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 چکیده
ها و هنجارهای اجتماعی است. نگاه  گزینش همسر فرایندی است که تابع قواعدی از ارزش

جانبه به این قواعد، در سیرۀ معصومین با توجه به بافت اجتماعی آن  شناختی و همه جامعه
با توجه به  جانبۀ همسرگزینی  دوران، الزم و ضروری است. هدف این پژوهش شناخت همه

ر این پژوهش، تاریخی و از نوع بافت اجتماعی آن زمان در سیرۀ معصومین است. روش د
ها تحلیل گفتمان است.  داده ها در آن کیفی می باشد. مبنای تحلیل داده است واکتشافی 

گفتمان هم صورتی خاص از زبان و هم صورتی خاص از تعامل اجتماعی است؛ لذا در سه 
تماعی، شناخت اجتماعی و ابعاد گفتمان، به توصیف قواعد همسرگزینی در سطح، تحلیل اج

 دهایو نبا دهایبا ،یبافت اجتماع پردازد. سیرۀ معصومین و مقایسه با دورۀ قبل از اسالم، می
و  دهیچیارتباط پ، با گفتمان ،یفرهنگ-یاجتماع یها ارزش و (، نوع نگرشیدئولوژی)ا

تغییر در بافت  ابعاد اثرگذار است. ری ح در هرکدام، بر سااصال ای رییچندجانبه دارند و تغ
جانبه فراگیر برای همۀ  اجتماعی عام، از نظام قبیلگی به نظام سیاسی واحد با قوانین همه

گرای ورای نژاد،  گرای مردانه به انسان اقشار جامعه، و تغییر ایدئولوژی نژادپرست و جنسیت
ه زن و دختر و حق انتخاب آنها برای آیندۀ زندگی قومیت و جنسیت و تغییر نگرش نسبت ب

خانوادگی و حفظ حرمت والدین در زمینۀ همسرگزینی، محورهای اصلی در سیرۀ معصومین، 
در خصوص قواعد همسرگزینی است که نسبت به دورۀ قبل از اسالم تغییر بنیادی پیدا کرد و 

 در این پژوهش به آنها اشاره می شود. 
سرگزینی، ممنوعیت ازدواج، درون و برون همسری، تعدد زوجات، : همواژگان کلیدی

 تحلیل گفتمان
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 مقدمه و بیان مسئله 

ترین مراحل زندگی هر فرد است؛ زیرا آثار و پیامدهای آن تا پایان عمر و  گزینش همسر از مهم

د حتی در جهان دیگر نیز خواهد بود. انسان برای انتخاب همسر آزادی مطلق ندارد؛ لذا افرا

توانند با هر فردی که بخواهند ازدواج کنند. در همۀ جوامع، قواعدی صریح و؟یا ضمنی در  نمی

مورد همسرگزینی وجود دارد. این قواعد و هنجارها، هم جنبۀ عرفی، قانونی و/یا شرعی دارند و 

به ای و ترجیحی دارند که  الزامی هستند و تخلف از آنها، دارای مجازات است و هم جنبۀ توصیه

شوند و برای حفظ تعادل و ادامۀ زندگی و شادکامی بیشتر و تعالی  رعایت آنها ترغیب می

های مختلف و در  خانواده ضروری هستند. برخی از این هنجارها جهانی هستند که در دوره

شوند و برخی مختص جامعه یا فرهنگ خاصی  هایی دیده می کشورهای مختلف، با تفاوت

سالم، برای همسرگزینی قواعدی مطر ح شد، که برخی از آنها، تأیید و هستند. با ظهور دین ا

مانده از دوران گذشته در فرهنگ جامعۀ آن زمان بود )قواعد  اصال ح اصول و قواعد باقی

تأییدی(، و برخی دیگر، قواعد موجود را ممنوع و قواعد جدید را جایگزین کرد )قواعد 

حجت و یکی از معیارها در معارف دینی است، لذا  تأسیسی(. چون سیرۀ معصومین برای شیعیان

دنبال پاسخ  این پژوهش به تواند راهگشا باشد. معصومین در این زمینه می 1پژوهش دربارۀ سیره

به این پرسش است که چه قواعدی برای همسرگزینی در سیرۀ معصومین )علیهم السالم( مطر ح 

یک جدید و  یک تأیید گذشته است و کدام مشده است؟؛ چه تفاوتی با قبل از اسالم دارد؟ کدا

 تأسیس شده است؟ 

 اهداف پژوهش 

خوبی بداند در چه فضا و چارچوبی کار می کند  مندی تحقیق این است که محقق به معنای هدف

 می اجتماعی و به چه سویی می رود و پاسخگوی چه پرسش یا پرسش هایی است. پژوهش

: 1331)بلیکی،  ارزشیابی تغییر، بینی، پیش فهم، تبیین، ،توصیف اکتشاف، هایی مانند هدفتواند 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
تقریر یا همان تأیید  مقصود از سیرۀ معصومین، گفتار )قول(، رفتار )فعل( و تأیید رفتار)تقریر( از سوی آنان است. 1

رفتار عبارت است از اینکه شخصی در حضور معصوم سخنی را ابراز یا عملی را انجام دهد و معصوم آن را ردّ 

 که شرایط تقیه نباشد، نشان از تأیید آن است. سیرۀ معصومین بر شیعیان حجت است. نکند؛ درصورتی
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قواعد همسرگزینی در سیره معصومین  اکتشاف و توصیف به پژوهش ( داشته باشد؛ و این111

)علیهم السالم( می پردازد. لذا هدف اصلی، شناخت قواعد همسر گزینی در سیره معصومین با 

چون سیره معصومین از الگوی واحدی پیروی  توجه به بافت اجتماعی زمان ظهور اسالم است.

تواند زمینۀ شناخت بهتر  می کنند، برای شناخت بهتر، مقایسه با بافت اجتماعی قبل از اسالم می

های ازدواج،  تری را فراهم نماید. درضمن این هدف اصلی، ابعاد موضوع مانند ممنوعیت و دقیق

های  عنوان هدف انتخاب همسر نیز بههای همسان همسری و حق  ساختار همسرگزینی، شاخص

گیرند. هم چنین تأثیر متقابل گفتمان همسرگزینی و بافت اجتماعی  فرعی مورد پژوهش قرار می

 شود.  نیز بیان می

 های تحقیق پرسش 

( 33: 1331پرسش اصلی این پژوهش از یک جهت واقعی و از جهت دیگر تطبیقی )گیدنز، 

اعدی از همسرگزینی در سیرۀ معصومین )علیهم السالم( است و عبارت است از اینکه چه قو

و این  مطر ح شده و این قواعد چه تفاوتی با شرایط فرهنگی اجتماعی قبل از آن زمان دارد؟

 تغییر )اصال ح، تأسیس و/یا ممنوع شدن( چه ارتباطی با بافت اجتماعی آن زمان دارد؟ 

هایی برای ازدواج مطر ح  ممنوعیتاند از: در سیرۀ معصومین چه  های فرعی عبارت سؤال

های همسان همسری چیست؟ و  شده است؟ و ساختار همسرگزینی چگونه بیان گردید؟ شاخص

حق انتخاب همسر چگونه بیان و عمل شده است؟ و در تمامی موارد، چه تغییری نسبت به قبل 

 از اسالم دارد؟

 پیشینۀ پژوهش

های بسیاری نگاشته شده است.  نامه ها و پایان بها، کتا در زمینۀ همسرگزینی در اسالم، مقاله

اند که در  پیرامون قواعد همسرگزینی و نقش آنها در استحکام زندگی بحث نموده 1ها برخی مقاله

شود. برخی دیگر حاصل تحقیق میدانی است که در مورد  آنها به برخی آیات و روایات اشاره می

پردازند؛ و سعی شده با تکیه بر  حقق به بحث میمعیارهای انتخاب همسر در جامعه مورد نظر م

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
 های نور از طریق گوگل مراجعه شود. و یا سایت مجلهانسانی  توان به پرتال جامع علوم در این زمینه می 1
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شنامه یا مصاحبه( وضعیت جامعه مورد نظر را با آیات و روایات  مشاهدۀ غیرمستقیم )پرس

اند، بیشتر به معیارهای انتخاب  هایی که دربارۀ خانواده در اسالم نگاشته شده مقایسه کنند. کتاب

اسالم و جامعه شناسی اند. فقط در کتاب  ههمسر و نقش آنها در استحکام خانواده پرداخت

شناختی را تحلیل نموده و در هر مورد از بحث، به  های جامعه ، نویسندۀ محترم دیدگاه1خانواده

نماید که در این مقاله به برخی از مباحث آن  دیدگاه اسالم در موافقت یا مخالفت اشاره می

میلی بسیاری در زمینۀ همسرگزینی نگاشته های تحصیالت تک نامه استناد شده است و اما پایان

شده که بیشتر تحقیق میدانی در خصوص مقایسۀ معیارهای همسرگزینی بین افراد متأهل و/یا 

. در 2باشد های شخصیتی افراد و معیارهای انتخاب آنان می بین دو جنس مختلف و یا ویژگی

 زمینه موضوع حاضر، تحقیق مستقلی مشاهده نشد. 

 تحقیق  مبانی نظری  

شود سپس  ها و معانی شروع می های با استراتژی استفهامی، تحقیق با توصیف فعالیت در پژوهش

عنوان مبنایی برای  تواند به شود که می ها و مفاهیمی استخراج می ها و معانی، مقوله از این فعالیت

اجتماعی دنیایی  درک یا تبیین مسئلۀ موجود مورد استفاده قرار گیرد. در این نوع پژوهش، جهان

گیرد و وظیفۀ دانشمند  وسیلۀ اعضای آن از درون مورد درک و تجربه قرار می است که به

اجتماعی کشف و توصیف این دیدگاه درونی است نه اینکه دیدگاهی را از بیرون به آن تحمیل 

شمندان اجتماعی دو زبان موجودند: زبان دان در علوم« وینچ»(. از نظر 123: 1333کند )بلیکی، 

کنندگان. پژوهش باید در بافت پژوهش صورت گیرد و نه در بافت  اجتماعی و زبان مشارکت

شناختی. به عقیدۀ  های جامعه های اجتماعی شروع شود نه از واقعیت محقق و باید از واقعیت

توان در شیوۀ زندگی این اقوام تفسیر  وی، مفاهیم مورد استفاده توسط اقوام بدوی را تنها می

ها از طریق تحلیل  محور نیست ولی چون تحلیل داده (. لذا این پژوهش نظریه121مود )همان: ن

گویند در تحلیل گفتمان، نظریه و روش درهم  گفتمان است، آنگونه که یورگنسن و فیلیپس می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
 از نویسنده محترم حسین بستان که در این پژوهش بدان نیز استناد داده شده است. 1

 ها نامه انیمختلف پا یها از دانشگاه یارشد و دکتر یلیداک( در مقاطع تحص رانی)ا رانیا یاطالعات علم گاهیدر پا 2

 ثبت است.
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عنوان روش تحقیق، باید مفروضات  تنیده شده است و محققان برای استفاده از تحلیل گفتمان به

اصلی آن را بپذیرند و این امکان وجود دارد که هر محقق بستۀ خودش را با ترکیبی از فلسفی 

های تحلیلی غیرگفتمانی ایجاد کند  های مختلف تحلیل گفتمان و حتی دیدگاه عناصر و دیدگاه

پذیر بلکه  ای نه تنها امکان )محقق کدام رویکرد تحلیل گفتمان را استفاده کند(. چنین کار تلفیقی

های مختلف، اَشکال مختلفی از دانش دربارۀ پدیدۀ مورد نظر را  مند است، چراکه دیدگاهارزش

(. 33: 1332شوند )قجری،  تری از آن پدیده می کنند و درنتیجه، منجر به فهم گسترده تولید می

گفتمان »گفتمان هم صورتی خاص از زبان است و هم صورتی خاص از تعامل اجتماعی است. 

های کالمی  های مشهود کالمی و غیرکالمی و تعامالت اجتماعی و کنش مشخصهنه تنها شامل 

شود که در  بر آن شامل آن دسته از بازنمودهای شناختی و راهبردهایی نیز می شود، بلکه عالوه می

 (. 233: 1332)ون دایک، « کنند جریان تولید و ادراک گفتمان ایفای نقش می

فت اجتماعی محقق هم فاصلۀ تاریخی و هم تفاوت با با نیمعصوم ۀریس بافت اجتماعی

که در اینگونه موارد الزم است محقق غرق در فرهنگ  1گیدنززیادی دارد. لذا بر مبنای نظر 

دیدگاهی از الزم است  (.131: 1331مورد مطالعۀ شود و دقت در فهم آن داشته باشد )بلیکی،

آن فرهنگ مناسب باشد. به همین جهت،  تحلیل گفتمان در نظر گرفته شود که برای تبیین

 نیمناسب ابا توجه به مبانی و ابعاد در نظر گرفته شده  2«کیون دا» رویکرد شناختی اجتماعی

 .پژهش است

ها، نسبیت گفتمانی  ، هر سطح گفتمان مفاهیم خاص خود را دارد. گزاره«ون دایک»از نظر 

ها(، سبک  ام )روابط معنایی میان گزارههای پیشین است(، انسج تأثیر گزاره )هر گزاره تحت

واره،  )چارچوب ارائۀ گفتمان(، رتوریک )تمهیدات اقناعی در گفتمان( و ساختارهای طر ح

(. به نظر 13 :1332ک،یون داهای مختلف گفتمان هستند که باید مورد توجه قرار گیرند ) جنبه

نقشی بنیادین در توصیف و تبیین « بافت»مثابه کنش و تعامل،  ون دایک، در مطالعۀ گفتمان، به

(. وی بافت را به دو قسم، موضعی یا تعاملی )مانند 33: 1332کند )قجری،  متن و گفتگو ایفا می

های سازمانی،  ها و ...( و عام یا اجتماعی )مانند ساختارها، کنش محیط، مشارکان، اهداف و نیت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
1Giddens  

2 Van Dijk, Teun Adrianus 
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های جنسیتی و/یا دارای قدرت  ها و گروه عنوان قانونگذار یا مجری و/یا در مقام رده مشارکان به

ها )یا  های انسان است و فعالیت« کنش»کند. از نظر ون دایک، گفتمان شکلی از  و...( تقسیم می

شود که با نیّت قبلی همراه  خودداری آنان از انجام کاری( معموالً تنها موقعی کنش نامیده می

 (.31باشند )همان: 

سازد  نیادی که بین گفتمان و جامعه ارتباط برقرار مینظر ون دایک، یک مبحث ب  به

ها هم شناختی و هم اجتماعی هستند و امکان پیوند  است. از نظر وی، ایدئولوژی« ایدئولوژی»

(. ایدئولوژی به روابط اجتماعی سلطه 131سازند )همان:  پذیر می بین سطح خرد و کالن را امکان

کنند تا معضالت مشخصی را حل کنند؛  را طراحی میها  محدود نیست؛ بلکه مردم ایدئولوژی

های اجتماعی  ها در خدمت حل مسئلۀ هماهنگی اعمال افراد عضو گروه بنابراین ایدئولوژی

ها و محتوای آنها مقوالتی بسیار کلی و عام هستند؛ برای آنکه  (. ایدئولوژی123هستند )همان: 

ارکرد مطلوب داشته باشند، باید بنیادین، آنها در شرایط مختلف، برای بیشتر اعضای گروه ک

 (.      123عمومی و انتزاعی باشند )همان: 

توان آن را در قالب گفتمان مورد  های صدر اسالم، می برای شناخت فرهنگ و واقعیت

بررسی قرار داد. لذا دو گفتمان قبل از اسالم )که به دورۀ جاهلی معروف است( و بعد از اسالم، 

شوند.  شود، در این پژوهش بررسی و با یکدیگر مقایسه می صومین ارزیابی میکه در سیرۀ مع

بنابراین، تحلیل گفتمان در سیرۀ معصومین عبارت است از: شناخت و تحلیل گفتار و نمودهای 

های انسجام بخش)ایدئولوژی(، که از  عینی رفتار معصومین در تقسیم کار خانگی براساس مقوله

 اند. ر بافت اجتماعی معیّن به منصه ظهور رسیدهطریق ابعاد گفتمان، د

 روش پژوهش

روش در این پژوهش تاریخی است. پژوهش تاریخی در حوزۀ اکتشافی، کیفی است )میرزایی، 

تواند منعطف و متفاوت باشد. در پژوهش تاریخی،  (؛ لذا فرایند انجام پژوهش می221، 1331

طور که بودند ببیند؛ به عبارت دیگر، روش  های تاریخی آن الزم است محقق بتواند واقعیت

 تاریخی همدالنه باشد. 
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و تفاسیر  1منابع در این پژوهش دو دسته هستند: منابع دست اول دینی، شامل منابع روایی

قرآن کریم است؛ و منابع دست دوم دینی و تاریخی، شامل کلیه منابع مکتوب است که از منابع 

 اند. دست اول استفاده کرده

کاوی در سیرۀ  ای تحلیل اطالعات در این پژوهش، تحلیل گفتمان است. لذا  گفتمانمبن

معصومین مراحلی دارد. اول( مشاهدۀ آزاد و مطالعۀ اجمالی منابع. دوم( پردازش سیره و 

های متنی و فرامتنی، و رابطۀ آن با بافت زبانی) سیاق متنی(، بافت موقعیتی )سیاق  مشخصه

اجتماعی. سوم( بافت بینامتنی و تحلیل روابط بینامتنی احادیث با یکدیگر مقامی( و بافت کالن 

تک  و با قرآن و درصورت لزوم متون تاریخی. چهارم( تعیین گفتمان متن؛ که در آن تحلیل تک

احادیث به تنهایی راهگشا نخواهد بود، بلکه باید آنها را در ساختار معین، گفتمان کاوی نمود 

 (. 33: 1333)شکرانی و همکاران 

« ون دایک»اجتماعی -شناختی برای تحلیل گفتمان همسرگزینی در سیرۀ معصومین، از روش

الف( تحلیل اجتماعی، در دو سطح، بافت موضعی و بافت عام؛  شود: با این محورها استفاده می

فرهنگی، ایدئولوژی) مانند نژادپرستی، _های اجتماعی ب( تحلیل شناخت اجتماعی، شامل ارزش

فرهنگی؛ ج( گفتمان شامل ساختار متن _های نگرش و دانش اجتماعی گرایی و...(، نظام نسیتج

ها، چه کسی و در چه مورد؟  ها، مصداق ها و ترتیب آنها و...(، ساختار معنا )رابطۀ گزاره )واژه

و...(، سبک )برحسب گروه مانند زنان در مقابل مردان، برحسب فرهنگ مانند جاهلی در مقابل 

 البته هر گفتمانی جنبۀ رتوریکی ندارد.  (.132: 1332،ی)قجر می(، و رتوریک )اقناعی(اسال

 های پژوهش یافته

توان آن را از نظر  وجود آمد که می با ظهور اسالم تغییرات اساسی در شیوۀ زندگی مردم به

سیرۀ تاریخی، دو مقطع متمایز دانست. ما تنها هنگامی ماهیت متمایز قواعد همسرگزینی در 

کنیم که بتوانیم آن را با گذشته مقایسه کنیم. لذا سؤال اصلی آن است که  معصومین را درک می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
های چهارگانه شیعه )کافی، من الیحضره الفقیه، تهذیب و استبصار(، وسائل الشیعه، نهج البالغه از جمله  کتاب 1

های بحار االنوار، الحیاه، میزان الحکمه و جامع االحادیث الشیعه که روایات  منابع معتبر دست اول هستند. و کتاب

 شوند.  اند نیز منابع دست اول دینی محسوب می بندی ارائه نموده ابع روایی را با دستههای چهارگانه و سایر من کتاب
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همسرگزینی در سیرۀ معصومین چگونه بود؟ و سؤال تطبیقی آن است که این قواعد، با جامعه 

یا قبل از اسالم چه تفاوتی دارد؟ و سؤال نظری آن است که چرا برخی از قواعد تأیید، اصال ح و/

های پژوهش در پاسخ به این  ممنوع شد؟ بافت اجتماعی چه نقشی در این زمینه داشت؟ یافته

  شود. ها، در خصوص ابعاد قواعد همسرگزینی در سیرۀ معصومین به ترتیب ارائه می پرسش

 بافت اجتماعی زمان ظهور اسالم

شد. این  یس خالصه مىدر اطاعت افراد قبیله از رئو  ای بود نظام اجتماعی صدر اسالم قبیله

که در رئیس قبیله  بود، بلکه برخاسته از رو ح نژادى و نسبى قبیله شتاطاعت منشأ سیاسى ندا

رؤسا و سادات قبایل منبع تشریع و  ،اى در نظام قبیله (.133: 1333بود )جعفریان، تجّلى یافته

شد.  شناخته مىگذارى بوده و موضع آنان معیار درستى و نادرستى در میان قبیله  قانون

ها وجود نداشت و مرجع حالل و حرام به  ت حکمى در مورد خوردنیدر جاهلیّجهت،  همین به

گذاری خاصی  در آن نظام اجتماعی، قانون .(223: 3ق، ج 1331)علی، گشت عرف قبایل باز مى

ها ه آنعرب براى خود حاکمانى داشت که در امور خویش ب ها نبود، بلکه برای رفع اختالف

: 1333)جعفریان، خود را داشت ۀبه همین دلیل بود که هر قبیله حاکم ویژ ؛کرد راجعه مىم

 و خشن ،محل زندگى در بادیهند. کرد میدر بادیه زندگى  العرب جزیرهاکثریت ساکنان  .(131

و مکه به دلیل داشتن منابع چون مدینه و طائف ی . مناطقبودمعاش آنها سنگین و اخالق آنها تند 

نزاع میان قبایل ای بر آنها حاکم بود.  صورت شهر درآمدند، ولی فرهنگ قبیله تجارت، بهآب و 

که خیانت را  شتاى عرب اقتضا دا تربیت قبیلهبود. ت جارى در میان عرب صورت یک سنّ به

(. 133داشته باشد )همان: و نقض بیعت نکند، چه این پیمان مبناى درستى داشته باشد یا ن دنپذیر

ند و بر همین ردک ند و جز در برابر آن خضوع نمىختشنا یزى جز قدرت و زور را نمىاعراب چ

در (. 233: 1ق، ج 1331)علی، ندادد حق را تعیین کرده و عدالت را بر همان اساس قرار مى ،پایه

شد؛ چون آنها قدرت جنگیدن  آن فرهنگ حق زن، دختر و فرزند و مرد ضعیف غصب می

در این نکته که عرب مکه و آنها (. 313: 1توانست بجنگند )همان، ج  ینداشتند، ولی مرد قوی م

هاى  بوده و سال (علیه السالم)دانند، وابسته به حضرت اسماعیل  که خود را از نسل عدنان مى
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 شکى وجود ندارد ،اند نموده سال در شعر و غیر آن بر این مطلب تکیه کرده و بدان افتخار مى

 (. 131: 1333)جعفریان،

 قواعد همسرگزینی

همسرگزینی فرایندی است قانونی و با شرایط معیّن که طی آن کنش متقابل یک زن و مرد را 

در این قسمت ابعاد همسرگزینی  (.21: 1331گرداند )ساروخانی،  مشروع و مورد پذیرش می

 گیرد. مورد بررسی قرار می

 محرمیت و انواع همسرگزینی

ازدواج  ای ایجاد قوانین خاصی است که در گزینش همسر،معن محرمیت و ممنوعیت ازدواج به

های اجتماعی مختلف  شود که در بافت ها باعث می کند. همین ممنوعیت برخی افراد را ممنوع می

های ممنوع و/یا مجاز شکل گیرد. البته ممنوعیت ازدواج غیر  های مختلفی از همسرگزینی شکل

فرهنگی اجتماعی و جغرافیایی است که مانع  از محدودیت است؛ زیرا محدودیت شرایط خاص

عملی در گزینش همسر خواهد بود و در این صورت افراد منع قانونی انتخاب همسر ندارند، 

توانند با شایط خاص همسر مناسب خود را  ولی افراد در شرایط مناسب و در دسترس، فقط می

تواند در ممنوع و/یا  ی و دینی میای از عوامل زیستی، روانی، اجتماع انتخاب نمایند و مجموعه

 مجاز بودن انواع ازدواج دخیل باشد. 

دهد که اساس قاعدۀ  های پژوهش نشان می محرمیت و انواع همسرگزینی قبل از اسالم: یافته

های جاهلی، رابطۀ اصل با فرع یعنی رابطۀ خونی بود  عمومی ممنوعیت ازدواج بین عرب

ج پسر بزرگ با نامادری که رابطۀ خونی نداشت ممنوع نبود (. لذا ازدوا123: 1ق، ج1331)علی،

ممنوعیت سببی )در اثر ازدواج( نیز وجود داشت  دانستند. )ازدواج مقت(؛ اگرچه آن را منفی می

زمان نیز مجاز بود )ازدواج مشارکت خواهران(. از جمله  ولی ازدواج با دو خواهر هم

ی بود. عرب جاهلی میل مفرط به داشتن پسر یا پسرخواندگ« تبنّی»های ازدواج،  ممنوعیت

داشت؛ به دلیل تعداد کم پسران، یا برای افتخار، یا به خاطر قدرت و حفاظت از قبیله فردی را 
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خواند؛ فرزند خوانده هم چون فرزندی نسبی شمرده  طی مراسم خاصی به عنوان پسر خود می

 (. 311: 1333شد )ایزدخواه، می

و ازدواج رواج داشت. چون 1انواع زناشویییی و بافت اجتماعی، به دلیل موقعیت جغرافیا

گرفت، برخی خانواده ها، دختر  شرایط اقتصادی سخت بود و مهریه نیز به خود زن تعلق نمی

ای پرداخت نکنند،  دادند تا مهریه خود را در مقابل گرفتن دختر از خانواده مقابل مهریه قرار می

داری جزء ساختار اقتصادی و اجتماعی  شکل گرفت و چون برده« شغار»لذا ازدواجی با عنوان 

آن زمان بود، ازدواجی با عنوان اما شکل گرفت که فقط از طریق مالکیت چنین اختیاری حاصل 

گری  منظور افزایش ثروت خود کنیزانی زیبا را، موسیقی و عشوه شد و یا افراد ثروتمند به می

دادند و بر بام آن پرچمی خاص که حکایت از  هیّا جا میآموختند، سپس هریک را در منزلی م می

الروایا  کردند. اینچنین زنان به نام قینات یا ذوات آزادی ورود همگان داشت نصب می

شدند. بافت اجتماعی نه تنها این نوع کسب را محکوم نمیکرد بلکه  داران( خوانده می )پرچم

منتسب، و فرزند رسمی وی قلمداد میکرد و فرزند را با کمک قیافهشناسان به یکی از مردها 

های اخالق اجتماعی مانند  (. برجسته بودن ویژگی313: 1331شد)نوری، نکا ح الجمع نامیده می

دنبال چنین  داشت که به شجاعت و سخاوت در فرهنگ قبیلگی آن زمان، برخی را بر آن می

شخص از همسر خود  شکل گرفت که « استبضاع»فرزندانی باشند، لذا ازدواجی با نام 

داد  کرد و وی را در اختیار مردی که شجاعت یا صفات پسندیده داشت، قرار می گیری می کناره

 تا صاحب فرزند شود و فرزند به شوهر اصلی تعلق داشت. 

بنابراین، بافت اجتماعی عام یعنی ساختار نژادی، قبیلگی و اشرافی همراه با تشتت هنجارها 

گیری انواع  خت جغرافیایی زمینۀ کاهش حدود ممنوعیت و شکلو مقررات، و موقعیت س

 العرب فراهم کرد.     ازدواج را در جزیره

در سیرۀ معصومین: در سیرۀ معصومین، محرمیت و ممنوعیت محرمیت و انواع همسرگزینی 

زمان، ممنوع  نسبی و سببی که در گذشته بود، تأیید شد ولی ازدواج با نامادری و دو خواهر هم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
انواع ازدواج قبل از اسالم: صداق )ازدواج رایج در ادیان الهی(، متعه )عقد موقت(، اماء )ازدواج با کنیزان(، مقت،  1

شارکت خواهران، استبضاع، تعویضی شغار، رهط )ازدواج چندین مرد با یک زن(، مخادنه )دوستی زن و مرد(، م

  (.13: 1331)جابجا کردن زنان با یکدیگر( و نکا ح الجمع )نصیری، 
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را  1گردید. و دو نوع ممنوعیت رضاعی )شیرخواری( و موارد اعتقادی و یا شرعی خاص

های قبل از اسالم، یعنی صداق )ازدواج دائم(،  اساس سه نوع از ازدواج تأسیس کرد. براین

در  ها را ممنوع اعالم نمود. متعه)عقد موقت( و اماء )ازدواج با کنیز( را تأیید و بقیۀ ازدواج

اند متفق هستند  عی که دربارۀ سیرۀ پیامبر و؟یا سایر معصومین )علیهم السالم( نوشتهتمامی مناب

که ازدواج دائم و ازدواج با کنیزان وجود داشته و بحثی در آن نبوده است. برخی دربارۀ وجود 

سوره نساء،  21اند که با توجه به آیه  متعه یا همان عقد موقت در زمان پیامبر اسالم شبهه نموده

نظور از استمتاع بدون شک نکا ح متعه است؛ چون آیه در مدینه نازل شد و نکا ح متعه و عقد م

: 1ق،ج1333موقت، در آن زمان بین مسلمانان معمول بوده و در آن شکی نیست )طباطبایی،

شد و نوعی معامله نسبت به زن  (. ازدواج شغار ممنوع شد، چون مهریه به زن پرداخت نمی132

معصومین، مهریه به خود زن تعلق دارد. از حضرت باقر )علیه السّالم( نقل شده که بود. در سیرۀ 

جمعى به خانه حضرت حسین )علیه السّالم( آمدند و گفتند یا ابن رسول اللَّه )صلّى اللّه علیه و 

خورد که در خور شأن )زاهدانه( شما نیست و مراد آنها  آله( در خانۀ شما چیزهایى به چشم مى

پردازیم و  ها )ى قیمتى( بود. امام )علیه السّالم( فرمود: ما مهر زنان خود را مى و پشتى ها فرش

خرند و چیزى از اینها مربوط به ما نیست )کلینی،  آنها از مهر خود اثاث خانه و آنچه بخواهند مى

(. به همین جهت، شیربها، یعنی مبلغی که به پدر و یا مادر دختر داده 111: 13ق، ج 1123

شد ممنوع شد. همچنین اجیر شدن مرد برای پدر زن که در گذشته بود )در زمان حضرت  می

تواند از  از امام هفتم )علیه السالم( سؤال شد، پدر مى( باطل اعالم شد. 21شعیب بود( )قصص: 

: 23ق،ج1333مهریۀ دخترش استفاده کند؟ حضرت فرمود: نه این حقّ او نیست )بروجردی،

در اسالم ازدواج در برابر اجیر شدن براى »ام معصوم )علیه السالم( فرمود: (. همچنین ام131

(. در مورد 133ولىّ زن حالل نیست، چون زن به مهر خویش سزاوارتر است)همان: 

حدود  تیرا با رعا یتوان فرد یشود که م یاسالم استفاده م امبریپ ۀریاز سفرزندخواندگی، 

 ی، ول)مانند زید که فرزندخواندۀ پیامبر بود.( نمودعنوان فرزندخوانده بزرگ  به ،یشرع

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
 گریه شوهر داز چهار زن. عده: زن در عدّ شی: ازدواج مسلمان با کافر و مرتد. عدد: ازدواج دائم مرد با بیاعتقاد  1

 هیبه رساله عمل شتریب حیتوض یدر حال احرام. و... براموارد. احرام: ازدواج زن و مرد  یباشد. زنا و لواط: در برخ

 مراجعه شود.
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دهد که پس  ؛ لذا خداوند دستور میستیفرزندان ن ریمانند سا تیفرزندخوانده بودن باعث محرم

بر آگاه  میجهت قرآن کر نیهم . بهاز آنکه زید همسر خود را طالق داد، پیامبر با وی ازدواج کند

شان  یآنان را با نام پدران واقع»: دیفرما ینموده و م دیأکاش، ت یخانوادگ تینمودن فرزند از هو

دادن جهت  ی(. آگاه1)احزاب، « تر است کیکار نزد خداوند به عدالت نزد نیا رایز د،یبخوان

 است.   یو اجتماع یاخالق ،یروان بیاز آس یریگ شیپ

پیامبر اسالم برد؛ لذا  بافت اجتماعی قبل از اسالم از خأل قانونی و اخالقی عام رنج می

ای و  ای جدا و دشمن، به نظامی با وحدت قبیله دنبال اصال ح بافت اجتماعی عام از نظام قبیله به

دنبال ایجاد وحدت در هنجارها و قوانینی بود که  درنهایت امّت اسالمی بود و همچنین به

جهت در مکه  همین جانبه برای تمامی افراد از هر قبیله ایجاد نماید. به حمایت اجتماعی همه

زمینۀ فکری و اعتقادی را بیان کرد و در مدینه وقتی به قدرت رسید، پیمان وحدت و برادری را 

بین قبایل و مهاجرین و انصار ایجاد نمود. همین تغییر در بافت اجتماعی زمینه، تغییر در سایر 

مله محرمیت و ابعاد گفتمان جدید را ایجاد کرد و توانست بسیاری از قواعد همسرگزینی از ج

انواع ازدواج را اصال ح نماید. این تغییر اساسی اگرچه تا پایان حکومت حضرت علی )علیه 

امیه عقبگرد داشت، ولی بین معصومین و اطرافیان و  السالم( با قوّت ادامه یافت و در زمان بنی

 ارادتمندان گفتمان حاکم در مسیر اصال ح بود. 

 همسری همسری و برون درون

سری به معنای گزینش همسر خارج از گروه اجتماعی است که بدان تعلق داریم، و هم برون

همسری به معنای گزینش اجباری همسر از بین اعضای گروهی است که بدان تعلق داریم  درون

همسری کاستی و  همسری تقسیم شده است به درون (. درون23: 1331)ساروخانی،

 همسری دینی را نیز بدان اضافه نمود.  رون( که باید د23همسری نژادی )همان:  درون

هاى  ارزش گذاری قبل از اسالم، بر پایۀ نظام ارزش درون و برون همسری قبل از اسالم:

آنها به از نظر نژادی،  رواج داشت. اى قبیلههمسری نژادی و  نژادی و قبیله ای بود. لذا درون

 ۀعمان پادشاه حیره که دست نشاندعجم و عرب اصرار داشتند که حتى ن ۀلئاى بر مس اندازه

ایجاد نمود کسرى بود، حاضر نشد دختر خود را به کسرى بدهد و دردسرى بزرگى براى خود 
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ای اصرار داشتند که اگر  ای نیز چنان بر ازدواج درون قبیله از نظر قبیله .(131: 1333)جعفریان،

دیدند، باز هم عدم  واج را مفید میخواستگار دختر از قبیلۀ دیگر بود و رؤسای دو قبیله این ازد

عنوان مثال پدر و برادر دختر هنگام بدرقۀ عروس به خانۀ شوهر به او  ها بود به رضایت در چهره

زایی  گفتند، برو امیدواریم پسر نزایی و زایمان بر تو آسان مباد زیرا تو برای ما دشمن می می

 (. 313: 1331)نوری،

در سیرۀ معصومین، درون همسری نژادی و  صومین:همسری در سیرۀ مع درون و برون

رغم بافت اجتماعی آن زمان که برده را قشر پست  ای مردود اعالم شد. به همین دلیل، علی قبیله

پذیرفتند، معصومین کنیزهایی از نژادهای مختلف  دانستند و ازدواج رسمی با آنان را نمی می

شدند. این رویکرد  دار هم می نمودند و بچه ج میکردند و با آنان ازدوا خریداری، سپس آزاد می

 از مادرش که قریش مردمان از یکى روزى»معصومین بین اطرافیان نیز اثرگذار بود. برای نمونه، 

 وی از خانوادۀ مرد قریشی پرسید، سعید. یافت حضور مسیب سعیدبن مجلس در بود، کنیزان

 در که کرد احساس خود پیش یافت پایان سخنش که همین. بود کنیز بانویى داد، مادرم جواب

 به سعید داشت انتظار که آنطور و گردانید رو او سرعت از به زیرا داشته، کسر چیزى سعید نظر

 سالم از پس و برخاسته خود جاى از سعید امام سجاد وارد شد، که نپایید دیرى. نکرد اعتنا وى

 این آقا،: گفت سعید به کرد رو قریشى ردم اینجا در. نمود فراوان تکریم و تعظیم وى به نسبت

 را او و باشد مسلمان کسى نیست ممکن که است آقایى این: گفت کیست؟ سعید شخص

 پاسخ کیست؟ سعید او مادر: پرسید و .است طالب ابى بن على ابن الحسین بن على وى .نشناسد

 شما که موقعى از مکرد فکر من پس: گفت سعید به قریشى آنگاه .بود کنیزان از مادرش: داد

(. از 233: 1، ج 1313)امین عاملی، « ؟!نگریستید من به تحقیر نظر با بوده کنیز مادرم که دانستید

ای، برای اطرافیان  همسری نژادی و قبیله شود، تکیه نکردن بر درون این سخن معلوم می

و از نژاد و  معصومین نیز پذیرفته شده بود. همچنین همسر و مادر برخی از معصومین کنیز

 کشور دیگر بودند. 

همسری دینی در مدینه تأسیس گردید. زیرا پیامبر اسالم قبل از بعثت، سه دختر  درون

که بن ربیع  ابو العاصخویش را به افراد مشرک از فامیل خویش و حضرت خدیجه تزویج نمود. 

لی اهلل علیه و )صیامبر پهنگامى که  رد،خواستگارى کخواهرزادۀ حضرت خدیجه بود، از زینب 
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(. دو 13: 1  جق،1112)معروف الحسنی،  ( خدیجه را به این کار متمایل دید مخالفت نکردآله

کلثوم با عتبه و عتیبه فرزندان ابولهب عموی پیامبر)صلی اهلل علیه و  دختر دیگر به نام رقیه و ام

ترانش از زنانى بودند که خدیجه و دخرسالت مبعوث شد، به  آله( ازدواج کردند. زمانی که پیامبر

برای آزار پیامبر سعی قریش  ؛ ولی شوهران آنها بر شرک باقی ماندند.سوى اسالم پیشى گرفتند هب

نمود با طالق دختران بار فکری ایشان را افزون نمایند، لذا موفق شدند که عتبه و عتیبه راضی 

نشد و همچنان مشرک باقی کنند تا زنان خود را طالق دهند، ولی ابوالعاص راضی به طالق 

. هاى گوناگون وى را ستایش نمود پیامبر این رفتار واالى او را تقدیر کرد و در مناسبتماند. 

آیات پیامبر از مکه مهاجرت نمود و تا اینکه العاص در کنار او ماند،  زینب با وجود شرک ابو

ابو که جنگ بدر همچنین در ( مبنی بر عدم ازدواج با مشرکان نازل شد و 221)آیه  1سوره بقره

دست مسلمانان اسیر شد. وقتى اهل مکه براى نجات اسراى خود  هب ،العاص در سپاه مشرکین بود

عنوان فدیه  هفدیه فرستادند، زینب براى آزادى ابو العاص فدیه فرستاد و در میان اموالى که ب

اگر »مبر به مسلمانان فرمود: پیا .به او داده بودبندى بود که مادرش خدیجه  فرستاده بود گردن

. آنگاه که مسلمانان «توانید اسیر زینب را آزاد سازید و آنچه فدیه فرستاده به وى بازگردانید مى

العاص  پیامبر از او قول گرفت دخترش زینب را به مدینه بفرستد. ابو ،ابوالعاص را آزاد کردند

)همان(. از  د تا به پدر خود بپیوندمحض آنکه به مکه رسید به زینب فرمان داد آماده شو به

شود در ابتدا  تمجید پیامبر نسبت به ابوالعاص که حاضر به طالق دختر پیامبر نشد، معلوم می

بعثت چنین موضوعی مطر ح نبوده و در مدینه حکم جدید آمده است. افزون بر ممنوعیت 

ص دشمنان اهل بیت پیامبر طور خا اند، به ازدواج با مشرک، ازدواج با کسانی که محکوم به شرک

(. فقط در صورت ضرورت و یا تقیه، 113: 21ق، ج1112)ص(، نیز جایز نیست )حر عاملی،

 (. 131(. در مورد اهل کتاب اختالف است )همان: 331شود )همان:  جایز می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
زن آزاده مشرک بهتر است، هرچند با زنان مشرک ازدواج نکنید تا زمانی که ایمان بیاورند، قطعاً کنیز با ایمان از  1

نیاورید تا زمانی که  زیبایی، مال و موقعیت ( او، شما را خوش آید و زنان با ایمان را به ازدواج مردان مشرک در)

ایمان آورند. مسلمان برده با ایمان از مرد آزاد مشرک بهتر است، هرچند )جمال، مال و منال او( شما را خوش آید. 

کند و آیاتش  سوی بهشت و آمرزش دعوت می خواهند و خدا به توفیق خود به سوی آتش می اند به اینان که مشرک

 (.221تذکر شوند )بقره، فرماید تا م را برای مردم بیان می
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 همسری و چندهمسری تک

مان با بیش از یک تواند در یک ز همسری عبارت است از اینکه مرد یا زن از نظر قانونی نمی تک

ترین سبک ازدواج در تمام جهان نیست؛ بلکه چندهمسری  همسری معمول نفر ازدواج کند. تک

(. دو نوع چندهمسری وجود دارد: چند زنی، 123: 1331در بیشتر موارد مجاز بوده است )گیدنز،

ی کمتر تواند در یک زمان با بیش از یک زن ازدواج کند و چندشوهری )که خیل که یک مرد می

 زمان دو شوهر یا بیشتر داشته باشد)همان جا(. طور هم تواند به معمول است( ، زن می

 همسری و چندهمسری قبل از اسالم تک

های پژوهش نشان می دهد در بافت اجتماعی زمان ظهور اسالم، غایت زندگی را در شراب  یافته

دد زوجات حدی نداشت و اند در جاهلیت تع و زن و مروت خالصه می کردند. برخی نوشته

گرفت، ولی برخی بر این اعتقادند که در جاهلیت هر مرد  خواست زن می یک مرد هر تعداد می

(. البته این غیر از کنیزانی 131: 1333توانست اختیار کند )ایزدخواه، حداکثر تا ده زن دائمی می

یار زور و قدرت بود، خریدند. در آن زمان، چون مع آوردند یا می دست می بود که در جنگ به

داد هر چقدر بخواهد از زنان لذت برد و/یا  شد و مرد به خود حق می حق زن دختر غصب می

داد که با هر زنی اگر چه  مشروب بخورد و طالق نیز به دست او بود، همچنین به خود اجازه می

سختی مضاعف رغم  (. لذا زنان علی313: 1ق، ج 1331شوهردار باشد ارتباط داشته باشد )علی،

فرزندآوری مداوم و کار خانگی و کمک در اقتصاد خانواده، ارزش و جایگاه انسانی واالیی 

صورت خاص )ازدواج رهط و نکا ح  طور که در تاریخ آمده است، چند شوهری به نداشتند. همان

های جاهلی قبل از اسالم وجود داشت. اگرچه برخی معتقدند، چندشوهری  الجمع( در بین عرب

برند و در آنها کشتن نوزادان دختر رواج  سر می ها در جوامعی وجود دارد که در فقر شدید بهتن

های متعدد  رغم فقر و دخترکشی، به دلیل جنگ (؛ ولی در آن دوران علی121: 1331دارد )گیدنز،

 و کشته شدن مردان تعداد زنان بیشتر بود و چندزنی رواج داشت. 

عنوان قاعدۀ رایج در همۀ  همسری به تک معصومین: همسری و چندهمسری در سیرۀ تک

-رغم بافت اجتماعی  جوامع پذیرفته شده است. در سیرۀ پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله( علی

تا زمانی که خدیجه زنده بود  -دانست و تشویق می کرد که چند زن و در سن پایین را مجاز می
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سالگی(. همچنین  11سالگی تا حدود  ست و پنجهمسر بود )از بی ازدواج دیگری نداشت و تک

 همسر بود.  علی )علیه السالم( تا زمانی که حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( زنده بود تک

اما در مورد چندهمسری، فقط چندزنی با شرایط خاص مجاز شمرده شد و چند شوهری 

و حضرت علی، مانند سایر ممنوع گردید. در سیرۀ معصومین، غیر دورۀ اول زندگی پیامبر اسالم 

که مرد توان نفقه و  افراد چند زنی وجود داشت. این چندزنی محدود شد به چهار زن درصورتی

رعایت عدالت را داشته باشد. در مورد تأیید و اصال ح چندزنی با شرایط خاص و تأیید ازدواج 

ین و اسناد تاریخی موقت و همچنین تأیید و اصال ح ازدواج با کنیزان، از مجموعۀ سیرۀ معصوم

 توان به چند نکته اشاره کرد:    می

پدیدۀ چندزنی مربوط به اسالم نبود. در ایران باستان، روم باستان و مصر باستان و در  الف(

طوری که مرد هر چند زن و در هر سن  های قبل از اسالم این پدیده رواج داشت، به بین عرب

صورت  (. و در بسیاری از موارد به333: 1ق، ج 1331توانست ازدواج کند )علی، خواست، می می

آمیز بود. اسالم آن را محدود به عدد معین و مقید به شرایط خاص نمود. ویل دورانت در  تبعیض

کردند که تعدد زوجات از  علمای دینی در قرون وسطی چنین تصور می»نویسد:  این زمینه می

عللی که سبب پیدایش عادت تعدد «. نیست... که چنین  ابتکارات پیامبر اسالم است، درصورتی

واسطۀ اشتغال مردان به جنگ و شکار،  زوجات در اجتماعات ابتدایی گشته، فراوان است؛ به

شدند و  زندگی مرد بیشتر در معرض خطر بود و به همین جهت، مردان بیشتر از زنان تلف می

ای از زنان در  یدا کند و یا عدهشد که تعدد زوجات رواج پ فزونی عدۀ زنان بر مردان سبب می

در اروپا »نویسد:  (. گوستاولوبون نیز در این باره می331: 1311شوهری بسر برند...)مطهری،  بی

یک از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات بد معرفی نشده و دربارۀ هیچ رسمی هم این قدر  هیچ

زوجات را شالودۀ مذهب اسالم ها به خطا نرفته است. نویسندگان اروپایی تعدد  نظر اروپایی

اند. ...  دانسته و در انتشار دیانت اسالم و تنزل و انحطاط ملل شرقی، آن را علۀالعلل قرار داده

رسم تعدد زوجات ابداً مربوط به اسالم نیست، چه قبل از اسالم هم، رسم مذکور در میان تمام 

 (.333)همان:  «اقوام شرقی از یهود، ایرانی، عرب و غیره شایع بوده است

کند تا بتوانند مشکالت  ریزان را باز می اجازۀ چندزنی با شرایط خاص فقط دست برنامهب( 

ای که چندزنی مجاز است، این  ناشی از افزایش تعداد زنان در جامعه را مدیریت کنند. در جامعه
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واقع، بیشتر تواند چند زن داشته باشد، باطل است. به تعبیر گیدنز، در عبارت که هر مردی می

مردان در جوامع چندزنی، تنها یک همسر دارند، حق داشتن چندین زن اغلب محدود به افرادی 

که اینگونه محدودیت وجود ندارد، نسبت جنسی  است که دارای منزلت واالیی هستند؛ درجایی

اد شون.، بدیهی است جوامعی وجود ندارند که در آنها تعد زنی می و عوامل اقتصادی مانع چند

قدر بیشتر از مردان باشد که اکثریت مردان بتوانند بیش از یک همسر داشته باشند  زنان آن

 (.121: 1331)گیدنز،

وپنج سال با خدیجه )سالم اهلل علیها(  )صلی اهلل علیه و آله( حدود بیست پیامبر اسالم ج(

 11الم تا سن دیگر،  پیامبر اس عبارت زندگی کرد و طی این مدت، همسر دیگری نداشت. به

سالگی فقط یک همسر داشت. همچنین حضرت علی )علیه السالم( نیز تا زمانی که حضرت 

زهرا )سالم اهلل علیها( زنده بود، همسر دیگری غیر از حضرتش اتخاذ نکرد. با توجه به شرایط 

رسمی و همچنین کنیزان مرسوم بوده  اجتماعی آن زمان که داشتن تعدد همسر از زنان آزاد و

حرمت و  با توجه به شخصیت زن و است، نشان از آن دارد که در شرایط عادی اجتماع و

جایگاه شخصی که انتخاب شده، اصل بر تک همسری است و چندزنی ناشی از شرایط و 

های آخر عمر پیامبر، نشان از آن  های اجتماعی است. از طرفی هم، چندزنی در سال ضرورت

طلبی نبود. لذا اجازۀ ازدواج مجدد به برخی مردان  متعدد تنوعهای  دارد که مقصود از ازدواج

طلبی نیست، بلکه مدیریت اجتماعی است که در زمان و مکان ممکن است تغییر  رواج تنوع

درگاه خدا معرفی شده است  1طلب مبغوض و ملعون کند؛ زیرا مرد یا زن تنوع

ازمند برنامۀ کارشناسی به تناسب (. به همین جهت، اجازۀ چندزنی نی11: 3ق، ج 1123)کلینی،

 زمان و بافت اجتماعی است.    

های  با مراجعه به سیرۀ معصومین و توجه به بافت اجتماعی آن زمان، برخی ازدواج د(

همسر و فرزندان یتیم آنان، که با مشکالت متعدد امنیتی،  معصومین برای حمایت از زنان بی

فته است. در آن دوران، هیچ مرد و زنی بدون همسر اقتصادی و عاطفی مواجه بودند، صورت گر

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
مِنَ الرِّجَالِ وَ کُلَّ ذَوَّاقَۀٍ مِنَ النِّسَاءِ. پیامبر اسالم   قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ أَوْ یَلْعَنُ کُلَّ ذَوَّاقٍ 1

همین کار را می کرد، فرمود:  داد و مجدد گونه بدی وی را طالق می در جواب فردی که زن می گرفت و بدون هیچ

 دارد.  طلب را مبغوض یا ملعون می خداوند مرد و یا زن تنوع
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دانستند و آنها ناچار  شدند چون آنان را شوم می ماندند؛ فقط زنان نازا با مشکل مواجه می نمی

( با همسران خود زندگی کنند. البته این 331: 1ق، ج1331بودند با بهرۀ کمتری از زندگی )علی،

های حمایتی  تواند اثرگذار باشد. سازمان شرایط می های دیگر نیز به تناسب کارکرد در زمان

تر از آن است که یک سازمان رسمی  اگرچه مفید هستند، ولی نیازهای عاطفی انسان پیچیده

 بتواند آن را برآورده نماید.  

برخی موارد چندزنی، جنبۀ سیاسی داشت. برای جلوگیری از اختالف و جنگ و/یا  ه(

توانست این فضا را فراهم کند.  ها می ای بزرگتر، ازدواج بزرگان قبیله تقویت قبیله از طریق قبیله

کردند  کرد، آن دو از یکدیگر حمایت می لذا رئیس یک قبیله با دختر رئیس قبیلۀ دیگر ازدواج می

بر حمایت اجتماعی، جنبۀ سیاسی و  های پیامبر اسالم عالوه (. برخی ازدواج331)همان: 

های یهود در مدینه بود،  می داشت. شاهد برآن، ازدواج نکردن با انصارسازی امّت اسال یکپارچه

زیرا با آنها پیمانی مهم و تاریخی بست و در بند اول آن مقررش که ملت واحدی را تشکیل 

های مخالف بود که همیشه  های متعدد پیامبر با قبیله (. ازدواج132، 1،ج1333دهند )سبحانی، می

ومت تازه تأسیس اسالمی در مدینه بودند. برای مثال، ازدواج با صفیه دنبال ضربه زدن به حک به

دختر رئیس قبیله یهودیان پس از فتح خیبر که پیامبر او را از دحیه بن خلیفه کلبی خرید، پس از 

( و باعث شد مشرکان 111: 1333آنکه مسلمان شد وی را آزاد کرد و با وی ازدواج نمود )آیتی، 

حبیبه دختر ابوسفیان  اه پیامبر و مسلمانان پی ببرند. همچنین ازدواج با اممکه به قدرت و جایگ

(. 33: 1333پیش از فتح مکه در کاهش دشمنی مشرکان قریش تأثیر داشت )عاشوری لنگرودی، 

در مورد چندزنی در اسالم، یک دیدگاه آن است که چندهمسری به خودی خود مطلوب نیست 

تماعی مشروعیت یافته است. از میان فقها شیخ طوسی و محقق های اج و صرفاً به دلیل ضرورت

اند )بستان،  همسری تصریح کرده اردبیلی و در میان اندیشمندان معاصر شهید مطهری به تک

1331 :11 .) 

ازدواج موقت برای رفع نیازهای ضروری در شرایطی که ازدواج دائم مقدور نیست و و( 

دیگر، اصل بر ازدواج دائم است و اگر  عبارت ده است. بهفرد ممکن است به گناه بیفتد مجاز ش

( و اگر شرایط عفت فراهم نشد، برای رفع ضرورت و به گناه 33مقدور نشد، حفظ عفت )نور، 

نیفتادن، عقد موقت با شرایط خاص مجاز شده است. این سنت که در زمان پیامبر اسالم بود ولی 
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گی از مسلمانان این ممنوعیت مورد پذیرش واقع در زمان خلفا ممنوع شد و از سوی بخش بزر

طلبی و حفظ خانواده این سنّت  شد، در سیرۀ معصومین سعی شد ضمن تأکید بر پرهیز از تنوع

ادامه یابد تا در مواقع ضرورت، نیازهای جامعه را برآورده نماید. لذا در برخی سخنان و/یا رفتار 

طلبی باشند  دنبال چشیدن لذت و تنوع و اگر بهاند،  برخی اصحاب آنان از این کار نهی شده

گیری از همسر دائمی مطر ح شده است، در  ملعون دانسته شده، در برخی دیگر نگرانی از کناره

خاطر در معرض تهمت یا تقیه بودن از این کار نهی شده است و در برخی دیگر،  برخی دیگر به

دست  (. از مجموع سیره به22: 21ق،ج1112شود )حر عاملی، تشویق به عقد موقت دیده می

طلبی و سوءاستفاده افراد  گیری از تنوع آید که حفظ خانواده و پرهیز از گناه و همچنین پیش می

مند نمودن عقد موقت برای مدیریت جامعه است. و در هر زمان  از موارد مهم در تجویز و قانون

ها و  دوین کنند تا باعث کاهش آسیبالزم است کارشناسان به تناسب نیاز جامعه، شرایط آن را ت

 ویژه زنان باشد.   ضمانت کافی برای حفظ حرمت و جایگاه افراد به

تغییر سبک زندگی بسیار کند و تدریجی است. تغییر و نهادینه شدن یک رفتار یا ی( 

بر است و صبوری و  عملکرد که زمانی طوالنی جزء فرهنگ و اقتصاد یک جامعه است، زمان

داری و خرید و فروش  طلبد. در جزیرۀالعرب مانند برخی نقاط دیگر، برده ای می یژهبردباری و

بر بود.  داری زمان آن جزئی از فرهنگ و اقتصاد آن زمان شده بود و بر افتادن سبک زندگی برده

ای در جامعۀ آن روز که عموم مردم با مشکل جنگ و مسائل اقتصادی  برخورد با چنین پدیده

زاده، جز قشر  بر عدم پذیرش )چون از نظر فرهنگی برده و برده بودند، عالوه متعددی مواجه

شد. در چنین شرایطی، سیرۀ  های جدیدی در آن جامعه می پست جامعه بود(، باعث آسیب

اصال ح اندیشه و »معصومین بر اصال ح همراه با حذف تدریجی قرار داشت. این اصال ح در بعد 

توجه دادن به ارزش و کرامت انسانی و احترام نمودن به  از طریق« نگرش نسبت به بردگان

عنوان جبران برخی  از طریق آزاد کردن اختیاری و/یا به« اصال ح رفتار»حقوق آنان؛ و در بعد 

خواری و ... (، و سفارش به ازدواج با آنان و برخورد با  ها در امور عبادی ) مانند روزه کوتاهی

کردند، پیگیری شد. برای مثال، پیامبر ماریه )کنیزی که از  یر میکسانی که این ازدواج ها را تحق

عنوان هدیه برای ایشان فرستاده شده بود( را آزاد و با وی ازدواج نمود و فرزندی به نام  مصر به

(. سایر معصومین نیز با خریدن کنیز و احترام گذاشتن 311: 2، ج1333ابراهیم داشت )سبحانی،
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دار شدن، با سنت قبل از اسالم مقابله کردند. حتی مادر برخی  اج و بچهو/یا آزاد کردن و ازدو

معصومین از همین قشر بودند. برای درک بهتر این موضوع، به نگاه تاریخی همدالنه نیاز است 

تا فرد فارغ از شرایط امروزی، خود را در آن موقعیت اجتماعی قرار دهد و از درون آن شرایط، 

 ک نماید. پدیدۀ مورد نظر را در

 همسان همسری

عنوان معیار عام گزینش همسر در جوامع  به1نظران بر اصل همسان همسری عموم صاحب

سوی یکدیگر  (. همسانی میان دو فرد نه تنها آنها را به33: 1331گوناگون توافق دارند )بستان، 

ان دو همسر سازد. هرقدر همگونی می کند، بلکه پیوند و وصلت ایشان را استوارتر می جذب می

: 1331های ایشان بیشتر است )ساروخانی، از نظر مذهب و نژاد کمتر باشد، اختالف و کشمکش

(. معیارهای همسانی میان زن وشوهر در جوامع گوناگون ممکن است تاحدی متفاوت باشد. 11

ری ولی لزوم احراز بعضی از انواع همسانی، مانند سن، فاصله سنی، طبقۀ اجتماعی و...، در بسیا

های  از جوامع، یک قاعده پذیرفته شده است. در زمینۀ سن و فاصلۀ سنی زوجین، تحقیق

(. 12تر از خود ازدواج کنند )همان:  اند با زنان جوان شناختی حاکی است که مردان مایل جامعه

توان از  (. هرچند شکاف سنی را می13این فاصله چقدر باشد، نظر واحدی وجود ندارد )همان: 

تواند موجب کاهش ابعاد کیفی و  دانست که درصورت ترکیب با دیگر عوامل منفی، می عواملی

حتی قطع پیوند زوجیت را فراهم آورد. لیکن میزان تأثیر این عامل در همۀ شرایط یکسان 

ها به حدّی است که آن را  نیست. برای مثال، در شرایط جامعۀ سنتی، که فراوانی این نوع خانواده

آورد، اثر عامل شکاف سنی به غایت محدود  نجار پذیرفته شدۀ اجتماعی درمیصورت یک ه به

 خواهد بود )همان جا(. 

 همسان همسری قبل از اسالم: همسان همسری قبل از اسالم، ابعاد مختلفی داشت. 

مالک همسانی در بین شهرنشینان  الف( همسانی از نظر ، قدرت، نسب و طبقۀ اجتماعی:

همسان همسری نسبی  ت نسب در قبیله،اهمیّبه دلیل و طبقۀ اجتماعی بود. تعلق داشتن به نسب 

در  .اشت، باالترین ارزش را دبوداگر پدر و مادر کسى از خود قبیله دلیل،  همین شد. به تشویق می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
1 Homogamy  
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ترى براى قبیله  ، ارزش پایینبود دیگرى ۀند اما یکى از قبیلودبعد، اگر هر دو از عرب ب ۀمرحل

لذا زن  ند.ادد مورد سرزنش قرار مى «هجین»، آنها را به نام ودادر آنها غیر عرب باگر مو  داشت

دانست. اما مالک همسانی در  کرد و عرب، غیرعرب را کفو نمی قریش با غیر قریش ازدواج نمی

نشینان قدرت و شجاعت بود، زیرا بیشتر اوقات در جنگ بودند. قوت و قدرت مرد  بین بادیه

طور  طور ضامن برای تأمین معاش خانواده باشد. همین قبیله و زن و همینتوانست حامی  می

توانست فرزندان شجاع به دنیا آورد. شجاعت مرد از عدد مقتولینش مشخص  شجاعت زن می

ها، قطع سر دشمن توسط جوان باعث اعجاب و دال بر شجاعت وی  شد. در بعضی جماعت می

پایین و فقیر جسارت خواستگاری از طبقۀ اشراف را  (. افراد طبقۀ111: 1333بود )ایزدخواه، 

 شد.  کرد، توبیخ می نداشتند. و همچنین مردی از خانوادۀ اشراف اگر با طبقۀ پایین ازدواج می

: بین اشراف عرب، همسان همسری ب( همسانی از نظر اصالت خانوادگی و آزاد بودن

دار، که پدر یا جدّ پدری وی جز مشاغل  ولای بر پایۀ اصالت خانوادگی بود. لذا اگر مردی پ طبقه

پذیرفتند.  رفت، او را نمی پائین اجتماعی بودند، به خواستگاری دختری فقیر از خانواده اصیل می

اکثم بن صیفى (. 113: 1ق،ج1331کرد )علی، شأن خود ازدواج می هر خانوادۀ شریفی فقط با هم

ازدواج با همسران  ، زیرارا فریب ندهد زیبایى زنان تو ،مواظب باش»گوید:  به فرزندش مى

این موضوع تا بعد اسالم نیز ادامه داشت مراتب شرافت است.  ۀکنند شرافتمند و سرشناس تعیین

. همچنین آزاد بودن در مقابل برده بودن نیز مالک همسانی بود. از نظر (132: 1333)جعفریان،

کسی که قبالً برده بوده و آزاد شده ازدواج عرفی، امکان نداشت که دختر مردی آزاد با برده و/یا 

دانستند  کند، هرچند بردگی مربوط به اجداد آن فرد باشد؛ زیرا بردگی را با خانوادۀ مالزم می

 (. 333: 1ق،ج1331)علی،

: همسانی از نظر سن و فاصله سنی مطر ح نبود. آنان ج( همسانی از نظر سن و فاصلۀ سنی

(. دختر بودن شرط بود و اگر 331سن پایین ازدواج کنند )همان:  تمایل داشتند که با دختر و در

شد و گاهی برای رهایی از ننگ آن، موجب قتل دختر  اش باز گردانده می دختر نبود، به خانواده

ها، ازدواج سخت نبود و هیچ مرد و زنی بدون  گردید)همان جا(. در آن دوران، در بین عرب می

دالیل تن دادن به ازدواج با فاصلۀ سنی زیاد، بدون شوهر نماندن  ماند. شاید از جمله همسر نمی

ترین کارکردهای ازدواج  زن پس از طالق و/یا مرگ شوهر بود. البته در آن فرهنگ، یکی از مهم
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ویژه فرزندان پسر بود. لذا زنانی که فرزندآور بودند مشکل چندانی برای ازدواج  فرزندآوری به

شدند. در این  نازا معموالً برای ازدواج مجدد با مشکل مواجه میمجدد نداشتند. ولی زنان 

کرد تا معلوم شود  صورت، بهرۀ مرد بیشتر از زن بود، زیرا اگر مرد عقیم بود، چندین ازدواج می

شد و ناچار بود با همان  عقیم است، ولی زن اگر عقیم بود، با اوّلین ازدواج بعدی مرد معلوم می

ماند  شد در خانوادۀ خود باقی می تر زندگی کند و اگر طالق داده می شوهر در شرایط پایین

 )همان جا(، چون باکره و فرزندآور بودن اولویت بود. 

در سیرۀ معصومین، اساس همسانی بر پایۀ ایمان و  همسری در سیرۀ معصومین: همسان

صال ح کرد. اخالق دانسته شد و اصالت خانوادگی را به صالح و درستکار بودن خانواده ا

همسری براساس قدرت، طبقۀ اجتماعی، اصالت خانوادگی به معنایی که در جاهلیت بود  همسان

عنوان معیار اصلی همسانی در انتخاب همسر مردود اعالم شد. در روایت  و آزاد یا برده بودن، به

متشان من نزد امام بودم، شخصی خد»ابو حمزه ثمالی از امام باقر)علیه السالم( آمده است: 

خاطر بدقیافه بودن، فقر و غریب  عرض کرد، بنده از دختر فالنی خواستگاری کردم، ولی به

بودنم مرا ردّ کرد. امام فرمود: برو از طرف من بگو محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی 

ز اهل گوید که دختر را به ازدواج من در بیاور و ردّ نکن. تا اینکه امام فرمود، مردی ا طالب می

یمامه که جویبر نام داشت، خدمت رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله( اسالم آورد و نیکو مسلمانی 

شد، و فردی کوتاه قد، بد قیافه، تهیدست و سیاه پوست بود. پیامبر به وی فرمود، اگر ازدواج 

کنی عفت خویش را حفظ و به دنیا و آخرت تو کمک خواهد کرد. عرض کرد یا رسول اهلل، 

که حسب و نسب و مال و  در و مادرم فدایت، کدام دختر رغبت به من خواهد داشت، درحالیپ

شدند  جمال ندارم. پیامبر فرمود: همانا خداوند با اسالم کسانی که در جاهلیت، پست شمرده می

شرافت داد و آنان که برای خود شرافت قائل بودند پایین آورد. تمامی مردم پس از اسالم چه 

ها و چه غیرعرب باشند از آدم هستند و  چه سیاه، چه از قریش باشند یا سایر عربسفید و 

ترین مردم نزد خداوند با تقواترین آنهاست. سپس  خداوند آدم را از خاک خلق کرد. محبوب

فرمود: ای جویبر به خانه زیاد بن لبید برو و او از اشراف بنی بیاضه است و بگو من را پیامبر 

تر خویش ذلفا را به ازدواج من درآوری. زیاد برای درستی پیغام نزد پیامبر رفت، فرستاده تا دخ
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شأن دختر مؤمن است و  پیامبر به وی فرمود، ای زیاد، جویبر مؤمن است و مرد مؤمن، هم

 (. 33: 21ق،ج1112)حر عاملی،« شأن مسلمان است، پس با ازدواج آنان موافقت کن مسلمان هم

زاده پس از آزاد کردن آنها، هم در سیرۀ معصومین و هم در  ه و یا بردههمچنین ازدواج با برد

سیرۀ اطرافیان آنان بود و حتی مادر برخی معصومین اینگونه بودند و هم تشویق اطرافیان برای 

 شود.  آزاد کردن و ازدواج مشاهده می

یه شده است. عنوان معیارهای اصلی در همسانی تک در سیرۀ معصومین، بر ایمان و اخالق به

عنوان دو  اول آنکه، تکیه کردن بر ایمان و اخالق به در این زمینه، دو نکته قابل مالحظه است:

شأن بودن، و در نظر نگرفتن سایر شرایط سنی و طبقۀ اجتماعی، زمانی صحیح  محور اصلی هم

بود  است که شناخت دو طرف عمیق باشد. زیرا در آن زمان از یک طرف، محیط ساده و محدود

ها از یکدیگر باال بود و پیامبر گرامی اسالم و/یا امامان معصوم  و از طرف دیگر، شناخت خانواده

براساس شناخت عمیقی که از فرد و خانوادۀ طرف مقابل داشتند، آنها را برای ازدواج، به 

ولی کردند. در شرایط پیچیدۀ اجتماعی، که شناخت معم ها با فاصله طبقاتی معرفی می خانواده

توانیم سایر شرایط  است، و از اسالم و ایمان فرد و خانوادۀ طرف مقابل آگاهی کامل نداریم، نمی

همسری مانند وضعیت اقتصادی، تحصیلی و فرهنگی حاکم بر خانواده را درنظر نگیریم.  همسان

د بازی کنند و قص ها متکبرانه رفتار کنند و منّت بگذارند و/یا نقش زیرا ممکن است انسان

ها برای نگه داشت تصویر ثابتی از خود برای  سوءاستفاده داشته باشند. گافمن معتقد است آدم

جهت، ممکن است  همین (. به231: 1331کنند )ریتزر،  شان اجرای نقش می مخاطبان اجتماعی

فردی با ظاهر افراد با ایمان و منش متناسب با آن، سعی کند نقش افراد با ایمان را بازی کند، 

لی درواقع چنین نباشد، و فرد را در تشخیص ایمان و اخالق و/یا درجۀ آنها، دچار مشکل کند و

دنبال نداشته باشد. لذا تحقیق غیرمستقیم برای  و تصمیمی اتخاذ کند که استحکام خانواده را به

همسری، به نظر ضروری است. و دوم آنکه: ایمان و  تر تمامی شرایط همسان شناخت دقیق

شأن هر فرد خوب دیگری نیست. چنانچه در  ک طیف هستند. لذا هر شخص خوبی، هماخالق ی

: 3ق، ج1111شأن برخی دیگر هستند )صدوق،  روایت آمده است، برخی مؤمنان کفو و هم

(. کلمۀ برخی در روایت نشان از آن دارد که ایمان و اخالق طیف هستند و در روایت پیامبر 213
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بندی ایمان  ان و اسالم در مقابل اسالم قرار داده شده است. اگر درجهاسالم، ایمان در مقابل ایم

 و اخالق مورد توجه قرار گیرد، استحکام خانواده بیشتر خواهد شد. 

در سیرۀ معصومین برای همسانی در سن و فاصلۀ سنی، قاعدۀ معین و الزامی بیان نشد؛ 

انند با توجه به درجات ایمان و اخالق و دیگر، به خرد جمعی واگذار گردید تا افراد بتو عبارت به

که پیامبر اسالم در سن  های فردی و اجتماعی حق انتخاب داشته باشند. چنان همچنین مصلحت

های سن پائین مرسوم بود(، با  رغم فرهنگ حاکم آن زمان )ازدواج با دختر بچه سالگی، علی 21

همیشه از خدیجه حتی بعد از سالگی ازدواج کرد و تا آخر عمر،  11خدیجه در سن حدود 

کرد. اگرچه مشهور آن است که خدیجه قبل از ازدواج با  عنوان همسری شایسته یاد می وفاتش به

(، ولی برخی معتقدند که تا این سن 133: 1333پیامبر اسالم، دوبار ازدواج کرده بود )سبحانی،

س از درگذشت خدیجه، (. پ112: 1،ج1333ازدواج نکرده و دختر بود )مرتضی حسینی عاملی،

های متعدد داشت، که به جز عایشه، تمامی آنها دختر نبودند. فاصلۀ سنی  پیامبر اسالم ازدواج

ویژه افراد برای  سال بود. این تفاوت در آن زمان مرسوم بود، به پیامبر با عایشه حدود چهل

پذیرفتند. همانطور که برای  دادند و/یا می ها را پیشنهاد می نزدیک شدن به بزرگان، اینگونه ازدواج

نزدیک شدن به پیامبر افراد مسنی از اطرافیان پیامبر به خواستگاری حضرت زهرا، که حدود ده 

ای بر  گونه ایراد یا خرده (. آنچه در تاریخ آمده هیچ123: 1333سال داشت، آمدند )سبحانی،

وچهار سالگی  حدود بیستازدواج پیامبر با خدیجه یا عایشه گرفته نشد. و حضرت علی در سن 

 کنند.  با فاصلۀ سنی با حضرت زهرا در سن حدود ده سالگی ازدواج می

شود )حر  البته توصیه شده ازدواج در کودکی نباشد، چون الفتی ایجاد نمی

(. اگر در شرایطی مانند ساده بودن محیط، تربیت شخصیت های 111: 21ق،ج1112عاملی،

اج کودکان کارکرد حمایتی داشت، لزوما در تمامی زمان ها این خاص و یا زندگی قبیله ای، ازدو

 کارکرد نخواهد بود.  

آید آن است که اگرچه سن و فاصلۀ سنی خاصی الزام  دست می مجموع، آنچه از سیره به در

که از مسائل  ویژه دختران، زمانی تر برای پسران و دختران، به نشده ولی ازدواج در سن پایین

پیدا نمودند، توصیه شده است؛ و در سیرۀ معصومین عمل شده است. همچنین  زناشویی آگاهی

به این نکته نیز توجه شده که ازدواج پذیرش مسئولیت در زندگی است. لذا دقت در انتخاب و 
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: 3توجه به آیندۀ زندگی، از نظر اخالقی، حقوقی و اقتصادی الزم است )فیض کاشانی،بی تا، ج 

م است که رشد و توان پذیرش مسئولیت در زندگی، فقط ربطی به باال (. ذکر این نکته الز12

رفتن سن ندارد. گاهی افرادی از نظر کمیّت سن باال هستند ولی از نظر کیفیت رشد ندارند و 

گاهی کمّیت سن پایین است، ولی به دلیل تربیت صحیح و ایجاد فضای الزم برای مطالعه و 

و امکان فهم مشترک وجود دارد. با رشد جسمانی به شناخت درست زندگی، کیفیت باالست 

شود. البته در تسریع امر ازدواج باید  خودی خود افراد و با باال رفتن سن، پختگی حاصل نمی

های فردی و شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز در نظر گرفته شود. چنانچه در دوران  تفاوت

ج و ارضاء نیازها آسان بود، ولی به دلیل نوجوانی و جوانی پیامبر اسالم اگرچه شرایط ازدوا

پنج سالگی ازدواج نکردند. و  و شرایط اقتصادی و همچنین انتخاب فرد مورد نظر، تا بیست

حضرت علی نیز چون حضرت زهرا شرایط سنی الزم را نداشت، با تأخیر ازدواج نمودند. 

صورت کلی و  ود، نباید بهش ترتیب، اگر در سیرۀ معصومین، تسریع در ازدواج مشاهده می بدین

ها و شرایط افراد را در هر زمان و مکان  برای همه، قاعدۀ خاصی را تعیین نمود و باید تفاوت

 درنظر گرفت.

 حق انتخاب در گزینش همسر

حق انتخاب از اصول عام انسانی است که در زمان و مکان ثابت است. ولی محدودۀ حق 

شناسان دو دسته جامعه را از یکدیگر  ر کند. جامعهانتخاب در مکان و زمان ممکن است تغیی

ای  ترهای خانواده معموالً نقش فعاالنه گرا که در آن والدین و بزرگ کنند؛ جامعۀ جمع متمایز می

ها و عالیق  بسا به خواسته کنند. چه در عملیات همسریابی و همسرگزینی برای فرزندان ایفا می

( و در جامعۀ 13: 1331شود )بستان، چندان توجهی نمی خواهند ازدواج کنند، جوانانی که می

گیرندگی والدین در همسریابی جوانان به ویژه  فردگرا، کاهش چشمگیر نقش نظارتی و تصمیم

 (. 11شود )همان:  دختران مالحظه می

گرا بود.  جامعۀ عرب زمان ظهور اسالم جمعحق انتخاب همسر در فرهنگ قبل از اسالم: 

نان شخصیت مستقلی نداشتند، پس ارادۀ مستقلی نیز نداشتند و خواستگار باید در این جامعه، ز

کرد و دختر حق اعتراض  دختر را از رئیس قبیله، پدر، برادر، عمو و/یا پسر عمو خواستگاری می
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(. فقط در برخی موارد دختران اشراف ازدواج بدون موافقت را 112: 1333نداشت )ایزدخواه، 

توانست بپذیرد یا رد کند. حتی در برخی موارد که  ها دختر می ینگونه خانوادهپذیرفتند. در ا نمی

دیگر، حق طالق با  عبارت کردند اختیار با زن بود که بماند یا زندگی را ترک کند. به ازدواج می

(. والیت در جاهلیت حق 333:  1ق،ج1331خاطر جایگاه آنها بود )علی، آنان بود و این به

توانست  داد؛ حتی بر حیات و زندگی آنان. ولی می شئون فرد )مولی علیه( را میاِشراف بر تمام 

اش رهن بدهد  ها قربانی کند یا او را بکشد و/یا در مقابل دیون و بدهکاری فرزندی را در راه بت

و/یا او را به هر نحو بخواهد تأدیب، خلع و طرد از قبیله نماید، از ارث محروم کند، و با شوهر 

 (.  133: 1333ختر، مهریه را از آن خود نماید و ... )ایزدخواه،دادن د

در سیرۀ معصومین، برای انتخاب همسر چند چیز  حق انتخاب همسر در سیرۀ معصومین:

مسلّم است؛ یکی آنکه، رضایت پسر و دختر در ازدواج الزم و ضروری است و عقد بدون 

یگر آنکه پدر اختیاردار مطلق دختر (. و د133: 1،ج1331رضایت آنان صحیح نیست )وحیدی،

تواند بدون میل و رضای او، وی را به هرکس که بخواهد شوهر دهد. مطلب دیگر  نیست و نمی

آن است که پسرها اگر به سن بلوغ برسند و دارای عقل و رشد باشند، اختیاردار خود هستند و 

اب آنها را ندارند. اما یک مطلب ند؛ و دیگران حق دخالت در انتخ زنان بیوه نیز اختیاردار خویش

مسلم در مورد دختران ) دوشیزه( آن است که )اگرچه اجازۀ ولیّ دختر شرط است(، اگر پدران 

توانند در  شود و دختران می بدون جهت از موافقت با ازدواج آنان امتناع کنند، حق آنها ساقط می

سیرۀ معصومین )علیهم السالم(،  دیگر، در عبارت (. به31: 1311انتخاب آزاد باشند )مطهری،

گرایی افراطی، تعادل بین آزادی انتخاب پسر و دختر و نظارت  ضمن نفی فردگرایی و جمع

جهت، دیدن، پسندیدن و انتخاب نهایی با دختر و پسر و/یا زن و مرد  همین خانواده ایجاد شد. به

دختر)باکره(، رضایت طورکلی، توصیه شده است و در مورد  است؛ و جلب رضایت والدین به

بر رضایت دختر، الزم و  که معقول و منطقی باشد، عالوه ولیّ شرعی و قانونی او، درصورتی

ضروری است. اما اگر عدم رضایت ولیّ دختر معقول و منطقی نباشد، حاکم شرع حق دخالت 

 نفع آیندۀ دختر را خواهد داشت.  به

اساسی بود. برای نمونه، وقتی حضرت  رضایت دختر برای ازدواج در سیرۀ معصومین، اصل

علی )علیه السالم( به خواستگاری حضرت زهر ا)سالم اهلل علیها( آمد، پیامبر)صلی اهلل علیه و 



 

 

 

 

 
 884ر سيرة معصومين )ع(   شناسي قواعد همسرگزيني د جامعه

  

 

کرده است. تو پیوند   : على تو را از من خواستگارىفرمودخانه رفت و به دخترش داخل  بهآله( 

آنکه  ( بىالم اهلل علیهایلت او آگاهى. زهرا )سدانى و از فض او را با ما و پیشى او را در اسالم مى

گفت  اهلل اکبر ،در آن دیدرا خود را برگرداند خاموش ماند. پیغمبر چون آثار خشنودى  ۀچهر

داند،  با اینکه پیامبر جایگاه حضرت علی را در پیشگاه حق می .(31: 2،ج1313)امین عاملی،

 دهد. انتخاب را به عهدۀ دختر قرار می نماید و بدون هیچ اصراری فقط آن را یادآوری می

برای اجازۀ پدر برای دختر )باکره(، برخی از فقها بین دختران رشید و غیررشید فرق قائل 

اگر دختری اختیار امور خود را در »اند که فرمود:  اند و به حدیث امام باقر)ع( استناد نموده شده

ند، در دادگاه شهادت دهد و هر آنچه دست داشته باشد، خرید و فروش نماید، بنده آزاد ک

تواند خود را به هرکس که  بخواهد از اموالش انفاق کند، در این صورت امر او نافذ است و می

صورت ، ازدواج او بدون موافقت ولی جایز نیست  بخواهد تزویج نماید، درغیراین

توانند  ها می انسان(. رضایت ولی از نظر اجتماعی الزم و ضروری است زیرا 13: 1331)بستان،

 نقش بازی کنند و تشخیص بازی نقش عاشق و عاشق حقیقی آسان نیست.

 تحلیل گفتمان قواعد همسر گزینی در جاهلیت و سیرۀ معصومین )ع(

با سه سطح، « ون دایک»اجتماعی _تحلیل گفتمان در این جدول بر مبنای رویکرد شناختی

هد بود. برای سهولت مقایسه، دو دورۀ قبل و تحلیل اجتماعی، شناخت اجتماعی و گفتمان خوا

 شود.  بعد از اسالم، در یک جدول ارائه می

مقایسه تحلیل گفتمان قواعد همسرگزینی سیره معصومین با دوران جاهلی بر مبنای ( 1

 اجتماعی ون دایک -رویکرد شناختی

سطوح 

 تحلیل

ابعاد 

 سطوح
 ها های بارز دوره ویژگی ها دوره

 

 

 

 

 

 بافت

 عام

 جاهلی
ای، اشرافی و طبقاتی در مناطق شهری(، برتری  ای )قبیله جامعۀ بسته با ساختار قبیله

 نژادی عرب نسبت به دیگران، نبودن حاکمیت سیاسی واحد، تشتت فرهنگی

 اسالم
پیوند بین قبایل و تشکیل امّت اسالمی، نفی نژادپرستی، حاکمیت سیاسی واحد، 

 رهنگی در جامعۀ اسالمیتالش بر وحدت ف

)مشارکان: پدران، مادران و فرزندان( حاکمیت مطلق پدران )برادران، عموها و   
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سطوح 

 تحلیل

ابعاد 

 سطوح
 ها های بارز دوره ویژگی ها دوره

 تحلیل

 اعیاجتم

 

 بافت

 موضعی

پسرعموها(، رؤسای قبایل، اشراف بر همسرگزینی و ندادن حق اظهار نظر به مادران  جاهلی

بین  و دختران؛ حق انتخاب برخی زنان و دختران اشراف؛ طبقاتی بودن همسرگزینی

 ای بودن بین سایر مردم. ای و قبیله اشراف و عشیره

 

 اسالم

)مشارکان: پدران، مادران و فرزندان( تصمیم نهایی با طرفین ازدواج )زن و مرد(، نفی 

حاکمیت مطلق پدر و دیگران )فقط دختر باکره اجازۀ پدر همراه با مصلحت دختر(، 

شأن بودن در ایمان و  ینی و همنفی نژادپرستی، قومیت و طبقاتی بودن همسرگز

 اخالق

 

 

 

 

 

 

 

 

شناخت 

 اجتماعی

 

 

 

 

 

 ارزش های

 اجتماعی

 فرهنگی

 

 

 

 جاهلی

های مثبت مؤثر در همسرگزینی: حسب )شمردن مفاخر اجداد(، نسب )اصل،  ارزش 

نژاد(، طبقۀ اجتماعی و اشرافیت، اموال و دارایی، جنسیت مرد، قدرت و شجاعت، 

مان اگرچه ظلم به دیگری باشد، دوشیزه بودن و سن پایین برای پایبندی به عهد و پی

زاده نبودن(، آزادی ازدواج مردان با هر تعداد زن و  ازدواج، آزاد بودن )برده یا برده

 کنیز.

های منفی مؤثر در همسرگزینی: از یک قبیله نبودن، از نژاد عرب نبودن،  ارزش

زاده بودن،  اال و اشراف، برده یا بردهای و اشرافی نبودن برای طبقۀ ب همسانی طبقه

نازایی و دخترزایی زن، دختر )دوشیزه( نبودن در ازدواج اول، ضعف و ترس برای 

 .شکنی مرد، پیمان

 

 

 

 اسالم

های مثبت مؤثر در همسرگزینی: ایمان، اخالق، برابری جنسیتی، صداقت  ارزش

الدین، حمایت از زن و )پرهیز از پنهان کاری(، رعایت حدود الهی، حفظ حرمت و

ها با محدود کردن چندزنی و با  استحکام خانواده با ممنوع نمودن بسیاری از ازدواج

پاسخ دادن مدیریت شده به نیازهای عاطفی و جنسی ضروری در جامعه و با حذف 

 تدریجی ازدواج با کنیزان.

عی، های منفی مؤثر در همسرگزینی: تفاخر به حسب و نسب و طبقۀ اجتما ارزش

مندی زن، پنهان کاری، عدم رعایت حدود الهی، عدم  تبعیض جنسیتی، عدم رضایت

 رعایت عدالت، تزلزل خانواده.

 

 ایدئولوژی

 جاهلی
گرای مردانه، متشتت فرهنگی  گی و جنسیت نژادپرستانۀ عربی و قبیلگی و عشیره

 حاصل از اشرافیت و رؤسای قبایل، متکی بر زور و قدرت

 اسالم
های طبیعی زن و مرد، برابری خواه  طلبانه ضمن پذیرش تفاوت منسجم، عدالت الهی،

 گیری و انتخاب بین زن و مرد در تصمیم

 

 

 

 جاهلی

 نگرش مثبت به: زور، قدرت، ثروت و جنسیت مرد )همچنین پسرخواهی(

ن و نگرش منفی به: ازدواج با افراد غیر قبیله، زن و دختر و دختر زایی،  بردگا

 زادگان )اگر چه آزاد شده باشند(. برده
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سطوح 

 تحلیل

ابعاد 

 سطوح
 ها های بارز دوره ویژگی ها دوره

 نظام

  نگرش

 اسالم

نگرش مثبت به: انسان ورای نژاد و قومیت و جنسیت، زن و دختر و دخترزایی، برده 

 زاده، فقیر و فقیرزاده و افراد دارا. و برده

 نگرش منفی به: تبعیض جنسیتی، فخرفروشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتمان

 

 

 

 متن و معنا

 

 جاهلی

شجاعت، حسب، نسب، قبیله و طبقۀ اجتماعی، والیت مطلق پدر و  قدرت،»مفاهیم: 

برادر و عمو و رئیس قبیله )نظر نخواستن از دختر و مادر( در حق انتخاب همسر، 

 های متعدد و .... تحقیر زن و دختر با واژه

 

 

 اسالم

 ایمان، اخالق، سالمت و احمق نبودن، بلوغ، رشد، والیت محدود پدر و جدّ»مفاهیم: 

پدری، اذن و اجازه، تحسین دختر و دخترزایی به خیر و برکت بودن، ریحانه بودن 

زن، سفارش ویژه نسبت به مادر )مسیر بهشت بودن، کُره و سختی، وَهن و سستی 

پروری و معاف دانستن حقوقی )نه از نظر اخالقی( زن از کار  دوران بارداری و فرزند

 برای خانه و کار در خانه.

 

 سبک

 هلیجا

گرای  های عامیانه جنسیت عربی اصیل در برخی موارد شاعرانه با مفاهیم و گزاره

ای و  طلبی )شراب و زن( و در برخی موارد افسانه کنندۀ قدرت، زور و لذت تحسین

 خرافی.

 اسالمی

ویژه قرآن کریم )فراتر از نظم و نثر(، نثر فصیح در قالب خطبه، نامه، سخنان کوتاه و 

کننده تفکر، تعقل و  های عموم فهم و محتوای عمیق و تشویق اهیم و گزارهدعا با مف

 پرهیز از خرافه.

 

 رتوریک

)بعد 

 اقناعی(

 

 جاهلی

به طرد )مانند نازا « تنبیه»به حمایت )در صورت فرزند پسر آوردن و...( و « تشویق»

 زنان و دختران و مردان ضعیف.« تهدید»بودن یا دخترزا بودن و...(، و 

 

 اسالم

به خیر و برکت و روزی زیاد و ... « تشویق»برای ازدواج و رعایت حرمت و حریم: 

کرد(، و  )به دلیل مشکل اقتصادی حاکم بر جامعه و تغییر مورد نظر گشایش ایجاد می

به عواقب دنیایی )مانند بروز اختالف « تنبیه»به زندگی خوب و راحت در آخرت و 

 )مانند جهنمی شدن و...(. و ناسازگاری و...( و آخرتی

و « تمثیل»، «های تأکیدی عبارت»، «آهنگ استفاده از نظم»ها: مانند  اقناع از طریق گزاره

اقناع از طریق انجام کارهای غیرمترقبه در بافت اجتماعی ) مانند فرستادن فقیر به 

 زاده(. خواستگاری اشراف

 

بل و چندگانۀ بافت اجتماعی، ایدئولوژی، با کنار هم قرار گرفتن ابعاد تحلیل، ارتباط متقا

نگرش و ابعاد گفتمان با یکدیگر، بهتر به نمایش درآمده است. برای اصال ح یا تغییر اجتماعی 
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نیاز است به تمامی این ابعاد و رابطۀ چندگانه و پیچیدۀ آنها توجه شود. به همین دلیل پیامبر 

ینه از همان ابتدا، برای ارائۀ تمامی ابعاد گفتمان بینی در مکه، در مد بر تبیین جهان اسالم، عالوه

جدید و تبدیل به گفتمان حاکم به تغییر بافت اجتماعی پرداخت. ایجاد وحدت بین قبایل و 

های  های جدا و متخاصم به قبیله مهاجران و انصار و امضاء عهدنامه بین آنها، زمینۀ گذر از قبیله

یری امّت اسالمی را فراهم نمود و بستر نظام سیاسی و گ متّحد و حامی یکدیگر و در مسیر شکل

ارائۀ ایدئولوژی و هنجارهای حقوقی و اخالقی واحد فراهم گردید. در این زمینۀ متن، سبک و 

ترین  شیوۀ اقناع هم از طرف وحی، که ویژه و خاص بود، و هم از طرف معصومین، که در عالی

آید، که  دست می چه از مجموع سیره بهسطح قرار داشت، نقش مهمی را ایفا نمود. آن

های اجتماعی و فرهنگی و  همسرگزینی نیز بخشی از آن است، اینکه بین ابعاد گفتمان و ارزش

بافت اجتماعی عام و موضعی، رابطۀ متقابل و چندگانه وجود دارد که هنگام ارائۀ گفتمان جدید 

یان و ارادتمندان گفتمان حاکم از سوی معصومین مورد توجه بوده است و توانست بین اطراف

سوی قبل از اسالم  شود؛ هرچند پس از حکومت حضرت علی )علیه السالم(، بازگشتی به

 تری در این زمینه انجام گیرد.  های عمیق شود و نیاز است تحقیق مالحظه می

 گیری نتیجه

افت اجتماعی رویکرد اکتشافی و توصیفی به همسرگزینی با تکیه بر بافت کالمی معصومین و ب 

آن زمان، محور اصلی بحث است. از مجموع بررسی سیره و بافت اجتماعی آن زمان، در پاسخ 

دست آمد: قواعدی که با مبانی اصلی دین مانند توحید و  به سؤال اصلی پژوهش این نتیجه به

 اخالق محوری و کمال و کرامت انسانی و/یا با اصول خردمحوری مانند نفی ظلم، موافق بود،

تأیید و قواعدی که مخالف بود و بافت اجتماعی ظرفیت داشت حذف و یا اصال ح شد. در مورد 

های قبل از اسالم  حذف، مواردی که بافت اجتماعی ظرفیت الزم را داشت، مانند انواع ازدواج

ای و نژادی،  همسری طبقه همسری دینی، درون )غیر از صداق، متعه و ازدواج با کنیزان(، برون

تخاب نداشتن در همسریابی و همسرگزینی فرزندان، در زمان پیامبر )صلی  اهلل علیه و آله( حق ان

حذف شد و مواردی که بافت اجتماعی ظرفیت الزم را نداشت، مانند ازدواج با کنیزان را از 

طریق اصال ح نگرش )توجه به کرامت انسانی بردگان( و رفتار )احترام به آنان، آزاد نمودن 
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دار شدن از آنها(  ها در اجرای احکام الهی و ازدواج و بچه /یا جبران برخی کوتاهیاختیاری و

حذف تدریجی نمود. در مورد اصال ح، برخی قواعد همسرگزینی نیاز شرایط آن زمان و شرایط 

های بعد بود؛ مانند محدود نمودن شرایط چندزنی که هم ظلم در حق زنان  مشابه در زمان

شدند و مانند عقد موقت یا همان متعه، که  سرپرست مدیریت می نان بیشد و هم ز برداشته می

توانست غریزه را  ها می به دلیل مشکالت در مسیر عقد دائم و/یا طوالنی بودن سفرها و جنگ

. در همسان همسری دو معیار مدیریت و از انحراف اخالقی جلوگیری کند، اصال ح و تأیید شد

نمود و مواردی از قبیل سن، فاصلۀ سنی و سایر معیارها را به ایمان و اخالق را دستوری بیان 

های اجتماعی مختلف افراد بتوانند با  ها و بافت خرد جمعی و سلیقۀ فرد واگذار نمود تا در زمان

های فردی و اجتماعی حق انتخاب  توجه به درجات ایمانی و اخالقی و همچنین مصلحت

ها و مبانی اصلی دین  قواعد همسرگزینی، اگرچه ارزش گیری طور کلی، در شکل داشته باشند. به

 کنند.  نقش مهمی دارند، ولی بافت اجتماعی و خرد جمعی نیز در آن نقش ایفا می

این ایده به دست آمد که بافت اجتماعی  از مجموع سیرۀ معصومین، پیرامون همسرگزینی،

های  ی عام با ایدئولوژی و ارزشعام نقش مهمی در ارائۀ گفتمان جدید دارد و بین بافت اجتماع

ای وجود دارد که الزم است برای تغییر و اصال ح در  اجتماعی و گفتمان ارتباط متقابل و پیچیده

هرکدام از آنها ابعاد دیگر نیز مدّنظر قرار گیرد. لذا پیامبر اسالم برای تغییر در جامعه از جمله 

حال به تبیین ایدئولوژی و  د و درعینهمسرگزینی، به تغییر بافت اجتماعی عام اقدام نمو

 های جدید و تغییر در بافت موضعی پرداخت.  ارزش

شود: اول آنکه، در زمینۀ  : در پایان بحث، با تکیه بر تحقیق حاضر، پیشنهاد میپیشنهادات 

شناختی آن پژوهش مستقل و  عینی بودن سیرۀ معصومین و امکان مطالعۀ توصیفی و جامعه

های توصیفی  شود. و دوم آنکه، دربارۀ سایر ابعاد اجتماعی زندگی آنان، پژوهش تر انجام گسترده

های مخاطبان آنان انجام شود.  ویژه شرایط و ویژگی مستقل با تکیه بر بافت اجتماعی آن زمان به

سوم آنکه، چون یکی از موانع در تحقیق حاضر، نبودن اطالعات دقیق نسبت به مخاطبین سخنان 

شود گروه های  توانست در تعیین معنای کالم مؤثر باشد. لذا پیشنهاد می که میمعصومین است 

شناسی احادیث،  شناس با تکیه بر اسناد تاریخی معتبر، در زمینۀ مخاطب تخصصی حدیث

 پژوهش علمی گسترده انجام دهند.  
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 منابع     

تهران: سروش  ، ترجمۀ علی حجتی کرمانی،سیرۀ معصومان(،  1313امین عاملی، سیدمحسن ) -

(DVD   .)مرکز علوم اسالمی نور 

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.تاریخ پیامبر اسالم(، 1333آیتی، محمد ابراهیم ) -

، تهران: دانشکده علوم و شناختی عصر جاهلیت تحلیل آیات جامعه(، 1333ایزدخواه، محمدابراهیم ) -

 فنون قرآن، چاپ اول.

از افراد، تهران: فرهنگ سبز، چاپ  یجمع عه،یالش ثیامع االحادق(. ج1333.)نیآقاحس ،یبروجرد -

 )نور(. یمرکز علوم اسالم ث،یجامع االحاد DVDاول  

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شناسی خانواده اسالم و جامعه (،1331بستان، حسین ) -

 هارم.قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چ ،خانواده در اسالم (،1331بستان، حسین ) -

  ، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.های اجتماعی طراحی پژوهش (،1331بلیکی، نورمن ) -

پور، تهران: جامعه شناسان،  کیهاشم آقاب ،یپژوهش اجتماع یها ی(. استراتژ1333نورمن.) ،یکیبل -

 چاپ اول.

اسالمی  معصومین، مرکز علوم DVD، قم: نشر دلیل، سیرۀ رسول خدا(. 1333جعفریان، رسول ) -

 )نور(.

 ، قم: نشر اسراء.زن در آئینه جمال و جالل(، 1311جوادی آملی، عبداهلل ) -

 قم: مؤسسه ال البیت الحیاء التراث. وسایل الشیعه، .ق(، 1112حر عاملی، محمد ) -

، قم: دفتر همکاری حوزه شناسی اسالمی درآمدی بر جامعه(، 1333دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ) -

 و دانشگاه.

 ، محسن ثالثی، تهران: نشر علمی.شناسی در دوران معاصر های جامعه نظریه(، 1331تزر، جورج )ری -

 ، تهران: سروش. شناسی خانواده ای بر جامعه مقدمه(، 1331ساروخانی، باقر ) -

 ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.فروغ ابدیت(، 1333سبحانی، جعفر ) -

دو ، «گفتمان کاوی و کاربست آن در متون روایی» (، 1333) شکرانی، رضا، مهدی مطیع، مرضیه فانی -

 .11-111، 1333، پاییز و زمستان فصلنامه پژوهش، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

 ، تهران: دارالکتب االسالمیه.من ال یحضرالفقیه .ق(،1111صدوق، محمد ) -

 قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.، المیزان فی تفسیرالقرآن.ق(،  1333طباطبایی، محمدحسین ) -
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اخالق  DVD، ترجمۀ ابراهیم میرباقری، تهران: مکارم االخالق(، 1331طبرسی، حسن بن فضل ) -

 اسالمی)نور(. اسالمی، مرکز علوم

، نامه فرهنگ کوثر فصل، «فلسفه چندهمسرگزینی پیامبر)ص(» (،1333عاشوری لنگرودی، حسن ) -

 ..33-31، 111شمارۀ 

، بغداد: مکتبه النهضه، کتابخانه دیجیتال المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالمق(،  1331علی، جواد ) -

 نور.

 ، قم: انتشارات اسالمی.المحجّه البیضاءتا(،  فیض کاشانی، محسن )بی -

 ،یو معارف اسالم خیدفتر مطالعات تار ،یرازیناصر مکارم ش م،ی(. قرآن کر1313ـــــــــــــ .) -

 .چاپ سوم

تهران: جامعه شناسان، چاپ  ،یاجتماع قاتیگفتمان در تحق لی(. کاربرد تحل1332.)ینعلیحس ،یجرق -

 اول.

جامع االحادیث  DVD)پانزده جلدی(، قم: دار الحدیث،  الکافیق(،  1123کلینی، محمدبن یعقوب ) -

 اسالمی)نور(. مرکز علوم

 ر نی.ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نش شناسی، جامعه (،1331گیدنز، آنتونی ) -

 ، تهران: انتشارات صدرا.نظام حقوق زن در اسالم (،1311مطهری، مرتضی ) -

 ، تهران: انتشارات صدرا.مجموعه آثار (،1331مطهری، مرتضی) -

 DVDحمید ترقی جاه، تهران: نشر حکمت، ) ،سیره المصطفیق(، 1112معروف الحسنی، هاشم ) -

 اسالمی نور( سیره مرکز علوم

  حسین تاج آبادی، قم: نور مطاف. سیرۀ صحیح پیامبر اعظم،(، 1333) مرتضی حسینی عاملی، جعفر -

جامع التفاسیر، مرکز  DVD، تهران: 11، ج تفسیر نمونه تا(،  مکارم شیرازی، ناصر )بی -

 اسالمی)نور(. علوم

 ، قم: نشر معارف.تاریخ تحلیلی صدر اسالم (،1331نصیری، محمد ) -

، تهران: مجمع مطالعات و ء بشری یا جاهلیت و اسالماسالم، عقاید و آرا(، 1331نوری، یحیی ) -

 تحقیقات اسالمی.

 ،  قم: مرکز نشر سنابل.احکام خانواده(، 1331وحیدی، محمد ) -

،گروه مترجمان، تهران: مرکز مطالعات مطالعاتی در تحلیل گفتمان (و1332ون دایک، تئون ای ) -

رسانه.


