضُکمعب کمبِإیمان لَمأَع اللَّه
الم و حاتسافغَیرَم ناتصحم رُوفعشَـۀٍ      بِالْمـنَّ فَـإِنْ أَتَـینَ بِفاحصأَخْدانٍ فَـإِذا أُح ذاتتَّخ

الْعذابِ ذلک لمنْ خَشی الْعنَت منْکم و أَنْ تَصـبِرُوا خَیـرٌ    الْمحصنات منَ فَعلَیهِنَّ نصف ما علَى
و غَلَکم اللَّهحیمر فُور.  

مـان را بـه همسـرى    یادامنِ باکـ تواند زنـانِ [آزاد] پا  از نظر مالى نمى از شما هرکسو 
ـ کـ مان شما یارآورد، پس با دختران جوانسالِ با[خود] د [ازدواج  ،دیآنـان هسـت   که مال

پـس آنـان را بـا اجـازه      ؛دیـ گریدیک] از  مان شما داناتر اسـت. [همـه  یند] و خدا به اک
 ،دیـ ده به آنـان بده یمهرشان را به طور پسندد و یشان به همسرىِ [خود] درآور خانواده

ران پنهانى نباشند. پـس چـون بـه    یگ و دوست ارکنه زنا ،دامن باشندک] پا هک[به شرط آن
]  مـى از عـذاب [مجـازات   یبر آنـان ن  ب فحشا شدند،کازدواجِ [شما] درآمدند، اگر مرت

ـ ه از آالکـ است سى از شمک] براى  زانینکى با یشنهاد زناشوین [پیزنان آزاد است. ا ش ی
  . و خداوند آمرزنده مهربان است براى شما بهتر است کردن م دارد و صبریگناه ب

 گفتـه  پـیش به سه بیان ممکن اسـت بـه آیـه    براي حرمت ازدواج با اهل کتاب، 
  کرد:استدالل 

این آیه در صورت عدم توان بر ازدواج با زن آزاد مؤمن، ازدواج بـا کنیـز    بیان اول:
آید  اگر ازدواج با زن آزاد کافر جایز باشد، الزم می ؛ بنابراینجایز دانسته استمؤمن را 
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جمع میان کنیز و زن آزاد کافر جایز باشد و حال آنکه کسی این قول را نپذیرفته است؛ 
  ).28، ص30، ج1373 شود نکاح با اهل کتاب حرام است (نجفی،  بنابراین مشخص می

آیه در مقام بیان حکم زن آزاد کـافر نیسـت و   اوالً، بیان صحیح نیست؛ زیرا اما این 
ثانیاً، این آیه نکاح زن آزاد کافر بر کنیز را  کند؛ کسی که زن ندارد را بیان می فقط حکم
  کند. نفی نمی

پـس  مفهـوم دارد.  موجود در آن وصف بنابراین  آیه در مقام تحدید است؛ بیان دوم:
ریق اولـی ازدواج بـا زن آزاد کـافر نیـز حـرام      جایز نیست و به ط استمتاع از کنیز کافر

  ).5162، ص16 ، ج1419(شبیري زنجانی، خواهد بود 
، باز در مقام تحدید باشدهرچند  این بیان نیز با اشکال مواجه است؛ زیرا اوالً وصف

  اولویتی در کار نیست و شاید کنیز خصوصیتی داشته باشد. ،ثانیاً مفهوم ندارد؛
اگر هم مفهوم وصف را نپذیریم، بـاز   که امر ظهور در تعیین دارد،از آنجا  بیان سوم:

حکم ثابـت در منطـوق در   » سنخ«زیرا انتفاء  ؛شخص حکم در غیرمؤمنات منتفی است
حکم ثابت در منطوق نسبت بـه  » شخص«غیر مورد شرط و یا وصف است و اما انتفاء 

 ؛و ربطـى بـه مفهـوم نـدارد    غیر آن، داللتى است که خود منطوق کالم آن را افاده کرده 
  .(همان) بنابراین ازدواج با زن آزاد کافر حرام است

شخص حکم معنایش این است که این حکـم خـاص در    ياما باید گفت: اوالً، انتفا
ثانیـاً، اگرچـه امـر در تعیـین      بودن امر ندارد؛ ن ربطی به تعیینیجاي دیگر نیست؛ بنابرای

ثالثاً،  اشند؛ولی ممکن است هم مؤمنات و هم اهل کتاب معیناً جایز ب ؛ظهور داشته باشد
 امري وجود ندارد. آیه صدراصالً در مستدل به صدر آیه تمسک کرده، در حالی که 

  سوره مجادله 22. آیه 2ـ4
 التَجِدو نُونَ بِاللَّهماً یؤْمقَو     أَو مهکـانُوا آبـاء لَـو و ـولَهسر و اللَّهادنْ حونَ مرِ یوادمِ الْآخالْیو

  . ...قُلُوبِهِم الْإیمانَ   أَبناءهم أَو إِخْوانَهم أَو عشیرَتَهم أُولئک کتَب فی
بـا خـدا و   ه کسانى را کمان داشته باشند [و] ین ایپسواه به خدا و روز کابى یقومى را ن

ره آنـان  یا عشیا برادرانشان یا پسرانشان یپدرانشان هرچند  ـ  اند ردهکرسولش مخالفت 
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  . ...مان را نوشته یه [خدا] اکنهاست یدوست بدارند. در دل ا ـ باشند
چگونگی استدالل به آیه مذکور بر حرمت ازدواج با اهـل کتـاب چنـین اسـت کـه      

دت بـا کفـار را ممنـوع    گونـه مـو  ت و آیه هرازدواج مودت و یا سبب ایجاد مودت اس
  پس ازدواج با کفار حرام است. دانسته است؛

تمام نیسـت؛ زیـرا اوالً، درسـت اسـت کـه نوعـاً       گفته  پیشاستدالل  رسد به نظر می
 چـون ت متفـاوت اسـت؛   آورد؛ ولی ماهیت ازدواج با محبت و مـود  ازدواج محبت می

  ازدواج علقه میان زوجین است و آیه از ایجاد علقه زوجیت نهی نکرده است.
ت بلکه فقط از مـود  مطلق کفار منع نکرده است، با آیه ما را از مواده و دوستیثانیاً، 
پس مقصود آیه با توجه به سیاق آن این است که مؤمنان  ؛خدا نهی کرده است با دشمن

 ؛هایشان خـارج کننـد   از دل کنند، که با خدا دشمنی می اقربایی راباید محبت نزدیکان و 
  بنابراین هیچ ارتباطی با نکاح اهل کتاب ندارد.

  سوره مائده 100سوره حشر و آیه  20. آیه 2ـ5
حابتَوي أَصالیس حابأَص النَّارِ و حابنَّۀِ أَصالْج  ـمنَّۀِ هزُونَ  الْجان یان بـا بهشـت  یـ دوزخ: الْفـائ

  ند.ا ابانیامکه کند ا انیبهشت ،ندستیسان نیک
الْأَلْبـابِ لَعلَّکـم    الْخَبیث فَاتَّقُوا اللَّـه یـا أُولـی    الْخَبیثُ والطَّیب و لَو أَعجبک کثْرَةُ قُلْ الیستَوِي

به شگفت آورد.  د [ها] تو رایثرت پلکهرچند  ستند،یسان نیک كد و پایبگو: پل: تُفْلحونَ
  .دیه رستگار شوکد، باشد ینکاز خدا پروا  !پس اى خردمندان

ـ  ،اول کن است به این دو آیه استناد شود؛به دو گونه مم ه بـه  با استفاده از اطالق آی
جهات  ال آنکه این دو آیه شریفه از همهو ح برابرند این بیان که زن و شوهر با یکدیگر

پـس   کافر و خبیث بـا طیـب نفـی کـرده اسـت؛     مؤمن با  از جمله مناکحه تساوي را از
» الإسـتواء «با استفاده از عموم نکره در سیاق نفی  ،دوم ست؛ازدواج مؤمن با کافر حرام ا

را  از جملـه ازدواج هـا   و همگـونی  این دو آیه شریفه تمام استواءمفید عموم است. که 
  پس ازدواج مؤمن با کافر حرام است. نفی کرده است؛
بیـان اول  بلکه تسلط مرد بـر زن اسـت؛ بنـابراین     ،ازدواج تساوي نیستاز آنجا که 

  .نخواهد داشتآیه هیچ ارتباطی به بحث نکاح مورد اشکال خواهد بود و 
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توان گفـت: اوالً، در اثبـات اسـتواء بایـد از جمیـع جهـات        می نیزدر نقد بیان دوم 
ـ  کنـد؛  فایت مـی جهت نیز ک تساوي باشد؛ ولی در نفی استواء عدم تساوي از یک اً، ثانی

تکوینی، امور اعتباري و... با یکـدیگر  جهات از جمله امور  مسلمانان و کفار در بسیاري
شود آیه فقط درصدد نفی استواء نسبت به امـر خاصـی    پس مشخص می تساوي دارند؛

 در رستگاري با یکدیگر شود که استفاده می» الْفائزُونَ الْجنَّۀِ هم أَصحاب«است که از ذیل آیه 
  ).5180، ص16 ، ج1419مساوي نیستند (شبیري زنجانی، 

  عمران سوره آل 118. آیه 2ـ6
کموننْ دذُوا بِطانَۀً منُوا التَتَّخا الَّذینَ آمـ از غ !دیا مان آوردهیه اکسانى کاى : یا أَیه  ر خودتـان ی

  .دیریراز مگ [دوست و] هم
چنین است که این آیه شـریفه مؤمنـان را از انتخـاب    تقریب استدالل به آیه مذکور 

کند. زنان نوعاً محرم اسرار شوهرانشان  غیرمؤمنان به عنوان محرم اسرار و بطانه نهی می
  ازدواج با غیرمؤمنان حرام است. ،هستند. پس با استناد به این آیه شریفه

  وارد است: مذکوراما اشکاالتی بر استدالل 
براي غیرمؤمنان حرام  تص ازدواج نیست و مطلق افشاي سرّه مخاز آنجا که آیاوالً، 

بـه بطـالن و فسـاد     شود بحث حرمت تکلیفـی اسـت و   ی، مشخص ماست دانسته شده
آیـا نهـی در   اینکـه  ندارد؛ بنابراین نهایتـاً ایـن ازدواج گنـاه اسـت. حـال      ربطی ازدواج 

  طلبد. خیر، بحث و مجال دیگري می موجب فساد است یامعامالت 
منجـر   عقدي است کـه بـه افشـاي سـرّ     ، بلکهخود ازدواج، اتخاذ بطانه نیستثانیاً، 

، شود؛ زیرا در موردي که شخص ازدواج کند و سپس بالفاصله زنش را طالق دهـد  می
پس از آنجا که مقدمه حرام، حرام نیسـت، چـه اشـکالی دارد     اي اخذ نشده است؛ بطانه

  .نگیردنوان بطانه و محرم اسرار ازدواج حالل باشد و شخص همسرش را به ع
بـه مسـائل    شـود و  مربـوط مـی  ثالثاً، احتماالً آیه به مسائل حکومتی و اجتماعی 

وجـود   (ضـرر) ندارد؛ چون در افشاي اسرار شخصی مؤمنان خبـال  ربطی شخصی 
؛ بنابراین اصالً حرمت تکلیفی ازدواج با اهل ، که در ادامه آیه مطرح شده استندارد
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  ثابت نیست.کتاب نیز 

  . آیات حرمت دوستی با کفار2ـ7
سوره نساء  144مثالً خداوند در آیه  ، دوستی با کفار حرام است؛مطابق برخی آیات

الْمـؤْمنینَ أَتُریـدونَ أَنْ    یا أَیها الَّذینَ آمنُوا التَتَّخذُوا الْکـافرینَ أَولیـاء مـنْ دونِ   «فرماید:  می
لَ ع لَّهلُوا لعبیناًتَجلْطاناً مس مائده: برخی دیگر از آیات نیز آمده است این معنا در». یکم) 

  .)1 ممتحنه:/  57و  51
در ایـن   نین است کـه مقصـود از ولـی و اولیـا    حال تقریب استدالل به این آیات چ

بـه ایـن   دالل و سرپرست؛ بنابراین تقریـب اسـت   است، نه ولی» دوستان« ،دسته از آیات
  است. آیه پیشینآیات همچون 

؛ زیرا بر این آیات نیز وارد است پیشینشده بر استدالل به آیه  طرحاشکاالت مبرخی 
 غیرمؤمنـان حـرام دانسـته شـده     دوستی بااوالً، از آنجا که آیه مختص ازدواج نیست و 

ربطـی  به بطـالن و فسـاد ازدواج   است و شود بحث حرمت تکلیفی  ، مشخص میاست
ی در معامالت موجب فساد است . حال آیا نهاً این ازدواج گناه استنهایت راینندارد؛ بناب

   نه بحثی اصولی است، که مجالی براي طرح آن در این مختصر نیست.یا 
شـود؛   مـی  دوسـتی عقدي است که منجر به  ، بلکهنیست دوستی ،ثانیاً، خود ازدواج

دوسـتی   ،دزیرا در موردي که شخص ازدواج کند و سپس بالفاصله زنش را طالق دهـ 
  .صورت نگرفته است

  سوره نور 26. آیه 2ـ8
الْخَبیثات للْخَبیثیَن والْخَبیثُونَ للْخَبیثات والطَّیبات للطَّیبینَ والطَّیبونَ للطَّیبات أُولئـک مبـرَّؤُنَ   

د براى زنـان  یو مردان پل دندید براى مردان پلیزنان پل: کریممما یقُولُونَ لَهم مغْفرَةٌ و رِزقٌ 
بـاره  نان از آنچه دری. اكبراى زنان پا كو مردان پا ندا كبراى مردان پا كو زنان پا دیپل
  و خواهد بود.یکبراى آنان آمرزش و روزىِ ن .نارندکبر ،ندیگو شان مىیا

ند. این آیه ا بالل به آیه مذکور چنین است که کفار خبیث و مؤمنان طیتقریب استد
داند؛ پس  ان طیب را براي مردان طیب میان خبیث را براي مردان خبیث و زنشریفه زن



26
 علی عندلیبی و رضا عندلیبی  

  ند.باش اند، حرام می اند، براي مردان مؤمن که طیب زنان کافر که خبیث
اسـت   حرمت ازدواج با اهل کتاب وارد شدهبر  مذکوراشکال بر استدالل به آیه  سه

  باشد: میاشکال اخیر تام که 
داونـد ایـن   آیه در مقام انشاي حکم باشد. شـاید منظـور خ  معلوم نیست آنکه  ،اول

؛ رود و مرد خبیث به دنبال زن خبیـث مـی  طیب  ب به دنبال زناست که تکویناً مرد طی
خالف واقع است؛ بودن   ست؛ چون در مقام اخباراین آیه ظاهر در انشاکه پاسخ این ولی

  اند. خبیث بوده زیرا قطعاً همسران برخی از پیامبران و ائمه
با توجه به این تقریب باید ازدواج با زنان مسلمان فاسق و گناهکـار نیـز   آنکه  ،دوم

اول کـالم اسـت و    ،اوالً، اطالق خبیث بر زن مسلمان فاسق باید گفت ؛ ولیرام باشدح
ع ثانیاً، نهایتاً به دلیل اجمـا  در این آیه خبیث ذاتی که همان کفارند، مقصود باشد؛ظاهراً 

  آیه تخصیص خورده است. مسلمان فاسق از ذیل و ضرورت دین،
که در این  قصود از خباثت، خبث جنسی و زناستشاید ماشکال وارد این است که 

الینْکح إِالَّ زانیـۀً أَو مشْـرِکۀً و     الزَّانی« سوره نور 2مضمون این آیه همان مضمون آیه صورت 
که با وجود این احتمـال   خواهد بود» الْمؤْمنینَ و حرِّم ذلک علَى الزَّانیۀُ الینْکحها إِالَّ زانٍ أَو مشْرِك

فقط زنان بدکاره ـ چه   ، بلکهدیگر آیه بر حرمت مطلق اهل کتاب داللت نخواهد داشت
  مسلمان و چه کتابی ـ بر مسلمان حرام خواهند بود.

مشـخص  شـده وارد شـد،    جه به اشکاالتی که بر داللت همه آیات مطرحبا تونتیجه: 
  شده بر حرمت ازدواج با اهل کتاب داللت ندارند.یک از آیات ادعا شود هیچ می

  بر حلیت ازدواج با اهل کتاب آیات دالّ. 3
توان به تعدادي از آیات  در مقابل دسته پیش، براي اثبات حلیت ازدواج با اهل کتاب می

  کنیم. و اشکاالت آنها را بیان می تقرآن کریم استدالل کرد. تقریب استدالل به این آیا

  سوره مائده 5. آیه 3ـ1
         و ـمـلٌّ لَهح کمطَعـام و ـلٌّ لَکـمح الَّـذینَ أُوتُـوا الْکتـاب طَعام و الطَّیبات لَّ لَکمأُح مالْیو
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لکم إِذا آتَیتُمـوهنَّ  الْمؤْمنات والْمحصنات منَ الَّـذینَ أُوتُـوا الْکتـاب مـنْ قَـب      الْمحصنات منَ
  ؛أُجورهنَّ محصنینَ غَیرَمسافحینَ و المتَّخذي أَخْدان

براى شما  ،ندا تابکه اهل کسانى کو طعام  زه براى شما حالل شدهکیزهاى پایامروز چ
و [بـر شـما حـالل اسـت ازدواج بـا] زنـان        طعام شما براى آنان حالل استو  حالل

] بـه آنـان    تاب [آسمانىکش از شما یه پکسانى کدامن از کو زنان پا دامن از مسلمانکپا
دامن کـ ه خـود پا کـ د، در حـالى  یـ شان بدهیشان را به ایه مهرهاکداده شده، به شرط آن

  د.یریه زنان را در پنهانى دوست خود بگکار و نه آنکنه زنا ،دیباش
اشـکالی   ؛ ولیداردهیچ اشکالی در حلیت زنان عفیفه کتابی ظهور  این آیه شریفه بی

اي  حلیت زنان کتابیه ،آیهاین مقصود از که بر این استدالل وارد شود این که ممکن است
اج بـا  پـس آیـه شـریفه در مقـام تشـویق مسـلمانان بـه ازدو        ؛انـد  است که اسالم آورده

  که معموالً مسلمانان رغبتی به آنها نداشتند. هاي مسلمان شده است کتابیه
والْمحصـنات  «بـا توجـه بـه عبـارت      ،ًاوال اند: دو پاسخ داده برخی به این اشکال

شود چنـین برداشـتی از    ، مشخص می»الْمؤْمنات والْمحصنات منَ الَّذینَ أُوتُوا الْکتاب منَ
شود که حلیت زنان کتـابی درسـت    آیه صحیح نیست؛ زیرا از سیاق آیه استفاده می

تـوان گفـت زنـانی کـه      گونه که نمی براین همانناحلیت زنان مسلمان است؛ ب مانند
اند، درباره اهل کتاب نیز چنـین   بر شما حالل ،اند ن مرتد شدهاآلاند و  مسلمان بوده

  برداشتی قابل قبول نیست.
و طَعـام  «به عبـارت  » والْمحصنات منَ الَّذینَ أُوتُواالْکتاب« با توجه به اتصال عبارت ،ثانیاً

 اکنون نیز جـزء  است که هم زنان اهل کتابی ،شود مقصود مشخص می ،»أُوتُواالْکتابالَّذینَ 
یان حلیت آیه در مقام ب ،ند؛ زیرا به اتفاق مفسران و با توجه به روایات مفسرها اهل کتاب

  .)42، ص30، ج1373(نجفی،  طعام اهل کتاب فعلی است
بارت اسـتدالل کـرد؛ چـون    توان به اتصال دو ع میکه ناست  پاسخ دوم ایناشکال 

پـس شـاید    فاصـله افتـاده اسـت؛   » الْمؤْمنـات  والْمحصنات منَ«میان این دو عبارت، جمله 
حکم اهل کتابی که  ،کند؛ ولی عبارت دوم حکم اهل کتاب فعلی را بیان می ،عبارت اول

  اند. مسلمان شده
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 1سـوره ممتحنـه   10آیه  کهاند  به این اشکال پاسخ داده گونه این برخی دیگر از فقها
بیان کرده اسـت؛ بنـابراین از    اند، هایی که مسلمان شده مشرکه بارا حکم حلیت ازدواج 

شـده   هاي مسلمان آنجا که اهل کتاب خصوصیتی ندارند، معنا ندارد این آیه حکم کتابی
  .)5201، ص16 ج، 1419را جداگانه مطرح کند (شبیري زنجانی، 

میان اهل کتاب و مشرکان وجود ندارد، چه اشکالی دارد هر آیـه  از آنجا که اولویتی 
  د؟کم ازدواج با یک گروه را بیان کنح

  پاسخ اول تام است. فقط شده هاي مطرح ، از میان پاسخبر این اساس
بـه عقـد    »إِذا آتَیتُموهنَّ أُجـورهنَّ «این آیه شریفه به قرینه ذیل آن  اگر هم کسی بگوید

اسـت و اجـر از ارکـان ازدواج     است؛ زیرا کلمه اجر در آن آمـده مربوط موقت و متعه 
در پاسـخ   ،)67، ص20ج ،1404مجلسی،  / 197، ص2، ج1425(حلّی،  باشد موقت می

ره عقد دائم نیز استعمال شـده  گوییم: اوالً، کلمه اجر در آیات متعدد قرآن کریم دربا می
ذکر نیز  وقت است، نه خود اجر و مهریه وقد مثانیاً، ذکر اجر و مهریه از ارکان ع است؛

  مهر غیر از پرداخت مهر است.

  سوره نساء 24. آیه 3ـ2
اللَّه علَیکم و أُحلَّ لَکم مـا وراء ذلکـم أَنْ    النِّساء إِالَّ ما ملَکت أَیمانُکم کتاب والْمحصنات منَ

    نَّ فَریضَـۀً وهـورنَّ أُجنَّ فَـآتُوهـنْهم بِه تُمتَعتَما اسحینَ فَمسافنینَ غَیرَمصحم کموالتَغُوا بِأَمتَب 
ناحلیماً  الجکانَ ع الْفَریضَۀِ إِنَّ اللَّهدعنْ بم بِه فیما تَراضَیتُم لَیکمکیماً.عح  

ـ ا آنان شده که مالک] به استثناى زنانى  ز بر شما حرام شده استیو زنانِ شوهردار [ن  ،دی
ـ و غ ده استیه بر شما مقرر گردکضه الهى است ی] فر نی[ا ـ ر از ای ]،  ن [زنـانِ نـامبرده  ی

در صـورتى   ـ  دینکله اموال خود طلب یگر را] به وسیه [زنان دکشما حالل است  براى
د، مهرشان را بـه عنـوان   یا ردهکه متعه کو زنانى را  ـ  دیار نباشکد و زنایدامن باشکه پاک

ر، بـا  ] مقـر  ن مبلـغ یـی ه پـس از [تع کـ سـت  یو بر شما گناهى ن دیاى به آنان بده ضهیفر
ماً خداونـد دانـاى   مسـلّ  .د]ینکاد یا زیم کا مهر را یه مدت عقد کد [ینکگر توافق یدیک
  م است.کیح

                                                   
 اي بود که در آیات دالّ بر حرمت آورده شد. این آیه دومین آیه .1
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زنان  ،»و أُحلَّ لَکم ما وراء ذلکم«از آنجا که خداوند متعال در جمالت پیش از عبارت 
 نـان ز همـه  شود ت در این آیه مطلق است، مشخص میشمارد و این عبار محرمه را می

  ).394، ص1415ند (انصاري، ا یر از موارد ذکرشده حاللـ غچه مسلمان و چه کافر  ـ
  دو اشکال وارد شده است: ،بر این استدالل

پـس غیـر از مـوارد     شـمارد؛  حرمات ذاتی و ابدي را برمـی م ینآیه پیش :اشکال اول
محرّم ذاتی دیگري وجود ندارد؛ بنابراین میان حلیت ذاتی زن کتابی و حرمت  ،ذکرشده

  عرضی او منافاتی نیست.
کـه   گونـه  یعنی همان ؛حرمت ازدواج با کتابی نیز ابدي استممکن است گفته شود 

ز باقی است، در کتابی که عنوان باقی باشد، حرمت نی در جمع میان دو خواهر تا زمانی
پـس عنـوان کتـابی نیـز      ؛باشد میعنوان کتابی باقی است، حرمت باقی  که نیز تا زمانی

 ،عنوان جمـع میـان دو خـواهر    در پاسخ باید بگوییم .تواند حرمت ابدي داشته باشد می
(اراکـی،  ند ا صغیر و... قابل تبدل نیست؛ ولی عناوینی همچون کتابی، مجنون، قابل تغییر

  .)246ص، 1419
، »النِّسـاء  والْمحصـنات مـنَ  «؛ زیرا درباره عنـوان  سخ تام نباشداین پارسد  می اما به نظر

بنابراین بایـد   ؛باشد تی نیست و با طالق قابل تغییر میذا یعنوان »زنان شوهردار«عنوان 
این است » و أُحلَّ لَکم ما وراء ذلکم«ظاهر عبارت به دنبال پاسخ دیگري باشیم و آن اینکه 

پس تفصیل  توان با آنها ازدواج کرد؛ ست و میحالل فعلی ا ،ذکرشده که غیر از عناوین
  میان حرام ذاتی و عرضی مجالی ندارد.

تا بتوان بـه اطـالق    ام بیان از جهت کفر و اسالم نیستآیه شریفه در مق :اشکال دوم
بودن   خواهر و... در مقام بیان حرمت زنان ذکرشده از جهت مادر، ، بلکهآن تمسک کرد

ض جهات دیگر از جمله کفر و اسـالم، صـغر و کبـر، عقـل و جنـون و...      متعر است و
  توان به اطالق آیه تمسک کرد. از آنجا که مقدمات حکمت تام نیست، نمی ،پس نیست؛

  سوره نور 32. آیه 3ـ3
وا الْأَیامىوأَنْکح  إِنْ یکونُوا فُقَراء کمإِمائ و کمبادنْ عحینَ مالالصو نْکمم  هنْ فَضْلم اللَّه هِمیغْن
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 عواس اللَّهو :لیمـ ارتان را همسر دهکزان درستینکو غالمان و  همسران خود بىع د. اگـر  ی
گـر   شیو خـدا گشـا   ردکـ از خواهد ین ش بىیند، خداوند آنان را از فضل خوا تنگدست
  داناست.

) خداوند متعال مطلقاً امـر بـه نکـاح کـرده     3: در این آیه شریفه و آیات دیگر (نساء
پـس ازدواج بـا اهـل     این مورد میان مسلمان و کافر تفاوتی نگذاشته اسـت؛ است و در 

فـر  قطعاً این آیه در مقام بیان جهت اسـالم و ک باید گفت  ؛ ولیباشد میکتاب نیز جایز 
پس با توجه  ست؛در مقام رفع توهم مانعیت فقر اتا اطالق داشته باشد. آیه  نبوده است

ضمن اینکه با توجه  توان به اطالق آیات تمسک کرد. نبودن مقدمات حکمت نمی به تام
شود که مقصود آیه فقط ازدواج با مسلمانان است و نسبت  مشخص می» منکم«به کلمه 

  به کفار اطالقی ندارد.

  سوره مائده 1. آیه 3ـ4
چند عقد مطلق است و شـامل  هر؛ »وا أَوفُوا بِالْعقُودیا أَیها الَّذینَ آمنُ«در این آیه آمده است: 

مطلق است و شامل عقد با کفار  شود. امر به وجوب وفاي به عقود نیز عقد نکاح نیز می
از آنجا که بـه نظـر مـا    ؛ ولی الوفاست پس عقد نکاح با اهل کتاب نیز الزم شود؛ هم می

توان براي اثبـات حلیـت ازدواج    نمیالوفاست، نه هر عقد عرفی،  فقط عقد صحیح الزم
  با اهل کتاب به این آیه استدالل کرد.

  سوره نور 3. آیه 3ـ5
الینْکح إِالَّ زانیـۀً أَو مشْـرِکۀً والزَّانیـۀُ الینْکحهـا إِالَّ زانٍ أَو مشْـرِك و حـرِّم ذلـک          الزَّانی
 ار راکـ و زن زنا ردیرا به همسرى نگ كا مشریار کار، جز زن زناکمرد زنا: الْمؤْمنینَ علَى

  . ده استین [امر] حرام گردیو بر مؤمنان ا ردیبه زنى نگ كا مشریار کجز مرد زنا
الجمله ـ مسلمانان زناکار ـ براي مسلمان جایز  این آیه شریفه ازدواج با مشرکه را فی

  .باشد ا اهل کتاب به طریق اولی جایز میپس ازدواج ب دانسته است؛
یعنی مـردان زناکـار فقـط بـا زنـان       گفته شود آیه در مقام اخبار است؛ استممکن 

معنا که زنـی کـه زنـا     کنند؛ بدین ا زنا (معناي لغوي نکاح) میازدواج ی ،زناکار یا مشرك
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بودن آیه خالف ظاهر است؛  که خبرياست؛ ولی پاسخ این و یا مشرك دهد، یا زناکار می
  اي است بر اینکه کل آیه در مقام انشا است. قرینه» الْمؤْمنینَ ىو حرِّم ذلک علَ«زیرا عبارت 

دار اسـت.   همچنین ممکن است اشکال شود، آیه درباره زناکاران معـروف و پـرچم  
کنـد؛ ولـی در پاسـخ بایـد گفـت: اوالً،       پس حکم مطلق زناکاران مسلمان را بیـان نمـی  

فَاجلدوا کـلَّ    الزَّانیۀُ و الزَّانی«ه به آیه پیش داري درباره مردان معنا ندارد. ثانیاً، با توج پرچم
که حکم مطلق زناکاران مسلمان بیان شده چنین برداشتی صـحیح  » واحد منْهما مائَۀَ جلْدةٍ

  نخواهد بود.
شود این است که جـواز   اما مهمترین اشکالی که بر استدالل به آیه مذکور مطرح می

  یز نیست، پس احتماالً حکم آیه نسخ شده است.ازدواج با مشرك اجماعاً جا
) بر حلیـت ازدواج بـا اهـل    5شده، داللت آیه اول (مائده:  از میان آیات مطرحنتیجه: 

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

  رفع تعارض میان آیات .4
زدواج بـا زنـان   مـت ا با توجه به اینکه از میان ادله مطرح شده براي اثبات حلیت یا حر

آیه اول از آیات دال بر حلیت تام است، دیگر نوبت بـه رفـع تعـارض     اهل کتاب، فقط
اگر بر فرض که داللت هـر دو دسـته تـام باشـد، بـراي رفـع        ؛ ولیرسد نمی آیات میان

تعارض میان آیات دالّ بر حلیت ازدواج با اهل کتاب و آیات دالّ بر حرمت اهل کتاب 
  .وجوهی مطرح شده است

  آیات رفع تعارض با قول به نسخ برخی. 4ـ1
نسخ شده است. اصل بحث وجـود نسـخ در   آیات معتقدند یکی از این دو دسته برخی 

طلبد؛ اما فارغ از این بحـث   قرآن، مطلبی است که تحقیق در مورد آن مجال دیگري می
  گیرد. این وجه جمع مورد بررسی قرار می
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  ...» التمسکوا«به وسیله آیه  ...» والمحصنات«آیه  نسخ. 4ـ1ـ1
بـه وسـیله آیـه دهـم سـوره      » والمحصنات ...«برخی ادعا دارند که آیه پنجم سوره مائده 

). دلیـل بـر ایـن ادعـا     394، ص1415نسخ شده است (انصـاري،  » التمسکوا ...«ممتحنه 
 1،زراره، روایـت دوم  زرارهکند. همچون صحیح  روایاتی است که این مطلب را ثابت می

  آمده است: زرارهبراي نمونه در صحیح  3عیاشی.و روایت تفسیر  2ابوبصیرروایت 
 »الْمحصنات منَ الَّـذینَ أُوتُـوا الْکتـاب مـنْ قَـبلکم     و«جلَّ اللَّه عزَّو عنْ قَولِ جعفَرٍسأَلْت أَبا

 هلوخَۀٌ بِقَونْسی ممِ«فَقَالَ: هصکوا بِعسالتُم رِا و533، ص20 ، ج1409عاملی، حرّ ( »لْکواف .(  
توان با خبر واحـد   برخی معتقدند نمی اند؛ ا بر این وجه اشکاالتی مطرح کردهفقه اما

ه نظریـاتی کـ   . این اشکال بر همه)191، ص1 ، ج1411عاملی، نسخ قرآن را ثابت کرد (
واقـع تخصـیص   سخ حکـم در  که ن روشن است ؛ ولیدانند، وارد بوده نسخ را ثابت می

  .باشد میکه با خبر واحد نیز قابل اثبات  ازمانی است
اي  گوینـد سـوره مائـده آخـرین سـوره      روایاتی که میبرخی دیگر بر این باورند که 

؛ )31، ص30 ، ج1373(نجفـی،  با این قـول تعـارض دارد    ،است که بر پیامبر نازل شده
  وم خواهد آمد.س نظردر اشکاالت  که هایی دارد ، پاسخاین اشکالولی 

اي  بـه حرمـت اسـتدامه    »التمسـکوا «آیـه  کـه  اشکال دیگري که مطرح شده است این
، 30 ، ج1373منافـاتی نـدارد (نجفـی،    » والمحصـنات «پـس بـا آیـه     مربوط است؛ازدواج 

هل براي حرمت ابتدایی ازدواج با ا امام ،زرارهاز آنجا که در روایت دوم ؛ ولی )29ص
  ، این اشکال نیز وارد نیست.اند کردهکتاب به این آیه تمسک 

                                                   
رِیمـه قَـالَ   الْکتَابِ قُلْت جعلْت فداك. و أَیـنَ تَح  قَالَ: لَاینْبغی نکاح أَهلِ جعفَر عنْ أَبِیأَعینَ  بن عنْ زرارةَ. 1

 :لُهمِ«قَوصکوا بِعسالتُم رِ والْکواف«ر و .دمحنْ مع هنَادالشَّیخُ بِإِس اهبن و قُوب20 ، ج1409عـاملی،  حـرّ  ( یع ،
  ).534ص

 والْمحصـنات « تَعالَى قَولُه قُلْت لَا قَالَ والنَّصرَانیۀِ الْیهودیۀِ تَزْوِیجِ عنْ عبداللَّه أَبا سأَلْت: قَالَ بصیرٍ أَبِی عنْ. 2
(نوري،  »الْکوافرِ بِعصمِ التُمسکوا و« تَعالَى قَولُه نَسخَها منْسوخَۀٌ هی قَالَ »قَبلکم منْ أُوتُواالْکتاب الَّذینَ منَ

  .) 434، ص14 ج، 1408
 أُوتُواالْکتاب الَّذینَ منَ الْمحصنات و« اللَّه قَولِ عنْ أَبوجعفَرٍ سئلَ: قَالَ صدقَۀَ بن مسعدةَ عنْ تفسیرالعیاشی. 3

  ).382، ص100 ، ج1410مجلسی، ( »الْکوافرِ بِعصمِ التُمسکوا و« نَسخَتْها قَالَ »قَبلکم منْ
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بـه پـیش از صـلح    را » التمسـکوا «آیـه   ،روایات شأن نـزول گفته شود همچنین، اگر 
 دانند؛ پس قطعاً ایـن آیـه پـیش از سـوره مائـده نـازل شـده اسـت،         میمربوط حدیبیه 

د و ثانیاً، با توجه بـه تمامیـت سـن    وایات شأن نزول سند معتبر ندارند؛گوییم: اوالً، ر می
د، با بر فرض هم روایات شأن نزول سنداً معتبر باشن ،)زرارهداللت روایت اول (صحیح 

  .این صحیحه تعارض خواهند داشت
 ،داللـت دارد » التمسـکوا «سیاق آیه سوره مائده بر تقدم نزول آیـه   گفته شوداگر هم 

  ت قرآن سیاق ندارند.گوییم آیا می
اشکال اصـلی   ،گیري شد؛ ولی در نتیجهشده پاسخ داده  اشکاالت مطرح چند همههر

  خواهد آمد. نظراین 

  »... التنکحوا«آیه ه وسیله ب...» والمحصنات «ه نسخ آی. 4ـ1ـ2
، 20، ج1409(حرّ عـاملی،   جهم بن حسندلیل این نظر نیز روایات است؛ همچون روایت 

بـه  » المحصنات«مبنی بر نسخ آیه  باقراز امام  البیان مجمعدر  طبرسی) و روایت 534ص
تر این دو روایت ذیل تقریـب چهـارم از آیـه اول     پیش ).535(همان، ص» التنکحوا«آیه 
  بر حرمت آورده شد. دالّ

تـام نیسـت؛ چـون    داللت روایت اول  ،این نظر نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا اوالً
، 30 ج، 1373(نجفـی،  بر تأیید او داللـت نـدارد    سکوت امام گونه که گفته شد، همان

  . روایت دوم نیز از نظر سندي مشکل دارد.)35ص
شـود، آیـه سـوره     می مطلق است و شامل اهل کتاب نیز ،اگر مقصود از مشرك ،ثانیاً

 نـد ا دو آیه دو موضوع غیرمـرتبط  هاست، پرست مائده خاص است و اگر فقط شامل بت
  .)306، ص]تا بی[(خویی، 
مخـتص مشـرکات   » و التنکحـوا «آیه  هاست که این اشکال وارد نیست ک روشنالبته 

ندارنـد کـه    باشد؛ پس ربطـی بـه یکـدیگر    می است و آیه سوره مائده درباره اهل کتاب
در روایـات   یـن اشـکال اجتهـاد در مقابـل نـص اسـت.      ؛ چـون ا درا نسخ کنن یکدیگر

  آیه سوره بقره را ناسخ آیه سوره مائده دانسته است. شده امام مطرح
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نیـز قابـل    نظرشده، این  ه به تمامیت برخی از اشکاالت مطرحبا توج ،بر این اساس
  قبول نیست.

  ...»والمحصنات «خ آیات حرمت به وسیله آیه نس .4ـ1ـ3
  سه دلیل ممکن است مطرح شود: ،نظربراي اثبات این 

اي اسـت کـه بـر پیـامبر      گویند سوره مائده آخرین سوره از روایاتی که می دلیل اول:
  .باشد میآید که آیه سوره مائده ناسخ آیات حرمت  به دست می ،نازل شده ماکر

 زرارهاما اشکال این است که بیشتر این روایات مشکل سندي دارند و فقـط روایـت   
است که آن نیز فقط مدلولش این اسـت کـه    صحیح )459، ص1، ج1409(حرّ عاملی، 

نـازل شـده    لسوره مائده ـ و نه آیه مورد بحث ـ در اواخر عمر حضرت رسـو   همه 
  شود. بودن آن ثابت نمی است؛ بنابراین ناسخ

بـودن   مبنی بر ناسـخ  )3، ح274، ص89 ، ج1410(مجلسی،  عیاشیروایت  دلیل دوم:
  است. آیات سوره مائده

سخ نشـود، عـدم   شده همین که معظم آیات سوره مبارکه مائده ن در این مورد اشکال
پس اگر یک آیه نسخ شود، با این روایـت تعارضـی نخواهـد     نسخ بر آن صادق است؛
پاسخ این است که این برداشـت  )؛ ولی 5207، ص16 ، ج1419داشت (شبیري زنجانی، 

  .باشد میاز روایت خالف ظاهر روایت 
و آن اینکه عـدم نسـخ سـوره مائـده بـه      است اشکال دیگري مطرح شده  ،همچنین

پس تغییر از حلیت به کراهت با  برعکس است؛ یر از حلیت به حرمت یامعناي عدم تغی
  .)243، ص1419نشدن سوره مائده منافاتی ندارد (اراکی،  نسخ

ین است که بـه  ا ر در حرمت دارد. مؤید این مطلب نیزکه نهی ظهواما پاسخ این
 گوینـد  یک از فقها نمى ب است، هیچاش اهل کتا ولى زوجه مردى که مسلمان شده؛

ات مکروه است و او را طالق  هولى امساك زوج ؛باشد مینکاح شما صحیح هرچند 
، 1419اي به این مطلـب نشـده اسـت (شـبیري زنجـانی،       در روایات نیز اشاره بده!

  .)5027، ص16 ج
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اینکه سند روایت به خاطر عدم ثبوت است سومین اشکال که بر این دلیل وارد شده 
بـا تخصـیص   بودن  در ضمن آخرین سوره و ارسال ضعیف است و تفسیر عیاشیکتاب 

یعنی نسخ متفرع بر تعارض است و اینجا عام و خاص جـا دارد کـه در    سازگار است؛
  آن را توضیح خواهیم داد.ادامه مباحث 
در » الیـوم «کلمـه   زیرا؛ باشد می »والمحصنات ...«قرینه داخلیه در خود آیه  دلیل سوم:

ایـن کلمـه دالّ بـر     ه این آیه نسخ نشده است؛ زیرااي است بر اینک ابتداي این آیه قرینه
  ).35، ص30 ج، 1373و نسخ آیه امتنانی معنا ندارد (نجفی، باشد امتنان می

  سه اشکال بر این دلیل وارد است:
ب در دین اسالم بر شـما  که غذا و زنان اهل کتااست  الیوم به معناي ایناینکه  ،اول

زنان هر دینی فقط براي صاحبان آن دین حالل در ادیان سابق غذا و  حالل شده است.
، فقط در همان شرط استاز قبیل وجود اضطرار  امورياین حلیت در پس اگر  اند؛ بوده

بـودن آن منافـاتی    و رفع آن در غیرضرورت بـا امتنـانی   باشد میمحدوده اضطرار حالل 
  .)5218، ص16 ج، 1419(شبیري زنجانی،  ندارد

نیز تکـرار   پیشیناین اشکال وارد نیست؛ زیرا با توجه به اینکه کلمه الیوم در دو آیه 
، مشـخص  باشـد  مـی  و قطعاً در آنها مقصود اواخر عمر حضـرت رسـول  است شده 

  ربطی به ادیان سابق ندارد. ،شود این الیوم می
 نسبت عموم و خصوص است؛ چون ،نسبت میان آیات حرمت و این آیه اینکه ،دوم

پس ربطی  است؛  و این آیه در مورد اهل کتاب باشد میآیات حرمت درباره مطلق کفار 
  به نسخ ندارد.

بر ایـن اسـت کـه از امـروز حکـم       دالّ ،این اشکال نیز وارد نیست؛ زیرا کلمه الیوم
سخ است؛ پس قطعاً ن باشد؛ برداشتن حکم از اول می ،حلیت آمده و حال آنکه تخصیص

اهل کتـاب) را   فقطیعنی فقط قسمتی از آیات حرمت ( اص است؛بودن خ ولی در نسخ
  .کند مینسخ 

نـدارد. الیـوم فقـط دربـاره حلیـت      » والمحصنات ...«ربطی به  ،کلمه الیوم اینکه ،سوم
عطف به الیوم شده باشـد،  » وتواالکتابالذین أ والمحصنات من«طیبات است و بر فرض هم 
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گویید؟ آیا زنان عفیفه مسلمان از امروز حـالل   میچه » المؤمنات والمحصنات من«در مورد 
شود الیوم فقط درباره طیبات است و به معناي این است کـه از   اند؟ پس معلوم می شده

ایم و امروز همه طیبات بر شـما حـالل    تک طیبات را برایتان حالل کرده اول اسالم تک
و » اُحـلّ «فرمایـد:   نخست می د؛وه بر اینکه تعابیر در آیه با یکدیگر تفاوت دارنشد. عال

ند. ا در اسالم حالل که تعبیر دوم به معناي این است که اینها »حلّ لکم«فرماید:  سپس می
  اي است بر اینکه الیوم فقط درباره حلیت طیبات است. خود این مطلب قرینه

  قابل قبولی باشد. نظرتواند  نیز نمی نظر، این بر این اساس
شـود کـه آیـات     می ) مشخص15آیات (نساء: با توجه به برخی هرچند  اینکه نتیجه

بـودن آنهاسـت و عرفـاً در     ند؛ ولی از آنجا کـه ظـاهر احکـام در ابـدي    ا قرآن قابل نسخ
کـه ظاهرشـان بـا    اي  شریعتی مثل اسالم، نسخ قابل پـذیرش نیسـت، در مـورد دو آیـه    

اي  ر اینکه قرینه قطعیهمگ ت باید میان دو آیه جمع عرفی کرد،د، نخسیکدیگر تنافی دار
  بر نسخ داشته باشیم.

کنـیم   مقایسه می ات با یکدیگرنفسه و بدون در نظرگرفتن روای بار فی یکما آیات را 
نسـبت بـه   اي  که با توجه به اشکاالتی که مطرح کردیم، مشخص شد ناسخیت هیچ آیه

را در نظـر   بت میـان آیـات  با توجه بـه روایـات نسـ    نیز بار آیه دیگر ثابت نیست و یک
 ،اي که بر نسخ داللت داشـت  روایات صحیحه فقط که گفتیم در میان روایات گیریم می

تواند  تبسم امام نمی جهم بن حسنکه در روایت  بود جهم بن حسنو روایت  زرارهصحیحه 
؛ باشـد  باشد؛ چون شاید امام فقط اصل نسخ را پذیرفته» التنکحوا ...«تأیید ناسخیت آیه 

هیچ مشـکلی ناسـخیت    بی زرارهصحیحه  این آیه را قبول نداشته است؛ اما ولی نسخ به
  کند: ده را اثبات مینسبت به آیه سوره مائ» التمسکوا ...«

الْخَطَّـابِ أَصـحاب    بـن  قَالَ سمعتُه یقُولُ جمع عمـرُ  جعفَرٍ عنْ زرارةَ عنْ أَبِی :زراره صحیح
شُعبۀَ فَقَالَ رأَیـت   بن الْخُفَّینِ فَقَام الْمغیرَةُ الْمسحِ علَى فَقَالَ ما تَقُولُونَ فی و فیهِم علی النَّبِی

 قَبلَ الْمائدةِ أَو بعدها فَقَالَ لَا أَدرِي فَقَالَ علـی  الْخُفَّینِ فَقَالَ علی یمسح علَى اللَّه رسولَ
، 1409(حرّ عـاملی،   الْکتَاب الْخُفَّینِ إِنَّما أُنْزِلَت الْمائدةُ قَبلَ أَنْ یقْبض بِشَهرَینِ أَو ثَلَاثَۀٍ سبقَ

  .)459، ص1ج



  حکم ازدواج با زنان اهل کتاب در قرآن کریم  
37

  

 اما با توجه به اینکه روایات متعددي داریم که مسلمانان در زمـان پیـامبر و ائمـه   
 ،به عنوان مثال سخ آیات حلیت را پذیرفت؛توان ن میاند، ن همسرانی از اهل کتاب داشته

استشـهاد   در زمان پیامبرطلحه داشتن  به همسر کتابی امام ،مسلم بن محمددر صحیح 
اي استشهاد  شده به حکم نسخ ، معنا نداشت امامشده باشدحکم نسخ  کند. اگر این می

  کند:
دمحنْ منْ أَبِی بن عمٍ علسفَرٍ معج ِکاحنْ نع أَلْتُهیۀِ قَالَ: سودیۀِ فَقَـالَ لَا  الْیهرَانالنَّصو   بِـه ـأْسب

، 1409(حـرّ عـاملی،    عبیداللَّه یهودیۀٌ علَى عهدالنَّبِی بن أَما علمت أَنَّه کانَت تَحت طَلْحۀَ
  ).4، ح541، ص20 ج

 و ائمـه  که مورد امضاي رسول خدااي  ، با توجه به سیره متشرعهبر این اساس
بـه سـراغ    بایـد پس  اب بوده، ثبوت نسخ محل اشکال است؛بر جواز ازدواج با اهل کت

بررسـی   به طور مفصلآیات  رویم که در وجه دوم رفع تعارض میاننسبت میان آیات ب
  شده است.

  رفع تعارض با تخصیص یا تقیید .4ـ2
 ابتـدا فقـط مفـاد   مفاد آیات روشن شود.  بایدنخست  ،پیش از بررسی نسبت میان آیات

آیات دالّ بـر حرمـت و پـس از آن    کنیم و سپس  که داللتش تام بود را مطرح میاي  آیه
نسبت میان آنها را  االتی که بیان کردیم، مطرح کرده،آیات دالّ بر حلیت را فارغ از اشک

  کنیم: بررسی می
طَعام و الطَّیبات لَّ لَکمأُح مالْیو  ناتصحالْمو ملٌّ لَهح کمطَعام و لٌّ لَکمح الَّذینَ أُوتُواالْکتاب

الْمؤْمنات واْلمحصنات منَ الَّذینَ أُوتُواالْکتاب منْ قَبلکم إِذا آتَیتُموهنَّ أُجورهنَّ محصـنینَ   منَ
الْـآخرَةِ   رْ بِالْإیمانِ فَقَد حـبِطَ عملُـه و هـو فـی    غَیرَ مسافحینَ و المتَّخذي أَخْدانٍ و منْ یکفُ

  ).5(مائده:  الْخاسرینَ منَ
با زنا یا دوستی نباشد، بلکه  ،شود که باید ارتباط با زنان عفیفه از این آیه استفاده می

ها مطلـق اسـت و شـامل عقـد دائـم و موقـت        ها باشد. غیر از این راه با غیر از این راه
است که مقصود، حـدوث   این» إِذا آتَیتُموهنَّ أُجورهنَّ«و » حلٌّ لَکم«شود. ظاهر عبارت  می

ه باشد، معنا ندارد تر ازدواج صورت گرفت نه بقا و استدامه؛ چون اگر پیش ازدواج است،
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هـیچ   بر شما حالل شود؛ بنابراین ایـن آیـه بـی    اآلناش را بدهید تا  که آیه بگوید مهریه
 لی بر حلیت مطلق ازدواج ـ دائم و موقت، حـدوث و اسـتدامه ـ بـا اهـل کتـاب       مشک

  داللت دارد.

  آیات حرمت. 4ـ 2ـ 1

  بقرهسوره  221آیه  .4ـ 2ـ 1ـ 1

 ظاهر این آیه این است که حکم زنان مشـرك بیـان شـده اسـت و شـامل اهـل کتـاب       
  گیرد. دربرمینیز مطلق است و عقد دائم و موقت را » التنکحوا«شود. نهی در  نمی

شـود؛   مـی  تام باشد، آیه شامل اهل کتاب نیـز  ،جهم بن حسناگر داللت روایت آري! 
پس ثبوت  ، این آیه منسوخ دانسته شده است؛ولی مشکل این است که در همین روایت

ست. این آیه هیچ ارتباطی با آیه پیش نـدارد  برابر ا داللت روایت با عدم داللت بر مدعا
  .اند متفاوت به لحاظ موضوعیو 

  ممتحنهسوره  10آیه  .4ـ2ـ1ـ2
خودتـان را از گنـاه حفـظ نکنیـد. ایـن       ،هاي کافر معناي آیه این است که به وسیله زن

عبارت مطلق است و شامل حدوث و استدامه، موقـت و دائـم، مشـرك و اهـل کتـاب      
  شود. می

عموم و خصوص است؛ چون این آیـه   ،»والمحصنات ...« رابطه این آیه با آیه نخست
به لحاظ حـدوث  » التمسکوا«پس آیه  است؛ مختص اهل کتاب »والمحصنات«عام و آیه 

شود. البته اگر ازدواج با اهل کتاب حدوثاً جایز باشـد، بـه طریـق     شامل اهل کتاب نمی
پس نتیجه این تخصیص این است که ازدواج بـا   ی استمرار آن نیز جایز خواهد بود؛اول

  جایز است. ،حرام و ازدواج با زن کتابی ،زن مشرك

  عمران آلسوره  118آیه  .4ـ2ـ1ـ3
فرمایـد: محـرم    ل میخداوند متعا که بگوییم چون معنا نداردآیه آبی از تخصیص است؛ 

  غیر از همسر. ،مسلمانان نگیریداسراري از غیر
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بنـابراین   ایز دانسـته اسـت؛  محرم اسرارگرفتن اهـل کتـاب را جـ    »والمحصنات«آیه 
تعـارض   ء از تخصیص این آیه، دو آیـه بـا یکـدیگر   ؛ ولی با توجه به اباباشد اخص می

آیـد. البتـه    پس باید ببینیم کدام مقدم و کدام مؤخر است که بحث نسخ پیش می دارند؛
حلیت همسران موقت باشد  ،توجیهاتی مثل اینکه مقصود آیه والمحصنات ،پیش از نسخ

  که محرم اسرار نیستند، وجود دارد.
آیه مورد بحث آبی از تخصیص است، آیه والمحصنات که گونه  اما از آنجا که همان

تـوان   ، نمـی باشـد  تأخر نزول آیه والمحصنات ثابـت مـی  نیز آبی از نسخ است و ظاهراً 
  توجیه نسخ را پذیرفت.

در ذیل آیه گفتیم که آیـه ربطـی بـه نکـاح      اصلی همان است که گفتنی است پاسخ
  ندارد.

  حشرسوره  20آیه  .4ـ2ـ1ـ4
»حابتَوي أَصالیس حابأَص النَّارِ و حابنَّۀِ أَصالْج منَّۀِ هزُونَ الْج20(حشر: » الْفائ.(  

هرگونـه تسـاوي میـان مسـلمان و      توان گفت ی از تخصیص نیست و میاین آیه آب
  بحث ازدواج. ، به جزاستمنع شده  ،کافر

المحصـنات  اء از جمیع جهات کرده است. آیـه و مطلق است و نفی استونیز این آیه 
پس نسبت میان آنها عمـوم و خصـوص    داند؛ در ازدواج را ثابت می و همگونی استواء

  مطلق است.

  مجادلهسوره  24آیه  .4ـ2ـ1ـ5
المحصـنات  آیـه و . شـود  را شـامل مـی   ودتیین آیه مطلق است و هر کافر و هرگونه ما

اطـالق آیـه مـورد     ،داند. والمحصـنات  مودت ازدواجیه نسبت به اهل کتاب را جایز می
  زند. بحث را تقیید می

  نورسوره  26آیه  .4ـ2ـ1ـ6
بـودن خـالف واقـع اسـت؛ زیـرا قطعـاً        ست؛ چون در مقام اخبـار این آیه ظاهر در انشا

ص اند. عموم این آیه نیز آبـی از تخصـی   خبیث بوده همسران برخی از پیامبران و ائمه
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 اند، جز خبیـث کتـابی؛   ها حرام ها بر طیب همه خبیث است؛ چون معنا ندارد که بگوییم
مضمون ایـن  که در این صورت  خبث جنسی و زناست ،پس احتماالً مقصود از خباثت

  خواهد بود. 1سوره نور 2آیه همان مضمون آیه 
 ،از ایـن آیـه   حلیت زنان عفیفه کتابی اسـت و مقصـود   ،والمحصناتمقصود از آیه 

  ؛ بنابراین منافاتی میان آیات وجود ندارد.باشد میحرمت زنان ناپاك کافر 

 51(مائـده:   ون را دارنـد و آیاتی که همـین مضـم   نساءسوره  114آیه  .4ـ2ـ1ـ7
  )1ممتحنه:  / 57  و

دوستی ازدواجی با اهل  ،آیه والمحصنات .اند این آیات دوستی با همه کفار را منع کرده
  زند. این عموم تخصیص می کتاب را از ذیل

  نساءسوره  25آیه  .4ـ2ـ1ـ8
رابطه این آیه با آیه والمحصنات همانند رابطه آیه پیش است؛ زیرا ایـن آیـه ازدواج بـا    

داند؛  اج با اهل کتاب را جایز میازدو ،داند. آیه والمحصنات هیچ غیرمؤمنی را جایز نمی
  پس اطالق این حرمت تقیید خورده است.

  )نساءسوره  24آیه /  نورسوره  32آیه /  نساءسوره  3آیه ( آیات حلیت. 4ـ2ـ2
و آیـات  انـد   د و ازدواج با هر زنی را جایز شمردهان عام یا مطلق ،از آنجا که این سه آیه

تخصـیص یـا تقییـد     دانند، این عموم و اطـالق  حرمت، ازدواج با زن کافر را جایز نمی
دارد؛ ولی در  يخورد. البته این تخصیص و تقیید فقط درباره آیاتی مثل التنکحوا جا می

اللت داشـت، رابطـه عمـوم و    اي نیز د مورد آیه التمسکوا که بر حرمت ازدواج استدامه
جمع عرفی وجود ندارد و میـان   ،وجه باشد و در عام و خاص من وجه می خصوص من

  .شود میدو دسته تعارض 

                                                   
  .»الْمؤْمنینَ ذلک علَى الینْکح إِالَّزانیۀً أَو مشْرِکۀً والزَّانیۀُ الینْکحها إِالَّ زانٍ أَو مشْرِك و حرِّم  الزَّانی« .1
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  نتیجه
اي بر حرمت یا حلیت ازدواج با اهل  تک آیات قرآنی که به گونه با توجه به بررسی تک

فقط داللت آیه پـنجم سـوره    یتکتاب داللت داشتند، مشخص شد که از میان آیات حل
اهل کتاب تـام   بر جواز ازدواج با زنان» الْمحصنات منَ الَّذینَ أُوتُوا الْکتاب منْ قَبلکمو«مائده 

نـد. از  ا تک آیات وارد شـد ـ عـام    بر تک است. آیات حرمت نیز ـ فارغ از اشکاالتی که 
آنجا که آیه سوره مائده خاص است و در عموم و خصـوص مطلـق، جمـع عرفـی بـر      

، عمومات نهی از ازدواج بـا مطلـق کفـار بـه وسـیله آیـه       باشد میتقدیم خاص بر عام 
تخصـیص   است، روهی از کفار (اهل کتاب) را جایز دانستهکه ازدواج با گ» والمحصنات«

رسـد   نوبت به نسخ آیات و یا تعارض آنها نمی ،خورد؛ بنابراین با وجود جمع عرفی می
   شود. هیچ اشکالی حلیت ازدواج با اهل کتاب از قرآن کریم استفاده می و بی
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