
 

  

 

 

 

كتاب قیّم یپژوهشیعلم ۀفصلنامدو 

 پانزدهم ۀشمار، (1395) ششمسال 

 

 

 

 1اسماعيليداود 

 2محمدرضا حاجي اسماعيلي

 چکیده

 ِمن اهلُل ُيغِنِهُم َقراَءُف َيُکوُنوا ِإن ِإماِئُکم و ِعباِدُکم ِمن الصاِلحنَي َو ِمنُکم االيامی َأنِکُحوا َو﴿برداشت اولیه از آیه 

استغنای انسان و رفع نیازهای (، بر این امر داللت دارد كه ازدواج، به 32/ 24)نور: ﴾ َعِليمٌ  َواِسٌع اهلُل َو َفضِلِه

انجامد. از آنجا كه در روایات بسیاری، فقر معضلی اجتماعی خوانده شده و راهکارهایی برای مقابله مادی می

های موجود، نماید كه چگونه فقر ملموس در جامعه با ازدواجبا آن اندیشیده شده است، این سؤال رخ می

شناسی شده است؛ با تکیه ویژه بر مفهوم« ایامی»و « نکاح»واژگان سازگار است؟ برای پاسخ به این سؤال، 

های آن در قرآن، تبیین مراد اصلی آیه با عنایت به سیاق و بافت آن، توجه به روایات به ثبت آمده و مدلول

های مفسران. فرضیه ما در این پژوهش بر این نکته استوار است كه آیه در مقام نهی از در نهایت دیدگاه

وابسته  نیازی داللت دارد،أخیر ازدواج به دلیل فقر اقتصادی است. بنابراین تحقق ظاهر آیه كه بر وعدۀ بیت

 مصلحت فرد و ... است. به اموری همچون مشیت و اراده خداوند،

 ازدواج، فقر، عفت، مشیت الهی، تفسیر، قرآن كریم. واژگان كلیدی:

                                                           

 d.esmaely@yahoo.com/ حديث. دانشجوي دکتري علوم قرآن و 1

 m.hajis1@yahoo.com دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان/ .2
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 مقدمه -1

اتفاقي مهم و تأثيرگذار به  عنوانبهازدواج امری است مطلوب که همه افراد بشر در زندگي 

دهند. دین اسالم نيز در های خاصي نسبت به آن نشان ميآن توجهي ویژه داشته و حساسيت

داند؛ لذا های جسمي و روحي افراد مينگاهي متعالي آن را امری مقدس قلمداد نموده و از نياز

ی گوناگوني ارائه نموده است. لکن نکته هاسفارشها و ایداری و دوام آن دستورالعملبرای پ

تحقق این امر مقدس منوط و مشروط به مقدماتي ، این است که به طور طبيعي و عرفي توجهقابل

در شکل گرفتن این اتفاق مبارک نقشي حياتي ایفا نموده و از سویي  هاآناست که تحصيل 

باعث بروز مشکل در سامان یافتن آن است. از آنجا که جامعه چيزی جز  هانآمراعات نکردن 

ها هم در دوام و بقای خود مرهون نگرش ها نيست و خانوادهای منسجم از خانوادهمجموعه

بر اساس واقعيات و  گرفتهشکلتوان گفت: ازدواجِ صحيح زوجين به امر ازدواج هستند مي

شود بلکه دخالت مستقيم در ها ميیط نه تنها موجب بقای خانوادههای دور از افراط و تفرنگاه

های مؤثر در بقا و تعالي نظام کاهش مشکالت اجتماعي نيز دارد. در این ميان یکي از مؤلفه

برخوردار بودن از اقتصادی متناسب با نياز و شأن خانواده است. حال آیا اسالم مباحث ، خانواده

داند یا آن را بر قدرت الیزال گيری طرفين ازدواج ميل در تصميماقتصادی را جزو مسائل دخي

 شمارد؟الهي موکول نموده و اصرار بر آن را امری ناپسند مي

کساني که توجه بيشتری نسبت به مباحث مذهبي نشان  ژهیوبهباور عمومي افراد جامعه 

اقدام به آن را در مقطع  داند وخداوند امر ازدواج را امری مبارک مي»دهند این است که: مي

خاصي از زندگي به عنوان تکليفي الهي بر عهده همگان نهاده و مباحث اقتصادی و مالي آن را 

گونه تعلل و تردید در این جهت متأثر از ضعف ای که هرخود تضمين نموده است؛ به گونه

ین سند ترني معروف؛ لذا در این نوشتار به بازخوا«ایمان و بدبيني به فضل و رحمت الهي است

فرماید: سوره مبارکه نور مي 32خداوند در آیه  قرآني این باور عمومي پرداخته شده است.

ا خداوند آنان ر، و غالمان و کنيزان درستکارتان را همسر دهيد. اگر تنگدستند، همسران خودبى»

«.و خدا گشایشگر داناست نياز خواهد کرداز فضل خویش بى

ها های اجتماعي حکایت از این دارد که نه تنها به دنبال بسياری از ازدواجاز سویي واقعيت

ز همين ها ناشي اهای بنيان خانوادهنشده بلکه بخشي از فروپاشي وفصلحلمشکالت اقتصادی 

 40بيش از ، شورای فرهنگي اجتماعي زنان به دنبال پژوهشي ميداني کهچنانمشکالت است 

را مربوط به مشکالت نفقه و مخارج زندگي اعالم  70های دهه لل طالق در سالدرصد از ع

ا ه( که حتي اگر بخشي از این آمار حمل بر تفاوت سليقه110ص، 1383، کرده است )محمدی
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ریفه در آیه ش ادشدههای اقتصادی شود باز این سؤال مطرح است که: چرا تضمين الهي یو دیدگاه

این مقاله با بررسي واژگان موجود در آیه و  در ماری شکل گرفته است؟مؤثر نيفتاده و چنين آ

نظر به آرای مفسران و نيز توجه به روایات به این مطلب اشاره گردیده که هرچند باور به فضل 

گشای بسياری از مشکالت مادی و معنوی است ولي و رحمت خداوند جزئي از ایمان و گره

در رفع مشکالت اقتصادی دانست و در هر شرایطي به آن اقدام توان ازدواج را علتِ تامه نمي

همين سوره در شرایطي که اسباب ازدواج فراهم نيست نه تنها به  33نمود بلکه بر اساس آیه 

ترک ازدواج و پيشه کردن عفت و پاکدامني است به اميد ، انجام ازدواج توصيه نشده بلکه وظيفه

 ه زندگي فرد گشایش و وسعت دهد.خداوند از فضل و رحمت خود ب نکهیا

 واژه نکاح در لغت -2

نکاح گویند  نکاح به معنای همسر گرفتن و به زوجيت درآوردن است و عقد بدون جماع را

نویسد: واژه نکاح در اصل برای عقد است سپس به ( راغب مي475ص، 5ج، 1404، )ابن فارس

که این واژه ابتداءً در مفهوم جماع وضع استعمال گردیده و محال است ، استعاره در مفهوم جماع

سپس در مفهوم عقد به استعاره به کار رفته باشد زیرا واژگاني که در مفهوم جماع استعمال ، شده

است که عرب  رممکنيغداند و تصریح به آن را قبيح مي، و عرب ندهست کنایاتهمه ، گردیده

 (.823ص، 1412، )راغب با لفظ قبيح از مفهومي غيرقبيح تعبير کند

، 2ج، 1375، نکاح را ازدواج و وطي معنا کرده است )طریحي، اما طریحي در مجمع البحرین

ني او یع« امرأة فالن نکح»گوید: ( و ابن منظور به این نکته اشاره کرده که عرب وقتي مي421ص

به  ﴾اِنَيًهز إالَّ َيْنِكحُ  ال الزَّاين﴿اند: نکاح در آیه ای گفتهسپس افزوده که عده، درآوردرا به ازدواج 

 فقط، زیرا آنچه از واژه نکاح در قرآن آمده، رسدمعنای وطي آمده ولي این قول بعيد به نظر مي

یج که این آیه بدون شك در معنای تزو ﴾ِمْنُكْم اْلَأيامی َأْنِكُحوا َو﴿به معنای تزویج است مانند آیه 

 ،عرب به معنای وطي است و گفته شده به ازدواجاست. ازهری نقل کرده که اصل نکاح در کالم 

اما فيومي معتقد ؛ (625ص، 2ج، 1414، نکاح گویند چرا که سبب وطي مباح است )ابن منظور

مجاز و برای داللت بر هر ، در هریك از دو معنای وطي و تزویج« نکح»است که کاربرد واژه 

، م مجاز نباشد مشترک لفظي است )فيومينویسد: اگر هکدام نياز به قرینه است سپس در ادامه مي

 (.625ص، 2ج، تابي

مصطفوی نيز پس از ذکر اقوال لغویان نتيجه گرفته است که واژه نکاح به معنای تزویج است 

عهد و پيمان، این  دوست.بين آن  زن بر مبنای مقررات معهودو آن عهد دو طرفه از جانب مرد و 
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 یعني آن هنگام ؛عرفي است شود و گاهشرع مشخص ميدیني است یعني حدود آن از طرف گاه 

. وی در ببندندبا هم  زندگي تمام جهاتبرای استفاده از  يپيمانغير ملتزم به شرع، طرفين که 

وری جنسي نيست؛ زیرا ماده نکاح به فقط نظر به تمتع و بهره، کند که در ازدواجادامه اشاره مي

تشکيل عائله و خانه و زندگي از آثار آن ، الد و تناسلبه لحاظ تو اگرچه، ستينمعنای مجامعت 

 ْحُُُمَنَك ِإذا آَمُنوا الَّذينَ  َأيَُّها يا﴿آیه:  مثالبرای ، است. آیات قرآن نيز شاهد بر این مدعاست

داللت بر تحقق نکاح دارد بدون آنکه لمسي ، (49/ 33)احزاب:  ﴾...َطلَّْقُُُموُهن ُثمَّ اْلُمْؤِمناِت

َُُلوا َو﴿نيز آیه:  باشد وصورت گرفته  يمبيان ، (6/ 4اء: )نس ﴾... النِّكاح َبَلُغوا ِإذا َحَُّی اْلَيُامی اْب

استعداد ازدواج و زندگاني و تأمين همسر به لحاظ فکری ، که منظور از رسيدن به حد نکاح دارد

 شتيعماستطاعت تدبير و تنظيم عائله و امور وابسته به آن و گذراندن  و عملي است و رسيدن به

 (.260ص، 12ج، 1385، است و مناسب نيست که نکاح به تمتع و مجامعت حمل شود )مصطفوی

 عمالاستشود نکاح در معنای عهد و تالزم طرفين با بررسي وضع لغوی واژه نکاح روشن مي

مرد برای  است که در جاهليت نيز مرسوم بوده ایبه گونه ؛شده است نه در خصوص وطي

ر ام و دیعني برای خواستگاری آمده، «خِطبٌ»گفت: رفت و ميخواستگاری در آستانه قوم مي

 (.259ص، یعني او را به عقد تو درآوردیم )همان« نِکحٌ»شد: جواب وی گفته مي

 ایامی در لغت واژه -3 

به معنای مردان و زنان بدون « ایامي»از  اندعبارتکه سه معني ذکر نموده « أیِّم»جوهری برای 

 «لِين لَيِِّن و»بوده و سپس تخفيف پيدا کرده مثل « أیِّم»به معنای مار که در اصل « الَيم»همسر و 

(. ابن فارس نيز با ذکر معاني 1868ص، 5ج، 1410، که به معنای دود است )جوهری« اإلیام»و 

 اردو را دود کسي که معناست این به «ايامًا يؤوم الرجُل آَم»ید: گوبه نقل از اصمعي مي گانهسه

وعي ایم به ن، در معنای دوم .بردارد  را عسل و بتواند شده خارج زنبور تا کند زنبورعسل کندوی

به زني گفته شده که شوهر ندارد و نيز مردی که زن ندارد )ابن ، مار اطالق شده و در وجه سوم

داند و کاربرد مي« مار»و « زن بدون همسر»(. راغب نيز آن را به معنای 166ص، 1ج، تابي، فارس

نویسد: ( فيومي مي100ص، 1412، پذیرد )راغبآن به معنای مرد بدون همسر را از باب تشبيه مي

ازدواج کرده باشد یا  قبالً خواه ، چه مرد باشد چه زن، همسر را گویندفرد عزب و بي« أیِّم»

بوده که جای همزه و ميم مقلوب گردیده و « ایائم»هم « ایامي»اشد و اصل در ازدواج نکرده ب

 (.33ص، 2ج، اتبي، همزه به الف تبدیل و ميم مفتوح گردیده است )فيومي، سپس از باب تخفيف
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تند کساني هس ﴾ااَليامی َوَانِکُحوا﴿نویسد: ایامي در سخن خدای تعالي مي بارهنیدراطریحي 

ز کند که قبل ادر مورد آنان گفته شده است که تفاوتي نمي، که همسر ندارند چه مردان چه زنان

 (.16ص، 6ج، 1375، آن ازدواج کرده باشند یا نه )طریحي

بر وزن « ایِّم»جمع « ایامي»نویسد: واژه شناسان ميشيخ طوسي نيز با توجه به سخنان واژه

بر وزن افاعل بوده سپس مقلوب گردیده و به « ایایم»ست که اصل آن فَيعِل به معنای فعيل ا

تبدیل شده است. واژه ایِِّم به زني اطالق گردیده که همسر ندارد خواه باکره باشد یا بيوه  «أیامي»

زني است که « ایِّم»اند: و نيز به مردی هم که همسر ندارد اطالق شده تا آنجا که برخي گفته

از دنيا رفته و یا طالق گرفته است و این معنا از قول معصوم نيز برداشت همسرش فوت کرده و 

(. 432ص، 7ج، 1405، )طوسي استکه به معنای بيوه « بنفسها أحق واالمي»شود که فرموده: مي

 .ی به تحليل آن خواهيم پرداختزودبهالبته بخشي از سخن شيخ قابل بررسي و نقد است که 

صل نویسد: این کلمه در اگانه این واژه ميمشترک بين معاني سهمصطفوی با توجه به مفهوم 

« مياال»به معنای اضطراب و دگرگوني بدون آرامش است و به همين دليل حرکت و جنبش مار را 

 از به شخص عزب نيزگفته شده و « االيام»همچنين به دود به جهت حرکت مارپيچش  ؛اندگفته

و بدون آرامش و دارای هيجانات  احوالشانیپرمضطرب و ، که در امور مربوط به ازدواج آنجا

شود به مرد و زن بدون همسر گفته مي« ایِّم»بنابراین  .شودگفته مي« اّيم» ،روحي و شهوی است

 (.212ص، 1ج، 1385، )مصطفوی با قيد اینکه در اضطراب و هيجان باشند نه به گونه مطلق

همسر شود که این واژه بر گروه مردان و زنان بيدانسته مي« ایامي»با بررسي وضع لغوی واژه 

اطالق گردیده چه پيش از آن ازدواج کرده و چه ازدواج نکرده باشند. از کاربردهای این واژه ـ 

است  ضي آنکه به کسي اَیِّم گویند که نياز به ازدواج داشته و متقا دیآيبرمدر همين آیه ـ  ژهیوبه

 به عنوان« الصاحلني»و از آمادگي و شرایط روحي و جسمي برای ازدواج برخوردار است. سياق 

عناست. ی بر همين مدیيتأنيز  ﴾وِإماِئُکم ِعباِدُکم ِمن الصاِلحنيَ  َو﴿معطوف ایامي در آیه شریفه 

گذشته  از سن ازدواجشبنابراین به فرد نابالغ و فرد بالغي که در سن ازدواج نبوده یا به کسي که 

 (.173ص، 18ج، تابي، شود )ابن عاشوراَیِّم گفته نمي ،است

 «ایامی» مفهوم در طوسی شیخ دیدگاه نقد -3-1

ن زناني هستند که مخاطبي« ایامي»گفته شد شيخ طوسي بر این باور است که  نیازاشيپ

که رو آن از این معنا (.432ص، 7ج، 1405، والیت دارند )طوسي هاآنخطاب در انکحوا بر 
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 ،توانند نسبت به ازدواج خویش اقدام کرده و نياز به دیگران دارندیي نميتنهابهایامي خود 

يازی به دیگر ن ،پذیرفتني است زیرا اگر شخصي بتواند نسبت به امر ازدواج خویش اقدام کند

مطلوب افراد است و ، يچون ازدواج امری است که به طور طبيع ؛ندارد بارهنیدراامر به دیگران 

کند و اگر خود خود برای رفع احتياج خویش اقدام مي، شخص نيازمند به نکاح در مرتبه اول

رین سزاوارت، زیرا وليِّ ؛بر متمکنان الزم است وی را یاری کنند ،نتواند این نياز را برطرف کند

 فرد برای کمك به اوست.

وانند اقدام تیي نميتنهابهکساني هستند که خود « ایامي»دليل دیگر بر این نکته که منظور از 

یرا به ز ؛( استأياميبه ) ﴾ِإماِئُکم و ِعباِدُکم ِمن الصاِلحنَي َو﴿عطف عبارت ، به ازدواج نمایند

دليل عقلي و عرفي مولي باید سرپرستي عبد و امه را در باب نکاح بر عهده گيرد و عطف این 

حکمي یکسان دارند. در  جهتنیازا ،است که این دو گروهحاکي از آن « أيامي»مورد به واژه 

ین گواه بر ا، نيز باید افرادی از نزدیکان وی سرپرستي او را بر عهده گيرند« أيامي»خصوص 

 در آیه است.« منکم»نکته وجود لفظ 

زیرا  ؛است بدون دليل ادعایي، را منحصر به زنان دانسته« أيامي»اما اینکه شيخ طوسي مفهوم 

استعمال این واژه با توجه به ، انددر منابع لغوی خویش اشاره نموده، شناسانگونه که واژههمان

گذشت این نکته از کالم راغب نيز برداشت  کهچنانشود. مردان را نيز شامل مي، اطالق آیه

توان در مورد کالم وی نيز مطرح (. همه اشکاالت مذکور را مي100ص، 1412، شود )راغبمي

 مود.ن

، دگردهمسری را شامل نميهر زن و مرد بي« أيامي»نکته حائز اهميت دیگر این است که واژه 

بلکه افرادی که احتياج به ازدواج دارند یا صالحيت و آمادگي روحي و جسمي را در این زمينه 

اه ر ربر س، اند ولي وسعت مالي و تمکن اقتصادی ندارند یا موانع عرفي و اجتماعيکسب کرده

این در حالي است که ایشان در بين نزدیکان خود کساني را  .شودآنان وجود دارد را شامل مي

یابند که در امر ازدواج متولي ایشان شوند و این موانع را از حيث کمك مالي و اقتصادی و مي

واند  تمي، سرپرست برطرف کنند. این یا روحي یا مشاوره و همفکری و انتخاب همسر مناسب

 نظورم مومنان مانند عام سرپرست اینکه یا باشد... و یتيم ولي، جد، پدر مانند خاص پرستسر

 ،اساس این بر .برخوردارند یکسان و واحد سياقي و بافت از نور سوره 33 تا 22 آیات زیرا باشد

 رهدای در نيز...  و القربي ذوی و اقوام از مؤمنين یعني، عام ولي که شودمي استنتاج گونهاین

 .هستند مخاطبان
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 ﴾...األیامی أنکحوا﴿ آیه شناسیمخاطب -4 

ای از این اند که پارهنظرات گوناگوني داده، در این آیه« أنکحوا»مفسران قرآن درباره مخاطَب 

 کنيم:ها را بيان ميدیدگاه

بندگان و کساني را که زوجي ندارند از زنان و مردانتان را همسر دهيد و نيز ، ای مؤمنان»ـ 

در البحر المحيط نيز چنين دیدگاهي بازتاب  (.165ص، 19ج، 1420، )طبری« کنيزان شایسته را

 (.38، ص8، ج1420یافته است )اندلسي، 

شوهری فرموده که زنان بي هاآنکه خداوند به  استخطاب از خداوند به مکلفين از رجال »ـ 

، 1405، راوندی/ 432ص، 7ج، 1405، وسي)ط« والیت دارید به نکاح درآورید هاآنرا که بر 

 اینکه : نخست، مخاطب آیه را مقيِّد دانسته استدو احتمالبا طرح (. ابن العربي 75ص، 2ج

مخاطب باشند )ابن ، اعم از اوليای نزدیك یا سادات، همسران باشند و دوم اینکه اولياء، مخاطب

 (.1376ص، 2ج، تابي، العربي

، آلوسي؛ 105، ص4، ج1418بيضاوی، « )بزرگان ایامي است خطاب انکحوا به اولياء و»ـ 

انکحوا امر است و داللت بر وجوب »فخر رازی نيز نظری مشابه دارد:  (.342ص، 9ج، 1415

)فخرالدین رازى، « اولياء است بر عهده کند، پس داللت بر این امر دارد که تزویج مواليانمي

خدا اولياء را به تزویج جوانان »ر معتقد است: همچنين سيِّد عبداهلل شبِّ (.369، ص23، ج1405

، تابي، طنطاوی؛ نيز: 315ص، 4ج، 1407، )شبِّر« امر کرد آزاد و بزرگان را به تزویج بندگانشان

  (.122ص، 10ج

نيز  (.594ص، تابي، داند )سایسهمه امت را مخاطب آیه مي ،سیسامحمد علي  مقابلدر ـ 

 ،مغنيه مخاطب را همه مسلمين دانسته و سپس برای حل تعارض ظاهری بين دو آیه محمدجواد

اولياء زن است که سزاوار نيست  ﴾...اْلَأيامی َأْنِكُحوا َو﴿مقصود در آیه اول  چنين آورده است:

که فقير بالذات منظور است  ﴾...َوْلَيْسَُْعِفف﴿خواستگار را رد کنند و در آیه دوم ، به خاطر فقر

 (.420ص، 5ج، 1424، )مغنيه باید صبر کند ،اگر مردم او را رد کردند و نتوانست ازدواج کند

ول کند؛ اول قـ طبری کياهراسي با اشاره به اختالف موجود در این زمينه به دو قول اشاره مي

ولي یا شخص مأذون از جانب ولي ، داند و دیگری اینکه مخاطبشافعي که مخاطب را اولياء مي

 (.313ص، 4ج، 1405، است )طبری کياهراسي

 (.34ص، 4ج، 1419، )ابن عجيبه است ـ ابن عجيبه خطاب آیه را متوجه اوليا و حکام دانسته
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 مخاطب واقعي آیه را به دست، توان به کمك سياقالبته با وجود اختالفات مذکور باز هم مي 

، 6ج، 1415، استينافيه است )درویش« أنكحوا»زیرا گرچه برخي معتقدند حرف واو قبل از  ؛آورد

نوعي پيوستگي و ارتباط ميان ، ( ولي در سياق مجموعه آیاتِ این بخش از سوره نور600ص

خطاب به مؤمنين است. برای مثال در  ،به بعد 21ای که از آیه به گونه ؛موضوعات برقرار است

و  مؤمنان( خطاب به 31/ 24)نور:  ﴾ُتْفِلُحوَن َلَعلَُّكْم ونَ اْلُمْؤِمُن َأيَُّها َجميعًا اللَِّه ِإَلی َوُتوُبوا﴿آیه قبل 

لفضل و سعه از  ( خطاب به اولوا22/ 24)نور:  ﴾...السََّعة َو ِمنكُم اْلَفْضِل ُأْوُلوْا َيْأَتِل َوَلا﴿در آیه 

 ،است که دارای وسعت مالي هستند و تمکن زیاده بر مؤونه خویش دارند و در این آیه نيمؤمن

ترغيب و تشویق به انفاق و دستگيری از اولي القربي و مساکين و مجاهدین في سبيل اهلل است. 

 رتصوبهبه متمکنين از مؤمنين اعم از مرد و زن و « انکحوا»توان گفت خطاب در بنابراین مي

زیرا باب  ؛در باب افعال است« انکحوا»کاربرد صيغه امر ، جمعي است و شاهد بر این سخن

 35صص، 1ج، 1385، کند )مصطفویداللت بر نظر به جهت صدور فعل و قصد فاعل مي ،افعال

( که الزمه آن تمکن انجام فعل از جانب فاعل است و و... 132ص، 7؛ ج136صص، 6؛ ج70و

شامل « أنكحوا»خطاب  رونیازاکند؛ این نکته در همه کاربردهای قرآني باب افعال صدق مي

 از جهت، تمکن مالي و قدرت همسر دادن به افراد نيازمند را داشته ي است کهمؤمنمردان و زنان 

را یاری دهند و این امر مبارک را در مورد « أيامي»توانند فکری و مالي و رفع نيازهای ازدواج مي

 ایشان به انجام برسانند.

 «اَنکِحوا»واژه  در امر مدلول بررسی -5

امر ظهور در وجوب دارد مگر اینکه ، قاعده اصولي بنا برصيغه امر است و « أنكحوا»فعل 

ای مانند اجماع علما و فقها بر عدم اراده وجوب از آن باشد. دیدگاه برخي از مفسران قرینه صارفه

 چنين است:« أنکحوا»قرآن در خصوص ظهور صيغه امر در 

اهل ظاهر برای بيان وجوب است و این قول « أنکحوا»ابوحيان معتقد است که ظاهراً امر 

 (.38ص، 8ج، 1420، )اندلسي اند که بر استحباب داللت داردولي بيشتر علما بر این عقيده ،است

زمخشری در تفسير کشاف آورده که این امر برای استحباب است زیرا نکاح امری مستحب است 

، یدانند )زمخشرشود و اهل ظاهر آن را واجب ميو فقط تحت شرایط خاصي بر اوليا واجب مي

نویسد: امر در اینجا برای وجوب است و اهل آلوسي مي(. نيز در این باره 234، ص3، ج1407
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ظاهر به این قول تمایل پيدا کرده و نيز گفته شده برای استحباب است که جمهور به آن تمایل 

 (.342ص، 9ج، 1415، دارند )آلوسي

ده و ظاهر امر بر وجوب داللت امر بو« أنکحوا» بر این اعتقاد است کهفخر رازی  ،در مقابل

کند بر وجوب تزویج مواليان بر ولي و در که مکرر بيان کردیم پس داللت مي گونههمان ؛کندمي

 (.368ص، 23ج، 1405، )فخر رازی این صورت نکاح باید با اذن ولي باشد

 بر اساس شرایط مجمل است و« أنكحوا»نویسد: صيغه امر در ميان ابن عاشور مي نیدر ا

پس اگر  ؛تواند بر وجوب یا استحباب داللت کندمي ،متفاوت کساني که به ازدواجشان امر شده

، نباشد گونهنیادر مظان وقوع در ضررهای دیني و دنيوی باشند ازدواجشان واجب و اگر 

 (.174ص، 18ج، تابي، امر بر مباح بودن ضعيف است )ابن عاشور صورت هر درو  مستحب است

د: اگر نویسمي بارهنیدرااستحبابي بودن امر را مورد اتفاق و اجماع سلف دانسته و ، جصاص

انياً: اتفاق ث رسيده بود؛ بارهنیدرا: باید نقلي از فعل پيامبر )ص( یا علما اوالًاین امر وجوبي بود 

و اکراه  توان اجبارنمي هاآندر صورت عدم تمایل « امه»و « عبد»علما بر این است که بر ازدواج 

: الثاً ثتواند واجب باشد[؛ ي نمياولقیطربه ،که آزاد و مختار هستند« ایامي»کرد ]بنابراین نکاح 

« یاميا»وجود دارد که اکراه و اجبار مولي بر تزویج غالم و کنيزش جایز نيست پس  نظراتفاق

، 1405، جصاصمعطوف عليه قرار گرفته نيز مشمول همين حکم خواهد شد )، هم که در این آیه

 (.178ص، 5ج

 نظراختالف ،ندب و اباحه آمده، در کدام مفهوم از وجوب« أنكحوا و»اما فقيهان در اینکه 

 ،نویسد: به عقيده ایشان حکم بستگي کامل به وضعيت شخصمي بارهنیدرادارند. ابن العربي 

 شدن ترس به زحمت برطرف، ميزان و کيفيت صبر، عدم صبر، مانند: ترس به زحمت افتادن

، ترس از هالکت دین و دنيا وجود داشته باشد، با ترک ازدواج چنانچهلذا  ؛افتادن و ... دارد

و اگر ترس وجود نداشته باشد به اعتقاد شافعي مباح است و به اعتقاد شود ميازدواج واجب 

 (.1377ص، 3ج، تابي، مستحب است )ابن العربي، ابوحنيفه و مالك

نيز به استناد روایات متعدد از پيامبر )ص( و ائمه )ع( و قرائن داخلي آیات بر فقهای شيعه 

دانند مي ...استحباب آن تأکيد دارند و وجوب آن را منوط به شرایطي مثل خوف از ارتکاب زنا و 

، 1405، راوندی ؛4ص، 2ج،  1410، ؛ عالمه حلي265ص، 4ج، 1407، : شيخ طوسي)برای نمونه

، 2ج، 1419، فاضل مقداد ؛504ص، تابي، ؛ اردبيلي8ص، 12ج، 1414، کرکي؛ عاملي 76ص، 2ج

 (.136ص
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قي یك نوع وظيفه اخال« انکحوا»امر در ، های مفسران و فقهای فریقينپس با توجه به دیدگاه

و اجتماعي نسبت به عموم افراد توانمند است که از هر تالشي در راستای به فعليت رساندن این 

 نکنند. امر مهم مضایقه

 «انکحوا» خطاب در ترغیب مورد بررسی -6 

، 6ج، 1419، دانند )ابن کثير دمشقيگروهي از مفسران این آیه را ترغيب مطلق بر ازدواج مي 

( وحتي برخي از ایشان به بابي تحت 523ص، 9ج، 1378، ؛ طيب65ص، 1426، خویي ؛47ص

، تابي، طنطاوی ؛593ص، تابي، اند )سایسپرداختهبه تفسير این آیه « الترغيب علي النکاح»عنوان 

زیرا  ؛رسد باید در این زمينه بررسي بيشتری صورت پذیردبه نظر مي کهيدرحال، (122ص، 10ج

ع ي به رفرشرعيغهای و شایسته که از راه مانیبااهای انسان ژهیوبهاوالً: ازدواج نزد غالب افراد 

چرا که نيازهای جنسي و هيجاني ، مطلوب استبالذات امری  ،پردازندنياز جنسي خود نمي

شود و نيازمند ترغيب و تشویق از جانب شارع نيست. ثانياً این آیه در با نکاح برآورده مي، افراد

خصوص ترغيب مخاطبان به رفع موانعِ نکاح در مورد دیگران است نه ترغيب خود افراد به 

رغيب ای مبني بر تآید که در قرآن آیهنتيجه به دست مي این، نکاح. حتي با بررسي آیات نکاح

 اَبط ما َفاْنِكُحوا﴿خود افراد به مطلق نکاح وجود ندارد؛ حتي از سومين آیه سوره نساء یعني 

نيز ترغيب  استکننده که خطاب به خود افراد ازدواج ﴾ُرباع وَ  ُثالثَ  وَ  نیَمْث النِّساِء ِمنَ  َلُكْم

بر اساس قاعده به اثبات  امر برای رفع توهم حَظر است و ،زیرا در این آیه ؛شودفهميده نمي

نه ترغيب و  و کندبر جواز و اباحه داللت مي تنها، امر پس از حَظر علم اصول،در رسيده 

 (.67ص، 1ج، تابي، مظفر/ 73ص، 1ج، 1376، )علم الهدی  1استحباب

 

 

                                                           

قباًل از اجنام عملي منع منوده باشد و پس از مديت ، حظر اين است که موالي عريف يا شرعي پس ازمراد از امر  

ممنوع است و اگر صيد کند، کفاره دارد و بعد ، در حال احرام يحاج يد برايصمثاًل  .دوباره به اجنام آن عمل امر منايد

/ 5)مائده:  ﴾َفاصطادوا َحَللُُم ِإُذا و﴿که بايد صيد نکند لذا خداوند فرمود:  کردياز خارج شدن از احرام هم خيال م

وظيفه مکلف بعد از امر مويل چه چيزي است مشهور علما  نکهيو صيد را مورد امر قرار داد. حال در اين مورد و ا( 2

 اند.حکم به اباحه داده
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 در تفاسري ﴾فضله من اهلل یغنهم فقراء یکونوا إن﴿مفاد عبارت  بررسی -7

اینکه خداوند نخست سوره مبارکه نور بر دو نکته استوار است.  32باور عمومي درباره آیه 

نا وعده غِ ، متعال در این آیه افراد را امر به ازدواج نموده و دوم اینکه به افراد فقير پس از ازدواج

یه نکته دوم نيز باید از منظر آ، شد نکته اول بررسي و نقد، نيازی داده است. در بحث قبلو بي

داوند است که خ اثباتقابلمورد بررسي و بحث قرار گيرد. با کاوش در محتوای آیه این مطلب 

وعده حتمي بر رفع فقر از افراد پس از ازدواج نداده و بين ازدواج و غنا رابطه علِّي وجود ندارد 

اب رفع فقر دانست که خود مقيد به اموری از توان ازدواج را به عنوان یکي از اسبمي تاًینهاو 

وجه ت، موافقت با مصلحت و ... است. لذا در تبيين این مسأله، جمله مشيت و خواست خداوند

زیرا عده زیادی از مفسرین در مواجهه با این آیه و تطبيق آن با  راهگشاستبه آرای مفسرین 

ای از افراد بعد از ازدواج نيز در عده د کهانبردههای خارجي به نيکویي به این نکته پي واقعيت

 اند.سختي و مشقت سابق خود باقي هستند لذا سعي در تبيين مفاد آیه داشته

 ها باعث پيدایش آرای گوناگوني در تحليل این آیه شده است:این تالش

، يت الهيرا مقيد به مش ﴾َفضِله ِمن اهللُ  غِنُهمُ ُي ُفَقراء کونواي ِان﴿عبارت ، . گروهي از مفسران1

 دانند برای مثال:مصلحت فرد یا حُسن قصد او مي

فایده ربط غنا به نکاح این است که در طبع »ـ زمخشری با بيان دیدگاه خویش آورده است: 

یعني ، رسوخ کرده و جای آن را غفلت از مسبب هاآنسکون به اسباب و اعتماد به  هاانسان

کند که زیادی خانواده وهم بر عقل چيره شده و شخص خيال مي خدای تعالي گرفته تا اینکه

این دو سبب هيچ ربطي به هم ندارند  کهيدرصورتگردد سبب فقر و عدم آن سبب زیادی مال مي

خواهد این خيال از طبع انسان برداشته شود که گاهي خداوند با وجود زیادی پس خداوند مي

 ؛ وداندآن را از بين برنده مال مي، وهم کهيدرصورت، دهدکند و رشد ميخانواده مال را زیاد مي

داند بنابراین فقر و غنا را کند که وهم خالف آن را ميعائلگي مقدر ميگاهي نداری را با بي

کند که مبتني بر اراده خاصه اوست پس در این هنگام شخص عاقل از ازدواج خداوند تقدیر مي

 (.235، 3ج، 1407، )زمخشری« زدواج اثری در تنگدستي او نداردداند که اکند زیرا ميفرار نمي

ای از جانب خدا داده نشده که هر تر این است که چنين وعدهگوید: صحيحـ فخر رازی مي

زند ازدواج را به تأخير نيندا، بلکه معنا این است که از جهت فقر، شودنياز ميکس ازدواج کند بي

 ،و فقر مانع رغبت در ازدواج نيست )فخرالدین رازی ...کندنياز ميرا از فضلش بي هاآنو خدا 

 (.371ص، 23ج، 1405
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 ،نيازی از جانب خداوند است ليکن این وعدهوعده بي، ـ آلوسي اظهار داشته است: ظاهر آیه

واب ت و جشرط مضمری نهفته که آن مشيت و اراده الهي اس، زیرا در آیه، بردفقر را از بين نمي

آیه  ،اند؟ و دليل اضمار شرطنياز نشدهاند و بياشکالي است که چرا بيشتر فقرا ازدواج کرده

، 9ج، 1415، )آلوسي است( 28/ 9)توبه:  ﴾شاء ِإْن َفْضِلهِ  ِمْن اللَُّه ُيْغنيُكُم َفَسْوَف َعْيَلًة ِخْفُُْم َوِإْن﴿

(. این سخن آلوسي برگرفته از دیدگاه ابوحيان است که گفته: غنای از فقر مشروط به 342ص

، است )اندلسي ﴾شاء ْنِإ َفْضِلِه ِمْن اللَُّه ُيْغنيُكُم َفَسْوَف َعْيَلًة ِخْفُُْم َوِإْن﴿مشيت و اراده مذکور در آیه 

 (.38ص، 8ج، 1420

 َو﴿گونه که در آیه مشيت الهي است هماننيازی مشروط به وعده بي :نویسدـ بيضاوی مي

يت و خواست آیه مقيد به مش نکهیاابن عجيبه با بيان  نيز به آن اشاره شده است. ﴾َعْيَلًة ِخْفُُْم ِإْن

ی پيدا نکردند از جانب خداوند ازينيبگيرد اگر کساني ازدواج کردند و خداوند است نتيجه مي

 (.35ص، 2ج، 1419، عجيبهخلف وعده صورت نگرفته است )ابن 

 هانآبينيم که بعد از ازدواج فقر ـ سایس در پاسخ از این شبهه که ما بسياری از فقرا را مي

نویسد: این شرط ]شرطيت نکاح برای رفع فقر[ خود مشروط به مشيت الهي است باقي است مي

ر این در انتهای آیه را قرینه ب ﴾ميعل واسعو اهلل ﴿سپس عبارت  ﴾...َعْيَلًة ِخْفُُْم ِإْن َو﴿مثل آیه 

، ای کریمآورده شود لکن بج« ميکر واسع»گوید: مناسب با مضمون آیه این بود که تقييد دانسته مي

عليم آورده شده تا بفهماند گشایش و ضيق در روزی منوط به حکمت و مصلحت الهي است و 

شود ای او حاصل مياگر خداوند گشایش در امور را به مصلحت شخص دانست این امر بر

(. نيشابوری نيز مطلبي قریب به مضمون سخن فوق مطرح نموده است 596ص، تابي، )سایس

 (.186ص، 5ج، 1416، )نيشابوری

وُنوا ُفَقراَء ُيْغِنِهُم اللَُّه ِإْن َيكُ ﴿را قرینه بر تقييد  ﴾َو ْلَيْسَُْعِفِف الَّذيَن ال َيِجُدوَن ِنكاحا﴿ـ شوکاني آیه 

ت و فقير باشند خداوند به خواس هانیانویسد: مفهوم آیه این است که اگر دانسته مي ﴾َفْضِلِهِمْن 

ای قطعي بود امر به استعفاف در آیه کند و اگر وعده غنا وعدهنياز ميرا بي هاآن، مشيت خود

ته کگردید. ایشان در پایان این ننياز ميوجهي نداشت چون شخص فقير هم با ازدواج بي، بعد

را افزوده است که: شاید بتوان گفت آیه دوم مربوط به کسي است که حتي مقدمات اوليه ازدواج 

(.34-33صص، 4ج، 1414، تواند فراهم کند )شوکانيرا هم نمي

ذا مشروط به مشيت الهي است ل ﴾ُيْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِله﴿گوید: ـ قاسمي در محاسن التأویل مي

برند. ایشان در ادامه سه قرینه بر اند هنوز در فقر به سر ميافرادی که ازدواج کرده توان گفت چرانمي
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سوم حکم  ،که در پایان آیه آمده« عليم»دوم قيد ، ﴾َعْيَلًة... ِخْفُُمْ  ِإْن َو﴿نماید: اول آیه این تقييد ارائه مي

 (.381ص، 7ج، 1418، دهد )قاسميخداوند حکيم است و کاری خالف حکمت انجام نمي نکهیاعقل بر 

دارد: هر که از ترس فقر ازدواج را ترک کند نسبت به خداوند ـ سبزواری نيز اظهار مي

راد نيازی افاست ولي باید این نکته هم مورد توجه قرار گيرد که ازدواج علت تامه بي بدگمان

ای در امور بندگان دارد و خداوند آنچه را موجب ست خداوند دخالت ویژهنيست و اراده و خوا

. بله کندنياز مينيازی است او را بيصالح بنده است انجام خواهد داد. اگر مصلحت بنده در بي

 گونههمان -دهد نيازی شخص قرار ميتوان گفت گاهي خداوند ازدواج را سبب غنا و بيمي

و ليستعفف »شود و آیه نيازی فرد نميا باز هم ازدواج هميشه موجب بيام -که در روایات آمده

فرماید کساني که اسباب ازدواج بر این نکته اشاره دارد و مي هم...« الذین ال یجدون نکاحا

 (.112ص، 5ج، 1406، برایشان فراهم نيست باید سعي در تحصيل عفت داشته باشند )سبزواری

اشاره به اینکه رزق هر کس تابع مصلحت اوست آیه را از اطالق ـ عالمه طباطبایي نيز با 

 (.113ص، 15ج، 1417، داند )طباطبایيخارج نموده و مشيت الهي را در این مسأله دخيل مي

آیه مشروط به مشيت الهي است اشتراط مشيت  نکهیاـ کاظمي در مسالك االفهام با تصریح به 

گوید شرط اراده و مشيت خداوند در اجابت مي، ر شدههای خداوند متذکالهي را در سایر وعده

 حال آنکه بسياری از مردمان ﴾َأْسَُِجْب َلُكم یاْدُعون﴿ :چرا که خداوند فرمود ؛دعا هم جاری است

 (.173ص، 3ج، 1365، شوند )کاظمياجابت نمي

 آیات تفسير من المرام نيلتا، بي(؛ قنوجي )111ص، 2ج، 1417نظير این سخنان را نووی )

(؛ طبرسي 384ص، 1ج، الوجيز في تفسير القرآن العزیز، 1413؛ عاملي )(401ص، االحکام

نيز در کتب  ...( و291ص، 9ج، کنز الدقائق، 1368(؛ مشهدی )221ص، 7ج، انيالبمجمع، 1407)

 کنيم.خودداری مي هاآناند که به جهت اختصار از ذکر خود آورده

ی نيشابور، برای نمونه .اندور از غِنا را عفاف یا غِنای نفس دانستهای از مفسران منظ. عده2

نویسد: گفته شده مراد از غنا همان عفاف حاصل از ازدواج در یکي از احتماالت ذیل آیه مي

(. دیگراني که این احتمال را 186ص، 5ج، 1416، کند )نيشابوریاست که فرد را از زنا حفظ مي

-33صص، 4ج، 1414، )شوکاني العربي و جصاصابن، از شوکاني اندعبارتاند مطرح نموده

 (.179ص، 5ج، 1405، جصاص/ 1379ص، 3ج، تابي، ابن العربي/ 34

 ؛ددانننيازی نسبت به مال نمي. گروهي از مفسران منظور از فقر و غنا را نيازمندی و بي3

آیه  شيخ طوسي در ذیل این، . برای مثالاندنيازی نسبت به ازدواج دانستهبلکه آن را فقر و بي

 هانآمرد و زن صالح به سبب فقرشان که خداوند  درآوردنامتناع نکنيد از به ازدواج »نویسد: مي
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نياز به  ،ای گویند منظور از فقرالفضل است. عدهنياز کثيرکند چرا که خداوند بينياز ميرا بي

 خاص، آیه، فرض اول بنا برکند. نياز مياز حرام بيرا  هاآنازدواج است در این صورت خداوند 

(. نحاس 432ص، 7ج، 1405، )طوسي «عام مماليك و احرار است، آیه، احرار و طبق فرض دوم

 هبگوید: این سخن صحيح است زیرا فقر از امور نسبي است و نياز نيز در تأیيد این احتمال مي

« لي التزویجفقير إ»یا « فقير إلي اللباس»یا « الطعام فقير إلي»شود گاهي گفته مي، اليه داردمضاف

، 4ج، ( این وجه را شوکاني نيز مورد توجه قرار داده است )شوکاني94ص، 3ج، 1421، )نحاس

 (.34-33صص

در آیه »نویسد: اند از آن جمله: بانو امين مي. برخي مفسران عفت را مقدمه رفع فقر دانسته4

ا از زنا محفوظ مانيد و خوف از فقر را به وعده وسعت رزق مرتفع اول امر به ازدواج نموده ت

نماید تا در خالف واقع نشوید و ]سرانجام[ نمود و در آیه دوم امر به عفاف و صبر و خودداری مي

شاید اشاره به این باشد که اگر پيش از وسعت مالي عفت ، از فضل خود شما را وسعت دهد

اقع نگردید همين خودداری و عفت شما سبب وسعت و غنای شما خود را نگاه دارید و در زنا و

گردد که بتوانيد ازدواج کنيد و مهر و نفقه بدهيد زیرا وقتي شما عفت خود را نگاه داشتيد و مي

و وسایل  گرداندنيازتان ميي دوختيد خداوند به شما تفضل نموده و بيتعالحقچشم اميد به کرم 

 (.111ص، 9ج، 1361، )امين« ردآوازدواج شما را فراهم مي

نياز اگر عفت پيشه کنيد بي»البته این برداشت با ظاهر آیه سازگار نيست چون نفرمود 

اني که کس»فرمود  ازآنپس ؛ و«گرداندنياز ميرا بي هاآناگر فقير گردند »بلکه فرمود: « شویدمي

آن  جهيتنکي از احتماالتي باشد که تواند یولي مي«. تمکن از ازدواج ندارند باید عفت پيشه کنند

 مؤثر نبودن ازدواج در وسعت رزق است.

اند. مفهوم آیه دوم را ناظر به فقر فعلي دانسته، . گروهي از مفسران با توجه به توالي این دو آیه5

ناظر به فقر در آینده است. از جمله طبرسي ذیل آیه ...« ان یکونوا فقراء »این سخن آن است که 

 نویسد: این امر از جانب خداوند متوجه کساني استمي ﴾...ْلَيْسَُْعِفِف الَّذيَن ال َيِجُدوَن ِنكاحاَو ﴿

 باید عفت پيشه کنند و هانیا، که راهي برای ازدواج ندارند یعني نه هزینه مهریه دارند و نه نفقه

، 7ج، 1372، طبرسيتوسعه ایجاد کند ) هاآنمرتکب فحشا نشوند تا در آینده خداوند در روزی 

، بغوی/ 295ص، 3ج، 1415، اند )بغدادی(. بغدادی و بغوی نيز این مطلب را پذیرفته221ص

(. سبزواری نيز پس از اشاره به تعارض ظاهری دو آیه و ضعيف شمردن 411ص، 3ج، 1420

واج دنویسد: بهتر است آیه اول را حمل بر نهي عام از ترک ازتوجيهات دیگران در این زمينه مي

بر آن داللت دارد و آیه دوم را « لةيالع خمافة»گونه که حدیث فقر در آینده نمایيم همان ليبه دل
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لت بر آن دال ﴾...ال َيِجُدوَن ِنكاحا﴿امر به عفت پيشه کردن در خصوص فقر موجود بدانيم که 

سبزواری روایاتي که ، (. در ادامه نوشتار در بخش روایات112ص، 5ج، 1406، دارد )سبزواری

 به آن اشاره کرده بررسي خواهد شد.

شاره ا« نکاحا دونجي ال»برخي مفسران نيز بدون اشاره به این استدالل ذیل بحث از معنای  

م توان گفته ایشان را هبنابراین مي .است ـمهر و نفقه  ـاسباب نکاح ، اند که مراد از نکاحکرده

سخن ایشان را نپذیرفته باشند. از جمله: ، بر سخن سبزواری حمل کرد هر چند در مورد آیه اول

، 13ج، 1364، قرطبي/ 138ص، 2ج، 1419، فاضل مقداد/ 106ص، 4ج، 1418، )بيضاوی

از منظر ادبي  (. در ادامه نوشتار این مطلب را361ص، 11ج، 1404، حسيني همداني/ 243ص

 نيز پي خواهيم گرفت.

 . برخي نيز در تبيين این نکته سعي بر انکار کليت آیه اول دارند. برای مثال:6

وه است مهمله و در قای قضيه ﴾ِإْن َيُكوُنوا ُفَقراَء﴿نویسد: جمله مي بارهنیدراـ فاضل مقداد 

کند. از مينيقضيه جزئيه است و معنای آن این است که: گاهي اگر شخص فقير باشد خدا او را بي

داند )فاضل را قرینه بر کليت نداشتن آیه مي  ﴾ ...َو ْلَيْسَُْعِفِف الَّذيَن ال َيِجُدوَن ِنكاحا﴿ایشان آیه 

 (.135ص، 2ج، 1419، مقداد

این مطلب را با احتمال اختصاص داشتن آیه به برخي افراد مطرح نموده است  ـ جصاص نيز

 ﴾ِإْن َيُكوُنوا ُفَقراءَ ﴿جمله ، (. الزم به ذکر است برخي از مفسران179ص، 5ج، 1405، )جصاص

اراده عموم شده و خدا به ازدواج ، دانند که بر این اساس در تمامي احوالرا استيناف بياني مي

ه گرداند؛ برای شخص آزاد با آساني توسعنياز ميرا بي هاآنداده که اگر فقير باشند  کنندگان وعده

، 18ج، تابي، و برای برده با توسعه مال بر سرپرست او )ابن عاشور، نياز کردن خود اوو بي

 (.174ص

شد  معلوم، آمد به دستفوق که با استقرای آراء مفسرین  گانهششهای با توجه به دیدگاه

توان دیدگاه معدودی از مفسران که آیه رابطه علِّي و معلولي بين نکاح و غنا وجود ندارد لذا نمي

، خویي/ 47ص، 6ج، 1419، اند )ابن کثير دمشقيرا مستندی برای تشویق به ازدواج دانسته

( پذیرفت چرا که سخن ایشان ـ با اغماض از مخالفت 523ص، 9ج، 1378، طيب/ ص، 1426

 صرفاً دد ـ گراهر آیات قبل و بعد و نکاتي که در آینده به استناد قواعد ادبي مطرح ميداشتن با ظ

 توان آن را مدلول قطعي آیه دانست.یکي از احتماالت تفسيری آیه است و نمي
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 آیه در «فقر»مفهومی  تحلیل و بررسی  -8

طلق فقر م« فقراء يكونوا إن»گفته شد گروهي از مفسران نيز معتقدند که منظور از عبارت  

، 7ج، 1405، نياز به ازدواج و رفع شهوت جنسي است )طوسي، نيست بلکه منظور از فقر

فقری است که ، (. شایان توجه است که منظور از فقر در آیه94ص، 3ج، 1421، نحاس/ 432ص

است  هبارنیدرازیرا اصل بحث آیه ، نه فقر فعلي، در آینده ممکن است برای زوجين حاصل شود

کنند بنابراین در هنگام ازدواج فقری که مانع  برطرففقر فعلي زوجين را ، مؤمنه متمکنين ک

إن شرطيه بر سر فعل مضارع آمده و ، ازدواج باشد برای زوجين وجود ندارد زیرا در این آیه

ادوات شرط بر فعل ماضي داخل  کهيهنگام( و بدیهي است فقراء کانوا إنخداوند نفرموده که )

در زمان گذشته صورت گرفته و مقداری از ، به این معنا است که مقدمه حصول فعل آینده، شود

 َو ااًلِرج ِإْخَوًة كاُنوا ِإْن َو﴿مانند آیات: ؛ رخ داده است ازينشيپ صورتبهدر زمان گذشته ، فعل

 ﴾ثُُّلثال ِفي ُشَركاُء َفُهْم ذِلَك ِمنْ  َأْكَثَر كاُنوا َفِإْن﴿(؛ 176/ 4)نساء:  ﴾اْلُأْنَثَيْين َحظِّ ِمْثلُ  َفِللذََّكِر ِنساًء

( که 23/ 2)بقره:  ﴾ْثِلهِ مِّ مِّن ِبُسوَرٍة َفْأُتوْا َعْبِدَنا َعلَی َنزَّْلَنا مِّمَّا َرْيٍب فی ُكنُُْم ِإن َو﴿(؛ 12/ 4)نساء: 

ه آینددر گذشته آمادگي و توقع نسبت به حصول فعلي که در ، در همه مواردی از این قبيل

واقع شده است؛ بر خالف زماني که ادوات شرط بر سر فعل مضارع ، روداحتمال رویداد آن مي

قرار گيرند که در این حالت بيانگر ِصرف احتمال وقوع در آینده است و در آیه مورد بحث نيز 

ز ا یعني اگر فقری در آینده حاصل شود خداوند رفع آن فقر را تضمين کرده است.، چنين است

 هاآنبه « کان»بيان شده و فقير بودن با ِاسناد فعل ناقصه  ﴾ُفَقراء َيُكوُنوا ِإنْ ﴿رفي آیه با تعبير ط

ری و عدم تدبيبي، تا نشان از آن باشد که عامل فقر «فتقرواي إن»نسبت داده شده و گفته نشده 

امل خارجي و این مفهوم است که عو دربردارندهمالحظه خود ایشان نبوده است بلکه این جمله 

یا طبيعي در فقر ایشان تأثير داشته و فقر برایشان تحميل گردیده و خود ایشان نقش فاعلي در 

 اند.آن نداشته

 ﴾َفْضِلهِ  ِمْن اللَُّه ُهُمُيْغِنَي یَحَّ ِنكاحًا َيِجُدوَن ال الَّذيَن َوْلَيْسَُْعِفِف﴿دیگر اینکه مفاد صریح آیه 

اید حتماً ب، همه کساني که دچار فقر فعلي برای انجام ازدواج هستند( این است که 33/ 24)نور: 

ودداری خ، عفت پيشه کنند. این نکته را در بحث تعارض روایات از سبزواری نقل نمودیم. عفت

کردن از عمل و اقدام نکردن به دليل وجود یك مصلحت است؛ وجدان نيز یافتنِ توانایي و 

را از  هاآنخداوند  کهيهنگاماین استعفاف باید تا  ؛ وتتمکن برای مشرِف شدن بر چيزی اس

/ 511ص، 2ج، تابي، بحرالعلوم/ 35ص، 2ج، 1419، نياز کند ادامه یابد )ابن عجيبهفضل خود بي
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این بود که هر کسي  ﴾ُفَقراء َيُكوُنوا ِإْن﴿اگر منظور از آیه  کهيدرصورت( 357ص، 1416، سيوطي

 الَّذينَ  ْلَيْسَُْعِفِف وَ ﴿ذکر عبارت ، گرداندنياز ميهرچند با فقر فعلي ازدواج کند خداوند او را بي

جایگاهي نداشت و امر به استعفاف لغو و بيهوده بود. ، بعد از آیه مورد بحث ﴾نکاحًا َيِجدوَن ال

 به این نکته اشاره شد. قبالً

تواند قرینه بر ادعای فوق باشد در آیه اول و دوم هم مي« نکح»ماده  از سویي تفاوت کاربرد

مصدر باب افعال است « إنکاح»اسم مصدر است و بر اصل حدث داللت دارد ولي « نِکاح»چون 

 ﴾نکاحًا َيِجدوَن ال الَّذيَن ْلَيْسَُْعِفِف َو﴿بنابراین ، که بر حدث و نسبت فاعلي و مفعولي داللت دارد

وا و انکح»رساند یعني کسي که قدرت بر نفقه ندارد و مراد از ر حدوث نکاح را ميعدم قدرت ب

اعتنایي به ترس از فقر بعد از امر به ایجاد علقه زوجيت بين افراد عزب است با بي« االیامي

(. حال 273ص، 2ج، 1404، چرا که خداوند نسبت به آن متعهد گردیده است )جرجاني، ازدواج

نيازی هميشه و در همه احوال موجب بي، باید اذعان نمود که: ازدواج گفتهشيپد با توجه به شواه

، قاضای آنت، نياز به ازدواج، نخواهد بود. افزون بر این در سفارش به این امر استحبابي استغناو 

 آمادگي و شرایط روحي و جسمي برای ازدواج نيز باید لحاظ شود.

 روایات مرتبط با مفاد آیه -9

آداب پرداختن به آن و شرایط زوجين در جوامع حدیثي ، روایات فراواني در رابطه با ازدواج

در برخي ؛ آورد به دستبه نوعي ترغيب به ازدواج را  هاآنتوان از برخي از وجود دارد که مي

ترس از فقر در اقدام به ازدواج نکوهش شده و در برخي دیگر به ازدواج امر شده است. ، روایات

 :ميکنيمر اینجا هر دو دسته این روایات را جداگانه تحليل د

 ْبِن اْلَحَسِن َعِن اُموَراِنِياْلَج َعْبِداللَِّه َأِبي َعْن َعْبِداللَِّه َأِبي ْبِن َأْحَمَد َعْن َأْصَحاِبَنا ِمْن ِعدٍَّة َوَعْن. »1

 َقالَ  َقاَل )ع( آَباِئِه َعْن َأِبيِه َعْن َجْعَفٍر ْبِن ُمَحمَِّد َعْن التَِّميِمِي ُيوُسَف ْبِن ُمَحمَِّد َعْن َحْمَزَة َأِبي ْبِن َعِلِي

 ِإْن َيُقولُ  َعزََّوَجلَّ اللََّه ِإنَّ لََّعزََّوَج ِباللَِّه َظنُُّه َساَء َفَقْد اْلَعْيَلِة َمَخاَفَة التَّْزِويَج َتَرَك َمْن )ص( اللَِّه َرُسوُل

فرمایند: کسى (؛ پيامبر )ص( مي42ص، 20ج، 1409، )حر عاملي« َفْضِله ِمْن اللَُّه ُيْغِنِهُم ُفَقراَء َيُكوُنوا

: فرمایدزیرا خداوند متعال مى، که ازدواج را از ترس فقر ترک کند گمان بد به خدا برده است

 «.سازدمى ازينيبرا از فضل خود  هاآناگر فقير باشند خداوند »

 التَّْزِويجَ  َتَرَك َمْن )ع( لَِّهال َعْبِد َأُبو َقاَل َقاَل اْلَوِليِد َعِن َحِريٍز َعْن ُعَمْيٍر َأِبي ْبِن مَِّدُمَح َعْن ُرِوَي»ـ 2

 ِمْن اللَُّه ُيْغِنِهُم ُفَقراَء َيُكوُنوا ِإْن -َيُقوُل َجلَّ َو َعزَّ اللََّه ِإنَّ َجلَّ َو َعزَّ ِباللَِّه الظَّنَّ َأَساَء َفَقْد اْلَفْقِر َمَخاَفَة
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فرمایند: کسى که ازدواج را از (؛ امام صادق )ع( مي385ص، 3ج، 1413، )شيخ صدوق« َفْضِله

اشند اگر فقير ب»فرماید: زیرا خداوند متعال مى، ترس فقر ترک کند گمان بد به خدا برده است

این روایات را ذکر  و کليني صدوقهمچنين  «.سازدمى ازينيبرا از فضل خود  هاآنخداوند 

 دربردارندهروایات فوق  .(330ص، 5ج، 1407، کليني/ 386ص، 3ج، 1413، صدوق) اندنموده

بدگمان  ،به خداوند، ترک کند« لةيالع خمافة»یا « الفقر خمافة»این مفهوم است که اگر کسي ازدواج را 

 شده است.

خوف در جایي است که هنوز به شخص ضرری نرسيده ولي توقع ، شناسانبه عقيده واژه

دیگر خوف و ترس جایگاهي ندارد و ، ضرر محقق شود کهيدرصورترود و ضرر در آینده مي

، 3ج، 1385، مصطفوی/ 404، 226صص، 1429شود )عسکری: در این حالت فزع عارض مي

« خوفاً »شود با ميمي محسوب مي که مصدر« خمافة»بين کاربرد واژه  نکهیا(. نکته دیگر 145ص

تفاوت آشکاری وجود دارد؛ مصدر ميمي بر وضعيت و حالت وقوع ، که مصدر حقيقي است

 ریَأ ِإنِّي﴿فعل اشاره دارد ولي مصدر حقيقي داللت بر وقوع و حصول خود فعل دارد مانند آیه 

ه و همچنين در آی «اْلنوم ِفي َأری ِإِني»توانست چنين باشد که مي (102/ 37)صافات:  ﴾اْلَمنام ِفي

( از منام با مصدر ميمي یاد شده زیرا استناد 23/ 30)روم:  ﴾النَّهار َو ِباللَّْيِل َمناُمُكمْ  آياِتِه ِمنْ  َو﴿

/ 78نبأ: ) ﴾ُسباتًا َنْوَمُكمْ  َجَعْلنا َو﴿آن به خداونِد منزه از هر گونه نقص و عيب است ولي در آیه 

( 47/ 25)فرقان:  ﴾رًاُنُشو النَّهاَر َجَعَل َو ُسباتًا النَّْوَم َو ِلباسًا اللَّْيَل َلُكُم َجَعَل الَّذي َوُه َو﴿( و آیه 29

 از نوم که مصدر حقيقي است یاد گردیده زیرا استناد آن به آدميان است.

نه اینکه  ،یعني ترس از اینکه در آینده در وضعيت و امکان فقر قرار بگيرند، «الفقر خمافة»پس 

کساني هستند که در حال حاضر ، بنابراین افراد مورد نظر روایت؛ در حال حاضر دچار فقر باشند

مبتال به فقر نبوده و آمادگي و شرایط ازدواج را دارند ولي از ترس فقير شدن به جهت ازدواج 

 کنند.از ازدواج دوری و این امر مبارک را ترک مي، و عيال

به  ،بيان شد این معني دقيقاً تأیيدی بر آیات مورد بحث است و این روایات قبالًچنانچه 

نحوی تفسير آیه مورد نظر است. به همين جهت سبزواری نيز در بحث از تعارض ظاهری آیه 

 ،را مطابق آیه دانسته است )سبزواری هاآنپس از تبيين مفاد آیه به این روایات اشاره و مدلول 

ما روایات دیگری هم هست که در ظاهر موافق با برداشت ابتدایي از آیه ا (.112ص، 5ج، 1406

 نماید از جمله:است و بين ازدواج و رفع فقر ارتباط برقرار مي
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 َعنْ  َحْمَزَة َأِبي ْبِن َعِلِي ْنَع َبِشرٍي ْبنِ  َجْعَفِر َعْن الِسْنِدِي ْبِن َصاِلِح َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعِلِي َعْن َو»ـ 1

 َفَقالَ  اْلَحاَجَة ِإَلْيِه َفَشَكا -اْلَأْنَصاِر ِمَن َشابٌّ( ص)اللَِّه  َرُسوَل یَأَت َقاَل( ع) اللَّهِ  َعْبِد َأِبي َعْن َبِصرٍي َأِبي

 ِإنَّ  َفَقاَل اْلَأْنَصاِر ِمنَ  َرُجٌل َفَلِحَقُه -(صاللَِّه ) َرُسوِل یِإَل َأُعوَد َأْن َلَأْسَتْحِيي ِإِني الشَّابُّ َفَقاَل َتَزوَّْج َلُه

 (ص) اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل َفَأْخَبَرُه( ع) النَِّبيَّ  الشَّابُّ یَفَأَت َعَلْيِه اللَُّه َفَوسََّع َقاَل ِإيَّاُه َفَزوََّجَها َوِسيَمًة ِبْنتًا ِلي

ابوبصير از امام صادق )ع( نقل (؛ 44ص، 20ج، 1409، )حر عاملي« ِباْلَباه َعَلْيُكْم الشََّباِب َمْعَشَر َيا

 ،کند که فرمودند: جواني از انصار نزد پيامبر )ص( آمد و از نيازمندی خویش شکایت کردمي

ردی پس م، کنم که نزد پيامبر )ص( برگردمحضرت فرمودند: ازدواج کن. جوان گفت من حيا مي

. امام )ع( درآوردو او را به ازدواج آن جوان  دارم بارویزوی گفت: من دختری ، از انصار را دید

پس نزد پيامبر )ص( آمد و ماجرا را بيان کرد. پس ، فرمودند: خداوند به زندگي او وسعت داد

 پيامبر )ص( فرمودند: ای جوانان بر شما باد به ازدواج.

 اْلَحَسنِ  َعِن ْلَجاُموَراِنِيا اللَِّه َعْبِد َأِبي َعْن ِهاللَّ َعْبِد َأِبي ْبِن َأْحَمَد َعنْ  َأْصَحاِبَنا ِمْن ِعدٍَّة َعْن َو»ـ 2 

 الَِّذي اْلَحِديُث( عاللَِّه ) َعْبِد ِلَأِبي ُقْلُت َقاَل َعمَّاٍر ْبِن ِإْسَحاَق َعْن اْلُمْؤِمِن َعِن َحْمَزَة َأِبي ْبِن َعِلِي ْبِن

 ِإَلْيِه َفَشَكا َأَتاُه ُثمَّ َفَفَعَل ْزِويِجِبالتَّ َفَأَمَرُه اْلَحاَجَة ِإَلْيِه( َفَشَكا ص) النَِّبيَّ َأَتى َرُجًلا َأنَّ َحقٌّ النَّاُس َيْرِويِه

 الِنَساءِ  َمَع الِرْزُق َقاَل ُثمَّ  قٌَّح ُهَو( ع) اللَِّه َعْبِد َأُبو َفَقاَل َمرَّاٍت َثَلاَث َأَمَرُه یَحتَّ ِبالتَّْزِويِج َفَأَمَرُه اْلَحاَجَة

گوید: به امام صادق )ع( گفتم: ؛ اسحاق ابن عمار مي(44ص، 20ج، 1409، )حر عاملي« اْلِعَيال َو

یمندازينکنند صحيح است که مردی نزد پيامبر )ص( آمد و از آیا این روایتي که مردم نقل مي

به ایشان شکایت کرد پس او را به ازدواج امر کردند. باز از حاجتش به ایشان شکایت کرد  اش

تا اینکه سه مرتبه امر به ازدواج فرمودند؟ امام صادق )ع( فرمودند:  پس او را به ازدواج امر کردند

 .استاین حدیث صحيح است. سپس فرمودند: رزق با زنان و خانواده 

 ْبنِ  َعاِصِم َعْن یَلْيَل َأِبي اْبنِ  َعِن ِعْمَراَن ْبِن َحْمَدَوْيِه َعنْ  َعِلي   ْبِن ُمَحمَّدِ  َعْن َأْحَمَد َعْن َعْنُهْم َو»ـ 3

 ِبِه َفاْشَتدَّْت َقاَل ِبالتَّْزِويِج َفَأَمَرُه اْلَحاَجَة ِإَلْيِه َفَشَكا َرُجٌل َفَأَتاُه( ع) اللَّهِ  َعْبِد َأِبي ِعْنَد ُكْنُت َقاَل ُحَمْيٍد

 َفَسَأَلهُ  َأَتاُه ُثمَّ  َفَفاِرقْ  َقاَل اْلَحاَجُة ِبيَ  اْشَتدَّْت َلُه َفَقاَل َحاِلِه َعْن َفَسَأَلُه( عاللَِّه ) َعْبِد َأَبا یَفَأَت اْلَحاَجُة

 اللَُّه َقاَل ِبِهَما اللَُّه َأَمَر َرْيِنِبَأْم َأَمْرُتَك ِإِني( ع) اللَِّه َعْبِد َأُبو َفَقاَل َحاِلي َحُسَن َو َأْثَرْيُت َفَقاَل َحاِلِه َعْن

 ِمنْ  ُكلًّا اللَُّه ُيْغِن َفرَّقاَيَت ِإْن َقاَل َو ـ َعِليٌم واِسٌع اللَُّه وَ  َقْوِلِه یِإَل ـ ِمْنُكْم اْلَأيامی َأْنِكُحوا َو َجلَّ َو َعزَّ

 .(44ص، 20ج، 1409، )حر عاملي «َسَعِته
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عاصم بن حميد گفت: نزد امام صادق )ع( بودم که مردى به حضور ایشان آمد و از حاجتش 

ات زایل گردد ازدواج کن. آن مرد ازدواج کرد فرمود: براى اینکه نيازمندیحضرت ، شکایت کرد

و فقرش شدیدتر شد. الجرم به حضور امام صادق )ع( آمد؛ حضرت پرسيد: حال و روزت 

چگونه است؟ آن مرد عرضه داشت: بدتر از سابق شدم؛ فرمود: حال زن را رها کن و از او جدا 

امام صادق )ع( فرمود: من به تو دو ، ذشت که ثروتمند شدشو و آن مرد چنان کرد و چيزى نگ

و ...» ﴾ِمْنُكْم اْلَأيامی َأْنِكُحوا َو﴿یك جا فرموده: ، دستور دادم که خداى تعالى به آن دو امر کرده

و جایى دیگر فرموده: در صورت « کندنيازشان مىاگر فقير باشند خدا به فضل واسع خود بى

 ،گر جدا شوندو اگر از یکدی» ﴾َسَعُِهِ  ِمنْ  ُكلًّا اللَّهُ  ُيْغنِ  َيََُفرَّقا ِإْن وَ ﴿د ناسازگارى از فقر نترسن

 «.کندنياز مىخداى تعالى هر یك از آن دو را به فضل واسع خود بى

 روایات مفاد تحلیل -9-1

 نه نياز مالي و فقر و واژه حاجت نيز بر این، نياز جنسي است، در روایت اول منظور از نياز

ند که ااحتمال داده ﴾ُفَقراء َيُكوُنوا ِإْن﴿ظهور بيشتری دارد. برخي از مفسران نيز در آیه ، معنا

نياز جنسي و برطرف شدن حاجت روحي با ازدواج  و رفعحاجت به ازدواج ، منظور از فقر

ضعف سند ، (. روایات بعدی94ص، 3ج، 1421، نحاس/ 33ص، 4ج، 1414، است )شوکاني

اول معلق است زیرا جاموراني را قميِّون ضعيف دانسته و او را به غلو نسبت داده دارند. روایت

(. حسن بن علي بن ابي حمزه نيز از رؤسای 269ص، 1411، حلي/ 568ص، 1383، اند )ابن داود

، (. زکریا بن محمد المؤمن هم واقفي و در حدیث339ص، 1428، واقفي و ضعيف است )طوسي

(. روایت آخر هم ضعيف 333ص، 1ج، تابي، اردبيلي/ 173ص، 1407، )نجاشي االمر استمختلط

( 297ص، 16ج، 1410، زیرا محمد بن علي ابوسمينه ضعيف و غالي است )خویي، و معلق است

ابن ابي ليلي هم از قضات عامه ، (255ص، 6ج، و حمدویه بن عمران نيز توثيق نشده )همان

 (.386ص ، 1ج، 1382، است )کشي

 پيامبر )ص( در روایتي مثالعنوانبهباشند. ی دیگر این روایات مبتال به معارض مياز سو

 فعليه ستطعی لم من و للفرج احسن و للبصر اغض فإنه فليتزوج الباءه منکم استطاع من»فرمودند: 

هرکس از شما توانایي ازدواج را دارد ازدواج کند؛ زیرا آن برای غض بصر  «وِجاءٌ له فإنه بالصوم

 هروز چون بگيرد؛ روزه پس کند ازدواج نتوانست کسي اگر و است بهتر عورتو محافظت 

(. 271ص، 2ج، 1404، جرجاني/ 47ص، 6ج، 1419، )ابن کثير دکن مي کم را او جنسي شهوت

مفهوم این روایات بر این نکته داللت دارد که اگر در مواردی امر به ازدواج وجود دارد مربوط 
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داری و سایر باید با روزه وگرنهبه جایي است که فرد استطاعت و تمکن انجام آن را دارد 

شهوت خود را کنترل نماید تا در آینده در روزی او گشایش حاصل شود. ، يشرعهای ریاضت

ازدواج هميشه موجب  نکهیاای باشد بر قرینه توانديماز سویي قسمت پایاني روایت سوم هم 

 رفع فقر نيست بلکه گاهي طالق و ترک زندگي زناشویي موجب وسعت رزق است.

توان دو روایت اخير را بر معنای روایت مي ،از اشکال سندی و روایات معارض نظرصرف

اینکه روایت دوم حکایت روایت اول است و روایت سوم نيز ظهور  خصوصبه ؛اول حمل کرد

دیگر اینکه در روایت دوم بحث وسعت  ؛ ونياز جنسي است، رد که مراد از حاجتدر این معنا دا

و این منافاتي با آنچه این مقاله بدان پرداخت ندارد « اْلِعَيال َو الِنَساِء َمَع الِرْزُق»رزق مطرح شده 

 اشدتواند یکي از علل وسعت رزق و حُسن حال بزیرا ما هم اعتقاد داریم که نکاح و ازدواج مي

گویيم مفاد آیه این نيست که: اگر کسي فقير باشد و توانایي ازدواج نداشته مي حالنيدرعولي 

ود. شفقرش برطرف مي طورقطعبهبا انجام ازدواج ، باشد و کسي هم یاور او در این امر نباشد

رد ک« عةواق فی ةيقض»توان امر به ازدواج در این روایات را حمل بر افزون بر نکات یاد شده مي

 با آیه و روایات دیگر تعارض پيدا نکند. هاآنتا مفاد 

 گیرینتیجه 

 گردد که:با توجه به آنچه در متن مقاله بدان اشاره شد این نتيجه حاصل مي 

همسری اطالق نشده بلکه شامل افرادی است که احتياج به به هر مرد و زن بي« امیيأ»واژه 

ضمن اینکه از آمادگي ، برنداضطراب و پریشاني به سر ميازدواج دارند و از این ناحيه در 

اه ر بر سرجسمي و روحي کافي برخوردارند وليکن وسعت مالي و تمکن اقتصادی ندارند و 

 همسریتوان هر فرد بيبنابراین نمي؛ موانع عرفي و اجتماعي زیادی وجود دارد، ازدواج ایشان

 تب کرد.دانست و احکام آیه را بر او متر« مّيا»را 

ن آیه در شود ایاستنتاج مي، «أنکحوا»با بررسي بافت و سياق آیه و اقوال مفسرین در خطاب 

نه  ،همسر استخصوص ترغيب اوليای عام و خاص مؤمنان به رفع موانع ازدواج اشخاص بي

فقری است که در آینده ممکن ، بنابراین منظور از فقر در این آیه .ترغيب خود ایشان به نکاح

 ،نه فقر فعلي چرا که اصل بحث آیه این است که متمکنين مؤمن، است برای زوجين حاصل شود

 فقر مانع ازدواج وجود ندارد.، لذا در موقع ازدواج، فقر فعلي را برطرف کنند
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خود به ، در آیه بعد ﴾ُيْغِنَيُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه یَو ْلَيْسَُْعِفِف الَّذيَن ال َيِجُدوَن ِنكاحًا َحَّ﴿ ذکر عبارت 

ر فعلي هر چند با فق، این نيست که هر کس ﴾ُفَقراء َيُكوُنوا ِإْن﴿کند که مراد از تنهایي ثابت مي

زیرا در این صورت امر به استعفاف لغو خواهد بود. ، گرداندمي ازينيبخداوند او را ، ازدواج کند

نيازی وعده بي، بيان این نکته نيست که خداوند به هر که ازدواج کند درصدددر حقيقت این آیه 

نباید ازدواج را به تأخير انداخت. ظاهر ، فقر به خاطربلکه شاید مفهوم آیه این باشد که ، دهدمي

برد و شرطي در آیه فقر را از بين نمي، نيازی از جانب خداست وليکن این وعدهوعده بي ،آیه

برداشت ظاهری از آیه اسباب بدگماني  آنکهحال، مشيت و اراده خداوند استپنهان است و آن 

کند.های الهي دچار تردید ميرا نسبت به وعده هاآنعوام را فراهم کرده و 

داوند وعده الهي و بشارتي است از جانب خ ﴾َفْضِله ِمْن اللَُّه ُيْغِنِهُم ُفَقراَء َيُكوُنوا ِإْن﴿عبارت 

را در  هاآنساخته و  برطرفرا برای انجام این امر مبارک  هاآنو کساني که نياز « أیامي»برای 

« اميأي»کند مبادا تصور کنند گوشزد مي« أنكحوا»اند. این آیه به مخاطبين ازدواج یاری رسانده

ممکن است دوباره دچار فقر و تنگدستي شوند و  ،بعد از یاری شدن و تمکن یافتن جهت نکاح

. پس خداوند دستور بازداردرا از انجام این امر مهم  هاآنسد راه آنان شده و ، چنين تصوری

و در انتخاب و  درآوردهرا از فقر  هاآندهد که شما امر فعلي و نياز ایشان را اصالح کنيد و مي

 ازينيبرا از فضل خویش  هاآننده فقير شوند خداوند در آی هاآناتخاذ همسر یاری کنيد و اگر 

 .﴾َعليٌم واِسٌع اللَّهُ  َو﴿سازد. مي
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