
 

 

مشورت همسران در سعادت خانواده از منظر قرآن و  ریتأث
 اتیروا

 * محمدرضا جباران
 ایران  ،تهران ،یاسالم  شهی پژوهشگاه فرهنگ و اند ،اخالق اری استاد

یافت:  یخ در یخ پذیرش: ۱۰/۰۴/۱۴۰۰)تار  ( ۱۴/۰۴/۱۴۰۰؛ تار

 چکیده

هدف    ن ی به ا   ی در صورت   ی خانوادگ   ی خانواده است. زندگ  ی سعادت اعضا   ی خانوادگ   ی زندگ   یی هدف نها   ی فرهنگ اسالم در  
امر    ک ی مشدورت    ی در فرهنگ اسدالم   ج ی را   ه ی در کمال خانواده را بشدناسدند. ق ن ن ر   ل ی خانواده، عناصدر دخ   ی که اعضدا   رسدد ی م 

و قرح   ی ل ی تحل   ی ف ی با روش توصد   ن ی تحق   ن ی ندارد. ا   ن ی در کمال قرف  ی ر ی مشدورت مرد با همردر خود ت     جه ی مردانه اسدت و در نت 
 ی به بررسد  گذارد، ی خانواده ا رگذار م  ی کمال اعضدا   ند ی مشدورت همردران وگونه در فرا   ات، ی قرآن و روا  دگاه ی پرسد  که از د   ن ی ا 
  ل ی عناصدر تشد    ات، ی قرآن و روا  دگاه ی از د  ی خانوادگ   ی زندگ   ی هدف اصدل   ۀ دربار   ن ی تحق   ن ی ا   ند ی اسدت. در فرا   مرد هه پرداخته   ن ی ا 

مردانه بودن مشدورت سد ن گفته   ه ی خانواده و منهن نقد ن ر   ی دهنده بردتر کمال خانواده، رابهه مشدورت با عوامل سدعادت اعضدا 
که مشورت در    ده ی رس  جه ی نت   ن ی برتر ت امل خانواده به ا  ۀ دهند ل ی کارکرد و نر ت مشورت با عناصر تش   ت، ی ماه   ی شدده و با بررسد 

مردانه بودن مشدورت و    یۀ ن ر   یی  دارد. و با نقد سدند و دلهت مردتندات روا   ی قابل توجه  گاه ی خانواده جا   ی بردتر کمال اعضدا  ار بافت 
 . است   ابهال کرده   ز ی را ن   ه ی ن ر   ن ی ا   ی خانوادگ   ی ها اح ام و آموزه   ی به مثابه سند بالدست   م ی آن بر قرآن کر   ۀ عرض 
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 . مقدمه ۱

با   آشنایی  برای همرران  انران است،  این که هدف اصلی زندگی خانوادگی سعادت  به  ن ر 
ضروری توفین خانواده در نیل به کمال،   اعضای خانواده، به مثابه مقدمۀ   عناصر دخیل در سعادت

ضروری است. از من ر قرآن و روایات ی ی از عناصر ت  یرگذار در سعادت انران، مشورت است؛ 
مرد   نتیجه  در  و  است  مردانه  امر  یک  مشورت  اسالمی  فرهنگ  در  رایج  ن ریه  ق ن  حال  این  با 

برایننمی کند.  مشورت  خود  همرر  با  دتواند  دیدگاه  از  با اساس  خانواده  محیط  در  مشورت  ین 
دارد که از دیدگاه قرآن و روایات،  شود. و کنشگر مرلمان را به سؤال وامیفضاهای دیگر متفاوت می

فرا مشورت همرران   در  م  یکمال اعضا  ندی وگونه  ا رگذار  در  گذارد ی خانواده  ما  با    نیتحق  نیا، 
ذیل    پرس هه و پاسخ به  ررسی این مر به ب  ینیبر منابع م توب د  هیو با ت    یلیتحل  یفیروش توص 

دهیم: ناوار باید به وند پرس  فرعی نیز پاسخ می  پرس پردازیم. برای رسیدن به پاسخ این  آن می 
هدف اصلی زندگی خانوادگی ویرت؟ و وه عناصری در تش یل   اتیقرآن و روا   دگاهی از داز جمله  

به سعادت دخ ایشان  و رساندن  اعضای خانواده  با عوامل برتر کمال  رابهه مشورت  دارند،  اهت 
 سعادت اعضای خانواده ویرت و ن ریه مردانه بودن مشورت وه نر تی با دین دارد. 

 پژوهش ۀ نیشیپ. ۲

 تحلیل روایات، مهرح شده   مشورت با زنان در حد نقل و احیانا    در میراث م توب ما مر هۀ
برای   «مشورت با زن در قرآن گاهیجانام »ای با در مقاهه یقاهره کماههای معاصر است. در نوشته 

در مقاهه  نژاد    یزهرا کماه(  ۱۳۸۱،  ۳۱  شماره   ، بشارت)  استبا زنان تالش کردها  ات جواز مشورت  
  را ا  ات کرده با زنان    مشورت   جواز  ، مشورت با زنان از    ینه  « با بررسیمشورت در قرآن و سّنت»

ان با ت کید بر تاریخ ظهور روایات مشورت معصومه ریع  .(۱۳۹۰،  ۱۱  شماره ،  نرجس   میشماست )
تفاسیر روایي در  زنان  )  ،با  پرداخته است  این روایات  نقد  قرآني و فرهنگ اسالمي به  ،  مهاهعات 

با تاریخ گذاري روایات، ناسازگاري آنها با روح کلي و  (. نویرنده در این مقاهه  ۱۳۹۸،  ۴شماره  
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  مان،یعقل، ا  ، زنو دیگران در کتاب »  بهزادپور  دختنیمیساست.  را برجرته کردهگوهر اصیل دین  
»مشورت  که  در سال  ص ح  ریسف«  کرده،    ۱۳۸۰«  زنان    ینه  هش همنتشر  با  مشورت  پاسخ از  را 

با زنان روی رد نویرندگان عموما  تدافعی و در  داده اند. حاصل س ن این که در مرئله مشورت 
 راستای ا  ات جواز است.  

 روش پژوهش  . ۳

مقاهه حاضر اول موضوع س ن را تغییر داده به جای مشورت با زنان در باره مشورت همرران 
  گیرد.  انیا  همرر را فرا نمیغیر  شود و از قرفی زنانگوید که از قرفی شامل شوهر هم میس ن می

فواید و  مرات   ا  ات  به  به ش هه نهی،  پاسخ  بر  تمرکز  ت یه و  به جای  داده  تغییر  را  روی رد رایج 
 مشورت پرداخته. بر این اساس این مقاهه از حیث موضوع، روی رد و نتیجه ا ری نو و بدون پیشینه

 شود.   محروب می

 ی شناسمفهوم  . ۴

شناسی  های کلیدی این تحقین را به قور انضمامی مفهوم ه اصل بحث باید واژهپی  از ورود ب
ر.ک؛  )  «شور»( یا اسم مصدر از ماده  ۲۷۰ق:  ۱۴۲۷راغب،  ر.ک؛  مصدر میمی )مشورت  کنیم.  

  ی مقرر.ک؛  است )  زن ور  یبرداشت عرل از کندو   یدر هغت به معنا  (۱۴۷:  ۶،  ۱۳۶۸مصهفوی،  
شود. وهی در این مقاهه به معنی  اقالق می  حیصح  یاست راج را ( که توسعا بر  ۳۲۷تا:  بی  ، یوم یف

رود. مشورت به این معنی دارای دو نوع  ت ادل ن ر زن و شوهر در باره مرائل خانوادگی به کار می
است: مشورت قریقی و مشورت موضوعی. مشورت قریقی ع ارت است از ت ادل ن ر برای کشف 

دهد مهم است و مشورت  یافتن راه صواب. در مشورت قریقی، پاس ی که مرتشار میگزینه بهتر و  
ن ر  با صرف   -شود کهراهی است برای رسیدن به آن. وهی مشورت موضوعی به مشورتی گفته می

شود و مم ن مشورت کننده به دن ال نتایجی است که بر خود مشورت مترتب می  -از پاسخ مرتشار
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شار نیاز و حتی توجهی نداشته باشد. یعنی خود مشورت موضوعیت دارد؛ است اصال به پاسخ مرت
 (.  ۵۰:  ۱۳۹۲ایزدهی،    ر.ک؛  ها برای مشورت کننده مفید و کارآمد باشند یا نه )فارغ از آن که پاسخ

... به کار رفته است.     رت ه وسان، همهمرر در هغت فارسی به معنی رفین، ن یر، قرین، هم
شود، زن یا مردی است  هورترین و شاید تنها مفهومی که با این واژه شناخته می وهی در زمان ما مش 

می شناخته  دیگری  زندگی  شریک  عنوان  به  ده دا،  )  شودکه  ج  ۱۳۷۷ر.ک؛   ،۱۵:  ۳۴۵۴۳  )
بنابراین، من ور از همرر در این اقالق و در این تحقین انرانی است که با انرانی دیگر از جنس  

 شود. ریک زندگی او محروب میم اهف ازدواج کرده و ش 
سعادت در تعریف ح مای مرلمان نر ت به هر موجودی دست یافتن به همه اهداف آفرین  

( بر این  ۲۲۴:  ۱۴ق،  ۱۴۱۷  ، یی ق اق ار.ک؛  )  و به فعلیت رساندن همه استعدادهای خوی  است 
و نادانی،    اساس سعادت انران این است که در حوزه معارف به حقیقت دست پیدا کند و از جهل

شک و تردید و اعتقادات نادرست رها شود و در حوزه اخالق، محیط نفس را از رذائل بپیراید و جان  
در این    (۹  -۷ق،  ۱۴۱۱  ، یرازیمحمد ش  نی صدراهدر.ک؛  )  خود را به اخالق فاضله آرای  دهد

رسد به خدا می آورد و به مقام عشن های برتر را به دست می صورت است که در مراتب وجود، رت ه
از ابتهاجات عقالنی و ( به ۳۹:  ۱،  ۱۳۷۹  ، ینراقر.ک؛  )شود  های روحانی برخوردار می هذت  و 

  ( ۵۶  ذاریات/بیان قرآن کریم، انران برای ع ودیت )اتصال به ذات اقدس الهی( آفریده شده؛ ) 

ه قرب ( و رسیدن ب۲۵۲:  ۶ق،  ۱۴۱۷  ، ییق اق ار.ک؛  )  پس سعادت انران نیل به مقام ع ودیت
 خدا از بعد روحانی است. 

(  25  –  19  نراء/)  زیرتی قانونمندنهادی است اجتماعی که با هم  میقرآن کراز من ر  خانواده  
،  ۲۹  /ات ی ؛ ذار۷۱  /، هود۳۲  /؛ عن  وت۵۷  /؛ نمل ۶۰/؛ حجر۸۳/)اعراف  همجنسریغ  نیزوج

شود  ( تش یل می۱۲۹و  ۳)نراء، تعدد مشروط و محدود زوجات  با ام ان( ۴ /، مرد۲۱ /وسفی
  نرل (  ۳۱-۲۹  و معارج،   ۷-۵  پاسخ دهد، )مؤمنون،   یجنر  زه یبه غر  یبه صورت قانون   تواندیم  و

 ( و آرام ۲۱  )روم،   ینیقرف   یها را حفظ کند، مودت و مهربانتداوم ب  شد، نرب انران  را   انران
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و آموزش   ( متقابل۱۸۷  /)بقره   ( و مراق ت۳۴  /)نراء  تیحمابه  ا  کند و اعضا ر  دی( توه ۱۸۹  /)اعراف 
زن و مرد   کیخانواده با ازدواج  .  (۶  /میو تحر  ۱۳  /، هقمان۱۳۲  )قه، /نرل نوخاسته وادار  تیتربو  
توه   دی آی م  دی پد با جذب و  م  دی جد  یاعضا  دیو  در   یو حت   ابدییگرترش  از خانواده گرترده که 

  /وسفی؛  ۱۲۳  /؛ قه۹۲و    ۳۵  ، ۲۵  /؛ نراء۱۹۶  /)بقره   شودی تر مآشناست، گرترده  یشناسجامعه
 .(۵۵و  ۱۶/م ی؛ مر۹۳و  ۸۸ ، ۶۵ ، ۶۲ ، ۲۶

 یخانوادگ یزندگ یهدف اصل. ۵

،  ۱)نراء/  از نگاه قرآن کریم زندگی خانوادگی در بعد اجتماعی در پی اهدافی مثل ت ثیر نرل
( حمایت و مراق ت افراد توانا از افراد ناتوان، ۱۱  و شوری/  ۱۱  فاقر/  ،۷۲  /، نحل۶  ، زمر/۱۸۹  اعراف/

 /نور( حمایت متقابل اعضای توانای خانواده )23  /و اسراء  151  /، انعام ۳۶  نراء/،  ۲۸۲و  ۸۳  /ه بقر)
و    ۱۴  /، هقمان ۲۳۳  )بقره/ نرل نوخاسته  مراق ت بزرگرالن از  (  ۲۳۷  /بقره ،  ۳۵و    ۲۵  / نراء،  ۳۲

( است و  ۳۳و   ۷  /، نراء ۲۵و   ۲۱، رعد/۲۷  / ( و تحقن و گرترش روابط خویشی )بقره ۱۵  / احقاف
  / ( و انس و آرام  )اعراف ۲۵  / )نراء)رفع عنت(    یجنر   یآسا در بعد فردی پیگیر اهدافی مثل  

فهمیم هیچ یک از  می( است. وهی با دقت بیشتر در قرآن کریم و روایات این باب  ۲۱  /و روم   ۱۸۹
این اهداف، به رغم اهمیت فراوان، هدف اصلی تش یل خانواده و زندگی خانوادگی نیرت. هدف 
با   ازدواج  از  قرآن کریم در ذیل نهی  انران است.  اقصای خانواده رشد، کمال و سعات  اصلی و 

ََََ﴿وَ فرماید: مشرکان در تعلیل این ح م می  َُي ْدُعوَِإَل  ْغِفر ِةَِبِِْذنِِهَ﴾ََاْلْ نهِةَوَ اَّلله و خدا  (۲۲۱ /)بقره   اْلم 
برای فهم رابهه این فقره از آیه کریمه با بحث ما خواند.  خود، به سوی بهشت و آمرزش می   اذنبا  

توجه به وند ن ته ضروری است: ن رت، موضوع اصلی ح م در این آیه کریمه ن اح )ازدواج(  
دام شده؛ بنابراین تعلیل ح م نیز با هوازم و اقتضائات ن اح سامان است که دو بار در صدر آیه است 

 است.  یافته
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ه    در ترکیب » ْذن  إ  تفریر مشهور به معنی امر « حرف »ب« بر س  یت دلهت دارد و اذن بنابر  ب 
 :۱  ، ق۱۴۱۶و سمرقندی،    ۳۲۲  :۱  ق، ۱۴۱۶؛ واحدی،  ۵۶۱  :۲ق،  ۱۴۱۵  ، یق رساست )ر.ک؛  

( دلهت اذن بر مفهوم ۱۰۸  :ق۱۴۲۸عر ری،    حققان وجوه و ن ائر )ر.ک؛م  ق ن تحقین  .(۱۴۶
  / نراء ،  ۳۸  اند )رعد/»امر« مرتند به آیات دیگری است که این واژه را به همین معنی است دام کرده

ق ن این تفریر مفاد این فقره این است که دعوت الهی به وسیله امر او    (۲۳و    ۱  /و إبراهیم  ۶۴
متعال در باب ازدواج    من ور از امر در اینجا اح ام و قوانینی است که خداوندگیرد.  صورت می
ابن۱۴۶  : ۱،  ق۱۴۱۶  ، ی سمرقند  ؛۵۶۱  :۲ق،  ۱۴۱۵  ، یق رسر.ک؛  )  است تشریع کرده عادل،  ؛ 

نتیجه این که ازدواج با مدهی که قرآن کریم قراحی    .(۳۳۳  :۱  ق، ۱۴۱۰عربی،  ابن؛  ۶۳  :۴،  ق۱۴۱۹
برد. بر این م نی کرده، انران را به سمت بهشت و مغفرت که نقهه اوج کمال انرانی است، می

 هدف غایی تش یل خانواده سعادت انران است. 
کند قوری رشد می دیگری که در دست داریم از نگاه اسالم، انران در برتر خانواده بهۀ  ق ن ادهّ 

که در خارج از آن برتر ام ان پذیر نیرت؛ به همین دهیل  شود  و به هدف خلقت خود نزدیک می
، )نوری،  رسول خدا)ص( می َعاَدة  ْصَف اهرَّ َي ن  َفَقْد ُأْعه  َج  َتَزوَّ ( ۱۵۴:  ۱۴،  ق۱۴۰۸فرماید: »َمْن 

ة سعادت او فراهم و راه  اند«. به این معنی که زمینهرکس ازدواج کند نیمی از سعادت را به او داده
شود. و این نیمی از سعادت است، نیم دیگر هم آن است که انران خود در این برتر   کماه  باز می

سوی مقصد قدمی بردارد. در حدیثی دیگر که از آن حضرت در دست داریم   آماده تالش کند و به
َتَزوَّ است. میبه ضرورت این تالش پرینی اشاره شده َه  فرماید: »َمْن  ن  اهلَّ

َفْلَیتَّ ه   ین  ْصَف د  َأْحَرَز ن  َج 
، )کلینی،   ْصف  اْلَْخر  ي اهنِّ ( هرکس ازدواج کند نیمی از دین  را در حفاظ نهاده  ۳۹۲:  ۵،  ق۱۴۰۷ف 

است، پس از خدا پروا و نیم دیگر را خود حفظ کند.« آن حضرت در س نان دیگری از رشدیافتگی 
م  اْهَعَزب،  انران پس از ازدواج خ ر داده می  م  اْهَقائ  ائ  َن اهصَّ ه  م 

ْنَد اهلَّ ُم َأْفَضُل ع  ائ  ُج اهنَّ فرماید: »اْهُمَتَزوِّ
که ازدواج کرده اگروه در خواب باشد، برتر است از عزب اگروه  ( کری۱۵۵:  ۱۴ق،  ۱۴۰۸)نوری،  

ُمَتَز پیوسته در نماز و روزه باشد.« و می َما  یه  ْن َرُجٍل َعَزٍب َیُقوُم  فرماید: »َرْکَعَتان  ُیَصلِّ َأْفَضُل م  ٌج  وِّ
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گزارد،  ( دو رکعت نماز که انران ازدواج کرده می۳۸۴: ۳، ق۱۴۱۳َهْیَلُه َو َیُصوُم َنَهاَرُه، )ابن بابویه، 
دارد.« این س نان شریف  خواند و روزش را روزه میبرتر است از کار َعزبی که همه شب را نماز می 

اعمال او رابهه    شوند که ق ن آن، بین رشد یافتگی فاعل و ارزشتفریر میهمه ذیل یک قاعده کّلی  
ذا َنوُم  )ص( به این صورت آمده  مرتقیم وجود دارد. تقریر این قاعده در کالم رسول خدا  است: »َح َّ

ن صاح   ٍة م  ثقاُل َذرَّ هاَدُهم َو َهم  هُرُهم َکیَف َیغُ نوَن َسَهَر اهَحمقی َو اجت  ب  َتقوی َو َیقیٍن  اَلکیاس  َو ف 
یَن، )فیض کاشانی، بی َن اهُمغَترَّ لئ  اَلرض  م  ن م  ( خوشا خواب و خور زیرکان،  ۲۹۱:  ۶تا،  َافَضُل م 

تر است. به اندازه یک ذّره عمل از صاحب تقوا و یقین ها کموگونه از شب بیداری و تالش احمن
بیم که  یا«. با مالح ه این قاعده درمیبرتر است از پر سهح زمین عملی که فریفتگان انجام دهند

قور گوید؛ همان یافتگی انران ازدواج کرده س ن میگوینده در همه این س نان به روشنی از کمال
َل که در س نی دیگر از عقب افتادگی و رشدنایافتگی مجردان س ن گفته شده؛ می  نَّ َأَراذ  فرماید: »إ 

اب، )ابن بابویه،  ترین مردگان شما مجردها هرتند«. مردگان  پرت   (۳۸۴:  ۳،  ق۱۴۱۳  َمْوَتاُکُم اْهُعزَّ
تا در دنیاست و فرصت تش یل خانواده دارد، فرصت این  را موضوع س ن قرار داد، وون انران 

توان او را ارزشگذاری کرد؛ وهی هنگامی که با  است؛ به همین دهیل نمیاست مال را از دست نداده
گیرد. خالصه س ن در  دهد، در آخرین صفوف اهل ایمان قرار مییمرگ، این فرصت را از دست م

شود و از این رهگذر این باب این که خانواده با سازکارهایی که در خود دارد، موجب رشد انران می
 کند.   او را برای رسیدن به مقصد نهایی زندگی انرانی و سعادت ابدی یاری می 

 دهنده بستر کمال خانواده   لیعناصر تشک. ۶

به برای رسیدن  کنشگر اخالقی  رساند.  بدیهی است که صرف حرکت، کری را به مقصد نمی
سویی ترین ویژگی لزم برای برتر حرکت هم انرانیت باید در برتر معینی حرکت کند. مهم  مقصد

ر خود دارد، و تناسب با مقصد است. ی ی از مفاهیمی که »صراط مرتقیم« در فرهنگ اسالمی د
پیمود که به او ختم می شود. قرآن  این است که برای رسیدن به قرب خداوند متعال باید راهی را 
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اهزاما   داده که  ترتیب  از عناصری  را  به سمت    کریم برتر حرکت کماهی اعضای خانواده  را  انران 
 از: ن برتر به کار رفته ع ارت است ترین عناصری که در ایبرد. مهمهدف نهایی می

 ۲۵و  ۱۹و نراء،  ۲۴۱و   ۲۳۶، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۲۹،  ۲۲۸ه، بقراهتزام به معروف )اهف. 
اند،  ( معروف ویزی است که مردم با ذوقی که از حیات اجتماعی به دست آورده۶و    ۲و قالق،  

 .(۲۳۲: ۲ق، ۱۴۱۷ق اق ایی، ر.ک؛ شناسند )می 
  )بقره/   ی مراوده جنرمور خانوادگی مثل  . مراعات تقوی، به معنی اهتزام به اح ام خدا در اب

 . (۱۲۹ /)نراء  همررانتقریم وقت، توجه و ام انات بین  (223
رفتاری پیوسته حتی در صورتی که انران به هر دهیلی ( به معنی خوش ۲۲۹  /. احران )بقرهج

ت  ت هُقواَََوَ ِإْنَُُتِْسُنواََََ﴿وَ روهی از مفرران در ذیل آیه کریمه  همرر خوی  را دوست نداشته باشد. گ
ِبريًاَ﴾ پیشه نمایید، قهعا  خدا به آنچه    و اگر نی ی کنید و پرهیز(  128  )نراء/  ف ِإنهَاَّلله َك ان َِب اَت  ْعم ُلون َخ 

اند مراد از احران این است که اگر مرد به دهیلی از همرر خوی  نوشته  . «دهید آگاه استانجام می
ق،  ۱۴۰۹قوسی،  ر.ک؛  و رفتار نیک خوی  را تغییر ندهد )کراهت دارد، این کراهت را اظهار ن ند  

 (.۱۰۲: ۵ق، ۱۴۱۷؛ ق اق ایی، ۳۴۸: ۳
. مح ت متقابل. از برترهای حرکت کماهی، مح ت قرفینی بین زوجین است. قرآن کریم  د

ن ُكْمَم و دهًةَوَ َ﴿وَ فرماید: می « ق ن این  نهاد. مهربانیدوستی و  شما و میان (21 /)روم  ر ْْح ًةَ﴾َج ع ل َب  ي ْ
و به همین دهیل در زمره آیات    است  یجعل اله  مرتند به زن و شوهر    نیب  یمح ت و مهربانکریمه  

است. وهی من ور از این مح ت و مهربانی عواقف پی  از ازدواج نیرت؛ وون  خدا شمرده شده
ه در مقام امتنان بر همه  در این صورت تعداد کمی از زوجین از آن برخوردار بودند؛ در حاهی که آی 

 م اق ان است. 
ریزد؛ بل ه به این معنی است که خداوند معنی جعل این نیرت که مح ت را به قلب ایشان می

این  که  داده  قرار  سازکاری  زناشویی  زندگی  در  و  داده  ایشان  به  را  داشتن  دوست  استعداد  متعال 
می ش وفا  را  به  استعداد  همررانه  مح ت  استناد  از  میکند.  استفاده  الهی  و  جعل  مودت  شود 



 15   جباران محمدرضا   /   ات ی مشورت همسران در سعادت خانواده از منظر قرآن و روا   ر ی تأث 

 

رحمت برای حرکت کماهی انران ضروری است؛ در غیر این صورت خداوند متعال ابزار و ام انات  
 داد. آن را در وجود زوجین و سازکار آن را در زندگی مشترک قرار نمی

  و معنی   (۱۸۹:  ۱۱،  ۱۳۹۱جوادی آملی،  ؛ ر.ک؛    ۱۸۷  /. مراق ت متقابل در حوزه ماده )بقره هد.
 (. ۱۳۲ /و قه ۶)تحریم،/ 

  ۲۱  /، روم۳۴، نراء  ۲۳۳  )بقره/  در برابر تهدیدهای موجود در فرایند زندگی  متقابل   . حمایتو
(. ی ی از برترهای حرکت کماهی زوجین در خانواده اخالقی حمایت متقابل است.  ۲۹  /و قصص 

( است  دفاع  معنی  به  هغت  در  با    (۲۳۱۹:  ۶،  ق1409فراهیدی،  ر.ک؛  حمایت  تفاوت حمایت 
مراق ت در این است که مراق ت در برابر خهر محتمل است و حمایت در برابر تهدید موجود. به 
همین دهیل در سهح خانواده و به قور خاص در میان همرران، اهمیت حمایت از مراق ت بیشتر  

 است. 
میز که  اقداماتی  همه  معنی  به  سازش  در  .  تشنج  و  تن   از  یا تواند  کند  جلوگیری  خانواده 

( و ب شیدن و ۱۹  /( مدارا )نراء۱۲۸  /رفتارهایی مثل مصاهحه، )نراء   اختالفات فیما بین را بردارد.
از اشت اهات ی دیگر )تغابن گیرند. بحث در باره ( همه تحت این عنوان قرار می۱۴  /صرف ن ر 

خ اعضای  کمال  برتر  بافتار  در  عناصر  این  حضور  وگونگی  و  مقاهه  جایگاه  این  بر عهده  انواده 
 کنیم.  نیرت. ما در این مقاهه تنها در باره ارت اط مشورت با این عوامل بحث می

 مشورت در بافتار بستر تکامل خانواده   گاهی جا. ۷

برای این که بدانیم مشورت در بافتار برتر کمال انران وه جایگاهی دارد، به سه ویز نیازمندیم:  
ایی با کارکردهای مشورت و آگاهی از نر ت آن با سایر عوامل و شناخت ماهیت مشورت، آشن 

 ی برتر ت امل انران.  عناصر تش یل دهنده
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 مشورت تیماه. ۱-۷

پرند و مقتضای ایمان  مشورت از حیث ماهیت یک رفتار عرفی، امری عقالیی، اقدامی عقل
رفتار از او سر نزده  شناسند و کری نیرت که ایناست. عرفی است؛ وون همه اهل عرف آن را می

باشد. رفتار عرفی اگر دهیلی از عقل یا شرع بر نفی آن ن اشد، همرو با کمال انران است؛ به دهیل  
هاست و به همین دهیل از خها دورتر است.  انیا تن   این که از قرفی حامل تجربه قولنی انران

 کند.  و اقدامات عاقالنه فراهم میدارد و زمینه را برای یادگیری، تف ر و تشنج را از میان برمی
می بهره  آن  از  عاهم  دهیل که همه عقالی  این  به  است؛  وجود مجاهس امری عقالیی  گیرند. 

دهد مشورت یک رفتار عقالیی  ها از وند هزاره ق ل تا کنون نشان میمشورتی در ساختار ح ومت
اس داده  نشان  مشورت،  تاری چه  بررسی  ضمن  سامانی  محمود  سید  پادشاهان،  است.  ان یا،  ت 

های روم، یونان و ایران باستان در رؤسای قوایف و ق ایل و خلفا به مشورت ملتزم بوده و در تمدن
(. اجتماع  ۲۴-۲۲، ۱۳۷۸سامانی،  ر.ک؛  ) ساختار ح ومتی مجاهس مشورتی وجود داشته است

  کند.عقال بر یک رفتار از سودمندی آن رفتار در تجربه قولنی بشر ح ایت می
دهد امری عقالنی است؛ به این معنی که عقل با مالح ه نتایج مشورت، به انران دستور می

رساند که به صورت انفرادی اگر  ای میبه آن ملتزم باشد. از دیدگاه عقل، مشورت انران را به مرت ه
ن اشد،   نیافتنی  است.    اریبردست  دسترس  از  شناخت،  دور  در  محدودیت  دهیل  به  برای  انران 

برداری  ای جز بهره های خود و دستیابی به تصمیم درست، واره های اف ار و اندیشه آگاهی از کاستی
( به همین دهیل آیات و روایاتی هم که ما را  ۵۰:  ۱۳۹۲ایزدهی،  ر.ک؛  )  از اندیشه دیگران ندارد 

مثال این س ن  کنند.  کنند، در حقیقت به یک امر عقالنی ارشاد میتشوین یا اهزام به مشورت می
شود و هرکس با دیگران مشورت  فرماید: »هرکس خودرأیی کند هالک می امیراهمؤمنین)ع( که می 

توان به یک  ( را به هیچ روی نمی۵۰۰ق:  ۱۴۱۴شود« )شریف رضی،  ها شریک میکند در عقل آن
 ح م شرعی ت ویل کرد. 
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کرده،  مرتند  ایمان  به  را  آن  کریم  قرآن  وون  است؛  ایمان  ایمان   مقتضای  اهل  توصیف  در 
ن  ُهمَ﴾ََ﴿وَ فرماید:  می  ب  ي ْ ُشور ىَ انجام  ۳۸  )شوری/  أ ْمُرُهْمَ مشورت  با  را  کارها  خود  میان  در  و   )
( آمده، ۳۶)شوری،    ﴿لِلهِذين َآم ُنواَ﴾  آوردن این وصف در میان اوصافی که در پی عنوان«.  دهندمی 

( به همین دهیل ۱۶۹:  ۵ق،  ۱۴۰ر،  ابن عاشور.ک؛  )  دهد مشورت از صفات ایمانی است نشان می
به رسوه )ص( دستور می متعال  بهخداوند  تش یص وجه  برای  با اصحاب خود  دهد  کارها  تر 

 . (۱۵۹ /عمران)آل مشورت کند

 کارکرد مشورت. ۲-۷

ازاین دانرتیم که کنیم. پی در اینجا به ذکر کارکردهای مشورت در روابط زوجین برنده می
است: قریقی و موضوعی. بنابراین لزم است کارکرد هر یک از این دو را به مشورت دارای دو نوع  

 قور جداگانه بررسی کنیم. 

 یکارکرد مشورت موضوع. ۱-۲-۷

داند مرتشار از جهت ف ری  افتد که مشورت کننده میمشورت موضوعی در صورتی اتفاق می
در حوزه تربیت، تعلیم، ارت اط    داند مشورت نتایج زیاد دیگری تواند به او کمک کند؛ وهی می نمی

می ش صیت  مرتشار  به  قرفی  از  تربیت  حوزه  در  دارد.  خانواده  اهداف  احراس  و  ب شد. 
به نفس می اعتماد  انران اسش صیت موجب  ارتقای  به نفس منش  رشد و  اعتماد  از شود و  ت. 

های  این قرین نهفتهدارد و از هه خود، مرتشار را به ف ر کردن وامیقرفی دیگر مشاور با قرح مر 
آورد  کند، فرصتی به دست میرساند. در حوزه آموزش کری که مشورت میوجود او را به ظهور می

 تا در ضمن گفتگوی مشورتی مهاه ی را که مایل است، به قرف مقابل آموزش دهد. 
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مرائل مشترک   به  را  زوجین  از  هر یک  اختصاصی  اول مشورت، مرائل  ارت اقی،  از حیث 
نهد و  مشورت گردن می  مرتشار به نتیجه  آفریند،  انیا  کند و از این رهگذر صمیمیت میمی  ت دیل

 بندد.از این مریر نزاع از خانواده رخت برمی
شود مرتشار خود را اول صاحب مرئله بداند  در پیش رد اهداف خانواده، مشورت موجب می

 ت که خود او در انت اب  سهیم بوده ب وشدو برای حل آن تالش کند و  انیا در اجرای نتیجه مشور
کند، پی  از  از این همه گذشته کری که با همرر خود مشورت می .(۵۱: ۱۳۹۲ ، ی زدهیا ر.ک؛)

  آن برای ایجاد فضای مشورت باید رفتارهای زیادی را ترک کرده و شرایط زیادی را تغییر داده باشد.

 یقی کارکرد مشورت طر . ۲-۲-۷

میی  قیقر  مشورت   آن  برای  عقل  که  کارکردهایی  همه  بر  ارشاد  مقدم  آن  به  وشرع  شناسد 
است؛ مثل ا ری که صدقه در کند، از من ر دینی ا ری ماورائی دارد که کیفیت آن بر ما پوشیده می 

در   برکت  من ر موجب  این  از  دارد. مشورت  فراخی روزی  و  در قول عمر  بال و صله رحم  رفع 
شود، از جمله  این ن ته از تعدادی از نصوص به روشنی استفاده می  گفتگوها و اظهار ن رهاست.

ه  فرماید: »)ص( می  رسول خدا 
اهلَّ َن  م  یٌن  َتْوف  َو  ُیْمٌن  َو  ُرْشٌد  ح   اص  اهنَّ ل   اْهَعاق  )حر عاملی،    ُمَشاَوَرُة 

اههی است«۴۲:  ۱۲ق،  ۱۴۰۹ توفین  و  میمنت  و  با عاقل خیرخواه موجب رشد  امام   ( مشورت 
گذارد؛ بل ه او را رفعت  کند، خدا تنهای  نمیفرماید: »کری که مشورت میع( نیز میصادق)

ق،  ۱۳۷۱)برقی،    کند«ترین گزینه به خدا هدایت میدهد و به سمت بهترین انت اب و نزدیکمی
کنید، فرمود: »وه ( امام کاظم )ع( در پاسخ کری که گفته بود ورا با غالم مشورت می۶۰۲:  ۲

)همان( عالوه بر این، مشورت قریقی فواید زیادی دارد از   متعال زبان او را بگشاید.« برا خداوند
 جمله: 

  ، که در س نان معصومان با مفاهیمی مثل مشارکت در عقول دیگرانماتیتصم یپ تگ. اهف
رضی،  ر.ک؛  ) )۵۰۰ق:  ۱۴۱۴شریف  درست  تصمیم  به  یافتن  راه  : ۱ق،  ۱۴۱۳مفید،  ر.ک؛  (، 
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عقول  ۳۰۰ روشنایی  از  استفاده  آمدی، ر.ک؛  )(،  موفقیت ۶۲۷ق:  ۱۴۱۰  تمیمی  و  کامیابی  و   )
 است.( به آن اشاره شده628)همان: 
گیرد، به قور  . اقدامی که در نتیجه همف ری صورت میگرانید  ی انیاز پشت  یبرخوردار.  ب

ه به آن ن ارت دارند. موسی ق یعی از پشتی انی همه همف ران برخوردار و مورد ت یید عقالیی است ک 
را  فرماید: »بن جعفر)ع( می ْنَد اْهَ َهاء  َعاذ  حا  َو ع  َواب  َماد  ْنَد اهصَّ ، )تمیمی َمن  اْسَتَشاَر َهْم َیْعَدْم ع 

کنند و اگر  کند اگر درست برود، دیگران ستایش  می( کری که مشورت می۶۰۵آمدی، همان:  
 .پذیرند«اشت اه کند عذرش را می

 بستر تکامل  ۀ دهندل ینسبت مشورت با عناصر تشک. ۳-۷

مهم با  این  از  تش یلپی   عناصر  شدیم.  دهندهترین  آشنا  خانواده  اعضای  ت امل  برتر  ی 
کند و مشورت مح ت  مشورت با تقوی و مح ت نر ت اقتضایی دارد تقوی مشورت را اقتضا می 

تجربه می به  را  دومی  قرآن کریرا.  از  را  اوهی  و  استفاده میدانیم  واهدین  م  ارشاد  از  کنیم که پس 
َاَّلله َ﴾ََ﴿وَ است:  شیرخواره به مشورت، فرموده ( این سفارش ناظر به اح امی است  ۲۳۳)بقره،   ات هُقوا

آن از  ی ی  است که  مشورت  رابهه(۳۸۰:  ۲،  ۱۳۶۲  ،یجرجانر.ک؛  )   ها  و  معروف،  .  با  اش 
خود یک رفتار  حمایت، مراق ت و سازگاری رابهه جزئی اضافی با کلی اعم است. مشورت ب ودی

کند و مرتشار با معروف است. مشورت کننده با این رفتار سازگاری خود را با مرتشار اعالم می
 کند.  می پاسخ به مشورت، مشیر را حمایت و از او در برابر تصمیم نادرست مراق ت

خالصه س ن این که مشورت به انحاء م تلف با کمال و مریر کمال انران ارت اط دارد و با  
تر و  تر، حرکت در راستای کمال را سریعوجود خود در محیط خانواده بافتار برتر کمال را مح م

چه گذشت سازد. این مهلب اگر وه با توجه به آنجو را در حرکت خوی  استوارتر میگر کمالکن 
ای وجود دارد که نیازمند پاسخ است. ما از این ش هه  برهانی است، وهی در حواهی آن ش هه دیرینه

 کنیم. تحت عنوان »ن ریه مردانه بودن مشورت« بحث می
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 مردانه بودن مشورت ه ینقد نظر . ۴-۷

ان نهی کنند پیشوایان معصوم از مشورت با زن در کتب روایی تعدادی روایت آمده که دلهت می
ها مشورت کند و آنگاه  اند که مرد برای م اهفت با ن ر ایشان ن رت با آنکرده و حتی دستور داده

مشورت    -حداقل در مقام اظهار ن ر    –بر خالف پیشنهادشان رفتار کند. برخی به استناد این اخ ار  
در خانواده نه تنها برتر  اند. اگر مفاد این ن ریه پذیرفته شود، مشورت  را یک امر مردانه تلقی کرده

 کمال نیرت، بل ه باید مرد را از مشورت جدی و حقیقی با همررش نهی کنیم.  
قرآن   یعنبرای آگاهی از صحت و سقم این ن ریه ن رت این ن ریه را با سند بالدستی دین ی

 پردازیم.  زنیم و پس از آن به بررسی اسناد و دلهت روایات این ن ریه میمحک می میکر

 قرآن  شگاهیدر پ ه ینظر . ۱-۴-۷

کنند پیشوایان معصوم از مشورت با زنان نهی در کتب روایی تعدادی روایت آمده که دلهت می
ها مشورت کند و آنگاه  اند که مرد برای م اهفت با ن ر ایشان ن رت با آنکرده و حتی دستور داده

مشورت    -حداقل در مقام اظهار ن ر    –این اخ ار    بر خالف پیشنهادشان رفتار کند. برخی به استناد
اند. اگر مفاد این ن ریه پذیرفته شود، مشورت در خانواده نه تنها برتر  را یک امر مردانه تلقی کرده

 کمال نیرت، بل ه باید مرد را از مشورت جدی و حقیقی با همررش نهی کنیم.  
قرآن   یعنرا با سند بالدستی دین ی  برای آگاهی از صحت و سقم این ن ریه ن رت این ن ریه

 پردازیم.  زنیم و پس از آن به بررسی اسناد و دلهت روایات این ن ریه میمحک می میکر

 هینظر  ییمستندات روا.  ۲-۴-۷

دانرتیم که این ن ریه به وند روایت مرتند شده؛ بنابراین برفرض که منافات آن با قرآن را ندیده  
می صورتی  در  روایات  بگیریم،  که  داد  نر ت  دین  به  را  ن ریه  این  روایات  این  به  استناد  با  توان 
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مربوقه، هم از حیث سند و هم از حیث دلهت کامل باشند. بنابراین، لزم است سند و دلهت این  
 روایات را بررسی کنیم. 

 اتی روا یسند  یبررس . ۳-۴-۷

يحدیث اول، امام باقر)ع( فرمود: »  • ُروُهنَّ ف  َقَراَبةٍ   َل ُتَشاو  ي  ي ذ  یُعوُهنَّ ف  ْجَوی َو َل ُته  «  اهنَّ
 این خ ر به اصهالح علم حدیث مرفوع است یعنی واسهه بین  .(۵۱۷:  ۵ق،  ۱۴۰۷)کلینی،  

کند، از قلم و محمدبن خاهد که کلینی با واسهه پررش احمد از او روایت میامام باقر)ع(  
امام رضا و امام جواد بوده و نه تنها امام   افتاده است. وون برقی پدر از شاگردان امام کاظم، 

است. به همین دهیل کلینی در سند آن نوشته باقر)ع( بل ه امام صادق)ع( را هم درک ن رده
 جعفر« بنابراین، این روایت برای ا  ات مفاد خود صالحیت ندارد. است: »رفعه اهی ابی

او از ش صی با کنیه ابوع داهله است که  حدیث دوم، باز کلینی از یعقوب بن یزید نقل کرده •
امامی مذهب است- راویان  از  که    -که  نقل کرده است  )ع(  امام صادق  از  مرفوع  به قور 

َراء  اْهَ َرَکةُ امیراهمؤمنین )ع( فرمود:   اَلف  اهنِّ ي خ  ( در م اهفت با ]ن ر[ زنان  ۵۱۸، )همان:  ف 
(  ۸۹:  ۵ق،  ۱۴۱۸ر.ک؛ تفرشی،  بن یزید از راویان مورد اعتماد امامیه)برکت هرت«. یعقوب 

( و امام هادی)ع( و از  ۱۷۳:  ۱۳۸۲و از اصحاب امام رضا)ع( )ر.ک؛ کجوری شیرازی،  
( است که به قور معمول با دو  ۱۰۴:  ۲ق،  ۱۴۱۸ق قه هفتم راویان )ر.ک؛ فاضل هن رانی،  
تنها   کند؛ وهی در این نقل بین او و امام صادق)ع( یا سه واسهه از امام صادق)ع( روایت می

به قور یک واسهه وجود دارد پس همان این حدیث  قور که مرحوم کلینی تصریح کرده، 
است. عالوه بر این، ش صی که یعقوب حدیث را از او گرفته  مرفوع از آن حضرت نقل شده

ناشناخته ما  میبرای  فقط  کنیهاست؛  و  شیعی  راویان  از  این دانیم  و  است  ابوع داهله  اش 
توان اعتماد  اعتماد به یک راوی کافی نیرت بنابراین، به این نقل نیز نمی  اقالعات اندک برای 

 کرد.  
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ه   است: »حدیث سوم، کلینی با سندی معت ر از اسحاق بن عمار روایت کرده •
َکاَن َرُسوُل اهلَّ

َراَءُه َفاْسَتَشاَرُهنَّ ُ مَّ َخاَهَفُهنَّ   (ص) َذا َأَراَد اْهَحْرَب َدَعا ن  ( رسول ۵۱۸:  ۵ق،  ۱۴۰۷  ، ینیکل، ) إ 
کرد؛ سپس  زد، با آنان مشورت میخدا)ص( هر وقت قصد جنگ داشت زنان  را صدا می

ع(  از اصحاب امام صادق و امام کاظم) بن عمار  اسحاق    .کرد« بر خالف ن ر ایشان عمل می
تواند بدون واسهه از رسول خدا)ص(  و با این حال نمی  (۲۹۸:  ۱،  ۱۳۶۳است )بحراهعلوم،  

 ویزی نقل کند؛ پس این خ ر نیز قابل اعتماد نیرت.  
ْعَف َو اْهَوْهَن فرماید: »حدیث وهارم، امام صادق)ع( می • نَّ اهضَّ یه   ف 

نَّ َراء  َفإ  اُکْم َو ُمَشاَوَرَة اهنِّ یَّ إ 
ها ضعیف ( م ادا با زنان مشورت کنید؛ زیرا زن۵۱۷:  ۵ق،  1407۱۴۰۷  ، ینیکل، )َو اْهَعْجَز 

  و سرت و ناتوانند«. 
ابی بن  بن علی  دارد: حرن  راوی ضعیف وجود  نفر  دو  روایت حداقل  این  و  در سند  حمزة 

. نفر اول واقفی است. بنا به نقل عالمه حلی، کشی در قدح او روایاتی  محمدبن أحمد جاموراني
  . (۳۳۴ق:  ۱۴۱۷)  است که دروغگوی ملعونی استده و از علی بن حرن بن فضال نقل کردهآور

( نفر دوم از غالت شمرده شده و به وسیله  ۲۳۸ق:  ۱۳۹۲)است  ابن داود نیز او را تضعیف کرده
   است. ( تضعیف شده۲۶۹ق: ۱۳۹۲( و ابن داوود )۴۲۴ق: ۱۴۱۷) عالمه حلی

 یراهمؤمنین)ع( در ضمن نامه به فرزند گرامی  امام حرن حدیث پنجم، در نهج اه الغة از ام •
َهی َوْهن )ع( روایت شده:   إ  َأْفٍن َو َعْزَمُهنَّ  َهی  إ  َرْأَیُهنَّ  نَّ  َفإ  َراء   َو ُمَشاَوَرَة اهنِّ اَك  یَّ إ    ف ی شر)  »َو 

بپره   (۴۰۵ق:  ۱۴۱۴،  یرض زنان  با  مشورت  تصم  یشانرا   که  زیاز  و  سرت  شامیناقص  ن 
این حدیث با توجه به این که در ضمن نامه معروف و معت ر امام آمده از بررسی سندی   است«

از حیث سند همین یک حدیث بی اعتماد  قابل  تنها حدیث  آنچه گذشت  بنابر  نیاز است. 
 است.  
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 اتی داللت روا یبررس . ۴-۴-۷

گوییم.  س ن میها  اکنون با صرف ن ر از وضعیت سندی پنج حدیث گذشته در باره دلهت آن
ي َقَراَبٍة«حدیث اول از امام باقر ي ذ  یُعوُهنَّ ف  ْجَوی َو َل ُته  ي اهنَّ ُروُهنَّ ف  فهم مفاد این    .)ع( »َل ُتَشاو 

ها در نجوی حدیث، منوط به درک رابهه مشورت و نجوی است. مقصود از این که فرمود: »با آن
اگر سّری دارید، در باره آن با زنان مشورت   مشورت ن ن.« ویرت؟ وند احتمال وجود دارد: اول، 

 ها مشورت ن نیدن نید. دوم، وون مشورت غاه ا امری سّری یا مشتمل بر امری سّری است با آن
 ( سوم، به صورت نجوی با زنان مشورت ن ن.  ۵۱۲: ۸ ،تا بی مجلری، محمد تقی، ر.ک؛ )

موضوع س ن راز باشد، و من ور از در احتمال اول دو موضوع وجود دارد: مشورت و راز. اگر 
آن با  را  راز خود  ندارند که  زنان صالحیت  این است که  مفاد کالم  باشد،  اسرار  از  مراق ت  ها آن 
هه   بگویی؛ پس اگر رازی داری با زنان در باره آن مشورت ن ن. بر این اساس این س ن اصال  به مر

دلهتی ندارد. و اگر مشورت موضوع  مشورت ناظر نیرت و بر عدم صالحیت زنان برای مشورت  
س ن باشد، مقصود س ن این است که با زنان در باره امور سری مشورت ن ن و با این وصف،  
اگر کری حائز   نیرت.  تفاوتی  راز  غیر  و  راز  بین  باب مشورت  در  نیرت؛ وون  س ن ح یمانه 

باره امور سری. ق ن    تواند ن ر بدهد و هم درشرایط مشورت باشد، هم در مورد امور آش ار می
احتمال دوم مقصود از این س ن، ترغیب شنونده به محاف ت از اسرار است و به موضوع مشورت  
با زنان هیچ ن ارتی ندارد. ق ن احتمال سوم معنی س ن این است که مشورت با زنان به صورت  

؛ وون اگر کری  شویمعلنی اش اهی ندارد؛ در این صورت باز با یک کالم غیر ح یمانه مواجه می
برای مشورت صالحیت داشته باشد، فرقی بین مشورت آش ار و پنهان نیرت. تنها راه اجتناب از 
این محذور این است که بگوییم این حدیث اصال مربوط به باب مشورت نیرت. توضیح این که 

است.    رسد در اهفاظ حدیث یک تصحیف اتفاق افتاده و اصل حدیث ل تراّروهّن بودهبه ن ر می
ق ن این احتمال، این حدیث به قور کلی از باب مشورت حذف شده، به باب محاف ت از سّر  

 کند.تعلن پیدا می



 ۱۴۰۰ پاییز، ۴۶، شماره ۱۲سال پژوهشنامه معارف قرآني؛  24

 

اْهَ َرَکةُ »)ع( فرمود:    نیراهمؤمنیامدر حدیث دوم   َراء   اهنِّ اَلف   ي خ  از شارحان حدیث جز  ،  «ف 
ه برنیامده است. او در  احمد بن صاهح قهیفی از نویرندگان معاصر، کری در صدد شرح این جمل

 است: جمله وند احتمال به شرح زیر دادهباره معنی این 
یک به صالح است و هیچ مرجحی نیرت که ی ی از  دانید از بین دو کار کدام . وقتی نمیاهف

ها را اوهویت دهد، م اهفت با ن ر زنان را به عنوان یک مرجح و اماره کار اصلح تلقی کنید؛ آن
  اهفت با ح ام جور در شریعت از مرجحات است.  مشابه آن که م

. با زنان مشورت کنید تا به این وسیله از کید و م ر ایشان در امان بمانید؛ وهی در صورتی  ب
 که پی بردید مصلحت در م اهفت با ایشان است، بر خالف ن ر ایشان عمل کنید.

ودشان هذت ب رید؛ وهی در ها مشورت کنید تا خوشحال شوند و شما بتوانید از وجبا آن  ج.
گزینه عمل  دارید مقام  رجحان   بر  دهیلی  که  کنید  انت اب  را  اهقهیفير.ک؛  )   ای  قوق   ،آل 

 .(۷۷: ۳ق، ۱۴۲۲
از آنجا که این حدیث با حدیث بعد مفاد مشترکی دارد، پس از بررسی حدیث آتی در باره این 

دا)ص( هر وقت قصد جنگ  خوانیم رسول خاحتمالت س ن خواهیم گفت. در این روایت می
کرد.  کرد، آنگاه بر خالف ن ر ایشان عمل میها مشورت میزد با آنداشت، همرران  را صدا می

رسول ن ته قصد  روایت  این  ق ن  که  این  دارد،  جدی  ت  یر  روایت،  این  مفاد  ارزیابی  در  که  ای 
ن وده پنهان  و  پوشیده  روایت شدخدا)ص(  ما  برای  دهیل هم  به همین  از  هاست؛  بنابراین،  است؛ 

وجوهی که قهیفی در شرح حدیث سابن احتمال داده وجه دوم و سوم در باره این روایت احتمال  
ها  در همه جنگرسول خدا)ص(  توان پذیرفت که  نمی   ندارد. وجه اول نیز احتمال ندارد؛ وون اول  

وجود علم سرشار از یک  بر سر دوراهی مانده باشد و هیچ مرجحی پیدا ن ند.  انیا آن حضرت با  
آشنا به ونین مرجحی نیاز نداشته است. بر این اساس تنها احتمال  قرف و اصحاب کاردان و جنگ

 پرسیدهدر معنی این روایت این است که رسول خدا)ص( حقیقتا  ن ر ایشان را برای م اهفت می
برمی را  احتمال  باید همین  نهایت  در  نیز  باره حدیث سابن  در  سایر  گزینیاست.  م، وون بهالن 
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از   جور  ح ام  رأی  با  م اهفت  همانند  زنان  ن ر  با  م اهفت  باید  ورا  است،  واضح  احتمالت 
توان زنان با ایمان، دانا و پاکدامن را در ردیف جائران قرار داد و ورا باید همه مرجحات باشد، آیا می

مردان بدانیم تا مردان مج ور    کارهای زنان را م تنی بر م ر و خدعه و حیله برای زیان رساندن به
هه قابل مشورتی رخ نداد، برای  شان به ظاهر مشورت کنند و اگر مر شوند برای امنیت خود با ای

با   آیا راهی بهتر برای کرب امنیت وجود ندارد؟ اگر اصل م اهفت  کرب امنیت وه باید کرد و 
ز آن آگاهی بیابند، وگونه با اجرای  ن ریه زنان به عنوان یک آموزه اسالمی منتشر شود و زنان نیز ا

نمای  مشورت، خوشدل و خوشحال خواهند بود، تا مرد بتواند بهتر و بیشتر از وجودشان هذت  
ها آیا تشریع ونین ح می از سوی شارع ح یم تحقیر زنان را در پی ندارد؟ تر از همه اینب رد؟ مهم

هایی است که  ها پرس در تضاد نیرت؟ این  و آیا این ح م با کریمه »ان اکرم م عنداهله اتقی م«
سازد. به همین دهیل این دو خ ر حتی اگر از حیث  پذیرش مفاد این دو خ ر را برای ما مش ل می

 سند معت ر باشند، مفاد لین پذیرشی ندارند. 
و یک تعلیل    -حداقل تنزیهی  -  حدیث وهارم و پنجم دارای یک سیاقند. در هر دو با یک ح م

. ح م معلل وجودا  و عدما  دائر مدار علت است. در این دو حدیث، نهی از مشورت با  مواجهیم
است. بر این اساس مالک نهی از مشورت با  زنان با ضعف رأی، ناتوانی و سرتی عزم تعلیل شده

جا این نواقص پیدا  عزمی و ضعف رأی است. هر  ، سرتها نیرت؛ بل ه ناتوانیزنان جنریت آن
د و وه در زن، ن اید مشورت کرد. پس باید دید آیا همه زنان از این جهات ناقصند؟ شود وه در مر

از امور   مم ن است گفته شود در عصر تشریع زنان از کرب دان  و کمال محروم بودند و غاه ا  
ای  ها معمول فایدهخ ر بودند و به همین دهیل مشورت با ایشان در این زمینهاجتماعی و اقتصادی بی

شت و به همین دهیل امیراهمؤمنین فرمود با ایشان مشورت ن نید. با این تحلیل این ح م نه به  ندا 
بهره باشد شود؛ بل ه اگر مردی هم از تجربه و دان  کمزنان اختصاص دارد و نه شامل همه زنان می

رج  شود و برع س اگر زنی دارای دان  و تجربه باشد، از شمول این ح م خامشمول این ح م می
اَك َو  فرماید: »است. به همین دهیل در نقل دیگری که از کالم امیراهمؤمنین در دست است، می یَّ إ 

َ َمال  َعْقٍل  ْبَت ب  لَّ َمْن َجرَّ َراء  إ  ؛ مجلری، محمد باقر،  ۳۷۶:  ۱ق،  ۱۴۱۰پکراج ی،  ، ) ُمَشاَوَرَة اهنِّ
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دانی عقل  کامل است« مراد از  ( م ادا با زنان مشورت کنی مگر زنی که می۲۵۲، ۱۰۰ق، ۱۴۰۳
فراهم می و تجربه  با تحصیل علم  این حدیث عقل معاش است که  در  این  عقل  ت یید  برای  آید. 

می از  برداشت  که  معت ری  احادیث  ق ن  که  این  ن رت  کرد:  تمرک  دیگر  وجه  دو  به  توان 
دل  خداترسی،  تجربه،  عقل،  با  مشورت  شایرتگی  داریم  دست  در  و  امیراهمؤمنین)ع(  سوزی 

میآینده فراهم  دروغنگری  و  حرص  دشمنی،  ترس،  ب ل،  مثل جهل،  عواملی  و  این  شود  گویی 
؛ هیثی  ۴۴۲ق:  ۱۴۱۰؛ تمیمی آمدی،  ۳۰۰:  ۱ق،  ۱۴۱۳مفید،  ر.ک؛  ) کنندصالحیت را زائل می

)ص( نقل شده  از رسول خدا ( و دیگر این که از قرین اهل سنت دو حدیث ۲۹۸: ۱۳۷۶واسهی، 
روا اهنراء  آم  فرماید: »کنند مشورت با زنان در امور مربوط به خودشان لزم است. میکه دلهت می

فرماید:  ( زنان را در مورد دخترانشان فرمانده کنید.« و می۳۴:  ۲تا،  ، بیأحمد بن حن ل، )في بناتهن
أنفرهن »آ اهنراء في  را در مورد خودشان    (۱۴۲:  ۶،  تااهصنعاني، بی، )مروا  فرمانده کنید«  زنان 

 .(۶۶: ۱، ۱۳۶۴ ابن ا یر، ر.ک؛ ) من ور این است که با زنان در مورد ازدواجشان مشورت کنید
ترند و  عالوه بر این همه، زن و مرد هر یک با برخی موضوعات آشناتر و در برخی مرائل خ ره 

  ی به رأ   ا همررتری دارند. با این حال اگر ی ی از زوجین بدون مشورت ببه قور ق یعی آرای صائب
از  خود عمل   را  در حقیقت خود  اشت اه  خ ره محروم    یرأ کند،  بیشتری گرفتار  احتمال  با  و  کرده 

شود. بنابر آنچه گذشت، تف یک جنریتی در امر مشورت با دین اسالم هیچ ارت اقی ندارد؛  می
 اند.تهبل ه برداشت نادرست کرانی است که با نگاه مردانه به سراغ آ ار و متون دینی رف 
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 گیری  بحث و نتیجه

رسد که  هدف اصلی زندگی خانوادگی سعادت انران است؛ وهی در صورتی به این هدف می
ها را به کار گیرند. برای این که بدانیم  اعضای خانواده عناصر دخیل در سعادت خود را بشناسند و آن

یه به مشورت نگاه کردیم:  مشورت همرران در سعادت اعضای خانواده وه ا ری دارد، از سه زاو
ماهیت، کارکرد و رابهه با عناصر دخیل در کمال اعضای خانواده. مشورت از حیث ماهیت یک  

اقدامی عقل امری عقالیی،  دهیل می رفتار عرفی،  به همین  و  است.  ایمان  مقتضای  و  تواند  پرند 
خواه قریقی دارای  انران را به سمت سعادت سوق دهد. از ن ر کارکرد، مشورت خواه موضوعی و  

 ج ینتا  ای است. مشورت موضوعی در حوزه تربیت، تعلیم، ارت اط و اهداف خانوادهکارکردهای ویژه 
  ی پ تگی عالوه بر ا ر ماورائی که در روایات برای آن بیان شده، موجب قیقر مشورت  ی دارد. ادی ز

شود. از زاویه سوم مشورت با همه عناصری که قرآن کریم  می   گران ید  ی انیپشت  و جلب  ماتیتصم
تقوی و مح ت نر ت   با  دارد.  ارت اط  برده  به کار  ترتیب برتر حرکت کماهی اعضای خانواده  در 

اش با معروف، حمایت،  کند و مشورت مح ت را. رابههاقتضایی دارد: تقوی مشورت را اقتضا می
ا جزئی  رابهه  نیز  سازگاری  و  ق مراق ت  از  مشورت  اساس  این  بر  است.  اعم  کلی  با  ین  رضافی 

گذاشتن  ش صیت اشتراک  به  و  گفتگو  فرصت  ایجاد  تف ر،  زمینه  ایجاد  اعتمادسازی،  و  ب شی 
جمعی های قرفین، ایجاد صمیمت و رفع نزاع و درگیری از محیط خانواده، توهید تالش دستهدانرته

 انی اعضای خانواده و جلب برکت الهی که سازی تصمیمات، جلب پشتیاعضای خانواده، پ ته
به سمت   ب صوص همرران  و  خانواده  اعضای  موجب سوق  داده شده،  وعده  دینی  نصوص  در 

 شود.سعادت می
بهره است،  ن ریه مردانه بودن مشورت نیز عالوه بر این که برای استناد به دین از سند کافی بی

 ر قرآنی زن از حیث ش صیتی و در ساختار ش  ه  با منهن قرآن کریم سازگاری ندارد؛ وون از من
 اجتماعی اهل ایمان، با مرد برابر است. و ادهه قرآنی مشورت هیچ قیدی ناظر به جنریت ندارد. 
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   .العلمیمؤسرة بیروت: 

.  . تصحیح ابواهقاسم گرجیالجامعجوامع(.  ق.1412)فضل بن حرن.    ، ق رسی .30
 حوزه علمیه قم.   مرکز مدیریت: اول. قم

لجنة من العلماء والمحققین    تحقیق وتعلیق  (.ق.1415)مجمع اه یان.    ، ق رسی .31
 مؤسرة األعلمي هلمه وعات.  : . اول. بیروت األخصائیین

حرن.  ، قوسی  .32 تحقین  التبیان  (.ق.1409)  محمدبن  اهعاملی.  ا.  ح یب  حمد 
 دار احیاء اهتراث اهعربی.  بیر.ت: 

  : جا بیچ اول. . دراسات  مقاالت و(. م.2003  - 1424)جعفر مرتضی.  ،عاملي .33
   .اهمرکز اإلسالمي هلدراسات

. تحقین محمد تصحیح الوجوه و النظائر(.  ق.1428).  حرن ن ع داهله  ، عر ری  .34
 . هاهدینی هاهثقاف  هم ت : قاهره چ اول. ان محمد. عثم
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هن رانی  .35 یر  (.  م.1998ق/  1418)محمد.    ، فاضل  یعة فی شرح تحر تفصیل الشر
   .اهتعارف هلمه وعات دار  :جابیچ دوم. . الوسیلة )کتاب الحج(

و إبراهیم    یاهم زوم  یتحقین مهد  .ن یالع(.  ق.1409)خلیل بن احمد.    ی، دیفراه .36
 . ه مؤسرة داراههجر چ دوم. قم:  .یاهرامرائ

تحقین و تصحیح    .المحجة البیضاء في تهذیب األحیاء (.  تابی)فیض کاشانی.   .37
 دفتر انتشارات اسالمی وابرته به جامعه مدرسین. چ دوم. قم: . علی اک ر غفاری

ن  . تحقین محمد کاظم رحما هالفوائدالرجالی(.  1382. )مهدي   ، کجوري شیرازي .38
 دار اهحدیث هله اعة واهنشر.  چ اول. قم: ستای .  

علی.  ، کراج ی .39 بن  الفوائد   (.ق.1410)  محمد  اهلهکنز  ع د  نعمة  تحقین  قم:  .  . 
 داراهذخائر.

. تحقین و تصحیح علی اک ر غفاری  الکافي(.  .ق1407)محمد بن یعقوب.    ، کلینی .40
 .  هدار اه تب اإلسالمیتهران: و محمد آخوندی. 

واسهی .41 محمد.    ، هیثی  بن  المواعظ (.  1376)علی  و  الحکم  و عیون  تحقین   .
   داراهحدیث.: حرنی بیرجندی. قم تصحیح حرین

. تحقین و تصحیح بحاراألنوار(.  ق.1403)محمد باقر بن محمد تقی.    ، مجلری .42
 دار إحیاء اهتراث اهعربي. بیروت: . ز محققانجمعی ا

الفقیه (.  تابی)محمدتقي.    ، مجلري .43 یحضره  ال  من  شرح  في  المتقین  .  روضة 
  : جا بیتحقین و تعلین سید حرین موسوي کرماني و شیخ علي پناه اإلشتهاردي.  

   پور.بنیاد فرهنك اسالمي حاج محمد حرین کوشان
یمالتحقیق  (.  ش.1368)حرن.    ، مصهفوی .44 الکر القرآن  کلمات  تهران في   .  :

 .  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
.  اإلرشاد في معرفة حجج الله علی العباد (.  ق.1413)محمدبن محمد.    ، مفید .45

 نشر کنگره شیخ مفید. قم: . )ع(تحقین و تصحیح مؤسرة آل اه یت
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محمد.   .46 بن  أحمد  اهفیومي.  المنیر    .تا()بی  اهمقري  بیالمصباح  داراهف ر  :  جا. 
 اهتوزیع.  اهنشر و هله اعة و

مهدینراق .47 محمد  السعادات تا(،  )بی  ، ی،  کالنتر،    ، جامع  محمد  تحقین  نجف، 
 . داراهنعمان هله اعة واهنشر

تحقین و نشر  :  . قممستدرك الوسائل(.  .ق1408).  حرین بن محمد تقی  ، نوری .48
 . )ع(مؤسرة آل اه یت

. تحقین  في تفسیر القرآن المجید  الوسیط(.  ق.1416)علی بن احمد.    ، واحدی .49
. وزارة الوقاف. اهمجلس  هزفیتی محمد حرن ابواهعزم. نشر جمهوري مصر اهعربی

 . هجنة احیاء اهتراث السالميقاهره: العلی هلشئون السالمیة. 

 


