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Abstract
One of the challenges of Shiite families especially in Sunni areas is the marriage of a Shiite girl with a Sunni
man. This issue is under the more general title “the permissibility of the marriage of a Shiite with an
Opponent”; the main question of this paper is: what is the imperative rule of the marriage of an Imami
woman with a Sunni man? The Jurists have raised this issue in the chapter concerning the conditions of the
couples and parity of status between parties to marriage. They have usually mentioned the two features of
being co-religionist and the ability to provide alimony as the conditions of parity of status between parties to
marriage and then explained the necessity of being of the same sect. There exist three opinions about the
permissibility of marriage between a Shiite girl and a Sunni man: absolute permissibility, absolute
impermissibility and permissibility with karahah (abomination). The famous jurists believe that it is
impermissible and their main arguments, besides clamming consensus, are the opponents’ disbelief and
nasibism, the interpretation of parity of status between parties to marriage as being a Twelver Shiite and the
narrations in this regard. The advocates of absolute permissibility and karahah rely upon narrations that
permit such a marriage, the absolute and general proofs mentioned in the marriage chapter and the practical
conduct of Imams (peace be upon them). The conclusion of this research is absolute permissibility which, in
addition to the arguments raised by those who believe in permissibility, is based on the biological, ideological
and attitudinal developments of today’s women. The research method is analytical-critical and in addition to
the Javaheri Ijtihad as the basis, regard shall be had to the jurisprudential approach that takes into
consideration the effect of time and place.
Keywords: Marriage with an Opponent, Marriage of a Shiite Woman with a Sunni, Parity of Status between
Parties to Marriage, the State of Couples being Co-religionists
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چکیده
یکی از چالشهای خانوادههای شیعی بهویژه در مناطق سنینشین ،ازدواج دختر شیعی با مرد سنی است .این مسئلهه
ذیل عنوان کهیتر «جواز ازدواج شیعه با مخالف» قرار دارد؛ پرسش اصئهی ایئن نوشئتار ،حکئل تکهیزئی ازدواج زن
ً
امامی با مرد سنی است .فقیهان این مسلهه را در باب شرایط زوجین و کزائت در نکاح مطرح کردهاند .آنان معموال دو
ویژگی هلدینی و تمکن از نزقه را بهعنوان شرط کزائت ذکر کرده و آنگاه به تبیین لزوم هلمذهبی پرداختهاند.
ِ

سه قول در جواز ازدواج دختر شیعی با مرد سنی وجود دارد :جواز مطهق ،عدم جواز مطهق و جواز با کراهت .مشهور،
قائل به عدم جوازند و عمده دلیل آنان پس از ادعای اجماع ،کزر و نصب مخالزان ،تزسئیر کزئو بئه ایمئان و روایئا

وارده در این خصوص است .قائالن به جواز مطهق و کراهت نیز به روایا مجوزه ،اطالقا و عموما باب نکئاح و
نتیجه تحقیق جواز مطهق است که افزون بر ٔ
ٔ
ٔ
ادله ذکرشده از قائالن به جواز ،بر
سیره عمهی امامان(ع) استناد جستهاند.
مبنای تحوال زیستی ،بینشی و نگرشی در زنان امروزین استوار است .روش تحقیق ،تحهیهیانتقادی است و افئزون
بر مبنا قرارگرفتن اجتهاد جواهری ،رویکرد زمان و مکان نیز مدنظر است.
ِ
واژگان کلیدی :نکاح با مخالف ،ازدواج زن شیعه با سنی ،کزائت در نکاح ،هلمذهبی در ازدواج.
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مقدمه
یکی از مسائل محل ابتال در کشور ما و برخی دیگر از جوامع شیعی ،موضوع ازدواج دختئر شئیعی بئا
مرد سنی است .بخشی از مردم ما از برادران اهلسنت هستند و گروهی از مهاجران که بعضی سنی هسئتند
ِ
نیز در کشور ما حضور دارند و همواره خانوادههای شیعه در روایی یا ناروایی وصهت با آنان مردد هستند.
یکی از اموری که بر اعتبار آن در نکاح ادعای اجماع محصل و منقول شده ،کزائت اسئت .کزائئت بئه
فتح و کسر کاف بهمعنای همسانی در برخی امور است (ابنمنظور222/51 ،؛ مرتضی زبیئدی)521/22 ،
که در اصل اعتبار آن در نکاح ،اختالفی نیست (صاحبجواهر .)12/02 ،در فروع و جزئیا آن اخئتالف
است که آیا به معنای تساوی در اسالم است یا تساوی در ایمان هئل معتبئر اسئتر در جزئیئا تسئاوی در
ً
اسالم هل دیدگاهها یکسان نیست؛ گروهی مطهقا آن را معتبر دانستهاند و گروهئی دیگئر کئه مشئهور فقهئا
هستند ،ضمن پذیرش عدم جواز ازدواج با مشرکان و مشرکا  ،راجع به اهل کتاب بعد از فتوا به عئدمجئواز
تزویج زن مسهمان با مرد کتابی ،ازدواج مرد مسهمان را با زن کتابی بهصور ازدواج موقت جایز دانستهاند
بازجست احکام تکهیزی ازدواج زن شیعه با مرد سنی است.
(همو 22 ،تا .)05موضوع این نوشتار،
ِ
ً
ٔ
درباره جواز ازدواج مرد شیعی با زن اهئلسئنت ائاهرا اختالفئی نیسئت و جئواز را اقتضئای همئ
اما
اطالقا و عموما نکاح دانستهاند که برای این جواز مانع خاصی وجود ندارد (صاحبجواهر98/10 ،؛
فاضل هندی ،)28/0 ،هرچند برخی از محققان قول به عدمجئواز در ایئن مئورد را نیئز بئهعنئوان حکئایتی
ثابتنشده از سالر نقل کرده و احتمال دادهاند که ممکن است مراد سالر ،عدمجئواز در خصئوص ناصئبی
باشد نه مطهق اهلسنت (صاحبجواهر)91/10 ،؛ زیرا در خصوص عدمجواز ازدواج با ناصبی که آشکارا
ً
با اهل بیت(ع) دشمنی میکند ،ااهرا خالفی نیست (همو .)308 ،برخی ضمن انتساب قول عدمجواز بئه
مشهور و این استدالل که زن ممکن است به عقیدۀ شوهرش گرایش پیدا کند ،خیهی سریع از ایئن موضئوع
ً
عبور کردهاند (عالمه حهی ،مختلف الشیعة .)890/0 ،ازجمهه فقیهانی که به اصئل مسئلهه تقریبئا بئهطئور
مبسوط پرداخته  ،صاحب حدائق است .وی پس از طرح مسلهه و انتساب قول جواز به اکثر متأخران ،ااهئار
کرده است« :این دیدگاه متأخران ،مبتنی بر مذهب آنهاست که قائل بئه اسئالم مخالزئان هسئتند و اجئرای
احکام اسالم را بر آنها جاری دانستهاند .اما بنا بر مذهب متقدمان که بئه کزئر و نصئب مخالزئان گئرایش
دارند و هیچکدام از احکام اسالم را بر آنها جاری نمیدانند مگر در موارد تقیه ،این دیدگاه (جئواز ازدواج)
جایی ندارد ،بهکه الزم است حکل به عدمصحت نکاح با مخالزان نمود ،هموند سایر کزار» (.)33/88
صاحب حدائق در ادامه ضمن نقل روایا متعددی دال بر کزر مخالزان و عدمجواز ازدواج با آنان ،بئه
دو مورد استناد کرده است (البته وی راجع به مرد مخالف هل نظر مشابه دارد) .5 :موردی کئه اهئل شئ و
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تردید یا استضعاف باشند که کزر آنان ثابت نیست ،درنتیجه همچنان در جرگ مسئهمانان بئاقی میماننئد و
تزویج با آنها بدون اشکال است؛  .2مواردی که تقیئه باشئد و ازدواج از بئاب تقیئه صئور گیئرد (همئو،
 .)15/22او روایا محل بحث را ،ازجمهه روایتی که نشان میدهد امام عهی(ع) دخترش را به ازدواج عمر
ً
ً
درآورده ،صریحا ذکر نکرده اما تهو یحا به آنها اشاره و آنها را حمل بر تقیه کرده است( .همو).
صاحبجواهر ضمن نقل ادل طرفین و تأیید دیدگاه جواز ،ااهار کئرده اسئت :افئزون بئر همئ اینهئا
بهعنوان مؤید میتوان به تزویج امیرمؤمنان دخترش را به عمر و تزویج عبدالههبنعمربنعثمئان بئا فاطمئه،
بنتالحسین و نیز تزویج مصعببنعمر با سکینه ،بنتالحسین استناد یا استدالل کرد (.)525/02
ً
درخور توجه اینکه صاحبجواهر ضمن اینکه از دیدگاه جواز ازدواج کامال دفاع میکنئد ،درعئین
نکت
ِ
حال اصل جواز این ازدواجها و نمونههای ذکرشده را مقتضای ی ضرور زمانی مستمر میداند که مجوز
این امو ر و حتی بیش از این امور است و در ادامه ااهار کرده است :بهه ،اگر زمانه منقهب و کهم حق حاکل
شود ،دیگر در آن زمان فروج و دماء ،متکافی و مساوی نخواهد بود و ممکئن اسئت در آن شئرایط ،احکئام
اسالم بر آنها مترتب نشود (همو).
ازنظر پیشین تحقیق ،جز آنچه در کهما فقیهان در باب نکاح کئلوبئیش مطئرح شئده اسئت (ماننئد
صاحب حدائق و صاحبجواهر) ،مقالهای در این خصوص وجود ندارد ،ازایئنرو مقالئ حاضئر درصئدد
عهمی کاربردی است.
پاسخگویی به این نیاز
ِ

پیش از ورود در نقل اقوال و ادله ،چند نکته را متذکر شد :نخست .محل بحث این نوشتار دربئارۀ مئرد

سنی غیرناصبی است؛ چراکه عدمجواز نکاح زن شیعی با مرد ناصبی بهسئبب کزئرش محئل اتزئاق اسئت
(مازندرانی551/5 ،؛ ابنفهد حهی025/0 ،؛ محقق کرکی)522/52 ،؛ دوم .موضوع بحث در غیرتقیه است؛
یعنی سؤال آن است که ازدواج زن شیعی با مرد سنی در حالت غیرتقیه روا است یا خیئرر زیئرا ازدواج آنئان
در صور تقیه جایز خواهد بود ،همو طور که برخی تزویج دختر عهی(ع) به خهیزه را از همین باب شمرده
اند (صاحبجواهر .)525/02 ،سوم .محل کالم در خصوص زنی است که با ازدواج با مخالف ،مذهبش را
از دست نمیدهد .درصورتیکه با این ازدواج بهطور یقین ترک مذهب خواهد کرد ،بئدون شئ ازدواجئش
جایز نیست؛ زیرا فقیهان شیعه ترک مذهب امامیه به اهلسنت را جایز نمیدانند ،هرچند احکام مرتئد را بئر
آن مترتب نمیکنند.
نظر نگارندگان ،جواز مطهق نکاح دختر شیعی با مرد سنی اسئت و دلیئل آن افئزون بئر روایئا وارده،
اطالقا و عموما باب نکاح ،تطورا زمانی و مکانی است که بر اثر آن ،تغییرا عمدهای در شئناخت،
فهل و آگاهی زنان جوامع اسالمی اتزاق افتاده است.
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 .1حکم تکلیفی نکاح زن شیعی با مرد سنی
راجع به حکل تکهیزی ازدواج زن شیعی با مرد سنی سه دیدگاه وجود دارد.
ً
أ .جواز مطلق :ازجمهه فقیهانی که ااهرا بهطور مطهق این نکاح را مجئاز دانسئتهاند ،محقئق حهئی و
ابنفهد است .محقق حهی دو روایت و دو دیدگاه را مطرح میکند و روایت اکتزای به اسالم را برمیگزیند و
البته بر استحباب رعایت ایمان بهویژه در خصوص ازدواج زن شیعی تأکید میکند .)222/2( 5روشن است
ک ه استحباب انتخاب زوج شیعی ،مالزم کراهت تزویج با مخالف نیست تا گزته شود این قول به قول جئواز
با کراهت برمیگردد .ابنفهد حهی نیز چنین مینویسد :تسئاوی در اسئالم ،شئرط در صئحت عقئد نکئاح
است .اما آیا تساوی در ایمان نیز شرط استر ااهر آن است که خیئر ،لکئن مسئتحب اسئت و د ٔ
ربئاره زن
شیعی تأکید بیشتری دارد (022/0تا.)025
ب .عدمجواز مطلق :دیدگاه دیگری که بسیاری از فقیهان برگزیدهاند ،عدمجواز اسئت و گروهئی بئر
این مسلهه نقل شهر کردهاند (صاحبجواهر )10/02 ،و حتی در ریاض

از خاف ( ،)225/2مبساط

( ،)525/2سرائر ( )112/2و سالر ( )525و ابنزهره ،غنیة النزوع ( )020بر تحریل این نکاح ،نقل اجماع
کرده است ( .)250/55فخرالمحققین مینویسد :در نکاح ،کزائئت معتبئر اسئت؛ ازایئنرو تئزویج زن بئه
غیرکزو جایز نیست .مراد از کزائت ،تساوی در اسالم و ایمان است .بنابراین ،تئزویج زن مسئهمان باایمئان
(شیعه) تنها به مرد مسهمان باایمان جایز است ،اما مرد مئؤمن میتوانئد بئا هئر زن مسئهمانی ازدواج کنئد
ً
( .)25/0البته از عبارا شیخ طوسی در خف و مبسط که تعبیر به ایمان کرده اسئت ،نمیتئوان صئریحا
شرط امامیبودن را استنباط کرد .او مینویسد :در نکاح ،کزائت معتبر است و کزائت عبار است از ایمان
و امکان قیام به نزقه (الخف 225/2 ،؛ المبسط  .)525/2 ،صاحب جضمع المقضصد بهطور مبسوطتری بر
اشتراط ایمان زوج در صور مؤمنبودن زوجه تأکید میورزد و مینویسد :گروهی از فقیهان ،اسئالم را در
حصول کزائت کافی میدانند؛ مانند مزید و ابنسعید که یا به این دلیل است که ایمان همو اسالم اسئت یئا
ً
بهمنظور عدمدلیل بر اشتراط ایمان ،ولی اکثرا با ایشان مخالف هستند و در ادامه ادلهای را بئر مختئار خئود
ذکر میکند (521/52تا.)505
ج .جواز با کراهت :برخی نیز گزتهاند ازدواج زن مؤمنئه بئا مخئالف ،مکئروه اسئت؛ ازجمهئه مزیئد
( ،)152ابنحمزه ( )215و یحییبنسعید حهی ( .)202ابنسئعید مینویسئد :تئزویج بئه شئارب خمئر،
متظاهر به فسق و مخالزی که اعتقادش پسئندیده نیسئت ،مکئروه اسئت ...و مسئهمانان در نکئاح و دمئاء،
 . 5و هل یشترط التساوي في اإلیمانر فیه روایتان  :أاهرهما االکتزاء باإلسالم و إن تأکد استحباب اإلیمان و هو في طرف الزوجة أتل ألن المئرأ تأخئذ مئن دیئن
بعهها .نعل ال یصح نکاح الناصب المعهن بعداو أهل البیت(ع) الرتکابه ما یعهل بطالنه من دین اإلسالم.
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کزو هل هستند و شایسته نیست زن شیعی با مخالف مستضعف ازدواج کند ،ولی مرد شیعی جایز است
هل ِ
با زن سنی مستضعف ازدواج کند ( .)202از مجموع سخن ایشان جواز با کراهت استزاده میشود.

 .2ادلۀ اقوال
این به بیان ادل هری از دیدگاههای سهگانه میپردازیل.
 .1 .2ادلۀ قول جواز مطلق
همو طور که اشاره شد گروهی بر این باورند که ازدواج دختر شیعی با مرد سنی جایز اسئت .مهمتئرین
دلیل آنان سنت قولی و پس از آن ،سنت فعهی و جواز توارث است که در ادامه بیان میشود.
أ .سنت قولی :قائالن این دیدگاه به چهار روایت که صریح یا ااهر در جواز هسئتند ،اسئتناد کردهانئد
(شهید ثانی225/2 ،؛ صاحبجواهر.)522/02 ،
ٔ
صحیحه عبدالههبنسنان که اهور در جئواز ایئن نکئاح دارد« :میگویئد از امئام صئادق(ع)
نخست.
پرسیدم انسان با چه چیزی مسهمان میشود و ازدواج با او و ارثبردن از او صحیح میشودر و با چه خئون
او حرام می شودر حضر فرمودند :اگر اسالم آشکار سازد خونش حئرام و مناکحئه و تئوارث بئا او حئالل
خواهد شد» (حر عامهی .)338/80 ،روایت ابنسنان صحیحه است (صاحبجواهر )300/10 ،و داللت
آن نیز بر جواز نکاح زن امامی با مرد مخالف ،ااهر است.
ٔ
صحیحه عمربنابان که از امام صادق(ع) دربارۀ مستضئعزین میپرسئد و حضئر میفرماینئد:
دوم.
«ایشان اهل والیت هستند .پرسیدم چه جور والیتیر فرمودند :منظورم والیت در دین نیست و لکن والیت
در مناکحه ،توارث و معاشر است .اینان نه مؤمن و نه کافر هستند .دستهای از آنان امید بئه امئر خداونئد
دارند» (حر عامهی .)330/80 ،این روایت که سند معتبری دارد به صراحت ،نکاح بین شیعه و مستضعزان
از مخالزان را تجویز می کند و به عموم و اطالقش ،نکاح زن امامی با مرد مخالف را نیز روا میدارد.
سوم .روایتی است از فضیلبن یسار که از امام باقر(ع) دربارۀ ازدواج زن عارفه (شیعه) با ناصبی سئؤال
میکند .حضر میفرمایند« :خیر؛ زیرا ناصبی کافر است .میپرسد :با کسی کئه نئه ناصئبی و نئه عئارف
است چهر حضر میفرمایند :غیر چنین فردی ،برای من محبوبتر است» (همئو .)111/22 ،البتئه ایئن
ّ
روایت بهدلیل ابوجمیهه ،مزضلبنصالح اسدی ،ضعیف ،کذاب و واضع حدیث معرفئی و تضئعیف شئده
است (ابنغضائری .)55 ،در داللت حدیث نیز باید گزت که از جمه «غیره أحب ّ
الی منه» میتوان جئواز
با کراهت را استزاده کرد.
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ا ْ
ْ
ٔ
صحیحه ابناعین که از امام صادق(ع) راجع به آی « ِإال ال ُم ْس َتض َئع ِز َین» 5میپرسئد :حضئر
چهارم.

میفرمایند« :ایشان اهل والیت هستند .باز میپرسد :چگونه والیتیر میفرمایند :والیئت در دیئن نیسئت،
بهکه والیت در مناکح ه ،توارث و مخالطه است .آنان نه مؤمن هستند و نه کافر و امیدوار امر الهی هسئتند»
(حر عامهی .)111/22 ،این روایت ازنظر سند صحیحه است و صزوانبنیحیی که در سهسهه واقع شئده از
اصحاب اجماع و مورد اعتماد است .مزاد این روایت که هموند روایت نخست است ،با اطالقش داللت بر
جواز مناکحه با مخالزان مستضعف دارد.
از مجموع این روایا می توان جواز ازدواج زن امامی با مرد مخالزی را که مستضعف است و ناصبی و
معاند نیست ،استزاده کرد .برخی خواستهاند بگویند مراد از جواز مناکحه در ایئن روایئا  ،مناکحئه میئان
خود مخالزان است ،اما با اهور این روایا ناسازگار اسئت؛ چئه آنکئه شئکی در جئواز مناکحئه آنئان بئا
ً
خودشان وجود ندارد (صاحبجواهر )522/02 ،و اصوال نکاح هر قئومی بئرای خئودش جئایز و صئحیح
است (طوسی ،تهذیب االحکاض  .)222/2 ،صئاحبجواهر از اینکئه برخئی در نصئوص یادشئده مناقشئه
کردهاند ،ااهار شگزتی میکند .مناقش آنان چنین است که سند این روایا  ،قصور دارد و در تجویز مؤمنئه
با مخالف ،صراحت ندارد و نهایت چیزی که از آنها استزاده میشود ،عمومیتی است که قابهیت تخصیص
به عکس را دارد؛ یعنی تزویج مؤمن با مخالزه ،زیرا اخباری که در آغاز ذکر شئد صئریح در منئع از تئزویج
مؤمنه با مخالف است و درنتیجه ،تعارض به نحو عام و خاص میان این دو دسته روایئا حاصئل میآیئد و
الزم آن است که اول بر دوم حمل شود (یعنی مراد از جواز ،جواز نکاح مرد امئامی بئا زن مخئالف اسئت)
(صاحبجواهر.)522/02 ،
ٔ
صاحبجواهر در پاسخ پندار یادشده مینویسد :برخی از روایا مجوزه مانند صحیحه ابنسنان و جز
آن ،با این جمع سازگار نیست و اینکه گزته شود در صحیح ابنسنان ،مراد از جواز مناکحه ،تنها خصئوص
نکاح مرد مؤمن با زن مخالزه باشد و در دماء ،تکافو وجود داشته باشد نئه در تنئاکح ،بسئیار بعیئد اسئت.
َ َ
درحالیکه امام باقر(ع) با انکار در روایت هشامبنحکل میفرمایند« :آیا خونهایتان برابر باید ولی فروجتان
خیرر!» (حر عامهی .)00/80 ،افزون بر این ،روایت مذکور درصدد بیان اتحاد حکل مئؤمن و مسئهمان در
این امور ااهری و اختالفشان در کزر و ایمان باطنی است و از این سخن روشن میشود که احتمئال نئدارد
مراد از اسالم در این روایت ،ایمان باشد؛ زیرا محتمل نیست که منظور امام(ع) جواز مناکحئه مخالزئان بئا
هل باشد و فساد این مطهب واضح است و از شخصی که کمی از فقه بهرهمند است ،شایسئته نیسئت .ایئن
َ ًَ َ
ْ َْ َ
ُ َ ً
الر َجال َو ِّ
 .5إ اال ْل ُم ْس َت ْض َعز َین م َن ِّ
الن َس ِاء َوال ِولد ِان ال َی ْس َت ِط ُیعون ِحیهة َوال َی ْه َتدون َس ِبیال (نساء.)15 :
ِ ِ
ِ
ِ
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سخن که روایا جواز از روی ضرور بهسبب تقیه و امثال آن صادر شده است نیئز صئحیح نیسئت و ای
کاش می دانستل انگیزۀ بیان چنین خرافاتی چیستر و چگونه امکان دارد این ضرور  ،سبب امئوری شئود
که ضروری دین هستند؛ مانند الحاق اوالد ،ارث و امثال آنها (صاحبجواهر.)303/10 ،
ب .سنت فعلی :ازجمهه دالیهی که فقها برای دیدگاه جواز به آن استناد کردهاند ،اخباری است کئه بئه
فعل معصوم و برخی نزدیکان معصوم مرتبط است.
نخست .صاحبجواهر مینویسد :بارها از امام سجاد(ع) درحالیکه از ازدواج بئا برخئی افئراد و بئه
تزویج درآوردن بعضی مردم بر او گهه میکردند ،این سخن شنیده شد که« :خداوند هر َپسئتی را بئا اسئالم

باال ُبرد و با آن هر ناقصی را کامل کرد و سرزنش را مرتزع سئاخت .بنئابراین ،هئیچ سرزنشئی بئر مسئهمان
نیست .سرزنش از ِآن جاههیت است» (حر عامهی08/80 ،؛ صاحبجواهر .)303/10 ،حر عامهی چندین
روایت را با همین مضمون نقل میکند ( .)08/80مراد حضر آن اسئت کئه ِصئرف اسئالمآوردن ،سئبب

رفعت و شرافتیافتن انسان میشود ،بنابراین ازدواج با مسهمان منعی ندارد.

دوم .روایتئئی در خصئئوص اینکئئه امیرمؤمنئئان(ع) دختئئرش را بئئه عمئئربنخطئئاب تئئزویج فرمئئود.
َ ُ
هشامبنسالل از امام صادق(ع) دربارۀ تزویج ام کهثوم روایت میکند« :ان ذل فرج غ ِصبناه» (حر عامهی،

)115/22؛ یعنی این ناموسی است که از ما غصب شد .این روایت را کهینی در کافی نقئل کئرده و سئند آن
صحیح است ( .)021/1ااهر حدیث بر تقیه و ضرور  ،داللت دارد .البته همو طئور کئه صئاحبجواهر
نوشته است ،این تقیه نوعی تقیه زمانی است که در احکام صحت جاری میشود (5.)525/02

سوم .روایتی که هشامبنسالل از امام صادق(ع) نقل کرده است .هنگامی کئه عمئر دختئر عهئی(ع) را
ُ
خواستگاری کرد ،حضر فرمودند« :او هنوز کودک است .عمر نزد عباس عموی حضر رفئت و گزئت:
آیا من مشکهی دارمر عباس از ماجرا سؤال کرد .عمر گزت :دختر پسر بئرادر را خواسئتگاری کئردم ولئی
پاسخ رد شنیدم .سوگند به خدا سقایت زمزم را از شما میستانل ،کرامتی برای شما باقی نخواهل گئذارد ،دو
شاهد بر او اقامه خواهل کرد که سرقت کرده است و دستش را قطع میکنل .عباس خدمت حضئر آمئد و
ماجرا را شرح داد و از ایشان خواست امر نکاح دخترشان را به او بسپارند و حضر نیز چنین کردنئد (حئر
عامهی .)303/80 ،نظر به تهدیدهای سخت عمر و اینکه عباس تقاضئای برعهئدهگرفتن موضئوع میکنئد،
معهوم میشود که نکاح یادشده ،انجام شده است ،ولی بههرحال ،نکاح ضئروری و تحئت شئرایط تقیئهای

 . 5نعل هي التقیة الزمانیة التي سنشیر إلیها الجاري عهیها أحکام الصحة ،و قد تکرر من عهيبنالحسین عهیهما السالم لما أنکر عهیه النکاح من بعئ
إنکاحهل.

النئاس و
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بوده است .البته حتی اگر ازدواج هل صور نگرفته باشد ،باز هئل داللتئی بئر ممنوعیئت کهئی ازدواج زن
ً
شیعی با مرد سنی ندارد ،زیرا وضعیت ارتباط عهی(ع) با خهیز دوم کامال روشن است.
روایت مربوط به تزویج دختر امیرمؤمنان به عمربنخطاب اهور در تقیئه
ممکن است ایراد شود که دو
ِ

دارد ،زیرا در روایتی امام(ع) فرمود« :این عرض(ناموس) از ما غصب شد» .در روایت دوم هئل امئام(ع) از
ابتدا بهانه آورد و در ادامه بهدلیل تهدیدا خهیزه مجبور به رضایت شد .در پاسئخ ایئن ایئراد هئل میتئوان
گزت :بعد از آن ادل دال بر جواز ازدواج که به برخی از آنها اشئاره شئد؛ ازجمهئه عمومئا و اطالقئا و
قواعد حاکل بر باب نکاح ،توجیه این دو روایت (سنت فعل) دشوار نیست؛ زیرا صرف اینکه امام(ع) از این
عمل به غصب تعبیر فرمود یا آن برخورد امیرمؤمنان(ع) بههیچوجئه نمیتوانئد مسئتهزم تقیئه باشئد ،چئون
ممکن است گزته شود :امیرمؤمنان(ع) به هر دلیهی از وصهت با خهیزه امتناع داشتند .دوست نداشتند دختر
نوجوان و طاهرۀ خودشان از خاندان نبو و امامت را به فردی که مالکهای مدنظر ایشان را نداشت تزویج
کنند و بعد که آن تهدید توسط خهیزه صور گرفت ،امام(ع) ناگزیر شئد بئه ایئن وصئهت رضئایت دهئد.
درحقیقت اگر این روایت درست باشد ،چیزی که مجوز تندادن به این امر شد اضطرار است کئه از عوامئل
رافعه است (مصطزوی .)522 ،پس بحث تقیه و حرمت تزویج نبوده است .امام(ع) هل مثل هئرکس دیگئر
ممکن است بهرغل عدم ممنوعیت شرعی این ازدواج ،از ابتدا به دالیهی با این ازدواج موافئق نباشئد .ضئمن
اینکه اگر در تقیه یا نبودن تقیه ش شود ،ااهر این است که مقتضای اصل ،نبودن تقیه است.
چهارم .روایاتی که در خصوص ازدواج عبدالههبنعمربنعثمان با فاطمه بنتالحسین(ع) (ابئنزهئره،
محمدبنحمزه88 ،؛ به نقل از صاحبجواهر )303/10 ،و نیز تزویج مصعببنزبیر با سکینه بنتالحسین
وارد شده است (ابنخهکان )313/8 ،که البته باتوجهبه اینکه ابنخهکان ،نقل صحیح و ناصئحیح را بئه هئل
آمیخته است ،تنها میتواند بهمثاب شاهدی در نظر گرفته شود.
ج .جواز توارث و قصاص سنی و شیعه :از منظئر فقئه امئامی ،شئیعه و سئنی هئل از یکئدیگر ارث
میبرند (ابوالصالح حهبی022 ،؛ سالر دیهمی252 ،؛ طوسی ،الخاف 22/2 ،؛ ابئنادریئس )222/0 ،و
هل بهواسط قتل یکدیگر قصاص میشوند (حهی111/2 ،؛ ابنفهد حهی .)550/1 ،در واقئع ،مئانع ارث و
قصاص ،کزر است و چون طبق دیدگاه مشهور ،مخالزان (غیرناصبی) محکوم بئه اسئالم هسئتند ،بنئابراین
توارث و قصاص جریان مییابد .ازاین روست که امام(ع) از اینکه بین شیعه و سنی توارث و قصاص برقئرار
باشد ولی مناکحه جاری نباشد ،ااهار استنکار و استبعاد میفرمایند .در مرسه عهیبئنبئالل آمئده اسئت:
َََ َ َُ َ ُ ُ ْ َ َ ََ َ َُ ُُ ُ ُ
وجک ْل» (حر عامهی .)22/22،آیا خونهای شما برابئر باشئد ولئی فروجتئان
«أتتکافأ ِدماؤکل و ال تتکافأ فر
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خیرر هرچند سند این روایت بهسبب عهیبنبالل (اردبیهی112/5 ،؛ خوئی )021/52 ،مرسئهه اسئت ،امئا
میتواند بهعنوان شاهد استناد شود.
 .2 .2ادلۀ قول عدمجواز مطلق
چند دلیل بر منع ازدواج زن شیعه با مرد مخالف ذکر شده است که به ذکر و تحهیل آنها میپردازیل.
أ .اجماع :صاحبجواهر در آغاز بحث ،منع از ازدواج مذکور را مشهور بین فقیهان امامیه میداند ،اما
از آن اضراب کرده و به نقل از برخی از اعالم مانند شیخ طوسی در خف و مبساط  ،ابئنزهئره در غنیا و
سالر در مراسم ،ممنوعیت این نکاح را اجماعی میشمارد (.)12/02
ً
به نظر میرسد اجماع نقلشده فاقد وجاهت باشد؛ زیرا اوال این اجماع مدرکی است و بسئیار محتمئل
است که مدرک اجماع کنندگان روایاتی باشد که نقل خواهد شد و اجماع بر فرض برخورداری از حجیئت،
ً
ً
باید تعبدی باشد نه مدرکی؛ ثانیا چنانچه خواهیل دید اساسا موضوع منع نکاح مؤمنه با مخالف ،مخالزئان
ً
جدی دارد و تحقق چنین اجماعی ،غیرمحقق است؛ ثالثا در اجماعئا منقولئه بسئیار دیئده میشئود کئه
اجماعکنندگان بهسبب اعتقادا قهبی ،موضوعی را به عموم فقیهان نسبت دادهانئد ،درحئالیکئه موضئوع،
اجماعی نبوده است .در این بحث نیز به نظر میرسد این اجماع بر پای پنئدار نادرسئتی اسئت کئه برخئی
داشتهاند؛ برای نمونه سیدمرتضی مینویسد« :اصحاب ما بر این باورنئد کئه کزائئت در دیئن دارای اعتبئار
است ،زیرا در میان امئت اسئالمی در ممنوعیئت ازدواج زن مسئهمان مئؤمن بئا کئافران ،خالفئی نیسئت»
(عهلالهدی .)180 ،ممکن است کسی توهل کند این عبار سیدمرتضی بر جوازنداشتن داللت دارد ،زیرا
در کنار مسهمه ،وصف مؤمنه را نیز افزوده است که بهمعنای زن امامی است و مراد از کافران نیز اعل است و
شامل مخالزان میشود .لکن روشن است که مراد سید از کافر ،در برابر مسهمان است؛ یعنی هم مئذاهب
اسالمی اتزاق دارند که زن مسهمان و مؤمن نمیتواند با کافران ازدواج کند ،حتی صاحبجواهر پس از نقل
اجماع بهشد در آن تردید کرده است و میگوید :از آنچه گزته شد روشن میشئود کئه قائئل صئریحی از
قدما بر ممنوعیت تزویج مؤمنه به مخالف ،وجود ندارد (.)90/10
ب .کفر و نصب مخالفان :ممکن است برای ممنوعیت ازدواج زن امامی با مرد مخالف به کافربودن
ً
مخالزان استناد شود؛ به این صور که گزته شود ازدواج زن مسهمان با کافر اجماعا جایز نیسئت( 5فاضئل
هندی )222/2 ،و مخالف نیز کافر است و درنتیجه ازدواج زن امامی با مخالف ممنوع است.
صاحب حدائق موافق کزر هم مخالزان است و تخصیص کزر را به ناصبیان ،خالف روایا میدانئد.
 .5و الخالف في أنه ال تحل المسهمة عهی أحد من أصناف الکزار.
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این ادعای بحرانی بر چند پایه استوار است .او بر این باور است که امامت از ضروریترین ضروریا دیئن
محمدی(ص) است و روایاتی را در این خصوص ذکئر میکنئد5.در ادامئه میافزایئد مئراد از اسئالم ،دیئن
َ ا ْ َ
ا ِّ
پیامبر(ص) است؛ « ِإن الد َین ِع ْند اله ِه ِاإل ْسال ُم» (آل عمران )51 :و این اسالم در آخر عمر ایشان و با والیت
ُ
ْ َْ ْ ُ َ ُ
کامل شد؛ «ال َی ْو َم أ ک َمهت لک ْل ِد َینک ْل» (مائده .)0 :هر شخصی اسالم را با این مجموعه قبئول کنئد ،مئؤمن
ً
ً
ً
است و اگر آن را ااهرا بپذیرد ولی در دل معتقد نباشد ،ااهرا محکوم بئه اسئالم ولئی واقعئا منئافق اسئت.
ً
بنابراین اگر کسی اسالم یا بخشی از آن را انکار کند ،از جرگه اسالم کامال خارج و در زمئرۀ مرتئدان داخئل
میشود .بنابراین ،منکر امامت و والیت ،محکوم به کزر است (بحرانی ،الشهضب الثضقب.)50 ،
به نظر میرسد در میان قدما و تعدادی از متأخران ،قول به کزر مخالزان راجح بوده اسئت (مزیئد51 ،؛
ابنفهئد حهئی12/5 ،؛ طوسئی ،تهاذیب االحکاض 001/5 ،؛ ابئنادریئس011/5 ،؛ عالمئه حهئی ،منتها
المطلب122/5 ،؛ مازندرانی .)551/5 ،بحرانی در تزسیر اسالم هل بر این نکته تأکید میورزد که مخالزت
برخی از ارکان اسالم مانند والیت ،سبب خروج از اسالم میشود .او بر این باور است که روایاتی که اسالم
را تنها اقرار به توحید و رسالت معرفی کردهاند ،راجع به جاهالن به امر امامت و والیت است که در غیر این
صور  ،منکر والیت ،مسهمان هل نیست (بحرانئی ،الشئهاب الثاقئب .)10 ،وی در قسئمتی دیگئر ثابئت
میکند کئه مئراد از ناصئبان در روایئا  ،مخالزئان هسئتند و بئر ایئن مطهئب پئنج دلیئل مئیآورد (همئو،
502تا .)512او با این دیدگاه کالمی ،ممنوعیت مناکحه و توارث با مخالزان را بهطور مطهق اثبا میکند.
جوهرۀ این بحث ،کالمی و اعتقادی است؛ اما اکثر متأخران ،مخالزان غیرناصبی را کافر نمیشمارند و
معتقدند که برای درآمدن در حهق مسهمانان ،شهادتین کزایت میکند .به نظر میرسد اثبا کزر مخالزئان
ً
با این دسته روایا که اکثرا ضعف سندی هل دارند ،چندان موجه به نظر نمیرسد .کزر در این روایئا بئه
قرین روایا مقابل ،بهمعنای کزئر اخئروی و محرومیئت از مقامئا سئرای دیگئر اسئت یئا در عئذاب و
مجازا  ،به کافران مهحق میشوند (همو .)12 ،ایئن حمئل ،قئراین و شئواهد بسئیاری نیئز دارد؛ ازجمهئه
روایا و سیرۀ امامان(ع) که با مخالزان ،مناکحه و مراوده داشتهاند و میان شئیعه و سئنی ،تئوارث را برقئرار
دانستهاند و در مجموع ،احکام اسالم بر آنها جئاری میشئده اسئت .صئاحب وسئائل ،صئحیحهای را از
عبدالههبنسنان از امام صادق(ع) نقل می کند که حضر در پاسخ این پرسئش کئه انسئان بئا چئه امئوری
آوردن آشکار حرام میشود و مناکحه و توارث
مسهمان و محقونالدم میشود ،میفرمایند« :خونش با اسالم ِ
 .5ن  :کلین  ،اصطل کضف  ،ج . 22 ،25 ،55/2یکی از این روایا روایتی است که زراره از امام صادق(ع) روایت میکند که اسالم بر پنج پایه بنئا شئده اسئت:
نماز ،زکا  ،حج ،روزه و والیت .سپس میگوید :پرسیدم کدامی برتر استر فرمود :والیت از همه برتر است ،زیئرا کهیئد آنهئا محسئوب مئیشئود و والئی،
راهنمای بر آن چهار امر است.
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او نیز جایز میشود» ( .)112/22درهرحال ،میان فقیهان متأخر امامیه ،کزر مخالزان بهجز نواصب طرفدار
زیادی ندارد و استناد ممنوعیت نکاح زن امامی برای مرد مخالف به آن ،مقبول نیست .شاهد بر این مطهئب
که مراد از ناصبی هم مخالزان نیست ،روایت فضیلبنیسار است که از امام باقر(ع) میپرسد« :آیا میتوان
زن شیعی را به مرد ناصبی دادر فرمود :خیر ،زیرا ناصبی کافر است .باز سؤال میکند :بئه سئنی غیرناصئبی
چطورر میفرماید :غیر او را بیشتر خوش میدارم» (همو.)111/22 ،
بر این اساس ،ادعای ناصبی بودن هم مخالزان نیز پذیرفتنی نیست .صاحب حدائق به روایاتی اسئتناد
می کند که ناباوران به والیت ائمه(ع) را در شمار ناصبان آورده است .ابنادریس حهی در اواخر سرائر به نقل
از کتاب مسضئل الرجضل می نویسد :فردی به امام ابوالحسن هئادی(ع) نامئه مینویسئد و میپرسئد :آیئا در
آزمایش ناصبی چیزی بیشتر از این نیاز است که او جبت و طاغو را بر امام ،ترجیح میدهدر حضر در
پاسخ نگاشتند :هر آن کس که چنین است ،ناصبی است (به نقئل از صئاحب جئواهر12/1 ،؛ و نیئز :حئر
عامهی )500/21 ،یا در روایت دیگری امام صادق(ع) میفرمایند :ناصبی کسی است که بئا شئما شئیعیان
دشمنی کند (همو.)222/22 ،
ً
شیخ انصاری نیز در بحث کزر مینویسد :ااهرا کافر کسی است که حکل به نجاسئتش شئده اسئت؛
ُ
گرچه اسالم را بهعنوان نحهه اتخاذ کرده باشد؛ مانند نواصب ،غال و مرتد ،اما چنین افرادی در زمان نزول
آیه وجود نداشتهاند . ...بنابراین ،مسهمان شامل مخالزان نیز میشود و مؤمن در زمان نزول آی نزئی سئبیل،
 5کسی است که اقرار به شهادتین کند و خالصه آنکه اسالم و ایمان در زمان نزول آیه به ی معنا بوده است.
اما روایاتی که بهسبب انکار والیت ،بر کزر مخالزان داللت میکند ،با ادلهای که هم احکام اسئالم ماننئد
تناکح ،توارث ،حرمت دماء ،مصونیت اموال و ...را بر آنان جاری میسازد ،تئوان مقابهئه نئدارد و درنتیجئه
خریدوفروش با مخالزان (حتی بیع کنیز) جایز است ،مگر به حرمت تزویج مؤمنه با مخالف ،قائل شویل؛
ولی اقوا عدم تحریل است (112/0تا.)112
ج .روایات تفسیر کفو به ایمان :در تعدادی از روایا  ،شرط ازدواج صحیح را ،کزوبودن زوجین ذکر
ِ
کرده و کزوبودن به همسانی در دین تزسیر شده است «و المؤمنئون بعضئهل اکزئاء بعئ » (حئر عئامهی،
 .) 15/22روشن اسئت کئه میئان شئیعه و سئنی تغئایر در اعتقئاد وجئود دارد .امئام نقئل میفرماینئد کئه:
« پیامبر(ص) بر منبر رفت و . ...شخصی سئؤال کئرد بئا چئه کسئی ازدواج کنئیلر حضئر فرمودنئد :بئا
هلکزوها .پرسید :هلکزو ها چه کسانی هستندر دو بار تکرار فرمودنئد :المؤمنئون بعضئهل اکزئاء بعئ »
ََ ْ
ً
َ ْ َ ّ ْ َ
َ « .5و لن َیج َعل اله ُه ِلهک ِاف ِر َین عهی ال ُم ْؤ ِم ِن َین َس ِبیال» (نساء. )525 :
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(کهینی.)002/1 ،
ً
روشن است که در عصر پیامبر(ص) ایمان قطعا بهمعنای امامیبودن کئاربرد نداشئته و صئدر حئدیث
ً
کامال مؤید این نکته است که حضر درصدد بیان لزوم هلدینبودن زن و مرد در ازدواج هسئتند .یکئی از
محققان بعد از آنکه سند روایت پیشگزته را بهسبب ارسال تضعیف میکنئد ،مینویسئد :ایمئان در اخبئار
نبوی(ص) مرادف با اسالم است؛ چراکه معنای خاص ایمئان ،اصئطالحی جدیئد اسئت (فاضئل هنئدی،
.)52/2
د .روایات منع از ازدواج با مخالف :اما مهلتئرین و اصئهیترین دلیئل مانعئان نکئاح زن امئامی بئا
مخالف ،روایاتی است که در این باب وارد شده است که به چند مورد بسنده میشود.
نخست .فضیلبنیسار میگوید « :به امام صادق(ع) عرض کردم :خواهر زنی دارم که بئر رأی ماسئت
(شیعه است) .در بصره کسانی که بر رأی ما باشند اندکاند .آیا میتوانل او را به کسی که شیعه نیست تزویج
کنلر فرمود :نه ،هیچ نعمت و کرامتی در این کار نیست .هموا خدای عزوجل میفرماید :زنئان را بئه کزئار
بازنگردانید ،نه اینان بر آنان حاللاند و نه آنها بر اینان» (کهینی055/2 ،؛ حئر عئامهی 5 .)112/22 ،سئند
روا یت ،صحیحه است و حضر با استناد به قرآن کریل ،بر کزر باطنی مخالزان تأکید میورزند.
دوم .فضیلبنیسار در صحیح دیگری میگوید« :از امام صئادق(ع) دربئارۀ نکئاح ناصئبی پرسئیدم،
ً
فرمودند :سوگند به خدا حالل نیست .فضیل بار دیگر میپرسد :نکئاح بئا آنئان (ائاهرا مئرادش مخالزئان
است) چه حکمی داردر حضر فرموند :زن ،عارفه استر گزت :بهه .فرمودند :عارفه قرار داده نمیشئود،
مگر در نزد عارف (کنایه از ازدواج با شیعه است) (همو .)115/22 ،مزاد این روایت هل نهی از ازدواج زن
شیعی با مرد مخالف است.
سوم .صحیح عبدالههبنسنان میگویئد« :از ا مئام صئادق(ع) راجئع بئه نکئاح ناصئبی کئه نصئب و
دشمنی اش شناخته شده است ،پرسیدم .فرمودند :مؤمن با ناصبیه و ناصب با مؤمنه ازدواج نمیکنئد و نیئز
مخالف مستضعف هل با مؤمنه نکاح نمیکند (همئو .)112/22 ،در پایئان حئدیث امئام میفرماینئد :زن
شیعی حق ندارد با مرد سنی حتی اگر مستضعف باشد ،ازدواج کند.
چهارم .در برخی روایا به ازدواج با زنان شکاک و مستضعف از مخالزان امئر شئده و از زندادن بئه
َ
ُ ّ
آنها نهی شده است .در صحیح زراره از امام صادق(ع) نقل شده است کئه« :ت َز او ُجئوا فئی الشئکاک و ال
ُ َ ِّ ُ
مردان اینچنینی ،زن ندهید .در ادامئه امئام(ع)
زنان بدون موضع ،ازدواج کنید ولی به
ِ
تزوجوهل»؛ یعنی با ِ
َ َ
ا
ٌّ َ
َ ا َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ّٰ ا
وه ان ِإلی الکز ِار ال ُه ان ِحل ل ُه ْل َو ال ُه ْل َی ِحهون ل ُه ان» (ممتحنه.)52 :
« .5فال تر ِجع
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ا
حکل را چنین معهل میدارند که زن ،آداب و روش و منش شوهرش را میگیرد و مرد او را بئر دیئن خئودش
مقهور میسازد (اشعری389 ،؛ کهینئی182/3 ،؛ ابنبابویئه308/8 ،؛ طوسئی ،االستبصاضر328/1 ،؛ حئر
عامهی .)333/80 ،از این روایا چنئین اسئتزاده میشئود کئه ازدواج زن شئیعه بئا مئرد سئنی کئه سئبب
ازدستدادن مذهب او میشود جایز نیسئت ،ولئی مئرد امئامی میتوانئد بئا زن سئنی وصئهت کنئد ،زیئرا
تحتتأثیر عقاید او قرار نمیگیرد.
اما همو طور که اصولیان گزتهاند ذکر عهت در حکل ،تعمیل و تخصیص میدهد و اینجا میتوان نتیجه
گرفت که زنی که در معرض تغییر مذهب نیست ،ازدواجش با مرد مخالف جایز است .بنابراین ذکئر عهئت
در ذیل روایت ،داللت بر جواز میکند.
پنجم .فضیلبنیسار میگوید :از امام باقر(ع) دربارۀ زن عارفه پرسئیدم آیئا میتئوانل او را بئه ناصئب
تزویج کنلر فرمود :نه ،چون ناصب کافر است.،پرسیدم او را به مردی که ناصب نیست ،عارف (شیعه) هل
نیست ،تزویج کنلر فرمود :تزویج به غیر چنین فردی برای من دوستداشئتنیتر اسئت (طوسئی ،تهاذیب
االحکض .)020/2 ،
ششم .حهبی در روایتی صحیح از امام صادق(ع) نقل کرده است که« :مردمی از ماوراءالنهئر خراسئان
به حضور حضر رسیدند ،به آنان فرمود :آیا شما با مردم بالد خودتان مصافحه میکنیئدر بئا آنئان ازدواج
می کنیدر آگاه باشید آنگاه که با آنان مصاحزه میکنید ،ریسمانی از ریسمانهای اسالم پاره میشود و هرگاه
که با آنان ازدواج میکنید ،بین شما و خدای متعال هت حجاب میشود (کهینئی .)012/1 ،و ابوبصئیر از
امام صادق(ع) روایت کرده است که ازدواج با یهودیه و نصرانیه افضل است یا بهتر است از تزویج با ناصب
و ناصبیه (همو.)015/1 ،
صاحب حدائق معتقد است :مراد از ناصب که در این روایا و روایا مشئابه آمئده اسئت ،مخئالزی
است که مستضعف نباشد و بر اساس این دیدگاه ،ازدواج با آنها را بهطورکهی مجئاز نمیدانئد (.)00/88
اما این بیان بههیچ وجه قابل دفاع نیست و از روایا مزبور هل این مدعا استزاده نمیشئود ،بهکئه چنانکئه
اشاره شد نقط مخالف آن استزاده میشود و به اعتراف خود صاحب حدائق ،متأخران از اصحاب ،حکل به
اسالم مخالزان (بهجز نواصب) کرده و تزویج با آنان را تجئویز کردهانئد (همئو)؛ ازجمهئه شئهید ثئانی در
کزایت اسالم
ایمان خاص (شیعهبودن) در جانب زوج و
ِ
مسضلک چنین مینویسد :اکثر فقیهان قائل بهاعتبار ِ

در جانب زوجه هستند ،بهدلیل قول امام صادق(ع) از پیامبر(ص) در جواب کسی که پرسید« :با چه کسئی

کزئو
ازدواج کنیلر فرمودند :با هلکزوها؛ پرسید :هلکزوها چه کسانياندر فرمودند :مؤمنئان ،بعضئی هئل ِ
کزئو مؤمنئه
بع هستند» (طوسی ،تهذیب االحکض  .)190/0 ،حدیث ،دال بر این اسئت کئه غیرمئؤمنِ ،
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نیست وگرنه تأخیر بیان از وقت حاجت الزم میآید .همچنین سخن پیئامبر(ص) کئه میفرماینئد« :هرگئاه
ُ
کسی که خهق و دینش را پسندیدید برای خواستگاری آمد ،به او زن بدهید» .روشئن اسئت کئه غیرمئؤمن،
دینش مورد رضایت نیست و نیز روایت امام صادق(ع) که فرمودند« :با زنان شاک مستضعف ازدواج کنیئد
ولی به آنها زن ندهید ،زیرا زن آداب شوهرش را اخذ میکند و شئوهر او را بئر دیئنش مجبئور میسئازد».
همچنین فضیلبنیسار میگوید « :به امام صادق(ع) گزتل :خواهر زنل شیعه است و با این عقیده کسئی در
بصره جز اندکی نیست .آیا میتوانل او را به مخالف تزویج کئنلر فرمئود :خیئر و نعمتئی هئل نیسئت» .در
صحیح عبدالههبنسنان از امام صادق(ع) نیز نهی از تزویج زن شیعی به مخالف مستضعف شده است.
شهید ثانی در ادامه مینویسد :روایا ذکرشده ،هم چیزی است کئه بئرای قئول مشئهور (ممنوعیئت
تزویج زن شیعی به مخالف) اقامه شده است ،ولی استدالل به آنها اشکال دارد؛  .3حدیث اول هل ازنظئر
سند و هل متن اشکال دارد .سند آن مرسهه است که کهینی از امام صادق(ع) روایت کرده و گزته :از جانئب
من ِاسنادش ساقط شد .ازنظر داللت متن ،منظور از مؤمن ،مسهمان یا کسی است که قهبش راجع بئه آنچئه

پیامبر(ص) آورده است تصدیقکننده باشد ،نه ایمانی که اصحاب ما آن را معتبر میدانند؛ چراکه این معنئا،
ً
اصطالحی متأخر است و اجماعا در اطالقا قرآن و پیامبر(ص) مراد نیست و افزون بر آن ،در این روایئت
چیزی که بر حصر جواز داللت کند وجود ندارد ،بهکه درنهایت حصر ،مأمور به تئزویجش اسئت کئه امئر
ُ
دیگری است؛  .8در روایت دوم ،اضافهشدن خهق به دین ،قرینهای است بر اینکه تزویج با چنئین شخصئی
ً
برای کمال ازدواج است ،زیرا خهق که اجماعا در کزائت اعتبار ندارد ،بنابراین ،تحریل تئزویج غیئر آن الزم
نمیآید .سند روایت نیز مانند روایت قبهی است؛  .1در طریق خبر سوم ،سهلبنزیئاد قئرار دارد کئه فاسئد
المذهب است ،عبدالکریلبنعمر وجود دارد که واقزیمذهب است و ابوبصیر قرار دارد که مشترک بین ثقئه
ّ
و ضعیف است .افزون بر اینکه داللت بر مطهوب هل نمیکند؛ چراکه نهئی از ازدواج بئا شئکاک ،مسئتهزم
ّ
نهی از غیر ایشان نیست؛  .8در طریق روایت فضیلبنیسئار نیئز ابئنفضئال فطحئی و عهئیبئنیعقئوب و
مروانبنمسهل که مجهول هستند و حسینبن ّ
حن ِاط واقزی یا مجهول ،قرار دارند .اما روایت عبدالههبنسئنان
مخالف عئارف ،بئدتر
صحیحه است؛ جز آنکه مستضعف بر چند معنا اطالق میشود ازجمهه فردی که از
ِ
است .بنابراین از نهی از نکاح مستضعف ،نهی از نکاح غیرمؤمن بهطئور مطهئق الزم نمیآیئد ،هرچنئد در
میان مصادیقش کسی که از مخالف بهتر است وجود داشته باشد .امئا روایئت آخئر ،در طئریقش ارسئال و
ضعف است و نهی در آن را میتوان بر کراهت حمل کرد (803/0تا.)801
صاحبجواهر نیز پس از نقل این روایا  ،در داللت آنها تردید کرده و اجماع مستند این دیدگاه را نیز
ثابت ندانسته و تأکید کرده است بر اینکه واژۀ ایمان که در بسیاری از این روایا آمده است مرادف با اسالم
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است نه اخص از اسالم ،ضمن اینکه از قدما کسی را سراغ نداریل که قائل به عدمجواز باشد و عمومئا و
اطالقا باب نکاح نیز بر جواز و صحت این نوع از ازدواج داللت دارند و درنهایت ،با جمع بین روایا و
قرین «غیره احب ّ
الی منه» ،روایا ِ منع را بر کراهت حمل میکند (11/02تا.)15
در انتها باید تأکید کرد این روایا بر بیشتر از این مطالب داللت ندارند :أ .آنچه که مانع از ازدواج بئا

سایر مذاهب اسالمی است ،فقط نصب و عداو آنان در خصوص اهئل بیئت اسئت ،نئه شئیعهنبئودن یئا
سنی بودن .شواهدی در همین روایا وجود دارد که بر این حقیقت داللت میکنند ،ازجمهئه صئراحت بئه
مانعیت نصب در برخی از این روایا ؛ ب .اهل بیت در ابتدا ازدواج با کسانی را مکروه میداشتهاند که بئر
رأی اهل بیت و امامت نبودهاند و این ازدواج را دارای اولویت نمیدانستند ،نئه اینکئه آن را حئرام یئا باطئل
بدانند.
 .3 .2ادلۀ قول جواز با کراهت :همو طور که در مطئاوی قئول اول و دوم ذکئر شئد ،گروهئی ماننئد
اهت ازدواج دختر شیعه با مرد سئنی شئدهاند .شئاید بتئوان قئول مجئوزان
صاحبجواهر قائل به جواز با کر ِ
مطهق را هل بهنوعی به جواز با کراهت ارجاع داد ،زیرا آنان ضمن مجازشمردن چنین نکاحی ،ازدواج مؤمنه
ً
با مؤمن را ارجح و مستحب میدانند .اما همو گونه که قبال اشاره شد ،اسئتحباب ازدواج مؤمنئه بئا مئؤمن،
مستهزم کراهت ازدواج مؤمنه با مخالف نیست .ادل قول کراهت به شرح زیر است:
اول .ذیل روایت فضیلبنیسار :در ادل جواز مطهق ،به روایئت فضئیلبئنیسئار اشئاره شئد .فضئیل
میگوید« :از امام باقر(ع) از زن عارفه (شیعه) پرسیدم که میتوانل او را به ناصئبی تئزویج کئنلر حضئر
فرمودند :خیر ،زیرا ناصبی کافر است .سئپس پرسئیدم :بئه مئرد سئنی غیرناصئبی چئهر فرمودنئد :غیئر او
محبوبتر است نزد من (حر عامهی 5.)111/22 ،سند این روایت همو طور که اشئاره شئد بهسئبب وجئود
ً
ابوجمیهه ضعیف است؛ ولی مضمون آن کامال در جواز مع الکراهه اهور دارد.
دوم .مقتضای جمع بین روایات :یکی از راهه ای رفع تنئافی میئان نصئوص مانعئه و مجئوزه ،حمئل
نصوص مانعه بر کراهت است که در فقه ،نظایر بسیاری دارد .برخی چون صاحبجواهر بئرای حئل تنئافی
نصوص ،از این محمل استزاده کردهاند .ایشان مینویسد :از این سخن روشن میشود کئه مئراد از روایئا
ناهیه ،کراهت تزویج مؤمنه به مستضئع ِف مخئالف اسئت؛ همونئد کراهئت تئزویج عارفئه بئه غیرعئارف

( .)11/02شهید ثانی نیز ذیل یکی از روایا ناهیه ،آن را بر کراهت حمل کرد (225/2تا.)220

ُْ
ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ا َ ْ ُ َ ا ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ٍّ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ
َ َ ْ َ ْ َ
السألت أ َبا َج ْعز ٍرعن ال َم ْئرأ ِ ال َع ِارف ِئة َهئز َز ّو ...« 5قئال ان
ِ .5ب ِإسن ِاد ِه عن ع ِه ِّيبنالحسنبنفض ٍال عن محم ِدبنع ِه ٍّي عن أ ِبيج ِمیهة عن ِسن ِدي عن الزضیلبنیس ٍار ق
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
الن َ َ ٌ ُ ْ ُ َ ُ َ ِّ ُ َِ ا ُ َ ِ َ ِ ْ َ ا
الن َ َ َ ِ َ َ ا ا
ِ ِ ُ َ ا
الناصب َو َال ال َعارف فقال غ ْی ُرُه أ َحب إل اي م ْنهُ.
ِ ِ
ِ ِ
اصب قال ال ِألن ِ
العارفة ال توضع اال عند العارفِ».جها ِ
اصب ک ِافر قهت فأزوجها الرجل غیر ِ ِ

حائری و دیگران؛ تحلیل و نقد ممنوعیت ازدواج دختر شیعی با مرد سنی از منظر فقه جواهری و /...

11

 .3قول مختار
مدعای این نوشتار آن است که ازدواج زن شیعی با مرد سنی با رعایت شئروط گزتهشئده (عئدمنصئب
مرد ،نبودن تقیه و اطمینان نداشتن از تغییر مذهب زن) منعی ندارد و حتی مکروه نیز نیست .باور ما آن است
که قول به ممنوعیت یا جواز با کراهت ،مبتنی بر چند پیشانگاره است که امئروزه دسئتخوش تغییئر شئده
است.
أ .به نظر میرسد حکل کزائت و بهتبع آن ممنوعیت یا جواز نکاح در این بحث ،پیش از آنکئه حکمئی
تعبدی باشد ،مبتنی بر انگاره ای عقالیی است؛ به این معنا که برای تحقئق زنئدگی مشئترک سئالل و کامئل،
همسانی زوجین از اهمیت باالیی برخوردار است« ،ازاینرو اصل حاکل بر احکام غیرتعبدی ،تعیین مالک
حکل است و کشف معیار تزاو و تطابق معیار عدالت» (ایازی.)11 ،
اینجاست که مسله شناخت نقشی پررنگ مییابد و شاید ازاینرو در روایا بئه «عئارف» و «عارفئه»
تعبیر شده است( 5حر عامهی)115/22 ،؛ یعنی هماهنگی در بصیر و شناخت به ایجاد ی زندگی موفق
کم میکند.
چند شاهد نیز بر این مطهب گواهی میدهد :نخست ،جواز ازدواج مرد شیعی با زن سنی است؛ چراکه
اگر موضوع به سبب تعبد بود و منقصتی ذاتی در نکاح زوجئین متخئالف در مئذهب بئود ،بایئد در هئر دو
ُ
ّ
مرضئی الئدین و الخهئق،
خواستگار
صور ممنوع میشد؛ دوم آنکه در برخی روایا  ،عهت لزوم پذیرش
ِ
ا
اجتناب از بروز فتنه و فساد در زمین اعالم شده است که نمایانگر عقالیی و معهلبودن حکل است2.
ب .بروز تزاو های عمیق و گسترده در زنان بهلحاظ درک ،فهئل ،ارتباطهئای اجتمئاعی و امثئال آن،
سبب لزوم تغییر در برخی از احکام مرتبط به آنان شده است .روشن است که آگاهی ،شعور و گسترۀ بیئنش
زنان امروزی با هزار سال پیش مقایسهکردنی نیست .در ذیل برخی از روایا ناهیه چنین تعهیل شده اسئت
ُ ّ
که زن دین شوهرش را میگیرد و شوهر او را وادار (یقهرها) بر پذیرش میکند « :ا
تزوجوا فئی الشئکاک و ال
ُ
ت َز ِّوجوهل ألن المرأ تأخذ من أدب زوجها و یقهرها عهی دینه» (همئو .)111/22 ،ایئن تعهیئل ،گئواه ایئن
ادعای ما است .تعابیر ُبهه (کلخردان) و مستضعف در روایا نیز همین موضوع را ثابت میکند0.
ِ

 ...« .5قال ان العارفة ال توضع اال عند العارف».
ِّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ
َ َ
ئب إ َل ْئی ُک ْل َف َرض ُ
َ ْ َ ُ ُ َ ِّ َ َ َ َ َ َ ا َ ْ َ َ َ
َ .2و َع ْن ُه ْل َع ْن َس ْهل ْبنز َیاد َعن ْال ُ َ ْ ْ َ ا ْ َ
ئیت ْل ِد َین ُئه َو أ َمان َت ُئه
ِ
حسی ِنب ِنبش ٍار الو ِاس ِطي قال :کتبت ِإلی أ ِبي جعز ٍر(ع) أسأله ع ِن النک ِاح فکتب ِإلئي -مئن خط ِ
َ َ ِّ ُ ُ ّٰ َ ْ َ ُ ُ ِ َ ُ ِ ِْ ْ ٍ َ ٌ ِ ْ َ
َ
َ
األ ْ
ض َو ف اس ٌاد ک ِب ٌیر (حر عامهی.)00/80 ،
ر
فزوجوهِ -إال تزعهوه تکن ِفتنة ِفي
َ َ ُْ ُ َ
ِّ َ ْ َ َ ْ َ َ ا َ ْ َ َ َ ا َ ا ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ
َ
َ
َ
َ َ َ ِ َ ُ
َ َ
ئن عهئی
َ « .0و ع ْن ع ِه ِّي ْبن ِإ ْب َر ِاه َیل ع ْن أ ِب ِیه عن ْابنأ ِبيع َم ْی ٍر ع ْن َج ِمیل ْبن َد اراج ع ْن ُز َر َار َ قال :قهت ِألِبي َج ْعز ٍر(ع) ِإني أخشی -أن ال ی ِحل ِلي أن أتئزوج ِممئن للیک
َ
َ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُِ ْ ُ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ا ِ ْ ِ ُ ْ َ ٍ ْ َ َ ُ َ ا َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ْ
أ ْم ِري -فقال و ما یمنعك ِمن البه ِه -قهت و ما البهه -قال هن المستضعزا ِمن الال ِتي ال ین ِصبن -و ال یع ِرفن ما أنتل عهی ِه» (حر عامهی.)330/80 ،
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تحول و ارتقای سطح نگرش در مردان هل نسبت به گذشته بسیار رشد داشته است؛ اما روشن است که
این رشد فزاینده در جامع زنان بسیار فزونتر بوده است .رشد دانش ،بینش ،نگرش و برخئورداری در زنئان
سبب شده تا انتظارا و توقعا آنان نیز فزونی یابد و حتی در ایجاد اعتماد به نزس بیشئتر آنئان تأثیرگئذار
باشد« .چون زنان امروز ،عضو بزرگ جامع انسانی هستند و در فعالیتهای اجتماعی نقش مؤثر و سازنده
ً
ً
ای دارند ،عقال و منطقا این توقع را ایجاب میکند که همونئد مئردان ،شایسئت احئراز شخصئیت و حقئوق
انسانی برابر با مئردان باشئند .در گذشئته ،وابسئتگی اقتصئادی و نقئش طزیهئی زن ،نقئش مهمئی در ایئن
عدمتساوی حقوقی ایزا می کرده و مالک برتری که در قرآن برای مرد نسبت به زن بیان شده ،تکهیف مرد بئه
دادن نزقه و تأمین معیشت او بوده است .ولی امروزه در شهرها و حتی روسئتاها در بخئش وسئیعی شئرایط
دگرگون شده و اساس کار ،تساوی بین زن و مرد بر اساس مسلولیت شخصی و توانایی و دانش و تخصص و
تجرب آنان است» (ایازی ،صص11تا.)11
ً
سؤال این است که اساسا زن دینش را همیشه و همه جا از شوهرش میگیردر به نظر میرسد ایئن یئ
کبرای کهی نیست و در شرایط و محیطهای مختهف تزاو میکند .امروز بسیاری از زنئان بئر شوهرانشئان
تأثیرگذار هستند .گسترش تحصیال  ،نزوذ رسانههای اجتماعی ،انتشار کتب و نشریا و امثال آنها امروز
مرزهای تزاو نگرشی و بینشی میان زن و مرد را درنوردیده است ،بهگونئهای کئه هئیچکئدام از دو جئنس
بهراحتی و بر اساس آتوریته و مرجعیت جنسی و اجتماعی خود نمیتواند عقیدهای را بر دیگری تحمل کند.
برای روشنترشدن این مدعا به چند پدیدۀ تاریخی ،جامعهشناختی و روانشناختی اشاره میشود.
نگاه تار یخی و جامعهشناختی :نقش و سهل زنان در تاریخ انسان بهطور عئام و در فرهنئگ و تمئدن
اسالمی به طور خاص ،بسیار طئوالنی اسئت .زن در جامعئ عئرب جئاههی مئوقعیتی واال نداشئت .رسئل
ً
نوزادکشی که ااهرا به دختران محدود میشد ،حکایئت از آن دارد کئه مؤنئث ،نئاقص و بئهدردنخور تهقئی
میشده است .آیا قرآنی در م حکومیت نوزادکشی به این شرم و نزی که اعراب جاههی به جنسیت مربئوط
میدانستند ،اشاره میکند« .وچون یکی از ایشان را به مؤنث مژده دهند ،رویش سیاه میشود و از خشئل ُپئر
ً
عربی مقارن اهور اسالم ،جامعهای عموما مردساالر بود.
میشود (نحل( »)15 :احمد15 ،تا .)12جامع
ِ
اسالم با هم امتیازاتی که در عرصه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به زنئان اعطئا کئرد ،امئا برخئی از
زمینههای تزوق را نیز امضا کرد .قوامیت مرد بر زن در دیدگاه قرآن کریل (نساء )02 :بر همئین مبنئا اسئتوار
است 5،اما اسالم و قرآن تحولی بزرگ در نگرش جاههی ایجاد کردند .خداوند تصریح میکند که زن و مرد
ْ َُْ َ ا
َ
َ ِّ َ َ ُ
َ .5و ِإذا ُبش َر أحد ُه ْل ِباألنثی ال َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو ک ِظ ٌیل (نحل.)15 :
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از ی نزس آفریده شدهاند و دارای ی ریش مشترک هستند (نساء .)5 :خداوند یکی از نشئانههای خئود را
آفرینش ازواج میشمارد تا از این رهگذر ،آرامش و دوستی بئین آنئان برقئرار شئود (روم .)25 :قئرآن کئریل
استعدادهای انسان را اختصاص به جنس خاصئی نئداده اسئت و زن و مئرد در برخئورداری از روح الهئی،
تسویه و تعدیل در آفرینش ،ادراک ،فطر الهی ،حمل امانت و خهیزهگری خداوند ،برابر قرار داده شئدهاند
(آل عم ئران511 :؛ حجئئر25 :؛ تئئین2 :؛ مؤمنئئون25 :؛ روم ،02 :اح ئزاب .)22 :موقعیئئت زنئئان در دورۀ
اسالمی فرازوفرودهای زیادی دارد .بههنگام وقوع غزوا و جنگها ،زنان در کنار مردان جهادگر بئه ایزئای
نقش میپرداختند (احمد )22 ،و در بیعت و فعالیتهای سیاسی مشارکت فعال داشتند (ابئنسئعد،)1/5 ،
اما درعینحال ،لزوم حزظ حجاب و پردهنشینی تا حدودی آنان را محدود میکرد هرچند الزام به حجاب در
خصوص زنان پیامبر(ص) مؤکدتر بود .گزارشی تاریخی که نشاندهندۀ دگرگئونی روابئط مئردان و زنئان در
ً
دورۀ اسالمی است ،شکایت خهیز دوم از رفتار زنان مدینه است« .ااهرا زنان مدینه بهگونهای بارز از زنئان
مکی جسورتر بودند .عمربنخطاب از این شکایت داشت که پیش از آمدن به مدینه ،ما مردمئان قئریش بئه
ریاست بر زنانمان عاد داشتیل ولی وقتی به میان انصار آمدیل ،دریافتیل که زنان آنها بر مردانشان ریاست
دارند .پس زنان ما نیز شروع کردند به آموختن از زنان انصار» (همو .)20 ،روشن است که موقعیت زنان از
آغاز اسالم تا دورۀ صادقین(ع) ،دگرگونیهای فراوانی به خود دیده است .روایا منع از نکاح زوج شئیعی
ً
به مرد سنی همه در این روزگار صادر شدهاند .ممکن است گزته شود اساسا در زمئان پیئامبر(ص) موضئوع
اختالف مذهبی در شکل شیعه و سنی مطرح نبوده است .در پاسخ گزته میشود :مراد تعالیل و تعابیر ،ذیئل
این دسته از روایا است که بر محدودیتهای خاص زنان تأکید میورزد.
نگاه روانشناختی :یکی از موضوعاتی که از زمان فالسز یونان تا امئروز ،محئل بحئث و کشئمکش
ً
اندیشمندان قرار داشته است ،موضوع تمایزا دو جئنس اسئت .ازنظئر فیزیولئوژیکی تقریبئا همئه ،حتئی
فمنیستهای دو آتشه هل وجود تزاو های زن و مرد را پذیرفتهاند ،اما همچنئان بئر سئر تمئایزا ادراکئی
(هوش) و نیز آثار حقوقی آن دو بحث و نزاع استمرار دارد؛ برای مثال «بهرۀ هوشی در حئد نوابئ  ،در میئان
پسران  12درصد و در دختران  20درصد اسئت» (مصئدق صئدقی .)52 ،در  11تحقیقئی کئه در آمریکئا
صور گرفته است میتوان برتری هوشی پسران را مشاهده کرد .در این تحقیقا  ،در  25مئورد پسئران بئر
دختران برتری داشتند و برتئری دختئران بئر پسئران  21مئورد بئود» (گئانوک .)255/2 ،در زمینئ حافظئه،
ٔ
حافظه فوری از مردان برترند (مصدق صئدقی .)52 ،نظریئ تزئاو در
مطالعا نشان میدهد که زنان در
توانمندیهای هوشی ،عامل جنسیت را در توانمندیهای هوشی مؤثر میداند و به امتیازا سنی در عوامئل
هوشی اشاره می کند و آن را ناشی از عوامل زیستی ،هورمونی ،وراثتی و امور طبیعی مانند دیگر تزاو هئای
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موجود بین زن و مرد میداند ،اما در این نکته افراط نمی کند که ضمن آنکه عوامئل محیطئی و اجتمئاعی و
فرهنگی را نیز در بروز استعدادها مؤثر میشمارد و بر نقش مسائل فیزیولوژیئ بئهویئژه هورمئونی تأکیئد
ّ
میکند» (مصدق صدقی .)55 ،آنچه مسهل است تزاو های ادراکی شناختی زنان و مردان در حد و اندازه
ای نیست که بتوان آن را منشأ تزاو های بنیادین حقوقی قرار داد .در زمین گرایشهای مذهبی« ،بسیاری از
روانشناسان بر ایئن نکتئه تأکیئد دارنئد کئه زنئان مئذهبیتر از مئردان هسئتند .آلپئور میگویئد :عالیئق
ً
زیباییشناسی اجتماعی و دینی-اجتماعی زنها بیشتر از مردها است .معموال مردها به جنبههای سیاسئی و
تلوری عالقه دارند و زنها به مسائل اخالقی تمایئل نشئان میدهنئد» (گنجئی .)550 ،پژوهشهئا دربئارۀ
همسریابی دو جنس مرد و زن نشان میدهنئد کئه مئردان و زنئان بئرای انتخئاب شئری زنئدگی خئود بئر
ترجیحا متزاوتی تأکید دارند .سومین عنصر از ده عنصری که در یکی از این پژوهشها بر آن تأکید شئده
است ،ایمان همسر است کئه اهمیئت آن بئرای مئردان  22درصئد و بئرای زنئان  20درصئد بئوده اسئت و
نشاندهندۀ اهتمام بیشتر زنان به ایمان همسر آیندۀ خود است (شکوری و شزیعی05 ،تئا .)02برتریطهبئی
در زنان کمتر از مردان است .موضوع نقصان عقل زنان که در برخی متن دینی آمده اسئت (شئریف رضئی،
 )521/5نیز خوانشها و تأویلهای متزاو و گاه متضادی را به خود دیده است .برخی ضمن ویئژهسئاختن
ً
آن به فردی خاص ،عمومیت آن را زیر سؤال بردهاند ...« .و این نکوهش نهج البالغه به زن ،ااهرا به جریان
جنگ جمل بر میگردد (جوادی آمهی.)011 ،
مطالعا روانشناختی و کالبدشناسی دو جنس ،هر روز دادههای تازهای فراروی محققان قرار میدهئد
و دیگر نمیتوان هموند گذشته بهصور قاطع و بدون مستندا عهمی به کنشپذیری و انزعال مطهق زنئان
َ
حکل کرد .این نگاه که بهصور ی ا َبر-من (سوپر ایگو) در سرشت و ذهن اغهئب جوامئع نهادینئه شئده
بود ،کلکل در حال از دستدادن موقعیت خود است .در نگاه گذشتگان ،زن موجودی پیئرو ،کئنشپئذیر و
برخوردار از تواناییهای ذهنی و جسمی کمتری نسبت به مرد تهقی میشد .عبار یکئی از محققئان را در
همین موضوع بنگرید« :زن دینش را از شوهرش میگیرد ،بنابراین ،اطمینانی نیست که مخالف (سنی) او را
بزریبد ،زیرا عقل و دین زنان ،ناقص اسئت» (محقئق کرکئی .)521/52 ،در جئایی دیگئر مینویسئد« :زن
هرچند دارای دینی قوی باشد ،در معرض فتنه است» (همو) .جالب است که محقق کرکی خود به طرح این
سؤال میپردازد که بنابراین ،اگر زنی بهواسط قو دینش و خویشاوندانش ،از فریبخوردن مئأمون باشئد،
باید نکاحش با سنی جایز باشد ،همو طور که ازدواج مرد شیعی با زن سنی جئایز اسئتر کئه اگئر تحئریل
ً
ٔ
درباره زن صرفا به سبب اختالف در مذهب باشد ،باید از هر دو طرف حرام باشد؛ مانند ازدواج با کزئارر و
در پاسخ مینویسد که نمایانگر نگاه تعبدی او به ایئن موضئوع اسئت« :حئدیث بئر ایئن داللئت دارد کئه
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مخالف ،هل کزو مؤمنه نیست ،ولی داللتی بر منع از جانب مرد نئدارد .بنئابراین ،بئه اصئل جئواز و برائئت
تمس میشود و زن در مظان فتنه است ،هرچند دینش قوی باشد و شرایط ،قابل پیشبینی نیست ،پس الزم
است برای استحکام امر ،ممنوع گردد» (همو521/52 ،تا .)505توجئه در عبئار ایشئان و امثئال آن نشئان
میدهد که میان تعبدیبودن موضوع با معهل بودن آن ،خهط صور پذیرفته است و گاهی به این و گاهی به
آن ،ارجاع داده میشود ،درحالیکه به نظر میرسد احتیاطهای واردشئده جنبئ عقالیئی دارد و بئر اسئاس
اقتضائا زمانی مقرر شده است.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که روایا مانعه بر فرض ثبو و داللت ،تئوان تخصئیص و تقییئد
اطالقا و عموما قرآنی را دربارۀ برخورداری دو جنس از امتیازاتی که پئیش از ایئن نقئل شئد ،ندارنئد.
مسهمان دارای دو مذهب متزاو  ،بنابر عموما و اطالقا بسیار
بنابراین به نظر میرسد ازدواج زن و مرد
ِ

بهطورکهی منعی ندارد و تنها درصورتیکه مرد یا زن ازنظر درک و شناخت ،از سطح نازلتری در خصئوص
طرف مقابل برخوردار است ،این ازدواج کراهت 5دارد و چنانچه یقین به تغییر مئذهب در صئور ازدواج،
حاصل شود ،ممنوع خواهد بود.
نتیجهگیری
 .3این نوشتار به مسله حکل تکهیزی ازدواج دختر شیعی با مرد سنی با رویکرد فقه جئواهری پرداختئه
است ،اما برای استیناس بر قول مختار ،از دادههای برونفقهی و میانرشتهای نیز بهره گرفته شده است.
 .8در این مسلهه سه نظر وجود دارد :جواز مطهق ،عدمجواز مطهق و جواز با کراهت.
 .1بنابر برخی نقلها ،مشهور فقیهان امامیه این ازدواج را جایز ندانستهاند.
 . 8ادل مشهور بر جایزنبودن عبار است از :اجماع ،کزر و نصب مخالزئان ،تزسئیر کزئو بئه ایمئان،
روایا منع از ازدواج با مخالزان.
 .3ادل قول جواز با کراهت عبار است از :مقتضای جمع بین روایا و ذیل روایت فضیلبنیسار.
 .0ادل قول جواز مطهق عبار است از :سنت قولی ،سنت فعهئی و جئواز تئوارث و قصئاص شئیعه و
سنی.
 . 0ازنظر نگارندگان ،مقتضای اصل و عموما و اطالقا در این مسلهه ،جواز تئزویج بئا اهئلسئنت
است ،بهویژه اینکه حمل واژۀ ایمان در آیا کریم قرآنی و روایا بهویژه روایا نبوی بر ایمان بئهمعنئای
« .5چراکه برخی در پژوهش خود نشان دادهاند که رابط مثبت و معناداری بین توافق و وجدانیبودن و عمئل بئه باورهئای دینئی وجئود دارد» (داوری و دیگئران،
ص.)5
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اخص؛ یعنی تشیع اثنا عشری توجیه مستدلی نیست.
 .2ممکن است نظر برخی از قدما مانند سیدمرتضی مبنیبر کزر مخالزان را حمل بر نواصب و کسانی
ٔ
درباره
کرد که بهطور عهنی راجع به اهل بیت عصمت و طهار ااهار عداو میکردهاند و میکنند که البته
کزر آنان یا محکومیت آنان به کزر ،بین فقیهان امامیه تردیدی نیست.
 .9اگر مواردی چون تزویج امیرمؤمنان(ع) دخترش را به خهیز دوم یا تزویج دختئران امئام حسئین(ع)
مشکل سندی داشته باشد ،از محل بحث و مسلهه خارج میشود وگرنه اگر ازنظر سند مشکل نداشته باشد،
ً
با اصول و قواعد و اطالقا و عموما حاکل بر باب نکاح کامال هماهنگی دارند.
 .30روایا ننهي کننده از تزویج زن شیعی به مرد مخئالف ،افئزون بئر مشئکل سئندی ،بئا حمئل بئر
کراهت ،قابل جمع با روایا مجوزه هستند.
 .33برای استیناس بر قول به جواز مطهق ،از مطالعئا میئانرشئتهای ماننئد یافتئههای تئاریخی ،روان
شناختی و جامعهشناختی نیز بهره گرفته شد .این سنخ استدالل باتوجهبه غیرتعبدیبودن حکل به منع از این
نکاح در برخی روایا  ،اقامه شده است .از منظر تاریخی و جامعئهشئناختی ،ارتباطئا زنئان و مئردان در
طول تاریخ ،دستخوش تحوال بسیاری شده است و باید دید که آموزههئای دینئی در خصئوص ازدواج،
تحت تأثیر چه شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی بوده است .وجود تزاو های بنیادین ازنظر فیزیولئوژیکی
میان دو جنس انکارنشدنی است؛ اما به لحاظ سطح ادراک و شعور و تهیوء برای شئناخت و برخئورداری از
ایمان و معرفت ،تزاو های معناداری میان دو جنس وجود ندارد ،بهکه بهعکس برخی از پژوهشها ،تمایل
زنان را برای حزظ ایمان و تالش برای تعمیق آن را فزونتر از مردان توصیف میکند.
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