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Abstract
Considering the interpretive differences that exist about the "verses
of the rules of marriage" in the view of Shiite and Sunni commentators, the present article is based on the question about the examples of interpretive differences about marriage with a comparative
approach. The "verses of the rules of marriage" have discussed
the legitimacy, prohibitions and requirements of marriage, and in
each of these issues, there are several differences. This research is
based on descriptive method and data collection is based on library
method. The findings of this study show that in the discussion of
legitimacy, Shiite and Sunni commentators differ in the permission of temporary marriage, so that Shiite commentators believe
in the permission and most Sunnis believe in the impermissibility
of temporary marriage. In the prohibitions of marriage, views on
the creation of the womb through illicit intercourse and marriage
with women of the Book differ. There is a difference in the supplies
and functions of marriage, the issues of dowry and its amount, the
payment of expenses and alimony, as well as the issue of looking,
especially looking at a girl with whom he intends to marry, and
some of the rules of intercourse.
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چکیده
با توجه به اختالفات تفسیری که در حوزه آیات األحكام نكاح در دیدگاه فریقین
وجود دارد ،مقالهی پیش رو بر اســاس پرســش پیرامون مصادیق اختالفات
تفسیری در حوزهی مذكور با رویكرد تطبیقی سامان یافته است .آیات األحکام
نکاح حول محورهای مشروعیت ،محرمات و لوازم و توابع آن احصاء میشوند
و در هــر یک از محورهــا و موضوعات مذکور ،اختالفــات متعددی نیز قابل
دستیابی است .این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی -تحلیلی بوده و گردآوری
اطالعات ،بر اساس روش كتابخانهای صورت گرفته است .یافتههای پژوهش
نشــان میدهد که در بحث مشروعیت ،فریقین در جواز ازدواج موقت اختالف
دارند ،به طوری كه امامیه قائل به جواز و معظم اهل سنت قائل به عدم جواز
آن میباشــند .در محرمات نکاح ،دیدگاههــای مربوط به ایجاد رحم از طریق
وطی نامشــروع و ازدواج با زنان اهل کتاب متفاوت اســت و در لوازم و توابع
نکاح ،مباحث مهریه و مقدار آن ،پرداخت متاع و نفقه و همچنین موضوع نگاه،
خصوصًا نگاه به مخطوبه و برخی از احکام وطی ،اختالفی است.
واژگان کلیدی :آیات األحکام ،نکاح ،تفسیر ،فقه ،فریقین ،تطبیقی.
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مقدمه
تفسیر آیات األحكام از نوع تفاسیر موضوعی و اجتهادی است و مبانی فقهی و رویكرد
مذهبی مفسر در استفاده از منابع اجتهاد یعنی سنت ،اجماع ،عقل و  ...در كنار توجه به
شأن نزول ،مفردات ،سیاق آیات و  ...در آن تأثیرگذار است .بنابراین محلی برای تضارب
آراء تفسیری -فقهی به شــمار میرود .بررسی تطبیقی میتواند ،جایگاههای اختالفی
را نمایان ســازد .مســئلهای كه در اینجا وجود دارد ،امكان بروز اختالفات تفسیری در
تفاســیر فریقین است؛ که مقصود از فریقین در نوشــتار حاضر ،صرفًا مذهب امامیه از
شیعه و چهار مذهب رسمی اهل سنت است .در نتیجهی این بررسی میتوان ،با تحلیل
علل اختالف به حل یا پذیرش اختالفات منتهی شــده رسید و بدین وسیله ،به تقریب
مذاهب اســامی کمک نمود .در نتیجه ،بررسی اختالفات تفسیری آیات تشریعی نكاح
ضرورت مییابد .مجموعه آیات تشــریعی نكاح در ســه عنوان مشروعیت ،محرمات و
لوازم نكاح قابل پیگیری هستند و تحقیق حاضر ،صرفًا آیات مشتمل بر اختالفات اعم
از جزئی و كلی را بر اســاس روش توصیفی -تحلیلی مورد تبیین و بررســی قرار داده
است.
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 -1تعریف مفاهیم
نکاح از ماده «نکح» در لغت به معنای آمیزش یا به معنای عقد است (جوهری:1407،
413/1؛ موصلی .)114/1 :1364 ،نکاح قرارداد و اعتباری اســت كه ریشــه در زمان
نخســتین انسانها داشته و عامل طبیعی تداوم نســل آدمی است .این اعتبار از سوی
ادیــان الهی مورد پذیرش و ترغیب قرار گرفته ،جز آنكه دین در بســیاری از موارد بر
احكام حاكم بر آن صحه گزارده و برخی را رد نموده و احكام و قوانین دیگری را برای
آن تشــریع نموده است .مجموعه قوانین حاكم بر نكاح در اسالم ،از متن قرآن كریم با
عنوان آیات األحكام نكاح قابل دریافت است كه جزئیات آن در سنت نبوی تبیین
شــده است« .آیات» جمع «آیه» به معنی عالمت و نشانهی آشکار است که فقراتی از
قرآن کریم میباشــد .همچنین کلمهی «احکام» جمع «حکم» و به معنای قضاء ،منع
و  ...بوده که انشاء یک امر تکلیفی یا وضعی از سوی شارع است ،به طوری که اقتضاء
یا رخصت در انجام یا ترک آن داشته و یا اثری بر آن مترتب باشد (ابن منظور:1405 ،
162/14؛ رازی9 /2 :1404 ،؛ فاروقی22 /1 :1991 ،؛ قلعجی )184 :1408 ،و مقصود
از «آیات األحکام» ،آیاتی هســتند که فقهاء آنها را برای استنباط حکم شرعی به کار
میگیرند (فاكر میبدی )27-28 :1386 ،و علماء اســامی در مذاهب مختلف امامیه و
اهل سنت با كمك روایات به تفسیر آنها پرداختهاند.

 -2اختالفات تفسیری در آیات نكاح

در بخش اول ،به اختالفات آراء مفســرین فریقین در تفاسیرشان در باب مسئله نکاح،
ذیل آیات مورد بحث ،پرداخته میشود .این اختالفات در مشروعیت حکم متعه ،تعیین
مصادیق محرمات نکاح و مباحث حول متعلقات نکاح ،مشــاهده میگردد .در ادامه به
تفصیل به این اختالف آراء تفسیری پرداخته خواهد شد.
نکاح ،پدیدهای جدید در حوزه شــرع اســام نبوده و از جانب دین اســام وضع نشده
است ،بلکه با نقش نظارتی و وضع موانع و قوانین جدید ،این عنوان را امضا و برای آن
چارچوبی تعیین نموده است .آیات دال بر مشروعیت نکاح ،امضاء و تأیید فعل جاری در
عرف با رعایت حدود تعیین شده از جانب شرع میباشند .مهمترین موضع اختالف میان
فریقین در مجموع آیات تشــریعی نکاح ،مسئله ازدواج موقت است که از این آی ه قابل
ُ
َ
َ َ ً
َ َ ْ
اس َت ْم َت ْع ُ ْ
ت به م ْن ُه َّن ف ُآت ُه َّن أ ُج َ
ور ُه َّن فرضیة} (نساء)24/؛ پس چنانچه از
دریافت است{ :فما
ِ ِ ِ
ِ
آنها بهرهمند شوید آن مهر معیّن كه حق آنهاست به آنان بپردازید».
امامیه و جمهور اهل ســنت قائل به نزول این آیه در تشــریع و جواز ازدواج موقت یا
متعه هستند .البته قول مخالف نیز در اهل سنت وجود دارد و حکم آن را بر طبق برخی
روایات منقول از برخی صحابه منســوخ میدانند .از «ابن عباس» نقل شده که متعه از
َ َ ْ
ُْ
اس َــت ْم َت ْع ُ ْ
ت ب ِه ِمنه َّن
صدر اســام بوده و آیه فوق به این صورت قرائت میشده است{ :فما
ِ
َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ً
ــن فرضیــة إیل أجــل مســمی}1؛ این قرائت با نقلهای متعدد و با مضامین
فآتهــن أجوره
ِ
واحد در بســیاری از کتب تفســیری فریقین وجود دارد (طبری9/5 :1412 ،؛ دمشقی،
226 /2 :1419؛ ســیوطی ،بیتا140/2 :؛ عیاشــی .)234 /1 :1380 ،اختالف اساسی
مربوط به تداوم حکم آیه است که امامیه حکم جواز را همچنان جاری دانسته ،ولی اهل
سنت معتقدند که حکم متعه و آیه آن نسخ گردیده است .قول به عدم مشروعیت با دو
دلیل عمده مطرح شــده که دلیل اول؛ عدم داللت آیه بر تشریع متعه است و از طریق
اختصاص دادن آیه به نکاح دائم ،تبیین شده است .دلیل دوم؛ داللت آیه بر مشروعیت
آن و سپس نسخ حکم آن میباشد.
دلیــل اول :یعنی اختصاص آیه مذکور به نکاح دائــم از طریق روایات ،قرائن لفظی و
لفظ «استمتاع» توجیه میشــود .روایات متعددی در کتب فریقین نقل شده که حاکی
از ارتباط تام آیه با نکاح دائم اســت ،اما عمومًا دارای اســناد ضعیف میباشند (طبری،
9 /5 :1412؛ ذهبی.)565 /2 :1382،
 .1عبارت «إلی أجل مُسمی» از نوع تفاسیر مزجی است که برای شرح و توضیح جمله قبل آورده شده و از رسول
اکرم صادر گردیده است( .عاملی)63-64 /1 :1423 ،
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از طرف دیگر ،واژه «محصنین» با مفهوم ازدواج و عبارت «غیر مسافحین» با استدالل
به اشتراک ســفح و هدر دادن منی در زنا و متعه ،به عنوان قرائن لفظی آیه ،میتوانند
قــول به داللت آیه بر نکاح دائم را موجّهســازند (جصــاص .)97 /3 :1405،البته این
قرائن و دالیل نیز قابل اســتدالل نیســتند ،زیرا مراد از احصان در این آیه ،عفت است
نه احصان به معنای ازدواج که موجب ثبوت رجم میشــود و عبارت «غیر مسافحین»
مؤید این معناست ،ضمن آنکه اگر منظور از احصان ،تزویج باشد ،آیه شامل ملک یمین
نمیگردد ،چون احصان تزویج و رجم در آن محقق نیســت؛ درحالیکه کلمه «ما» در
َ َ َ َ َ ُ
َّ َ ُ
َ
واء ذ ِلکم} شامل نکاح دائم و ملک یمین است و بر فرض تسلیم
أحل لکم ما ور
{و ِ
بر مـــدعای اول ،برخی قائل به تحقق احصان با متعه نیز میباشند (بغوی/1 :1420،
595؛ ابن جزی187 /1 :1416 ،؛ سیوری.)150 /2 :1419 ،
استدالل به کلمه «استمتاع» با معنای لغوی تلذذ نیز به مفهوم پرداخت کل مهریه ،در
مقابل صرف عقد و تلذذ کلی اســت که چنین مفهومی صحیح نمیباشد و کل مهریه
فقط در صورت وطی کامل اعطاء میشود؛ ضمن آنکه این لفظ ،به عنوان لفظ شرعی
در زمان پیامبر اســتعمال میگردید و به متعه عمل میشــد (قرطبی/5 :1364 ،
129-130؛ حاکم نیشابوری ،بیتا305 /2 :؛ قمی136 /1 :1363 ،؛ عاملی/1 :1423 ،
.)63-64
دلیل دوم :در توجیه قول به عدم مشروعیت با استناد به نسخ آیه ،از سه طریق اجماع،
آیات قرآن و ســنت میتوان بحث را تبیین نمود .مسئله نسخ مهمترین دلیل مخالفین
متعه بوده و اثبات آن از طریق ســنت ،از اهمیت بیشــتری برخوردار است .با توجه به
اینکه از دیدگاه عامه ،هم ســنت پیامبر و هم ســنت صحابه از حجیت برخوردار
است ،منظور از سنت در اینجا ،اعم از روش و دستورات نبوی و صحابی است.
روایات متعددی منســوب به رسول اکرم درباره نسخ آیه متعه و نهی از انجام آن
در کتب حدیثی اهل سنت وجود دارد که از جمله آنها روایت ذیل است:
«یحیی بن یحیی با واســطه از علی بن ابیطالب نقل نموده است :رسول اهلل در
روز خیبر ،از متعه زنان و از خوردن گوشــت حمار غیر وحشــی نهی نمود( ».قشــیری
نیشابوری ،بیتا)63 /6 :
این روایت ،زمان نهی از متعه را در روز خیبر و سایر روایات این زمان را در حجة الوداع،
در جنــگ حنین ،در جنگ اوطاس و  ...بیان نمودهاند .بررســی این روایات ،به وضوح
نشــان میدهد که در تعیین زمان نســخ با یکدیگر متعارضند ،ضمن آن که مهمترین
روایت در این باب از حضرت علی نقل گردیده اســت که قابل تشــکیک و طرد
میباشــد ،زیرا به اذعان شیعه و اهل سنت ،آن حضرت قائل به نسخ متعه نبوده

 -2-2اختالف در محرمات

منظور از محرمات نکاح در قرآن ،عناوینی هستند که حیطهی حرمت در نکاح را تعیین
میکنند ،بنابراین موارد خارج از آنها ،محکوم به جواز می باشــند .محرمات نکاح در دو
عنوان محرمات ناشی از قرابت و غیر قرابت ،قابل تبیین هستند.
محرمات ناشــی از قرابت مسبب از نســب ،رضاع و سبب هستند که از آیات  22و 23
َ َ ُ ُ
ََ ُ ُ
ُ َّ َ ُ ُ
ُ َ ْ َ َ ُ
سورهی نساء دریافت میشــوند...{ :ح ِّرمت عل ْیك ْم أماتك ْم َوباتك ْم َوأخ َواتك ْم
ْ َ َ ُ ُ
َ َ ُ ُ
ْ َََ ُ ْ َ َََ ُ ْ ُ ْ
ات الخ ِت َو } ...حرام شــد بر شما (ازدواج با)
ــم َوخالتكــم وبات الخ وب
وع َّماتك
ِ
مادران و دختران و خواهران و عمّهها و خالهها و دختران برادر و دختران خواهر و»...
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و ســیره ایشان و اهل بیت (علیهم الســام) گویای آن است (بحرانی59 /2 :1416 ،؛
رازی .)41/10:1420 ،عالوه بر ایشــان ،تعداد زیادی از صحابه و تابعین از جمله «ابن
عباس»« ،جابر بن عبداهلل انصاری»« ،معاویه بن ابی سفیان»« ،زبیر بن عوام قرشی»،
«ابی بن کعب انصاری»« ،ســعید بن جبیر»« ،ســدی» و ...قائل به عدم نسخ متعه،
توسط رسول اکرم بودهاند (امینی.)193 /6 :1353 ،
آنچه در دیدگاه نســخ متعه از طریق ســنت از اتقان بیشتری برخوردار است ،نسخ آن
توسط صحابی ،یعنی «عمر بن خطاب» میباشد .روایاتی با اسناد متعدد وجود دارند که
تحریم متعه را منسوب به خلیفه دوم دانستهاند و شخص خلیفه هم در مواضع مختلفی
این نســخ را به خود نسبت داده که بارزترین ســخن وی در این زمینه ،روایت مشهور
ذیل است:
لح َ ّ َ ُ َِّ
ُ َ َ َ ََ َ َ َ
ٌ َ َ َ ُ َ ُ ا َ ِّ
َ ُ
َ ُم َح ِّ ُ ُ َ َ ُ
هد رس
ــاء} دو
عاقب علیهما ،متعــة ج و متعة النس ِ
اهلل أنــا رممــا و م ِ
ــول ِ
{متعتــان کنتا ع ع ِ
ِ
متعه در زمان رســول اهلل بودند كه من آنها را حرام نموده و مرتكب آنها را عقاب می
كنم ،یكی متعه حج و دیگری متعه زنان ».این روایت به اشکال متعدد نقل شده است
(شیبانی ،بیتا325 /3 :؛ بخاری.)158/5 :1401 ،
برخــی عقیده دارند که متعه را پیامبر اکرم خود در اواخر عمر ممنوع کرده بود و
منــع خلیفه دوم در واقع اعالم ممنوعیت آن حضرت بوده اســت .به هر صورت،
تحریم وی به هر دلیلی که بوده ،از جمله :روحیه ســختگیرانه خلیفه و همچنین حمل
حکم وی بر یک فرمان موقت حکومتی ،دســتور او را اجرا نمودند که به مرور زمان در
میان اهل ســنت ،باعث تبدیل ســیره وی به سنت ثابت شده است و مورد پیروی قرار
گرفت (مطهری.)67 :1381،
بنابرایــن با توجه به آنچه بیــان گردید از دیدگاه بزرگان اهل تســنن ،متعه به دالئل
مختلف محکوم به حرمت اســت ،اما از نظر امامیه ،مشــروع بــوده و حکم حلیّت آن
همواره ادامه دارد.
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 -1-2-2محرمات نسبی

محرمات نسبی شامل :مادر و طبقات قبل از آن ،دختر و طبقات بعد از آن ،خواهر ،عمه،
خاله ،دختر برادر و دختر خواهر اعم از پدری یا مادری و یا هردو و موارد با واسطه و بی
واسطه اســت .ازدواج با اقسام هفتگانه مذکور به واسطه نسب و رحم به اتفاق فریقین
حرام بوده و تحریم آنها ابدی میباشد و از نظر بسیاری از فقهاء و مفسرین ،این حکم
در رحم ایجاد شــده ،از طریق غیر شرعی نیز جاری است ،اما قول مخالف نیز خصوصًا
در اهل ســنت وجود دارد (رازی ،همان 22 /10 :؛ كاظمی319 /3 :1365 ،؛ طوســی،
310 /4 :1407؛ شربینی.)175 /3 :1377 ،
َّ
«إن اهللَ
در بحث رضاع ،بر اســاس روایت منقول از رســول اکرم کــه فرمودند:
َّ
َّ َ
َ َّ
َّ َ َ
عز َو َجل ح َّرم ِمن الر
ضاع ِة َما َح َّر َم ِمن الن َسب؛ همانا خداوند آنچه را در نسب حرام نموده،
ِ
در رضاع نیز حرام كرده است».
تمام کســانی که از طریق نسب به انســان محرم میشوند ،از طریق رضاع نیز محرم
میگردند (نوری طبرسی366 /14 :1408 ،؛ شیبانی ،همان.)275 /1 :
 -2-2-2محرمات سببی
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در محرمات ســببی ،حرمت به دو صورت ابدی و یا موقت است که موارد تحریم ابدی
شامل :مادر زوجه ،دختر زوجه ،زوجه پسر و زوجه پدر میشود .تحریم موقت مربوط به
ازدواج همزمان با دو خواهر اســت .مذهب امامیه ،مطلقًا با احراز عقد ،قائل به حرمت
مادر زوجه بر زوج بوده و این دیدگاه جمهور اهل ســنت نیز میباشد ،اما دختر زوجه بر
زوج فقط با وطی حرام میشــود و صِرف عقــد موجب حرمت نمیگردد (رازی ،همان:
 27 /10ـ 29؛ كاظمی ،همان223-224 /3 :؛ مقدســی ،بیتا472 / 7 :؛ نجفی ،بیتا:
 .)352 /29نکته دیگر اینکه ،بســیاری از علمای امامیــه قائل به حرمت مصاهره از
طریق زنا نیز شدهاند که در نتیجه آن؛ زنا با مادر ،موجب حرمت ابدی دختر او میشود.
احناف نیز قائلند کســی که با زنی زنا کند یا او را با شــهوت لمس نماید و  ،...اصول و
فروع آن زن بر او حرام میشــوند (نجفی ،همان367-398 /29 :؛ مصری/3 :1418 ،
179؛ زحیلی.)314 /4 :1418،
حرمت نکاح با زوجه پسر نیز به مجرد عقد حاصل میشود و از دیدگاه بسیاری از امامیه
و برخی از اهل سنت ،این حرمت شامل کنیز پسر هم میگردد (حلی-33 /5 :1413 ،
32؛ كاظمی ،همان231 /3 :؛ رازی ،همان.)29-30 /10 :
در مــورد عدم جواز نــکاح با زوجه پدر و جدّ (نکاح مَقت) نیــز به طور کلی اتفاق نظر
وجود دارد ،اما اختالف بر ســر انحصار حکم حرمت مسبَّب از وطی مشروع و یا مطلق
وطی چه با عقد و چه بدون عقد اســت که این اختالف با توجه به معانی دوگانه نکاح

 -3-2-2محرمات غیر نسبی و سببی

عالوه بر محرمات نکاح ناشی از قرابت نسبی ،رضاعی و سببی ،محرمات ناشی از غیر
قرابت نیز وجود دارد که از عناوین مورد بحث فریقین است و اسباب اختالفی آن عبارت
از کفر ،احصان و زنا میباشد.

حاکن هزوح یعیرشت تایآ هرابرد نیقیرف یریسفت تافالتخا یسررب

ظهور یافته اســت؛ به عبارت بهتر ،حکم حرمت ناشی از وطی شرعی ،بر اساس معنای
عقد برای لفظ نکاح و حکم حرمت مطلق ،بر اساس معنای وطی برای این کلمه است
که به ترتیب ،بســیاری از امامیه ،مالکیه و شــافعیه؛ قائل به دیدگاه اول و اکثر امامیه
و حنفیه قائل به دیدگاه دوم هســتند (موســوی267 :1406 ،؛ ســایس ،بیتا-250 :
249؛ اصبحی ،بیتا533-534 /2 :؛ شــافعی ،بیتا164 /5 :؛ طوسی ،همان306 /5 :؛
سرخسی.)205 /4 :1406 ،
به جز موارد مذکور در تحریم ابدی ،تحریم موقت مربوط به ازدواج همزمان با دو خواهر
اســت ،اما اگر با یکی ازدواج کند و سپس او را طالق دهد یا آن زن بمیرد ،میتواند با
خواهر دیگر ازدواج نماید .جمع بین دو خواهر شامل جمع بین آن دو در عقد و وطی در
زنان آزاد و جمع بین آن دو در وطی در ملک یمین میشود و این نظر علمای امامیه و
اکثر اهل سنت است ،اما «مالک بن انس» جمع بین دو کنیز در وطی را مکروه میداند
(كاظمی ،همان 232-233 /3 :؛ زمخشری.)496 /1 :1407 ،

 -1-3-2-2کفر

کفر یکی از اســباب عمده در تحریم نکاح اســت و مذاهب اسالمی نسبت به حرمت
ازدواج مسلمان با زن مشرک و زن کافر غیر کتابی اتفاق نظر دارند ،اما در حکم ازدواج
بــا زنان اهل کتاب دو دیدگاه وجود دارد (بیضاوی206 /5 :1418 ،؛ مغنیه/1 :1424 ،
 .)333مذاهب چهارگانهی اهل سنت و بســیاری از علماء امامیه ،قائل به جواز ازدواج
مســلمانان با زنان اهل کتاب از یهودی و مســیحی هستند (شــافعی ،همان52/5 :؛
سرخسی ،همان50/5 :1406 :ـ 38؛ مقدسی،همان507/7 :ـ 500؛ نجفی،همان/30 :
 .)31در اثبات این دیدگاه ،عالوه بر روایات به آیه ذیل استناد شده است:
ُ
َّ
َ ُ ُ
َ ُْْ َ
َّ َ ُ
ُ َّ ِّ َ ُ
َ ُْْ َ َ ُ
َ ُْْ َ َ ُ
َْ ْ َ
ــات م َ
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َ
َ َ ْ َ ُ َ فح َ
ْ َ
َ
َ
ت
م
ح
م
خ
كتاب ِمــن قب ِلكم إذا آتتموهــن أجورهن ِص ِننی غــر مســا ِ ِ نی ول ِ ِذی أخدان
ال
ِ
ِ
ٍ
( }...مائده)5 /؛ امروز هر چه پاكیزه اســت شما را حالل شد و  ...حالل شد نكاح زنان

پارساى مؤمنه و زنان پارساى اهل كتاب در صورتى كه شما اجرت و مهر آنان را بدهید
و پاكدامن باشید نه زناكار و رفیقباز »...
ُحص َنات» از
این آیه به طور کلی ،ازدواج با زنان اهل کتاب را مباح میشمرد .کلمه «الم َ
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محصن کسی است که محفوظ باشد.
ماده «حصن» به معنای منع و حفظ میباشــد و َ
مفاهیم عفت ،ازدواج ،حریت و اســام ،به دلیل اینکه همگی باعث منع و حفظ انسان
محصن است.
از فحشا میشوند ،موجبات احصان بوده و فردی که متلبس به آنها باشدَ ،
آنچه با فحوای این آیه ســازگار اســت ،معنای عفت است .زیرا در اکثر موارد این معنا
در قرآن به کار رفته و حفظ وحدت ســیاق و جواز نکاح با کنیز مســلمان آن را تقویت
ُحص َنــات» ،آیه به طور صریح
میکنــد ،بنابراین بــا توجه به مفهوم عفت در کلمه «م َ
َ
ازدواج با زنان عفیف اهل کتاب را تجویز میکند و ادعای نســخ آن توســط آیه َ
{ول
ْ
َ
َتنك ُحــوا ْال ُ ْشــركت َح َّت ُی ْؤم َّ
ــن( }...بقره )221/مورد اشکال است ،زیرا طبق نظر صحیحتر،
ِ
ِ ِ
ِ
این آیه زنان کتابی را شــامل نمیشــود 1،ضمن آن که سابق نمیتواند الحق را نسخ
کند ،زیرا سوره بقره اولین سورهای است که پس از هجرت در مدینه نازل شده و سوره
مائده آخرین ســورهای است که بر پیامبر نزول یافته است (طباطبایی/3 :1417 ،
297؛ قرطبی ،همان68 /3 :؛ جباران186 :1383 ،ـ.)184
در مقابل قول به جواز ،برخی از متقدمین امامیه ،ازدواج با زن کتابی را ممنوع میدانند.
این دسته از فقهاء به مستندات متعددی از آیات و مؤیدات روایی در این زمینه استدالل
نمودهانــد؛ آیه ذیل به عنوان مهمترین دلیل برای حرمــت ازدواج با زنان کتابی اقامه
شده است:

َ َ ْ ُ ُْْ َ
َ َّ ُ ْ َّ َ َ َ َ ٌ ُ ْ َ ٌ َ ْ ٌ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ
ْ َ ُْ ُ
َ
ــم َول تن ِكحوا
ت حت یؤ ِمــن ولمة مؤ ِمنة خ
ك
{ول تن ِكحــوا الش
ــر ِمن مشــرك ٍة ول ْو أعج َبتك
ــر ِ
َ َ ْ ُ ِ
ِ
َ
ْ
ُ
ْ
َ َّ
َ
َ
ُْ
الشــر ِك
نی َحت ُی ْؤ ِمنوا َول َع ْب ٌد ُم ْؤ ِم ٌن خ ْ ٌی ِم ْن ُمشــر ٍك َول ْو أعج َبك ْم ( }...بقره)221 /؛ و با زنان
ِ
ِ
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مشــرك ازدواج مكنید مگر آنكه ایمان آرند و همانا كنیزكــى با ایمان بهتر از زن آزاد
مشــرك است هر چند از (حســن و جمال) او به شگفت آیید ،و زن به مشركان مدهید
مگر آنكه ایمان آرند و همانا بنده مؤمن بسى بهتر از آزاد مشرك است هر چند از (مال
و حسن) او به شگفت آیید »...
اســتنباط دیدگاه حرمت و عدم جواز از آیه فوق در اصل از کلمهی «مشــرک» صورت
گرفته اســت .با این بیان كه ،این كلمه شــامل همهی کفار ،اعم از کافر ذمی ،حربی
و همچنین بتپرســت و اهل کتاب میشود و با این تفســیر ،بسیاری از علماء امامیه،
ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی را حرام میدانند؛ به طوری که «سید مرتضی» بر این
فتوی ادعای اجماع نموده است (موسوی279 :1415 ،؛ عكبری بغدادی.)500 :1413 ،
 -2-3-2-2احصان (زن شوهردار)

دومیــن عامل اختالفی در حرمت نکاح از موارد غیر قرابت ،ازدواج با زن محصنه یعنی
82
 .1این آیه در ذیل دیدگاه جواز بررسی شده است.

 -3-3-2-2رابطهی نامشروع

ســومین مورد از عوامل تحریم مورد اختالف ،حاصل از رابطه مرد و زن زناکار اســت
َّ َ َ
َ
ْ
َ َْ
َّ
َّ َ ً ُ ْ َ ً َّ ُ َ َ ُ َ
و آیه ذیل به آن اشاره دارد{ :الزان ل ینك ُح إل ز ِان َیة أ ْو مشــركة َوالز ِان َیة ل ین ِكحها إل زان أ ْو
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ ْ
َ
ٌ ُ َ َ َ َ َ ُْْ
نی} (نور)3 /؛ مرد زناكار جز با زن زناكار و مشــرك نكاح
مشــرك َوح ِّرم ذلك ع الؤ ِم ِن
ِ
ِ
نمىكند و زن زانیه را هم جز مرد زانى و مشــرك به نكاح نخواهد گرفت و این كار بر
مردان مؤمن حرام است».
برخی از علماء امامیه و اهل ســنت معتقدند در صورتی که زن و مرد ،مشهـــور به زنا
باشند جـــز با زناکار حق ازدواج ندارند ،مگـــر اینکه حـد بر آنها جـاری شده و از کار
زشت خود پشیمان گشته و توبه کنند؛ در مقابل مشهور فقهای امامیه و بسیاری از اهل
ســنت قائل به جواز ازدواج زن و مرد زناکار با افراد پاک و صالح میباشند (طباطبایی،
همــان120 /29 :؛ روحانــی316-317 /21 :1412 ،؛ زحیلی ،بیتا6648 /9 :؛ نووی،
بیتا .)221 /16 :البته به نظر میرسد كه تفاوتی میان این دو دسته نیست ،با این بیان
كه دیدگاه حرمت مربوط به زناکارانی است که شهرت به زنا دارند و حكم جواز ،مربوط
به غیر آنان است.
 -3-2اختالف در لوازم و امور متعلق به نكاح

منظور از لوازم نکاح ،آن دسته از اموری هستند که با احراز علقه زوجیت ،یکی از زوجین
یا هردو ،مکلف به رعایت آن ها میباشــند و منظور از امور متعلق به نکاح ،مقدمات و
توابعی هستند که به ترتیب قبل از ایجاد عقد نکاح و پس از آن در رابطه میان زوجین
وجود دارد.
 -1-3-2مهریه

لوازم نكاح در قرآن ،به دو دسته مالی و غیر مالی قابل تقسیم شدهاند .لوازم مالی شامل:

حاکن هزوح یعیرشت تایآ هرابرد نیقیرف یریسفت تافالتخا یسررب

زن شوهردار است كه با استناد به سیاق و عطف ،از آیه ذیل برداشت میشود:
َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ِّ
َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ُ
الن َ
الل َعل ْیك ْم( }...نساء)24/؛ و نكاح
اب
ت
ك
م
ی
أ
ت
ا
م
ل
إ
اء
س
{والصنات ِمن
ك
ان
ك
ل
م
ِ
ِ
ِ ِ
زنان شــوهردار نیز (براى شما حرام شــد) مگر آن زنانى كه (در جنگهاى با كفّار ،به
حكم خدا) متصرّف شدهاید».
در حكــم این آیه اختالفی نیســت جز آنكه با توجه به اســتثنای موجود در آیه ،ائمه
چهارگانه اهل ســنت و برخی از امامیه قائل به آن هســتند كه مســلمانان میتوانند
با زنان شــوهرداری که از کفار اسیر شدهاند ،همبستر شــوند ،زیرا با قطع ارتباط آنان
با شوهرانشــان ،در ردیف زنان بدون شــوهر قرار میگیرند (قرطبی ،همان121 /5 :؛
كاظمی ،همان.)234 /3 :
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مهریه ،متاع و نفقه است .لوازم غیر مالی ،مربوط به اقامه حقوق زوجیت است.
در بحث لوازم مالی ،در موضوع مهریه ،نســبت به مشروعیت و التزام زوج به آن ،میان
فریقین اتفاق نظر وجود دارد و در صورت چشــم پوشــی زوجه از آن ،در صورتی كه از
روی طیب نفس و رضایت خاطر باشــد ،زوج میتواند آن را تصرف نماید و آیه ذیل به
تصریح به این بحث اشاره نموده است:
َ ُ ِّ َ َ َ ُ َ َّ ن ْح َ ً َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ً َ ُ ُ ُ َ ً َ ً
{وآتا النســاء صدق ِ ِاتن ِ لة ف ِإن ِطب لكم عن ش ٍء ِمنه نفسا فكلوه ه ِنیئا مرئیا} (نساء/
ِ
)4؛ و مهــر زنان را در كمــال رضایت به آنها بپردازید ،پس اگر چیزى از مهر خود را از
روى رضا و خشــنودى به شما بخشیدند ،از آن برخوردار شوید كه شما را حالل و گوارا
خواهد بود».
نكته قابل تبیین در اینجا آن است كه مشهور امامیه ،برخی از احناف و شافعی ،معتقدند
زوجه به صرف عقد ،مالک همه مهریه میشــود ،اما ملکیت او متزلزل است و با وطی
اســتقرار مییابد؛ دلیل اصلی این نظر ،اســتناد به آیه مورد بحث است که در این آیه
«صدُقات» به «هُنَّ» اضافه شــده كه ظاهر در تعلق کل مهریه به زوجه است و فرقی
َ
بین قبل از وطی و بعد از آن گذاشته نشده است .ضمن آن كه زوج مأمور به دادن کل
مهریه به زوجه شده كه دال بر تعلق کل آن به زوجه است (سبحانی-260 /2 :1417،
259؛ اندلســی20 /2 :1415 ،؛ شافعی65 /5 :1403 ،؛ سرخسی ،همان.)74-75 /5 :
در مقابل این نظر« ،مالک بن انس» معتقد اســت با عقد ،نصف مهریه به تملیک زوجه
در میآید و لذا اگر کل مهریه را دریافت کند ،مالک نیمی از آن اســت و نیم دیگر آن
در نزد او امانت میباشد (طوسی.)369 /4 :1407 ،
بحث مشــروعیت در مقدار مهریه نیز طبق نظر برخی از مفســرین از آیه ذیل فهمیده
َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ َّ ْ َ ً َ َ َ ْ ُ ُ
ْ ُ َ ً
ارا فل تأخذوا ِمنه ش ْیئا
میشود{ :وإن أردت اس ِتبدال زوج مــكان زوج وآتت إحداهن ِقنط
ِ
ِ
ٍ
ٍ
( }...نساء)2 0/؛ و اگر خواستید زنى را رها كرده و زنى دیگر اختیار نمایید و مال بسیار
مهر او كردهاید نباید چیزى از مهر او بازگیرید »...
َ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ َّ
ــن ق ْن َط ً
ــارا} ّ
دال بر امکان افراط در مقدار مهریه بوده و
در واقــع عبارت {وآتت ِإحداه ِ
بنابراین زیاده روی در مهریه حتی بیش از مهرالســنه جایز است .برخی از اهل سنت و
اكثر امامیه قائل به این دیدگاه هستند (رازی13 /10 :1420،؛ كاظمی ،همان 243 /3 :؛
سبحانی ،همان.)185 /2 :
مطلب مهم دیگر در مورد مهریه ،مرتبط با میزان تعلق آن به زوجه ،با توجه به شرایط
ُ ُ
َ َ َ َْ ُ ُ َ ُ َ ْ َْ َ
{وك ْیف تأخذونه َوقد أفضى َب ْعضك ْم
ایجاد شده پس از عقد نكاح است .با توجه به آیهی
َ
ِإل َب ْع ٍض ( }...نســا)21/،؛ و چگونه مهر آنان را خواهید گرفت در حالى كه هر كدام به
َ َ
َ ْ َ َّ ْ ُ ُ
ْ َ َ ُّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ
{وإن طلقت ُموه َّن ِم ْن ق ْبل أن تســوهن وقــد فرض
ت ل َّن
بهره خود رســیدهاید  »...و آیهی
ِ
ِ

َ

َ ًَ

ُ

َ

ْ ُ

حاکن هزوح یعیرشت تایآ هرابرد نیقیرف یریسفت تافالتخا یسررب

فرضیة ف ِن ْصف َما ف َرضت( }...بقره)237/؛ و اگر زنها را قبل از مباشرت با آنها طالق دهید،
ِ
در صورتى كه بر آنان مهر مقرّر داشــتهاید بایســتى نصف مهرى را كه تعیین شده به
آنها بدهید»...
اگر مهریه در زمان عقد برای زوجه تعیین شــده باشد ،در صورت «افضاء» و «مسّ»
تمــام مهریه متعلق به زوجه بوده و زوج نمیتواند چیزی از آن را بازگیرد و در غیر این
صورت ،نیمی از مهر المســمی به زوجه تعلــق دارد و در صورت اخذ كل ،نیم دیگر به
زوج بازگردانده میشود .نكته اساسی در اینجا ،تفسیر كلمات «افضاء» و «مسّ» است
كه میان فریقین در آن اختالف وجود دارد؛ طبق دیدگاه مشــهور امامیه و نظر مشهور
«شــافعی» ،افضاء کنایه از جماع و وطی اســت ،زیرا کالم به صورت تعجبی آمده كه
دال بر آن اســت که افضاء سبب قوی در ایجاد اُنس و الفت میان زن و شوهر بوده كه
همان جماع است ،ضمن آن كه متعدی شدن افضاء با «إلی» ،داللت بر وصول و انتهاء
غایت دارد (كاظمی ،همان245 /3 :؛ سبحانی ،همان229-230 /2 :؛ جصاص ،همان:
147-148 /2؛ آلوسی.)453 /2 :1415 ،
در مقابل این نظر ،بر اساس دیدگاه «ابوحنیفه» و برخی از اصحابش« ،احمد بن حنبل»
و برخی از فقهای امامیه ،افضاء به معنای خلوت اســت ،گرچه مجامعت صورت نگیرد.
این قول حاکی از سببیت خلوت است و از آنجا نشأت گرفته که در تفسیر کلمه «مسّ»
در آیه دوم اختالف وجود دارد .زیرا بـرخی معتقدند ،مراد از مسّ ،خلوت است؛ بنابراین
در صورت تحقق خلوت صحیح ،کل مهریه برای زوجه مستقر میشود و منظور از آن،
عدم وجود مانع حســی مثل :مرض ،وجود شــخص ثالث حتی به صورت خواب و مانع
شــرعی مانند :حیض ،نفاس ،احرام و  ...است (حنفی122 /3 :1415 ،؛ طوسی ،بی تا:
273 /2؛ زحیلی ،همان.)388 /2 :
 -2-3-2متاع

َ ُ َ َ َ َْ ُ
ــم إ ْن َط َّل ْق ُ ُ
ك ْ
ت
دومین مــورد از لوازم مالی نكاح ،متاع اســت .طبق آیه {ل جنــاح علی
ِ
َ َ ُ ُ َ َ َ ُْْ َ َ ُ ُ َ َ ً
ِّ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ ً َ َ ِّ ُ ُ َّ َ َ ْ ُ
النســاء ما ل تس
وسع قدره وع القت قدره متاعا
وهن أ ْو تف ِرضوا لن ف ِرضیة ومتعوهن ع ال ِ
ًّ َ َ
ِ ِ
ُْ
ِ
َ
ب ْال َ ْع ُ
وف َحقــا ع ال ِس ِــننی} (بقره)236 /؛ باكى بر شــما نیست اگر طالق دهید زنانى
ــر
ِ
ِ

را كه با آنان مباشــرت نكرده و مهرى مقرّر نداشــتهاید ولى آنها را به چیزى بهرهمند
سازید ،دارا به قدر خود و نادار به قدر خویش به بهرهاى شایسته او ،كه این سزاوار مقام
نیكوكاران است».
زوج موظف اســت در مواردی به زوجه متاع یا هدیه دهــد .آیه بر طالق بدون تعیین
مهریــه ،حکم جواز را مرتب میکند كه به آن تفویض بضع گفته میشــود .طبق نظر
بسیاری از مفســرین امامیه و اهل سنت است« ،أو» در آیه به معنای «واو» است ،لذا
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منطوق آیه بیانگر طالق زوجه قبل از وطی و تعیین مهریه است كه در این حالت ،زوج
باید به زوجه متاع پرداخت كند ،اما اگر «أو» به معنای تردید باشــد ،آیه شــامل طالق
زوجــه قبل از وطی چه با تعیین و چه بدون تعیین مهریه و همچنین قبل از تعیین چه
با وطی و چه بدون وطی میشــود که در همه این چهار حالت ،متاع واجب است و این
یکی از اقوال «شــافعی» است (كاظمی ،همان248-249 /3 :؛ رازی ،همان477 /6 :؛
بیضاوی ،همان.)146 /1 :
 -3-3-2نفقه

ُ َ ُ َ َ َ ِّ
آخرین موضوع در لوازم مالی نكاح ،نفقه است .بر اساس آیه ِّ
{الر َجال ق َّوامون ع الن َس ِاء
َ
َ َ
َ ََْ ُ
َ َ َّ َ َّ ُ َ
الل َب ْعض ُه ْم ع َب ْع ٍض َو ِبا أنفقوا ِم ْن أ ْم َو ِ ِال ْم( }...نسا)34/،؛ مردان را بر زنان تسلط
با فضل
ِ

و حق نگهبانى اســت به واسطه آن برترى كه خدا براى بعضى بر بعضى مقرر داشته و
هم به واســطه آنكه مردان از مال خود نفقه دهند ...» زوج مستقیمًا وظیفه و مسئولیت
انفــاق را دارد و در صورتی کــه زوجه در عقد دائم زوج باشــد و از وی تمکین کامل
نماید ،نفقه او بر زوج واجب اســت .همچنین با توجه به روایات متعدد و اطالق آیهی

ْ ُ ُ َ
ْ ُ ُ َّ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُّ ُ
َْ
وه َّن ل ُت َض ِّی ُقوا َع َل ْیه َّن َوإن ك َّ
ت حل
ول
أ
ن
ــكنوهن ِمن حیث سكنت ِمن وج ِدك ول تضار
َ{اس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ ْ ُ َ َ ْ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ
َّ
فأن ِفقــوا علی ِهــن حــى یعن حلهن ( }...طــاق)6 /؛ آنان(زنان مطلقه) را در همان منزل
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خویش كه میسّر شماست بنشانید و به ایشان (در نفقه و سكنى) آزار و زیان نرسانید تا
آنــان را در مضیقه و رنــج در افكنید (كه به ناچار از حق خود بگذرند) و به زنان مطلّقه
اگر حامله باشند تا وقت وضع حمل نفقه دهید »...
زوجه مطلقه در طالق رجعی و بائن در صورتی كه باردار باشــد ،اجماعًا مستحق نفقه
و سکنی تا زمان وضع حمل است ،اما در صورتی كه باردار نباشد ،طبق مذهب امامیه،
مطلقه بائن اســتحقاق هیچ یک از ســکنی و نفقه را ندارد و نظر «احمد بن حنبل» نیز
همین اســت ،اما از دیدگاه «مالک» و «شافعی» ،وی مســتحق نفقه نیست ،اما زوج
باید او را اســکان دهد و «ابوحنیفه» نفقه و اســکان را برای او الزم میداند (سیوری،
218 /2 :1419؛ رازی ،همــان564 /30 :؛ قرطبــی ،همان167 /18 :؛ زحیلی ،همان:
.)285-288 /28
نكته آخر مربوط به مقدار نفقه است كه این موضوع نیز از موارد اختالفی میان فریقین
ْ ُ ُ َ ْ ْ ْ َّ َ ُ َّ َ
اســت؛ بر اســاس آیه {ل ُی ْنف ْق ُذو َس َــعة م ْن َس َــعته َو َم ْن ُقد َر َع َل ْیه رزقه فل ُینفق ما آتاه ُ
الل ل
ِ ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ُ َ ِّ ُ َّ ُ َ ْ
َ َ َْ
ــیج َ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ ُیسْ
ً
یكلف
الل نف ًســا ِإل َما آت َاها س عل الل بعد عســر ــرا } (طالق)7/؛ مرد دارا به وسعت و
ٍ
فراوانى ،نفقه زن شیرده دهد ،و آن كه نادار و تنگ معیشت است از آنچه خدا به او داده
انفاق كند .كه خدا هیچ كس را جز به مقدار آنچه (توانایى) داده تكلیف نمىكند ،و خدا
به زودى بعدِ هر سختى آسانى قرار دهد».

َ

َ

ِّ ُ

َْ

َّ

َ

 -4-3-2شقاق

در بحث لوازم غیر مالی نكاح ،در شــقاق اختالفاتی وجود دارد كه این موضوع در آیه

َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ً ُ ِّ
َ
َ
َ ُ
َ ْ
َ ْ ْ ُْ َ َ َْ
ت ِشــقاق ب ِنه َما ف ْاب َعثوا َحك ًما ِم ْن أه ِل ِه َو َحك ًما ِم ْن أه ِلها إن یریدا إصلحا َیفق
{وإن ِخف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ َ ْ َ ُ
َ
الل بنهما ( }...نســاء)35/؛ و چنانچه بیم آن دارید كه نزاع سخت بین آنها پدید آید ،از

طرف كسان مرد و كسان زن داورى برگزینید ،كه اگر مقصود اصالح داشته باشند خدا
میان ایشــان موافقت و سازگارى برقرار كند  »...تبیین شده و در آن دستور به حكمیت
داده شده است .در واگذاری امر به حکمین دو نظر وجود دارد:
طبــق دیدگاه اکثر امامیه و یكی از نظرات «شــافعی» ،این امر از باب تحکیم اســت،
بنابراین در جواز و تنفیذ اصالح امر توسط حکمین ،نیازی به اذن زوجین نیست ،جز در
مورد طالق كه در آن روایت وجود دارد ،اما مطابق با دیدگاه برخی دیگر از اهل ســنت
مانند «ابوحنیفه» ،امر مذكور از باب توکیل اســت و تنفیذ حکم بر اساس آن ،منوط به
اجازه دادن زوجین است (سیوری ،همان214 /2 :؛ رازی ،همان.)74 /10 :
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ُ
لف َّ ُ
الل نف ًســا ِإل َما آت َاها} حال زوج در مقدار
طبق نظر برخی ،با توجه به جمله {ل یك
انفاق معتبر اســت ،لذا «شافعی» معتقد اســت در صورت تنگ دست بودن زوج ،یک
مد ،در صورت متوسط بودن او ،یک و نیم مد و در صورت قدرت مالـــی او ،دو مد به
زوجه تعلـــق میگیرد ،اما بسیاری از علماء امامیه قائلند ،حال زوجه در میزان نفقه در
نظر گرفته میشــود و باید به اندازهای باشــد که با توجه به عرف و عادت کفایت او را
بکند و در صورت تنگ دستی ،زوج مقداری كه میتواند را پرداخت نموده و با توجه به
ُ
َ َْ
ــیج َ ُ
ل َّ ُ
جمله «س ع
الل َب ْع َد ُع ْســر ی ْس ًــرا» ،مابقی به عنوان دِین بر عهده او باقی میماند تا بعدًا
ٍ
آن را ادا کند (قرطبی ،همان170 /18 :؛ زحیلی ،همان290 /28 :؛ ســیوری ،همان/2 :
.)219-220

 -5-3-2نگاه

به جز لوازم نكاح ،موضوع نگاه و برخی از احكام وطی كه از متعلقات نکاح هستند ،نیز
در مواردی از مسائل اختالفی مذاهب اسالمی میباشند .از مجموع بحث نگاه ،دو نگاه
مستقیمًا با نکاح مرتبط است:
مورد اول :نگاه زوج به زوجه و بر عکس كه هر دو میتوانند به تمام بدن یكدیگر نگاه
َّ
كنند .مورد دوم :نگاه به مخطوبه كه طبق نظر مالکیان و شافعیان با توجه به جمله {إل
ِ
َ
ْ
َما ظ َه َر ِمن َها} (نور)31/؛ نگاه فقط به مواضع ظاهر که بر اســاس روایات ،منظور صورت
و دســتها تا مچ است ،جایز میباشد و طبق نظر حنابله ،آنچه را که عادتًا آشکار است،
میتــوان نگاه نمــود و از دیدگاه احناف ،به غیر از وجه و کفین ،نگاه به دو پا تا مچ نیز
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جایز است .دیدگاه علماء امامیه در این زمینه مختلف است ،اما با توجه به روایات موجود
در این باب ،بسیاری معتقدند نگاه به آنچه که جزء محاسن زن بوده و در مقدار مهریه
تأثیر گذار است ،به شرطی که از حد و کیفیت متعارف تجاوز نکند و از روی لباس نازک
باشد ،جایز است (اندلسی ،همان4 /2 :؛ سدیس227-228 :1425 ،؛ طرابلسی:1406 ،
221 /2؛ سبحانی ،همان.)15-16 /1 :
 -6-3-2نحوهی آمیزش
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موضــع اختالفی دوم ،مربوط به یكی از احكام وطی اســت كــه در حكم آن در صور
َ َّ
َ ُْ َ َ ُ
َ ُ ُْ َ ْ ٌ َ ُ
ــرث لك ْم فــأتا ح ْرثك ْم أن
{نســاؤك ح
مختلف ،تفاوت دیدگاه اســت .با توجه به آیه ِ
ُ
ِش ْــئ ْت( }...بقره)223 /؛ زنان شما كشتزار شمایند ،پس (براى كشت فرزند صالح) بدانها
نزدیك شوید هرگاه (مباشرت آنان) خواهید »...
حرث بودن به زنان نسبت داده شده که یا منظور این است که زنان مانند کشت هستند
و یا به معنای آن اســت که خداوند زنان را به کشتزاری تشبیه فرموده که بذر آن نطفه
و محصول آن فرزند اســت (طبرسی310/2 :1360،؛ ثعلبی .)162 /2 :1422 ،اشکالی
اساســی در تفسیر کلمه ی «أنّی» اســت که از دیدگاه مفسران و فقهای امامیه و اهل
سنت در معنای آن اختالف وجود دارد.
طبق دیدگاه بسیاری از علماء امامیه كه با روایات شأن نزول آیه همخوانی دارد« ،أنّی»
ظرف مخصوص مکان به معنای «أین» یا «من أین» اســت و گاهی برای زمان هم
اســتفاده میشود ،لذا در این آیه اصل بر این است که در معنای مکان استعمال شده و
با این تفســیر ،جواز آمیزش از راه دُبُر (پشت) یا از پشت به جلو اثبات میشود (طوسی،
بیتا223 /2 :؛ نجفی ،بیتا.)108 /29 :
بســیاری از فقها و مفســرین اهل ســنت« ،أنّی» را حمل بر معنای مجازی آن و ّ
دال
بـرکیفیت دانسته اند ،با این وصف که طبق این آیه ،آمیزش میتواند به انحاء مختلف
مثل :نشســته ،خوابیده ،خمیــده و  ...صورت گیرد .لذا اکثر علمای اهل ســنت به جز
«مالک بن انس» قائل به حرمت نزدیکی با زوجه از طریق پشــت شدهاند (زمخشری،
همان266 /1؛ آلوسی ،همان188 /2 :؛ ابن عاشور ،بی تا.)353 /2 :
برخی از مفســرین فریقین« ،أنّی» را ظرف زمان دانسته و بر این اساس ،آیه را چنین
تفســیر کردهاند که هر زمانی از شب و روز که خواستید با همسرانتان آمیزش کنید ،در
نتیجه این آیه مربوط به زمان نزدیکی بوده و از مکان منصرف است و قرائن و روایاتی
نیز در این زمینه و حرمت وطی از پشــت وجــود دارد (مغنیه ،همان337 /1 :؛ قلمونی،
288 /2 :1990؛ جصــاص ،همان .)39 /2 :امامیــه میان روایات جواز و حرمت به چند
صورت جمع نمودهاند؛ با این بیان كه روایات حرمت ،حمل بر صورت عدم رضای زوجه

یا حمل بر کراهت شــدید و یا حمل بر تقیه میشود ،زیرا در میان فقهای اهل سنت،
فقط «مالک بن أنس» فتوی به جواز داده اســت (نجفــی ،همان107 /29 :؛ كاظمی،
همان302 /2 :؛ قرطبی ،همان.)93-94 /3 :

حاکن هزوح یعیرشت تایآ هرابرد نیقیرف یریسفت تافالتخا یسررب

نتیجه
از مجموع تحقیق حاضر ،نتایج زیر حاصل میشود:
 -1در هر ســه محور مشروعیت ،محرمات و لوازم و توابع نکاح ،دیدگاههای متعددی،
مبتنی براســتناد به معانی مفردات آیات ،سیاق آیات ،برخی روایات و  ...ظهور یافته که
برخی منجر به اختالفات تفسیری فریقین شده است.
 -2در تفســیر برخی آیات ،میان مذاهب چهارگانه اهل سنت ،اختالف رأی وجود دارد
و برخــی ،همرأی با امامیه و برخی مخالفند .ظاهر آن اســت كه به تفكیك در مواضع
مختلف ،رأی مذهب حنفی با دیگر مذاهب تفاوت بیشتری دارد.
 -3از دیدگاه نگارنده ،گرچه اختالفاتی در هر سه محور مذکور وجود دارد ،اما او ًال بیشتر
اختالفات در جزئیات و به صورت درون مذهبی اســت ،بنابراین ناشــی از تقابل مبانی
فریقین نیست و ثانیًا در اختالفات كلی مانند ازدواج موقت نیز امكان تقریب وجود دارد،
زیرا در نزد بســیاری از اهل ســنت ،نكاح مسیار با قوانین وشرایط شبیه به عقد موقت،
جایز و مباح است.
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قرآن کریم(ترجمه مهدی الهی قمشه ای)
1.ابن منظور ،محمد بن مكرم (1405ق)« :لسان العرب» ،قم :نشر ادب الحوزه.
2.امینی ،عبدالحسین(1353ش)« :الغدیر» ،ترجمه جمال موسوی ،بی جا :نشر ایرانمهر.
3.اصبحی ،مالک بن انس (1406ق)« :الموطأ» ،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ،بی جا :دار احیاء التراث العربی.
4.اندلسی ،ابن رشد (1415ق)« :بدایة المجتهد و نهایة المقتصد» ،تصحیح خالد عطار ،بیروت :دار الفکر.
5.ابن جزی ،محمد بن احمد (1416ق)« :التســهیل لعلوم التنزیل» ،تحقیق عبداهلل خالدی ،بیروت :دار األرقم،
چاپ اول.
6.ابن عاشور ،محمد بن طاهر (بی تا)« :التحریر و التنویر» ،بیروت :مؤسسه التاریخ ،چاپ اول.
7.آلوســی ،محمود(1415ق)« :روح المعانی فی تفســیر القرآن العظیم» ،تحقیق علی عبد الباری عطیّة ،بیروت:
دارالكتب العلمیّه ،چاپ اول.
8.بخاری ،محمد بن اسماعیل (1401ق)« :صحیح البخاری» ،بی جا :دارالفكر.
9.بغوی ،حســین بن مســعود (1420ق)« :معالم التنزیل فی تفسیر القرآن» ،تحقیق عبدالرزاق المهدی ،بیروت:
دار احیاء التراث العربی ،چاپ اول.
 10.بیضاوی ،عبداهلل بن عمر (1418ق)« :انوار التنزیل و اســرار التأویل» ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ
اول.
 11.ثعلبی ،ابو اســحاق احمد بن ابراهیم (1422ق)« :الکشف و البیان عن تفسیر القرآن» ،تحقیق ابو محمد بن
عاشور ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ اول.
 12.جوهری ،اســماعیل بن حمــاد (1407ق)« :الصحاح» ،تصحیــح احمد عبدالغفور(عطار) ،بیــروت :دارالعلم
للمالیین ،چاپ چهارم.
 13.جباران ،محمدرضا (1383ش)« :ازدواج با بیگانگان» ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 14.جصاص ،ابوبکر احمد بن علی (1405ق)« :أحكام القرآن» ،تحقیق محمد صادق قمحاوی ،بیروت :دار احیاء
التراث العربی.
 15.حاکم نیشابوری ،ابوعبداهلل (بیتا)« :المستدرک» ،تحقیق یوسف عبد الرحمن المرعشلی ،بیروت :دارالمعرفه.
 16.حسینی روحانی ،صادق (1412ق)« :فقه الصادق(علیه السالم)» ،قم :دار الکتاب ،چاپ اول.
 17.حلی ،حسن بن یوسف (1388ق)« :تذكرة الفقهاء» ،قم :مؤسسه آل البیت ،چاپ اول.
 18.حلی ،حســن بن یوسف (1413ق)« :مختلف الشیعه فی احكام الشریعه» ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته
به جامعه مدرسین ،چاپ دوم.
 19.حنفی ،ابن عابدین (1415ق)« :حاشــیة ردّ المحتار علی الدر المختار» ،بیروت :دار الفكر للطباعه و النشــر و
التوزیع.
 20.دمشقی ،ابن کثیر اسماعیل بن عمرو (1419ق)« :تفسیر القرآن العظیم» ،تحقیق محمد حسین شمس الدین.
بیروت :دارالکتب العلمیه ،چاپ اول.
 21.ذهبــی ،محمد بن احمد(1382ق)« :میزان اإلعتدال» ،تحقیق علی محمد بجاوی ،بیروت :دار المعرفه ،چاپ
اول.
 22.رازی ،عبدالرحمن ابن ابی حاتم (1419ق)« :تفســیر القرآن العظیم» ،تصحیح اســعد محمد طیب ،ریاض:
مکتبة نزار مصطفی الباز ،چاپ سوم.
 23.رازی ،فخرالدین (1420ق)« :التفسیر الکبیر» ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ سوم.
 24.زحیلی ،وهبه (بیتا)« :الفقه االسالمی و ادلته» ،دمشق :دار الفکر.
 25.زحیلی ،وهبه (1418ق)« :تفســیر المنیر فی العقیدة و الشــریعة و المنهج» ،بیروت :دار الفكر المعاصر ،چاپ
دوم.
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 26.زمخشــری ،محمود (1407ق)« :الکشاف عن حقائق التنزیل» ،تحقیق محمد عبدالرحمن مرعشلی ،بیروت:
دار الكتاب العربی ،چاپ سوم.
 27.سایس ،محمد علی(بیتا)« :تفســیر آیات األحکام» ،تحقیق ناجی ابراهیم سویدان ،بیروت :مكتبة العصریة،
چاپ اول.
 28.ســبحانی ،جعفر (1417ق)« :نظام النکاح فی الشریعة االسالمیة الغرّاء» ،قم :مؤسسه نشر امام صادق (علیه
السالم) ،چاپ اول.
 29.ســدیس ،محمد بن عبدالعزیز (1425ق)« :مقدمات النکاح(دراســة المقارنة)» ،مدینه :الجامعة اإلســامیة
بالمدینة المنورة.
 30.سرخسی ،شمس الدین (1406ق)« :المبسوط» ،بیروت :دار المعرفه.
 31.سیوری ،فاضل مقداد(« :)1419کنز العرفان فی فقه القرآن» ،تحقیق سید محمد قاضی ،تهران :مجمع تقریب
مذاهب اسالمی ،چاپ اول.
 32.سیوطی ،جالل الدین (بی تا)« :الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور» ،بیروت :دار المعرفه للطباعه و النشر.
 33.شافعی ،محمد بن ادریس (1403ق)« :کتاب األم» ،بی جا :دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع ،چاپ دوم.
 34.شربینی ،محمد بن احمد (« :)1377مغنی المحتاج إلی معرفة معانی الفاظ المنهاج» ،بیروت :دار إحیاء التراث
العربی.
 35.شیبانی ،احمد بن حنبل(بی تا)« :المسند» ،بیروت :دار صادر.
 36.طباطبایی ،محمد حســین(1417ق)« :المیزان فی تفســیر القرآن» ،ترجمه مترجمان ،قم :دفتر انتشــارات
مدرسین حوزه علمیه ،چاپ پنجم.
 37.طبرسی ،فضل بن حسن (« :)1360مجمع البیان فی تفسیر القرآن» ،تهران :فراهانی ،چاپ اول.
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 55.مطهری ،مرتضی(1381ش)« :نظام حقوق زن در اسالم» ،تهران :صدرا ،چاپ سی و دوم.
 56.مغنیه ،محمد جواد (1424ق)« :تفسیر الکاشف» ،تهران :دارالکتب العربی ،چاپ اول.
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