مديريت خانواده در قرآن
_____________________________ دکتر محمدهادی عبدخدایی _____________________________1

چكحده

قرآن كرخم در آخات  43و  43سوره نساء درحارۀ مديرخت خانواده و رواحط زن و شوهر و
تكليف و وظاخف آنها و نزدخكان آنان مطالب آموزندهاى دارد كه حائز اهميت مىحاشد .در
آخات خادشده تفسير حاا قهاه و كابه حاه هام خوناد خاورده و م احا متعادد را اخجااد كارده
است.
احتدا خداوند مديرخت را بر عهده مرد معرقى كرده ،دو س ب براى آن بيان مىنماخد و
حعد از آن هم حه دو ويژگاى همساران شاخساته اشااره ماىقرماخاد و سارانجاه شايوه برخاورد حاا
زنان سركش و ناشاخست را در سه مرحله اندرز و قهر و تن يه بيان مىنماخد.
موضوع «ضرب» عنوانى است كه س ب اعتراض مخالفان گردخده و اخجاد ش هه براى
اقراد كم اطبع كرده است.
در ايا مهالاه ضام بيااان دقااخهى از آخاه م ارك اه ،موضاوع ماوكور حااا توهاه حاه اطاارا و
هواناب حكام آن ،كاه بياان ر عادالت حهااوقى اسات و سا ب خزا يرى از دلساردى و طااب
مىشود بررسى گردخده و حه مهر و مح تى كه حاخد قرد نس ت حه همسر خوخش داشته حاشد
اشارت رقته است.
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 _ 1عضآ مسلز ظجرگان رهجری.
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(نئاء)34 /

ً
مردان مدحرخت دارند جر ػنان حه سجب آنکه ظداوند جرظوی اػ موردان را (نآعوا) جور جرظوی اػ

ػنوان
ػنان جرتر حصشحده است و حه ضهت آنکه آنها اػ امآال ظآد ظرح کردهاند .اػ احون وو ِ

شاخئته ػنانی هئتند که فرمانجردار می حاشند و اسرار همئرانشوان را آن طوور

کوه ظداونود

میظآاهد حفظ مویکننود و ػنوانی را کوه اػ سرکشوی و مصاهفوت آنوان جویم داوخود (نصئوت)
نصححتشان میکنحد (سپز) در حئتر اػ آنها دور میگیخنحود و (حعود) آنهوا را جینحود (و
تنجحه حدنی کنحد) .آن گاه اگور اػ شوما اطاعوت کردنود ظآاسوتار جهانوها علحوه آنوان نجاشوحد.
همانا ظداوند حلندمرتجه و جیرگ است.
نگاه تفصحلى
َ
ُ َ
َ
الر َجال د َو ُاوون َعلی ِالن َسا ِ .
ِ
نقآاح :اداره کننده مانند نقحم صحغه مجاهغه است.
َّ
مرحووآح طجرسووی موویفرماخوود« :خقووال :رضوول ن
قووحم و قحوواح ق نووآاح و هووغا اهجنوواء هلمجاهغووا»...
ِ
(طجرسی .)42/3 :1403
َ
اهَّلل َح ْع َض ُه ْن َعلی َح ْ
ح َها َف َض َل ُ
و .
ع
ِ
ٍّ
حورف حواء در احون عجوارت و عجوارت حعود حواء سوججحت اسوت خعنوی حوه سوجب اخنکوه.
کلمه حع

در مقاجل کل است.

قرآن کرخم کل انئانها را حه صورت خوک مسمآعوه در نرور مویگحورد کوه در احون مسمآعوه
موردان حووه عنوآان جرظووی اػ آن مسمآعوه جرتوور اػ ػنوان مووی حاشوند .مشوواحه احون عجووارت در مووآارد
دخگور هوم حوه کوار رفتوه اسوت ماننود اخنکوه در آخوه پیشوحن فرموآدَ :وال َت َت َه َن ْهوا َوها َف َض َهل ُ
اهَّلل ِحه ِهه
َ ُْْ ُ َ
ههون َو ْال ُه ْؤو َن ُ
َْ َ ُ ْ َ َ َْ
ههات
ههو (نئوواء  )32 /و در آخووه دخگوور موویفرماخوود :والهؤ ِون
ِ
حعضههک َن علههی حع ٍّ
َْ ُ ُ ْ ْ َ ُ َْ
و (توحه.)71 /
حعضهن أو ِلحا حع ٍّ
اهجته آخه جیانگر جرتر نآق موردان جور نوآق ػنوان موی حاشود نوه هور مورد جور هور ػنوی .حوه گفتوۀ
اسووتاد ن
محموود عجووده ظداونوود مووی تآانئووت حووا مضووامحن دخگوور جیووان فرماخوود وهووی حووا احوون
عجارات جیان کرده است حه سوجب اخنکوه جیوان فرماخود کوه ػن و مورد حوه منیهوۀ اعضوا خوک
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پیکور هئوتند اگور موورد حوه منیهوه سور آن پیکوور مویحاشود ػ ن هوم حووه منیهوۀ حودن اسوت( .ر ووا
جیتا.)60/5 :
َ
ََْ ُ
َ ِح َها أنُقوا ِو ْن أ ْو َو ِال ِه ْن .

انفا :،ظرح کردن ظارح کردن گاهی ظرح کردن مال است و گاهی غحر مال گواهی

واضب است و گاهی مئتحب (راغب اصفهانی .)819 :1412
در اخنسا منرور ظرح کردن م ال است و مراد پرداظت مهرخه و نفقه و مصارح ػنان کوه جور
عهده همئران آنان می حاشد .آخه مجارکه در مهرخوه ظهوور دارد زحورا حوا صوحغه ما وی «انفقوآا»
جیان شده است وگرنه حه صورت مضارق «حما خنفقآن» جیان میشد.
گفتوگوى كالوى و اعتقادى
در احن قئمت اػ آخه دو مآ آق مقرح شده است خکی مدحرخت مردان و دخگر جرتور
آنان که هر دو قاجل ححث و گفتوگآ میحاشد.
چرا وديرخت بر عهده وردان است؟
ظوانآاده نصئوتحن سواػمان ضامعوه اسوت و اػ اهمحووت ظاصوی جرظووردار مویحاشود و هوور
ساػمانی هم مدحرختی الػح دارد .حال حاخد دخد مدحرخت در احن سواػمان کآطوک وهوی حئوحار
مهم جرعهده طوه کئوی اسوت جور عهوده خکوی اػ ػن و مورد خوا هور دو؟ جویگموان صوورت دوح
َ َ َ
حاطل است و سجب هرح و مرح میشآد زحورا اظوتالل دخود مویآخود و قوانآن ل ْهو کهان ِف ِحه َهها
ُ ََ َ َ
اهَّلل لُ َسدتا (انجحاء  )22 /در آنسا هم ضار است .حناجر احن مدحرخت ظانآاده حاخد
ِال َهة ِإال
جر عهده خکی حاشد خا ػن خا مرد؟ قرآن کرخم احن وظحفه را جور عهوده مورد گغاشوته و هموانطوور
که گفته شد دو سجب جرا آن معرفی کرده است خکی مآهجتی و دوموی اکتئواجی (فا ول
مقوداد  ) 54 :1343خکووی آنکووه مووردان جرتوور اػ ػنووان هئووتند و دخگوور آنکووه مصووارح آنهووا را
میپرداػند.
ً
رشحد ر ا هم عحل آن میگوخد :آر ػن و مرد کامال حه خکودخگر واحئوته هئوتند .در خوک
کاهجد اگر مغی حا کمحت دارد ننگ و عار جر قلب نحئت زحورا هور خوک اعضوا خوک پیکور
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هئتند که رورت آن را اخساب می کند خکی مغی حاشد و دخگر قلب خا خکی مغی حاشود و
دخگر دست خکی مدحرخت داشته حاشد حا رعاخوت ضهوات الػح و دخگور انسواح دهود .احون
حا کمحوت حووه نفووع ظوآد ػن هووم تموواح مویشووآد زحوورا در پرتوآ احوون حا کمحووت او هوم موویتووآان
آرامش داشته حاشد فرػند

را اداره کند و معشآ ،و محجآب حاشد.

برترى وردان
قورآن کوورخم در احوون آخووه گوخووا جرتووری جوورا مووردان اسووت و در آخووه دخگوور هووم موویفرماخوود:
َ
َ
َ ُْ َ ََ ُ ََََ ْ َ َُْ َ َ َ
َ
الث َة ُد ُرو ٍّ َوال َخ ِح ُل َل ُه َن أ ْن َخ ْک ُت ْه َن َوها َخ َله َ ُ
والهطلقات خترحص ن ِحلنُ ِس ِه ن ث
اهَّلل ِفهی أ ْر َح ِهاو ِه ن
َ
ً َُ َ ُْ َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ ُ َ ْ َ
َ
اِخ ِر َ ُح ُعول ُت ُه ن أ َح َِّ َر ِد ِه ن ِفی ذ ِلك ِإن أ َر ُادوا ِإ ْصالحا َوله ن ِوثل ال ِذی
اهَّلل َوال َح ْو ِم ِ
ِإن ک ن ُيؤ ِو ن ِح ِ
َ َ َ ْ
َ َ
وف َو ِل ِلر َج ِال َعل ْهح ِه ن َد َر َجهة (حقوره )228 /موردان جور آنوان درضوه جرتور دارنود
عل ْح ِه ن ِحال َه ْع ُر ِ
وهی گفت وگآ در احن است که اػ طه ضهت مردان دارا درضه جرتر میحاشند؟
ً
معموآال مفئوران ماننود مرحووآح طجرسوی عالموه فصور راػ سووحد ققوب و مراغوی علووت

احون جرتور را هوم ضئومانی و هووم عقالنوی موی داننود .موردان اػ نروور انوداح رشوحدتر و قوآ توور و
ً
ستجرتر میحاشند و اػ نرر عقل هم نآعا حا دراختتر و دارا عیمی راسزتور هئوتند همشنوان
که اػ نرر اجیار عقالنی حسم مغی مرد اػ ػ ن جیشتر میحاشد.
در چه جهت برترى وجود دارد؟
حاخود تآضووه داشووت معحووار کرامووت نووید ظداونود متعووال تقآاسووت طنووان کووه قوورآن کوورخم
ُ َ
َ َ
ْ ُ ُ
َ َُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ
ََ َُْ
مویفرماخود :خها أيهها الن
هاإ ِإنها خلق َنها ک ْن ِو ْهن ذک ٍّهر َوأنثهی َو َج َعل َنها ک ْن ش ُهع ًوحا َود َجا ِجهل ِل َت َع َهارفوا ِإن
َ
َ
َ
َََْ ُ ْ َْ
اهَّلل أ ْت َقا ُک ْن إن َ
د
أ کروکن ِعن
اهَّلل َع ِلحن خ ِجحر (حسرات.)13 /
ِ
ِ
ً
حا احن حال اػ نرر مدحرخت ظانآاده مرد جر ػن جرتر دارد و آخه مجارکه هم ظاهرا گوخوا
ُ َ
َ
الر َجال د َو ُاوون در مورد مدحرخت و نقحآمحوت اسوت و مویتوآان
همحن مقلب است زحرا آخه ِ
گفووت حووه علووت تناسووب حکووم و مآ ووآق فضووحلت هووم در همووحن ضهووت موویحاشوود .احوون
ً
ً
مقلووب کووامال مشووصص و مجوورهن اسووت کووه نآعووا مووردان اػ نروور موودحرخت قووآ توور اػ ػنووان
می حاشند و تسرحه ضهوانی هوم احون مآ وآق را حوه اثجوات رسوانده اسوت زحورا اگور حوا خوک دخود
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وسووحع حووه همووۀ کشووورها ضهووان حنگوورخم موودحران مؤسئووات و ضآامووع مووردان هئووتند و حووه
ندرت پیدا می شآد که ػنی مودحر مؤسئوه خوا تشوکحال تی حاشود .ظوآب اسوت حودون تعصوب
سصن حگآجحم طند درصد و سا ضمهور خا وزرا و خوا مودحر کولهوا در تموامی ضهوان ػنوان
میحاشند؟ حتی در کشورهاحی که سالهاست کلحه امکانات رشد و ترقی اعوم اػ تحصوحل
و غحره جرا آنها فراهم می حاشد .اهجته در محان ػنان حه ندرت افراد خافوت مویشوآند کوه اػ
ً
نرر مدحرخت قآ حاشند وهی نآعا مردان در احن ضهت اػ رشد جیشتر جرظوردار هئتند.
برترى در چحست؟
جرتوور در موودحرخت اسووت زحوورا دوحووارۀ قحآمحووو ت مووردان اسووت و مووورد تعحووین کننوووده
ً
مصدا ،خا مآ آق میحاشد مثال در نماػ ضماعت گفته میشوآد پیورو اػ امواح الػح اسوت.
واؼه امواح در احوون موورد حووه اموواح ػموان و اموواح معصوآح حموول نموویشوآد حلکووه حمول حووه اموواح
ً
ضماعت میشآد .خا مثال در مدحرخت خک جیمارستان گفته میشآد جرتر حا پیشوک اسوت.
مقصآد احن نحئت که پ یشک اػ هر ضهت جرتر است و در همهضا حهطور

کوه حتوی جرتور اػ

فقحه هم حاشد حلکه در امور پیشکی و مدحرختها پیشکی پیشک جرتر است.
پرداخت وهرخه ههسر
در اسالح پرداظت مصارح ظانآاده جر عهده مرد است و او حاخد در آغواػ اػدواح مهرخوها
حوا ر واخت همئوور جورا و تعحووین نماخود و سوپز مصووارح او را جرعهوده گحوورد هوم مصووارح
همئر و هم مصارح فرػندان را اعم اػ نفقه و ُسکنی (ظمحنی .)313/3 :1390
حدحهی است امکان ندارد مصارح خک مؤسئه و تشوکحالت جور عهوده فورد حاشود وهوی
و هووحرگآنووه موودحرختی نداشووته حاشوود .ممکوون اسووت گفتووه شووآد طووآن «انفقووآا» حووا صووحغه
ما ی است جیشتر ناظر حه مهرخه می حاشد و حئحار منققی و طجحعی است کئوی کوه هوم اػ
نروور موودحرخت جرتوور حاشوود و هووم اػ مصووارح دارا تعهوود و وظحفووه حاشوود عهوودهدار موودحرخت
ظانآاده گردد زحرا هم جر مجنا فقرت است که اػ جرتر سرطشمه گرفته و هم جر اخه عقول
است که اػ وضآب انفا ،ناشی شده است.
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سلطه پنهانى
ػن حه سجب ضاعحهها ظاصی که دارد می تآاند قلب مرد را در تئصحر ظآد قرار دهود و
ً
مورد هووم حووه سووجب عشووق و عالقووه و نحووی مالحروواتی کووه دارد معمووآال مغلووآب احئاسووات و
عآاطف او میگردد .اػ احن وو در ظوانآاده حوه صوورت طجحعوی و طجوق معموآل در جیشوتر موآارد
ظآاستهها ػن اضرا میگردد حه استثنا ظانآادهها نادر

که مرد حا ظشوآنت ظاصوی

سوولحقههووا شصصووی را ِاعمووال مووی نماخوود وهووی در حئووحار اػ ظووانآادههووا ػنووان سوورانساح
ظآاسووته ظووآد را حووه صووورتهووا گآنووا گآن ِاعمووال موویکننوود .کووافی اسووت در حئووحار اػ

ظانآاده ها مالحره شآد که تهحه اساس منیل و طگآنگی آنها آخوا جور اسواس ظآاسوتۀ کوداح
خوک انسواح موی گحورد؟ خووا مشوصص گوردد کوه وواحووط ظوخشواوند و غحور آن مقواجق ظآاسووته
کداح خک تنرحم میشآد؟
سلقه نهانی جرظی اػ ػنان حا مهر و محجت است و جرظی حا زرنگی و کحاست جرظی حا
مرلآمحوت و جرظووی هوم حووا کوذ ظلقووی و تحمحوول .احون حا کمحووت جورا ػن اػ نروور طجحعووی و
عاطفی وضآد دارد .اگر اػ نرر حقآقی هم مآضآد جآد جرا مرد طحی حاقی نمویمانود .و او حوه
صورت عضآ عاطل و حاطل و جی ظاصحت و نفآد در میآمد.
افیون جر احن اگر مدحرخت حه عهده ػنان حاشد آخا تشصحص فرػندان ار اء میگوردد و آخوا
افراد حقحر حار نمیآخند؟
اهجته مدحرخت مرد حه معنا استجداد نحئت حلکوه هموراه حوا مشوورت و محجوت تآصوحه
شده است طنان که قرآن کورخم در موورد مشوورت احون مآ وآق را در گورفتن فرػنودان اػ شوحر
مقرح کرده و فرمآده است:
َ
َ
َ
َ
َ
َفإ ْن أ َر َادا ِف َصهاال َع ْهن َت َهرا ِو ْن ُه َهها َوتشها ُ ر فهال ُج َن َ
هاَ َعل ْح ِه َهها (حقوره  )233 /وز اگور
ٍّ
ِ
ٍّ
[ ودر و موادر] حصآاهنود حوا ر واخت و صوآاحدخد خکودخگر کوآدک را [زودتور] اػ شوحر حواػ گحرنوود
گناهی جر آن دو نحئت.
دوحوارۀ محجووت و رفتووار نحووک در مووآارد متعوودد دسووتور داده و اػ ضملووه فرمووآده اسووت:
ََ ُ ُ َ ْ
وف (نئاء  )19 /و حا آنها حه شاخئتگی رفتار کنحد.
وع ِاشر
وه ن ِحال َه ْع ُر ِ
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َ َ
الصال َح ُ
ات َدا ِن َتات َح ِاف ٌَات ِل ْل َغ ْحب ح َها َح ُِ َت ُ
اهَّلل .
ف ِ
ِ ِ

ظداوند متعال ز اػ معرفی حه عنآان مدحر ظانآاده حه عملکرد ػنوان مویپورداػد و آنهوا

را حووه دو گآنووه معرفووی مووی فرماخوود جرظووی صوواهز و جرظووی سوورکش .در مووورد ػنووان صوواهز و
شاخئته حه دو صفت آنان حئنده میکند خکی حا تعجحر قانت و دخگر حا تعجحر حافظ.
قانتات :قانت خعنی پیآسته مقحع و متآا ع.
مرحآح طجرسی میفرماخد« :اصل اهقنآت :دواح اهقاعا».
مرحآح عالمه هم میفرماخد« :دواح اهقاعا و اهصضآق».
فصر راػ می گوخد :ػن صاهز در حضوور مورد قانوت اسوت و در غحواب او حوافظ .قانوت
هم عاح است هم طاعت اههی و هم طاعت همئر را در جر میگحرد.
سحدققب می فرماخد :قنوآت عجوارت اػ اطاعوت اػ وو اراده و تآضوه و رغجوت و محجوت
است نه اػ وو زور و فشار و اػ احن وو نفرمآده «طاجعات حافرات هلغحب».
مرحوآح عالمووه و طجرسووی و فصوور راػ عحول احوون ضملووه موویفرماخنود خعنووی حووافظ ظووآد و
نووامآس و امووآال شووآهر و حووه طووور کلووی کلحووه حقووآ ،در غحوواب موورد هئووتند کووه حووه معنووا
حافرات فی اهغحب میشآد.
وهی فا ل مقداد و مراغی میگوخند :حوافظ اسورار و مآ وآعات نهوانی شوآهر هئوتند و
آنشه در ظلآت محان اخشان و همئرانشان میگغرد.
مرحآح فا ل مقداد میفرماخد « :حافرات هما خکآن جینهن و جین ازواضهن فی اهصلوآات
والد ِهن»( .فا ل مقداد .)542 :1343
من االسرار و قحل حافرات هفروضهن و ِأل ِ

حوه نرور موا فرمووآده فا ول مقوداد و مراغووی حوه صوآاب نیدخوکتوور اسوت اػ احون وو فرمووآده:

« حافرات هلغحب» و نفرمآده« :فی اهغحب».
ح َها َح ُِ َت ُ
اهَّلل .
ِ
مراغوی در جیووان احون ضملووه موی گوخوود خعنووی حوه سووجب دسوتور ظداونوود نئوجت حووه حفووظ
آنها .اػ احن وو اخشان هم اطاعت ظداوند را مینماخند و مصاهفت حا هوآا نفوز مویکننود.
ً
قهرا معنا « حافرات هلغحب حما حفظ اهّلل» میشآد :اسورار شوآهر را حوه سوجب دسوتور ظودا
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حفظ میکنند و اػ افشا آن پرهحی دارند.
معانی دخگر هم گفته شده است مانند:
 .1آنها حقآ ،شوآهران ظوآد را حفوظ موی کننود در مقاجول اخنکوه ظداونود حقوآ ،آنهوا را
حفظ نمآده است.
 .2آنها اسرار شآهران را حفظ میکنند حه سجب عناخت و حفاظت اههی.
 .3آنها اسرار شآهران ظآد را حفظ میکنند آنگآنه که ظداوند حفظ فرمآده است.
َ َ ُ َ ُ ُ َ َ
َوالال ِتی تخافون نشون ُه ن .
نشوز :سركشى و برترىطلجى

مرحآح طجرسی میفرماخد « :ن
اهتر ُفع علی اهویوح حصالفوه موأظآع مون قوآههم :فوالن علوی نشوی
من االرض ا ارتفاق» (طجرسی  )43/3 :1403نشووػ عجوارت اسوت اػ جرتور ضووحی ػن جور
همئر

حا مصاهفت حا و  .گرفته شده است اػ عجارتی که میگوخنود :فالنوی جور «نشوی » اػ

ػمحن است خعنی ارتفاعی اػ ػمحن است.
مرحآح طجرسی در قئمت تفئحر نشوػ ػن را عجارت اػ عصحان و اسوتحال ء و تئولط او جور
همئر

معرفی میکند.

ْ
ُ
راغووب اصووفهانی موویفرماخوود« :نشوووػ اهموورد ُحغضووها َّهیوضهووا و رفووع نفئووها عوون طاعتووه و
ِ
عحنها عنه اهی غحره» مفردات اهقرآن.
ػمحن جر ضئته را ارض ناشی میگوخند و رگی که حه سجب درد و غحره ورح کورده و جرضئوته
ِ

شده است ِعر ،ناشی میگوخند.

راغب هم در نشوػ ػن سه طحی را معرفی میکند:

 . 1حغ

ػن نئجت حه همئر

 . 2سرکشی اػ اطاعت او
 . 3طشم جرداشتن اػ و و نرر حه غحر داشتن.

توضههحا اجهههالی  :ظداونوود متعووال ووز اػ شناسوواندن ػنووان شاخئووته و صوواهحه ػنووان

سرکش و طغحانگر را معرفی میکند و حکمی در مورد طغحان آنها صادر میفرماخد.
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شأن نزول
گوخند احن آخه دوحارۀ خکی اػ انصار و همئر

ناػل شده است .همئر انصوار مرتکوب

نشووػ شود و اػ اطاعوت در وظواخف همئوردار سورپیشی کورد .شوآهر
صورت او نآاظت .ػن حه اتفا ،در
جیان کرد .پیامجر اکرح

ظدمت رسآل اکرح

هوم خوک سوحلی حووه

شرفحاب شد و هموه مواضرا را

حه ػن دستور داد که اػ همئور ظوآد تقواص حنماخود .او هوم رهئوپار

شد که مقاحلوه حوه مثول کورده تقواص کنود وهوی ضجرجحول نواػل شود و احون آخوه را آورد .پیوامجر
اکورح

فرمووآد :جرگردخوود :مووا کوار را اراده کووردخم کووه ظداونوود متعوال کووار دخگوور و آنشووه

ظداوند متعال اراده فرمآده است جهتر است( .طجرسی .)43/3 :1403 :
اػ احن ماضرا و شوأن نویول در صوورتی کوه وواخوت صوحت داشوته حاشود مقاهوب عحول حوه
دست میآخد:
 . 1کتک ػدن ػن در احن مورد در ضامعوه متوداول جوآده اسوت طنوان کوه انصوار انسواح
داده است.
 .2پیامجر اکرح

طجق قآاعد اوهحه اسالمی دستور تقاص را حه نفع ػن صادر فرمآد.

 . 3ظداونود متعوال آن و وعحت دوران ضواهلی را تعودحل نموآد خعنوی دسوتور داد کوه در
آغاػ مرد حه مآعره و قهر جپرداػد و سرانساح اقداح حه تنجحه کند.
 . 4قرآن کرخم وحی اههی است اػ احن وو حا دخدگاه اوهحه پیامجر اکرح

که طجق قآاعد کلی

قصاص صادر شده جآد متفاوت و ظداوند متعال آن را حا جیان احن آخه تصصحص داده است.
بررسى فقهى
هر خک اػ ػن و مرد امکان دارد ناشیه خا ناشی شوآند و حوهطوور کلوی هور خوک اگور اػ وظواخف
ظوواص همئووردار (ماننوود هووم حئووتر ) سوورپیشی کننوود ناشوویه و ناشووی گفتووه موویشووآند.
(نسفی .)200/31 :1417
شراخط نشوز زن از دخدگاه فقهى
اماح ظمحنی

21

در تحرير الوسحله دوحاره نشوػ ػن میفرماخد:
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« و هآ فی اهیوضا ظروضها عن طاعا اهیوح اهآاضجا علحها من عودح تمکوحن نفئوها و عودح
ن
ن
اهمضواد هلتمتوع و االهتوغاع جهوا جول و تورک اهتنرحوف و اهتویحین موع اقتضواء
إػاها اهمنفرات
اهویوح ههووا و کووغا ظروضهووا مون جیتووه موون دون إعنووه و غحور عهووک و ال ختحقووق اهنشوووػ حتوورک
طاعتوه هحئوت جآاضجووا علحهوا فلووآ امتنعوت مون ظوودمات اهجحوت و حآاجسووه اهتوی ال تتعلووق
َّ
ووقی اهموواء و تمهحوود
حاالسووتمتاق موون اهکوونز دو اهصحاطووا دو اهقووجز دو غحوور عهووک حتووی س ِ
اهفرا هم ختحقق اهنشوػ( ».ظمحنی .)305 /2 :1390
ترضمه :نشوػ در ػن عجارت است اػ ظروح او اػ اطاعت شآهر در امور

کوه جور او واضوب

می حاشد مانند اخنکه که حا ر حه همصآاحگی حا او نگردد و خا طحیهاحی را کوه مآضوب تنفور
شآهر است و خا در تضاد حا جهرهجردار ضنئی و هغت جردن او میحاشد اػ ظوآد دور نئواػد
و حلکه در صورت درظآاست شآهر ظآد را تمحی نئاػد و زخنت نکند .همشنحن حودون اضواػه
ن
او اػ منیل ظارح شآد و مانند آنهوا .نشووػ محقوق نمویشوآد در صوورتی کوه ػن در اموور کوه
(در راحقه حا همئردار ) جر او واضب نحئوت اػ او اطاعوت نکنود اػ احون وو اگور در ظودمات
منیل و کارها مرجوآ حوه آن کوه ارتجواطی حوا ػناشووحی نودارد ماننود ضواووب کوردن منویل خوا
ظحوواطی کووردن و خووا صووتو پووی و خووا امووور دخگوور مشوواحه آن ماننوود آب دادن و رظتصووآاب
انداظتن امتناق کرد نشوػ محقق نمیگردد.
اماح ظمحنی

دوحارۀ نشوػ طهار مآ آق را مشصص کردهاند:

 . 1عدح تمکحن در امور ػناشوحی.
 . 2طحیهاحی را که مآضب تنفر مرد میشآد اػ ظآد

دور نگرداند

 . 3ترک نرافت و زخنت حا تآضه حه اخنکه مرد ظآاستار آن حاشد
 . 4ظروح اػ منیل حدون اضاػه شآهر.
نشوز ورد و شراخط آن
همان طور کوه گفتوه شود ممکون اسوت مورد هوم دارا نشووػ شوآد طنوان کوه در قورآن
ْ ََ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ُ ً َ ْ ْ َ ً َ ُ َ َ َ
َ ْ
کرخم میفرماخدَ :و ِإ ِن اوهرأ خافهت ِوهن حع ِلهها نشهونا أو ِإعراضها فهال جن
هاَ َعل ْح ِه َهها أن ُخ ْص ِهل َحا
ْ
ََّ ْ َن ُه َههها ُصههل ًحا (نئوواء  ) 128 /و اگوور ػنووی اػ شووآهر ظوووخش جوویم ناسوواػگار خووا وو گردانووی
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داشته حاشد جر آن دو گناهی نحئت که اػ راه صلز حا خکدخگر حه آشتی گراخند.
موویفرماخود « :کموا خکووآن اهنشووػ مون قجوول اهیوضوا خکوآن موون طورف اهوویوح

امواح ظمحنوی
ً
اخضا حتعدخا علحها و عدح اهقحاح ححقآقها اهآاضجا» (همان .)306/2

همشنان که نشوػ اػ سآ ػن می حاشد اػ سآ مورد و زوح هوم هئوت حوه اخنکوه مورد جور
او سصت گحرد و ستم کند و حقآقی را که اػ همئر جر او واضب است انساح ندهد .مورد در
مقاجل همئر ظآد وظاخفی دارد که اگر تصلف کند ناشی محئوآب مویشوآد .مهومتورحن آنهوا
دو طح ی است خکی انساح وظاخف ػناشوحی و دخگر پرداظت نفقه و مصارح ػن.
اػ نرر وظاخف ػناشوحی مورد حاخود حوه همئور ظوآد جرسود و حوق نودارد او را اػ احون ضهوت
ََ َ ُ َ َ ْ ََ
وها کال ُه َعلق ِة (نئاء )129 /حاشد .در صوورتی
حال تکلحف گغارد و حه تعجحر قرآن کرخم فتذر

ً
که مرد همئران متعدد دارد حتما حاخد هر طهار شب خک شب در کنار هر خک حه سور جورد و

تقئوحم را حاخود عادالنوه انسواح دهود و اگور همئور ضوآان دارد حاخود حوداقل هور طهوار مواه خووک
مرتجه حا او هم حئتر شآد حتی حق مئافرت جیش اػ آن را حدون عغر و ر اخت ػن ندارد.
اػ نروور پرداظووت مصووارح :تهحووه غووغا و هجوواس و من و یل ػن و تهحووه احتحاضوواتش جوور شووآهر
واضب است و اگر تهحه نکند طه تآاناحی داشته حاشد خوا نداشوته حاشود مودحآن ػن اسوت.
همشنحن اػ حقآ ،ػن است که مرد او را اعخت و آػار نکند و حا او حدون وضه شورعی تنود و
ظشآنت ووا ندارد.
كحفر نشوز ورد
مورد اگور در وظواخف ظوووخش تصلوف کورد ماننود وظوواخف ػناشووح ی خوا پرداظوت مصووارح و
نفقه ناشی محئآب میشآد .در احن صورت ػن حوه نصوححت او مویپورداػد و حقوآ ،ظوآد را
مقاهجه میکند وهی اگر اثر نکرد حه حا کم شرق شکاخت می نماخد .هنگوامی کوه حوا کم شورق
آ گواه شوود شووآهر را ظآاسوته او را نصووححت موویکنود و اػ کارهوواخش حوواػ مویدارد و دسووتور حووه
کووار مووی دهوود کووه جوور او واضووب اسووت و در صووورتی کووه متنجووه نشوود و را تنجحووه و تعیحوور
مینماخد .همشنحن می تآاند در صوورت امتنواق اػ اموآال او جرداشوته جورا مصوارح همئور
جپرداػد گرطه احن مآ آق مئتلیح فرو
22
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كحفر نشوز زن و زوجه در وراحل سهگانه
قرآن کرخم در مورد کحفر نشوػ ػن تکلحف را ووشن کرده است و میفرماخد:
ْ َ
َ ْ ُ ُ َ
َ َ ُ َ ُ ُ َُ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُُ ُ َ
وه ن .
وه ن ِفی ال َهض ِاجع واض ِرَّ
َوالال ِتی تخافون نشونه ن ف ِعٌوه ن واهجر
ِ
قرآن کرخم کحفر نشوػ ػن را در سه مرحله جیان مینماخد:
ورحله نخست مرحله پیشگحر اس ت اػ احن وو احتدا مآ آق تورس را مقورح مویفرماخود و
حودحن سووجب فقهووا مووی گوخنوود کووه اگوور عال جوم نشوووػ و طغحووان ظوواهر گردخوود ماننوود اخنکووه ػن
عادت ظآد را در گفتار خا کردار عآض کرد حه اخنکه حا تند کالح و ظشآنت حا همئر ظوآد
صحجت کرد خا اخنکه طهره را عجآس نمآد در اخنسا مرد حه نصئتحن کار کوه عجوارت اػ نود
و انودوػ اسوت اقوداح موی نماخود و همئور ظوآد را نصوححت مویکنود وهوی اگور او متنجوه نشود و
اعتنا نکرد و حتی اػ استمتاق و جهرهجردار

در مورد ػناشوحی ظوآددار نموآد دووهحن ورحلهه

آغاػ میشآد و آن عجارت اػ کناره گحر اػ ػن در حئتر و قهر کردن است .اگر اػ احن هم متنجوه
ً
نگردخد حه ورحله سوم میرسد که تنجحه است و حتما حاخد احن درضهحند رعاخت شآد.
شراخط وحدود كننده تنجحه

ً
در تنجحه شراخقی وضآد دارد که کامال آن را محدود مویکنود .احون مآ وآق هوم در وواخوات

آمده است و هم در فقه و سصنان فقها.

1
اػ پیووامجر اکوورح وواخ و ت شووده اسووت کووه وورب حاخوود «غحرمجو نورح» حاشوود( .مسلئووی
ن
َّ
تغحیور هوآن اهجشور
حوؤثر فوی
 )58/101 :1403غحرمجرح حه غحرمؤثر تفئحر شوده اسوت خعنوی «ال ِ
ِ
حتوی ُ
اهحموور » رنوگ پآسووت را تغحیور ندهوود حتووی آن را سورد نکنوود .جرظوی هووم در ترضمووه
ن
غحرمجرح گفتهاند :خعنی «غحور شواجن» مآضوب عحوب نشوآد( .معرفوت  )151 :1423در فقهه
ً
ً
شجهه رحا رفحقا ای ِجرفق»( .همان )152
الرضا آمده است« :اهضرب حاهئآاك و
ِ
رب حا طآب مئآاک خا شجحه آن حاشد ػدنی اػ وو رفاقت و مدارا.

اوام خهحنی

دوحارۀ ػدن طند نکته را متغکر میشآد:

_____________________

ً
غحرمجرح اػ ماده :نجرح ن
ن
حجرح تجرخحا آن کار او را ظحلی اعخت و حه شدت ظئته کرد.
_1
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 . 1ػدن نجاخد حتی حدن را سحاه و سرد کند.
ن
 . 2ػدن نجاخد اػ وو انتقاح و خا تشفی ظاطر حاشد.
 . 3در صورتی که در اثر رب ضناختی دخد آخد مرد مآظف اسوت غراموت آن را جپورداػد

ً
مثال اگر سرد شد حاخد دخه آن را جپرداػد (ظمحنی .)305 /2 :1390

ن
ورحوم صاحب جواهر هم تأ کحد دارد که رب نجاخد اػ وو انتقواحضووحی و تشوفی ظواطر

حاشود سوپز مویفرماخود :مرحووآح شوهحد در وسهال

فرموآده اسوت کووه حوا قصود انتقواح حووراح

است حلکه حدون قصد ترجیت حراح میحاشد (نسفی .)306/31 :1417

ً
حنواجر احون ورب و ػدن حوه صوورت آػاد و جویقحود و شور نحئوت حلکوه کوامال محوودود و

ظفحوف موی حاشود حتوی جیشوتر اػ خوک ورحه هوم نموی تآانود حاشود زحورا حوه دهحول نحواػ دارد و
دهحل مآضآد جیشتر اػ آن را نمیرساند .آن هم رحه ا که حتوی حودن را سوحاه و سورد نکنود
ن
تشوفی ظواطر نجاشوود حلکوه جورا ن
تنجووه و تآضوه حاشود .احوون نوآق ػدن حوا احوون
اػ وو غضوب و
وحژگیها حه شآظی شجحهتر است تا عملی ضد و جرظاسوته اػ عشوق و محجوت اسوت نوه
اػ کحنه و انتقاح و در عحن حال همحن ػدن هم شحآۀ ظوحان نامت نحئت.
اػ پیامجر اکورح

در هموحن موورد وواخوت شوده اسوت کوه فرموآد« :هوحز اوهجوک ظحوارکم»

(معرفوت  ) 153 :1423کئوانی کوه در طنووحن شوراخقی همئوران ظووآد را مویػننود اػ ظوحووان
شما نحئتند.
گفتارى از سحد قطب
سوحدققب متفکور مصور احتودا جیوان موی کنود کوه گرطوه تنجحوه سوصت و نوا گآار اسوت
وهوی جهتور اػ فرو اشوی حنحوان ظوانآاده اسوت حنحوانی کوه حوه سوجب نشووػ در معورض انهووداح و
فرو اشی قرار میگحرد .هنگامی که نه ند و اندوػ فاخدها داشته حاشد و نه قهر و جیاعتناحی
تنجحه تسوحی میشآد سپز مقلجی اػ اهکئحز کارل جیان میکند که او میگوخد:
جرظوی اػ ػنووان هنگووامی احئوواس موویکننود موورد حووه درد قحمآمحووت و سرپرسووتی آنهووا
ً
موی ظوورد و اخشوان را دوسوت دارد کوه اػ نرور ضئومانی کوامال جور آنهوا سولقه داشوته حاشود و
آنهوا را مقهوور سواػد .اهجتوه هور ػنوی احونگآنوه نحئوت حلکوه جرظوی اػ ػنوان طنوحن مویحاشوند.
24
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سپز سحدققب میگوخد :احن مرحلۀ اظحر مرجآ حه طنحن ػنانی است.
دخدگاه آخةاهّلل وعرفت
احوون پژوهشووگر قرآنووی مووی گوخوود :جرظووی اػ احکوواح تمهحوود هئووتند خعنووی جوورا مهحووا
ساظتن ضامعه جرای حکم دخگر که آن حکم مقصآد واقعوی مویحاشود و وعی شودهانود.
هرگاه احن مهحاساػ انساح گرفت آن حکم اوهحه نئز میگوردد .سوپز مویگوخود :تنجحوه ػن
هم اػ احن گآنه احکاح می حاشود و نئوز آن هوم تآسوط وواخوات حئوحار انسواح گرفتوه اسوت
ً
وواخواتی کوه حرموت ػدن ػنوان را حووه طوور کلوی مویرسوواند و سورانساح مویفرماخود« :اعا فاألظووغ
حراهر اطال ،اآلخا اظوغ حرواهر منئوآد و مصاهفوا صورخحا همنوع اهرسوآل و تآصوحاته اهجاهغوا و
کغا األجما اهقاهرحن من حعده» (همان .)158
توضحح بيشتر
جرظوی اػ احکواح مقلوآب واقعوی شوارق نحئوتند حلکوه جورا رسوحدن حوه مقلوآب واقعوی
و ع میشآند وهی طارها هم اػ و ع آنها نمیحاشد مانند جردگی.
شارق مقدس نمی ظآاست کوه انئوانهوا جورده انئوانهوای دخگور حاشوند (اهجتوه حوه ضوی
اسرا ضنگی که جهترحن شحآه جرظورد حا آنها اسارت آنهاست نه قتل عاح اخشان).
هنگامی که اسالح ظهور کرد نراح جردهدار همه ضا حا کم جآد اػ ضملوه در عرحئوتان.
اگوور پیووامجر اکوورح

جردگووی را هغووآ موویفرمووآد مشووکالت اضتموواعی دخوود موویآموود حووه وحووژه

مشوکالت اقتصوواد کووه حتووی حووه زخووان ظووآد جووردههووا هووم تموواح موویشوود زحوورا آنووان تحووت
سرپرسوتی موآالحی جآدنود کوه آنهوا را اداره مویکوورد غوغا و مئوکن موی داد و خوا کنحیانوی را حووه
همئر ظآد داشت .اگر فور جردهدار هغآ میشد حتی جوردههوا در ػنودگی اوهحوه و توأمحن
ظآد درمانده می شدند .اػ احون وو اسوالح جردگوی را در احتودا هغوآ نفرموآد حلکوه قوآانحنی دوحوارۀ
آػاد جردگان و ع نمآد طه اظالقی و طه حقوآقی توا جردگوان حوه تودوخذ آػاد شوآند ماننود
َّ
و ع کفارات و مآ آق ن
مدجر و مکاتب احن نکته حاجی اهمحت است که ما در فقوه اسوالمی
کتاب اهعتق داوخم نه کتاب اهر ،خعنی فقه ما دوحوارۀ آػاد کوردن حنودگان گفوتوگوآ مویکنود
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نه در مورد جرده کردن و سرهآحه ػندگی شرافتمندانه همان اسوت کوه موآال متقحوان فرموآد:
نً
حرا»( .نهج الجالغه نامۀ .)31
«ال تکن عجد غحرک و قد ضعلک اهّلل
حه نرر آقا معرفت تنجحه ػنان هم در هنگاح نشوػ اػ ػمره همحن قآانحن تمهحدخه میحاشد
زحرا مردان سلقه کاملی داشتند و در طنحن مآاقعی همئور ظوآد را حوه شودت موورد تأدخوب و
رب قرار می دادند اسالح جرا اػ جین جردن طنحن عادتی احکاح معتدهی آن هم حه صورت
مرحلها و گاححه گاح صادر نمآد تا حه تدوخذ مآ آق تنجحه و رب ػنان را اػ محان جردارد.
نگاه کردن حه شأن نیول آخه مجارکه هم تا انداػه ا مؤخود هموحن دخودگاه اسوت زحورا احتودا
پیامجر اکرح

حه همئر انصار دستور داد کوه جور وفوق قوآانحن اوهحوه جورود و قصواص انسواح

دهوود وهووی سووپز ظداونوود متعووال سحاسووت تمهحوود را دسووتور داد .احوون سحاسووتی جوورا
ضاخگیخنی آن سنت ضاهلی جآد که مردان در آغاػ کوار حوه ظشوآنت مویپرداظتنود و حرکتوی
وواخات تحورخم جیوان شوده اسوت و ظالصوه اخشوان آن
است حه سآ تحرخم تنجحه که تآسط
ِ

وواخات تحرخم ػدن همئر را ناسز و احن آخه را منئآد میداند.
ِ

وهوی حوه نرور مووا موی رسود اػ نروور مجوانی اصوآهی راحقووه وواخوات حوا آخووه مجارکوه راحقوه عوواح و

ظوواص اسووت نووه ناسووز و منئووآد .وواخووات حووه صووورت عوواح تنجحووه و ػدن را ممنووآق اعووالح
ً
میکند وهی احن آخه در مورد ظاص آن هم کامال حه صورت محدود تسوحی میفرماخد و طاره و
عالح نهاحی نشوػ و سرکشی هم حا اضرا همحن دستور است .ضناب معرفت ظآاسته است
جرا

اسزگوحی صورت مئجله را اک کند وهی طارها جرا نشوػ جیان نکورده اسوت اموا

قرآن کرخم در صدد رفع مشکل و پیشگحر اػ مشکالت و عآارض حعد میحاشد.
چه كسى وى تواند تنجحه كند
ظاهر آخه آن است که شوآهر مصاطوب اسوت .فقهوا احون مقلوب را مفورو عنوه گرفتوهانود
وهی می تآان احتمال داد کوه مصاطوب در اضورا حوا کم شورق و وهوی امور حاشود طنوان کوه در
حدود و تعیحرات و خا امر حه معروف و نهی اػ منکر هنگامی که مآ آق کحفر خوا تنجحوه مقورح
اسوت حوا کم شورق مسور موویحاشود گرطوه در آنسو ا هووم ظواهر ظقواب متآضوه مئوولمانان
َ
َ َ ُ َ َ َُ َ ْ
ً
َ َ
َ
هاردة فهاد َط ُعوا أ ْخ ِهد َي ُه َها َج َهزا ً ِح َهها ک َس َهجا نکهاال
است مثال قرآن کرخم میفرماخد :والس ِارق والس ِ
26
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َ ْ ُ ُ َ
َ ُ َ
اهَّلل َو ُ
اج ِلهدوا کهل َو ِاحه ٍّهد
اهَّلل َع ِز يهز َح ِکهحن (ماجوده  )38 /خوا موویفرماخود :الزا ِن َحهة َوالزا ِنهی ف
ِو َهن ِ
ََ َْ
ِو ْن ُه َها ِواجة َجلد ٍّ (نور . )2 /
ً
ظاهرا مئلمانان هئتند وهی در واقع مصاطوب ن
وهوی
مصاطب در احن آخات و مشاحه آن
امور آنووان اسوت و گرنووه هورح و موورح الػح مووی آخود و افووراد غحور صوواهحی مودعی اضوورا حوودود
میشآند .همشنحن در امر حه معروف و نهی اػ منکر آنشه مرجآ حه مآعره و نصححت اسوت
وظحفه عمآح می حاشد وهی آنشه ضنجۀ کحفر و اضراحی دارد مرجآ حه حا کم شرق میحاشد.
حنوواجر احوون در احووون گآنووه موووآارد مرحلووه اول گوخوووا نرووارت ملوووی و مرحلووه دوح جیوووانگر
حا کمحت قانآن است.
در موورد نشووػ هوم هموان طوور کووه دوحوارۀ مورد و تصلوف او اػ وظواخف در مقاجول همئوور
تعیحور وضوآد دارد وهوی مسوور آن حوا کم شورق اسوت مووی توآان احتموال داد در موورد ػن هووم
آنشه مرجآ حه تنجحه و رب است جر عهوده حوا کم شورق مویحاشود .اهجتوه در هموحن مقلوب
هم « ن
تأمل» وضآد دارد.
نكاتى كه حاخد حه آنها توجه شود
دشمنان اسالح کلمه «وا ورجآهن» را مئتمئوک قورار داده حوا ضاوو ضنسوال اطوراف آن
افراد غحر آ گاه را هوم تحوت توأثحر قورار موی دهنود وهوی اػ آن هوا حاخود پرسوحد :آخوا مورد در مقاجول
سرکشی و نافرمانی ػن آن هم در مئاجل ضنئی طه حاخد انساح دهد؟
پیش اػ پرداظتن حه اسز و تحلحل آن نا گیحر اػ تغکر حه طند نکته هئتحم:
 . 1نوخئوندۀ کتواب اوػنودۀ حقههاي االسهالم و احاطحهل خصهووه مووینوخئود :معحوار جررسوی موون
دوحوارۀ مقاهوب مقورح شوده اسوت « :ان هوم خکون هوغا حئون فمواعا حئون» اگور احون ظوآب
نحئت ز ظآب نحئت؟
 . 2خک مآ آق طه حقآقی طه اضتمواعی طوه فلئوفی و طوه فقهوی را حاخود محققانوه و
عاهمانه جررسی کرد نه حا ضاووضنسال و هآطیگر .
 . 3در جررسی خک مآ آق حقآقی و غحور آن حاخود حوه مسمآعوه تآضوه داشوت و خوکضانجوه
نرر نداد .مسمآعه حئحار اػ مئواجل ماننود خوک « واػل» و ن
معماسوت کوه هور مآ وآعی حاخود
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در ضا ظآد قرار گحرد وگرنه قضاوت دوحاره آن حه صورت ضداگانه صححز نصآاهد جآد.
 .4مهوم تورحن قووانآن قوانآن طجحعوی اسووت خعنوی قووانآنی کوه مجتنوی جوور فقورت انئووانی و
هماهنگ حا آن حاشد.

 . 5گاهی اػ اوقات َّد َّو ران امر جین انتصاب ظآب و حد نحئت حلکه جین انتصاب ظوآب

و ظآب تر و حد و حدتر است اػ احن وو حاخد در فرض اول دوموی را انتصواب نموآد و در فورض
دوح اوهی را خعنی در انتصاب جین ظآب و ظآبتر ظآبتر را انتصاب کورد و در انتصواب
محان حد و حدتر اگر نا گیحر جآد حد را انتصاب نمآد.
سرانجام چه حاخد كرد؟
حال دوحاره حه اصل سؤال می پردازخم که طه حاخود کورد؟ مورد را در نرور حگحرخود حوا هویار
عشق و آوزو اػدواح کرده و مصارضی را متحمل شده و مهرخها را پرداظته اسوت آن هوم حوا
ر اخت کامل ػن و اػ همه مهم تر متعهد حه ػندگی ػناشوحی است وهوی اکنوآن همئور
او وو ظوآ

حوه

نشووان نموی دهوود و حا ور نحئووت حوا او همصآاحووه گوردد خووا آن طنوان ظووآد را

کثحف و آهآده راه میجرد که مآضب تنفر مرد میگردد .اخنسا اػ سه صورت جیرون نحئت:
 . 1آنکه مرد حا همحن و ع حئاػد و ووػگار را در محرومحت ضنئی حه سر جرد.
 . 2اقداح حه طال ،و ضداحی کند.
 . 3آنکه حه نصححت جپرداػد و در صورتی که ند و مآعره و همشنحن قهور و کنوارهگحور
ثمر نجصشحد تنجحه مصتصر انساح دهد.
صورت ا ل :تضحیع حقوآ ،مو رد و سورکآب کوردن اوسوت در صوورتی کوه هوحر تقصوحر
تمتع اػ همئر ن
ندارد زحرا ن
حق طجحعی اوست .آخا فشار که جر مرد وارد میشآد طوه عصوجی
و ووحوی طوه غرحوی و طووه ضئومی کمتور اػ ورب مصتصوور اسوت کوه حوه آن وسووحله ػن
تنجحه شآد؟ آخا مرد حاخد ووػگار را حه محرومحت ضنئی سپر کنود و گرفتوار نواراحتیهوا
جرظاسته اػ آن شآد؟
صورت دوم  :اقداح حه طال ،و متارکه است .در اخنسا هوم آخوا طوال ،و اػ هوم اشوحدن خوک
ً
ظوانآاده و عوآارض سووهمگحن آن مصصآصوا اگور فرػنوود داشوته حاشوند مشووکلتور اػ احون تنجحووه
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مصتصر حا همه محدودختها آن نحئت؟ احن تنجحه همانطور که اػ آخوه حعود هوم اسوتفاده
میشآد مقدمه ا جرا پیشگحر اػ شقا ،و مصاهفت طرفحن و ضداحی اػ همدخگر میحاشد.
صهههورت سهههوم  :تنهوووا راه درموووان صوووححز و منققوووی اسوووت آن هوووم حوووا هموووه حووودود و
محدودخت هاحی که در شورق مقودس مقورح شوده اسوت خعنوی اگور مآعروه و قهور ثمورحصش
نجوآد اقووداح حوه قهوور شوآد و اگ و ر آن مفحود نحفتوواد تنجحوه شووآد آن هوم حئووحار مالخوم .احوون تنجحووه
نئجت حه سر و صورت و خوا مراکوی حئواس حودن انسواح نگحورد درد شودخد هوم دخود نحواورد
حلکه حدن را حتی کجآد و سرد نکند.
اهجته همان طور که گفتوه شود در صوورتی کوه مورد هوم اػ وظواخف ػناشوآجی و همئوردار

ن
تصلوف کنود تنجحووه دارد منتهوی تنجحوه او تآسووط ن
وهوی اموور انسواح مویگحوورد .در اخنسوا قووانآن و
ً
مسر آن است که حاخد دفاق اػ ػن کند که نآعا قدرت کمتر دارد.
َ ْ َ
ُ َ َ ُ َ َ
ف ِإن أ َط ْع َنک ْن فال ت ْجغوا َعل ْح ِه ن َس ِجحال
حغوی :هوم حووه معنوا تسوواوػ و سرکشوی و سووتم اسوت و هووم حوه معنووا ظآاسوتار شوودن و
طلب کردن.
در اخنسووا معنوووا دوح منرووور اسوووت طنووانکوووه مرحووآح طجرسوووی موویفرماخووود« :اهجغحوووا:
اهقلب .خقال :حغحت اهضاها اعا طلجتها» (طجرسی .)43/3 :1403
ُ
َ
َ َ َ َ َ
َ
احتغاء هم اػ همحن ماده است طنان که میفرماخد :ف َه ِن ْاح َتغی َ َرا َ ذ ِلك فلول ِجك ُه ُهن
ْ
َ
ال َع ُاد ن (مؤمنآن.)7/
ْ َْ
َ َ َ
َ
َ
اهَّلل َو ُ
اهَّلل (حقره.)207 /
اإ َو ْن َخش ِری نُ َس ُه ْاح ِتغا َ َو ْرضا ِ ِ
خا میفرماخد :و ِو ن الن ِ
اػ احون وو گفتوۀ مراغوی کوه آن را حوه ظلوم و تسواوػ ترضموه کورده اسوت در اخنسوا مناسوب
نحئت مگر آنکه حگوحیم منرور ظآاستار شودن تساوػکارانوه اسوت طنوان کوه فصور راػ آن
ً
را احتمال داده است( .فصر راػ جیتا .)91/10 :احن احتمال هم حا واؼه «سوجحال» کوه در آخوه
مجارکوه آموده تناسووب نودارد .اػ احوون وو هموانطووور کوه مرحووآح طجرسوی فرمووآده اسوت معنووا
ً
طلب کامال مناسب می حاشد .قرآن کرخم حا وضآد احن ضمله راه هرگآنه جهانه ضووحی و کتوک
ػدن را جرا مرد مئدود نمآده می فرماخد که اگور ػنوان در وظواخف ػناشووحی اطاعوت نمآدنود
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در پی جهانه نجاشحد و دنجال راه دخگر جرا اعخت آنها نگردخد.
اػ آنشه گفته شود احون نتحسوه حوه دسوت موی آخود کوه ورب در ضهوت عشوق و عالقوه حوه
همئوور اسووت نووه ظصووآمت و دشوومنی و در راسووتا پیشووگحر اػ طووال ،اسووت نووه ادامووۀ
َ ْ َ
ُ َ َ ُ َ َ
مناػعه .اػ احن وو میفرماخد :ف ِإن أ َط ْع َنک ْن فال ت ْجغوا َعل ْح ِه ن َس ِجحال .
زير حناى رواحط خانواده
در اسالح تأ کحد فراوانی نئجت حه همئران و رعاخت حال آنان شده است تا آنسا کوه اػ
امحور مؤمنووان وواخووت شووده اسووت کووه فرموآد« :انهوون امانووا اهّلل عنوودکم فال تضو ن
وار وهو نون و ال

ن
تعضلآهن» (گروه نوخئندگان .)406 :1391

آن ها امانت ظداوند نید شما هئتند نه حه آنها زخوان رسوانحد و نوه آنهوا را تحوت فشوار
قرار دهحد.
ػن ظاتآن منیل است همانطوور کوه مورد آقوا ظوانآاده مویحاشود طنوان کوه اػ پیوامجر
اکرح

وواخت شده« :اهرضل سحد اهله و اهمرد سحد جیتها»( .همان .)227

ن
مآد ت و رحموت نحوی رکون اصوحل راحقوه جوین ػن و شوآهر اسوت همشنوان کوه قورآن کورخم
َ
ً
ًَ
ُ
موویفرماخوودَ :و َج َعههل ََّ ْ ه َههنک ْن َو َههود َ َر ْح َهههة (ووح  .)21 /عشوووق و محجووت حاخوود در ػنووودگی
ػناشوحی حدرظشد و ػندگی حاخد جر اخه نحکی و ظوجی حه خکدخگر و حه تعجحور قرآنوی «معوروف»
استآار حاشد.
در قورآن کورخم واؼه «معووروف» در ػنودگی ظووانآادگی موآح موویػنود :در راحقووه جوین ػن و موورد
(نئواء )19/در سووصن و گفتووار (نئواء )5 /در تجووادل نروور (طوال )6 / ،در اعقووا مهرخووه
(نئواء )25 /در پرداظووت نفقووه (حقووره )23 /حتوی در هنگوواح ضووداحی و طقوودر عادالنووه و
َ ُ َََ َ
َ ْ ُ َ َ
ْ
هان
هان ف ِإ ْو َسهاك ِحهعهر ٍّ
زحجا میگوخد هنگامی که میفرماخد :الطهالق ورت ِ
وف أ ْو ت ْس ِهر خا َِّ ِإح َس ٍّ
(حقره ) 229 /طال ،دو مرتجه ز اػ آن خا حه ظوجی نگه داوخد و خا حا احئان رها کنحد.
معوروف عجوارت اػ ظووجی و ظآشورفتار اسوت کوار اسوت کوه نحکوی و نکووحی آن حووه
وسحله عقل و شرق معروف و شناظته شده و مقاجق وضدان و فقرت حاشود .ػن و شوآهر دو
انئان هئتند که هر خک حاخد اػ کرامت ظاص جرظوردار حاشند و اػ احون وو حتوی در هنگواح
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ضداحی هم نجاخد نحکآکار نئجت حه خکدخگر را فرامآ
ُ
ََّ ْ َنک ْن (حقره.)237 /

َْ ْ َ
َ
کنند که فرمآدَ :وال ت ْن َس ُهوا الُضهل

حدحن سان صححز نحئت که مرد کآطکترحن اهانتی نئجت حه همئر
رسد او را کتک ػند.
اػ پیوامجر اکورح

نماخد طه

وواخوت شوده اسوت کوه فرمووآد« :ا ن رضول هقوم امردتوه هقموا امور اهّلل عو نوی

ن
وضل ماهکان ظاػن اهنحران فلحقمه علی ن
حور وضهوه سوجعحن هقموا فوی نوار ضهونم( ».هموان
 ) 405هر مرد که حه همئر ظآد

سحلی ػند ظداوند متعال ماهک ظاػن ضهنم را موأمور

میساػد که در ضهنم هفتاد سحلی جر طهره و صورت او ػند.
همشنوووحن آن حضووورت اػ وو تعسوووب حوووا اسوووتفهاح انکوووار و حوووا احئووواس ظاصوووی
ن
موویفرماخوود« :دخضوورب احوودکم اهموورد ثووم خروول معانقهووا؟» (همووان  )404آخووا خکووی اػ شووما
همئر

را میػند سپز دست حه گردن او میشآد؟! خعنی احن طه کوار اسوت جور وو

کئی که همئر تآ است و همآغآ

او میشآ

دست دراػ میکنی و او را میػنی؟

و نحی وواخت شده که فرموآد « :ناموا خئوتحی احودکم ان خضورب امردتوه کموا خضورب اهعجود
خضرجها ناول اهنهار نثم خضاضعها آظره» (معرفت  )153 :1423آخا خکی اػ شوما شورح نودارد جور
اخنکه همئر

را طآن جردها جیند؟! او را در آغاػ ووػ میػنود سوپز در اخوان هموان ووػ حوا

او همحئتر میشآد؟!
ػدن جرده هم حراح است طه حه ػدن آػادها که همئر اوست.
َ
َ َ َ َ
اهَّلل کان َع ِل ًحا ک ِج ًحرا
ِإن
ظداوند متعال حا احن ضمله گآشید می کنود کوه عرموت وحژگوی ظداونود اسوت .اػ احون
وو همگان حاخد مقحع و فرمانجردار او ح اشند طه مورد و طوه ػن و دخگور آنکوه مجوادا انئوان در
اثر استعالء و جرتور طلجوی ظآاسوته حاشود تحمحلوی جور همئور ظوآد داشوته حاشود و حدانود کوه
ظداوند جرتر است و حه ظوجی میتآاند انتراح مرلآح را اػ ظاهم حگحرد.
مشاحه احن ضمله را امحر اهمؤمنحن حوه فرمانوده جرضئوته و اسوتاندار وارسوتها
« هرگواه اػ سولقه و قوودرتی کوه در آن هئووتی در توآ نصووآتی خوا غوورور
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مویفرماخود:

دخود آموود حوه عرمووت
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ُملوک ظداونوود حنگوور کوه جرتوور اػ تووآ اسووت و جور کارهوواحی قوودرت دارد کووه توآ جوور آنهووا تآانوواحی
سپز میفرماخد:

ندار

« فان عهک خقامن اهحک من طماحک و خکف عنک من غرحک و خفو اهحوک حموا عویب
عنک من عقلک» (نهج الجالغه نامۀ  )53احون نگرخئوتن سرکشوی توآ را تئوکحن مویدهود و
تند و سرافراػ را فرو میکاهد و عقلی را که اػ تآ گرخصته است حه تآ حاػ میگرداند.
آر اگر انئان حه علآ و عرمت اههی تآضه داشته حاشد ظوآد را جرتور اػ دخگور ندانئوته
حودو ظلوم نموی کنود حوال طوه همئوور و حاشود کوه تحوت سرپرسوتی اوسوت و طوه مردمووی
حاشند که مدحرخت آنها را جر عهده دارد.

ونابع:

 .1نهذ اهجالغه.
 .2ظمحن ووی سو ووحد ووحاهّلل تحر ی ررر الوسر ررحله مقجع ووا اآلداب نسو ووف اش وورف طو ووا دوح:
.،1390
ن
 .3راغوب اصووفهانی حئوحن جوون محموود وفرردات الفررال القرررآن تحقحوق صووفآان عوودنان
داود دمشق _ داراهقلم جیروت _ داراهشامحه .،1412
ن
محمدرشحد تفسحر الهنار دار اهمعرفه جیروت جیتا.
 .4ر ا
 . 5طجرسوی فضوول جون حئوون وجهرع الجحرران فرری تفسرحر القرررآن کتاحصانوه آخ وااهّلل اهعرمووی
مرعشی نسفی قم .،1403
 .6فا ل مقداد مقداد جن عجداهّلل کنز العرفان فی فقه القرآن مرتضآ تهران .1343
ن
محمد جن عمر وفاتحح الغحب (اهتفئحر اهکجحر) دا ر اححاء اهتراث اهعرجی
 .7فصر راػ
جیروت جیتا.
ن
 . 8گووروه نوخئ ووندگان األس رررة ف رری رح رراو الق رررآن و الس ررن ه ح ووا اش ووراف دکت وور محم وودهاد
عجدظداحی حنحاد پژوهشها اسالمی مشهد طا دوح.،1434 / 1391 :
ن
محم وودحاقر ححررار االن رروار دار احح وواء اهتووراث اهعر ج ووی جیووروت ط ووا س ووآح:
 .9مسلئووی
.،1403
ن
 .10معرفت محمدهاد شجهات و ردود مؤسئه اهتمهحد .،1423
ن
محمدحئن جواهر الکالم تحقحق مؤسئا اهنشر االسالمی قم .،1417
 .11نسفی
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