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 81/81/8311: تاریخ   76جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (222 تا 222سیاق سی و ششم )

که بنا به محتوایی که داشتند،  پایان سياق قبلی داشتيم سه تا سوال در از قبلش جدا شده است؟ 222چرا آیه 

لذا آغاز سياق  سوال از دوران حيض است «عَنِ الْمَحِيضِ وَیَسْأَلُونَكَ»به شکل مستقيم با مبحث قتال مرتبط بودند اما 

 بحث دیگری است.  222پاسخ به همان سوال است و آیه  222و آیه  جدید

بگو این دوران، « قُلْ هُوَ أَذًى» حيض، ارتباط همسرها با یکدیگر چطور باید باشد؟سوال پيش آمد که در دوران 

آید، او در آرامش جسمی نيست، باید  دوران اذیت است. دورانی که به خاطر شرایط جسمی که برای خانم پيش می

پس از زنان در این  ال که دوران اذیت استشود؛ حا با فاء عطف می «فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَحِيضِ»رعایت حالش بشود. 

فهميم. این اعتزال  دوران اعتزال بجویيد. اعتزال از عزلت است؛ کناره گرفتن. اگر به سياق نگاه کنيم معنای اعتزال را می

از نظر روابط جنسی است نه اینکه این اعتزال مطلق باشد. در بعضی از مذاهب یا ادیان فهم درستی از حکم الهی 

فَإِذَا »به آنها نزدیك نشوید تا اینکه پاکيزه شوند و از دوران حيض خارج شوند « وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ»شتند. ندا

با توجه به « أْتُوهُنَّف: »َ«ُفَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَکُمُ اللَّه» وقتی طهارت پيدا کردند و از این دوران خارج شدن. «تَطَهَّرْنَ

توانيد با آنها روابط زناشویی برقرار کنيد با رعایت فرامين الهی. رابطه زناشویی هم  ياق یعنی روابط زناشویی. میس

توانيد روابط خودتان را داشته  قوانين خودش را دارد، ضوابط خودش را دارد. با رعایت فرامين الهی و ضوابط دینی، می

خدا توابين و متطهرین را دوست دارد. توابين که بيان « ﴾222﴿ ينَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِ» باشيد.

شده است، حاال که این آیه  کند؛ یعنی تا قبل از این آیه، این مسئله رعایت نمی شود یك فضایی را به ما منتقل می می

دهد. به هر حال  جواب می« یُحِبُّ التَّوَّابِينَ»مروز هم بيان شد، عمل شما به این آیه مصداق توبه است. البته در فضای ا

نِسَاؤُکُمْ »فرماید:  کرده است. بعد می کرده، بی توجهی به این حکم می دانسته ولی خيلی اعتنا نمی دانسته یا می او نمی

است؛ زنان شما کشتزاری هستند برای  این تعبير منحصر به فردی در قرآن کریم «حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

خواهيد. این تعبير یك پيامی در ذات  شما، پس در کشتزار خویش وارد شوید از هر جهت و از هر مکان و زمانی که می

فرماید زنان شما کشتزار شما هستند، همزمان هم به فلسفه روابط زناشویی و ازدواج اشاره  خود دارد؛ وقتی خدا می

کند. فلسفه ازدواج  از این آیه به  کند و نسبت به این مقوله روشنگری می فلسفه حکم قبلی اشاره می کند و هم به می

ها و اهداف و ثمرات و غایات ازدواج، فرزندآوری است. خاصيت کشتزار چيست؟  شود. یکی از فلسفه خوبی فهميده می

یعنی محيطی مناسب برای اینکه کسانی مثل  کند. کشتزاری برای شما هستند هر چی بکارد در این کشتزار، درو می

خودتان بوجود آید، فرزندانی برای شما پرورش پيدا کنند. پس یکی از اهداف و غایات ازدواج، فرزندآوری است و مسئله 

این کشتزار چه چيزی را؟ فرزندانی را که در  «وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ» فرماید: فرزندآوری با توجه به تاکيدی که در ادامه می

وَاتَّقُوا اللَّهَ » کنند، آنها را برای خود پيش بفرستيد و باقيات الصالحات را برای خود پيش بفرستيد پرورش پيدا می

کنيد و به مومنان  تقوای الهی داشته باشيد و بدانيد خدا را مالقات می« ﴾222﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
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رت بده. اگر کشتزاری هستند که در این کشتزار فرزند به وجود آید، رشد کند و پرورش پيدا کند، از یك سلول یك بشا

معجزه بسيار عظيمی است! و خدا این کار را دوست دارد و  انسان کامل مستوی الخلقه و مستوی القامه بوجود بياید،

کش کنيد برای خودتان. لذا پيامبر اکرم صلی اهلل  پيش« لِأَنْفُسِکُمْقَدِّمُوا »پذیرد:  این اقدام را به عنوان پيش کش می

با هم نکاح داشته باشيد و « تَنَاکَحُوا تَنَاسَلُوا تَکْثُرُوا فَإِنِّی أُبَاهِی بِکُمُ اَلْأُمَمَ یَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَوْ بِالسِّقْطِ»عليه و آله فرمودند: 

کنم به شما بر امتهای دیگر حتی آن فرزندی که از شما سقط شده و  مت مباهات مینسل را زیاد کنيد، من در روز قيا

توانند به پروردگار عالم داشته باشند، ایجاد نسل  کشهایی که انسانها می یکی از بهترین پيش اصال به وجود هم نيامد،

دهد تا این  زمين استراحت میکارد، در یك تاریخی به این  است. اگر یك کشاورزی در زمين کشاورزی خود گندم می

کند. اگر خدا  زمين خود را بازیابی کند و برای کشت بعدی خود را آماده کند. این به فلسفه دوران محيض هم اشاره می

اینطور اراده کرده که خانمها در ماه یك دورانی را سپری کنند به نام دوران محيض، این برای چيست؟ این برای بازیابی 

سازی همين کشتزار وجود است که اگر این اتفاق نيفتد، آن عمل مهم و آن پرورش انسانها  وسازی و آمادهو بازسازی و ن

افتد. الزمه این مسئله است. مسئله حفظ حریم و حفظ امنيت جسمی، روحی و روانی خانم در  در دامن اینها اتفاق نمی

ز این جهت راحت بگذارید، آزاد بگذارید تا آنها بتوانند به کند در این دوران آنها را ا دوران مریضی، بر مردان تکليف می

آن آمادگی الزم برای مسئوليت مهم خودشان برسند. همه اینها در راستای حفظ و حراست مسئله مهمتر است و آن 

جریان فرزندآوری است. در فرهنگ اسالم رحم که محل پرورش فرزند است از یك نطفه تا یك انسان کامل، مقدس 

شود. با بيان صله ارحام بسياری از مسائل  میشود و اصال عامل اتصال امت شمرده  شود، محترم شمرده می ه میشمرد

زیرا خدا  شود، ارتباطی و اتصالی بين خانواده، بين آحاد جامعه با مسئله صله ارحام در فرهنگ دینی تعقيب و تبيين می

 .ارج و قرب خاصی قایل شده است

گویا تمثيل نعوذباهلل تحقيرآميزی برای خانمها است که خانها را « نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ» برخی گفتند که تعبير

من ناشی از بدبينی است. اگر  در حد یك زمين زراعی تنزل داده و آنها را پایين آورده است، این برداشت از آیه به نظر

یم در حوزه مربوط به زنان نگاه کند، این تعبير نه انسان بدون پيش داوری و بدون قضاوت قبلی و بدبينی در قرآن کر

شود درر رابطه با ارتباط زن و شوهر و فلسفه  فقط تحقيرآميز نيست بلکه پر از تکریم است. زیباترین مثالی است که می

ا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ فَأْتُو»کشتزاری برای شما هستند، « نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ»فرماید:  ازدواج به آن اشاره کرد. وقتی می

شود کشتزار پرورش انسانی  یعنی فرزندآوری کنيد. یعنی کشتزار توليد انسان. وجود یك انسان می «وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ

است، اگر ما بخواهيم درباره   دیگر، کشتزار و محلی برای تحقق یکی از بزرگترین معجزات خدا یعنی خلق انسان، مقدس

ان شریف و کریمی صحبت کنيم و بگویيم مانند باران است، این تحقير است؟ باران چيست؟ آب است، بگویيم یك انس

کند، این یعنی او را تحقير کردیم؟ مگر کسی با عينك  بارد بر زمين تشنه و آن را سيراب می او مثل باران است که می

 برای خانمها استفاده کند. بدبينی بخواهد نگاه کند و بخواهد از این زاویه تحقيری را 

 .بندی: دستور به اعتزال از زنان در دوران محیض همراه با ترغیب به فرزندآوری جمع

زمان و  یعنی هر« أَنَّى شِئْتُمْ«. »سَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْن»ِترغيب به فرزند آوری از تعبير 

 مکانی که شما بخواهيد.
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 (222تا  222سی و هفتم ) سیاق

. ندهيد قرار خودتان های خوردن سوگند معرض در را خدا که سوگند، درباره است، مستقلی حکم 222آیه 

لَا یُؤَاخِذُکُمُ اللَّهُ » هم 22۲ آیه «أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ». نخورید قسم خدا به پيوسته و راحتی به یعنی

 یعنی ایالء، سوگند برای است مصداق یك هم این «لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ» 22۲ آیه. است سوگند به راجع «بِاللَّغْوِ فِی أَیْمَانِکُمْ

 با زناشویی رابطه ترک به کند یاد قسم. بکند قطع را زناشویی رابطه همسرش با که بخورد، سوگند مردی اینکه

 سوگند حرمت درباره مطلقی بيان یك و سوگند بحث دادن قرار مقدمه با خدا گویا. ایالء شود می هم این همسرش،

 هست، مجاز غير سوگند مصداق چون 22۲ آیه پس بکشد، پيش را ایالء بحث خواهد می و اصالح، تقوا و بر ترک برای

این  «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» ،«فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» شود، می دیده سياق همين در اینجا

 ترک سوگند، با که آن دارد، قرار ایالءکننده شخص مقابل در که است ای گزینه تا دو «وَإِنْ عَزَمُوا» و «فَإِنْ فَاءُوا»

 یا شود، می داده قرار گزینه دو مقابل در او کند، می قطع را خودش زناشویی رابطه و خودش، خانم از کند می همسری

. «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ» شود: می این بگيرد، شرعی طالق به تصميم باید یا «فَإِنْ فَاءُوا» شود: می سوگندش، از برگردد باید

 حاال. است خانم آن حقوق نقض این ندارد، ندهد، طالق را خانم و بکند ترک را زناشویی رابطه قسم با اینکه حق اال و

 با نباید است، تو با زوجيت در وقتی تا او. بکنی محروم را او توانی نمی ولی باشی، ای داشته خواهی رابطه نمی شما

 پس کنی، می ظلم او به داری طبيعتاً بکنی، ترک او با را رابطه قسم، یك با بخواهی تو و باشد، داشته ای رابطه دیگران

 همسرت باید یا و برگرد سوگندت از برگرد، ایالءت از یا گویند می دهند، می قرار راهی دو یك در را ایالءکننده فرد آن

 .شرعی شکل به بدهی، طالق را

 تقوا و برّ ترک خرج را اهلل کنی، خودت های اخالقی بد خرج را اهلل شما نيستم، راضی اصالً من: فرماید می خدا 

 کار این کند، رابطه قطع زنش با که است کشيده وسط را خدا. ایالء شود می اش نمونه حاال بکنی، الناس بين اصالح و

 خدا به قسم با تا خورید می قسم که شما «وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» نيست؟ خدا قدر و ارزش نفهميدن است؟ این درستی

 حرمت نگهدار، را خدا احترام داند، می خدا شنود، می خدا بکنيد، اصالح و تقوا از احتراز خدا به قسم با تا کنيد، برّ ترک

 . است اصالح و تقوا و برّ ترک برای خدا به خوردن قسم از نهی االن نيست، بحث این هنوز االن کن، حفظ را خدا

 :فرماید می

 بوده لغو گيرم، می ندید کرامتم، روی از من فرماید می خدا است، بوده لغوی یك نکردی، قسم بر عزم شما اگر

 بروم االن نروم، برادرم خانه خوردم قسم چون من نگو، خودت به بعد حاال کنم، می یکی نگفتنش با را این است،

وَلَکِنْ یُؤَاخِذُکُمْ بِمَا کَسَبَتْ ». بگذر آن از اصالً سير کنم و... را فقير تا ده یا بگيرم، روزه روز، سه باید قسم، حنث شود می

 بدهد، را اش جریمه باید چيزی، همچين یك برای است، داده قرار وسط را خدا کسی راستی، راستی اگر اما «قُلُوبُکُمْ

  انجام را کاری یك خوردی، قسم اگر راستی راستی شما شود، می مواخذه این «یُؤَاخِذُکُمْ» قسم، حنث کفاره همان

 جا قلبت در را قسم این واقعاً بشود، داده او به باید گوشمالی یك حاال است، بوده اصالح ترک و تقوا و برّ ترک ولو بدهی

 حرامی کار هم شوی، می مواخذه وقت آن کردی، نافذش قلبت در است، کرده کسب را قسم این قلبت یعنی دادی،

 . بدهی را اش کفاره باید هم بشوی، خارج باید هم دادی، انجام
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 ترک شان زنان از که خوردند یعنی قسم ایالء خوردند، قسم یعنی «یُؤْلُونَ» این «لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ»

 یك به است، خورده چالشی یك به است، خورده اختالفی یك به حاال زندگی، متن در بينی می طرف کنند، بستر

 دنبال را طالق راه مثالً و بدهد، طالق شرعاً رود نمی رسيدند، همدیگر به نسبت طرفين، متراکمی دلسردی باالخره

 سوگند، این نشود، نزدیك همسرش به دیگر که کند می یاد قسمی یك ولی ظاهراً، کند، می را اش زندگی دارد بکند،

 آن به خدا که کاری یك برای است، کشيده وسط را خدا که است مواردی جزء یعنی. است مجاز غير سوگندهای جزء

 ترک برای صحيح، رابطه یك ترک برای است، داده قرار خود سوگند معرض در «عُرْضَةً لِأَیْمَانِکُمْ» را خدا نيست، راضی

  ماه چهار دهند، می انجام را کار این که کسانی این است، اصالح ترک این الناس، بين اصالح ترک برای تقوا، ترک برّ،

 و مرد بين زناشویی رابطه دیگر، شرعی ادله و آیه، همين اساس بر دارد، خودش که حکمتی روی گذارد، می فرصت خدا

. بکند ترکش جانبه یك را قضيه این تواند، نمی مرد است، زنان حقوق جزء این بکشد، طول بيشتر نباید ماه چهار از زن،

 و کفاره پرداخت و قسم این ترک آن که الهی، حکم به نهادند گردن یعنی «فَاءُوا» ماه چهار این در اگر «فَإِنْ فَاءُوا»

 زندگی اش، به برگردد و است رحمت و مغفرت اهل هم خدا «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌفَإِنْ فَاءُوا » زندگی، به برگشت

وَإِنْ عَزَمُوا » نداری: بيشتر راه یك برگردی، خواهی نمی برگردم، خواهم نمی من آقا چيست، دوم گزینه ندارد، ای مسئله

 ادامه را ام رابطه نه، من آقا آید، می وسط فقه که اینجاست حاال. بگيرد طالق به تصميم که است این بعدی راه «الطَّلَاقَ

 . کند می جاری را طالق شرع حاکم خود گيرم، می طالق به تصميم نه دهم، می

 اصالح و تقوا و برّ ترک برای خدا به سوگند گوید، می که ای مقدمه آن چون. است ایالء از نهی :بندی جمع

. گيرد می قرار بعد و قبل مباحث زمره در ایالءش بحث با این و است بحث مقدمه است، کلی است، عام آن نخورید،

 برای خوردن، خدا به سوگند کالً بگویيم که است این ترش فنی عنوان یعنی. است طالق که بعدی بحث و محيض بحث

 .شود می محسوب سوگند این برای بارزی مصداق که ایالء ی مسئله در جمله از نيست، مجاز اصالح و تقوا و برّ

 .222 تا ما نظر به شود می شروع 22۲ آیه از است، هشتم و سی سياق بعدی، سياق

 بين مناسبتی. کند می صحبت آیه در باره طالق این. نيست ایالء ذیل دیگر این «وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ»

 است. مفهومی سير از غير تناسب تناسب، گویند می این به داردوجود  آیه، این اول در طالق و آیه آن پایان در طالق

 که رود، می توقع طبيعی شکل به که، کند می صحبت فرضی در «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»

 و او رزق دهد، می شير را بچه که وقتی تا ولی شد، جدایی فرماید می خدا که نيست، آقا با نفقه دیگر پس شد، جدایی

 اینها اما نگفت، دیگر را مسکن نگفته، دیگر را خانه بله بدهی، انجام باید دیگر را این است، تو عهده شان لباس و تو بچه

حَوْلَيْنِ » اما کند. می نگاه دارد مقوله این به واقع در جدایی، بحث در که، باز دهد می نشان این است، تو عهده بر دیگر

 باشد، بخواهد کامل شيردهی داشته کسی اگر «حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ» کالً شيردهی نه، است؟ طالق بعد مال فقط «کَامِلَيْنِ

 در هم های نکته اما است، طالق فضای در داخلی، قرائن به هم بيرونی، قرینه با هم آیه این کليت پس است، سال دو

 است. طالق بحث با غلبه اما ندارد، طالق به اختصاص هست، آیه

 جمع بندی
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زنان مطلقه، طالق داده شده؛ سه طهر باید صبر داشته باشند، « .....وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ »

« أَنْ یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ»اینها اقدام به ازدواج با کسی نداشته باشند، باید منتظر بمانند؛ 

شان خدا خلق کرده، این فرزند را کتمان کنند؛ این جایز نيست، باید احکام طبق روال  اگراز همسرشان، فرزندی در رحم

که تکویناً برای گویيم برای آن آقاست، در بعضی از احکام و حقوق؛ و الّا فرزند  خودش طی شود. البته که فرزند که می

 یت دارد.مرد و زن است، اما در بعضی از حقوق پدر که ولی اوست اولو

 خواهد ما را به خطا بکشاند این چارچوب و ضوابط فلسفه شریعت همين است که اگر یك جایی احساس ما می

أَنْ یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی  وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ»فرماید:  لذا خدا با تصریح تمام میشریعت جلوی این مفاسد را بگيرد. 

 اگر مومن به خدا و قيامت هستند حالل نيست این کار را بکنند.« أَرْحَامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

دارد؟ در دوره تربص،  یا تا پایان دوره حمل اتفاق افتاد. این تربص چه خاصيتی« ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»حاال تربص یا در 

وَبُعُولَتُهُنَّ »فرماید باید این مدت را صبر کنی؟  در دوره عده، در دوره صبر این خانم چه مزیتی وجود دارد که خدا می

سزاوارترند به « أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ»در این دوره تربص، « فِی ذَلِكَ»شوهرانشان،  «أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

برگرداندن آن زنان به متن زندگی؛ این شوهران سزاوارترند به اینکه از موقعيت معلقی که برای این زنان ایجاد کردند، 

برگردانند به متن با ثبات زندگی؛ یعنی زندگی را از سر بگيرند، بدون نياز به ازدواج! در دوره عده اگر مرد تصميم گرفت 

درواقع یك بيان فلسفة آن قيد « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»ر نياز به عقد مجدد ندارد، به زندگی برگردد دیگ

احق هستند به برگرداندن آن « بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا»است. خدا فرمود: « إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا»

ای بسا اینگونه بياورد:  ،ن به متن زندگی، در دوره تربص اگر اراده اصالح کرده باشند. این قضيه اوالً به ذهن زنانزنا

عجب او احق است که برگردد! بعد من حق ندارم که بپذیرم یا نپذیرم؟! دوره عده است دیگر، یعنی در قبال حقی که 

؛ باالخره طالق دارد زیر نظر «إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا»قائل شدم که  برای او قائل شدم به برگشتن، یك حقی هم برای تو

خواهد زندگی کند؟ تصميم به درست کردن زندگی دارد؟  شود، تو اقالً آنجا بگو: آیا ایشان واقعاً می حاکم شرع انجام می

زندگی برگردد و انگار نه انگار! یعنی یك فضاسازی به نفع خانم بشود. اینطور نباشد که با همان روال قبلی بخواهد به 

فرماید: اینجا حقی که به  یعنی به تناسب، یعنی خدا می« مِثْلُ الَّذِی»است. ببينيد « لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَيْهِنَّ»این همان 

خانم تناسب آن حق برای آقا، برای خانم قائل هستيم این است: برای آقا حق رجوع در دوره تربص قائل هستيم، برای 

را قائل هستيم؛ همين عدالت است. عدالت در تساوی حقوق نيست! اگر او احق است که « إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا»هم حق 

 «أَحَقُّ»تواند دوطرفه باشد، در  هيچ گاه نمی« أَحَقُّ»برگردد من هم احق باشم که برنگردم. این که تضاد حقوق است. 

 یك طرف احق است و آن طرف نيست. 

ای است، و خدا عزیز حکيم  و برای مردان در زنان درجه «﴾22۲﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِيمٌ»

به معنای « لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»فهميم. آیا  است. در هر مبحثی معنای جمله یا کلمه را باتوجه به سياق و مقام می

بندی  ای به لحاظ شخصيت و مقام انسانی برای مردان بر عليه زنان است؟ آیا طبقه دا یا درجهای نزد خ اثبات درجه

کند در رابطه زن و شوهر در مقولة زوجيت و طالق  جنس مرد و زن است؟ نه خير! اگر اینجا از درجه صحبت می

انسانی دارند؛ ولی احکامش در خواهند یك رابطه انسانی تشکيل بدهند و اهداف  کند. دو انسان با هم می صحبت می

شود. وجود یك  فقه ذیل باب معامالت است. چرا احکامش در باب معامالت است؟ چون یك منفعتی دارد معاوضه می
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هایی است. این یك منفعت  خانم منفعتی دارد، آن منفعت تمتعات جنسی و کشتزار بودن برای پرورش انسان و انسان

خواهم صاحب یك منفعتی از  ؛ آقا به این منفعت نيازمند است. که باالخره من میوجودی است که خدا به خانم داده

افتد؟ با  کند. تعامل در شرع چگونه اتفاق می خواهم ارتباط داشته باشم؛ این یك تعامل ایجاد می این جنس بشوم، می

 طرفينی است.  افتد. لذا در فرهنگ دین مهریه جزء الینفك ازدواج است. حقوق تعریف مهریه اتفاق می

حاال بين زن و مرد در مسئلة منفعتی که قرار بود از وجود زن عاید آقا بشود، یك تعاملی صورت گرفته، یك 

ای به این آقا تعلق گرفته؛ حاال دیگر از این به بعد چه کسی بر چه کسی  ای تعيين شده، در مقابلش هم یك بهره مهریه

حاال دیگر آقا باید تصميم بگيرد. دیگر راجع به اینکه تداوم پيدا کند یا تداوم پيدا « رَجَةٌلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَ»درجه دارد؟ 

ات را نداده بروی و مطالبه کنی، این تعامل شکل گرفته و االن دیگر  توانيد اگر مهریه گير آقا است. شما می نکند تصميم

االن که این منفعت را معاوضه کردی با آن مهریه، توانی به عنوان کسی  این منفعت به ایشان تعلق دارد، تو نمی

توانی بروی از ظلمش شکایت کنی، ای  کند، می خواهم! بله آقا به من ظلم می ن نمیتوانی زیرش بزنی و بگویی م نمی

بسا اگر ظلم او زیاد باشد یا قابل کنترل و جبران نباشد، حاکم شرع خودش یك جانبه طالق تو را بگيرد و تو را از ظلم 

 .نجات بدهد. کسی حق ندارد به کسی ظلم کند

یك کسی را « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»این برای ایجاد توازن. بعد ممکن است یك وقت این تعبير 

کند!  فرماید دیگر ببخشيد راضی نشدید چيزی را حل نمی راضی نکند و بگوید نه کافی نيست ما راضی نشدیم! خدا می

شدی و در  یعنی باالخره آن زمانی که داشتی وارد این زندگی می« ﴾22۲﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِيمٌ»

ست برای مردان نسبت به ای مقابل مهریه قبول کردی آن آقا همسر تو باشد آن زمان حق را به او دادی، و این درجه

توانيم اینجا نقض کنيم. بيایيم یك حکمی بدهيم که این  در ازدواج شکل گرفته و این را نمیزنان وجود دارد و این 

 افتد. درجه نادیده گرفته بشود. نه این اتفاق نمی

 


