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  چکیده

ایـن قاعـده از   .  است "نفی سبیل"یا  قاعده  "نفی سلطه"مهم و اساسی یکی از قواعد فقهی نظام حقوقی اسالم،  اصل

هاي نظامی،  سیاسی،  اقتصادي و فرهنگـی   طرفی یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسالم بوده که در تمام زمینه

    . کاربرد دارد حاکمیت داشته و هم از طرفی در اکثر ابواب فقه

این قاعده،  با توجه به مفاد و مستندات محکم و صریح،  از آن در کنار سـایر ادلـه عـدم    در این مقاله نیز بعد از اثبات 

در عصر حاضر، با ارتقاي سطح فرهنگ   .جواز نکاح دایم و موقت مرد مسلمان با زن کافر اهل کتاب استفاده شده است

ر تفکرات و نفوذ عقاید او در زنـدگی  و با تغییر شرایط اجتماعی،  زمان،  مکان،  عرف و عادت مردم،  نقش زن و تأثی

چنین در نکاح دایم و موقت  هم. توان آنرا انکار نمود ه که نمیاي پررنگ شد زناشویی،  بر همسر و فرزندان وي به گونه

و چـون  .  بین برقراري رابطه زناشویی، تولّد فرزند و سایر تعامالت آنها تفاوتی نبوده و نتیجه یکسـانی را در پـی دارد  

پذیرد،  نقـش وراثـت عـالوه بـر      شود و از عقاید، روحیات و صفات مادر تأثیر می اً فرزند در دامان مادر تربیت میغالب

اینکه او را به سرنوشت شومی دچار خواهد کرد، این سلطه و نفوذ مادر کافر بـر فرزنـد مسـلمان خـود،  نمونـه بـارز       

  . وده استنساء نهی نم141اي است که شارع حکیم آن را درآیه  سلطه

لذا با استناد به این قاعده محکم،  والیت پدر کافر و حضانت مادر کافر از فرزند مسلمان آنها،  در نکاح دایم و موقـت  

و پسندیده است هر نوع ازدواج زن و مرد مسلمان با مرد و زن کافر جـایز نباشـد، مگـر در مواقـع     .  سلب خواهد شد

  .اضطرار و عسر و حرج

    يدیواژگان کل

  .اعده نفی سبیل، احکام خانواده، نکاح، اسالمق
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  مقدمه

ـ بـا ا  . اسـت  قایـل  يادیـ گر احتـرام ز یان دیروان ادیپ ياسالم برا عواطـف   ، ن وجـود ی

کنـد و   می محدود ین الهیتقوا و بر اساس د ، مانیمانه را بر محور ایو ارتباط صم یاجتماع

نکه یکند و آنها را از ا می کی منعیط نزدن ارتبایچن يمسلمانان را از برقرار ياریات بسیدر آ

 . دارد مـی  سـخت بـر حـذر    ، رنـد یر مسلمانان را بپذیغ یو سرپرست یدوست، در روابط خود

دهد کـه عـزّت خـود را در همـه شـؤون       می به همه مسلمانان هشدار چنین هم شارع حکیم

نان اسـالم  بـا دشـم   یو ماننـد آن در دوسـت   یاسـ یس ی، فرهنگـ  ي، اعم از اقتصاد ی، زندگ

ـ بلکـه تک  ، ندینجو همـه   قـرار دهنـد کـه سرچشـمه     يگـاه خـود را ذات پـاك خداونـد     هی

  . هاست عزّت

است کـه نقـض    یف عمومیاز جمله وظا یاسالم ادت اسالم و جامعهیبنابراین حفظ س

ـ  "لیسـب  یقاعده نف"ارات مسلمانان خارج بوده و بر اساسیآن از حدود اخت تعهـدات   یحت

  . تواند ناقض آن باشند ینم زین یالملل بین

برگرفته از قرآن کـریم  ، به عنوان یک قاعده "نفی السبیل للکافرین علی المسلمین"تعبیر

  .)141/نساء( »الًینَ سبِینَ علَى الْمؤْمنیافرِکجعلَ اللَّه للْیو لَنْ «: است

لبی و جنبـه سـ   "الحـرج " و "ال ضـرر " همچـون قاعـده  ، مشهور فقیهان از این قاعـده 

کـه در قاعـده   چنان  هم. اند کنندگی نسبت به سایر احکام و قواعد فقهی برداشت کرده کنترل

شـیخ  ( مشهور بر آن است که احکام ضرري از سوي شارع مقدس جعل نشده است، الضرر

آنند که در روابط میان مسلمان و کافر در قاعده نفی سبیل نیز بر) 334ص، ق1413، صدوق

هر نوع سلطه و تسلّط و امتیازي براي کافر نسبت بـه   که در بردارندهاي  هیچ حکم یا قاعده

تـوان فهمیـد کـه     مـی  و شکی نیست که از ظاهر آیه. شرعاً جعل نشده است، مسلمان باشد

  .)188ص ، 1426، بجنوردي( مراد از آن جعل تشریعی است نه تکوینی

اد از قاعـده ایـن اسـت کـه     مـر «: توان چنین تعریف کرد می نفی سبیل را قاعده بنابراین

آن سلطه و برتـري کـافر    حکمی را که به واسطه، خداوند سبحان در تشریع احکام اسالمی
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کـه  ای  نکتـه  )188و187، ص 1426، بجنوردي( »جعل نکرده است، بر مسلمان تثبیت گردد

ـ ، قابل ذکر است ر اینکه شارع حکیم هرگونه سلطه و نفوذ کفّار را هم بر امت اسالم و هم ب

پس هرگاه انجام عملی حتّی موجب سلطه فـرد کـافر بـر    . هر فرد مسلمان نفی نموده است

امـت  " این عمل ممنوع و باطل خواهد بود؛ هر چند موجـب تسـلط بـر    ،فرد مسلمان گردد

  . به عنوان یک مجموعه و جامعه نباشد "اسالم

  مستندات قاعده

. اجماع و عقل قابل استناد اسـت ، سنت ،چهارگانه؛ کتاب نفی سبیل به هر یک از ادله قاعده

 آیـه "سوره نساء به 141اي که آیه به گونه. است کریم قرآن، و گویاترین سندترین  اما مقبول

با توجه به اینکه در مورد این قاعـده اسـتدالل بـه قـرآن از     . معروف شده است "نفی سبیل

 ر مستند قرآنی آن بسـنده تنها به ذکبه اجمال بنابراین ، نخست اهمیت برخوردار است درجه

الَّذینَ یتَرَبصونَ بِکم فَإِنْ کانَ لَکم فَـتْح مـنَ اللَّـه قَـالُوا أَ لَـم نَکـنْ معکـم و إِنْ کـانَ         «: کنیم می

 کمیح ینَ فَاللَّهنؤْمنَ الْمم کمنَعنَم و لَیکموِذْ عتَحنَس قَالُوا أَ لَم یبرِینَ نَصلْکافـۀِ   لیامالْق میـو ینَکمب

 هـا هسـتند کـه پیوسـته انتظـار      منافقان همـان ؛ »و لَنْ یجعلَ اللَّه للْکافرِینَ علَى الْمؤْمنینَ سبِیالً

مگـر مـا بـا    : ندیگو ، میب شما گرددینص ياگر فتح و پیروز، کشند و مراقب شما هستند می

نصـیب کـافران   اي  و اگر بهـره ) یمهست شریکپس ما نیز در افتخارات و غنایم (میشما نبود

 مگر ما شما را به مبـارزه و عـدم تسـلیم در برابـر مؤمنـان تشـویق      : ندیگو می گردد به آنان

 خداوند در روز رستاخیز میان شـما داوري . )پس ما با شما شریک خواهیم بود( کردیم نمی

، 1373، مکـارم شـیرازي  ( نـداده اسـت   یکند و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّط می

  .)173ص

 کـه ، در فراز اخیـر آیـه شـریفه اسـت    ، استدالل به قرآن و شاهد سخن، محور اصلی لذا

در تقریـب داللـت آیـه بـر مـدعا      . »و لَنْ یجعلَ اللَّه للْکافرِینَ علَى الْمؤْمنینَ سبِیالً«: فرماید می

ی را که موجب سلطه و راهـی بـراي   ظاهر آیه این است که خداوند هرگز حکم، گفته شده

، 1426، جنـوردي ب( در عـالم تشـریع جعـل نفرمـوده اسـت     ، نفوذ کافران بر مسلمانان گردد

  .)188و187صص 
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نفی جعل تکوینی و نفی قهر و غلبـه در  ، بدون تردید مقصود قرآن کریم از انکار سلطه

و چـه پـس از آن بـر    ایم که کفـار چـه در صـدر اسـالم      زیرا بارها دیده. عالم خارج نیست

مغلـوب شـدن   کفـار و   بارهـا از غلبـه  ، حتی قرآن کریم خوداند،  مسلمانان استیال پیدا کرده

لذا مراد  ).140، آل عمران(مسلمانان خبر داده است، مانند شکست مسلمانان در جنگ احد 

ب قانونی را که موج، بدین معنا که خداوند در عالم تشریع. نفی جعل تشریعی است، از آن

با این برداشـت از آیـه کـه مـورد پـذیرش      . جعل نکرده است ،کفار بر مسلمانان شود سلطه

مشروعیت تردیدي در ، بسیاري از فقیهان و بعضی از مفسران شیعه و سنی قرار گرفته است

  .ماند نمی بعد از استناد به آیه مزبور باقی سلطه و سبیل

مفیـد عمـوم اسـت،     "لَنْ یجعل"ر سیاق نفی ، د"سبِیالً"نکره از آنجا که  ،رسد می به نظر

که راه نفوذ  یافتهتکوینی و تشریعی الهی بر این تحقق  مستفاد از آیه این است که اراده نظر

 کافران بر مسلمانان در هر شکل و مصداقی اعم از تکـوینی و تشـریعی و یـا غلبـه     و سلطه

اعتبـاري و   و یا هر آنچـه سـلطه   فکري در دنیا و یا برتري استدالل و برهان آنها در آخرت

  .)721، ص1421، خمینی( خارجی آنها را در پی داشته باشد نفی کرده است

  نفی سبیل بر احکام خانواده تأثیر قاعده

دیـن اسـالم   هـاي   توصـیه تـرین   ین و مقدستر مهمحفظ و صیانت از کیان خانواده یکی از 

قبیح و مـورد  ، ن پیوند خانوادگیو گسست مردلذا در دین مقدس اسالم جدایی زن و . است

پیونـد  گسسـتن  همـین دیـن مقـدس     شود که گاه اما چه می. قرار گرفته است شدید مذمت

  د؟ده را اجازه می ی سلب والیت پدرانه بر فرزندزناشویی و خویشاوندي و آثار آن و حتّ

ـ  توان دریافت که شارع حکیم صیانت از ایمان و عقاید حقّه با اندکی تأمل می ک مسـلمان  ی

تـا آنجـا کـه پـدر یـک      . دهـد  و حفظ عزت و سرافرازي او را بر هر چیز دیگـري تـرجیح مـی   

ایـن پـدر بـر دل     خانواده هرگاه کافر شود، خداوند براي جلوگیري از غلبه و سلطه افکار ضـالّه 

با ایمان و ذهن آرام همسر و فرزندان وي از همـان لحظـه، رابطـه زناشـویی زن و مـرد حـرام،       

ایـن مـرد نیـز از فرزنـدان وي سـلب       آنها باطل و عقدشان فسخ شده و والیـت پدرانـه   ازدواج

  . باشد خواهد شد و دیگر در هیچ امر مالی و حقوقی و معنوي کسب اجازه از پدر جایز نمی
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بـاور بـه معـاد و زنـدگی     ، ایمان به شریعت اسـالم ، پرستش یگانه خالق هستی ،بنابراین

قاعده فداي همزیستی و در کنار هـم بـودن در چنـد صـباحی از     بر مبناي این ، فرد جاودانه

  . زندگی دنیایی نخواهد شد

 زیـرا بنـا بـر    ؛البته سیادت اسالم و مسلمانان به معناي نژادپرستی و برتري ملّـی نیسـت  

، ؛ شـیخ صـدوق  66ص، 1409ي، هنـد  ی؛ متقـ 19ص، 1401، حرّعـاملی ( 1"عتالءحدیث ا"

بلکه سـیادت  ، و برتري دارندنان نیستند که سیادت این اشخاص و مسلما ،)334ص، 1413

و این نوع سـیادت  اند  متعلق به فکر و عقیده اصیل و حقّی است که مسلمانان به آن گرویده

تواند با گرایش به اسـالم آن را کسـب    می اکتسابی است و هر کس در هر جا و در هر زمان

نفی سبیل بر احکـام خـانوداه از قبیـل     هتا تأثیر قاعدسعی داریم ال بنابراین در این مج. کند

  . حضانت و ارث را بررسی کنیم، والیت، احکام نکاح

  حضانت

جانـب و پهلـو گرفتـه     يمعنـا به  از حضْن -سر و فتح حاءکبه  – "حضانت": معناي لغوي

ص ، 1408، حـى ی؛ طر444ص، 1414، صاحب بن عباد ؛140ص، 1347، ومىیف( شده است

تخم خـود را  ، پرنده یچنانچه وقت، انت بودهیحفظ و ص يمعناه گفته شده حضانت ب .)237

صـاحب بـن    ؛140ص، ق1347، ومىیف( »حضَنَ الطَّائرُ بیضَه«: ندیگو، دهد می ر بدن قراریز

ــاد ــىی؛ طر444ص، 1414، عب ــ؛ فراه237، ص 1408، ح ــوهرى410ص، 1410، دىی ، ؛ ج

 .)153ص، 18، ج1414، دىی؛ زب2102ص، 1407

لگـن را   یر بغل تا برآمـدگ یبوده و قسمت ز "پهلو"ي حضن به معنا ز واژهنی یدر فارس

ابـن  ( »حضَنت ولَدها«: شود می گفته، ردیگ می اش را در آغوش بچهی، ه زنک یهنگام. ندیگو

؛ 237ص ، 1408، حـــىی؛ طر74ص، 1404، ؛ ابـــن فـــارس122ص، 13، ج1405، منظـــور

 ).140، ص1347، ومىی؛ ف2102ص، 1407، جوهرى

فتـاده و  یآن دور ن يلغو يز از معنایواژه حضانت ن یاصطالح يمعنا :عناي اصطالحیم

                                                        
1. لقَوهآل و هلَیع لَّى اللَّهص ه  :»هلَیلَى ععلَا ی لُو وعی لَامالْإِس«.  
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حضـانت در اصـطالح بـه     انـد؛  ردهکن معنا یچني، لغو يهان حضانت را برابر همان معنایفق

ه شرع مقرر داشـته  کاست  یسانکطفل توسط  يو معنو يماد یو سرپرست ينگهدار يمعنا

ر نظـر و تحـت   یـ د زیـ هنگـام بلـوغ و رشـد همـواره با    پس از تولد و تـا   كودک لذا. است

 ).378ص، 1368، عیالمعارف تش ةریدا( خود باشد يایاول) حضانت(یسرپرست

والیـت و سـلطنت بـر تربیـت     ، حضـانت «: گویـد  می عالمه حلّی در تعریفی ازحضانت

 .)101ص، 1413، عالمه حلّی( »کودك است

ت و یـ نت عبـارت اسـت از وال  حضـا «: سـد ینو مـی  ف حضـانت ینیز در تعر ید ثانیشه

ل یـ ه به مصلحت او باشد از قبکت و متعلقات آن یو مجنون به منظور ترب كودکسلطنت بر 

ـ تم، روغـن مالیـدن  ، دنیشـ کسـرمه  ، بلند کـردن ، قرار دادن او در بسترك، ودک ينگهدار ز ی

ـ تر از مـرد اسـت و ا   ستهیه زن براى انجام آنها شاک» . . . لباس و، هنهکشستن ، ردنک ن بـه  ی

ـ تر زن در ا ا اخالق مناسبی تر بیشجهت عواطف  ، 1414، ىکـ رکمحقـق  ( ن امـور اسـت  ی

 .)144ص، 12، ج1418، ىی؛ طباطبا421ص، 8، ج1413، د ثانىی؛ شه129ص

اشـاره   یو بـه روشـن  ، اجمـاع دارنـد   يادعـا ، ه در مورد شرط بودن اسـالم یهان امامیفق

، شیخ طوسی(ی، خ طوسیش: د از جملهنباشد مسلمان یبا "حاضنه"ا ی "حاضن" ه؛اند ک ردهک

، بحرانـى ( و صـاحب حـدائق  ) 421ص، 1، ج1413، د ثانىیشه(ید ثانیشه ،)40ص، 1387

اهـل   يان فقهـا یم، ن شرطیرش این در پذکول. ن نظر معتقدندیبه ا ،)90ص، 25، جق1405

ن شـرط  یا کیه و مالیاما حنف اند؛ رفتهین شرط را پذیه ایه و حنبلیشافع. سنت اختالف است

  ).711و710 ص، صبی تاي، ریالجز. (را قبول ندارند

نفـی   قاعـده انـد،   رفتـه ین شرط را پذیه اک یسانکهان امامیه و یو مهم فق یل اساسیاما دل

، اسـت  يبـر و  سـلطه اي  طفـل بـه گونـه    يو نگهـدار  ین چون سرپرستیبنابرا. سبیل است

  . گرددافر سلب کد از پدر و مادر یل باین دلین به ایبنابرا

 يافر بـرا کـ مسـلمان از  . . . «: گویـد  مـی  آورد و ي مـی گـر یل دیـ صاحب جواهر هم دل

بـه  اي  هیروح كودکه در کن است یرا ترس از ایمسلمان سزاوارتر است؛ ز كودک ينگهدار

رشـد  ) افرکـ (ات اوکـ و برابـر اخـالق و مل  ، شود يو دهیه سبب انحراف در عقکد یوجود آ

  ).287ص، 32، ج1404ی، نجف( »ندک
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نقـش   ،ان گردیدیل بیسب ینف ه در مورد قاعدهک یر شد و مطالبکه ذک یلیبا توجه به دال

دو جنبـه   یو سرپرسـت  يرا نگهـدار یرد؛ زکار کتوان ان نمی طفل را يپدر و مادر در نگهدار

شـخص در   یـک  یدتیـ و عق يرکـ ف يها شیگرا، گمان یب. یتیو ترب یجسم ينگهدار: دارد

 يبـرا  تـري  بـیش  یسـتگ یشا، از عمـر خـود  اي  ژهیـ و يها در سال كودکو . ت اثر داردیترب

ار یتوجـه بسـ   كودکـ به جسـم  ، مادر، نینخست يها ها و سال در ماه. ت داردیو ترب يریفراگ

 لکم شـ کـ م کـ  يت ویشود و شخصـ  می تیترب، ردیپذ می نقش كوداي ک اما در برهه. دارد

بـا اخـالق   ، ت شـود یمسلمان ترب ر نظریه اگر زکن به وضوح مشخص است یبنابرا. ردیگ می

رشـد   یر اسـالم یـ قطعاً با اخالق غ، اما اگر زیر نظر کافر تربیت گردد، ندک می رشد یاسالم

 ینفـ  بـر خـالف ادلـه   ، افرکـ ر نظـر  یت زیو ترب یروح يرپذیرین سن تأثیدر ا. ردکخواهد 

عقد  در دوران ین حضانت و سرپرستیندارد ا یحال فرق. است –ح قرآنینص صر –سلطه 

  . ا موقتیم باشد یدا

ت طفـل از او  یحق ترب، افر گرددک نیاز ابو کیه یک یدر صورت، ز معتقدندیدانان ن حقوق

ـ افر مجـاز بـه ترب  کو اگر . افر بر مسلمان سلطه نداردکرا یز، شود می ساقط ، ت طفـل باشـد  ی

ر و اکـ ر افیتحـت تـأث   كودکـ رد و کمنتقل خواهد  يآداب و رسوم مورد قبول خود را به و

ه در کند ک می دایافر بر مسلمان مصداق پک جه سلطهیو در نت، ردیگ می خود قرار ید مربیعقا

   1.)371ص، 1387ی، و امام ییصفا( ستینشده رفته یران پذیحقوق اسالم و ا

  والیت 

ن معنـا  یـ شه در ایر، ر مشتقات آن در لغت عربیو سا "یول"، "تیوال"واژه  :معناي لغوي

راغـب  ( نباشـد اي  فاصـله در بین آنها ه کرند یآن چنان قرار گ، نار همکدر  زیه؛ دو چکدارد 

ي، اری، یـ دوسـت یکـی،  ن مـاده در قـرب و نزد  ین جهت ایبد .)547ص ، ق1404ی، اصفهان

و اتصـال   یهمراهـ  ین مـوارد نـوع  یه ایلکرا در یز. امر استعمال شده است يسلطه و تصد

  . برقرار است
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و در لغـت بـه   . ار رفتـه اسـت  کـ بـه  » واو«سرکت به فتح و یوال: ندیگو می گریداي  عده

تسـلط  ، دیآن اقدام نما يرد و برایرا برعهده گ يگریار دکه ک یسکعملی که در آن «ي معنا

 .)401ص، 15، ج1405، ابن منظور( »استعمال شده است، ردنکردن و تصرف کدا یپ

 ت بـه فـتح  یـ و وال "ووا" سـر کت بـه  ین والیب، تیف از والیدر تعر بلغۀ الفقیهصاحب 

تلفظ شود مصدر اسـت  ، ت در لغت هرگاه به فتحیوال«: سدینو می شده و قایلز یتمی "واو"

 »امـارت و سـلطنت اسـت    معنـا تلفظ شود به ، سرکو هرگاه به . ت و نصرتیربوب معناو به 

ــ؛ زب404ص، بــی تــاي، روز آبــادیــ؛ ف210ص، 1403، آل بحــر العلــوم( ، 20، ج1414، دىی

ت پدر بر صـغار  یف شده و والیز تعرین "يتصد"، تیوال) 254ص، 1364، ؛ قرشى310ص

بـه   ی نیـز برخـ  .)3850ص، 1378ي، لنگـرود  يجعفر(اند  پدر بر امور آنها دانسته يرا تصد

، 1377ی، نکیمشـ (انـد   ردهکـ ء و تسـلط بـر آن معنـا    یام بـه امـر شـ   یـ ت را قیوال یلکطور 

 .)572ص

ـ به دل، ر استیسلطنت بر غ، "تیالو"، در اصطالح فقه :معناي اصطالحی ا یـ ل عقـل  ی

  .)210ص، ق1403، آل بحر العلوم( ا هر دویچه بر مال  1، چه بر جان باشد، شرع

ـ ب يفر و حجـر و ی، کولّ) یقانون(يت قهریسقوط وال از موجبات  ه، کـ ان شـده اسـت  ی

ـ اما آنچه مـورد توجـه ا  . است يقهر حجر وي نیز شامل سفاهت و جنون ولی ن پـژوهش  ی

  . گردد می انیه بکاست  يقهر یفر ولّکت اس

ت یـ گر مسـتقالً وال یدیکـ نسبت بـه اوالد خـود در عـرض     يا جد پدریاز پدر  یکهر 

                                                        
) ص(یـامبر پ«، »النَّبِی أَولَى بِالْمؤْمنینَ منْ أَنْفُسهِم«سوره احزاب 6بنا بر آیه ي: والیت بر جان یا والیت بر نفس .1

مثالً . بر نفوس مؤمنین است) ص(مفاد آیه مزبور، ثبوت سلطه پیامبر. »نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است

صالح او را در ازدواج با مـرد دیگـري   ) ص(اگر زنی میل داشته باشد که با شخصی ازدواج کند، اما رسول خدا

ر هر دو عقـد در آنِ واحـد انجـام شـود، عقـد رسـول       بداند و او را به عقد شخص مورد نظر در آورد، حتی اگ

بر جان انسـانها والیـت دارد و والیـت او،    ) ص(صحیح و عقد خود زن باطل خواهد بود؛ زیرا پیامبر) ص(اکرم

دارد، همانگونه که هر کسى داراى چنـین   "مولّى علیه"نیز سلطه بر جان و مال  "ولی"بنابراین . اولویت نیز دارد

تواند ملک مولى علیه را به فروش برساند، یا زنى را به عقد  بنابراین، ولى مى .باشد و مال خود مى والیتى بر جان

  ).137، ص1422الهادى، (ازدواج او در آورد 
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افر کـ  -هیسـف ، مجنون، طفل -هیعل یمولّ يپدر  ا جدیه پدر ک یدر صورت یول. دارند یقانون

 ییبـه تنهـا   يرگید، از آن دو یکیفر کگردد و در صورت  می او ساقط یت قانونیوال، شود

ه کـ گـر  ید یسـ کن یـی بـه تع  يازیـ و ن، نـد ک می ت خود را اعمالیو وال، دارد یت قانونیوال

ت یـ حـق وال ، آنهـا  يفـر هـر دو  کاما در صورت . ستین ،ت را انجام دهدیف امور والیوظا

در فرضی که پدر یـا جـد پـدري وصـی تعیـین نکـرده       -گردد می آنها ساقط) یقانون(يقهر

ــامــر وال يتصــدم، مکو حــا -باشــند ــه فرمــوده رســول اهللا ، شــود مــی تی ؛ )ص(چــون ب

بنـابراین  . )263ص، 1408، محقـق حلّـى  ( »ولی کسی است که ولی نـدارد ، )سلطان(حاکم«

  . دانند می لیسب ین سقوط را قاعده نفیاسالم مستند ا يفقها

الم ه در اسـ کـ ن مطلب اتفاق نظـر دارنـد   یبر ا یفقها همگ«: دیفرما می نیچن ید ثانیشه

ه کافر بر مسلمان گردد ک يه موجب سلطه و برترکع نشده یتشر یو قانون یمکگونه ح چیه

، 15، جق1413، د ثـانى یشـه ( »ه مسـلمان اسـت  یـ عل یافر بر مـولّ ک یت ولّیآن وال از جمله

 .)141ص

فـرق   بلکه ضروري میان همه، نفی سبیل از قواعد اجماعی گونه که بیان شد قاعده همان

بر تشریع شـارع   بنا. مفاد این قاعده بیانگر یک حکم الهی است نه یک حقاسالمی است و 

حتـی بـر   ، هر پدري بر فرزندان خویش والیت دارد، حکیم و فهم از اطالقات و عموم ادله

 والیـت پدرانـه  ، اما همین شارع حکیم وقتی پدري کافر شـود . جان و مال فرزندان خویش

یـا  ، مجنـون ، الغ عاقل دیگر حتی بـر فرزنـد صـغیر   این پدر مرتد را سلب کرده و این فرد ب

  . فیه مسلمان خویش نیز والیت نداردس

نفی سبیل کافر نباید بر مسلمان اعـم از صـغیر و کبیـر و زن و     لذا بر اساس مفاد قاعده

زیرا والیـت و  . رشید و غیر رشید والیت و سرپرستی داشته باشد، مرد و عاقل و غیر عاقل

قیم بر یتیم ، لذا کافر. مصادیق تسلط و غلبه و تحکّم بر دیگري است سرپرستی از بارزترین

  . تواند باشد نمی و سفیه و مجنون نیز

کافر نسبت به تجهیز و تکفین و تغسیل و تدفین میت مسلمان هم هیچ والیتی  چنین هم

 ،اشـد فرزند یا حتی پدر میـت ب ، و حتی اگر کافر. ندارد و اذن ولی در این امور الزم نیست

. است کـه ایـن امـور را انجـام دهنـد     کفایی این اذن از او ساقط شده و بر مسلمانان واجب 
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بنابراین به مقتضاي این قاعده اعتبار شرطیت به اذن اوالد کافر نسبت به امور پـدر مسـلمان   

زیـرا اعتبـار بـر    . ساقط و منتفی است، یا میت یا اذن پدر کافر نسبت به فرزند مسلمان میت

مسـلمانان،  ک نوعی از والیت و تحکّم بر مسلمان است و تحکّم و والیت و تأمر بـر  ی، اذن

، 1426، بجنـوردي ( سبیل و علوي بـراي کـافران اسـت کـه بـا ایـن آیـه نفـی شـده اسـت          

  ).205و204ص

علت عـدم  ، بنابراین از بیان این مطلب در مورد سلب والیت پدر کافر بر فرزند مسلمان

عدم ، یگر از قبیل توقف صحت نذر فرزند مسلمان بر اذن پدر کافرجعل اذن پدر در امور د

  . گردد می آشکار. . . و اذن پدر کافر بر نکاح دختر باکره مسلمان

قدر صریح و محکم است که والیت پـدر کـافر را بـر فرزنـد مسـلمان       این قاعده آن لذا

ـ   ، نفی تربیت، زیرا اصل، کند می خود نفی ات باطـل کـافر بـر    سلطه و نفـوذ عقایـد و روحی

  . مسلمان در همه حال است

  ارث 

افر از کـ ه به موجب آن ، کفر در وارث بودکحالت ، عهیدگاه فقه شیاز د، از موانع ارث یکی

باعث ، افرکاما چنانچه وارث مسلمان باشد و مورث ، شود می ارث بردن از مسلمان محروم

ح و قـرار  یه همان نسـب صـح  کارث بردن  یه مقتضکن یچه ا. شود نمی ت مسلمانیممنوع

، 1411ی، عالمـه حلـ  ( موجود اسـت  يدر و، و زنده متولد شدن باشد یارث داشتن در طبقه

ر یاز تـأث  يریه باعـث جلـوگ  کـ هـم   یو مـانع شـرع  ) 16ص، 39، ج1404، ؛ نجفی173ص

ن جهـت اسـت   یند و از اک می ر خود رایتأثی، لذا مقتض. ستیموجود ن يباشد در و یمقتض

 بـرد  مـی  ارث، افرکولو ، مسلمان از مورث خود اند؛ ات آن فتوا دادهیاستناد به رواه فقها با ک

ــى ( ــید مرتض ــى ، 588ص، 1415، س ــق حلّ ــ؛ 232ص، 1412، محق ــدوقیش ، 1415، خ ص

م کو لَ«: ام ارث از قبیلکرامون احیم پیرکات قرآن یت و اطالق آیعموم یاز طرف .)502ص

 ؛»یوصیکم اللَّه فی أَوالَدکم للـذَّکرِ مثْـلُ حـظِّ الْـأُنْثَیینِ    «) 12/سـاء ن( ؛»مکأَزواج كنصف ما تَرَ

للرِّجالِ نَصیب مما تَرَك الْوالدانِ و الْأَقْرَبونَ و للنِّساء نَصیب ممـا تَـرَك الْوالـدانِ و    «) 11/نساء(

  . باشد می) 7/نساء( »الْأَقْرَبونَ
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ه اسـباب  ، کاز مورث خود دارد یداللت بر ارث بردن هر وارث، اتیطالق آت و ایعموم

، گر ارث خواهنـد بـرد  یدیکافر از کفه مسلمان و یات شرین آیطبق ا. ارث در او جمع باشد

ـ لکاز یـی  لی قرآن با ورود مخصصـات روا کم کن حیافر اکن در جانب ارث بردن یکول ت ی

ـ افر اکن در جانب ارث بردن مسلمان از یکولافته است؛ یص یافتاده و در اصطالح تخص ن ی

ـ ؛ ابـن ادر 25ص، 1407، طوسـی شـیخ  ( اسـت  یت خود باقیلکبه  یم قرآنکح ، س حلّـى ی

ر افـراد  یسـا ، ه از ارث مورث مسـلمان محـروم اسـت   کافر کن جز یبنابرا .)266ص، 1410

 نـد م از ارث مـورث خـود بهـره   ، ارث بـردن در آنهـا وجـود داشـته باشـد      یچنانچه مقتض

امـا زن  ، بـرد  مـی  خـود ارث  یتابکه اجماعاً معتقدند؛ مرد مسلمان از زن یلذا امام. گردند می

چنانچه  چنین هم .)211ص، 1387ی، شیخ طوس( برد نمی از شوهر مسلمان خود ارث یتابک

م کـ در ح ین مـورث یچن، افر باشدکمنحصر به شخص  يو ند و ورثهکمورث مسلمان فوت 

 یم اسـالم کا حـا یـ ن یالمـال مسـلم   تیـ راثش به بیه مک گردد می ببال وارث محسو يمتوفّا

 .)172ص، 1387محققان، ؛ فخر ال22ص، 1407ی، شیخ طوس( گردد می منتقل

ارث   افر مطلقاًکن مسلمان و یاهل سنت معتقدند ب يفقها، افرکدر ارث بردن مسلمان از 

 افر ارثکـ لمان هـم از  مسـ ، بـرد  نمـی  افر از مسـلمان ارث که ک چنان هم یعنیوجود ندارد؛ 

، بـی تـا  ي، ؛ نـوو 167و  166ص، صـ 1404، ابـن قدامـه   ؛140ص، 1403ی، شـافع ( برد نمی

  .)304ص، بی تا، ابن حزم اندلسی ؛58و57صص

ن یـ ه آنچـه مـانع ارث بـردن در ا   کـ بل، شود نمی مانع ارث محسوب، فرکدگاه ین دیدر ا

ـ  ـ  تیـ شـرط عـدم کفا  ـ   ینیباشد؛ اختالف د می مورد لـذا در  . و مـورث اسـت   ن وارثیب

ـ اختالف در د، ه در فقه امامیه مطرح است، کفرک يشمارش موانع ارث به جا ن را یـی ن و آی

  .)499ص، ق1421، هی؛ مغن30ص، بی تا، ؛ نووي328ص ، ق1414، خلّال( نندک می رکذ

  نکاح 

 دهبـه قاعـ  » عدم جواز نکاح زن مسلمان با مرد کافر« ي گرچه بعضی از فقها معتقدند مسأله

تسـلط  ، زیرا با فرض تساوي نسبت زوجیت بین زوج و زوجـه ، شود نمی نفی سبیل مربوط

مسـتند بـه روایـات    ، یک طرفه زوج بر زوجه معنا ندارد و این حکم عدم جواز نکاح تنهـا 
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امـا آنچـه در واقعیـت    . نفی سبیل نه مستند به قاعده، خاص وارد شده در همین مورد است

شود این اسـت کـه    می ژه در بنیان مقدس خانواده اسالمی دیدهخارجی جوامع انسانی به وی

شـدیداً   -بنا بر تعلیمات دینی و سازش اخالقی بـا همسـر خـویش    -زوجه پس از ازدواج 

خصوصـاً اگـر زوج از   ، گیـرد  مـی  تحت تأثیر افکار و رفتار و باورهاي همسر خویش قـرار 

همسـر خـویش برتـري داشـته     اندیشه بر  اقتصادي و قدرت فکر و، اجتماعی، جهت علمی

  . باشد

هر جا بیم آن رود که بر اثر ایجاد یک پیوند زناشویی بـین کفـر و    ،بنابراین به طور کلی

زیر سـلطه و نفـوذ ظالمانـه کفـر قـرار       آیین مقدسشمسلمان و ، از هر نوع که باشد، اسالم

به زیر سـؤال بـرد    توان با استناد به اصل عدم سلطه و قاعده نفی سبیل آن نکاح را ، میگیرد

زیرا چنین نکاحی از منظر شارع پسندیده نبوده و با وضـوح  . و حکم به عدم جواز آن نمود

  . نساء است141 شارع حکیم در آیهو صراحت مورد نهی 

. ان شده اسـت یکفر زوجین ب، نکاح يه هشتمین سبب از اسباب حرمت ابدیدر فقه امام

، نکـاح در عـده  ، اسـتکمال عـدد  ، رضـاع ، سبب، نسب: به ترتیب عبارتند از اسباب حرمت

، 1429، بحرانـى ؛ 21ص، 1359، اشـف الغطـاء  ک(» نیزوجـ  کفـر «ق ثالث، طالق تسع وطال

  :اند آن چند صورت متصور شده يکه برا) 338 -282 صص

  ؛نکاح زن مسلمان و مرد کافر )الف

  ؛هیر کتابینکاح مرد مسلمان و زن کافره غ )ب

  ؛فرنکاح با فرد در حکم کا )ج

  ؛نکاح مرد مسلمان و زن اهل شبهه )د

 .)112ص، 1424، رازىیمکارم ش( کتابیهکافره نکاح مرد مسلمان با زن )  ه

  نکاح زن مسلمان با مرد کافر

ت بـر   « رسد با بیان می کافر با زن مسلمانمرد در اکثر منابع وقتی به بحث ازدواج  اجماع امـ

گذرد و براي استناد به این  می از این مطلب» حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان

، 1418، زحیلـی ( کننـد  مـی  اسـتدالل  نفی سـبیل نیـز   حکم عالوه بر نص و اجماع به قاعده
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زیرا این حکـم   ،کنند اي نمی اما به بیان علت و حکمت این ازدواج اشاره .)665-653صص 

  . دانند می را یک امر بدیهی

و مطابق بـا غالـب شـرایع و    ) 34/نساء( »قَوامونَ علَى النِّساء الرِّجالُ« بنا بر آیهچنین  هم

بنابراین بـه احتمـال   . و زن غالباً تأثیرپذیرتر است. ریاست خانواده با مرد است، قوانین عالم

دارد و یـا   مـی  گیرد و دست از اسـالم بـر   می مرد قرار زیاد آن زن یا تحت تأثیر افکار ضالّه

کـه ایـن ازدواج نیـز باعـث     ، گیرد می ذیت مرد کافر و تحقیر وي قرارمورد فشار و آزار و ا

لـذا یـک عمـل پیشـگیرانه از نظـر عقـل بسـیار        . شـود  نمی خوشبختی در دنیا و آخرت زن

نفـی   بـر قاعـده   پس اسالم بنـا . که فسخ نکاح در آینده باشد، است تا درمان آنتر  پسندیده

 هـم اجـازه   ،دهد و اگـر بعـداً مـرد کـافر شـود      مین نکاح با مرد کافر را سبیل از ابتدا اجازه

  . داند می زیرا عقل هم پیشگیري را بهتر از درمان د؛ده نمی نکاح را استدامه

؛ شـلبی،  210، ص9، ج1418زحیلـی،  ( اسالم اعم از اهـل سـنت   يفقها: یینکاح ابتدا

ــو امام) 105ص ، 1397 ــ( هی ــ؛ مغن27ص ، 30، جق1404ی، نجف ــام ؛ 314ص، 1421، هی ام

لـذا  . از موانع نکاح است "زوجکفر "به اتفاق نظر معتقدند که ) 210ص ، بی تا، )ره(ینیخم

ا موقـت و  یم یو نکاح اعم است از دا، ر مسلمان ازدواج کندیتواند با مرد غ یزن مسلمان نم

، 1413، عالمه حلّى( ا مرتد باشدیمشرك ، از اهل کتاب انر مسلمین که زوج غیز اعم از این

عقـد نکـاح   ، و چنانچه به چنین ازدواجی اقدام کنـد ) 53ص، 24، ج1405، رانىبح؛ 38ص 

از از ین یشده است که آن را ب یگونه مسلّم تلق آن ین امر در کتب فقهیو ا. باطل است يو

ن بـاره  یـ اض به طور مسـتقل در ا یو صاحب ر ید حلیو تنها یحیی بن سعاند  بحث دانسته

لـذا دیـن    .)108ص ، 2، جبی تا، ىیطباطبا؛ 432ص، 1405، دیبن سع ییحی( اند بحث کرده

 ري که دارد در مورد نکاح زن مسلماننگري و آینده نگ مقدس اسالم با وسعت دید و جامع

. به یک اقدام پیشگیرانه دست زده و از ابتدا مانع چنـین ازدواجـی شـده اسـت    ، کافرمرد با 

  . دهد نمی واج مسلمه با کافر را اجازهازد ع حکیم به عنوان یک اقدام پیشگیرانهبنابراین شار

، از اسالم خارج و مرتد گـردد یی، مرد مسلمان بعد از عمل زناشوهرگاه : نکاح استدامه

ست عده وفات نگه یبا می عقد منفسخ شده و زن، به محض ارتداد، بودن يدر صورت فطر

) اسـتدامتاً ( مدت عـده متوقـف اسـت    يانفساخ عقد بر انقضا، بودن یدارد و در صورت ملّ
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 .)565ص، 1404، ابن قدامه ؛49ص، 30، ج1404ی، ؛ نجف14ص، 1413ی، عالمه حلّ(

ت او بـا  یـ زوج لقـه هم زمـان ع ، مسلمان گردد، ش از دخولیپکه اگر زن کافر  چنان هم

؛ 532ص، 1404، ابـن قدامـه   ؛51ص، 30، ج1404ی، نجفـ ( شـود  مـی  شوهر کـافرش رفـع  

  .)108ص، 2، جبی تا، ىیطباطبا

مدت عـده   ياگر زن کافر بعد از دخول، مسلمان گردد انفساخ عقد متوقف بر انقضااما 

و الّا اگـر در ایـن   . یابد لذا اگر در این مدت زوج اسالم بیاورد علقه زوجیت ادامه می. است

شوند؛ زیرا زن به سبب اسالم آوردنـش از مـرد    مدت زوج اسالم نیاورد از یکدیگر جدا می

  ).52، ص30، ج1404ی، نجف(جدا شده است 

بنابراین حکم عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر میان تمامی فرق اسالمی اتفاقی 

زیـرا اگـر زن   . از آیات قرآن و نیز دلیل عقل استاي  ، پارهبوده و مبناي آن عالوه بر اجماع

ر گرفتـه  مسلمان با مرد غیرمسلمان ازدواج کند چه بسا از لحاظ دینی مورد تحقیر شوهر قرا

نفوذ شوهر دست از اسالم بردارد و این نوع ازدواج باعث  در نتیجهکه و حتی ممکن است 

  .)117ص، 1387، صفایی و امامی( خوشبختی زن مسلمان نخواهد بود

  کتابیغیر کافر نکاح مرد مسلمان با زن

 ياریبسـ  ينظرها اختالف، تابکازدواج مرد مسلمان با زنان اهل  اسالم درباره ين فقهایدر ب

افره ک یستند و به عبارتین یتاب آسمانک يه داراک یاما در مورد ازدواج با زنان. شود می دهید

حرمـت ازدواج بـا   م بـه  کاسالم ح يشود و تمام فقها نمی دهید یاختالف، ه هستندیتابکر یغ

، اعـم از عامـه و خاصـه   ، اسالم يتمام فقها. )220ص ، 1416، فاضل هندى(اند  آنان را داده

چـه بـه   ، فـار کاز اصـناف   غیرکتابی افرکه ازدواج مرد مسلمان با زن کده دارند یبه اتفاق عق

؛ 102ص، 27، ج1404ی، نجفـ ( باطل و ممنوع اسـت ، م و چه به صورت منقطعیصورت دا

ـ    همه چنین هم. )314ص ، 1421، هیمغن ن یـ د یـک ه بـه  کـ  یامت بر حرمـت ازدواج بـا زن

؛ ابـن  234ص ، بـی تـا  ي، ؛ نـوو 220ص، 1397ی، شلب( اجماع دارند ،ستین نیمتد یآسمان

  .)445ص، بی تا، ؛ ابن حزم اندلسی365ص، 1404، قدامه

 قایـل همچون متقدمین ، کنونی فقهاي معاصر امامیه نیز با اذعان به شرایط و وضع زمانه
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، 1410، ؛ خـویی 371ص، 1422، )ره(خمینـی (انـد   به حرمـت مطلـق چنـین نکـاحی شـده     

 .)270ص

  کافر کتابی مسلمان با زننکاح مرد 

جـواز مطلـق، حرمـت مطلـق و قـول بـه       -از مجموع سخنان فقهاي اسالم سه قـول اصـلی  

  : در مورد این نکاح بارز است، که ذکر خواهد شد -تفصیل

اعـم  ، مطلقاً یتابکافر کاح مرد مسلمان با زن کن نظریه نیدر ا :قول به جواز مطلق) الف

خ یشـ ؛ 270ص، 1410، ىی؛ خـو 255ص، 1405ي، نسـار خوا( ز اسـت یجا، م و منقطعیاز دا

دگاه جمهـور اهـل سـنت    یـ ن دیو ا .)31ص، 30، ج1404ی، نجف ؛308ص، 1415، صدوق

بحمـداهللا  «: دیـ گو یم یابن قدامه حنبل، ن باره به اقراریدر ا .)224ص، ق1397ی، شلب( است

: ماننـد  یسـان کنظر از ن یا. ستین یاختالف یتابکان اهل علم در جواز ازدواج با زنان آزاد یم

 چنـین  هـم . ت شده اسـت یز روایگر صحابه نیجابر و د، سلمان، فهیحذ، طلحه، عثمان، عمر

به حرمـت   قایله کده است ین به اثبات نرسینخست ياز علما یکچ یاز ه: دیگو یابن منذر م

فـه و  یه حذکـ رده اسـت  کـ ت یـ ز با سند خـود روا یخلّال ن. تاب بوده باشندکازدواج با اهل 

ز یـ ر علما نیسا. ردندکتاب ازدواج کاز اهل  یبا زنان ينه عبدیو أذ یلحه و جارود بن معلّط

 .)500ص، 1404، ابن قدامه( »اند را حرام دانسته ه آنیو اماماند  ن نظر را داشتهیهم

ـ به ا ید مرتضیچنانچه س. شود می ارکه حرمت آشیه در نظرین سخن انفراد امامیاز ا ن ی

ـ  یکی«: فرموده استرده و کح یامر تصر حرمـت  ، ه داردیـ ه اختصـاص بـه امام  کـ  یاز نظرات

  .)117ص، 1415، سیدمرتضى( »اند ز دانستهیر فقها آنرا جایاست و سا یتابکازدواج با زنان 

امـا مجـال بحـث    . توان به کتاب و سـنت اشـاره کـرد    از ادله قایلین این قول اجماالً می

  باشد؛  صله این مقال نمیمفصل و نقد و بررسی آیات و روایات در حو

الْیوم أُحلَّ لَکم الطَّیبـات و طَعـام الَّـذینَ أُوتُـوا الْکتَـاب حـلٌّ لَکـم و        « سوره مائده 5آیه *

 لنْ قَـبم ینَ أُوتُوا الْکتَابنَ الَّذم نَاتصحالْم و نَاتؤْمنَ الْمم نَاتصحالْم و ملٌّ لَهح کمامإِذَا طَع کم

  . »...آتَیتُموهنَّ أُجورهنّ

در مورد ازدواج مرد مسلمان بـا  ) ع(روایت صحیحه معاویۀ بن وهب که از امام صادق*
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وقتی بـه زن مسـلمان   «: فرمایند و امام در جواب می زن یهودي یا مسیحی سؤال شده است

به آن زن عالقـه منـد   : گوید کننده می دسترسی دارد او را چه با زن یهودي ومسیحی؟ سؤال

اگر بـا او ازدواج کـرد بایـد او را از نوشـیدن شـراب و خـوردن       : دهند امام پاسخ می. است

حرّ عاملی، (» گوشت خوك باز دارد و بدان که چنین مردي در دین خود دچار مشکل است

  ).308، ص1415؛ شیخ صدوق، 536، ص1401

بـه   مرد مسلمان با زن کافر کتـابی قدند نکاح ن قول معتیطرفداران ا :قول به تفصیل) ب

؛ 285ص، بی تا، )ره(ینیخم( ندارد یبه صورت منقطع مانع یول، م ممنوع استیصورت دا

، 1404، لمىیسالّر د ؛299ص، 1403، الصالح حلبى؛ ابو210، ص4، ج1387ی، شیخ طوس

ه ، کـ ه ابراز شـده یه توسط مشهور امامین نظریالبته ا .)238ص، 1408، ی؛ محقق حل147ّص

ه بـه  کـ  يا بـا ادلـه  ، اح ظهور دارندکه به طور مطلق در منع نکاست اي  ن ادلهیمستند جمع ب

ـ  ( اح داللت دارندکطور مطلق بر جواز ن ، 30، ج1404ی، ؛ نجفـ 96ص، 1413ی، عالمـه حلّ

ـ ماننـد نظر  يگـر یان بـه اقـوال د  ین میدر ا .)198ص، 1425، ؛ فاضل مقداد28ص جـواز   هی

در  ،)541ص، 1401ی، حرّ عامل( جواز ازدواج با زنان مستضعف ایازدواج در حال اضطرار 

ـ ار نیـ حال اخت ، 1405ي، ؛ خوانسـار 432ص، 1405، دیى بـن سـع  یـ حی( میخـور  مـی  ز بـر ی

 .)463ص ، 1400، شیخ طوسی؛ 276ص

ز یتاب جـا کم و منقطع با زنان اهل یازدواج دا، ن قولیبنا بر ا :قول به حرمت مطلق) ج

ی، شیخ طوسـ ؛ 210ص، 4، ج1387ی، شیخ طوس؛ 621ص، 1410 ،س حلّىیابن ادر( نیست

  .)96ص، 1404، ؛ فاضل مقداد383ص، 1425، فاضل مقداد ؛296ص، 1407

ـ بـه انضـمام اصـل احت   ، هیـ ات و اجماع امامیروا، اتیآ یبرخ ين رأیمستندات ا اط در ی

جم در ایـن  نفی سبیل به عنوان دلیل پـن  قاعده عالوه بر ادلّه ذکر شده. فروج بیان شده است

بیـان مفـاد و ذکـر مسـتندات آن شـکّی در      ه، بعد از اثبات این قاعد ذکر شده است کهمقاله 

هرگونـه  ، سپس با اثبـات مصـادیق تسـلط و نفـوذ    . توان یافت حت بیان این قاعده نمیصرا

و بـه   دانـد  مـی  سلطه و نفوذ کافر بر مسـلمان ، مسلمان رازن یا مرد کافر با مرد یا زن نکاح 

  . پردازد این دلیل میتقویت 

، ق1413عالمه حلّـى،  (مختلف الشیعهش از همه در یب، م ذکر گردیدهیه بر تحرکاى  ادله
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و بـه تبـع وي فخـر    ، ردهکـ ه استدالل یبه چهار آ مختلفایشان در . بیان شده است) 90ص

ـ نیـز چهـار آ  ) 23ص، ق1387محققان، فخر ال(محققانال جـواهر  امـا در  . ه را آورده اسـت ی

گرى آمـده  یه دیمه آیه به ضمیز همان چهار آین) 31-28 ص، ص30، ج1404، نجفى( الکالم

م یادله و مستندات تحـر ، گر و به صورت مفصلیتب دکاز تر  ن موضوع کاملیاست که در ا

 تـب قبلـى مثـل   که در مختلف آمـده اسـت برخـى در    که یاز آن چهار آ. رده استکر کرا ذ

آیات مـذکور بـه قـرار ذیـل بیـان      . یز آمده استن) 280ص، ق1415، سید مرتضی(االنتصار

  : اند شده

و بـا زنـان مشـرك تـا ایمـان      « ؛)221/بقره(، »...و الَ تَنْکحوا الْمشْرِکات حتَّى یؤْمنَّ«) الف

  . »ازدواج مکنیداند،  نیاورده

خـود   يهمسرافر را در کو هرگز زنان « ؛)10/ممتحنه(، »و الَ تُمسکوا بِعصمِ الْکوافرِ« )ب

 . »دینگه ندار

و منْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکم منْ أَنْفُسکم أَزواجاً لتَسکنُوا إِلَیها و جعلَ بینَکم مودةً و رحمـۀً  «) ج

از  یه همسـران کـ قـدرت او این هـاي   از نشـانه «؛ )21/روم(، »إِنَّ فی ذلک لَآیات لقَومٍ یتَفَکرُونَ

در . انتان مـودت و رحمـت قـرار داد   ید و میابید تا در کنار آنان آرامش ین آفرجنس خودتا

  . »کنند می است براي گروهی که تفکرهایی  این نشانه

؛ )20/حشـر (، »الَ یستَوِي أَصحاب النَّارِ و أَصحاب الْجنَّۀِ أَصحاب الْجنَّـۀِ هـم الْفَـائزُونَ   «) د

  . »اصحاب بهشت رستگار و پیروزند، یکسان نیستند هرگز دوزخیان و بهشتیان«

و منْ لَم یستَطع منْکم طَوالً أَنْ ینْکح الْمحصنَات الْمؤْمنَات فَمنْ ما ملَکـت أَیمـانُکم مـنْ    « ) ه

نَاتؤْمالْم کمـضٍ  فَتَیاتعنْ بم ضُکمعب کمانبِإِیم لَمأَع اللَّه و آنهـا کـه توانـایی    «؛ )25/نسـاء ( »...و

تواننـد بـا زنـان پاکـدامن از بردگـان بـا        ، میپاکدامن با ایمان را ندارند) آزاد(ازدواج با زنان

اعضـاي  است به ایمـان شـما، و همگـی    تر  خدا آگاه. کندد ازدواج نایمانی که در اختیار دار

  . »یک پیکرید

  مان و مکانزوجین با تغییر شرایط ز بررسی مالك سبیل و غلبه

نکـاح زن مسـلمان بـا مـرد     " در مـورد  یل به خوبیسب ینف ح است که قاعدهیهر چند صح
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هـان قـرار گرفتـه و    یمورد توجـه فق  "یر اهل کتابغ نکاح مرد مسلمان با زن کافر"و  "کافر

 ياسـت کـه فتـوا    ییاما سـخن در جـا  . اند کرده یت و همراهین قاعده را حمایسرسختانه ا

بر جواز نکاح مـرد مسـلمان بـا زن کـافر      یرا مبن "جواز مطلق"و  "لیفصبه ت قایل"ي فقها

ن بـه حرمـت   قایالتوان نظر  می. که فتواي به جواز قابل تأمل است یدر حال، مینیب ی میکتاب

تـر   دیدهپسـن  یکنـون  یو مکـان  یط زمانیه را در شرایمسلم با کتاب، م و موقتیمطلق نکاح دا

  . ت نمودیل تقویسب یاعده نفبه ق دانست و آن را با استناد

ل و یص مـالك سـب  یتشـخ ، ان شـد یمباحث گذشته به اجمال ب يگونه که در البال همان

بـوده اسـت؛    یک امر قابل توجه و مهمـ ین قاعده در طول زمان یق ایسلطه و کشف مصاد

ک زمـان و مکـان خـاص و بـر     یک عمل در یر مکان ممکن است ییرا در گذر زمان و تغیز

ر مالك و مصلحت ییگر و با تغید یاما در زمان، ل و سلطه بودهیمصداق سب یاساس مصالح

  . ل و سلطه بر مسلمانان نباشدیمصداق سب، گرید یطیدر مح

ـ اد، ها ت ازدواج در فرهنگینقش و اهم. ازدواج است مقوله، قین مصادیاز ا یکی ان و ی

ـ از اد یدر برخـ . متفاوت اسـت ، ملل مختلف ـ ان و ی رها بنـا بـر نـوع    از کشـو  یا در برخـ ی

ن یزوجـ  يد و باورهـا یـ رگذار بر عقایک امر مهم و سرنوشت ساز و تأثیفرهنگشان ازدواج 

چ یو بـدون هـ   یازدواج و انتخاب همسـر بـه آسـان   ، در صدر اسالم، به عنوان نمونه. ستین

ـ یـ و  يشنهاد پدر دختر به مردیمثالً با پ، گرفت می صورت ینیمقدمه چ ن برخـورد  یا در اول

د و یـ اخـالق و عقا ، مـالك ، طیاز شـرا  یگونه پرسش چیبدون ه يمرد، د ممکن بودزن و مر

ن یرا زن معمـوالً چنـدم  یـ در راه بازگشت به خانه اقدام به ازدواج کند؛ ز، ن دختریین و آید

ک یـ پـس در آن زمـان ازدواج   . او قـرار داشـت   یزنـدگ  هیک مرد بـود و در حاشـ  یهمسر 

چ یبـود کـه هـ    یعـ یو طب یک امر معمـول یا موقت ی دایمر مسلمان به صورت یمسلمان با غ

ن اسـت  یهم يو لذا برا. نداشت یش در پیکافر بر همسر مسلمان خو يبرااي  سلطه و غلبه

 ین و مذهب و سطح اجتمـاع یار در دیبس یبا تفاوت طبقات ییها ازدواج، که در صدر اسالم

  . مینیب ی میو فرهنگ

ند گذشته است؟ امـروزه نقـش زمـان و مکـان و     ر ازدواج مانیا تأثیاما امروزه چطور؟ آ

ـ تـوان ناد  نمـی  لیق سـب یر مصـاد ییفرهنگ و عرف جامعه را در تغ بـه وضـوح   . ده گرفـت ی
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بـه   یشـؤون زنـدگ  ترین  یدر دوران معاصر از اصل یمشخص است ازدواج در فرهنگ کنون

حتـی  . نکار اسـت ها غیر قابل ا نهیگر در تمام زمیکدین از یر و تأثّر زوجید که تأثیآ می شمار

 یاسـ یس یو حتـ  ینـ یدی، فرهنگـ ی، اجتمـاع ي، اقتصـاد ی، م که اختالفات طبقاتینیب گاه می

  . گردد می مان مقدسین پیموجب گسست ا

ش یخـو  یاکتسـاب  يد و باورهـا یـ عقا يفرهنگ که زن و مرد برا ين ارتقاین در ایبنابرا

 يد و اهانـت بـه باورهـا   ورو بندنـد و اجـازه  ینـد و سرسـختانه بـه آن پا   قایل ياریارزش بس

 یو حتـ  یو فرهنگـ  ین اخـتالف مـذهب  یتـر  کوچـک ، دهنـد  نمی ش را به طرف مقابلیخو

، ها تمدن و فرهنگ نسل یین دورانِ شکوفایپس در ا. لرزاند می ان مقدس راین بنیای، اسیس

ا پسـر مسـلمان بـا    یـ سـخن از ازدواج دختـر    یوقتـ ی، ط زمانه کنـون یط و شراین محیدر ا

 شیپ) اختالف مذهب(یعه با سنیا پسر شیازدواج دختر  یو حت) نیاختالف د( رمسلمانیغ

د بتوان گفت یشا. ده گرفتیر آن را نادیل غافل ماند و تأثیسب ینف توان از قاعده ، نمیدیآ می

و  یط زمـان یط و شـرا یدر عـرف آن محـ  ) ین نکاحیدر مورد حکم جواز چن( ها تیآن روا

ـ  یـ ده بوده اسـت؛ ز یار پسندین بسو فرهنگ مردم آن روزگارا یمکان عـرف آن   یرا بـه راحت

از  یکـ یاز جانب اي  داد و غلبه و سلطه می ان و مذاهب مختلف را اجازهیزمان ازدواج با اد

ـ اکنـون بـا ب  . محسوس نبود یو اجتماع یفرهنگی، نیاز لحاظ د يگرین بر دیزوج ـ ان ای ن ی

زوج بـر   یو فرهنگـ  يلط اعتقـاد ل و تسـ یسب ینف م از قاعدهیتوان می چگونه، مقدمات مهم

توان حکم به جواز نکـاح مـرد مسـلمان بـا زن      می م؟ چگونهیغافل بمان، زوجه و بر عکس

زن کافر بر مرد  يو اعتقاد یر فرهنگیو بدون در نظر گرفتن تأث یکافر اهل کتاب را به راحت

  ت فرزندان او داد؟یمسلمان و ترب

نقـش زن و  ، و عـرف و عـادت مـردم    یکانو م یزمانی، فرهنگی، ط اجتماعیر شراییتغ

 یارند زنـان یبس. ار پررنگ کرده استیبس ییزناشو یاو را در زندگ ير تفکّرات و باورهایتأث

گذارنـد   می ک مرد مسلمان اثریبر ذهن پاك ، شیخو د ضالّهین ازدواج با عقایا جهیکه در نت

تواننـد   مـی  ش قرار داده ویوخ د کافرانهیر عقاین مرد را تحت تأثیفرزندان مسلمان ا یو حت

 البتـه . ک نظام تفکر سالم را به فساد بکشانندیمقدس را سست کرده و  یک زندگهاي ی هیپا

ـ ؛ زدایما یک عقد موقت باشد ی جهین عمل در نتیندارد که ا یچ فرقیتوان گفت که ه می را ی
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رخوردهـا و  تعـامالت و ب ، تولـد فرزنـد  یی، زناشو رابطه يدر برقرار یتیچ محدودیاسالم ه

هـر دو   جه و ثمرهینت. ا موقت قرار نداده استی دایمک مرد و زن را در نکاح ی یزندگ نحوه

تواند  می ک شکلیدر هر دو نکاح به  يو اعتقاد یرات فرهنگیک گونه بوده و تأثینکاح به 

  . بروز کند

کـافر  کند کـه در مـورد زن    می انیبا در مورد زن مشرك بیز یز حکمتیر نمونه نیدر تفس

اسـالم بـه خـاطر    «داد؛  يتـوان تسـرّ   مـی  ه همین موارد را به کافره کتابیهم صادق است و ا

 یتـ یط تربیر محـ یوراثت و تـأث  یدهد و به خاطر آثار قطع یی میزناشو یکه به زندگ یتیاهم

از . شـده اسـت   قایـل  یط گوناگونیانتخاب همسر شرا يبرا، خانواده در سرنوشت فرزندان

 يسـت و بـر فـرض کـه بـرا     یمـرد مسـلمان ن   يهمسـر  ستهیکفو و شا، آنجا که زن مشرك

کننـد و   می را به حکم وراثت کسب يه و صفات ویفرزندان او روح، انتخاب شود يهمسر

 یسرنوشـت شـوم   -ن اسـت یکـه غالبـاً چنـ   -ت شـود یـ ز اگر در دامان او تربیپس از تولد ن

شـوند اگـر از    مـی  محسوب، المگانه از اسین گذشته مشرکان که افراد بیاز ا. خواهند داشت

گرفتـار هـرج و مـرج و     یاسـالم  جامعـه ، دا کنندیمسلمانان راه پهاي  ق ازدواج به خانهیطر

، 1376ي، رازیمکارم شـ ( »گر مشخص نخواهند شدیکدیاز ، شده و صفوف یدشمنان داخل

  .)88ص

ـ یها با اخـتالف د  گونه ازدواج نین حکم به جواز ایبنابرا کـه   یطیدر شـرا  یو مـذهب  ین

ـ ز. ار کم بوده قابل درك استیمشترك بس یمرد و زن از هم در زندگپذیري  ریتأث ، را نکـاح ی

بسـیار  هاي  سلیقهو افرادي با . راد بوده استد افیر باورها و عقاییر در تغیتأث یساده و ب يامر

ـ ، کردنـد  مـی هاي دینی، اجتماعی و فرهنگی با هـم زنـدگی    متفاوت در زمینه  یزنـدگ  یحت

بـا  اي  اما اکنون در عصر ما و در جامعه. مید و ناسازگار را شاهدیار پلیبس یطهار با زنانا ائمه

ر افکـار پـدر و   یگر و تأثیکدین بر یزوج يد و باورهایر عقایران که تأثیمانند ای، فرهنگ غن

توان فتوا به جـواز نکـاح    ی میا به راحتیار محسوس است؛ آیمخصوصاً مادر بر فرزندان بس

عه و یتوان حکم به جواز نکاح دختر و پسر شـ  ی میا به راحتیبا مرد مسلمان داد؟ آ زن کافر

ک بـر باورهـا و   یـ د هـر  یشـد  يبنـد  يا مرد و زن از دو مذهب مختلف بـا پـا  یداد؟ آ یسن

داشته باشند؟ فرزنـدان آنهـا    یآرام و با سعادت یتوانند زندگ می خود یتعصبات درون مذهب
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ر از نکاح مسلمه بـا  یبه غ، ر مواردیا در سایابند؟ آی می رورشبر اساس کدام باور و مذهب پ

  م؟یل غافل نمانده ایسب ینف از قاعده، کافر

  نتیجه

 ین به حرمت مطلق که بزرگـان قایالجه گرفت که عالوه بر ادله یتوان نت می نیچندر نهایت 

سـت کـه   و واضـح ا ، به آن هستند قایلو دیگران  یحرّ عاملی، د مرتضیس، دیخ مفیچون ش

ل یسـب  یاما باز هم از قاعده نفـ ، کردند نمی ه دفاعین نظریل از ایحکمت و دل یبرجال ن یا

  . میا غافل مانده

ـ  مـی  ن حاصـل یقیآن  يق مستندات و مفاد قوین قاعده از طریبعد از اثبات ا ـ ا ،میکن ن ی

. سـت یا انکـار ن یـ  یکه قابل نف ـ  سوره نساء141هیآـ ،  دارد یحیقاعده پشتوانه محکم و صر

کنـد؛   مـی  افاده عمـوم ، »جعلیلَن «یاق نفینکره در س» الًیسب«م کهیکن می ن استداللیحال چن

و در هـر عـرف    یکه کافر بر مسلمان داشته باشد در هر زمان و مکاناي  هر نوع سلطه یعنی

  . میشود از جانب شارع حک می از مردم سلب یو عادت

ن بـر فرزنـدان اسـت کـه در     یوذ والـد سـلطه و نفـ  ، لیسـب هاي  ن نمونهیاز بارزتر یکی

 یمسلّم است وقت. شده است ینف يت پدر کافر بر فرزند مسلمان ویمختلف وال يها حالت

جعل ـ   هیل حاکم بر ادله اولیسب یشود و قاعده نف ی مین قاعده نفیت پدر با استناد به ایوال

ی نفـ  يلمان وحضانت مادر کافر هـم بـر فرزنـد مسـ     یق اولیپس به طر، شود می ـ  تیوال

ن یکرده است و بـارزتر  یل هر نوع سلطه کافر بر مسلمان را نفیسب یرا قاعده نفیز. شود می

د و افکـار فرزنـد مسـلمان خـود     یـ عقا، تیترب، نوع سلطه هم سلطه مادر کافر بر سرنوشت

  . است

را در یـ ست؛ زین مورد نیو موقت در ا دایمن نکاح یب یتوان گفت فرق می گریاز طرف د

م ییم بگویتوان ی میو از طرف. ت و حضانت فرزند با مادر استیو موقت غالباً ترب دایم نکاح

همـان  دایـم،  در حکم به عدم جواز نکـاح  ، برند می ل به کارین به تفصقایالکه اي  همان ادله

ـ ز، توان به کار برد می حکم به عدم جواز نکاح موقت يادله را برا را ازدواج موقـت ماننـد   ی

. زن در آن شرط ارث و نفقه کند و مدت آن مثال ًصد سال شـرط شـود   یوقت، شود دایم می
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 جـه یکنـد و نت  ی نمیز تفاوتین نین فرزند و والدیف بیحقوق و تکال، آثار آن نکاح چنین هم

زن کافر در نکاح موقت بـر همسـر و فرزنـدان مسـلمان      یرا در زمانه کنونیز. دارد یکسانی

  . دارد دایمدارد که در نکاح  ير و نفوذیتأث، خود همان سلطه

 زن اي معتقدند بعد از ازدواج مرد مسلمان با زن کـافر کتـابی ممکـن اسـت     هرچند عده

گوییم پس این احتمال در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد کافر هـم   ، مسلمان شود؛ میرکاف

ه جواز چنـین  اما آیا حکم ب. وجود دارد که با برقراري این پیوند، مرد کافر هم مسلمان شود

نکاحی صحیح است؛ حتی اگر یقین داشته باشیم با ازدواج مرد کافر بـا زن مسـلمان، کـافر    

از ! اگر به جاي جذب حداکثري، دفـع حـداکثري را شـاهد باشـیم چـه؟     ! شود؟ مسلمان می

. طرفی گفتیم سیادت از آنِ اسالم است و هرکس آزاد است که دین اسالم را انتخـاب کنـد  

ي جذب غیرمسلمانان به دین مقدس اسالم ایـن اسـت کـه راه رسـتگاري بـر      ها یکی از راه

روي هرکسی باز است، اگر کسی از اخالق و رفتار مسلمانی خوشش آمد براي پیوستن بـه  

این دینِ حنیف و برقراري پیوند با زن یا مرد مسلمان قبل از هرچیز به دین اسـالم بپیونـدد   

نه اینکه با نیرنگ بـه پیونـد   . ک مسلمان قرار گیردو رستگار شود، سپس در علقه زوجیت ی

لـذا ایـن یـک    . ازدواج یک مسلمان در آید و او و فرزندانش را هم از دین اسالم به در کند

  !راهکار پیشگیرانه است نه درمان

و  دایـم به عـدم جـواز نکـاح     قایلین تر آن است که قول ، پسندیدهن مجالین در ایبنابرا

تقویـت شـده،   ل یسـب  ینفـ  با اسـتناد بـه قاعـده    ی، را کهزن کافر کتابموقت مرد مسلمان با 

  . ترجیح دهیم
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