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چکیده
یکی از موضوعاتی که کم و بیش در میان فقیهان مورد گفتگو بوده و مباحثی را نیز به دنبال داشـته اسـت، مسـئله 

ها، فارغ از نوع گـرایش و بـاور قائل به طهارت همة انسانچند فقیهان سنیرناپاکی ذاتی فرزندان نابالغ کفار است. ه
صورت طبیعی فرزندان کفار هم مشمول این قاعده کّلی قرار خواهند گرفت، اّمـا در مقابـل، بیشـتر اندکه بهها شدهآن

فقیهـان در فقیهان شیعی برآنند که نابالغان کفار، تابع پدران خویش بوده و همچون آنان ناپاک تلقی خواهند شد. این
اند که در این مقاله همه این دالیل و مستندات مورد نقد و بررسی قـرار گرفتـه و تأیید دیدگاه خود دالیلی را برپا داشته

ها از جوانب مختلف نشان داده شده و در نهایت نظرّیه پاکیزگی جسمانی کودکان کفار، چه در حـوزه ُسست بودن آن
قرار گرفته و شواهدی هم در تقویت این دیدگاه ارائه شده است.اهل کتاب و یا مشرکان مورد پذیرش

اسـت فرزنـدان طهارت ذاتی فرزندان نابالغ کفار، کودکان کفار، نقد دالیل قاعـده تبعّیـت، نج:هاکلیدواژه
نابالغ کفار
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مقدمه

دران آنـان، توان فرزاندان نابـالغ کـافران را همچـون پـاین حقیقت از دیرباز مطرح بوده است که آیا می
شمار آورد، و یا اینکه پدیدة ناپاکی، به فرض به سرانجام رسیدن آن، تنها شامل کافران بالغ ناپاک و نجس به

توان آنان را به لحاظ جسمی ناپاک تلّقی گردد و نابالغان آنان از هرگونه آلودگی و نجاست مبّرا بوده و نمیمی
نمود؟

اب وابسته به پدران خود دانسته و ناپاکی ذاتِی پـدران را بـه فرزنـدان بیشتر فقیهان شیعی آنان را در این ب
انـد؛ چنانکـه عالمـه حّلـی اند و نسـبت بـه هـر دو گـروه داوری یکسـانی را در پـیش گرفتههم تسّری داده

)؛ فرزندان کافران با پـدران خـویش حکمـی ۱/۶۸، تذکره» (اوالد الکفار حکمهم حکم آبائهم«نویسد: می
حکم کودک، چه پسـر یـا دختـر، در اسـالم و کفـر، و دیگـر «ند. یا از صاحب جواهر آمده است: برابر دار

احکام وابسته، همچون پاکی و ناپاکی و جز آن، تابع پدر و مادر خویش است. در ایـن بـاب خالفـی را در 
و ۶/۴۴» (ستاین موضوع هم داستان اه اجماع، چه منقول و یا محّصل آن، با یابم، بلکمیان فقیهان نمی

شـمار آورده و ). محقق سبزواری هم ایده نجاست فرزنـدان کـافران را، دیـدگاه مشـهور فقیهـان به۲۱/۱۳۴
). دیگران هم کم و بیش این نظریه ۱/۶۰» (اسة اوالد الکفار.والمشهور نج«اینگونه آن را بازتاب داده است: 

؛ همـدانی، ۱/۱۱۹اند (شـهید اول، رده برداشـتهبه آن پرا مورد تأیید قرار داده و از تمایل بیشتر فقیهان نسبت 
).۱/۲۰۸؛ نراقی،۷/۴۶۵؛ اردبیلی، ۱/۳۲۰؛ حکیم، ۷/۲۶۰

انگـاری جسـمی اما آنچه در این مقاله مورد توجه جّدی قرار گرفته و بـدان پرداختـه شـده اسـت، پاک
است، حتی در فـرض نجاسـت های ذاتیکودکان کفار از هر صنف و گروهی، و منّزه دانستن آنان از پلیدی

رو در راستای تقویت ایـن دیـدگاه و صدرنشـینی آن، همـة دالیـل و مسـتندات قـائالن بـه پدرانشان؛ از این
ها به روشنی نمایانده شده است.نجاست، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و ناکارآمدی آن

ت تا اگر کسانی قائل بـه طهـارت گفتنی است که طرح این بحث تنها مربوط به فرزندان اهل کتاب نیس
شمار آورند، بلکه دامنة آن فرزندان مشرکان را هـم دربـر خواهـد گرفـت؛ آنان بودند، این بحث را بیهوده به

مندند. در این صورت ورود بـه ایـن موضـوع و اند و از طهارت ذاتی بهرهچراکه آنان نیز برابر این نظریه پاک
که هـیچ کـودکی را از هـر فراگیرتر، اثرگذار و کارآمد خواهد بود. نتیجه آنتر و ای وسیعبررسی آن در گستره

شمار آورد. ضمن آنکه دلیل وابستگی به اردوگاه کفر، ناپاک انگاشت و نجس بهتوان بهصنف و گروهی نمی
جز تنـی چنـد از آنـان این موضوع تنها در فقه شیعی قابل بررسی است؛ چراکه از منظـر فقیهـان سـّنی (بـه

) همة آدمیان، چه مسـلمان یـا ۲۴/ ۱۶، کبیر؛ تفسیر۱/۱۶۰همچون ابن حزم و فخر رازی، ر.ک: المحّلی، 
).۱/۹؛ جزیری،۱/۱۲؛ غزالی، ۱/۴۰ا نجس پنداشت (ابن قدامة، کافر، مرده یا زنده، پاک بوده و نباید آنان ر
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ادله قائالن به ناپاکی و نقد آن
اند. آنان در تأیید ایـن بالغ کافران را به لحاظ جسمی ناپاک دانستهگذشت که مشهور فقیهان، فرزندان نا

گردد.اند که در ذیل به این دالیل اشاره میمّدعا دالیلی را برپا داشته
قاعده تبعّیت-۱

بسیاری از فقیهان برابر قاعده تبعّیِت فرزندان از پدران در کفر و ایمان، قائل به نجاسـت فرزنـدان کفـار 
صورت طبیعی این نجاست ذاتی، به فرزندان اند، بهاز آنجا که کفار در فقه شیعی نجس تلقی شدهاند و شده

؛ طوسـی، الخـالف، ۱/۶۸، تـذکرهآنان نیز تسّری یافته و آنان را هم نجس خواهد سـاخت (عالمـه حلـی، 
).۷/۲۶۱؛ همدانی، ۲/۲۲؛ همو، المبسوط، ۵/۵۳۳

اند:عیت و کارآمدی آن نیز مستندانی آوردهاز سوی دیگر این گروه در تأیید قاعده تب
قرآن

از جمله مستندات آنان این آیه است:
ذ« َبَعْتُهْم ُذِرّ یَو اَلّ )؛ در این آیه الحاق فرزنـدان بـه ۲۱(طور: » َتُهْم یماٍن َأْلَحْقنا ِبِهْم ُذِرّ یُتُهْم ِبإیَن آَمُنوا َو اَتّ

ن که ایمان آوردند و فرزندانشـان هـم در ایمـان از آنـان پیـروی پدران مورد تأیید قرار گرفته و آمده است: آنا
کنیم. هر چند این آیه در مورد مؤمنان و فرزندان آنان اسـت امـا از اند، فرزندانشان را به آنان ملحق مینموده

ده روایاتی که در ذیل این آیه وارد گشته است همه فرزندان را، چه از مؤمنان و یا مشرکان در حـوزه ایـن قاعـ
). ضمن ۳/۳۱۷فقیه، ابن بابویه، ؛ ۳/۲۴۸رده است. (کلینی،قلمداد نموده و آنان را وابسته به پدرانشان شم

آنکه وابستگی فرزندان مؤمنان به پدرانشان، که در این آیه به آن اشاره شده، مفهوم آن این است کـه در مـورد 
انـد ه مؤمنان با فرزندان خویش در بهشت متنّعممشرکان نیز قاعده و قانون همین است، البته با این تفاوت ک

ترین و سـرآمدترین مصـداق عالوه روشـنورند. بهو در برابر، کافران به همراه فرزندان خود در عذاب غوطه
اند، فرزندان آنان نیز الحاق همان طهارت و نجاست است، یعنی همانگونه که کفار به لحاظ جسمی ناپاک

اند.در ناپاکی به انان ملحق
یابی نقد و ارز

این استدالل نارسا است؛ زیرا آیه و نیز روایاتی که در تفسیر آن آمده است بیانگر آن است کـه خداونـد 
که نجاست و ناپـاکی در قیامت با فرزندان مؤمنان و مشرکان همچون پدرانشان رفتار خواهد نمود، در حالی

رو از حـوزه داللـت کام دنیوی است نه اخروی؛ از ایـنکه قرار است برای فرزندان کافران اثبات شود، از اح
، طوسی، تبیـان، ۹/۲۷۵؛ طبرسی، ۲/۱۷۷؛ صافی،۱/۳۷۷یل آن برکنار است (سبزوای، این آیه و روایات ذ
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۹/۴۰۸.(

عالوه، حتی اگر بتوان از این آیه حکم تبعّیت فرزندان کّفار از پدرانشان را در دنیا اسـتفاده نمـود، بـاز به
آنان قابل استفاده نیست؛ زیرا منظور از تبعّیت دنیوی، تنها در حوزه اسـارت و تملـک و مـوارد هم نجاست

اند، فرزنـدان آنـان همانند آن است و نه فراتر از آن یعنی همانگونه که کفار در شرایطی قابل اسارت و تملک
اند.نیز اینگونه

ها به آیه:اکیبرخی دیگر از فقیهان در تأیید قاعده تبعّیت در حوزة ناپ
اًرایَوَال « آورنـد، تمسـک )، کـافران جـز نسـلی فـاجر و کـافر پدیـد نمی۲۷(نـوح: » ِلُدوا ِإَالّ َفاِجًرا َکَفّ
انـد و ایـن، تأییـد شـمار آمدهاند؛ چرا که در این آیه نسل کافران، حتی نابالغان آنان نیز فاجر و کافر بهنموده

؛ گلپایگانی، ۱/۲۴۷رد. (عاملی،گیالق آن نجاست را نیز در بر میهمان قاعده الحاق و تبعّیت است که اط
).۳/۴۱۸؛ امام خمینی،۱۰۲/

یابی نقد و ارز
لحاظ آینـده اسـت، نـه دوران کـودکی گذاری بهاین استدالل نیز غیر وجیه است؛ زیرا این اطالق و نام

بلوغ، با اراده و اختیار راه کفر و فجـور یعنی فرزندان کافران، پس از عبور از دوران طفولیت و ورود به مرحله
انـد؛ زیـرا گیرند؛ چنانکـه مفسـران هـم همـین برداشـت را نشـان دادهرا همچون پدران خویش در پیش می

که هیچ عمل کفرآمیزی از آنان سر نزده اسـت، و دوران کـودکی توان به افرادی نسبت کفر داد در حالینمی
لحاظ دوران کـودکی کـافر ن با استناد به ایـن آیـه فرزنـدان کفـار را بـهتوااینگونه است. در این صورت نمی

؛ ۱۰/۱۳۹؛ طبرسـی، ۳/۴۱۹خمینی، شمار آورد تا از این رهگذر نجاست آنان قابـل اثبـات باشـد (امـامبه
).۴/۶۲۳زمخشری،
سّنت

ها به شـرح ذیـل در حوزة سّنت هم به روایاتی در تأیید قاعده تبعّیت استناد شده است که شماری از آن
است:

بن غیاثروایت حفص
مسلمان شده و سپس به اسارت مسلمانان درآمـده، » دارالحرب«در این روایت نسبت به کافری که در 

َغاِر َو ُهـْم «آمده است:  )؛ اسـالم وی از آِن ۱۱/۸۹(حرعـاملی،» َأْحـَرار...ِإْسَالُمُه ِإْسَالٌم ِلَنْفِسِه َو ِلُوْلِدِه الصِّ
شـود کـه اسـالم اند. از این روایـت اسـتفاده میزندان خردسالش خواهد بود و آنان آزاد از اسارتخود و فر

آوردن کافر افزون بر رهایی خودش، مایه رهایی فرزندان نابالغ خود نیز خواهد شد و ایـن هـم چیـزی جـز 
م است اما مفهوم آن ایـن همان قاعده تبعّیت فرزندان از پدران نیست. الّبته هر چند این روایت در مورد اسال
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است که کفر پدران هم (همانند اسالم) به مثابة کفر فرزندان خواهد بود. آشـکار اسـت کـه ایـن همسـانی 

؛ ۳/۴۱۹مینـی، ؛ امـام خ۱/۳۲۱مطلق میان کفر پدران و فرزندان، شامل نجاست نیز خواهد شد. (حکـیم، 
).۳/۳۷۴؛ صدر،۱/۱۸۶روحانی،

یابی نقد و ارز
مردود است: زیرا این روایت و روایات همانند بیانگر آن است که اسالم پدر، اسالم فرزند این استدالل

واسطه مفهوم وصـف اسـت کـه نیز هست، اما اثبات این مطلب که کفر پدر هم، کفر فرزند خواهد بود، به
چراکـه )، ۱/۴۳۵منتهی االصـول؛ بجنوردی،۲۴۴ند (آخوند خراسانی، داننظران آن را حّجت نمیصاحب

عالوه بر فرض پذیرش مفهوم وصف بایـد گفـت: هرچنـد کـه توان یافت. بهدو نمیای میان آنهیچ مالزمه
تـوان آنـان را بـه اسالم پدر، اسالم فرزند نیز هست، اما تنها در حوزه اسارت و رقّیت، بدین معنـی کـه نمی

کفر فرزند خواهد بود اما تنها در اسارت و بردگی گرفت، در این صورت مفهوم آن این است که کفر پدر هم
توان پدر و فرزند هر دو را به اسارت و بردگـی همان حوزه اسارت و رقّیت، و نه نجاست، بدین معنی که می

). افـزون بـر آن، حتـی در ۱۰۲دست آورد (گلپایگـانی، توان بهگرفت. اما ناپاکی آنا ن را از این روایت نمی
تـوان هـر کـافری را نجـس ها، آیـا میصورت مطلق و در همة عرصهند بهصورت تالزم کفر پدر با کفر فرز

اند در حالی که نجـس نیسـتند پنداشت؟ بدون تردید خیر، چون بسیاری از افراد در روایات کافر تلقی شده
واسـطه ). ضمن آنکه این حدیث ضعیف است به۳/۳۷۴همچون تارک نماز و زکوة و همانند آن دو (صدر، 

-۴۳/ ۱۴؛ خوئی، معجم رجال الحدیث، ۳۱۵محمد قاسانی (نجاشی، بنو راوی وی علیبن محمدقاسم
۴۴.(

سنانبن حدیث عبدالله
این حدیث نیز مستند دیگر قائالن به تبعیت است. در این حدیث نسبت به فرزندان مشرکانی کـه پـیش 

؛ ۳/۳۱۷فقیه ، ابن بابویه» وَن َمَداِخَل آَباِئِهْم یَن یْدُخلُ َو الَلُه َأْعَلُم ِبَما کاُنوا َعاِملِ «میرند آمده است: از بلوغ می
گاه۵/۲۹۵مجلسی،  تر است، آنان در جایگـاه پـدران خـویش درخواهنـد )؛ و خداوند بر اعمال آینده آنان آ

). ۲۴۸/ ۳؛ کلینـی، ۲۹۴، ۵/۲۹۲خـورد (مجلسـی، آمد. این مضمون در روایات دیگری نیز به چشم می
وضوح بیانگر الحاق فرزندان کفار به پدران خویش است که گسترة ایـن الحـاق شـامل احادیث یاد شده به

؛ سـبزواری، ۷/۲۶۱شود، و این تأیید همان قاعده تبعیت در حوزه نجاست است (همدانی، نجاست هم می
).۵/۱۹۸؛ بحرانی، ۱۰۳؛ گلپایگانی/۱/۳۲۱؛ حکیم، ۱/۳۷۷

یابی نقد و ارز
دسـت آورد؛ زیـرا اّوًال ایـن روایـات مربـوط بـه است فرزندان کفار را بهتوان نجاز این روایات هم نمی
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که نجاست از احکام دنیوی است و از حوزه داللت این روایات برکنار است.آخرت است نه دنیا، در حالی

جهت هـم بـهدهندة عذاب فرزنـدان کفـار در قیامـت اسـت، آنعالوه، مضمون این روایات که نشانبه
از عملکرد آینده آنان، مخالف قواعد عقلی و عدل الهی و اصول مسّلم دینی است؛ زیـرا نـه آگاهی خداوند

انـد پاسـخگو خواهنـد گردد و نه آنان در برابر اعمالی که انجام ندادهعلم پیشین الهی باعث عذاب افراد می
از آن بـه نمـایش گذاشـت بایست این روایات را توجیه کرد و مفهوم سنجیده و استواری را رو میبود؛ از این
). افـزون بـرآن، چگـونگِی الحـاق ۷/۲۶۱؛ همـدانی، ۲/۱۷۶؛ صـافی، ۳/۳۷۴؛ صدر، ۲/۱۹۸(تبریزی، 

فرزندان به پدران خویش در قیامت نیز (چه نسبت به مؤمنان و یا کافران) مجهول و نامشخص است که آیـا 
تـوان از یابد، در این صـورت نمیورت میها و شرایطی صای، و با چه ویژگیاین الحاق در چه درجه و رتبه

کـه مبتلـی بـه معـارض نیـز موضوعی مبهم و نامشخص، ناپاکِی فرزندان کافران را استنباط نمود. ضمن آن
شوند و اگر در این آزمون هست؛ چراکه در برخی روایات آمده است که فرزندان کفار در قیامت آزمایش می

بایست بین این دو دسته روایات سازگاری پدیـد ین صورت ناگزیر میگردند، در اسرافراز نشدند، عذاب می
).۱۰۶آورد (گلپایگانی، 

استناد به قیاس اولوّیت و نقد آن
که برابر این روایات، فرزندان کفار در عقاب اخروی وابسته بـه پـدران خـویش اند: هنگامیبرخی گفته

).۲/۵۶۱،هند بود (اشتهاردیسته خواباشند، به طریق اولی در نجاست دنیوی نیز به آنان واب
این سخن هم پذیرفتنی نیست؛ زیرا برابر آنچه گذشت، اصل الحاق فرزندان کفار به پـدران خـویش در 

ای از ابهـام و سـردرگمی اسـت، افـزون بـر آنکـه ایـن قیامت، و باالتر از آن، چگونگِی این الحاق در هالـه
بایست تنها پاسخگوی اعمـال خـویش هست که هر کسی میمضمون در تناقض با قواعد عقلی و دینی نیز 

تـوان از ایـن امـر مـبهم و ها نداشته اسـت، در ایـن صـورت نمیباشد، و نه اموری که نقشی در پیدایش آن
چون و چرا پنداشت.ناشناخته، قیاس اولوّیت را استنباط نمود و نجاست دنیوی آنان را امری مسّلم و بی

روایت والدت فطری
اند کـه فرمـود: نیز برای اثبات نجاست فرزندان کافران به این حدیث از رسول خدا استناد جستهبرخی

َما َأَبَواه یهّودانه و ینّصرانه و یمّجسانه« ؛ من ۲/۷۷الشرایع، ، عللابن بابویه» (کُل َمْوُلوٍد یوَلُد َعَلی اْلِفْطَرِة َو ِإنَّ
؛ احمـد، ۴۲۸، ۱۶/۴۲۳؛ مسـلم، ۶/۲۴۳۴؛ بخـاری، ۱۱/۹۶؛ حرعاملی، ۱/۱۶و ۲/۲۶الیحضره الفقیه، 

آید، و تنها پدر و مادر وی هستند که )؛ برابر این حدیث: هر مولودی بر فطرت الهی پدید می۵۳۷، ۲/۴۶۴
شوند ولی همراهی سازند. یعنی همه کافران بر فطرت اسالمی زاده میاو را یهودی یا نصرانی یا مجوسی می

گردد و این همان تبعّیت مورد نظر است که افزون دو باعث کفر آنان میتأثیرپذیری از آنآنان با پدر و مادر و 
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؛ ۹/۱۷۰تـذکره؛ عالمـه حلـی،۳/۴۳ی خواهـد داشـت (شـهید ثـانی،بر کفرآوری، نجاست را هـم در پـ

).۳/۴۲۸خمینی، امام
یابی نقد و ارز

ـیعه تبار اساین استناد هم ناصواب است؛ زیرا اوّال این حدیث سّنی ـان محـدثان ش ت و سند استوار و محکمـی در می
ـانندارد، هر چند نزد آنان مشهور است. به ها بـر عالوه مفهوم و محتوای این حدیث نیز ناپذیرفتنی است؛ زیرا اگر همـة انس

و مرتد مّلی فطرت اسالمی زاده شده و کفر آنان از ناحیه پدر و مادر باشد، مستلزم آن است که همة کافران مرتد فطری باشند
ـافر شـدن مـردم از رهگـذر  ـا راه ک از اساس منتفی بوده و وجود خارجی نداشته باشد. افزون بر آن، آیا برابر این حـدیث تنه
یهودیت و نصرانیت و مجوسّیت خواهد بود؟ در این صورت، دیگر کافرانی که هیچگونه وابستگی با این سه مکتب ندارند، 

شـمار توان آنان را هم کافر نامید و یا اینکه باید آنان را وابسته به فطرت توحیدی به؟ آیا میچه چیز باعث کفر آنان شده است
ـار بـه آورد؟ گذشته از همة این ها، چنانکه توضیح آن خواهد آمد، داللت این حدیث بر طهارت ذاتی فرزندان خردسال کف

ـار تلّقـی رو باید اتر است تا نجاست آنان؛ از اینتر و طبیعیمراتب روشن ین حدیث را در شمار دالیل طهارت فرزنـدان کف
نمود نه ادّله نجاست آنان.

ـته ـیر بایس ای از آن به هر روی داوری بر اساس این حدیث دشوار است و بر فرض پذیرش باید آن را تأویل نمود و تفس
ـاحب ۷/۴۶۵؛ اردبیلـی، ۳/۴۳شت (شهید ثانی،نشان داد که این تفسیر، ارتباطی با نجاست فرزندان کفار نخواهد دا ؛ ص

).۳/۴۲۰خمینی، ؛ امام۲۱/۱۳۷جواهر ،
اجماع

اجماع نیز یکی دیگر از مستندات قائالن به تبعّیت است؛ چنانکه فقیهان بسیاری در آثار خویش به این 
اند (طوسی، الخـالف،اجماع، و یا دست کم عدم وجود خالف در این باب اشاره نموده و آن را بازتاب داده

خمینی، ؛ امـام۱/۳۲۰؛ حکـیم، ۷/۲۶۰؛ همـدانی، ۲۱/۱۳۴، صاحب جواهر ؛ ۷/۴۶۵؛ اردبیلی، ۵/۵۳۳
ترین دلیـل را در ایـن موضـوع همـین اجمـاع ترین و پـذیرفتنی). شاید بتوان موّجه۲/۱۷۸؛ صافی، ۳/۴۱۸
).۶/۴۵، صاحب جواهرشمار آورد (به

یابی نقد و ارز
ت مّدعای یاد شده ناتوان است نخست از آن جهت که این اجماع حقیقت آن است که اجماع نیز از اثبا

مدرکی است و یا حداقل استناد پدیدآوردندگان این اجماع به آیات و روایات ایـن بـاب، و یـا دیگـر دالیـل 
بایسـت آن دالیـل را مـورد ارزیـابی قـرار داد و میـزان اعتبـار و رو میاحتمالی، دور از انتظار نیست؛ از این

ها را سنجید.آناستحکام
ویژه قدمای آنان از باب اهتمامی که برای احتیاط قائل بودند و عالوه از آنجا که بسیاری از فقیهان، بهبه
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دادنـد؛ از نمودند، فتوا به نجاست کفار و از جمله فرزندان آنان میتا حد ممکن از مخالفت با آن پرهیز می

شمار آید (سـبزواری،صوم بهدهنده نظر معتواند نشانه و نمیرو طبیعی است که این اجماع تعبدی نبوداین
رود؛ چرا که بسیاری از فقیهـان ). ضمن آنکه احتمال تخمینی بودن این اجماع نیز می۱/۱۸؛ مغنیة، ۱/۳۷۶

در تأیید و تبیین تبعیت فرزندان کفار از پدرانشان تنها به برخی از مصادیق آن از جملـه: اسـارت و رقّیـت و 
اند که بعضی از فقیهان از این مصادیق، تبعیت را به صورت مطلق حتـی در حـوزة وارث، اشاره نمودهعدم ت

که این استنباط تنها حدس و تخمین است و نه واقعی و مبتنی بر شواهد اند در حالینجاست استنباط نموده
ای از ابهـام و تردیـد ). گذشته از آنکه اصل این اجمـاع نیـز در هالـه۳/۳۷۶روشن و شناخته شده (صدر، 

)، گروهی نیز ایـن ۱/۱۶۰اند (سبزواری،شهرت نمودهجای اجماع، ادعایاست؛ چراکه برخی از فقیهان به
)، عالمه هـم گفتـه اسـت: اقـرب تبعّیـت ۱/۴۲۰؛ قمی،۱/۲۰۸اند (نراقی،ریت نسبت دادهدیدگاه را به اکث
لفانی هم دارد، شماری هم در این موضـوع توقـف دهد این دیدگاه مخا)، که نشان می۱/۲۷۴است (نهایة، 

نظـر و )، در این صورت آیا ایـن اختالف۲/۲۹۸مدارکاند (عاملی،ودداری ورزیدهنموده و از اظهارنظر خ
سازد.اعتبار نمیچندگانگی، اجماع را بی

تسالم فقیهان-۲
ستند فقهـی در ایـن بـاب آورده و عنوان مبرخی نیز تسالم و توافق فقیهان را بر نجاست فرزندان کفار به

های شرعی این موضوع باشد.ارتباط با مبانی دینی و ریشهتواند بینظر نمیاند: این اتفاقگفته
یابی نقد و ارز

هـا یـاد شـد، این استدالل هم ناموجه است؛ زیرا اّوًال با وجـود مخالفـانی کـه در بحـث اجمـاع از آن
عالوه بـر فـرض توان یافت. بـهک اّدعاست و جایگاهی برای آن نمیآشکاراست که این تسالم فقهی، تنها ی

هـایی چـون: اثبات، این تسالم آنگونه که گذشت، تنها در مورد تبعّیت فرزندان کفار از پدران خود در حوزه
ای چون نجاست، چـون ایـن دو بری و مواردی همانند آن است، نه در مقولهگیری و عدم ارثاسارت و برده

؛ صافی، ۲/۶۵توان یافت (خوئی، التنقیح، دو نمیای میان آندای از همدیگر بوده و هیچ مالزمهموضوع ج
۲/۱۷۸ ،۱۷۴.(

سیره متشرعه-۳
سیره متشرعه هم دلیل دیگری است که بدان تمسک شده است بدین معنی که مسلمانان در طول تاریخ 

نمودند و آنـان را نجـس چون کافران برخورد میبا فرزندان مسلمین، معامله مسلمان و با فرزندان کفار، هم
انگاشتند و از آنجا که این سیره متصل به زمان معصـوم بـوده و در معـرض دیـد آنـان قـرار داشـته، و بـا می

توان دریافت که این سیره مورد پذیرش و تأییـد رو نگردیده است، میگونه انکاری نیز از سوی آنان روبههیچ
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چون و چرا دانسـته و برخـی نیـز آن را تنهـا در از فقیهان این دلیل را تأیید و آن را بیآنان بوده است. شماری 

؛ ۵/۳۰۴؛ بجنـوردی، القواعدالفقهیـة، ۱/۳۲۱؛ حکـیم، ۳/۴۱۸خمینی، انـد (امـامکنار دیگر دالیـل آورده
).۲/۵۶۱؛ اشتهاردی، ۲/۱۹۸تبریزی، 

یابی نقد و ارز
درست است که در طول تاریخ مسلمانان بـا فرزنـدان کفـار، این سیره نیز قابل نقد است: نخست آنکه 

پنداشتند، اما این رفتار تنها به حوزة اسارت و بردگـی و نمودند و آنان را اینگونه میهمچون کافران رفتار می
عالوه بر فـرض گشت، بهشد و شامل نجاست و ناپاکی آنان نمیبرخی موارد شناخته شده دیگر محدود می

هـم ناشـی از فتـاوی و های میانی و متأخر اسالمی، و آنای، بدون تردید این سیره در دورهیرهوجود چنین س
چنین نگـاه احتیـاطی های فقیهان از مبانی دینی و تلّقی یکسویة آنان از برخی آیات و روایات و همبرداشت

رو این سیره منقطع و گسسته آنان در این باب بوده است، و نه در صدر اسالم و دوران حضور امامان:، از این
؛ ۷/۲۵۸؛ همـدانی، ۱۱۵؛ گلپایگـانی/۱/۱۸۶است و هیچگونه اتصالی با زمان معصومان ندارد (روحانی، 

).۱/۳۷۶سبزواری
صورت معمول از آنان در این باب، صـورت هایی که بهشاهد آنکه در تمام دورة حضور امامان، پرسش

خورده اهل کتاب (که بیشـترین کـافران فاده از لباس، ظروف و نیز نیمیافت بر این پایه استوار بود که استمی
خمر جهت که آنان شربموجود در جامعه اسالمی هم از این گروه بودند) و هم خوراک شدن با آنان، از آن 

آورنـد چگونـه اسـت؟ در حـالی کـه اگـر داشته و از مردار رویگردان نیستند، و غسل جنابت نیز به جـای نمی
داشتند، پرسش از نجاست عرضی آنان فاقد وجاهـت ن تصور و ذهنّیتی از نجاست ذاتی و فقهی آنان میکمتری

).۲/۵۶التنقیح؛ خوئی،۳/۳۰۷؛ صدر، ۱۰۹۴- ۲/۱۰۹۲بود (حرعاملی،
ها از امامان به جهت آمیختگی شیعیان با اهل سنت و تأثیرپذیری از آنان اند: اینگونه پرسشبرخی گفته

ابهام و ناشناختگِی این حکم در میان شیعیان و حتی نخبگان شیعه شده اسـت؛ چراکـه آنـان بوده که باعث
).۱/۳۸۵اند (سبزواری،کافران بودهقائل به طهارت همة 

لحاظ شـرایط این سخن مردود است؛ زیرا آمیختگی با سنیان ممکـن بـود بـرای شـیعیان نخسـتین، بـه
هـای پایـانی گی و سردرگمی پدید آورده باشد، امـا نـه در دورههای شیعی، آشفتموجود و عدم تبیین دیدگاه

کم برای خـواص های فقهی شیعه تبیین شده و دستکه تا حدودی اندیشهحضور امامان و یا حتی پس از آن
ای همچون ِحمَیـری کـه از سرشناسـان شـیعه در که شخصّیت برجستهروشن و شناخته شده بود، در حالی

هـا ها را مطرح نموده و خواهان پاسـخ بـرای آنای به امام عصر (عج) همین پرسشعصر غیبت بود در نامه
روی ای در عصر امامـان: بـه هـیچچنین سیرهدهد که این)، و این نشان می۲/۱۰۹۴شده است (حرعاملی، 



108شمارةفقه و اصول18
ماند. همـین داشت هیچگاه امر بر حمیری و همانندان وی پوشیده نمیوجود نداشته است که اگر وجود می

تر حتی نسبت به مشرکان وجود داشته است؛ زیرا تر و پررنگشرایط در عصر رسول خدا نیز به مراتب جّدی
ویژه خویشاوندان مشـرک خـود با توجه به نوپا بودن دین جدید و ارتباط نزدیکی که مسلمانان با مشرکان به

حال هیچ سـخن صـریح و گیری روشن آن حضرت در این باب، با این چنین ضرورت موضعداشتند، و هم
انگاری کـافران را روشنی از رسول خدا مبنی بر نجاست کافران و لزوم پرهیز از آنان، که بتواند اندیشة نجس

ورد، در دسـت نیسـت گیری و پیدایش سیره یاد شـده را فـراهم آدر نگاه مسلمانان تقویت کند و زمینة شکل
هـای ای چه در دورة رسول خدا و یا دورهچنین سیره). نتیجه آنکه وجود۳/۳۰۸؛ صدر، ۱/۳۷۹(سبزواری،

پس از آن از اساس منتفی است، و اگر سخنی هم در آن روزگار از سوی مسلمانان نسبت به نجاسـت کفـار 
بر زبان رانده شده است، بیشتر آلودگی باطنی و اعتقادی آنان منظور بـوده و نـه نجاسـت ظـاهری و فقهـی 

).۲/۵۳۹و ۳/۴۶؛ طبری، ۲/۲۴۱اثیر،بن؛ ا۴/۴۴و ۳/۱۹۰هشام، (ابن
کافرانگاری فرزندان کافران-۴

کید شده است که فرزندان کفار نیز همچون پدران و مادران خویش کـافر  در این استدالل بر این نکته تأ
گیرنـد کـهآیند بدون آنکه تفاوتی میان آنان وجود داشته باشد، در نتیجه مشمول دالیلی قـرار میشمار میبه

؛ عالمـه۱/۲۲۳شـمارد (طوسـی، تهـذیب، صورت مطلق، چه مشرکان و یا کتابیـان نجـس میکافران را به
).۱/۳۹۴؛ سبزواری۳/۲۲۲حلی، منتهی، 

توان نشان داد:های متعدد میگفتنی است کافر نامیدن فرزندان کفار را از زاویه
دانند.ندان کفار را هم در شمار کافران میاول اینکه به لحاظ ارتکاز ذهنی مسلمانان و تلقی آنان که فرز

دلیل آنکه تقابل میان اسالم و کفر تقابل عـدم و ملکـه اسـت، در ایـن صـورت کـافر، هـر دوم اینکه به
اند.غیرمسلمانی است که شأنیت مسلمان شدن داشته باشد و فرزندان کفار نیز اینگونه

بر آنان اطـالق شـده اسـت؛ چنانکـه در صـحیحة » کافر«که در روایات نیز نام سوم اینکه از آن جهت
بر این اسـاس ». کفار والله اعلم بما کانوا عاملین«سنان پیشین، نسبت به فرزندان کفار آمده بود: بنعبدالله

؛ ۱/۳۲۱؛ حکـیم، ۳/۳۷۵کردنـد (صـدر، فرزندان کافران از باب اینکه در شـمار کفارنـد نجـس تلقـی می
).۲/۱۷۷؛ صافی، ۷/۲۶۱؛ همدانی، ۲/۱۹۶؛ تبریزی، ۳/۴۱۸ی، خمین؛ امام۲/۶۵التنقیحخوئی، 

یابی نقد و ارز
جهت آنکه ارتکاز ذهنی مسلمانان، یا همان سیرة متشرعه است که نقـد آن این دلیل هم نارسا است، به

گذشت. و اگر چیزی جز آن باشد، باز هم فاقد وجاهت است؛ زیرا مبنای این ارتکاز همان نـوع برداشـت و 
که این منابع در آن حد از وضـوح و اسـتحکام گرایی آنان است، در حالیفقیهان از منابع و نیز احتیاطتلّقی
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نیست که بتوان ناپاکی فرزندان کفار را از آن دریافت نمود.

اینکه تقابل اسالم و کفر، تقابل عدم و ملکه است، این ادعا نیز ناپذیرفتنی است. نخسـت آنکـه تقابـل 
ها تقابل تضاد است نه عدم و ملکه؛ زیرا مفهوم کفر نیز همچون اسـالم امـری اسـت وجـودی کـه میان آن

قابـل دریافـت عبارت است از اعتقاد و باور خاص نسبت به هستی، چنانکه از روایـات هـم همـین معنـی
است، چون در این روایات، کفر به جحود و انکار معنا شده اسـت کـه امـری اسـت وجـودی و نـه صـرف 

عالوه، بـر فـرض کـه ). بـه۷/۴۶۶؛ اردبیلی، ۳/۳۷۵؛ صدر، ۱۸/۵۶۹و ۱/۲۱(حرعاملی، » االسالمعدم«
دان شأنیت و شایستگی نسبت به جهت فقها، تقابل عدم و ملکه باشد، باز هم نابالغان کفار بهتقابل میان آن

شـمار نخواهنـد آمـد. چنانکـه ایـن باوری (چه نسبت به اسالم و یا کفر) کافر بهپذیری و مسئولّیتتکلیف
)، ۳۰۸-۱۹/۳۰۷توان از روایاتی که عمد و خطای کودک را یکسان دانسته (حرعاملی، فقدان شأنّیت را می

)، و نیز اجماعی که بـر ۱/۸۴؛ نوری،۳۲، ۶۶لوغ (همان، امة بو یا اطالق روایات رفع قلم از کودک تا هنگ
اضافة فتاوی و اظهارنظرهای مسـتند )، به۱/۳۹۶،ات کودک شکل گرفته (سبزواریاعتباری عقود و ایقاعبی

). حتی اگر شأنّیت کودک ۳۹/۲۶، صاحب جواهر دست آورد (های مرتبط با فقه کودکان بهفقیهان در حوزه
دلیل تغلیب یا محبوبّیت ذاتی اسالم و یا دالیلی دیگر پذیرفتنی باشـد (حرعـاملی، م، چه بهدر پذیرش اسال

)، اما باز هم پذیرش کفر وی به همان دالیلی که گذشت و نیز جنبة امتنانی بـودن ۱/۳۲۱؛ حکیم، ۱۷/۳۷۶
).۱۲۹؛ گلپایگانی، ۱/۳۹۶، سبزواریها مردود و ناپذیرفتنی است (آن

کم کودکـان ممّیـز آنـان) فرض که اطالق عنوان کـافر بـر فرزنـدان کفـار (و یـا دسـتافزون بر آن، بر 
لحاظ آنکه در منابع فقهی و روایی هیچ اطالق لفظی اشکال باشد اما نجاست آنان قابل اثبات نیست، بهبی

، بلکه غالبًا توان یافت تا اطالق آن را به فرزندان کفار هم تسّری دادنمی» کافر نجس است«با این عنوان که 
در مورد نجاست آنان از عناوین جانبی همچون استفاده از سـؤر، و یـا لبـاس و ظـروف آنـان و یـا عنـاویِن 

؛ ۳۷۵، ۳/۳۱۴ای بـا نجاسـت ذاتـی آنـان نـدارد (صـدر، همساِن دیگر استفاده شده است که هیچ مالزمه
).۲/۱۶۹صافی، 

َما اْلُمْشِرکوَن نَجس«استناد به آیه  ) هم که ممکن است مورد توجـه برخـی از فقیهـان در ۲۸ه: توب» «ِإنَّ
نجاست مطلق کافران (بنابر شمول شرک نسبت به همة کافران، از جمله فرزنـدان آنـان) قـرار داشـته باشـد 

) ناموّجـه اسـت؛ چراکـه منظـور از نجاسـت در ایـن آیـه، ۵/۲۸۵، بجنوردی، ۵۱۵-۲/۵۱۳(اشتهاردی، 
قزارت، و نه نجاست فقهی؛ زیـرا نجاسـت فقهـی در عصـر نـزول آیـه نجاست لغوی است یعنی آلودگی و 

؛ ۲/۴۳التنقـیحچندان متداول و شناخته شده نبود، یا حداقل بـا تردیـدهای جـّدی همـراه اسـت (خـوئی،
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رو هیچگاه امامـان و یـا اصـحاب )؛ از همین۱۰/۲۲۹؛ طباطبایی،۱/۱۹۶نراقی، ؛ ۲/۲۹۴عاملی، مدارک، 

که قائل به طهارت کافران و حتی مشرکان بودند برای اثبات دیدگاه خود بـه ایـن آیـه آنان در برابر اهل سنت
سـت دهد که در عصر نزول و یا پس از آن برداشـت مـردم از ایـن آیـه نجااند و این نشان میاستدالل نکرده

).۸۲فقهی نبوده است (عابدینی،
ه: آلودگی عرفـی، خباثـت بـاطنی و عالوه، صرف وجود احتماالت متعدد در مفهوم نجاست از جملبه

معنوی، نجاست َعَرضی، نجاست فقهی و در نهایت احتمال اختصاص این حکم به مشرکان مکه و نه همة 
؛ فـیض،۱/۲۰۱سازد (خوانساری، مشرکان، استناد به آیه را در مورد نجاست فقهی مخدوش و ناکارآمد می

).۵/۳۸؛ ۲/۲۴۸زمخشری،۲/۴۳،التنقیح؛ خوئی، ۱/۷۱
لحاظ اند، بایـد گفـت: اوًال ایـن اطـالق بـهاّما اینکه در برخی روایات، فرزندان کفار، کافر نامیده شده

جایگاه فرزندان کفار در آخرت و در کنار پدران خویش صورت یافته است که ارتباطی بـا نجاسـت دنیـوی 
ق شـامل دنیـا نیـز باشـد، ). ثانیًا برفـرض کـه ایـن اطـال۲/۵۶۳؛ اشتهاردی، ۱۰۳آنان ندارد (گلپایگانی، 

ای با نجاست آنان نخواهد داشت؛ چراکه در روایات و منابع دینـی بـر شـمار بسـیاری از هیچگونه مالزمه
گذار، ریاکار، غیر الخمر، بدعتافراد، کافر و یا مشرک اطالق شده است از جمله: زانی، تارک نماز، شارب

؛ ۷/۲۶۸شمار آورد (همـدانی، آنان را از منظر فقهی نجس بهتوان که نمیها مورد دیگر در حالیامامی و ده
).۳/۴۳۴امام خمینی، 

استصحاب نجاست-۵
استصحاب نجاست هم یکی از مستندات اصلی در این باب است بدین معنی که در جستجوی پیشینة 

د. در همة این چهـار انرسیم که آنان نطفه و یا علقه و یا مضغة و نیز جنین بودهفرزندان کفار به روزگاری می
لحاظ آنکه ماهیتش جز خون چیز دیگری نیست، صورت نجاست آنان محرز است؛ زیرا نطفه و نیز علقه به

رونـد شمار میاند. مضغة و جنین هم از آن جهت که جزیی از مادِر کافر و یا مشرک خویش بههر دو نجس
که پیش از تولد محرز بود، جاری است و اند، در این صورت پس از تولد، استصحاب همان نجاستیناپاک

؛ حکیم، ۴۰، ۲/۶۴التنقیح؛ خوئی،۳/۳۷۳نجاست فرزندان کفار از این رهگذر قابل اثبات است (صدر، 
).۶/۴۵، صاحب جواهر ، ۱/۳۲۰

یابی نقد و ارز
این استدالل هم غیر وجیه است؛ زیرا مستلزم آن است که همة حیوانات را نجس بینگاریم؛ چون همـة 
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که هیچکس قائل به این نتیجه نیست، بلکـه ها حداقل از پیشینة نطفه، یا علقه بودن برخوردارند در حالیآن

نسبت به همة حیوانات قاعدة طهارت و پاکیزگی حاکم است مگر مواردی که بر اساس دالیل روشن اسـتثنا 
کم دالیل نجاست م و یا دستعالوه دلیلی بر نجاست باطن انسان و محتویات داخل آن نداریشده است. به

رقیـب اسـت و اند، و تنها قاعدة طهارت است که در حـوزة داخلـی بـدن بیاز اثبات نجاست بواطن ناتوان
یابد که مواد داخلی از باطن انسان خارج شود و در بیرون از بـدن آشـکار و نمایـان نجاست زمانی معنا می

).۲/۱۷۷ی، ؛ صاف۱۱۰؛ گلپایگانی، ۳/۲۲۴خمینی، گردد (امام
دلیل تبّدل موضوع ناپذیرفتنی اسـت؛ زیـرا نطفـه و علقـة افزون بر آنچه گذشت، استصحاب یاد شده به

که در عیار با هوّیتی متمایز از گذشته تبدیل شده است، در حالیپیشین، پس از تولد، به انسانی کامل و تمام
؛ صـدر، ۲/۶۶التنقـیحخـوئی،؛۱/۳۰۹استصحاب، بقـاء موضـوع از منظـر عرفـی الزم اسـت (حکـیم، 

).۳/۲۲۴خمینی، ؛ امام۳/۳۷۳
لحاظ همان قاعدة کّلـی پـاکیزگی بـواطن، در مورد مضغة و جنین هم استصحاب مردود است: اوًال به

روند تا نجس تلقی گردند، بلکه تنها تکـّون و شمار نمیثانیًا از آن جهت که جنین و مضغه جزیی از مادر به
تـوان یافـت در نتیجـه دو نمیرو دلیلی بر نجاست آنیابد؛ از اینرحم مادر صورت میدو درگیری آنشکل

پوشی از آنچه گذشت و پـذیرش نجاسـت این استصحاب فاقد یقین سابق بوده و منتفی است. ثالثًا با چشم
دو، این استصحاب، موضوع آن تغییر یافته و مردود است (پیشین).آن

مقتضای فرعّیت-۶
تدالل در این دلیل بر این حقیقت استوار است که در فرضـی کـه پـدر و مـادر هـر دو کـافر و مبنای اس

دو دو را که محصول آنتوان در این فرض، فرزند پدیدآمده از آنصورت طبیعی هر دو نجس باشند، آیا میبه
یز ناپاک است؛ زیرا بوده و حقیقت و هوّیتی جدای از پدر و مادر خود ندارد، پاک پنداشت؟ بدون تردید او ن

هنگامی که اصل، نجس باشد، فرع نیز که عصـاره و نتیجـة همـان اصـل اسـت، حکمـی جـز نجاسـت را 
برنخواهد تابید؛ چنانچه اگر حیوانی از سگ و خوک پدید آید، او نیز همچون والدین خـود ناپـاک خواهـد 

؛ محقـق کرکـی،۳/۴۴شـهیدثانی، ؛ ۱/۱۱۸دو باشـد (شـهید اّول، این آنبود، حتی اگر در اندام ظاهری مب
).۱/۲۰۸؛ نراقی، ۱/۱۶۱

یابی نقد و ارز
ای با نجس بودن فرزند نـدارد، این استدالل نیز مردود است؛ زیرا نجس بودن والدین هیچگونه مالزمه

حتی اگر هر دو در یک حقیقت مشترک بوده و از ماهّیت واحدی برخوردار باشند؛ زیـرا معیـار در نجاسـت 
راک واقعی و عقالنی آن با افراد نجس در یک حقیقت و ماهّیت نیست، بلکه معیار صدق نـام یک چیز، اشت
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آن نجس بر آن شیئ از منظر عرفی است، بدین معنی که اگر بر فرزندی کـه از پـدر و مـادر کـافر زاده شـده 

ی نخواهد انگاری وی توجیهاست، نام کافر صادق باشد، ناپاک تلّقی خواهد شد، در غیر این صورت نجس
که بول و بخاِر برآمده از آن، هر چند در یک توان کافر نامید، چنانداشت، و گذشت که نابالغان کفار را نمی

بیند. بر این اساس بـول، دو را متفاوت میاند؛ چراکه عرف آناند اّما دارای دو حکم متفاوتحقیقت مشترک
؛ میـرزای ۱/۶۲، تـذکره؛ عالمه حلی، ۵/۴۱۳انی،واهد بود (کاشنجس بوده، ولی بخار ناشی از آن پاک خ

).۲/۲۹۸؛ عاملی، مدارک، ۱/۴۲۰قمی، 
اما در مورد مقایسه فرزندان کفار با نوزادان پدیدآمده از سگ و خوک باید گفـت: صـرف پیـدایش یـک 

ل شود، اگر ذینوزاد از سگ و خوک باعث نجاست وی نخواهد شد، بلکه باید دید چه نامی بر او اطالق می
ای جـای بگیـرد، در ایـن عنوان سگ و یا خوک قرار گرفت نجس است، ولی اگر ذیـل نـام و عنـوان پـاکیزه

صورت تردیدی در پاک بودن وی نیست، حتی آنجا که نوزادی از دو سگ پدید آید و سگ هم نامیده شـود، 
ت اطالق نام سگ بر جهاند، بلکه بهناپاکی او نه به جهت پیدایش وی از دو موجودی است که هر دو نجس

که اگـر سـگی از ها نجاست است؛ چنانکند که از جمله آناو است و این نام احکامی را بر وی تحمیل می
توان با این استدالل که حقیقـت وی جـدای از والـدینش نیسـت، او را ای پدید آید، آیا میدو موجود پاکیزه

شـمار آورد؛ لحاظ اطـالق نـام سـگ، نجـس بهرا بهپاکیزه دانست؟ بدون تردید پاسخ منفی است و باید او 
ها است.چراکه احکام تابع نام

ها وجه است؛ زیرا نجاست سگ و خوک ذاتی است و ناشی از ویژگیعالوه این مقایسه و سنجش بیبه
رو بعید نیست که همین صفات ذاتی و طبیعی از والدین بـه دو است؛ از اینو صفات طبیعی و جسمانی آن

نام کفر است، که از سنخ هم منتقل شود، در حالی که نجاست کفار ناشی از صفتی عرضی در آنان بهفرزند
دو را یکسان پنداشت و هـر دو توان آنباور و اندیشه است و نه صفتی جسمانی و مادی، در این صورت نمی

ها جز حدس و انگاریتشبیهها و سازیشمار آورد. ضمن آنکه اینگونه مقایسهرا در یک سطح قابل انتقال به
گمان چیز دیگری را در پی نخواهد داشت، بدون آنکه دلیلی را سامان دهد و حّجتی را برپا سـازد. (صـدر، 

).۱/۴۱۶؛ فاضل هندی،۳/۱۳۰د، ؛ محمد سن۱/۳۰۸؛ حکیم، ۳/۳۷۲
تنقیح مناط-۷

عنـی کـه در نگـاه متشـرعه و اند بـدین مگروهی نیز از باب تنقیح مناط، فرزندان کفار را نجس پنداشته
توان یافت، در فرزندان آنان نیز قابل ردیابی است بـدون ارزیابی آنان همان مالک نجاستی را که در کفار می

توان پدراِن کافر را نجس انگاشت ولی فرزندان آنان را از این حکم رو نمیهیچگونه تفاوت و تغییری؛ از این
های نجاست در هر دو یکسـان اسـت (حکـیم، آورد؛ چراکه علل و ریشهشمارمبّرا دانست و آنان را پاک به
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).۷/۲۶۱؛ همدانی، ۱/۱۸۵؛ روحانی، ۱/۳۰۸

یابی نقد و ارز
دانیم مالک نجاست کفار چیست؟ آیا مالک نجاست، این استدالل نیز مردود است: نخست آنکه نمی

ن صورت و با وجود ابهام و تردید در کفر آنان است یا ویژگی دیگری باعث نجاست آنان گشته است؟ در ای
وجود آن مالک در فرزندان کفار نیز شد؟! افزون بـر آن، بـر توان قائل بهنوع و کیفّیت این مالک، چگونه می

توان اطمینان حاصـل کـرد کـه ایـن فرص که مالک نجاست کافران روشن و قابل دستیابی باشد، اما آیا می
اینکه آنان فاقد این مالک بوده و از قلمـرو آن مبـّرا و برکنارنـد؟ آشـکار مالک، در فرزندان آنان نیز هست یا

هـای مـرتبط، کـاری است که شناسایی این مالک و آگاهی از میزان و چگونگِی وجود آن و نیز دیگر ویژگی
).۱/۱۸۶، روحانی، ۱/۳۰۸دور از دسترس. (حکیم، ر و بهاست به مراتب دشوا

پاسداشت احتیاط-۸
اند (طوسـی، ان از باب احتیاط قائـل بـه اجتنـاب از کـافران و فاصـله گـرفتن از آنـان شـدهبرخی فقیه

صورت طبیعی فرزندان آنان را نیـز )، که این احتیاط به۲/۵۷التنقیح؛ خویی،۱/۱۸؛ مغنیة، ۱/۷۰الخالف، 
ابد، افـزون بـر آنکـه یگیرد؛ چراکه از منظر این فقیهان، احکام کافران به فرزندانشان هم تسّری میدر بر می

توان عمـل مشـهور را نادیـده گرفـت و از کنـار آن بـه اند که نمیمشهور فقیهان قائل به نجاست کافران شده
رو عمل به احتیاط پسندیده است.آسانی گذشت؛ از این

یابی نقد و ارز
ُحسـن ذاتـی این استدالل هم ناپذیرفتنی است؛ زیرا هر چند عمل به احتیـاط پسـندیده و برخـوردار از 
ویژه شـهرت است اما در فرضی که هیچگونه دلیلی بر نجاست فرزندان کفار در دست نبوده و شهرت نیز به

متأخران، کارآمدی چندانی نداشته و فاقد اساس و پایة استوار و محکمـی اسـت. در ایـن صـورت احتیـاط 
).۱/۱۸عنوان یک دلیل پیشنهاد داد (مغنیه، را بهتوان آنوجه است و نمیبی

ّیه پاک انگاری نابالغان کفار با شواهدی دیگرتقویت نظر
آنچه تاکنون صورت یافت اثبات نظریه پـاک انگـاری فرزنـدان نابـالغ کفـار از رهگـذر نفـی دالیـل و 
مستندات ناپاکی ذاتی آنان بود بدین معنا که نقد همه دالیل و مستندات مشهور در موضـوع نجاسـت ذاتـی 

ها، به صورت طبیعی ایده طهارت ذاتی آنان ثابت شده و شـرایط بـرای بات ناکارآمدی آننابالغان کفار و اث
گردد، بدون آنکه نیاز بـه اسـتدالل جدیـدی در میـان مقبولیت و پذیریش این نظریه بیش از پیش فراهم می

خی شـواهد باشد. با این حال به منظور تقویت و استحکام سازی این نظریه، و تکمیل این بحث اشاره به بر
ها جای گفتگو داشته باشد.ای از آندیگر نیز در این باب خالی از سودمندی نبوده، هرچند ممکن است پاره
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. قاعده طهارت۱

چون و چرا آن را پذیرفتـه و بـر آن مدعا در این قاعده که در شمار مسّلمات فقهی بوده و همة فقیهان بی
های مشـکوک تـا )، آن است که همة موجودات آفرینش و پدیـده۲/۱۵۸التنقیحاند (خویی، مهر تأیید نهاده

هـا را ناپـاک پنداشـت و نجـس تـوان آندست نیامده، نمیها بهزمانی که دالیلی سره و کارآمد بر ناپاکی آن
های ذاتی و یا عرضی، حتی موجوداتی شمار آورد. چه در شبهات موضوعیه و یا حکمیه، و نیز چه ناپاکیبه

هـا را پـاکیزه دانسـت و از رود که در شمار اعیان نجسه جای بگیرد، برابر این قاعده باید آنل میرا که احتما
؛ طباطبـایی ۲/۱۵۸التنقـیح؛ خـوئی،۲/۱۰۵۴های احتمـالی خـارج سـاخت (حرعـاملی، قلمرو ناپاکی

).۱/۱۰۰یزدی،
گو اسـت و از سـویی دالیـل که در مورد فرزندان نابالغ کفار که نجاست آنان مورد تردید و گفتنتیجه آن

شـمار ها را پاک تلّقی نمـود و پـاکیزه بهمستحکم و خردپسندی هم بر ناپاکی آنان در دست نیست، باید آن
آورد.

. روایت والدت فطری۲
تر به آن اشاره شد (هرچند سند استواری نداشت اما که پیش» کل مولود یولد علی الفطرة«برابر حدیث 

؛ شهید ثانی، ۶/۴۶، صاحب جواهر اند ر.ک: را پذیرفته و بر آن صّحه نهادهسالمی آنبسیاری از دانشوران ا
)، همة نوزادان، از جمله نوزادان کفار در آغاز والدت پاکیزه بـوده و بـر سرشـت و فطـرت الهـی زاده ۳/۴۵

ران صورت معمول این پاکیزگی برابر قاعـدة استصـحاب اسـتمرار خواهـد داشـت و همـة دوشوند که بهمی
کودکِی آنان را در بر خواهد گرفت مگر آنکه دالیلی عقالنی و خردپذیر مانع این استمرار گردد و استصحاب 

که با نقد دالیل نجاست فرزندان نابالغ کفار که به تفصیل گذشـت، ایـن استصـحاب را نقض کند در حالی
و مزاحمی در برابر خود نخواهد یافت رو طهارت ذاتی آنان پایدار بوده همچنان استوار و پابرجاست، از این

).۲۱/۱۳۷و ۶/۴۴، صاحب جواهر (
یعت۳ . همسویی با مقاصد شر

سازی گیری تشریع شده است و رواناز آنجا که مقررات شرعی و تکالیف دینی بر اساس تسامح و آسان
و تحمیـل امور و تسهیل معیشت مردم در شمار اهداف و مقاصد شـریعت بـوده و از هرگونـه دشوارسـازی

؛ ۲/۳۵۵، تـذکره؛ عالمه حلـی، ۵/۴۹۴زا در حوزه دین پرهیز شده است (کلینی، تکالیف سخت و مشقت
گیری از آنـان پنداری کافران و ضـرورت پرهیـز و فاصـله) بر این اساس پلیدانگاری و ناپاک۵/۲۶۶احمد، 

های کفرآمیز نداشته و ز اندیشهگونه تصور و برداشتی احتی در حوزه فرزندان نابالغشان که ممکن است هیچ
اند با تسامح دینی و اهداف و مقاصد عالی شریعت که مبتنی بر جذب آنـان فاقد هرگونه تکلیف و مسئولیت
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تواند همراه و سازوار باشد. ضمن آنکه این دیدگاه با جریان غالب در است و نه طرد و دورساختن آنان، نمی

یزگی است همسو و هماهنگ بوده و همه اصول و قواعد نیز اعـم از نظام آفرینش هم که همان طهارت و پاک
ای اسـت کـه شرعی و عقل و یا عرفی و طبیعی مؤّید آن است و در برابر، ناپاکی جریانی استثنایی و حاشـیه

تـوان بـه آن پایبنـد بـود و آن را بـه هم در سایه دالیلی روشن و پذیرفته شده، نمیجز به هنگام ضرورت، آن
شناخت، در این صورت نظریه طهارت ذاتی خردساالن کّفار از این منظر هم بـا مقاصـد شـریعت رسمّیت

).۱/۱۸همسو است که باید مورد توجه و عمل قرار گیرد (مغنیة، 
پاسداشت کرامت انسان-۴

شـمار آورد کـه ایـن ترین پدیـدة خلقـت بهبدون تردید باید انسان را برترین موجود آفرینش و شـاخص
مانندی چون: فکر و اندیشه، اراده و اختیار، مندی از صفات برجسته و بیو برتری را از رهگذر بهرهفضیلت

دست آورده است. قرآن نیز در آیاتی بـه ایـن ها ویژگی ممتاز و منحصر به فرد دیگر بهخالقّیت و ابتکار و ده
ها و دیگـر هایش بر دیگـر پدیـدهبرتریجایگاه انسان اشاره نموده و از جمله در سوره اسراء، از تکریم وی و

). آشکار ۷۰های خدادادی در وی پرده برداشته و از او ستایشی در خور نموده است (سوره اسراء، آیه نعمت
های وی بر دیگر موجودات، بـا پلیـدانگاری وی و ناپـاک بـودنش ناسـازگار است که تکریم انسان و برتری

انـد و از جز انـدکی از آنـان) پاکیزههای جهـان (بـهو پدیـدههـم در فرضـی کـه همـه موجـوداتاست، آن
آور کافران باعث ها و باورهای کفرآمیز و شرکهای ظاهری مبرا و برکنار، حتی اگر بپذیریم که اندیشهآلودگی

گردد، دست کم این کفر و شرک در مورد فرزندان نابالغ آنـان پـذیرفتنی نیسـت؛ در نتیجـه نجاست آنان می
دور از کرامتی است که برای نوع انسان منظور گشته و او را در کـانون توجهـات و گاری این کودکان بهپلیدان

ها قرار داده است آنگونه که فقیهان ُسنی هم از آیـه تکـریم آدمیـان همـین برداشـت را داشـته و آن را ستایش
).۱/۹(جزیری، اند، البته در مورد مطلق کافران، و نه خصوص فرزندان آنان بازتاب داده

گیرينتیجه
نتیجه اینکه مشهور فقیهان شیعه قائل به نجاست فرزندان نابالغ کفار شده و آنان را در این بـاب وابسـته 

اند از جملـه: قاعـده ای را برپا داشتهگانهاند. آنان در تأیید مدعای خود دالیل هشتبه پدران خویش شمرده
آن، سّنت و اجماع استحکام بخشـیده بودنـد و نیـز تسـالم فقیهـان، سـیره گیری از قرتبعّیت که آن را با بهره

چنـین کافرانگـاری متشّرعه، استصحاب نجاست، مقتضای فرعّیت، تنقیح منـاط، عمـل بـه احتیـاط و هم
دلیل وضوح نمایانده شد و در نهایـت بـهها بهفرزندان کفار، که این دالیل مورد نقد قرار گرفت و نارسایِی آن

مستندات الزم نسبت به ناپـاکی و نیـز وجـود برخـی شـواهد در تأییـد طهـارت و پـاکیزگی، نظّریـه فقدان
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انگاری جسمانی آنان در این مقاله مورد تأیید قرار گرفت.پاک
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ق.۱۴۱۴بیروت، دار ابن کثیر، الیمامة، -، دمشقصحیح البخاریبخاری، محمدبن اسماعیل، 

ق.۱۴۲۹، قم، مطبعة نگین، دارالصدیقة الشهیدة، تنقیح مبانی العروةتبریزی، جواد، 
ق.۱۴۲۰بیروت، دارالکتب العلمیة، ،الفقه علی المذاهب االربعة، کتاب جزیری، عبدالرحمن

یعةحرعاملی، محمدبن حسن،  تا.، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیوسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشر
ق.۱۳۷۶نجف، مطبعة النجف، ،الوثقیمستمسک العروة حکیم، محسن، 

ق.۱۴۲۱الخمینی، ، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار االمامالطهارةکتابالله، خمینی، روح
ق.۱۴۱۰، قم، دارالهادی للمطبوعات، الوثقیالتنقیح فی شرح العروةابوالقاسم، خوئی،

ق.۱۴۰۳العلم، ، قم، منشورات مدینة الحدیثمعجم رجال__________، 
تا.قم، چاپخانه مهر استوار، بی،الصادقفقه روحانی، محمدصادق، 

ق.۱۴۱۷العربی، ، بیروت، دار احیاء التراث الکشافزمخشری، محمودبن عمر، 
تا.، نجف، مطبعة اآلداب، بیالحالل و الحراماالحکام فی بیان مهذب سبزواری، عبداالعلی، 

ق.۱۴۱۸، قم، مطبعة، الوثقیسند العروة سند، محمد، 
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ق.۱۴۱۹البیت الحیاء التراث، قم، مؤسسة آل ،ذکری الشیعةشهید اول، محمدبن مکی، 

۱۴۱۳االسـالمیة، ، قم، مؤسسة المعارف االسالممسالک االفهام الی تنقیح شرایع ی، الدین بن علشهید ثانی، زین
ق.

ق.۱۴۰۷بیروت، دارالعلوم، ، الفقهشیرازی، محمد،
، بیروت، داراحیـاء التـراث العربـی، االسالمجواهر الکالم فی شرح شرایعصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 

م.۱۹۸۱
ق.۱۴۱۴االسالمیة، ، قم، مکتبة المعارفالوثقیی فی شرح العروة العقبذخیرة صافی، علی، 

ق.۱۴۲۱جا، مؤسسة الهدی للنشر و التوزیع، بی، الوثقیبحوث فی شرح العروة، صدر، محمدباقر
تا.، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیالمیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، محمدحسین

ق.۱۴۱۵، بیروت، مؤسسة االعلمی للمطبوعات، مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن، طبرسی، فضل بن 
یخ طبری، محمدبن جریر،  تا.قاهرة، دارالمعارف بمصر، بی،الطبریتار

تا.، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیالتبیان فی تفسیرالقرآنطوسی، محمدبن حسن، 
تا.تبة المرتضویة، بیتهران، المک،المبسوط______________، 
.۱۳۶۵االسالمیة، ، تهران، دارالکتبتهذیب االحکام______________، 
ق.۱۴۲۹، قم، مؤسسة النشر االسالمی، کتاب الخالف______________، 

.۱۳۸۵قم، مؤسسه بوستان کتاب، ،طهارت ذاتی انسانعابدینی، احمد، 
السـالم الحیـاء علـیهمالبیـت، قـم، مؤسسـة آل االسالممدارک االحکام فی شرح شرایععاملی، محمدبن علی، 

ق.۱۴۱۶التراث، 
ق.۱۴۱۷، بیروت، دارالتراث، الکرامة فی شرح قواعد العالمةمفتاح عاملی غروی، جواد بن محمد، 
ق.۱۴۲۷، قم، مؤسسة آل البیت: الحیاء التراث، الفقهاءةتذکر عالمه حّلی، حسن بن یوسف، 

های اسالمی آستان قدس ، مشهد، بنیاد پژوهشالمطلب فی تحقیق المذهبمنتهی ___، _______________
ق.۱۴۱۳رضوی، 

ق.۱۴۱۰، قم، مؤسسه اسماعیلیان، االحکام فی معرفة االحکامنهایة __________________، 
ق.۱۴۲۶صیدا، المکتبة العصرّیة، - ، بیروتاالمام الشافعیالوجیز فی فقه غزالی، محمد بن محمد، 

۱۳۸۹جا، مؤسسة اسـماعیلیان، ، بیالقواعدایضاح الفوائد فی شرح اشکاالتفخر المحققین، محمد بن حسن، 
ق.

تا.العربی، بیجا، دار احیاء التراث ، بیالتفسیر الکبیرفخر رازی، محمد بن عمر، 
ق.۱۴۰۱میة، الذخائر االسالقم، مجمع ،الشرایعمفاتیح فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 
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ق.۱۴۱۷قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، ، و الحراماالیام فی مسائل الحاللغنائم قمی، ابوالقاسم، 

ق.۱۴۲۹قم، مؤسسه بوستان کتاب، ،المختصر النافعمنتقد المنافع فی شرح الله، کاشانی، حبیب
ق.۱۴۰۸البیت الحیاء التراث، قم، مؤسسة آل، المقاصد فی شرح القواعدجامع بن حسین، کرکی، علی

ق.۱۴۰۱بیروت، دارصعب، دارالتعارف للمطبوعات، ،الکافیکلینی، محمدبن یعقوب، 
ق.۱۴۱۳، قم، دارالقرآن الکریم، الکفارنتایج االفکار فی نجاسة گلپایگانی، محمدرضا، 

ق.۱۴۰۳وفاء، بیروت، مؤسسه ال،بحار االنوارمجلسی، محمدباقر بن محمد تقی، 
ق.۱۴۳۱، قم، مؤسسة النشر االسالمی، کفایة الفقهمحقق سبزواری، محمدباقربن محمدمومن، 

ق.۱۴۱۵، شرح: محیی الدین النووی، بیروت، دارالمعرفة، صحیح مسلممسلم بن حجاج، 
تا.ثقافیه، بی، بیروت، مؤسسة الشیخ المظّفر الالسالمعلیهفقه االمام جعفر الصادق مغنیه، محمدجواد، 

قم، مؤسسة النشر االسـالمی، ، الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد االذهانمجمعمقدس اردبیلی، احمد بن محمد، 
ق.۱۴۱۴

ق.۱۴۰۵، قم، مؤسسه اسماعیلیان، جامع المدارک فی شرح المختصر النافعموسوی خوانساری، احمد، 
ق.۱۴۱۸لنشر االسالمی، قم، مؤسسة ا،النجاشیرجالنجاشی، احمدبن علی، 

یعةنراقی، احمد بن محمد مهدی،  السـالم الحیـاء البیـت علیهم، قـم، مؤسسـة آلمستند الشیعة فی احکـام الشـر
ق.۱۴۱۹التراث، 

السـالم البیـت علـیهم، بیـروت، مؤسسـة آلمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلنوری، حسین بن محمد تقـی، 
ق.۱۴۰۸الحیاء التراث، 

ق.۱۴۲۲قم، مؤسسة الجعفریة الحیاء التراث، ،الفقیهمصباح نی، رضا بن محمدهادی، همدا
ق.۱۴۲۹، قم، منشورات میثم تمار، الوثقیالعروةیزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 


