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چکیده
به اینکـه کـدام ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی یا نصرانیدر این مقاله بعد از ذکر نظرات مختلف در خصوص

بر تحریم ازدواج بـا که باشد پرداخته است و در این راستا ابتدا آیاتییک از این نظرات از منظر قرآن کریم صحیح می
و داللت این آیات بر موضـوع مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت و رح ها استدالل شده است مطزنان اهل کتاب به آن

بندی پرداختـه شـده اسـت کـه از همچنین بعد این مرحله آیات معارض با این داللت بررسی شده و در آخر به جمع
باشد که بر فرض ایـن سوره بقره است بر اهل کتاب می۲۲۱ترین نکات مورد بررسی شمول کلمه مشرکین در آیه مهم

سوره بقره ۲۲۱شمول که بنا بر توضیحات ذکر شده در متن نتیجه تحقیق بر خالف آن است، به بررسی تعارض دو آیه 
سوره مائده منسوخ نشـده اسـت و در ۵سوره مائده پرداخته شده و نتیجه گرفته شده آیه ۵سوره ممتحنه با آیه ۱۰و آیه 

و بررسی قرار گرفته است.طرح مطالب نظر مشهور در این موضوع نیز مورد نقد 
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مقدمه 

تـوان از از مباحث مهم در حقوق اسالمی، ازدواج با زنان اهل کتاب است. اهمیـت ایـن بحـث را می
زه با توّجه به کثـرت روابـط اجتمـاعی وامروفراوانی احکام فقهی و گوناگونی آثار اجتماعی آن دریافت که 

کـه تحقیـق وکنـدای برخـوردار اسـت و اقتضـاء میافزون ارتباطات از اهّمیت ویژهفرهنگی وتوسعه روز
و از آن جایی که از دیـدگاه هـر مسـلمان دیـن بـاوری، جـاودانگی و بررسی بیشتری درباره آن انجام شود،

ناپذیر است، پرداختن به این است واین دو اصل مسّلم و خدشههای این دین حنیفهمگانی بودن از ویژگی
از آنجا که این بحث در عین اهمیت از پیچیدگی خاصی برخوردار است بحدی نماید.مبحث ضروری می

که صاحب جواهر بعد از اتمام بحث بر این موضوع با جمله الحمد لله ثـم الحمـد للـه کـه ایـن بحـث را 
و روشن است که بحث بسیار گسـترده و دامنـه داری رساند،یم بحث را به اتمام میتوانستیم به نتیجه برسان

و نظر به گسترگی بحث و اهمیت پرداختن کامل به موضوع در این مقاله صرفًا به بحث از دیدگاه قرآن است
ت بها یعنی کتـاب و سـنکریم پرداخته شده است و بدیهی است منبع احکام خداوند دوشی بی نهایت گران

است.
شایان ذکر است درباره ازدواج زن مسلمان با مرد کافرکتابی یا غیرکتابی از موضوعاتی است کـه در فقـه 

شود از امور ضروری بین فقهاء مسلمین؛ و اگر نسبت به حکم آن اتفاق نظر وجود دارد؛ تا آنجا که گفته می
سوره نساء آمده ۱۴۱از جمله در آیه). ٢٨٣/ ٣ضروری اسالم نباشد الاقل از ضروریات فقه است (فاضل، 

، خداوند هرگز بر مومنان برای کافران راه [تسـلطی] »َوَلن َیْجَعَل الّلُه ِلْلَکاِفِریَن َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیالً «است: 
مـردان سرپرسـت زنـان» الرجال قوامون علـی النسـاء«سوره نساء ۳۴مفاد آیه قرار نداده است، با توجه به

قـرار گیـرد و نیـز از قوامیت سبیل است، و زن مسلمان شرعًا مجاز نیست تحت سیطره غیرمسلمانهستند، 
ـُه َأْعَلـُم ِبِإیَمـاِنِهَنّ «ادله آن آیه:  ـِذیَن آَمُنـوا ِإَذا َجـاءُکُم اْلُمْؤِمَنـاُت ُمَهـاِجَراٍت َفـاْمَتِحُنوُهَنّ الَلّ َهـا اَلّ َفـِإْن َیا َأُیّ

اِر َعِلْمُتُموُهَنّ ُمْؤِمَنا کافران آمدند پـیش شـما های آناگر زن) ۱۰(الممتحنه: ...» ٍت َفَال َتْرِجُعوُهَنّ ِإَلی اْلُکَفّ
هستند دیگر نگذارید پیش شوهرانشان برگردند. وقتـی ایـن را ها مسلمانها را امتحان بکنید ببینید اگر آنآن

تدائا به ازدواج یک کافر درآورد.شود یک دختر مسلمان را حدوثا و ابنمیفرماید به طریق اولیمی
و نیز از جمله از دالیل اصلی آن روایات فراوانی است که به صورت صـریح، ازدواج زنـان مسـلمان بـا 

مردان غیر مسلمان را مطلقًا ممنوع دانسته است.
ن در این باره چنی» القول فی الکفر«امام خمینی در جلد دوم کتاب تحریرالوسیله، کتاب النکاح مبحث 

الیجوز للمسلمة ان تنکح الکافر دواما و انقطاعا، سواء کان اصلیا حربیا او کتابیا او کان مرتدا «آورده است: 
).٢٥٤/ ٢(امام خمینی، ...» عن فطرة او عن ملة، 
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کند که ازدواج بـرای ودر این مسئله فرقی هم نمیمسلمان با مرد کافر ازدواج نماید؛باشد زنجایز نمی

تفاوتی در اینکه کافر اصلی حربی باشد یا از اهـل کتـاب؛ یمی باشد یا موقت و انقطاعی؛ و نیزهمیشه و دا
ندارد.باشد یا مرتد مّلّی مرتد فطری

الخالف بین االمة فی انـه الیجـوز «نویسد: و در این زمینه، سید مرتضی در (المسائل الناصریات) می
) در میان امت اسالمی اختالفی نیست که ٧٦/ ١٨(علم الهدی، » ان یزّوج المرأة المسلمة المؤمنة بالکّفار.

الخالف «نویسد: تزویج زن مسلمان با ایمان به کافران جایز نیست. محقق کرکی نیز در جامع المقاصد می
) ٣٩١/ ١٢(محقق کرکی، » بین اهل االسالم فی انه الیجوز للمسلمة نکاح الکافر ای االصناف الثالثة کان.

های تواند به عقد کافر درآید، بدون فرق میان گروهن اختالفی نیست در این که زن مسلمان نمیبین مسلمانا
سه گانه کافر [اهل کتاب، کسانی که در مورد آنان شبهه اهل کتاب بودن است، مانند زردشتیان و غیـر اهـل 

با اهل کتـاب بـه میـان کتاب، مانند بت پرستان] از این روی، در این پژوهش، بحثی از ازدواج زن مسلمان 
گیرد، ازدواج مرد مسلمان بـا زن کافرکتابیـه نیآمده است آنچه در این نوشتار، مورد تحقیق و بررسی قرار می

است،

قانون مدنی
). اّمـا درمـورد ۱۰۵۹(مـاّده کنـدقانون مدنی در ایران نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را منـع می

تـوان کتابی ساکت است. در ایـن صـورت آیـا میکتابی و غیرسلمان اعم ازنکاح مرد مسلمان با زن غیر م
برجواز مطلق نمود اگر چه به علت مفهوم نداشتن وصف استناد به مفهوم مـاده صـحیح سکوت آن را حمل

نیست.
سـاکت در ایران هر جا قانون از بیـان امـریپاسخ حقوقدانان به این سؤال غالبًا مثبت است، جز آن که

تفصیل است حـال اگـر ایـن امامیهشود و نظر مشهور فقهایمینوعًا مطابق با نظر مشهور فقها عملباشد
.سکوت را حمل بر جواز مطلق شود آیا مورد تائید منابع احکام از جمله قرآن کریم است

نظرات فقهاي امامیه
سـلمانان چنـین ازدواجـی مسلمان با اصناف کافران غیر از اهل کتاب بـه اجمـاع مدر باره ازدواج مرد

).۳۵۸/ ۷؛ شهید ثانی، ۵۲۰/ ۲صحیح نیست (محقق حّلی، 
اما در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی یا نصـرانی نظـرات مختلفـی مطـرح شـده اسـت از 

جمله:
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حرمت نکاح مطلقًا؛.۱
جواز نکاح مطلقًا؛.۲
. جواز نکاح در عقد منقطع و حرمت در عقد دائم؛۳
هنگام ضرورت و حرمت در هنگام اختیار و عدم ضرورت؛جواز در.۴
).۲۲/ ۳. جواز در عقد منقطع یا هنگام ضرورت و حرمت در غیر این دو صورت (فخرالمحققین، ۵

بررسی آیات مورد استناد 
اند.بسیاری از علماء به پنج آیه ذیل ازآیات قرآن کریم برای تحریم این موضوع استدالل کرده

آیه استنادی
...: «٢٢١آیه اول: سوره بقره، آیه  ی ُیْؤِمَنّ : ١٠آیه دوم: سـوره ممتحنـه آیـه ،»َو ال َتْنِکُحوا اْلُمْشِرکاِت َحَتّ

ـِه َواْلَیـْوِم اآلِْخـِر : «٢٢، آیه سوم: سوره مجادله، آیه »...َوَال ُتْمِسُکوا ِبِعَصِم اْلَکَواِفرِ « َال َتِجُد َقْوًما ُیْؤِمُنوَن ِبالَلّ
َه َوَرُسوَلُه...ُیَوا وَن َمْن َحاَدّ الَلّ ـاِر َوَأْصـَحاُب : «٢٠آیه چهارم: سـوره حشـر، آیـه »ُدّ ال َیْسـَتِوي َأْصـَحاُب الَنّ

ِة... ْم َیْسَتِطْع ِمنُکْم َطْوًال َأن َینِکَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمـن : «٢٥، آیه پنجم: سوره نساء، آیه »اْلَجَنّ َوَمن َلّ
ا مَ  ن َفَتَیاِتُکُم اْلُمْؤِمَناِت ِمّ ».َلَکْت َأْیَماُنُکم ِمّ

انـد و برخـی مثـل عالمـه هبه همه این آیات اسـتناد نمود) ۳۶/ ۳برخی از علماء مثل صاحب جواهر (
) بعضی از ایـن آیـات مـورد اسـتناد قـرار ٢٢/ ٣) و فرزندش فخر المحققین (فخرالمحققین، ٧٦/ ٧حلی (

اند.داده
پردازیم.ه بررسی داللت این آیات بر موضوع مورد بحث میما در اینجا ب

تبیین مدلول آیات
َمٌه ُمْؤِمَنٌه َخْیٌر ِمـْن ُمْشـِرَکٍه َوَلـْو َأْعَجَبـْتُکْم َوَال ُتنْ «آیه اول:  ی ُیْؤِمنَّ َوَألَ ِکُحـوا َوَال َتْنِکُحوا اْلُمْشِرَکاِت َحتَّ

ی ُیْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد  ـُه َیـْدُعو ِإَلـی اْلُمْشِرِکیَن َحتَّ ـاِر َواللَّ ُمْؤِمٌن َخْیٌر ِمْن ُمْشرٍِک َوَلْو َأْعَجَبُکْم ُأوَلِئَک َیْدُعوَن ِإَلـی النَّ
ُروَن  ُهْم َیَتَذکَّ اِس َلَعلَّ ُن آَیاِتِه ِللنَّ ُیَبیِّ ِه َواْلَمْغِفَرِه ِبِإْذِنِه َو انـد ) و با زنان مشـرک تـا ایمـان نیاورده٢٢١(بقره: » اْلَجنَّ

خـود را ایمان از زن آزاد بت پرست بهتر است؛ هر چند شما را به شگفتی آورد. و زنانزدواج نکنید. کنیز باا
با ایمان از یک مرد آزاد بت پرست بهتر اند در نیاورید. یک غالمبه ازدواج مردان بت پرست تا ایمان نیاورده

کنند و خدا دعوت به بهشت و آمرزش میها به سوی آتش دعوتآن.است؛ هر چند شما را به شگفتی آورد
.سازد، شاید متذکر شوندکند و آیات خویش را برای مردم روشن میبه فرمان خود می

) و نیز شیخ مفیـد در ٣١٤/ ٤) و خالف (٢٩٦/ ٧بسیاری از علماء از جمله شیخ طوسی در تهذیب (
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) بـه ایـن آیـه بـرای تحـریم ٥٢٧/ ٢() ابن ادریس در سرائر٢٧٩) و سید مرتضی در انتصار (٥٠٠مقنعه (

اند.ازدواج با زن اهل کتاب استدالل نموده
نحوه استدالل

، ب: بـه »ال تنکحـوا المشـرکات«استدالل به این آیه بر موضوع به سه طریق الف: اسـتدالل بـه نهـی 
فرمایـد: یو نیز ج: بـه تعلیـل آیـه آنجـا کـه م» حتی یومن«غایتی که برای نهی ذکر شده است یعنی جمله 

انجام گرفته است....» اولئک یدعون الی النار «
»التنکحوا المشرکات«الف: استدالل به 

باشـد و کلمه (المشرکات) مفید عموم است، چون این لفظ جمع است و همراه با الف و الم جـنس می
که واضـح اسـت در این آیه ازدواج با زنان مشرک نهی شده است و اهل کتاب نیز مشرک هستند و همانطور 

بحث اصلی بر شمول کلمه مشرک در این آیه بر اهل کتاب است اینجا مفسرین و فقهـاء دو گـروه هسـتند، 
شود، برخی هم قائل هستند به اینکه مشرکات در اینجا برخی قائل هستند که مشرکات شامل اهل کتاب می

اتی از قـرآن کـریم اسـتدالل شـده شود و برای شمول کلمه مشرکین براهل کتاب به آیشامل اهل کتاب نمی
ها:است که از جمله آن

ِه َذِلَك َقْوُلُهم ِبَأْفَواِهِهْم یُ «.١ َصاَری اْلَمِسیُح اْبُن اللَّ ِه َوَقاَلِت النَّ َضاِهُئوَن َقـْوَل َوَقاَلِت اْلَیُهوُد ُعَزْیٌر اْبُن اللَّ
ی  ُه َأنَّ ِذیَن َکَفُروا ِمن َقْبُل َقاَتَلُهُم اللَّ ـِه َواْلَمِسـیَح اْبـَن الَّ ن ُدوِن اللَّ َخُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا مِّ ُیْؤَفُکوَن * اتَّ

ا ُیْشِرُکوَن  ).٣١-٣٠(توبه: » َمْرَیَم َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا ِإَلًها َواِحًدا الَّ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّ
دربـاره کـریمفهمانـد، زیـرا قـرآنکار بردن کلمه مشرک بر اهل کتاب را به ما میمفاد این آیه صحت ب

؛ »ُسبحانه َعّمـا یشـِرکوَن «را به کار برده است: شرکدانند، تعبیررا پسر خدا میمسیحوُعزیرکتاب کهاهل
.شودشامل آنان نیز میمشرکاناحکامپس

ه ها را به عنوان مشرک قـرار دادو این»سبحانه و تعالی عّما یشرکون«فرماید:و خداوند در انتهای آیه می
هسـتند. صـاحب کتـاب ها برای احبار و رهبانشان مقـام ربوبیـت قائـلدر همین آیات آمده که ایناست و

کنیم نکاح با مشرکات چه اهل کتاب باشند و چه غیر اهل میگوید ما از این آیه استفادهمسالک در آخر می
). شـیخ طوسـی ٦٧/ ٢انی، چه ذّمی و چه حربی، مطلقًا باطل و حرام است (شهید ثکتاب، اهل کتاب هم

).٦٣/ ٥تبیان همین استفاده را از این آیه کرده (هم در کتاب
اشکال عالمه طباطبایی و بررسی آن

توان پذیرد به این بیان که: گاه میدر انتهای آیه را برای رسیدن به مقصود نمی» یشرکون«عالمه استناد به 
اسم فاعل همان فعل صحیح نیست مثًال اگر فردی مطلبـی یک فعل را در موردی به کار برد، ولی یکار بردن
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).٢٥٢/ ٢برد (طباطبایی، توان گفت یعلم اما عرف کلمه عالم را در باره او بکار نمیرا بداند در باره او می

توضیح کالم ایشان اینکه: اگر به شخصی فعلی اسناد داده شد، مالزمه ندارد که وصف و تسمیه هم بـر 
مالزمه ندارد که حتمًا بـه او مشـرک أشرکت باللهشد بعنوان مثال اگر به شخصی گفتندآن شخص صادق با

که مثال واضح آن در آیه حـج مالزمه ندارد که به او کافر بگوییمکفرت باللهبگوییم. اگر به شخصی گفتیم
هِ «فرمایداست که می اِس ِحجُّ ٱْلَبْیِت َمِن ٱْسَتَطاَع ِإَلیْ َوِللَّ َه َغِنی َعِن ٱْلعَاَلِمیَن َعَلی ٱلنَّ » ِه َسِبیًال َوَمن َکَفَر َفِإنَّ اللَّ

فرمایـد مسلمان است. ایشان میدهد؛ اما اسناد به همین کسی کهآیه به تارک الحّج کفر را اسناد میدر این
اطالق کرد.شود لفظ و وصف را بر اورا به او اسناد بدهیم، اما حقیقتًا نمیتوانیم کفراآلن می

گویند مسیح بـن اللـه، که میدر این موضوع نیز روی این مبنا، بحث بر این است اگر گفتیم اهل کتاب
شـود گویـد عزیـر بـن اللـه میداد، یا یهود بخاطر اینکه میها اسنادتوان شرک را به اینآیا به این جهت می

مسـلمانی نمـاز را یق مشرک است؟ اگرداد، آیا مالزمه دارد که بگوییم از مصادهاتوان اسناد شرک به آنمی
توانیم بگوییم کافر وتوانیم طبق روایت کفر را به او اسناد دهیم اما به این فرد از این به بعد میترک کرد، می

شود کفـر ادبی به این شخص میفرماید از نظراحکام کافر را بر او بار کنیم؟ قطعًا، چنین نیست. ایشان می
فرماینـد باب اهل کتـاب هـم همـین اسـت. لـذا، عالمـه میشود به او گفت کافر. درمیرا اسناد داد، اما ن

شود.در این آیه شریفه اصًال شامل اهل کتاب نمی» مشرکات«
پاسخ اشکال عالمه

است؛ بعضی از مبادی به صورت ملکه اسـت، علماء اصول بحثی را دارند که مبادی مشتقات مختلف
گویند. فقاهت ملکه او نباشد، به او فقیه نمیسئله فقهی را فقط بلد است، امااگر کسی ده، بیست و یا صد م

گویند؛ و اش نشود، به او عادل نمیاز خودش عدالت به خرج داد، تا ملکهاگر کسی در ده مورد یا صد مورد
ای و مبـادیمبادی عنوان حرفه دارد. کالم عالمه در مواردگاه برخی از مبادی عنوان حدوثی دارد؛ برخی از

ای که جنبه اعتقـادی دارد، اگـر کسـی یـک که ارتباط به مسائل اعتقادی ندارد، درست است، اما در مبادی
او هسـت؛ هـر کفر بورزد، این در وجود او هست و از بین نرفته است؛ این کفر همراهلحظه یا در یک مورد

ای تـوانیم در مبـادیگفت مشرک. ما نمیودششود گفت کافر. اگر شرک ورزید، هر آن به او میآن به او می
توصیف فرق قائل شویم.که جنبه اعتقادی دارد، بین اسناد و

ِه َوَلْو َکِرَه اْلُمْشـِرُکوَن . «٢ یِن ُکِلّ ذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدی َودیِن اْلَحِقّ ِلُیْظِهَرُه َعَلی الِدّ ) ٩(صـف: » ُهَو اَلّ
که کراهت یهود و نصاری از غلبه اسالم بر ادیان دیگر اگـر بیشـتر نباشـد کمتـر بنابراین استدالل که از آنجا

شود.نیست در نتیجه مشرکون در آین آیه تمام کافران اعم از بت پرستان و یهودیان و مسیحیان را شامل می
ا َوَلِکْن َکاَن َحِنیًفا ُمْس «.٣ ا َوَال َنْصَراِنًیّ (آل عمـران: » ِلًما َوَمـا َکـاَن ِمـَن اْلُمْشـِرِکیَن َما َکاَن ِإْبَراِهیُم َیُهوِدًیّ
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٦٧ .(

اند.با این استدالل که مشرک نبودن حضرت ابرهیم خلیل تعلیلی برای اینکه یهود و نصاری مشرک بوده
ِخـَذ ُقْل یا َأْهَل اْلِکتاِب َتعاَلْوا ِإلي َکِلَمٍة َسواٍء َبْیَننا َو َبْیَنُکْم َأَالّ َنْعُبَد ِإَالّ ال«.٤ َه َو ال ُنْشرَِک ِبِه َشْیئًا َو ال َیَتّ َلّ

ا ُمْسِلُموَن  ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأَنّ ِه َفِإْن َتَوَلّ ) این آیه اهل کتـاب را ٦٤(آل عمران: » َبْعُضنا َبْعضًا َأْربابًا ِمْن ُدوِن الَلّ
ز آن، مشرک بودن اهل کتاب استفاده خواند که امیها فرابه توحید و ترک شرک و رب قرار دادن برخی انسان

شود.می
.آید که اهل کتاب یکتاپرست نبوده به سه خدا قائل بوده و لذا مشرک هستنداز این آیه، بر می

آیات دال بر عدم مشرک بودن اهل کتاب
ها عدم صحت اطالق مشرک بر اهل کتـاب در مقابل آیات فوق آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که از آن

یده و به آن استدالل شده است از جمله:فهم
) ٧(توبـه: » کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسـوله«: از جمله ادله، استناد به آیه شریفه اول

کند که مشرکین نزد خدا و رسول عهدی ندارنـد، در حـالی کـه اهـل میاست، عالمه از کلمه عهد استفاده
.)٢٠٣/ ٢شود. (طباطبایی،مه مشرکین شامل اهل کتاب نمیشود کلدارند. پس معلوم میکتاب عهد
اِس «توان به آیه و همچنین بر این عدم اطالق لفظ مشرک بر اهل کتاب میدوم: ُهْم َأْحَرَص الَنّ َو َلَتِجَدَنّ

ذیَن َأْشَرُکوا... حیـات دنیـا تر بـهاستنادکرد زیرا در این آیه اهل کتاب از مشرکین حریص» َعلی َحیاٍة َو ِمَن اَلّ
نماید اهل کتاب مشرک نیستند.معرفی شده است که داللت می

ها کلمه اهل کتاب بر مشـرکین عطـف شـده اسـت کـه از ها آیاتی است که در آنترین آناز مهمسوم:
جمله آیات شریفه زیر است:

ِذیَن َکَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِکَتاِب َوَال اْلُمْشِرِکیَن «-١ ـُه...َما َیَوُدّ اَلّ ُکـْم َوالَلّ َل َعَلْیُکْم ِمـْن َخْیـٍر ِمـْن َرِبّ » َأْن ُیَنَزّ
ِذیَن َأْشَرُکوا َأًذی َکِثیًرًا...«-٢) ١٠٥(بقره:  ِذیَن ُأوُتوا اْلِکَتاَب ِمْن َقْبِلُکْم َوِمَن اَلّ (آل عمـران: » َوَلَتْسَمُعَنّ ِمَن اَلّ

ِذیَن َکَفُروا ِمْن َأْه «-٣) ١٨٦ َنـُة...َلْم َیُکِن اَلّ ی َتـْأِتَیُهُم اْلَبِیّ یَن َحَتّ -٤) ١(بیّنـه: » ِل اْلِکَتاِب َواْلُمْشِرِکیَن ُمْنَفِکّ
َم...« ِذیَن َکَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِکَتاِب َواْلُمْشِرِکیَن ِفي َناِر َجَهَنّ ).٦(بینه: » ِإَنّ اَلّ

آمـده اسـت کـه دلیـل بـر مغـایرت کتاب بر مشرکان عطف شده و بعنوان قسیم آن که در این آیات اهل
مفهومی بین آن دو است در نتیجه تقابلی بین اهل کتاب و مشرک بیان شده است که الزمه آن عـدم مشـرک 

اهل کتاب » التنکحوا المشرکات«نویسید در آیه کاشانی در کتاب بدائع الصنائع می.بودن اهل کتاب است
هستند اما در عرف کالمی نزد مردم کلمه مشرک شـامل منظور نیست زیرا اگر چه اهل کتاب حقیقتًا مشرک

شود زیرا در آیـات متعـددی خداونـد کلمـه اهـل کتـاب را بـر مشـرکین عطـف داده اسـت اهل کتاب نمی
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کند اظهر این است که معطـوف غیـر ) و همانطور که جصاص در احکام القرآن بیان می٢٧٠/ ٢(کاشانی، 

).٤٠٤/ ١باشد (جصاص، معطوف علیه 
منظور از این عطـف «فرماید: حب جواهر درباره عدم شمول زن مشرک نسبت به زن اهل کتاب میصا

باشد بلکـه نفـی اهل کتاب بر مشرکین در آیات متعدد نفی اعتقادات اهل کتاب که موجب شرک است نمی
).٣٥/ ٣٠ها است (تبادر اطالق لفظ مشرک بر آن

مـدلول مطـابقی آیـه، ی بر گفتار ما باشد، این اسـت کـهتواند تاییدی روشن، بلکه دلیلی قطعآنچه می
دیگر، بدون هیچ تردیدی اگر مرد کافری که همسـری درباره باقی ماندن بر ازدواج زنان کافر است. از سوی

اسالم آورد، باقی ماندن وی بر این نکـاح، رواسـت و فقیهـان بـر ایـن حکـم از اهل کتاب در اختیار دارد،
که گفتیم، مورد داند. بنابراین، همان گونهصاحب جواهر آن را حکمی اجماعی مینظر دارند، حتیوحدت

آید، آیه مورد مطـابقی الزم می) در غیر این صورت،٣٠/ ٢٩، هموزنان مشرک و غیر اهل کتاب است (آیه،
خود را در برنگیرد.

تـرین طرح نمود کـه مهمتوان مهایی برای رفع این تعارض میحال چاره این دو دسته آیات چیست؟ راه
ها راه زیر است:آن

فرق مشرک و کافر
در ورود به این مبحث شایسته است با معنای کافر و مشرک بخصوص با رویکرد معانی ایـن الفـاظ در 
قرآن کریم و صدر اسالم آشنا شویم برای دانستن فرق بین مشرک و کافر ابتدا الزم است تعاریف هر یـک از 

سی قرار داد:را مورد بررهااین
انـد. از ایـن رو بـه شـب و پوشانیدن چیزی و سـتر تعریـف کردهکفر در لغت: عالمان لغت، به معنای

خـود شود. کشاورز، بذر را در زیر خاک و شـب، اشـیاء خـارجی را در تـاریکیاطالق می» کافر«کشاورز 
گاهانه ٦٧(جوادی آملی، پوشاند.می رو نوعًا در تعریـف است. از این) کفر در انسان، پوشانیدن و کتمان آ

گاهانه و لجاجت آمیز را میرود. که مخالفتبکار می» انکار«و » جحود«کفر، کلمه  پس کـافر را رساند.آ
).٤٣٣پوشاند (راغب اصفهانی، را میکافر گویند چون نعمت الهی

برد دارد و بر هر کس که ای کاردر معنای گسترده» کافر«در علم فقه: عنوان :اما کفر در اصطالح فقهاء
کنـد اعـم از آنکـه انکـار از روی توجـه و باشـد صـدق میمنکر خدا و نبوت و یا یکی از ضروریات اسالم

تـوان تحقیـق و تفحـص داشـته باشـد (کـافر یا از روی جهل و غفلت امـا میمعرفت باشد (کافر معاند) و
ایمان است یعنی هر کس قاصر) پس مقابل کفر عدمیا اینکه فاقد توان و استعداد تتبع باشد (کافر مقّصر) و

که مؤمن نباشد، خواه ناخواه کافر خواهد بود.
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است یا به اسالم کافر آن کسی است که به غیر اسالم گرویده«فرماید: امام خمینی در تحریرالوسیله می

انکار رسالت پیغمبـر بطوری انکار نماید که بهداند از ضروریات دین استگرویده و لیکن چیزی را که می
شریعت مطهره برگردد. یا گفتاری و یا کاری از او سر زند که موجب کفـر او و یا تکذیب او یا ناقص دانستن

ها را لعنت کنند آنها و خوارج که خدافرقی بین مرتد اصلی، چه حربی و چه ذمی نیست. اما ناصبیشود و
مقام ائمه ـ علیهم السالم ـ را تـا الوهیـت بـاال نند و مثالً کباشند... اما غالی (کسانی که غلو مینجس می

او موجب انکار خدا یا توحید یا نبوت شود کافر و نجـس اسـت. و گرنـه کـافربرند) در صورتی که غلومی
).٢١١/ ١(امام خمینی، » نیست.

کفار و... بیش و کافرون وو مشتقاتش نظیر کافر» کفر«کفر در اصطالح قرآن و روایات: در قرآن کلمه 
به معنای واحد به کار نرفتـه اسـت بلکـه معـانی و مراتـب از پانصد مرتبه استعمال شده و در همه موارد آن

.مختلف دارد
چنانکه از امام صادق ـ علیه السالم ـ در مورد وجوه کفر در کتاب خدا پرسـش شـده ایشـان فرمودنـد: 

)١٨٩/ ٣کفر در کتاب خدا بر پنج قسم است (کلینی، 
کسانی که حقیقتًا وجود خدا و ربوبیت او را و نبوت و معاد را منکرند مانند زنادقه (دهریه).۱
گاهانه: یعنی علیرغم آنکه به وجود خدا علم و شناخت دارند اما باز.۲ دیـن خـدا را «منکرنـد انکار آ

) ۱۴نمل: (»انکار کردند با اینکه در دل به حقانیت آن یقین دارند
ایـن نعمـت از فضـل «السـالم ـ نقـل شـده نعمت: مانند آنچه از حضرت سلیمان ـ علیـهکفران.۳

) ۴۰سپاسگزارم یا ناسپاس. (نمل: پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا
مانند ترک حج واجب. کسانی که توانایی رفتن به بیـت اللـه را دارنـد بـر ترک دستورات و واجبات،.۴

)۱۷ه حج بروند و هر کس ترک کرد کفر ورزیده. (آل عمران: که برای خدا بهاستآن
مـا از «... هـا راستین او از آنبرائت از کافران مانند برائت حضرت ابراهیم ـ علیه السالم ـ و پیروان.۵

)۴(ممتحنه: » ورزیم...شما کفر میپرستید و بهشما و از هر چه به جای خدا می
خداست و از آنجا که توحید درجات و مراتب دارد شرک نیـز مراتـب پس شرک مقابل توحید و یگانگی 

دارد.
مقابل ایمـان آمـده نـه آنچه در قرآن بیش از همه مطرح شده شرک در عبادت است. البته در قرآن شرک

پرستی باشد و موجب خروج از توحیـد و توحید پس چنین نیست که هر جا شرک مطرح شود به معنای بت
بـر اهـل کتـاب شرک عالوه بر اطالقش بر ملحد و بـت پرسـت؛باشد. چرا که اصطالحاز زمره مسلمانان

باللـه اال وهـم و ما یؤمن اکثـرهم«شود. بلکه بر برخی از مؤمنان هم اطالق میمجوس)،(نصاری، یهود،
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البتـه اند اند. پس اکثر مؤمنان به خـدا مشـرکآورند، جز اینکه مشرکبیشترشان به خدا ایمان نمی»مشرکون

).٥٧٤برخی از موحدان است (جوادی آملی، شرک خفی و ظریفی که مورد غفلت
کلمه مشرک به معنـای اسـمی آن توان از آیات استنباط کرد کهمعتقدند که میلذا برخی مفسرین قرآن،

قـرآن .)۵۷۴؛ جـوادی آملـی، ۵۴۰/ ۴(طباطبـایی، به اهل کتـاب اطـالق نشـده امـا کـافر اطـالق شـده
).١بینه: » ( برایشان بیاید.شوند تا دلیلی آشکارکافران اهل کتاب و مشرکان رها نمی«د: فرمایمی

ها قبل از کفر از ای از آنبودند عدهدر نتیجه کافرین زمان پیامبر از دو فرقه به وجود آمده و تشکیل شده
از کفر از اهل کتاب بودند.مشرکین جزیرةالعرب، و عده دیگر قبل

هـا را تـوان آنمشرک هم هستند و به ایـن اعتبـار میا هم نباید فراموش کرد که: تمام کافرین،البته این ر
هـا را بـه اسـم خطرناکی، آلوده شده بودند، اّما قرآن آن» شرک«هرچند اهل کتاب هم به .مشرک نیز نام برد

ِذیَن کَفُروا ِمْن َأْهِل اْلکَتاِب یکِن «فرماید: لذا قرآن می.برد نه به عنوان مشرکیننام می» اهل کتاب«خاِص  الَّ
ی َتْأِتیُهُم اْلَبیَنةُ  گفتند:) دسـت از آیـین کافران از اهل کتاب و مشرکان (می)١(بینه: »َواْلُمْشِرکیَن ُمْنَفکیَن َحتَّ

ـِذیَن َکَفـُروا ِمـْن «فرمایـد و نیـز میها بیایـد،دارند تا دلیل روشنی برای آنخود بر نمی َأْهـِل اْلِکَتـاِب ِإنَّ الَّ
َم  ) اگر به دوران رسالت رسول خدا حضرت محمد (ص) برگردیم، موضوع ۶بینه: » (َواْلُمْشِرِکیَن ِفی َناِر َجَهنَّ

عده قلیلی ـ یـا العرب ـ به جزشود. قبل از بعثت پیامبر بزرگ اسالم (ص) تمام مردم جزیرةمیبیشتر روشن
.ها به دیـن اسـالم دعـوت شـدندبعثت رسول نور و رحمت، همه آناّما بعد از.مشرک بودند یا اهل کتاب

رسـالت، معـاد، هسـتی و رسول مبعوث برای تمام مردم، و رحمة للعالمین، با آیات قـرآن مسـائل توحیـد،
ها چه اهل کتـاب آنان روشن نمود و برای هر کدام از آنانسان را با بهترین وجه تبیین و حقیقت دین را برای

ن مطلب را کامل آشکار نمود و حجت را به احسن وجه تمام نمود و در صورت برخوردار بودن وچه مشرکی
ها مؤمنین از اهل کتـاب و مـؤمنین پیوستند و اینمیپذیر و فراهم بودن شرایط، به صف مؤمنیناز قلبی حق

اصـرار اد باطـل خـودای هم که قلبی ناسالم و پر از کبر و غرور داشـتند، بـر اعتقـو عده.از مشرکین بودند
َما َیـَودُّ «نامد: کافرین مشرکین میها را کافرین از اهل کتاب وورزیدند و به صف کافرین پیوستند و قرآن آن

ِذیَن َکَفُروا ِمْن َأْهِل  َل َعَلْیُکْم ِمْن َخْیرٍ الَّ ُکْم اْلِکَتاِب َوال اْلُمْشِرِکیَن َأْن ُیَنزَّ )١٠٤(بقره: » ِمْن َربِّ
فع تعارض) معانی مختلف شرک در قرآن(راه ر 
)؛ ٢٨٤/ ٢کند (طباطبایی، میفرماید شرک مراتب مختلف دارد و چهار مرتبه ذکرطباطبایی میعالمه

هـا را تعّدد خدا شود و بت را هم بپرسـتد و آنتعّدد اله و اتخاذ االصنام و الشفعاء؛ انسان نعوذ بالله قائل به
تر پـایینفرمایند از این مرتبهتبه شرک در زمان رسول خدا (ص) بوده است. میمرشفیع بداند؛ این باالترین

شدند و نبوت پیامبر مـا را هـم کـافر شرک اهل کتاب است که به نبوت پیامبر خودشان که مسیح باشد کافر
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اند عزیر پسر خداست، ایـن هـم یـک نـوع شـرک هم که قائلشدند؛ و شرک همان اقانیم ثالثه است؛ یهود

تر است. مرتبه سوم، این است که برای خداوند در درجه از آن شرک مرتبه اول پایینت؛ اما این شرک یکاس
سـببیت مسـتقل قائـل نشویم، اما اسباب ظاهریه را مستقل بدانیم؛ برای خورشیدعرض او، خدایی را قائل

الینجـو منـه د شرکی است کهفرمایتر میشویم؛ برای باد یک سببیت مستقل قائل شویم؛ از این درجه پایین
بـه غیـر کننـد؛ و آن غفلـت از خـدا و توجـههایی که اخالص دارند از آن نجات پیدا میآنإّال المخلصون

خداست.
یا «عطف اهل کتاب بر مشرکین را از باب عطف عام بر خاص بدانیم همانگونه که در آیه به تعبیر دیگر

ِخُذو ذیَن آَمُنوا ال َتَتّ َها اَلّ اَر َأْوِلیـاَء َأُیّ ذیَن ُأوُتوا اْلِکتاَب ِمْن َقْبِلُکْم َو اْلُکَفّ َخُذوا دیَنُکْم ُهُزوًا َو َلِعبًا ِمَن اَلّ ذیَن اَتّ ا اَلّ
شود بر اهل کتاب که خاص است عطف داده ) کفار که عام است و اهل کتاب را شامل می٥٧(مائده: ... » 

شده است
شود مشرک به معنای عام منظور است و در دسته کتاب فهمیده میلذا در دسته اول که مشرک بودن اهل

دوم که اهل کتاب به مشرک عطف داده شده است مشرک به معنای خاص منظور است.
توان نتیجه گرفت منظور از مشرکات در آیه ظهور بر شمول اهل کتاب نـدارد از مجموع مطالب فوق می

ست و قرینه صحت چنین توضیحی برای آیه اینست که با آیـه بلکه ظاهر آیه مشرک به معنای خاص منظور ا
توان نتیجه گرفت واژه مشرک ـ برخالف کافر ـ در فرهنـگ کند در نتیجه میسوره مائده تعارضی پیدا نمی۵

رود. بنابراین، حکم ایـن آیـه اهـل کتـاب را قرآن به معنی بت پرست و غالبًا در مقابل اهل کتاب به کار می
تـوان ایـن ادبی، لفظی فراگیر است، امـا نمید. یعنی گرچه لفظ (المشرکات) از لحاظ قواعدشوشامل نمی

زنان کتابی نیز دانست، چرا کـه هرگـاه کلمـه شـرک در لسـان شـرع اسـتعمال فراگیری را در آیه در برگیرنده
یم یهودیـان و بگـویخـواهیمکند کافران غیرکتـابی اسـت. البتـه نمیآنچه از آن به ذهن خطور میشود،می

سوره توبه ناسـازگار ۳۰سخن با آیاتی مانند آیه مسیحیان در اعتقادات خود، پیراسته از شرک هستند، تا این
گیری از تبادر است که در تعیین و تشخیص ظاهر الفـاظ، نقـش مهمـی ایفـا بهرهباشد، بلکه کار ما در این

(مشـرکین) بـر لفـظ (اهـل ها، لفـظی است که در آنکند، آیاتکند. آنچه این سخن را به خوبی تأیید میمی
کتاب) عطف شده است.

»حتی یومن«ب: استدالل به غایت نهی 
آیه شریفه است یعنی شرط » حتی یومن«سوره بقره دومین استدالل به غایت نهی یعنی فقره ۲۲۱در آیه 

نیستند.هاست که بنا بر فرض این شرط را دارا جواز ازدواج با اهل کتاب ایمان آن
گوید مراد از این عبارت، ایمان بعد از اسالم نیست. بلکه مـراد ایمـان عـینفخر رازی در این مورد می
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)اّتفق الکّل علی أّن المراد من قوله«گوید:اسالم است؛ یعنی اقرار به شهادتین. فخر رازی می ی ُیـْؤِمنَّ (َحتَّ

شود بر اینکه مشرکات منظـور همـه غیـر این هم قرینه می، پس، »االقرار بالشهادة وااللتزام بأحکام االسالم
شـود میگیرد، اهل کتاب از یهود و نصارا را هم شـاملپرست را میغیر مسلمان کافر بت.ها استمسلمان

.)٥٧/ ٦(فخررازی، 
اما در نقد این استدالل باید گفت داللت این قسمت آیه در باره اهل کتاب به حد ظهور که بتوان بـه آن 

رسد توضیح اینکه در زمان نزول آیه گرایش بت پرستان به یهود و نصاری متعارف نبوده اگـر استناد کرد نمی
ولی با توجه به اینکه در زمان نزول این آیه مشرکین یـا بـه بـت شداینچنین بود ظهور آیه بر مدعا واضح می

آوردند لذا قید ایمان ظهور بر نفی شرک دارد و ظهور بر نفی یهودیـت و ماندن و یا اسالم میپرستی باقی می
نصارانیت ندارد و داللت آیه تا به حد ظهور نرسد قابل استناد نیست.

.....»:ولئک یدعون الی النار ا«ج: استدالل به تعلیل انتهاء آیه 
، شـامل »ُاولــِئک یـدعوَن ِاَلـی الّنـارِ «حکمتی که برای حرمت ازدواج با مشـرکان بیـان شـده اسـت: 

گذارنـد و در ایـن جهـت، ، بر یکدیگر تـأثیر میدینیواخالقیشود؛ زیرا زن و شوهر از نظرکتاب میاهل
نیز باید ممنوع باشد؛اهل کتابکتاب نیست؛ بنابراین، ازدواج باتفاوتی میان بت پرستی و شرک و آیین اهل

).۳۰/ ۲۸، صاحب جواهرتعبیر در جواهر نیزآمده است (و همین 
نقد استدالل:

در نقد این استدالل باید گفت: دو حکم در آیه ذکر شده است یکی حرمت ازدواج مشرکات و دیگـری 
مشرکین و صحت این استدالل بر این است که تعلیل ظهور بر دو حکم داشته باشد اما ظـاهر جملـه نکاح

پذیرد و عکس این موضوع اختصاص تعلیل به حکم دوم است بخصوص معموًال زن از همسر خود تأثیر می
ایات نیـز همـین افتد و علی االخص در زمان معصومین علیه السالم اینگونه بوده است در رونادرا اتفاق می

معنا آمده است.
نیز باید مذهبیا اختالف درفسقنیست و گرنهحکمدر این آیه، تعمیم دهندهحکمتعالوه بر اینکه 

کس ملتـزم بـه ایـنکـه هـیچجا هـم وجـود دارد؛ درحالیمانع ازدواج قلمداد شود؛ زیرا این حکمت در آن
.مطلب نشده است

آیه دوم:
ِذیَن آَمُنوا ِإَذا َجاَءُکُم اْلُمْؤِمَنـاُت ُمَهـاِجَراٍت َفـاْمَتِحُنوُهَنّ ... َوَال ُتْمِسـُکوا ِبِعَصـِم الْ « َها اَلّ » َکـَواِفِر... َیا َأُیّ

)۱۰(ممتحنه: 
انـد از جملـه مودهعلماء زیادی برای استدالل بر تحریم ازدواج با زن اهل کتاب به این آیـه اسـتدالل ن
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) ۵۰۰) و شیخ مفید در مقنعه (۲۷۶) و سید مرتضی در انتصار (۲۹۶/ ۲شیخ طوسی در تهذیب (طوسی، 
توان نام برد.) را می۲۸۳/ ۳) طبرسی در مجمع البیان (۷۶/ ۷عالمه حلی در مختلف الشیعه (

تبیین مدلول آیه:
جیـت اسـت، اطـالق عصـمت بـر در این آیه عصم جمع عصمت است و مراد از عصـمت، علقـه زو

زوجیت از آن روست که ازدواج سبب عصمت و حفـظ طـرفین شـده اسـت زمخشـری در ایـن خصـوص 
والعصمه ما یعتصم به من عقد و سبب ...قال ابن عباس: من کانت له امراه کافره بمکه «اینگونه آورده است 

).۹۳/ ۴خشری، (زم» فال یعتدن بها من نسائه، الن اختالف الدرین قطع عصمتها منه
در این آیه عنوان کوافر که جمع کافر است بکار برده شده است و اهل کتاب قطعـًا از کافراننـد و عنـوان 

کوافر مثل مشرکات نیست که در شمول آن نسبت به اهل کتاب نظرات مختلف وجود داشته و مطرح باشد.
ء ازدواج با زنان اهل کتاب را ممنوع اعـالم در نحوه استدالل بر این آیه باید گفت: از آنجا که این آیه بقا

هـا نیـز داللـت دارد یعنـی از نهـی از بقـاء نماید از طریق اولویت بر ممنوع بودن حـدوث ازدواج بـا آنمی
دانــد، در جـواهر در ایــن خصــوص ازدواج، عـرف نهــی از حـدوث ازدواج را مســلم و مفــروغ عنـه آن می

» ثیر الالحق، بـل لعلـه اولـیثابته بالنکاح السابق لزم منه عدم التاو متی ثبت انقطاع العصمه ال«فرماید می
)۳ /۳۰.(

اشکال صاحب جواهر به استدالل به این آیه
شان نزول آیه در باره کافرانی نازل شده که اسالم آورده و به مدینه فرماید: از آنجا که صاحب جواهر می

نده و در مکه ماندند، آیه به این تازه مسلمانان خطاب ها بر شرک خود باقی مامهاجرت کردند، ولی زنان آن
کند که چنین زنانی را همسر خود بشمار نیاورند، در نتیجه اختصاص به بقاء نکاح با زنان کافر دارد و آیه می

مربوط به زنان مشرک است و شان نزولش در باره زنان اهل کتاب نیست لـذا اطـالق آیـه صـورت حـدوث 
ا زنان اهل کتاب صحیح نیست گردد و استدالل به آیه برای تحریم ازدواج بر را شامل نمیازدواج با زنان کاف

)۳۵ /۳۰.(
هـا از گیری این است که اجماع وجود دارد که اگر شوهر زن ذمی اسالم آورد، نکـاح آنموید این نتیجه

رود لذا این آیه به نکاح با اهل کتاب ارتباطی ندارد.بین نمی
جواهر:پاسخ نقد صاحب 

شـود و توان گفت: مجردشان نزول آیه دلیل کافی برای تقیید اطالق آیه محسـوب نمیولی در پاسخ می
بخصوص اینکه در روایات به این آیه بر تحریم ایجاد زوجیت بین مرد مسلمان و زن اهـل کتـاب اسـتدالل 

مان شود، ایـن صـورت از شده است، و بنا بر اجماع بقاء زوجیت بین مرد و زن ذمی در صورتی شوهر مسل
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ها تمسک به اطالق آیه صحیح است.شود و در سایر صورتشمول آیه خارج می

های ذکر شده در باره آیه دوم، نتیجه اینکه داللت این آیه بر ممنوعیت ازدواج با زنان از مجموع بررسی
اهل کتاب رسا و کامل است.

آیه سوم:
تبیین مدلول آیه و وجه استدالل:

اسـت کـه سـوره نسـاء۲۵آیـهه آیاتی که برای منع ازدواج اهل کتاب مورد استدالل قرار گرفتـه از جمل
ازدواج کنند، با دختـران بـا ایمـان کـه ایماندامن و باکه توانایی ندارند با زنان آزاد و پاکفرماید: کسانیمی

اْلُمؤمنِت َفِمن مـا َمَلکـت الُمحَصنِت وَمن َلم یسَتِطع ِمنکم َطوًال َان ینکَح «مملوک و کنیزند، ازدواج کنند: 
که کسـانی» َاهِلِهـنَّ َاعَلُم ِبِایمِنکم َبعُضکم ِمـن َبعـض َفـانکُحوُهنَّ ِبـِاذنَایمُنکم ِمن َفَتیِتکُم اْلُمؤمنِت والّلهُ 

ازدواج کنند، با دختران با ایمان که مملوک و کنیزند، ازدواج ایماندامن و باتوانایی ندارند با زنان آزاد و پاک
کنند.

مـؤمنواز ازدواج با زنان غیرِ به آیه چنین است: ذکر صفت ایمان در آیه، نشانگر عدم جاستداللوجه
از ٢٥آیـه )، ذیـل٥١٨(مشرک یا کتابی) است، مـقـدس اردبـیـلی در تفسیر زبدة البیان فی احکام القرآن (

غیرمسلمان (چه کتابی یا غیر کتابی) جایز بارساند که ازدواج مسلمان نویسد: ظـاهـر آیه میسوره نساء می
تکرار شده: ومن لم یستطع منکم طـوال ان یـنکح المحصـنهات المومنـات نیست، زیرا قـید مؤمنات دوبار

مفهوم وصـف اسـت، ملکت ایمانکم من فتیاتکم المومنات، ولی از آن جا که این ظهور مربوط بهفمن مها
رسـد آیـه ولی به نظـر می.با اهل کتاب نداردرضی با آیات حلیت نکاححجیت ندارد، بنابراین، این آیه تعا

.و اعتباری ثابت نشده استحّجیت،مفهوم وصفتواند دال بر مقصود باشد زیرا براینمی
اینجا بحث مهم دیگری بعنوان مکمل وجود دارد، که الزم است برای نتیجه گیری به آن پرداخته شود و 

ُأِحـلَّ َلُکـُم ٱْلَیـْومَ «سوره مائده٥سوره ممتحنه و آیه ١٠سوره بقره و ٢٢١آن، این است که نسبت بین دو آیه 
ِذیَن ُأوُتوا ٱْلِکَتَب  َبُت َوَطَعاُم ٱلَّ یِّ ُهْم َوٱْلُمْحَصَنُت ِمَن ٱلطَّ ُکْم َوَطَعاُمُکْم ِحلٌّ لَّ ٱْلُمْؤِمَنِت َوٱْلُمْحَصَنُت ِمـَن ِحلٌّ لَّ

ِذیَن ُأوُتوا ٱْلِکتاَب ِمن ِخِذی َأْخَداٍن َوَمن َیْکُفـْر ُمْحِصِنیَن َغْیَر َقْبِلُکْم ِإَذا َءاَتْیُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ٱلَّ ُمَسِفِحیَن َوَال ُمتَّ
شود؟ طبق بیان عالمه و نیز صاحب جواهر چه می»باالیمان َفَقْد َحِبَط َعَمُلُهۥ َوُهَو ِفی ٱْالِخَرِة ِمَن ٱْلَخِسِریَن 

سـوره مائـده بـاهم ٥آیه با آیه شود، نتیجه این است که این دو نمیکه فرمودند: مشرکات شامل اهل کتاب
ِذیَن ُأوُتـوا ٱْلِکَتـَب «وثنیه، و مراد ازتقابلی ندارند. مشرکات یعنی هـای اهـل کتـاب زن»َوٱْلُمْحَصَنُت ِمَن ٱلَّ

و عموم دارد بین این آیات تعارض وجود دارد.است. اما طبق بیان کسانی که قائل هستند مشرکات اطالق
های حل این تعارضراه
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ای است که بر پیامبراکرم در مدینه نازل شـده، ایـن بگوییم چون سوره مائده آخرین سورهتمال اول:اح

آیه ناسخ آیه سوره بقره است.
التنکحـوا «سوره مائده مخصص سوره بقره باشد با ایـن توضـیح کـه در آیـه ٥: اینکه آیه احتمال دوم

شـود امـا در آیـه محصـنات را شـامل میحتی یومن همـه کتابیـه چـه محصـنات و چـه غیـر » المشرکات
های عفیفه از اهل کتاب را استثناء کرده است که این تحلیل کامًال زن» والمحصنات من الذین اوتوالکتاب«

باشد.مطابق ظاهر دو آیه می
ِذیَن ُأوُتوا ٱْلِکَتـَب «این است که بگوییم: احتمال سوم: مخّصـص اسـت؛ یعنـی »َوٱْلُمْحَصنَاُت ِمَن ٱلَّ

شـود، امـا خداونـد هـا میعموم آیه شـامل آنهای اهل کتاب از اول هم حرام نبوده، هرچند کهنکاح با زن
کتابیات را اراده نفرموده بود.

هستند که آیه بقره این است که بگوییم آیه سوره بقره ناسخ آیه مائده است؛ برخی قائلاحتمال چهارم:
ها اجـازه داد مسـلمانها کم بود خداونـد اولمسلمانتعدادناسخ آیه مائده است؛ نظرشان این است چون

َوَال َتنِکُحـوا «ها زیاد شـد، فرمـودهای یهودی و مسیحی ازدواج کنند؛ اما بعد که عدد مسلمانبروند با زن
ی ُیْؤِمنَّ  یـن نظـر ها نرویـد. امـا اها و نصرانیو دیگر بین خودتان ازدواج کنید؛ سراغ یهودی» ٱْلُمْشِرَکِت َحتَّ

علمـا و باطل است؛ چون شرطش این است که آیه مائده قبل سـوره بقـره نـازل شـده باشـد؛ و تقریبـًا بـین
/ ٢(طباطبـایی، .ولم ینسخ منها شـیءمفسرین در علوم قرآن مسلم است که سوره مائده آخرین سوره است

ناسخ آیه سـوره مائـده سوره بقرهتوانیم بگوییم آیه شود؛ و ما نمیبنابراین، احتمال سوم رد می)٢٠٢-٢٠٤
اند.است، گرچه بعضی از علمای اهل سنت این حرف را زده

عالوه بر اینکه نسخ بعلت ندرت و قلت آن برخالف قاعده است و سیاق آیه و آیـات قبـل از آن، سـیاق 
آورد؛ بنـابراین توان از تفکر در آیات به دستاست و در مقام بیان این امر است و این را میامتنان و تخفیف

ای کـه وجود دارد بگونـهجمع عرفیبا توجه به اینکه امکاندر این مقام، دیگر با نسخ سازگار نخواهد بود.
و آیه جواز مشرکباازدواجوچون آیات مربوط به حرمتگونه تنافی بین آیه جواز و آیات حرمت نباشدهیچ

را کـافراند و آیات مربوط به حرمت ازدواج بـا، به دو موضوع کامًال مباین با هم مربوطاهل کتابازدواج با
/ ٧مطلق است (ابن قدامه، خاصوعاما اهل کتاب تخصیص زد؛ زیرا نسبت،توان به آیه جواز ازدواج بمی

انـد کمـا کردهرادی با زنان اهل کتـاب ازدواج میمضافًا اینکه در تاریخ داریم در زمان پیامبر اکرم اف).٥٠١
کنـد اینکه در باره حذیفه همین مطلب نقل شده است همانگونه که جابرابن عبد الله از پیامبر اکرم نقـل می

)٣٦٢(ابن کثیر، » نتزوج نساء اهل کتاب وال یتزوجون نسائنا.«
دارد؛ کما اینکه در مورد محلل که قرآن دائماند کلمه نکاح ظهور در نکاح: بسیاری گفتهاحتمال پنجم
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ی َتنِکَح َزْوًجا َغْیَرهُ «فرماید کریم می َقَها َفَال َتِحلُّ َلُهۥ ِمن َبْعُد َحتَّ مراد نکاح دائم است؛ چـون اگـر ۥ»َفِإن َطلَّ

ی ُیْؤِمنَّ َوَال َتنِکُحوا ٱْلُمْشِرَکِت «نکاح دائم نباشد، محّلل اثری ندارد. در اینجا هم بگوییم مراد از  نکـاح »َحتَّ
کثیـری از فقهـای شـیعه مائده را به قرینه آن حمل بر نکاح موقت کنیم. یعنی مطلبی که٥آیه دائم است، و

نیست، اما موقت جایز است.گویند نکاح دائم کتابیه جایزدهند و میاآلن تفصیل می
ادّله قائالن به تفصیل:

.ده است: کتاب و سّنتبرای نظریه تفصیل به دو دلیل استناد ش
اول: کتاب

الیـوم أحـّل لکـم «فرمایـد: میاست کـهسورة مائده٥آنچه از قرآن کریم مورد استدالل قرار گرفته آیه 
»الطیبات...

اّدعای نسخ این آیه بـا آیـه .ازدواج با زنان کتابی نیستتبیین استدالل: شکی در داللت این آیه بر جواز
آیـه پیشـین امکـان مردود است؛ چرا که نسخ آیه پسین باوّجه به تأّخر زمانی نزول آنبا تنیزبقره یا ممتحنه
ظاهر در نوع خاّصی از نکاح است، » آتیتموهّن أجورهّن إذا«فرماید: آن جا که میکه باقی آیهندارد. جز آن

اطـالق ازدواج موقـتضدر قرآن تنها به عـو» اجر«نه دائم، به اعتبار این که واژة باشدنکاح متعه میو آن
/ ٣٠، صاحب جـواهر» (می گویندآنبه عوض آن َمهر و صداق و مانند«شود، برخالف ازدواج دائم که می
» استمتعتم به مـنهّن فـآتوهّن أجـورهّن فریضـةفما«:فرمایدای است که می). شاهد این معنا آیه شریفه٣٩

.)٢٤(نساء: 
) و نظر مذهب شیعه ٢٦/ ٥آیه ازدواج موّقت است (طبری، گویند: منظور از اینو سدی میابن عباس

شود.نمیاستفادههرگاه مطلق به کار رود جز عقد موقت از آن» استمتاع«نیز همین است. چرا که واژة 
دوم: سّنت

ازدواج با زنانگرفته جمع میان دو دسته از روایات است: روایات نهی ازاز سّنت مورد استناد قرارآنچه
ازدواج موقت با زنان کتابی است. مانند روایت تفلیسـی از امـام رضـا جوازبی به طور مطلق، و روایاتکتا

(ابـن» حرمـة منهـامن الیهودیة والنصرانیة؟ قال: یتمّتع من الحّرة المؤمنة و هی أعظمالّرجلیتمّتع«(ع): 
أن یتزّوج الیهودیة و النّصـرانیة متعـة و علیه الّسالم یقول: ال بأسسمعته«) و روایت زرارة: ٤٣٠/ ٣بابویه، 

الیهودیة و النصـرانیة، فقـال: ال سألته علیه الّسالم عن الرجل یتمّتع من«و روایت موثق اشعری » امرأهعنده
بالیهودیـه و ال بـأس أن یتمّتـع الرّجـل«از امـام صـادق (ع) و روایت مرسل ابن فّضـال». بأساً أری بذلک

).٤٣٨-٤٣٦/ ١٤(حر عاملی، »حّرةالنصرانیه و عنده
بـر ازدواج موقـتکند که نهی را بر ازدواج دائم و جـواز راروایات اقتضا میجمع میان این دو دسته از
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اطـالق روایـات آن ثابـت کتـابی بـاحمل نماییم. به عبارت دیگر باید گفت: حرمت مطلق ازدواج با زنان

کنـد ازدواج موقت را از تحت اطالق حرمت خارج مید،شود، و سپس روایات دسته دیگر به عنوان مقیمی
.ماندباقی میاطالقولی ازدواج دائم همچنان تحت

مناقشاتی در ادّله قائالن به تفصیل
قـرار گرفتـه اسـتنادآنچه ذکر شد مجموع دالیلی بود که برای تفصیل میان ازدواج موقت و دائـم مـورد

پردازیم:میزیر بداندهد که دران میاست، لکن تأمل بیشتر نا تمامی آن را نش
. کتاب١

(مائـده: »آتیتموهّن أجورهّن فریضـةإذا«فرماید: مدار این آیه شریفه است که میاستدالل به قرآن دائر
عوض متعه اسـت، اّمـا ایـن » أجورهّن «خداوند متعال ازکنند که مراد). قائالن به نظریه تفصیل اّدعا می٥

کما اینکه در سوره احـزاب کار رفته است،است، زیرا اّوًال اجر، در نکاح دائم نیز بهمردوداّدعا بدون دلیل و 
به این معنا بکاربرده شده است.۱۰و سوره ممتحنه آیه ۰۵آیه 

اّلـذین ُاوُتـوا الُمحصنــت ِمـن «و» ُمحَصنــت ِمـن الُمؤِمنــت«بـرای دوگـروه، » ُاجور«ثانیًا این آیه، 
گویـد، و سـخن نمیمـؤمندرباره خصوص متعه، درباره زنـانشک، آیهکرده است و بیرا مطرح » الکتـب

» ِاذا َءاَتیُتُموُهنَّ ُاجوَرُهنَّ «کتاب نیز به مطلق ازدواج (دائم و متعه) نظر دارد و اختصاص قید درباره زنان اهل
).٣٩/ ٣٠، صاحب جواهراست (ظاهرکتاب) نیز خالفبه گروه دوم (اهل

). همـانطور ٢٤٩/ ٢شود (فیض کاشانی، مفاتیح الشـرائع، توضیح اینکه اجر به مطلق مهر اطالق می
آتـوهّن بـإذن أهلهـّن وفـانکحوهّن «فرمایـد: دیگری به این معنا اطالق شده است، آن جا که میهآیکه در

» أجـورهّن «مـراد از ) به این معنا اطالق شده است. اختالفی نیست در این که٢٥(نساء: » أجورهّن فریضة
مائده مشتمل بـر ذکـر رهدائم است. عالوه بر این که آیه سوو یا عوض نکاح» مهر«آیه شریفه مطلٍق در این

نیسـت کـه گردد. شکیدو گروه باز میبه هر» أجورهّن «کتابی هر دو است، و ضمیر در زنان مؤمن و زنان
قید به زنـان کتـابی نیـز بـرخالف و احتمال اختصاصدر مورد زنان مؤمن اختصاصی به متعه ندارد» اجر«

فما اسـتمتعتم بـه مـنهّن فـآتوهّن أجـورهّن «ة شریفآیه)٣٩/ ٣٠، صاحب جواهراست (ظاهر آیه و مردود 
یعنـی-کند. چرا کـه مـراد از آیـه اخیـر را توجیه نمی» اجر«از واژة فوق) نیز برداشت٢٤(نساء: » فریضة

خارج از آن و در روایات استو یا» استمتاع«قرینة دیگری که داخل آیه است مانند لفظ از-ازدواج موّقت
.شودفهمیده می

. سّنت٢
اسـت. چـرا کـه برخالف قاعـدهدر مورد استدالل این دسته از فقها برای اثبات نظریه تفصیلاّما جمع
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قاعده، جمع، بایـد دارد، روشن است که بنا برروایات حرمت مطلق در تعارض با روایات جواز مطلق قرار
تقییـد روایـات .متعـهروایـات جـواز مطلـق ومیان این دو دسته روایات واقع شود، نه میان روایات حرمت

با توّجـه بـه اینکـه هنـوز حجیتشـان -جواز مطلقتعارض با روایاتها ازحرمت مطلق پیش از خالص آن
یـک از وصف روایات مربوط به جواز ازدواج موقت نیز به هیچخطای واضحی است. با این–ثابت نیست

بسا مالزمه میـان ها نیست. بلکه چهآنیانای هم مازدواج دائم ندارد، و مالزمهاقسام داللت بر عدم جواز
جواز ازدواج موّقت و جواز ازدواج دائم باشد.

جمع بندي پنج احتمال فوق
رسـیم کـه روایـات فرماید: بعد از بررسـی روایـات بـه ایـن نتیجـه میهمانطور که صاحب جواهر می

گویـداسخ اسـت و یـک روایـاتی هـم مین»َوَال َتنِکُحوا ٱْلُمْشِرَکِت «گویدمتعارض است؛ یک روایاتی می
ِذیَن ُأوُتوا ٱْلِکَتَب « کنند؛ تعارض که کردند، مسئله نسـخ ها تعارض میناسخ است؛ این»َوٱْلُمْحَصَنُت ِمَن ٱلَّ

نیز (عام » َوَال َتنِکُحوا ٱْلُمْشِرَکِت «عام است)(»َوَال ُتْمِسُکوا ِبِعَصِم ٱْلَکَواِفرِ «گذاریم و باید بگوییمرا کنار می
گیرد و هم اهل کتاب را؛ کوافر نیز، هم وثنی را و هم اهل کتاب است)، یعنی مشرکات، هم وثنی را در برمی

ِذیَن ُأوُتوا ٱْلِکَتَب «گیرد؛ را در بر می فقط شامل اهل کتاب است در نتیجه مخصـص دو » َوٱْلُمْحَصَنُت ِمَن ٱلَّ
).٣٦٨/ ٣، صاحب جواهرشود (یآیه قبل محسوب م

را بـه » اوتوا الکتـابوالمحصنات من الذین… الیوم«تواند منسوخ نشدن آیه ای که میبه هرحال، نکته
دهد کـه ازدواج بـا زنـان اهـل کتـاب، در نشان میخوبی تأیید کند، لسان خود این آیه است؛ زیرا ظاهرش

آیه، با ناسخ بودن آن بسیاراست و سپس با این آیه تجویز شده است یعنی مفادای از زمان ممنوع بودهبرهه
دیگـری بهـره هایی که گذشت، عالمه حّلی، در کتاب مختلف الشیعه، از دلیلسازگار است. افزون بر دلیل

گیرد که صورت اجمالی آن در کتاب یاد شده، چنین است.می
تـاریخی، حکـم تحـریم نـکته دیگری که در این جا قابل توجه است، این است کـه براسـاس شـواهد

کتاب نیز مشمول آیات تحریم بودنـد، ممکـن ازدواج بـا کـفار در سال ششم هجری تشریع شده و اگر اهل
آیات سوره مائده، ازدواج با زنان اهل کتاب حـالل شـده بــاشد، و بـه نبود که در سال نهم یا دهم بر اساس

در سوره بــقره از نــظر بالغـت »اولئک یدعون الی النار«با آیه »الیوم احل لکم الطیبات«آیه دیگر سخن،
مورد تحریم قرار گرفته، غیر از کسانی است که به عنوان طیبـات یـا سازگار نبود، بنابراین آنچه در سوره بقره

طیبات در سوره مائده ذکر شده است.در ردیف
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گیرينتیجه

کتـاب نـدانیم بـین همانطور که در ابتداء این مبحث بیان شد وقتی در سوره بقره مشرکات را شامل اهل
باشد و نیاز به جمـع بـین ایـن آیات تعارضی وجود ندارد و نفس این مطلب مویدی بر مطلب مورد نظر می

آیات نیست اما اگر تعارضی بین این آیات فرض کنیم کـه نیـاز بـه جمـع داشـته باشـد بـا تحلیلـی کـه بـر 
فرمایـد واهر در اینجـا دارد، میحرف مهمی که صاحب جتر احتماالت مختلف فوق ذکر شد واز همه مهم

ِذیَن ُأوُتواٱْلکَتَب ِمن َقبْ َوٱْلُمْحَصَنُت «آیه سوره مائده  / ٣٠، صاحب جواهر(محکمة ال نسخ فیه) (» ِلکْم ِمَن ٱلَّ
کند از جملـه روایتـی ). دلیل ایشان روایاتی است که سوره مائده را آخرین سوره نزول قرآن معرفی می٣٩٦

، »إّن سورة المائدة آخـر القـرآن«:الدر المنثور که از پیامبر (ص) نقل شده است٢د از جل٢٥٢در صفحه 
آنچه که در »فأحّلوا حاللها وحّرموا حرامه«آخرین سوره از سور قرآن که نازل شده، سوره مائده است؛نزول

دواج با اهل کتاب شمارید. در این سوره ازاین سوره حالل شده، حالل بشمارید و آنچه که حرام شده، حرام
بشماریم و بگـوییم اگـر قـبًال هـم آیـات دیگـر آن را نهـی کـرده، یـا حالل شده است و ما باید آن را حالل

باسناده وعیسی بن عبدالله عن أبیـه «:شوند. روایت دیگر از عیاشی استخورند و یا نسخ میمیتخصیص
بعضی از آیات، بعـض دیگـر را »خ بعضه بعضکان القرآن ینس«عن جّده عن أمیر المؤمنین (ع) که فرمود:

آن چیـزی کـه در آخـر پیـامبر (ص) فرمـوده، اخـذ »وإّنما یؤخذ من رسول الله (ص) بآخره«کندنسخ می
آخرین چیزی که بر پیامبر نازل شده، سوره مائـده اسـت»وکان من آخر ما نزل علیه سورة المائدة«شودمی

لقـد «قبل خودش را نسخ کرده است اما خودش نسخ نشده اسـتما »نسخت ما قبلها ولم ینسخها شیء«
کل سوره مائده نازل شد بر پیامبر (ص) در حالی که بر روی استری شهباء »نزلت علیه وهو علی بغلة شهباء

وحـی بـر »وقد ثقل علیه الوحی حتی وقفت«های مشکی است ـ بودندـ یعنی استر سفیدی که دارای خال
رسـد کـه خـود پیـامبر (ص) بیهـوش میبود که استر از سنگینی ایستاد؛ تا به اینجا کهپیامبر آنقدر سنگین 

ثـّم «گذاشت؛» شیبة بن وهب الجحمی«های روی شانهشدند؛ و بعد که به هوش آمد دو دست خودش را
بعـد پیـامبر کـه حالشـان یـک مقـداری » رفع ذلک عن رسول الله (ص) فقرأ علینا رسول الله سورة المائدة

پیامبر (ص) خودش عمل کرد و ما هم عمل فعمل رسول الله وعملنتر شد، سوره مائده را خواندنداسبمن
ای از آن نسخ نشـده اسـت آخرین سوره، سوره مائده بوده و هیچ آیهکردیم. این روایت ظهور در این دارد که

).٢٧٢/ ١٨(مجلسی، 
هِ «در مورد آیه شریفه  وا َشَعاِئَر ٱللَّ ) که در سوره مائده است، از امـام بـاقر (ع) روایـت ٢(مائده: » َالُتِحلُّ

نه از این سوره چیزی نسخ شده است و نه ؛»لم ینسخ من هذه السورة شیء وال من هذه اآلیة«شده است که
ین ابتدای قتال با مشرک»ألّنه ال یجوز أن یبتدأ المشرکون فی أشهر الحرم بالقتال إّال إذا قاتلوا«از خود این آیه
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/ ٢(فـیض کاشـانی، مفـاتیح الشـرائع، .ها جنگ را شروع کنندهای حرام جایز نیست؛ مگر اینکه آندر ماه

به آیات دیگر است، چـه ایـن ) و همانگونه که لحن آیه سوره مـائده نـیـز مـوهـم نـاسخ بودن آن نسبت١٨
ذا واژه الیوم حاکی از آن است کـه در ، و ل»احل لکم الطیباتالیوم«خوانیم: که در آیه پنجم سوره مائده می

گونه دیگری بوده و بر اساس این آیه، حکم قبلی عوض شده بنابراین، آیه پنجم سوره مائـده گذشته، حکم به
باشد و الاقل مخصص آن خـواهـد بـود و قـاعده اصولی نیز »والتمسکوا بعصم الکوافر«تواند ناسخ آیه می

اوتوا والـمـحصنات من الذین«عام اسـت » وال تمسکوا بعصم الکوافر«آیه چه این کههمین اقتضا را دارد،
تـخـصیص مقدم خواهد بـاشـد،خاص است، و هنگامی که امر، دائر مدار بین نسخ و تخصیص» الکتاب

بود.
یعنی یک کلمـه مـن » ان سوره المائده من آخر سور القرآن نزوال«اند در روایت آمده است بعضی گفته

و ایـن ذیـل » فـاحلوا حاللهـا و حرمـوا حرامهـا«ه در پاسخ میگوئیم در انتهاء روایت فرموده اسـت دارد ک
کند آنچه در سوره مبارکه مائده آمده که حالل است آنرا حالل بشمارید و آنچه که در ایـن سـوره تصریح می

و «برخی آیه شریفه حرام است، حرام بشمارید و این بیان واضحی است و اینکه بعضی آخرین سوره نصر و 
اند با این مطلب قابل جمع است چون دیگر در آن از حالل و حـرام نوشته» اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله..

بحثی نیست.
های نخستین هجرت، بـا ان سالدهد که مسلمانان از همو روایات مربوط به این بحث، نشان میآیات

(علیـه السـالم) در امـام بـاقرازمحمد بن مسـلماند. در روایتی،رو بودهمسأله ازدواج با زنان مشرک، روبه
دانـیفرماید: مانعی ندارد. مگـر نمیپرسد، حضرت در پاسخ میمیمسیحیویهودیمورد ازدواج با زن
/ ١٤در عهد پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) دارای همسری یهودی بود (حر عـاملی، طلحة بن عبیدالله

).۵۰۳/ ۷مغنی، الداند () براساس روایتی، حذیفه را نیز، دارای همسری مسیحی می٤١٧

ای مجال آنرا داشت با اعتراف بـه اینکـه موضـوع پیچیـدهلذا بعد این توضیحات که این مقاله مختصر
» الحمدلله ثم الحمدلله«فرماید برد میبندی خود را به اتمام میاست بحدی که صاحب جواهر وقتی جمع

توان نتیجه گرفت قول بجواز ازدواج با زنان اهـل کتـاب نظـر که توانستیم این مبحث را به نتیجه برسانیم می
است.تر و صحیح قوی

منابع
یم. قرآن کر
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یر الفتاویابن ادریس، محمد بن احمد،  ق.١٤١٠النشر اإلسالمی، چاپ دوم،مؤسسة، قم، السرائر الحاوی لتحر

ق.١٤٠٤، قم، جماعه المدّرسین، چاپ دوم، من ال یحضره الفقیهابن بابویه، محمد بن علی، 
ق.١٤٠٤لتراث العربی، ، بیروت، دار احیاءاالمغنیابن قدامه، عبدالله بن احمد، 
ق.١٤٠٢اوالد شیخ للتراث، مکتبة، تفسیر ابن کثیرابن کثیر، اسماعیل بن کثیر، 

ق.١٤٠٥، بیروت، دار احیاء التراث العربی، احکام القرآنجصاص، أحمد بن علی، 
.١٣٨٣، قم، انتشارات اسری، توحید در قرآنجوادی آملی، عبدالله، 

ق.١٣٩٥اإلسالمیه، چاپ دوم، مکتبة، تهران، سائل الشیعهو حّر عاملی، محمد بن حسن، 
یر الوسیلهخمینی، روح الله،  .۱۳۶۶، قم، دفتر انتشارات اسالمی، تحر

.١٣٨١، تهران، نشرکتاب، المفرداتراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 
ق.۱۴۰۷، بیروت، دارالکتب العربی، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلزمخشری، محمود بن عمر، 
ق.١٤١١، بیروت، دار المعرفة، الّدر المنثور فی التفسیر بالماثوربکر، سیوطی، عبدالرحمن بن ابی

ق.١٤١٠األسالمیه، چاپ اول،مؤسسة، قم، مسالک األفهامشهید ثانی، زین الدین بن علی، 
ق.١٣٩٦، اإلسالمیه، چاپ ششممکتبة، تهران، جواهر الکالمصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 

ق.١٣٧٥، قم، جماعه المدرسین، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین،
ق.١٤١٥االعلمی، مؤسسة، بیروت، مجمع البیانطبرسی، فضل بن حسن، 
ق.١٤١٥، بیروت، دار الفکر، تفسیر طبریطبری، محمد بن جریر، 

ق.١٤١٢األمین، مکتبة، ، نجف اشرفالتبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن، 
ق.١٤١٢، بیروت، دارالکتاب اإلسالمی، المبسوط_______________، 

ق.۱۴۱۳اول،سالمی، چاپالانشرمؤسسةقم، ،مختلف الشیعهیوسف،بنحسنحلی،عالمه
یاتعلم الهدی، علی بن حسین،  ق.١٤١٧فقه الشیعه، مؤسسة، بیروت، مسائل الناصر
ق.١٣٩١، النجف األشرف، مطبعه الحیدریه، اإلنتصار_________________،
ق.١٤٠٢، بیروت، دارالتراث العربی، تفسیر کبیرفخر رازی، محمد بن عمر، 

ق.١٣٨٩العلمیه، المطبعة، قم، ایضاح الفوائدفخرالمحققین، محمد بن حسن، 
ق.۱۳۷۴نشر الهادی،مؤسسة، قم، تفسیر صافیفیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، 

ق.١٣٨٨األعلمی، مؤسسة، بیروت، مفاتیح الشرائع___________________________، 
.ق۱۴۰۹الحبیبیه،مکتبة، پاکستان،بدایع الصنایعکاشانی، عالءالدین بن مسعود، 

.١٣٦٩، قم، دارالکتاب، اصول کافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
یعة فیلنکرانی، محمد فاضل موحدی،  یرالوسیلهتفصیل الشر تحقیقات و نشر معارف اهل مؤسسه، قم، شرح تحر

.١٣٦٦البیت (ع)، 
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ق.١٣٨٩االسالمیه، مکتبة، تهران، بحار األنوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 

ق.١٤١٨قم، مکتبة مصطفوی، ، شرائع اإلسالممحقق حّلی، جعفر بن حسن، 
.ق١٤٠٦سسة آل البیت، الحیاء التراث، قم، مؤ،جامع المقاصدمحقق کرکی، علی بن حسین، 

.١٣٨١، تهران، انتشارات حکمت، اصول فقهمظفر، محمد رضا، 
ق.١٤١٠نشر اإلسالمی، چاپ دوم،مؤسسة، قم، المقنعهمفید، محمدبن محمد، 

ق.۱۳۷۱نشر الهادی، مؤسسة، زبده البیانمقدس اردبیلی، احمد ابن محمد، 


