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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

ه یاد آن عـزیز نیـز آیـد، ببگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى 

ب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤد

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام 

 ... و (1)چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه نداردنماند، 

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 9صفحه:                                                                           مقدمه مولف:

 

 

 

 

 خانواده  اسالمیکیل تش  :  1بخش 
 

 فرمان ازدواج  -1فصل 

 فرمان الهی ازدواج دختران و پسران

 تعهد خدا بر تأمین هزینه ازدواج

 هدف از تشریع حکم ازدواج

 

 ازدواج های حالل  -2فصل 
 

 )دائم و موقت ( ازدواج های حالل 

  حکم پرداخت مهریه

 شرط ایمان در ازدواج
 

 
 

  سالمروابط زناشوئی در ا :  2بخش 
 

 

                                                  در خانواده اسالمی : زندگی مشترک1 فصل 

 در زندگی مشترک  رفتار با همسرانبهترین       

 همسران شما كشتزار شمایند !                  

 مفهوم قیمومت مرد بر زن

  وظایف زنان در زندگی مشترک        

 واده اسالمیحق مرد در خان

                 حق زن در خانواده اسالمی                    

 رفتار زن در برابر بی میلی و بدرفتاری شوهر       

 رفتار  مرد در برابر بدرفتاری همسر       

  رس از جدائی، و حکم رفع اختالف بین زن و شوهرت

 

  روابط زناشویی:  پاکیزگی در 2 فصل
  ر اسالم،  و پاکیزگی در زناشوئی پاکیزگی از نظ
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  پاک شدن ماهانه رحم در بانوان 

  اوقات کناره گیری از آمیزش

  کناره گیری از آمیزش در اقوام مختلف

  اوقات مجاز آمیزش

  اهمیت پاکیزگی از نظر خدا                    

  

                                   : بچه داری3 فصل
  

 زناشوئی صالح :  تولد فرزند صالح و توشه آخرت نتیجه روابط

  حكم شیر دادن به بچه، و وظایف والدین

  دوره کامل شیردادن

  حق ادامه شیردادن مادر مطلقه

  رعایت حق حضانت و شیر دادن مادر

  رعایت حق پدر بوسیله مادر

  هزینه هاي بچه و نفقة همسر مطلقه بعد از فوت پدر

 باز گرفتن بچه از شیر

  

 اسالمی های خانواده اخلید روابط   :  3بخش 

 

 همزیستی چهار دیواری  و روابط بین خانواده ها  :1 لفص

 ساعات استراحت خانواده در  خدمتگزارانکودکان و  رفتار

  کودکان بالغ در ساعات استراحت والدینرفتار 

  حکم قطعی خدا درباره ادب و احسان به پدر و مادر 

   ی در حق والدینحکم الهی بر نیک

 تفاوت رابطه شخصی و رابطه دینی فرزند با والدین
 

 پذیرایی های خانوادگی و آداب آن    :2فصل 
 

 ادب غذا خوردن در خانه های یکدیگر

  ادب سالم کردن در ورود به خانه های یکدیگر

 نهی از نظر به اسرار داخلی خانه های مردم

 روایات وارده در باره روابط خانوادگی
 

 

 احکام مربوط به حجاب، و رفتار با محرم و نامحرم:  3فصل 
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  زنان حجابعمومی حکم 

  زنان مسن،  استثنائی بر حکم عمومی حجاب بانوان

  امر به مردان برای حفظ نگاه خود از نامحرمان

               امر به مردان برای پوشاندن فروج خود از نامحرمان

  پوشاندن فروج خود از نامحرمان امر به زنان برای حفظ نگاه و

    نهی زنان از ظاهر کردن مواضع زینت خود 

     امر به زنان در نحوه پوشش مقنعه

  طبقات هفتگانه محارم سببی و نسبی زنان و مجوز اظهار زینت آنان

    نهی زنان از پایکوبی برای اظهار زینت خود  

 ب و رفتار با نامحرمانروایات وارده درباره حجا                    

 

 

 ازدواج موقت   :  4بخش 

  

 در قرآن ازدواج موقتمبانی حکم : 1فصل 
  

 مدت معلوم و مبلغ معلوم(به ) ازدواج موقتمجوز 

  بحث حقوقى و اجتماعى درباره ازدواج موقت

 فلسفه تشریع ازدواج موقت: 2فصل 

  ازدواج با کنیزانو ازدواج موقت فلسفة تشریع 

  دواج موقت در شرایط کنونیضرورت از

 بحثی در روایات مربوط به ازدواج موقت         

 

  ع در اسالم سایرازدواج های مشرو :5بخش 
 

 

 

 : ازدواج با زنان اهل کتاب1فصل 
 نزنان اهل کتاب و شرایط و دالیل آحالل شدن ازدواج با 

 ازدواج با زنان پاکدامن و عفیف اهل کتاب

 تاب، دایم یا موقت؟ازدواج با زنان اهل ک

 دلیل و فلسفه مجوز ازدواج با زنان اهل کتاب

 خطر معاشرت آزادانه با زنان اهل کتاب 

  روایات وارده در زمینه ازدواج با زنان اهل کتاب

 
 

 ازدواج با همسران مطلقه پسرخوانده ها :2فصل 
 جواز ازدواج با همسران مطلقه پسرخوانده ها                     
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 کنیزان و غالمان : ازدواج3ل فص 

  ازدواج با کنیزان

  ازدواج با کنیزان، ازدواج دائم

  شرط ایمان در ازدواج

  شرایطی برای ازدواج با کنیزان 

  کیفر فحشاء کنیزان

  نهی از وادار کردن کنیزان به زنا

  ازدواج با کنیزانصبر بر دشواری تجرد، و پرهیز از زنا و از مشکالت 

  و کنیزاناد تسهیالت برای ازدواج و آزادی غالمان امر به ایج

 

 

  دراسالم تعدد زوجات  :  6بخش 

 

 قرآندر  زوجاتتعدد مبانی حکم  :1فصل 
 

 حکم تعدد زوجات، و ارتباط آن با مسئله ازدواج دختران یتیم

 شرط عدالت در تعدد زوجات

 ازدواج با كنیزان راه گریز از شرط عدالت در تعدد زوجات
 

 زندگی مشترک با همسران متعدد :2فصل 
 

 رعایت مساوات و عدالت شرطه بمشروط زندگی مشترک 
 

 اشکاالت علیه قانون تعدد زوجات و نظرات عالمه طباطبایی :3فصل 
 جریحه دار شدن احساس زن -1اشکال 

 تبعیت احساس و عاطفه از عادات و رسوم -1جواب 

 ی تعدد زوجاتتجربه تارخ -                             

 نقض قانون طبیعی یک مرد برای یک زن -2اشکال                   

 مجوزی از طرف قانون طبیعت و خلقت -2جواب                    

 تشویق مردان به شهوت رانی -3کال اش 

 جلوگیری از فحشا در مقابل غریزه طبیعی -3جواب  

 تنزل موقعیت اجتماعی زن -4اشکال  

 ار مقام اجتماعی زنم پایه گذاسال -4 جواب  

 مشکالت خانوادگی ناشی از چند زنی -5اشکال  

 تشریع صحیح در مقابل آداب و رسوم اجتماعی و خانوادگی غلط -5جواب  
  

 ( وسلّموآلهعلیههللابحثي در تعدد زوجات رسول خدا )صلى :4فصل 

 اعتراض کلیسا به تعدد زوجات رسول خدا )ص(
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 اض کلیسا به تعدد زوجات رسول خدا )ص(اعترجواب  

 

 خانواده رسول هللا)ص( :  7بخش 
   

  ساده پیامبر و معیشت زندگی : 1فصل 

 ساده پیامبرو معیشت اختیار انتخاب زندگی 

 همسران رسول هللا به منزله مادران امت اسالمند!

 مردان و زنان حائز مغفرت و اجر عظیم خدا                      

  خانه پیامبرمهمان در آداب پذیرائی : 2فصل 

  آداب حضور در دعوت به طعام در خانه رسول هللا

 دستور صحبت با همسران رسول هللا از وراء حجاب                   

 جواز دیدار با محرمان خانواده                

  «ص»ازدواج های مخصوص رسول هللا : 3فصل 

    آن حضرتطوایف هفتگانه همسران مجاز 

  اختیار رسول هللا در مورد رفتار با همسران خود

 رسول هللاآتی  حکم منع ازدواج 

 تحریم ابدی ازدواج با همسران رسول هللا

 تحریمی  از طرف رسول خدا برای جلب رضایت همسران خود
  

 محدودیت ها و امتیازات همسران رسول هللا)ص(: 4فصل 

  کیفر خطاهای همسران پیامبر

  اعمال صالح همسران رسول هللا اجر

  تکالیف شدید و انحصاری همسران پیامبر

  امر به طاعت و عبادت، و نهی از تظاهر اجتماعی و جلوه گری

  تأکید دستورات و تکالیف همسران پیامبر

  
 

 ارزش زن در اسالم .   :  8بخش 
 

 زن در اسالم جایگاه -1 لفص
 

 هویت زن اسالمی

   آن در اسالم زن و موقعیت اجتماعى

  احکام مشترک بین زن و مرد، و احکام اختصاصی آنها
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 زیربنای قوانین اجتماعی اسالم در مورد زن و مرد

 اقتضائات فطرت در تساوی وظایف و حقوق اجتماعی زن و مرد

 حکم معاشرت شایسته با زنان در جامعه اسالمی       

   نهی از اجرای نظرات خالف شرع همسران و فرزندان

 های طبیعی زن و مرد تفاوت – 2 فصل

  اعالمیه قرآنی در حقوق زن، و تفاوتهای طبیعی زن و مرد

 حکمت موجود در اختالف سهم االرث زن و مرد
 

   194     : امتیازات مرد و زن در قوانین اسالمی3فصل 

  تسلط مرد بر زن در فطرت و در اسالم

  و فلسفه آنموضوع سرپرستی مرد بر زن در قوانین الهی، 

 بحثی در آزادى زن در تمدن غرب                   

  
 

 شرایط ازدواج در اسالم .  :  9بخش 
 

  های ممنوع ازدواج  :  1فصل 
مات (  طبقات حرام در ازدواج  ) ُمَحرَّ

 محرمات نََسبی:

 محرمات َسبَبی:

 شرط ایمان در ازدواج با زنان مشرك

 مشرك و كافر كیست؟

 مسلمان بر زن آزاد مشرکامتیاز کنیز 

 حكمت تحریم ازدواج با مشركین

 تحریم ازدواج زشتکاران با پاکان

 اختصاص ازدواج زنان بدکار با مردان بدکار

 

  و مبانی قوانین آن در قرآن طالق،   :  10بخش 

 

 قرآن درباره طالقنگرش     :1فصل 

                 

  مجوزطالق در قرآن وحکمت آن

ه   در مورد طالق  ُحُدوُد ّللاَّ

 طالقحکم الهی بر حفظ حقوق طرفین 

 راه نجات پرهیزگاران از بن بست و تنگناهای زندگی                    

 زندگی مشترک بعد از طالق :   2فصل 
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 بازگشت شوهر به زندگی مشترک

  رفتار با همسران مطلقه در خانه 

  نهی شدید از کتمان آبستن بودن همسر مطلقه

  اولیاء زن از منع برگشت طرفین به زندگی مشترکنهی 
 

ّده بعد از طالق    :3فصل   مدت عه

  حکم محاسبه مدت عّده و قطعی شدن طالق

  حکم اقامت همسر در خانه شوهر در مدت عّده

  اقدامات قبل و بعد از سررسید عّده طالق

   مدت عّده زنان مأیوس از حیض و زنان باردار

  ینه طالق سنت و طالق عدهروایات وارده در زم

 حکم عده طالق،  فلسفه و منافع نگهداری عده در طالق

ّده طالق ،  و شرایط نگهداري همسر یا رها کردن او           پایان عه

 عده وفات، و  تأمین مخارج زن بعد از مرگ شوهر        

 

 طالق قبل از همخوابگی :   4فصل 

  و مهریه در آن طالق قبل از همخوابگی، و شرایط عده

 حكم پرداخت مهریه در طالق قبل از نزدیکی
   

 منع استرداد مهریه در طالق :   5فصل 

  در طالقپرداخت شده قبلی منع استرداد مهریه 

 نهی از تنگ گرفتن بر زنان برای استرداد مهریه
 

 طالق با سوگند    :6فصل 

  حكم جدائي از همسر با قید سوگند

  ه طالق با سوگندروایات وارده دربار

 روایات وارده درباره طالق خلع و مبارات و تخییر
 

 محدودیت طالقهای مکرر:   7فصل 

  حکم محدودیت تعدد طالق و برگشت، و حکمت آن 

 حكم طالق سوم و حرمت رجوع ) و حكم محلل (

   

 الغای طالق ظهار    :8فصل 
  

 الغای حکم جاهلی طالق ظهار 

 شکایت همسران ظهار شده

  کفاره طالق ظهار، و جریمه بازگشت به قوانین جاهلی
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   همسران بعد از شوهر و فرزندان بعد از پدر  :  11بخش 
  

 بدون شوهر یا ازدواج با همسران مطلقه: 1فصل 
 

 شرایط خواستگاري زنان بیوه

 وظیفه و اختیار زن بعد از فوت شوهر

 دار، مال دار، و صاحب جمالهمسران شوهر مرده:  یتیم                    

 آسمانی و الهی بودن احکام اسالم  در مورد زنان و ایتام                      

  نهی از تصاحب ارثیه زنان شوهر مرده و محروم کردن آنها از ازدواج 

 منع ازدواج پسر با همسر پدر بعد از فوت
 

 مدیریت اموال و ارثیه یتیمان      :2فصل 

  مقدمه چینی قرآن برای پیاده کردن قوانین ارث                

   احکام و دستورات الهی برای حفظ  اموال و منافع یتیمان

  الغای سنتهای جاهلی ازدواج  با دختران یتیم و غصب اموال آنها

  نگهداري و مدیریت اموال یتیمان عقب مانده

  رفتار با یتیمان عقب مانده ذهنی

  اختیار اموال یتیمانتشخیص سن رشد و تفویض 

 روش استرداد اموال یتیمان

 مسئله والیت بر یتیم

  

 عدالت در امر یتیمان      :3فصل 

 قیام به عدالت در امر یتیمان                  

   روایت وارده درباره میراث یتیمان                    

  مکافات دنیوی -مکافات ظلم بر یتیمان

 ل یتیممکفات اخروی خوردن ما

  چگونگی برگشت ظلم به اوالد ظالم

   ایتامروایات وارده درباره ظلم به 

  تساوی حقوق و حکم اخوت ایتام با سرپرستان خود

  روایات مربوط به  حکم رفتار برادرانه با ایتام

  
 

   مبانی قوانین ارث در قرآن  :  21بخش 
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 تعیین وراث     :1فصل 

  مقدمه اجرای قانون ارث

 وارثان انسانشدن مشخص 

 ارث زن و شوهر

 سهم خویشاوندان فقیر و یتیمان و مساکین

 اولویت خویشاوندان نسبی در ارث

 انحصار والیت ارث در  ارحام و نسخ والیت ارث با عقد اخوت

 
 

 قوانین تقسیم ارث    :2فصل     

 احکام تقسیم ارث       شروع آیات ارث در قرآن

 یین سهم وارثانتع                       

 کالله  

 رفع اشکال در تقسیم ارث

 حکمت موجود در اختالف سهم االرث زن و مرد

  
 

  وصیت در قرآن  احکاممبانی   :  31بخش 
 

 و طرز جرا و حدود آن در قرآن وصیتحکم   - فصل اول

  احکام وصیت در اسالم و در سایر کشورها

 حکم وصیت در قرآن مجید

  ه وصیتروایات وارده در زمین
                    

 آخرین وصیت در سفر    – دومفصل 

 سفر و انتخاب شهوددر حکم وصیت                        

 خیانت شهود در وصیت                       
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «كــریـــــــــــم!  این قـــــــــرآنـى اســت» اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»ه منزله یك این كتاب ب

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

یك كتاب در نظر عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

نده بندى و درج گردید، به طورى كه خوانانتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21ورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از کریم به عمل آ

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

 77شد و در نتیجه  به نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

ه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت شده، ثواب و توش

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 ه و یاسین است!سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتح
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 فصل اول

 

 ازدواج
 

 

 

 فرمان الهی ازدواج دختران و پسران 
 

َو أَنِكُحوا األَیََمى ِمنكْم َو الصِلِحیَن ِمْن ِعبَاِدكْم َو إَِمائكْم  إِن یَُكونُوا فُقََراَء یُْغنِِهُم »  -

ُ وَ  ُ ِمن فَضِلِه  َو َّللاَّ  !ِسٌع َعِلیمٌ اَّللاَّ
 

كنیزان مجرد خود را اگر شایستگى دارند نكاح  دختران و پسران و غالمان و -

نمایید كه اگر تنگدست باشند خدا از كرم خویش توانگرشان كند كه خدا وسعت 

 !«بخش و دانا است
 

به معناى پسر مجرد و  ایامىبه معناى تزویج، و كلمه  انكاحكلمه    

 .ر اعمالدختر مجرد است، و مراد از صالحین، صالح براى تزویج است، نه صالح د

وعده جمیل و نیكویى است كه خداى تعالى  این آیه «،ان یكونوا فقراء یغنهم هللا من فضله» 

دهد و كند و وسعت رزق مىداده، مبنى بر اینكه از فقر نترسند كه خدا ایشان را بى نیاز مى

او است، البته رزق هر كس تابع صالحیت  است. تاكید كرده «،و هللا واسع علیم »آن را با جمله

 .هر چه بیشتر بیشتر، البته به شرطى كه مشیت خدا هم تعلق گرفته باشد
 

 تعهد خدا بر تأمین هزینه ازدواج 

 

ُ ِمن فَضِلهِ »  -  !...َو ْلیَستَْعِفِف الَِّذیَن ال یِجدُوَن نِكاحاً َحتى یُْغنِیُهُم َّللاَّ

كرم خویش و كسانى كه وسیله نكاح كردن ندارند به عفت سر كنند تا خدا از  -

 ...!«از این بابت بى نیازشان كند
 

و مراد از نیافتن نكاح قدرت ، و تعفف با همدیگر قریب المعنا هستند استعفافكلمه 

 .نداشتن بر مهریه و نفقه است
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و معناى آیه این است كه كسانى كه قدرت بر ازدواج ندارند از زنا احتراز بجویند تا 

 .از كندخداوند ایشان را از فضل خود بى نی
 

روایت كرده  السالمبه سند خود از محمد بن جعفر از پدرش از آبائش علیهم در کافی

فرمود: هر كس از ترس عیالمند شدن ازدواج  وسلّموآلهعلیههللاكه فرمود: رسول خدا صلى

 ان یكونوا فقراء یغنهم هللا من :»فرمایدنكند، نسبت به خداى عز و جل سوء ظن دارد و خدا مى

  «فضله!

 (159ص :    15المیزان ج :  سوره نور  34تا  32) مستند: آیه                   

 
 

 هدف از تشریع حکم ازدواج 
 

ُ َعِلیٌم » ...  - ُ ِلیُبَیَن لَُكْم َو یْهِدیَكْم سنََن الَِّذیَن ِمن قَْبِلكْم َو یَتُوب َعلَْیُكْم  َو َّللاَّ یُِریدُ َّللاَّ

 ،َحِكیمٌ 

-  ُ ً َو َّللاَّ َِّبعُوَن الشَهَوِت أَن تِمیلُوا َمْیالً َعِظیما  ، یُِریدُ أَن یَتُوب َعلَْیكْم َو یُِریدُ الَِّذیَن یَت

-  ً ُ أَن یَخفِّف َعنُكْم  َو ُخِلَق االنسُن ضِعیفا  ،یُِریدُ َّللاَّ
 

خواهد روشهاى كسانى كه پیش از شما بودند براى شما بیان كند، و خدا مى...  -

 ،و خدا دانائى فرزانه است، ایت فرماید، و شما را ببخشدشما را بدان هد

خواهد با بیان حقیقت و تشریع احكام به سوى شما برگردد، و پیروان خدا مى -

خواهند شما از راه حقیقت منحرف شوید، و دچار لغزشى بزرگ شهوات مى

 ،بگردید

ار شما را ب ) ازدواج دائم وموقت و ازدواج با کنیزان(خواهد با تجویز خدا مى -

 .«سبك كند، چون انسان ضعیف خلق شده است
 

 :سه گانهدر آیات  هدفى است كه در تشریع احكام نامبردهدر مقام بیان آیات  این

َهتُُكْم  » َمت َعلَْیكْم أُمَّ ا َوَراَء ذَلهكْم …ُحّره لَّ لَُكم مَّ نُهنَّ  » و« ...، ،  َو أُحه فََما استَْمتَْعتُم بههه مه

یضةً فَئَاتُوُهنَّ  ن » و« ...،  أُُجوَرُهنَّ فَره نَته فَمه نُكْم طْوالً أَن یَنكَح اْلُمْحصنَته اْلُمْؤمه ْع مه َو َمن لَّْم یَستَطه

نَته  ن فَتَیَتهُكُم اْلُمْؤمه ا َملََكت أَْیَمنُُكم ّمه هائى است كه بر این منظور بوده و بیان مصلحت ...! «مَّ

 :شوداگر بدان عمل شود مترتب مى ،احكام

خواهد براى شما بیان كند، یعنى احكام دین خود را بیان كند، كه خدا مى فرماید:مى

هائى در آن نهفته چه مصالحى براى دنیا و آخرت شما در آنها است، و چه معارف و حكمت

 .است

هاى زندگى سابقین یعنى شما را هدایت كند به طریقه «،و یهدیكم سنن الذین من قبلكم» 

هاى صالح گذشته، كه زندگى خود را در دنیا مطابق رضاى خدا پیش ا و امتیعنى انبی

 .بردند، و در نتیجه سعادت دنیا و آخرت خود را به دست آوردند
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این توبه عبارت است از رجوع خداى تعالى به بنده  «،و یتوب علیكم و هللا علیم حكیم» 

، و حقیقت را بیان نماید و به خود به نعمت و رحمتش، به اینكه برایش شریعت تشریع كند

سوى طریق استقامت، هدایتش فرماید، همه اینها از خداى تعالى توبه است، همچنان كه قبول 

 توبه بنده گنه كار و از بین بردن آثار گناهان او نیز توبه است . 

 را ذیل كالم قرار داد، براى این بود كه به همه فقرات «،و هللا علیم حكیم »:و اگر جمله

 .آیه مربوط باشد
  

یُد أَن یَتُوب َعلَْیكمْ »  - ُ یُره  ،َو ّللاَّ
   ً یما یلُوا َمْیالً َعظه َّبهعُوَن الشَهَوته أَن تمه یَن یَت یُد الَّذه  «،َو یُره

 

مراد از میل عظیم، هتك همین حدود الهى است، كه در این آیات ذكر شد، 

ا را بشكنید، با مادر و خواهر و خواهند شما همه این مرزهفرماید: پیروان شهوات مىمى

اند، و خواهر رضاعى و مادر زن و ربیبه دختر خود و غیره كه به نسب بر شما حرام شده

اند همخوابگى كنید، و یا زنا را مباح دانسته از سنت و غیره كه به سبب بر شما حرام شده

 د!گردان شویقویم ازدواج كه خدا آن را باب كرده روى
 (414ص :    4المیزان ج :  سوره نساء   28و 23) مستند: آیه                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2فصل 
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 ازدواج های حالل
 

 

 )دائم و موقت ( ازدواج های حالل 
 

ا َوَراَء ذَِلكْم أَن تَْبتَغُوا بِأَْمَوِلُكم مْحِصنِیَن َغیَر ُمسِفِحیَن  » -  ...!َو أُِحلَّ لَُكم مَّ
 

اند، تا به اموالى كه دارید شمردیم، بر شما حالل شده و اما غیر از آنچه بر -

 ...!عفیف بگیرید، نه زناكار زنان پاك و

 

فََما استَْمتَْعتُم ِبِه ِمنُهنَّ فَئَاتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَِریضةً  َو ال ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما تََرضْیتُم  -

َ كاَن َعلِ  ً بِِه ِمن بَْعِد اْلفَِریضِة  إِنَّ َّللاَّ  ! یماً َحِكیما
 

یعنى با او قرارداد كردید در فالن مدت از او كام  -و اگر زنى را متعه كردید -

واجب است أجرتشان را بپردازید، و  -بدهید گرفته و فالن مقدار اجرت به او

بعد از معین شدن مهر، اگر به كمتر یا زیادتر توافق كنید گناهى بر شما 

 ...!«نیست، كه خدا دانایى فرزانه است
 

)که  آن شانزده طایفه همخوابگى و شهوت رانى با یعنی «،و احل لكم ماوراء ذلكم» 

بر شما حرام شده، و غیر آن مثال نكاح كردن با غیر این چند طایفه حالل در باال ذکر شد،( 

ورى از زنان در ماسواى آن شانزده صنف نامبرده جمله مورد بحث در مقام بیان بهره .است

 ورى نكاح باشد، و چه از راه خریدن . قبل است، حال چه اینكه بهره در دو آیه
 

خواهد راه شروع در این جمله مى «،ان تبتغوا باموالكم محصنین غیر مسافحین» 

و احل » گیرى از زنان و همخوابگى با آنان را روشن كند، چون آنچه جمله: استفاده و بهره

 شد سه مصداق بود:ى را كه شامل مىفهماند و مصادیقمى «،لكم ماوراء ذلكم

  سفاح و زنا – 3   خریدن كنیز - 2   نكاح – 1

دو  را بیان نموده، راه حالل را منحصر به -زنا  -در جمله مورد بحث منع از سفاح 

 خریدن – 2نكاح     – 1  :راه كرد
 

ا مال و اگر بر روى اموال تكیه كرده است، براى این بوده كه دو راه نامبرده جز ب

عملى نیست، اگر انسان بخواهد زنى را بطور دائم براى خود نكاح كند، باید مهریه بدهد، و 

اگر بخواهد با زنى بطور موقت ازدواج كند، باید اجرت بدهد، و مساله مهریه در اولى و 

اجرت در دومى ركن عقد است، و اگر بخواهد از كنیزان استفاده كند، باید قیمتش را 

ردازد، گو اینكه در مورد كنیزان مال ركن نیست، زیرا ممكن است كسى كنیز بفروشنده بپ
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پس  .آیدخود را به ما ببخشد، و یا اباحه كند، و لیكن این غالبا به وسیله مال بدست مى

برگشت معناى آیه به این شد كه غیر از آن اصناف نامبرده براى شما حالل است كه 

ن را به وسیله اموال خود براى خود فراهم كنید، و مال همخوابگى با زنان و دسترسى با آنا

خود را در این راه خرج كنید، یا مهریه بدهید، یا اجرت و یا قیمت، اما در مسیر سفاح و زنا 

 نباید خرج كنید. 

زنان بر شما حاللند در صورتى كه شما هواى از تعدى به سوى  :خواهد بفرمایدمى

سركش را تنها در چهار دیوارى حاللهاى خدا به جوالن فحشا جلوگیرى كنید، و این اسب 

در آورید، و از محرمات جلوگیرش باشید، حال این تاخت و تازهاى حالل به هر صورت 

خواهد باشد، و این عمل جنسى را به هر طریق از طرق عادى كه خواستید انجام كه مى

است، و خداى عز و جل  دهید، طرقى كه در بین افراد بشر براى بیشتر لذت بردن معمول

 انگیزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به ودیعه نهاده است. 
 (414ص :    4المیزان ج :  سوره نساء   28و 23) مستند: آیه                   

 

 حکم پرداخت مهریه
 

ْنهُ نَفْ َوَءاتوا النِّساَء صدُقَتِهنَّ نْحلَةً فَإِن ِطْبَن لَُكْم َعن شىْ ”  - ً فَكلُوهُ َهنِیئاً ٍء ّمِ سا

ِریئاً !  مَّ

و مهر زنان را در كمال رضایت و طیب خاطر به آنها بپردازید، پس اگر  -

چیزى از مهر خود را از روى رضا و خشنودى به شما بخشیدند برخوردار 

 “شوید كه آن شما را حالل و گوارا خواهد بود!
 

اى است به معناى عطیه لهنحدهند و اى است كه به زنان مىبه معناى مهریه صداق

 مجانى كه در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.

بینید كه كلمه صدقات را به ضمیر زنان) هن( اضافه كرد، به جهت بیان و اگر مى

اى نیست كه فقط اسالم آن را تاسیس كرده این مطلب بود كه وجوب دادن مهر به زنان مساله

ن مردم و در سنن ازدواجشان متداول بوده است، اى است كه اساسا در بیباشد بلكه مساله

سنت خود بشر بر این جارى بود و هست كه پولى و یا مالى را كه قیمتى داشته باشد به 

عنوان مهریه به زنان اختصاص دهند و گویا این پول را عوض عصمت او قرار دهند، 

گیرد، و معمول و مى همانطور كه قیمت و پول كاال )در خرید و فروش( در مقابل كاال قرار

رود، متداول در بین مردم این است كه خریدار پول خود را برداشته و نزد فروشنده مى

همچنین در مساله ازدواج هم طالب و خواستگار مرد است، او است كه باید پول خود را 

جهت تهیه این حاجت خود برداشته و به راه بیفتد و آن را در مقابل حاجتش بپردازد.) ان 

 خواهد آمد.(  -در مجلدات بعدی -قوانین قرآنشاء هللا تفصیل این مساله در بحث علمى 
 

به هر حال آیه شریفه دادن مهریه را تاسیس نكرده، بلكه روش معمولى و جارى 

تواند در مهریه كه: شوهر نمىبود مردم را امضا فرموده است و شاید براى دفع این توهم 
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كه در دنباله د صورتى كه خود همسر نیز راضى باش همسرش تصرف كند، حتى در آن

 جمله گذشته فرمود:

 “ء منه نفسا، فكلوه هنیئا مریئا ! فان طبن لكم عن شى”  -
 

خواننده عزیز توجه دارد در اینكه: تصرف در مهریه را به طیب نفس زن مشروط 

كه حكم بخورید فهماند نمود، هم تاكید جمله قبل است كه مشتمل بر اصل حكم بود و هم مى

حكم وصفى است نه تكلیفى، یعنى معناى بخورید این است كه خوردن آن جایز و حالل 

 است، نه اینكه بخواهد بفهماند خوردن مال همسر واجب است . 

  معنایش این است كه طعامى كه خوردى و آبى كه نوشیدى گوارایت باد .  هنیئا مریئا
 (238ص :    4المیزان ج :    سوره نساء 6تا  2آیه ) مستند:       

 
 

 شرط ایمان در ازدواج
 

 

ن بَْعٍض  »  - ُ أَْعلَُم بِإِیَمنُِكم  بَْعضُكم ّمِ  !...َو َّللاَّ
 

و خدا به ایمان واقعى شما داناتر است، و از این گونه ازدواج ننگ نداشته  -

 ...!«باشید، كه مؤمنین همه از همند، و فرقى بین آزاد و كنیزشان نیست
 

در متعلق حكم قید شده  ،ایمان ،مؤمناتنجائى كه در جمله قبلى با آوردن قید از آ

تواند به حقیقت ایمان دیگرى اطالع و از آنجائى كه ایمان امرى قلبى است لذا كسى نمى بود،

پیدا كند، چون براى این آگهى میزانى مانند میزان الحراره و سایر موازین مادى وجود 

وهم كنند كه خداى تعالى با آوردن این قید كار مسلمانان را دشوار ندارد، چه بسا مردمى ت

كرده، و بلكه اصال جلو آن را گرفته، مسلمانان مكلف را دچار عسر و حرج ساخته، چون 

خواهند بگیرند ایمان قلبى دارد یا نه، لذا در این جمله توانند تشخیص دهند آیا زنى كه مىنمى

بطور كنایه فهمانده، شما مكلفین مامور به  «،ن بندگان مؤمنش آگاه استخدا به ایما »فرماید: كه مى

تشخیص واقع و حقیقت ایمان زنان نیستید، این كار خدا است و بس، بلكه تنها مامورید بر 

اسبابى كه نظیر شهادتین، و شركت در جماعت مسلمین، و  ،طبق اسباب ظاهرى عمل كنید

معیار  ایمان ظاهرىكند، و همین مان صاحبش مىانجام وظائف عمومى دین داللت بر ای

 است نه ایمان باطنى . 

 441ص   4المیزان: جلد 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             دومبخش 

 

 

 

 

 

 

 مدر اسال روابط زناشوئی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول
 

 زندگی مشترک
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 درخانواده اسالمی 
 

 

 در زندگی مشترک  رفتار با همسرانبهترین 
 

 "زن لعبت است، هر كس او را گرفت مراقب باشد ضایعش نسازد!» 

 )از:  نبی اکرم(

 

در جوامع حدیث از طرق شیعه و اهل سنت  زمینه رفتار با همسرانروایات در 

ز میان همه آن روایات زیباتر روایتى است كه مرحوم كلینى در كافى بسیار وارد شده، و ا

جهاد زن این است كه نیكو نقل كرده كه فرمود:  السالماز ابى ابراهیم موسى بن جعفر علیه

 .شوهردارى كند

ترین كلمات در این باره سخنى است كه در نهج البالغه آمده، سخنى كه و از جامع

س اساس تشریع احكام راجع به زنان، و این سخن را اَ  است برعالوه بر جامعیت مشتمل 

از على بن ابى طالب  السالمكافى نیز به سند خود از عبد هللا بن كثیر از امام صادق علیه

اى كه در نامه نقل كرده، و نیز به سند خود از اصبغ بن نباته از آن جناب آورده السالمعلیه

 كه به فرزندش نوشته فرموده:
 

 !زن ریحانه است نه قهرمان - ان المراة ریحانة و لیست بقهرمانة 
 

نقل  سلّم و وآلهعلیههللاو هم چنین كالم دیگرى كه در این باره از رسول خدا صلى

 : شده كه فرمود

 زن لعبت است، هر كس او را گرفت مراقب باشد ضایعش نسازد!

كرد از مردى كه همسرش را ىتعجب م وسلّموآلهعلیههللاآرى رسول خدا صلى

 كند . زند، و آنگاه با همان دست با وى معانقه مىمى

روایت كرده كه  السالمدر كافى نیز به سند خود از ابى مریم از امام ابى جعفر علیه

فرمود: آیا جاى تعجب نیست كه كسى همسرش را  وسلّموآلهعلیههللافرمود: رسول خدا صلى

 او دست به گردن شود؟ بزند، و آنگاه با 

امثال این بیانات در احادیث بسیار زیاد است، كه اگر كسى در آنها دقت كند نظریه 

 .كنداسالم در باره زنان را درك مى
 

 (544ص :    4المیزان ج :  سوره نساء   35و34) مستند: آیه           
 

 

 

 همسران شما كشتزار شمایند !
 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب سی وهشتم: خانواده اسالمی 22

َ َو اْعلَُموا  نِساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكمْ »  - ُموا ألَنفُِسكْم َو اتَّقُوا َّللاَّ فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنى ِشئْتُْم  َو قَدِّ

لَقُوهُ  َو بَشِر اْلُمْؤِمنِینَ   ! أَنَّكم مُّ
 

زنان شما كشتزار شمایند از هر طرف خواستید به كشتزار خود درآئید و در  -

از خدا پروا كنید و بدانید  صدد پدید آوردن یادگارى و نسلى براى خود برآئید و

 «كه شما او را دیدار خواهید كرد و مؤمنین را بشارت ده ! 
 

كار، همانطور كه نسبت زنان به جامعه انسانى نسبت كشتزار است به انسان كشت

شود، و دیگر غذائى كشتزار براى بقاى بذر الزم است، و اگر نباشد بذرها به كلى نابود مى

یابد، ماند، همچنین اگر زنان نباشند نوع انسانى دوام نمىاى آن نمىبراى حفظ حیات و ابق

 .شودو نسلش قطع مى

آرى خداى سبحان تكون و پدید آمدن انسان، و یا بگو به صورت انسان در آمدن 

ماده را تنها در رحم مادران قرار داده، و از سوى دیگر طبیعت مردان را طورى قرار داده 

سوى زنان است با اینكه مقدارى از آن ماده اصلى در خود مردان  كه متمایل و منعطف به

هم وجود دارد، و در نتیجه میان دو دسته از انسانها مودت و رحمت قرار داده و چون چنین 

اى بوده براى بقاى بوده قطعا غرض از پدید آوردن این جذبه و كشش، پدید آوردن وسیله

به وقتى و یا محلى معین نموده، از انجام آن در نوع، پس دیگر معنا ندارد، آن را مقید 

زمانى و مكانى دیگر منع كند، بله مگر آنكه در یك موردى خاص انجام این عمل مزاحم با 

امرى دیگر شود، امرى كه فى نفسه واجب بوده، و اهمالش جایز نباشد، و با این بیان معناى 

  شود .به خوبى روشن مى “و قدموا النفسكم، ”  :جمله

 

 مفهوم قیمومت مرد بر زن

این است كه مرد به خاطر این كه هزینه زندگى زن را از مال  معناى قیمومت مرد

پردازد، تا از او استمتاع ببرد، پس بر او نیز الزم است در تمامى آنچه مربوط به خودش مى

او حفظ شود او را اطاعت كند، و نیز ناموس او را در غیاب خوابگى مرد مىاستمتاع و هم

وقتى غایب است مرد بیگانه را در بستر او راه ندهد، و آن بیگانه را از زیبائیهاى  كند، و

و نیز در اموالى كه شوهرش در طرف  ،جسم خود كه مخصوص شوهر است تمتع ندهد

ازدواج و اشتراك در زندگى خانوادگى به دست او سپرده و او را مسلط بر آن ساخته خیانت 

  . نكند

شود كه زنان مسلمان سزاوار است صفت صالح ى آیه مورد بحث این مىپس معنا

را پیشه خود بسازند، كه اگر چنین كنند قهرا قانتات خواهند بود، یعنى همواره و دائما 

شوهران خود را در هر چه كه از ایشان بخواهند اطاعت خواهند كرد، البته هر چیزى كه با 

بر آنان كه جانب خود را در همه چیزهایى  واجب استتمتع شوهران ارتباط داشته باشد، و 

 .كه متعلق حق شوهران است در غیاب شوهران حفظ كنند

معناى جمله این است كه زنان مطیع شوهران خویشند، و حافظ غیب  «،بما حفظ هللا »
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ایشانند، به حفظى كه خدا از حقوق ایشان كرده، چون قیمومت را براى آنان تشریع و 

 .حفظ غیبتشان را بر زنان واجب فرموده است اطاعتشان و

545ص  4المیزان جلد  

 وظایف زنان در زندگی مشترک

همان معناى  الحاتصمراد از  «،فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ هللا» 

 قانتاتشود، و كلمه لغوى كلمه است، و آن همان است كه به لیاقت شخص نیز تعبیر مى

را  زنان ناشزهعت و خضوع، و از اینكه در مقابل این گونه زنان عبارت است از دوام طا

آید كه مراد از صالحات نیز به دست مى «،و الالتى تخافون نشوزهن »قرار داد، و فرمود:

همسران صالح است، نه هر زن صالح، و خالصه حكمى كه روى صالحات كرده، و 

 دواج است نه مطلق زنان . فرموده صالحات چنین و چنانند، مخصوص زنان در حال از

دستور داده كه زنان  ،(زنان صالح چنین و چنانند )و در این جمله كه به تعبیر 

حكم مربوط به شؤون زوجیت و كیفیت معاشرت در واقع  ،صالح باید چنین و چنان باشند

را بیان كرده، و این حكم در عین حال حكمى است كه در سعه و ضیقش تابع علتش،  منزلى

پس بر زن واجب است شوهر را  ،همان قیمومت مرد بر زن از نظر زوجیت است یعنى

  شود حفظ نماید .اطاعت كند، و او را در هر شانى كه به شؤون زوجیت راجع مى

544 

 
 

 حق مرد در خانواده اسالمی
 

 

ُ بَْعضُهْم َعلى بَْعٍض َو »  - ُموَن َعلى النِّساِء بَِما فَضَل َّللاَّ َجاُل قَوَّ بَِما أَنفَقُوا ِمْن الّرِ

 ُ  !...أَْمَوِلِهْم  فَالصِلَحت قَنِتٌَت َحِفظٌت لِّْلغَْیِب بَِما َحِفظ َّللاَّ
 

مردان بر زنان قیمومت و سرپرستى دارند، به خاطر اینكه خدا بعضى را بر  -

بعضى برترى داده، و به خاطر این كه مردان از مال خود نفقه زنان و مهریه 

گیرى و شایسته باید فرمانبر شوهران در كام زنان صالح دهند، پسآنان را مى

و تمتعات جنسى و حافظ ناموس و منافع و آبروى آنان در غیابشان باشند، 

  «است...! همانطور كه خدا منافع آنان را حفظ فرموده
 

به معناى كسى است كه مسؤول قیام به امر شخصى دیگر است، و مراد از  قیم

آن زیادتهایى است كه خداى تعالى به مردان داده، به  «،بعضهم على بعضبما فضل هللا  »جمله:

حسب طاقتى كه بر اعمال دشوار و امثال آن دارند، چون زندگى زنان یك زندگى احساسى و 

 بما انفقوااش رقت و لطافت است، و مراد از جمله: عاطفى است، كه اساس و سرمایه

 پردازند . اى است كه همواره به آنان مى، و نفقهدهنداى است كه مردان به زنان مىمهریه

آید كه حكمى كه مبتنى بر آن علت است یعنى قیم و از عمومیت علت به دست مى
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بودن مردان بر زنان نیز عمومیت دارد، و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست، و 

كه جعل شده  چنان نیست كه مردان تنها بر همسر خود قیمومت داشته باشند، بلكه حكمى

براى نوع مردان و بر نوع زنان است، البته در جهات عمومى كه ارتباط با زندگى هر دو 

طایفه دارد، و بنا بر این پس آن جهات عمومى كه عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان 

كه حیات جامعه بستگى به آنها دارد، و حكومت و قضا قیمومت دارند، عبارت است از مثل 

ین دو مسؤولیت و یا بگو دو مقام بر نیروى تعقل است، كه در مردان بالطبع بیشتر و قوام ا

همچنین دفاع از سرزمین با اسلحه كه قوام آن برداشتن نیروى  ،تر است تا در زنانقوى

 بدنى و هم نیروى عقلى است، كه هر دوى آنها در مردان بیشتر است تا در زنان . 

اطالقى تام و تمام  «الرجال قوامون على النساء، »:و بنا بر این، این كه فرمود

كه ظاهر در  «،فالصالحات قانتات ... »:فرمایددارد، و اما جمالت بعدى كه مى

كند، بلكه  خواهد این اطالق را مقیدخصوصیاتى است كه بین زن و شوهر هست نمى

ئیات آن كلى را خواهد فرعى از فروع این حكم مطلق را ذكر نموده، جزئى از میان جزمى

  . بیان كند، پس این حكم جزئى است كه از آن حكم كلى استخراج شده، نه اینكه مقید آن باشد
 

 

 اسالمی خانوادهحق زن در 
 

و به عبارتى دیگر همان طور كه قیمومت صنف مردان بر صنف زنان در مجتمع 

ر آن جهات شریكند، اى كه زنان و مردان هر دو دشود به جهات عامهبشرى تنها مربوط مى

و چون جهاتى است كه نیازمند به تعقل بیشتر و نیروى زیادتر است كه در مردان وجود 

دارد، یعنى امثال حكومت و قضا و جنگ بدون این كه استقالل زن در اراده شخص و عمل 

اى بخورد، و بدون این كه مرد حق داشته باشد اعتراض كند كه تو چرا فالن فردى او خدشه

كنى، مگر آن كه زن كار زشت را دوست دارى و یا فالن كار را مىرا دوست مى چیز

  «فال جناح علیكم فیما فعلن فى انفسهن بالمعروف . »:بدارد، یا مرتكب شود، به شهادت این كه فرمود

همچنین قیمومت مرد بر زنش به این نیست كه سلب آزادى از اراده زن و 

بكند، و معناى قیمومت مرد این نیست كه استقالل زن را تصرفاتش در آنچه مالك آن است 

در حفظ حقوق فردى و اجتماعى او، و دفاع از منافعش را سلب كند، پس زن همچنان 

تواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ كند، و هم استقالل و آزادى خود را دارد، هم مى

به این هدفهایش به مقدماتى كه او را به  تواند براى رسیدنتواند از آن دفاع نماید و هم مىمى

 رساند متوسل شود. هدفهایش مى

 

 

 رفتار زن در برابر بی میلی و بدرفتاری شوهر
 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب سی وهشتم: خانواده اسالمی 25

ً فَال ُجنَاَح َعلَیِهَما أَن یُصِلَحا »  - ٌ َخافَت ِمن بَْعِلَها نُشوزاً أَْو إِْعَراضا َو إِِن اْمَرأَة

َّقُوا فَإِنَّ بَْینُهَما صْلحاً َو الصْلُح َخیٌر َو أُحْ  ضَرِت األَنفُس الشحَّ َو إِن تُْحِسنُوا َو تَت

َ كاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِیراً   ! َّللاَّ

و هر گاه زنى از بى میلى و یا سرگردانى شوهرش بیم دارد و بخل كه خدا به  -

منظور حفظ و دفاع از حق در نهاد جانها نهاده در او تحریك شد، او و 

ور نوعى اصالح از قسمتى از حقوق خود صرفنظر همسرش مجازند به منظ

كنند و صلح در هر حال بهتر است و اگر شما مردان احسان كنید و رعایت 

 !«كنید با خبر استتقوا بنمائید خدا از آنچه مى
 

داللت دارد بر اینكه مراد از صلح و مصالحه كردن این است كه زن از آیه سیاق 

كند تا انس و عالقه و الفت و توافق شوهر را جلب بعضى حقوق زناشوئى خودش صرفنظر 

 نماید و به این وسیله از طالق و جدائى جلوگیرى كند و بداند كه صلح بهتر است. 

آن دو را، براى این  خودنشوز و اعراض قرار داد، نه  خوفرا  شرط اصالحاگر 

 .ر آن تحقق یابدها و آثار ترس آویابد كه عالمتبود كه صلح موضوعش از زمانى تحقق مى

و جمله مورد بحث  ،به معناى بخل است شحكلمه  «،و احضرت االنفس الشح» 

اى است كه خواهد این حقیقت را خاطر نشان سازد كه غریزه بخل یكى از غرائز نفسانیهمى

خداى تعالى بشر را بر آن غریزه مفطور و مجبول كرده تا به وسیله این غریزه منافع و 

فظ نماید و از ضایع شدن آن دریغ كند، پس هر نفسى داراى شح و بخل مصالح خود را ح

هست و بخلش همواره حاضر در نزد او است، یك زن نسبت به حقوقى كه در زوجیت دارد 

ورزد، یعنى از تلف شدن و یعنى در لباس و خوراك و بستر و عمل زناشوئى، بخل مى

رتى كه به زندگى كردن با همسرش و یك مرد نیز در صو ،كندغصب شدن آن جلوگیرى مى

ورزد، در چنین صورتى بى میل باشد، از موافقت و محبت و اظهار عالقه به او بخل مى

حرجى بر آن دو نیست در اینكه بین خود صلح بر قرار نمایند، یعنى یكى از آن دو از 

 پوشى كند. اى حقوق خود چشمپاره

اى است این جمله موعظه «،عملون خبیراو ان تحسنوا و تتقوا فان هللا كان بما ت» 

براى مردان كه از طریق احسان و تقوا تجاوز نكنند و متذكر این معنا باشند كه خداى عز و 

كنند با خبر است، پس در معاشرت با زنان، جور و ستم نكنند و آنان را جل از آنچه مى

 توانند چنین كنند. نان مىمجبور نسازند كه از حقوق حق خود چشم بپوشند، هر چند كه خود آ
 (156ص :    5المیزان ج :  سوره نساء    130تا  127) مستند:آیه              

 

 

 همسرمرد در برابر بدرفتاری رفتار  
 

َو الَّتى تَخافُوَن نُشوَزُهنَّ فَِعظوُهنَّ َو اْهُجُروُهنَّ فى اْلَمضاِجع َو اضِربُوُهنَّ   »... -

َ كاَن َعِلیًّا كبِیراً  فَإِْن أَطْعنَكْم فاَل  ...!تَْبغُوا َعلَیِهنَّ سبِیالً  إِنَّ َّللاَّ
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ز دهید، اگر به رو زنانى را كه بیم دارید نافرمانیتان كنند، نخست اند...  -

اطاعت در نیامدند، با آنها قهر كنید، و در بستر خود راه ندهید، و اگر این نیز 

دیگر براى ادامه زدنشان مؤثر نشد بزنیدشان اگر به اطاعت در آمدند 

جویى مكنید، و به خاطر علوى كه خدا به شما داده مغرور نشوید، كه بهانه

 ...!«دارنده علو و بزرگى خدا است
 

این  خوف نشوزبه معناى عصیان و استكبار از اطاعت است، و مراد از  نشوزكلمه 

در  .واهد ناسازگارى كندخاست كه عالئم آن به تدریج پیدا شود، و معلوم گردد كه خانم مى

قرار داد، نه از خود نشوز، شاید  ترس از نشوز،موعظه را نتیجه  «،فعظوهن »:جمله

گانه كرده باشد، و بفهماند از براى این بوده كه رعایت حال موعظه را در بین عالجهاى سه

هم شود، و میان این سه راه عالج موعظه عالجى است كه هم در حال نشوز مفید واقع مى

 :گانه همان است كه عبارتقبل از نشوز، و هنگام پیدا شدن عالمتهاى آن و عالجهاى سه

كند، و از معناى آیه بر آن داللت مى «،فعظوهن و اهجروهن فى المضاجع و اضربوهن»

خواهد بفرماید اول او را موعظه كنید، اگر دانیم كه بین این سه عالج ترتیب هست، و مىمى

شت با او قهر كنید، و رختخوابتان را جدا سازید، و اگر این نیز مفید واقع نگذاموعظه اثر 

دلیل بر این كه رعایت تدریج و ترتیب الزم است این است كه ترتیب  .نشد، او را بزنید

نامبرده به حسب طبع نیز وسایل گوناگونى از كیفر دادن است، هر كس بخواهد كسى را 

كند، و سپس به تدریج كیفر را شدید و ف آن شروع مىكیفر كند طبیعتا اول از درجه ضعی

 سازد . شدیدتر مى

این است كه بستر محفوظ باشد، ولى در  «،و اهجروهن فى المضاجع »ظاهر جمله:

بستر با او قهر كند، مثال در بستر پشت به او كند، و یا مالعبه نكند، و یا طورى دیگرى 

ممكن است با مثل این عبارت جدا كردن بستر نیز  میلى خود را به او بفهماند، گو اینكهبى

منظور جدا كردن  اگررا به لفظ جمع آورده،  مضجع، چون اراده بشود، ولى بعید است

 .مضجع بوده باشد، دیگر به حسب ظاهر احتیاج نبود كلمه نامبرده را به لفظ جمع بیاورد

جع و فعظوهن و اهجروهن فى المضا »:در مجمع البیان در تفسیر جمله

روایت كرده كه فرمود: هجر در مضاجع به  السالماز امام ابى جعفر علیه «اضربوهن...،

از   زدنرختخواب زن برود، ولى پشت خود را به او كند، و نیز در معناى   این است كه در

) مسواک، چوب کوچکی بود که برای تمیز . آن جناب روایت كرده كه باید با مسواك او را زد

 ان بکار می رفت.( کردن دند
  

یعنى اگر در اثر اعمال آن سه راه عالج  «،فان اطعنكم فال تبغوا علیهن سبیال ...» 

كنند جویى مكنید، و با این كه اطاعت شما مىبه اطاعت شما در آمدند، دیگر علیه آنان بهانه

د به این كه كنبراى اذیت و آزارشان دنبال بهانه نگردید، و در آخر این مطلب را تعلیل مى

دارد به این كه مقام پروردگارشان على و كبیر است، و اعالم مى «،ان هللا كان علیا كبیرا»

پس از قدرت و تفوقى كه بر زنان خود دارند مغرور نشوند و سوء استفاده ننموده در اثر 
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 باشند.  غرور به آنها ظلم و استعال و استكبار نكنند، و همواره به یاد علو مقام پروردگارشان

 

 ترس از جدائی،

 و حکم رفع اختالف بین زن و شوهر  

 

ْن أَْهِلَها إِن یُِریدَا  » ... - ْن أَْهِلِه َو َحَكماً ّمِ َو إِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِهَما فَاْبعَثُوا َحَكماً ّمِ

َ كاَن َعِلیماً َخبِیراً  ُ بَْینُهَما  إِنَّ َّللاَّ  ! إِصلَحاً یَُوفِِّق َّللاَّ
 

و اگر ترسیدید كار به جدایى بكشد، داورى از خانواده مرد و داورى از . .. -

خانواده زن بفرستید، كه اگر بناى آن دو به اصالح باشد خداى تعالى بینشان 

 !« آورد، كه خدا همواره دانایى با خبر استرا توافق پدید مى

 

 ردى كهبه معناى قهر كردن و عداوت است، خداى سبحان براى موا شقاقكلمه 

م از طرف زن، و یك كَ احتمال برود كار زن و شوهر به دشمنى بیانجامد دستور داده یك حَ 

حكم از طرف مرد به مساله رسیدگى كنند، زیرا دخالت یك حكم این خطر را دارد كه او 

 .یك طرف را بگیرد، و حكم جائرانه كند جانب

این است كه اگر واقعا هر دو  «،هماان یریدا اصالحا یوفق هللا بین »:و معناى اینكه فرمود

طرف نزاع بناى اصالح داشته باشند، و عناد و لجبازى در كارشان نباشد خداى تعالى به 

كند، چون وقتى دو طرف زمام م بین آن دو توافق و اصالح بر قرار مىكَ وسیله این دو حَ 

قهرا توافق حاصل  ،(اندَحَكمى كه خودشان پسندیده )اختیار خود را به َحَكم خود بدهند

 .شودمى

ولى در آیه شریفه حصول توافق را به خداى تعالى نسبت داده، به اینكه سبب عادى 

در كار هست،  كنندها مىكمى كه حكمیعنى اصالح خواهى آن دو تسلیم بودنشان در برابر حُ 

بفهماند  و باید نتیجه را به این سبب نسبت بدهد، لیكن به خداى تعالى نسبت داد تا در ضمن

كند خداى سبب حقیقى و آن كسى كه میان اسباب ظاهرى و مسببات آنها رابطه برقرار مى

ان هللا  »:دهد، و در آخر آیه فرمودتعالى است، او است كه هر حقى را به صاحب حق مى

 !«كان علیما خبیرا

ر روایت كرده كه د السالمعلیه در كافى به سند خود از ابى بصیر از امام صادق

فرمود: این دو َحَكم باید با زن و  «،فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها »:تفسیر جمله

شوهر شرط كنند، كه هر ُحكمى كه كردند آن دو قبول كنند، اگر ُحكم كردند كه باید از هم 

 .جدا شوند، بپذیرند، و اگر ُحكم كردند كه باید با هم باشند بپذیرند
 (544ص :    4المیزان ج :  سوره نساء   35و34) مستند: آیه                                             
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 فصل دوم

 

 پاکیزگی در روابط زناشویی
 

 پاکیزگی از نظر اسالم،  و پاکیزگی در زناشوئی

  

 312بقره:  ...!“ فَاْعتَِزلُوا النِّساَء ِفي اْلَمِحیِض، َو ال تَْقَربُوُهنَّ  "

 

از كلماتى است كه معنایش در ملت اسالم  نجاستدر مقابل  و پاکیزگیطهارت 

اى از مسائل دینى را دایر است، و احكام و خواصى براى آنها تشریع شده، و قسمت عمده

دهد، و این دو كلمه به خاطر اینكه بسیار بر سر زبانها است، حقیقتى شرعى و یا تشكیل مى

این دو جور حقیقت در فن اصول بیان شده  اى گردیده است كه معناىحداقل حقیقت متشرعه

 است .

اسالم معناى طهارت و نجاست را معتبر شمرده، و همچنین طهارت و نجاست 

مادى و معنوى هر دو را پذیرفته، بلكه در معارف كلیه و در قوانین مقرره نیز سرایت داده، 

وال تقربوهن حتى ” :فرمایدبعضى قوانین را طاهر، و بعضى را نجس خوانده، از آن جمله مى

لكن یرید ” و “ ثیابك فطهر،” كه منظور از این طهارت پاكى از حیض است، و  “یطهرن،

 “ال یمسه اال المطهرون.” و  “اولئك الذین لم یرد هللا ان یطهر قلوبهم،” و “ لیطهركم،

 شریعت اسالم همچنین یك عده چیزهائى را نجس شمرده، مانند: 

 از انسان و بعضى حیوانات، -خون، بول،  غائط، و منى -

 اى حیوانات زنده چون خوك،و پاره -

 و حكم كرده به اینكه در نماز و خوردن و نوشیدن از آنها اجتناب شود.
 

 و امورى را هم طهارت خوانده، مانند:

شستشوى جامه و بدن از نجاستى كه به آنها برخورده كه آن را طهارت خبیثیه  -

 خوانده،

ل آنطور كه در كتب فقهى شرح داده شده به دست و طهارت با وضو و غس -

 آید و آن را طهارت حدثیه خوانده . مى
 

گردد، و آن اسالم دین توحید است، و تمامى فروع آن به همان اصل واحد بر مى

 اصل واحد است، كه در تمامى فروع دین منتشر شده است.



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب سی وهشتم: خانواده اسالمی 29

ت كبرا نزد گردد كه اصل توحید، طهارت هم هست، طهاراز اینجا روشن مى

هائى است خداى سبحان، و بعد از این طهارت كبرا و اصلى، بقیه معارف كلیه نیز طهارت

براى انسان، و بعد از آن معارف كلیه اصول اخالق فاضله نیز طهارت باطن از رذائل 

است، و بعد از اصول اخالقى احكام عملى نیز كه به منظور صالح دنیا و آخرت بشر 

هائى دیگر است، و آیات مذكوره نیز بر همین مقیاس انطباق دارد، هم تشریع شده طهارت

و هم آیات دیگرى كه در معناى طهارت  “و یطهركم تطهیرا،” و هم آیه: “یرید لیطهركم،” آیه: 

 وارد شده است.

 (313صفحه:  2) المیزان: جلد 
 

 پاک شدن ماهانه رحم در بانوان 
 

 (222)بقره: « ...!ْل ُهَو أَذًى َو یَسئَلُونَك َعِن اْلَمِحیِض قُ ” 
 

 پرسند بگو آن آزارى است براى زنان ...! از تو از مساله حیض مى -
 

جریان خون معروفى است كه صفات مخصوصى دارد، و زنان حائض آن  حیض

 شناسند.صفات را مى

خوانده، چون خون حیض كه به عادت زنان مربوط است، از  اذىاینكه محیض را 

دهد، و شود كه طبیعت زن در مزاج خون طبیعى زن انجام مىل مىعمل خاصى حاص

مقدارى از خون طبیعى او را فاسد، و از حال طبیعى خارج نموده، و به داخل رحم 

فرستد، تا بدین وسیله رحم را پاك كند، و یا اگر جنین در آن باشد، با آن خون جنین را مى

 ى براى ساختن شیر جهت كودك را آماده  سازد.غذا دهد، و یا اگر بچه بدنیا آمده ماده اصل

 (311صفحه:  2) المیزان: جلد 
 

 

 

 

 

 اوقات کناره گیری از آمیزش
 

 ! فَاْعتَِزلُوا النِّساَء فى اْلَمِحیِض َوال تَْقَربُوُهنَّ َحتى یَطُهْرنَ »  -
  

پس باید كه از زنان در حال حیض كناره گیرى كنید! و با ایشان نزدیكى جنسى  -

 !«ید تا وقتى كه پاك شوندننمائ
 

را به معناى ضرر گرفتند، محیض را هم به معناى جمع شدن با زنان در  أذىكلمه 

پرسند آیا در چنین حالى جایز است با اند: از تو مىحال حیض گرفته، و در معناى آیه گفته

زنان جمع شد؟ جواب داده شده این عمل ضرر است، و درست هم هست چون پزشكان 

اند: طبیعت زن در حال حیض سرگرم پاك كردن رحم، و آماده كردن آن براى حامله گفته

سازد، و به نتیجه این عمل شدن است، و جماع در این حال نظام این عمل را مختل مى

 زند.طبیعى یعنى به حمل و به رحم زن صدمه مى
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 کناره گیری از آمیزش در اقوام مختلف
 

دورى گزیدن از معاشرت است، و مراد از  به معناى عزلت گرفتن و اعتزال

 .اعتزال ترك نزدیكى از محل خون است
 

طوائف مختلف مردم در مساله محیض آراء و مذاهبى مختلف دارند، یهود در این 

داد، و در حال حیض زنان، حتى از غذا و آب و محل زندگى مساله شدت عمل به خرج مى

ز احكامى سخت در باره زنان حائض و كسانى كرد، و در تورات نیو بستر زنان دورى مى

 كنند وارد شده است. كه در محل زندگى و در بستر و غیره با ایشان نزدیكى مى

و اما نصارا، در مذهب ایشان هیچ حكمى در باره اجتماع با زنان حائض، و 

شتند، نزدیك شدن به ایشان نیامده، و اما مشركین عرب، آنان نیز در این باره هیچ حكمى ندا

كردند، و این بدان جهت جز اینكه ساكنین مدینه و دهات اطراف آن، از این كار اجتناب مى

گیریهاى یهود را بود كه آداب و رسوم یهودیان در ایشان سرایت كرده بود، و همان سخت

داشتند، و اما عربهاى دیگر، چه بسا این عمل را در معاشرت با زنان حائض معمول مى

شود فرزندى كه گفتند جماع با زنان در حال حیض باعث مىمى دانستند، ومستحب هم مى

ممكن است پدید شود خونخوار باشد، و خونخوارى در میان عشایر صحرانشین صفتى 

  پسندیده بوده است.

هر “ گیرى كنید،از زنان در حال حیض كناره” و به هر حال پس اینكه فرمود: 

گفتند، و هر چند كه رى است همانطور كه یهودیان مىگیچند ظاهرش امر به مطلق كناره

فاتوهن من حیث امركم ” :و لیكن جمله “و ال تقربوهن،” :براى تاكید این ظاهر بار دوم هم فرمود

همان مجراى خون “ آنجائى كه خدا دستور داده،” با در نظر داشتن اینكه منظور از:  “هللا،

و ال و جمله دوم یعنى  فاعتزلوا،بر اینكه جمله:  است، كه در آخر آیه است، خود قرینه است

جنبه كنایه دارند، نه تصریح، و مراد از آمدن زنان و نزدیكى با ایشان نزدیكى از  تقربوهن

 گیرى از آنان.محل خون است فقط، نه مطلق مخالطت و معاشرت، و نه مطلق تمتع و لذت

تخاذ كرده، راهى میانه در پس معلوم شد اسالم در مساله حیض زنان راه وسط را ا

اند، و آن بین تشدید تمامى كه یهود اتخاذ كرده، و در بین اهمال مطلقى كه نصارا پیش گرفته

راه میانه این است كه مردان در هنگام عادت زنان از محل ترشح خون نزدیكى نكنند، و 

 توانند ببرند.تمتعات غیر این را مى
 

 اوقات مجاز آمیزش
 

بِیَن ، طُهْرنَ َحتى یَ » ...  - َ یِحب التَّوَّ ُ  إِنَّ َّللاَّ ْرَن فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحْیث أََمَرُكُم َّللاَّ فَإِذَا تَطهَّ

ِرین!  َو یِحب اْلُمتَطّهِ

خدا  توانید آنطور كهپس همین كه غسل كردند مى، تا وقتى كه پاك شوند...  -

دارد و ست مىدستورتان داده با ایشان نزدیكى كنید كه خدا مردم تائب را دو

 !« داردآنهائى را هم كه در پى پاك شدن هستند دوست مى
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به معناى قطع شدن جریان خون از زنان است، و  “حتى یطهرن،” طهارت در جمله:

یا به معناى شستن محل خون است، و یا به معناى غسل كردن است،  “فاذا تطهرن،” :در جمله

رساند، و داللت بر امرى است كه تنها جواز را مى “فاتوهن من حیث امركم هللا ...،” : و جمله

خواهد بطور كنایه بفهماند: بعد از پاك شدن، وجوب ندارد، چون بعد از نهى واقع شده، و مى

و یا غسل كردن زن، نزدیكى كردن با او جایز است، و این ادبى است الهى و الیق به قرآن 

 !كریم
 

براى این بود كه آن ادب را “ امركم هللا،”  و اگر امر نامبرده را مقید كرد به قید

تكمیل كرده باشد چون عمل جماع در نظر بدوى امرى است لغو و لهو، لذا آن را مقید كرد 

به امر خدا، و با این قید از امورى قرارش داد كه خدا تكوینا به آن امر كرده، تا داللت كند 

وع انسانى هم در حیاتش و هم جماع یكى از امورى است كه تمامیت نظام نبر اینكه 

در بقایش منوط به آن است، پس سزاوار نیست چنین امرى را بازیچه قرار داد، بلكه 

 باید از دیدگاه یكى از اصول نوامیس تكوینیش نظر كرد.

 

فاالن ” از نظر سیاق شباهت به آیه شریفه:  “فاتوهن من حیث امركم هللا،” :و آیه شریفه

دارد، پس از این  “فاتوا حرثكم انى شئتم، و قدموا النفسكم،” :و آیه “،تب هللا لكمباشروهن و ابتغوا ما ك

مراد از امر به آمدن در آیه مورد بحث، امر تكوینى است، رسد كه شباهت چنین به نظر مى

كه خلقت و تكوین انسان هم بر آن داللت دارد، چون خلقتش مجهز به اعضائى است كه اگر 

عضائى زاید و بیهوده بود، و نیز مجهز به قوائى است كه انسان را به مساله تناسل نبود ا

 پس امر نامبرده امر شرعى نیست،كند، تا نسل بشر قطع نگردد، عمل زناشوئى دعوت مى

نیز همین مساله توالد و تناسل  “و ابتغوا ما كتب هللا لكم،” :همچنانكه منظور از كتابت در جمله

 شود. ز آیه استفاده مىاست، و این معنا به خوبى ا
 

اند بر اینكه جمع شدن با زنان از عقب بعضى از مفسرین به این آیه استدالل كرده

حرام است، ولى استدالل بسیار سست و ناپسند است، براى اینكه منشا و اساس آن یكى از 

از  پس نزد ایشان شوید” اند كه مفهوم: دو پندار است، كه هر دو غلط است، یا گمان كرده

این است كه از عقب نزدیك نشوید، كه این مفهوم لقب است، و “ آنجا كه خدا دستور داده،

فرمان تكوینى خدا به اینكه باید نسل بشر حفظ شود با قطعا حجت نیست و این عبارت كه 

 شود، هیچ ربطى به حلیت و حرمت سایر اقسام نزدیكى ندارد.نزدیكى از جلو اطاعت مى

 

 ز نظر خدااهمیت پاکیزگی ا
 

 “ .ان هللا یحب التوابین و یحب المتطهرین”  -

به معناى پذیرفتن و  تطهربه معناى برگشتن به سوى خداى سبحان است و  توبه

شروع به طهارت است، یا بگو صرفنظر كردن جدى از پلیدى و برگشتن به اصل ) یعنى 
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ر و نواهى خدا، و طهارت( است، پس در نتیجه هر دو عنوان توبه و تطهر در مورد اوام

مخصوصا در مورد طهارت و نجاست صادقند، چون گردن نهادن به اوامر خدا و دست 

بردارى از هر چیز كه خدا نهى كرده، هم تطهر از قذارت است، كه مخالف اصل و 

آور است، و هم توبه و بازگشت به سوى خدا است، و بهمین مناسبت بوده كه خداى مفسده

 تعلیل نموده است.  “ان هللا یحب التوابین و یحب المتطهرین ...،” :با جمله تعالى حكم در آیه را

شود مناسبت و انطباقى چون الزم است میان حكم و علتى كه براى آن ذكر مى

باشد، و در آیه مورد بحث چند حكم آمده، یكى دورى كردن از جماع در حال حیض، و یكى 

ئى كه توابین و متطهرین در جمله مورد بحث انجام این عمل در غیر آن حال، و از آنجا

 شود . مطلق آمده، تمامى مراتب توبه و طهارت را به بیانى كه گذشت شامل مى

كند، صیغه مبالغه و به معناى كسى است كه بسیار توبه مى توابینو چون كلمه 

و طهارت از نیز استفاده كنیم، در نتیجه كثرت در توبه  Cبعید نیست این مبالغه را از كلمه 

هر جهت استفاده شود، هم كثرت از جهت نوع توبه و طهارت، و هم از جهت عدد آن دو، 

دارد، چه اینكه با استغفار شود كه خدا همه انواع توبه را دوست مىآن وقت معنا چنین مى

 باشد و چه اینكه با امتثال همه اوامر و نواهى او باشد، و چه با معتقد شدن به همه اعتقادات

دارد، چه اینكه با گرفتن وضو و انجام حقه باشد، و نیز خدا همه انواع تطهر را دوست مى

غسل باشد، و چه اینكه با انجام اعمال صالحه باشد، و چه اینكه با كسب علوم حقه باشد، هم 

 دارد، و هم تكرار آن دو را.همه این انواع توبه و تطهر را دوست مى
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 سومفصل 
 

 بچه داری
 

 نتیجه روابط زناشوئی صالح :  تولد فرزند صالح و توشه آخرت

نهینَ ”  - لَقُوهُ  َو بَشره اْلُمْؤمه َ َو اْعلَُموا أَنَّكم مُّ كْم َو اتَّقُوا ّللاَّ ُموا ألَنفُسه  ! َو قَّده

و در صدد پدید آوردن یادگارى و نسلى براى خود برآئید و از خدا پروا كنید و بدانید كه  -

 «ما او را دیدار خواهید كرد و مؤمنین را بشارت ده ! ش
 

كه خطاب به مردان است و یا به مردان و  - قدموا النفسكممراد از اینكه فرمود: 

زنان هر دو، واداشتن انسانها به ازدواج و تناسل است، تا نوع بشر در زمین باقى بماند، و 

بشر در زمین، بقاى دین او، و  این هم معلوم است كه غرض خداى سبحان از بقاى نوع

ظهور توحید و پرستش او است، و براى این است كه جوامع بشرى باشند تا با تقواى 

 “و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون.” عمومى خود او را بپرستند، همچنانكه فرمود: 

این دهد كه با حیات آنان و بقایشان مرتبط است، براى بنا بر این اگر دستوراتى مى

است كه به این وسیله آنان را به عبادت پروردگارشان برساند، نه براى اینكه بیشتر به دنیا 

 بگروند، و در شهوات شكم و فرج فرو رفته، در وادى غى و غفلت سرگردان شوند.

هر چند مساله توالد و تقدیم داشتن   “و براى خود مقدم بدارید،” پس مراد از جمله: 

به بشریت و جامعه است، بشریتى كه همه روز افراد زیادى از آن  افرادى جدید الوجود

پذیرد، و لیكن این شود، و به مرور زمان عددش نقصان مىدستخوش مرگ و فنا مى

بلكه براى این است كه با توالد و مطلوبیت فى نفسه نیست غرض به خود توالد تعلق نگرفته، 

ن در زمین باقى بماند، و افراد صالحى آمدن افرادى جدید به روى زمین ذكر خداى سبحا

داراى اعمال صالح پدید آیند، تا خیرات و مثوباتشان هم عاید خودشان شود، و هم عاید 

 “و نكتب ما قدموا و آثارهم.” همچنانكه فرمود: پدرانى كه باعث پدید آمدن آنان شدند،

  

مراد از تقدیم براى كند كه بیانى كه از نظر خواننده گذشت این احتمال را تایید مى

از پیش فرستادن اعمال صالح است، براى روز قیامت، همچنانكه در جائى دیگر  ،خود

و ما تقدموا النفسكم من خیر، تجدوه عند هللا هو ” :و نیز فرموده “یوم ینظر المرء ما قدمت یداه،” :فرموده

  “خیرا و اعظم اجرا.

یا ایها ” :از نظر سیاق نظیر آیه “لموا انكم مالقوه،و قدموا النفسكم و اتقوا هللا و اع”پس جمله: 

 باشد.مى “الذین آمنوا اتقوا هللا، و لتنظر نفس ما قدمت لغد، و اتقوا هللا ان هللا خبیر بما تعملون،
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پس مراد از جمله مورد بحث )و خدا داناتر است،( تقدیم عمل صالح و تقدیم اوالد 

 صالح براى جامعه باشند. به این امید است كه اوالد نیز افرادى

تقوا به صورت عمل صالح در خصوص نزدیكى  “و اتقوا هللا ...،” :و مراد از جمله

: در نزدیكى با زنان از حدود خدا تعدى نكنید و خواهد بفرمایدبا حرث است، و خالصه مى

  پاس حرمت خدا را بدارید، و محارم خدا را هتك مكنید!

 

تشویق به تقوا و شكافتن معناى آن است،  “انكم مالقوه ...،و اعلموا ” و مراد از جمله:

همچنانكه در آیه سوره حشر هم كه  از روز لقاى هللا و سوء حساب بترسید، فرماید:مى

تقوا به معناى ترس از خداست، و اطالق كلمه  “و اتقوا هللا ان هللا خبیر بما تعملون ...،” :فرمودمى

ه همان مراقبت و تحفظ و اتقا باشد، امرى است كه در كالم و اراده الزمه آن ك“ بدانید” 

كه  “و اعلموا ان هللا یحول بین المرء و قلبه،” :شایع است، از آن جمله خداى عزوجل فرموده

منظور از آن الزمه آن است، كه همان تقوا باشد، یعنى بترسید و پروا داشته باشید، از حائل 

ون عمل صالح و ترس از روز حساب از لوازم خاصه شدن خدا میان شما و دلهایتان، و چ

  “و بشر المؤمنین! ” ایمان بود، لذا در آخر كالم فرمود:
 (310ص :    2سوره بقره   المیزان ج :   223و  223آیه ) مستند:            

 

 حكم شیر دادن به بچه، و وظایف والدین
 

ضاَعةَ  َو َعلى َو اْلَوِلدَت یُْرِضْعَن أَْولَدَُهنَّ َحْولَی”  - ِن كاِملَیِن  ِلَمْن أََرادَ أَن یُتِمَّ الرَّ

الُمْولُوِد لَهُ ِرْزقُُهنَّ َو ِكسَوتُهنَّ بِالَمْعُروِف  ال تُكلَّف نَْفٌس إِال ُوسعََها  ال تُضارَّ َوِلدَةُ 

ْن أََرادَا فِصاالً َعن تََراٍض بَِولَِدَها َو ال َمْولُودٌ لَّهُ بَِولَِدِه  َو َعلى اْلَواِرِث ِمثُْل ذَِلك  فَإِ 

نُهَما َو تَشاُوٍر فاَل ُجنَاَح َعلَیِهَما  َو إِْن أََردتُّْم أَن تَستْرِضعُوا أَْولَدَكْم فاَل ُجنَاَح  ّمِ

َ بَما تَْعَملُ  َ َو اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ا َءاتَْیتُم بِالَمْعُروِف َو اتَّقُوا َّللاَّ وَن َعلَْیكْم إِذَا سلَّْمتُم مَّ

 بَِصیٌر،

خواهد مادران، فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند، براى كسى كه مى -

شیر دادن را كامل كند و صاحب فرزند خوراك و پوشاك آنها را به شایستگى 

دار است هیچكس بیش از توانش مكلف نمى شود، هیچ مادرى به سبب عهده

ش، وارث نیز مانند این را طفلش زیان نبیند و نه صاحب فرزند، به سبب فرزند

بر عهده دارد اگر پدرو مادر به رضایت و مشورت هم خواستند طفل را از شیر 

بگیرند گناهى بر آنان نیست و اگر خواستید براى فرزندان خود دایه بگیرید، 

گیرید به شایستگى به او حقى بدهید گناهى بر شما اگر فردى را كه در نظر مى

  “بدانید كه خدا بیناى اعمال شما است!  نیست، از خدا بترسید و
 

تشریع شده  والدیعني  مولود لهو  ولدو  والدهحكم در آیه شریفه تنها در مورد 

آنكس كه فرزند براى او متولد شده،( را به  مولود له )كلمه  والداست، و اما اینكه چرا بجاى 
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اشاره نموده باشد، یعنى  كار برده؟ براى این بوده كه به حكمت حكمى را كه تشریع كرده

شود و در بیشتر احكام زندگیش ملحق به بفهماند پدر به علت اینكه فرزند براى او متولد مى

البته در بیشترش نه همه احكام كه بیانش در آیه تحریم خواهد آمد. ناگزیر مصالح  -اوست 

دهد به را شیر مىزندگى و لوازم تربیت و از آن جمله خوراك و پوشاك و نفقه مادرى كه او 

عهده او است، و این هم بعهده مادر او است كه پدر فرزند را ضرر نزند، و آزار نكند، 

 براى اینكه فرزند براى پدرش متولد شده است . 

حق مطلب در مساله فرزند این است كه نظام تكوین فرزند را ملحق به پدر و مادر 

به هر دوى آنها است، و اما اعتبار  كند، براى اینكه هستى فرزند مستندو هر دو مى

دانند، و اجتماعى البته در این باره مختلف است، بعضى از امتها فرزند را ملحق به مادر مى

به  مولود لهبعضى به پدر، و آیه شریفه، نظریه دوم را معتبر شمرده و با تعبیر از پدر به 

 است. این اعتبار اشاره كرده

از امام صادق علیه  “و الوالدات یرضعن اوالدهن ...،” :در تفسیر عیاشى در ذیل آیه

خورد السالم روایت آمده كه این آیه را تالوت كرد، سپس فرمود: فرزند، مادام كه شیر مى

متعلق به پدر و مادر است، و هر دو بالسویه با فرزندشان مرتبطند، ولى همینكه از شیر 

كتر و سزاوارتر است، و اگر پدر، زنى را گرفته شد پدر از مادر و بستگان وى به او نزدی

گیرم، پدر پیدا كند كه با روزى چهار درهم او را شیر بدهد، و مادر گفت من پنج درهم مى

تواند فرزند را از همسرش بگیرد، و به دایه بدهد، لیكن این عمل اخالقا درست قانونا مى

در دامن مادرش باقى نیست، و نوعى اجبار و خشونت نسبت به فرزند است، و او را 

 گذاشتن به لطف و مهربانى و مدارا نزدیك است . 
 

 دوره کامل شیردادن
 

 !...َو اْلَوِلدَت یُْرِضْعَن أَْولَدَُهنَّ َحْولَیِن كاِملَین » -

 ...!«مادران، فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند -
 

 حول، و كلمه به معناى مكیدن پستان به منظور نوشیدن شیر از آن است  ارضاع

اند به خاطر این است كه سال به معناى سال است، و اگر سال را حول )گردش( نامیده

مقید كرد، براى این بود كه سال اجزاى بسیارى  كمالگردد و اگر حول را به وصف مى

شود كه به مسامحه یازده دارد، دوازده ماه و سیصد و پنجاه و پنج روز است، و چه بسا مى

گویند: در فالن شهر یك سال نامند، مثال مىسیصد و پنجاه روز را هم یك سال مىماه و یا 

 ماندم، در حالیكه چند روز كمتر بوده است. 

 حق ادامه شیردادن مادر مطلقه
 

ضاَعةَ »  -  ،ِلَمْن أََرادَ أَن یُتِمَّ الرَّ

 .«خواهد شیر دادن را كامل كندبراى كسى كه مى -
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)كودكى را در دامن  حضانتداللت دارد بر اینكه:  “رضاعة،لمن اراد ان یتم ال” جملة 

حق مادر طالق داده شده، و موكول به اختیار او است. اگر خواست  شیر دادنپروریدن( و 

تواند از این كار امتناع تواند كودكش را شیر دهد و در دامن بپرورد، و اگر نخواست مىمى

تواند دو آخر، حق اوست، اگر خواست مىبورزد، و همچنین رساندن مدت دو سال را به 

تواند مقدارى از دو سال را شیر داده، از تكمیل آن سال كامل شیر دهد، و اگر نخواست مى

خوددارى كند، و اما شوهر چنین اختیارى ندارد، كه از ابتدا اگر خواست بچه را از همسر 

تواند موافق بود، مى اش بگیرد و اگر نخواست نگیرد، البته در صورتیكه همسرشمطلقه

 رساند.این معنا را مى “فان ارادا فصاال ...،”  یكى از دو طرف را اختیار كند، همچنانكه جمله
 

 رعایت حق حضانت و شیر دادن مادر
 

َو َعلى الُمْولُوِد لَهُ ِرْزقُُهنَّ َو ِكسَوتُهنَّ ِبالَمْعُروِف  ال تُكلَّف نَْفٌس إِال ُوسعََها  ال ”  -

 !َوِلدَةُ بَِولَِدَها َو ال َمْولُودٌ لَّهُ بَِولَِدِه  َو َعلى اْلَواِرِث ِمثُْل ذَِلكتُضارَّ 
 

دار است هیچكس و صاحب فرزند خوراك و پوشاك آنها را به شایستگى عهده -

بیش از توانش مكلف نمى شود، هیچ مادرى به سبب طفلش زیان نبیند و نه 

 “...! انند این را بر عهده صاحب فرزند، به سبب فرزندش، وارث نیز م
 

پدر طفل است و منظور از رزق و كسوت، خرجى و  مولود لهمنظور از كلمه  

لباس است، و خداى عزوجل این خرجى و نفقه را مقید به معروف كرد، یعنى متعارف از 

حال چنین شوهر و چنین همسر، و آنگاه مطلب را چنین تعلیل كرد: كه خدا هیچ كسى را به 

 كند، و آنگاه دو حكم دیگر هم بر این حكم ضمیمه كرد:طاقتش تكلیف نمى بیش از

و نظیر آن مال همسر است، پس شوهر  حق حضانت و شیر دادناینكه:  اول

تواند به زور میان مادر و طفل جدائى بیندازد، و یا از اینكه مادر فرزند خود را ببیند، و نمى

گیرى كند، براى اینكه این عمل مصداق روشن یا مثال ببوسد، و یا در آغوش بگیرد جلو

 بر زن است، كه در آیه شریفه، از آن نهى شده است.  حرجو  مضاره

 
 

 رعایت حق پدر بوسیله مادر

تواند در مورد بچه شوهر، به شوهر مضاره و حرج وارد اینكه : زن نیز نمى دوم

اراحتیها فراهم كند، چون در آیه آورد، مثال نگذارد پدر فرزند خود را ببیند، و از این قبیل ن

نه زن به وسیله فرزندش به ضرر و  -ال تضار والدة بولدها، و ال مولود له بولده ” :شریفه مى فرماید

 “ افتد، و نه پدر!حرج مى

پس در جمله مورد بحث، هم حكم تشریع مراعات شده، و هم حكم تكوین، یعنى هم 

ر و هم مال مادر است، و از طرفى دیگر فرموده: فرموده، از نظر تكوین، فرزند هم مال پد

 از نظر تشریع و قانون، فرزند تنها از آن پدر است . 
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 همسر مطلقه بعد از فوت پدر ههزینه هاي بچه و نفق
 

ثُْل ذَلهك،” ...  - ثه مه  َو َعلى اْلَواره

 “وارث نیز مانند این را بر عهده دارد...!  -
 

آنچه كه به حكم شرع به گردن پدر است، مانند خرجى و آید: از ظاهر آیه بر مى

 لباس، در صورتى كه پدر فوت شود به گردن وارث او خواهد بود.

) از آنجا كه اصل این مسائل مربوط به فقه است در این موارد باید به كتب فقهى 

است،  سالمالمراجعه شود، و آنچه ما در معناى آیه گفتیم موافق با مذهب ائمه اهل بیت علیهم

شود، و همچنین موافق با ظاهر چون از اخبارى كه از ایشان رسیده، همین معنا استفاده مى

 آیه شریفه نیز هست. (

روایت كرده كه در ذیل  السالمدر تفسیر عیاشي از امام باقر و یا امام صادق علیه

ین ایام از دنیا فرمود: منظور خرج است، اگر شوهر در هم “و على الوارث مثل ذلك،” جمله

 اش را باید ورثه او بدهند.برود نفقه زن مطلقه

روایت كرده كه در معناى همین  السالمو نیز در همان كتاب از امام صادق علیه

گذارم جمله فرمود: وارث هم مانند خود متوفى نباید زن مطلقه را آزار دهد، مثال بگوید نمى

ارث را نباید آزار دهد، مثال اگر ورثه چیزى نزد اش به دیدنش برود، و زن مطلقه هم وبچه

 او دارند از دادنش مضایقه نكند، و ورثه نباید بر آن كودك سخت بگیرند . 
 

 

 باز گرفتن بچه از شیر

 

نُهَما َو تَشاُوٍر فاَل ُجنَاَح َعلَیِهَما  َو إِْن أََردتُّْم أَن »  - فَإِْن أََرادَا ِفصاالً َعن تََراٍض ّمِ

َ َو تَستْرِضعُ  ا َءاتَْیتُم بِالَمْعُروِف َو اتَّقُوا َّللاَّ وا أَْولَدَكْم فاَل ُجنَاَح َعلَْیكْم إِذَا سلَّْمتُم مَّ

َ بَما تَْعَملُوَن بَِصیٌر،  اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
  

اگر پدرو مادر به رضایت و مشورت هم خواستند طفل را از شیر بگیرند  -

براى فرزندان خود دایه بگیرید، اگر فردى گناهى بر آنان نیست و اگر خواستید 

گیرید به شایستگى به او حقى بدهید گناهى بر شما نیست، از را كه در نظر مى

 “خدا بترسید و بدانید كه خدا بیناى اعمال شما است! 
 

به معناى از شیر جدا كردن  فصالكلمه  “فان ارادا فصاال عن تراض منهما و تشاور....” 

به معناى اجتماع كردن در مجلس مشاوره است، و این جمله به  تشاوره كودك است، و كلم

خاطر حرف فاء كه در آغاز دارد تفریع بر حقى است كه قبال براى زوجه تشریع شده، و به 

وسیله آن حرج از بین برداشته شد، پس حضانت و شیر دادن بر زن واجب و غیر قابل 

 تواند تركش كند.آن استفاده كند، و مى تواند ازتغییر نیست، بلكه حقى است كه مى

پس ممكن است نتیجه مشورتشان این باشد كه هر دو راضى شده باشند بچه را از 

شیر بگیرند، بدون اینكه یكى از دو طرف ناراضى و یا مجبور باشد و همچنین ممكن است 
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همسر خودش نتیجه این باشد كه پدر، فرزند خود را به زنى دیگر بسپارد تا شیرش دهد، و 

راضى به شیر دادن نشود و یا فرضا شیرش خراب باشد، و یا اصال شیر نداشته باشد، و یا 

جهاتى دیگر، البته همه اینها در صورتى است كه مرد به خوبى و خوشى آنچه را كه زن 

اذا سلمتم ” قید استحقاق دارد به او بدهد، و در همه موارد منافاتى با حق زن نداشته باشد، و 

 رساند . همین را مى “ا آتیتم بالمعروف،م
  

 “و اتقوا هللا و اعلموا ان هللا بما تعملون بصیر! ”  -

كند و اینكه این تقوا به اصالح صورت این اعمال در این جمله، امر به تقوا مى 

باشد، چون احكام نامبرده همه امورى بود مربوط به صورت ظاهر، و لذا دنباله جمله 

و اذا ” كنید بینا است...، به خالف ذیل آیه قبلى یعنى آیهد كه خدا بدانچه مىفرمود: و بدانی

كه در ذیل آن فرمود: از خدا پروا كنید، و بدانید كه خدا به هر  “طلقتم النساء فبلغن اجلهن ...،

 چیزى دانا است! 

لوم و مع “وال تمسكوهن ضرارا لتعتدوا،” :براى اینكه آیه نامبرده مشتمل بود بر جمله

شود كه از ظاهر اعمال تجاوز نموده، به نیت نیز سرایت است كه ضرار و دشمنى سبب مى

هایى كه در صورت عمل ظاهر نیست انجام دهد، اى از دشمنىكند، و در نتیجه پاره

 هائى كه بعدها اثرش معلوم گردد .دشمنى
 (360ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  233آیه ) مستند:        
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 داخلی روابط 

 خانواده های اسالمی
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 فصل اول
 

 همزیستی چهار دیواری

  ها وابط بین خانوادهو ر 
 

 

 خدمتگزاران در ساعات استراحت خانوادهکودکان و رفتار 
 

یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا ِلیَستَئِْذنُكُم الَِّذیَن َملََكت أَْیَمنُكْم َو الَِّذیَن لَْم یَْبلُغُوا الُحلَُم ِمنكْم »  -

ن قَْبِل صلَوةِ اْلفَْجِر َو ِحیَن تَضعُوَن ثِیَابَُكم ٍت  ّمِ َن الظِهیَرِة َو ِمن بَْعِد  ثَلَث َمرَّ ّمِ

فُوَن  صلَوةِ اْلِعشاِء  ثَلَث َعْوَرٍت لَُّكْم  لَْیس َعلَْیكْم َو ال َعلَْیِهْم ُجنَاُح بَْعدَُهنَّ  طوَّ

ُ َعِلیٌم َحِكیمٌ  ُ لَُكُم االَیَِت  َو َّللاَّ  ،َعلَْیكم بَْعضكْم َعلى بَْعٍض  َكذَِلك یُبَیُن َّللاَّ

 

اید و كسانى ایمان دارید باید به كسانى كه شما مالك آنان شدهشما اى كسانى كه  -

اند دستور دهید در شبانه روز سه وقت از شما اجازه كه هنوز به عقل نرسیده

هاى ورود بگیرند یكى پیش از نماز صبح و دوم هنگام نیم روز كه جامه

م، هنگام آورید و سوم بعد از نماز شبانگاه كه این سه هنگاخویش از تن در مى

توانند بدون اجازه وارد شوند و گناهى بر شما خلوت شما است و پس از آن مى

ها و ایشان نیست كه هنگام تحرك و برخورد با یكدیگر است، خدا این چنین آیه

 .«كند كه خدا دانا و فرزانه استرا براى شما بیان مى
 

خانه در حالى باشند كه به معناى كندن لباس، و كنایه است از اینكه اهل  وضع ثیاب

چه بسا میل نداشته باشند بیگانگان در آن حال ایشان را ببینند. و كلمه ظهیره به معناى وقت 

 .ظهر است

اند، چون هر كس عار كلمه عورت به معناى عیب است، و اگر آن را عورت نامیده

ى باشد كه سزاوار دارد از اینكه آن را هویدا كند، و شاید مراد از آن در آیه شریفه هر چیز

 .است پوشانده شود

یا ایها الذین  »فرمود:دنباله جمله سابق است كه مى «...،یا ایها الذین آمنوا »پس جمله

كرد به اینكه داخل شدن به خانه هر كس موقوف به اجازه كه حكم مى «آمنوا ال تدخلوا ...،
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چون در حكم عمومى است، از آن  استثناءگرفتن است، در نتیجه آیه مورد بحث به منزله 

داند، و بیش از آن را خصوص غالمان و كنیزكان اجازه گرفتن در سه هنگام را كافى مى

  داند.واجب نمى

این است كه به ایشان دستور دهید  «،لیستاذنكم الذین ملكت ایمانكم »:و معناى اینكه فرمود

آید كه مراد از آن بر مى «،كمملكت ایمان »كه از شما اجازه دخول بخواهند، و از ظاهر جمله

 .براى مردان است الذینچون كلمه  ،تنها غالمان است

اند، ولى بالغ اطفالى است كه به حد تمیز رسیده «،الذین لم یبلغوا الحلم »و معناى

 است.  «،ثالث عورات لكم »اند، و دلیل بر رسیدن به حد تمیز جملهنشده

در هر روز است، به دلیل اینكه دنبالش آن را  سه نوبت ثالث مراتو منظور از جمله   

آیید و جامه كه به خانه مى دوم هنگام ظهر، و اول قبل از نماز فجرتفصیل داده و فرموده: 

به وجه حكم اشاره نموده و  «،ثالث عورات لكم »، و در جملهسوم بعد از نماز عشاءكنید، مى

كه طبعا شایسته نیست غیر از شما فرماید: این سه موقع سه عورت است براى شما، مى

 .كسى بر وضع شما مطلع شود

این است كه مانعى نیست كه  «،لیس علیكم و ال علیهم جناح بعدهن» :دو معناى اینكه فرمو

بعد از این سه موقع مامورشان نكنید به اجازه دخول خواستن و مانعى هم براى ایشان نیست 

 .كه از شما استیذان نكنند

 ،(یعنى رفع مانع مذكور )به وجه این حكم «،وافون علیكم بعضكم على بعضط »و در جمله

فرماید: چون در غیر این سه موقع غالمان و كنیزان دائما در آمد و شد، و اشاره نموده و مى

 .پس تنها در اجازه خواستن به این سه هنگام اكتفاء كنند، خدمتند

كند، چون ن چنین احكام دین خود را بیان مىیعنى خدا ای «...،كذلك یبین هللا لكم اآلیات» 

داند، و آنچه را كه احوال شما را مى «،و هللا علیم حكیم» ، این آیات داللت بر آن احكام دارد

 .كندكند نیز مراعات مىحكمت اقتضاء مى

(Almizan: V. 15  P. 226. ) 

 

 

 در ساعات استراحت والدین بالغ ادب و رفتار اطفال 
 

ا بَلََغ األَطفَُل ِمنُكُم اْلُحلَُم فَْلیَستَئِْذنُوا كَما استَئْذََن الَِّذیَن ِمن قَْبِلِهْم  َكذَِلك یُبَیُن َو إِذَ  » -

ُ َعِلیٌم َحكیمٌ  ُ لَكْم َءایَِتِه  َو َّللاَّ  ،َّللاَّ
 

و چون كودكانتان به عقل رسند باید اجازه دخول بگیرند، چنان كه نام بردگان،  -

اجازه  ،(ا آنان كه زودتر از ایشان به حد رشد رسیدندو ی )قبل از ایشان

كند كه خدا دانا هاى خویش را براى شما بیان مىگرفتند، خدا این چنین آیهمى

 .«و فرزانه است
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در سه نوبت  ذن گرفتنااین جمله بیانگر این حقیقت است كه حكم مذكور، یعنى 

ه حد بلوغ است، و بعد از آن باید مانند براى اطفال تا مدتى معین معتبر است، و آن رسیدن ب

كسانى كه قبال ذكر شد یعنى بالغان از مردان و زنان آزاد اجازه بگیرند، خدا این چنین آیات 

 .كند و خدا علیم و حكیم استخود را برایتان بیان مى

(Almizan: V. 15  P. 227. ) 

 

 حکم قطعی خدا درباره ادب و احسان به پدر و مادر 
 

ا یَْبلُغَنَّ ِعندَك اْلكبَر َو »  - ً  إِمَّ قَضى َربُّك أاَل تَْعبُدُوا إِال إِیَّاهُ َو بِاْلَوِلدَْیِن إِْحسنا

َما أٍُف َو ال تَنَهْرُهَما َو قُل لَُّهَما قَْوالً كِریما ُُ  ،أََحدُُهَما أَْو ِكالُهَما فاَل تَقُل لهَّ

حْ   َو اْخِفض لَُهَما َجنَاَح الذُّلّ  - ب اْرَحْمُهَما َكَما َربَّیَانى صِغیراِمَن الرَّ  ،َمِة َو قُل رَّ

بِیَن َغفُوراً  - بُّكْم أَْعلَُم بَِما فى نُفُوِسكْم  ِإن تَُكونُوا صِلِحیَن فَإِنَّهُ كاَن ِلألَوَّ  ،رَّ
 

كرده كه غیر او را نپرستید و به والدین احسان كنید،  پروردگارت حكم قطعى -

به حد پیرى رسید، و یا هر دوى آنان  و اگر یكى از آن دو در حیات تو

اى كه رنجیده خاطر شوند مگو و كمترین آزار به سالخورده گشتند زنهار كلمه

 ،آنها مرسان و با ایشان به اكرام و احترام سخن بگو

از در رحمت پر و بال مسكنت بر ایشان بگستر و بگو پروردگارا این دو را  -

 ،یت كردندرحم كن همانطور كه مرا در كوچكیم ترب

پروردگار شما، به آنچه در دلهاى شما است آگاه است اگر صالح باشید خداوند  -

 !« گزاران غفور استبراى توبه
 

ترین واجبات است همچنانكه احسان به پدر و مادر بعد از مساله توحید خدا واجب 

مین جهت مساله عقوق بعد از شرك ورزیدن به خدا از بزرگترین گناهان كبیره است، و به ه

این مساله را بعد از مساله توحید و قبل از سایر احكام اسم برده و این نكته را نه تنها در این 

 است. آیات متذكر شده ، بلكه در موارد متعددى از كالم خود همین ترتیب را به كار بسته

كه شبیه به آیه مورد بحث است گذشت كه  151در سوره انعام پیرامون تفسیر آیه 

رابطه عاطفى میان پدر و مادر از یك طرف و میان فرزندان از طرف دیگر از  گفتیم

بزرگترین روابط اجتماعى است كه قوام و استوارى جامعه انسانى بدانها است، و همین 

گذارد از هم جدا اى است طبیعى كه زن و شوهر را به حال اجتماع نگهداشته و نمىوسیله

تماعى و به حكم فطرت، الزم است آدمى پدر و مادر خود شوند، بنا بر این از نظر سنت اج

را احترام كند و به ایشان احسان نماید زیرا كه اگر این حكم در اجتماع جریان نیابد و 

فرزندان با پدر و مادر خود معامله یك بیگانه را بكنند قطعا آن عاطفه از بین رفته و شیرازه 

 گردد. اجتماع به كلى از هم گسیخته مى
 

اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كالهما فال تقل لهما اف و ال تنهرهما و قل »  -
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 ،لهما قوال كریما

و اگر یكى از آن دو در حیات تو به حد پیرى رسید، و یا هر دوى آنان  -

اى كه رنجیده خاطر شوند مگو و كمترین آزار به سالخورده گشتند زنهار كلمه

 !«و احترام سخن بگوآنها مرسان و با ایشان به اكرام 
 

كلمه كبر به معناى بزرگسالى است، و كلمه اف مانند كلمه آخ در فارسى، انزجار 

رساند، و كلمه نهر به معناى رنجاندن است كه یا با داد زدن به روى كسى انجام را مى

به دوران پیرى پدر و مادر داده  گیرد و یا با درشت حرف زدن، اگر حكم را اختصاصمى

ترین حاالت را دارند، و بیشتر جهت بوده كه پدر و مادر، در آن دوران سخت از این

نمایند، زیرا از بسیارى از واجبات زندگى خود ناتوانند، و احساس احتیاج به كمك فرزند مى

كنند، آرى همین معنا یكى از آمال پدر و مادر است كه همواره از فرزندان خود آرزو مى

كردند و روزگار دیگرى كه مشقات آنان را تحمل فرزند را مىروزگارى كه پرستارى از 

كشیدند، در همه این نمودند، و باز در روزگارى كه زحمت تربیت آنها را به دوش مىمى

پروراندند كه ادوار كه فرزند از تامین واجبات خود عاجز بود آنها این آرزو را در سر مى

 ر شوند. در روزگار پیرى از دستگیرى فرزند برخوردا

خواهد حكم را منحصر در دوران پیرى پدر و مادر كند، بلكه پس آیه شریفه نمى

خواهد وجوب احترام پدر و مادر و رعایت احترام تام در معاشرت و سخن گفتن با ایشان مى

 .را بفهماند، حال چه در هنگام احتیاجشان به مساعدات فرزند و چه در هر حال دیگر

 !ارو قل رب ارحمهما كما ربیانى صغی الذل من الرحمةو اخفض لهما جناح »  -

از در رحمت پر و بال مسكنت بر ایشان بگستر و بگو پروردگارا این دو را  -

 !« رحم كن همانطور كه مرا در كوچكیم تربیت كردند
كنایه است از مبالغه در تواضع و خضوع زبانى  ،پر و بال گستردن یا خفض جناح

كند تا اى گرفته شده كه جوجه بال و پر خود را باز مىهمان صحنهو عملى، و این معنا از 

مهر و محبت مادر را تحریك نموده و او را به فراهم ساختن غذا وادار سازد، و به همین 

و معناى آیه این است كه: انسان  جناح الذل: جهت كلمه جناح را مقید به ذلت كرده و فرمود

مادر طورى روبرو شود كه پدر و مادر تواضع و  باید در معاشرت و گفتگوى با پدر و

دارد، و نسبت خضوع او را احساس كنند، و بفهمند كه او خود را در برابر ایشان خوار مى

 به ایشان مهر و رحمت دارد. 

باشد  مطاوعهبه معناى خوارى باشد، و اگر به معناى  ذلاین در صورتى است كه 

شده كه از در مهر و محبت بال خود را براى  دار ماخوذاز گستردن بال مرغان جوجه

كنند تا آنها را زیر پر خود جمع آورى نمایند، و از سرما و شكار هاى خود باز مىجوجه

 شدن حفظ كنند. 

و بگو پروردگارا ایشان را رحم كن آنچنانكه ایشان مرا در و در اینكه فرمود: 

آورد، و به او را به یادش مىدوران كوچكى و ناتوانى فرزند  كوچكیم تربیت كردند

سازد، در این دوره كه پدر و مادر ناتوان شده تو بیاد دوره ناتوانى خود باش خاطرنشان مى
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و از خدا بخواه كه خداى سبحان ایشان را رحم كند، آنچنانكه ایشان تو را رحم نموده و در 

 .كوچكیت تربیت كردند

د بر اینكه دعاى فرزند براى پدر و گوید: این آیه داللت داردر مجمع البیان مى

اند مسموع است، زیرا اگر مسموع نبود و براى آنها اثرى نداشت مادرش كه از دنیا رفته

 معنا نداشت كه در این آیه امر به دعا كند . 

كه دعاى فرزند در مظنه اجابت است و : لیكن آیه بیش از این داللت ندارد مؤلف

را هم گفتیم كه ممكن است به اجابت رسد و هم اینكه ادبى زی خاصیت نیست،چنین دعائى بى

 برد، و لو در موردى مستجاب نشود، و پدر و مادر ازاست دینى كه فرزند از آن استفاده مى

مند نگردند، عالوه بر این، مرحوم طبرسى دعا را مختص به حال بعد از مرگ پدر آن بهره

 است.  و مادر دانسته، و حال آنكه آیه شریفه مطلق

این آیه، متعرض آن  . «ربكم اعلم بما فى نفوسكم ان تكونوا صالحین فانه كان لالوابین غفورا» 

حالى است كه احیانا از فرزند حركت ناگوارى سرزده كه پدر و مادر از وى رنجیده و 

اند، و اگر صریحا اسم فرزند را نیاورده و اسم آن عمل را هم نبرده، براى این متاذى شده

ده است كه بفهماند همانطور كه مرتكب شدن به این اعمال سزاوار نیست، بیان آن نیز بو

 مصلحت نبوده و نباید بازگو شود. 

معنایش این است كه پروردگار شما از  «،ربكم اعلم بما فى نفوسكم »:پس اینكه فرمود

ان  »:فرمایدداند كه چه حركتى كردید و این مقدمه است براى بعدش كه مىخود شما بهتر مى

شود كه اگر شما صالح باشید و خداوند هم این و مجموعا معنایش این مى «،تكونوا صالحین

 .كاران آمرزنده استصالح را در نفوس و ارواح شما ببیند، او نسبت به توبه
 ( 109ص :    13المیزان ج :        سوره اسرى  25تا23) مستند: آیه       

 

 ق والدینحکم الهی بر نیکی در ح
 

هُ ُكْرهاً َو َوضعَتْهُ ُكْرهاً  َو َحْملُهُ َو »  - َو َوصْینَا االنسَن بَِوِلدَْیِه إِْحسناً  َحَملَتْهُ أُمُّ

فِصلُهُ ثَلَثُوَن شْهراً  َحتى ِإذَا بَلََغ أَشدَّهُ َو بَلََغ أَْربَِعیَن سنَةً قَاَل َرب أَْوِزْعنى أَْن 

ْمت َعلىَّ َو َعلى َوِلدَى َو أَْن أَْعَمَل صِلحاً تَْرضاهُ َو أَصِلْح أَشُكَر نِْعَمتَك الَّتى أَْنعَ 

یَّتى  إِنى تُْبت ِإلَْیك َو إِنى ِمَن اْلُمسِلِمینَ   !لى فى ذُّرِ
 

ما به انسان سفارش پدر و مادرش را كردیم كه به ایشان احسان كند احسانى  -

ل كرد و به مادرش او را به حملى ناراحت كننده حمن مخصوص به آنا

گیرد سى وضعى ناراحت كننده بزایید و حمل او تا روزى كه از شیرش مى

ماه است و تا هنگامى كه به حد بلوغ و رشد عقلى برسد همچنان پدر و مادر 

گوید: پروردگارا آن وقت مى، مراقبش هستند تا به حد چهل سالگى برسد

رم انعام فرمودى به هایى كه به من و پدر و مادنصیبم كن كه شكر آن نعمت
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جاى آرم و اعمال صالح كه مایه خشنودى تو باشد انجام دهم. پروردگارا ذریه 

آورم و پروردگارا من امروز به درگاهت توبه مى، مرا هم برایم اصالح فرما

 !« از تسلیم شدگانت هستم
 

وا قل تعال» از احكام عمومى خداست كه همانطور كه در تفسیر آیه  والدیناحسان به 

گذشت، در همه شرایع تشریع شده، و به  «،اتل ما حرم ربكم علیكم اال تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا

و سفارش را عمومیت داد به هر انسانى، نه تنها  «،و وصینا االنسان »:همین جهت فرمود

 مسلمانان. 

وران هایى كه مادر انسان در دآنگاه دنبال این سفارش اشاره كرد به ناراحتى

كند تا اشاره كرده باشد به مالك حكم، و عواطف حاملگى، وضع حمل و شیر دادن تحمل مى

  .و غریزه رحمت و رأفت انسان را برانگیزد

بلوغ اشد به معناى رسیدن به زمانى از عمر است   «،حتى اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنة» 

عادتا مالزم با رسیدن به كمال  بلوغ چهل سال. شودكه در آن زمان قواى آدمى محكم مى

 عقل است . 

قال رب أوزعنى أن اشكر نعمتك التى انعمت على و على والدى و أن أعمل » 

الهام آن امورى ، دهد، و این الهاممعناى الهام را مى  أوزعنىكلمه  - !« صالحا ترضیه

و نفس » كند، و آیه نیست كه اگر خدا عنایت نكند آدمى به حسب طبع خود علم به آنها پیدا نمى

دهد، بلكه الهام عملى و به معناى وادار از آن خبر مى« ،و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها

 .كردن، و دعوت باطنى به عمل خیر و شكر نعمت و باالخره عمل صالح است

این آیه آن نعمتى را كه سائل درخواست كرده نام نبرده، تا هم  خداى تعالى در

رى چون حیات، رزق، شعور و اراده را، و هم نعمتهاى باطنى چون ایمان به نعمتهاى ظاه

 .خدا اسالم، خشوع، توكل بر خدا و تفویض به خدا را شامل شود

درخواست این است كه نعمت ثناء بر او را  «،رب اوزعنى ان أشكر نعمتك ... »پس جمله

، اما قولى كه روشن است. نمایدرا اظهار  او اظهار قولى و عملى نعمتارزانیش بدارد تا با 

هاى خدا را طورى استعمال كند كه همه بفهمند نعمت وى از به اینكه نعمت عملىو اما 

خداى سبحان است و خدا آن را به وى داده، و از ناحیه خود او نیست، و الزمه این گونه 

 باشد.  استعمال این است كه عبودیت و مملوكیت این انسان در گفتار و كردارش هویدا

فهماند كه تفسیر كرده مى «،التى أنعمت على و على والدى »و اینكه كلمه نعمت را با جمله

و در حقیقت ، شكر مذكور هم از طرف خود سائل است، و هم از طرف پدر و مادرش

 .فرزند بعد از در گذشت پدر و مادرش زبان ذكر گویى براى آنان است

مت چیزى است كه ظاهر اعمال انسان را زینت شكر نع  «،و أن أعمل صالحا ترضیه» 

آراید، و آن را دهد، و صالحیت پذیرفتن خداى تعالى زیورى است كه باطن اعمال را مىمى

 سازد. خالص براى خدا مى

اصالح در ذریه به این معنا است كه صالح را در ایشان   «،و اصلح لى فى ذریتى» 

شود كه ذریه را موفق به عمل است، معنایش این مىایجاد كند و چون این ایجاد از ناحیه خد
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را  امذریهو اگر گفت . صالح سازد، و این اعمال صالح كار دلهایشان را به صالح بكشاند

كند كه خود او از براى من اصالح كن براى این است كه بفهماند اصالحى درخواست مى

د، همانطور كه او به پدر و مند شود، یعنى ذریه او به وى احسان كنناصالح آنان بهره

 .كردمادرش احسان مى

 خالصه دعا این است كه خدا شكر نعمتش و عمل صالح را به وى الهام كند، و او و

اش را براى او چنان كند كه او را براى پدر و را نیكوكار به پدر و مادرش سازد، و ذریه

 .مادرش كرده بود

بنده خدا خالص براى خدا باشد، پس  شكر نعمت خدا به معناى حقیقیش این است كه

 .برگشت معناى دعا به درخواست خلوص نیت و صالح عمل است

یعنى من به سوى تو برگشتم و از كسانى هستم كه   «،انى تبت الیك و انى من المسلمین» 

اى نكردى مگر آنكه آنان نیز همان را امور را تسلیم تو نمودند، به طورى كه تو هیچ اراده

 خواهند. خواهى نمى، بلكه جز آنچه تو مىخواستند

این آیه از آنجا كه دعا ، و این جمله در مقام بیان علت مطالبى است كه در دعا بوده

اولئك  »فرماید:كند و مىكند، و آن را رد ننموده، بلكه با وعده قبولى آن را تایید مىرا نقل مى

د كه وقتى توبه و تسلیم خدا شدن در كسى جمع سازاین نكته را روشن مى «الذین نتقبل عنهم ...،

كند، و در نتیجه شود به دل او الهام مىشد، دنبالش خداوند آنچه را كه باعث خلوص وى مى

 .صینشود، و هم عمال از مخلِ ىمصین هم ذاتا از مخلَ 
 (307ص :    18المیزان ج :  سوره احقاف   15) مستند: آیه    

 

 ه دینی فرزند با والدینتفاوت رابطه شخصی و رابط
 

 

َو َوصْینَا االنسَن بَِوِلدَْیِه ُحسناً  َو إِن َجَهدَاك ِلتُشِرك بى َما لَْیس لَك بِِه ِعْلٌم فاَل »  -

 ! تُِطْعُهَما  إِلىَّ َمْرِجعُُكْم فَأُنَبِّئُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ 
 

و در عین  ،ایمهو ما به انسان در باره پدر و مادرش سفارش به احسان كرد -

ایم اگر به تو اصرار ورزیدند كه چیزى را كه بدان علم ندارى شریك حال گفته

من سازى اطاعتشان مكن، برگشت شما فرزندان و پدر و مادرتان به سوى من 

  !« كنمكردید آگاهتان مىاست آن وقت به آنچه مى
 

د. و در مادر احسان شوما دستور دادیم به اینكه به پدر و در صدر آیه می فرماید: 

تتمه همان توصیه است، كه آن را به انسان خطاب كرده،  که «،و ان جاهداك لتشرك بى ...» جمله 

توصیه قبلى در  و انسان را نهى كرده از اینكه پدر و مادر را در شرك اطاعت كند، چون

را اطاعت  اند پدر و مادرمعناى امر است و ممكن است كسى خیال كند اینكه دستور داده

كنند، این اطاعت در صورتى هم كه پدر و مادر فرزند را دعوت به شرك كردند واجب 

است، لذا دنبالش از این گونه اطاعت نهى كرده، و فرموده اگر اصرار كردند كه شرك 
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 ! بورزى اطاعتشان مكن

و برگشت معناى جمله به این است كه: ما انسان را نهى كردیم از شرك هر چند كه 

ك ورزیدنش اطاعت پدر و مادرش باشد، و در این دستور خود هیچ نقطه ابهامى باقى شر

 .نگذاشتیم

اشاره است به علت نهى از اطاعت، و حاصل  «،ما لیس لك به علم »:و در اینكه فرمود

آن این است كه: اگر گفتیم پدر و مادر را در شرك به خدا اطاعت مكن، براى این است كه 

اینكه نسبت به خدا شرك بورزد، در حقیقت  فرزند خود را دعوت كنند بهاگر پدر و مادرى 

خدا همواره از پیروى غیر علم نهى و اند به جهل و نادانى و افتراء به خدا، دعوت كرده

چیزى را كه بدان علم ندارى پیروى  - و ال تقف ما لیس لك به علم» :، از آن جمله فرمودهكرده

 ! «مكن

ها در خصوص پدر و مادرشان عهد خوبى ت كه: ما به انسانو معناى آیه این اس

كردیم، و دستورشان دادیم كه به پدر و مادر احسان كنند، و اگر كوشش كردند كه به من 

شرك بورزید، اطاعتشان مكنید، براى اینكه این اطاعت پیروى چیزى است كه علمى بدان 

 ندارید. 

بعضى از كسانى كه ایمان به خدا آورده و اى است به در این آیه شریفه توبیخ كنایه

 .اندسپس به اصرار پدر و مادر از ایمان خود برگشته
   

كه گرفتار  خواهد به كسانىمى «،والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فى الصالحین» 

ورزند كه ایشان را به سوى شرك بكشانند، پدر و مادر مشركند و آن پدر و مادر اصرار مى

اى اند، تسلیت گفته، با وعدهیشان زیر بار نرفته، به حكم اجبار ترك پدر و مادر را گفتهو ا

 .جمیل دلخوش سازد

فرماید: اگر پدر و مادر او را به سوى شرك خواندند، و او به حكم خدا مى

گیرى كرد، و پدر و مادر را به خاطر خدا از نافرمانیشان كرده، و ناچار از ایشان كناره

اد، مسؤولیتى از این بابت ندارد، و ما در برابر پدر و مادرى كه از دست داده بهتر دست د

دهیم، و به پاداش ایمان و عمل صالحش او را در زمره صالحان در از آن دو به او مى

یا »آوریم، به همان صالحان كه نزد ما در بهشت متنعم هستند، و این معنا را آیه شریفه مى

 «،ئنة ارجعى الى ربك راضیة مرضیة فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتىایتها النفس المطم

 كند. نیز افاده مى
 (153ص :    16المیزان ج :    العنكبوت سوره  9و  8) مستند:  آیه                                        
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دوم فصل   
 

 پذیرایی های خانوادگی و آداب آن
 

 

 

 یکدیگر ادب غذا خوردن در خانه های
 

لَّْیس َعلى األَْعَمى َحَرٌج َو ال َعلى األَْعَرج َحَرٌج َو ال َعلى اْلَمِریِض َحَرٌج َو  »  -

َهتُِكْم أَْو بُیُوِت  ال َعلى أَنفُِسكْم أَن تَأْكلُوا ِمن بُیُوتِكْم أَْو بُیُوِت َءابَائكْم أَْو بُیُوِت أُمَّ

تِكْم أَْو بُیُوِت أَْخَوِلُكْم أَْو إِْخَونِكْم أَْو بُیُوِت أََخَوتِكْم أَْو بُ  یُوِت أَْعَمِمكْم أَْو بُیُوِت َعمَّ

فَاتَحهُ أَْو صِدیِقكْم  لَْیس َعلَْیكْم ُجنَاٌح أَن تَأْكلُوا َجِمیعاً  بُیُوِت َخلَتِكْم أَْو َما َملَكتُم مَّ

ً فَسلُِّموا َعلى أَنفُِسُكْم  ً  فَإِذَا دََخْلتُم بُیُوتا ِ ُمبََركةً طیِّبَةً  أَْو أَشتَاتا ْن ِعنِد َّللاَّ تِحیَّةً ّمِ

ُ لَكُم االَیَِت لَعَلَّكْم تَْعِقلُونَ   !كذَِلك یُبَیُن َّللاَّ
 

نه براى كور مانعى هست نه براى لنگ، نه براى بیمار و نه براى شما كه از  -

هاى خود یا پدرانتان یا مادرانتان یا برادران یا خواهران یا عموها یا خانه

اند یا خانه اى كه كلیدش را به شما سپردهها یا خانهها یا خانه داییها یا خالهعمه

گناه است و نه با هم  به صورت فردی دوستانتان چیزى بخورید، نه خوردنتان

اى در آمدید خویشتن را سالم كنید كه درودى از خوردنتان، و چون به خانه

ها را براى شما بیان ین آیهچنین خدا، ا. جانب خدا و مبارك و پاكیزه است

  !«كند شاید تعقل كنیدمى
 

ظاهر آیه این است كه در آن براى مؤمنین حقى قائل شده، و آن این است كه 

دانند، و یا خانه دوستان توانند در خانه خویشاوندان، و یا كسانى كه ایشان را امین مىمى

 .رند، نه به حد اسراف و افسادخود چیزى بخورند، البته به مقدارى كه بدان احتیاج دا

شمردن  «،لیس على االعمى حرج و ال على االعرج حرج و ال على المریض حرج و ال على انفسكم» 

بلكه از باب این بوده كه به خاطر ، نامبردگان از این باب نبوده كه خصوصیتى داشته باشند

سب كنند، لذا جایز است توانند رزق خود را كعیب و نقصى كه در اعضاء دارند احیانا نمى

هاى نامبردگان رفع حاجت كنند، و اال فرقى میان كور و چالق و مریض و غیر كه از خانه

 .ایشان نیست

هاى خویشاوندانتان و بقیه هایتان را با خانهدر اینكه خانه «،من بیوتكم او بیوت آبائكم...» 
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هاى نامبردگان با خانه خود شما نامبردگان آورده، اشاره است به اینكه در دین اسالم خانه

فرقى ندارد، چون در این دین مؤمنین، اولیاى یكدیگرند، و در حفظ خانه و زندگى یكدیگر 

طور كه صاحب اختیار و سرپرست خانه  گذارند، آنفرقى با خانه و زندگى خودشان نمى

دوستان خویش  هاى اقرباء و كسانى كه شما قیم و سرپرستى آنان را دارید وخویشند، خانه

شامل خانه فرزند و همسر انسان نیز  بیوتكمعالوه بر این كلمه . كنیدرا نیز سرپرستى مى

 .شود همچنان كه روایت هم به این معنا داللت داردمى

كه حرجى بر شما نیست از اینكه بخورید از می فرماید:  «،او ما ملكتم مفاتحه» 

و هر جا كه كلیدش به  ،(رزندان و همسران استكه گفتیم منظور خانه ف )هاى خودتانخانه

هایى كه انسان قیم و یا وكیل در آن شده باشد، و یا كلیدش را به شما سپرده شده، مانند خانه

 .بوده است)دوستتان( یا خانه صدیقتان  «،او صدیقكم »، آدمى سپرده باشند

بر شما نیست كه همگى دست گناهى یعنی،  «،لیس علیكم جناح ان تاكلوا جمیعا او اشتاتا»   

و این آیه هر چند كه به حكم روایات درباره . جمعى و با یكدیگر بخورید، و یا جدا جدا

 .موردى خاص نازل شده، ولى مفادش عام است

 

 ادب سالم کردن در ورود به خانه های یکدیگر
 

بعد از آنكه گفتگو از  «،فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسكم تحیة من عند هللا مباركة طیبة ...» 

ها را به میان آورد، ادب دخول در آن را متفرع بر آن نموده، فرمود: و چون داخل خانه

 ها شوید بر خود سالم كنید. خانه

و مقصود از سالم كردن بر خود، سالم كردن بر هر كسى است كه در خانه باشد، 

یگانگى مسلمانان با یكدیگر را  در اینجا نیز اگر نفرمود: بر اهل آن سالم كنید، خواست

برساند، چون همه انسانند، و خدا همه را از یك مرد و زن خلق كرده، عالوه بر این همه 

تر از رحم، و هر عامل دیگرى براى مؤمنند، و ایمان ایشان را جمع كرده، چون ایمان قوى

 .یگانگى است

این باشد كه وقتى كسى  «،فسلموا على انفسكم» و بعید هم نیست كه مراد از جمله 

 اى شد، بر آنان سالم كند، و ایشان جواب سالمش را بدهند. داخل بر اهل خانه

تحیتى است از  سالمحال است، یعنى در حالى كه  «،تحیة من عند هللا مباركة طیبة »جمله

ناحیه خدا، چون او تشریعش كرده و حكمش را نازل ساخته تا مسلمانان با آن یكدیگر را 

گویند، و آن تحیتى است مبارك و داراى خیر بسیار، و باقى و طیب، چون مالیم با  تحیت

 .نفس است

آرى، حقیقت این تحیت گسترش امنیت و سالمتى بر كسى است كه بر او سالم 

ترین چیزى است كه در میان دو نفر كه به هم كنند، و امنیت و سالمتى پاكیزهمى

لعلكم  كذلك یبین هللا لكم اآلیات »ان سپس آیه را با جملهخداى سبح. خورند برقرار باشدبرمى

 .یعنى تا شاید شما به معالم دین خود آگهى یابید و به آن عمل كنیدختم فرموده،  «،تعقلون
 (227ص :    15المیزان ج :  سوره نور      64تا  58آیه  )مستند:                     
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 ی مردمنهی از نظر به اسرار داخلی خانه ها
  

ً َغیَر بُیُوتِكْم َحتى تَستَأْنِسوا َو تُسلُِّموا َعلى »  - یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَْدُخلُوا بُیُوتا

 ،أَْهِلَها  ذَِلُكْم َخیٌر لَُّكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ 

ن قِیَل لَُكُم اْرِجعُوا فَإِن لَّْم تِجدُوا فِیَها أََحداً فاَل تَْدُخلُوَها َحتى یُْؤذََن لَكْم  َو إِ  -

ُ بَِما تَْعَملُوَن َعِلیمٌ   ،فَاْرِجعُوا  ُهَو أَْزكى لَُكْم  َو َّللاَّ

ُ یَْعلَُم َما تُْبدُوَن  - لَّْیس َعلَْیكْم ُجنَاٌح أَن تَْدُخلُوا بُیُوتاً َغیَر َمسُكونٍَة فِیَها َمتٌَع لَّكْم  َو َّللاَّ

 ،َو َما تَْكتُُمونَ 
 

هاى خود داخل نشوید تا آنكه رید به خانه هیچ كس غیر از خانهشما كه ایمان دا -

آشنایى دهید و بر اهلش سالم كنید این براى شما بهتر است امید است كه پند 

 ،گیرید

و اگر كسى را در خانه نیافتید داخل نشوید تا شما را اجازه دهند، و اگر گفتند  -

كنید خدا به اعمالى كه مى تر است وبرگردید برگردید كه این براى شما پاكیزه

 ،دانا است

هاى غیر مسكونى براى شما گناهى نیست كه به خاطر كاالیى و اما در خانه -

 .«داندكه در آن دارید داخل شوید و خدا آنچه را كه آشكار و یا پنهان كنید مى
 

 

 

 گفتن، یا یا هللابوسیله نام خدا بردن، و یا، ها خانه به براى داخل شدن  استیناس

خواهد ، تا صاحب خانه بفهمد كه شخصى مىاست و امثال آن )صرفه مصنوعی(تنحنح كردن

شود كه صاحب خانه در حالى وارد شود، و خود را براى ورود او آماده كند، چه بسا مى

 خواهد كسى او را به آن حال ببیند، و یا از وضعى كه دارد با خبر شود. قرار دارد كه نمى

شود كه مصلحت این حكم پوشاندن عورات مردم، و حفظ احترام از اینجا معلوم مى

ایمان است، پس وقتى شخص داخل شونده هنگام دخولش به خانه غیر، استیناس كند، و 

صاحب خانه را به استیناس خود آگاه سازد، و بعد داخل شده و سالم كند، در حقیقت او را 

  است. اش دادهبه خود ایمنىدر پوشاندن آنچه باید بپوشاند كمك كرده، و نسبت 

و معلوم است كه استمرار این شیوه پسندیده، مایه استحكام اخوت و الفت و تعاون 

هم اشاره به  «،ذلكم خیر لكم لعلكم تذكرون »عمومى بر اظهار جمیل و ستر قبیح است و جمله

كه چه همین فواید است، یعنى شاید با استمرار بر این سیره متذكر وظیفه خود بشوید، 

امورى را باید رعایت كنید، و چگونه سنت اخوت را در میان خود احیاء سازید، و در سایه 

 .آن، قلوب را با هم مالوف نموده، به تمامى سعادتهاى اجتماعى برسید

یعنى اگر دانستید كه احدى در خانه  «،فان لم تجدوا فیها احدا فال تدخلوها حتى یؤذن لكم...» 

پس داخل نشوید تا از ناحیه مالك اذن،  -كه اختیار دار اجازه دخول است البته كسى  -نیست 
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 .به شما اجازه داده شود

و منظور این نیست كه سر به داخل خانه مردم كند، اگر كسى را ندید داخل نشود، 

همه این جلوگیریها براى این است كه كسى به چون سیاق آیات شاهد بر این است كه 

  .مردم نظر نیندازد عورات و اسرار داخلى

حكم داخل شدن در خانه غیر را در صورتى كه كسى كه اجازه دهد این آیه شریفه 

اى در اجازه دهندهكرد كه و آیه قبلى حكم آن فرضى را بیان مى در آن نباشد بیان كرده،

و اما حكم این صورت كه كسى در خانه باشد ولى اجازه ندهد، بلكه از دخول ، خانه باشد

 است. آن را بیان كرده «،و ان قیل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم و هللا بما تعملون علیم »كند آیهمنع 

كند داخل ین آیه تجویز مىا «،جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسكونة فیها متاع لكم... لیس علیكم» 

د، مانند هایى را كه براى استمتاع بنا شده و كسى در آن سكونت طبیعى ندارشدن در خانه

كاروانسراها و حمامها و آسیابها و امثال آن، زیرا همین كه براى عموم ساخته شده است 

 .خود اذن عام براى داخل شدن است
 (153ص :    15المیزان ج :  سوره نور    29تا  27) مستند: آیه 

 

 روایات وارده در باره روابط خانوادگی
 

ت كرده كه گفت: به رسول خدا در مجمع البیان از ابى ایوب انصارى روای

گیرد؟ فرمود به عرض كردم: كه استیناس به چه نحو صورت مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

 .اینكه آدمى تسبیح و حمد و تكبیر گوید و تنحنح كند تا اهل خانه بفهمند

 السالم در تفسیر قمى به سند خود از عبد الرحمن بن ابى عبد هللا از امام صادق علیه

فرموده:  «،ال تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستانسوا و تسلموا على اهلها »:وایت كرده كه در ذیل آیهر

 .استیناس عبارت است از صداى پا و سالم كردن

و از سهل بن سعد روایت شده كه گفت مردى سر زده وارد یكى از اطاقهاى رسول 

وسلّم داشت سر خود را شانه وآلهعلیههللاشد، رسول خدا صلى وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

كوبیدم، كردى همان شانه را به دو چشمت مىزد، و فرمود: اگر من بدانم كه تو نگاه مىمى

 اینطور استیذان كردن همان نگاه كردن و حرام است. 

پرسید آیا از مادرم هم  وسلّموآلهعلیههللاو روایت شده كه مردى از رسول خدا صلى

ول بخواهم؟ فرمود: آرى، گفت: آخر او غیر از من خادمى ندارد، باز هر وقت بر او اذن دخ

شوم استیذان كنم؟ فرمود آیا دوست دارى او را برهنه ببینى؟ آن مرد گفت نه وارد مى

 فرمود: پس استیذان كن. 

وسلّم وآله علیههللاخواست به خانه رسول خدا صلىو نیز روایت شده كه مردى مى

 ید تنحنح كرد، حضرت از داخل خانه به زنى به نام روضه فرمود:در آ

 بر خیز به این مرد یاد بده كه به جاى تنحنح بگوید: 

 السالم علیكم آیا داخل شوم؟  
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 .آن مرد شنید و همینطور گفت

 .پس فرمود: داخل شو

و در الدر المنثور است كه ابن مردویه از عبادة بن صامت روایت كرده كه شخصى 

ها باید استیذان كرد؟  پرسید: چرا در هنگام ورود به خانه وسلّموآلهعلیههللاز رسول خدا صلىا

فرمود: كسى كه قبل از استیذان و سالم كردن چشمش داخل خانه مردم شود خدا را نافرمانى 

 .شود اذنش ندادكرده، و دیگر احترامى ندارد، و مى

گفته: امام  «،تجدوا فیها احدا فال تدخلوها حتى یؤذن لكمفان لم  »:و در تفسیر قمى در ذیل آیه

فرمود: معنایش این است كه اگر كسى را نیافتید كه به شما اجازه دخول دهد داخل نشوید، تا 

 كسى پیدا شود و به شما اجازه دهد. 

از  «،لیس علیكم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسكونة فیها متاع لكم »و در همان كتاب در ذیل آیه

السالم روایت كرده كه فرمود: منظور از این بیوت حمامها و كاروانسراها امام صادق علیه

 .توانى بدون اجازه داخل شوىو آسیابها است كه مى
 (153ص :    15المیزان ج :  سوره نور    29تا  27) مستند: آیه 
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 سومفصل 

 

 احکام مربوط به حجاب،

 نامحرم و رفتار با محرم و
 

 

 

 زنان حجابعمومی حکم 
 

یَأَیَها النَّبىُّ قُل ألَْزَوِجك َو بَنَاتِك َو نِساِء اْلُمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن َعلَیِهنَّ ِمن َجلَبِیبِِهنَّ  »  -

 ً ِحیما ُ َغفُوراً رَّ  ! ذَِلك أَْدنى أَن یُْعَرْفَن فاَل یُْؤذَْیَن  َو كاَن َّللاَّ
 

و دخترانت و زنان مؤمنین، بگو تا جلباب خود به همسرانت، ! هان اى پیامبر -

شود كه زن مسلمانند، در نتیجه اذیت پیش بكشند، بدین وسیله بهتر معلوم مى

 !«بینند، و خدا همواره آمرزنده رحیم استنمى
 

روسرى پوشاند، و یا مى اى است سرتاسرى كه تمامى بدن راآن جامه جالبیب

پیش بكشند  »شود، و منظور از جمله مىمخصوصى است كه صورت و سر را ساتر 

هایشان در زیر گلو و سینهاین است كه آن را طورى بپوشند كه  «،مقدارى از جلباب خود را

 .انظار ناظرین پیدا نباشد

یعنى پوشاندن همه بدن به شناخته شدن به اینكه اهل  «،ذلك ادنى ان یعرفن فال یؤذین» 

تر است، در نتیجه وقتى به این عنوان شناخته شدند، عفت و حجاب و صالح و سدادند نزدیك

 گردند. شوند، یعنى اهل فسق و فجور متعرض آنان نمىدیگر اذیت نمى
 (511ص :    16المیزان ج :  سوره احزاب      59) مستند: آیه 

 

 زنان مسن، 

 استثنائی بر حکم عمومی حجاب بانوان
  

ال یَْرُجوَن نِكاحاً فَلَْیس َعلَْیِهنَّ ُجنَاٌح أَن یَضْعَن ثِیَابَُهنَّ َو اْلقََوِعدُ ِمَن النِّساِء الَّتى »  -

ُ سِمیٌع َعِلیمٌ  َجِت بِِزینٍَة  َو أَن یَستَْعِفْفَن َخیٌر لَُّهنَّ  َو َّللاَّ  ! َغیَر ُمتَبّرِ
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و زنان وامانده كه دیگر امید شوهر كردن ندارند به شرطى كه زینت خود  -

د اگر جامه خویش بگذارند، و در عین حال خوددارى نشان ندهند گناهى ندارن

 !« كردن برایشان بهتر است و خدا شنوا و دانا است
 

جمع قاعده به معناى زنى است كه از نكاح بازنشسته باشد، یعنى دیگر  قواعدكلمه 

 .كنداش میل به او نمىكسى به خاطر پیرى

هاى ه زن محاسن و زیبایىبه معناى این است ك تبرجدر مجمع البیان گفته: كلمه 

 .اظهار كند ،خود را كه باید بپوشاند
، و معنایش این است كه بر هر زنى حجاب واجب استثنایى است از عموم حكم حجاباین آیه در معناى 

 .توانند بى حجاب باشند، البته در صورتى كه كرشمه و تبرج نداشته باشنداست اال زنان مسن، كه مى

كنایه است از خودپوشى، یعنى همین زنان سالخورده  «،فن خیر لهنو ان یستعف »و جمله

تعلیل حكمى  «،وهللا سمیع علیم »نیز اگر خود را بپوشانند بهتر از برهنه بودن است، و جمله

است كه تشریع كرده، و معنایش این است كه خدا شنوا است آنچه را كه زنان به فطرت خود 

 .ه احكامى كه به آن محتاجنددر خواستش را دارند، و دانا است ب
 (227ص :    15المیزان ج :  سوره نور      64تا  58) مستند: آیه             

 

 

 امر به مردان برای حفظ نگاه خود از نامحرمان
 

-  « َ ْلُمْؤِمنِیَن یَغُضوا ِمْن أَْبصِرِهْم َو یْحفَظوا فُُروَجُهْم  ذَِلك أَْزكى لُهْم  إِنَّ َّللاَّ قُل لِّ

 !بِیُر بَِما یَصنَعُونَ خَ 

به مردان مؤمن بگو دیدگان خویش را از نگاه به زنان اجنبى باز گیرند و  -

تر است كه خدا از فرجهاى خویش را نگهدارند این براى ایشان پاكیزه

 !«كنید آگاه استكارهایى كه مى
 

وا قل للمؤمنین یغض »در جمله. هاى چشم استبه معناى روى هم نهادن پلك غض كلمه

قول در اینجا به معناى امر است، و معناى جمله این است كه به مؤمنین امر  «،من ابصارهم

پوشى كن كن كه چشم خود را بپوشند، و تقدیر آن این است كه: ایشان را امر به غض و چشم

چرانى كند، پوشند، و این آیه به جاى اینكه نهى از چشمكه اگر امر بكنى چشم خود را مى

كند و چون مطلق وشیدن چشم كرده و فرقى ندارد، آن امر این نهى را هم افاده مىامر به پ

 . استاست نگاه به زن اجنبى را بر مردان، و نگاه به مرد اجنبى را بر زنان تحریم فرموده 
 

 

 امر به مردان برای پوشاندن فروج خود از نامحرمان

امر كن تا فرج خود را حفظ كنند به معناى این است كه به ایشان  «،و یحفظوا فروجهم »

اند، و در كنایه آورده عورتبه معناى شكاف در میان دو چیز است كه با آن از  فرجو كلمه  
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قرآن كریم هم كه سرشار از اخالق و ادب است همیشه این كنایه را استعمال كرده، به 

ریح براى اسم ص طورى كه راغب گفته در عرف هم به خاطر كثرت استعمال مانند نص و

 .عورت شده است

افتاده، این  «،یحفظوا فروجهم »با جمله «،یغضوا من ابصارهم» اى كه میان جمله و مقابله

مراد از حفظ فروج پوشاندن آن از نظر نامحرمان است، نه حفظ آن از رساند كه معنا را مى

رسیده كه فرمود:  السالماند، در روایت هم از امام صادق علیهكه بعضى پنداشتهزنا و لواط 

تمامى آیاتى كه در قرآن درباره حفظ فروج هست به معناى حفظ از زنا است، به غیر این 

 .آیه كه منظور در آن حفظ از نظر است

و بنابر این ممكن است جمله اولى از این دو جمله را با جمله دومى تقیید كرده، و 

 ر به پوشاندن آن است. گفت مدلول آیه تنها نهى از نظر كردن به عورت، و ام

كند كه آنگاه به مصلحت این حكم اشاره نموده، و با بیان آن مردم را تحریك مى

كند، فرماید: این بهتر شما را پاك مىمراقب این حكم باشند و آن اشاره این است كه مى

   .كنید با خبر استعالوه بر این خدا به آنچه مى
 

 ندن فروج خود از نامحرمانامر به زنان برای حفظ نگاه و پوشا
 

ْلُمْؤِمنَِت یَْغضضَن ِمْن أَْبصِرِهنَّ َو یْحفَظَن فُُروَجُهنَّ َو ال یُْبِدیَن ِزینَتَُهنَّ »  - َو قُل لِّ

إِال َما ظَهَر ِمْنَها  َو ْلیَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلى ُجیُوبِهنَّ  َو ال یُْبِدیَن ِزینَتَُهنَّ إِال 

 َءابَائِهنَّ أَْو َءابَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو أَْبنَائِهنَّ أَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَونِِهنَّ أَْو ِلبُعُولَتِِهنَّ أَوْ 

بَنى إِْخَونِِهنَّ أَْو بَنى أََخَوتِِهنَّ أَْو نِسائِهنَّ أَْو َما َملََكت أَْیَمنُُهنَّ أَِو التَّبِِعیَن َغیِر أُولى 

َجاِل أَِو الطْفِل الَِّذیَن لَْم یَظَهُروا َعلى َعْوَرِت النِّساِء  َو ال یَضِرْبَن االْربَِة ِمَن الرِّ 

ِ َجِمیعاً أَیُّهَ اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَّكْم  بِأَْرُجِلِهنَّ ِلیُْعلََم َما یْخِفیَن ِمن ِزینَتِِهنَّ  َو تُوبُوا إِلى َّللاَّ

 ! تُْفِلُحونَ 
 

نگاه به مردان اجنبى فرو بندند و فرجهاى  و به زنان با ایمان بگو چشم از -

خویش را حفظ كنند و زینت خویش را جز آنچه آشكار است آشكار نسازند و 

ها كنند و زینت خویش را نمایان نكنند هایشان را به گریبانباید كه روپوش

مگر براى شوهرانشان، یا پدران و یا پدر شوهران یا پسران و یا پسر 

ن و یا خواهرزادگان و یا برادرزادگان و یا زنان و یا شوهران و یا برادرا

اند یا افراد سفیه كه تمایلى به زن ندارند و یا كودكانى كه از آنچه مالك آن شده

اسرار زنان خبر ندارند، و مبادا پاى خویش را به زمین بكوبند تا آنچه از 

دا توبه زینتشان كه پنهان است ظاهر شود، اى گروه مؤمنان همگى به سوى خ

 !« برید شاید رستگار شوید
 

براى زنان هم جایز نیست نظر كردن به چیزى كه براى مردان جایز نیست، و بر 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب سی وهشتم: خانواده اسالمی 56

 .بپوشانند -چه مرد و چه زن -ایشان هم واجب است كه عورت خود را از اجنبى 
 

 نهی زنان از ظاهر کردن مواضع زینت خود 
 

از زینت زنان، مواضع زینت است، زیرا مراد  «،وال یبدین زینتهن اال ما ظهر منها» 

اظهار خود زینت از قبیل گوشواره و دست بند حرام نیست، پس مراد از اظهار زینت، 

و است.  خداى تعالى از این حكم آنچه را كه ظاهر است استثناء كرده. اظهار محل آنها است

 .باشدمى صورت و دو كف دست و قدمهادر روایت آمده كه مقصود از آنچه ظاهر است 
 

 

 امر به زنان در نحوه پوشش مقنعه
 

اى است كه زن سر آن جامه، و جمع خمار رمُ خُ كلمه  «،و لیضربن بخمرهن على جیوبهن» 

 كند. اش آویزان مىپیچد، و زاید آن را به سینهخود را با آن مى

ها است، یب كه معنایش معروف است، و مراد از جیوب، سینهجمع جَ  جیوبو كلمه 

هاى خود انداخته، ها را به سینهمعنایش این است كه به زنان دستور بده تا اطراف مقنعه و

 .آن را بپوشانند

 

 طبقات هفتگانه محارم سببی و نسبی زنان و مجوز اظهار زینت آنان
 

اى كه قرآن از آنها نام طوایف هفتگانه «،وال یبدین زینتهن اال لبعولتهن ... او بنى اخواتهن» 

و اجداد شوهران حكمشان حكم پدران ایشان، و . هستندزنان بى و سببى سَ هاى نَ محرمبرده 

 هاى شوهران حكمشان حكم فرزندان ایشان است. نوه

و زنان را اضافه كرد به ضمیر زنان، براى اشاره به این  نسائهنو اینكه فرمود: 

را در برابر زنان غیر جایز نیست خود است كه زنان مؤمنین ، معنا بوده كه مراد از نساء

هم همین معنا استفاده  السالماز روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم مؤمن برهنه كنند،

 .شودمى

شود و هم كنیزان، و از هم شامل غالمان مى «،او ما ملكت ایمانهن »اطالق جمله

  .شودروایات نیز این اطالق استفاده مى

به معناى حاجت است، و منظور از  اربهكلمه   «،الرجال او التابعین غیر اولى االربة من» 

بیان  من الرجالكند، و كلمه این حاجت شهوتى است كه مردان را محتاج به ازدواج مى

قیمومت دیگران  افراد سفیه و ابلهى هستند كه تحت رجال تابعینو مراد از این . تابعین است

 .هستند و شهوت مردانگى ندارند

رساند، یعنى كلیت را مى الطفلکلمه  - «،ن لم یظهروا على عورات النساءاو الطفل الذی» 

اند یعنى آنچه از امور زنان كه مردان از جماعت اطفالى كه بر عورتهاى زنان غلبه نیافته
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كنند، و این به طورى كه دیگران هم تصریح به آن شرم دارند، اطفال زشتى آن را درك نمى

 است.  اند كنایه از حد بلوغگفته
 

   نهی زنان از پایکوبی برای اظهار زینت خود
 

پاهاى خود را  می فرماید: «،و ال یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن» 

محكم به زمین نزنند تا صداى زیورآالتشان از قبیل خلخال و گوشواره و دستبند به صدا 

 .یدآدر

مراد از توبه به طورى كه   «لحون،و توبوا الى هللا جمیعا ایها المؤمنون لعلكم تف» 

آید بازگشت به سوى خداى تعالى است، به امتثال اوامر او، و انتهاء از از سیاق بر مى

 .نواهیش و خالصه پیروى از راه و صراطش

 

 روایات وارده درباره حجاب و رفتار با نامحرمان
 

روایت كرده  مالسالدر كافى به سند خود از ابو عمر و زبیرى از امام صادق علیه

كه در حدیثى درباره واجبات اعضاء فرمود: بر چشم واجب كرده كه به آنچه خدا بر او 

حرام كرده ننگرد و از آنچه بر او حالل نیست اعراض كند، و ایمان و وظیفه چشم این 

 .است

و  «،یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم قل للمؤمنین »:و خداى تبارك و تعالى فرموده

نین را نهى كرده از اینكه به عورت یكدیگر نگاه كنند، و مرد به عورت برادرش نگاه مؤم

و قل للمؤمنات یغضضن  »:كند، و عورت خود را از اینكه دیگران ببینند حفظ كند، و نیز فرموده

و زنان مؤمن را نهى كرده از اینكه به عورت خواهر خود نگاه  «،من ابصارهن و یحفظن فروجهن

 .یز عورت خود را از اینكه دیگران به آن نگاه كنند حفظ نمایندكنند، و ن

اى هست مقصود آنگاه اضافه فرمودند كه در هر جاى قرآن درباره حفظ فرج آیه

 .حفظ آن از زنا است، مگر این آیه كه منظور در آن حفظ از نگاه است

مام صادق در كافى به سند خود از مروك بن عبید، از بعضى از اصحاب امامیه از ا

زنى كه به انسان محرم نیست چه : روایت كرده كه گفت: به وى عرض كردم السالمعلیه

 .مقدار نگاه به او حالل است؟ فرمود: صورت و كف دو دست، و دو قدمها

 السالمو در قرب االسناد حمیرى از على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر علیه  

شتم: براى مرد چه مقدار جایز است كه به زن غیر نقل كرده كه به آن جناب عرضه دا

 .(دستبند) محرم نگاه كند؟ فرمود: صورت و كف دست و محل سوار

از امام صادق  و در كافى به سند خود از عباد بن صهیب روایت كرده كه گفت

نظر كردن به سر اهل تهامه، و اعراب بادیه و همچنین اهل : فرمودالسالم شنیدم مىعلیه

  شوند.عیبى ندارد، چون اگر ایشان را نهى كنى منتهى نمى (كفار)و علوجسواد 
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 و نیز فرمود: زن دیوانه و كم عقل، كه نگاه كردن به موى او و به بدنش عیبى ندارد

 .در صورتى است كه نگاه عمدى نباشد

ریبه  «،در صورتى كه عمدى نباشد »از جمله السالممؤلف : گویا مقصود امام علیه

 .وت استو شه

 السالمبه امیر المؤمنین علیه وسلّموآلهعلیههللاو در خصال است كه رسول خدا صلى

یا على اولین نظرى كه به زن اجنبى كنى عیبى ندارد، ولى نظر دوم مسؤولیت دارد فرمود: 

 .و جایز نیست

مؤلف : نظیر این روایت را الدر المنثور از جمعى از اصحاب جوامع حدیث از 

به  وسلّموآله علیههللادة از آن جناب نقل كرده، كه عبارتش چنین است: رسول خدا صلىبری

على فرمود: دنبال نگاه به نامحرمان نگاهى دیگر مكن، كه اولى برایت بس است، و دومى 

 را حق ندارى. 

و در جوامع الجامع از ام سلمه روایت آورده كه گفت: نزد رسول خدا 

بودم، و میمونه هم حاضر بود، كه پسر ام مكتوم آمد، و این در موقعى  وسلّموآلهعلیههللاصلى

بود كه ما را به حجاب امر فرموده بود، به ما فرمود: در پرده شوید، عرضه داشتیم یا 

بیند؟ فرمود آیا شما هم ابن ام مكتوم كه نابینا است ما را نمى وسلّموآلهعلیههللارسول هللا صلى

 بینید؟ ؟ مگر شما او را نمىنابینایید

: این را الدر المنثور هم از ابى داوود و ترمذى و نسائى و بیهقى از ام سلمه مؤلف

 .اندنقل كرده

السالم روایت كرده كه و در فقیه آمده كه حفص ابن البخترى از امام صادق علیه

ود، چون فرمود: سزاوار نیست براى زن كه در برابر زنان یهود و نصارى برهنه ش

 .كنندروند و نزد شوهران خود تعریف مىمى

اند: گفته است كه بعضى گفته «،او ما ملكت ایمانهن »:و در مجمع البیان در ذیل جمله

هم روایت  السالماز بردگان است، و این قول از امام صادق علیه، منظور از آن غالم و كنیز

 است. شده

بن ابى عبد هللا روایت كرده كه گفت: از آن و در كافى به سند خود از عبد الرحمان 

كیست؟ فرمود: احمق و اشخاص تحت والیت  «،غیر اولى االربة»جناب پرسیدم: منظور از 

 .خواهندغیر، كه زن نمى
 (155ص :    15المیزان ج :  سوره نور     31و  30) مستند: آیه               
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 اولفصل 

 

 

 ازدواج موقتمبانی حکم 

 در قرآن

  
 

 

 ) به مدت معلوم و مبلغ معلوم( ازدواج موقتمجوز 
 

فََما استَْمتَْعتُم بِِه ِمنُهنَّ فَئَاتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَِریضةً  َو ال ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما »  -

ً تََرضْیتُم بِِه ِمن بَْعِد اْلفَِریضةِ  َ كاَن َعِلیماً َحِكیما  !   إِنَّ َّللاَّ
 

یعنى با او قرارداد كردید در فالن مدت از او كام  -و اگر زنى را متعه كردید -

واجب است أجرتشان را بپردازید، و  -بدهید گرفته و فالن مقدار اجرت به او

بعد از معین شدن مهر، اگر به كمتر یا زیادتر توافق كنید گناهى بر شما 

 ...!«كه خدا دانایى فرزانه است نیست،
 

 ً باید  معناى جمله این است كه هر زمانى كه از زنان با گرفتن كام تمتع بردید وجوبا

اجرت ایشان را به خود ایشان بدهید. مطلب قبلى این بود كه با اموال خود در جستجو و 

ین سخن طلب همسر باشید، به شرطى كه عفت را رعایت نموده سفاح و زنا نكنید، و ا

گیرى را یعنى نكاح دائم و تمتع از كنیز را شامل همانطور كه بیانش گذشت هر دو نوع كام

بر آن جمله قطعا از  «،فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن» شود، پس تفریع جمله مى

 .باب تفریع جزء بر كل خواهد بود

آیه شریفه در مدینه است، چون  نكاح متعهمذكور در آیه  استمتاع بدون شك مراد از

، در آن برهه از زمان در بین نكاح موقتنازل شده، و این نكاح یعنى نكاح متعه و یا بگو 

مسلمانان معمول بوده، حال چه اینكه اسالم آن را تشریع كرده باشد و چه از تاسیسات شارع 

ى در زمان پس أصل وجود چنین نكاح -بلكه قبل از اسالم هم معمول بوده باشد -اسالم نباشد

و در پیش چشم و گوش آن جناب جاى تردید نیست، و نیز  سلّم ووآلهعلیههللارسول خدا صلى

 متعهجاى شك نیست كه در آن ایام نام این نوع ازدواج همین نام بوده و از آن جز به عنوان 
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 .كردندتعبیر نمى

ابن عباس، و همین معنا از قدماى مفسرین یعنى مفسرین از صحابه و تابعین چون 

ابن مسعود، و ابى بن كعب، و قتاده، و مجاهد، و سدى، و ابن جبیر، و حسن، و دیگران نیز 

 .شود، و مذهب ائمه اهل بیت علیهم السالم  هم در مساله متعه همین استمى استفاده

در جمله مورد بحث، استمتاع شرط دادن اجرت قرارگرفته فرموده: اگر از زنى 

جب است اجرت وى را بدهید، در حالى كه در عقد دائمى استمتاع شرط استمتاع بردید وا

كند به محض تمام شدن عقد مهریه او نیست، وقتى مردى زنى دائمى را براى خود عقد مى

آید، چنانچه دخولى صورت بگیرد، باید همه مهر را بدهد، و اگر صورت اش مىبه ذمه

  د.نگیرد نصف مهر را باید بپرداز

دائمى دادن مهر واجب است، و مشروط بر این نیست كه تمتعى واقع  پس در عقد

شده باشد، و یا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند كه ما صرف مراسم خواستگارى و اجراى 

عقد و مالعبه و مباشره را تمتع بدانیم، بلكه همانطور كه گفتیم نصف مهریه با خواندن عقد 

 شود، و نصف دیگرش با دخول. واجب مى
 (414ص :    4المیزان ج :  سوره نساء   28و 23) مستند: آیه                      

 

 

 

 بحث حقوقى و اجتماعى درباره ازدواج موقت
 

ازدواج سنتى است طبیعى كه از آغاز پیدایش بشر تاكنون در مجتمعات بشرى دایر 

تنها مزاحم ازدواج،  بوده، و هیچ مزاحمى به غیر از زنا سد راه و مزاحم آن نبوده، آرى،

اى تشكیل شود و طرفین بار سنگین ازدواج را تحمل كنند و گذارد خانوادهنمى زنا است كه

سوزاند و نسلها را قطع ها را مىخواند، و خانوادهبه همین بهانه شهوات را به سوى خود مى

 .كندمى

دانند و آن مى همه مجتمعات دینى و یا طبیعى ساده و سالم عمل زنا را شنیع و زشت

كنند، و مجتمعات اى كه شده علیه آن مبارزه مىخوانند و به هر وسیلهرا فاحشه و منكر مى

كنند و لیكن در عین حال آن را كار نیكى متمدن هم اگر چه به كلى از آن جلوگیرى نمى

ى ضدیت دارد و از زیاد دانند كه این كار عمیقا با تشكیل خانوادهشمارند، چون مىنمى

كنند و سنت اى كه شده آن را كمتر مىكند و لذا به هر وسیلهنفوس و بقاى نسل جلوگیرى مى

دارند و نمایند و براى كسانى كه فرزند بیشترى بیاورند جایزه مقرر مىازدواج را ترویج مى

 .بندندبرند و همچنین مشوقات دیگر به كار مىدرجات آنان را باال مى

ها علیه زنا و این تشویقها در امر همه آن سختگیرىعلى رغم چیزى كه هست 

بینیم كه در تمامى بالد و ممالك چه كوچك و چه بزرگ این عمل ازدواج، باز مى

كه البته علنى و یا سرى  شود،سوز و ویرانگر، یا علنى و یا به طور پنهانى انجام مىخانمان

 ارد. بودن آن بستگى به اختالف سنتهاى جارى در آن اجتماع د



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب سی وهشتم: خانواده اسالمی 62

ترین دلیل است بر اینكه سنت ازدواج دائم براى نوع بشر كافى و این خود روشن

براى رفع این احتیاج حیوانى نیست و انسانیت و بشریت با داشتن سنت ازدواج باز در پى 

 .تتمیم نقص آن است

پس آنهایى كه در جوامع بشرى زمام قانون را به دست دارند باید در مقام توسعه و 

 .امر ازدواج بر آیند تسهیل

و به همین جهت است كه شارع اسالم سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت توأم 

نموده، تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطى قرار داده تا محذورهاى زنا را از قبیل 

ها، واژگون شدن رشته خانوادگى، انقطاع نسل و مشخص نشدن پدر آن آمیخته شدن نطفه

نداشته باشد، و آن شرایط این است كه یك زن مختص به یك مرد باشد و زن بعد از فرزند 

جدایى از شوهرش عده نگهدارد و آنچه بر شوهرش شرط كرده در آن ذى حق باشد پس با 

جعل این مقررات محذورهاى زنا را بر طرف كرده و با القاى سایر قوانین ازدواج دائم، از 

 دواج دائم را بر داشته است. قبیل حق نفقه و ... مشقت از

از افتخارات اسالم در شریعت  (تشریع متعه )و به خدا سوگند این حكم

رود، مانند طالق و تعدد زوجات، و بسیارى از سهل و آسان آن به شمار مى

 «،ما تغنى اآلیات و النذر عن قوم الیؤمنون »:و لیكن به فرموده قرآن كریم قوانین دیگرش،

زنند كه تدل كجا و مردم كر و ناشنوا كجا؟ آنها هنوز حرف خود را مىحرف منطقى و مس

 ؟ !!دارممن زنا را از متعه بیشتر دوست مى
 (18ص  15سوره مؤمنون    المیزان ج  7تا  5) مستند: ذیل آیه                
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 فصل دوم

 

 ازدواج با کنیزان  و ازدواج موقت تشریع هفلسف
 

 

ً یُرِ »  - ُ أَن یَخفِّف َعنُكْم  َو ُخِلَق االنسُن ضِعیفا  ! یدُ َّللاَّ
 

بار شما را  ) ازدواج دائم وموقت و ازدواج با کنیزان(خواهد با تجویز خدا مى -

 !«سبك كند، چون انسان ضعیف خلق شده است
 

ضعیف بودن انسان از این بابت است كه خداى سبحان در او قواى شهویه را تركیب 

سازد به كند، و وادارش مىئى كه دائما بر سر متعلقات خود با انسان ستیزه مىكرده، قوا

اینكه آن متعلقات را مرتكب شود، خداى عز و جل بر او منت نهاد، و شهواتى را بر او 

شهوتش را بشكند، نكاح را به مقدارى كه غائله عسر و  لتحالل كرد، تا به این وسیله سو

و این ماوراء عبارت « و احل لكم ماوراء ذلكم، »یز كرده فرمود:حرج او را بر طرف سازد تجو

است از همان دو طریق ازدواج، و خریدن كنیز، و نیز به این وسیله آنان را به سوى سنن 

اقوامى كه قبل از ایشان بودند هدایت فرمود، و تخفیف بیشترى به آنها داد و آن این است كه 

تجویز و تشریع كرد چون با تجویز متعه دیگر  را هم برایشان -متعه  -نكاح موقت 

 هاى نكاح دائم و مشقت لوازم آن یعنى صداق و نفقه و غیره را ندارند. دشوارى
 (414ص :    4المیزان ج :  سوره نساء   28و 23) مستند: آیه    
 

 

 ضرورت ازدواج موقت در شرایط کنونی
 

جو اسالم حاضر شدیدتر و  آیا آن ضرورت كه باعث مشروعیت متعه شد امروز در

و ابى بكر و نیمه اول از عهد  وسلّموآلهعلیههللاتر است، یا در عهد رسول خدا صلىعظیم

هاى و حكومت عمر؟ با اینكه فقر و فالكت سایه شوم خود را بر همه بالد مسلمین گسترده

اعنه هاى اسالمى، كه ایادى استعمارگران و فراستعمارگر و مرتجعین از حكومت

هاى مسلمان نشین هستند خون مسلمانان را مكیده از منابع مالى آنان هیچ رطب و سرزمین

  د؟انیا بسى را به جاى نگذاشته

بردند براى خواب همانها كه منابع مالى مسلمانان را به یغما مى -و از سوى دیگر   

نامه و سینما و كردن مسلمین شهوات را در همه مظاهر آن از رادیو و تلویزیون و روز

دهند؟ و با و در بهترین شكلى كه تصور شود آن را زینت مى -كنند؟ غیره ترویج مى

كنند؟ و این بالى خانمان سوز روز مى رساترین دعوتها مسلمانان را به ارتكاب آن دعوت
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شود تا به جائى كه سواد اعظم بشرى و تر مىبه روز شدیدتر و در بالد و نفوس گسترده

ه درد خور اجتماع، یعنى دانشجویان و ارتشیان و كارگران كارخانجات كه معموال نفوس ب

  ؟است اند را طعمه خود ساختهجوانهاى جامعه

و جاى شك براى احدى نمانده كه آن ضرورتى كه جوانان را اینطور به سوى 

ه اش عجز از تهیكشاند، عمدهمنجالب فحشا و زنا و لواط و هر داعى شهواتى دیگر مى

گذارد در محل كار منزل تهیه كند، هزینه زندگى و اشتغال به كارهاى موقت است، كه نمى

تا بتواند نكاح دائم كند، یا مشغول تحصیل علم در غربت است، و یا كارمندى است كه به 

با  -كند، حال چه شده كه این ضرورتها در صدر اسالمطور موقت در یك محلى زندگى مى

باعث حلیت نكاح متعه شد، ولى امروز  -تر بوده تحملقایسه با امروز قابلاینكه كمتر و در م

 تر است مجوز نباشد . كه بال خانمانسوزتر، و فتنه عظیم

و سخن كوتاه اینكه نكاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و 

 .جاى هیچ تردید نیست (از صحابه و تابعین، )لسان مسلمین صدر اول
 (479ص :    4المیزان ج :  سوره نساء   28و 23) مستند:آیه     

 

 بحثی در روایات مربوط به ازدواج موقت
 

 «،آیه فما استمتعتم به منهن »در تفسیر طبرى از مجاهد روایت كرده كه در تفسیر

  ت.گفته: مقصود نكاح متعه اس

فته این آیه راجع به و در همان كتاب از سدى نقل كرده كه در تفسیر آیه نامبرده گ  

متعه است و آن این است كه مردى زنى را به شرط مدتى معین نكاح كند همین كه آن مدت 

سر آمد دیگر حقى به آن زن ندارد و آن زن نیز به وى نامحرم است و بر آن زن الزم است 

نه آن  -یعنى عده نگه دارد، تا معلوم شود از آن مرد حامله نیست  -رحم خود را استبرا كند 

 برد و نه زن از مرد. مرد از زن ارث مى

است كه عبد الرزاق، و ابن منذر، از طریق عطا از ابن عباس دّر منثوردر كتاب 

روایت كرده كه گفت خدا به عمر رحم كند، متعه جز رحمتى از خداى تعالى نبود كه به امت 

كسى احتیاج به زنا پیدا ترین افراد بود جز شقىمحمد كرد، و اگر نهى عمر از متعه نمى

فما  »:اش فرمودهكرد، آنگاه گفت این متعه همان است كه در سوره نساء در بارهنمى

یعنى تا مدت كذا و كذا و به مبلغ كذا و كذا، و بین چنین زن و شوهرى  «،استمتعتم به منهن

د، و اگر تواننوراثت نیست، و اگر دلشان خواست به رضایت یكدیگر مدت را تمدید كنند مى

از هم جدا شدند، آن نیز كافى است و بین آن دو نكاحى نیست، عطا در آخر خبر داد كه از 

 داند با اینكه عمر از آن نهى كرده است. ابن عباس شنیده كه امروز هم متعه را حالل مى

و از كتاب مستبین تالیف طبرى از عمر حكایت شده كه گفت: سه چیز در عهد 

آنهایم، و بر آنها عقوبت  -حرام كننده  -بود و من محرم  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

 .گفتن حى على خیر العمل در اذان - 3متعه زنان  - 2متعه حج  - 1كنم مى
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همه روایات اتفاق دارند در اینكه متعه سنتى بوده كه در عهد رسول خدا 

شده، حال یا اسالم آن را دى عملى مىو به تجویز آن جناب تا حدو وسلّموآلهعلیههللاصلى

تاسیس كرده، و یا حداقل از سابق معمول بوده، و اسالم امضایش كرده، و در بین صحابه 

شود، مانند اند، كه در حقشان احتمال زنا داده نمىكردهآن جناب كسانى به این سنت عمل مى

اسماء دختر ابى بكر كه از جابر بن عبد هللا، و عبد هللا بن مسعود، و زبیر بن عوام، و 

 طریق متعه، عبد هللا بن زبیر را زاییده است. 

در اینكه آیا عمر بن شود، توضیح این كه در مساله متعه یك بحث از نظر كالمى مى

خطاب و یا هر كس دیگرى كه سرپرستى امت اسالم را به عهده بگیرد حق دارد حالل خدا 

كه شیعه معتقد  -ن دو طایفه شیعه و سنى جریان دارد و این بحث در بی را حرام كند یا خیر،

 . ها خالف این را معتقدنداست او چنین حقى نداشته، و سنى
 سوره نساء  28و 23) روایات مربوطه در ذیل آیه 

 به تفصیل آمده است.(  467ص:    4المیزان ج:  در
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 اولفصل 

 

 

 ازدواج با زنان اهل کتاب

  
 

 
 

 

 حالل شدن ازدواج با زنان اهل کتاب 

 و شرایط و دالیل آن

أُوتُوا اْلِكتَب ِحلٌّ لَّكْم َو طعَاُمُكْم ِحلٌّ لُهْم   اْلیَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطیِّبَت  َو طعَاُم الَِّذینَ »  -

ْحصنَت ِمَن الُمْؤِمنَِت َو الُمْحصنَت ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَب ِمن قَْبِلُكْم إِذَا َو المُ 

َءاتَْیتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ مْحِصِنیَن َغیَر ُمسِفِحیَن َو ال ُمتَِّخِذى أَْخدَاٍن  َو َمن یَْكفُْر 

 !الْخاِسِرینَ بِاالیَماِن فَقَْد َحبِط َعَملُهُ َو ُهَو فى االَِخَرةِ ِمَن 
 

ها برایتان حالل شد، و نیز طعام كسانیكه اهل كتابند براى امروز همه پاكیزه -

شما حالل، و طعام شما براى آنان حالل است، و نیز زنان پاكدامن مؤمن و 

زنان پاكدامن اهل كتاب، كه قبل از شما مسلمانان داراى كتاب آسمانى بودند، 

كه به جاى مهریه در  -اینكه اجرتشان را براى شما حالل است، البته بشرط 

بدهید، آنهم به پارسائى، نه زناكارى و رفیق گیرى، و هر  -زن دائمى است 

شود، و در آخرت از زیانكاران كس منكر ایمان باشد اعمالش باطل مى

 !«است
 

نفوس مردم با ایمان از تشویش و اضطراب شكى كه نسبت به حالل بودن  ظاهراً 

گرفته، چون قبال از ناحیه خداى تعالى از معاشرت و ب داشتند آرام نمىطعام اهل كتا

لذا براى رفع این  ،آمیزش و تماس گرفتن و دوستى كردن با اهل كتاب شدیدا نهى شده بودند

كرد، و مؤمنین  حلیت طعام اهل كتابرا هم ضمیمه  حلیت طیباتاضطرابشان داستان 

مصادیق طیبات حالل و از سنخ آنها است، و در  فهمیدند كه طعام اهل كتاب خود یكى از

و المحصنات من المؤمنات و المحصنات  »:نتیجه اضطرابشان زایل و دلشان آرامش یافت، در جمله

نیز عین این نكته به كار برده شده، براى اینكه بفهماند زنان  «،من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم

ت، و در آن هیچ شكى به خود راه ندهند، حلیت پاكدامن از اهل كتاب بر مسلمین حالل اس
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 .زنان خود مؤمنین را ضمیمه آورد

خواهد بفرماید بین زن مسلمان و خواهد به كفار تكلیفى كند، بلكه مىدر این آیه نمى

 زناشوئى و محرمیت و حلیتى نیست، تا آن حلیت متعلق به یك طرف بشود.  كافرهمسر 
 

در این آیه متعلق حكم  «،المحصنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و المحصنات من المؤمنات و»   

نام نبرده، بلكه آنان را با آوردن صفتشان مشخص كرده و  -كه یهود و نصارا باشند  -را 

و حتى آنها را به عنوان اهل  «،زنان آنهائى كه قبل از شما كتاب آسمانى داشتند :»فرموده

: و المحصنات من اهل الكتاب، و این خالى از اشعار به كتاب هم ذكر نكرده، و نفرموده

نیست، با در نظر گرفتن این جهت و اینكه لحن، لحن منت گذارى است، و اینكه  علت حكم

شود: ما بر شما مقام سخن، مقام تخفیف و آسان كردن وظائف است، معناى آیه چنین مى

ردیم، و حرمت ازدواج بین مردان گذاریم، كه تكلیف را برایتان آسان كمسلمانان منت مى

شما و زنان اهل كتاب را برداشتیم، و براى این بر داشتیم كه آنها قبل از شما صاحب كتاب 

ترند، زیرا به بودند، و قهرا نسبت به سایر طوایفى كه مسلمان نیستند به مسلمانان نزدیك

كر نبوتند پس معلوم شد پرستان كه منتوحید و رسالت اعتقاد دارند، بر خالف مشركین و بت

من اشعار به این نكته دارد، همچنانكه تقیید این جمله به جمله  «،الذین اوتوا الكتاب »:كه جمله

 نیز خالى از این اشاره نیست، چون به وضوح اشاره دارد بر خلط و مزج و اشتراك. قبلكم

 326ص:  5المیزان: جلد  

 

 ازدواج با زنان پاکدامن و عفیف اهل کتاب

 

البته این كلمه معانى   در آیه شریفه چیست؟ محصناتحال ببینیم منظور از كلمه 

است، به دلیل اینكه در مقابل محصنات  زنان عفیفمتعدد دارد، ولى در اینجا منظور از آن 

از زنان مؤمن قرار گرفته، كه به معناى زنان بى شوهر و عفیف است، و این خود روشن 

اند، ز اهل كتاب با محصنات از اهل ایمان در یك كالم جمع شدهاست، و از اینكه محصنات ا

شود كه منظور از كلمه مؤمنات در با در نظر گرفتن معنائى كه براى كلمه كردیم فهمیده مى

 :تواند اسالم باشد براى اینكه اگر احصان در جملههر دو موضع یكى است، و آن معنا نمى

و المحصنات  »:احصان اسالم باشد باید در جمله به معناى «،و المحصنات من المؤمنات»

نیز به این معنا باشد، با اینكه زنان اهل كتاب اسالم ندارند، و نیز  «،من الذین اوتوا الكتاب

تواند به معناى احصان حریت باشد، براى اینكه امتنان مستفاد از آیه با منحصر بودن نمى

شود كه زن كتابى بر مسلمانان آن استفاده مى سازد، بلكه ازحلیت به زنان كتابى آزاد نمى

ماند مگر عفت، حالل است، هر چند كه آزاد نباشند، بنا بر این از معانى احصان باقى نمى

 پس متعین این است كه مراد از محصنات زنان پاكدامن و عفیف اهل كتاب است . 

 330ص:  5المیزان: جلد 

 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب سی وهشتم: خانواده اسالمی 69

 ؟ازدواج با زنان اهل کتاب، دایم یا موقت

 

گوئیم آیه شریفه تصریح نكرده پردازیم و مىو بعد از همه اینها به نكته دیگر آیه مى

به اینكه منظور از این حلیت، حلیت نكاح دائم ایشان است و یا نكاح منقطع، تنها چیزى كه 

 تواند قرینه باشد بر اینكه مراد نكاح متعه و انقطاعى است كلمه أجر است، و اینكهدر آیه مى

گیرى از زنان اهل كتاب به طریق احصان باشد، نه به طریق مسافحه و زنا و رفیق كام

آنچه خداى تعالى از زنان یهود و نصارا براى گیریم كه بازى، پس از این بیان نتیجه مى

ولى شرط  است، نه نكاح با زنا، آمیزش از راه نكاح با مهر و اجرتمؤمنین حالل كرده 

دوام و نه انقطاع، و ما در سابق یعنى در جلد چهارم این كتاب در  دیگرى در آیه نیامده، نه

گفتیم: كه نكاح متعه نیز  «،فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ... »:تفسیر آیه شریفه

اى دارد كه باید در علم فقه به آن مانند نكاح دائم و نكاح واقعى است، البته این بحث تتمه

 واقف گشت . 

این آیه همان  «،ن اجورهن محصنین غیر مسافحین و ال متخذى اخداناذا آتیتموه» 

و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنین غیر  »:اى را دارد كه آیه شریفهزمینه

حلیت قرینه است بر اینكه مراد از آیه شریفه  «،اذا آتیتموهن ... »دارد و جمله «مسافحین،

 د.شواست، و شامل خریدن كنیزان اهل كتاب نمى تزویج به محصنات از اهل كتاب
 

 330ص:  5المیزان: جلد 

 

 ز ازدواج با زنان اهل کتابدلیل و فلسفه مجو

 

كلمه كفر در  «،و من یكفر باالیمان فقد حبط عمله و هو فى االخرة من الخاسرین» 

است، كه اصل به معناى پوشاندن است، و بنا بر این در تحقق معناى كفر این معنا شرط 

معناى ثابتى كه پرده روى آن بیفتد وجود داشته باشد، همانطور كه كلمه حجاب در جائى 

كند كه چیز ثابت و پیدائى باشد، تا با افتادن حجاب بر روى آن ناپیدا شود، پس مفهوم پیدا مى

و این یابد كه چیز ثابت و هویدائى باشد، كه كافر آنرا بپوشاند، معناى كفر هم وقتى تحقق مى

روز و كفر به  خدا و رسولشو كفر به  آیات اوو كفر به  هاى خدانعمتمعنا در كفران به 

 وجود دارد.  جزا

پس اینكه در آیه مورد بحث كلمه كفر را در مورد ایمان استعمال كرده، و فرموده 

وجود  هر كس به ایمان كفر بورزد، به مقتضاى مطلبى كه در باره كفر گفتیم باید ایمان ثابتى

باور  -داشته باشد، تا كفر آنرا بپوشاند و بطور مسلم منظور از ایمان معناى مصدرى آن 

نیست، بلكه منظور معناى اسم مصدرى است، كه همان اثر حاصل و صفت ثابت  -كردن 

شود، پس برگشت اى كه منشا اعمال صالح مىدر قلب مؤمن است، یعنى اعتقادات حقه

داند حق است عمل نكند، مثال این است كه آدمى به آنچه كه مىمعناى كفر به ایمان به 
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مشركین را دوست بدارد، و با آنان اختالط، و در اعمال آنان شركت كند، با اینكه علم به 

حقانیت اسالم دارد، و نیز مثل اینكه نماز و روزه و زكات و حج و سایر اركان اسالم را 

 و ركن دین بودن آنها دارد . ترك كند، با اینكه یقین به ثبوت آنها 

اى است و آن پس منظور از كفر به ایمان این معنا است، و لیكن در این میان نكته

این است كه كفر بدان جهت كه به معناى ستر است، و پوشاندن امور ثابته وقتى به حسب 

مورد تبادر ذهنى صادق است كه در آن پوشاندن مداومتى باشد، لذا كفر به ایمان نیز در 

كسى صادق است كه همواره عمل به مقتضاى ایمان خود را ترك كند، و همیشه و بطور 

و اما كسى كه در زندگیش یكبار و دو بار حق را  دائم بر خالف علم خود عمل نماید

گویند به ایمانش كفر چنین كسى نمى كند، بهپوشاند، و بر خالف علم و ایمانش عمل مىمى

 .د او مرتكب فسقى شده استگوینورزیده، بلكه مى

 «،و من یكفر باالیمان »:این را بدان جهت گفتیم تا روشن شود كه مراد از جمله
كسانى هستند كه بر پوشاندن حق و علم و ایمان خویش مداومت دارند، هر چند كه در جمله 

كسى كه فهماند، بنا بر این مورد بحث مطلب با مثل یكفر تعبیر شده،  كه ثبوت و دوام را مى

كند به آنچه كند آنچه را كه حق بودنش به نظر وى محقق شده، و عمل نمىپیروى نمى

برایش ثابت شده، كه از اركان دین است، او كافر به ایمان است، و هر عمل صالحى كه 

 .  فقد حبط عملهبكند حبط و بى پاداش خواهد بود، همچنان كه در آیه مورد بحث فرمود: 

 331: ص 5المیزان: جلد 

 

  خطر معاشرت آزادانه با زنان اهل کتاب

 

متصل به ما قبل  «،من یكفر باالیمان فقد حبط عمله ... »جمله مورد بحث یعنى

خواهد مؤمنین را از خطرى كه ممكن است در اثر مى خودش است، و

انگارى در امر خدا و معاشرت آزادانه با كفار متوجه آنان شود بر حذر سهل

اند كه اگر در جمالت قبل، طعام اهل كتاب را و ازدواج با زنان بدارد، و بفهم

عفیف آنان را بر شما مؤمنین حالل كردیم براى این بود كه در معاشرت شما با 

اى بشود كه شما با اخالق اهل كتاب تخفیف و تسهیلى فراهم آوریم، تا این وسیله

فته اسالم بسازید، و اسالمى خود با یهود و نصارا معاشرت كنید، و آنان را شی

  داعى آنان باشد بسوى علم نافع و عمل صالح.

پس غرض از تشریع حكم مورد بحث این بوده، نه اینكه مسلمین این حكم 

را بهانه و وسیله قرار دهند براى اینكه خود را در پرتگاه هوا و هوسها ساقط 

و بار نموده، در دوستى و عشق ورزیدن با زنان یهودى و نصرانى بى بند 

شوند، و عاشق جمال آنان شده، در نتیجه خواه ناخواه خلق و خوى آنان را نیز 
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متابعت نمایند و چیزى نگذرد كه خلق و خوى یهودیت و نصرانیت حاكم بر 

مسلمین گشته و بر خلق و خوى اسالمى مسلط گردد، و آنرا تحت الشعاع خود 

ن خود بالى بزرگى است، كند، و فساد آنان بر صالح اسالم چیره گردد، كه ای

گرداند، در نتیجه حكمى را كه خدا در تشریعش كه مسلمانان را به قهقرا بر مى

بر مسلمانان منت نهاده بود را فتنه و محنت و مهلكه مسلمین كرده، تخفیف الهى 

 را به صورت عذاب در آورد. 

كدامن به همین جهت خداى تعالى بعد از بیان حلیت طعام اهل كتاب و زنان پا

ایشان، مسلمانان را از بى بند و بارى در تنعم به این نعمت، حالل بودن طعام و زنان اهل 

كتاب بر حذر داشته، تا بى بند و باریشان كارشان را به كفر ایمان و ترك اركان دین و 

شوند كه اعمالشان حبط شود، و در اعراض از حق نكشاند، زیرا اگر چنین كنند باعث مى

  .اى از تالش زندگى خود نبینندهآخرت نتیج

 

 333ص:  5المیزان: جلد 
 

  روایات وارده در زمینه ازدواج با زنان اهل کتاب

از زنان وسلّم روایت شده كه فرمود: وآلهعلیههللاخدا صلى و در تفسیر قمى از رسول

، و اما اهل كتاب تنها ازدواج با آن زنانى حالل است كه به حكومت اسالم جزیه بپردازند

 .غیر آنان نه، ازدواج با زنانشان حالل نیست

: علت آن این است كه وقتى اهل كتاب جزیه نپردازد قهرا محارب یعنى كافر مؤلف

 .ازدواج با آنان حالل نیست حربى خواهد بود كه معلوم است

روایت آورده كه شخصى از آنجناب از  السالمو در كتاب فقیه از امام صادق علیه

كند سؤال كرد كه آیا ازدواجش درست است ه با زن نصرانى و یهودى ازدواج مىمردى ك

و  فرمود اگر این مرد به زن مسلمان دسترسى داشته باشد چرا باید زن یهودى یا نه؟

 )ورزدنصرانى بگیرد شخص عرضه داشت آخر به زن یهودى و نصرانى عشق مى

نین است اگر با او ازدواج كرد حضرت فرمود حال كه چ ،(خالصه عاشق چنین زنى شده

باید از شراب و گوشت خوك خوردن او جلوگیرى كند، و در ضمن این را هم بدان كه این 

 .كندعمل در دین او نقصى ایجاد مى

روایت آورده كه فرمود: ازدواج موقت  السالمو در تهذیب از امام صادق علیه

 .زاد دارد اشكال نداردمسلمان با زن یهودي و نصراني و با اینكه همسرى آ

روایت كرده  السالمو در كافى به سند خود از عبد هللا بن سنان از امام صادق علیه

دارم مرد مسلمان با زن یهودیه و نصرانیه ازدواج كه در ضمن حدیثى فرمود: دوست نمى

 .رود كه فرزندش به دین یهود و یا نصرانى گرایش پیدا كندكند، زیرا بیم آن مى

 (348ص :    5المیزان ج :  سوره مائده    5) مستند: آیه           
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دوم فصل  
 

 ازدواج با همسران مطلقه پسرخوانده ها
 

 جواز ازدواج با همسران مطلقه پسرخوانده ها
 

ْجنََكَها ِلَكْى ال یَُكوَن َعلى اْلُمْؤِمنِیَن َحَرٌج فى ...  » - نَها َوطراً َزوَّ ا قَضى َزْیدٌ ّمِ فَلَمَّ

ِ َمْفعُوالً أَ   ! ْزَوج أَْدِعیَائِهْم إِذَا قَضْوا ِمنُهنَّ َوطراً  َو كاَن أَْمُر َّللاَّ
 

پس همین كه زید بهره خود از آن زن گرفت، و طالقش داد، ما او را به  ... -

هاى خود همسرى تو در آوردیم، تا دیگر مؤمنان نسبت به همسر پسر خوانده

د، و آن را حرام نپندارند، و امر خدا شوند دچار زحمت نشونوقتى مطلقه مى

  !« سرانجام شدنى است
 

زید بن حارثه است كه قبال برده رسول خدا بود سپس آن جناب  این آیه درباره

آزادش كرد و او را فرزند خود گرفت، و این یك انعامى بود كه رسول خدا 

زینب دختر  -تر عمه خودانعام دیگرش این بود كه دخ .به وى كرد وسلّموآلهعلیههللاصلى

كند، كه اگر صالح بدانید را همسر او كرد، حاال آمده نزد رسول خدا مشورت مى -جحش

كند، ولى او را از این كار نهى مى وسلّموآلهعلیههللامن او را طالق دهم، رسول خدا صلى

در بیان این سرانجام زید همسرش را طالق داد، و رسول خدا با او ازدواج كرد، و این آیه 

 قصه نازل شد. 
  

خداى تعالى بر پیامبر خود واجب كرده بوده كه باید با همسر زید، پسر 

همسر پسر خوانده محرم اش ازدواج كند، تا به این وسیله همه بفهمند كه خوانده

  .هایشان ازدواج كنندتوانند با همسر پسر خواندهو سایر مسلمانان نیز مى، انسان نیست

خوابگى با او، و جمله مندى از وى، و هم، كنایه است از بهرهاى وطرقضتعبیر 

تعلیل ازدواج  «،لكى ال یكون على المؤمنین حرج فى ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا»

فرماید: اینكه ما زینب را به ازدواج تو در مورد بحث، و بیان مصلحت این حكم است، مى

جایز كردیم، علتش این است كه خواستیم مؤمنین در آوریم، و این عمل را حالل و مى

هایشان، بعد از آنكه بهره خود را گرفتند، در فشار خصوص ازدواج با همسران پسر خوانده

 توانند با همسران پسر خوانده خود ازدواج كنند. نباشند، آنها نیز مى
(483ص:   16 المیزان ج سوره احزاب   40تا  36) مستند: آیه   
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 ومس فصل
 

 کنیزان با غالمان ازدواج 

 

 ازدواج با کنیزان
 

ا َملََكت أَْیَمنُُكم »  - َو َمن لَّْم یَستَِطْع ِمنُكْم طْوالً أَن یَنكَح اْلُمْحصنَِت اْلُمْؤِمنَِت فَِمن مَّ

ن فَتَیَتُِكُم اْلُمْؤِمنَتِ   !...ّمِ
 

ؤمن و كسى كه از شما توانائى مالى براى ازدواج زنان آزاد و عفیف و م -

تواند با كنیزان به مى -تواند از عهده پرداخت مهریه و نفقه بر آیدنمى -ندارد

 ...!«اى كه سایر مؤمنین دارند ازدواج كندظاهر مؤمنه
 

تواند از زنان مؤمنه و آزاد بگیرد، زیرا بنیه هر مسلمانى نمىبا توجه به این که 

تواند با كنیزان قه او را تحمل كند، مىمالیش آنچنان زیاد نیست كه بتواند سنگینى مهر و نف

كند و مجبور نیست آنقدر خود را در  ازدواجاى كه در دست سایر مسلمانان است مؤمنه

فشار تجرد نگه دارد كه خداى نخواسته در معرض خطر فحشا و در نتیجه در معرض 

 .گیردشقاوت و بدبختى قرار 
  

 .مراد از این نكاح، نكاح دائم است بنا بر این

 

فرماید اگر دسترسى آیه شریفه در زمینه تنزل دادن و آسان كردن تكلیف است، مى

 .به آن ندارید به این اكتفا كنید
    

 سایر مؤمنینكنیزانى است كه در دست  «،فمن ما ملكت ایمانكم »مراد از جمله:

دن مرد نكاح كرخواهد نكاح كند، چون هستند، نه آنهائى كه در دست خود مردى است كه مى

 .با كنیز خودش باطل و غیر مشروع است

مؤمنات، تا اشاره  در جمله مورد بحث محصنات و همچنین فتیات را مقید كرد به قید

براى مسلمان جایز نیست با زن غیر مؤمنه یعنى اهل كتاب و مشرك كرده باشد به اینكه 

اى دارد كه ین مساله تتمه، كه البته اازدواج كند، نه با زن آزاد ایشان و نه با كنیزهاشان

 بزودى انشاء هللا از نظر خواننده محترم خواهد گذشت. 
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 ازدواج با کنیزان، ازدواج دائم
 

در این جا ممكن است سؤالى به ذهن خواننده برسد، و آن این است: حال كه آیه 

ازدواج   ،تواند دو راه فرار از فحشاشریفه در مقام تنزل دادن تكلیف است، چرا با اینكه مى

 با كنیزان، و ازدواج موقت با آزادگان را پیشنهاد كند، به یكى از این دو اكتفا نمود؟  

كند لیكن از آنجائیكه جوابش این است كه بلى نكاح متعه هم عالج تجرد را مى

نسل نوى پدید آورند و و خواهند تشكیل خانواده داده ازدواج متعارف در نظر كسانى كه مى

است، لذا سخنى از متعه به میان  ازدواج دائمىشین به جاى بگذارند طبعا همان از خود جان

تشریع متعه در حقیقت تسهیلى است نیاورد، و آن را به عنوان راه چاره پیشنهاد نكرد، زیرا 

اى، یا در روزگارى ناگزیر شدند با زنى تماس براى مسلمانان كه اگر در سفرى یا در خانه

عین حال مسؤول نفقه و مهریه او هم نشوند، و این تماس احیانا به داشته باشند، و در 

صورت زنا واقع نشود، بلكه همین عمل را به صورت ازدواج موقت انجام دهند، آرى 

اى براى فحشا به دست بندگان خدا در هیچ شرایطى بهانهتشریع متعه براى این بود كه 

 نباشد و ریشه فساد از بیخ قطع گردد. 
 

 
 

 یمان در ازدواجشرط ا
 

 

ن بَْعٍض  »  - ُ أَْعلَُم بِإِیَمنُِكم  بَْعضُكم ّمِ  !...َو َّللاَّ
 

و خدا به ایمان واقعى شما داناتر است، و از این گونه ازدواج ننگ نداشته  -

 ...!«باشید، كه مؤمنین همه از همند، و فرقى بین آزاد و كنیزشان نیست
 

در متعلق حكم قید شده  ،ایمان ،مؤمناتاز آنجائى كه در جمله قبلى با آوردن قید 

تواند به حقیقت ایمان دیگرى اطالع و از آنجائى كه ایمان امرى قلبى است لذا كسى نمى بود،

پیدا كند، چون براى این آگهى میزانى مانند میزان الحراره و سایر موازین مادى وجود 

قید كار مسلمانان را دشوار  ندارد، چه بسا مردمى توهم كنند كه خداى تعالى با آوردن این

كرده، و بلكه اصال جلو آن را گرفته، مسلمانان مكلف را دچار عسر و حرج ساخته، چون 

خواهند بگیرند ایمان قلبى دارد یا نه، لذا در این جمله توانند تشخیص دهند آیا زنى كه مىنمى

ه فهمانده، شما مكلفین مامور به بطور كنای «،خدا به ایمان بندگان مؤمنش آگاه است »فرماید: كه مى

تشخیص واقع و حقیقت ایمان زنان نیستید، این كار خدا است و بس، بلكه تنها مامورید بر 

اسبابى كه نظیر شهادتین، و شركت در جماعت مسلمین، و  ،طبق اسباب ظاهرى عمل كنید

معیار  ىایمان ظاهركند، و همین انجام وظائف عمومى دین داللت بر ایمان صاحبش مى

 است نه ایمان باطنى . 
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و چون این جهت كه تنها فقرا از مكلفین را هدایت كرد به اینكه با كنیزان ازدواج 

شد كه تاثیر گفتار در دلهاى ناقص و كوتاه شود و عموم مردم از این بیان كنند باعث مى

تعالى نیز این نسبت به طبقه كنیزان احساس خوارى و پستى و ذلت كنند، و خیال كنند خداى 

داند، و از سوى دیگر خود این طبقه هم از این خطاب دلگیر مقدار مىطبقه را خوار و بى

با طبقه بردگان معاشرت  و افته پنداشتهباى جدا افتهتشوند، و عموم مردم نیز خود را 

ننموده، و مخصوصا مردان از ازدواج با كنیزان، و زنان از ازدواج با غالمان خوددارى 

گوشت و خون خود را با آنها مخلوط و زند، و از این كه آنان را شریك زندگى نموده ور

از این سوء تفاهم جلوگیرى نموده و  «،بعضكم من بعض» لذا با جمله  ،سازند احساس ننگ كنند

رود، زیرا به حقیقتى صریح اشاره كرد، كه با دقت در آن، توهم فاسد نامبرده از بین مى

و از نظر انسانیت و معیارى كه با آن یك  ،نیز مانند آزاد، انسان است بردهفرماید: مى

شود هیچ تفاوتى با هم ندارند، برده نیز مانند آزاد واجد همه شؤون موجود، انسان مى

انسانیت است، تنها تفاوتى كه بین این دو هست، در سلسله احكامى است كه به منظور 

او به سعادتش تشریع شده، و این تفاوتها به هیچ استقامت امر مجتمع انسانى در رساندن 

 تقواوجه نزد خداى تعالى معیار نیست، تنها چیزى كه نزد خداى عز و جل معیار است، 

 شود. است، كه باعث كرامت و حرمت نزد او مى

پس مردمى كه به خداى عزیز ایمان دارند نباید تحت تاثیر این خلجانات ذهنى 

ق معارف كه متضمن یار گیرند، كه این افكار آنان را از حقاموهوم و افكار خرافى قر

سعادت و رستگارى آنان است دور سازد، آرى بیرون شدن از وسط طریق مستقیم هر چند 

كه در بدو نظر و ابتداى امر حقیر و بى اهمیت است، لیكن همواره و به تدریج آدمى را از 

 اى هالكتش بكشاند. هسازد، تا سر انجام به وادىراه هدایت دور مى

شود كه ترتیبى كه در ابتداى آیه مورد بحث به صورت مشروط از اینجا روشن مى

و من لم یستطع منكم طوال ان ینكح المحصنات المؤمنات  »:و تنزل قرار گرفته، و فرموده

در حقیقت سخن را به ترتیبى كه در مجراى طبع و عادت هست  «،فمن ما ملكت ایمانكم ...

ست، نه اینكه خواسته مردم را به امرى غیر طبیعى و غیر عادى ملزم سازد، به این آورده ا

معنا كه فرموده باشد جواز ازدواج با كنیزان مشروط بر این است كه مسلمان توانایى 

خواهد این را بفرماید، بلكه مردم به حسب طبع ازدواج با زنان آزاد را نداشته باشد، نه، نمى

كنند، و به همین جهت خداى تعالى خطابشان كرده كه اگر ل مىخودشان این طور عم

 -براى رهائى از فشار تجرد  -توانید توانائى آن را ندارید كه با زنان آزاد ازدواج كنید، مى

آزاد و با كنیزان ازدواج كنید، و از این كار دل چركین نباشید، و در عین حال تذكر داد كه 

 م هستند . برده هر دو انسان و از جنس ه
 

 441ص  4المیزان جلد  
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  شرایطی برای ازدواج با کنیزان
 

فَانِكُحوُهنَّ بِإِْذِن أْهِلِهنَّ َو َءاتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ بِاْلَمْعُروِف مْحصنٍَت َغیَر ُمسِفَحٍت »  -

 !  ... َو ال ُمتَِّخذَِت أَْخدَانٍ 
 

اجازه موالیشان ازدواج  گیر البته باپس با كنیزان عفیف و نه زناكار و رفیق -

 ...! «كنید، و كابین آنان را بطور پسندیده بپردازید
 

زنان عفیف است، زیرا زنان شوهردار قابل  محصناتمراد از كلمه  در این آیه

است، و كلمه   متخذات اخداننكاح كردن نیستند، و مراد از مسافحات معنائى مقابل جمله  

هم به  ،شود، و هم به دوست مؤنثوست مذكر گفته مىهم به د ،به معناى دوست است أخدان

مورد بحث به صیغه جمع آمده، براى این آیة و اگر در  .و هم به یك فرد، جماعت دوستان

بود كه در داللت بر كثرت و زیادى تصریح داشته باشد، و بفهماند وقتى كسى به منظور 

 كند، چون نفس آدمى حریصعت نمىگیرد، به او و به مثل او قنادوستى مىفحشا و زنا كردن 

است، اگر قرار باشد خواست نفس را بر آورد، و آنرا اطاعت كند حتما دوستان زیادى براى 

 گیرد. فحشا مى

قرار گرفته، معلوم  متخذات اخداندر مقابل كلمه  مسافحاتبنا بر این وقتى كلمه 

ز سفاح زناى علنى، و مراد از شود این دو یك معنا ندارد، آن مفسرى هم كه گفته: مراد امى

گیرى در گرفتن دوست، زناى پنهانى است به همین مقابله نظر داشته، چون مساله دوست

بین عرب، حتى در بین زنان آزاد و زنان برده آنان متداول بوده و مردم كسى را به این 

 كردند. كردند ولى به خاطر زناى علنى با زنان آزاد مالمت مىجهت مالمت و مذمت نمى

این است كه مردم را ارشاد كند به این  «،فانكحوهن باذن اهلهن »:و مراد از جمله

كه زنان برده را نكاح كنند، اما به شرطى كه با اذن صاحب كنیز باشد، چون اختیار امور 

كنیزان تنها به دست صاحبان آنان است و نه فرد دیگر و اگر از صاحب كنیزان تعبیر 

عمل كرده باشد، و  «،بعضكم من بعض »:ن، خواست تا به مقتضاى جملهفرمود به اهل آنا

  ت.است، و موالى او اهل او اس بفهماند كنیز هم یكى از افراد خانواده موال

این است كه مهریه آنانرا  «و آتوهن اجورهن بالمعروف، »:و مراد از اینكه فرمود

هریه آنان به این است كه آن مهریه را به طوركامل و تا دینار آخر بپردازید، البته پرداخت م

به این معنا ارشاد فرمود كه در دادن آن  معروفبه موالیشان بپردازند، و با آوردن كلمه 

امروز و فردا نكنید، و به خاطر اینكه كنیز است مهریه را كم نگیرید، و او را آزرده خاطر 

 .نسازید
 

 کیفر فحشاء کنیزان
 

 !  ... أَتَیَن ِبفَِحشٍة فَعَلَیِهنَّ ِنصف َما َعلى اْلُمْحصنَِت ِمَن اْلعَذَابِ فَإِذَا أُْحِصنَّ فَإِنْ   » -
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و كنیزان بعد از آن كه شوهردار شدند اگر مرتكب زنا شدند عقوبتشان نصف  -

 ....!«عقوبت زنان آزاده است
 

 

باشد جزء شرط قرار دادنش  احصان ازدواجدر این آیه اگر به معناى  احصان

این بوده كه مورد سخن جائى است كه قبل از ارتكاب فاحشه ازدواج صورت صرفا براى 

گرفته، چون مساله شرعى چنین است كه كنیز اگر مرتكب فحشا شود، چه شوهر دار باشد و 

كند. و اما چه نباشد حدش نصف حد زن آزاد است، و احصانش چیزى بر حد او اضافه نمى

كنیزان اگر زنا بدهند نصف  که شودچنین مى معنایش باشد احصان اسالماگر به معناى 

 .عذاب آزادگان را دارند، چه شوهر داشته باشند و چه نداشته باشند

شود، و است، نه سنگسار، چون سنگسار نصف نمى تازیانهو مراد از عذاب، تنها 

فعلیهن نصف ما على » در جمله  از محصناتهمین خود شاهد بر این است كه مراد 

 .زنان آزاد است، نه زنان شوهردار «،.المحصنات ..

شود كه اگر كنیزان مؤمن مرتكب زنا شدند، نصف در نتیجه معناى آیه چنین مى

 عذابى كه زنان آزاد و بى شوهر دارند خواهند داشت، و آن عبارت است از پنجاه تازیانه. 
 (414ص :    4المیزان ج :  سوره نساء   28و 23) مستند: آیه   

 

 ادار کردن کنیزان به زنانهی از و
 

تَْبتَغُوا َعَرض الَحیَوةِ الدُّْنیَا  »  - ً لِّ َو ال تُْكِرُهوا فَتَیَتُِكْم َعلى اْلبِغَاِء إِْن أََرْدَن تَحصنا

ِحیمٌ  َ ِمن بَْعِد إِْكَرِهِهنَّ َغفُوٌر رَّ نَّ فَإِنَّ َّللاَّ  ! َو َمن یُْكِرههُّ
 

عفت باشند به خاطر مال دنیا به خواهند داراى و كنیزان خود را كه مى  -

زناكارى وامدارید، و اگر كنیزى به اجبار مالكش وادار به زنا شد خدا نسبت 

 !«به وى آمرزنده و رحیم است
 

به معناى زنا  بغاءو كلمه ، به معناى كنیزان و فرزندان ایشان است فتیاتكلمه 

 .به معناى تعفف و ازدواج كردن است تحصنو  ،است

 ،(اگر خودشان خواستند تعفف كنند )از اكراه را مشروط كرده به اینكهو اگر نهى 

كند، سپس در صورت اكراه بدان جهت است كه اكراه در غیر این صورت تحقق پیدا نمى

آنان را وعده مغفرت داده و فرموده: و هر یك از زنان نامبرده كه مالكشان ایشان را اكراه 

 .عمل دست زدند، خدا آمرزنده و رحیم است به زنا كرد، و بعد از اكراه به این
 

گفته كه: عرب و  «،و ال تكرهوا فتیاتكم على البغاء ان اردن تحصنا »در تفسیر قمى در ذیل آیه

 (نوعى مالیات)خریدند و از ایشان ضریب سنگینقریش رسمشان این بود كه كنیزانى را مى

ول بیاورید، كه خداى تعالى در این آیه گفتند بروید زنا كنید و براى ما پگرفتند، بعد مىمى

ایشان را از این عمل نهى فرمود، در آخر هم فرمود: خدا چنین كنیزانى را در صورتى كه 

 آمرزد. مجبور به این كار شده باشند مى
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 (159ص :    15المیزان ج :  سوره نور  34تا  32) مستند: آیه 

 

 صبر بر دشواری تجرد،

 کالت ازدواج با کنیزانو پرهیز از زنا و از مش
 

 

ِحیمٌ » ...  - ُ َغفُوٌر رَّ  ! ذَِلك ِلَمْن َخشَى اْلعَنَت ِمنُكْم  َو أَن تَصبُروا َخیٌر لَُّكْم  َو َّللاَّ
 

این سفارش مخصوص كسانى از شما است كه ترس آن دارند اگر با كنیز ...  -

نید و دامن توانید صبر كازدواج نكنند به زناكارى مبتال شوند، و اما اگر مى

چون مستلزم نوعى جهاد با  -خود به زنا آلوده نسازید، براى شما بهتر است 

 !«و خدا آمرزگارى رحیم است... -نفس است 
 

، و گویا مراد از آن زنا است، كه استبه معناى جهد و شدت و هالكت  عنتكلمه 

مى است، و نتیجه وقوع انسان در مشقت تجرد و شهوت نكاح است، و خود مایه هالك آد

 عنتچون در زنا هم معناى جهد خوابیده و هم شدت و هم هالكت، از این جهت آن را 

 .اندخوانده

شود كه اگر از ازدواج با كنیزان صبر كنید و یا این مى «،و ان تصبروا خیر لكم» 

از زنا خویشتن دارى نمائید، برایتان بهتر است، البته احتمال دیگرى هست و آن این است 

اشاره نامبرده به وجوب ازدواج با كنیزان، و یا به وجوب مطلق ازدواج باشد، تا كدامیك كه 

 و خدا داناتر است.  -از آیه، و سیاق آن استفاده شود

از این  - صبر از نكاح با كنیزانیعنى  -بهر حال بهتر بودن صبر بنا بر احتمال اول 

اند در خود كنیزان و در كردهبابت است كه صاحبان ایشان به شرحى كه در فقه ذكر 

و در شیعه به فتواى بعضى از علما و  فرزندان ایشان حق دارند، براى اینكه به فتواى عامه

در صورتى كه در ازدواج صاحب كنیز  -در كتاب قواعد  -رحمة هللا علیه از آن جمله عالمه 

، این شرط الزم شرط كند كه هر چه از این كنیز فرزند برایت متولد شود برده من باشد

اش را به خدمت بگیرد، الوفاء است، و در باره خود كنیز هم مالك حق دارد كنیز شوهر داده

 .ها استو حتى بفروش برساند، پس نهى از ازدواج با كنیزان از این بابت

است، براى  بهتر بودن صبر روشن  صبر از ارتكاب زناو بنا بر احتمال دوم یعنى 

تهذیب نفس و تهیه ملكه تقوا در نفس است، وقتى انسان خواسته نفس  اینكه این صبر باعث

در عمل زنا را ترك كند چه ازدواج كرده باشد و چه نكرده باشد به تدریج نفسش داراى ملكه 

 شود. تقوا مى

با مغفرت خود آثار سوئى كه فكر زنا كردن در خدای تعالی  ! «و هللا غفور رحیم» 

و نفوس متقین از بندگانش را مشمول مغفرت و رحمت خود سازد، نفس دارد محو مى

 .كندمى
 (414ص :    4المیزان ج :  سوره نساء   28و 23) مستند: آیه     
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 امر به ایجاد تسهیالت برای ازدواج و آزادی غالمان و کنیزان
 

 

ن یَُكونُوا فُقََراَء یُْغنِِهُم َو أَنِكُحوا األَیََمى ِمنكْم َو الصِلِحیَن ِمْن ِعبَاِدكْم َو إَِمائكْم  إِ »  -

ُ َوِسٌع َعِلیمٌ  ُ ِمن فَضِلِه  َو َّللاَّ َو ْلیَستَْعِفِف الَِّذیَن ال یِجدُوَن نِكاحاً َحتى یُْغنِیُهُم ، َّللاَّ

ُ ِمن فَضِلهِ   ،َّللاَّ

ا َملََكت أَْیَمنُُكْم فَكاتِبُوُهْم إِْن َعِلمْ  » - تُْم فِیِهْم َخیراً  َو َو الَِّذیَن یَْبتَغُوَن اْلِكتَب ِممَّ

ِ الَِّذى َءاتَاُكْم  اِل َّللاَّ ن مَّ  !...َءاتُوُهم ّمِ
 

دختران و پسران و غالمان و كنیزان عزب خود را اگر شایستگى دارند نكاح   -

نمایید كه اگر تنگدست باشند خدا از كرم خویش توانگرشان كند كه خدا وسعت 

ردن ندارند به عفت سر كنند تا و كسانى كه وسیله نكاح ك! بخش و دانا است

 ،خدا از كرم خویش از این بابت بى نیازشان كند
 

 

و از مملوكانتان كسانى كه خواستار آزادى خویش و پرداخت بهاى خود ....  -

از دسترنج خویشند اگر خیرى در آنان سراغ دارید پیشنهادشان را بپذیرید و 

  «...!از مال خدا كه عطایتان كرده به ایشان بدهید

 

بود در مبحث  مجردبوط به ازدواج پسران و دختران ) قسمت اول این آیات که مر

بررسی شد، در اینجا قسمت دوم مطالب آیه که مربوط «  امر به ازدواج دختران و پسران» 

 به ازدواج غالمان و کنیزان است، مطرح می شود.(
 

ر بگذارد كه بهاى خود به اینكه صاحب برده با برده قرا )مكاتبه است كتابمراد از 

این است كه برده از  ابتغاء مكاتبهو  ،(را از راه كسب و كار به او بپردازد و آزاد شود

موالى خود در خواست كند كه با او مكاتبه نماید، به این كه مالى را از او بگیرد و او را 

 .آزاد كند

ن را بپذیرند، در این آیه شریفه به صاحبان برده سفارش فرموده در خواست بردگا

و مراد از خیر، صالحیت آزاد شدن ، ى سراغ دارندخیرالبته در صورتى كه در ایشان 

 .ایشان است

اشاره به این است كه از بیت المال سهمى از  «،و اتوهم من مال هللا الذى اتیكم» 

ل خوانده اختصاص دهند، و همه ما فى الرقابزكات را به اینگونه افراد كه قرآن ایشان را 

 المكاتبه و یا مقدارى از آن را بدهند. 

در این آیه و آیات سابق چند بحث فقهى مهم است كه باید به كتب فقهى مراجعه ) 

 .(شود
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 اولفصل 

 

 تعدد زوجاتمبانی احکام 

 در قرآن 
 

 

 

 حکم تعدد زوجات،

 و ارتباط آن با مسئله ازدواج دختران یتیم 
 

َن النِّساِء َمثْنى َو ثَُلث »  - َو إِْن ِخْفتُْم أاَل تُْقِسطوا فى اْلیَتََمى فَانِكُحوا َما طاب لَُكم ّمِ

 ْفتُْم أاَل تَْعِدلُوا فََوِحدَةً أَْو َما َملََكت أَْیَمنُُكْم  ذَِلك أَْدنى أاَل تَعُولُوا !َو ُربَاَع  فَإِْن خِ 
 

اگر بترسید كه مبادا در باره یتیمان مراعات عدل و داد نكنید پس آن كس از  -

زنانرا به نكاح خود در آورید كه شما را نیكو و مناسب با عدالت است: دو یا 

تر( و اگر بترسید كه چون زنان متعدد گیرید راه عدالت سه یا چهار) نه بیش

نپیموده و به آنها ستم كنید پس تنها یك زن اختیار كرده و یا چنانچه كنیزى 

 !«دارید به آن اكتفا كنید كه این نزدیكتر به عدالت و ترك ستمكارى است
 

 در جاهلیت عرب به خاطر اینكه هیچگاه جنگ و خونریزى و غارت و شبیخون و

شد، بزرگان و اقویاى عرب دختران شد و همیشه ادامه داشت، یتیم زیاد مىترور قطع نمى

گرفتند و اموال آنها را با اموال خود مخلوط نموده و پدر مرده را با هر چه كه داشتند مى

شد كه بعد از تمام كردند بلكه گاه مىخوردند و در این عمل نه تنها رعایت عدالت را نمىمى

كردند در حالى كه دادند و گرسنه و برهنه رهاشان مىموالشان خود آنان را طالق مىشدن ا

اى داشتند كه در آن سكنى گزینند و نه رزقى كه از آن ارتزاق نمایند و نه آن یتیمها نه خانه

همسرى كه از عرض آنان حمایت كند، و نه كسى كه رغبت به ازدواج با آنان نماید تا 

 ان را تكفل كند . بدینوسیله مخارجش

اینجا است كه قرآن كریم با شدیدترین لحن از این عادت زشت و خبیث و از این ظلم 

تیجه این تشدید آن شد كه بطورى كه گفته شده مسلمانان سخت در . نفاحش نهى فرمود
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هاى اندیشه شوند و از عواقب وخیم تصرف در اموال ایتام سخت بترسند و ایتام را از خانه

رون كنند تا مبتال به خوردن اموالشان نگردند و در رعایت حق آنان دچار كوتاهى خود بی

نشوند و اگر هم كسى حاضر شود یتیمى را نزد خود نگه بدارد سهم آب و نان او را جدا 

شدند كند، بطورى كه اگر از غذاى یتیم چیزى زیاد آمد از ترس خداى تعالى نزدیك آن نمى

  .از هر جهت به زحمت افتادند شد، در نتیجهتا فاسد مى

 ،اگر در این معنا دقت كند و آنگاه مجددا به مطالعه آیه برگرددمحترم خواننده 

و ان  » :فرمایدكه مى ارتباط حکم تعدد زوجات با احکام مربوط به دختران یتیم را بهتر می فهمد

َن النّهساءه  خفتم اال تقسطوا فى الیتامى فانكحوا حتى اگر ترسیدید كه در  - َمثْنى َو ثُلَث َو ُربَاعَ  َما طاب لَُكم ّمه

مورد دختران یتیم نتوانید رعایت عدالت بكنید و ترسیدید كه به اموالشان تجاوز كنید و از 

نموده توانید آنان را به حال خود واگذار همین جهت دل چركین بودید، مى ازدواج با آنها به

 ...! «فر، دو نفر، سه نفر و چهار نفرو با زنانى دیگر ازدواج كنید با یك ن
 

 

 

 شرط عدالت در تعدد زوجات 
 

 و ان خفتم اال تعدلوا فواحدة!”  -

ترسید نتوانید بین چند همسر به عدالت رفتار كنید تنها یك زن بگیرید اگر مى -

 “و نه بیشتر!
بین  ترسیدمىدر این جمله حكم مساله را معلق به خوف كرد نه علم، فرمود: اگر 

توانید عدالت بر قرار كنید ...، و علتش این كه نمى دانیدمىد همسر ... و نفرمود: اگر چن

 -هاى شیطانى و هواهاى نفسانى اثر روشنى در آن دارد كه وسوسه -است كه در این امور 

شود و قهرا اگر خداى تعالى قید علم را آورده بود مصلحت براى كسى حاصل نمى علمغالبا 

 شد . حكم، فوت مى
 

 ازدواج با كنیزان راه گریز از شرط عدالت در تعدد زوجات
 

 أَْو َما َملََكت أَْیَمنُُكْم  ذَِلك أَْدنى أاَل تَعُولُوا !”  -

و یا چنانچه كنیزى دارید به آن اكتفا كنید كه این نزدیكتر به عدالت و ترك  -

 !“ستمكارى است 
 

فرماید: آن كس كه شریفه مىمنظور از این تعبیر كنیزان زر خرید هستند، آیه 

بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید با یك زن ازدواج كند و اگر خواست كه  ترسدمى

بیش از یك زن داشته باشد باید كنیز بگیرد، چرا كه خداوند تعالى تقسیم) عدالت( را بر 

 مردان در رابطه با كنیزان واجب نفرموده است.

منظور از این سفارش این نیست كه بخواهد ظلم به شود كه و از اینجا واضح مى

كنیزان را تجویز كند و بفرماید: رعایت عدالت در میان همسران آزاده الزم است، اما در 
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بین كنیزان الزم نیست، و جایز است بین آنان به ظلم رفتار كنید، چون در جاى دیگر 

خدا  -لیس بظالم للعبید ”ه: دارد و نیز فرمودفرموده كه: خداوند ظالمان را دوست نمى

بلكه منظور همین است كه چون تقسیم همخوابگى در  “دارد،نسبت به بندگانش ظلم روا نمى

 تر است. میان كنیزان تشریع نشده، رعایت عدالت در بینشان آسان

و به خاطر همین نكته، باید بگوئیم كه منظور از ذكر ملك یمین) برده( این است كه 

رف اینكه كنیزان را بعنوان ملك یمین) و نه با نكاح،( اخذ كرده و با آنان مسلمانان به ص

كنند، كافى است و اما مساله ازدواج آنان تا چهار نفر یا بیشتر مطلب مورد نظر، جماع مى

و من لم ” اى است كه بزودى در ذیل آیه:در این آیه نیست بلكه آن نیز خود مطلب جداگانه

 آید و در آنجا متعرض این مساله خواهد شد.مى“ یستطع منكم طوال،

به معناى میل و انحراف است. یعنى این طریقه به  تعولوا “ذلك ادنى اال تعولوا ...،” 

تر همین وجهى كه تشریع شده است شما را به منحرف نشدن از راه میانه و حد وسط نزدیك

شوید و دیگر به و دورتر مىكند، و قهرا وقتى به این طریقه عمل كردید از انحراف دور مى

 كنید.حقوق زنان تجاوز نمى

تشریع قبلى را بیان  اى است كه جنبه تعلیل دارد، یعنى حكمتجمله مورد بحث، جمله

اساس تشریع در احكام نكاح، بر قسط و عدالت و از بین كند كه كند، و داللت بر این مىمى

 بردن عول و انحراف و اجحاف در حقوق است.
 

این مبحث به جهت ارتباط موضوع با مسئله ازدواج دختران یتیم فقط حکم ازدواج با همسران ) در 

زندگی مشترک با »متعدد ذکر شد، و حکم مربوط به عدالت در زندگی مشترک با چند همسر در مبحث 

 در همین بخش قید گردیده است.(« همسران متعدد، با رعایت مساوات و عدالت 

خود از محمد بن سنان روایت كرده كه گفت: حضرت رضا در كتاب علل به سند 

تواند چهار زن در پاسخ به مسائلى كه وى پرسیده بود نوشت: علت اینكه مرد مى السالمعلیه

تواند بیش از یك شوهر داشته باشد، این است كه: مرد اگر چهار زن هم بگیرد ولى زن نمى

فرزند او است، ولى زن اگر دو همسر و یا داشته باشد فرزندى كه هر یك از آنها بیاورد 

شود از كدام شوهر است، زیرا همه آورد معلوم نمىبیشتر داشته باشد فرزندى كه به دنیا مى

اند، و در نتیجه بدیهى است كه در چنین وضعى شوهران در همخوابگى با او شركت داشته

آید، و سرانجام معارف را ىخورد و هم در مساله ارث اشكال پدید مهم روابط نسبى بهم مى

 سازد. نیز تباه مى

تواند چهار زن آزاده گوید: و یكى از علل این حكم كه یك مرد مىمحمد بن سنان مى

فانكحوا ما طاب لكم من ” :بگیرد، این است كه آمار زن بیش از مردان است كه اگر در آیه شریفه

رسد كه ولى چنین به نظر مى -داناتر است  هر چند خدا -نظر شود  “النساء مثنى و ثالث و رباع،

گویا خداى تعالى خواسته است همین واقعیت را نشان دهد، و دست افراد غنى و فقیر را به 

قدر وسعشان باز بگذارد، تا هر كس به قدر توانائى خود با زنان ازدواج كنند... تا آخر 

 حدیث . 
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 فصل دوم

 

 دزندگی مشترک با همسران متعد

 

  
 

 رعایت مساوات و عدالت مشروط به شرطدگی مشترک زن
 

َو لَن تَستَِطیعُوا أَن تَْعِدلُوا بَیَن النِّساِء َو لَْو َحَرصتُْم  فاَل تَِمیلُوا كلَّ اْلَمْیِل »  -

 ً ِحیما َ كاَن َغفُوراً رَّ َّقُوا فَإِنَّ َّللاَّ  ! فَتَذَُروَها َكاْلُمعَلَّقَِة  َو إِن تُصِلُحوا َو تَت
 

به تمام معنا یعنى زائد بر ) توانید در بین چند همسر عدالت رارگز نمىشما ه -

رعایت كنید، هر چند كه در آن باره حرص به خرج  (مقدار واجب شرعى،

و به كلى از او  ،(حد اقل آن یعنى مقدار واجب را رعایت كنید )دهید پس

خود سازید اعراض مكنید كه بالتكلیفش گذارید و اگر اصالح كنید و تقوا پیشه 

و در نتیجه از گناهش درگذرید و به او ترحم كنید بدانید كه درگذشتن و ترحم 

 !«صفت خدا است
 

كه خداى عز و جل در اول  همسران را بیان می کند،این جمله حكم عدالت در بین 

ترسید نتوانید عدالت بر قرار كنید سوره تشریع كرده و به مردان حكم كرده بود كه: اگر مى

كه در آیه قبلى بود، به این معنا  «،و ان تحسنوا و تتقوا ... »:نیز جمله . ك زن اكتفا كنیدبه ی

شود كه اشاره دارد، چون آن جمله خالى از بوئى از تهدید نیست و این تهدید باعث مى

 .شنونده در تشخیص حقیقت عدل در بین زنان دچار حیرت شود

و تفریط است و تشخیص این حد وسط به معناى حد وسط در بین افراط  عدل كلمه

از امور صعب و بسیار دشوار است و مخصوصا از این جهت كه ارتباط با دلها دارد، چون 

رعایت دوستى عادالنه در بین زنان و اینكه یك مرد به اندازه مساوى زنان خود را دوست 

 .حیطه اختیار آدمى بیرون استز بدارد، امرى ناشدنى است، چون بطور دائم ا

كند كه رعایت عدالت به معناى حقیقى آن در بین زنان و لذا خداى تعالى بیان مى

اینكه یك مرد حد وسط حقیقى دوستى را در بین زنان خود رعایت كند چیزى است كه هیچ 

انسانى قادر بر آن نیست، هر قدر هم كه در تحقق دادن آن حرص بورزد، پس آنچه در این 

است كه یكسره از حد وسط به یكى از دو طرف افراط و تفریط باب بر مرد واجب است این 

منحرف نشود و تا آنجا كه برایش ممكن است رعایت عدالت را بكند و مخصوصا مراقب 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب سی وهشتم: خانواده اسالمی 85

باشد كه به طرف تفریط یعنى كوتاهى در اداى حق همسر خود منحرف نگردد و زن خود 

مند ه باشد و از شوهرش بهرهشوهر نگذارد كه نه شوهر داشترا بال تكلیف و مانند زن بى

 شود و نه نداشته باشد تا بتواند همسرى دیگر اختیار نموده، و یا پى كار خود برود. 

پس، از عدالت در بین زنان آن مقدارى كه بر مردان واجب است این است كه در 

دهد حق دیگرى عمل و سلوك بین آنان مساوات و برابرى را حفظ كند، اگر حق یكى را مى

نیز بدهد و دوستى و عالقمندى به یكى از آنان وادارش نكند كه حقوق دیگران را ضایع  را

بگذارد، این آن مقدار واجب از عدالت است و اما مستحب از عدالت این است كه به همه 

آنان احسان و نیكى كند و از معاشرت با هیچ یك از آنان اظهار كراهت و بى میلى نكند و به 

با  وسلّموآلهعلیههللاى روا ندارد، همچنانكه سیره و رفتار رسول خدا صلىهیچ یك بد اخالق

 همسرانش اینطور بود. 
 

خود دلیل بر این  «فال تمیلوا كل المیل فتذروها كالمعلقة، »:و این ذیل یعنى جمله

توانید بین زنان عدالت بر قرار كنید، هر چند كه بر هرگز نمى »است كه منظور از جمله:

این نیست كه قدرت بر عدالت را بطور مطلق نفى كند تا  «،معنا حرص بورزید این

ازدواج  «و ان خفتم ان ال تعدلوا فواحدة، »:اش این باشد كه به انضمام آن با جملهنتیجه

جمله  : )اندمتعدد در اسالم لغو شود، همچنانكه بعضى از مفسرین این نتیجه را گرفته و گفته

توانید بین چند زن رفتارى بورزید نمىقدر هم كه كوشش كنید و حرص فرماید: هر اول مى

فرماید: اگر نتوانستید عدالت برقرار كنید به یك زن اكتفا مى عادالنه داشته باشید و جمله دوم

شود كه تعدد زوجات در اسالم ممنوع كنید، پس نتیجه حاصل از انضمام این دو آیه این مى

 «،فال تمیلوا كل المیل ... »:ه بزرگى است، براى اینكه جملهو این اشتبا،( و ملغى است

فرماید: چنان نباشد كه یكى از زنها بطور كلى مورد اعراض شما واقع گشته، مثل زنى مى

 «،توانید ...هرگز نمى »و این خود دلیل بر این است كه جمله: ،بشود كه اصال شوهر ندارد

توانید بین چند همسر عدالت كند و بفرماید شما نمىخواهد عدالت واقعى و حقیقى را نفى مى

پس  ،(حتى عالقه قلبى خود را بین آنان بطور مساوى تقسیم كنید )واقعى را بر قرار نموده

آن مقدار عدالتى كه تشریع شده، عدالت تقریبى است، آن هم در مرحله رفتار نه در مرحله 

بینیم بسیارى همچنانكه مى )است ممكن عالقه قلبى و عدالت تقریبى در مرحله رفتار امرى

كنند و رفتارى یكسان با همسران خود از افراد با تقوا و متدین این عدالت را رعایت مى

  .(دارند، هر چند كه در دل یكى را از دیگران بیشتر دوست بدارند

 جلو چشموسلّم و عملكرد مسلمانان به آن سنت در وآلهعلیههللاسنت رسول خدا صلى

بود و آن جناب از رفتار مسلمانان با زنان متعدد خود  وسلّموآلهعلیههللاسول خدا صلىر

گرفت و همان سنت تا عصر حاضر در بین مسلمین اطالع داشت و ایرادى به آنان نمى

 .برقرار و متصل مانده و همه اینها دلیل بر بطالن آن توهم است

گوئیم: اول آیه تعدد زوجات كه شود بعالوه بر اینكه توهم مذكور باعث مى

صرف فرضى است  «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثالث و رباع، »:فرمایدمى
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عقلى كه در عالم خارج حتى یك مصداق هم ندارد و این نظریه باطلى است كه كالم خداى 

 سبحان اجل از مثل آن است. 

شرت با زنان داشت با خداى تعالى بعد از دستورات و نصایحى كه در امر معا

مردان را تشویق و ترغیب كرده به  «و ان تصلحوا و تتقوا فان هللا غفور رحیم، »:جمله

هاى ناسازگارى را دیدند، بال درنگ در صدد اصالح برآیند و اینكه هر گاه امارات و نشانه

ل خود بیان فرموده كه این اصالح كردن خود یكى از مصادیق تقوا است و تقوا هم به دنبا

 »:و بعد از جمله «،و الصلح خیر »:آورد و این جمله بعد از جملهمغفرت و رحمت را مى

 .در حقیقت تاكیدى است بعد از تاكیدى دیگر «،و ان تحسنوا و تتقوا ...
 (156ص :    5المیزان ج :  سوره نساء    130تا  127) مستند: آیه             
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 ومسفصل 

 

 علیه قانون تعدد زوجاتاشکاالت 

 و نظرات عالمه طباطبائی
  

 
 

اسالم قانون ازدواج با یك زن را تشریع و با بیشتر از یك همسر، یعنى تا چهار 

همسر را در صورت تمكن از رعایت عدالت در بین آنها، تنفیذ نموده، و تمام محذورهائى 

و لهن مثل ” كه خواهد آمد اصالح كرده و فرموده:  شود به بیانىرا كه متوجه این تنفیذ مى

 “الذى علیهن بالمعروف!

 اند:ها به این حكم یعنى جواز تعدد زوجات چند اشكال كردهبعضى

 

 اشکال اول: 

 جریحه دار شدن احساس زن 
 

دار شدن باعث جریحه آورد زیرااین حكم آثار سوئى در اجتماع به بار مى ،اینكه

و آرزوهاى آنان را به باد داده، فوران عشق و عالقه به شوهر را  ودشعواطف زنان مى

گرداند و در نتیجه، دیگر به كند و حس حب او را مبدل به حس انتقام مىخمود و خاموش مى

كند و در مقابل خطائى كه شوهر به پردازد و از تربیت فرزندان شانه خالى مىكار خانه نمى

دهد و همین عمل باعث شیوع آید و به مردان اجنبى زنا مىىاو كرده، در مقام تالفى بر م

گذرد كه گردد و چیزى نمىاعمال زشت و نیز گسترش خیانت در مال و عرض و ... مى

 شود. جامعه به انحطاط كشیده مى

 

 اشكال اول:اول به جواب 
 

 تبعیت احساس و عاطفه از عادات و رسوم: -1
 

جامعه انسانى را بر زندگى عقلى و فكرى بنا اسالم زیر بناى زندگى بشر و بنیان 

نهاده است، نه زندگى احساسى و عاطفى، در نتیجه هدفى كه باید در اسالم دنبال شود 

رسیدن به صالح عقلى در سنن اجتماعى است، نه به صالح و شایستگى آنچه كه احساسات 

عنا به هیچ وجه شود. و این مخواهد، و عواطف به سویش كشیده مىدارد و مىدوست مى

مستلزم كشته شدن عواطف و احساسات رقیق زنان و ابطال حكم موهبتهاى الهى و غرایز 
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طبیعى نیست، زیرا در مباحث علم النفس مسلم شده است كه صفات روحى و عواطف و 

شود ها و عادات، مختلف مىاحساسات باطنى از نظر كمیت و كیفیت با اختالف تربیت

ها پسندیده و ممدوح، و بینیم كه بسیارى از آداب در نظر شرقىد مىهمچنانكه به چشم خو

در نظر غربیها ناپسند و مذموم است و به عكس آن بسیارى از رسوم و عادات وجود دارد 

شود كه دو ها ناپسند است و هیچگاه یافت نمىكه در نظر غربیها پسندیده و در نظر شرقى

اشته باشند، باألخره در بعضى از آنها اختالف امت در همه آداب و رسوم نظر واحدى د

 دارند. 

آورد كه هرگز از اعمالى نظیر تعدد اى بار مىو تربیت دینى در اسالم زن را بگونه

بیند خداى عز و جل شود) او همینكه مىدار نمىزوجات ناراحت نگشته و عواطفش جریحه

شنود شود، و وقتى مىدگارش مىبه شوهرش اجازه تعدد زوجات را داده تسلیم اراده پرور

كه تحمل در برابر آتش غیرت، مقامات واالئى را نزد خداى تعالى در پى دارد به اشتیاق 

 گردد. مترجم.(رسیدن به آن درجات، تحمل آن برایش گوارا مى

بله یك زن غربى كه از قرون متمادى تاكنون عادت كرده به اینكه تنها همسر 

معنا را در خود تلقین نموده، یك عاطفه كاذب در روحش جایگیر  شوهرش باشد و قرنها این

 كند. شده و آن عاطفه با تعدد زوجات ضدیت مى

دلیل بر این معنا این است كه زن غربى به خوبى اطالع دارد كه شوهرش با زنان 

اى كه امروز در میان زنان شود، پس این عاطفهكند و هیچ ناراحت نمىهمسایگان زنا مى

 اى است تلقینى و دروغین.دن پیدا شده، عاطفهمتم

و این، نه تنها مرد غربى است كه هر زنى را دوست داشته باشد) چه بكر و چه 

كند، بلكه زن غربى نیز با هر مردى كه دوست شوهر و چه شوهردار،( زنا مىبیوه، چه بى

 .كندبدارد تماس غیر مشروع برقرار مى

ناموسى كه نه زنان غربى از این همه بىو جاى بسیار شگفت است كه چگو

شود، و چگونه است دار نمىبینند متاسف نگشته، دلها و عواطفشان جریحهشوهرانشان مى

یابند ناراحت كه احساسات و عواطف مردان از اینكه در شب زفاف همسرشان را بیوه مى

 گردد؟ دار نمىنشده و عواطفشان جریحه

شود، این اعمال نامبرده ها مختلف مىختالف تربیتگفتیم عواطف و احساسات با ا

از آنجا كه در سرزمین غرب تكرار شده و مردم در ارتكاب آن آزادى كامل دارند، دلهایشان 

نسبت به آن خو گرفته است، تا جائى كه عادتى معمولى و مالوف شده و در دلها ریشه 

از مخالفت با آن جریحه دار  دوانده، به همین جهت عواطف و احساسات به آن متمایل، و

 شود. مى

 

 اشكال اول:دوم به جواب 
 

 تجربه تاریخی تعدد زوجات -2
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و اما اینكه گفتند: تعدد زوجات باعث دلسردى زنان در اداره خانه و بى رغبتى آنان 

گردد، شود و نیز اینكه گفتند: تعدد زوجات باعث شیوع زنا و خیانت مىدر تربیت اوالد مى

 ت زیرا تجربه خالف آن را اثبات كرده است.درست نیس

در صدر اسالم حكم تعدد زوجات جارى شد و هیچ مورخ و اهل خبره تاریخ نیست 

كه ادعا كند در آن روز زنان به كار كردن در خانه بى رغبت شدند و كارها معطل ماند و یا 

 كنند. ت مىزنا در جامعه شیوع پیدا كرد، بلكه تاریخ و مورخین خالف این را اثبا

كنند، در جامعه اسالمى و سایر عالوه بر اینكه زنانى كه بر سر زنان اول شوهر مى

دانند با رضا و رغبت خود زن دوم یا سوم یا چهارم هائى كه این عمل را جایز مىجامعه

هاى ها هستند و مردان آنها را از جامعهشوند، و این زنان، زنان همین جامعهشوهر مى

اند و اگر آورند و یا از دنیائى غیر این دنیا به فریب نیاوردهه عنوان برده نمىدیگر و ب

كنند به خاطر عللى است كه در اجتماع بینیم كه این زنان به چنین ازدواجى تمایل پیدا مىمى

حكم فرما است و همین دلیل روشن است بر اینكه طبیعت جنس زن امتناعى از تعدد زوجات 

اى هست از لوازم و شود، بلكه اگر آزردگىاز این عمل آزرده نمىندارد و قلبشان 

آورد، زیرا همسر اول وقتى تنها همسر شوهرش عوارضى است كه همسر اول پیش مى

ترسد قلب اش وارد شود، زیرا كه مىدارد كه غیر او زنى دیگر به خانهباشد، دوست نمى

یاست پیدا كند و یا فرزندى كه از او پدید شوهرش متمایل به او شود و یا او بر وى تفوق و ر

ها است كه موجب عدم رضایت آید با فرزندان وى ناسازگارى كند و امثال اینگونه ترسمى

 شود نه یك غریزه طبیعى.و تالم روحى زن اول مى

 

 

 اشکال دوم:  

 

 نقض قانون طبیعی یک مرد برای یک زن

كنیم، عمل طبیعت مشاهده مى اینكه: تعدد زوجات مخالف با وضعى است كه از

دهد كه همواره عدد مرد ها شده، نشان مىهائى كه در قرون متمادى از امتچون آمارگیرى

شود طبیعت براى یك مرد یك و زن برابر بوده و یا مختصر اختالفى داشته است، معلوم مى

 ایم.ار كردهزن تهیه كرده، پس اگر ما خالف این را تجویز كنیم بر خالف وضع طبیعت رفت

 

 جواب اشكال دوم:

 

 مجوزی از طرف قانون طبیعت و خلقت
 

كه تعدد زوجات از نظر آمار زن و مرد عملى غیر طبیعى است،  دومو اما اشكال 

 جوابش این است كه این استدالل از چند جهت مخدوش و نادرست است:
 

بندى د زن هم جیرهامر ازدواج تنها متكى به مساله آمار نیست) تا كسى بگوید بای -1
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مانند، مترجم،( بلكه شود، و گرنه اگر مردى چهار زن بگیرد، سه نفر مرد دیگر بى زن مى

از آنها رشد فكرى است، كه زنان در این میان عوامل و شرایط دیگرى وجود دارد كه یكى 

شوند. مثالً، زنان مخصوصا در مناطق مى زودتر از مردان رشد یافته و آماده ازدواج

كنند، در حالى كه صالحیت ازدواج پیدا مى رمسیر، وقتى سنشان از نه سالگى بگذردگ

رسند) و این معیار بسیارى از مردان قبل از شانزده سالگى به این رشد و این آمادگى نمى

 همان است كه اسالم در مساله نكاح معتبر شمرده است.(

ختران كشورهاى دلیل و شاهد بر این مطلب سنت جارى و روش معمول در د

توان یافت كه تا سن قانونى) مثال شانزده سالگى،( متمدن است كه كمتر دخترى را مى

بكارتش محفوظ مانده باشد. و این ) زایل شدن بكارت،( نیست مگر به خاطر اینكه طبیعت، 

اش او را آماده نكاح كرده بود و چون قانون اجازه ازدواج به او چند سال قبل از سن قانونى

 داده، بكارت خود را مفت از دست داده است.نمى

خاصیت تولید نسل و یا به عبارت دیگر دستگاه تناسلى مرد عمرش بیشتر از 

شوند و دیگر رحم دستگاه تناسلى زن است، زیرا اغلب زنان در سن پنجاه سالگى یائسه مى

از پنجاه سالگى قادر دهد، در حالى كه دستگاه تناسلى مرد سالها بعد آنان فرزند پرورش نمى

باشد و چه بسا مردان كه قابلیت تولیدشان تا آخر عمر طبیعى كه صد به تولید نسل مى

ماند، در نتیجه عمر مردان از نظر صالحیت تولید، كه تقریبا هشتاد سالگى است باقى مى

 شود، دو برابر عمر زنان یعنى چهل سال است. سال مى

لى روى هم در نظر بگیریم، این نتیجه به دست و اگر ما این وجه را با وجه قب

آید كه طبیعت و خلقت به مردان اجازه داده تا از ازدواج با یك زن فراتر رود و بیش از مى

یكى داشته باشد، و این معقول نیست كه طبیعت، نیروى تولید را به مردان بدهد و در عین 

 پذیرد. و اسباب این معنا را نمى حال آنانرا از تولید منع كند، زیرا سنت جارى در علل

سازد، یعنى جنگها و نزاعها و عالوه بر اینكه حوادثى كه افراد جامعه را نابود مى

كند تا زنان را، به طورى كه نابود شوندگان از مردان جنایات، مردان را بیشتر تهدید مى

ترین همین معنا قوىقابل مقایسه با نابودشوندگان از زنان نیست، قبال هم تذكر دادیم كه 

عامل براى شیوع تعدد زوجات در قبائل است و بنا بر این زنانى كه به حكم مطلب باال، 

اى جز این ندارند كه یا تعدد زوجات را بپذیرند و یا تن به دهند، چارهشوهر را از دست مى

میرد و باطل زنا و یا محرومیت دهند، چون با مرگ شوهران غریزه جنسى آنان نمى

 شود . نمى

كند، جریانى است كه چند ماه قبل از و از جمله مطالبى كه این حقیقت را تایید مى

شوهر نگرانى خود نوشتن این اوراق در آلمان اتفاق افتاد و آن این بود كه جمعیت زنان بى

را از نداشتن شوهر طى شكایتى به دولت اظهار نموده و تقاضا كردند كه براى عالج این 

له تعدد زوجات در اسالم را قانونى ساخته، به مردان آلمان اجازه دهد تا هر تعداد درد مسا

كه خواستند زن بگیرند، چیزى كه هست حكومت خواسته آن زنان را بر آورده نكرد، زیرا 

 كلیسا او را از این كار بازداشت. 
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آرى كلیسا راضى شد زنا و فساد نسل شایع شود ولى راضى نشد تعدد زوجات 

 الم در آلمان رسمیت پیدا كند.اس
 

استدالل به اینكه طبیعت نوع بشر عدد مردان را مساوى عدد زنان قرار داده، با  -2

هائى كه داشت زمانى استدالل درستى است كه تمامى مردان چهار زن صرفنظر از خدشه

این نیز بگیرند و یا حداقل بیش از یك زن اختیار كنند، در حالى كه چنین نبوده و بعد از 

چنین نخواهد شد، براى اینكه طبیعت چنین موقعیتى را در اختیار همگان قرار نداده و طبعا 

شود، اسالم نیز كه همه بیش از یك زن داشتن جز براى بعضى از مردان فراهم نمى

دستوراتش مطابق با فطرت و طبیعت است چهار زن داشتن را بر همه مردان واجب نكرده، 

كسانى كه توانائى دارند، جایز دانسته) نه واجب( آن هم در صورتى كه بلكه تنها براى 

 بتوانند بین دو زن و بیشتر به عدالت رفتار كنند. 

ترین دلیل بر اینكه الزمه این تشریع، حرج و فساد نیست، عمل و یكى از روشن

وامى كه مسلمانان به این تشریع و سیره آنان بر این سنت است و همچنین غیر مسلمانان اق

دانند و نه تنها مستلزم حرج و قحطى و نایابى زن نیست بلكه به عكس، این عمل را جایز مى

اند، باعث شده هزاران زن از كه آن را تحریم كرده ممنوعیت تعدد زوجات در اقوامى

 شوهر و اجتماع خانوادگى محروم باشند و به دادن زنا اكتفا كنند.
 

درست بوده و بر  هائى كه داشت در صورتىاز خدشهاستدالل نامبرده، صرفنظر  -3

حكم تعدد زوجات وارد است كه حكم نامبرده) تعدد زوجات( اصالح نشده و با قیودى كه 

  محذورهاى توهم شده را اصالح كند، مقید و تعدیل نشود.

خواهند زنانى متعدد داشته باشند ولى اسالم همین كار را كرده، و بر مردانى كه مى

رده كه در معاشرت با آنان رعایت عدالت را بكنند و بستر زناشوئى را بین آنان شرط ك

 بالسویه تقسیم كنند.

و نیز واجب كرده كه نفقه آنان و اوالدشان را بدهند و معلوم است كه رعایت عدالت 

در انفاق و پرداخت هزینه زندگى چهار زن و اوالد آنها و نیز رعایت مساوات در معاشرت 

شود. و این كار براى عموم جز براى بعضى از مردان فهمیده و ثروتمند فراهم نمى با آنان

 مردم فراهم و میسور نیست.

عالوه بر این، در این میان راههاى دینى و مشروع دیگرى است كه با به كار بستن 

 تواند شوهر خود را ملزم سازد كه زن دیگرى نگیرد و تنها به او اكتفا كند.آن، زن مى
 

 

 اشکال سوم:  

 

 تشویق مردان به شهوترانی
 

اینكه: تشریع تعدد زوجات مردان را به حرص در شهوترانى تشویق نموده و این 
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 دهد.غریزه حیوانى) شهوت ( را در جامعه گسترش مى

 

 جواب اشكال سوم:

 در مقابل غریزه طبیعی جلوگیری از فحشا

مقاصدى كه این شریعت  صاحب این اشكال اطالع و تدبرى در تربیت اسالمى و

پسند این  -داند كه تربیت دینى نسبت به زنان در جامعه اسالمى دینكند ندارد و نمىدنبال مى

آورد، و زنان را طورى تربیت است كه زنان را با پوشیدن خود با عفاف و با حیا بار مى

مشهور شده  شود) بر خالف آنچهكند كه خود به خود شهوت در آنان كمتر از مردان مىمى

 كه شهوت نكاح در زن بیشتر و زیادتر از مرد است.(

كنند به اینكه زن بسیار حریص در زینت و جمال و خود آرائى است و و استدالل مى

وجود این طبیعت در زن دلیل بر آن است كه شهوت او زیادتر از مرد است، و ادعاى ما 

ن و تربیت شده در دامن پدر و مادر آنقدر روشن است كه مردان مسلمانى كه با زنان متدی

اند، كمترین تردیدى در آن ندارند، پس روى هم رفته، شهوت جنسى دیندار ازدواج كرده

 مردان معادل است با شهوتى كه در یك زن، بلكه دو زن و سه زن وجود دارد. 

و واجب از مقتضیات  حداقلاز سوى دیگر دین اسالم بر این معنا عنایت دارد كه 

و مشتهیات نفس ارضا گردد و احدى از این حداقل، محروم نماند و به همین جهت این طبع 

معنا را مورد نظر قرار داده كه شهوت هیچ مردى در هیچ زمانى در بدن محصور نشود و 

 وادارش نكند به اینكه به تعدى و فجور و فحشا آلوده گردد. 

زن عذر دارد، یعنى نزدیك  و اگر مرد به داشتن یك زن محكوم باشد، در ایامى كه

به یك ثلث از اوقات معاشرتش كه ایام عادت و بعضى از ایام حمل و وضع حمل و ایام 

شود، چون ما در مباحث گذشته این كتاب رضاعش و امثال آن است او ناگزیر از فجور مى

مطلبى را مكرر خاطرنشان كردیم كه الزمه آن لزوم شتاب در رفع این حاجت غریزى 

 اجتماع بشرى را بر اساس زندگى عقل و تفكر بناو آن مطلب این بود كه گفتیم اسالم  است.

احساسى و بنا بر این باقى ماندن مرد بر حالت احساس حالتى كه او  نهاده، نه بر اساس زندگى

كشاند، نظیر حالت عزب بودن و ها و خاطرات زشت مىبندوبارى در خواستهرا به بى

 كند.سالم از بزرگترین خطرهائى است كه انسان را تهدید مىامثال آن، از نظر ا

ترین مقاصد و هدفها در نظر شارع اسالم زیاد شدن و از سوى دیگر یكى از مهم

نسل مسلمانان و آباد شدن زمین به دست آنان است، آرى جامعه مسلمانان كه آباد شدن زمین 

 زند.شرك و فساد را مى به دست او، آبادى صالح و آبادى مخصوصى است كه ریشه

پس این جهات و امثال آن مورد اهتمام شارع بوده و باعث شده است كه شارع 

اسالم حكم جواز تعدد زوجات را تشریع كند، نه ترویج امر شهوترانى و ترغیب مردم به 

 اینكه در شهوات غرق شوند.

اگر اشكال كنندگان به اسالم در خصوص تشریع این حكم انصاف 

كردند و جا داشت ند لبه تیز حمالت خود را متوجه بانیان تمدن غرب مىداشتمى
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این تمدن را به ترویج فحشا و ترغیب مردان به شهوترانى متهم سازند، نه 

 اسالم را كه اجتماع را بر پایه سعادت دینى قرار داده است.

بله در تجویز تعدد زوجات این اثر هست كه شدت حرص مرد را شكسته و تسكین 

گردد و دهد، چون به قول معروف: هر آن كس كه از چیزى منع شود به آن حریص مىمى

چنین كسى همى جز این ندارد كه پرده منع را پاره و دیوار حبس را بشكند و خود را به 

 اند برساند. آنچه از آن محرومش كرده

انون، او گیرى از زنان چنین وضعى دارند، اگر قو مردان نیز در مورد تمتع و كام

شود، ولى اگر قانون به او اجازه گرفتن تر مىرا از غیر همسر اولش منع كند، حریص

همسر دوم و سوم را بدهد، هر چند بیش از یك همسر نداشته باشد، عطش حرصش فرو 

تواند كند كه براى گرفتن همسر دیگر راه باز است و كسى نمىنشیند و با خود فكر مىمى

كنم) و اگر در اگر روزى خود را در تنگنا ببینم از این حق استفاده مىمرا جلوگیرى كند، 

تنگنا ندید، مساله را سبك و سنگین نموده، اگر دید گرفتن زن دوم از نظر اقتصاد و از نظر 

گیرد. مترجم.( و همین باز گیرد و اگر صرفه نداشت نمىاداره دو خانه صرفه دارد، مى

 گیرد.تكاب زنا و هتك ناموس محترم مردم، از دستش مىبودن راه، بهانه او را از ار

اند: در ها بعضى از نویسندگان رعایت انصاف را نموده و گفتهدر میان غربى

اشاعه زنا و فحشا بین ملتهاى مسیحى مذهب، هیچ عاملى نیرومندتر از تحریم تعدد زوجات 

عذر تقصیر به پیشگاه ب بوسیله كلیسا نبوده است. مسترجان دیون پورت انگلیسى در كتا

و قرآن) ترجمه فاضل دانشمند آقاى سعیدى،( این انصاف را به  وسلّموآلهعلیههللاصلى محمد

 خرج داده است. 
 

 

 :اشکال چهارم 

 

 تنزل موقعیت اجتماعی زن 
 

آورد، و در حقیقت اینكه: این قانون موقعیت اجتماعى زنان را در جامعه پائین مى

كند و این خود یك ارزیابى جائرانه و معادل با ارزش یك مرد مى ارزش چهار زن را

ظالمانه است، حتى با مذاق خود اسالم سازگار نیست، چرا كه اسالم در قانون ارث و در 

مساله شهادت یك مرد را برابر دو زن قرار داده، با این حساب باید ازدواج یك مرد را با دو 

هر حال از عدالت عدول كردن  ازدواج با چهار زن به زن تجویز كند، نه بیشتر، پس تجویز

  .است، آن هم بدون دلیل

و این چهار اشكال اعتراضاتى است كه مسیحیان و یا متمدنین طرفدار تساوى 

 اند.حقوق زن و مرد بر اسالم وارد كرده
 

 

   جواب اشكال چهارم:
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 مقام اجتماعی زن ذاراسالم پایه گ

هارم كه تجویز تعدد زوجات مقام زن را در مجتمع و اما در جواب از اشكال چ

آورد!  باید گفت كه هرگز چنین نیست، همانطور كه در مباحث گذشته) در بحث پائین مى

علمى كه در جلد دوم المیزان پیرامون حقوق زن در اسالم داشتیم،( اثبات كردیم كه زنان در 

جدیدش همانند اسالم مورد احترام هیچ سنتى از سنتهاى دینى و یا دنیوى نه قدیمش و نه 

اند و هیچ سنتى از سنن قدیم و جدید حقوق آنان را همچون اسالم مراعات قرار نگرفته

 ننموده است، براى بیشتر روشن شدن این مساله، مطالب مشروحى بیان خواهیم نمود . 

ن جواز تعدد زوجات براى مرد در حقیقت و واقع امر توهین به زن و از بین برد  

موقعیت اجتماعى و حقوق او نیست، بلكه بخاطر مصالحى است كه بیان بعضى از آنها 

 گذشت.

بسیارى از نویسندگان و دانشمندان غربى) اعم از دانشمندان مرد و زن( به نیكى و 

حسن این قانون اسالمى اعتراف نموده، و به مفاسدى كه از ناحیه تحریم تعدد زوجات 

ها تواند به این نوشتهاند، خواننده عزیز مىاست اعتراف كردهها شده گریبانگیر جامعه

 مراجعه نماید.

 

 اشکال پنجم

 مشکالت خانوادگی ناشی از چند زنی
 

ترین و محكمترین دلیلى كه مخالفین غربى به قانون تعدد زوجات گرفته و به آن قوى

ند، همان گرفتاریها و ااند و در نظر دانشمندان و اهل مطالعه آب و تابش دادهتمسك كرده

شود هاى مسلمانانى كه دو زن و یا چند زن هست مشاهده مىمصیبتهائى است كه در خانه

ها همیشه محل داد و فریاد و حسد ورزیدن به یكدیگر است، و اهل آن خانه) اعم كه این خانه

كه وارد شوند تا روزى از زن و مرد،( از روزى كه زن دوم، سوم و ... وارد خانه مرد مى

بینند، تا جائى كه خود مسلمانان این حسد گردند روى سعادت و خوشى را نمىخانه قبر مى

اند. در چنین زمانى است كه تمامى عواطف و احساسات رقیق را به نام مرض هووها نامیده

و لطیف فطرى و طبیعى زنان، مانند: مهر و محبت، نرمخوئى، رقت، رأفت، شفقت، 

ب، وفا، مودت، رحمت، اخالص و ... نسبت به شوهر و فرزندانى كه خیرخواهى، حفظ غی

شوهر از همسر قبلیش داشته، و نیز عالقه به خانه و همه متعلقات آن كه از صفات غریزى 

دهد و در نتیجه خانه را كه باید جاى زن است برگشته و جاى خود را به ضد خودش مى

گى تن و تالمات روحى و جسمى انسان خستسكونت و استراحت آدمى و محل برطرف كردن 

شود به صورت گود زورخانه و اش دچار آنها مىروزمره باشد و هر مردى در زندگى

اى كه در آن نه براى جان كسى احترامى هست و نه براى آید، معركهمعركه قتال در مى

عرضش و نه آبرویش و نه مالش، و خالصه هیچ كس از كس دیگر در امان نیست. و 
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اى صفاى زندگى مبدل به كدورت گشته و لذت زندگى از آنجا لوم است كه در چنین خانهمع

كند و جاى خود را به ضرب و شتم و فحش و ناسزا و سعایت و سخن چینى و كوچ مى

ها فرق داشته و هاى دیگر خانهاى نیز با بچههاى چنین خانهدهد و بچهرقابت و نیرنگ مى

شاجره هستند و چه بسا كه)كارد مرد به استخوانش رسیده و همسر دائما در حال اختالف و م

ها در مقام كشتن یكدیگر خود را به قتل برساند و یا( زن در صدد نابود كردن شوهر، و بچه

و یا در صدد كشتن پدر بر آیند و پیوند خویشاوندى و قرابت و برادرى جاى خود را به 

 وسلّموآلهعلیههللاه) بفرموده رسول خدا صلىانتقام و خونخواهى بدهد، و معلوم است ك

دشمنى نسل اول خانوداه، به نسلهاى بعدى نیز منتقل  ،الحب یتوارث والبغض یتوارثكه:

گردد. مترجم،(  خونریزى و نابودى نسل، و فساد خانه در نسلهاى مردى كه داراى دو مى

سوء تعدد زوجات به بیرون از خانه  باشد ادامه یابد.  از تمام اینها كه بگذریم، آثارزن مى

یعنى به جامعه نیز راه یافته و باعث شقاوت و فساد اخالق و قساوت و ظلم و بغى و فحشا و 

گردد. و مخصوصا كه اگر جواز طالق را هم بر این قانون) جواز سلب امنیت و اعتماد مى

تعدد زوجات و  شود كه این دو حكم )جوازتعدد زوجات،( اضافه كنیم بخوبى روشن مى

كشاند، وقتى مرد بتواند هر كه را خواست بگیرد و طالق،( كار مردان جامعه را به كجا مى

آید، پرست بار مىهر یك از همسرانش را خواست طالق دهد، خود بخود ذوقى و شهوت

چنین مردى جز پیروى از شهواتش و اطفاى آتش حرصش و گرفتن این زن و رها كردن 

ن به این و خوار ساختن آن، هیچ كارى و هیچ همى ندارد و این وضع جز آن زن، عزت داد

تباه كردن و بدبخت ساختن نیمى از مردم جامعه)یعنى زنان( اثر دیگرى ندارد، عالوه بر 

 شوند. اینكه با تباهى آن نصف، نصف دیگر) مردان( نیز تباه مى

 

 اشکال پنجمجواب 

 

  ماعی و خانوادگی غلطدر مقابل آداب و رسوم اجت تشریع صحیح

 

اند، انصافا سخن درستى این بود حاصل سخنان مخالفین كه به خورد جامعه داده

و لیكن هیچیك از آنها بر اسالم و تشریع اسالم وارد نیست، بلكه است و ما قبول داریم، 

 .اش متوجه مسلمانان استهمه

وره مسلمانان به اى را نشان دهند كه در آن دآرى، اگر مخالفین، عصر و دوره

حقیقت احكام دین و تعالیم آن عمل كرده باشند و در آن دوره نیز این آثار سوء بر مساله تعدد 

توانند ادعا كنند كه آثار سوء نامبرده، از زوجات و جواز طالق مترتب شده باشد، آنگاه مى

كه  با كمال تاسف مسلمانان قرنها استولى ناحیه جواز تعدد زوجات و طالق است، 

و آنان كه سردمداران مسلمانان بودند، صالح نبودند، تا مسلمانان را  حكومت اسالمى ندارند

بر طبق تربیت اسالمى و با تعالیم عالیه آن تربیت كنند، بلكه خود آن سردمداران در پرده 

درى و نقض قوانین و ابطال حدود دین پیشگامتر از مردم بودند و واضح است كه مردم تابع 
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 پادشاهان خویشند.  مرام

و اگر ما بخواهیم در اینجا به نقل قسمتى از سرگذشت فرمانروایان و جریاناتى كه 

در دربار آنان جارى بوده و رسوائیهائى كه پادشاهان كشورهاى اسالمى به بار آوردند از 

روز مبدل شدن حكومت دینى به سلطنت و شاهنشاهى بپردازیم، باید در همین جا كتابى 

 سازد.ایم نمىنه در بین كتاب تفسیر خود بنویسیم و این با وعده اختصارى كه دادهجداگا

و كوتاه سخن آنكه اگر اشكالى هست به مسلمانان وارد است كه اجتماع   

اند كه تامین كننده سعادت زندگیشان نیست و اى ترتیب دادهخانوادگى خویش را به گونه

نند آن را پیاده سازند و در پیاده كردنش از صراط تواكنند كه نمىسیاستى را اتخاذ مى

مستقیم منحرف نشوند، تازه گناه این آثار سوء به گردن مردان است، نه زنان و فرزندان، 

ها و هر چند كه هر كسى مسؤول گناه خویش است، ولى ریشه تمام این مفاسد و بدبختى

كه سعادت خود و همسر و اوالد  خانمان براندازیها و ... روش و مرام اینگونه مردان است

 كنند. خود را و صفاى جو جامعه خویش را فداى شهوترانى و نادانى خود مى
 

و اما اسالم قانون تعدد زوجات را بدون قید و بند تشریع نكرده، و اصال آن را بر همه 

ضى را مردان واجب و الزم ننموده، بلكه به طبیعت و حال افراد توجه فرموده، و همچنین عوار

كه ممكن است احیانا براى افرادى عارض شود در نظر گرفته، و به بیانى كه گذشت صالحیت 

قطعى را شرط نموده و مفاسد و محذورهائى را كه در تعدد زوجات وجود دارد بر شمرده، و در 

 چنین موقعیتى است كه آن را جایز دانسته، تا مصالح مجتمع اسالمى انسانها تامین شود. 

جواز را مقید به صورتى كرده است كه هیچیك از مفاسد شنیع نامبرده پیش نیاید و حكم 

تواند بین چند همسر به و آن در صورتى است كه مرد از خود اطمینان داشته باشد به اینكه مى

 .عدالت رفتار كند

كه چنین اطمینانى از خود دارد و خداى تعالى چنین توفیقى به او داده، از  پس تنها كسى

 تواند بیش از یك زن داشته باشد.ظر دین اسالم مىن

 

اند،( كه و اما آن مردانى كه) اشكال كنندگان وضعشان را با آب و تاب نقل كرده

هیچ عنایتى به سعادت خود و زن و فرزند خود ندارند و جز ارضاى شكم و شهوت هیچ 

وترانى مردان خلق اى كه براى شهچیزى برایشان محترم نیست، و زن برایشان جز وسیله

اند مفهومى ندارد، آنها ارتباطى با اسالم ندارند و اسالم هم به هیچ وجه اعمالشان را شده

امضا ننموده و از نظر اسالم اصال زن گرفتن براى آنان با وجود این وضعى كه دارند جایز 

نند اختیار توانیست و اگر واجد شرایط باشند و زن را یك حیوان نپندارند، تنها یك زن مى

 كنند . 

عالوه بر اینكه در اصل اشكال بین دو جهت كه از نظر اسالم از هم جدا نیستند 

 یعنى جهت تشریع و جهت والیت خلط شده است.

توضیح اینكه: در نظر دانشمندان امروز معیار در داورى اینكه چه قانونى از قوانین 

ن و سنتى فاسد است، آثار و هاى جاریه صحیح و چه قانوموضوعه و چه سنتى از سنت

نتایج آن قانون است كه اگر بعد از پیاده شدنش در جامعه، آثارش مورد پسند واقع شد آن 
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گویند این قانون خوب دانند، و اگر نتایج خوبى به بار نیاورد، مىقانون را قانونى خوب مى

دانند، حال مى مردم پسند و عدم پسندنیست، خالصه اینكه معیار خوبى و بدى قانون را 

 مردم در هر سطحى كه باشند و هر دركى و میلى كه داشته باشند مهم نیست . 

شود كنم كه این دانشمندان غفلت ورزیده باشند از اینكه: چه بسا مىو من گمان نمى

اى داراى بعضى سنن و عادات و عوارضى باشد كه با حكم مورد بحث نسازد و كه جامعه

مجهز كرد به روشى كه منافى آن حكم یا آن سنت نباشد، تا مسیر خود  اینكه باید مجتمع را

ماند، خیر یا شر، انجامد و چه اثرى از كار او بجا مىرا بداند و بفهمد كه كارش به كجا مى

نفع یا ضرر؟ چیزى كه هست این دانشمندان در قوانین، تنها خواست و تقاضاى جامعه را 

ائى كه از وضع حاضر و ظاهر اندیشه جامعه ناشى دهند، یعنى تقاضمعیار قرار مى

خواهد باشد و خواهد باشد و آن تفكر و اندیشه هر چه مىشود، حال آن وضع هر چه مىمى

 خواهد داشته باشد.هر استدعا و تقاضا كه مى

در نظر این دانشمندان قانون صحیح و صالح چنین قانونى است و بقیه قوانین غیر 

 مطابق عقل و فطرت باشد.(صالح است) هر چند 

بینند كه در وادى گمراهى سرگردان و به همین جهت است كه وقتى مسلمانان را مى

بارد، آنچه فساد در پرتگاه هالكت واقعند و فساد از سراسر زندگى مادى و معنویشان مى

 دهند، اگر دروغ و خیانت و بد دهنى وبینند به اسالم، یعنى دین مسلمانان نسبت مىمى

ها و اختالل و هرج و مرج در پایمال كردن حقوق یكدیگر و گسترش ظلم و فساد خانواده

دهند و كنند، آنها را به قوانین دینى دایر در بین ایشان نسبت مىجامعه را مشاهده مى

هاى اجتماعى است كه با پندارند كه جریان سنت اسالم و تاثیرات آن مانند سایر سنتمى

اصطالح روز، شستشو دادن مغز و متراكم كردن احساسات در بین مردم، تبلیغات و یا به 

 شود. بر آنها تحمیل مى

گیرند كه: اسالم باعث به وجود آمدن در نتیجه، از این پندار خود نتیجه مى

ها و فسادها از اى است كه در بین مسلمانان رواج یافته و تمامى این ظلمهاى اجتماعىمفسده

گیرد! و حال آنكه بدترین ظلمها و نارواترین جنایتها در بینشان رایج اسالم سرچشمه مى

و  “همه شكارها در جوف پوستین است، -كل الصید فى جوف الفراء ” :بوده است. و به قول معروف

گویند: اگر اسالم دین واقعى بود و اگر احكام و همچنین نتیجه این پندار غلط است كه مى

الح و سعادت مردم بود، در خود مردم اثرى سعادت بخش قوانین آن خوب و متضمن ص

 گذاشت نه اینكه و بال مردم بشود.مى

این سخن، سخن درستى نیست، چرا كه این دانشمندان بین طبیعت حكم صالح و 

اند، اسالم كه خم رنگرزى نیست، مصلح، و همچنین حكم بین مردم فاسد و مفسد خلط كرده

و اخالقى است، و قوانینى است عملى كه هر سه قسمت آن با اسالم مجموع معارف اعتقادى 

گذارد كه مجموعش عملى یكدیگر متناسب و مرتبط است و با همه تمامیتش وقتى اثر مى

شود و اما اگر كسى معارف اعتقادى و اخالقى آن را به دست آورده و در مرحله عمل 

شود وقتى یك جزء آن فاسد مىكوتاهى كند، البته اثرى نخواهد داشت، نظیر معجونها كه 
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گذارد، و نیز وقتى اثر مطلوب را كند و اثرى مخالف به جاى مىاش را فاسد مىهمه

بخشد كه بدن بیمار براى ورود معجون و عمل كردنش آماده باشد كه اگر انسانى كه آن مى

جه و گردد و چه بسا نتیكند شرایط مصرف را رعایت نكند، اثر آن خنثى مىرا مصرف مى

 گیرد . اثرى بر خالف آنچه را كه توقع داشت مى

ها و رذائل گیرم كه سنت اسالمى نیروى اصالح مردم و از بین بردن سستى

عمومى را به خاطر ضعف مبانى قانونیش نداشته باشد، سنت دموكراتیك چرا این نیرو را 

كه در بالد اروپا داشت نشین، آن اثرى را نداشته و در بلوك شرق دنیا یعنى در بالد اسالم

ندارد؟ خوب بود سنت دموكراتیك بعد از ناتوانى اسالم، بتواند ما را اصالح كند؟ و چه شده 

كنیم رویم و هر چه زیادتر براى پیشرفت تالش مىاست بر ما كه هر چه بیشتر جلو مى

ر این گردیم، كسى شك ندارد در اینكه اعمال زشت و اخالق رذیله دبیشتر به عقب بر مى

دارتر شده، با اینكه نزدیك به نیم عصر كه روزگار به اصطالح تمدن! است در ما ریشه

بندوبار بیش نیستیم، نه ایم، در حالى كه حیوانى بىقرن است كه خود را روشنفكر پنداشته

اى از عدالت اجتماعى داریم و نه حقوق بشر در بین ما زنده شده است. از معارف بهره

محتوا و دل خوش كن ى و باالخره از هر سعادت اجتماعى جز الفاظى بىعالى و عموم

 شود. اى نداریم، تنها الفاظى از این حقوق بر سر زبانهایمان رد و بدل مىبهره

توانید براى این جواب نقضى كه ما بر شما وارد كردیم پاسخى بدهید؟ نه، آیا مى

پاسخ ما بگوئید: به این جهت نظام توانید عذر بیاورید كه در هرگز، و جز این نمى

دموكراتیك نتوانسته است شما را اصالح كند كه شما به دستورات نظام دموكراتیك عمل 

نكردید، تا آثار خوبى در شما به جاى بگذارد و اگر این جواب شما درست است، چرا در 

 مورد مكتب اسالم درست نباشد؟

اهلل( اسالم به خاطر سستى بنیادش از این نیز بگذریم و فرض كنیم كه )العیاذ ب

نتوانسته در دلهاى مردم راه یافته و در اعماق جامعه بطور كامل نفوذ كند، و در نتیجه 

حكومتش در جامعه دوام نیافته و نتوانسته است به حیات خود در اجتماع اسالمى ادامه دهد 

روش دموكراتیك  و موجودیت خود را حفظ كند، به ناچار متروك و مهجور شده، ولى چرا

كه قبل از جنگ جهانى دوم مورد قبول و پسند همه عالم بود، بعد از جنگ نامبرده از 

روسیه رانده شد و روش بلشویكى جایش را اشغال كرد؟! و به فرض هم كه براى این رانده 

شدن و منقلب شدن آن در روسیه به روشى دیگر، عذرى بتراشند؟ چرا مرام دموكراتیك در 

ین، لتونى، استونى، لیتوانى، رومانى، مجارستان و یوگسالوى و كشورهائى دیگر ممالك چ

كرد و عمیقا در آنها به كمونیستى تبدیل شد؟ و نیز چرا با اینكه سایر كشورها را تهدید مى

 نیز ریشه كرده بود، ناگهان اینگونه از میان رفت؟ 

ل از عمرش گذشته و و چرا همین كمونیستى نیز بعد از آنكه نزدیك به چهل سا

كرد و دائما مبلغین آن و سردمدارانش به آن تقریبا بر نیمى از جمعیت دنیا حكومت مى

داشتند كه: نظام كمونیستى تنها نظامى گفتند و اظهار مىكردند و از فضیلت آن مىافتخار مى

نیستى بر است كه به استبداد و استثمار دموكراسى آلوده نشده و كشورهائى را كه نظام كمو
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كردند، اما ناگهان همان مبلغین و سردمداران آن حاكم بود بهشت موعود معرفى مى

كمونیست دو سال قبل رهبر بى نظیر این رژیم یعنى استالین را به باد سرزنش و تقبیح 

گیرى به ساله استالین حكومت زور و استبداد و برده 30گرفتند و اظهار نمودند كه: حكومت 

بود. و به ناچار در این مدت حكومت او تاثیر عظیمى در وضع قوانین و نام كمونیست 

اجراى آن و سایر متعلقاتش داشت و تمامى این انحرافات جز از اراده مستبدانه و روحیه 

كشى و حكومت فردى كه بدون هیچ معیار و مالكى هزاران نفر را استثمارگر و برده

داشت، اقوامى را سعادتمند و اقوامى دیگر را ىكشت و هزاران نفر دیگر را زنده نگه ممى

داند كه بعد از سردمداران فعلى چه كسانى بر گرفت، و خدا مىساخت، نشات نمىبدبخت مى

 سر كار آیند و چه بر سر مردم بیچاره بیاورند ! 

چه بسیار سنن و آدابى كه) اعم از درست و نادرست( در جامعه رواج داشته و 

مختلف) كه مهمترینش خیانت سردمداران و سست اراده بودن پیروان  سپس به جهت عوامل

باشد،( از آن جامعه رخت بر بسته است و كسى كه به كتابهاى تاریخ مراجعه كند به آن مى

 كند.این مطلب بر خورد مى

دانستم كه) در نظر دانشمندان غربى( چه فرقى است بین اسالم از آن اى كاش مى

ها كه تغییر و تبدیل یافته است؟ و چگونه تماعى، و بین این سنتجهت كه سنتى است اج

پذیرند، پذیرند اما همان عذر را از اسالم نمىاست كه این عذر را در سنتهاى مذكور مى

 راستى علت این یك بام و دو هوا چیست؟

آرى باید گفت كه امروز كلمه حق در میان قدرت هول انگیز غربیان و جهالت و 

انه و به عبارت دیگر مرعوب شدن شرقیان از آن قدرت، واقع شده پس نه آسمانى تقلید كور

غربى حاضر نیست (است كه بر او سایه افكند و نه زمینى كه او را به پشت خویش نشاند، 

حقانیت اسالم را بپذیرد، به خاطر اینكه علم و صنعتش او را مغرور ساخته است، شرقى 

 به خاطر آنكه در برابر تمدن غرب مرعوب شده است. مترجم.(تواند آن را بپذیرد، نیز نمى

و به هر حال آنچه را كه الزم است از بیانات مفصل قبلى ما متذكر شد، این است كه 

تاثیر گذاشتن و تاثیر نگذاشتن و همچنین باقى ماندن و از بین رفتن یك سنت در میان مردم 

رد تا از این مطلب بر حقانیت یك سنت چندان ارتباطى با درستى و نادرستى آن سنت ندا

استدالل كنیم و بگوئیم كه چون این سنت در بین مردم باقیمانده پس حق است و همچنین 

اثر شده است، پس باطل است، اینكه چون فالن سنت در جامعه متروك و بى استدالل كنیم به

 بلكه علل و اسبابى دیگر در این باره اثر دارند.

ها كه در تمامى دورانها، در بین مردم دایر بوده و ر سنتى از سنتبینیم هو لذا مى

ماند، روزى در بین مردم باقى بخشد و روزى دیگر عقیم مىهست، یك روز اثر خود را مى

كند، به فرموده است و روزگارى دیگر به خاطر عواملى مختلف از میان آن مردم كوچ مى

گرداند، یك روز به كام ن مردم دست به دست مىقرآن كریم: خداى تعالى روزگار را در بی

مردمى و به ناكامى مردمى دیگر، و روز دیگر به ناكامى دسته اول و به كام دسته دوم 

چرخاند، تا معلوم كند كه افراد با ایمان چه كسانند، تا همانها را گواه بر سایرین قرار مى
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 دهد.

در آن هست بر حسب مبنا و و سخن كوتاه اینكه قوانین اسالمى و احكامى كه 

مشرب با سایر قوانین اجتماعى كه در بین مردم دایر است تفاوت دارد، و آن تفاوت این 

هاى بشرى به اختالف اعصار و دگرگونیها كه در مصالح بشر پدید است كه قوانین و سنت

اسد شود، و لیكن قوانین اسالمى به خاطر اینكه مبنایش مصالح و مفآید، دگرگون مىمى

پذیرد، نه واجبش و نه حرامش، نه مستحبش و نه واقعى است، اختالف و دگرگونگى نمى

تواند مكروهش، و نه مباحش، چیزى كه هست اینكه: كارهائى را در اجتماع یك فرد مى

تواند نكند، تواند بكند و مىخواهد مىانجام بدهد و یا ترك نماید و هر گونه تصرفى را كه مى

وا دارد، و اگر  -اگر واجب است  -امعه اسالمى است كه مردم را به آن عمل بر زمامدار ج

جامعه اسالمى یك تن واحد است و والى و زمامدار ...، گویا از آن نهى كند و  -حرام است 

 نیروى فكرى و اداره كننده او است . 

را از  تواند مردمبنا بر این اگر جامعه اسالمى داراى زمامدار و والى باشد، مى  

آن كارهاى زشتى كه در زیر  ظلمهائى كه شما در جواز تعدد زوجات شمردید نهى كند و از

دهند جلوگیرى نماید و حكم الهى به جواز تعدد زوجات به حال پوشش تعدد زوجات انجام مى

 خود بماند و آن فسادها هم پدید نیاید.

به منظور تامین  آرى حكم جواز تعدد زوجات یك تصمیم و حكمى است دائمى كه

مصالح عمومى تشریع شده، نظیر تصمیم یك فرد به اینكه تعدد زوجات را به خاطر 

مصلحتى كه براى شخص او دارد ترك كند كه اگر او به خاطر آن مصلحت چند همسر 

نگیرد، حكم خدا را تغییر نداده و نخواسته است با این عمل خود بگوید تعدد زوجات را قبول 

 توانم به آن عمل نكنم. واسته است بگوید این حكم، حكمى است مباح و من مىندارم، بلكه خ
 (293ص :    4سوره نساء   المیزان ج :  6تا  2آیه ) مستند:     
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 چهارمفصل 
 

 «ص »بحثي در تعدد زوجات رسول خدا 
 

 

 اعتراض کلیسا به تعدد زوجات رسول خدا )ص(

از سوى كلیسا،( بر مساله تعدد زوجات رسول خدا یكى دیگر از اعتراضاتى كه) 

اند: تعدد زوجات جز حرص در شده این است كه اصحاب كلیسا گفته وسلّموآلهعلیههللاصلى

شهوترانى و بى طاقتى در برابر طغیان شهوت هیچ انگیزه دیگرى ندارد و رسول خدا 

راى امتش تجویز كرد و حتى وسلّم براى همین جهت تعدد زوجات را بوآلهعلیههللاصلى

خودش به آن مقدارى كه براى امت خود تجویز نموده )چهار همسر( اكتفا ننموده و عدد 

 همسرانش را به نه نفر رسانید. 

 

 اعتراض کلیسا به تعدد زوجات رسول خدا )ص(  جواب

 

اهیم اگر ما بخوكند كه این مساله به آیات متفرقه زیادى از قرآن كریم ارتباط پیدا مى

القاعده باید این بحث را در تفسیر  بحث مفصلى كه همه جهات مساله را فرا گیرد آغاز كنیم، على

گذاریم و یك یك آن آیات بیاوریم و به همین جهت گفتگوى مفصل را به محل مناسب خود مى

 نمائیم:اى مىدر اینجا بطور اجمال اشاره

 

را به این نكته معطوف بداریم كه تعدد  ابتدا الزم است كه نظر ایراد و اشكال كننده 

اند نبوده و ها كه آنان خیال كردهوسلّم به این سادگىوآلهعلیههللازوجات رسول خدا صلى

انگیزه آن جناب از این كار زیاده روى در زن دوستى و شهوترانى نبوده است، بلكه در 

 ه طرز خاصى بوده است. كرده، بطول زندگى و حیاتش هر یك از زنان را كه اختیار مى

 

اولین ازدواج آن حضرت با خدیجه كبرا علیها السالم بوده، و حدود بیست سال و 

اندى از عمر شریفش را كه تقریبا یك ثلث از عمر آنجناب است، تنها با این یك همسر 

 گذراند و به او اكتفا نمود، كه سیزده سال از این مدت بعد از نبوت و قبل از هجرتش از مكه

از مكه به مدینه هجرت  -هیچ همسرى نداشت  -در حالى كه  -به مدینه بوده است. آنگاه 

نموده و به نشر دعوت و اعالى كلمه دین پرداخت و آنگاه با زنانى كه بعضى از آنها باكره 

و بعضى بیوه و همچنین بعضى جوان و بعضى دیگر عجوز و سالخورده بودند ازدواج كرد 

ها در مدت نزدیك به ده سال انجام شد و پس از این چند ازدواج، همه و همه این ازدواج

 زنان بر آن جناب تحریم شد، مگر همان چند نفرى كه در حباله نكاحش بودند . 
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و معلوم است كه چنین عملى با این خصوصیات ممكن نیست با انگیزه عشق به زن 

در اواخر عمر و آن هم از  توجیه شود، چون نزدیكى و معاشرت با اینگونه زنان آن هم

 تواند انگیزه آن باشد.كسى كه در اوان عمرش ولع و عطشى براى این كار نداشته، نمى

عالوه بر اینكه هیچ شكى نداریم در اینكه بر حسب عادت جارى، كسانى كه زن 

اند دوست و اسیر دوستى آنان و خلوت با آنانند، معموال عاشق جمال و مفتون ناز و كرشمه

جمال و ناز و كرشمه در زنان جوان است كه در سن خرمى و طراوتند و سیره پیامبر  كه

كند و عمال نیز دیدیم كه بعد از دختر بكر، با بیوه زن و اسالم از چنین حالتى حكایت نمى

زن ازدواج كرد، یعنى بعد از ازدواج با عایشه و ام حبیبه جوان، با بعد از زنان جوان با پیره

الخورده و با زینب دختر جحش، كه در آن روز بیش از پنجاه سال از عمرشان ام سلمه س

 گذشته بود ازدواج كرد. 

ورى و ادامه به زندگى با آن جناب از سوى دیگر زنان خود را مخیر كرد بین بهره

و سراح جمیل، یعنى طالق و در صورت ادامه زندگى با آن حضرت، آنان را بین زهد در 

اگر منظورشان از همسرى با آن جناب، خدا و  -آرائى و تجمل مخیر نموددنیا و ترك خود 

و اگر منظورشان از آرایش و تمتع و كام گیرى از آن جناب دنیا  -رسول و خانه آخرت باشد

 باشد آیه زیر شاهد بر همین داستان است:

تعكن یا ایها النبى قل الزواجك ان كنتن تردن الحیوة الدنیا و زینتها فتعالین ام”  -

و اسرحكن سراحا جمیال و ان كنتن تردن هللا و رسوله و الدار االخرة فان هللا 

 “اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما.

پرست و كنید با وضع مرد زن دوست و جمالو این معنا هم بطورى كه مالحظه مى

 سازد .عاشق وصال زنان، نمى

شد، راهى جز این پس براى یك دانشمند اهل تحقیق اگر انصاف داشته با  

و زن گرفتنش در اول بعثت  وسلّموآلهعلیههللاماند كه تعدد زوجات رسول خدا صلىباقى نمى

 و اواخر عمر را با عواملى دیگر غیر زن دوستى و شهوترانى توجیه كند.

با بعضى از  وسلّموآلهعلیههللاگوئیم: رسول خدا صلىو اینك در توجیه آن مى 

نظور كسب نیرو و به دست آوردن اقوام بیشتر و در نتیجه به خاطر همسرانش به م

آورى یار و هوادار بیشتر ازدواج كرد و با بعضى دیگر به منظور جلب نمودن و جمع

دلجوئى و در نتیجه ایمن شدن از شر خویشاوند آن همسر ازدواج فرمود و با بعضى دیگر 

تكفل نماید و به دیگران بیاموزد كه در حفظ  به این انگیزه ازدواج كرد كه هزینه زندگیش را

پیر زنان از فقر و مسكنت و بى كسى كوشا باشند، و مؤمنین رفتار آن جناب را در بین خود 

سنتى قرار دهند و با بعضى دیگر به این منظور ازدواج كرد كه با یك سنت جاهلیت مبارزه 

ر جحش به همین منظور بوده نموده و عمال آن را باطل سازد كه ازدواجش با زینب دخت

وسلّم و آله علیههللااست، چون او نخست همسر زید بن حارثه پسر خوانده رسول خدا صلى

بود و زید او را طالق داد و از نظر رسوم جاهلیت ازدواج با همسر پسر خوانده ممنوع 

تواند ىبود، چون پسر خوانده در نظر عرب جاهلى حكم پسر داشت، همانطور كه یك مرد نم
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همسر پسر صلبى خود را بگیرد، از نظر اعراب ازدواج با همسر پسر خوانده نیز ممنوع 

با زینب ازدواج كرد تا این رسم غلط را بر اندازد، و  وسلّموآلهعلیههللابود، رسول خدا صلى

 آیاتى از قرآن در این باب نازل گردید. 

كه وى بعد از بازگشت از  و ازدواجش با سوده دختر زمعه به این جهت بوده

هجرت دوم از حبشه همسر خود را از دست داد و اقوام او همه كافر بودند و او اگر به میان 

كردند و یا بر گرویدن به كفر اش مىرساندند و یا شكنجهگشت یا به قتلش مىاقوامش بر مى

و از این مخاطر با او براى حفظ ا وسلّموآلهعلیههللاكردند لذا رسول خدا صلىمجبورش مى

 ازدواج نمود.

و ازدواجش با زینب دختر خزیمه این بود كه همسر وى عبد هللا بن جحش در جنگ 

كرد احد كشته شد و او زنى بود كه در جاهلیت به فقرا و مساكین بسیار انفاق و مهربانى مى

در مساكین و به همین جهت یكى از بانوان آبرومند و سرشناس آن دوره بود و او را ما

خواست با ازدواج با وى آبروى او را حفظ  وسلّموآلهعلیههللانامیده بودند، رسول خدا صلى

 كند و فضیلت او را تقدیر نماید. 

و انگیزه ازدواجش با ام سلمه این بود كه وى نام اصلیش هند بود و قبال همسر عبد 

و برادر شیرى آن جناب بود و  وسلّمهوآلعلیههللاهللا بن ابى سلمه پسر عمه رسول خدا صلى

اولین كسى بود كه به حبشه هجرت كرد، زنى زاهده و فاضله و دین دار و خردمند بود، بعد 

به این جهت با او ازدواج  وسلّموآلهعلیههللااز آنكه همسرش از دنیا رفت رسول خدا صلى

 ود را اداره كند . توانست یتیمان خكرد كه زنى پیر و داراى ایتام بود و نمى

و ازدواجش با صفیه دختر حى بن اخطب بزرگ یهودیان بنى النضیر به این علت 

صورت گرفت كه پدرش ابن اخطب در جنگ بنى النضیر كشته شد و شوهرش در جنگ 

خیبر به دست مسلمانان به قتل رسیده بود و در همین جنگ در بین اسیران قرار گرفته بود، 

او را آزاد كرد و سپس به ازدواج خودش در آورد، تا به  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

این وسیله هم او را از ذلت اسارت حفظ كرده باشد و هم داماد یهودیان شده باشد و یهود به 

 این خاطر دست از توطئه علیه او بردارند.

بنى  و سبب ازدواجش با جویریه كه نام اصلیش برة و دختر حارث بزرگ یهودیان

وار از المصطلق بود، بدین جهت بود كه در جنگ بنى المصطلق مسلمانان دویست خانه

با جویریه  وسلّموآلهعلیه هللازنان و كودكان قبیله را اسیر گرفته بودند، رسول خدا صلى

ازدواج كرد تا با همه آنان خویشاوند شود، مسلمانان چون اوضاع را چنین دیدند گفتند: همه 

هستند و سزاوار نیست اسیر شوند،  وسلّم وآلهعلیههللاخویشاوندان رسول خدا صلى اینها

كردند و مردان بنى المصطلق نیز چون این رفتار را بدیدند تا آخرین  ناگزیر همه را آزاد

نفر مسلمان شده و به مسلمین پیوستند و در نتیجه جمعیت بسیار زیادى به نیروى اسالم 

وسلّم و آن عكس العمل قبیله بنى المصطلق وآلهعلیههللامل رسول خدا صلىاضافه شد و این ع

 اثر خوبى در دل عرب به جاى گذاشت.

و ازدواجش با میمونه كه نامش بره و دختر حارث هاللیه بود، به این خاطر بود كه 
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وى بعد از مرگ شوهر دومش ابى رهم پسر عبد العزى، خود را به رسول خدا 

در برابر  - وسلّموآله علیه هللاوسلّم بخشید تا كنیز او باشد، رسول خدا صلىوآلههعلیهللاصلى

اى بود كه در این اظهار محبت او را آزاد كرد و با او ازدواج نمود و این بعد از نزول آیه

 این باره نازل شد. 

مسرش و سبب ازدواجش با ام حبیبه )رمله( دختر ابى سفیان این بود كه وقتى با ه

عبید هللا بن جحش در دومین بار به حبشه مهاجرت نمود، شوهرش در آنجا به دین 

نصرانیت در آمد و خود او در دین اسالم ثبات قدم به خرج داد و این عملى است كه باید از 

ترین دشمنان اسالم بود و ناحیه اسالم قدردانى بشود، از سوى دیگر پدرش از سر سخت

با او  وسلّموآلهعلیههللاكرد، رسول خدا صلىبا مسلمین لشكر جمع مىهمواره براى جنگیدن 

ازدواج كرد تا هم از عمل نیكش قدردانى شود، و هم پدر او دست از دشمنى با او بردارد و 

 هم خود او از خطر  محفوظ بماند.

ازدواجش با حفصه دختر عمر نیز بدین جهت بود كه شوهر او خنیس بن خداقه در 

 در كشته شد و او بیوه زن ماند.جنگ ب

 و تنها همسرى كه در دختریش با آن جناب ازدواج كرد عایشه دختر ابى بكر بود.

بنا بر این اگر در این خصوصیات و در جهاتى كه از سیره آن جناب در اول و آخر 

عمرش در اول بحث آوردیم و در زهدى كه آن جناب نسبت به دنیا و زینت دنیا داشت و 

ماند در اینكه كرد دقت شود، هیچ شكى باقى نمىمسران خود را نیز بدان دعوت مىحتى ه

وسلّم نظیر ازدواجهاى مردم نبوده، به اضافه اینكه وآلهعلیههللاازدواجهاى رسول خدا صلى

رفتار آن جناب با زنان و احیاى حقوق از دست رفته آنان در قرون جاهلیت و تجدید حرمت 

و احیاى شخصیت اجتماعیشان، دلیل دیگرى است بر اینكه آن جناب زن را شان به باد رفته

دانسته و تمام همش این بوده كه زنان را از ذلت و تنها یك وسیله براى شهوترانى مردان نمى

بردگى نجات داده و به مردان بفهماند كه زن نیز انسان است حتى در آخرین نفس عمرش 

الصلوة الصلوة و ما ملكت ایمانكم ال تكلفوهم ما ال ” :ه و فرمودنیز سفارش آنان را به مردان كرد

 “ تا آخر حدیث.   یطیقون، هللا هللا فى النساء فانهن عوان فى ایدیكم ...
اى كه آن جناب در رعایت عدالت بین زنان و حسن معاشرتشان و مراقبت و سیره

مباحث آینده كه در باره  حال آنان داشت مختص به خود آن جناب بود كه ان شاء هللا در

آوریم، و اما اینكه اى به این جهت نیز مىسیره آن جناب بحث خواهیم كرد، روایاتى و اشاره

چرا براى آنجناب بیش از چهار زن جایز بوده، پاسخش این است كه این حكم مانند روزه 

ى احدى وصال یعنى چند روز به یك افطار روزه گرفتن، از مختصات آن جناب است و برا

از امت جایز نیست، و این مساله براى همه امت روشن بود و به همین جهت دشمنانش 

مجال نداشتند كه به خاطر آن و به جهت تعدد زوجات بر آن جناب خرده بگیرند، با اینكه 

 همواره منتظر بودند از او عملى بر خالف انتظار ببینند و آن را جار بزنند. 

 (  307ص :    4وره نساء   المیزان ج : س 6تا  2آیه ) مستند:   
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 فصل اول 

 

 ساده یشتو مع زندگی

 خانواده پیامبر گرامی خدا 
 

 اختیار انتخاب زندگی ساده پیامبر 

سیاق این دو آیه اشاره دارد به اینكه گویا از  «،یا ایها النبى قل الزواجك ... اجرا عظیما» 

كه داللت  یا از بعضى ایشان سخنى و یا عملى سرزده وسلّموآلهعلیههللازنان رسول خدا صلى

، و در خانه رسول خدا انداز زندگى مادى خود راضى نبودهكرده بر اینكه مى

ز وضع زندگى خود اگذشته، و نزد رسول خدا به ایشان سخت مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

اند كه كمى در زندگى ایشان توسعه دهد، و از زینت زندگى اند و پیشنهاد كردهشكایت كرده

 دشان كند. منمادى بهره

دنبال این جریان خدا این آیات را فرستاده، و به پیغمبرش دستور داده كه ایشان را 

خواهد زندگى كنند، و یا بین ماندن و رفتن مخیر كند، یا بروند و هر جورى كه دلشان مى

بمانند و با همین زندگى بسازند، چیزى كه هست این معنا را چنین تعبیر كرد، كه اگر حیات 

و اگر خدا و رسول و دار آخرت را . خواهید، بیایید تا رهایتان كنمو زینت آن را مى دنیا

 !خواهید باید با وضع موجود بسازیدمى

 آید كه:از این تعبیر بر مى

جمع بین وسعت در عیش دنیا، و صفاى آن، كه از هر نعمتى بهره بگیرى و  ، اوال

وسلّم و زندگى در خانه او ممكن وآلهعلیههللابه آن سرگرم شوى، با همسرى رسول خدا صلى

 شوند. نیست، و این دو با هم جمع نمى

كند بر اینكه هر یك از دو طرف تخییر مقید به مقابل دیگرش است، داللت مى ،ثانیا

و مراد از اراده حیات دنیا و زینت آن، این است كه انسان دنیا و زینت آن را اصل و هدف 

نیز این  خرت را هم در نظر بگیرد یا نه، و مراد از اراده حیات آخرتقرار دهد، چه اینكه آ

است كه آدمى آن را هدف و اصل قرار دهد، و دلش همواره متعلق بدان باشد، چه اینكه 

حیات دنیاییش هم توسعه داشته باشد، و به زینت و صفاى عیش نائل بشود، یا آنكه از لذائذ 

 .بى بهره باشد مادى به كلى

یگر اینكه جزاء یعنى نتیجه اختیار كردن یكى از این دو طرف تردید مطلب د

مختلف است، اگر حیات دنیا و زینت آن را اختیار كنند، یعنى همسران رسول خدا 
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از همسرى او صرفنظر نمایند، نتیجه و جزایش این است كه آن جناب  وسلّموآلهعلیههللاصلى

مندشان سازد و اما بر فرضى كه به همسرى آن بهرهایشان را طالق دهد، و هم از مال دنیا 

اش اجر عظیمى جناب باقى بمانند و آخرت را بر حیات دنیا و زینت آن ترجیح دهند نتیجه

 است در نزد خدا، اما نه به طور مطلق، بلكه به شرطى كه احسان و عمل صالح هم بكنند. 

اجر عظیم  وسلّمآلهوعلیههللاپس چنین نیست كه صرف همسرى رسول خدا صلى

داشته باشد، و خدا براى هر كس كه همسر آن جناب شود كرامتى و حرمتى قائل باشد، بلكه 

كرامت و احترام براى همسرى توأم با احسان و تقوى است، و به همین جهت است كه 

 كند، آن را مقید به تقوى نموده وبینیم وقتى براى بار دوم علو مقام ایشان را ذكر مىمى

و این تقیید نظیر تقییدى است كه نسبت به  «لستن كاحد من النساء ان اتقیتن. »:فرمایدمى

محمد رسول هللا و  »:كرده، و فرموده وسلّموآلهعلیههللاكرامت اصحاب رسول خدا صلى

الذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا ... وعد هللا الذین آمنوا و 

شود همه كسانى كه صحابى پس معلوم مى «الحات منهم مغفرة و اجرا عظیما،عملوا الص

رسول خدا بودند مشمول این وعده نیستند، بلكه تنها شامل آن عده است كه ایمان و عمل 

پس اگر از یك نفر صحابى انحراف و گناه و ظلمى سرزده باشد، ما  )اندصالح داشته

 .(را كفاره آن حساب كنیم وسلّموآلهعلیههللاتوانیم صحبت با رسول خدا صلىنمى

با این حرفها تقیید  «،ان اكرمكم عند هللا اتقیكم »:و كوتاه سخن اینكه اطالق جمله

شود، و همچنان به قوت خود باقى است، و به حكم اطالق آن حسب و نسب و یا هیچ نمى

 .سببى دیگر مالك كرامت نزد خدا نخواهد بود
 

 دستور به آن جناب است كه این دو آیه را «،ا ایها النبى قل الزواجكی» پس اینكه فرمود

اش این است كه اگر شق اول را اختیار كردند، طالقشان به همسران خود ابالغ كند، و الزمه

شان را بپردازد، و اگر شق دوم یعنى خدا و رسول و خانه آخرت را اختیار داده، مهریه

 ارد. كردند، بر همسرى خود باقیشان بد

عبارت است از اینكه وقتى یكى از  تمتیع «،فتعالین امتعكن و اسرحكن سراحا جمیال» 

به معناى رها كردن  تسریحدهد مالى به او بدهد كه با آن زندگى كند، و ایشان را طالق مى

به این معنا است كه بدون خصومت و مشاجره و بد و بیراه گفتن او را  سراح جمیلاست، و 

 .طالق دهد

اند، و هایى از نظر فقه هست كه مفسرین آن را ایراد كردهدر این آیه شریفه بحث

احكامى كه در این آیه آمده شخصى است، و مربوط به شخص لیكن حق مطلب این است كه 

، و هیچ دلیلى از جهت لفظ در آیه نیست، كه داللت است وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

از آن جناب نیز هست و تفصیل همین مطلب در كتب فقهى آمده  كند بر اینكه شامل غیر

 . است

اگر بقاء نزد رسول خدا و همسرى او و   «،و ان كنتن تردن هللا و رسوله و الدار اآلخرة» 

را اختیار كردید، و بر تنگى زندگى صبر نمودید، خداوند برایتان اجرى عظیم آماده كرده، 

و خالصه عالوه بر این گزینش، یعنى گزینش خدا و  اما به شرطى كه نیكو كار باشید،



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب سی وهشتم: خانواده اسالمی 108

رسول و خانه آخرت، در عمل هم نیكو كار باشید، چه اگر به صرف این گزینش اكتفاء 

اید، اید و از لذائذ آن محروم ماندهنموده و در عمل نیكو كار نباشید، هم در دنیا زیانكار شده

 اید. و هم در آخرت، و هر دو را از دست داده
 

 

 همسران رسول هللا به منزله مادران امت اسالمند!
  

 

َهتُهْم  َو أُولُوا األَْرَحاِم بَْعضُهْم »  - النَّبىُّ أَْولى بِاْلُمْؤِمنِیَن ِمْن أَنفُِسِهْم  َو أَْزَوُجهُ أُمَّ

ِ ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن َو اْلُمَهِجِریَن ِإال أَن تَْفعَلُوا إِ  لى أَْوِلیَائُكم أَْولى بِبَْعٍض فى كتَِب َّللاَّ

ْعُروفاً  كاَن ذَِلك فى اْلكتَِب َمسطوراً   ،مَّ
 

پیغمبر اسالم از خود مؤمنین نسبت به آنان اختیاردارتر است، و همسران وى  -

مادران ایشانند، و ارحام بعضى مقدم بر بعضى دیگرند، تا كسى از ارحامش 

ه بخواهید با رسد، مگر آنكوارثى دارد، ارث او به مؤمنین و مهاجرین نمى

وصیت مقدارى از ارث خود براى آنان، احسانى به آنان كرده باشید، این حكم 

 !« در لوح محفوظ هم نوشته شده است
 

مادران امتند،  وسلّموآلهعلیههللااینكه زنان رسول خدا صلى «،ازواجه امهاتهم و» 

ور كه احترام حكمى است شرعى و مخصوص به آن جناب، و معنایش این است كه همانط

مادر، بر هر مسلمان واجب، و ازدواج با او حرام است، همچنین احترام همسران رسول 

بر همه آنان واجب، و ازدواج با آنان بر همه حرام است، و در  وسلّموآلهعلیههللاصلى خدا

اجه من و ال ان تنكحوا ازو :»فرمایدآیات بعد به مساله حرمت نكاح با آنان تصریح نموده و مى

 .«بعده ابدا
 

به مادران، تشبیه در بعضى از  وسلّموآلهعلیههللاپس تشبیه همسران رسول خدا صلى

آثار مادرى است، نه همه آنها، چون مادر به غیر از وجوب احترام و حرمت نكاح، آثار 

ه برد، و نظر كردن ببرد، و فرزند از او ارث مىدیگرى نیز دارد، از فرزند خود ارث مى

شود ازدواج كرد، چون روى او جائز است، و با دخترانى كه از شوهر دیگر دارد نمى

خواهر مادرى آدمى است، و نیز پدر و مادر مادر، جد و جده آدمى است، و برادرانش 

به غیر  وسلّموآلهعلیههللادایى، و خواهرانش خاله انسان است، ولى همسران رسول خدا صلى

 م دیگر مادرى را ندارند. از آن دو حكم، احكا
 (413ص :    16المیزان ج :  سوره احزاب   6) مستند: آیه         

 
 

 مردان و زنان حائز مغفرت و اجر عظیم خدا
 

إِنَّ اْلُمسِلِمیَن َو اْلُمسِلَمِت َو اْلُمْؤِمنِیَن َو اْلُمْؤِمنَِت َو اْلقَنِتِیَن َو اْلقَنِتَِت َو الصِدقِیَن »  -

قِیَن َو َو الصِدقَ  ِت َو الصبِریَن َو الصبَرِت َو اْلَخِشِعیَن َو اْلَخِشعَِت َو اْلُمتَصدِّ
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قَِت َو الصئِمیَن َو الصئَمِت َو الحاِفِظیَن فُُروَجُهْم َو اْلَحِفظِت َو الذَّكِریَن  اْلُمتَصدِّ

ْغِفَرةً َو أَْجراً ع ُ لُهم مَّ َ َكثِیراً َو الذَّكَرِت أََعدَّ َّللاَّ  ،ِظیماً َّللاَّ
 

بدرستى كه مردان مسلمان، و زنان مسلمان و مردان مؤمن، و زنان مؤمن،  -

مردان عابد، و زنان عابد، مردان راستگو، و زنان راستگو، مردان صابر و 

دهند، زنان صابر، مردان خاشع و زنان خاشع، مردان و زنانى كه صدقه مى

شهوت و فرج خود را گیرند، مردان و زنانى كه مردان و زنانى كه روزه مى

كنند، گویند و یاد مىكنند، مردان و زنانى كه خدا را بسیار ذكر مىحفظ مى

 !«خداوند برایشان آمرزشى و اجرى عظیم آماده كرده است
 

شریعت مقدسه اسالم در كرامت و حرمت اشخاص از نظر دیندارى فرقى   

ا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم یا ایها الناس ان» و در آیه  بین زن و مرد نگذاشته است،

به طور اجمال به این حقیقت اشاره  «شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند هللا اتقیكم،

به آن تصریح، و سپس در آیه  «انى ال اضیع عمل عامل منكم من ذكر او انثى، »نماید، و در آیهمى

 .مورد بحث با صراحت بیشترى آن را بیان كرده است

بین  « المؤمنین و المؤمنات» و  « ان المسلمین والمسلمات» اى كه در جملهقابلهپس م

فهماند كه این دو با هم تفاوت دارند، و نوعى فرق بین آن دو انداخته، مى ایمانو  اسالم

قالت االعراب آمنا قل لم یؤمنوا و  » آیه: اى كه بفهماند آن نوع تفاوت چیست؟ هست، و آن آیه

انما المؤمنون الذین آمنوا باهلل و رسوله ثم لم یرتابوا و  ... اسلمنا و لما یدخل االیمان فى قلوبكملكن قولوا 

به معناى تسلیم دین شدن از  اسالمفهماند اوال كه مى «جاهدوا باموالهم و انفسهم فى سبیل هللا،

رى ام ایمان هم مربوط به جوارح و اعضاى ظاهرى بدن است، و عمل نظر عمل است، و

است قلبى، و ثانیا اینكه گفتیم ایمان امرى است قلبى، عبارت است از اعتقاد باطنى، به 

  آثار آن اعتقاد در اعمال ظاهرى و بدنى نیز ظاهر شود.طورى كه 
 

تسلیم عملى براى دین، به اینكه همه تكالیف آن را از عبارت شد  اسالمپس 

لمون و مسلمات مردان و زنانى هستند كه بیاورى، و آنچه از آن نهى كرده ترك كنى، و مس

اینطور تسلیم دین شده باشند، و اما مؤمنین و مؤمنات مردان و زنانى هستند كه دین خدا 

كنى، پیداست كه را در دل خود جاى داده باشند، به طورى كه وقتى به اعمال آنان نگاه مى

ولى هر مسلمانى مؤمن  ، پس هر مؤمنى مسلمان هست،این شخص در دل به خدا ایمان دارد

 نیست. 
 

به معناى مالزمت در اطاعت و خضوع است، و  قنوتكلمه  «،و القانتین و القانتات» 

در نتیجه معناى دو كلمه مورد بحث مردان و زنانى است كه مالزم اطاعت خدا، و همواره 

 .در برابر او خاضعند

قولى است كه مطابق با  به معناى هر فعل و صدقكلمه   «،و الصادقین و الصادقات» 

دارى صادقند، و هم در گفتار راست نواقع باشد، و مرد و زن با ایمان هم در ادعاى دی

 .كنندگویند، و هم خلف وعده نمىمى
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اینان كسانى هستند كه هم در هنگام مصیبت و بالء،   «،و الصابرین و الصابرات» 

 ناهى پیش آمده در ترك آن صابرند. كنند، و هم در هنگام اطاعت، و هم آنجا كه گصبر مى

به معناى خوارى و تذلل باطنى و قلبى است،  خشوعكلمه  «،و الخاشعین و الخاشعات» 

 .همچنان كه كلمه خضوع به معناى تذلل ظاهرى، و با اعضاى بدن است

به معناى خرج كردن مال است در راه  صدقةكلمه   «،و المتصدقین و المتصدقات» 

 .مصادیق آن زكات واجب است خدا، كه یكى از

 .هاى واجب و مستحب هر دو استروزه صوم مراد از  «،و الصائمین و الصائمات» 

كنند، و آن یعنى كسانى كه فروج خود را حفظ مى  «،و الحافظین فروجهم و الحافظات »

 بندند. را در غیر آنچه خدا حالل كرده به كار نمى

كنند، هم با زبان و و كسانى كه ذكر خدا را بسیار مى «،والذاكرین هللا كثیرا والذاكرات» 

 .هم با قلب، و این ذكر شامل نماز و حج نیز هست

.« خداوند برایشان آمرزشى و اجرى عظیم آماده كرده است -اعد هللا لهم مغفرة و اجرا عظیما» 

 .نكره آمدن مغفرت و اجر، به منظور تعظیم آن است
 (454ص :    16المیزان ج :  سوره احزاب   35تا  28) مستند: آیه             
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 فصل دوم

 

 هخانآداب پذیرائی مهمان در

 پیامبر گرامی خدا 
 

 

 آداب حضور در دعوت به طعام در خانه رسول هللا

 

عَاٍم َغیَر إِال أَن یُْؤذََن لَُكْم إِلى ط ال تَْدُخلُوا بُیُوت النَّبىّ  یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا»  -

نَِظِریَن إِنَاهُ َو لَِكْن إِذَا دُِعیتُْم فَاْدُخلُوا فَإِذَا طِعْمتُْم فَانتَِشُروا َو ال ُمستَئْنِِسیَن لَحِدیٍث  

 ُ َو إِذَا    ال یَستَْحِى ِمَن اْلَحقّ إِنَّ ذَِلُكْم كاَن یُْؤِذى النَّبىَّ فَیَستَْحِى ِمنكْم  َو َّللاَّ

ً فَسئَلُوُهنَّ ِمن َوَراِء ِحَجاٍب  ذَِلكْم أَطَهُر ِلقُلُوبُِكْم َو قُلُوبِِهنَّ  َو َما سأَْلتُُموُهنَّ َمتَ  عا

ِ َو ال أَن تَنِكُحوا أَْزَوَجهُ ِمن بَْعِدِه أَبَداً  إِنَّ ذَِلُكْم كاَن  كاَن لَكْم أَن تُْؤذُوا َرسوَل َّللاَّ

 ً ِ َعِظیما  ،ِعندَ َّللاَّ
 

هاى پیغمبر در نیایید، مگر آنكه شما را به به خانهاى كسانى كه ایمان آوردید!  -

طعامى دعوت كنند، به شرطى كه به انتظار طعام زودتر نروید، بلكه وقتى 

شما را خواندند، داخل شوید، و چون طعام خوردید، متفرق گردید، و آن جا را 

كند، او از شما محل انس و گفتگو مكنید، كه این، پیغمبر را ناراحت مى

كشد، و چون از همسران او كشد، ولى خدا از بیان حق خجالت نمىمى خجالت

پرسید، از پشت پرده بپرسید، این براى طهارت دل شما و دل آنان چیزى مى

بهتر است، و شما حق ندارید رسول خدا را اذیت كنید، و بعد از مرگش با 

ا كارى همسران او ازدواج نمایید، این كار تا ابد ممنوع است، چون نزد خد

 !« عظیم است
 

نه قبل از طعام به در دعوت به خانه رسول خدا،  فهماندمجموعا مى در این آیات

انتظار رسیدن طعام در آنجا بنشینید، و نه بعد از صرف طعام جا خوش كرده و منزل او را 

 محل انس و نقالى قرار دهید.
 

 
  

همیشه باعث اذیت پیغمبر  این عمل شما «،ان ذلكم كان یؤذى النبى فیستحیى منكم» 
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فرمود: این جمله نهى قبلى را كه مى. كند از شما كه بگوید بیرون شویداست، و او شرم مى

فرماید علتش این است كه این عمل شما مایه و مى كنددر منزل وى زیاد ننشینید، تعلیل مى

هللا ال یستحیى من  و» اذیت پیغمبر است و او از شما شرم دارد، كه تقاضا كند بیرون شوید، 

كند و حق در اینجا همان خاطر نشان ساختن، و اعالم این و خدا از بیان حق شرم نمى «،الحق

شود، و نیز حق عبارت است از همان معنا است كه پیغمبر از طرز رفتار شما ناراحت مى

 .ادب الیقى كه قبال به مردم یاد داد
 

 

 وراء حجاب با همسران رسول هللا از کردن دستور صحبت
 

این آیه  «،و اذا سالتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن» 

كنایه است از اینكه مردم با ایشان در  همسران رسول هللا ودر خواست متاع از  مربوط به

باره حوائجى كه دارند سؤال كنند، و معنایش این است كه اگر به خاطر حاجتى كه برایتان 

یش آمده، ناگزیر شدید با یكى از همسران آن جناب صحبتى بكنید، از پس پرده صحبت پ

 .كنید

كند، و این جمله مصلحت حكم مزبور را بیان مى .«ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن »

فرماید: براى اینكه وقتى از پشت پرده با ایشان صحبت كنید، دلهایتان دچار وسوسه مى

 دارد. ن رویه، دلهایتان را پاكتر نگه مىشود، و در نتیجه اینمى

 
 

 جواز دیدار با محرمان خانواده 
 

ال ُجنَاَح َعلَیِهنَّ فى َءابَائِهنَّ َو ال أَْبنَائِهنَّ َو ال إِْخَونِهنَّ َو ال أَْبنَاِء ِإْخَونِهنَّ َو ال »  -

َ كاَن َعلى أَْبنَاِء أََخَوتِِهنَّ َو ال نِسائِهنَّ َو ال َما َملَكت أَْیَمنُهنَّ  َ  إِنَّ َّللاَّ   َو اتَِّقیَن َّللاَّ

 ،ٍء شِهیداً شىْ   كلّ 
 

هیچ حرجى براى همسران در خصوص نامبردگان زیر نیست، یعنى الزم  -

نیست خود را در برابر پدران، فرزندان، برادران، و برادرزادگان، پسران 

از خدا بترسند،  خواهران، زنان ایشان و كنیزانى كه دارند بپوشانند، و باید كه

 !«كه خدا همواره بر هر چیزى شاهد و ناظر است
  

فرماید: اینكه مى و یه شریفه در معناى استثنایى است از عمومیت حكم حجاباین آ

گفتیم مسلمانها باید از پس حجاب با ایشان گفتگو كنند، شامل پدران، فرزندان، و برادران، 

توانند شود، نامبردگان مىحرمهاى ایشان نمىبرادر زادگان، خواهر زادگان، و خالصه م

 .بدون حجاب با آنان گفتگو كنند

اند: اگر عموها و داییهاى آنان را نام نبرد، براى این است بعضى از مفسرین گفته 

كه ممكن بود عموى یكى از زنان رسول خدا بعد از گفتگوى با او برود، و براى پسرش 
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 واهرزاده من فالنى چنین و چنان است. تعریف كند، كه برادر زاده و یا خ

و نیز زنان قوم و خویش ایشان را نیز استثناء كرده، و اینكه فرموده: زنان ایشان، 

اشاره دارد به اینكه مراد از زنان ایشان تنها آن زنان از فامیل ایشان است كه ایمان داشته 

معنا خاطر نشان شده، و نیز  نیز ایناو نسائهن باشند، نه كفار، همچنان كه در تفسیر كلمه 

 اند، كنیزان و غالمان خود ایشان است. از كسانى كه استثناء شده

در این جمله حكم مذكور تاكید شده، و   «،ء شهیداو اتقین هللا ان هللا كان على كل شي» 

بخصوص از جهت التفاتى كه از غیبت به خطاب شده، و با اینكه سیاق قبل از این جمله 

از خدا  -و اتقین هللا  »غایب گرفته بود، در این جمله خطاب به خود ایشان كرده، كهزنان را 

 .خوردتر به چشم مىاین تاكید روشن «،بترسید
 ( 506ص :    16المیزان ج :  سوره احزاب    55تا  53) مستند: آیه         
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 فصل سوم 

 

«ص»ازدواج های مخصوص رسول هللا   

 

 

 رسول هللا )ٌص(ایف هفتگانه همسران مجاز طو
 

ا »  - یَأَیَُّها النَّبىُّ إِنَّا أَْحلَْلنَا لَك أَْزَوَجك الَّتى َءاتَْیت أُُجوَرُهنَّ َو َما َملََكت یَِمینُك ِممَّ

تِك َو بَنَاِت َخاِلك َو بَنَاِت َخلَتِك ا ك َو بَنَاِت َعمَّ ُ َعلَْیك َو بَنَاِت َعّمِ لَّتى أَفَاَء َّللاَّ

ْؤِمنَةً إِن َوَهبَت نَْفسَها ِللنَّبىّ  إِْن أََرادَ النَّبىُّ أَن یَستَنِكَحَها   َهاَجْرَن َمعَك َو اْمَرأَةً مُّ

َخاِلصةً لَّك ِمن دُوِن اْلُمْؤِمنِیَن  قَْد َعِلْمنَا َما فََرضنَا َعلَْیِهْم فى أَْزَوِجِهْم َو َما َملَكت 

ً أَْیَمنُُهْم ِلَكْیال یَكُ  ِحیما ُ َغفُوراً رَّ  ،وَن َعلَْیك َحَرٌج  َو كاَن َّللاَّ
 

اى پیامبر! ما همسرانت را برایت حالل كردیم، چه آنها كه حق شان را  -

اى، و چه آنها كه كنیز تو هستند، و خدا به عنوان غنیمت نصیبت كرده، و داده

هایت، نیز دختران عمو، و نیز دختران عمه، و دختران دایى، و دختران خاله

كه با تو مهاجرت كردند، همه را برایت حالل كردیم، و نیز زن مؤمن اگر 

خودش را به پیغمبر ببخشد، و پیغمبر هم بخواهد با او ازدواج كند، تنها این 

دانیم چه احكامى در باره نكاح بدون مهر براى اوست، نه همه مؤمنین، ما مى

ا در این باره حرجى بر تو ایم، تهمسران مؤمنین و كنیزهایشان واجب كرده

  !«نباشد، و خدا همواره آمرزنده رحیم است
 

كند مى بیان وسلّموآلهعلیههللاخداى سبحان در این آیه شریفه براى رسول خدا صلى

 :اندام هفت طایفهاز زنان آنچه من حالل كرده

 .استها كه مراد از اجور مهریه «،ازواجك الالتى آتیت اجورهن» : طایفه اول

یعنى كنیزانى كه به عنوان غنیمت و در  «،و ما ملكت یمینك مما افاء هللا علیك» : طایفه دوم

آنچه  -ما افاء هللا علیك  »را مقید به (كنیز)جنگها خدا در اختیار شما قرار داد، و اگر ملك یمین

نظیر تقییدى  نمود صرفا به منظور توضیح بود، نه احتراز، «خدا به عنوان غنیمت نصیب تو كرد،

 اى. كه در ازدواج كرد و فرمود: همسرانى كه مهرشان را داده

توان با آنان ازدواج كرد، دختر از زنانى كه حاللند، یعنى مى طایفه سوم و چهارم

 .هایندعموها و دختر عمه

آنهایى كه با  -الالتى هاجرن معك  »قید. اند: دختران دایى و دختران خالهطایفه پنجم و ششم

غیر  حالل شدنمربوط به قبل از  -در مجمع البیان گفته  به طورى كه «،اندتو هجرت كرده
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مهاجرات و نسخ آیه مورد بحث است، یعنى مربوط به ایامى است كه ازدواج آن جناب با 

غیر زنان هجرت كرده حالل نبوده، لذا در این آیه فرموده: زنان نامبرده به شرطى بر تو 

 .جرت كرده باشند، و گر نه ازدواج تو با آنان حرام استحاللند كه با تو ه

و امراة مؤمنة ان  »:توانسته با آنان ازدواج كنداز زنانى كه آن جناب مى هفتمطایفه 

اى است كه خود را به رسول خدا زن مؤمنه «،وهبت نفسها للنبى ان اراد النبى ان یستنكحها

هم بخواهد با او ازدواج كند، كه خداوند چنین زنى  ببخشد و آن جناب وسلّموآلهعلیههللاصلى

را كه بخواهد بدون مهریه خود را در اختیار آن جناب بگذارد، براى آن جناب حالل كرده 

این جمله اعالم  «،خالصة لك من دون المؤمنین»، تواند با او ازدواج كنداست، اگر بخواهد مى

ى مردى بصرف اینكه خود را به او ببخشد، یعنى حالل شدن زنى برا -دارد كه این حكم مى

قد علمنا ما  »،از خصایصى است كه مختص به آن جناب است، و در مؤمنین جریان ندارد

كند و این جمله حكم اختصاص را تقریر مى «،فرضنا علیهم فى ازواجهم و ما ملكت ایمانهم

نى و چه كنیزى بر آنان دانیم كه چه زفرماید: آنچه براى مؤمنین حالل و فرض كردیم مىمى

 حالل شد. 

انا فرمود: این جمله حكمى را كه در صدر آیه بود، و مى «،لكیال یكون علیك حرج» 

حكم  كند، ممكن هم هست تعلیل ذیل آیه باشد، و بفهماند كه چرا اینتعلیل مى احللنا لك

ضمون آیه رسد، به خاطر اینكه متر به نظر مىمخصوص تو است، ولى احتمال اول روشن

بیان رحمتهاى الهى نسبت به آن جناب، و تنزیه ساحت مقدس او بود، و آیه با دو كلمه غفور 

 .و رحیم ختم شد
 

 اختیار رسول هللا در مورد رفتار با همسران خود
 

ْن َعَزْلت فَال »  - تُْرِجى َمن تَشاُء ِمنُهنَّ َو تُئِْوى إِلَْیك َمن تَشاُء  َو َمِن اْبتَغَْیت ِممَّ

نَاَح َعلَْیك  ذَِلك أَْدنى أَن تَقَرَّ أَْعیُنُهنَّ َو ال یْحَزنَّ َو یَْرضیَن بَِما َءاتَْیتَُهنَّ كلُُّهنَّ  َو جُ 

 ً ُ َعِلیماً َحِلیما ُ یَْعلَُم َما فى قُلُوبُِكْم  َو كاَن َّللاَّ  ،َّللاَّ

یك توانى قبول پیشنهاد را تاخیر اندازى، و هر از آنان هر یك را بخواهى مى -

توانى پیشنهاد ازدواجش را بپذیرى، و آن را هم كه قبال طالق را بخواهى مى

اینكه اندوهناك نشوند، و  توانى بگیرى، این به خوشنودى آنان، واى مىگفته

اى راضى شوند، نزدیكتر است، و خدا آنچه در اینكه به همه آنچه به آنان داده

 !« ستداند، و خدا داناى شكیبا ادلهاى شماست مى
  

سیاق آیات داللت دارد بر اینكه مراد از این كالم این است كه رسول خدا 

 است. وسلّم مخیر است در قبول و یا رد آن زنى كه خود را به وى بخشیدهوآلهعلیههللاصلى

اگر یكى از آنهایى كه بعد از آنكه خود را به  «،و من ابتغیت ممن عزلت فال جناح علیك» 

توانى بپذیرى، نه دى، دو باره خواستى بپذیرى منعى بر تو نیست، مىتو بخشید رد كر

 شوى. گناهى دارد، و نه سرزنش مى
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بین همسران، و وقت و ممكن هم هست جمله مورد بحث اشاره باشد به مساله تقسیم 

خود را در بین همسرانش تقسیم نكند، و مقید نسازد كه وقت تواند اصال اینكه آن جناب مى

تواند این تقسیم را به هم بزند، ه خانه یكى برود، و به فرضى هم كه تقسیم كرد، مىهر شب ب

و یا نوبت كسى را كه مؤخر است مقدم، و آن كس را كه مقدم است مؤخر كند، و یا آنكه 

اصال با یكى از همسران متاركه كند، و قسمتى به او ندهد، و یا اگر متاركه كرده، دو باره 

و من ابتغیت ممن عزلت فال جناح علیك ذلك ادنى  »یك كند، و این معنا با جملهاو را به خود نزد

سازد، چون حاصل آن این است كه: اگر همسرى را كه قبال تر است، و بهتر مىنزدیك «،...

توانى، و هیچ حرجى بر تو نیست، و كنار زده بودى، دو باره بخواهى نزدیك سازى، مى

ست به اینكه چشمشان روشن شود، یعنى خوشحال شوند، و تر ابلكه این بهتر و نزدیك

داند، اى، و خدا آنچه در دلهاى شماست مىراضى گردند به آنچه تو در اختیارشان قرار داده

اى به امید روزى اى خوشحال، و آنكه عقب انداختهچون آنكه قسمتش را پیش انداخته

رسیده، همین  السالمئمه اهل بیت علیهمنشیند كه قسمتش جلو بیفتد. روایاتى هم كه از امى

 .كندمعنا را تایید مى

داند، و چون حلیم است یعنى خدا مصالح بندگان خود را مى «،و كان هللا علیما حلیما» 

 كند. در عقوبت آنان عجله نمى
 

 

 «ص»رسول هللاآتی حکم منع ازدواج 
 

َل بِهنَّ ِمْن أَْزَوٍج َو لَْو أَْعَجبَك ُحسنُهنَّ إِال ال یِحلُّ لَك النِّساُء ِمن بَْعدُ َو ال أَن تَبَدَّ »  -

ُ َعلى كلّ  قِیباً شىْ   َما َملََكت یَِمینُك  َو كاَن َّللاَّ  ،ٍء رَّ
 

بعد از آنچه برایت شمردیم، دیگر هیچ زنى برایت حالل نیست، و نیز حالل  -

ى مال وجنیست كه همسرانت را به همسرى دیگر مبدل كنى، هر چند كه از 

 !« خوشت آید، مگر كنیزان، و خدا بر هر چیز مراقب بوده است
 

این است ظاهر آیه به فرضى كه مستقل از ماقبل باشد، و اتصال بدان نداشته باشد، 

مختارش كند، و آن زن خدا  كند، مگر آن زنى كه آن جنابكه زنان را بر آن جناب حرام مى

 ان را عوض كنى، خود مؤید این احتمال است. را اختیار كند، این كه فرمود: جایز نیست زن

و لیكن اگر فرض شود كه متصل به ماقبل است در این صورت مفادش تحریم 

 .اى است كه قبال شمردماسواى شش طایفه

بعد از زنانى است كه خدا و  «،ال یحل لك النساء من بعد» در جمله  بعدپس معناى كلمه 

 «،انا احللنا لك »اند، و یا بعد از آنانكه در آیهمبردهرسول را برگزیدند، كه همان نه زن نا

باشد، و یا بعد از زنان حاللى كه برایت معین كردیم، كه بنا به احتمال برایت شمردیم مى

 سوم مقصود زنان محرم خواهد بود. 

توانى بعضى از همسرانت را طالق یعنى و دیگر نمى  «،و ال ان تبدل بهن من ازواج» 

یعنى مگر كنیزكان، و این  «،اال ما ملكت یمینك »جاى آنان همسرانى دیگر بگیرىگفته و به 
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 ....«ال یحل لك النساء »:فرموداستثناء از صدر آیه است، كه مى

معناى این جمله روشن است، و منظور از آن تحذیر، و  «،ء رقیباو كان هللا على كل شى» 

 .زنهار دادن مردم است از مخالفت
 ( 503ص :    16المیزان ج :  سوره احزاب     54تا  50ستند: آیه ) م        

 

 

 

 تحریم ابدی ازدواج با همسران رسول هللا
 

سزد را نمىشما  «،و ما كان لكم ان تؤذوا رسول هللا و ال ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ...» 

انش داده، و چه خصوص همسر چه آنها كه در -كه رسول خدا را با مخالفت كردن دستوراتش

او را اذیت كنید، و نیز سزاوار نیست كه شما بعد از درگذشت او با یكى از  -غیر آنها

 همسرانش ازدواج كنید، چون این عمل نزد خدا جرمى است بزرگ. 

اند كه بعد از در در این آیه اشعارى هست به اینكه گویا بعضى از مسلمانان گفته

به طورى كه در بحث روایتى آینده خواهید خواند،  گیریم، وگذشت او همسرانش را مى

 است. همینطور هم بوده
 

َ كاَن بِكلّ »  - ً شىْ   إِن تُْبدُوا شْیئاً أَْو تْخفُوهُ فَإِنَّ َّللاَّ  ،ٍء َعِلیما

چه آنكه چیزى را اظهار كنید، و چه پنهان دارید، خدا به هر چیزى دانا   -

 .«است
 

حن تهدید علیه كسانى كه آن جناب را اذیت این آیه در حقیقت تنبیهى است با ل

 .اند كه پس از وى با فالن همسرش ازدواج خواهیم كردگفتهاند، و یا مىكردهمى
 

آمده كه ابن ابى حاتم از سدى  «...،و ما كان لكم ان تؤذوا» در ذیل آیه  در درالمنثور

ه: محمد ما را از گرفتن روایت كرده كه گفت: به ما چنین رسیده كه طلحة بن عبید هللا گفت

كنیم تا گیرد؟! ما هم صبر مىكند، آن وقت بعد از ما زنان ما را مىدختر عموهایمان منع مى

 .اش نازل شدگیریم، پس آیه مورد بحث در بارهاو بمیرد، زنان او را بعد از او مى

در  : در اینكه آیه مذكور در باره این قصه نازل شده، چند روایت رسیده، كهمؤلف

 . استبعضى از آنها آمده كه: منظور طلحه، عایشه، و ام سلمه بوده 
 

 تحریمی  از طرف رسول خدا برای جلب رضایت همسران خود
  

ِحیمٌ »  - ُ َغفُوٌر رَّ ُ لَك  تَْبتَِغى َمْرضات أَْزَوِجك  َوَّللاَّ ُم َما أََحلَّ َّللاَّ  ،یَأَیَها النَّبىُّ ِلَم تَحّرِ
 

كنى آنچه را كه منظور خوشدل ساختن همسرانت حرام مىاى پیامبر! چرا به  -

  .«خدا برایت حالل كرده؟ و خدا آمرزنده و رحیم است
 

حاللهاى خدا را بر  اى ازخطابى است آمیخته با عتاب، كه چرا آن جناب پاره این آیه
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خود حرام كرده، ولى تصریح نكرده كه آنچه حرام كرده چیست، و قصه چه بوده؟ چیزى كه 

خواهى؟ اشاره دارد بر اینكه آنچه آن جناب بر ست جمله آیا خشنودى همسرانت را مىه

داده، و بعضى خود حرام كرده، عملى از اعمال حالل بوده، كه رسول خدا آن را انجام مى

دادند و اذیت از همسرانش از آن عمل ناراضى بوده، آن جناب را در مضیقه قرار مى

 اگزیر شده سوگند بخورد كه دیگر آن عمل را انجام ندهد. اند، تا آن جناب نكردهمى

خطاب را متوجه آن جناب بدان جهت كه نبى  «یا ایها النبى» پس اگر در جمله 

است كرده، و نه بدان جهت كه رسول است، داللت دارد كه مساله مورد عتاب مساله 

باشد، و معلوم است اى كه جزو رسالتهاى او براى مردم شخصى آن جناب بوده، نه مساله

كه مساله مورد بحث مربوط به  «یاایهاالرسول »:كه وقتى صحیح و مناسب بود بفرماید

 .یكى از رسالتهاى آن جناب باشد

تحریم از طرف خدا نبوده، بلكه  «لم تحرم ما احل هللا لك،»  و مراد از تحریم در جمله

معنا داللت دارد، چون در آنجا سخن تحریم به وسیله نذر و سوگند بوده، آیه بعدى هم بر این 

شود آن جناب با سوگند آن معلوم مى «،قد فرض هللا لكم تحلة ایمانكم »:فرمایداز سوگند كرده مى

 حالل را بر خود حرام كرده، چون خاصیت سوگند همین است كه وقتى به عملى متعلق شود

سازد، پس معلوم حرام مى كند، و چون به ترك عملى متعلق شود آن عمل راآن را واجب مى

شود آن جناب سوگند به ترك آن عمل خورده، و آن عمل را بر خود حرام كرده، اما مى

آرى منظور از تحریم چنین تحریمى است، نه اینكه حرمت آن عمل . حرام به وسیله سوگند

تواند چیزى را كه خدا حاللش را براى شخص خودش تشریع كرده باشد، چون پیغمبر نمى

 .ده بر خود و یا بر همه تحریم كند، و چنین اختیارى نداردكر
 ( 552ص :    19المیزان ج :  سوره تحریم   1) مستند: آیه                    
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4فصل   

 

 محدودیت ها و امتیازات همسران رسول هللا)ص(

 

 

 رسول هللا)ص( ی بامحدودیت همسر
  

نتُنَّ تُِرْدَن اْلَحیَوةَ الدُّْنیَا َو ِزینَتََها فَتَعَالَیَن أَُمتِّْعُكنَّ َو یَأَیَها النَّبىُّ قُل ألَْزَوِجك إِن كُ »  -

ْحُكنَّ سَراحاً َجِمیالً   ،أُسّرِ

َ أََعدَّ ِلْلُمْحِسنَِت ِمنُكنَّ أَْجراً  - َ َو َرسولَهُ َو الدَّاَر االَِخَرةَ فَإِنَّ َّللاَّ َو إِن ُكنتُنَّ تُِرْدَن َّللاَّ

 ً  ،َعِظیما

خواهید، بیایید مبر! به همسرانت بگو اگر زندگى دنیا و زینت آن را مىاى پیا -

 ،تا چیزى از دنیا به شما بدهم، و رهایتان كنم، طالقى نیكو و بى سر و صدا

خواهید، بدانید كه خدا براى و اگر خدا و رسول او و خانه آخرت را مى -

 !«نیكوكاران از شما اجرى عظیم تهیه دیده است
 

است كه اوال به ایشان  وسلّموآلهعلیههللابوط به همسران رسول خدا صلىاین آیات مر

اى ندارند، البته این در تذكر دهد كه از دنیا و زینت آن جز عفت و رزق كفاف بهره

صورتى است كه بخواهند همسر او باشند، و گرنه مانند سایر مردمند، و سپس ایشان را 

اند، و به خاطر افتخارى كه قفى دشوار قرار گرفتهخطاب كند كه متوجه باشند در چه مو

نصیبشان شده چه شدایدى را باید تحمل كنند، پس اگر از خدا بترسند، خداوند اجر دو 

 .دهد، و اگر هم عمل زشتى كنند، عذابشان نزد خدا دو چندان خواهد بودچندانشان مى

د باشند، و چون سایر كند به عفت، و اینكه مالزم خانه خوآنگاه ایشان را امر مى

زنان خود را به نامحرم نشان ندهند، و نماز بگزارند، و زكات دهند، و از آنچه در 

شود از آیات قرآنى و حكمت آسمانى یاد كنند، و در آخر، هایشان نازل و تالوت مىخانه

 دهد. عموم صالحان از مردان و زنان را وعده مغفرت و اجر عظیم مى

 

 سران رسول هللااجر اعمال صالح هم
 

تَیِن َو أَْعتَْدنَا لََها »  - ِ َو َرسوِلِه َو تَْعَمْل صِلحاً نُّْؤتَِها أَْجَرَها َمرَّ َو َمن یَْقنُت ِمنُكنَّ َّللَّ

 ً  ،ِرْزقاً كِریما
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و هر یك از شما براى خدا و رسولش مطیع شود، و عمل صالح كند، اجر او  -

 !« ایمآبرومند فراهم كرده شود، و ما برایش رزقىنیز دو چندان داده مى
 

اند: به معناى اطاعت است، بعضى به معناى خضوع است و بعضى گفته قنوتكلمه 

به معناى  اعتادو كلمه ،انددیگر به معناى مالزمت و مداومت در اطاعت و خضوع گرفته

 .مصداق بارزش بهشت است رزق كریمتهیه كردن است، و 

شما همسران رسول خدا براى خدا و رسول او و معناى آیه این است كه هر یك از 

خاضع شود، و یا مالزم اطاعت و خضوع براى خدا و رسول باشد، و عمل صالح كند، 

دهیم، و برایش رزقى كریم، یعنى بهشت آماده دهیم، یعنى دو برابر مىاجرش را دو باره مى

 .كنیممى

 کیفر خطاهای همسران پیامبر
 

بَیِّنٍَة یُضعَف لََها اْلعَذَاب ِضْعفَیِن  َو كاَن َمن   یَنِساَء النَّبىّ »  - یَأِْت ِمنُكنَّ بِفَِحشٍة مُّ

ِ یَِسیراً   ،ذَِلك َعلى َّللاَّ

اى زنان پیامبر! هر یك از شما كه عمل زشتى روشن انجام دهد، عذابش دو  -

 !«چندان خواهد بود ، و این بر خدا آسان است
 

وسلّم در باره وآلهعلیههللاول خدا صلىدر این آیه از خطابى كه قبال به خود رس

همسران او داشت، عدول نموده، روى سخن را متوجه خود آنان كرده، تا تكلیفى را كه 

متوجه ایشان است مسجل و مؤكد كند، و این آیه و آیه بعدش به نحوى تقریر و توضیح 

دهد، كه تا آن را توضیح مىباشد، و هم اثبامى «،فان هللا اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما »جمله

چگونه اجرى عظیم دارید، و هم نفیا كه چرا غیر از محسنات از شما آن اجر عظیم را 

 ندارند. 

هر یك از شما كه گناهى آشكار مرتكب  - من یات منكن بفاحشة مبینة »در جمله فاحشةكلمه 

مانند آزار دادن به معناى عملى است كه در زشتى و شناعت به نهایت رسیده باشد،  «،شود

به معناى  مبینةافتراء، غیبت، و امثال اینها، و كلمه  ،وسلّموآلهعلیههللابه رسول خدا صلى

 اش براى همه روشن باشد. آشكار است، یعنى گناهى كه زشتى

شود، در حالى كه یعنى عذاب براى او دو چندان مى «،یضاعف لها العذاب ضعفین» 

به معناى دو مثل است و مؤید آن این است كه در طرف ثواب مضاعف هم باشد، و ضعفین 

  .دهیماجرش را دو بار مى -نؤتها اجرها مرتینفرموده: 
 

ختم شده، تا اشاره كند به اینكه صرف  «،و كان ذلك على هللا یسیرا »آیه شریفه با جمله

مگر  شود، هیچ مالكى براى احترام نیستهمسرى پیغمبر جلوگیر عذاب دو چندان نمى

تقوى، و همسرى پیغمبر وقتى اثر نیك دارد كه توأم با تقوى باشد، و اما با معصیت اثرى 

 .جز دورتر شدن، و وبال بیشتر آوردن ندارد
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 تکالیف شدید و انحصاری همسران پیامبر

َن النِّساِء  إِِن اتَّقَْیتنَّ فاَل تْخضْعَن بِالْ »  - قَْوِل فَیَطَمَع الَِّذى یَنِساَء النَّبّى لَستنَّ َكأََحٍد ّمِ

 ً ْعُروفا  ،فى قَْلبِِه َمَرٌض َو قُْلَن قَْوالً مَّ
 

اى زنان پیامبر! شما مثل احدى از سایر زنان نیستید، البته اگر تقوى پیشه  -

سازید، پس در سخن دلربایى مكنید، كه بیمار دل به طمع بیفتد، و سخن نیكو 

 !« گویید

 

فرماید: شما با سایر كند، و مىایر زنان را نفى مىاین آیه برابرى زنان پیغمبر با س

زنان برابر نیستید اگر تقوى به خرج دهید، و مقام آنها را به همان شرطى كه گفته شد باال 

كند، امر و نهیى كه اى از كارها امر مىاى از كارها نهى، و به پارهبرد، آنگاه از پارهمى

فرماید شما مثل سایر ان است، چون بعد از آنكه مىمتفرع بر برابر نبودن آنان با سایر زن

 ،(و چون سایر زنان آهنگ صدا را فریبنده نسازید )زنان نیستید، پس در سخن خضوع نكنید

هاى خود بنشینید، و كرشمه و ناز مكنید ...، با اینكه این امور بین زنان پیغمبر و و در خانه

 .سایر زنان مشترك است

كه آوردن جمله شما مثل سایر زنان نیستید براى تاكید است،  فهمیمپس از اینجا مى

فرماید شما چون مثل دیگران خواهد این تكالیف را بر آنان تاكید كند، و گویا مىو مى

نیستید، واجب است در امتثال این تكالیف كوشش و رعایت بیشترى بكنید، و در دین خدا 

 بیشتر از سایر زنان احتیاط به خرج دهید. 

تر و شدیدتر است، این ید و بلكه دلیل بر اینكه تكلیف همسران آن جناب سختمؤ

است كه پاداش و كیفرشان دو چندان است، همان طور كه دیدید آیه قبلى آن را مضاعف 

خواند، و معقول نیست تكلیف از همه یكسان باشد، ولى كیفر و پاداش از بعضى مضاعف، 

د، باید بفهمیم كه تكلیف آنان مؤكد، و پس اگر كیفر و پاداش بعضى مضاعف بو

 تر است. مسئوولیتشان سنگین

بعد از آنكه علو مقام، و رفعت منزلت   «،فال تخضعن بالقول فیطمع الذى فى قلبه مرض» 

را به خاطر انتسابشان به آن جناب بیان نموده،  وسلّموآلهعلیههللاهمسران رسول خدا صلى

ه تقوى نموده، و فرموده كه فضیلت آنان به خاطر اتصالشان این علو مقامشان را مشروط ب

به رسول خدا نیست، بلكه به خاطر تقوى است، اینك در این جمله ایشان را از خضوع در 

كند، و خضوع در كالم به معناى این است كه در برابر مردان آهنگ سخن كالم نهى مى

و خیالهاى شیطانى نموده، شهوتش را  گفتن را نازك و لطیف كنند، تا دل او را دچار ریبه،

و منظور از بیمارى  .بر انگیزانند، و در نتیجه آن مردى كه در دل بیمار است به طمع بیفتد

 دارد. دل، نداشتن نیروى ایمان است، آن نیرویى كه آدمى را از میل به سوى شهوات باز مى

سخنى كه شرع و عرف یعنى سخن معمول و مستقیم بگویید،   «،و قلن قوال معروفا» 
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آن را پسندیده دارد، و آن سخنى است كه تنها مدلول خود را  ،(نه هر عرفى )اسالمى

نه اینكه كرشمه و ناز را بر آن اضافه كنى، تا شنونده عالوه بر درك مدلول آن  )برساند

 !(دچار ریبه هم بشود
 

 

 

 

 امر به طاعت و عبادت، و نهی از تظاهر اجتماعی و جلوه گری

َج اْلَجِهِلیَِّة األُولى  َو أَقِْمَن الصلَوةَ َو َءاتِیَن »  - ْجَن تَبرُّ َو قَْرَن فى بُیُوتُِكنَّ َو ال تَبرَّ

َ َو َرسولَهُ  كوةَ َو أَِطْعَن َّللاَّ  ...، الزَّ
 

هاى خود بنشینید، و چون زنان جاهلیت نخست خود نمایى نكنید، و و در خانه -

 ...!«خدا و رسولش را اطاعت كنید نماز بپا دارید، و زكات دهید، و
 

به  قارممكن هم هست از ماده یا به معناى پا بر جا شدن  قرامر از ماده  قرنكلمه 

ها باشد، و مراد این باشد كه اى  زنان معناى اجتماع، و كنایه از ثابت ماندن در خانه

 .هاى خود بیرون نیاییدپیغمبر! از خانه

به  جاهلیة اولىو كلمه ، ن در برابر مردم استبه معناى ظاهر شد تبرجو كلمه 

  .معناى جاهلیت قبل از بعثت است

دهد كه اوامر این آیه دستور مى  «،و اقمن الصلوة و اتین الزكوة و اطعن هللا و رسوله» 

دینى را امتثال كنند، و اگر از بین همه اوامر فقط نماز و زكات را ذكر نمود، براى این 

و بعد از ذكر این دو به طور جامع ،ور ركن عبادت، و معامالت استاست كه این دو دست

 .فرمود: و خدا و رسولش را اطاعت كنید

عبارت است از امتثال تكالیف شرعى او، و اطاعت رسولش به این  طاعت خداو 

كند، امتثال شود، چون امر و نهى او نیز از است كه آنچه با والیتى كه دارد امر و نهى مى

ولى مؤمنین كرده،  «،النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم »ا جعل شده، خدا او را به حكمناحیه خد

 است. و فرمان او را فرمان خود خوانده
 (454ص :    16المیزان ج :  سوره احزاب   35تا  28) مستند: آیه            

 

 

 تأکید دستورات و تکالیف همسران پیامبر
 

َ كاَن لَِطیفاً َخبِیراً َو اْذكْرَن َما یُتْلى فى بُ »  - ِ َو الِحكَمِة  إِنَّ َّللاَّ  ،یُوِتكنَّ ِمْن َءایَِت َّللاَّ

شود به یاد آورید، هاى شما از آیات خدا و حكمت كه تالوت مىو آنچه در خانه -

 !« كه خدا همواره داراى لطف و با خبر است
 

الیف كه قبال این آیه به منزله سفارش و وصیتى است بعد از وصیت به امتثال تك

فهماند مردم باید چون مى) تاكیدى دیگر است فى بیوتكنمتوجه ایشان كرده است، و در كلمه 

هایتان امتثال امر خدا را از شما یاد بگیرند، آن وقت سزاوار نیست شما كه قرآن در خانه
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 .(شود، اوامر خدا را فراموش كنیدنازل مى

هایتان از آیات خدا خانه ر باید آنچه را كه درو معناى آیه این است كه شما زنان پیغمب

شود، حفظ كنید، و همواره به خاطرتان بوده باشد، تا از آن غافل نمانید، و حكمت تالوت مى

 و از خط سیرى كه خدا برایتان معین كرده تجاوز مكنید.
  (454ص :    16المیزان ج :  سوره احزاب   35تا  28) مستند: آیه                    
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 فصل اول
 

 جایگاه زن در اسالم
 

 

 هویت زن اسالمی

كند كه زن نیز مانند مرد انسان است، و هر انسانى چه مرد و چه یان مىاسالم ب

زن فردى است از انسان كه در ماده و عنصر پیدایش او دو نفر انسان نر و ماده شركت و 

اند، و هیچ یك از این دو نفر بر دیگرى برترى ندارد  مگر به تقوا، همچنانكه دخالت داشته

 فرماید:كتاب آسمانى خود مى

یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى، و جعلناكم شعوبا و قبائل ”  -

 !“ لتعارفوا، ان اكرمكم عند هللا اتقیكم 

كنید قرآن كریم هر انسانى را موجودى گرفته شده و تالیف بطورى كه مالحظه مى

ن او داند، كه هر دو بطور متساوى ماده وجود و تكویافته از دو نفر انسان نر و ماده مى

اى است كه از آن دو فرد هستند، و انسان پدید آمده )چه مرد باشد و چه زن،( مجموع ماده

 گرفته شده است.

و مانند آن  و انما امهات الناس اوعیة،قرآن كریم در معرفى زن مانند آن شاعر نفرمود: 

ه هر فرد از انسان ) چه دختر بلك بنونا بنوا ابناءنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال االباعد،دیگرى نفرمود: 

و چه پسر،( را مخلوقى تالیف یافته از زن و مرد معرفى كرد، در نتیجه تمامى افراد بشر 

تر و رساتر از این بیان نیست، و بعد از بیان این عدم تفاوت، امثال یكدیگرند، و بیانى تمام

 تنها مالك برترى را تقوا قرار داد . 

 و نیز در جاى دیگر فرمود:

 “انى ال اضیع عمل عامل منكم من ذكر او انثى، بعضكم من بعض!”  -

شود، و در این آیه تصریح فرموده كه كوشش و عمل هیچكس نزد خدا ضایع نمى

این معنا را تعلیل كرده به اینكه چون بعضى از بعض دیگر هستید، و صریحا نتیجه آیه قبلى 

كند، و آن این است كه مرد و زن هر دو را بیان مى “انا خلقناكم من ذكر و انثى...،” :فرمودكه مى

 از یك نوع هستند، و هیچ فرقى در اصل خلقت و بنیاد وجود ندارند.

دهد به اینكه عمل هیچ یك از این دو صنف نزد آنگاه همین معنا را هم توضیح مى

ص گردد، مگر اینكه خود شخشود، و عمل كسى به دیگرى عاید نمىخدا ضایع و باطل نمى
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 عمل خود را باطل كند.

 دارد: و به بانگ بلند اعالم مى

 “كل نفس بما كسبت رهینة! ”  -

گفتند: گناه زنان به عهده خود آنان و عمل نه مثل مردم قبل از اسالم كه مى

شان و منافع وجودشان مال مردان است! و ما انشاء هللا به زودى توضیح بیشترى در این نیك

 باره خواهیم داد . 

وقتى به حكم این آیات، عمل هر یك از دو جنس مرد و زن) چه خوبش و چه  پس

شود، و هیچ مزیتى جز با تقوا براى كسى نیست، و با در بدش،( به حساب خود او نوشته مى

نظر داشتن اینكه یكى از مراحل تقوا، اخالق فاضله ) چون ایمان با درجات مختلفش و چون 

اخالق خوب و صبر و حلم،( است، پس یك زنى كه  عمل نافع و عقل محكم و پخته و

اى از درجات باالى ایمان را دارد، و یا سرشار از علم است، و یا عقلى پخته و وزین درجه

باشد، چنین زنى در اسالم ذاتا دارد، و یا سهم بیشترى از فضائل اخالقى را دارا مى

او نیست، حال آن مرد هر كه  تر و از حیث درجه بلندتر از مردى است كه هم طرازگرامى

 خواهد باشد، پس هیچ كرامت و مزیتى نیست، مگر تنها به تقوا و فضیلت . مى

 فرماید:تر از آن آیه زیر است، كه مىو در معناى آیه قبلى بلكه روشن
 

 من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبة،”  

 “كانوا یعملون! و لنجزینهم اجرهم باحسن ما      
 

 فرماید:و نیز آیه زیر است كه مى
 

 و من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فاولئك یدخلون الجنة”  -

 “یرزقون فیها بغیر حساب  ! 
 

 فرماید:و نیز آیه زیر است كه مى

و من یعمل من الصالحات من ذكر او انثى و هو مؤمن فاولئك یدخلون ”  -

 !“یرا الجنة، و ال یظلمون نق
 

كند، آیات عالوه بر این آیات كه صریحا تساوى بین زن و مرد را اعالم مى 

    فرماید:اعتنائى به امر زنان را نكوهش نموده، از آن جمله مىدیگرى هست كه صریحا بى

واذا بشر احدهم باالنثى ظل وجهه مسودا و هو كظیم، یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ایمسكه ” 

فرماید خود را از شرمسارى از و اینكه مى “ون ام یدسه فى التراب، اال ساء ما یحكمون!على ه

دانستند، و منشا كند، براى این است كه والدت دختر را براى پدر ننگ مىمردم پنهان مى

كردند كه این دختر به عمده این طرز تفكر این بود كه مردان در چنین مواقعى تصور مى

شد، و ملعبه و بازیچه جوانان قرار خواهد گرفت، و این خود نوعى  زودى بزرگ خواهد

غلبه مرد بر زن است، آن هم در یك امر جنسى كه به زبان آوردن آن مستهجن و زشت 

 است، در نتیجه ننگ زبان زد شدنش به ریش پدر و خاندان او مى چسبد. 

را زنده زنده  همین طرز تفكر، عرب جاهلیت را واداشت تا دختران بى گناه خود
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 دفن كنند.

سبب دیگر قضیه را كه علت اولى این انحراف فكرى بود در گذشته خواندید، و 

 خداى تعالى در نكوهش از این عمل نكوهیده، تاكید كرده و فرمود:
 

 “ و اذا الموؤدة سئلت، باى ذنب قتلت ؟؟”  -
 

ان ماند، و نسل به از بقایاى اینگونه خرافات بعد از ظهور اسالم نیز در بین مسلمان

اند لكه ننگ این خرافات را از صفحه دل نسل از یكدیگر ارث بردند، و تاكنون نتوانسته

بینیم اگر زن و مردى با یكدیگر زنا كنند، ننگ زنا در دامن زن بشویند، به شهادت اینكه مى

هر چند كه شود، ماند، هر چند كه توبه هم كرده باشد، ولى دامن مرد ننگین نمىتا ابد مى

داند، و هم توبه هم نكرده باشد، با اینكه اسالم این عمل نكوهیده را هم براى زن ننگ مى

زند داند و هم این را، هم به او صد تازیانه مىبراى مرد، هم او را مستحق حد و عقوبت مى

 و هم به این . 
 
 

  زن و موقعیت اجتماعى آن در اسالم

یر شؤون اجتماع و دخالت اراده و عمل آن دو در اسالم بین زن و مرد از نظر تدب

خواهد بخورد و این تدبیر، تساوى برقرار كرده، علتش هم این است كه همانطور كه مرد مى

بنوشد و بپوشد، و سایر حوائجى كه در زنده ماندن خود به آنها محتاج است به دست آورد، 

 “بعضكم من بعض! ” :  فرمایدزن نیز همینطور است، و لذا قرآن كریم مى

تواند خودش در سرنوشت خویش تصمیم بگیرد و خودش پس همانطور كه مرد مى

مستقال عمل كند و نتیجه عمل خود را مالك شود، همچنین زن چنین حقى را دارد بدون هیچ 

 تفاوت:
 

 “لها ما كسبت و علیها ما اكتسبت! ”   -
 

و یحق ” رابرند، و به حكم آیه: داند بپس زن و مرد در آنچه كه اسالم آن را حق مى

چیزى كه هست خداى تعالى در آفرینش زن دو خصلت قرار داده كه به آن دو  “هللا الحق،

 كند.خصلت، زن از مرد امتیاز پیدا مى

اینكه : زن را در مثل به منزله كشتزارى براى تكون و پیدایش نوع بشر قرار  اول

یافته و نمو كند، تا به حد والدت برسد، پس بقاى داده، تا نوع بشر در داخل این صدف تكون 

نوع بشر بستگى به وجود زن دارد، و به همین جهت كه او كشتزار است مانند كشتزارهاى 

 شود . دیگر احكامى مخصوص به خود دارد و با همان احكام از مرد ممتاز مى

ا مجذوب اینكه : از آنجا كه باید این موجود، جنس مخالف خود یعنى مرد ر دوم

خود كند، و مرد براى این كه نسل بشر باقى بماند به طرف او و ازدواج با او و تحمل 

هاى خانه و خانواده جذب شود، خداوند در آفرینش، خلقت زن را لطیف قرار داد، و مشقت

دارى و رنج اداره منزل را تحمل كند، شعور و احساس او را براى اینكه زن مشقت بچه

د، و همین دو خصوصیت، كه یكى در جسم او است و دیگرى در روح رقیق كر لطیف و
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 او، تاثیرى در وظائف اجتماعى محول به او دارد.

این بود مقام و موقعیت اجتماعى زن، و با این بیان موقعیت اجتماعى مرد نیز 

معلوم مى شود و نیز پیچیدگى و اشكالى كه در احكام مشترك بین آن دو و احكام مخصوص 

 فرماید:گردد، همچنانكه قرآن كریم مىیك از آن دو، در اسالم هست حل مى به هر
 

و ال تتمنوا ما فضل هللا به بعضكم على بعض، للرجال نصیب مما اكتسبوا، ”  -

ء و للنساء نصیب مما اكتسبن، و اسئلوا هللا من فضله، ان هللا كان بكل شى

 “علیما!
 

ه هر یك از زن و مرد به اجتماع خود و منظورش از این گفتار آنست كه اعمالى ك

هاى شود كه به فضلى از خدا اختصاص یابد، بعضى از فضلدهد باعث آن مىهدیه مى

خداى تعالى فضل اختصاصى به یكى از این دو طائفه است، بعضى مختص به مردان و 

 بعضى دیگر مختص به زنان است . 

ه كه سهم ارث او دو برابر مثال مرد را از این نظر بر زن فضیلت و برترى داد

زن است، و زن را از این نظر بر مرد فضیلت داده كه خرج خانه را از گردن زن ساقط 

ام نبود، و نه زن آرزو كرده است، پس نه مرد باید آرزو كند كه اى كاش خرج خانه به عهده

مل كند كه اى كاش سهم ارث من برابر برادرم بود، بعضى دیگر برترى را مربوط به ع

عامل كرده، نه اختصاص به زن دارد و نه به مرد، بلكه هر كس فالن قسم اعمال را كرد، 

رسد) باز چه مرد و چه ها مى رسد) چه مرد و چه زن،( و هر كس نكرد نمىبه آن فضیلت

داشتم، مانند فضیلت تواند آرزو كند كه اى كاش من هم فالن برترى را مىزن،(و كسى نمى

 داند . قل و سائر فضائلى كه دین آن را فضیلت مىایمان و علم و ع

دهد، و لذا در آخر این قسم فضیلت فضلى است از خدا كه به هر كس بخواهد مى

الرجال قوامون ” :دلیل بر آنچه ذكر كردیم آیه شریفه “و اسئلوا هللا من فضله،” :فرمایدآیه مى

 .گذشتاست، به آن بیانى كه  “...،
 

 
 

 زن و مرد، و احکام اختصاصی آنها احکام مشترک بین
 

در اسالم زن در تمامى احكام عبادى و حقوق اجتماعى شریك مرد است، او نیز 

تواند مستقل باشد، و هیچ فرقى با مردان ندارد) نه در ارث و نه در كسب و مانند مردان مى

سلب شده، و نه  انجام معامالت، و نه در تعلیم و تعلم، و نه در به دست آوردن حقى كه از او

در دفاع از حق خود و نه احكامى دیگر( مگر تنها در مواردى كه طبیعت خود زن اقتضا 

 دارد كه با مرد فرق داشته باشد . 

 دارى حكومت و قضا و جهاد و حمله بر دشمن استو عمده آن موارد مساله عهده

مداواى آسیب ) و اما از صرف حضور در جهاد و كمك كردن به مردان در امورى چون 

برد، و یكى دیدگان محروم نیست،( و نیز مساله ارث است كه نصف سهم مردان ارث مى
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دیگر حجاب و پوشاندن مواضع زینت بدن خویش است، و یكى اطاعت كردن از شوهر در 

 اى است كه مربوط به تمتع و بهره بردن باشد.هر خواسته

فى كرد كه نفقه را یعنى هزینه ها را از این راه تالو در مقابل، این محرومیت

زندگى را به گردن پدر و یا شوهرش انداخته، و بر شوهر واجب كرده كه نهایت درجه 

توانائى خود را در حمایت از همسرش به كار ببرد، و حق تربیت فرزند و پرستارى او را 

 نیز به زن داده است . 

موسش و حتى آبرویش را و این تسهیالت را هم براى او فراهم كرده كه: جان و نا

) از اینكه دنبال سرش حرف بزنند( تحت حمایت قرار داده، و در ایام عادت حیض و ایام 

 نفاس، عبادت را از او ساقط كرده، و براى او در همه حاالت، ارفاق الزم دانسته است.

پس، از همه مطالب گذشته، این معنا بدست آمد كه زن از جهت كسب علم، بیش 

اصول معارف و فروع دین )یعنى احكام عبادات و قوانین جاریه در اجتماع(  از علم به

وظیفه وجوبى دیگر ندارد، و از ناحیه عمل هم همان احكامى را دارد كه مردان دارند، به 

در هر چیزى كه او بگوید و اضافه اینكه اطاعت از شوهرش نیز واجب است، البته نه 

جنسى، و اما تنظیم امور زندگى فردى یعنى  هاىبه بهره بخواهد، بلكه تنها در مساله مربوط

رفتن به دنبال كار و كاسبى و صنعت، و نیز در تنظیم امور خانه، و نیز مداخله در مصالح 

هاى مفید براى اجتماعى و عمومى، از قبیل دانشگاه رفتن و یا اشتغال به صنایع و حرفه

رایش معین شده، هیچ یك بر زن واجب عموم و نافع در اجتماعات، با حفظ حدودى كه ب

 نیست. 

هاى این است كه وارد شدنش در هر یك از رشته و الزمه واجب نبودن این كارها

اش تفضل كرده، و علمى و كسبى و تربیتى و امثال آن، فضلى است كه خود نسبت به جامعه

زنان جایز دانسته افتخارى است كه براى خود كسب نموده، و اسالم هم این تفاخر را در بین 

 اند.توانند تفاخر كنند، و از آن نهى شدهاست، بر خالف مردان كه جز در حال جنگ نمى

آمد كه سنت نبوى هم مؤید آن است، این بود آنچه كه از بیانات گذشته ما به دست مى  

هائى از رفتار رسولخدا كشید، نمونهو اگر بحث ما بیش از حوصله این مقام طول نمى

با همسرش خدیجه علیهاالسالم و دخترش فاطمه علیهاالسالم و سایر  وسلّموآلهعلیههللاصلى

اى از طریقه ائمه زنانش و زنان امت خود و آنچه در باره زنان سفارش كرده و نیز شمه

السالم و فاطمه و سكینه دختر السالم و زنانشان مانند زینب دختر على علیهاهل بیت علیهم

اى از كلماتى كه در مورد كردیم، و نیز پارهالسالم و غیر ایشان را نقل مىحسین علیه 

 .آوردیمسفارش در باره زنان، از ایشان رسیده مى

 

 زیربنای قوانین اجتماعی اسالم در مورد زن و مرد
 

و اما آن اساسى كه اسالم احكام نامبرده را بر آن اساس تشریع كرده، همانا فطرت 

گذارى در آنجا كه در باره مقام اجتماعى زن بحث كیفیت این پایهو آفرینش است، و 
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شناس كردیم، روشن شد، ولى در اینجا نیز توضیح بیشترى داده و میگوئیم: براى جامعهمى

شناسى دارد، جاى هیچ شكى نیست كه وظائف و اهل بحث، در مباحثى كه ارتباط با جامعه

شود، سرانجام باید منتهى به آن وظائف مى اجتماعى و تكالیف اعتباریى كه منشعب از

طبیعت شود، چون این خصوصیت توان طبیعى انسان بود كه از همان آغاز خلقتش او را به 

بینیم هیچ زمانى نبوده كه نوع بشر، تشكیل اجتماع نوعى هدایت كرد، به شهادت اینكه مى

یم اجتماعى كه بشر طبق خواهیم بگوئداراى چنین اجتماعى نوعى نبوده باشد، البته نمى

داده، همواره سالم هم بوده، نه، ممكن است عواملى آن اجتماع مقتضاى طبیعتش تشكیل مى

را از مجراى صحت و سالمت به سوى مجراى فساد كشانده باشد، همانطور كه ممكن است 

عواملى بدن طبیعى و سالم آدمى را از تمامیت طبیعى آن خارج نموده و به نقص در خلقت 

 گرفتارش كند، و یا آن را از صحت طبیعى به در آورده و مبتال به بیمارى و آفتش سازد . 

پس اجتماع با تمامى شؤون و جهاتش چه اینكه اجتماعى صالح و فاضل باشد و 

شود، چیزى كه هست آن اجتماعى كه فاسد شده، در چه فاسد، باالخره منتهى به طبیعت مى

ه است كه فاسدش كرده، و نگذاشته به آثار خوب اجتماع مسیر زندگیش به عاملى برخورد

 برسد) به خالف اجتماع فاضل.( 

پس این یك حقیقت است كه دانشمندان در مباحث اجتماعى خود یا تصریحا و یا 

ترین و اند، و قبل از همه آنان كتاب خداى عزوجل با روشنبطور كنایه به آن اشاره كرده

 ه كرده و فرموده:ترین بیان، به آن اشارواضح

 و نیز فرموده: “  ء خلقه ثم هدى ! الذى اعطى كل شى”  -

 و نیز فرموده:“  الذى خلق فسوى، و الذى قدر فهدى،”  -

 “ و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها.”   -

 و آیات دیگر كه متعرض مساله قدر است.
 

گیش به سوى آن پس تمامى موجودات و از آن جمله انسان در وجودش و در زند

هدفى كه براى آن آفریده شده، هدایت شده است، و در خلقتش به هر جهاز و ابزارى هم كه 

در رسیدن به آن هدف به آن جهاز و آالت نیازمند است مجهز گشته و زندگى با قوام و 

اى است كه اعمال حیاتى آن منطبق با خلقت و فطرت باشد، اش، آن قسم زندگىسعادتمندانه

طباق كامل و تمام داشته باشد و وظائف و تكالیفش در آخر منتهى به طبیعت شود، و ان

انتهائى درست و صحیح، و این همان حقیقتى است كه آیه زیر بدان اشاره نموده و 

 فرماید:مى

فاقم وجهك للدین حنیفا، فطرت هللا التى فطر الناس علیها، ال تبدیل لخلق هللا، ”  -

 ذلك الدین القیم،

سوى دینى بیاور كه افراط و تفریطى از هیچ جهت ندارد، دینى كه بر  رو به -

طبق آفرینش تشریع شده، آفرینشى كه انسان هم یك نوع از موجودات آن 

است، انسانى كه خلقت او و فطرتش تبدیل پذیر نیست، دین استوار هم، چنین 

 !“دینى است 
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 مرداقتضائات فطرت در تساوی وظایف و حقوق اجتماعی زن و 
 

حال ببینیم فطرت در وظائف و حقوق اجتماعى بین افراد چه مي گوید، و چه 

اقتضائى دارد؟ با در نظر داشتن این معنا كه تمامى افراد انسان داراى فطرت بشرى هستند، 

ها و مي گوئیم: آنچه فطرت اقتضاء دارد این است كه باید حقوق و وظائف یعنى گرفتنى

دهد یك طائفه از حقوق بیشترى ن مساوى باشد، و اجازه نمىها بین افراد انسادادنى

اى دیگر از حقوق اولیه خود محروم باشد، لیكن مقتضاى این تساوى در برخوردار و طائفه

كند، این نیست كه تمامى مقامهاى اجتماعى متعلق به حقوق، كه عدل اجتماعى به آن حكم مى

امكان هم ندارد،( چگونه ممكن است مثال یك تمامى افراد جامعه شود) و اصال چنین چیزى 

دار كار كسى شود بچه، در عین كودكیش و یك مرد سفیه نادان در عین نادانى خود، عهده

ها در آن كار دارد، و یا مثال یك فرد عاجز و ضعیف كه هم در كمال عقل است، و هم تجربه

ه قوى و مقتدر باشد، حال این آید كاش بر مىدار كار كسى شود كه تنها كسى از عهدهعهده

كار مربوط به هر كسى كه مى خواهد باشد، براى اینكه تساوى بین صالح و غیر صالح، 

 كند و هم غیر صالح را.افساد حال هر دو است، هم صالح را تباه مى

كند این است بلكه آنچه عدالت اجتماعى اقتضا دارد و معناى تساوى را تفسیر مى

كس به قدر وسعش پیش برود، نه صاحب حقى به حق خود برسد، و هر كه در اجتماع، هر 

بیش از آن، پس تساوى بین افراد و بین طبقات تنها براى همین است كه هر صاحب حقى، 

به حق خاص خود برسد، بدون اینكه حقى مزاحم حق دیگرى شود، و یا به انگیزه دشمنى و 

یا صریحا یا تحكم و زورگوئى یا هر انگیزه دیگر به كلى مهمل و نا معلوم گذاشته شود، و 

 “...، جةو لهن مثل الذى علیهن بالمعروف و للرجال علیهن در” باطل شود، و این همان است كه جمله:

كند، چون جمله نامبرده در عین اینكه اختالف طبیعى به آن بیانى كه گذشت، به آن اشاره مى

 كند. پذیرد، به تساوى حقوق آن دو نیز تصریح مىبین زنان و مردان را مى

سوى دیگر مشترك بودن دو طائفه زن و مرد در اصول مواهب وجودى، یعنى از 

كند كه زن نیز در در داشتن اندیشه و اراده، كه این دو، خود مولد اختیار هستند، اقتضا مى

آزادى فكر و اراده و در نتیجه در داشتن اختیار، شریك با مرد باشد، همانطور كه مرد در 

دى و اجتماعى خود به جز آن مواردى كه ممنوع است، تصرف در جمیع شؤون حیات فر

استقالل دارد، زن نیز باید استقالل داشته باشد، اسالم هم كه دین فطرى است این استقالل و 

 آزادى را به كاملترین وجه به زن داده، همچنانكه در بیانات سابق گذشت. 
 (393ص :    2 المیزان ج :سوره بقره    240تا  221)مستند: ذیل آیات      

 

 حکم معاشرت شایسته با زنان در جامعه اسالمی
 

َو َعاشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف  فَإِن َكِرْهتُُموُهنَّ فَعَسى أَن تَْكَرُهوا شْیئاً َو یْجعََل   » ... -
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ُ فِیِه َخیراً كثِیراً   !َّللاَّ

باید آید و با زنان بطور شایسته معاشرت كنید، و اگر از آنان بدتان مى...  -

بدانید كه ممكن است شما از چیزى بدتان بیاید كه خدا خیر بسیار را در آن 

 !«نهاده باشد
 

به معناى هر امرى است كه مردم در مجتمع خود آن را بشناسند، و  معروفكلمه 

آنرا انكار نكنند، و بدان جاهل نباشند، و چون دستور به معاشرت كردن با زنان را مقید 

قهرا معناى امر به معاشرت با زنان معاشرتى است كه در بین  فمعروفرمود به قید 

مامورین به این امر یعنى مسلمانان معروف باشد. و معاشرتى كه از نظر مردان معروف و 

است كه یك فرد از جامعه، جزئى باشد مقوم  شناخته شده، و در بین آنها متعارف است، این

دخالتش مساوى باشد با دخالتى كه سایر اعضا  جامعه، یعنى در تشكیل جامعه دخیل باشد، و

دارند، و در نتیجه تاثیرش در بدست آمدن غرض تعاون و همكارى عمومى به مقدار تاثیر 

باالخره همه افراد مورد این تكلیف قرار گیرند كه هر یك كارى را كه  سایر افراد باشد، و

نجام دهند، و آنچه از در وسع و طاقت دارد و جامعه نیازمند محصول آن كار است ا

محصول كارش مورد نیاز خودش است، به خود اختصاص دهد، و مازاد را در اختیار سایر 

افراد جامعه قرار داده، در مقابل از مازاد محصول كار دیگران آنچه الزم دارد بگیرد، این 

یر آن معاشرتى است كه در نظر افراد جامعه معروف است، و اما اگر یك فرد از جامعه غ

و آن این است كه دیگران به  -و معلوم است كه غیر این تنها یك فرض دارد -این رفتار كند

او ستم كنند و استقالل او در جزئیت براى جامعه را باطل نموده، تابع و غیر مستقل سازند، 

مند بشوند، ولى او از حاصل كار دیگران به این معنا كه دیگران از حاصل كار او بهره

 نبرد، و شخص او را مورد استثنا قرار دهند. اى بهره

و خداى تعالى در كتاب كریمش بیان كرده كه مردم همگى و بدون استثنا چه مردان 

هائى از یك تنه درختند، و اجزا و ابعاضى هستند براى طبیعت واحده و چه زنان شاخه

دار كه محتاج بشریت، و مجتمع در تشكیل یافتن محتاج به همه این اجزا است، همان مق

همه از  -بعضكم من بعض  »:جنس مردان است، محتاج جنس زنان خواهد بود، همچنان كه فرمود

  .«همید

و این حكم عمومى منافات با این معنا ندارد، كه هر یك از دو طایفه زن و مرد 

خصلتى مختص به خود داشته باشد، مثال نوع مردان داراى شدت و قوت باشند، و نوع زنان 

عتا داراى رقت و عاطفه باشند، چون طبیعت انسانیت هم در حیات تكوینى و هم طبی

اجتماعیش نیازمند به ابراز شدت و اظهار قوت است، و هم محتاج به اظهار مودت و 

رحمت است، هم چنانكه نیازمند به آن است كه دیگران نسبت به او اظهار شدت و قوت كنند 

این دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع  و هم اظهار محبت و رحمت نمایند، و

 عمومى در مجتمع بشرى است. 

روى این حساب دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودى با هم 

متعادلند، هم چنانكه افراد طایفه مردان با همه اختالفى كه در شؤون طبیعى و اجتماعى 
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و مخدوم و شریف، و بعضى دیگر  دارند، بعضى قوى و عالم و زیرك و بزرگ و رئیس

اند، و همچنین تفاوتهائى دیگر از این قبیل ضعیف و جاهل و كودن و مرئوس و خادم و پست

 .دارند، در عین حال از نظر وزن و تاثیرى كه در ساختمان این مجتمع بشرى دارند متعادلند

مع سالم و توان گفت و بلكه باید گفت كه این است آن حكمى كه از ذوق مجتپس مى

شود، از ذوق مجتمعى كه طبق سنت فطرت تشكیل شده و دور از افراط و تفریط منبعث مى

شود، اسالم نیز در آیه مورد بحث و دستورات دیگر كند و از آن منحرف نمىمى عمل

خواسته است انحراف جامعه را برطرف نموده، به طرف همان سنت فطرت بكشاند، بنابر 

اى جز این نیست كه حكم تسویه در معاشرت در آن اى هیچ چارهاین براى چنین جامعه

جارى شود، و این همان است كه به عبارت دیگر از آن به حریت اجتماعى و آزادى زنان و 

كنیم، و حقیقت آن این است كه انسان بدان جهت كه انسان است داراى فكر مردان تعبیر مى

تواند آنچه برایش سودمند است از آنچه مضر و اراده است، و نیز داراى اختیار است، مى

است انتخاب كند، و در این اختیارش استقالل دارد، و همین انسان وقتى وارد اجتماع 

شود، در آن حال نیز اختیار دارد، و لیكن در حدودى كه مزاحم با سعادت مجتمع انسانى مى

تواند از اختیار یچ مانعى نمىنباشد، در این چهار دیوارى استقالل در انتخاب را دارد، و ه

 چون و چراى غیر سازد . او جلو بگیرد، و یا او را در انتخاب و اختیار تابع بى

این معنا نیز منافات ندارد با اینكه بعضى از طبقات و یا بعضى از افراد از یك طبقه 

مثال . اشنداى امتیازات محروم باى مزایا برخوردار و یا از پارهبه خاطر مصالحى از پاره

مردان در اسالم بتوانند قاضى و حاكم شوند، و به جهاد بروند، و بر آنها واجب باشد نفقه 

زنان را بدهند، و احكامى دیگر از این قبیل خاص آنان باشد، و زنان از آنها محروم باشند، 

به تكالیف و نیز كودكان نابالغ اقرارشان نافذ نباشد، و نتوانند مستقال معامله كنند، و مكلف 

و افرادى كه از تصرفات مالى )اسالم نباشند، و امثال این احكام كه در باب حجر

 در كتب فقهى ذكر شده است .  ،(محجورند

پس همه این تفاوتها خصوصیات احكامى است كه متوجه طبقات و اشخاصى از 

كه همه شود، و علتش اختالفى است كه در وزن اجتماعى آنان است، در عین اینمجتمع مى

در اصل داشتن وزن انسانى و اجتماعى شریكند، چون مالك در داشتن اصل وزن انسان 

 بودن و داراى فكر و اراده بودن است، كه در همه هست . 

البته این را هم بگوئیم كه این احكام اختصاصى مختص به شریعت مقدسه اسالم 

ى كه براى خود سنتى دارند كم و نیست، بلكه در تمامى قوانین مدنى و حتى در همه اجتماعات

شود، هر چند كه قانون نداشته باشند، و زندگیشان جنگلى باشد، و با در نظر بیش یافت مى

ترین آن عبارات گرفتن این مطالب اگر بخواهیم همه را در یك عبارت كوتاه بگنجانیم جامع

 .گذشت كه بیانش «،و عاشروهن بالمعروف »:فرمایدجمله مورد بحث است كه مى

از  «،فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شیئا و یجعل هللا فیه خیرا كثیرا »:و اما جمله

قبیل اظهار یك امر مسلم و معلوم، به صورت امرى مشكوك و محتمل است، تا غریزه 

 .تعصب را درشنونده تحریك نكند
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خواهى پرسید چرا قرآن با تعبیر مالیم خواست رسوم و تعصبات مخاطب را 

یك نكند؟ جوابش این است كه مجتمع بشرى در آن روز یعنى در عصر نزول قرآن زن تحر

داد، و از اینكه زن را جزء اجتماع را در جایگاه و موقعیتى كه در متن واقع دارد، جاى نمى

بشرى بداند كراهت داشت، و حاضر نبود او را مانند طبقه مردان جزء مقوم بشمارد، بلكه 

صر روى پاى خود ایستاده بودند، یا مجتمعى بود كه زن را موجودى مجتمعاتى كه در آن ع

دانست، ملحق دانستنش از باب ناچارى طفیلى و خارج از جامعه انسانى و ملحق بدان مى

دانست، خواست از وجودش استفاده كند، و یا مجتمعى بود كه او را انسان مىبود، چون مى

ان و دیوانگان، با این تفاوت كه كودكان باالخره ولى انسانى ناقص در انسانیت، نظیر كودك

شوند، و دیوانگان نیز احتماال روزى شوند، و داخل انسانهاى تمام عیار مىروزى بالغ مى

رسیدند، در نتیجه باید براى یافتند، ولى زنان براى همیشه به انسانیت كامل نمىبهبودى مى

 «،فان كرهتموهن ...»ید این كه در جمله: همیشه در تحت استیالى مردان زندگى كنند، و شا
اگر  )و نفرمود: ،(اگر از زنان كراهت داشتید )كراهت را به خود زنان نسبت داد، و فرمود:

 به خاطر این بوده كه به این معنا اشاره كرده باشد .  (از ازدواج با زنان كراهت داشتید،
 (401ص :    4المیزان ج :  سوره نساء    19) مستند:  آیه        

 

 

 

 

 نهی از اجرای نظرات خالف شرع همسران و فرزندان
 

ا لَّكْم فَاْحذَُروُهْم  َو إِن تَْعفُوا َو  » - یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا إِنَّ ِمْن أَْزَوِجُكْم َو أَْولَِدكْم َعدُوًّ

ِحیمٌ  َ َغفُوٌر رَّ  ،تَصفَُحوا َو تَْغِفُروا فَإِنَّ َّللاَّ

ُ ِعندَهُ أَْجٌر َعِظیمٌ إِنََّما أَْموَ  -  ! لُُكْم َو أَْولَدُكْم فِتْنَةٌ  َو َّللاَّ
 

هان اى كسانى كه ایمان آوردید! بعضى از همسران و فرزندان شما دشمن  -

شمایند از آنان بر حذرباشید و اگر عفو كنید و از خطاهایشان بگذرید و 

عالى هم غفور و اید چون خداى تبدیهایشان را ندیده بگیرید كارى خدایى كرده

 ،رحیم است

جز این نیست كه اموال و اوالد شما فتنه و مایه آزمایش شمایند و نزد خدا  -

 !«اجرى عظیم هست
 

رساند و را مى علت حكموابسته كردن دشمنى همسران را به مؤمنین مجموعا 

كه  ورزندورزند بدان علت مىفهماند كه بعضى از همسران مؤمنین كه با آنان دشمنى مىمى

تواند علت داشته باشد كه این شوهرانشان ایمان دارند، و عداوت به خاطر ایمان جز این نمى

اى كه خواهند شوهران خود را از اصل ایمان، و یا از اعمال صالحهایمان مىزنان بى

مقتضاى ایمان است، از قبیل انفاق در راه خدا و هجرت از دار الكفر، برگردانند و منصرف 

خواهند كفر و و یا مى، كنندروند، قهرا زنان با آنان دشمنى مىشوهران زیر بار نمىكنند، و 
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هاى بزرگ از قبیل بخل و خوددارى از انفاق در راه خدا را بر آنان تحمیل كنند، معصیت

مندى به راه خدا و پیشرفت دین خدا و مواسات با دارند شوهران بجاى عالقهچون دوست مى

مند باشند، و براى تامین آسایش آنان به دزدى و والد و همسران خود عالقهبندگان خدا، به ا

 .غصب مال مردم دست بزنند

پس خداى سبحان بعضى از فرزندان و همسران را دشمن مؤمنین شمرده، البته 

دشمن ایمان ایشان، و از این جهت كه دشمن ایمان ایشانند شوهران و پدران را وادار 

اى اعمال صالحه را انجام ندهند، و یا بعضى ن به خدا بردارند، و پارهكنند دست از ایمامى

هاى زن از گناهان كبیره و مهلكه را مرتكب شوند، و چه بسا مؤمنین در بعضى از خواسته

فرماید: از و فرزند به خاطر محبتى كه به آنان دارند اطاعتشان بكنند، و لذا در آیه شریفه مى

 !ن حذر كنید، و رضاى آنها را مقدم بر رضاى خدا نگیریداین گونه زنان و فرزندا

ا و تصفحوا، و تعفوسه جمله  «،و ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان هللا غفور رحیم» 

خواهند مؤمنین را تشویق كنند به اینكه اگر زن و فرزندانشان آثار دشمنى مذكور مى تغفروا

حال بر حذر باشند كه فریب آنان را را از خود بروز دادند، صرفنظر كنند، و در عین 

 نخورند. 
 

كلمه فتنه به معناى  «،انما اموالكم و اوالدكم فتنة و هللا عنده أجر عظیم» 

گرفتاریهایى است كه جنبه آزمایش دارد، و آزمایش بودن اموال و فرزندان به خاطر این 

آدمى به سوى آن هاى جذاب زندگى دنیا است، نفس است كه این دو نعمت دنیوى از زینت

شود كه از نظر اهمیت همپایه آخرت و اطاعت پروردگارش قرار دو آن چنان جذب مى

چرباند، و از آخرت گیرد، و بلكه جانب آن دو را مىداده، رسما در سر دو راهى قرار مى

  «المال و البنون زینة الحیوة الدنیا ! » :شود، همچنان كه در جاى دیگر فرمودغافل مى
خواهد از غفلت از خدا به وسیله مال یر آیه مورد بحث كنایه از نهى است، مىو تعب

 و اوالد نهى كند، و بفرماید: با شیفتگى در برابر مال و اوالد جانب خدا را رها نكنید، با

 .اینكه نزد او اجرى عظیم هست
 (515 ص :   19المیزان ج :  سوره تغابن   15و  14) مستند: آیه                   
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 2فصل 

 

 تفاوت های طبیعی زن و مرد
 

 

 و تفاوتهای طبیعی زن و مرد اعالمیه قرآنی در حقوق زن،
 

 

زن از بركت اسالم مستقل به نفس و متكى بر خویش گشت، اراده و عمل او كه تا 

ظهور اسالم گره خورده به اراده مرد بود، از اراده و عمل مرد جدا شد، و از تحت والیت 

قیمومت مرد در آمد، و به مقامى رسید كه دنیاى قبل از اسالم با همه قدمت خود و در همه  و

ادوارش، چنین مقامى به زن نداده بود، مقامى به زن داد كه در هیچ گوشه از هیچ صفحه 

اى در حقوق زن همانند تاریخ گذشته بشر چنین مقامى براى زن نخواهید یافت، و اعالمیه

 فرماید:ه مىاعالمیه قرآن ك

 نخواهید جست . “فال جناح علیكم فیما فعلن فى انفسهن بالمعروف ...،”  -

اند از او هم خواسته باشند، لیكن این به آن معنا نیست كه هر چه از مرد خواسته

نیز هست، زنان از جهتى دیگر با مردان  در عین اینكه در زنان عواملى هست كه در مردان

 اختالف دارند.

ه این جهت كه میگوئیم جهت نوعى است نه شخصى، به این معنا كه متوسط ) البت

 تر از متوسط مردان هستند.(از زنان در خصوصیات كمالى، و ابزار تكامل بدنى عقب

تر اینكه: هر چند ممكن است، یك یا دو نفر زن فوق العاده و همچنین یك سخن ساده

شهادت علم فیزیولژى زنان متوسط از نظر دماغ یا دو نفر مرد عقب افتاده پیدا شود، ولى به 

)مغز( و قلب و شریانها و اعصاب و عضالت بدنى و وزن، با مردان متوسط الحال تفاوت 

 دارند، یعنى ضعیفتر هستند.

تر، و جسم مرد خشن تر و تر و نرمو همین باعث شده است كه جسم زن لطیف

رقت قلب و میل به جمال و زینت بر زن تر باشد و احساسات لطیف از قبیل دوستى و محكم

تر از زن باشد، پس تر و بیشتر از مرد باشد و در مقابل، نیروى تعقل بر مرد غالبغالب

 حیات زن، حیاتى احساسى است، همچنانكه حیات مرد، حیاتى تعقلى است.

و به خاطر همین اختالفى كه در زن و مرد هست، اسالم در وظائف و تكالیف 

تماعى كه قوامش با یكى از این دو چیز یعنى تعقل و احساس است، بین زن و عمومى و اج

قبیل والیت و قضا و  مرد فرق گذاشته، آنچه ارتباطش به تعقل بیشتر از احساس است ) از
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جنگ( را مختص به مردان كرد، و آنچه از وظائف كه ارتباطش بیشتر با احساس است تا 

 .رش اوالد و تربیت او و تدبیر منزل و امثال آنتعقل مختص به زنان كرد، مانند پرو

 

 حکمت موجود در اختالف سهم االرث زن و مرد

 

مشقت بیشتر وظائف مرد را از این راه جبران كرده كه: سهم ارث او  قانون الهی

را دو برابر سهم ارث زن قرار داد، ) معناى این در حقیقت آن است كه نخست سهم ارث 

اى داده باشد، بعدا ثلث سهم زن را به مرد داده باشد، در مقابل نفقههر دو را مساوى قرار 

 (دهد.كه مرد به زن مى

و به عبارتى دیگر اگر ارث مرد و زن را هیجده تومان فرض كنیم، به هر دو نه 

تومان داده و سپس سه تومان از آن را )كه ثلث سهم زن است،( از او گرفته و به مرد 

، براى این كه زن از نصف این دوازده تومان هم  دشوتومان مى بدهیم، سهم مرد دوازده

 برد. سود مى

شود كه آنچه مال در دنیا هست دو ثلثش از در نتیجه، برگشت این تقسیم به این مى

آن مردان است، هم ملكیت و هم عین آن، و دو ثلث هم از آن زنان است، كه یك ثلث آن را 

 برند.ه گفتیم در دست مرد است، سود مىمالك هستند، و از یك ثلث دیگر ك

پس، از آنچه كه گذشت روشن شد كه غالب مردان) نه كل آنان( در امر تدبیر قوى 

ترند، و در نتیجه، بیشتر تدبیر دنیا و یا به عبارت دیگر، تولید به دست مردان است، و 

بر تعقل آنان گیرى و یا مصرف، از آن زنان است، چون احساس زنان بیشتر سودها و بهره

 .غلبه دارد

هائى نسبت به زنان رعایت اسالم عالوه بر آنچه كه گذشت تسهیالت و تخفیف

 نموده، كه بیان آن نیز گذشت. 
   

 سوره نساء   14تا  11) بحث مفصلی درباره قوانین ارث و اصول آن در ذیل آیه 

و مطالعه به آن  آمده که محققین عزیز را برای مراجعه 325 المیزان صفحه 4 در جلد

 (دعـــــوت می کنیم.
 (393ص :    2المیزان ج : سوره بقره    240تا  221)مستند: ذیل آیات      

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب سی وهشتم: خانواده اسالمی 138

 ومسفصل 

 
 

 

 امتیازات مرد و زن در قوانین اسالمی
 

 تسلط مرد بر زن در فطرت و در اسالم
 

دقت كنیم اگر ما در نحوه جفت گیرى و رابطه بین نر و ماده حیوانات مطالعه و  

خواهیم دید كه بین حیوانات نیز در مساله جفت گیرى، مقدارى و نوعى و یا به عبارت دیگر 

كنیم كه گوئى فالن حیوان نر بوئى از استیالى نر بر ماده وجود دارد، و كامال احساس مى

داند، و به همین جهت است كه خود را مالك آلت تناسلى ماده، و در نتیجه مالك ماده مى

ها بر سر یك نر به جان هم كنند، ولى مادهبینیم نرها بر سر یك ماده با هم مشاجره مىمى

اى بینند كه نر به مادهافتند) مثال یك االغ و یا سگ و یا گوسفند و گاو ماده وقتى مىنمى

شود، ولى نر این حیوانات وقتى ببیند كه نر ماده ور نمىدیگر پریده، هرگز به آن ماده حمله

 كند.( شود به آن نر حمله مىكند خشمگین مىتعقیب مىرا 

بینیم آن عملى كه در انسانها نامش خواستگارى است، در حیوانها هم) كه و نیز مى

اى دیده شود و هیچگاه حیوان مادهدر هر نوعى به شكلى است،( از ناحیه حیوان نر انجام مى

ست مگر به خاطر اینكه حیوانات با نشده كه از نر خود خواستگارى كرده باشد و این نی

كنند كه در عمل جفت گیرى كه با فاعل و قابلى صورت درك غریزى خود، درك مى

ماده است و به همین جهت ماده، خود را ناگزیر از تسلیم و  گیرد، فاعل نر، و قابلمى

 داند. خضوع مى

نر مطیع در شود كه و این معنا غیر از آن معنائى است كه در نرها مشاهده مى

گردد) چون گفتگوى ما تنها در مورد عمل جفت گیرى و برترى هاى ماده مىمقابل خواسته

نر بر ماده است و اما در اعمال دیگرش از قبیل بر آوردن حوائج ماده و تامین لذتهاى او، 

نر مطیع ماده است،(  و برگشت این اطاعت) نر از ماده( به مراعات جانب عشق و شهوت 

ر لذت بردن است،) هر حیوان نرى از خریدن ناز ماده و بر آوردن حوائج او لذت و بیشت

برد.( پس ریشه این اطاعت قوه شهوت حیوان است و ریشه آن تفوق و مالكیت قوه مى

 فحولت و نرى حیوان است و ربطى به هم ندارند.

ش و این معنا یعنى لزوم شدت و قدرتمندى براى جنس مرد و وجوب نرمى و پذیر

شود، تا ها یافت مىبراى جنس زن چیزى است كه اعتقاد به آن كم و بیش در تمامى امت

جائى كه در زبانهاى مختلف عالم راه یافته بطورى كه هر شخص پهلوان و هر چیز تسلیم 

گویند: نامند، مثال مىناپذیر را مرد، و هر شخص نرمخو و هر چیز تاثیر پذیر را زن مى

یعنى برنده است، یا فالن گیاه نر و یا فالن مكان نر است، و ... و این شمشیر من مرد است 
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هاى گوناگون فى الجمله جریان دارد، هاى مختلف و امتامر در نوع انسان و در بین جامعه

 ها متداول است.توان گفت جریانش) با كم و بیش اختالف( در امتهر چند كه مى

 ر تشریع قوانینش معتبر شمرده و فرموده:و اما اسالم نیز این قانون فطرى را د

  “الرجال قوامون على النساء بما فضل هللا بعضهم على بعض،”  -

و با این فرمان خود، بر زنان واجب كرد كه درخواست مرد را براى همخوابى 

 اجابت نموده و خود را در اختیار او قرار دهند. 
 (543ص :   4سوره نساء   المیزان ج :  34ه  آی) مستند:     

 

 

 موضوع سرپرستی مرد بر زن در قوانین الهی، و فلسفه آن
 

ها را تقویت انسان كه قرآن كریم همواره عقل سالم این معنا بر احدى پوشیده نیست

و  كند، و جانب عقل را بر هواى نفس و پیروى شهوات و دلدادگى در برابر عواطفمى

این ودیعه الهى از این كه ضایع شود توصیه دهد، و در حفظ احساسات تند و تیز ترجیح مى

فرماید، و این معنا از آیات كریمه قرآنى آنقدر روشن است كه احتیاجى به آوردن دلیل مى

قرآنى ندارد، براى این كه آیاتى كه به صراحت و یا به اشاره و به هر زبان و بیانى این معنا 

  . را نقل كنیم كند یكى دو تا ده تا نیست كه ما آنهارا افاده مى

قرآن كریم در عین حال مساله عواطف پاك و درست و آثار خوبى كه آن عواطف 

در تربیت افراد دارد از نظر دور نداشته، اثر آن را در استوارى امر جامعه پذیرفته، در آیه 

دو صفت از صفات عاطفى را به عنوان دو صفت  «،اشداء على الكفار رحماء بینهم »:شریفه

فرماید مؤمنین نسبت به كفار خشن و بیرحمند، و نسبت به ؤمنین ذكر كرده، مىممدوح م

  . مهربانند خودشان

مودت و رحمت را كه امورى  «،لتسكنوا الیها و جعل بینكم مودة و رحمة »:و در آیه

عاطفى هستند، دو تا نعمت از نعم خود شمرده و فرموده، از جنس خود شما، همسرانى 

، تا دلهایتان با تمایل و عشق به آنان آرامش یابد، و بین شما مردان و برایتان قرار داد

قل من حرم زینة هللا التى اخرج لعباده و الطیبات من  »:همسران مودت و رحمت قرار داد، و در آیه

عالقه به زینت و رزق طیب را كه آن نیز مربوط به عواطف است مشروع معرفى  «،الرزق

بگو چه كسى » اند، فرموده:ز كسانى كه آن را حرام دانستهنموده، به عنوان سرزنش ا

  « ها و رزق طیب را كه خدا براى بندگانش پدید آورده تحریم كرده است؟زینت

و  چیزى كه هست قرآن كریم عواطف را از راه هماهنگ شدن با عقل تعدیل نموده،

ردن آن مقدار عنوان پیروى عقل به آنها داده است، به طورى كه عقل نیز سركوب ك

  .داندعواطف را جایز نمى

یكى از مراحل تقویت عقل در اسالم این است كه احكامى را كه تشریع كرده بر 

اساس تقویت عقل تشریع كرده، به شهادت این كه هر عمل و حال و اختالفى كه مضر به 

شود استقامت عقل است و باعث تیرگى آن در قضاوت و در اداره شؤون مجتمعش مى
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حریم كرده، نظیر شرب خمر و قمار و اقسام معامالت غررى و دروغ و بهتان و افترا و ت

 غیبت و امثال آن. 

خوب معلوم است كه هیچ دانشمندى از چنین شریعتى و با مطالعه همین مقدار از 

احكام آن جز این توقع ندارد كه در مسائل كلى و جهات عمومى و اجتماعى زمام امر را به 

ارد كه داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان است، چون تدبیر امور اجتماعى از قبیل كسانى بسپ

حكومت و قضا و جنگ نیازمند به عقل نیرومندتر است، و كسانى را كه امتیازشان داشتن 

عواطف تند و تیزتر و امیال نفسانى بیشتر است، از تصدى آن امور محروم سازد، و نیز 

اشتن عقل نیرومندتر و ضعف عواطف، ممتاز از زنانند، و معلوم است كه طایفه مردان به د

 زنان به داشتن عقل كمتر و عواطف بیشتر ممتاز از مردانند . 

الرجال قوامون على  »:اى كه گذشت فرمودهو اسالم همین كار را كرده، و در آیه

ت ان داشوسلّم نیز در طول زندگیش بر این جریوآلهعلیههللاسنت رسول خدا صلى «النساء،

عنى هرگز زمام امور هیچ قومى را به دست زن نسپرد، و به هیچ زنى منصب قضا نداد، و ی

البته براى جنگیدن، نه صرف شركت در جهاد، براى  -زنان را براى جنگیدن دعوت نكرد، 

 خدمت و جراحى و امثال آن. 

پرستارى  و اما غیر این امور عامه و اجتماعى، از قبیل تعلیم و تعلم، و كسب، و

بیماران، و مداواى آنان، و امثال این گونه امور كه دخالت عواطف منافاتى با مفید بودن 

عمل ندارد، زنان را از آن منع نفرمود، و سیرت نبویه بسیارى از این كارها را امضا كرد، 

آیات قرآن نیز خالى از داللت بر اجازه این گونه كارها براى زنان نیست، چون الزمه 

زن در اراده و عمل شخصى این است كه بتواند این گونه كارها را انجام دهد، چون  حریت

معنا ندارد از یك طرف زنان را در این گونه امور از تحت والیت مردان خارج بداند، و 

ملكیت آنان را در قبال مردان معتبر بشمارد، و از سوى دیگر نهیشان كند از این كه به 

اداره و اصالح كنند، و همچنین معنا ندارد به آنان حق دهد كه  نحوى از انحا ملكشان را

براى دفاع از خود در محكمه شرع طرح دعوى كنند، و یا شهادت بدهند، و در عین حال از 

و همچنین سایر لوازم  دآمدن در محكمه و حضور نزد والى یا قاضى جلوگیرشان شو

  .استقالل و آزادى

ان تا آنجایى گسترده است كه به حق شوهر مزاحمت بلى دامنه استقالل و آزادى زن

نداشته باشد، چون گفتیم در صورتى كه شوهر در وطن حاضر باشد زن در تحت قیمومت 

او است، البته قیمومت اطاعت و در صورتى كه حاضر نباشد مثال به سفر رفته باشد موظف 

دو وظیفه هیچ یك از  است غیبت او را حفظ كند، و معلوم است كه با در نظر گرفتن این

 شؤون جایز زن در صورتى كه مزاحم با این دو وظیفه باشد دیگر جایز و ممضى نیست. 
 ( 544ص :    4المیزان ج :  سوره نساء   35و34) مستند: آیه          
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  بحثی در آزادى زن در تمدن غرب
 

ین استقالل او، هیچ شكى نیست كه پیشگام در آزاد ساختن زن از قید اسارت و تام

ها )در دوران اخیر( قدمى در این باره براى در اراده و عمل اسالم بوده است، و اگر غربى

اند،( و اند) و چه تقلید بدى كرده و با آن روبرو شدهاند، از اسالم تقلید كردهزنان برداشته

هاى یك حلقهعلت اینكه نتوانستند بطور كامل تقلید كنند، این است كه احكام اسالم چون 

زنجیر به هم پیوسته است )و همچون چشم و خط و خال و ابرو است،( و روش اسالم كه 

در این سلسله حلقه اى بارز و مؤثرى تام التاثیر است، براى همین مؤثر است كه در آن 

اند، تنها از صورت ها از خصوص این روش كردهسلسله قرار دارد، و تقلیدى كه غربى

اند كه معلوم است خال به تنهائى چقدر زشت و بدقواره قطه خال را گرفتهزلیخاى اسالم ن

 است . 

ها اساس روش خود را بر پایه مساوات همه جانبه زن و سخن كوتاه اینكه، غربى

اند و در این باره وضع اند، و سالها در این باره كوشش نمودهبا مرد در حقوق قرار داده

 اند . كه بیان آن بطور اجمال گذشت،( در نظر نگرفتهخلقت زن و تاخر كمالى او را )

و رأى عمومى آنان تقریبا این است كه تاخر زن در كمال و فضیلت، مستند به 

ها با آن تربیت مربى شده، و از خلقت او نیست، بلكه مستند به سوء تربیتى است كه قرن

و گرنه طبیعت و خلقت آغاز خلقت دنیا تاكنون، در محدودیت مصنوعى به سر برده است، 

 زن با مرد فرقى ندارد.

ایراد و اشكالى كه به این سخن متوجه است این است كه همانطور كه خود غربیها 

ترین روز شكل گرفتنش بطور اجمال و سربسته حكم به اند، اجتماع از قدیماعتراف كرده

و قهرا خالف آن  تاخر كمال زن از مرد كرده، و اگر طبیعت زن و مرد یك نوع بود، قطعا

شد، و نیز خلقت اعضاى رئیسه و غیر رئیسه زن، حكم هر چند در زمانى كوتاه ظاهر مى

 شد.داد، و مانند خلقت مرد، مىدر طول تاریخ تغییر وضع مى

ها است كوشیده و نهایت ها است كه با اینكه سالمؤید این سخن روش خود غربى

زن را از عقب ماندگى نجات بخشیده و تقدم و ارتقاى  اند تادرجه عنایت خود را به كار برده

مرد تساوى برقرار سازند، و پیوسته اند بین زن و او را فراهم كنند، تاكنون نتوانسته

دهد كه در این كشورها در مشاغلى كه اسالم زن مىهاى جهان این نتیجه را ارائه آمارگیرى

اكثریت و تقدم براى مردان بوده، و  را از آن محروم كرده، یعنى قضا و والیت و جنگ،

 اند.دار اینگونه مشاغل شدهاى كمتر از زنان عهدههمواره عده

ها از این تبلیغاتى كه در تساوى حقوق زن و مرد كردند، و از و اما اینكه غربى

اند، چه نتائجى عایدشان شد در فصلى جداگانه تا آنجا كه تالشهائى كه در این مسیر نموده

 ن ممكن باشد انشاء هللا شرح خواهیم داد.برایما
 (417ص :    2المیزان ج : سوره بقره    240تا  221)مستند: ذیل آیات       
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 فصل اول
 

 

 ازدواج های ممنوع

 

 

مات (  طبقات حرام در ازدواج  ) ُمَحرَّ

  
تُُكْم َو َخلَتُُكْم َو بَنَات األَخ َو »  - َهتُُكْم َو بَنَاتُُكْم َو أََخَوتُكْم َو َعمَّ َمت َعلَْیكْم أُمَّ ُحّرِ

َهتُكُم الَّتى أَْرض َهت نِسائكْم َو بَنَات األُْخِت َو أُمَّ ضعَِة َو أُمَّ َن الرَّ ْعنَُكْم َو أََخَوتُكم ّمِ

ن نِّسائُكُم الَّتى دََخْلتُم بِِهنَّ فَإِن لَّْم تَُكونُوا دََخْلتُم بِِهنَّ  َربَئبُكُم الَّتى فى ُحُجوِركم ّمِ

ْجَمعُوا بَیَن األُْختَیِن إِال فاَل ُجنَاَح َعلَْیكْم َو َحلَئُل أَْبنَائكُم الَِّذیَن ِمْن أَصلَبِكْم َو أَن تَ 

 ً ِحیما َ كاَن َغفُوراً رَّ  ،َما قَْد سلَف  ِإنَّ َّللاَّ

ِ َعلَْیُكْم  -  !...َو اْلُمْحصنَت ِمَن النِّساِء إِال َما َملََكت أَْیَمنُكْم  ِكتَب َّللاَّ
 

مادرانتان، دخترانتان،  :ازدواج با افراد زیر بر شما حرام شده است -

هایتان، دختران برادر، دختران خواهر، هایتان، خالههخواهرانتان،  عم

مكیده، مادر  تو را اند، خواهرى كه او شیر مادرمادرانى كه شما را شیر داده

اید و عمل زناشوئى هم زنان شما،  دختر زنان شما كه با مادرش ازدواج كرده

مادر را طالق گفته توانید اید مىاید، و اما اگر این عمل را انجام ندادهانجام داده

با ربیبه خود ازدواج كنید، و نیز عروسهایتان یعنى همسر پسرانتان، البته 

پسرانى كه از نسل خود شما باشند، و نیز اینكه بین دو خواهر جمع كنید، مگر 

 ،اید، كه خدا آمرزنده رحیم استدو خواهرانى كه در دوره جاهلیت گرفته

توانید آنان را كه مى -ما كه شوهر دارندو زنان شوهر دار مگر كنیزانى از ش -

پس حكمى را كه خدا بر شما كرده  -بعد از استبرا به خود اختصاص دهید

 ...!«مالزم باشید

 

و آنچه را كه  ،اى است كه محرمات در باب ازدواجآیات محكمهمجموع این آیات، 

 شمارد. بر مى ،در این باب حالل است

 .كردج با زن پدر را بیان مىحرمت ازدواهم قبل از این  ةآی
 

هاى حرام است، و در حرام بودن آیات مورد بحث در مقام بیان تمامى اقسام ازدواج
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جز اینها كه  -و احل لكم ماوراء ذلكم »:آنها هیچ تخصیصى و یا تقیدى نیاورده، ظاهر جمله

ن است كه كه بعد از شمردن محرمات آمده، نیز همی «بر شمردیم همه برایتان حالل است،

 شوند. محرمات نامبرده بدون هیچ قیدى حرامند، و در هیچ حالى حالل نمى

بینیم اهل علم هم در استدالل به آیه نامبرده بر حرمت و به همین جهت است كه مى

ازدواج با دخترى كه پسر زاده و یا دختر زاده انسان است، و نیز حرمت ازدواج با مادر 

بر حرمت  «،و ال تنكحوا ما نكح آباؤكم ... »در استدالل به آیه: پدر و یا مادر مادر، و نیز

شود حرمت زنان نامبرده در آیه هیچ اند معلوم مىازدواج با همسر جد، هیچ اختالفى نكرده

 .ندارد قید و شرطى

 محرمات نََسبی:
 

 

 حرمت علیكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم و خاالتكم و بنات االخ و بنات» 

بر حسب این چند زنى كه در این آیه اصنافشان ذكر شده است زنانى هستند كه   «،االخت

 ازدواج با آنها، حرام است، و این محرمات نسبى هفت صنفند:نسب 
 

  خواهران -3   دختران -2مادران   -1
  هاخاله -5   هاعمه -4

  دختران خواهر. - 7   دختران برادر  -6
 

شود، و عبارتند از زنانى كه والدت انسان به آنان منتهى مىیعنى مادران   :صنف اول

گردد، حال چه این كه آن زن آدمى را بدون نسب آدمى از راه والدت به آنان متصل مى

واسطه زائیده باشد، و یا با واسطه، مانند مادر پدر، كه اول پدر را به دنیا آورد، و سپس ما 

كه اول مادر ما را بدنیا آورد سپس مادر ما ما را بدنیا  از آن پدر متولد شدیم و یا مادر مادر،

  د.انآورد و یا با چند واسطه مانند مادرانى كه جد، از آنان متولد شده

یعنى دختران، عبارتند از هر دخترى كه تولد خودش و یا پدر و مادرش   صنف دوم:

 اش از ما باشد. و یا تولد جد و جده

تند از دختران و زنانى كه نسبتشان از جهت والدت : یعنى خواهران عبارصنف سوم

متصل به ما باشد، به این معنا كه تولدشان از پدر و مادر ما باشد، و یا تنها از پدر ما باشد، 

هر چند مادرش مادر ما نباشد، و یا تولدش از مادر ما باشد، هر چند كه پدرش، پدر ما 

 .نباشد

واهر پدر، و خواهر جد، چه اینكه این : یعنى عمه، عبارت است از خصنف چهارم

خواهر و برادرى آن دو از پدر و مادر هر دو باشد، و چه اینكه تنها از پدر باشد، و چه 

 اینكه تنها از مادر، خواهر و برادر باشند. 

: یعنى خاله، عبارت است از زنى كه با مادر ما و یا با جده ما از یك پدر و صنف پنجم

 .د، و یا تنها از یك پدر و یا تنها از یك مادر به دنیا آمده باشندمادر متولد شده باشن
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: یعنى دختر برادر و دختر خواهر، كه آن دو نیز منحصر در برادر صنف ششم و هفتم

و خواهر پدر و مادرى نیستند، بلكه دختر برادر و دختر خواهرى كه تنها از پدر، و یا تنها 

  د.انر زادهاز مادر ما باشند برادر زاده و خواه
 

منظور از اینكه فرمود: حرام شده است بر شما مادران و دختران و ... این است كه 

 «،اال ما ملكت ایمانكم »و لیكن این معنا با جمله: است. ازدواج شما با آنها حرام شده

خوابگى است، نه از علقه دانیم این استثنا، استثناى از عمل همسازد براى اینكه مىنمى

ان تبتغوا باموالكم  »آید، و همچنین با جمله:ت و ازدواج، كه بیانش به زودى مىزوجی

 د.آیبه بیانى كه آن نیز به زودى مى «،محصنین غیر مسافحین

پس حق این است كه موضوع حكم حرمت كه در آیه ذكر نشده، و در تقدیر گرفته  

ر كه مفید معناى آن است، و یا كلماتى دیگ (وطى)شده است علقه نكاح نیست، بلكه كلمه 

باشد، و اگر قرآن به نام آن تصریح نكرد به منظور رعایت ادب در گفتار بوده، چون مى

 عادت قرآن همین است كه عفت كالم را رعایت كند. 

و اگر در آیه مورد بحث خطاب را متوجه خصوص مردان نموده، فرموده بر شما 

... با اینكه ممكن بود همین خطاب را متوجه  مردان حرام شده است مادران و دخترانتان و

زنان نموده، بفرماید: بر شما زنان حرام است كه به فرزندان و پدرانتان شوهر كنید، و یا 

بطور كلى و بدون خطاب بفرماید بین زن و فرزندش و پدرش نكاح نیست، براى این بوده 

خواستگارى و اقدام  «،على النساءالرجال قوامون »به آن بیانى كه در تفسیر آیه شریفه:  )كه

و نر هر ) ، و تنها مردان هستند تبه ازدواج و تولید نسل بر حسب طبع، كار مردان اس

و تاكنون دیده نشده كه ماده از حیوانى به طلب ) روند، كه به طلب جفت مى (حیوانى است،

  .(نر برود، و یا زنى براى انتخاب شوهر این خانه و آن خانه را بكوبد

و  «،بر شما -علیكم » :و اما اینكه خطاب را در آیه متوجه جمع كرده و فرموده

مادرانتان و دخترانتان  »:نیز حرمت را متعلق به جمع از هر هفت طایفه كرده و فرموده

شامل همه مردها و عموم مادران و دختران و ... بشود، و این معنا که براى این بوده  «،...

 .رد از مردان شما حرام شده ازدواج با مادرش و دخترش ...را برساند كه بر هر ف

  

 محرمات َسبَبی:
 

 

 «،و امهاتكم الالتى ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة و امهات نسائكم»  
یعنى زنانى كه با خواستگارشان  ) محرمات سببىبه شمردن  کردهشروع  آیه از این

و  (اند،وند خویشاوندى با آنان مرتبط شدهاشتراك در خون ندارند، بلكه به خاطر وصلت و پی

اند كه شش طایفه آنها در این آیه ذكر شده، و هفتمى آنها در این محرمات نیز هفت طایفه

 آمده است.  «،و ال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ... »آیه:

كند بر اینكه شارع اسالم حكم مادرى و و این آیه با سیاقى كه دارد داللت مى
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ندى را بین یك دختر و زنى كه او را شیر داده برقرار كرده است، یعنى زن شیرده را فرز

مادر آن دختر و دختر را فرزند آن زن دانسته، و همچنین حكم برادرى را بین یك پسر و 

خواهر شیریش برقرار ساخته، چون این مادر فرزندى و این برادر خواهرى را امرى مسلم 

را ایجاد  روابط نسبى اع و شیر دادن و شیر نوشیدن به حسب تشریع،رضگرفته است، پس مساله 

 .آید از مختصات شریعت اسالمى استكند، و این معنا به بیانى كه به زودى مىمى

وسلّم هم در روایاتى كه از دو طریق شیعه و سنى وآلهعلیههللااز رسول خدا صلى

شیر خوردن همان را حرام كرده كه از نقل شده آمده، كه فرموده: خداى تعالى از روابط 

مثال اگر از روابط نسبى مادر را محرم فرزند كرده، مادر  )روابط نسبى حرام كرده است

و الزمه این فرمایش این است كه به  ،(شیرده را نیز بر فرزند شیر خوارش حرام كرده است

منتشر گردد، یعنى  (،اگر نسبى بودند محرم بودند ) وسیله شیر حرمت به تمامى افرادى كه

وقتى كودك من شیر زنى را خورد آن زن، مادرش و كودك من فرزندش، و كودك آن زن 

اش، و فرزندان كودك آن اش، و خواهر شوهر آن زن عمهخواهرش، و خواهر آن زن خاله

 اش شوند، و همه به وى محرم باشند. زن برادر زاده و یا خواهر زاده

شود، و چه شرایطى خوردن باعث تحقق این محرمیت مى و اما اینكه چه مقدار شیر

شود، مطالبى از حیث مقدار و كیفیت و مدت دارد، و چه احكامى دیگر مترتب بر آن مى

است كه پاسخگویش كتب فقهى است، و بحث در پیرامون آن از وضع این كتاب خارج 

  ت.اس
 

دخترى نیست كه من  مراد از آن «،و اخواتكم من الرضاعة »و اما اینكه فرمود:

ام، بلكه آن دخترى است كه او شیر مادر مرا خورده باشد، البته شیر مادرش را خورده

و اما اگر از شوهرى دیگر شیر در پستان ، شیرى كه از ناحیه پدر من در پستانش آمده باشد

را  داشته، و بعد با پدر من ازدواج نموده و سپس به من حامله شده، و در ایام حمل دخترى

شود، و همچنین سایر افرادى كه به وسیله شیر محرم شیر داده، آن دخترخواهر من نمى

  د.شوند در وقتى است كه شیر متعلق به پدر طفل باشمى
 

چه اینكه با دختر او یعنى همسرت  «،مادر زنان شما -و امهات نسائكم » 

انى مادر زن خود را توهمخوابگى كرده باشى، و چه نكرده باشى، در هر دو صورت نمى

من  »فرماید:زنان است مى این در جمله بعدى كه در مورد دختر .براى خود عقد كنى

هائى كه از زنان هم خوابى شده ربیبه «،نسائكم الالتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن ...

ید با آنان تواناید، مىشما هستند بر شما حرامند، و اما اگر با مادرشان هم خوابى نكرده

  .ازدواج كنید
 

جمع ربیبه به  ربائبكلمه   «،و ربائبكم الالتى فى حجوركم ... فال جناح علیكم» 

 زن آدمى است، دخترى كه از شوهرى دیگر آورده و به این مناسبت او را معناى دخترِ 

خانه ما و هر كسى كه با آن مادر به  -كه همسر آدمى است- اند كه تدبیر مادر اوربوبه نامیده

آمده به دست ما است، و این ما هستیم كه غالبا تربیت دختران همسرمان را به عهده 
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 .گیریم، هر چند كه این معنا دائمى نباشدمى

هاى نیز قیدى است غالبى، نه دائمى، غالبا چنین است كه بچه ،فى حجوركمقید 

ا دختر جدا زاى خود را چه ممكن است همسر م)  همسر ما، در دامن ما رشد كنند، نه دائما

خواهد بفرماید تنها آن پس آیه شریفه نمى ،به كسان خود و یا كسان فرزندش سپرده باشد

اند: و به همین جهت گفته ،(اى بر شما حرام است كه در دامان شما پرورش یافته باشدربیبه

چه در دامان  اش حرام است، چه در دامان آدمى پرورش یافته باشد وازدواج انسان با ربیبه

قید توضیحى است، نه به اصطالح قید احترازى تا از آن  فى حجوركمدیگرى، بنا بر این قید 

  .آن ناپدرى حالل استه اى كه در دامان ناپدرى پرورش نیافته ببرآید كه ازدواج با ربیبه

كه اشاره باشد به حكمتى  «الالتى فى حجوركم ...، »:البته این احتمال هم هست كه جمله

در تشریع احكام مورد بحث وجود دارد، یعنى بفهماند چرا ازدواج با افرادى از زنان به 

آید، و خاطر نسب و افرادى به خاطر سبب حرام شده است، كه توضیح بحثش ان شاء هللا مى

شود، و آن حكمت عبارت است از آمیزشى كه بین مرد و بین این اصناف از زنان واقع مى

ها و در زیر یك سقف وجود دارد، و اگر ور غالب با این اصناف در خانهمصاحبتى كه به ط

حكم حرمت ابدى نبود ممكن نبود مردان با اصناف نامبرده از زنان به فحشا نیفتند، و 

كه انشاء  )صرف اینكه در آیاتى دیگر زنا تحریم شده، براى اجتناب از این فحشا كافى نبود

  .(آیدهللا بیانش مى

ها از آنجائى كند كه ربیبهبه این معنا اشاره مى «الالتى فى حجوركم، »:ن جملهبنا بر ای

شوند، و غالبا نزد شمایند، همان حكمت و مالكى كه كه غالبا در دامن خود شما بزرگ مى

و به همان جهت كه زناى با  ) در تحریم مادران و خواهران بود، در آنان نیز هست

  (زناى با ربیبه را نیز نام بردیم.خصوص آن اصناف را نام بردیم 

خواهد احترازى نیست، و نمى فى حجوركمخواهیم بگوئیم قید و به هر حال مى

اى حرام است كه در دامن شما و در خانه شما است، و اما اگر در خانه بفرماید تنها آن ربیبه

و ازدواج كنید، هم توانید با اغیر و یا دختر بزرگى باشد كه در دامن شما پرورش نیافته مى

  ا.مادرش را داشته باشید و هم او ر

ایم این است كه در بدست آورده دلیل بر این مدعا و این مفهومى كه ما از آیه

فرماید: در به همین تصریح نموده، مى «فان لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح علیكم، »جمله:

ید با خود ربیبه ازدواج كنید، توانصورتى كه با مادر ربیبه دخولى صورت نگرفته، مى

فى شود دخول در مادر دخالت دارد در تحریم ازدواج با دختر، خوب: اگر قید معلوم مى

را بیان كرد  دخولهم مانند قید دخول احترازى بود همانطور كه حكم فرض نبودن  حجوركم

در دامن شما را هم بیان كند، و بفرماید: و اگر ربیبه شما  حجورباید حكم فرض نبودن در 

فهمیم بین این بینیم ذكر نكرده مىتوانید با او ازدواج كنید، و همین كه مىپرورش نیافته، مى

  .توضیحى است فى حجوركماحترازى و قید  دخولدو قید فرق هست، قید 
 

 

جمع حلیله  حالئلدر مجمع البیان آمده كه:  «،و حالئل ابنائكم الذین من اصالبكم» 

است، و اگر زن حالل را حلیله و مرد حالل را حلیل  -حالل شده  -لة و به معناى محل
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اند به این مناسبت است كه نزدیكى و همخوابگى با این براى آن و با آن براى این جایز نامیده

است،  -وارد شدن  -اند: كلمه نامبرده مشتق از مصدر حلول و حالل است، و بعضى گفته

شود، و هر دو و مرد حالل، در رختخواب زن وارد مىچون زن حالل بر رختخواب مرد، 

 شوند این بود گفتار صاحب مجمع البیان. در یك بستر داخل مى

هر انسانى است كه از راه والدت به انسان  «،فرزندان – ابناء» و مراد از كلمه 

 واسطه مثل فرزند خود آدمى، و چه با واسطه مثل فرزند فرزند آدمى، ویمتصل باشد چه ب

الذین من  »قیده را مقید كرد ب ابناء چه اینكه آن واسطه پسر ما باشد و یا دختر ما، و اگر

دانستند، ها را نیز فرزند مىبراى این بود كه در آن روزها در عرب فرزند خوانده «اصالبكم،

قرآن كریم خواست بفهماند ازدواج با همسر اوالد صلبى حرام است، نه اوالدهاى فرضى و 

 ى. ادعائ
 

مراد از این جمله، بیان تحریم ازدواج  «،و ان تجمعوا بین االختین اال ما قد سلف» 

با خواهر زن با بقاء همسرى زن و زنده بودن او است، و بنا بر این عبارت آیه در رساندن 

ترین عبارت است، البته این عبارت اطالقش منصرف است به این مطلب زیباترین و كوتاه

شود بخواهد در یك زمان دو خواهر را بگیرد، و بنا بر این شامل آن مورد نمىجائیكه انسان 

كه شخصى اول یك خواهر را بگیرد و بعد از طالق دادن او و یا مردنش خواهر دیگر را 

نكاح كند، سیره قطعى جارى در بین مسلمین نیز دلیل بر جواز آن است، چون این سیره از 

 برقرار بوده است .  وسلّموآله علیه هللازمان رسول خدا صلى

و ال » فرمود: بود و مى 22مانند نظیرش كه در آیه  «،اال ما قد سلف» و اما جمله 

ناظر است به آنچه در بین عرب جاهلیت  «،تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء اال ما قد سلف

كردند واهر جمع مىگرفتند، و هم بین دو خمعمول بوده، هم زن پدر خود را بعد از پدر مى

اید فرماید، آنچه در زمان جاهلیت و قبل از نزول این آیات انجام دادهو در این دو مورد مى

مورد عفو الهى قرار گرفته، و اما اگر فرض كنیم در جاهلیت دو خواهر براى یك مرد 

یاورد، و با نامزد شده باشند، و آن مرد خواسته باشد بعد از نزول این آیه آن دو را به خانه ب

آنها عروسى كند جمله مورد بحث این فرض را استثنا نكرده، بلكه آیه شریفه داللت دارد بر 

منع از آن، زیرا این جمع عملى بین دو خواهر است، همچنان كه روایات گذشته در تفسیر 

دیدیم نیز بر این منع داللت دارد، چون در آن روایات  «،و ال تنكحوا ما نكح آباؤكم ... »آیه:

وسلّم بین زنان و فرزندان شوهر از دنیا رفته آنان جدائى وآلهعلیههللاكه رسول خدا صلى

 انداخت، با اینكه پسر متوفى زن پدر خود را قبل از نزول این آیه همسر خود كرده بود. 

و حرام نبودن ازدواج با دو خواهر و یا با زن پدر در زمان جاهلیت با اینكه زمانى 

ته و امروز دیگر مورد ابتالى مردم نیست، و بخشودن آن نكاحها از این جهت كه است گذش

شود، و لیكن از جهت عملى است گذشته هر چند حكمى است لغو، و اثرى بر آن مترتب نمى

تر ها باقى مانده، خالى از فائده نیست، و به عبارتى سادهآثار عملى كه امروز از آن ازدواج

قبل از اسالم انجام شده از جهت اصل عمل دیگر مورد ابتال نیست،  اینگونه ازدواجها كه

هر چه بوده چه حالل و چه حرام واقع شده، ولى از این جهت كه آیا مثال فرزند متولد از 
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حكم حاللزاده را دارند یا حكم حرامزاده را، و آیا احكام قرابت بر اینگونه  چنین بسترهائى

 .اى است مورد ابتالءسالهخویشاوندان مترتب هست یا نه، م

باز به عبارتى دیگر این صحیح نیست و معنا ندارد كه اسالم حرمت و حلیت را 

متوجه ازدواجهاى قبل از خود كند، مثال ازدواجهائى كه در جاهلیت به صورت جمع بین دو 

رده و خواهر انجام شده را حالل و یا حرام كند، با اینكه مثال دو خواهر و یا یكى از آن دو م

یا هر دو و یا یكى از آن دو مطلقه شده باشند، و لیكن حالل كردن و لغو ندانستن آن 

ازدواجها در امروز این اثر را دارد كه فرزندان متولد از چنین ازدواجهائى محكوم به 

برند، و خویشاوندان از شوند، و از خویشاوندان خود ارث مىطهارت مولد و حاللزادگى مى

برند، و ازدواجشان با محارم از خویشاوندان حرام، و ازدواج محارمشان با آنان ارث مى

آنان حرام خواهد بود، و همچنین هر اثر و حكمى كه در قرابت هست بین آنان و قرابتشان 

 شود. بار مى

استثنایى است از حكم، نه به اعتبار  «،اال ما قد سلف »:و بنا بر این پس این كه فرمود

اى كه متعلق به اعمال گذشته قبل از تشریع است، بلكه به اعتبار آثار شرعیهاینكه مربوط و 

  .از آن اعمال گذشته هنوز باقى است

ممكن هم هست استثنا را به همه فقرات مذكور در آیه ارجاع دهیم، و آن را مختص 

ندانیم چون هر چند عرب جاهلیت مرتكب همه  «،و ان تجمعوا بین االختین »:به جمله

یعنى با مادر و دختر و سایر طوائف نامبرده در آیه ه، شدمات نامبرده در آیه نمىمحر

اند كه با بعضى از آن طوائف هائى بودهكرده، اال اینكه در غیر عرب امتازدواج نمى

هاى متمدن و غیر موحدى كه در اند، مانند امت فرس و روم و سایر امتكردهازدواج مى

اند اسالم خواسته هاى مختلفى در مساله ازدواج داشتهاند، و سنتهایام نزول این آیات بود

هاى دیگر دائر بوده را است با این استثنا آن ازدواجها كه قبل از طلوع اسالم در بین امت

ها بنماید، و بفرماید بعد از آنكه معتبر شمرده، حكم به طهارت مولد متولدین از آن ازدواج

زادگى هستند، و قرابتشان قرابت معتبر است، اند محكوم به حاللداخل اسالم و دین حق شده

 لیكن وجه اول از آیه شریفه ظاهرتر است. 

این جمله تعلیلى است راجع به استثنا و این از  «،ان هللا كان غفورا رحیما» 

مواردى است كه مغفرت به آثار اعمال تعلق گرفته نه به خود اعمالى كه گناه و معصیت 

 ت.اس

 

 در آیه محصناتمنظور از  «،و المحصنات من النساء اال ما ملكت ایمانكم...» 

فرماید: غیر آن چهارده طایفه، با هر زنى آیه شریفه مى ،اندكه ازدواج كردهاست زنانى 

 .یعنى شوهرداران كه ازدواج با آنها حرام است محصناتتوان ازدواج كرد، مگر مى

و معناى آیه چنین  امهاتف است به كلمه عط محصناتو این واژه، یعنى كلمه 

البته  -ازدواج با مادران و ... همچنین ازدواج با زنان شوهردار  حرام شد بر شما :شودمى

 د.مادام كه شوهر دارن
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در این مقام خواهد بود كه حكم منعى كه  «،اال ما ملكت ایمانكم »:و بنا بر این جمله

اند، و یا د، یعنى بفرماید زنانى كه ازدواج كردهبردار كنیزان محصنهدر محصنات بود از 

بگو شوهر دارند، ازدواج با آنها حرام است به استثناى كنیزان كه در عین اینكه شوهر 

تواند به این معنا كه صاحب كنیز كه او را شوهر داده مى ،دارند ازدواج با آنها حالل است

ارد با شوهرش تماس بگیرد، و آنگاه بین كنیز و شوهرش حائل شود، و در مدت استبرا نگذ

نموده، دوباره به شوهرش تحویل دهد، كه سنت هم بر این معنا  خودش با او همخوابگى

 .وارد شده است

كه خدا بر شما را مالزم حكم خدا شوید، و آن حكمى  یعنی «،كتاب هللا علیكم» 

 .نوشته یا واجب كرده بگیرید

 

 

 شرط ایمان در ازدواج با زنان مشرك

 

شِرَكٍة َو لَْو أَْعَجبَتُْكْم  ”  - ن مُّ ْؤِمنَةٌ َخیٌر ّمِ َوال تَنِكُحوا اْلُمشِرَكِت َحتى یُْؤِمنَّ َو ألََمةٌ مُّ

شِرٍك َو لَْو أَْعَجبَُكْم   ن مُّ ْؤِمٌن َخیٌر ّمِ َو ال تُنِكُحوا اْلُمشِرِكیَن َحتى یُْؤِمنُوا  َو لَعَْبدٌ مُّ

ُ یَْدُعوا إِلى اْلَجنَِّة َو اْلَمْغِفَرةِ بِإِْذنِِه  َو یُبَیُن َءایَتِِه أُولَئك یَْدُعوَن إِلى النَّا ِر  َو َّللاَّ

 ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم یَتَذَكَُّروَن !
با زنان مشرك ازدواج مكنید تا ایمان آورند و یك كنیز با ایمان بهتر است از  -

با مردان  خانمى مشرك هر چند آن خانم مورد شگفت و خوشایندتان باشد و

مشرك ازدواج مكنید تا ایمان آورند كه یك برده مؤمن از آقائى مشرك بهتر 

است هر چند كه مورد شگفت و خوشایند شما باشد آرى مشركین شما را به 

خواند كنند و خدا به سوى جنت و مغفرتى به اذن خود مىسوى آتش دعوت مى

  “كر شوند!كند تا شاید متذو آیات خود را براى مردم بیان مى
 

در اصل لغت به معناى عقد نكاح بوده، بعدا بعنوان استعاره در عمل  نكاح

گفت كه منظور از عقد علقه زوجیت است، نه باید این را هم است.  زناشوئى استعمال شده

 شود.عقد لفظى  كه بین هر ملت و مذهبى در هنگام مراسم ازدواج خوانده مى

خواهد ازدواج با تنها مى “و ال تنكحوا المشركات،” :فرمایدظاهر آیه شریفه كه مى

 پرست را تحریم كند، نه ازدواج با اهل كتاب را .زن و مرد بت
 

 مشرك و كافر كیست؟
 

اسم فاعل از مصدر اشراك، یعنى شریك گرفتن براى خداى   مشرك و مشركات

خفا دارد، سبحان است، و معلوم است كه شریك گرفتن مراتب مختلفى از نظر ظهور و 
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 همانطور كه كفر و ایمان هم از این نظر داراى مراتبند . 

مثال اعتقاد به اینكه خدا دو تا و یا بیشتر است و نیز بتها را شفیعان درگاه خدا 

تر شركى است كه اهل كتاب دارند، و گرفتن، شركى است ظاهر، و از این شرك كمى پنهان

دانند و به حكایت قرآن و عزیر را پسران خدا مىبراى خدا فرزند قائلند، و مخصوصا مسیح 

تر اعتقاد به و این نیز شرك است، از این هم كمى مخفى “نحن ابناء هللا و احباؤه،” :گویندمى

استقالل اسباب است، اینكه انسان مثال دوا را شفا دهنده بپندارد، و همه اعتمادش به آن باشد، 

شود، تا برسد به تر مىتر و ضعیفین ضعیفاین نیز یك مرتبه از شرك است، و همچن

شركى كه به جز بندگان مخلص خدا احدى از آن برى نیست، و آن عبارت است از غفلت از 

 خداوند تعالى و توجه به غیر خداى عزوجل، پس همه اینها شرك است.

را بر همه دارندگان مراتب شرك اطالق  مشركشود كه ما كلمه اما این باعث نمى

دانیم اگر مسلمانى نماز و یا واجبى دیگر را ترك كند، به آن واجب كفر همچنانكه مىكنیم، 

كنیم، مثال خداى تعالى ترك عمل حج را كفر را بر او اطالق نمى كافرورزیده، ولى كلمه 

و هلل على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من كفر فان هللا غنى ” خوانده، و فرموده:

خوانیم، بلكه فاسقى است كه به یكى از واجبات ولى چنین كسى را كافر نمى“ ن،عن العالمی

 خدا كفر ورزیده و بر فرض هم كه بتوانیم اطالق كنیم، باید بگوئیم فالنى كافر به حج است.

و همچنین سایر صفاتى كه در قرآن استعمال شده، مانند صالحین و قانتین، و 

و ظالمین و و و، برابر و معادل افعالى كه این صفات از  شاكرین، و متطهرین، و یا فاسقین،

آنها مشتق شده نیستند، كسى كه یك عمل صالح، و یك عبادت، و یك شكر، و یك طهارت، و 

شود. یك فسق، و یك ظلم كرده، صالح و قانت و شاكر و متطهر و فاسق و ظالم خوانده نمى

سى كردن، حكمى دارد، و صرف و این واضح است، پس این عناوین را نام یا صفت ك

 نسبت دادن فعل به آن كس حكمى دیگر.

عالوه بر اینكه این معنا به روشنى معلوم نشده، كه قرآن كریم كلمه مشرك را بر 

دانیم این كلمه بر اهل كتاب هم اطالق كرده باشد، به خالف لفظ كافرین، بلكه تا آنجا كه مى

 ،لم یكن الذین كفروا من اهل الكتاب، و المشركین” غیر اهل كتاب اطالق شده، مثال فرموده:

 “حتى تاتیهم البینة.  منفکین

كیف  ”و یا فرموده:“ انما المشركون نجس، فال یقربوا المسجد الحرام،” و یا فرموده:

” فرماید:و باز مى“ و قاتلوا المشركین كافة،” فرماید: و نیز مى“ یكون للمشركین عهد،

 و مواردى دیگر.“ وجدتموهم،قاتلوا المشركین حیث 

و ال ” :فرمایداز این بیان این معنا روشن گردید كه ظاهر آیه شریفه كه مى ،پس

پرست را تحریم كند، نه ازدواج خواهد ازدواج با زن و مرد بتتنها مى “تنكحوا المشركات،

 با اهل كتاب را .
 

یفه ناسخ آیه سوره اند: آیه شرشود كه گفتهاز اینجا فساد گفته بعضى روشن مى

الیوم احل لكم الطیبات، و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم، و  ”فرماید:مائده است، كه مى

طعامكم حل لهم، و المحصنات من المؤمنات، و المحصنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم 
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د، و آیه شوو وجه فساد آن این است كه آیه سوره بقره به ظاهرش شامل اهل كتاب نمى  !“

 .سوره مائده تنها شامل اهل كتاب است

اال اینكه ظاهر آیه این است كه اگر مردى مسلمان شد، در حالى كه زنى كافر در 

عقد دارد حرام است كه دیگر به عقد آن زن وقعى بنهد، و خالصه او را به همسرى خود 

به عقد سابق همسرش  تواندباقى بگذارد، مگر اینكه او نیز ایمان بیاورد آن وقت مرد مى

 اعتبار قائل باشد، و این معنا هیچ داللتى بر ازدواج ابتدائى با اهل كتاب ندارد.
 

 امتیاز کنیز مسلمان بر زن مشرک آزاد

 !“و المة مؤمنة خیر من مشركة و لو اعجبتكم ”  -
زن آزاد است، و مردم در  حرهكنیز باشد، كه در مقابل امه مؤمنه ظاهرا مراد از 

شمردند، و از اینكه با آنها ازدواج دارى معمول بود كنیزان را خوار مىى كه بردهروزگار

كردند، پس اینكه در آیه كرد سرزنشش مىآمد، و اگر كسى این كار را مىكنند عارشان مى

كنیز را مقید به مؤمنه كرد، ولى مشركه را مقید به حریت نكرد، با اینكه گفتیم مردم كنیز را 

خواهد دند، و از ازدواج با آنان احتراز داشتند، خود دلیل بر این است كه مىشمرخوار مى

بفرماید: زن با ایمان هر چند كه كنیز باشد بهتر است از زن مشرك، و لو آزاد باشد، و 

 داراى حسب و نسب و مال و سایر مزایائى باشد كه عادتا خوشایند انسان است . 
 

 حكمت تحریم ازدواج با مشركین
 

 ....“اولئك یدعون الى النار، و هللا یدعوا الى الجنة و المغفرة باذنه ”  -
 

فرماید، مشركین از این جمله اشاره است به حكمت تحریم آن دو قسم ازدواج، مى

كنند، قهرا ملكات رذیله كه باعث جلوه آنجا كه اعتقاد به باطل دارند راه ضاللت را طى مى

كند، ت و انسان را از دیدن طریق حق و حقیقت كور مىیافتن كفر و فسوق در نظر آدمى اس

شود، و به سوى یابد، بطوریكه گفتار و كردارشان دعوت به شرك مىدر دلهاشان رسوخ مى

 كشاند.كند، و باالخره آدمى را به آتش مىهالكت راهنمائى مى

كنند، ولى مؤمنین بر پس مشركین چه زن و چه مردشان به سوى آتش دعوت مى

ف آن با سلوك راه ایمان و اتصافشان به لباس تقوا انسان را به زبان و عمل به سوى خال

شان داده كه مردم را خوانند، چون خدا اجازهخوانند، و به اذن خدا هم مىجنت و مغفرت مى

به سوى ایمان دعوت كنند، و به رستگارى و صالح كه سرانجامش جنت و مغفرت است 

 راه بنمایانند.
  (302ص :    2سوره بقره    المیزان ج :  221آیه مستند:  )       

 

 

 

 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب سی وهشتم: خانواده اسالمی 153

 

 تحریم ازدواج زشتکاران با پاکان

 

الَخبِیثَت ِلْلَخبِیثِیَن َو اْلَخِبیثُوَن ِلْلَخبِیثَِت  َو الطیِّبَت ِللطیِّبِیَن َو الطیِّبُوَن ِللطیِّبَِت  »  -

غْ  ا یَقُولُوَن  لَُهم مَّ ُءوَن ِممَّ  ! ِفَرةٌ َو ِرْزٌق كِریمٌ أُولَئك ُمبرَّ

زنان بد كار و ناپاك شایسته مردانى بدین صفتند و مردان زشتكار ناپاك  -

شایسته زنانى بدین صفتند و بالعكس زنانى پاكیزه و نیكو الیق مردانى چنین و 

اند و این پاكیزگان از سخنان مردانى پاكیزه و نیكو الیق زنانى به همین گونه

گویند منزهند و از خدا به ایشان آمرزش شان مىربارهبهتان كه ناپاكان د

  !« رسد و رزق آنها نیكو استمى
 

، و هر یك مختص به دیگرى است، و مؤمنین و مؤمنات با احصان، طیبین و طیباتند

هاى ناروایى كه شاهدى بر آن اقامه نشود مبرا ایشان به حكم ایمان و احصان شرعا از نسبت

و آمنوا به یغفر لكم  »:انى كه دارند محكوم به مغفرتند، همچنان كه فرمودههستند، و از جهت ایم

 .واهند داشتخو نیز به همان جهت رزق كریمى  «،من ذنوبكم

و آن رزق كریم همان حیات طیب در دنیا و آخرت، و اجر نیكوى آخرت است، كه 

ة و لنجزینهم اجرهم من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیوة طیب» در آیه 

 .بدان نوید داده است «،باحسن ما كانوا یعملون

حالتى این است كه  خبیث در خبیثین و خبیثات كه غیر از مؤمنین هستندو مراد از 

 .گیرندوضعى ناخوشایند به خود مى كفردارند، و به خاطر  پلید
 

 

 اختصاص ازدواج زنان بدکار با مردان بدکار

به مردان خبیث، و مردان خبیث را به زنان خبیث اختصاص و اگر زنان خبیث را 

داده، به خاطر هم جنسى و هم سنخى است، و در نتیجه اینگونه افراد از تلبس به فحشاء 

 البته صرف این اختصاص، حكم به تلبس و اتصاف نیست.  -مبراء نیستند، 

 پس از آنچه گذشت چند نكته روشن گردید:

نظر لفظ عام است و مؤمنین را براى همیشه به پاكى  اینكه: آیه شریفه از اول 

 .كند، هر چند كه سبب نزولش موردى خاص باشدتوصیف مى

اینكه: داللت دارد بر اینكه مؤمنین شرعا محكوم به براءتند از آنچه كه به ایشان  دوم

 .نسبت بدهند و اقامه بینه نكنند

 به مغفرت و رزق كریمند.  اینكه: داللت دارد بر اینكه مؤمنین همه محكوم سوم

و همه اینها البته حكم ظاهرى است، ظاهر حال مؤمنین چنین، و ظاهر حال كفار بر 
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 .خالف این است، چون مؤمنین نزد خدا محترمند
 

آمده كه در  «،الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات ... »در مجمع البیان در ذیل آیه

گوید: سوم اینكه زنان پلید مال مردان پلید، و مردان ا كه مىاند، تا آنجمعناى آن اقوالى گفته

السالم از امام باقر و امام صادق علیه (نقل از ابى مسلم و جبائى )زنان پلیدند، پلید مال

باشد، چیزى كه هست مى «،آیه الزانى ال ینكح اال زانیة او مشركة »روایت شده كه این آیه مثل

ان پلید بگیرند، خدا از این كار نهیشان كرد، و آن را براى بعضى تصمیم گرفتند كه از زن

 ایشان نپسندید. 

و در خصال از عبد هللا بن عمر و ابو هریرة روایت كرده كه گفتند: رسول خدا 

شود، و چون قلب فرمود: وقتى قلب كسى پاك باشد، جسدش هم پاك مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

 .گرایدى مىپلید شد، بدن هم به سوى پلید

روایت كرده كه در ضمن گفتارى كه  و در احتجاج، از حسن بن على علیهماالسالم

الخبیثات  »:ناسزا گفتند، فرمود السالمبا معاویه و اصحاب او داشت و آنان به على علیه

و به خدا سوگند اى معاویه این مردان و زنان خبیث، تو  «،للخبیثین و الخبیثون للخبیثات

و این  «،و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات... »،اصحاب تو و شیعیان تواندهستى و 

 مردان و زنان پاك، على بن ابیطالب و اصحاب و شیعیان اویند. 
 (137ص :    15المیزان ج :  سوره نور     26) مستند: آیه        
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             مدهبخش 

 

 

 

 

 

      طالقطالقطالق

   و مبانی قوانین آنو مبانی قوانین آنو مبانی قوانین آن
   

   در قرآندر قرآندر قرآن
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 اولفصل 
 

 طالقنگرش قرآن درباره 
 

 

 مجوز طالق در قرآن و حکمت آن
 

ستعاره در رها آزاد شدن از قید و بند است ولى به عنوان ا طالقاصل در معناى 

كردن زن از قید ازدواج استعمال شده، و در آخر به خاطر كثرت استعمال، حقیقت در همین 

 معنا گشته است.
 

 

 

-  « ً ُ َوِسعاً َحِكیما ن سعَتِِه  َو كاَن َّللاَّ ُ كالًّ ّمِ قَا یُْغِن َّللاَّ  ! َو إِن یَتَفَرَّ

هر دو را به  و اگر زن و شوهر از هم جدا شدند، خدا به گشایشگرى خود  -

 !« كند و گشایشگرى و حكمت صفت خدا استنیاز مىوسیله همسرى بهتر بى

 

كارشان به جدائى و طالق كشید، خداى تعالى به فضل واسع  زنان و مرداناگر 

نیاز كردن به قرینه مقام، و منظور از بى ،كند و هم آن زن رانیاز مىخود، هم آن مرد را بى

كند، به آن مرد زنى نیاز مىر همه امور مربوط به ازدواج بىاین است كه هر دو را د

دهد كه بهتر از اول دهد و به آن زن نیز شوهرى دیگر مىسازگار و شوهر دوست و ... مى

به وى نفقه بدهد و با او انس و همخوابگى و سایر لوازم زناشوئى را داشته باشد، زیرا چنان 

فالن مرد و آن مرد را براى آن زن خلق كرده  نیست كه خداى تعالى فالن زن را براى

بلكه سنت  ،باشد، بطورى كه اگر یكى از دیگرى جدا شد آن دیگر جفت دیگرى نداشته باشد

بینیم و اینكه مى ،ازدواج یعنى زن گرفتن مردان و به شوهر رفتن زنان سنتى است فطرى

دعوتى است كه در فطرت  روند، این رفتار ناشى ازگیرند و زنان شوهر مىمردان زن مى

 آنان است، این زن نشد، زن دیگر و این شوهر نشد، شوهر دیگر . 

این دو جمله حكم قبلى را تعلیل  «،و كان هللا واسعا حكیما و هلل ما فى السموات و ما فى االرض» 

كند نیاز مىفرماید: اگر گفتیم: خداى تعالى هر دو را به فضل واسع خود بىكند و مىمى

 .اى این بود كه خدا واسع و حكیم استبر
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و نیز براى این بود كه ملك آنچه در آسمانها و در زمین است از آن خداى تعالى 

 است. 
 (156ص :    5المیزان ج :  سوره نساء    130تا  127) مستند: آیه              

 

 

ه   در مورد طالقُحُدوُد ّللاَّ
-  

َ َربَّكْم  یَأَیَها النَّبىُّ إِذَا طلَّْقتُ »  - ُم النِّساَء فَطلِّقُوُهنَّ ِلِعدَّتِهنَّ َو أَْحصوا اْلِعدَّةَ  َو اتَّقُوا َّللاَّ

  ِ بَیِّنٍَة  َو تِْلك ُحدُودُ َّللاَّ ال تْخِرُجوُهنَّ ِمن بُیُوتِِهنَّ َو ال یْخُرْجَن إِال أَن یَأْتِیَن بِفَِحشٍة مُّ

ِ فَقَْد ظلَ  َ یْحِدث بَْعدَ ذَِلك أَْمراً َو َمن یَتَعَدَّ ُحدُودَ َّللاَّ  ،َم نَْفسهُ  ال تَْدِرى لَعَلَّ َّللاَّ
 

دهید در زمان عده طالق اى نبى اسالم ! تو و امتت وقتى زنان را طالق مى -

 ،(زمانى كه از عادت ماهانه پاك شده و با همسرشان نزدیكى نكرده باشند )دهید

بترسید، آنان را از و حساب عده را نگه دارید و از خدا، پروردگارتان 

هایشان بیرون مكنید خودشان هم بیرون نشوند مگر اینكه گناهى علنى خانه

توانید بیرونشان كنید. و اینها همه حدود خدا مرتكب شوند كه در این صورت مى

دانى است و كسى كه از حدود خدا تجاوز كند به نفس خود ستم كرده تو چه مى

اى پدید آورد و شوهر به سر آمدن عده حادثه شاید خدا بعد از طالق و قبل از

 !«همسرش برگردد
 
 

یعنى هر كس از احكامى كه  «،و تلك حدود هللا و من یتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه» 

شود، آرى تمامى براى طالق ذكر شده كه حدود خدا است تجاوز كند، چنین و چنان مى

آن احكام تجاوز كند در حقیقت از حدود  احكام الهى حدود اعمال بندگان است، و كسى كه از

خدا تجاوز كرده و آن را رعایت ننموده، و كسى كه چنین كند یعنى نافرمانى پروردگار خود 

 كند، به خود ستم كرده است. 

دانى، چه بسا خداى تعالى بعد از این یعنى تو نمى «،ال تدرى لعل هللا یحدث بعد ذلك امرا» 

ى كه وضع این زن و شوهر را عوض كند، و رأى شوهر در امرى پدید آورد، یعنى امر

طالق همسرش عوض شده، به آشتى با وى متمایل گردد، چون زمام دلها به دست خداست، 

 .ممكن است محبت همسرش در دلش پیدا شود، و به زندگى قبلى خود برگردد

 

 طالقحکم الهی بر حفظ حقوق طرفین 
 

 “، و للرجال علیهن درجة...!و لهن مثل الذى علیهن بالمعروف”  -

به معناى هر عملى است كه افكار عمومى آن را عملى شناخته شده بداند،  معروف
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اى كه اهل هر اجتماعى از نوع زندگى اجتماعى خود به و با آن مانوس باشد، و با ذائقه

 دست مى آورد سازگار باشد، و به ذوق نزند.

ه، یعنى در دوازده مورد آمده است در آیات مورد بحث تكرار شد معروفو كلمه 

و این بدان جهت است كه خداى تعالى اهتمام دارد به اینكه عمل طالق و ملحقات آن بر وفق 

سنن فطرى انجام شود، و عملى سالم باشد، بنابر این كلمه معروف هم متضمن هدایت عقل 

، ) آن عملى هاى أدبى و انسانىاست، و هم حكم شرع، و هم فضیلت اخالقى، و هم سنت

معروف است كه هم طبق هدایت عقل صورت گرفته باشد، و هم با حكم شرع و یا قانون 

هاى أدبى آنرا جارى در جامعه مطابق باشد، و هم با فضائل اخالقى منافى نباشد، و هم سنت

 خالف ادب نداند.(

و چون اسالم شریعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا كرده، معروف از نظر 

الم همان چیزى است كه مردم آن را معروف بدانند، البته مردمى كه از راه فطرت به یك اس

سو نشده، و از حد نظام خلقت منحرف نگردیده باشند، و یكى از احكام چنین اجتماعى این 

است كه تمامى افراد و اجزاى اجتماع در هر حكمى برابر و مساوى باشند و در نتیجه 

ست برابر باشد با احكامى كه به نفع ایشان است، البته این تساوى را احكامى كه علیه آنان ا

باید با حفظ وزنى كه افراد در اجتماع دارند رعایت كرد، آن فردى كه تاثیر در كمال و رشد 

اجتماع در شؤون مختلف حیات اجتماع دارد، باید با فردى كه آن مقدار تاثیر را ندارد، فرق 

اى شخصى كه حاكم بر اجتماع است حكومتش محفوظ شود، و براى داشته باشد، مثال باید بر

اش، و براى ضعیف، عالم، علمش و براى جاهل جهلش، و براى كارگر نیرومند، نیرومندى

ضعفش در نظر گرفته شود، آنگاه تساوى را در بین آنان اعمال كرد، و حق هر صاحب 

و علیه زن را جعل كرده، آنچه از  حقى را به او داد، و اسالم بنابر همین اساس احكام له

احكام كه له و به نفع او است با آنچه كه علیه و بر ضد او است مساوى ساخته، و در عین 

حال وزنى را هم كه زن در زندگى اجتماعى دارد، و تاثیرى كه در زندگى زناشوئى و بقاى 

اشوئى یك درجه نسل دارد در نظر گرفته است، و معتقد است كه مردان در این زندگى زن

 عالى بر زنان برترى دارند و منظور از درجه، همان برترى و منزلت است. 

قیدى است كه  “و للرجال علیهن درجة ...، ”گردد كه جمله از اینجا روشن مى

دهد و آن این است كه متمم جمله سابق است و با جمله قبلى روى هم یك معنا را نتیجه مى

لقه با مردانشان رعایت مساوات را كرده، در عین حال درجه و خداى تعالى میان زنان مط

منزلتى را هم كه مردان بر زنان دارند، منظور داشته است، پس آن مقدار كه له زنان حكم 

كرده، همان مقدار علیه آنان حكم نموده نه بیشتر، و ما انشاء هللا به زودى در یك بحث علمى 

 گردیم.جداگانه به تحقیق این مساله بر مى
 (342ص :    2سوره بقره    المیزان ج :  242تا  228آیه ) مستند:             

 

 

 راه نجات پرهیزگاران از بن بست و تنگناهای زندگی
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 ... « ً َ یْجعَل لَّهُ مْخَرجا  ،َو َمن یَتَّقه ّللاَّ

ب ْن َحْیث ال یْحتَسه  ،َو یَْرُزْقهُ مه

ه فَُهوَ   ،َحسبُهُ  َو َمن یَتََوكْل َعلى ّللاَّ

هه  َ بَلهُغ أَْمره  ،إهنَّ ّللاَّ

ُ لهكلّ   ،ٍء قَْدراً شىْ  قَْد َجعََل ّللاَّ
 

 ،دهدو كسى كه از خدا بترسد خدا برایش راه نجاتى از گرفتاریها قرار مى...  -

 ،دهدو از مسیرى كه خود او هم احتمالش را ندهد رزقش مى -

 ،دشواش مىو كسى كه بر خدا توكل كند خدا همه كاره -

 ،رساندخود را به انجام مى امركه خدا  -

 !«است  اى قرار دادهو خدا براى هر چیزى اندازه -
 

فرماید: هر كس از محرمات الهى به خاطر خدا و ترس از او بپرهیزد، و حدود مى 

او را نشكند، و حرمت شرایعش را هتك ننموده، به آن عمل كند خداى تعالى برایش راه 

كند، چون شریعت او فطرى است، و خداى الت زندگى فراهم مىنجاتى از تنگناى مشك

كند كه فطرت خود او اقتضاى آن را تعالى بشر را به وسیله آن شرایع به چیزى دعوت مى

كند، و از آورد، و سعادت دنیایى و آخرتیش را تامین مىدارد، و حاجت فطرتش را بر مى

ى او و پاكى حیاتش باشد، از راهى كه همسر و مال و هر چیز دیگرى كه مایه خوشى زندگ

فرماید، پس مؤمن این ترس خود او احتمالش را هم ندهد و توقعش را نداشته باشد روزى مى

را به خود راه ندهد كه اگر از خدا بترسد و حدود او را محترم بشمارد و به این جهت از آن 

ت دچار گردد، نه، محرمات كام نگیرد، خوشى زندگیش تامین نشود، و به تنگى معیش

اینطور نیست، براى اینكه رزق از ناحیه خداى تعالى ضمانت شده و خدا قادر است كه از 

 عهده ضمانت خود بر آید. 
  

و كسى كه بر خدا توكل كند، از نفس و هواهاى آن، و  «و من یتوكل على هللا،» 

اراده خود مقدم بدارد،  دهد، خود را كنار بكشد و اراده خداى سبحان را برمى فرمانهایى كه

خواهد بر عملى كه خودش دوست دارد ترجیح بدهد، و به و عملى را كه خدا از او مى

چنین كسى  «فهو حسبه!» ، عبارتى دیگر به دین خدا متدین شود و به احكام او عمل كند

ن را خدا كافى و كفیل او خواهد بود، و آن وقت آنچه را كه او آرزو كند، خداى تعالى هم هما

خواهد، البته آنچه را كه او به مقتضاى فطرتش مایه خوشى زندگى و سعادت خود برایش مى

 .دانددهد، نه آنچه را كه واهمه كاذبش سعادت و خوشى مىتشخیص مى

و اینكه فرمود: خدا كافى و كفیل او است، علتش این است كه خداى تعالى آخرین 

شود، در نتیجه وقتى او چیزى را اراده كند بجا ها بدو منتهى مىسبب است، كه تمامى سبب

اش دگرگونى پذیرد، او است كه رسد، بدون اینكه ارادهآورد و به خواسته خود مىمى
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گردد، چون او است كه اش حائل نمىو چیزى بین او و خواسته «ما یبدل القول لدى، »:گویدمى

اسباب كه انسانها در رفع حوائج خود متوسل و اما سایر  «و هللا یحكم ال معقب لحكمه، »:گویدمى

شوند، سببیت خود را از ناحیه خدا مالكند، و آن مقدار را مالكند كه او به آنها داده، بدانها مى

و هر صاحب قدرتى آن مقدار قدرت دارد كه به آن داده، در نتیجه در مقام فعل آن مقدار 

 اش داده باشد. تواند عمل كند كه او اجازهمى

س تنها خدا براى هر كس كه بر او توكل كند كافى است، و هیچ سبب دیگر چنین پ

انما امره اذا  »:رسد، او است كه فرمودهخدا به هر چه بخواهد مى «ان هللا بالغ امره،»  .نیست

پس هیچ چیز نیست مگر  «،ء قدراقد جعل هللا لكل شى »:و نیز فرموده «اراد شیئا ان یقول له كن فیكون،

كه قدرى معین و حدى محدود دارد، و خداى سبحان موجودى است كه هیچ حدى او را آن

 .یابد، و او خودش محیط به هر چیز استكند، و هیچ چیزى به او احاطه نمىتحدید نمى

این معناى آیه بود، از نظر اینكه در بین آیات طالق واقع شده و با مورد طالق 

 برجسته قرآن است. آیه مورد بحث از آیاتد.شومنطبق مى

(526ص :    19المیزان ج :  )  
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 2فصل 

 

 زندگی مشترک بعد از طالق 

 

 بازگشت شوهر به زندگی مشترک 

  !“و بعولتهن احق بردهن فى ذلك ان ارادوا اصالحا ” 
به معناى نر از هر جفتى است، البته مادام كه جفت هستند، و عالوه بر داللتى  بعل

، اشعارى و بوئى هم از تفوق و نیرومندى و ثبات در شدائد دارد، كه بر مفهوم خود دارد

بینیم: در هر حیوانى نر از ماده در شدائد واقعیت خارجى هم همین طور است، چون مى

نیرومندتر است، و بر ماده خود نوعى برترى دارد، و در انسان نیز، شوهر نسبت به 

 همسرش همینطور است .

شوهر به همسرش در ایام عده، مخصوص طالق  حكم در این آیه یعنى رجوع

شود، و مشارالیه به اشاره ذلك همان تربص، یعنى نمى بائناست، و شامل طالقهاى  رجعى

 “اگر در صدد اصالحند، -ان ارادوا اصالحا ” است، و اگر مطلب را مقید كرد به قید عده

به منظور اضرار، كه در براى این بود كه بفهماند رجوع باید به منظور اصالح باشد، نه 

 در سه آیه بعد صریحا از آن نهى شده است. “و ال تمسكوهن ضرارا لتعتدوا،” :جمله

مي رساند كه باید هم شوهر در زن مطلقه حق داشته باشد، و هم هر  أحقو كلمة 

خواستگار دیگر، چیزى كه هست، شوهر احق از دیگران باشد، یعنى حق او بیشتر باشد، 

برگشت( آمده، به معناى برگشتن جز با همان شوهر  –كه در آیه، كلمه ) رد  لیكن از آنجا

شود، زیرا دیگران اگر با آن زن ازدواج كنند با عقدى جداگانه ازدواج اول محقق نمى

تواند بدون عقد جدید به عقد اولش برگردد و آن زن را كنند، ولى تنها شوهر است كه مىمى

 دو باره همسر خود كند. 

لطیف به كار شود كه در آیه شریفه به حسب معنا تقدیرى همین جا روشن مىاز 

رجعى، سزاوارترند به آن  رفته، و معناى آیه این است كه: شوهران زنان مطلقه به طالق

توانند در ایام عده برگردند: و زنان از دیگران و این سزاوارى به این است كه شوهران مى

قهاى رجعى است، نه طالقهاى بائن، و همین سزاوارى قرینه البته این برگشتن تنها در طال

است بر اینكه منظور از مطلقات، مطلقات به طالق رجعى است، نه اینكه ضمیر در 

 از باب استخدام و شبیه آن به بعضى از مطلقات برگردد. بعولتهن

البته این را هم بگوئیم كه آیه شریفه، مخصوص زنانى است كه همخواب شده 

د، و حیض هم ببینند، و حامله هم نباشند، و اما آن زنانى كه شوهران آنها با ایشان باشن
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اند و اند، و یا در سن حیض دیدن نیستند یا نابالغند، و یا به حد یائسگى رسیدهنزدیكى نكرده

 نیز زنانیكه حامله هستند، حكمى دیگر دارند كه آیات دیگرى متعرض حكم آنها است . 
 

 

 

 مسران مطلقه در خانه رفتار با ه
 

وُهنَّ ِلتُضیِّقُوا َعلَیِهنَّ  َو إِن ُكنَّ »  - ن ُوْجِدُكْم َو ال تُضارُّ أَسِكنُوُهنَّ ِمْن َحْیث سَكنتُم ّمِ

أُولَِت َحْمٍل فَأَنِفقُوا َعلَیِهنَّ َحتى یَضْعَن َحْملَُهنَّ  فَإِْن أَْرضْعَن لَكْم فَئَاتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ  

 ،وا بَْینَكم بَمْعُروٍف  َو ِإن تَعَاسْرتْم فَستْرِضُع لَهُ أُْخَرىَو أْتَِمرُ 

-  ُ ُ  ال یُكلِّف َّللاَّ ا َءاتَاهُ َّللاَّ ن سعَتِِه  َو َمن قُِدَر َعلَْیِه ِرْزقُهُ فَْلیُنِفْق ِممَّ ِلیُنِفْق ذُو سعٍَة ّمِ

ُ بَْعدَ ُعسٍر یُسراً   ! نَْفساً إِال َما َءاتَاَها  سیَْجعَُل َّللاَّ
 

نشینید سكنى زنان طالقى خود را در همان منزلى كه بر حسب توانایى خود مى -

دهید و به ایشان به منظور تنگنا نهادن ضرر نرسانید و اگر داراى حملند 

شان را بدهید تا حمل خود را بزایند حال اگر بچه شما را شیر دادند نفقه

ت كنید و اگر در باره اجرتشان را بدهید و با یكدیگر به خوبى و خوشى مشور

 ،اجرت سخت گیرى كردید زنى دیگر آن كودك را شیر دهد

و باید مرد توانگر بقدر توانگریش و مرد فقیر بقدر توانائیش و خالصه هر كس  -

كند مگر به مقدار از آنچه خدایش داده انفاق كند كه خدا هیچ كس را تكلیف نمى

  !« دهدشایشى قرار مىگ قدرتى كه به او داده و خدا بعد از هر سختى
 

اید باید در همان مسكن كه خودتان ساكنید سكنى زنانى را كه طالق دادهمی فرماید:  

، آن كس كه توانگر است به قدر توانگریش، و آنكه فقیر توانشبدهید، البته هر كس به مقدار 

ن سكنى است باز به مقدار توانائیش. حق ندارید ضررى متوجه آنان كنید تا ماندن در آ

 .شان قرار دهیدبرایشان دشوار شود، و از نظر لباس و نفقه در مضیقه

فرماید: اگر زنان طالقى حامله باشند، باید نفقه آنان را بدهید تا فرزند خود را مى

اگر حاضر شدند نوزاد خود را شیر دهند، بر شما است كه أجرت شیر دادنشان را . بزایند

 یقت نفقه فرزند است، كه به گردن پدر است. بدهید، چون أجرت رضاعت در حق

فرماید: در باره فرزند خطابش به زن و مرد است، مى ،ائتمار بكنید : و فرموده

خود مشورت كنید تا به نحوى پسندیده و عادى به توافق برسید، به طورى كه هیچ یك از 

ول متضرر شود، شما و فرزندتان متضرر نشوید، نه مرد با دادن اجرت زیادتر از حد معم

و نه زن با كمتر گرفتن، و نه فرزند با كمتر از دو سال شیر خوردن متضرر گردد، و 

 همچنین ضررهاى دیگرى كه ممكن است پیش آید به هیچ یك از شما متوجه نشود. 

هر چند معناى تحت اللفظى این جمله این است كه   «،و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى» 

ت به طرف دیگر ضرر برساند، و اختالفتان برطرف نگردید، به اگر یكى از شما خواس

زودى زنى دیگر غیر از مادر طفل او را شیر خواهد داد، ولى منظور این است كه باید به 
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 زودى و قبل از آنكه كودك گرسنه شود، زنى دیگر آن كودك را شیر دهد. 

و انفاق از سعه به . كندباید صاحب سعه از سعه خود انفاق  «،لینفق ذو سعة من سعته» 

فرماید معناى توسعه دادن در انفاق است، و امر در این جمله متوجه توانگران است، مى

دهند، باید در ایام عده و ایام دار خود را طالق مىمردان توانگر وقتى همسر بچه

 د.شیرخوارى كودكشان، به زندگى مطلقه و كودك خود توسعه دهن

قدر رزق به معناى تنگى روزى است، و كلمه   «،فلینفق مما اتیه هللا و من قدر علیه رزقه»   

فرماید: و كسى كه فقیر و در تنگناى معیشت است، و ایتاء به معناى عطا كردن است، مى

تواند از تواند به زندگى همسر طالقى و كودك شیرخوارش توسعه دهد، هر قدر كه مىنمى

 به ایشان انفاق كند. مالى كه خداى تعالى به او عطا كرده 

یعنى خداى تعالى هیچ كسى را تكلیف ما ال یطاق  «،ال یكلف هللا نفسا اال ما اتیها» 

فرماید، در مساله مورد بحث هم به مرد تهى كند، هر كسى را به قدر توانائیش تكلیف مىنمى

تكالیف حرج را از خواهد دست تكلیف توسعه نكرده است، بنا بر این، جمله مورد بحث مى

 .الهى كه یكى از آنها انفاق همسر مطلقه است نفى كند
در این جمله به اشخاص تهى دست تسلیت و   «،سیجعل هللا بعد عسر یسرا» 

دهد كه به زودى خداى عز و جل بعد از تنگدستى و سختى، گشایش و دلدارى داده، مژده مى

 دهد. رفاه مى
 

 هنهی شدید از کتمان آبستن بودن همسر مطلق
  

و ال یحل لهن ان یكتمن ما خلق هللا فى ارحامهن ان كن یؤمن باهلل و الیوم ”  -

 “االخر...!
 

خواهد زنان مطلقه را از این عمل نهى كند كه به خاطر زودتر از آیه شریفه مى 

عده در آمدن، حیض یا آبستن بودن خود را كتمان كنند، و یا بخواهند با كتمان خود، در كار 

خللى وارد آورند، و یا غرض دیگرى امثال این داشته باشند و اگر خداى  رجوع شوهران

تعالى مساله كتمان را در این آیه مقید كرد به قید: اگر زنان ایمان به خدا و روز جزاء دارند، 

ولى اصل حكم عده را مقید به این قید نكرد، براى این است كه زنان را به نوعى تشویق 

ت كنند، و بر عمل به آن ثبات قدم به خرج دهند، چون این تقید بطور كند، تا حكم او را اطاع

فهماند كه این حكم از لوازم ایمان به خدا و روز جزائى است كه پایه و اساس اشاره مى

نیاز از این حكم نیست، و این تعبیر مثل این است شریعت اسالم است، پس هیچ مسلمانى بى

خواهى با مردم نیكو معاشرت كن، و یا به مى كه به شخصى بگوئیم اگر خیر و خوبى

 مریض بگوئیم: اگر طالب شفا و بهبودى هستى باید پرهیز كنى.

 

 نهی اولیاء زن از منع برگشت طرفین به زندگی مشترک

و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فال تعضلوهن ان ینكحن ازواجهن اذا تراضوا ”  -
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 ...!“بینهم بالمعروف 

به اولیاى زنان مطلقه و  “پس آنان را منع نكنید، -فال تعضلوهن ” مله ظاهرا خطاب در ج

كسانى است كه اگرچه شرعا والیت بر آن زنان ندارند لیكن زنان از ایشان رودربایستى 

توانند با آنان مخالفت كنند، و مراد از كلمه ازواجهن شوهران قبل از طالق دارند، و نمى

 است.

كه اولیا و بزرگترهاى زن مطلقه، نباید زن نامبرده را پس آیه داللت دارد بر این

اگر خواست با شوهرش آشتى كند، از آشتى آنها جلوگیرى نمایند، پس اگر بعد از تمام شدن 

عده خود زن راضى بود كه دوباره با همسر قبلى خود ازدواج كند، أولیا و بزرگان زن نباید 

د قبلى دارند در این كار دخالت دهند و هاى شخصى یعنى خشم و لجاجتى كه با داماغرض

 دهند.شود كه دخالت مىچه بسیار مى

آیه شریفه تنها بر این مقدار داللت دارد، اما اینكه عقد دوم هم محتاج به اجازه ولى 

اگر نگوئیم كه بر  “فال تعضلوهن ...،” :است هیچ مورد نظر آیه نیست!  براى اینكه اوال جمله

گوئیم داللتى بر تاثیر والیت ندارد، و ثانیا داللت دارد، حداقل مىنداشتن چنین والیتى 

هیچ داللتى بر این معنا ندارد، چون این صرف اینكه خطاب را متوجه اولیا به تنهائى كرده، 

سازد، و هم با عدم تاثیر، و اصال نهى در آیه حكم مى توجیه خطاب، هم با تاثیر والیت

آیا بر تاثیر والیت داللت دارد یا نه، بلكه حكمى است مولوى نیست، تا دعوا كنیم كه 

خواهد مردم را به مصالح و منافع این آشتى ارشاد كند، همچنانكه در آخر آیه ارشادى كه مى

تر است! و این خود بهترین دلیل است بر فرماید: این به پاكیزگى و طهارت شما نزدیكمى

 اینكه حكم نامبرده ارشادى است . 
 

شان سرآید، چون اگر عده این است كه عده “فبلغن اجلهن،”  از اینكه فرمود:و مراد 

تواند رجوع كند، هر چند كه أولیا و یا بستگان زن زن مطلقه سر نیامده باشد، شوهر مى

ان ” عالوه بر اینكه جمله  “و بعولتهن احق بردهن فى ذلك،” :راضى نباشند، چون قبال فرمود

بعد از عده است، كه نكاحى جداگانه است، و اما در داخل عده  صریح در ازدواج “ینكحن،

 نكاح نیست، بلكه رجوع به ازدواج قبلى است.
 

 “.ذلك یوعظ به من كان منكم یؤمن باهلل و الیوم االخر...” 
ها آمده بعد از نهى زنان از كتمان وضع رحم اى است كه قبالاین جمله مانند جمله

و اگر  “ل لهن ان یكتمن ما خلق هللا فى ارحامهن ان كن یؤمن باهلل و الیوم االخر،و ال یح” :فرمودبود، و مى

در میان همه مسائل ازدواج تنها در این دو مورد فرمود: اگر به خدا و روز جزا ایمان دارند 

یعنى اگر به دین توحید معتقد هستند، براى این بود كه دین توحید همواره به اتحاد دعوت 

اند نه فصل كردن و جدایى تراق و جدایى، و انبیا براى وصل كردن آمدهكند نه افمى

 انداختن.
 

از آن مشتق شده به  ازكىكه اسم تفضیل  زكاتكلمه  “ذلكم ازكى لكم و اطهر...،” 

معناى نمو صحیح و پاك است، و اما كلمه طهارت كه مصدر اسم تفضیل اطهر است در 
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شاره ذلكم مانع نداشتن از رجوع زنان به شوهران و یا معنایش بحث كردیم، و مشار الیه به ا

خود رجوعشان است، و برگشت هر دو به یك معنا است، چه بگوئیم مانع نشدن شما از 

رجوع زنان به شوهران براى شما ازكى و أطهر است، و چه بگوئیم رجوع زنان به 

 شوهران براى شما ازكى و اطهر است.

است این است كه چنین رجوعى، رجوع از دشمنى و اما علت اینكه ازكى و أطهر 

كند و بر اساس آن، و جدائى به التیام و اتصال است، و غریزه توحید در نفوس را تقویت مى

كند، شود، و نمو مىهمه فضائل دینى رشد نموده، ملكه عفت و حیا در میان زنان تربیت مى

 اكى دلهایشان مؤثرتر است . و معلوم است كه چنین تربیتى در پوشاندن معایب زن و پ

اى دیگر است، و آن این است كه دلهایشان و از جهت دیگر، در این رجوع فائده

ماند، به خالف اینكه اولیا و بستگانش او را از از اینكه متمایل به اغیار شود محفوظ مى

هد ازدواج با همسر قبلى منع كنند، كه در آن صورت چنین خطرى به احتمال قوى پیش خوا

 آمد.

و یزكیهم ” :و اسالم دین زكات و طهارت و علم است، همچنانكه خداى تعالى فرموده

 “و لكن یرید لیطهركم.” :نیز فرموده و “و یعلمهم الكتاب و الحكمة،
 

دانید این است كه فرماید: و شما نمىمنظور از اینكه مى “و هللا یعلم و انتم ال تعلمون،” 

 دانید او به شما تعلیم داده است.دانید، و آنچه مىمتان داده نمىشما به غیر آنچه خدا تعلی
 (355ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  232و  231آیه ) مستند:     
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 3فصل 

  
ّده بعد از طالق  مدت عه

 

 حکم محاسبه مدت عّده و قطعی شدن طالق

ج جدید، خوددارى كند، تا آن عبارت از این است كه زن در آن مدت از ازدوا هعدّ 

مدت كه شرع معین كرده تمام شود، و مراد از طالق دادن براى عده طالق دادن براى زمان 

عده است، به طورى كه زمان عده را از روز وقوع طالق حساب كنند، و این بدین صورت 

آن  شود كه طالق در طهرى واقع شود كه در آن طهر عمل جنسى انجام نشده باشد، ازمى

تواند دارد تا سه بار حیض دیدن و پاك شدن، كه بعد از آن مىتاریخ حساب عده را نگه مى

 شوهر كند. 

 ها و پاك شدنها را كه معیار عده است بشمارید ویعنى عدد حیض  «،و احصوا العدة» 

 .حسابش را داشته باشید

فقه و و منظور از این دستور نگه دارى زن است، چون زن در این مدت حق ن

تواند از خانه بیرونش كند، البته سكنى را دارد، و همسرش باید مخارجش را بدهد، و نمى

تواند به طالق خود رجوع نموده، زندگى با حقى هم شوهر به او دارد، و آن این است كه مى

 او را از سر گیرد.

 
 

 حکم اقامت همسر در خانه شوهر در مدت عّده
 

ظاهر سیاق این است كه جمله بیرونشان   «،جوهن من بیوتهنو اتقوا هللا ربكم ال تخر» 

نكنید، بدل باشد از جمله از خدا پروردگارتان بترسید و خاصیت این بدل آوردن تاكید نهى 

هایى همان خانه هایشاناز خانه - ن بیوتهنمِ در جمله بیرونشان نكنید است، و منظور از 

هایشان با ند، و به همین جهت فرموده: خانهاست كه زنان قبل از طالق در آن سكنى داشت

 .اینكه خانه مال شوهر است

همچنان كه جمله . نهى از بیرون رفتن خود زنان از خانه است و ال یخرجنو جمله 

 .قبلى نهى شوهران بود از بیرون كردن آنان

ا ناسزا یعنى مگر آنكه گناهى ظاهر و فاش از قبیل زنا و ی  «،اال ان یاتین بفاحشة مبینة» 

و یا اذیت اهل خانه مرتكب شوند، همچنان كه در روایات وارده از ائمه اهل بیت 

 .وارد شده كه فاحشه عبارت از گناهان مذكور است السالمعلیهم
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 اقدامات قبل و بعد از سررسید عّده طالق
 

 بَِمْعُروٍف َو أَشِهدُوا ذََوى فَإِذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوُهنَّ »  -

ِ َو اْلیَْوِم االَِخِر  َو  ِ  ذَِلكْم یُوَعظ ِبِه َمن كاَن یُْؤِمُن بِاَّللَّ نكْم َو أَقِیُموا الشَهدَةَ َّللَّ َعْدٍل ّمِ

 ً َ یْجعَل لَّهُ مْخَرجا  ! َمن یَتَِّق َّللاَّ
 

آنان را نگاه پس وقتى به اواخر عده رسیدند یا این است كه به خوبى و خوشى  -

شوید و در هر حال دو نفر از دارید و یا به خوبى و خوشى از آنان جدا مىمى

مردم خود را كه معروف به عدالت باشند شاهد بگیرید و شاهد هم براى خدا 

اقامه شهادت كند، اینها كه به شما گفته شد اندرزهایى است كه افرادى از آن 

ایمان دارند و كسى كه از خدا بترسد به خدا و روز جزا  شوند كهموعظه مى

 !« دهدخدا برایش راه نجاتى از گرفتاریها قرار مى
 

این است كه به آخر زمان عده نزدیك و مشرف شوند، نه  بلوغ أجل زنانمراد از 

معنا نخواهد  فامسكوهنشان سر آید، چون اگر عده سر بیاید دیگر جمله اینكه به كلى عده

و  ،ین جمله همان رجوع است كه بعد از عده دیگر رجوعى نیستداشت، زیرا منظور از ا

این است كه در این چند روزه آخر عده رجوع نكند، تا عده سر آید  فارقوهنمنظور از جمله 

 .كلى حاصل گردد و جدایى به

باشد، این است كه  نگهدارى زن به طور معروفو مراد از اینكه فرمود: امساك و 

، و از جدایى با زن صرفنظر كند، باید كه از آن به بعد با او اگر شوهر خواست برگردد

 نیكوكارى نموده، حقوقى را كه خدا براى زن بر مرد واجب كرده رعایت نماید. 

هم این است كه حقوق شرعیه زن را احترام  مفارقت به نحو معروفو مراد از 

 .بگذارد

ودتان شاهد بر طالق یعنى دو نفر مرد عادل از خ «،و اشهدوا ذوى عدل منكم» 

  !«واقیموا الشهادة هلل» : بگیرید

احكامى كه به  در این آیه اشاره است  «،ذلكم یوعظ به من كان یؤمن باهلل و الیوم االخر» 

امر به تقوى و به اخالص در شهادت و نهى از تعدى در حدود خدا،  به بیان شد، و

شوند، به حق ركون یله آنها موعظه مىفرماید: همه اینها مطالبى است كه مؤمنین به وسمى

اى هم به این معنا دارد كه شوند، و این تعبیر در عین حال اشارهنموده از باطل دل كنده مى

 .است خارج شدن از ایماناعراض از این احكام، و یا تغییر دادن آن 

 

  از حیض و زنان باردار مأیوسمدت عّده زنان 
 

ِحیِض ِمن نِّسائكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّتُهنَّ ثَلَثَةُ أَشُهٍر َو الَّئِى لَْم َو الَّئِى یَئسَن ِمَن اْلمَ »  -

َ یْجعَل لَّهُ ِمْن  یِحضَن  َو أُولَت األَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَن یَضْعَن َحْملَُهنَّ  َو َمن یَتَِّق َّللاَّ

 ،أَْمِرِه یُسراً 
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ِ أَنَزلَهُ ِإلَْیكْم  َو مَ  - َ یَُكفِّْر َعْنهُ سیِّئَاِتِه َو یُْعِظْم لَهُ أَْجراً ذَِلك أَْمُر َّللاَّ  ،ن یَتَِّق َّللاَّ
 

بینند اگر به شك افتادید كه از پیرى است و از زنان شما آن زنانى كه حیض نمى -

و همچنین آنهایى ، اى است كه عده طالقشان سه ماه استو یا به خاطر عارضه

عده طالقشان این است كه فرزند و اما زنان آبستن ، كه از اول حیض ندیدند

و هر كس از خدا بترسد خدا امور دنیا و آخرتش را آسان ، خود را بزایند

 ،سازدمى

این امر خدا است كه خدا آن را به سویتان نازل كرده و كسى كه از خدا بترسد  -

  !« كندخدا گناهانش را تكفیر و اجرش را عظیم مى
 

 شك در یائسه شدنخصوص آیه منظور  به معناى شك و تردید، و درارتبتم  

است، چون ممكن است زنى حیض نبیند، ولى شك داشته باشد كه حیض ندیدنش به خاطر 

 اى مزاجى است. كبر سن است، یا به خاطر عارضه

شوند، اگر در علت پس معناى آیه این است كه آن زنانى كه از حیض یائسه مى

رسیدن به حد یائسگى است، یا به خاطر عارضه یائسه شدنشان شك داشتید كه آیا به خاطر 

 .مزاجى است در صورتى كه طالقشان دادید باید سه ماه عده نگه بدارند

زنانى كه در سن حیض دیدن حیض ندیدند نیز عده طالقشان سه  «،و الالئى لم یحضن» 

 .ماه است

كه آبستن هستند یعنى منتهاى زمان عده زنانى  «،و اوالت االحمال اجلهن ان یضعن حملهن» 

 .اند، روزى است كه وضع حمل كرده باشندو طالق گرفته
 

یعنى كسى كه از خدا بترسد، خداى   «و من یتق هللا یجعل له من امره یسرا،» 

آید آسان هایى را كه برایش پیش مىدهد، یعنى شداید و مشقتبرایش آسانى قرار مى تعالى

 .سازدمى

یعنى آنچه خداى تعالى در آیات قبلى بیان كرد احكامى  «،..ذلك أمر هللا انزله الیكم .» 

و من یتق هللا یكفر عنه سیئاته و یعظم  »:است كه او به سوى شما نازل كرد، و در اینكه فرمود

اى است از تقوى، مانند اجتناب داللتى هست بر اینكه پیروى اوامر خدا خود مرحله «،له اجرا

یگر از تقوى است، و شاید این داللت براى آن باشد كه اى داز محرمات كه آن هم مرحله

 امتثال اوامر هم مالزم با اجتناب از حرام است، و آن حرام عبارت است از ترك امتثال . 

و معناى تكفیر سیئات پوشاندن آن به وسیله مغفرت است، و مراد از سیئات گناهان 

و من  »ماند، و مجموع جملهقى مىصغیره است، در نتیجه تقوى تنها براى گناهان كبیره با

ان  »:باشد كه فرمودهدر معناى آیه شریفه زیر مى «،یتق هللا یكفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا

و از این دو آیه  «تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم و ندخلكم مدخال كریما،

فرمود: عبارت است  تقوىعریف هم كه در ت السالمآید كه مراد معصوم علیهشریفه بر مى

 همان گناهان كبیره است .  ورع از محارم خدااز 
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مخالفت با احكامى كه خداى تعالى در باره طالق و عده نازل آید كه و نیز بر مى

چون تقوایى كه در آیه شریفه ذكر شده مشتمل بر مسائل  فرموده از گناهان كبیره است

مسائل خود آیه را شامل نگردد، پس مخالفت مذكور شود، و ممكن نیست كه مذكور نیز مى

 شود.جزو سیئات قابل تكفیر نیست، و گرنه نظم و معناى آیه مختل مى
 

 

 روایات وارده در زمینه طالق سنت و طالق عده

روایت كرده كه فرمود: هر  السالمدر كافى به سند خود از زراره از امام باقر علیه

 .ر عده نباشد اعتبار نداردطالقى كه بر طبق سنت و یا ب

زراره اضافه كرده كه به امام باقر عرض كردم طالق سنت و طالق عده را برایم 

خواهد همسرش را طالق دهد، این است كه مردى كه مى طالق سنتتفسیر كن، فرمود: اما 

او را زیر نظر بگیرد تا حیض شود، و سپس از حیض پاك گردد، آنگاه بدون اینكه با او 

كرده باشد یك بار طالق دهد، و دو نفر را هم بر طالق دادن خود شاهد بگیرد، و  جماع

سپس زیر نظرش داشته باشد تا دو بار خون حیض ببیند و پاك شود، كه اگر براى بار سوم 

اش تمام شده، و رابطه زوجیت بین آن دو به كلى قطع گردیده، به طورى كه خون ببیند، عده

او ازدواج كند، مثل سایر مردان اجنبى خواستگارى است از اگر بخواهد دوباره با 

كند، و در آن مدت تواند با او ازدواج كند، و اگر نخواست نمىخواستگاران، اگر خواست مى

كه او را زیر نظر داشت تا از عده در آید، نفقه و سكنایش را باید بدهد، و نیز در آن مدت 

برد، و اگر زن بمیرد، مرد از او ارث او ارث مى اش ازاگر مرد بمیرد، زن مطلقه در عده

 اى هست، و نه ارثى. برد، ولى بعد از تمام شدن عده نه دیگر نفقهمى

فطلقوهن لعدتهن و  »اش فرمود:كه خداى تعالى در باره طالق عدهسپس فرمود: و اما 

، باید او چنین است كه اگر مردى از شما خواست همسرش را طالق عده دهد «،احصوا العدة

را زیر نظر بگیرد تا حیض شود، و سپس از حیض در آید، آنگاه یكبار طالقش دهد، بدون 

اینكه بعد از پاك شدن با او جماع كرده باشد، و دو نفر شاهد عادل هم گواه بر طالق بگیرد، 

و اگر خواست همان روز یا بعد از چند روز البته قبل از آنكه همسرش حیض ببیند، به او 

ع كند، و بر رجوع خود شاهد هم بگیرد، و با او جماع كند، و نزد خود نگه بدارد، تا رجو

از حیض دیدن و از حیض خارج شدن، یكبار دیگر طالقش دهد، بدون  حیض ببیند، و بعد

اینكه با او جماع كرده باشد، و شاهد هم بر طالق دادنش بگیرد، و باز هر وقت خواست البته 

به او رجوع كند، و بر رجوع خود شاهد هم بگیرد، و بعد از رجوع با تا قبل از حیض دیدن 

دارى كند، تا براى بار سوم حیض ببیند، و چون از حیض او جماع كند، و نزد خود نگه

خارج شد، قبل از آنكه با او جماع كرده باشد طالقش دهد، و بر طالق دادنش گواه هم 

ن او و همسرش به كلى قطع شده، و دیگر بگیرد، در این صورت دیگر رابطه زناشویى بی

تواند در عده به او رجوع كند، و یا در خارج عده او را عقد كند، مگر بعد از آنكه آن نمى

تواند دوباره عقدش ازدواج بكند، اگر او طالقش داد آن وقت مى )محلل(زن با مردى دیگر



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب سی وهشتم: خانواده اسالمی 170

 كند. 

بیند چه هیچ خون نمى گوید: شخصى پرسید: اگر زن از كسانى باشد كهزراره مى

 .باید كرد زنى را باید به طالق سنت طالق داد
 

االسناد به سند خود از صفوان روایت كرده كه  ؟ فرمود مثل چنینو صاحب قرب

السالم كه مردى به خدمتش آمد، و این مساله را پرسید گفت: من شنیدم از امام صادق علیه

دم، فرمود اعتبار ندارد، آنگاه فرمود مگر مجلس سه بار طالق دا كه من همسرم را در یك

یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و  »فرمایدخوانى كه مىكتاب خدا را نمى

أحصوا العدة و اتقوا هللا ربكم ال تخرجوهن من بیوتهن و ال یخرجن اال ان یاتین بفاحشة 

و سپس فرمود: هر  «،اعل هللا یحدث بعد ذلك امرل »:فرمایدبینى كه مىآنگاه فرمود: آیا نمى .«مبینة

 .چیزى كه مخالف كتاب خدا و سنت باشد، باید به كتاب خدا و سنت برگردانده شود

ال تخرجوهن من بیوتهن و ال یخرجن اال ان یاتین  »و در تفسیر قمى در معناى جمله

 -از آنكه طالق دادفرموده: این عمل براى مرد حالل نیست كه زنش را بعد  «بفاحشة مبینة،

از خانه خود خارج سازد، و بر خود زن نیز حالل  -تواند به او رجوع كندو در مدتى كه مى

نیست كه از خانه شوهرش بیرون رود، مگر آنكه زن گناهى آشكار مرتكب شود كه در آن 

 تواند او را بیرون كند. صورت مرد مى

ا زناكار باشد و یا از خانه شوهر به معناى آن است كه زن نامبرده ی فاحشةو كلمه 

سرقت كند، و یكى هم از مصادیق فاحشه سلیطه شدن بر شوهر است، كه اگر زن طالقى 

 .تواند او را از خانه خود خارج سازداز این اعمال را مرتكب شود، مرد مى یكى

و در كافى به سند خود از وهب بن حفص، از یكى از دو امام صادق و باقر 

اش را در روایت آورده كه در باره زن طالقى كه در عده است فرموده: عده معلیهماالسال

لعل هللا  »،سازددارد، و در آن ایام زینت خود را براى شوهرش ظاهر مىاش نگه مىخانه

تا شاید خداى تعالى دوباره محبت وى را در دل شوهرش بیفكند، و نفرت  «،یحدث بعد ذلك امرا

 هرش بیرون سازد. و كینه او را از دل شو

روایت كرده كه فرمود:  السالمدر كافى به سند خود از حلبى، از امام صادق علیه

شود، سه ماه است، و عده اى كه خونش قطع نمىبیند، و مستحاضهعده زنى كه حیض نمى

 بیند، ولى حیضش منظم نیست، سه نوبت حیض دیدن و پاك شدن است. زنى كه حیض مى

را پرسیدم، و عرضه داشتم:  ان ارتبتماز آن جناب معناى جمله گوید: حلبى مى

منظور از این شك و ریبه چیست؟ فرمود: حیضى كه بیشتر از یك ماه طول بكشد ریبه 

تا  ...است، و صاحبش باید سه ماه عده نگه دارد، نه اینكه معیار را حیض دیدن قرار دهد

 .آخر حدیث

السالم  علیه حمد بن قیس از امام ابى جعفرو نیز در همان كتاب به سند خود از م

اى كه مطلقه شده وضع حملش است، و بر همسر او روایت آورده كه فرمود: عده زن حامله

 .است كه در این مدت نفقه او را به طور معروف و معمول بدهد تا فرزندش را بزاید

 امام صادق و نیز در آن كتاب به سند خود از ابى الصباح كنانى از ابى عبد هللا
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روایت كرده كه گفت: هر گاه مردى همسرش را كه آبستن است طالق دهد، باید  السالمعلیه

نفقه او را بپردازد، تا فرزند به دنیا آید، همین كه فرزندش را زائید مزد شیر دادنش را 

دهد، و نباید به او ضرر بزند، مگر آنكه زن شیردهى پیدا شود كه مزد كمترى بگیرد، مى

حاضر شد به آن مزد كمتر فرزندش را شیر دهد البته او مقدم بر بیگانه  اگر مادر طفل

گیرد و شود مزد مىاست، چون مادر كودك است، لذا تا روزى كه بچه از شیر گرفته مى

 .دهدشیر مى

و صاحب كتاب فقیه به سند خود از ربعى بن عبد هللا و فضیل بن یسار، از امام 

فرمود:  «،و من قدر علیه رزقه فلینفق مما اتیه هللا »روایت كرده كه در تفسیر جمله السالمعلیه صادق

اش را هم تامین كرد، كه هیچ، و اگر به مقدارى كه از گرسنگى نمیرد به او داد، و جامه

 .اش جدایى بیندازدگرنه باید حاكم شرع بین شوهر و زن طالقى

آمده كه: زن  «حمال اجلهن ان یضعن حملهن،و اوالت اال» و در تفسیر قمى در ذیل جمله 

اش همان وقتى است كه بزاید، و آنچه در شكم دارد حامله اگر مطلقه شد، سرآمد عده

 بگذارد، حتى اگر بین طالق و زائیدنش یك روز فاصله شود، پس بعد از زائیدن و پاك شدن

اش ماه طول بكشد، عده تواند شوهر كند، و همچنین به عكس، اگر بین طالق و زائیدن نهمى

 .تواند شوهر كند، مگر بعد از وضع حملنه ماه است، و نمى

روایت  السالمو در كافى به سند خود از عبد الرحمان بن حجاج از ابى الحسن علیه

كرده كه گفت: من از آن جناب از زن آبستنى سؤال كردم كه شوهرش طالقش داده، و او 

اش با سقط جنین تمام شده یا نه؟ و اگر سقط به صورت مضغه اش را سقط كرده، آیا عدهبچه

باشد چطور؟ فرمود: هر چه را كه انداخته باشد، در صورتى كه مشخص باشد كه همان 

حمل است كه انداخته، چه تمام باشد و چه ناقص، عده طالقش همان سقط است، و در عده 

 . آورد تمام شده باشداى كه مىطالق الزم نیست خلقت بچه

و در الدر المنثور است كه ابن منذر از مغیره روایت كرده كه گفت من به شعبى 

توانم گفتار على بن ابى طالب را بپذیرم، كه گفته است: عده زن شوهر مرده آخر گفتم نمى

ترین مطالبى كه دو أجل است. شعبى گفت: اتفاقا نه تنها باید آن را بپذیرى، بلكه مانند روشن

و » باید بپذیرى، براى اینكه همین على بن ابى طالب بارها فرمود: آیه شریفه اى، پذیرفته

 .تنها مربوط به زنان مطلقه است «اوالت االحمال اجلهن ان یضعن حملهن،
 (524ص :    19المیزان ج :  سوره طالق  7و  1) مستند: آیه                  

 

 

 

 حکم عده طالق،

 طالق فلسفه و منافع نگهداری عده در
 

ُ فى ”  - َواْلُمطلَّقَت یَتَربَّصَن بِأَنفُِسِهنَّ ثَلَثَةَ قُُروٍء َوال یِحلُّ لَُهنَّ أَن یَْكتُْمَن َما َخلََق َّللاَّ
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ِهنَّ فى ذَِلك إِْن  ِ َو اْلیَْوِم االَِخِر َوبُعُولَتُهنَّ أََحقُّ بَِردِّ أَْرَحاِمِهنَّ إِن ُكنَّ یُْؤِمنَّ بِاَّللَّ

ُ أََرادُوا ِإص َجاِل َعلَیِهنَّ دََرَجةٌ َو َّللاَّ ً َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذى َعلَیِهنَّ بِالَمْعُروِف َو ِللّرِ لَحا

 ! َعِزیٌز َحِكیمٌ 
 

زنان طالق گرفته، تا سه پاكى منتظر بمانند و اگر به خدا و روز جزا ایمان  -

، و اما هایشان خلق كرده، نهان دارنددارند روا نیست چیزى را كه خدا در رحم

شوهرانشان اگر سر اصالح دارند در رجوع به ایشان در عده طالق 

سزاوارترند. زنان را نیز مانند وظائفشان حقوق شایسته است و مردان را بر 

 !“آنان مرتبتى و برترى هست، و خدا عزیز و حكیم است 
 

 دهد، و هم معناى پاكى از آنرا،لفظى است كه هم معناى حیض را مى قروءكلمه 

هائى است كه دو معناى ضد هم دارد، چیزى كه هست معناى اند، از واژهبطورى كه گفته

اصلى آن جمع است، اما نه هر جمعى، بلكه جمعى كه دگرگونگى و تفرقه به دنبال داشته 

باشد، و بنابر این بهتر این است كه بگوئیم معنایش در اصل پاكى بوده است، چون در حال 

ال جمع شدن در رحم است، و سپس در حیض هم استعمال شده، چون پاكى رحم، خون در ح

 حیض حالت بیرون ریختن خون بعد از جمع شدن آن است.
 

 

، و اگر در آیه مورد حبسآید و هم به معناى مى انتظارهم به معناى  تربصكلمه 

لت كند، براى این بوده كه بر معناى تمكین به مردان دال بانفسهنبحث، آنرا مقید كرد به قید 

زن مطلقه در مدت و بفهماند كه عده طالق چیست، و براى چیست، عده طالق این است كه: 

و اما اینكه عده براى چیست، و چه  عده به هیچ مردى تمكین نكند، و پذیراى ازدواج با كسى نشود،

نشود،  براى این است كه آب و نطفه مردان به یكدیگر مخلوطفهماند حكمتى در تشریع آن هست؟ مى

 ها فاسد نگردد.و نسب

و اگر زن مطلقه حامله است معلوم باشد كه از شوهر اولش حمل برداشته نه دوم، 

فرزند كدام یك از دو شوهر است، شد چنین فرزندى، شد معلوم نمىو اگر عده واجب نمى

شه البته این حكمت الزم نیست كه در تمامى موارد موجود باشد، چون قوانین و احكام همی)

هاى عمومى،( در نتیجه اگر زن عقیم هاى غالبى است، نه حكمتدائر مدار مصالح و حكمت

 هم مطلقه شد، باید عده را نگه بدارد. 

به منزله این است كه فرموده باشد زنان  “یتربصن بانفسهن،”پس اینكه فرمود: 

د، و با هیچ مردى دارنها و فساد نسل، عده نگه مىمطلقه به خاطر احتراز از اختالط نطفه

اى خبرى است لیكن منظور از آن انشاء است، و كنند و این جمله هر چند جملهتمكین نمى

 عده نگه مي دارند!خالصه به جاى اینكه بفرماید: باید عده نگه دارند به منظور تاكید فرموده: 
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ّده طالق ،  پایان عه

 و شرایط نگهداري همسر یا رها کردن او
 

 

ُحوُهنَّ بَمْعُروٍف  َو َو إِذَا ”  - طلَّْقتُُم النِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ بَمْعُروٍف أَْو سّرِ

 ِ ال تْمِسُكوُهنَّ ِضَراراً لِّتَْعتَدُوا وَمن یَْفعَْل ذَِلك فَقَْد ظلََم نَْفسهُ  َوال تَتَِّخذُوا َءایَِت َّللاَّ

 ِ َن اْلِكتَِب َواْلِحْكَمِة یَِعظكم ِبِه  َو ُهُزواً َواْذُكُروا نِْعَمت َّللاَّ َعلَْیُكْم َوَما أَنَزَل َعلَْیُكم ّمِ

َ بِكلّ  َ َو اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  ،ٍء َعِلیمٌ شىْ   اتَّقُوا َّللاَّ

تََرضْوا  َو إِذَا طلَّْقتُُم النِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فاَل تَْعضلُوُهنَّ أَن یَنِكْحَن أَْزَوَجُهنَّ إِذَا -

ِ َو اْلیَْوِم االَِخِر  ذَِلكْم  بَْینُهم بِالَمْعُروِف  ذَِلك یُوَعظ بِِه َمن كاَن ِمنُكْم یُْؤِمُن بِاَّللَّ

ُ یَْعلَُم َو أَنتُْم ال تَْعلَُمونَ   !أَْزكى لَكْم َو أَطَهُر  َو َّللاَّ
 

 

گاهشان ن چون زنان را طالق دادید و به سرآمد مدت خویش رسیدند به شایستگى -

دارید، و یا به شایستگى رها كنید، و زنها را براى ضرر زدن نگاهشان ندارید 

هاى خدا را به كه ستم كنید، هر كس چنین كند به خویش ستم كرده است، آیت

مسخره نگیرید، و یادآرید نعمت خدا را بر خویشتن با این كتاب و حكمت كه بر 

هد، و از خدا بترسید و بدانید كه خدا دشما نازل كرده و به وسیله آن پندتان مى

 به هر چیز دانا است،

و چون زنان را طالق دادید و به مدت خویش رسیدند، منعشان نكنید كه با  -

اند زناشوئى كنند، هر كه از شوهران خود به شایستگى به همدیگر رضایت داده

ما بهتر و گیرد، این براى ششما به خدا و روز جزا ایمان دارد از این اندرز مى

 “دانید.داند و شما نمىتر است، خدا مىپاكیزه
 

فرماید: بعد از سرآمد مدت عده مخیر هستید بین اینكه همسر را نگه دارید، و یا مى

و ال ” دانیم بعد از تمام شدن عده دیگر چنین اختیارى نیست، و در جمله رها كنید، و ما مى

قصد اذیت و ضرر نهى كرده، همچنانكه از رها  از رجوع به “تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ...،

و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه ” :كردن با ندادن مهر )در غیر خلع و رضایت همسر،( نهى فرموده

“.... 

، و حاصلش این است حكمت نهى از امساك به قصد ضرراین آیه اشاره است به 

شود مگر با سكونت و مىكه ازدواج براى تتمیم سعادت زندگى است، و این سعادت تمام ن

آرامش هر یك از زن و شوهر به یكدیگر و كمك كردن در رفع حوائج غریزى یكدیگر، و 

امساك عبارت است از اینكه شوهر بعد از جدا شدن از همسرش دو باره به او برگردد، و 

  بعد از كدورت و نقار، به صلح و صفا برگردد، این كجا؟ و برگشتن به قصد اضرار كجا ؟

گردد، در حقیقت به خودش ستم كرده كه او را س كسى كه به قصد اضرار بر مىپ

 كند، واداشته است.اى كه فطرت انسانیت به سویش هدایت مىبه انحراف از طریقه

عالوه بر اینكه چنین كسى آیات خدا را به مسخره گرفته، و آنها را استهزاء 

شریع كرده به منظور مصالح بشر تشریع كند، براى اینكه خداى سبحان احكامى را كه تمى
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نموده است، نه اینكه اگر به كارهائى امر و از كارهائى نهى كرده، خواهان نفس آن كارها و 

متنفر از نفس این كارها بوده است، و در آیة مورد بحث با نفس امساك و تسریح و اخذ و 

لح عمومى بشر را تامین اعطا كار ندارد، بلكه بناى شارع همه بر این بوده است كه مصا

شود اصالح كند، و به این وسیله سعادت نموده، و مفاسدى را كه در اجتماع بشر پیدا مى

حیات بشر را تمام كند و لذا به همین منظور آن دستورات عملى را با دستوراتى اخالقى 

د و مخلوط كرده، تا نفوس را تربیت و ارواح را تطهیر نموده، معارف عالیه، یعنى توحی

والیت و سایر اعتقادات پاك را صفایى دیگر دهد، پس كسى كه در دین خود به ظواهر 

 احكام اكتفا نموده و به غیر آن پشت پا مي زند، در حقیقت آیات خدا را مسخره كرده است.

نعمت دین، و یا حقیقت دین  “و اذكروا نعمة هللا علیكم،” :در جمله نعمتو مراد از 

شود، مانند آن سعادتى است كه از راه عمل به شرایع دین حاصل مى است، كه گفتیم همان

 سعادت زندگى كه مختص است به الفت میان زن و شوهر.

دلیل بر اینكه منظور از نعمت، نعمت دین است، این است كه خداى سبحان در 

 “یكم نعمتى،الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت عل” :آیات زیر سعادت دینى را نعمت خوانده، و فرموده

  .“فاصبحتم بنعمته اخوانا ” :و نیز فرموده “و لیتم نعمته علیكم،” :و نیز فرموده

به  “و ما انزل علیكم من الكتاب و الحكمة یعظكم به...،” :فرمایدو بنابر این اینكه بعدا مى

منزله تفسیرى است براى این نعمت، و قهرا مراد از كتاب و حكمت ظاهر شریعت و باطن 

 و یا به عبارتى دیگر احكام و حكمت احكام است .  آن،

هاى تكوینى هاى الهیه باشد، چه نعمتممكن نیز هست مراد از نعمت مطلق نعمت

شود: حقیقت معناى زندگى خود را بیاد آورید، و چه غیر آن، در نتیجه معناى جمله چنین مى

و سكونت بین زن و شوهر  و متوجه آن باشید، و مخصوصا به مزایا و محاسنى كه در الفت

است و به آنچه از معارف مربوط به آن كه خداى تعالى به زبان وعظ بیان كرده، و حكمت 

احكام ظاهرى آنرا شرح داده، توجه كنید كه اگر شما در آن مواعظ دقت كامل به عمل آورید 

 رسد كه دیگر به هیچ قیمتى دست از صراط مستقیمو به تدریج كارتان به جائى مى

برندارید، و كمال زندگى و نعمت وجود خود را تباه نكنید، و از خدا پروا كنید، تا دلهایتان 

متوجه شود كه خدا به هر چیزى دانا است، در این صورت است كه دیگر ظاهر شما 

مخالف باطنتان نخواهد شد، و دیگر چنین جرأت و جسارتى علیه خدا نخواهید كرد، كه 

 تعمیر ظاهر آن منهدم سازید .باطن دین او را در شكل 

 
 

 ه وفات،عدّ 

 و  تأمین مخارج زن بعد از مرگ شوهر
 

ً إِلى اْلَحْوِل َغیَر ”  - تَعا ً َوِصیَّةً ألَْزَوِجِهم مَّ َو الَِّذیَن یُتََوفَّْوَن ِمنكْم َو یَذَُروَن أَْزَوجا
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ُ  إِْخَراجٍ  فَإِْن َخَرْجَن فاَل ُجنَاَح َعلَْیكْم فى َما فَعَْلَن فى ْعُروٍف  َو َّللاَّ أَنفُِسِهنَّ ِمن مَّ

 ،َعِزیٌز َحكیمٌ 

ًّ َعلى اْلُمتَِّقینَ  -  ،َو ِلْلُمطلَّقَِت َمتَُع بِاْلَمْعُروِف  َحقا

ُ لَكْم َءایَتِِه لَعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ  -  ! َكذَِلك یُبَیُن َّللاَّ
 

ران خویش كسانى از شما كه مرگشان فرا رسد و همسرانى بجا گذارند، براى همس -

معاشى تا یك سال بدون بیرون كردن وصیت كنند، اگر خود بیرون رفتند در باره 

خویش كارى كه شایسته باشد، هر چه كنند گناهى بر شما نیست و خدا عزیز و 

 حكیم است،

 اى به شایستگى در خور پرهیزكاران دارند،زنان طالق گرفته بهره -

 “كند شاید تعقل كنید! یان مىهاى خویش را براى شما ببدینسان خدا آیه -
 

یعنى چهار ماه و ده روز نازل شده چون زنان  عده وفاتآیه شریفه قبل از تشریع 

نشستند، یعنى شوهر عرب جاهلیت، بعد از مرگ شوهران خود یك سال تمام در خانه مى

و  كند به مردان كه براى همسران خود وصیتى كنندكردند، و این آیه شریفه سفارش مىنمى

كه كفاف مخارج یك سال ایشان  ایشان بدهند، مالىمالى معین نمایند، كه بعد از مرگشان به 

هاى خود اخراج شوند، چیزى كه هست از آنجائیكه این تعیین خانه را بدهد، بدون اینكه از

توان آنرا استیفا كرد و هم از آن صرف نظر مال، حق زنان است و حق چیزیست كه هم مى

فرماید: اگر زنان شوهر مرده در این مدت از خانه شوهر بیرون شدند، دیگر مىنمود، لذا 

شما ورثه شوهر تقصیرى در ندادن آن مال ندارید، و یا اگر خواستند بطور شایسته شوهر 

 .كنند دیگر شما مسؤول نیستید

اى و از آنچه گذشت این معنا روشن گردید كه آیه مورد بحث به وسیله آیه شریفه

اى كه براى زنان داراى ه وفات را چهار ماه و ده روز معین كرده، و نیز به آیهكه عد

نسخ كند، فرزند، هشت یك و براى زنان بى اوالد چهار یك مال شوهر را ارث معین مى

 .شده است
 

 و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین،”  -

 “دارند...! اى به شایستگى در خور پرهیزكارانزنان طالق گرفته بهره -
 

این آیه شریفه در باره تمام مطلقات است، چیزى كه هست، از اینكه حكم را 

” شود كه حكم وجوبى نیست، بلكه استحبابى است. وابسته به صفت تقوا كرده، استفاده مى

 “كذلك یبین هللا لكم آیاته لعلكم تعقلون ! 
 ( 370ص :    2ج :  سوره بقره   المیزان 242تا  240آیه ) مستند:           
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 4فصل 

 

 طالق قبل از همخوابگی

 

 طالق قبل از همخوابگی،

 و شرایط عّده و مهریه در آن

 

یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَِت ثُمَّ طلَّْقتُُموُهنَّ ِمن قَْبِل أَن تََمسوُهنَّ فََما »  -

ُحوُهنَّ سَراحاً َجِمیالً لَُكْم َعلَْیِهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ تَعْ   ! تَدُّونَها  فََمتِّعُوُهنَّ َو سّرِ
 

اید، چون زنان مؤمن را نكاح كردید و بعد طالقشان اى كسانى كه ایمان آورده -

اید، الزم نیست عده طالق شما را نگه دادید، اگر قبل از نزدیكى طالق داده

 ،(اى سازش نیستاگر بن )توانید با آنان ازدواج كنید، ودارند، پس مى

 !« توانید به صورتى خوش طالق دهیدمى
 

به معناى دخول و انجام  مسزنان، عقد كردن آنان است، و كلمه  نكاحمنظور از 

این است كه چیزى از مال به ایشان بدهند،  متعوهنو منظور از . دادن عمل زناشویى است

ه معناى این است كه بدون ، بتسریح به جمیلن ایشان باشد، و كلمه أكه مناسب حال و ش

 نزاع و خصومت طالق دهند. 

اید! وقتى زنان را طالق و معناى آیه این است كه: اى كسانى كه ایمان آورده

اید، و قبل از اینكه عمل زناشویى با ایشان دهید، بعد از آنكه با ایشان عقد ازدواج بستهمى

نگه دارد، و بر شما واجب است كه  انجام داده باشید، دیگر الزم نیست زن مطلقه شما عده

 .مندشان كنیداوال بدون خشونت و خصومت طالق دهید، و در ثانى با چیزى از مال بهره

این آیه مطلق است، و آن موردى را كه مهر براى زن معین كرده باشند، و نیز 

هم  شود آنجا راموردى را كه معین نكرده باشند شامل است، و خالصه به اطالقش شامل مى

مندشان فرماید هم باید مهر بدهید، و هم به چیزى از مال بهرهاند، و مىكه مهر معین كرده

 كنید. 

و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم  »چون هر دو صورت را شامل بود، آیه

كند، كه مهریه معین نكرده باشند، آن را مقید به صورتى مى «،لهن فریضة فنصف ما فرضتم

فرماید: و چون زنان را قبل از آنكه عمل زناشویى انجام داده باشید آیه مزبور مىچون 

برند، را مى نصف مهراید، تنها طالق دهید، در صورتى كه مهر براى ایشان معین كرده
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 .معین نكرده باشند شود كه مهرآنگاه آیه مورد بحث در جایى حجت مى

عمرو بن شمر، از جابر، از امام باقر در كتاب فقیه آمده كه در روایات اسالمی، 

ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم  »كه در ذیل كالم خداى عز و جل روایت كرد السالمعلیه

معنایش این است كه تا  متعوهنفرموده:  «،علیهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیال

زن طالق گرفته با نكبت، وحشت، اندوه توانید به ایشان نیكى كنید، چون آن جا كه مى

گردد، و چون خدا خودش كریم و با حیاء بزرگ، و شماتت دشمنان به خانه خود بر مى

ترین شما كسى است كه نسبت به گرامىدارد، و است، اهل كرامت و حیاء را دوست مى

 .همسر خود كرامت و بزرگوارى بیشترى داشته باشد

روایت كرده، كه در  السالمبى، از امام صادق علیهو در كافى به سند خود از حل

پاسخ این مساله كه مردى همسرش را قبل از آنكه عمل زناشویى با وى انجام دهد طالق 

داده، فرمود: اگر مهرش را معین كرده، نصف آن را باید بدهد، و اگر معین نشده، باید به 

 .مند سازدرا بهرهدهند، او مقدار پولى كه معموال به مثل چنین زنى مى
 (503ص :    16المیزان ج :  سوره احزاب    49) مستند: آیه     

 

 حكم پرداخت مهریه در طالق قبل از نزدیکی
 

ال ُجنَاَح َعلَْیكْم إِن طلَّْقتُُم النِّساَء َما لَْم تََمسوُهنَّ أَْو تَْفِرضوا لَُهنَّ فَِریضةً َو ”  -

ًّ َعلى َمتِّعُوُهنَّ َعلى الُموِسع قَدَرُ  هُ َوَعلى اْلُمْقتِر قَدَُرهُ َمتَعَا بِاْلَمْعُروِف َحقا

 ! الُمْحِسنِینَ 
 

اگر زنان را طالق دادید قبل از اینكه به آنان دست زده باشید و مهرى هم  -

اى شایسته، كه در اید گناهى بر شما نیست ولى باید از بهرهبرایشان معین نكرده

كنید، توانگر به اندازه خویش و تنگدست به ورشان خور نیكوكاران است بهره

 !« اندازه خودش
 

  : مواردی که مهریه ای در عقد معین نشده است  -1
 

كه در لغت به معناى تماس گرفتن دو چیز با یكدیگر است و در اینجا كنایه  َمس

 مهریهاى براى زنان، معین كردن است از عمل زناشوئى، و منظور از فرض كردن فریضه

 . است 

و معناى آیه این است كه انجام نگرفتن عمل زناشوئى و همچنین معین نكردن 

 مهریه مانع از صحت طالق نیست.

واجب است  می فرماید:  “و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف،” 

یش دهید در حالى كه در حین عقد ازدواجش مهرى برابر شما كه همسر خود را طالق مى

معین نكرده بودید، اینكه چیزى به او بدهید، چیزى كه عرف مردم آن را بپسندد، البته هر 
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باشد،  اندازه توانائى خود، ثروتمند به قدر وسعش یعنى بقدرى كه مناسب با حالشكسى به 

اش بعد از جدائى و قبل از جدائى تفاوت فاحش نداشته باشد، بطورى كه وضع همسر مطلقه

 ه قدر وسعش.و فقیر هم ب

اى برایش معین نشده باشد، و اى است كه مهریهالبته این حكم مخصوص مطلقه

شامل همه زنان مطلقه نیست، و نیز مخصوص زنى است كه شوهرش با او هیچ نزدیكى 

 كند.نكرده باشد، و دلیل این معنا آیه بعدى است كه حكم مساله سایر زنان مطلقه را بیان مى
 

 “ین ! حقا على المحسن”  -
رسد كه وصف محسن بودن دخالت در حكم از ظاهر این جمله هر چند به نظر مى

گیریم كه پس احسان مستحب دانیم احسان واجب نیست، نتیجه مىدارد، و چون از خارج مى

است و حكم در آیه حكمى است استحبابى، نه وجوبى، و لیكن روایات صریح از طرق ائمه 

در آیه را واجب دانسته، و شاید وجه در آن همان باشد كه در  حكم السالماهل بیت علیهم

كه در آن آیه احسان بر  “الطالق مرتان فامساك بمعروف او تسریح باحسان ...،” :سابق فرمود

زنان مطلقه مسرحه را واجب كرد، پس در این آیه نیز حكم احسان بر محسنین كه همان 

 و خدا داناتر است.  مردان طالقگو باشند محقق و واجب شده است،

السالم روایت كرده كه در باره مردى كه و در كتاب كافى از امام صادق علیه

زنش را قبل از وطى طالق داده فرموده است: بر عهده او است كه نصف مهرش را بدهد 

اى البته در صورتى كه مهرى برایش معین كرده باشد، و اگر معین نكرده، باید نصف مهریه

 كنند بدهد)مهر المثل.(ال براى چنان زنى معین مىرا كه معمو
 

 :مواردی که مهریه در عقد معین شده است -2

 

َو إِن طلَّْقتُُموُهنَّ ِمن قَْبِل أَن تََمسوُهنَّ َو قَْد فََرضتُْم لَُهنَّ فَِریضةً فَِنصف َما »  -

لنِّكاح  َو أَن تَْعفُوا أَْقَرب ِللتَّْقَوى  َو فََرضتُْم إِال أَن یَْعفُوَن أَْو یَْعفَُوا الَِّذى بِیَِدِه ُعْقدَةُ ا

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیٌر،  ال تَنسُوا اْلفَضَل بَْینَُكْم  إِنَّ َّللاَّ
 

و اگر پیش از آنكه به زنان دست بزنید طالقشان دادید و مهرى براى آنها مقرر  -

نند یا آنكه اید باید بدهید مگر آنكه گذشت كاید، نصف آنچه مقرر داشتهداشته

گره زناشوئى به دست او است گذشت كند و گذشت كردن شما به پرهیزكارى 

نزدیكتر است، بزرگوارى را میان خودتان فراموش نكنید كه خدا به آنچه 

 «كنید بینا است !مى
 

یعنى و اگر طالق را قبل از ادخال به ایشان  “و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ...،” 

اى برایشان معین كردید، واجب است كردید مهریهلى در آغاز كه عقدشان مىواقع ساختید، و

كه نصف آن مهر معین شده را به ایشان بدهید، مگر اینكه خود آن زنان طالقى و یا ولّى 

شود، و اگر زن آن را آنان نصف مهر را ببخشند، كه در این صورت همه مهر ساقط مى
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یا آنكه شوهر كه تمام مهر را قبال داده، نصف مهرى كه  قبال گرفته بوده، باید برگرداند، و

از آن زن طلب دارد به وى ببخشد این مساله را به این جهت مي گوئیم كه آیه شریفه 

و در مساله نكاح، سه نفر عقده را به دست دارند،  “او یعفو الذى بیده عقدة النكاح،” :فرمایدمى

یك از این سه طائفه مي توانند نصف مهر را یكى زن و دوم ولى زن، و سوم شوهر، و هر 

 ببخشند. 

تر شمرده، و این و به هر حال آیه شریفه بخشیدن نصف مهر را به تقوا نزدیك

بدان جهت است كه وقتى انسان از چیزى كه حق مشروع و حالل او است صرف نظر كند، 

كند و بر یقینا از هر چیزى كه حق او نیست و بر او حرام است بهتر صرف نظر مى

 تر و قادرتر است. پوشى از آن قوىچشم
 

 ....“و ال تنسوا الفضل بینكم ”  -
 

اند زیادى در به معناى زیادى است، با این تفاوت كه فضل به طوریكه گفته  فضل 

مكارم و كارهاى ستوده است. در این جمله كلمه فضل آمده كه از نظر اخالقى سزاوار است 

آن را به كار گیرد، و افراد اجتماع در آن قلمرو با یكدیگر زندگى انسان در مجتمع حیاتیش 

و معاشرت كنند، و منظور این بوده كه مردم را به سوى احسان و فضل به یكدیگر تشویق 

كند، تا افراد به آسانى از حقوق خود صرف نظر كنند، و شوهر در مورد همسرش تسهیل و 

 گیرى نكند.شوهرش سختتخفیف قائل شود، و همسر او نیز نسبت به 
 (367ص :    2سوره بقره    المیزان ج :  237و  236آیه ) مستند:              
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 5فصل 

 

 منع استرداد مهریه در طالق
 

 

 پرداخت شده قبلی در طالقمنع استرداد مهریه 
 

كاَن َزْوجٍ َو َءاتَْیتُمْ  » -  ِإْحدَاُهنَّ قِنطاراً فاَل تَأُْخذُوا ِمْنهُ َو إِْن أََردتُُّم استِْبدَاَل َزْوٍج مَّ

 ً بِینا  ،شْیئاً  أَ َأُْخذُونَهُ بُْهتَناً َو إِثْماً مُّ

-  ً یثَقاً َغِلیظا  ،َو َكْیف تَأُْخذُونَهُ َو قَْد أَْفضى بَْعضكْم إِلى بَْعٍض َو أََخْذَن ِمنكم ّمِ
 

همسر اول یك پوست گاو پر به ر و اگر خواستید به جاى همسرى كه دارید همسر بگیرید، حتى اگ -

اید نباید چیزى از آنرا پس بگیرید، چگونه و بچه مجوزى پس بگیرید با اینكه از طال كابین داده

 ،پس گرفتن آن بهتان و گناهى آشكار است

و چگونه پس بگیرید با اینكه بدنهاى شما با هم تماس گرفته و همسران شما هنگام عقد ازدواج  -

 «ند !ه اگرفت –بر وفادارى و امانت  -م از شما پیمان محك
 

معناى آیه این است كه اگر خواستید بعضى از زنان خود را طالق دهید، و با زنى 

اى كه به همسر طالقى خود در هنگام ازدواجش دیگر به جاى او ازدواج كنید، از مهریه

خواهید و آنچه مى داده بودید چیزى پس نگیرید هر چند كه آن مهریه مال بسیار زیادى باشد،

 .اید، بسیار اندك باشدبدون رضایتش بگیرید نسبت به آنچه داده

پرسد چطور حق او را از در تعجب مى «،و كیف تاخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض ...» 

گیرى، با اینكه تو و او یك روح در دو بدن بودید، و یا به عبارتى دیگر از نظر از او مى

 ك بدن بودید؟پیوند دو روح در ی

گرفتن مهریه بدون رضایت زن بغى و ظلم است، چون شوهر با زنى كه طالقش 

داده به وسیله ازدواجى كه با هم كرده بودند، و به خاطر نزدیكى و وصلتى كه داشتند، مثل 

و آیا ظلم كردن این شوهر به آن همسر كه در حقیقت ظلم كردن به  .شخص واحد شده بودند

 !این است كه بخود آسیب برساند، جاى تعجب نیست؟ قطعا هستخودش است و مثل 

ظاهرش این است كه مراد از میثاق غلیظ،  «،و اخذن منكم میثاقا غلیظا »:اینكه فرمود 

ایست كه عقد ازدواج و امثال آن در بین آن دو محكم كرده بود. و از لوازم این همان علقه

شود، و زن آنرا از شوهر طلبكار ین مىمیثاق مساله صداق بود، كه در هنگام عقد مع
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 د.گردمى
 

در تفسیر مجمع البیان است كه منظور از میثاق غلیظ همان عقد و پیمانى است كه 

گیرند، كه همسرش را به خوبى و خوشى نگه دارد، و یا در حین عقد ازدواج از شوهر مى

روایت  السالمجعفر علیه گوید این معنا از امام ابىبه خوبى و خوشى طالق دهد، آنگاه مى

 .شده است

این معنا از جمعى از مفسرین قدیم چون ابن عباس و قتاده و ابى ملیكه نیز  مؤلف:

گیرند كند، زیرا این تعهدى كه كسان عروس از داماد مىنقل شده، و آیه شریفه آنرا رد نمى

نامید هر چند كه توان میثاق غلیظش چنین و چنان رفتار كند چیزى است كه مى كه با او

ظاهرتر از این آن است كه مراد از میثاق غلیظ همان عقد باشد كه هنگام ازدواج جارى 

 .سازدمى

و در الدر المنثور است كه زبیر بن بكار در كتاب موفقیات از عبد هللا بن مصعب  

ه روایت كرده كه گفت: عمر بن خطاب دستور داد زنان را بیش از چهل اوقیه مهر نكنید، ك

اندازم، زنى هر كس از این پس بیش از این مهر معین كند زائد بر چهل را به بیت المال مى

گفت براى   گفت : تو اى عمر چنین حقى ندارى، عمر پرسید: چرا ؟ -كه در مجلس بود 

مهریه  -پوستى از گاو پر از طال  -و اگر به زنى یك قنطار : فرمایداینكه خداى تعالى مى

زنى در تشخیص حكم خدا به واقع : عمر گفت .رید چیزى ازآن را پس بگیریددادید حق ندا

 .رسید و مردى به خطا رفت
 (408ص :    4المیزان ج : سوره نساء   21و  20 ) مستند: آیه  

 

 

 نهی از تنگ گرفتن بر زنان برای صرف نظر کردن از مهریه
 

ن تَِرثُوا النِّساَء َكْرهاً  َو ال تَْعضلُوُهنَّ ِلتَْذَهبُوا یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال یِحلُّ لَُكْم أَ »  -

بَیِّنٍَة  َو َعاشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف  فَإِن  بِبَْعِض َما َءاتَْیتُُموُهنَّ إِال أَن یَأْتِیَن بِفَِحشٍة مُّ

ُ فِیِه َخیراً كثِ   ،یراً َكِرْهتُُموُهنَّ فَعَسى أَن تَْكَرُهوا شْیئاً َو یْجعََل َّللاَّ
 

هان اى كسانى كه ایمان آوردید این براى شما حالل نیست كه بزور از شوهر  -

رفتن زن میت جلوگیرى كنید، تا بمیرد، و شما ارث او را بخورید، و در 

اند به شما اى كه از شما گرفتهشان بگذارید تا چیزى از مهریهمضیقه

كه در این  برگردانند، مگر آنكه عمل شنیع روشنى مرتكب شده باشند،

صورت تضییق جایز است، و با زنان بطور شایسته معاشرت كنید، و اگر از 

آید باید بدانید كه ممكن است شما از چیزى بدتان بیاید كه خدا آنان بدتان مى

 !« خیر بسیار را در آن نهاده باشد

 

بَیِّنَةَو ال تَْعضلُوُهنَّ ِلتَْذَهبُوا بِبَْعِض َما َءاتَْیتُُموُهنَّ إِال أَ »   این آیه « ،ن یَأْتِیَن بِفَِحشٍة مُّ



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب سی وهشتم: خانواده اسالمی 182

كند از تنگ گرفتن بر زنان، حال این تنگ گرفتن به هر نحوى كه باشد، و شریفه نهى مى

گیریها او را ناچار كنند به اینكه چیزى از مهریه خود را ببخشد، تا بخواهند به وسیله سخت

ند، پس تنگ گرفتن به این منظور عقد نكاحش را فسخ كنند، و از تنگى معیشت نجاتش ده

بر شوهر حرام است، مگر آنكه زن، فاحشه مبینة و زنائى آشكار مرتكب شود، كه در این 

 .تواند بر او تنگ بگیرد، تا به وسیله پول گرفتن طالقش دهدصورت شوهر مى

ا مما و ال یحل لكم ان تاخذو »:فرمایدو این آیه با آیه دیگرى كه در باب بخشیدن مهریه مى

 «فان خفتم اال یقیما حدود هللا فال جناح علیهما فیما افتدت به، ،اال یقیما حدود هللا  اتیتموهن شیئا اال ان یخافا

كند از اینكه زن را به اجبار وادارند چیزى منافات ندارد، چون این آیه بطور عموم نهى مى

اشد، و اما آیه مورد بحث، اش را ببخشد، مگر آنكه این بخشش با تراضى طرفین باز مهریه

كند، و زند، و یك مورد از موارد اجبار و اكراه را استثنا مىآیه سوره بقره را تخصیص مى

 .آن صورتى است كه زن مرتكب فاحشه شده باشد
 (401ص :    4المیزان ج :  سوره نساء    19) مستند: آیه         
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 6فصل 
 

 طالق با سوگند

 

 حكم جدائي از همسر با قید سوگند
 

ِحیمٌ ”  - َ َغفُوٌر رَّ لَِّذیَن یُْؤلُوَن ِمن نِّسائِهْم تََربُّص أَْربَعَِة أَشُهٍر  فَإِن فَاُءو فَإِنَّ َّللاَّ  ،لِّ

َ سِمیٌع َعِلیمٌ  -  ،َو إِْن َعَزُموا الطلََق فَإِنَّ َّللاَّ
 

ا ابد از زنان خود دورى كنند، تنها چهار ماه آنانكه سوگند مي خورند كه ت -

 مهلت دارند، اگر برگشتند خدا آمرزنده و رحیم است،

شوند و خدا شنوا و و اگر تصمیم بر طالق گرفتند باز هم مجرم شناخته نمى -

جمله نزدیكى با  دانا است، و اما اگر نه طالق دهند و نه حق زنان را كه از آن

 “ایشان است بدهند مجرمند.
 

به معناى سوگند است، چیزى كه هست در زبان شرع بیشتر در یك قسم  یؤلون

شود، و آن این است كه شوهرى از در خشم و به منظور ضرر رساندن سوگند استعمال مى

در آیه نیز همین سوگند  ایالءبه همسرش سوگند بخورد كه دیگر نزد او نرود، و منظور از 

 .است

ى خودش متضمن و در بر دارنده معنائى چون دورى عالوه بر معنا یؤلونكلمه   

فهماند كه منظور از سوگند این است كه از گزیدن و مانند آن است، پس خود این كلمه مى

را محدود به چهار ماه كرده  تربصمباشرت با زنان دورى كنند، و این هم كه در آیه شریفه 

حدى است كه شارع و قانونگذار است اشعارى به این دورى دارد، چون حد چهار ماه همان 

توانند مباشرت اسالم براى ترك مباشرت با همسران معین كرده و فرموده كه بیش از آن نمى

شود كه مراد از عزم بر طالق عزم به خود را ترك كنند، و از همین اشارات فهمیده مى

فان هللا سمیع  ”فرماید طالق است، نه صرف تصمیم بر آن، همچنانكه دنباله آیه نیز كه مى

به این معنا اشعار دارد، براى اینكه شنوائى به اطالقى كه واقع شده ارتباط دارد، نه با  “علیم،

 تصمیم قلبى بر آن. 

داللت دارد بر اینكه شكستن سوگند ایالء و  “فان هللا غفور رحیم،” :و اینكه فرمود

اى معین كرده داللت كفارهبرگشتن به سوى همسر گناه ندارد، و اگر شرع براى شكستن آن 

ندارد بر اینكه شكستن آن گناه است، همچنانكه جمله مورد بحث داللت ندارد بر اینكه 

شود آن كفاره را ترك كرد، چون كفاره مغفرت پذیر و بخشیدنى نیست، و كفاره شكستن مى
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لكن یؤاخذكم بما عقدتم االیمان ال یؤاخذكم هللا باللغو فى ایمانكم و ” فرماید:سوگند در آیه زیر آمده، كه مى

  “فكفارته اطعام عشرة مساكین.
 

هر كس سوگند بخورد كه دیگر به همسرش نزدیك بنابر این معناى آیه این است كه، 

كند، اگر برگشت و حق همسرش را ادا كرد، یعنى با او هم بسترى نشود، حاكم شرع چهار ماه صبر مى

كند، و اگر تصمیم گرفت طالقش دهد و ، كه او را عقاب نمىنمود، و كفاره شكستن قسم خود را داد

 طالقش داد كه باز عقابى ندارد، چون طالق هم گریزگاه دیگرى است از عقاب، و خداى شنواى دانا است. 
 

 روایات وارده درباره طالق با سوگند

روایت آورده كه  السالمدر كتاب اصول كافى از امام باقر و امام صادق علیه

تواند تا چهار ودند: اگر مردى سوگند بخورد كه دیگر با همسرش نزدیكى نكند، زن نمىفرم

ماه اعتراضى بكند، و در این مدت هیچ حقى ندارد، شوهر هم در خوددارى از زنش گناهى 

نكرده تا مدت چهار ماه بسر آید، اگر در خالل این مدت با او هم بستر شد كه شده است و 

وت كرد و راضى بود و شكایتى نكرد باز هم هیچ حرفى نیست، و اگر نشد و زن نیز سك

بعد از تمام شدن چهار ماه، زن شكایت كرد، حاكم مرد در حلیت و وسعت است، و اما اگر 

كند كه: یا از سوگندش برگردد، و با همسرش تماس برقرار  شرع به شوهرش اخطار مى

گیرى كند، تا زن باید مرد از او كناره كند، و یا طالقش دهد، حال اگر عزم بر طالق داشتند

یك حیض ببیند، و از آن پاك شود و آنگاه شوهر او را طالق دهد، و بعد از طالق هم تا 

مدت سه حیض، خود او سزاوارتر از دیگران به همسر خویش است، و در این مدت 

رده، و رسول تواند رجوع كند، و این همان ایالئى است كه خداى تعالى در كتابش نازل كمى

 آن را سنت خویش قرار داده، و بر طبق آن عمل كرده است.  وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

هائى : در خصوصیات ایالء و مسائل مربوط به آن بین شیعه و سنى اختالفمؤلف

 وجود دارد و چون بحث فقهى است باید به آنجا مراجعه كرد. 
 (339ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  227و  226آیه ) مستند:              

 روایات وارده درباره طالق خلع و مبارات و تخییر
 

و ال یحل لكم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا اال ان یخافا اال یقیما ” در تفسیر قمى در ذیل جمله

ه زن روایت كرده كه فرمود: طالق خلع این نیست ك السالماز امام صادق علیه “حدود هللا ...،

را آنقدر شكنجه دهى تا بگوید مهرم حالل و جانم آزاد، بلكه این در وقتى است كه زن بگوید 

گویم، و به آن وفا نمى كنم، و از این به بعد خورم راست نمىهیچ سوگندى كه براى تو مى

دهم، و از جنابتى روم، و مرد اجنبى را به بسترت راه مىات از خانه بیرون مىبدون اجازه

كنم، كنم، و یا بگوید هیچ امرى را از تو اطاعت نمىه از جماع تو حاصل شود غسل نمىك

شود آنچه مهر به او داده، پس تا طالقم دهى، اگر این را گفت، آن وقت بر شوهر حالل مى

با  بگیرد، و یا عالوه بر آن مقدارى هم از مال زن را كه زن قادر بر آن است طلب كند، و

طهرى كه با او جماع نكرده طالقش دهد، در حالى كه شهود هم حاضر  رضایت طرفین در

باشند، در چنین شرایطى طالق بائن خواهد بود، هر چند كه یك طالق است، و دیگر شوهر 
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تواند در عده رجوع كند، و بعد از عده، او هم مانند سایرین یك خواستگار است، اگر نمى

آورد، پس اگر آورد، و اگر خواست در نمىر مىزن راضى شد دوباره خود را به عقد او د

خود را به عقد او در آورد، نزد شوهر دو طالق دیگر محل دارد، و جا دارد كه شوهر بر 

 كند.زن شرط كند، آن شرطى را كه صاحب مبارات مى

فرق طالق مبارات با طالق خلع این است كه در طالق خلع تنها زن ) :  مترجم

تواند هم مهرى را كه داده پس بگیرد، و هم ه همین جهت مرد مىطالب جدائى است، و ب

دهم، چیزى از مال زن را مطالبه نموده بگوید: اگر فالن چیز را به من بدهى طالقت مى

تواند عالوه ولى در طالق مبارات هر دو طالب جدائى هستند، و به همین جهت شوهر نمى

 بر پس گرفتن مهر چیز دیگرى را طلب كند. 

ات برگردى و آنرا طلب كند كه اگر دوباره، به مهریهمبارات، مرد شرط مى در

اى گردم. و یا بگوید اگر تو چیزى از آنچه را كه به من دادهكنى من هم به همسرى تو برمى

 (گردم.درخواست كنى من هم به همسرى تو بر مى

كى بدون جماع، و نیز فرمود: طالق خلع و مبارات و تخییر تنها و تنها در حال پا

و با شهادت دو نفر شاهد عادل صحیح است، و زنى كه به خلع مطلقه شده اگر شوهر 

 دیگرى اختیار كند و از او هم طالق بگیرد بر شوهر اول حالل است كه با وى ازدواج كند.

تواند در و نیز فرمود: مردى كه زنش را به طالق خلع یا مبارات طالق داده نمى

تواند آنچه گرفته به او برگرداند و گر اینكه زن پشیمان شود، آن وقت مىعده رجوع كند، م

 رجوع كند.

:  در این حدیث كلمه تخییر آمده بود كه الزم است معنا شود، بعد از آنكه آیه مترجم

همسران خود را  وسلّموآلهعلیه هللانازل شد رسول خدا صلى “یا ایها النبى قل الزواجك...” شریفه

دن در همسرى آنجناب و طالق خود دادن و رفتن مخیر كرد، برادران اهل سنت به در مان

اند كه شوهر مى تواند زن خود را مخیر كند، و همینكه گفت تو اتفاق به این آیه استناد كرده

مخیرى، اگر زن هم راضى بوده، در حقیقت طالق واقع شده، ولى مذهب امامیه این است 

است، و روایت باال هر چند از امام وسلّم وآلهعلیههللادا صلىكه این حكم مخصوص رسول خ

السالم است، لیكن به خاطر معارضه و مخالفتش با روایاتى دیگر مورد قبول و صادق علیه

 عمل قرار نگرفته است. 

روایت كرده كه فرمود: آنگاه كه زن به شوهرش  السالمو در فقیه از امام باقرعلیه

كنم حال چه اینكه توضیح هم بدهد گر هیچ دستورى را از تو اطاعت نمىصریحا بگوید: دی

و چه ندهد براى مرد حالل است با گرفتن چیزى از او، طالقش دهد، و اگر چیزى گرفت 

 تواند در عده رجوع كند.دیگر نمى
 (355ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  232و  231آیه ) مستند:              
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 7فصل 

 

 محدودیت طالقهای مکرر

 

 
 

 حکم محدودیت تعدد طالق و برگشت، و حکمت آن 
 

تَاِن  فَإِْمساك بَمْعُروٍف أَْو تَسِریُح بِإِْحسٍن  َو ال یِحلُّ لَكْم أَن تَأُْخذُوا ”  - الطلَُق َمرَّ

ِ  فَإِْن  ا َءاتَْیتُُموُهنَّ شْیئاً إِال أَن یَخافَا أاَل یُِقیَما ُحدُودَ َّللاَّ ِ ِممَّ ِخْفتُْم أاَل یُِقیَما ُحدُودَ َّللاَّ

 ِ ِ فاَل تَْعتَدُوَها  َو َمن یَتَعَدَّ ُحدُودَ َّللاَّ فاَل ُجنَاَح َعلَیِهَما فِیَما اْفتَدَت بِِه  تِْلك ُحدُودُ َّللاَّ

 !فَأُولَئك ُهُم الظِلُمونَ 

 طالق دو بار است و پس از دو بار یا نگهدارى به شایستگى و یا رها كردن با -

اید بگیرید، مگر آنكه احسان و شما را نرسد كه چیزى از آنچه به زنان داده

دارند، كه در این صورت در آنچه زن به عوض بدانید كه حدود خدا را بپا نمى

خویش دهد گناهى بر آنان نیست، این حدود خدا است، از آن تجاوز نكنید و 

 !“كسانى كه از حدود خدا تجاوز كنند، ستمكارانند 
 

 “الطالق مرتان، فامساك بمعروف، او تسریح باحسان ! ”  -
 

تان در آیه شریفه، به عنوان استعاره در  تسریحاست. كلمه  دو دفعهبه معناى  َمرَّ

رها شدن زن مطلقه استعمال شده، البته رها شدنى كه شوهر نتواند رجوع كند، بلكه او را 

 آید.ىاش سر آید كه به زودى جزئیاتش مترك بگوید تا عده

طالق رجعى است كه شوهر  الطالق مرتان ...،و مراد از طالق در جمله: 

تواند در بین عده برگردد، و لذا آیه شریفه، شوهر را مخیر كرده بین دو چیز، یكى مى

امساك، یعنى نگه داشتن همسرش كه همان رجوع در عده است و دیگرى رها كردن او، تا 

 از عده خارج شود.

فان طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره ” :همان است كه جمله مطالق سوو أما 

 كند . حكمش را بیان مى “...،

و ظاهرا مراد از تسریح زن به احسان این است كه او را در جدا شدن و نشدن 

آزاد بگذارد، به این معنا كه زن بعد از دو نوبت مطلقه شدن، دیگر محكوم به این نباشد كه 

سرش خواست در عده رجوع كند، دست او به جائى بند نباشد، بلكه شوهر در مدت اگر هم

تر این است كه مراد، طالق سوم باشد، عده، رجوع نكند، تا عده سر آید، لكن از این واضح
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بیانى تفصیلى  فان طلقها ...را مطلق آورده و بنابر این جمله  فامساك ...چون تفریع جمله 

 براى تسریح خواهد بود.بعد از بیانى اجمالى 

و در اینكه امساك را مقید به قید معروف و تسریح را مقید به قید احسان كرده، 

شود كه امساك عنایت لطیفى است كه بر خواننده پوشیده نیست، براى اینكه چه بسا مى

همسر و نگهدارى او در حباله زوجیت پیوند زن و شوهرى  به منظور اذیت و اضرار او 

معلوم است كه چنین نگهدارى، نگهدارى منكر و زشتى است، نه معروف و باشد، و 

گذارد تا نزدیك تمام دهد و همچنان تنهایش مىپسندیده، آرى كسى كه همسرش را طالق مى

دهد و به منظور اذیت و اش شود و آنگاه به او رجوع نموده بار دیگر طالقش مىشدن عده

دارى او منكر و ناپسند ند چنین كسى امساك و زنكاضرار به او این عمل را تكرار مى

دارى در شرع جائز و مشروع دارى در اسالم نهى شده است، آن زناست، و از چنین زن

كند به نوعى از انواع التیام و آشتى رجوع كند، است كه اگر بعد از طالق به او رجوع مى

رد داشته، یعنى سكون طورى رجوع كند كه آن غرضى كه خداى تعالى در خلقت زن و م

 نفس و انس بین این دو حاصل گردد. 

را جائز  امساك به معروفبود كه گفتیم دو جور است، و اسالم  امساكاین در باره 

 دانسته و آن نوع دیگر را جائز ندانسته است.

شود، یكى اینكه یعنى رها كردن زن، آن نیز دو گونه تصور مى تسریحو اما 

طالق دهد، كه چنین طالقى  اعمال غضب و داغ دل گرفتنه منظور انسان همسر خود را ب

منكر و غیر معروف است و یكى به صورتیكه شرع آن را تجویز كرده، به همین دلیل كه 

احكامى براى طالق آورده، و آن طالقى است كه در عرف مردم متعارف است و شرع 

 “امسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف!ف” فرماید: داند، همچنانكه در آیات بعدى مىمنكرش نمى

اصل در تعبیر هم همین است كه در دو آیه بعد كرده، و اگر در آیه مورد بحث اینطور تعبیر 

نكرد بلكه امساك را مقید به معروف و تسریح را مقید به احسان كرد، به خاطر این بود كه 

تناسب و  “ذوا مما آتیتموهن شیئا ...،و ال یحل لكم ان تاخ” :فرمایدآیه، با مطالب آیه بعدش كه مى

 ارتباط بیشترى داشته باشد . 

مقید شدن امساك و تسریح به قید معروف و هم به قید احسان، همه  توضیح اینكه:

براى این است كه این دو عمل، یعنى نگه داشتن زن و رها كردن او، به نحوى صورت 

كه شارع در فرض رها كردن زن، بگیرد كه موجب فساد حكم شرع نشود، با این تفاوت 

نخواسته است به صرف معروف بودن آن اكتفا كند، بلكه خواسته است عالوه بر معروف 

تر بگویم در فرض نگهدارى زن همین مقدار كافى است بودن، احسان هم بوده باشد، ساده

 دارى به شكل معروفش باشد یعنى منظور مرد از رجوع به زن، اذیت و آزار اوكه نگه

ولى در مورد رها كردن  “و ال تمسكوهن ضرارا لتعتدوا،” :نباشد، همچنانكه در آیات بعد فرموده

زن، معروف بودن شكل آن كافى نیست، چون ممكن است مرد به همسرش بگوید به شرطى 

اى اى كه از من گرفتهكنم كه فالن مقدار از مهریهدهم و آزادت مىتو را طالق مى

شود كه از نظر افكار ضى شود، و این شكل طالق دادن چه بسا مىبرگردانى، او هم را
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عمومى طالق معروفى باشد، و كسى آن را منكر و ناپسند نداند، پس قید معروف به تنهائى 

 كافى نبود و به همین جهت در اینجا قید دیگرى آورد، و حكم را مقید به احسان كرد . 

و در آیه بعدى نیاورد، براى این بود كه  و اگر در این آیه، این قید زائد را آورد،

تا با تشریع  “و ال یحل لكم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا،” :مى خواست دنبال آیه مورد بحث بفرماید

این حكم ضرر زنان را جبران كرده باشد، براى اینكه طالق به ضرر زن است و یكى از 

كند، اسالم خواست تا او سلب مىمزایاى زندگى زن را كه همان زندگى زناشوئى است از 

 زنان از دو سو خسارت نبینند.
 

 “اال ان یخافا اال یقیما حدود هللا ! ”  -
این است كه  “مگر اینكه بترسند كه حدود خدائى را بپا ندارند،” منظور از اینكه فرمود:

 چنین گمانى در دلشان قوى باشد، و منظور از حدود خدا، اوامر و نواهى او، واجبات و

محرمات دینى او است، و این در صورتى است كه زن و شوهر هر دو تشخیص دهند كه 

توافق اخالقى ندارند، و در نتیجه نه این بتواند حوائج او را برآورد، و نه او بتواند حوائج 

این را برآورد، و در آخر، كارشان به دشمنى با یكدیگر منجر شود، كه در چنین فرضى 

یزى از مهریه زنش را از او پس بگیرد و طالقش دهد، و اگر زن براى مرد جائز است چ

نیز به آن رضایت داد و چیزى از مهریه را به او بگردانید، كمك به گناه شوهر نكرده است، 

 چون گفتیم گرفتن مقدارى از مهریه توسط شوهر در این فرض حالل است نه گناه. 

در جمله قبلى، زن و شوهر  “یهما فیما افتدت به،فان خفتم اال یقیما حدود هللا فال جناح عل”  -

را تثنیه آورد، و در این جمله خطاب را  یقیماو  یخافارا دو نفر فرض كرده بود، و كلمات 

متوجه جمع كرد، و فرمود: پس اگر ترسیدید كه حدود خدا را بپا ندارند ... و این گویا براى 

ف غیر متعارف نباشد، بلكه ناجورى اخالق باشد كه باید خوف نامبرده خواشاره به این مى

آن دو نفر طورى باشد كه اگر یك یك همه شما مسلمانان از وضع آنان خبردار شوید شما هم 

دچار آن ترس بشوید، و اما اگر وضع آن دو طورى است كه براى هیچیك از عقالى قوم 

نظر ما وضع قابل دوام گویند به غیر قابل دوام نباشد و تنها خود زن و شوهر هستند كه مى

نیست، حال یا به خاطر اینكه هر دو دنبال هوسرانى هستند، و یا هر دو از شدت تقدس دچار 

اند، و یا هر انگیزه دیگرى كه ممكن است داشته باشند، در چنین فرصتى پس وسوسه شده

 گرفتن مهریه زن حالل است.

و چه حرامش( مربوط به اما این سؤال كه با اینكه پس گرفتن مهریه) چه حاللش 

شوهر است، چرا نفى جناح را از هر دو كرد، و فرمود براى شما زن و شوهر اشكالى 

نیست؟ جوابش این است كه پس گرفتن مهریه در آن صورت كه بر مرد حرام است دادنش 

باشد، براى اینكه پس دادن مهریه در این صورت اعانت بر گناه و بر هم بر زن حرام مى

و اما در آن صورت كه حالل است كه همان صورت طالق خلع است، نه گرفتن  ظلم است،

مهریه از زن براى مرد حرام است، و نه دادن زن اعانت بر ظلم است، پس درست است كه 

 از هر دو نفى جناح كند. 
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ه فَأُولَئك هُ ”  - ه فاَل تَْعتَُدوَها  َو َمن یَتَعَدَّ ُحُدوَد ّللاَّ  ،ُم الظلهُمونَ تهْلك ُحُدوُد ّللاَّ

این حدود خدا است، از آن تجاوز نكنید و كسانى كه از حدود خدا تجاوز كنند،  -

 “ستمكارانند.
در آیه اشاره به آن همان معارفى است كه در دو آیه مورد بحث، ذكر شد، و آن 

عبارت بود از احكام فقهى آمیخته با مسائل اخالقى، و یك قسمت دیگر مسائل علمى بر 

  رف اصولي.اساس معا

و چه بسا بتوان از آیه شریفه بوئى از عدم جواز تفرقه میان احكام فقهى و معارف 

توان گفت كه آیه، اشعارى هم به این معنا دارد كه صرف عمل اخالقى استشمام نمود، و مى

به احكام فقهى، و جمود به خرج دادن بر ظواهر دین كافى نیست، براى اینكه احكام فقهى 

اسكلت ساختمان است، اسكلتى كه به هیچ وجه زندگى در آن قابل تحمل نیست، و  دین مانند

كشى و دكوربندى آن ساختمان است، مثال احكام احكام اخالقى به منزله سفید كارى و سیم

فقهى و قانونى زناشوئى، احكامى است خشن، كه نه شوهر حق دارد به زن خود فرمانى 

و از خانه در آید، ولى همین قوانین فقهى وقتى توأم شد با دهد و نه زن حق دارد بدون اذن ا

شود احكام اخالقى كه اسالم در باب زناشوئى داده آنوقت قانونى بسیار گوارا و قابل عمل مى

و نیز احكام فقهى راجع به عبادت و دعا و ذكر، اسكلتى است كه مجرد آن انسان را به 

اند، ولى وقتى این جسد توأم با روح و رسفرض دین كه همان سعادت بشریت است نمى

ناپذیرى روح است، آن وقت قوانینى خواهد معناى عبادت شد كه همان ورزیدگى و تزلزل

 شود. شد كه بشریت بى نیاز از آن نخواهد بود و هیچ قانونى جایگزین آن نمى

:  پس اكتفا نمودن بر عمل به ظواهر دین، و رعایت نكردن روح آن، ) مترجم

كردن مصالح تشریع، و از بین بردن غرض دین است، چون اسالم همانطور كه  باطل

ایم دین عمل است، نه دین حرف، و شریعت كوشش است نه فرض، و مسلمانان مكرر گفته

به این درجه از انحطاط و سقوط اخالقى و فرهنگى نرسیدند مگر به خاطر همین كه به 

 خبر ماندند .( وح دین و باطن امر آن بىانجام تشریفات ظاهرى اكتفا نموده و از ر
 (350ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  229آیه ) مستند:         

 

 

 حكم طالق سوم و حرمت رجوع ) و حكم محلل (
 

ً َغیَرهُ  فَإِن طلَّقََها فاَل ُجنَاَح ”  - فَإِن طلَّقََها فاَل تِحلُّ لَهُ ِمن بَْعدُ َحتى تَنِكَح َزْوجا

ِ یُبَیِّنَها ِلقَْوٍم یَْعلَُمونَ َعلَیهِ  ِ  َو تِْلك ُحدُودُ َّللاَّ  ،َما أَن یَتََراَجعَا إِن ظنَّا أَن یُِقیَما ُحدُودَ َّللاَّ

و اگر بار دیگر زن را طالق داد، دیگر بر او حالل نیست تا با شوهرى غیر  -

را او نكاح كند اگر طالقش داد و شوهر قبلى و زن تشخیص دادند كه حدود خدا 

یكدیگر باز گردند، این حدود خداست  بپا مي دارند، باكى بر آنان نیست كه به

 !“كند كه براى گروهى كه دانا هستند بیان مى
 

فرماید كند، و مىاست بیان مى حرمت رجوعرا كه همان  حكم طالق سوماین آیه 
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و یا با رجوع  تواند با عقدىبعد از آنكه شوهر سه بار همسر خود را طالق داد دیگر نمى

جدید با وى ازدواج كند، مگر بعد از آنكه مردى دیگر با او ازدواج بكند، اگر او طالقش 

و با اینكه در چنین  تواند براى نوبت چهارم با او رابطه زناشوئى برقرار سازد،داد، وى مى

فرضى عقد ازدواج و یا هم بسترى با آن زن براى مرد حرام است، حرمت را به خود زن 

نسبت داده، فرموده دیگر این زن بر او حالل نیست، تا بفهماند حرمت تنها مربوط به وطى 

نیست، هم وطى او حرام است و هم عقد كردنش، و نیز اشاره كرده باشد به اینكه منظور از 

هم باید به عقد شوهرى دیگر در آید، و هم آن این است كه  “حتى تنكح زوجا غیره،” جمله 

آنگاه اگر شوهر دوم طالقش داد  ،كند، و عقد به تنهائى كافى نیست یزشآم با اوشوهر 

توانند به زوجیت دیگر مانعى از ازدواج آن دو یعنى زن و شوهر اول نیست، بلكه مى

أن ” :یكدیگر برگردند، و با توافق طرفینى عقدى جدید بخوانند، فراموش نشود كه فرمود

، كه در دو طالق اول، كه تنها حق مرد بود، بلكه است رجوعغیر  تراجعو مساله  “یتراجعا،

توانند حدود این وقتى است كه احتمال قوى بدهند كه مىتراجع طرفین است، و نیز فرموده 

 خدا را بپا دارند . 

دو بار كلمه حدود را تكرار كرد، با اینكه  “و تلك حدود هللا،” و اگر در جمله 

راى این بود كه منظور از این حدود غیر حدود قبلى ممكن بود با آوردن ضمیر اكتفا كند، ب

 است. 

كند، چون در مى و در این آیه، كوتاه گوئى عجیبى به كار رفته كه عقل را مبهوت

آیه شریفه، با همه كوتاهیش چهارده ضمیر به كار رفته، با اینكه مرجع بعضى از آنها 

و ناروانى در ظاهر كالم  مختلف و بعضى دیگر مختلط است، و در عین حال هیچ تعقید

 خورد، و هیچ اغالق و گنگى هم در معناى آن نیست.بچشم نمى
 (355ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  230آیه ) مستند:         
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 8فصل 

 

 الغای طالق ظهار
 

 الغای حکم جاهلی طالق ظهار 
 

ن قَْلبَیِن فى»  - ُ ِلَرُجٍل ّمِ ا َجعََل َّللاَّ َجْوفِِه  َو َما َجعََل أَْزَوَجُكُم الَّئِى تُظِهُروَن ِمنُهنَّ  مَّ

َهتِكمْ   !...أُمَّ

خدا براى یك نفر دو قلب در جوفش ننهاده، و خدا همسرانى را كه ظهار  -

  «است...! مادر شما نكرده ،(گویید پشت تو پشت مادرم بادو مى)  كنیدمى
 

خواست او آمد، و مىش به خشم مىدر جاهلیت، رسم بود وقتى مرد از دست همسر

را طالق دهد یك نوع طالقشان این بود كه بگوید: پشت تو چون پشت مادرم است، و یا 

نامیدند و یك بگوید بر من باد كه پشت تو را چون پشت مادرم بدانم، و این عمل را ظهار مى

  د.دانستند كه اسالم آن را لغو كرنوع طالق مى

این است كه خداى تعالى همسران شما را به صرف اینكه ظهار  و بنابر این مفاد آیه

دهد، و چون قرار نداده، كنید، و بگویید پشت تو چون پشت مادرم است، مادر شما قرار نمى

 . است پس هیچ اثرى براى این كالم نیست، و شارع اسالم آن را معتبر نشمرده
 ( 411ص :    16:  المیزان ج سوره احزاب   5تا  4) مستند: آیه        

 
 

 شکایت همسران ظهار شده
  

 

ُ یَسَمُع تَحاُوَرُكَما  »  - ِ َو َّللاَّ ُ قَْوَل الَّتى تَجِدلُك فى َزْوِجَها َو تَشتَِكى إِلى َّللاَّ قَْد سِمَع َّللاَّ

َ سِمیُع بَِصیرٌ   ،إِنَّ َّللاَّ
 

ه كرد و بخداى تعالى سخن آن كس را كه با تو در مورد همسرش مجادله مى -

شنود كه خدا شنواى دانا برد شنید و خدا گفتگوى شما را مىخدا شكایت مى

  !«است
 

نازل شده، كه در عرب جاهلیت  رظهادر باره مجادله آیات چهارگانه اول سوره 

خواسته زنش را بر خود حرام مىمردی یكى از اقسام طالق بوده، به این صورت كه وقتى 

با گفتن این كالم زنش از  «!تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستى - انت منى كظهر امى »گفته:كند مى
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بعد از ظهور اسالم یكى از مسلمانان مدینه همسر خود . شدهاو جدا و تا ابد بر او حرام مى

وسلّم وآلهعلیههللاهمسرش نزد رسول خدا صلىد. را ظهار كرد، و بعدا از كار خود پشیمان ش

اى خواست تا دوباره شوهرش به او برگردد و با ت، و راه چارهرفته جریان را عرضه داش

نمود. در اینجا بود كه آیات شریفه مورد كرد و به درگاه خدا شكوه مىآن جناب مجادله مى

 .بحث نازل گردید

ظهورش در این است كه زن نامبرده در  «،تجادلك فى زوجها و تشتكى الى هللا» جمله 

 .كه از شوهرش جدا نشود تالش پیدا كردن راهى بوده

خداى تعالى درخواست آن زن را كه با تو در مورد معنای آیه این است که:  

كرد مستجاب كرد، زنى كه شوهرش او را ظهار كرده بود، و او از شوهرش مجادله مى

كرد و خدا گفتگوى تو را با او و او را با تو شنید، كه خدا اندوه و بدبختى خود شكایت مى

 ها است. وتها و بیناى دیدنىشنواى ص

در این آیه  «،الذین یظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم اال الالئى ولدنهم ...» 

كنند، با این عمل، همسرشان مانند مادرشان فرماید: كسانى كه همسران خود را ظهار مىمى

 ت.اس  مادرشان تنها آن كسى است كه ایشان را زاییده. شودنمى

این بیان، حكم ظهار كه در جاهلیت بین مردم عرب معروف بود لغو و اثرش  و با

را كه حرمت ابدى بود نفى نموده، اثر دیگرش را كه مادر شدن همسر براى شوهر باشد 

 نماید. انكار مى

تاكید  «،و انهم لیقولون منكرا من القول و زورا »سپس براى بار دوم مطلب را با جمله

فرماید: اینان كه زنان خود را ظهار ن سیاق این جمله سیاق تاكید است، مىفرموده، چو

گویند و هم هم سخن ناپسندى مى ،(كه پشت تو مثل پشت مادرم است )كنند با گفتار خودمى

 دروغى آشكار. 

آن  ،(كه مالك هر پسند و ناپسندى است) اما سخنشان ناپسند است، براى اینكه شرع

بدین جهت تشریعش نكرد، و تشریع جاهالنه مردم جاهلیت را صحه  داند، ورا منكر مى

زیرا  )و اما دروغ است، براى اینكه با آنچه در خارج و واقع است مخالفت دارد. نگذاشت

 ( 312ص :    19المیزان ج :             .(در خارج، مادر مادر است و همسر همسر

 

 

 جاهلی کفاره طالق ظهار، و جریمه بازگشت به قوانین

 َو الَّذیَن یُظاِهُروَن ِمْن نِسائِِهْم ثُمَّ یَعُودُوَن ِلما قالُوا فَتَْحریُر َرقَبٍَة ِمْن قَْبِل أَْن یَتََماسَّا»

ُ بِما تَْعَملُوَن َخبیر   (3)مجادله:     ذِلُكْم تُوَعُظوَن بِِه َو َّللاَّ
 

ین با وجوب دادن كفاره كند، و افهماند كه عمل ظهار افاده طالق نمىآیه شریفه مى

منافات ندارد، زیرا ممكن است چنین زنى مانند قبل از ظهار، زن ظهار كننده و محرم او 
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 باشد، ولى نزدیكى با وى قبل از دادن كفاره حرام باشد. 

اگر داللتى روشن بر گناه بودن عمل ظهار نداشته باشد،  «،و ان هللا لعفو غفور »جمله

و تلك حدود  »اال اینكه ذكر كفاره در آیه بعد و سپس آوردن جمله خالى از داللت هم نیست،

بعد از آن چه بسا داللت كند بر اینكه آمرزش گناه ظهار  «،و للكافرین عذاب الیم »و جمله «،هللا

 .است همشروط به دادن كفار

كسانى كه  «،...والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریررقبة من قبل أن یتماسا» 

 .كنند به او برگردند، باید یك برده آزاد كنندكنند و آنگاه اراده مىزنان خود را ظهار مى

داللت دارد بر اینكه حكم در آیه، مخصوص كسى  «،من قبل ان یتماسا »:و اینكه فرمود

است كه ظهار كرده و سپس اراده كرده به آن وضعى كه قبل از ظهار با همسرش داشت 

 اند، برگشتن به نقضاین خود قرینه است بر اینكه مراد از برگشتن به آنچه گفتهبرگردد، و 

 .اندپیمانى است كه با ظهار بسته

كنند و سپس شود: كسانى كه بعضى از زنان خود را ظهار مىو معناى آیه چنین مى

را نقض  و آن ،(یعنى به كلمه ظهار )اندگیرند برگردند به آنچه كه به زبان آوردهتصمیم مى

 .نموده با همسر خود همخوابگى كنند، باید قبل از تماس یك برده آزاد كنند

ذلكم توعظون به و هللا بما تعملون  »سپس این دنباله را براى جمله مورد بحث آورده كه

، اى است از خداى تعالىتا اعالم كرده باشد به اینكه دستور آزاد كردن برده توصیه «،خبیر

پس كفاره، این .  و به عمل شما، چون خدا عالم به اعمال انسانها استناشى از آگاهى ا

 .بردخاصیت را دارد كه آثار سوء ظهار را از بین مى

این جمله بیانگر خصلت دوم از  «،فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا ...» 

این وظیفه را دارد گانه كفاره است كه مترتب بر خصلت اول است، یعنى كسى خصال سه

تواند به جاى آن، دو ماه كه قدرت بر آزاد كردن برده نداشته باشد، چنین كسى است كه مى

در این جمله هم . شودپى در پى روزه بگیرد كه بعد از دو ماه روزه، جماع برایش حالل مى

وص خصلت را آورده تا كسى خیال نكند این قید مخص «،من قبل ان یتماسا »براى بار دوم قید

 اولى است. 

فرماید: این جمله خصلت سوم را بیان نموده مى  «،فمن لم یستطع فاطعام ستین مسكینا» 

اگر ظهار كننده نتوانست برده آزاد كند، و در مرحله دوم نتوانست دو ماه روزه بگیرد، در 

گانه در كتب مرحله سوم شصت مسكین را طعام دهد كه تفصیل هر یك از این خصال سه

 .فقه آمده است

یعنى این كه چنین حكمى تشریع نموده، و این كه چنین   «،ذلك لتؤمنوا باهلل و رسوله»   

هایى واجب كردیم، و به این وسیله رابطه همسرى را حفظ نمودیم، تا هر كس بخواهد كفاره

 بتواند به همسر خود برگردد. 

هاى تا دیگر به سنت و از سوى دیگر اینكه او را به این كفارات جریمه كردیم

دوران جاهلیت برنگردد، همه اینها براى این است كه شما به خدا و رسولش ایمان آورده، 

 .رسوم جاهلیت را كنار بگذارید
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منظور از جمله مورد بحث این است كه   «،و تلك حدود هللا و للكافرین عذاب الیم» 

ور كلى احكامى كه در شریعت گانه باال را بدین جهت واجب كردیم، و یا به طخصال سه

مقرر نمودیم همه حدود خدایند و با مخالفت خود از آن تعدى نكنید، و كفار كه حدود ظهار و 

 یا همه حدود و احكام تشریع شده ما را قبول ندارند عذابى دردناك دارند. 
 

َ َو َرسولَهُ ُكبِتُوا َكَما ُكِبت الَّذِ »  - یَن ِمن قَْبِلِهْم  َو قَْد أَنَزْلنَا َءایَِت إِنَّ الَِّذیَن یَحادُّوَن َّللاَّ

ِهینٌ   ،بَیِّنٍَت  َو ِلْلَكِفِریَن َعذَاٌب مُّ

ُ َعلى كلّ  - ُ َو نَسوهُ  َو َّللاَّ ُ َجِمیعاً فَیُنَبِّئُُهم بَِما َعِملُوا  أَْحصاهُ َّللاَّ ٍء شىْ   یَْوَم یَْبعَثُُهُم َّللاَّ

 ،شِهیدٌ 

شوند كنند خوار و ذلیل مىولش مخالفت مىطور یقین كسانى كه با خدا و رسب -

همچنان كه پیشینیان آنان ذلیل شدند چون با اینكه ما آیاتى روشن نازل كردیم 

 ،اى براى مخالفت ندارند و كافران عذابى خوار كننده دارندهیچ بهانه

كند و بدانچه و این عذاب در روزى است كه خدا همه آنان را مبعوث مى -

دهد چون خدا اعمال آنان را شمرده و خود آنان فراموش اند خبر مىكرده

 !«اند و خدا بر هر چیزى ناظر و گواه استكرده

 ( 312ص :    19المیزان ج : سوره مجادله    6تا  1) مستند:آیه         
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   همسران بعد از شوهرهمسران بعد از شوهرهمسران بعد از شوهر

   و و و 

   فرزندان بعد از پدرفرزندان بعد از پدرفرزندان بعد از پدر
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 1فصل 

 

 بدون شوهر یا ازدواج با همسران مطلقه 

 

 شرایط خواستگاري از زنان بیوه
 

 

ضتُم بِِه ِمْن ِخط”  - ُ َو ال ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما َعرَّ بَِة النِّساِء أَْو أَكنَنتُْم فى أَنفُِسُكْم  َعِلَم َّللاَّ

ً  َو ال  ْعُروفا أَنَُّكْم ستَْذُكُرونَُهنَّ َو لَِكن ال تَُواِعدُوُهنَّ ِسراًّ إِال أَن تَقُولُوا قَْوالً مَّ

 َ  یَْعلَُم َما فى أَنفُِسُكْم تَْعِزُموا ُعْقدَةَ النِّكاح َحتى یَْبلَُغ اْلِكتَب أََجلَهُ  َو اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

َ َغفُوٌر َحِلیمٌ   ،فَاْحذَُروهُ  َو اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

گوئید یا در دل خویش نهان آنچه در باره خواستگارى زنان به اشاره مى -

داند كه شما یادشان خواهید كرد ولى با كنید، گناهى بر شما نیست، خدا مىمى

مگر آنكه سخنى شایسته گوئید، و نیز قصد بستن آنها قرار آمیزش سرى نبندید، 

عقد زناشوئى نكنید تا از عده در آیند و بدانید كه خدا بر آنچه در دلهاى شما 

 “است آگاه است، از او بترسید و بدانید كه خدا آمرزنده و بردبار است! 
 

مراد از آیه مورد بحث این است كه در مورد خواستگارى مانعى نیست از اینكه 

ا به كنایه سخنى بگویید، و خواسته خود را به كنایه بفهمانید، و یا در امر زن مورد شم

نظرتان امورى را در قلب پنهان بدارید، كه بعد از چند صباح دیگر كه فالن زن از عده 

شود من به آید از او خواستگارى خواهم كرد، و یا مثال آرزو كنید كه كى مىبیرون مى

 یا امورى از این قبیل . وصل او نائل شوم؟ و 

این جمله در مورد تعلیل براى نفى جناح از  “علم هللا انكم ستذكرونهن...،” 

خواستگارى است و تعریض در آن است، مى فرماید : اینكه گفتیم در خواستگارى و 

تعریض اشكالى نیست براى این است كه به یاد زنان بودن، امرى است مطبوع طبع شما 

كند، بلكه رگز از چیزى كه غریزه فطرى و نوع خلقت شما است نهى نمىمردان، و خدا ه

كند كند، و مساله زنان خود یكى از مواردى است كه به روشنى داللت مىآنرا تجویز هم مى

 بر اینكه احكام دین اسالم همه بر اساس فطرت است و هیچ حكم غیر فطرى ندارد.

 عزمرا وابسته به عقدة نكاح در اینكه   “اب اجله،و ال تعزموا عقدة النكاح حتى یبلغ الكت” 

كرد كه یك امرى است قلبى، اشاره است به اینكه سنخ این گره و این دلبستگى با سنخ 

هاى مادى تفاوت دارد، این گره امرى است قائم به قلب و به نیت و اعتقاد، چون اصل گره

امر اعتبارى عقالئى  مساله شوهر بودن از طرف مرد و همسر بودن از طرف زن یك
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یابیم تنها و تنها است، كه جز در ظرف اعتقاد و ادراك موطنى ندارد، آنچه ما در خارج مى

شخص فالن آقا و فالن خانم است، و شوهر بودن او و همسر بودن این چیزى نیست كه 

 عالوه از خود آنها در خارج وجود داشته باشد.

اره به كار رفته كه تصمیم جدى را محكم توان گفت در آیه شریفه، هم استعپس مى

كردن گره نامیده و هم كنایه به كار رفته كه مساله ازدواج را نوعى گره خوانده است، و 

مراد از كتاب مكتوب حكمى است كه خداى تعالى رانده، كه زن باید فالن مدت عده نگه 

 دارد، و در مدت عده ازدواج نكند.

دامى كه عده زنان به آخر نرسیده، عقد ازدواج را شود كه ماپس معناى آیه این مى

كند كه گفتارى در آن آیه و در آیه قبل از آن كه جارى نكنید، و این آیه شریفه كشف مى

تنها راجع به خواستگارى از زنان  “ال جناح علیكم فیما عرضتم به من خطبة النساء ...،” :فرمودمى

قبل این است كه اشكالى بر شما نیست كه در در عده و عقد بستن آنان است. موضوع آیه 

خواستگارى همین زنانى كه مورد بحث بودند، چنین و چنان كنید، و در آیه مورد بحث این 

 اند اجراى عقد نكنید. است كه در مورد همین زنان مادام كه از عده در نیامده

داى تعالى سه صفت علم در این آیه از صفات خ “و اعلموا ان هللا یعلم ما فى انفسكم ...،” 

و مغفرت و حكم را نام برده، و این خود دلیل است بر اینكه مخالفت حكمى كه در دو آیه 

آمده، یعنى خواستگارى كردن از زنان در عده و تعریض به آنان و بستن قول و قرار 

محرمانه با ایشان از مهلكات است، كه خداى سبحان آنطور كه باید آنها را دوست بق

 ارد، هر چند كه به خاطر مصالحى تجویزش كرده باشد.دنمى
 (365ص :    2سوره بقره     المیزان ج :  235آیه ) مستند:        

 

 
 

 وظیفه و اختیارات زن بعد از فوت شوهر
 

َو َعشراً   َو الَِّذیَن یُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َو یَذَُروَن أَْزَوجاً یَتَربَّصَن بِأَنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَشُهرٍ ”  -

ُ بَِما  فَإِذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فاَل ُجنَاَح َعلَْیكْم فِیَما فَعَْلَن فى أَنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف  َو َّللاَّ

 تَْعَملُوَن َخبِیٌر،

كسانى از شما كه بمیرند و همسرانى به جا گذارند، زنان چهار ماه و ده روز،  -

رسیدند آنچه به شایستگى در باره به انتظار بمانند و چون به مدت خویش 

 “كنید آگاه است.خویش كنند، گناهى بر شما نیست كه خدا از آنچه مى
 

هاى مختلف، در باره زن شوهر مرده، عقائد خرافى مختلفى قبل از اسالم امت

اش باید آتش زد، یا زنده زنده در گور داشتند، بعضى معتقد بودند كه او را با همسر مرده

خاك سپرد، بعضى دیگر معتقد بودند كه تا آخر عمر نباید با هیچ مردى ازدواج شوهرش به 

گفتند: باید تا یك سال بعد از مرگ شوهرش از هر كند و این عقیده نصارا بود، و بعضى مى
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گیرى كند، و این عقیده عرب جاهلیت بود، بعضى دیگر نزدیك به یك مردى اعتزال و كناره

  نه ماه، كه این اعتقاد بعضى از ملل راقیه و متمدن است.سال را معتقد بودند، مثال

بعضى دیگر معتقد بودند كه شوهر متوفى حقى به گردن همسرش دارد و آن همین 

است كه از ازدواج با دیگران تا مدتى خوددارى كند، همه این عقاید خرافى ناشى از 

یعنى شركت در زندگى و  احساسى است كه در خود سراغ داشتند، و آن این بود كه ازدواج

آمیخته شدن در آن، و معلوم است كه این احساس، اساسش انس و الفت و محبت بود، و خود 

محبت، احترامى دارد كه باید رعایتش كرد، و محبت هر چند دو طرفى است و زن و شوهر 

شت هر دو باید رعایت آن را بكنند، و هر یك مرد دیگرى به خاطر محبتى كه مرده به او دا

ازدواج نكند، زن شوهر نكند و شوهر زن نگیرد، و لیكن رعایت این احترام از ناحیه زن 

 تر است، چون زن باید رعایت حیا و پوشیدگى و عفت را هم بكند. تر و الزمواجب

پس سزاوار نیست زنى كه شوهرش مرده، خود را مانند كاالئى مبتذل  كه هر كس 

زدواج قرار دهد، پس انگیزه احكام مختلفى كه در كند در معرض اآن را دستكارى مى

هاى مختلف در این باب جعل شده، همین است، و اسالم چنین حكم كرده است كه چنین امت

 زنى تقریبا یك ثلث سال یعنى چهار ماه و ده روز شوهر اختیار نكند، و ِعدّه وفات بگیرد .

كنایه است از   جناح ...فالمراد از بلوغ أجل تمام شدن مدت عده است، و جمله: 

توانند، و كنند، پس اگر خواستند ازدواج كنند مىدادن اختیار به زنان در كارهایى كه مى

توانند او را از این كار باز بدارند به استناد اینكه در فامیل ما چنین خویشاوندان میت نمى

 چیزى رسم نیست!

بخل و یا حسد است زیرا اینگونه عادات كه اساسش جاهلیت و كورى و یا 

باشند، و این حق تواند حق زن را از او سلب كند، چون زنان خود صاحب اختیار مىنمى

 تواند از عمل معروف نهى كند.معروف و مشروع آنان است، و در اسالم كسى نمى
 

  

 “و هللا بما تعملون خبیر! ”  -
 

ق ازدواج براى از آنجائى كه گفتار در آیه مشتمل بر تشریع حكم عده وفات، و ح

زنان بعد از تمام شدن عده بود، و هر دوى این احكام مستلزم آن است كه خداى تعالى اعمال 

بندگان را تشخیص دهد و از صالح و فساد آن با خبر باشد، لذا از بین اسماى حسناى خداى 

 تعالى اسم خبیر براى تعلیل حكم مناسب بود، تا بفهماند كه اگر خداى تعالى چنین حكم

اشكال است فرمود، به این جهت بود كه او از عملى كه ممنوع است و عملى كه مباح و بى

خبر دارد، پس زنان بایستى در بعضى موارد از ازدواج خوددارى كنند، و در بعضى از 

 خواهند براى خود اختیار كنند . موارد دیگر هر چه مى
 (363ص :    2سوره بقره    المیزان ج :  234آیه ) مستند:        
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 همسران شوهر مرده:  یتیم دار، مال دار، و صاحب جمال
 

َو َما یُتْلى َعلَْیكْم فى اْلِكتَِب فى یَتََمى النِّساِء الَّتى ال تُْؤتُونَُهنَّ َما ُكتِب لَُهنَّ َو » ...  -

 ...،تَْرَغبُوَن أَن تَنِكُحوُهنَّ َو اْلُمستَضعَِفیَن ِمَن اْلِوْلدَنِ 

نین احكامى را كه در مورد دختران پدر مرده كه شما حقشان را و همچ...  -

دادید و دوست داشتید آنان را اگر صاحب جمال بودند به نكاح در آورید و نمى

 ،(در اول همین سوره) نیز احكام مربوط به كودكان عقب مانده را در كتاب

 ...!«صادر كرد
 

ال تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان  الالتى »:در آیه مورد بحث زنان را توصیف كرده به

فرماید: خداى تعالى هاى این زنان، مىو این در واقع توصیفى است براى یتیم «،تنكحوهن

شود، ایتام زنانى كه كند آنچه را كه در مورد ایتام زنان بر شما تالوت مىبراى شما بیان مى

  .دهیدخدا برایشان معین كرده نمىیتیم دار و مال دار و صاحب جمالند و شما حق آنان را كه 

در این توصیف اشاره است به اینكه در جاهلیت اینگونه زنان چه نوع محرومیتى 

داشتند، محرومیتى كه باعث شد خداى تعالى آن احكام را به نفع آنان تشریع كند و سنت 

زنان  اى را كه مردم دوران جاهلیت در مورد اینگونه زنان داشتند لغو نموده،ظالمانه

نامبرده را از آن تنگنا و مضیقه نجات دهد، چون در جاهلیت رسم بود زنان یتیم دار و یا به 

گرفتند و عبارت دیگر شوهر مرده را اگر ارثى از شوهر قبلیش براى ایتامش مانده بود مى

دست ظالمانه خود را هم بر سر آن زن و هم بر اموال ایتام نهاده، اگر زن نامبرده صاحب 

گرفتند و در اموالش كردند و از جمالش كام مىبود با او همخوابگى مىل و حسن مىجما

گذاشتند با كردند و نمىكردند و اگر زشت بود با او همخوابگى نمىتصرفات دلخواهانه مى

 مردى دیگر ازدواج كند تا اموالش را بخورند. 

دیرهاى الهى است و است كه همان تق كتابت تكوینى «،ما كتب لهن »:مراد از جمله

یكى از آن تقدیرها این است كه زن و هر انسانى دیگر وقتى به سن ازدواج رسید ازدواج 

هر كسى در مال خودش آزاد است تصرف نماید و كسى مانع ، یكى دیگرش این است كه كند

، پس مردى كه از تصرف زنى در مال شخصیش دخل و تصرف او در مال و اثاث او نشود

ج كردنش جلوگیرى كند، از چیزى جلوگیرى كرده كه خداى تعالى در مخلوقات و از ازدوا

 .خود و از آن جمله در این مخلوقش مقدر كرده است

 

 آسمانی و الهی بودن احکام اسالم  در مورد زنان و ایتام
 

ُ یُْفتِیكْم فِیِهنَّ َو َما یُتْلى َعلَْیكمْ »  -  فى اْلِكتَِب فى یَتََمى َو یَستَْفتُونَك فى النِّساِء  قُِل َّللاَّ

النِّساِء الَّتى ال تُْؤتُونَُهنَّ َما ُكتِب لَُهنَّ َو تَْرَغبُوَن أَن تَنِكُحوُهنَّ َو اْلُمستَضعَِفیَن ِمَن 

 ً َ كاَن بِِه َعِلیما  ! اْلِوْلدَِن َو أَن تَقُوُموا ِلْلیَتََمى ِباْلِقسِط  َو َما تَْفعَلُوا ِمْن َخیٍر فَإِنَّ َّللاَّ

خواهند، بگو زمام امر احكام به دست خدا در باره ارث زنان از تو فتوا مى -
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همچنانكه در اول سوره، احكام  )كنداست، خدا در باره آنان حكم صادر مى

و همچنین احكامى را كه در مورد دختران پدر  ،(ارث آنان را صادر كرد

صاحب جمال  دادید و دوست داشتید آنان را اگرمرده كه شما حقشان را نمى

بودند به نكاح در آورید و نیز احكام مربوط به كودكان عقب مانده را در 

صادر كرد و در اینجا نیز بطور عموم در باره  ،(در اول همین سوره) كتاب

كند به اینكه رعایت عدالت را در باره آنان بكنید و اطفال پدر مرده حكم مى

  !« ن دانا استبدانید كه هر عمل خیرى انجام دهید خدا بدا
 

به نفع زنان و به ضرر مردان تشریع شده فتاوائى  اسالماحكامى كه در شریعت 

در تشریع آنها هیچگونه دخالتى  «ص»رسول خدا و  ،است آسمانى و احكامى است الهى

حكمى دیگر و از  بلكه در تشریع هیچ ،و نه تنها در تشریع این احكام دخالت ندارد ،نداشته

 .احكام مربوط به ایتام زنان هیچ دخالتى ندارد آن جمله تشریع

خداى تعالى بطور كلى در باره ایتام دستورشان داده كه به قسط و عدالت رفتار 

 . كنند
  

اند، مربوط به همه احكامى استفتائى كه در امر زنان كرده «...،َو یَستَْفتُونَك فى النّهساءه » 

ف نبوده و اسالم آن را پدید آورده و بدعت بوده كه در جاهلیت بین عرب معمول و معرو

شده به حقوق زنان در ارث و در ازدواج و نهاده و معلوم است كه آن احكام مربوط مى

هاى زنان و مسائلى از این قبیل نداشته، چون اینگونه مسائل مربوط به ربطى به احكام یتیم

رده نیستند و شوهر طائفه خاصى از زنان است نه همه زنان، چون همه زنان شوهر م

دار مساله یتیمان جمله دیگرى است ها هم یتیم در آغوش ندارند، عالوه بر اینكه عهدهمرده

پس استفتاء مربوط به احكام زنان از  «،و ما یتلى علیكم فى الكتاب فى یتامى النساء ... »:فرمایدكه مى

 شود. جنس آنان مىباشد و قهرا شامل تمامى زنان عالم و آن جهت كه زن هستند مى

و بنا بر این مراد از آنچه خدا در مورد زنان فتوا داده و فرموده: بگو خدا در مورد 

داشت و در اینجا نساء زنان فتوا داده، همان بیانى است كه خداى تعالى در آیات اول سوره 

كالم اقتضاء داشت كه امر فتوا را به خداى تعالى ارجاع دهد و از رسول خدا 

خواهند كه وسلّم برگرداند تا گفتار این معنا را به خود بگیرد: زنان از تو مىوآلهعلیههللاصلى

درباره آنان فتوا دهى، بگو امر فتوا به دست خدا است و او هم فتوا را در آیات اول سوره 

 .داده است
 

 

 

 نهی از تصاحب ارثیه زنان شوهر مرده

 و محروم کردن آنها از ازدواج  

 

َها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال یِحلُّ لَُكْم أَن تَِرثُوا النِّساَء َكْرهاً  َو ال تَْعضلُوُهنَّ ِلتَْذَهبُوا یَأَیُّ »  -
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بَیِّنٍَة  َو َعاشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف  فَإِن  بِبَْعِض َما َءاتَْیتُُموُهنَّ إِال أَن یَأْتِیَن بِفَِحشٍة مُّ

ُ فِیِه َخیراً كثِیراً َكِرْهتُُموُهنَّ فَعَسى أَن تَْكَرُهو  ،ا شْیئاً َو یْجعََل َّللاَّ

هان اى كسانى كه ایمان آوردید این براى شما حالل نیست كه بزور از شوهر  -

رفتن زن میت جلوگیرى كنید، تا بمیرد، و شما ارث او را بخورید، و در 

اند به شما اى كه از شما گرفتهشان بگذارید تا چیزى از مهریهمضیقه

د، مگر آنكه عمل شنیع روشنى مرتكب شده باشند، كه در این برگردانن

صورت تضییق جایز است، و با زنان بطور شایسته معاشرت كنید، و اگر از 

آید باید بدانید كه ممكن است شما از چیزى بدتان بیاید كه خدا آنان بدتان مى

 .«خیر بسیار را در آن نهاده باشد

مورد كراهت زنان شوهر چیزی که ه و یا غالبا همیشبا توجه به اینکه  ،آیه شریفه

خواهد از این معنا نهى ، مىمرده بوده محرومیت از ازدواج و به ارث رفتن اموال آنان است

 .كند و بفرماید این ارث چون با كراهت صاحب مال است درست نیست
 

رى كه به ایشان و آنان را از هیچ مقدا -لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن» : ینكه فرموداز امنظور 

اى نامبرده، ندادن مهریه عضل یا منعكند بر اینكه مراد از داللت مى «،اید محروم نكنیدداده

و سخن  ،است كه مرد باید به زن بپردازد، نه خوردن مال او از طریقى غیر طریق مهر

راضى خواهد نهى كند از وراثت اموال زنان با این كه خودشان كوتاه این كه آیه شریفه مى

  .نیستند
 (401ص :    4المیزان ج :  سوره نساء    19) مستند: آیه         

 

 منع ازدواج پسر با همسر پدر بعد از فوت
 

َن النِّساِء إِال َما قَْد سلَف  إِنَّهُ كاَن فَِحشةً َو َمْقتاً َو »  - َو ال تَنِكُحوا َما نََكَح َءابَاُؤكم ّمِ

 ،ساَء سبِیالً 

شما با او ازدواج كرده ازدواج نكنید، كه باطل است، مگر  و با زنى كه پدر -

آنچه كه در دوره جاهلیت انجام شده، كه این عمل از مصادیق فاحشه و باعث 

 !« اى زشت استخشم خدا و طریقه
 

است كه ابن سعد، از محمد بن كعب قرظى روایت  در روایات اسالمی، درالمنثور

رفت، و زنى از خود به ود كه وقتى مردى از دنیا مىكرده كه گفت: در جاهلیت رسم چنین ب

 -گذاشت، پسرش از هر كس دیگرى مقدم بود بر اینكه با همسر پدر ازدواج كند، جاى مى

خواست به دیگرى شوهرش كرد، و اگر مىخواست خودش با او ازدواج مىالبته، اگر مى

 .دادمى

در همین دوره بود كه  ولد شده،این در مورد زن پدر بود، نه زنى كه پسر از او مت

ابو قیس پسر أسلت از دنیا رفت، و پسرش محصن به جایش نشست، و با همسر پدر ازدواج 
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كرد، نه به او نفقه داد، و نه چیزى از ارث پدر، آن زن بعد از طلوع اسالم نزد رسول خدا 

ید، حضرت فرمود: شرفیاب شد، و جریان را به عرض آن جناب رسان وسلّموآلهعلیههللاصلى

 ات چیزى نازل كند، و چیزى نگذشت كه آیه:فعال برگرد و شاید خداى تعالى در باره مساله

ال یحل لكم ان ترثوا النساء  »:نازل گردید، و نیز آیه شریفه «،و ال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ...»

  .نازل شد «،كرها
 ( 413ص:    4زان ج: المی سوره نساء   22) مستند: آیه          
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       2فصل 

 

 مدیریت اموال و ارثیه یتیمان

 

 

 مقدمه چینی قرآن برای پیاده کردن قوانین ارث

 
نساء آمده تا زمینه را ، مقدمه اي است كه در ابتداى سوره سوره نساء 6تا  2 آیات

 احكام ازدواج فراهم سازد . براى بیان احكام ارث و مسائل مهمى از 

ترین ابواب قوانین حاكمه در جامعه انسانى و این دو باب از بزرگترین و باعظمت

ترین اثر را در تكون و هستى دادن به جامعه و بقاى آن دارند، اما مساله است، چون عظیم

دد فالن گرشود، و معلوم مىنكاح براى اینكه بوسیله آن وضع تولدها و فرزندان روشن مى

شخص از اجزاى این مجتمع است یا نه، و چه عواملى در تكون او دست داشته، و اما ارث 

از مهمترین عامل تشكل یافتن جامعه است، براى اینكه ارث ثروت موجود در دنیا را كه 

 .  كنداساس زندگى جامعه و بنیه مجتمع بشرى در زندگى و بقا است تقسیم مى

ود كه چرا و به چه عنایت براى بیان این احكام در اول شو از همین جا روشن مى

سوره، آن زمینه چینى را كرد و بدون مقدمه مساله انتشار نسل بشر از یك زن و مرد را 

 پیش كشید و فرمود:
 

ن نَّْفٍس َوِحدَةٍ َو َخلََق ِمنَها َزْوَجَها َو ”  - بَث یَأَیَها النَّاس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذى َخلَقَكم ّمِ

َ كاَن  َ الَِّذى تَساَءلُوَن ِبِه َو األَْرَحاَم  إِنَّ َّللاَّ ِمنُهَما ِرَجاالً َكثِیراً َو نِساًء  َو اتَّقُوا َّللاَّ

 َعلَْیُكْم َرقِیباً،

اى مردم بترسید از پروردگارخود، آن خدائى كه همه شما را از یك تن بیافرید  -

خلقى بسیار در اطراف عالم  و هم از آن جفت او را خلق كرد و از آن دو تن

از مرد و زن بر انگیخت، و بترسید از آن خدائى كه به نام او از یكدیگر 

كنید) خدا را در نظر آرید،( و در باره ارحام كوتاهى مسئلت و درخواست مى

 “مكنید، كه همانا خدا مراقب اعمال شما است!
 

پروردگار خویش دعوت كند،  خواهد مردم را به تقوا و پروا داشتن ازدر این آیه مى

این حقیقت بین زنشان و مردمى كه در اصل انسانیت و در حقیقت بشریت با هم متحدند و در 
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نیرومندشان، فرقى نیست، دعوت كند تا مردم  مردشان، صغیرشان و كبیرشان، عاجزشان و

لم نكند، و تفاوتى پى ببرند تا دیگر مرد به زن و كبیر به صغیر ظدر باره خویش به این بى

با ظلم خود مجتمعى را كه خداوند آنان را به داشتن آن اجتماع هدایت نموده آلوده نسازند، 

اجتماعى كه به منظور تتمیم سعادتشان و با احكام و قوانین نجات بخش تشكیل شده، مجتمعى 

كند كه خداى عز و جل آنان را به تاسیس آن ملهم نمود، تا راه زندگیشان را هموار و آسان 

 همچنین هستى و بقاى فرد فرد و مجموعشان را حفظ فرماید . 
 

احكامى كه اصول آنگاه به بیان احكامى پرداخت كه مربوط به اجتماع انسانى است،  

هاى غلط و فروع اجتماع بشر بستگى به آن دارد، آرى، منصرف كردن مردم از سنت

یافته، گوشت و خونشان با آن  اجتماعى كه بدان عادت كرده، و افكارشان با آن پرورش

اند، كارى است اند و اخالقشان بر آن نمو و رشد نمودهها مردهروئیده، نیاكانشان بر آن سنت

 دشوار و در نهایت دشوارى. 

پس تشریع احكام نامبرده، نیازمند به آن مقدمه و زمینه چینى بود تا بتدریج افكار را 

شود كه خواننده د و این معنا وقتى روشن مىهاى جاهلیشان بكنمتوجه غلط بودن سنت

محترم در وصف و حالتى كه عالم بشریت عموما و عالم عربى خصوصا ) كه سرزمینشان 

گردد كه محل نزول قرآن بود،( در آن دوره داشت، دقت و تامل كند، آنگاه برایش روشن مى

احكام خود طریقه تدریج چرا احكام نامبرده را بدون مقدمه بیان نكرد و چرا قرآن در همه 

 را طى نموده و آیاتش به تدریج نازل گردیده است.
 

 

 احکام و دستورات الهی برای حفظ  اموال و منافع یتیمان
 

َوَءاتوا اْلیَتََمى أَْمَولَُهْم َوال تَتَبَدَّلُوا الَخبِیث بِالطیِِّب َوال تَأْكلُوا أَْمَولَُهْم ِإلى أَْمَوِلُكْم  ”  -

 ُحوباً َكبِیراً، إِنَّهُ كانَ 

و اموال یتیمان را پس از بلوغ به دست آنها بدهید و مال بد و نامرغوب خود  -

را به خوب و مرغوب آنها تبدیل مكنید و اموال آنان را به ضمیمه مال خود 

 !“مخورید كه این گناهى بس بزرگ است 
 

یشان بدهند و این آیه شریفه مسلمانان را امر فرموده است كه اموال یتیمان را به ا

 “تتبدلوا الخبیث بالطیب،وال ” :فرمایداى است براى دو جمله بعدى كه مىچینىاین دستور زمینه

عیب یتیم مال مرغوب و بىمعنایش این است كه مال نامرغوب و بى ارزش خود را با 

ود آید كه مثال گوسفندان امانتى یتیم، بهتر از گوسفندان خعوض نكنید ) چون گاهى پیش مى

كند كه مال پست خود را با مال مرغوب و كنند، و شیطان انسان را وسوسه مىما رشد مى

 گوسفندان فربه یتیم معاوضه كند.(

معنایش این است كه این عمل گناهى است  “انه كان حوبا كبیرا،” :و اما اینكه فرمود

 بزرگ.
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 الغای سنتهای جاهلی ازدواج  با دختران یتیم و غصب اموال آنها
 

َن النِّساِء َمثْنى َو ثَُلث »  - َو إِْن ِخْفتُْم أاَل تُْقِسطوا فى اْلیَتََمى فَانِكُحوا َما طاب لَُكم ّمِ

 َو ُربَاَع  فَإِْن ِخْفتُْم أاَل تَْعِدلُوا فََوِحدَةً أَْو َما َملََكت أَْیَمنُُكْم  ذَِلك أَْدنى أاَل تَعُولُوا،
 

ن مراعات عدل و داد نكنید پس آن كس از اگر بترسید كه مبادا در باره یتیما -

زنانرا به نكاح خود در آورید كه شما را نیكو و مناسب با عدالت است: دو یا 

سه یا چهار) نه بیشتر( و اگر بترسید كه چون زنان متعدد گیرید راه عدالت 

نپیموده و به آنها ستم كنید پس تنها یك زن اختیار كرده و یا چنانچه كنیزى 

 «آن اكتفا كنید كه این نزدیكتر به عدالت و ترك ستمكارى است. دارید به
 

در جاهلیت عرب به خاطر اینكه هیچگاه جنگ و خونریزى و غارت و شبیخون و 

شد، بزرگان و اقویاى عرب دختران شد و همیشه ادامه داشت، یتیم زیاد مىترور قطع نمى

آنها را با اموال خود مخلوط نموده و گرفتند و اموال پدر مرده را با هر چه كه داشتند مى

شد كه بعد از تمام كردند بلكه گاه مىخوردند و در این عمل نه تنها رعایت عدالت را نمىمى

كردند در حالى كه دادند و گرسنه و برهنه رهاشان مىشدن اموالشان خود آنان را طالق مى

رزقى كه از آن ارتزاق نمایند و نه  اى داشتند كه در آن سكنى گزینند و نهآن یتیمها نه خانه

همسرى كه از عرض آنان حمایت كند، و نه كسى كه رغبت به ازدواج با آنان نماید تا 

 بدینوسیله مخارجشان را تكفل كند . 

اینجا است كه قرآن كریم با شدیدترین لحن از این عادت زشت و خبیث و از این ظلم 

و خوردن مال آنان نهى خود را شدیدتر كرد،  فاحش نهى فرمود و در خصوص ظلم به ایتام

و نهى از خوردن اموال آنان را در آیاتى دیگر تشدید و تاكید نمود، از آن جمله است این 

 آیات كه:
 

ان الذین یاكلون اموال الیتامى ظلما انما یاكلون فى بطونهم نارا و سیصلون ”  -

 “سعیرا،

بالطیب، وال تاكلوا اموالهم الى  وآتوا الیتامى اموالهم وال تتبدلوا الخبیث”  -

  “اموالكم انه كان حوبا كبیرا ! 
 

نتیجه این تشدید آن شد كه بطورى كه گفته شده مسلمانان سخت در اندیشه شوند و 

هاى خود بیرون كنند از عواقب وخیم تصرف در اموال ایتام سخت بترسند و ایتام را از خانه

در رعایت حق آنان دچار كوتاهى نشوند و اگر هم  تا مبتال به خوردن اموالشان نگردند و

كسى حاضر شود یتیمى را نزد خود نگه بدارد سهم آب و نان او را جدا كند، بطورى كه اگر 

شد، در شدند تا فاسد مىاز غذاى یتیم چیزى زیاد آمد از ترس خداى تعالى نزدیك آن نمى

وسلّم برده و چاره وآلهعلیههللاصلىنتیجه از هر جهت به زحمت افتادند و شكایت نزد رسول 

 خواستند كه این آیه نازل شد: 
 

و یسئلونك عن الیتامى قل اصالح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانكم و هللا ”  -
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 “یعلم المفسد من المصلح و لو شاء هللا العنتكم ان هللا عزیز حكیم ! 
 

د و از ایشان نگهدارى نموده ها را نزد خود جاى دهنو در این آیه اجازه داد كه یتیم

 و به وضع زندگیشان برسند و با آنان مخالطت و آمیزش كنند، چون یتیمان برادران ایشانند . 

 با این دستور گشایشى در كار مردم پدید آورده، رفع دلواپسى از ایشان نمود.

 

بر گردد خواننده محترم اگر در این معنا دقت كند و آنگاه مجددا به مطالعه آیه زیر   

آن وقت ارتباط آن را با آیه  “و ان خفتم اال تقسطوا فى الیتامى فانكحوا،” فرماید:كه مى

شود كه آن آیه در بین فهمد و برایش روشن مىخوب مى “و آتوا الیتامى اموالهم،” قبلش

دهد و معناى مجموع دو آیه چنین كالم جنبه ترقى را دارد و نهى در آیه قبلى را ترقى مى

 شود:مى

 خبیث را با طیب عوض ننمائید، -2 در باره ایتام تقوا پیشه كنید، -1

حتى اگر ترسیدید كه در  -4،  اموال آنان را مخلوط با اموال خود مخورید -3 

مورد دختران یتیم نتوانید رعایت عدالت بكنید و ترسیدید كه به اموالشان تجاوز كنید 

توانید آنان را به حال خود ن بودید، مىهمین جهت دل چركی و از ازدواج با آنها به

  نموده و با زنانى دیگر ازدواج كنید با یك نفر، دو نفر، سه نفر و چهار نفر.واگذار 

(Almizan: V. 4  P.  264.) 

 

 نگهداري و مدیریت اموال یتیمان عقب مانده

ُ لَكْم قِیَ ”  - ماً َو اْرُزقُوُهْم فِیَها َواْكسوُهْم َو َو ال تْؤتوا السفََهاَء أَْمَولَُكُم الَّتى َجعََل َّللاَّ

ْعُروفاً،  قُولُوا لَُهْم قَْوالً مَّ

اموالى كه خدا قوام زندگانى شما را به آن مقرر داشته به تصرف سفیهان  -

مدهید و از مالشان) بقدر لزوم( نفقه و لباس به آنها دهید ) و براى آن كه از 

 “خرسند كنید! آنها آزار نبینید،( با گفتار خوش آنان را
 

شود، مختلف مى به معناى سبكى عقل است. معنایش برحسب اختالف اغراض سفه

گویند و به كسى هم كه مىسفیه مثال به كسى كه در اداره امور دنیائیش قاصر و عاجز است 

در امور دنیائیش كمال هوشیارى را دارد ولى در باره امر آخرتیش كوتاهى نموده و مرتكب 

 گویند. مى سفیهیعنى در این قسمت الابالى است، شود فسق مى

روى خواهد از زیادهشود این است كه مىو آنچه كه از ظاهر آیه شریفه فهمیده مى

در اتفاق بر سفیهان نهى نموده و بفرماید: بیش از احتیاج آنان، مال در اختیارشان نگذارید، 

دهد یتیمان است) كه دستور مى مطلب قابل توجه اینكه بحث آیه شریفه در زمینه اموال

اولیاى یتیمان اداره امور آنان را به عهده بگیرند و اموال آنان را رشد بدهند،( همین معنا 

اى است بر این كه مراد از كلمه سفها عموم سفیهان نیستند بلكه تنها سفیهان از ایتام قرینه
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 باشند . مى

است كه به نوعى عنایت، ارتباطى با در حقیقت اموالى  اموالكمو نیز مراد از كلمة 

نیز شاهد بر این معنا است و  “وارزقوهم فیها واكسوهم...،” :اولیاى ایتام دارد، همچنانكه جمله

به گردن آیه شریفه بگذاریم،  -اگر ناچار باشیم كه داللت بر تكلیف سایر اولیاى سفها را نیز 

سفیهان است) چه یتیم و چه غیر یتیم،( و ناگزیر باید بگوئیم كه: منظور از كلمه سفها عموم 

 لیكن احتمال اول كه منظور، خصوص سفیهان ایتام باشد، احتمالى راجح و روشن است . 

و به هر حال اگر مراد از سفها فقط سفیهان ایتام باشد پس مراد از جمله: 

لیاى ایتام) كه خصوص اموال ایتام خواهد بود، و از اینكه اموال ایتام را به او «اموالكم...،»

اموال و ثروتى  باشند،( نسبت داده، به این عنایت بوده است كه مجموعمخاطب این آیه مى

كه در روى كره زمین و زیر آن و باالخره در دنیا وجود دارد متعلق به عموم ساكنان این 

كره است، و اگر بعضى از این اموال مختص به بعضى از ساكنان زمین و بعضى دیگر 

باشد، از باب اصالح وضع عمومى بشر است كه مبتنى است بر به بعضى دیگر مىمتعلق 

اصل مالكیت و اختصاص، و چون چنین است الزم است مردم این حقیقت را تحقق دهند و 

اى واحدند كه تمامى اموال دنیا متعلق به این جامعه است و بر تك بدانند كه عموم بشر جامعه

مال را حفظ نموده و از هدر رفتن آن جلوگیرى كنند، پس تك افراد بشر واجب است این 

نباید به افراد سفیه اجازه دهند كه مال را اسراف و ریخت و پاش نمایند، خود افراد عاقل 

 اداره امور سفیهان را مانند اطفال صغیر و دیوانه به عهده بگیرند. 

است و آن حكم  در آیه شریفه داللتى است بر حكم عمومى كه متوجه جامعه اسالمى

این است كه جامعه براى خود شخصیتى واحد دارد كه این شخصیت واحده مالك تمامى 

اموال روى زمین است و خداى تعالى زندگى این شخصیت واحده را بوسیله این اموال تامین 

كرده و آن را رزق وى ساخته است، پس بر این شخصیت الزم است كه امر آن مال را 

معرض رشد و ترقیش قرار دهد، و كارى كند كه روز به روز زیادتر شود اداره نموده، در 

تا به همه و تك تك افراد وافى باشد، و به همین منظور باید در ارتزاق با مال حد وسط و 

 اقتصاد را پیش گیرد و آن را از ضایع شدن و فساد حفظ كند.

بشرى باید امور و یكى از فروع این اصل این است كه اولیا و سرپرستان جوامع 

افراد سفیه را خود به دست بگیرند و اموال آنان را به دست خودشان ندهند كه آن را در غیر 

موردش مصرف كنند بلكه بر آن سرپرستان الزم است اموال آنان را زیر نظر گرفته و به 

ورى اصالح آن بپردازند و با در جریان انداختن آن در كسب و تجارت و هر وسیله بهره

یگر، بیشترش كنند، و خود صاحبان مال را كه دچار سفاهتند از منافع و در آمد مال) و نه د

از اصل مال،( حقوق روزمره بدهند تا در نتیجه اصل مال از بین نرود و كار صاحب مال 

 دستى و بدبختى نیانجامد . به تدریج به مسكنت و تهى

این است كه  “هم فیها و اكسوهم،و ارزقو” :شود كه مراد از جملهاز اینجا روشن مى

ارتزاقشان از خود سرمایه و اصل مال نباشد بلكه در مال باشد، یعنى از در آمد مال ارتزاق 

 كنند.
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بعید نیست از آیه شریفه، والیت ولى، نسبت به كلیه امور محجورین استفاده شود، 

و هر محجور دیگر با  به این معنا كه بفهماند: خدا راضى نیست امور افراد سفیه و دیوانه

سایر مردم فرق داشته باشد بلكه بر جامعه اسالمى است كه امور آنان را به عهده بگیرد، 

حال اگر از طبقات اولیا از قبیل پدر و یا جد كسى موجود باشد او باید بر امور محجور علیه 

ن كار را سرپرستى و مباشرت كند و اگر كسى از آنان نبود حكومت شرعیه اسالمى باید ای

انجام دهد) و كسى را به عنوان والیت بر امور محجور علیه بگمارد،( و اگر حكومت 

مسلمین شرعى نبود و طاغوت بر آنان حكومت كرد، باید مؤمنین به انجام این كار دست 

 یازند. )تفصیل مساله در كتب فقه آمده است.(

آنى، كه بسیارى از این مساله كه مالك حقیقى خداى تعالى است، حقیقتى است قر

اى از باشد، و در حقیقت نسبت به قسمت عمدهاحكام و قوانین مهم اسالمى مبتنى بر آن مى

 احكام اسالم، جنبه زیر بنا را دارد.

 

 رفتار با یتیمان عقب مانده ذهنی
 

اى است اخالقى، كه با رعایت آن امر والیت جمله “و قولوا لهم قوال معروفا،” :جمله

ود، براى اینكه افراد سفیه هر چند كه محجور و ممنوع از تصرف در اموال شاصالح مى

خویشند، لیكن حیوان زبان بسته هم نیستند، كه سخن خوب را از بد تشخیص ندهند، بلكه 

انسانند و باید با آنان معامله انسان بشود و اولیایشان با ایشان همانطور سخن بگویند كه با 

گویند، نه بطور ناشایست، و همچنین معاشرتشان با آنان ىافراد معمولى انسان سخن م

 معاشرت با یك انسان باشد. 

شود كه ممكن است جمله مورد بحث را به معناى لغویش یعنى از این جا روشن مى

سخن گفتن به تنهائى نگیریم، بلكه به معناى كنائیش یعنى مطلق معاشرت گرفته و بگوئیم: 

افراد سفیه، باید با آنان از هر جهت معامله یك انسان را بكنند، معنایش این است كه اولیاى 

 چه در سخن گفتن و چه در نشست و برخاست كردن.

 

 تشخیص سن رشد و تفویض اختیار اموال یتیمان
 

نُهْم ُرشداً فَاْدفَعُوا إِلَیِهْم  - أَْمَولَُهْم  َو اْبتَلُوا اْلیَتََمى َحتى إِذَا بَلَغُوا النِّكاَح فَإِْن َءانَستُم ّمِ

َوال تَأْكلُوَها ِإسَرافاً َو بِدَاراً أَن یَْكبُروا َوَمن كاَن َغنِیًّا فَْلیَستَْعِفف َو َمن كاَن فَِقیراً 

ِ َحِسیبا،  فَْلیَأْكْل بِاْلَمْعُروِف فَإِذَا دَفَْعتُْم إِلَیِهْم أَْمَولَُهْم فَأَشِهدُوا َعلَیِهْم َوَكفَى بِاَّللَّ
 

یش نمائید تا هنگامى كه بالغ شده و تمایل به نكاح پیدا كنند، یتیمان را آزما -

آنگاه اگر آنها را دانا به درك مصالح زندگانى خود یافتید اموالشان را به آنها 

باز دهید و به اسراف و عجله مال آنها را حیف ومیل مكنید بدین اندیشه كه 

س از اولیاى یتیم دارا مبادا كبیر شوند) و اموالشان را از شما بگیرند،( و هر ك
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است به كلى از هر قسم تصرف در مال یتیم خود دارى كند و هر كس كه فقیر 

است در مقابل نگهبانى آن مال، به قدر متعارف ارتزاق كند پس آنگاه كه 

یتیمان بالغ شدند و مالشان را رد كردید هنگام رد مال به آنها باید گواه گیرید 

علم حق و گواهى خدا براى محاسبه خلق  براى حكم ظاهر، ولى در باطن

 “كافى است!
 

 ، رسیدن فرد سفیه به سنین اوان ازدواج است.بلوغ نكاحمراد از 

اى است كه بوئى از الفت در معناى آن نهفته باشد، چون معناى مشاهده آنستمو فعل 

 است.  انسماده آن یعنى ثالثى مجردش 

 میوه عقل است.به معناى پختگى و رسیده شدن  رشدو كلمه 
 

معنایش این است كه یتیم سفیه را بیازمائید و این معنا  “حتى اذا بلغوا النكاح ...،”  جمله

رساند كه این آزمایش باید از زمان تمیز دادن همچنان ادامه داشته باشد تا به سن را مى

 .  ازدواج برسد، آنگاه اگر دیدید كه رشد عقلى یافته، مالش را به دست خودش بدهید

رساند كه كودك پس این تعبیر تا حدى داللت بر استمرار آزمایش دارد، و این را مى

خواهد به حد تمیز و عقل برسد، یعنى به حدى برسد كه بشود مورد یتیم وقتى كه مى

آزمایشش قرار داد، او را مورد آزمایش قرار بدهید و این آزمایش تا حد ازدواج و حد مرد 

 د.شدن ادامه داشته باش

طبع مساله نیز این اقتضا را دارد، چرا كه در یك آن و دو آن رشد كودك را 

یعنى مشاهده رشد در  ایناستوان تشخیص داد بلكه باید این آزمایش تكرار بشود تا نمى

كودك حاصل گردد، چون كودك بعد از حد تمیز، كم كم به حد رهاق و سپس به حد ازدواج 

 رسد . و آنگاه به حد رشد مى

ه گیرى از جملبه خاطر اینكه حرف فاء بر سرش آمده، نتیجه “فان آنستم ...،” جمله:

است، و معناى مجموع جمالت این است كه یتیم را آزمایش كنید، و در نتیجه  “و ابتلوا ...،”

 اگر رشد را از او مشاهده كردید پس اموالشان را به دستشان بدهید.

یدن به حد ازدواج علت تامه دادن مال یتیم به فهماند كه رساین طرز سخن به ما مى

تواند مستقال در مال خود شود و یتیم مىیتیم نیست بلكه مقتضى آن است وقتى علت، تامه مى

 دخل و تصرف نماید كه به حد رشد هم رسیده باشد. 

شود كه اسالم مساله بلوغ را در همه جا به یك معنا نگرفته است، در پس معلوم مى

ات و امثال حدود و دیات، بلوغ را عبارت دانسته است از: رسیدن به سن شرعى امر عباد

یعنى سن ازدواج و بس، و اما نسبت به تصرفات مالى و اقرار و امثال آن شرط دیگرى را 

 كه تفصیل این مساله در كتب فقهى آمده است.هم اضافه كرده و آن رسیدن به حد رشد است 

اسالم در مرحله تشریع قوانین خود، بكار برده است، و این خود از لطائفى است كه 

كرد و در تصرفات مالى و امثال آن رشد را لغو چرا كه اگر مساله رشد را شرط نمى

ماند و نفوذ تصرفاتش و ساخت، نظام زندگى اجتماعى افرادى چون یتیم مختل مىمى
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ده نموده و كاله سر آنان شد كه افراد دیگر از این معنا سوء استفااقرارهایش باعث آن مى

هاى دروغین، تمامى ترین راه یعنى با چند كلمه چرب و نرم و وعدهبگذارند و با آسان

وسایل زندگى را از دست ایتام بیرون آورند و با یك و یا چند معامله غررى یتیم را به روز 

 سیاه بكشانند.

ب و الزم پس رشد شرطى است كه عقل اشتراط آن را در اینگونه امور واج

داند، و اما در امثال عبادات، بر همه روشن است كه هیچ حاجتى به رشد نیست، و مى

همچنین است در امثال حدود و دیات، چون تشخیص و درك این معنا كه زنا بد است و 

باشد، و نیز زدن و كشتن مردم زشت و مرتكب آن محكوم به مرتكب آن محكوم به حدود مى

اجى به رشد ندارد و هر انسانى قبل از رسیدن به حد رشد نیز نیروى احكام دیات است احتی

این تشخیص را دارد و دركش نسبت به این معانى قبل از رسیدن به رشد و بعد از آن تفاوت 

 كند . نمى

ْم أَْمَولَُهْم ” و جملة  كنایه است از اینكه مال یتیم را به دست خودش “ ...،فَاْدفَعُوا إهلَیهه

هم معناى تحویل دادن را مي رساند و هم كنایه از این است كه: زحمت و شر و بدهید كه 

مسؤولیت او را از سر خودت دفع كن، مالش را بده تا برود و از تو دور شود، پس این 

 اى لطیف هم در بر دارد.تعبیر در عین اینكه تعبیرى است پیش پا افتاده، كنایه
 

به معناى تعدى و تجاوز از حد اعتدال  اسراف  “كبروا ...،و ال تاكلوها اسرافا و بدارا ان ی” 

و ” باشد. و جمله به معناى مبادرت و شتافتن در انجام عمل مى بداركلمه  در عمل است و

در معناى این است كه فرموده باشد: زنهار!  قبل از آنكه كبیر شوند و حق  “بدارا ان یكبروا،

 ن را بدهید. خود را از حلق شما بیرون بكشند مالشا
 

در آیه شریفه بین خوردن با اسراف و خوردن بعد از كبیر شدن یتیم مقابله افتاده و 

فهماند كه بین آن دو فرق هست، اولى خوردن با اسراف تعدى به اموال ایتام این مقابله مى

است بدون اینكه حاجتى به خوردن آن باشد و بدون اینكه ولى یتیم خود را مستحق آن مال 

خورد، ولى دومى برداشتن از اند، بلكه فقط از باب اجحاف و بى مباالتى مال یتیم را مىبد

مال یتیم قبل از بزرگ شدنش به این معنا است كه ولى یتیم خود را مستحق این خوردن 

خواهد اجرت داند و مىبداند، و براى تصدى امور یتیم صاحب اجرت و حق العمل مى

گوید: حال كه یتیم به حد رشد ى كه هست اسالم به او مىزحمات خود را بردارد، چیز

رسیده، بگذار خود او در اداره اموالش زحمت بكشد، و حال كه او به حد رشد رسیده 

احتیاجى به تو ندارد، و ممكن است خود او تو را از تصرف در اموالش جلوگیرى كند، پس 

 او بده. قبل از آنكه او جلوى تو را بگیرد، خودت مال او را به

اى نداشته پس هر دو قسم تصرف ممنوع است، مگر آنكه ولى یتیم فقیر باشد و چاره

باشد جز اینكه براى سد جوعش كار و كسبى بكند و یا براى یتیم كار كند و از اجرت كارش 

حوائج ضروریش را برآورد و این در حقیقت به مزد گرفتن در تجارت و یا اگر كار یتیم 

گردد، و همان است كه خداى ست به مزد گرفتن در بنائى و امثال آن بر مىساختمان كردن ا
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یعنى هر ولى و  “و من كان غنیا ...،” عز و جل در كتابش خاطر نشان نموده و فرمود: 

نیاز است و در زندگیش حاجتى به گرفتن مال یتیم ندارد سرپرستى كه خودش توانگر و بى

رد و مالزم آن شود و از مال یتیم چیزى را نگیرد، یعنى طریق عفت را پیش گی فلیستعفف

 و اگر فقیر است به طور شایسته از مال یتیم بخورد. “ومن كان فقیرا فلیاكل بالمعروف،”
 

 روش استرداد اموال یتیمان
 

متضمن یكى از مواد قانونى  “فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم،” و اما اینكه فرمود: 

ن این است كه هنگام تحویل دادن مال یتیم به یتیم، باید ولّى او این عمل را اسالم است، و آ

در حضور شاهد انجام دهد، تا هم كار خود را محكم كرده و هم از بروز اختالف و غائله 

نزاع جلوگیرى نموده باشد، زیرا ممكن است فردا یتیم ادعا كند كه ولّى من مال مرا به من 

 ام.نكاح و رشد رسیده دهد با اینكه به حدنمى

را آورد تا حكم را به منشا  “و كفى باهلل حسیبا،” :خداى تعالى در ذیل كالمش جمله

اصلى و اولیش ربط دهد، یعنى بفهماند كه هر حكمى از احكام الهى، یك منشاى از اسما و 

 سیبحصفات او دارد، اگر در مورد ایتام این احكام را تشریع كرده، براى این است كه او 

كند محكم و كند، هر چه تشریع مىاست و احكام بندگانش را بدون حساب دقیق، صادر نمى

حساب شده است، و نیز به این منظور است كه تربیت دینى و اسالمى را تكمیل كند، چون 

كند، و شاهد گرفتن در معامالت و اسالم تربیت مردم را از اساس توحید شروع مى

كند و لیكن سبب قوى محكم این لبا خالف و نزاع را بر طرف مىدادوستدها هر چند كه غا

رفع اختالف امرى معنوى است، و آن عبارت است از تقوا و ترس از خدائى كه در 

حسابكشى كافى است و بنا بر این اگر ولّى طفل یتیم و گواهان و خود طفل این معنا را 

صد حتمى است و نزاعى بوجود  نصب العین خود داشته باشند، آنوقت رفع اختالف صد در

  نخواهد آمد.
 

 مسئله والیت بر یتیم

حال كه این نكات را توجه كردى، اینك بار دیگر به دقت در دو آیه شریفه نظر كن، 

ببین با چه بیانى بدیع و بى نظیر همه مسائل والیت را بیان كرده است، و ما مطالب آن را 

 كنیم:در سه قسمت خالصه مى
 

مهمات و رؤوس مسائل مربوط به سرپرستى اموال ایتام و هر محجور  اینكه: اول

علیه دیگر را بیان كرده و فرموده است كه چگونه باید آن اموال را تحویل گرفت و حفظ 

اى از كسب و تجارت به كارش برد، تا منفعت و سود بدهد، و چگونه در آن كرد و در رشته

و نیز در چه زمانى تحویل گرفت، و در چه تصرف نموده و چگونه به طفل تحویل داد، 

زمانى تحویل داد، و عالوه بر این با بیان مصلحت عمومى این مساله، مبناى آن را تحكیم 

براى بحركت در آوردن  -در همه دنیا  -نموده و آن مصلحت عمومى این است كه مال 
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 امثال آن .چرخ زندگى بشر است، نه براى انباشتن و یا بر دیگران برترى كردن و 

 

: یك اصل اخالقى را در ضمن بیاناتش گنجاند كه اگر بشر آنرا رعایت كند بر دوم

و قولوا لهم قوال ” فرماید:شود و آن جمله زیر است كه مىطبق شرایعى كه ذكر شده تربیت مى

اید، بر او تفوق و درشتى حال كه شما سرپرست و ما فوق طفل یتیم و یا دیوانه شده “معروفا،

 كنید، بلكه رفتارتان با او سرشار از مهر و محبت و ادب و رفتارى پسندیده باشد.ن

 

اینكه: توحید را زیر بناى همه آن احكام قرار داده، توحیدى كه به تنهائى در  سوم

تمامى احكام عملى و اخالقى قرآن حاكم است، و به فرض اینكه احكام عملى و دستورات 

د، تاثیر آن همچنان و در همه موارد باقى است، و این معنا اخالقى از حیث تاثیر ضعیف شو

 بیان فرموده است. “و كفى باهلل حسیبا،” را در جمله:
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 3فصل 

 

 عدالت در امر یتیمان      

 

 

 قیام به عدالت در امر یتیمان
 

ً َو أَن تَقُوُموا ِلْلیَتََمى ِباْلِقسِط  َو َما تَْفعَلُوا » ...  - َ كاَن بِِه َعِلیما  ،ِمْن َخیٍر فَإِنَّ َّللاَّ

كند به اینكه و در اینجا نیز بطور عموم در باره اطفال پدر مرده حكم مى...  -

رعایت عدالت را در باره آنان بكنید و بدانید كه هر عمل خیرى انجام دهید 

 !«خدا بدان دانا است
  

این جمله در  . م قیام به عدالت كنیدكند كه در امر ایتاخداى تعالى براى شما بیان مى

حقیقت به منزله اعراض كردن از یك حكم خاص و توجه نمودن به حكمى عمومى است، 

حكمى كه شمولش از آن حكم خاص بیشتر است، قبال سخن از حكم خاص به ایتام زنان 

سخن داشت و در این جمله، حكم را متوجه عموم ایتام نموده، اول در خصوص مال آن ایتام 

 گوید . گفت، حاال در باره مال و غیر مال آنان سخن مىمى

دهد به در این جمله به مردان جاهلیت تذكر مى «،و ما تفعلوا من خیر فان هللا كان به علیما» 

اینكه آنچه خداى عز و جل درباره زنان و در خصوص یتیمان بر آنان واجب كرده خیرشان 

دهد تا تشویق آنان به الى به آن دانا است، این تذكر را مىدر آن احكام است و اینكه خداى تع

شوند عمل به آن احكام باشد، چون وقتى بدانند كه خدا به اعمال آنان دانا است، هم تشویق مى

  .بیند و به آن آگاه استگردند، چون مخالفتشان را نیز مىو هم از مخالفت او بر حذر مى
 ( 156ص :    5المیزان ج :  سوره نساء    130تا  127) مستند: آیه         

 

  روایت وارده درباره میراث یتیمان

در تفسیر عیاشى از یونس بن یعقوب روایت آورده كه گفت: من از امام صادق 

پرسیدم كه منظور از سفها چه كسانى  “و ال تؤتوا السفهاء اموالكم،” :در مورد آیه السالمعلیه

 و وثوق و اعتماد ندارید . هستند؟ فرمود: كسى كه به ا

و در همان كتاب از ابراهیم بن عبد الحمید روایت كرده كه گفت: من از امام صادق 

سؤال نمودم فرمود: هر كسى كه شراب  “و ال تؤتوا السفهاء اموالكم،” :از معناى آیه السالمعلیه

 بنوشد او نیز سفیه است.
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روایت آورده كه  السالمصادق علیهو در همان كتاب از على بن ابى حمزه از امام 

پرسیدم، فرمود: منظور از سفیهان ایتامند،  “و ال تؤتوا السفهاء اموالكم،” :گفت: از آنجناب از آیه

اموال آنان را در اختیارشان نگذارید تا وقتى كه رشد را از آنان ببینید، عرض داشتم: پس 

اموالتان را به سفیهان ندهید فرمود:  چرا اموال ایتام را اموال خود ما خوانده و فرموده

 خطاب به كسانى است كه وارث ایتام باشند. 

السالم روایت كرده كه در ذیل آیه مورد بحث و در تفسیر قمى از امام باقر علیه

فرموده: وقتى مردى تشخیص دهد كه همسرش و یا فرزندش سفیه و فساد انگیز است، نباید 

مسلط كند، چون خداى تعالى مال را وسیله قوام زندگى او  هیچیك از آنها را بر مال خودش

 قرار داده، سپس فرمود: منظور از قوام زندگى، معاش است... تا آخر حدیث.

: روایات در این باب بسیار زیاد است و این روایات مؤید مطلب گذشته ما مؤلف

هتى كه باعث حجر است كه گفتیم سفاهت معنائى وسیع دارد و داراى مراتبى است مانند سفا

شود، و نیز سفاهت كودك قبل از رسیدن به حد رشد، و مرتبه و ممنوعیت از تصرف مى

دیگرش سفاهت زنى است كه هوسران است، مرحله دیگرش سفاهت شارب الخمر، و مرتبه 

دیگرش مطلق كسانى است كه مورد اعتماد نباشند، و بحسب اختالف این مراحل و مصادیق 

كند، فرق مى اموالكمبه آنها و نیز معناى اضافه مال به ضمیر خطاب در معناى دادن مال 

 كه تطبیق و اعتبار آن با خود خواننده محترم است.

و اینكه در روایت ابى حمزه فرمود: خطاب به كسانى است كه وارث یتیم باشند 

موجود در  اشاره است به همان حقیقتى كه قبال ما به آن اشاره كردیم، كه اوال تمام اموال

شود و به مصالح عالم هستى از آن جامعه بشرى است و در مرحله دوم ملك اشخاص مى

گیرد، و اصوال اشتراك جامعه در مال، باعث شده است كه از این به آن خصوصى تعلق مى

 منتقل گردد . 

 روایت كرده كه فرمود: وقتى یتم یتیم تمام السالمو در كتاب فقیه از امام صادق علیه

نیز به همین معنا است،  اشدهآید كه به حد احتالم برسد تعبیر به شود، و از یتیمى در مىمى

و اگر محتلم بشود ولى رشدى از او دیده نشود، و همچنان سفیه و ضعیف باشد، ولّى او باید 

 مال او را نگهدارى كند . 

 “ابتلوا الیتامى ...،و ” :و در همان كتاب از آنجناب روایت آورده كه در ذیل آیه شریفه

  به معناى این است كه بتواند مال خود را حفظ كند. ایناس رشدفرمود: 

و من كان فقیرا فلیاكل ” :و در كتاب تهذیب از آن جناب روایت آورده كه در ذیل آیه

تواند هر چیزى بخرد، و ناگزیر است فرمود: این كسى است كه به خاطر فقر نمى “بالمعروف،

تواند بطور شایسته و خداپسندانه از مال یتیم هاى خود را بگیرد، پس او مىجلوى خواسته

بخورد، و این وقتى است كه ارتزاقش از مال یتیم و سرپرستیش نسبت به اموال او، به 

 صالح و به نفع یتیم باشد، بنا بر این اگر مال یتیم اندك است نباید از آن چیزى بخورد.

حمد و ابو داود و نسائى و ابن ماجه و ابن ابى حاتم و و در الدر المنثور است كه ا

اند كه گفت: مردى از رسول خدا نحاس در كتاب ناسخ خود، از ابن عمر روایت كرده
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پرسید: من از خودم مالى ندارم، و سرپرستى یتیمى را به عهده دارم،  وسلّموآلهعلیههللاصلى

مود: از مال یتیمت بخور ولى اسراف و ریخت و توانم از مال آن یتیم ارتزاق كنم؟ فرآیا مى

 پاش مكن، و با مال یتیم ثروت نیندوز، و مال او را سپر بال و وسیله حفظ مال خودت مكن . 

: در این معانى روایات بسیار زیادى رسیده، هم از طرق ائمه اهل بیت مؤلف

اخبارى ناظر به آن مباحث  و هم از دیگران، و البته در این باره مباحث فقهى و السالمعلیهم

هست، كه اگر كسى بخواهد از آن اطالع یابد، باید به جوامع حدیث و كتب فقهى مراجعه 

 كند.
 ( 238ص :    4سوره نساء   المیزان ج :  6تا  2آیه ) مستند:  

 

 

 مکافات دنیوی -مکافات ظلم بر یتیمان
 

َ َو َو ْلیَْخش الَِّذیَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلِفِهمْ  » - ً َخافُوا َعلَْیِهْم فَْلیَتَّقُوا َّللاَّ یَّةً ِضعَفا  ذُّرِ

 ،ْلیَقُولُوا قَْوالً سِدیداً 

و باید بندگان از مكافات عمل خود بترسند و با یتیمان مردم نیك رفتار باشند  -

ترسند كودكان ناتوان از آنها باقى ماند و زیردست مردم شوند كسانى كه مى

 !«و سخن به اصالح و درستى گویند پس باید از خدا بترسند
 

سیاق تهدیدى است بر متجاوزین به ارث اطفال پدر  دردر حقیقت مضمون این آیه 

كنایه است از اتخاذ روش  «،و لیقولوا قوال سدیدا ... »:و با در نظر داشتن این معنا جملهه، مرد

منظور از قول،  تر اینكه:صحیح عملى در مورد ایتام و ترك طریقه ناصحیح، سخن ساده

یعنى طریقه محروم كردن ایتام و )فرماید: باید این طریقه را روش عملى است نه سخن، مى

  .ترك كنند ، (خوردن اموال و پایمال كردن حقوق آنان را

خواهد رحمت و رأفت بر اطفال صغار و ناتوان و بى این است كه مىآیه ظاهر 

حت تكفل كسى نیستند و كسى را ندارند كه سرپرست را تمثیل كند، اطفال بى كسى كه ت

امورشان را اداره نموده و منافعشان را جلب و ضررهایشان را رفع كند و ذلت و بیچارگى 

 را از آنان دور سازد. 

و این را هم باید دانست كه تخویف و تهدید مستفاد از آیه مورد بحث مخصوص به 

 »:اف و ناتوان دارند، چون فرمودهكسانى نیست كه در حال حاضر خودشان نیز ذریه ضع

پس این جمله تمثیلى است كه به منظور بیان حال آورده شده و  «،اگر به جاى بگذارند -لو تركوا 

مراد از آن، كسانى هستند كه وضعى چنین و چنان دارند، یعنى در دلهایشان رحمت انسانیت 

شفقت دارند و اینگونه افراد هاى ناتوان و پدر مرده، رأفت و وجود دارد و نسبت به ذریه

مخصوصا مسلمانان كه مؤدب به  ،(و آنها كه چنین نیستند انسان نیستند) هستند ناسهمان 

 شود: توان گفت كه معنا چنین مىادب خدا و متخلق به اخالق اویند، در نتیجه مى

روا باید دلواپس باشند و از خدا در امر ایتام پ -مردم اگر انسانیت داشته باشند  -
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اى ضعیف و شایسته ترحمند، كنند، چرا كه یتیمهاى مردم نیز مانند یتیمان خود او، ذریه

پس باید نگران حال آنان بود و به وضع آنان اعتنا ورزید تا مورد ظلم قرار نگیرند و به 

پس زمینه گفتار آیه زمینه این معنا است كه هر كس نگران ذلت  .حقوقشان تجاوز نشود

ترسد، باید براى جلوگیرى از آن برخیزد، و همه انسانها این نگرانى رى مىاست و از خوا

 د. را دارن

اند، بلكه مامور به در آیه شریفه، مردم مامور به ترحم و رافت و امثال آن نشده

آنچه بر سر ایتام اند و این نیست مگر براى اینكه تهدیدشان كند به اینكه: گردیده خشیت و تقوا

كنید، بعد از مردنتان بر سر ایتام خورید و حقوقشان را پایمال مىد و مالشان را مىآوریمردم مى

خواهد به آنان گوشزد كند كه هر گونه مصائبى را كه براى آنان و مى خودتان خواهد آمد

 گردد. فراهم آوردند به ایتام خودشان بر مى

 

 

 مکفات اخروی خوردن مال یتیم
 

وَن أَْمَوَل اْلیَتََمى ظْلماً إِنََّما یَأْكلُوَن فى بُطونِِهْم نَاراً  َو سیَصلَْوَن إِنَّ الَِّذیَن یَأْكلُ »  -

 ،سِعیراً 

خورند در حقیقت آنها در شكم خود آتش آنان كه مال یتیمان را به ستمگرى مى -

 ! «برند و به زودى به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتادجهنم فرو مى
 

و  «،للرجال نصیب...» مضمون آیه قبلیش مربوط است به آیه:مضمون این آیه شریفه مثل 

در واقع تهدید و باز دارى مردم است از خوردن مال ایتام در ارث، و پایمال كردن حقوق 

از آیه مورد بحث  در قیامت.كند بر تجسم اعمال آنان، و این آیه از آیاتى است كه داللت مى

ر این دنیا، در آخرت به صورت خوردن آتش آید كه مال خورده شده یتیم دبه دست مى

  .شودمجسم مى
 

 

 چگونگی برگشت ظلم به اوالد ظالم

 

كسى كه بر یتیمى ظلم كند یعنى مالش را از دستش بگیرد بزودى همان ظلم به ایتام 

و یكى از  ،و این خود یكى از حقایق عجیب قرآنى است ،گرددخودش و یا اعقابش بر مى

و آن این  ،شودیقت دیگرى است كه از آیات كریمه قرآن استفاده مىفروعات و مصادیق حق

  .است كه بین اعمال نیك و بد انسان و بین حوادث خارجیه ارتباط هست

 در قرآن كریم آیاتى است كه با اطالقش بر این معنا داللت دارد، نظیر آیات زیر: 

 «،من عمل صالحا فلنفسه، و من اساء فعلیها»  -

  «،قال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یرهفمن یعمل مث»  -
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 «ن،انه من یتق و یصبر فان هللا ال یضیع اجر المحسنی»  -

 «ی...،له فى الدنیا خز» ...  -

 «م،و ما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایدیك»  -
 

 ،(چه خیرش و چه شرش )و آیاتى دیگر از این قبیل كه داللت دارد بر اینكه اعمال

 د.گردعمل دارد و به نحوى در همین دنیا به صاحب عمل بر مىنوعى عكس ال

البته ذهن ما كه مانوس به افكارى است  -كند آنچه از این آیات به ذهن ما تبادر مى

این است كه این انعكاس تنها از عمل آدمى، به  -كه در جامعه ما دایر و تجربه شده است 

چشد، ولى آیات یا شیرین عمل خود را مى گردد و هر كسى تنها میوه تلخخود او باز مى

تر از این است و گاه دیگرى در این میان هست كه داللت دارد بر اینكه مساله انعكاس وسیع

شود كه آثار عمل خیر یك فرد به اوالد و اعقاب او نیز برسد و همچنین آثار سوء عملش مى

 دامن آنان را بگیرد، نظیر آیه: 

المین یتیمین فى المدینة، و كان تحته كنز لهما و كان و اما الجدار فكان لغ»  -

ابوهما صالحا، فاراد ربك ان یبلغا اشدهما و یستخرجا كنزهما، رحمة من 

 «ربك!
آید صالح بودن پدر آن دو یتیم در اراده خداى تعالى به اینكه كه از ظاهر آن بر مى 

 .به آن دو رحمت فرستد، دخالت داشته است

رسد آیه اللت دارد بر اینكه اثر عمل زشت انسان به فرزندانش مىاى دیگر كه دآیه

 فرماید:مورد بحث است كه مى

 «و لیخش الذین لو تركوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم » -
 كه بیانش گذشت . 

ی بریم كه سبب حقیقو اما اگر در كالم خداى تعالى تدبر كنیم به این حقیقت پى مى

در  .ملى انسان از یك سو و اجابت خداى تعالى از سوى دیگر استین تاثیر درخواست عا

كه پیرامون مساله دعا  «و اذا سئلك عبادى عنى،»  در تفسیر آیه: المیزانجلد دوم عربى 

كردیم گفتیم: كالم خداى تعالى بر این معنا داللت دارد كه آنچه از حوادث كه از بحث مى

ود، به خاطر درخواستى است كه آدمى از پروردگار شناحیه خداى تعالى با آدمى روبرو مى

خود كرده، و خالصه كالم اینكه درخواست، تنها زبانى نیست، بلكه اعمالى كه در پیش آمدن 

آن حادثه اثر دارد و جنبه مقدمیت براى آن دارد نیز سؤالى است از ناحیه انسان به درگاه 

 خدا، همچنانكه در جاى دیگر قرآن كریم آمده:
 

 «،سئله من فى السموات و االرض كل یوم هو فى شانی»  -

 «و آتیكم من كل ما سالتموه و ان تعدوا نعمت هللا ال تحصوها،»  -

دهد و یا بر دیگران واقع از سوى دیگر هر عملى را كه انسان به نفع خود انجام مى

ز اگر وقوع آن عمل بر دیگران را كه آنان نی ،(حال آن عمل خیر باشد یا شر)كندمى

انسانهائى مثل خود اویند بپسندد آن عمل را در حقیقت براى خود پسندیده است و ممكن 

پسندد و مورد درخواستش نیست نسبت به دیگران انجام نیست عملى را كه براى خود نمى
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دهند انسانیت مطرح است، این جا س در حقیقت در همه اعمالى كه انسانها انجام مىد، پده

شود كه اگر به كسى احسان كند، این احسان را از خدا براى روشن مىاست كه براى انسان 

خود مسئلت نموده، مسئلت و دعائى كه حتما مستجاب هم هست و ممكن نیست رد شود، و 

همچنین اگر به كسى بدى و ستم كند باز همین بدى را براى خود خواسته و پسندیده و نیز 

م مردم بپسندد، براى اوالد خود خواسته و اگر عمل خیر یا شرى را براى اوالد و ایتا

 بدین جهت است كه خداى تعالى فرمود:ت. پسندیده اس

 «و لكل وجهة هو مولیها، فاستبقوا الخیرات، » -

چون معناى این آیه این است كه به سوى خیرات سبقت بگیرید تا وجهه و هدف  

  .شما خیر شود

خون همه آنها از یك پدر و از  و باز از سوى دیگر شركت چندین نفر در خون ، كه

ء كنیم شىیك رحم منشعب شده باشد، عمود نسبت را كه از آنان به نام عترت تعبیر مى

كند، به طورى كه هر حالتى بر یك طرف از اطراف این واحد عارض شود و واحدى مى

آن در اى براى آن طرف پیش بیاید، در حقیقت بر متن آن واحد وارد آمده، و متن هر حادثه

  .حساب همه اطراف آن است

اى كه با دیگران پس با این بیان روشن گردید كه انسان هر گونه برخورد و معامله

و یا فرزندان آنان كند، هیچ راه گریزى از انعكاس آن عمل، به خودش و یا اطفال خودش 

تثنائى كه و این اس ،مگر آنكه خداوند چنین بخواهد و از این انعكاس جلوگیرى كند ،ندارد

شمارى وجود دارد كه انسان كردیم براى آن بود كه در عالم هستى علل و عوامل بى

تواند به تمامى آنها احاطه پیدا كند، لذا ممكن و محتمل است كه عوامل دیگرى از نمى

انعكاس عمل جلوگیرى كرده باشد كه ما اطالعى از آن نداشته باشیم، همچنانكه از آیه زیر 

 بریم:به وجود چنان عواملى پى مى بطور سربسته

 «و ما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایدیكم و یعفوا عن كثیر! » -

 

 روایات وارده درباره ظلم به ایتام
 

كه  در تفسیر عیاشى از امام صادق و از ابى الحسن علیهما السالم روایت آمده

هدید كرده، كه یكى از آن دو اند: خداى تعالى در باره خوردن مال یتیم به دو عقوبت تفرموده

و لیخش الذین لو »:عقوبت آخرت است یعنى همان آتش و اما دومى عقوبت دنیا است كه آیه

بیانگر آن است و منظور از  «،تركوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا هللا و لیقولوا قوال سدیدا

یتیم شوند و دچار همین سرنوشت گردند هایشان این آیه این است كه باید بترسند از اینكه بچه

سرنوشتى كه یتیمهاى مردم بدان دچار شدند، یعنى پدر را از دست دادند و الشخورانى چون 

 اینان اموالشان را خوردند. 

 السالمنظیر این روایت را مرحوم كلینى در كتاب كافى از امام صادق علیه :مؤلف
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اند و در همان كتاب آورده السالممام باقرعلیهو مرحوم صدوق در كتاب معانى االخبار از ا

صادق ابتداء و بدون اینكه كسى  از عبد االعلى از مولى آل سام روایت كرده كه گفت: امام

كند كسى را كه به او و یا پرسیده باشد فرمود: هر كس ظلم كند خداى تعالى بر او مسلط مى

گوید: چون این را بشنیدم در دلم گذشت كه به هاى او ظلم كند، راوى مىبه اوالد و یا به نوه

چه حساب او ظلم كرده و اثر سوء ظلم او، یقه فرزندان و فرزند زادگان او را بگیرد؟ امام 

به علم امامتش و قبل از اینكه من آنچه از دلم گذشته بود به زبان آورم فرمود:  السالمعلیه

و لیخش الذین لو تركوا من خلفهم ذریة ضعافا  »:فرمایداین یك حقیقت قرآنى است، خداى تعالى مى

  «خافوا علیهم فلیتقوا هللا و لیقولوا قوال سدیدا .

و در تفسیر الدر المنثور است كه عبد بن حمید از قتاده روایت كرده كه گفت: براى 

دو فرموده: از خدا بترسید و رعایت حال  وسلّموآلهعلیههللاما نقل كردند كه رسول خدا صلى

طایفه ناتوان را بكنید، یكى یتیم و دوم زن، كه خداى تعالى از یك سو او را یتیم كرده و از 

سوى دیگر سفارشش را به سایرین نموده، از یك سو او را با گرفتن پدر از وى مورد 

تا معلوم شود  )آزمایش قرار داده، و از سوى دیگر شما را بوسیله او در بوته امتحان نهاده

نوازى چگونه در آید و شما از كوره آتش یتیمره آتش یتیمى چگونه بیرون مىاو از كو

  .(مترجم ؟آییدمى

اخبار در خوردن مال یتیم و اینكه این عمل گناهى است كبیره و مهلك، هم از طرق  :مؤلف

 .شیعه و هم از طرق اهل سنت بسیار زیاد وارد شده است
 ( 312ص :    4لمیزان ج : ا سوره نساء    7) مستند: آیه          

 

 تساوی حقوق و حکم اخوت ایتام با سرپرستان خود
 

 

ُ یَْعلَُم  َو یَسئَلُونَك َعِن اْلیَتََمى  قُْل إِصالٌح لَُّهْم َخیٌر َو إِن تَخاِلطوُهْم فَإِْخَونُُكْم َو َّللاَّ

ُ ألَْعنَتَُكْم  إِنَّ  َ َعِزیٌز َحِكیم،اْلُمْفِسدَ ِمَن اْلُمصِلح  َو لَْو شاَء َّللاَّ  َّللاَّ

پرسند بگو اصالح امور آنان بهتر است از رها كردن و از تو مساله ایتام را مى -

آنان از ترس اینكه مبادا از مال آنان بطرف شما آید و اگر با آنان اختالف كنید 

شناسد و اگر خدا برادران شمایند و خدا مفسد شما را از مصلحتان مى

 “انداخت.قت مىخواست شما را به مشمى
 

این آیه شریفه اشعار بلكه داللت دارد بر نوعى تخفیف و تسهیل، چون اول اجازه 

كند، و از این فرماید و اگر خدا خواست كمكتان مىدهد، بعدا مىخلط و آمیزش با ایتام را مى

كه مایه  شود كه مسلمانان قبال تشدیدى از خدا نسبت به امر ایتام شنیده بودند،تعبیر معلوم مى

شده، و همین اضطراب وادارشان كرده كه از امر ایتام تشویش و اضطراب دلهاشان مى

سؤال كنند، و واقع هم همینطور بوده، چون آیاتى شدید اللحن در امر ایتام نازل شده بود، 

 مانند آیه:
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ان الذین یاكلون اموال الیتامى ظلما، انما یاكلون فى بطونهم نارا، و سیصلون »  -

 «،یراسع

و آتوا الیتامى اموالهم، و ال تتبدلوا الخبیث بالطیب، و ال تاكلوا اموالهم الى »  -

 «اموالكم، انه كان حوبا كبیرا. 
  

كه در اولى خوردن مال یتیم را خوردن آتش، و در دومى خوردن خبیث و جرمى 

 كبیر خوانده است.

یات سوره نساء نازل آید كه آیه مورد بحث بعد از آپس از ظاهر امر چنین بر مى

شده، و با این معنا آن روایاتى كه در شان نزول آیه وارد شده و به زودى از نظر خواننده 

از آنجا كه كلمه اصالح نكره آمده،  “قل اصالح لهم خیر...،” شود و در جمله:گذرد، تایید مىمى

اصالحى، داللت دارد بر اینكه آنچه مرضى خداست نوع خاصى از اصالح است، نه هر 

هر چند كه اصالح ظاهرى باشد، پس باید گفت نكره آمدن اصالح براى افاده تنوع است و 

 :فرمایددر نتیجه مراد از صالح اصالح حقیقى است، نه صورى و جمله ذیل آیه هم كه مى

 به این نكته اشعار دارد .  “و هللا یعلم المفسد من المصلح ...،”
 

كند كه خداى تعالى این جمله به مساواتى اشاره مى  “و ان تخالطوهم فاخوانكم!” 

خواهد، تمامى صفات و تعیناتى كه باعث امتیاز یك در میان تمامى مؤمنین برقرار كرده مى

شود مثال این آن طبقه دیگر است، و ریشه بروز همه انواع فساد در میان مردم مى طبقه از

كشد، و ذلیل خود نموده ه استضعاف مىكند، و آن این دیگرى را بدیگرى را برده خود مى

شود لغو شده اعالم كند، ها و تجاوزات مىفروشد، و نیز باعث انواع ظلمبه او بزرگى مى

آرى با این اعالم برادرى است كه موازنه و هم سنگى میان دو طبقه مردم میان یتیم ضعیف 

میان هر ناقص و تامى بر  و ولى قوى، میان توانگر میلیونر و فقیر خاكسترنشین، و همچنین

 “انما المؤمنون اخوة ! ” :شود، همچنانكه در جاى دیگر هم فرمودقرار مى

كند كه مخالطه شود آیه شریفه آن مخالطه با یتیم را تجویز مىپس معلوم مى  

برادرانه باشد، مخالطه دو برادر كه در حقوق اجتماعى بین مردم برابرند آنچه از مالش 

دهند پس آیه مورد بحث مقابل ود، مانند و برابر همان مالى است كه به او مىشبرداشته مى

و آتوا الیتامى اموالهم، و ال تتبدلوا الخبیث بالطیب، و ال تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا ” :آیه

قرار دارد، و این محاذات یكى از شواهدى است بر اینكه در آیه مورد بحث نوعى  “كبیرا،

و هللا یعلم ” فیف و تسهیل داده شده، همچنانكه ذیل آیه نیز بر آن داللت كرد و نیز جمله:تخ

 هم تا حدى بر آن داللت داشت .  “المفسد من المصلح

پس معناى آیه چنین است كه آمیزش با ایتام اگر ضرورى شد جایز است و این 

شد یعنى با تساوى حقوق همان تخفیف نامبرده است، ولى باید نظیر مخالطت دو برادر با

باشد، آن وقت است كه دیگر جاى ترس و دلواپسى نیست، چون این عمل اگر به فرض، 

اصالح باشد، آنهم اصالح حقیقى نه صورى، عمل خیرى است، و حقیقت امر هم بر خدا 

اید از شما مؤاخذه كند، نه پوشیده نیست، تا بترسید مبادا صرفا به خاطر اینكه مخالطت كرده
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 دهد.داى سبحان مفسد را از مصلح تمیز مىخ
 

 

 روایات مربوط به  حکم رفتار برادرانه با ایتام
 

روایت  السالماز امام صادق علیه “و یسئلونك عن الیتامى،” :در تفسیر قمى در ذیل آیه

م نارا، و ان الذین یاكلون اموال الیتامى ظلما، انما یاكلون فى بطونه” :كرده كه فرمود بعد از آنكه آیه

نازل شد، هر كس یتیمى در خانه داشت از خانه بیرون كرد، و از رسولخدا  “ سیصلون سعیرا،

 ”توانستیم بكنیم؟ در پاسخ، این آیه نازل شد:پرسیدند جز این چه مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

 “ یعلم المفسد من المصلح.یسئلونك عن الیتامى قل اصالح لهم خیر، و ان تخالطوهم فاخوانكم فى الدین، و هللا

و ال ”  :و در الدر المنثور از ابن عباس روایت كرده كه گفت: وقتى خداى تعالى آیه

نازل شد، كسانى كه  “ان الذین یاكلون اموال الیتامى ...،” :و آیه“ تقربوا مال الیتیم اال بالتى هى احسن،

و شراب یتیم جدا نموده، سهم او یتیمى در خانه خود داشتند طعام و شراب خود را از طعام 

توانست همه آن طعام و نوشیدنى را مصرف دادند، و اگر یتیم نمىرا بیشتر از سهم خود مى

كردند تا فاسدشود، و این براى آنان دشوار آمد، زیادیش را هم مصرف نمىكند، و زیاد مى

رساندند خداى تعالى این  وسلّموآلهعلیههللابود، ال جرم جریان را به عرض رسول خدا صلى

از آن پس سفره  “یسئلونك عن الیتامى، قل اصالح لهم خیر، و ان تخالطوهم فاخوانكم،”  آیه را نازل كرد:

 خود و ایتام را یكى كردند با آنها خوردند و نوشیدند.
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 1فصل 

 

 تعیین وراث
 

 مقدمه اجرای قانون ارث
  

ا تََرك»  - مَّ ا تََرك اْلَوِلدَاِن َو األَْقَربُوَن َو ِللنِّساِء نَِصیٌب ّمِ مَّ َجاِل نَِصیٌب ّمِ اْلَوِلدَاِن  لِّلّرِ

 ً ْفُروضا ا قَلَّ ِمْنهُ أَْو َكثَر  نَِصیباً مَّ  ،َو األَْقَربُوَن ِممَّ

براى فرزندان ذكور سهمى از ما ترك ابوین و خویشان است و براى فرزندان  -

اناث نیز سهمى از تركه، چه مال اندك باشد و چه بسیار نصیب هر كسى از 

 «.معین گردیده است (در كتاب حق، )آن تركه
 

كه در اذهان مكلفین غیر  در این آیه شریفه حكمى كلى و سنتى جدید تشریع شده

مانوس و نا آشنا است چرا كه مساله وراثت، آنگونه كه در اسالم تشریع شده، هیچ نظیرى 

اى از وراث، محروم از ارث نداشته است بلكه عادات و رسوم بر این جارى بود كه عده

یج بود كه گوئى یك طبیعت ثانوى براى مردم به وجود آمده است، باشند و این مرام آنقدر را

البته عواطف كاذبى كه ) شدشنیدند عواطفشان تحریك مىبطورى كه اگر خالف آن را مى

 .(در این مورد داشتند

و به همین جهت خداى تعالى قبل از تشریع حكم وراثت، براى اینكه عواطف كاذب 

ذیرش قانون ارث اسالمى در آنان به وجود آید نخست حب دار نشود و زمینه پآنان جریحه

فى هللا و ایثار دینى را در بین مؤمنین تحكیم نموده و بین آنان عقد اخوت و برادرى برقرار 

كرد و سپس توارث بین دو برادر را تشریع نمود، و سرانجام بدین وسیله رسمى را كه قبال 

دار و قدیمى نسبت به آن را از تعصب ریشهدر ارث بردن وجود داشت نسخ كرد و مؤمنین 

 رسوم و عادات نجات داد. 

بندى دین محكم شد و حكومت دین روى پاى خود ایستاد، آنگاه، بعد از آنكه استخوان

اى كافى از اسالم قانون ارث را زمانى تشریع كرد كه عده .توارث بین ارحام را تشریع كرد

 .بیك گفتندمؤمنین آن تشریع را با بهترین وجه ل
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 مشخص شدن وارثان انسان 
تصریح و اى كه از نظرتان گذشت، واضح شد كه آیه شریفه، در مقام و با این مقدمه

للرجال نصیب مما ترك الوالدان و  »برطرف كردن هر گونه شبهه و توهم است و خواسته است با جمله: 

حكم این آیه مطلق بوده و به حالى یك قانون و قاعده كلى تاسیس كند و بنا بر این  «،االقربون

از احوال یا به وصفى از اوصاف و ... مقید نیست، همچنانكه موضوع این حكم نیز كه 

مردان باشند، عام است و به هیچ خصوصیت متصلى، تخصیص نخورده است، در نتیجه 

 برند. مردان آینده یعنى پسران صغیر هم مانند مردان فعلى نصیب مى

این جمله  .«و للنساء نصیب مما ترك الوالدان و االقربون »:فرمایدن قاعده مىبعد از تاسیس آ

نیز مانند جمله قبلى تاسیس قاعده است و نیز مانند آن عام است و شائبه هیچ تخصیصى در 

این ) آوردن شود، بدون هیچ تخصیصى و یا تقییدى. آن نیست، در نتیجه شامل همه زنان مى

ود كه حق تصریح و فاش گوئى را ادا كرده باشدو جاى هیچ خاطر آن بب جمله مستقل

را اضافه كرد، تا  «،مما قل منه او كثر »:و باز به همین منظور عبارت. تردیدى باقى نگذارد

بیشتر توضیح داده باشد و بفهماند: به صرف اینكه ارث فالن مسلمان اندك است، نباید باعث 

 .شود كه در تقسیم آن مسامحه كنند

این حال از نظر معنا تاكیدى بر روى تاكید و  که «،نصیبا مفروضا» آخر فرمود:  و در

زیادتى در تصریح و رفع ابهام است، ابهام از اینكه سهام ارث مشخص شده و قطعى است، 

 ی.نه اشتباهى در آن وجود دارد و نه ابهام

ه این آیه و به خاطر این دو جهت: یعنى عمومیت حكم آیه و نبودن ابهام در آن، ب

اند، بر اینكه حكم ارث عمومیت دارد و حتى شامل تركه رسول خدا استدالل كرده

اند: این سخن در مقابل كسانى كه به استناد حدیثى جعلى گفته) شودهم مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

 م.(مترج .بعد از رحلتش صدقه است وسلّموآلهعلیههللااموال رسول خدا صلى

 

 و شوهرارث زن 
 

ا تََرك اْلَوِلدَاِن َو األَْقَربُوَن  َو الَِّذیَن َعقَدَت أَْیَمنُكْم   َو ِلكلّ »  - َجعَْلنَا َمَولَى ِممَّ

َ كاَن َعلى كلّ   ،ٍء شِهیداً شىْ   فَئَاتُوُهْم نَِصیبُهْم  إِنَّ َّللاَّ
 

براى هر انسانى وارثانى قرار دادیم، تا از آنچه پدران و مادران و  و -

وارث و  -گذارند ارث ببرند، و اما افرادى كه شاوندان به جاى مىخوی

اید، باید خویشاوند شما نیستند، ولى شما، با آنان دست پیمان ازدواج داده

 !«شان را بدهید، كه خدا بر همه چیز گواه استبهره
 

م على بعض و ال تتمنوا ما فضل هللا به بعضك »قبلی یعنی با آیه از آنجایى كه این آیه شریفه

در یك سیاق واقع شده، و چون در این آیه سفارش شده كه سهم هر صاحب سهمى را  «،...

بدهید، و فرموده خداى تعالى براى هر انسانى موالهایى نسبت به تركه وارث او قرار داده، 
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آیه مورد بحث به ضمیمه آیه كند كه نظیر فرزندان و خویشاوندان خود، این معنا را تایید مى

، چون گیرى كندخواهند احكام و اوامرى كه در آیات ارث و وصیت گذشت خالصهمى بلىق

در آن آیات جزئیاتى از شرایع آمده بود، همچنان كه قبل از آن آیات نیز اجمالى از شرایع كه 

كه این آیه به  «،للرجال نصیب مما ترك الوالدان و االقربون ... »:بعدا شرح داد آورده، فرموده بود

  د.كناى كلى در باب ارث است، و همه جزئیات احكام به آن برگشت مىنزله قاعدهم

ها نامشان بطور ها و مورثو الزمه آن این است كه افرادى كه از میان وارث

اند، در نتیجه اجمال آمده منطبق شوند با همانهایى كه در آیات ارث بطور تفصیل ذكر شده

اند، خواه اوالد، و كه در آیات ارث، وارث شناخته شده موالى همه آنهایى هستند مراد از

 .خواه پدر و مادر، و چه برادران و خواهران، و چه غیر ایشان باشند

و الذین  - اقربون - والداناى كه در آیه شریفه آمده یعنى: گانهو مقصود از اصناف سه

 - 2فرزندان  - 1ى اند، یعن، همان اصنافى است كه در آیه ارث ذكر شدهعقدت ایمانكم

زن و شوهر، قهرا طبقه سوم در آیه مورد بحث با زن و شوهر منطبق  - 3  خویشاوندان

 شود . مى

معنایش این است كه براى هر یك از شما چه  (براى هر كس )پس اینكه فرمود:

نچه ایم، تا آایم، یعنى اولیایى در ارث بردن معین كردهمردتان و چه زنتان موالیى قرار داده

 .ماند ارث ببرندمال از شمال باقى مى
 

آنهایى كه دست شما را  -الذین عقدت ایمانكم  » و اگر از زن و شوهر تعبیر كرد به

در حقیقت خواسته است به كنایه تعبیر كرده باشد، چون در عرب رسم این بود  «گره زده،

ین كه اعالم كنند معامله تمام كردند، در آخر براى ااى مىوقتى با یكدیگر معامله و یا معاهده

كند این معامله و یا آن دستى كه دارد مصافحه مى گویادادند، پس شد به یكدیگر دست مى

     معاهده را بریده و قطعى كرده، و یا بگو گره زده و جوش داده، در نتیجه مراد از جمله:

یت ازدواج بین خود و ایشان این است: كسانى كه شما به وسیله عقد سبب «،الذین عقدت ایمانكم »

  د.ایرا ایجاد كرده

االرثى است كه در آیات ارث منظور از نصیب موالى، همان سهم  «،فاتوهم نصیبهم» 

لكل جعلنا موالى  و» فرمود: مضمون این جمله، نتیجه جمله قبلى است، كه مىاست.  بیان شده

ان هللا كان على كل » :را با جمله  (هید،به این كه بهره موالى را بد) و در آخر حكم خود  «،...

  . تعلیل كرد «،ء شهیداشى

 

 سهم خویشاوندان فقیر و یتیمان و مساکین 
 

ْنهُ َو قُولُوا »  - َو إِذَا َحضَر اْلِقسَمةَ أُولُوا اْلقُْربى َو اْلیَتََمى َو اْلَمسكیُن فَاْرُزقُوُهم ّمِ

 ً ْعُروفا  ،لَُهْم قَْوالً مَّ

تركه میت از خویشان میت و یتیمان و فقیران اشخاصى و چون در تقسیم  -

حاضر آیند به چیزى از آن مال، آنها را روزى دهید و با آنان سخن نیكو و 
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 !« دلپسند گوئید
 

آید كه مراد از حاضر بودن قسمت این است كه از ظاهر آیه چنین بر مى

ر در حال تقسیم ارث برند، اگارث نمى وجود طبقات جلوترخویشاوندان میت كه به خاطر 

اند كه مراد حاضر باشند، ورثه باید چیزى از ارث به آنان بدهند، نه اینكه بعضى پنداشته

حاضر بودن نزد صاحب مال در هنگام وصیتش و یا در هنگام مردنش باشد، چون عبارت 

 .آیه خیلى روشن است كه به معناى حاضر بودن در هنگام قسمت است

خواهد بود، چون در آیه  خویشاوندان فقیر میتاولوا القربى  و بنا بر این منظور از

كه  «،فارزقوهم منه و قولوا لهم قوال معروفا »:اند و لحن جملهدر ردیف یتامى و مساكین ذكر شده

لحن تحریك عواطف و دعوت به رحم و ارفاق است، نیز شاهد بر این معنا است، در نتیجه 

 برند. كسانى است كه از او ارث مىخطاب در آیه، متوجه اولیاى میت و 
 

اند در اینكه ادا كردن رزق، در آیه مذكور واجب است یا مفسرین اختالف كرده

شویم، همچنانكه در اصل آیه مستحب؟ چون این بحث مربوط به فقه است، متعرض آن نمى

رث را اند در اینكه آیا محكم است و یا بوسیله آیاتى كه طبقات امورد بحث اختالف كرده

زیرا به حكم آیات ارث، با بودن خویشاوند طبقه اول طبقه ) كند نسخ گردیده است؟مشخص مى

برد و به حكم آیه مورد بحث به همه خویشاوندان در صورتى كه در حین تقسیم ارث دوم ارث نمى

  .(مترجم .شودوجود داشته باشند سهم داده مى

نیست، زیرا تناقضى بین آن دو وجود لیكن هیچ انگیزه و موجبى براى نسخ در كار 

كند و این آیه داللت دارد بر آیات ارث، فریضه و سهم هر یك از وارثان را معین مى .ندارد

برد، اما این معنا را كه این ارث بردن، بطور وجوب است اینكه غیر ورثه اجماال رزقى مى

س هیچ دلیلى وجود ندارد كه د. پرسانیا مستحب، و آیا اندازه آن چه مقدار است و ... نمى

آیات ارث را ناسخ آن بدانیم، مخصوصا در صورتى كه دادن رزق به غیر وارث مستحب 

 ت.باشد، همچنانكه آیه نامبرده، تا حدى خالى از ظهور در این معنا نیس
 

ماند، و به معناى مالى است كه بعد از مرگ یك انسان از او باقى مى تركهكلمه 

عناى خویشاوندان است كه نسبت به انسان قریب و نزدیك هستند و اگر در به م اقربونكلمه 

را انتخاب كرد براى  اقربون میان اقربا و اولى القربى و اقربون و امثال آنها در اینجا كلمه

برد به خاطر نزدیك بودن این بود كه داللت كند بر مالك ارث و اینكه اگر وارث، ارث مى

 .تر استتر است، در بردن ارث مقدمكس كه نزدیك به میت است، در نتیجه هر

به معناى قطع هر چیز محكم و جدا كردن بعضى از آن، از بعضى دیگر  فرضكلمه   

شود، براى اینكه انجام دادنش واجب و است و به همین جهت در معناى وجوب استعمال مى

بى كه فرض شده امتثال امرش قطعى و معین است و نه مردد در اینجا نیز سهم و نصی

 .ادایش معین و قطعى است
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 اولویت خویشاوندان نسبی در ارث
 

َهتُهْم  َو أُولُوا األَْرَحاِم بَْعضُهْم »  - النَّبىُّ أَْولى بِاْلُمْؤِمنِیَن ِمْن أَنفُِسِهْم  َو أَْزَوُجهُ أُمَّ

ِ ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن َو اْلُمَهِجِریَن  ِإال أَن تَْفعَلُوا ِإلى أَْوِلیَائُكم أَْولى بِبَْعٍض فى كتَِب َّللاَّ

ْعُروفاً  كاَن ذَِلك فى اْلكتَِب َمسطوراً   ،مَّ
 

پیغمبر اسالم از خود مؤمنین نسبت به آنان اختیاردارتر است، و همسران وى  -

مادران ایشانند، و ارحام بعضى مقدم بر بعضى دیگرند، تا كسى از ارحامش 

رسد، مگر آنكه بخواهید با جرین نمىوارثى دارد، ارث او به مؤمنین و مها

وصیت مقدارى از ارث خود براى آنان، احسانى به آنان كرده باشید، این حكم 

 !«در لوح محفوظ هم نوشته شده است
 

مراد از اولویت در این جمله كه فرمود: صاحبان رحم بعضى اولى بر بعض 

ظور از كتاب خدا، یا لوح است، و من ،(از یكدیگر ارث بردن )دیگرند، اولویت در توارث

كند آن بیان مى «من المؤمنین و المهاجرین، »محفوظ است و یا قرآن، و یا سوره قرآن، و جمله

 .كسانى را كه صاحبان رحم از آنان اولى به ارثند

و مراد از مؤمنین، مؤمنین غیر مهاجر است، و معناى آیه این است كه صاحبان 

ز مهاجرین، و سائر مؤمنین هستند كه به مالك برادرى رحم بعضیشان اولى به بعض دیگر ا

بردند، و این اولویت در كتاب خدا است، و چه بسا احتمال داده دینى از یكدیگر ارث مى

بیان صاحبان رحم باشد، كه در این صورت معنا  «من المؤمنین و المهاجرین،» شود كه جمله 

 رین بعضى اولى از بعضى دیگرند. شود: صاحبان رحم از مهاجرین و غیر مهاجچنین مى

شد و آن این بود كه كسانى این آیه ناسخ حكمى است كه در صدر اسالم اجراء مى

پوشیدند، و یا صرفا به كه به خاطر حفظ دینشان از وطن و آنچه در وطن داشتند چشم مى

مورد بردند، آیه كردند، در بین خود از یكدیگر ارث مىخاطر دین با یكدیگر دوستى مى

و فرمود: از این به بعد تنها خویشاوندان از یكدیگر ارث  بحث این حكم را نسخ كرد

 .برندمى

فعل استثناء منقطع است، و مراد از  «،اال ان تفعلوا الى اولیاءكم معروفا »در جمله االّ كلمه 

نسبت به اولیاء، این است كه چیزى از مال را براى آنان وصیت كنى، كه در شرع  معروف

 است. و كمتر از آن تحدید شده ثلث مالاسالم به 

یعنى حكم فعل معروف، و وصیت كردن به چیزى از  «كان ذلك فى الكتاب مسطورا،» 

 است. مال، در لوح محفوظ یا در قرآن و یا در سوره نوشته شده
 (415ص :    16المیزان ج :  سوره احزاب    6) مستند: آیه        

 

 

 ر  ارحامانحصار والیت ارث د
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 و نسخ والیت ارث با عقد اخوت

 

َو الَِّذیَن َءاَمنُوا ِمن بَْعدُ َو َهاَجُروا َو َجَهدُوا َمعَُكْم فَأُولَئك ِمنكْم  َوأُولُوا األَْرَحاِم »  -

َ بِكلّ  ِ  إِنَّ َّللاَّ  ،ٍء َعِلیمُ شىْ   بَْعضُهْم أَْولى بِبَْعٍض فى ِكتَِب َّللاَّ
 

ورده و مهاجرت نموده و با شما به جهاد پرداختند ایشان و كسانى كه بعدا ایمان آ -

هم از شمایند و در كتاب خدا خویشاوندان در ارث بردن از یكدیگر بعضى اولى 

 .«و نزدیكترند به بعضى دیگر كه خدا به هر چیز داناست
 

است كه خداوند آنرا در میان ارحام و خویشاوندان  والیت ارثراجع به  آیهاین  

نماید و اما بقیه اقسام والیت منحصر در ارحام مى منحصر در ارحامكند، و آنرا تشریع مى

 .نیست

كند، این آیه حكم سابق را كه عبارت بود از ارث بردن بسبب عقد برادرى نسخ مى

در اوایل هجرت حكم ارث به مواخات را  وسلّموآلهعلیههللاچون قبل از این آیه پیغمبر صلى

كرد و این خود روشن است كه آیه شریفه ارث به قرابت را اجراء مى در میان مسلمانان

كند چه اینكه وارث داراى سهم باشد و چه نباشد، چه اینكه عصبه باشد بطور مطلق اثبات مى

 و یا نباشد. 

ابن عباس در الدر المنثور است كه طیالسى، طبرانى، ابو الشیخ و ابن مردویه از 

اصحابش عقد اخوت برقرار میان  وسلّموآلهعلیههللاصلى سول خدااند كه گفت: رروایت كرده

و اولوا االرحام بعضهم اولى  »نمود، و بعضى از ایشان از بعضى دیگر ارث بردند، تا آنكه آیه

نازل شد، و از آن ببعد این نوع ارث بردن را ترك كردند، و تنها به مالك  «،ببعض فى كتاب هللا

 بردند. نسب از یكدیگر ارث مى
 (191ص :    9المیزان ج :  سوره انفال   75) مستند: آیه          
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 فصل دوم

 

 قوانین تقسیم ارث 

 

 شروع آیات ارث در قرآن
 

شود، و آیات قبل جنبه مقدمه براى این احكام ارث آغاز مى و از این آیه قانون

ل آن، بیانى اجمالى و مجموعى آورد تا تشریع را داشت و قبل از بیان تفصیلى و تك تك مسائ

به منزله قاعده كلى بوده باشد و بفهماند كه بعد از ثبوت والدت یك فرد از فردى دیگر و یا 

خویشاوندیش با او، دیگر كسى بطور ثابت و دائم از ارث محروم نیست و دیگر مثل ایام 

ر اثبات این قاعده مردم جاهلیت اطفال صغیر میت و زن او از ارث محروم نیست و عالوه ب

را تحذیر هم كرد از اینكه یتیمان مردم را از ارث محروم كنند كه بى بهره كردن یتیم از 

ارث مستلزم آن است كه سایر ورثه، اموال آنان را به ظلم بخورند و در جاى دیگر این نهى 

وال میت به را تشدید كرده بود و با این بیانات مساله رزق دادن یعنى دادن سهمى از ام

خویشاوندان و ایتام و مساكین را در صورتى كه هنگام تقسیم ارث حاضر باشند، بیان كرد و 

 فرمود: به اینان هر چند وارث نیستند سهمى از مال بدهید. 
 

 

 ( 312ص :    4المیزان ج :  سوره نساء    7) مستند: آیه         
  

 م تقسیم ارثاحکا
 

ُ فى أَ »  - ْولَِدكْم  ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ األُنثَیَیِن  فَإِن ُكنَّ نِساًء فَْوَق اثْنَتَیِن یُوِصیكُم َّللاَّ

ً فَلََها النِّصف  َو ألَبََوْیِه ِلكلّ  نُهَما   فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما تََرك  َو إِن كانَت َوِحدَة َوِحٍد ّمِ

ا تََرك إِن كاَن لَهُ َولَدٌ  فَإِن لَّْم یَُكن لَّهُ  ِه الثُّلُث  السدُس ِممَّ  َولَدٌ َو َوِرثَهُ أَبََواهُ فأَلُّمِ

ِه السدُس  ِمن بَْعِد َوِصیٍَّة یُوصى بَها أَْو دَْیٍن  َءابَاُؤُكْم َو  فَإِن كاَن لَهُ ِإْخَوةٌ فأَلُّمِ

َ ك ِ  ِإنَّ َّللاَّ َن َّللاَّ ً أَْبنَاُؤُكْم ال تَْدُروَن أَیُُّهْم أَْقَرب لَكْم نَْفعاً  فَِریضةً ّمِ  ،اَن َعِلیماً َحِكیما

بُُع  - َو لَكْم نِصف َما تََرك أَْزَوُجكْم إِن لَّْم یَُكن لَُّهنَّ َولَدٌ  فَإِن كاَن لَُهنَّ َولَدٌ فَلَكُم الرُّ

ا تََرْكتُْم إِن لَّْم یَكن  بُُع ِممَّ ا تََركَن  ِمن بَْعِد َوِصیٍَّة یُوِصیَن بَِها أَْو دَْیٍن  َو لَُهنَّ الرُّ ِممَّ

ن بَْعِد َوِصیٍَّة تُوصوَن بَِها أَْو لَّ  ا تََركتُم  ّمِ ُكْم َولَدٌ  فَإِن كاَن لَكْم َولَدٌ فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ

ٌ َو لَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكلّ  ْنُهَما   دَْیٍن  َو إِن كاَن َرُجٌل یُوَرث كاللَةً أَِو اْمَرأَة َوِحٍد ّمِ

ِمن ذَِلك فَُهْم شَركاُء فى الثُّلُِث  ِمن بَْعِد َوِصیٍَّة یُوصى بَها السدُس  فَإِن كانُوا أَكثََر 

ُ َعِلیٌم َحِلیمٌ  ِ  َو َّللاَّ َن َّللاَّ  ،أَْو دَْیٍن َغیَر ُمضاّرٍ  َوِصیَّةً ّمِ

َ َو َرسولَهُ یُْدِخْلهُ َجنٍَّت تَْجِرى ِمن تَْحتَِها األَْنهَ  - ِ  َو َمن یُِطع َّللاَّ ُر تِْلك ُحدُودُ َّللاَّ

 ،َخِلِدیَن فِیَها  َو ذَِلك اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ 
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-  

ِهینٌ  - َ َو َرسولَهُ َو یَتَعَدَّ ُحدُودَهُ یُْدِخْلهُ نَاراً َخِلداً فِیَها َو لَهُ َعذَاٌب مُّ  ،َو َمن یَْعِص َّللاَّ

 

حكم خدا در حق فرزندان شما این است كه پسران دو برابر دختران ارث  -

 (دو سوم)بیش از دو نفر باشند، فرض همه دو ثلثبرند، پس اگر دختران 

تركه است و اگر یك نفر باشد، نصف و فرض هر یك از پدر و مادر یك سدس 

تركه است در صورتى كه میت را فرزند باشد و اگر فرزند نباشد و وارث 

و باقى به  )بردمنحصر به پدر و مادر باشد در این صورت مادر یك ثلث مى

میت را برادر باشد در این فرض مادر سدس خواهد برد، و اگر  ،(پدر رسد

پس هر آنكه حق وصیت و دین كه به مال میت تعلق گرفته استثنا شود، شما 

این را كه پدران یا فرزندان و خویشان كدام یك به خیر و صالح و به ارث 

این احكام  .(تا در حكم ارث مراعات كنید )دانیدبردن به شما نزدیكترند نمى

اى است كه خدا باید معین فرماید زیرا خداوند بهر چیز دانا و به همه ضهفری

 ،مصالح خلق آگاه است

سهم ارث شما مردان از تركه زنان نصف است در صورتى كه آنها را فرزند  -

نباشد و اگر فرزند باشد ربع خواهد بود پس از خارج كردن حق وصیت و 

ارث زنان ربع تركه شما مردان دینى كه به دارائى آنها تعلق گرفته و سهم 

است اگر داراى فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید ثمن خواهد بود، 

پس از اداى حق وصیت و دین شما و اگر مردى بمیرد كه وارثش كالله او 

یا زنى بمیرد كه وارثش  ،(برادر و خواهر امى یا هر خواهر و برادرى )باشند

شد در این فرض سهم ارث یكنفر از آنها سدس یك برادر و یا خواهر او با

خواهد بود و اگر بیش از یك نفر باشند همه آنها ثلث تركه را به اشتراك ارث 

برند بعد از خارج كردن دین و حق وصیت میت در صورتى كه وصیت به 

این حكمى است كه  ،(یعنى زاید بر ثلث نباشد )آور نباشدحال ورثه بسیار زیان

وده و خدا به همه احوال بندگان دانا و به هر چه كنند بردبار خدا سفارش فرم

 ،است

آنچه مذكور شد احكام و اوامر خدا است و هر كس پیرو امر خدا و رسول او  -

است او را به بهشتهائى در آورند كه در زیر درختانش نهرها جارى است و 

 ،مآنجا منزل ابدى مطیعان خواهد بود و این است سعادت و پیروزى عظی

كند و از حدود الهى تجاوز نماید، او را به او  و هر كه نافرمانى خدا و رسول -

آتشى در افكند كه همیشه در آن معذب است و همواره در عذاب خوارى و 

 .«ذلت خواهد بود

 

از  بدون واسطهحكم یك سهم دختر و دو سهم پسر مخصوص به فرزندانى است كه 

 .اندخود میت متولد شده
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تر، حكمشان، حكم كسى است كه و پائین یا نوه و نتیجه و نبیره ا واسطهبفرزندان 

شوند و بنا بر این پسر زادگان هر چند كه دختر باشند دو سهم بوسیله او به میت متصل مى

برند، البته این در صورتى است برند و دختر زادگان هر چند كه پسر باشند یك سهم مىمى

 اوو گرنه ارث از آن فرزندان بالواسطه او زنده نباشند  هیچیك ازكه در حال مرگ مورث 

 .برندخواهد بود و نوه و نتیجه و نبیره ارث نمى
 

این چنین است، یعنى در  برادران و خواهران و فرزندان آنهاو همچنین حكم در 

هیچ وارثى نداشته باشد، نه پدر و نه مادر و نه فرزند و نه  طبقه اولصورتى كه میت از 

یعنى برادر و خواهر و جد و جده باشد، اگر برادر و  طبقه دومد زاده، و وارث او فرزن

برند و اگر همه برادران باشند برادران هر یك دو برابر یك خواهر ارث مى زندهخواهرش 

 برادر زادگان و خواهر زادگانباشند و وارث میت  مردهو خواهران میت قبل از مرگ او 

خواهر برند، هر چند كه دختر باشند و برابر خواهر زادگان مىباشند، برادر زادگان دو 

 برند هر چند كه پسر باشند. مى زادگان نصف برادر زادگان
 

را آورده بود این نكته را  ابنا کلمة اوالدبه جاى كلمه  در آیة فوق اگر قرآن كریم

ان بالواسطه ابناى كند، یعنى هم فرزندفهماند، چون این كلمه نفى واسطه را اقتضا نمىنمى

هست یعنى، والد  والد واب انسانند و هم فرزند زادگان، همچنانكه این فرق میان دو كلمه: 

شود و هم در گویند و اب هم در مورد پدر بالواسطه استعمال مىتنها به پدر بالواسطه مى

به آبا و  مورد اجداد. در اینجا ممكن است اشكال كنى كه پس چرا در اواخر همین آیه تعبیر

خواست نكته باال را افاده كند، بلكه عنایت گوئیم: در آنجا نمىابنا را آورد؟ در پاسخ مى

در كار بود و آن عنایت باعث شد تعبیر را عوض  ،(كه بیانش به زودى خواهد آمد) خاصى

  د.كن

 -ین للذكر مثل حظ االنثی »:و اما اینكه در هنگام بیان حكم، تعبیر دیگرى آورد و فرمود

براى این بود كه اشاره كرده باشد به اینكه  «،است مونث، چیزى دو برابر سهم مذکربراى هر 

 گوئیدر اسالم باطل شده و  ،(دانسترا ممنوع مى كه ارث بردن زنان )رسوم جاهلیت

بطالن این رسم و نیز حكم خدا یعنى ارث بردن زنان را یك حكم معروف وا نمود كرده و 

و به عبارت دیگر ارث زن را اصل  ،برند ولى دو برابرمثل زنان ارث مىفرموده: مردان 

در تشریع قرار داده و ارث مرد را به طفیل آن ذكر كرده تا مردم براى فهمیدن اینكه ارث 

چه  (یعنى دختر میت) مرد چه مقدار است محتاج باشند به اینكه به دست آورند، ارث زن

 رابرش را به پسر میت بدهند. مقدار است، به مقایسه با آن دو ب

اند و مطلب درستى است و چه بسا این مطلبى است كه بعضى از علما ذكر كرده

بتوان آن را تایید كرد به اینكه آیه شریفه بطور صریح و مستقل متعرض ارث مردان نشده، 

بلكه به این نحو متعرض ارث زنان شده، و اگر به چیزى از سهم مردان هم تصریح نموده 

اى كه در آخر همچنانكه در آیه بعدى و آیهبا ذكر سهامى كه زنان با مردان دارند ذكر كرده، 

 خورد. مى سوره آمده، این معنا به چشم

فهماند كه جنس مى حرف الف و الم در دو اسم ذكر و انثیین الم تعریف جنس است و
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ث، هم از جنس مرد قتى است كه در وراوبرد و این مرد دو برابر سهم جنس زن ارث مى

برد و اگر موجود باشد و هم از جنس زن، در این فرض است كه مرد دو برابر زن سهم مى

نر دو مثل حظ  -للذكر مثال حظ انثى » و یا  «،بردنر مثل دو سهم ماده مى -للذكر مثل حظى االنثى  »:نفرمود

ر با ماده را بیان كرده باشد براى این بود كه با عبارتى كوتاه هم صورت وجود ن «د،برماده مى

آید و هم حكم صورتى را كه تنها دو دختر از میت باز مانده باشند كه با توضیحى كه بعدا مى

 ت.ترین عبارت اسكوتاه «،للذكر مثل حظ االنثیین»عبارت 
 

للذكر  »:از ظاهر وقوع این جمله بعد از جمله «،فان كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترك» 

علیهى حذف شده و آید كه جمله نامبرده عطف شده است بر معطوفبر مى «،حظ االنثیین مثل

برد در صورتى كه متوفا هم پسر داشته فرموده: گفتیم پسر دو برابر دختر مى گوئیتقدیرى 

باشد و هم دختر و یا هم برادر داشته باشد، هم خواهر، حال اگر ورثه او در هر طبقه كه 

  .باشند حكمش چنین و چنان است هستند تنها زنان
 

اگر وارث میت یك فرد مؤنث یعنى یك دختر بود،  «،و ان كانت واحدة فلها النصف» 

  .بردنصف مال میت را مى

للذكر مثل حظ »در اینجا سهم دو دختر را ذكر نكرد، براى اینكه از جمله قبلى یعنى 

وارث كسى باشند و سهم نر مثل سهم  آمد، چون وقتى نر و ماده هر دوبه دست مى «،االنثیین

شود، دو قسمت از آن نر و یك قسمت از آن ماده دو ماده باشد، ارث به سه قسمت تقسیم مى

 .شودشود، در نتیجه سهم یك ماده یك ثلث خواهد بود و قهرا سهم دو ماده دو ثلث مىمى

ى كه باعث شده چیز ،شودالبته این مقدار بطور اجمال از جمله نامبرده استفاده مى

جمله نامبرده متعین در معنائى كه كردیم بشود این است كه در دنبالش از ذكر دو ماده 

سكوت كرد و در عوض تصریح كرد به اینكه اگر زنان بیش از دو نفر بودند دو ثلث 

كه این عبارت اشعار دارد بر اینكه خداى تعالى عمدا سهم  «فان كن نساء فوق اثنتین، »:برندمى

 دختر را ذكر نكرد.  دو

جناب در عمل آن  وسلّموآلهعلیههللااز این هم كه بگذریم در زمان رسول خدا صلى

داده، و از زمان رحلت آن  دادن به دو دختر همین بوده، یعنى به دو دختر نیز دو ثلث مي ارث

ز جناب تا عصر حاضر، عمل علماى امت به همین روال جریان داشته و جز روایتى كه ا

 ت.ابن عباس رسیده، مخالفتى در مساله نبوده اس

و این توجیه كه ما كردیم بهترین توجیه این سؤال است كه چرا به سهم دو نفر ماده 

مرحوم كلینى در كافى گفته است: خداى تعالى سهم دو انثىرا دو ثلث قرار د. تصریح نكر

ن بیان كه اگر مردى از دنیا رفت و یك به ای «للذكر مثل حظ االنثیین، »:داده، براى اینكه فرموده

برد، قهرا مال سه قسمت دختر و یك پسر به جاى گذشت، پسر به اندازه سهم دو دختر مى

شود، دو قسمت از آن، سهم پسر و یك قسمت باقى مانده سهم دختر است، در نتیجه سهم مى

برند، ختر دو ثلث مىخداى تعالى در بیان اینكه دو د ،خواهد بود (دو سوم)دو دختر دو ثلث

و نظیر این كالم از ابى مسلم مفسر  ،این بود گفتار مرحوم كلینى .به همین مقدار اكتفا نمود

شود، چون استفاده مى «،للذكر مثل حظ االنثیین »:نقل شده، او گفته است كه این معنا از جمله
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ك ثلث و دو دختر دو وقتى یك پسر با یك دختر دو ثلث از ارث پدر را ببرد قهرا یك دختر ی

برد، این بود گفتار ابى مسلم، گو اینكه آنچه دیدید از این دو شخصیت نقل شد ثلث را مى

مان را به آن اضافه خالى از قصور نیست و اگر بخواهیم تمامش كنیم ناگزیر باید بیان قبلى

  (دقت فرمائید. .)نمائیم
 

اینكه پدر و مادر را عطف كرده بر  «،سو البویه لكل واحد منهما السدس ... فالمه السد» 

اوالد، خود داللتى است بر اینكه پدر و مادر در طبقات ارث هم طبقه اوالدند، و اینكه 

در پدر و مادر باشد، و معنایش این است كه وارث میت منحصر  «،و ورثه ابواه ... »فرمود:

داللت دارد بر  «،یكن له ولد و ورثه ابواهلم فان» ة بعد از جمل «،فان كان له اخوة ... »:واقع شدن جمله

در طبقه دوم قرار دارند و بعد از پسران و دخترانند، یعنى با وجود  (برادران)اینكه اخوة 

برند، تنها اثرى كه در وجود اخوة هست، این است پسران و دختران میت، از میت ارث نمى

 .گذارند مادر ثلث ببردكه نمى

      منظور از وصیت همان دستور استحبابى در آیه: «،او دینمن بعد وصیة یوصى بها » 

فرماید: اگر مرگ كسى نزدیك كه مىاست  «،كتب علیكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خیرا الوصیة »

شد و مال بسیارى داشت، خوب است عالوه بر ارثى كه خدا براى پدر و مادر معین كرده، 

 .معین كند سهمى براى آن دو و براى خویشاوندان

آید كه دستور مستحبى از نظر اهمیت بعد از وظیفه در اینجا این سؤال پیش مى

را كه دادنش واجب است  ادای بدهی های متوفیواجب قرار دارد و جا داشت اول مساله 

گوئیم: بله همینطور است و لیكن ذكر كند، بعد از آن این دستور مستحبى را، در پاسخ مى

جلوتر از اهم بیان  (نه در عمل)ور غیر اهم در هنگام بیان كردنشود كه دستبسا مى

شود، از این بابت كه وظیفه اهم به خاطر قوت ثبوتش احتیاجى به سفارش ندارد، به مى

خالف غیر اهم كه آن نیازمند تاكید و تشدید است و یكى از وسایل تاكید و تشدید همین است 

طبعا در مقام اضراب و ترقى  «،أو دین »:پس جملهكه جلوتر ذكر شود و بنا بر این بیان، 

 خواهد بود. 

شود و آن این است كه وصیت را به وصف و با این توجیه یك نكته دیگر روشن مى

یوصى بها توصیف كرد و وجهش این است كه خواست تاكید را برساند و این توصیف 

یت احترام میت را بكنند و به عالوه بر تاكید خالى از این اشعار هم نیست كه ورثه باید رعا

وصیتى كه كرده عمل نمایند، همچنانكه در آیه سوره بقره كه گذشت دنبالش به این نكته 

 .«فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذین یبدلونه »:تصریح نموده و فرمود
 

ورثه است كه خطاب در این دو جمله به  «،آباؤكم و ابناؤكم ، ال تدرون ایهم اقرب لكم نفعا» 

باشد و این كالمى است برند مىدر حقیقت شامل عموم مسلمانان كه از اموات خود ارث مى

كه در مقام اشاره به سر اختالف سهام در وراثت پدران و فرزندان القا شده و نوعى تعلیم 

هر ادا شده، و امثال این تعبیرات در لسان  ،(دانیدشما نمى )است براى مسلمانان كه با لحن

شود خطاب، به غیر ورثه یعنى به از این هم كه بگذریم اصال نمىت. اهل لسانى شایع اس
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میرید و مال خود را به عنوان ارث فرماید شما مردم كه دیر یا زود مىب مردم باشد و بخواهد

دانید كدام یك از این سه طایفه نفعشان گذارید، نمىبراى پدر و مادر و فرزندان به جاى مى

تر است، براى اینكه اگر اینطور باشد دیگر وجهى براى جمله: كدام یك شما نزدیك براى

 ماند . باقى نمى ،تر استنفعشان نزدیك

مندى از مال میت است نه چون ظاهر عبارت این است كه مراد از نفع بهره

از  دانید كه كدام یكخواهد به ورثه بفرماید شما چه مىمندى میت از ورثه، پس مىبهره

و اینكه آباء را . رسدمیرند و نفع كدام یك از آنها زودتر به شما مىبستگانتان زودتر مى

 .رسد تا ارث ابناءجلوتر از ابناء ذكر كرد اشاره دارد به اینكه ارث آباء زودتر به ورثه مى

و بنا بر این مساله ارث و اختالف سهام در آن، طبق آثارى كه رحم دارد و اختالف 

ى كه عواطف انسانى نسبت به ارحام دارد تنظیم شده، و در توضیح این معنا بشریت ادرجه

كنیم، یك: طبقه حاضر و دوم والدین طبقه حاضر و سوم طبقه را به سه طبقه تصور مى

تر و عالقمندتر است، تا گوئیم: انسان موجود نسبت به فرزندش رؤوففرزند او، آنگاه مى

داند ولى پدر و مادر را اینكه فرزند را دنباله هستى خود مى نسبت به پدر و مادرش، براى

در نتیجه ارتباط طبقه  ،(كندبلكه خود را دنباله آن دو احساس مى )دانددنباله هستى خود نمى

تر است تا با طبقه سوم كه نوه آن طبقه تر و وجودش با وجود طبقه حاضر چسبیدهدوم قوى

مردگان را بر طبق این ارتباط و اتصال قرار دهیم، مندى از ارث است و ما اگر بهره

ببرد تا از طبقه  شود كه نسل حاضر از طبقه دوم یعنى طبقه پدران بیشتر ارثاش این مىالزمه

سوم یعنى نسل آینده و به عبارت دیگر فرزندان، هر چند كه ممكن است در نظر ابتدائى 

 گمان شود كه ارتباط فرزند با پدر خالف این معنا به نظر برسد، و بر عكس نظریه باال

 بیشتر از ارتباط پدر با فرزند است . 

خود یكى از  «،آباؤكم و ابناءكم ال تدرون ایهم اقرب لكم نفعا »:فرمایدو آیه مورد بحث كه مى

شواهد بر این معنا است كه خداى تعالى حكم ارث را مانند تمامى احكام دیگر اسالم بر طبق 

 ه است.خارجى تشریع فرموداحكام تكوینى و 

عالوه بر اینكه آیات مطلقه قرآنى كه نظر به اصل تشریع دارد نیز بر این كلیت 

فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة هللا التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق هللا،  »:دارد، مانند آیه شریفهت دالل

م مطابق نظام جارى در تكوین، كه داللت دارد بر اینكه تمامى احكام اسال «ذلك الدین القیم،

شود كه در شریعت اسالم احكامى تشریع شده است، با بودن چنین آیاتى چگونه تصور مى

اى نداشته الزامى و فرائضى غیر متغیر تشریع بشود كه در تكوین حتى فى الجمله ریشه

 باشد. 

اوالد بر اجداد و تقدم اوالد  «،آباؤكم و ابناؤكم ... »:و چه بسا كه از آیه یعنى جمله

جدات استفاده بشود و یا حداقل استشمام گردد، براى اینكه اجداد و جدات با وجود اوالد و 

 برند . فرزندان اوالد، ارث نمى

یعنى شما این حكم را به عنوان یك فریضه بگیرید و یا متعهد به  «،فریضة من هللا ... »

نامبرده از ناحیه خداى تعالى به بر اینكه سهام و این جمله تاكیدى بالغ و شدید است  ،آن باشید
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 ر.یتغی شما پیشنهاد شده و حكمى است معین و ال

و این آیه شریفه متكفل بیان سهام طبقه اول از طبقات ارث است و طبقه اول 

كه سهم آنان بطور واضح در قرآن عبارتند از: اوالد و پدر و مادر در همه تقدیرهایش چرا 

 د:آمده مانن

 ند.برمى (یك ششم)هم پدر و مادر با وجود اوالد كه هر یك سدس س  -

و مادر یك  (یك ششم )بردو سهم پدر و مادر با نبود اوالد كه پدر یك سدس مى  -

 (یك ششم) اگر میت برادر نداشته باشد، و گرنه او هم یك سدس (یك سوم)ثلث

 .بردمى

 .و سهم یك دختر نصف مال است  -

 (دو سوم )در صورتى كه وارث دیگرى نباشد كه دو ثلث سهم چند دختر و  -

 .برندمى

و سهم پسران و دختران در صورتى كه هر دو بوده باشند كه پسران دو برابر   -

 .برنددختران مى

دو  )و ملحق به این قسم است ارث دو دختر كه آن نیز به بیانى كه گذشت دو ثلث  -

 است . (سوم
 

 :قرآن آمده باشد مانند و چه اینكه بطور اشاره در

برد، به همه مال را به ارث مى (با نبود دختر و پدر و مادر )یك پسر به تنهائى -

و ان كانت واحدة  »:كه اگر ضمیمه شود به جمله «للذكر مثل حظ االنثیین، »آیه: دلیل

شود، چون در جمله دوم سهم یك دختر را در این حكم استفاده مى «،فلها النصف

وارث دیگرى نباشد نصف مال میت قرار داده و در جمله اولى سهم  صورتى كه

 است. پسر را دو برابر سهم دختر قرار داده

برد فهمیم كه اگر وارث میت تنها یك پسر باشد، همه مال را مىاز این دو جمله مى

 كه دو برابر سهم یك دختر است. 

باشد كه حكم ارث آنها  چند پسر در صورتى كه میت دختر و پدر و مادر نداشته  -

للذكر مثل حظ  »:صریحا در قرآن نیامده بلكه بطور اشاره آمده است، چون از جمله

فهمیم كه چند پسر همه با هم برابرند و تفاوت تنها میان دختر و پسر مى «،االنثیین

 .است

و به راستى امر این آیه شریفه در اختصار گوئى و پر معنائى عجیب و 

 .آسا استمعجزه

ارث دادن مال و  این را هم باید دانست كه مقتضاى اطالق آیه این است كه در

و سایر مردم فرقى نیست، نظیر وسلّموآلهعلیههللاور ساختن ورثه بین رسول خدا صلىبهره

للرجال نصیب مما ترك الوالدان و االقربون و  »:این اطالق و یا به عبارت دیگر عمومیت حكم در آیه

اند كه: خطابهاى عمومى قرآن ها جسته گریخته گفتهگذشت و اینكه بعضى «،یب ...للنساء نص

شود، چون به زبان خود آن جناب جارى شده، نمى وسلّم وآلهعلیههللاشامل رسول خدا صلى
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 سخنى است كه نباید بدان اعتنا كرد. 

بله در این مساله، نزاعى بین شیعه و سنى هست كه آیا رسول خدا 

دهد؟ و یا هر چه از مال دنیا از آنجناب باقى ماند، صدقه ارث مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

كه ابو بكر  استاست؟ و منشا این نزاع اختالف در فهم مطلب از قرآن نیست بلكه روایتى 

موقعیت این كتاب خارج است و  آن را در داستان فدك نقل كرد و بحث در باره آن روایت از

كنیم كه به محل ض آن را بى مورد تشخیص داده و خواننده را دعوت مىبدین جهت تعر

 .مناسب آن مراجعه نماید

اى معناى آیه روشن است، تنها نكته  «،و لكم نصف ما ترك ازواجكم ... توصون بها او دین»  -

كه الزم است تذكر داده شود و در حقیقت پاسخى كه سؤال آن ممكن است به ذهن برسد این 

یك  )ه: در این آیات در بیان سهام دو جور تعبیر آمده، در بعضى از سهام مثل نصفاست ك

كرده، ولى  عدد را به كل مال و به عبارت دیگر به ما ترك، اضافه (دو سوم)و دو ثلث (دوم

یك )و سدس( یك سوم)نظیر ثلث (دو سوم )و دو ثلث (یك دوم) در سهام كمتر از نصف

اید؟ پس در این ضافه نكرد و نفرموده ربع از آنچه باقى گذاشتهرا ا (یك چهارم)و ربع  (ششم

چیست و چرا در نصف عدد را اضافه  مورد جاى سؤال هست كه این تفاوت در تعبیر براى

:و لهن الربع مما و در ربع اضافه را برید و فرمود نصف ما ترك ازواجكمكرد؟ فرمود: 

برند؟ پاسخ این مى (یك چهارم)رید ربعگذاهمسران شما از آنچه شما به جاى مى -تركتم

شود، یعنى بدون اضافه اى به اصطالح از اضافه قطع مىسؤال این است كه وقتى كلمه

به پایان برسد، حال چه اینكه این كلمه در ظاهر كالم آورده شود و چه  منآید باید با كلمه مى

رساند، و آغاز نمودن را مىدر تقدیر گرفته شود، از سوى دیگر كلمه نامبرده ابتدا كردن 

نسبت به ما  منرود كه مدخول به كار مى منشود، و كلمه پس در جائى اضافه قطع مى

و  (یك ششم)قبلش اندك و یا شبیه به اندك باشد و مستهلك در آن به شمار آید نظیر: سدس

دون نسبت به مجموع، در چنین مواردى كلمه و عدد را ب (یك سوم)و ثلث (یك چهارم)ربع 

فالمه ، السدس مما تركبینیم در مساله ارث فرموده: آورند، لذا مىمى مناضافه و با حرف 

ولى در مثل نصف و دو ثلث عدد را به مجموع مال اضافه كرد و  و لكم الربع، الثلث

، كه این نیز در تقدیر اضافه شده، و تقدیر آن نصف فلها النصف، فلهن ثلثا ما تركفرمود: 

 و الف و الم كه بر سرش آمده به جاى مضاف الیه است. ما ترك است 

در اصل، مصدر و به معناى احاطه  كاللهكلمه  «،و ان كان رجل یورث كاللة او امراة ...» 

هر  مجموعگویند به این جهت است كه بر سر احاطه دارد، است، تاج را هم اگر اكلیل مى

به همه اجزا احاطه دارد، یك فرد سربار خوانند، براى این است كه ل مىچیزى را هم كه كُ 

كنند، براى این است كه سنگینیش بر جامعه احاطه ل بر جامعه تعبیر مىاگر كَ  جامعه را هم

 .دارد

گوید: كالله نام ما سواى فرزند و پدر و مادر از سایر ورثه راغب در مفردات مى

روایت رسیده كه شخصى از  موسلّ وآلهعلیههللاكند كه از رسول خدا صلىو اضافه مى است

كه در  كسى كه بمیرد و فرزند والد نداشته باشد،را پرسید، فرمود:  كاللهآن جناب معناى 
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این حدیث كالله را نام میت گرفته و هر دو معنا صحیح است ، چون گفتیم كالله مصدر 

 د.شواست، هم وارثان و هم مورث را شامل مى

و كلمه  در آیه شریفه ناقصه كانكلمه  ت از اینكه: بنابر این هیچ مانعى نیسمؤلف

اگر خبر آن باشد و معنا چنین باشد:  كاللهصفت رجل و كلمه  یورثاسم آن و كلمه  رجل

  .شود، چنین و چنان مىمیت كالله وارث باشد، یعنى نه پدر وارث باشد و نه فرزند او

از مصدر  ضارممنصوب بر حالیت است و كلمه  غیركلمه  مضار غیردر جمله 

آید كه مراد است كه به معناى ضرر رساندن به غیر است و از ظاهر عبارت بر مى مضارة

باشد، مثل اینكه میت خود را مدیون و مقروض كند تا  دین از آن ضرر رساندن میت بوسیله

به  )به این وسیله ورثه را از ارث محروم سازد و یا مراد ضرر رساندن هم بوسیله دین باشد

 .و هم بوسیله وصیت به بیش از ثلث مال ،(نى كه گذشتبیا

 

 کیفر تعرض به حدود هللا

منظور از حدود خدا در این جا احكام ارث و   «،تلك حدود هللا ... و له عذاب مهین» 

فرائض و سهام معین شده است كه خداى تعالى در این دو آیه با ذكر ثواب بر اطاعت خدا و 

تهدید به عذاب خالد و خوار كننده در برابر نافرمانى خدا و رسول در رعایت آن حدود و 

 تجاوز از آن حدود امر آن را بزرگ داشته است . 
 ( 336ص :    4المیزان ج :  سوره نساء   14تا  11) مستند: آیه 

 

 کاللـــه
 

ُ یُْفتِیكْم فى اْلَكلَلَِة  إِِن اْمُرٌؤا َهلَك لَْیس لَ »  - هُ َولَدٌ َو لَهُ أُْخٌت فَلََها یَستَْفتُونَك قُِل َّللاَّ

ا  نِصف َما تََرك  َو ُهَو یَِرثَُها إِن لَّْم یَُكن لَّها َولَدٌ  فَإِن كانَتَا اثْنَتَیِن فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ممَّ

ُ لَ  َجاالً َو نِساًء فَِللذََّكِر ِمثُْل َحظ األُنثَیَیِن  یُبَیُن َّللاَّ كْم أَن تََرك  َو إِن كانُوا إِْخَوةً ّرِ

ُ بِكلّ   ،ٍء َعِلیمُ شىْ   تَِضلُّوا  َو َّللاَّ
 

پرسند، بگو خدا در باره كالله چنین از تو مساله ارث خویشاوندان را مى -

دهد، كه اگر مردى از دنیا رفت و هیچ فرزند ندارد، تنها خواهرى پاسختان مى

زند مرد و فرآن وى است، همچنانكه اگر خواهر مى دارد، نصف اموالش از

رسید، حال اگر وارث برادر دو خواهر بودند، دو ثلث نداشت ارثش به او مى

رسد، و اگر وارث میت خواهر و برادرند، برادران از اموال وى به آنان مى

كند تا گمراه نشوید، برند، خدا براى شما بیان مىهر یك به قدر دو خواهر مى

 !«و خدا به هر چیزى دانا است
 

خویشاوندان پدرى و  هاى كالله یعنىه سهام و یا به عبارتى فریضهاز این آیه شریف

 .كندمادرى و یا پدرى تنها را بطورى كه سنت آن را تفسیر كرده بیان مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب سی وهشتم: خانواده اسالمی 238

فرض آیه شریفه در جائى است كه مرده و است،  اعم از پسر و دختر ولدمراد از 

و یا مادر وجود داشت هرگز اگر یكى از پدر  . نه پدرى از خود به جاى گذاشته و نه مادرى

   .گذاشتآیه شریفه سهم او را ناگفته نمى

بیانگر دو سهم  «،و له اخت فلها نصف ما ترك و هو یرثها ان لم یكن لها ولد »:اینكه فرمود

اش، و از اش، و دیگرى سهم برادر از خواهر مردهاست، یكى سهم خواهر از برادر مرده

ر از خواهر و سهم برادر از برادر چقدر است، چون اگر شود كه سهم خواهاینجا روشن مى

 كرد. داشتند، در آیه شریفه بیان مىاى مىاین دو فرض اخیر سهم و فریضه جداگانه

در معناى این است كه فرموده باشد اگر قضیه به  «،و هو یرثها» :عالوه بر اینكه جمله

برادر یا خواهرى داشت، همه ارث عكس شد، یعنى زنى از دنیا رفت و اوالد نداشت و تنها 

فان كانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترك، و ان كانوا اخوة  »:برد، از این هم كه بگذریم در جملهاو را مى

حظ دو انثى همان حظ دو خواهر است، و سهم اخوه در این  «رجاال و نساء فللذكر مثل حظ االنثیین،

شد یا زن، پس مرد بودن میت و زن بودنش دو صورت مقید نشده به اینكه میت مرد با

 دخالتى در سهام ندارد. 

و چیزى كه در آیه شریفه به آن تصریح شده چهار صورت است، یكى سهم 

خواهرى است كه تنها وارث میت باشد، دوم سهم برادرى كه او نیز تنها وارث باشد، سوم 

وارث میت باشند، و حكم  سهم دو خواهر، و چهارم سهم خواهر و برادرى كه هر دو طائفه

شود، نظیر موردى كه میت تنها دو هائى كه هست از این چهار فرض معلوم مىبقیه فرضیه

برند، و بین خود بطور مساوى برادر داشته باشد، كه آن دو برادر همه اموال او را ارث مى

ث یك برادر كنیم، كه فرمود اگر واركنند، این حكم را از صورت دوم استفاده مىتقسیم مى

 برد. باشد همه اموال را مى

بر  اخوةو باز نظیر موردى كه میت یك برادر و یك خواهر داشته باشد، چون كلمه   

این فرض نیز صادق است، كه بیانش در اول سوره گذشت، عالوه بر اینكه سنت، حكم همه 

 است. ها را بیان كردهاین فرضیه

خویشاوندان مانند كالله  آن موردى است كهو سهامى كه در این آیه ذكر شده مختص 

پدرى تنها یا كالله پدر و مادرى تنها وجود داشته باشند، و اگر هر دو طائفه باشند، مثل 

اینكه كسى از دنیا برود خواهرى پدر و مادرى، و خواهرى پدرى داشته باشد، خواهر پدرى 

 ره گذشت. برد، كه بیان حكم این صورت در تفسیر آیات اول سوارث نمى

كند تا مبادا گمراه یعنى خداى تعالى براى شما بیان مى «،یبین هللا لكم ان تضلوا ...» 

  .شوید
 (250ص :    5المیزان ج :  سوره نساء   176) مستند: آیه         

 

 رفع اشکال در تقسیم ارث 
 

در  ،تاند بر اینكه در فرائض یعنى سهام معین شده، عول نیسو نیز استدالل كرده

گویند: هر جا سهام وارثان از مال مقابل كسانى كه قائل به عول در فرائضند، یعنى مى
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مثال اگر زنى از دنیا  ). كنیم تا نقیصه به همه سهام وارد شودبیشتر شد، سهام را خردتر مى

   رفت و پدر و مادر یك دختر و شوهرش را به جاى گذاشت، فرض و سهم یك دختر نصف

 ،(و یا چهار دوازدهم )است و سهم پدر و مادر ثلث ،(ت دیگر شش دوازدهمو به عبار )

به عدد  3و  4و  6و در نتیجه جمع  .است،(و یا سه دوازدهم )است و سهم شوهر یك چهارم

اند: از همان رسد، در حالى كه مخرج ما دوازده است، در اینجا قائلین به عول گفتهمى 13

 لیكن  (كنیم،گیریم و مال را به سیزده سهم تقسیم مىىآغاز مخرج كسر را عدد سیزده م

دانند و نقیصه را تنها داخل در سهم پدر و خویشاوندان او و دختران امامیه عول را باطل مى

زیرا معتقد است به اینكه همانطور كه از آیه  ،گیردانداخته و بقیه سهام را تمام و كامل مى

 سهام نیست.استفاده كردیم هیچ شبهه و خلطى در 
 

 حکمت موجود در اختالف سهم االرث زن و مرد

 

مشقت بیشتر وظائف مرد را از این راه جبران كرده كه: سهم ارث او  قانون الهی

را دو برابر سهم ارث زن قرار داد، ) معناى این در حقیقت آن است كه نخست سهم ارث 

اى رد داده باشد، در مقابل نفقههر دو را مساوى قرار داده باشد، بعدا ثلث سهم زن را به م

 (دهد.كه مرد به زن مى

و به عبارتى دیگر اگر ارث مرد و زن را هیجده تومان فرض كنیم، به هر دو نه 

تومان داده و سپس سه تومان از آن را )كه ثلث سهم زن است،( از او گرفته و به مرد 

نصف این دوازده تومان هم ، براى این كه زن از  دشوبدهیم، سهم مرد دوازده تومان مى

 برد. سود مى

شود كه آنچه مال در دنیا هست دو ثلثش از در نتیجه، برگشت این تقسیم به این مى

آن مردان است، هم ملكیت و هم عین آن، و دو ثلث هم از آن زنان است، كه یك ثلث آن را 

 د.برنمالك هستند، و از یك ثلث دیگر كه گفتیم در دست مرد است، سود مى

پس، از آنچه كه گذشت روشن شد كه غالب مردان) نه كل آنان( در امر تدبیر قوى 

ترند، و در نتیجه، بیشتر تدبیر دنیا و یا به عبارت دیگر، تولید به دست مردان است، و 

گیرى و یا مصرف، از آن زنان است، چون احساس زنان بر تعقل آنان بیشتر سودها و بهره

 .غلبه دارد

هائى نسبت به زنان رعایت ه بر آنچه كه گذشت تسهیالت و تخفیفاسالم عالو

 نموده، كه بیان آن نیز گذشت. 
   

 سوره نساء   14تا  11) بحث مفصلی درباره قوانین ارث و اصول آن در ذیل آیه 

آمده که محققین عزیز را برای مراجعه و مطالعه به آن  325 المیزان صفحه 4 در جلد

 (دعـــــوت می کنیم.
 (393ص :    2المیزان ج : سوره بقره    240تا  221)مستند: ذیل آیات      
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 1فصل 
 

 وصیتحکم 

 آن حدودطرز اجرا و  و

  قرآندر  

 

 وصیت در اسالم و سایر کشورها احکام
 

اسالم وصیت را از تحت عنوان ارث خارج كرده، و به آن عنوانى مستقل داده، 

چون مالكى مستقل داشته و آن عبارت است از احترام به خواست صاحب مال، كه یك عمر 

ها و در بین امتهاى پیشرفته وصیت عنوانى مستقل در سایر سنتدر تهیه آن رنج برده، ولى 

شكنند، صاحب مال كه بعد رق قانون را مىقندارد، بلكه یك كاله شرعى است كه بوسیله آن 

رسد، براى اینكه همه از مردنش اموالش به اشخاص معین از قبیل پدر و رئیس خانواده مى

شود، و به همین جهت متوسل به وصیت مىو یا بعضى از اموالش را بغیر ورثه بدهد 

شود تحدید كنند كه مساله وصیت را كه باعث ابطال حكم ارث مىهمواره قوانینى وضع مى

 نموده، و این تحدید همچنان جریان داشته تا عصر امروز. 

ولى اسالم از همان چهارده قرن قبل مساله وصیت را تحدیدى معقول كرده، نفوذ آن 

 است. سوم اموال صاحب مال دانسته را منحصر در یك
 

از نظر اسالم وصیت در غیر ثلث نافذ نیست، و به همین جهت بعضى از  ،پس

گزارى خود از اسالم تبعیت كردند، نظیر كشور فرانسه، اما امتهاى متمدن امروز در قانون

ه چنین گزاران غرب تفاوت دارد، به دلیل اینكه اسالم مردم را بنظر اسالم با نظر قانون

اند، و وصیتى تشویق و تاكید و سفارش كرده، ولى قوانین غرب یا در باره آن سكوت كرده

 اند . یا از آن جلوگیرى نموده
 

و آنچه بعد از دقت در آیات وصیت و آیات صدقات و زكات و خمس و مطلق 

راه را براى  ها و قوانین، این بوده كهآید این است كه منظور از این تشریعانفاقات بدست مى

اینكه نزدیك به نصف رتبه اموال و دو ثلث از منافع آن صرف خیرات و مبرات و حوائج 

طبقه فقرا و مساكین گردد، هموار كرده باشد، و فاصله بین این طبقه، و طبقه ثروتمند را 
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كه آید برداشته باشد و طبقه فقرا نیز بتوانند روى پاى خود بایستند عالوه بر اینكه بدست مى

طبقه ثروتمند چگونه ثروت خود را مصرف كنند، كه در بین آنان و طبقه فقرا و مساكین 

 فاصله ایجاد نشود . 
 (325ص :    4المیزان ج :  سوره نساء   14تا  11) مستند: آیه   

 

 در قرآن مجید حكم وصیت
 

َوِصیَّةُ ِلْلَوِلدَْیِن َو األَْقَربِیَن ُكتِب َعلَْیُكْم إِذَا َحضَر أََحدَُكُم اْلَمْوت إِن تََرك َخیراً الْ ”  -

ًّ َعلى اْلُمتَِّقین،  بِاْلَمْعُروِف  َحقا

َ سِمیٌع َعِلیمٌ  - لُونَهُ  إِنَّ َّللاَّ  ،فََمن بَدَّلَهُ بَْعدَ َما سِمعَهُ فَإِنََّما إِثُْمهُ َعلى الَِّذیَن یُبَدِّ

وٍص َجنَفاً أَْو إِثْماً فَأَصلََح  - ِحیمٌ فََمْن َخاف ِمن مُّ َ َغفُوٌر رَّ  ،بَْینُهْم فاَل إِثَْم َعلَْیِه  إِنَّ َّللاَّ
 

بر شما مسلمانان واجب شد كه وقتى مرگتان نزدیك مي شود و مالى از شما  -

ماند براى پدران و مادران و خویشاوندان وصیتى به نیكى كنید این حقى  مي

 است بر پرهیزكاران،

نید و بدان آگهى یافت تغییر دهد پس اگر كسى وصیت شخصى را بعد از آنكه ش -

 گناهش به گردن همان تغییر دهنده است كه خدا شنوا و دانا است،

پس اگر وصى ترسید كه متوفى در وصیت خود از راه حق منحرف گشته و  -

مرتكب گناهى شده و در وصیت او اصالحاتى انجام دهد تا در میان ورثه 

  “رزگار رحیم است.ظلمى واقع نشود گناهى بر او نیست كه خدا آم
 

لسان این آیه، لسان وجوب   “كتب علیكم اذا حضر احدكم الموت، ان ترك خیرا الوصیة...،” 

است نه استحباب، چون در قرآن كریم هر جا فرموده: فالن امر بر فالن قوم نوشته شده، 

آیه معنایش این است كه این حكم یا سرنوشت، قطعى و الزم شده است، مؤید آن، جمله آخر 

ًّ َعلى اْلُمتَّقهین، ”است كه مي فرماید:  چون كلمه حق، نیز مانند كتابت اقتضاى معناى   “َحقا

 لزوم را دارد.

كرده داللت بر وجوب را سست   متقینلكن از آنجا كه همین كلمه را مقید به 

لى حقا ع” :تر آن بود كه بفرمایدكند، براى اینكه اگر وصیت تكلیفى واجب بود، مناسبمى

امرى است كه تنها تقوى باعث این تكلیف مي فهمیم  “على المتقین،” :و چون فرموده “المؤمنین،

مؤمنین واجب نیست، بلكه آنهائى كه متقى  رعایت آن مي شود و در نتیجه براى عموم

 هستند به رعایت آن اهتمام مي ورزند . 

كلیف مال میت را معین اند: این آیه بوسیله آیات ارث ) كه تبعضى از مفسرین گفته

كرده، چه وصیت كرده باشد و چه نكرده باشد،( نسخ شده است. ولي به فرضى كه این سخن 

درست باشد، وجوبش نسخ شده نه استحباب، و اصل محبوبیتش، و شاید تقیید كلمه حق به 

 هم براى افاده همین غرض باشد. متقینكلمه 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب سی وهشتم: خانواده اسالمی 243

آید مراد مال بسیار كه از آن بر مى مال است، و مثل این“ خیر” و مراد به كلمه 

است نه اندكى كه قابل اعتناء نباشد، و مراد از معروف، همان معناى متداول یعنى احسان 

 است.
 

 فمن بدله بعد ما سمعه، فانما اثمه على الذین یبدلونه...،”  -
 

پس اگر كسى وصیت شخصى را بعد از آنكه شنید و بدان آگهى یافت تغییر دهد  -

  “گردن همان تغییر دهنده است.... گناهش به
 

 فمن خاف من موص جنفا، او اثما، فاصلح بینهم ، فال اثم علیه...،”  -
 

پس اگر وصى ترسید كه متوفى در وصیت خود از راه حق منحرف گشته و  -

مرتكب گناهى شده و در وصیت او اصالحاتى انجام دهد تا در میان ورثه 

 “... ظلمى واقع نشود گناهى بر او نیست .
 

یعني اگر كسى وصیت شخصى را تبدیل كند، تنها و تنها گناه این تبدیل بر كسانى 

كنند، نتیجه و فرعى كه مترتب بر این معنا مي شود است كه وصیت به معروف را تبدیل مى

این است كه اگر كسى از وصیت موصى بترسد، به این معنا كه وصیت به گناه كرده باشد و 

، و او میان ورثه اصالح كند و وصیت را طورى عمل كند كه نه اثم از یا منحرف شده باشد

آن برخیزد و نه انحراف، گناهى نكرده، چون او اگر تبدیل كرده، وصیت به معروف را 

 تبدیل نكرده، بلكه وصیت گناه را به وصیتى تبدیل كرده كه گناهى یا انحرافى در آن نباشد . 

 

 روایات وارده در زمینه وصیت

، روایت كرده كه السالمعلیه تفسیر عیاشى از امام صادق، از پدرش، از علىدر 

برند وصیتى نكند، فرمود: كسي كه در دم مرگش براى خویشاوندانش كه از او ارث نمى

 عمل خود را با معصیت ختم كرده است.

ه ، روایت آورده كه در ذیل این آیالسالمو در تفسیر عیاشى نیز از امام صادق علیه

فرمود: این حقى است كه خدا در اموال مردم قرار داده، براى صاحب این امر یعنى امام 

 السالم.علیه

چیست؟ فرمود:  پرسیدم آیا براى آن حدى هست؟ فرمود: آرى، پرسیدم: حدش

 كمترین آن یك ششم و بیشترین آن یك سوم است. 

اب روایت كرده و این : این معنا را صدوق هم در من الیحضره الفقیه از آنجنمؤلف

از آیه كرده، باین معنا كه آیه مورد بحث را با آیه  السالماستفاده لطیفى است كه امام علیه

 زیر ضمیمه كردند و آن نكته لطیف را استفاده فرمودند:

النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم، و أزواجه امهاتهم، و اولوا االرحام بعضهم ”  -
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من المؤمنین و المهاجرین، اال ان تفعلوا الى اولیاءكم اولى ببعض فى كتاب هللا 

 معروفا، كان ذلك فى الكتاب مسطورا،

پیامبر بمؤمنین اختیاردارتر از خود ایشان است، و همسران او مادران ایشانند  -

و خویشاوندان در كتاب خدا بعضى مقدم بر بعض دیگرند، از مؤمنین و 

 “كنند، و این در كتاب نوشته شده بود. مهاجران، مگر آنكه به اولیاء خود نیكى
 

توضیح اینكه آیه سوره احزاب، ناسخ حكم توارث به اخوتى است كه در صدر 

بردند، آیه اسالم معتبر بود و كسانیكه با یكدیگر عقد اخوت بسته بودند، از یكدیگر ارث مى

كى در حق سوره احزاب آن را نسخ كرد و حكم توارث را منحصر كرد در قرابت و سپس نی

اولیاء را از آن استثناء كرد و خالصه فرمود: توارث تنها در خویشاوندان است و برادران 

دینى از یكدیگر ارث نمي برند، مگر آنكه بخواهند، به اولیاء خود احسانى كنند، و آنگاه 

اش را اولیاء مؤمنین خوانده و این مستثنا همان موردى است رسول خدا و طاهرین از ذریه

و ائمه  وسلّموآلهعلیههللاشود، چون رسول خدا صلىشاملش مى “ان ترك خیرا الوصیة،” :جمله كه

 طاهرین نیز قربا هستند.) دقت بفرمائید.( 

و در تفسیر عیاشى از یكى از دو امام باقر و صادق علیهماالسالم روایت كرده كه 

سیله آیه ) فرائض یعنى آیه ارث( نسخ فرمود: این آیه بو“ كتب علیكم اذ حضر...،” در ذیل آیه: 

 شده است.

مقتضاى جمع بین روایات سابق و این روایت، این است كه بگوئیم:  مؤلف:

 تنها وجوب است، در نتیجه استحباب آن بحال خود باقى است.  “كتب علیكم ...،”  منسوخ از آیه

: وقتى مردى به روایت آورده كه فرمود السالمو در تفسیر قمى از امام صادق علیه

وصیتى سفارش كرد، جائز نیست كه وصى او وصیتش را تغییر دهد، بلكه باید بر طبق 

آنچه وصیت كرده عمل كند، مگر آنكه به غیر از دستور خدا وصیت كرده باشد كه اگر 

شود، در اینصورت براى وصى بخواهد مو به مو به آن عمل كند، دچار معصیت و ظلم مى

را بسوى حق برگرداند و اصالح كند، مثل اینكه مردى كه چند وارث  وصى جائز است، آن

دارد، تمامى اموالش را براى یكى از ورثه وصیت كند و بعضى دیگر را محروم كند، كه 

در اینجا وصى مي تواند وصیت را تغییر داده بدانچه كه حق است برگرداند، اینجاست كه 

انحراف بطرف بعضى از ورثه و اعراض  جنفكه   “جنفا او اثما،” خداي تعالى مي فرماید: 

ها را تعمیر عبارت از این است كه دستور دهد با اموالش آتشكده اثماز بعضى دیگر است، و 

 كنند و یا شراب درست كنند، كه در اینجا نیز وصى مي تواند بوصیت او عمل نكند. 

را هم  “لح بینهم،فاص” كرده، معناى جمله  جنف: معنائى كه این روایت براى مؤلف

روشن مي كند، و مي فهماند كه مراد اصالح میان ورثه است، تا بخاطر وصیت صاحب 

 وصیت، نزاعى بینشان واقع نشود.

السالم و در كافى از محمد بن سوقه روایت آورده كه گفت: از امام ابى جعفر علیه

را پرسیدم فرمود: آیه بعد از آن  “ه،فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذین یبدلون” معناى جمله 

آن را نسخ كرده و  “فمن خاف من موص جنفا او اثما، فاصلح بینهم، فال اثم علیه،” :فرمایدكه مى
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معنایش این است كه هر گاه وصى بترسد) یعنى تشخیص دهد( از اینكه صاحب وصیت در 

مرتكب شده كه خدا  باره فرزندانش تبعیض قائل شده و به بعضى ظلم كرده و خالف حقى

بدان راضى نیست، در اینصورت گناهى بر وصى نیست كه آنرا تبدیل كند و بصورت حق 

 و خداپسندانه در آورد.
 (666ص :    1سوره بقره  المیزان ج :  182تا  180آیه ) مستند:               
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 2فصل 

 در سفروصیت آخرین 

 

 
 شهود انتخابو  سفر در حکم وصیت

 

 

یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا شَهدَةُ بَْینُِكْم إِذَا َحضَر أََحدَُكُم اْلَمْوت ِحیَن اْلَوِصیَِّة اثْنَاِن ذََوا »  -

ِصیبَةُ  نُكْم أَْو َءاَخَراِن ِمْن َغیِرُكْم إِْن أَنتُْم ضَرْبتُْم فى األَْرِض فَأَصبَتُْكم مُّ َعْدٍل ّمِ

ِ إِِن اْرتَْبتُْم ال نَشتِرى بِِه ثََمناً َو اْلَمْوِت  تحْ  بِسونَُهَما ِمن بَْعِد الصلَوةِ فَیُْقِسَماِن بِاَّللَّ

ِ إِنَّا إِذاً لَِّمَن االَثِِمینَ   ،لَْو كاَن ذَا قُْربى  َو ال نَْكتُُم شَهدَةَ َّللاَّ

اِن َمقَاَمُهَما ِمَن الَِّذیَن استََحقَّ َعلَیِهُم فَإِْن ُعثَر َعلى أَنَُّهَما استََحقَّا إِثْماً فَئَاَخَراِن یَقُومَ  -

ِ لَشَهدَتُنَا أََحقُّ ِمن شَهدَتِِهَما َو َما اْعتَدَْینَا إِنَّا إِذاً لَِّمَن الظِلِمینَ   ،األَْولَیَِن فَیُْقِسَماِن بِاَّللَّ

دَّ أَیَمُن بَْعدَ أَْیَمنِهْم  َو ذَِلك أَْدنى أَن یَأْتُوا بِالشَهدَةِ َعلى َوْجِهَها أَْو یَخافُوا أَن تُرَ  -

ُ ال یْهِدى اْلقَْوَم اْلفَِسِقینَ  َ َو اسَمعُوا  َو َّللاَّ  ،اتَّقُوا َّللاَّ
 

 

اى كسانى كه ایمان آوردید شهادتى كه براى یكدیگر در حال احتضار و هنگام  -

باید كه دو تن از شما یا دیگران آنرا تحمل كنند كنید مىاداى وصیت تحمل مى

گر مصیبت مرگ، شما را در سفر پیش آید و دو نفر مسلمان نیافتید تا و ا

را شاهد بگیرید و در  اهل کتابوصیت شما را تحمل كنند، دو نفر از 

صورتى كه ورثه در باره این دو شاهد سوء ظنى داشتند آنان را بعد از نماز 

ادى اگر بازداشت كنید تا سوگند یاد كنند كه ما شهادت خود را بمنظور سود م

چه رعایت جانبدارى از خویشان باشد تحریف نكرده و شهادت خداى را 

 ،كاران خواهیم بوددانیم كه اگر چنین كنیم از گنهچه مى ایمكتمان نكرده

اند دو پس اگر معلوم شد سوء ظن شما بجا بوده و آن دو مرتكب خیانت شده -

دت داده بودند بعد از رد نفر دیگر از اولیاى میت كه آن دو شاهد علیه آنان شها

آن خورند كه شهادت ما از شهادت دهند و سوگند مىشهادت آنان شهادت مى

دانیم كه  ایم و ميو ما در این شهادت خود تجاوز نكرده، تر استدو به حق نزدیك

 ،اگر چنین تجاوزى بكنیم هر آینه از ستمكاران خواهیم بود

ارى شهود بر اینكه صحیح شهادت ترین راه است براى واداین دستور نزدیك -

دهند، و بترسند از اینكه اگر تحریف كنند شهادتشان مردود شده اولیاى میت با 
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كنند و بترسید از خدا و گوش فرا دهید شهادت و سوگند خود آنها را رسوا مى

 .«كندو خدا مردم فاسق را رهنمایى نمى
 

ر سفر احساس كرد كه اجلش مضمون این دو آیه این است كه اگر یكى از مسلمین د

باید دو نفر شاهد عادل از مسلمین را در حین وصیت فرا رسیده و خواست تا وصیتى كند مى

و اگر به چنین دو نفرى دست نیافت، دو نفر از یهود و نصارا گواه بگیرد، . خود گواه بگیرد

نى داشتند، آن و اگر پس از مرگش اولیاى او این وصیت را نپذیرفتند و در باره آن سوء ظ

كنند تا پس از نماز بر صدق شهادت خود به خداى متعال سوگند یاد دو شاهد را بازداشت مى

 كنند و به این وسیله به نزاع خاتمه دهند. 

بنا بر این اگر اولیاى میت مطلع شدند كه این دو شاهد در شهادت خود دروغ گفته و 

دو شاهد اقامه  (خیانت شهود )دعاى خوداند آنان نیز بر صدق ایا در قضیه خیانت كرده

 .شوداین است آن مطلبى كه از ظاهر این دو آیه استفاده مى. كنندمى

 .خطاب به مؤمنین و حكم مختص به آنها است «،یا ایها الذین آمنوا »:پس اینكه فرمود

یه است حضور موت كنا «،شهادة بینكم اذا حضر احدكم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منكم» 

شود كه از پیشامدهاى خطرناكى كه براى انسان در اثر احساس شدت خطر وادار مى

وصیت خود را بكند، زیرا نوعا انسان به حسب طبع خود و بدون هیچ احساس خطرى مانند 

 .پردازدمرضهاى سخت و امثال آن به اینگونه امور نمى

از خصوص كالم خداى  و قرینه مقام یعنى مناسبت بین حكم و موضوع و ذوقى كه

شود داللت دارند بر اینكه مراد از غیر مسلمان، تنها اهل كتاب تعالى اتخاذ و استفاده مى

براى اینكه كالم خداى تعالى در هیچ موردى مشركین را به هیچ . یعنى یهود و نصارا هستند

 .گونه شرافتى تشریف نفرموده است

ال نشترى به ثمنا و لو كان ذا  »:گویندىخورند بدین طریق است كه مسوگندى هم كه مى

خواهیم دهیم سود مادى را نمىهاى وصى مىیعنى ما از شهادتى كه نسبت به گفته «،قربى

و بدست آوردن سود مادى بوسیله شهادت به این است كه . اگر چه وصى، خویشاوند ما باشد

و عواطف قرابت در شهادت  شاهد به منظور رسیدن به منفعتى از قبیل مال و جاه و یا اقناع

خود از راه حق منحرف شود و شهادت خود را به ازاى این غرضهاى مادى كه بهایى است 

 ل كند. دكم و بى ارزش ب

از این نظر است كه خداى تعالى واقع را  یا شهادة هللادر  هللااضافه شهادت به كلمه 

طورى كه شهادت، شهادت آندو پس در حقیقت همان، اندبیند، همانطورى كه گواهان دیدهمى

است شهادت خدا هم هست و چون خداوند سزاوارتر است به ملك، پس در حقیقت شهادت 

 «،و كفى باهلل شهیدا »:اند، كما اینكه فرموددر اصل حق خداوند و ملك اوست و آندو تبع و طفیل

است كه شهادت حقى  و یا از نظر این «،ء من علمه اال بما شاءوالیحیطون بشى »:و نیز فرموده

است كه خداوند آنرا بین بندگان خود مقرر فرموده، و واجب است بر ایشان كه آنرا آنچنان 

كه هست و بدون تحریف اقامه كنند و چیزى را از آن كتمان ننمایند، كما اینكه از همین نظر 

و  »:فرمودهشود: دین خدا با اینكه دین، روش بندگان خدا است و نیز از همین نظر گفته مى
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  «و ال تكتموا الشهادة. »و نیز فرموده: «،اقیموا الشهادة هلل
 

 

 حین سفر  خیانت شهود در وصیت

كند كه معلوم شود شهود آیه حكم آنجائى را بیان مى «،فان عثر على انهما استحقا اثما» 

ارتكاب گناه  خیانت و اثماستحقاق اند، و مراد از اند و در شهادت خود دروغ گفتهخیانت كرده

ترند به میت و با دروغ و خیانت خود بر نزدیكیعنى آن دو شاهدى كه از جهت وصیت ، است

  د.اولیاى میت خیانت كردن

یعنى اگر معلوم شد كه آن دو شاهد با دروغ و خیانتى كه  «،فاخران یقومان مقامهما» 

یانت شان شهادت اند مستحق كیفرند، دو شاهد دیگر بجاى ایشان و بر دروغ و خكرده

این جمله در موضع حال است، یعنى در حالى كه  «،من الذین استحق علیهم االولیان» د. دهنمى

تر به میت این دو شاهد جدید از كسانیند كه آن دو شاهد اول كه از جهت وصیت نزدیك

و  «،مقامهما ...فاخران یقومان  »تفریع است بر جمله «،فیقسمان باهلل» . هستند بر آنان خیانت نمودند

یعنى الجرم دو شاهد دیگر كه از اولیاى میت هستند قائم مقام ، اى است از این مقدمهنتیجه

 .شوندآن گواهان مى

احق من » آنان چنین سوگند یاد كنند: كه شهادت ما بر دروغ و خیانت  «،لشهادتنا» 

و ما » ، ر امر وصیتشان و ادعایشان بتر است از شهادت دروغىبه حق نزدیك «،شهادتهما

چون اگر بناى تعدى  «دهیم بناى تعدى نداریم،و ما در این شهادتى كه بر خالف شهادت آنان مى -اعتدینا

  «محققا و بى شك از ستمكاران خواهیم بود. -انا اذا لمن االثمین »داشته باشیم
 

این آیه شریفه در  «،یمانهمذلك ادنى ان یاتوا بالشهادة على وجهها او یخافوا ان ترد ایمان بعد ا» 

مقام بیان حكمت تشریع است، و آن این است كه این حكم به این ترتیبى كه خداى تعالى 

ترین راه است به احتیاط و هم به اینكه شهود در مقرر داشته براى رسیدن به واقع نزدیك

قبول رد  شهادت خود تعدى نكنند و بترسند از اینكه مشتشان باز شده و شهادتشان بعد از

 شود. 

حسب فرض پوشیده و مجهول باشد براى وقتى مساله وصیت، حقیقت امرش بر 

متوفى، ایشان را بر وصیت خود گواه گرفته راه دیگرى كشف آن جز شهادت كسانى كه 

سازد ترین چیزى كه انسان را نسبت به راستگویى گواهان مطمئن مىنیست، بنا بر این قوى

گرفته شود، و به  ونى آنان استفاده نموده و از آنان سوگند به خداونداین است كه از ایمان در

اند سوگند را به ورثه و فرض اینكه معلوم شد در این شهادت دروغ گفته و خیانت كرده

اولیاى میت برگردانیده و آنان را بر خیانت گواهان سوگند داد، و این دو كار یعنى سوگند 

سوگند به ورثه بهترین وسیله است براى وادارى شهود به دادن آن دو گواه و پس از آن رد 

 ترین موانع است از انحراف شان. راستى و قوى

و اتقوا » :خداى تعالى پس از بیان این حكم مردم را موعظه و انذار نموده و فرموده

 .«هللا و اسمعوا و هللا ال یهدى القوم الفاسقین
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در « قوانین حکومتی و اجتماعی اسالم  »د به ) درباره شرایط شهود در وصیت و سایر موار

 مراجعه فرمائید.(مجلدات بعدی 

 ( 284ص :    6المیزان ج :  سوره مائده     109تا  106)مستند: آیه          

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


