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 مقدمه. 1
سالمي،  شه ا شت که در اندي شته، پيش از ورود به مباحث، بايد به اين نکته توجه دا در مقدمه اين نو

صول و مباني»از )يا فروعات( موادّ حقوقي  ص «ا ستنباط مي يخا صول و مباني مزبور نيز ا د خوشوند. ا

  .ندامنابع خاصّ اجتهاديمحصول 

ــنت،عقل و اجما (قر (با اندک تأمل در منابع چهارگانه ــالمي، مي  آن،س ــه اس توان گفت که در انديش

ايره السالم( جملگي در دمنبع استنباط يا عقلي است يا نقلي، زيرا قرآن کريم و سنّت معصومان )عليهم

ما ِ اج، زيرا بازگردده ســنّت ايد بتقرير شــود، بصــورت که هر نيز با اجما  البته و گيرند نقل جاي مي

شــکل مي گيرد. در حقيقت در اين تحليل بايد گفت که او  تيا رضــايضــور معصــوم معتبر با فرض ح

ــت «نقل» ــنّت، يا قرآن اس ــف مييا ه کردچند چيز از آن حکايت که  يا س ند: يکي خبر و کآن را کش

سنّت و زير مجموعه آن ديگري اجما  و... با اين ترتيب، هم منابع اجتهاد روشن مي شود و هم جايگاه 

 گردد.اجما  باشد، معلوم ميکه خبر و 

ي نشــســته اســت، به دليلي گفته مي شــود که همتاي دليل نقلدر اين تحليل، دليل عقلي که  عقل يا

تمثيل منطقي و قياس  و فارغ ازمقدمات قطعي، گيري از ، با بهرهخيال و وهم ،گمان ،از قياسپيراسته 

که را ندارد، چرانقل قطعي نشيني با توان همراه استدالل را پي مي گيرد که در غير اين صورت، فقهي 

 . کنداز اعتبار ساقط مينقل معتبر و قطعي چنين استداللي را 

شونت نيز به عنوان مواد حقوقي از اين قانون کلي  سائل مربوط به حوزه تأمين امنيت زنان در برابر خ م

ستخرج از  گيرد؛ به اين معنا که  در قلمرو بهره مي صول و مباني م سي و تحليل ميمنابع قطعي ا  برر

 شود.

ـــت که مصـــدای خارجي حکم فقهي در تحوالت طبيعي يا تاريخي يا  ليکن توجه به اين نکته الزم اس

را تغييرات چشــمگيري  گوناگون و امصــار در اعصــاراجتماعي صــورتهاي گوناگوني را بروز مي دهد و 

ست با رجو  به ک مجتهداز همين رو  تجربه مي کند و شتهموظف ا سان و عالمان هر ر شنا  و فهم  ار

در حقيقت د که کناحکام متنوّعي درباره آنها صادر  با توجه به اصول و مباني يادشده رخدادهاي زمانه،

 . استمتن شريعت خود مستخرج از 

داند که از ثبات تکويني ســهمي برده و نيز با واقعيت اســالم، چيزي را حق مي يمباني حقوق و اصــول

ستي شتوانه تکويني دارد، بلکه  نظام ه سهمي دارد و نه پ شد و چيزي که نه از ثباتِ تکويني  مطابق با
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سته هاي نفساني است، حق نخواهد بود؛ بلکه باطلي است شبيه حق و ظلمي است در برخاسته از خوا

 1کسوت عدل.

 . کرامت انساني2

 الف. جايگاه انسان در انديشه اسالمي

به آن را مي توان مهم ترين مسئله در سير انديشه اسالمي معرفي کرد، انسان شناسي و مباحث مربوط 

دليل آن نيز اين است که قرآن کريم در همه آيات خود در پي ترسيم خطوط کلي حيات انساني است 

 است. علوم ٴهمه.افزون بر اين در انديشه اسالمي، انسان اصل اولي موضو  براي 

 اســت:معرفي کرده  شــناخت پروردگار ي را مقدمهفس انســان، شــناخت نو روايات ديثاححتي برخي ا

سه فقد عرف ربّه» ين انســان احصــول  ليکن بايد توجه داشــت که بهترين راه براي، 2«من عرف نف

ان را بر اساس تعريف انس شناخت  است تاکريم شناسي )که مقدّمه خداشناسي است( رجو  به قرآن 

ت ذاتي معرفي شده؛کرامتي که به داللت عبارت بني آدم در حاصل آيد.انسان در قرآن داراي کرامخدا 

 آيه ذيل، ناشي از ذات اوست و نه حتي نشأت گرفته از تقوا يا ايمان او:

نا لَقَدْ وَ﴿ ناهُمْ وَ آدَمَ بَني کَرَّمْ ناهُمْ وَ الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ فِي حَمَلْ باتِ مِنَ رَزَقْ ناهُمْ وَ الطَّيِّ لْ  عَلى فَضَََّّّ

 .3﴾تَفْضيالً خَلَقْنا مِمَّنْ رٍکَثي

ات تعريف شــده و ثبحقوی اکنون و با توجه به آنچه گذشــت، بايد بر اين نکته انگشــت نهاد که اســالم 

سان يافته براي  ست .در نگرش ان صل کرامت هويت وي بنا نهاده ا ستقالل و...( را بر ا )از قبيل آزادي، ا

اهميتي الهي نيز مي يابد.عالوه براين ارزش هاي ذاتي ديني حفظ اين کرامت و حقوی برخاســته از آن 

و مطلوب هاي تغيير ناپذيري که در چارچوب قرآن براي انسان و زيست اجتماعي او وقواعد حاکم برآن 

سط و عدالت تجلي يافته، نيز الزامات  شده ؛امري که در قالب ارزش هاي بنيادين قرآني نظير ق تبيين 

ــالمي را تعي ــول و ارزش هاي قانون گذاري اس ــتند  براين اص ــت. لذا هيق قانوني که مس ين نموده اس

شد و چه  داراي  شته با سمي دا شأ ر شود چه من شد ، نمي تواند مورد تاييد قرآن نمايانده  بنيادين نبا

 .4﴾هَواه اِلهَه اتّخذ مَنِ اَفَرأيتَ﴿خاستگاهي عرفي باشد :

                                                           
 .425-419، ص2. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ک: سرچشمه انديشه )آيت اهلل جوادي آملي(، ج 1

 .22، ح 32، ص 2ـ بحار، ج  2

 .70. سوره اسراء، آيه  3

 .23ـ سوره جاثيه، آيه   4



3 

 

 ب. برابري زن و مرد در گوهر انساني

ست که اکنون بايد ب سان  ا سالمي و فرهنگ قرآني  اين ان شه ا ه به اين نکته بديع پرداخت که در اندي

سن تقويم  ست: اَحْ سان خلقنا لقد﴿خلقت يافته ا َسن في االن و در اين آفرينش ميان  5﴾تقويم اَحْ

 زن و مرد هيق تفاوتي نيست. 

ن( يي)احســزيبا صــفت کمال و، زماني به امکاني اتِآفرينش موجودبايد گفت که اصــل در تحليل اين 

 لک اَعْطي الذي رَبُّنااز ابزار و استعدادهاي الزم متناسب باهدف برخوردار باشد :  که  متصف مي شود

سي آنکه و 6هَدي ثم خَلْقَه ءشي سا سان اين ويژگيها را به امکاني ات در بين همه موجودنکته ا تنها ان

َسن في االنسان خلقنا دلق﴿يه صورت کامل در اختيار دارد و در حقيقت آ به جامعيت  ،7﴾تقويم اَحْ

سان  جالل شاره دساختاري و جمال و زيباييِ هنرمندي ذات مقدس حق در ان در اين ارد و مهم آنکه ا

ي انگيز طبيعتطوّرات شگفت، چنان که در سير شودنميمشاهده  يهيق تفاوت ،ن زن و مردايمجامعيّت 

 نشأناها ثم...﴿آيه ميان ايشان تفاوتي در ميان نيست، چنان که در  نيزو تمثّالت اعجازآميز فراطبيعي 

َسنُ اهلل فتبارك آخر خلقاً ست، 8﴾الخالقين اَحْ شده ا در  زيرا زن و مرد  نيز به اين نکته توجه داده 

ــهيم « نفْخه رَحْمان»برداري از بهره ــان را در خود دارند، هر دو به يم ميزان س که گوهر وجودي انس

  .9﴾روحي من فيه نَفَخْتُ﴿ د:بوده ان

 آويز بَرَت اعطيناک طوی ٭٭٭٭ تاج کرّمنا است بر فری سرت

 10اند و تو غَرَضجمله فر  و سايه ٭٭٭٭ جوهر است انسان و چرخ او را عَرَض

سانيکه گوهر و  گوهر ناب و کاالي گرانبهااين  ست، همواره در م هويّتِ ان ه بودعرض تهاجم نام گرفته ا

شتري بي، در تنگناي و مرد تفاوتي نيست، گرچه زنان به داليل مختلفزن اين مسئله ميان است و در 

سئله  ست که مردان در اين م  آنکه جالب و اند پذير بودهن آفتنابيش از زبوده اند؛ ليکن حقيقت اين ا

ست، چراکه سالم مد نظر قرار گرفته ا صل در توزيع وظايف و احکام ديني ا دار ه مقوظايف ديني ب اين ا

 . شودخطر توزيع مي

                                                           
 .4ـ سوره تين، آيه   5

 .50ـ سوره طه، آيه   6

 .4ـ سوره تين، آيه   7

 .14ـ سوره مؤمنون، آيه   8

 .29ـ سوره حجر، آيه   9

 .3574ـ  3575ـ مثنوي معنوي، دفتر پنجم، ابيات   10
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سان ثابت مي صنف يا نو  ان صيّت حقيقي يا حقوقي  شخ  مدار هويّت برشود، بايد هر حقّي که براي 

 .حق استحق تابع ذيزيرا عيني و هستي او باشد، 

روشــن اســت که ذات مقدس حق در حقوی انســاني ميان زن و مرد تفاوتي در نظر نگرفته و تمايزات  

ست و رابطه  مطرح در برخي صنف مربوط ا سمي اين دو  ساختار بدني و ج حقوی و تکاليف نيزتنها به 

صل و رابطه عرَ ساني رابطه فر  و ا ست.لذا؛ محدوده  و نو  اين تمايزات بايد آن با حقوی ان ض و ذات ا

 به گونه اي باشد که به حقوی انساني که ناشي از ذات هر دو صنف است،لطمه اي وارد نياورد.

 نانته بندي احکام و تکاليف زج. دس

سازد: نخست دو عنصر محوري را بر زن اين نوشته مي کوشد مسئله حقوی  ستوار  ساني که گوهر  ا ان

 ،است و در ايجاد ساختار حقوقي ، داراي اصالت و نقش و سهم اصلي ن زن و مردايمحقيقتِ مشترک 

صنفي زن که  شات گت اواقعيبه و ديگر هويّت  صي جنس ) ن صا رفته از واقعيات بيولوژيم ( توجه اخت

صفانه زمينه براي ظهور  ست. حقوقي که عمدتا با هدف تامين من سته دوم ا ستگاه حقوی د دارد و  خا

قابليت ها و رفع موانع اين ظهور وضع شده اند،)مانند لزوم پوشش( .البته با دسته سومي  از حقوی نيز 

ــيتي طراحي مي ــيتي نه تنها لزوما  مواجهيم که بر مبناي نقش هاي جنس ــود.)اين نقش هاي جنس ش

تغيير ناپذير نيســتند بلکه اتفاقا به اقتضــاي منطق حقوقي، الزم اســت  اين دســته از حقوی داراي آن 

سب  شند که به تنا سي با سا صول و قواعد و اهداف  ا درجه از  انعطاف  و هم زمان انطبای پذيري با ا

 انساني ، قابليت تغيير داشته باشند.( تغيير ساختارهاي اجتماعي و تحول مناسبات

 :استرسي از دو ديدگاه قابل مطالعه و بر ،ننااحکام و اوصاف صنف زبر اين اساس مي توان گفت که 

در طي قرون و باز مي گردد و از اين رو « زناصل زن بودن »به نخست احکام و اوصافي است که قسم 

  ؛دهدخ نميآنها ردراصل تفاوتي تغيير و هيق گونه  اعصار

موجب بروز تحديد يا حصري در آن نمي شود و « اصل زن بودن»احکام و اوصافي است که  قسم دوم

ــاختار به کيفيت تربيت و در حقيقت  ــده در داخل س چگونگي پرورش زن  و نيز نقش هاي طراحي ش

 ير در سطح وايجاد تغي در پرتواجتماعي  و مناسبات درون ساختاري مربوط مي شود؛ به اين معني که 

و يا تحول در ارتباطات  و نقش ها و کارکردها که تابعي از مولفه هاي  افراد و به ويژه زنان  تعليم نو 

 متعدد ديگر است؛در حقيقت موضو  حکم دچار تغيير مي شود.

ـــم دوم ثابت نبوده و با آموزش و پرورش  و تحوالت ناگزير اجتماعي و دگرگوني  در حقيقت احکامِ قس

رها و مناسبات ،تغيير و تحول مي يابد. با اين تأکيد که اين حکم در باره مردان نيز صادی است. ساختا

ست، بلکه اين حکم کلي درباره  سويه جاري ني صورت علي ال صاف در همه زنان به  نيز اين احکام و او
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را ظاهر نو  انســان صــادی اســت؛ به اين معني که زن چون مرد با آموزش و پرورش توانايي هاي خود 

ــود؛ در  ــازد و همين ظهور يا عدم ظهور توانايي ها اســت که موجب جلب احکام مي ش مثل اگر مي س

م علو ،شناسيانسان ،بينيجهاندر  با حضور در دانشگاهها و مجامع علمي و تحصيل علم و دانش،زنان 

 ي يا تجربي( صاحبتجربي و طبيعي و...، مراتب باالي علمي را طي کنند و در علمي خاص )علوم انسان

 هادلّ ان يا پرهيز از مشــورت با آنيا نکوهش زنان مربوط به  توان رواياتآيا باز هم مينظر و رأي گردند، 

صرفنظر کردن از ترديدهاي مربوط به –را  نانزنارسايي عقول  سنادي و  حتي با فرض پذيرش صحت ا

 ندي که پرورش علمي کافي يافته ابه زنان نسبت ، يا تقييد آنانصراف نست واطالی داداراي  -مقام بيان

را ناديده گرفت؟ در حقيقت احکام مزبور را مي توان به گونه اي مشترک با مردان دانست، به اين معني 

شمول احکام مزبور جاي  سي از آموزش و پرورش محروم ماند، در دايره  صنف مردان نيز ک که اگر در 

 مي گيرد. 

ص شده، به ويژگي « وهن عزم»افي چون به عبارت بهتر،  احکام و او سبت داده  که در روايات به زنان ن

شود، بل شهادور نگو لحاظ غلبه خارجي،  ابمزبور  بيراکه تعانوثت بدن يا زن بودن مربوط نمي  تن اين دا

اگر شــرايط درســت  و اســتو پرورش اســتعدادها ناشــي ن از تربيت شــااييت صــنف از تعليم و محروم

 هبخارجي غلبه رورش اســتعداد فراهم گردد منشــأ نکوهش از ميان رفته، و چه بســا علوم و پفراگيري 

 اتفای بيفتد. عکس صورت 

 د. نگاه ويژه اسالم به زن

صول   سالم بنيان برخي ا شان مي دهد ا صلي و محوري مي پردازيم  که ن در اينجا به برخي عناوين ا

 هاي خاص در زنان بنا نهاده است : اساسي خود را به دليل وجود برخي ظرفيت ها و استعداد

روابط انساني را در قالب آن طرح ريزي کند و تا به ساخت ها و زمينه هايي نياز دارد انساني  جامعه . 1

ست و  ساخت براي  تامين اين منظور ا صلي ترين  ساس خانواده ا خانواده بر مهر و وفا و پيوند و بنيان ا

 در نهادينه شده است. حبي بنا نهاده مي شود که در نهاد ما

شد اين اسالم مي کوتعاليم ديني دارند. فطري  يپيوندبا يکديگر  ،شوندافرادي که از يم زن متولّد مي

ستن يا قطع اين واجبآن را در زمره حفظ از اين رو و سازد شکوفا پيوند فطري را  س ات مي آورد، و گ

سران معرفي م رحمت الهي پيوند را موجب محروميت از  ضون الّذين﴿ :ي کندو خ  من اللَّه عهد ينق

صل أن به اللَّه أمر ما ويقطعون ميثاقه بعد سدون يو سرون هم أُولئك األرض في ويف ؛ 11﴾الخا

                                                           
 .27بقره،  ـ 11
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لند، گسآن امر نموده مي شکنند، و آنچه را خدا به پيوستنآناني که پيمان خدا را پس از بستن آن مي

 کارند.پردازند، آنانند که زيانو در زمين به فساد مي

ضون والّذين﴿ صل أن به اللَّه أمر ما ويقطعون ميثاقه بعد من اللَّه عهد ينق سدون يو  يف ويف

شکنند، و آناني که پيمان خدا را پس از بستن آن مي؛ 12﴾الدّار سوء ولهم اللّعنة لهم أُولئك األرض

ت د، آنانند که بر آنان لعنپردازنگسلند، و در زمين به فساد ميآنچه را خدا به پيوستن آن امر نموده مي

 است و بدفرجامي آن دنياست.

سجام جوامع کوچم و صله رحمرحامت و قانون به هر حال  شکوفايي جوامع بزرگ ، موجبات ان زمينه 

شأ اين رحامتآوررا فراهم مي ضا د و من ست از يم رحم  ي خانوادهپيدايش اع تکون يافته زن در که ا

در تولد  مادرويژه زحمات  توصيه انسان به گرامي داشتن پدر و مادر،قرآن کريم ضمن رو است. از اين 

سان را ارج مي نهد ّصينا﴿ :ان سان وو ساناً بوالديه االن ضعته کرهاً أُمّه حملته اح  وحمله کرهاً وو

 ؛13﴾شهراً ثلثون وفصاله

سالم  ضرت امام زين العابدين عليه ال سالنيز ح ستين حق راحقوی ة الدر ر ر به ماده اددر نظام خانو نخ

صاص  سپس  داده،اخت ست: و  سخن به ميان آورده ا صلة »از حق پدر  ... وحقوق رحمك کثيرة متّ

بقدر اتّصََّّاا الرّحم في القرابة فأوجبها عليك ح ّ أُمّك ثمّ ح ّ أبيك ثمّ ح ّ ولدك ثمّ ح ّ 

 .14«أخيك ثمّ األقرب فاألقرب

ن اعضــاي نســبي يم ايميجاد رابطه رحامت اافزون بر ن زکه توجه در اين اصــل آن اســت نکته الزم 

سببي نيز ميان ايجاد پيوند رحمي ، در خانواده ستگان  شي مؤثر دارد،واب ستگان  نق سالم، واب زيرا در ا

سبي  صل سببي همانند پيوستگان ن  الّذي هو﴿ آيه اين مسئله از. و قوانين آن پيوسته اندرحامت به ا

و اوســـت که از آب بشـــري آفريد و او را داراي ) 15﴾صََّّهراً و نسََّّباً فجعله بشََّّراً الماء من خل 

 شود. مي( استنباط خويشاوندي نسبي و دامادي قرار داد

                                                           
 .25رعد،  ـ 12

 .15احقاف،  ـ 13

 .تحف العقول رساله حقوق امام سجاد عليه السالم ـ 14

 .54فرقان،  ـ 15
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 که استمهر و رأفت زن  و محوري  قوام يافتن جامعهمعلوم خواهد شد که پايه اصيل با اين استدالل  

سپس در مراتب بعد،  ودو خانواده  ،با تکثير نسلو سپس  کندميمبدل رحم به مرد اجنبي را  نخست

 به هم پيوند مي زند. را کل جامعه 

ست؛ به اين معني که 2 سئله آفرينش زن و مرد ا ساني، م شه در معرفت ان يا آ. يکي از مباحث پر مناق

 يم آثاريتا هر صــورت پذيرفته اســت دو مبدأ قابلي جداگانه  ياخلقت زن و مرد از دو گوهر مســتقل 

صوص  شتهخاص و لوازم مخ شد يا آن که خود دا صاف ايمهر دو از يم گوهرند و امتياز  با ن آنها به او

 سپس زنو شده  آفريده يا آن که مرد باالصاله از يم گوهر خاص است،کسبي و اخالی تحصيلي و... 

 زن باالصاله از يمصورت سوم، به عکس آنکه متفر  بر آن آفريده شده است يا  تورصاز زوائد مرد به 

 است؟خلقت يافته طفيلي و فر  وي  وي، وسپس مرد از زوائد و شده  گوهر معين آفريده

ر بيشت و جايگاهي ندارد روايات معصومانقرآني و آيات در اول و چهارم  احتمالدر پاسخ بايد گفت که 

و انســان فرينش آبه مربوط ظواهر آياتِ ليکن اســت. در مناقشــات مطرح بوده احتمال دوم و ســوم دو 

ـــياري رواياتب ـــوم  را تأييد مي کند وتمال دوم اح س ـــده از ظواهر آيات را نمي توان احتمال س يادش

يا أيّها النّاس اتّقوا ربّکم ﴿: دندانناصــواب ميروايات بســياري نيز اين احتمال را بلکه کرد، اســتظهار 

ي لذاالّذي خلقکم من نفس واحدة وخل  منها زوجها وبثّ منهما رجاالً کثيراً ونساءً واتّقوا اللَّه 

شما را از نفس واحده ؛ 16﴾به واألرحام انّ اللَّه کان عليکم رقيباًتسألون اي مردم از پروردگارتان که 

سياري پراکند پروا داريد، و از خدايي که به  آفريد و جفتش را نيز از او آفريد و از آن دو مردان و زنان ب

که خدا همواره بر  -فراموش نکنيد  - کنيد پرواکنيد، وخويشــاوندان رانام او از همديگر درخواســت مي

 شما نگهبان است.

شي ،همان گوهر آيهمنظور از نفْس در اين  صل و واقعيت عيني  ستذات و ا روح، جان، روان و  ؛ نهء ا

ست که مانند آن. بر  ساس معناي آيه آن ا صنفاين ا سانها از هر  کلمه ، )با توجه به مرد يازن  ،همه ان

زن  نخســتينو مبدأ قابلي آفرينش افراد يم چيز اســت، و آفرينش يافته اند از يم ذات و گوهر  (ناس

ز ، نه اکه نخستين مرد خلقت يافته است آفريده شده ياز ذات و گوهر، ن مرد استنخستيکه همسر 

 نه فر  بر مرد و زائد بر او و طفيلي وي.  ياديگر  يگوهر

                                                           
 .1نساء،  ـ 16
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شما را از نفس ) 17﴾...زوجها منها وجعل واحدة نفسٍ من خلقکم الّذي هو﴿آياتي چون  ست که  او

يد آورد پد فت وي را از آن  يد، و ج حدي آفر حدة نفس من خلقکم﴿و ( وا عل ثمّ وا ها ج  من

ـــپس جفت وي را از آن ) 18﴾...زوجها ـــما را از نفس واحد س ( نيز همين پديد آورد]نفس[ آفريد ش

 مطالب را افاده مي کند. 

ــئله در ا ــت که احاديث ين مجال وا مي دارد، ليکن آنچه ما را به طرح اين مس ــئله به و رواياتي اس مس

صــدوی مزبور مي پردازد و درحقيقت در ذيل اين آيات نکاتي قابل توجه را نمايان مي ســازد. مرحوم 

روايت مفصلي  20و به طور مرسل در من ال يحضره الفقيه 19به طور مسند در علل الشرايع (هس سرقد)

بر  مردم برخي»مي پرسد: زرارة بن اعين از امام  ند که در آنکمي نقل  (عليه السالم)امام صادی  را از

صادی اين باورند که  ضلع چپ آدم آفريد؛ امام  سالم)خداوند حوا را از بخش نهايي  سخ  (عليه ال در پا

سبتهايي مي فرمايد: سر  ضمن تنزيه ذات مقدس حق از چنين ن شت که هم آيا خداوند توان آن را ندا

ر دنده او خلق کند، تا بهانه به دست شناعت کنندگان دهد که بگويند بعضي از اجزاي آدم آدم را از غي

ـــپس فرمود: خدا  از آفرينش آدم، حوا را به طور نو ظهور پديد آورد... پس با بعض ديگر نکاح نمود... س

 او مايهآدم عليه الســالم بعد از آگاهي از خلقت وي از پرودگارش پرســيد: اين کيســت که قرب و نگاه 

آيا دوســت داري که با تو بوده و مايه انس تو شــده و با تو  .انس من اســت؟ خدا فرمود: اين حوا اســت

ست، آنگاه خداوند فرمود: از پروردگارا تا زنده .؟ آدم گفت آري...سخن بگويد  سپاس تو بر من الزم ا ام 

 ...«.قه جنسي نيز دارد تأمين عالبراي را  چون صالحيت همسري تو ،من ازدواج با او را بخواه

سندروايت مزبور به  شتري به لحاظ  ضامين آن ، و البته داردنياز  يتحقيق بي ضي م رح و شبه نيز بع

در آن موجود اســت، از جمله آنکه بار ديگر بر مطالب مهم و ســودمندي توضــيح نيازمند اســت؛ ليکن 

ــاني در زن و مرد تأکيد مي کند، افزون بر آنکه انس و آرامش وجودي مرد را در نهاد  يگانگي گوهر انس

 است. شهوت جنسي بوده يا ظهور غريزه ، پيش از اين انسزن جاي مي دهد، با تأکيد بر اينکه 

ست و خداي متعال نيز به آدم  سوي حوا بوده ا امر کرد که همچنين حرکت و گرايش از جانب آدم به 

 لت زن در پيدايش حيات اجتماعي است. حرکت کند که اين نيز نشان از اصابرخيزد و به طرف حوا 

                                                           
 .189اعراف،  ـ 17

 .6زمر،  ـ 18

 .17، باب 1ج ـ 19

 .كتاب النكاح 379، ص3ج ـ 20
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ی و اين اشتيايکن وجود دارد؛ لاشتيای و کشش در تمام ذرات هستي به عنوان مقدمه بايد گفت که  .3

مرتبه و با صورت ويژه همان مرحله بروز مي کند؛ از اين رو اين حکم خاص همان با در هر مرتبه، ميل 

ــورت جذب و دفعميل و گرايش در جمادات  ــورت اخذ و اعطا و در گياهان به ص در حيوانات و  ءبه ص

صورت شده به  ضب و  تربيت ن شده شهوت و غ سانهاي تربيت ن شده و برخي ان ه بدر حيوانات تربيت 

اللَّه و به صورت تولّي و تبرّي و حبّ فيبسيار در برخي انسانها هاي فاصلهبا طي صورت مَيل و نفرت و 

 .شودگر مي  جلوهبغض في اللَّه و... 

ست که  سي در اين مرتبه اين ا سا سش ا سرّ گرايشدر نگاه ديني ، آيا پر  و راز آفرينش زن و مرد و 

اشد باست در انسان جنسي تأمين  ميلهاي  مي تواند  ،خانواده و انگيزه تأسيس ،اين دو به هماشتيای 

  ؟الهي استه و خليفانسان کامل تشکيل حوزه رحامت و پرورش يا مقصود از آن 

سالمي  شه ا ست که در اندي شن ا شت ،رو ساس آن چه گذ صيل آفرينش زن بر ا و هدف در اين  راز ا

خلقت شورانگيز و اشتيای و انس دو جنس ، تربيت انسان کامل و نيل به مقام خالفت و جانشيني الهي 

و هد نا مي نو در پرتو آن دستيابي به کرامت اکتسابي  است؛ از اين رو نهاد خانواده را بر محبت و مهر ب

صالت را در ايجاد اين  و مرد آرامش و سکينت الزم براي اين نهاد در او نهادينه، و  مي دهدبه زن  نهادا

جذوب مهر  فت را م ند: زن و عطو ّذي هو﴿مي ک حدة نفس من خلقکم ال ها وجعل وا  زوجها من

 .21﴾اليها ليسکن

که پيش از اين به  استانساني واحد  همان حقيقت واحده و گوهردر اين آيه  «نفس واحده»منظور از  

سخن به ميان آمد؛ به عبارت بهتر  صيل از آن  سانها تف ست و در ايواحد  يقيقتحمبدأ قابلي همه ان ن ا

ه بنيز  «واحده»کلمه است و مجازي مؤنث آيه اين در  «نفس»کلمه . نيست تفاوتي ن زن و مردايمامر 

 .مؤنث آمده استهمين لحاظ 

کلمه زوج اســت که نيز زن اســت که همســر مرد اســت. بهترين تعبير از زن ه معناي بزوج در اين آيه 

ست.  ستبه کارگيري کلمه زوجه براي جمع آن ازواج ا صيح ني آن را لغت رديئه اهل لغت، بلکه  ،زن ف

ته  ـــ ند دانس بکريم همواره از قرآن از اين رو و ا ياد  ازن  مذکّر مي کند. عنوان زوج و ازواج  ـــمير  ض

ــکن» کينت و آرامش ؛ به اين معني که گرددميازبه مرد ب نيز «ليس ــَ د نخواهمرد بدون آفرينش زن س

 است. )يا زن( زوجنيز « اليها»مرجع ضمير مؤنث يافت. 

                                                           
 .189اعراف،  ـ 21
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ــايه انس به زنبنا براين علت  ــت که  ،گرايش مرد به زن و آرميدن مرد در س ذات مودت و رحمتي اس

نر و موجود در دو جنس گرايش غريزي با مودت الهي و رحمت و اين  ،ن آنها قرار دادهايمقدس حق م

 موجودي انشهوغريزي و گرايش ، هيق گاه قرآن کريمماده تفاوت ماهوي دارد؛ نکته جالب توجه اينکه 

 .معرفي نمي کندبه عنوان آيه الهي را  (حيواندر انسان )و 

له شهوت ئمساين معنا که همچنين اين مفهوم در بسياري روايات معصومان نيز مطرح شده است؛ به 

سي  ساني در مرتبه اي پايين تر جن ساء »جاي دارد. رواياتي چون از انس ان حبّب الي من دنياکم النّ

الة يب وقرّة عيني في الصََّّّ عالي من »و   22،«والطّ َّه ت حبّ يلي الل ناء في االسََّّالم أ ما بني ب

، مبين 25«ثر الخير في النّسََّّاءأک»نيز روايت و  24،«من تزوّج أحرز نصََّّف دينه...»و  23،«التّزويج

را فراهم مي آورد مرد  ، موجبات گرايش و ميل زن ومودت و رحمت الهي ،سکينتاين مساله است که 

 آن در نهاد و نهال زن نهاده شده است. اساس که 

. جايگاه ويژه زن در انديشه اسالمي البته موجب مي شود که حقوی ويژه و خاصي را براي حفظ مقام 4

جاي مي گيرد؛ اللَّه حقدر زمره حيثيت وي  و تدوين کند؛ در مثل هتم حرمت وتنظيم ت زن و منزل

به اين معني که هيق کس حق ندارد به حريم وي متعرض شــده و در آن خدشــه وارد کند و از طرفي 

 احکام کنند. اين مســـئله را مي توان با تحليلزن پاســـداري و منزلت از مقام که  ه دارندفيهمگان وظ

بايد  ،ناموس او را هتم کند ،تجاوز کرده زناگر کسي به حيثيت به درستي تثبيت کرد؛ در مثل ديني 

ســقوط حدّ زاني ( موجب نه رضــايت همســر و نه رضــايت خود زن) و هيق چيزبه حد مجازات شــود 

نظير مال به هي اســـت و نمي توان حدّ آن را الوی حقخواهد شـــد، چراکه هتم حيثيت زن در زمره ن

ضايت سرقت رفت سرویٌ منهه، با ر ست. از اين روساقط  ،مَ ضي زن دان سر يا با ترا متهم تبرئه  وي هم

 .شودمين

با توجه به آنچه به اجمال گذشت، نگاه ويژه اسالم به زن، و جايگاه رفيع و منزلت خاص وي در انديشه 

 اسالمي به تصوير مي آيد.

                                                           
 خصال صدوق، باب ثالثه. ـ 22

 .383، ص3من ال يحضره الفقيه، ج ـ 23

 ان.هم ـ 24

 .385همان مأخذ، ص ـ 25
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 اسالم در مدارا و خشونت فصل دوم. جايگاه

 . مقدمه1

مدارا و جايگاه آن در انديشه اسالمي را بايد در زمره مباحث محوري مغفول در حوزه  و خشونتمسئله 

 هاي پژوهشي تلقي نمود.

چالش و نزا  هاي اعتقادي و سياسي رايج در جوامع اسالمي نيز ضرورت پژوهش مستقل در اين باب  

فرصت طرح مي يابد، چيستي خشونت و مدارا و  را پر رنگ تر مي سازد. به هر حال آنچه در اين مجال

 جايگاه آن در حيات فردي و اجتماعي اسالمي است.

 لغوي و اصطالحي خشونت و مدارا . معناي2

شونت و مدارا در  سئله جايگاه خ شکل محوري در م صلي و م ضل ا بايد به اين نکته اعتراف کرد که مع

سالمي، نبود شه ا ست، زيرا همين عدم و مانع از تعريف جامع حوزه اندي صطالح ا در  شفافيت اين دو ا

 مواجه ساخته است: هاييبا چالش را سياسي سازان انديشه و تعريف ها صاحب نظران علمي

 است تن در ومؤمن گبر اشتراک                         است رهزن دائم لفظ اشتراک

 26اوفتاد آرام رفت معنـا به نچـو                            اوفتـاد نـام از خلق اختالف

سامح» و مقابل معنايي آن« خشونت»واژه  سي ادبيات ، نخست در«ت سيوجامعه سيا مطرح  غرب شنا

 قرن رد نخستين بار اين بحث شده و سپس در فلسفه سياسي جوامع اسالمي فرصت طرح يافته است.

فرهنگ و  حوزه در آن اين رو طرح از. 27مطرح گرديد وکليساها دولت ميان نزا  در و اروپا در شانزدهم

 بايد با باز تعريف اين اصطالحات همراه باشد تا تبيين آن را در اين حوزه ميسور سازد. اسالمي انديشه

و  28نعومت معنا کرده است و خالف و نرمي، لينت ضد زبري، و درشتي خشونت را الف. مرحوم دهخدا

شتي زبري، در فرهنگ الروس سختي در ست. معنا يافته و  مجمع البحرين نيز در تعريف آن آورده  29ا

  .30«النعومه... ضد الخشونه»است: 

                                                           
 .18. مثنوي معنوي، دفتر ششم، بخش  26

 .173 ص ،11-12 شماره قرآني، هايپژوهش فصلنامه: ک. . ر 27

 .8630 ص ،6 ج نامه، لغت دهخدا، اكبر علي.  28

 .915 ص ،1 ج طبيبيان، حميد مترجم الروس، فرهنگ.  29

 .651 ص ،2-1 ج البحرين، مجمع.  30
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ـــان جامعه ـــناس نان نيز،وحقوی ش ئه يم تعاريفي متفاوت از واژه هر دا ند؛ ارا  به را آن برخي کرده ا

ــيوه ــير وجامعه فرد و نرم طبع خالف يا نُرم خالف هايش  را به معناي آن ديگر وبرخي 31اندکرده تفس

ـــوء ـــتفادهس ـــته اند. قدرت از اس  به قانوني غير حمله يا هجمه بر اين باورند که ديگر برخي 32دانس

 قاطعيت معناي به خشونت گاه نيز 33محسوب مي شود. خشونت جامعه هايي مرسوم يا مقنن درآزادي

 رفتار مقابل البته در کاربرد اين تعريف شــده اســت. مجرمان و متهمان خطاي از پوشــيچشــم عدم و

ست. هم چنين کار به قانون مجريان انگارانهلسه شده ا  و مذهبي نابردباري معادل مزبور، واژه گرفته 

  34رفته است. کار به سياسي رقباي با مماشات عدم و فکري ناپذيري تحمل

ــامح را ــان ب. مرحوم دهخدا واژه تس ــاهل را به معناي گرفتن با يکديگر و واژه آس ــهل تس  انگاري، س

 35ماليمت معنا کرده است. و نرمي ي،پوشچشم اغماض،

دانســته  گذاردن فرو و کردنکوتاهي مدارا کردن، گرفتن، آســان مرحوم معين نيز تســامح را به معناي

ست ساهل را به 36ا سان يکديگر، بر گرفتن سهل و واژه ت گاري ان سهل کردن و رفتار نرمي به گرفتن، آ

 37معنا کرده است.

 اه آن در قوانين اسالميو جايگ مدارا و مسئله خشونت .3

به صراحت مي توان گفت تحميل که يکي از اجزاي تشکيل دهنده خشونت است در اسالم موضوعيتي 

ندارد. زيرا اگر بنا بود انسـانها به واسـطه ي تحميل به سـوي ديانت و خداپرسـتي روي آورند نيازي به 

ين تحميل با فلســفه ي آفرينش فرســتادن پيامبران توســط خدا نبود تا دعوت به ســوي خير کنند و ا

سفه ي بعثت انبيا منافات دارد. بعالوه اين منش تحميل و اکراه در آيات و روايات نهي اکيد  سان و فل ان

 شده است. 

( : اگر اعراض کردند پس  48فان اعرضــوا فما ارســلناک عليهم حفيظا ان عليم لال البالغ ) شــوري،آيه

  ست بر تو جز رسانيدننفرستاديم تو را نگهبان برايشان، ني

  ( : اکراهي در دين نيست 256ال اکراه في الدين ) بقره،آيه

                                                           
 .651 ص ،2-1 ج كيان، مجله.  31

 .33 ص ،14/  15 شماره نقد، كتاب: ک. ر.  32

 .46-47 ص وديگران، مصفا نسرين الملل،بين حقوق در تجاوز، مفهوم.  33

 .393 ص ،14/  15 شماره نقد، كتاب.  34

 5876 ص ،4 ج دهخدا، نامه لغت.  35

 .568 ص ،1 ج الروس، فارسي و نيز بنگريد به: فرهنگ ،1078 ص ،1 ج فارسي، فرهنگ معين، محمد.  36

 .568 ص ،1 ج الروس، فرهنگ همان، و نيز بنگريد به:.  37
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 ( : براي شماست دينتان و براي من است دين من 6لکم دينکم ولي الدين )کافرون،آيه

 ( : بگو ايمان به آن]قرآن[ آوريد يا ايمان نياوريد 108قل آمنوا بهِ اؤ ال تؤمنوا ) اسرا،آيه 

( : مامور هســتم که بين 15بينکم اهلل ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم ) شــوري،آيه وامرتُ العدل 

شما با عدالت برخورد کنم خدا پروردگار ما و پروردگار شماست براي ماست اعمال ما و براي شماست 

 .اعمال شما

ه الناس حتي يکونوا : ولو شاءربم ال من منُ في االرض کلهم جميعأ أفانت تکر 99سوره ي يونس، آيه 

ستند پس ايا تو وا مي  ست هر آينه ايمان مي آورند همه آنان که در زمين ه مؤمنين: اگر خدا مي خوا

 مردم را که باشند از مؤمنان.( -به ناخواه -داري

شدت در  ست. اين مفهوم به  ست برتري جويي ا شونت نهفته ا صر ديگري که در دل خ هم چنين عن

 ي و تقبيح قرار گرفته است: آيات و روايات مورد نه

اين ســـراي آخرت براي « ) تلم الدار االخره نجعلها للذين ال يريدون علوا في االرض و ال فســـادا  »   

ــاد، که اراده و  ــاد را ندارند ( نه تنها برتري و فس ــاني قرار مي دهيم که اراده برتري در زمين وفس کس

 خواست آن را هم نبايد داشته باشند. 

اي مالم اشتر ] اي کسي « ) لن اني مؤمر امر طا  فان ذلم ادغال في القلب و منهکه للدين وال تقو» 

يد اطاعت  با گاه نگو من فرمان دادم فرمان مي دهم و  که در راس هرم قدرت قرار مي گيري [ هيق 

 38شوم زيرا اين ]تفکر و روحيه[سبب تباهي دل و سستي دين است.( 

ــتوراتي در احاديث وجو ــد، حضــرت و نيز دس د دارد که در زمينه ي نهي از تجبر ) زورگويي ( مي باش

بپرهيزيد از روحيه « ) اياک و التجبر علي عباد اهلل فان کل متجبر يقصـــمه اهلل » علي مي فرمايد : 

 39زورگويي بر بندگان خدا زيرا که خداوند روزي فرد زورگو را در هم مي شکند. (

قصود م محورهايي خاص، قوانين اسالم بايد با عنايت به در مدارا و خشونت با اين همه در تبيين جايگاه

 را دنبال کرد

 الف. در حوزه رفتارهاي فردي و جمعي

اجتماعي را نمي پذيرد و در مقابل اصل مدارات را در اين  ومراودات فردي رفتارهاي خشونت در اسالم

 و معاشرت در خانواده، اخالی يت اصولرعا البين، ذات اصالح به سفارش امور محور عمل قرار مي دهد؛

                                                           
 53نهج البالغه،نامه  38

 269،ص5غرر الحكم،ج  39
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 هر از نيز پرهيز و انســاني کرامت مذهبي، حفظ هاياقليت حقوی به احترام رعايت حقوی همســايگان،

 .است مدارا در اسالم ويژه اهميت دهنده نشان اجتماعي، روابط در خشونت گونه

 ســت و همچون ديگر پيام آورانا صــلح آور پيام واجتماعي، فردي رفتارهاي در نيز خود اســالم پيامبر

 و خوش خلقي را اصل اولي در برخورد هاي اجتماعي مي دانسته است، چنان آميز مسالمت الهي رفتار

 دهخوان (صلي اهلل عليه و آله و سلم) اسالم پيامبر ويژگي خاص ذات مقدس حق رأفت و مهرباني را که

وا الْقَلْبِ غَليظَ فَظًّا کُنْتَ لَوْ وَ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِما»: است  رحمت به 40«حَوْلِكَ مِنْ الَنْفَضُّ

 شدند.مي پراکنده تو از شمبي بودي دل وسخت خو تند اگر شدي و وپرمهر نرمخو آنان با الهي،

نَّاسِ ارَاةِ البِمُدَ رَبِّي أَمَرَنِي»خود در اين زمينه مي فرمايد:  (صلي اهلل عليه و آله و سلم)گرامي  پيامبر

ستور مردم با و نرمي مدارا به مرا پروردگارم ؛41«کَمَا أَمَرَنِي بِأَدَاءِ الْفَرَائِض  انجام به که چنان فرمود، د

ــخني ديگر فرموده اند: فرمود. امر واجبات ــان در س ْصفُ مُدَارَاةُ النَّاسِ» ايش الْإِيمَانِ وَ الرِّفْ ُ بِهِمْ  نِ

 ماسال زندگي است.پيامبر از نيمي آنان با و نرمي ايمان از مردم با وسازگاري مهرباني .42«نِْصفُ الْعَيْشِ

سلم)  رهبه وخشونت قهر از نيز ديگران آميز برخوردهاي خشونت در مواجهه با( صلي اهلل عليه و آله و 

ايشان،  و افتراي و اهانت و شکنجه، و آزار قريش شديد العمل نمي گيرد؛ چنان که در مواجهه با عکس

يامبر  ـــود:  صپ تار مي ش ـــ نان خواس َا  اغْفِرْ لِقَوْمِي اللَّهُمَ»رحمت و مغفرت الهي را براي آ َإِنَّهُمْ ل ف

ند:  . 43«يَعْلَمُون ماي جاي ديگري مي فر يه و برف  و ال تکرهوا در  فاوغلوا ف لدين متين  هذا ا ان 

ست پس در آن با رفق وعباده اهلل  ستوار ا نرمي حرکت کنيد و بندگي و اطاعت  ) اين دين محکم و ا

 44خدا را ناخوشايند در نظر بندگان خدا نشان ندهيد. (

شيوه رفتاري در برخوردهاي منقول درباره امامان شيعه نيز به فراواني مشاهده مي شود که مجال  اين 

ن ن ديدر اين جا به برخي نمونه هاي توصيه اي پيشوايا اندک اين نوشته فرصت طرح آن را نمي دهد.

 که داللت بر نهي از خشونت  و آزار به طور عام) گفتاري و کرداري (  دارند اشاره مي شود:

                                                           
 .159 آيه عمران، آل. سوره  40

 .117 ص ،2 ج الكافي.  41

 . همان. 42

 .167 ص ،95 ج االنوار بحار.  43

 34،ص3،متقي هندي،كنزل العمال،ج86،ص2كافي،ج  44
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ـــراک باهلل تعالي و العنف علي عباده : »  صپيامبر ار بح« ) ما من عمل ابغض الي اهلل تعالي من اال ش

شرک به 54،ص72االنوار،ج سنديده تر و مبغوض تر نزد خداوند از  خدا و خشونت بر  ( : هيق عملي ناپ

 بندگان خدا نيست. 

تندي و خشم «: الحده ضرب من المجنون الن صاحبها يندم فان لم يندم مجنونه مستحکم : »   علي

گونه اي از ديوانگي است زيرا انجامدهنده ي آن پشيمان مي شود و اگر پشيمان نشود جنون او ريشه 

 45دار و پايدار است. 

 46أس ناداني خشونت است. : رأس السخف العنف : ر  علي 

تاا فخور ....  کل مخ کل فظّ غليظ و  ظالمين و  تاه ال بارين و الع گاه هي دار الج جاي : جهنم 

 47زورگويان و سرکشان ستمگر، و هر درشتگوي خشن و هر خويشتن بين متکبر است.

ست ..... اهل کينه و حسادت نيست، پرخاشگر و دشنام گو ني»..... در توصيف مؤمن :   از حضرت علي

سريع عمل نمي کند و  ست و نه پرده در .... در حالت غضب  ست ...... نه دروغگو ا سيار اندک ا آزارش ب

کار احمقانه انجام نمي دهد.... کســـي را زجر نمي دهد .... خشـــن نيســـت، اهل الف زدن و بد گفتن 

شتي و  ست .... بر پايين دست خود هيق گونه در صانه ا ستي او خال ست..... دو خشونت روا نمي دارد ني

اش اســت نه عبوس و اخمگين، اهل فضــولي  ..... اهل فحش و ســبم عقلي نيســت ..... چهره اش بشــّ

 48« وتجسس نيست و .... 

 49از زدن بر صورت چارپايان نهي کرده است.  صپيامبر

ـــ  ت که ازنکته قابل توجه در اين روايات که نظاير فراواني هم در متون روايي براي آن وجود دراد اينس

منظر شريعت ،  اطالی در تقبيح خشونت ورزي به نحوي است که دامنه آن حتي غير انسان را هم در 

 برمي گيرد.

 و در بيان حرمت آزاررساني به غير: 

 50المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده 

                                                           
 238،محمد معاني االخبار،صصدوق  45

 265غررالحكم،ص  46

 131،ص8كافي،ج  47

 180،ص11مستدرک الوسائل،ج  48

   9،ص4من ال يحضره الفقيه،ج  49

 ،عاملي،حر362،ص4، صدوق،محمد،من ال يحضره الفقيه،ج 235،ص2كليني،كافي،ج 50
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 يي، دشناماين حديث نفي کننده ي تمامي مصاديق خشونت از ترساندن، ايجاد مخاطره کردن، زورگو

 دادن، زدن و .... به طريق اولي مي باشدزيرا تمامي اين موارد مصدای آزار هستند.

سلم ان يظلمه او يخذله، او يدفعه دفعه تعنته : »   از امام باقر سلم حرا علي الم ست بر  51«الم : حرام ا

سازد و يا او را به گونه  سلماني ظلم کنديا ياريش نکند و خوارش  سلمان که به م  اي از خود براند کهم

 مايه ي رنجش او شود.

 عبادي احکام ب. تسامح در تشريع

 به اين معني که در اســالم، اســت، اســتوار تســامح اصــل نيز بر عبادي احکام در اســالم، حتي تشــريع

 نَفْساً للَّهُا يُکَلِّفُ ال»: است نشده تشريع منطقي غير هايگيريطاقت انساني با سخت تکاليفي خارج از

ْسعَها الَّيِ در روايات وارده نيز  اگر اســت. شــده منتفي دانســته دين در وحرج . افزون بر اين عســر52«وُ

فردي  از روي نا اگاهي و يا اضطرار و يا فراموشي، کار اشتباهي را انجام دهد استحقای مؤاخذه و کيفر 

ستناد مي  که از احاديث مشهور بوده است و فقها در ابواب مختلف 53ندارد و حديث رفع  فقهي به آن ا

 «تساوي افراد در برابر قانون » کنند، داللت بر همين نکته دارد و در واقع مفاد اصلي آن اين است که 

يم شــرطي دارد و آن برخورداري از شــرايط مســاوي اســت .رعايت حداکثري شــرايط فردي، نشــانگر 

 رويکرد مدارايي اسالم مي باشد.

) خدا بر شما آساني خواهد و سختي را براي شما وال يريد بِکم العسر يريد اهلل بِکم اليسر آيه ي  

 نيز شاهد اين مدعاست. 54نخواهد (

د است، وجود ندار« نفي عسر » از اين آيه استفاده مي شود که نه تنها عسر و سختي که مستند قاعده 

 و  وجود دارد:و آساني نموده است.شواهد فراواني براي اين موض« يسر » بلکه شار  ، اراده 

 55) نيستم من از رنج دهندگان ( و اما ان من المتکلفين  

سمحه :  صپيامبر  سلني اهلل بالرهبانيه و لکن بعثني بالحنيفيه ال رهبانيت و  ) خداوند مرا بهلم ير

 56سختگيري نفرستاد، بلکه مبعوث کرده است بر دين دور از باطل و آسان ( 

                                                           
 234،ص2كافي،ج   51

 .286 آيه بقره،. سوره  52

 369،ص15وسائل الشيعه،ج  53

  185ه، بقر  54

 86سوره ي ص،   55

 74،ص14وسائل الشيعه،ج  56
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) دين فراخ و آسان است الخوارج ضيقوا علي انفسهم من جهلهم الدين واسع ولکن :   امام باقر 

 57ولي گروه خوارج به دليل ناداني اشان بر خود تنگ ] سخت [ گرفتند.( 

سان گيري در خود قانون و هم  شان نوعي انعطاف و آ سالم که ن وجود قوانين کلي و احکام ثانوي در ا

ــت مانند : قاعد ــرر   و نيز قاعده ال حرج يا در مقام پياده کردن و انجام آن اس ــر و » ه ي الض نفي عس

شته و نيز « حرج  شد.قاعده ي جب و عفو از گذ ستوفايي ارائه خواهد  صوص آن ها بحث م که  در خ

 قاعده فراغ و تجاوز.

 تسامح نشانگر که را برگزيده اند برائت حکميه، اصالت از شبهه بحث در اصوليون شيعه نيز هم چنين 

 :نويسددر اين باره مي مطهري شهيد رحوم استاداست. م احکام در

 ست،ا نشده وضع آميز وحرج وشای وپاگير دست تکاليف است( سهله) که اين حکم به شريعت اين در»

ـــت نداده قرار تنگنايي دين در خدا( حرج من الدين في عليکم ماجعل) ـــمحه) اينکه حکم وبه اس ( س

 يملغ تکليف گردد، شـــدن واقع ودرتنگنا مضـــيقه اب توأم تکاليفي انجام که جا هر اســـت، باگذشـــت

  .58«دشومي

 اجتماعي قوانين واجراي ج. تسامح در تشريع

شدن  شن  ست. براي رو شريع و اجراي احکام ا سامح در ت شانگر ت سالم نيز ن سي قوانين اجتماعي ا برر

 بحث به نکاتي اشاره مي شود:

ـــا از جلوگيري باهدف وکيفري جزايي احکام جعل يم. ـــونت  و ناهنجاري هاي اجتماعيانتش  ر خش

ـــب با ارزش ها و هنجارهاي  وجلوگيري از تجاوز به حريم و حقوی ديگران عدالت وحاکميت و د رتناس

 حيات را دميدن قصاص قانون اجراي قرآن کريم صورت مي پذيرد، چنان که ثابت و نيز عرفي هرزمان 

ــت نو  و 59«الْأَلْبابِ أُولِي يا حَياةٌ صاصِالْقِ فِي لَکُمْ وَ»در کالبد جامعه معرفي مي کند:  . بديهي اس

شــدت واکنش ها  در اين احکام تابعي از ذهنيات و عادات و طبيعت مردمان هر عصــر اســت.به عبارت 

ديگر چون اين احکام براي بازداشــتن مجرمان  از نقض قوانين طراحي مي شــود ؛ الجرم بايد در نو  و 

سط شدت به نحوي و در  شته کيفيت و  شند که قابليت تاثيرگذاري  بر نو  مردم هر زمان را دا حي با

باشد.يکي از مؤلفه هاي فهم برخي  قوانين جزايي اسالم که ممکن است واجد شدت و خشونتي بيش 

                                                           
 258،ص1و من ال يحضره الفقيه،ج 405،ص2كافي،ج  57

 .242، ص2. مجموعه آثار شهيد مطهري، ج 58

 .29 آيه فتح،. سوره  59
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از  پذيرش عصــري  و نيز داراي  عدم تجانس با ســاير مولفه هاي اخالقي و فرهنگي اســالم بنمايد،در 

 همين نکته است.

با تنگ نمودن دايره تعريف)مانند ســـرقت مســـتوجب حد( و يا  اثبات جرم )مانند جرائم   ماســـال دو.

 طرح با است؛ به اين معني که گرفته و تساهل نسبت به مجرمين را نيز  پي مدارا جنسي ( در واقع راه

ين قوانهمان   اجراي زمينه کرده، جلوگيري جرم اثبات دشــوار و بلکه تقريبا ناممکن از  شــرايط برخي

 60ميان بر داشته  تا تعداد افراد کمتري در دايره مجرميت جاي بگيرند. از موضوعه خود را

 اين اسـت؛ الهي و رحمت خاص رأفت بيانگر ،«بالشـبّهات تدرأ الحدود»يا  حدود در شـبهه قاعده سـه.

 الهي حدود از اجراي ورود شــبهه، احتمال که اســت معنا بدان دارد، کاربرد بســياري فقه در که قاعده

جرم  که کند، احکام را جعل اي گونه به توانستمي مقدس شار  ممانعت به عمل مي آورد. در حقيقت

 آن زا حکايت خاص، شرايط با جرم اثبات ليکن شود؛ اجرا و قوانين مربوط به آن شده اثبات به راحتي

  .61«حْمَتُهُ غَضَبَهرَ سَبَقَتْ يَا مَنْ»: است گرفته پيشي وي غضب بر الهي رأفت که دارد

 است نااليق گر چه دمها اين زآنکه

 62است سابق هم غضب بر من رحمت

 اصل توبه و تاثير آن در عفو از مجازات هاي حديچهار. 

 اصل عفو و تاثير آن در برداشتن حکم قصاص پنج.

ـــالمي حاکم عمومي عفو به و اس کار، تو مل دو بزه بات جرم از جلوگيري مهم عا  حدود اجراي و اث

 بزهکار مي شــود، برخي ديگر با توبه ثابت اقرار با اســالم جزايي احکام برخي محســوب مي شــود. اگر

 ليس و بعده، تاب لو يسقط وال حدا ، او کان رجما  البينه قيام قبل تاب لو الحد يسقط»ساقط مي شود: 

ـــقط االقرار قبل تاب وول مرّ، کما االقرار بعد العفو وله البينه، قيام بعد يعفو ان(  ) لالمام  63«الحد س

 کند. عفو را بزهکاران برخي اجتماعي و فردي مصلحت اساس نيز مي تواند بر شر  حاکم

با توجه به آنچه به اختصــار گذشــت مي توان دريافت اســالم در مجموعه  پيام هاي فردي و اجتماعي 

ثر مدارا را پيشنهاد مي کند. خود حتي در مواجهه با نقض کنندگان  قوانين، روش هاي مبتني بر حداک

                                                           
 461 ص ص، ج الوسيله، تحرير ،114 ص الشريعه، تفضيل: ک.. ر 60

 .363، ص1. االقبال االعمال، ج 61

 .26 ص مثنوي، احاديث فر، فروزان الزمان ديع. ب 62

 .398 ص ،2 ج اللثام كشف.  63
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شود.با اين  سالم بلکه تا قرن هاي متمادي نظيري برايش يافت نمي  امري که نه تنها در روزگار ظهور ا

 وصف شايد بهتر بتوان به مباحث مربوط به خشونت عليه زنان ورود پيدا کرد.
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 رآني و فقهيفصل سوم. بررسي ظرفيت برخي مفاهيم و قواعد ق

 
در اين فصل ابتدا  به بررسي برخي مفاهيم قرآني خواهيم پرداخت که گستره معنايي وسيع و منعطفي 

را فراروي مخاطبين مي گشــايد.مفاهيمي که به نحو دقيق و هدفمندي  طراحي شــده اند تا به مثابه 

نهادها ، ســـاختارها ،نقش ها و ابزارهايي کارآمد در خدمت ايجاد انطبای ميان اوامر و نواهي با تحوالت 

کارکردها قرار بگيرند.نکته قابل توجه اينســت که کاربرد اين مفاهيم در متن قرآن غالبا در حوزه آيات 

 مربوط به خانواده و روابط زوجين صورت گرفته است.

اخت در مرحله بعد به بحث در مورد پاره اي قواعد مســـلم  و نيز نظريات قراردادي در فقه خواهيم پرد

گاري  عام و جرم ان به طور  کاربرد آن در قلمرو حقوی خانواده  ـــده ، ئه ش لب تبيين هاي ارا قا که در 

لکن قبل از ورود به اين مبحث الزم اســت دو  خشــونت عليه زنان به طور خاص ؛ آشــکار خواهد شــد.

شاياني خواهد نمود ساختار حاکم بر اين مقاله  و مدعاي آن کمم  صلي که در درک  ضو  ا ،به نحو مو

 شود: تفصيلي تبيين

 و تعامل پيام وحياني با تحوالت مفهومي و کارکردي  تناسب-1

پيش تر به نحو مختصر اشاره شد آيات قرآني که به نوعي متضمن عنصر جنسيت هستند به دو دسته 

 ي عمده تقسيم مي گردند :

ين ظرفيت هاي انســاني او آن دســته از آيات که به اصــل و ذات زن اشــاره دارند و به نوعي مب –الف 

 هستند.

 آيات ديگري که اختصاص به  بيان قواعد و احکام حقوقي بر اساس جنسيت دارند . –ب 

 در خصوص آيات دسته ي دوم بايد به نکات زير توجه داشت :

نخســت؛ بر اســاس  اصــل تناســب حکم و موضــو ؛ حکم حقوقي به عنوان زير مجموعه اي از احکام  

صر متعدد و مختاجتماعي  نمي توا سيتند بدون لحاظ وجوه و عنا ضو  حکم ) در اين جا جن  (لف  مو

 صادر شود.

 دوم؛ جنسيت مفهومي است حاصل ترکيب دو مولفه ي جنس بعالوه موقعيت ها و نقش هاي اجتماعي  

اکنون الزم است به اين موضو  پرداخت که اگر چنانچه  متکلمين اسالمي تصريح مي کنند،  بر جهان 

شت که و  ست، آن گاه بايد اذعان دا سته احوال و قواعد و نيازهاي ثابت و متغير حکم فرما سان دو د ان

تصور تصلب و ثبات در نقش هاي زن و مرد و  نيز مفهوم واحد اجتماعي خانواده به عنوان عناصر اصلي 
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روابط و  حکم، در طول قرون وســپري شــدن زمان هاي طوالني و قرار گرفتن در دايره ي مناســبات و

 اقتضائات عصري جديد ، امري خالف شهود عيني و الزامات عقلي است.

سان  سته از نفس ان ستند ؛ داراي وجوه ثابتي برخا ساني ه زن يا مرد هر يم از آن حيث که يم فرد ان

بودن و از آن حيث که عضوي از گروه يا گروه هاي پيراموني و نقش هاي تعريف شده و  واگذار شده از 

ستند  و  يا از آن حيث که در ارتباط دو  سوي آن شي و هنجاري آن ه شده ي نظام ارز و نيز تربيت 

ســويه با فرهنگ عمومي و حســن و قبح هاي برخاســته از آن هســتند؛ الجرم داراي وجوه متغير و 

به عنوان مثال: مفهوم خانواده و کارکردهاي آن و نيز اولويت هاي کارکردي آن . متحولي خواهند بود

ضــوعي اســت که هرگز نمي توان ادعا کرد در دوره هاي زماني مختلف ويا در نســل هاي متفاوت و مو

 حوزه هاي فرهنگي متمايز،مفهومي واحد داشته يا دارد.

زماني اصالت کارکردي خانواده منحصر به پاسخ به غرايز جنسي  و استمرار نسل  بود،حال آن که طي 

شده ،همچنان چند دهه ي اخير در غالب حوزه هاي فر صله گرفته  سرعت از اين اولويت فا هنگي  به 

شتغال زن،  ستگي خانواده به ا صور واب شاغل به عنوان يم رکن خانواده و يا فراتر از آن ت که تعريف زن 

ـــيد ؛اما همين قبيح ديروز ، امروز به يم حق يا حتي  امري نامأنوس  و يا حتي قبيح به نظر مي رس

 مطالبه تبديل مي شود.

اجتماعي انسان ،اين ديدگاه متصلب که مي توان براي مرد -ا در خصوص وجوه مزبوراز حيات  فرديلذ

يا زن صرفا از آن جهت که زن  يا مرد است، قالب هاي دائمي و غير قابل  نسخي را به عنوان وظايف و 

سب تحوالت اجتماعا ست چرا که به تنا شي از نقش او تعريف کرد، واقع بينانه ني تي ت )تحوالحقوی نا

که حوزه ارزش گذاري هاي اخالی نســبت به آن البشــرط اســت  و اتفاقا؛اين تحوالت  الزمه ي حيات 

بشر و گروه هاي اجتماعي هم هست( و  افراد  و نهادهاي انساني  و ساختار هاي ذهني و عيني و نقش 

 ها و کارکردهاي ايشان در حال تحول پيوسته است.

ــته دوم ، چنانچه جامعه و نهاد هاي متغير آن به مثابه ي مولفه اي از بنابراين در فهم مدلول آي ات دس

سا بدون قائل  سا شد.ا صحيح محتواي پيام نخواهيم  شيم هرگز قادر به تحليل  شته با حکم،توجه ندا

 زير ملتزم باشيم: گزاره ي باطلشدن مقدمات و نتيجه گيري فوی ناچاريم به يکي ازدو 

 عينا همان مصاديق متعلق به عصر نزول هستند!امروزه مصدای خانواده  -

 يا

ـــار  پيام هاي و الزامات خود را نه خطاب به مخاطبين عيني و موجود بلکه خطاب به مخاطبين  - ش

 انتزاعي صادر  مي کرده است!
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 رابطه ميان پيام وحياني و شهود اخالقي-2

ي پاره اي ويژه گي هاي ثابت است پديده ي خشونت عليه زنان، به عنوان يم پديده ي اجتماعي، دارا 

ـــي از ماهيت اين پديده بوده و در هر يم از دوره هاي زماني يا حوزه هاي جغرافيايي قابل  که ناش

صلت هايي مانند اثر چرخه اي،هرم وارگي و زنجيره اي بودن آن پيش تر و در مقدمه  ست.خ شاهده ا م

سيماتي که از آن صورت مي گيرد را مي ي کلي بدان اشاره رفت.هم چنين گونه شناسي خشونت و تق

توان در تمام دوره ها  و حوزه هاي فرهنگي ثابت دانست.) خشونت جسماني،رواني ...( اما نکته ي قابل 

ست  و بدون فهم  و  ست که مصاديق هر يم از اين گونه ها،در زمان هاي مختلف متفاوت ا توجه اين ا

 اب شار  مسير نخواهد شد.توجه به اين مهم نيز دريافت پيام وحي و خط

توضيح  اين که پاره اي از مصاديقي که امروز وجدان عصري و مشترک احاد بشر آن را قطعا خشونت 

شونت بار  شته، از آن  دريافتي به عنوان يم فعل خ صار گذ شهود اخالقي مردمان در اع تلقي مي کند،

ضلع درگير در هر ف سه  ست.به اين معني که  هيق يم از  شته ا عل يعني نه مرتکب و نه فردي که ندا

ــرزنش و تقبيح فعل ناهنجار را به عهده  ــده و نه گروه ) که قاعدتا وظيفه ي س فعل عليه او واقع مي ش

دارد( آن فعل را خشونت تلقي نمي کرده اند،بلکه گاهي  در وضعيتي کامال وارونه )البته نسبت به فهم 

ـــمرده اند.مثال بارز اين امروزين ما (، قواعد و هنجارهاي مرجع، ارتکا ـــروري مي ش ب اين فعل را ض

موضو  برخي مصاديق خشونت رواني است.براي فهم روشن تر، شايد  ارائه ي مثالي خارج از حوزه ي 

شد: تا همين چند دهه قبل  شتري با شته  و قادر به ايجاد وحدت نظر بي سائل زنان کاربرد بهتري دا م

شونت تلقي نمي کرد بلکه شهود اخالقي جامعه ي ما تنبيه بدني  سوي والدين کودک را نه تنها خ از 

ضروري مي  صالح کودک و نيز حفظ نظم حياتي جامعه يا گروه، صد عالي تر و م آن را براي تامين مقا

ست.امروز اما دريافت ما از هرگونه تنبيه بدني کامال تغيير يافته و براي وصول به هيق يم از اهداف  دان

شده نه تنها آن سالمت و تربيت کودک و  گفته  سبب اختالل در  شکارا  ضروري نمي دانيم،  بلکه آ را 

ســـال قبل قانوني درجهت منع تنبيه بدني   30رواج خشـــونت در جامعه مي دانيم.اگر قرار  بود حتي

کودک  وضع شود ، بسيار طبيعي مي نمود که فقط سطوح شديدي از تنبيه بدني را هدف بگيرد و در 

يشـــرو تلقي شـــود. اما امروز دريافت ما از چنين قانوني مي تواند يم تاييد بر قبح نو  خود بســـيار پ

 خشونت تلقي شود. 

ــطحي عمومي تر مخاطبان پيام هاي وحياني را  ــاله،هم تحليل گران و هم در س بي توجهي به اين مس

ـــر  ـــيعه بر عنص عرف دچار خطاي مغالطه اي آناکرونيم مي نمايد.تأکيد فقهاي متقدم و متأخر  ش
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ضمني ، در بيان برخي احکام فقهي مربوط به خانواده  را بايد در  شرط  شي از آن مانند  ضائات نا واقت

 همين راستا تفسير کرد.

اگر تصوير روشني از ضوابط و معيارها و هنجارها و مناسبات حاکم بر جامعه ي مخاطب در عصر نزول 

ــرو بودن  آيات مربوطه و ــيم ، هم در فهم پيش ــته باش هم در فهم اطالقات و برخي قيود آيات و  نداش

ســوره نســاء( دچار همان خطا و مغالطه ي پيش گفته خواهيم  34روايات )نظير حکم مطروحه در آيه 

 شد.

ــيم که  ــته باش ــارت کافي براي قبول اين نکته را داش ــلي بايد جس بنابراين پيش از ورود به مباحث اص

عنوان رفتاري ســرکوب گر مي شــناســيم و به شــهود برخي مصــاديق خشــونت که امروزه ما آن را به 

آن را تقبيح مي  -و يا به قول مرحوم عالمه طباطبايي با ذوی مکتسب از حيات اجتماعي خود-اخالقي 

نماييم ؛ در گذشته هاي نه چندان دور و به طريق اولي در گذشته اي به دوري عصر نزول آيات قرآن ، 

 و در شمار روابط به هنجار خانوادگي تلقي مي شده است.نوعي تعامل عرفي طبيعي ميان زوجين 

نتيجه آن که در مواجهه با متن شََّّريف پيام هاي وحياني و الزامات ناشََّّي از آن ن اين نکته 

ضرورتي اجتناب ناپذير و عقاليي  شارع بنا به  شيم  که  شته با ظريف را همواره در خاطر  دا

ضه ؛بايد پيام هاي جاوداني خود را  در چنان ظر ف و خطاب به چنان مخاطبي  به گونه اي عر

مي داشََّّته که گيرنده ي اين پيامناحسََّّاس بيگانگي با آن ننمايد و  نظم اجتماعي مألوف او 

 اجتماعي( نيز تا حد ممکن گسيخته نگردد.-)نظام زيست فردي

 اصل معاشرت به معروف-الف

 : .تگى رفتار کنيدبشايس )زنانتان( با آنها؛ 64وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

شرت  19که در قرآن آمده، « معروف»مرتبه واژه  38محققان از   مورد آن را، امر  به مردان در باب معا

ـــاختار جمله( و  65دانند.به معروف در رفتار با زنان مي اين تکرار، در قالب هاي متفاوت )به لحاظ س

ست شده ا ضع امر( وارد  صلي آنها متنو )به لحاظ مو ضمون ا  برقراري در رفتاري تعادل رعايت را و م

ــاني روابط ــاره مي  اينجا در با زنان تشــکيل مي دهد. اخالقي و انس به برخي از مهم ترين اين آيات اش

 کنيم.

                                                           
 .19. سوره نساء، آيه  64

 3، مهريزي، مهدي، پيام زن، شماره «سرپرستي و رياست خانواده»  - 65
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 .کنيد رفتار معروف و شايستگي به خود همسران با 66«بالمعروف عاشِرُوهنَّ وَ. »يك

را تفاوت اين واژه با واژگان مشابه نظير نيم معروف در لغت به معناي مشهور ،نيکي و احسان است.ظاه

و حسن و...وجود مفهوم محوري  عرف  در آن است.به عبارت ديگر معروف ،فعل نيکي است که عرف ، 

ــران  ــير قرآني نيز مورد تاييد مفس ــنديده بودن آن را تاييد نمايد.ظرافت اين نکته در تفاس نيکي و پس

ست.چنان که مرحوم عالمه طب سير الميزان ذيل آيهقرارگرفته ا سوره بقره معروف را  227اطبايي درتف

به موضــوعي تعريف مي کنند  که مردم با ذوی مکتســب از حيات اجتماعي متداول آن را مي دانند.در 

مفردات راغب ،ذيل واژه معروف آمده است:معروف اسم است براي هرفعلي که خوبي آن به وسيله عقل 

گر در خصوص آيات مذکور اينست که جملگي متضمن امر هستند و يا شر  شناخته شود.نکته مهم دي

ـــرف  ـــيه اخالقي ص لب يم توص قا يات نمي توان در  به اين آ که امر داللت بروجوب دارد، از آن جا 

 نگريست.لذا مردان مکلف به رفتار معروف )براساس تعاريف پيش گفته( در قلمرو خانواده هستند.

 67.«الْمَعْروفبِ بَينَکُمْ أَتَمِرُوا  وَ» .دو

ست: برخي معناي آن را  سه «يتَمَروا» باره معناي واژه  در شده ا شاوره»احتمال مطرح  شورت  م و م

ند و برخي ديگر آن را « کردن ته ا ـــ ندن نيکويي به»دانس ند و برخي هم «فراخوا يکديگر معنا کرده ا

 ده اند.، معرفي کر«اشدب نيکو دستوري و گفته که آنگاه يکديگر، سخن و گفته پذيرش»معناي آن را 

را مي توان با يکديگر جمع کرد و در يم بيان کلي معناي آن را  معناي ارائه شده  سه روشن است که

مرد در نهاد خانواده دانســـت؛ چنان که  و زن صـــميمي و مواجهه منطقي و مدارا و  انعطاف به دعوت

ـــت؛ به اين معنامؤي 68«لِهنَّ لِباس اَنتم و لَکُمْ لِباسٌ هُنَّ» مضـــمون آيه  مرد بايد و زن که د آن اس

 .مبدل شوند ديگري پناهگاه و مأمن يم به هر  بوده، يکديگر حامي و مدافع و محافظ،

ست. چه  شابه براي هريم از زوجين ا سبت و کارکرد م نکته قابل توجه در اين آيات ،تبيين جايگاه و ن

ـــريعي بدانيم ؛در ه ـــيفي و چه تش ـــابه رويکرد اين آيات را توص ن لباس لکم و انتم لباس لهن؛با تش

 کارکردي ودر اتمروا بينکم بالمعروف در واقع با تشابه در تکاليف تعاملي مواجه هستيم.

ِالمَعْرُوف عَلَيهِنَ الّذي مِثلُ وَلَهُنَّ» سََّّه. ـــاس  69«ب ـــل اين آيه بر اس معروف )با معاني پيش  اص

ــابهت مي نهد.امري که معموال در مانندي  را بر  مرد و زن حقوقي روابط گفته(بنيان و هم ترازي و مش

                                                           
 .19. سوره نساء، آيه  66

 .60. سوره طالق، آيه  67

 .178. سوره بقره، آيه  68

 .228. سوره بقره، آيه  69
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استنباط گزاره هاي حقوقي مربوط به اين حوزه مغفول مي ماند.بر اين اساس اگر در سطح استنباط به 

ست يابيم که براي مرد يم حق سد ، يکي -امتياز يا يم حق-گزاره اي د شنا سميت مي  آزادي را به ر

ـــنجش اعتبار و صـــحت آن گزا به گونه اي که مرجع -ره ،يافتن گزاره هم تراز و نظير از روش هاي س

 آزادي هاي زن خواهد بود.-امتياز ها يا حق-در قلمرو حق -عرف ،آن را داراي  وزن متناسب بداند 

جالب اســت بدانيم که بانو امين نيز در تفســير مخزن العرفان،ذيل اين آيه صــراحتا به مفهوم تســاوي  

شاره دارند: ساوي قرارداده ...ببين "حقوی ا شويي م شوهر را راجع به حقوی زنا چگونه پس از آن زن و 

 "بلکه در تمام شئونات اجتماعي و فردي مثل معامالت و معاشرات و حقوی و تجارات و غير اين ها...

ِسکُوهنَّ» چهار. سکوهُنَّ ال و بمعروف َسرِحوهُنَّ اَوْ بالمعروف فَاَمْ زمينه 70«لِتَعْتَدُوا ضرارا تُمْ

ص صل منعطف ا شترک و حتي  "معروف "لي اين آيه تاکيد چند باره بر حاکميت ا ساختار زندگي م بر 

 و سازش زمينه بر واقعه حقوقي طالی است  و در ادامه به اين نکته توجه مي دهد که در صورت فقدان

تاري با ميان اين دو، آرامش قامجويي و اي و آزار اذيت، از دور به و معقول و منطقي رف راد لطمه و انت

شــويد.در حقيقت ادامه زندگي که  از چارچوب معروف خارج  جدا يکديگر از آســيب به حقوی ايشــان،

شده،کارکردهاي مورد انتظار خود را ازدست داده  و موجبات ورود فشار ومحدوديت و آزار زن را فراهم 

 مي آورد،از مصاديق تعدي شمرده شده است.

 ايشان آنان آبروي و حقوی به تعدي و رساندن ضرر قصد به بادام: آمده است مردان به خطاب سپس 

. بخش اخير آيه «هُزُوا  ِ اللّه آياتِ تَتَّخِذوا ال وَ نَفْسَََّّه ظَلَم فَقَد ذَلك يفعل مَنْ وَ: »داريد نگاه را

صــورت توبيخي به خود گرفته،مردان را تهديد مي کند که در صــورت  خروج از دايره معروف و ظلم و 

سته، به دعملکر شاي سپس خود جهنمي نا شد.  شدار به مردان مقام در ساخته گرفتار خواهيد   مي ه

 هب همسـران خود، به نسـبت خويش عدالتي بي با لغو و بيهوده نشـماريد و را خدا آيات هرگز: »فرمايد

 «..برنخيزيد حق آيات با مقابله

 

 نويسد:عالمه طباطبايي در اين رابطه مي

عملي است که افکار عمومي آنرا عمل شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و  معروف به معناي هر»

آورد ســازگار باشــد ... آن عملي معروف اي که اهل هر اجتماعي از نو  زندگي خود بدســت ميبا ذائقه

                                                           
 .231ه . سوره بقره، آي 70
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شر  و قانون جاري در جامعه مطابق  شد و هم با حکم  صورت گرفته با ست که هم طبق هدايت عقل  ا

 71«با فضائل اخالقي منافات نداشته باشد و هم سنت، آن راخالف ادب نداند.باشد و هم 

 اند:ا... صانعي نيز از معروف همين تعريف را ارائه دادهآيت

سلمان آنرا خوب مي» ست و آنچه توده مردم م دانند و به خوبي آن آگاهي دارند و خالفش را بد و نادر

 «دانند، معروف است.منکر مي

ــاس  ــتفاده نموده که در هر زماني و هر مکاني کارآيي دارد، يعني خوبي و قرآن از واژهبر اين اس اي اس

ـــود و عادات مردمي که در آن زندگي مياي که در آن زندگي مينيکي طبق جامعه ـــد ش کنند و رش

اي و در مکاني خاص، معروف باشد اي که اجتما  حاصله، دارند. چه بسا فعلي در زماني در جامعهعقلي

اما در جامعة ديگر نامطلوب و ضـــد معروف به نظر آيد و اين معني جاي بســـي دقت و تأمل دارد. . بر 

همين اســاس مفســران و فقيهان برجســته معيار و ســنجش معروف را شــعور اجتماعي و مردم معرفي 

 اند. کرده

 

ـــارفه ا ـــته جداي از اين که علي القاعده امر داللت بر وجوب دارد مگر اين که قرينه ص ي وجود داش

ست که به هيق روي نمي شدت امر هم  به حدي ا شد؛کثرت تأکيدات بر معروف و قوت و  توان آن را با

صاحب ستحب اخذ نمود. اکثر  صيه و عمل م صرين در حد تو نظران معارف قرآني از قدما گرفته تا معا

«  ســـکوهن بمعروففام»اند . ســـيد مرتضـــي در انتصـــار، ذيل داللت اين آيه را بر وجوب حمل کرده

 نويسد:مي

 72و ظاهر االمر في عرف الشــر  تقتضــي الوجوب فليس لهم ان يحملوا ذلم ها هنا علي االســتحباب:»

 «ظاهرا در عرف شر  اقتضاء وجوب دارد پس نباشد در اينجا، آن را بر استحباب حمل کنند.

 اين مطلب آمده:« عاشروهن بالمعروف»در تفسير في ظالل القرآن ذيل آيه 

 «کند حتي اگر مردي از زن خود ناخشنود باشد.اين آيه واجبي از واجبات مردان را بيان مي»

 در تفسير المنار نيز آمده:

صورت » شيني با آنان به  صاحبت و همن ست با زنانتان نيکو رفتار کنيد يعني م شما مومنان واجب ا بر 

 «زشت نداند.شناخته شده در طبع زنان باشد، شر  و عرف و جوانمردي آن را 

                                                           
 .348-349، ص 2. الميزان، ج  71

 299. ص  72
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و »د. شمرهاي شيعه را احسان به زنان برميشيخ طوسي از فقهاء نزديم به عصر ائمه ) ( يکي از نشانه

 «الي البر و الفاجر ... واالحسان الي النسا.ة من شرائط االماميه... اليقين و اداء االمانـ

شده تا آن را سالمي بر مدلول و مفهوم آيه باعث  صية اخالقي و پند و  عنايت ويژه متفکران ا در حد تو

 اندرز ديني نپندارند، بلکه يم اصل کلي و قانوني تلقي کنند.

 فرمايد:ا... حلي در مورد آية فوی ميشهيد مطهري به نقل از آيت 

ستفاده مي» صل کلي ا شود که هر مردي در زندگي خانوادگي يکي از اين دو راه بايد از اين آيات اين ا

ساک به معروف : نگهداري انتخاب کند يا تما ستگي انجام دهد )ام شاي م حقوی و وظايف را به خوبي و 

به معروف و شــايســتگي( يا علقه زوجيت را قطع و زن را رها نمايد )تســريح به احســان : رها کردن به 

نيکي(. شــق ســوم يعني اينکه زن را طالی ندهد و به خوبي و شــايســتگي از او نگهداري نکند، از نظر 

 73«کند.همين شق سوم را نهي مي« والتمسکوهن ضرارا لتعتدوا»جود ندارد. جمله اسالم و

شويي محکم سأله در قالب عهد و پيمان و ميثای زنا صومين ) ( نيز اين م سان ائمه مع شده و در ل تر 

 بارها مورد تأکيد قرار گرفته است:

ـــت که مي  ـــادی ) ( اس ازدواج کند بگويد، اعتراف خواهد وقتي مردي مي»فرمايد روايتي از امام ص

ستگي نگهداري کنم و يا به نيکي طالی مي شاي ست که يا به  کنم به پيماني که خداوند از من گرفته ا

 74«دهم.

اند از پيغمبر اســالم نيز در انحاء مختلف مردان را به حســن معاشــرت با زنان تشــويق و ترغيب نموده

نسبت به همسر خويش بهترين رفتار را داشته  بهترين شما کسي است که»رسول اکرم )ص( است که: 

سرانم بهترين رفتار را دارم. سبت به هم شد و من ن ستند »و يا  75«با ساني ه محبوبترين بندگان خدا ک

ــبت به خانواده خويش خوش رفتاري در هر حال اميرالمؤمنين نيز به مدارا و خوش 76«رفتارترند.که نس

  77«احسن الصحبه لها ليصفو عيشمفدارها علي کل حال و »کنند: سفارش مي

: مالک و ميزان معروف بودن عمل، ترک منت گذاشــتن در ان  مالك المعروف ترك المنّ به:   علي 

 78است. 

                                                           
 .290-291مطهري،نظام حقوق زن در اسالم، ص  .73

 .552، ص 5كافي، ج  .74

 «االخيركم خيركم لنسائه و أنا خيركم لنسائي» .75

 «احب العباد الي ا... عزوجل احسنهم صنعاً الي عياله. 76

 100/223كو سخن بگوئيد باشد كه ايشان نيكو عمل كنند. بحاراالنوار، مجلسي، محمدباقر، . در هر حال با ايشان مدارا كنيد و با ايشان ني 77

 2282،9724غررالحكم،   78
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ـــ از امام صادی درباره ي تفسير آيه ي   امام  سؤال شد؛« فامساك بمعروف ام تسريح باحسان » ـ

ــر بر ا ــاک به معروف ) نگهداري همس ــتن و فرمودند معناي امس ــت از آزار بازداش ــاس معروف ( دس س

 79پرداخت نفقه است.( 

پرداخت صرف نيست بلکه بخشش « احباء » ذکر شده و معناي « احبا النفقه » در متن عربي حديث 

 80بدون پاداش و منت است. 

 

 هنمايد. برا روشن مي« معروف»و اين گفتار و رفتار رسول اکرم )ص( و ائمه اطهار ) ( است که تفسير 

 تر رفتار اين بزرگان با زنان خود، تفسير واضح و دقيق آيه معاشرت به معروف است. بياني دقيق

 قاعده عدالت و نهي از ظلم-ب

سامح در آن راه ندارد و وقتي به آيات قرآن مراجعه مي کنيم   ست که هيق گونه ت صولي ا صل از ا اين ا

 الت است.حجم زيادي از آيات قرآن در نهي از ظلم و امر به عد

شان حاکي از اند و روشقاعده عدالت که امام خميني )ره( از احياءگران آن بوده  ستنباط اي سي ا شنا

تواند مرجع خوبي اند در اينجا نيز مينمودهاين اســت که در اســتدالالت خود به اين اصــل اســتناد مي

  ابتدا براي ورود به بحث از معناي عدالت آغاز مي کنيم: 81باشد.

 ريف عدالتَّ تع1

شــوند با اين حال تعريف عدالت بســي عدل و ظلم از مفاهيم بديهي در حوزة عقل عملي محســوب مي

ه ميان آنچه ک»مشکل است تعريفهاي انديشمندان از عدالت بيشتر تعريف به مصدای است. مثال  آنرا به 

ستمردم مستقيم خوانده مي و وضع هر چيزي  اعطاء حق هر ذي حقي به او»يا  82«شود و ضد جور ا

                                                           
 513،ص21وسائل الشيعه،ج  79

 132به نقل از مجد فقيهي،مروري برشريعت اسالم در زمينه خشونت،ص 229،ص1سياح،احمد،فرهنگ جامع،ج  80

 قاعده عدالت.، 2. فقه پژوهي، مهريزي، مهدي بخش  81

، اسماعيل بن حماد جوهري، تحقيق 176ص  5؛ الصحاح ج 1405، 1، ابن منظور، نشر ادب الحوزه، چ 431ص  11رک. لسان العرب ج  .82

 .1409، 2؛ كتاب العين، خليل الفراهيدي، مؤسس دارالهجرة، چ 1407، 4احمدبن عبدالغفور عطار، بيروت، دارالعلم للماليين چ 
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جاي خودش ـــاني»يا   83«در  عادل احوال انس مات»يا   84«ت بات و ترک محر جام واج که ان يا   85«مل

هيأت نفســـاني راســـخي که موجب تقوي و »يا  86«اســـتقامت و اســـتوا و بودن ميان افراط و تفريط»

 اند.تعريف کرده 87«جوانمردي است

برد و آرمان عدالت و مصـــداقهاي آن بس متغير بدين ترتيب عدالت پيوســـته از ابهامي دروني رنج مي

ست تا دايرة معنايي آن و نيز ميزان و معيارهاي  سيار ا شهاي عالمانة ب ست که نيازمند تال ست. لذا ا ا

توان عدالت را در چهار حوزة تکوين و نظام خلقت، تشــريع و اش مشــخص گردد. با نگاهي ميکاربردي

ـــت، که عدالت به عنوان يم قاعدة نظام قانونگذاري، تدبير و نظام اجرا يي و روش زندگي فردي نگريس

 88شود.فقهي به حوزة دوّم مربوط مي

 . قاعدة عدالت2

سخن مي ست وقتي از عدالت به عنوان يم قاعده  ست که عدالت کلي ا ساس اين تلقي ا رود، تنها بر ا

ست. يعني عدالت ميزان و معيار ستنباط که فروعي در خود دارد و در تطبيق مفيد ا ي براي فقاهت و ا

ازي ستواند در هماهنگاست و تمامي برداشتهاي فقهي و فتاوي بايد با آن سنجيده شود. اين قاعده مي

مجموعة فقه اثر بگذارد، چنانکه در پر کردن منطقة الفراغ به مثابه حريمي اســت که نبايد از آن تعدي 

  89کرد.

 است: شهيد مطهري در تبيين قاعده بودن عدالت گفته

                                                           
 10ـ11، مجله نقد و نظرش «حقوق و عدالت»، قم: جامعه مدرسين؛ كاتوزيان. ناصر، 371ص  1حمدحسين، تفسرالميزان ج طباطبايي. م .83

 .35هاي حقوق ش به نقل از ويلي، معاني و هدف 37ص 

 ، به نقل از شيخ طوسي در مبسوط.1414، 1، قم: باقري، چ 17شيخ انصاري، رسائل فقهيه ص  .84

 2و ج  16ص  1؛ خميني، مصطفي، تحرير العروة الوثقي ج 1409، 2، بيروت: مؤسسه االعلمي، چ 10ص  1ثقي ج سيديزدي، عروة الو .85

 .1418، 1، قم: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام، چ 17ص 

ة الصادق، ، تهران: مكتب193ش؛ محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه ص  1371، 3، مطبعة غدير چ 388ص  1سيدخويي، مصباح الفقاهة ج  .86

 .1419، 1، قم: مؤسسه آل البيت چ 76ص  18؛ محقق نراقي، مستند الشيعه ج 1403

سائل كركي ج  .87 شي چ 7ص  2محقق كركي، ر شرح لمعه ج 1409، 1، قم: كتابخانه آية... مرع شهيد ثاني،  ، قم: داوري، چ 128ص  3؛ 

ـــين، قم 326ص  11؛ محقق اردبيلي، مجمع الفايدة و البرهان ج 1410، 1  10؛ محقق بحراني، الحدائق الناظره ج ه 1404: جامعه مدرس

، مؤسسه نشر 484؛ عالمه حلي، مختلف الشيعه ص 1409، 2، تهران: استقالل چ 123ص  1، قم: جامعه مدرسين؛ شرايع االسالم ج 13ص 

سالمي چ  شهيد اول، االلفيه و النفليه ص 1415، 1ا سالمي، چ 40؛  سن نجفي، جواهرالكالم ج 1408، 1، مكتب االعالم اال  13، محمدح

 .1367، 3، دارالكتب االسالميه، چ 294ص 

 .1379، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد، 132مهريزي. مهدي، فقه پژوهي، دفتر اول ص  .88

 .188، ص 10ـ11، مجله نقد و نظرش «عدالت به مثابه قاعده فقهي»مهريزي، مهدي،  .89
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شود، عدالت در سلسله اصل عدالت از مقياسهاي اسالم است که بايد ديد چه چيزي بر او منطبق مي»

ست بلکه آنچه عدل  ست که آنچه دين گفت عدل ا سله معلوالت، نه اين ا سل ست نه در  علل احکام ا

  90«گويد.است دين مي

اســالمي نيســت بلکه اســالم عادالنه عدل حاکم بر احکام اســت نه تابع احکام؛ عدل، »به عبارت ديگر: 

 91«است.

 . مستندات قاعده3

اي فقهي چنان اســت که فقيه بر اســاس آن اســتنباط کرده يا چنانکه گفته شــد عدالت در مقام قاعده

گيريم امّا بايد توجه زند. اينم در اثبات اين قاعده از آيات و روايات مدد مياسـتنباط خود را محم مي

  92است و لذا ادلة ديگر ارشاد به اين حکم عقلي خواهند بود.« حکم عقل»آن  داشت که مستند اصلي

 َّ آيات 1َّ3

عدالت، سخن ) يا مشيت ( الهي است که هيچگاه تبديل نمي يابد : و تمت کلمه ربم صدقا  و عدال  ال 

  93مبدّل لکلماته 

 94ان اهلل يحب المقسطين : همانا خدا دوست دارد دادگران را 

ف بعثت انبياء برقراري عدالت توسط مردم است : لقد ارسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب يکي از اهدا

و الميزان ليقوم الناس بالقســط : همانا فرســتاديم پيامبران خويش را با نشــاني ها ] داليل روشــن [ و 

 95فرستاديم با ايشان کتاب و ميزان را تا مردم به عدالت قيام کنند. 

 

 96بالعدل و االِحسان ، خداوند به عدالت و احسان فرمان مي دهد  ان اهلل يأمر-1

                                                           
 ق. 1409، 1، تهران: حكمت، چ 14اسالمي ص مرتضي مطهري، مباني اقتصاد  .90

 .1367، 1تهران: پويه: چ  47عبدالكريم سروش، روشنفكري و دينداري ص  .91

 .1384، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 325و  324حميدرضا نوحي، قواعد فقهي در آثار امام خميني ص  .92

 115سوره ي انعام،آيه    93

  8مائده،آيه   94

 25ي حديد، آيه سوره  95

 90سوره ي نحل،آيه   96
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ـــطوا -2 ال ينها کم اهلل عن الذين لم يقاتلوکم في الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبروهم و تقس

خداوند شـــما را از نيکي به آنان که جنگ با شـــما نکردند در دين،  97اليهم ان اهلل يحب المقســـطين 

 را از خانه هاي خويش باز نمي دارند. با آنان از در دادگري در آييد.وبرون نراندند شما 

 98ـ وامرت العدل بينکم 3

 مأمور شدم که ميانتان دادگري کنم.

ـ يا ايها الذين امنوا کونوا قوّامين هلل شهداء بالقسط و اليجرمنکم شنئان قوم علي االّ تعدلوا اعدلوا هو 4

 99اقرب للتقوي 

ايد باشـــيد قيام کنندگان براي خدا، گواهاني به عدل؛ و مبادا به خاطر کينة ردهاي کســـانيکه ايمان آو

 قومي به عدل رفتار نکنيد، عادالنه عمل کنيد که به پرهيزگاري نزديکتر است.

 100ـ قل امر ربّي بالقسط 5

 بگو پروردگارم به قسط امر کرده است.

ه گذشت خداوند خود را فرمان دهندة در آيات ديگري نيز به قسط و عدل سفارش شده است و چنانک

 101کند.شمارد و هدف از رسالت انبياء را قيام مردم به قسط معرفي ميبه عدل مي

 َّ روايات2َّ3

 در روايات نيز تأکيدهاي فراواني بر معيار بودن عدالت شده است؛ از جمله:

 102لي النارـ العدل ميزان اهلل في االرض فمن اخذه قاده الي الجنة و من ترکه ساقه ا1

دهد و هر که آنرا رها سازد به عدل ميزان خداوند در زمين است. هرکه آنرا دريابد به بهشت سوقش مي

 کشاندش.دوزخ مي

ضه في 2 صبه القامة الحق فال تخالفه في ميزانه و التعار ضعه للخلق و ن ــــ ان العدل ميزان اهلل الذي و

  سلطانه.

                                                           
 8ممتحنه،آيه    97

 15شوري/ 98

 8مائده/ 99

 29)اعراف/ 100

شد و نيز نقش زندگي مردم، عادالنه گردد. اگر در هر يک از  .101 سط با شريع و تدبير بر پاية ق ست كه ت صل ا صورتي حا سط در  قيام به ق

 (.191پذيرد. )مهريزي، همان، ص اين سه عرصه خللي حاصل شود، ديگر قيام به قسط صورت نمي

 .1408، 2محقق نوري طبرسي، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل البيت الحياء التراث، چ  .102
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نهاد و براي اقامة حق نصــب کرد، پس خداوند را در ترازو و عدل ميزان خداوند اســت که براي بندگان 

 ميزانش مخالفت نکنيد و با سلطنت او به معارضه برنخيزند.

 ـ العدل اساس به قوام العالم: عدل اساسي است که قوام عالم بدان است.3

 مـ جعل اهلل سبحانه العدل قواما  لألنام و تنزيها من المظالم و اآلثام و تسنية لالسال4

 103ـ العدل نظام االمره5

 105: دعائم االيمان اللين و العدل  صپيامبر 104ـ العدل قوام الرعية6

 ستون هاي ايمان نرمي و عدالت است.

 106اما الظلم الذي اليترک فظلم ال يترک فظلم العباد بعضهم بعضا  القصاص هناک شديد  

شود و ظالم حتمأ توسط خداوند مجازات  ست که بعضي از و اما ظلمي که رها نمي  شود] ظلمي ا مي 

 بندگان بر بعضي ديگر روا مي دارند که قصاص در آن جا ) آخرت ( بسيار سخت است [

 107و من ظلم عباد اهلل کان اهلل خصمه دون عباده...... و هو للظالمين بالمرصاد 

داوند در هر کســي به بندگان خدا ظلم و ســتم کند خدا قبل از بندگانش دشــمن او خواهد بود ... و خ

 کمين ستمکاران است.

 َّ عقل3َّ3

دانند و اصوليان شيعي و معتزلي به حسن و قبح عقلي ملتزمند و بارزترين مصدای آنرا عدل و ظلم مي

اند يعني عقل بدون استمداد از شر  به اين ادراک يا حکم عقل را در اين زمينه امري استقاللي دانسته

 108امر داللت دارد.

 

                                                           
 .1839همان ص  .103

 .318نوري، همان، ص  .104

 419،ص2نوري، مستدرک الوسايل، ج  105

 176نهج البالغه،خطبه ي  106

 53نهج البالغه،نامه   107

 .139زي، فقه پژوهي، دفتر اول ص مهدي مهري .108
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 قاعده َّ قلمرو و کابرد4

ــي نيســت و در همة موارد فردي و اجتماعي جاري مي ــود. آنچه قاعدة عدالت محدود به حوزة خاص ش

الزم است دربارة اين قاعده مطمح نظر باشد آنست که عدالت براي فقيه هم مصدر است و هم معيار، و 

 .ون را به آزمون گذاردتواند استنباط خود از متتواند بر پاية آن استنباط کند و هم ميلذا فقيه هم مي

ستعمال شده و گاه اينم مواردي از کاربرد اين قاعده را برمي ستنباط فقها ا شماريم که گاه در فرآيند ا

 با اين بيان آمده است که مثال  اگر چنين نباشد مصدای ظلم خواهد بود.

 الف. استنباط بر اساس قاعدة عدالت

نويســد: رأي گذاري اختالف نظر دارند ميدر قيمت صــاحب جواهر در مســألة ارش آنجا که اهل خبره

گيري شود؛ و مقتضاي عدالت، که دربردارندة حق خريدار فقيهان آنست که قيمتها جمع گردد و نسبت

ست. شد، همين رأي ا ست که ماليّت ندارد با اين  109و فروشنده با صرف در ملکي ا نمونة ديگر حرمت ت

 110تعليل که چنين تصرفي ظلم است.

 ح حديث بر اساس قاعده عدالتب. طر

ست و چون حيله ست که گرفتنِ زيادي ظلم ا ست حرمت ربا از آن رو هايي که به امام خميني معقتد ا

شرعي در زمينة ربا پذيرفته نيست؛ و بعيد شود ظلم بودنِ آنرا از ميان برنميکار گرفته مي دارد؛ حيلة 

 نِ معصوم جعل شده باشد.نيست که اين احاديث براي تيره ساختنِ چهرة اماما

 ج. تحديد شموا اطالقي و عمومي

نويسد: اگر در فرضِ عصيان و نافرماني، زدن براي شوهران، نه واليان امر، ابن عاشور در تفسير خود مي

ــت تلقي  ــايس ــت که زدن در زندگيِ خانوادگي را ناش ــد، به طور جزم مربوطه به طبقاتي اس مجاز باش

وايات مربوط به زدن زن منحصر به جايي است که اين عمل ظلم تلقي نشود کنند؛ و بدين ترتيب رنمي

 111وگرنه ناروا خواهد بود.

                                                           
 ش. 1365، 2، دارالكتب االسالميه، چ 294ص  23محمدحسن نجفي، جواهرالكالم ج  .109

 .460ص  2روح اهلل موسوي خميني، كتاب البيع ج  .110

ي ديگر كاربرد ها(. براي نمونه195ـــ  192ص  3و  2ش  3)نقل از مهدي مهريزي، نقد و نظر س 41ـــ  39ص  5التحرير و التنوير ج  .111

 قاعده رک. همان.
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 د. ارزيابي استنباط بر اساس قاعدة عدالت

آية اهلل صــانعي معتقد اســت ازدواج دوّم مرد بدون رضــايت زن اول خالف معروف و نيز خالف عدالتي 

هم چنين در جائي که موضو  اصلي  112وّم آمده است.است که در قرآن به صورت شرط براي ازدواج د

ست، مي سطوا في اليتامي فانکحوا »فرمايد: حق يتيمان جامعه و ازدواج مجدد مردان ا و لن خفتم أالتق

ساء مثني و ثالث و ربا  فإن خفتم اال تعدلوا فواحدة او ماملکت ايمانکم. ذلم ادني  ما طاب لکم من الن

 فرمايند:.. بجنوردي در تفسير اين آيه ميا.حضرت آيت 113«اال تعولوا

صله ميمي» ست. بعد بالفا شود، اين گناه بزرگي ا شما مخلوط  گر گويد اگويد مبادا اموال آنها با اموال 

شتيد نتوانيد عدالت را در حفظ اموال يتيمان رعايت کنيد آن وقت مي سه تا يخوف دا ا توانيد دو تا يا 

ين مورد ساکت است که مادر ايشان را بگيريد يا خودشان را. اما در اين آيه چهار تا زن بگيريد. آيه در ا

شتيد که نمي« ان خفتم ان التعدلوا» شتر نمياگر خوف دا توانيد توانيد عدالت را رعايت کنيد، يکي بي

 114«بگيريد.

ـــتنباط مي ـــان بر طبق مدلول آيه چنين اس ن بي تواند عدالت راکنند اين ادعا که مرد بگويد ميايش

ـــرانش رعايت کند ظاهرا  کافي نيســـت.  ـــديدتر آيه نمي»همس فرمايد عدالت را رعايت کنيد، بلکه ش

توانيد عدالت را رعايت کنيد اجازه نداريد بيش از يم گويد اگر خوف داريد که نميگويد، يعني ميمي

 115«همسر بگيريد.

اين موضــو  ندارد، اصــل مطلب  گويد، اما اختصــاص بههرچند اين آيه درباره تعدد زوجات ســخن مي

 اعمال اصل عدالت در حيطه خانواده است.

 

 َّ کابرد قاعده عدالت در مباحث زنان5

استنباط و ارزيابي آن، طرح حديث و تحديد شمول اطالقي و عمومي نصوص، همچنين تفسير آيات و 

ساسِ قاعده عدالت و موارد ديگر از کاربردهاي قاعدة عدالتند که در صوص بر ا صيال   ن شهاي آتي تف بخ

 مورد بحث خواهند بود.

                                                           
 رک.  .112

(www. Sannei. Org/page. Php? Pg = 8howzanan&-id=12 & lang = fa) 

 4. نساء/  113

 .23و  24. متين، ش  114

 . همان. 115
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 َّ مرجع تشخيص6

ــاي  ــخيص دهندة اينکه فالن حکم به مقتض ــت که مرجع تش بحثِ ديگر مورد اعتنا در اين قاعده آنس

عدالت اســت يا نه چه کســي اســت؟ دولت، فقيه يا خود مکلف؟ مثال  در مورد تعدد زوجات که عدالت 

ـــ با فرض اينکه شراي ـــ از شروط آنست، چه کسي احراز ميان همسران ـ ط جواز تعدد موجود باشد ـ

سران مي ست عدالتِ ميان هم ست يا نه، و آيا مرد قادر ا ضيِ عدالت ا کند که آيا ازدواجِ مجدد مرد مقت

شد، چه اگر از مواردي سازد که خود مکلّف نميرا اجرا کند يا نه. اندک تأملي معلوم مي تواند مرجع با

سيار پيش ميمتعرکه خود شخص  آيد که گمان مکلف آنست که به ف به ظلم خويش است بگذريم، ب

ـــأله را در اختيار ندارد يا با پيش کند امّا چون آگاهيعدل عمل مي هاي الزم از جوانبِ مختلفِ مس

ــأله نگاه مي ــخيص، فقيه يا دولت داوري به مس ــت. بدين ترتيب مرجع تش کند، يا... عملش ظالمانه اس

شود که تشخيص را رتِ وجودِ ضمانتِ اجراي حکم عالوه بر اعالن عموميِ آن، موجب مياست که ضرو

 بر عهدة نهادهاي قضايي بدانيم.

فرمايد: اعدلوا هو اقرب للتقوي، مخاطب واقعيِ او افکار عمومي يا عقل جمعي مردم پس وقتي قرآن مي

ــت و بنابراين نخبگان جامعه به عنوان نمايندگان مردم مثال  ــأله  اس در مجلس بايد ببينند که فالن مس

 116مصدای عدل است يا ظلم و بررسي کنند که چه قانوني بايد وضع کنند.

 

شات  سفار شاره نمود. صل نفي  آزار و زيان به زنان ا صل عدالت نيز مي توان به ا به عنوان زيرمجموعه ا

نظر جايگاه ويژه به آن صرف توان از اختصاص دادناکيد شر  بر منع ظلم بر زنان تا حدي است که نمي

صراحت قرآن در  ضرارا »کرد.  سکوهن  ست. قرآن مردان را از اينکه « التم دليل محکمي بر اين مدعا ا

سير زندگي خود کنند نهي مي ساندن، ا ضرر ر کند و بعد از امر به انتخاب يکي از دو زنان را به خاطر 

س سائل ديگر ک سرپيچي و تعدي کنند راه: زندگي خوب يا جدايي خوب و برخي م اني را که از اين امر 

 117نامد.ستمکار مي

بر هر يم از زن و شوهر »صاحب وسائل الشيعه اين روايات را گردآوري نموده و چنين حکم نموده که 

ــت که ناحق ديگري را اذيت کند ــبر و وعده به ثواب و  118«حرام اس ــويق بر ص پيامبر اکرم )ص( با تش

سته راهي غير از اين پيش بگيرند و در برابر  اجر، حتي بر مرداني که زن بداخالی و بدخو دارند روا ندان

                                                           
 خاني،گالب بخش،خالقي؛ نظام حقوق زن در اسالم،ص....  116

 299وها و من يتعد حدود ا... فاولئک هم الظالمون. بقره/. فامساک بمعروف او تسريح باحسان... تلک حدود ا... فال تعتد 117

 .163، ص 2. عاملي، شيخ حر، ج  118
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ست.  شاکرين قائل ا صبر اجر  سب في ذلم االجر »اين  سيئة الخلق و احت صبر علي خلق لمرأة  من 

 119«اعطاه ا... ثواب الشاکرين

 مفهوم بغي-ج

ش صل و ري صطفوي در کتاب التحقيق آورده در ا شديد و لغت بغي چنانچه عالمه م ه به معناي طلب 

ـــت ـــها 120.اراده مؤکَّد اس اي، راغب در کتاب مفردات، بغي را اينگونه معنا نموده ما فارغ از معناي ريش

نکته قابل توجه در اين عبارت  121ز : طَلَبُ تَجاوُزِ اإلقتِصادِ فيما يُتَحَرّى، تَجاوَزَهُ أم لَم يَتَجاوَالْبَغْيُ: است

 تيجه تعريف نشده است.اينست که بغي ،مقيد به ن

دادگرانه و نيز  برخالف شــر  و قانون و بي ورزيدن بي جا در اصــل،  اســتغنا « بغي»معناي واژه        

 .122عمل کردن عليه ديگران است

طَ اللَّهُ الرَزْیَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِيآيه زير، نمونه  ــَ ــت: )وَلَوْ بَس رْضِ الْأَ اي از کاربرد اين واژه در قرآن کريم اس

يرٌ(  اء لِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصــِ ؛ و اگر خدا روزي را بر بندگانش فراخ گرداند در 123وَلَکِن يُنَزَلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشــَ

ــي مي ــرکش ــتي که او به حال اي فرو ميکنند، ليکن آنچه را بخواهد به اندازهزمين س ــتد. به راس فرس

غي ؛ ب«و هو الکبر اي لتکبروا»کند: را چنين تفسير مي« لبغوا» عبارت نسفي .بندگانش آگاه و بيناست

 .124ورزندبه معناي کبر است و اينکه آنان تکبر مي

توضيح  125.معنا و مترادف دانسته استو فساد در زمين هم« تکبر»را با کلمه « بغي»نيز واژه  بيضاوي

ـــديق مي َا تَفوی را آيه ديگري از قرآن کريم تص َا يُحِب  نمايد : ... وَل َّهَ ل ْأَرْضِ لِنَّ الل َادَ فِي ال ـــ بْغِ الْفَس

  .دارد؛ ...و در زمين فساد مجوي که خدا فسادگران را دوست نمي126الْمُفْسِدِينَ 

                                                           
مان، ص   119 به او مي»، 174. ه ــــاكرين را  ـــبر ش ند ص خداو ند،  ـــبر ك مان ثواب آن، ص به گ بداخالقي زنش  هد.هركس بر  «  د

 خاني،خالقي،جستاري در باب تمكين،ص....(

 334،ص1التحقيق في كلمات القرآن ،ج  120

 (136،ص1مفردات،ج  121

 293توشيكهو،  ايزوتسو،مفاهيم اخالقي ديني در قرآن مجيد،ص  122

 27شوري :    123

 584،ص3عبداهلل بن احمد نسفي،تفسيرالنسفي،ج  124

 (92،ص4عبداهلل بن عمر بيضاوي،تفسير البيضاوي،ج   125

 77ـ76قصص:   126
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از ثروت  قارون شود، واژه بغي در بافت آيه معنا شده است. از بافت آيه پيداست کهکه مالحظه ميچنان

شد و به قد شت و و دارايي خود، مغرور  ساد»رت دنيايي خويش غره گ به عنوان تجلّي ملموس آن « ف

 .127توصيف شده، ذکر گرديده است« بغي»حالت باطني که به وسيله 

که دست به تعقيب و آزار اسرائيليان زد، به  فرعون در وصف رفتار و کردار« بغي»در آيه زير نيز ، واژه  

ْسرَائِي ست: )وَجَاوَزْنَا بِبَنِي لِ سرائيل ؛ و بني128لَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيآ وَعَدْوآ ...( کار رفته ا ا

ه ک« عدو»را از دريا گذرانديم، پس فرعون و سپاهيانش از روي ستم و تجاوز آنان را دنبال کردند...واژه 

در  قرطبي .زديم به آن داردشود، معنايي نديده مي« بغي»در اينجا به کار رفته و معموال همراه با واژه 

 .129را در يم بافت معنايي به کار برده است« ظلم»و « اعتدا»، «بغي»تفسيرش سه واژه 

ال تَبغوا اما در قلمرو گزاره هاي حقوقي پيرامون اين واژه قرآني و در محدوده روابط زوجين با  خطاب 

سبيال شريفه 130 عَلَيهِنَ  ستيم.آنچه از ظاهر اين آيه ي  ستنباط مي گردد،حرمت ارتکاب  مواجه ه ا

فعلي است که مصدای بغي باشد) علي االصول نهي داللت بر حرمت دارد و حمل آن بر کراهت ،نيازمند 

 قرينه است(

شار  در کنار مفاهيم  ست که  سيالي ا ستم نيز از جمله مفاهيم  ضيح ؛ بايد گفت مفهوم بغي و  در تو

ـــنهادي در حوزه ي  ديگري نظير معروف براي بيان پيام هاي خود ـــيم چارچوب حقوقي پيش و ترس

خانواده هوشــمندانه و هدفمند از آن بهره گرفته و اتکاي به آن را وســيله ي ظرفيت ســازي براي پيام 

ستم يا  ست.چرا که مفاهيمي نظير عدل و  سلي قرار داده ا صري و ن شرايط ع خود در جهت انطبای با 

سن در هر حال  و حتي با وجود خطو شار ، نمي تواند بدون قبيح و ح سوي  شده از  سيم  ط ثابت تر

 توجه به شهود اخالقي مردمان هر عصر و نسل تعريف شود.

سووليت حکومت و لزوم جرم انگاري  شرعي به م ست بر جواز و بلکه الزام  شاهدي لذا اين خطاب قرآني 

 آنچه که وجدان جامعه آن را ستمگرانه و ناعادالنه تلقي مي کند.

 

لي در اين مقال اثبات اين گزاره بوده اســت که : منع خشــونت عليه زنان با مصــاديق گرچه هدف اصــ

ست؛ اما طبيعي خواهد بود اگر  شريعت ا شده ي امروزين آن حکم اوليه و منظور و مطلوب  شناخته 
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افرادي با  براهين و استدالل هاي مطروحه هم راي  نباشند.بنابراين شايد ارائه سطح دومي از استدالل 

شتراک نظر الزم باشد. در ميان قواعد فقهي ها صولي  براي ايجاد ا قاعده الضرر و الحرج  2ي فقهي و ا

 مبناي الگوي استداللي اين بخش قرار خواهند گرفت.

 الحرج:-د

قانون مدني به کار رفته و ما در  1130پيش تر ، قاعده الحرج يا نفي عسر و حرج در باب طالی و در م 

ــي مي اين مبحث کاربرد آ ــع مقررات مربوط به آن بررس ــونت عليه زنان و وض ــو  خش ن را  در موض

کنيم.کلمه ي حرج در لغت به معاني گوناگون از جمله ضــيق،تنگنا و تنگي به کار رفته اســت.راغب در 

ضيق و  صور  سته به گونه اي که موجب حصول ت شيء دان مفردات، حرج را به معناي اجتما  و انبوهي 

 131ا شود.تنگي ميان آن اشي

سر قرار دارد که به  سر در لغت در مقابل ي شود و ع سر نفي مي  در اين قاعده معموال حرج به همراه ع

به طور کلي عسر و حرج داللت بر شدت و مشقتي دارد که مردم طبق  132معني آساني و راحتي است 

 عادت آن را تحمل نمي کنند.

ي ميداند و برخي فقهاي معاصر ، قاعده الحرج شيخ انصاري لسان اين قاعده را نفي هر گونه حکم حرج

را مُخَصّص ادله ي اوليه دانسته اند.در اين معني قاعده الحرج از همان ابتدا احکام حرجي را از دايره ي 

شمول ادله ي اوليه خارج مي کند و اين ادله را منوط مي کند به اين که حرجي نباشند.لذا اگر حکمي 

شد ک شته با شاهده قابليت آن را دا سپس حالت حرجي آن را م شود و هم غير حرجي،  ه هم حرجي 

 133کنيم ؛بايد قائل شويم که اين حکم تخصّصا از دايره ي احکام شر  خارج شده است. 

در احراز حالت عســـر و حرج نيز از مجمو  نظريات فقها در اين باب بر مي آيد، اصـــل بر مالک بودن 

ست ام ضا  و احوال خاص ا صي واو شخ ضعيت  شود چنين و ست احراز  ا با مالک داوري نوعي  الزم ا

ست به  شار ا شقت و ف شترک ( موجب تنگي و م سان متعارف ) فرد بر آمده از عرف م ضعيتي براي ان و

سر و حرج  صاديق ع سي با زن را از م شوهر از برقراري روابط جن عنوان مثال دکتر کاتوزيان خودداري 

ائه نموده اند فراتر از اين مدلول خاص راه گشاست ؛ چرا که صرف دانسته اند و دليلي که در اين باره ار

ـــوهر به او در اين زمينه را حاکي از  ـــمي و عاطفي زن، بي مهري و بي اعتنايي ش نظر از نيازهاي جس

                                                           
 112راغب،مفردات،ص   131

 112راغب، مفردات، ص   132

شوراي فرهنگي  133 ضلي، مجله ي  ست زوجه، فرحناز اف ضرر و الحرج در طالق به درخوا سي قاعده ي ال شماره -برر -10اجتماعي زنان، 

1388 ) 



39 

ـــويي را تحمل  نوعي اهانت به زن قلمداد نموده اندو  معتقدند بروز چنين امري ادامه ي زندگي زناش

اين عبارت، در روابط زناشـــويي نه فقط به جهت نفس آن، بلکه از جهتي اعم  در134ناپذير مي ســـازد. 

ستنباط اهانت و تخفيف زن از موجبات عسر و حرج به شمار آمده است. به اين مطلب بيفزاييم  يعني ا

مساله ي لزوم سوء نيت ) علم و عمد ( در انوا  خشونت عليه زنان را که ممکن است در برخي مصاديق 

وجود نداشته باشد.به اين معني که ممکن است مردي در اثر يم واقعه ي خارجي و بدون  عسر و حرج

دخالت اراده مانند حبس يا هر امر الزام آور ديگري نتواند به وظايف خويش عمل کندو در نتيجه آن 

ضعيت  ستحق مطالبه ي خروج از و شودو به تبع آن ،زن   م سر و حرج براي زوجه  صول ع موجب ح

سر وحرج شونت ما با افعالي مواجه ايم که عالوه بر فعل زيانبار ع ي گردد ؛ در حالي که در پديده ي خ

 به طور خاص  بر محور  سوءنيت مجرمانه نيز  تعريف مي شود. 

به اين ترتيب و با عنايت به مطالب فوی ،ادله ي عسر و حرج قطعا شامل موارد ابتالي زندگي مشترک 

آن خواهد شـــد و چنانچه افرادي به اين باور باشـــند که برخي احکام به خشـــونت در تمام گونه هاي 

ــت  ــونت ديده در تعارض خواهد بود؛ الزم اس ــرعي با پاره اي مقررات مربوط به حمايت از زنان خش ش

شوند يا تخصيص پيدا  شخيص داده  ستلزم حرج ت شود اوامر و نواهي اين حوزه چنانچه م شان  خاطر ن

 ارد حرجي از شمول حکم عام خروج موضوعي مي يابند.کنند و يا از باب تخصص، مو

البته تشــخيص اين موضــو  که آيا عرفا مواردي حرجي محســوب مي شــود يا خير ، قطعا بر عهده ي 

کارشناسان است.)در سيستم قانون گذاري فعلي ما در واقع رأي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به 

ست(. نظريه ي سي ا شنا صراحت  منزلة همان نظريه کار ضوح و  حضرت امام در اين خصوص داراي و

ست : رد احکام ثانويه پس از  شناسا سيله ي عرف و کار ضوع به و شخيص مو با رد احکام اوليه  ت

  135فرقي ندارد،چون هر دو احکام اهلل مي باشد. 

 

 قاعده ي الضرر : -ه

ستن شيعه همانند حرج از عناوين ثانويه و در ميان م شهور فقهاي  شان به قاعده ي ضرر نزد م د فتاواي

سي در خالف در باب خيار غبن  شيخ طو شته اند. شاره دا ضرر ا سيد ابن زهره در غنيه  136ال در  137و 
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باب خيار غبن به همين قاعده استناد نموده اند و از نظاير اين استدالل ها چنين بر مي آيد که مضمون 

شريف نبوي  ضرر » حديث  ضرر و ال ستباط احکام ، مورد به مثابه ي يم قاعده « ال  ي کلي جهت ا

تسالم مذاهب اسالمي قرار گرفته است.لکن در ميان علماء اماميه شهيد اول، اولين فقيهي است که به 

شان در کتاب القواعد و الفوائد ضمن  ست. اي ضرر به عنوان يم قاعده ي فقهي پرداخته ا قاعده ي نفي 

احکام و شرايع، جلب منفعت و يا دفع ضرر دنيوي  بيان مقدماتي مبني بر اين که غرض خداوند از وضع

شت  شاره مي فرمايد که بازگ ستنبط از ادله ي اربعه ا ست، به پنج قاعده ي م و اخروي براي بندگان ا

 138معرفي مي نمايد. « ضرر منفي » احکام به اين قواعد است و قاعده ي چهارم از ميان اين قواعد را 

ســخ مختلف آن احتماالت مختلفي طرح شــده، محقق قمي ضــمن در بيان معناي حديث با توجه به ن

ــرر بندگانش » بيان اين معاني مي فرمايد :  ــد که خداوند راضــي به ض معناي روايت مي تواند اين باش

 «نيست.خواه اين ضرر از ناحيه ي تشريع حکم باشد، خواه از ناحيه ي اضرار بندگان نسبت به يکديگر 
139 

از اين روايت نيز، آراي متفاوتي بيان گرديده؛ از رأي به نفي حکم ضرري ) در استنباط نظريه ي فقهي 

نظريه ي شيخ انصاري ( و نفي حکم به لسان نفي  موضو  ) نظريه ي مرحوم آخوند خراساني ( تا نفي 

ضــرر غير متدارک ) ديدگاه فاضــل توني و احمد نراقي ( و نهي از اضــرار ) نظريه ي مير فتاح مراغي و 

 ريعه اصفهاني (.شيخ الش

ــع مقررات حکومتيِ   ــرر در امکان وض ــي کاربرد الض ــر بررس لکن با عنايت به اين که در اين جا بر س

ضرت  ستيم ؛ بناي بحث را بر نظريه ي ح شونت عليه زنان يا فرعيات ويژه آن ه ضو  خ حمايتي در مو

 دارد. امام در اين باب مي نهيم که تجانس کاملي  با موضو  و هدف اين پژوهش هم

پيش از پرداختن به نظريه ي ايشان مناسب است براي درک بهتر نتيجه گيري نهايي ، مروري بر آيات 

 و روايات مستند اين قاعده داشته باشيم

 والتَمسکوهُنّ ضرارا  لِتعددوا

آيه شريفه مربوط به عده زناني است که در طالی رجعي هستند و شار  به وسيله  اين خطاب ،مردان 

رجو  در عده بدون آن که ميل به ادامه زندگي مشترک داشته باشند ؛نهي مي فرمايد.توضيح آن  را از

که مردان عرب در آن زمان با اين کار )رجو  بدون قصد امساک( قصد داشتند با طوالني تر کردن ايام 
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کند که اين  عده ، زنان مطلقه خود را آزار رسانند.شيخ صدوی در اين باب ازامام صادی ) ( روايت مي

 همان ضراري مي باشد که خداوند از آن نهي فرموده است.

 140و التضار والده بولدها و ال مولود له بوالده-2

شده: يعني آن  سير  ضاره چنين تف سير اين آيه نقل گرديده که در آن م صادی    رواياتي در تف از امام 

ندادن به فرزند موجب اضرار به پدر نگردد و که  پدر ،فرزند را از مادرش محروم سازد و نيز مادر با شير 

شدن فرزند  شويي به بهانه ممانعت از بارداري و محروم  يا هر يم از زوجين طرف مقابل را از ورابط زنا

سازد. نيز در تفسير همين آيه از ايشان وارد شده که مطلقه حامله نفقه داده مي شود  از شير محروم ن

ر براي شير دادن به فرزند نسبت به ساير زنان شايسته تر شمرده تا وضع حمل نمايد و هم چنين ماد

شده است.از مجمو  روايات فوی چنين بر مي آيد که امام صادی   مواردي  را که موجب ورود ضرر به 

زن است ،ذکر و سپس از آن نهي نموده اند به اين معنا که در ايام شير دادن نبايد ضرري به مادر و يا 

 .کودک  وارد شود

 

 وَ الَذينَ اتخِذوا مسجدا  ضرارا و کفرا  وَ تفريقا  مُن المومنين...... -3

ـــد                             ـــده که از يم عمل مســـتحب قص نازل ش يه مذکور در خصـــوص افرادي  ـــه اين که آ خالص

 و با واکنش شديد پيامبر پيش از نزول آيه مواجه شدند.

 

 141 وال تضاروهنّ لِتضيعوا عليهِنّ -4

شان  سکني دادن و نفقه اي ست و مردان را از اين که در ايام عده در  شريفه در مورد زنان مطلقه ا آيه 

سخت گيرانه کردن زنان   سا مردان با رفتارهاي  ضيح اين که چه ب سختگيري نمايند،نهي مي فرمايد.تو

م ايام عده شـــوند.لذا ؛ را پس از وقو   به ســـختي مي انداخته اند تا مجبور به ترک منزل قبل از  اتما

صال  شتر موارد آن به معناي اي شد و بي ضرار مي با ضرار در آيه به معناي ا معلوم مي گردد که کلمه 

 حرج و مکروه و تضييق مي باشد.

 

ـــتند اين قاعده در حوزه ي حقوی خانواده  به اين ترتيب ؛ چنان که مالحظه مي گردد، اکثر آيات مس

مذکور که در خصوص طالی است، نهي اکيد از آسيب و اضرار به همسر  قرار مي گيرند. وقتي در آيات
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شده است به طريق اولويت در دوراني که قصد زندگي دارند و مامور به معاشرت پسنديده هستند حق 

 هيق گونه آسيب به همسران خود را ندارند.

 

سحره بن جندب و ضيه  دستور قلع درخت   در مستندات روايي، چه در مشهورترين آن که مربوط به ق

 نقل شده و يا در  است و چه در حديث شفعه که از امام صادی صمتعلق به او از سوي پيامبر اکرم

حديث منع فضل ماء و روايت هدم ديوار حد فاصل دو همسايه و نيز حديث مربوط به حفر قنات دوم  

 آنچه مجموعأ و مشترکأ به دست مي آيد عبارت است از نتايج ذيل :

ــرر، مرزي ميان دايره ي چنان  ــود؛ ورورد آن ض ــرري متوجه ديگري ش ــرو  فردي، ض چه از اقدام مش

 مشروعيت و يا نامشرو  بودن فعل او خواهد بود.

امتياز خود بپردازد؛ الزم مي آيد -آزادي يا حق-چنان چه فردي به قصد اضرار به غير به استفاده از حق

اين بهره گيري نامشرو  از حق مشرو  ممانعت به توسط حاکم اسالمي به هر نحو ممکن در خصوص 

ـــته  عمل آيد ولو در مواردي راه بديلي جز حکم از بين بردن يا ناديده گرفتن حق موجب وجود نداش

 باشد.

شکل  ساير ديدگاه ها نظريه ي مختار خود را به اين  شکاالت  سي و بيان ا امام خميني )ره( پس از برر

س الم عالوه بر مقام نبوت و رسالت که همان تبليغ و بيان احکام وضعي و بيان مي فرمايند  که پيامبر ا

تکليفي الهي است، مقام رياست جامعه ي اسالمي  را نيز عهده دار بوده اندکه از شؤون اين مقام، عزل 

و نصب فرماندهان ، جنگ و صلح، فصل خصومت، قضاوت و اوامر و نواهي مي باشد که در جهت اداره 

ريزي از صــدور آن از ناحيه ي حاکم ] حکومت [ نيســت. لذا مالحظه مي گردد در ميان امور جامعه گ

 روايات و احاديثي که از پيامبر اکرم و ائمه عليهم السالم نقل مي گردد؛  رواياتي که با لفظ  

ي»  و حضــرت  صو نظاير آن بيان مي گردد ؛ اختصــاص به پيامبراکرم « اَمَرَ » ، « حَکَمَ » ، « قَضــَ

و   دارد و در ميان انبوه روايات وارده از ناحيه ي ائمه معصــومين به خصــوص امام باقر  ميرالمؤمنينا

، روايات صادره با اين الفاظ، موجود نيست. لذا ؛ مي توان نتيجه گرفت  دسته اي از احکام   امام صادی

شان از جانب خ سته ي اول ) احکام الهي که اي سنخ احکام د داوند مأمور به ابالغ آن وجود دارند که از 

 به مردم بوده اند ( نبوده، بلکه ناشي از مقام رياست جامعه و قضاوت مي باشد .

ضيه ي سمره بن جندب نيز  مفاد الضرر والضرار  مبناي فرمان حضرت رسول، در  نتيجه آن که در ق

ضرار در حوزه ي فرمانروايي ضيه نهي از ا صدر و ذيل ق شد و تأمل در  شان مي با شأن  اي مزبور و 

سمره  صاري از آن جا که از جانب  سازد که مرد ان ستنباط  رهنمون مي  صدور حديث، فقيه را به اين ا
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در مشقت واقع گرديد به حضرت رسول به عنوان رهبر جامعه اسالمي پناه برده و شکايت مي نمايد و 

آن گاه به صدور و بيان حضرت پس از پافشاري سمره بن جندب ، حکم به قلع ماده فساد مي نمايد و 

ـــرر  حکم کلي به اين مضـــمون مي پردازند : هيق کس حق ندارد در قلمرو حکومت من به ديگري ض

برساند و از آن جا که در اين قضيه نه شبهه حکيمه و نه شبهه موضوعيه مطرح نبوده، معني ندارد که 

آن که خداوند از ضــرر نهي حضــرت اخبار به اين امر کرده باشــند که احکام ضــرري وضــع نگرديده يا 

ضرار اعالم مي کنند که  ضرر و ال صدور فرمان ال شان با حکم به کندن درخت و  ست ؛ بلکه اي فرموده ا

 142رعيت از ضرر و ضرار ممنو  مي باشند. 

 

مطابق اين نظريه، الضــرر، حاکم بر ســاير قواعد مربوط به اعمال حق مي گردد. به عنوان مثال بحث از 

به قاعده سلطنت قاعده حق مالکانه از سوي برخي فقها و با استناد به نظريه حضرت  ضررين و استناد

ست  سلطنت ) يا هر قاعده مربوط به اعمال حق ( تا جايي ا ستره قاعده  شمول و گ امام مي توان گفت 

صرف  صرف مالم يا بهره برداري از حق متوجه غير نگردد و در جايي که ت شي از ناحيه ت ضرر فاح که 

منجر به تضــرر غير گردد، مالم از اين گونه تصــرفات زيانبار منع مي گردد و چنان چه فرضــا  از  مزبور

عدم تصرف يا عدم اعمالِ حقِ از سوي مالم ، ضرري متوجه خودش شود ؛رعايت ضرر اخفّ ،مي شود  

 و چه بسا مالم در اين موارد ضامن خسارات وارده باشد.

م، فقهاي ديگري نيز به اين محدوديت در اعمال حق رأي داده هر چند خارج از چارچوب ديدگاه اما

 143اند. 

بديهي اســت قاعده ضــرر منفي که در جميع ابواب فقهي مورد اســتفاده قرار گرفته ،به دليل عموميتي 

سر را  سيب اعم از بدني، مالي و رواني به هم سيت را نيز فرا مي گيرد و  هر نو  آ که دارد، حوزه ي جن

 .ممنو  مي سازد

صرت امام ، مي توان دريافت که اگر رفتار مردي موجبات  صا  بر مبناي نظر ح صو با همين مالک  و خ

ورود ضرر به همسرش باشد، ولو فرض شوداين ضرر از ناحيه اعمال حقوی شرعي و قانوني وي ) نظير 

سبت به خود داري از تمکين زوجه يا حق او در ا ستي خانواده يا حق او ن سرپر سر قوّاميت و  ختيار هم

ــريف  ــالمي وظيفه دارد به مقتضــاي حديث ش ــود؛ حکومت اس دوم يا حق طالی و ..... ( به زن وارد ش

                                                           
 49-97،ص1376محمد، مجله ي تحقيقات اسالمي،سال  امجد،  142

-27،ص1به نقل از مرحوم كاشف الغطاء، تحرير المجله در بحث از قانون مدني عثماني،ج 7/22ر.ک آيت اهلل سيستاني،مفتاح الكرامه،  143

23 
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ضرر با وضع مقررات الزم و پيش بيني راه کارهاي  شي از آن، از اين  الضرر و الضرار و قواعد و نتايج نا

کاستي و نقص است که يا  مربوطه ممانعت به عمل آورد. ضرر رساندن که به معناي وارد ساختن نوعي

 بر مال ) ضرر مالي (، يا بدن ) ضرر جسمي (، يا روان ) آسيب رواني ( فردي وارد مي شود.

ـــاره مي شـــود با  بيان برخي  عالوه بر اين در روايات بســـياري که براي نمونه ذيال به برخي از آن اش

اهميت بيشتري داده شده « رر نفي ض» مصاديق اضرار، از آن نهي شده و در حقوی الناس به موضو  

 است. 

سها لم يرض اهلل: »  صپيامبر  ضر بامرا حتي تفتدي منه نف ار له بعقوبهدون الن -عزوجل-من ا

ضي اليتيم  ضب للمراه کما يغ هر کس به زني آســيب برســاند تا زن به :  144« الن اهلل عزوجل يغ

مجازاتي غير از آتش قرار نداده زيرا شوهرش مالي بدهدتا وي را طالی دهد، خداوند براي چنين مردي 

 خداي عزوجل براي زن خشمگين مي شود همان گونه که براي يتيم خشمگين مي شود.

همين گناه براي مرد کافي است که :  145« کفي بالمرن ينما اًن يضيع من يعوله » َََّّّ امام صادق : 

 شار و آسيب به آنان شود.خانواده اش را ضايع کند. يعني به آنان رسيدگي نکند و سبب رساندن ف

 146« ملعون ملعون من ضيع من يعوا :» و مانند همين روايت از پيامبر نيز نقل شده است 

 ملعون است ملعون است کسي که خانواده اش را ضايع سازد.

ــما  147« انهن امانه اهلل عندکمفال تضََّّار و هن و ال تعضََّّلوهن : »  ععلي  زنان امانت خدا نزد ش

 آسيب نرسانده، و بي توجهي روا نداريد. هستند پس به آنان

ستم کند ) آن را پرداخت نکند ( نزد خداوند زناکار :  صَََّّّ پيامبر سرش  سي که به مهريه هم هر ک

ساس  شود و خداي عزوجل در روز قيامت به وي مي گويد : اي بنده ي من! بنده امرا بر ا محسوب مي 

هد خود وفا نکردي پس خدا متولي طلب حق آن زن پيمان و عهدي به ازدواج تو در آوردم ولي تو به ع

 148است 

                                                           
 364،ص73و بحاراالنوار،ج 282،ص22وسائل الشيعه،ج  144

 543،ص21وسائل الشيعه،ج  145

 171،ص20و ج 543،ص21وسائل الشيعه،ج  146

147  

 216،ص7النوار،ج.بحارا  148
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هر زني با همسرش نرمي و ماليمت نداشته باشد و او را بر آنچه در توان و طاقتش نيست : صَّ پيامبر

 149وادار کند خداوند کار نيکي از او نمي پذيرد. 

 شروط ضمني و بنايي -و 

پيش از اين گفته شـــد،بســـياري از موارد  به نظر مي رســـد،  دقت در اين مفاهيم درکنار مطالبي که

اختالفي در حوزه ي مصدای شناسي خشونت عليه زنان و چالش هاي فقهي احتمالي که ممکن است 

 براي برخي وجود داشته باشد را حل کرده و قابليت دستيابي به اجما  را ايجاد مي کند.

 بيعت تعهد يا تراضي دو طرف ،مطابق تعريف، به تعهدي شرط ضمن عقد گفته ميشود که در نتيجه ط

شود يا مفاد  شد،خواه عقد بر مبناي آن واقع  صل و فر  موجود با ميان عقد و آن تعهد ارتباطي مانند ا

 شرط را دو طرف در ضمن عقد بياورنديا بعد از عقد به آن ملحق شود.

شروط هستند که قبل از عقد و سته اي از  ضمن بنايي زير مجموعه ي د شروط  شته مي دانيم  جود دا

ــد بر مبناي آن دارد.مرحوم دکتر کاتوزيان  ــکل گيري قص ــا  واحوال پيراموني حکايت از ش اند و اوض

ـــد که به حکم عرف، عقد بر آن داللت مي کند در زمره ي  ـــرط تباني از اموري باش معتقدند هرگاه ش

شرط بنايي حت  مايم شرطشروط ضمني در مي آيد و بناي نوعي محسوب ميشود. به اين ترتيب هر 

ضمني است،هرچند که عکس اين قضيه هميشه صحيح نيست.  اين نظريه که به ويژه در ميان فقيهان 

ست.بلکه قائل  سازگارتر ا صل حاکميت آزادي اراده در قراردادها  صر نيز پيروان روز افزوني دارد،با ا معا

ني، خالف منطق حقوقي شــدن به خالف آن فاقد  پشــتوانه ي فقهي الزم و نيز  با توجه به احکام مد

شرط  ضي مايه مي گيرد چرا بايد ذکر در عقد براي نفوذ  شرط از ترا سا اگر نيروي الزام آور  سا ست.ا ا

صوص الزام اور بودن اين  شترک)عرفي( مورد اعتنا قرار نگيرد؟هر چند در خ صد م شد و بناي ق الزم با

قانون مدني با حکم مندرج در ماده ي شروط ميان فقيهان اجتالف نظر وجود دارد، اما به نظر مي رسد 

راي به الزام آور بودن آن را برگزيند،هم چنان که احکام مربوط به خيار رؤيت و خيار تخلف از  1128

شتباه  ، جملگي حکايت  وصف و يا قواعد مربوط به اثر نامشرو  بودن جهت در معامله و نيز نظريه ي ا

 دارد. از پذيرش نظريه الزام آور بودن شرط بنايي

روشن است که اين حکم هم شامل وجود شرط و هم بقا و استمرار آن است. هم چنان که در بر دارنده 

 ي شروط وصف و شروط فعل است.

                                                           
 212،ص20وسائل الشيعه،ج 149
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البته به طور معمول ، اتکا به اين  مفاهيم در چارچوب تحليل  عقد ازدواج  و حقوی و تکاليف ناشي از  

يا فريب در ازدواج مورد  استفاده قرار گرفته است.حال آن  آن کمتر رخ داده  يا تنها در دعاوي تدليس

ــنوف  ــار و ص ــت؛ به اين معنا که طرفين آن از همه ي اقش که قرارداد ازدواج عمومي ترين قرارداد اس

جامعه هستند و نه از يم صنف يا پيشه خاص و داراي عرف خاص .بنابراين بايد از وجود تاسيس ها يا 

ميان فهمِ عرفيِ مشــترکِ اعضــاي جامعه با قالب حقوقي عقد ازدواج، ارتباط مفاهيم حقوقي که بتواند 

ـــتقبال کرد.  پويايي را ايجاد نمايد  واين قالب حقوقي را با ذهنيات و انتظارات عرفي  انطبای دهد ، اس

ــد در زمان انعقاد قرارداد  ــکل گيري قص چرا که اين ذهنيات و انتظارات عرفي در واقع همان مبناي ش

 است.

به طور خاص در مورد موضو  خشونت خانوادگي و جرم انگاري آن و به ويژه در ترسيم حدود اين جرم 

انگاري و برخي راهکارهايي که به طور معمول به عنوان ضمانت اجرا در اين موارد پيش بيني مي شود، 

شرعي زن از قبيل تمکين  ضو  را قابل جمع با وظايف  ست برخي  ديدگاه ها ، مو يا اختيارات ممکن ا

 قانوني مرد ناشي از رياست بر خانواده ندانند.

عالوه بر پاســـخ هاي تحليلي که پيش تر بدان پرداخته شـــد؛ بهتر اســـت براي ايجاد اشـــتراک نظر 

 حداکثري از  مفهوم شروط بنايي و ضمني نيز استفاده نماييم:

ـــرايط يم زندگي در قالب اين مفاهيم،بايد پذيرفت که هنگام انعقاد عقد ازدواج ،تصـــ ريح به تمام ش

متعارف که با فهم عرفيِ مشترکِ طرفين از زندگي مشترک ،سازگار و منطبق باشد،نه ممکن است و نه 

ـــت  که فردِ  ـــرايطي اس ـــت؛ اين عقد مانند هر قرارداد ديگري مقيد به ش مطلوب.اما در وهله ي نخس

ساخته  از همان فهم و تربيت عر في( در طرف مقابل، موجود مي داند و متعارف در ذهن خود )ذهنِ بر

صاف  شرايط و او شامل  ست که اين حکم  شد،تن به اين قرارداد نخواهد داد.بديهي ا اگر اين چنين نبا

شترک خواهد  ستمراري در طول زندگي م صاف ا شرايط و او موجود در حين عقد و هم در بردارنده ي 

 شد.

حکم کلي رياست مرد به خانواده هستند.اما اگر به همين به عنوان مثال، افراد متعارف ايراني، عالِم به  

زنِ متعارف و نوعي، قبل از انعقاد قرارداد ازدواج اعالم شود که همسر تو رياست خانواده را چنان اعمال 

شرت با افراد فاميل و نزديکان خود منع خواهي  صالحديد وي از معا شخيص و  خواهد کرد که تو به ت

 م که چنين ازدواجي رخ نخواهد داد.شدنوعا  ،اطمينان داري

و يا در مثالي ديگر؛ يم زن متعارف با يم خانواده ي متعارف را در نظر بگيريم و فرض کنيم قبل از 

انعقاد عقد به او گفته شود که همسر او چند سال ديگر به ازدواج دوم دست خواهد زد. بر اساس همان 
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رد اين فردِ فرضـــي، تن به چنين قراردادي نخواهد فهم و شـــناخت عرفي، همه ي ما اذعان خواهيم ک

ــترک ،در قالب يم رابطه ي  ــتمرار زندگي مش ــديق نماييم اس ــت که تص ــور اين مثال کافيس داد.تص

 انحصاري و دو سويه به صورت شرط ضمني و بنايي عقد ازدواج در حوزه ي فرهنگي ما وجود دارد.

ـــت اطالقات و قيود حا ـــطح دوم ؛ بايد توجه داش کم بر حقوی و تکاليف قانوني زوجين نيز تابع در س

ست مرد بر خانواده و يا احکام مربوط  ست. نتيجه آن که قيود اِعمال ريا ضمني و بنايي ا شروط  همين 

ند فارغ از فهم و انتظارات  ـــرف نظر از اختالفات نظري موجود، در هرحال  نمي توا به تمکين زن، ص

اين اِعمال حقوی و يا وظايف قانوني ،توســيع يا تضــييقي  مســلم عرفي تعريف شــود و اگر در دامنه ي

ــود؛  ــا مي نمايد ،ايجاد ش ــترک اقتض بيش از آن چه متعارفا  انتظار مي رود و ذهنيت و فهم عرفي مش

خالف شروط ثابت و مفروض  قرارداد رفتار شده است.آراء برخي فقهاي معاصر به صراحت، مؤيد همين 

اني، ا... سيستاند. آيتتمکين در دوران عقد را با مقياس عرف سنجيده برخي از فقها نتيجه گيري است:

شيرازي، آيتو آيت ستاني مياند. آيتا... خوئي از اين جملها... مکارم  سي سد: ا...  ضمني »نوي شرط  اگر 

صدی نمي شوز  شد، ن سي ملزم به تمکين نبا شد که در ايام عقد و قبل از عرو ا... آيت 150«کند.عرفي با

سخ ميمکا ستفتائي اينگونه پا شيرازي نيز در جواب ا ستگي که طبق عرف و »دهند: رم  در ايام عقد ب

 151«کند نشوز صادی نيست.عادت دختر در خانه پدر زندگي مي

 

ضمني به عهده قانونگذار به عنوان نماينده ي جامعه   شروط بنايي و  ست که احراز اين  شن ا البته رو

 فظت و تضمين اين شروط در قالب قوانين نيز بر عهده ي اوست.است .هم چنان که وظيفه ي محا

به اين ترتيب عالوه بر نتايجي که اين بحث در خصوص بسياري از مصاديق در حقوی خانواده به دست 

خواهد داد ، به طور به ويژه ؛در مبحث خشونت و به طور خاص تر  در خشونت هاي رواني، پشتوانه ي 

 خله و وضع ضمانت اجراي حقوقي را فراهم مي آورد.فقهي الزم براي لزوم مدا

 

 

 

 

                                                           
 .127، ص 4، ج 2. مجموعه آراي فقهي در امور حقوقي، نكاح  150

 .128. همان، ص  151
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 واکنش نسبت به پديده خشونت عليه زنان-فصل چهارم:تبين مدا اسالمي کنش

 

ـــالم را بايد مدافع مظلومان الهي اديان  نام نهاد؛ به گونه اي که دفا  از مظلوم در زمره  و به ويژه اس

ران الهي همواره دفا  از مظلوم را در زمره وظايف خود اصول اوليه دعوت انبيا جاي گرفته است و پيامب

سته اند:  أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى »و آن را معاهده اي ميان خود و پروردگار خود مي دان

َسغَبِ کِظَّةِ ظَالِمٍ ساس دفا  از زنان152«مَظْلُومٍ وَ لَا  سالم و ا . بر اين ا لبته  در حدودي که در برنامه ا

ظرفيت هاي عرفي هر عصر آن را بر مي تابيده ،برنامه اي نهادينه شده است، زيرا اين اين گروه از افراد 

 مختلف تحت انوا  و انحاء ستم قرار گرفته اند.  زمان ،همواره  و  به داليل طول انساني در

صالح گرانه و عدالت محوربر اين اســاس  ي  دفا  و جلوگيري از ســتم و نيز اســالم برمبنا  برنامه ا

صوم )عليهم  سنت پيامبر گرامي و امامان مع سيره و  سيب و زيان  و آزاربه زنان در  ممانعت از ورود  آ

السالم( به صورت گسترده مورد پيگيري قرار گرفته است. به عبارت بهتر پيامبر و جانشينان معصوم او، 

ازي و تعادل ميان نقش هاي جنسيتي و حقوی انساني، با براي احقای حقوی  انساني زن و ايجاد هم تر

ارائه  حقوقي–اند يك مدا اخالقي ، کوشــيده  عمليصــدور احکام و نيز وضــوح در ســيره و ســنت 

ـــيدن به اين منظور راههاي مختلفي را پي گرفته اند که در اين مجال اندک ابتدا به  دهند و براي رس

ـــپس به برخي مهمت ـــو  اين پژوهش مرتبط بيان طرح کلي آن  و س رين بخش هاي آن که با موض

اســت؛به اختصــار اشــاره مي شــود و براي تحليل و نتيجه گيري به آيات و روايات و نيز آراي فقهي در 

 هرباب استظهار مي شود: 

 طرح کلي برنامه اصالح گرانه ديني-1

به مرور آن خواهيم پرداخت ،آن چه  عدي  هاي ب که در فراز  ياتي  يد عالوه بر آ از متون ديني برمي آ

ست که  سطحي از  تبيين  و اجراي مدل فرهنگي خود،اين سالم در شونت ساز زمينه  عوامل ا  عليه خ

ـــمحالل تدريجي آن بر مي آيد.اين زنان در  فرهنگي عوامل را مد نظر قرار مي دهد و در پي رفع و اض

ست و در نتيجه راههاي مبارزه با آ صورتهاي متعدد شان داده ا سترخ ن شيء :ن نيز متعدد و مختلف ا

ارزش مطلق بودن  به اعتقاد انگاري زنان تا حد به ارث رفتن ايشان يا اجاره داده شدن از سوي همسر،

ــؤون  ــت انگاري زنان در جميع ش ــيت مذکر،تا مرز اقدام به حذف فيزيکي فرزندان دختر،فرودس جنس

ست را مي تو ساز جاي زندگي فردي و اجتماعي  و نمونه هاي از اين د ان در زمره همين عوامل زمينه 

                                                           
 .3. نهج البالغه، خطبه  152



49 

ــرت  ــيه هاي خاص آن حض ــر به فرد پيامبر به يگانه دختر خود و توص داد. توجه خاص و رفتار منحص

 درباره ايشان گوشه اي از مبارزه فرهنگي گسترده پيامبر و امامان با اين عوامل است. 

سترها سطحي ديگراز اين برنامه به عوامل ايجابي امنيت و ب ست. در  شده ا ي حمايتي از زنان پرداخته 

 را سيره و سنت زنان و خوش خلقي با خوش رفتاري که يافت توان مي روايات بسياري ديني متون در

سترگي از  ست،و به اين ترتيب ارائه معيارهاي رفتاري با زنان، بخش  عملي پيامبر گرامي معرفي کرده ا

صيه هاي اخالقي و نيز دايره اوامر و نواهي  ست . همچنين حاکميت تو صاص داده ا دين را به خود اخت

سالم ، زنان فروتر انگاري مطلق نگرش صي و روش هايي براي  ا صا ست که پيام هاي اخت شته ا را وادا

 تغيير اين نگرش اتخاذ نمايد.

ـــل تاکيد بر رعايت زنان از قوي ترين ظرفيت هاي تعاملي ميان  در مرور چنين رواياتي عالوه بر اص

ــود که به  راهبران ــتفاده مي ش فکري امت و مخاطبان پيام يعني تصــريح به مضــمون وحياني پيام اس

 مراتب دايره نفوذي وسيع تر از جرم انگاري رسمي دارد.

بعالوه با دقت در متن برخي از روايات دريافت اين نکته ظريف نيز حايز اهميت است که مساله ي زن  

ي و مربوط به ساختارهاي قدرت اجتماعي تبيين مي شود.براي و حقوی او در قالب يم امر فرا خانوادگ

شاره مي کنيم:  شي ازامير مؤمنان ا  ييگانگ بر شهادت به کنم مي سفارش را مؤمنان»نمونه به فرماي

ستادة و بنده محمد همانا و ندارد شريکي او اينکه و خدا ست فر  و زنان مورد در را خدا را، خدا...  و او

 امعهج قشر دو به را شما: فرمود که بود اين( ص)پيامبر سخن آخرين همانا. بگيريد نظر در خدمتکاران

 خدمتکاران. و زنان: کنم مي سفارش اند شده داشته نگاه ضعف در که

خدمتکاران نه از باب يکســان انگاري ايشــان در  اقشــارفرودســتي مانند در واقع کنار هم نهادن زنان و

شدن( در لزوم توجه افزونتر به حقوی نقش اجتماعي بلکه از جهت وحدت م شته  ضعيف نگاه دا الک )

سي حقوقي از آن تحت عنوان  شنا ست.مفهومي که در ادبيات جامعه  شان ا  ياد مي "تبعيض مثبت"اي

 شود.

شار  که در حوزه نگرش و منش ،تربيت  سوي  صدور پيام ها و به کارگيري روش هايي از  عالوه براين 

ف قرار مي دهد؛بيانگر اين واقعيت است که زمينه هاي ايجابي حسن سلوک فرد ملتزم به عدالت را هد

ـــگيرانه ي حذف زمينه هاي پيدايش و رواج اين پديده،مورد  با زنان و دختران نيز در کنار رويکرد پيش

 توجه قرارگرفته است.در فراز هاي بعدي به نمونه هايي از اين دست اشاره خواهيم کرد.

 ساماق و طرح مزبور،کنترل خشونت خانگي به عنوان قابل لمس ترين  قسم ازدر سطح سوم از رويکرد 

شونت ضو  اين برنامه قرار مي  عليه زنان خ ،به نحو خاص  و با درک  واقعيات تاريخي و اجتماعي ؛ مو
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گيرد.. مرور دســتورات شــار  در فراز هاي بعدي نشــان مي دهد که نخســت ؛ايجاد تغييرات عميق 

سوم؛ شناختي در مخاطبا سطح  سب با آن  ودر  شنهاد يم مدل رفتاري متنا ن پيام ودر مرحله بعد پي

اســـتفاده از ســـاز و کارهاي ترغيبي و نيز بازدارنده هاي مختص شـــريعت براي رواج آن مدل رفتاري 

،زنجيره ايســت که اســالم با طراحي و پيگيري آن توانســت در جهت مهار خشــونت خانوادگي ،تحولي 

 امکانات يم اجتما  بدوي را در مسلمانان صدر اسالم ايجاد نمايد.شگرف و فراتر از 

سته   سالم به  اين مقوله ها را در چند د اکنون و با اين نگاه کلي برخي آيات و روايات مربوط به نگاه  ا

 ي موضوعي از نظر مي گذرانيم:

 خشونت جسمي نسبت به زن زن-1

شيه امن فيزيکي براي زن هستند.گرچه ممکن است  دسته اي از آيات و روايات در صدد ايجاد يم حا

داراي داللت چند وجهي بوده و هم زمان گونه هاي ديگري از امنيت براي حيات اجتماعي و فردي 

 زنان را نيز دنبال کنند.

ـــر نزول را درک  ـــکار مي کند که هنجارهاي اجتماعي عص اين هدف گذاري زماني اهميت خود را آش

ـــته ي اين آيات و روايات نيز نماييم.فهم هنجارهاي م ذکور عالوه بر اين به کار دريافت دقيق و پيراس

خواهد آمد.براي نمونه بجاست توجه داشته باشيم که اعمال خشونت فيزيکي در شديد ترين اشکال به 

نحو ي در بخش هاي قابل توجهي از اجتما  آن روز رواج داشــته که منع ضــرب توســط پيامبراکرم به 

مفسرين ،سبب پديد آمدن گونه اي از هم گسيختگي  و بي ساماني اجتماعي شد.به اين روايت برخي 

ــيدگي نظم عرفي و  ــبت به از هم پاش ــلمانان نس ــتانه وقو  جنگ با کفار برخي از مس معني که در آس

معمول درون خانوادگي خود اظهار نگراني و نسبت به قانون منع ضرب واکنش منفي نشان مي دادند و 

ـــونت تلقي مي کنيم( در اين امر  ما امروزه آن را خش پديده)آن چه  يابي و تثبيت اين  ـــانگر جا نش

 153ساختارهاي نظم بخشي و کنترلي آن روزگار است.

دومين نکته اي که الزم اســت  در بازخواني احاديث مورد توجه قرارگيرد؛ تمايز ميان لحن توصــيفي و 

رد پيشوايان دين با عنايت به چارچوب هاي عرفي لحن هنجارساز است.به عبارت ديگر ،در بسياري موا

و وضعيت رايج روابط خانوادگي،به بيان جمالت و گزاره هاي توصيفي پرداخته اند)نظير اين که:زنان در 

دستان شما اسيرند و يا ايشان در خانه هاي شما اختيار هيق سود و زياني براي خود ندارندو...( و سپس 

ـــبت به  اين بر مبناي اين گزاره هاي تو ـــيفي به بيان گزاره هاي هنجاري روي آورده اند.آگاهي نس ص

                                                           
 از كار روانمايي 30پاورقي   153
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تمايز از خلط اين دو دسـته جلوگيري کرده و روشـن مي سـازد که آن چه بيانگر مطلوب هاي رفتاري 

سم هاي  ست که براي تحکيم و رواج آن ها از مکاني ست همان گزاره هاي هنجار ي ا شريعت ا ازمنظر 

 شير(نهايت استفاده برده شده است.درون ديني )انذار و تب

ـــتن همه ي اين موارد،خوانش ژرف تر ي از آيات و روايات مربوط به اين مبحث خواهيم  با درنظر داش

 داشت:

 

 الف. آيات

 ؛ 154ا مُبِين ا. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَان ا وَلِثْم 1

سانى که مردان و زنان مؤمن را بى شند آزار مى و ک شده با شتى[  سانند قطعا آنکه مرتکب ]عمل ز ر

 .اند تهمت و گناهى آشکار به گردن گرفته

ـــانى ؛ 155مْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. لِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَه2ُ کس

اند ايشــان راســت عذاب جهنم و ايشــان راســت  که مردان و زنان مؤمن را آزار کرده و بعد توبه نکرده

سوزان ْسکُنُوا لِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّة  وَرَحْ. »عذاب  ِسکُمْ أَزْوَاج ا لِتَ  مَة  لِنَّوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُ

ــراني ؛ 156«فِي ذَلِمَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ ــما از جنس خودتان همس ــت که براي ش و از آيات او اين اس

شانه هايي  ستي ومحبت قرار داد، همانا در اين امر ن شما دو سطه آنها آرامش بيابيد و ميان  آفريد تا بوا

 .براي گروهي که تفکر کنند وجود دارد

 ؛157اسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. هُنَّ لِب2َ

 .براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستيد )همسرانتان(آنان

 . :بشايستگى رفتار کنيد )زنانتان(با آنها؛ 158. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف3ِ
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 ب. روايات 

 

مرد مشغول زدن برده اش بود و  روزي با مردي از بني فهد مواجه شد در حالتي که آن صــــ پيامبر  1

شم برده « پناه بر خدا مي برم » آن بنده مي گفت :  شت تا آن که چ ست از زدن بر نمي دا ولي مرد د

در اين هنگام مرد صــارب دســت از زدن برداشــت، و « پناه مي برم به محمد » به پيامبر افتاد و گفت 

فت  به او گ يامبر  خدا مي برد » پ ناه بر  ناهش نمي« پ ناهش مي  پ ناه مي برد پ به محمد پ دهي و 

شود.آن مرد گفت اين بنده را براي  ست از محمد که پناه برنده به او پناه داده  سزاوارتر ا دهي؟؟ و خدا 

ســوگند به خدايي که مرا پيامبر به حق مبعوث کرده اســت، اگر » خدا آزاد کردم، حضــرت فرمودند : 

 159« ات مي کرد. چنين نمي کردي چهره ات آتش جهنم را مالق

ــر مغلوال  حتي يدخل : »  صپيامبر  ــلم او وجهه بَّدد اهلل عظامه يوم القيامه و حش اال ومن لطم خدّ مس

همانا هر کسي که بر گونه يا صورت مسلماني سيلي زند خداوند استخوان هايش « جهنم االّ اَن يتوب 

 160گردد، مگر آنکه توبه کند.  را پراکنده کرده و دست بسته محشور مي شود تا آنکه وارد جهنم

همانا سرکش ترين مردم « ان اعتي الناس علي اهلل عزوجل .... و من ضرب من لم يضربه : »  صپيامبر 

 161بر خداي عزوجل کسي است که بزند فردي را که او را نزده است. 

ــيلي به او بزند : »  صپيامبر  ــازد، يا س ــي مؤمني را از خود دور کند تا خوارش س يا کاري که هر کس

ناخوشايندش است با او انجام دهد، فرشتگان الهي او را لعنت مي کند مگر آن که او را خشنود سازد و 

توبه و استغفار کند. پس بپرهيزيد از شتاب به سوي کسي، شايد که مؤمن باشد و شما ندانيد و بر شما 

شيطان ا –باد به درنگ کردن و نرمي و مدارا  سلحه ي  شتاب کردن ا و چيزي محبوب تر از  –ست و 

 162«  درنگ نمودن و نرمي نزد خدا نيست. 

يامبر  کا خازن النيران فيلطمه علي حر وجهه : »  صپ مال ته لطمه امراهلل عزوجل  فاي رجل لطم امرا

هرگاه مردي ســيلي به صــورت همســرش بزند خداوند به مالم نگهبان « ســبعين لطمه في نار جهنم 

                                                           
 582،ص15و ج 401،ص22وسائل الشيعه،ج  159
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ستور مي دهد تا سيلي بر او بنوازد  آتش چهنم د صورتش هفتاد  سر نه « با داغي  سيلي زدن به هم و 

 163تنها کار زشت که هم سزاوار مجازات دنيوي و هم عقوبت اخروي است. 

ــت و  ــتي اس ــرت علي آمده که حتي تهديد به زدن هم ظلم به زن و کار منکر و زش در حديثي از حض

 ه پرداخت.ديديم ک هچگونه حضرت علي به دفا  از آن زن ستمديد

سر معاذ نزد پيامبر  صپيامبر  ست؟  ص: روزي هم شوهرش چي سول خدا حق زن بر  آمد و گفت : اي ر

ــرت فرمود :  ــيلي بر او نزند، خود را برايش نگيرد، او را از آنچه خود مي خورد اطعام کند و از » حض س

 «و دوري نگزيند انچه خود مي پوشد، بپوشاند ) تبعيض در خوراک و پوشاک قرار ندهد ( و از ا

سيره ي پيامبر  ست  - صاگر ما به  سير آنها ست و به نوعي تف سيره او حتي بر ادله لفظي مقدم ا  –که 

که نزد مسلمانان حجت و مورد استفاده مي باشد، و نيز سيره امامان شيعه که جانشينان وي در همان 

رد را هم نخواهيم يافت که با يم مو –از باب نمونه  –شــؤون هدايت انســان ها هســتند مراجعه کنيم 

ال  ما جفا بکلمه قط و» همسرانشان کوچکترين خشونتي روا داشته باشند. در سيره پيامبر است که : 

 هيق گاه سخن درشتي بر زبان نراند و هيق گاه زني را نفرين نکرد.« لعن امراه 

سلمانان افتاد، زنان پيامبر ست م ست مي کنند  پس از فتح خيبر و غنايم جنگي که به د از وي درخوا

سازند پيامبر  ساس فرمان الهي بايد بين   صکه آنها را از غنايم بهره مند  به آنان فرمود : اين غنايم بر ا

مسلمانان تقسيم گردد، زنان وي خشمگين شدند و برخي از آنها به پيامبر گفتند : گمان کردي اگر ما 

سراني از خاندان خود نمي يابيم سخن رنجيده  صتا با ما ازدواج کنند؟ پيامبر  را طالی دهي هم از اين 

 164مي شود و از خانه بيرون مي رود  

شود :  يا ايها النبي قل الزواجم ان کنتن تردن الحياه الدنيا و » تا آنکه وحي الهي بدين گونه نازل مي 

 اعد ر االخره فان اهللزينتها فتعالين امتعکن و اسرحکن سراحا جميال و ان کنتن تردن اهلل و رسوله والدا

سنات منکن اجرا عظيما  ستيد « للمح سرانت بگو اگر خواهان زندگي دنيا و زيور ان ه اي پيامبر به هم

پس بياييد بهره مند سـازم شـما را ] از دارايي خود آنچه دارم به شـما دهم [ و رها سـازم شـما را رها 

باشــيد پس خدا براي نيکوکاران از شــما کردني نيکو، و اگر خواســتار خدا و پيامبرش و ســراي آخرت 

 165پاداشي بزرگ را آماده کرده است.
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رّا وال نَفعا، ولنَّهُنَّ أمانَةُ اللّه ِ . االمام علي 1 هِنَ ضــَ ــِ ــاءَ عِندَ الرَجالِ ال يَملِکنَ لِأَنفُس عليه الســالم: لنَّ النَس

ُضلوهُنَّ ضارّوهُنَّ وال تَع سالم: زنان، در خانه مردان، اختيار هيق سود امام على ع؛  166عِندَکُم ، فَال تُ ليه ال

ـــتند؛ بنا بر اين، به آنان گزند نزنيد و با  ـــما هس و زيانى را براى خود ندارند. آنان امانت خدا در نزد ش

 . ايشان بدرفتارى نکنيد

عَزَّ وجَلَّ مالِکا خازِنَ النّيرانِ  ســـول اللّه صـــلى اهلل عليه و آله: أَي  رَجُلٍ لَطَمَ امرَأَتَهُ لَطمَة ، أمَرَ اللّه ُ. ر2

سلِمَةٍ،  فَيَلطِمُهُ عَلى حُرّ َشعرِ امرَأَةٍ مُ َضعَ يَدَهُ عَلى  َسبعينَ لَطمَة  في نارِ جَهَنَّمَ. وأي  رَجُلٍ مِنکُم وَ وَجهِهِ 

سيلى بزند، خداوند پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله: هر مردى که به زنش ؛ 167سَمَّرَ کَفَّهُ بِمَساميرَ مِن نارٍ

عز و جل به مالم ـ نگهبان دوزخ ـ، دستور مى دهد که در آتش جهنّم، هفتاد سيلى بر گونه او بزند. و 

ست او مى  ست نهد، ميخ هايى از آتش، در کف د سلمان ]و نامحرم[ د شما بر موى زنى م هر مردى از 

 .کوبد

 امرَأَتَهُ لَطمَة ، أمَرَ اللّه ُ عَزَّ وجَلَّ مالِکا خازِنَ النّيرانِ رســـول اللّه صـــلى اهلل عليه و آله: أَي  رَجُلٍ لَطَمَ. 3

َسبعينَ لَطمَة  في نارِ جَهَنَّمَ فَيَلطِمُهُ عَلى حُرَ پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله: هر مردى که به ؛ 168وَجهِهِ 

در آتش جهنّم، هفتاد ، دستور مى دهد که [نگهبان دوزخ]زنش سيلى بزند، خداوند عز و جل به مالم  

 .سيلى بر گونه او بزند

زَوْجِهَا لَّ لِ. قَالَ رَُسولُ اللَّهِ )ص( أَخْبَرَنِي أَخِي جَبْرَئِيلُ وَ لَمْ يَزَلْ يُوِصينِي بِالنََساءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ لَا يَح4ِ

َساءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍأَنْ يَقُولَ لَهَا أُفٍّ يَا مُحَمَّدُ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِ  عَلَى أَمَانَاتِ بَيْنَ أَيْدِيکُمْ أَخَذْتُمُوهُنَ ي النَ

َشرِ ُسنَّةٍ وَ  َضةٍ وَ  ْستَحْلَلْتُمْ مِنْ فُرُوجِهِنَّ بِکَلِمَةِ اللَّهِ وَ کِتَابِهِ مِنْ فَرِي  يعَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا ا

لْتُمْ مِنْ أَبْدَانِهِنَّ وَ اللَّهِ ص فَإِ ــَ امِهِنَّ وَ بِمَا وَاص ــَ تَحْلَلْتُمْ مِنْ أَجْس ــْ يَحْمِلْنَ نَّ لَهُنَّ عَلَيْکُمْ حَقّا  وَاجِبا  لِمَا اس

 وَ هُنَّ حَتَّى يَقِفْنَ مَعَکُمْوَ طَيَبُوا قُلُوبَ أَوْلَادَکُمْ فِي أَحَْشائِهِنَّ حَتَّى أَخَذَهُنَّ الطَّلْقُ مِنْ ذَلِمَ فَأَْشفِقُوا عَلَيْهِنَ

 169ذْنِهِنَّ الْخَبَرَ.لَا تَکْرَهُوا النَسَاءَ وَ لَا تَسْخَطُوا بِهِنَّ وَ لَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا  لِلَّا بِرِضَاهُنَّ وَ لِ
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ساءَکُم، صلى اهلل عليه و آله : مَن َضرَبَ امرَأَة  بِغَيرِ حَقٍّ فَأَن . رسول اهلل5 ضرِبوا نِ صمُهُ يَومَ القِيامَةِ، ال تَ ا خَ

سولَهُ  َصى اللّه َ ورَ َضرَبَهُم بِغَيرِ حَقٍّ فَقَد عَ صلى اهلل عليه و آله: هر کس زنى را به ؛ 170فَمَن  پيامبر خدا 

ه ناحق بزند، در روز قيامت، من طرفِ دعواى او خواهم بود. زنانتان را کتم نزنيد؛ زيرا هر که آنها را ب

 .ناحق بزند، از خدا و پيامبرش، نافرمانى کرده است

ربِ وهُوَ امرَأَتَهُ يَضــرِبُ مِمَّن أتَعَجَّبُ لنّي: آله و عليه اهلل صــلى . رســول اهلل6  واتَضــرِب ال! مِنها أولى بِالضــَّ

ساءَکُم َشبِ نِ صاصَ فيهِ فَإِنَّ بِالخَ کسى که زنش را پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله: در شفگتم از ؛ 171القِ

 .مى زند، در حالى که خود او، به کتم خوردن، سزاوارتر است ! زنانتان را با چوب نزنيد که تقاص دارد

 أوَّلَ هايَضرِبُ ؛ العَبدَ يَضرِبُ کَما امرَأَتَهُ يَضرِبَ أن أحَدُکُم يَستَحي أما:  آله و عليه اهلل صلى . رسول اهلل7

پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله : آيا هر يم از شما شرم نمى  172أمايَستَحي؟! ؟ رَهُآخِ يُضاجِعُها ثُمَّ النَّهارِ

شرم نمى  شب هنگام، با او مى خوابد! آيا  کند که زنش را مانند برده مى زند؟! اوّل روز، او را مى زند و 

 !کند؟

ـــلى8 ـــول اهلل ص يه اهلل . رس له و عل َأَکرَهُ لنّي: آ ُلَ أرَى أن ل ِهِ، ثائِرا الرَّج ما فَرائِصَ رَقَبَت  عَلى قائِ

پيامبر خدا صـــلى اهلل عليه و آله: خوش ندارم ببينم که مرد ، رگ هاى گردنش باد  173يضـــرِبُها! مُرَيئَةٍ

 !کرده و باالى سرِ زن بيچاره اى ايستاده است و او را کتم مى زند

 لىص  ِاللّه رَسولُ فَقامَ َشديدا، َضربا زَوجُها بَهاَضرَ قَد آله و عليه اهلل صلى  ِاللّه رَسولِ للى امرَأَةٌ . جاءَت9ِ

يه اهلل له و عل َأَنکَرَ آ ِمَ ف قالَ ذل َل : و َدُکُم يَظ ـــرِبُ أح َهُ يَض ربَ امرَأَت ـــَ بدِ، ض َل  ثُمَّ العَ ها يَظ عانِقُ  وال يُ

ستَحيي! صلى اهلل عليه و آله آم 174يَ شدّت زده بود، نزد پيامبر خدا  شوهرش او را به  د. پيامبر زنى که 

هميشـه، يکى از شـما زنش را »خدا صـلى اهلل عليه و آله برخاسـت و به اين کار اعتراض کرد و فرمود: 

 !«مانند برده مى زند. سپس با او هَماغوش مى شود، و خجالت نمى کشد

 175أَةَ ثُمَّ يَظَل  مُعَانِقَهَا.أَ يَضْرِبُ أَحَدُکُمُ الْمَرْ . أَبِي جَعْفَرٍ عليه السالم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص10
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رّا  وَ لَا11 هِنَّ ضــَ اءَ عِنْدَ الرَجَالِ لَا يَمْلِکْنَ لِأَنْفُســِ نَّ نَفْعا  وَ لِنَّهُ . أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ عليه الســالم: لِنَّ النَســَ

  176.وَ ال تَعْضُلُوهُنَ أَمَانَةُ اللَّهِ عِنْدَکُمْ فَ ال تُضآر وهُنَ

رْبِ أَوْلَى مِنْهَا لَا 12 ضَّ ْضرِبُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ بِال َساءَکُمْ . عَنِ النَّبِيَ )ص( أَنَّهُ قَالَ: لِنَي أَتَعَجَّبُ مِمَّنْ يَ ْضرِبُوا نِ تَ

 .177بِالْخَشَبِ فَإِنَّ فِيهِ الْقِصَاصَ

رَبَ امْرَأَتَهُ 13 ـــَ فَوْیَ ثَلَاثٍ أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ . عَنِ النَّبِيَ )ص( قَالَ: أَي مَا رَجُلٍ ض

 .178فَيَفْضَحُهُ فَضِيحَة  يَنْظُرُ لِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُون

ْسحَایَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ) ( مَا حَق  الْمَرْأَةِ عَلَى ز14َ وْجِهَا ... وَ لِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا وَ . عَنْ لِ

 179قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ   کَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي ) ( تُؤْذِيهِ فَيَغْفِرُ لَهَا.

من صــبر علي خلق امراة ســيئة الخلق و احتســب في ذلم االجر  :اهلل عليه وآلهصــلّي. رســول اهلل 15

اکريناعطاه هر مردي که اخالی بد : اهلل عليه وآله فرمودامبر گرامي اســالم صــلّيپي ؛180اهلل ثواب الشــّ

  .همسر خود را به خاطر پاداش آن تحمّل کند، خداوند پاداش شاکران را بدو عطا کند

ــول اهلل 16 ها، لَم يَرضَ اللّه ُ تَعالى لَ . رس ــَ رَّ بِامرَأَةٍ حَتّى تَفتَدِيَ مِنهُ نَفس ــَ ــلى اهلل عليه و آله: مَن أض  هُ ص

پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله: هر کس به زنى آزار برساند تا آن زن ]با بخشيدن ؛ 181بِعُقوبَةٍ دونَ النّارِ

مهريه اش[، جان خود را از او بخرد، خداى تعالى براى آن مرد، به کيفرى کمتر از آتش، رضــايت نداده 

 .است

 

 خشونت رواني نسبت به زن-2

ــونت رواني به هر نو ــالمت روحي و رواني زن را به امروزه خش   رفتار و گفتاري اطالی مي گردد که س

مصــاديق آن طيف گســترده اي را از انتقادهاي مکرر و تحقير و بد زباني و تمســخر و مخاطره اندازد.

سرباز زدن از تامين اين مخارج و  سخت گيري در تامين مخارج زندگي و  توهين تا تهديدهاي مداوم و

 هاي بيمارگونه و محدود سازي آزادي  شامل مي شود.يا سوء ظن و حسادت 
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شريعت در اين حوزه و فراتر از آن درک  و دريافت روح پيام دين ،  شخيص دايره اوامر و نواهي  براي ت

الزم است به بازخواني برخي آيات و روايات بپردازيم.آيات مورد اشاره در اين مبحث، عالوه براين که به 

سا سکونت و آرامش(از نظرگاه قرآن  صراحت بر تجانس و يک ني زن و مرد در آفرينش و غايت زوجيت)

داللت دارد ، مبين اصـــالت رحمت و مودت در رابطه ميان زوجين و يکســـان انگاري کارکردي هريم 

براي ديگري )مفهوم لباس(  نيز هست.عالوه براين ،امر به زيست نيکو براساس معيارها و ضوابط عرفي 

شود   )معروف(منتهي به  ساس امنيت مي  شترک و در نهايت به  اح احترام به ذهنيت ها و انتظارات م

ــت. محققان از  ــوعي فراتر از تامين مادي و فيزيکي امنيت اس که در « معروف»مرتبه واژه  38که موض

ــرت به معروف در رفتار با زنان مي 19قرآن آمده،  ــيه به مردان در باب معاش   182دانند.مورد آن را، توص

صلي قرآ ن کريم افزون بر توصيه عمومي به صلح، مسئله صلح و گذشت در نهاد خانواده را به صورت ا

ـــتقل مطرح مي کند و بدين ترتيب همه تالش خود را براي برپاداري نهاد خانواده در عين حفظ  مس

 د:سالمت  و امنيت رواني آن نمايان مي سازد. از جمله اين آيات مي توان به موارد ذيل اشاره کر

ُصلْحُ» يك. ِضرَت وَ خَيرٌ وال  خانه بر آرامش و صلح سايه و بهتر آن است که  ؛183«الَشحّ االَنْفُسُ اُحْ

صي منافع براي نبايد مرد و از اين رو زن افکند. سايه ست صفات و بخل به خود شخ شاي شن و نا  خ

 آلوده شوند.

 نسپاريد. فراموشي ذشت را بهگ مشترک زندگي در هرگز ؛184«بَينَکُم الفُضلْ التَنْسَوُا» دو.

 ترويج و اخالقي فضــايل بر يم ســو از قانونگذاري، آنچه گذشــت، مي توان گفت اســالم در اســاس بر

 از را دمر دست نفي، و نهي قالب در ديگر سوي از و کند، تاکيد مي انساني مطلوب و پسنديده روشهاي

وتاه مي ســازد و درصــورت اعطاي ک مشــقت و ضــيق ضــرر، ســاختن وارد و عدالتي بي نو  هر اعمال

 ،185«يهنعَلَ لِتُضَيقوا تُضارُّوهُنَّ ال» چون آياتي با و کند مي جستجو عدالت با مسئوليت، مسئوليت را

 .دارد مي اعالم زن انساني حقوی و ارزشي جايگاه از را خود جانبه همه حمايت

ـــب  ـــيلي تر نس ت به بيان هنجارهاي ديني و هم چنين در متن روايات وارده با  اتخاذ رويکردي تفص

 ضمانت اجراي الزام هاي رفتاري در قلمرو خانواده مواجهيم.
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ـــتن ،احترام گزاردن،اهانت و نظاير آن که قابليت  کاربرد مفاهيم منعطفي مانند ظلم ،عدل،گرامي داش

 يتفســـير و تاويل عصـــري بااليي دارند بر ظرفيت انطبای اين پيام هاي ديني با فهم و شـــهود اخالق

 فرهنگ ها و نسل ها و روزگاران مختلف افزوده است.

 الف. آيات

 186يکديگر را سرزنش نکنيد. و ال تنابزوا بااللقاب : با لقب ها ] لقب هاي زشت [ - 1

صوت الحمير : -2 ميانه رو باش در و اقصد في مشيك و اغضض من صوتك ان انکر االصوات ل

صداي خود را همانا ن ست.روش خويش، و پايين آور  شان ا صداي دراز گو صداها  »  187 ا خوش ترين 

  188) آنها را بهره مند ساختهدو به شکلي نيکو جدا شويد.« فمتعوهن وسرحوهن سراجا جميال 

)  «متعوهن علي الوسََّّع قدره و علي المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علي المحسََّّنين  -3

 رهيزکاران (براي زنان طالی گرفته بهره اي است به خوبي حقي است بر پ

سان  -4 سريح باح ساك بمعروف او ت ) طالی دو بار اســت پس نگهداشــتي به الطالق مرتان فام

 خوبي يا جدا شدني با نيکي (

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و ال تمسکوهن -5

سه   سر آمدن عده آنها ) هرگاه زنان خود را طضراراً لتعتدوا و من يفعل ذلك ظلم نف الی داديد و 

نزديم شد پس يا نگه داريدشان به نيکي و يا جدا شويد به نيکي و نگهداري نکنيد آنها را از روي آزار 

 تا ستم کنيد و هر آن که اين کار را کند بر خويشتن ستم کرده است .

ري به کار برده شده در سوره طالی که صحبت از طالی رجعي است سه بار واژه تقوا و رعايت پرهيزگا

نمي کند . و مي « خانه هايتان » و تعبير « زنان را از خانه هايشـــان بيرون نکنيد  » اســـت که اوال 

خانه هايشان » خواهد به مرد بگويد که اين ها در اين خانه زندگي کرده اند و با آن انس داشته اند لذا 

ـــکني و امکانات زندگي بايد«  ـــند و نيز اگر باردار  مي گويد و ثانيا از جهت س به طور برابر با مرد باش

باشند بايد هزينه هاي زندگي وي پرداخت شود و نيز اگر فرزند را شير مي دهد اجرت شير دادن را به 

 او بدهد .

                                                           
 11حجرات،آيه   186

 19لقمان،آيه  187

  49احزاب،  188
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 ب. روايات

ــ پيامبر  وال تکرهوا النساء وال تسخطوا بهن و ال تاخذوا مما اتيتموهن سيئاً االّ برضاهن و :  صـ

 189اذنهن 

اجبار با زنان برخورد نکنيد و آنان را ناخشـــنود و خشـــمگين نســـازيد و از هر آنچه به آنها داده ايد  با

 چيزي نگيريد مگر با اجازه و رضايت آنان.

 

صلى )پيامبر خدا  ؛190رسوا اللّه صلى اهلل عليه و آله: کُلَّمَا ازدادَ العَبدُ ييمانان اِزدادَ حُبّا لِلنِّساءِ. 1

سلم(: هاهلل عليه و آل سرش( افزون تر مى  و  شود، محبّتش به زنان )هم هر اندازه بر ايمان بنده افزوده 

 . شود

ضالً. 2 ساءِ حُبّا ن اِزدادَ فِي اإليمانِ فَ سالم: العَبدُ کُلَّمَا ازدادَ لِلنِّ صادق عليه ال مام ا ؛191اإلمام ال

سر سالم: هر اندازه، محبّت و عالقه بنده به زنان )هم شد، ايمانش افزون تر صادی عليه ال شتر با ش( بي

 . است

سال. 3 ِصيَّتِهِ يلى أميرِ المُِمِنينَ عليه ال صلى اهلل عليه و آله َََّّّ في وَ سوا اللّه  ن : يا عَلِيُّ مر

ن خُلُقَكَ مَعَ أهلِكَ  ــلى اهلل عليه و پ؛ 192تُکتَب عِندَ اللّه ِ فِي الدَّرَجاتِ العُلى ...حَسَِّّ يامبر خدا ص

ـــ در توصيه ا ـــ: اى على ! با خانواده آله ـ خوش اخالی باش تا نزد  ...ش به امير مؤمنان عليه السالم ـ

 ي[.خداوند، در درجات بلند، نوشته شوى ]قرار گير

عيفَينِ:  .4 ضَّ صلى اهلل عليه و آله: اِتَّقُوا اللّه َ ن اِتَّقُوا اللّه َ فِي ال صلى اهلل عليه و آله  سوا اللّه  ر

ــيد! از ؛ 193فَإِنَّ خِيارَکُم خِيارُکم لِأَهلِهِاليَتيمِ وَالمَرأَةِن  ــلى اهلل عليه و آله: از خدا بترس پيامبر خدا ص

 .خدا بترسيد، در باره دو ناتوان: يتيم و زن! بهترين شما کسى است که براى خانواده اش، بهتر باشد
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نُهُم خُلُ. 5 قان وخِيارُکُم خِيارُکُم رسََّّوا اللّه صََّّلى اهلل عليه و آله: أکمَلُ المُِمِنينَ ييمانا أحسَََّّ

پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله: کامل ترين مؤمنان از نظر ايمان، آن کسى است که ؛ 194لِنِسائِهِم خُلُقا

 . خوش اخالی تر باشد، و بهترين شما کسى است که اخالی او با زنانش، بهتر باشد

پيامبر خدا صلى  ؛195هِن وأنا خَيرُکُم لِأَهليرسوا اللّه صلى اهلل عليه و آله: خَيرُکُم خَيرُکُم لِأَهلِ. 6

شما براى  شد، و من، بهترين  ست که براى خانواده اش بهتر با سى ا شما آن ک اهلل عليه و آله: بهترينِ 

 . خانواده ام هستم

َسنُکُم خُلُقا وخَيرُکُ . 7 سا يَومَ القِيامَةِن أح صلى اهلل عليه و آله: أقرَبُکُم مِنّي مَجلِ سوا اللّه   مر

شيند ؛ پ196لِأَهلِهِ شما به من نزديم تر مى ن صلى اهلل عليه و آله: در روز قيامت، آن کس از  يامبر خدا 

 . که خوش اخالی تر، و براى خانواده اش بهتر است

ِصيَّةِ أميرِ . 8 سالم بِوَ سى عليه ال َسنِ مو الکافي عن عبد الرحمن بن الحجّاج: بَعَثَ يلَيَّ أبُو الحَ

سالمن وهِيَ : المُِمِنينَ عل ساءِ وفيما مَلَکَت أيمانُکُمن فَإِنَّ آخِرَ ما تَکَلَّمَ  ...يه ال اللّه َ اللّه َ فِي النِّ

ـــ به ؛ 197بِهِ نَبِيُّکُم عليه السالم أن قااَ: اُوصيکُم بِالضَّعيفَينِ: النِّساءِن وما مَلَکَت أيمانُکُم الکافى ـ

ــــ: امام کاظم ع سالم را برايم نقل از عبد الرحمان بن حجّاج ـ صيّت امير مؤمنان عليه ال سالم، و ليه ال

ـــتاد، و آن، چنين بود:  ـــخنى که » ... فرس خدا را، خدا را، در باره زنان و مملوکانتان؛ زيرا آخرين س

شما را در باره )رعايت حالِ ( دو ناتوان،  صلى اهلل عليه و آله به زبان آورد، اين بود که فرمود:  پيامبرتان 

 .م: زنان و مملوکانتانسفارش مى کن

نَ فيما بَينَهُ وبَينَ زَوجَتِهِن فَإِنَّ اللّه َ عَزَّ . 9 اإلمام الصََّّادق عليه السََّّالم: رَحِمَ اللّه ُ عَبدا أحسَََّّ

ِصيَتَهان وجَعَلَهُ القَيِّمَ عَلَيها شايش خدا بر آن بنده  ؛198وجَلَّ قَد مَلَّکَهُ نا سالم: بخ صادی عليه ال امام 

به نيکى رفتار مى کند؛ چرا که خداوند عز و جل زمامِ اختيار او را در دســـت وى اى که با همســـرش 

                                                                       . نهاده و او را سرپرست آن زن قرار داده است
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ِسطِيَ قَالَ: کَتَبْتُ لِلَى أَب10ِ ارٍ الْوَا شَّ َسيْنِ بْنِ بَ َضا   أَنَّ لِي قَرَابَة  قَدْ خَطَبَ لِلَيَّ وَ فِي . الْحُ َسنِ الرَ ي الْحَ

 199.الْخُلُقِ ءٌ فَقَالَ لَا تُزَوَجْهُ لِنْ کَانَ سَيَئَخُلُقِهِ شَيْ

 ص عَنِ النَّبِيِّ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَااِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ. 11

َسنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّى تُعِينَهُ َصلَاتَهَا وَ لَا حَ ِضيَ قَااَ: مَنْ کَانَ لَهُ امْرَأَةٌ تُِْذِيهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ  هُ وَ وَ تُرْ

َسبِ َصامَتِ الدَّهْرَ وَ قَامَتْ وَ أَعْتَقَتِ الرِّقَابَ وَ أَنْفَقَتِ الْأَمْوَااَ فِي  يلِ اللَّهِ وَ کَانَتْ أَوَّاَ مَنْ تَرِدُ يِنْ 

َا مُِْ ِكَ الْوِزْرِ وَ الْعَذَابِ يِذَا کَانَ لَه َّهِ ص وَ عَلَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَل واُ الل َّارَ ثُمَّ قَااَ: قَااَ رَسََُّّ ياً الن ذِ

ه ي داشتراوي از پيامبر اکرم در قضيه عيادت کردن از مريضي نقل مي کند: کسي که همسر ؛200ظَالِماً

باشد و آن همسر او را اذيت کند، خداوند نماز آن زن را قبول نمي کند و هيق حسنه اي براي او نوشته 

نمي شود تا زماني که به شوهر کمم کند و او را راضي کند و بدون آن قبول نمي شود اگرچه هر روز 

شبها نماز بخواند و همه کنيزان خود را آزاد کند و اموال سي روزه بگيرد و  صدقه بدهد و اولين ک ش را 

ست اگر به زن  ست. بعد پيامبر فرمودند: براي مرد هم همين عذاب ا شود اين زن ا که وارد جهنم مي 

 .خود ظلم کند و او را اذيت کند

 

عاً وَ نَّ َضرّاً وَ لَا نَفْأَمِيرِ الْمُِْمِنِينَ عَلِيٍّ عليه السالم: يِنَّ النَِّساءَ عِنْدَ الرِّجَااِ لَا يَمْلِکْنَ لِأَنْفُِسهِ. 12

 .201وَ ال تَعْضُلُوهُنَ يِنَّهُنَّ أَمَانَةُ اللَّهِ عِنْدَکُمْ فَ ال تُضآرُّوهُنَ

قَااَ رَسُواُ اللَّهِ ص أَخْبَرَنِي أَخِي جَبْرَئِيلُ وَ لَمْ يَزَاْ يُوصِينِي بِالنِّسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ لَا يَحِلَّ  .13

َا أَنْ َإِنَّهُنَّ عَوَانٍ لِزَوْجِه َاءِ ف َّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي النِّسََّّ َّدُ اتَّقُوا الل َا مُحَم َا أُفٍّ ي ْدِيکُمْ  يَقُواَ لَه بَيْنَ أَي

َضةٍ فَرِيعَلَى أَمَانَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا اْستَحْلَلْتُمْ مِنْ فُرُوجِهِنَّ بِکَلِمَةِ اللَّهِ وَ کِتَابِهِ مِنْ  أَخَذْتُمُوهُنَ

هِنَّ أَجْسَامِ وَ سُنَّةٍ وَ شَرِيعَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ص فَإِنَّ لَهُنَّ عَلَيْکُمْ حَقّاً وَاجِباً لِمَا اسْتَحْلَلْتُمْ مِنْ

َائِهِنَّ حَتَّى أَخَذَهُنَّ َادَکُمْ فِي أَحْشََّّ ْدَانِهِنَّ وَ يَحْمِلْنَ أَوْل لْتُمْ مِنْ أَب َا وَاصَََّّ ِكَ  وَ بِم الطَّلْ ُ مِنْ ذَل

ْشفِقُوا عَلَيْهِنَ ْسخَطُوا بِهِنَّ وَ لَا  فَأَ َساءَ وَ لَا تَ وَ طَيِّبُوا قُلُوبَهُنَّ حَتَّى يَقِفْنَ مَعَکُمْ وَ لَا تَکْرَهُوا النِّ

 202.تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً يِلَّا بِرِضَاهُنَّ وَ يِذْنِهِنَّ الْخَبَرَ

                                                           
 .563، ص: 5. الكافي، ج 199

 25315، ح  165و  164، ص 20. وسائل الشيعة، ج 200

 16622ح 251، ص 14. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 201

 .16627ح 253، ص 14. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 202
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 .  203.[ يَبَرَّکُمْ أَبْنَاؤُکُمْ وَ عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُکُمْااَ رَسُواُ اللَّهِ )ص( بَرُّوا ]آبَاءَکُمْقَ. 14

حيحَةَ اِلَى اِيّاكَ اميرالمومنين: قَمِن وَ  وَ التَّغايُرَ فى غَيْرِ مَوْضَِّعِ غَيْرَةن فَاِنَّ ذلِكَ يَدْعُو الصََّّ السََّّ

سالم: 204يئَةَ اِلَى الرَّيْبِالْبَر ست از غيرت بپرهيز، چرا که اين ؛ امام علي عليه ال آنجا که جاى غيرت ني

 .روش افراطى سالم را به بيمارى، و پاکدامن را به آلودگى دچار مى کند

ـــ از امام صادی درباره ي تفسير آيه ي  امام  سؤال شد؛« فامساك بمعروف ام تسريح باحسان » ـ

ــتن و فرمودند معن ــت از آزار بازداش ــاس معروف ( دس ــر بر اس ــاک به معروف ) نگهداري همس اي امس

پرداخت « احباء » ذکر شــده و معناي « احبا النفقه » در متن عربي حديث  205پرداخت نفقه اســت.( 

 206صرف نيست بلکه بخشش بدون پاداش و منت است. 

 

اني نکردن ( و روش معتدل داشتن حضرت علي : آهستگي صدا و چشم را پايين انداختن ) چشم چر 

 207از نشانه ايمان و خوبي ديانت است. 

 

صرفاً و ال عدالً و ال حسنه من عملها  سانها لم يقبل اهلل عزوجل منها  ايما امراه آذت زوجها بل

 208حتي ترضيه .... کذالك الرجل اذا کان لها ظالماً ... 

ـــر خود را با زبانش آزار دهد خداوند انفای و اعمال نيم او را قبول نمي کند مگر آن که  هر زني همس

 همسرش را راضي کند .... و همين گونه است در مورد مرد هرگاه به همسرش ظلم نمايد

سيء و فيه جبريه  سمحن له خل  حسنن و الکافر فظ غليظن له خل   پيامبر: المِمن هين لين 

209 

ســـت اخالقي نيکو، و کافر درشـــت گوي و مؤمن آرام و با وقار، نرم و ماليم، و جوانمرد اســـت.براي او

  سنگين دل است و يراي اوست اخالقي بد. و نوعي زورگويي در او وجود دارد

                                                           
 .25818ح 356، ص: 20. وسائل الشيعة، ج 203

 .31نهج البالغه، نامه .  204

 513ص،21وسائل الشيعه،ج  205

 229،ص1سياح،احمد،فرهنگ جامع،ج  206

 5073غررالحكم، 207

 13، ص4من ال يحضره الفقيه ، ج  208

 159،ص12وسائل الشيعه،ج 209
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 210: الرف  يمنن والخرق شِم  صپيامبر

  رفق سبب ميمنت، و درشتي و خشونت مايه ي شومي است.

و اُنساً فتعلم ان جعلها لك سکناً  –عزوجل  –: و اما ح  الزوجه فان تعلم ان اهلل  عامام سجاد

ـــت که بداني  211عليك فتکرمها و ترف  بها  -عزوجل -ذلك نعمه من اهلل ـــر آن اس و حق همس

خداي عزوجل او را مايه آرامش و انس تو قرار داده پس بدان که نعمتي اســـت از جانب خدا بر تو پس 

 گرامي اش بدار و با او نرمي و مالطفت رفتار کن

ـــادی  خدا رحمت کند بنده اي را که  212أحسََّّن فيما بينه و بين زوجته  رحم اهلل عبداً:   امام ص

 ميان خود و همسرش رابطه اي نيکو برقرار کند ـ 

ست و هر مردي که زني را که بر وي محرم  صاز پيامبر سبت به زنان رؤوف تر ا : خداي تبارک وتعالي ن

  213است، شاد و مسرور سازد خدا در روز قيامت او را شاد خواهد ساخت. 

سه مفهوم ساندننتهديد و اهانت هر  سالم مورد   تر شريعت ا شونت رواني بوده و در  صاديق خ از م

 نهي قرار گرفته است:

سلما  : »   علي - سلم ان يرو  م سلماني را  214« ال يحل لم ست که م سلماني روا و جايز ني بر هيق م

 بترساند

امر ناخوشايندي به او وارد کند اگر آن امر اگر کسي با قدرتش مؤمني را بترساند تا : »   امام صادی  -

شايند به وي وارد  ساند تا اين امذ ناخو ست و اگر او را بتر شايند به وب نرسد باز آن فرد در آتش ا ناخو

 215شود پس وي با فرعون و خاندان فذعون در اتش محشور ميگردد. 

سي مرد يا زن مؤمني را خوار کند يا به خاطر فقرش  صپيامبر - ستي وي را تحقير کند، : هر ک يا تنگد

 216روز قيامت خدا او را شهره ساخته و سپس رسوايش مي کند. 

 217: هيق مسلماني را تحقير نکنيد که کوچم آن ها نيز نزد خدا بزرگ است.  صـ پيامبر 

                                                           
 180مشكاه االنوار،ص 210

 621،ص2من ال يحضره الفقيه،ج  211

 443، ص3من ال يحضره الفقيه، ج 212

 367،ص21وسائل الشيعه،ج 213

 71،ص2عيون االخبار الرضاع،ج 214

 368،ص2كافي،ج 215

 44،ص72كافي،ج  216

 31،ص1تنبيه الخواطر،ج  217
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 218: خوارترين مردم کسي است که به آنان اهانت مي کند.  صـ پيامبر 

زل خود برگشت، ناگاه زني را ديد که کنار منزل ايستاده است. در هنگام شدت گرما به من  روزي علي 

سوگند ياد کرده که مرا کتم  سانده، بر من تعدي کرده و  ستم کرده، مرا تر سرم بر من  زن گفت : هم

بزند. حضرت فرمود قدري صبر کن تا هوا خنم شود آن گاه به همراه تو خواهم آمد. زن عرضه داشت 

سر به زير افکند و سپس سر برداشت و فزوني مي يابد.حضرت لحظه اي  در اين صورت خشم او بر من

سپس به آن زن فرمود « به خدا قسم نشايد جز اين که حق مظلوم بدون درنگ ستانده شود. » فرمود : 

سالم داد، جواني  سيدند، حضرت از پشت در منزل  ست؟ و با وي راه افتاد تا به منزل زن ر منزلت کجا

ـــناخت. امام فرمود اي  ـــد که امام را نمي ش بنده ي خدا از خدا پروا کن همانا تو اين زن را خارج ش

ترسانده و از منزلش بيرون رانده اي. جوان گفت به تو مربوط نيست به خدا سوگند به خاطر اين سخن 

تو او را آتش خواهم زد. حضــرت فرمود من تو را به معروف امر مي کنم و از منکر نهي مي کنم آن گاه 

 ي و از معروف روي مي گرداني؟تو با منکر با من روبه رو مي شو

شد  صپيامبر - سي به مرد مؤمن يا زن مؤمني تهمت بزند، يا درباره او چيزي بگويد که در او نبا : هر ک

 219خداوند در قيامت او را بر تپه اي از اتش قرار مي دهد تا از آن چه گفته بيرون آيد.

م حيا، که پروايي در آنچه مي گويد و : خداوند بهشـــت را بر هر فحش دهنده ي بد زبان، ک صپيامبر -

 220به وي گفته مي شود ندارد، حرام کرده است. 

ــ امام باقر يعني فحش مبغوض نزد پروردگار است و  221خداوند هر فحش دهنده اي را دشمن دارد.   : ـ

 سبب دوري از رحمت و عنايت الهي است.

 

 . خشونت اجتماعي نسبت به زنان3

 

ان در تمامي دوره هاي تاريخي که از آن مدارک ضبط شده اي به دست ما زن خانگي، خشونت بر افزون

رســيده ،بيشــترين قربانيان اشــکالي از خشــونت را تشــکيل مي دهند که امروزه ما آن را تحت عنوان 

مي شـناسـيم. با توجه به وضـعيت هاي ويژه جسـماني و نيز سـاختار بيولوژيم  خشـونتهاي اجتماعي

                                                           
 142،ص75تنبيه الخواطر،ج  218

 194،ص75و بحار االنوار،ج 288،ص12وسائل الشيعه،ج  219
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مردان آسيب پذيرتر و در موقعيت هاي  خطر با ريسم افزونتري همراه است ايشان  که در مقايسه با 

شده  شان در نظر گرفته  ستورات و برنامه هاي ويژه اي در اين محدوده براي اي شريعت د در پيام هاي 

ست؛ حمايت شات در زنان از ا سلحانه، حمايت مناق سيب زنان از م سطه ديده آ شات بوا سلحانه  مناق م

ـــتمديده )فارغ از دين و مذهب(،   زنان از مذهب(، حمايت)فارغ از دين و   بي دختران از حمايت س

ست، حمايت شان و) نيازمند زنان از حمايت زن،  خدمتکاران از سرپر  زنان از بيگانگان(، حمايت خوي

عاطفي و مواردي از اين دســت، روشــن ترين وجوه برنامه هاي  ديده آســيب زنان از ســالمند، حمايت

م را تشکيل مي دهد.عالوه براين در خشونت هاي اجتماعي با دسته خاص و برجسته اي حمايتي اسال

از اين پديده مواجهيم که نشات گرفته از سنت ها و باورهايي است با ويژگي هاي ديرپايي ،گستردگي 

سنت ها با  سيب زاي  آن قبح زدايي  و مخالفت اين  سته از ماهيت آ شيو   و همين ويژگي ها توان و 

ــياري از مو ــاني را تا حد زيادي پنهان نمايد.به عنوان مثال هنوز در بس ــاف و حقوی اوليه انس ازين انص

مناطق جهان و در دل برخي خرده فرهنگ ها  با پديده اي تحت عنوان قتل هاي ناموســـي)قتل هايي 

م .در اين نو  که به نام دفا  از شرف و آبرو و عموما در حيطه روابط خانوادگي  انجام مي شود( مواجهي

از خشونت ،مرتکبين بدون اين که انتظار کمترين واکنش منفي از گروه را داشته باشند و بدون آن که 

ساس انجام يم وظيفه اجتماعي  سرزنش و مجازات بدانند،گاهي در کمال افتخار و بااح سزاوار  خود را 

مظان اتهام ارتکاب اعمال خاصي به اعمال مجازات خودسرانه نسبت به زناني مبادرت مي ورزند  که در 

ـــالم با ارائه تعريف ازاين گونه اعمال به عنوان يم جرم معين و نظام مند کردن  ـــوند. اس واقع مي ش

ــرزنش  ــديدترين س ــي،در کنار پيش بيني ش ــازي قلمرو اثباتي جرائم جنس ــي  آن و محدود س دادرس

ـــنگي ـــمانت اجراهاي اخالقي و اجتماعي( و اعمال مجازات هاي س ـــاني که خارج از ها)ض ن براي کس

ـــت به اتهام زني و اجراي حکم بيازند،گام بلند و هدفمندي را در جهت کاهش  چارچوب هاي فوی دس

اين گونه از خشـونت برداشـته اسـت.هم چنين در موضـو  ازدواج زود هنگام ،با وجود عرف ريشـه دار 

ژادي و  بيولوژيم مربوطه براي عرب در نيکو شــمردن اين گونه از ازدواج و اقتضــاي شــرايط اقليمي ون

اين حکم،با اين حال حکم برخي روايات در خصوص  مقيد نمودن اين ازدواج ها و وظايف ناشي از  آن 

ست. در موارد  سيب و لطمه به دختران ؛قابل توجه و نيز داراي ظرفيت تعميم بااليي ا سبت به ورود آ ن

ي نســبت هاي نســبي يا ســببي ( شــده و يا ديگري زنان مجبور به ازدواج هاي خاص )بر اســاس برخ

ـــر( اجبار به تجرد دائمي يا مرگ مي گردند.  متعاقب يم ازدواج و انحالل آن )با طالی يا مرگ همس

 اعمال مذکور در چارچوب همين سنت ها و رسوم از پيش تعريف شده انجام مي پذيرد.
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ونه اي از  نقص عضو در زنان هم چنين دسته اي ديگر ازاين خشونت ها موجد آسيب هاي جسمي يا گ

هستند.آيين ها  و رسومي مانند ختنه دختران و يا سوزاندن برخي اعضا که هنوز در مناطقي از آسيا و 

آفريقا فراواني قابل اعتنايي دارد،ريشــه هاي اجتماعي قوي داشــته و بعضــا دارد.اســالم در قلمرو تدابير 

سبي براي اين  ارائه نموده اجتماعي خود  و به فراخور ظرفيت ها و پذيرش م سخ هاي متنا خاطبين ،پا

 است. آيات و رواياتي که گواه اين مدعاست مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

 الف. آيات

لُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ اءَ کَرْه ا وَلَا تَعْضــُ ا أَنْ تَيْتُمُوهُنَّ لِلَّمَا آ يَا أَي هَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِل  لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النَســَ

هِ خَيْر ا جْعَلَ اللَّهُ فِييَأْتِينَ بِفَاحَِشةٍ مُبَيَنَةٍ وَعَاِشرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعََسى أَنْ تَکْرَهُوا َشيْئ ا وَيَ

سانى که ايمان آورده؛ 222کَثِير ا ست که زنان را به اک اى ک شما حالل ني راه ارث بريد و آنان را ايد براى 

ايد ]از چنگشـــان به در[ بريد مگر آنکه مرتکب  زير فشـــار مگذاريد تا بخشـــى از آنچه را به آنان داده

سا  شتان نيامد پس چه ب ستگى رفتار کنيد و اگر از آنان خو شاي شوند و با آنها ب شکارى  شتکارى آ ز

 .دهد چيزى را خوش نمى داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مى

 

 ب. روايات

 

ْسلِمُ فَيُطْلَبُ . 1 رْكِ فَتُ شِّ ْسبَى مِنْ أَرْضِ ال َسأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ )ع( عَنِ الْجَارِيَةِ تُ ِصيرٍ قَااَ:  عَنْ أَبِي بَ

َانُ عَلَى الرِّجَااِ  َالْخِت َّةُ ف ن َّا السََُّّّ َااَ أَم ْدَرُ عَلَى امْرَأَةٍ فَق َا يُق َا فَل ه َا مَنْ يَخْفِضََُّّ وَ لَيْسَ عَلَى لَه

  223.النِّسَاءِ

  224.أَبِي عَبْدِ اللَّهِ )ع( قَااَ: خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خَفْضُ الْجَارِيَةِ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ. 2

هم چنين در فقه جرمي تحت عنوان قذف تعريف شده که مجني عليه آن مي تواند هرکسي اعم از زن 

گاهي ارتکاب اين جرم  نســبت به همســر اســت که براي اثبات ان در ه باشــد.و مرد  يا خويش و بيگان

ست که فرمود :  شده ا شود و از پيامبر روايت  شيوه ي ديگري به کار برده مي  شاهد   »صورت نبودن 

                                                           
 . 19. سوره نساء، آيه  222

 27531، ح  441، ص 21. وسائل الشيعة، ج 223
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ــت. زنانتان را  جز ملعون همســرش را قذف نمي کند همانا قذف از جنس کفر اســت وکفر در آتش اس

 ( 158نها پشـــيماني طوالني و مجازات شـــديدي اســـت. ) جامع االخبار،صقذف نکنيد که در قذف آ

 ي توان خشونت رواني و از جهت ديگر متوجه خشونت هاي اجتماعي دانست:ماحاديث زير را از جهتي 

َسناتِهِ کَما تَخرُجُ الحَ. 1 صلى اهلل عليه و آله: مَن قَذَفَ امرَأَتَهُ بِالزِّنا ن خَرَجَ مِن حَ سوا اللّه  ةُ يَّ ر

 ؛ 225مِن جِلدِهان وکُتِبَ لَهُ بِکُلِّ شَعرَةٍ عَلى بَدَنِهِ ألفُ خَطيئَةٍ

صلى اهلل عليه و آله:  هر کس به زنش تهمت زنا بزند، از نيکى هاى خود بيرون مى آيد، پيامبر خدا 

 .دهمچنان که مار از پوستش بيرون مى آيد، و به ازاى هر موى بدنش، هزار گناه برايش نوشته مى شو

صلى اهلل عليه و آله: مَن قَذَفَ امرَأَتَهُ بِالزِّنان نَزَلَت عَلَيهِ اللَّعنَةُ وال يُقبَلُ مِنهُ صَرٌف  . رسوا اهلل2

صلى اهلل عليه و آله: ه؛  226وال عَداٌ ر کس به زنش تهمت زنا بزند، لعنت براو فرود مى پيامبر خدا 

 .شودآيد، و هيق مبلغ و فديه اى از او پذيرفته نمى 

پيامبر خدا صلى اهلل عليه و ؛ 227قااَ رَسواُ اللّه  صلى اهلل عليه و آله ال يَقذِفُ امرَأَتَهُ يلّا مَلعونٌ. 3

 آله فرمود: به زنش تهمت ]زنا[ نمى زند، مگر کسى که مورد لعنت خداوند است. 

 

 خشونت جنسي نسبت به زنان- 4

سأله عمده مواجهيم. سي،با دو م شونت جن ضو  خ سي که ممکن در مو ست،اجبار زن به رابطه جن نخ

است در سيستم حقوقي ما با تکليف زن به تمکين و ادله اي که ظاهرا  داللت بر اطالی آن دارد،توجيه 

شـود و دوم؛اسـتنکاف مرد از برقراري رابطه جنسـي که در قانون به نحو مسـتقيم و صـريح حکمي در 

ــراي ــوص بحث تمکين و ش ــوص آن وجود ندارد.در خص ــي خص ــمن  بررس ط آن در مبحث بعدي و ض

شود.در مورد  34فرازهاي آيه  سنده مي  صري ب سمت به مخت سخن گفته ايم و در اين ق ساء  سوره ن

 موضو  دوم نيز تحت عنوان نشوز مرد به بررسي ادله و روايات خواهيم پرداخت:
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ِضعِ غَيْرَةن فَاِ اِيّاكَ . اميرالمومنين: حيحَةَ اِلَىوَ التَّغايُرَ فى غَيْرِ مَوْ صَّ قَمِن وَ نَّ ذلِكَ يَدْعُو ال سَّ  ال

آنجا که جاى غيرت نيست از غيرت بپرهيزن چرا ؛ امام علي عليه السالم: 228الْبَريئَةَ اِلَى الرَّيْبِ

 .که اين روش افراطى سالم را به بيمارىن و پاکدامن را به آلودگى دچار مى کند

 

ئِلَ  ـــُ نا  کَانَ أَوْ غَيْرَ . بُرَيْدٍ الْعِجْلِيَ قَالَ: س ـــَ ـــَبَ امْرَأَة  فَرْجَهَا قَالَ يُقْتَلُ مُحْص أَبُو جَعْفَرٍ   عَنْ رَجُلٍ اغْتَص

 229مُحْصَنٍ.

 230.اهَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَااَ: سَأَلْتُهُ عَنْ يِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ قَااَ هِيَ لُعْبَتُكَ فَلَا تُِْذِ. 7

َصابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا  عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُواُأَبَا . 8 ِسهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَ فِي رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْ

  231.رَ دَمَهُءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يِنْ قُدِّمَتْ يِلَى يِمَامٍ عَادِاٍ أَهْدَقَااَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ

  232لَهُ وَ لَا قَوَدَ. . أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ) ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( مَنْ کَابَرَ امْرَأَة  لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِيَة9َ

بنا بر نظر فقها حد ممنو  در رابطه جنســـي جايي اســـت که عرف و عقال، منکر و ظلم و ايذاء بدانند. 

شمارند زماني است که زن آمادگي روحي براي ورود به است يکي از مواردي که عقال ناپسند مي مسلم

اند، بدين صــورت که اين امر نداشــته باشــد. عالوه طباطبايي نيزي به نحوي متعرض اين مطلب شــده

 .که اجابت امر براي وي مقدور و ممکن باشددانند وجوب قبول تقاضاي زوج بر زوجه را زماني مي

 233«فشر  وجوب اجابتها له اذا دعاها الي المواقعه لن اَمکنت بها»

 فرمايند:اند. ايشان ميا... بجنوردي به تفصيل با ذکر مصدای به اين مسأله پرداختهحضرت آيت

ست که آمادگي مي» سأله تمکين امري ا شد و هم م شرايطي دارد که بايد هم براي زن مهيا با خواهد 

اراحتي داشته باشد سرش درد کند. درس بخواند، چيزي بنويسد، مهمان داشته مرد. ممکن است زن ن

صي کبيره به  سالم جزء معا صورت گيرد، در ا شد اين کار به اجبار و اذيت و آزار  شد و ... اگر قرار با با

سالم نميشمار مي ست و معصيت کبيره. ا شد حرام ا صورتي که با تواند به مرد آيد. اذيت و آزار به هر 
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ـــت تو ميب ـــي کبيره اس عاص ـــاديق م که از مص يد چيزي را  ناقض گو جام دهي، چون اين ت تواني ان

  234«شود.مي

سوره نساء به عمل آمده،مجموعا به  34از آن چه گفته شد و از تحليل مفصلي که در بخش بررسي آيه 

 انع پزشـــکياين نتيجه دســـت مي يابيم  که عالوه بر موانع شـــرعي ،موانع عرفي و عقلي از قبيل  مو

سالمت و نظاير آن مي تواند از جمله اموري  شرعي مانند  لزوم حفظ  شکي و يا الزامات عقلي و  ،روانپز

شوز خارج مي کند.هم  صا  از دايره تعريف ن ّص سي را تخ ستنکاف زن  از برقراري رابطه جن شد که  ا با

از قبيل نزديکي هاي  چنان که ادله نفي ضــرر نيز حاکم بر وجوب تمکين زن هســتند و افعال ضــرري

شروط بنايي نيزکه پيش تر مورد بحث  شمول حکم،خارج مي کند.هر چند که مقوله  غير متعارف را از 

سخن  ضيح  شد. در تعليل و تو سي بي تأثير با قرار گرفتف نمي تواند در تعيين حدود و نو  روابط جن

شين بايد به اين نکته توجه داد که صول از يکي پي  افراد يانم روابط فقهي درباره شده پذيرفته و مهم ا

ست اين صي هيق که ا ( قانون يا) شر  موجب به آنکه مگر, ندارد ايسلطه ديگري مال و برجان شخ

شد. اين شده ثابت او براي واليتي صل با سخن ا ست:  جواهر صاحب بديهي در  صورت آمده ا به اين 

شد، و بلوغ از پس ديگري بر فردي واليت عدم» ست؛ ضروري و بديهي امري ر ستاي در اگر حتي ا  را

 .«باشد فرد همان مصالح

 

ــورت  ــورت عدم تمکين زن مرد مي تواند به ص  زن اب قهرآميز نکته قابل توجه ديگر  اينکه حتي در ص

ــت  که  کند برقرار ارتباط ــتيفاي در عادي اشــخاص روابط نحوي که در به همان .واقعيت اين اس  اس

تحکم  و اجبار از دليلي براي جواز کاربرد زور و استفاده نمي شود مردهش اعمال زور ، مجاز خود، حقوی

  زوجين وجود ندارد. از يم براي هيق نيز خانوادگي روابط در

 

از سوي ديگر ،آن چه مهم است التفات به اين موضو  است که تمکين تکليفي دو جانبه است و به زن 

ـــاص ندارد؛ اين امر را مي توان از آيه   أَنْتُمْ وَ لَکُمْ لِباسٌ هُنَّ»و نيز  «  نّ مثل الذي عَليهِنّو له»اختص

به  گوييپاسخ ميزان اقتضائاتي را در زوجين مختلف هايموقعيت چند هر اصطياد کرد؛ ،235«لَهُنَّ لِباسٌ

 بايد به صورت عادالنه است و مشترک نيازي مشرو ، و طبيعي فراهم مي آورد. به هر حال اين نياز آن

شهيدبراي زو شود.  صوص در مطهري جين تأمين  صل خ صل: »فرمايد در فقه مي عدالت ا  که عدل ا
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سالمي فقه و کالم ارکان از يکي ست ا صلي همان, ا ست ا سالم در را شر  و عقل تطابق قانون که ا  هب ا

ست آورده وجود سالمي فقه نظر از يعني. ا شود ثابت اگر شيعه فقه حداقل ا  کند،مي ايجاب عدل که ب

ــد چنين بايد قانون نفال ــد چنان اگر و چنان نه باش ــت ظلم باش ــت، عدالت خالف و اس  بايد ناچار اس

 محور از هرگز داده تعليم خود که اصــلي طبق اســالم شــر  زيرا. اســت همين هم شــر  حکم بگوييم

 هفلسف پايه, عدل اصل توضيح و تبيين با اسالم علماي. شودنمي خارج طبيعي و فطري حقوی و عدالت

 دو و مشــترک ايوظيفه طرفين جنســي نيازهاي به متعارف پاســخ بنابراين. 236«اند نهاده بنا را حقوی

ست جانبه سياري نيز ازدواج جاي مي گيرد. هايحکمت در زمره که ا ضو  از ائمه  اين در روايات ب مو

  رسيده است.

صورتي که خطر آ ستحباب بوده و در  سخ مرد به تمايل زن داراي ا شدن زن به گناه هم چنين پا لوده 

 237وجود داشته باشد واجب مي گردد 

نکته ديگر اين که گرچه  بر اساس فتواي مشهور، جايز نيست مرد نزديکي با همسرش را بيش از چهار 

اک امس» يا « معاشرت به معروف » ماه ترک کند، اما به نظر مي رسد که اين فتوا با آياتي که دستور 

شته و هرگاه زن نيز به دليل نگهداري بر « ) به معروف  سنديده ( مي دهد منافات دا سي نيم و پ سا ا

شد شته با ست و نيازي در اين خصوص دا شد  –خوا ، بر مرد الزم -ولو موضو  ارتکاب حرام در بين نبا

صي بوده و اتفاقا  در  ضيه خا ست در مورد ق شهور ا ستند م شد که به نياز اوتوجه کند و روايتي که م با

ضافرض مطروحه د سيب در اين ترک را ندارد و امام ر ضرار و آ صد ا سخ وي   ر آن روايت ، مرد ق در پا

ــد گناه کرده اي. پس روايت در حکم به جواز ترک  مي فرمايد : اگر اين ترک نزديکي به چهار ماه بکش

 در جهار ماه مطلق نيست و مقيد به اضرار و آسيب است و از طرفي از ادله نفي ضرر حرج و عدم عسر،

ـــرت به معروف » به همراه وجوب  ـــتفاده نمود که هرگاه زن نيز تمايل به « معاش چنين مي توان اس

نزديکي داشته و عدم پاسخ شوهر براي وي ايجاد ضرر يا حرج بکند بر شوهر الزم است که به نياز وي 

 ترتيب اثر دهد.اکنون به بررسي برخي روايات متناسب با اين مبحث مي پردازيم:
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ــه چيزند که جفا و ظلم»فرمايند: )ص( مي يامبرپ ــومي: آميزش قبل از مغازله و عشــق بازي س اند... س

اند... سوم آن که مرد به همسرش سه چيزاند که از ناتواني»در حديث ديگري آمده است که  238«است.

ت و حاجهاي مناسب بگويد و انس بگيرد، کار خود را تمام کند نزديم شود و قبل از آن که با او سخن

 239«خود را برآورد، بيش از آن که زن حاجتش برآورده شود.

 

ضل اهلل» سيد محمد حسين ف سي با « عالمه  شتن را از رابطه جن در برابر اين پرسش که اگر مرد خوي

 دهد:تواند مشکل را حل کند؟ پاسخ ميهمسرش منع کند زن چگونه مي

بر آن بودند که هر گاه مرد از اعطاي حق زن  آيت اهلل محسن حکيم و آيت اهلل شهيد محمدباقر صدر»

سر باز زند زن مي شوئي  سائل زنا صه امتنا  در حوزه م ست مرد در اين عر سخگوئي به خوا تواند از پا

ـــواب نمي دانيم و بـا آنـان در اين مورد هم رأي و هم ورزد. مـا نيز رأي آن بزرگـان را دور از ص

 240«ديدگاهيم.

 فرمايند:ن بر مرد، هر چهار ماده يم بار هم بستري است؟ ميو در پاسخ به اينکه آيا حق ز

ست » سخ گويد، بر مرد نيز فرض ا ست مرد در اين زمينه پا ست به خوا همان طوري که بر زن واجب ا

 241«در صورت نياز، خواست و نياز او برآورد، به ويژه آن که احتمال و واهمة وقو  او در فعل حرام برود.

 

 حفظ جايگاه زن

 آياتالف. 

ْسکُنُوا يِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَ. 1 ِسکُمْ أَزْوَاجًا لِتَ ي ةً يِنَّ فِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَ َ لَکُمْ مِنْ أَنْفُ

هاى او اينکه از ]نو [ خودتان همسرانى براى شما آفريد تا  و از نشانه؛ 242ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ

ــتى و رحمت نهاد آرى در اين ]نعمت[ براى مردمى که مىب ــند  دانها آرام گيريد و ميانتان دوس انديش

 .هايى است قطعا نشانه
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ا رِجَالًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَ َ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَ. 2

اى مردم از ؛ 243ا وَنِسَََّّاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَََّّاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ يِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَيْکُمْ رَقِيبًاکَثِيرً

ـــما را از نفس واحدى آفريد و جفتش را ]نيز [ از او آفريد و از آن دو مردان و زنان  پروردگارتان که ش

 کنيد پروا نماييد ودايى که به ]نام[ او از همديگر درخواست مى بسيارى پراکنده کرد پروا داريد و از خ

 .زنهار از خويشاوندان مبريد که خدا همواره بر شما نگهبان است

َسبِيلًا يِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِيًّا کَبِيرًا. 3 شما را اطاعت کردند ؛ 244فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  پس اگر 

 .نها هيق راهى ]براى سرزنش[ مجوييد که خدا واالى بزرگ است]ديگر[ بر آ

4 

ــما براى آنان لباســى ؛ 245. هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ــتند و ش ــى هس ــما لباس زنانتان براى ش

 .هستيد

ِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَااِ عَلَيْهِنّ. ... 7 َّذِي عَلَيْهِنَّ ب ْلُ ال ـــت .. .ََ؛ 246وَلَهُنَّ مِث و زنان را بر مردان حقى اس

 نهمچنانکه مردان را بر زنا

 

 . امنيت اقتصادي زن6

 الف. آيات

َذْهَبُوا بِبَعْضِ. 1 لُوهُنَّ لِت َا تَعْضََُّّ ًا وَل َاءَ کَرْه ِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسََّّ َا يَح َّذِينَ آمَنُوا ل َا ال َا أَيُّه َا  ي م

ى أَنْ  آتَيْتُمُوهُنَّ يِلَّا أَنْ يَأْتِينَ رُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَََّّ بِفَاحِشَََّّةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشََِّّ

ايد براى شما حالل نيست  اى کسانى که ايمان آورده؛ 247تَکْرَهُوا َشيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کَثِيرًا

ـــار مگذ ايد ]از  اريد تا بخشـــى از آنچه را به آنان دادهکه زنان را به اکراه ارث بريد و آنان را زير فش

چنگشان به در[ بريد مگر آنکه مرتکب زشتکارى آشکارى شوند و با آنها بشايستگى رفتار کنيد و اگر از 

 .دهد آنان خوشتان نيامد پس چه بسا چيزى را خوش نمى داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مى
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 ته و من قدر عليه رزقه فلينف ُ مما آتاه اهللقرآن : لِينف ُ ذو سعه من سع 

بايد کسي که داراي گشايش است از گشايش خويش انفای کند، و آن که روزي بر او تنگ شده است از 

 248آنچه خدا به او داده است انفای کند. 

 زنان حيثيت و مال و تجاوز به تعدي از . جلوگيري

ستقالل آياتي سوم آيات، دسته و حقوی  اقتصادي زن را به روشني ترسيم و نيز با  است که مرزهاي ا

ــاره به برخي از مصــاديق خشــونت رواني عليه زن،  به تعدي نيز و اموال به تجاوز و از تعرض را مرد اش

 باز مي دارد:  زن آبروي و عرض

 ماش براي و ؛اللّه دُودحُ يقيما ااَلّ يخافا اَن ااِلّ شيئا آتَيتُمُوهُنَّ مِمّا تأخُذُوا اَن لَکُمْ يحلُ وال» يك.

در به پا داشــتن  شــوهر يا و زن اينکه چيزي باز ســتانيد؛ مگر ايد داده آنان به آنچه نيســت که از  روا

 باشند. بيمناک الهي حدود

 پرداخت زن به که بايد اســت مرد عهده بر «دين» يم عنوان به «مهريه» اين نکته پنهان نيســت که

 واسطه به که است اقتصادي پشتوانه اي در حقيقت مال اين 249«نِحلَة هِنَّصَدُقاتِ النّساءَ وآتُوا: »شود

امروزي موجب شــده  جامعه بر حاکم ســنت هاي گيرد؛ مع االســف مي تعلق به وي همســري پذيرش

ست که شترک زندگي در زن ا شتوانه بي بهره گردد؛ به گونه اي که خويش م  ا ديگر آن ر مرد از اين پ

ـــل تاکيد دارد که مرد، پس از اتيان اين حق ،  نمي دين يم عنوان به نگرد؛ به هر حال آيه بر اين اص

 نمي تواند چشم داشتي به آن داشته باشد.

لُوهُنَ ال وَ کَرْها النسََّّاءَ تَرِثوا اَنْ لِکُمْ يحِلُّ ال آمنوا الذين اَيهَا يا» دو.  ام بِبَعْضِ لِتَذهبوا تَعْضََُّّ

ساني اي .250«آتيتُمُوهن ست حالل شما بر ايد وردهآ ايمان که ک  اآنه بريد، ارث زنان را به اکراه که ني

 ]از چنگشان به در[ بَريد. ايد، داده آنها به را آنچه از تا بخشي مگذاريد فشار در را

سالم عليه باقر امام از طبرسي بنا به نقل مرحوم ساني درباره آيه اين ال ست نازل ک  رانهمس که شده ا

ـــر يم چون اينکه بي را خود ـــتند؛ مي نگاه کنند، رفتار آنها با همس  و بميرند آنها اي اميد که به داش

 .کنند از آن خود را اموالشان

                                                           
 7طالق،آيه   248

 .4. سوره نساء، آيه  249

 .19. سوره نساء، آيه  250



74 

تبدااَ اَردتم واِنْ» سََّّه. يئا مِنْهُ تَأخُذُوا فَال قِنطارا اِحديهن آتَيتُم وَ زَوجٍ مَکان زَوجٍ اسََّّْ  شَََّّ

س آيه اين .251«مبينا اِثما و بُهْتانا اَتأخُذُونَهُ  و به آبرو و تعرّض واهي، هاي بهانه به اختن زناناز متهم 

ايشان به شدت باز مي دارد،  دادن قرار تنگنا در اموال و سخت گرفتن و از گذشتن براي ايشان حيثيت

صورت بعد آيه در از اين رو ستفهام به  ضىَ قَدْ وَ تَأْخُذُونَهُ کَيْفَ وَ» :فرمايد مي توبيخي ا ضُ  أَفْ  کُمْبَعْ

 وَ ضٍبَعْ يِلىَ

؛ و چگونه آن ]مهريه[ را مي ســتانيد، در حاليکه از يکديگر کام گرفته 252«غَلِيظًا مِّيثَاقًا مِنکُم أَخَذْنَ

 ايد و آنان از شما پيماني استوار ستانده اند؟!

ـــونت رواني و   ناعادالنه و ،«معروف غير» رفتار گونه در اين آيه هر کريم قرآن در حقيقت به ويژه خش

 واستحکام تقريبا منحصر به ادي مورد بحث در آيه را در تعارض با ماهيت پيمان زناشوييخشونت اقتص

به  ار مســئله اين قرآني آيات در تفحص و غور فرد آن تلقي نموده اســت. به عبارت بهتر مي توان گفت

ساند مي اثبات صيه که ر سبت مردان به کريم قرآن هاي تو  هب اآنه احوال و حقوی رعايت در زنان، به ن

ــتر مراتب ــت زنان به خطابات مربوط از بيش ــالم حمايتي همان نگاه اين امر نمايان گر و اس درباره  اس

 مسئله زنان است.

 

 ب. روايات

عن جابر بن عبد اللّه: قااَ رسوا اللّه صلى اهلل عليه و آله : أال اُخبِرُکُم بِخَيرِ رِجالِکُم ؟ قُلنا: . 1

سواَ اللّه . قااَ : محَ الکَفَّينِ ن النَّقِيَّ الطَّرَفَينِ  بَلى يا رَ سَّ ينَّ مِن خَيرِ رِجالِکُمُ التَّقِيَّ ن النَّقِيَّ ن ال

ـ: پيامبر خدا صلى ؛ 253البَرَّ بِوالِدَيهِ ن وال يُلجِئُ عِيالَهُ يلى غَيرِهِ ـ به نقل از جابر بن عبد اللّه  الکافى 

گفتيم: بله، اى رسول خدا! فرمود: « . مردانتان خبر ندهم ؟آيا شما را از بهترين »اهلل عليه و آله فرمود: 

ست، پاک زبان، پاک دامن، و خوش » شاده د ست که پرهيزگار، پاک، گ سى ا شما آن ک بهترين مردانِ 

 «.رفتار نسبت به پدر و مادرش است، و خانواده اش را نيازمند ديگران نمى سازد
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ُسواُ اللَّهِ )ص(2 ْسلِمٍ يِنْفَاقُ قِيمَةِ أَيِّمَةٍ حَظِّ امْرِئٍ : أَلَا فَمِنْ. قَااَ رَ شبختي مرد ؛ 254مُ بدانيد که خو

 مسلمان اين است که به همسرش نفقه بدهد.

سواُ اللّه ِ صلى اهلل عليه و آله . 3 ساءِ عَلَى الرِّجااِ ؟ قااَ رَ في حَديثِ الحَوالءِ: ... قالَت: فَما لِلنِّ

َّ ولَم  يَزَا يُوصيني بِالنِّساءِ حَتّى ظَنَنتُ ألّا يَحِلَّ لِزَوجِها أن يَقواَ لَها : : أخبَرَني أخي جَبرَئيلُ 

َّ يا مُحَمَّدُ ن اِتَّقُوا اللّه َ عَزَّ وجَلَّ فِي النِّساءِ ن  وال تَأخُذوا مِمّا آتَيتُموهُنَّ شَيئا يلّا بِرِضاهُنَّ .....اُفٍّ 

ضمن حديث حوالء: ... حوالء گفت؛ 255ويذنِهِنَّ صلى در  : پس حقّ زنان بر مردان چيست؟ پيامبر خدا 

سفارش مى کرد، »اهلل عليه و آله فرمود:  سته مرا درباره زنان  ــــ که پيو سالم ـ برادرم جبرئيل عليه ال

د!در بگويد ـــ به من خبر داد که : اى محم« اُف»چندان که گمان بردم شوهر ، حق ندارد حتّى به زن 

و از آنچه به ايشان داده ايد، جز با رضايت و اجازه آنان، چيزى بر د .... مورد زنان تقواي خدا پيشه نمايي

 ري.ندا

سالم: ينَّ المَرءَ يَحتاجُ في مَنزلِهِ وعِيالِهِ يلى ثَالثِ خِالاٍ يَتَکَلَّفُها وين . 5 صادق عليه ال اإلمام ال

َسعَةٍ بِتَقديرٍن و َشرَةٍ جَميلَةٍ ن و نٍلَم يَکُن في طَبعِهِ ذلِكَ: مُعا صُّ ــادی عليه ؛ 256غَيرَةٍ بِتَحَ امام ص

السالم: مرد، در ]اداره[ منزل و خانواده اش، به سه خصلتْ نياز دارد که بايد آنها را به کار گيرد، اگر چه 

 حفاظت از او. در سرشت او نباشد: خوش رفتارى، گشاده دستىِ به اندازه، و

 

صلي اهلل عليه و آله: ملعونٌ ملعونٌ 89 سول اهلل  ضيعّ مَن يَعول. ر صلي اهلل عليه و 257مَن  ؛ پيامبر خدا 

 ، ملعون است کسي که خانواده اش را وا مي گذارد.آله: ملعون است

صلي اهلل عليه و آله: 10 سول اهلل  َضنَّ. ر پيامبر ؛ 258عَلى عِيالِهِ أبغَضُ العِبادِ يلَى اللّه ِ عَزَّ وجَلَّ مَن 

صلى اهلل عليه و آله: منفورترين بند ستخدا  سى ا که به خانواده اش بخل  گان نزد خداوند عز و جل، ک

 ورزد.
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يِّ ُ عَلى أهلِهِ رسوا اهلل. 11 ضَّ َشرُّ النّاسِ ال صلى اهلل عليه و ؛ 259صلى اهلل عليه و آله:  پيامبر خدا 

 که بر خانواده اش تنگ بگيرد. آله: بدترين مردم، کسى است

 

 . خشونت ساختاري7

شونت ،پي شونتي را که در اليه در اين گونه از خ شوايان ديني تالش کرده اند زمينه هاي تبعيض و خ

هاي عميق ساختارهاي فرهنگي و مجموعه ي باوري و ارزشي اجتما  به شکلي نهادينه و تثبيت شده 

وجود دارد) وبه طور خاص در آن روزگار( و در نتيجه به طور مداوم  زمينه تجديد حيات و بازتوليد 

 را فراهم مي کند؛  هدف بگيرند. اشکالي از خشونت

شکل مي گيرد.باوري که  شي بر محوراعتقاد به  فرو تر انگاري زنان و دختران  اين مجموعه باوري و ارز

عمدتا  بر پايه اين ديدگاه تحکيم مي شده و حتي مي شود که زنان قدرت سهيم شدن در فرآيند توليد 

ــته و  بلکه منابع اين ثر وت و قدرت)به ويژه در مقاطعي ناگزير از حيات اجتما  ثروت  و قدرت را نداش

مانند درگير ي ها و نزا  ها (بايد براي حمايت و مراقبت از ايشان مصرف شود در حالي که تنها کارکرد 

صر نزول، ازبين  شونت در جامعه ع صدای مالوف اين خ ست.  م شان همان توليد مثل ا سبه اي قابل محا

ولد بوده،امري که برخاسته از  سنت ها و شرافت عربي قلمداد مي شده و بردن فرزندان دختر در بدو ت

 در واقع مبين لزوم پرهيز از نگهداري يم لکه ننگ بالقوه بوده است! 

سته انگيزه هاي  شده و عميق که مي توان ست اقدام براي تغيير نگرش هايي اين چنين تثبيت  بديهي ا

،محتاج اتخاذ يم رويکرد عملگرايانه و در عين حال ماليم و پديده اي مانند فرزند کشي را فراهم نمايد

 تدريجي با بيشترين ميزان اثربخشي خواهد بود.

سبت به دختر يگانه خود در  سالم ن شخصي و اعجاب انگيز پيامبر ا سياري از تعظيم ها و تکريم هاي  ب

داللت خاص بر جايگاه  مرئي و منظر عام که از طری روايي مختلف درمذاهب اسالمي نقل شده،عالوه بر

شي و  سترده براي ايجاد تغيير در مجموعه نگر شي از همان برنامه گ ضمن بيان بخ شان،مت بي بديل اي

ست.برنامه اي که با مجموعه اي از رفتارها و رويه هاي عملي  سلمان نيز ه شي جامعه م شي  و رو بين

سبت به توده زنا سبت به همسران آن حضرت و در قلمرويي متفاوت ،ن سترده تري قابل ن ن ؛ به نحو گ

 درک خواهد بود.

 در اين بخش با استناد به روايات سه سطح متمايز اين برنامه را بررسي مي نماييم:
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 بازيابي ارزش انساني زن)اصالح نگرش(-الف

ارزش گذاري براســاس عمل مومنانه و نه نقش هاي جنســيتي)اصــالح تصــورات کارکردي در مورد -ب

 زن(

 هاي رفتاري  با زن)اصالح منش مخاطبان ( تبيين چارچوب-ج

ـــطح براي پرهيز از تطويل اين گفتار تنها به برخي  آيات و روايات اکتفا  ـــت که در هر س بديهي اس

 خواهيم کرد.

 بازيابي ارزش انساني زن)اصالح نگرش( -الف

شاره خواهد رفت،بر همتايي و مماثلت و نظير  بودن مرد و زن در در تمام آيات و رواياتي که ذيال بدان ا

ساني  تاکيد گرديده  شابه اين دو در دايره تعامالت و کارکردهاي ان سبت م ساني و ن خلقت و جايگاه ان

 است:

 

 : آيات  - 1-الف

کُنُوا لِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّة  وَرَح1ْ ـــْ کُمْ أَزْوَاج ا لِتَس ـــِ مَة  لِنَّ فِي ذَلِمَ . وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُس

هاى او اينکه از ]نو [ خودتان همسـرانى براى شـما آفريد تا بدانها  و از نشـانه؛ 260لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ

انديشــند قطعا  آرام گيريد و ميانتان دوســتى و رحمت نهاد آرى در اين ]نعمت[ براى مردمى که مى

 .هايى است نشانه

2َّ َا الن َا أَي ه َال ا کَثِير  . ي َثَّ مِنْهُمَا رِج َا وَب َا زَوْجَه َّذِي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْه ا اسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ ال

گارتان که شما اى مردم از پرورد؛ 261وَنِسَاء  وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ لِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَيْکُمْ رَقِيب ا

ـــيارى پراکنده کرد  را از نفس واحدى آفريد و جفتش را ]نيز [ از او آفريد و از آن دو مردان و زنان بس

ست مى  شاوندان پروا داريد و از خدايى که به ]نام[ او از همديگر درخوا کنيد پروا نماييد و زنهار از خوي

 .مبريد که خدا همواره بر شما نگهبان است
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الِحَاتِ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِمَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِ. وَمَنْ 4 ــَّ و ؛ 262ير ايَعْمَلْ مِنَ الص

شود و به اندازه ذره ناچيزى هرکس از زن و مرد که کارهاى شايسته کند و مؤمن باشد، وارد بهشت مى

 .رودنيز به آنان ستم نمى

ِسکُمْ أَزْوَاج ا. ف5َ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُ سَّ شما ؛ 263اطِرُ ال سمانها و زمين که براى  پديد آورنده آ

 .از نو  خودتان همتايانى آفريده است

 .دستيزنانتان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى ه؛ 264. هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُن6َّ

مردان حقى  اســاس معروف برو زنان را برََ؛ ... 265. ... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَجَالِ عَلَيْهِن7ّ

 است. مردان را بر زنانحقي که  مثل است

 :روايات -2-الف

ا محبت تعالي انسان مومن بروايات  اين گروه حتي فراتر از بازيابي هويت انساني به پيوستگي ايماني و  

 و گرامي داشت زن )و نه حتي صرفا رفتار محبت آميز( تاکيد مي ورزد:

پيامبر خدا صلى اهلل عليه ؛ 266رسول اللّه صلى اهلل عليه و آله: کُلَّمَا ازدادَ العَبدُ ليمانا، اِزدادَ حُبّا لِلنَساءِ. 1

 . به زنان )همسرش( افزون تر مى شود و آله: هر اندازه بر ايمان بنده افزوده شود، محبّتش

ضال . 2 ساءِ حُبّا، اِزدادَ فِي اإليمانِ فَ سالم: العَبدُ کُلَّمَا ازدادَ لِلنَ صادی عليه ال صادی عليه ؛ 267اإلمام ال امام 

 . السالم: هر اندازه، محبّت و عالقه بنده به زنان )همسرش( بيشتر باشد، ايمانش افزون تر است

صادی. 3 ساءِ اإلمام ال سالم: ما أظُن  رَجُال  يَزدادُ فِي اإليمانِ خَيرا، للَا أزدادَ حُبّا لِلنَ صادی ؛ 268عليه ال امام 

عليه السالم: گمان نمى کنم که هيق مردى، بر خوبى ايمانش افزوده شود، مگر آن که محبّتش به زنان 

 . )همسرانش( افزون گردد

امام صادی عليه ؛ 269األَنبِياءِ ـــ صَلَّى اللّه ُ عَلَيهِم ـــ حُب  النَساءاإلمام الصادی عليه السالم: مِن أخالیِ . 4

  . السالم: از اخالی پيامبران ـ که درود خدا بر آنان باد ـ همسردوستى است
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ارزش گذاري براساس عمل مومنانه و نه مصادي  عمل)اصالح تصورات کارکردي در مورد -ب

 زن(

انجام عمل )عمل صالح(را در کسب رتبه هاي معنوي و متناظر  تصور غالب براين است که چون  دين 

تابع مقياس هاي  يابي وزن اعمال  نيز  يد  در ارز با عده   قا ند پس علي ال هاي اخروي آن موثر مي دا

اندازه گيري عرفي و اجتماعي باشــد.به اين ترتيب اگر عملي به صــعوبت جهاد باشــد بايد قابليت ايجاد 

ــتاري يم بيمار يا رتبه هاي برتري براي ف ــد تا امري مانند پرداختن به پرس ــته باش اعل خويش را داش

ــالم با افزودن و تاکيد معنادار بر مولفه نيت)انگيزه مومنانه در بجاي آوردن عمل  تيمار داري اطفال .اس

نيکو براي ابراز مراتب بندگي نســبت به خداوند( مقياس جديدي براي ســنجش اعمال گروه مومنان به 

ي دهد.خلق اين مقياس جديد  نافي  پنداري  اســت که مردان به طور طبيعي و به جهت اين دســت م

که اعمال مهم تر )به لحاظ تقسيم کار و اعتبار دهي عرفي( به طور معمول در حيطه نقش هاي مردانه 

 قرار مي گيرند؛  داراي قابليت بهتري براي کسب مدارج معنوي مي داند.

ـــفاف که معيار ارزش گذاري حقيقي در اجتما  مومنان همان  نگرش  فوی در کنار اين  گزاره ي ش

کسب فضيلت هاي معنوي است ) ونه ارتباط يا دستيابي به منابع ثروت و قدرت هاي اعتباري (؛ زنان 

را از يم محروميت مفروض تاريخي و يم فرودست انگاري جبري رهايي بخشيد.محروميتي که بر پايه 

ــطوح باالتر رتبه بندي در هرم اين فرض بود: زنان   ــطه زن بودن خويش هرگز نمي توانند به س به واس

ست: شاهد اين تحول غيرقابل انکار ا شاخص چنين رويکرد و  ست يابند.موارد زير  ساني د  . اجتما  ان

َدْخُلُونَ ِكَ ي َأُولَئ َاتِ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُِْمِنٌ ف َّالِح َلْ مِنَ الصََّّ َا يُظْلَمُونَ  وَمَنْ يَعْم َّةَ وَل الْجَن

 و ؛ 270نَقِيرًا

پديد آورنده آسمانها و زمين که براى شما از نو  خودتان همتايانى ؛ 271جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُِسکُمْ أَزْوَاجًا

 .آفريده است

 

ــحابِهِ، فَقالَت.  ــماءَ بأنَّها أتَتِ النَّبِيَّ صــلى اهلل عليه و آله وهُوَ بَينَ أص أَبي أنتَ واُمّي لنّي وافِدَةُ بِ :عَن أس

ساءِ للَيمَ  ُشهودِ الجَنائِزِ،  ...النَ َضلتُم عَلَينا بِالجُمُعَةِ وَالجَماعاتِ، وعِيادَةِ المَرضى، و ِشرَ الرَجالِ فُ ولنَّکُم مَعا

ها:  عليه و آله للَيها، ثُمَّ قالَ لَفَالتَفَتَ النَّبِي  صـلى اهلل ... فَما نُشـارِکُکُم فِي األَجرِ يا رَسـولَ اللّه؟ ...وَالحَجَ 
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ــاتَهُ ــنَ تَبَع لِ لحداکُنَّ لِزَوجِها وطَلَبَها مَرض ــاءِ أنَّ حُس رِفي أيَّتُهَا المَرأَةُ وَأعلِمي مَن خَلفَمِ مِنَ النَس ــَ  اِنص

ست ؛ 272وَاتَباعَها مُوافَقَتَهُ تَعدِلُ ذلِمَ کُلَّهُ شده ا صارى روايت  سماء دختر يزيد ان که وى نزد از ا

َّ آمد و گفت: پدر و مادرم به  َّ که در جمع اصحابش نشسته بود  پيامبر صلى اهلل عليه و آله 

فدايت! من به نمايندگى از طرف زنان ن نزد شََّّما آمده ام ... شََّّما مردها بر ما زن هان برترى 

شرکت مى کنيدن به عيادت بيماران مى رَو شده ايد: در نماز جمعه و جماعت  يدن هايى داده 

تشَّييع جنازه مى کنيدن حج مى گذاريد ... . پسن اى پيامبر خدا! ما در کدام پاداشن با شَّما 

صلى اهلل عليه و آله رو به او کرد و فرمود:  شريك هستيم؟ پيامبر  اى زن ! برگرد و »]مردان[ 

به زنانى که تو را فرسََّّتاده اندن اعالم کن که نيکو همسََّّردارىِ هر يك از شََّّما زنان براى 

وهرش و جلب رضايت اون و موافقت و سازگارى با اون با همه آن ] اعمالى که براى مردانْ نام ش

 «د.بردى[ برابرى مى کن

به خالف آن چه معموال در حاشــيه ي روايت فوی گفته مي شــود ،روايت در مقام بيان محدود ســازي 

برمبناي تقســيم  زنان نيســت بلکه  در صــدد حرمت بخشــي و ارزش گذاري به نقش هايي اســت که

کاراجتماعي آن روزگار به زنان سپرده شده و نيز در سطحي باالتر در مقام تبيين اين گزاره است که از 

ـــــ.شـــاهد اين  اهميت و اعتبار عرفي عمل در کســـب ما به ازاء معنوي و اخروي هيق موضـــوعيتي ـ

ان ارزش معنوي و اخروي مدعا،رواياتي هســتند که براي تشــويق مردان به انجام امور داخل خانه و بي

 چنين رويه اي مي پردازند: 

ـــ از حضرت علي   سبه خانه ما آمد در حالي که فاطمه صروايت شده است که فرمود : روزي پيامبر  ـ

شسته بود و من نيز مشغول پاک کردن عدس بودم، به من فرمود اي ابوالحسن! گفتم بلي  کنار ديگ ن

ـــول اهلل ! فرمود : گوش فرا ده  چه را پروردگارم فرمان ده هيق مردي اي رس و من نمي گويم مگر آن

ست عبادت يم  نيست که همسرش را در خانه اش ياري کند مگر به اندازه ي هر مويي که در بدنش ا

شود تا آنجا که مي  شته مي  شعول بوده، نو شبهايش را به عبادت م سالي که تمام روزهايش را روزه و 

گزاري به همسرش سر باز نزد،بدون حساب وارد بهشت مي شود، اي گويد : اي علي کسي که از خدمت

 273علي خدمت به همسر کفاره ي گناهان کبيره و سبب خاموشي خشم الهي است... 
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ـــ از عايشه درباره پيامبر در خانه پرسيده شد، گفت : لباسش را خود مي دوخت و کفشش را وصله  صـ

 انجام ميداد مي نمود و آنچه مرد در خانه اش انجام مي دهد،

 روايات ديگري نيز در همين راستا وارد شده که بايد با اتکا به اصل فوی تفسير شوند: 

زن شـايسـته از هزار مرد غير شـايسـته بهتر اسـت و هر زني که هفت روز خدمت همسـرش نمايد »   

 274«شايد.خداوند هفت در از درهاي جهنم را بر او مي بندد و هشت در از درهاي بهشت را بر او مي گ

 

 تبيين چارچوب هاي رفتاري  با زن)اصالح منش مخاطبان (-ج

رفتاري و شيوه هاي سلوک با زن -در اين سطح از برنامه اصالحي شريعت تبيين چارچوب هاي اخالقي

ـــاز و کارهاي درون ديني که  در اولويت قرار مي گيرد.ايجاد تغيير در نظام هنجاري با بهره گيري از س

يزان اثر بخشـي و کارآيي بر مخاطبان فرض مي شـوند در اين برنامه به عنوان هدف داراي بيشـترين م

 لحاظ شده است:

 الف. آيات

 . شايستگى رفتار کنيده ب )زنان(با آنها ؛275. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف1ِ

 

ِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَََّّاءَ کَرْهً. 2 َا يَح َّذِينَ آمَنُوا ل َا أَيُّهَا ال َا ي َذْهَبُوا بِبَعْضِ م لُوهُنَّ لِت َا تَعْضََُّّ ا وَل

ى  رُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَََّّ أَنْ آتَيْتُمُوهُنَّ يِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَََّّةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشََِّّ

ايد براى شما حالل نيست  مان آوردهاى کسانى که اي؛ 276تَکْرَهُوا َشيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کَثِيرًا

ـــار مگذاريد تا بخشـــى از آنچه را به آنان داده ايد ]از  که زنان را به اکراه ارث بريد و آنان را زير فش

چنگشان به در[ بريد مگر آنکه مرتکب زشتکارى آشکارى شوند و با آنها بشايستگى رفتار کنيد و اگر از 

 .دهد را خوش نمى داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مى آنان خوشتان نيامد پس چه بسا چيزى

 ب. روايات

عن جابر بن عبد اللّه: قااَ رسوا اللّه صلى اهلل عليه و آله : أال اُخبِرُکُم بِخَيرِ رِجالِکُم ؟ قُلنا: . 1

سواَ اللّه . قااَ : ينَّ مِن خَيرِ رِجالِکُمُ التَّقِيَّ ن النَّقِيَّ ن ال محَ الکَفَّينِ ن النَّقِيَّ الطَّرَفَينِ بَلى يا رَ سَّ
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ـ: پيامبر خدا صلى ؛ 277البَرَّ بِوالِدَيهِ ن وال يُلجِئُ عِيالَهُ يلى غَيرِهِ ـ به نقل از جابر بن عبد اللّه  الکافى 

گفتيم: بله، اى رسول خدا! فرمود: « . آيا شما را از بهترين مردانتان خبر ندهم ؟»اهلل عليه و آله فرمود: 

ست، پاک زبان، پاک دامن، و خوش » شاده د ست که پرهيزگار، پاک، گ سى ا شما آن ک بهترين مردانِ 

 «.رفتار نسبت به پدر و مادرش است، و خانواده اش را نيازمند ديگران نمى سازد

ُسواُ اللَّهِ )ص(2 ْسلِمٍ يِنْفَاقُ قِيمَةِ أَيِّمَةٍ : أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ. قَااَ رَ بدانيد که خوشبختي مرد ؛ 278مُ

 مسلمان اين است که به همسرش نفقه بدهد.

سواُ اللّه ِ صلى اهلل عليه و آله . 3 ساءِ عَلَى الرِّجااِ ؟ قااَ رَ في حَديثِ الحَوالءِ: ... قالَت: فَما لِلنِّ

َّ ولَم يَزَا يُوصيني بِالنِّساءِ حَتّى ظَنَنتُ ألّا يَحِلَّ لِ ا : زَوجِها أن يَقواَ لَه: أخبَرَني أخي جَبرَئيلُ 

ساءِ ن فَإِنَّهُنَّ عَوانٌ بَينَ أيديکُم ن أخَذتُموهُنَّ عَلى  اُفٍّ ََََّّّّ يا مُحَمَّدُ ن اِتَّقُوا اللّه َ عَزَّ وجَلَّ فِي النِّ

سُ  َضةٍ و ستَحلَلتُم مِن فُروجِهِنَّ بِکَلِمَةِ اللّه ِ وکِتابِهِ مِن فَري َشريأماناتِ اللّه ِ عَزَّ وجَلَّ مَا ا عَةِ نَّةٍ و

با لِمَا اسََّّتَحلَلتُم مِن  ّا واجِ َإِنَّ لَهُنَّ عَلَيکُم حَق ّهِ  صََّّلى اهلل عليه و آله ن ف بدِ الل مُحَمَّدِ بنِ عَ

شائِهِنَّ ن حَتّى أخَذَهُنَّ الطَّل ُ  َصلتُم مِن أبدانِهِنَّ ن ويَحمِلنَ أوالدَکُم في أح سامِهِنَّ ن وبِما وا أج

وا عَلَيهِنَّ ن وطَيِّبوا قُلوبَهُنَّ حَتّى يَقِفنَ مَعَکُم ن وال تَکرَهُوا النِّساءَ وال تَسخَطوا مِن ذلِكَ ن فَأَشفِق

ضاهُنَّ ويذنِهِنَّ َشيئا يلّا بِرِ در ضــمن حديث حوالء: ... حوالء ؛ 279بِهِنَّ ن وال تَأخُذوا مِمّا آتَيتُموهُنَّ 

ــلى اهلل ــت؟ پيامبر خدا ص برادرم جبرئيل عليه » عليه و آله فرمود: گفت: پس حقّ زنان بر مردان چيس

ـ که پيوسته مرا درباره زنان سفارش مى کرد، چندان که گمان بردم شوهر ، حق ندارد حتّى به  السالم 

ـ به من خبر داد که : اى محمّد ! از خداوند عز و جل بترسيد و با زنانْ مهربان باشيد؛ « اُف»زن  بگويد 

آنان را از خداوند عز و جل به امانت گرفته ايد و به فرمان خدا و کتاب او ، به زيرا آنان نزد شما اسيرند. 

سبب که  شريعت محمّد بن عبد اللّه، بر خود حالل کرده ايد . پس بدان  سنّت و  عنوان يم وظيفه و 

شما را در  سازيد ، و فرزندان  شان تماس برقرار مى  ساخته ايد، و با بدن هاي سم آنان را حالل خود  ج

ست[ . شک شما حقّى ا شان را بر  م خود حمل مى کنند ، چندان که درد زايمان آنها را مى گيرد ] اي

ــما بمانند. زنان را ناخوش مداريد و  ــازيد تا با ش ــان را خوش س ــيد و دل هايش پس با آنان مهربان باش

 ري.بر نداناراحتشان نگردانيد، و از آنچه به ايشان داده ايد، جز با رضايت و اجازه آنان، چيزى 
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سالَةِ الحُقوقِ: أمّا حَ ُّ الزَّوجَةِ فَأَن . 4 سالَتِهِ المَعروفَةِ بِرِ سالم في رِ اإلمام زين العابدين عليه ال

سان فَتَعلَمَ أنَّ ذلِكَ نِعمَةٌ مِنَ اللّه ِ عَزَّ وجَلَّ عَليكَن َسکَنا واُن  تَعلَمَ أنَّ اللّه َ عَزَّ وجَلَّ جَعَلَها لَكَ 

ا وتَرفُ َ بِهان وين کانَ حَقُّكَ عَليها أوجَبَن فَإِنَّ لَها عَلَيكَ أن تَرحَمَها لِأَنّها أسََّّيرُكن فَتُکرِمَه

وَهان ويذا جَهِلَت عَفَوتَ عَنها امام زين العابدين عليه الســـالم در رســـاله خود ؛ 280وتُطعِمَها وتَکسََُّّ

او را مايه آرامش و همدلى تو  معروف به رســاله حقوی: حقّ زنت، اين اســت که بدانى خداوند عز و جل

سوى خداى عز و جل به تو، تا اين که  ست از  ست. پس بايد بدانى که اين ، لطف و نعمتى ا قرار داده ا

ست. پس، حقّ او بر تو، اين  شى، هر چند حقّ تو بر او ، واجب تر ا او را گرامى بدارى و با وى نرم خو با

سيرِ  شى؛ زيرا او ا ست که با وى مهربان با شاک بدهى، و هر گاه ا ست. بايد او را خوراک و پو ست تو د

 . کرد، از او در گذرى اشتباهي

سالم: ينَّ المَرءَ يَحتاجُ في مَنزلِهِ وعِيالِهِ يلى ثَالثِ خِالاٍ يَتَکَلَّفُها وين . 5 صادق عليه ال اإلمام ال

َسعَةٍ بِتَقديرٍن َشرَةٍ جَميلَةٍ ن و نٍ لَم يَکُن في طَبعِهِ ذلِكَ: مُعا صُّ ــادی عليه ؛ 281وغَيرَةٍ بِتَحَ امام ص

السالم: مرد، در ]اداره[ منزل و خانواده اش، به سه خصلتْ نياز دارد که بايد آنها را به کار گيرد، اگر چه 

 . در سرشت او نباشد: خوش رفتارى، گشاده دستىِ به اندازه، و غيرت و ناموسدارى

لمَرأَةِ عَلى زَوجِها أن يَسُدَّ جَوعَتَهان وأن يَستُرَ عَورَتَهان رسوا اللّه صلى اهلل عليه و آله: حَ ُّ ا. 6

پيامبر خدا صــلى اهلل عليه و آله: حقّ ؛ 282وال يُقَبِّحَ لَها وَجهان فَإِذا فَعَلَ ذلِكَ فَقَد أدّى وَاللّه ِ حَقَّها

ست که گرسنگى اش را بزدايد و برهنگى اش را بپوشاند، و به رو شوهرش ، اين ا د. يش اخم نکنزن بر 

 . هر گاه چنين کند، به خدا سوگند که حقّ او را گزارده است

الکافي عن شهاب بن عبد ربّه: قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّه ِ عليه السالم: ما حَ ُّ المَرأَةِ عَلى زَوجِها؟ . 7

؛ 283ذلِكَ فَقَد وَاللّه ِ أدّى حَقَّها قااَ: يَسُدُّ جَوعَتَهان ويَستُرُ عَورَتَهان وال يُقَبِّحُ لَها وَجهان فَإِذا فَعَلَ

ست؟  شوهرش چي سالم گفتم: حقّ زن بر  صادی عليه ال شهاب بن عبد ربّه: به امام  الکافى به نقل از 

ــد. پس»فرمود :  ــاک او را تأمين کند، و بر او، چهره درهم نکِش هر گاه اين کار را انجام  خوراک و پوش

 « آورده است.داد، به خدا سوگند که حق او را به جا 
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سوا اهلل . . 8 َسهان لَم يَرضَ اللّه ُ ر َضرَّ بِامرَأَةٍ حَتّى تَفتَدِيَ مِنهُ نَف صلى اهلل عليه و آله: مَن أ

ساند تا آن زن ؛ 284تَعالى لَهُ بِعُقوبَةٍ دونَ النّارِ صلى اهلل عليه و آله: هر کس به زنى آزار بر پيامبر خدا 

از او بخرد، خداى تعالى براى آن مرد، به کيفرى کمتر از آتش،  ]با بخشــيدن مهريه اش[، جان خود را

 .رضايت نداده است

َضيَّعَ مَن يَعواُ. 9 صلى اهلل عليه و آله: مَلعونٌ مَلعونٌ مَن  سوا اللّه  پيامبر خدا صــلى اهلل ؛ 285ر

 . عليه و آله: ملعون است، ملعون است کسى که خانواده اش را وامى گذارد

نَّرسََّّوا اللّه صََّّل. 10 ؛ 286عَلى عِيالِهِ  ى اهلل عليه و آله: أبغَضُ العِبادِ يلَى اللّه ِ عَزَّ وجَلَّ مَن ضَََّّ

پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله: منفورترين بندگان نزد خداوند عز و جل، کسى است که به خانواده اش 

  بخل بورزد

سوا اهلل. 11 يِّ ُ عَلى ر ضَّ َشرُّ النّاسِ ال صلى اهلل عليه و ؛ 287أهلِهِ صلى اهلل عليه و آله:  پيامبر خدا 

 . آله: بدترين مردم، کسى است که بر خانواده اش تنگ بگيرد

أَ 1 نَاتُ يُثَابُ عَلَيْهَا وَ النِّعْمَةُ يُسََّّْ نَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ وَ الْحَسَََّّ  اُ. عَبْدِ اللَّهِ ع قَااَ: الْبَنَاتُ حَسَََّّ

 .288عَنْهَا

ادِقُ )ع(2 مَنْ عَااَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِيلَ يَا رَسَُّواَ اللَّهِ وَ  .  قَااَ الصََّّ

 289 اثْنَتَيْنِ قَااَ وَ اثْنَتَيْنِ قِيلَ وَ وَاحِدَةً قَااَ وَ وَاحِدَةً.

شِّ . 3 ُسواُ اللَّهِ )ص( يِذَا بُ رَ بِجَارِيَةٍ قَااَ رَيْحَانَةٌ وَ رِزْقُهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ )ع( قَااَ: کَانَ رَ

 290.اللَّهِ

  291 .قَااَ رَسُواُ اللَّهِ )ص(: نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُجَهِّزَاتٌ مُِْنِسَاتٌ بَاکِيَاتٌ مُبَارَکَاتٌ. 4
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ُسواُ اللَّهِ )ص(: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا الْبَنَاتِ الْبَنَا. 5 رَاتٌ وَ هُنَ قَااَ رَ شَّ  تُ مُبَارَکَاتٌ مُحَبَّبَاتٌ وَ الْبَنُونَ مُبَ

 292الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ

 293 .قَااَ رَسُواُ اللَّهِ )ص(: مَنْ کَانَ لَهُ ابْنَةٌ فَاللَّهُ فِي عَوْنِهِ وَ نُصْرَتِهِ وَ بَرَکَتِهِ وَ مَغْفِرَتِهِ. 6

نَدِ ا. 7 سَّ َصلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ هَذَا فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ بِال ُسواَ اللَّهِ  لْمُتَقَدِّمِ قَااَ: فَقَالَتِ الْحَوْلَاءُ يَا رَ

يلُ وَ ئِکُلُّهُ لِلرَّجُلِ قَااَ نَعَمْ قَالَتْ فَمَا لِلنَِّساءِ عَلَى الرِّجَااِ قَااَ رَُسواُ اللَّهِ )ص( أَخْبَرَنِي أَخِي جَبْرَ

ِصينِي بِالنِّ َساءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ لَا يَحِلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقُواَ لَهَا أُفٍّ يَا مُحَمَّدُ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ لَمْ يَزَاْ يُو

َساءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ ْستَحْلَلْتُمْ  بَيْنَ أَيْدِيکُمْ أَخَذْتُمُوهُنَ وَ جَلَّ فِي النِّ عَلَى أَمَانَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا ا

َشرِيعَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ص فَإِ ُسنَّةٍ وَ  َضةٍ وَ  نَّ نَّ لَهُ مِنْ فُرُوجِهِنَّ بِکَلِمَةِ اللَّهِ وَ کِتَابِهِ مِنْ فَرِي

َصلْتُمْ مِنْ أَبْدَانِهِنَّ وَ يَحْمِ َسامِهِنَّ وَ بِمَا وَا ْستَحْلَلْتُمْ مِنْ أَجْ ي لْنَ أَوْلَادَکُمْ فِ عَلَيْکُمْ حَقّاً وَاجِباً لِمَا ا

ْشفِقُوا عَلَيْهِنَ وَ طَيِّبُوا قُلُوبَهُنَّ حَتَّى يَقِفْنَ مَعَکُمْ وَ لَا  أَحَْشائِهِنَّ حَتَّى أَخَذَهُنَّ الطَّلْ ُ مِنْ ذَلِكَ فَأَ

 .294اً يِلَّا بِرِضَاهُنَّ وَ يِذْنِهِنَّ الْخَبَرَتَکْرَهُوا النِّسَاءَ وَ لَا تَسْخَطُوا بِهِنَّ وَ لَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئ

پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله: ؛ 295 رسوا اللّه صلى اهلل عليه و آله: خِدمَتُكَ زَوجَتَكَ َصدَقَةٌ .8

 . خدمتِ تو به همسرت، صدقه است

يااِ ن رسََّّوا اللّه صََّّلى اهلل عليه و آله: مَن لَم يَأنَف مِن ثَالثٍ فَهُوَ مُِمِنٌ حَ. 9 قّا : خِدمَةِ العِ

فَهُمُ  ِهِ . هذِهِ األَفعااُ مِن عَالماتِ المُِمِنينَ الَّذينَ وَصَََّّ وَالجُلوسِ مَعَ الفُقَراءِ ن وَاألَکلِ مَعَ خادِم

پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله: هر کس از سه کار ؛ 296«أُوْلََّئِكَ هُمُ الْمُِْمِنُونَ حَقًّا: »اللّه ُ في کِتابِهِ

بّر نورزد، مؤمن حقيقى اســت: خدمت به خانواده، نشــســتن با فقرا و غذا خوردن با خدمتکارش. اين تک

اينان، : »کارها از نشـــانه هاى مؤمنانى اســـت که خداوند در کتابش از آنان، اين گونه ياد کرده اســـت

 .«مؤمنان حقيقى هستند
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َشهيدٌن أو رَجُلٌ يُريدُ  رسوا اللّه صلى اهلل عليه و آله: يا عَلِيُّن ال يَخدِمُ. 10 ِصدّي ٌ أو  العِيااَ يلّا 

صلى اهلل عليه و آله: اى على! به خانواده خود خدمت نمى ؛ 297اللّه ِ بِهِ خَيرَ الدُّنيا وَاآلخِرَةِ پيامبر خدا 

 . کند، مگر انسان راستگو، يا شهيد، يا مردى که خداوند، خير دنيا و آخرت را براى او بخواهد

پيامبر خدا صلى ؛ 298ه صلى اهلل عليه و آله: ينَّ الرَّجُلَ يذا َسقَى امرَأَتَهُ مِنَ الماءِ اُجِرَرسوا اللّ. 11

 . اهلل عليه و آله: مرد ، هر گاه به همسرش آبى بنوشاند، پاداش مى بَرَد

ـــول اهلل 12 يءٍ ، حَتّى فِي الل قمَةِ. رس ـــَ ـــلى اهلل عليه و آله : المُؤمِنُ يُؤجَرُ في کُلَ ش  فِي يَرفَعُها للى ص

پيامبر خدا صــلى اهلل عليه و آله : به مؤمن ، براى هر چيزى ، پاداش داده مى شــود ، حتّى ؛ 299امرَأَتِه

 ب براى لقمه اى که در دهان همسرش مى گذارد

يارُکُم  يارُکُم خِ قان وخِ نُهُم خُلُ سََّّوا اللّه صََّّلى اهلل عليه و آله: أکمَلُ المُِمِنينَ ييمانا أحسَََّّ

پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله: کامل ترين مؤمنان از نظر ايمان، آن کسى است که ؛ 300ائِهِم خُلُقالِنِس

 . خوش اخالی تر باشد، و بهترين شما کسى است که اخالی او با زنانش، بهتر باشد

صلى اهلل عليه و آله: مَنِ اتَّخَذَ زَوجَةً فَليُکرِمها. 7 صلى اهلل؛ 301رسوا اللّه   عليه و آله: پيامبر خدا 

 . هر کس همسرى اختيار کرد، بايد او را گرامى بدارد

رسوا اللّه صلى اهلل عليه و آله: خَيرُکُم خَيرُکُم لِأَهلِهِن وأنا خَيرُکُم لِأَهلي. ما أکرَمَ النِّساءَ يلّا . 8

ــما ک؛ 302کَريمٌن وما أهانَهُنَّ يلّا لَئيمٌ ــلى اهلل عليه و آله: بهترين ش ــت که براى پيامبر خدا ص ــى اس س

شما براى خانواده ام هستم. زنان را کسى گرامى نمى دارد، مگر  خانواده اش بهتر باشد، و من، بهترينِ 

 . انسانِ بزرگوار، و کسى به آنان اهانت نمى کند، مگر انسان پَست

مَ ُسنَ خُلُقُهُن وأکرَ رسوا اللّه صلى اهلل عليه و آله: أال اُخبِرُکُم بِخِيارِکُم؟ مَن الن مَنکِبُهُن وحَ. 9

پيامبر خدا صــلى اهلل عليه و آله: آيا شــما را از بهترينتان خبر ندهم؟ کســى که ؛ 303زَوجَتَهُ يذا قَدَرَ

 .فروتن و خوش اخالی باشد، و هرگاه ازدواج کرد، همسرش را گرامى بدارد

                                                           
 .1ح  132ص  104بحار األنوار ج .  297

 .16380ح  425ص  6كنز العمّال ج .  298

 .789ح  158ص  1كنز العمّال : ج .  299

 .864ح  392األمالي للطوسي  ص .  300

 .1023ح  412ص  1الوسائل  ج  مستدرک.  301

 .44943ح  371ص  16كنز العمّال  ج .  302

 .43320ح  835ص  15كنز العمّال  ج .  303



87 

انَةٍن فَدارِها عَلى کُلِّ حااٍن وأحِسنِ اإلمام عليّ عليه السالم: يِنَّ المَرأَةَ رَيحانَةٌ ولَيَست بِقَهرَم. 10

امام على عليه السالم: زن، گُل است، نه پيشکار. پس در همه حال، با ؛ 304الصُّحبَةَ لَها لِيَصفُوَ عَيُشكَ

.او مدارا کن، و با وى، به خوبى همنشينى نماى تا زندگى ات باصفا شود

                                                           
 .4911ح  556ص  3من ال يحضره الفقيه ج .  304
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 34فصل سوم. تأملي در آيه 

 

 . مقدمه1

صل دوم اين سبتا  کاملي از آيات  در ف ست ن سبت به زنان، فهر سالم ن شته در پي تبيين رويکرد حمايتي ا نو

ـــالم و امامان معصـــوم ارائه گرديد. پيش از اين و در مباحث  کتاب الهي و روايات منقول از پيامبر گرامي اس

ه از متون ديني ب آغازين اين نوشــته نيز به اين نکته توجه داده شــد که اســتنباط احکام و اســتخراج قوانين

 دقايق و ظرايف منطقي، اصولي و عقاليي وابسته است.

اکنون با بهره گيري از فهرست آيات و روايات اين باب و راهکارهاي مطرح در دانش اصول فقه در جهت جمع 

ـــاير احکام و قوانين  مي ميان ادله )راهکارهايي چون اطالی و تقييد، حکومت و ورود و ... ( و نيز توجه به س

سامان  شان را در وجوه مختلف  توان مباحث مربوط به تأمين امنيت زنان و عدم به کارگيري خشونت عليه اي

 داد.

ست.  ضرورتي انکار ناپذير ا ساء  سوره مبارکه ن سي و چهارم  صود توجه به آيه  در اين باره و براي نيل به مق

 اد شبهات بسيار فراهم مي آورد.ناگفته پيداست که درک نادرست مفاهيم آيه، زمينه را براي اير

گرچه اين مســئله، يعني درک نادرســت مفاهيم آيه و ايراد شــبهات پيرامون آن درباره همه آيات کالم الهي 

، «خشونت عليه زنان»سوره نساء و ارتباط مستقيم آن با مسئله  34صادی است، ليکن حساسيت موضو  آيه 

جوه مختلف آيه وا داشته است و اين نوشته نيز به دليل ارتباط مفسران معاصر را به کنکاش بيشتر پيرامون و

ــو  ناگزير بايد به نکات محوري مطرح در آيه نيز بپردازد:  اءِ عَلىَ قَوَّامُونَ الرِّجَااُ»خاص با اين موض  النِّسَََّّ

لَ بِمَا ضَّ َضهُمْ اللَّهُ فَ لِحَتُفَا أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنفَقُواْ بِمَا وَ بَعْضٍ عَلىَ بَعْ صَّ  حَفِظَ مَابِ لِّلْغَيْبِ حَفِظَتٌ قَنِتَاتٌ ل

َضاجِعِ فىِ اهْجُرُوهُنَّ وَ فَعِظُوهُنَّ نُُشوزَهُنَّ افُونَتخَ الَّاتىِ وَ  اللَّهُ  غُواْتَبْ فَلَا أَطَعْنَکُمْ فَإِنْ  اْضرِبُوهُنَّ وَ الْمَ

 «اکَبِيرً عَلِيًّا کاَنَ اللَّهَ يِنَّ  سَبِيالً نَّعَلَيهِ

 . نگاهي کلي به محتواي آيه2

ست آن  سه بخش تحليل کرد. بخش نخ ساء را مي توان در يم نگاه کلي  سوره مبارکه ن سي و چهارم  آيه 

مسئله قواميت مردان بر زنان است و بخش دوم آن نيز به مسئله فضيلت مردان بر زنان و مباحث پيرامون آن 

حوري آيه نيز به حساب مي آيد، مسئله نشوز و احکام و اختصاص دارد و در بخش سوم که به ظاهر بخش م

 مسائل پيرامون آن مطرح مي شود.
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سه راهکار را  شوز مي پردازد و  سئله ن سوم در يم نظام مراتبي به مواجهه مرد با م در حقيقت آيه در بخش 

اســت. « جره»و در پي آن « موعظه»براي مقابله يا مواجهه با نشــوز پيشــنهاد مي کند که گام نخســت آن 

 است.« ضرب»راهکار پيشنهادي سوم نيز 

گرچه تفسير مفردات آيه از دير باز ميدان مناقشه مفسران بوده و آراي مختلف ايشان را در پي داشته، ليکن 

گســتره آن بيشــتر در محدوده اي درون ديني مجال داشــته و تا نهايت زمينه هايي را در علم کالم گشــوده 

به  تحوالت معاصــر، رنگ ديگري به خود گرفته اســت که اين مســئله نيز در فرآيند اســت. اين روند با ورود 

تماس و تعامل گريز ناپذير جوامع اسالمي با تمدن هاي ديگر فصلي طبيعي از بالندگي و شکوفايي فکري اين 

صو سال اخير ف صد  ساء در يک سوره مبارکه ن سي و چهارم  ست. از اين رو مباحث پيرامون آيه  ل جوامع  ا

سالف خودرا پيموده اند؛  صر در اين زمينه راه هاي متفاوت با ا سران معا ست و مف جديدي را به خود ديده ا

 اين مسئله با مقايسه کتب تفسيري مفسران متقدم و متأخر به وضوح مي رسد.

نار ر کبه هر حال پيش از پردازش به مباحث موجود در آيه، بايد به اين نکته خاص التفات کرد که اين آيه د

مجموعه اي از آيات کالم الهي درباره روابط درون خانواده، معنا و مفهوم مي يابد و توجه به آن، بدون توجه 

به آيات ديگر کتاب الهي و انبوهي از روايات )که پيش از اين فهرست يافته( مأثور از اهل بيت )عليهم السالم( 

واجه مي ســازد. در حقيقت در پرداختن به آيه مزبور بايد فهم معنا و مفهوم آن را با مشــکل  و بلکه کژتابي م

ضوعي خاص را مد نظر  ست که البته مو شت که اين آيه تنها آيه موجود در اين باب ني به اين نکته التفات دا

شريح بزرگان دين را در اين  سير و ت شن کننده  تف ست. افزون بر اين توجه به روايات اين باب،رو قرار داده ا

 د بود.زمينه خواه

 . تحليلي کوتاه از آيات و روايات مرتبط3

سئله خانواده   ساء در مجموعه آيات و روايات مربوط به م سوره مبارکه ن سي و چهارم  شت آيه  چنان که گذ

ــيلي در محتواي آن، بايد در برخي  ــي آيه و نگاه تحليلي تفص معنا و مفهوم مي يابد؛ از اين رو، پيش از بررس

 اين آيات و روايات تأمل بيشتر روا داشت. نکات برجسته و محوري

با توجه و دقت در آيات و روايات ياد شده، مي توان با دسته بندي آنها، برخي از مهم ترين مسائل اين باب را 

 به اين صورت تقرير کرد:

 الف. مروري کوتاه  بر چارچوب  قرآني

 تي از قرآن:پيش از اين و در فصل نخست و مباحث مقدماتي با استناد به آيا

  .305«زَوجَها منها جَعَلَ و واحِدةٍ نَفسٌ مِن خَلَقَکُم الذّي رَبَّکُم اتَقوُ النّاسُ اَيها يا» يك. 

                                                           
 .1 . سوره نساء، آيه 305
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 306.«رحمة و مودة بينکم جَعَلَ وَ اِلَيها لِتَسکُنُو اَزْواجاً اَنفُسَکُم مِنْ لَکُمْ خل  اَنْ آياته مِنْ وَ» دو.

 307.«لَکُم حَرْثٌ نِساءُکُمْ» سه.

 308.«نکدا ااِلّ يخْرُجُ ال خَبُتَ الّذي وَ رَبِّهِ بِاِذن نَباتُهُ يخْرُجُ الطَيبُ البَلَدُ وَ» ار.چه

ها يآ» پنج. ناسُ اي ّا ال ناکُمْ اِن ناکُم وَ اُنثي وَ ذکرٍ مِنْ خَلَقْ باً جَعَلْ عُو ئلَ وَ شََُّّ با عارَفُو قَ  مْاَکْرَمَکُ اِنَّ لِت

ساس گوهر خلقت و نيز رسالت مشترک ايشان به شرح ا 309«اَتقيکُمْ  ِعِنْدَاللّه ين موضو  پرداختيم که بر ا

صلي از  زوجيت ساني،هدف ا  مودت صميميانه بر  محوربرقراري علقه و رابطه  در حفظ و تعالي ارزش هاي ان

آرامش در نهاد خانواده اســت. در حقيقت در اين آيات، زن مبدأ تحوالت زندگي انســاني و محور  و طمأنينه و

 اختشن آميز انساني، و مسالمت ارتباط مبناي بر را انساني جوامع بنيان آيات ت نهاد خانواده است. اينحرک

 . کند مي معرفي انسان امن حريم را «خانواده محيط»استوار مي سازد و  انسانها متقابل درک و

 و فردي تمايالت و غضــب و خشــونت مســتلزم دوري از دوري روشــن اســت که امنيت و رحمت و مودت و

سته ساني هاي خوا ست نف شکل گيري و تداوم اين نهاد ا شد اين آيات مبدأ اينکه به خصوص. در   املتک و ر

  کرده است. معرفي زن دامن را مفيد ثمره ارائه و انساني شخصيت

مل انساني، براي رشد و تکا حيات بيان گر اين حقيقت است که درخت تنومند «لکم حرث نساءکم» تمثيل

 .نياز دارد مادر دامان چون يزمين به

عالوه بر اين قرآن کريم افزون بر توصيه عمومي به صلح، مسئله صلح و گذشت در نهاد خانواده را به صورت 

ستقل مطرح مي کند و بدين ترتيب مدل هنجاري خود را براي برپاداري نهاد خانواده در عين حفظ  صلي م ا

ساس رواداري  شي از آن بنا و ارائه مي دهد. از جمله اين آيات مي سالمت  و امنيت رواني آن بر ا صلح نا و 

 توان به موارد ذيل اشاره کرد:

ُصلْحُ» يك. ِضرَت وَ خَيرٌ وال َشحّ االَنْفُسُ اُحْ ست که  ؛310«ال  سايه خانه بر آرامش و صلح سايه و بهتر آن ا

 آلوده شوند. خشن و اشايستن صفات و بخل به خود شخصي منافع براي نبايد مرد و از اين رو زن افکند.

 نسپاريد. فراموشي گذشت را به مشترک زندگي در هرگز ؛311«بَينَکُم الفُضلْ التَنْسَوُا» دو.

                                                           
 .21. سوره روم، آيه  306

 .223. سوره بقره، آيه  307

 .58. سوره اعراف، آيه  308

 .12ت، آيه . سوره حجرا 309

 .128سوره نساء، آيه .  310

 .237سوره بقره، آيه .  311



91 

 و ضــيق ضــرر، ســاختن وارد و عدالتي بي نو  هر اعمال از را مرد دســت نفي، و نهي قالب در ديگر ســوي از

 با و 312الت و نيکويي در فرم و محتوا مي نمايدکوتاه مي سازد و هر نو  قدرت را مقيد به انصاف و عد مشقت

 .دارد مي اعالم ،رويکرد حمايتي خود را 313«عَلَيهن لِتُضَيقوا تُضارُّوهُنَّ ال» چون آياتي

 

 ب. مدا اصالح گرانه مبتني برسنت معصومانه

 اســالمي متعالي زن و مرد ، نشــانگر اين حقيقت اســت که روابط و تأمل در روايات مربوط به مســئله خانواده

صورتي ساني و تعادل يعني رويکردي درباره زنان  جانبدارانه ويا در قالب گفتمان علمي رايج  حتي فراتر از يک

ضعف نگاه ؛شــکلي از تبعيض مثبت  را نشــان مي دهد. ستگاه تبعيض مثبتن درك محروميت و در  خا

جتماعي و حقوقي از داشته شدن پيوسته ي  زنان از يك سو و هدف گذاري براي وصوا به تعادا ا

. لذا؛ اگر نمود هاي تبعيض مثبت را)چه در حوزه حقوی و يا در اخالی فردي ،خانوادگي و سوي ديگر است

اجتماعي( در روايات و در ســيره عملي معصــومين مشــاهده مي کنيم،داللت بر آگاهي و پذيرش دو موضــو  

حث به برخي از اين نمودها که پيش تر هم به مذکور در چارچوب نظري و گفتماني اسالم دارد.در ادامه اين ب

 مناسبت مباحث بيان شد، اشاره مي شود:

وقَ دَخَل مَنْ: »خدا آمده اســت رســول از ســخني در- سُّ ْشتري ال  ولَيبْدُ...  عياله اِلي فَحَمَلها تُحْفةً فَا

ـــود مي بازار وارد اي تحفه خريد قصـــد به مردي وقتي ؛314«باالناث  مي فراهم خانواده براي را ارمغاني و ش

 .کند آغاز زنان از اهداي آن در بايستي سازد،

تربيتي مبتني برايجاد يم نامســاوي به نفع -حوزه اخالی درون خانوادگي ،هنجارهاي رفتاري در به اين معنا،

 برخورداري افزونتر  زنان از توجه و مهرورزي است. 

 رت رقيق و مهربان تر اناث به نسبت تعالي و ارکتب خدا:»آن حضرت آمده است از ديگري روايت چنان که در

 .«ذکور به تا است

سامد بيشتري ،در  را به مادر اختصاص اولويتهايي والدين نيز حقوی حرمت گذاري و رعايت عالوه براين و با ب

 طوعالتّ صالةِ فِي کنتَ اِذا: »خدا آمده است رسول از روايتي وجود ندارد، چنان که در پدر براي که مي دهد

ـــتي نافله نماز در اگر ؛315«فَاقْطَعها والِدَتك دَعَتْكَ اِنْ وَ تَقْطعها فال والِدُك دَعاك فَاِن  را تو پدر و هس

 بزن. هم بر را آن فرا خواند تو را مادر اگر اما نزن، هم بر را نماز کرد، صدا

                                                           
 . پيش از اين در خصوص آياتي كه داللت بر الزام به معروف دارند شرح مفصلي داده شد 220

 .6سوره طالق، آيه .  313
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 را فراهم نمي آورد. بسياري رسيده است که مجال اندک اين نوشته فرصت طرح آن روايات در اين باره

ــول خدا در - صيني مازااَ: »ديگر مي فرمايد روايتي رس  ااِلّ طالقُها ينْبغي ال أنَّه ظَنَنْتُ حتّي بِالمَرئَةِ يو

گر واقعيتي فراتر و به معناي رويکرد  بيان «مازالَ» چنان که روشــن اســت،کلمه ؛316«مبينةٌ فاحِشََّّةٍ مِن

صيه هاي حق بيش جانبدارانه اي   ست؛ به اين بياناز تو شته که هرگاه وقي معمول ا براي ابالغ امر  وحي فر

سيد، ضور پيامبر مي ر سبت الهي به ح ضو  اين و کرد مي سفارش زنان به ن جا آن تا داد مي تذکر را مهم مو

طالی دادن ايشان به هيق  که برخوردارند جايگاهي که زنان از چنان رفت که پيامبر گرامي مي فرمايد: گمانم

اين روايت و روايات مشابه آن برگونه اي از  الزام ها .سرزند او از  آشکاري زشتي آنکه مگر نيست؛ سزاوار وجه

ــالم -و هنجار هاي اخالقي ــاختار قراردادي خانواده را در اس حقوقي داللت دارد که در حقيقت معنا و روح س

ر و بيروني ترين اليه هاي اين ساختا تبيين مي کند. ساختاري که فهم کامل آن هرگز با انتزا   سطحي ترين

ـــت که همان  گزاره هاي حقوقي و اعمال حقوقي - نه در -اس ـــمندا که به گونه اي اجتناب ناپذير و هوش

ست  شده ا شبه جزيره ي عصر ظهور طراحي  ساختارهاي کالن و خرد اجتماعي  ميسر نخواهد -سازگاري با 

 شد.

 

؛ 317«باهلي اَلطَفکُمُ اَنا وَ بِاَهْله اَلْطَفَهُم ايمانا الناسِ اَحْسَنُ»: در سخن ديگري از پيامبر گرامي آمده است-

سبت که هستند کساني از حيث ايمان مردم بهترين شد مهربان تر خويش اهل و همسر به ن  )رسول من و با

سبت خدا( صورت . مهربانترم شما همه از ام خانواده به ن شان به اين  ضمون در روايت ديگري از اي همين م

 هستند. زنانشان با شما رفتارترين خوش شما ترين شايسته ؛318«لِنسائِهمْ خيارکم خيارکم» آمده است:

دريافت مفهوم اين روايات نيز بدون در نظر گرفتن  مفهوم واره هاي کالني نظير ايمان و خير و جايگاه آن ها 

ـــالم ،ناممکن خواهد بود.به عبارت ديگر بايد گزار ه هاي مرتبط را بدين نحو ارائه در چارچوب گفتماني اس

 نمود:

ـــاء همه ي ملکات پديد آمده از آن نظير مراقبت و تقوا و....معيار  ايمان و کيفيت و عمق آن به عنوان  منش

 اصلي کرامت درون ديني از نظرگاه اسالم است.

اري وضــع شــده دردســته ي مضــموني  اين روايات ،کيفيت ايمان تابعي از التزام به هنجارهاي اخالقي و رفت

 براي تعامالت درون خانواده دانسته شده است.
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ست،به  سامانه تربيتي دين ا سابي و مطلوب  صالت ايماني و کرامت مومنانه که کرامتي اکت در نتيجه ارزيابي ا

ــترين ميزان خير و مهر و نرمش(  ــري)اخالقي مبتني بر بيش عنوان تابعي از ميزان پاي بندي به اخالی همس

 ريف مي شود.قلمداد و  تع

ته در  مفهوم  يت نهف يال ـــ طاف و س به انع جه  چارچوب   "خير"عالوه براين تو يت فوی،براي درک  در روا

نمي تواند مستقل از   "بهترين بودن"پيشنهادي اسالم براي روابط درون خانوادگي ضروري است.چه بهرحال 

 رفتارها و درک جمعي وشهود اخالقي متعارف،معنا پيدا کند.

سالم(اميرمؤم- ضي به اي طي خطبه در نان )عليه ال ضي رفتاري و گفتاري ناهنجاري هاي بع شاره زنان بع  ا

 نَّلَهَ  اَحْسِنُوا وَ حااٍ کلّ عَلي فَدارُوهُنَ»... : فرمايد مي آنان در رفتاري تغيير راهکار بيان در سپس فرموده

نُ لَعَلهُّن المَقااَن وش ها و معيارهاي واکنشـــي نيز همچنان حوزه ي ر ؛ به اين معني در319«الفعاا يحسََُّّ

شکيل مي دهند. به عبارت  شريعت را ت صه هاي نرمي و مدارا و نيم گفتاري، درون مايه هاي هنجاري  خصي

ديگر در اين بيان اميرالمومنين ،حتي اقتضاي  نتيجه گرايي و حرکت برمدار اصل فايده مندي )لعلهن يحسن 

 نان است. الفعال( نيز مدارا و نرمش نسبت به ز

 

 و خانه و در آمدند الســالم عليه حســين امام در روايت ديگري آمده اســت روزي جمعي از اصــحاب به منزل 

ستگي نحوه شان نا گزيني ساده منش با آن آرا  نري» گشودند و گفتند: اعتراض به لب پس سازگار يافتند، اي

 تَرينَفَيشْ مُهُورَهُنَّ فَنُعْطيهنَّ النّساءَ نَتَزوَّجُ اِنَّنا»: امام در پاسخ به ايشان فرمود .«نکرِهُها اشياء  منزلِمَ في

 کابين با ايشان و پردازيم مي را ايشان مهريه ازدواج مي کنيم و زنان با ما ؛320«ءٌ شي منه لنا لَيس ِشئْنَ ما

ست آنچه خود سليقه با خود سئله اين در ما و خرند، مي دارند دو ادي در حوزه )مدارا و آز .نداريم دخالتي م

 ي گرايش هاي فکري و عملي(

 

 لُعبةٌ اَحدِکم امرَاةُ فَاِنّما فَلْيکْرِمها اِمْراةً اتَخَذَ مَنِ: »آمده اســت الســالم( )عليه صــادی امام از روايتي در-

َضيعُها فَال اتَخَذَها فَمَنِ  همانا که دارد؛ گرامي را او بايد که گزيند، برمي همســري به را زني هر کس ؛321«ي

ساخت. احاديثي که در اين دسته  ضايع در نزد شماست، پس نبايد آن را گوهري شما، چون از يم هر همسر

ند.رفتار کريمانه نيز  ـــکل گرفته ا مفهومي جاي مي گيرند عموما برمحور امر به  رفتار کريمانه با زنان  ش

 براساس مولفه هايي نظير حرمت نهي و بزرگ داشتن و احسان تعريف مي

                                                           
 .130، ص7. وسائل الشيعه، ج 319
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جددا بايد به خاطر آورد که ميان اين مولفه ها با عرف و شــهود اخالقي مردمان هر عصــر و نســل، شــود.م

ارتباطي انکار ناپذير وجود دارد.مهم تر آن که در اين روايت خروج از اين چارچوب رفتاري در تعامل با زن به 

 منزله ي ضايع کردن او قلمداد شده است.

انبوهي از روايات مشابه، روش ايشان را  به مثابه  نظام اخالی عملي اسالم  رواياتي که از نظر گذشت به همراه 

و شرح و تفسيري بر آيات نمايان مي سازد. در اين چارچوب توجيه و گريزگاهي  براي اعمال   خشونت باقي 

سل به مي طرف مقابل در متعددي روايات نمي ماند. بلکه ين امور ا يابيم؛ به اين معني که پيامبر گرامي از تو

شدت منع مي کرده اند، چنان که در روايتي مي فرمايد: ْضرَبُ» به   مَثُ العبد يضرب کُما اِمرَاَتُه اَحَدَکم أ ي

شونت  و  322.«اليوم؟! آخر في يجامَعُها ستفهام انکاري در بيان پيامبر اکرم حاکي از تنافي تکويني خ اين ا

 . هم چنان که  به قرينه ساير احاديث وارده ،روشن است کارکردهاي طبيعي نهاد زوجيت است آزار رساني با

مالک اين سخن شريف همان ايراد ضرر و آسيب  در تمام اشکال  آن است ونه صرفا ضرب به معناي خشونت 

فيزيکي.)پيش ازاين اشــاره شــد که ضــرب در روايات به معنايي اعم از زدن و حتي در معناي ايجاد تنگنا در 

ــده  ــت که مخاطب نفقه نيز وارد ش ــت.(عالوه براين ها در فهم و تحليل هر يم از روايات  بايد توجه داش اس

پيامبر گرامي، کدام جامعه با چه نظام ارزشــي و هنجاري )به ويژه در قلمرو ارزش ها و هنجارهاي وابســته به 

 جنسيت است( 

ــلي اهلل عليه و آله( ــول خدا )ص ــريح  از آن چه ما ا  رس ــونت فيزيکي در بياني ديگر به  تص مروزه آن را خش

شده حتي  ضرب تبيين  ساير روايات براي   شونت رواني مي ناميم و  نيز  با توجه به دايره مفهومي که در  ،خ

ـــادي و ايجاد محدوديت در حوزه برخورداري ها ي زن،  نهي مي نمايند:  ـــونت اقتص  ال»از انواعي از خش

 .323«تَقْبَحُوهُنَّ ال و تَضْربُوهُنَّ

ساز و  از منظري ستفاده از زدن به عنوان يم  ضرتش  بر اين نکته تاکيد مي ورزد که به فرض رواج ا ديگر ح

اســتفاده از اين ابزار  براي مردي که مبادرت به خشــونت عليه همســر  -خواه اصــالحي و خواه تنبيهي–کار 

تحليل   .324«اَوْلي بالضربِ هُوَ و اِمراتَهُ يْضربُ مِمَنْ اَتَعَجَّبُ اِنّي» خويش مي کند ، تناسب بيشتري دارد:

اين بيان چه در چارچوب عدالت استحقاقي و چه در قالب سياست تربيتي و اصالحي حاوي نکات ارزشمندي 

 در درک نظريه ي شار  خواهد بود.
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پيامبر گرامي در ادامه همين روايت، ضرب زنان را شايسته قصاص خوانده، و به گونه اي معناي ضرب زنان را 

سير ْضربونَ ال: »مي کنند تف ساءکم تَ َشبْ ن صاصَ فيه فَاِنَ بالخَ ْضرِبوهُنَّ لکن وَ القِ  العَريو بالجوعِ ا

 . 325«واالخرة الدنيا في تُريحُوا حَتي

با تأکيد بر اينکه مخاطب پيامبر در اين ســخن اعراب پرورش يافته در فرهنگ جاهلي بوده اند؛ به اين معني 

ته به سنن جاهلي  که اعمال خشونت در خانواده يم ارزش دروني شده براي که ايشان به مخاطبان خو گرف

جز  -حتي زنان–ايشان است  و نظم معمول زندگي ايشان بدان وابسته است و اي بسا شهود اخالقي اين قوم 

سازي  ضرب و تنبيه زنان، از راه  محدود  شنهاد مي کند به جاي  شديد خشونت را قبيح نمي داند؛  پي موارد 

 فقه ناسازگاري  ايشان را پاسخ بگوييد.ن

همين روايت نبوي دقايقي را  در معناي ضرب در آيه سي و چهارم سوره نسائ را نمايان مي سازد وتامل  در 

 معناي آن را ضروري مي نمايد.

 . بررسي فرازهاي آيه5

سه بخش  ساء را مي توان در  سوره مبارکه ن سي و چهارم  شت، آيه  سه چنان که پيش تر گذ تحليل کرد. 

شن در اين ميان آن  ست؛ به هر حال نکته رو شات متفاوتي را بر انگيخته ا بخش مزبور هر يم مباحث و مناق

است که اين آيه نيز در زمره مجموعه آياتي است که قرآن کريم درباره زنان آورده است و طي آن دستوراتي 

رائه مي کند. بايد بر اين نکته انگشت نهاد که اين آيه در را به مردان درباره چگونگي رفتار با زنان در خانواده ا

ـــت و نمي توان آن را به همه زنان و مردان جامعه  پي بيان احکام روابط زنان و مردان در محيط خانواده اس

ـــائل مطرح در آيه مبني بر امر به معروف و نهي از منکر زن و نيز طرح  تعميم داد. دليل آن نيز مطالب و مس

 326ای ميان زن و شوهر در آيه بعد است.مسئله شق

ضاي کلي آيات قرآن کريم و روايات منقول از امامان  شت و با التفات به ف اکنون با توجه به آنچه پيش تر گذ

 معصوم، مباحث مطرح در آيه را به ترتيب دسته بندي ارائه شده از نظر مي گذرانيم:

 الف. قواميت مردان بر زنان

به مسئله قوام بودن مردان بر زنان مي پردازد. اين پرسش « اا قوامون علي النساءالرج»نخستين فراز آيه 

همواره پيش روي مفسران و قرآن پژوهان بوده است که آنچه در اين فراز آمده است، به صورت علي االطالی 

ست. برخي  مفسران بر قوام بودن را به مردان اختصاص مي دهد يا آنکه دايره نفوذ آن همان محيط خانواده ا

عموم علت قوام بودن مرد داللت دارد که آنچه بر آن علت نهاده شـــده منحصـــر در همســـر »اين باورند که 
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ــود ــامل همه زنان مي ش ــت، بلکه ش ــر با توجه به قرائن داخلي و 327«نيس ؛ ليکن برخي قرآن پژوهان معاص

ـــته، در پي بيان احک ـــت. خارجي موجود، بر اين باورند که اين آيه عموميت نداش ام زن و مرد در خانواده اس

ايشان بر اين قول خود به فرازهاي بعدي آيه و نيز آيه سي و پنجم سوره مبارکه نساء استناد کرده اند. به اين 

 «.أَمْوالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا بِما»معني که همه هزينه هاي زن و تأمين نيازهاي منزل بر عهده مرد است: 

زن در محيط خانواده، آنچه به غفلت رفته است معيار کمال انساني است. به اين در مسئله قوام بودن مرد بر 

ــت، بلکه بايد  معني که برخي گمان کرده اند، همين قواميت، رتبه اي از کمال را براي مردان فراهم آورده اس

ــت و در ا ــالمي معرفت و ملکه تقوا   اس ــئله به اين نکته تأکيد کرد که معيار کمال در آموزه هاي اس ين مس

ميان زن و مرد تفاوتي نيست .در حقيقت قوام بودن مرد در محيط خانواده مسئله اي اجرايي است و در ادامه 

ــده و هيق دليلي  ــاره ش ــماني و نيز توان تأمين هزينه ها اش آيه به طرح داليل  طبيعي آن يعني ويژگي جس

  328.ص و  تعبدي اين مسأله وجود نداردبرامر شار  در اين خصو

 براي ورود به بحث ،نخست بايد معناي قوّام روشن گردد. مفسران در اين زمينه گفته هاي مختلف دارند :

 329« مردان قيّم بر زنان و مسلط بر آنهايند در تدبير،تاديب،پرورش و آموزش» مرحوم طبرسي 

 330« نهي قيام دارندموقعيت مردان قيام بر زنان است، بسان واليان که بر رعيت از طريق امر و » آلوسي : 

قوّام به کســي گويند که بر کاري قائم اســت و او را اصــالح مي کند... وظيفه ي کســي که به » ابن عاشــور : 

ــتد و امور آن را بچرخاند، لذا به اهتمام، قيام اطالی  ــت که بايس چيزي اهتمام مي ورزد و اعتنا ميکند آن اس

 331« شده است

 332؛ مردان بر زنان قيام واليت و سياست دارند. «يامرالوالء و السياسه لهم عليهن ق» مولف مجمع البحرين : 

 333«. مراد از قوّام در آيه ي قيّم و قائم به امر و سرپرست است» نويسنده ي قاموس قرآن : 

مي باشــدف يعني مردان براي « الرجال يقيمون بأمرهن » آيت اهلل صــانعي بر اين باور اســت که : معناي آيه

 334زنان ايستاده اند. انجام امور 
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ست: شريفه » آقاي بجنوردي در اين زمينه فرموده ا ست که برخي القا مي کنند و اين آيه ي  شبهاتي ا اين 

شئون خانه بر عهده داردفدر  ست زن را در  ست و رئيس و فرمان را او بايد بدهد.و ريا مي گويد : مرد زعيم ا

ي اين که برهان عقلي خالف ان است.رئيس به معناي آقا حالي که اين آيه هيچداللت بر ان نداردفبه واسطه 

و افضل نيست،سيد القوم خادمهم،رئيس گروه خدمت گزار ايشان است.در يم خانواده وقتي مي گويند آقاي 

ست، بلکه  شوهر و مرد اين خانه ،مسئوليت انفای با توست،نبايد بگوييم مرد افضل و اعقل افراد خانواده ا پدر،

ي و عرفي است و من اعتقاد دارم اين آيه ي شريفه جدا از حکم عقال نيست.شما از هر عربي اين چيزي عقالن

ــهم؛  ــاء في امور انفاقهم و معاش ــيد مي گويد: اي،يقيمون بامور النس که ذهنيت ندارد،معناي اين آيه را بپرس

 335«. مردان به کارهاي زنان در امور نفقه و تأمين معاش مي پردازند

شه اي از  صحاح اين اين گو شينيان، چون القاموس المحيط و ال سير آيه بود.در کتب لغت پي ديدگاه ها در تف

 واژه معنا نشده است.

قيام گاهي به معناي محافظت و اصــالح مي آيد مثل الرَجالُ قَوّامونَ و نيز گفته » در لســان العرب گفته ات: 

ـــت : ن قيم المرأه يعني زوج المرأه. زيرا مرد به امورزن  ـــت، قام علي المرأه اس و نيازمندي هاي وي قائم اس

ست :  ست. خداوند در قرآن فرموده ا يعني روزي او را بر عهده گرفت و انه لقوبام عليها يعني روزي دهنده او ا

ساء »  ستن « الرَجالُ قَوّامونَ علي الن ش ضد ن ب ) اوج گرفتن ( و  ص  مراد از قيام، مُثُول)از جا در رفتن ( و تَنَ

 336بلکه قيام به اين معناست که مردان متکفّل امور زنان اند،توجه به شئون آنان دارند. نيست،

 به نظر مي رسد با توجه به چند نکته بتوان به معناي قوّام نزديم شد :

 در معناي آن اصالح،محافظت،بر عهده گرفتن امور، سائس االمور ذکر شده است.-1

سم فاعل قائم « ليع»در اين آيه واژه ي قوّامون با حرف -2 صيغه مبالغه از ا ست. قوامون جمع قوام و  آمده ا

ست که گاهي واژه ها بدون حرف بکار  سير واژه ها در زبان عربي آن ا ست . يکي از مکان هاي لغزش در تف ا

مي رود و گاهي به همراه حرفي از حروف جر که در هر دو صــورت معناي آنها متفاوت مي شــود و برخي  از 

ماده واژه مشترک است معاني را با يکديگر خلط ميکنند. مثال واژه شهادت اگر بدون حرف بکاررود آن جا که 

،معناي آگاهي و علم را ميدهد و اگر با حرف الم يا  علي بکار رود معناي گواهي دادن را مي دهد . واژه قائم 

ن را مي دهد و گاه با حرف بکار نيز چنين است گاهي بدون حرف بکار مي رود و معناي ايستادن ، پابرجا بود

قائم » باشــد ، مانند « باء » اســت يا حرف ديگري . اگر آن « علي » اســت يا « باء » مي رود و آن حرف يا 

متعدي شــود معناي « علي » به معني توليت و ســرپرســتي برکاري اســت و اگر با « قام باالمر » يا « باالمر 
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سبت » د . مانند آيه مراعات  ، مراقبت و نگهداري را مي ده آيا کسي «  ) افمن هو قائم علي کل نفس بما ک

 . 337که حافظ و مراقب هر نفسي هست به آنچه کسب نموده اند ( 

زماني که قصد « ) اذا قمتم الي الصاله » متعدي شود معناي عزم و اراده را مي دهد، مانند : « لي » و اگر با 

 338نماز کرديد (

 

ست. در قران « علي»ترکيب ماده ي قيام با  شه با نوعي نظارت و مراقبت،پيگيري و اعمال قدرت همراه ا همي

وَ مِنهُم مَن لن تَأمَنهُ » آمده که مي تواند شــاهد و گواه روشــني باشــد : « علي»کريم يم مورد ديگر قيام با 

هســـتند که اگر امينش شـــمردي و  و از اهل کتاب گروهي 339« بِدينارٍ ال يُؤدَهِ لِلَيمَ لِلّا ما دُمتَ علَيهِ قائمأ 

 340ديناري به او بسپاري جز به تقاضا و مطالبت آن را باز نگرداند. 

ساخته و فرموده : -3 ضاجِعِ » در ذيل همين آيه مردان را مخاطب  ُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ فِي المَ وَ اللّاتي تَخافونَ نُ

 «سَبيأل  وَ اَضرِبُوهُنَّ فَإِن أَطَعنکُمفَال تَبغُوا عَلَيهِنَّ

ــتي،بر عهده گرفتن امور و مراقبت را « قوّامون»با در نظر گرفتن اين نکته ها مي توان گفت :  ــرپرس نوعي س

 معنا ميدهد.

ـــت که زن و مرد از يم جنس اند و با تفاوت در  ـــان دادن آن اس برخي ديگر معتقدند اين تعبير براي نش

 341فضايل،جنسيت واحد آنان از بين نمي رود. 

صي ايجاد نمي  هم چنين ستمنا  نق سته هايي که در ا سر باز زدن زن از کارهاي منزل و برآورده کردن خوا

 342کند بر زن واجب نيست.

ــر نيز مربوط به امور  ــويي برگردد،مقابل آن يعني اطاعت از همس ــوز به تخلف از حقوی زناش بنابراين اگر نش

 رتب شده است.زناشويي است و اين دو مطلب بر قوّاميت مردان بر زنان مت

ست و در نتيجه اطالقي بيش از اين براي اين آيه ي مبارکه  شد،الاقل محتمل ا اگر اين مطلب از آيه ظاهر نبا

ــت که از اطالی قوّاميت منع مي کند، قراين خارجي  ــود.به تعبير ديگر اين قرينه ي داخلي اس منعقد نمي ش

 شود.ديگر نيز وجود دارد که در بحث هاي آتي بدان اشاره مي 

 

                                                           
 33سوره رعد ، آيه   337

 6سوره مائده،آيه  338

 75سوره ي آل عمران،آيه  339

 160مجد فقيهي،منبع پيشين،ص  340

  41و42رساله ي بديعه،ص   341

 201،ص31جواهر الكالم،ج  342



99 

 

 ب. در معناي فضل

سيار  شات ب ست که با مناق سئله اي را مطرح کرده ا ست، م سازي براي فراز نخ فراز ديگر آيه در مقام علت 

لَ بِما»همراه بوده اســت:  ضَّ َضهُمْ اللَّهُ فَ ؛ به عبارت بهتر اين فراز علت قوام بودن مرد بر زن «بَعْضٍ عَلى بَعْ

ت رفت؛ ليکن قرآن کريم در ارائه مبناي فضيلت ساکت است و اين پرسش است که در فراز نخست بدان اشار

را بر انگيخته است که اين فضيلت امري ذاتي است يا عرضي و آيا قرآن کريم با اين بيان در پي تبيين تمايز 

 ميان اين دو صنف بوده است؟!

ست: آلوسي  شده ا َضهُم علي بَعضٍ آراي متفاوتي عرضه  ضح بود، » گفته : در مورد  ترکيب بَع چون مطلب وا

 343« خداوند چنين سخن گفته است 

براي آن که ممکن است در ميان زنان زني با فضيلت تر از هزار مرد يافت شود، لذا با » استاد مغنيه فرموده : 

  344« واژه ي بَعض ادا شده است.

ـــران عبارت مذکور را اين گونه معنا مي کنند :  ض الناس اي الرجال علي بعض الناس علي بع» غالب مفس

توجه به اين نکته الزم است که در همين معناي ارائه شده که عبارت غالب مفسران است، اذعان به «.النساء 

اين مطلب وجود دارد که منطوی عبارت قرآني ،داللت قطعي  بيش از بعض الناس علي بعض الناس ندارد و 

رأي برخي مانند استاد مغنيه؛ مي تواند دال بر اين معنا  ادامه جمله استنباط مفسر است.اين مطلب  در کنار

باشد که بعض الناس علي بعض ، اشاره به نظام طبيعي اجتماعي دارد  که در آن صنوف و گروه هاي مختلف 

ــت کم وجود احتمال منطقي براي اين معنا ،مانع التزام به معناي  هريم بر ديگري امتيازاتي  مي يابند و دس

 بود.مخالف خواهد 

و نشان وجود يم عامل ترجيح است.روشن است « فضل » بهر صورت واژه ي تفضيل يا برتري دادن از ماده 

ــت عامل  ــت. و اما اين عامل ترجيح ممکن اس ــدای بارزتبعيض اس که  ترجيح چيزي بدون عامل برتري ،مص

شتر و در ب شخص ، داراي قدرت بدني بي شد مانند آن که مي گوييم فالن  شي نبا  ردن اين بار بر ديگرانارز

ست و قدرت بدني  سابي ا سان اوال به امور اکت ست، ) زيرا ارزش ان ست .اين ارجح بودن يم ارزش ني ارجح ا

ست نه به ثروت و  ساني از علم و اخالی و عمل ا صيت ان شخ ست و ثانيا مربوط به  سابي ا غالبا امري غير اکت

ــيلت ــدني ( در آيات فض ــي با وازه هايي چون  قدرت و امور عاريتي و فاني ش ــطفائ ) « کرامت » ارزش و اص

ست که مي گويد :  شي نيست. در قبل از آيه مذکور آيه اي ا ضيلت ارز ست ولي اين ف شده ا برگزيدن ( بيان 
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ضکم علي بعض  ضل اهلل به بع شما را بر  345وال تتمنوا ما ف ) ان چه را که خدا برتري داده به آن برخي از 

ست و  برخي ديگر آرزو نکنيد( ا ست که در ذات فرد ا شود برتري اي ا سبت داده مي  ين برتري که به خدا ن

شد شي با ست پس نمي تواند ارز ست و خدا داده ا سابي ني ضيلت امري  اکت ست که ف شن آن ا .پس نکته رو

ست. سيده ا صوم به اثبات ر سيار قرآن کريم و نيز مأثور از امامان مع ست و اين امر با توجه به آيات ب  ذاتي ني

 346پس اين برتري که در اينجا بيان شده است ابدا  بار ارزشي نداشته و سبب تفوی يکي بر ديگري نيست.

بهر حال قرار گرفتن فراز مورد بحث بعد از بيان مربوط به قواميت و در قالبي که آن را دليل قواميت معرفي 

لي که مبناي قواميت قرار گرفته ؛ برانگيخته اســـت.در ميان ادعاهاي متفاوتي را در باب نو  فضـــ مي نمايد؛

اقوال ياد شــده غالبا ؛ دو عنصــر زيادتي  در قدرت تعقل و تفکر  و نيز نيروي جســمي و فيزيکي را به عنوان 

ست که تحليل و ارزيابي قدرت تفکر و تعقل   شن ا ست. رو شده ا ضيلت مردان بر زنان ذکر مهم ترين دليل ف

ـــت.تا امروز ، اين برتري مورد ادعا هرگز به عنوان نتيجه يم در مردان و زن ان با پيچيدگي هايي همراه اس

سهم مولفه تعليم و پرورش و  ست.چنان که  سيده ا شه و بدون نقيض به اثبات نر مطالعه علمي غيرقابل خد

ـــده و بلکه هر رو ـــکل گيري قوه تحليل و تعقل انکار نش ـــواهد تعامل هاي محيطي و نظايرآن نيز در ش ز ش

بيشتري بر اثبات آن ارائه مي گردد . اگر چه واضح است که  در فضاي نزول وحي ، فهم اين امر براي مردان 

شته باشد که در  شاره به امري دا امري صعب مي نمود.لکن بعيد نيست اين فضل عالوه بر قدرت جسماني ،ا

ـــرفنظر از داليل آن ؛تقريبا در تمام ادبيات امروزي از آن به عنوان منابع قدرت و ثروت نام مي بريم  که  ص

سوب مي  شکل گيري امر قواميت مح ست و موجد نوعي تمکن در  دوره هاي تاريخي در اختيار مردان بوده ا

 شود.

ــت زيرا در آيه مورد بحث که به بيان قواميت مرد  نکته اي که غالبا  مورد غفلت قرار مي گيرد ادامه ي آيه اس

ست از ارزش ها سخن گفته و مي فرمايد پرداخته ا ساني زن  الِحاتُ»ي ان صَّ  مابِ لِلْغَيْبِ حافِظاتٌ قانِتاتٌ فَال

زن هاي صـــالح و پارســـا ، آنان که همواره در حال ارتباط با خدا بوده و نگهبان فرمان الهي در : «اللَّه حَفِظَ

ــند.  واميت، موجبات تقرب به خدا و براي تفهيم اين امر که امر ق در واقع اين فراز از آيه347غياب مرد مي باش

ــابي زنان پرداخته  و ارزش آن را  اوج و عروج معنوي را فر اهم نمي آورد،به برخي ويژگي هاي ايماني و اکتس

 ياد آور مي شود.

                                                           
 32نساء، آيه   345

 156مجد فقيهي،همان،   346
 34سوره ي نساء،آيه  347
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 ج. نافرماني زن از وظيفه همسري )نشوز(

 اين بحث را بايد مهمبخش محوري سوم در آيه به مسئله نشوز و چگونگي رفتار مرد با زن ناشزه مي پردازد. 

سئله،  شوز و چگونگي برخورد مرد با زن در اين م سئله ن سئله مطرح در اين آيه نام نهاد، زيرا طرح م ترين م

ساء، جواز به کار گيري خشونت  برخي را در اين توهم گرفتار کرده است که آيه سي و چهارم سوره مبارکه ن

وزَهُنَّ افُونَتَخ الالَّتي وَ»عليه زنان را صـــادر کرده اســـت   وَ الْمَضََّّاجِعِ فِي اهْجُرُوهُنَّ وَ فَعِظُوهُنَّ نُشََُّّ

 «.اضْرِبُوهُنَّ

خيزد. يعني مردي که نشسته، به پا مي« نشز الرجل ينشز»شود وقتي گفته مي«. ارتفا »نشوز در لغت يعني  

نويسـان نشـوز زن و فرهنگ 349يعني در برابر امر الهي بپا خيزيد. 348«و لذا قيل انشـزو فانشـزوا»و آية قرآني 

 اند: نشوز مرد را جداگانه معنا نموده

 350«تنشز نشوزا ، اذا استعصت علي بعلها و ابغضته و نشز بعلها عليها اذا ضربها و جفاهاة و نشزت المرأ»

نشوز زن آن است که بر شوهر عصيان کند و او را ناخوش دارد و نشوز شوهر آن است که زن را کتم بزند و 

 جفا ورزد.بر او 

 351)اين تعريف از نظر صاحب جواهر، صدی اسم نشوز بر معناي عرفي آن است.(

قبل از ورود به  شرح مطلب ، بار ديگر بايد بر اين نکته انگشت نهاد که آيه سي و چهارم سوره مبارکه نساء با 

نمي توان صــرف نظر از در نظر گرفتن مجموعه آيات و روايات مطرح در باب خانواده معنا و مفهوم مي يابد و 

آيات ديگر و روايات به معناي آن بار يافت. با التفات به اين نکته مهم مي توان کلمات مفسران و قرآن پژوهان 

 را درباره اين بخش از آيه بررسي و تحليل کرد. و براي دست يافتن به اين تحليل 

شــوز هم از ناحيه زن اســت و هم از ناحيه نخســت بايد اين موضــو  مغفول مانده را مورد تأکيد قرار داد که ن

مرد. لذا در قرآن براي هر کدام آيه اي وجود دارد. در مورد نشــوز زن آيه مزبورو در خصــوص نشــوز مرد آيه 

واگر زني از شوهر خود بيم نشوز « : ) و ان امراه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً » سوره ي نساء :  128

 .يا  روي گرداني را داشت (

نشََّّوز خروج هر يك از زوج و زوجه از لذا در فقه وقتي به تعريف نشـــوز مي پردازند چنين مي گويند : 

 352 اطاعت است که بر عهده هر کدام نسبت به ديگري است.

                                                           
  11. مجادله/348

  .200، ص 31جواهر الكالم، نجفي، شيخ محمدحسن، ج  .349

  .899، ص 2/ الصحاح، جوهري، اسماعيل، ج 194، ص 2القاموس المحيط، فيروز آبادي، ج  .350

  .201جواهر الكالم،پيشين،ص  .351

 200،ص31مدحسن،جواهر الكالم،جنجفي،مح  352
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شتر کتب فقهي از جمله، جواهر الکالم شوز در بي سالم353اين تعريف از ن شرايع اال ضر354،  ، 355ة، الحدائق النا

 آمده است. 358، رياض المسائل357کشف الرموز)شيخ طوسي(،  356الخالف

شار   ست که اطاعت در تعريف فوی ،اطاعت از امر  شن ا ست که به موجب عقد نکاح بر عهده  رو و اموري ا

هريم واجب شده است.بنابراين  در جايي که شار  وظيفه اي به دوش زن قرار نداده است نافرماني و ترتيب 

ش ستلزم ن شوهر م شد (  اثر ندادن به گفتار  ست در مواردي کاري خالف عرف با ست ) گرچه ممکن ا وز ني

وچنين زني ناشزه نخواهد بود و اين امر مورد اتفای تمامي فقها است.بنابراين در مبحث نشوز ، روشن نمودن 

 محدوده وظايف شرعي ناشي از عقد نکاح اهميت خاصي مي يابد.

 

 محدوده وظايف زن

ست  شوز ،نه م شرايط وجوب آن پرداخته اند لکن در فقها گرچه به بحث ن سبت مبحث نفقه و  قال بلکه به منا

شو و دوخت و دوز  ست ش هرحال  بر اين مطلب اجما  دارند که کارهاي خانه، نظير نظافت منزل، پخت و پز، 

ــأن زن اقتضــا مي ــد مثال  در خانه و.... نه تنها از وظايف زن نيســت بلکه اگر ش ــته باش کند که خدمتکار داش

سي انجام مييپدر ضعيت چنان بوده که کارهايش را ک شوهر واجب خواهد بود براي او خادم اش و داده، بر 

  360و يا خودش انجام دهد. 359بگيرد

ــر  ندارد و تقريبا  اکثريت قريب به اتفای فقها لذن  ــرفات مالي نيز محدوديتي از جهت ش عالوه بر اين در تص

 361دانند..شوهر را در آن دخيل نمي

ه در بعضي از اعمال و حتي در عبادات، اذن زوج الزم شمرده شده به طوريکه در صورت فقدان اذن، آن اما گا

گردد و يا هر دو حکم )اعم از بطالن و ســقوط اش ســاقط ميشــود و يا نفقهعمل اگر عبادت باشــد باطل مي

سريان مي ضي از مجتهدين اذن را الزم نمينفقه( بر آن  شوهدانند يابد. البته، بع صورتيکه  ر و قائلند تنها در 

احکام سفر،  شود. زن را از انجام آن عمل منع کند و زن بر ادامه آن اصرار ورزد، احکام مزبور بر آن جاري مي

                                                           
  . پيشين353

  پيشين .354

  .614، ص 42. المحقق البحراني، ج 355

  .116، ص 5الشيخ الطوسي، ج  .356

  .194، ص 2الفاضل اآلبي، ج  .357

  .152، ص 2السيد علي الطباطبائي، ج  .358

  316، ص 2. تحريرالوسيله، امام خميني، ج 359

  .487يد، ص . الجامع للشرايع، الحلي يحيي بن سع360

)به نقل از شــخصــيت و  36، ص 9احكام النســاء، محمد بن نعمان المفيد، المؤتمر العالمي أللفبه، الشــيخ المفيد، قم، مصــنفات الشــيخ المفيد، ج  .361

  (.277حقوق زن در اسالم،مهريزي، مهدي، ص 
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جنون، نشوز، رضا ، نذر، قسم از اين دست محسوب مي شوند يعني مواردي که فقها براي انجام آنها اذن زوج 

ضروري ميرا و يا اطاعت کردن از نهي زو ست ميج را  ضوعات  به د سي اين مو سب دانند،اما با برر آيد که ک

شته و مزاحمت  ستمتا  زوج منافات دا ست اين امور با حق ا ست که ممکن ا اذن در همه آنها، بدين دليل ا

ح يگيرد و يا در نهايت عقد اجاره صــحايجاد کند، لذا ؛ اگر زوج به اين امر رضــايتنداد به زن نفقه تعلق نمي

توان گفت آنچه را که برخي حقوقدانان تحت عنوان در نتيجه؛ ميشود. نبوده و نذر و قسم منعقد نمي

 به عبارت ديگر: کنندن چيزي جز اقتضائات تمکين خاص نيست.تمکين عام بيان مي

تعلق دارد بري جنســـي به همه زمانها و مکانها تنها به اين دليل که بنا به رأي فقيهان ، حق مرد در بهره -1

ضا  و  ستحبابي و معامالتي نظير اجاره دادن خود براي ر ستحبي مثل روزه و حج ا ،زن براي انجام عبادات م

ـــوهر در  اعمالي مثل خروج از منزل بايد از وي اذن بگيرد. اين عده دليل اذن گرفتن را چيزي جز  حق ش

امور فوی در دايره تمکين واجب قرار ترتيب اند و به اين اســتمتا  و مزاحمت امور مذکور با اين حق ندانســته

 نمي گيرند و به تبع اين مسأله داخل در تعريف نشوز هم نمي شوند.

 

ـــت و در نظر اغلب  -2 ـــي اس ـــت که  مراد از تمکين همان رابطه جنس ـــن اس گر چه در مباحث فقها روش

شان)پا صوص نظرات مخالف هم وجود دارند.چنانچه رأي آيت اهلل اي ست که ورقي:در اين خ ستاني براين سي  

شد شته با ست، مگر اين که زوجه، به کلي از تمکين ابا کند بدون اينکه عذري دا  .دادن نفقه، بر زوج واجب ا

(تمکيني شرط وجوب نفقه است که در محدوده شرعي .(سايت رسمي آيت اهلل سيستاني )دام الظلهبه نقل از 

ــورت   ــد لکن بايد توج« تام»و « کامل»ولي به ص ــت که علت پرداختن به اين بحث در قالب فوی باش ه داش

)کامل و تام( تناظر آن با موضــو  نفقه مي باشــد و اين که بهرحال ، پرداخت نفقه که در قبال تمکين واجب 

شده،تکليفي دائمي است. به اين ترتيب موضوعي که ضروري است در تحليل ها  و نتيجه گيري بدان با دقت 

ست  شود اين سته  شرط وجوب پرداخت نظر نگري صرفا؛  که در احکام فقها ،تمکين  در معنا و محدوده فوی 

ــت به عبارتي اگر زن تمکين کند بر زوج واجب مي ــوي زوج اس ــود که نفقه وي را بپردازد و اگر نفقه از س ش

ست ودقيقا ؛ ازهمين  شده ا سمت بر تمکين حکم ديگري حمل ن ست. در اين ق تمکين نکند بر زوج واجب ني

سوره نساء قرار گرفته، خارج  34داست تمکين کامل و تام از دايره شمولِ نشوزي که موضو  حکم آيه جا پي

 است و به عبارت روشن تر ،رويکرد آيه مزبور به مسأله نشوز ،يم رويکرد حداقلي است.

ــو  حکم قرار  – 3    ــوز به نحوي که در آيه مورد بحث موض ــو  مهم ديگر ي که در تحليل مبحث نش موض

گرفته مهم اســت ؛توجه فقها به قيود تمکين و نيز به مفهوم عرفي آن اســت که در مباحث فوی مورد اشــاره 

قرار گرفت.به عبارت روشن تر در جايي که فقيهان شيعه در بيان تعريف و شرايط تمکين تام و کامل )متناظر 
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شرعي و عقل  ي نموده اند،برخي از فقهاي بزرگ بهتکليف نفقه( ، آن را مقيد به تعاريف عرفي و يا فقدان مانع 

شاره کرده صي ا شاخ سيار جالب و  شرعي مکلف به نکته ب شتن عذر  صورت دا اند و آن اينکه زن نه تنها در 

ن شايد شود و ايتمکين نيست، بلکه اگر با عذر عقلي هم ممانعت کند، ناشزه نيست و حق نفقه او ساقط نمي

ـــت که در م ـــئله زنان ديده مييکي از زيباترين احکامي اس ـــود. بزرگاني چون امام خمينيس ا... ، آيت362ش

 چنين فتوايي دارند. 365و سيدمحمد صادی روحاني 364ا... صانعي، آيت363بجنوردي

ستفتائي از آيت صانعي پرسيدهدر ا شان در ا...  ست؟ اي شوهر از يکديگر کجا ستمتا  زن و  اند که حد ممنو  ا

 اند: پاسخ فرموده

ست که استمتاع خالف معروف باشد و از نظر عقال و عرف منکر و ظلم و يا ايذاء حد ممنوع جايي ا»

شود. شار  در آيه   366«محسوب  ساء به طريق اولي مقيد به تمام اين قيود  34تمکين منظور نظر  سوره ن

ه چخواهد بودبعالوه بايد در نظر داشــته باشــيم که ادله نفي ضــرر حاکم بر مدلول اين احکام اســت .لذا ؛چنان

شد نيز  ضررمعقولي براي زن با ضمن  شترک ، مت سکناي م سي و يا مقدمات آن از قبيل  برقراري روابط جن

 وجوب تمکين منتفي خواهد بود. 

يکي از موضــوعاتي که ممکن اســت ايجاد مشــکل در روابط زن و شــوهر کند، نزديکي از طريق غير متعارف  

به طور ظاهري به چشم مي خورد که منشا  اختالف فتاوي  است و به دليل آنکه در روايات موجود، اختالفاتي

 فقها در اين زمينه شده است : 

 برخي قايل به تحريم شده

 برخي ديگر نظر به جواز داده اند

 دسته اي در صورت رضايت زن جايز دانسته اند

 367 گروهي جواز را مقيد به رضايت زن و عدم توجه آسيب و ضرري نسبت به مرد يا زن نموده اند

اما آنچه از تمامي روايات به دســت مي آيد اين اســت که اين عمل حتي در صــورت پذيرش جواز و رضــايت 

 اگرچه قائل به حرمت هم نباشيم. 368همسر عملي مکروه و ناپسند است

                                                           
 ...«رعي آو عقلي التسقط نفقها بعد تمكينه نفسها لعذر ش»، 558، ص 3. ترجمه تحريرالوسيله، ج  362

 .59. مجموعه گفت وگوها، ص  363

 . استفتاءات قضايي، باب نكاح. 364

 .327، ص 22. فقه الصادق، ج  365

 488. استفتائات قضايي، ص  366

 103-111،ص29نجفي،محمد،حسن،جواهر الكالم،ج  367

 146،ص20وسائل الشيعه،ج  368
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ست  شد و ان اين ا سازگارتر با شر   سد که ديدگاه چهارم با روح  اما در مورد حرمت و جواز آن به نظر مي ر

آن را مجاز نمي شمارد « نفي ضرر » ن عمل مستلزم آسيب و ضرر ) نه آزار ( به طرفين باشد ادله که اگر اي

ولي اگر مستلزم ضرري نباشد منوط به اجازه و رضايت زن است زيرا در برخي روايات تصريح به جلب رضايت 

شده  ست و از طرفي عدم ر 370و برخي تاکيد بر عدم آزار وي  369زن  شده ا صوص  ضايت وي و يا در اين خ

 هايخواسـته بنابر اين اطاعت از مخالفت با ادله معاشـرت به معروف نيز مي باشـد. آزردگي زن در اين زمينه

 واجب نخواهد بود. متعارف غير و اخالقي غير

به اين ترتيب  موانع پزشــکي ،روانپزشــکي، عرفي ،عقلي از قبيل لزوم حفظ ســالمت و نظاير آن مي تواند از  

 ي باشد که  استنکاف زن  از برقراري رابطه جنسي را تخصّصا  از دايره تعريف نشوز خارج مي کند.جمله امور

ــت که  ــعيتي اس ــي ،همان وض ــي مرد يا عدم تمکين جنس بنابراين ترتيب اثر ندادن در زمينه خواهش جنس

 ارائه داد: موجب تحقق نشوز است. اما بر حسب داليل و انگيزه ها ،مي توان تقسيم بندي به شرح ذيل 

( در فرضي که  عدم تمکين ناشي ازعدم تمايل واقعي زن به علل پزشکي يا روانپزشکي  و بروز  اختالالت  1 

سيله اي ،تکليف به ماال  شوزي رخ نداده و حکم به لزوم تمکين با هر روش و و ست ن شد؛ بديهي ا مربوطه با

 يطای خواهد بود.

شي از معا 2  ضي که عدم تمکين نا شوز ( در فر شد مانندابتالي به بيماري ؛باز هم  ن شرعي يا عقلي با ذير 

ـــت. ـــاحب جواهر در کتاب خود بيان کرده اس و چه زيبا  371تحقق نمي يابد و اين مطلب را فقيه نامدار ص

 استنباط نمود صاحب عروة الوثقي، سيد يزدي و چه نيکو بر آن شرح زد سيد محسن حکيم که:

اطاعتها الزوج اليخلو من اجمال، اليمکن االخذ به في کل فعل ضـــرورة )و ما دل من النصـــوص علي وجوب 

 372)لعدم الدليل علي وجوب تمکينها في کل ما هو جايز من انوا  استمتاعات حتي يکون ترکه نشوزا ...(

 

ــورت  3  شي از عقد ( اگر عدم تمکين  به ص فعلي عامدانه و برمبناي ترك ارادي و آگاهانه وظايف نا

شد؛ با پديده  صورت ازدواج سبت به زوج با صد آزار ن شف از بروز حالت لجاجت و ق پذيرد، به نحوي که کا

شوز به معناي مندرج در آيه  ست که  34ن ساء ،مواجه خواهيم بود.مؤيد اين نتيجه گيري ،آراء فقهي ا سوره ن

                                                           
 146،ص20وسائل الشيعه،ج  369

 143،ص20وسائل الشيعه،ج  370

 312،ص31هر الكالم،ججوا  371

سک العروة الوثقي، ج  .372 ستم سرش مجمل 64-65ص  14م صوص از دال بر وجوب اطاعت زن از هم ضرورتاً نمين توان در هر فعلي به آنها اند، 

شود. العروة الوث شمرده  شوز  شد، تا ترک آن ن ست بر زن واجب با ستمتاعي كه جائز ا ستناد نمود، چون دليل ندارد تمكين در هر ا سيد 2قي، ج ا ، ال

 .808يزدي، ص 
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نتيجه فوی الذکر گرچه در مبحث وجوب نفقه ارائه شـــده ، لکن با دقت در مفهوم و قيود موجود مي توان به 

  دست يافت.در ادامه به برخي از اين آراء  اشاره مي شود:

ـ»ا... خوئي معتقدند:آيت ـة فإذا خرجت عنده تارک يعني اگر زن 373ة«من دون مسوغ شرعي لم يستحق النفق

صورت قهربدون مجوز شـرعي خانه زوج را  زن »آيت اله صـانعي چنين اسـت: ترک کند نفقه ندارد.رأي به 

ط اش ساق، نفقهکنداين ح  را با قهر و ناسازگاري ترك ميشود و اي که مانع از استمتا  شوهر ميناشزه

 374«است.

معناي قيموميت »توان از آيه اســتنباط کرد همان اســت که در الميزان آمده: نهايت امر، مدلولي که ميو در 

س همســر هم بايد در تمامي آنچه به پردازند پمردان در منزل آن اســت که چون مردان هزينه زندگي را مي

 375«شود، مرد را اطاعت کنداستمتا  و همخوابگي مربوط مي

 

به اين معني که نخست راه پند و اندرز پيش گيرد و با موعظه حسنه و سخن نيم گفتن با وي سخن بگويد 

 و راه درست را براي وي نمايان سازد.

صالح را فراهم سنه موجبات  صورتي که موعظه ح شنهاد مي کند که در  در  نياورد، قرآن کريم راه دوم را پي

صورت بي اثر بود گفتار، رفتار خود را با زن تغيير  ست؛ به اين معني که در  صطالح گذر از خفيف به ثقيل ا ا

ضاجِعِ فِي اهْجُرُوهُنَّ وَ»دهد:  روشن است که هجران مطرح شده در آيه، معناي مطلق هجر و جدايي «. الْمَ

ست. درباره چگونگي و کيفيت اجراي  را افاده ستر خواب مقيد ا نمي کند، بلکه به جدايي و قهر و هجران در ب

 اين دستور دو احتمال مطرح است: 

نخســت آنکه مرد در بســتر به همســر خود پشــت کند و بي مهري و قهر خود را به وي اظهار کند که روايت 

 .376«يهايحوّا ظهره ال»منقول از امام باقر مؤيد آن است: 

 دوم آنکه در دو بستر جداگانه در يم اتای مختلف جاي گيرند تا زن به اشتباه خود انتباه يابد. 

ـــران نيز در معناي اين فرار، راه افراط و تفريط را پي گرفته، کلمه  ـــه « اهْجُرُوهُنَّ وَ»برخي مفس را از ريش

هجار و معناي آن را طناب دانســته  و به معناي ســخن زشــت دانســته اند و برخي ديگر ريشــه آن را« هُجر»

 377تفسيرهاي خشونت بار از آن ارائه کرده اند.

                                                           
 .287، ص 2. منهاج الصالحين، ج  373

 .490. همان، ص  374

46-45الميزان، به نقل از مقاله زن در ميزان، حيدري، احمد، پيام زن، شماره   - 375

 .192، ص 2فقه القرآن، ج .  376

 .560، ص 18براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ک: تفسير تسنيم، ج.  377
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ضرت باقر )عليه  سخن ح شد که با  ست با سد که معناي اين فراز همان احتمال نخ به هر حال به نظر مي ر

ربوط سرار مالسالم( تأييد مي شود؛ به اين بيان اين فراز از آيه، به اين نکته مهم توجه مي دهد که اختالف و ا

سرايت کند و زن و مرد بايد در اين زمينه حافظ  ستر به بيرون  شترک، نبايد از محيط خواب و ب به زندگي م

 اسرار هم و زندگي مشترک خود باشند.

ست،  شده ا صيه  شود که در موارد متعدد بدان تو شي تربيتي محسوب مي  سئله هجر در فرهنگ وحي رو م

ست: چنان که در قرآن کريم، خطاب به  سالم آمده ا به اين معني که قهر و بي «. واهجر هم..»پيامبر گرامي ا

مهري با ديگران )دشـــمنان خدا( هم بايد با زيبايي همراه باشـــد. بنابر اين اگر قهر با دشـــمنان خدا نبايد با 

ريق طخشونت همراه باشد، بلکه بايد به صفت جمال و زيبايي متصف شود، قهر و هجر با همسر نيز بايد )به 

 اولي( با لطافت لينت و زيبايي همراه باشد.

 اختالف قرآن پژوهان در معناي ضرب-د

ـــران و قرآن پژوهان نظرات متفاوتي ارائه کرده  ـــرب در فراز پاياني اين بخش از آيه، مفس درباره مفهوم ض

ي معان ر قرآن کريمداند.پيش از ورود به بررسي اقوال مختلف ،ياد آور مي شويم از واژه ضرب در بافت قرآن ، 

معناي آن به قرينه ي الفاظ ديگر روشــن مي شــود. مانند موعظه و کاربردهاي  متفاوتي اراده شــده اســت و 

سوره ي نحل، مسافرت و سرعت در رفتن،  76و  75وتجسم حقايق ) = مثل زدن و القاي حکمت ( در آيه ي 

سوره ي زخرف،پايين  5صرف نظر در آيه ي  سوره ي نساء، روگرداني و 101آل عمران و در  156در آيه ي 

شيدن و روي هم انداختن لباس و پايکوبي در آيه ي  سوره ي نور، بي خبر کردن و قطع ارتباط در آيه  31ک

سوره  13سوره ي انفال، ايجاد مانع و حصار کشي در آيه ي  12سوره ي کهف، سر بريدن در آيه ي  11ي 

ياري به صورت اشتراک لفظي و کنايه و مجاز استعمال شده است.چنان ي حديد، به جز اين واژه، واژگان بس

ساء ) واژه ي اهجروهن( مالحظه کرديم.هرگاه قرآن واژه ي  34که نمونه ي ان را در همين آيه ي  سوره ي ن

 44سوره ي محمد و  27ضرب را به معني کتم زدن به کار گرفته با قرينه استعمال کرده است. مانند آيه ي 

 ي ص. سوره 

 اقوال مختلف در خصوص اين آيه در قالب زير دسته بندي شده است:

يم. دسته نخست کساني هستند که معناي ضرب را تنبيه بدني دانسته اند؛ ليکن اجراي آن را به شرايط و 

نوعي کيفر و عقوبت رواني اســت، نه جســمي؛ مرد با زدن « زدن» قيود مذکور در فقه مشــروط دانســته اند.

ي گونه عالقه و دلبستگد نهايت تنفر و ناراحتي خود را به زن اعدام کند و به او بفهماند که ديگر هيقخواهمي

ست که روحية  ساس اين نظريه، زدن، نماد تنفر و انزجار و طرد ا ست. برا سبت به زن باقي نمانده ا براي او ن

يکي از معاصــران قائل به اين نظريه آزارد نه جســمش را. رود و روان او را ميمعشــوی بودن زن را نشــانه مي
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ست زدني که در روايات  شد -ضرب غيرمبرح»معتقد ا شده که با  -يعني آزاردهنده نبا شده و گفته  صف  و

  378کند.گونه آزار جسمي ايجاد نميتواند تنبيه بدني شمرده شود چون هيقچوب مسواک باشد، نمي

ضرِبوهُنَّ م ان لم ينجع فيهن الوعظ و الج»  ضربأ غير مبرح ال يقطع لحماً و اليکسر عظماً؛ وَ اُ هران 

؛ آنان را کتم بزنيد؛ اگر پندو قهر کردن سودمند واقع نشد؛ به گونه اي : ينّه الضَّربُ بالسواك عو عن الباقر

شکند. ستخواني ن شتي جدا نکرده و ا سيب نينجامد و گو ست که مراد   از امام باقر 379که به آزار و آ منقول ا

 ب مسواک است.زدن با چو

سپس کتم زدن اگر پند و قهر  سپس کناره گيري از جاي خواب و  سد:  شاف مي نوي سير ک زمخشري در تف

سيري  ست. و اين تف ستن آنان ا شويي و ب شتن بر عمل زنا شده معنايش وادا شد. گفته  سودمند واقع ن کردن 

 380سنگين است.

زن را در دايره شرايط خاص محدود کرده و  اين قول مشهور مفسران متقدم است، مي کوشد تنبيه و تأديب 

به گونه اي از آن خشونت زدايي کند و البته به معناي ظاهري آيه وفادار بماند؛ شرايطي که ايشان ذکر کرده 

 اند به اين شرح است: 

 بايد زن مرتکب نشوز شده باشد. .الف

 ترتيب ميان موعظه، هجر و قهر و تأديب و ضرب رعايت شود. ب.

ــتگي منتهي  زدن به ج. ــکس ــد که موجب ديه را فراهم نياورد؛ يعني به خونريزي، کبودي يا ش گونه اي باش

 .381«ضرباً غير مبرح»نشود: 

 به قصد اصطالح باشد. د.

 .382«ينّه الضّرب بالسواك»به حداقل اکتفا کند:  هَّ.

 

سير شود. روايات مربوطه رواياتي  هم در اين حوزه وارد شده که به نوعي مي تواند در راستاي  نظريه فوی تف 

 بندي کرد:توان چنين دستهرا مي

ــياري روايتهاي متعددي وجود دارد که پيامبر در دوره اي مردان را از زدن زنان منع کردند تا اينکه مردان بس

 اعتراض کرده و مجددا پيامبر اجازه دادند. 

                                                           
 .(28و  27، پژوهشهاي قرآني ش «تنبيه بدني در نگاههاي گوناگون»يد موسي، صدر، س  378

 254،ص1طبرسي، جوامع الجوامع،ج  379

 507،ص1الكشاف،ج  380

 .95، ص2مجمع البيان، ج.  381

 .254، ص 1جوامع الجامع، ج.  382
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 بيان شده است. در برخي روايتها قيدهايي براي زدن آمده و مثال  کيفر اخروي آن  

برخي روايتها زدن را مشروط به ارتکاب فحشا از سوي زن کرده است. نکته قابل تأمل در اين دسته آن است 

 دانند.که پيامبر در سال آخر حيات خويش، زدن معمولي را مختص به ارتکاب فحشا از سوي زن مي

سته0 صايي بر ديوار آواي ديگر پيامبر فرمان ميدر د شته و دهد مردان ع سي دا يزان کنند تا اهل و عيال هرا

 ( در برخي اشاره به  زدن با مسواک آمده است.5مرتکب عصيان و نافرماني نشوند. 

ــاخت که  روايات دال بر تنبيه بدني زن  ــان س ــايرنظريه ها؛بايد خاطرنش همين جا و قبل از ورود به مرور  س

صعف محتوايي دارند چرا که با لزو سند،  ضعف  تنافي دارند. عالوه  م احسان به زن در آيات و رواياتعالوه بر 

شان دهنده ي نفي  ضمني يا التزامي وجود دارد که ن سته هاي روايي فوی،مدلول هاي ت براين در هر يم از د

سوي پيامبر ،مي تواند از  ست؛نهي  اوليه  وارده از  سته نخ ست.به اين معنا که در روايات د شده ا مدعاي ياد 

ه حکم ضرب را مشروط به شرايط زماني خاص و نوعي اضطرار اجتماعي مي دانند،پشتيباني ديدگاه کساني ک

نمايد. در روايات دسته دوم؛ همين معنا به داللتي اقوي دريافت مي شود. چرا که منطقي نيست شار  امري 

ين حکم که را مباح ولي همزمان مستوجب عقوبت اخروي بداند. در روايات دسته سوم؛ديدگاه نسخ تمهيدي ا

ذيال به شرح آن خواهيم پرداخت ،تقويت مي شود و نه نظريه ي پذيرش ضرب به نحو مشروط و مقيد.روايات 

 دسته چهارم نيز داللتي بر جواز زدن ندارند و دست کم در خصوص جواز و اباحه فعل، ساکت هستند.

ني کتم زدن، با وجود معاني عالوه بر اين در حوزه بحث لفظي نيز بايد گفت ؛تعيين يم معناي خاص يع

 مختلف ديگر، يم ادعاي فاقد دليل است و داليل و قراين خالف آن نيز وجود دارد.

ست که براي هر يم « مباحث الفاظ » مبنا  در  صحيح ا ستعمال لفظ در معاني مختلف وقتي  ست که ا اين ا

صورت آن کلمه مجمل و گنگ خ شيم. در غير اين  شته با شه ي از معاني قرايني دا واهد بود و با توجه به ري

ضرب، معاني مختلف و بلکه متعارض، ثابت و مسلم است. در اين جا به ريشه ي ضرب، معاني مختلف و بلکه 

ستظهار لبّي  شد، وجود ندارد مگر ا ست. در مورد کتم قرينه اي که تعيين کننده با سلم ا متعارض، ثابت و م

ـــريح الدالل ه اي بر منع کتم زدن، نمي توان به آن عمل نمود. به عبارت که در اين جا با وجود روايات ص

روشـن تر واژه اي که داراي چندين معني اسـت وقتي کاربرد مؤثر و مفيد دارد که در ميانه ي سـخن، قرينه 

اي دال بر تعيين يکي از آن معاني وجود داشته باشد.هم چنين دليلي بر نفي يم يا چند معناي ديگر در کار 

ــد و چو ــد و روايات زيادي کتم زدن را منع کرده، نمي توانيم نباش ن در مورد ضــرب معاني مختلفي ذکر ش

« صارفه » نساء به قراين و امارات  34معناي ضرب را کتم زدن بدانيم.با اين وصف براي کشف ظهور آيه ي 

ست ولي مي توان در برخي معاني د ا يگر، اين قراين رنياز داريم که به گمان ما قطعأ در مورد کتم موجود ني
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شان داد که در شرح ديدگاه هاي بعدي بدان خواهيم پرداخت و برداشت عده اي از بزرگان فقه و تفسيرنيز  ن

 383آن را پشتيباني مي کند.

 

برخي قرآن پژوهان نيز معناي ضــرب در آيه را کنار گذاردن، ترک کردن، رها ســاختن  و کناره گيري  سه.

 داندن زن به رحمت و مودت دانسته اند. شوهر از خانه در جهت باز گر

عبد الحميد احمد ابو ســليمان رئيس المعهد العالمي للکفر االســالمي در آمريکا  در مقاله اي که در مجله ي 

ی منتشر شد، اين رأي را مطرح ساخته و از آن دفا  مي کند. وي مقدماتي را 1422اسالميه المعرفه به سال 

 ار است : مطرح مي سازد که از اين قر

 اساس خانواده در اسالم مودت و رحمت است.

مجازات هاي ذکر شده در آيه براي بازگرداندن زن به اين مودت و رحمت مي باشد. و زدن به معناي اهانت و 

 کتم نمي تواند اين نقش را ايفا کند.

ش پاي زن جز از ســوي ديگر ضــرب به معناي کتم در صــورتي مي تواند مفيد باشــد که هيق راه ديگري پي

ــته  ــد ولي با توجه به جواز طالی و حق طالی خلع براي زن، کتم زدن نمي تواند اين اثر را داش زندگي نباش

 باشد.

ــت بلکه مربوط به  ــوز زن نيس ــران در ذيل اين آيه آورده اند، مربوط به نش ــرب غير مبرح که مفس روايات ض

ست. در روايات  شده، فاحشه ي ارتکاب فحشاء و رفتارهايي از آن قبيل ا ضرب غير مبرح ذکر  دو مورد براي 

شکار [؛  شايي آ شکم من تکرهونهمبينه ] فح سنديد [.  يوطئن فر ستر راه دهد که نمي پ سي را به ب ] ک

 بنابراين استفاده از اين روايات در تفسير اين ايه خطاست.

 شريعت اسالمي جاودانه است و بايد احکامش چنين قابليتي داشته باشد.

 يست خصوصيت زمان ها و مکان ها را منظور داشت.مي با

 تحليل بايد عام و شامل باشد و همه ي موارد را فرا گيرد.

بار در  16وي پس از بيان اين مقدمات رأي خودش را اين چنين تبيين مي کند که ضـــرب و مشـــتقات ان 

ست. پس ضرب در  قرآن به کار رفته و در همه جا به معناي کنار گذاردن، ترک کردن، رها ساختن و انعزال ا

روابط زن و شوهر به هنگام نشوز و ناسازگاري زن که مي تواند انها را به مودت و رحمت باز گرداند ترک خانه 

سرانش اختالفي  سيره ي پيامبر هم تأييد مي کند. وقتي ميان پيامبر و هم ست. اين معنا را  و کناره گيري ا
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ار ورزيدند پيامبر يم ماه خانه را ترک کرد وپس از آن آنها را ميان پيش آمد و آنان بر نافرماني خويش اصـــر

 384زندگي خوش و طالی مخير ساخت. وي هيق گاه در اين نافرماني ها آنان را کتم نزد. 

 يکي ديگر از محققان نيز اين را مورد تأييد قرار داده است، وي در اين زمينه مي نويسد : 

جدايي و قهر و بي اعتنايي به آنها باشد زيرا کلمه ي ضرب « اَضربوُهُنَّ  وَ» در اين جا ممکن است مقصود از 

داراي معاني وسيع و گوناگوني است، يکي از معاني ضرب، جدايي و افترای است. و معني ديگر ضرب، اعراض 

شته هاي دور از منطق مي گويند :  ساس و نو سخنان بي ا ست، لذا در مورد  صرف نظر نمودن ا » کردن و 

يعني آن را به ديوار بزنيد که کنايه از اعراض نمودن و ترتيب اثر ندادن به سخنان پوچ « ضربوه علي الجدار فا

 و بي محتواست.

در اين آيه ي شــريفه هم مي توان براي ضــرب معني فوی را مد نظر قرار داد، زيرا علت اســتفاده از کلمه ي 

ست که با نو  ضرب را چنين ذکر کرده اند که اين کلمه گوياي يم ن ضربتي ا و  افترای و جدايي ناگهاني و 

 385تدريجي ان متفاوت است. 

بنابراين ممکن اســت قران کريم در اين جا براي تنبيه همســر ســرکش پس از طي دو مرحله از تنبيهات که 

ـــربتي را در پيش گيرد تا م ر گثمر بخش واقع نگرديده، مرد را راهنمايي کرده که راه قهر و جدايي کلي و ض

ز وظايف اگر زن ا» چنين عکس العمل تنبيهي تأثير گذار باشد، پس تفسير آيه از اين منظر چنين است که : 

خود مرحله به مرحله عمل مي  خود ســرپيچي نمود و حالت ناســازگاري به خود گرفت، مرد به مســئوليت

 « کند.

سپس ضرب، زدن ني وي  شواهد وقرايني که داللت دارد مراد از  ست،  بيان به بيان  ست، بلکه قهر و جدايي ا

مي پردازد .ادله و نکاتي مانند توجه اســالم به اســتحکام خانواده و مغايرت تنبيه بدني با اهداف مهر و مودت 

در فضاي زندگي مشترک،ارضاکننده نبودن تمکيني که ناشي از تنبيه بدني باشد، احتمال افزايش خشونت و 

به افزايش شکاف ها شود، ايجاد لجاجت در زن و غير قابل کنترل شدن  دو سويه شدن آن که مي تواند منجر

شد،  تنبيه ماليم و  شده با صادر  اين روند، توجه به اين نکته منطقي که اگر جواز  زدن با هدف بازدارندگي 

شد و  دليل آخر توجه به اين  ن شته با شده طبعا نمي تواند اثر بازدارنده اي دا ته  کخفيف که در روايات ذکر 

که  اتفاقا به جهت مطرح نبودن اين راهکار است که در کتب فقهي به مسائلي از قبيل تعداد ضربه ها، دفعات 

سل به تنبيه  ستثناء از پرداخت ديه، و هم چنين اين که تا چند بار مرد مي تواند متو ضرب، موارد احتمالي ا

                                                           
ششم، ش  384 سال  سالميه المعرفه،  ضرب المرأه وسيله لحل الخالفات الزوجيه؛ رؤيه منهجيه، مجله ي ا صدي :  ، لبنان، 117-140، ص24القهم المقا

 به چاپ رسيده است. 1382ف خرداد و تير 136و  135گفتني است ترجمه ي اين مقاله در ماهنامه ي پيام زن، شماره ي 

 ( 398-399،ص3؛ معجم مقاييس اللغه،ج451-477،ص1توضيح بيشتر رجوع شود به : لسان العرب،ج براي  385



112 

شود، و تداوم اين تنبيه تا چه مدت زماني مجاز خواهد  ست در حالي که اگر قرار بدني  شده ا بود ؛ پرداخته ن

 باشد تنبيه بدني يم راهکار قرآني باشد ،الزم بود به تمام اين موضوعات به تفصيل پرداخته شود.

 آن گاه در پايان چنين نتيجه مي گيرد :

شد ) چنان  شوز زن با تنبيه بدني قابل مهار کردن با برخي  که دربنابراين اگر در عصري و زماني ممکن بود ن

ــي و طغيان زن را با جدايي و افترای و قهر  ــرکش ــر و زماني ديگر امکان دارد بتوان س روايات آمده (، در عص

کنترل کرد، و از کلمه ي ضـــرب هم اســـتفاده هر يم از دو معني را از کالم اهلل مجيد مي توان نمود، بدين 

سترده سيع و گ سيار و سير پذيري قرآن کريم ب سير  سبب که دامنه تف ستعداد و قدرت تف ست و همين ا ا

 386پذيري، خود از معجزات اين کتاب آسماني است. 

 

شته اند، بر اين باورند که اگر سه صدي قرآن کريم اهتمام دا سران که به فهم مقا .برخي از قرآن پژوهان و مف

ضربوهنّ»چه عبارت  ضرب داللت دارد؛ ليکن اين حکم به عرف زماني و مک« وا شروط به حکم اباحه  اني م

ـــت. به اين معني که اگر جامعه اي تنبيه بدني زن را پذيرفته و آن را ننگ و عار نداند، حکم آيه در آنجا  اس

در  اين ديدگاه ، آيه بر اباحه داللت دارد ولي  387 جايز اســت و در غير اين صــورت انجام آن ناروا خواهد بود.

 اعتدا تلقي نکنند.منوط و مشروط به عرف هر زمان است که آن را ستم و 

بنابراين در هر جامعه که تنبيه بدني زن، ننگ و عار وستم نباشد، امري روا و مجاز است و در هر جا که ستم 

 تلقي گردد، ناروا خواهد بود. وي در اين زمينه مي نويسد : 

راراً و اضبيد ان الجمهور قيدوارذلك بالسالمه من االضرار و بصدوره عمن ال يعد الضرب بينهم اهانه 

فتقوا يجوز لواله االمر اذا علموا ان االرواج ال يحسََّّنون وضََّّع العقوبات الشََّّرعيه مواضََّّعها و ال 

ضرب امرأته  ستعماا هذه العقوبهن ويعلنواله ان من  ضربوا علي ايديهم ا الوقوف عند حدودها ان ي

 388؛ االضرار بين االزواج عوقب کيال يتفاقم

شد. و نيز اين  در حالي که جمهور عالمان اين آيه شته با ضرار و زيان در پي ندا را تقييد کرده اند به اين که ا

ــود. از اين رو مي گوييم براي حاکمان جامعه  ــرار تلقي نش ــت به جامعه اي که زدن اهانت و اض آيه مقيد اس

ــت و به جا اجرا نمي کنند و بر حدود آن واقف  ــرعي را درس ــوهران کيفرهاي ش ــت که اگر پي بردندش رواس

                                                           
 اين مطالب از نوشته اي چهار صفحه اي اثر حجت االسالم و المسلمين سيد مجتبي موسوي الري نقل مي شود به نقل از مهريزي ، قرآن و مساله  386

 زن ،ص

جلد ؛مقاصد الشريعه االسالميه،شيخ محمد الطاهر بن عاشور، الشركه  30بن عاشورا،تونس،الدار التونسيه،  تفسير التحرير و التنوير،محمد الطاهر  387

 ،اول1978التونسه للتوزيع،تونس،

 44،ص5التحرير و التنوير،ج   388



113 

سر خويش را کتم زند کيفر خواهد ني سي هم ستند آنان را از اعمال اين کيفر منع کنند و اعالم دارند هر ک

 ديد. تا اين که آزار رساندن به همسران خطرناک نشود.

برخي نويســـندگان نيز با توجه به شـــأن نزول آيه و با به کار گيري دقت هاي تاريخي حکم آيه را به  چهار.

جنگ احد اختصاص داده اند. به اين معني که پيامبر گرامي بيش از نزول آيه مزبور، با  شرايط بحران پيش از

منع از تنبيه بدني زنان، مرداني را که زنان خود را تنبيه مي کردند، قصاص مي فرمود و اين امر براي بسياري 

عقده ايجاد مي کرد. در از مردان مهاجر که روحيه خشن و ضد زن داشتند، پذيرفتني نبود و در آنان کينه و 

شــرايط جنگ احد و هجوم همه جانبه به جامعه اســالمي اين آيه نازل گرديد تا با اباحه ضــرب زنان، فضــاي 

پيش از جنگ را تغيير دهد. در حقيقت در نظر ايشان با از ميان رفتن شرايط خاص جنگي، حکم اباحه نيز از 

ـــندگان و قرآن پژوه ـــخ تمهيدي»ان نيز درباره معناي آيه بر مبنايميان خواهد رفت.نظر برخي نويس «  نس

ست. ست. وي  تدوين يافته ا صلي را به بررسي اين آيه اختصاص داده ا محمد الطالبي در کتاب امه الوسط، ف

معتقد اسـت پيامبر پيش از نزول اين ايه از تنبيه بدني زنان منع کرده بود و مرداني را که مرتکب مي شـدند 

اين دستور که سه سال و اندي اجرا شد براي مسلمانان مهاجر که روحيه ي خشن و  دستور قصاص مي داد.

ــرايط جنگ احد که جامعه ي  ــتند گران بود و به مرور زمان در انان کينه ايجاد مي کرد. در ش ــد زن داش ض

شرکت در جنگ  ستور ديني حالت گريز و عدم  سو مورد تهاجم بودف مهاجر به خاطر اين د سالمي از همه  ا

اشتند. اين آيه در ان شرايط نازل شد و تنبيه بدني را تجويز کرد. و در همان شب هفتاد مرد همسران خود د

را کتم زدند اين اباحه با توجه به ســخنان پيامبر اباحه کراهت بود. و وابســته به ظروف و شــرايط تاريخي 

شود، آنچه را پيامبر پيش از آن به اجرا شرايط زايل  صلي  خاص، و هرگاه اين  صود ا صل و مق گذارده بود، ا

 شر  است.

وي معتقد اســت مطالعه ي شــرايط نزول آيه و ســخنان صــادر از پيامبر و ســيره ي ان حضــرت در ارتباط با 

 مسأله ي ضرب ما را به اين نتيجه مي رساند. او در نتيجه گيري از نظريه اش مي نويسد :

راهت، براي شــرايطي، مناســب بود پس مي توان نتيجه اگر اباحه ي تنبيه بدني ان هم به صــورت اباحه ي ک

گرفت که مقصود خداوند اين است که هرگاه اين شرايط از بين برود، حکم اباحه نيز از ميان خواهد رفت، اين 

 مهم ترين قاعده در تعامل با نص و مطالعه ي ان در پرتو شرايط نزول است.

صد و مراد آيه  چنين مطالعه اي نه ارزش نص را مي کاهد و نه از سمت درک مق آن تجاوز مي کند، بلکه به 

 389سوی مي دهد.
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به فارســي ترجمه شــده، بر اين رأي تأکيد مي 1380آيت اهلل معرفت در نوشــته اي که از ايشــان در ســال  

ورزد.ايشان معتقد است اسالم براي ريشه کن ساختن برخي رسوم جاهلي مانند برده داري و نيز نو  برخورد 

 چاره انديشي هاي دراز مدت يا کوتاه مدت را برگزيده است. و سپس چنين توضيح مي دهد : با زنان

ــخ  ــطالح، نس ــه کن کردن عادت هاي حکم فرماي جاهلي را ما در اص اتخاذ چنين روش و تدبيري براي ريش

سالم و در عهد پيامبر فراه صدر ا سخي که زمينه هاي آن در  شده ناميده ايم. ن شده تمهيدي زمان بندي  م 

 است.

مسأله ي قوّاميت مرد بر زن نيز در محدوده عام که شامل زدن شديد درد اور زن شود از جمله همين مسائل 

شده که تعديل آن را  شريعت به گونه اي تفسير  سوي آورنده ي  ست. بنابراين اگر چه در قرآن آمده ولي از  ا

 390 در آن زمان و ريشه کن ساختن آن را در دراز مدت موجب شود.

سفارش هاي فراوان  سواک، منع از کتم زدن،  سه گانه اي را از قبيل تنبيه بدني با چوب م سپس قرائن  وي 

و در پايان نتيجه مي گيرد : در  391در حفظ حرمت و کرامت زن، در تأييد و اثبات اين نظريه بيان مي کند

ست به گونه زمينه چيني. وآنچه  شده ا سخ  شرط آيه ن سفارش هاي نتيجه ظاهر بي قيد و  سخ کرده  آن را ن

اکيد درباره ي زن و جانب داري و پاسداري از کرامت اوست و نيز ممنوعيت زدن او با همه شيوه ها جز شيوه 

اي که در واقع زدن نيست، بلکه به توجه و عالقه مندي شبيه تر است تا زدن دردآور. و پيامبر و بزرگان امت 

شان دستور د شده ايم چنين کرده اند.بنابراين دستاويز کردن ظاهر آيه، گرفتن که همواره به پيروي از اي اده 

ظاهري منسوخ است و مخالفتي صريح با نهي پيامبر و سفارش هاي رسا و گوياي ان حضرت و امامان پس از 

 392او. 

شده بود. در مقاله اي در مجله ي  سندگان مطرح  سوي برخي از نوي سخ پيش از آيت اله معرفت از  نظريه ن

 ش چنين آمده است : 1373ان در سال زن

شده و  سخ  ساک و حبس زنان در بيوت که پس از مدتي ن شده، مانند ام سخ  زدن که در آيه آمده حکم آن ن

 393شاهد ان روايت هاي متعددي است در منع از زدن زنان. 

ده، دين الهي و به اين ترتيب مي توان گفت با توجه به اين که در جامعه ي جاهلي زدن زنان امري رايج بو

شريعت اسالمي در صدد براندازي ان، از شيوه هاي مختلفي چون تعديل، انحصار و منع استفاده کرده است. 

شده و   سالمي و آيات قرآني مورد قبول واقع  شريعت ا ست که در  سان بردگي ا سئله ب به تعبير ديگر، اين م
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ـــاد گرديده، ليکن نمي توان انکار ـــي براي الغا و  احکام و مقرراتي برايش ص نمود که دين الهي از هيق تالش

براندازي ان فروگذار نکرده، چنان که عالمه طباطبايي بدين نکته در تفســـير گرانقدر الميزان تصـــريح کرده 

 394است.

ــين امده و اينم به اجمال  ــت که در ال به الي گفته هاي پيش ــواهدي اس ــت، ش آن چه مؤيد اين نظريه اس

 فهرست مي کنيم :

ند،  ترتيبي بدين ترتيب ملتزم ا يه ي مبارکه، ميان وعظ، قهر و کتم زدن وجود دارد، و اکثر فقها  که در آ

ـــي، اولين عامل باز دارنده کتم بود حال  ـــان مي دهد که در جامعه و فرهنگي که براي هر خطا و لغزش نش

 آخرين وسيله بايد باشد.

ــاهد ديگري بر  ــد ش ــار، روايت هاي متعدد که در هفت گروه نقل ش ــت.در روايت ها، منعف انحص اين امر اس

محقق نشــود. حتي آن جا که پيامبر زدن را « ضــرب » تقييد، اندرز، عامل رواني و ... به کار گرفته شــده تا 

 « خوبان چنين کاري انجام نمي دهند » تجويز کرد فرمود : 

 ي ندارد، بيانگر اين نکته اســت کهفتاواي فقهي بر تقييد  با وجود آن که ظاهر آيه و اطالی آن چنين اقتضــاي

« غير مبرح، غير مدمن و غير مزمن » برداشت مجتهد از مجمو  شريعت، اِعمال خشونت نبوده لذا زدن را به 

 395تقييد کرده اند.

به اين بيان در نظر ايشان، اسالم براي ريشه کن ساختن برخي رسوم جاهلي چون برده داري و نو  برخورد با 

 ايي دراز مدت يا کوتاه مدت در نظر گرفته است. زنان، برنامه ه

 

يعني  -( ضــرب به معناي تعزير اســت و چون اطالقات و روايات بســياري بيانگر التعزير بيدالحاکم اســتپنج

دگاه تواند به داشود که مرد در اين شرايط ميپس مقصود آيه اين مي -مرجع تعزير و تأديب قوة قضاييه است

ست که زن را تعزير ميشکايت کند و دادگاه  صميم ميا ست که ت گيرد زن را چگونه تعزير کند و محکمه ا

کند و در اينجا تبعيض ميان زن و مرد نيست، زيرا مرد هم اگر وظايف زناشويي خود را بجا نياورد، ناشز است 

 رد.و زن بايد در اين موارد به دادگاه مراجعه کند و قاضي دادگاه دربارة تعزير مرد تصميم بگي

ست:  شه به معناي تأديب و  -1توجه به دو نکته الزم ا ست و همي سالم زدن به معناي انتقام ني سا  در ا سا ا

ست.  صله  -2تعزير به کار رفته ا صيحت و فا سيای همانطور که ن ضاي وحدت  سا به ذهن آيد که به اقت چه ب

باشــد اما با دقت در التعزير  گرفتن در همخوابي با خود زوج اســت، مباشــرت در ضــرب هم بايد با خود زوج

                                                           
 1380،تير 19،ص112به نقل از ) مهريزي ،مهدي مجله ي پيام زن،ش  347-348،ص6الميزان في تفسير القرآنفج  394
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 که مرتکب خالف يم اصلبيدالحاکم بنا به اصول جزايي اسالم، ارتکاب برخالف سيای آيه، اهون است تا اين

 396مسلم حقوقي در اسالم شويم.
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