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چکیده
هــر ارتباطــی لزومـاً بــر اصولــی اســتوار اســت .از ایــن میــان ،روابــط همســران بــه اولویــت ،چنیــن
اســت .قــرآن بهعنــوان کتــاب جامــع زندگــی ،در اینبــاره بــه همســران پیشــنهادهایی دارد کــه از
داللتیابــی آیــات بهدســت میآید.کشــف مدالیــل و مقاصــد آیــات و ارائــه راهــکار قرآنــی در ســطح
خانــواده و اجتمــاع ،بــدون بهرهگیــری از کالم معصومــان (علیهمالســام) ناقــص و کمفایــده اســت .از
ـم اصــول مــورد نظــر را مطابــق بــا روایــات تفســیری و غیرتفســیری امامرضــا
ایـنرو ،نوشــتار حاضــر اهـ ّ
مهم مقالــه را تفســیرهای روایــی و منابع
(علیهالســام) تبییــن و تفســیر کــرده اســت .بنابرایــن ،منابــع ّ
حدیثــی تشــکیل میدهــد؛ متونــی کــه دیــدگاه امامرضــا (علیهالســام) را ذیــل آیــات یــا فــارغ از
آن ،بازتــاب داده اســت.
ســورۀ نســاء حــاوی اصــول روابــط همســران اســت .ایــن ســوره مهمتریــن اصــول روابــط همســران
را بهطــور کلــی بــر محــور تســاوی َخلقــی بیــن زن و مــرد و بــر اســاس خویشــاوندی تکوینــی تعریــف
کــرده و بــر دوطرفهبــودن رابطــۀ حــق و تکلیــف بیــن همســران تأکیــد دارد .همچنیــن ،مســئولیت
مالــی و مدیریتــی میــان همســران را بهمقتضــای شــرایط فــردی و اجتمــاع خانوادگــی بهرســمیت
میشناســد بهگونــه ای کــه بــا درنظرگرفتــن تمــام ایــن امــور ،مطابــق مصالــح فــردی و اجتماعــی
قانونگــذاری کــرده اســت.
یـتحلیلــی اســت و محــدودۀ پژوهــش تنهــا آیــات حــاویِ اصولی
شــیوۀ تحقیق،کتابخانـهای و توصیف 
اســت کــه روابــط همســران را در ســورۀ نســاء ســامان میبخشــد.
کلیدواژهها :روابط همسران ،سوره نساء ،امامرضا (علیهالسالم) ،قوامیت ،مهریه ،حق و تکلیف.
 .1دانشجوی دکترای مدرسی معارف ،دانشگاه قرآن و حدیث تهران(نویسنده مسئول)z.shariatnaseri@yahoo.com :
 .2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فرهنگیان قمztayyebi62@gmail.com :
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طرح مسئله
میســر اســت که به زبــان آن آشــنا هســتند؛ ولی
مطابــق بیــان قــرآن ،فهــم آن بــرای کســانی ّ

بــا توجــه بــه روایاتــی کــه الیههــای قــرآن را متفــاوت معرفــی میکنــد ،فهــم آن ســطوح نیــز

بایــد متفــاوت باشــد .امیرالمؤمنیــن علــی (علیهالســام) در روایتــی بــرای فهــم قــرآن چهــار
ـاب اهلل ِ َع َلــى 
ســطح معرفــی کــرده و هــر ســطح را مناســب افــراد ویــژه دانســته اســت« :إِ َّن ِ كتَـ َ
َ
َ
ـار ِة َو اللَّ َطائِـ ِ
اص
ـار ُة ل ِ ْل َخ َو ِّ
ـوا ِّم َو اإل َِشـ َ
ـف َو ال ْ َح َقائِقِ فَال ْ ِعبَـ َ
ـار ِة َو اإل َِشـ َ
اء َع َلــى ال ْ ِعبَـ َ
أ ْرب َ َعـ ِة أ ْشــيَ َ
ـار ُة ل ِ ْل َعـ َ
ـق ل ِ َ
ـف ل ِ َ
ألنْبِيَــاء» (بهدرســتی کــه کتــاب خداونــد مشــتمل بــر چهــار
َو اللَّ َطائِـ ُ
أل ْولِيَــا ِء َو ال ْ َح َقائِـ ُ
چیــز اســت :عبــارات ،اشــارات ،لطایــف و حقایــق .عبــارات آن بــرای عــوام ،اشــارات آن بــرای

خــواص ،لطایــف آن بــرای اولیــا و حقایــق آن بــرای انبیاســت) (ابــن ابیجمهــور ،بیتــا،ج:4
 .)105بــر ایــن اســاس ،فهــم معانــی قــرآن کــه خداونــد از بنــدگان مکلّــف خواســته اســت،
دس ـتکم دو مرحلــه دارد :نخســت ،معان ـیای کــه مــردم عــادی بهطــرق مرســوم و معــروف

بهدســت میآوردنــد؛ دوم ،معانـیای کــه طریــق مرســوم در میــان مــردم وافــی بــه اســتخراج
معانــی آن نیســت و درک مفاهیــم و داللتهــای الفــاظ و عبــارات ،طریقــی ویــژه و علمــی

درخــور طلــب میکنــد .بــا توجــه بــه صفــات قــرآن همچــون شــیوایی عبــارات و عــدم پیچــش
آن« ،عبــارات» آن بــرای همــگان فهمیدنــی اســت؛ چــون قــرآن بیــان روشــنی اســت بــرای
عامــۀ مــردم و اساسـاً بــرای مــردم آســان قــرار داده شــد .از ایـنرو ،مــردم زمانــۀ نــزول ،درک

روشــنی از مفاهیــم و مصداقهــای آن داشــتهاند ،چنانکــه پرســشهای مــردم از پیامبــر

(صلیاهللعلیهوآلــه) دربــارۀ داللــت آیــات انــدک گــزارش شــده اســت (ســیوطی1416،ق ،ج:2

 .)473خــواص بهوســیله علــم خــود میتواننــد فهــم ویژهتــری از «اشــارات» آن داشــته

باشــند ولــی صیــد ســطوح باالتــر از افــراد معمولــی ســاخته نیســت .بنابرایــن ،تفســیر و تبیین

آیــات بــدون بهرهگیــری از دیــدگاه مفســران واقعــی قــرآن ،ناقــص و کمفایــده اســت .پیامبــر
اکــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) بهعنــوان اولیــن معلــم قــرآن و ســپس معصومــان (علیهمالســام)

تبیینکننــدگان قرآننــد.

گاهــی معانــی و مفاهیــم آیــات در دســترس اســت؛ امــا اختــاف در آن موجــب بدفهمــی
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میگــردد .قــرآن در ایــن زمینــه مــا را بــه پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) و جانشــینان آن
«و مــا أَنْ َزلْنــا َع َل ْيـ َ
ـم
ـاب إِالَّ لِتُبَيِّـ َ
ـك ال ْ ِكتـ َ
حضــرت ارجــاع داده اســت ،چنانکــه میفرمایــدَ :
ـن ل َ ُهـ ُ
ال َّـ ِذي ْاختَ َل ُفــوا فِي ـ ِه( »...نحــل .)64/و در آیاتــی دیگــر جانشــینان پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه)
را نیــز در حکــم پیامبــر معرفــی میکنــد .حتــی پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) کــه مرجــع

همــه فرقههــای اســامی اســت ،ایــن وظیفــه را بهصراحــت بــه جانشــین بهحــقّ خــود
ــاس تَ ْأ ِو َ
ــر ِ
آن ب ِ َمــا
ــي أَنْ َ
ــم النَّ َ
ســپرده اســت ،چنانکــه میفرمایــد«َ :یــا َعلِ ُّ
ــت تُ َع ِّل ُ
يــل ال ْ ُق ْ
ـاس ب ِ َمــا أَ ْشـ َ
ـغ ِر َســالَتَ َ
ـولاهلل ِ قَـ َ
ـد َك يَــا َر ُسـ َ
ـون فَ َقـ َ
ـك َل َع َل ْيه ِْم
ـال َمــا أُب َ ِّلـ ُ
ك ب َ ْعـ َ
اليَ ْع َل ُمـ َ
ـر النَّـ َ
ـال :تُ ْخبِـ ُ
ِم ْ ْ
ــر ِ
آن» (یــا علــی ،تــو مــردم را بــه آنچــه از تأویــل قــرآن نمیداننــد آمــوزش
ــن تَأ ِويلِال ْ ُق ْ
میدهــی .علــی (علیهالســام) فرمــود :ای رســول خــدا ،چگونــه بعــد از شــما رســالتت را ابــاغ
میکنم؟رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلـه )فرمــود :مــردم را بــه آنچــه از تأویــل برایشــان مبهــم
و مشــکل اســت خبــر میدهــی) (صفــار1404،ق،ج.)195 :1

بنابرایــن کســی کــه در پــی کشــف مدالیــل آیــات و مقاصــد آنهاســت ،پــس از داللــت قــرآن

تمســک جویــد و معانــی
بهوســیله قــرآن بایــد بــه علــم الهــی معصومــان (علیهمالســام) ّ
شــفاف را از کالم آنهــا اســتخراج کنــد .امامرضــا (علیهالســام) هــم ذیــل آیــات (روایــات

تفســیری) و هــم مســتقل از آیــات (روایــات غیرتفســیری) بیاناتــی داشــتهاند کــه آیــات مــورد
تمســک جســته اســت.
تحقیــق ایــن مقالــه بــه آنهــا ّ

از آنجاکــه هــر رابطــهای از اصولــی پیــروی میکنــد ،قــرآن کریــم در ســورۀ نســاء بــرای

برقــراری مطلــوب روابــط همســران اصولــی را پیشــنهاد میکنــد .مــا بــرای یافتــن ایــن اصــول
از قــرآن کریــم بــه دیــدگاه معصومــان (علیهمالســام) نیازمندیــم .از ایـنرو ،مهمتریــن ســؤال
ایــن نوشــتار کــه حلقــۀ رابــط متــن اســت ،ایــن اســت کــه خداونــد در ســورۀ نســاء بــرای

برقــراری مطلــوب روابــط میــان همســران چــه اصــول رفتــاری را پیشــنهاد داده و امامرضــا

(علیهالســام) ذیــل آیــات و مســتقل از آن چــه دیدگاهــی را ارائــه کــرده اســت .شــیوه تحقیــق
ـم منابــع مقالــه را تفســیرهای
در ایــن متــن ،کتابخانــه ای و توصیفــی ـ تحلیلــی اســت و اهـ ّ

روایــی و منابــع حدیثــی تشــکیل میدهــد.
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شــایان ذکــر اســت ،در منابــع مکتــوب ،بــا ایــن موضــوع هیچ مقالــه یا کتابی مشــاهده نشــده

اســت.از همیـنرو ،نویســندگان مقالــه را بــر آن داشــت تــا بــه دیــدگاه امامرضــا (علیهالســام)
ذیــل آیــات حــاوی اصــول روابــط همســران در ســورۀ نســاء بپردازنــد .در تبییــن آیــات ،نــکات

فراوانــی بــه ذهــن میرســید کــه اگــر همــۀ آن مباحــث در ایــن نوشــتار ذکــر میشــد ،قطعـاً

بــه صفحاتــی میرســید کــه در تعریــف مقالــه نمیگنجیــد؛ امــا بهتأســی از کالم امامرضــا
ـاء ُ
األ ُصـ ِ
ـرع» (حلــی،1370،ج )575 :3از
ـم التَّ َفـ ُّ
(علیهالســام)َ « :ع َل ْينَــا إِل ْ َقـ ُ
ـم َو َع َل ْي ُكـ ُ
ـول إِل َ ْي ُكـ ْ
طریــق اصــول معانــی مســتخرج از ســخنان آن حضــرت بــه تبییــن فــروع پرداختیــم و تــا

جاییکــه امــکان داشــت و روایتــی از حضــرت رســیده بــود ،نســبت بــه فهــم عبارتهــای

ســوره اهتمــام ورزیدهایــم.

وجه تسمیۀ سوره به «النساء»
نامگــذاری ســورههای قــرآن ـ برخــاف عقیــده برخــی (زرکشــی ،1376،ج )270 :1ـ تنهــا

بــرای تســهیل در یــادآوری و تعییــن محتــوای آن در ذهــن مخاطــب یــا وجــود نکتــۀ عجیب و
منحصربهفــرد و یــا تکــرار موضوعــی خــاص در ســوره نیســت ،بلکــه ماننــد ســایر جنبههــای
قــرآن ،بــه جنبــۀ اعجــازی آن مربــوط اســت .ایــن انتخــاب نــام توســط خداونــد بــوده و جنبــه
هدایتگــری داشــته اســت .از ایــنرو ،بهجــای آنکــه بهســادگی از نامهــای ســورهها بگذریــم

و تعییــن آنهــا را بــه کثــرت اســتعمال یــا روش عــرب واگذاریــم ،بهتــر اســت در معانــی آنهــا

و ارتباطشــان تفکــر کنیــم و راز و رمزهــای آن را بگشــاییم .اگــر ایــن دیــدگاه را پذیرفتیــم،

نامگــذاری ســورۀ بــه النســاء بــرای جلــب توجــه آدمیــان بهویــژه شــوهران زنســتیز عــرب
ی زمانهــا بــود تــا مقــام و کرامــت انســانی زن را برجســته ســازد و بــه
و غیرعــرب در تمام ـ 
تســاوی َخلقــی او بــا مــرد تأکیــد ورزد.

آغــاز ســوره بــر امــوری داللــت دارد و احــکام و توصیههایــی را مطــرح میکنــد کــه محــور

آن زناننــد .همیــن ،مطلــب از جهــت بالغــی ،گویــای مهمبــودن اصــاح امــور زنــان نــزد

خداونــد متعــال اســت و اینکــه حقــوق زنــان توســط مــردان بــه وجــه قرآنــی آن رعایــت شــود،
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چنانکــه امامرضــا (علیهالســام) راه جلوگیــری از تفریــط و افــراط را گردننهــادن بــر الگــوی
قرآنــی پیشــنهاد میکنــد« :کالماهلل التتجــاوزوه و ال تطلبــوا الهــدی فــی غیــره فتض ّلــوا( ».قــرآن
ســخن خداســت .از آن فراتــر نرویــد و راه رســتگاری را در چیــزی جــز آن مجوییــد کــه گمــراه

میشــوید) (ابنبابویــه1423 ،ق.)208 :

برخــی از پیشــنهادهای مربــوط بــه روابــط همســران در ســورۀ نســاء بــا تأکیــد بــر کالم

رضــوی ،بدینشــرح اســت:

 .1اصل جامع انسانی :تساوی در گوهر انسانی
جامعــۀ انســانی متشــکل از زن و مــرد گاهــی بهنفــع یکــی پیش مـیرود و یک جنس بیشــتر

از جنــس دیگــر منتفــع میگــردد .ایــن نفــع میتوانــد جهــات مختلــف از شــئون فــردی و

اجتماعــی را در برگیــرد؛ هرچنــد از نظــر شــأن انســانی ،اســام زن و مــردی نمیشناســد؛ چون

انســانیت انســان بــه روح اوســت نــه بــه جســم و بــدن او .از اینروســت کــه قــرآن ،حیــات
َ ُ
ـن َع ِمـ َ
ـن
ـو ُم ْؤ ِمـ ٌ
ـل صالِحـ ًا ِمـ ْ
«مـ ْ
ـن َذ َكـ ٍر أ ْو أنْثـ َ
طیبــه را بــه مــردان محــدود نکــرده اســتَ :
ـى و ُهـ َ
فَ َلنُحيِينَّـ ُه حيــا ًة َطيِّبـ ًة و لَنَجزِينَّ ُهـ َ
ـم ب ِ َأ ْح َســنِ مــا كانُــوا يَ ْع َم ُلــون » (نحــل .)97/بــر ایــن
َ
ْ َ
ـم أ ْج َر ُهـ ْ
َ َ ْ َ ْ
اســاس ،بــرای نیــل بــه حیــات طیــب دو چیــز نیــاز اســت :حســن فعلــی بــه نــام عمــل صالــح
و دیگــری حســن فاعلــی بــه نــام مؤمــن بــودن روح؛ خــواه ایــن بــدن مؤنــث باشــد یــا مذکــر.

امــا در مقــام عمــل ،گاه شــخص مؤمــن در شــئون فــردی و اجتماعــی دچار اشــتباه یــا انحراف
میشــود و یــک جنــس نفــع خــود را طلــب میکنــد و توجهــی بــه نفــع طــرف مقابــل یــا
ضــرر او نــدارد؛ بهخصــوص در خانــواده کــه خــود اجتماعــی اســت از زن و مــرد .در ایــن مــوارد،

وقتــی قــرآن درصــدد بیــان دســتورالعمل اســت ،ابتــدا زمینهچینــی میکنــد و طبــق قاعــده

محــاورهای عقالیــی بــه تدویــن اصلــی جامــع میپــردازد تــا بتوانــد امــور مــورد نظــرش را بــا

دلیــل یــا دالیــل متقــن تعریــف کنــد و مخاطــب بــر اســاس آن اصــل جامــع ،خــود و رفتــارش
را محــک بزنــد .ســورۀ نســاء امــور مهمــی از مســائل مربــوط بــه دو جنــس را تفهیــم میکنــد؛
امــا بــرای اینکــه ایــن تفهیــم اتفــاق بیفتــد و مخاطــب را بــا خــود همــراه کنــد ،در همــان ابتدا
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َ
ـس ِ
ـن ن َ ْفـ ٍ
ـد ٍة
واحـ َ
ـم ِمـ ْ
بــه بیــان آن اصــل میپــردازد« :يــا أيُّ َهــا النَّـ ُ
ـم ال َّـ ِذي َخ َل َق ُكـ ْ
ـاس ات َّ ُقــوا َرب َّ ُكـ ُ
ون ب ِـ ِه َو ْ َ
ـام ( »...نســاء.)1/
َ ...و ات َّ ُقــوا اهللَ ال َِّــذي تَســائ َ ُل َ
ال ْرحـ َ
در واقــع ،آیــۀ اول زمینهچینــی تمــام آیــات ســوره اســت .ایــن زمینهچینــی نتایجــی را بهبــار
مـیآورد کــه در ّ
کل قــرآن میتوانــد اصــل هدایتگــری را تســریع ببخشــد .ایــن اصــل بــا هیــچ
اعتبــار یــا قــراردادی فرونمیریــزد یــا قــراردادی دیگــر جایگزیــن آن نمیشــود؛ چــون اصلــی

تکوینــی و مربــوط بــه آفرینــش اولیــۀ انســان اســت .ایــن اصــل بــا هــر دو جنــس همراه اســت

و کســی یــا چیــزی نمیتوانــد ایــن ویژگــی را از آنهــا بگیــرد یــا تغییــر دهــد یــا بــه انحــراف

ببــرد .حتــی بیــان اصــل مذکــور مربــوط بــه گروهــی خــاص از انســانها نیســت؛ چــون خطاب
«یــا ایّهاالنــاس» محــدودۀ خطــاب را از گــروه مؤمنــان بــه ســطح وســیعی از افــراد انســانی ارتقا

میبخشد.

ســاختار آیــه حکایــت دارد کــه در بهوجودآمــدن انســانها ـ اعــم از زن و مــرد ـ هیــچ

موجــود دیگــری غیــر از آدم و ح ـ ّوا نقــش نداشــته اســت .امامرضــا (علیهالســام) در روایــت
تفســیری ذیــل آیــه ،ایــن دیــدگاه را پذیرفتــه اســت.

امــا هشــدارهایی کــه در کنــار ایــن اصــل جامــع بــه انســانهای مخاطــب آیــه داده میشــود

نیــز در خــور توجــه اســت .خداونــد میفرمایــد :شــما همــه از یــک رحــم و خویشــاوندید،

پــس خــود را از عــذاب خداونــد در امــان داریــد و هــم از عذابــی کــه از قطــع رحــم بــه شــما
ون ب ِـ ِه َو ْ َ
ال ْرحــام» .ایــن اصــل انســانی کــه همــگان
«و ات َّ ُقــوا اهللَ ال َّـ ِذي تَســائ َ ُل َ
خواهــد رســیدَ :

بــا هــم نســبتی فامیلــی دارنــد موجــب میشــود از تصمیمگیریهــا و دســت بــه عمــل
زدنهایــی کــه ممکــن اســت طــرف مقابــل دچــار ضــرر و زیــان شــود ،بــاز داشــته شــوند و هــر
عملــی را مطابــق مصلحتهایــی کــه مدبــر امــور انســانی در نظــر دارد ،انجــام دهنــد .در ایــن

میــان ،ممکــن اســت هــر کــدام از همســران ،دیــن ،فرهنــگ و ارزشهــای متفاوتــی داشــته

باشــند؛ ولــی نســبت انســانی بیــن خــود را نبایــد فرامــوش کننــد .امامرضــا (علیهالســام) در

ـب الخلــق
بیانــی متفــاوت ،مــردم را خانــوادۀ خداونــد مطــرح میکنــد« :الخلــق عیــالاهلل ،فأحـ ُّ
ـل علــی اهــل بیـ ٍ
ال ـیاهلل مــن نفــع عیـ َ
دخـ َ
ـت ســروراً» (مــردم خانــواده خــدا هســتند.
ـال اهلل وا َ َ
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محبوبتریــن مــردم نــزد خداونــد کســی اســت کــه بــه خانــوادۀ او ســود برســاند و ســبب

ســرور اهــل خان ـهای شــود) (کلینــی ،بیتــا،ج.)164 :2

خداونــد در آیــۀ اول مبنــای زندگــی اجتماعــی را بــر امــری فراتــر از خلقــت و حتــی نســبت

فامیلــی دانســته اســت؛ چــه اینکــه فامیلــی و خویشــاوندی معمولــی ارزش جزئــی دارد تــا

فامیلـیای کــه خداونــد بیــن آدمیــان برقــرار کرده اســت .اصــل تســاوی زن و مــرد در آفرینش،

زیربنــای تمــام روابــط اجتماعــی آنهاســت .در آیــات بعــد ،ایــن اصــل بیشــتر نمــود مییابــد.

 .2اصل حاکم بر تعیین و پرداخت مهریه یا تصرف در آن
 1-2بالعوضبودن مهریه
اساسـیترین اصــل حاکــم بــر پرداخــت یــا تصــرف در مهریــه ،در آیــۀ چهــارم و نــوزده مطرح
ـوه
ـن َشـ ْ
ـاء َص ُدقاتِ ِهـ َّ
ـم َعـ ْ
ـن ن ِ ْح َل ـ ًة فَ ـإ ِْن ِط ْبـ َ
ـي ٍء ِم ْن ـ ُه ن َ ْفس ـ ًا ف َُك ُلـ ُ
میشــودَ :
«و آتُــوا النِّسـ َ
ـن ل َ ُكـ ْ
َهنِيئـ ًا َمرِيئــا» (نســاء .)4/صدقــات جمــع َص ُدقــه بــه معنــای مهــر زنــان (ابنمنظــور1405 ،ق،
ج )197 :10و ن ِحلَــه و ن َحلَــه بخشــش مجانــی اســت ،چیــزی شــبیه هبــه؛ ولــی هبــه عامتــر و
فراگیرتــر از نحلــه اســت .صــداق و کابیــن زن را هــم بــا همیــن واژه وصــف میکننــد زیــرا در

برابــر آن ِعـ َوض مالــی واجــب نیســت (راغــب اصفهانــی1412،ق ،ج .)795 :1بنابرایــن ،نحلــه
ـن
ـاء َص ُدقاتِهِـ َّ
یعنــی بخشــش بالعــوض (مصطفــوی ،1385 ،ج .)58 :12پــس َ
«و آتُــوا النِّسـ َ

ن ِ ْح َلـةً» یعنــی مهــر زنــان را بــه خــود آنــان بدهیــد ،بــدون اینکــه عوضــی از آنــان بگیریــد .ایــن
آمنُــوا ال
قســمت آیــه در مقابــل عبارتــی اســت در آیــۀ  19کــه میفرمایــد« :يــا أَيُّ َهــا ال َّ ِذيـ َ
ـن َ
ـل ل َ ُكـ َ
يَ ِحـ ُّ
ـن لِتَ ْذ َهبُــوا بِبَ ْعـ ِ
ـض مــا آتَ ْيتُ ُمو ُهــن» (مبــادا بــر
ـاء َ ك ْرهـ ًا َو ال تَ ْع ُض ُلو ُهـ َّ
ـم أ ْن تَ ِرثُــوا النِّسـ َ
ْ
زنــان فشــار بیاوریــد و برخــی از مزایــا و حقوقــی را کــه بــه آنهــا پرداخــت کردهایــد از آنــان بــاز
پــس گیریــد) .بنــا بــر برخــی از روایــات ،ازدواج مــرد بــا زنــی کــه از اول قصــد سوءاســتفاده از

مهــر او را داشــته باشــد یــا نخواهــد مهــر زن را بدهــد ،حــرام اســت .پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه)
ـرأة و هــو یُریــد أَن یَذ َهــب ب ِ َمهرِهــا فَ ُهــو ِعنــداهلل ِ زان یــوم القیامــه»
فرمــودَ :
«مــن ن َ َکـ َ
ـح إِمـ َ
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(ســیوطی1404،ق ،ج.)120 :2
آیــۀ چهــارم در عبارتــی کوتــاه بــه نــکات ویــژهای اشــاره میکنــد :نخســت ،صدقــات بــه

ـن) اضافــه شــده اســت بــه ایــن معنــا کــه مالکیــت مهریــه از آن زنــان اســت (صادقــی
زنــان (هـ َّ

تهرانــی ،1365 ،ج )210 :6هــر چنــد از جهتــی دیگــر نیــز میتــوان از آیــه چنیــن برداشــتی

کــرد و آن اینکــه در واقــع عبــارت چنیــن اســت« :آتــوا صدقــات النســاء بهــن» کــه ظاهــرا ً
مخاطــب شــوهرانند و «النســاء» مفعــول اول و «صدقاتهــن» مفعــول دوم فعــل امــر «آتــوا»

اســت (درویــش1415 ،ق ،ج .)154 :2امــا اینکــه چــرا زنــان مقــدم آمــده ،گویــای ایــن نکتــه

ـاص زنــان هــم بــوده اســت؛ ولــی کســی ایــن
اســت کــه مهریــه در ســابق وجــود داشــته و خـ ّ
حــق را بــه خــود زن نمیپرداخــت ،بلکــه زن اساسـاً مالــک نبــود .بنابرایــن ،مهریه به سرپرســت
او میرســید .مــردم جاهلــی گمانشــان ایــن بــود کــه مهریــه هزینـهای اســت کــه شــوهر بــرای

رهاکــردن دختــر از دســت پــدرش میپــردازد و بــه آن «نافجــه» یعنــی «افزایشدهنــده»
ثــروت میگفتنــد؛ چــون پــدران مهریــه دختــران را میگرفتنــد و بــه امــوال خــود اضافــه

میکردنــد و بــه کســی کــه دختــردار میشــد از بــاب تهنیــت میگفتنــد« :هنیئــا لــک

بالنافجــه» یعنــی «ثروتــی کــه (از شــوهر دادن ایــن دختــر) نصیبــت میشــود ،گوارایــت بــاد!»
(ابنمنظــور1405 ،ق ،ج )382 :2امــا قــرآن بــا ایــن بیــان بالغــی کوتــاه بــه شــوهران دســتور

میدهــد مهــر زنــان ،شایســتۀ خــود آنهاســت نــه سرپرستانشــان.

ض بــودن مهریــه را میرســاند ،هرچنــد برخــی
دیگــر اینکــه ،دو تعبیــر صــداق و نحلــه بالعــو 

ماهیــت مهریــه را ِعـ َوض در نظــر میگیرنــد .ایــن دو تعبیــر نشــانۀ ادب و حیــا در کالم الهــی و

نیــز تجلیــل زنــان و نامــوس آنــان اســت تــا کســی نپنــدارد ازدواج نوعــی خریــد و فروش اســت
و زن خــود را در ازای مهریــه در اختیــار شــوهر میگــذارد .بُضــع زن و نامــوس مــرد متعلــق بــه

خداســت و در نــکاح ،زن چیــزی را بــه شــوهر تملیــک نمیکنــد تــا مهریــه عــوض آن باشــد.

مهریــه رکــن عقــد و ماننــد عــوض در بیــع نیســت و شــوهر عــوض آن مالــک چیــزی نیســت
(جــوادی آملــی ،1388 ،ج )305 :17امــا برخــی از فقهــای اهــل ســنت ازدواج را جــزء عقــود

معاوضــی میداننــد و بــه تبــع آن مهریــه را در جایــگاه ِعـ َوض قــرار میدهنــد .آنــان معتقدنــد

در زناشــویی ،هــر کــدام از همســرانِ ،ع ـ َوض طــرف مقابــل خــود اســت و منفعــت اســتمتاع
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جنســی یکــیِ ،عـ َوض از بهــرۀ جنســی دیگــری اســت و وجــوب صــداق بــر مهــر بــرای تصاحب
و تملــک زن در ازای وجهــی اســت کــه عنــوان مهــر بــه او داده اســت (ابنعربــی ،بیتــا ،ج:1

 )317در حالــی کــه مفســران و فقهــای امامیــه ماهیــت مهــر را عطیــۀ بالعــوض الهــی

برمیشــمارند .اینکــه خداونــد متعــال مهریــه را بــر مــرد واجــب کــرد و زن را بــه پرداخــت

چیــزی موظــف نکــرد بدیــن معناســت کــه مهریــه عطیـهای اســت از ســوی خداونــد متعــال
بــرای زنــان (طوســی ،بیتــا ،ج .)109 :3بنابرایــن ،مهریــه بــه دالیــل پیــش رو عِــ َوض از

چیــزی نیســت:

 .1بــرای صحــت عقــد ازدواج ،تعییــن مهریه لزومــی نــدارد (شــهیدثانی1410،ق ،ج )348 :5و

ـر عاملــی،
اگــر عقــدی بــدون مهریــه صــورت پذیــرد ،در نهایــت مهرالمثــل ثابــت میشــود (حـ ّ

1409ق ،ج.)269 :21

 .2توصیــه روایــات بــر تعییــن میــزان کم مهریــه هنــگام ازدواج مؤیــد این معناســت؛ چنانکه

جلــد  21کتــاب وسائلالشــیعه بــاب مســتقلی بــه نــام «بــاب اســتحباب قلــة المهــر و کراهــة
کثرتــه» در اینبــاره نگاشــته شــده اســت .امامرضــا (علیهالســام) فرمــود :هنگامىكــه ازدواج

مىكنــى ،ســعى كــن مقــدار مهریــه از مهرالســنة (پانصــد درهــم) بیشــتر نشــود كــه رســول
خــدا (صلىاهللعلیهوآلــه) بــا ایــن مقــدار مهریــه بــا همســران خــود ازدواج كــرد .یــا روایتــی

کــه حســینبنخالد مىگویــد( :همــان) از امامرضــا (علیهالســام) پرســیدم :چــرا مهرالســنة

پانصــد درهــم نقــره گردید؟حضــرت در پاســخ فرمــود :خداونــد بــر خــود واجــب كــرده كــه

اگــر انســان بــا ایمــان صــد بــار اهللاكبــر و صــد بــار ســبحاناهلل بگویــد و صــد بــار الحمــداهلل و

صــد بــار الالـهاالاهلل بگویــد و صــد بــار صلــوات بــر محمــد و آلــش بفرســتد ،بعــد بگویــد :خدایا
مــرا بــا حورالعیــن تزویــج كــن ،حتمــا خداونــد حورالعیــن را در آخــرت همســر او میگردانــد
و همیــن اذكار كــه جمعـاً پانصــد بــار مىشــود مهــر آن حورالعیــن اســت .ســپس خداونــد بــه

پیامبــرش وحــى كــرد :مهریههــاى زنهــاى بــا ایمــان را پانصــد درهــم ســنت كــن .رســول
خــدا (صلىاهللعلیهوآلــه) همیــن مقــدار را بــراى مهریــه ســنت کــرد .ســپس فرمــود :هــر

مؤمنــى كــه از دختــر شــخص مســلمانى خواســتگارى كنــد و پانصــد درهــم بهعنــوان مهریــه

بــذل كنــد؛ ولــى آن شــخص مســلمان ایــن مبلــغ را كــم بشــمرد و جــواب رد بدهــد ،بــا
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خواســتگار بدرفتــارى و نامهربانــى كــرده و ســزاوار اســت كــه خداونــد او را در قیامــت همســر
حوریــان بهشــتى نکنــد (ابنبابویــه ،1984،ج.)90 :2

پــس اگــر مهریــه عِــ َوض بــود نبایــد در روایــات بــه کمگرفتــن آن ســفارش میشــد.

همچنیــن ،اگــر ارزش و بهــای زن بــه مهریــه بــود ،ایــن شایســتگی دربــارۀ حضــرت زهــرا
ثابتتــر میبــود.

 .3مقــدار مهــر الســنه (پانصــد درهــم) و ثابتبــودن آن دلیــل دیگــری اســت بر ِعـ َوض نبودن

آن؛ چــون مقــدار ِعـ َوض تابــع ارزش ُم َعـ َّوض اســت و بــا تغییــر ُم َع َّوض تغییــر میکند.

 .4هنــگام تعییــن مهریــه غالبـاً زمــان عقــد اســت؛ ولــی ممکــن اســت تعییــن آن بــه زن یــا
مــرد واگــذار شــود تــا بعــدا ً تصمیــم بگیرنــد و بــر میــزان آن توافــق کننــد .امــکان ایــن امــر از

غیرمعاوضــی بــودن مهــر حکایــت دارد؛ چــون در معاوضــات بایــد دو ِعـ َوض در همــان زمــان

عقــد معلــوم باشــد هرچنــد نمیتــوان زن را بــدون مهریــه بــرای همیشــه بــه ازدواج مــردی

درآورد و نمیتــوان مهریــه را بهطــور مطلــق در حــال و آینــده نفــی کــرد؛ چــون طبــق آیــۀ
پنجــاه ســوره احــزاب ،چنیــن عملــی «هبــه» محســوب میشــود کــه آن هــم خــاص رســول

خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) اســت .از اینروســت کــه امامرضــا (علیهالســام) منکــر مهریــه را

نابخشــوده میخوانــد.

 .5تشــویق و تحریــض زنــان بــه بخشــش مهریــه دلیــل دیگــری اســت بــر غیرمعاوضــی بودن

آن؛ چــون اگــر مهریــه معاوضــی بــود ،بخشــش آن معنا نداشــت.

 .6اگــر مهریــه ماهیــت ِعـ َوض داشــت ،نبایــد در فــرض انحــال ازدواج بــدون وقــوع نزدیکــی،

زن بهــرهای از مهریــه میداشــت .بنابرایــن ،بــا دقــت در آیــات میتــوان فهمیــد مهــر ِع ـ َوض
بُضــع نیســت ،بلکــه هدیــۀ نــکاح و در واقــع پــاداش آن ارتبــاط عمیــق و ریش ـهداری اســت

کــه بــا پاسـخگفتن زن بــه اظهــار محبــت مــرد پدیــد میآیــد (صادقــی تهرانــی ،1365 ،ج:6

 .)212در احادیــث اهلبیــت (علیهمالســام) نیــز ســخنی از ِع ـ َوض بــودن مهریــه بــه میــان
نیامــده اســت.
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اگــر فقیهــی از معاوضیبــودن عقــد نــکاح ســخن گفتــه ،ایــن بهمعنــای معاوضــۀ حقیقــی

میــان مهریــه و اســتمتاع جنســی مــرد از زن نیســت ،بلکــه عقــد نــکاح تنهــا از جهتــی شــبیه

عقــود معاوضــی اســت .فقهــا بــا بهرهگیــری از روایــات و بررســی قرایــن موجــود در آن ،تنهــا

مــرد و زن را از ارکان عقــد بهشــمار آوردهانــد ،نــه تعییــن مهریــه را (شــهید ثانــی1410،ق ،ج:8
202؛ حلّــی ،1370،ج207 :8؛ کرکــی1411 ،ق.)265 :
امامرضــا (علیهالســام) در جــواب ســؤال از علــت مهریــه و وجــوب آن بــر مــرد فرمــود:

«اليجــب علــى النســاء ان يعطيــن أزواجهــن ،الن علــى الرجــل مؤنــة المــرأة الن المــرأة بايعــة
نفســها و الرجــل مشــترى ،و ال يكــون البيــع اال بثمــن و ال الشــراء بغيــر إعطــاء الثمــن مــع

ان النســاء محظــورات عــن التعامــل و المتجــر مــع علــل كثيــرة» (عروســی حویــزی1415 ،ق،

ج .)440 :1توضیــح روایــت اینکــه واژههایــی چــون «شــراء» و «ثمــن» در کالم معصومــان
(علیهمالســام) غالبـاً بــر معانــی حقیقــی آن داللــت ندارنــد و فقهــا ایــن مطلــب را از قرایــن

موجــود در روایــات دیگــر اســتنباط کردهانــد.

 2-2تصرف در مهریه مشروط به بخشش از روی رضایت قلبی
ـدری بهوجــود
پــس از دســتور کوبنــده «مهــر زنــان را بــه خودشــان بپردازیــد» مســئله مقـ ّ

آمــده اســت :اگــر زنــی خواســت مهریـهاش را بــه همســرش ببخشــد چــه؟ و جــواب مــی دهد:
ـوه َهنِيئـ ًا َمرِيئــا» در ایــن بیــان چنــد نکتــه حایــز
ـن َشـ ْ
ـم َعـ ْ
«فَـإ ِْن ِط ْبـ َ
ـي ٍء ِم ْنـ ُه ن َ ْفسـ ًا ف َُك ُلـ ُ
ـن ل َ ُكـ ْ

اهمیــت اســت:

نخســت ،تصــرف در مهریــۀ زن بــرای مــرد مشــروط اســت بــر بخشــش از روی طیــب نفــس

و رضایــت کامــل او .از ایــنرو ،تصــرف در مهریــه بهمجــرد بخشــش زن و بــدون احــراز

رضایــت قلبـیاش جایــز نیســت (جــوادی آملــی،1388 ،ج .)314 :17بــه همینخاطــر ،برخــی
از مفســران قیــد کردهانــد اگــر زنــی مهــرش را ببخشــد ولــی رضایــت قلبــی بــا آن همــراه

نباشــد و بــه مــرد رجــوع کنــد ،بــرای پسگرفتــن مهریـهاش بایــد مهــر بــه او برگردانــده شــود
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(زمخشــری1407،ق ،ج.)470 :1
دوم ،عبــارت حامــل پیــام و پیشــنهادی بــه زنــان اســت و آن اینکــه از مــن (بعضیــه) (ر.ک:

طوســی ،بیتــا ،ج111 :3؛ فخــر رازی1420،ق ،ج493: 9؛ قمــی مشــهدی ،1368 ،ج325 :3؛
اآللوســی1415،ق ،ج )409 :2میتــوان برداشــت کــرد کــه زنــان ،همــۀ حــقّ مهریــه را بــه

شــوهر نبخشــند ،بلکــه قســمت کمــی از آن را ،البتــه امــر بــه بخشــش در آیــه بههیچوجــه
ـي ٍء ِم ْنــ ُه» بهدســت میآیــد؛ چــون «منــه» صفــت
«شـ ْ
وجــود نــدارد .قســمت کــم نیــز از َ
«شــیءٍ» (درویــش1415 ،ق ،ج )154 :2ایــن معنــا را افــاده میکنــد.

ســوم ،امــر «کلــوا» بــه مــردان در صــورت بخشــش مهــر از روی رضایــت ،امــری تکلیفــی

نیســت (طباطبایــی ،بیتــا ،ج )169 :4تــا معنــای وجــوب از آن برداشــت شــود ،بلکــه حکمــی
وصفــی اســت بهمعنــای جایــز و حــال .پــس هیــچ مــردی نمیتوانــد بــرای اینکــه در مهــر

زن تصــرف کنــد او را بــه بخشــش مجبــور کنــد (ر.ک :فخــر رازی1420،ق ،ج )493 :9تــا فعــل

امــر «کلــوا» محقــق شــود.

چهــارمَ « ،هنِيئـ ًا َمرِيئـ ًا» دو صفتــی هســتند بــرای مهریــۀ مورد بخشــش .بــا این بیــان ،معلوم
میشــود بخشــش بــه شــرط رضایــت ،چنیــن نتیجـهای را بهبــار مـیآورد و بــدون آن « َهنِيئـ ًا

َمرِيئـ ًا» نخواهــد بــود چــون عبــارت بهصــورت شــرطیه بیــان شــده اســت :اگــر زن بــا رضایــت
کامــل مهریـهاش را ببخشــد ،خــوردن آن گواراســت .وقتــی مقــدم اثبــات شــود ،تالــی را نتیجه
مــی دهد.

 3-2پرهیز از سختگیری و بهتان بهخاطر تصاحب مهریه
اجتمــاع از اجزایــی تشــکیل شــده و هــر جزئــی مقـ ّوم جامعــه اســت .همان انــدازه کــه مردان

در اجتمــاع نقــش دارنــد ،زنــان نیــز بــه ایفــای نقــش ویــژۀ خــود میپردازنــد و جامعــه را

بهســوی اهــداف خــود بــه پیــش میبرند.الزمــۀ ایــن امــر ،مشــارکت ،همــکاری و تفاهــم

بیــن اجزاســت .در چنیــن جامعـهای نمیتــوان پذیرفــت یــک جــزء از جــز ِء دیگــر نفــع ببــرد؛
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ولــی جــز ِء دیگــر زیردســت و ظلمپذیــر باقــی بمانــد .هرچنــد ممکــن اســت هــر کــدام از

زن و مــرد از ویژگیهــا و مختصــات ویــژۀ خــود بهرهمنــد باشــند و در ایــن میــان مزایــا
و کاســتیهایی نیــز داشــته باشــند .چــه اینکــه ،هــر کــدام دارای قــوای منحصــر بــه خــود

هســتند کــه ممکــن اســت دیگــری فاقــد آن بــوده یــا از درصــد کمتــری برخــوردار باشــد .از
ُ
َ
ـع َع َمـ َ
ـن َذ َكـ ٍر أَ ْو أُنْثـى ب َ ْع ُض ُك ْم
ـم ِمـ ْ
همیــن رو ،خداونــد میفرمایــد...« :أنِّــي ال أ ِضيـ ُ
ـل عا ِمــلٍ ِم ْن ُكـ ْ
ـن ب َ ْع ـض» بهمعنــای از یــک نفــس بــودن و از
ـم ِمـ ْ
ِمـ ْ
ـن ب َ ْعــض ...» (آلعمــران)195 /« .ب َ ْع ُض ُكـ ْ
یکدیگــر نشــأتگرفتن اســت؛ یعنــی دویــی در میــان نیســت و اجــزای اجتمــاع از یــک پیکرند.
تفاوتهــا و اختــاف میــان دو جنــس نیــز از مظاهــر جــذب و دفــع عمومــی اســت (طباطبایی،

بیتــا ،ج .)255 :4ایــن تفاوتهــا موجــب میشــود هــر کــدام از زن و مــرد بــر اســاس مصالــح
و اهدافــی کــه نفعــش بــه اجتمــاع برمیگــردد ،از پــارهای از مزایــا برخــوردار یــا از برخــی دیگــر
محــروم گردنــد .بــرای مثــال ،مهریــه بهعنــوان عطی ـهای بالعــوض بــه زنــان پرداخــت شــود

ولــی ارث و دیــۀ مــردان بیشــتر باشــد.

معیــن کــرده اســت تــا پاســخگوی این مســئله باشــد .از یکســو
خداونــد در قــرآن نظامــی را ّ
ـن ب َ ْعــض» بــودن تأکیــد م ـیورزد .از
ـم ِمـ ْ
تســاوی در انســانیت مطــرح میشــود و بــر «ب َ ْع ُض ُكـ ْ
ســوی دیگــر ،تفاوتهــا را انــکار نمیکنــد و از جانــب ســوم از سوءِاســتفادۀ برخــی از مردانــی

کــه قصــد برهـمزدن معــادالت و مبــادالت جامعــۀ انســانی را دارنــد ،پیشــگیری میکنــد.

آیــات  21-19ســوره نســاء بیــان میکنــد ،اگــر مــردی از همراهــی بــا زنــی دچــار عســر و

حــرج شــد چــارهاش بدرفتــاری و خشــونت و ضایعکــردن حقــوق او نیســت ،بلکــه راه طــاق به
رویــش بــاز اســت .بــا پرداخــت دیــون مالــی زن ،میتوانــد از او جــدا شــود .اگــر زنــی چنیــن

شــرایطی دارد نیــز میتوانــد مالــش را در راه آزادســازی خــود خــرج کنــد .آیــۀ نــوزده ســوره
نســاء بــا وجــود اینکــه ظاهــرا ً دســتوری در قالــب فعــل امــر یــا نهــی نــدارد ،گاه جملــۀ خبــری

در نهــی و امــر کــردن شــدیدتر و بلیغتــر اســت« :بــر شــما مــردان حــال نیســت امــوال

زنــان را بــه ارث ببریــد در حالــی کــه خوشــایند آنــان نیســت؛ همچنیــن جایــز نیســت زنــان را
تحــت فشــار قــرار دهیــد تــا مالــی را کــه بــه آنــان بخشــیدید ،تصاحــب کنیــد .از ســوی دیگر،
آیــۀ  20بــه مــردان دســتور میدهــد اگــر قصــد داریــد همســرتان را طــاق دهیــد و همســر
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دیگــری اختیــار کنیــد و بــه زن ســابق مــال فــراوان بخشــیدید ،نبایــد هنــگام طــاق ذرهای

از آنچــه بدانهــا دادهایــد را از آنــان بازپــس گیریــد .مشــابه چنیــن مضمونــی در ســورۀ بقــره
ـاك بِمعــر ٍ َ
ـان َو ال يَ ِحـ ُّ
ِيح بِإ ِْحسـ ٍ
ـاق َم َّرتـ ِ
ـم
نیــز آمــده اســت« :ال َّطـ ُ
وف أ ْو تَ ْس ـر ٌ
ـل ل َ ُكـ ْ
ـان فَإ ِْمسـ ٌ َ ْ ُ
أَ ْن تَ ْأ ُخـ ُ
ـيئا( »...بقــره .)229/اگــر زن و مــرد نتوانســتند اهــداف خــود و
ـذوا ِم َّمــا آتَ ْيتُ ُمو ُهـ َّ
ـن َشـ ْ
جامعــه را از در کنــار هــم بــودن بــه پیــش ببرنــد ،میتواننــد بهجــای انتقامکشــی یــا ظلــم،
راه بازگشــت بــه موقعیــت قبــل از ازدواج را برگزیننــد؛ ولــی چــون سرشــت آدمــی عجول اســت

و بـهزودی پشــیمان میشــود ،قانــون یکبارگــی قطــع زناشــویی پیشــنهاد نشــده اســت ،بلکــه
طــی فراینــدی س ـهمرحلهای میتواننــد از یکدیگــر جــدا شــوند .مــراد از َّ
ـان»
«الطــاقُ َم َّرتـ ِ

طــاق رجعــى اســت كــه شــوهر مىتوانــد در بيــن عــده برگــردد .لــذا آيــۀ شــريفه ،شــوهر را

مخيــر كــرده بيــن دو چيــز ،يكــى امســاك (نگهداشــتن همســرش كــه همــان رجــوع در عــده
ّ

ت كــه
اســت) و ديگــرى رهاكــردن او ،تــا از عــده خــارج شــود .امــا طــاق ســوم همــان اس ـ 
عبــارت «فَـإ ِْن َطلَّ َقهــا فَــا تَ ِحـ ُّ
ـر ُه  »...حكمــش را بيــان
ـن ب َ ْعـ ُ
ـل لَـ ُه ِمـ ْ
ـد َحتَّــى تَ ْن ِكـ َ
ـح َز ْوجـ ًا غ َْيـ َ
مىكنــد؛ یعنــی جدایــی بــدون ظلــم و کشــمکش .لــذا در ادامــۀ آیــه میفرمایــد« :ال يَ ِحـ ُّ
ـل
ـم أَ ْن تَ ْأ ُخـ ُ
ـيئا»؛ شــوهر نبایــد هنــگام جدایی چیــزی را که بــه زن داده
ـذوا ِم َّمــا آتَ ْيتُ ُمو ُهـ َّ
ـن َشـ ْ
ل َ ُكـ ْ
ماننــد مهریــه یــا حتــی هدیــه (فخــر رازی1420،ق ،ج )442 :6از او بازپــس بگیــرد.
تعبیــر دقیــق قــرآن دربــارۀ دوگونگــی جدایــی در مرحلــه اول و دوم در خــور توجــه اســت.

دربــارۀ جدایــی مرحلــۀ اول کــه بعــد از دوبــار فاصلــه میتواننــد بــه زندگــی مشــترک برگردنــد
ـر ٍ
بــه «فَإ ِْمسـ ٌ
وف» تعبیــر آورده؛ ولــی اگــر بــه مرحلــه دوم کشــید و بــه طــاق ســوم
ـاك ب ِ َم ْعـ ُ
انجامیــد ،حــقّ برگشــتن ندارنــد مگــر بــا شــرایطی کــه روایــات بیــان کردهانــد و علــت آن

را هــم عــدم کوچکانــگاری طــاق و زیــان ندیــدن زنــان ذکــر کردهانــد .نکتــۀ دقیــق و
ـر ٍ
وف» در طــاق قابــل بازگشــت
لطیــف در بیــان اصــل حاکــم بــر روابــط همســران قیــد «ب ِ َم ْعـ ُ
و قیــد «بِإ ِْحسـ ٍ
ـان» در طــاق بیبازگشــت اســت .ایــن دو قیــد متفــاوت گویــای ایــن اصــل

اســت کــه وقتــی برگشــت بــه زندگــی گذشــته امکانپذیــر نیســت ،بــدون آزار و اذیــت و
کشــمکش و بهآســانی از هــم جــدا شــوند؛ چــون تســریح بــه احســان ،باالتــر از امســاک بــه
معــروف اســت .در امســاک بــه معــروف ،در کنــار هــم ماندنشــان بــا صــرف رعایــت وظایــف و
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ظواهــر امکانپذیــر اســت امــا در تســریح بــه احســان بــا پرداخــت دیــون مالــی زن و عــدم

بازپسگیــری هــر آنچــه بــه زن داده شــده ،جدایــی اتفــاق میافتــد .در تســریح بــه احســان ،بــا
دادن مهریــه و حقــوق مالــی ،اندکــی از ناگــواری طــاق بــرای زن جبــران میشــود؛ لــذا بــرای

جدایــی کامــل بــذل و بخشــش مــرد شــرط شــده اســت.

نکتــۀ دیگــر اینکــه ،پیشــنهاد قــرآن در بــروز مشــکالت بیــن همســران در وهلــۀ اول جدایــی

نیســت ،بلکــه ابتــدا امســاک (نگهــداری) بــه معــروف اســت؛ یعنــی در کنــار هــم بــودن بــا
بــرآوردن نیازهــای متعــارف یکدیگــر آن هــم در دو مرحلــه و دوبــار رجــوع .و اگــر طــی دو بــار

قهــر و آشــتی و بازگشــت در کنــار یکدیگــر ســازش اتفــاق نیفتــاد ،طــاق اصلــی رخ میدهــد

بــا قیــد احســان؛ یعنــی بخشــش مهریــه.

محمدبــن ســنان دربــارۀ علــت س ـهبار طــاق مینویســد :علــت
امامرضــا (عليهالســام) بــه ّ

مقــرر شــدن سـهبار طــاق ايــن اســت كــه از طــاق ا ّول تــا ســوم فرصتــى اســت بــراى آنكــه
ميــل و رغبتــى بــه از ســرگرفتن زندگــى زناشــويى پيــش آيــد يــا اگــر عصبانيــت و خشــمى در

كار بــوده فروكــش كنــد و نيــز بــراى آنكــه (اگــر علت طــاق ،نافرمانــی زنان بــود) زنان ترســان
متنبــه شــوند و از نافرمانــى شوهرانشــان بــاز ايســتند( ...ابنبابویــه ،1984 ،ج.)102 :2
و ّ

در ایــن میــان ،بهتــان و نســبتدادن عمــل منافــی عفــت بــه زن بهخاطــر بهچن ـگآوردن

مهریــۀ او گناهــی نابخشــودنی بیــان شــده اســت .آیــۀ 20ســورۀ نســاء در قالــب اســتفهام
انــکاری ایــن اصــل را خاطرنشــان میکنــد کــه آیــا مهریــه را در مقابــل بهتــان و نســبتدادن

گناهــی آشــکار پــس میگیریــد و در آیــۀ  21بــا بیــان اســتفهامی دیگــر در شــوهران ،ایــن

شــگفتی را ایجــاد میکنــد کــه چطــور آنچــه را کــه بــه زنانتــان بخشــیدهاید پــس میگیریــد

در حالیکــه اقــدام بــه طــاق در مقابــل مهریــۀ زیــادی کــه بــه آنــان بخشــیدهاید ،بســیار
بزرگتــر و جانفرســاتر اســت؛ چــه اینکــه قبــل از ایــن ،شــما دو همســر توســط عقــد ازدواج

بــا هــم متصــل ،متحــد و بههمچســبیده و چنــان دو روح در یــک بــدن بودهایــد؛ و اکنــون

بــا نســبتدادن عمــل منافــی عفــت بــه همســر ،موجبــات ضــرر و زیــان او را فراهــم میکنیــد.
عــاوه بــر اینکــه رابطــۀ همســری را قطــع و زن را بیهیــچ پشــتوانهای رهــا میکنیــد؟

سال ششم ،شماره  ،23پاییـز  1397فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی

228
امامرضــا (علیهالســام) ذیــل آیــۀ 31ســوره نســاء ،یکــی از مصداقهــای کبائــر را بهتــان

بــه زنــان دانســته اســت (عیاشــی ســمرقندی ،1380،ج238 :1؛ بحرانــی1416 ،ق ،ج .)69 :2در
حدیثــی دیگــر از قــول پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) میفرماینــد« :هــر کــس بــه زن یــا مــرد

مؤمنــی بهتانــی بزنــد کــه او از آن بیخبــر باشــد ،خداونــد در قیامــت آتشــی برایــش ب ـهراه
میانــدازد تــا گوینــده از گفتــهاش پشــیمان شــود( ».ابنبابویــه ،1984،ج.)37 :2

عــاوه بــر ایــن ،تحــت فشــار قــراردادن زن یــا نســبتدادن امــر منافــی عفــت بــه او بــرای

تصاحــب مهریــه یــا مطلــق مــال او طبــق آیــۀ  30-29ســوره نســاء ،حکــم خــوردن مــال بــه

باطــل را دارد و خــوردن مهــر زنــان از راه ســختگيرى و تعــدى ،مطابــق آیــۀ  30وعــدۀ آتــش

داده شــده اســت .امامرضــا (علیهالســام) میفرمایــد :کســی کــه مســلمانی را فریــب دهــد
یــا بــه او ضــرر برســاند یــا او را در اجبــار قــرار دهــد (تــا مالــش را ببــرد) از مــا نیســت (همــان،

ج.)32 :2

 .3رضایت به یک همسر در صورت عدم رعایت عدالت
ســومین آیــۀ ســوره از دو خــوف ســخن میگویــد؛ خوفــی کــه میتــوان موضــوع احــکام ایــن
ـم أَ َّ
ال تُ ْق ِسـ ُ
ـن النِّســا ِء َم ْثنــى 
ـم ِمـ َ
ـطوا فِــي الْيَتامــى فَانْ ِك ُحــوا مــا طـ َ
آیــه نامیــدَ :
ـاب ل َ ُكـ ْ
«و إ ِْن ِخ ْفتُـ ْ
ـم أَالَّ تَ ْع ِدلُــوا ف ِ
ـدة( »...اگــر ترســیدید دربــاره یتیمــان رعایــت
َو ثُـ َ
َواحـ َ
ـاث َو ُربـ َ
ـاع فَ ـإ ِْن ِخ ْفتُـ ْ
عدالــت نکنیــد (بــا آنــان ازدواج ننماییــد) بــا زنــان دیگــر ازدواج کنیــد (در حالی کــه میتوانید)

دو تــا دو تــا و ســه تــا ســه تــا و چهــار تــا چهــار تــا (همســر اختیار کنیــد) ،پــس اگر ترســیدید

نتوانیــد بیــن (بیــش از یــک همســر) عدالــت را رعایــت کنیــد ،بــر شــما واجــب اســت ازدواج
بــا یــک زن( )...نســاء.)3 /

مــراد از خــوف یادشــده در آیــه ،تــرس عقالیی اســت کــه از طمأنینــۀ عقالیی نشــأت میگیرد

(جوادیآملــی ،1388 ،ج)238 :17؛ بدینمعنــا کــه اگــر در مــوردی اطمینــان بــه ضــرر حاصــل

شــد ،همیــن اطمینــان تــرس بهبــار مـیآورد؛ یعنــی اگــر میدانیــد کــه بــا یتیــم ازدواج کنیــد
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نتوانیــد از پــس عدالــت مالــی او برآییــد ،بــا یتیــم ازدواج نکنیــد (طوســی ،بیتــا ،ج.)104 :3

بهجــای آن ،مجــوز ازدواج بــا چنــد زن غیــر یتیــم بــه شــما داده میشــود؛ ولــی اگــر میدانیــد
کــه در صــورت ازدواج بــا بیــش از یــک زن نتوانیــد عدالــت را رعایــت کنیــد ،بایــد از چندزنــی
منصــرف شــوید .ایــن شــرط و جزاهــای پیدرپــی مربــوط و متصــل بــه هــم هســتند.

ـن تَ ْسـتَ ِط ُيعوا أَ ْن تَ ْع ِدلُــوا
«و لَـ ْ
آیــۀ 129همیــن ســوره محتــوای آیــه ســوم را کامــل میکنــدَ :
ـم فَــا تَ ِمي ُلــوا ُ ك َّل ال ْ َم ْيــلِ فَتَ َذ ُروهــا َ كال ْ ُم َعلَّ َقـ ِة .»...عدالــت بـهکار رفته در
ب َ ْيـ َ
ـن النِّســا ِء َو لَـ ْ
ـو َح َر ْصتُـ ْ

آیــۀ  3و 129ســوره نســاء ،دو مصــداق جداگانــه دارد:

 .1عدالــت مالــی و حــق َقســم :ایــن نــوع عدالــت از آیــۀ ســوم برداشــت میشــود .اگــر هــر دو
ـم ِم َن النِّســا ِء
عدالــت را عدالــت امــور حقوقــی در نظــر بگیریــم داللــت «فَانْ ِك ُحــوا مــا طـ َ
ـاب ل َ ُكـ ْ
ـاع» (نســاء )3 /بــا چالــش مواجــه میشــود چــه اینکــه گویــا کالم خداونــد
ـى و ثُـ َ
ـاث َو ُربـ َ
َم ْثنـ َ
مناقــض یکدیگــر اســت .توضیــح آنکــه ،خداونــد در آیــۀ ســوم جــواز ازدواج بــا دو ،ســه و چهــار

زن را بــه شــرط عدالــت صــادر ولــی در آیــۀ 129آن را نقــض کــرده اســت زیــرا میفرمایــد:
ـم» (هیـچگاه نمیتوانیــد بیــن زنــان بــه
ـن تَ ْسـتَ ِط ُيعوا أَ ْن تَ ْع ِدلُــوا ب َ ْيـ َ
«و لَـ ْ
َ
ـن النِّســا ِء َو لَـ ْ
ـو َح َر ْصتُـ ْ

عدالــت رفتــار کنیــد حتــی اگــر بســیار کوشــا و حریــص باشــید).

 .2عدالــت در محبــت و عالقــۀ قلبــی ،مســئله آیــۀ  129ســوره نســاء اســت .از آنجاکــه ایــن

نــوع عدالــت امکانپذیــر نیســت ،هرچنــد بهطــور اعجابانگیــز و حریصمندانــه کســی

بخواهــد نهایــت تــاش خــود را بـهکار ببنــدد و میــان همســران چنیــن عدالتــی برقــرار کنــد،

نمیتوانــد چــون هریــک از همســران بهجهــات گوناگــون ،منحصربهفــرد و ویژهانــد و هرکــدام

در زمین ـهای از دیگــری برتــری یــا مزایایــی دارنــد :جوانــی ،خوشســیمایی ،خوشســیرتی،

اصالــت خانوادگــی و . ...هــر کــدام از ایــن ویژگیهــا میتوانــد نظــر همســر را نســبت بــه زن
جلــب و گرایــش مــرد را بــه یکــی از زنهــا بیشــتر کنــد .از ایـنرو ،آیــه بیــان میکنــد هرچنــد

مــردان بخواهنــد نســبت بــه محبــت قلبــی و گرایــش درونــی بیــن زنــان عدالــت بورزنــد ،از
عهدۀشــان ســاخته نیســت .خــواه ناخــواه ،هــر مــردی ممکــن اســت محبــت قلبـیاش را بــه

یــک زن معطــوف دارد .ایــن تمایــل قلبــی نبایــد منجــر بــه اتصــال به یکــی و رهاکــردن (معلق
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گذاشــتن) همســر یــا همســران دیگــر شــود؛ چــون گرایــش قلبــی موجــب میشــود نســبت به

حقــوق برخــی از همســران بیتفــاوت باشــند.

اولیــن کســی کــه شــبهۀ مناقضبــودن ایــن دو آیــه را مطــرح کــرد و عدالــت بـهکار رفتــه

در دو آیــۀ پیشگفتــه را یکــی انگاشــت ،ابــن ابیالعوجاســت .او یکــی از ما ّدیــون زمــان امــام
صــادق (علیهالســام) اســت کــه امــام در پاســخ وی فرمــود :منظــور از عدالــت در آیــۀ ســوم،

عدالــت در نفقــه و در آیــۀ  129کــه امــری محــال معرفــی شــده ،گرایــش قلبــی و محبــت ویژۀ
درونــی اســت (عروســی حویــزی1415 ،ق ،ج.)558 :1

دلیــل امــام صــادق (علیهالســام) بــر دو معنــای مجــزا ،قرینـهای اســت کــه در کالم وجــود دارد

زیــرا آیــۀ  129بهصراحــت میگویــد تمایــل خــود را بــه یــک همســر معطــوف نکنیــد بهطوریکه

ســایرین کالمعلقــه باشــند و حــال آنکــه ســیاق آیات قبــل از آیۀ ســوم ،ســیاق حقوق مالــی و عدم

ظلــم در آن اســت .در عیــن حــال ،تعــدد گزینــش همســر نیــز مجــاز شــمرده شــده اســت ،هــر
چنــد آیــه پیشــنهادی بــه تعــدد زوجــات نمیدهــد زیــرا ســیاق آیــه بــه نفــع یتیمــان و موضــوع
آیــه ادای حقــوق آنهاســت و موضــوع اصلــی دربــارۀ ازدواج متعــدد نیســت .توضیح آنکــه موضوع

اصلــی آیــات گذشــته ،یتیــمداری بهطورکلــی و بههمســریگرفتن آنهاســت .طبــق یکــی از
ِ

ســبب نزولهــا ،مــردم از یتیـمداری و وفــای بــه حقــوق آنــان میترســیدند ولــی بــا زنــان متعــدد

ازدواج میکردنــد و حقــوق آنــان را رعایــت نمیکردنــد .از ایـنرو ،بــه آنــان گفتــه شــد چنانچــه
از رعایتنکــردن حــقّ یتیمــان میترســید ،از تــرک عدالــت و رعایــت مســاوات مالــی بیــن زنــان

نیــز پرهیــز کنیــد زیــرا کســی کــه از گناهــی توبه کــرده ولــی ماننــد آن گنــاه را مرتکب میشــود،
همچــون کســی اســت کــه توبــه نکــرده اســت (طبرســی1424،ق ،ج ،4ذیــل آیه).

در واقــع ،دو موضــوع (رعایــت عدالــت میــان یتیمــان بــا رعایــت عدالــت میــان همســران)

مشــابه و یکســان فــرض شــده اســت .کمبــودن زن و فرزنــد در بیــان امامرضــا (علیهالســام)

نیــز یکــی از آســانیهای زندگــی برشــمرده شــده اســت« :قلةالعيــال احــد الیســارین» (کمــی

زن و فرزنــد یکــی از آســانیهای زندگــی اســت) (ابنبابویــه ،1984 ،ج .)59 :2علــت ایــن بیــان
امــام (علیهالســام) میتوانــد ناشــی از ســختی مســئولیت آن باشــد.

فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال ششم ،شماره  ،23پاییـز 1397

اصول روابط همسران در سوره نساء با تأکید بر کالم رضوی

231

 .4سرپرستی مردان بر زنان؛ حق در مقابل تکلیف
تحلیل قیومیت مردان نیازمند چند مقدمه است:
چنانکــه در گذشــته تبییــن شــد ،اولیــن و اساسـیترین اصــل در روابــط زن و مــرد ،فــارغ از

رابطــۀ همســری ،اصــل تســاوی در آفرینــش اســت .از ایــن نظــر ،هیچکــدام مزیّتــی بــر دیگری

نــدارد ،مگــر بــه کســب فضایــل اخالقــی و کماالت انســانی.

در کنــار تســاوی در آفرینــش ،تفــاوت در روحیــات و نیازهــا مطــرح میشــود .ایــن تفــاوت
ناشــی از تنــوع اســتعدادهای دو جنــس اســت و اصــل تفــاوت میــان آفریــدگان اساسـاً بهمنظور

پیشــبرد جامعــۀ بشــری بهســوی کمــال و تعالــی اســت .معصومیــن (علیهمالســام) ایــن اصــل
را یکــی از اصــول مســلم در کمــال جامعــه بهشــمار آوردهانــد .امامرضــا (علیهالســام) در

حدیثــی از پــدران بزرگوارشــان ،از امــام علــی (علیهالســام) نقــل میکننــد :انســانها همــواره
در راه نیکــی و رســتگاریاند؛ مــادام کــه بینشــان تفــاوت باشــد .پــس اگــر همــه بــا هــم

مســاوی شــوند ،در مســیر هالکــت خواهنــد افتــاد (همــان1413،ق.)446 :

ایــن تفاوتهــا میتوانــد نیــاز هــای متفــاوت ،اختــاف ســلیقهها و مصلحتاندیشــیهای

متفــاوت را ایجــاد کنــد .حضــور زن و مــرد بــا روحیــات ،نیازهــا و مصالــح مختلــف در یــک

روحیــات
خانــه ،مســتلزم همســویی مصحلــت اجتمــاع خانــواده اســت .چنانچــه ایــن نیازهــا و
ّ

گوناگــون در برخــی مــوارد همســو نشــود ،امــور زندگــی بــه مدیــری نیــاز دارد تــا بتوانــد در
ســایۀ قوانیــن عادالنــه کــه از ســوی شــرع مشــخص شــده ،خانــواده را راهبــری کنــد .از ســویی

دیگــر ،رهبــر یــک نهــاد اجتماعــی بایــد شــرایطی داشــته باشــد تــا بتوانــد در شــرایط حســاس

زندگــی و تزاحــم تفاوتهــای طبیعــی و فــردی ـ اجتماعــی ،فصلالخطــاب باشــد و امــور
«الرجـ ُ
ـون َع َلــى 
ـال قَ َّو ُامـ َ
اقتصــادی را بهنحــو صحیــح مدیریــت کنــد .از ایـنرو ،قــرآن بــا بیــان ِّ
النِّســا ِء بِمــا فَضَّ ـ َ
ـم َعلـى ب َ ْعـ ٍ
ـن أَ ْموال ِ ِهم( »...نســاء )34/مــرد را مدیر
ـض َو بِمــا أَنْ َف ُقــوا ِمـ ْ
ـل اهللُ ب َ ْع َض ُهـ ْ

خانــواده معرفــی میکنــد.

«قَ َّو ُامــون» صیغــۀ مبالغــۀ قائــم اســت (ابنمنظــور1405 ،ق ،ج :5ذیــل واژه َق ـ َوم) و «قــوام
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الشــیء» آن ســتونی اســت کــه شــیء بــا آن پــا برجاســت (فراهیــدی ،1383،ج .)233 :5لــذا،

قوامیــت را قیــام بــه امــور زن و محافظــت از او معنــا کردهانــد (فخــر رازی1420،ق،
برخــی
ّ

ج .)70 :10بنابرایــن ،دربــاره مفهــوم قوامیــت دو رویکــرد متفــاوت دیــده میشــود:

 .1قوامیــت یعنــی ســلطه (زمخشــری1407 ،ق ،ج )505 :1ریاســت و حکومــت (ابنکثیــر،

1419ق ،ج )256 :2والیــت (مغنیــه1424،ق ،ج .)315 :2هرچنــد ایــن مفاهیــم متــرادف یــا
هممعنــی و همکارکــرد نیســتند ،بــا اندکــی تســامح میتــوان آنهــا را در یــک گــروه جــای
داد« .محمدجــواد مغنیــه» قوامیــت را نوعــی والیــت تعریــف کــرده اســت .البتــه ،ایــن والیــت

نمیتوانــد مطلــق باشــد زیــرا والیــت بــه ایــن معنــا ســلطهای اســت کــه شــخص بــر مــال و
ـد پــدری ،پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) و حاکــم
جــان دیگــری دارد و شــامل والیــت پــدر و جـ ّ

میشــود (کاتوزیــان ،1350،ج )202 :2ولــی چنانکــه بدیهــی اســت ،قوامیــت مــرد بــر زن

چنیــن اقتضایــی نــدارد .عــاوه بــر اینکــه در هیــچ روایتــی داللتــی بــر والیــت مطلــق و ســلطه

و حاکمیــت مــرد مشــاهده نمیشــود.

 .2قوامیــت بهمعنــای حفاظــت ،حمایــت ،کارگــزاری ،رســیدگی ،نگهبانــی و سرپرســتی

(صادقــی تهرانــی ،1365 ،ج36 :7؛ الهــی قمشــه ای1380،؛ گرمــارودی 1384 ،و .)...ایــن

گــروه از مفســران از برخــی از آرای اهــل لغــت ایــن مفاهیــم را برگزیدهانــد« .طریحــی» در
ـوم ...مــن اقــام العــود اذا قومــه» (طریحــی،1375 ،ج.)141 :6
مجمعالبحریــن میگویــد« :قَـ َ

چوبــی کــه در کنــار درخــت میگذارنــد موجــب نگهــداری آن میشــود و از خمشــدنش

جلوگیــری میکنــد و قــوام آن را نیــز برعهــده میگیــرد .حتــی برخــی از مترجمــان قــرآن نیــز
«الرجـ ُ
ـون َع َلــى النِّســا ِء» را بــه «مردان
ـال قَ َّو ُامـ َ
همیــن دیــدگاه را در ترجمــۀ آیــه پذیرفتهانــد و ِّ
مایــه پایــداری زناننــد» ترجمــه کردهانــد (رضایــی اصفهانــی.)1383،

بنــا بــر ایــن تفســیر ،مــردان در کنــار زنــان ،خدمتــکار ،کارگــزار و رســیدگیکنندۀ امــور

آناننــد .ایــن دیــدگاه نیــز بهتنهایــی نمیتوانــد قیومیــت مــردان را تفســیر کنــد چــه اینکــه
روایــات ،جایــگاه مــردان را چیــزی باالتــر از خدمتگــزاری و رســیدگیکننده معرفــی میکنــد

هرچنــد بــر ایــن امــور نیــز تأکیــد دارنــد .محــدودۀ شــرعی قوامیــت مــردان در کالم امامرضــا
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(علیهالســام) نیــز در محــدودۀ هزینــه زندگــی ،سرپرســتی آنــان نمــود یافتــه اســت .حضــرت

میفرمایــد« :صاحــب النعمــه یجــب علیــه التوســعه علــی عیالــه» (بــر شــخص متمکــن واجب
اســت کــه امکانــات بیشــتری بــرای خانــواده اش فراهــم کنــد) .وجــوب ایــن فرمــان یکــی از

نمودهــای قوامیــت مــردان اســت .ایــن قوامیــت حتــی در تصمیمگیریهــای خــاص نیــز

ســرایت داده شــده اســت .امامرضــا (علیهالســام) ضمــن حدیثــی بیــان کردهانــد کــه مــرد

میتوانــد در چنــد صــورت همســرش را بــاردار نکنــد؛ یعنــی ایــن حــق را دارد کــه اگــر

همســرش پرخاشــگر ،بدزبــان و فحــاش بــود ،از او بچــهدار نشــود (ابنبابویــه1403،ق ،ج:1
.)329

بنابرایــن ،در تحلیــل قوامیــت مــرد نــه دیــدگاه ســلطهگرایانۀ صــرف پذیرفتنــی اســت و نــه

خدمتگزارانــۀ محــض ،بلکــه سرپرســتی مــردان و تدبیــر نیکــوی امــور زن و فرزنــد بهتریــن
معنــای قوامیــت مــردان اســت .بنــا بــر دو مفهــوم پیشگفتــه ،دو رهیافــت نیز مطرح میشــود:

ـد نظــر قــرار دهیــم،
.1رهیافــت تکلیفــی  .2رهیافــت حقمدارانــه .اگــر معنــای تکلیــف را مـ ّ

قوامبــودن مــردان بــر زنــان بــار ســنگینی اســت کــه خداونــد بــر عهــدۀ مــردان نهــاده و اگــر

معنــای حقبــودن را بپذیریــم ،بدیــن معناســت کــه خداونــد بــر اســاس حکمــت و عدالــت و
انتظــام امــور خانــواده و اجتمــاع ،ایــن حــق را بــه مــردان تفویــض کــرده اســت و در مقابــل

حقوقــی را بــه زنــان داده کــه مــردان بایــد بــه انجــام برســانند؛ همچــون حــق مهریــه ،حــق
نفقــه ،حــق معاشــرت معــروف و. ...

بیــن حــق و تکلیــف رابطــۀ دوطرفــه وجــود دارد؛ یعنــی از ســویی ثبــوت حــق بــرای یکــی

موجــب ثبــوت تکلیــف بــرای طــرف مقابــل میشــود و وجــود تکلیــف بــرای یکــی کاشــف از
ثبــوت حــق بــرای دیگــری اســت .بنابرایــن ،حــق بــدون تکلیــف و تکلیــف بــدون حــق قابــل

فــرض نیســت .بهعنــوان مثــال ،تکلیــف شــوهر بــه پرداخــت نفقــه و هزینــۀ زندگــی ،کاشــف

از حــق همســر بــه دریافــت آن اســت .از دیگــر ســو ،صاحــب حــق مکلــف نیــز هســت لــذا
نمیتــوان گفــت یــک شــخص صرف ـاً دارای حــق بــر دیگــری اســت و دیگــران نســبت بــه او

تکلیــف ندارنــد ،بلکــه هــر انســانی در کنــار حقوقــی کــه بــر دیگــران دارد تکالیفی نیــز برعهده
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دارد زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه از یکســو غــرض از فــرض حقــوق بــرای انســانها فراهمکــردن

زمینــه بــرای بهکمالرســاندن آنهاســت .هــدف آفرینــش تکامــل همــۀ انسانهاســت نــه
جنــس یــا گروهــی خــاص .اگــر انســانی نســبت بــه انســان دیگــر مکلّــف اســت ،از حقوقــی نیز

بهرهمنــد اســت .بــرای نمونــه ،اگــر زنــی نســبت بــه همســرش تکالیفــی دارد ،حقوقــی نیــز
دارد کــه بایــد شــوهر آنهــا را بــرآورده کنــد .در مقابــل ،زن نیــز مکلّــف بــه امــوری اســت و اگــر
تکالیــف مربــوط بــه خــود را انجــام ندهــد ،اســتحقاق حقــوق مالــی را نــدارد.

مصالــح زندگــی انســانها اقتضــا دارد اگــر بــرای کســی حقــی تشــریع کــرد ،بــر او تکالیفــی

نیــز قــرار دهــد .هــر فــرد در اجتمــاع کــه از دســتاوردهای دیگــران بهــره میبــرد ،موظــف

اســت بــه دیگــران بهــره برســاند .بنابرایــن ،اگــر فــردی دارای حــق اســت ،او نیــز خــود دارای

تکلیــف اســت (مصبــاح یــزدی ،1382،ج .)32-37 :2امــام علــی (علیهالســام) در خطبــۀ 216

نهجالبالغــه ،دربــاره رابطــه حــق و تکلیــف طرفینــی میفرمایــد« :کســی را حقــی نیســت،

مگــر اینکــه بــر او نیــز حقــی اســت و بــر او حقــی نیســت جــز آنکــه او را حقــی بــر دیگــری
اســت».

در ایــن میــان ،تنهــا خداونــد اســت کــه صرفـاً دارای حــق اســت بــدون تکلیــف .اگــر خداونــد

چیــزی را بــر خــود واجــب کــرد ،از بــاب فضــل و رحمــت اوســت.

مســئلۀ اساســی دیگــر ،محــدودۀ قیومیــت اســت .مفســران دربــارۀ محــدودۀ قیومیت مــرد در

خانــه یــا اجتمــاع دیدگاههــای متفاوتــی دارنــد .برخــی از عمومیــت علــت در آیــۀ  34قیومیــت

مــردان بــر کل زنــان را برداشــت کردهانــد ولــی قیومیــت مــرد در خانــه را تنهــا در اســتمتاعات

و مســائل زناشــویی منحصــر دانســتهاند (طباطبایــی ،بیتــا ،ج .)343 :4امــا برخــی دیگــر
قیومیــت مــردان را تنهــا بــر همســر پذیرفتــه و محــدودۀ آنرا در بــرآوردن نیازهــا ،حوایــج زن
از قبیــل نفقــه ،حمایــت در مقابــل بیگانــه و تأمیــن امنیت برشــمرده انــد (رشــیدرضا1414 ،ق،

ج .)56 :5عالمــه طباطبایــی در تقریــر دیــدگاه خــود مینویســد :قيمومــت مــرد بــر زنــش بــه

ايــن نيســت کــه ارادۀ زن و تصرفاتــش در آنچــه مالــك آن اســت از او بگیــرد یا اســتقالل زن در

حفــظ حقــوق فــردى و اجتماعــى و دفــاع از منافعــش را ســلب كنــد .مرد بــه این خاطــر هزينۀ
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زندگــى زن را از مــال خــودش مىپــردازد تــا از او اســتمتاع ببــرد .پــس بــر او نيــز الزم اســت
در تمامــى آنچــه مربــوط بــه اســتمتاع و همخوابگــى مــرد مىشــود او را اطاعــت كنــد و نيــز

نامــوس او را در غيــاب او حفــظ نمایــد و در اموالــى كه شــوهرش در ازدواج و اشــتراك در زندگى
خانوادگــى بــه دســت او ســپرده و او را مســلط بــر آن ســاخته ،خيانت نكنــد (طباطبایــی ،بیتا،
ج.)344 :4

بهنظــر میرســد عالمــ ه طباطبایــی مطلقنبــودن حکومــت مــرد و مســتقلبودن زن در

حقــوق و واجبــات را از آیــۀ بعــد (آیــۀ تحکیــم) برداشــت کــرده باشــد زیــرا تحکیــم در جایــی
معنــا پیــدا میکنــد کــه دو شــخص در حقــوق و واجبــات مســتقل باشــند.

نتیجهگیری
آیــات قــرآن روابــط همســران را بــر پایــۀ اشــتراکها و تفاوتهــا پیریــزی کــرده اســت.

هــم تســاوی زن و مــرد در اصــل آفرینــش را بــه رســمیت شــناخته و هــم اصــل تفاوتهــای

موجــود را از نظــر دور نداشــته اســت .از طرفــی ،مهریــۀ زنــان را حــقّ بالعــوض آنان قلمــداد و از

تصاحــب بــه زور و ظلــم شــوهران جلوگیــری میکنــد .در مقابــل ،شــوهران را نیــز صاحــب حقّ

قیومیــت بــر زنــان توصیــف میکنــد .رابطــۀ دوســویۀ حــق و تکلیــف ،یکــی از نمودهــای بــار ِز
روابــط پیشــنهادی همســران در قــرآن اســت .ایــن مســئله در کالم امامرضــا (علیهالســام) نیــز
مشــهود اســت و اساسـاً یکــی از راههــای حجیــت روایــات معصومین(علیهمالســام) همســویی
ســخنان آن بزرگــواران بــا کالم الهــی اســت.
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پینوشتها:
 .1نساء.83/
 .2نــه فرشــته ،نــه جــن و نــه افــرادی از نســل گذشــتۀ بشــر چنانکــه برخــی از مفســران

انتشــار افــرادی انســانی را از ایــن چنــد گــروه دانســتهاند (بــرای آگاهــی بیشــتر از چگونگــی
گســترش نســل آدم و حــوا ،ر.ک :طباطبایــی ،بیتــا ،ج.)146 :4

 .3فــي قرباالســناد للحميــري احمدبنمحمدبــن ابىنصــر قــال :ســألت الرضــا عليــه الســام

عــن النــاس كيــف تناســلوا مــن آدم صلــى اهلل عليــه فقــال :حملــت حــواء هابيــل و أختــا لــه في

بطــن ،ثــم حملــت فــي البطــن الثانــي قابيــل و اختالــه فــي بطــن ،تــزوج هابيل التــي مــع قابيل و

تــزوج قابيــل التــي مــع هابيل ثم حــدث التحريــم بعــد ذلــك( :عروســی حویــزی1415 ،ق ،ج:1

 .)433روایــات دیگــری نیــز ایــن مطلــب را گواهــی میدهــد (ر.ک :بحرانــی1416،ق ،ج.)11 :2

 .4حضــرت از پــدران بزرگــوار خــود ،از رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) روایــت کردهانــد کــه

خداونــد متعــال هــر گناهــی را میآمــرزد مگــر گنــاه انــکار مهــر زن یــا غصــب دســتمزد اجیــر
یــا فــروش انســان آزاد را (مجلســی1403،ق ،ج .)351 :100

 .5قــال رســولاهلل (صلياهللعليهوآلــه) :ثــاث مــن النســاء يرفــع اهلل عنهــن عــذاب القبــر

ويكــون محشــرهن مــع فاطمــة بنــت محمــد (صلىاهللعليهوآلــه) :امــرأة صبــرت علــى غيــرة 
زوجهــا وامــرأة صبــرت علــى ســوء خلــق زوجهــا وامــرأة وهبــت صداقهــا لزوجهــا ،يعطــي

اهلل كل واحــدة منهــن ثــواب ألــف شــهيد ،ويكتــب لــكل واحــدة منهــن عبــادة ســنه (حــر
عاملــی1409،ق،ج.)285 : 21

 .6روایــات دربــارۀ پیونــد زناشــویی بــر جایــگاه معنــوی و انســانی زن تأکیــد دارد چنانکــه

امــام صــادق (علیهالســام) میفرمایــد :زن قیمــت نــدارد؛ چــه خــوب و چــه بــد آن .خــوب

را بــا طــا و نقــره نمیتــوان ســنجید کــه بســی ارجمندتــر از آن اســت و بــد را بــا خــاک
نمیتــوان قیــاس کــرد ،کــه خــاک از او برتــر اســت (همــان ،ج.)47 :20
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 .7چنانکــه از امــام باقــر (علیهالســام) پرســیدند :آیــا مــردی کــه قصــد ازدواج بــا زنــی را

دارد ،میتوانــد بــه او نــگاه کنــد؟ حضــرت فرمــود« :بلــه ،همانــا او میخواهــد زن را بــه ثمــن

گــران بخــرد!» (همــان.)88 :

 .8چنانکــه از اميرالمؤمنيــن نقــل شــده اســت كــه بــه مــردی کــه بــه درد شــكم مبتــا

بــود ،فرمــود :همســر دارى؟ عــرض كــرد :آرى .فرمــود :از او بخــواه بــا طيــب خاطــر چيــزى بــه

تــو ببخشــد .ســپس بــا آن ،مقــدارى عســل خريــدارى و بــا آب بــاران مخلــوط كــن و بنــوش.
ـن ب ُ ُطونِهــا
ـر ُج ِمـ ْ
«و ن َ َّزلْنــا ِمـ َ
ـن َّ
خداونــد میفرمایــدَ :
ـاء ُمبـ َ
الســما ِء مـ ً
ـارك ًا» و نيــز فرمــود« :يَ ْخـ ُ
ـراب م ْختَلِـ ٌ َ
ـفاء لِلنَّـ ِ
ـي ٍء ِم ْنـ ُه
ـن َشـ ْ
ـم َعـ ْ
ـاس» و نيــز فرمــود« :فَـإ ِْن ِط ْبـ َ
َشـ ٌ ُ
ـف ألْوان ُـ ُه فِيـ ِه ِشـ ٌ
ـن ل َ ُكـ ْ
ـوه َهنِيئـ ًا َمرِيئـ ًا» پــس هــر گاه شــفا ،بركــت و گوارايــى جمــع شــد ،به خواســت خدا
ن َ ْفسـ ًا ف َُك ُلـ ُ
شــفا مىيابــى (طبرســی ،1372،ج.)12 :3

 .9ابنبابويــه بإســناده عــن عليبــن الحســنبن فضــال ،عــن أبيــه ،قــال :ســألت الرضــا

(عليهالســام) عــن العلــة التــي مــن أجلهــا ال تحــل المطلقــة للعــدة لزوجهــا حتى تنكــح زوجا
ـاق َم َّرتـ ِ
ـان
غيره.فقــال« :إن اهلل عــز و جــل إنمــا أذن فــي الطــاق مرتيــن ،فقــال عــز و جــل :ال َّطـ ُ
ـاك بِمعــر ٍ َ
ِيح بِإ ِْحسـ ٍ
ـان يعنــي فــي التطليقــة الثالثــة ،و لدخولــه فيمــا كــره اهلل عز
وف أ ْو تَ ْسـر ٌ
فَإ ِْمسـ ٌ َ ْ ُ

و جــل لــه مــن الطــاق الثالــث حرمهــا عليــه ،فــا تحــل لــه حتــى تنكــح زوجــا غيــره ،لئــا 

يوقــع النــاس فــي االســتخفاف بالطــاق ،و ال تضــار  النســاء( ... ،ابنبابویــه ،1984،ج .)91 :2

جــد بزرگوارشــان ،چنیــن فــردی را
 .10امامرضــا (علیهالســام) نیــز در حدیثــی از قــول ّ

ســزاوار آتــش دانســته اســت (همــان.)270 :1376،

 .11رعایــت شــرط عدالــت میــان همســران به نحــو اتــم و اکمــل از معصومان (علیهمالســام)

برمیآیــد .چنانکــه علــى (علیهالســام) آن روزى كــه متعلــق بــه يكــى از دو همســرش بــود،

حتــى وضــوى خــود را در خانــۀ ديگــرى نمىگرفــت .دربــارۀ پيامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) نیــز
آمــده اســت کــه حتــى بهخاطــر بيمــارى در خانــۀ يكــى از همســران خــود توقــف نميكــرد

(طوســی ،بیتــا ،ج.)350 :3
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 .12بــر همیــن اســاس ،مــادۀ  1108قانــون مدنــی بیــان م ـیدارد :هــر گاه زن بــدون مانــع

مشــروع از ادای وظایــف زوجیــت امتنــاع ورزد ،مســتحقّ نفقــه نخواهــد بــود.

ـل اهللُ و بِمــا أَنْ َف ُقــوا ِمـ ْ َ
 .13طبــق ایــن نظــر ،بــاء در «بمــا فَضَّ ـ َ
ـم» بــر ســبببودن
ـن أ ْموال ِ ِهـ ْ

داللــت دارد.

ـن أَ ْهلِـ ِه َو َح َكمـ ًا ِم ْن أَ ْهلِهــا إ ِْن يُرِيــدا إ ِْصالح ًا
ـم ِشـ َ
ـقاق ب َ ْينِهِمــا فَابْ َعثُــوا َح َكمـ ًا ِمـ ْ
َ .14و إ ِْن ِخ ْفتُـ ْ
 كان َع ِليم ًــا َخبِيرا (نســاء.)35/
يُ َو ِّفــقِ اهللُ ب َ ْينَ ُهمــا إ َِّن اهللَ َ
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ـ قرآن کریم .ترجمه الهی قمشهای.
ـ قرآن کریم .ترجمه علی موسوی گرمارودی.
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االسالمی.
ـ  ـــــــــــــــــــــــ 1403( .ق) .الخصال .تصحيح و تعليق :علياكبر غ ّفاري .قم :منشورات جماعة
المدرسين .
ـ ــــــــــــــــــــــــ 1984( .م) .عیون اخبار الرضا .بیروت :موسسه االعلمی للمطبوعات.
ـ ــــــــــــــــــــــــ 1413( .ق) .من الیحضره الفقیه .قم :دفتر انتشارات اسالمی.
ـ ــــــــــــــــــــــــ  .)1376( .االمالی .محمدباقر کمرهای .تهران :نشرکتابچی.
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ـ ابنکثیر ،اسماعیلبن عمر1408( .ق) .تفسیر القرآن العظیم .بیروت :دارالکتب العلمیه.
ـ ابنمنظور .محمدبن مکرم1405( .ق) .لسانالعرب .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
ـ بحرانی ،هاشم1416( .ق) .البرهان فی تفسیر القرآن .تهران :بنیاد بعثت.
ـ جوادی آملی ،عبداهلل .)1388( .تسنیم .قم :انتشارات اسراء.
ـ حر عاملی ،محمدبنحسن1409( .ق) .وسائلالشیعه .قم :مؤسسه آلالبیت.
ـ درویش ،محیالدین1415( .ق) .اعرابالقرآن و بیانه .دمشق :داراالرشاد.
ـ راغب اصفهانی ،حسینبن محمد1412( .ق) .مفردات الفاظ قرآن .تحقیق :عدنان صفوان داوودی .بیروت :دارالقلم.
ـ رشیدرضا ،محمد1414( .ق) .تفسیر القرآن الکریم (المنار) .قاهره :دارالمعرفه.
ـ زرکشی ،بدرالدین محمدبن عبداهلل1376( .ق) .البرهان فی علوم القرآن .القاهره :داراالحیاءالکتب العربیه.
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .بیروت :دارالکتاب العربی.
ـ زمخشری ،محمود1407( .ق)ّ .
ـ سیوطی ،جاللالدین1416( .ق) .االتقان فی علوم القرآن .تحقیق :سعید المندوب .لبنان :دارالفکر.
الدر المنثور فی تفسیر المأثور .قم:کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی.
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ـ شهیدثانی ،زینالدینبنعلی1410( .ق) .الروضهالبهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه .المحشی کالنتر .قم :کتابفروشی
داوری.
ـ صادقی تهرانی ،محمد .)1365( .الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن .قم :انتشارات فرهنگ اسالمی.
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مؤسسۀ األعلمي.
ـ صفار ،محمدبنحسن1404( .ق) .بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل ّ
محمد .تهرانّ :
ـ طباطبایی ،محمدحسین( .بیتا) .المیزان فی تفسیرالقرآن .قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین.
ـ طبرسی ،ابوعلی فضلبنحسن1424( .ق) .جوامع الجامع .قم :مؤسسۀ النشر االسالمی.
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ـ عروسیالحویزی .عبدعلیبنجمعه1415( .ق) .نورالثقلین .قم :انتشارات اسماعیلیان.
ـ عالمه حلی ،حسنبنیوسف1411( .ق) .تبصره المتعلمین فی احکام الدین .تهران :مؤسسه چاپ و نشر وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ـ عیاشی ،محمدبنمسعود1380( .ق) .کتابالتفسیر (تفسیر عیاشی) .تهران :چاپخانه علمیه.
ـ فخر رازی ،محمدبنعمر1420( .ق) .التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب) .بیروت :داراالحیاء التراث العربی.
ـ فراهیدی ،خلیلبناحمد .)1383( .العین .تحقیق :مهدی المخزومی ،ابراهیم السامرائی .تصحیح :اسعد الطیب .قم:
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ـ کرکی ،علیبن حسین1411( .ق) .جامعالمقاصد .قم :مؤسسه آلالبیت الحیاءالتراث.
ـ کلینی ،محمدبنیعقوب( .بیتا) .اصول کافی .تحقیق :علیاکبر غفاری و محمد آخوندی .تهران :دارالکتب االسالمیه.
ـ ـــــــــــــــ  .)1391( .فروع کافی .قم :نشر قدس.
ـ مجلسی ،محمدباقر1403( .ق) .بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االبرار .بیروت :مؤسسۀ الوفاء.
ـ مصباح یزدی ،محمدتقی .)1382( .نظریه حقوقی اسالم .قم  :انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امامخمینى (ره).
ـ مصطفوی ،حسن .)1385( .التحقیق فی کلمات القرآن .قم :مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی.
ـ مغنیه ،محمدجواد1424( .ق) .الکاشف .تهران :دارالکتباالسالمیه.
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