فرم ب

فرم اطالعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي

كدشناسايي:

نام واحد دانشگاهي  :آزاد اسالمی واحد شبستر

كد واحد:

نام و نام خانوادگي دانشجو  :عمار خيبري چوبر

سال و نيمسال اخذ پايان نامه  :نيسمال دوم 3323-29

شماره دانشجويي292835999 :

تعداد واحد پايان نامه 6 :

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي :

بررسي تطبيقي ازدواج با كفار و طوايف محكوم به كفر در فقه اماميه و اهل سنت.

تاريخ دفاع از پايان نامه 29/26/96 :

نمره پايان نامه دانشجو به عدد :
نمره مقاله پایان نامه دانشجو به عدد:

تاریخ ارائه مقاله:

نمره نهایی پایان نامه دانشجو به عدد:

چكيده پايان نامه  (:شامل خالصه ،اهداف ،روش هاي اجرا و نتايج بدست آمده )

چکيده
یکی از حکمتهای ازدواج در نصوص دینی ،بقای نسل است و از مهمترین مسائل ازدواج ،کفویت اعتقادی
ميان زوجين و حرمت ازدواج با بيگانگان است .در این مقاله سعی شده استت مبتانی و مستتندا حرمتت
ازدواج زن یا مرد مسلمان با بيگانگان بر پایه آیا و روایا فقهی تبيتين شتود .از نرتر فقهتی اگتر متردی بتا
زنی از اهل کتاب ازدواج نماید ،فرزندی که از زن ذمی متولد میشود بته مترد مستلمان ملمت متیشتود،
ولی اگر زن مسلمان با مردی از اهل کتاب ازدواج کند ،فرزند او به کافر ملمت استت نته بته مستلمان .بته
همين دليل ،از نرر فقهای اسالم ،ازدواج موقت؛ با زنان یهودی و مسيمی به عنتوان یتک اصتل اولتی جتایز
است ،ولی ازدواج دائم با مشرکان را همه فقهای اسالم ممنوع میداننتد ،اعتم از آنکته کتتابی باشتند یتا
غيرکتابی .ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان هتم کتال م ممنتوع استت؛ زیترا الزمته ایتن ازدواج ستلهه و
اقتدار غيرمسلمان بر مسلمان خواهد بود؛ چون زن معموال م تربيت همسرش را میپذیرد ،ممکن است مترد
او را به قبول دین خود مجبور کند .بررسی آراء علمای اماميه و عامه در خصوص علل و مستندا ممنوعيت
ازدواجهای یادشده ،موضوع مقاله حاضر است.
واژگان کليدی :غير مسلمان ،اهل کتاب ،کافر کتابی ،مرتد ،صائبی ،تمریم نکاح

امضاء مدیر گروه

توجه  -3 :اين فرم بايد تايپ شده تمويل داده شود.
 -9چكيده فوق ،همان چكيده داخل پايان نامه است.

امضاء معاون پژوهش و فناوری

