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چکیده
رابطۀ «زوجیت» یکی از وضعیتهای بسیار مهم و تأثیرگذار در هر نظام حقوقی محسوب میشود که
حقوق و تکالیف متعددی بر آن مترتب است .اما نظامهای حقوقی در رابطه با شرایط و موانع ازدواجِ
صحیح ،اتفاق نظر ندارند .این اختالف در قوانین موجب طرح این پرسش اساسی ست :موضع حقوق
اسالمی نسبتبه ازدواج غیرمسلمانان چیست؟ آیا حقوق اسالمی صرفاً ازدواجی را صحیح قلمداد میکند
که مطابق با موازین شرع اسالم منعقد شده است؟ درنتیجه ازدواجهای اهل کتاب یا ازدواجهای مطابق با
قوانین نظامهای حقوقی معاصر ،باطل و بیاثر خواهد بود .نگارندگان در مقالۀ حاضر به اثبات این مدعا
خواهند پرداخت که در دکترین حقوق اسالمی ،ازدواج غیرمسلمانان ــ مشروطبر اینکه ازدواج ایشان
مطابقبا شریعت و قوانین خودشان ،صحیح واقع شده باشد ــ صحیح بوده و کلیۀ آثار ازدواج صحیح،
ازجمله برقراری رابطۀ توارث ،طهارت ولد ،حرمت خواستگاری از زوجۀ غیرمسلمانان و زنای محصنه
قلمداد شدن زنای او ،بر چنین ازدواجهایی مترتب خواهد شد و در این رابطه ،فرقی میان ازدواج اهل کتاب
یا ازدواجهایی که مطابقبا نظامهای حقوقی معاصر منعقد شدهاند ،وجود ندارد .نگارندگان ادعای خویش
را ذیل قاعدۀ «لکل قوم نکاح» ارائه میکنند .مستند اصلی ایشان در اثبات این ادعا ،روایات متعدد در منابع
فقه شیعه ،سیرۀ عقال و برخی از آیات قرآن کریم است.

کلیدواژهها
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مقدمه
رابطة «زوجیت» يکي از وضعیتهای بسیار مهم و تأثیرگذار در هر نظام حقوقي محسوب
ميشود که حقوق و تکالیف متعددی بر آن مترتب است .ازاينرو ،فقها در کتب فقهي ذيل
«کتاب النکاح» مفصالً به بیان احکام و شرايط ازدواجِ صحیح و معتبر پرداختهاند .هرچند آنچه
محور مباحث فقهي بوده است« ،ازدواج مسلمانان» است ،اما با در نظر گرفتن برخي مباني
فقهي ـ کالمي ،مانند «اشتراک احکام» يا «تکلیف کفار به فروع» (ر .ک .طوسي 140۷ ،ق ،ج ،2
ص 245؛ ج  ،2ص ۷14؛ حلي ،13۷۸ ،ج  ،2ص  ،)1۸۸اين احتمال ميرود که حقوق اسالمي،
حتي برای غیرمسلمانان نیز ،صرفاً ازدواجي را معتبر ميداند که با موازين اسالم تطابق
دارد؛ لذا نکاح مسیحیان هرچند در آن کلیة آداب و تشريفات دين خودشان رعايت شده باشد،
لغو و فاقد هر اثری خواهد بود .همچنین است ازدواجِ تابعین نظامهای حقوقي غیراسالمي که
نکاح آنها عالوهبر اينکه مطابق موازين اسالمي نیست ،ممکن است مطابق هیچ يک از اديان
الهي نیز «ازدواجِ صحیح» شناخته نشود .برای مثال ،نظام حقوقي فرانسه نهادهايي را بهعنوان
«ازدواج» به رسمیت ميشناسد که اساساً در حقوق اسالمي به رسمیت شناخته نميشوند،
مانند نهاد «ازدواج مدني»( 1نهاد مذکور را نه مطابقبا حقوق اسالم و نه هیچيک از اديان الهي
نميتوان «ازدواج صحیح» قلمداد کرد .حال اين سؤال وجود دارد که در تنظیم روابط میان
مسلمانان و غیرمسلماناني که ازدواج و طالق آنها نه مطابقبا قوانین اسالم است و نه قوانین
هیچيک از اديان الهي ،چه بايد کرد؟
برخالف آنچه به نظر ميرسد ،در دکترين فقه اسالمي ازدواج غیرمسلمانان ــ اگر مطابق
موازين قوم خودشان صحیح منعقد شده باشد ــ معتبر و صحیح شناخته شده است و کلیة
آثار نکاح صحیح بر آن مترتب ميگردد .درواقع شارع اسالم جهت تنظیم روابط مدني
مسلمانان با غیرمسلمانان قوانین مشخصي را وضع کرده است که ميتوان آنها را ذيل قاعدة
«لِکل قوم نِکاح» جمعآوری کرد .در مقالة حاضر ،درصدد تبیین مفاد قاعدة مذکور ،مستندات
فقهي و ابعاد فقهي و حقوقي آن هستیم .اين مقاله در چهار بخش اصلي سامان يافته است؛

1. Cohabitation
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در بخش اول به تبیین مفاد قاعدة «لکل قوم نکاح» ،جايگاه آن و همچنین مفاد حکم مندرجدر
قاعده خواهیم پرداخت؛ پس از تبیین اين بخش ،مستندات فقهي قاعده مورد مطالعه قرار خواهد
گرفت؛ در بخش سوم نیز ،میزان داللت مستندات فقهي قاعده و حدود و ثغور قاعدة «لکل قوم
نکاح» را بررسي خواهیم کرد و در بخش آخر ،آثار پذيريش قاعدة «لکل قوم نکاح» در ابواب
مختلف فقهي شناسايي ميگردد.

مفهومشناسی مصطلحات
 .1قوم
واژة « قَوْم» ،اسم جمع و در لغت به معنای «گروهي از مردان» است که شامل زنان نميشود
(طريحي 1416 ،ق ،ج  ،6ص 141؛ ابن اثیر ،136۷ ،ج  ،4ص 124؛ خلیل بن احمد 1409 ،ق ،ج
 ،5ص 231؛ صاحب بن عباد 1414 ،ق ،ج  ،6ص 5۷؛ فیومي 1414 ،ق ،ج  ،2ص  .)520با توجه
به سخنان و ديدگاه واژهشناسان ،اين نتیجه به دست ميآيد که واژة «قوم» هرچند در اصل
به معنای گروه مردان است ،بهتبعِ مردان ،زنان و فرزندان آن مردان را نیز شامل ميشود
(خلیل بن احمد 1409 ،ق ،ج  ،5ص 231؛ صاحب بن عباد 1414 ،ق ،ج  ،6ص 5۷؛ جوهری،
 1404ق ،ج  ،5ص .)2016

 .2نکاح
واژه «نِکاح» مصدر يا اسم مصدری است که نسبتبه معنای لغوی آن ،چهار احتمال وجود
دارد :عقد (راغب اصفهاني 1412 ،ق ،ص 505؛ ک :نراقي 1415 ،ق ،ج  ،16ص )9؛ آمیزش
جنسى و مواقعه (جوهری 1404 ،ق ،ج  ،1ص 413؛ ر .ک .عاملي 1413 ،ق ،ج  ،۷ص )۷؛
مشترک لفظي بین عقد و مواقعه (فیومي 1414 ،ق ،ج  ،2ص  )624؛ مطلق اختالط (همانجا).
با بررسي آيات و روايات ،مالحظه ميشود که واژة «نکاح» در همة معاني مذکور استعمال
شده است .اما اين سؤال وجود دارد :معنای حقیقي ،کداميک از اين معاني ميباشد؟ يعني
واژة «نکاح» در کداميک از معاني فوق با اتکا به قرينه و در کدام يک بدون قرينه بهکار رفته
است؟ واقعیت اين است که مادة «نکح» و مشتقات آن در قرآن کريم  23مرتبه به کار رفته
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است ،ولي هماره به معنای عقد (احتمال اول) استعمال شده است .همچنین در منابع روايي
امامیه ،طبق استقرای نگارندگان ،غالباً در همان معنای عقد استعمال شده است.

مفاد قاعدۀ «لکل قوم نکاح»
مفاد اجمالي اين قاعده ،همانطورکه در عبارات فقها بیان شده ،عبارت از اين است که
مسلمانان در تنظیم روابط خود با غیرمسلمانان بايد نکاح آنها را معتبر بدانند ،مشروطبر
اينکه نکاح غیرمسلمانان مطابقبا شريعت خودشان صحیح واقع شده باشد (حلي ،13۸۸ ،ج،2
ص  64۸و 651؛ ابنبراج 1406 ،ق ،ج  ،2ص 259؛ عاملي 1414 ،ق ،ج  ،12ص 395؛ اصفهاني،
 1416ق ،ج  ،۸ص ۸۸؛ سند 1432 ،ق ،ج  ،4ص ۸5؛ موسوی خوانساری ،1355 ،ج ،۷ص .)4
برای مثال ،زرتشتیان ازدواج با امهات و اخوات را جائز ميدانند (يعقوبي ،بيتا ،ج  ،1ص152؛
نیز ر.ک :مظاهری13۷3 ،؛ افخمي و خسروی1396 ،؛ کتابي .)13۷9 ،حال اگر شخصي
زرتشتي اقدام به چنین ازدواجي کند و شرايط را طبق مذهب خويش رعايت نمايد ،ازدواج او
در حکم ازدواج صحیح بلکه حقیقتاً صحیح است .عالمه حلي دراينباره مينويسد« :اگر اهل
کتاب با شخصي بتپرست ازدواج کرد يا برعکس آن ،نکاح فسخ نميشود» (حلي 1413 ،ق،
ج  ،3ص  .)3۸محقق کرکي در شرح عبارت عالمه مينويسد :همانطورکه گفته شد ،ازدواجِ
کفار صحیح است و هیچ مانعي از صحیح دانستن آن وجود ندارد و اينکه عالمه حلي فرمودند:
« ازدواجِ کفار فسخ نميشود» و نفرمودند که « ازدواجِ کفار صحیح است» ،ازباب تفنّن در
عبارت است [و الّا او نیز ازدواجِ کفار را صحیح ميداند] (عاملي 1414 ،ق ،ج  ،12ص.)395

 .1جایگاه قاعده در ادبیات فقه
اصل و مفاد قاعدة «لکل قوم نکاح» در روايات متعددی وارد شده است و تطبیقات آن در
بسیاری از فروعات فقهي قابل رديابي است .اما ظاهراً اين پیشفرض برای مؤلفان کتب قواعد
فقهیه وجود داشته است که قاعدة مستقلي با عنوان قاعدة «لکل قوم نکاح» وجود ندارد؛ بلکه
مفاد اين قاعده از تطبیقات قاعدة «الزام» ميباشد .ازاينرو ،قاعدة «لکل قوم نکاح» طبق
استقرای نگارندگان در هیچيک از کتب قواعد فقهیه بهعنوان قاعدهای مستقل مورد مطالعه
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قرار نگرفته است (برای نمونه ر .ک .بجنوردی13۷۷ ،؛ علي بهبهاني 1405 ،ق؛ زارعي
سبزواری 1430 ،ق؛ سبحاني تبريزی 1436 ،ق؛ سند 1432 ،ق؛ فاضل موحدی لنکراني13۸3 ،؛
محقق داماد1399 ،؛ مکارم شیرازی)13۷0 ،؛ حال آنکه اين دو قاعده هرچند هر دو حکم واقعي
ثانوی محسوب ميشوند ،ماهیتاً متفاوتاند .در ادامه به برخي از اين تفاوتها اشاره خواهیم
کرد:
 .1از ظاهرِ مستندات روايي قاعدة الزام چنین برميآيد که جنبة قضايي اين قاعده بر جنبة
مدنیت آن غلبه دارد (برای مالحظة اين روايات ر .ک .حر عاملي 1416 ،ق ،ج  ،22ص  ،۷2و
ج  ،26ص  ،15۷حديث )6 ،2 ،1؛ يعني قاعدة مذکور بیشتر درصدد حل تعارض قوانین میان
شیعیان و اهل سنت (يا اهل اديان ديگر) است و در مواردی که اساساً تعارضي در کار نیست،
قاعدة مذکور موضوعیت پیدا نميکند .تعريف قاعدة الزام به «إقرار غیر اإلمامي على مذهبه»
توسط برخي از فقها (سیستاني 1415 ،ق ،ج  ،1ص  )455يا استناد ايشان به قاعدة «اقرار»
(برای تقرير دلیل اقرار ر .ک .فاضل لنکراني ،1391 ،ص 35؛ محقق داماد ،1399 ،ص )123
بهعنوان مستند قاعدة «الزام» ،اين احتمال را تقويت ميکند که درمنظر ايشان نیز ،قاعدة «الزام»
بیشتر جنبة قضايي دارد .درحاليکه قاعدة «لکل قوم نکاح» روحِ مدني دارد و اساساً در
مستندات روايي آن بحث از تعارض قوانین نیست؛ بلکه اين روايات بیشتر درصدد ارائة
قاعدهای کلي جهت تنظیم روابط مدني مسلمانان با غیرمسلمانان ميباشد.
دقیقاً به همین دلیل است که بسیاری از فقها لوازم و مثبتات قاعدة الزام را ثابت ندانستهاند؛
حال آنکه به لوازم تصحیح ازدواج کفار ملتزماند .اگر قاعدة «لکل قوم نکاحٌ» از تطبیقات قاعدة
«الزام» ميبود ،همانا نبايد در نتیجه و آثار از يکديگر تخلف ميکردند.
 .2فارغ از تفاوت ماهوی ،که بیان آن گذشت ،موضوع قاعدة الزام صرفاً مخالفت شیعیان
با اهل سنّت شناخته شده است و عدهای آن را به مخالفت میان مذاهب اهل سنت به يکديگر
نیز تسری دادهاند؛ اما بسیار نادرند افرادی که توانستهاند قاعده را به مخالفت تشیع با
اهلکتاب نیز تسری دهند .محقق بجنوردی بهطور صريح ،چنین شمولي را نفي ميکند
(بجنوردی ،13۷۷ ،ج  ،3ص 1۸4؛ برای مالحظة ديدگاه مخالف ر .ک .صاحب جواهر،1362 ،
ج  ،32ص  .)۸9اين در حالي است که اساساً مورد روايات قاعدة «لکل قوم نکاح» مخالفت
مسلمانان با اهل کتاب است و برخي آن را به مخالفت با هر فرقه و نحلهای ،ولو اهل کتاب
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نباشند نیز ،تسری دادهاند (سند 1432 ،ق ،ج  ،4ص  )۸5و لذا موضوع قاعدة «لکل قوم نکاح»
ازاينجهت گستردهتر است .از جهت ديگر ،موضوع قاعدة «لکل قوم نکاح» صرفاً ناظر به
معتبر دانستن نکاح و اوامر مترتب بر آن ،مانند طالق ،طهارتولد و امثال آن است ،اما موضوع
قاعدة «الزام» گسترة بیشتری دارد و غالب ،بلکه کلیة اعمال حقوقي مثل وصیت ،هبه و ارث
را شامل ميشود (فاضل موحدی لنکراني ،13۸3 ،ج  ،1ص .)1۸

 .2ماهیت حکم مندرج در قاعده
مطلب ديگری که بايد راجعبه مفاد قاعدة «لکل قوم نکاح» مورد توجه قرار گیرد ،ماهیت
حکمِ مندرج در قاعدة مذکور است .قاعدة مذکور افادة حکم ظاهری ميکند يا حکم واقعي
ثانوی؟ شیخ حسن کاشف الغطاء در تأيید احتمال اول آورده است« :طالق مخالفین در حقشان
نافذ است؛ هرچند نزد ما و در واقع فاسد باشد ،لکن اين فساد و بطالن منافاتي با حکم به
صحت نسبتبه ما ندارد .به اين معنا که زن طالقدادهشده هرچند در زوجیت مرد سني باقي
است ،اما در عین حال بر او حرام و بر ما حالل است» (حلي ،بيتا ،ص 2۷۷؛ صاحب جواهر،
 ،1362ج ،29ص  266و ج  ،41ص 264؛ حکیم ،13۷4 ،ج  ،14ص  .)530درمقابل برخي از
فقها مفاد قاعده را از سنخ احکام واقعي ثانوی دانستهاند (خويي 141۸ ،ق ،ج  ،36ص .)230
در اين صورت ،هیچ تفاوتي میان ازدواج صحیح در شريعت اسالم و ازدواجي که مطابقبا
معیارهای اقوام ديگر صحیح واقع شده است ،وجود نخواهد داشت .محقق خويي دراينباره
چنین مينويسد :اين ازدواجها (ازدواج غیرمسلمانان) حقیقتاً صحیح است؛ زيرا اگر کسي به
عقدی که ديگران آن را باطل ميدانند و میان خودشان صحیح است ،با زني ازدواج کرد ،به
بطالن آن ازدواج حکم نميشود و بايد آثار زوجیت بر آن بار شود (همانجا) .درصورت
اخیر ،کلیة آثار نکاح صحیح ،ازجمله برقراری رابطة توارث ،طهارتولد ،حرمت خواستگاری
از زوجة کافر و زنای محصنه قلمداد شدن زنای او ،بر ازدواج غیرمسلمانان مترتب خواهد
شد .هرچند در رابطه با ماهیت قاعدة «لکل قوم نکاح» ،اظهار نظر چنداني ازسوی فقها صورت
نگرفته است ،با پذيرش مثبتات و لوازم اين قاعده در ابواب مختلف فقهي ،به نظر ميرسد
ايشان مفاد قاعده را از سنخ احکام واقعي ثانوی ميدانند (برای نمونه ر.ک .طوسي 140۷ ،ق،
ج  ،4ص 109؛ اصفهاني 1416 ،ق ،ج  ،۸ص ۸۸؛ حلي ،13۸۸ ،ج  ،2ص 660؛ همو 1413 ،ق،
ج ،3ص3۸؛ موسوی خوانساری ،1355 ،ج ،۷ص4؛ تبريزی ،13۸3 ،ج ،6ص.)96
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مستندات فقهی قاعده
روایات
در ديدگاه فقها مهمترين پشتوانة قاعدة «لکل قوم نکاح» روايات است .ما روايات را در دو
گروه قرار دادهايم؛ گروه اول ،روايات اصلي و محوری قاعدة «لکل قوم نکاح» هستند که
ازجهت مضمون به يکديگر شبیهاند و بهطور مستقیم بر مفاد اين قاعده داللت ميکنند .گروه
دوم ،روايات فرعي و تکمیلياند که ازجهت مفاد ،مختلفاند و داللت مستقیمي بر قاعده ندارند،
اما ميتوان به اطالقات و عمومات آنها در تصحیح اين قاعده بهره جست.

 .1روایات اصلی و محوری
الف .به سند صحیح نقل شده است که عبداهلل بن سنان نقل ميکند که مردی درنزد امام
صادق(ع) ،به شخصي زرتشتي تهمت زنا زد .امام(ع) او را از تهمت زدن بازداشتند .آن مرد (در
مقام توجیه عمل خود) گفت که همانا آن مردِ زرتشتي با مادر و خواهر خود ازدواج ميکند.
امام(ع) فرمودند :بله؛ اين مطلب که زرتشتیان با خواهر و مادر خود ازدواج ميکنند ،صحیح
است؛ اما آن عمل در دين خودشان ازدواج صحیحي است (حر عاملي 1416 ،ق ،ج  ،15ص ۸0
و ج  ،21ص .)199
ب .به سند صحیح نقل شده است که ابوالحسن حذا چنین نقل ميکند :خدمت امام

صادق(ع)

رسیدم .امام(ع) از من پرسیدند که غريم تو (به معنای خصم يا بدهکار) چه ميکند؟ عرض کردم:
او فرزند زني زناکار است .امام صادق(ع) نگاه تندی به من کردند (کنايه از اينکه امام(ع) بسیار
ناراحت شدند) .سپس راوی درمقام توجیه گفتار خود به امام(ع) عرض ميکند :فدايتان شوم،
همانا او فردی زرتشتي است ،مادر او خواهرش است (کنايه از اينکه او زنازاده است).

امام(ع)

فرمودند :آيا آن ازدواج در دين خودشان نکاح محسوب نميشود؟ (حر عاملي 1416 ،ق ،ج ،2۸
ص.)1۷4
ج .به سند موثق نقل شده است که ابوبصیر نقل ميکند که امام صادق(ع) فرمودند :رسول
خدا(ص) از اينکه به کنیزان گفته شود :ای دختر کذا و کذا (کنايه از دختر حرام ،دختر زنا) ،نهي
فرمودند؛ زيرا هر قومي نکاح مخصوص به خود دارد که آن را نکاح مشروعي ميپندارد
(همان ،ج  ،21ص .)200
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د .به سند موثق نقل شده است که ابوبصیر نقل ميکند که امام صادق(ع) فرمودند :هر قومي
که ازدواج را از زنا تشخیص ميدهد ،پس نکاح آنها صحیح است (حر عاملي 1416 ،ق ،ج ،15
ص  ۸0و ج  ،21ص .)200
هـ .به سند ضعیف (مرسل) نقل شده است که اسحاق بن عمار صیرفي نقل ميکند که امام
صادق(ع) فرمودند :مال ناصبي و هر آنچه را که او مالک است ،برای تو حالل ميباشد ،مگر همسر
ناصبي که بر شما حالل نیست .همانا نکاح اهل شرک (که ناصبي يکي از مصاديق آن است)
صحیح ميباشد .به اين دلیل که رسول خدا(ص) فرمود :به اهل شرک فحش ندهید و زنازاده نگويید؛
زيرا برای هر قومي نکاحي است (همانجا؛ همان ،ج  ،1۷ص.)299
و .به سند ضعیف نقل شده است که عمرو بن نعمان جعفي نقل ميکند که براى امام صادق(ع)

دوستى بود که هرجا امام(ع) ميرفتند ،او نیز از امام(ع) جدا نمىشد .روزى در بازار کفشدوزان
بههمراه آن حضرت بود و پشتسرِ خود يک غالم سندى (منسوب به سند که از بالد هند است)
بههمراه داشت .آن مرد سه بار برگشت و نگاه کرد ولي غالم را نديد .در بار چهارم که نظر
انداخت ،از سر ناراحتي گفت :کجايي تو ،مادر فالن (کنايه از زنازاده) .عمرو بن نعمان جعفي
ميگويد با شنیدن اين سخن امام صادق(ع) دست خود را بلند کرد و پیشاني خويش را در
دستان گرفت و سپس فرمود :سبحاناهلل! تو به مادرش تهمت ميزني؟ من تاکنون ميپنداشتم
که تو از پارسايي بهرهای داری ،اما اکنون ميبینم که تو را هیچ بهرهای از پارسايي نیست.
عمرو بن نعمان جعفي ميگويد :ديگر هیچگاه نديدم که آن مرد همراه امام صادق(ع) حرکت کند
تا آنکه مرگ میان آنان جدايي انداخت (حر عاملي 1416 ،ق ،ج  ،16ص .)36
ز .شیخ کلیني پس از نقل روايت قبل ميفرمايد :در روايت ديگری آمده است :براى هر امّتى
نکاح و ازدواجى است که بهوسیلة آن از زنا خوددارى کنند .وی به همین مقدار بسنده کرده
است و سندی برای روايت مذکور نميآورد (همان ،ص  .)3۷اين روايت هرچند بهسبب عدم
اتصال به معصوم(ع) و اساساً فاقد سند بودن معتبر نیست ،اما مضمون آن کامالً موافق با
روايت ابوبصیر (روايت چهارم) ميباشد.
 بررسی سندی روایات اصلی و محوری :سند روايات  3 ،2 ،1و 4صحیح يا در حکمصحیح ميباشد و همین مقدار جهت اثبات مفاد قاعدة «لکل قوم نکاح» کافي است .دررابطهبا
سند روايات  6 ،5و ،۷بايد گفت که هرچند اسناد روايات مذکور طبق قواعد رجالي ضعیف
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شناخته ميشوند ،ولي بنابر مبنای آنان که در اعتبار احاديث ،موثوقالصدوری (برای نمونه
ر.ک .انصاری ،بيتا ،ج  ،1ص 1۷4؛ نائیني ،13۷6 ،ج  ،3ص 191؛ عراقي 141۷ ،ق ،ج ،3
ص135؛ اصفهاني 1419 ،ق ،ص 523؛ بجنوردی ،13۷۷ ،ج  ،2ص 113؛ روحاني ،بيتا ،ج ،1
ص 129؛ طباطبايي ،1352 ،ج  ،10ص  )351يا مظنونالصدوری ميباشند (برای نمونه ر .ک.
بهبهاني 141۷ ،ق ،ص ۷02؛ مراغي 141۷ ،ق ،ج  ،1ص 366؛ قزويني 1424 ،ق ،ج  ،1ص 62؛
نوری 140۸ ،ق ،ج  ،5ص  23و ج  ،5ص  ،)124ميتوان اين روايات را نیز معتبر دانست؛ زيرا
با در نظر گرفتن روايات صحیح همین باب ،روايات میراث مجوس ،استدامة ازدواج کفار،
سیرة عقال و متشرعه؛ به اين اطمینان عرفي يا ظن قوی دست پیدا خواهیم کرد که روايات ،5
 6و  ۷نیز از معصوم(ع) صادر شدهاند .البته ممکن است کسي ادعای عمل مشهور را نسبتبه
اين روايات داشته باشد که به نظر ما ،ادعای صحیحي نیست؛ زيرا عمل مشهور بهخصوص
روايات  6 ،5و ۷ثابت نیست؛ هرچند نسبتبه اصلِ مفاد قاعدة «لکل قوم نکاح» ثابت است.

 بررسی داللی روایات اصلی و محوری :اما ازمجموع روايات ،چند مسئله قابلبرداشتاست :الف .هیچيک از روايات ــ مانند روايات قاعدة الزام ــ ناظر به حل تعارض قوانین شیعه
و سني نیستند و اساساً تعارضي در کار نیست؛ بلکه امام(ع) صرفاً به اين مسئله اشاره
ميفرمايند که هر قومي را ازدواجي است و آن ازدواج را بايد محترم بشماريد ،هرچند مطابق
با شريعت شما آن ازدواج باطل است.
ب .در روايات  3 ،1و  5با «فاء» تعلیل مواجهه هستیم :فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً .اين «فاء» از
سنخ «فاء» در عبارت «علیک بالصدق فإنّه منجاه من الشّرور» و ظاهر در علیّت مدخول فاء
برای ما قبل است (ر.ک .صبان 1425 ،ق ،ج  ،4ص 315؛ بابتي 1413 ،ق ،ج  ،2ص  .)۷45در
روايات  2و  6نیز ،هرچند از ادات تعلیل استفاده نشده است ،سیاق روايت داللت واضحي بر
تعلیل دارد و از همه مهمتر آنکه در روايات  4و  ،۷به معیار و ضابطة تصحیح ازدواج
غیرمسلمانان تصريح شده است .بنابراين ميتوان از مجموع روايات اصلي برداشت نوعي
تعلیل کرد مبنيبر اينکه هرگاه ازدواجِ قومي مطابق با موازين و قواعد میان خودشان صحیح
تلقي شود ،نبايد آن را زنا تلقي کرد .همچنین اگر میان آن قوم ،آن ازدواج را صحیح نداند،
پس ميتوان آن را زنا به حساب آورد (برای مطالعه دررابطهبا مفهوم تعلیل ر.ک .موسوی
خمیني ،13۷6 ،ج  ،5ص 140؛ محقق داماد و ديگران 1400 ،ق ،ج  ،1ص .)225
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ج .مورد روايات عبارت است از ازدواج مجوس (روايت  1و  ،)2ازدواج اهل شرک و ناصبي
(روايت  )5و ازدواج غیرمسلمانان اهل هند (روايت  .)6مورد برخي از روايات (روايت  )3نیز
مبهم و در برخي ديگر (روايت  4و  )۷تصريح به عمومیت شده است .از تنوع مورد روايات
و همچنین تعلیل مستفاد از روايات ،ميتوان به اين نتیجه رسید :موضوع قاعدة «لکل قوم
نکاح» عام است و اختصاص به مذهب يا فرقة خاصي ندارد.
د .مطابقبا روايت چهارم ،معیار و مالک تمییز نکاح از زنا اين است که آن قوم بايد میان
خودشان زنا را از نکاح تمییز دهند .لذا اگر قومي وجود دارد که اساساً میان آنها تفاوتي بین
زنا و نکاح ــ هرچند از حیث اعتقادی ــ وجود ندارد ،نکاح آن قوم صحیح نخواهد بود .اين
مناط با تصحیح ازدواجهای اعراب جاهلیت نیز کامالً مطابقت دارد؛ زيرا عرب جاهلیت هرچند
متصف به شريعت خاصي نميشده ،میان نکاح و زنا مرز قائل بوده است (آلوسي ،بيتا ،ج،2
ص 316؛ ترمانیني ،بيتا ،ص 3۸؛ علي 1413 ،ق ،ج  ،5ص  529و  )530و وجود تعابیری
چون بغا ،زنا ،سفاح ،و فجور نشان ميدهد که عرب رابطة مشروع را غیر از رابطة نامشروع
ميدانسته است .البته نکاحي که عرب جاهلي بدان باور داشته ،با نکاحي که امروز برای ما
مأنوس است ،متفاوت ميباشد (ر .ک .ذيل دلیل سیرة عقال).
هـ .نبايد اين توهم ايجاد گردد که قاعدة «لکل قوم نکاح» داللتبر تصحیح ازدواجهای سفید،
ازدواج همجنسگرايان يا حتي ازدوج با اشیا و حیوانات ميگردد .اين توهم کامالً مردود
است؛ زيرا اوالً ،برخي از اين موارد ،مانند ازدواج با اشیا و حیوانات ،اساساً در هیچ نظام
حقوقي ازدواجي شناخته نميشوند ( )Goldfeder, 2017و اساساً آنچه گاهي در اخبار
شنیده ميشود ،مزاحي بیش نیست .اما دررابطهبا ازدواجهای سفید ،بايد گفت که اطالق عنوان
ازدواج بر اين نوع رابطة اجتماعي کامالً مجازی و از سنخِ عبارت «فالني با شغلش ازدواج
کرده است» ميباشد .لذا هیچيک از آثار ازدواج ،ازجمله قوانین مالیاتي يا توارث و برخي
احکام ديگر در کشورهای غربي بر اين ازدواجها مترتب نخواهد بود .همچنین در منابع
رسمي ،مانند فرمهای استخدام ،در وضعیت تأهل اين اشخاص «مجرد» 1يا

«غیرمتاهل»2

1 .Single
2 .not-Marride
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نوشته ميشود .ثانیاً ،با فرض اينکه همة اين موارد حقیقتاً ازدواج شناخته شوند ،عبارت
«نکاح» در قاعدة «لکل قوم نکاح» ،منصرف به ازدواج میان دو جنس مخالف از انسان است؛
ازاينرو ،ازدواج افراد همجنس ولو در کلیة نظامهای حقوقي معتبر شناخته شود ،نزد ما
معتبر نخواهد بود.

 .2روایات میراث مجوس
در حديث مرفوعي از سکوني نقل شده است« :همانا ]امام[ علي(ع) برای زرتشتیاني که با
مادر يا خواهر خود ازدواج کرده بودند ،از دو جهت ارث ميگذاشت؛ ازجهت اينکه ]متوفي[
مادر آن شص بوده است و از آنجهت که ]متوفي[ همسر آن شخص بوه است».
بعضى برآنند که به هر نوع نسبي ارث ميبرند ،خواه صحیح باشد و خواه فاسد (مفید،
 1410ق ،ص 699؛ ابن قدامه ،بيتا ،ج  ،۷ص 1۷9؛ ابنبراج ،1406 ،ج  ،2ص 1۷0؛ سالر ديلمي،
 1404ق ،ص 224؛ طوسي 1400 ،ق ،ج  ،3ص  269و 2۷0؛ عتکي بزار ،بيتا ،ج  ،6ص 366؛
نووی ،بيتا ،ج  ،16ص 9۷؛ روحاهلل خمیني ،13۸3 ،ج  ،4ص ۷۷؛ مرتضوی لنگرودی،13۷6 ،
ج  ،3ص  .)325ناگفته پیداست که ارث بردن از آن جهت که شخص زوجه بوده است ،کاشف
از صحت ازدواج ميباشد .موضوع اين روايات ناظربه میراث زرتشتیان ميباشد ،اما
زرتشتي بودن موضوعیت ندارد ،بلکه هر قومي که ازدواج آنها صحیح باشد ،رابطة توارث
نیز مترتب خواهد شد.

 .3روایات استدامۀ تزویج کفار بعد از اسالم
در روايات متعددی از ائمه(ع) اين سوال پرسیده شده است که اگر کافری اسالم آورد ،بايد
دوباره با همسر خود ازدواج کند يا نیازی به ازدواج جديد نیست و همان ازدواج سابق صحیح
خواهد بود (حر عاملي 1416 ،ق ،ج  ،20ص  .)540اين سوال از آنجا ناشي ميشود که عرب
در جاهلیت ،برای انجام ازدواج از چارچوب و روش دينيِ خاصي پیروی نميکرد؛ زيرا در
آن دوران ،ازدواج يک عقد مدني محض (به سادگي بیع) به شمار ميآمد (فوزی 19۸3 ،م،
صص  43ـ  )54و آنچه امروزه در برگزاری عقد ازوداج بهعنوان يک چارچوب شرعي،
معمول و معهود است ،در جاهلیت وجود نداشت (ترمانیني ،بيتا ،ص  .)۸6برای مثال ،طبق
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اسناد تاريخي دررابطهبا ازدواج در عصر جاهلي ،بايد گفت که اساساً رضايت زن هیچ نقشي
نداشت و همینکه ولي (پدر ،برادر يا عمو) قبول ميکرد ،برای وقوع رابطة زوجیت کافي بود
(ترمانیني ،بيتا ،ص 142؛ عاملي 1413 ،ق ،ج  ،5ص 531؛ فروخ 19۸4 ،م ،ص 156؛ فوزی،
 19۸3م ،ص .)45
بدون شک ،چنین ازدواجي ازمنظر شريعت اسالم باطل است ،اما با وجود اين ،ائمه(ع)
نسبتبه وضعیت چنین ازدواجي پس از اسالم آوردن زوجین ،فرمودهاند« :هُمَا عَلَى نِکَاحِهِمَا
الْأَوَّل» (حر عاملي 1416 ،ق ،ج  ،20ص  .)542درنتیجه آن مرد و زني که مسلمان شدهاند ،بر
همان ازدواج اول (که در زمان کفر منعقد شده است) ميباشند و نیازی به ازدواج جديد نیست.
برخي فقها نیز دراينباره فرمودهاند :ازدواج کفار با اسالم آوردن به حال خود باقي ميماند
(عاملي 1413 ،ق ،ج  ،9ص 1۷3؛ بحراني ،1363 ،ج  ،25ص  .)342با در نظر گرفتن روايات
استدامة نکاح کفار و انضمام آن به روايات «لکل قوم نکاح» ،اين اطمینان عرفي برای ما حاصل
ميشود که شارع اسالم ،ازدواج غیرمسلمان را معتبر ميداند.

 .4روایات قاعدۀ الزام
يکي از ادلهای که ميتوان در اعتبار قاعدة «لکل قوم نکاح» بدان متوسل شد ،روايات قاعدة
الزام است .برای مثال ،به سند ضیعف نقل شده است که عبداللّه بن طاووس به محضر امام
رضا(ع) چنین عرض مىکند :از جدّ شما امام صادق(ع) روايت شده است که از زنهايى که
سهطالقه شدهاند ،در يک مجلس بپرهیزيد؛ يعنى نمىتوان با آنها ازدواج نمود؛ چراکه آنها
صاحبان شوهر هستند .حضرت(ع) در پاسخ مىفرمايند :آنچه جد ما فرموده است ،مربوط به
اخوان شماست نه اهل سنّت .بعد امام(ع) در بیان قاعدهای کلي ميفرمايند« :إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ
قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْکَامُهُم :هرکسي که دينى را پذيرفت ،ملزم است احکام آن دين را نیز بپذيرد» (حر
عاملي 1416 ،ق ،ج  ،22ص .)۷5
اين روايت هرچند به سند معتبر نقل نشده است ،مشهور فقها بدان استناد و عمل کردهاند؛
لذا روايت مذکور قابل اعتماد خواهد بود.
همچنین نقل شده است« :قال (علیهالسالم) :مَنْ کَانَ يَدِينُ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْکَامُهُمْ» (همان،
ج  ،22ص  )۷4و «يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ کُلِّ ذِی دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ» (طوسي ،1363 ،ج  ،4ص .)14۸
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درواقع روايات نسبتبه قاعدة الزام بسیار زياد است؛ در اين حد که شايد بتوان نسبتبه مفاد
اصل آن ادعای تواتر معنوی نمود .اين روايات هرچند طبق تقرير ما ،اخص از مدعا هستند و
صرفاً ناظربه فرض تعارض قوانین ميباشند ،با انضمام آنها به روايات «لکل قوم نکاح»،
موجب حصول اين اطمینان عرفي ميگردد که شارع اسالم ازدواج غیرمسلمان را معتبر
شناخته است.

سیرۀ عقال
حکم شرعي را با توجه به منشأ آن ،به تأسیسي و امضايي تقسیم ميکنند .گاهي حکم شرعي
بهگونهای است که قبل از وجود شريعت و بیان شارع ،درمیان عقال و جوامع انساني وجود
داشته و شارع بدون هیچگونه تغییری يا با تغییراتي جزيي آن را تأيید کرده است .اما گاهي
منشأ حکم شرعي ،چیزی جز اعتبار و تأسیسِ شارع نیست و اساساً قبل از اعتبار او چنین
حکمي وجود نداشته است (محقق داماد و ديگران ،1399 ،ج  ،1ص  .)60شناخت تأسیسي يا
امضايي بودن احکام در غالب موارد چندان کار دشواری نیست .در بحث ما نیز با مراجعه به
عرف زمان تشريع و سیرة عقال در عصر حاضر ،ميتوان مالحظه کرد که آيا عقال در فحشا
و زنا تلقي کردنِ يک رابطه ،قواعد و قوانین خودشان را برای کلیة اقوام معیار ميدانند يا اينکه
معتقد هستند در هر قوم فحشا و زنا را بايد متناسب با آداب و رسوم آن قوم در نظر گرفت.
برای مثال ،فرض کنید زني با رعايت تمامي احکام و قوانین دين مسیحیت ،به زوجیت مردی
درآمده است .چنین ازدواجي میان مسیحیان کامالً صحیح است و ابداً زنا تلقي نميشود؛ اما
شرايط ازدواج صحیح در شريعت اسالم در آن رعايت نشده است .حال آيا عقال رابطة جنسي
میان اين مرد و زن را «زنا» و «فحشا» تلقي ميکنند؟! بدون شک ،حتي متشرع و متعصبترين
پیروان اديان به چنین نکاحي اطالق فحشا و زنا نخواهند کرد .سیرة مسلمین بر اين بوده است
که هرکس مسلمان مىشد ،از او نمىخواستند که عقد زنش را تجديد کند و در تمام تاريخ صدر
اسالم ،موردی نمىتوان يافت که پیامبر عقد کسانى را که مسلمان مىشدند ،دوباره بخواند و
در عصر ائمه(ع) هم تجديد عقد را الزم نمىدانستند .عالوهبر اين ،اگر عقدشان فاسد هم بوده
است ،همة اوالد آنها فرزندان نامشروع نمىشوند و صحابة پیامبر را نمىتوان گفت که
حاللزاده نبودند (مکارم شیرازی ،13۸0 ،ج  ،4ص  .)133صاحب مدارک دراينباره مينويسد:
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روايات متعددی داللتبر صحت اين طالقها دارد و اين روايات درواقع تأيید بر عمل مردم از
زمان ائمه(ع) تا عصر حاضر است که اين طالقها را صحیح ميدانستند و هیچ ردعي نسبتبه
آن وارد نشده است (موسوی عاملي 1413 ،ق ،ج  ،2ص .)35
نظامهای حقوقي دنیا با تمام اختالف نظرهايي که با يکديگر دارند ،دراينرابطه همنظرند
که ازدواج مطابقبا ساير نظامهای حقوقي معتبر است ،هرچند ازمنظر آنان فاقد شرايط
صحت باشد .برای مثال ،مطابق با نظام حقوقي انگلستان ،کساني که ازدواج ميکنند ،نبايد
هنگام ازدواج مزدوج باشند ( .)s.11 of the Matrimonial Causes Act 1973اما همین
نظام حقوقي با تمام سختگیریهايي که نسبتبه تعدد زوجات دارد ،بطالن ازدواج را صرفاً
ناظر به فرضي ميداند که ازدواج در خاک انگلستان و مطابق نظام حقوقي ايشان منعقد شده
باشد؛ لذا اگر ازدواج با همسر دوم در نظامي واقع شده است که در آن تعدد زوجات مجاز
است ،ديگر آن را باطل نميداند .در دعوای خانم رادوين 1علیه آقای رادوين که در سال 19۷3
در دادگاه خانوادة انگلستان مطرح گرديد ،خانم رادوين که درواقع همسر دوم بود ،با استناد
به اينکه ازدواج مجدد مطابقبا حقوق انگلستان باطل است ،تقاضای طالق (به عبارت دقیقتر
تقاضای ابطال ازدواج) کرده بود ،ولي دادگاه درخواست او را رد و اعالم کرد« :ازآنجاييکه
ازدواج مطابقبا قوانین کشور مصر واقع شده است و مصر ازدواج دوم را به رسمیت
ميشناسد و معتبر ميداند ،ازدواج خانم رادوين معتبر است ( Radwan v Radwan 1972.
 .)Also see: Polonsky 1973معتبردانستن ازدواج ساير ملل و نحل در اغلب نظامهای
حقوقي دنیا قابل رديابي است ( For example see: Lennart, 1974, Walker,1980,
 .)Bill John,1998, Martin,2010, Lea, 2019با پذيرش عقاليي بودن قاعدة «لکل قوم
نکاح» ،برای تبیین حدود و ثغور آن بايد به سیرة عقال در زمان تشريع مراجعه کرد و اگر به
متون شرعي هم مراجعه ميشود ،از باب کاشفیت و بیانگری آن از سیره است.

گسترۀ قاعدۀ «لکل قوم نکاح»
گسترة قاعدة «لکل قوم نکاح» را از دو جهت ميتوان مورد مطالعه قرار داد .گاهي درصدد
1 .Radwan
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تبیین میزان گسترة «لکل قوم» هستیم و اين سوال برای ما وجود دارد که آيا مراد از «لکل
قوم» صرفاً ازدواج اهلکتاب است يا ازدواج غیراهلکتاب (مثالً ازدواجي که درون نظام
حقوقي انگلستان صحیح واقع شده است) را نیز در بر ميگیرد؟ همچنین ميتوان میزان
گسترة قاعده را نسبتبه موضوع آن ،يعني «نکاح» نیز ،مورد مطالعه قرار داد و اين پرسش
را مطرح کرد که آيا قاعدة مذکور عالوهبر ازدواجِ کفار ،امور مرتبط با آن ،مثل طالق و
طهارت ولد را نیز در بر ميگیرد يا خیر .ازاينرو ،بحث حاضر را ذيل دو محور ،يعني گسترة
افراد و گسترة موضوع ،مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

گسترۀ قاعده نسبتبه افراد
اگرچه در نگاه اول به روايات و تعبیرات برخي از فقیهان ،چنین به ذهن متبادر ميشود که
قاعدة مذکور صرفاً اختصاص به ازدواج اهل کتاب دارد ،با امعان نظر بیشتر ،معلوم ميگردد
که قاعدة «لکل قوم نکاح» کلیة صور ازدواج غیرمسلمانان را در بر ميگیرد و در اين رابطه
فرقي میان ازدواج زرتشتیان با محارم (مورد برخي از روايات) يا ازدواج غیر اهل اديان يا حتي
ازدواجي که مثالً مطابقبا نظام حقوقي انگلستان صحیح دانسته شده است ،وجود نخواهد
داشت .برخي از معاصرين دراينباره آوردهاند :ظاهر قول حضرت رسول اکرم(ص) که فرمودند:
«لکل قوم نکاح» ،اين است که هر ازدواجي را که بین اقوام میان خودشان صحیح ميدانند ،معتبر
است؛ زيرا «کل قوم» اختصاص به ملت و نحلة خاصي ندارد .لذا ازدواجهای مدني را که در
غرب و شرق میان سکوالرها منعقد ميشود نیز ،دربرميگیرد (سند 1432 ،ق ،ج  ،4ص .)۸5
در هر صورت ،داليل ما بر شمولیت اين قاعده چند مورد است :اوالً ،واژة «قوم» بهکاررفته
در روايات اسم جمع و به معنای هر جماعتي از مردان يا جماعتي از مردان و زنان ميباشد
(ابن منظور ،بيتا ،ج  ،12ص 496؛ فراهیدی 1409 ،ق ،ج  ،5ص  .)231لذا واژة «قوم» اختصاص
به ازدواج اهل کتاب ندارد .همچنین مورد روايات را نیز نميتوان مخصص و مقیّد عمومات
دانست (اين ديدگاه مبتني است بر قاعدة مشهور «العبره بعموم اللفظ ال بخصوص المحل»؛
)ر.ک .حلي ،13۸0 ،ص 151؛ حائری اصفهاني 1404 ،ق ،ص 2۸9؛ نايیني ،بيتا ،ج  ،2ص 100؛
رشتي ،بيتا ،ص 452؛ مظفر ،13۸۸ ،ج  ،3ص .)6۸
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ثانیاً ،معیار و مناطي که در روايت ابوبصیر از معصوم(ع) (کُلُّ قَوْمٍ يَعْرِفُونَ النِّکَاحَ مِنَ
السِّفَاحِ فَنِکَاحُهُمْ جَائِزٌ) ارائه شده است ،در ازدواجي که مطابقبا نظام حقوقي انگلستان منعقد
ميشود هم ،جاری است؛ زيرا ايشان نیز در نظام حقوقي خود میان ازدواج 1و زنا 2و همچنین
فرزند مشروع 3و نامشروع 4و فرزند ناشي از زنای به شبهه 5قائل به تفاوت هستند.
ثالثاً ،با پذيرش امضايي بودن قاعدة «لکل قوم نکاح» ،مرجع تفسیر اين قاعده سیرة عقال
خواهد بود و عقال ازدواجي را که مثالً مطابق تشريفات نظام حقوقي انگلستان کامالً صحیح
واقع شده است ،فحشا نميدانند و به رابطة جنسي ناشي از آن اطالق «زنا» نميکنند يا فرزند
متولد شده در اين ازدواج را «ولدالزنا» نميخوانند.

گسترۀ قاعده نسبتبه موضوعات
در غالب مستندات فقهيِ قاعدة «لکل قوم نکاح» ،واژة «نکاح» به چشم ميخورد .حتي در
عامترين روايات نیز ،محوريت با واژة «نکاح» است .آيا مفاد قاعده را ،همانطورکه از ظاهر
روايات برميآيد ،بايد مختص به ازدواج غیرمسلمانان دانست يا اينکه ميتوان قاعده را به
اموری مانند «طالق» و «طهارتولد» نیز تسری داد و مثالً گفت« :لکل قوم طالق» يا «لکل قوم
طهاره ولدٍ»؟ به نظر نگارندگان ،به سه روش ميتوان توسعه در موضوع قاعده را پذيرفت:
اوالً ،اگر قاعدة «لکل قوم نکاح» را از سنخ احکام واقعي ثانوی بدانیم ،بدين معنا خواهد بود
که حقیقتاً چنین نکاحي بهصورت صحیح واقع شده است؛ لذا کلیة لوازم نکاح صحیح ،ازجمله
طهارتولد يا صحت توارث نیز ،بر آن مترتب خواهد شد .همچنین است حرمت ازدواج مردِ
مسلمان با همسری که در نکاح مجوسیان است يا حرمت قذف ايشان .در اين روش ،صرفاً
ميتوان موضوع قاعده را نسبتبه مواردی توسعه داد که به نوعي مترتب بر صحت ازدواج
هستند؛ مثل طهارت فرزند متولدشده از مجوسیان که متوقف بر صحت ازدواجِ مجوسیان

1. marriage
2 .adultery
3. legitimate children
4. adulterines- illegitimate children
5. putative child
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است .اما برخي ديگر از موضوعات را نميتوان از آثار ازدواج صحیح و مترتب بر آن دانست؛
برای مثال صحت طالق مجوسیان را نميتوان از لوازم قاعدة «لکل قوم نکاح» به حساب آورد.
ثانیاً ،يکي ديگر از طرق توسعة موضوع ،فهم و برداشت عرفي است؛ يعني گاهي عرف با
مالحظة متن چنین استنباط ميکند که موضوع مذکور در قضیه از باب تطبیق يا مثال است
و اال حکم عمومیت دارد (بحراني 1415 ،ق ،ج  ،1صص  56و  331و ج  ،14ص  .)2۸0در اين
صورت ،ميتوان مدعي شد که عرف در مواجهه با روايات «لکل قوم نکاح» ،هیچ فرقي بین
صحیح دانستن ازدواج و طالق نميبیند و بسیار بعید ميداند که ازدواج قوم مجوس را صحیح
بدانیم ،اما قائل به بطالن طالقهای آنان شويم؛ يعني عرف از متنِ دلیل چنین برداشت ميکند
که اگر ازدواجشان صحیح دانسته شده است ،پس يعني طالق ايشان نیز صحیح است .ظاهراً
متبادر به ذهن برخي از فقها نیز همین بوده است .برای مثال ،مرحوم بهبهاني در بیان اينکه
عجمان در اجرای صیغة طالق نیازی به يادگیری زبان عربي ندارند ،به اطالق روايت «لکل
قوم نکاح» تمسک ميکند (بهبهاني 141۷ ،ق ،ص  .)۷2ظاهراً برای او نیز اين پیشفرض وجود
داشته است که حکم طالق و ازدواج واحد است و اگر قائل شديم که برای هر قومي ازدواج
مخصوص به خودشان هست ،پس بايد قائل شويم که برای هر قومي طالق مخصوص به
خودشان نیز هست .برخي پا را فراتر گذاشته و از روايات «لکل قوم نکاح» برای تصحیح بیع
به غیر زبان عربي استفاده کردهاند (برای مالحظة تقرير دلیل و اشکاالت وارد بر آن ر.ک.
مراغي 141۷ ،ق ،ج  ،2ص .)14۸
ثالثاً ،با پذيرش امضايي بودن قاعدة «لکل قوم نکاح» ،مرجع تفسیر اين قاعده سیرة عقال
خواهد بود و عقال همانطورکه شرايط صحت ازدواج را به هر قوم واگذار ميکنند ،در اموری
مثل طالق و طهارتولد نیز ،تابع قوانین و موازين همان قوم هستند؛ يعني سیرة عقال ابداً به
فرزند متولدشده از پدر و مادری که کلیة شرايط ازدواج در انگلستان را رعايت و از فحشا
خودداری ميکنند ،اطالق «ولدالزنا» نميکند يا پدر و مادر را «زناکار» نميخواند.

آثار پذیرش قاعده بر فروعات فقهی
حال اگر ازدواج ساير ملل و اديان را صحیح بدانیم ،با توجه به حکم واقعي ثانوی بودن قاعدة
«لکل قوم نکاح» ،حقیقتاً ازدواجِ ايشان صحیح واقع شده است .ازاينرو ،احکام ذيل بر چنین
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ازدواجي مترتب خواهد شد:
 .1در نکاحي که مطابقبا قوانین موضوعة کشورهای غیراسالمي صحیح واقع شده است،
زوجین از يکديگر ارث ميبرند .لذا درصورت مراجعة ايشان به محاکم اسالمي ،اين رابطة
توارث برای ما معتبر است .شیخ طوسي دررابطهبا ازدواج زرتشتیان مينويسد:
اگر شخصي زرتشتي با کسي ازدواج کند که در شرع اسالم ازدواج با او حرام است ،مثل
اينکه با مادر خود يا دختر خود يا عمهاش يا خالهاش يا دختر برادرش يا دختر دخترش ازدواج
کند ،گفته شده است که هیچ اختالفي بین فقها نیست که آن شخص زرتشتي و همسرش از
يکديگر ارث نميبرند؛ زيرا رابطة زوجیت محقق نشده است .اما به نظر من ،صحیح اين است که
بین آنها رابطة توارث وجود دارد و اين مسئله از امام علي(ع) نقل شده است (طوسي 140۷ ،ق،
ج  ،4ص  .)109عالمه حلي نیز دراينباره ميفرمايد :درصورتيکه نکاح کفار را صحیح بدانیم،
از يکديگر ارث خواهند برد و اين مذهب ما است (حلي ،13۸۸ ،ج  ،2ص .)660
 .2زني که مطابقبا قانون کشور غیراسالمي در زوجیت مرد ديگری است ،فارغ از اينکه
ازدواج با او باطل است ،خواستگاری از او نیز درواقع خواستگاری از زن شوهردار است و
موجب حرمت ابدی خواهد شد (برای مالحظة حکم حرمت خواستگاری از ذات بعل ر.ک .طوسی،

 ،13۸۷ج  ،4ص 21۸؛ صاحب جواهر ،1362 ،ج  ،30ص 124؛ انصاری 1415 ،ق ،ص .)463
آيت اهلل تبريزی نیز در پاسخ به پرسشي ،صريحاً اعالم ميدارد که ازدواج با زنان کفار جايز
نیست و درصورت نزديکي موجب حرمت ابدی ميشود (تبريزی ،13۸3 ،ج  ،6ص  .)2۷0وی
در پاسخ به استفتای ديگری تصريح ميکند که چنین زني را بايد «ذات بعل» (زنِ شوهردار) به
حساب آورد (همانجا) .بنابراين اگر مرد مسلمان با زن غیرمسلماني که مطابقبا قوانین کشور
غیراسالمي در زوجیتِ مردی است ،زنا کند ،زنای او همانند زنای او با زنِ شوهردار مسلمان
است.
 .3فرزندی که در چنین ازدواجي متولد ميشود ،حکم ولدالزنا را نخواهد داشت و بايد آن را
ولد مشروع دانست؛ لذا از والدين خود ارث ميبرد (ابوصالح حلبي ،بيتا ،ص 33۷؛ طباطبايي
حکیم 1415 ،ق ،ج  ،2ص  .)411همچنین پس از اسالم آوردنش ،عهدهداری برخي مناصب
شرعي ،مانند امامت جماعت (ابن سعید 1405 ،ق ،ص 9۷؛ علمالهدی 1415 ،ق ،ص ،)15۸
قضاوت (بهايي ،13۸6 ،ص  )۷91و مرجعیت (اشتهاردی 141۷ ،ق ،ج  ،1ص  )155برای او جايز
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است .شهادت او نیز در دادگاهها شنیده ميشود (محقق حلي ،1364 ،ج  ،2ص  .)435عالمه حلي
در کتاب قواعد ،فرضي را مطرح ميکند که اگر اهل کتاب با بتپرست ازدواج کند و درنتیجة آن
ازدواج ،کودکي متولد شود ،با مسلم گرفتن اين مطلب که چنین فرزندی نامشروع نیست،
ميفرمايد :اين فرزند بايد به اشرف آنها (اهل کتاب) ملحق شود (حلي 1413 ،ق ،ج  ،3ص.)3۸
 .4رابطة جنسي میان مرد و زني که مطابق نظام حقوقي کشورهای غیراسالمي در رابطة
زوجیت هستند ،زنا نخواهد بود و زوجین حد زده نميشوند .همچنین نسبت زنا دادن به چنین
اشخاصي مطابقبا بسیاری از روايات قذف است (حر عاملي 1416 ،ق ،ج  ،26ص 31۸؛ نوری،
 140۸ق ،ج  ،1۷ص  .)234البته در اينجا قاذف حد زده نميشود؛ زيرا يکي از شرايط اجرای
حد ،مسلمان بودن مقذوف است (صاحب جواهر ،1362 ،ج  ،41ص  .)41۷مرحوم خوانساری
دراينباره مينويسد :برای هر قومي نکاحي است؛ لذا نکاح کفار را نميتوان زنا دانست ،هرچند
نکاح آنها بنابر قواعد مسلّم بین مسلمین باطل است (برای مطالعة بیشتر ر.ک .فاضل موحدی
لنکراني 142۷ ،ق ،ص 3۸؛ موسوی خوانساری ،1355 ،ج  ،۷ص  .)4با توجه به اينکه رابطة
جنسي میان زوجین غیرمسلمان زنا نیست ،نسبت زنا دادن به ايشان نیزقذف خواهد بود.

یافتههای پژوهش
 .1در مقالة حاضر ،ثابت شد که حقوق اسالم در تنظیم روابط میان مسلمانان و غیرمسلمانان
از قاعدهای عقاليي با عنوان «لکل قوم نکاح» پیروی کرده است .مفاد اين قاعده از اين قرار
است که مسلمانان در تنظیم روابط خود با غیرمسلمانان ،بايد ازدواج آنها را معتبر بدانند؛
مشروطبر اينکه ازدواج ايشان مطابق قوانین خودشان صحیح واقع شده باشد .روايات
متعددی نیز در ابواب مختلف ارشاد به اين حکم عقاليي دارند.
 .2در مقالة حاضر ،ثابت شد که قاعدة «لکل قوم نکاح» عالوهبر اينکه تأسیسي نیست ،از
سنخ احکام واقعي ثانوی ميباشد؛ لذا کلیة لوازم ازدواجِ صحیح ،ازجمله برقراری رابطة
توارث میان زوجین ،طهارتولد و حرمت خواستگاری از زوجه ،بر آن مترتب ميگردد.
 .3در مقالة حاضر ،ثابت شد که ازدواج کلیة اقوام ــ ولو ازدواج ايشان مطابق با هیچ يک
از اديان اهل کتاب نباشد (مثل ازدواجي که مطابقبا نظام حقوقي انگلستان صحیح محسوب
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ميشود) ــ صحیح و معتبر است .همچنین ثابت شد که «نکاح» موضوعیت ندارد و اين قضیه
در طالق و طهارت ولد نیز جريان خواهد داشت.
 .4همچنین ثابت شد که مفاد قاعدة «لکل قوم نکاح» در هیچ سطحي شامل مواردی مانند
ازدواجهای سفید ،ازدواج همجنسگرايان يا حتي ازدواج با اشیا و حیوانات نميگردد؛ زيرا
اوالً ،برخي از موارد مذکور ،مانند ازدواج با اشیا و حیوانات ،اساساً در هیچ نظام حقوقيای
ازدواج شناخته نميشوند؛ ثانیاً ،با فرض اينکه همة اين موارد حقیقتاً ازدواج شناخته شوند،
عبارت «نکاح» در قاعدة «لکل قوم نکاح» منصرف به ازدواج میان دو جنس مخالف از انسان
است .ازاينرو ،ازدواجهای مذکور ،ولو در کلیة نظامهای حقوقي معتبر شناخته شوند ،نزد ما
معتبر نخواهند بود.
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ـ عاملي ،زينالدين بن علي ( 1413ق) .مسالک األفهام إلي تنقیح شرائع اإلسالم .قم :مؤسسة
المعارف اإلسالمیه.
ـ صاحب بن عباد ،اسماعیل بن عباد 1414( .ق) .المحیط في اللغه .بیروت :عالم الکتب.
ـ صاحب جواهر ،محمدحسن ( .)1362جواهر الکالم .بیروت :دار إحیاء التراث العربي.

ـ صبان ،محمد بن علي ( 1425ق) حاشیة الصبان علي شرح األشموني علي ألفیه ابن مالک و
معه شرح الشواهد للعیني .بیروت :المکتبه العصريه.
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ـ طباطبايي حکیم ،محمد سعید ( 1415ق) .منهاج الصالحین .بیروت ،دار الصفوه.
ـ طباطبايي ،محمدحسین ( .)1352المیزان في تفسیر القرآن .بیروت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات.
ـ طريحي ،فخرالدين بن محمد ( 1416ق) مجمع البحرين .تهران :مکتبه المرتضويه.
ـ طوسي ،محمد بن حسن ( .)1363االستبصار فیما اختلف من األخبار .تهران :دار الکتب
اإلسالمیه.
ـ ـــــــــــــــــــــ ( 140۷ق) .الخالف .قم :مؤسسة النشر اإلسالمي.
ـ ـــــــــــــــــــــ ( .)13۸۷المبسوط في فقه اإلمامیه .تهران :مکتبه المرتضويه.
ـ ـــــــــــــــــــــ ( 1400ق) .النهايه في مجرد الفقه و الفتاوی .بیروت :دار الکتاب العربي.
ـ عاملي (محقق کرکي) ،علي بن حسین ( 1414ق) .جامع المقاصد في شرح القواعد .قم :موسسة
آل البیت(ع) إلحیاء التراث.
ـ عتکي بزار ،احمد بن عمر (بيتا) .البحر الزخار .مدينه :مکتبه العلوم و الحکم.
ـ عراقي ،ضیاءالدين ( 141۷ق) .نهايه األفکار .قم :مؤسسه النشر اإلسالمي.
ـ علي ،جواد ( 1413ق) .المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم .بيجا.
ـ فاضل لنکراني ،محمدجواد ( .)1391قاعدة الزام .قم :مرکز فقهي ائمة اطهار(ع).
ـ فاضل موحدی لنکراني ،محمد ( 142۷ق) .تفصیل الشريعه (الحدود) .قم :مرکز فقه األئمه
األطهار(ع).
ـ ـــــــــــــــــــــ ( .)13۸3القواعد الفقهیه .قم :مرکز فقه األئمه األطهار(ع).
ـ فروخ ،عمر 19۸4( .م) .تاريخ الجاهلیّه .بیروت :دار العلم للماليین.
ـ فوزی ،ابراهیم ( 19۸3م) .احکام االسره في الجاهلیه و االسالم .بیروت :دار الکلمة للنشر.
ـ فیومي ،احمد بن محمد ( 1414ق) .المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي .قم:
موسسة دار الهجره.
ـ قزويني ،علي بن اسماعیل ( 1424ق) .ينابیع األحکام في معرفه الحالل و الحرام .قم :مؤسسه
النشر اإلسالمي.

ـ کتابي ،احمد ( .)13۷9زناشويي با خويشان بسیار نزديک در ايران باستان» .مطالعات جامعه
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ـ کلیني ،محمد بن يعقوب ( .)1363الکافي .تهران :دار الکتب اإلسالمیه.
ـ محقق داماد ،سید مصطفي ( .)1399قواعد فقه (بخش عمومي) .تهران :مرکز نشر علوم
اسالمي.

ـ محقق داماد ،سید مصطفي و پورمحمدی ،رضا و حسیني نسب ،سید مصطفي (.)1400
نظرية اصولي .قم :بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسالمي حوزة علمیة
قم).
ـ مراغي ،عبدالفتاح بن علي ( 141۷ق) .العناوين الفقهیه .مؤسسة آلالبیت(ع) الحیاء التراث .قم:
مؤسسة النشر اإلسالمي.
ـ مرتضوی لنگرودی ،محمدحسن ( .)13۷6لب اللباب في طهاره أهل الکتاب .قم :انصاريان.
ـ مظاهری ،علياکبر ( .)13۷3خانوادة ايراني در دوران پیش از اسالم .تهران :قطره.
ـ مظفر ،محمدرضا ( .)13۸۸أصول الفقه .قم :مؤسسه النشر اإلسالمي.
ـ مفید ،محمد بن محمد ( .)1410المقنعه .قم :مؤسسه النشر اإلسالمي.
ـ مکارم شیرازی ،ناصر ( .)13۷0القواعد الفقهیه .قم :مدرسة اإلمام علي بن أبيطالب(ع).
ـ ـــــــــــــــــــــ ( .)13۸0کتاب النکاح .قم :مدرسة اإلمام علي بن أبيطالب(ع).
موسوی خمیني ،روحاهلل ( .)13۸3ترجمة تحرير الوسیله .قم :دفتر انتشارات اسالمي.
ـ موسوی خمیني ،مصطفي ( .)13۷6تحريرات في األصول .قم :موسسة تنظیم و نشر آثار
امام خمیني(ره).
ـ موسوی عاملي ،محمد بن علي ( 1411ق) .مدارک األحکام في شرح شرائع اإلسالم .مشهد
مقدس :موسسة آلالبیت(ع) إلحیاء التراث.
ـ موسوی عاملي ،محمد ( 1413ق) .نهايه المرام في شرح مختصر شرائع اإلسالم .قم :مؤسسه
النشر اإلسالمي.
ـ نايیني ،محمدحسین (بيتا) .أجود التقريرات .قم :کتابفروشي مصطفوی.
ـ ـــــــــــــــــــــ ( .)13۷6فوائد االُصول .قم :مؤسسه النشر اإلسالمي.
ـ نراقي ،احمد 1415( .ق) .مستند الشیعه في أحکام الشريعه .قم :موسسة آلالبیت(ع) إلحیاء
التراث.
ـ نوری ،حسین ( 140۸ق) .مستدرک الوسائل .بیروت :موسسة آلالبیت(ع) إلحیاء التراث.
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. دار الفکر: بیروت. المجموع في شرح المهذب.) يحیي (بيتا،ـ نووی
. دار صادر: بیروت. تاريخ الیعقوبي.) احمد (بيتا،ـ يعقوبي
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