
 

 

 1از منظر قرآن و فقه« ِملک َیمین»دوازده قرن سکوت: بازخوانی 
 به قلم: سید عدنان فالحی

                                                             
قضیه را هم از دیدگاه قرآن و هم کلیت تراث باره منتشر نشده است که تمام جوانب این ای در اینکه صاحب این قلم بررسی کرده، تاکنون چنین تحقیق موضوعی. تا جایی1

 فقهی و روایی ـ و نه فقط بخشی از آن ـ مورد کاوش عمیق قرار دهد.
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 ـ مدخل
بایستی باالتر از یگانه متن اصیل، متقن، و تنها مبنای ایماِن مسلمانان، قرآن کریم است که در کنار سنت متواتر نبوی ـ به عنوان تبیین و َبالغ قرآن ـ 

ی رویکردهای آنان باشند. نتیجتًا هر موضوعی ابتدا به ساکن باید به قرآن عرضه شود مانان قرار گرفته و مبنا و بنیاد و سنجهتمام محصوالت تراث مسل
تر است مبنای عمل قرار گیرد. نزدیک« قسط»و « عدالت»، «اخالق»و در صورت وجود اختالف فهم در قرآن، آن فهمی که بیش از همه به روح 

ی قرآن، کدام است؟ و وی در ترین آیهگوید از صحابی بزرگ عبدالّله بن مسعود پرسش شد که محکمز عبدالرزاق صنعانی ـ میسیوطی ـ به نقل ا
ْحَساِن »پاسخ این آیه را خواند:  ُمُر ِباْلَعْدِل َواْْلِ

ْ
َه َیأ  1(09النحل) «ِإنَّ اللَّ

معنا، امری ی مبهم و بیو مفاهیم روشنی بودند وگرنه دعوت خداوند به دو واژهواژگان عدل و احسان قطعًا برای مخاطبان عصر نزول واجد معانی 
شش بار در قرآن کریم َتکرار شده که در تمامی حاالت، در بافتار دادگری میان مردمان ذکر شده است. نتیجتًا « عدل»ی نماید. واژهعبث و بیهوده می

دهد رای مخاطبان عصر نزول قرآن کریم بود. قرآن کریم در جای دیگری صریحًا هشدار میی عدل و مدلول آن صفتی شناخته شده و ملموس بواژه
ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة »های ظالمانه ـ و نه عادالنه ـ فهم شود جز خسران و تباهی به بار نخواهد آورد: فرضکه اگر قرآن با پیش َوُنَنِزِّ

ْلُمْؤِمِنیَن َوََل  اِلِمیَن ِإَلَّ َخَساًراِلِّ یُد الظَّ  8(28اإلسراء) «َیِز
در قرآن بپردازیم که امروزه به « ملک یمین»حال تمام سعی ما در این نوشتار بر این است که با در نظرگرفتن تمام جوانب ممکن، به بررسی موضوع 

 دهد ـ به موضوعی مهم و چالشی بدل شده است.خ میای افراد ـ که ذیل نام اسالم و دین رسبب َاعمال خالف اخالق و ضد بشری پاره
-ـ به معنای دست راست و هم« یمین»ی ـ به معنای صاحب چیزی شدن و مستولی شدن ـ و واژه« َمَلک»، برآمده از فعل «ِملُک الَیمین»اما ترکیب 

 گوید:خوانند میمیدست راست( نیز ) ـ است. راغب اصفهانی در توضیح اینکه چرا سوگند را یمین 3چنین سوگند
خورند یا به پیمانی گردن =طرفینی که به چیزی سوگند می] راست[ است؛ از آن رو که ُمعاهد و ُمحاِلف] یمین ـ به معنای سوگند ـ مستعار از دست»

ملک یمینی(، چنین تعبیری از: ) گویند: ِملک یمیِن منو اینکه می ...[...دهند و= با یکدیگر دست می] کنند.با دست خود چنین می ...نهند[ ومی
 4«فی یدی( نافذتر و رساتر است.) در دست من است

برانگیِز شامل این مفهوم را به ترتیب چیدمان در مصحف کنونی ی ملکیت دارد که در ادامه، تمام آیاِت مناقشهبنابراین ملک یمین، اشاره به نوعی رابطه
 کنیم.بررسی می 5رسمی،

 
 (3اءالنس) ی نخستـ آیه

َباَع فَ »  َساء َمْثَنی َوُثاَلَث َوُر َن النِّ َلَّ ُتْقِسُطوْا ِفي اْلَیَتاَمی َفانِکُحوْا َما َطاَب َلُکم مِّ
َ
ْیَماُنُکْم َوِإْن ِخْفُتْم أ

َ
ْو َما َمَلَکْت أ

َ
َلَّ َتْعِدُلوْا َفَواِحَدًة أ

َ
ِإْن ِخْفُتْم أ

َلَّ َتُعوُلواْ 
َ
ْدَنی أ

َ
 1(3النساء) «َذِلَك أ

                                                             
 4/142االتقان فی علوم القرآن، . نک: السیوطی، 1
 ی فوالدونداید/ترجمهافزلی[ ستمگران را جز زیان نمی] کنیم ودرمان و رحمت است از قرآن نازل می یچه را برای مؤمنان مایه. و ما آن8
 2/323کتاب العین، . نک: الفراهیدی، 3
 203،204صص المفردات فی غریب القرآن،. الراغب، 4
-فی َجمِعه و ترتیبه( ـ می) هـ( ـ ذیل نوع هجدهم011) های قرآن امری اجتهادی ـ و نه توقیفی ـ بوده است. سیوطی. گفتنی است از نظر بیشتر علما، ترتیب چیدمان سوره5

َحاَبِة؟ ِخاَلٌف، َفُجْمُهوُر »نویسد:  َوِر َفَهْل ُهَو َتْوِقیِفيٌّ َأْیًضا َأْو ُهَو ِباْجِتَهاٍد ِمَن الصَّ ا َتْرِتیُب السُّ اِني ِمْنُهْم َماِلٌك َواْلَقاِضي َأُبو بکر في َقْوَلْیِه:َوَأمَّ  اْلُعَلَماِء َعَلی الثَّ
ی اجتهاد صحابه است؟ در این زمینه اختالف وجود دارد اما جمهور علما ـ از جمله مالک و رتیب آیات[ توقیفی است یا اینکه نتیجهبه مانند ت] های قرآن نیزآیا ترتیب سوره
مند خویش به اب ارزش( دکتر محمود رامیار نیز در کت1/812اإلتقان فی علوم القرآن، السیوطی، ) «باِقاّلنی[ در یکی از نظراتش  ـ معتقد به رأی دوم هستند.] قاضی ابوبکر

 ( 299ـ  503، صصتاریخ قرآننک: رامیار، ) طور مبسوط به این موضوع پرداخته است
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توانید قسط را گوید اگر بیم دارید که نمیدر زبان فارسی است. قسمت نخست آیه می« اگر»شود که معادل آغاز می« إن»ی با حرف شرطیه ن آیهای
به رعایت  آید که ازدواج با زنان چه ربطیجا پرسش پیش میدر این 8در مورد یتیمان رعایت کنید، پس با زنان ـ تا حداکثر چهار نفر ـ ازدواج کنید.

دهد که این آیات به لکن دقت در بافتار این سوره نشان می 3اندقسط میان یتیمان دارد؟ مفسران در این باب حتی تا شش نظر مختلف را نیز بیان کرده
ترین تفسیر، بیان منسوب ، مناسباز همین سوره 183یمنظور رتق و فتق امور زنان و یتیمان ـ اعم از دختران یا پسران یتیم ـ نازل شده و با توجه به آیه

 4به ام المؤمنین عائشه است:
ی دختر یتیمی است که تحت سرپرستی ولّی خود قرار دارد و در مال وی شریک است. دارایی و زیبایی این یتیم، سرپرستش را وسوسه این آیه درباره»

ً این قبیل مردان از ازدواج با یتیمان تحت  ...ن دختر ازدواج کندآید که بدون رعایت عدالت در مهریه، با ایکند و او درصدد این برمیمی نتیجتا
 5«...که با آنان به عدالت رفتار کنند وتکفلشان منع شدند مگر این

ان ـ ولو بیان تعدد زوجات، در بافتار سخن از یتیمان و نهی از خوردن اموال آن»گوید: در میان مفسران بزرگ معاصر، استاد شیخ محمد عبده نیز می
ی یتیم احساس خوف کردید، نباید با گوید که اگر در وجود خودتان نسبت به خوردن مال زوجهی ازدواج ـ آمده است. این آیه میی رابطهبه واسطه

 2«ها ازدواج کنید.آن
َلَّ ُتْقِسُطوْا ِفي اْلَیَتاَمی»اما بحث بسیار مهم دیگر این است که آیا ازدواج با همسران متعدد، منوط و معلق بر قسمت نخست آیه ـ 

َ
ـ  «َوِإْن ِخْفُتْم أ

 ی ازدواج با همسران متعدد وجود دارد؟که در صورت فقدان این شرط نیز اجازهاست یا این
یحات که از مباحث مشهور اصولیان است، توض« مفهوم مخالف»یا « دلیُل اْلِخطاب»ی مفهوم پیش از پرداختن به این پرسش، الزم است درباره

ها بحث در چگونگی ی آناند که از جملهقواعد مهمی را وضع کرده 3مند کردن فرآیند فهم نصوص،مختصری ارائه دهیم. علمای اصول برای ضابطه
ص منطوُق »است. جمهور اصولیان داللت را ذیل دو نوع کّلی  2داللت الفاظ ص»و « النَّ معاصر دکتر  کنند. فقیه و اصولیبندی میتقسیم« مفهوُم النَّ

 نویسد:َزلمی می
کند، به همین ترتیب، حکم را از روح نامند ـ دریافت میگونه که حکم را از عبارات و الفاظ نصوص ـ که آن را منطوق النص میفقیه یا قاضی، همان»

 0«نامند.مفهوم النص می و مضمون نص و از علتی که موجب تشریع آن شده است، استنباط خواهد نمود که استخراج حکم بدین شیوه را
 حال برای روشن شدن مصداقی این تعاریف، به این آیه دقت کنید: 

َحُدُه »
َ
ا َیْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِکَبَر أ اهُ َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا ِإمَّ َلَّ َتْعُبُدوْا ِإَلَّ ِإیَّ

َ
َك أ بُّ ٍّ  َوَقَضی َر

ُ
َم  أ ُُ اَلُهَما َفاَل َتُقل لَّ ِِ ْو 

َ
َما َقْوًَل  َما أ ُُ ْرُهَما َوُقل لَّ َُ َوََل َتْن

یًما ِر  1(83اإلسراء) «َِ
                                                                                                                                                                                                                                       

نید ترسید که نتوای یتیمان نتوانید دادگری کنید با زنان دیگری که برای شما حاللند و دوست دارید، با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید. اگر هم می. و اگر ترسیدید که درباره1
شود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته میان زنان دادگری را مراعات دارید، به یک زن اکتفاء کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمائید. این سبب می

 ی خرمدلباشید./ترجمه
َساء" پاسخ شرط است. و بایستی روشن شود که این پاسخ، َتاَمیِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوْا ِفي اْلیَ بدان که "»گوید: . امام فخررازی می8 َن النِّ " شرط و "َفانِکُحوْا َما َطاَب َلُکم مِّ

 (0/425التفسیر الکبیر) «باره چندین نظر دارند.چگونه به آن شرط وابسته است و مفسرین در این
 3/193،194التبیان فی تفسیر القرآن، . نک: الطوسی، 3
 48، صالمرأة المسلمة . نک: البنا،4
 4534صحیح البخاری، ش. البخاری، 5
 4/825تفسیر المنار، . رشید رضا، 2
را  متون شناختی تفسیر یا فهم تر، دانش قواعد روشکنند. به بیان دقیق( یاد میHermeneutic) چیزی است که غربیان از آن با نام هرمنوتیک ،. فرآیند فهم نصوص3

 (Merriam-Webster collegiate Dictionary  از: Hermeneutic مدخل نک: ) هرمنوتیک نامند.
 .... داللت یعنی از فهم چیزی، فهم چیز دیگری الزم آید. مثال وجود گرما بر وجود منبع گرما یا آتش، داللت دارد و قس علی هذا2
ی عموم ی ابراهیم زلمی به فارسی برگردانده شده است فلذا به جهت استفادهتوضیح: از آن رو که کتاب اصول فقه دکتر مصطف) 524، صاصول فقه کاربردی. زلمی، 0

 دهیم.( ی فارسی کتاب ارجاع میهای خود را به همان ترجمهخوانندگان، نقل قول
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،ی: = اُف گفتن[ نیز در آیه] تحریم تأفیف»  ٍّ
ُ

َم  أ ُُ ل لَّ قُ اَل تَ منطوق النص است و هرگونه آزار و اذیت دیگری که متوجه پدر و مادر یا یکی از آن دو  فَ
 8«شود.چه به نوعی اهانت و هتک حرمت آن دو تلقی گردد، مفهوم النص نامیده میآن شود ـ خواه با گفتار باشد یا با کردار ـ و هر

ی فوق اگرچه به حرمت ضرب و که مثال در آیهبنابراین مفهوم نص، گذر از داللت لفظی صرف، به سوی مفاهیم ُمنطوی و َمستور در متن است چنان
 =مفهوم آیه( را نتیجه گرفت.) توان حرمت هرگونه ایذاء و آزار کالمی یا جسمیآیه( میمنطوق ) ای نشده اما از حرمت تأفیفشتم والدین اشاره

 شود:تقسیم می« مفهوم مخالف»و « مفهوم موافق»اما خود مفهوم نص هم، به دو نوع 
است. ولی مفهوم مخالف  مفهوم موافق، عبارت است از حکمی که از روح و ُمفاد نص، استنباط گردد و همیشه حکم آن، مطابق با حکم منطوق»

 3«عبارت از داللت لفظ بر ثبوت نقیض حکم منطوق برای مسکوٌت عنه است.
 گونه تصویر کرد: بندی منطقی شرط و پاسخ شرط، بدینتوان ذیل تقسیمی فوق را میگردیم. آیهبرای توضیح مصداقی، به همین آیه بازمی

 خوردگی رسیدندسالیکی از آن دو یا هر دو، نزد تو به  اگر شرط:
 بار[ مگو و بر سرشان بانگ مزن:لفظی کراهت] حتی( ُاّف ) به آنها  پاسخ شرط:

-دربارهجا مفهوم موافق همان بود که در باال گفتیم یعنی نهی از هرگونه ایذاء و آزار والدین. اما مفهوم مخالف، بیاِن نقیض چیزی است که متن در این

شرط( است و نتیجتًا مفهوم مخالف آیه، این است که ) پاسخ شرط( منوط بر قسمت اول) ، قسمت دومآیه ی آن ساکت است یعنی بر اساس ظاهر
توان پاسخ شرط را نیز نقض کرد. به دیگر سخن، ظاهر این آیه فقط مربوط به حالتی است که والدین به سنین اگر قسمت شرط نقض شد می

نقیض شرط( که در این حالت، قسمت ) اندمعنای حالتی است که والدین به سنین پیری نرسیده سالخوردگی رسیده باشند اما مفهوم مخالف آن، به
 شود!ها جایز میپاسخ شرط( هم نقض شده و بدرفتاری با آن) دوم

دف ما از این مثال گاه مجاز نیست لکن هی فوق، سرتاپا غلط است و بدرفتاری با والدین هیچالبته روشن است که استدالل به مفهوم مخالف در آیه
های مفصلی را انجام ها بحثصرفًا بیان مصداقی مفهوم مخالف بود. حال باید گفت که اصولیان، پیرامون انواع مفهوم مخالف و شرایط حجیت آن

ی النساء الزم بود تا بحث ز سورها 3یلکن برای فهم محل مناقشه در آیه 4ی این نوشتار استها نیز فراتر از حوصلهی گذرا به آناند که حتی اشارهداده
 گونه نوشت:را این توان آیهحال با این تفاصیل، می 5مفهوم مخالف مطرح شود.

 اگر شما را بیم آن است که در کار یتیمان عدالت نورزید.  شرط:
 از زنان هر چه شما را پسند افتد، دو دو، و سه سه و چهار چهار به نکاح درآورید. پاسخ شرط:

 توانید با بیش از یک زن ازدواج کنید.تًا مفهوم مخالف این آیه چنین است که: اگر نسبت به رعایت عدالت در امور یتیمان بیمی نداشتید، نمیو نتیج

                                                                                                                                                                                                                                       
 حتی( ُاّف ) زد تو به سالخوردگی رسیدند، به آنهاتان( احسان کنید. همانا اگر یکی از آن دو یا هر دو، ن) . و پروردگارت مقرر کرد که جز او را مپرستید. و به پدر و مادر1
 ی صادقی تهرانیبار[ مگو و بر سرشان بانگ مزن و بدیشان سخنی بس با کرامت بگوی./ترجمه:لفظی کراهت]

 524،525، صصاصول فقه کاربردی. زلمی، 8
 539. پیشین ص3
رسید، « ب»ی بتوان به گزاره« الف»ی به لحاظ منطق صوری مطلقًا حجیتی ندارد. یعنی اگر از گزاره« مفهوم مخالف»ی بسیار مهم اشاره کنیم که . الزم است به این نکته4

 رسید. مثال فرض کنید که این رابطه درست باشد:« ب»ی توان به نقیض گزارهنیز می« الف»ی توان حکم داد که از نقیض گزارهمنطقًا نمی
 ب() شودزمین خیس می======<    الف() باردباران می

شود ـ را نتیجه گرفت چراکه ممکن است برغم نباریدن باران، زمین به ـ زمین خیس نمی« ب»توان نقیض بارد ـ نمیـ باران نمی« الف»حاال مشخص است که از نقیض 
 اند.الف را منوط به وجود شرایط و قرائن بیرون از متن اصلی کردهاند و حجیت مفهوم مخی بدیهِی منطقی ملتفت بودهعلت دیگری خیس شود. اصولیان نیز به این نکته

ها توسط ابن ترین این بحثاند؛ اما شاید مفصلهای مبسوطی کرده. اصولیان در باب مفهوم مخالف، انواع و اقسام آن، اختالف بر سر حجیت این انواع و شرایط آن، بحث5
نام  اإلحکام فی اصول األحکامی تحریر درآمده باشد و جالب است که کتاِب اصول فقه هر دوی این نویسندگان، ( به رشتههـ231) هـ( و به ویژه آِمدی452) حزم اندلسی

 دارد.
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توان بر اساس این ی بیرونی است وگرنه به صرف فقدان چنین شرطی نمیجا، نیازمند یک قرینهواضح است که حجیت داشتن مفهوم مخالف در این
اند با پیش کشیدن این شرط، جواز ازدواج با بیش از قسمت از آیه، رأی به حرمت ازدواج با بیش از یک زن داد. بعضی اندیشمندان معاصر سعی کرده

این،  در حقیقت 1ی عقلی و قرآنی است.یک زن را فقط و فقط منوط برقسمت نخست آیه کنند که چنین استداللی عالوه بر بطالن منطقی، فاقد قرینه
ْیَماُنُکْم »کند: قسمت بعدی آیه است که ازدواج با بیش از یک زن را محدود و مشروط می

َ
ْو َما َمَلَکْت أ

َ
َلَّ َتْعِدُلوْا َفَواِحَدًة أ

َ
 2«َفِإْن ِخْفُتْم أ

 نتیجتًا داریم:
 و اگر بیم دارید که عدالت نکنیدشرط: 

 ازدواج کنید.[] با[ یک زن یا کنیزی که مالک آنید] فقطجواب شرط: 
ی تشخیص این احساس نیز عدالتی است و واضح است که َمْحکی و سنجهجاست که ازدواج با بیش از یک زن، منوط بر عدم احساس بیم بر بیاین

گاه گردد. همکسی نمیتواند باشد چراکه هیچکسی جز خود شخص نمی شود که چنین از این قسمت آیه، آشکار میتواند از درون افراد دیگر آ
قسمت پیشین آیه ـ بحث از رعایت عدالت بین یتیمان ـ باشد چراکه در این « مفهوم مخالف»تواند برآمده از حرمت ازدواج با بیش از یک زن، نمی

و در قسمت  ترنماید زیرا چنین چیزی پیشمعنا و عبث میها، بیعدالتی با آنصورت، محدود کردن ازدواج با بیش از یک زن به عدم بیم از بی
 نخست آیه، محدود شده بود.

بین همسران متعدد بیم دارد بایستی  3عدالتیی اصلی مربوط به بحث ما، سخن از ِملک یمین در این آیه است. دانستیم که اگر شخص از بیاما نکته
 کند:به حداقل تعداد همسران را هم روشن میبه ازدواج با یک زن یا ملک یمینش ـ اگر دارد ـ بسنده کند. قسمت پایانی آیه، دلیل این اکتفا 

َلَّ َتُعوُلواْ »
َ
ْدَنی أ

َ
 4«َذِلَك أ

موضوع  5ی عول یا عیل ـ در چند جای دیگر قرآن نیز تکرار شده که به معنای فقیرشدن و سخت شدن زندگی است.ـ از ریشه« عال»مشتقات فعل 
ی مخارج زندگی به شدت و سختی دچار با افزایش تعداد همسران، شخص در تهیه بسندگی به یک همسر یا ملک یمین نیز دقیقًا از آن روست که

که اعراب وقتی بخواهند کسی را توصیف کنند که به خاطر فزونی زن و فعل، نشأت گرفته است چنان بودن نیز از همین« وارعیال»شود و اصطالح می
 ...گویند: أعاَل فالٌن فرزند، به سختی افتاده است می

 نویسد:هـ( ـ مشهور به اخَفش اوسط ـ می815) دان بزرگ، سعید بن مسعدةیعرب
بسنده کردن به یک همسر یا ملک ] گوید: َذِلَك أَْدنَی أاَلَّ َتُعولُواْ. یعنیقرآن[ می] ...گویی: عاَل َیعیُل، یعنی او فقیر شدَعیلَة به معنای فقر است. می»

 2«نشوید.وار رو که[ عیالیمین بهتر است از آن
البته فرض صحت  3اند و اینکه اکتفای به حداقل تعداد همسر، برای دوری از ظلم و ستم بهتر است.را به معنای جور دانسته« عال»بعضی مفسران 

ود از مصادیق نیز خ وار شدن ندارد چراکه دشوارشدن اوضاع معیشتی خانواده به علت کثرت همسرانبه عیال« عال»چنین معنایی، منافاتی با تفسیر 
 ظلم و جور است.

                                                             
 .فقه المرأة. از جمله دکتر محمد شحرور در فصل چهارم از کتاب 1
 قاسم پایندهی ابوال. و اگر بیم دارید که عدالت نکنید، فقط یک زن یا کنیزی که مالک آنید/ترجمه8
که بافتار آیات پس و پیش نیز به همین معنا اشاره دارند و عدالتی در موضوعات مالی و معیشتی مابین همسران است؛ چنانجا، بیعدالتی در این. گفتنی است مراد از بی3

 محلی از اعراب ندارد.عدالتی عاطفی است ـ از همین سوره ـ که متوجه بی 180یبنابراین ادعای تضاد بین این آیه و آیه
 ی فوالدوندوار گردید[/ترجمهو بیهوده عیال] خودداری[ نزدیکتر است تا به ستم گرایید] . این4
 2، الضحی82. التوبة5
 (1/459تفسیر الماوردی، نک: الماوردی، ) نظیر همین تفسیر، به شافعی نیز منسوب است 1/352معانی القرآن، . االخفش، 2
 (1/459تفسیر الماوردی، نک: الماوردی، ) ای از علمای تابعین منسوب استبن عباس و پاره. این تفسیر به ا3
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توان با ملک یمین ـ در ادامه مصادیق دقیق این اصطالح را روشن خواهیم کرد ـ به صرف اینکه او با زن آزاد تفاوت دارد، بدون عقد نکاح اما آیا می
گیریم لکن پیش از هر چیز الزم م کرد پی میی بحث از خالل یکایک آیاتی که بررسی خواهیی زناشویی برقرار کرد؟ ما این پرسش را در ادامهرابطه

 را تعریف کنیم:« َتَسّري»است مفهوم فقهی 
گزیند. این واژه در و منظور از سریة کنیز مملوکی است که ارباب وی، او را برای همبستری برمی ...تسّري در لغت، به معنای برگزیدن ُسرّیة است»

داد که مردان، سریةهایی را و گفته شده مشتق از ِسّر به معنای ِاخفا است زیرا چه بسیار رخ می ...اصل منسوب به ِسّر به معنای همبستری است
چنین تسّری اصطالحاً هم ...نامند چراکه او موضع سرور ارباب استکردند. و کنیز را سریة میگزیدند و از همسران آزادشان مخفی میمخفیانه برمی

آورد کند که ارباب آن کنیز، وی را به عقد مرد درمیو گاه مرد با کنیز شخص دیگری ازدواج می ...بستر شدن استکردن کنیز برای همبه معنای آماده
 1«ملک یمین اعم از تسري است چراکه ممکن است بدون آماده کردن شرایط با ملک یمین همبستر شد. ...شودکه چنین وضعیتی تسري نامیده نمی

ُسرّیة یا ِملک یمین( ـ بدون عقد نکاح ـ نیز جایز ) مذاهب فقهی ـ معتقد بودند که عالوه بر نکاح، همبستری با کنیزی فقهای سلف ـ از تمام قاطبه
کردند. البته نوادری از فقهای تعریف می« َتَسّري»ها این نوع دوم از رابطه را ذیل عنوان فقهی ی جنسی با کنیز نیازی به نکاح ندارد. آناست و رابطه

ات دیگری داشتند که در محل خود به آراء آنان نیز اشاره خواهیم کرد اما نظر غالب و جاری مذاهب مسلمانان، همان بود که در فوق سلف نظر
 گفتیم. ما معتقدیم که این نظر، در تضاد با آیات قرآن کریم بوده و در ادامه به اثبات این مهم خواهیم پرداخت.

 نیاز از عقد نکاح است؟توان از این آیه چنین برداشت کرد که همبستری با ملک یمین، بیی دارد؟ یعنی می، چنین داللت3ی النساءاما آیا آیه
ی دیگری ـ بدون بررسی تمام نصوص مربوط به موضوع مورد نظر، خوانشی غلط و جا باید گفت که خوانش قرآن ـ و عمومًا هر متن یکپارچهدر این

تمامًا به سبب نائل شدن به فهمی  ...رهای علم اصول فقه نظیر: منطوق و مفهوم، عام و خاص، مطلق و مقید ومخدوش است و اساسًا ایجاد سازوکا
 ی ذیل فصل الخطاب است:جامع و کامل از متون دینی بوده است. در مورد بطالن تسّری و لزوم عقد نکاح برای جواز هرگونه ارتباط جنسی، آیه

ْم َیْسَتِطْع ِمنُکْم » هُ  َوَمن لَّ ن َفَتَیاِتُکُم اْلُمْؤِمَناِت َواللِّ ْیَماُنُکم مِّ
َ
ا َمَلَکْت أ ن َینِکَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمن مِّ

َ
ْعَلُم ِبِإیَماِنُکْم َبْعُضُکم  َطْوًَل أ

َ
أ

ُجوَرُهنَّ ِباْلَمْعُروٍِّ ُمْحَصنَ 
ُ
نَّ َوآُتوُهنَّ أ ُِ ْهِل

َ
ن َبْعٍض َفانِکُحوُهنَّ ِبِإْذِن أ َتْیَن ِبَفاِحَشٍة مِّ

َ
ْحِصنَّ َفِإْن أ

ُ
ْخَداٍن َفِإَذا أ

َ
ِخَذاِت أ اٍت َغْیَر ُمَساِفَحاٍت َوََل ُمتَّ

ن َتْصِبُروْا َخْیٌر 
َ
نَّ ِنْصُف َما َعَلی اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب َذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُکْم َوأ ُِ ِح َفَعَلْی ُه َغُفوٌر رَّ ُکْم َواللِّ  8(85النساء) «یٌم  لَّ

ی نهایی قرآن این بود که در صورت بیم از عدم رعایت عدالت مالی مابین همسران، به همان یک همسر آزاد دیدیم، توصیه 3ی النساءکه در آیهچنان
دهد. روشن است دواج را شرح میی النساء وارد شده و با تفصیل بیشتری شرایط ازی همان آیه در سورهی فوق در ادامهیا ملک یمین کفایت شود. آیه

غیر کنیز( ) ی عربِی مخاطب قرآن، پیش و بیش از هر چیز مایل بودند تا با زنان آزادـ در جامعه برده() بسا غیرآزادغیر برده( ـ و چه) که مردان آزاد
ماعی آن دوران است ـ نشده و آنان را از این ترجیح ازدواج ی عالئق و سالئق این مردان ـ که متأثر از بافتار تاریخی و اجتازدواج کنند. قرآن وارد حوزه

ا َمَلَکْت َأْیَماُنُکم ) توان با ِملک یمین مؤمنگوید که اگر بنا به هر علتی، ازدواج با زنان آزاد میسر نشد میولی می 3با زنان آزاد، بر حذر نداشته است مِّ

                                                             
 11/804،805الموسوعة الفقهیة الکویتیة، . 1
ازدواج کنید(. ) لک آنان هستیدخود( در آورد، پس با دخترانی باایمان که ما) آزاد( پاکدامن باایمان را به همسری) تواند زنانیا حالی( نمی) . و هر کس از شما، از نظر مالی8

خود( در آورید و ) شان به همسریی مالکان و خانوادهجنس و پیوند( یکدیگرید؛ پس آنان را با اجازه) ی آزادانتان و زرخریدانتان ازو خدا به ایمان شما داناتر است. همه
شما( در آمدند، اگر مرتکب فحشایی ) گیران پنهانی. پس چون به ازدواجه زناکاران و نه دوستکه پاکدامن باشند نهاشان را به طور پسندیده به آنان بدهید در حالیمهریه

پیشنهاد زناشویی با کنیزان( برای کسی از شماست که از تعب عزوبت بیم دارد و صبر کردن ) :مجازات[ زنان آزاد است. این] شدند، در این صورت بر آنان نیمی از عذاب
 ی صادقی تهرانیی رحمتگر بر ویژگان است./ترجمهخدا پوشندهبرای شما بهتر است. و 

فرماید که ی اخالقی و دینی مورد نظر قرآن پابرجا باشد وگرنه در جای دیگری می. البته این عدم دخالت قرآن در ترجیح ازدواج با غیربردگان، تا زمانی است که منظومه3
 (881البقرة) ز ازدواج با زنان و مردان آزاد اما مشرک است.ازدواج با کنیزان یا بردگان مؤمن، قطعًا بهتر ا
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ن َفَتَیاِتُکُم اْلُمْؤِمَناِت( ازدواج ـ و نه ت کید بر پرداخت َمهریه« انِکُحوُهنَّ »سّري ـ کرد. استفاده از فعل مِّ ( راه را بر هرگونه بازی با ) و تأ َوآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ
 1داند.آیات بسته است و صریحًا تنها راه مجاز همبستری با ِملک یمین و کنیزان را همانا عقد نکاح می

َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوْا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَکْت َأْیَماُنُکْم( نیز داللتی بر وجود مفهوم تسّري نداشته و ) 3النساءی ، خود آیه85ی النساءاما حتی فارغ از آیه
 نویسد:هـ( می815) دان بزرگ سلف سعید بن مسعدة معروف به اخفشگر جواز نکاح با ِملک یمین است. عربیفقط بیان

 8«آزاد[ نکاح کنید، }أو ما َملَکت ایمانُُکم{ یعنی: با ملک یمینتان نکاح کنید] یک زن}فَواِحَدًة{ یعنی: با »
 نویسد:هـ( ذیل بیان حکم این آیه می339) چنین اصولی و فقیه بزرگ حنفی َجّصاصهم

د از سخن خدای متعال: فَانِْکُحوا َما چه در آغاز آیه آمده، فقط عقد است؛ چراکه اختالفی نیست که مرادر این آیه سخنی از همبستری نیست و آن»
اید نکاح کنید و چه مالک شدهی سخن خدای متعال: أَْو َما َملََکْت أَْیَمانُُکْم، این باشد: با آنَطاَب لَُکْم، عقد است پس الزم است که مورد اشاره

 3«منظور از نکاح، همان عقد است.
 

 (24النساء) ی دومـ آیه
ن َتْبَتُغوا َواْلُمْحَصَناُت ِمَن »

َ
ِلُکْم أ ا َوَراَء َذَٰ ِحلَّ َلُکم مَّ

ُ
ِه َعَلْیُکْم َوأ َتاَب اللَّ ِِ ْیَماُنُکْم 

َ
َساِء ِإَلَّ َما َمَلَکْت أ ْحِصِنیَن َغْیَر ُمَساِفِحیَن َفَما  الِنِّ ْمَواِلُکم مُّ

َ
ِبأ

یَضًة َوََل ُجنَ  ُجوَرُهنَّ َفِر
ُ
نَّ َف ُتوُهنَّ أ ُُ اَن َعِلیًما َحِکیًمااْسَتْمَتْعُتم ِبِه ِمْن َِ َه  یَضِة ِإنَّ اللَّ  4(84النساء) «اَح َعَلْیُکْم ِفیَما َتَراَضْیُتم ِبِه ِمن َبْعِد اْلَفِر

 ی آن آیات، این آیه ازدواج با ( سپس در ادامه88،83النساء) ها حرام استَبرد که ازدواج با آنی فوق، آن دسته از زنان را نام میآیات پیش از آیه
َساِء ِإالَّ َما َمَلَکْت َأْیَماُنُکْم( را نیز حرام اعالن می) ا َوَراَء ) داند.جز این موارد، ازدواج با مابقی زنان را جایز میکند و بهَواْلُمْحَصَناُت ِمَن الِنّ َوُأِحلَّ َلُکم مَّ

ِلُکْم(  َذَٰ
 کار رفته است:متفاوت بهدر قرآن کریم به سه معنای « ُمحَصنات»در ابتدا باید گفت که اصطالح 

 (3،84، النور85، النساء5المائدة) ـ به معنای زنان پاکدامن
 (85النساء) ـ به معنای زنان آزاد یا غیرکنیزان

 (84النساء) ـ به معنای زن شوهردار

                                                             
توجه بوده است؟ ی محترم با این پرسش بسیار مهم مواجه شود که با این وجود، چگونه ساختارهای فقه کالسیک نسبت به این موضوع مهم قرآنی بی. ممکن است خواننده1

 بیان شود لکن مختصرًا باید گفت: جاتر از این است که در اینپاسخ این پرسش بسیار مفصل
ها علت و دلیل تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ای است که در گذر زمان کمرنگ شده و بنا بر دهاواًل( ساختار غالب و رایج فقه کالسیک، انباشته از اختالفات فقهی

 گونه مسائل رأی یکسانی داشته باشند.که تمام فقهای سلف در مورد این نظرات خاصی تدریجًا دست باال را گرفت. نتیجتًا چنین نیست ...و اقتصادی و
مند خود های غیرمعصومی چون ما بوده است که در پرتو فهم تاریخدهد که این علم، محصول فهم انسانهای موازی با آن، نشان میثانیًا( بررسی تاریخ تدوین فقه و دانش
اند و بلکه حجم عظیم اختالفات منقول از یک از آنان نیز اصراری بر فرانقد بودن یا عصمت اجتهادات خود نداشتهاند و هیچدهای زدست به اجتهادات و استنباطات ویژه

و جمود فقهی ـ  اواخر قرن دوم و قرن سوم هجری( گواه وجود پررنگ عنصر سیالّیت و چون و چرا در آراء فقیهان آن دوره است که به تدریج، به دوران رکود) عصر تدوین تراث
 عصر تقلید صرف ـ انجامید.

انتشارات ) : ابوالقاسم گرجیتاریخ فقه و فقهاءنشر احسان(، ) : محمد ُخَضریتاریخ حقوق اسالمیتوان به این کتب مراجعه کرد: باره، میی بیشتر در اینبرای مطالعه
 سمت(
 به ویژه جلد دوم آن ـ مراجعه نمود. ـ ُضحی اإلسالمتوان به اثر سترگ استاد احمد امین یعنی نیز می

 1/844معانی القرآن، . االخفش، 8
 8/31احکام القرآن، . الجصاص، 3
[ صرف] [ را بر شما مقرر داشته است و فراتر از اینها برای شما حالل گردیده که بااین حکم] بر شما حرام شده است.[ خداوند] نیز[ جز ملك یمینتان] . و زنان شوهردار4

به آنان  -مقّرر[ شده] ایبه عنوان فریضه -توانید آنان را[ طلب کنید. پس هر کس از زنان که از او بهره برید، مهرشان رامی] ایتان از روی پاکدامنی نه از روی شهوترانیماله
 ی مسعود انصاریدانای فرزانه است/ترجمه [ کنید، گناهی بر شما نیست. بی گمان خداوندو توافق] بپردازید. و در آنچه پس از مهر مقّرر به آن تراضی
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م به مشترک لفظی ـ در معانی متعدد و حتی های اواًل زبان عربی ـ و هر زبان دیگری ـ  و ثانیًا قرآن کریم است که بعضی واژگان ـ موسواین از ویژگی
شود چراکه نیز اطالق می« کشاورز»و « شب»ی کفر به معنای پوشاندن ـ بر ـ از ریشه« ُکّفار»و جمع آن « کافر»ی هروند. مثال واژمتضاد به کار می

این واژه در بافتار معنایی قرآن کریم دستخوش  1کند.ی میپوشاند و دومی نیز بذرها را در دل زمین مخفی تاریکی، همه چیز را میاّولی به واسطه
 تغییر شده و البته گاه در همان معنای اصلی خود نیز استعمال گردیده است:

« 
َ
ْمَواِل َواْْل

َ
یَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْیَنُکْم َوَتَکاُثٌر ِفي اْْل ٌو َوِز ُْ ْنَیا َلِعٌب َوَل نََّما اْلَحَیاُة الدُّ

َ
اَر َنَباُتهُ  ْوََلدِ اْعَلُموا أ ْعَجَب اْلُکفَّ

َ
َمَثِل َغْیٍث أ  8(89الحدید) « ...َِ

ـ مگر ازدواج با ِملک یمین ـ بر شما حرام است. یعنی  3جا زنان شوهردار(در این) گوید که ازدواج با ُمحَصناتی مورد نظر بازگردیم. آیه میبه آیه
دد مگر با آن دسته از زنان شوهردار که ِملک یمین باشند. حال پرسش این است که منظور از تواند با زنی که شوهر دارد، عقد نکاح ببنهیچ مردی نمی

 ملک یمین در این آیه چه کسانی هستند؟ حقیقت این است که برغم چیرگی این باور که مراد از ملک یمین در قرآن، همواره کنیز است، مفسران
که مفسر شهیر تراث مسلمانان اند چناناد از ملک یمین در این آیه ـ اختالفات بسیاری داشتهسلف بر سر عموم معنا و مصداق این آیه ـ و خاصه مر

 نویسد:هـ( می319) ابن جریر طبری
رد مردی به سعید بن ُجَبیر گفت: ابن عباس را دیدم که وقتی از این آیه مو ...ها مبهم استاند که تأویل این آیه برای آنابن عباس و گروهی دیگر گفته»

-و از مجاهد نقل شده که گفت: اگر کسی را می ...دانستپرسش قرار گرفت چیزی نگفت. سعید بن جبیر گفت: ابن عباس معنای این آیه را نمی

 4«شتافتم.شناختم که این آیه را برایم تفسیر کند قطعاً به سوی او می
ـ جعلی باشد، باز  ...حابه و تابعین ـ امثال ابن عباس و مجاهد بن جبر وحتی اگر فرض کنیم که این قبیل روایاِت منسوب به مفسران بزرگ عصر ص

-های دیگر، پارهفهم این آیه را باید عامل جعل چنین روایاتی دانست. با گسترش مرزهای جغرافیایی مسلمانان و ایجاد پیوند با فرهنگ 5یهم دشواره

ی مسلمانان رسوخ کرد و راه را بر تفاسیر گوناگون و چه بسا متضاد از این نیزان، به جامعهای از هنجارهای قرون میانی در باب تعامل با بردگان و ک
ی عظیم اختالفات فقهای عصر عباسی بر سر جزییات و کلیات احکام مربوط به بردگان، ناشی از همین پیوندهای فرهنگی و موضوع گشود. گستره

م بود که بر آراء و فتاوای فقیهان و مفسران این دوره تأثیرات ژرفی نهاد. وجود اختالفات متعدد بر ای از عناصر فرهنگی پیش از اسالبسا حیات پارهچه
 ای است که بدان اشاره کردیم.گر همین نکتهسر تفسیر همین آیه، خود بیان

 د:اناما مفسران سلف در باب تفسیر ـ و یا به قول طبری: تأویِل ـ این آیه چندین احتمال را پیش کشیده
 2 آیند.جا، زنان شوهرداری هستند که به اسارت در میاحتمال یکم( منظور از ملک یمین در این

شود و ها برای ارباب مباح میها را بخرد نکاح این کنیزان باطل شده و همبستری با آناحتمال دوم( منظور کنیزاِن شوهردار هستند که اگر مشتری، آن
 3ی طالق وی از شوهرش است.نزلهبنابراین نفس خریدن کنیز، به م

 2احتمال سوم( منظور از محصنات، زنان پاکدامن ـ و نه شوهردار ـ  هستند که همبستری با آنها جز از طریق عقد نکاح یا تسّري جایز نیست.
دواج کردند. بعدها که شوهران این زنان ها ازاحتمال چهارم( این آیه در مورد زنان شوهرداری نازل شده که به مدینه مهاجرت کردند و مسلمانان با آن

 1مهاجرت کردند، مسلمانان از ازدواج با این زنان منع شدند.

                                                             
 314، صالمفردات فی غریب القرآن. نک: الراغب، 1
مثل آنها[ چون مثل بارانی است که ] جویی در اموال و فرزندان است. بدانید که زندگی دنیا در حقیقت بازی و سرگرمی و آرایش و فخرفروشی شما به یکدیگر و فزون8

 فوالدوند ی/ترجمه...ران[ به شگفتی اندازدبا] کشاورزان را رستنی آن
 اند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.جا به زنان پاکدامن و یا زنان آزاد نیز تفسیر کردهای از مفسران محصنات را در این. البته پاره3
 2/124،125تفسیر الطبری، . الطبری، 4
 (Problematic) . إشکالیة5
 1/420الماوردی،  تفسیر. نک: الماوردی، 2
 1/420،439. همان3
 1/439. همان2



[8] 

 

ج با نهایتًا احتمال پنجم( منظور از محصنات، زنان آزاد هستند و بنابراین منظور آیه این است که ازدواج با زنان آزاد برای شما حرام است مگر ازدوا
با زنان آزاد بر شما حرام است جز آن زنانی که خداوند آنها را ِملک شما قرار داده و این نیز با حضور ولیِّ زن و شهود و سائر  که ازدواجچهار زن، یا این

  8گردد.شرایط نکاح محقق می
ااّل ما »که منظور از  دانستند لکن معتقد بودندها محصنات را به معنای زنان شوهردار میاحتمال ششم( از برخی مفسرین تابعین نقل شده که آن

تأویل آیه از دیدگاه این دسته از »نویسد: َجّصاص می 3اند.همان همسران مردان هستند که از سایر زنان شوهردار مستثنا شده« ملکت ایمانکم
 4«، همین معنا باشد.مفسرین آن است که زنان شوهردار ـ جز برای شوهرانشان ـ حرام هستند و ممتنع نیست که مراد خدای متعال از این آیه

شود چراکه مفسران سلف، یکایک احتماالت فوق را به بزرگانی از با این تفاصیل، بطالن ادعای وجود اتفاق بر فحوا و معنای این آیه آشکار می
ـ که با سایر آیات قرآن هماهنگ ترین تفسیر از این آیه را ترین و عادالنهی ماست که مستدلاند و اینک وظیفهصحابه و علمای تابعین منسوب دانسته

 کند:های عمیق در تراث تفسیری و فقهی، بطالن ادعای دو جریان فکری را آشکار میها و بازاندیشیباشد ـ برگزینیم. گفتنی است این قبیل بازخوانی
بوده و در « مطلوب»و « ممکن»نه تفسیِر (، یگاorthodox) کند فهم رایجی صلب و رایِج تفسیری است و گمان میجریان نخست که هوادار اندیشه

 کند.پیشا ارتدوکس(، هیچ فهم دیگری وجود نداشته است و نتیجتًا با هرگونه بازخوانی عمیق تراث، مخالفت می) عصر تدوین تراث
فت این جریان با رویکرد ها و رویکرد طیف نخست را دارد لکن دلیل مخالفرضی دینی است و دقیقًا همان پیشو جریان دوم که منتقد اندیشه

 های عمیق تراث، به هم بریزد.بسا این تصویر، با کندوکاو در الیهی دینی است که چهی تصویر ناکارآمد و ناقوار از کلیت اندیشهبازاندیشی، ارائه
 متفقند.داستان و هم« بازاندیشی در تفسیر رایج»این دو طیف برغم تقابل شدید با هم، عمومًا در ستیز با جریان 

، هیچ داللتی یا 3ی النساءنیز به مانند آیه 84ی النساءباری، قبل از ورود به بررسی احتماالت تفسیری فوق، الزم است به این نکته اشاره کنیم که آیه
و « نکاح»احکام مربوط به  دهد این آیه درصدد بیان( نشان می85و  88،83) که بافتار آیات پیشین و پسینارتباطی با مفهوم تسّري ندارد و چنان

کنیم که کم یا زیاد داللتی بر مفهوم مجعول تسري ندارد. حجت ما ها حرام است و مجددًا تکرار میبرشمردن آن دسته از زنانی است که نکاح با آن
َن »شود: آغاز می« نکاح»با عبارت  88ی النساءآن است که آیه م مِّ ُِ َساء ِإَلَّ َما َقْد َسَلَف  َوََل َتنِکُحوْا َما َنَکَح آَباُؤ ی نیز در ادامه 83یو آیه 5«النِّ

ـ « المحصنات»با « ازدواج/نکاح»رسیم که ی مورد بحث میپردازد و سپس به آیهها حرام است میاین آیه، به برشمردن مابقی زنانی که نکاح با آن
ی بعدی نیز دقیقًا همین مسیر را پیگیری کند و آیهیا همان َمهریه ـ را بیان می داند و شروط نکاح ـ از جمله پرداخت اجرجز ملک یمین ـ را حرام می

داوری، باید این پرسش را به شکل جدی دور از هرگونه پیششمارد. حال با این تفاصیل و بهها و شروط نکاح با ملک یمین را برمیکرده و بایسته
 2کجاست؟؟« تسّري»درانداخت که مستندات قرآنی 

پردازیم. حقیقت این است که موارد سوم، پنجم و ششم تقریبًا یک مدلول دارند و وجه مشترک می 84النساء دامه به بررسی احتماالت تفسیری آیهدر ا
از برخی بزرگان  کنند. البته احتمال ششم ـ منقولمورد تسّري واقع شده( تفسیر می) ها این است که ملک یمین را به همسراِن عقدی یا کنیزان ُمَتَسّراآن

َساء ِإالَّ َما »گرداند. مفاد مشترک این سه تفسیر این است که گویی منظور قرآن از تابعین ـ ملک یمین را فقط به زنان عقدی، برمی َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِّ
بنا بر احتمال ) که آن زنان، همسر شما یا ملک یمینتانید مگر ایناعم از شوهردار یا آزاد یا پاکدامن( ازدواج نکن) این بوده که با زنان« َمَلَکْت َأْیَماُنُکْم 

 ی این تفسیر، به شکل زیر است:بندی سادهسوم( باشند. صورت
 شوند.با زنان شوهردار یا آزاد یا عفیف عقد نکاح نبندید مگر آن زنانی که همسر شما هستند یا می

                                                                                                                                                                                                                                       
 جا. همان1
 19/35تفسیر الرازی،. نک: الرازی، 8
ب و طاوس ـ از بزرگان مفسران عصر تابعین3  (8/135احکام القرآن، نک: الجصاص، ) پس از صحابه( ـ منسوب است.) . این تفسیر، به مجاهد بن جبر، سعید بن ُمَسیِّ
 8/135لقرآن، احکام ا. الجصاص، 4
 ی فوالدوندتر رخ داده است./ترجمهاند نکاح مکنید مگر آنچه که پیش. و با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود درآورده5
رخدادها و وقایع عصر دهد که بسیاری از مقّومات تراث فقهی، فاقد مبناهای قرآنی بوده و حاصل رشد و نموی تاریخی فقه در بستر های دقیق در تراث نشان می. پژوهش2

 اند.از این دسته ...ویژه عصر عباسی است. مفاهیم پرشماِر نوظهوری مانند دار الحرب، دار اإلسالم، دار العهد، زندیق، مفارق للجماعة، ِحسَبة واموی و به
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ی زناشویِی برآمده از عقد نکاح، بدیهی است و ( دچار است چراکه حلیت رابطهtautology) گوییآشکار است که این تفسیر به نوعی حشو یا همان
احتمال ) نیازی به استثنا کردن آن نیست. به دیگر سخن اگر مراد قرآن این باشد که ازدواج با زنان شوهردار ـ جز همسران خود شخص ـ حرام است

کافیست و نیازی به استثنا کردن همسر یا همسران خود شخص ندارد زیرا بدیهی است که حرمت « َساءَواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِّ »ششم(، وجود عبارت 
 شود! چراکه شوهر آن زِن شوهردار، خود شخص است!ازدواج با زِن شوهردار، شامل همسِر شخص نمی

احتمال پنجم( بازهم دلیلی ندارد که ) اد یا کنیز ـ حرام استاما اگر مراد قرآن این باشد که ازدواج با زنان آزاد ـ جز همسراِن خود شخص اعم از آز
یهی است و از قرآن ازدواج با زنان آزاد را حرام اعالن کند و در ادامه همسران شخص را استثنا نماید چراکه حرام نبودن عقد نکاح با همسران فعلی، بد

 سوی دیگر چرا باید ازدواج با زنان آزاد حرام باشد؟
احتمال سوم( ایضًا دلیلی ندارد ) قرآن این باشد که ازدواج با زنان عفیف ـ جز همسران خود شخص یا کنیزان متسّرای وی ـ حرام استاگر هم مراد 

بدیهی  که قرآن ازدواج با زنان عفیف را حرام اعالن کند و در ادامه همسران شخص را استثنا نماید چراکه حرام نبودن عقد نکاح با همسران فعلی،
 ای به مفهوم مجعول تسّري در این آیه وجود ندارد.که هیچ واژه یا اشارهی دیگر ایننکته است.

ی ازدواج با زنان شوهردار را مطلقًا نفی کرده و ظاهرًا نهایتًا باید گفت که اگرچه این احتماالت تفسیری ـ به خصوص احتمال ششم و پنجم ـ دشواره
گویی دچار است و و اگرچه این تفسیر، طرفداران مشهوری از میان علمای سلف دارد، لکن به حشو و همان نمایندآن را برای همیشه حل و فصل می

ی ازدواج با زنان خوانی ندارد. پرواضح است که اگر کسی این تفسیر را پذیرفت و دشوارهای از دالالت قرآنی ـ که در ادامه خواهد آمد ـ نیز همبا پاره
توان او را مالمت کرد چراکه نهایتًا وی قائل به نظری فی دانست ـ بر اساس همان معیارهای ارتدوکس گفتمان سلفیت ـ نمیشوهردار را اساسًا منت

-نیز همان رأی را داشته 3هـ(192) و طاوس بن کْیسان 8هـ(194) مجاهد بن َجبر 1هـ(،04) شده که مفسرین بزرگ عهد تابعین نظیر سعید بن ُمَسّیب

تأویل آیه از دیدگاه این دسته از مفسرین آن است که »گوید: ز سخن امام َجّصاص حنفی را نقل کردیم که پس از بیان نظر این سه تن میتر نیاند. پیش
 4«زنان شوهردار ـ جز برای شوهرانشان ـ حرام هستند و ممتنع نیست که مراد خدای متعال از این آیه، همین معنا باشد.

 اند:پردازیم که مفسرین در شأن نزول این آیه مطرح کردهمیحال به بررسی احتمال دومی 
که مرد، کنیز شوهردار را خریداری کند که در این صورت، فروش آن کنیز منظور این آیه، زنان شوهردار است که ازدواج با آنان حرام است مگر این»

 5«ی طالق وی است.به منزله
ای که مانع این ندارد چراکه اصل در نکاح و طالق، رضایت کامل زوجین است و هرگونه عامل خارجیای اما این تفسیر از آیه، هیچ شاهد قر آنی

 حقوق بدیهی طرفین شود ناعادالنه خواهد بود:
نَّ ِإَذا َتَراَضْوا َبیْ » ُُ ْزَواَج

َ
ن َینِکْحَن أ

َ
نَّ َفاَل َتْعُضُلوُهنَّ أ ُُ َجَل

َ
َساَء َفَبَلْغَن أ ْقُتُم الِنِّ م ِباْلَمْعُروٍِّ َوِإَذا َطلَّ ُُ   2(838البقرة) «َن

ْرًها» َِ َساَء  ن َتِرُثوا الِنِّ
َ
ِذیَن آَمُنوا ََل َیِحلُّ َلُکْم أ ا الَّ َُ یُّ

َ
 3(10النساء) «َیا أ

ی اد رابطهی جنسی از دیدگاه قرآن، فقط منوط به بستن عقد نکاح و شرایط الزم آن است و صرف ایجتر آوردیم جواز هرگونه رابطهکه پیشضمنًا چنان
ی ی مرد خود رابطهتوان ادعا کرد جایز است زن نیز بدون عقد ازدواج، با بردهکند چراکه در غیر این صورت میارباب/برده چنین چیزی را جایز نمی

                                                             
 (3/198م، األعالنک: الزرکلی، ) است.« سید التابعین»ی مدینه و ملقب به گانه. او یکی از فقهای مشهور هفت1
 (5/832األعالم، نک: الزرکلی، ) ی ابن عباس استترین مفسران مکه که بعدها ساکن کوفه شد. وی شاگرد برجسته. از بزرگ8
 ت شده است. ثب« طاووس»و « طاوس»( گفتنی است نام وی به دو شکل 3/884، األعالمنک: الزرکلی، ) . از بزرگان مفسرین تابعین که به دوری از حاکمان شهره بود.3
 8/135احکام القرآن، . الجصاص، 4
 5/188تفسیر القرطبی، . القرطبی، 5
پیشین یا کنونی(شان، چنانچه به شایستگی با یکدیگر تراضی نمایند، جلوگیری ) ی خود را به پایان رساندند، آنان را از ازدواج با همسران. و چون زنان را طالق گفتید، و عّده2

 ی تهرانیی صادقمکنید/ترجمه
و ایشان را بدون مهرّیه و رضایت، به ازدواج خود در آورید، و( حال آن که ) همچون کاالئی( به ارث برید) اید! برای شما درست نیست که زنان را. ای کسانی که ایمان آورده3

 و شرح خرمدل گردند./ترجمهپسندند و وادار بدان میآنان چنین کاری را نمی
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ی بر طالق وی ندارد. در این زناشویی برقرار کند. نتیجتًا تغییر ارباِب کنیز شوهردار ـ تا وقتی که کنیز در عقد شرعی مرد دیگری باشد ـ هیچ داللت
 هاست:یکی از آن« َبریرة»کند که حدیث مشهور باب حتی اخبار آحادی هم هست که این موضوع را ثابت می

وی جدا و پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم بریرة را مخّیر کرد که با شوهرش بماند یا از  ...از عائشه نقل شده که او بریرة را از گروهی از انصار خرید»
 1«و نه برده[] بن قاسم[ گفته که شوهر بریرة، آزاد بود] و عبدالرحمن ...شود و شوهر وی برده بود

چنان پابرجا بوده و پیامبر علیه السالم نیز وی را مجبور به طالق بر اساس این روایت، عقِد کنیز شوهرداری به نام بریرة، با وجود تغییر ارباب، هم
ی ارباب/بردگی در تر گفتیم این نکته، از خود قرآن قابل اثبات و استناد است و نیازی به روایات و اخبار آحاد ندارد. رابطهکه پیشکند. البته چناننمی
انجامید. علل مندی برده از امکانات زندگی میهای اجتماعی کهن، متکی بر مالکیت ارباب بر نیروی کار برده و کنیز بود که در عوض به بهرهنظام

ی بسیاری از مردان بارهکنِی آنی این پدیدار، ناممکن بود و حداقل پیامد آن، آواره شدن یکدهند ریشهتوان برشمرد که نشان میاجتماعی مهمی را می
یداتی مسیر را برای های رواج بردگی، با تمهشد؛ فلذا قرآن کریم ضمن بستن راهتری منجر میو زنان پیر و جوان بود که نتیجتًا خود به مشکالت عظیم

مهم الغای تدریجی آن فراهم نمود. در همین چهارچوب، بدیهی است که جداکردن کنیزان از شوهرانشان به سبب تغییر مالکیت اربابان، خود عاملی 
ن ـ است که عالوه بر ضدیت کشی غیرانسانی و ناعادالنه از کنیزان ـ و تبعًا شوهرانشادر جهت بسط و تعمیق نظام ارباب/برده و گامی در جهت بهره

کید کردهبا اهداف کالن اسالم، فاقد کوچک که اند ولو اینترین مستند قرآنی بوده و بیشتر مفسرین سلف نیز بر نادرست بودن این احتمال تأ
بریرة با فروخته شدن و سپس  کنیزبودن»گوید: ی مدلول حدیث بریرة میطرفدارانی از میان صحابه و تابعین نیز داشته است. امام شافعی درباره

وی به ] از شوهرش[ نبود چراکه اگر این انتقاِل مالکیت] آزادشدن وی، زائل شد بنابراین َزوال کنیزبودِن وی به دو معنا رخ داد؛ ولی این، معادِل طالق
که عقدی با وی نداری ختیار هستی با کسیگفت صاحب ابود پیامبر علیه السالم به او نمیام المؤمنین عائشة[ معادل جدایی وی از شوهرش می

 8«بمانی یا از او جدا شوی
دوام[ عقد ] ملک یمین شدن، منافاتی با»نویسد: طور کامل بررسی کرده و مردود دانسته است و نهایتًا میی طرفداران این نظر را بهجّصاص نیز ادله

ود و غیرنافِی نکاح بوده است، بنابراین به ملکیت درآمدِن مشتری جدید نیز منافاتی با ی ملکیت، قبل از فروختن کنیز هم موجنکاح ندارد چراکه رابطه
 3«دوام نکاح ندارد.

مذهب علی و عمر و عبدالرحمن بن عوف این است که هرگاه کنیِز شوهردار، »نویسد: چنین فقیه، مفسر و اصولی بزرگ شافعی امام فخر رازی میهم
 4«هد و فقهای امروز، بر این مسأله اجماع دارند.دفروخته شود طالق وی رخ نمی

َساء ِإالَّ َما َمَلَکْت َأْیَماُنُکْم »نتیجتًا در میان احتماالت تفسیرِی مطرح شده برای   ماند:فقط دو احتمال باقی می« َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِّ
 آیند.اسارت در میجا، زنان شوهرداری هستند که به احتمال یکم( منظور از ملک یمین در این

ها ازدواج کردند. بعدها که شوهران این زنان احتمال چهارم( این آیه در مورد زنان شوهرداری نازل شده که به مدینه مهاجرت کردند و مسلمانان با آن
 مهاجرت کردند، مسلمانان از ازدواج با این زنان منع شدند.

چنین تفسیری را « شرایط امکان»د که احتمال یکم دست باال را داشته است. ما در ادامه ابتدا دهکاوش در تراث روایی و فقهی عصر عباسی نشان می
-ترین پرسشی که در ایناند خواهیم پرداخت. مهمکنیم و سپس به بررسی و نقد روایات و اخبار آحادی که در تأیید این احتمال وارد شدهبررسی می

در چه حالتی ممکن است رخ دهد و چه هنگام ُمحال است؟ برای پاسخ گفتن به این پرسش ابتدا باید  شود این است که اسیرشدن زنانجا مطرح می
اند ما را به این ِقتال( وارد شده) ی جنگدرباره« خاص»و « عام»شرایط درگرفتن جنگ از دیدگاه قرآن را یادآور شویم. بررسی تمام آیاتی که به سیاق 

های دینی و غیردینی است که در تمام نظام« دفاع مشروع»جاز و مشروع جنگیدن از دیدگاه قرآن کریم، همانا حالت رساند که تنها حالت منتیجه می

                                                             
 1594ش م،صحیح مسل. مسلم، 1
 5/121االُم، . الشافعی، 8
 8/138 احکام القرآن،. الجصاص، 3
 19/35التفسیر الرازی، . الرازی، 4
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های بشری است که به علت وجود ی آدمیان سلیم الطبع، جزء سنتجهان به رسمیت شناخته شده است. جنگ برغم منفور بودن از دیدگاه همه
چنین مؤمنین گاه زائل نخواهد شد. سرشت پیامبر اسالم علیه السالم و همای از آدمیان، هیچبی در میان پارهروحیات تکبر، خودپسندی و اقتدارطل

ها ـ مثل حق حیات و آزادی ها گاهی جنگ و خشونت برای دفاع از حقوق طبیعی انسانی اینهمراه وی نیز از جنگ و خشونت بیزار بود، اما با همه
 شود: تحمیل میـ بر آدمیان  ...عقیدتی و

ُکْم » ْرهٌ لَّ ُِ ِتَب َعَلْیُکُم اْلِقَتاُل َوُهَو   1(812البقرة) «...ُِ
وا ِمْن َحْوِلَك ...» ا َغِلیَظ اْلَقْلِب ََلنَفضُّ نَت َفظًّ ُِ  8(150آل ِعمران) «...َوَلْو 

کرد که همواره دوری از م پیروان خود را سفارش میبا این حال اولویت با صلح بوده و حتی در اخبار آحاد آمده است که خاتم النبیین علیه السال
 گر و جنگ طلب را ـ از خداوند طلب کنند:جنگ و خونریزی ـ حتی با دشمناِن ستیزه

، َوَسلُوا اللََّه الَعاِفَیَة: رویارویی با دشمن را تمنا نکنید بلکه از خداوند، عافیت بخواهی»  3.«دالَ َتَتَمنَّْوا ِلَقاَء الَعُدوِّ
 4«ها و بالیا در امان باشی و به معنای سالمتی و ضد مرض است.که از ناخوشیعافیت یعنی این»گوید: ی عافیت مین اثیر در شرح واژهاب

 5جویان امری کاماًل مشروع، موّجه و مقّدس است:خواهان و ستیزهها، دفاع در برابر جنگی اینکه گفتیم با همهاما چنان
ِذیَن ُیَقاِتُلوَنُکْم َوََل َتْعَتُدواَوَقاِتُلوا ِفي َسبِ » ِه الَّ  2(109البقرة) «یِل اللَّ

طلب هستند و ربطی به اختالفات عقیدتی ندارد، نتیجتًا اصل و قاعده همواره صلح و سالم جو و جنگاین جنگ فقط و فقط با کسانی است که ستیزه
 3است و نه جنگ:

« َُ ْلِم َفاْجَنْح َل  2(21االنفال) «اَوِإن َجَنُحوا ِللسَّ
ْم َسِبیاًل » ُِ ُه َلُکْم َعَلْی َلَم َفَما َجَعَل اللَّ ْلَقْوا ِإَلْیُکُم السَّ

َ
ْم َوأ ُِ ْم َفَلْم ُیَقاِتُلو ُِ  0(09النساء) «َفِإِن اْعَتَزُلو

ن دِ » م ِمِّ ُِ یِن َوَلْم ُیْخِرُجو ْم ِفي الِدِّ ُِ ِذیَن َلْم ُیَقاِتُلو ُه َعِن الَّ ُم اللَّ ُِ ا َُ َه ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن َلَّ َیْن ْم ِإنَّ اللَّ ُِ وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْی ن َتَبرُّ
َ
ْم أ ُِ  «َیاِر

 19(2الممتحنة)

                                                             
 ی آیتی. جنگ بر شما مقرر شد، در حالی که آن را ناخوش دارید/ترجمه1
 ی صادقی تهرانیشدند/ترجمهدل بودی همواره از پیرامونت پراکنده می. و اگر تندخو و سخت8
ي ِلَقاِء الَعُدّو، شصحیح البخاریاری، . البخ3  3833/کتاب التمّنی/ َباُب َکَراِهَیِة َتَمنِّ
 3/825النهایة فی غریب االثر، . ابن االثیر، 4
دکتر طه جابر َعلوانی،  از دیدگاه قرآن، علما و مصلحین بسیاری مانند: امام محمد عبده، شیخ محمود شلتوت، شیخ جمال البنا،« جنگ». در باب واکاوی چیستی و چرایی 5

 ها مراجعه کرد.توان به آثار آناند که میفرسایی کردهمفصاًل قلم ...عالمه صالحی نجف آبادی، دکتر یوسف َقَرضاوی، دکتر حسن ترابی و
 ی خرمدلجنگند. و تجاوز و تعّدی نکنید./ترجمه. و در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می2
چین کردن دوری نمود. علمای ای، تمام نصوص حول یک موضوع باید توأمًا فراخوانی شده و از رویکرد گلمند هر متن یکپارچهای فهم متین و روش. روشن است که بر3

جا به شکل نصوصی که در یکبسا است یعنی چه« تقییِد مطلق»و « تخصیِص عام»ها ی آناند که از آن جملهمند کردن فهم، قواعد مهمی را وضع کردهاصول فقه برای روش
ضاد ظاهری، آن نصوص عام در کلی یا بدون قید و بند ناظر به حکمی باشند ولی در مواضع دیگر همان احکام به شکل خاص یا مقّید بیان شوند که در این حالت برای رفع ت

جا وجود ندارد و یکی از این ها در اینر فقه پرشمار است که مجال بیان آنهای این موارد دشوند. نمونهپرتو نصوص خاص، و نصوص مطلق در پرتو نصوص مقّید فهم می
ی بیشتر فی المثل نک: زلمی، برای مطالعه) شوند.ها تفسیر میموارد همین آیات مربوط به شرایط جنگ در قرآن کریم است که موارد بعضًا عام، در پرتو قیدها و تخصیص

 (519ـ  443صص اصول فقه کاربردی،
 ی خرمدلاگر آنان به صلح گرایش نشان دادند، تو نیز بدان بگرای/ترجمه. 2
 ی خرمدلدهد که متعّرض آنان شوید/ترجمهبلکه( پیشنهاد صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمی) گیری کردند و با شما نجنگیدند و. بنابراین اگر از شما کناره0

اند. خداوند نیکوکاران را اند و از شهر و دیارتان شما را بیرون نراندهکی و بخشش بکنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنگیدهدارد از این که نی. خداوند شما را باز نمی19
 ی خرمدلدارد./ ترجمهدوست می



[12] 

 

شود ـ ربطی به و باید تکرار کنیم که جنگ و خشونت مشروع و موجه ـ که فقط در حالت دفاِع اجتناب ناپذیر از حقوق بدیهی انسان تحمیل می
اند. برای مثال فیلسوف سیاسی بزرگ قرن ری از فالسفه و خردورزان حتی از منظری غیر دینی نیز بر آن انگشت نهادهی دینی نداشته و بسیااندیشه

 نویسد:ی لیبرالیسم ـ میترین مدافعان اندیشهـ از بزرگ 1م(1004) بیستم کارل پاِپر
بار باشم. من هم مانند برخی از متفکران مسیحی قرون وسطی و شرایط، مخالف انقالب خشونت یی احوال و در کلیهچنین نیست که من در همه»

ای جز انقالب دانستند بر این باورم که واقعا ممکن است در یک حکومت جابر و زورگو چارهدوران رنسانس که کشتن حاکمان جابر را جایز می
تفاده از خشونت موجه است. و آن در هنگام ایستادگی در برابر ی من استنها در یک مورد دیگر در منازعات سیاسی، به عقیده ...بار نباشدخشونت

های دموکراسی است که پس از استقرار دموکراسی چه از داخل و چه از خارج کشور( به اساس حکومت دموکراتیک و تعرض به روش) هرگونه حمله 
 8«این قسم حتی با توسل با خشونت ایستادگی کنند.ای از ی شهرونداِن وفادار واجب است که در برابر هر حملهصورت بگیرد. بر همه

و اسیرکردن افراِد غیرنظامی اعم از زنان یا مردان، در ضدیت و مخالفِت آشکار با آیات  ...با این تفاصیل، حمله کردن به شهرها و روستاها و قبایل و
ای ـ به مانند زنده به گورکردن و انسانی است. البته چنین رسوِم جاهلیـ بوده و فاقد مشروعیت دینی و اخالقی  2ی الممتحنةقرآن کریم ـ به ویژه آیه

ها را برای همیشه الغا کرد. دکتر جواد علی در مورد ـ در میان اعراب پیش از اسالم جاری و ساری بود؛ اما قرآن کریم آن ...ها ودختران یا تقدیس بت
-ا و تجاوزات بود. و پس از جنگ و تجاوزات، مردان و زنان و کودکان، اسیراِن جنگهگیری، جنگمنبع نخست برده»نویسد: رسومات جاهلی می

 3«آمدند.جویان و غنایم اسیرکنندگان به حساب می
گونه گر و یا به عنوان هرجو و ستیزهاما اسیرگرفتن زنان از دیدگاه قرآن، تنها در حالتی متصور است که این زنان به مانند مردان جنگی ـ در قامت جنگ

اسیران  نیروی پشتیبانی ـ در لشکر متجاوزین حضور داشته باشند. لکن حتی در این حالت نیز، به کنیزی یا بردگی گرفتن آنان جایز نیست بلکه تمام
 جنگی پس از پایان جنگ، نهایتًا باید ـ با فدیه یا بدون فدیه ـ آزاد شوند:

ا َبْعُد َو » ا َمنًّ وا اْلَوَثاَق َفِإمَّ ْم َفُشدُّ ُُ ُه ََلنَتَصَر ِمْن ِلَك َوَلْو َیَشاُء اللَّ ْوَزاَرَها َذَٰ
َ
یَٰ َتَضَع اْلَحْرُب أ ا ِفَداًء َحتَّ  4(4محمد) «ِإمَّ

گاهی که ـ بر اساس رفتار عدهدر این کنند اسالم جواز تجاوز به زنان شوهرداِر غیرمسلمان را صادر نما ـ ادعا میای مسلمانجا از افراد نامطلع و ناآ
 ده است باید پرسید که مستندات این ادعای گزاف و دروغین و ضد قرآنی کجاست؟؟کر

 کنیم:نهایتًا پس از بررسی آیات فوق، چند نکته روشن شد که مجددًا تکرار می
 ی زناشویی از دیدگاه قرآن کریم ـ خواه با زنان کنیز یا غیرکنیز ـ همانا عقد نکاح است.ـ تنها راه شرعی رابطه

 توان مجبور به نکاح کرد.ی زناشویی، مشروط و منوط و معّلق به رضایت زن و مرد توأمًا است و کسی را نمیقد نکاح و تبعًا رابطهـ صحت ع
 های هجومی به افراد غیرنظامی ـ موّجه است.های مشروِع دفاعی ـ و نه در غارت و حملهجمله زنان ـ فقط در حالت جنگـ اسیرگرفتن افراد ـ من

  5شوند.امکانی برای بردگی و کنیزی اسیراِن جنگی وجود ندارد و آنان نهایتًا ـ با فدیه یا بدون فدیه ـ آزاد می ـ هیچ
اما اگر زنی از نیروهای متجاوز به اسارت درآمد و پس از آزادی یا در حین اسارت، مسلمان شد و نخواست نزد شوهِر مشرکش ـ که به اسارت 

ی تفسیر این آیه از مجرای پرسِش دهد که دشوارهلیف چیست؟ بررسی و غور در آیات مربوط به احکام ازدواج، نشان میدرنیامده است ـ برگردد تک
 فوق، قابل حل و فصل است:

                                                             
1 .Popper, Sir Karl 
 053،052، صصی باز و دشمنانشجامعه. پوپر، 8
 19/845سالم، المفصل فی تاریخ العرب قبَل اإل. جواد علی، 3
خواست، از آنان انتقام می . اسیرشان کنید و سخت ببندید. آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه. تا آنگاه که جنگ به پایان آید. و این است حکم خدا. و اگر خدا4

 ی آیتیگرفت./ترجمهمی
نامیده « کار جنگیجنایت»اند و اصطالحًا امروزه ر میدان جنگ، مرتکب جنایات وسیع شده. البته این حکم مربوط به عموم اسیران جنگی است اما اسیرانی که عالوه ب5

 های صالح محاکمه کرد و به مجازات رساند.هتوان در دادگا/مجرم حرب( را میwar criminal) شوندمی

Eslahe
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نَّ » ُِ ْعَلُم ِبِإیَماِن
َ
ُه أ اِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ اللَّ َُ ُم اْلُمْؤِمَناُت ُم ُِ ِذیَن آَمُنوا ِإَذا َجاَء ا الَّ َُ یُّ

َ
اِر ََل ُهنَّ  َیا أ َفِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ ِإَلی اْلُکفَّ

ن َتنِکُحوُهنَّ ِإَذا آَتْیتُ 
َ
نَفُقوا َوََل ُجَناَح َعَلْیُکْم أ

َ
ا أ نَّ َوآُتوُهم مَّ ُُ وَن َل ْم َوََل ُهْم َیِحلُّ ُُ ُجوَرُهنَّ َوََل ُتْمِسُکوا ِبِعَص ِحلٌّ لَّ

ُ
ُلوا َما ُموُهنَّ أ

َ
ِم اْلَکَواِفِر َواْسأ

ُه َعِلیٌم َحِکیٌم  ِه َیْحُکُم َبْیَنُکْم َواللَّ ِلُکْم ُحْکُم اللَّ نَفُقوا َذَٰ
َ
ُلوا َما أ

َ
نَفْقُتْم َوْلَیْسأ

َ
 1(19الممتحنة) «أ

دد برای هرکدام از زوجین فراهم ی طالق، فسخ شده و امکان ازدواج مجاین، تنها حالتی است که عقد ازدواج بین زوجین، بدون جاری شدن صیغه
 شود. یعنی در صورت ایجاد شکاف عمیق اعتقادی بین زن و شوهر که عماًل امکان زندگی مشترک را سلب کرده و زن و شوهر را تبدیل به دشمنانمی

 شود.یکدیگر کند، جدایی زوجین ـ بدون نیاز به عقد طالق ـ محقق می
ْعَجَبْتُکْم َوََل ُتنِکُحوْا اْلُم َوََل َتنِکُح »فرماید: قرآن کریم می

َ
ٍة َوَلْو أ َِ ْشِر ن مُّ ْؤِمَنٌة َخْیٌر مِّ َمٌة مُّ

َ
ی ُیْؤِمنَّ َوْل اِت َحتَّ َِ ی ُیْؤِمُنوْا َوَلَعْبٌد وْا اْلُمْشِر یَن َحتَّ ِِ ِشِر

ارِ  ْوَلِئَك َیْدُعوَن ِإَلی النَّ
ُ
ْعَجَبُکْم أ

َ
ْشِرٍك َوَلْو أ ن مُّ ْؤِمٌن َخْیٌر مِّ  8(881البقرة) «مُّ

گردد و وقتی این ویژگی در افروز و تجاوزگر است و این ویژگی، بر مبنای ظاهر رفتار و سلوک افراد تعیین میمنظور از مشرک در این آیه، مشرِک جنگ
اس نص قرآن، نبایستی شود چراکه براسخود حاصل مییکی از زوجین به جایی برسد که امکان تداوم زندگی مشترک را از بین ببرد، جدایی خودبه

که زن، به خاطر یزنان و مرداِن مؤمن در عقد نکاح چنین افرادی باقی بمانند و این، اتفاقی بود که عماًل در زمان پیامبر علیه السالم رخ داد؛ یعنی وقت
کرد. این ینش، زِن مشرکش را ترک میداد و شوهِر مؤمن به خاطر دشد یا عکس این موضوع رخ میدینش، فرار کرده و از شوهر مشرک خود جدا می

کید میمیدهد که آتش جنگ میان اردوگاه زن و اردوگاه شوهر، زبانه حاالت استثنایی، زمانی رخ می کند که در این کشد و بر جدایی بین همسران تأ
ند و همین وضعیت، برای شوهر هم جاری است و او هنگام عماًل ازدواج، پایان پذیرفته است و زن، حق دارد با مردی از اردوگاه فکری خود ازدواج ک

 (19الممتحنة) تواند با زنی از اردوگاه فکری خویش ازدواج نماید.ی همسر پیشین خود را بپردازد و میبایستی َمهریه
 کنیم:ها اشاره میای از آناند که به پارهمفسران و محدثان نیز اخبار آحادی را در شأن نزول این آیه آورده

حدیبیه[ هجرت کرد، برادران ] َطَبرانی با سند صحیحی از عبداللّه بن ابی احمد روایت کرده که گفت: ام کلثوم دختر ُعقبة بن ابی ُمعیط پس از صلح»
اوند عهد بین پیامبر و پس خد 3او عمارة و ولید ـ پسران عقبة ـ نزد پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم آمدند و خواستند که ام کلثوم را به آنان برگرداند.

چنین از مقاتل روایت شده که زنی به نام هم ...4مشرکین ـ فقط در مورد زنان ـ را نقض، و بازگرداندن زنان مسلماِن مهاجر به سوی مشرکین را منع کرد
سبب مسلمان شدن، از شوهرش  و به] حدیبیه[ به مدینه آمد] ـ از مشرکین مکه ـ بود. این زن به هنگام صلح 5سعیده، همسر صیفی بن راهب

چنین ابن منیع از طریق کلبی و او هم از ابوصالح از هم ...گریخت[. مشرکین مکه به پیامبر گفتند که این زنان را نزد ما بازگردان که این آیه نازل شد
و هجرت نکرد[ و خداوند این آیه را نازل ] چنان در میان مشرکین باقی ماندابن عباس نقل کرده که وقتی عمر بن خّطاب مسلمان شد همسر وی هم

 2«(زنان کافر خود را نگه مدارید) کرد که: و التمسکوا بعصم الکوافر

                                                             
برنگردانید. این  ها را به کفارداند. اگر فهمیدید که ایمان دارند آنها را بهتر میایمان آن خدا ها را بیازمایید. البتهمؤمنین، وقتی زنان مهاجِر باایمان پیش شما آمدند آن . ای1

ها شما اشکالی ندارد که با آن اند به کفار بدهید. و برایها کردهحالل نیستند و مخارجی که کفار برای این زن هاایمان حالل نیستند و کفار هم برای اینها برای افراد بیزن
ها باید خرجی را که ها بخواهید و آناید از آنکرده هابدهید. و عقد کفار را دستاویز قرار ندهید و شما باید خرجی را که برای آن هاها را به آنی آندواج کنید، وقتی که مهریهاز

 ی بختیاری نژادکند. خدا دانا و حکیم است./ترجمهاین حکم خداست که بین شما حکم می اند از شما بخواهند.کرده
زیبایی[ او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرك زن مدهید تا ایمان ] . و با زنان مشرك ازدواج مکنید تا ایمان بیاورند قطعا کنیز با ایمان بهتر از زن مشرك است هر چند8

شما را[ به سوی بهشت و ] خوانند و خدا به فرمان خودشما را[ به سوی آتش فرا می] آنانبیاورند قطعا برده با ایمان بهتر از مرد آزاد مشرك است هر چند شما را به شگفت آورد 
 ی فوالدوندگرداند باشد که متذکر شوند./ترجمهخواند و آیات خود را برای مردم روشن میآمرزش می

 (12/21تفسیر القرطبی، القرطبی،  نک:) چنین نقل شده که ام کلثوم از شوهرش عمروبن عاص گریخت و به مدینه مهاجرت کرد.. هم3
کنند ـ اساسًا فقط شامل مردان بود و نه زنان؛ و خود ای روایات، شرط صلح حدیبیه ـ دال بر برگرداندن افرادی که از مکه به مدینه مهاجر می. گفتنی است بر اساس پاره4

 (12/21،28قرطبی، ، تفسیر النک: القرطبی) پیامبر علیه السالم نیز به این نکته اشاره کرد.
 (12/21تفسیر القرطبی، نک: القرطبی، ) . در بعضی روایات، نام شوهر سعیده، مسافر مخزومی ذکر شده است.5
 104، صلباب النقول فی اسباب النزول. السیوطی، 2
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گفته شده کسی که به مدینه مهاجرت کرد اَُمیَمة دختر بشر است؛ او همسر ثابت بن شمراخ ـ از »نویسد: ی شأن نزول این آیه میُقرُطبی هم درباره
از ابن وهب از خالد نقل شده که این آیه  ...و وقتی به مدینه هجرت کرد[ سهل بن حنیف با وی ازدواج کرد] ز دست وی گریختکفار مکه ـ بود که ا

ی اُمیمة دختر بشر از خاندان عمرو بن عوف نازل شد و او، همسر حسان بن دحداح بود که پس از هجرت به مدینه با سهل بن حنیف ازدواج درباره
 1«گریخته به مدینه[، سعیده همسر صیفی بن راهب ـ از مشرکین اهل مکه ـ بود.] ته که این زِن کرد. و مقاتل گف

رسیده با این تفاصیل روشن شد که تنها حالت جواز ازدواج با زنان شوهردار، حالتی است که اختالفات عقیدتی مابین زوجین به حد درگیری و عناد 
به نحوی که زن، مجبور به گریختن از دست شوهر ـ و مهاجرت ـ شود و این دقیقًا همان تفسیری است  ی این زندگی را غیرممکن کندباشد و ادامه

 ی النساء ـ تحت عنوان احتمال چهارم ـ آوردیم:از سوره 83یتر نیز از صحابی ابوسعید ُخدری در تفسیر آیهکه پیش
ها ازدواج کردند. بعدها که شوهران این زنان مهاجرت ردند و مسلمانان با آناین آیه در مورد زنان شوهرداری نازل شده که به مدینه مهاجرت ک»

 8«کردند، مسلمانان از ازدواج با این زنان منع شدند. این، نظر ابوسعید ُخدری است.
ماند؛ ـ روشن شده و ابهامی باقی نمیای اخبار آحاد و روایات نتیجتًا با توجه به تفاصیل فوق، مدلول این آیه از منظر قرآن کریم ـ و حتی در پرتو پاره

ها نیز به ابوسعید ُخدری منسوب بوده و در تضاد با نظِر منسوب به خود اوست وجود دارد که اتفاقًا آن 3«تراث عباسی»ای از اخبار آحاد در لکن دسته
 نقل کردیم: 84که چند سطر پیش، در باب تفسیر النساء

« : ا، فََقاتَ َعْن أَِبي َسِعیٍد الُْخْدِريِّ لُوُهْم فََظَهُروا َعلَْیِهْم، َوأََصاُبوا لَُهْم أَنَّ َرُسوَل اللّه َصلَّی اللّه َعلَْیِه َوَسلََّم َیْوَم ُحَنْیٍن َبَعَث َجْیًشا ِإلَی أَْوَطاَس، فَلَُقوا َعُدوًّ
ُجوا ِمْن ِغْشَیاِنِهنَّ ِمْن أَْجِل أَْزَواِجِهنَّ ِمَن الُْمْشِرِکیَن، فَأَنَْزَل اللّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي ذَ َسَباَیا، فََکأَنَّ نَاًسا ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل اللّه َصلَّی اللّه َعلَْیِه وَ  ِلَك: َسلََّم َتَحرَّ

:[، أَْي: فَُهنَّ لَُکْم َحاَلٌل ِإَذا انَْقَض 44النساء: ] }َوالُْمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َملََکْت أَْیَمانُُکْم{ ُتُهنَّ  ْت ِعدَّ
جنگ[حنین، سپاهی را سوی اوطاس گسیل داشت. این سپاه، با ] از ابوسعید ُخدری نقل شده است که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم در روز

خدا صلی اللّه علیه  ها را به اسارت گرفتند. گویا برخی اصحاب پیامبرها جنگیده و آنان را شکست دادند و زنانی از آنمواجه شدند و با آن یدشمن
باره، این آیه که خدای عّزوجل در اینکردند تا اینها اجتناب میکه این زنان، شوهرانی از میان مشرکین داشتند ـ از همبستری با آنوسلم ـ به سبب این

-آیند در صورت انقضای عّدهبا زنان شوهرداری که به اسارت شما درمی را نازل کرد: }َوالُْمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َملََکْت أَْیَمانُُکْم{ یعنی: ازدواج

 4«شان، حالل است.
 آمده است: 84ی النساءو در خبرواحد دیگری ـ منقول از ابوسعید خدری ـ بدون اشاره به آیه

، ِفي َغْزَوِة َبِني الُمْصَطِلِق أَنَُّهْم أََصاُبوا َسَبایَ » ، َوالَ َیْحِملْنَ َعْن أَِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ  :...ا، فَأََراُدوا أَْن َیْسَتْمِتُعوا ِبِهنَّ
ها همبستر شوند ولی این زنان، حامله از ابوسعید ُخدری نقل شده که در جنگ بنی ُمصَطِلق، زنانی را به اسارت گرفتند و خواستند که با آن

 5«...نگردند

                                                             
 12/21تفسیر القرطبی، . القرطبی، 1
 (2/124لطبری، تفسیر اچنین نک: الطبری، هم) 1/439تفسیر الماوردی، . الماوردی، 8
ای است که ذیل قرآن کریم و سنت متواتر خاتم النبیین علیه الصالة والسالم ـ به عنوان َبالغ و تبیین قرآن ـ به تدریج از اواخر ، تمام محصوالت بشری«تراث». منظور ما از 3

ـ  ...از تاریخ و تفسیر و کالم و فلسفه و اصول و فقه و رجال و اخبار آحاد و هـ( نضج و تدوین یافته است. این محصوالِت کاماًل بشری ـ اعم838ـ  138) عصر عباسی اول
ها جز از طریق شناخِت بسترهای تاریخی و اجتماعی آن دوران تاریخی عصر عباسی و شرایط خاص آن دوران بوده است و بررسی و تدقیق در آن (context) برآمده از بافتار

ها و مذاهب فقهی/کالمی ممکن نیست. گفتنی است قرآن کریم، هم به جهت منشأ وحیانی و هم از نظر کیفیت تدوین و گردآوری، فرقههای پیدایش و خوانش دقیق خاستگاه
 ی نهایی پاالیش و تنقیة این تراث است. نبوده و بلکه َمحکی و سنجه« تراث عباسی»مطلقًا جزیی از 

 1452شصحیح مسلم، . مسلم، 4
 3490شری، صحیح البخا. البخاری، 5
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دچار است ـ « غرابت سند»ی صحابی به ـ و اصطالحًا در طبقه 1ها ابوسعید خدری استاوی آنتر گفتیم منطق این اخبار آحاد که تنها رکه پیشچنان
تر در مورد منطق جنگ و اسارت و ازدواج، از آیات قرآن آوردیم و حتی با نظِر تفسیری خود ابوسعید ُخدری در تضاد و تناقض است؛ چه پیشبا آن

 گوید:هـ( ـ می423) اخبار آحاد همان است که فقیه و اصولی بزرِگ حنفی ـ سرخسی ی درست تعامل با این گونهنتیجتًا تنها شیوه
یابد پس هرگاه حدیثی از من برای قطعاً هر حدیثی که مخالف قرآن باشد مردود است. و پیامبر علیه السالم گفت: پس از من، احادیث، فزونی می»

چه ام و اما هر آنهر روایتی که موافق قرآن بود بپذیرید و بدانید که آن روایت را من گفتهشما روایت شد آن را به کتاب خدای متعال عرضه کنید، و 
آور است ولی در اتصال خبرواحد به گوید:[ از آن رو که قرآن، یقینسرخسی می] مخالف  قرآن بود را نپذیرید و بدانید که من از آن، بری هستم.

چه آور است را پذیرفت و آنچه یقینها، باید آند دارد، نتیجتاً به هنگام ناممکن بودن پذیرش هر دوی آنپیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم شبهه وجو
 8«در آن شبهه وجود دارد را رها کرد.

احمد حنبل البته شبهات موجود در این اخباِر منسوب به ابوسعید خدری، محدود به این تناقضات نبوده و بلکه با موارد دیگری نیز در تناقض است. 
 کند:نقل می

یِفع بن ثابت انصاری نقل شده که می» گفت: هرکسی به خداوند و روز آخرت، ایمان گوید: از پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم شنیدم که میاز ُرَو
که آن زن ازدواج کند مگر در حالتیکه وزنشان مساوی باشد و نباید با زن شوهردار که اسیر شده دارد نباید طال را با طال خریدوفروش کند مگراین

 3«حیض ببیند
« عقد نکاح»بینیم که حتی همان کامجویی از زنان شوهرداِر به اسارت درآمده نیز در چهارچوب بر اساس خبرواحد فوق ـ و اخبار مشابه دیگر ـ می

ه ابوسعید ُخدری ـ پیرامون اسیرکردن زنان شوهردار و ـ که منوط به رضایت خود زن است ـ مطرح شده است والغیر. تمام این اخبار آحاد منسوب ب
اند که خود این نیز، تناقض است. اوطاس( مطرح شده) ُمَریسیع( و گاه در بافتار جنگ ُحنین) ها ـ گاه در بافتار جنگ با بنی ُمصطلقجویی از آنکام

های ی دیگری از شبهات و معضالت و ناسازهپردازیم و پردهجنگ میما در ادامه به نقل از همان تراث روایی، به بررسی سرنوشت ُاسرای این دو 
کنیم. پیش از هرچیز، این نکته قطعًا قابل توجه خواهد بود که با وجود فزونی درونِی این گونه اخبار ـ عالوه بر تضاد با منطق قرآن کریم ـ را آشکار می

در تراث روایی و فقهی عصر  ...گیری( وبرده) برده(، استرقاق) به اسارت درآمده(، رقیق زنان) (، َسبایاگیاسیر جن) واژگانی چون: َتَسّري، َسْبی
ی ظریف، بیانگر تفاوت بین منطق قرآن کریم و وحی الهی، در قیاس با عباسی، قرآن کریم کاماًل از این مفاهیم و واژگان تهی بوده که خود این نکته

 است. منطق تراث سراسر بشری و تاریخی عصر عباسی
أترین منبع روایی یعنی ترین و کهنابتدا باید گفت که در موثق هـ( ـ 120) هـ( ـ به روایت محمد بن الحسن شیبانی130) مالک بن َاَنس ُمَوَطّ

ن ـ ابن ـ به فرض صحت آ 4ای به این رخداد و بحث اسیرگرفتن زنان نشده است. در مورد ماجرای جنگ بنی مصطلق یا ُمَریسیعترین اشارهکوچک
 کند:ی نبوی به دلیل کاماًل تدافعی این جنگ اشاره میترین سیرههـ( در قدیمی813) هشام

به  ...گوید که عاصم بن عمر بن قَتادة و عبداللّه بن ابی بکر و محمد بن یحیی بن حّبان نقل کردند:دلیل جنگ پیامبر با بنی مصطلق: ابن اسحاق می»
 5«اند و رهبر آنان، حارث بن ابی ضرار است.ی بنی مصطلق برای جنگ با وی گرد آمدهلم خبر رسید که قبیلهپیامبر خدا صلی اللّه علیه وس

 نویسد: دادن این جنگ میهـ( نیز در مورد علت رخ893) واقدی

                                                             
( ولی با چنین سندی مورد پذیرش صاحبان صحاح ستة ـ از جمله 11298شمسند احمد، ، بن حنبلا) هم منسوب شده« ابوصرمة ماِزنی». البته این خبر در مسند احمد به 1

 بخاری و مسلم ـ نبوده است.
 1/325اصول السرخسی، . السرخسی، 8
 12002مسند احمد، ، بن حنبل. ا3
 داند.ر مورد تاریخ جنگ بنی مصطلق، ضد و نقیض هستند. ابن هشام آن را سال ششم هجری و واقدی آن را سال پنجم هجری می. روایات د4
 ی مختلف فارسی نیز دارد.(این کتاب، چندین ترجمه) 8/809السیرة النبویة، . ابن هشام، 5
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ی خود آنان، حارث بن ابی ِضرار بود که طایفه و بزرگ ی فرع اردو زده بودند. سردستهپیمانان بنی مدلج ـ در ناحیهی ُخزاعه و همَبلمصَطِلق ـ از قبیله»
ی هایی تهیه کردند و آمادهها و سالحتوانست، به جنگ با پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم تشویق کرده بود. اینان اسبمیو هر عرب دیگری را که 

 1«در مدینه[ شدند.] حرکت به سوی پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم
ی ابن هشام ـ به عنوان که در سیرهجویان بنی مصطلق، زنان خود را نیز به منظور پشتیبانی جنگ، به همراه داشتند. برغم اینبار، ستیزهبر اساس این اخ

 نویسد:ای به ماجرای ازدواج با زناِن شوهرداِر اسیرشده در این جنگ وجود ندارد اما واقدی میی نبوی ـ مطلقًا اشارهترین سیرهمعتبرترین و قدیمی
دینه عمر بن عثمان از عبدالملک بن عبید از عبدالرحمن بن سعید بن َیربوع از ِعمران بن ُحَصین نقل کرده که گفت: نمایندگان بنی مصطلق به م»

یریة نقل شده: پدرم فدیه ...ی اسیران خود ـ که تقسیم شده بودند ـ را پرداختندآمدند و فدیه سایر زنان اسیر شده ـ به  یی من را ـ معادل فدیهاز ُجَو
 8«قَیس بن َشماس پرداخت. سپس پیامبرخدا صلی اللّه علیه وسلم من را از پدرم خواستگاری کرد و با من ازدواج نمود.

و  3برساخته کند و اصاًل سخنی ازبینیم که پیامبر علیه السالم پس از آزادی یکی از اسیران زن، او را از پدرش خواستگاری میبر اساس همین خبر می
 نویسد:اصطالح غیرقرآنی تسّری در میان نیست. ایضًا واقدی ـ چند سطر باالتر ـ می

« ُ َبِني الُْمْصَطِلق إاّل َرَجَعْت إلَی قَْوِمَها. فَلَْم َتْبَق اْمَرأٌَة ِمْن  ...فُْتِدَي َکاَن الّسْبُي ِمْنُهْم َمْن َمّن َعلَْیِه َرُسوُل اللّه َصلَّی اللّه َعلَْیِه َوَسلََّم ِبَغْیِر ِفَداٍء، َوِمْنُهْم َمْن ا
 َوَهَذا الّثْبُت:

ها را بدون گرفتن فدیه آزاد کرد و از گروهی نیز گروهی از اسیران بنی مصطلق بودند که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم بر آنان منت گذاشت و آن
 4«=واقدی[ صحیح است.] اش برگشت. و این خبر از نظر ماکه نزد طایفهر ایننتیجتاً هیچ زنی از بنی مصطلق نماند مگ ...فدیه گرفته شد

ی نتیجتًا براساس همان تراث روایی، هیچ زنی ـ اعم از شوهردار یا غیرشوهردار ـ در جنگ بنی مصطلق به کنیزی گرفته نشد و همگی نزد طایفه
 خویش بازگشتند. 

 اند؟ نین چه گفتهی جنگ ححال ببینیم مورخان عصر عباسی درباره
 داند:ابن هشام، جنگ ُحَنین ـ سال هشتم هجری ـ را نیز کامال دفاعی می

ی هواِزن رسید، مالک بن َعوف نَصری آنان را گرد وقتی خبر پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم و فتح مکه توسط خداوند برای ایشان، به گوش قبیله»
 ...چنین تمام افراد قبایل نصر و ُجشم، سعد بن بکر و گروه اندکی از بنی َهالل نیز به آنان پیوستندوستند؛ همی ثقیف، به هوازن پیآورد و تمام قبیله

 5«رد.وقتی مالک بن عوف تصمیم به حرکت به سوی پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم گرفت، اموال و زنان و فرزنداِن افرادش را نیز همراه آنان ک
های ی خود را نیز به عنوان پشتیبانی به همراه دارند. گزارشجویان، خانوادهی از پیش طراحی شده مواجهیم که ستیزهملهجا نیز با یک حدر این

و اما  2نفر از زنان و افراد دشمن را به اسارت درآوردند.2999گوید که مسلمانان در این جنگ نیز پیروز شدند و تعداد مورخین عصر عباسی می
 ان چنین شد:سرنوشت این اسیر

ص( نیز با ) ص( آمدند و آنان چهارده مرد بودند به سرکردگی زهیر بن صرد. و ابو برقان عموی شیری رسول خدا) نمایندگان هوازن به حضور پیامبر»
دارید یا اموالتان را؟ گفتند: یص( فرمود: آیا زن و فرزند خود را دوستر م) آنان بود و تقاضا کردند که بی دریافت فدیه، اسیران را آزاد فرماید. پیامبر

چه در سهم من و خاندان عبد المطلّب قرار دارد از آن شما باشد و از مردم نیز ص( فرمود: آن) دانیم. پیامبرهیچ چیز را با زن و فرزند خود برابر نمی
ای است، و هر کس نیز میل ندارد بی د کند کار پسندیدهپیامبر به یارانش گفت:[ اینك هر کس اسیری دارد و مایل است او را آزا] ...تقاضا خواهم کرد

و تسلیم  دریافت فدیه اسیرش را آزاد کند، بر ما خواهد بود که از نخستین غنیمتی که به دست آوردیم برای هر اسیر شش شتر بپردازیم. گفتند: راضی
                                                             

 به فارسی برگردانده شده است.(این کتاب توسط استاد مهدوی دامغانی، ) 1/494المغازی، . الواقدی، 1
 1/418. همان8
 (False) . زائف3
 ( 8/24الطبقات الکبری، ابن سعد، ) هـ( ـ مشهور به کاتب واقدی ـ نیز عینًا همین مطلب را آورده و تأیید کرده است.839) . ایضًا ابن سعد1/418. همان4
 8/433السیرة النبویة، . ابن هشام، 5
 8/422. نک: همان، 2
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ه آنان دادند و هیچ کس جز از عیینه بن حصن از این خواسته سر نپیچید و نظر شما هستیم. و همگان اسیران را آزاد کردند و زنان و فرزندان ایشان را ب
 1«او نخست پیر زنی را که در سهم او قرار گرفته بود آزاد نکرد ولی بعدها او نیز اسیر خود را آزاد ساخت و پس داد.

اند. و اگر واقعًا یکی از این زنان شوهردار، به همسری شدهبا این تفاصیل هیچ زنی ـ اعم از شوهردار یا مجرد ـ به کنیزی گرفته نشده و همگی آزاد 
شود روایت ازدواج با زناِن شوهردار ی دیگری که باعث مییکی از مسلمانان درآمده باشد چگونه بدون طالق، به نزد قوم خود بازگشته است؟؟ ناسازه

ای نیز به مسلمان شدن این زنان نرفته است. پس چگونه اند و هیچ اشارهشده اسیرشده را نپذیریم این است که مسلمانان از ازدواج با زنان مشرک، منع
ی ممکن است یکی از مسلمانان با این زنان ازدواج کرده باشد؟ حتی اگر بخواهیم این موضوع را در چهارچوب خارج از عقد نکاح و ذیل برساخته

 نویسد:( میهـ289) نیز بررسی کنیم، ابن ُقداَمة حنبلی« تسّري»غیرقرآنی 
یهودی و مسیحی[ ـ حرام است ایضاً همبستری ـ ذیل عنوان ] جز اهل کتابکه ازدواج با زنان آزاِد مجوسی و سایر زنان غیرمسلمان ـ بههمانا چنان»

بن ُجَبیر، اوزاعی، ثَوری،  ها نیز جایز نیست و این، نظر بیشتر علما از جمله: مرة همذانی، ُزهری، سعیدتسری[ ـ با کنیزاِن این نحله] ِملک یمین
ی شهرها و جمهور علما بر این موضوع متفق هستند و سخن مخالف با گوید که اکثریت فقهای همهابوحنیفه، مالک و شافعی است و ابن عبدالبر می

 8«شود و جز طاوس کسی به جواز چنین چیزی فتوا نداده است.این، نادر است و به عنوان مخالفت محسوب نمی
-ی تسّری، باز هم صحت این اخبار، بر اساس منطق فقهی جمهور فقهای قرن اول و دوم، مردود است تا جاییتًا حتی با فرض پذیرش برساختهنتیج

د را کند که نهایتًا پذیرش این اخبار آحای بسیار مهمی اشاره میهـ( برای رفع این تناقضات به نکته319) که فقیه و مفسر بزرگ قرآن، ابن جریر طبری
 توان توجیه کرد: فقط و فقط در پرتو این سخن می

اء دون اإلسالم. وذلك أنهن کن مشرکاٍت من َعَبدة األوثان ، وقد قامت الحجة بأن نساء عبدة» األوثان ال  إن سبایا أْوطاس لم ُیوطأن بالملك والسبِّ
ق اإلسالم بینهن وبین األزواج ، سبایا کنَّ أو مهاجرات. غیر أنّهن إذا ُکن سبایا ، حللَن إذا ُهنَّ  یحللن بالملك دون اإلسالم ، وأنهن إذا أسلمن فرَّ

 أسلمَن باالستبراء:
ی اوطاس، به صرف به ملکیت درآمدن و اسیرشدنشان ـ جز در حالت مسلمان شدن این زنان ـ همبستر نشدند؛ زیرا همانا مسلمانان با زنان اسیرشده

اند ـ به صرف کنیزشدن ـ حالل نیست. پرستی که مسلمان نشدهو دلیل قاطع وجود دارد که همبستری با زناِن بتپرست بودند این زنان، مشرک و بت
و نیازی به ] افکندها و شوهراِن مشرکشان جدایی میخود بین آنهرگاه این دسته از زنان ـ خواه اسیر باشند یا مهاجر ـ مسلمان شوند، اسالم، خودبه

کم یک حیض[ =سپری شدن دست] ها فقط پس از استبراءر حالتی که آنان اسیر شده و سپس مسلمان شوند، ازدواج با آنطالق نیست[. البته د
 3«حالل است.

نان نتیجتًا طبری نیز معترف است که به فرض صحت چنین اخباری، تنها حالت مقبول بودن ازدواج مسلمانان با زناِن اسیرشده، مسلمان شدن این ز
بسا در این حالت، شوهران چنان بر مسلک خود باقی بمانند و چهیل باطنی از کیش شوهران پیشین خود خارج شده ولی شوهرانشان هماست که با م

 شد.گرفتند و همین شکاف عمیق عقیدتی، موجب جدایی و ِفراق میی خود نمیپیشین نیز خبری از زنان اسیرشده
نقل  4هـ(813) اسفراینی از فقیه و متکلم بزرگ معتزلی ُثمامة بن اشرسکنیم که متین و متقن اشاره میی سخن طبری، به این سخن چنین در ادامههم
 5«بدون عقد نکاح[ با او درآمیزد زناکار است.] هر کس زنی را به اسارت درآورد و»کند: می

                                                             
ی فارسی طبقات ابن سعد، ترجمهابن سعد، ) الطبقات الکبری( ـ به قلم استاد مهدوی دامغانی ـ نقل کردیم) ی فارسی طبقات ابن سعدین قسمت را عینًا از ترجمه. ا1
8/159،151) 
 3/592ي، الُمْغن. ابن قدامة،  8
 2/120تفسیر الطبری، . الطبری، 3
فضل اإلعتزال و االسد اآلبادی، ) «.ی بسیار واالیی در فصاحت و بالغت و درک نیکو داشتاو درجه»گوید: ف ثمامة می. قاضی عبدالجبار اسدآبادی شافعی در وص4

 ( 33همان، ص) داند.می« ارباب مذهب معتزله»( بلخی نیز وی را یکی از 838، صطبقات المعتزلة
 برد!(های او نام میفت که اسفراینی عفا الله عنا و عنه این سخن ثمامة را ذیل بدعتبا کمال تأسف باید گ) 29، صالتبصیر فی اصول الدین. االسفراینی،  5
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وار َتکرار ی نتایج را خالصهو اقوال علمای سلف، نهایتًا ما چکیدهگیری روش تفسیر قرآن به قرآن، و ایضًا با بررسی اخبار آحاد با این اوصاف و با پی
 کنیم:می

 ـ ازدواج با زن شوهردار ـ خواه کنیز باشد یا آزاد ـ حرام است.
 1پیشینش نیست.گوید ـ به خودی خود باعث فسخ نکاح با شوهر هـ( نیز می820) که فقیه مالکی ابن الموازـ اسیر شدن زن ـ چنان

 (4محمد) ر جریان جنگی دفاعی، برخی افراد دشمن ـ اعم از زن یا مرد ـ اسیر شوند نهایتًا بایستی ـ با فدیه یا بدون فدیه ـ آزاد شوند.ـ اگر د
 آورند که در این حالت ـ به، زنان مؤمنی هستند که از دست شوهران مشرکشان گریخته و به مسلمانان پناه می84ـ منظور از ِملک یمین در النساء

اه سبب شکاف عظیم عقیدتی و عدم امکان زندگی مشترک ـ جدایی آنان از شوهرانشان نیازی به طالق نداشته و مردان مسلمانی که به این زنان پن
مین پناه ـ که اینک در حکم ملک یی قبلی این زنان به شوهران سابقشان، در صورت رضایت این زناِن بیتوانند پس از پرداخت مهریهاند میداده

 (19الممتحنة) ها ازدواج شرعی نمایند.هستند ـ  با آن
جوی اسیرشده، به اختیاِر خود، مسلمان شوند و از بازگشتن توان برای جدایی بدون طالق تصور کرد، وقتی است که زناِن ستیزهـ حالت دیگری که می

توانند کم پناهندگان به مسلمانان هستند و در صورت رضایت خاطر، مینزد شوهران مشرکشان امتناع ورزند. در این حالت نیز، این زنان مؤمن در ح
 پذیرد.ی متضاد ـ که این اختالف عقیدتی به درگیری بینجامد ـ را نمیبه عقد و نکاح شرعی مسلمانان درآیند چراکه اسالم، نکاح بین دو فرد با عقیده

( 19الممتحنة) اندها فرار کردهزد شوهران پیشین خود نیستند یا حتی از دست آن( و واضح است وقتی چنین زنانی حاضر به بازگشت ن881البقرة)
ای شرایط خاص که بحث درگیری عقیدتی نیز وجود ندارد، قاضی مجبور امکان تداوم این زندگی مشترک، منتفی است. گفتنی است حتی در پاره

 باهت به موضوع مورد بحث ما نیست.شصادر کند که بی« طالق غیابی»است برای دفاع از حقوق زن، حکم 
 نهایتًا باید گفت که هرگونه رفتار خارج از عقد و نکاح شرعی که خارج از شرایط فوق و فاقد مستند قرآنی باشد، وجاهت شرعی ندارد.

 
 (25النساء) ی سومـ آیه

ن َینِکَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَنا»
َ
ْم َیْسَتِطْع ِمنُکْم َطْوًَل أ ْعَلُم ِبِإیَماِنُکم َبْعُضُکم َوَمن لَّ

َ
ُه أ ن َفَتَیاِتُکُم اْلُمْؤِمَناِت َواللَّ ْیَماُنُکم ِمِّ

َ
ا َمَلَکْت أ ِت َفِمن مَّ

ُجوَرُهنَّ ِباْلَمْعُروٍِّ ُمْحَصَناٍت َغْیَر ُمَساِفَحاٍت َوََل 
ُ
نَّ َوآُتوُهنَّ أ ُِ ْهِل

َ
ن َبْعٍض َفانِکُحوُهنَّ ِبِإْذِن أ ْخ  ِمِّ

َ
ِخَذاِت أ َتْیَن ِبَفاِحَشٍة ُمتَّ

َ
ْحِصنَّ َفِإْن أ

ُ
َداٍن َفِإَذا أ

ن َتْصِبُروا َخْیٌر 
َ
ِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمنُکْم َوأ نَّ ِنْصُف َما َعَلی اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب َذَٰ ُِ ِحیٌم  َفَعَلْی ُه َغُفوٌر رَّ ُکْم َواللَّ  8(85النساء) «لَّ

است چراکه « تسّری»ی غیرقرآنی ترین دالیل در بطالن برساختهاستناد قرار دادیم و گفتیم که این آیه، یکی از محکمتر نیز مورد ما این آیه را پیش
فانکحوهن: با آنان ازدواج »صریحًا تنها بدیل ازدواج با زناِن آزاد را، ازدواج با ِملک یمین ـ و نه تسّری ـ قرار داده است و تصریح به عباراتی چون: 

چین کردن آیات چنین گلدر این آیه، راه را بر هرگونه تحمیل آراء تراث عصر عباسی و هم« هاشان را پرداخت کنیداتوهن اجورهن: مهریه»، «کنید
 بندد.می

 
 (33النساء) ی چُارمـ آیه

                                                             
 (1/123التسهیل لعلوم التنزیل، ابن جزی، ) . وقال ابن المواز: ال یهدم السبي النکاح1
ازدواج کنید(. ) ( در آورد، پس با دخترانی باایمان که مالک آنان هستیدخود) آزاد( پاکدامن باایمان را به همسری) تواند زنانیا حالی( نمی) . و هر کس از شما، از نظر مالی8

خود( در آورید و ) شان به همسریی مالکان و خانوادهجنس و پیوند( یکدیگرید؛ پس آنان را با اجازه) ی آزادانتان و زرخریدانتان ازو خدا به ایمان شما داناتر است. همه
شما( در آمدند، اگر مرتکب فحشایی ) گیران پنهانی. پس چون به ازدواجکه پاکدامن باشند نه زناکاران و نه دوستآنان بدهید در حالی هاشان را به طور پسندیده بهمهریه

دارد و صبر کردن  پیشنهاد زناشویی با کنیزان( برای کسی از شماست که از تعب عزوبت بیم) :مجازات[ زنان آزاد است. این] شدند، در این صورت بر آنان نیمی از عذاب
 ی صادقی تهرانیی رحمتگر بر ویژگان است./ترجمهبرای شما بهتر است. و خدا پوشنده
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بَ » وا ِبِه َشْیًئا َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلُقْر ُِ َه َوََل ُتْشِر اِحِب َواْعُبُدوا اللَّ َبیَٰ َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ یِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْر ِِ یَٰ َواْلَیَتاَمیَٰ َواْلَمَسا
اَن ُمْخَتاًَل َفُخوًرا َِ َه ََل ُیِحبُّ َمن  ْیَماُنُکْم ِإنَّ اللَّ

َ
ِبیِل َوَما َمَلَکْت أ  1(32النساء) «ِباْلَجنِب َواْبِن السَّ

اعم از بردگان و کنیزان و ) و ِملک یمین ...دهد که به والدین و اقوام و ایتام و مساکین وقرار داده و به آنان دستور می این آیه، مؤمنان به قرآن را مخاطب
توان تصور کرد که همبسترشدن اجباری و خارج از عقد نکاح با ملک یمین، و یا جداکردن کس( نیکی کنند. اما آیا میزنان و مردان پناهنده و بی

َه َیْأُمُر »چنین گردن نهادن به دستور الهی ی شریف، و همتأمل در معنای عمیق این آیهقطعًا باشد؟؟ « احسان»از شوهرش، مصداق اجباری وی  ِإنَّ اللَّ
ْحَساِن   باره باشد.گر بسیاری از حقایق مسکوت و مغفول قرآن کریم در اینتواند روشن، خود می«ِباْلَعْدِل َواإْلِ

 
 (33نورال) ی پنجمـ آیه

ُه ِمن » ُم اللَّ ُِ ْم َوِإَماِئُکْم ِإن َیُکوُنوا ُفَقَراء ُیْغِن ُِ اِلِحیَن ِمْن ِعَباِد َیاَمی ِمنُکْم َوالصَّ
َ
نِکُحوا اْْل

َ
ِذیَن ََل َوأ ُه َواِسٌع َعِلیٌم * َوْلَیْسَتْعِفِف الَّ َفْضِلِه َواللَّ

ُه ِمن َفْض  ُم اللَّ ُُ یَٰ ُیْغِنَی ْم َخْیًرا َوآُتوُه َیِجُدوَن ِنَکاًحا َحتَّ ُِ ْیَماُنُکْم َفَکاِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفی
َ
ا َمَلَکْت أ ِذیَن َیْبَتُغوَن اْلِکَتاَب ِممَّ ِه ِلِه َوالَّ اِل اللَّ ن مَّ م ِمِّ

َتْبَتُغوا َعرَ  ًنا ِلِّ َرْدَن َتَحصُّ
َ
ْم َوََل ُتْکِرُهوا َفَتَیاِتُکْم َعَلی اْلِبَغاِء ِإْن أ ُِ ِذي آَتا ِحیٌم الَّ نَّ َغُفوٌر رَّ ُِ َراِه ِْ َه ِمن َبْعِد ِإ نَّ َفِإنَّ اللَّ ُُّ ْنَیا َوَمن ُیْکِره  «َض اْلَحَیاِة الدُّ

 8(38،33النور)
( ـ صریحًا 85النساء) دهد که درصورت مهیابودن شرایط، سنت نکاح و ازدواج را ترویج دهند و ـ به مانند آیات پیشیناین آیات به مؤمنان دستور می

 نداشت باید پاکدامنی و عفت، پیشه کند.« نکاح»گوید اگر کسی امکان زان را نیز ذیل همین چهارچوب قرار داده است و میکنی
ِذیَن اَل َیِجُدوَن ِنَکاًحا( وگ) کندجا نیز قرآن کریم، هیچ بدیلی ـ جز عفاف ـ برای ازدواج و نکاح معرفی نمیروشن است که در این رنه َوْلَیْسَتْعِفِف الَّ

چنان اصرار دارد که تنها راه ارضای نیازهای جنسی، نکاح ـ با زنان آزاد یا ملک یمین ـ است ُبرد؛ لکن قرآن کریم همی تسّری نام میقطعًا از برساخته
ِذیَن اَل ) نندکه امکان نکاح ندارند باید عفت و تقوا پیشه کی النساء شرایط آن به طور کامل تبیین شده است و کسانیکه در آیات سوره َوْلَیْسَتْعِفِف الَّ
 َیِجُدوَن ِنَکاًحا(.

همبستری  که قرآن کریم اساسًا هرگونهکند که مبادا کنیزان خود را مجبور به زنا نمایند. در تعریف زنا باید گفت قسمت انتهایی آیه به مؤمنان امر می
ـ همبستری بدون عقد نکاح و از سر « تسّری»ی توان راهی برای توجیه برساختهداند. با این تفاصیل آیا باز میی نکاح را زنا میخارج از محدوده

 مالکیت ـ یافت؟؟
 

 (55النور) ی ششمـ آیه

                                                             
و یار مصاحب و مسافر رهگذر و  . خدای را بپرستید و هیچ چیز شریک او مسازید و با پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه خویشاوند و همسایه بیگانه1

 ی آیتیخود نیکی کنید. هرآینه خدا متکبران و فخرفروشان را دوست ندارد./ترجمهبندگان 
سازد. [ دهید. اگر فقیر باشند، خداوند از فضل خویش آنان را توانگر میدیگران] ازدواجند[ به همسری] . و آن زنانتان را که بی شوهرند و بردگان و کنیزکان خود را که سزاوار8

یابند باید پاکدامنی پیشه کنند تا آنکه خداوند آنان را از فضل خویش توانگر کند. و کسانی از ِملک [ ازدواج نمیاسباب] ش داناست * و کسانی کهو خداوند فراخ بخشای
ی داشته است، به آنان بدهید و کنیزان خود را ای بدانید ـ بازخریدشان کنید و از مال خداوند که بر شما ارزانهایتان که در پی باز خرید خود هستند ـ اگر در آنان شایستگییمین

ها[ آمرزگار مهربان نسبت به آن] های زندگانی دنیا به دست آرید. و هر کس آنان را وادار سازد، خداوند پس از وادارکردن آناگر پرهیزگاری خواهند به زنا وادار مکنید تا بهره
 ی مسعود انصاریاست./ترجمه
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ِذنکُ »
ْ
ِذیَن آَمُنوا ِلَیْسَتأ ا الَّ َُ یُّ

َ
ن َقْبِل َصاَلِة اْلَفْج َیا أ اٍت ِمِّ ِذیَن َلْم َیْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمنُکْم َثاَلَث َمرَّ ْیَماُنُکْم َوالَّ

َ
ِذیَن َمَلَکْت أ ِر َوِحیَن َتَضُعوَن ِثَیاَبُکم ُم الَّ

ُکْم َلْیَس َعَلْیُکْم َوََل  یَرِة َوِمن َبْعِد َصاَلِة اْلِعَشاِء َثاَلُث َعْوَراٍت لَّ ُِ
َن الظَّ ُن ِمِّ ِلَك ُیَبِیِّ َذَٰ َِ اُفوَن َعَلْیُکم َبْعُضُکْم َعَلیَٰ َبْعٍض  ْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّ ُِ  َعَلْی

ُه َعِلیٌم َحِکیٌم  ُه َلُکُم اْلَْیاِت َواللَّ  1(52النور) «اللَّ
رو ملک یمین ـ اعم از برده یا کنیز و از همینکاری دلیل بر جواز همبستری نیست ی اربابی/خدمتکه صرف رابطهاین آیه نیز گواه دیگری است بر این

که حالی ـ موظف است به هنگام ورود به خلوت ارباب خود ـ اعم از زن یا مرد ـ از وی اذن ورود بخواهد تا مبادا وی را در حالت عریانی ببیند. در
 فلذا عورت آنان بر یکدیگر حرام نیست. چنین چیزی در مورد همسر، محلی از اعراب ندارد چراکه همسران، بر یکدیگر حالل هستند

 
 (33، المعارج3المؤمنون) ی هفتمـ آیه

ْم َغْیُر َملُ » ُُ ْم َفِإنَّ ُُ ْیَماُن
َ
ْم أْو َما َمَلَکْت أ ُِ ْزَواِج

َ
ْم َحاِفُظوَن * ِإَلَّ َعَلی أ ُِ ِذیَن ُهْم ِلُفُروِج ْوَلِئَك ُهُم َوالَّ

ُ
 «اْلَعاُدوَن  وِمیَن * َفَمِن اْبَتَغی َوَراء َذِلَك َفأ

 8(80،39،31المعارج) ( و 5،2،3المؤمنون)
تر آوردیم، فهم خود از باورمندان به تسّری بدون در نظر گرفتن آیاتی که پیش 3ای که مستمسک باورمندان به تسّری قرار گرفته همین آیه است.تنها آیه

 کند.جا در نظر گرفته و سپس حکم نهایی صادر میآن به قرآن، تمامی آیات را یککه منطق تفسیر قراند در حالیاین آیه را مالک جواز تسّری قرار داده
اند برقرار کرده است. باورمندان به تسّری گمان کرده« ملک یمین»و « ازواج»ی این فهم نادرست، ناشی از تفکیکی است که ظاهر آیه بین اما ریشه

 33ی النورکه آیهبه جز ازواج، با ملک یمین نیز ـ بدون عقد نکاح ـ جایز است؛ در حالی ی جنسی مشروع،که این تفکیک به این معناست که رابطه
به معنای ) «أو»شود که وجود حرف جا ناشی میصریحًا بیان کرده است که درصورت فقدان امکان نکاح، باید عفاف پیشه کرد. این فهم غلط از آن

که این تفکیک بین ازواج و ملک یمین، نه به خاطر تفاوت در شکل رابطه، بلکه به فاوت بدانیم در حالیی متیا( را، به معنای تخییر بین دو نوع رابطه
که در ها بر کیفیت عقد نکاح است چنانزنان آزاد و ملک یمین( و تأثیرات این تفاوت) سبب تفاوت در وضعیت اجتماعی و حقوقی این دو قشر

 ی النساء نیز داشتیم:سوره
ْیَماُنُکْم  َفَواِحَدةً »

َ
ْو َما َمَلَکْت أ

َ
 (3النساء) «أ

کنیزان ) زنان آزاد به نکاح درآمده( و ملک یمین) برای تفاوت بین ازواج« أو»ی فوق نیز وجود دارد و از حرف بینیم که دقیقًا همین ساختار در آیهمی
حالت، فقط نکاح است و الغیر. در واقع امکان ازدواج با زنان آزاد  شرط جواز همبستری در هر دوکه پیشبه نکاح درآمده( استفاده شده است ولو این

-که خود قرآن میبیشتری داشت چنان ...ای عصر نزول، دشوارتر از ازدواج با ملک یمین بود و نیاز به استطاعت مالی و َنَسبی وی قبیلهدر جامعه

 فرماید:
ن َینِکَح »

َ
ْم َیْسَتِطْع ِمنُکْم َطْوًَل أ ن َفَتَیاِتُکُم اْلُمْؤِمَناِت َوَمن لَّ ْیَماُنُکم ِمِّ

َ
ا َمَلَکْت أ  4(85النساء) «اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمن مَّ

که بعدها به ابواب فقه هم رخنه کرد و قسمتی از باب نکاح کتب فقه ـ  1ی عصر نزول پررنگ بوددر ازدواج، به حدی در جامعه« استطاعت»موضوع 
پایگی( بین زن و شوهر را هم) که حتی فقهای حنبلی و حنفی وجود کفاءةـ را به خود اختصاص داد تا جایی« کفاءة»یا « فءکُ »تحت عنوان مبحث 

                                                             
اند سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند پیش از نماز بامداد سن[ بلوغ نرسیده] اید قطعا باید غالم و کنیزهای شما و کسانی از شما که بهرده. ای کسانی که ایمان آو1

سه هنگام[ گرد ] گناهی نیست که غیر از این این[ سه هنگام برهنگی شماست نه بر شما و نه بر آنان] آورید و پس از نماز شامگاهان.های خود را بیرون میو نیمروز که جامه
 ی فوالدوندکار است/ترجمهکند و خدا دانای سنجیدهخود[ را این گونه برای شما بیان می] و با هم معاشرت نمایید[ خداوند آیات] یکدیگر بچرخید

رت نکوهیده نیستند * پس هر کس که از این فراتر رود، اینانند که یمینشان، که در این صو ورزند * مگر در مورد زنانشان یا ملک. و کسانی که پاکدامنی می8
 ی خرمشاهیتجاوزکارند/ترجمه

 8/135احکام القرآن، . نک: الجصاص، 3
ازدواج ) لک آنان هستیدخود( در آورد، پس با دخترانی باایمان که ما) آزاد( پاکدامن باایمان را به همسری) تواند زنانیا حالی( نمی) . و هر کس از شما، از نظر مالی4

 ی صادقی تهرانیکنید(/ترجمه
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تر از زن، در نیاورد چراکه در غیر این صورت، مرتکب ی کفاءة پاییندانند که زن را به عقد نکاِح مرِد با درجهاز واجبات دانسته و ولیِّ زن را ملزم می
بر همین مبناست  3توان در کتب فقه یافت.است که تفاصیل آن را می ...این کفاءة شامل مواردی چون: نسب، شغل، ثروت و 8عل حرام شده است.ف

از هم  یا() «أو»ها را با حرف های ماهوی این دو نوع ازدواج ـ ازدواج با زن آزاد و ازدواج با ملک یمین ـ آنکه قرآن کریم با درنظر گرفتن تفاوت
 تفکیک کرده است:

َلَّ َتْعِدُلوْا َفَواِحَدةً »
َ
ْو  َفِإْن ِخْفُتْم أ

َ
ْیَماُنُکْم  أ

َ
 4(3النساء) «َما َمَلَکْت أ

ْم » ُِ ْزَواِج
َ
ْم  أْو  ِإَلَّ َعَلی أ ُُ ْیَماُن

َ
 (2المؤمنون) (39المعارج) «َما َمَلَکْت أ

های حقوقی هم مؤثر است. از همین روست که قرآن کریم ـ با در نظر مجازاتقائل شده حتی در « ملک یمین»و « ازواج»تفکیکی که قرآن، بین 
ی باالدست زنان آزاد ـ مجازات زنای کنیزان شوهردار را نصف مجازات زنان آزاد شوهردار قرار ی فرودست کنیزان و طبقهگرفتن شرایط فرهنگی طبقه

 داده است:
َتْیَن ِبَفاِحَشٍة »

َ
ْحِصنَّ َفِإْن أ

ُ
ن َتْصِبُروا َخْیٌر  َفِإَذا أ

َ
ِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمنُکْم َوأ نَّ ِنْصُف َما َعَلی اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب َذَٰ ُِ ُه  َفَعَلْی ُکْم َواللَّ لَّ

ِحیٌم   5(85النساء) «َغُفوٌر رَّ
 نسبت سایر زنان ـ نیز وجود داشته است:ی اجتماعی در مورد همسران پیامبر علیه الصالة والسالم ـ به این تفاوِت شأن یا طبقه

ِلَك َعلَ » اَن َذَٰ َِ ا اْلَعَذاُب ِضْعَفْیِن َو َُ َنٍة ُیَضاَعْف َل َبِیِّ ِت ِمنُکنَّ ِبَفاِحَشٍة مُّ
ْ
ِبِيِّ َمن َیأ ِه َیِسیًراَیا ِنَساَء النَّ  2(39النساء) «ی اللَّ

 گوید:قرطبی در تفسیر این آیه می
اء النبي صلی اللّه علیه وسلم بفاحشة واللّه عاصم رسوله علیه السالم من ذلك کما مر في حدیث اإلفك یضاعف لها فأخبر تعالی أن من جاء من نس»

 العذاب ضعفین لشرف منزلتهن وفضل درجتهن وتقدمهن علی سائر النساء أجمع وکذلك بینت الشریعة في غیر ما موضع حسبما تقدم بیانه غیر مرة
 تکت تضاعفت العقوبات ولذلك ضوعف حد الحر علی العبد:أنه کلما تضاعفت الحرمات فه

السالم را خدای متعال در این آیه خبر داده است هرکدام از زنان نبی صلی اللّه علیه وسلم که مرتکب فعل شنیع شوند ـ و خداوند پیامبر خویش علیه 
ی ه سبب شرِف منزلت و برتری درجه و پیشگامی نسبت به همهها بکه در ماجرای إفک گذشت ـ مجازات آناز چنین وضعیتی حفظ کرده است چنان

بلکه بارها[ تبیین ] تر گذشت ـکه بیان آن چند بار پیشچنین است که شریعت نه تنها در این آیه ـ چنانزنان دیگر، دو برابر سایر زنان خواهد بود و این
ً مجاکرده است که هرکجا حرمت ها نیز دوبرابر خواهد بود و از همین روست که های این هتِک حرمتزاتها دوبرابر باشد و هتک شود نتیجتا

 3«مجازات زنای شخص آزاد، دو برابر برده است.
ی المؤمنون و ها استناد کردیم جای هیچ شکی را باقی نخواهد گذاشت که آیات سورهچنین آیات پیشینی که به آنتمامی این شواهد قرآنی و هم

های ازدواج با این رچوب آیات پیشین قرار دارد و مراد از تفکیک بین ازواج و ملک یمین در این آیات، فقط و فقط بیان تفاوتالمعارج، در همان چها
توان بر این بحث افزود این است که ی دیگری که میتوان در بحث مجازات زنا و استطاعت یافت. نکتهها را میدو طبقه است که تبعات این تفاوت

                                                                                                                                                                                                                                       
توان گفت که چنین ی عصر نزول نبوده و تقریبًا میجزیرهکنیم ـ مطلقًا محصور و محدود به شبهپایگی ترجمه می. گفتنی است مبحث کفاءة در ازدواج ـ که ما آن را به هم1

شناسان خانواده، وجود تناسب بین که یکی از شرایط مهم موفقیت ازدواج از نظر روانجاری و ساری است تا جایی ها و در کل تاریخ بشریت تاکنون،ی فرهنگچیزی در همه
 گیرد. را در برمی ...زن و شوهر است که مواردی چون: تناسب خانوادگی، تناسب تحصیلی، تناسب ظاهری، تناسب فرهنگی، تناسب مالی و

 34/823الموسوعة الفقهیة الکویتیة، . نک: 8
 823ـ  34/822الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ی تفصیلی نک: برای مطالعه. 3
 ی خرمدلترسید که نتوانید میان زنان دادگری را مراعات دارید، به یک زن اکتفاء کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمائید./ترجمه. اگر هم می4
یعنی: پنجاه تازیانه( است. ازدواج با کنیزان به هنگام عدم قدرت، برای کسی از شما آزاد ) ان نصف عقوبت زنان آزاده. اگر پس از ازدواج، از ایشان زنا سر زد، عقوبت ایش5

 ی خرمدلاست که ترس از فساد داشته باشد. و اگر شکیبائی ورزید برای شما بهتر است. و خداوند دارای مغفرت و مرحمت فراوان است./ترجمه
 ی خرمدلکدام از شما مرتکب گناه آشکاری شود کیفر او دو برابر خواهد بود، و این برای خدا آسان است./ترجمه . ای همسران پیغمبر! هر2
 14/133تفسیر القرطبی، . القرطبی، 3
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گاه هیچ مانعی برای ایجاد رابطه بین زن و غالم وی ـ ذیل عنوان تسّری با ی جنسی باشند آنی متفاوت از جواز رابطهو ملک یمین، دوگونهاگر ازواج 
شود و مختص به جنسیت خاصی نیست. ی المؤمنون، تمام مؤمنان ـ اعم از زن یا مرد ـ را شامل میملک یمین ـ نیز وجود ندارد چراکه خطاب سوره

 گوید:که جصاص میاند چنانمفسرین نیز متوجه این دوگانگی و تناقض بوده
خطاب ] { عام باشد و زنان و مردان را توأماً در برگیرد چراکه هرگاهَوالَِّذیَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن جایز است که منظور از این سخن خدای متعال: }»

 ی مردان و زنان{ همهالَِّذیَن ُهْم ِفي َصاَلِتِهْم َخاِشُعونَ *  قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ که منظور از: }به دارد؛ چنانبه[ مذکر و مؤنث توأم باشد، ضمیر مذکر غل
{ مخصوص مردان است و این، به خاطر داللِت این سخن َوالَِّذیَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ گویند این سخن خداوند: }مؤمن[ است. گروهی می]

{ چراکه بالشک منظور از این آیه فقط مردان هستند. به نظر من، ممکن است لفظ اول ـ ِإالَّ َعلَی أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََکْت أَْیَمانُُهْم ای متعال است: }خد
 1«ن باشد.ااّل علی ازواجهم او ما ملکت ایمانکم[ مخصوص مردا] ی زنان و مردان ـ به شکل عام، ولی قسمت استثناءدر مورد همه

بریم چراکه در تعدادی از ای به ملک یمین وجود دارد بررسی کنیم، به ابعاد این تناقض بیشتر پی میها اشارهدرواقع اگر تمامی آیاتی را که در آن
 (32، النساء82، الروم31نک: النحل) آیات، ملک یمین ـ عالوه بر کنیزان ـ بر غالمان نیز اطالق شده است

دچار ابهام باشد. « ما ملکت ایمانکم»و « ازواج»ی تفکیک بین چنان دربارهی فوق راضی نشود و همی گرامی به تمام این ادلهدهممکن است خوانن
ًا های طبقاتی و حقوقی بین زنان آزاد و کنیزان بوده و مطلقگر تفاوتنیز تکرار شده است ـ صرفًا بیان 3که نشان دادیم این تفکیک ـ که در النساءچنان

تری از این تفاوت بین زنان آزاد و کنیزان ی جنسی خارج از عقد نکاح نیست؛ اما برای تحکیم این استدالل، مثال عینیمجوزی برای ایجاد رابطه
 خواهیم آورد که دقیقًا به همین شیوه در قرآن کریم آمده است:

نَّ َو » ُِ ْبَناِئ
َ
نَّ َوََل أ ُِ نَّ ِفي آَباِئ ُِ نَّ َلَّ ُجَناَح َعَلْی ُِ َخَواِت

َ
ْبَناِء أ

َ
نَّ َوََل أ ُِ ْبَناِء ِإْخَواِن

َ
نَّ َوََل أ ُِ نَّ ََل ِإْخَواِن ُُ ْیَماُن

َ
نَّ َوََل َما َمَلَکْت أ ُِ َه ِإنَّ  َوََل ِنَساِئ ِقیَن اللَّ َواتَّ

یًدا ُِ ِلِّ َشْيٍء َش ُِ اَن َعَلیَٰ  َِ َه   8(55األحزاب) «اللَّ
ْلُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمْن » ْبَن ِبُخُمِرِهنَّ  َوُقل ِلِّ ا َوْلَیْضِر َُ َر ِمْن َُ نَّ ِإَلَّ َما َظ ُُ یَنَت نَّ َوََل ُیْبِدیَن ِز ُُ ْبَصاِرِهنَّ َوَیْحَفْظَن ُفُروَج

َ
نَّ َوََل ُیْبِدیَن أ ُِ َعَلیَٰ ُجُیوِب

ْبَنا
َ
ْو أ

َ
نَّ أ ُِ ْو آَباِء ُبُعوَلِت

َ
نَّ أ ُِ ْو آَباِئ

َ
نَّ أ ُِ نَّ ِإَلَّ ِلُبُعوَلِت ُُ یَنَت ْو ِز

َ
نَّ أ ُِ َخَواِت

َ
ْو َبِني أ

َ
نَّ أ ُِ ْو َبِني ِإْخَواِن

َ
نَّ أ ُِ ْو ِإْخَواِن

َ
نَّ أ ُِ ْبَناِء ُبُعوَلِت

َ
ْو أ

َ
نَّ أ ُِ ْو َما ِئ

َ
نَّ أ ُِ ِنَساِئ

نَّ  ُُ ْیَماُن
َ
ِذیَن َلْم َیْظ  َمَلَکْت أ ْفِل الَّ ِو الِطِّ

َ
َجاِل أ َبِة ِمَن الِرِّ ْر وِلي اْْلِ

ُ
اِبِعیَن َغْیِر أ ِو التَّ

َ
نَّ ِلُیْعَلَم َما ُیْخِفیَن أ ُِ ْرُجِل

َ
ْبَن ِبأ َساِء َوََل َیْضِر ُروا َعَلیَٰ َعْوَراِت الِنِّ َُ

ُکْم ُتْفِلُحوَن  َه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَّ یُّ
َ
ِه َجِمیًعا أ نَّ َوُتوُبوا ِإَلی اللَّ ُِ یَنِت  3(31النور) «ِمن ِز

بینیم در این آیه، قرآن کریم بین که میدر حضور آنان، زینت خود را آشکار کنند. چنانتوانند ی فوق درصدد بیان کسانی است که زنان مؤمن میآیه
که هر دو دسته نهایتًا جزء زنان هستند. لکن شرایط متفاوِت بین زنان آزاد و کنیزان تفکیک قائل شده است در حالی« ما ملکت ایمانهن»و « نسائهن»

ما ملکت »ای مفسران عبارت ن با زبانی آشنا با مخاطبان نخستین خود، سخن بگوید. هرچند عدهکند تا قرآی عصر نزول، ایجاب میدر جامعه
تر بررسی همین سوره ـ که پیش 52یچنین توجه به آیهاند لکن دقت در بافتار آیه و همی بردگان ـ اعم از زن و مرد ـ تفسیر کردهرا به همه« ایمانهن

بردگان مذکر( باشد و این مردان، اصطالحًا َمحَرم ارباباِن ) تواند شامل غالماندر این آیه نمی« ملکت ایمانهن ما»دهد که عبارت کردیم ـ نشان می
 نویسد:مؤنث خود نیستند. َجّصاص ذیل بیان احکام این آیه می

{ را به این تأویل کرده» تواند به موی سر ارباِب مؤنث خود نگاه کند. غالم میاند که ابن عباس و اُم َسلَمة و عائشة عبارِت }أو ما َملَکت اَیمانُُهنَّ
ب گفته] بصری[ و ابن سیرین و] اما ابن مسعود و مجاهد و حسن ...تواند به موی سر سایر زنان هم نگاه کندعائشة گفته: غالم می اند سعید[ بن ُمَسیِّ

                                                             
 3/339 احکام القرآن،. الجصاص،  1
نافرمانی خدا بترسید،  ها بدون حجاب باشند(. ازکه جلوی آن) ها وارد نیستآن. در مورد پدران و فرزندان و برادران و پسربرادر و پسرخواهر و زنان و کنیزانشان اشکالی بر 8

 این آیه خطاب به همسران پیامبر علیه الصالة والسالم ـ امهات المؤمنین ـ است.() ی بختیاری نژادچون خدا شاهد هر چیزی است./ترجمه
چه ظاهر است، و روسری های خود را روی سینه حفظ کنند و زینت خود را آشکار نکنند مگر آن . به زنان مؤمن هم بگو: از نگاه خریداری خودداری و عفت خود را3

هایی که تمایلی به زنان ها یا کنیزها یا غالمبیاندازند و زینت خود را آشکار نکنند، مگر به شوهر یا پدر و یا پدرشوهر یا پسر یا پسرشوهر یا برادر یا پسربرادر یا پسرخواهر یا زن
اند آشکار شود. ای افراد باایمان، همگی به اطاعت خدا هایشان را که پنهان کردههایی که هنوز از امور جنسی اطالعی ندارند و طوری پا بر زمین نزنند که زینتارند یا بچهند

 ی بختیاری نژادبرگردید تا رستگار شوید./ترجمه
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تواند به ها[ است که هیچ مردی ـ مگر محارم ـ نمی=حنفی] اب ماتواند به موی سر ارباِب مؤنث خویش نگاه کند و این، نظر اصحکه غالم نمی
{ را فقط به کنیزان تأویل کرده  1«و نه غالمان[] اندموی سر زن، نگاه کند و این افراد، عبارِت}أو ما َملَکت اَیمانُُهنَّ

 نویسد:آیه پرداخته است و می جنس بودن هر دو ـ در اینـ برغم هم« ملک یمین»و « نساء»جّصاص سپس به دلیل تفکیک بین 
{ ذکر کرده و منظورش، زنان آزاد مسلمان است و بنابراین ممکن است کسی گمان کند » که کنیزان قرآن، زنان را در این آیه با عبارت: }أو ِنساِئِهنَّ

انهن[ روشن ساخته که زنان آزاد و کنیزان، حکم با نام بردن از: ما ملکت ایم] پس خدای متعال ...توانند به موی سر اربابان مؤنث خویش بنگرندنمی
 8«یکسان دارند.

 کند:ذکر می 31ی النوردر آیه« ملک یمین»و « نساء»هـ( نیز دلیل دیگری را برای این تفکیک بین 333) ی اهل سنت، ماتریدیمتکلم برجسته
گوید: }أَِو هن[ فقط کنیزان ـ و نه غالمان ـ باشد. زیرا در انتهای آیه میاز: ما ملکت ایمان] رسد ـ وخداوند داناتر است ـ که منظوربیشتر به نظر می»

َجاِل{ که غالم، داخل در مفهوم رجال است. ْرَبِة ِمَن الرِّ اِبِعیَن َغْیِر أُوِلي اإْلِ  3«التَّ
 نویسد:هـ( نیز می532) ی تراث مسلمانان، جارالّله زمخشری حنفیاما مفسر و فقیه برجسته

نشین و مستخدم زنان اس رضی اللّه عنهما نقل شده که ظاهِر عبارت }نسائهن و ما ملکت ایمانهن{ زنان آزاد و کنیزان را مراد دارد که هماز ابن عب»
به  و گفته شده که منظور از }ما ملکت ایمانهن{ بردگان مذکر و مؤنث توأم است و از عائشة رضی اللّه عنها نقل شده که وی نظرکردن غالم ...هستند

ی النور شما را فریب ی سورهو سعید بن مسّیب نیز چنین نظری داشت سپس از این نظر عدول کرد و گفت: مبادا آیه ...دانستخودش را مباح می
نامحرم دهد چراکه منظور آیه، فقط کنیزان است؛ و این نظر، درست است زیرا غالمِ ارباب مؤنث ـ خواه این غالم، خواجه باشد یا نباشد ـ به وی 

 4«است.
 5ی شیعه، شیخ طوسی نیز همین نظر را دارد.و از میان مفسرین برجسته

چه در آیات المؤمنون و المعارج آمده است ـ را ـ مانند آن« أو»با وجود تمامی این حقایق غیر قابل انکار قرآنی، ما در ادامه کاربردهای مشابه حرف 
 بانی ما اَتم و اکمل باشد:آوریم تا استدالالت زاز خود قرآن مثال می

َفِإن »
َ
ُسُل أ ٌد ِإَلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ ْو ُقِتَل َوَما ُمَحمَّ

َ
اَت أ َه َشْیًئا َوَسَیْجِزي  مَّ ْعَقاِبُکْم َوَمن َینَقِلْب َعَلیَٰ َعِقَبْیِه َفَلن َیُضرَّ اللَّ

َ
انَقَلْبُتْم َعَلیَٰ أ

یَن  ِر ِِ ا ُه الشَّ  2(144ِعمران آل) «اللَّ
ِه ُثمَّ » ِذیَن َهاَجُروا ِفي َسِبیِل اللَّ ْو َماُتواَوالَّ

َ
اِزِقیَن  ُقِتُلوا أ َو َخْیُر الرَّ ُُ َه َل ُه ِرْزًقا َحَسًنا َوِإنَّ اللَّ ُم اللَّ ُُ  3(52الحج) «َلَیْرُزَقنَّ

که این ه است گویی قتل، چیزی است و موت، چیز دیگر. در حالییا( ـ تفکیک شد) ـ با حرف أو« موت»از « قتل»بینیم که ی فوق، میدر این دو آیه
ه مرگ تفکیِک ظاهری، فقط برای توضیح و تبیین شرایط متفاوت دو نوع مرگ مختلف، وارد شده است وگرنه ُکشته شدن یا مرگ عادی، هر دو نهایتًا ب

ی ه مرگ خواهد شد. نتیجتًا این تفکیک فقط برای تبیین دو گونهی موت به تنهایی، شامل هرگونانجامند و خود واژهو نیستِی دنیوی شخص می
 ازواج( و ملک یمین) های المؤمنون و المعارج نیز بین زنان آزادمتفاوت مرگ است. بر همین قیاس، نظیر همین تفکیِک ظاهری، در آیات سوره

                                                             
 3/419،411احکام القرآن، . الجصاص، 1
 3/411. همان، 8
 3/542،540تفسیر الماتریدی، الماتریدی،  .3
 4/801،808 الکشاف،. الزمخشری، 4
 3/439التبیان فی تفسیر القرآن، . نک: الطوسی، 5
س که بازگردد هیچ گردید؟ هر کاند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود، شما به آیین پیشین خود باز می. جز این نیست که محمد پیامبری است که پیش از او پیامبرانی دیگر بوده2

 ی آیتیزیانی به خدا نخواهد رسانید. خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد./ ترجمه
درستی بهترین هم(او به) راستی خدا،دهد. و به. و کسانی که در راه خدا مهاجرت کرده، سپس کشته شدند یا مردند، همانا خدا همواره به آنان روزی نیکویی می3

 ی صادقی تهرانی./ترجمهدهندگان استروزی
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، ابدًا دال بر تجویز «أو»نهایتًا ذیل عقد نکاح قرار دارند و وجود حرف  ـ  صورت گرفته است وگرنه این دو نوع،« أو»کنیزان و پناهندگان( ـ با حرف )
 همبستری خارج از چهارچوب نکاح نیست و فقط اشاره به تفکیک شرایط متفاوت ازدواج و بستن عقد نکاح با این دو قشر مختلف اجتماعی دارد.

هـ( ـ 893) المثل یحیی بن یزید الفّراءاند بلکه فییل جواز تسّری ندانستهی این بحث باید گفت که تمام مفسرین سلف، این آیات را دلدر خاتمه
که داند در حالیشناس و مفسر بزرگ ـ این تفکیک بین ازواج و ملک یمین را دلیل عدم وجود محدودیت عددی در ازدواج با ملک یمین میزبان

 نویسد:نفر است. َفّراء می توان با آنان ازدواج نمود چهارحداکثر تعداد زنان آزادی که می
ها از چهار نفر که تعداد آن }َوالَِّذیَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم حاِفُظوَن االَّ َعلی أَْزواِجِهْم{ یعنی: مگر، برای همسرانی که خداوند برای مردان حالل کرده است»

یگاه نحوِی جر، قرار دارد ـ به این معناست که مردان در مورد کنیزان، کند. و این سخن خداوند: }أَْو ما َملََکْت أَْیمانُُهْم{ ـ که در جاتجاوز نمی
 1«توانند عقد نکاح ببندند.محدودیت ندارند و با هر تعداد که بخواهند می

این آیات نیافته است  ی تسّری درشناس بزرگ ـ که به اماِم نحو نیز شهرت دارد، برخالف بیشتر مفسران، ردپایی از برساختهدان و قرآنَفّراء ـ این عربی
ای نداشته و لکن تفکیک بین زنان آزاد و ملک یمین را به عدم محدودیت ازدواج با ملک یمین تفسیر کرده است که البته این تفسیر وی، شاهد قرآنی

 ما مفصاًل و با استناد به خود آیات قرآن، دلیل این تفکیک را روشن ساختیم.
داری و کنیزداری ـ برخالف مسیر ترسیمی قرآن ـ به مانند عهد جاهلیت گسترش یافت و به خصوص این رویه هعصر عباسی دورانی بود که سنت برد

 المثل متوکل عباسیجا به همین نکته اشاره کنیم که فیو سنت نامیمون، در دربار بیشتر سالطین و حاکمان، با استقبال مواجه شد. کافیست در این
توان ذکر کرد که به خوبی بافتار های این چنینِی بسیاری میمثال 8ها همبستر شده بود.زار کنیز داشت که با همگی آنهـ( در دربار خود چهار ه843)

 دارد.های اکثریت قریب به اتفاق فقهای آن دوران، برمیفرضو پیش تدوین تراث را روشن کرده و پرده از ذهنیات
ی معاصر دکتر حسین مّدرسی طباطبایی نیز اشاره کنیم که پیرامون فحوای د و حقوقدان برجستهی این قسمت، شایسته است به سخن مجتهدر خاتمه

 گوید:همین آیات مورد بحث، می
ی مؤمنون در مقام بیان شرایط و احکام زوجّیت و عقد ازدواج نیست بلکه فی الجمله به عنوان زوجه اشاره دارد و تفصیل ی سورههمان طور که آیه»

 45ی ی ِملک یمین هم تفصیل خصوصیات و صور حلّیت را محّول و موکول به مقام خود داشته که آیهبه محّل بیان آن است، در مسألهآن موکول 
ً زنان آزاد بودهسوره آمدند و گاه موجب نسبت اند که کفو مرد آزاده بودند و در جوامع عربی از قبائل مختلف عرب میی نساء باشد. "ازواج" ظاهرا

ی وی و تعّهدات مالی و غیره بود گوید که اگر زنی آزاده که ازدواج با او مستلزم رضایت قبیلهی اخیر میشدند. آیهی دیگر میی مرد با یک قبیلهسبب
که مطرح نباشد، نه اینتوانید با بردگان ازدواج کنید که چنان تعّهدات و التزامات در آن حّد باال و مسائل مربوط به آن برای شما فعالً فراهم نیست می

ی جنسی در اسالم دو گونه است یا نکاح است یا سفاح که قوانین اّولی در فصل احکام ی جنسی برقرار کنید. رابطهبدون ازدواج با آنان رابطه
ن مطلق بداند که حدود را چنا« ما ملکت ایمانهم»شود و قوانین دومی در فصل حدود و احکام جزائی و جنائی. اگر کسی ی فقه بحث میشخصّیه

ی جنسی برقرار کرده و به اطالق ی خود رابطهی دّوم با بردهی خلیفهی فقه را در هم نوردد پس باید اجتهاد آن زن عرب را که در دورهاحکام شخصّیه
ند، یا سخن برخی فقهاء مالکی که مفهوم موّجه دا 3و مصادر متعّدد آن( 111: 6تفصیل ماجرا در الغدیر ) ی مؤمنون استدالل نموده بود ی سورهآیه

وقتی مفاهیم و مقّررات احکام شخصّیه را با مفاهیم و مقّررات ابواب تجارت و  ...ملک یمین را برای مردان شامل غالم هم دانستند قابل طرح بداند

                                                             
 8/882معانی القرآن، . الفراء، 1
وکان منهمًکا في اللذات والشراب، وکان له أربعة آالف ووطئ »نویسد: ی اخالقیات متوکل ـ که از طنز تلخ روزگار به احیاگر سنت هم مشهور است! ـ می. سیوطی درباره8

 (855، صتاریخ الخلفاءالسیوطی، ) «ها همبستر شده بود.ی آنهار هزار کنیز داشت که با همهالجمیع: او نسبت به لذات و شراب بسیار حریص بود و چ
ی خود تسّری کرده بود محکوم کرده و وی را اصطالحًا ی حاضر، عمل آن زن را که بدون عقد نکاح با بردهای منابع نقل شده است که نهایتًا تمام صحابه. این ماجرا در پاره3

 (5/512،513االستذکار، نک: ابن عبدالبر،  ) اند.. جالب است که نظیر همین ماجرا را از دوران زمامداری عمر بن عبدالعزیز نیز نقل کردهتعزیر نمودند
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مالکّیت چیزی دیگر. اّولی احکام و اخالقّیات و ی جنسی چیزی است و ها و باالتر از آن هم جا دارد. رابطهمعامالت اشتباه گرفتیم همین حرف
 1«طلبد و دّومی احکام و اخالقّیات خود را.طهارت مخصوص به خود را می

 
 (53اَلحزاب) ی هشتمـ آیه

ُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَکْت َیِمیُنَك مِ »
ُ
ِتي آَتْیَت أ ْزَواَجَك الالَّ

َ
ْحَلْلَنا َلَك أ

َ
ِبيُّ ِإنَّا أ ا النَّ َُ یُّ

َ
اِتَك َوَبَناِت َیا أ َك َوَبَناِت َعمَّ ُه َعَلْیَك َوَبَناِت َعِمِّ َفاَء اللَّ

َ
ا أ مَّ

َرا
َ
ِبِيِّ ِإْن أ ا ِللنَّ َُ ْؤِمَنًة ِإن َوَهَبْت َنْفَس ًة مُّ

َ
ِتي َهاَجْرَن َمَعَك َواْمَرأ َك ِمنَخاِلَك َوَبَناِت َخاََلِتَك الالَّ ا َخاِلَصًة لَّ َُ ن َیْسَتنِکَح

َ
ِبيُّ أ ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن َقْد  َد النَّ

اَن ا َِ ْم ِلَکْیاَل َیُکوَن َعَلْیَك َحَرٌج َو ُُ ْیَماُن
َ
ْم َوَما َمَلَکْت أ ُِ ْزَواِج

َ
ْم ِفي أ ُِ ِحیًماَعِلْمَنا َما َفَرْضَنا َعَلْی ُه َغُفوًرا رَّ  8(59االحزاب) «للَّ

ی دیگری از ی فوق این است که عالوه بر ملک یمین، دستهی جالب در آیههدر این آیه مجددًا با تفکیک بین ازواج و ملک یمین مواجه هستیم. نکت
داند ـ به سراغ تفسیر این آیه برویم اند. حال اگر با همان منطق مخدوش ـ که تسّری را جایز میزنان نیز برای پیامبر علیه السالم، حالل شمرده شده

های ایشان نیز ها و دخترخالهها و دخترداییون عقد نکاح ـ با تمام دخترعموها و دخترعمهبایستی حکم کنیم که همبستری پیامبر علیه السالم ـ بد
اند. اما حاشا و ذکر شده« ازواج»تفکیک شده و به دنبال « ازواج»ی فوق این دسته از زنان نیز ـ به مانند ملک یمین ـ از جایز بوده است! چراکه در آیه

ای تفسیر کرد که با سایر ای از قرآن را به گونهتوان آیهها ذیل قانون کلی نکاح صورت گرفته است و نمین تفکیککاّل که چنین باشد! بلکه تمام ای
 آیات مربوط به آن موضوع، از در تضاد و تناقض درآید. 

 
 (52اَلحزاب) ی نُمـ آیه

نَّ ِمْن » ُِ َل ِب ن َتَبدَّ
َ
َساُء ِمن َبْعُد َوََل أ ِقیًباَلَّ َیِحلُّ َلَك الِنِّ ِلِّ َشْيٍء رَّ ُِ ُه َعَلیَٰ  اَن اللَّ َِ نَّ ِإَلَّ َما َمَلَکْت َیِمیُنَك َو ُُ ْعَجَبَك ُحْسُن

َ
ْزَواٍج َوَلْو أ

َ
 «أ

3(58االحزاب)
 

زنان ) ملک یمین دهد که بادارد و فقط به ایشان اجازه میاین آیه از زمان نزول، خاتم النبیین علیه و علیهم السالم را از ازدواج با زنان آزاد باز می
ی برخی اخبار آحاد ادعا توان بر پایهی تسّری در میان نیست حتی میبینیم مطلقًا سخنی از برساختهکه میکس( ازدواج کنند؛ و چنانی بیپناهنده

 کرد که اساسًا پیامبر علیه السالم در هنگام وفات، هیچ برده یا کنیزی نداشت:
لم به هنگام فوت، هیچ درهم و دینار ی اللّه َعلَْیِه َوَسلََّم ِعْنَد َمْوِتِه ِدْرَهًما َوالَ ِدیَناًرا َوالَ َعْبًدا َوالَ أََمًة: پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسَما َتَرَك َرُسوُل اللَِّه َصلَّ »

 4«و غالم و کنیزی نداشت.
 
 ـ سخن پایانی   

گیری( و برده) هایی چون استرقاقنبوی ـ به عنوان تبیین و َبالغ قرآن ـ از برساختهی محکم فقهای بزرگ جریان غالب دینی نیز معترفند که سیره
 نویسد:تسّری، تهی است؛ از جمله فقیه مشهور مصری، سید سابق می

                                                             
ی: ینک در مجموعه(، ا1352تهران، فروردین ) متن سخنرانی دکتر مدرسی طباطبایی در انجمن تاریخ بنیاد فرهنگ ایران) «نوادر فقهی معتزله و خوارج»ی . مقاله1

 (8990، نیوجرسی882ـ 895، صصتاریخیات
اند، برای مهاجرت کرده ای راکه با توکه خدا نصیبت کرده، و دخترعمو و دخترعمه و دختردایی و دخترخاله ای، و کنیزانت راها را دادهی آن. ای پیغمبر، ما زنانت را که َمهریه8

به تو اختصاص دارد نه به  پیغمبر ببخشد، در صورتی که پیغمبر بخواهد با او ازدواج کند. این حکِم آخر، فقط دون مهریه بهتو حالل کردیم، و زن مؤمنی که خودش را ب
 بختیاری نژاد یمهربان است./ترجمه ایم، تا بر تو اشکالی نباشد و مسلمًا خدا آمرزنده وکنیزانشان چه دستوری داده مؤمنین. ما می دانیم برای مؤمنین در مورد همسران و

دا همواره بر هر [ زنان و نیز اینکه به جای آنان، زنان دیگری بر تو حالل نیست، هر چند زیبایی آنها برای تو مورد پسند افتد، به استثنای کنیزان، و خگرفتن] . از این پس، دیگر3
 ی فوالدوندهر چیزی مراقب است./ترجمه

 8330صحیح البخاری، ش. البخاری، 4
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ابت نشده است که داری را مباح کند بلکه هرچه در قرآن آمده، دعوت به آزادی بردگان است. و ثهمانا در قرآن کریم هیچ نصی وجود ندارد که برده»
ند و از ایشان پیامبر صلی اللّه علیه وسلم، احدی از اسیران را به بردگی گرفته باشد بلکه ایشان تمام اسیران مکه و بنی مصطلق و ُحَنین را آزاد کرد

 1«ه داده شد را آزاد کردند.ای از زمان جاهلیت داشت، آزاد کرد و ایضاً هرچه که به ایشان هدیصلی اللّه علیه وسلم ثابت است که هر برده
 ای اخبار آحاد که احیانًا ممکن است به عنوان دلیل جواز تسّری شناخته شود نیز باید چند نکته را لحاظ کرد:در مورد پاره

نتیجتًا در صورت تضاد این  کند وآور نبوده و بلکه جز ظن را افاده نمی( تقریبًا تمام اصولیان مذاهب اهل قبله اتفاق دارند که خبر واحد ابدًا یقین1
 گوید:هـ( می452) اخبار با نصوص ثابت و قطعی قرآن کریم، باید اولویت را به قرآن داد. فقیه و اصولی بزرگ، ابن حزم

اِفعّیوَن َوُجمهوُر الماِلکییَن َوجمیُع الُمعَتِزلَة َوالَخواِرج: إنَّ َخَبَر الواِحِد ال ُیوِج » ُب الِعلَم، َوَمعنی هذا ِعنَد َجمیِعِهم أنَُّه قَد ُیمِکُن أن قاَل الَحَنفّیوَن َوالشَّ
 یُکوَن ِکذباً أو موهوماً فیه، وإتََّفقُوا ُکلُُّهم في هذا:

گویند که خبر واحد، موجب علم نیست، و معنای این سخن نزد تمامی این ها و تمام معتزله و خوارج میها و اغلب مالکیها و شافعیحنفی
8«ها در این اصل، توافق دارند.ی این گروهبسا ممکن است خبرواحد، کذب یا توأم با توهم باشد و همهست که چهمذاهب، آن ا

 

 رساند.ها ما را به جایی نمی( حتی اگر قرآن را نیز کنار نهیم، اخبار آحاد نقل شده در این باب، ضد و نقیض بوده و صرف تکیه کردن بر آن8
اند و قادر نیستند تمام واقعیت را ـ بدون نقصان و کاستی ـ بیان کنند. مثال اگر گزارش شده که فالن از بافتار خود کنده شده ( بسیاری از این اخبار،3

 شان دانست.تکتوان لزومًا به معنای ثبوت تسّری با تکبیش از چهار کنیز داشته است، فزونی این کنیزان را نمی ...صحابی یا بهمان بزرگ از تابعین و
کنند این است که اعمال و رفتار و اجتهادات افراد ـ اعم از صحابی یا غیرصحابی ـ مطلقًا مصدر ای که تمام علمای اهل سنت بر آن تکیه می( نکته4

ت که هر تشریع نبوده و حجیت دینی، محدود به قرآن کریم و سنت صحیح نبوی ـ به عنوان بالغ و تبیین قرآن ـ است. و البته اظهر من الشمس اس
توان سنت نبوی نامید بلکه سنت نبوی، محدود و مقید به قرآن کریم و تحت ضوابط آن خواهد خبری را به صرف انتساب به پیامبر علیه السالم، نمی

ن ن) بود چراکه ُمحال است ُمبیِّ  قرآن کریم( از در تضاد و تخالف درآید.) سنت نبوی( با ُمبیَّ

 نویسد:از چهار ِملک یمین ـ که نظر چیره و غالب تراث فقهی است ـ دکتر محمد ِعمارة می ( در مورد جواز ازدواج با بیش5
یزان و زنان طور که ازدواج با بیش از چهار زِن آزاد ـ توأماً ـ جایز نیست، بعضی فقها پایبندی به همین تعداد را در مورد کنیزان ـ یا در مورد کنهمان»

اند لکن امام محمد عبده ـ در فتوای خویش پیرامون تعدد زوجات ند جمهور فقها تسّری را محدود به چهار زن ندانستهاند. و هرچآزاد ـ نیز شرط کرده
تواند هرتعداد گوید: همانا مسلمانان اتفاق دارند که مرد می{ می3ـ به هنگام تفسیر این سخن خداوند سبحانه و تعالی}أو ماَملَکت أیمانُُکم/النساء

تواند خالف این موضوع را از این آیه دریابد، چراکه واست ـ بدون محدودیت عددی ـ در اختیار داشته باشد لکن شخص اندیشمند میکنیز را که خ
 پایان نقل قول از عبده[] 4/11داند/األعمال الکاملة لالمام محمد عبدهی تعدد زوجات را فقط تا چهار زن میاین آیه اباحه

لکن واقعیت تاریخی ـ  وقتی اسیران فزونی  ...کردکند چراکه هیچ مردی با بیش از یک ُسرّیة، تسّری نمیهاد را تأیید میرویکرد صدر اسالم، این اجت
گیری، متعدد شدند ـ از این الگوی اسالمِی تسّری عقب افتاد. و خطای آشکار ـ بلکه جنایت ـ است اگر این واقعیت تاریخی را بر یافتند و منابع برده

 3«م حمل نماییم.شرع اسال
اث فقهی یا روایی در ادامه باید این نکته را یادآوری کنیم که ما فقط با بررسی تمام آیات قرآن و غور در مفاهیم و معانی عصر نزول ـ و بدون نیاز به تر

ادی نیز استناد خواهیم کرد که در جا به اخبار آحدانیم لکن در اینـ حقایق موضوع ملک یمین را روشن کردیم و از این حیث، بحث را تمام می
 راستای همین حقایق قرار دارد.

                                                             
 8/222فقه السنة، ق، . سید ساب1
چنین دانند. همنیز خبرواحد را مفید علم نمی ...ـ گفتنی است تعدادی از اصولیان و فقهای حنبلی مثل قاضی ابوَیعلی و 1/110اإلحکام في اصول األحکام، . ابن حزم، 8

کفایة نک: الخراسانی، ) ـ چنین نظری دارند. ...َطَبرسی، ابن ادریس حّلی وی شیعه ـ نظیر سیدمرتضی، قاضی براج، ابن ُزهرة حّلی، بسیاری از فقها و اصولیان برجسته
 (804، صاالصول
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 کند:صحابی عبدالّله بن مسعود نقل می
َباِب، َمِن اْسَتَطاَع الَباَءَة فَلَْیَتَزوَّ » َوأَْحَصُن ِللَْفْرِج، َوَمْن لَْم َیْسَتِطْع فََعلَْیِه ْج، فَِإنَُّه أََغضُّ ِللَْبَصِر قَاَل لََنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّی اللّه َعلَْیِه َوَسلََّم: َیا َمْعَشَر الشَّ

ْومِ فَِإنَُّه لَُه ِوَجاٌء:  ِبالصَّ
کار، بهترین مانع نگاه پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم به ما گفت: ای گروه جوانان! هرکدام از شما که توانایی ازدواج دارد پس ازدواج کند که این

ی شهوت جنسی حافِظ پاکدامنی است و هرکدام از شما که قادر به ازدواج نیست روزه بگیرد که روزه، ضعیف کننده به زنان[ و بهترین] شیطانی
 1«است.

کند و کسانی را که فاقد این استطاعت هستند به دارند به ازدواج دعوت می« استطاعت»در این روایت نبوی، پیامبر علیه السالم کسانی را که 
خواند. بافتار این روایت کامال مرتبط به برآوردن نیاز جنسی بوده و پیامبر مطلقًا راه سومی ـ جز ازدواج یا داری فرامیریق روزهپاکدامنی و عفت از ط

 تر آوردیم:ی قرآن است که پیشپاکدامنی در صورت فقدان امکان ازدواج ـ را معرفی نکرده است. ما معتقدیم مفاد این خبر دقیقا منطبق با این آیه
ُه ِمن َفْضِلهِ » ُم اللَّ ُُ یَٰ ُیْغِنَی ِذیَن ََل َیِجُدوَن ِنَکاًحا َحتَّ  8(33النور) «َوْلَیْسَتْعِفِف الَّ

ی تسّری هبر اساس روایت فوق، پیامبر علیه السالم هیچ راهی جز ازدواج را برای برآوردن نیازجنسی توصیه و تجویز نکرده و مطلقًا نامی از برساخت
 ًا از دیدگاه سنت نبوی امکان همبستری با کنیزان، جز از مسیر نکاح و عقد ازدواج شرعی، منتفی و ممنوع است.نبرده است. نتیجت

 کند:هـ( نقل می130) در مورد حرمت ازدواج با کنیز شوهردار، مالک بن انس
ْحَمِن ْبَن َعْوٍف اْشَتَری ِمْن َعاِصِم ْبِن َعِديٍّ َجاِرَیًة، فََوَجَد » َها:َعْبَد الرَّ  َها َذاَت َزْوٍج فََردَّ

 3«عبدالرحمن بن عوف، کنیزی از عاصم بن عدی خرید و وقتی فهمید آن کنیز، شوهر دارد آن را بازگرداند.
 کند: ایضًا مالک نقل می

اَن َجاِرَیًة ِمَن الَْبْصَرِة َولََها َزْوٌج، فَ » ی ُیَفاِرقََها َزْوُجَها، فَأَْرَضی اْبُن َعاِمٍر َزْوَجَها، »َقاَل ُعْثَماَن: َعْبَد اللَِّه ْبَن َعاِمٍر، أَْهَدی ِلُعثَْماَن ْبِن َعفَّ لَْن أَقَْرَبَها َحتَّ
 فََفاَرقََها:

-زدیک نمیعبداللّه بن عامر، کنیزی شوهردار را از بصره به عثمان بن عفان هدیه کرد. عثمان گفت: تاوقتی این کنیز از شوهر خود جدا نشود به او ن

 4«س ابن عامر شوهر آن کنیز را راضی کرد و او از آن زن جدا شد.شوم. پ
رها از با تمام این تفصیالت، هرگز نباید فراموش کرد که صرف ذکر یک پدیدار در قرآن، دلیل جواز یا مشروعیت ابدی آن نیست. مثال قرآن کریم با

ای ـ یعنی: وجود یز برای مبارزه با فقر وضع کرده است. اما آیا از چنین مقدمهرا ن ...فقراء و مساکین نام برده و مواردی چون قرض الحسنة، صدقات و
توان این نتیجه را گرفت که قرآن به دنبال استمرار فقر و فالکت و فزونی فقرا و مساکین است؟؟ اظهر من الشمس آیات مربوط به فقرا و مساکین ـ می

ای به فقیرشدن یا فقیرماندن یا به فقرکشاندِن افراد وجود ندارد پس ی قرآن، دستور و توصیهاست که پاسخ این پرسش، منفی است چراکه در هیچ کجا
ای افراد، از وجود آیات مربوط به بردگان و کنیزان و احکام مربوط به آنان ـ و با چشم پوشی از احکامی که صریحًا در جهت لغو طور است که پارهچه

-شدن یا بردهرسند؟؟ و آیا در قرآن حتی یک آیه نیز وجود دارد که توصیه به بردهو استمرار نظام بردگی و کنیزی میاند ـ به جواز این پدیدار نازل شده

ای کفارات را نیز آزادی بردگان قرار که چندین آیه در توصیه و ترغیب به آزادی بردگان نازل شده و قرآن، پارهگرفتن کرده باشد؟؟ جز اینماندن یا برده
ای در باب جواز و ابقای فقر ندارد هیچ حکمی نیز در جواز و ابقای بردگی ندارد و چنان که قرآن هیچ حکم و توصیهت؟ حقیقتًا باید گفت همداده اس
 گیری کلی و صریح آیات وحی در راستای برچیدن فقر و بردگی است. جهت

                                                             
 1499شصحیح مسلم، و مسلم،  5922شصحیح البخاری، .البخاری، 1
 ی خرمدلت و پاکدامنی تالش کنند، تا خداوند از فضل و لطف خود ایشان را دارا کند/ترجمه. آنان که امکانات ازدواج را ندارند باید در راه عّف 8
 304ش موطأ بروایة الشیبانی،. مالک، 3
 305. همان، ش4
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کنیزی، خالف روند دستورات قرآن و سنت نبوی در برچیدن تدریجی این  متأسفانه َخلط بین احکام نکاح و موضوع ملکیت ـ و تدوام بحث بردگی و
ای از این فتاوا ای صادر کنند که ما بحث خود را با بیان نمونهکشی ـ گاه باعث شده است فقهای عصر عباسی فتاوای عجیب و غیراخالقینظام بهره

گاه حجتی های نادرست و باطل تراث مسلمانان، هیچها در برابر پدیدهها و قرنلدهیم که سکوت نسبی سای مهم را تذکار میخاتمه داده و این نکته
 ها نبوده و نیست و نخواهد بود؛ و به قول استاد امام محمد عبده:بر حقیقت آن

  1«شود.گاه با گذشت زمان، تبدیل به حق نمیالباطل الیصیر حّقاً بمرور الزمن: باطل هیچ»
 نویسد:ابن ُقدامة می

ال یحد ال یجب الحد بوطء جاریة مشترکة بینه بین غیره. و به قال مالک و الشافعی و اصحاب الرأی. و قال ابوثور: یجب. و لنا أنه فرج له ملک ف و»
 بوطئه:

ظر را دارند. کنیزی که مشترکاً از آِن دو نفر است[، موجب مجازات زنا نیست و مالک و شافعی و اصحاب رأی همین ن] همبسترشدن با کنیز مشترک
وی ابوثَور گفته: در این حالت، مجازات الزم است و نظر ما این است که فرج این کنیز مشترک، جزء دارایی وی است و بنابراین همبسترشدن با 

  8«مجازاتی ندارد.
 نویسد:ابن قدامة در ادامه می

ال یستباح بالبذل واإلباحة وعلیه الحد إال في موضعین : أحدهما األب إذا فان وطیء جاریة غیره فهو زان سواء کان یاذنه أو غیر إذنه ألن هذا مما »
کثر أهل العلم منهم مالك وأهل المدینة و األوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي وقال أبو ثور  و ابن المنذر وطیء جاریة ولده فانه ال حد علیه في قول أ

 :ه بإذنهاجاریة امرأت الموضع الثاني إذا وطیء ...: علیه الحد
ی بذل کنیز و ی ارباب کنیز ـ همبستر شود زناکار است چراکه چنین کاری به واسطهاگر مردی با کنیز شخص دیگر ـ خواه با اجازه یا بدون اجازه

ما ـ از جمله مالک که پدر با کنیِز پسرش همبستر شود که در این حالت از نظر بیشتر علشود مگر در دو حالت: نخست اینی ارباب، مباح نمیاجازه
حالت  ...اند: در این حالت مجازات او الزم استو اهالی مدینه و اوزاعی و شافعی و اصحاب رأی ـ هیچ مجازاتی ندارد ولی ابوثور و ابن منذر گفته

 3«ی همسرش با کنیز وی همبستر شود.دوم وقتی است که مرد با اجازه

                                                             
 8/251االمام، تاریخ االستاذ . رشید رضا، 1
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 3، چـ1329فوالدوند. تهران: انتشارات خوارزمی، 
  1، طـ1004ار الکتب العلمیة، د. بیروت: أحکام القرآنـ الَجّصاص، احمد بن علی. 

 1055. القاهرة: شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی وأوالده بمصر، السیرة النبویة. ، عبد الملکابن هشامـ 
 . مؤسسة آل البیت علیهم السلم الحیاء التراثِفایة اَلصولـ الخراسانی، محمد کاظم. 

 3، طـ1489ت: دار إحیاء التراث العربی، . بیروالتفسیر الکبیرـ الرازی، محمد بن عمر. 
یب القرآنـ الراغب االصفهانی، الحسین بن محمد.    1، طـ1418. بیروت: دار القلم، المفردات فی غر

یخ قرآنـ رامیار، محمود.    2، چـ1324. تهران: انتشارات امیرکبیر، تار
 1009للکتاب،  الهیئة المصریة العامة. القاهرة: تفسیر المنار. رضا، محمدرشید ـ 
یخ اَلستاذ اَلمام الشیخ محمد عبده. رضا، محمدرشید ـ   8، طـ8992. القاهرة: دار الفضیلة، تار

 15، طـ8998دار العلم للمالیین، . بیروت: اْلعالمـ الزرکلی،خیر الدین. 
ترجمه: احمد نعمتی. تهران: نشر احسان، (. اصول الفقه فی نسیجه الجدیدی فارسی ترجمه) اصول فقه ِاربردیـ الزلمی، مصطفی ابراهیم. 

 1، چـ1304
 1002. الریاض: مکتبة العبیکان، الکشاٍّـ الزمخشری، محمود بن عمر. 

 3، طـ1033.بیروت: دار الکتاب العربی، فقه السنةـ سابق، السید. 
 . بیروت: دار المعرفةاصول السرخسیـ السرخسی، محمد بن احمد. 
 1034. القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب، اَلتقان فی علوم القرآنی بکر. ـ السیوطی، عبد الرحمن بن اب

 . بیروت: دار الکتب العلمیةلباب النقول فی أسباب النزولـ السیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. 
یخ الخلفاءـ السیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر.   1، طـ8994مکتبة نزار مصطفی الباز، . تار
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 1009دار المعرفة، . بیروت: اَُلممحمد بن ادریس.  ـ الشافعی،
  11، طـ1413. قم: موسسة النشر االسالمی، التبیان فی تفسیر القرآنـ الطوسی، محمد بن الحسن. 

 1، طـ8999مؤسسة الرسالة، . بیروت: (جامع البیان فی تأویل القرآن) تفسیر الطبریـ الطبری، محمد بن جریر. 
لـ علی، جواد.  یخ العرب قبل اْلسالم المفصِّ  4، طـ8991. بیروت: دار الّساقی، فی تار

 1، طـ8992. القاهرة: نهضة مصر، شبُات و اجابات حول مکانة المرأة فی اَلسالمـ عمارة، محمد. 
 دارالمصریة للتألیف والترجمة. القاهرة: معانی القرآنـ الفّراء، یحیی بن یزید. 

 دار ومکتبة الهالل. العین ِتابالخلیل بن أحمد. ـ الفراهیدی، 
 8993دار عالم الکتب، . الریاض: الجامع ْلحکام القرآن() تفسیر القرطبیـ القرطبی، محمد بن احمد. 

 : دار إحیاء التراث العربی. بیروتصحیح مسلم، مسلم بن الحجاج. مسلمـ 
یدیـ الماُتریدی، محمد بن محمد.   1، طـ8995دار الکتب العلمیة، . بیروت: تأویالت اهل السنة() تفسیر الماتر

 . بیروت: دار الکتب العلمیةالنکت و العیون() تفسیر الماوردیـ الماوردی، علی بن محمد. 
 ی یک سخنرانی(شده متن پیاده) نوادر فقُی معتزله و خوارجـ مدرسی طباطبایی، حسین. 

أ بروایة الشیبانی، مالک بن انس. الکمـ   8لمیة، طـ. بیروت: المکتبة العموطِّ
 . الکویت: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة الموسوعة الفقُیة الکویتیةـ 

 3، طـ1020دار األعلمي، . بیروت: المغازیـ الواقدی، محمد بن عمر. 
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