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 ۱۳۹۹، پاییز و زمستان ۸های حدیثی، سال چهارم، شمارۀ آموزه

 » حّب النساء« مدح ثیاحاد یبررس
  »حّب النساء« ذّم  ثیآن با احاد ییو رفع تعارض نما

 ١سیدجعفرعلوی               
 ٢محمد طباطبائی شیرازیسید 

 دهیچک
حـب « و محبت نسبت به همسر بـا عنـوان یموضوع مهرورز یاسالم ثیاحاد  در

. شود یم دهیمتفاوت د ظاهر  به انیبا دو ب اتیروا نیا. شده است مطرح» النساء
 یبرخــ، گــرید  یو از سـو  کننــد یرا مــدح مـ» حـب النســاء« یاتیــروا سـو کی از

منجـر بـه ، ظاهر متفـاوت بـه انیـدو ب نیـا. شـمرند یمذموم م یآن را امر ثیاحاد 
علمـا دو وجـه  یبرخـ. هاسـتآن نیبـ یتعارض ظاهر ینوع و به ثیاختالف احاد 

حـب « مـدح ازمنظـور . کـمی: انـد ردهمطرح ک اتیدو گروه از روا نیا نیجمع ب
محبـت  نیـمحبت متناسب نسبت به همسر و منظـور از ذم آن افـراط در ا» النساء
است که جنس زن مورد  یمدح مقابله بافرهنگ جاهل اتیمراد از روا. دوم. است
ـ  یلـیاز روش تحل یریـگ بـا بهره سـندهینو . گرفتـه اسـت ر و ظلـم قـرار مییـتحق
سـپس بـا نقـد دو وجـه . است هپرداخت اتیروا یسند ینخست به بررس، یفیتوص

حـب « منظور از مـدح نکهیرا مطرح کرده است و آن ا یاحتمال سوم، گفته شیپ
 اتیـنسبت بـه زن و شـوهر اسـت و ذم حـب النسـاء در روا یمحبت قلب، »النساء

                                                  
 . ۰۶/۰۵/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  - ۱۴/۰۸/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  
 Alavi.s.j@googlemail.comدانشگاه علوم اسالمی رضوی  استادیار گروه فقه و اصول. ١
  smsh338@gmail.com. طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان ٢
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 . است یران بوده و منظور از آن مسئله شهوت ییکنا یریتعب، گرید 
 مذموم، ممدوح، حب النساء، محبت به همسر، ضتعار  :واژگان کلیدی

 مقّدمه
 انیـهـدف در ارتبـاط م نیتـر  ها مهم عرصه ۀدر هم ندهینظر گو  و مورد حیصح فهم

 ثیـهـدف در احاد  نیـا. شـود یو خواننـده محسـوب مـ سـندهینو  ایـو شنوده  ندهیگو 
ر چنانکـه د. اسـت یفراوانـ تیـاهم یوجود داشته و دارا زین نیواردشده از معصوم

ٌر ِمـْن َعَشـَرٍة ْیـَخ   هِ یَخَبٌر َتْدرِ « ستواردشده ا از مفّضل بن عمر از امام صادق یثیحد
 نیـا .یکـه تنهـا آن را نقـل کنـ یتیبهتر است از ده روا یکه آن را بفهم یخبر؛  »هیَتْروِ 
شـده در  مطرح یدهایـق، مراد از الفاظ قیفهم دق: مانندیمقدمات متعدد ازمندین، مهم
 . است... ائن متصل و منفصل کالم معصوم وقر ، کالم

 نیـاز ا زیـشده ن وارد یاسالم یکه در رابطه با سبک زندگ یموارد، اتیروا انیم در
که انسـان  یخصوص در موضوعات هستند به قیدق یبررس ازمندینبوده و ن یمطلب مستثن

مـا یمعصـوم را بـرا ثیرو شده و مقصود متکّلم و حد روبه یتناقض بدو کیبا  یگاه
 . کند یمجمل م

و دقت است موضوع  یبررس ازمندیروست و ن که با اجمال روبه یموضوعات جمله از
ظاهر  بـه انیـبـا دو ب یاسـالم ثیـو محبت نسبت به همسر اسـت کـه در احاد  یمهرورز

محبـت نسـبت بـه زنـان را مـدح نمـوده و  اتیاز روا یا دسته. شده است متفاوت مطرح
کـه در ذهـن  شـود یسبب م یانیب نیچن. مذموم شمرده است یآن را امرگرید  یا دسته

شود که محبت نسبت به همسر کـه بـا عنـوان حـب النسـاء در  جادیسؤال ا نیمخاطب ا
 ده؟ینکوه ایاست  دهیپسند یواردشده است امر اتیروا

وجود دارد که در بـاب سـه و  اتیدودسته روا، محبت نسبت به زنان ۀمورد مسئل در
بـاب سـوم تحـت . ذکرشـده اسـت عهیکتاب النکاِح وسائل الش یقدماتچهار از ابواب م

ـَالِت َو ِإْخَبـاِرِهنَّ ِبـِه َو اْختِ « عنوان َسـاِء اْلُمَحلَّ  رِ اِرِهنَّ َعَلـی َسـائِ َیـَباُب اْسِتْحَباِب ُحبِّ النِّ
اِت  ذَّ محبت و در طرف مقابل باب چهـارم  نیا یدر مدح و خوب یاتیمتشّکل از روا» اللَّ
ْفَراِط فِ « نوانتحت ع َساِء َو َتْحـرِ  یَباُب َکَراَهِة اْإلِ َمـاِت یُحبِّ النِّ َسـاِء اْلُمَحرَّ  .» ِم ُحـبِّ النِّ
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 . است که در مذّمت و بد بودن آن هست یاتیمتشّکل از روا

 یبـه بررسـ» عهیوسـائل الشـ«شـده در کتـاب  مطرح اتینوشتار بر اساس روا نیا در
 . میپرداز  یبا قرائن موجود، م اتیروا نیمراد هر دسته از ا قیدق

  مدح حب النساء اتیروا -۱
 یلحـاظ اعتبـار سـند هـا ازشده که پنج مـورد از آن مطرح تیباب دوازده روا نیا در
بـه دو گـروه  یبه لحاظ داللـ گریو اما هفت مورد د  ستیبوده و قابل استدالل ن فیضع
 . شوند یم میتقس

 دارند مانیالنساء و ا که داللت بر ارتباط حب یاتیروا -۱-۲

 اول تیروا
ُد ْبُن « ِد ْبِن یَ ُمَحمَّ ِه ْبِن یَ ْح یَ ْعُقوَب َعْن ُمَحمَّ اِر َعْن َعْبِد اللَّ ٍد َعـْن َعِلـ ی اْلَعطَّ ْبـِن  یِّ ُمَحمَّ

َباِن ْبِن ُعْثَماَن َعْن ُعَمَر ْبِن 
َ
بِ یزِ یَ اْلَحَکِم َعْن أ

َ
هِ  یَد َعْن أ ُظ : َقاَل  َعْبِد اللَّ

َ
ْزَداُد یـنُّ َرُجًال َما أ

َساءِ یْ َماِن َخ یاْإلِ  یفِ   . »رًا ِإالَّ اْزَداَد ُحّبًا ِللنِّ

محبت نسبت به زنـان  نکهیکند مگر ا ادیز  مانیرا در ا یخوب، یمرد کنم ینمگمان
 . کرده باشد ادیرا ز 

سـند  ۀموجـود در سلسـلانیـراو  یبه بررس نجایدر او  ،است حیصح تیروانیا سند
. میپرداز  یم

 فیشـر  یصاحب کتاب کافینیکه همان کل عقوبیمحمد بن  ثیحد یراو نیاول
ابـن  و یطوسـ. کند یرا نقل م تیالعّطار روا ییحیاز استاد خود محمد بن  شانیا .است
 یتـیبـدون واسـطه روا نیمعصـوم ۀاند که از ائم شمرده یرا ازجمله کسان شانیا داود

 شـانیدر رابطـه بـا ا ینجاشـ ،انددانسـته ینـید کلاو را از اهل قـم و اسـتا. اند نقل نکرده
 یبنـا بـر مبنـا ،نیعالوه بر ا ،» ثیر الحدین کثیزمانه ثقة ع یخ أصحابنا فیش« دیگو  یم

از  ینیچون کل یبزرگان رایز ؛ کند یبودن داللت بر وثاقت م ثیالحد خیش انیرجال یبرخ
 . کردند ینم ثیاخذ حد یهرکس

 خیشـ « او را یاسـت کـه نجاشـ یاشـعر یسـین ععبدالله بن محمـد بـ یبعد یراو
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و از امـام ، دهیشـن ثیحـد نـزد امـام رضـا، خوانده است »هشاعر وجه األ  « و  نییالقم
از منزلـت برخـوردار  زین ،)احتماًال حاکم قم( »سلطان « و نزد، کرده یم تیروا جواد

 . بوده است

کنـدینقل میانباربن حکمیرا از علتیروا، یاشعریسیبن محمد بن ععبدالله
 ۀنـیبـه قر . متحـد اسـت ریـبن حکـم بـن زب یاست و با عل که از اصحاب امام جواد

از  تیروا ۱۵۰۰ کینزد . رسد یاتحاد درست به نظر م نیعنهم ا یرو یعنه و الذ یالراو
 قیـتوث یطوسـشـیخ جز  بـه. شده اسـت نقل حکمبن  یدر کتب اربعه با عنوان عل شانیا

و  کنـد یمـ تیـکفا تیـکثـرت روا نیبه نظر ما هم یول، ندارد یگرید  یخاص از رجال
و ثقـه  یهـم امـام شـانیا نیبنـابرا؛ القـدر لیثقة جل: فرموده نیاو چن ۀدربار  یطوسشیخ 
 . هستند

که از اصـحاب  کند یرا از ابان بن عثمان احمر نقل م تیروا، یبن حکم انبار یعل
. اند اصحاب اجماع و ثقـه دانسـتهو در شمار  بوده است و امام کاظم امام صادق

 اراتیقرار گرفتن او در سند کامل الز ، عالوه بر از اصحاب اجماع بودن ییالله خو  تیآ
 . داند یم یکاف شوثاقت یصدوق را برا و سند

نقـل  یکـوف یثقفـ یالسـابر اعیـب دیـز یرا از عمـر بـن  تیـروا، بن عثمان احمر ابان
مـورد اعتمـاد  یاو محّدث. هبود دق و کاظمامام صا انیکه از اصحاب و راو  کند یم

او . را ابواألسود ثبت کرده است اش هیکن ینجاش. حج نوشته است ۀدربار  یاست و کتاب
مشـهور بـه ، مـورد اعتمـاد، از محدثان موثق ه،دیرس یم هرسال به حضور امام صادق

آل محمد  ۀدخانوا ۀاو را در زمر  امام صادق. بوده است زکاریپره انیعیعدالت و از ش
 . محسوب کرده است

 ثیحد داللت
 ادیـدر محبت نسبت به زنـان داللـت بـر انجـام آن قبـل از ز  یاستفاده از لفظ ماض 
 تـوان یمـ نیشده است بنـابرا از فعل مضارع استفاده مانیدر مورد ا رایز ؛ دارد مانیا شدن

 انیـو م شود یشخص م مانیدر ا ریخ یادیگرفت که محبت نسبت به زن سبب ز  جهینت
 . تمالزمه برقرار اس ریخ یادیمحبت و ز 
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 حیصـح یمتفـاوت ولـ یعبارت البتـه بـا سـند نیباب با هم نیسوم ا ثیحد: توّجه
مضـمون را  نیهمـ ریـاخـتالف در تعب یدهم باب که بـاکم ثیحد نیو همچن واردشده

ـُد ْبـُن َعِلـ« اسـت نیچنـ، دیـفرما یم انیب ِبـِن ِبِإْسـَنایْ ْبـِن اْلُحَسـ یِّ ُمَحمَّ
َ
َماِلـٍك  یِدِه َعـْن أ

ِبِیاْلَحْضَرِم
َ
أ اِدَقیَعْن الصَّ َسِمْعُت َقاَل اِس اْزَداَدُقوُلَیاْلَعبَّ ُحّبًا َساِء ِللنِّ اْزَداَد َما ُکلَّ اْلَعْبُد

هـر زمـان  فرمـود یکه م دمیشن از امام صادق: العباس گفت یاب. »َماِن َفْضًال یاْإلِ  یفِ 
 . دشو  ادیز  یلتیو فض یبرتر زین مانیشود در ا ادیمحبت نسبت به زنان ز 

 دوم تیروا
بِ یْبِن ِإْبَراهِ  یِّ َو َعْن َعلِ «

َ
بِ یَم ْبِن َهاِشٍم َعْن أ

َ
اٍر َعْن یْ ُعمَ  یِه َعِن اْبِن أ ٍر َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ

بِ 
َ
هِ  یأ ْنبِ : َقاَل  َعْبِد اللَّ

َ
ْخَالِق اْأل

َ
َساءِ یَ ِمْن أ  . »اِء ُحبُّ النِّ

 . است یاله اءیبه زنان ازجمله اخالق انب محبت

 تیـبه اعتماد سند روا یعنیاست  قیتعل یاست لکن دارا حیصح زین تیروا نیا سند
که   یراویک به  ثیشده و حد حذف یطور متوال به شتریب اینفر  کیقبل از اول سندش 

موجـود در  انیـراو  یبـه بررسـ نجـایدر ا. شده است باالتر از محذوف است نسبت داده
 . میپرداز  یسند م ۀسلسل

حالش در سـند قبـل گذشـت و در  است که شـرح ینیکلمرحوم  ،ثیاول حد یراو
بن  یاز عل شانیا. میسند را معّلق دانست لیدل نیشده و به هم حذف شانینام ا تیروا نیا

 یتیاو را شخصـ ینجاشـ. کنـد یرا نقل م تیروا یقمّ  ریصاحب کتاب تفس یقمّ  میابراه
کرده که مورد اعتماد  یو استوار معرف بتثا یمانیا یو دارا اتیدر نقل روا نانیطمموردا
 . است حیصح یو مذهب دهیعق یو دارا

، هیفق شانیا. را نقل کرده است تیبن هاشم روا میاز پدرش ابراه یقمّ  میبن ابراه یعل
امـام  ارانیـرا از  یو یَکّشـ. بـوده اسـت عهیو از بزرگان شـ ثیحد یراو، اجازه خیاز مشا
 .  دارد دیامر ترد  نیدر ا یبن عبدالرحمان دانسته است اما نجاش ونسیو شاگرد  رضا

، انیـراو  انیـآمـده و در م تیـروا ۶۴۱۴در سـند  ینـام و ییخو  الله تیگزارش آ به
 . نقل نکرده است تیاندازه روا نیبه ا یکس

بن  ادیز  ریْ ُعمَ  یمد بن ابُمح. کند ینقل م ریعم یرا از ابن اب تیروا، بن هاشم میابراه
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و از اصحاب اجمـاع در قـرن سـوم  هیمحدث امام، ریعم یمعروف به ابن اب یَاْزد یسیع
. را درک کرده اسـت محضر امام کاظم، ریعم یابن اب  گفته دیمفشیخ . است یقمر
 اتیـروا انیـرجال شـتریب. را درک کرده اسـت عهیش انمحضر سه تن از امامنیبنابرا

. رندیپذیمسندش ماتیا همانند روامرسل او ر 
نام کامل او همراه با . را از اسحاق بن عّمار نقل کرده است تیهم روا ریعم یاب ابن

او از . اسـت یتغلبـ یفطحـ یکوف یرفیص انیاسحاق بن عمار بن ح عقوبیابو  اش هیکن
نقـل  نیاو چنـ ۀدربـار  یکشـ. بـوده اسـت کاظم یاصحاب امام صادق و امام موس

 : ندک یم
و قـد : ل بـن عمـار قـالیبـن عمـار و إسـماع إسـحاقإذا رأی  کان أبو عبـد اللـه«
 . ثروتمند بوده است یاو شخص رایز ؛ »ا و اآلخرةیالدن یعنیجمعهما األقوام ی

 تیروا داللت
کـه در  یالهـ امبرانیـپ یهـا یژگـیمحبـت بـه زنـان را از اخـالق و و  ثیحد نیا در
معصـوم  یالهـ امبرانیـبرشمرده اسـت و چـون پ، ستنده مانیدرجه از درجات ا نیباالتر 

اخالق  نیدر ادیبا نیبنابرا، اند مؤمنان بوده گرینسبت به د  یرفتار یبوده و اسوه و الگو 
 . اخالق مؤمن برشمردۀرا ازجمل زنانها اقتدا کرد و محبت به به آن

 نسبت به زنان دارند که داللت بر توّجه معصوم یاتیروا -۱-۲

 لاو  تیروا
بِ  َو َعْنهُ «

َ
بِ یَعْن أ

َ
بِ  یِّ ٍر َعْن َحْفِص ْبِن اْلَبْخَترِ یْ ُعمَ  یِه َعِن اْبِن أ

َ
ـهِ  یَعْن أ : َقـاَل  َعْبـِد اللَّ

هِ  ِص ( َقاَل َرُسوُل اللَّ
ُ
َساَء َو الطِّ یَ ِمْن ُدنْ ) ُب یَما أ : فرمودند رسول خدا. »َب یاُکْم ِإالَّ النِّ

 . ز زنان و عطرج نخواستم به زیچ چیشما ه یایاز دن

 دوم تیروا
بِ «

َ
بِ یَو َعْنُه َعْن أ

َ
اِر ْبِن َکْرَدٍم َو َغ یْ ُعمَ  یِه َعِن اْبِن أ بِ یْ ٍر َعْن َبکَّ

َ
ـهِ  یِر َواِحٍد َعْن أ  َعْبِد اللَّ

هِ : َقاَل  ُة عَ   َقاَل َرُسوُل اللَّ تِ  یفِ  ینِ یْ ُجِعَل ُقرَّ َالِة َو َلذَّ َسـاءِ  یفِ  یالصَّ  رسـول خـدا. »النِّ
 . شده استام در زنان قرار داده نور چشم من در نماز و لّذت و بهره: فرمودند
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و  گـرددیبرمـ یقم میبن ابراه یعنه به عل ریاست و ضم حیصح تیدو روا نیا سند
از اصحاب اجماع است و مرسالتش مانند  شانیو ا رسد یم ریعم یبه ابن اب تیچون روا

 زیـهـا ناگرچـه آن ،میکنـ ینظر مـ صـرف، یدبعـ انیراو  یبررس انیاز ب، مسنداتش هست
. و ثقه هستندیامام

 تیدو روا داللت
موردبحـث  تیالمضمون به روا بیقر  یتیدر کتاب خصال در شرح روا یطوسشیخ 

 اتیـدر روا رایـز ؛ هـم نمـاز اسـت بیـمنظـور حضـرت از ذکـر نسـاء و ط: نـدیفرما یم
او اسـت و  ریـاز غ تر تلیهفتـاد برابـر بـا فضـ، واردشده است کـه نمـاز شـخص متأهـل

دو بـه  نیـلـذا ذکـر ا؛ است ضلهم هفتاد برابر اف در رابطه با عطر که نماز با آن نیهمچن
. نماز است تیخاطر افضل
شـده  استفاده» حّبـب« از لفـظ دهد یآن را شرح م یطوسشیخ که  یثیدر حد لکن
 نیبـ ۀطـدارد و وجـه تلـّذذ در راب» یلـّذت« موردبحـث کلمـه ثیحـد که یدرحال، است
نسبت  یعیطب ازین کی رایز ؛ ندارد یمعلوم است و اصل وجود آن منع و قبح زین نیزوج

نَ   ُقْل ﴿ هیحکم آبه بشر است و به
َ
 زیـعز  امبریپ، )۱۱۰(کهف/﴾ یِإلَ   وحییُ َبَشٌر ِمْثُلُکْم  اِإنَّما أ

 . ندارد یاشکال چیه زین شانیاند و در مورد ا نبوده ازین یاز آن ب زیما ن

 رایـز ؛ ستین یمناسب ریتعب نیاشکال شود که لذت دور از شأن معصوم بوده و ا دیشا
 . شوند یمتعال غافل نم یخدا ادیاز  یا لحظه نیمعصوم

وجـود نـدارد و بهـره بـردن از  یا لذت و غفلـت مالزمـه نیب: گفت دیجواب با در
قـرآن . م اسـتالز  زیـن امبریـپ یبرا، حکم قرآن که همان لذت است به ییایدن یها نعمت

نْ   َبَك یَنص  َو ال َتْنَس ﴿: دیفرما یممیکر    .)۷۷(قصص/ ﴾ایِمَن الدُّ

 یَّ َحـاَنتَ یْ َو َر « عبـارت یادیـمضـمون و ز  نیبـا همـ زیباب ناین هفتِم  ثیحد: توجه
 . آمده است حیبا سند صح» ُن یْ اْلَحَسُن َو اْلُحَس 

نان نداشته بلکه مربوط به ت ز محب یعنی یداللت بر مّدع اتیروا نیا رسد ینظر م به
 . است ییحالل از امر زناشو  ۀبهر 
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  ذم حب النساء اتیروا-۲
و  حیدو مورد صـح فیشده که سه مورد از آن ضع مطرح ثیشش حد، باب نیا در

 . میکن یقابل استناد را ذکر م تیهر سه روا نجایما در ا. مورد موّثق است کی

 اول تیروا
ْحَمَد ( َو َعْنُهْم «

َ
اِل َعْن أ تَ : َعْن َغاِلِب ْبِن ُعْثَماَن َعْن ُعْقَبَة ْبِن َخاِلٍد َقاَل ) َعِن اْلَحجَّ

َ
ُت یْ أ

هِ  َبا َعْبِد اللَّ
َ
َساءُ یَ ُثمَّ َقاَل  یَّ َفَخَرَج ِإلَ  أ بـن خالـد نقـل عقبـة ؛ »ا ُعْقَبُة َشَغَلَنا َعْنَك َهُؤَالِء النِّ

: آمدنـد و فرمودنـد رونیمن ب یسو  به شانیپس ا خدمت حضرت صادق دمآم: کرد
 . اند زنان ما را از تو مشغول ساخته نیا هعقب یا

قبل که در وسائل  تیبه اعتماد روایعنی؛ دارد قیتعل یموثقه است ول تیروا نیا سند
 کنـد یاز اصـحاب نقـل مـ یکـه از تعـداد ینیکل عقوبینام محمد بن ؛ شده است نقل

 . میپرداز  یسلسله سند میاکنون به بررس. شده است حذف

در  ینـیکل عقوبیمحمد بن  یعنی شانیا تیهستند که شخص ینیکلمرحوم اول  نفر
: دیـگو  یمـ شانیبعد از ا. و مورد وثوق هستند عهیو از بزرگان ش دیگرد  انیقبل ب اتیروا

، شـده در سلسـله سـند نقل ،»عّدة من اصـحابنا« که منظور از ،»عن عدة من اصحابنا«
موجـود در  یها »عده« رایز ؛ و ثقه هستند ادها مورد اعتمهمه آنهستند که  یافراد معلوم

  .شوند یم میدسته تقس به دو فیشر  یکاف

دسـته  نیا. ما معلوم هستندیعّده برا نیا یها تیشخص یعنی؛ معلوم یها عده: اول
 . میکن یم انیاند که در ادامه ب کرده تیتنها از سه نفر روا

مـا مجهـول هسـتند کـه  یعّده بـرا نیا یها تیشخص یعنی؛ مجهول یها عّده: دوم
 . از هفت نفر هستند یراو

و  یاشعر یسیاحمد بن محمد بن ع، کنند یم تیها روامعلوم از آن ۀکه عد ینفر سه
موردبحـث از  تیـهسـتند کـه در روا ادیـو سهل بـن ز  یاحمد بن محمد بن خالد البرق

داوود بـن کـوره : نـد ازبارتعـّده ع نیـافـراد ا. کننـد ینقل م یسیاحمد بن محمد بن ع
محمـد بـن ، یالقمـ یالُکمندان یبن موس یعل، یبن هاشم القم میبن ابراه یعل، یالقم
 . یالعطار القم ییحی
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را بـه » من اصحابنا عن احمد بن محمـد ةعد« ریتعب یتیدر روا ینیهرگاه کل نیبنابرا

 . را حداقل به چهار سند نقل نموده است تیکار ببرند درواقع آن روا

. شـود ینقـل مـ یسیمذکور از احمد بن محمد بن ع یتوسط چهار راو تیروا نیا پس
. استثیبزرگ حدانیاز راو شانیا. دانسته استثیاحمد بن محمد را ثقه در حدینجاش

اِل نقل کـرده اسـت ا تیروا، بن محمد احمد عبداللـه بـن محمـد  شـانیرا از الحجَّ
 . او ثقه گفته استدو بار در وصف  یاست که نجاش یاألسد

 یرا از غالب بِن عثمان نقل کرده که ثقـه اسـت امـا واقفـ تیروا، بن محمد عبدالله
بـه موّثـق  حیاز صـح تیسند روا، انیفرد در سلسله راو  نیوجود هم لیبه دل مذهب بوده

 . کند یم داینزول پ

 قیتوث ؛است که از اصحاب امام صادق کند یبن عثمان از عقبة بِن خالد نقل م غالب
 . اعتماد است جهت قابل نیبه هم؛ است هیالروا ریکث یدر مورد او به کار نرفته ول حیصر 

 تیروا داللت
که نزد  کند ینقل م است که عقبة بن خالد از امام صادق یانیجر  انگریب ثیحد نیا

 نیـآمدند به او گفتند که ا رونیاو ب یسو  خانه به یکه حضرت از اندرون یرفته و زمان شانیا
 تیو شـکا یتیکالم را حمل بر حالـت نارضـا نیزنان ما را از تو غافل کرده است که اگر ا

 :حضرت از بودن با زنان اسـت لکـن اوالً  تیدال بر عدم رضاثیحد: گفت توان یم میکن
از آن  توان یبوده است و نم ِی شخص ۀیقض کی تاً یداللت بر مذمت حب آنها ندارد بلکه نها

حضـرت نـدارد بلکـه  تیصراحت در عدم رضا ثیحد نیا :اً یثان. رداستفاده ک یحکم کل
نسبت به امور خانواده  شانیا یها تیلاخبار صرف از جانب حضرت در مورد مشغو  تواند یم

کـه مشـغول کـار  دهند یخبر م گریکدیاشخاص به  یطور که در محاورات عرف باشد همان
 . که متداول است اتیّ عرف لیقب نیو از ا اقدام کردم رتریخانواده بودم و نسبت به کار شما د 

 . داللت بر مطلوب ندارد تیروا نیا رسد یبه نظر م نیبنابرا

 دوم تیروا
بِ «

َ
ِه ْبِن ِسَناٍن َعْن أ ـهِ  یَو ِبِإْسَناِدِه َعْن َعْبِد اللَّ ْعـَداِء ِلْلُمـْؤِمِن : َقـاَل  َعْبِد اللَّ

َ
ْغَلـُب اْأل

َ
أ

ْوءِ   . همسر بد است، مؤمن یدشمن برا نیتر  غلبه کننده. »َزْوَجُة السَّ
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ابوجعفر محمد بـن  یعنی؛ باسناده راجع به صدوق ریدارد و ضم قیتعل زین تیروا نیا
و علمـاء اسـت و  عهیاسـت کـه از بزرگـان شـ یالقمـ هیـبابو  یبن موس نیبن الحس یعل

را از  ثیاست حـد یبا سند خود که سند تام شانیا. است فیاز توص ازین یب تشیشخص
. کندیبدالله بن سنان نقل مع

 الً یـدارد کـه ذ قیـچهـار طر  فیـدر فهرست به عبدالله بن سنان بن طر  یطوسشیخ 
 . شود یم انیب

بـن  یعل -۳ هیبن بابو نیبن حس یجعفر محمد بن عل ابو -۲جماعة  -۱: اول قیطر 
د بن و محم دیز یبن  عقوبیهاشم و   بن میابراه -۵سعد بن عبدالله  -۴ هیبن بابو  نیحس
 فیعبدالله بن سنان بن طر  رازیعم یمحمد بن اب -۶ الخطاب یبن اب نیحس

بـن  یعل -۳ یابو محمد حسن بن حمزه علو  -۲ داللهیبن عب نیحس -۱: دوم قیطر 
 فیاز عبدالله بن سنان بن طر  ریعم یابن اب -۵هاشم   بن میابراه -۴ میابراه

ابوعبدالله محمـد بـن  -۴بطه ابن  -۳ یبانیابوالمفضل ش-۲جماعة  -۱: سوم قیطر 
 فیاز عبدالله بن سنان بن طر  یهمدان یمحمد بن عل -۵ القاسم یاب

 -۵ یجعفر بن عبدالله علو  -۴ابن عقده  -۳ یتلعکبر -۲جماعة  -۱: چهارم قیطر 
  فیاز عبدالله بن سنان بن طر  یسکون نیحسن بن حس

به عبداللـه  یطوسشیخ  قیطر : ندیفرما یم یطورکل به ییالله خو  ةیو آ یلیاردب محقق
 . است حیدر فهرست صح فیبن سنان بن طر 

 امام صـادق انیاو را در شمار راو  ینجاش، اما در رابطه با خود عبدالله بن سنان و
را  امام باقر تا امام جـواد، عبدالله بن سنان؛ معتقد است ییالله خو  تیآ. نوشته است

عبدالله بن ؛ یطوسو یکش، ینجاش، اوودابن د. دارد تیدرک کرده است و از آنان روا
 . اند هسنان را ثقه دانست

 . است حیصح یازلحاظ سند تیروا نیبنابرا

 تیروا داللت
و غلبـه کننـده  روزتریپ یخطر همسر بد بوده که او را از هر دشمن انگریب ثیحد نیا

 . داند یتر بر مؤمن م
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 یاشـد بـه داللـت التزامـبر مطلوب که مذّمت حب النساء ب ثیحد نیداللت ا یبرا
کـه همسـر بـد  سـتین نیـاز ا شیآن بـ یداللـت مطـابق رایز ؛ تمسک نمود دیبا ثیحد
دوسـت نبـودن اسـت و ، یدشـمن ۀکه الزم شود یانسان محسوب م یغالب برا یدشمن

. نکندیدوستکندیمینکه نسبت به انسان دشمیکه باکسکندیحکم ممیعقل سل
 ثیحد نیدر ا :است که اوالً  نیگفت ا توان یم ثیدح نیکه در داللت ا یاشکاالت
طور کـه در  همان :اً یثان. زن بد یعنی؛ الّسوء است دیبه ق دیبلکه مقّ  نشده انیمطلق نساء ب

 نکـهیبر مذمت محبت ندارد و ا یداللت مطابق ثیحد نیگفته شد ا تیداللت روا انیب
برابـر بـا عـدم  دیـنکـردن را فهم یدوست یبه داللت التزام توان یاز لفظ اعداء م مییبگو 

باشـد  یو یـو دن یخـاطر منـافع شخصـ شـخص بـه یاگر دشمن رایز ؛ ستین یمحبت قلب
محبت نمـودن  ۀلیوس که به یموارد اریمطلقًا محبت را مردود شمرد بلکه چه بس توان ینم
که  کند یم لیبددشمن را به دوست ت یاو شده و حتّ  یطرف مقابل سبب جلب دوست به

خاطر اعتقادات  او به یبله اگر دشمن. شود یمشاهده م ائّمه رهیاز آن در س ییها نمونه
بـا او و  یاز دوست دیقرآن با ۀیحکم آ به میباخدا بدان یاو را دشمن یباشد و درواقع دشمن

ْن ُتْتَرُکوا َو لَ ﴿: دیفرما یمحبت به او اجتناب کرد قرآن م
َ
ْم َحِسْبُتْم أ

َ
اأ ـیَ  مَّ ـُه الَّ َن یذْعَلـِم اللَّ

ِه َو ال َرُسوِلِه َو َال اْلُمْؤِمنیَ جاَهُدوا ِمْنُکْم َو َلْم  ِخُذوا ِمْن ُدوِن اللَّ ُه َخبیَن َولیتَّ ٌر ِبمـا یَجًة َو اللَّ
د و هنوز خدا از شما کسانی را کـه یشو  د که رها مییا گمان کرد یآ ؛)۱۶(توبه/  ﴾َتْعَمُلون

نشناخته اسـت و خـدا ، همرازی نگرفتند ر از خدا و رسولش و مؤمنانیجهاد کردند و غ
  .دیکن باخبر است به آنچه می

 سوم تیروا
ـْعَدآَبادِ  یَو فِ « ِل َعـِن السَّ ِد ْبِن ُموَسی ْبِن اْلُمَتَوکِّ ْحَمـَد ْبـِن  یِّ اْلِخَصاِل َعْن ُمَحمَّ

َ
َعـْن أ

ٍد اْلَبْرقِ  بِ  یِّ ُمَحمَّ
َ
ِد ْبِن ِسَناٍن یَعْن أ ٍف َعـِن یَعْن َسْعِد ْبِن َطرِ ) اِد ْبِن َمْرَواَن یَ َعْن زِ ( ِه َعْن ُمَحمَّ

ْصَبِغ بْ 
َ
مِ   َقاَل : ُنَباَتَة َقاَل  ِناْأل

َ
َساِء َو ُهَو َس  َن یُر اْلُمْؤِمنِ یأ ـیْ اْلِفَتُن َثَالَثٌة ُحبُّ النِّ َطاِن َو یْ ُف الشَّ
َو ُحبُّ الدِّیْ ُشْرُب اْلَخْمِر َو ُهَو َفخُّ الشَّ  َحـبَّ یْ ْرَهِم َو ُهَو َسْهُم الشَّ َناِر َو الدِّ یَطاِن

َ
َطاِن َفَمـْن أ

َساَء  ْشـِرَبَة َحُرَمـْت َعلَ یْ ْنَتِفْع ِبعَ یَ  َلْم النِّ
َ
َحبَّ اْأل

َ
ـةُ ْیـِشِه َو َمْن أ َحـبَّ الـدِّ  -ِه اْلَجنَّ

َ
َناَر َو یَو َمـْن أ

نْ  ْرَهَم َفُهَو َعْبُد الدُّ نْ ( َسییَقاَل عِ : ا َو َقاَل یَ الدِّ ِن َفـِإَذا یُب الـدِّ یـِن َو اْلَعـاِلُم َطبِ یاُء الـدِّ َد ) ایَ الدُّ
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َ
بِ یْ َرأ ُه َغ یَ َب یُتُم الطَّ نَّ

َ
أ ِهُموُه َو اْعَلُموا اَء ِإَلی َنْفِسِه َفاتَّ  . »ِرِه یْ ُر َناِصٍح ِلغَ یْ ُجرُّ الدَّ

ها سه مورد هستند محبـت زنـان و  فتنه: فرمود نیرالمؤمنیام: بن نباته گفت اصبغ
و درهم و  ناریاست و محبت د  طانیشراب و آن دام ش دنیاست و نوش انطیش ریاو شمش

و بـردینمـینفعـاشیزنان را دوسـت بـدارد از زنـدگیپس هرکس. استطانیشریاو ت
و  نـارید  یو هرکسـ شـود یبر او حـرام مـ تشراب را دوست بدارد بهش دنینوش یهرکس

 ایـدن: فرموده یسیضرت عح: است و فرمود ایپس او بنده دن، درهم را دوست بدارد
خـودش  یسـو  درد را به بیـطب دیـدیپس هـر زمـان د ؛ نید  بیم طباست و عالِ  نیدرد د 

 . ستین گرانید  رخواهیکه او خ دیو بدان دیاو را مّتهم کن؛ کشد یم

 . میکن یم یآن را بررس انیموّثقه است که راو  تیروا نیا

ِل کـه را از مُ  تیروا نیا» اْلِخَصاِل « در کتاب صدوقشیخ  ِد ْبِن ُموَسی ْبِن اْلُمَتَوکِّ َحمَّ
 . اند کرده قیرا توث شانیا یو عّالمه حلّ  ابن داوود. نقل کرده است، و ثقه است یامام

ْعَدآَبادِ  شانیا او اسـتاد . اسـت نقـل نمـوده  یالسعد آباد نیبن الحس یکه عل یِّ از السَّ
در اسـناد کامـل . دیـآ یر مـبـه شـما عهیاسـت و از بزرگـان شـ یو ابوغالـب زرار ینیکل
 نیـاز مجمـوع ا تـوان یشـده اسـت کـه مـ سند واقع وسه ستینام او در ب. است اراتیالز 
. وثاقتش را استفاده کرد ها یژگیو 

کـه صـاحب کتـاب رجـال  کنـد یرا نقل م تیروا یاز احمد بن محمد بن خالد برق او
اند  او را ثقه دانسـته انیجالر  گریو د  ینجاش. شود یمحسوب م عهیش انیاست و از رجال یبرق

اسـت کـه در کـرده یاعتمـاد مـ لینقل کرده و به مراس تیروا، فیضع انیاز راو  ادیلکن ز 
مورد اعتماد بـودن «: سدینو  یم یبهبهان دیوح یول. شود یم دهینکته د  نیکتاب محاسنش ا

 فانیعاگـر او بـر ضـ یحتـ، مـا ثابـت نشـده یاند برا است و آنچه منتقدان گفته یقطع یبرق
 » نبوده است حیصح ثیگفت روش او در نقل حد توان یاعتماد کرده باشد م

 هیـرا نقـل کـرده اسـت کـه هـم بـا کن تیـروا نیـاز پدرش محمد بن خالـد ا شانیا
محمـد بـن خالـد از اصـحاب امـام . اسـت ادشدهیابوعبدالله و هم با عبدالرحمن از او 

در  شـانیموّثـق اسـت ا یالمه حلـو ع یطوسشیخ بوده و به گفته  کاظم و امام رضا
وهفت مورد  شده به چهل ها واقعکه نام او در آن یقرار دارد و اسناد اراتیرجال کامل الز 

 . کرده است قیرا توث شانیابن داود ا رسد یم
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ِد ْبِن ِسَناٍن روا شانیا اگرچـه  ،ثقـه هسـت قیـرا نقل کرده که بنـا بـر تحق تیاز ُمَحمَّ
 . اند کرده فیرا تضع نشایا یو ابن غضائر ینجاش

زِ  محمد در مـورد او  ینجاشـ. اسـت یکه واقف کند یاِد ْبِن َمْرَواَن نقل میَ بن سنان از
یالقنـدیأبـو عبداللـه األنبـار: لیـاد بن مروان أبو الفضـل و قیز «: فرموده استنیچن

» ]  الرضـا [ یو وقـف فـ الحسـن یعبداللـه و أبـ یروی عـن أبـ هاشـم یمولی بنـ
مـولی  یاد بـن مـروان القنـدیـز «: اسـت هدر رجـال خـود فرمـود یطوسیخ ش نیهمچن

 یواقفـ یساؤ هم او را از ارکان و ر یو کّش  .»یکنی أبا الفضل له کتاب واقفی هاشم یبن
ه قـال حـدثنا الحسـن بـن یـحمدو  یحدثن«: است نیچن شانیعبارت ا. اند کرده یمعرف

 واناد بـن مـر یـه هـو ز یـحسن حمدو و قال أبو ال؛ اد هو أحد أرکان الوقفیز : موسی قال
  .»یبغداد یالقند

شـده  نقل هـا یکـه از واقفـ یثیاست که علماء احـاد  نینکته مهم و قابل دقت ا لکن
و مورد عمـل  رفتهیها بوده است را پذآن یدتیاست و نقل آن قبل از توّقف و انحراف عق

و  تمـاد امـام کـاظمافـراد مـورد اع، دهیها قبل از انحراف در عقآن رایز ؛ دهند یقرار م
؛ اند ها را موّثق دانسـتهدر آن زمان آن است که امام یکاف نیبودند و هم شانیا یوکال

؛ گرفتنـد یو اصحاب ائّمه قـرار مـ انیمورد طرد از جانب راو  یدتیو اما بعد انحراف عق
بـر . دنـدینام یمـ هو آنها را کالب ممطـور  شد یاخذ نم یثیها حداز آن گرید  که یطور به
 یمربوط به زمان اسـتقامت اعتقـاد هیّ شده از واقف نقل ثیگفت احاد  توان یم، اساس نیا
 . ها بوده استآن

 حیتصر  است به ٍف از اصحاب امام باقریَسْعِد ْبِن َطرِ ، بن مروان ادیپس از ز  یراو
 . ثقه است، اراتیو وقوعش در اسناد کامل الز  یطوسشیخ 

 کیــکــه از اصــحاب خــاص و نزد  کنــدیمــ  را از اصــبغ بــن نباتــه نقــل تیــروا او
کــان مــن خاصــة «: گفتــه اســت نیاو چنــ ۀدر رابطــ یبــوده و نجاشــ نیرالمــؤمنیام
و از خـود »  ته إلی محمد ابنـهیروی عنه عهد األشتر و وص. و عمر بعده نیرالمؤمنیام

شـرط و  یاست کـه مـا بـا علـ شده تیروا نیرالمؤمنینظرش نسبت به ام ۀاو دربار 
در  یا ژهیـو  گـاهیجهـت جا نیبـه همـ. میکن یجان درراه او فداکار یتا پا میبست مانیپ
 . دارد و مورد وثوق و اعتماد کامل است ثیحد انیراو  انیم
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 تیروا داللت
اْلِفـَتُن َثَالَثـٌة «: دیـفرما یبه همان فقره اول است که م ثیحد نیاستدالل به ا بیتقر 

َساءِ  اند و در  گانه شـمرده سـه یها از فتنـه یکـین را محبت زنا امام نجایدر ا» ُحبُّ النِّ
محبـتریتعبنیا. انددانستهطانیشریادامه آن را شمش رجحـان عدم و مذّمت بر داللت

 . دارد اننسبت به زن

 تعارض انیب -۳
مـدح محبـت بـه زنـان  رامـونیکـه پ اتیـکه گذشت در دسـته اول از روا طور همان

گـروه اول داللـت بـر مطلـوب داشـته و ؛ اشـتوجـود د تیـدو گروه روا؛ واردشده بود
به خالف گروه دوم ؛ عنوان کرده بود مانیمحبت به زن و ا انیم یسبب و مسّبب یا رابطه

بـر اسـاس . سـتیبر موضوع محبـت زن ن دالبوده و  یگریامر د  انیکه ظاهرًا در مقام ب
 . اند ردهمحبت نسبت به زنان را مطلقًا مدح ک اتیروا نیگفت ا توان یگروه اول م

؛ گرفـت یمورد اعتماد را در برمـ تیکه درمجموع سه روا اتیدوم از روا ۀاما دست و
در  یمذّمت حب النسـاء نداشـته ولـ یعنی؛ دسته نیداللت بر مطلوب ا، در دو مورد اول

 ادکردهیـ طانیشـ زیعنوان فتنه و دسـتاو  طور مطلق به از محبت نسبت به زن به، مورد سوم
وجـود تعـارض در  جهیو درنت رفتیپذ یمّدع نیا لیدل نوانع را به ثیحد نیا توان یکه م

 . شود یم یها قطعآن انیم

بـد بـودن محبـت  ایـخـوب بـودن و  رسد یعنوان تعارض به ذهن م به نجایآنچه در ا 
 . نسب به زنان است

 حل تعارض -۴
ز آن مـذموم دانسـته شـده و ا» حـب النسـاء« اتیروااز اری ینکه در بسیتوّجه به ا با

 ست؟یات باال چیمراد از حب النساء در روا، نهی شده است

 : میدو نکته را متذکر شو  دیبا اتیروا انیوجه جمع م انیاز ب قبل

که در باب مدح حّب النساء واردشده اسـت اصـل  یاتیبا توجه به مجموعه روا: اول
 اتیه روامجموع نیاگرچه در ا. است انکار رقابلیغ یممدوح بودن محبت به همسر امر
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هـا بـه از آن یوجود دارد کـه برخـ یازنظر اعتبار سند ییها با موضوع حّب النساء تفاوت

 تیـفهـم مطلوب یبـرا یخـوبنـهیقر  یولـ رسـد یق نمـیـتحق نیاعتبار موارد مذکور در ا
 . نسبت به زنان است، محبت

مهربـان، حیطور صر بهلیذۀفیشر هیآنیهمچن و دوستی بدل و رّد را ازدواج ی هدف
 . کند می یمعرف

ِمْن آ﴿  ْزواجًا ِلَتْسُکُنوا ِإلَ یَو
َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ْن َخَلَق َلُکْم ِمْن أ

َ
ًة َو ْیـها َو َجَعـَل بَ یْ اِتِه أ َنُکْم َمـَودَّ

ُرونیَ اٍت ِلَقْوٍم یذِلَك َآل  یَرْحَمًة ِإنَّ ف ن است که برای یات او ایکی از آیو ؛ )۲۱(روم/ ﴾َتَفکَّ
ن ید و بـیـر ید و آرامـش گیـل کنیآنان م یسو  رانی خلق کرد تا بهشما از خود شما همس

هسـت بـرای مردمـی کـه تفکـر  ییها شما مودت و رحمت قرارداد و در آن حتمًا نشـانه
  . کنند

کــه از مشــاهده ، نفســانی اســت راتیرحمــت از تــأث: شــده گفته هیــآ نیــا ریتفســ در
 . دیبرآ تیرفع محرومشخص درصدد  شود ید و باعث میآ د مییت محرومی پدیمحروم

زن و شـوهر در  رایـز ؛ خـانواده اسـت ککوچـ ۀجامع، ن موارد رحمتیتر  روشن از
 تیکه با مشاهده محروم؛ نسبت به فرزندان نیهمچن، گرندیکدیمحبت و مودت مالزم 

، لبـاس، هیـتغذ، حفـظ و حراسـت: مانند ییازهایواسطه عجزها نسبت به رفع ن در آنها به
شد و  منقطع مییکل نسل به، ن رحمت نبودیاگر ا. کنند یوشش مت آنان کیمنزل و ترب

 . افتی هرگز نوع بشر دوام نمی

اسـت  یمحبت در جامعه انسان نیاشاره به آثار مهم ا هیآ نیخداوند در ا یانیپا کالم
ُروَنیَ اٍت ِلَقْوٍم یآل ﴿: که فرمود چـون ؛ دانـد یمتفکـران مـ یبرا یا آن را نشانه یعنی ﴾َتَفکَّ

 ریدر تـداب شـهیمحبت و مـودت اسـت و ر  نیآمدن جامعه که از ثمرات ا دیر در پدتفکّ 
 . آورد یم ینوع بشر دارد انسان را به شگفت ادر رابطه ب یاله

زن و شوهر از جانب خداونـد متعـال  انیکه فرمود محبت م فهیشر  ۀیآ نیبر اساس ا 
برخاسته » یِت دوستفطر « آن از شهیو ر  یفطر یمحبت امر نیگفت که ا توان یاست م

اسـت  ینـیو اسالم د . بقاء نوع بشر است شهیو ر  یدر جامعه انسان یاست و اصل اساس
احکام آن مطابق فطرت اسـت کـه  ۀهم و کند یصحبت نم زهیکه مخالف فطرت و غر 

 . کند یم انیآن را ب حیصح نیقوان
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در کـالم  یولـ گـردد یاصل ممدوح بودن محبت نسبت به همسـر ثابـت مـ نیبنابرا
 یقطعـ یها ذم در کنـار آن مـدح نیـشده در مذمت است کـه منظـور از ا وارد اتیروا
 ست؟یچ

رایـز ؛ شده خصوص زوجه و همسر استمطرحاتیدر روا،»نساء«منظور از: دوم
طور  بـه» نسـاء« کلمـه، گروه اول از ادّله مدح و ادّله ذم حب النسـاء اتیاگرچه در روا
را منصـرف بـه همسـر  ،»نساء« کلمه یکه معنا میدار  یا نهیقر  نجایدر ا یمطلق آمده ول

» نسـاء« ۀکلم نجایکه در ا،)۲۲۳(بقره/ ﴾ َلُکم  َحْرٌث  ِنساُؤُکْم ﴿: فهیشر هیمانند آ؛ کند یم
 ریبه ضم ،»نساء« ۀاضافه شدن کلم هیآ نیهمسر است و وجه انصراف آن در ا یبه معنا

اسـتعمال . دیـآ یشمار م  همراد از کلمه ب یبر معنا یلفظ یا نهیقر  رو نیازا. است ،»کم«
 انصـراف لفـظ رد یمعنـو  ۀنـیاست بر وجود قر  یدیّ ؤ همسر م یکلمه به معنا نیا یقرآن

بـه  بیدر زبان قرآن که زبان عرف عرب زمان نزول و قر  رایز ؛ همسر یدر معنا ،»نساء«
 نهیوجود قر  یاّدعا نیبنابرا؛ بوده است زیجا نهیبا قر  یاستعمال نیاست چن عصر ائّمه

 . شود یکلمه موردقبول واقع م  نیدر ا

 نکـهیعبـارت اسـت از ا نـهیاسـت و آن قر  یمعنو  ۀنیقر  نجایاّما وجه انصراف آن در ا و
هرگـز امـر بـه ؛ که خودش در ارتباط با نامحرم وضع کرده است یاسالم با توجه به احکام

دح نسبت به زنان از محـارم م نیاول ا ۀپس در مرحل. کند یمحبت نسبت به زن نامحرم نم
؛ کنـد یمـ دایـمحبت مذکور اختصاص به همسران پ زیگروه ن نیا انیانسان است که در م

و در بـاب نکـاح کـه مربـوط بـه  انـد دهیفهم نیچنـ اتیروا نیاز ا زیطور که علماء ن همان
 انیـم را که بحـث تلـّذذ را بـه یاتیبتوان روا دیشا. اند را ذکر نموده اتیروا نیزوجه است ا
کـه در مـورد مـدح  یاتیـرا در گروه دوِم روایز ؛ معنا گرفت نیبر ا یا نهیقر  زیآورده است ن

شده کـه تنهـا در مـورد زوجـه  مطرح، اتیبحث تلّذذ از نساء در متن روا، محبت ذکرشده
 .  مینساء را خصوص زوجه بدان نجایدر ا نکهیاست بر ا یا نهیقر  نیلذا ا. صادق است

 در رفع تعارض گانه سه احتماالت
وجـود  اتیـروا انیـجمـع م یسه احتمال برا، شده حل تعارض مطرح یبرا هرحال به
 : دارد
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 اول احتمال

بـاِب  یبـرا یحـر عـامل خیاستفاده کـرد کـه شـ یاز عنوان توان یجمع اول را م وجه
عنـوان  شانیا. انتخاب کرده است عهیحب النساء در کتاب وسائل الش اتیمربوط به روا

َبـاُب َکَراَهـِة « اسـت دهیـبرگز  نیرا چنـ» مقّدمات النکاح وآدابـه« م از ابوابباب چهار 
ْفَراِط فِ  َماِت یَو َتْحرِ  َساءِ ُحبِّ النِّ  یاْإلِ َساِء اْلُمَحرَّ  که از یاتیمنظور از روایعنی. » ِم ُحبِّ النِّ

 . نه اصل آن، است ،»حب النساء« افراط در، کنند ینهی م ،»حب نساء«

کـه در آن از افـراط در  یتـیباشـد ماننـد روا یاتیروا، وجه جمع نیا لیلاست د  ممکن
ا راهی یها دنکه در آن میدار  یاتیروا گرید  یاز سو . شده است یحًا نهیصر ، محبت به زنان

 جهـت  نیـا و از اسـت شـده یدن به قرب الهی معرفیبرای وصول به کماالت معنوی و رس
لـذا در مقـام جمـع . کند دا مییعبادت را پحکم  یگاه رمحبت به همس اتیبر اساس روا

دگاه یـکه عالقـه بـه همسـر و ازدواج از د  دیآ یم دیپد، احتمال اول، دو نوع از ادله نیا نیب
امـری مطلـوب ، حییت مسیدگاه رهبانید ـ برخالف د یافراط نگرا اسالم مشروط بر آنکه به

 .  ن نکته استیهم ادشدهی اتیارود و مراد از رو  بسا عبادت به شمار می و چه

 احتمال اول نقد
از مـوارد در  یاسـت کـه در برخـ نیـا رسـد ینظر م وجه جمع به نیکه در ا یاشکال

. قرارگرفتـه اسـت ایـدن یها خوردن به لّذت بیدر کنار فر  ،»وله« ریتعب اتیروا گونه نیا
و  یرو ادهیـنفس ز  نکهیو آن ا کند یمطرح م تیدر روا زیرا ن یگریاحتمال د ، نهیقر  نیا

 نیدر چن ،»حب النساء« به ریست بلکه ممکن است تعبیمذموم ن، افراط در محبت زنان
 یبـرا دیـمؤ  اتیدست از روا نیا، صورت نیدر ا. باشد یاز شهوت جنس هیکنا، یاتیروا

 . پرداخت میاست که در ادامه به آن خواه یوجه جمع سوم

وجـه جمـع اول را  انتـو  ینمـ، یاحتماالت نیکم ـ با توجه به چن ـ دست درهرصورت
 . کرد یتلق، وجه جمع راجح

 دوم احتمال
که در رابطه بامحبت است مربوط  یاتیممکن است روا مییبگو  نکهیجمع دوم ا وجه

حـب « نـه، باشـد ،»حـب الرجـال« نباشـد و درواقـع در برابـر ،»محبت بـه همسـر« به
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ر و ظلـم قـرار یـنکـه در عصـر جـاهلی جـنس زن مـورد تحقیرا با توّجه به ایز ، »االزواج
کـی از دو جـنس بشـر یعنوان  بـه، زن هدر اسالم کرامت زن و لزوم احتـرام بـ، گرفته می

مـراد ، ن اساسیبر ا. دانسته شده است  اءین از اخالق انبید قرارگرفته است و ایمورد تأک
مزبوریاز نساء در روا . ستیهمسران ن، اِت

؛ سـتیآن ـ ن زانیت و چه مبحث بر سر محبت همسر ـ چه اصل محب، اساس نیا بر
 . احترام قائل بود دیبا، مانند جنس مرد زیجنس زن ن یاست که برا نیبلکه سخن در ا

 احتمال دوم نقد
مقابلـه  یمـدح را بـرا اتیـاگـر روا: گفـت تـوان یوجه جمع م نیا ینقد و بررس در

 افــراد آن باشــد ۀامل نــوع زن و همــشــ دیــبا مینســبت بــه زنــان بــدان یبافرهنــگ جــاهل
 نیبنـابرا؛ سـتینظر اسالم ن طور که گذشت محبت به زن نامحرم مورد همان که یدرحال

ماننـد اکـرام و اعظـام اسـتفاده  یباشـد از الفـاظ تیجاهل یرهایاگر مراد کنار زدن تحق
. لفظ حّب در کـالم عـرب اسـتفاده شـود نیاز ا یهدف نیچن یاست برا دیو بع شد یم

نساء که اختصاص بـه  ۀبر مراد از کلمیبحث مبن یذکرشده در ابتدا نهیقر  کهنیضمن ا
 . کند یم فیاحتمال را تضع نیا زیهمسر دارد ن

مذمت نشده  اتیبه مراد از روا یا وجه جمع اشاره نیاست که در ا نیا گرید  اشکال
 . است

 سوم احتمال
اسـت  نیـا ،»حّب النساء« مدح و ذم اتیروا نیعنوان وجه جمع ب احتمال به نیسوم
 یبرخـ، احتمـال نیـا دیـمؤ . میبـدان یران را مسـئله شـهوت ،»حب النساء« ظور ازکه من
مزبـور و البتـه از بـاب  یهـا در معنـادر آن ،»نساء« واژه رسد ینظر م است که به یاتیروا
ْبِلـ«: شده وارد از رسول خدا یثیحد: مثالً ؛ استعمال شده است هیکنا َس ُجْنـٌد یَما ِإلِ

َساءِ  ْعَظُم ِمَن النِّ
َ
 .  » َو اْلَغَضِب  أ

 رایـز ؛ اسـت یران از شهوت هیکنا فیشر  ثیحد نیدر ا ،»نساء« ۀواژ  رسد ینظر م به
 یو مالکـات نفسـان یکلمه در کنار غضب قرارگرفته و چون غضـب از امـور روحـ نیا

 توانـد یمـ ،»نساء« ذکر آن در کنار کلمه، رود یشمار م به مهیاست و ازجمله اخالق ذم
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بـوده و منظـور از آن شـهوت   هیـاستفاده از لفظ نساء درواقـع کنا نکهیا باشد بر یا نهیقر 

و  یبـه گمراهـ رویـن نیـا ۀلیوسـ و افـراد را به ردیگ یقرار م طانیاست که مورداستفاده ش
 . کشاند یم یتباه

گفـت تمـام دیـبا؛ آن باشـدیقیحقیمعنا،»النساء«بر آن اگر منظور از واژهافزون
 یعنـیبه أل اسـت  یاصطالحًا جمع محل، مزبور ۀواژ  نکهیچه ا؛ دهستن سیزنان جنود ابل

 زنـان بـا رایـز ؛ معنا بالوجدان باطل است نیو ا؛ شود یعام دارد و همه را شامل م ییمعنا
. شـود یهـا نمـشامل آن، ثیحد نیو ا هستند  خارج ثیحد یققطعًا از داللت مطاب، تقوا

. عمـوم خـارج گردنـد نیـاز تحـت ا ،»النسـاء« از افـراد یادیـپس الزم است تعـداد ز 
 کـه مـوارد اسـت گونـه نیدر ا. ستینظر ن لفظ مورد یظاهر یمعنا: گفت دیبا جهیدرنت
 یمعنـا، ائندست برداشت و با توجه بـه قـر  یله و موضوٌع  یقیحق یاز معنا دیناچار با به
و  قایمعنا با توجـه بـه سـ نیتر  مناسب رسد ینظر م که به؛ آن در نظر گرفت یبرا یگرید 

را بـه  گـرانیکـه د  یآن افـراد یعنی؛ مذکور است یهمان معنا، اجتماع در کنار غضب
از  شـتریب یتیقـابل نیکـه در زنـان چنـ جهـت نیا و از کنندیحرام مبتال م یمسائل شهوان
 . است شده ادی ناز آنا، مردان است

اسـت کـه صـراحتًا در مـذّمت  یتـیروا، ینبـو  تیـمعنـا در روا نیـشـاهد ا نیهمچن
نه محبت نسبت به همسر ؛ داند یواردشده است و آن را فاسد کننده قلب م یران هوتش

نسـبت بـه برخـورد خـوب بـا همسـر کـه  اتیـو در روا دهیاست پسـند یکه مسّلما امر
 . است سفارش شده استیبرخاسته از محبت قلب

تفاده بـه اسـ یا اشـاره توانـد یمطلـب مـ نیا انیب یبرا ،»نساء« استفاده از کلمه البته
کـه  ییها تیاز زنـان و جـذاب، افـراد یشهوت و گمراهـ زاندنیبرانگ یبرا طانیش یابزار

 . باشد، نموده است تیخدا به نوع زن عنا

 گیری جهینت
کـه در  یاتیـقـرآن و روا هیـآ لیشد اصل محبت به همسر را به دل انیاساس آنچه ب بر

محبـت بـه : گفـت توان یبرد و م سؤال ریز  توان ینم؛ میلزوم ابراز محبت و مانند آن دار 
 حیصـح نیبلکه قوان کند یاست و اسالم مخالف فطرت صحبت نم یفطر یهمسر امر
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 یهـر دو طـرف از جهـت سـند اتیـروا نکـهیبـا توجـه بـه انیبنابرا؛ کند یم انیآن را ب
دسـته از دو نیـا نیها وجود نداشته باشد تعارض بـآن نیب یدارند اگر وجه جمع تیّ حج
 یها در کنار آن مدح ،»حّب النساء« منظور از مذمت دیپس با. گردد یقر ممستاتیروا
. مشخص شودیقطع

 : رسد یمذمت به نظر م اتیاحتمال در مراد از روا سه

 . مراد از مذمت افراط در محبت نسبت به همسر و ازدواج باشد نکهیا: اول

جـنس زن مـورد  اسـت کـه یمدح مقابله بافرهنگ جاهل اتیمراد از روا نکهیا: دوم
 . گرفته ر و ظلم قرار مییتحق

نسـبت بـه زن و شـوهر را  یبر مدح حب النساء محبـت قلبـدال اتیروا نکهیا: سوم
 ییکنـا یریـتعب کننـد یدسته مقابل که حب النساء را مـذمت مـ اتیو اّما روا ندیگو  یم

 . است یران شهوت ۀبوده که منظور از آن مسئل

 یشده بـود بـا اشـکاالت گفته یرد اول که از جانب برخسه احتمال دو مو  نیا انیم از
؛ دیـمطـرح گرد که  است حیوجه صحعنوان  بهرسد ینظر م احتمال سوم بهروبرو است و 

و  شـود یمرتفع م یبوده و تعارض بدو ریپذ امکان اتیدسته از روا دو انیجمع م نیبنابرا
 . شود یحکم به استقرار تعارض نم

 نامه کتاب
  . ۱۳۶۲،  قم ،  نیجامعه مدرس، چاپ اول، الخصال ،حمد بن علیم، هیبابو ابن .۱
 .  ۱۳۷۸ ، تهران،  نشر جهان،  چاپ اول، ون أخبار الرضایع، ــــــ .۲
 . ۱۳۸۵، قم ،چاپ دوم ،دعائم اإلسالم ،نعمان بن محمد مغربی، ونیابن ح .۳
، جلـد۲، داراالضـواء، نادجامع الرواة و ازاحة االشـتباهات عـن الطـرق و األسـ ،یمحمد بن عل، یلیاردب .۴

 . تا ، بیروتیب
،  تهـران، انتشـارات فرهنـگ سـبز،  چـاپ اول، جلـد ۳۱، هعیث الشـیـجامع أحاد ،نیآقا حس، بروجردی .۵

۱۳۸۶ . 
  تا. ، بیتیمکتبة اهل الب، هیفوائد الرجال ،محمدباقربن محمداکمل، یبهبهان .۶
، تهـران -ران یـا -لطفـی  ،اولچـاپ  ،جلـد۱۸، ر قـرآنیانوار درخشان در تفسـ ،محمد، نی همدانییحس .۷

۱۴۰۴ . 
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