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چکیده
یکی از مباحث مهم در حوزهی فقه خانواده ،ازدواج زن و مردی است که دین مشترک ندارند.
صرف نظر از بحث مهم و اختالفی صحت یا بطالن ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان این سؤال
مطرح میش��ود که چنانچه همس��ر مرد مسلمان ،زن غیرمسلمان باشد ،آیا تمامی حقوق و تکالیفی
که زوجهی مسلمان دارد ،زوجهی غیرمسلمان نیز دارد؟ تحقیق حاضر ،با بررسی مهمترین حقوق
و تکالیف زوجهی مس��لمان و غیرمس��لمان به این نتیجه میرس��د که نه تنها در مواردی نسبت به
زوجهی نامسلمان تساهل و آسانگیری بیشتری شده  -آنجا که او را به پذیرش اصل دین مجبور
نمیکند -بلکه وی را به رعایت احکام و دس��تورات اس�لام که فرع بر پذیرش اس�لام است مانند
حجاب ،غس��ل جنابت و ...نیز مجبور نمیکند؛ هر چند امید اس��ت ،وی به دین اس�لام ترغیب و
تش��ویق ش��ود .همچنین بنا بر اطالق ادله ،همان حقوقی که زن مسلمان نسبت به شوهر خود دارد،
از قبیل مهریه ،حق سُ ��کنی ،حق طالق ،حس��ن معاش��رت و ...زن غیرمسلمان نیز نسبت به شوهر
خود دارد و تنها ارث بردن زن کافر از مرد مسلمان استثناء شده است.
واژگان كليدي
زوجهی کافر کتابی ،تمکین ،حقّ قَسم ،حقّ سُ کنی ،قاعده نفی سبیل.
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مقدمه و بیان مسئله

یکی از مباحث مهم در فقه اسالمی ،ازدواج با کافران است .اهمیت این بحث را میتوان از

فراوانی احکام فقهی و گوناگونی آثار اجتماعی آن ،دریافت .امروزه ،دربارهی ازدواج با کافران،
مسائلی وجود دارد که در صدر اسالم و در زمان پیدایش این شریعت نورانی موضوعیت نداشته

است .وضعیت امروزی جهان اسالم ،تفاوت زیادی با موقعیت صدر اسالم دارد .دامنهی ارتباطات
و معاشرتهای مسلمانان با غیرمسلمانان گسترش روزافزونی یافته است .تقریباً در تمامی ممالک

جهان ،مسلمانان ک موبیش حضور دارند و با پیروان ادیان گوناگون از طریق روابط اقتصادی،

اجتماعی ،سیاسی ،تحصیلی و ...در تماس و ارتباطاند.

بحث این مقال ،مورد نظر تمام فقهای اسالم است؛ چه آنها که به جواز مطلق قائل بوده و ازدواج

دائم و منقطع مرد مسلمان با زن کافر کتابی را اجازه دادهاند (خوانساري255 :1405 ،؛ خويى:1410،

270؛ صدوق308 :1415 ،؛ نجفي :1404 ،ج ،30ص ،)31چه قائلین به تفصیل که ازدواج منقطع را

جایز دانستند (خميني285 :؛ طوسي :1387 ،ج ،4ص210؛ حلبى299 :1403 ،؛ سالّر ديلمى147 :1404 ،؛
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حلّی )238 :1408 ،و حتی قائلین به حرمت مطلق که هرگونه ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه را

حرام میدانند (حلّى621 :1410 ،؛ طوسي ،همان؛ طوسي296 :1407 ،؛ فاضل مقداد383 :1425 ،؛ همو،

 ،)96 :1404زیرا هر چند ازدواج مرد مسلمان با زن کافر کتابی را حرام میدانند ،اما باز در مواقع

عسروحرج و اضطرار اجازهی چنین نکاحی را دادهاند (ح ّر عاملی541 :1401 ،؛ یحییبن سعید:1405 ،

432؛ خوانساری276 :1405 ،؛ طوسی .)463 :1400 ،پس هرگاه و به هر سببی چنین ازدواجی رخ

داد ،از مسائل وابستهی آن نباید غافل ماند .وقتی عقد نکاح منعقد و رابطهی زناشویی ایجاد شد
به دنبال آن مسائل اساسی و حسّ اس دیگری ایجاد میشود که جزء الینفک زندگی زناشویی

است؛ مسائلی از قبیل حقّ قَسم ،حقّ سُ کنی ،حقّ طالق ،مسئلهی ارث ،مسئلهی تبعیت یا عدم

تبعیت از همسر و. ...

این مقاله در پی پاسخ به سؤاالت زیر است:

 -حقوق و تکالیفی که زوجین مسلمان و کافر نسبت به هم باید رعایت کنند چیست و حدّ

و مرز آنها چه مقدار است؟

 -آیا در دین حنیف اسالم به نیازهای روحی ،مادی ،جنسی و ...زن غیرمسلمان مانند زن

مسلمان توجه شده است؟

 -آیا دین اسالم به مرد اجازهی اذیت و آزار و اجبار ،نسبت به زوجهی غیرمسلمان خود را

مبنی بر رعایت احکام اسالم مثل غسل جنابت ،حجاب و ...را میدهد؟

تأمّلی بر حقوق و تکالیف زوج مسلمان و زوجهی کافردر زندگی زناشویی

 -1حقوق زوجهی کافر

الزم به ذكر است كه تتبّع در بحث حقوق و تكاليفي كه زن و مرد كافر و مسلمان بر عهده

دارند ،دليلي بر پذيرش جواز چنين نكاحي نيست؛ زيرا برخی چنین استدالل می کنند که ذکر
چنین مباحثی در فقه و یا در کالم ائمه(ع) مستندی است ،بر اثبات و جواز نکاح با کافران؛ مانند

بحث ارث زوجه كافره كه فرع بر پذيرش صحت چنين نكاحي است .اما با ر ّد چنين استداللي

ميتوان گفت؛ ذكر اين موارد الزم است ،زيرا همانگونه که گفته شد در نظريهي حرمت مطلق نيز

در مواقع عسروحرج و ضرورت حكم به جواز ازدواج با كافران داده شده است .پس الزمه زندگي
زناشویی مباحثي است كه در ذيل اشاره خواهد شد؛
 -1-1حقوق مالی

از ديدگاه فقها ،همان حقوقی كه زن مسلمان نسبت به شوهر خود دارد ،مانند مهريه ،نفقه،

مسكن و حسن معاشرت و ،...زوجهی كافر نيز نسبت به شوهر مسلمان خود دارد و تنها برخي

حقوق مالی مانند ارث استثناء ميشود (حلّى)646 :1388 ،؛ لذا برخی حقوق ميان زوجهي كتابي
و زوجهي مسلمان مشترك است.
الف -مهريه

شيخ طوسي در اين باره مينويسد« :زوجهي كتابي و زوج مسلمان هر كدام نسبت به ديگري

حقّي دارند .زوجهي كتابي مستحق مهر و نفقه و سكنی و قسمت است (طوسی :1387 ،ج ،4ص.)210

عالمه حلي نيز در تحريراالحكام مينويسد« :هرگاه به جايز بودن ازدواج با زن ذمّی قائل

باشیم ،حقوقي كه براي زوجهي مسلمان از قبيل مسكن ،نفقه ،لباس ،مهریه و ...ثابت است ،براي

چنين زني هم ثابت میشود»( .حلّى :1420 ،ج ،3ص .)482همچنین ایشان در تذکرةالفقها مینویسد:
«اگر ازدواج مرد مسلمان با زن کافر اهل کتاب جایز باشد – همچنانکه بعضی از علمای شیعه و

شافعی نیز به این نظر معتقدند -یا مرد و زن کافر کتابی در حال کفر با هم ازدواج کنند سپس

مرد کافر ،اسالم آورد و همسرش همچنان بر دین خود باقی باشد ،در این دو حالت زن کافر

کتابی در مواردی چون نفقه ،حقّ قَسم ،طالق ،مهریه ،حقّ سکنی و تمامی حقوق زوجیّت مانند
زن مسلمان است ،زیرا عقد ازدواج مانند عقد بیع و اجاره به جز میراث نوعی معاوضه است و زن
مسلمان و کافر در آن مساویاند» (حلّى.)646 :1388 ،

در بین اهل سنت ،نووي نیز معتقد است« :زن كتابي در نفقه و قسمت و طالق و همهي احكام

نكاح مانند زن مسلمان است» (نووی :ج ،16ص.)408

مستند فتاواي مذکور ادلهای است كه به موجب آنها زن حقوقي بر شوهر خود دارد ،با اين

توضيح كه اين دليلها ،اطالق و عموميت داشته و اختصاص به زن مسلمان ندارد؛ برای مثال
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امام صادق (ع) در مورد مهريه ميفرمايند« :اگر مردي با زني ازدواج كند ،ولي قصد پرداختن

مهريهي او را نداشته باشد ،ازدواج او در حكم زنا خواهد بود»( 1.ح ّر عاملي :1401 ،ج ،21ص.)266
اين روايت اطالق دارد و به طور مطلق بیان فرموده که هرگاه مردی با زنی ازدواج کرد ،مهریهی

او را بپردازد و زن در اینجا هم شامل زن مسلمان و هم غیرمسلمان میشود .پس پرداخت مهریه
بخشي از وظايف مرد مسلمان نسبت به زن غير مسلمانش نيز ميشود .از طرفی مطابق برخی

روایات یکسری حقوق بین زن مسلمان و غیر مسلمان نسبت به مرد مشترک است که در آنها

مهریه به صراحت بیان شده است؛ لذا مرد مسلمان مکلف است مهریهی زن غیرمسلمان خویش

را مانند زن مسلمان بدهد و چه زیبا اسالم از مهمترین حق مالی زن غیرمسلمان دفاع میکند و
امنیت مالی وی را در زندگی زناشویی مرد مسلمان تأمین میکند.

ب – نفقه

در ثبوت نفقه نیز مانند مهریه براي زن كتابي ميان شيعه و سني اختالفي نيست .همانگونه

که گفته شد ،مستند فتواي ذكر شده ،دليلهايي است كه به موجب آنها زن حقوقي بر شوهر
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خود دارد؛ با اين توضيح كه اين دليلها اطالق يا عموميت داشته و اختصاص به زن مسلمان

ندارد؛ برای مثال امام صادق (ع) در مورد واجب بودن نفقه بر شوهر ميفرمايند« :اگر شوهر

نفقهي همسرش را پرداخت ،به گونهاي كه بتواند سرپا بايستد و نيز او را پوشانيد (در اين صورت

مشكلي نيست) و گرنه بين آن دو جدايي انداخته ميشود (زن ميتواند طالق بگيرد)»( 2همان:

 .)511اين روايت اطالق دارد و بيانگر بخشي از وظايف مرد مسلمان نسبت به زن غير مسلمانش
در پرداخت نفقه نيز ميشود.
 – 2 -1حقوق غیرمالی

همانطور که بیان شد حقوقی که زوجه مسلمان یا کافره کتابیه نسبت به همسر خود دارد را

در یک تقسیم به حقوق مالی و غیرمالی میتوان دستهبندی کرد که چند مورد از امور غیرمالی

را در ذیل بررسی میکنیم:
حق طالق
الف – ّ

شيخ طوسي دربارهی حق طالق زوجهی کافر مينويسد« :زوجهي كتابي در ازدواج موقت با

پايان مدت و در ازدواج دائم با طالق ،مانند زن مسلمان از شوهر خود جدا ميشود»( .طوسی:1387 ،

ج ،4ص .)210عالمه حلي نيز ،در تحريراالحكام مينويسد« :حقوقي كه براي زوجهی مسلمان ثابت

َف بْنِ حَ َّما ٍد عَنْ ِربْعِيٍّ عَنِ الْفُضَ يْلِ بْنِ يَسَ ا ٍر عَنْ أَب ِي َع ْبدِاللهَّ ِ (ع):
ُوب عَنْ ِع َّد ٍة مِنْ أَصْ حَ ابِنَا عَنْ أَحْ مَدَ بْنِ أَب ِي َع ْبدِاهلل ِ عَنْ خَ ل ِ
 -1مُحَ مَّدُ بْنُ يَ ْعق َ
«فِي ال َّرجُ لِ يَتَ َز َّوجُ الْمَرْ أَةََ -و لاَ يَجْ عَلُ فِي نَفْسِ ِه أَنْ يُ ْع ِطيَهَا َم ْه َرهَا فَ ُه َو ِزن ًا
لب ِي َع ْبدِاهلل ع قَوْ ل ُ ُه َع َّز َو جَ لَّ َو
ْت أِ َ
َ -2و َع ْن ُه عَنِ ابْنِ َع ْب ِد ال ْجَ بَّا ِر أَ ْو َغ ْي ِر ِه عَنِ ابْنِ فَضَّ الٍ عَنْ غَال ِِب بْنِ ُع ْثمَانَ عَنْ َروْحِ بْنِ َع ْب ِد الرَّحِ ي ِم قَالَ  :قُل ُ
مَنْ قُ ِد َر َع َل ْي ِه ِر ْزقُ ُه فَ ْليُ ْنفِقْ ِم ّما آتا ُه اهلل قَالَ «:إِذَا أَنْفَقَ َع َل ْيهَا مَا يُقِيمُ ظَ ْه َرهَا مَعَ كِسْ َو ٍة َو إِلاَّ فُرِّقَ ب َ ْينَ ُهمَا»
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است ،براي چنين زني هم ثابت است» (حلّى :1420 ،ج ،3ص .)482ایشان همچنین در تذکرةالفقها
مینویسد ...« :زن کافر کتابی مانند زن مسلمان است در نفقه ،حقّ القسم ،طالق ،مهریه ،حقّ

سکنی و تمامی حقوق زوجیّت( .»...حلّی.)646 :1388 ،

نووي نیز ميگويد« :زن كتابي در نفقه و قسمت و طالق و همهي احكام نكاح مانند زن مسلمان

است» (نووی :ج ،16ص.)408

بنا بر مطالب ذکر شده ،زن غیر مسلمان نیز مانند زن مسلمان حق طالق و جدایی از مرد

مسلمان را دارد .بنابراین در ازدواج موقت با پایان مدت عقد و در ازدواج دائم  -در فرض استدامه
نکاح -با طالق ،از همسر مسلمان خود جدا میشود.
حق سُ کنی
بّ -

حق سکنی یا حق سکونت عبارت است از اینکه زوجه قبل یا در ضمن عقد شرط کند که

در شهر خودش مانده و زوج ،وی را به شهر دیگری منتقل نکند .این حق برای زن فرض شده و
عمل به این شرط بر مرد الزم است .همچنین اگر زن ،بقای در منزلی خاص را شرط کند ،وفای

به آن شرط ضمن عقد الزم است؛ هر چند نصّ ی در این مورد وجود ندارد ،اما به دلیل اتحاد طریق
مسئلتین و اینکه عموم قاعدهی «المؤمنون عند شروطهم» با این مورد خاص -شرط بقای در

بلد -تخصیص نمیخورد ،بلکه هر شرط مشروع و مباحی در ضمن عقد بشود که خالف شرع و

خالف اطالق عقد نباشد ،به دلیل اطالق روایتها ،وفای به آن الزم است (طوسی :1400 ،ص474؛

ابن براج :1406 ،ج ،2ص212؛ ابن حمزه.)297 :1408 ،

از آنجا که زن غیرمسلمان همچون زن مسلمان حقوق یکسانی دارد ،در حق سکنی نیز حق

یکسانی دارند و بر مرد مسلمان واجب است به شرط خویش مبنی بر سُ کنی همسر غیرمسلمان

خویش در مکانی خاص یا محلهای خاص یا منزلی خاص که مورد نظر وی است عمل کند.

البته الزم به ذکر است با توجه به عمومیت قاعدهي نفی سبیل میتوان نتیجه گرفت که

هرگاه حقّ سُ کنی نیز مانند حقّ قَسم ،حقّ طالق و ...موجب سلطه و سبیل زن کافر کتابی بر

زوج مسلمان شود ،شارع حكيم بر اساس آيهي  141سورهي مبارك نساء 1با وضوح و صراحت
آن را نهي كرده است.

2

حق قَسم
جّ -

«قَسم» یا «قِسمت» در فقه عبارت است از اینکه شوهر ،شبها را میان زنان دائمی خود

َ « -1و ل َنْ يَجْ عَلَ اهلل لِلْكَ افِرِينَ َعلَى الْمُؤْ ِمنِينَ سَ بِيالً».
 -2برای کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به :مقاله«تأمّلی در تأثیر قاعده نفی سبیل بر احکام خانواده» ،مجله علمی -پژوهشی
«پژوهشهای فقهی» ،دانشگاه تهران ،دوره هفتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،1390نویسندگان همین مقاله.
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تقسیم کند و هر شب را نزد یکی از زنهای خود بگذراند (شهید ثانی :1413 ،ج ،8ص )306و در
منزل زن بیتوته کند (حلّى (محقق) :1408 ،ج ،2ص279؛ حلّی (عالمه) :1413 ،ج ،3ص90؛ مغنيه،

 :1421ج ،4ص.)306

در وجوب قسمت بین مسلمان و کافر ،آزاد و برده ،سالم و خصی و عنین ،عاقل یا مجنون

فرقی وجود ندارد و غرض از آن انس گرفتن و مأنوس شدن با مضاجعه 1است نه مواقعه2؛ لذا آنچه

صاحب قسمت
ِ
در حق قسم واجب است هم خوابی با همسر در شب است ،یعنی شب را در کنار

به صبح برساند نه نزدیکی کردن (العاملی :1413 ،ج ،8ص309؛ حلّى (محقق) ،همان؛ حلّی (عالمه)،
همان؛ فاضل هندى :1416 ،ج ،7ص495؛ بحرانى :1405 ،ج ،24ص595؛ نجفى :1404 ،ج ،31ص161؛

مغنيه :1421 ،ج ،4ص.)306

سؤال مطرح اين است كه آيا سهم زوجهي كتابي از قسمت ،نصف سهم زوجهي مسلمان است؟
برخي معتقدند ،سهم زوجهي كتابي مانند كنيز ،نصف سهم زوجهي مسلمان است (عاملی،

174 :1410؛ طوسی (شیخ) :1387 ،ج ،4ص ،)324اما شهيد ثاني با اين نظر مخالف است .وي معتقد
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است« :برابري زن آزاد كتابي با كنيز در قسمت ،ظاهرا ً فاقد نص است ،اما ميان فقها مشهور است».

ابن ادريس اين نظر را مروی ميداند و چه بسا استدالل شود به اينكه اسالم اقتضا ميكند مسلمان
بر غيرمسلمان برتري داشته باشد و غيرمسلمان بر مسلمان برتري نداشته باشد .درحاليكه اگر

زن كتابي در قسمت با زن مسلمان برابر باشد ،برتري نداشتن مسلمان الزم ميآيد ،اما در اين

استدالل جاي تأمل است ،چه مانند اين امر توان ايستادن در برابر ادلهي عامي كه در اين باره

وارد شده است را ندارد .برتري مسلمان در غير ادای حقوق شرعي محقق است و در ادای حقوق

شرعي ،مسلمان و كافر برابرند (العاملی :1413 ،ج ،8ص.)323

الزم به توضیح است که برتری داشتن یا برتری نداشتن و قاعدهی نفی سبیل در بیانات شهید

ثانی برای جایی است که مرد مسلمان هم زن کافر و هم زن مسلمان داشته باشد ،اما اگر مرد
تنها یک همسر کافر داشته باشد ،چنین بحثی پیش نمیآید که شبهای زوج را به طور مساوی
یا نصف بین زنها تقسیم کرد.

ْض» ،به پهلو به زمین گذاشتن ضجع گفته می شود .لذا مضاجعة هم یعنی پیش
ألر ِ
 -1ضَ جَ عَ؛ ك َمنَعَ ،ضَ جْ عاً ،و ضُ جُ وعاً« .وَضَ عَ جَ ْنبَه با َ
هم پهلو به زمین بگذارند (زبيدى :1414 ،ج ،11ص299؛ طريحي :1408 ،ج ،4ص364؛ ابن منظور :1405 ،ج ،8ص219؛ ابن فارس،
 :1404ج ،3ص390؛ فراهيدى :1410 ،ج ،1ص212؛ جوهري :1407 ،ج ،3ص .)1248در اصطالح «مضاجعة» یعنی اینکه زن و شوهر
با هم بر بستری نزدیک به هم بخوابند  -نه صرف ًا در یک بستر -و روبهروی هم باشند  -صورتشان رو به هم باشد -دائم ًا یا اکثرا ً
در چنین حالتی باشند ،یعنی پشت به هم نباشند و از هم دوری نگزینند ،اگر چه تمام یا بعضی از بدنشان به هم نچسبیده نباشد.
(شهید ثانی :1413 ،ج ،8ص319؛ فاضل هندى :1416 ،ج ،7ص495؛ بحرانى :1405 ،ج ،24ص595؛ نجفى :1404 ،ج ،31ص.)161
 -2یعنی مجامعة :دخول و رابطهی زناشویی که هر چهار ماه یک بار بر مرد واجب و حق زوجه است.

تأمّلی بر حقوق و تکالیف زوج مسلمان و زوجهی کافردر زندگی زناشویی

مشهور فقها نیز فرمودهاند ،حق قسم چنین زنی نصف قَسم زن آزاد مسلمان است .در ازدواج

ابتدایی ،بنا بر نظریهی جواز مطلق اهل سنت اگر ازدواج دائم با زن آزاد کافر کتابی یا استدامهی
ازدواج با مرد کافری که مسلمان شده است ،جایز دانسته شود ،حقّ قسم زن کافر کتابی به سبب

کفرش با زن آزاد مسلمان برابر نیست ،پس نباید با زن مسلمان آزاد در حق القسم مساوی باشد

که یک شب کامل است و برای کنیز کتابی یک چهارم حق قسم است ،برای اینکه کنیز مسلمان

و کنیز کافر کتابی مساوی نیستند پس زن آزاد مسلمان از هر  4شب ،یک شب حق قسم دارد
و کنیز مسلمان از هر  16شب 2 ،شب حق قسم دارد ،همچنین کنیز کافر کتابی از هر  16شب،

یک شب حق قسم دارد (العاملی :1413 ،ج ،8ص306؛ حلّى (محقق) :1408 ،ج ،2ص280؛ بهجت:1426 ،

ج ،4ص.)80

بنابراین حقّ قسم و حقّ نفقه با هم مرتبطاند و هر زنی که حق نفقه دارد ،حقّ قسم هم

دارد و هر کس که حق نفقه ندارد ،حقّ قَسمی هم برای او وجود ندارد .زن با اطاعت و تمکین از
استمتاع همسرش ،مستحق نفقه میشود و با عصیان ،سرکشی و منع از استمتاع ،حق نفقه و به

تبع او حق قسم از وی ساقط میشود ،مانند زنی که بدون اذن شوهرش مسافرت کند ،نفقهای

ندارد ،پس حقّ قَسمی هم نخواهد داشت (طوسی :1387 ،ج ،4ص.)328

بنابراین قدر جامع و نقطهی مشترک آنان که معتقدند زن آزاد کتابی و زن مسلمان در حق

قسمت برابرند و آنان که حق قسم کافر را نصف مسلمان میدانند ،این است که حق قسم را برای

زوجهي کافر به رسمیت شناختهاند .مهم این است که اسالم به این نکته توجه کرده که زن حتی

اگر پیرو دین اسالم هم نباشد ،یک زن است و به زن بودن او و روحیهي لطیفی که نیازمند الفت و

انس است ،توجه دارد .همچنین نیازهای عاطفی و جنسی او را در نظر گرفته و مرد را به ماندن در
کنار او و مضاجعه با او ملزم میکند؛ لذا حتی با پذيرش اينكه زن مسلمان در حق قسم نسبت به

زن کافر برتری دارد ،باز هم در دین مقدس اسالم در اموری مانند نفقه ،گشادهرویی ،حق سکنی،

مواقعه و ...به مرد سفارش مؤکّد به رعایت عدالت و مساوات میشود (العاملي :1413 ،ج ،8ص)309

و میفرمایند « :تسویهي بین زنها در آنچه واجب نیست ،مستحب مؤکّد است و بودن با صاحب

شب در صبح آن شب ،مستحب است (حلّى (محقق) :1408 ،ج ،2ص280؛ بهجت :1426 ،ج ،4ص.»)80

تعبیر« نفی السّ بیل للکافرین علی المسلمین» به عنوان یک قاعده ،بر گرفته از قرآن کریم است؛

لذا مراد از قاعده این است که خداوند سبحان در تشریع احکام اسالمی ،حکمی را که به واسطه

آن سلطه و برتری کافر بر مسلمان تثبیت گردد ،جعل نکرده است.

لذا شارع حکیم هر گونه سلطه و نفوذ کفّار را هم بر امت اسالم و هم بر فرد مسلمان نفی نموده

است .پس هرگاه انجام عملی حتّی موجب سلطه فرد کافر بر فرد مسلمان گردد ،این عمل ممنوع
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و باطل خواهد بود ،هرچند موجب تسلّط بر امّت اسالم به عنوان یک مجموعه و جامعه نباشد.

به نظر میرسد ،از آنجا که«سَ بِيالً» در آيهي نفي سبيل در سیاق نفی«ل َنْ يَجْ عَلَ » مفید عموم

است ،نظر مستفاد از آیه این است که ارادهي تکوینی و تشریعی الهی بر این تحقق یافته که راه

نفوذ و سلطهي کافران بر مسلمانان در هر شکل و مصداقی اعم از تکوینی و تشریعی و یا غلبهي

فکری در دنیا و یا برتری استدالل و برهان آنها در آخرت و یا هر آنچه سلطهي اعتباری و خارجی

آنها را در پی داشته باشد نفی کرده است (خمینی .)721 :1421 ،هانطور که در باال ذکر شد با توجه
به عمومیت قاعدهي نفی سبیل میتوان نتیجه گرفت که هرگاه حقّ سُ کنی ،حقّ قَسم ،حقّ طالق

و هر حق دیگری که برای زن غیرمسلمان قرار داده شده ،موجب سلطه و سبیل زن کافر کتابی

بر زوج مسلمان شود ،این سلطه نمونه بارز سلطه و سبیلی است که شارع حکیم آنرا در آیه141
نساء نهی نموده است.

د -حدّ قذف

يكي از شروط احصان در نزد اغلب اهل سنت ،اسالم است (نووی :ج ،16ص .)408البته اين
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شرط در نزد اماميه هم معتبر است .بنابراين چنانكه مرد مسلمان ،همسر كتابي خود را قذف

كند ،حدّ ي ندارد و تنها تعزیر ميشود (طوسی :1387 ،ج ،4ص ،)210اما نزد برخی از اهل سنت
مانند ظاهريه ،اسالم شرط نيست؛ لذا ميگويند كه اگر مرد مسلمان زن ذمّی را قذف كند ،حدّ

ميخورد (ابن حزم :ج ،4ص .)126همچنين بنا بر نظر سعيدبن مسيب و ابن ابي ليلي نيز چنانچه

مرد مسلمان ،زن ذ ّمیاي را كه فرزند مسلماني دارد قذف كند ،حدّ قذف بر او جاري ميشود (ابن

قدامه :1404 ،ج ،8ص.)149

بر اساس روایت معروفی از شیعه و سنی ،زن يهودي و مسيحي چنانكه در زوجيت مرد

مسلمان باشد و فرزندشان قذف شود ،قذف كننده حدّ خواهد خورد؛ چرا كه اسالم مرد مسلمان،

مانع از اهانت به زن میشود و به حرمت اسالم همسر یا فرزند مسلمانش در این مورد ،با او در
حکم مسلمان رفتار شده است( 1ح ّر عاملي :1401 ،ج ،28ص  .)200احمدبن عيسي نیز در كتاب

نوادر خود چنين روايت كرده است (اشعرى .)142 :1408 ،بنابراين ميان اينكه قذف كننده بيگانه
باشد و يا خود شوهر فرقی نيست؛ چرا كه علت منصوص يعني شرط احصان (اسالم) در هر دو

حالت وجود دارد.

اگر به کافری که مادرش مسلمان است بگویند« :ای پسر زن زناکار» ،به خاطر نسبتی که به

مادر مقذوف داده است ،باید قاذف را حدّ بزنند (محدث نورى :1408 ،ج ،18ص  ،)101اما اگر مادر
َذَف مُشْ رِك ًا َو ل َ ُه َول َ ٌد مُسْ لِ ٌم فَقَا َم الْمُسْ لِمُ يَطْ ل ُُب ال ْحَ َّد
َذَف الْمُسْ لِمُ مُشْ ِر َك ًة َو َزوْجُ هَا مُسْ لِ ٌم أَ ِو ابْنُهَا أَ ْو ق َ
 - 1عَنْ أَب ِي َع ْبدِاهلل ِ(ع) أَن َّ ُه قَالَ « :إِذَا ق َ
جُ لِدَ الْقَاذ ُِف حَ َّد الْقَذْ فِ».

تأمّلی بر حقوق و تکالیف زوج مسلمان و زوجهی کافردر زندگی زناشویی

فوت شده و وارثش تنها کافر است ،حدّ بر قاذف جاري نمیشود( .المباحث الفقهیه ،ج ،27ص .)328
اگر مادر مقذوف ،کافره باشد؛ مالکیه معتقدند كه اقامهي حدّ بر قاذف واجب است ،اما بنا بر نظر
حنفیه و شافعیه اقامهي حدّ بر قاذف واجب نیست (جزيري :ج ،5ص .)311

بنابراين اهانت و تهمت زدن حتی به کالم و نسبت ناروا دادن به زن غیرمسلمانی که در علقهی

زوجیت مردی مسلمان است نه بر شوهر وی نه بر بیگانه جایز نیست و حتی اگر به حدّ قائل نبود،
حداقل مجازاتش تعزیر بوده ،تا حرمت و احترام وی نزد مسلمانان حفظ شود.

ه -مجبور نبودن زوجه به رعایت احکام اسالم

يكي از موضوعات مطرح در مورد زوجهي كتابي رعايت احكام اسالمي همچون حجاب ،غسل

جنابت ،غسل حيض ،غسل نفاس و مانند آن است و اينكه ميتواند وي را به انجام اين امور مجبور
كرد يا خير؟

نووی در المجموع در مورد غسل جنابت اینچنین بیان میکند« :در مورد اجبار زن کافر بر

غسل جنابت از طرف مرد مسلمان دو قول وجود دارد؛ قول اول اینکه این حقّ مرد است که همسر

کافرش را به غسل جنابت مجبور کند ،زیرا استمتاع ،متوقف بر آن است .قائالن قول دوم معتقدند

كه مرد چنین حقّی بر اجبار زن کافر ندارد و این قول مالک و ابوحنیفه است ،زیرا وطی متوقف

بر آن نیست و بدون غسل نیز وطی مباح است .در مورد غسل حیض و نفاس نیز ،ابوحنیفه معتقد
است كه مرد نمیتواند زوجهي ذمي را مجبور به غسل كند» (نووی :ج ،16ص.)408

چنانكه مالحظه ميشود ،در اين باره دو نظر وجود دارد :يكي اينكه مرد مسلمان نميتواند

او را اجبار كند و نظر ديگر آنكه ميتواند او را اجبار كند.

نظر نخست كه ديدگاه شيخ طوسي است (طوسی :1387 ،ج ،4ص )211به خاطر اصل برائت ذمه

از تكليف و به اين دليل كه عمل به احكام اسالم فرع بر پذيرش اسالم است ،مطرح ميشود زيرا
بنا بر آیهي «الَ إ ِ ْكرَا َه فِي الدِّينِ » 1شارع حکیم ميگويد« :در قبول دین ،اکراهی نیست» .بنابراین

وقتي اجبار زوجهي كتابي به اصل اسالم جايز نيست ،به طريق اولي اجبار او به احكام اسالم -كه
اهميت كمتري دارد -نیز جايز نخواهد بود.

امامیه معتقد است ،برای مرد مسلمان جایز است با زن کافر خود که از حیض یا نفاس پاک

شده است قبل از غسل و هنگامی که فرج خود را بشوید ،وطی کند ،زیرا از آنجا كه زوجهي وي

كافر است ،نیت وی برای رفع حدث با غسل صحیح نيست (طوسی :1387 ،ج ،4ص )210بنابراین

چون استمتاع از زوجهی کافر چه قبل از غسل و چه بعد از آن جایز است ،مرد نمیتواند او را به
غسل مجبور کند.
 -1بقرة.256/
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در مورد غسل جنابت ،نظر اقوی نزد امامیه این است که به دلیل نبود صحت شرط که همان

نیت است ،مرد نمیتواند زن کافرش را بر غسل مجبور کند ،زیرا غسل نکردن وطی را حرام نمیکند
و کراهت هم ندارد .این یکی از دو قول شافعی است ،اما قول دوم وی این است که مرد میتواند

زن کافرش را بر غسل کردن مجبور کند و نیازی به نیت نیست ،زیرا غسل کردن زن کافر نوعی

نظافت است نه عبادت  -پس همانا اگر زن اسالم بیاورد با آن غسل نمیتواند نماز بخواند -و نظافت
(پاکیزگی) حقّ زوج است .پس برای همسر جایز است که زن را بر غسل کردن مجبور کند ،اما در
مورد زن مسلمان ،همانا زن مسلمان بر غسل جنابت مجبور میشود (حلّى (عالمه).)646 :1388 ،

صاحب تحریراالحکام نیز معتقد است ،بر مرد مسلمان جایز است که همسرش را قبل از غسل

حیض یا نفاس هنگامی که انقطاع دم حاصل شده باشد ،وطی کند ،اما اگر وطی با زن مسلمان

قبل از غسل حیض یا نفاس جایز نباشد ،در مورد زن کافر نیز چنین است .پس غسل برای زن
کافر الزم میشود ،اگر چه نیت کافر نیت صحیح نیست .در مورد غسل جنابت قول نزدیکتر به

واقع این است که مرد میتواند زن کافرش را بر آن اجبار کند (حلّى (عالمه) :1420 ،ج ،3ص.)482
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خالصه آنکه ،هر چند عدهای از فقها معتقدند ،مرد میتواند زن کافر را به غسل جنابت مجبور

کند ،اما بزرگانی مانند شیخ طوسی به قول مخالف آن معتقدند که مرد وقتی نمیتواند همسر

خویش را به پذیرش اصل دین مجبور کند ،چگونه میتواند به انجام فروعات و احکام دین مانند

غسل جنابت ،حیض ،نفاس ،حجاب و ..اجبار کند .بنابراین به استناد اصل برائت ذمه از تکلیف

نمیتوان زوجهی کافر را به رعایت احکام و فروعات دین مجبور کرد.
 -2حقوق زوج مسلمان

در اسالم در مقابل هر حقی ،تکلیفی قرار داده شده است .یعنی همان طور که مرد مسلمان به

رعایت حقوق همسر خویش ملزم است ،در مقابل برای زن هم تکالیفی نسبت به شوهر خود قرار

داده که این تکالیف ،حقوقی برای زوج محسوب میشود؛ لذا فقها براي زن غيرمسلمان ،وظايفي

را نسبت به همسر مسلمانش ذكر كردهاند .در ادامه این وظایف توضیح داده خواهد شد.
 -1-2امور مالی

یکی از استثنائاتی که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد ،بحث ارث بردن زوج مسلمان از زوجه

کتابیه خویش است .از آنجا که زوجه کتابیه ،غیرمسلمان و کافر است ،از همسر مسلمان خویش

ارث نمیبرد بر خالف زوجه مسلمان.

تأمّلی بر حقوق و تکالیف زوج مسلمان و زوجهی کافردر زندگی زناشویی

ارث از زوجهی غیرمسلمان

از ديدگاه فقه شيعه ،يكي از موانع ارث كفر وارث است كه به موجب آن كافر از ارث بردن از

مسلمان محروم ميشود .بر عکس این حالت صادق نیست یعنی چنانچه وارث مسلمان باشد و

مورّث كافر باعث ممنوعيت مسلمان نميشود ،چه اينكه مقتضي ارث بردن كه همان نسب صحيح
و قرار داشتن در طبقهي ارثي و زنده متولد شدن باشد ،در وي موجود است (حلي (عالمه):1411 ،

173؛ نجفی :1404 ،ج ،39ص )16و مانع شرعي هم كه باعث جلوگيري از تأثير مقتضي باشد در

وي موجود نيست؛ لذا مقتضي ،تأثير خود را ميكند .به همین جهت فقها با استناد به روايات فتوا

دادهاند که مسلمان از مورّث خود ،ولو كافر ،ارث ميبرد (سید مرتضى588 :1415 ،؛ حلّى (محقق)،

232 :1412؛ صدوق .)502 :1415 ،از طرفي ،عموميت و اطالق آيات قرآن کریم 1بر ارث بردن هر

وارثي از مورّث خود داللت دارد كه اسباب ارث در او جمع باشد .طبق اين آيات ،مسلمان و كافر از
يكديگر ارث خواهند برد ،وليكن در جانب ارث بردن كافر اين حكم كلی قرآن با ورود مخصّ صات

روايي از كليّت افتاده و در اصطالح تخصيص يافته است ،درحالیکه در جانب ارث بردن مسلمان
از كافر اين حكم قرآني به كليّت خود باقي است (طوسی25 :1407 ،؛ حلّى .)266 :1410 ،بنابراين جز

كافر -كه از ارث مورّث مسلمان محروم است -ساير افراد چنانچه مقتضي ارث بردن در آنها وجود
داشته باشد ،از ارث مورّث خود بهرهمند ميشوند؛ لذا اجماع اماميه معتقدند که مرد مسلمان از

زن کافر كتابي خود ارث ميبرد ،اما زن كتابي از شوهر مسلمان خود ارث نميبرد (طوسي:1387 ،

211؛ حلّى (عالمه) .)646 :1388 ،همچنين چنانچه مورث مسلمان فوت كند و ورثهي وي تنها شخص

كافر باشد ،چنين مورثي در حكم متوفّاي بالوارث محسوب و ميراثش به بيتالمال مسلمين يا
حاكم اسالمي منتقل ميشود (طوسي22 :1407 ،؛ فخرالمحققين.)172 :1387 ،

در ارث بردن مسلمان از كافر ،فقهاي اهل سنت معتقدند که بين مسلمان و كافر مطلقاً ارث

وجود ندارد؛ يعني همچنان كه كافر از مسلمان ارث نميبرد ،مسلمان هم از كافر ارث نميبرد

(شافعي140 :1403 ،؛ ابن قدامه 166 :1404 ،و 167؛ نووي 57 :و 58؛ اندلسی .)304 :در اين ديدگاه ،كفر

مانع ارث محسوب نميشود ،بلكه اختالف ديني  -شرط عدم کفائت -بين وارث و مورث مانع ارث

بردن است؛ لذا در شمارش موانع ارث به جاي كفر -كه در فقه امامیه مطرح است -اختالف در

دين و آئين را ذكر ميكنند (خلاّ ل328 :1414 ،؛ نووی30 :؛ مغنيه.)499 :1421 ،

ال ِدكُمْ ل ِلذ ََّك ِر
ال ْق َرب ُونَ »(نساء)7/؛ «يُوصِ يكُ مُ اللهَّ ُ فِي أَ ْو َ
َك الْوَال ِدَانِ َو أْ َ
يب ِممَّا تَر َ
ال ْق َرب ُونَ َو ل ِلنِّسَ ا ِء ن َصِ ٌ
َك الْوَال ِدَانِ َو أْ َ
يب ِممَّا تَر َ
« -1ل ِلرِّجَ الِ ن َصِ ٌ
َك أَ ْزوَاجُ كُ مْ » (نساء.)12/
النْثَيَيْنِ »(نساء)11/؛ « َو ل َكُ مْ ن ِْص ُف مَا تَر َ
ِمثْلُ حَ ِّظ أْ ُ
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بنابراین به عکس زن مسلمان ،زن کافر از شوهر مسلمان خویش ارث نمیبرد؛ هر چند اسالم

راه را نبسته و از طرق دیگر میتوان آیندهی مالی زن را تأمین کرد؛ برای مثال مرد میتواند در
زمان حیات خویش اموال و امالکی را برای همسرش خریداری کرده و او را مالک کند.

 -2-2امور غیر مالی

در مبحث حقوق زوج مسلمان نیز مانند حقوق زوجه غیر مسلمان ،حقوق زوج به دو دسته

امور مالی و غیر مالی تقسیم می شود که پنج مورد در ذیل بررسی میگردد:
الف -منع از شرابخوري و خوردن گوشت خوك

شيخ صدوق مينويسد« :اگر با زني يهودي يا مسيحي ازدواج كردي ،او را از شرابخوري و

خوردن گوشت خوك منع كن» (صدوق .)308 :1415 ،شيخ طوسي نيز در النهاية مينويسد« :هرگاه

مرد مسلمان با يكي از زنان نامسلمان عقد ازدواج بست ،او را از شرابخوري و خوردن گوشت خوك،
منع كند» (طوسی490 :1400 ،؛ ابن براج :1406 ،ج ،2ص.)187

در عبارتهاي باال ،فقها به گونهي مطلق چنين حقي را براي شوهر لحاظ کردهاند ،اما عبارتهاي
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ذيل ،نشانگر گرايش فقها به نوعي تفصيل در مسئله است .فقها در اين مورد و موارد مشابه آن اصلي

دارند مبنی بر اینکه وظیفهی زوج است که هر چه مانع استمتاع جنسي از زوجهي كتابي شود،
برطرف کند و در اين امر ،خالفي نيست .در مورد آنچه كه از كمال استمتاع جنسي باز ميدارد

دو نظر وجود دارد؛ نظر اول ،نظر شیخ طوسی است که در المسبوط مينويسد« :در مورد نوشيدن

شراب ،شوهر ميتواند از نوشيدن آن مقدار كه موجب مستي زن شود ،جلوگيري كند و در مورد

آن مقداري كه مستي نياورد دو قول است ...اما دربارهي جلوگيري وي از خوردن گوشت خوك 

دو قول است؛ اقرب آن دو اين است كه شوهر چنين حقي ندارد» (طوسی :1387 ،ج ،4ص.)211

عبارت عالمه در تحريراالحكام نيز نشانگر گرايش ايشان به تقييد و تفصيل در مسئله است.

ایشان میفرماید« :برای مرد مسلمان این حق وجود دارد که از نوشیدن شراب زیاد به مقداری

که مستیآور باشد ،نیز جلوگیری کند» (حلّى (عالمه) :1420 ،ج ،3ص .)483وي در تذكرةالفقها

مينويسد« :شوهر از شرابخواري همسرش جلوگيري ميكند ،زيرا اين كار منكر و نهی شده و

مانع از بهرهجويي جنسي است» (حلّى (عالمه).)646 :1388 ،

عالمه حلّی به نقل از شافعي مینویسد« :در اين زمينه دو قول وجود دارد؛ بنا بر قول نخست،

شوهر تنها ميتواند از نوشيدن مقداري كه مستيآور باشد ،جلوگيري كند چون اين كار موجب

از بين رفتن استمتاع از وي ميشود ،اما شوهر حق جلوگيري از نوشيدن آن مقدار كه مستيآور

نباشد را ندارد ،زيرا اين مقدار شراب نوشيدن ،در بهرهجويي جنسي تأثيري ندارد و شرب خمر

برای کافر حالل است .بنابر قول دوم شوهر ميتواند به طور مطلق زن را از اين كار منع كند ،گرچه

تأمّلی بر حقوق و تکالیف زوج مسلمان و زوجهی کافردر زندگی زناشویی

تا حدّ مستي ننوشد .نفس شرب خمر نهی شده است ،چرا كه مرد مسلمان از اين كار تنفّر دارد
و اين امر سبب كاهش بهره بردن از وي ميشود و نيز به اين دليل كه مقدار مست كنندگی حدّ

مشخصي ندارد ،برخي با كمي شراب مست ميشوند و بعضي ديگر با این مقدار مست نميشوند.

به همين سبب ،به طور كلي از نوشيدن شراب زن کافر جلوگيري ميشود .همان گونه كه نوشيدن

شراب به هر مقدار بر مسلمان حرام شده است» (همان).

برخي معتقدند ،شوهر ميتواند همسر كتابي خود را از خوردن شراب باز دارد (نووي :ج،7

ص ،)137اما نه از آن جهت كه مانع استمتاع جنسي است  -زیرا استمتاع جنسي از زوجهی كتابي
در حالت مستي ممكن به نظر ميرسد -بلكه به جهت روايت صحيحهاي كه ميفرمايد« :اگر مرد

مسلمان با زن كتابي ازدواج كرد بايد او را از نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوك باز دارد» (ح ّر

عاملي :1401 ،ج ،14ص .)412البته روشن است كه اين روايت ظاهر در وجوب منع مطلق است ،نه

صرفاً مقداري كه مست ميكند.

دربارهی منع از خوردن گوشت خوك نيز دو نظر وجود دارد؛ یک نظر آن است که بنا بر اصل

برائت ذمه مرد نمیتواند زوجهی کتابی خود را از خوردن گوشت خوک منع کند .به نظر برخی
همچون شیخ طوسی این نظر صحیحتر است (طوسی :1387 ،ج ،4ص ،)211اما بیان شد كه روايت

صحيح با اين نظر معارض است .علمای امامیه معتقدند که اگر زن مسلمان بخواهد شراب بنوشد،

بر مرد واجب است که او را باز دارد ،زیرا شرب خمر نزد امامیه و بعضی از اهل سنت حرام است.
پس اگر شراب حرام باشد ،به جهت نهی از منکر زوج حق دارد زن را از نوشیدن کم یا زیادش منع

کند ،اما اگر شراب حالل دانسته شود ،مرد حق دارد از مقداری که مستیآور است ،منع کند و در
آنچه مستیآور نیست ،شافعی دو قول دارد .دیگران معتقدند زوج حق دارد که زن کافر کتابیاش

را از شُ رب اندک یا زیادش منع کند ،زیرا با پذیرش نظری که ممانعت از مقدار مستیآور را مجاز

میداند ،راهی برای شناخت میزان مستیآور نیست (حلّى (عالمه).)646 :1388 ،

بنا بر روایت صحیحه معاوية بن وهب ،از امام صادق (ع) در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن

یهودی یا مسیحی سؤال شده و امام در جواب میفرمایند« :وقتی به زن مسلمان دسترسی دارد

او را چه با زن یهودی و مسیحی؟ سائل میگوید :به آن زن عالقهمند است .امام پاسخ میدهند:

اگر با او ازدواج کرد ،باید او را از نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک باز دارد و بدان که چنین
مردی در دین خود با مشکل مواجه میشود» (ح ّر عاملی536 :1401 ،؛ صدوق.)308 :1415 ،

هرچند مؤلف در این مقاله در پی اثبات آن است که مرد حق دارد از خوردن محرمات جلوگیری

کند ،اما نظرات فقیهان بنامی که خالف آن را میگویند ،نمیتوان نادیده گرفت .به هر حال خوردن
محرمات عالوه بر حرمت و مذموم بودن آن در دین اسالم ،مضرّات جبرانناپذیری دارد و آثار مخرّب
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آن بر روح و جسم خود زن و فرزندان وی انکارناپذیر است .اگر تأثیر این محرمات نبود ،شارع با این
صراحت نهی نمیفرمود .از طرفی ،حتی اگر اجبار مرد بر ترک خوردن محرمات پذیرفته شود ،باز

هم نهی شارع در اصل به نفع زن و برای حفظ سالمت روح و عقل و جسم آنهاست .مدعای این
سخن روایات فراوانی است که در این باال ذکر شده و بر این ادعا داللت دارد.

ب -خروج از منزل با اذن زوج

یکی دیگر از حقوق زوج مسلمان نرفتن زن به بِیَع 1و کَنائ ِس 2خارج نشدن او از منزل بدون

اذن شوهر است (نووي :ج ،7ص .)137شيخ طوسي در این باره مينويسد« :برای مرد مسلمان این
حق وجود دارد که زن کافر را از رفتن به بیعه و کنیسه و همچنین خروج از منزل منع کند»

(طوسی :1387 ،ج ،4ص .)211ابن براج هم در المهذّ ب مينويسد« :مرد مسلمان میتواند مانع رفتن
همسرش به کنیسهها و بیعهها شود ،همچنان که میتواند از خروج همسرش از منزل جلوگیری

کند» (ابن براج :1406 ،ج ،2ص.)239

به نظر ميرسد ،دليل فقها در اين مورد ،عام بودن و اطالق دليلهايي است كه بر اساس آنها،
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خروج زن از منزل بدون رضايت شوهر حرام است ،زيرا در مورد ثبوت چنين حقي براي شوهر
دليل خاصي وجود ندارد ،اما در شريعت اسالم بر وجوب اطاعت زوجه دليل وجود دارد ،زیرا منع

خروج از منزل حقی است برای مرد ،چرا که بهره بردن و استمتاع از زن حقی است برای مرد در

طول شبانه روز (طوسی :1387 ،ج ،4ص.)330

از حقوق زوج مسلمان نسبت به زوجهی مسلمان خود این است که مانع خروج همسر مسلمانش

به مساجد ،زیارتگاهها ،خانهی همسایگان و خانهی خانوادهی زن و ...شود ،زیرا مرد حق دارد که
همسرش از او تمکین کند و با خروج زن از خانهی همسر این حق تمکین از زوج فوت میشود.

همچنین مرد مسلمان حق دارد که همسر کتابیاش را از رفتن به بِیَع و کنائس و  ...باز دارد برای
اینکه این حقّ زوج است که از همسرش در خانهی خودش در هر وقت و زمانی استمتاع کند

(حلّى (عالمه).)646 :1388 ،

در کنار توصیههایی که به زنان مبنی بر وجوب اطاعت از زوج شده است به مردان نیز سفارش

شده که مستحب است همسرش را از حضور هنگام فوت پدر و مادر و سایر بستگانش منع نکند

(طوسی :1387 ،ج ،4ص )328و سفارش و تأکید اسالم بر آن است که مرد در مواردی از حق خویش

دست برداشته و به زن اجازهی خروج از منزل را بدهد.

 -1جمع«البِ ْي َعةُ» ومراد از آن معبد نصاری است (ابن منظور :1405 ،ج ،8ص26؛ صاحب بن عباد :1414 ،ج ،2ص.)178
 -2جمع«الكَ نِيسَ ةُ» و مراد معبد یهود است (ابن منظور :1405 ،ج ،6ص199؛ جوهري :1407 ،ج ،3ص.)972
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ج -تمکین

یکی دیگر از حقوق مرد مسلمان بر همسر نامسلمان خویش ،تمکین و عدم نشوز در امر

زناشویی و بهرههای جنسی و مقدمات آن است ،هنگامی که مهریهی خویش را قبض کرده باشد

و در صورت امتناع« ،ناشز» محسوب میشود (ابن براج :1406 ،ج ،2ص.)214

الزم به ذکر است ،تنها اطاعت نکردن زن از آن خواستههای شوهر که برآوردنش بر زن واجب

است ،مثل استمتاع و مقدمات آن موجب نشوز زن میشود ،زیرا آن دسته از خواستههای شوهر

که به بهرهی جنسی ارتباطی ندارد مثل خدمت کردن در خانه از قبیل جارو کردن منزل و خیاطی

لباس او و پختن غذا و  ...بر زن واجب نیست ،اما مسئله این است که برای قوام زندگی الزم است

که زن و مرد بیشتر از محدودهی واجبات قدم بردارند و بر اساس عشق و محبت زندگی کنند و
در این مورد نیز بر زن الزم است که بر اساس محبت و صمیمیت مطیع شوهر خود باشد.
د -منع زوجه از موانع استمتاع زوج

یکی دیگر از حقوق زوج مسلمان ،ممانعت زن از آنچه مانع بهره بردن کامل همسر از او شده

و نیز هر آنچه که همسر از آن متنفّر است ،میباشد .فقها معتقدند ،بر زن واجب است ،چنانچه

بلند شدن بيش از اندازهی ناخنها و موهاي زائد بدن ،موجب تنفّر شوهر و مانع از بهره بردن و

استمتاع کامل از او شود ،جلوگیری کند (نووي :ج ،16ص408؛ حلّى (عالمه) .)646 :1388 ،در مورد
آنچه که مانع کمال استمتاع از زن میشود  -مانند خوردن آن چیزی که بوی بد و ناراحت کننده
دارد ،مثل سیر ،پیاز و ...و آنچه شبیه آن است -دو قول وجود دارد که اقوی میگوید« :از بین

بردن مانع واجب نیست ،زیرا اصل برائت ذمه است و زن بر این کار مجبور نمیشود ،زیرا این

امور در کمال استمتاع و بهرهبرداری از زن تأثیری ندارد» (طوسی :1387 ،ج ،4ص .)210قول دوم

میگوید« :زن مجبور به این کار میشود ،زیرا مانع کمال استمتاع است» (حلّى (عالمه).)646 :1388 ،
بنابراین برای هر یک از زوجین حقی است بر همسرش که واجب است آن را انجام دهد و در

انجام دادنش ثابت قدم باشد و پایدار بماند .همچنانکه بر زوج واجب است نفقهی زن را اعم از

پوشاک و خوردنی و نوشیدنی و سُ کنی دادن ،بپردازد.

همچنین بر زن واجب است که در استمتاع از شوهرش تمکین کند و از آنچه شوهرش متنفّر

است و کراهت دارد ،دوری کند (العاملی :1413 ،ج ،8ص.)306

برای ثبوت اين حقوق براي شوهر مسلمان دليل خاصي یافت نشد .گويا ،دليل ايشان در این

موارد نيز ،عام بودن و اطالق ادلهي مربوط است که بین زن مسلمان و کتابی مشترک است.
بنابراین هر آنچه مانع استمتاع و تمتّع کامل مرد شود ،منع و رفع شده است چه همسر مسلمان
باشد ،و چه غیرمسلمان.
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ه -سکونت زن در محل سکونت شوهر

از دیگر حقوق مرد مسلمان این است که هر کجا مرد همسرش را سُ کنی دهد ،زن باید ساکن

شود ،مگر آنکه حق تعیین مسکن به زن داده شده باشد .برای اینکه از مرد تمکین داشته باشد

و هر گاه بخواهد از او استمتاع کند ،اما از حقوق زن این است که خدمت به مرد بر وی واجب
نیست (طوسی :1387 ،ج ،4ص)210؛ لذا زن غیرمسلمان نیز مانند زن مسلمان ملزم است در محلی

که زوج بنا بر شأن وی برای زندگی تهیه میکند؛ ساکن شود مگر اینکه قبل از عقد یا در ضمن
عقد خالف آن شرط شده باشد.
نتیجهگیری

در دین جامع و کامل اسالم به تمام حقوق و تکالیف افراد بشر در جزئیترین موارد توجه شده

است .بر اساس بررسیهای انجام شده این نتیجه به دست میآید که همان حقوقي كه زن مسلمان
نسبت به شوهر خود دارد ،مانند مهريه ،نفقه ،حق مسكن ،حق طالق ،حسن معاشرت و ...زن كافر
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نيز نسبت به شوهر مسلمان خود مستحق است و تنها برخي حقوق ،مانند ارث استثناء ميشود؛

لذا اينها حقوقي است كه ميان زوجهي كتابي و زوجهي مسلمان مشترك است .البته در برخی
موارد اسالم بسیار مراعات حال زن کافر را کرده است ،آنجا که در قرآن میفرماید« :الَ إ ِ ْكرَا َه فِي

الدِّينِ » (بقره ،)256 :یعنی مرد مسلمان نمیتواند همسر غیرمسلمان خویش را مجبور به پذیرش

اصل دین اسالم کند ،پس به طریق اولی بنا بر اصل برائت ذمه از تکلیف ،او را به پذیرش فروعات

و احکام دین اسالم که اهمیت کمتری دارد هم نمیتواند ملزم کند.

وقتی اسالم به تمام حقوق زن غیرمسلمان توجه و مرد مسلمان را نیز در مقابل زن کافر

کتابیه مکلف کرده ،در واقع به نیازهای روحی ،مالی ،جسمی و حتی جنسی زن غیرمسلمان
توجه شده است.

از آنجا که«سبیالً» ،نکره در سیاق نفی«ل َن یجعل» افاده عموم میکند؛ لذا هر نوع سلطهای

که هر فرد کافری بر هر فرد مسلمان در هر زمان و مکانی پیدا کند از جانب شارع حکیم سلب
و نفی شده است.

لذا تمام حقوقی که برای زوجه کتابی ذکر شد اگر مصداق سبیل و سلطه بر همسر مسلمان

خویش باشد ،بنا بر صراحت کالم قرآن نهی میشود.
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