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  پيمان بزرگ ةازدواج به مثاب
  در قرآن »غليظ ميثاق«تطبيقي  معناشناسي

  
  1منشابوالفضل خوش

  ده يچك
، تقرآن و كتب آسماني به اين واحد پراهمي. بناي اجتماع بشري است طبيعي و سنگ ةهست، خانواده

يكي از تعابير قرآن در اين . اندر شدهطرق مختلف متذكّ هاي تحكيم آن را به عنايت خاص داشته و شيوه
  . است س و متعالي با بار معناييِ ويژهاست كه تركيبي مقد» ميثاق غليظ«تعبير ، باب

هاي استعمال آن در قرآن و و سياقه از نحو، ت آنو براي تبيين اهمي، »ميثاق غليظ«اين مقاله از مفهوم 
 ،س به صورتي گذرامفهوم آن را در كتاب مقد ،همچنين. گويدمرتبط با آن ميهاي مرادف و نيز از واژه
هاي  از پيامبران الهي تا انسان( زن و مرد، ثي ميان خدادر مثلّ» ميثاق غليظ«و از آنجا كه ، كند دنبال مي

نيز ن بين نقش زن در تاريخ شرايع و اديان و كانون خانواده و حيات انسان را در اي، شودواقع مي) عادي
دهده قرار ميمورد توج .  

  .عهدين ،قرآن، پيمان ،عهد، كانون خانواده، وفاداري، ميثاق غليظ: واژگان كليدي

                                                           
     / khoshmanesh@ut.ac.irراناستاديار دانشگاه  .١
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مه و ساختار مقاله مقد  
تشكيل اين كانون . تواند مورد غفلت يا عدم التفات قرآن كريم باشدموضوع خانواده نمي

. هاي جسمي و روحي استنيازي است ملموس در همة جوامع بشري و منبعث از انگيزه ،مهم
قرآن  ،رو ازاين ؛هاي متعالي آن باشدتواند گاهي پوشاننده انگيزهانگيزة جسماني چنين امري مي

اين نهاد مهم داشته و از بنا و بنيان آن با تعابير خاصي سخن  كريم توجه ويژة خود را معطوف
  . استاست كه موضوع اين مقاله » ميثاق غليظ«تعبير ، يكي از اين تعابير. استگفته 

عهد و پيماني است كه يك بار از سوي خداي بزرگ از پيامبران و ، اين ميثاق سخت
فرستادگان و يك بار ديگر نيز از سوي زنان از مردان گرفته شده است و اين دو پيمان پاية 

از اجتماع كوچك دونفره و كانون خانواده گرفته تا ، شريپيوستگي و پايستگي اجتماعات ب
  . هستندهاي بزرگ اجتماعات و تمدن

 از جوهرة توحيد الهي با مفهوم فلسفي آن نشأت، در قرآن و اديان آسماني» ميثاق«موضوع 
هرگونه سستي و فتور در  .دهد ميقرار تأثير خود  تحتو تمامي ابعاد زندگي انساني را  گرفته
  . برد كيان فردي و اجتماعي وجود آدمي را به سوي سستي مي، رشته پيونداين 

و درخور  نيز در قرآن كريم شاخص» ميثاق«سياق استعمال و تعابير مرتبط با مفهوم 
  . بينيمنيز مي عهدينهاي اين مفهوم را بارها در  ها و مرادفمعادل. اندبررسي

مورد بررسي قرار  ،هاي مرتبط با آنو نيز ديگر واژه ميثاقواژة ، در پژوهش حاضر
هاي قرآني توجه خواهد شد و  در سياق آيات و سوره، به معناي اين واژه ،گيرند؛ همچنين مي

ادياني نگريسته خواهد فرهنگي و بين هاي مفهوم ميثاق به صورت تطبيقي و با نگاه بينبه معادل
ه ه موضوع پيوند و پيمان زناشويي بيش از پيش مد توجشد تا نگاه و تأكيد اديان و شرايع ب

مرد در وفاي  ورمقاله همچنين مروري بر نقش زن به عنوان پاية پيوند زناشويي و يا. قرار گيرد
  . به عهد و پيمان خود با خدا خواهد داشت

  مفهوم و مواضع استعمال در قرآن : »ميثاق«
ريشة وثق به معناي . ريشة وثق گرفته شده استاز ميثاق و آن نيز از ، تعبير ميثاق غليظ

، 5ج، 1376، فراهيدي( معاهده و پيمان دوطرفه را گويند، اطمينان داشتن است و واژة ميثاق
 پيمان گرفته شده از شوهر در زمان ازدواج آمده استنيز و نيز به معناي عهد و ). 202ص

چهار مورد استعمال در قرآن در  و از ريشة وثق جمعاً سي). 244ص، 5ج، 1374، طريحي(
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از آنِ واژة ميثاق  ،بيشترين شمار اين استعماالت. وصفي و فعلي آمده است، هاي اسميقالب
   1.مورد استعمال در بازة سورة بقره تا احزاب يعني بيش از دو ثلث قرآن است چهارو  با بيست

ميثاق غليظ ميان خدا و پيامبران يكي : سه بار در قرآن به كار رفته كه» ميثاق غليظ«تركيب 
َني ميثَاقَهم َومنَك َومن نوحٍ َوإِبَراهيَم َوموَسي َوعيَسي ابنِ َمرَيَم َوأََخذَْنا َوإِذْ أََخذَْنا مَن النبِي﴿: است

فَوقَهم الطُّوَر َوَرفَعَنا ﴿: اسرائيل ديگري ميان خدا و بني ؛)7األحزاب، ( ﴾منهم ميثَاقًا غَليظًا

م مهنَوأََخذَْنا م تبي السوا فدال َتع ما َوقُلَْنا لَهدجلُوا الَْباَب سخاد مَوقُلَْنا لَه هِميثَاقيظًابِميثَاقًا غَل﴾ 
َزوجٍ َوآَتيتم َوإِنْ أََردتم استبَدالَ َزوجٍ َمكَانَ ﴿ :و ديگري ميان زنان و شوهران ؛)154/ النساء(

قَد أَفَْضي َبعضكُم إِحَداهن قنطَارا فَال َتأْخذُوا منه َشيئًا أََتأْخذُوَنه بهَتانا َوإِثْما مبِينا َوكَيَف َتأْخذُوَنه َو

  . )21-20/ النساء( ﴾إِلَي َبعضٍ َوأََخذْنَ منكُم ميثَاقًا غَليظًا

  د قرآنيبندي كاربرتقسيم
بخشي از ، بندياين تقسيم. توان جاي دادبندي دوتايي مياين سه استعمال را در چهار دسته

  : دهدرا نشان مي» ميثاق غليظ«اهميت 
ميثاقي كه مربوط به كانون خانواده : توان جاي دادسه ميثاق فوق را در دو ميثاق كلّي مي .1

 است و ميثاقي ديگر مربوط به رسالت پيامبران؛

ميثاقي مربوط به زندگي كوچك و آغازين و ميثاقي ديگر مربوط به زندگي بزرگ  .2
 اجتماعي و ابدي؛

 گيرد؛ و ميثاقي ديگر كه خدا مي، گيردميثاقي كه زن مي .3

 . اندميثاقي كه در سورة احزاب آمده و دو ميثاق ديگر كه در سورة نساء آمده .4

 . يشتر نشان خواهد دادها را ببنديادامة مقاله ارتباط ميان اين دسته

  بار معناييِ ميثاق
، يكي از اين جهات. توان بررسي كرداستعمال واژگان قرآني را از جهات مختلف مي ةنحو

  )1نوشت شمارة  پي .ك.ر( .در سياق مثبت يا سياق منفي است هاستعمال واژ
                                                           

/ عمران؛ آل٩٣، ٨٤، ٨٣، ٦٣، ٢٧/ البقره: (اند ازاليه عبارت آيات حاوی واژه ميثاق به صورت مفرد يا مضاف .١

/ ؛ الرعد٧٢/ ؛ األنفال١٦٩ /؛ األعراف٧٠و  ١٤، ١٣، ١٢، ٧/ ؛ املائده١٥٥و  ١٥٤، ٩٢، ٩٠، ٢١/ ؛ النساء١٨٧و  ٨١

 ). ٨/ ؛ احلديد)دو بار( ٧/ ؛ األحزاب٢٥و  ٢٠
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برخوردار از نوعي همواره ، شناسي و ترمينولوژي قرآنيتنهايي در واژهه ب» ميثاق«مفهوم 
خدا م نا با، ميثاق نكاح، »ميثاق غليظ«اين ، قطب به گفته سيد. بلكه قداست است، مثبت ةوجه
اساس سنّت الهي است؛ پيماني است سخت كه قلب هيچ مؤمني حرمت آن را خوار  و بر
أَيَها الَّذيَن َيا ﴿اهل ايمان را با وصف ، خداوند در سوره نساء. شمارددارد و آسان نمي نمي

، 1ج، 1412، قطب( كند تا آن را پاس دارند و محترم شمارنددعوت مي )19/ النساء( ﴾آَمنوا
  ). 607ص

گويد و آن را با سخن مي» ميثاق غليظ«همچنان در سوره نساء بار ديگر از كريم قرآن 
َعلَيهِم كَتابا مَن السَماِء فَقَد َسأَلُوا موَسي لَُك أَهلُ الْكَتابِ أَنْ تَنزِّلَ ئََيس﴿: آرايدتصوير هنري مي

لَ مجَخذُوا الْعات ثُم هِمقَةُ بِظُلْماعالص مهَرةً فَأََخذَتَك فَقَالُوا أَرَِنا اللََّه َجهذَل نأَكَْبَر م مهَما َجاَءت دَبع ن

َك َوآَتيذَل َنا َعنفََعفَو لُوا الَْبيَِّناتخاد مَوقُلَْنا لَه هِميثَاقالطُّوَر بِم مقَهَنا فَوا َوَرفَعبِينا ملْطَانوَسي سَنا م

  ) 154-153/ النساء( ﴾الَْباَب سجدا َوقُلَْنا لَهم ال َتعدوا في السبت َوأََخذَْنا منهم ميثَاقًا غَليظًا
، هاي او آمده استرا بچشد كه در الواح موسي و فرمانتواند ايماني كه نمييهود قلوب 

طور  ةآنان صخر: شود كه مناسب طبيعت قاسي و غليظ ايشان است الجرم با قهري مواجه مي
جاست كه در اين. ممكن است بر سر ايشان سقوط كند ،بينند كه هر آنرا باالي سر خود مي

ين ميثاق در تناسب و تناسق با غلظت غلظت ا. ميثاقي سخت و غليظ، بندندعهد و ميثاق مي
در بعد  ةكه آي آنان است سخت و قاسي هايو هم در تناسب با قلب خاراي سخت ةآن صخر
ا فَبَِما َنقْضهِم ميثَاقَهم َوكُفْرِهم بِآَيات اللَّه َوقَتلهِم االنبَِياَء بَِغيرِ َحق َوقَولهِم قُلُوبَن﴿: گويد مي مورد آن

، 2ج، 1412، قطب: ك. ؛ ر155/ النساء( ﴾غُلْف َبلْ طََبَع اللَّه َعلَيَها بِكُفْرِهم فَال يؤمنونَ إِال قَليالً
در ادامة مقاله خواهيم ديد كه نقض عهود نزد يهود و نصارا نيز سنگين بوده و براي ). 801ص

  . هاي متعددي در نظر گرفته شده است ارهآن كفّ

  ن مرتبط با ميثاقديگر واژگا
چه از حيث استعمال و چه از حيث ، واژگان و تعابير ديگري نيز كه به نحوي با ميثاق

اغلب از قداست و بار معنايي معنوي برخوردارند و ، همين حالت را دارند، اندمفهوم مرتبط
، عهد: اندها به قرار ذيلبرخي از اين ريشه. پيرامون آنها را شعاع معنوي روشني فرا گرفته است

؛ 47و  40، 27/ البقره( ذكر و وفا، عهد ،)10/ توبهال( الل ،)2نوشت شمارة  پي. ك.ر( اله، ميقات
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هاي متعدد اروپايي كه در ادامه مقاله خواهيم ديد كه مفهوم پيوند در واژه ).25و  20/ الرعد
    . داراي معاني دين و قانون و التزام هستند نيز وجود دارد

: بار معنايي و استعمالي منفي دارند، اين كلمات و تعابير نيز در قرآن كريم متضادمفهوم 
چنانكه ). 115/ طه(» نسيان« و) 46/ الواقعه(» حنث« ؛)25/ الرعد(» نقض« ؛)27/ البقره(» قطع«

با ، نهايي برخوردار از معنايي سترگ و متعالي است و هنگامي كه اين واژهميثاق بت، اشاره شد
ميثاق غليظي . گيردشود و تأكيدي افزون ميتر مياين حالت شاخص، شودتركيب مي» غليظ«

هايي از عهد بزرگ و آغازين بخشها و جلوه، رودكه از آن در داستان پيامبران و زنان سخن مي
بنياد مدن و ، عامل استحكام بنياد خانواده و پس از آن، اين ميثاق. اندخداي بزرگ با بندگان

  . است دنيت و تمدنم
اي به سوره، جا دارد در اينجا دربارة بنياد خانواده و موضوع پيوند ازدواج ميان زن و شوهر

در  1.شودگويد و به نام سورة طالق خوانده ميبنگريم كه از مفهوم مخالف ازدواج سخن مي
گسستن و براي جلوگيري از ، آيه بيش ندارد 12به طالق كه  وسومم ةصدر تا ذيل سور

ل و صبر هنگام توكّ، مراعات حدود الهي، تقوابارها از لزوم رعايت ، »ميثاق غليظ«گسيختن آن 
تنها  در اينجا،. شده استوسع تأكيد  و بر عدم تكليف خارج از سخن گفته شدهعسر 
تقِ َوَمن َي﴿ ؛)1( ﴾...َواتقُوا اللََّه َربكُم... ﴿: گذرانيم هايي از نيمة نخست سوره را از نظر مي بخش

جَعلْ لَه تقِ اللََّه َيَوَمن َي... ﴿ ؛)3( ﴾قَد َجَعلَ اللَّه لكُلِّ َشيٍء قَدرا... ﴿ ؛)2( ﴾...جَعلْ لَه َمخَرجااللََّه َي

ي رِهأَم نامر4( ﴾...س(؛ ﴿ ...قِ اللََّه ييت َوَمنَسي هَعن رّكَفَوي هئَات مظاعرأَج لَه﴾  )5.(   

حالل ال   ـ كه ابغضت طالق ت و حساسيشداز و موارد مشابه در قرآن ا ه اين نمونه ةهم
. شود آغاز مي اين سوره 8 ةاز آي، طالق ةسور دومخش ب. دكنن مي حكايت وند است ـنزد خدا

آنجا . ودي شل فاقد ارتباط با موضوع عمومي سوره تلقّنظر او دراين بخش پاياني ممكن است 
ن من قَرية َعَتت َعن أَمرِ َربَِّها َورسله فََحاَسبَناَها حَسابا َشديدا َوَعذَّبَناَها َعذَابا َوكَأَي﴿: دفرماي يكه م

  2).9- 8/ طالقال( ﴾نكْرا فَذَاقَت َوَبالَ أَمرَِها َوكَانَ َعاقَبةُ أَمرَِها خسرا

                                                           
مسلم . نگا(شده است  ناميده مي» سورة النساء الصغري«يا » سورة النساء القصري«اين سوره در عصر نزول  .١

  . )۵۰، ص۱۳۸۰و شلتوت،  ۲۰۳۰ تا، خرب بی بوري،نيشا

و پيامربان او سر پيچيدند، آنگاه به سخيت از آنان حساب  اناز فرمان پروردگارش  ها و چه بسا شهرها كه اهل آن .٢

  .آثار سوء كار خود را چشيدند و عاقبت كارشان خسران بود نآنا. مانند معذّبشان داشتيم كشيدمي و به عذايب يب
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بلكه نابودي ، خسران اقوامسخن از خرابي شهرها و چشيدن عذابي غريب و  ،در اين آيات
 ةدربار ،در قرآن كريم. بينيم ر ميرا مكرّموعظه و تهديد ، اين آياتها است در  ها و تمدن دولت

اهميتي است كه در پس سبب  به اين و كيد نشدهأاحكام راجع به زنان ت اندازةهيچ حكمي به 
، 28 ، ج1410صادقي تهراني، / 323، ص19 تا، ج طباطبايي، بي. نگا(. است چنين موضوعي نهفته

  ).392ص
توان ارتباط اين بخش را با  مي، است» الحالل  أبغض«با درنظر گرفتن آثار ويرانگر طالق كه 

) ص( حضرت رسولاز  او و) ع( از امام صادق) ره( كليني. كردتر لمس هاي ديگر به بخش
ٍء أَحب إِلَي اللَّه عز و جلَّ من بيت يعمر في الْإِسلَامِ بِالنكَاحِ و ما  من شي ما«: استروايت كرده 

يش نم ي قَةلَامِ بِالْفُري الْإِسف برخي تيب نلَّ مج و زع إِلَي اللَّه ضغقَالَ أٍء أَب ثُم نِي الطَّلَاقاللَّعدبوعبه 

نزد خداي  يچيز: »كَرر فيه الْقَولَ من بغضه الْفُرقَةَما وكَّد في الطَّلَاقِ وجلَّ إِنإِنَّ اللَّه عز و) ع(
جل  و نزد خداي عزّ يچيزو  شود اي نيست كه با نكاح آباد مي تر از خانه ل محبوبوجعزّ

در دنبال سخن خويش ) ع(صادق  امام. گردد طالق ويران مي ااي نيست كه ب تر از خانه مبغوض
ر فرموده و اين به دليل مبغوض مكرّ د وخداوند امور مربوط به طالق را به صورت مؤكّ: فرمود

بنياد ، اگر بنيان خانواده سست شود .)328ص، 5 ج، 1363، كليني( تبودن طالق در نزد اوس
  1.گراييد شهر و كشور و مدنيت نيز به سستي خواهد

  » ميثاق«هاي استعمال  سياق
  . شودحالتي شاخص دارد اشاره مي، هاي قرآني كه در آنها استعمال ميثاق به برخي سياق

  هاي نساء و احزاب سوره. ا
و ، دو بار در سورة نساء آمده، از سه بار استعمال ميثاق در قرآن كريم، چنانكه اشاره شد

ارتباط اين دو سوره با هم قابل مالحظه و ، اين بين در. م در سورة احزاب استمورد سو

                                                           
مقصود از عدم . ها عدم اكرام يتيم است گويد كه در رأس آن ها بر اثر عواملي سخن مي سوره فجر از نابودي متدن .١

اكرام، تنها سري كردن شكم او نيست، بلكه فراتر از آن هم وظايفي وجود دارد كه به مسائل روحي و عاطفي يتيمِ 

دست كساين خرب داده كه يا يتيم از   ها به ويراين شهرها و دولتتاريخ از نابودي و . گردد حمروم از مهر مادري باز مي

آنان مادريِ مناسيب مهراه نبوده است و اند و يا اينكه رشد و تربيت اجتماعي آنان، با رمحت  ناحيه والدين خود بوده

 . )١٢٨، ص١٣٨٩منش، خوش. نگا( .اند عمالً يتيم بوده



  
       

  

  81   در قرآن »غليظ ميثاق«تطبيقي  معناشناسي:ازدواج به مثابه پيمان بزرگ               

از مدنيت سخن  ،اند؛ در هر دو سورههاي احزاب و نساء هر دو مدنيسوره: بررسي است
و بر ضرورت  مطرححقوق زن  ،در هر دو، رود؛ در هر دو سوره نيز نقش زن بارز است مي

تواند خالي از اين همه نمي. شوده و تأكيد ميرعايت تقواي الهي در خصوص امر زنان تكي
  . ساز او باشدبه اهميت زن و جايگاه و نقش تمدن اشاره

شود و دعوت او به توكّل بر ذات الهي و با امر پيامبر به تقواي الهي آغاز مي، سورة احزاب
هاي عدم پيروي از كافران و منافقان و نيز تأكيد بر تغييراتي كه بايد در جامعة جاهلي در زمينه

اين سوره در . به خصوص در قضاياي مربوط به خانه و خانواده و زن صورت گيرد، مختلف
اي مذموم و مردود است و طريقه، هارظ كند كه عادت جاهليِيادآوري مي ،آغاز سخن خود

دو قلب ـ كه كانون مهر و ، تواند تغييري در مناسبات ميان مرد و زن بدهد و اينكه مردنمي
ت و حالت حقوقي و مدني ، شوندزناني كه ظهار مي، ـ در سينة خود نداردت است محبوضعي

شوند و بايد ايشان را به نام فرزندان محسوب نمي، كنند و فرزندخواندگانمادر را كسب نمي
  ). 5-4 /حزابألا( پدرانشان و نه پدرخواندگان خواند

پيامبرند كه مادران معنوي  زنانِ اين ،ضدر عوكه شود بر اين نكته تأكيد مي ،در ادامة سخن
ت محسوب ميامممنوع خواهد بود تا راه ، شوند و ازدواج با آنان نيز پس از رحلت نبي

ايجاد دسيسه كنند ، جامعة اسالمي ةبراي آيند ،خواهند از اين طريقگري بر كساني كه مي فتنه
  . رودالهي مي» ميثاق غليظ«پس از اين تمهيد است كه سخن از . بسته شود

بارها ، در كنار ميثاق غليظ و صدقي كه الزمة برداشتن بارِ آن ميثاق است ،در اين سوره
عهد و ميثاق سنگين رجال ، )8و  7/ األحزاب(ان سخن از مأموريت و رسالت سنگين پيامبر

 سخن از امانت بسيار سنگين الهي كه نوع بشر آن، و در نهايت )24و  23/ همان( با خدا خاص
   ).72/ همان( رودمي، را برداشته و گاه به سنگيني آن نيز نيك واقف نيست

لة أاست كه به مس هايي همچنان موضوع، ي در اين سورههاي سنگين نبواز جمله رسالت
آية  .است انديشناكنگران و از عواقب آن دل، شود؛ امري كه پيامبر از ابالغ آنزن مربوط مي

در امر رسالت نيز در همين ) ص(اكرم معروف و كليدي قرآن در خصوص استقامت پيامبر 
شود كه تنها آية قرآن است كه از اين سخنان به آية چهلمِ اين سوره منتهي مي. سياق آمده است

  )40-37/ همان( .كندبا نام حقيقي در كنار دو عنوان حقوقي ايشان ياد مي) ص(اكرم  رسول



   

  
  
 

 

    1391ششم، تابستان  ة، شماردومقيم، سال  كتاب نامهفصل   82

  سورة بقره. ب
همچنين استعمال  ،در اين سوره. بينيمهاي آغازين سورة بقره مي استعمال ميثاق را در بخش

  . يابندبا آن ارتباط مي ،نحويه و ب هستند معنايابيم كه با ميثاق همواژگاني را مي
و  داستان پيدايش آدم و سكونت اواول : پردازدبه واگويه دو داستان متوالي مي، سورة بقره

داستان يك واحد اولية اتحاد و تجمع و سپس ، حوا در بهشت و به عبارت ديگربا همراه 
هاي متعددي كه ميان اين دو  در ادامة اين داستان آغازين و با شباهتـ  داستان قومي بزرگ
اولين قومي است كه تفصيل داستان ، اسرائيلبني، با اين حساب. آيد مي ـ داستان وجود دارد

در اين سوره بارها از احكام و قوانين و عهود و مواثيق . آيدآنان در بزرگترين سورة قرآن مي
، 40، 27/ البقره( رودنيز يادآوري حقوق زنان سخن ميو ها ميان خدا و امم و پيامبران و نعمت

آيات ، در اين سوره...). و 221-242، 211، 151-152، 121-126، 100-102، 93، 84، 83، 63
نيز به ، شوندآغاز مي» و إذ«اسرائيل آمده و با تركيب متعددي كه در سياق آيات مربوط به بني

  . اندهاي مرتبط به آننحوي يادآور عهود و مواثيق گذشته و يا نعمت

  هاي ديگر سوره. ج
هاي قرآن نيز در ديگر سوره، اسرائيل همچنان همراه داستان آدم و يا بدون آنداستان بني
، هااز جملة اين سوره. گيردشود و از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار ميبارها تكرار مي

در آنها نيز داستان عهود و مواثيق  كهانعام و اعراف است ، مائده، نساء، عمرانآل هايسور
، گذشتذكر آن ها نيز به سان سورة بقره كه در اين سوره. شودتكرار و اهميت آن گوشزد مي

  . توان آيات متعددي را در اين زمينه برشمردمي
آشكار است ـ سورة عهد ، آن نخستين ةآيدر اين بين ـ همانگونه كه از همان ، سورة مائده

شود و همچنان با اين سوره با ضرورت وفا به عهد آغاز مي. و پيوند ميان خدا و خلق است
سورة مائده در كنار سورة . يابدار مياستمر ،تأكيدات مكرّر دربارة عهد و ميثاق و صدق و وفا

 روددر آن سخن مي» ميثاق غليظ«است كه از زنان و حقوق و نقش آنان و همان دو » نساء«
 وهاي مائده و نساء متعددند ميان سوره خواني و هم گوني همموارد ). 154و  21هاي آيه(

اما موضوع عهد  .)3وشت شمارة ن ك پي.ر( خواهد بودپرداختن به آنها خارج از موضوع مقاله 
ي استو پيمان ميان اين دو سوره موضوع مشترك مهم .  
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، كنيم كه قرآن كريم در آنها از موضوع ميثاق سخن گفتههايي نظر ميوقتي به سياق
همراه با تعابير و مفاهيم شكوهمندي همچون ، در آيات قرآني» ميثاق«يابيم كه موضوع  درمي
هاست و اين مفاهيم بتلويح و اطاعت و نيز آگاهي خداوند از اعمال انسانسمع و ، نعمت، ذكر

ما مجموع اين تعابير را در اين آيه از سورة  ،حال. بتصريح بر روي آيات سايه افكنده است
قُلْتم َسمعَنا َوأَطَعَنا َواتقُوا اللََّه اذْكُروا نِعَمةَ اللَّه َعلَيكُم َوميثَاقَه الَّذي َواثَقَكُم بِه إِذْ َو﴿: بينيممائده مي

  ). 7/ المائده( ﴾إِنَّ اللََّه َعليم بِذَات الصدورِ
عهد خداوند با حضرت موسي ، از نقاط برجسته قابل ذكر در خصوص عهد و پيمان الهي

ري كه تكبهمه چندان آشكار و مستحكم است كه فرعونيان با ، اين عهد. در سورة اعراف است
هاي اسرائيلي و ارسال آنها را همراه خوانند و وعدة آزادي گروگانموسي را بدان مي، دارند

َك لَئن َولَما َوقََع َعلَيهِم الرِّجز قَالُوا َيا موَسي ادع لََنا َربَك بَِما َعهَِد عنَد﴿: دهندموسي بر سر آن مي

ا الرَنكََشفَْت َعنمؤَز لَنَمَعَك َبنِيج لَنسرلََك َولَن يلَ نَرائ134، األعراف( ﴾إِس.(   

س ملل نگاهي به مفهوم پيمان در متون مقد  
بلكه نمود آنها را در متون و تعابير مقدس  ؛اختصاصي به قرآن كريم ندارند، تعابير و مفاهيم
ديگر مرتبط است و اين مفاهيم با ميثاق با مفاهيم متعدد ، در واقع. بينيماديان ديگر نيز مي

  . آورنديكديگر يك شبكة معنايي منسجم پديد مي
تواند نخستين چيزي كه مي، رودهنگامي كه سخن از عهد و پيمان در متون مقدس ملل مي

اند خوانده عهدين، رو آن را از عهدين، در واقع. استعهدين عنوان ، به انديشة آدمي تبادر كند
ات توراتي با از اين عهد و وصيت در ادبي. يت الهي به سوي بندگان استكه دو عهد و وص

براي قرآن نيز به مثابة عهد و ، واژة عهد. ياد شده است allianceو  Testamentتعابير 
   1.پيماني ميان خدا و بندگان او استعمال شده است

را در ) religion( اروپاييهاي  ن در برخي زباندي توانيم واژةميتر،  در مفهومي عام
گرفته  religionisيا  religioهاي اروپايي مد نظر قرار دهيم كه خود از ريشة التيني  زبان

 link, league/ ligue: نظيرو نيز واژگان متعدد ديگري  religareشده كه با ريشة التيني 

                                                           
کليين، ( »منه في كُلِّ يومٍ خمِسني آية ظُر في عهده وأنْ يقْرأنْ ينبغي للْمرِء الْمسلمِ ألْقه فَقَد ينخ يالْقُرآنُ عهد اللَّه إِلَ« .١

   .)٦٠٩، ص٢، ج١٣٦٣
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collègue, collège, légitime, légal, loi/ law, collecte, colliger, obligence, 
obligation التزام و گردآوري را در ، قانون، همچون دين اي واژگان اخير معاني. مرتبط است

  :نگاو نيز  /159-157صص، 1417، الحسيني( بردارند و مفهوم پيوند در آنها مشترك است
Picoche, 1999, p. 30/ Baumgartner 1996, pp. 455, 180 /Dubois, 2005, p. 

216/ Gaffiot, 2000, p. 344/ Stappers, 1900, pp. 151-152). 

  نگاهي به موضوع عهد خدا در اديان پيشين
از اخذ ميثاق غليظ الهي از پيامبران سخن  ،سورة احزابقرآن كريم در همانگونه كه 

  . بينيمدر كتاب مقدس نيز سخن از اخذ عهد و پيمان از اين پيامبران را نيز مي، گويد مي
، هاي اروپاييساز اين ميثاق كه در برخي زباناز آثار تربيتي و انسان شارحان كتاب مقدس

ات و كالم يهودي و اهميت آن را در ادبي اند و سخن گفته، شودخوانده مي) alliance( آليانس
تأكيد ، و بر عموم و شمول آن به نوع انسان به فراخور حال آن مسيحي خاطرنشان ساخته

  .)Osty, 1970, p. 136( اندكرده
، وقايع مختلفي چون اعطاي الواح سنگي و ده فرمان به حضرت موسي، هاي توراتيفرهنگ

، ابراهيمحضرت و نيز سخنان خدا با ، كمان در آسمان پس از طوفان نوحبرآمدن رنگين
و  حضرت موسي را از جمله نمادها و نمودهاي اخذ ميثاق الهي از پيامبران، حضرت يعقوب
   ).Norma, 2001, p. 22( اندنوع انسان شمرده

ه ياد كند و از آن با عنوان گناه اوليپايد اشاره ميكتاب مقدس به عهد خدا با آدم كه نمي
   1.رود ات كتاب مقدس از تابوت عهد سخن ميباز چنان است كه در قرآن و ادبي. كندمي

هاي  از پيامبران الهي تا انسان(زن و مرد  در مثلّثي ميان خدا،» ميثاق غليظ«از آنجا كه 
  . كنيممي كتاب مقدس بر عهد و پيمان الهي با پيامبران درنيز  مروري شود،واقع مي) عادي

  عهد الهي با نوح .1
اينك من عهد خود را «: نوح و پسرانش را با وي خطاب كرده گفت] بعد از طوفان[و خدا 

از ، و با همه جانوراني كه با شما باشند سازم شما استوار مي ةبا شما و بعد از شما با ذري

                                                           
١. ﴿نيَنةٌ مَسك يهف وتابالت َيكُمأَنْ َيأْت هلْكإِنَّ آَيةَ م مهَنبِي مونَ  َوقَالَ لَهوَسي َوآلُ َهارا َتَرَك آلُ ممةٌ ميَوَبق َربِّكُم

  .),p. 22  Norma ,2001. ك.و ر ٢٤٨/ البقره( ﴾َتحملُه الَْمالئكَةُ إِنَّ في ذَلَك الَيةً لَكُم إِنْ كُنتم مؤمنَِني
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حتّي جميع ، با هرچه از كشتي بيرون آمد، حيوانات زمين با شما ةپرندگان و بهايم و هم
جسد از آب طوفان گردانم كه بار ديگر هر ذيحيوانات زمين عهد خود را با شما استوار مي

  . )7، پيدايش( »تا زمين را خراب كندهالك نشود و طوفان بعد از اين نباشد 
در ميان خود و شما و همه جانوراني ، بندممن مي اين است نشان عهدي كه«: و خدا گفت
گذارم و نشان از آن عهدي كه قوس خود را در ابر مي. بعد نسل تا به ابد نسل، كه با شما باشند

و قوس در ابر ، ي زمين گسترانمو هنگامي كه ابر را باال. در ميان من و جهان است خواهد بود
باشد به ياد جسد ميعهد خود را كه در ميان من و شما و همة جانوران ذي، آنگاه، ظاهر شود

جسدي را هالك كند و قوس در ابر طوفان ديگر نخواهد بود تا هر ذيو خواهم آورد و آب 
كه در ميان خدا و همه  خواهد بود و آن را خواهم نگريست تا به ياد آورم آن عهد جاوداني را

  ). 9، پيدايش( »جانوران است

  عهد الهي با ابراهيم .2
من هستم خداي قادر : خداوند بر ابرام ظاهر شده گفت، و چون ابرام نود و نه ساله بود

و . و عهد خويش را در ميان خود و تو خواهم بست. پيش روي من بخرام و كامل شو، مطلق
به روي در افتاد و خدا به وي خطاب كرده  ابرامآنگاه . ردانيدتو را بسيار بسيار كثير خواهم گ

هاي بسيار خواهي بود و نام تو بعد از اين تا من اينك عهد من با توست و تو پدر امام: گفت
هاي بسيار تزيرا كه تو را پدر ام، بلكه نام تو ابراهيم خواهد بود، ابرام خوانده نشود

تت بعد از تو استوار گردانم كه نسالً بعد ميان خود و تو و ذري و عهد خويش را در... گردانيدم
  .ذريت تو را خدا باشم ،نسل عهد جاوداني باشد تا تو را و بعد از تو

اين است عهد من . هاي ايشانتو بعد از تو ذريت تو در نسل، و اما تو عهد مرا نگاه دار... «
ت تو بعد از تو هر ذكوري مختون شود و كه نگاه خواهيد داشت در ميان من و شما و ذري

تا عهد .. .گوشت قَلَفة خود را مختون سازيد تا نشان آن عهدي باشد كه در ميان من و شماست
  . من در گوشت شما جاوداني باشد

ات ساره براي تو پسري خواهد زاييد و او را اسحاق نام بنه و زوجه ،بتحقيق: خدا گفت... 
، پيدايش( »خواهم داشت تا با ذريت او بعد از او عهد ابدي باشد عهد خود را با وي استوار

17 .(  
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ت. نقض ميثاق از گناهان كبيره برشمرده شده است، ات عهديندر ادبيآنچه ماية ، در يهودي
، هاطعام، هاخون حيوانات قرباني با قواعد مقرّره و بسته به غسل، تضمين عهد و ميثاق است

به واسطة خون حضرت مسيح و نظر به ، وصاياي جسديه بود و در مسيحيتعيدها و ، هاروزه
، 1377، هاكس( اندآمده 28: 26، عظمت و تقدس آن بود كه در كتاب عبرانيان و انجيل متي

  ). 625ص
ها و قيد هاي خدا با بشر كه از طريق پيامبران مختلف منعقد شده و مسألة تداوم پيمانپيمان
دهد كه از آن با ات مسيحي تشكيل ميداري را در كالم و الهياحث دامنهمب، هاي آنو شرط

»س و تبرّك را در خصوص پيمان ). 50ص، 1381، ويور( شودياد مي» ات عهديالهياين تقد
 ةنشان، كثرت نسل نشانة بركت و نازايي و نداشتن نسل، در عهد عتيق. بينيمازدواج نيز مي

و  17: 17، با برداشت از پيدايش .Norma, 2001, p 269( رودلعنت و عقوبت به شمار مي
30 :1 .(  

سمروري بر عهد و پيمان در مقطع پيش از كتاب مقد  
محدود به قرآن و عهدين نيست و ما در مقاطع پيش ، رودعهد و پيماني كه از آن سخن مي

عد فردي و هم در در بهمچنان اين مفهوم مقدس و متعالي را هم ، از نزول و پيدايي اين متون
يابيمعد خانوادگي ميب .  

» ميترا«و » ميتر«يا » ميثر«برگرفته از ، كه اساس زناشويي و نيز پيوندهاي انساني است» مهر«
ميترا در اوستاي نو ايزد فروغ . پهلوي است و به مفهوم عهد و پيمان آمده است در اوستايي و

نگاهبان ، رين ايزدان در اساطير كهن هند و ايرانيشناسي و يكي از بزرگتو روشنايي و پيمان
 ،هاي اجتماعيدر دگرگوني ،بخشنده و انباز در فرمانروايي جهان است و بعدها  بركتپيمان و 

هاي  شود و گذشته از خويشكاريهاي اجتماعي جامعه تبديل ميبه ايزد پاسدار و پشتيبان گروه
 »دروغگوي به مهر«يابد و پيماني گسترش ميگويي و درستنگاهباني او از راست، ديرينه

شانزدهمين روز ماه و هفتمين . شودشكن ميمعادل پيمان» مهرآزار«يا » مهرفريب« ،)مهردروج(
همراه ، مهر در روز پسين. اند و جشن مهرگان برآمده از آن استماه سال را به نام او خوانده

خواهند گويان را از دست ديواني كه ميروان راست، ايزدان و سروش و رشن در سر چينودپل
  . بخشدرهايي مي، آنان را به دوزخ بكشانند
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جاي وااليي داشته و ، هاي ديني هند و ايرانيستايش و نيايش ايزدمهر در اساطير و آيين
از آن پديد آمده و در بخش بزرگي از  »ميتراييسم«يا » مهرآييني«بعدها كيشي جداگانه به نام 

هاي اديان اي از جنبهبسياري از نهادهاي ديني مسيحيان و پاره. ا گسترش يافته استآسيا و اروپ
فرگرد چهارم ). 1058ص، 2ج، 1382، خواه دوست( اقتباس از بنيادهاي مهرآييني است، ديگر

گويد كه دربرگيرندة فروع مختلف  ونديداد نيز از احكام مختلف در باب عهد و پيمان سخن مي
  ). 308- 260صص، 1ج، 1385، ونديداد( در اين باب است
اقبالي و اي از باورهاي خوشنمايانگر رشته ،)+( نماد مهر و ميترا نيز چليپا، در ايران كهن

كنندة نيروهاي اهرمني بوده و با صليب و دار اروپاييان تفاوت داشته بختي و برطرفخوش
كشتند و آن را كشيدند و مييخ ميبه چارم، آويختندروميان با آن آدميان را به دار مي. است

اما چليپا در ايران مظهر ، كردندمي» جنگهاي صليبي«و نشان كشتارهاي مهيب در » لوگو«
اين نماد است . اد بوده استد شگون و نيز يادآور پيوند و اتّحسودبخشي و سودرساني و نما

ها و كاخ، هاپالن آتشكدهكه به خوبي پيوند مردمان را از چارگوشه جهان بر روي زمين و نيز 
ها و پيوند انسان پايان و نظم هستي و وحدت و راندن درد و دروغ از زندگينماد فروغ بي

و براي مطالعه بيشتر  73-66صص، 1389، پورعبداهللا( جهان بوده است ةمردمان از چارگوش
  .)4نوشت شمارة  پي. ك.ر

انساني معاصر  ةدر جامع» ميثاق غليظ«ت نگاهي به وضعي  
به سستي و م كرد يخواهاي اشاره، پس از آنچه دربارة عهد پيمان و و پايشِ آن رفت ،حال

  . استفتوري كه در اين بين عارض انديشه و خاطر آدمي شده 
دچار آسيب و ، در گذر زمان، دادمسيحيتي كه جوهرة آن را توحيد و پيمان الهي تشكيل مي

ميثاق و عهد و . آن تا اعماق زندگي فردي و اجتماعي او پيش رفتشكني مهم گرديد كه آثار 
با اشاره به ، هنگام شرح افكار هگل »گارودي روژه«. جاي خود را به شقاق و فراق داد پيوند

شود؛ در  مسيحيت امروز با شقاق مطلق آغاز مي«: گويدمي ،آثار مختلف او و به نقل از آنها
. از همان آغاز روح شاد آشتي را در خود دارد] مذهب بدوي يا[حالي كه مذهب ماقبل مسيح 

وحدت . كند مذهب مسيح عرضه كننده اين شادي نيست؛ و به همين دليل اين نياز را ايجاد مي
، گسلد وحدت طبيعي ذهن را مي، بيداركننده است، يدآ طبيعي مذهب مسيح از درد پديد مي

درنگ در  چهرة گناه آغازين را بي. زند مي يگانگي بشر و طبيعت و آرامش طبيعي را بر هم
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گر به آشتي در دين مسيح بيش از هر دين دي نياز ،از همين رو. توان يافت مسيحيت مي
گارودي، ( »تواند از تعارض خالص يابد جاست كه با آشتي مي شود و از همين احساس مي

   .)242ص، 1362
با . نبوده است، امپراتوري روم ديده شدتر از آنچه در  شقاقي دروني هرگز عظيم، در واقع

ت تأسيس اين امپراتوري است كه ذهنيت با قدرتي بيشتر هم در زمينة ديني با پيدايش مسيحي
نامد  و هم در زمينة هنري با پيدايش هنري كه هگل آن را هنر رمانتيك يعني هنر مسيحي مي

وز است و شقاق و شكاف دوپارگي جهان رومي كه روح آن در غرب امر. تثبيت شده است
مزيد بر اين ، دامنگير ايمان مسيحي گرديد، ميان دين و دولت كه بعدها از ثنويت فلسفة يونان

  ). 99؛ ص1362 و 76ص، 1364، گارودي( ها گرديده است تعلّ
نيز شكاف و شكن بزرگي در حوزة اجتماعي ، جدا از عرصة فكري، بر پيكرة مسيحيت

اي از كتاب مقدس بود كه زن را ناپاك و پليد و مصدر گناه اولية شده تحريفميراث ، افتاد و آن
العمل عكس. بسته قرون وسطاستخودش زاييده و نطفه، زن عصر جديد 1.شمردنوع بشر مي

هايي است كه در قرون وسطا و به نام مسيح و  انساني و مرتجعانة كشيش دضهاي  خشونت
دادند  ا منفور نشان مياو ر، ساختندو ذليل و محبوس و برده ميكردند زن را تقبيح مي، مذهب

و فساد و مجرم اصلي فرو افتادن آدم از بهشت به زمين و محروم از بسياري حقوق  و عامل شر
 (Saint Thomas Aquinas)اس نيكن توماس آس. شمردندطبيعي نظير حق مالكيت مي

ي اگر زن عشق زني گل انداخته است ـ حتّ، ديخداوند از اينكه ببيند بر سيماي مر: گويدمي
  ). 59ص، 1356، شريعتي( گيردهمسر او باشد ـ خشم مي

ات اروپا گذاشت و انعكاسات انكارناپذير اثر خود را بر ادبي، سخن برآمده از تورات محرَّف
 شناسي باقي گذارد اي از مكاتب روان آن را در فرهنگ عامه و حتّي اصطالحات و نيز پاره

 /  Rat, 1957, p. 174:نگاو نيز  80-77صص، تا بي، شريعتي /111ص، 1387، فيشر(

Rey, 1993, p. 354 .(  
                                                           

دهند، قرآن كرمي آن را يا به هر دوي  را به زن نسبت مي» گناه خنستني«برخالف آنكه منت كنوين تورات، صدور  .١

دو نسبت را در اين آيه  اين هر. دهد ها و يا ـ اگر خبواهد از يكي از آن دو ياد كند ـ به خود آدم نسبت مي آن

/ طه( ﴾هَما َوطَفقَا خيْصفَان َعلَيهَِما من َوَرقِ الَْجنة َوَعَصي آَدم َربه فََغَويفَأَكَال منَها فََبَدت لَهَما َسوآت﴿: بينيم مي

لني امر و فرمان اهلي که در سفر او. ي امر خنست تورات نيز ناديده گرفته شدحت ،در اين بنيقابل ذکر است که  .)١٢١

١٨٠، ص١٣٨٢کهن، (به انسان مبين بر ازدواج است  وجود دارد، فرمان خداوندي) ٢٨: ١(س پيدايش کتاب مقد(.  
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ت كليسايي اينگونه طرد و زندهامبه گور كرد و آن را  ا زني را كه دستگاه بدعت و رهباني
اي از سر لقيطهصنعتگر طماع اروپايي آن به سان ، اينچنين از كانون مهر و صفا بيرون انداخت

را نيز همراه آورد و » آزادي زن«انقالب صنعتي ، به گفتة ويل دورانت. راه براي خود برداشت
اين . بريتانياي كبير بود 1882در واقع قانون سال ، هاي ما بزرگترين گام براي آزادي مادربزرگ

د پولي را كه به دست كه بتوانن اين ،داد و آناي ميسابقهقانون به زنان بريتانيا امتياز بي
ن مجلس عوام اداراين قانون عالي و اخالقي مسيحي را كارخانه. براي خود نگه دارند، آورند مي

بودند و  يكارگران ارزانتر ،زنان. ها بكشانندوضع كردند تا بتوانند زنان انگلستان را به كارخانه
در انگلستان  ،يك قرن پيش. نددادقيمت ترجيح ميآنان را بر مردان سركش سنگين، كارفرمايان

خواست كه زنان و كودكان خود ها از آنان مي اما اعالن، كار پيدا كردن بر مردان دشوار شده بود
چون . بخشيدار ميتبكم بيرون شدن زن از خانه به او وجهه و اعكم. ها بفرستندرا به كارخانه

ردان و زنان آن را ترك گفتند و روي م، خانه خالي شد و جايي براي كار و زندگي در آن نماند
آنان تمام . ناميدندهاي زنبوري نهادند كه آپارتمانش ها و خانه ها و خوابگاهسوي آن صندوقچه

روز و عصر خود را در غوغا و جنجال كوچه و خيابان گذراندند تا شب براي خفتن به درون 
هزار سال قبل به كف بشر از دهكه رسم و عادتي . زنبوري بخزندهاي النههمان صندوقچه

نويسندگان و خطبا و سياستمداران مردم را برحذر . در يك نسل از دست داد، آورده بود
ا در برابر چشمان و در نيمة واقعي ام، را ويران كنند» خانه«ها  داشتند كه مبادا سوسياليست مي

اي بزرگ پديد داد و فاجعهميتغيير اجتماعي روي  ةحادثة مافوق اشخاص يعني حادث، عمرشان
  . پيش از آنكه علماي اخالق بتوانند علّت آن را دريابند، آمدمي

باز ممكن بود فرصتي براي بقا داشته ، بوداگر كانون خانه از آشوب و فرياد كودكان پر مي«
كودكاني كه در مزارع ماية شادي و كمك . اما انقالب صنعتي آن را هم از خانه راند. باشد
شدند و هم جلو دست و هم گران تمام مي، هاي تنگ در شهرهاي پرجمعيت و آپارتمان، ندبود
داشتن فرزند زياد ديگر باب ، كارگران در جهان رو به فزوني نهاد ةچون عد. گرفتندرا مي پا

وگرنه مردان هميشه تنگدست و نادان باقي ، بايست جلو آن گرفته شودروز نماند و مي
كراسي وها شهرهاي نو ساختنند و شهرها دمكارخانه، ها را آوردندها كارخانه ماشين. ماندند مي

ظهور تابناك حقوق . خواستكس چنين نمي هيچ. و سوسياليسم و منع آبستني را تحويل دادند
تأثير زيادي بر اين امر داشت و اندرز ، زن و اين كه زن نبايد زير بار كودكان زياد خم شود
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، 1373، دورانت(» توانست جلوي اين جريان را بگيردزرگان نيز نميعلماي دين و ب
  ). 152ـ151صص

اهل قلم و شعراي سورئاليست فرانسوي براي بازگشت آدمي به اصل زمان،  هم، البتّه
هاي مستحكم انسان شعر  خويش و در سوگ و هجران معناي زندگي و در فراق ريشه

را به باد انتقاد  و مانند آن ها جنس لطيف در كارخانهبيگاري كشيدن از ، سرودند و از جمله مي
پرستي  اي را منفعترات جامعهاما اگر مقد). 108و  55صص، 1373، بوادفر( گرفتند مي

  سخن شاعر و نويسنده تا كجا تأثيري را خواهد توانست؟، گسيخته تعيين كند لجام
ثر عشق به همسر را در زندگي گريم تا انحال به سخن قرآن و برخي از متون مقدس ديگر ب

آدمي از زن زاده : را در پيوند اجزاي جامعه انساني ببينيم» رحم«انسان و نيز نقش زن و 
، مادر. خوار و نيازمند اوست شيرخوار و جيره ،بالد و تا ساليان متمادي در دامن او مي ؛شود مي

همچنان ، رحلة رشد و بلوغدهد و مرد پس از م ساليان متوالي به فرزند خود شير و غذا مي
  . كند از مادر و يا از همسر خود دريافت مي، روزيِ خود را حسب طبيعت

. انسان دارد بازگشتو  ري در آغازنقش مؤثّ، زنتوان گفت كه  اي در تعبير مي با مسامحه
هاي  اولين گام، مرد با رفتن به سوي زن. جمال و جذبة الهي است ةهمين زن است كه آيين

رود كه غير  دارد و به سوي اين عادت مي پرستي و خودبيني را برمي آمدن از الك نفعبرون 
را دوبار در » اليها« و ضميرحرف ، سبب بازگشتي كه انسان به سوي زن داردبه . خود را ببيند

و  1»رحمت«، »مودت«و در آنها بر مفاهيم مهم است  موضوعهر دو سياقي كه مرتبط با اين 
لَتسكُنوا إِلَيَها  َومن آياته أَنْ َخلََق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزَواجاً﴿: بينيم مي شده است تأكيد» سكون«

هَو الَّذي َخلَقَكُم من َنفْسٍ َواحَدة َوَجَعلَ منَها َزوَجَها ﴿ ؛)21/ رومال( ﴾َوَجَعلَ َبيَنكُم َمَودةً َوَرحَمةً

اين مرد و جنس نر است كه بايد به سوي زن و جنس ماده ). 189/ عرافألا( ﴾سكَُن إِلَيَهالَي
ه نيز هاي نر و ماد ياخته  در ميان حيوانات و حتّي در لقاح، برود و ما اين امر را در جهان تكوين

  . بينيم مي
همان نقش پيشين ، اگر دختر است، كه آدمي به مراحل رشد و قوت خود رسيد پس از آن 

آورد و اگر در اين دنيا اوامر  و اگر پسر است همچنان به زن روي مي، گيرد مي را بر عهده

                                                           
ريشه است و رمحت و رأفت مادري و صله رحم است که بنياد مودت  هم »رحم«مذکور در اين آيه، با » رمحت« .١

 . به اين موضوع در سطور آيت پرداخته خواهد شد. سازدو مهر را در جامعه انساين استوار مي
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هايي در دنيا و آخرت خواهد رسيد كه يكي از آنها ازواج پاك و  به پاداش، بندگي را گردن نهد
  . ديده است زنان سپيدفام و سيه

هاي بهشتي ـ در  سان حوريه به ـپاداشي مينويي به روان انسان نيكوكار  ةمثاب ذكر زن به 
دين يا دئنا. شود نيز ديده مي اات ديني مزديسنادبي )ānēda ايزدبانويي است كه ) ـ اوستايي

او را دختر اورمزد و . دهد مظهر وجدان است و به آدميان نيروي برگزيدن راه اهورايي مي
زماني كه . پل چينود استنقش اساسي او بر . اند سپندارمذ و خواهر ايزداشي به شمار آورده

گذارند و پاي بر پل چينود  داوري انجامين خود را در حضور مهر و رشن و سروش مي، روان
گذرگاه او ، اگر نيكوكار باشد، گذارد ـ كه حد فاصل گيتي و مينو و معادل پل صراط است ـ مي

بو به  نسيمي خوش همراه، گردد و بانويي كه زيباتر از او كسي نديده است پهن و گسترده مي
اين بانو تجسمي از ايزدبانوي دين است كه كارهاي نيك و اهورايي و . آيد پيشواز او مي

   ).28ص، 1376، آموزگار( بخشد وجدان و روان انسانِ در گذشته را با زيبايي خود تجسم مي
كه كند ها را امر به پروا از پروردگاري مي انسان، »نساء«خداي بزرگ در آغاز سورة 

: دهند سوگند مي ـاين ماية رحمت و صله و پيوند  ـ» ارحام«يكديگر را به او و به ، ها انسان
  .﴾رَحاَمالَواتقُوا اللََّه الَّذي َتَساَءلُونَ بِه َوا﴿

م در آغاز اين سوره و فخامت جايگاه آن تنبدهند ه ميروايات مختلف ما را به استعمال رح 
ها در  يكي از تعابير جهت قسم دادن نزد انسان). 339ـ338صص، 1ج، تا بي، بحراني: از جمله(

، تو را به خدا و نسبتي كه ميان ماست( »محالر و اَهللا كدشنأُ«: عصر نزول قرآن چنين بوده است
نظير چنين تعبيري را در . )117، ص71 جو  129ص، 9ج، تابي، مجلسي( )دهم قسم مي

به «چنانكه در زبان فارسي قسم خوردن يا قسم دادن كسي ، توان يافت ميهاي مختلف  زبان
  . او رواج دارد» جان مادر

قانوني ، قانون صلة رحم. يك عامل فطري روابط اجتماعي است، يا صلة رحم »رحامت«
 كند است كه جامعة كوچك را درست تربيت كرده و زمينة شكوفايي جوامع بزرگ را فراهم مي

: حكم آورده است كه و  دهخدا اين مثل را جزو امثال ). 40- 38صص، 1376 ،جوادي آملي(
» اللَّه نةٌ منجش محفَالرمطَقَ نعطَقَ هعهايي  ها و بيخ رگ، ]كنايه از خويشاوندي[، رحم( »اُهللا ه

اين ). خدا ريشة او را برخواهد كند، كس كه آنها را بركَند نهاده شده از جانب خداست و هر
265، ص23 ، جمجلسي. نك( .ستاحديث يك مضمون  ،ثلم.(  
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، génieواژگان : توجه به اين نكته نيز در خور است ،در خصوص قسم يادشده در باال
genius اند ريشه ني هم جئي: ث آنو مؤنّ) به همان معناي جِنّ( اوستايي جن ةو جنّ با واژ .
génie  وgnome فرشتة نگهبان را داشتند و ، سروش، استعدادفراست و ، هر دو معاني نبوغ

 génie. معناي خداوند ياور و نگهبان نيز ذكر گرديده است  به geniusالتيني   براي آنها ريشة
نه ، زادعبارت از هم، شناسي رومياناست كه در اسطوره geniusو  geniiمعادل ) فرانسه(

جامعه و شخصيت ، تر نظير مكانردهو مفاهيم گست ءتنها در خصوص انسان كه در مورد اشيا
زاد مزبور مظهر وجود مينوي انساني است كه  هم، بنابر عقيدة روميان. معنوي و غير آن است

آيد و وظيفة اصلي او نگهباني از انسان در زمان زندگي و نيز  د كودك به وجود ميلّهنگام تو
ود و ديگران قسم خ) genie( روميان به ژني. موجب باروري و استمرار نسل اوست

 /10ص، 1355، وشي فره/ 116ص، 1357، زاده تقي /883ص، 1ج، 1371، نفيسي( خوردند مي
  ). 672ـ671صص، 2ج، 1381، رضي

اي براي زن خداوند از نقش و وظيفه: گذشت، حال به موضوعي باز گرديم كه اشاره به آن
براي زايش و » ميثاق غليظ اخذ«: سخن گفته كه آن نقش را تنها به ذات خود نسبت داده است

  . رشد معنوي انسان

  زن در زايش و رشد معنوي
در نهايت مربوط به رشد و بالندگي ، هاي قرآنيسخن از پيمان و ميثاق غليظ در سياق

روحي و معنوي انسان است؛ چه آنجا كه مربوط به اخذ ميثاق خداوندي از پيامبران است و 
زنان از مردان در كانون خانواده و شكل دادن به نكاحي  چه جايي كه دربارة اخذ ميثاق توسط

، در اين بين. است كه سنّت انبيا و ماية قوام و دوام دين و بنياد فطرت و مدنيت صحيح است
هم زايش ، كسي است كه حضوري مهم و ملموس در هر دو زايش و رويش انسان دارد، »زن«

  . جسمي و هم رشد و رويش روحي و معنوي
ميثاق «، مروري بر نقش زن كه بعد از خدا و در همان جهت اومناسب است  ،اجدر اين

 . برود و نقش و اثر او در باب بالندگي و رويش روحي بهتر ديده شود، را گرفته» غليظ

  زن در زندگي برگزيدگان الهي
تواند محدود به يك زندگي سادة روزمره نمي، جايگاهي كه زن در اخذ ميثاق از مرد دارد

. توان در چنبرة پختن غذا و رفع نيازهاي جسمي مرد خالصه كردو اين همه نقش را نمي باشد
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ه و منصب پارسايي بر منص ،راستياگر زن ب. نقش تربيتي اوست، بلكه آنچه از زن خواسته شده
 بينيممي. شمرد» اخذ ميثاق غليظ«توان او را قرين مقام مي، و تعليم و تربيت خود ايستاده باشد

گويند و نقش وي را در كه قرآن كريم و متون مقدس بارها از نقش پيامبرپرور زن سخن مي
در اينجا حضور زن . نمايانندزادن پيامبران و كمك به ايشان در اداي رسالت الهي و جهاني مي

  : بنگريم )ص( و رسول اكرم )ع( عيسي، )ع( موسي، )ع( ابراهيم، )ع( نوح، را در داستان آدم

  ا و حوآدم  .1
ا برخالف آن، كنند مي  ا در باغي پردرخت زندگيآدم و حوصدور ، كه متن كنوني تورات ام

قرآن كريم آن را يا به هر دوي آنها و يا ـ ، )3، پيدايش( دهد را به زن نسبت مي» گناه نخستين«
  ). 121-120 /طه( دهد اگر بخواهد از يكي از آن دو ياد كند ـ به خود آدم نسبت مي

  نوح و همسر نوح  .2
يك حضور مثبت بسان ، هرچند اين حضور. نوح نيز حضور داردحضرت زن در داستان 

عال ذكر آن ضوري تأثيرگذار است كه خداوند متح ،اما به هر حال ؛داستان پيامبران ديگر نيست
 شود نوح زني دارد كه با او همراه نيست و در پايان امر نيز از اهل آتش مي. شمارد را الزم مي

 فرزندي ناخلف و غير ،گويي از همين زن و در اثر كوتاهي و عدم همراهي او). 10 /تحريمال(
از ، نوح پس از وقوع طوفان و غرق كافران. او نيست» اهل«آيد كه ديگر از  صالح نيز پديد مي

  ). 46 /هود( آميز را در پي دارد كند كه پاسخي عتاب خداوند در خصوص فرزندش سؤال مي

  ابراهيم و زن .3
به سن ، حضرت ابراهيم نيز بسان پيامبري كه پس از وي خواهد آمد يعني حضرت زكريا

همو همسري دارد كه نازاست و  و بسانِ، اما صاحب فرزندي نشده است، پيري رسيده
شوند و به وي بشارت فرزنددار  فرشتگان الهي در هيئت ميهماناني از نوع انسان بر وي نازل مي

قرآن بارها . يكي از محورهاي سيرة ابراهيم در قرآن كريم است» هيذر«موضوع . هندد شدن مي
از ذريه او ، بايست از ذرية ابراهيم باشد هاي گوناگون و از آنجا كه رسول خاتم مي و به مناسبت

پيراموني آن در قرآن  هاي ذريه و موضوع  اي از استعماالت واژة سخن گفته است و بخش عمده
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 1.مربوط به ذرية حضرت ابراهيم و انعكاس باشكوه آن در آخرين دفتر وحي است، كريم
، شعراني(؛ )78 /حجال( ت اسالم استهاي بسيار و پدر امتپدر ام، پدر انبيا، ابراهيمحضرت 

  ). 254ص، 1ج، 1350، طالقاني /5ص، تابي

  اسماعيل و هاجر  .3-1
 ي بودفرتوت ي وپيركه در مرحلة ابراهيم حضرت خداوند توانا به ، بر سخن توراتناب

  : داد شماري را بشارت فرزندان بي
: گفت داد و ابرام به را هاجر خود مصري پس او كنيز شد؛ نمي دار چهم بابرا زن ساراي اما«

دنيا  به فرزندي من براي تا شو همبستر اين كنيز با تو ،سپ، تاس نداده فرزندي من به خداوند
، است حامله كه دريافت وقتي هاجر. گرديد آبستن او و شد بستر هم هاجر با ابرام ... آورد

 را هاجر با بدرفتاري بناي ساراي پس...  كرد مي تحقير را سارا بانويش ،پس از آن و شد مغرور
راه  اي كه سر نزديك چشمه را هاجر، فرشتة خداوند، بيابان در. ردك فرار خانه از او و گذاشت
من از : روي؟ گفت مي اي و به كجا از كجا آمده، هاجر اي: پرسيد فرشتة خداوند. ديد، است
مار ش يب را تو نسل من. باش او مطيع و برگرد: فرمود فرشتة خداوند. ام بانويم گريخته ةخان
 اسماعيل ـ يعني خدا را او نام. خواهي زاييد پسريو  هستي حامله تو اينك. ردانمگ يم

 او ابرام و زاييد پسري هاجر براي ابرام. است چون خداوند تظلّم تو را شنيده، بگذار ـ شنود مي

  ).16-1: 16، پيدايش( »بود شش ساله و هشتاد ابرام ،زمان اين در. ناميد را اسماعيل
همسر ابراهيم و نيز شنيدن دعاي ايشان را با نسبت دادن » تظلّم«موضوع ، قرآن كريم

تفاوتي كه بين اين دو متن با فاصلة زماني و شرايط روزگار طبيعي ( به خود ابراهيم» مناجات«
  ). 41-37 /ابراهيم( منعكس كرده است، اي كه به نام اين پيامبر نامبردار است در سوره) نمايد مي

  اسحاق دتولّ وعدة .3-2
  : بينيم در داستان حضرت ابراهيم نيز مي ،در سفر پيدايش

                                                           
١. از  ،م و مناجات با خداوند متعالاس تكلّحضرت ابراهيم در مواضع حس»ذرگويد و در  خود سخن مي» هي

در . دهد ه او قرار مييخداوند متعال ابتالي ابراهيم را نيز در ذر. نگران است خصوص چنني موضوعي، انديشناك و دل

ه حضرت ابراهيم، زمينه نسل و ذر؛ ٨٧/ ؛ األنعام١٢٩/ البقره: (شود اشاره میعنوان منونه   آيايت از سه سوره بهبه ي

  ). ٤٠/ ابراهيم
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 مطلق قادر خداي من: شد و فرمود او ظاهر بر خداوند، بود ساله نود و نه  ابرام وقتي«
اين  از بعد ؛زن تو، ساراي خصوص در اما.. .كنم زياد را تو نسل كه بندم د ميعه تو با ...هستم
 بركت خواهم را او من. بود خواهد ساره يعني شاهزاده او امن. نمخوا ساراي را او ديگر ،پس

   . ...آورد خواهم وجود به ها قوم او از بخشيد و خواهم پسري تو به وي از و داد
 او نسل و داد بركت خواهم را او و نمودم اجابت را تو تقاضاي نيز مورد اسماعيل در اما 

 او فرزندان ميان امير از دوازده. آيد وجود به او از بزرگي قوم كه كرد خواهم زياد چنان را

 تو براي همين موقع در ديگر سال را او كه سارهاسحاق  با را خود عهد اما. خاست برخواهند

  ). 20-1: 17همان ( »زمسا ر مياستوا، زاييد خواهد
  : در سفر پيدايش همچنين آمده است

. ظاهر شد او بر ،ديگر بار خداوند، داشت سكونت ممري بلوطستان در ابراهيمكه  هنگامي«
...  شتافت آنها استقبال به و برخاست جا از ؛آيند مي به طرفش مرد كه سه شد متوجه ،ناگهان.. .

 از يكي. است خيمه در او: داد كجاست؟ جواب ساره همسرت: پرسيدند ابراهيم از مهمانان

ساره . زاييد خواهد پسري ساره و آمد خواهم تو نزد زماني چنين در بعد سال: گفتان ايش
 ساره هر و ابراهيم وقت آن در( ادد مي گوش هاي آنها حرف به و بود ايستاده خيمه درِ پشت

 دل در ساره پس). شود فرزندي بود كه صاحب گذشته ساره از ديگر و بودند پير بسيار دو

 به خداوند ؟دار شود بچه تواند مي پيري شوهر چنين با من سال و سن: گفت و خنديد خود

 شود؟ مگر دار بچه تواند مي من سال و زني به سن آيا: گفت و خنديد ساره چرا: گفت ابراهيم

  ). جا همان( »؟... باشد مشكل خداوند براي كه هست كاري
كنند كه هنگام استماع آن بشارت حاضر  هر دو از همسر ابراهيم نيز ياد مي، قرآن و تورات

هاي باروري و عالمت  خندد و يا اين كه در خود نشانه پس از دريافت اين بشارت مي، است
گويد و قضاياي بعدي  از حسادت اين زن سخن مي، كنوني توراتمتن . بيند قاعدگي را مي

، اندازد ساز او را در چنبرة يك حسادت زنانه مي زندگي حضرت ابراهيم و نقش عظيم و تاريخ
جوادي ( شمارد همسر ابراهيم را مخاطب فرشتگان رحمت و بشارت الهي مي، اما قرآن كريم

همتا در حيات بشر را رهن  يادين و نقطه عطف بيو هيچگاه اين تغيير بن) 85ص، 1376، آملي
  . خواند داند و نمي يك حسادت زنانه نمي

يك بار از لسان خداوند و ، نيز در قرآن كريم تنها دو بار» البيت  اهل«تعبير پراهميت 
و بار ديگر در خصوص حضرت  )ص( اكرم  بيت رسول خطاب مستقيم او در خصوص اهل
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-71 /هود: (فرشتگان و خطاب به همان زن و در پي همان بشارت آمده استابراهيم و از زبان 
در اين آيات نيز ، موضوع بركت دادن به اسحاق را كه در سخن سفر پيدايش ديديم). 73
پيدايش ، هاي داده شده به حضرت ابراهيم در رأس بركت). 113-112 /صافاتال: (بينيم مي

 اند اهللا منطبق  بر دوازده امام و دوازده خليفة رسول، اميراين دوازده . دوازده امير از نسل اوست
  ). 61ص، 1994، ميرمصطفي(

  حضرت موسي و زن .4
حكومت خود از ناحية  ةجهت ترسي كه از آيند  به( كند كه فرعون قرآن كريم تصريح مي

را بريد و زنان  پسران آنان را سر مي) كرد يا براي تضعيف بيشتر آنان اسرائيل احساس ميبني
، اسميت( اي مردساالر بود جامعه، مصرِ فرعوني و در ميان قبطيان ةجامع. داشت زنده نگاه مي

ارزش مردان عبراني بسيار كم و پست بود و ارزش زنان   ،اي در چنين جامعه). 43ص، 1384
چند  ةخداوند تدبير امر موسي را بر عهد ،در چنين اوضاعي. عبراني از آن نيز كمتر و خُردتر

  .نهادزن 
در زير برق خنجر فرعونيان كه خود را  ،پناه مادر موسي از سرنوشت پسري عبراني و بي

همين مادر . بيمناك بود، شمردند هيچ مي دانستند و خون فرزندان اسرائيلي را به  نژادي برتر مي
» دختر«يك ، »مادر«بسپارد و اين » آب«دريافت كرد تا فرزند خود را به دست » وحي«از خدا 

اين تدبير را خداوند . موسي كرد» ةداي«را » مادر«، »دختر«را مأمور تعقيب موسي كرد و 
ما سينة تمامي زنان فرعوني و اسرائيلي را بر دهان موسي : گرفت مستقيماً بر عهدة خود مي

كند تا آن كودك را استثنائاً زنده نگاه  او را ترغيب مي، فرعون» زن«). 12 /قصصال( حرام كرديم
حضور اين سه زن و نقش آنها و تمهيدات اداي . بلكه وي را به فرزندي نيز بپذيرد، دارد

  . بينيم سورة قصص مي 13-7وظيفة مادري را در آيات 
خواهر موسي و زن فرعون با وضع سياسي آن روز مبارزه كردند ، مادر موسي: اين سه زن 

كردند تا بدانند نوزاد او پسر  عقيب ميدر آن روز هر زن شيردهي را ت. تا اين مرد پرورش يافت
 ،شيرده هم خواهد بود؛ در چنين وضعيتي، شود زيرا فقط زني كه مادر مي. بوده است يا دختر

بلكه قدم نهادن در عرصة  ؛ي نيستدعنوان اجير يك امر عا  في يك زن شيرده بهپيشنهاد و معرّ
ار خواهر موسي يعني تعقيب يك ك ،از سوي ديگر. خطر و روبرو شدن با مرگ و اعدام است

اين دخترك خردسال عبراني خود . كننده همة خطرها به سوي اوست كودك شيرخوار نيز جلب
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في كند كه اي براي كودكي معرّ را در جمع فرعونيان و سران مملكت مصر حاضر سازد تا دايه
عطوفت خود را  بيو باز زن فرعون كه همسر . اي ندارد تا از دست دادن سر خود فاصله

  ). 151-149صص، 1376، جوادي آملي( دهد آن پيشنهاد پرخطر را مي، شناسد مي

  عيسي و زن .5
اي براي توليد نسل  بيش از يك خدمتكار داخل منزل و وسيله، مردساالر يهود  زن در جامعة
عيسي حضرت اما در داستان والدت و رشد ). 239ص، 2004، الملوحي( آيد به حساب نمي

. ب و صالح است كه از زن صالح ديگري زاده شده استبينيم كه محور يك زن طي مي نيز
آيات متعددي در خصوص ، و مضاف بر آن، آن آمده نام تنها مادر پيامبري است كه در قر، مريم

جنين بطن خود را نذر عبادتگاه خدا ، مادر مريم. زاده شدن خود او از مادرش آمده است
َربِّ إِنِّي َوَضعتَها ﴿: گويد مي ، با حسرت،با ديدن آن دختر، يابد و تولّد مياما چون ا، كند مي

  ). 36/ عمران آل( ﴾َمثَي َوإِنِّي َسميتَها َمرَينَولَيَس الذَّكَر كَالْاُ اللَّه أَعلَم بَِما َوَضَعتأُنثَي َو

  و همسر و دختر) ص(رسول اكرم  .6
محمد در نبود ، اي همپا با چهارپايان است داراي رتبهموجودي پست و ، در زماني كه زن

شود و نسل و شريعت و رسالت وي  ديگر داية او مي يك زنِ. شود زاده مي از مادري تنها ، پدر
  . يابد استدامه و استمرار مي، نيز به بركت وجود يك زن

ام به سند هش  به رسول اكرم يك زن يعني جناب خديجه است و ابن گاناولين گرونداز 
، ابن هشام( بر او سالم كرد )ص( اهللا  آورد كه جبرئيل هنگام نزول بر رسول موثق خود مي

از ملكوت ، و او نيز بسان مادران دو پيامبر پيشين يعني موسي و عيسي) 257ص، 1ج، 1355
تي را مد، پس از مادر و حضرت خديجه )ص(رسول اكرم . اعلي سالم و تكريم دريافت كرد

  . ت استالقدر در تاريخ اسالم و نبو  برد كه زني جليل ايمن به سر   منزد اُنيز 
پيامبر را وادار به نكاح چندين زن ، هاي دعوت و تبليغ و گاهي فشارهاي سياسي تمسئولي

  ـ كه برخالف آن» طاهره ةخديج«: يك بانو بيش نيست ،واقعدر اما همسرِ محمد امين ، كرد
 مطلق شهرت ةو آن اسو )ص( اهللا  سخن نادرست و ناشايست كه براي ترور شخصيت رسول

، العاملي( است )ص( دختري جوان و باكره و داراي سنّي كمتر سنّ از رسول اكرم، يافته 
، از اين همسر دختري براي رسول رحمت پديد آمد كه حضرت رسول). 151ص، 1ج، 1416
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أبيها و مادر خود   از دامن دختري كه پيامبر او را أم. و مادرِ پدر ناميد» أبيها  أم«دختر را آن 
يكي از آنها فرزندي بود كه پيامبر او . ذرية رسول خاتم و جانشيان او پديد آمدند، خوانده بود

  ). 52ص، 1356، قولويه  ابن( را از خود و خود را از او شمرد
با مشاهدة اين . از حضور زن و نقش او در كنار پيامبران الهي استهايي اينها جلوه

  . شودتر مي آسان »ميثاق غليظ«هاي شاخص است كه ادراك مفهوم  نقش
متقابالً پيامبر نيز كه بايد به ميثاق غليظ الهي از يك سو و ميثاق زنان از سوي ديگر كمال 

 مكُريخ مكُريخ«: حيث رفتار با زنانش خواندخود را بهترين مردمان از ، پايبندي را داشته باشد
أَلهلو أَ هنا خيكُرم لأه1).171ص، 20ج، 1409، حرّ عاملي /555ص، 3ج، 1413، صدوق( »یل  

پيامبر اكرم خود اسوة حسنه و صاحب خلق عظيم است و بيشترين صبر و وفاداري را در 
دارد؛ آن هم زناني كه آنها را چنانكه تاريخ به تفصيل بيان كنار زن و براي پاييدن كانون خانواده 

ت و جامعة اسالمي و نه از روي براساس صالحديد الهي و براي رعايت مصالح ام، كرده
و » امانت بزرگ«سورة ، احزاب ةهمين سور. اختيار فرموده بود ،هوسها و هواجس نفساني

 ةا اين عنوان بزرگ و منحصر به فرد ـ اسواست كه از او ب» ميثاق غليظ«و » معاهده با خدا«
   )5نوشت شمارة  پي. ك.ر( .كندحسنه ـ ياد مي

هاي كوچك و محدود و اختالف  با زنان خود در آن حجرهاو مبر امعاشرت و رفتار پي
كامل  ةنمون، هاي قومي و قبيلگي آنها و همچنين با ديگر زنان مسلمانان خلقي و سني و نسبت

، طالقاني( است) 19/ نساءال( ﴾اشروهن بِالَْمعروفَوَع﴿ق و اجراي فرمان تحقّمانندي از  و بي
  ). 121- 118صص، 6ج، 1350

. طالق و تحريم، احزاب: شوندآغاز مي ﴾َيا أَيَها النبِي﴿سه سوره با خطاب ، در قرآن كريم
ميان » ميثاق غليظ« و» معاهدات بزرگ«، »حمل امانت«سورة ، همچنان كه ديديم سورة احزاب

و پايان » الحالل ابغض«اي با سخن از سوره، سورة طالق. خدا و پيامبران و پيامبر و زنان است
با  ،»الحالل ابغض«اين  ةدربار ،اما خداي بزرگ در آغاز سورة طالق. ميثاق غليظ زنان است

، فرستادة خود سخن گفت تا آحاد امت به هوش باشند كه موضوع تعامل با زن از آغاز تا انجام
اي از نقض اين باشد و اگر هم چاره) ص( اكرم منطبق با سيرة نبي، به نحو مؤكّد و اخصبايد 

و همچنان  )28احزاب، ( »راح جميلس«روش جدايي نيز روش ، پيمان و ميثاق غليظ نبود

                                                           
 . اش ترين باشد و من ترين مشا براي خانواده خود هستمترين مشا، کسي است که براي خانواده .١
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ذات . خواهد بود» مكارم االخالق«ق با سيره و روش خاتم رسوالن و معمار بناي بلند منطب
در ، اي است كه نزول آنسوره ،اين. خداوندي سورة تحريم را نيز در كنار سورة طالق قرار داد

، آن بردباريي كه گويي از شدت لطافت و حياي نبوي. پي بردباري خاتم رسوالن با زنان است
زند كه چرا آنچه را براي او حالل گذرد و گويي خدا به حبيبش نوعي نهيب مي از حد مي

  . كندبر خويشتن تحريم مي، براي كسب رضايت دو زن ديگر، است

  گيري نتيجه
، ها بينيم كه در صدر اين پيمانبارها سخن از پيمان ميان خدا و بندگان را مي ،در قرآن كريم

، اين ميثاق غليظ. تعبير شده است» ميثاق غليظ«آن با سخت و مستحكمي است كه از   پيمان
بار ديگر نيز ميان زنان و شوهران  بار ميان خدا و بندگان و يك يك، بار ميان خدا و پيامبران يك
هاي  هاي سخت را از چندين طريق مؤكّد و مستحكم فرموده و راه قرآن كريم اين پيمان. است

قرآن كريم تنها نيست؛ ، اين تذكّر در اصلِ. داده استپيشگيري از سستي و فتور آن را نشان 
بلكه موضوع پيمان و لزوم پاييدن و پايستگي و پيوستگي آن را در متون مقدس برخي ملل 

  . هرچند سختگيري قرآن كريم در اين زمينه كامل و يگانه است. بينيمديگر نيز مي
و تمام  گرفته حيد الهي نشأتاز جوهرة تودر قرآن و متون مقدس ملل، » ميثاق«ع موضو

 پيوند ةهرگونه سستي و فتور در اين رشت .دهد قرار ميتأثير خود  تحتابعاد زندگي انساني را 
اما برخالف تمام تأكيداتي كه در  ؛برد كيان فردي و اجتماعي وجود آدمي را به سوي سستي مي

تثليث پديدآمده در مسيحيت ميثاق رفته است، تحريف و قرآن كريم و متون مقدس ملل بر امر 
 صاحبان تجارت و صنايع در اروپاي قرون اخير، ةپرستانو نگاه كليسا و مزيد بر آن، نگاه نفع

اثر منفي خود را بر امر ميثاق الهي و زناشويي نيز نشان داد و آثار آن در قالب موجهاي 
  .و مانند آن به سوي جوامع سنّتي سرازير گرديد »سازي جهاني«

كه در » يميثاق غليظ«با ، شوداوضاعي كه امروز در جامعة ما و اغلب جوامع ديگر ديده مي
آمار و نرخ طالق در زمان حاضر به . بينيم چندان همخواني نداردقرآن و متون مقدس ملل مي

اي دور از شيوه و وضعي رسيده كه قرآن كريم براي ما تصوير كرده و در اختيار ما نهاده نقطه
  .است
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  ها نوشت پي
اي منفي واژه »ظلم«مثالً، ريشه . اينجا مقصود واژگاين است که به خودي خود، بار معنايي مثبت يا منفي ندارند در  .۱

اي  به خودي خود جهيت ندارد و واژه »حسب«اي به سان ا ريشهتواند در قرآن، استعمايل مثبت بيابد، اماست و مني

اين ريشه در  ويلتواند در معناي مثبت به کار رود و هم در معناي منفي؛ هم ميبيطرف است؛ حساب و حسابگري 

شود و استعمال فعلي دارد، بار معنايي مثبيت ندارد و بارها مشمول ي و نفي قرآن کرمي، آجنا که به انسان مربوط مي

وا أَال َتكُونَ فتَنةٌ فََعموا َوَصموا ثُم َتاَب َوَحِسب﴿: بينيمهايي از اين ي و نفي را در اين آيات ميمنونه. شوداهلي مي

مهنم ريوا كَثوا َوَصمَعم ثُم هِمَعلَي ؛)٧١/ املائده( ﴾اللَّه ﴿ َولَم كُمنوا ميَن َجاَهدالَّذ لَمِ اللَّها َيعَركُوا َولَمتأَنْ ت متَحِسب أَم

 وند نذُوا مخَولََيت هولَوال َرس َملُونَاللَّهبَِما َتع َخبِري يَجةً َواللَّهنَِني َولمؤ؛)١٦/ البقره( ﴾ا الْم ﴿ بِه مهدمَما نونَ أَنَسبأََيح

َيحَسب أَنْ لَن َيقْدَر َعلَيه أَ﴿ ؛)١٥/ النور( ﴾َوهَو عنَد اللَّه َعظيم اًَوَتحَسبوَنه َهيِّن﴿ ؛)٥٥/ املؤمنون( ﴾من َمالٍ َوَبنَِني

َماالً لَُبد أََحد لَكْتاًَيقُولُ أَه  أََحد َيَره أَنْ لَم َسب٧-٥/ البلد( ﴾أََيح .( 

ـ    معناي پرستيدن، و إله به  به »هألَي هألَ«ريشه   .۲ داراي  ث آن، الت اسـت و معناي معبود و خدا و مجع آن آهلـه و مؤن

بـدون ترديـد   . باشـد هاي خمتلف سامي نظري عربي، آرامي، سرياين، و نيز سبايي مـي  ن در زبانامرتبط فراوات مشتقّ

خواندند و بـدان  مي Ell» ال«را پيش از اعراب، بابليان بودند كه او . گردد هاي کهن آمساين باز مي کهن به دين  ريشه

اهللا و برگرفته از مهني ريشه بود و اين ريشه در زبان عـربي و   چنانکه نزد آنان، نام بابل، به معناي باب. شناختند مي

قدمي مشايل که در صحراي هاي  عربگروهي از . شودديده مي... هايي چون ميکائيل، جربائيل، اسرائيل، اسرافيل و نام

از » آلـياله « هـرودوت از پرسـتش  . خواندندمي  Hellaنامشدند، اهللا را به كردند و نبطي خوانده مي سينا زندگي مي

شـود و در زبـان    ظ مـي تلفّ Élohîmو  Éloah Elohi, هاي صورت اله در عربي به. گويد سوي نبطيان سخن مي

  بـه ) در عربي و عـريب (مورد حبث، الهوت  هاز ريش. آمده است Elihajو  Eliasو خود از  Eloiصورت  آرامي به

  . معناي عامل غيب و ذات اهلي آمده است

 دي نيز بهمشتق گرديده در زبان اک Elihajو  Eliasآمده و خود از  Eloiصورت  اين واژه در زبان آرامي به

 ’lht’هاي آرامي  واژه  اله با وام قدمي عرب آمده که احتمال دارد از مهان طريق ريشه معناي اهله به Allatu صورت  

ي عرب و متثال گانههاي سهمهان الت مرتبط باشد که يکي از اهلهاهله و در ايت با  معناي  هر دو به ’lht’نبطيو 

ي بابليان به ميان  اند و گويا از زبان و فرهنگ گذشته فرشتگاين بوده که به زعم آنان دختران خداوند سبحان بوده

. ها نگادر اين زمينه(ت قدر جامع و مفهوم قابل انتزاع از اين اشتقاقات، پيوند و عهد و ارتباط اس. آنان راه يافته است

، ۱۹تا، ج ، بیطباطبايي /۱۶۴، ص۱۴۱۷، احلسيين /۷۰، صسالکتاب املقد /۱۰۶، ص۱، ج۱۳۶۰، مصطفوي

، ۲، ج۱۳۷۹خراساين و ديگران،  زاده واعظ /١٢٥، ص۱۳۷۴، جفري /۳۳ـ۳۲، صص۱، ج۱۳۵۷، مشکور /۳۸ص

، ۱۳۷۷هاکس، / ۶۸۰ـ۶۵۵، صص۱۳۸۰ ،گروهي از نويسندگان/ ۵۷، ص۲۰۰۱ ،معلوف/ ۶۲۹ـ۶۲۷و  ۶۳۵صص

براي مطالعه بيشتر و  ۶۴، ص۱۳۸۵بلك، / ۱۲۸تا، ص املصري، بی/ ۵۲۶و  ۸۷، صص۱۹۹۴محوي، / ۱۰۰ـ۹۳صص

   .Strong, n.d, p. 12/ Onion, 1983, p. 267/ Brepols, 2003, pp. 26, 61, 26): نگا
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شود و از پيدايش آغاز مي» َيا أَيَها الناس«سوره نساء با : کنيمها اکتفا ميدر اينجا به ذکر برخي از اين مانندگي .٣

تأسيس جامعه اسالمي و از عقود و عهودي که الزمه آن از و » َيا أَيَها الذيَن آَمنوا«گويد، سوره مائده با انسان مي

ران و اند و مفس ههاي نساء و مائده آمد د مربوط به زعامت و خالفت اسالمي در سورهآيات متعد. گويداست مي

حمداند، اما گويي  آورده )ع(علی  املؤمنني  دي را در خصوص ارتباط نزول اين آيات با حضرت امريثان روايات متعد

سوره مائده با آيات و احكام مربوط به حج آغاز . ران، روشن نبوده استسري و ارتباط آيات در نظر برخي مفس

  : و واليت آمده است شود و پس از اين آيات، آيات نصب مي

 ﴿َوأَت يَنكُمد لَكُم َم أَكَْملْتالَْيو نَشوَواخ مهَشوفَال َتخ ينِكُمد نوا ميَن كَفَرَس الَّذَم َيئي الَْيوَمتنِع كُمَعلَي تَمم

بَِّك َوإِنْ لَم َتفَْعلْ فََما َبلَّغَت غْ َما أُنزِلَ إِلَيَك من َرَبلِّ َيا أَيَها الرسولُ﴿: و نيز آيه تبليغ) ٣( ﴾سالَم دينا َوَرضيت لَكُم اال

ت و حال، اين آيات مربوط به زعامت امر ام ).٦٧( ﴾رَِسالََته َواللَّه َيعصمَك مَن الناسِ إِنَّ اللََّه ال َيهدي الْقَوَم الْكَافرِيَن

   .)٦٠ /النساء( بينيم سوره نساء نيز مي» االمر اولو«ربوط به را در آيات م) ص(اهللا  خالفت رسول

شهادت به معناي حاضر و . است» شهادت«هاي نساء، مائده و حج، موضوع  يكي ديگر از وجوه تشابه سوره

ت يادآوري اكرم را بر ام  رسول در اين سه سوره، خداوند موضوع نظارت و شهادت مستمر. ناظر و گواه بودن

ت اسالمي است و ام» شهيد«فارغ از قيود زمان و مكان، اهللا،  حضرت رسولحج،  پاياين سوره  تصريح آيهبه . كند مي

بر ناس باشند» شهداء«ت نيز بايد ام .ت حضرت عيسي مسيح در پايان سوره مائده از انقطاع شهادت خود بر ام

 /املائده ؛٧٨ /؛ احلج٤١ /النساء: (شود ديده میمزبور  هاين سه مطلب در اين آيات از سه سور. گويد مي  خويش سخن

و تر خواهد شد که در کنار سوره نساء، يک سوره ديگر را نيز به طور دقيق بنگرمي  اين مقايسه زماين کامل .)١١٧

گويد، از  ميانسان » آمدن«سوره نساء از . شودآغاز مي» يا أَيها الناس«با مانند سوره نساء  کهسوره حج است  آن،

سوره مائده نيز از  .او، رفنت به حج و به قيامت و به سوي خدا» رفنت«ط زن، و سوره حج از آمدن او از زن و توس

، سخن به ميان اين دو موضوع و نيز از موضوع حضور او در جامعه و در منت و بستر حرکت به سوي آن مقصد عايل

  .آورده است

متري  ميتر و در زبان لوي و در سنسکريت »مثري«هاي شاهان هخامنشي نام مهر را در کتاب اوستا و در کتيبه .٤

هفتمني ماه . اندتاب نيز اده اند و نام آن را بر آفتاب عاملت و پيمان را از معاين مهر برمشردهدوسيت و حمب. اندنوشته

مسعود سعد سلمان، شاعر توانا . اندناميده سال خورشيدي را ماه مهر و دوازدمهني روز هر ماه خورشيدي را روز مهر

  : و آزاده ايران، معاين مهر را در يک بيت سروده است

  روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان        مهر بفزا اي نگار مهرچهر و مهربان            

هاي عهد ب آتشکدهاين کلمه نام يکي از فرشتگان بود و اغل. کلمه مهر در کيش زرتشت مقام ارمجندي يافت

  : گويدچنانکه فردوسي مي. خواندندکهن را بدين نام مي

  فروزان چو ناهيد و رام و مهر          چه آذرگشسب و چه خرداد و مهر                         

و يکم آن را جشن مهرگان بزرگ ايرانيان شانزدهم ماه مهر را جشن مهرگان کوچک و از شانزدهم تا بيست 

  ). ١٧-١٦، صص١٣٨٢بيگدلی، . نگا(گرفتند مشردند و با مراسم و آييين آن دو موعد را جشن مي يم
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خواندند، هم در آن زمان، آيني گذاشتند و نام چليپا را کراس ميدر زمان اشکانيان شاهان نام خود را مهرداد مي

گريي مسيحيت بنا گرفت و نقش مهمي را در شکلاز ايران به اروپا رفت و سراسر امپراتوري روم را فرا » ميترا«مهر 

هاي اروپايي رفت و اويل صورت صليب و دومي صوري مهني دو نام ايراين يکي به عريب و ديگري به زبان. کرد

ناميدند و  مي» کرس«چليپا را در زمان اشکانيان . را يافت Cross) انگليسي( crescent) فرانسه( Croixچون 

، ١٣٨٩پورعبداهللا، (نوشتند گفتند و مينشان مييعين دوستدار کريس يا کريست» کريستو«پادشاه،  آا بعد از نام

هاي معماري و مهندسي هاي گوناگوين يافت با آثار خمتلفي بر روي بسياري از نقش چليپا در اروپا صورت). ٧١ص

  ).Réau, 1930: p. 134-135/Bayard, 1942: p. 141-143, 159- 160 . نگا(اروپايي 

، ٢٣، ٧٢به ترتيب در آيات » اسوه حسنه«و نيز عنوان » ميثاق غليظ«و » معاهده با خدا«، »امانت بزرگ«تعابري  .٥

عنواين است که به طور مطلق، از ميان مجيع پيامربان تنها به رسول اکرم اعطا » اسوه حسنه«. انداحزاب آمده ٢١و  ٧

اين عنوان  ،ااما در آجن. اران وي نيز آمده استباره حضرت ابراهيم و يدر، اين تعبري در سوره ممتحنه. شده است

قَد كَاَنت لَكُم أُسَوةٌ ﴿: خوردقيد مي» الّا«بلکه در خصوص يکي از اعمال آنان است؛ آن نيز با لفظ  ؛مطلق نيست

بَرآُء منكُم َومما َتعبدونَ من دون اللَّه كَفَرَنا بِكُم َوَبَدا َبيَنَنا َوَبيَنكُم  َحَسَنةٌ في إِبَراهيَم َوالَّذيَن َمَعه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا

ا َحتَضاُء أََبدإِلّ یالَْعَداَوةُ َوالَْبغ َدهَوح وا بِاللَّهنمؤيَم تَراهلَ إِباَا قَول لََكلَاَبِيه كلَرنَّ لََك َوَما أَمفَتغَنا  سٍء َربَشي نم َن اللَّهم

ريَك الَْمصَنا َوإِلَيَك أََنبَك َتَوكَّلَْنا َوإِلَي٤/ املمتحنه( ﴾َعلَي(.  
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و مĤخذ منابع  
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