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کریمه: ن ْ  > استدالل به آیه  ُكْم أ ِ ٰمان ِ اِدُكْم َو أ ِ ن َ ِمن ْ ِعن ٰ ي  اِلحِ ُكْم َو َألص ٰ امٰى ِمن ْ ن ٰ
ِكُحوأ َأْلأ َ ن ْ

وأ َو أ َ ُكون ُ ن َ
ٌم  ُه ٰوأِسٌع َعِلن  ِلِه َو َأللّٰ ص ْ ُه ِمن ْ ف َ ِهُم َأللّٰ ِ ن  غ ْ ُ ٰرأَء ن  ق َ کفایی نکاح با بیان دو مقدمه:  1<ف ُ  برای وجوب 

ْنِکُحوا».1
َ
ْنِکُحوا»فعل امر است و داللت بر وجوب دارد و اگر ما بودیم و این « أ

َ
باید قائل « أ

 به ازدواج درآوردن هر آنکه تحت والیتش است یعنی« ولی  »شدیم به وجوب عینی انکاح بر می
شود، و هم شامل موالهای عام جامعه می« ولی  »هم شامل « ولی  ». این بر او واجب است

 شود.  شخصی می
اما به دلیل وجود اجماع بر عدم وجوب عینی و از سوی دیگر وجود ارتکاز شرعی، از 

کهوجوب عینی انکاح دست برمی است، باید به قدر « لبی  »اجماع دلیل  داریم. و از آن جهت 
ن از آن اکتفا شود ن از وجوب دست برمی لذا به اندازه   ؛متیق  گوییم آنچه با داریم و میقدر متیق 

که وجوب عینی را  اجماع منافات دارد، اصل وجوب نیست؛ بلکه اطالق وجوب است 
کفرساند؛ لذا از وجوب عینی دست برمیمی  ایی ثابت است.داریم و در نتیجه وجوب 

« نکاح»را طریق برای وصول به « انکاح»است، و شرع و عقل، « نکاح»مقدمۀ « انکاح».2
ای ندارد؛ و اگر شارع مقدمۀ طریقی یک فعل را واجب فایده« نکاح»بدون « انکاح»داند و می

ت عقلی باشد و چه شرعی -کند  کند؛ المقدمه نیز میداللت بر وجوب ذی -چه طریقی 
که بنابرا کفایی باشد، « انکاح»ین هنگامی  کفایًة.هم واجب می« نکاح»واجب   شود 

کالم  کالم ما،  د  که  مصابیحدر  سید بحرالحلوممؤی  کالم جواهر  در مرحوم کاشف الغطاء است 
کرده است:   ایشان را نقل 
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اعلم أن الوجوب المنفي هو الوجوب العيني على كل أحد أو على من تاقت نفسه إلى النكاح، و أما »
لكفائي أي وجوب ما يقوم به النوع فيجب القطع بثبوته، حتى لو فرض كف أهل ناحية أو مصر الوجوب ا

                 1«عن النكاح وجب على الحاكم إجبارهم عليه، لئلا ينقطع النسل و يتفانى النوع
کل، نمی کفایی را فقط در مورد حفظ نوع بشر به طور  دانند؛ بلکه ایشان دایرۀ وجوب 

کفایی در آنجا :فرمایندایشان می کنند، این وجوب  گر مردم منطقه و شهری هم نکاح را ترک  ا
 هم ثابت است. 

کفایه کفایی را برای حفظ نوع بشر ثابت می صاحب  کفایی وجوب  دانند؛ لکن بر وجوب 
که نسل بشر در آن منطقه به خطر افتاده، اشکال میازدواج در منطقه و فیه إمکان »گیرند: ای 

منع وجوبه الکفائي علی وجه یشمل أهل مصر و نحوه، لألصل و إطالق األدلة، و أقصی ما 
       2«یمکن تسلیم وجوب ما یحصل الفساد في النوع اإلنساني بترکه

، اطالق ادلۀ برائت است «اطالق االدله»اصل برائت است و ظاهرا مراد از  « اصل»مراد از 
 و... . « رفع ما الیعلمون»مثل 

کفایه و صاحب مصابیح داریم: ما  سخنی نسبت به سخن صاحب 
کل قطعًا از نظر شرع مغبوض و از نظر عقل ممنوع است؛ لکن دلیلی بر  انقطاع بشر به طور 

که ترس از قطع نسل بشر در یک محل و منطقه وجود دارد، نیست.   وجوب ازدواج در جایی 
کریم نشان می که در قرآن  مام اهل قومی را از بین برده است، دهد خداوند تآیات عذابی 

ا >فرماید:  داللت بر عدم مبغوضیت اصِل از بین رفتن یک قوم دارد. مثال اینکه می َغْلن ٰ َ ح 
ف َ

ل   ن  اَرة ً ِمن ْ ِسح  ِ ِهْم ِحج ٰ ا َعَلن ْ ْمَطْرن ٰ
َلٰها َو أ َ ٰها ٰساف ِ کردن یک شهر و ریشه اصل بنابراین 3 <ٰعاِلن َ کن 
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کردن مخصوص رسد این ریشهمبغوضی نیست؛ لکن به نظر می امر منطقه در نظر شرع کن 
که   هستند. « الخیر فیهم»جمعی است 

که  کردیم  در یکی از دو حال عقاًل و « جوامع بشری»این نکته را در علم االجتماع بحث 
توانند ادامه وجود بدهند و ادامه وجود آنها فقط در یکی از دو صورت زیر، شرعًا و شرعًا می

 عقاًل مطلوب است:
 .جامعه صالح و سالم بالفعل

که بتواند زمینهجامعه که در آینده ای  ساز پیدایش جامعه صالح باشد؛ مانند بذری 
که االن میوه نمیگیاهی از آن می دهند و دهند ولی چندیدن سال به آن آب میروید. و باغی 

 کنند تا به ثمر بنشیند. داری مینگه
گر قوم  که صالحی در خودش و نسلش نبود، عقو قریهبنابراین ا ال و شرعا ای وجود داشت 

اَل  >فرماید: می ؟ع؟حضرت نوح قرآن از زبان توان یافت. لذاها نمیندلیلی بر ادامه وجود آ َو ف ٰ
ارًأ   ن َ َدن  ٰ ِرن  ْرض ِ ِمن َ َأْلٰكاف ِ

ْر َعَلى َأْلأ َ ذ َ وٌح َرب  ِ لٰأ ن َ ذ َ  *ن ُ ن ْ ن َ َك أ ِ
ن  َ رًأ أ ِ اح ِ لأ ٰ ف ٰ ِلُدوأ أ ِ َ اَدَك َو لٰأ ن  وأ ِعن ٰ

ل ُ ص ِ ْرُهْم ن ُ
ارًأ  گمراه میه میک 1<َكق  ٰ گر اینها باقی بمانند هم دیگران را  کنند و هم از نسل اینها همه فرماید ا

 گمراهان خواهند بود و غیر فاجر از آنها زاده نخواهد شد. 
که صالحین در آن وجود دارند را ح در قریهتوان حرف مرحوم صاحب مصابیبله؛ می ای 

که از بین رفتن نسل صالحان ولو در یک منطقه، مورد رضایت شارع  پذیرفت به این دلیل 
 نیست. 

  پایان                                                                                     
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