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 قرآن اتیآ تعارض انگاره یبررس و نقد
  کتاب اهل با ازدواج تیحلّ و حرمت در

*محمدي حسین
  

  **مقدم موسوي سیدمحمد   ___________________________________________________  

  چکیده
 تعـارض  ؛اسـت  بـوده  مطـرح  ربـاز ید از ،گریکدی باکریم  قرآن اتیآ تعارض انگاره

 که مائده سوره 5 هیآ اساس براین ؛هاست انگاره نیا ازجمله کتاب اهل با نکاح اتیآ
 حرمـت  بـر  هـا آن در کـه  یاتیآ با ،دارد داللت کتاب اهل با مسلمانان نکاح تیحل بر

 ،تعـارض  نیـ ا خاسـتگاه  دارد. تعـارض  ،اسـت  شده دیکتأ کافران و مشرکان با نکاح
 ازجهـت  اتیـ آ انیـ م ارتبـاط  بـه  توجـه  عدم زین و کتاب اهل کافرپنداشتن و مشرك
 اسـت  آن انگریـ بمـذکور   اتیآ بندي دسته آنهاست. نمیا ارتباط نوع و الفاظ داللت

 دهیـ ناد از یناشـ  ،تعـارض  انگـاره  ظهـور  و ندارنـد  گریکدی با یتعارض اتیآ نیا که
 ،هـا آن بـر  مشـرك  و کـافر  اطالق و کتاب اهل يمعناهمچون  يمتعدد عوامل گرفتن

 اتیـ آ اقسـی  و الفـاظ  مـدلول  به توجه عدم ،قرآن به مند نظام نگرش نه و جزءنگري
 نشـان  و گذارد نمی یباق تعارض يبرا ییجا ،اتآی فهم درها  گزاره نیا لحاظ است.

 جمـع ، بوده مطلق خصوص و عموم نوع از گریکدی با مرتبط اتیآ رابطه که دهد می
  است. کتاب اهل با ازدواج تیحل انگریب آنها یعرف

    .تعارض ،مشرك ،کافر ،کتاب اهل ،نکاح حرمت :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 در تنـاقض  و تعـارض  انگـاره  ،کـریم  قرآندرمورد  مطرح شبهات ترین مهم از یکی
 درنهایـت  واسـت   شـده  محتـوایی  اتقـان  در تردید سبب که است آیات برخی محتواي

آنها  در که روایاتی مبناي بر انگاره این شود. می آن وحیانی اصالت دارشدن خدشه باعث
 قـرآن  نـزول  زمـان  بـه  ،اسـت  آمـده  میـان  بـه  سـخن  قـرآن  آیات در تعارض احتمال از

 آن آیـات  در تعمـق  عـدم  ،قـرآن  بـه  نسبتاي  انگاره چنین پدیدارشدن وجه گردد. برمی
 ،1423 ،معرفـت ( است گوناگون ازجهات آن آیات معنایی ارتباطات به رهیافت منظور به

 تعمـق  و تدبر عدم ـ کریم قرآن به نگرانه کل نه ـ جزءنگري پدیده درحقیقت ).243ص
 تعارضـات  رفـع  ؛ بنـابراین آورد پدیـد مـی   را تعارض انگاره ،آن تبع به ودارد  همراه به را

 ،سـازد  مـی  مرتفـع  را خـاص  تعارض آن کهبراین افزون ،قرآن آیات برخیدرباره  ادعایی
  سازد. می فراهم آن در روشمند تدبر و قرآن آیات به نگرانه کل نگاه ایجاد براي را زمینه

 بـه  مربـوط  آیـات  ،اسـت  شـده  مطـرح آنها  درمورد تعارض انگاره که آیاتی ازجمله
 جهـات  از مسـئله  ایـن  بـه  پـرداختن  .باشـد  مـی  کتـاب  اهـل  با ازدواج حلیت و حرمت

 ارتبـاطی  عـد ب ،افزاید می آن ضرورت بر آنچه ولی، است مهم ...و فقهی ،قرآنیگوناگون 
 شـاهد  امـروزه  اسـت. گونـاگون   ادیـان  از ملـل  و اقـوام  دیگـر  بـا  مسلمانان تعامالت و

 ،گسـتردگی  این سطح شدن افزوده با و گوناگونیم هاي حیطه در ملل تعامالت گستردگی
 از بـیش  ،مسـلمانان  جامعه براي ارتباطات حوزه در خاص نظامات طراحی به نیازمندي

 ابتـداي  همـان  از و دارد توجـه  مسـئله  ایـن  به کریم قرآن البته شود. می احساس گذشته
 را ادیـان  دیگـر  بـا  ارتبـاط  حـدود  ،قرآنـی  معـارف  مبنـاي  بر اسالمی جامعه نهادن بنیان

 اهـل  مقولـه  بـه  کـریم  قرآن آیات از توجهی قابل بخش اختصاص است. کرده مشخص
 همـین  مؤیـد آنهـا   بـا  مسـلمانان  ارتباطی موقعیت ترسیم و آنان هاي ویژگی بیان ،کتاب
 ابعـاد  تبیـین  کـه  اسـت  کتـاب  اهـل  با نکاح ،ارتباطی خطوط این ازجمله ؛است مطلب

 از دسـته  آن بـراي  ،علمـی  هـاي  رهیافـت  بر عالوه تواند می قرآن ازدیدگاه آن گوناگون
 کیشـان  هم با ازدواج امکان و اند گرفته قرار خاص ارتباطی هاي موقعیت در که مسلمانان
 فـراهم  عسـروحرج  از آنـان  خروج براي را زمینه و باشد راهگشا ،نیست فراهم برایشان
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 دلیـل  بـه  فقـه  منـابع  از یکـی  عنـوان  بـه  قـرآن  ازمنظـر  مسئله این بازبینی رو ازاین ؛سازد
 و غیرمسـلمانان  بـا  ازدواج بحـث  بـود.  خواهـد  راهگشـا  ،آن بارویارویی  شدنتر جدي

 مطـرح قـرآن کـریم    آیـه  چهار در آنان با نکاح حلیت یا حرمت مورددر ادعایی تعارض
  .)10/ ممتحنه: 3/ نور: 5/ مائده: 221(ر.ك: بقره:  است شده

  دارد:داللت  کتاب اهل با نکاح حلیت بر مائده سوره 5 آیه ،تعارض این اساس بر
ـ لَ حـلٌّ  تـاب کالْ أُوتُـوا  نَیالَّـذ  طَعـام  و بـات یالطَّ مکلَ أُحلَّ ومیالْ  لَهـم  حـلٌّ  مکطَعـام  و مک

ناتصحالْمنَ وم ناتؤْمالْم ناتصحالْمنَ وم کالْ أُوتُوا نَیالَّذ ـنْ  تـابم  لکقَـبنَّ یآتَ إِذا موه تُمـ 
 و عملُه طَحبِ فَقَد مانِیبِالْإِ فُرْیک منْ و أَخْدانٍ يالمتَّخذ و نَیمسافح رَیغَ نَیمحصن أُجورهنَّ

وه رَةِ یفنَ الْآخرِ م5: مائده( نَیالْخاس.(  
 حرمـت  بـر  ،ممتحنـه  سـوره  10 و بقـره  سوره 221 اتآیهمچون  آیات از دیگري دسته

 بـراي  آیات این به استداللمبناي  سوره بقره، 221 آیه مطابق دارند.داللت  کتاب اهل با نکاح
  اهل کتاب در زمره مشرکان و کافران قرار دارند.این است که  کتاب اهل با نکاح حرمت

 اهـل  با نکاح جواز ،مائده سوره 5 آیه در سو ازیک کریم قرآن ،تعارض ادعاي مطابق
 و بقـره  سـوره  221 آیات در دیگر ازسوي و ندک می تشریع را آن حکم و صادر را کتاب

 نیـز  کتـاب  اهـل  دهد. میحکم  کافران و مشرکان با ازدواج حرمت به ،ممتحنه سوره 10
 حکـم  بیـان  در آیـات  ایـن  دلیل همین به؛ کافرند و مشرك طایفه جزء کریم، قرآن ازمنظر
  دارند. تعارض کتاب اهل با مسلمانان نکاح

 آیا و هست تعارض ،آیات دسته دو اینمیان  آیاشود که  اکنون این پرسش مطرح می
 یسـت ن تعارضـی  اصالً یا است؟ گفته سخن تهافت به ،کتاب اهل با ازدواجمورد در قرآن

مـذکور   آیات درمورد تعارضی چنین پنداشت ریشه است؟ بدوي تعارضی اصطالح به و
  شود. ها پرداخته می در نوشتار حاضر به این پرسش چیست؟

 ،اسـت  یکـدیگر  بـا کـریم   قـرآن  آیـات  تعارض حوزه در ،بحث محوریت ازآنجاکه
 ؛نیسـت  فقهی اظهارنظر بیان مقام در و دارد تفسیري و قرآنی جنبه حاضر نوشتارمطالب 

آنهـا   جمـع  وجه سپس و پردازیم می حرمت و حلیت آیات تبیین به نخست اساس براین
  شد. خواهد بیان ادعایی تعارض رفع منظور به یکدیگر با
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  کتاب اهل با نکاح حلیت آیه بررسی .1
لٌّ  تابکالْ أُوتُوا نَیالَّذ طَعام و باتیالطَّ مکلَ أُحلَّ ومیالْ کـ لَ حـم و  کطَعـاملٌّ  م حـ  م لَهـ و 

ناتصحنَ الْمم ناتؤْمالْم و ناتصحنَ الْمم کالْ أُوتُوا نَیالَّذنْ تابم لکقَبنَّ یآتَ إِذا موه تُمـ 
بِطَ  فَقَـد  مـانِ یبِالْإِ فُـرْ یک منْ و أَخْدانٍ يمتَّخذ ال و نَیمسافح رَیغَ نَیمحصن أُجورهنَّ حـ 

لُهمع و وه رَةِ یفنَ الْآخرِ مو ،شـده  حـالل  شـما  بـراى  زهکیپـا  زهاىیچ امروز :نَیالْخاس 
 [بـر  و است. حالل آنان براى شما طعام و ،حالل شما براى تابندک اهل هک سانىک طعام
 شیپ هک سانىک از دامنکپا زنان و ،مسلمان از دامنکپا زنان با] ازدواج است حالل شما

 ،دیـ بده شانیا به را شانیمهرها هکآن شرط به ،شده داده آنان به ] [آسمانى تابک شما از
 خـود  دوسـت  پنهـانى  در را زنـان  هکآن نه و ارکزنا نه دیباش دامنکپا خود هک حالى در
 از آخـرت  در و ،شـده  تبـاه  عملـش  قطعـاً  ،ندک کش خود مانیا در سک هر و د.یریبگ
 .)5(مائده:  است ارانکانیز

 بیـان  در آیه البته دارد. می بیان را کتاب اهل با ازدواج حلیت حکمآشکارا  شریفه آیه
 :دارد آیـه  معنـاي  فهـم  دراي  عمـده  نقـش  کهاست  عمده شاخصه دوداراي  ،حکم این

 اهـل  عنـوان  ذکـر  عدم نیز و نصارا و یهود یعنی حکم متعلق ذکر عدم ،نخست شاخصه
 ذکـر  با حکم متعلق کردن مشخص ،درمقابل و »تابکال هلأ من والمحصنات« تعبیر با کتاب
 اسـت مربـوط   سخن لحن به ،دوم شاخصه ست؛آنها به کتاب اعطاي بر مبنی شان صفت

 گـذاري  منـت  لحن با آیه ؛ بنابراینباشد انان میمسلم بر گذاري منت و تخفیف بیانگر که
 صـاحب  را تشـریع  علت ،آنان با ازدواج تشریع با کتاب اهل با ارتباط حکم تخفیف در

 دیگران از تر نزدیک جهت بدین آنان زیرا است؛ دانسته مسلمانان از پیش آنان بودن کتاب
 بیـان  تـوان  مـی اساس  براین؛ )205ـ204ص ،5ج ،1390 ،طباطبایی (ر.ك: ندا مسلمانان به

 ارتباطـات  بـه  شارع توجه جهت به ،کتاب اهل با حلیت حکم تشریع حکمت که داشت
 از کـه  اسـت  بـوده  آن به بخشی سامان و مدیریت و کیشان غیرهم از دیگران با مسلمانان

 کتـاب  اهـل  زیـرا  است؛ پذیرفته صورت کتاب اهل با نکاح رخصت اعالن و تجویزراه 
 ارتباطی هاي زمینه داراي ،احکام فروع و اعتقادي مسائل برخی در اشتراك وجوه دلیل به
 ...و نکـاح  مصـداق  در ارتباط براي تجویزي تنها نه ،کفار دیگر مورددر و ندا مسلمانان با

  دارد. وجود باره درآن نیز نهی بلکه ،است نشده صادر
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 در مسـلمانان  بـراي  تخفیـف  برقـراري  ،حکـم  این تشریع از غایی هدف درحقیقت
 واسـطه  بـه  اسـالم  بـه  کتاب اهل گرایش زمینه ،راه این از تا است کتاب اهل با معاشرت

؛ )207ص ،5ج ،1390 ،طباطبــایی( گــردد فــراهم اســالمی اخــالق بــر مبتنــی معاشـرت 
ـ  هـو  و عملُـه  حـبِطَ  فَقَد مانِیبِالْإِ فُرْیک منْ و« عبارت با آیه انتهاي در رو ازاین رَةِ  یفـنَ  الْـآخم 

 نبایـد  را گرفتـه  صـورت  تسـهیل  و تخفیـف  که شود می داده هشدار نامؤمن به »نیالْخاسرِ
 آنـان  بـا  معاشرت وتبدیل کرد  عذاب به کتاب اهل با معاشرت در انگاري سهل واسطه به
 دهنـد؛  انجام ـ پنهانی دوستی ارتباط و زنا یعنی ـ قرآنی مرسوم نکاح از غیر یراه از را

 ایـن  بیـان  البته .سازد فراهم ایمان به کفر براي را زمینه انگاري سهل این دارد امکان زیرا
 مصـادیق  از کتاب اهل با معاشرت در )پنهانی گرفتن دوست و زنا به مبادرت( شرط دو

 فرآینـد  در مسـلمانان  ازسـوي  اقـدامی  هـر تـوان گفـت    می بنابراین ؛است ایمان به کفر
 امـر  در انگـاري  سـهل  ،سـازد  فـراهم  را ایمـان  بـه  کفـر  زمینه که کتاب اهل با معاشرت
 داده اجـازه  طرفین به ،تابک اهل طعام درمورد دلیل همین به ؛شود می محسوب معاشرت

 زیتجـو  آنـان  از زن گـرفتن  فقط ،نکاح درمورد ولی ،بخورند دیگري طعام از است شده
 زنـان  رایـ ز ننـد؛ ک ازدواج تـاب ک اهل مردان با ستندین مجاز مسلمان زناناست، اما  شده

 خـود  همسران دهیعق است نکمم مردان از زودتر ،دارند ترى قیرق عواطف هکآن خاطر به
  ).283ص ،4ج ،1371 ،شیرازي مکارم( رندیبپذ را

 تبیـین  رهگـذر  از کتـاب  اهـل  بـا  نکـاح  حلیـت  بر شریفه آیه داللت تثبیت و اثبات
 مفسـران  برخـی  که توضیح این با ؛است آن درمورد ها دیدگاه اختالف احیاناً و اشکاالت

 ،3ج ،]تا بی[ ،طوسی( ندا قائل تأویل گونه دو به آیه این در شده مطرح حلیت حکم براي
 تأویـل  دو ایـن  ).135ص ،2ج ،1405 ،راوندي /251ص ،3ج ،1372 ،طبرسی /446ص
  است. ـ  منقطع و دائم از اعم ـ نکاح خارجی مصداق نیز و حصانا معناي مبناي بر

 حصانا معناي مبناي بر تأویل. 1ـ1

 ،طریحـی ( اسـت  »منـع « آن اصـلی  معناي است. شدهگرفته  »حصن«ماده  از حصانا
 /543ص ،1ج ،1987 ،دریـد  ابن /119ص ،13ج ،1404 ،منظور ابن /236ص ،6ج ،1375
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 ایـن  در البتـه  ).153ص ،3ج ،1421 ،مرسـی  سیده ابن /201ص ،4ج ،1995 ،فیروزآبادي
 بلکـه  ،نیسـت  حصـن  شـدنی  مـانع  هـر  رو ازایـن  ؛است شده لحاظ آن ایجابی جنبه معنا
 کـه  باشـد  چیـزي  یـا  یکس از حراست و حفظ سبب که شود می تلقی حصن شدنی مانع

 ،حفـظ همچـون   آن براي دیگري معانی تناسب همین به است. گرفته قرار مانعیت تحت
 کـه  مکـانی  هـر  یا بلند مکان و ارتفاع ،)69ص ،2ج ،1404 ،فارس ابن( حرز و حراست

 شناسـان  لغـت  برخـی  ازسوي ،)118ص ،3ج ،1409 ،فراهیدي( نباشد آن به نفوذ امکان
 و حفـظ  و مانعیـت  معنـاي  ازبـاب  نیـز  زنـان  براي واژه این استعمال است. شده مطرح

 جهـاتی  بـه  یا همسربرگزیدن ،بودن عفیف خاطر به زنان زیرا است؛ آنان مورددر حراست
 »محصـن « واژه کـاربرد  البتـه  مانند. می مصون و محفوظ خطا از ،آزادگی و شرافت مانند

 فاعـل  اسـم  صـورت  بـه  محصن بود. خواهد متفاوت مانعیت فاعل جهت به زنان مورددر
 حفـظ هـا   یزشـت  و محرمـات  از را شتنیخو ،خود او هک گویند می رو ازاین را محصن)(

ن) ( مفعول اسمصورت  به محصن و ندک مى صـحـ  م  و نگهـداري  هکـ  اسـت  جهـت  نیدب
ـ  شوهر سوياز عنىی ؛گیرد صورت می غیر سوياز او از محافظت  و نیوالـد  سـوي از ای

 اطـالق  ).239ص ،1421 ،اصـفهانی  راغـب ( خطاسـت  از مصـون  خـانوادگى  تیشخص
 کـه  بـود  خواهـد  حراسـت  و حفـظ  معناي همین تبع به ،محصنه زن به عفیفه زن معناي

  است. شده مطرح شناسان لغت برخیازسوي 
را گوینـد   مانعی گونههر ،بحث مورد آیه در »محصنین« واژه معناي اصل اساس براین

 یـا  خود خواست و اراده با که است چیزي یا شخص از حراست و حفظ آن کارکرد که
 تمـامی  در معنـا  این است. گرفته قرار مانع وراي در خود از غیر عاملی اراده و خواست
 واژه ایـن  بـراي  مفسـران  شـود.  لحاظ دبای »محصنین« واژه براي مطرح معنایی مصادیق

 آن اسـتعمال  مبناي بر بندي جمع یک در که اند کرده لحاظ آیه این ذیل گوناگونی معانی
 اشـاره  حریـت  و نکـاح  ،عفت ،اسالم معناي چهار به توان می آن مورددر عرب کالم در
 مانعیت و حراست لحاظ ،معانی این مشترك وجه ).159ص ،2ج ،1422 ،عطیه ابن( دکر

 تعامالت در حریت و نکاح ،عفت رویکرد تخاذا یا اسالم پذیرش با شخص گویا است؛
 ایـن  از یـک هر پـذیرش  اسـت.  مانده مصون اخالقی انحرافات خطر از ،دیگران با خود
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 حـوزه  در گونـاگونی  هـاي  دیـدگاه  توانـد  می شریفه آیه در »محصنین« واژه براي معانی
  اند. گفته سخن باره دراین تفصیل به فقها و مفسران که آورد پدید حکاماأل آیات

 ،اسـت  دخیـل  حاضـر  نوشـتار  محوري بحث پیشبرد در معانی این میاندر آنچه
 اهـل  بـا  نکـاح  اصـل  مـورد در پیش رو نوشتار محوریت زیرا ؛باشد می اسالم معناي
 ،شود گرفته اسالم معناي به آیه از بخش این در »محصنات« واژه اگر که است کتاب
 معـانی  از بحث ولی، بود نخواهد کتاب اهل با نکاحباره در سخن براي جایی دیگر
 تخاذا بر فرع ،کتاب اهل با نکاح درآنها  کارکرد و حریت و نکاح ،عفت یعنی دیگر

 این به درادامهدلیل  همین به ؛بود خواهد »محصنات« براي اسالم معناي تخاذا عدم یا
  شد. خواهد پرداخته بحث

 آنـان  از کسانی شامل ،کتاب اهل با نکاح حلیت حکم که باورند براین مفسران برخی
 آنـان  بـا  نکـاح  بـه  مسـلمانان  تشویق مقام در آیه و اند شده مسلمان گیتاز به کهشود  می

 ،تأویـل  ایـن  مطـابق  کردند. می احتراز شده مسلمان کتاب اهل با نکاح ازآنها  زیرا است؛
 از کسانی »... الْمؤْمنات منَ الْمحصنات« از مقصود است. »مسلمات« ،»محصنات« از مقصود

 و انـد  بـوده  مسـلمان  ابتـدا  از و انـد  شده زاده مسلمان مادر و پدر از که ندا مسلمان زنان
 مـادر  و پـدر  از که ندا کتاب اهل از کسانی »... تابکالْ أُوتُوا نَیالَّذ منَ والْمحصنات« از هدف

ــدا ،شــده زاده غیرمســلمان ــوده مســلمان ازابت ــد نب ــه بعــدها و ان ــده اســالم ب ــد گروی  ان
 ،1372 ،طبرسـی  /326ص ،2ج، 1362 ،جرجـانی  /191ص ،2ج ،1369 ،شهرآشوب ابن(

تـوان اهـل   هـا نمـی  روبروست که بر اسـاس آن  محذوراتی با تأویل این ).251ص ،3ج
 نکـاح  حلیـت  در آیه داللت کتاب را از ذیل موضوع آیه خارج ساخت. توجه به این امر

 اشـکاالت  و محـذورات  ایـن از  برخی به درادامه نماید. می صریح و تام را کتاب اهل با
 .شود می پرداخته

 أُوتُـوا  نَیالَّـذ  مـنَ  والْمحصـنات « از قصودم که باورند براین شیعه و تسنّ اهل مفسران عمده
 کـه اي  گونـه  بـه  نـد؛ ا بـاقی  خـود  کتابیه عقیده بر که ندا کتاب اهل از کسانی ،»مکقَبل منْ تابکالْ

 صـفت  بـه  نـاظر ها  اختالف عمده وهست  تفسیري اجماع مسئله این در داشت بیان توان می
 ،بلخـی ( اسـت  بـودن  أمـه  یـا  حرّ ،بودن یذم یا حربیهمچون  آنان با نکاح درباب کتاب اهل
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 ،کیاهراسـی  /296ص ،1ج ،1380 ،عیاشـی  /163ص ،1ج ،1363 ،قمی /455ص ،1ج ،1423
ــاريآ /325ص ،3ج ،1422 ــوي /369ص ،9ج ،1405 ،بیـ ــبزواري موسـ  ،10ج ،1409 ،سـ

 ،1372 ،طبرســی /294ص ،11ج ،2008 ،طبرانــی /159ص ،2ج ،1422 ،عطیــه ابــن /362ص
 ).134ص ،2ج ،1421 ،راوندي قطب /262ص ،6ج ،1408 ،رازي ابوالفتوح /251ص ،3ج

 داللـت  آیـه  ظـاهر  زیرا است؛ ظاهر خالف ،»محصنات« براي »مسلمات« معناي خذا
 جهـت در مسـلمانان  بـراي  گـذاري  تخفیـف  و امتنـان  مقام در شریفه آیه که دارد این بر

 معنـاي  نـدارد  دلیـل  و است نکاح و طعام حکم بیان راه از کتاب اهل با تعامل و ارتباط
 مسـلمان  تـازه  کـه  کتـابی  اهـل  بـه  »مکقَـبل  منْ تابکالْ أُوتُوا نَیالَّذ منَ والْمحصنات« عبارت

 بود. خواهد تقدیر نیازمند امر این زیرا بشود؛ داده انصراف ،اند شده
 پاکـدامن  و عفیفـه  زنـان  ،»المحصنات« از قصودم که است آمده متعددي روایات در
 قَالَ: .مکقَبل منْ تابکالْ أُوتُوا نَیالَّذ منَ الْمحصنات یف قَالَ عبداللَّه یأَبِ عنْ لَۀَیجم یأَبِ عنْ« :است

 صـالحٍ  عبد عنْ« است: آمده دیگري روایت در .)296، ص1ج، 1380(عیاشی، »الْعفَائف هنَّ
 إِحصـانهِنَّ  معنَـى  مـا  و هنَّ ما .مکقَبل منْ تابکالْ أُوتُوا نَیالَّذ منَ والْمحصنات قَوله: عنْ سأَلْنَاه قَالَ
 معـانی  میـان در ؛ بنـابراین )296ص ،1ج ،1380 ،عیاشـی ( »نسـائهِم  مـنْ  الْعفَـائف  هـنَّ  قَالَ:

 ایـن  در آن بـراي  »العفـایف « معناي ،شدتر اشاره  پیش که »المحصنات« براي شده مطرح
 دارد. نیز روایی مؤید شریفه آیه

ْ أُوتُوا« همچون عبارتی یا »الکتاب أهل« لفظ مطلق استعمال  در »مکقَـبل  منْ تابکال
 شـامل  مطلـق  تعـابیر  ایـن  و رددا اختصـاص  انصار و یهود فهیطا دو به ،قرآن آیات
صـورت   بـه  کتـاب  اهل عنوان نیز بحث مورد آیه در شود. نمی مسلمانان از یک هیچ

 بیان درکریم  قرآن روش خالف بر آن براي مسلمات معناي خذا و است آمده مطلق
 است. کتاب اهل به ناظر الفاظ

 همه شامل و است مطلق ،آیه از فقره این ابتداي در »الْمؤْمنات منَ والْمحصنات« عبارت
 اختصـاص  ؛ بنـابراین انـد  شـده  مسـلمان  که شود می کتابی اهل و مشرکان از اعم مؤمنان
 انـد،  شـده  مسـلمان کـه   کتابی اهل به »مکقَبل منْ تابکالْ أُوتُوا نَیالَّذ منَ والْمحصنات« عبارت

 عطـف  همچنین شود. می نیزآنها  شامل »الْمؤْمنات منَ والْمحصنات« عبارت زیرا ندارد؛ معنا
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 در علیـه  معطـوف  و معطـوف  کـه  بـود  خواهد صحیح زمانی دیگریک به عبارت دو این
 /238ص ،3ج ،1415 ،آلوسـی  /326ص ،3ج ،1405 ،جصـاص ( باشـند یکدیگر  با تغایر

 منَ والْمحصنات( معطوف میان تقابل بیانگر مذکور عطف ).30ص ،3ج ،1422 ،کیاهراسی
کالْ أُوتُوا نَیالَّذنْ تابم لکقَبم( و علیه معطوف )ناتصحالْمنَ وم ناتؤْمدر تنـوع  مبناي بر )الْم 

 بـراي  »مسـلمات « معناي خذا و است آنان حال وضعیت مبناي بر طرفین دینی وابستگی
بـود  خواهـد  عطـف  طرفین نمیا مقابله با مغایر آنان دینی گذشته اعتبار به ،علیه معطوف 

  ).57ص ، 8ج ،1419 ،اهللا فضل(
 مـنَ  والْمحصنات« عبارت ،گفته پیش اشکاالت به باتوجه گفت باید بندي جمع مقام در

کالْ أُوتُوا نَیالَّذنْ تابم لکقَببیـان  مقام در روشنی به شریفه آیه و دارد کتاب اهل در تعین »م 
 بـراي  »المسـلمات « معنـاي  اخـذ  رسـد  مـی  نظـر  بـه  اسـت.  آنـان  بـا  نکاح حلیت حکم

 کتاب اهل با نکاح حکم صدور در صعوبت جهت به آیه ظاهر از خروج و »المحصنات«
 کـه  اسـت  کـافران  و مشـرکان  بـا  نکـاح  احکام نمبی آیات ،امر این خاستگاه است. بوده

 نظـر  بـه  مائـده  سوره 5 آیه با متعارض ،عنوان دو این ذیل در کتاب اهل قراردادن دلیل به
 کتـاب  اهـل  بـا  نکاح حکم ذیل از مائده سوره 5 آیه است شدهتالش  ؛ بنابراینرسد می

 تعیین در ،مقاله اصلی محور عنوان بهمذکور  آیات تعارض رفع اهمیت وجه شود. خارج
 است. قرآن آیات مبناي بر کتاب اهل با نکاح حکم تکلیف

 منقطع) یا دائم( نکاح خارجی مصداق معناي بر تأویل. 1ـ2

 ایـن  فـرض  پـیش  است. کتاب اهل با منقطع نکاح ،تأویل این مبناي بر آیه از مقصود
، اسـت  کتاب اهل به مائده سوره 5 آیه اختصاص پذیرش ،نخست تأویل برخالف تأویل

 انـد.  شـده  منقطع و دائم نکاح نمیا تفصیل به قائل ،آنان با نکاح انجام چگونگی در ولی
 یعنـی  »أُجـورهنَّ  تُمـوهنَّ یآتَ إِذا« به کتاب اهل با نکاح حلیت حکم تعلیق ،امر این بر دلیل

 فَـآتُوهنَّ  مـنْهنَّ  بِـه  استَمتَعتُم فَما ...« آیه در اجر واژه ازآنجاکه و است آنان به اجر پرداخت
 آیه این در آن کاربرد ،است شده استعمال متعه نکاح براي )24: نساء( »... ضَۀیفَرِ أُجورهنَّ

 ،3ج ،]تـا  بـی [ ،طوسی /251ص ،3ج ،1372 ،طبرسی( بود خواهد متعه نکاح به ناظر نیز
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 ،1369 ،طیــب /238ص ،3ج ،1365 ،کــاظمی /326ص ،2ج ،1362 ،جرجــانی /446ص
 بـر  آیـه  قصودم بر مذکور رأي داللت ).197ص ،2ج ،1373 ،مقداد فاضل /304ص ،4ج

  شود: اشاره می نقدهاترین  مهم از برخیدرذیل به  نیست. تام ،آن بر وارد نقدهاي مبناي
 زیـرا  نیسـت؛  صـحیح  نساء سوره 24 آیه مبناي بر متعه نکاح به اجر واژه اختصاص

 و اسـت  شـده  اسـتعمال  دائـم  و منقطع از اعم نکاح مطلق براي قرآن آیات در واژه این
 ترجیح ،مائده سوره 5 آیه در »اجر« واژه استعمال مبناي بر منقطع نکاح به آن اختصاص
 »اجـر « واژه کـه  اسـت  این بر گواه ،نساء سوره 25 آیه نمونه رايب ؛بود خواهد بالمرجح

  است: شده استعمال دائم نکاح براي
ـ غَ محصـنات  بِـالْمعرُوف  أُجـورهنَّ  آتُـوهنَّ  و أَهلهِـنَّ  بِإِذْنِ حوهنَّکفَانْ ...  و مسـافحات  رَی

ذاتتَّخبـه  را آنـان  مهـر  و دییـ نما ازدواج آنان صاحبان اجازه به را آنها و :... أَخْدان الم 
 و شـوند  زنا بکمرت اراکآش هک آنان نه باشند؛ دامنکپا هکنیا به مشروط ،دیبده خودشان

  ).25: نساء( رندیبگ پنهانى دوست نه
 امکـان  کـه  اسـت  کسـانی  بـراي  تکلیـف  تنـزل  راه از ازدواج تسهیل درمقام آیه این
 الزم مـالی  تمکـن  کسـی  اگر اینکه بر دارد داللت و ندارند را عفیف آزاد زنان با ازدواج

 بـاوجود  آیـه  این .کند ازدواج عفیف کنیزان با تواند می ،ندارد را آزاد زنان با نکاح براي
 /276ص ،4ج ،1390 ،طباطبـایی ( اسـت  دائـم  نکاح به ناظر ،آن در »اجر« واژه استعمال
 کـه  اسـت  مهریه مطلق معناي به دراینجا اجر واژه ).447ص ،6ج ،1406 ،تهرانی صادقی

 ).176ص ،2ج ،1373 ،مقداد فاضل( شود می پرداخت دیگري به چیزي عوض در
 اسـت.  شـده  مطـرح  کتـاب  اهـل  با نکاح براي سلبی و ایجابی شرط دو ،آیه این در
 عدم ،سلبی شرط است. اجرت و مهریه پرداخت راه از کتاب اهل با نکاح ،ایجابی شرط
 دیگـري  شـرط  ،دو این جز به .باشد می دوست گرفتن و زنا ،مسافحه راه از آنان با نکاح
 ،5ج ،1390 ،طباطبایی( است نشده مطرح کتاب اهل با نکاح بودن منقطع یا دائم بر مبنی
 بـراي  قرینـه  فقـط  و اسـت  نشـده  نکـاح  نـوع  متعرض شریفه آیه حقیقتدر ).206ص

 تر بدان اشاره شد. پیش که است »أجورهن« واژه نکاح نوع شدن مشخص
 ،کتـاب  اهـل  بـا  نکـاح  مورددر مسلمانان تشویش و اضطراب رفع دلیل به آیه این در



  ...قرآن در حرمت و اتیانگاره تعارض آ ینقد و بررس  
67

 

 همسان راه از تا است شده داده قرار مؤمنات با نکاح حلیت ضمیمه آنان با نکاح حلیت
 ؛ بنـابراین )203ص ،5ج ،انهمـ ( نـد ک مطرح را آنها تفاوت عدم ،نکاح دو این قراردادن

 بـه  ناظر »... أَخْدانٍ يالمتَّخذ و نَیمسافح رَیغَ نَیمحصن أُجورهنَّ تُموهنَّیآتَ إِذا ...« توضیحی قید
 ،منقطـع  عقـد  در »اجر« واژه ظهور پذیرش با صورت دراین بود. خواهد نکاح نوع هردو
 نظـر  مشـهور  بـرخالف  امر این شود. لحاظ غیردائم عقد نوع از باید نیز مؤمنات با نکاح
 عقـد  بـه  نـاظر  را »الْمؤْمنـات  منَ والْمحصنات« عبارت آنان از کسی و است مفسران و فقها

  اند. ندانسته غیردائم
 تـام  ،کتـاب  اهـل  بـا  نکاح حلیت در بحث مورد آیه داللت گفت باید بندي جمع در
 با توانند می ـ گیري دوست و زناراه  از نه ـ اجر و مهریه پرداخت راه از مسلمانان .است
 و دائـم  نکـاح  شـامل  و است مطلق آیه این در کتاب اهل با نکاح نند.ک نکاح کتاب اهل

 ،دارد کتاب اهل با نکاح حرمت بر داللت قرآن ازاي  آیه اگر ؛ بنابراینشود می نیز موقت
 داده قـرار  کتـاب  اهـل  بـا  نکاح حلیت بر مبنی مائده سوره 5 آیه ظهور با قیاس در دبای

 بـا  نکـاح  حرمت بر دالّ آیات بررسی به درادامه گردد. تأویل و توجیه اي گونه به و شود
  شود. می پرداخته کتاب اهل

  کتاب اهل با نکاح حرمت آیات بررسی .2
 نکاح حرمت اثبات در که ندا آیاتی ازجمله ممتحنه سوره 10 و بقره سوره 221 آیات

 ایـن  اسـاس  بر استدالل وجه است. گرفته قرار ، مورد استناد فقها و مفسرانکتاب اهل با
 آیات این در زیرا است؛ روایات برخی نیز و قرآن آیات دیگر باآنها  نکرد ضمیمه ،آیات

 و آمـده  کـافر  و مشـرك  عنـوان  فقط بلکه ،است نشده اشاره کتاب اهل عنوان به آشکارا
 روایـات  و قـرآن  آیـات  دیگـر  مبنـاي  بـر  عنـاوین  ایـن  ذیل در کتاب اهل دانستن داخل

 بـا  نکـاح  حرمـت  عـدم  یا حرمت برآنها  داللت بررسی به درادامه است. گرفته صورت
  شود. می پرداخته کتاب اهل
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  بقره سوره 221 آیه .2ـ1
نْ و  و مکأَعجبـتْ  ولَـو  ۀٍکمشْـرِ  منْ رٌیخَ مؤْمنَۀٌ لَأَمۀٌ و ؤْمنَّی حتَّى اتکالْمشْرِ حواکالتَ

نْ لَو كمشْرِ منْ رٌیخَ مؤْمنٌ لَعبد و ؤْمنُوای حتَّى نَکیالْمشْرِ حواکالتُ و ب جکأَعـ  م کأُولئ 
نه والْمغْفرَةِ الْجنَّۀِ إِلَى دعوای واللَّه النَّارِ إِلَى دعونَی اسِ  اتـه یآ نُیبی و بِإِذْ  لَعلَّهـم  للنـَّ
 از بهتر مانیباا زِینک قطعاً اورند.یب مانیا تا ،دینکم ازدواج كمشر زنانِ با و :رُونکتَذَی

 زن كمشر مردانِ به و آورد شگفت به را شما او ى]یبای[ز هرچند ،است كمشر زنِ
 هرچنـد  ،اسـت  كمشـر  آزاد مرد از بهتر مانیباا برده قطعاً اورند.یب مانیا تا دیمده
 فرمـان  به خدا و خوانند فرامى آتش سوى به را] [شما آنان آورد. شگفت به را شما
ـ آ و خوانـد  مى آمرزش و بهشت سوى به را] [شما ،خود  مـردم  بـراى  را خـود  اتی

 .)221(بقره:  شوند رکمتذ هک باشد ؛گرداند مى روشن

 در نمایـد.  مـی  تشـریع  را حرمـت  حکـم  وکند  می نهی را مشرکان با ازدواج آیه این
 صـورت گونـاگونی   تقریرهـاي  ،کتاب اهل با نکاح حرمت حکم بر آیه این داللت نحوه
 اسـتدالل  ،کتاب اهل بودن مشرك به استدالل ،»ؤْمنَّی حتى« غایت به استدالل است. گرفته

 ازجملـه  ،روایـات  در آیه عموم از استفاده به استدالل و »النَّارِ لىإ دعونَی کأُولَئ« گزاره به
 از ).35ص ،30ج ،1373 ،نجفـی  /534ص ،20ج ،1409 ،عاملی حرّ( هستند تقریرها این
 برخـوردار بسیاري  اهمیت از کتاب اهل بودن مشرك به استدالل ،یادشده تقریرهاي میان

 هـاي  برداشـت  و اند شده استدالل این متعرض ،آیه این از بحث در مفسران عموم است.
 و مشـرکان  کلی عنوان در کتاب اهل نبودن یا بودن داخل مبناي بر آیه تفسیر در متفاوتی

 نوشـتار  بررسـی  حیطـه  ازآنجاکـه  ).332ص ،1ج، 1424 ،مغنیـه ( اند داده ارائه مشرکات
  شود. می پرداخته مذکور استدالل به فقط درادامه ،است قرآن آیات مبناي برحاضر 
 و مشـرکان  بـا  نکـاح  حرمـت  حکـم  ،مائـده  سـوره  221 آیـه  ،استدالل این مبناي بر

 سـوره  72 و عمـران  آل سوره 64 ،توبه سوره 31 آیات سوییاز کند. می بیان را مشرکات
 از دسـته  دو ایـن  ضمیمه نتیجه دهند. می قرار مشرك عنوان ذیل در را کتاب اهل ،مائده
 ،2ج ،]تـا  بـی [ ،طوسـی ( اسـت  کتاب اهل با نکاح حرمت حکم اثبات ،یکدیگر به آیات
 ،زمخشــري /139ص ،1ج، 1418 ،بیضــاوي /561ص ،2ج، 1372 ،طبرســی /217ص
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 اسـت  وارد دیدگاه این بر نقدهایی ).235ص ،3ج، 1365 ،کاظمی /264ص ،1ج ،1407
بـه   دهـد.  مـی  قـرار  خدشـه  مورد را کتاب اهل با نکاح حرمت بر آیه داللت بودن تام که

  شود. درذیل اشاره می نقدها این از برخی

 مشرك تشکیکی واژة معناي مبناي بر ،نخست نقد. 2ـ1ـ1

 بایـد  مصـادیق  و معـانی  بر حمل در و ندا تشکیکی معناي داراي قرآن مفاهیم برخی
 ،ایمـان  ،کفـر  ؛داد قرار نظر مد خفا و ظهور ازنظر قرآن آیات در راآنها گوناگون  مراتب
کـریم   قـرآن  در شـرك  مفهـوم  انـد.  دسـته  ایـن  از ...و فاسـق  ،شاکر ،قانت ،ظالم ،شرك

 ؛اسـت  شـده  اسـتعمال  تشکیکیصورت  به مختلف هاي گروه عمل و اعتقادات تناسب به
 مصـادیق  از بتـان  شـفاعت  مقـام  به شدن قائل یا خداوند براي شریک قراردادنمثال  براي

 کـه  اسـت  شـرك  از دیگري مصداق خداوند براي فرزند شدن قائل است. ظاهري شرك
 شـرك  نیـز  اسـباب  اسـتقالل  به اعتقاد ،نسبت همین به دارد. قبلی شرك از بیشتري خفاي

باشـد؛   مـی  برخـوردار  بیشـتري  خفـاي  ازپیشـین   نمونه دو با قیاس در که است دیگري
 بـر  مشرك عنوان ،افراد برخی عملکرد یا عقیده بر شرك اطالق درستی باوجود نتیجهدر

 ،اسـت  اسباب استقالل به قائل ،عمل مقام در که مسلمانی به مثالً ؛شود نمی گذارده آنان
 کفـر  زمـره  از حـج  تـرك  ،)97: عمران آل( حج آیه در که همچنان ،شود نمی گفته مشرك
 است فاسقی مسلمان بلکه ،شود نمی خوانده کافر شخصی چنین ولی ،است شده قلمداد

  ).204ـ202ص ،2ج ،1390 ،طباطبایی( است گفته ترك را واجبات از یکی که
 و ثابـت  قـرآن  در کتاب اهل بر مشرك لفظ اطالق ،شرك از یادشده معناي اساس بر
 از را کتـاب  اهل که سته نییقرا بلکه ،نیست معنا این براي  قرینه تنها نه و نیست معلوم

 حکـم  بیـان  مقـام  در بقـره  سـوره  221 آیـه  ؛ بنابراینسازد می خارج مشرك عنوان ذیل
 آیه این و ندا ظاهري شرك داراي که است پرستان بت معناي در مشرکان با نکاح حرمت
  ندارد. کتاب اهل با نکاح حکم به تعرضی

ـ « ،)29: توبـه ( »الْحرام الْمسجِد قْرَبوای فَال نَجس ونَکالْمشْرِ إِنَّما« همچون آیاتی ـ  فکی  ونُیک
ـ ح نَکیالْمشْـرِ  فَـاقْتُلُوا « و )27: توبـه ( »افَّـۀً ک نَکیالْمشْرِ قاتلُوا و« ،)7: توبه( »عهد نَکیللْمشْرِ  ثُی
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موهتُمدجـ دار کتـاب  اهـل  با مشرکان غیریت بر داللت ...و )6: توبه( »و  احکـام  زیـرا  د؛ن
 قـرآن  در نمونـه  بـراي  ؛است کتاب اهل با تعامل در قرآن شیوه با مغایر آنان براي صادره
 بلکـه  ،اسـت  نشمرده باطل را آنان با عهد یا است نشده کتاب اهل با قتال به حکمکریم 

 بـراي  امکـانی  چنـین  کـه  است کرده ثابت آنان براي جزیه قالب در پیمان و عهد ینوع
  نیست. قرآن در مشرکان

 دو ایـن  عطف واسطه به مشرکان و کتاب اهل تغایر مبناي بر ،دوم نقد. 2ـ1ـ2
  آیات برخی در

 ،9ج ،1364 ،قرطبـی ( اسـت  علیـه  معطـوف  و معطـوف  نمیا تغایر ،عطف در قاعده
 و معطـوف  نمیـا  کـه  اسـت  ایـن  حروف به عطف در غالب اصل که معنا یندب ؛)69ص

عـرب  کـالم  در معمـوالً  و باشد دوگانگی و مغایرت معنا و لفظ ازجهت ،علیه معطوف، 
کـریم   قـرآن  از متعددي آیات در مشرکان و کتاب اهل .شود نمی خودش بر شیء عطف

 بـه  نسـبت  و یکدیگرنـد  مغـایر  عطـف  قاعده مطابق دو این و اند شده عطف یکدیگر بر
  از: عبارتند آیات این ندارند. شمولیت یکدیگر

نِیک لَم نْ فَرُواک نَیالَّذشْرِ تابِکالْ هلأ مالْمنْفَ نَکیوتَّى نَکیمح یتَأْتمه نَۀُیالْب )1: نهبی(.  
  .)105: بقره( نکیالْمشْرِ لَا و تابِکالْ هلأ منْ فَرُواک نَیالَّذ ودی ما
ـ خَ منْ میکعلَ نَزَّلَی أَنْ نَکیالْمشْرِ ال و تابِکالْ هلأ منْ فَرُواک نَیالَّذ ودی ما ـ رب مـنْ  رٍی  ... مک
  .)105: بقره(

  .)186: عمران آل( ... واکأَشْرَ نَیالَّذ منَ و مکقَبل منْ تابکالْ أُوتُوا نَیالَّذ منَ ...
  .)82: مائده( ... واکأَشْرَ نَیوالَّذ هودیالْ آمنُوا نَیللَّذ عداوةً النَّاسِ أَشَد لَتَجِدنَّ

  ).17: حج( ... واکأَشْرَ نَیوالَّذ والْمجوس والنَّصارى نَیوالصابِئ هادوا نَیوالَّذ آمنُوا نَیالَّذ إِنَّ

  مائده سوره 5 و بقره سوره 221 آیات موضوعی تباین مبناي بر ،سوم نقد. 2ـ1ـ3
 بـر  گـذاردن  ارزش و مشرکان با نکاح حرمت حکم بیان درصدد بقره سوره 221 آیه
 است شده نازل مشرکانی درباره آیه این است. نکاح شروط از یکی عنوان به ایمان مقوله

 دربـاره  مائده سوره 5 آیه ولی، ندا اصطالحی مشرك ،بوده برخوردار ظاهري شرك از که
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 اهـل  با مسلمانان نکاح امر تسهیل درصدد امتنان رویکرد با و است شده نازل کتاب اهل
  است. آنان نمیا تعاملی فرآیندهاي در کتاب

  ممتحنه سوره 10 آیه .2ـ2
 فَـإِنْ  مـانهِنَّ یبِإِ أَعلَـم  اللَّـه  فَـامتَحنُوهنَّ  مهـاجِرات  الْمؤْمنات مکجاء إِذا آمنُوا نَیالَّذ هایأَ ای

 آتُـوهم  و لَهنَّ حلُّونَی هم ال و لَهم حلٌّ هنَّ ال فَّارِکالْ إِلَى تَرْجِعوهنَّ فَال مؤْمنات علمتُموهنَّ
 وافرِکالْ بِعصمِ واکتُمس ال و أُجورهنَّ تُموهنَّیآتَ إِذا حوهنَّکتَنْ أَنْ میکعلَ جناح ال و أَنْفَقُوا ما
ئَلُوا وما س أَنْفَقْتُم ئَلُوایلْ وأَنْفَقُوا ما س کذلم کحم ی اللَّهکحم ـ ب ـ  واللَّـه  مکنَی لیعم اى :مکـی ح 
 خدا د.ییازمایب را آنان ،ندیآ شما نزد مهاجر مانیباا زنان چون !دیا آورده مانیا هک سانىک
 را شـان یا گـر ید ،دیـ داد صیتشـخ  مـان یباا را آنـان  اگـر  پس ؛است داناتر آنان مانیا به
ـ ا بر [مردان] آن نه و ندا حالل شانیا بر زنان آن نه ؛دیبازنگردان افرانک سوى به  زنـان  نی

 گنـاهى  شـما  بـر  و دیـ بده آنهـا  [شوهران] به ،اند ردهک زنان] نی[ا خرج هرچه و حالل
 بـه  و دیـ نک ازدواج شـان یا بـا  ـ  دیـ بده آنـان  بـه  را مهرشـان  هکـ  درصورتى ـ  هک ستین
 زنـان  [بـراى  شـما  را آنچـه  و د]ینباش بند يپا [و دینشو کمتمس افرانک قبلى وندهاىیپ

 دیـ نک مطالبـه  افران]ک [از ،دیا ردهک خرج اند] شده پناهنده فارک به هک خود فرارىِ و مرتد
ـ ا نند.ک مطالبه شما] [از اند ردهک خرج را آنچه دیبا هم آنها و  ه]کـ [ خداسـت  مِکـ ح نی
 .)10(ممتحنه:  است مکیح داناى خدا و ندک مى داورى شما انیم

 مانىیپ هکم انکمشر با هیبیحد در خدا رسول که است شده گفته آیه نزول شأن در
 را او ،ونـدد یبپ مسلمانان به هکم اهل از سکهر هک بود نیا مانیپ ادفم از ىیک رد.ک امضا

 او توانند مى ،بازگردد هکم به و دنک رها را اسالم ،مسلمانان از سىک اگر ولی ،بازگردانند
 نیسـرزم  همـان  در و رفتیپـذ  را اسـالم  عهیسـب  نـام  بـه  زنى هنگام نیدرا .برنگردانند را

 همسـرم  !محمد اى :گفت و آمد امبریپ خدمت همسرش .وستیپ مسلمانان به هیبیحد
 نشده کخش آن بکمر هنوز و ماست مانیپ ادفم از ىیک نیا هکچرا ؛بازگردان من به را

. آن زن بایـد سـوگند   نندک امتحان را مهاجر زنان داد دستور و شد نازل مذکور هیآ است.
هاي دنیایی نظیـر عالقـه بـه    کرد که هجرتشان فقط به خاطر اسالم است و انگیزهیاد می

 زن آن سرزمین جدید و یا ترك شوهر به دلیـل دشـمنی و کینـه بـا او در کـار نیسـت.      
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 پرداختـه  شـوهرش  هک را اى هیمهر خدا رسول نجایدرا .است نیچن هک ردک ادی سوگند
ـ ا طبـق  :فرمـود  و پرداخـت  يو بـه  ،بـود  شده متحمل هک را ىهای نهیهز و بود مـاده   نی

  ).411ص ،9ج ،1372 ،طبرسی( را زنان نه ،گردانند بازمى را مردان فقط ،قرارداد
 بعصـم  التمسکوا« عبارت ،آیه این در کتاب اهل با ازدواج حرمت در استناد شاهد

 ).150ص ،5ج ،1414 ،منظـور  ابـن ( است کافر زنان معناي به »کوافر« است. »الکوافر
 ،1421 ،اصـفهانى  راغـب ( امسـاك  ،اصـل  در آن معنـاي  است. عصمت جمع عصم

در ایـن آیـه بـه    » عصـم « اسـت.  )404ص ،12ج ،1414 ،منظور ابن( منع و )569ص
 در ،عقـد  سـبب  بـه  زن کـه  انـد  نامیـده  عصمت رو ازاین را نکاحمعناي نکاح است. 

نکـاح موجـب    یـا  )412ص ،9ج ،1372 ،طبرسی( است شوهر نگهداري و حضانت
 ازآنجاکـه  ).241ص ،19ج ،1390 ،طباطبـایی (شـود  می  و صیانت حرمت زن  حفظ
 زن آنبـه   را فـراز  ایـن  تـوان  نمـی  ،سـبب  خصوص نه و است لفظ عموم به اعتبار

 مکـ ح بـه بنـابراین  ؛ )412ص ،9ج ،1372 ،طبرسی( داد تخصیص مشرك پرست بت
 افرکـ  زنان ،ندیآ درمى اسالم به هک روزى نخستین در دیبا مسلمان مردان ،جمله نیا

 ،طباطبـایی ( باشـند  مجوس و انصار ،یهودي ،مشرك اینکه از اعم ؛نندک رها را خود
گونـه   این کتاب اهل با نکاح حرمت بر مبنی آیه به استدالل ).241ص ،19ج ،1390
  شود. می کتاب اهل زنان شامل کوافر اطالق که است

 فاضـل  /241ص ،1419 ،اراکـی ( اسـت  شده وارد استدالل این بر متعددي اشکاالت
 عـالوه  که است باور این برنویسنده  ).21ص ،1393 ،عندلیبی /287ص ،1421 ،لنکرانی

 نـزول  شـأن  و سیاق قراردادن نظر مد مبناي بر اساسی اشکال دو ،گفته پیش اشکاالت بر
 را کتـاب  اهـل  بـا  نکـاح  حرمـت  بـر  آن داللـت  کـه  اسـت  وارد مذکور استدالل بر آیه

  شود: درذیل به دو استدالل اشاره می .سازد می دار خدشه
 واژه ،شـد  مطـرح  بقره سوره 221 آیه ذیل در مشرکان از بحث در که گونه همان

 و افـراد  بـراي  آن کـارگیري  به و است تشکیکی معناي داراي ،شرك همانند نیز کفر
 متفـاوت  توانـد  مـی  آنـان  عملکرد نوع و اندیشه سطح تناسب به گوناگون هاي گروه
 قلمـداد  کفرآمیـز  عمل ،مستطیع مسلمانانازسوي  واجب حج ترك نمونه براي ؛باشد
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 رسـد  مـی  نظـر  بـه  نیز دراینجا شود. نمی گفته کافر شخصی چنین به ، ولیاست شده
 شـأن  و سـیاق  اسـت.  کفر ،تشکیکی معناي برخالف کوافر ذیل کتاب اهل قراردادن

 اسـت  آن خاص معناي به کفار احکام بیان درصدد آیه که است این بیانگر آیه نزول
 کـافر  کـه  ندا زنانی آیه این در کوافر زیرا ندارند؛ قبول را اسالمی مبانی اساس از که

 در و نیسـتند  گونه این کتاب اهل آنکه حال، دهند می قرار کفار پناه در را خود ،شده
 و دارنـد  عقیـده  وحـدت  مسـلمانان  دیگر با ،نبوت و توحید ازجمله موارد بسیاري

  کرد. قلمداد آن خاص معناي به کافر راآنها  توان نمی
 و کفـار  نمیـا  ارتبـاط  در حالت دو بیانگر آیه نزول شأن و ظاهري نیقرا ،سیاق
 ،کفـار  از زنی اگر که دارد می بیان آیه نخست قسمت است. نکاح مورددر مسلمانان

ـ  او صدق میزان سنجش از پس ،شد پناهنده مسلمانان به و آورد اسالم ازسـوي   دبای
 دریافتی مهریه است موظف اسالمی حاکمیت صورت دراین شود. پذیرفته مسلمانان

 از کسـی  اگـر  بـراین  افـزون  بپـردازد؛  يو کـافر  همسـر  بـه  را خود همسر از زن آن
 پرداخـت  و زن عده اتمام از پس دبای ،باشد داشته را زن آن با نکاح قصد مسلمانان

 مـرد  که است شوهري و زن مورددر آیه دوم قسمت نماید.مبادرت  نکاح به ،مهریه
 شـده  پناهنـده  کفـار  دامـن  به و مانده باقی خود کفر بر زن ولی ،است شده مسلمان

 دارد حـق  مسـلمان  مـرد  و شـود  مـی  باطـل  دو ایـن  نکاح عقد صورت دراین است.
 ،شیرازي مکارم (ر.ك: ندک مطالبه کفار از ،است دهکر پرداخت زن به که را اي مهریه
  ).40ص ،24ج ،1371

ازسـوي   بنـدي  پـاي  عـدم  شـریفه  آیـه  ،نخسـت  حالـت  درنظرگرفتنبا  اساس براین
 اسـت  شده خواستار رااي  شده مسلمان کافر زن و کافر مرد نمیا نکاح علقه به مسلمانان

 کتـاب  اهـل  قـراردادن  ؛ بنابرایناست شده پناهنده اسالمی بالد به آوري اسالم از پس که
 ایـن  بیـانگر  تـاریخی  شواهد نیز و آیه نزول شأن زیرا بود؛ نخواهد صحیح کفار ذیل در

 بخواهنـد  کـه  اند نداشته جایگاهی مکه در و اند بوده مستقر مدینه در کتاب اهل که است
  گزینند. سکنی مدینه در و دونش خارج مکه از ،اسالم پذیرش با

 بـا  نکـاح  حرمـت  بـه  حکم ،مطلقصورت  به آیه این ،دوم حالت درنظرداشتن با
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 که کند می اعالم حرام را کافر زنان از دسته آن با نکاح فقط بلکه ،ندک نمی کافر زنان
 نآنـا  امـان  در را خـود  و شـوند  می پناهنده کفر بالد دامن به ،ورزیدن کفر بر عالوه

نْفَقْتُم ما واسئَلُوا« عبارت زیرا دهند؛ می قرار  داللت ،کفار از مهریه مطالبه به حکم و »أَ
 از مهریـه  مطالبه وگرنه ،دارد را کفار به کفرورزي از پس مسلمان زنان پناهندگی بر

  داشت. نخواهد معنا کفار
 حکـم  ایـن  مشـمول  ،شود داده قرار کفار ذیل در کتاب اهل اگر حتی توضیح این با

؛ شـود  پناهنده مکه کفار به کتاب اهل از کسی که است نبوده گونه این زیرا شد؛ نخواهند
 جهات به آنان و شود نمی کتاب اهل شامل آیه این در کفار با نکاح حرمت حکم بنابراین

 ذیل از ،آیه سیاق و تاریخی شواهد ،کفر تشکیکی معناي قراردادن نظر مد با و گوناگون
  ند.ا خارج حرمت حکم

 ،1390 ،طباطبـایی ( است دائم نکاح مورددر آیه حکم که باورند براین مفسران برخی
 عـام  را عبـارت  دیگـر  برخـی  و )40ص ،24ج، 1371 ،شـیرازي  مکارم /241ص ،19ج

 ،فاضـل مقـداد  ( انـد  کـرده  حمـل  موقت و دائم نکاح هردو به مشعر را حکم ودانند  می
 بـر  مبنـی  عصـمت  بـه  نکـاح  شـدن  خوانـده  سبب به باتوجه البته ).383ص ،1ج، 1373

 مـورد در را آیه این از مقصود توان نمی ،نکاح واسطه به غیرشوهرش از زن شدن منصرف
 اتمـام  تـا  نیـز  متعـه  نکاح مورددر غیرشوهر از زن شدن منصرف زیرا گرفت؛ دائم نکاح
 موقـت  و دائم نکاح درباره آیه اطالق بر مبنی دوم قول اساس ؛ براینجاریست عقد زمان
  رسد. می نظر به بهتر

  آیات تعارض رفع .3
 سـوره  5 آیـه ( کتـاب  اهـل  بـا  نکـاح  حلیت بر دالّ آیات میان تعارض رفع منظور به
 مبارکـه  سـوره  10 و بقـره  سـوره  221 آیات( آنان با نکاح حرمت بر دالّ آیات و مائده)

 سوره 5 آیه داللت ،شد تر اشاره پیش که گونه همان است. شده مطرح وجوهی ،ممتحنه)
 کتـاب  اهـل  با نکاح حرمت آیات داللت و است تام ،کتاب اهل با نکاح حلیت بر مائده

 بیـان  بـه  درادامه .سازد دار می خدشه راآنها  داللت که باشد رو می روبه جدي اشکاالت با
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 بـا  تعـارض  رفـع « و »آیـات  برخی نسخ به قول با تعارض رفع« بخش دو در وجوه این
  شود. می پرداخته »آیات میان نسبت بررسی

  آیات برخی نسخ به قول با تعارض رفع .3ـ1
 بر داللت که مائده سوره 5 آیه که اند داشته بیان بحث مورد آیات در نسخ طرفداران

 شـده  نسـخ  بقره سوره 221 و ممتحنه سوره 10 آیات با ،دارد کتاب اهل با نکاح حلیت
 بـه  کتـاب  اهـل  با نکاح حرمت حکم و است شده نسخ حلیت حکم اساس ؛ برایناست
  شود. می پرداخته مذکور نسخ ادعاي به ادامه در بود. خواهد باقی خویش قوت

 کتـاب  اهـل  بـا  ازدواج حلیت در صریح که مائده سوره 5 آیه که باورند براین برخی
 حکـم  اسـاس  ؛ بـراین است شده نسخ ممتحنه سوره 10 و بقره سوره 221 آیات با ،است

 ،شد اشاره که گونه همان زیرا بود؛ خواهد باقی خود قوت به کتاب اهل با ازدواج حرمت
 ،9ج ،]تـا  بـی [ ،طوسی( داردداللت  کتاب اهل با ازدواج حرمت بر ممتحنه سوره 10 آیه
  :متصور است اشکال دو قول اینبر  ).586ص

 اسـت  دهشـ  نازل آن از پیش ممتحنه سوره بوده، شده نازل سوره آخرین مائده سوره
ــی( ــیوطی /282ص ،1ج ،1410 ،زرکشـ ــی /4ص ،3ج ،1404 ،سـ  ،1ج ،1380 ،عیاشـ

 باشـد؛  مائده سوره از آیاتی ناسخ تواند نمی آن آیات و ممتحنه سوره رو ازاین ؛)288ص
  شود. نازل منسوخ آیات از باید پس ناسخ آیات است طبیعی زیرا

ـ  ؛اسـت  تخفیف و گذاري منت مقام در مائده سوره 5 آیه  حکـم  قـبالً  کـه  معنـا  یندب
 اهـل  با نکاح حرمت ،حکم آن اند. بوده سختی در آن از مسلمانان که استبوده  دیگري

 حلیـت  حکـم  ،شـده  داده تخفیف آنان بر مائده سوره 5 آیه نزول با که است بوده کتاب
 بـا  نکـاح  حرمت به حکم ممتحنه سوره 10 آیه اساس بر اگر بنابراین؛ است شده تشریع

 حکـم  منشـأ  ،صـورت  دراین زیرا شد؛ خواهد عکسرب نسخ مسئله ،شود کتاب اهل زنان
 کـه  بود خواهد ممتحنه سوره 10 آیه ،است بوده سخت مسلمانان براي که نکاح حرمت

 5 آیه رو ؛ ازایناست شده دادهبه مسلمانان تخفیف  باره دراین ،مائدهسوره  5 آیه نزول با
 ).246ـ245ص ،19ج ،1390 ،طباطبایی( عکسرب نه ،بود خواهد ناسخ مائده سوره
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 مائده سوره 5 آیه ناسخ تواند نمی گفته پیش اشکال دو دلیل به نیز بقره سوره 221 آیه
 یـک هر و نیسـت  اثبـات  قابـل  دیگـر  آیات به نسبتاي  آیه هیج ناسخیت بنابراینباشد؛ 

  داد. دیگري بودن منسوخ و یکی بودن ناسخ به حکم تواند نمی که دارند محظوراتی
 بـه  باید تعارض رفع براي و است اشکال محل آیات این در نسخ ثبوت اینکه نتیجه

 .پرداخت آیات میان ارتباط

  تقیید و تخصیص با تعارض رفع .3ـ2
 بحـث  مـورد  آیات در نسخ به قول مسیر گرفتن درپیش که شد بیانمبحث پیشین  در
 خدشـه  دچار را نسخ به قول که آورد می پیش را محظوراتیآنها  نمیا تعارض رفع براي
 مورد آیات ظاهري تعارض رفع براي دیگر مسیرهاي شدن بسته معناي به امر این .کند می

 آیـات  در تقییـد  و تخصـیص  وقـوع  مسـئله  بـه  توجه مسیرها این از یکی نیست. بحث
 تقیید و اطالق رابطه یکدیگر با ،متعارض ظاهر به آیات ،ادعا این مطابق .باشد می مذکور
  است: صورت بدین رابطه این تبیین دارند.

 اهـل  و نامشـرک  شامل ممتحنه سوره 10 آیه در کتاب اهل با نکاح حرمت حکم اگر
 سـوره  5 آیه در سوییاز بود. خواهد افراد آن تمامی براي عام حکم منزله به ،باشد کتاب
 اهـل  ،حکـم  ایـن  تشـریع  بـا  و است شده مطرح کتاب اهل با نکاح حلیت حکم ،مائده
 زمـان  بـه  باتوجـه  ند.شـو  می خارج ممتحنه سوره 10 آیه در حرمت حکم ذیل از کتاب
 دیـدگاه  ایـن  ،تسـهیل  و تخفیف مقام در مائده سوره 5 آیه قرارداشتن و سوره این نزول
 بود. خواهد تأیید مورد

 نکـاح  نوع هردو ،مائده سوره 5 آیه در نکاح از مقصود که باشیمامر قائل  این به اگر
 ممتحنـه  سـوره  10 آیـه  ،مفسـران  برخـی  نظر طبق اینکه اساس بر و باشد موقت و دائم
 حکـم  صـورت  دراین زیرا گرفت؛ نخواهد شکل تعارضی دیگر ،است دائم نکاح به ناظر

 ،اسـت  دائـم  نکـاح  به ناظر که حرمت حکم با ،است نکاح نوع هردو به ناظر که حلیت
 سـوره  5 آیـه  اسـاس  بر کتاب اهل با موقت ازدواج حلیت نتیجه؛ درخورد می تخصیص

 ).217ص ،5ج ،1390 ،طباطبایی( گردد می اثبات آنان با دائم ازدواج حرمت و مائده
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آنهـا   ارتباط و رندندا دیگریک با تعارضی ،مذکور آیات گفت باید بندي جمع مقام در
 کـه  داشـت  توجـه  نکتـه  این به باید همچنین است. تقیید و تخصیص نوع از یکدیگر با

 توانـد  مـی  نیـز  نکـاح  نـوع  بـاره در آیـات  اطالق عدم یا اطالق مورددر نامفسر اختالف
 مباحـث  بـه  آیـات  ایـن  پیرامـونی  مسائل حل البته باشد. ظاهري تعارض رفع راهگشاي

  دارد.نیاز  فقهی

  نتیجه
 اهـل  بـا  نکـاح  حلیت بر مائده سوره 5 آیه که است آن بیانگرشده  انجام هاي بررسی

داللـت   کتـاب  اهـل  بـا  نکـاح  حرمـت  بـر  که يدیگر آیات، ولی دارد ، داللت تامکتاب
 سـازد.  می خدشه دچار را حرمت حکم برآنها  داللت کهدارند  جدي اشکاالت ،کنند می

 در زیـرا  اسـت؛  مخدوش ،کتاب اهل با نکاح حرمت بر بقره سوره 221 آیه داللت وجه
 نکـاح  حرمـت  به نقائال استدالل وجه است. نشده کتاب اهل عنوان بر صراحتی آیه این

اشـاره   اسـت.  بـوده  کتاب اهل به مشرك لفظ تعمیم با آیه این به استناد با ،کتاب اهل با
 در اگـر  کتـاب  اهل و است تشکیکی ،مشرك لفظ زیرا ؛یستن صحیح تعمیم این که شد

 بـا  مسـئله  ایـن  بـود.  نخواهنـد  اصـطالحی  مشـرك  ،آینـد  شـمار  بـه  نیـز  مشـرکان  زمره
 تثبیـت  ،است شده عطف یکدیگر به کتاب اهل و مشرکانآنها  در که آیاتی درنظرگرفتن

 بـراین  افـزون  است. علیه معطوف و معطوف نمیا تغایر عطف در اصل زیرا شد؛ خواهد
آنهـا   تـوان  نمی و دارند یکدیگر با موضوعی تغایر مائده سوره 5 و بقره سوره 221 آیات

 بـا  نکـاح  حرمـت  حکـم  بیـان  درصدد بقره سوره 221 آیه سنحید. دیگریک به نسبت را
 5 آیـه  ولـی ، است نکاح شروط از یکی عنوان به ایمان مقوله بري گذار ارزش و مشرکان

 امـر  تسـهیل  درصـدد  امتنـان  رویکرد با و است شده نازل کتاب اهل درباره مائده سوره
 سـوره  10 آیه داللت است. آنان نمیا تعاملی فرآیندهاي در کتاب اهل با مسلمانان نکاح

 بـه  نقـائال  اسـتدالل  وجه زیرا است؛ مخدوش نیز کتاب اهل با نکاح حرمت بر ممتحنه
 کتـاب  اهـل  بـر  کـافر  عنـوان  شـمولیت  ،آیـه  این به استناد با کتاب اهل با نکاح حرمت

و بـر ایـن    اسـت  ناسـازگار  اسـتدالل  وجه این با سیاق نیقرا و آیه نزول شأن .باشد می
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 مـورد در شـریفه  آیـه  زیـرا  ؛توان اهل کتاب را در ذیل عنوان کافران قرار داداساس، نمی
   اند.  ی کافري است که از کفار مکه جدا شده و به بالد اسالمی در مدینه ملحق شدهزنان

 مائـده  سوره 5 آیه زیرا ندارد؛ راه آیات از دسته این در نسخ که شد بیانبراین  افزون
 اصل و شده نازل که استاي  سوره آخرین ،دارد کتاب اهل با نکاح حلیت بر داللت که
 سـوره  10 و بقـره  سـوره  221 آیات بنابراین ؛است زمانی تأخر و تقدم رعایت نسخ در

 تـأخر آنهـا   بـه  نسبت مائده سوره زیرا د؛نباش مائده سوره 5 آیه ناسخ توانند نمی ممتحنه
ـ  ؛است تقیید و تخصیص ازنوع ،آیات از دسته دو این نمیا رابطه دارد. زمانی  معنـا  یندب

 اسـت  ایـن  بر نیز قاعده است. خورده تخصیص حلیت آیه با حرمت آیات عمومیت که
 و نسـخ  بـه  نوبـت  اساسـاً  ،باشـد  تقییـد  و تخصیص ازنوع عرفی جمع امکان هرگاه که

 و ندارنـد  تهافتی و تعارض یکدیگر یامذکور  آیات دسته دو بنابراین؛ رسد نمی تعارض
 هست.آنها  نمیا عرفی جمع امکان
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