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چکیده

نکاح مسلمان با غیرمسلمان از مباحثی است که از ابتدای شکلگیری جامعه اسالمی
مطرح است؛ و با رشد ارتباطات بین جوامع و سکونت افراد باعقاید و گرایشهای مختلف
در همه جهان ،نیاز به پاسخ این مسرله را می طلبد .در این نوشته نویسنده در صدد بازنگری
ادله ازدوا هر مسلمانی چه زن و چه مرد با هر غیر مسلمانی چه کتابی و چه کافر و با هر
عقیده و مره

مخالف اسالم است.

حاصل این پژوهش که به شیوه تحلیلی و توصیفی و با روش کتابخانهای است بیانگر
آن است که آیات و روایات ارائهشده برای استناد حرمت به دلیل احتمال انصراف به کفارِ
معاند اسالم ،فاقد اطالق میباشند و با لحاظ اصل اولی جواز نکاح انسان با هر جنس
مخالفی که فطرت آدمی هم آن را مجاز میشمارد و دلیل قطعی بر رد آن وجود ندارد،
میتوان نتیجه گرفت :نکاح مسلمان با شخص غیرمسلمانی که ضدیتی با اسالم نداشته و
اختالف عقاید را محترم میشمارد بالمانع باشد.
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طرح مسأله

نهاد ازدواج ،قدمتی به درازی عمر بشر دارد و طبق آیات قرآنی با خلقت آدمی آغااز
گشته و تا بشر بر کره خاکی مستقر است ،نهاد ازدواج استوار است؛ زیرا درواقا یان نزااز
غریزی و فطری بشری است؛ اما در طول تاریخ ،همواره عواملی از قبزل ادیان ،مذاهب ،نژاد
و فرهنگها ،خطوط و مرزهایی را بارای ازدواج تیزازن نماوده کاه موحاب متادودیت آن
گشته است .اسالم در امر ازدواج مسلمان ،متدودیتهایی را رقمزده که موحاب گشاته تاا
فقها دیدگاههای مختلفی را در این زمزنه اظهار کنند از باب مثال در کتااب دادا ق ااناضاره
(اابترانی ،1405 ،ج  24ص  )3در مورد ازدواج مسلمان با اهل کتااب باه دناد قاول ا ااره
میکند.
 درمت مطلق :دیدگاه سزد مرتضی و زخ مفزد و ابن ادریس حواز مطلق :دیدگاه صدوقزن و ابن آبی عقزل و صادب حواهر حواز عقد موقت بهصورت اختزاری و عقد دا م به اضطرار :دیدگاه زخ طوسای درنهایه و ابن دمزه و ابن براج
 عدم حواز هر دو نوع عقد و حواز ملن یمزن :نظر زخ مفزد حواز عقد موقت و ملن یمزن و درمت عقد دا م :قول ابی ااصالح دلبی و سالر وابن دمزه و متقق صادب رای
 درمت نکاح بهطور مطلق در زمان اختزار و تجویز نکاح بهطور مطلاق در اضاطرار وحواز نکاح ملن یمزن :قول ابن حنزد ،وی همدنزن میتقد است نکاح با مسزتزان بنی تغلب
و مشرکان ساکن در دار االسالم و صا بیها حایز نزست.
 درمت ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غزر اهل کتاب درمت ازدواج زن مسلمان با کافر مطلقاً (اامتقق ااکرکی ،در حام اامقاصد ج 12ص  391موسسه آل اابزت علزهمااسالم الدزا ااتراث)
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بخش اول

عمده اداه ممنوعزت ازدواج آیات و روایاتی هساتند کاه در لیال ماورد بررسای قارار
میگزرد.
استدالل به آیات قرآن
آیه اول

کات دتی یؤمِن و ََلَم ٌة مؤمِنَا ٌة َخز ِ
﴿وال تَن ْ ِکتوا اا ْمشْ ِر ِ
ان ُمشْ ا ِرک لَة َوا َْاو ََ ْع َجبَاتْک ُْم َوال
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ل
زن َدتّی ی ُ ْؤمنُوا َوا ََیب ْ ٌد ُم ْؤم ٌن َخز ْ ٌر م ْن ُمشْ ِرك …﴾ (بقره)221 ،
تُنْک ُتوا اا ُْمشْ ِرک َ
و با زنان مشرك ازدواج مکنزد تا ایمان بزاورند .قطیااً کنزاز باایماان بهتار از زن مشارك
است ،هردند [زیبایی] او ما را به اففت آورد؛ و باه ماردان مشارك زن مدهزاد تاا ایماان
بزاورند .قطیاً برده باایمان بهتر از مرد آزاد مشارك اسات ،هردناد اما را باه اففت آورد.
آنان [ ما را] بهسوی آتش فرامیخوانند و خدا باهفرمان خاود [ ،اما را] بهساوی بهشات و
آمرزش میخواند و آیات خود را براى مردم رو ن میگرداند ،با د که متذکر وند.
استدالل به این آیه ،مبتنی بر دو مقدمه است :ااف -کلماه (اامشارکات)چ داون حما
است و با ااف و الم حنس همراه است امل هر نوع رکی می ود درنتزجه اهال کتااب و
مشرکان و بتپرستان دتی خدا ناباورآن هم مشمول آیه می ود
 .ب -دون آیات قرآن فرازمانی و فرامکاانی هساتند پاس اامل هماه زمانهاا باا هار
رایطی می وند .نتزجه اینکه در همه مکانها و زمانها مسلمانان یا هزچ صنفی از مشارکان
نباید ازدواج کند .این آیه در روایات برای اثبات این مدعا از سوی ا مه اطهار (ع) نزز مورد
استناد قرارگرفته است( .ااکافي ط – اإلسالمزة ،ج ،5ص )357
نقد :اوالً این آیه مربوط به زمان آغازین اساالم اسات کاه دکومات اساالمی دواتای
نوپا و بسزار آسزبپذیر بوده است و دور از انتظار نزست کاه ادکاامی ویاژه بارای ارایطی
ویژه در نظر گرفته ده با د .همچنان که نسبت به آیات حنگ و صلح نسبت به کفر ،مشابه
دنزن تیابزری در آیاات اریفه مطرح اده اسات؛ یینای اطااله آیاه اامل هماه مشارکان
درروی زمزن نزست و تنها نسبت به مشرکان مکه است(.حوادی آملای ،تفسازر تسانزم ،ج ،9
صص )605-604
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ثانزاً :تیلزل لیال آیاه گویاای آن اسات کاه کفاار مسالمانان را بهساوی کفار هادایت
میکنند اگر در حایی اینگونه نبا د دازلی برای ممنوعزت نخواهد بود .
ثااثاً :اید مورد آیه آنجا با د که اگر مردی زن مسلمان دا ته با اد نمیتواناد باا زن
غزرمسلمان ازدواج کند این بردا ت مبتنی بر روایت دسن بن حهم است کاه بیاداً خواهاد
آمد در این روایت دنزن بردا تی از آیه مورد ردع امام قرار نفرفته است( .در عاملی ،ح،3
باب  1از ابواب ما یترم بااکفر)
آیه دوم
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ِ
یماان ِ ِه َّن ف َِاإ ْن
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ات ُم َهاحِ َرات ف َْامتَتن ُ ُ
﴿یَا ََی ُّ َها اا َّذ َ
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وه ْم َما
وه َّن ِإاَی ااْکُفَّا ِر الَ ُه َّن ِد ٌّل ا َُه ْم َو الَ ُه ْم یَ ِتل َ
ات فَ َ
ُّون ا َُه َّن َو آت ُ ُ
ال تَ ْرحِیُ ُ
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ور ُه َّن َو الَ ت ُ ْم ِسک ُوا بِیِ َص ِم ااْک ََاوافِ ِر﴾...
وه َّن َُ ُح َ
وه َّن ِإلَا آتَزْت ُ ُم ُ
اح َعلَزْک ُْم ََ ْن تَنْک ُت ُ
ََنْفَق ُوا َو الَ ُحنَ َ
(ممتتنه)10:
اى کسانی که ایمان آوردهاید! هنفامیکه زنان باایمان بهعنوان هجرت نزد ما آیناد،
آنها را آزمایش کنزد-خداوند به ایمانشان آگاهتر است -هرگاه آنان را مؤمن یافتزد ،آنها
را بهسوی کف ّار بازنفردانزد؛ نه آنها براى کف ّار داللاناد و ناه کف ّاار باراى آنهاا داالل؛ و
آنچه را همسران آنها (براى ازدواج با این زنان) پرداختهاند به آنان بپردازیاد؛ و گنااهی بار
ما نزست که با آنها ازدواج کنزد هرگاه َمهر ان را به آنان بدهزاد و هرگاز زناان کاافر را
در همسرى خود نفه ندارید...
استدالل به این آیه به ﴿ َو َال ت ُ ْم ِسک ُوا بِیِ َص ِم ااْک ََوافِ ِر﴾ است مقصاود ایان اسات کاه اما
مردان باایمان ،زنان کافر خود را همچنان در زوحزت خود نفاه ندارید و آنان را رهاا کنزاد
اابته پس ازآن که اسالم را به آنان میرفی کردید و نپذیرفتناد دیفار نکااح باا آناان را اداماه
ندهزد .وقتیکه ادامه ازدواج با آنان مجاز نبا د پس ازدواج ابتدایی هام باهطریقاوای نبایاد
مجاز با د.
نقد :این آیه هم بدون تردید دستوراایمل برای مسلمانان صدر اسالم اسات کاه هناوز
دوات اسالمی فراگزر نشده و مکه تتت کنترل غزرمسالمانان باوده اسات .پاس ایان دساتور
خاصی برای مورد خاصی بوده است و همانگونه که در استدالل به روایات این نکته توحاه
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می ود که قضایای خصی را نباید به دیفران تیمزم داد.؟ سوره مبارکاه «ممتتناه» کاه در

بخش پایانی عمر مبارک دضرت؛ اابته قبل از سوره «ما ده» نازل د ،حریان صلح ددیبزاه
را که عهدنامهای بزن اسالم و کفر نو ته د ،آن را مطرح میکنند؛ ماوادی از آن عهدناماه
که اگر مردی از مکه به مدینه آمد ،اینها برگردانند؛ این در عهدنامه و صلحنامه ددیبزه در
سال ش هجری بود؛ اما در آن صلحنامه و عهدنامه ساخن از آمادن زنهاا نباود ،ساخن از
اینکه اگر زنی مسلمان د و هجرت کرد ،مطرح نشد .در این آیه مایفرمایاد :داق نداریاد
وه َّن اِاَای ااْکُفَّاا ِر﴾ ،بارای
زنان کافر را برگردانزد و میتوانزد با اینها ازدواج کنزد ﴿فَ َ
ال تَ ْرحِیُ ُ
ُّون ا َُه َّن﴾ ،درست است که هر قوم نکاادی دارد ،درسات
اینکه ﴿الَ ُه َّن ِد ٌّل ا َُه ْم َو الَ ُه ْم یَ ِتل َ
است .بر اساس «اِک ُِّل ق َْو لم نِکَاح»(،تهذیب اَلدکام ،زخ ااطا فة ،ج  ،7ص)172
آیه سوم
ِ
ات اا ْم ْؤمِنَ ِ
﴿ومن اَم یستطِ مِنْک ُم طَ و ًال ََ ْن ین ْ ِکح اا ْمتصنَ ِ
ان
ات فَمِ ْن َما َملَک ْ
َت ََی ْ َمانُک ُْم م ْ
ْ ْ
ََ ْ ْ ََْ ْ
ُ
َ َ ُ ْ َ
فَتزاتِک ُم اا ْم ْؤمِنَ ِ
ات﴾...
ََ ُ ُ
و آنها که توانایی ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامن باایمان را ندارند ،میتوانند با زنان
پاکدامن از بردگان باایمانی که در اختزاردارید ازدواج کنند-خادا باه ایماان اما آگااهتر
است(...سوره نسا )25/
استدالل به ایان آیاه بار پایاه مفهاوم دا اتن آیاه اساتوار اسات :کسای کاه نمیتواناد
متصنات مؤمنات یینی زنان آزاده پاکدامن را تازوی کناد و در زدمات ادید اسات باا
کنززان باایمان ازدواج کند .پس ظاهر آیه نشان میدهد که ازدواج باا کنزاز بیایماان دارام
دره کافره باهطریقاوای نمیتاوان ازدواج
است .وقتی با کنزز کافر نمی ود ازدواج کرد ،با ّ

کرد.

نقد :هم دنانکه در استدالل دیده می ود اساس آن بر پایه پاذیرفتن مفهاوم وصاف
است درداایکه غااب اصواززن مفهوم وصف را دجت نمیدانند مفر آنجا که اصل دکام
منوط به آن با د و در اینجا دازلی برای منوط باودن اصال ازدواج باه زن باایماان در دسات
نزست و نوعی مصادره به مطلوب است .ضمناً این آیه درصدد بزاان حاواز نکااح باا کنزازان
است و کی نزست که نسبت به تیززن افراد ،مصادیق اعلای را مطارح کارده و باا توحاه باه
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اینکه آیه در مقام بزان دزز دیفری است بزش از توصزه و تشویق به این امر نمایتاوان از آن
استفاده کرد و آندنانکه از متتوای آیه به دست میآید این توصزه ازدواج با کنززان برای
افرادی است که در حامیه توان ماای ندارند هم دنانکه هر خردمنادی مایتواناد تشاخزص
دهد که در امر ازدواج ئون ماای خود و طرف مقابل را در نظر بفزارد باهعبارتدیفر ایان
امر در اینجا ار ادی است نه مواوی.
آیه ممنوعیت دوستی با کفار

ممکن است آیات دیفری مورد استناد برای اثبات ممنوعزت نکاح با غزرمسلمان مورد
استناد قرار گزرد که به دازل عدم صرادت در این قسمت موردا اره قرار میگزرد.
﴿الَ تجِد قَوما یؤمِن َ ِ
اّلل و اا ْزو ِم ِ
ااء ُه ْم
اآلخ ِر ی ُ َوا ُّد َ
َ ُ ْ ً ُْ ُ
ون ب ِ هّ َ َ ْ
ون َم ْن َدا َّد هّ َ
اّلل َو َر ُسوا َُه َو ا َْو کَانُوا آبَ َ
ِ
اَ کَت ِ
ِ
ِ
ِ
ان َو ََی َّ َ ِ
َ َ
اه﴾
یما َ
اء ُه ْم ََ ْو ِإ ْخ َوانَ ُه ْم ََ ْو َعش َزرتَ ُه ْم َُواَئ َ َ َ
اروح من ْ ُ
اب فاي قُل ُاوب ِ ِه ُم اإل َ
َ ْو َبْنَ َ
اد ُه ْم ب ُ

(مجاداه)22:

آیه درباره مسلمانان ضیزفاانفس وارد ده است .آنها با یهودیان دوستی میکردناد
و اسرار مؤمنان را نزد آناان فااش میسااختند و باا آنهاا در آزار و الیات پزاامبر ویاارانش
رکت میحستند ...استدالل به این آیه به این بزان اسات کاه اگار دوساتی باا غزرمسالمانان
ددار من

رعی است بهطریقاوای ازدواج با آنها دارای من خواهد بود.

این نکوهش و ممنوعزت تنها به یهودی و مسزتی مربوط نمی ود بلکه اگار خصای
در زمره مسلمانان هم با د این من خواهد بود.
آیه عدمتساوی بین اصحاب نار و اصحاب بهشت

ِ
ون( ﴾.دشر)20:
اب اا َْجن َّ ِة ُه ُم ااْفَا ِ ُز َ
اب اا َْجنَّة ََ ْص َت ُ
اب اانَّا ِر َو ََ ْص َت ُ
﴿الَ یَ ْست َ ِوي ََ ْص َت ُ
ضیزفتر از استدالل قبل ،استدالل به عدمتساوی بازن اهال ناار و اهال بهشات اسات؛
دراکه نکاح منافاتی با عدمتساوی ندارد و ممنوعزت نکاح تاب عدمتساوی نزست( .فرهنگ
عقاید و مذاهب اسالمی نویسنده سبتانی علیرضا حلد  5ص )553
آیه نفی سبیل

ال (نساء)141 :
و ان یجیل هّاّلل الکافرین علی اامؤمنزن سبز ً
برخی مفاد قاعده فقهی عدم سلطه کاافر بار مسالمان (اان یجیال هّاّلل  )...را دازال منا لکار
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کردهاند( .دا ری ،بیتا ج  ،2ص  )107این استدالل قابلپذیرش نزست؛ دراکاه ازدواج زن

و مرد و در کنار هم بودن به مینای سلطه یکی بر دیفری نزست.
آیت هّاّلل صانیی درتیلزقه بر تتریر ااوسزله امام خمزنی لیل مسئله ازدواج زن مسلمان با
غزرمسلمان دنزن نفا تهاند :ازدواج زن مسلمان با خص کافر درست نزست ده دا م و ده
موقت زیرا کافر با عناد و پنهان کردن داق موحاب می اود کاه فارد را باه حهانم بکشااند
همانگونه که مشرکزن این خصوصزت را دارند درداایکه خداوند افراد را بهساوی بهشات
و مغفرت فرامیخواند (بقره )221 :اما ازدواج زن مسلمان باا غزرمسالمانی کاه قاصراسات و
میاند نزست و در لمه اسالم به سر می برد و از افراد مورد اطمزنان مسلمانان بوده با مسلمانان
پزمان و قرارداد دارند و مورد ادترام متقابل هستند دنانکه اماروز بسازاری از غزار مسالمانان
اینفونه می با ند ودر دآل حنگ با مسالمانان نزساتند و باه د امنان مسالمانان هام کمان
نمیکنند درام بودن ازدواج زن مسلمانان با این قبزل افراد متل تأمل و ا اکال اسات داون
علتی که برای درمت ازدواج زن مسلمان با کافر مطرح ده امل ایان گوناه غزار مسالمان
نمی ود پس ازدواج زن مسلمان با مرد غزر مسلمان از نظر ایشان منیی نادارد و باه نظر اان
اید نظر امام خمزنی هم اگر مالدظاتی در کار نبود همزن بود(.صانیی ،ااتیلزقه علی تتریر
ااوسزله ،ج  ،1ص )286
استدالل به روایات

در مورد ازدواج مسلمان باا غزرمسالمان روایاات فراونای در دسات اسات .در وساایل
ااشزیه (ااتر اایاملی ،ااشزخ ابوحیفر ج  ،14ص  410به بید طب اسالمزه) آنهاا را در هفات
باب تتت عنوان (ما یترم بااکفر و نتوه) آورده و غااب روایات ،تصریح بار حاواز نکااح
با اهل کتاب دارد و تیدادی نزز دال بر درمت مطلق و یا دال بر تفصزل آمده است .روایاات
دال بر حواز را در بخش دوم بررسی خواهزم کرد.
گروه اول :روایات دال بر ممنوعیت ازدواج با غیرمسلمان

عن زراره بن اعزن ،عن ابی حیفر علزه ااسالم قال :ال ینبغی نکاح اهال ااکتااب ،قلات:
حیلت فداك و َین تتریمه قال :قواهَ :و ال ت ُ ْم ِسک ُوا بِیِ َص ِم ااْکَاوافِر (کلزنای ،1407 ،ج  ،5ص
ااسالم فرماود :ازدواج باا زناان اهال کتااب حاایز
 )358زرارة بن اعزن گوید :امام باقر علزه ّ
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نمیبا د .گفتم :فدایتان وم! این تتریم در کجا آماده اسات؟ فرماود :آنجاا کاه خداوناد
متیال میفرماید« :و زنان کافر را در همسرى نفه ندارید»

ِ ِ
اّلل عز و حل -و اا ْمتص ُ ِ
ان
...ع ْن ُز َر َار َة ب ْ ِن ََ ْعزَ َن قَا َلَ :س َأا ُ
نات م َ
َ
ْت ََبَا َحیْفَ لر عَ -ع ْن ق َْول هّ َ َّ َ َ َّ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وخ ٌة بِق َْواهَ -و ال ت ُ ْمسک ُوا بِی َص ِ
ام ااْکَواف ِر(.هماان)
تاب م ْن قَبْلک ُْم فَقَا َل َهذه َمن ْ ُس َ
ین َُوتُوا اا ْک َ
اا َّذ َ
ااسالم نقل میکند که ایشان فرمودند :دربارۀ گفتار خداوند
«زرارة بن اعزن از امام باقر علزه ّ
متیال که میفرماید« :و زنان پاکدامن از اهل کتاب براى ما داللاند» پرسازدم .دضارت
فرمودند :این آیه با این آیه که میفرمایاد« :و زناان کاافر را در همسارى (دا ام خاود) نفاه
ندارید» نسخ ده است».
متمد بن مسلم ،عن ابی حیفر علزاه ااساالم قاال :ساأاته عان نصاارى اایارب َ تؤکال
ّ
لبایتهم؟ فقال :کان علی علزه ااسالم ینهی عان لباایتهم و عان صازدهم و عان منااکتتهم
(طوسی ،1407 ،ج  ،9ص « )66متمد بن مسلم نقل میکند از ابو حیفار بااقر (ع) پرسازدم:
دامی که قصابهاى نصارانی عارب میکشاند ،داالل اسات؟ اماام بااقر (ع) فرماود :حادم
ااسالم از خوردن گو ات دام و گو ات اکار آناان و ازدواج باا باانوان
امزراامؤمنزن علزه ّ
آنان من نموده است».
یتازوج
متمد بن مسلم عن ابی حیفر علزه ااسالم قاال :ساأاته عان اارحال اامسالم ّ
عن ّ
متمد بن مسلم نقل مایکناد از
اامجوسزّة؟ فقال :ال « ...ابن بابویه ،1413 ،ج  ،3ص ّ « »1413
ااسالم پرسزدم :مرد مسلمانی باا زن زرتشاتی مايتواناد ازدواج کناد؟ فرماود:
امام باقر علزه ّ
نه »...
«عن منصور بن دازم قال :سأات َبا عبد هّاّلل علزه ااسالم عن رحل مجوسی کانت تتتاه
عدتها فان هو اسلم َو اسالمت قبال
امرَة علی دینه فاسلم َو َسلمت قال :ینتظر بذاَ انقضاء ّ
عدتها فهما علی نکادهما االول و ان هی ام تسلم دتّی تنقضای اایادة فقاد بانات
َن تنقضی ّ
منه» (طوسی ،1407 ،ج  ،7ص « )301منصور بن دازم نقل میکند از ابو عبد هّاّلل صاده (ع)
پرسزدم :اگر زن و وهر زرتشتی با ند و یکی از آنها اسالم بزاورد ،تکلزف آنان دزسات؟
امام صاده (ع) فرمودند :باید صبر کنند تا عدۀ زن به پایان برسد ،اگر قبل از پایاان عاده آن
دیفرى هم اسالم بزاورد ،هر دو بر ازدواج قبلی خود باقیاند و اگر عدۀ به پایان برسد و آن
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دیفرى ایمان نزاورد ،ازدواج آنان باطل می ود».
گروه دوم :روایاتی که بر منع از استدامه داللت میکند.

عن ااسکونی عن حیفر عن َبزه عن علی علزاه ااساالم ا ّن امارَة مجوسازّة اسالمت قبال
عادتها فهای
یفره بزنهماا ثام قاال :ان اسالمت قبال انقضااء ّ
زوحها فقال علی علزه ااسالم :ال ّ
امرَتَ و ان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فانت خاطب من ااخطااب (دار عااملی،

ج  ،20ص )546
سکونی از امام صااده (ع) و ایشاان از پادرش نقال مایفرمایاد کاه امزرااماؤمنزن (ع)
نسبت زن مجوسی که پزش از همسرش اسالم آورد ،فرمودناد :نکادشاان بااقی اسات .اگار
پزش از انقضاء عده آنهمسر اسالم بزاورد ،نکاح همچنان بااقی اسات و اگار تاا پایاان عاده
اسالم نزاورد ،آن مرد به عنوان یکی از خواستفارها متسوب میگردد.
این روایت نه تنها دال بر درمت نکاح با مجوسی نزست ده بسا حاواز نزاز از لیال آن
به دست آید؛ درا که می فرماید خص مانند یکی از خواستفارها خواهد بود و ایان بادان
میناست که حواز خواستفاری برای وی وحود دارد .بله صدر روایات باا ایان لیال تناساب
ندارد و این منجر به احمال روایت در نتزجه عدم قابلزت استناد خواهد د.
استدالل به اجماع

در فقه زیه ،احماع حایی میتواند به عنوان ین دازل ارعی متساوب اود کاه ناه
عقل بدان راه دا ته نه از میصومزن مطلبی نقل ده با د درداایکه در مورد نکاح مسالمان
با غزرمسلمان ،آیات متیدد و روایات فراوان در دسترس هست بنابراین این احمااع مادرکی
است و حایی برای استناد به آن باقی نمیماند.
روایات خوف از گرایش مسلمانان به ادیان دیگر به واسطه ازدواج

ترس از گرایش به ادیان غزر اسالم در مزان مسلمانان حهت دیفاری هسات کاه بارای
ممنوعزت ازدواج با غزرمسلمان لکر ده است.
عن عبد هّاّلل بن سنان ،عن ابی عبد هّاّلل علزه ااسالم فی دادیث قاال :و ماا َداب ّالرحال
یتنصار (ح  ،5بااب  1از
یتهاود وااده َو ّ
اامسلم َن یتزوج اازهودیّة و ال اانصارانزّة مخافاة َن ّ

ااساالم
ابواب ماا یتارم باااکفر) عباد هّاّلل بان سانان گویاد در دادیثی از اماام صااده علزاه ّ
فرمودند ،دوست ندارم مرد مسلمان با زن یهودى یا نصرانی ازدواج کناد ،دارا کاه بازم آن
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میرود که فرزندش یهودى یا نصرانی ود.
نقد دالای این روایات به این است که این روایات بر درمت دالات ندا اته و بازش از
کراهت از آن بردا ت نمی ود.
ترس از اختالط جوامع اسالمی با غیر اسالمی

ترس از اختالط مسلمانان با ادیان دیفر نزز عاملی اسات کاه آیاه ا هّّلل مکاارم در درس
خارج فقه نکاح به آن ا اره کرده است :اگر ما با زم و اداه رع نکاح دا م و منقط با اهل
کتاب حایز است .وی در ادامه میگوید :آنچه از مجموع کلماات مرداوم صاادب حاواهر
هم استفاده می ود همزن است .وای ما در رسااه نو تهایم نکااح منقطیاه اهال کتااب حاایز
است و ّاما نکاح دا م ادتزاط واحب ترك آن است ،دازل این تفاوت دزست؟ داون عنااوین
مادت کوتااهی
ثانویه داریم ،به این بزان که اگر بفویزم نکااح اهال کتااب حاایز اسات در ّ
حامیه مسلمانان با اهل کفر مخلوط ده و حامیه اسالمی در اهال کتااب لوب می اود باه
همزن حهت ما احاازه نمایدهزمّ .اماا اگار باه هار دازلای حلاوتر ازدواج کردهاناد باه آنهاا
نمیگویزم که از هم حدا وند وای دکم عمومی هم نمیدهزم .وی اضافه میکناد باه نظار
ما ادتمال دارد مشهور متأخرین که قا ل بهتفصزل دهاند همازن عناوان ثاانوى در نظر اان
بوده است).انوار اافقاهه فی ادکام اایتره ااطاهره ،ج  ،2ص )407
این استدالل نزز کافی برای اثبات درمت نزست؛ دراکه نوعاً این ازدواجها در حواما
غزر اسالمی رخ میدهاد ثانزااً ایان ازدواجهاا عمومااً نا ای از اخاتالط درون حامیاه اکل
می گزرد و صرف درمت اگر این اساتدالل را بپاذیریم در ایان صاورت ازدواج موقات نزاز
دارای ا کال خواهد بود درداایکه خود مستدل دکم به حواز آن دادهاند.
نگرانی از آلودگی به نجاست

آیت هّاّلل مکارم نفرانی از آاودگی به نجاست برای مسلمان در صورت ازدواج با کاافر
را عامل دیفری برای من ازدواج با آنان میدانند :اگر قا ل باه نجاسات اهال کتااب اویم
ال عملای نزسات و ادتماال دارد
نکاح دا م و زندگی دا می با آنها مشکل خواهد بود و اص ً
مشهور متأخرین که قا ل بهتفصزل دهاند نظر ان این بوده که اهل کتاب نجاس هساتند؛ و
در انتها دنزن نتزجه میگزرند :ماا اصال مسائله (نکااح اهال کتااب) را حاایز مایدانزم واای
بهعنوان ثانوى از نکاح دا م منا مایکنزم(.اناوار اافقاهاه فای ادکاام اایتاره ااطااهره ،ج ،2
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ص)407
این استدالل نزز مانند استدالل قبلی دارای پاسخ نقضی و دلی است اوالً ایان ا اکال
در نکاح موقت نزز میآید در داای در آن قسمت بهعنوان مان مطرح نشد ثانزاً مشکل بودن
رعایت دازل بر درمت نزست.
بخش دوم

در این بخش به دیدگاهی میپردازیم که ازدواج مرد و زن مسلمان را با هماه اصاناف
کفر روا میدارد بهحز کافر دربی و ناصبیها .برای اثباات ایان نظریاه باه ادااه لیال اساتناد
می ود.
دلیل اول :آیات قرآن

ِ
ِِ
ِ
ال بَزْانَک ُم َّم َاو َّد ًه
 َوم ْن آیَاته ََ ْن َخل ََق اَک ُام ِّم ْان ََنف ُساک ُْم ََ ْز َو ً
احاا اِّت َ ْساکُنُوا ِإاَز ْ َهاا َو َح َی َ
ِ ِ ِ
ن َآلی ل
ون .سوره روم :آیه 2
ات اِّق َْو لم یَتَفَک َُّر َ
َو َر ْد َم ًه إنَّ فی لَا َ َ
 و از آیات خداوندی است که برای ما از حنس خودتاان حفتای بزافریاد کاه درکنار او آرامش یابزد و مزان ما عشق و متبّت و مهربانی قرارداد که در این دقزقات نشاانه
ها ی از خداست برای مردمی که در گردونه اندیشه و فکر نسبت به دقایق به سر میبرند!
تقریب استدالل :همچنان که از صاریح آیاه اساتفاده می اود مسائله همسارگزینی
ین امر تکوینی است و از نزازهای اوازاه بشار کاه در آن عقایاد و فرهناگ هاا نمای تواناد
دخاات دا ته با د .به عبارت دیفر نزاز به همسار یکای از دقاوه طبزیای بشار اسات و هام
دنان که در آیه مشاهده می ود غرض از ازدواج دستزابی به آرامش و مهار متبتای اسات
که در ازدواج متقق می ود.
َانکتوا ما طَ اب اَک ُام مان اانس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ث
ااء َمثْنَای َوث َُاال َ
َ
ِّ َ ِّ َ
 َوإ ْن خفْت ُ ْم ََ َّال تُق ْسطُ وا في اا ْزَت َ َامی ف ُ َورباع ف َِإ ْن ِخفْتم ََ َّال تَی ِدا ُوا فَو ِ
َ ََ ْدنَی ََ َّال تَیُوا ُوا(.نسا)3/
اد َد ًة ََ ْو َما َملَک ْ
َت ََی ْ َمانُک ُْم لَا ِ َ
َ َُ َ
ْ
ُْ
َ
 -و اگر در احراى عداات مزان دختران یتزم بزمناکزد ،هار داه از زناان [دیفار] کاه

ما را پسند افتاد ،دو دو ،سه سه ،دهار دهار ،به زنی گزریاد .پاس اگار بازم داریاد کاه باه
عداات رفتار نکنزد ،به یَ [زن آزاد] یا به آنچه [از کنززان] مااَ دهاید [اکتفا کنزاد] .ایان
[خوددارى] نزدیکتر است تا به ستم گرایزد [و بزهوده عزالوار گردید].
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تقریب استدالل :در این آیه تنها رطی که از نظر ارع در امر ازدواج مهام بهدسااب
آمده مسااه عداات آنهم در تیدد زوحات است و ساخنی از ایماان و آدابورساوم طارف
مقابل به مزان نزامده است.
اات ْاَلَخِ
ات َعلَاازْک ُْم َُ َّم َهاااتُک ُْم َوبَنَاااتُک ُْم َو ََ َخا َاواتُک ُْم َو َع َّماااتُک ُْم َو َخا َ
 ُد ِّر َما ْااالتُک ُْم َوبَنَا ُ
ِ
ت وَُمهاتُک ُم َّ ِ
ِ
ات ن ِ َسا ِک ُْم َو َربَا ِب ُک ُُم
اع ِة َوَُ َّم َه ُ
َوبَنَ ُ
ات ْاَل ُ ْخ َ َّ َ ُ
اار َض َ
ااالتي ََ ْر َضیْنَک ُْم َو ََ َخ َواتُک ُْم م َن َّ
ااالتِي فِي دجو ِرک ُم مِن نِسا ِک ُم َّ ِ
َّ
ان ف ََاال ُحنَاا َح
َام تَک ُونُاوا َد َخل ْات ُ ْم ب ِ ِه َّ
ااالتي َد َخلْت ُ ْم ب ِ ِه َّن ف َِاإ ْن ا ْ
ُ
ُ ُ
ْ ْ َ
علَزک ُم ود َال ِل ََبنَا ِک ُم اا َِّذ ِ
َاد سالَ َ ِ
ِ
ُ
اّلل
ُ
َ
َ ْ ْ َ َ ُ ْ
ف إنَّ َّ َ
ین م ْن ََ ْص َالبِک ُْم َو ََ ْن تَ ْج َمیُوا بَز ْ َن ْاَل ْختَز ْ ِن إ َّال َماا ق ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب هّاّلل َعلَزْک ُْم َوَُد َّل اَک ُم
ک َ
ات م َن اانِّ َساء إ َّال َما َملَک ْ
زما َو اا ُْم ْت َصنَ ُ
َان غَف ً
َت ََی ْ َمانُک ُْم کت َ َ
ُورا َرد ً
َّما َو َر َاء لَاِک ُْم (...نسا)24:
نکاح [اینان] بر ما درام ده است :مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عماههایتان
و خااه هایتان و دختران بارادر و دختاران خاواهر و مادرهایتاان کاه باه اما ازر دادهاناد و
خواهران رضاعی ما و مادران زنانتان و دخترآنهمسرانتان کاه [آنهاا دختاران] در داماان
ما پرورش یافتهاند و با آنهمسرآنهمبستر دهاید -پس اگر با آنها همبستر نشادهاید بار
ما گناهی نزست [که با دخترانشان ازدواج کنزد] -و زناان پسارانتان کاه از پشات خودتاان
هستند و حم دو خواهر با همدیفر -مفر آنچه که در گذ ته رخ داده با د -کاه خداوناد
آمرزنده مهربان است؛ و زنان وهردار [نزز بر ما درام ده اسات] باه اساتثناى زناانی کاه
مااَ آنان دهاید؛ [این] فریضه ااهی است که بر اما مقارر گردیاده اسات؛ و غزار از ایان
[زنان نامبرده] ،براى ما دالل است ...
تقریب استدالل :در ایان دو آیاه خداوناد در مقاام بزاان ماوارد ممناوع در ازدواج
هست و با لکر مورد به مورد آنها را بر مرده و در این آیه نزز هزچ سخنی از کفر به عنوان
یکی از موان نام برده نشده است؛ و در آیه دوم به صرادت می گوید دیفر ماوارد بار اما
اء ذَلِكُم» ده است.
دالل « َو ُأ ِح َّ
ل لَكُم َّما َو َر َ
ِ
نکتوا ْاَلَیامی مِنک ُم وااصاا ِ ِت ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اّلل
 َو ََ َُ
ْ َ َّ
زن م ْن عبَادک ُْم َوإ َما ک ُْم إن یَک ُونُوا فُق ََراء یُغْان ِه ُم هّ ُ
َ َ
ِ
اد َ ِ
ِ ِ ِ
مِن ف َْضل ِ ِه و ه ِ ِ
اّلل مِان ف َْضال ِ ِه
ین َال یَج ِ ُ
اّلل َواس ٌ َعل ٌ
ون نک ً
ازم َوا ْزَ ْساتَیْفف اا َّاذ َ
َاداا َدتَّای یُغْنازَ ُه ْم هّ ُ
َ ُّ
…(نور)32 :

تبیین تاثیر بعد اعتقادی و اندیشه ای در مساله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان 51 /

بیهمسران خاود و غالماان و کنزازان درساتکارتان را همسار دهزاد .اگار تنفدساتند،
خداوند آنان را از فضل خویش بینزاز خواهد کرد و خدا گشایشفر داناست.
تقریب استدالل :در این آیه هم مؤمنان را تشویق میکند که زمزناه ازدواج حواناان
را فراهم کنند و حااب آن است که از صفاتی که بر آن تأکزد می ورزد صااح بودن است و
سخنی از دین و ایمان به مزان نمیآورد.
اگر ده اطاله آیه اول و سوم ممکن است با مناقشاتی همراه با د وای با اتاظ اطاله
آیه دوم میتوان دنزن ادعا کرد که ازدواج انسان با غزر متاارم طباق آیاات ماذکور مجااز
است و تا دازل قطیی بر ممنوعزت نکاح اقامه نشود میتاوان باه اطااله ایان آیاات تمسان
کرد.
دلیل دوم :روایات

هم دنانکه در بخش نخست و در نقد اساتدالل باه روایاات بارای ممنوعزات ازدواج
مسلمان با کافر بزان د روایات در این زمزنه متیدد و مختلاف اسات و نمیتاوان باه اساتناد
روایات ،دکم به ممنوعزت داد؛ زیرا در مقابل آن روایات فراوان دیفری هسات کاه حاواز
ازدواج با کافر را نشان میدهد.
روایات دال بر حواز در ضمن دند دسته بررسی می ود.
دسته اول :روایات دال بر جواز مطلق

یتازوج
عن میاویه بن وهب و غزره حمزیاً عن ابی هّ
اارحل اامؤمن ّ
عبداّلل علزهااسالم فی ّ

اازهودیّة و اانصرانزّة فقال :الا اصاب اامسلمة فما یصن باازهودیّة و اانصرانزّة؟ فقلت اه :یکون
اه فزها ااهوى قاال :ان فیال فلزمنیهاا مان ارب ااخمار و اکال اتام ااخنزیار( ایان روایات
بهوضااوح نشااان میدهااد کااه ماارد مساالمان میتوانااد بااا زن غزرمساالمان ازدواج کنااد تنهااا
ازآنحهت که عا اق وی اده اسات و حاااب اسات کاه اماام پزشااپزش د اواریهای دو
فرهنگ مختلف را در امر ازدواج با این عبارت گو زد میفرمایند) و اعلم ا ّن علزه فی دیناه
غضاضة (مشکالت دینی پزدا میکند ).ح  ،1باب  2از ابواب ما یترم بااکفر).
متمد بن مسلم ،عن ابای حیفار علزاه ااساالم قاال :ساأاته عان نکااح اازهودیاة و
.عن ّ

اانصرانزة فقال :ال بأس به اما علمت انه کانت تتت طلتة بن عبزد هّاّلل یهودیة علی عهد اانبای
صلی هّاّلل علزه و آاه ( .ح  ،5ج  ،14ص )417
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درداایکه طلته یَ فرد سر ناس و از یااران پزاامبر باوده و پزاامبر او را منا نکارده
است پس دازل بر حواز است .ظاهراً مراد از نکاح ازدواج دا م است وقتی دا ام حاایز با اد
منقط بهطریقاوای حایز خواهد بود .ضامناً همازن مضامون باا انادکی اخاتالف در روایات
دیفر از ابی مریم انصاری نقل ده است( .ج  ،14ص )417
در برخی از روایات سؤال از اصال ازدواج نزسات بلکاه از ارایط خااص اسات مثال
آنکه مسلمان میتواند برای همسر مسالمانش هاووی غزرمسالمان بزااورد از بااب نموناه باه
روایات لیل توحه فرمایزد.
تتزوج اازهودیّة و اانصارانزّة علای
متمد بن مسلم عن ابی حیفر علزه ااسالم قال :ال ّ
عن ّ
اامسلمة).ج ،14ص )416
در این روایت مفهوم پاسخ امام آن است که اگر تزوی یهودیّة بارزن مسالمان نبا اد
ا کال ندارد همزن مضمون در روایت سماعه بن مهران دیده می ود.
عن ساماعة بان مهاران قاال :ساأاته عان اازهودیاة و اانصارانزة َ یتزوحهاا اارحال علای
یتزوج اامسلمة علی اازهودیة و اانصرانزة (ج  14ص )416
اامسلمة؟ قال :ال و ّ
روایات بیادی هام باه همازن مضامون اسات( .بااب  7ح  ،5ص  ،419ج 14؛ ج ، 20
َبواب ما یترم باستزفاء اایدد ،ب  2ح ).2
از این روایات دنزن فهمزده می ود که مردم نزده بودند که نمی اود یهودیاه را بار
نصرانزّه تزوی کرد پسازاین تیبزر استفاده می ود که اصل نکاح یهودیه و نصرانزّه ا اکال
ندا ته و فروع آن مورد سؤال واق ده است.
ممکن است گفته ود :این روایات نهایت ًا ازدواج با اهل کتاب را مجاز می مرد نه هر
کافری.
در پاسخ میگویزم :درست است که غااباً راوی از یهودی و مسزتی پرسزده ده وای
مشخص است که در آن زمان بزشاتر اهال کتااب در دساترس مسالمانان باوده و ازایانروی
سؤاالت روی اهل کتابی رفته و دضرات میصومزن نزز طبق سؤاالت پاسخ دادهاناد بناابراین
این روایات دارای مفهوم مخااف نزستند .به نظر میرسد بزن عموم مردم تفاوت ماهوی بازن
کفار اهل کتاب و غزر کتاب نزست آندنانکه گروههای مختلف اهال کتااب بارای آنهاا
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تفاوتی ندارند و ایندنزن نزست که اگر برای آنها نکاح اهل کتاب یا اهل کتااب خاصای،
حااایز اامرده ااود نکاااح غزاار آنااان نزااز حااای سااؤال و اابهه باارای مااردم دا ااته با ااد
بااهعبارتدیفر در لهاان مااردم عااادی یهااودی و نصاارانی ییناای غزرمساالمان و فرقاای باازن
گروههای مختلف نزست؛ بنابراین نمیتوان خصوصزت برای این عناوین از روایت فهمزد.
دسته دوم :روایت دال بر جواز مشروط

در روایااات طایفااه دوم اصاال مجاااز بااودن ازدواج مساالمان بااا غزرمساالمان امااری
پذیرفته ده است اذا ساا ل پرسازده اسات آیاا درداایکاه زن مسازتی دارد داق دارد زن
یهودی هم دا ته با د و پاسخ امام هم حااب است کاه هماه غزرمسالمانان بهمنزااه بردگاان
امام میصوماند درنتزجه هم دنانکه ازدواج مرد مسلمان با زن غزرمسلمان مجازاست ازدواج
زن مسلمآنهم با مرد غزرمسلمان باید مجاز با د.
متمد بن مسلم عن ابی حیفر علزه ااساالم فای دادیث قاال :ال ینبغای المسالم َن
عن ّ
درة َو َماة (ح  ،2بااب  ،2از اباواب ماا یتارم
ّ
یتزوج یهودیّة و ال نصرانزّة و هو یجد مسلمة ّ
بااکفر)

عن یونس بن عبد ااردمن عنهم علزهم ااسالم قال :ال ینبغی المسلم ااموسر ماتمکن ان
یتزوج امرَة من اهال ااکتااب ّاال فای
یتزوج االمة اال ان ال یجد درة و کذاَ ال ینبغی اه َن ّ
ّ
دال ضرورة دزث ال یجد مسلمة درة و ال َمة (ح  ،3باب  2از ابواب ما یترم بااکفر)
در این دو روایت ازدواج مرد مسلمان با زن غزرمسلمان را مشروط به عدم دسترسی به
زن آزاد یا کنزز مسلمان منوط میکند.
متماد ماا تقاول
عن ااتسن بن ااجهم ،قال :قال ای َبو ااتسن اارضا علزه ااسالم :یا ابا ّ
تزوج نصرانزة علی مسلمة؟ قال :قلت :حیلات فاداك و ماا قاوای بازن یادیَ؟ قاال:
فی رحل ّ
اتقوان فان لاَ ییلم به قوای ،قلت :ال یجوز تزوی اانصرانزّة علی مسالمة و ال غزار مسالمة،
ّ
قال :و ام؟ قلت :اقول هاّلل عز و حل« :و ال تَن ْ ِکتوا اا ْمشْ ِر ِ
کات َدتَّی ی ُ ْؤمِ َّن »قال :فما تقول فای
ُ
ّ ّ
ّ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
هذه اآلیة« :و اا ْمتص ُ ِ
ان قَابْلِک ُْم؟ »قلات :فقوااه « َو ال تَن ْ ِک ُتاوا
تااب م ْ
ین َُوتُاوا اا ْک َ
نات م َن اا َّذ َ
َ ُ ْ َ
تبسام (ح  ،3بااب  1از اباواب ماا یتارم
فتبسام ثام ساکت و ّ
اا ُْمشْ ِرکات» نسخت هذه اآلیة ّ
بااکفر) و سکوت نشانه رضایت است.
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عن دفص بن غزاث قال :کتب بیا

اخاوانی َن اساأل َباا عباد هّاّلل علزاه ااساالم عان

یتزوج فای دار ااتارب؟ فقاال :اکاره لااَ فاان فیال فای باالد
مسا ل فسأاته عن االسزر هل ّ
یتل اه لااَ (ح  ،4بااب
اارومفلزس هو بترام هو نکاح و ّاما فی ااترك و اادیلم و ااخزر فال ّ
 2از ابواب ما یترم بااکفر)
در این روایت ممنوعزت ازدواج را منوط به مناطق خاصی میکند که وحه آن برای ما
رو ن نزست هم دنانکه ازدواج درروم را مجاز می مارد و آنهم برای ما رو ان نزسات.
برخی خواستهاند این حواز و ممنوعزت را بهدسااب اهال کتااب باودن یاا بتپرسات باودن
آنها بفذارند اما دنزن نشانهای در روایت ظاهر نزست.
یتزوج مادام فای
یتل االسزر َن ّ
عن اازهرى عن علی بن ااتسزن علزهما ااسالم قال :ال ّ
ایدي اامشرکزن مخافة َن یواد اه فزبقی واده کافراً فای ایادیهم (ح  ،5بااب  2از اباواب ماا
یترم بااکفر).
ممنوعزت ازدواج را بهدساب وضیزت خاص مسلمان (اسزر بودن) منوط کرده و علتی
که برای آن لکر میکند ترس از آن اسات کاه مباادا بچاه مسالمان او را باهعنوان اسازر در
دست د من بزافتد.
.عن زرارة بن اعزن قال :سأات ابا حیفر علزاه ااساالم عان نکااح اازهودیّاة و اانصارانزّة
مانهن نکااح اابلاه (ح ،1
یتال اابلاه
فقال :ال یصلح المسلم َن ینکح یهودیة و ال نصرانزةانّما
ّ
ّ
باب  3از ابواب ما یترم بااکفر ).از کلمه انّما یتل استفاده می ود که «ال یصالح» باه مینای
درمت است از این روایت هم استفاده می ود که کفر مان است و اسالم رط نزست.
دسته سوم :عدم الزام تغییر دین پس از اسالم یكی از زوجین

دسته دیفری از روایت دال بر حواز ادامه نکاح با کافر توسط تازهمسلمان است.
متمد بن مسلم عن ابی حیفر علزه ااسالم قال :ان اهل ااکتاب و حمز من ااه لماة
عن ّ
الا اسلم ادد اازوحزن فهما علی نکادهما و ازس اه َن یخرحها من دار االسالم اای غزرهاا و
ال یبزت میها و اکنّه یأتزها باانهار (وسا ل ااشزیة :ج  14ص  421ب  9مان َباواب ماا یتارم
بااکفر و نتوه ح )5
هم دنانکه در ایان روایات مالدظاه می اود وقتای یکای از زوحازن کاافر مسالمان
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می ود الزم نزست طرف دیفر را به تغززر دین وادار نمایناد .ایان دادیث دالاات دارد کاه
استدامه نکاح از طرفزن حایز است یینی اگر مرد مسلمان ود با زن کاافر میتواناد با اد و
اگر زن مسلمان ود با مرد کافر میتواند با د .در این روایت حمز اهل لماه مشامول ایان
روایت است که بیزد نزست امل غزر اهل کتاب نزز اود .قریاب باه مضامون ایان روایات
روایات دیفری نزز وحود دارد(.برای نمونه :وسا ل ااشزیه ،ج )422 ،14
دسته چهارم :روایات دال بر تفصیل

دازل این قول (قول تفصزل) عمدتاً پن روایت اسات کاه قسامتی در اباواب ماا یتارم
متیدد است وای دون قصد مقایساه بازن
بااکفر و بیضی در ابواب متیه آمده است .ادادیث ّ
این ادادیث و ادادیث سابق راداریم ،اسناد حاى دق ّت دارد.
.عن ااتسن بن علی بن فضال ،عن بی

عباداّلل علزهااساالم
اصتابنا (مرسله) عن ابی
هّ

دارة (ح  ،1بااب  4از اباواب ماا
قال :ال بأس َن یتمت ّ اارحل باازهودیّاة و اانصارانزّة و عناده ّ
یترم بااکفر)
«ال بأس» مفهوم ندارد و این روایت نهایت دززى کاه دالاات دارد حاواز اسات ،واای
نفی ما عدا نمیکند ،یینی نمیگوید که دا مه حایز نزست.
متمد بن سنان عن ابان بن عثمان ،عن زرارة قال :سمیته یقاول :ال باأس َن
و عنه ،عن ّ
یتزوج اازهودیّة و اانصرانزّة متیة و عنده امرَة (ح  ،2باب  4از ابواب ما یترم بااکفر)
ّ
عن ااتسن ااتفلزسی قال :سأات اارضا علزه ااساالم َ یتمتّا مان اازهودیّاة و اانصارانزّة؟
اای و هی اعظم درمة منه (ح  ،3باب  7از ابواب متیة).
فقال :یتمت من ااترة اامؤمنة
ّ
َدب ّ
ادب» و «اعظم درمه» دازل بر حواز اسات واای اواویات باا مسالمة اسات .ایان
تیبزر « ّ

ددیث نسبت به نکاح دا مه مفهوم ندارد ،دون سؤال از متیه بوده حواب هم از متیه است.
.عن اسماعزل بن سید اال یرى قال :سأاته عن اارحل یتمت ّ مان اازهودیّاة و اانصارانزّة،
قال :ال َرى بذاَ بأساً قال :قلت :فاامجوسزة؟ قالّ :اما اامجوسزة فال (ح  ،1باب  13از ابواب
متیة)
متمد بن سانان عان اارضاا علزاه ااساالم قاال :ساأاته عان نکااح اازهودیّاة و
و عنه عن ّ
اانصرانزّة (فقال :ال بأس ،فقلت :فمجوسزّة؟ فقاال :ال باأس باه ییناي متیاة ).ح  ،4بااب  13از
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ابواب متیة
یتازوج اامجوسازة فقاال :ال و
عن ابی حیفر علزه ااسالم قال سأاته عان اارحال اامسالم ّ
اکن الا کانت اه امة مجوسزّة فال بأس َن یطأها و ییزل عنها و ال یطلاب واادها (بااب حاواز
نکاح االمه ااذمزه بااملن ح  1ص  )418تمام رحال سند از مشهورین و میاروفزن هساتند و
پاسخ دضرت نزاز دارای اطااله اسات و نکااح دا ام و منقطا و ابتادا و اساتدامه را اامل
می ود و از طرفی در دیدگاه بسزاری مجوس از اهال کتااب نزسات( .عمزادى ،1416 ،ص
389؛ عاملی ،1414 ،ج  ،12ص )290
از این روایات حواز نکاح متیه استفاده می ود کاه مؤیادی اسات بارای حاواز نکااح
دا م.
دلیل سوم :بنای عقال

در مزان خردمندان عاام ازدواج را ین نزاز غریزی و فطری بشر تلقی میکنناد و اگار
عواملی موردتوحه قارار میگزارد ازحملاه توانمنادی مااای ،ساالمت حسامانی ،ساازگاری
اخالقی و ئون احتماعی و پایبندی به اعتقادات و باورهای دینای را عقاال از اصاول ازدواج
بهدساب نمیآورند و اگار در مزاان ملال و اقاوام متادودیتهایی در امار ازدواج مشااهده
می ود بر اساس انتخااب طبزیای افاراد نزسات بلکاه بار پایاه تتمزال و فشاارهای متازط و
فرهنگ و آدابورسوم آن سرزمزن است .هم دنانکه در بزن یهاود بار اسااس یان پنادار
غلط و باور به اینکه دارای برتری نژاد هستند مجاز نزستند با غزر خود ان ازدواج کنند.
بنا برفطرت انسان و اصل برابری انسان و برابری حواما ؛ اصال حاواز نکااح انساان باا
انسان مفر دازل کافی بر درمت با د.
«یا ََیها اانَّااس ِإنَّاا َخلَق ْنااک ُم مِان َلکَا لر و َُنْثای و حیل ْنااک ُم ُ ایوباً و قَبا ِ ِ
یاارف ُوا ِإنَّ
ال ات َ َ
ْ ْ
ْ ُ َ
َ َ َ
َ
ُّ َ
َ
ُ
ِ 1
ِ
ِ
ِ
ِ
زر»
اّلل َعل ٌ
ََک َْر َمک ُْم عن ْ َد هّاّلل ََتْقاک ُْم إنَّ هّ َ
زم َخب ٌ

«اى مردم ،ما ما را از مرد و زن آفریدیم و ما را تزارههاا و قبزلاههاا قارار دادیام تاا

یکدیفر را بشناسزد ،همانا گرامیترین ما نزد خدا ،با تقواترین ماست ،همانا خادا دانااى
خبزر است».
 .1حجرات ،آیه .13
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در این آیه ریفه به سه اصل مهم ا اره ده است :اصال مسااوات در آفارینش زن و
مرد ،اصل تفاوت در ویژگیهااى بشارى و اصال ساوم اینکاه تقاوا ماالك برتارى اسات .از
« َخلَق ْناک ُْم َو َح َیل ْناک ُْم» مرد یا زن بودن ،یا از فالن قبزله وقوم بودن ،ماالك افتخاار نزسات کاه
اینها کار خداوند است .قرآن ،تمام تبیاز

هااى ناژادى ،دزبای ،قاومی ،قبزلاهاى ،اقلزمای،

اقتصادى ،فکرى ،فرهنفی ،احتماعی و نظامی را مردود می امارد و ماالك فضازلت را تقاوا
1
میداند « ِإنَّ ََک ْرمک ُم عِند ه ِ
اّلل ََتْقاک ُْم».
ََ ْ َْ ّ

دلیل چهارم :دلیل برائت

بزان این دازل آن است که ادتمال درمت نکاح در این مسائله وحاود دارد و باه دازال
عدم ادراز درمت میتوان با تمسن به اصااه اابرا ه که از اداه مسالم بارای اساتنباط اسات،
ادتمال تتریم را مرتف ساخت.
دلیل پنجم :ادله ثانویه

با توحه به آنکه در بسزاری از کشورهای غزر اساالمی ،افاراد زیاادی از مسالمانهاا باه
دازل هجرت یا تغززر عقزده زندگی میکنند و دهبسا رایط ازدواج با مسلمان برای بسزاری
مقدور نمی ود و عدم ازدواج بارای آنهاا دارج و اضاطرار ایجااد مایکناد ،مایتاوان در
اینگونه از موارد باه ادااه ثانویاه ال دارج و اضاطرار تمسان حسات و ازدواج آنهاا را باا
غزرمسلمانان مجاز دانست.
نتیجهگیری
از مجموع دالیل مخاافان به دست میآید که دازل صریح و مطمئنی برای من ازدواج
مسلمان با غزرمسلمان در دست نزست از سوی دیفر دقت در اداه حاواز نشاان میدهاد کاه
ازدواج هر مسلمانی با غزرمسلمان حایز است مفر ازدواج باا ناصابی و متاارب ازآنحهات
که آنها د منی خود را بهرو نی اعالم میکنند و پایه ازدواج که بر ا ساس مهار و متبات
استوار است نمیتواند با خصی که د من اوست پزوند زنا ویی استوار برقرار سازد.

 .1قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،9 ،ص .196-195
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