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چکیده
سالم، ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر غیـر اهـل کتـاب، بر اساس فتوای مشهور بلکه اجماعی در میان فقهای ا

های مستحکمی مانند برخی از آیات قرآنی، اجماع و شماری از روایـات جایز نیست. هرچند این فتوا، مبتنی بر دلیل
ها، زنانی است که به کفر و شرک اعتقاد دارنـد و خـود را نسـبت بـه عقایـدرسد مورد این دلیلاست، ولی به نظر می

شناسند و نسبت به دیـن حـق، دانند و از زنان فراوانی که اسالم و نیز ادیان دیگر را نمیکفرآمیز و مشرکانه، متدین می
تـوان شوند، انصراف دارنـد و بـر همـین اسـاس، میمحسوب می» مستضعف«ورزند و به تعبیر روایات دشمنی نمی

گونه زنان و نیز باقی ماندن مرد تازه مسلمان بـر ازدواج بـا دست کم، در موارد عسروحرج، ازدواج مرد مسلمان با این
آنان را جایز دانست.

مرد مسلمان، زنان کافر غیرکتابی، مشرک، ازدواج:هاکلیدواژه
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مقدمه

از مباحث مهم در فقه اسالمی، ازدواج شخص مسلمان با شخص غیرمسلمانی است که در اصـطالح 
توان از فراوانی احکام فقهـی و گونـاگونی آثـار د، اهمیت این بحث را میشوتعبیر می» کافر«فقهی از او به 

حقوقی و فرهنگی آن دریافت.
امروزه، درباره ازدواج مسلمانان با کافران، مسائلی وجود دارد که در صدر اسالم، موضـوعیت چنـدانی 

رت و در پـی آن، مسـائل و های آغازین اسالم، اگر مسلمانان باکافران، ارتباط و معاشنداشته است. در سده
بـود و » داراالسـالم«ها، در چهارچوب کشور اسالمی و به اصطالح آن روز احکامی داشتند، تقریبا همه آن

یافـت وایـن درحـالی سـریان می» دارالکفر«یا » دارالشرک«بسیار کم به بیرون از مرزهای آن و به اصطالح 
باطات گسترده و نوپیدای اقتصادی، سیاسی، فرهنگـی است که جوامع مسلمان امروز، شاهد مناسبات و ارت

شود. گروه در خور تـوجهی از های غیرمسلمان است و هر روز بر دامنه این ارتباطات افزوده میو... با ملت
کننـد کـه در مسلمانان، به عنوان دانشجو، دیپلمات، نماینده تجاری، سیاسـی و... در ممـالکی زنـدگی می

و برای آنان، ازدواج با زن مسلمان، به هر دلیلی ممکن نیست، یا همراه با عسر و حاکمیت نامسلمانان است
حرج فراوان اسـت. نیـز امـروزه، شـاهد اسـالم آوردن برخـی از شـهروندان دارالکفـر هسـتیم و ایـن گونـه 

کیشان خودند و یا قصد ازدواج دارند، در فرض نخست، مسـأله جـواز نومسلمانان، یا دارای همسری از هم
استمرار بر ازدواج پیشین مطرح است و در فرض دوم، مساله مشروع بودن ازدواج با غیر مسلمان و این نیـز 

ای موارد، ازدواج نومسلمان با بانوی مسلمان، یـا مهـاجرت او بـه داراالسـالم بـرای روشن است که در پاره
انجام این کار، یا ممکن نیست ویا همراه با عسر وحرج شدید است.

هایی از مبحث ازدواج با کافران، با نگرش نـو و بـا رسد دست کم بخشرو، ضروری به نظر میاز این
توجه به نیازهای امروزی مسلمانان و مسائل نو پیدا، مورد مطالعه قرار گیرد.

تبیین محل بحث
هـر دو شود که ازدواج زن مسلمان با مرد کافر بهخوبی استفاده میاز متون فقهی شیعه و اهل سنت، به

فرمایـد: طور صـریح میصورت موقت و دائم جایز نیست و این حکم، مورد اتفاق اسـت. قـرآن کـریم بـه
انـد، و زنان خود را به ازدواج مردان مشرک تا ایمـان نیاورده) «٢٢١(بقره/» التنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا«

»درنیاورید.
تواند که زن مسلمان، نمیالفی نیست در اینبین مسلمانان اخت«نویسد: و از همین رو محقق کرکی می

)٣٩١/ ١٢(جامع المقاصد، » گانه کافر.های سهبه عقد کافر درآید، بدون فرق میان گروه
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ها، اهل کتاب یعنی یهود و نصارا، کسانی که در مورد آنان شبهه اهـل کتـاب بـودن مقصود از این گروه

پرستان است.است مانند زردشتیان و غیر اهل کتاب مانند بت 
-١اما در مورد ازدواج دائم مرد مسلمان با زنان اهل کتاب، در میان فقهای شیعه، سه قول مطرح است: 

جایز بودن تنهـا در صـورت -٣جایز بودن حتی در صورت اختیار -٢حرام بودن حتی در صورت اضطرار 
اضطرار.

، جایز است و اختالفی در این زمینه دیده این درحالی است که از نگاه ایشان، ازدواج موقت با این زنان
؛ محقـق ٢٥٤؛ طوسـی، النهایـه، ٥٤١/ ٢؛ ابن ادریـس، ١١٧؛ سید مرتضی، ٥٠٠شود. (ر.ک: مفید، نمی

)٢٣٨/ ٢؛ محقق حّلی، ١٤٧؛ ابن حمزه، ٢٩٩؛ حلبی، ١٣٢/ ١٢کرکی، 
نند و در این زمینه، اتفاق داکه فقهای اهل سنت، ازدواج با آنان را به صورت دائم و موقت جایز میچنان

)٥٠٠/ ٧؛ ابن قدامه، ٢٣٢/ ١٦نظر دارند. (ر.ک: نووی، 
چه در این مقاله، مورد بحث است ازدواج مرد مسلمان با زنانی است که دارای کتاب آسمانی نیستند آن

شوند.بندی رایج، کافران غیرکتابی محسوب میو به حسب تقسیم
ایز نبودن چنین ازدواجی، اتفاق نظر دارند و وجـود تعبیراتـی ماننـد باید گفت فقهای شیعه و سنی بر ج

های مربوط به این و مثل آن در عبارت» اجماعا من المسلمین«، »اجماعا«، »بالخالف«، »اجماع الطائفه«
ــی، ١٢٠/ ٢؛ ابــن ادریــس، ٣٣٩؛ ابــن زهــره، ٢٣٩/ ٤موضــوع (ر.ک: طوســی، المبســوط،  ؛ عّالمــه حّل

) نشــان از ٢٧/ ٣٠، صــاحب جــواهر؛ ١٦٦؛ شــهید اول، ٢١/ ٣؛ فخــرالمحققین، ٤٦/ ٣تحریراالحکــام، 
اجماعی بودن آن است.

جهت آگاهی از این اتفاق نظر و آشنایی با تعبیرات فقها در این زمینه، نگاهی به اقوال ایشـان سـودمند 
است.

نگاهی به اقوال فقها
کسانی که -٢اهل کتاب -١کند: تقسیم میکه کافران را به سه دستهق) پس از این٤٦٠شیخ طوسی (

انـد و نـه در مـورد کسانی که نه اهـل کتاب-٣در مورد آنان، شبهه داشتن کتاب وجود دارد مانند زردشتیان 
این گروه، بت پرستان هستند کـه ازدواج بـا «نویسد: آنان، شبهه داشتن کتاب است، در مورد گروه سوم، می

شوند (و دینشان مـورد حالل نیست و با پرداختن جزیه، بر دین خود تثبیت نمیایشان و خوردن ذبیحه آنان، 
)٢١٠/ ٤(المبسوط، » گیرد.)تایید قرار نمی

واما بت پرست، ازدواج با او و خـوردن ذبیحـه اش حـالل نیسـت وبـا «نویسد: وی درجایی دیگر می
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)٢٣٩(همان، » نیست.گیرد. در این مورد، اختالفی پرداختن جزیه، مورد تأیید قرار نمی

ق) پس از آن که ازدواج با زنـان یهـودی و مسـیحی را تنهـا در فـرض ضـرورت ٤٨١قاضی ابن بّراج (
برای مرد مسلمان، عقـد «نویسد: داند، در مورد ازدواج با دیگر زنان نامسلمان، با تاکید میشدید، مباح می

)١٨٧/ ٢لمهذب، (ا» بستن بر باقی زنان نامسلمان، در هیچ حال جایز نیست.
در ازدواج دائم، برابری زن ومرد در ایمـان «ق) نیز آمده است: ٥٦٠های ابن حمزه طوسی (در عبارت

تواند زن کافر را به عقد خود درآورد، مرد کـافر هـم (مسلمان بودن) شرط است و از این روی، مسلمان نمی
)٢٩٠لفضیله، (الوسیله الی نیل ا» تواند با زن مسلمان ازدواج نماید.نمی

عقد ازدواج با زنان کافر (هرقسم که باشند) جـایز نیسـت تـا آن «نویسد: ق) می٥٨٥ابن زهره حلبی (
)٣٣٩(غنیة النزوع، » گاه که اسالم آورند... دلیل بر این حکم، اجماع شیعه است...

ق) ٧٧٠(ق)، فخرالمحققین ٧٢٦ق)، عّالمه حّلی (٦٧٦ق)، محقق حّلی (٥٩٨ابن ادریس حّلی (
؛ شـرایع االسـالم، ٢/٥٢٧هایی به همین مضمون دارند. (ر.ک: السـرائر، ق) نیز عبارت٧٨٦و شهید اول (

)١٦٦؛ اللمعة الدمشقیه، ٢١/ ٣؛ جامع المقاصد، ٤٦١/ ٣؛ تحریراالحکام، ٢/٥٢٠
ز الیجـو«داند و پس از عبارت شـرایع صاحب جواهر، حکم یادشده را مورد اجماع همه مسلمانان می

/ ٣٠(جـواهرالکالم، » من المسلمین فضال عن المـؤمنین.«نویسد: می» للمسلم نکاح غیرالکتابیه اجماعا
٢٧(

الیجـوز «نویسـد: ق) می٥٨٧چنان که گذشت اهل سنت نیز در این زمینه اتفاق نظر دارند. کاشانی (
بـر مسـلمان، «نویسـد: یق) نیـز م٩٧٧). شربینی (٢٧٠/ ٢(بدائع الصنائع، » للمسلم أن ینکح المشرکة.

ازدواج کردن با کسی که به طورکلی، فاقد کتاب (آسمانی) است حرام اسـت ماننـد کـافر وثنـی یعنـی بـت 
گیرد البته در صـورتی کـه ایـن دو عنـوان را متـرادف پرست و پرستنده صنم نیز در ذیل همین عنوان قرار می

دارای چهره باشد و وثن یعنی بت غیر مصـّور، و بـر اند: صنم یعنی بتی که مصّور و بدانیم. ولی برخی گفته
این اساس، هر صنمی، وثن خواهد بود نه برعکس. البته این از نظر معنای لغوی است ولی به لحاظ حکـم 

)١٨٧/ ٣(مغنی المحتاج، » (حرمت)، تفاوتی بین این دو وجود ندارد.
شمارد و همه مذاهب اسالمی میصاحب کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه، این حکم را مورد اتفاق

اند که ازدواج مرد و زن مسلمان با کسانی که نه کتاب آسمانی فقهای مذاهب بر این حکم متفق«نویسد: می
اند از پرستش کننـدگان دارند و نه درباره آنان، شبهه داشتن کتاب آسمانی است، جایز نیست، و اینان عبارت

پرستند و هر زندیقی کـه ایمـان بـه ی که صور مورد عالقه خود را میبت و خورشید و دیگر ستارگان و کسان
)٣١٤(مغنیه، » خدا ندارد.
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شود همه فقهای مسلمان اعم از شیعه و سنی بر جایز نبودن ازدواج ها به خوبی روشن میاز این عبارت

خورد.م نمیمرد مسلمان با کافران غیرکتابی اتفاق نظر دارند و هیچ مخالفتی در این زمینه به چش
هدف این مقاله نیز مناقشه در تحقق این اجماع و نقد و بررسی وجودی آن نیسـت. آن چـه ایـن مقالـه 

کند بررسی گستره اجماع یاد شده و نیز بحث درباره برخی فروع ایـن مسـاله بـا توجـه بـه آیـات و دنبال می
ه دیگر سخن، نگارنده این سطور درصدد روایات مرتبط با آن و با عنایت به نیازهای امروز مسلمانان است. ب

که با اصل اجماع و نیز داللت آیات و روایات یاد شده بر اصل حکم، مخالفت ورزد، ثابت کند است بی آن
» کافران غیرکتـابی«بندی بدوی و رایج، در ذیل عنوان هایی از زنان که در تقسیمازدواج مرد مسلمان با گروه

گیرند جایز است.قرار می
شود آن است که فقها، به طور سربسته، ازدواج را در فرض مورد بحث، ها دیده میچه در این عبارتآن 

اند، آن هم به این سبب که سروکار اند و بسیار اندک به جوانب و فروع و آثار مساله پرداختهنامشروع دانسته
ر نـاچیزی بـا کـافران غیرکتـابی مسلمانان، بیشتر با کافران اهل کتاب بوده است و معاشرت و ارتبـاط بسـیا

اند.داشته
های نخست بعثت بود که شمار ناچیز مسلمانان مکه، با مشرکان و بت اوج ارتباط با این گروه، در سال

ای کوتاه، با مهاجرت مسلمانان به مدینه، بسیار محدود پرستان این شهر داشتند، این ارتباط هم پس از برهه
انان و اهالی مکه، پس از فتح این شهر بود که در آن زمان هم مشـرکان ایـن شد. گسترش ارتباط میان مسلم

شهر ایمان آوردند.
توان گفت پیش از رحلت پیامبر گرامـی اسـالم (ص)، تمـامی اهـالی جزیـرة العـرب، به طور کلی می

دشـده هـم کـه اسالم آوردند و یا با پذیرش قانون ذّمه و پرداخت جزیه، بر دین خود باقی ماندند و قـانون یا
ویژه اهل کتاب بود.

هـای زیـادی بـا اما همان گونه که در آغاز مقاله اشاره گردید، وضعیت امـروزی جهـان اسـالم، تفاوت
های مسلمانان با نامسلمانان، گسترش روزافزونی پیدا موقعیت صدر اسالم دارد. دامنه ارتباطات و معاشرت

، مسلمانان کم و بیش حضور دارنـد و بـا پیـروان ادیـان توان گفت در تمامی ممالک جهانکرده است و می
گوناگون در تماس و ارتباطند.

ای بـود کـه بـه شـد، یـا رزمنـدهدر زمان صدر اسالم، اگر مسلمانی در ممالک غیر اسالمی یافـت می
گذرانیـد؛ امـا در عصـر حاضـر، گـاه اسارت افتاده بود و یا تاجری کـه چنـد صـباحی را در آن ممالـک می

جویان مسلمان ناچارند برای تحصیل، چندین سال از عمر خود را در ممالک غیر اسـالمی بگذراننـد، دانش
کند کشورهای اسالمی، به طور دائـم در ایـن گونـه مصالح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... هم ایجاب می
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کشـورها، دفتـر و ها و تّجار مسـلمان در ایـن ممالک، سفیر، دیپلمات و... داشته باشند و نیز برخی شرکت

دارند.نماینده دائمی 
های غیراسالمی هستیم و روشن است بـرای گرایی در سرزمینها، امروزه شاهد رشد اسالمافزون بر این

گونه مسلمانان، همیشه ازدواج با بانوی مسلمان، میسر نیست و یا همراه با عسر وحرج فراوان است.این
هایی که در نگاهی نو نگریست و با مالحظه مجدد کلمات فقها و دلیلکه باید به این مسأله، با نتیجه آن

گونه مشکالت، راه حّلی شرعی و فقهی اندیشید. ما در همین راستا، بـه اند، برای ایناین زمینه عرضه داشته
پردازیم که تاکنون در متون و مباحث فقهی، به بحث گذارده نشده است.بررسی دو فرع می

فرع نخست
کند که نیاز ضروری به همسر زندگی می» دارالکفر«سلمانی در یکی از ممالک کفر و به اصطالح مرد م

افتد. بـانوی مسـلمان ای که در صورت ترک ازدواج، به عسر و حرج شدید یا گناه و آلودگی میدارد، به گونه
منا هیچ تعصـب و عـداوتی تواند از زنان آن دیار، فردی را که ضشود. آیا وی مییا اهل کتاب هم یافت نمی

شناسد، به عقد ازدواج درآورد، به ویژه اگر امید دارد این نسبت به اسالم ندارد، بلکه از اساس، اسالم را نمی
ازدواج، سبب اسالم آوردن همسرش نیز خواهد شد؟

توان حکم این مساله را از دو منظر حکم اولی و حکم ثانوی، مورد بررسی قرار داد.می
بندی رایج، در زمـره کـافران غیرکتـابی توان گفت هرچند چنین زنی، در تقسیمحکم اولی، میبه لحاظ 
از این گونه زنان انصراف دارد.» کافر غیرکتابی«شود، ولی به دالیلی چند، عنوان محسوب می

،»الـوثنی«، »عبـدة االوثـان«که آن چه در عبارات مذکور از فقها شاهدیم، عناوینی ماننـد: نخست آن
هاست.و مانند این» عبدة النیران و الشمس«، »المشرکة«، »الکافرة«، »عابدة الصنم«، »عابدة الوثن«

که پیدا است، همه این عناوین، ظهور در افرادی دارند که بـه کفـر و شـرک خـود اعتقـاد دارنـد و چنان
تان و مشـرکان مکـه در کنند، یعنی کسانی ماننـد بـت پرسـهای خود ابراز تدین مینسبت به معبودها و بت

گذشته و بت پرستان متعصب برخی کشورها در امروز.
شناسان پیرامون ماده کفر و مشتقات آن نیز تأیید کننده همین برداشت اسـت. فیروزآبـادی و سخنان واژه
، مـاده کفـر؛ لسـان ١٨٠/ ٢(القـاموس المحـیط، » َکَفَر نعمة الله: حجدها و سترها«اند:ابن منظور نوشته

»نسبت به نعمت خدا کفر ورزید، یعنی آن را انکار نمود و پنهان داشت.«، ماده مزبور) ١١٨/ ١٢عرب، ال
ره«افزاید: ابن منظور می گویند َکَفـره و هرکس چیزی را پوشانید، می«، »کل من ستر شیئا فقد َکَفره وَکَفّ

ره (همان)» َکَفّ
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)٧١٤(مفردات الفاظ القرآن، .»الشیءالکفر فی اللغة: ستر«نویسد: راغب اصفهانی نیز می

گوینـد بـدان می» کـافر«، »کشـاورز«کنند که اگر به شخص لغات دانان یاد شده به این نکته اشاره می
کنند بـر ایـن اسـاس کافر میتعبیر به» شب تاریک«پوشاند و چنان چه از سبب است که بذر را با خاک می

شود، از این رو است که اشـیای درون کافر گفته می» دریا«اگر به پوشاند واش، اشیا را میاست که تاریکی
پوشـاند. (همـان بدان جهـت اسـت کـه خورشـید را می» ابر«دارد و نیز کافر نامیده شدن خود را پنهان می

منابع)
استعمال لفظ کافر، به صورت مطلق و بدون قید، در مـورد شخصـی «نویسد: راغب درجایی دیگر می

(مفـردات » هـا را انکـار نمایـد.ه وحدانیت خدا یا موضوع پیامبری و یا دین و یا هرسه اینمتعارف است ک
)٧١٥الفاظ القرآن، 

نویسد: کفر، دارای چهارقسم است: کفر انکار، کفر جحود، کفر معانده ابن منظور با تفصیل بیشتر می
ر کند و به وحدانیت خدا اعتـراف و کفر نفاق. کفر انکار آن است که شخص، با قلب و زبانش، خدا را انکا

) اشاره به ٦ننماید و برحسب روایتی، آیه ان الذین کفروا سواء علیهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم الیؤمنون. (بقره/
کفر جحود، آن است که شخصی، نسبت به حق، اعتراف قلبی دارد ولی بـا زبـان اقـرار این قسم کفر است.

) و کفـر ٨٩همین قسم است آیه فلّما جاءهم مـا عرفـوا کفـروا بـه (بقـره/ننماید مانند کفر ابلیس و اشاره به
معانده آن است که او نسبت به خدا اعتراف قلبی و اقرار زبانی دارد ولی از روی حسادت و بغی، بـه آن چـه 

کند، متدین نباشد مانند کفر ابوجهل و اشخاص مشابه او. و کفـر نفـاق در مـورد فـردی گوید و اقرار میمی
)١١٩/ ١٢کند. (لسان العرب، ست که اقرار زبانی دارد ولی در قلب خود انکار میا

همان طور که پیداست، هیچ یک از این عناوین و اقسام بر زنان مورد بحث، یعنی آنان که نسبت به دین 
پرسـتی و غیـر الهـی، تعلـق هـای بتیک از آییناسالم، فاقد شناخت و بصیرتند و در ضمن نسبت به هیچ

اند و نه کافر و بـه کنند، صادق نیست، در حقیقت این گونه افراد، نه مسلمانخاطر ندارند و ابراز عقیده نمی
شوند.تعبیر روایات رسیده از امامان اهل بیت علیهم السالم در زمره مستضعفان محسوب می

صادق (ع) درمـورد از امام«گوید: بر اساس روایتی که با سند صحیح از عمر بن ابان نقل شده وی می
مستضعفان پرسیدم. فرمود: ایشان، اهل والیت هستند. عرض کـردم: کـدامین والیـت؟ فرمـود: مقصـودم 
والیت در دین نیست، بلکه نظرم به والیت در ازدواج و از یک دیگر ارث بردن و معاشرت است. ایشان، نـه 

؛ ٢٠٢نیز ر.ک: صـدوق، معـانی االخبـار، ؛ ٤٠٥/ ١(کلینی، ١»در زمره مؤمنان هستند و نه درگروه کافران.

ها لیست بالوالیة فی الدین ولکنها الوالیـة فـی سألت اباعبدالله (ع) عن المستضعفین فقال: هم اهل الوالیة، فقلت: أّی والیة؟ فقال: اما ان. «١
»المناکحه والموارثة والمخالطه، وهم لیسوا بالمؤمنین وال الکفار
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)٤٤٢/ ١٤؛ نوری، ٥٥٧/ ٢٠حّر عاملی، 

بـه امـام صـادق (ع) عـرض کـردم: مـا «در روایتی از یونس بن یعقوب نیز آمده است کـه وی گفـت: 
گوییم: مردم، بر دوقسمند: کافر ومؤمن. حضرت فرمود: پس کجایند آنان کـه کـار نیـک را بـا کـار بـد می

/ ٢٠(حـّر عـاملی،٢»هر دو سنخ انجام دادند)؟ وکجایند کسانی که امید به کار خدا دارنـد.درآمیختند (از
٥٥٧(

ِبِهْم َخَلُطـوا َعَمـال َصـاِلًحا « سخن حضرت در این روایت، اشاره به آیاتی مانند  َوآَخُروَن اْعَتَرُفـوا ِبـُذُنو
ْمِر ا) «١٠٢(توبه/» ًئایَوآَخَر َس  هِ َو آَخُروَن ُمْرَجْوَن ِألَ ) است.١٠٦(توبه/» لَلّ
که افراد مزبور، نه کافرند و نه مسلمان بلکه تشکیل دهنده گروه سومی با عنوان مستضعفان هسـتند، این

از امـام بـاقر (ع) در «خوانیم که وی گفت: شود، برای نمونه به نقل از زراره میبا روایات دیگر نیز تایید می
یابـد تـا ای به سـوی کفـر میضعف کسی است که نه راه چارهمورد معنای مستضعف پرسیدم، فرمود: مست

توانـد کفـر ورزد، ماننـد کودکـان و تواند ایمان آورد و نه میکافر شود و نه راهی به سوی ایمان، یعنی نه می
(کلینـی، ٣»مردان و زنانی که به لحاظ عقلی، مانند کودکان هستند. از این افراد، قلم تکلیف برداشته شـده.

)١٥٧/ ٦٩؛ مجلسی، ١٤٩/ ١؛ قمی، ٤٠٤/ ٢
شـوند کـه گونه اشخاص از زمره مستضـعفان خـارج میشود آن گاه ایناز روایات این باب استفاده می

نسبت به اختالف ادیان و مذاهب، نوعی شناخت (هرچند نسبی) پیدا کنند.
اختالف النـاس فلـیس قال ابوعبدالله (ع): من عرف «خوانیم:در روایتی با سند صحیح از ابوبصیر می

)٢٠١؛ نیز ر.ک: صدوق، معانی االخبار، ٤٠٥/ ٢(کلینی، » بمستضعف.
»هرکس اختالف (دینی میان) مردم را بشناسد، مستضعف نیست.«امام صادق (ع) فرمود: 

نیز در روایتی از علی بن سویید آمده است که وی گفت از امام کـاظم (ع) در مـورد ضـعفاء پرسـیدم، 
ضعیف کسی است که حجت به او نرسیده و نسبت به اختالف (دینـی مـردم) «نوشت: حضرت در پاسخم

) ١/٤٠٦(کلینی، ٤»فاقد شناخت است، پس هرگاه به این امر، شناخت پیدا کرد، مستضعف نیست.
ای دیگر تعبیـر شـده اسـت، از جملـه در روایـت موثقـه گاه در روایات، از مستضعفان فکری، به گونه

گوید: یکی از خویشانش، تصمیم به ازدواج داشت، ولی برای ایـن حمران می«خوانیم: یحمران بن اعین م

قلت البی عبدالله (ع): اّنا نقول: ان الناس علی وجهین: کافر و مؤمن، فقال: فاین الذین خلطوا عمال صالحا وآخر سـیئا؟ وأیـن المرجـون . «٢
»؟المرالله؟ أین عفوالله

سألت اباجعفر (ع) عن المستضعف فقال: هو الذی الیهتدی حیلة الی الکفر فیکفر وال یهتدی سبیال الی االیمان ال یسـتطیع أن یـؤمن وال . «٣
»یستطیع أن یکفر، فهم الصبیان ومن کان من الرجال والنساء علی مثل عقول الصبیان مرفوع عنهم القلم.

»ة ولم یعرف االختالف، فاذا عرف االختالف فلیس بمستضعف.الضعیف من لم ترفع الیه الحّج . «٤
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یافت، من ایـن موضـوع را بـا امـام منظور، زن مسلمانی که با او توافق (فکری و عقیدتی) داشته باشد، نمی

تی خـرد چیسـت کـه شـناخفکر و کمصادق (ع) در میان نهادم. حضرت فرمود: نظرت در مورد زنان کوتـه
)٣٤٩/ ٥(کلینی، ٥»(نسبت به امور حق وباطل) ندارند؟

تواند در این موقعیت، با چنین زنی ازدواج کند.مقصود حضرت آن است که شخص مزبور، می
چه گذشت، از دو روایت ذیل نیز به عنوان تایید کننـده جـواز ازدواج بـا توان افزون بر آنبه هر حال می

زنان مورد بحث استفاده کرد.
وایت نخست روایتی است که بر اساس نقل علی بن رئاب در بردارنـده گفتگـویی میـان زراره و امـام ر

زراره بر امام صادق (ع) وارد شـد، حضـرت از او پرسـید: «گوید: صادق (ع) در باب ازدواج است. وی می
دانم فت: زیرا نمـیای؟ عرض کرد: خیر. امام پرسید: مانعت از این کار چیست؟ زراره گزراره! ازدواج کرده

شما ازدواج با زنان عاّمه را خوش دارید یا خیر. امام فرمود: پس چگونه در حالی که جوان هستی، بر مجرد 
کنم) حضـرت فرمـود: از کجـا خرم (و از این راه، رفع نیاز مـیکنی؟ زراره گفت: کنیزانی میبودن صبر می

فروشم. امام ا اگر کنیز کارش به نظرم ناپسند آمد، او را میازدواج با کنیزان برایت نیکو آمد؟ زراره گفت: زیر
فرمود: من از این جهت پرسش نکردم، سؤال من این بـود کـه از کجـا (وبـه چـه دلیـل) ازدواج بـا کنیـز را 

دهی (با زن آزاد) ازدواج کنم؟ امام فرمود: اختیار با تو اسـت. (ایـن پسندیدی؟ زراره گفت: پس دستور می
دارد) خداونـد عزوجـل یابد تا آن گاه که زراره، سبب ازدواج نکردن خود را چنین ابـراز مـیمیگفتگو ادامه 

ای مؤمن (مـردم از ایـن دوگـروه بیـرون نیسـتند.) حضـرت ای از شما کافر هستید و دستهفرمود: پس دسته
یک را بـا کـار بـد فرمود: پس بادیه نشینان کجایند؟ و مؤلفة قلوبهم کجا هستند؟ و کجایند کسانی که کار ن

/ ٢٠؛ حـّر عـاملی، ١٤١(کشی، ٦»درآمیختند و آنان که وارد بهشت نشدند ولی طمع دارند وارد آن شوند؟
٥٦٠(

از شـّکاکین زن بگیریـد، «گوید: امام صادق (ع) فرمـود: کند، وی میروایت دوم را خود زراره نقل می
پذیرد و شوهر او را وادار به (گرویدن) به دین خود میولی به ایشان زن ندهید، چرا که زن، از رفتار مرد تأثیر

؛ نیـز ر.ک: ٥٠٢/ ٢؛ علـل الشـرائع، ٤٠٨/ ٣؛ صدوق، من الیحضره الفقیـه، ٣٤٩/ ٥(کلینی، ٧»کند.می

»کان بعض اهله یرید التزویج فلم یجد امرأة مسلمة موافقة فذکرت ذلک البی عبدالله (ع) فقال: اینانت من الُبله الذین ال یعرفون شیئا.. «٥
قال: وما یمنعک من ذلک؟ قال: النی ال اعلم تطیب مناکحة هؤالء ام دخل زرارة علی ابی عبدالله (ع) فقال: یا زراره! متأهل انت؟ قال: ال.. «٦

. ال؟ فقال: فکیف تصبر وانت شاب؟ قال: اشتری االماء. قال: ومن أین طاب لک نکاح االماء؟ قال: الّن األمه ان رابنی مـن امرهـا شـیء بعتهـا
أن أتزوج؟ فقال: ذلـک الیـک ... قـال زراره: قـال اللـه عزوجـل: قال: لم أسألک عن هذا ولکن سألتک من أین طاب لک فرجها؟ قال: فتأمرنی 

فمنکم کافر ومنکم مؤمن. فقال: فأین اصحاب االعراب؟ وأین المؤلفة قلوبهم؟ وأین الذین خلطوا عمـال صـالحا وآخـر سـیئا وأیـن الـذین لـم 
یدخلوها وهم یطمعون؟

»ادب زوجها و یقهرها علی دینه.تزّوجوا فی الشّکاک وال تزّوجوهم، فاّن المرأة تأخذ من . «٧
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) ١٢٨؛ اشعری، ١٨٤/ ٣؛ االستبصار، ٣٠٤/ ٧طوسی، تهذیب االحکام، 

اعتقاد به امامت و والیت ائمه اهـل بیـت البته ممکن است مورد بیشتر این روایات، زنان مسلمان فاقد
ها استفاده کرد که شریعت سمعه و سهلۀ اسـالمی، در مـورد توان از مجموع آنعلیهم السالم باشد ولی می

انـد و ازدواج با آن دسته از نامسلمانان، حساسیت و اهتمام خاص دارد که کفـر را شـعار خـویش قـرار داده
کنند و تمامی یا برخی از امـور مـورد اعتقـاد مسـلمانان را انکـار آن دفاع مینسبت به آن، اعتقاد دارند و از 

کنند ولی نسبت به وصلت با زنان بی بصیرت یا کم بصیرتی که نسبت به هیچ دیـن و مـذهبی شـناخت می
اند، حساسیت و مخالفتی ندارد.اطالعندارند و یا اساسا از اختالفات دینی و مذهبی، بی

هایی متعدد از جمله توان با تمسک به قانون عسر و حرج که مبتنی بر دلیلثانوی، میاما به لحاظ حکم 
) است، ازدواج در فرض مورد بحث را جایز دانسـت. ٧٨(حج/» ِن ِمْن َحَرجیُکْم ِفی الِدّ یَو َما َجَعَل َعلَ « آیه 

شـقت و تنگـی باشـد، بـه شود که حکم اولی هر امری که مسـتلزم مهای عام این قانون استفاده میاز دلیل
شود؛ هرچند مقدار عسر وحرج، به حد ما ال یطاق نرسد وموجب اختالل نظام وسیله این قانون برداشته می

نگردد.
نگری، هیچ وقتی در همه امور می«خوانیم: برای نمونه در روایت حمزة بن طیار از امام صادق (ع) می

) ١٦٤/ ١(کلینی، ٨»بینی.و دشواری نمیها) در تنگنا کس را (از جهت عمل به احکام آن
های قاعده یاد شده است، این جمله جلـب در روایت ابی بصیر ازامام صادق (ع) که یکی دیگر از دلیل

بی تردید عمل (به احکام) دین، سخت و ) «١٦٣/ ١(حّر عاملی، » فاّن الدین لیس بمضّیق.«کند: توجه می
»همراه با تنگنا نیست.

گـاه ، قلمرو و مجرایی عام دارد و تـا آن»ال حرج«شود، قانون از نصوص فوق استفاده میگونه کههمان
تر با آن مقابله نکند، دست برداشتن از آن وجهی ندارد، به ویژه اگـر نفـی تر و مصلحتی قویکه قانونی مهم

ها بـر همـین نظرنـد، از حرج در این قانون را عزیمه و عمل بر طبق آن را الزم بدانیم، چنان که گروهی از فق
حکم واجب نبودن روزه در «نویسد: جمله صاحب جواهر که در مساله واجب نبودن روزه بر شخص پیر می

جا و مانند آن، عزیمه است نه رخصت، زیرا بدیهی است که مدرک این حکم، قانون نفی حرج و مثل آن این
)١٥٠/ ١٧، صاحب جواهر» (دارد.است که تکلیف را بر می

تواند تمسک به این قانون را روا سـازد و بـه موجـب آن، بته باید دانست هر مقدار مشقت وحرج، نمیال
حکم به حالل بودن ازدواج با زنان مورد بحث کرد، بلکه این مشقت باید شدید و درخور توجـه باشـد، بـه 

برخی مباحـث مـرتبط ای که به حسب عادت، قابل تحمل نباشد، همان طور که فقها نیز این قید را درگونه

»اذا نظرت فی جمیع االشیاء لم تجد أحدا فی ضیق.. «٨
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اند، برای نمونه، صاحب جواهر، در مساله جایز بودن تیمم هنگام ترس از با این قاعده، مورد توجه قرار داده

ها، بیانی دارد که فشرده آن چنین است:بروز برخی بیماری
فـرق اند،بر اساس ظاهر مطلق بودن کلمات بسیاری از فقها، بلکه چنان که برخی بدان تصریح کرده«

کند مرض و بیماری در مساله مورد بحث، شدید باشد یا ضعیف. ولی گفتن این سخن بسـیار مشـکل نمی
های قانون عسر وحرج است و روشن اسـت کـه در یابیم، عموماست، زیرا تنها دلیلی که برای این حکم می

شاید به همین سبب، عّالمه در کتاب منتهی، بیماری تحمل مرض و بیماری ناچیز، عسر و حرجی نیست و 
را به شدید بودن آن مقید کرده است و گروهی از فقهای پس از وی مانند محقق ثـانی در جـامع المقاصـد، 

انـد و بازگشـت سـخن گـروه شهید ثانی در روض الجنان و فاضل هندی در کشف اللثام آن را اختیـار کرده
شـود، بـه سـخن اند به آن چه که به حسـب عـادت، تحمـل نمیرا مقید کردهدیگری از فقها نیز که بیماری

ماست، پس اقوا این است که در مساله مورد بحث، بسنده کنیم به بیماری شدیدی کـه بـه حسـب عـادت، 
)١١٣-٥/٤١١، صاحب جواهر» (تحمل کردن آن، مشقت آور است.

های ممنوع بودنبررسی دلیل
ها در زمینه حرمت ازدواج مسلمان بـا کـافران غیرکتـابی، از زنـان مـورد حال که روشن شد تعبیرات فق

توان با تمسک به قاعده الحرج، جایز بودن ازدواج را در این فـرض، بحث انصراف دارد و نیز دانستیم که می
نـوع ها، فتـوا بـه ممهایی بپردازیم که فقها با تمسک به آنمورد تاکید قرار داد، مناسب است به بررسی دلیل

شوند ها، فرض مورد بحث را شامل میاند تا روشن شود آیا این دلیلبودن ازدواج با زنان غیر اهل کتاب داده
های یاد شده، همه ناظر به حکم اولی مساله هستند، پس روشن است که بر فرضی هم که یا خیر. البته دلیل

ها تقدم دارند، چرا که این قاعده، رج بر آنهای قاعده عسر وحها، شامل مورد بحث ما شوند، دلیلاین دلیل
بیانگر حکم ثانوی مسأله است.

اجماع
در آغاز بحث، با کلمات و تعبیرات فقها آشنا شدیم و دیدیم برخی از ایشـان در حکـم مسـاله، ادعـای 

و » شرکهالم«، »الکافرة«، »الوثنی«دهد، عناوین اند. ولی آن چه معقد این اجماع را تشکیل میاجماع کرده
ولـیس لـه أن یتـزوج بکـافرة حربیـة اجماعـا مـن «ها است، بلکه تعبیر فاضل هندی چنین است: مانند آن

)٨٤/ ٧(کشف اللثام، » المسلمین.
گونه که پیدا است همه این عناوین، ظهور در افرادی دارند که به کفر و شرک خود اعتقـاد دارنـد و همان
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ه عنوان اخیر، اختصاص به گروهی دارد که حاضرند در دفاع از آیـین و کنند، بلکنسبت به آن ابراز تدین می

مصالح خود، وارد جنگ با مسلمانان شوند.
به دیگر سخن، از آن جا که اجماع، دلیل لّبی و فاقد لسان است، باید به قـدر یقینـی آن تمسـک کـرد و 

گیرد.قدر یقینی آن، کافرانی است که اشاره شدو فرض مورد بحث را نمی
رسد اجماع یاد شده، مدرکی است، زیرا آیات و روایاتی صریح، بیـانگر حکـم افزون بر این، به نظر می

هـا، شـکل مساله هستند و گویا همین آیات و روایات، مستند این حکم هستند و اجماع نیـز بـر اسـاس آن
گرفته است.

آیات
زدواج با کافران غیرکتابی هستیم:در کلمات فقها، شاهد استدالل ایشان به دو آیه ذیل بر حرمت ا

وبـا زنـان مشـرک تـا ) «٢٢١(بقره/» ر ِمْن ُمْشِرَکةٍ یْؤِمَنّ َوَألَمة ُمْؤِمَنة َخ ییَوالَتْنِکُحوا اْلُمْشِرکاِت َحتّ «-١
»اند، ازدواج نکنید! کنیز با ایمان، از زن آزاد مشرک بهتر است...ایمان نیاورده

ج با زنان مشرک نهی شده و هرچند در شـمول آن نسـبت بـه زنـان اهـل در این آیه، به صراحت از ازدوا
کتاب تردید است ولی به طور مسّلم، قدر یقینی آن، زنان غیرکتابی است و بنابراین به سبب نـص بـودن آن، 

شود.ترین دلیل بر حرام بودن ازدواج بازنان غیرکتابی محسوب میمهم
سوره مائده منسوخ شده است، ٥روایات، آیه فوق، با آیه ولی نکته درخور توجه این که بر حسب برخی

ِذ یْوَم ُأِحَلّ َلُکُم الَطّ یالْ «متن آیه چنین است: َن ُأوُتوا اْلِکَتـاَب ِحـٌلّ َلُکـْم َوَطَعـاُمُکْم ِحـٌلّ َلُهـْم یَباُت َوَطَعاُم اَلّ
ِذ  امروز «، »ُتُموُهَنّ ُأُجوَرُهَنّ یُأوُتوا اْلِکَتاَب ِمْن َقْبِلُکْم ِإَذا آتَ َن یَواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اَلّ

های پاکیزه برای شما حالل گردید و خوراک اهل کتاب برای شما مسلمانان و خـوراک شـما بـرای خوراکی
اگـر آنان حالل است و ازدواج با زنان پاک و مسلمان و (نیز) زنان پاک اهـل کتـاب بـرای شـما روا اسـت، 

»مهرشان را بپردازید.
منسـوخ بقولـه: » والتنکحـوا المشـرکات حتـی یـؤمّن «فقولـه: «خوانیم:در تفسیر علی بن ابراهیم می

)١/٧٢(قمی، » علی حاله لم ینسخ» وال تنکحوا المشرکات«وقوله: » والمحصنات...«
نویسد: ارزش آن میشمارد و در بیان صاحب جواهر، عبارت یاد شده را در حد یک روایت، محترم می

گرچه علی بن ابراهیم، این سخن را به هیچ یک از معصومان علیهم السالم نسبت نداده اسـت، امـا گویـا «
وی این عبارت را از ایشان گرفته است. شاهد این سخن، روش محدثان است، به ویژه محـدثانی کـه شـیوه 

)٣٤/ ٣، صاحب جواهر» (هاست.آنان، نقل روایات از متون اخبار با حذف سندهای آن
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توان از آن، به عنوان دلیلی بر حرام بودن ازدواج با زنان غیرکتابی یاد با فرض منسوخ بودن آیه، دیگر نمی

اسـت و چنـین سـخنی، بـا توجـه بـه » تخصـیص«که بگوییم مقصود از نسخ در این روایـت کرد مگر این
از کلمـه نسـخ، اراده تخصـیص شـده، دور بـه نظـر ها، استعماالت پیشینیان و نیز روایات فراوانی که در آن

رسد و روشن است که در صورت تخصیص، حجت بودن آیه بر حرام بودن ازدواج بـا زنـان غیرکتـابی، نمی
همچنان پابرجا است.

افزون بر این، قبول منسوخ شدن آیه با تکیه بر خبر واحد، آن هم خبر واحدی که صـدورش از معصـوم 
ابل قبول نیست زیرا بـرای اثبـات ایـن مهـم، بـه دلیلـی قطعـی ماننـد خبـر متـواتر (ع) جای تردید است، ق

نیازمندیم.
در عـرف » الکافرات«، »المشرکات«تر توضیح دادیم، تعبیراتی مانند ولی با این همه همانگونه که پیش

رک و کفـر، های واژه شناسان، ظهور در کسانی دارد که نسبت به ششرع و فرهنگ قرآنی و نیز برحسب گفته
در ذیل همین » اولئک یدعون الی النار«دهند. جمله تدین و اعتقاد دارند و عقاید حّقه را مورد انکار قرار می

توان گفت زنان مورد بحث، مشمول این آیه نیستند.کند و بر این اساس میآیه نیز، این نکته را تایید می
از ١٠در آیه » همسران کافر را در همسری خود نگه ندارید.«، »َوَال ُتْمِسُکوا ِبِعَصِم اْلَکَواِفرِ « جمله -٢

سوره ممتحنه، با این استدالل که نهی در این جمله، به باقی ماندن شخص مسلمان بر عقد ازدواج با همسر 
کافر و غیرکتابی خود تعلق گرفته است.

عصـمت اسـت و آن ِعَصـم جمـع «نویسـد: صاحب جواهر در بیان چگونگی استدالل به این آیـه می
شود از قبیل عقد یا ملک، زیرا زن، به وسیله ازدواج عبارت است از چیزی که به واسطه آن، انسان، حفظ می

جمع کافره است. پس مقصود خداوند در آیه این است » کوافر«شود؛ و با یک مرد، از دیگر مردان حفظ می
نان کـافره، برحـذر دارد زیـرا بـا اسـالم آوردن مـرد، که مردان باایمان و مسلمان را از باقی ماندن بر نکاح ز

صـاحب » (آینـد.)شـود (وبـه صـورت دو مـرد و زن بیگانـه در میعصمت بـین او وهمسـرش بریـده می
)٣٠/٢٩،جواهر

کند، از جمله در تفسیر علی بن ابراهیم، در ای احادیث نیز این برداشت صاحب جواهر را تایید میپاره
هـر مـرد مسـلمانی کـه همسـری کـافر یعنـی زنـی «قل ازامام بـاقر (ع) آمـده اسـت: ذیل آیه یاد شده، به ن

بایست اسالم را بر وی عرضه کند، اگر آن را پذیرفت، همسری ایشان پابرجاسـت، در غیرمسلمان دارد، می
(قمـی، ٩»غیر این صورت، زن، همسر او نخواهد بود (چرا که) خداوند از نگاه داشتن او نهی نموده اسـت.

ریئة من کانت عنده امرأة کافرة یعنی علی غیر ملة االسالم وهو علی ملة االسالم فلیعرض علیها االسالم، فان قبلت فهی امرأته، و اّال فهی ب. «٩
»منه، فنهی الله ان یستمسک بعصمتها.
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٢/٣٦٣(

توان گفت مورد این آیه، نهی از استمرار بر ازدواج گذشته اسـت و در آن، ولی در پاسخ این استدالل می
سخنی از ازدواج ابتدایی که مورد بحث ما است به میان نیامده مگر آن که گفته شـود ایـن امـر، منافـاتی بـا 

مـرد و زن، مجـاز نباشـد و خواسـت استدالل فوق ندارد چرا که اگر به موجب آیه فوق، ادامه همسری ایـن
که این جدایی، چه بسا با عسر و حرج و بروز مشکالت فـراوان شارع، جدایی آن دو از یکدیگر باشد، با این

تر و با مشـکالت در زندگی مرد تازه مسلمان و فرزندان او همراه گردد، پس ازدواج ابتدایی که ترک آن، آسان
طریق اولی جایز نیست.و پیامدهای کمتری همراه است، به 

توان گفت این آیه نیز از زنان مورد بحث انصراف دارد چرا که مورد آن، زنان مشرک و بت با این همه می
دادند و نسبت به امور مشـرکانه و پرست مکه است که در کنار مردان خود، جبهۀ مقابل اسالم را تشکیل می

ای کسانی کـه ایمـان آورده (و بـه مدینـه هجـرت «است: کفرآمیز خود اعتقاد داشتند. متن کامل آیه چنین 
انـد بـه شـما پیوسـتند، آنـان را مـورد اید) هرگاه آن دسته از زنان که (در مکه باقی مانده و) ایمان آوردهکرده

گاه تر اسـت. اگـر پـس از امتحـان، آنـان را امتحان قرار دهید (اگرچه) خداوند نسبت به ایمان داشتن آنان آ
اند و نه آنـان بـرای تید، دیگر آنان را به سوی کافران برنگردانید (چرا که) نه ایشان برای آنان حاللباایمان یاف

توانید با این زنان، اند، به آنان بدهید و شما میایشان و آن مالی را که کافران (به عنوان مهر به ایشان) پرداخته
ن کافر (خود که ایمان نیاورده وهم چنـان بـر در صورت پرداخت مهرشان ازدواج کنید و (اما هرگز) همسرا

اند) را در همسری خود نگه نداریـد و (اگـر ایـن زنـان بـه اند و هجرت نکردهشرک و بت پرستی باقی مانده
ایـد، اند، از آن مشرکان) بخواهید که آن چه را که (به عنوان مهریه به ایشـان) پرداختهازدواج مشرکان درآمده

١٠»به شما بدهند.

ایاترو
خوریم:درخصوص زنان غیر اهل کتاب، به دو روایت ذیل بر می

هایی را بـا امـام ای از من خواست پرسـشگوید: برخی از برادرانم، طی نامهحفص بن غیاث می«-١
صادق (ع) در میان نهم، من نیز از آن حضرت، در مورد حکم اسیری پرسـیدم کـه در دارالحـرب اقـدام بـه 

مود از این کار کراهت دارم، پس اگر چنین کاری را در سـرزمین روم (کـه مـردم آن ازدواج کند، حضرت فر
شود؛ اما برای او چنین کاری در اند) انجام دهد، حرام نیست، بلکه عمل او، ازدواج محسوب میاهل کتاب

ُه َأْعَلُم ِبِإیَماِنِهنَّ . «١٠ ِذیَن آَمُنوا ِإَذا َجاَءُکُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ اللَّ َها الَّ اِر َال ُهـنَّ َیا َأیُّ َفِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفَال َتْرِجُعوُهنَّ ِإَلی اْلُکفَّ
وَن َلُهنَّ َو  َصِم اْلَکَواِفِر َواْسَأُلوا َمـا َأْنَفْقـُتْم آُتوُهْم َما َأْنَفُقوا َوَال ُجَناَح َعَلْیُکْم َأْن َتْنِکُحوُهنَّ ِإَذا آَتْیُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوَال ُتْمِسُکوا ِبِع ِحلٌّ َلُهْم َوَال ُهْم َیِحلُّ

ُه  ِه َیْحُکُم َبْیَنُکْم َواللَّ »َعِلیٌم َحِکیٌم.َوْلَیْسَأُلوا َما َأْنَفُقوا َذِلُکْم ُحْکُم اللَّ
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)٣٩٩/ ٧(طوسی، تهذیب االحکام، ١١»سرزمین ترک و دیلم و خزر، حالل نیست.

اند، به همین سبب، امام (ع) زن گرفتن دادهسه گانه را کافران غیرکتابی تشکیل میگویا مردم این مناطق 
از آنان را روا ندانسته است.

گونه که پیدا است، این روایت، ضعف سندی دارد و اعتبار برخی از راویان آن، مورد گفتگوی ولی همان
د مشترک است، افرادی که برخی از آنـان بن محمد که این نام، بین افرادی چنرجالیان است، از جمله قاسم

بـن ) حفص٣١٠؛ طوسـی، الفهرسـت،٣١٥اند (ر.ک: نجاشـی، اند و برخی از آنان نیز مجهولتوثیق نشده
) و ١٣٤غیاث نیز توسط برخی از رجال شناسان مهم ماننـد نجاشـی توثیـق نشـده اسـت (ر.ک: نجاشـی، 

؛ ٦٨٨/ ٢؛ اختیار معرفة الرجـال، ١٣٣جال طوسی، اند (ر.ک: طوسی، ربسیاری او را عامی مذهب دانسته
) افزون بر این، مورد روایت، اسیری است که در دست کـافران حربـی ٦٥١/ ١زنجانی، الجامع فی الرجال، 

تواند با حکم مسلمانی که آزادانـه در میـان نامسـلمانان غیرحربـی، گرفتار آمده و حکم چنین شخصی، می
کند متفاوت باشد.زندگی می

امام سجاد (ع) فرمود: برای اسیر (مسلمان) مادامی که در چنگ مشـرکان گرفتـار اسـت، ازدواج «-٢
(طوسـی، تهـذیب ١٢»حالل نیست، مبادا دارای فرزندی شـود و آن فرزنـد پـیش آنـان، کـافر بـاقی بمانـد.

) ١٥٥/ ٦االحکام، 
بن محمد قرار دارد که آن قاسمباید گفت این روایت نیز از لحاظ سندی، فاقد اعتبار است؛ زیرا در سند 

باشـند و در منـابع در بارة او توضیح دادیم نیز در این سند، اوزاعی و زهری قرار دارند که عـامی مـذهب می
دهیم حکمـی کـه در ایـن روایـت آمـده، رجالی شیعه و تایید آنان ثابت نشده. افزون بر این که احتمال می

در دست دشمنان اسالم گرفتار آمده و نسبت بـه اسـالم و مخصوص مورد آن یعنی شخص اسیری باشد که 
هـم ...» مخافـة «کفر فرزندان خود، اختیار و نظارت کافی ندارد. تحلیلی که در انتهای روایت آمده یعنـی 

ظهـور در افـرادی دارد کـه » المشـرکین«تاییدی به این احتمال است و به هر حال چنان که گذشت، تعبیـر 
کنند.یز خود، اعتقاد و پایبندی دارند و غیر آن را انکار مینسبت به عقاید شرک آم

بر فرض هم که این نکات، مورد مناقشه قرار گیرد و این دو روایت را دلیل بر حرام بودن ازدواج بـا زنـان 
ها تقدم دارد.های قانون ثانوی عسر و حرج، بر آنمورد بحث بدانیم، دلیل

محمدبن الحسن باسناده عن محمدبن علی بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن ابی ایوب عن حفص بن غیاث قال: . «١١
وم کتب بعض اخوانی أن أسأل اباعبدالله (ع) عن مسائل فسألته عن االسیر هل یتزوج فی دارالحرب؟ فقال: أکره ذلک، فان فعـل فـی بـالد الـر

»فلیس هو بحرام هو نکاح، واما فی الترک و الدیلم و الخزر فالیحل له ذلک.
محمدبن الحسن عن علی بن النعمان عن علی بن محمد عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقری عن عیسـی بـن یـونس عـن . «١٢

مادام فی ایدی المشرکین مخافة أن یولد له فیبقی ولـده کـافرا فـی االوزاعی عن الزهری عن علی بن الحسین (ع) قال: ال یحّل لالسیر أن یتزوج 
»ایدیهم.
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فرع دوم

و در ضمن غیرکتابی (البته به معنـایی کـه مـورد بحـث اسـت) مسـلمان مردی با داشتن همسری کافر 
شود و جدایی وی از همسرش، به سبب بروز اختالل و نابسامانی در زندگی خـود و فرزنـدانش و یـا بـه می

علت فراهم نبودن زمینه ازدواج با فردی مسلمان، یا اهل کتاب و یا به هر دلیل دیگر، مستلزم عسـر و حـرج 
تواند بر عقد ازدواج خود باقی بماند؟آیا این شخص میشدید است، 

شود این فـرض نیـز با توضیحی که در مورد قانون ثانوی عسر و حرج در فرع نخست دادیم، روشن می
کـه های آن، آیات و روایات ممنوع بودن را بر فرض آنتواند مشمول قانون یاد شده باشد و به وسیله دلیلمی

شوند، به موارد غیرحرجی، محدود کنیم. به ویژه اگر فرد مورد نظر در ایـن مسـاله، شامل زنان مورد بحث ب
دهد که در صورت جدانشدن از همسرش، وی نیز به تدریج اسالم خواهد آورد.اطمینان دارد یا احتمال می

تند ولـی در پیوند با این مساله، روایاتی نیز در اختیار داریم که هرچند از اسنادی معتبر برخـوردار نیسـ
ها، به عنوان تایید کننده بهره گرفت، از جمله در کتاب دعائم االسالم بـه نقـل از پیـامبر (ص) توان از آنمی

تواند همسرش را هرگاه شخص مشرکی که دارای همسری مشرک است، اسالم اختیار کند، می«آمده است: 
(نعمان بن ١٣»زن را (نیز) هدایت فرماید.پیش خود باقی گذارد، اگر نسبت به او تمایل دارد، شاید خداوند،

) ٤٣٦/ ١٤؛ نیز ر.ک: نوری، ٢٥٠/ ٢محمد، 
هرگاه مردی که همسرش مشرک است، اسالم «:نیز در کتاب مزبور، به نقل از امام علی (ع) آمده است

مرد، باقی چه همسرش نیز اسالم آورد، هر دو برعقد ازدواج باقی هستند واگر زن اسالم نیاورد و آورد، چنان
(همان) ١٤»تواند زن را بر عقد ازدواج خود باقی گذارد.ماندن او را پیش خود اختیار کند، باز هم مرد می

هرگاه کـافر حربـی، بـه کشـور اسـالم «نویسد: نیز صاحب کتاب مزبور، به نقل از امام صادق (ع) می
(نعمـان بـن ١٥»خـود بـاقی هسـتند.بیاید و اسالم آورد، سپس همسرش به او ملحق گردد، این دو بر عقـد 

؛ نیز ر.ک: نوری، همان) از این روایات به عنوان تایید کننده نام بردیم زیرا افزون بر ضـعف ٢٥١/ ٢محمد، 
ها و نیز مورد روایت اخیر، کافر کتـابی باشـد کـه بـاقی ها، محتمل است مقصود از مشرک در آنسندی آن

ردن، مورد قبول فقها است.ماندن او بر ازدواج خود، پس از اسالم آو

گیرینتیجه
هرچند بر اساس فتوای رایج و مورد اتفاق همه فقهای اسالم در طول تاریخ، ازدواج مرد مسلمان با زنان 

»اذا أسلم المشرک وعنده امرأة مشرکة فال بأس بأن یدعها (عنده) إن رغب فیها، لعل الله أن یهدیها.. «١٣
»بقاها علی النکاح ایضا.اذا أسلم الرجل وامرأته مشرکة، فان أسلمت فهما علی النکاح، وان لم تسلم واختار بقاءها أ. «١٤
»اذا خرج الحربی الی داراالسالم فأسلم ثم لحقته امرأته فهما علی النکاح.. «١٥
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شوند، جایز نیست و این فتوا، مبنی بر اجماع، شماری از آیات و برخـی کافری که اهل کتاب محسوب نمی

شـود کـه در ممالـک غیراسـالمی ها، شامل مـرد مسـلمانی نمییلاز روایات است، ولی روشن شد این دل
ای که در صورت ترک ازدواج، بـه عسـر و حـرج شـدید کند و نیاز ضروری به همسر دارد به گونهزندگی می

افتد و برای او امکان ازدواج با بانوی مسلمان یا اهل کتاب هم وجود ندارد و از این رو، اقدام به ازدواج با می
کند که نه مسلمان است و نه اهل کتاب و در ضمن با اسالم هم دشمنی ندارد، بلکه از اساس، ایـن زنی می

شناسد و نسبت به تکثر و اختالف ادیان و مذاهب، فاقد شناخت است و به دیگر سـخن، عنـوان دین را نمی
رک اعتقاد دارد و نسبت شود که به کفر و شاز چنین زنی انصراف دارد و مربوط به فردی می» کافر غیرکتابی«

کند. این گونه زنان، از نگاه روایـات رسـیده از امامـان اهـل بیـت علـیهم السـالم، نـه به آن، ابراز تدین می
شوند و ازدواج با آنان، در صورت ضـرورت محسوب می» مستضعفان«اند و نه کافر، بلکه در زمره مسلمان

ین دسته از زنان را به لحاظ حکم اولی، اثبات کرد، جایز جایز است و برفرض هم که نتوان جواز ازدواج با ا
دانستن این کار با تکیه بر قانون ثانوی عسر و حرج، خالی از هرگونه اشکال است و همچنـین اسـت حکـم 

شود ولی جدایی مردی که با داشتن همسری کافر و در ضمن غیرکتابی (به مفهومی که گذشت) مسلمان می
مستلزم عسر و حرج شدید و یا مشکالت و پیامدهای سوء دیگر است.او از همسر غیرمسلمانش،

منابع
یم قرآن کر

، قم، انتشارات جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، یر الفتاویلتحر یالسرائر الحاوس، محمد بن احمد، یابن ادر
ق.١٤١١

تا.، قم، انتشارات مکتبة الداوری، بیعلل الشرایعابن بابویه، محمدبن علی، 
.١٣٦١، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، معانی االخبار_____________، __

ق.١٤١٣، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، من الیحضره الفقیه_______________، 
ق.١٤٠٦، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، المهّذبر، یز بن نحریابن براج، عبدالعز

تا.، تحقیق احمد محمد شاکر، بیروت، دارالفکر، بیالمحّلیبن احمد، یم، علابن حز
ق.١٤٠٨، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی، الوسیله الی نیل الفضیلهابن حمزه، محمدبن علی، 

ق.١٣٨٥، مصر، دارالمعارف، دعائم االسالمون، نعمان بن محمد، یابن ح
ق.١٤١٧، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، غنیة النزوع الی علمی االصول والفروعابن زهره، حمزه بن علی،

تا.، بیروت، دارالکتاب العربی، بیالمغنیابن قدامه عبدالله بن احمد، 
ق.١٤١٦، بیروت، داراحیاء التراث العربی، لسان العربابن منظور، محمدبن مکّرم، 
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ق.١٤٠٣، اصفهان، مکتبة امیرالمؤمنین (ع)، قهالکافی فی الفابو الصالح حلبی، تقی بن نجم، 

ق.١٤٠٨، قم، مؤسسه امام مهدی (عج)، النوادر، سعد بن عبدالله، یاشعر
ق.١٤٠٩، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، وسائل الشیعهحّر عاملی، محمد بن حسن، 

ق.١٣٧٧ربی، ، بیروت، داراحیاء التراث العمغنی المحتاج، محمد بن احمد، ینیب شربیخط
ق.١٤١٢، بیروت، الدارالسامیه، مفردات الفاظ القرآنن بن محمد، ی، حسیراغب اصفهان

ق.١٣٩٤، قم، چاپخانه پیروز، الجامع فی الرجالزنجانی، موسی، 
ق.١٤١١، بیروت، دارالفکر، اللمعة الدمشقیهشهید اول، محمدبن مّکی، 

تا.، تهران، المکتبة االسالمیه، بیمجواهر الکالصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 
ق.١٤٠٤، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السالم، اختیار معرفة الرجالطوسی، محمدبن حسن، 

ق.١٣٩٠، تهران، دارالکتب االسالمیه،االستبصار______________، 
ق.١٣٨٧، تهران، المکتبة المرتضویه، المبسوط فی فقه االمامیه______________، 

تا.، بیروت، داراالندلس، بیالنهایه فی مجرد الفقه والفتوی__________، ____
.١٣٦٥، تهران، دارالکتب االسالمیه، تهذیب االحکام______________، 
ق.١٤١٥، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیة قم، رجال طوسی______________، 
ق.١٤١٧سین حوزه علمیه قم، ، قم، انتشارات جامعۀ مدرالفهرست______________، 

ق.١٤٠٩، پاکستان، المکتبة الحبیبیه، بدائع الصنائع، ابوبکر بن مسعود، ین کاشانیعالءالد
یر االحکامعّالمه حّلی، حسن بن یوسف،  ق.١٤٢٠، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، تحر
ق.١٤١٣ه قم، ، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیقواعد االحکام__________________، 
ق.١٤١٥، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، االنتصارعلم الهدی، علی بن حسین، 

ق.١٤١٦، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، کشف اللثامفاضل هندی، محمدبن حسن، 
ق.١٣٨٩، قم، انتشارات کوشانپور، ایضاح الفوائدفخرالمحققین، محمد بن حسن، 

ق.١٤١٢، بیروت، داراحیاء التراث العربی، القاموس المحیطفیروزآبادی، محمد بن یعقوب، 
ق.١٤٠٤، قم، مؤسسه دارالکتاب، تفسیر قمیقمی، علی بن ابراهیم، 
.١٣٦٨، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد، رجال کشیکّشی، محمد بن عمر، 

.١٣٦٥تب االسالمیه، ، تهران، دارالکالکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
ق.١٤٠٤، بیروت، مؤسسه الوفاء، بحار االنوارمجلسی، محمدباقر بن محمد تقی، 

ق.١٤٠٩، تهران، انتشارات استقالل، شرائع االسالممحقق حّلی، جعفر بن حسن، 
تا.، بیروت، دارالمعرفه، بیمختصر المزنیمزنی، اسماعیل بن یحیی، 

.١٣٧٧، تهران، مؤسسه الصادق (ع) للطباعة والنشر، مذاهب الخمسةالفقه علی المغنیه، محمدجواد، 
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ق.١٤١٠، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، المقنعهمفید، محمد بن محمد، 
ق.١٤١٦، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رجال نجاشینجاشی، احمدبن علی، 

ق.١٤٠٨قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، ،مستدرک الوسائل، ین بن محمدتقی، حسینور
تا.، بیروت، دارالفکر، بیالمجموع فی شرح المهذببن شرف، ییحی، ینوو


