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چکیده 

هــر ارتباطــی لزومــاً بــر اصولــی اســتوار اســت. از ایــن میــان، روابــط همســران بــه اولویــت، چنیــن 
ــه از  ــه همســران پیشــنهادهایی دارد ک ــاره ب ــع زندگــی، در این ب ــاب جام ــوان کت ــرآن به عن اســت. ق
داللت یابــی آیــات به دســت می آید.کشــف مدالیــل و مقاصــد آیــات و ارائــه راهــکار قرآنــی در ســطح 
خانــواده و اجتمــاع، بــدون بهره گیــری از کام معصومــان )علیهم الســام( ناقــص و کم فایــده اســت. از 
ایــن رو، نوشــتار حاضــر اهــّم اصــول مــورد نظــر را مطابــق بــا روایــات تفســیری و غیرتفســیری امام رضــا 
)علیه الســام( تبییــن و تفســیر کــرده اســت. بنابرایــن، منابــع مهّم مقالــه را تفســیرهای روایــی و منابع 
ــارغ از  ــا ف ــات ی ــل آی ــدگاه امام رضــا )علیه الســام( را ذی ــی کــه دی ــی تشــکیل می دهــد؛ متون حدیث

آن، بازتــاب داده اســت.

 ســورۀ نســاء حــاوی اصــول روابــط همســران اســت. ایــن ســوره مهم تریــن اصــول روابــط همســران 
را به طــور کلــی بــر محــور تســاوی َخلقــی بیــن زن و مــرد و بــر اســاس خویشــاوندی تکوینــی تعریــف 
کــرده و بــر دوطرفه بــودن رابطــۀ حــق و تکلیــف بیــن همســران تأکیــد دارد. همچنیــن، مســئولیت 
ــردی و اجتمــاع خانوادگــی به رســمیت  ــان همســران را به مقتضــای شــرایط ف ــی می ــی و مدیریت مال
ــح فــردی و اجتماعــی  ــق مصال ــا درنظرگرفتــن تمــام ایــن امــور، مطاب ــه ای کــه ب می شناســد به گون

ــت. ــرده اس ــذاری ک قانون گ

 شــیوۀ تحقیق،کتابخانــه ای و توصیفی ـ تحلیلــی اســت و محــدودۀ پژوهــش تنهــا آیــات حــاوِی اصولی 
اســت کــه روابــط همســران را در ســورۀ نســاء ســامان می بخشــد.

کلیدواژه ها: روابط همسران، سوره نساء، امام رضا )علیه السام(، قوامیت، مهریه، حق و تکلیف.
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طرح مسئله

مطابــق بیــان قــرآن، فهــم آن بــرای کســانی میّســر اســت که به زبــان آن آشــنا هســتند؛ ولی 
بــا توجــه بــه روایاتــی کــه الیه هــای قــرآن را متفــاوت معرفــی می کنــد، فهــم آن ســطوح نیــز 
بایــد متفــاوت باشــد. امیرالمؤمنیــن علــی )علیه الســام( در روایتــی بــرای فهــم قــرآن چهــار 
ِکتـَـاَباهللَِعَلــی ســطح معرفــی کــرده و هــر ســطح را مناســب افــراد ویــژه دانســته اســت: »إِنَّ
 َوالَِشــاَرُۀلِْلَخَواصِّ أَْربََعــِةأَْشــیَاَءَعَلــیالِْعبـَـاَرۀَِوالَِشــاَرۀَِواللََّطائـِـِفَوالَْحَقائِِقفَالِْعبـَـاَرُۀلِْلَعــَوامِّ
ــاِءَوالَْحَقائـِـُقلَِلنْبِیَــاء« )به درســتی کــه کتــاب خداونــد مشــتمل بــر چهــار  َواللََّطائـِـُفلَِلْولِیَ
چیــز اســت: عبــارات، اشــارات، لطایــف و حقایــق. عبــارات آن بــرای عــوام، اشــارات آن بــرای 
ــا،ج4:  ــن ابی جمهــور، بی ت ــرای انبیاســت( )اب ــرای اولیــا و حقایــق آن ب خــواص، لطایــف آن ب
105(. بــر ایــن اســاس، فهــم معانــی قــرآن کــه خداونــد از بنــدگان مکلّــف خواســته اســت، 
دســت کم دو مرحلــه دارد: نخســت، معانــی ای کــه مــردم عــادی به طــرق مرســوم و معــروف 
به دســت می آوردنــد؛ دوم، معانــی ای کــه طریــق مرســوم در میــان مــردم وافــی بــه اســتخراج 
ــژه و علمــی  ــی وی ــارات، طریق ــاظ و عب ــای الف ــم و داللت ه ــی آن نیســت و درک مفاهی معان
درخــور طلــب می کنــد. 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 اساســاً بــرای مــردم آســان قــرار داده شــد. از ایــن رو، مــردم زمانــۀ نــزول، درک 
ــر  ــردم از پیامب ــش های م ــه پرس ــته اند، چنان ک ــای آن داش ــم و مصداق ه ــنی از مفاهی روش
)صلی اهلل علیه وآلــه( دربــارۀ داللــت آیــات انــدک گــزارش شــده اســت )ســیوطی،1416ق، ج2: 
ــته  ــارات« آن داش ــری از »اش ــم ویژه ت ــد فه ــود می توانن ــم خ ــیله عل ــواص به وس 473(. خ
باشــند ولــی صیــد ســطوح باالتــر از افــراد معمولــی ســاخته نیســت. بنابرایــن، تفســیر و تبیین 
آیــات بــدون بهره گیــری از دیــدگاه مفســران واقعــی قــرآن، ناقــص و کم فایــده اســت. پیامبــر 
ــرآن و ســپس معصومــان )علیهم الســام(  ــم ق ــه( به عنــوان اولیــن معل اکــرم )صلی اهلل علیه وآل

ــد. ــدگان قرآنن تبیین کنن

 گاهــی معانــی و مفاهیــم آیــات در دســترس اســت؛ امــا اختــاف در آن موجــب بدفهمــی 
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ــینان آن  ــه( و جانش ــر )صلی اهلل علیه وآل ــه پیامب ــا را ب ــه م ــن زمین ــرآن در ای ــردد. ق می گ
حضــرت ارجــاع داده اســت، چنان کــه می فرمایــد: »َومــاأَنَْزلْنــاَعَلْیــَکالِْکتــاَبإاِلَّلِتُبَیِّــَنلَُهــُم
ــِه...« )نحــل/64(. و در آیاتــی دیگــر جانشــینان پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه(  ــوافِی َّــِذياْختََلُف ال
ــع  ــه مرج ــه( ک ــر )صلی اهلل علیه وآل ــی پیامب ــد. حت ــی می کن ــر معرف ــم پیامب ــز در حک را نی
ــود  ــّق خ ــین به ح ــه جانش ــت ب ــه را به صراح ــن وظیف ــت، ای ــامی اس ــای اس ــه فرقه ه هم
ــا ــْرآِنبَِم ــَلالُْق ــاَستَْأِوی ــُمالنَّ ــَتتَُعلِّ ْ أَن ــيُّ ــاَعلِ ــد:َ»ی ــه می فرمای ــت، چنان ک ــپرده اس س
الیَْعَلُمــوَنفََقــاَلَمــاأُبَلِّــُغِرَســالَتََکبَْعــَدَكیـَـاَرُســولَاهللِقـَـاَل:تُْخبـِـُرالنَّــاَسبَِمــاأَْشــَکَلَعَلْیِهْم
ــوزش  ــد آم ــرآن نمی دانن ــل ق ــه از تأوی ــه آنچ ــردم را ب ــو م ــی، ت ــا عل ــْرآِن« )ی ــْنتَْأِویلِالُْق ِم
می دهــی. علــی )علیه الســام( فرمــود: ای رســول خــدا، چگونــه بعــد از شــما رســالتت را ابــاغ 
می کنم؟رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه ( فرمــود: مــردم را بــه آنچــه از تأویــل برایشــان مبهــم 

ــار،1404ق،ج1: 195(. ــی( )صف ــر می ده ــت خب ــکل اس و مش

بنابرایــن کســی کــه در پــی کشــف مدالیــل آیــات و مقاصــد آنهاســت، پــس از داللــت قــرآن 
ــی  ــد و معان ــك جوی ــان )علیهم الســام( تمّس ــی معصوم ــم اله ــه عل ــد ب ــرآن بای ــیله ق به وس
ــات  ــات )روای ــل آی ــم ذی ــام( ه ــا )علیه الس ــد. امام رض ــتخراج کن ــا اس ــفاف را از کام آنه ش
تفســیری( و هــم مســتقل از آیــات )روایــات غیرتفســیری( بیاناتــی داشــته اند کــه آیــات مــورد 

تحقیــق ایــن مقالــه بــه آنهــا تمّســك جســته اســت.

ــرای  ــورۀ نســاء ب ــم در س ــرآن کری ــد، ق ــروی می کن ــی پی ــر رابطــه ای از اصول ــه ه از آنجاک
برقــراری مطلــوب روابــط همســران اصولــی را پیشــنهاد می کنــد. مــا بــرای یافتــن ایــن اصــول 
از قــرآن کریــم بــه دیــدگاه معصومــان )علیهم الســام( نیازمندیــم. از ایــن رو، مهم تریــن ســؤال 
ــرای  ایــن نوشــتار کــه حلقــۀ رابــط متــن اســت، ایــن اســت کــه خداونــد در ســورۀ نســاء ب
ــاری را پیشــنهاد داده و امام رضــا  ــان همســران چــه اصــول رفت ــط می ــوب رواب ــراری مطل برق
)علیه الســام( ذیــل آیــات و مســتقل از آن چــه دیدگاهــی را ارائــه کــرده اســت. شــیوه تحقیــق 
در ایــن متــن، کتابخانــه ای و توصیفــی ـ تحلیلــی اســت و اهــّم منابــع مقالــه را تفســیرهای 

روایــی و منابــع حدیثــی تشــکیل می دهــد.
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شــایان ذکــر اســت، در منابــع مکتــوب، بــا ایــن موضــوع هیچ مقالــه یا کتابی مشــاهده نشــده 
اســت.از همیــن رو، نویســندگان مقالــه را بــر آن داشــت تــا بــه دیــدگاه امام رضــا )علیه الســام( 
ذیــل آیــات حــاوی اصــول روابــط همســران در ســورۀ نســاء بپردازنــد. در تبییــن آیــات، نــکات 
فراوانــی بــه ذهــن می رســید کــه  اگــر همــۀ آن مباحــث در ایــن نوشــتار ذکــر می شــد، قطعــاً 
ــا به تأســی از کام امام رضــا  ــد؛ ام ــه نمی گنجی ــف مقال ــه در تعری ــی می رســید ک ــه صفحات ب
ــی،1370،ج3: 575( از  ع« )حل ــرُّ ــُمالتََّف ــْمَوَعَلْیُک ــوِلإِلَْیُک ــاُءاألُُص ــاإِلَْق )علیه الســام(: »َعَلْینَ
ــا  ــروع پرداختیــم و ت ــه تبییــن ف ــی مســتخرج از ســخنان آن حضــرت ب ــق اصــول معان طری
ــای  ــم عبارت ه ــه فه ــود، نســبت ب ــی از حضــرت رســیده ب ــکان داشــت و روایت ــه ام جایی ک

ــم. ــام ورزیده ای ســوره اهتم

 وجه تسمیۀ سوره به »النساء«

نام گــذاری ســوره های قــرآن ـ برخــاف عقیــده برخــی )زرکشــی،1376، ج1: 270( ـ تنهــا 
بــرای تســهیل در یــادآوری و تعییــن محتــوای آن در ذهــن مخاطــب یــا وجــود نکتــۀ عجیب و 
منحصربه فــرد و یــا تکــرار موضوعــی خــاص در ســوره نیســت، بلکــه ماننــد ســایر جنبه هــای 
قــرآن، بــه جنبــۀ اعجــازی آن مربــوط اســت. ایــن انتخــاب نــام توســط خداونــد بــوده و جنبــه 
ــم  ــای ســوره ها بگذری ــه به ســادگی از نام ه ــن رو، به جــای آنک هدایتگــری داشــته اســت. از ای
و تعییــن آنهــا را بــه کثــرت اســتعمال یــا روش عــرب واگذاریــم، بهتــر اســت در معانــی آنهــا 
و ارتباط شــان تفکــر کنیــم و راز و رمزهــای آن را بگشــاییم. اگــر ایــن دیــدگاه را پذیرفتیــم، 
ــرای جلــب توجــه آدمیــان به ویــژه شــوهران زن ســتیز عــرب  ــه النســاء ب نام گــذاری ســورۀ ب
و غیرعــرب در تمامــی  زمان هــا بــود تــا مقــام و کرامــت انســانی زن را برجســته ســازد و بــه 

تســاوی َخلقــی او بــا مــرد تأکیــد ورزد.

آغــاز ســوره بــر امــوری داللــت دارد و احــکام و توصیه هایــی را مطــرح می کنــد کــه محــور 
ــزد  ــان ن ــور زن ــاح ام ــودن اص ــای مهم ب ــی، گوی ــت باغ ــب از جه ــن، مطل ــد. همی آن زنانن
خداونــد متعــال اســت و اینکــه حقــوق زنــان توســط مــردان بــه وجــه قرآنــی آن رعایــت شــود، 
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چنان کــه امام رضــا )علیه الســام( راه جلوگیــری از تفریــط و افــراط را گردن نهــادن بــر الگــوی 
قرآنــی پیشــنهاد می کنــد: »کالماهللالتتجــاوزوهوالتطلبــواالهــدیفــیغیــرهفتضّلــوا.« )قــرآن 
ســخن خداســت. از آن فراتــر نرویــد و راه رســتگاری را در چیــزی جــز آن مجوییــد کــه گمــراه 

می شــوید( )ابن بابویــه، 1423ق: 208(. 

ــر کام  ــد ب ــا تأکی ــط همســران در ســورۀ نســاء ب ــه رواب ــوط ب برخــی از پیشــنهادهای مرب
ــت: ــرح اس ــوی، بدین ش رض

1. اصل جامع انسانی: تساوی در گوهر انسانی

جامعــۀ انســانی متشــکل از زن و مــرد گاهــی به نفــع یکــی پیش مــی رود و یك جنس بیشــتر 
ــردی و  ــد جهــات مختلــف از شــئون ف ــن نفــع می توان از جنــس دیگــر منتفــع می گــردد. ای
اجتماعــی را در برگیــرد؛ هرچنــد از نظــر شــأن انســانی، اســام زن و مــردی نمی شناســد؛ چون 
ــرآن، حیــات  ــدن او. از این روســت کــه ق ــه جســم و ب ــه ب ــه روح اوســت ن انســانیت انســان ب
طیبــه را بــه مــردان محــدود نکــرده اســت: »َمــْنَعِمــَلصالِحــًاِمــْنَذَکــٍرأَْوأُنْثــیَوُهــَوُمْؤِمــٌن
فََلنُْحیِیَنَّــُهَحیــاًۀَطیِّبَــًةَولَنَْجِزیَنَُّهــْمأَْجَرُهــْمبَِأْحَســِنمــاکانـُـوایَْعَمُلــون«  )نحــل/97(. بــر ایــن 
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 
ــا  ــه نفــع طــرف مقابــل ی می شــود و یــك جنــس نفــع خــود را طلــب می کنــد و توجهــی ب
ضــرر او نــدارد؛ به خصــوص در خانــواده کــه خــود اجتماعــی اســت از زن و مــرد. در ایــن مــوارد، 
وقتــی قــرآن درصــدد بیــان دســتورالعمل اســت، ابتــدا زمینه چینــی می کنــد و طبــق قاعــده 
محــاوره ای عقایــی بــه تدویــن اصلــی جامــع می پــردازد تــا بتوانــد امــور مــورد نظــرش را بــا 
دلیــل یــا دالیــل متقــن تعریــف کنــد و مخاطــب بــر اســاس آن اصــل جامــع، خــود و رفتــارش 
را محــك بزنــد. ســورۀ نســاء امــور مهمــی از مســائل مربــوط بــه دو جنــس را تفهیــم می کنــد؛ 
امــا بــرای اینکــه ایــن تفهیــم اتفــاق بیفتــد و مخاطــب را بــا خــود همــراه کنــد، در همــان ابتدا 
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َّــِذيَخَلَقُکــْمِمــْننَْفــٍسواِحــَدٍۀ َُّکــُمال بــه بیــان آن اصــل می پــردازد: »یــاأَیَُّهــاالنَّــاُساتَُّقــواَرب
يتَســائَُلوَنبـِـِهَواأْلَْرحــاَم...« )نســاء/1(. َّــذِ ...َواتَُّقــوااهللَال

در واقــع، آیــۀ اول زمینه چینــی تمــام آیــات ســوره اســت. ایــن زمینه چینــی نتایجــی را به بــار 
مــی آورد کــه در کّل قــرآن می توانــد اصــل هدایتگــری را تســریع ببخشــد. ایــن اصــل بــا هیــچ 
اعتبــار یــا قــراردادی فرونمی ریــزد یــا قــراردادی دیگــر جایگزیــن آن نمی شــود؛ چــون اصلــی 
تکوینــی و مربــوط بــه آفرینــش اولیــۀ انســان اســت. ایــن اصــل بــا هــر دو جنــس همراه اســت 
و کســی یــا چیــزی نمی توانــد ایــن ویژگــی را از آنهــا بگیــرد یــا تغییــر دهــد یــا بــه انحــراف 
ببــرد. حتــی بیــان اصــل مذکــور مربــوط بــه گروهــی خــاص از انســان ها نیســت؛ چــون خطاب 
»یــا ایّها النــاس« محــدودۀ خطــاب را از گــروه مؤمنــان بــه ســطح وســیعی از افــراد انســانی ارتقا 

می بخشد.

ــچ  ــرد ـ هی ــم از زن و م ــان ها ـ اع ــدن انس ــه در به وجودآم ــت دارد ک ــه حکای ــاختار آی س
موجــود دیگــری غیــر از آدم و حــّوا نقــش نداشــته اســت. امام رضــا )علیه الســام( در روایــت 

تفســیری ذیــل آیــه، ایــن دیــدگاه را پذیرفتــه اســت. 

امــا هشــدارهایی کــه در کنــار ایــن اصــل جامــع بــه انســان های مخاطــب آیــه داده می شــود 
ــك رحــم و خویشــاوندید،  ــه از ی ــد: شــما هم ــد می فرمای ــز در خــور توجــه اســت. خداون نی
پــس خــود را از عــذاب خداونــد در امــان داریــد و هــم از عذابــی کــه از قطــع رحــم بــه شــما 
َّــِذيتَســائَُلوَنبـِـِهَواأْلَْرحــام« . ایــن اصــل انســانی کــه همــگان  خواهــد رســید: »َواتَُّقــوااهللَال
ــل  ــه عم ــت ب ــا و دس ــود از تصمیم گیری ه ــب می ش ــد موج ــی دارن ــبتی فامیل ــم نس ــا ه ب
زدن هایــی کــه ممکــن اســت طــرف مقابــل دچــار ضــرر و زیــان شــود، بــاز داشــته شــوند و هــر 
عملــی را مطابــق مصلحت هایــی کــه مدبــر امــور انســانی در نظــر دارد، انجــام دهنــد. در ایــن 
میــان، ممکــن اســت هــر کــدام از همســران، دیــن، فرهنــگ و ارزش هــای متفاوتــی داشــته 
باشــند؛ ولــی نســبت انســانی بیــن خــود را نبایــد فرامــوش کننــد. امام رضــا )علیه الســام( در 
بیانــی متفــاوت، مــردم را خانــوادۀ خداونــد مطــرح می کنــد: »الخلــقعیــالاهلل،فأحــبُّالخلــق
الــیاهللمــننفــععیــاَلاهللواَدَخــَلعلــیاهــلبیــٍتســروراً«)مــردم خانــواده خــدا هســتند. 
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ــوادۀ او ســود برســاند و ســبب  ــه خان ــد کســی اســت کــه ب ــزد خداون ــن مــردم ن محبوب تری
ــا،ج2: 164(. ــه ای شــود( )کلینــی، بی ت ســرور اهــل خان

خداونــد در آیــۀ اول مبنــای زندگــی اجتماعــی را بــر امــری فراتــر از خلقــت و حتــی نســبت 
ــا  ــی دارد ت ــی ارزش جزئ ــی و خویشــاوندی معمول ــی دانســته اســت؛ چــه اینکــه فامیل فامیل
فامیلــی ای 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 می یابــد.

 2. اصل حاکم بر تعیین و پرداخت مهریه یا تصرف در آن

2-1  بالعوض بودن مهریه

اساســی ترین اصــل حاکــم بــر پرداخــت یــا تصــرف در مهریــه، در آیــۀ چهــارم و نــوزده مطرح 
ــوُه ــُهنَْفســًافَُکُل ــيٍْءِمْن ــْنَش ــْمَع ــَنلَُک ــِإْنِطْب ــًةفَ نِْحَل ــنَّ ــواالنِّســاَءَصُدقاتِِه می شــود: »َوآتُ
َهنِیئــًاَمِریئــا«)نســاء/4(. صدقــات جمــع َصُدقــه بــه معنــای مهــر زنــان )ابن منظــور، 1405ق، 
ج10: 197( و نِحلـَـه و نَحلـَـه بخشــش مجانــی اســت، چیــزی شــبیه هبــه؛ ولــی هبــه عام تــر و 
فراگیرتــر از نحلــه اســت. صــداق و کابیــن زن را هــم بــا همیــن واژه وصــف می کننــد زیــرا در 
برابــر آن ِعــَوض مالــی واجــب نیســت )راغــب اصفهانــی،1412ق، ج1: 795(. بنابرایــن، نحلــه 
 ــنَّ ــاَءَصُدقاتِِه ــواالنِّس ــس »َوآتُ ــوی، 1385، ج12: 58(. پ ــوض )مصطف ــی بخشــش باع یعن
نِْحَلــًة« یعنــی مهــر زنــان را بــه خــود آنــان بدهیــد، بــدون اینکــه عوضــی از آنــان بگیریــد. ایــن 
َِّذیــَنآَمنُــواال قســمت آیــه در مقابــل عبارتــی اســت در آیــۀ 19 کــه می فرمایــد: »یــاأَیَُّهــاال
لِتَْذَهبـُـوابِبَْعــِضمــاآتَْیتُُموُهــن« )مبــادا بــر  لَُکــْمأَْنتَِرثـُـواالنِّســاَءَکْرهــًاَوالتَْعُضُلوُهــنَّ یَِحــلُّ
زنــان فشــار بیاوریــد و برخــی از مزایــا و حقوقــی را کــه بــه آنهــا پرداخــت کرده ایــد 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 )صلی اهلل علیه وآلــه( 
ــه« ــومالقیام ــداهللِزانی ــوِعن ــافَُه ــببَِمهِره ــدأَنیَذَه ــویُری ــَرأۀوه ــَحإِم ــننََک ــود: »َم فرم
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)ســیوطی،1404ق، ج2: 120(.

ــه  ــات ب ــد: نخســت، صدق ــژه ای اشــاره می کن ــکات وی ــه ن ــاه ب ــی کوت ــۀ چهــارم در عبارت آی
( اضافــه شــده اســت بــه ایــن معنــا کــه مالکیــت مهریــه از آن زنــان اســت )صادقــی  زنــان )هــنَّ
تهرانــی، 1365، ج6: 210( هــر چنــد از جهتــی دیگــر نیــز می تــوان از آیــه چنیــن برداشــتی 
کــرد و آن اینکــه در واقــع عبــارت چنیــن اســت: »آتــواصدقــاتالنســاءبهــن« کــه ظاهــراً 
ــوا«  مخاطــب شــوهرانند و »النســاء« مفعــول اول و »صدقاتهــن« مفعــول دوم فعــل امــر »آت
اســت )درویــش، 1415ق، ج2: 154(. امــا اینکــه چــرا زنــان مقــدم آمــده، گویــای ایــن نکتــه 
اســت کــه مهریــه در ســابق وجــود داشــته و خــاّص زنــان هــم بــوده اســت؛ ولــی کســی ایــن 
حــق را بــه خــود زن نمی پرداخــت، بلکــه زن اساســاً مالــك نبــود. بنابرایــن، مهریه به سرپرســت 
او می رســید. مــردم جاهلــی گمانشــان ایــن بــود کــه مهریــه هزینــه ای اســت کــه شــوهر بــرای 
ــده«  ــی »افزایش دهن ــه« یعن ــه آن »نافج ــردازد و ب ــدرش می پ ــت پ ــر از دس ــردن دخت رهاک
ــه  ــوال خــود اضاف ــه ام ــد و ب ــران را می گرفتن ــه دخت ــدران مهری ــد؛ چــون پ ــروت می گفتن ث
ــک ــال ــد: »هنیئ ــت می گفتن ــاب تهنی ــد از ب ــردار می ش ــه دخت ــی ک ــه کس ــد و ب می کردن
بالنافجــه« یعنــی »ثروتــی کــه )از شــوهر دادن ایــن دختــر( نصیبــت می شــود، گوارایــت بــاد!« 
)ابن منظــور، 1405ق، ج2: 382( امــا قــرآن بــا ایــن بیــان باغــی کوتــاه بــه شــوهران دســتور 

می دهــد مهــر زنــان، شایســتۀ خــود آنهاســت نــه سرپرستانشــان.

دیگــر اینکــه، دو تعبیــر صــداق و نحلــه باعــوض  بــودن مهریــه را می رســاند، هرچنــد برخــی 
ماهیــت مهریــه را ِعــَوض در نظــر می گیرنــد. ایــن دو تعبیــر نشــانۀ ادب و حیــا در کام 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 می گــذارد. بُضــع زن و نامــوس مــرد متعلــق بــه 
خداســت و در نــکاح، زن چیــزی را بــه شــوهر تملیــك نمی کنــد تــا مهریــه عــوض آن باشــد. 
مهریــه رکــن عقــد و ماننــد عــوض در بیــع نیســت و شــوهر عــوض آن مالــك چیــزی نیســت 
)جــوادی آملــی، 1388، ج17: 305( امــا برخــی از فقهــای اهــل ســنت ازدواج را جــزء عقــود 
معاوضــی می داننــد و بــه تبــع آن مهریــه را در جایــگاه ِعــَوض قــرار می دهنــد. آنــان معتقدنــد 
در زناشــویی، هــر کــدام از همســران، ِعــَوض طــرف مقابــل خــود اســت و منفعــت اســتمتاع 
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جنســی یکــی، ِعــَوض از بهــرۀ جنســی دیگــری اســت و وجــوب صــداق بــر مهــر بــرای تصاحب 
و تملــك زن در ازای وجهــی اســت کــه عنــوان مهــر بــه او داده اســت )ابن عربــی، بی تــا، ج1: 
ــی  ــوض اله ــۀ باع ــر را عطی ــت مه ــه ماهی ــای امامی ــران و فقه ــه مفس ــی ک 317( در حال
برمی شــمارند. اینکــه خداونــد متعــال مهریــه را بــر مــرد واجــب کــرد و زن را بــه پرداخــت 
چیــزی موظــف نکــرد بدیــن معناســت کــه مهریــه عطیــه ای اســت از ســوی خداونــد متعــال 
ــَوض از  ــش رو ِع ــل پی ــه دالی ــه ب ــن، مهری ــا، ج3: 109(. بنابرای ــی، بی ت ــان )طوس ــرای زن ب

چیــزی نیســت:

1. بــرای صحــت عقــد ازدواج، تعییــن مهریه لزومــی نــدارد )شــهیدثانی،1410ق، ج5: 348( و 
اگــر عقــدی بــدون مهریــه صــورت پذیــرد، در نهایــت مهرالمثــل ثابــت می شــود )حــّر عاملــی، 

1409ق، ج21: 269(.

2. توصیــه روایــات بــر تعییــن میــزان کم مهریــه هنــگام ازدواج مؤیــد این معناســت؛ چنان که 
جلــد 21 کتــاب وسائل الشــیعه بــاب مســتقلی بــه نــام »بــاب اســتحباب قلــۀ المهــر و کراهــۀ 
کثرتــه« در این بــاره نگاشــته شــده اســت. امام رضــا )علیه الســام( فرمــود: هنگامی کــه ازدواج 
می کنــی، ســعی کــن مقــدار مهریــه از مهرالســنۀ )پانصــد درهــم( بیشــتر نشــود کــه رســول 
ــا همســران خــود ازدواج کــرد. یــا روایتــی  ــا ایــن مقــدار مهریــه ب ــه( ب خــدا )صلی اهلل علیه وآل
ــد: )همــان( از امام رضــا )علیه الســام( پرســیدم: چــرا مهرالســنۀ  کــه حســین بن خالد می گوی
پانصــد درهــم نقــره گردید؟حضــرت در پاســخ فرمــود: خداونــد بــر خــود واجــب کــرده کــه 
اگــر انســان بــا ایمــان صــد بــار اهلل اکبــر و صــد بــار ســبحان اهلل بگویــد و صــد بــار الحمــداهلل و 
صــد بــار الالــه االاهلل بگویــد و صــد بــار صلــوات بــر محمــد و آلــش بفرســتد، بعــد بگویــد: خدایا 
مــرا بــا حورالعیــن تزویــج کــن، حتمــا خداونــد حورالعیــن را در آخــرت همســر او می گردانــد 
و همیــن اذکار کــه جمعــاً پانصــد بــار می شــود مهــر آن حورالعیــن اســت. ســپس خداونــد بــه 
ــا ایمــان را پانصــد درهــم ســنت کــن. رســول  پیامبــرش وحــی کــرد: مهریه هــای زن هــای ب
ــر  ــود: ه ــپس فرم ــرد. س ــنت ک ــه س ــرای مهری ــدار را ب ــن مق ــه( همی ــدا )صلی اهلل علیه وآل خ
مؤمنــی کــه از دختــر شــخص مســلمانی خواســتگاری کنــد و پانصــد درهــم به عنــوان مهریــه 
ــا  ــد، ب ــم بشــمرد و جــواب رد بده ــغ را ک ــن مبل ــی آن شــخص مســلمان ای ــد؛ ول ــذل کن ب
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خواســتگار بدرفتــاری و نامهربانــی کــرده و ســزاوار اســت کــه خداونــد او را در قیامــت همســر 
ــه،1984، ج2: 90(. ــان بهشــتی نکنــد )ابن بابوی حوری

ــد.  ــفارش می ش ــن آن س ــه کم گرفت ــات ب ــد در روای ــود نبای ــَوض ب ــه ِع ــر مهری ــس اگ پ
ــرا   ــارۀ حضــرت زه ــن شایســتگی درب ــود، ای ــه ب ــه مهری ــر ارزش و بهــای زن ب ــن، اگ همچنی

ثابت تــر می بــود.

3. مقــدار مهــر الســنه )پانصــد درهــم( و ثابت بــودن آن دلیــل دیگــری اســت بر ِعــَوض نبودن 
آن؛ چــون مقــدار ِعــَوض تابــع ارزش ُمَعــوَّض اســت و بــا تغییــر ُمَعوَّض تغییــر می کند.

4. هنــگام تعییــن مهریــه غالبــاً زمــان عقــد اســت؛ ولــی ممکــن اســت تعییــن آن بــه زن یــا 
مــرد واگــذار شــود تــا بعــداً تصمیــم بگیرنــد و بــر میــزان آن توافــق کننــد. امــکان ایــن امــر از 
غیرمعاوضــی بــودن مهــر حکایــت دارد؛ چــون در معاوضــات بایــد دو ِعــَوض در همــان زمــان 
عقــد معلــوم باشــد هرچنــد نمی تــوان زن را بــدون مهریــه بــرای همیشــه بــه ازدواج مــردی 
درآورد و نمی تــوان مهریــه را به طــور مطلــق در حــال و آینــده نفــی کــرد؛ چــون طبــق آیــۀ 
پنجــاه ســوره احــزاب، چنیــن عملــی »هبــه« محســوب می شــود کــه آن هــم خــاص رســول 
ــه را  ــر مهری ــام( منک ــا )علیه الس ــه امام رض ــت ک ــت. از این روس ــه( اس ــدا )صلی اهلل علیه وآل خ

نابخشــوده می خوانــد. 

5. تشــویق و تحریــض زنــان بــه بخشــش مهریــه دلیــل دیگــری اســت بــر غیرمعاوضــی بودن 
آن؛ چــون اگــر مهریــه معاوضــی بــود، بخشــش آن معنا نداشــت.

6. اگــر مهریــه ماهیــت ِعــَوض داشــت، نبایــد در فــرض انحــال ازدواج بــدون وقــوع نزدیکــی، 
زن بهــره ای از مهریــه می داشــت. بنابرایــن، بــا دقــت در آیــات می تــوان فهمیــد مهــر ِعــَوض 
بُضــع نیســت، بلکــه هدیــۀ نــکاح و در واقــع پــاداش آن ارتبــاط عمیــق و ریشــه داری اســت 
کــه بــا پاســخ گفتن زن بــه اظهــار محبــت مــرد پدیــد می آیــد )صادقــی تهرانــی، 1365، ج6: 
212(. در احادیــث اهل بیــت )علیهم الســام( نیــز ســخنی از ِعــَوض بــودن مهریــه بــه میــان 

نیامــده اســت. 
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اگــر فقیهــی از معاوضی بــودن عقــد نــکاح ســخن گفتــه، ایــن به معنــای معاوضــۀ حقیقــی 
میــان مهریــه و اســتمتاع جنســی مــرد از زن نیســت، بلکــه عقــد نــکاح تنهــا از جهتــی شــبیه 
عقــود معاوضــی اســت. فقهــا بــا بهره گیــری از روایــات و بررســی قرایــن موجــود در آن، تنهــا 
مــرد و زن را از ارکان عقــد به شــمار آورده انــد، نــه تعییــن مهریــه را )شــهید ثانــی،1410ق، ج8: 

202؛ حلّــی،1370، ج8: 207؛ کرکــی، 1411ق: 265(.

ــود:  ــرد فرم ــر م ــوب آن ب ــه و وج ــت مهری ــؤال از عل ــواب س ــام( در ج ــا )علیه الس امام رض
»الیجــبعلــیالنســاءانیعطیــنأزواجهــن،النعلــیالرجــلمؤنــةالمــرأۀالنالمــرأۀبایعــة
ــع ــنم ــاءالثم ــرإعط ــنوالالشــراءبغی ــعاالبثم نفســهاوالرجــلمشــتری،والیکــونالبی
انالنســاءمحظــوراتعــنالتعامــلوالمتجــرمــععلــلکثیــرۀ« )عروســی حویــزی، 1415ق، 
ــان  ــن« در کام معصوم ــراء« و »ثم ــون »ش ــی چ ــه واژه های ــت اینک ــح روای ج1: 440(. توضی
)علیهم الســام( غالبــاً بــر معانــی حقیقــی آن داللــت ندارنــد و فقهــا ایــن مطلــب را از قرایــن 

ــد.  ــتنباط کرده ان ــر اس ــات دیگ ــود در روای موج

2-2  تصرف در مهریه مشروط به بخشش از روی رضایت قلبی 

پــس از دســتور کوبنــده »مهــر زنــان را بــه خودشــان بپردازیــد« مســئله مقــّدری به وجــود 
آمــده اســت: اگــر زنــی خواســت مهریــه اش را بــه همســرش ببخشــد چــه؟ و جــواب مــی دهد: 
»فـَـِإْنِطْبــَنلَُکــْمَعــْنَشــيٍْءِمْنــُهنَْفســًافَُکُلــوهَُهنِیئــًاَمِریئــا« در ایــن بیــان چنــد نکتــه حایــز 

اهمیــت اســت:

نخســت، تصــرف در مهریــۀ زن بــرای مــرد مشــروط اســت بــر بخشــش از روی طیــب نفــس 
ــراز  ــدون اح ــش زن و ب ــرد بخش ــه به مج ــرف در مهری ــن رو، تص ــل او.  از ای ــت کام و رضای
رضایــت قلبــی اش جایــز نیســت )جــوادی آملــی، 1388،ج17: 314(. بــه همین خاطــر، برخــی 
ــا آن همــراه  ــی رضایــت قلبــی ب ــی مهــرش را ببخشــد ول ــد اگــر زن از مفســران قیــد کرده ان
نباشــد و بــه مــرد رجــوع کنــد، بــرای پس گرفتــن مهریــه اش بایــد مهــر بــه او برگردانــده شــود 
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ــری،1407ق ،ج1: 470(. )زمخش

دوم، عبــارت حامــل پیــام و پیشــنهادی بــه زنــان اســت و آن اینکــه از مــن )بعضیــه( )ر.ک: 
ــا، ج3: 111؛ فخــر رازی،1420ق، ج9 :493؛ قمــی مشــهدی، 1368، ج3: 325؛  طوســی، بی ت
ــه  ــه را ب ــۀ حــّق مهری ــان، هم ــه زن ــرد ک ــوان برداشــت ک اآللوســی،1415ق، ج2: 409( می ت
شــوهر نبخشــند، بلکــه قســمت کمــی از آن را، البتــه امــر بــه بخشــش در آیــه به هیچ وجــه 
ــت  ــه« صف ــون »من ــد؛ چ ــُه« به دســت می آی ــيٍْءِمْن ــز از »َش ــم نی ــدارد. قســمت ک ــود ن وج

ــد.  ــاده می کن ــا را اف ــن معن ــش، 1415ق، ج2: 154(  ای »شــیءٍ« )دروی

ــه مــردان در صــورت بخشــش مهــر از روی رضایــت، امــری تکلیفــی  ــوا« ب ســوم، امــر »کل
نیســت )طباطبایــی، بی تــا، ج4: 169( تــا معنــای وجــوب از آن برداشــت شــود، بلکــه حکمــی 
وصفــی اســت به معنــای جایــز و حــال. پــس هیــچ مــردی نمی توانــد بــرای اینکــه در مهــر 
زن تصــرف کنــد او را بــه بخشــش مجبــور کنــد )ر.ک: فخــر رازی،1420ق، ج9: 493( تــا فعــل 

امــر »کلــوا« محقــق شــود.

چهــارم، »َهنِیئــًاَمِریئــًا« دو صفتــی هســتند بــرای مهریــۀ مورد بخشــش. بــا این بیــان، معلوم 
می شــود بخشــش بــه شــرط رضایــت، چنیــن نتیجــه ای را به بــار مــی آورد و بــدون آن »َهنِیئــًا
َمِریئــًا« نخواهــد بــود چــون عبــارت به صــورت شــرطیه بیــان شــده اســت: اگــر زن بــا رضایــت 
کامــل مهریــه اش را ببخشــد، خــوردن آن گواراســت. وقتــی مقــدم اثبــات شــود، تالــی را نتیجه 

ــی دهد. م

2-3 پرهیز از سختگیری و بهتان به خاطر تصاحب مهریه

اجتمــاع از اجزایــی تشــکیل شــده و هــر جزئــی مقــّوم جامعــه اســت. همان انــدازه کــه مردان 
ــد و جامعــه را  ــژۀ خــود می پردازن ــه ایفــای نقــش وی ــز ب ــان نی ــد، زن در اجتمــاع  نقــش دارن
ــم  ــکاری و تفاه ــارکت، هم ــر، مش ــن ام ــۀ ای ــش می برند.الزم ــه پی ــود ب ــداف خ ــوی اه به س
بیــن اجزاســت. در چنیــن جامعــه ای نمی تــوان پذیرفــت یــك جــزء از جــزءِ دیگــر نفــع ببــرد؛ 
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ــدام از  ــر ک ــد ممکــن اســت ه ــد. هرچن ــی بمان ــر باق ــی جــزءِ دیگــر زیردســت و ظلم پذی ول
ــا  ــان مزای ــن می ــند و در ای ــد باش ــود بهره من ــژۀ خ ــات وی ــا و مختص ــرد از ویژگی ه زن و م
ــه خــود  ــوای منحصــر ب و کاســتی هایی نیــز داشــته باشــند. چــه اینکــه، هــر کــدام دارای ق
هســتند کــه ممکــن اســت دیگــری فاقــد آن بــوده یــا از درصــد کمتــری برخــوردار باشــد. از 
ِّــيالأُِضیــُعَعَمــَلعاِمــٍلِمْنُکــْمِمــْنَذَکــٍرأَْوأُنْثــیبَْعُضُکْم همیــن رو، خداونــد می فرمایــد: »...أَن
ــْنبَْعــض« به معنــای از یــك نفــس بــودن و از  ــْنبَْعــض...« )آل عمــران/ 195(.  »بَْعُضُکــْمِم ِم
یکدیگــر نشــأت گرفتن اســت؛ یعنــی دویــی در میــان نیســت و اجــزای اجتمــاع از یــك پیکرند. 
تفاوت هــا و اختــاف میــان دو جنــس نیــز از مظاهــر جــذب و دفــع عمومــی اســت )طباطبایی، 
بی تــا، ج4: 255(. ایــن تفاوت هــا موجــب می شــود هــر کــدام از زن و مــرد بــر اســاس مصالــح 
و اهدافــی کــه نفعــش بــه اجتمــاع برمی گــردد، از پــاره ای از مزایــا برخــوردار یــا از برخــی دیگــر 
محــروم گردنــد. بــرای مثــال، مهریــه به عنــوان عطیــه ای باعــوض بــه زنــان پرداخــت شــود 

ولــی ارث و دیــۀ مــردان بیشــتر باشــد.

خداونــد در قــرآن نظامــی را معّیــن کــرده اســت تــا پاســخگوی این مســئله باشــد. از یك ســو 
تســاوی در انســانیت مطــرح می شــود و بــر »بَْعُضُکــْمِمــْنبَْعــض«بــودن تأکیــد مــی ورزد. از 
ســوی دیگــر، تفاوت هــا را انــکار نمی کنــد و از جانــب ســوم از سوءِاســتفادۀ برخــی از مردانــی 

کــه قصــد برهــم زدن معــادالت و مبــادالت جامعــۀ انســانی را دارنــد، پیشــگیری می کنــد.

آیــات 19-21 ســوره نســاء بیــان می کنــد، اگــر مــردی از همراهــی بــا زنــی دچــار عســر و 
حــرج شــد چــاره اش بدرفتــاری و خشــونت و ضایع کــردن حقــوق او نیســت، بلکــه راه طــاق به 
رویــش بــاز اســت. بــا پرداخــت دیــون مالــی زن، می توانــد از او جــدا شــود. اگــر زنــی چنیــن 
شــرایطی دارد نیــز می توانــد مالــش را در راه آزادســازی خــود خــرج کنــد. آیــۀ نــوزده ســوره 
نســاء بــا وجــود اینکــه ظاهــراً دســتوری در قالــب فعــل امــر یــا نهــی نــدارد، گاه جملــۀ خبــری 
ــوال  ــردان حــال نیســت ام ــما م ــر ش ــر اســت: »ب ــردن شــدیدتر و بلیغ ت ــر ک ــی و ام در نه
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 20 بــه مــردان دســتور می دهــد 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 ذره ای 
از آنچــه بدان هــا داده ایــد را از آنــان بازپــس گیریــد. مشــابه چنیــن مضمونــی در ســورۀ بقــره 
ــْم لَُک ــلُّ ــِریٌحبِِإْحســاٍنَوالیَِح ــُروٍفأَْوتَْس ــاِنفَِإْمســاٌكبَِمْع ت ــالُقَمرَّ نیــز آمــده اســت: »الطَّ
َشــْیئا...« )بقــره/229(. اگــر زن و مــرد نتوانســتند اهــداف خــود و  ــاآتَْیتُُموُهــنَّ أَْنتَْأُخــُذواِممَّ
جامعــه را از در کنــار هــم بــودن بــه پیــش ببرنــد، می تواننــد به جــای انتقام کشــی یــا ظلــم، 
راه بازگشــت بــه موقعیــت قبــل از ازدواج را برگزیننــد؛ ولــی چــون سرشــت آدمــی عجول اســت 
و بــه زودی پشــیمان می شــود، قانــون یکبارگــی قطــع زناشــویی پیشــنهاد نشــده اســت، بلکــه 
ــانِ «  ت ــاُق َمرَّ ــراد از »الطَّ ــد از یکدیگــر جــدا شــوند. م طــی فراینــدی ســه مرحله ای می توانن
طــاق رجعــی اســت کــه شــوهر می توانــد در بیــن عــده برگــردد. لــذا آیــۀ شــریفه، شــوهر را 
مخّیــر کــرده بیــن دو چیــز، یکــی امســاک )نگه داشــتن همســرش کــه همــان رجــوع در عــده 
اســت( و دیگــری رهاکــردن او، تــا از عــده خــارج شــود. امــا طــاق ســوم همــان اســت  کــه 
لـَـُهِمــْنبَْعــُدَحتَّــیتَْنِکــَحَزْوجــًاَغْیــَرُه...« حکمــش را بیــان  عبــارت »فـَـِإْنَطلََّقهــافـَـالتَِحــلُّ
 می کنــد؛ یعنــی جدایــی بــدون ظلــم و کشــمکش. لــذا در ادامــۀ آیــه می فرمایــد: »الیَِحــلُّ
َشــْیئا«؛ شــوهر نبایــد هنــگام جدایی چیــزی را که بــه زن داده  ــاآتَْیتُُموُهــنَّ لَُکــْمأَْنتَْأُخــُذواِممَّ

ماننــد مهریــه یــا حتــی هدیــه )فخــر رازی،1420ق، ج6: 442( از 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 می تواننــد بــه زندگــی مشــترک برگردنــد 
بــه »فَِإْمســاٌكبَِمْعــُروٍف« تعبیــر آورده؛ ولــی اگــر بــه مرحلــه دوم کشــید و بــه طــاق ســوم 
ــد و علــت آن  ــات بیــان کرده ان ــا شــرایطی کــه روای ــد مگــر ب انجامیــد، حــّق برگشــتن ندارن
ــق و  ــۀ دقی ــد. نکت ــر کرده ان ــان ذک ــدن زن ــان ندی ــاق و زی ــگاری ط ــدم کوچك ان ــم  ع را ه
لطیــف در بیــان اصــل حاکــم بــر روابــط همســران قیــد »بَِمْعــُروٍف«در طــاق قابــل بازگشــت 
ــای ایــن اصــل  و قیــد »بِِإْحســاٍن« در طــاق بی بازگشــت اســت. ایــن دو قیــد متفــاوت گوی
ــت و  ــدون آزار و اذی ــر نیســت، ب ــته امکان پذی ــی گذش ــه زندگ ــی برگشــت ب ــه وقت اســت ک
کشــمکش و به آســانی 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 



227
اصول روابط همسران در سوره نساء با تأکید بر کالم رضوی

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

ــا پرداخــت دیــون مالــی زن و عــدم  ــه احســان ب ــر اســت امــا در تســریح ب ظواهــر امکان پذی
بازپس گیــری هــر آنچــه بــه زن داده شــده، جدایــی اتفــاق می افتــد. در تســریح بــه احســان، بــا 
دادن مهریــه و حقــوق مالــی، اندکــی از ناگــواری طــاق بــرای زن جبــران می شــود؛ لــذا بــرای 

جدایــی کامــل بــذل و بخشــش مــرد شــرط شــده اســت.

نکتــۀ دیگــر اینکــه، پیشــنهاد قــرآن در بــروز مشــکات بیــن همســران در وهلــۀ اول جدایــی 
ــا  نیســت، بلکــه ابتــدا امســاک )نگهــداری( بــه معــروف اســت؛ یعنــی در کنــار هــم بــودن ب
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 می دهــد 

بــا قیــد احســان؛ یعنــی بخشــش مهریــه.

امام رضــا )علیه الســام( بــه محّمدبــن ســنان دربــارۀ علــت ســه بار طــاق می نویســد: علــت 
مقــرر شــدن ســه بار طــاق ایــن اســت کــه از طــاق اّول تــا ســوم فرصتــی اســت بــرای آنکــه 
میــل و رغبتــی بــه از ســرگرفتن زندگــی زناشــویی پیــش آیــد یــا اگــر عصبانیــت و خشــمی در 
کار بــوده فروکــش کنــد و نیــز بــرای آنکــه )اگــر علت طــاق، نافرمانــی زنان بــود( زنان ترســان 

و متنّبــه شــوند و از نافرمانــی شوهرانشــان بــاز ایســتند... )ابن بابویــه، 1984، ج2: 102(.

ــه زن به خاطــر به چنــگ آوردن  ــن میــان، بهتــان و نســبت دادن عمــل منافــی عفــت ب در ای
ــب اســتفهام  ــۀ20 ســورۀ نســاء در قال ــان شــده اســت. آی ــی نابخشــودنی بی ــۀ او گناه مهری
انــکاری ایــن اصــل را خاطرنشــان می کنــد  کــه آیــا مهریــه را در مقابــل بهتــان و نســبت دادن 
ــا بیــان اســتفهامی دیگــر در شــوهران، ایــن  گناهــی آشــکار پــس می گیریــد و در آیــۀ 21 ب
شــگفتی را ایجــاد می کنــد کــه چطــور آنچــه را کــه بــه زنانتــان بخشــیده اید پــس می گیریــد  
ــان بخشــیده اید، بســیار  ــه آن ــادی کــه ب ــۀ زی ــل مهری ــه طــاق در مقاب ــدام ب در حالی کــه اق
بزرگ تــر و جانفرســاتر اســت؛ چــه اینکــه قبــل از ایــن، شــما دو همســر توســط عقــد ازدواج 
ــون  ــد؛ و اکن ــدن بوده ای ــك ب ــان دو روح در ی ــا هــم متصــل، متحــد و به هم چســبیده و چن ب
بــا نســبت دادن عمــل منافــی عفــت بــه همســر، موجبــات ضــرر و زیــان او را فراهــم می کنیــد. 

عــاوه بــر اینکــه رابطــۀ همســری را قطــع و زن را بی هیــچ پشــتوانه ای رهــا می کنیــد؟



228

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

ــان  ــر را بهت ــای کبائ ــی از مصداق ه ــاء، یک ــوره نس ــۀ31 س ــل آی ــا )علیه الســام( ذی امام رض
بــه زنــان دانســته اســت )عیاشــی ســمرقندی،1380، ج1: 238؛ بحرانــی، 1416ق، ج2: 69(. در 
ــه( می فرماینــد: »هــر کــس بــه زن یــا مــرد  حدیثــی دیگــر از قــول پیامبــر )صلی اهلل علیه وآل
ــه راه  مؤمنــی بهتانــی بزنــد کــه او از آن بی خبــر باشــد، خداونــد در قیامــت آتشــی برایــش ب

ــه،1984، ج2: 37(. ــه اش پشــیمان شــود.« )ابن بابوی ــده از گفت ــا گوین ــدازد ت می ان

عــاوه بــر ایــن، تحــت فشــار قــراردادن زن یــا نســبت دادن امــر منافــی عفــت بــه او بــرای 
تصاحــب مهریــه یــا مطلــق مــال او طبــق آیــۀ 29-30 ســوره نســاء، حکــم خــوردن مــال بــه 
باطــل را دارد و خــوردن مهــر زنــان از راه ســختگیری و تعــدی ، مطابــق آیــۀ 30 وعــدۀ آتــش 
ــد: کســی کــه مســلمانی را فریــب دهــد  داده شــده اســت.  امام رضــا )علیه الســام( می فرمای
یــا بــه او ضــرر برســاند یــا او را در اجبــار قــرار دهــد )تــا مالــش را ببــرد( از مــا نیســت )همــان، 

ج2: 32(.

3. رضایت به یک همسر در صورت عدم رعایت عدالت

ســومین آیــۀ ســوره از دو خــوف ســخن می گویــد؛ خوفــی کــه می تــوان موضــوع احــکام ایــن 
آیــه نامیــد: »َوإِْنِخْفتـُـْمأاَلَّتُْقِســُطوافـِـيالْیَتامــیفَانِْکُحــوامــاطــاَبلَُکــْمِمــَنالنِّســاِءَمْثنــی
ــْمأاَلَّتَْعِدلـُـوافَواِحــَدۀ...« )اگــر ترســیدید دربــاره یتیمــان رعایــت  ــِإْنِخْفتُ َوثُــالَثَوُربــاَعفَ
عدالــت نکنیــد )بــا آنــان ازدواج ننماییــد( بــا زنــان دیگــر ازدواج کنیــد )در حالی کــه می توانید( 
دو تــا دو تــا و ســه تــا ســه تــا و چهــار تــا چهــار تــا )همســر اختیار کنیــد(، پــس اگر ترســیدید 
نتوانیــد بیــن )بیــش از یــك همســر( عدالــت را رعایــت کنیــد، بــر شــما واجــب اســت ازدواج 

بــا یــك زن...( )نســاء/ 3(. 

مــراد از خــوف یادشــده در آیــه، تــرس عقایی اســت کــه از طمأنینــۀ عقایی نشــأت می گیرد 
)جوادی آملــی، 1388، ج17: 238(؛ بدین معنــا کــه اگــر در مــوردی اطمینــان بــه ضــرر حاصــل 
شــد، همیــن اطمینــان تــرس به بــار مــی آورد؛ یعنــی اگــر می دانیــد کــه بــا یتیــم ازدواج کنیــد 
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نتوانیــد از پــس عدالــت مالــی او برآییــد، بــا یتیــم ازدواج نکنیــد )طوســی، بی تــا، ج3: 104(. 
به جــای آن، مجــوز ازدواج بــا چنــد زن غیــر یتیــم بــه شــما داده می شــود؛ ولــی اگــر می دانیــد 
کــه در صــورت ازدواج بــا بیــش از یــك زن نتوانیــد عدالــت را رعایــت کنیــد، بایــد از چندزنــی 

منصــرف شــوید. ایــن شــرط و جزاهــای پی درپــی مربــوط و متصــل بــه هــم هســتند.

آیــۀ 129همیــن ســوره محتــوای آیــه ســوم را کامــل می کنــد: »َولـَـْنتَْســتَِطیُعواأَْنتَْعِدلـُـوا
الَْمْیــِلفَتََذُروهــاَکالُْمَعلََّقــِة...«. عدالــت بــه کار رفته در  بَْیــَنالنِّســاِءَولـَـْوَحَرْصتـُـْمفـَـالتَِمیُلــواُکلَّ

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

1. عدالــت مالــی و حــق َقســم: ایــن نــوع عدالــت از آیــۀ ســوم برداشــت می شــود. اگــر هــر دو 
عدالــت را عدالــت امــور حقوقــی در نظــر بگیریــم داللــت »فَانِْکُحــوامــاطــاَبلَُکــْمِمَنالنِّســاِء
َمْثنــیَوثـُـالَثَوُربــاَع« )نســاء/ 3( بــا چالــش مواجــه می شــود چــه اینکــه گویــا کام خداونــد 
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 می فرمایــد: 
»َولـَـْنتَْســتَِطیُعواأَْنتَْعِدلـُـوابَْیــَنالنِّســاِءَولـَـْوَحَرْصتـُـْم« )هیــچ گاه نمی توانیــد بیــن زنــان بــه 

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

2. عدالــت در محبــت و عاقــۀ قلبــی، مســئله آیــۀ 129 ســوره نســاء اســت. از آنجاکــه ایــن 
ــی  ــه کس ــز و حریص مندان ــور اعجاب انگی ــد به ط ــت، هرچن ــر نیس ــت امکان پذی ــوع عدال ن
بخواهــد نهایــت تــاش خــود را بــه کار ببنــدد و میــان همســران چنیــن عدالتــی برقــرار کنــد، 
نمی توانــد چــون هریــك از همســران به جهــات گوناگــون، منحصربه فــرد و ویژه انــد و هرکــدام 
ــی، خوش ســیمایی، خوش ســیرتی،  ــد: جوان ــی دارن ــا مزایای ــری ی ــه ای از دیگــری برت در زمین
اصالــت خانوادگــی و... . هــر کــدام از ایــن ویژگی هــا می توانــد نظــر همســر را نســبت بــه زن 
جلــب و گرایــش مــرد را بــه یکــی از زن هــا بیشــتر کنــد. از ایــن رو، آیــه بیــان می کنــد 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 قلبــی اش را بــه 
یــك 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 می شــود نســبت به 
حقــوق برخــی از همســران بی تفــاوت باشــند.

 اولیــن کســی کــه شــبهۀ مناقض بــودن ایــن دو آیــه را مطــرح کــرد و عدالــت بــه کار رفتــه 
در دو آیــۀ پیش گفتــه را یکــی انگاشــت، ابــن ابی العوجاســت. او یکــی از ماّدیــون زمــان امــام 
صــادق )علیه الســام( اســت کــه امــام در پاســخ وی فرمــود: منظــور از عدالــت در آیــۀ ســوم، 
عدالــت در نفقــه و در آیــۀ 129 کــه امــری محــال معرفــی شــده، گرایــش قلبــی و محبــت ویژۀ 

درونــی اســت )عروســی حویــزی، 1415ق، ج1: 558(.

دلیــل امــام صــادق )علیه الســام( بــر دو معنــای مجــزا، قرینــه ای اســت کــه در کام وجــود دارد 
زیــرا آیــۀ 129 به صراحــت می گویــد تمایــل خــود را بــه یــك همســر معطــوف نکنیــد به طوری که 
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 نمی دهــد زیــرا ســیاق آیــه بــه نفــع یتیمــان و موضــوع 
آیــه ادای حقــوق آن هاســت و موضــوع اصلــی دربــارۀ ازدواج متعــدد نیســت. توضیح آنکــه موضوع 
ــی از  ــق یک ــی و به همســری گرفتن آن هاســت. طب ــم داری به طورکل ــته، یتی ــات گذش ــِی آی اصل
ســبب نزول هــا، مــردم از یتیــم داری و وفــای بــه حقــوق آنــان می ترســیدند ولــی بــا زنــان متعــدد 
ازدواج می کردنــد و حقــوق آنــان را رعایــت نمی کردنــد. از ایــن رو، بــه آنــان گفتــه شــد چنانچــه 
از رعایت نکــردن حــّق یتیمــان می ترســید، 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 می شــود، 

همچــون کســی اســت کــه توبــه نکــرده اســت )طبرســی،1424ق، ج4، ذیــل آیه(.

در واقــع، دو موضــوع )رعایــت عدالــت میــان یتیمــان بــا رعایــت عدالــت میــان همســران( 
مشــابه و یکســان فــرض شــده اســت. کم بــودن زن و فرزنــد در بیــان امام رضــا )علیه الســام( 
نیــز یکــی از آســانی های زندگــی برشــمرده شــده اســت: »قلةالعیــالاحــدالیســارین« )کمــی 
زن و فرزنــد یکــی از آســانی های زندگــی اســت( )ابن بابویــه، 1984، ج2: 59(. علــت ایــن بیــان 

امــام )علیه الســام( می توانــد ناشــی از ســختی مســئولیت آن باشــد. 
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4. سرپرستی مردان بر زنان؛ حق در مقابل تکلیف

 تحلیل قیومیت مردان نیازمند چند مقدمه است:

چنان کــه در گذشــته تبییــن شــد، اولیــن و اساســی ترین اصــل در روابــط زن و مــرد، فــارغ از 
رابطــۀ همســری، اصــل تســاوی در آفرینــش اســت. از ایــن نظــر، هیچ کــدام مزیّتــی بــر دیگری 

نــدارد، مگــر بــه کســب فضایــل اخاقــی و کماالت انســانی.

در کنــار تســاوی در آفرینــش، تفــاوت در روحیــات و نیازهــا مطــرح می شــود. ایــن تفــاوت 
ناشــی از تنــوع اســتعدادهای دو جنــس اســت و اصــل تفــاوت میــان آفریــدگان اساســاً به منظور 
پیشــبرد جامعــۀ بشــری به ســوی کمــال و تعالــی اســت. معصومیــن )علیهم الســام( ایــن اصــل 
ــام( در  ــا )علیه الس ــد. امام رض ــمار آورده ان ــه به ش ــال جامع ــلم در کم ــول مس ــی از اص را یک
حدیثــی از پــدران بزرگوارشــان، از امــام علــی )علیه الســام( نقــل می کننــد: انســان ها همــواره 
ــم  ــا ه ــه ب ــر هم ــس اگ ــاوت باشــد. پ ــه بین شــان تف ــادام ک در راه نیکــی و رســتگاری اند؛ م

مســاوی شــوند، در مســیر هاکــت خواهنــد افتــاد )همــان،1413ق: 446(.

ــی های  ــلیقه ها و مصلحت اندیش ــاف س ــاوت، اخت ــای متف ــاز ه ــد نی ــا می توان ــن تفاوت ه ای
ــا روحیــات، نیازهــا و مصالــح مختلــف در یــك  متفــاوت را ایجــاد کنــد. حضــور زن و مــرد ب
خانــه، مســتلزم همســویی مصحلــت اجتمــاع خانــواده اســت. چنانچــه ایــن نیازهــا و روحّیــات 
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 یــك نهــاد اجتماعــی بایــد شــرایطی داشــته باشــد تــا بتوانــد در شــرایط حســاس 
ــور  ــد و ام ــاب باش ــی، فصل الخط ــردی ـ اجتماع ــی و ف ــای طبیع ــم تفاوت ه ــی و تزاح زندگ
اُمــوَنَعَلــی جــاُلقَوَّ اقتصــادی را به نحــو صحیــح مدیریــت کنــد. از ایــن رو، قــرآن بــا بیــان »الرِّ
ــَلاهللُبَْعَضُهــْمَعلــیبَْعــٍضَوبِمــاأَنَْفُقــواِمــْنأَْموالِِهم...« )نســاء/34( مــرد را مدیر  النِّســاِءبِمــافَضَّ

خانــواده معرفــی می کنــد.

ــَوم( و »قــوام ــون« صیغــۀ مبالغــۀ قائــم اســت )ابن منظــور، 1405ق، ج5: ذیــل واژه َق اُم »قَوَّ
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الشــیء«آن ســتونی اســت کــه شــیء بــا آن پــا برجاســت )فراهیــدی،1383، ج5: 233(. لــذا، 
ــد )فخــر رازی،1420ق،  ــا کرده ان ــور زن و محافظــت از او معن ــه ام ــام ب ــت را قی برخــی قوامّی

ج10: 70(. بنابرایــن، دربــاره مفهــوم قوامیــت دو رویکــرد متفــاوت دیــده می شــود:

1. قوامیــت یعنــی ســلطه )زمخشــری، 1407ق، ج1: 505( ریاســت و حکومــت )ابن کثیــر، 
1419ق، ج2: 256( والیــت )مغنیــه،1424ق، ج2: 315(. هرچنــد ایــن مفاهیــم متــرادف یــا 
ــك گــروه جــای  ــوان آنهــا را در ی ــا اندکــی تســامح می ت هم معنــی و هم کارکــرد نیســتند، ب
داد. »محمدجــواد مغنیــه« قوامیــت را نوعــی والیــت تعریــف کــرده اســت. البتــه، ایــن والیــت 
نمی توانــد مطلــق باشــد زیــرا والیــت بــه ایــن معنــا ســلطه ای اســت کــه شــخص بــر مــال و 
جــان دیگــری دارد و شــامل والیــت پــدر و جــّد پــدری، پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( و حاکــم 
ــر زن  ــرد ب ــت م ــی اســت، قوامی ــه بدیه ــی چنان ک ــان،1350، ج2: 202( ول می شــود )کاتوزی
چنیــن اقتضایــی نــدارد. عــاوه بــر اینکــه در هیــچ روایتــی داللتــی بــر والیــت مطلــق و ســلطه 

و حاکمیــت مــرد مشــاهده نمی شــود.

ــتی  ــی و سرپرس ــیدگی، نگهبان ــزاری، رس ــت، کارگ ــت، حمای ــای حفاظ ــت به معن 2. قوامی
)صادقــی تهرانــی، 1365، ج7: 36؛ الهــی قمشــه ای،1380؛ گرمــارودی، 1384 و...(. ایــن 
ــد. »طریحــی« در  ــم را برگزیده ان ــن مفاهی ــروه از مفســران از برخــی از آرای اهــل لغــت ای گ
ــه« )طریحــی، 1375،ج6: 141(.  ــوداذاقوم ــامالع ــناق ــَوم...م ــد: »قَ ــن می گوی مجمع البحری
ــدنش  ــود و از خم ش ــداری آن می ش ــب نگه ــد موج ــت می گذارن ــار درخ ــه در کن ــی ک چوب
جلوگیــری می کنــد و قــوام آن را نیــز برعهــده می گیــرد. حتــی برخــی از مترجمــان قــرآن نیــز 
اُمــوَنَعَلــیالنِّســاِء« را بــه »مردان  جــاُلقَوَّ همیــن دیــدگاه را در ترجمــۀ آیــه پذیرفته انــد و »الرِّ

ــی،1383(. ــی اصفهان ــد )رضای ــداری زناننــد« ترجمــه کرده ان ــه پای مای

ــور  ــزار و رســیدگی کنندۀ ام ــکار، کارگ ــان، خدمت ــار زن ــردان در کن ــن تفســیر، م ــر ای ــا ب بن
آناننــد. ایــن دیــدگاه نیــز به تنهایــی نمی توانــد قیومیــت مــردان را تفســیر کنــد چــه اینکــه 
روایــات، جایــگاه مــردان را چیــزی باالتــر از خدمتگــزاری و رســیدگی کننده معرفــی می کنــد 
هرچنــد بــر ایــن امــور نیــز تأکیــد دارنــد. محــدودۀ شــرعی قوامیــت مــردان در کام امام رضــا 
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)علیه الســام( نیــز در محــدودۀ هزینــه زندگــی، سرپرســتی آنــان نمــود یافتــه اســت. حضــرت 
می فرمایــد: »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 
ــز  ــاص نی ــای خ ــی در تصمیم گیری ه ــت حت ــن قوامی ــت. ای ــردان اس ــت م ــای قوامی نموده
ــد کــه مــرد  ســرایت داده شــده اســت. امام رضــا )علیه الســام( ضمــن حدیثــی بیــان کرده ان
ــر  ــه اگ ــق را دارد ک ــن ح ــی ای ــد؛ یعن ــاردار نکن ــرش را ب ــورت همس ــد ص ــد در چن می توان
ــه،1403ق، ج1:  ــود )ابن بابوی ــه دار نش ــود، از او بچ ــاش ب ــان و فح ــگر، بدزب ــرش پرخاش همس

.)329

بنابرایــن، در تحلیــل قوامیــت مــرد نــه دیــدگاه ســلطه گرایانۀ 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 پیش گفتــه، دو رهیافــت نیز مطرح می شــود:

1.رهیافــت تکلیفــی 2. رهیافــت حق مدارانــه. اگــر معنــای تکلیــف را مــّد نظــر قــرار دهیــم، 
قوام بــودن مــردان بــر زنــان بــار ســنگینی اســت کــه خداونــد بــر عهــدۀ مــردان نهــاده و اگــر 
معنــای حق بــودن 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 می شــود و وجــود تکلیــف بــرای یکــی کاشــف از 
ثبــوت حــق بــرای دیگــری اســت. بنابرایــن، حــق بــدون تکلیــف و تکلیــف بــدون حــق قابــل 
فــرض نیســت. به عنــوان 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 
نمی تــوان گفــت یــك شــخص صرفــاً 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 



234

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

دارد زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه از یك ســو غــرض از فــرض حقــوق بــرای انســان ها فراهم کــردن 
ــه  ــت ن ــۀ انسان هاس ــل هم ــش تکام ــدف آفرین ــت. ه ــاندن آنهاس ــرای به کمال رس ــه ب زمین
جنــس یــا گروهــی خــاص. اگــر انســانی نســبت بــه انســان دیگــر مکلـّـف اســت، از حقوقــی نیز 
بهره منــد 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 انســان ها اقتضــا دارد اگــر بــرای کســی حقــی تشــریع کــرد، بــر او تکالیفــی 
ــرد، موظــف  ــرد در اجتمــاع کــه از دســتاوردهای دیگــران بهــره می ب ــرار دهــد. هــر ف ــز ق نی
اســت بــه دیگــران بهــره برســاند. بنابرایــن، اگــر فــردی دارای حــق اســت، او نیــز خــود دارای 
تکلیــف اســت )مصبــاح یــزدی،1382، ج2: 37-32(. امــام علــی )علیه الســام( در خطبــۀ 216 
ــی نیســت،  ــد: »کســی را حق ــی می فرمای ــاره رابطــه حــق و تکلیــف طرفین ــه، درب نهج الباغ
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 صرفــاً 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 دیدگاه هــای متفاوتــی دارنــد. برخــی از عمومیــت علــت در آیــۀ 34 قیومیــت 
مــردان بــر کل زنــان را برداشــت کرده انــد ولــی قیومیــت مــرد در خانــه را تنهــا در اســتمتاعات 
ــر  ــی دیگ ــا برخ ــا، ج4: 343(. ام ــی، بی ت ــته اند )طباطبای ــر دانس ــویی منحص ــائل زناش و مس
قیومیــت مــردان را تنهــا بــر همســر پذیرفتــه و محــدودۀ آن را در بــرآوردن نیازهــا، حوایــج زن 
از قبیــل نفقــه، حمایــت در مقابــل بیگانــه و تأمیــن امنیت برشــمرده انــد )رشــیدرضا، 1414ق، 
ج5: 56(. عامــه طباطبایــی در تقریــر دیــدگاه خــود می نویســد: قیمومــت مــرد بــر زنــش بــه 
ایــن نیســت کــه  ارادۀ زن و تصرفاتــش در آنچــه مالــك آن اســت از او بگیــرد یا اســتقال زن در 
حفــظ حقــوق فــردی و اجتماعــی و دفــاع از منافعــش را ســلب کنــد. مرد بــه این خاطــر هزینۀ 
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زندگــی زن را از مــال خــودش می پــردازد تــا از او اســتمتاع ببــرد. پــس بــر او نیــز الزم اســت 
در تمامــی آنچــه مربــوط بــه اســتمتاع و هم خوابگــی مــرد می شــود او را اطاعــت کنــد و نیــز 
نامــوس او را در غیــاب او حفــظ نمایــد و در اموالــی که شــوهرش در ازدواج و اشــتراک در زندگی 
خانوادگــی بــه دســت او ســپرده و او را مســلط بــر آن ســاخته، خیانت نکنــد )طباطبایــی، بی تا، 

ج4: 344(.

ــتقل بودن زن در  ــرد و مس ــت م ــودن حکوم ــی مطلق نب ــه  طباطبای ــد عام ــر می رس به نظ
حقــوق و واجبــات را از آیــۀ بعــد )آیــۀ تحکیــم(  برداشــت کــرده باشــد زیــرا تحکیــم در جایــی 

معنــا پیــدا می کنــد کــه دو شــخص در حقــوق و واجبــات مســتقل باشــند.

نتیجه گیری

ــرده اســت.  ــزی ک ــا پی ری ــتراک ها و تفاوت ه ــۀ اش ــر پای ــط همســران را ب ــرآن رواب ــات ق آی
هــم تســاوی زن و مــرد در اصــل آفرینــش را بــه رســمیت شــناخته و هــم اصــل تفاوت هــای 
موجــود را از نظــر دور نداشــته اســت. از طرفــی، مهریــۀ زنــان را حــّق باعــوض آنان قلمــداد و از 
تصاحــب بــه زور و ظلــم شــوهران جلوگیــری می کنــد. در مقابــل، شــوهران را نیــز صاحــب حّق 
قیومیــت بــر زنــان توصیــف می کنــد. رابطــۀ دوســویۀ حــق و تکلیــف، یکــی از نمودهــای بــارِز 
روابــط پیشــنهادی همســران در قــرآن اســت. ایــن مســئله در کام امام رضــا )علیه الســام( نیــز 
مشــهود اســت و اساســاً یکــی از راه هــای حجیــت روایــات معصومین)علیهم الســام( همســویی 

ســخنان آن بزرگــواران بــا کام الهــی اســت.
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پی نوشت ها:

1. نساء/83.

2. نــه فرشــته، نــه جــن و نــه افــرادی از نســل گذشــتۀ بشــر چنان کــه برخــی از مفســران 
انتشــار افــرادی انســانی را از ایــن چنــد گــروه دانســته اند )بــرای آگاهــی بیشــتر از چگونگــی 

ــا، ج4: 146(. ــی، بی ت ــوا، ر.ک: طباطبای ــل آدم و ح ــترش نس گس

3. فــي قرب االســناد للحمیــري احمدبن محمدبــن ابی نصــر قــال:ســألتالرضــاعلیــهالســالم
عــنالنــاسکیــفتناســلوامــنآدمصلــیاهللعلیــهفقــال:حملــتحــواءهابیــلوأختــالــهفي
بطــن،ثــمحملــتفــيالبطــنالثانــيقابیــلواختالــهفــيبطــن،تــزوجهابیلالتــيمــعقابیلو
تــزوجقابیــلالتــيمــعهابیلثمحــدثالتحریــمبعــدذلــک: )عروســی حویــزی، 1415ق، ج1: 

433(. روایــات دیگــری نیــز ایــن مطلــب را گواهــی می دهــد )ر.ک: بحرانــی،1416ق، ج2: 11(.

4. حضــرت از پــدران بزرگــوار خــود، از رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( روایــت کرده انــد کــه 
خداونــد متعــال هــر گناهــی را می آمــرزد مگــر گنــاه انــکار مهــر زن یــا غصــب دســتمزد اجیــر 

یــا فــروش انســان آزاد را )مجلســی،1403ق، ج 100: 351(.

ــر ــذابالقب ــنع ــعاهللعنه ــاءیرف ــنالنس ــالثم ــه(:ث ــول اهلل )صلي اهلل علیه وآل ــال رس 5. ق
ــه(:امــرأۀصبــرتعلــیغیــرۀ ویکــونمحشــرهنمــعفاطمــةبنــتمحمــد)صلیاهللعلیهوآل
زوجهــاوامــرأۀصبــرتعلــیســوءخلــقزوجهــاوامــرأۀوهبــتصداقهــالزوجهــا،یعطــي
ــر  ــنه )ح ــادۀس ــنعب ــدۀمنه ــکلواح ــبل ــهید،ویکت ــفش ــوابأل ــنث ــدۀمنه اهللکلواح

عاملــی،1409ق،ج21 : 285(.

6. روایــات دربــارۀ پیونــد زناشــویی بــر جایــگاه معنــوی و انســانی زن تأکیــد دارد چنان کــه 
ــد آن. خــوب  ــدارد؛ چــه خــوب و چــه ب امــام صــادق )علیه الســام( می فرمایــد: زن قیمــت ن
ــا خــاک  ــد را ب ــر از آن اســت و ب ــه بســی ارجمندت ــوان ســنجید ک ــره نمی ت ــا طــا و نق را ب

ــر اســت )همــان، ج20: 47(. ــوان قیــاس کــرد، کــه خــاک از او برت نمی ت
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7. چنان کــه از امــام باقــر )علیه الســام( پرســیدند: آیــا مــردی کــه قصــد ازدواج بــا زنــی را 
دارد، می توانــد بــه او نــگاه کنــد؟ حضــرت فرمــود: »بلــه، همانــا او می خواهــد زن را بــه ثمــن 

گــران بخــرد!« )همــان: 88(.

ــه درد شــکم مبتــا  ــه مــردی کــه ب 8. چنان کــه از امیرالمؤمنیــن نقــل شــده اســت کــه ب
بــود، فرمــود: همســر داری؟ عــرض کــرد: آری. فرمــود: از او بخــواه بــا طیــب خاطــر چیــزی بــه 
تــو ببخشــد. ســپس بــا آن، مقــداری عســل خریــداری و بــا آب بــاران مخلــوط کــن و بنــوش. 
ــماِءمــاًءُمبــاَرکًا«ونیــزفرمــود:»یَْخــُرُجِمــْنبُُطونِهــا لْنــاِمــَنالسَّ خداونــد می فرمایــد: »َونَزَّ
َشــراٌبُمْختَلِــٌفأَلْوانـُـُهفِیــِهِشــفاٌءلِلنَّــاِس« و نیــز فرمــود: »فَــِإْنِطْبــَنلَُکــْمَعــْنَشــيٍْءِمْنــُه
نَْفســًافَُکُلــوهَُهنِیئــًاَمِریئــًا« پــس هــر گاه شــفا، برکــت و گوارایــی جمــع شــد، به خواســت خدا 

ــی )طبرســی،1372، ج3: 12(. ــفا می یاب ش

ــا  ــألت الرض ــال: س ــه، ق ــن أبی ــال، ع ــن بن فض ــن الحس ــن علي ب ــناده ع ــه  بإس 9. ابن بابوی
)علیه الســام( عــن العلــۀ التــي مــن أجلهــا ال تحــل المطلقــۀ للعــدۀ لزوجهــا حتی تنکــح زوجا 
تــاِن ــالُقَمرَّ غیره.فقــال:»إناهللعــزوجــلإنمــاأذنفــيالطــالقمرتیــن،فقــالعــزوجــل:الطَّ
فَِإْمســاٌكبَِمْعــُروٍفأَْوتَْســِریٌحبِِإْحســانٍیعنــيفــيالتطلیقــةالثالثــة،ولدخولــهفیمــاکــرهاهللعز
وجــللــهمــنالطــالقالثالــثحرمهــاعلیــه،فــالتحــللــهحتــیتنکــحزوجــاغیــره،لئــال

یوقــعالنــاسفــياالســتخفافبالطــالق،والتضــارالنســاء،...)ابن بابویــه،1984، ج 2: 91(.

ــردی را  ــن ف ــان، چنی ــّد بزرگوارش ــول ج ــی از ق ــز در حدیث ــام( نی ــا )علیه الس 10. امام رض
ســزاوار آتــش دانســته اســت )همــان،1376: 270(.

11. رعایــت شــرط عدالــت میــان همســران به نحــو اتــم و اکمــل از معصومان )علیهم الســام( 
برمی آیــد. چنان کــه علــی )علیه الســام(  آن روزی کــه متعلــق بــه یکــی از دو همســرش بــود، 
حتــی وضــوی خــود را در خانــۀ دیگــری نمی گرفــت. دربــارۀ پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( نیــز 
آمــده اســت کــه حتــی به خاطــر بیمــاری در خانــۀ یکــی از همســران خــود توقــف نمي کــرد 

ــا، ج3: 350(. )طوســی، بی ت
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12. بــر همیــن اســاس، مــادۀ 1108 قانــون مدنــی بیــان مــی دارد: هــر گاه زن بــدون مانــع 
مشــروع از ادای وظایــف زوجیــت امتنــاع ورزد، مســتحّق نفقــه نخواهــد بــود.

ــر ســبب بودن  ــْم« ب ــْنأَْموالِِه ــواِم ــاأَنَْفُق ــَلاهللُوبِم ــافَضَّ ــاء در»بم ــن نظــر، ب 13. طبــق ای
ــت دارد. دالل

14.َوإِْنِخْفتـُـْمِشــقاَقبَْینِِهمــافَابَْعثـُـواَحَکمــًاِمــْنأَْهلِــِهَوَحَکمــًاِمْنأَْهلِهــاإِْنیُِریــداإِْصالحًا
َخبِیرا)نســاء/35(. اهللَکاَنَعلِیمــاً یَُوفِّــِقاهللُبَْینَُهمــاإِنَّ



239
اصول روابط همسران در سوره نساء با تأکید بر کالم رضوی

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

منابع و مآخذ

ـقرآنکریم.ترجمهالهیقمشهای.
ـقرآنکریم.ترجمهعلیموسویگرمارودی.

-قرآنکریم.)1383(.ترجمهمحمدعلیرضاییاصفهانیوهمکاران.
ـآلوسی،محمود.)1415ق(.روحالمعانیفیتفسیرالقرآنالعظیم.بیروت:دارالکتبالعلمیه.

ـابنابیجمهور،محّمدبنعلي.)1403ق(.عوالیاللئالیالعزیزیهفیاالحادیثالدینیه.تحقیق:مجتبیالعراقّي.قم:
سیّدالشهداء.

ـابنادریس،احمد.)1370(.السرائرالحاويلتحریرالفتاوي)والمستطرفات(.قم:موسسهالنشراالسالمی.
ـابنبابویهقمی،ابیجعفرمحمدبنعلی.)1423ق(.التوحید.تحقیق:السیدهاشمالحسینیالطهرانی.قم:موسسهالنشر

االسالمی.
ــــــــــــــــــــــ.)1403ق(.الخصال.تصحیحوتعلیق:علياکبرغّفاري.قم:منشوراتجماعة ــ

المدرسین.
ـــــــــــــــــــــــ.)1984م(.عیوناخبارالرضا.بیروت:موسسهاالعلمیللمطبوعات. ــ

ـــــــــــــــــــــــ.)1413ق(.منالیحضرهالفقیه.قم:دفترانتشاراتاسالمی. ــ
ـــــــــــــــــــــــ.)1376(.االمالی.محمدباقرکمرهای.تهران:نشرکتابچی. ــ

ـابنعربی،محمدبنعبداهلل.)بیتا(.احکامالقرآن.تحقیق:علیمحمدالجباوی.بیروت:دارالجیل.
ـابنکثیر،اسماعیلبنعمر.)1408ق(.تفسیرالقرآنالعظیم.بیروت:دارالکتبالعلمیه.
ـابنمنظور.محمدبنمکرم.)1405ق(.لسانالعرب.بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.

ـبحرانی،هاشم.)1416ق(.البرهانفیتفسیرالقرآن.تهران:بنیادبعثت.
ـجوادیآملی،عبداهلل.)1388(.تسنیم.قم:انتشاراتاسراء.

ـحرعاملی،محمدبنحسن.)1409ق(.وسائلالشیعه.قم:مؤسسهآلالبیت.
ـدرویش،محیالدین.)1415ق(.اعرابالقرآنوبیانه.دمشق:داراالرشاد.

ـراغباصفهانی،حسینبنمحمد.)1412ق(.مفرداتالفاظقرآن.تحقیق:عدنانصفوانداوودی.بیروت:دارالقلم.
ـرشیدرضا،محمد.)1414ق(.تفسیرالقرآنالکریم)المنار(.قاهره:دارالمعرفه.

ـزرکشی،بدرالدینمحمدبنعبداهلل.)1376ق(.البرهانفیعلومالقرآن.القاهره:داراالحیاءالکتبالعربیه.
ـزمخشری،محمود.)1407ق(.الکّشافعنحقائقغوامضالتنزیل.بیروت:دارالکتابالعربی.
ـسیوطی،جاللالدین.)1416ق(.االتقانفیعلومالقرآن.تحقیق:سعیدالمندوب.لبنان:دارالفکر.

ـــــــــــــــــ.)1404ق(.الدّرالمنثورفیتفسیرالمأثور.قم:کتابخانهآیتاهللمرعشینجفی. ــ
ـشهیدثانی،زینالدینبنعلی.)1410ق(.الروضهالبهیهفیشرحاللمعهالدمشقیه.المحشیکالنتر.قم:کتابفروشی

داوری.
ـصادقیتهرانی،محمد.)1365(.الفرقانفیتفسیرالقرآنبالقرآن.قم:انتشاراتفرهنگاسالمی.



240

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

ـصفار،محمدبنحسن.)1404ق(.بصائرالدرجاتالکبریفيفضائلآلمحّمد.تهران:مؤّسسةاألعلمي.
ـطباطبایی،محمدحسین.)بیتا(.المیزانفیتفسیرالقرآن.قم:دفترانتشاراتاسالمیجامعهمدرسین.

ـطبرسی،ابوعلیفضلبنحسن.)1424ق(.جوامعالجامع.قم:مؤسسةالنشراالسالمی.
ــــــــــــــــــــ.)1372(.مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن.تهران:انتشاراتناصرخسرو. ــ

ـطریحی،فخرالدینبنمحمد.)1375(.مجمعالبحرین.تحقیق:احمدحسینیاشکوری.تهران:مکتبةالمرتضویه.
ـطوسی،محمدبنحسن.)بیتا(.التبیانفيتفسیرالقرآن.بیروت:داراالحیاءالتراثالعربی.

ـعروسیالحویزی.عبدعلیبنجمعه.)1415ق(.نورالثقلین.قم:انتشاراتاسماعیلیان.
ـعالمهحلی،حسنبنیوسف.)1411ق(.تبصرهالمتعلمینفیاحکامالدین.تهران:مؤسسهچاپونشروزارت

فرهنگوارشاداسالمی.
ـعیاشی،محمدبنمسعود.)1380ق(.کتابالتفسیر)تفسیرعیاشی(.تهران:چاپخانهعلمیه.

ـفخررازی،محمدبنعمر.)1420ق(.التفسیرالکبیر)مفاتیحالغیب(.بیروت:داراالحیاءالتراثالعربی.
ـفراهیدی،خلیلبناحمد.)1383(.العین.تحقیق:مهدیالمخزومی،ابراهیمالسامرائی.تصحیح:اسعدالطیب.قم:

انتشاراتاسوه.
ـقمیمشهدی،محمدبنمحمدرضا.)1368(.کنزالدقائقوبحرالغرائب.تهران:سازمانچاپوانتشاراتوزارت

ارشاداسالمی.
ـکاتوزیان،ناصر.)1350(.حقوقمدنی:خانواده.چاپسوم.تهران:شرکتسهامیانتشار.

ـکرکی،علیبنحسین.)1411ق(.جامعالمقاصد.قم:مؤسسهآلالبیتالحیاءالتراث.
ـکلینی،محمدبنیعقوب.)بیتا(. اصول کافی.تحقیق:علیاکبرغفاریومحمدآخوندی.تهران:دارالکتباالسالمیه.

ــــــــــــــ.)1391(.فروعکافی.قم:نشرقدس. ــ
ـمجلسی،محمدباقر.)1403ق(.بحاراالنوارالجامعهلدرراخباراالئمهاالبرار.بیروت:مؤسسةالوفاء.

ـمصباحیزدی،محمدتقی.)1382(.نظریهحقوقیاسالم.قم:انتشاراتمؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی)ره(.
ـمصطفوی،حسن.)1385(.التحقیقفیکلماتالقرآن.قم:مرکزنشرآثارعالمهمصطفوی.

ـمغنیه،محمدجواد.)1424ق(.الکاشف.تهران:دارالکتباالسالمیه.


