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يادآورى :
بررسى مسايل مربوط به بانوان ,بخش قابل توجهى از دروس و مباحث حوزه در زمینه هاى معارف,
فقه ,تفسیر و حديث را به خود اختصاص مى دهد .گرچه اين مباحث به شكل تخصصى ارايه مى
گردد ,اما انعكاس بخشهايى از آن در سطح عموم و در قالبى آسان ,مى تواند زمینه مطلوبى را براى
قشر وسیعى از جامعه در جهت استفاده از اين گونه بحثها فراهم كند .از اين رو تصمیم گرفتیم,
بخشى از اين مباحث را در اختیار خوانندگان عزيز قرار دهیم .با سپاسگزارى از اساتید ارجمندى كه
اجازه فرمودند و چنین فرصتى را براى مجله فراهم نمودند شما را به پى گیرى آن دعوت مى كنیم.
خداوند وقتى كه به مسايل زناشويى مى رسد ,مى گويد :وجود زن براى لذت نیست .وجود زن براى
دو نكته اساسى است ,يكى اينكه مرد با وجود او آرامش يابد و متقابال او نیز از وجود مرد ,آرامش
بگیرد و ديگر اينكه نسل آينده نیز تامین گردد .بدين خاطر ,هر وقت سخن از زناشويى است ,يا به هر
دو نكته اشاره مى كند يا به يكى از آن دو .خداوند مى فرمايد:
"هنذ لباس لكم و انتم لباس لهنذ"()1
در اين آيه كريمه فرمود :رابطه زن و شوهر ,رابطه پوشاك است .هر دو پوشاكند; يعنى زن و شوهر
آبروى يكديگر را حفظ مى كنند .نه به مرد ,مى توان گفت میل نداشته باشد ,و نه مى توان جلوى
میل او را باز گذاشت ,بلكه بايد آن را مهار كرد ,مثل اينكه انسان لباس را مى بندد.
لباس ,پوشاكى است كه انسان را حفظ مى كند و اعضاى بدن با خود لباس در تماس هستند ,ولى
با بیرون لباس ,در تماس نیستند .فرمود :از نظر اعمال غرايز بايد از حد لباس بیرون نیايد و غرايز در
همان محدوده لباس با هم تماس داشته باشند.
نكته مهمتر اينكه همان طور كه لباس ,آبروى بدن را حفظ مى كند ,زن و مرد نیز آبروى اجتماعى
يكديگر را .و همان طور كه لباس ,انسان را در سرما و گرما حفظ مى كند ,زن و مرد نیز يكديگر را در
حوادث مختلف و سرد و گرم روزگار ,حفظ مى كنند.
سوم ,همان طور كه رابطه لباس و صاحب لباس ,يك رابطه تنگاتنگى است كه بیگانه ,در آن راه ندارد,
رابطه زن و شوهر نیز همین طور است ,تا اسرار خانوادگى از خانه بیرون نرود.
تشبیه لباس ,بهترين تشبیه در اين زمینه است .انسانى كه لباس دارد ,انسانى كه پوشاننده دارد,
آرامش خاطر خواهد داشت .خداى متعال فرمود :زن لباس است آن طور كه شب لباس است .فرمود:
شب لباسى است كه شما را در بر مى گیرد و شما را مى پوشاند .بدن و هیكل پوشیده مى شود,
به عالوه جانتان هم آرامش مى گیرد .فرمود:
"و جعلنا اللیل لباسا"()2
شب عالوه بر اينكه لباس است ,بر اثر خاموشى و تاريكى نیز مايه آرامش شماست .زن اگر لباس
مرد است ,تنها بدن او را نمى پوشاند ,جان او را هم آرام مى كند .بدين جهت ,همان تعبیرى كه در
باره شب آورد كه شب ,هم لباس است و هم مايه سكونت و آرامش ,در باره زن هم آمده است كه
زن ,هم لباس است و هم تسكین دهنده.

فرمود" :لتسكنوا الیها" آرامش پیدا كنید .پس شب ,لباس است ,شب ,مايه آرامش است.
زن ,لباس است .زن مايه آرامش و سكونت مرد است.
اين آيه كريمه ,داراى نكات فراوانى است كه به بعضى از آنها اشاره شد; اما برجسته ترين نكته اين
آيه همان آرامش است .در آيه  21سوره مباركه روم ,وقتى جريان همسران را ذكر مى كند ,فرمود:
"و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها" ...
در زبان فارسى ,آن كلمه اى كه مطابق با لغت فصیح قرآن باشد ,كلمه زوج است نه زوجه ,چرا كه در
قرآن كريم به زن ,زوجه اطالق نشده بلكه زوج اطالق شده است .هم مرد زوج زن است و هم زن زوج
مرد .اگر فرمود:
"هو الذى خلقكم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسكن الیها )7("...
يعنى از همان نفس واحده ,همسرش را آفريد .پس از حوا(ع) به زوج ياد كرده است .از حوران
بهشتى نیز به عنوان ازواج ياد مى كند نه زوجات .فرمود:
"و لهم فیها ازواج مطهره )4("...
ازواج ,افصح از زوجات است .گاهى در تعبیرات ,براى فرق بین زن و مرد مى گويند زوج و زوجه ,ولى
معموال در قرآن كريم از زنها به عنوان ازواج ياد مى كند .فرمود:
"و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها" ...
پس معلوم مى شود آن ارتباطى كه زن و شوهر با هم دارند ,تامین رفاه و آرامش است .اين تعبیر
هم در مورد زن و شوهر و هم در مورد شب آمده است .در سوره مباركه فرقان ,آيه  43فرمود:
"و هو الذى جعل لكم اللیل لباسا )5("...
شب را براى شما لباس قرار داد ,در حالى كه در بعضى از آيات از شب به عنوان تسكین دهنده ياد
كرده است .در سوره مباركه يونس ,آيه  73فرمود:
"هو الذى جعل لكم اللیل لتسكنوا فیه"
در شب يك آرامش نسبى ,نصیب انسان مى شود .پس همان طور كه فرمود شب ,لباس است و
چگونگى لباس بودن او را هم توضیح داد ,فرمود :عالوه بر اين ,تسكین دهنده نیز هست .در باره زن و
شوهر نیز فرمود :زن لباس است و چگونگى لباس بودن زن را نیز در سوره روم تشريح كرد كه تسكین
دهنده است ,يعنى زن بايد طورى باشد كه مرد با ديدار او آرامش بیابد و متقابال مرد نیز بايد نسبت به
زن اين چنین باشد و اين يك وظیفه فردى زن و شوهر نسبت به يكديگر است.
وظیفه نسبت به نسل آينده
حال ببینیم وظیفه زن و شوهر نسبت به نسل آينده چیست؟
پس معلوم شد كه وجود زن و شوهر ,تنها براى اشباع غرايز نیست .لذت غرايز همانند مزد يك كارگر
است ,در حالى كه غرض اساسى تامین آسايش است.
فرمود :زن نسبت به آينده ـ مزرعه است .اگر فرمود:
"نسائكم حرث لكم"(" )7زنان شما كشت شمايند"
يعنى زن ,آن كسى است كه هم شوهر بالفعل و هم فرزند بالقوه را در نظر بگیرد.
او بايد مزرعه (حرث) باشد .اگر خدا او را هم تسكین دهنده و هم مزرعه قرار داد ,اوال وظیفه مرد اين
است كه در "سكن" خود ,ساكن باشد و به جاى ديگر نرود و در مزرعه خود كشت كند نه در جاى
ديگر ,ثانیا باى مزرعه خود را هدر ندهد و بذر سالم در آن بپاشد ,از اين رو ,هم مزرعه بودن زن را به

لحاظ نسل آينده بازگو كرد و هم شوهر را به عنوان باغبان و كشاورز اين مزرعه ,هشدار داد كه بذر
خوب بپاش .در اين زمینه چنان كه ياد شد ,فرمود:
"نسائكم حرث لكم" ...
بذر ناسالم ,شركت شیطان
به فكر نسل آينده باشید كه به دردتان بخورد .يك تقديم خیر در نظرتان باشد و براى خود اقدام كنید.
تنها به فكر اين نباشید كه هوا و هوس خود را تامین كنید .تنها به فكر اين نباشید كه در مزرعه,
بذرافشانى كنید; بلكه به فكر اين باشید كه در مزرعه ,بذر سالم بپاشید .پس نه تنها به فكر مزرعه
باشید و او را مزرعه بدانید و بذر بپاشید و به فكر اطفاى غريزه نباشید ,بلكه به اين فكر باشید كه بذر
سالم بپاشید .شريك نگیريد مبادا مصداق "و شاركهم فى االموال و االوالد  )3("...باشید ,كه شیطان
در اموال و اوالد شما شريك باشد.
گفته اند :اگر كسى با عیالش براى اطفاى غريزه اى كه روز ,در اثر ديدن يك نامحرم تحريك شده ,كنار
آمد ,آن فرزند ,كسى است كه "شاركهم فى االموال  ...به دنبال اوست .پس اگر چنانچه خداى
تعالى اين خطر را هشدار داد ,معلوم مى شود كه اگر كسى در اين مزرعه ,دقیق نباشد ,آن شريك,
تمام يا مقدارى از بذر خود را در اين مزرعه مى پاشد و در اين صورت ,تمام يا مقدارى از اين حاصل ,از
آن اوست .در هر دو حال ,خدا يك انسان غیر موحد را قبول نمى كند .خدا مثل ساير شركا نیست كه
بگويد :سهم من هر چه باشد بدهند.
كسانى كه با انسان شريك مى شوند ,سهم خودشان را قبول دارند ,اما خدا همان طور كه خود
شريك ندارد ,عمل شريكانه را هم قبول نمى كند.
فرمود" :و ما كان هلل فهو يصل الى شركائهم )8("...
فرمود :خدا يك موجودى نیست كه كار شريكانه را قبول نمايد.
"اال هلل الدين الخالص )9("...
چنین نیست كه اگر  99درصد عملى خالص و يك درصد آن ريا بود ,خدا او را قبول كند و بگويد من به
اندازه  99درصد به شما پاداش مى دهم.
اگر خداوند كار شريكى را مى پذيرفت ,نمى فرمود:
"فما كان لشركائهم فال يصل الى هللا و ما كان هلل فهو يصل الى شركائهم )11("...
اگر شريك قبول مى شد ,بايد بخشى از ريا هم قبول شود ,و حال آنكه ريا مبطل است و عمل ريايى
اصال قابل قبول نیست; براى اينكه فرمود" :هلل الدين الخالص" اگر فرزندى اين چنین بود و شیطان در
تحقق او شركت داشت ,او نمى تواند عبد صالح خدا باشد.
بدين جهت ,در همین آيه سوره بقره فرمود كه زن براى اطفاى غريزه نیست كه فقط مرد را تامین كند.
زن ,رابطه بین گذشته و آينده است ,براى تامین نیازهاى همسر و به عنوان تسكین دهنده و تامین
كننده نسلهاى آينده و به عنوان مزرعه است .همان طور كه ساكن بايد در مسكن خود آرمیده و
سكونت پیدا كند و سكینه داشته باشد ,كشاورز هم بايد در مزرعه خود ,بذر پاشیده و به فكر اطفاى
غريزه نباشد; آن هم چه بذرى ,بذرى كه تقديم خیر به محضر الهى باشد .اين فرزند صالحى كه پدر,
بذرش را پاشیده ,مصداق "و ما تقدموا النفسكم من خیر تجدوه عندهللا  )11("...است.
اينها را "تقدمه" مى گويند .گرچه اين ولد صالح بعد از پدر به دنیا آمده است ,ولى آن پدر ,كارش را
قبال كرده است .فرمود كه اين فرزند صالح" ,پیش فرست" شماست .مثال شما يك كتاب مى نويسید
يا راه را اصالح مى كنید ,اينها همه "تقدمه" است .حال اگر كسى مسجد ساخت و قبل از اينكه
مسجد را افتتاح كنند و در آن نماز بخوانند ,از دنیا رفت اين تاخیر است يا تقديم؟ تاخیر است .در اين
آيه كريمه فرمود كه شما با اين فرزند صالح" ,پیش فرست" داشته باشید.

در جمالت بعد اين آيه محل بحث فرمود :عالوه بر اينكه زن لباس شماست و شما لباس زن هستید,
خداوند سبحانه مى دانست كه اگر رابطه جنسى را حالل نكند ,عده اى به حرام مى افتند .پس
فرمود:
"فاالن باشروهن"((12
اين جمله گرچه به شكل امر است ولى ,در مقابل توهم ممنوعیت است ,يعنى فقط به فكر خاموش
كردن غريزه نباشید و آنچه را خدا براى شما نوشت ,همان را بگیرد .خدا براى شما مشخص كرد كه از
چه راه ,صاحب فرزندان صالح ,باتقوا و مومن شويد و از اين راه "پیش فرست" و تقديم خیر براى آينده
خود نمايید و نسل آينده را تامین كنید.
اين مطلب در كتابهاى فقهى ,فلسفى ,حكمت نظرى نیست ,و لیكن در كتابهاى حكمت عملى
هست .در اين گونه كتابها "لعلكم تتقون" "لعلكم تفلحون" وجود ندارد .اين قرآن است كه با نورانیت
خود ,يك مطلب عقلى ,فقهى يا اخالقى را بیان مى كند كه اين نورانیت ,ضمانت اجراى آن است.
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