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 حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر

 

 

 

 

 

 سوره نساء 34تتمه تفسیر آیه 

 
 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ اْلعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ 

باطل  عنوانبهحق و یا حق را  عنوانبهکه باطل را  بین حق و باطلهای در خلط

یک مرحله نفی داریم و یک مرحله اثبات. مرحله اثبات از مرحله نفی  دهند، مامی جلوه

و، ربانیت اتوحید او، حق سبحانه و تعالی در اصل وجود او، مؤخر است. اگر راجع به 

نباید جنبه اثبات را در نظر ند، اول اهاعتراضاتی وارد کردتشریع او  صفات او، تکوین او و

راضاتی که نسبت به جهات گوناگون الوهیت و نفی اعت ،اول جنبه سلب است گرفت.

 و... بر محور ربوبیت ثابت ، عقالً، وحیًافطرتًااثبات آنچه  بعدًااند، ربوبیت وارد کرده

راجع به اینکه ما چند روز است از روز اول بحث تفسیری در خاتمه بحث انبیاء است. 

شود می ون اسالمی، گمانآیاتی که احیانًا از نظر درونی و برونی، درون اسالمی و بر

نادانی درونی و های تناقضات و تضاداتی وجود دارد، ما نسبت به قرآن شریف که دست

، اول باید سلب کنیم. اندانحرافی برونی حق و باطل را در آن مخلوط کردههای دست

باید به دلیل خود قرآن  ،اندآنچه را که نسبت ناروا به قرآن ناروا به قرآن شریف داده

که در ابحاث هایی اند، ظلمناروایی که به قرآن دادههای سلب کنیم و بر مبنای نسبت

جهت اثبات را ما  بعدًاگوناگون وحی قرآنی نسبت به اشخاص شده است برطرف گردد و 

 بحث کنیم.
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ای که بین زنان و مردان است، نسبت به آیات درباره حقوق متقابله و یا مشترکه

در اثر را دارد یا قصورًا و یا تقصیرًا ظلم شده است. ها بحثمبارکاتی هم که این 

فهمی و کج فهماندن و بد معنا کردن آیاتی در جریان زنان و مردان، هم روی و کجکج

حقوق وحی پایمال شده است و هم حقوق زنان بیشتر و مردان هم در ابعادی پایمال 

مطلق یا برخورد  با زنان بقولٍترین آیه محوری در بحث برخورد مردان شده است. مهم

الرِّجاُل قَوَّامُوَن » ؛سوره نساء است 34همین آیه مبارکه  ،خاص در زندگی زناشویی بقولٍ

کردیم و مقدم آیه که مقدم است و محور است  در مؤخر آیههایی که بحث «عَلَى النِّساءِ

 کنیم.می داریم بحث فعالً

نسبت به تعداد ذکر زنان و مردان در قرآن  ،قبل از ادامه بحث در این آیه مبارکه

برای بیان عظمت است. خداوند ای شود بد نیست. البته احیانًا تعداد ذکر از شریف اشاره

یت و ربوبیت، در قرآن شریف بیش از همگان نامش آمده است. در ابعاد گوناگون الوه

آمده « یجابهسلب ما یحق سلبه و ایجاب ما یحق ا»ایجاب،  تشریع و تکوین، سلب و

هم قرآن شریف تکرارهایی دارد. ها ست. نسبت به بدها و بدیاست. این تعظیم ا

لذا یکی از  کند ومی است این بدها را بدتر وانمودها تکرارهایی که نسبت به بدها و بدی

این است که در  ،عالئم کبیره بودن گناه که بخواهیم بفهمیم گناهان کبیره کدام است

دیگر برای توبه  شده است.دیگر وعده نار داده این یکی است. شده است،  قرآن زیاد ذکر

دیگر اینکه  است که از برای سایر گناهان نیست.از این گناه بزرگ شرایطی مقرر شده 

 تَجْتَنِبُوا إِنْ»توبه هم ندارد.  که شرط توبه مقرر شده است. بعضی از گناهان است اصالً

 1.«كَریمًا مُدْخاَلً نُدْخِْلكُمْ وَ سَیِّئاتِكُمْ عَْنكُمْ نُكَفِّرْ عَْنهُ تُْنهَوْنَ ما كَبائِرَ

ها باید توبه شود به ایناز گناهانی که خود بزرگ است مانند زنا و از قبیل زنا، 

شرایطی، اما اگر چشمی به زنی انداخت و دنبال نداشت، این در برابر آن معصیت کبیره، 

 كَبائِرَ تَجْتَنِبُوا إِنْ»و تکرار نکند ولو توبه نکند  بعدًاد ترک کن صرفًامعصیت صغیره است. 

ترین ابعاد آن روشن این کبائر و سیئات ابعادی دارد، یکی از« عَْنكُمْ نُكَفِّرْ عَْنهُ تُْنهَوْنَ ما

ری هستند که در یک راه هستند. در راه انحراف جنسی کبائر داریم که صغایر و کبائ

است و یک  مساحقه بدترین مراحل آن خود زنا و لواط ودارای مراحل هستند و 

 بعیده آن مثل نظر عن شهوةٍ مقدماتی دارد که مقدمات بعیده یا قریبه است. مقدمات 

 تَجْتَنِبُوا إِنْ»ن این آیه مبارکه که این از معاصی صغیره است که مصداق بسیار بیّ کردن.
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است که اگر تکرار نشود و ها این نظر کردن« سَیِّئاتِكُمْ مْ عَْنكُ نُكَفِّرْ عَْنهُ تُْنهَوْنَ ما كَبائِرَ

اما اگر یک مرتبه روی شهوت به دختری نگاه  صغیره.شود و نه می نه کبیره ،اصرار نگردد

احیانًا انسان خیال نکند که خود این توبه است. اگر هم  ،کرد، بعد رها کرد توبه هم نکرد

گناهان را شما ترک  ونهگبه احترام اینکه کبائر این توبه است، خداوند وعده داده است که

 را هاآن ،است و مقدمه موصله نیست هاآنکردید ما سیئات و صغائر را که مقدمه 

 بخشیم.می

کردیم که تتمه بحث را در آیه می مقدماتی بحث عنوانبهراجع به این مطلب 

را در قرآن هایی خوبی و خوب اوندخداگر یم. نحضور برادران عرض ک« الرِّجالُ قَوَّامُونَ»

را در قرآن هایی کند دلیل است بر اینکه خیلی مقام باال است و اگر بد یا بدیمی تکرار

ر است. شما کند یعنی بسیار رذل است. ذکر شیطان در قرآن از نوع انبیاء بیشتمی ذکر

 گمانت. مرتبه در قرآن ذکر شده اس 120 )ع(حضرت موسی  حساب کنید نوع انبیاء.

ابراهیم کمتر، نوح کمتر و... این نقطه مقابل  ؛ذکر شده است از این بیشترشیطان کنم می

شیطان در کل ابعاد تکلیفی درونی و برونی شیطنت که جهت سلبی است. از بس است 

نه ها زیاد ذکر کرده است، اما بعضی وقت شیطان را قرآن شریف ،مکلفین زیاد است

هایی است. در جایی که اگر ذکر کنند اشخاصی را، شخصیت تعریف است و نه تکذیب

نه تعریف است و نه تکذیب، چون هم خوب دارد هم بد، در اینجا یک  ،راهایی را، مقام

دهد. اینکه خداوند می شود و آن این است که خداوند اهمیتمی مطلب دیگری باز

 بد است و نه کالًکه نه  کندمی شخصی را یا مقامی را یا شخصیتی را یا کاری را ذکر

خصوصیاتی  عنوانبهاینکه خدا خلق کرده است خوب است،  عنوانبهکالً خوب است، 

است خوب است، اما خداوند وظایفی را از  کردهکه خداوند معین فرموده است و تکوین 

 کند.می ها را ذکرکه بر محور وظایف این« لهم و علیهم»ها مقرر کرده است برای این

 بینیم که تعداد ذکر زنان شانزده مرتبه بیشتر از مردان است.می ر قرآن شریفما د

، «الرجالن»، «الرجال»، «الرجل»، «الذکرین»، «الذکور»، «الذکر» عنوانبهخداوند مردان را 

، در مذکر است که با صیغ گوناگون خود« الذکر»و... در قرآن ذکر کرده است. « المرء»

با صیغ ثالثه خود که مفرد و تثنیه و « الرجل». تکرار شده استقرآن شریف هجده مرتبه 

ها مرتبه است. نه این 97شش مرتبه است. جمعًا « المرء»مرتبه است.  73جمع است 

ها درصد آن خوب! نه صد؟خوب است یهستند، مگر هر مذکرها صددرصد آن خوب

د، نه بدها هستند که در ها به دست بیایهستند که از قسم اول باشد که اهمیت خوبی این

ها بینابین هستند و مربوط به بیاید. نخیر، این نظرها به ایناثر کثرت ذکر اهمیت بدی 
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وجود ها کم و زیاد که بر اینهایی ها دارند و انجام مسئولیتاست که اینهایی مسئولیت

 دارد.

ها ا بر مؤنثاشارتًا مذکرها ر حتی از قرآن شریف یلذا خداوند شریف در هیچ جای و

ها را هم بر مذکرها مقدم نداشته، بلکه بعضی وقتها چنانچه مؤنث ،مقدم نداشته است

مؤنث را بر مذکر مقدم داشته است که ترحم کنید، توجه کنید، شما با  ،خداوند در ذکر

 هَبُ یَ وَ إِناثًا یَشاءُ لِمَنْ یَهَبُ»از جمله  مثالً خیال نکنید... و غیره قدرت خود خود،زور 

خواهد بیان بفرماید، قاعده این می ای که خداوند متعالچرا؟ این هبه 1«الذُّكُورَ یَشاءُ لِمَنْ

 تر؟تر ذکر شود بعد کوچکترها یا قاعده این است که هبه کوچکاست که اول آن هبه مهم

 یَهَبُ  وَ» .ردچند جهت دا« إِناثًا یَشاءُ لِمَنْ یَهَبُ» .بزرگتر هستندها خواهیم بگوییم زننمی

اول خداوند در این دو وهبه،  2«إِناثًا وَ ذُْكرانًا یُزَوِّجُهُمْ أَوْ» :بعد جبران« الذُّكُورَ یَشاءُ لِمَنْ

 یَشاءُ لِمَنْ یَهَبُ وَ إِناثًا یَشاءُ لِمَنْ یَهَبُ»دارد. می وهبه اناث و فرزندان دختر را مقدم

دهد، به می مؤنثها هر دو را بدهد. به بعضی دبخواهبه هر کس خدا  بعدًاو « الذُّكُورَ

یجعل لهم زوج الذکر و »یعنی « یُزَوِّجُهُمْ أَوْ»دهد، به بعضی هر دو را می مذکرها بعضی

ا. ماده ر دهد، نر ومی ازدواج هاآنیعنی به « یُزَوِّجُهُمْ»کنند می خیالها بعضی«. االنثی

 یَشاءُ  مَنْ یَجْعَلُ وَ إِناثًا وَ ذُْكرانًا یُزَوِّجُهُمْ أَوْ» ات.طور سحاال لغت قرآن را هم نفهمند، این

 که این چهار مرحله ذکر شده است.« عَقیمًا

چه علت است که خداوند اول زن را ذکر فرموده است؟ آیا زن بر مرد برتری دارد؟ از 

سمتی نه، انسانی زن برتری دارد؟ در قسمتی بله، در قهای ل انسانی و مسئولیتئنظر فضا

ولی سرجمع که حساب کنیم نیروهایی که مردان دارند بر نیروهای زنان بیشترند. 

 العظمی را حفظاهللآیت ،چون قدرت پاسدار بیشتر است «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»

تواند نمی العظمی که ضعیف است کهاهللتدر آیکند، چرا پاسدار است؟ آن جهتی که می

یعنی  ؛عدپاسداری در این بُ پاسدار از آن جهت. تواند خود را نگه داردنمی زند،تفنگ ب

 است.پاسدار خودش  خودش و االتر است پاسدار از او قوی

چون عادت جاهلیت عرب چنین بوده است و غیر عرب هم چنین بوده است و احیانًا 

را حیوان ها دند. زنکرمی حیوان حساب اصالًکردند، نمی را آدم حسابها هست که زن

فکر عرب در –حیوان است  واقعًاکردند و حتی در این فکر بودند که زن را که می حساب
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وحشت نکند، انس بگیرد، از او خداوند به صورت مرد آفریده است که مرد  -جاهلی

نسبت به کل غیر ها خواب باشد و... این فکر را اسرائیلینوع باشد، همشکل باشد، همهم

اهلل  ما ابناء اصالًگویند که ها میاسرائیل دارند. این دیگر باالتر از آن است. اسرائیلیبنی

های بقیه انسان نیستند. خداوند بقیه انسان ،اهلل هستیم، ما انسان هستیمء هستیم، اودا

ه لیاقت پیدا کنند خادم طول تاریخ و عرض جغرافی را به چهره انسان خلق کرده است ک

. این فکر هاآن ، همههاآن، راجع هاآن، مرجع هاآناهلل ، آیتهاآن، زن هاآنمرد  ما باشند.

تر در میان جاهلیت عرب هنوز هم دوام دارد. در میان جاهلیت غیر عرب هم این پایین

 لغت عربیدر  مثالً ها،حساب نیستند. این بچه اصالًها مطلب وجود دارد که زن

چرا بچه هستند؟! ها زنید، زنمی چیستها این حرف نیستند.ها بچه ]...[ زن گویندمی

شود نمی قدر عیب دارد کهیعنی این موجود این ،مثالً شود تصریح کردنمی مثل اینکه

عفاف در قرآن شریف از اسماء زنان ذکری به میان  عنوانبهتصریح کرد. بله، خداوند 

مریم )س(  از ن هم برای دفاعآ ،مریم )س( استحضرت نیاورده است، فقط یک زن که 

 است.

که میل داشتند سیادت از طریق پدر باید ها ای عرض کنم. بعضیجملهالهاللین بین 

: فالنی ابن زید، ابن دنگویمی ،این بود هاآنباشد و نه از طریق مادر، یکی از استدالالت 

ی اینکه مادرها را برا ،عکس استهقضیه باتفاقًا ابن زینب، ابن فاطمه.  یندگومین ،تقی

 پدرها را ،شناسندنمی شناسند. چون مادرها رامی شناسند، پدرها رانمی که مردم

ولی تا  ،بزرگوار استیک نفر آدمی که عالم عالمه  شناسایی است. عنوانبه ،شناسندمی

. یمدار ایعالم و عالمهچنین شهرهای مختلف  در چون ،فهمندنمی شهر او را نگویید

یعنی بوشهر بر تهران و مکه مقدم است؟ نه. یا شیخ گویند فالن بوشهری، مثالً می

این  هستند. مثالًهایی آیا شوشتر خیلی مهم است؟ نه، چون انصاری ،انصاری شوشتری

 حرف خیلی علیل است که فرزندان را چه دختر، چه پسر به پدران و نه به مادران نسبت

 شود ارتباط انسان به پدرانمی است، معلوم شود حق پدران بیشترمی دهند، معلوممی

گوییم نخیر، حرف شما می .است یا هیچندارد اصالت یا نسبت به مادران  اصالت دارد،

 چون مادران را که بنا نیست مردم بشناسند. در محله مردم مادران را ،اصالت ندارد

 پدران بیرونی هستند. ،شناسندمی شناسند؟ پدران رامی

 لِمَنْ  یَهَبُ وَ إِناثًا یَشاءُ لِمَنْ یَهَبُ» هکه خداوند متعال در این آیه مبارک یکی از عللی

گوید: می بود، شد، خیلی مقام پایینمی چون نسبت به زنان خیلی اذیت« الذُّكُورَ یَشاءُ

بخواهیم کنیم به هر کس بخواهیم دختران را و به هر کس می کنیم، هبهمی نخیر، ما وهبه
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مرحله  ،که مرحله سوم استرا  دو بر هر کس بخواهیم هر دو را. آن وقت هرپسران را، 

 لِمَنْ یَهَبُ وَ إِناثًا یَشاءُ لِمَنْ یَهَبُ» همان مرحله دوم« عَقیمًا یَشاءُ مَنْ یَجْعَلُ وَ»چهارم 

یک مذکر، یک ، یا مؤنثدوتا « إِناثًا وَ»دوتا مذکر « ذُْكرانًا یُزَوِّجُهُمْ أَوْ  *الذُّكُورَ یَشاءُ

 زن مقدم بر مرد، بعد مرد مقدم بر زن. خدا فراموش نکرده است، گتره حرف لمؤنث. او

 زند.می است که حرفزند، روی حساب نمی

شعر نیست، خطابه نیست، حساب  ایننداریم.  «سورة الرجال»یا در قرآن شریف ما 

نزیل است، ترتیب طور که خود آیات تاست. چون اسماء سور قرآن هم وحی است. همان

اگر اسماء سور  ،هم عرض کردیم قبالًآیات تنزیل است، اسماء سور هم وحی است و 

آمد میل داشت اسم سوره بقره می بود. هر کس ایاسم برای هر سوره انوحی نبود هزار

 سوره انسان، چون انسان در آن است، سوره آدم چون آدم در آن است و... مثالًرا بگذارد 

 لهب.النحل، سورة الفیل، سورة ابیة البقرة، سورة سورنخیر، 

 غافر و مؤمن. هایی که دو اسم دارند چطور؟ مثلآن -

معروف است و در قرآن شریف ه وحی است. تمام وحی است، منتها آنچآن هم  -

سوره  114غافر و مؤمن است، در کل یک مورد است که دو اسم دارد، فقط  ،ذکر شده

 فقط همین یکی است. ،است مؤمنگاه  ،غافر استها گاه در قرآن ای کهآن سوره ،قرآن

 توبه و برائت. -

توبه و برائت. این یکی دوتا سوره است، ولی در هر صورت آن اسمائی که در خود  -

اگر وحی  وحی است. حتمًاها این ها،و کل سورهها قرآن مسجل است مانند این سوره

ای، گرفت، هر خلیفهمی هر کس قدرت به دست ا شود.مکن نبود به این مقدار اکتفنبود م

کرد. ائمه هم اسم درست نکردند. پیغمبر هم اسم درست می اسم درست مدامهر کسی 

 ها وحی است.نکرد. تمام این

 هَلْ »نسان داریم االسورة  نداریم. در قرآن شریف ما سورة النساء داریم، سورة الرجال

 ،سورة النساء داریمانسان هم زن است هم مرد. ولی  1«الدَّهْرِ مِنَ حینٌ اْلإِْنسانِ عَلَى أَتى

ت به زنان است زیاد است. وظایفی که نسب نساء را زیاد تحقیر کردند.چرا؟ چون 

شود زیاد است، گرچه می که نسبت به زنان مثل سیل وارد شده است وهایی مظلومیت

گوید. نه می ین. قرآن امر بین امرینعکس کردند. افراط و تفریط و امر بین امرهبعضی ب

 مرد جلو است نه زن جلو، هر دو جلو هستند.

                                                           

 .1نسان، آیه . ا1
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 ]سؤال[ -

انسان هم هست، این سومی است. چندتا سوره است. در قرآن  ،دهر هم هست -

روی شریف که ما سورة النساء داریم، آیاتی که در سوره مبارکه نساء است چقدر 

ء، یتامی... روی یتامی خیلی حرف دارد. نساء خیلی نسا ها:مظلوم .کندمی بحثها مظلوم

چنانچه در  ،یتامی هستند ءها جزحرف دارد. و نسائی که پدر ندارند و شوهر ندارند این

 1...«الالَّتي النِّساءِ یَتامَى في»اواخر سوره مبارکه سوره نساء بحث کردیم. آیه 

مرتبه  97 «مرء»یا  «رجل»یا  «کرذ» عنوانبهاز نظر تعداد مذکرها چه  .از نظر تعداد

انثی مفرد « االنثی». اندمرتبه بیشتر ذکر شده شانزدهها مؤنث ها.مؤنثاند. و اما ذکر شده

مرتبه در قرآن شریف موجود  57« النساء»یا تثنیه و یا جمع آن سی مرتبه در قرآن است. 

فه اناث قرآن شریف در مرتبه از طای 113مرتبه، جمعًا  26با صیغ مختلف « امرأة». است

مرتبه راجع به ذکور با صیغ و جهات مختلف ذکر  97جهات مختلف ذکر کرده است و 

بیشتر است،  هاآنزنان بیشتر از مردان هستند، نه چون حق مرتبه  شانزدهکرده است. 

در برخورد « علیها و لها و علیه و له»زیاد شده است، چون تکالیف  هاآنچون ظلم به 

 مردان در اینجا زیاد است. زنان با 

از همین یک آیه سوء  .«الرِّجالُ قَوَّامُوَن عَلَى النِّساءِ»سوره نساء  34در تتمه بحث آیه 

خواهم عرض کنم سوء استفاده عامیانه شده است. نخیر، سوء نمی استفاده شده است.

ما کجا است؟ از الناس از استفاده عامیانه معلوم، عامیانه از کجا است؟ مگر افکار عوام

مؤلفین، روات، مفسرین، فتوادهندگان، از اینجاها است  ها،االسالمو ثقةها االسالمحجة

الناس که برخورد با حقایق شریعت ندارند، از نظر استنباط، از نظر مغزهای عوامدیگر. 

 ها،نویسکتاب ها،خوانروضه ها،دقت کردن و از نظر کاوش و کوشش کردن از ما واعظ

 است دیگر.ها رها، روات، از همینمفس ها،مؤلف ها،مفتی ،هامداح

از نظر خارجی به  قدرآننسبت به این آیه ظلم شده است در کل این ابعاد و  قدرآن

 کند. اگر انسان درست کتابمی زنان در کل این ابعاد ظلم شده است که انسان وحشت

نیست در کل ها زنند این حرفمی کهی هایعکس است. حرفهاهلل را مطالعه کند قضیه ب

به زنان ظلم شده  قدرآنابعاد مادی، معنوی، درونی، برونی، فردی، اجتماعی و...  ابعاد؛

 چون قدرت مردان بیشتر است دیگر. ،روی قدرت ظالمانه مردان است هم و آناست 

ن بز شود گفت زنان عادت کردند که سرکوب شوند. نخیر، چون قدرت مردان ونمی

                                                           

 .127. نساء، آیه 1
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توانند سیطره ظالمانه پیدا کنند می کشی مردان و... بیشتر است کهمردان و نقشه بهادری

یافته که آن هم ظلم به می تبلور هادر طول تاریخ مظلوم بودند، بعضی وقتها لذا زن و

اال مقامات ، جمهور شودو مردها، هر دو بوده است. زن شاه بشود، زن رئیسها خود زن

داشتند، تشریف  اآلنخواهیم بحث کنیم که اگر زهرا )س( نمی آنجا عصمت که ما در

بود؟  خوییمرجع تقلید چه کسی بود؟ من بودم؟ آقای  ،حضرت زینب تشریف داشتند

ایشان مرجع تقلید  ،عد وحی پر از وحی هستندزینب )س( که در چند بُ قطعًاایشان بود. 

د او کوتاه است، بلند است، زن شود. قنمی که چون زن است نیست. صحبت این بودند

 نیست. ها سفید است، این حرفاست، سیاه است، 

الناس عوام باشده است. اگر ظلم بسیار ابعاد  کل ایننسبت به این آیه مبارکه در 

ها گویند: مردها سوار زنمی یعنی چه؟« قوامون» «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» است

گرسنگی کتک بزنند، ، تحقیر کنندتوانند بگویند، می حق دارند، زورهستند، قدرت دارند، 

کنم که یک زنی می روایتی که من تکرارروایات، آن  ها،بدهند، طالق بدهند. در نوشته

شوهر او اجازه نداده  چونعیادت نرفت  ،که در غیاب شوهرش شنید پدرش مریض شده

بعد رفت  ،فاتحه نرفت. شوهر آمد مرض سخت شد نرفت، مرد نرفت، تشییع نرفت، بود،

اهلل! این چه شرعی اهلل، بارکاهلل، بارک: بارکفرمودچنین،  عرضپیغمبر اکرم  خدمت

است، این چه شری است، این چه اخالقی است! این چه اخالقی است که انسان در 

 ،هخانخواست برود فاحشهنمی دنکنمی لیلکند! چطور از زنی تجنمی جنگل آمازون پیدا

 ،ای برودکنندهخواهد جای منحرفمی مرتبه زنیک خواست برود پدر خود را ببیند؟!می

 «.الرِّجالُ قَوَّامُونَ»باید جلوی او را بگیرند 

نگهبانی نسبت به زنان است که از نظر اخالقی و  علی النساءاین قوامونِ رجال 

چنانکه  ،عفاف زن قوی استاما اگر منحرف نگردند، عقیدتی و علمی و مالی و عفت و... 

در « فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِْلغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ» هستدر خود این آیه مبارکه 

اْلمَضاجِعِ وَ اْضرِبُوهُنَّ فَإِْن  عِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِيتَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَ وَ الالَّتي»مقابل 

ما در هیچ قانونی از قوانین بشری و ضد بشری  اصالً«. وا عَلَیْهِنَّ سَبیالًأَطَعْنَكُمْ فاَل تَبْغُ

، غذا او را تحقیر کنددلیل مگر ظالم است که اگر کسی نگهبان دیگری است بی ،نداریم

 ،حتی اگر کسی محکوم به اعدام استدلیل کتک بزند. ، آب هم ندهد، بیهم به او ندهد

مدام فحش بده، مسخره کن و... این  اعدامد، دیگر قبل از فقط حق دارند او را اعدام کنن

 نیست.ها حرف
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و از نظر قوانین  .است طور است، باالتر بشریحیوانی هم همین، از نظر قوانین بشری

دنباله این اسالمی فضل است عدل است، فضل است عدل است. آیا این فضل است که 

! ما هیچ حقی بر گردن مردان داریم و اهللکرد یا رسول سؤالروایت دارد که این زن 

یک « ال و ال واحد بالمائة»فرمود:  ما حقی داریم؟ شوهران چقدر بر گردن ما حق دارند؟

 عَلَیْهِنَّ لِلرِّجالِ وَ بِاْلمَعْرُوفِ عَلَیْهِنَّ الَّذي مِْثلُ لَهُنَّ وَ» :گویدمی درصد هم نه. قرآن

احتیاجات مالی، احتیاجات جنسی، احتیاجات زندگی اخالقی، برخوردی،  1«دَرَجَةٌ

با زن، زن  برابری است. هر کدام جلوتر رفتند مستحب انجام دادند. همان اخالقی که مرد

جنسی که زن با مرد، مرد با زن، همان شکمی که مرد، زن هم با  با مرد، همان احتیاج

زن یک برابر، مرد دو برابر بپوشد، زن یک  ،دمرد، اینطور نیست که زن دو برابر بخور

 گوید؟می برابر، مرد دو برابر شهوت، زن یک برابر. چه کسی

گویند اگر زن در هر حالی باشد مرد بخواهد او را که چنین کند واجب می اینکه دائم

گویند؟ زن هم احتیاج دارد. نمی عکسبهولو سوار شتر باشد ولو فالن باشد، چرا  ،است

تواند نمی تواند برود، زن جای دیگرمی مرد جای دیگر همزن که بیشتر است.  یاجاحت

تواند می ، کار دیگر همبگیرد تواند چهارتا زن عقدی و چندتا هم زن صیغهمی برود. مرد

 ،چطور نیاز جنسی زن بیشتر است .تواند. پس نیاز جنسی زن بیشتر استنمی بکند، زن

آن آقایی که گفته  مثلاال ناشزه است!  باید زن حاضر شود و حتمًااما مرد اگر بخواهد 

 ،ناشزه است. مرد ناشز است ،زیر بدنبدن  ،بود اگر مرد بخواهد از عقب با زن جمع بشود

حرام  اصالًاز پشت «. حِرثٌ لَکُم»فرماید نمی 2«لَكُمْ حَرْثٌ نِساؤُكُمْ»: فرمایدمی چون خدا

مرد ناشز کنید، می ت. چطور شما زن را ناشزهه اساست، حداقل مکروه است. آن ناشز

 که بحث کردیم. یک آیه نسبت به نشوز زن است ما آیات نشور را خواندیم و نیست؟!

عد زوجیت نشوز کند باید اینجا بحث کردیم، یک آیه نسبت به نشوز مرد است. مرد در بُ 

عدی از .. در هر بُادب شود، زن همچنین. جنسی، مالی، اخالقی، عقیدتی، برخوردی و.

ابعاد اگر چنانچه زن نشوز کند مرد باید کنترل کند، نهی از منکر است دیگر. مرد هم 

 کمک بگیرد. مثالًباید  ،نشوز کند زن باید کنترل کند، منتها زن توان ندارد

فهمم. یا در تفاسیر مراجعه می مثالًاینطور « الرِّجالُ قَوَّامُونَ»مبارکه آیه در این 

او  راییید، یک کتابی که یکی از برادران عزیز ما نوشته است، خیلی هم احترام ببفرما
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الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى »تفاسیر است. یک کتاب مستقل  همیناز  یقائل هستم، ولی حرف

گوید. آیه نمی این را . آیهفقط زن را کوبیده استآخرسر  ها،اقوال، روایات، حرف «النِّساءِ

نه « الرِّجالُ قَوَّامُونَ»: استمختصر مطلب این  ،روزهای قبل تحلیل کردیم را چنانچه که

. صحبت این نیست که مردها ، مراقبتیعنی پاسداری« قام علی« »قَوَّامُونَ عَلَى»، «قائمون»

اگر از کمک  ،کسانی که پول دارندفرماید: می اگر قرآن شریف هستند. ترعظیمدر نزد خدا 

کنیم و در مقابل اگر مصرف کنند ما می مجازات را هاآن ،تخلف کنند مالی به نیازمندان

که پول دارند خیلی نزد خدا عزیز هستند؟ هایی دهیم، یعنی آنمی کرامت و عزت هاآنبه 

که نخیر، مسئولیت باالتر است. اگر این مسئولیت عمل شود خوب، اگر هم عمل نشود 

 .هیچ ارزشی ندارد

پخش است. خصوصیاتی زنان چند حق داریم که بین زنان و مردان « نَالرِّجالُ قَوَّامُو»

عد دارند عد تکوین و تشریع دارند که مردان ندارند و خصوصیاتی مردان در هر دو بُدر بُ

که زنان ندارند و خصوصیاتی هر دو دارند. خصوصیات مشترکه عبارت است از اعمالی 

ت و سکناتی که در راه خدا یا در راه که، افکاری که، علومی که، عقایدی که و حرکا

 صالِحًا عَمِلَ مَنْ» .، زن باشد، کوچک باشد، بزرگ باشدمرد باشد؛ شودمی شیطان انجام

 كانُوا ما بِأَحْسَنِ أَجْرَهُمْ لَنَجْزِیَنَّهُمْ  وَ طَیِّبَةً حَیاةً فَلَنُحْیِیَنَّهُ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ أُْنثى أَوْ ذَكَرٍ مِنْ

 مقدم بودن مرد نسبت به مرد است.مرد و زن نیست.  1«نَیَعْمَلُو

 في» را شامل است. در سوره نور:ها در قرآن شریف لفظ مرد آمده و فقط جوانمردی

ثل مَ  نیست،« مثله» 3«نُورِهِ مَثَلُ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ نُورُ اللَّهُ »چه کسی؟  2«اللَّهُ أَذِنَ بُیُوتٍ

است. کسی که نمونه ثَل خدا هم خودش هم که ندارد، مَ  ثلمِ  نیست،خودش که  خدا

وم نه، بعد اول و د عد سوم.بُدر حمل نورانیت  . نماینده خدانماینده خدا خدا است نه،

نورانیت تکوین، فقط خود او است. تشریع، فقط خود خداوند سه بُعد نورانیت دارد؛ چون 

در « نُورِهِ مَثَلُ»نیستند. مکون انبیاء ما ا ،رساندمی ، شرع را به وسیله انبیاءاو است. شرع

بعد هدایت است. بعد هدایت دارای دو جهت است، مقصود « نُورُ اللَّهُ»عد سوم، چون بُ

 طوربهعد حمل شرع . یک بُجهت تشریع، فقط برای خدا است که بحث شد ،یک جهت

 وَ السَّماواتِ ورُنُ اللَّهُ»گوید: می طورمعصومانه قرآن این طوربه. حمل شرع معصوم
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نفرمود. خود خداوند که مثل ندارد، برای او مثل است. مثل « هُلَ ثَمَ»، «نُورِهِ مَثَلُ اْلأَرْضِ

 ،نفرمود «امثال»، «مِْصباحٌ فیها كَمِْشكاةٍ»خداوند، نماینده خداوند در حمل تشریعات حق 

در کل قرآن شریف.  تاس این آیه نور را مطالعه کنید، خیلی آیه مهمی گفت، چرا؟« مثل»

؟ نیست یک نفر اگر نگفت« امثال»نگفت. مگر خداوند یک پیغمبر دارد؟ چرا « امثال»

مگر یک نفر هستند؟ هزاران انبیاء هستند.  ،کسانی که حامل وحی خداوند هستند

ید. چونکه گوخواهد آخری را بمی ؟«لُثَ مَ»چرا  ،که مثل وحی معصوم هستندهایی آن

کند و کل می )ص( که شریعت خاتمه را حمل یمحمد یش ماست. نورصد آمد نود هم پ

کند و خداوند به وسیله این حامل وحی اخیر می شرایع ربانیه را در کل ابعاد حمل

 «.نُوِرهِ  مَثَلُ»تکامل داده است، لذا 

ولی  ،وحی. وحی برای همه انبیاء است مثالًزیاد داریم، در قرآن ما از این جریانات 

برای دهد، می خداوند پیغمبر ما را با چهار پیغمبر اولوالعزم دیگر کنار هم قراروقتی که 

« یصَّوَ»چرا  1«وَصَّى ما الدِّینِ  مِنَ لَكُمْ شَرَعَ» شود، بقیه وصیت.می پیغمبر ما وحی

 يالَّذ وَ نُوحًا بِهِ وَصَّى ما الدِّینِ مِنَ لَكُمْ  شَرَعَ »؟ وصیت با وحی مطلق فرق دارد. فرمود

زیادة المبانی تدل علی زیادة »چون  ،کنار رفت« ما» ،شد« الذی»هم « إِلَیْكَ أَوْحَیْنا

این را جلو انداخت. « إِلَیْكَ»که این جمعیت صفات است « أَوْحَیْنا الَّذي وَ«. »انیالمع

پس برای بقیه « وَصَّیْنا ما وَ  إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الَّذي وَ نُوحًا بِهِ وَصَّى ما الدِّینِ مِنَ لَكُمْ شَرَعَ»

هم مفرد است، ولی برای صیغه غایب است،  «یصَّوَ»ح شد. برای نوح هم بیشتر از نو

وصیت است.  چهار« عیسى وَ مُوسى وَ إِبْراهیمَ  بِهِ وَصَّیْنا ما وَ »ابراهیم و موسی و عیسی 

ای که لت خاصهیا در کل قرآن رسا پیغمبر.وحی است، در مقابل « یصَّوَ»است یا « نا»یا 

این  النبیین است.العالمین است از نظر تعبیر هم در اختصاص خاتمرباخیر حامل وحی 

 کنم.می عرض نموذجاشاره و  طوربهرا من گشتم، دیدم، 

 اْلأَْرضِ  وَ السَّماواتِ نُورُ اللَّهُ». قرآن شریف در سوره نور که به بحث اصلی برگردیم

این نور مطلق منحصر به  ؟کجا است؟ خدایا این نور کجا استد. دهمی آدرس« نُورِهِ مَثَلُ

گیرند هم در دنیا هم در آخرت. روایت دارد که کوثر می فردی که کل انوار از آن نور

اهلل و علی و اهلل به همه بیوت و قصور انبیاء در جنت ساقه دارد. از کوثر رسولرسول

همه انبیاء یک  ،هستند حاشیهیه در بق ،اهلل استفاطمه و حسنین که در رأس رسول

طور که کوثر علم و معرفت و کوثر وحی او به سوی جویباره دارند. این معنا دارد. همان

                                                           

 .13. شوری، آیه 1
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 أَذِنَ بُیُوتٍ في»طور است. آدرس: در جنت همین ،کل انبیائی که قبل از او بودند راه دارد

 نی در آن هستند؟چه کسا 1«اسْمُهُ فیهَا یُْذكَرَ وَ تُرْفَعَ أَنْ اللَّهُ

در اینجا « جالٌرِ»؟ مراد از «رجالٌ»گفته  که مگر فاطمه در این بیت نیست .«جالٌرِ»

« رِجالٌ»که نیست. ها رجولت جنس نیست. مذکر بودن که آلت مذکر بودن و... این حرف

هم  باید جوان باشند؟ جوانمرد هستند. در اینجا حتمًا 2«فِْتیَةٌ إِنَّهُمْ»در اصحاب کهف یا 

 یَوْمًا یَخافُونَ الزَّكاةِ إیتاءِ وَ  الصَّالةِ إِقامِ وَ اللَّهِ ذِْكرِ عَنْ بَیْعٌ ال وَ  تِجارَةٌ تُْلهیهِمْ ال رِجالٌ»

. تأویلدر هستند تا در تنزیل و چهاردههستند تا ها پنجاین 3«رُاْلأَبْصا وَ اْلقُلُوبُ فیهِ تَتَقَلَّبُ

است. این رجولت ایمان دارد و « رجله» . اینمه )س( استتای در تنزیل یکی فاطاین پنج

 أَهْلَ  الرِّجْسَ عَْنكُمُ لِیُْذهِبَ اللَّهُ یُریدُ إِنَّما»یا در . رجولت علم و تقوا و عصمت دارد

اما زنان دیگر پیغمبر نیستند، ابراهیم هم نیست، موسی هم  ،فاطمه هست «کُم»در  4«اْلبَیْتِ

الزاویه است، علی و حسنین ها نیستند. محمد )ص( در رأسننیست، عیسی هم نیست، ای

ه از خود آیه تطهیر و آیات یل و بقیه هم در بعد تأویل، چنانکعد تنزو فاطمه )س( در بُ

 رسد من در تفسیر سوره احزاب نقل کردم.می متواتره که به هزارتا همدیگر و روایات 

پس بهشت او باالتر  ،ر کردهمقدم است در چه؟ چون خداوند مذک مؤنثمذکر بر 

نیست. اما یک مطلب ها تر است؟ این حرفکرده بهشت او پایین مؤنثاست؟ خداوند 

وجود دارد، هر که بامش بیش برفش بیشتر. کسانی که نیروی بیشتری دارند که هم 

توانند به کفایت دیگران بپردازند مسئولیت بیشتر است. کسی که می خودکفا هستند و هم

مسئولیت ساختن دیگران را ندارد. اگر  ،تواند دیگران را بسازدنمی ساخته است، خود را

عن المنکر هستند. اما کسی که خود را  هبالمعروف و ناهی هکسانی هستند که امت آمر

قصورًا یا یا تواند دیگران را هم بسازد و دیگرانی هم هستند که می ساخته است و

دارد، اما  را وادار نکند کتک ود نماز بخواند و دیگراناین اگر خ تقصیرًا ساخته نیستند،

 لی که اینطور نبود.اوّ

کمتر. پس اگر زنان در یک ها قدرت بدنی مردان بیشتر است، زن« الرِّجالُ قَوَّامُونَ»

نه  پاسدارند، «الرِّجالُ قَوَّامُونَ»قرار گیرند ناراحتی بدنی از نظر هجوم دشمن یا غیر ذلک 
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توانند مال به دست بیاورند، می تر از زن است. از نظر قدرت مالی رجالماینکه مرد مه

وناگون تکوینی و تشریعی که مال به مقتضی نیست در جهات گ هاآنوضع زنانگی ها زن

بَعْضٍ وَ بِما أَْنفَقُوا مِْن  بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى»فلذا « الرِّجالُ قَوَّامُونَ» دست بیاورند.

 «.أَمْوالِهِمْ

العقول که بیشتر است یا زنان؟ زنان نواقص نوعًا: آیا نیروی عقل و اندیشه مردان سوم

ولیکن نیروی اندیشه و تفکر مردان بیشتر است. اگر زنی  ،هم عقول دارند هاآننیستند، 

بیشتر است یا  عًانونیروی عقیده مردان . «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»عقلی کرد احیانًا بی

کنیم. نیروی عقیده مردان و ثبات عقیده مردان که می را داریم بحث مؤمن؟ مردان زنان

تر هستند یا زنان؟ مردان. مهم نوعًا هاآنشود، می اطالق هاآنبه « آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»

بیشتر  نوعًایروی علمی مردان ن. «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»پس اگر زن دچار ضعفی شد 

 خواهیم بگوییم زناننمی است یا زنان؟ در طول تاریخ علما از مردان بیشتر تا زنان بودند.

شود، اما قدرت علمی که در مردان بوده است بیشتر از زنان بوده می شود، نخیرنمی

زندگی نیروی زنان داخلی های در ضرورت. «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»است. پس 

در برخوردهای خارجی . «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»بیشتر است یا مردان؟ مردان. 

 .«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»زندگی نیروی زنان بیشتر است یا مردان؟ مردان. 

عد ان دو بُسرجمع در چیست؟ سرجمع در نگهبانی زنان و این نگهبانی زن« قَوَّامُونَ»

 مخصوصًااز نظر جنسی، عفاف، عقیدتی، مالی، جانی، آبرویی، اخالقی، زنان دارد. اگر 

پس این قوامیت  در زندگی زناشویی نگهبانی نشوند، ضرر این به مردان هم خواهد رسید.

: راجع به زنان است که اگر همین هم بود کافی اولعد دارد؛ رجال نسبت به زنان دو بُ

اگر کسی را امر کرد به معروف که انجام معروف  ،کندمی ه امر به معروفبود. شخصی ک

دوبله  این شخص مأمور برای این آمر فایده ندارد، واجب است یا نه؟ بله، ولیبرای آن 

است. اگر این زن خانه شما درست شود و از کجی و انحراف با نیروهای ایمانی شما 

لذا تأکیداتی که در باب امر به  نفع شما است و هم به نفع او است هم به ،نجات پیدا کند

غیر زناشویی این های معروف و نهی از منکر در زندگی زناشویی هست، در زندگی

 تأکیدات نیست. در اینجا تأکیدات چند برابر است.

این قوامیت به نفع  صددرصدعد دارد؛ گاه کسانی که قوام بر دیگران هستند این سه بُ

برد. خداوند نه نمی ایهیچ بهره ،قوام بر کل موجودات است خدا. خداشخص است؛ 

 نَْفسٍ  كُلِّ عَلى قائِمٌ»العالمین است که برد، فقط فضل عمیم ربمی مأمور است، نه بهره
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در کل ابعاد. این قوامیت حق سبحانه و تعالی در کل ابعاد است؛ در ابعاد  1«كَسَبَْت بِما

اگر مرد بر  یک طرف، ولکن در خلق یک طرفی نیست. و تشریعی و مال و... این تکوینی

چه زن دیگران قوامیت بر ابعاد گوناگون عامه یا خاصه داشته باشد،  ،زن، چه زن خود

بشود. اجتماعی که مرکب  سالمبرد که اجتماع می ولی مرد هم بهره ،بهره زن درستاین 

د دیگران را درست کنند، تواننمی از زن و مرد است، اگر مردهایی که خودکفا هستند و

یا  هاآنرا درست کردند، کسانی که نیروی ها را هم درست کردند، کوچکها اگر زن

مند هم مردان شود، بهرهمی قصورًا یا تقصیرًا کمتر است درست کردند، اجتماع نظیف

نسبت به زنان از باب الزم است  ،مند نباشندهستند هم زنان. حتی اگر مردان هم بهره

 شود.می هم عکسبه، و امر به معروف و نهی از منکرت الی الخیر دعو

 بَیْنَهُما یُْصلِحا أَنْ عَلَیْهِما جُناحَ فاَل إِعْراضًا أَوْ نُشُوزًا بَعْلِها مِنْ خافَْت امْرَأَةٌ إِنِ وَ»لذا  و

شوز طرفینی است. طرفینی است. ن 2«الشُّحَّ اْلأَْنفُسُ أُحْضِرَتِ وَ خَیْرٌ  الصُّْلحُ  وَ  صُْلحًا

زورگویی « قوامون»عرض کردم. پس شما از کجای  قبالً ،خصوصیاتی که باید عرض کنم

درونی و برونی که بایدها و شایدها است نسبت به  ]...[آورید؟ اگر رجال در ابعاد میدر

زنان قوام هستند، زنان هم قوام هستند، منتها قوامیت مردان بیشتر است، از نظر قدرت 

بر زنان قوام هستند، بعضی  نوعًاطور که مردان عفاف، عقل، علم، عقیده. همانبدنی، 

او کمتر است،  علمزن هم الزم است که قوام مرد باشد. عقل مرد کمتر است، ها وقت

 اینجا است، کمتر عقیده او کمتر است، مال او کمتر است، حال او کمتر است، زور او

 «.الرِّجالُ»ضابطه  وانعنبهشود، منتها می عکسبه قوامیت

کسانی که رجولت پاسداری از دیگران دارند که  ؛دیگربه معنای دیگر و به تعبیر 

ها قوام هستند، حاال این رجولت یا در اینتر هستند، ندیگران قصورًا یا تقصیرًا پایی

یا در طرفین است. ممکن است مرد و زنی هر  ،یا در نساء است کمتر ،رجال است بیشتر

. هر دو دارای نیروهایی که باید داشته باشند هستند، باشندنسبت به یکدیگر قوام دو 

الرِّجاُل » :کنند. و قرآن شریف اگر فرمودمی کنند، اینجا کمکمی منتها به همدیگر تقاوم

به حساب اکثریت مردان است در دارا بودن نیروهایی که نیروهای پاسداری « قَوَّامُونَ

عدی از ابعاد نفع است یا یروهای دیدبانی، پاسداری، مراقبت در هر بُاست، ولکن آیا در ن

عد عدل یا در بعد فضل، نفع است یا در بُ ظلم است. که اضرار؟ اضرار که نیست. اضرار 
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خواهد برود یک جا درس بخواند، با واجبات زندگی شما هم منافات ندارد، می زناما 

 من اجازه ،خیر 1«حافِظاتٌ لِْلغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ فَالصَّالِحاُت قانِتاتٌ»مأمون هم هست، 

 خواهد! جنابعالی هر جانمی خواهی بروی اجازهمی دهم، نرو! چطور شمانمی

یا جایی که مرد ؟ الزم نیست زن اجازه بدهد ،مشتبه استجای خواهید بروید ولو می

اما  ،مرد مطلقًا آزاد برود زن نباید که بگوید نه؟! چطور شد که ،خواهد برودمی جای بد

 خواهد نماز شب بخواند،می خواهد روزه بگیرد،می خواهد برود،می زن حتی مسجد

و... همه را اجازه؟! چیزی که خداوند بر کل زنان و مردان، بر کل  خواهد نذر کندمی

مؤمنین و مؤمنات مستحب کرده است، خداوند نماز شب را مستحب کرده است، من 

م نماز شب بخوانی! چرا؟ نماز شب خواندن من که به ضرر شما نیست. شبی یستراضی ن

قدر اگر هم این ،اندازدنمی دوازده ساعت که نیم ساعت نماز خواندن شما را از کار

 خروس هستید.

این خیلی عجیب است.  ،که بر محور قرآن به زنان و مردان شده استهایی این ظلم

مطلبی  ،کندمی ( ظلملیه لعنة اهللعکند، به نام شاه )می یک مرتبه به نام شیطان آدم ظلم

 ،ندارمدار شرعبه نام پاسدار اسالم که مردان قوام بر زنان هستند. به نام شرع است، ولی

این خیلی خطرناک است. خداوند بر  کند،می به نام خداوند لگدمالاین شرع را 

زند، می احیانًا سر ظالم را ،ر باال برودکند. ظلم اگنمی شود صبرمی که در دنیاهایی ظلم

، قرآن ضد قرآن، سنت ضد سنت، «قال اهلل»تا چه رسد به ظلم به نام خدا باشد، به نام 

محمد ضد محمد، علی ضد علی، حسن ضد حسن، فاطمه ضد فاطمه. از این نصوص 

م که اگر مبارکه وحی کتابًا و سنتًا سوء استفاده کنیم و در اجتماع اختالل ایجاد کنی

آگاه  شود. اگر مسلمانمی شود، اگر کافر است کافرترمی آگاه است نامسلمان مسلمانِ 

 شود دیگر.می است نامسلمان

در آنچه واجب است، در آنچه راجح است، مباح چه؟  «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»

چرا؟ تازه جلوی خواهی جلو آن را بگیری، می تو بکند، مباح است زنرا یک کاری 

غیر توانی بگیری. در آنجا که نشوز مخیف است بسم اهلل، اگر نشوز نمی مکروه را هم

عد دارد؛ زن نشوز مخیف نهی از منکر چند بُ  مخیف هم هست نهی از منکر است، منتها

خیف، نهی از منکر کنید بسم اهلل، ولی به این سه مرتبه. زن نشوز غیر دارد، مرد نشوز م

تر. اما اگر نشوز نیست، سبک ،د، مرد نشوز غیر مخیف دارد، باز نهی از منکرمخیف دار
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حرام را  «.وَ اْضرِبُوهُنَّ» ؟مثالًسر او زد  کند مستحب را نه، اینجا باید برمی واجب را عمل

سر او بزنند؟ نخیر، تا چه رسد به وه را نه، مرجوح را نه، اینجا بر کند اما مکرمی ترک

گوید اگر زن بخواهد نذر کند که روزه می رسد به فعل مستحبات که مباحات، تا چه

ازه اج ،مستحبی بگیرد یا اینکه قسم بخورد یا نماز شب بخواند، الزام کند یا انجام بدهد

شد خداوند همه مستحبات را نمی خدا اجازه داده و اگر چنانچه حرج مرد شرط است!

زه وقت اجازه دوم الزم است که مرد هم اجاآن  ،کرد، خداوند اجازه داده استمی واجب

که مرد هم اجازه بدهد. مرد چه کاره است؟ از خدا خداتر  ! چه شد؟ خدا اجازه دادهبدهد

 أَنْ  لِأَحَدٍ یَْنبَغِي لَا»: که پیغمبر بزرگوار فرمودگوید می است؟ اینکه در بعضی روایات

 لِأَحَدٍ یَسْجُدَ أَنْ أَحَدًا أَمَرْتُ لَوْ  وَ »هلل. ی نسبت به مرد حق ندارد اال حت 1«لِأَحَدٍ یَسْجُدَ

بود که  این این چه حرفی است؟ اگر «عَلَیْهَا حَقِّهِ لِعِظَمِ لِزَوْجِهَا تَسْجُدَ أَنْ اْلمَرْأَةَ لَأَمَرْتُ

مدار که در مقابل بزرگان شرع« مرنا جهال شیعتناأ»جای جهال بود که  ،نبودها جای زن

گفتن ندارد، چون سجده کردن در انحصار مقام  اصالًجده کنند که آن هم س مثالًاسالم 

 العالمین است.مقدس رب

آید، میاز خود آیه این مطلب درفهمیم فطرتًا و عقالً، می گذشته از آنچه ما از خارج

ولی دو شق را بیان  ،را سه شق کرده است، یک شق را بیان نکردهو زن آیه جریان مرد 

است.  نفرمودهاعالی در علو و شق ادنای در دنو و شق وسط را ذکر  قکرده است. ش

زیادتر...  عقلنیرو زیادتر، مال زیادتر، « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ»

من «. لِهِمْوَ بِما أَْنفَقُوا مِنْ أَمْوا»نکردیم دوبله باید آن را هم مراقبت باشیم که اگر نکنیم 

  ...را فرش این، حاال خریدمبا زحمت پول دادم یک فرشی را 

                                                           

 .97، ص 1 ج، (شهرآشوب البن) طالب یأب آل مناقب. 1


