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Abstract
One of the conditions for spouse selection, according to Qur'an’s and hadith’s point of view, is maximum
likeness and similarity between couples and resemblance in many ways, such as ethical and moral
characteristics. The purpose of this study was to inform the younger generation in a descriptive-analytical way,
by extracting the verses and narratives related to this issue in a new approach, while highlighting the importance
of the truth, and analyzing the effects and consequences of ethically different marriages. The findings of the
research indicates that couples' dissimilarity in ethical issues and their differences in the mentioned issues will
have serious and irreparable consequences and results, some of which these include: personality disorder of
children, breakdown of family’s relationship, deprivation of decent children, perfidy in family's system, Moral
deviation of children, creating the moral divergence of children through inheritance, Transferring ethical
characteristics through lactation and Children's disobedience from parents' orders.
Keywords: spouse selection, couples compatibility, moral differences, different marriages.
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تفاوت های اخالقی در ازدواج؛ آثار و پیامدهای آن از منظر قرآن و حدیث
سید محمدر ا حنینینیا

*

چکیده
کوجیو اک جنبههای مصتلف اک جمله اک جنبۀ ویژگیهای اختمی است .ایو وهژوهخ
با هدف آگاهیبصشی به ننل جوان و به روز توصهیفی-تحلیلهی انجهام شهده اسهت؛
ابتدا آیات و روایات مربوط به مو هوع اسهتصراج شهد و باهد بها رویکهردی جدیهد
مو بیان اهمیهت کفویههت آ هار و ویامهدهای اکدواجههای متفهاوت اک نظهر اختمهی
بررسی و تحلیل شد.
یافته های وژوهخ حاکی اک آن است که عدم تشابه کوجهیو در منهائل اختمهی و
تفاوت آنها در ایو منائل آ ار و ویامدهای خ یر و جبرانناوذیری را در وی خواههد
داشههت .شههماری اک ایههو ویامههدها عبارتنههد اک :اخههتتل شصصههیتی فرکنههدان گننههت
خویشاوندی خهانواده محرومیهت اک داشهتو فرکنهدان شاینهته ویمانشهکنی در نظهام
خانواده انحرافات اختمهی فرکنهدان ایجهاد بنهترهای اختقگریهزی اک راه ورا هت
انتقال صفات اختمی اک راه شیردهی و سرویچی فرکندان اک فرمان والدیو.

سفاو هاخ اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهاخ نن ا ،منظی قینن و اردث

یکی اک شروط همنرگزینی اک دیدگاه مرآن و حهدیث کفویههت و تشهابه حهداکثری
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کلیدواژهها
همنرگزینی کفویت کوجیو تفاوتهای اختمی اکدواج متفاوت.
مقدمه
دیهو مبههیو اسهتم بههرختف دیگههر ادیهان و مکاتههب بشهری توصههیههای فراوانههی در
انتصاِّ همنر دارد و مت

هایی مانند ایمهان عفهت و حیها کرامهت اصهل و ننهب

عقل و ادِّ و ...را مایارهای انتصاِّ همنر بیان کرده است (محهدر  1398ا.)39
اک مجموع سصنان فقها در مبحث کفویههت کوجهیو چنهیو برمیآیهد کهه اساسهیتریو
مایار موفقیت در امر اکدواج توجه به تفاهم اختمی و ساکگاری اک حیث ایمان است
(فرهادی آجرلو و دیگران  1398ا.)197
کفویهت به م انای برابری و تشهابه حهداکثری کوجهیو در امهور متاهددی اک جملهه
منائل اختمی اسهت .نق هۀ مقابهل آن عهدم کفویههت و تفاوتههای کوجهیو در ایهو
منائل است .با توجه به اینکه منائل اختمی ورشمارند و بررسهی همهۀ آنهها در یهک

مقاله نمیگنجد در وژوهخ حا ر باضی اک مصهادیق تفاوتههای اختمهی کوجهیو
بررسی میشود؛ برای مثهال یکهی اک مصهادیق ایهو تفاوتهها اکدواج کنهان و مهردان
واکدامو و متقی با مردان و کنان تبهکهار فاسهد و فاسهق اسهت کهه در مهرآن کهریم و
روایات ماصومیو ( )4اک آن نهی شده است.
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

روش پژوهش
روز تحقیق توصیفی -تحلیلی است؛ آیات و روایات مربوط بهه کفویهت و همنهان
همنری اک منابف کتابصانهای و نرمافزاری استصراج و باد تحلیل شد و برای ههر یهک
اک آنها عنوان مناسبی تاییو شد.
هدف پژوهش
صنات ارتبارات و فنهاوری رسهانه ویشهرفت روکافزونهی دارد و ابزارههای رسهانهای و
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فضههای مجههاکی گنههترز یافتههه اسههت .جوانههان بهها تأ یروههذیری اک فضههای مجههاکی بههه

اکدواجهایی تمایل ویدا کردهاند که اصل همنانی اختمهی در آن موردتوجهه نینهت.
هدف اک نگارز مقالۀ حا ر آگاهیبصشی به جوانان دربهار :آ هار و ویامهدهای ایهو
گونه اکدواجهاست.
سؤال پژوهش
اک منظر مرآن و حدیث تفاوتهای اختمی در اکدواج چه آ ار و ویامدهایی داردی
پیشینۀ پژوهش
درباره کفویهت و همنان همنری وژوهخهایی انجام شده اسهت؛ بهرای مثهال فارمهه
امتدایی در وایاننامۀ خود با عنوان «بررسی منئلۀ کفویههت کوجهیو اک دیهدگاه فهرق و
کرده است و به ایو نتیجه رسیده که مایارهای کفویت اک دیهدگاه اهلسهنت عبارتنهد
اک :همنانی در ننب دیو حریهت اسهتم آبهاء و اک نگهاه امامیهه عبارتنهد اک :اسهتم
ایمان و تمکو کوج.
اعظم شمسالدیو م لق در وایان نامهۀ خهود بها عنهوان «بررسهی فقههی و حقهومی
کفویهت در نکاح و مانت اجرای آن در حقوق ایران» بهه بررسهی مانهای شهرعی و

عرفی کفویهت و مانت اجرایی آن ورداخته و بهه ایهو نتیجهه دسهت یافتهه اسهت کهه
مواردی مانند تدلیس و عیوِّ هر یک اک کوجیو موجب فنه نکهاح میشهود و ایهو
در حالی است که فقه و مانون دربار :ایو موارد بحثی به میان نیاورده است.
مقاالتی نیز دربار :ایو منئله نگاشته شده است؛ اک جمله «راب ۀ همنان همنهری و

م لوبیت رواب کناشویی» نوشتۀ راهره مادری و سمیه مردانی .نوینهندگان ایهو مقالهه
 405کوج را اک نظر راب ۀ همنان همنری و م لوبیت رواب کناشویی بررسی کهرده و
بههه ایههو نتیجههه دسههت یافتهانههد کههه همنههان همنههری سههنی بهها  %99.9همنههان

سفاو هاخ اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهاخ نن ا ،منظی قینن و اردث

مذاهب استمی» مو هوع کفویهت را اک دیهدگاه فقههای امامیهه و اهلسهنت بررسهی

همنههری تحصههیلی بهها  %99.9همنههان همنههری شههغلی بهها  %99.9و همنههان همنههری
ربقاتی با  %99تأیید شده است.
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غتمر ا رجبی باِّ ِهال بصشیوور و مدرت ِهال عباسی در مقالۀ «بررسی و مقاینهۀ
نظریۀ همنان همنری بر اسهاس ویژگیههای شصصهیتی» دریافتهانهد کهه افهراد تمایهل
دارند شریک کندگی خود را بر اساس وهنو مؤلفهۀ روانرنجورخهویی برونگرایهی
باک بودن توافقوذیری و وجدانی بودن انتصاِّ کنند .همچنیو دختهران برونگراتهر
توافقیتر و وجدانیتر و ونران روانرنجورترند.
سههیده سههمیه هاشههمینژاد و همکههارانخ در مقالههۀ «همنههان همنههری اک دیههدگاه
روانشناسی و مقاینۀ آن با کفویت در فقه» به ایو نتیجه رسیدند که روانشناسهان نیهز
مانند فقها همنان همنری را تأیید کرده و با فر

تحقق مایارهای اصلی میتوان اک

دیگر مایارهای غیر روری چشم ووشید.
با توجه به ویشینۀ وژوهشی منئلۀ کفویت وجه امتیاک مقالۀ حا هر ایهو اسهت کهه
فق به بررسی جنبۀ اختمی ناهمنهان همنهری و آ هار و ویامهدهای آن در انحرافهات
اختمی فرکندان میورداکد .یافتههای وژوهخ بیانگر آن است که ناهمنان همنهری اک
نظر اختمی میتواند آ ار و ویامدهای خ یر و جبراننشدنی به جای بگذارد.
مفهومشناسی
کفویّت:
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

کفویهههت اک ریشههۀ «کفههأ» بههه مانههی مثههل و نظیههر بههودن و تنههاوی در امههور اسههت
(فراهیهههههههدی 1409ق ج :5ا414؛ مصههههههه فوی 1430ق ج :10ا )82و در
اصه تح یانههی تنههاوی کوجههیو در امههوری ماننههد دیههو (شههریف مرتضههی 1417ق
ا )327تقوی و اننانیت (حل هی 1410ق ج :1ا )10ستمت اک عیهوِّ حریههت
ننب و ر اع (نهووی بیتها ج :16ا .)184شهایان ذکهر اسهت در ادبیهات مااصهر
بههه جههای کفویهههت اک اصهه تح «همنههان همنههری» اسههتفاده میشههود کههه بههه مانههی
وصهلت کههردن یههک کن و یهک مههرد بهها بیشههتریو وجهوه مشههابهت اسههت (سههاالری و
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دیگران  1392ز :19ا.)98

 -1اهمیت همسان همسری در روایات

دربار :همنان همنری روایات متاددی در منابف روایهی شهیاه و اهلسهنت وارد شهده
است که به شماری اک آنها اشاره میگردد؛ ویامبر گرامی استم

در واسه کنهی

که اک آن حضرت سؤال کرد« :دخترانمان را به چه کنانی تزویو کنهیمی» فرمهود« :بهه
هون ب َ ْاضهه ْم َأکفَهاء
اکفاء» و هنگامی که اک مصداق اکفهاء سهؤال شهد فرمهود« :ال ْم ْؤملن َ
ب َ ْا ٍ
ی؛ باضی اک مؤمنان همنان دیگر مؤمنان هنتند» (کلینهی 1407ق ج :5ا.)337
ایو حدیث به خوبی داللت دارد بر اینکه مردان مهؤمو بایهد همنهران خهود را اک میهان

روایاتی دربار :همنان همنهری نقهل کردهانهد اک جملهه« :ال تنکحهوا الننهاء إال األکفهاء؛
اکدواج نکنید مگر با همنانهای خود» (دارم نی 1386ق ج :3ا.)244
 -2آثار ناهمسان همسری اخالقی
 .1-2اختالل شخصیتی فرزندان:

یکی اک ویامدها و آ هار سهوء ناهمنهانی همنهران اخهتتل شصصهیتی فرکنهدان اسهت.
شصصیت یانی الگوی ننبتاً وایدار و بیهماننهد اندیشهیدن احنهاس و رفتهار ههر فهرد
(اسدورو  1393ا .)467شصصیت اننان مجموعههای اسهت اک رفتارههای خهوِّ و
شاینته یا بد و ناشاینت .رفتارههای خهوِّ و بهد اک دیهدگاه ادیهان مصتلهف متفهاوت
است .با توجه به تأ یر منتقیم و غیرمنتقیم دیو بر رفتارهای آدمی نهاگزیر شصصهیت
اننان نیز متأ ر اک دینی است که بدان گرایخ دارد؛ بهرور مثال شصصیت فهرد ماتقهد

سفاو هاخ اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهاخ نن ا ،منظی قینن و اردث

کنان مؤمو برگزیننهد و کنهان مهؤمو نیهز بایهد همنهران خهود را اک میهان مهردان مهؤمو
َ
َ
َاء َو انْکحوا فلهی له ْم َو
انتصاِّ کنند .ویامبر
در روایت دیگری فرمود« :أنْکحوا ْاألکف َ
اختَاروا للن َ فلکم؛ اک افراد همشأن خود همنر انتصاِّ کنید و به افهراد همشهأن خهود همنهر
ْ
بدهیهد و بهرای ن فهههایتان محههل مناسهب اختیهار کنیههد» (همهان ا .)332اهلسهنت نیههز

به دیو استم با شصصیت فرد ماتقهد بهه ادیهان ابراهیمهی ماننهد منهیحیت یهودیهت و
کرتشت و یا ادیان غیرابراهیمی مانند بودینم و کنفوسیوس متفاوت است.
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خانه و خانواده اک جمله عوامل ساکند :شصصیت اننان هنهتند (مرتضهی 1415ق
ج :4ا .) 318بر ایو اساس اگر در محی خانه و میهان اعضهای خهانواده اخهتتف و
ناهمنانی دینی وجود داشته باشد فرکندان دچهار اخهتتل شصصهیتی میشهوند و ایهو
مشکل به نوبۀ خود موجب بروک مشکتت فراوانهی در جاماهه خواههد شهد .یهادآوری
می گردد اختتل شصصیتی فرکندان همنرانی که اک نظهر دیهو ناهمنهان هنهتند اک دو
عامل مهم ورا ت و محی تأ یر میوذیرد.
 .2-2گسست خویشاوندی

یکی اک مصادیق ناهمنان همنری اختمی اکدواج کنهان و مهردان بهاتقوا بها مهردان و
هو
کنان شرابصوار است .در حدیثی اک امام بامر
روایت شهده اسهت کهه فرمهودَ « :م ْ
یمتَه مل ْو شَ ا لر لِّ الْصَ ْم لر فَق َْد مَ َ َف َر لح َم َها؛ کنی که دختر باکرامهت خهود را بهه
َک َّو َج ک لر َ
همنری مرد شرابصوار درآورد بهتحقیق خویشاوندی او را م ف کرده است» (کلینهی
1407ق ج :5ا.)347
ایو روایت بیانگر یکی اک آ هار سهوء ناهمنهان همنهری یانهی م هف رحهم اسهت.
دربار :ا ر یادشده تبییوهای مصتلفی م رح شده است؛ عدهای آن را به مانهی متضهرر
شههدن دختههران باکرامههت در اکدواج بهها شههاربان خمههر داننههته (ماسههمی 1418ق ج:7
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

ا ) 323و باضی ایو گونهه وصهلت را مایهۀ تولهد فرکنهدان نهامص الصلقهه و موجهب
گننت خویشاوندی و ایف شهدن ننهل خواندهانهد (فلنهفی 1426ق ج :1ا.)77
تبییو دیگر آن است که دائم الصمر بودن شرابصوار کانون خانواده و بهویژه فرکنهدان
را تحتتههأ یر مههرار میدهههد و شههرابصوار هههیص امههدامی بههرای تربیههت فرکنههدان انجههام
نمیدهد و آنها را به حال خود رها میکند.
در روایت دیگری اک ویامبر گرامی استم

نقل شهده کهه آن حضهرت فرمهود:

« هرگاه کنی فرمان مرد شرابصوارز را اراعت کنهد بهرای آن کن بهه عهدد سهتارگان
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آسمان گناه نوشته میشود و هر فرکندی که اک آن همنر به دنیا بیاورد نجس اسهت و

هیص عملی اک او مورد مبول وامف نمیشود تا اینکه همنر شهرابصوارز بمیهرد یها کن اک
او رتق خلف بگیرد»( 1دیلمی 1412ق ج :1ا.)175
 .3-2محرومیت از داشتن فرزندان شایسته

داشتو فرکندان شاینته اک آرکوهای هر اننهان شاینهته اسهت .خداونهد متاهال اک مهول
قضال رَ ب
برخی ویامبرانخ مانند حضرت ککریا فرموده است :هُنالِک َدعا زَ کرِیا رَ ب َّ ُه
َ

ضمیع الضدُّ عا ء؛ آنجها [بهود کهه ککریها
َضدنْک َُریضِ َبیبَضِ ِإنَّضک َس
ضن ل ُ
َب لضی ِم ْ
ه ْ
ُ
وروردگارز را خواند [و گفت :وروردگارا اک جانب خود فرکندى وا

و ونهندیده

به مو ع ا کهو کهه تهو شهنوند :دعهایی» (آلعمهران .)38 :همچنهیو خداونهد دربهار:
ضن
َّذین ل َْو ت ََرکوا ِم ْ
ش ال َ
داشتو فرکندان ناشاینت هشدار داده و فرموده است :وَ لْیخْ َ

یتیمان مردم نیز بترسند.
وس باید اک خدا وهروا دارنهد و سهصنی [بههجا و درسهت بگوینهد» (ننهاء .)9 :یکهی اک
کمینه ها و عوامهل داشهتو فرکنهدان شاینهته انتصهاِّ همنهران همنهان اک نظهر دینهی و
اختمی است .در مقابل یکهی اک عوامهل و کمینهههای محرومیهت اک داشهتو فرکنهدان
شاینته انتصاِّ همنران ناهمنان است.

ل
هحبَت َ َها
یو ال َْح ْمقَاء ف لَإنَّ ص ْ
آمده است « :لإ ْ
یاکم َو ت َ ْز لو َ

در روایتی اک حضرت علی
ب َ َت مء َو ول َْد َها ل یا مع؛ اک اکدواج با کنان احمق بپرهیزید؛ چرا که همنشهینی بها آنهان مایهۀ
گرفتاری و کایخ آنان ایف کهردن اسهت» (کلینهی 1407ق ج :5ا .)354در ایهو
روایت به یکی اک مصادیق اکدواج ناهمنان اشاره شده و آن اکدواج مردان عامهل بها
کنان غیرعامهل اسهت .مانهی لغهوی واه« :حمقهاء» در ایهو روایهت کمهی عقهل اسهت
ل
اء و کل مول ٍ
ل
ل
ٍ
ود یللد ملنْه فَه َو نَجل مس َو
اع ْ
یما ْام َر َأة َأرَ َ
ت َک ْو َج َها َو ه َو شَ ا لرِّ الْصَ ْم لر کا َن ل ََها م َو الْصَ َ ایا ب ل َا َدد نجومل َّ
الن َم َ ُّ َ ْ
َ .1أ َ
ل
وت َک ْوج َها َأ ْو تَصْل ََف َعنْه نَف َْن َها.
َال یقْبَل ِهال ت َ َاال َی من ْ َها َص ْرفاً َو َال َع ْد ًال َحتَّی یم َ

سفاو هاخ اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهاخ نن ا ،منظی قینن و اردث

ِم َُریِ ِ
اِ وَ لْی ُقولُوا َق ْوال َسضدیدا ؛ و آنهان کهه اگهر
ضعافا خافُوا َعلَیه ْ
خَ ل ِْفه ْ
ِم َفلْیتَّ ُقوا و َ
فرکندان ناتوانی اک خود بر جاى بگذارند بر [آینده آنان بهیم دارنهد بایهد [اک سهتم بهر
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(جههوهری  1376ج :4ا1464؛ رریحههی  1375ج :5ا )152و در اصه تح بههه
کنی گفته میشود که به دلیل جهل دربار :کارهای کشهت ههیص چیهزی را در جهای
خود مرار نمیدهد (ماکندرانی 1421ق ج :5ا.)87
به نظر می رسد ایف شدن فرکندان که اک آ ار ناهمنان همنری و اکدواج عهامتن
با احمقان است به مانای هتکت آنها است که به صهورتهای مصتلفهی مابلتصهور
است؛ هم میتواند هتکت جنهمانی باشهد بهه ایهو مانها کهه احمهق تهوان نگههداری
فرکنههدانخ را اک خ رهههای محتمههل نههدارد و موجههب هتکههت آنههان میگههردد و هههم
می تواند هتکت مانوی اختمی و تربیتی آنان باشد .بر ایو اساس انتصهاِّ همنهران
کم عقل در محرومیت اننان اک داشتو فرکندان شاینته تأ یر کیادی دارد.
 .4-2پیمان شکنی در نظام خانوده

آمنُضوا
خداوند متاال مؤمنان را به وفا کردن به ویمانها امرکرده است :یا َأی َها ال َ
َّذین َ

َأوْ فُوا بِال ُْع ُقود ؛ اى کنانی کهه ایمهان آوردهایهد بهه مراردادهها[ى خهود وفها کنیهد»
(مائده .)1 :همچنیو یکی اک ویژگیهای مشرکان و کافران را نقی عههد و شکنهتو
َّضذین
ویمانها داننته است؛ آنها گهاهی عههد و ویمانههای خداونهد را میشهکنند :ال
َ
ون َع ْهضدَ و ِ
ِ
ضن بَ ْع ِ
میثاقضه ؛ همانهانی کهه ویمهان خهدا را وهس اک بنهتو آن
ضد
ینْ ُق ُض َ
اِ ِم ْ
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

میشکنند و آنچه را خداوند به ویوستنخ امر فرموده میگنهلند» (بقهره )27 :و گهاهی
ضون
َّذین عاهَدْ َ
ُم ینْ ُق ُض َ
عهدهای خود با ویامبر و مؤمنان را نقی میکنند :ال َ
م ث َّ
ت ِمنْ ُه ْ

َع ْهدَ ه ُْم فی ک َم َّر ٍ وَ ه ُْم ال یتَّ ُقون ؛ همانان که اک ایشان ویمان گرفتی ولهی ههر بهار
ویمان خود را میشکنند و [اک خدا وروا نمیدارند» (انفال.)56 :
گفتنی است که خداوند در عبارت « َو ه ْم ال یتَّقهون» منشهأ ایهو نقهی ویمانهها را
بی تقوایی داننته است .بدیهی است که ایو ویژگی را میتوان به دیگهر افهراد و حتهی
ِ
به کندگی خانوادگی نیز تنری داد .آیۀ شریفۀ وَ ال ت ُْم ِسضکوا ب ِِع ََ ِ
ْکضوافر ؛ و بهه
ضم ال
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ویوندهاى مبلی کافران متمنک نشوید [و وایبند نباشهید » (ممتحنهه )10 :نیهز مؤمنهان و

منلمانان را اک اعتماد به ویمان مشرکان و کافران در کندگی مشتر

و خهانوادگی بهر

حذر داشته است.
اک ماد« :منک» به مانی بصهل (ابهو فهارس 1404ق

در آیۀ یادشده واه :امنا

ج :5ا )320تالق دل بنهتو بهه چیهزی و نگاههداری آن اسهت (راغهب اصهفهانی
ل
صههم جمههف «عصههمه» بههه مانههی سههبب و بنههد (کمصشههری
1412ق ا )768واه :ع َ
1417ق ج :2ا )369و کوافر نیز جمف «کافره» و به مانی کنان کافر اسهت (مرشهی
 1371ج :5ا .)9مانی ایو فراک اک آیه آن اسهت کهه نکاحههای کنهان کهافر را نگهاه
ندارید (همانجا).
مفنران برداشتهای مصتلفی دربار :ایو آیه بیان کرده اند؛ شماری آن را به مانهی
امید نداشتو به همنر مشر

و کافر داننته (مقاتهل 1423ق ج :4ا )304و برخهی

ج :2ا .)400بنابرایو آیه بیانگر فنه و ب هتن عقهد نکهاح مهردان منهلمان و کنهان
کافر و مفهوم آن به رریق اولویت حرمت و نههی اک اکدواج ابتهدایی مهردان منهلمان
با کنان کافر است.
 -3پیامدهای ناهمسان همسری اخالقی
 .1-3انحرافات اخالقی فرزندان

ناهمنههانی و عههدم تشههابه همنههران در منههائل اختمههی نقههخ عمههدهای در انحرافههات
یضب
اختمی فرکندان دارد .خداوند متاال در مرآن کریم فرموده اسهت :وَ الْبَل ُ
َضد َّ
الط ُ
ضر ُج ِإال َّ نَکضدا ؛ و کمهیو وها [و آمهاده
یخْ ُر ُج نَبات ُُه بِ ِإَ ِْن رَ ب ِه وَ الَّذی خَ بُ َ
ث ال یخْ ُ

گیاهخ به اذن وروردگارز برمیآید؛ و آن [کمینهی کهه ناوها
[گیاهخ جز اند

[و نامناسهب اسهت

و بیفایده برنمیآید» (اعراف .)58 :باضی اک دانشهمندان مااصهر

سفاو هاخ اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهاخ نن ا ،منظی قینن و اردث

نیز آن را به مانی نفی هرگونه ویوند میان کافر و مهؤمو داننهتهاند (دینهوری 1424ق

مبحثی را با عنوان تبایهت در والدت ذیل ایو آیۀ م هرح کهرده و ماتقدنهد اک موجهود
خبیث جز فرکند خبیث و اک موجود وا

جز فرکند وا

متولهد نمیشهود .همچنهیو
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ماتقدند رهارت و کرامت دو موروث و کائید :خانواد :اصیل و صهاحب دیهو هنهتند
(گلپایگانی 1413ق ا.)118
بر ایو اساس خداوند متاال برای ویشهگیری اک چنهیو ویامهدی ههر گونهه اکدواج
کح ِإال َّ زانِیضِ
ناهمنان را بهویژه در باد اختمی منف کرده و فرموده است:
َّ
الزانِی الینْ ُ
کحها ِإال َّ ٍ
ضؤ ِمنِین ؛ مهرد
زان َأوْ ُم ْشرِک وَ ُحر َم َلِک َعلَضی ال ُْم ْ
َأوْ ُم ْشرِکِ وَ َّ
الزانِی ُِ ال ینْ ُ

کناکار جز کن کناکار یا مشر
مشر

را به همنرى نگیرد و کن کناکار را جز مرد کناکار یها

به کنی نگیرد و بر مؤمنان ایو [امر حرام گردیده است» (نور .)2 :شهایان ذکهر

است مرار گرفتو دو گنهاه شهر

و کنها در یهک ردیهف نشهان اک برابهری آن دو نهزد

ون َم َع و ِ
ضر
َّذین ال یدْ ُع َ
خداوند متاال دارد و بدیو دلیل فرموده است :وَ ال َ
اِ ِإلها آخَ َ
ون وَ َم ْن ی ْف َع ْ َلِک یلْقَ َأثامضا ؛
یزنُ َ
وَ ال ی ْق ُتل َ
اِ ِإال َّ بِال َْحق وَ ال ْ
ُون الن َّ ْف َس الَّتی َح َّر َم و ُ

و کنانیاند که با خدا مابهودى دیگهر نمهیخواننهد و کنهی را کهه خهدا [خهونخ را
حرام کرده است جز به حق نمیکشند و کنا نمیکنند و هر کس ایوها را انجام دههد
سزایخ را دریافت خواهد کرد» (فرمان.)68 :
منئلۀ محوری در آیۀ باال کنا است .گناه کنا اک جمله گناهانی است کهه در آیهات
کان ِ
ساء َسضبیال ؛ و
فاحشَ ِ وَ
و روایات متادد نهی شده اسهت :وَ ال تَ ْق َر ُبوا الزنی ِإن َّ ُه َ
َ
به کنا نزدیک مشوید چرا که آن همواره کشهت و بهد راههی اسهت» (اسهراء .)32 :در
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

روایتی اک امام ر ا

آمده است:
التَّرب ل ل
یهة
ْ

َ ل
ل ل
ل ل ل ل
ل َ
ل
ِ
هر
« َو َح َّر َم هال ت َ َاال َی الزنَا ل َما فیه م َو الْف ََناد م ْو مَت ْ لل ْاألنْفهس َو ذ ََههاِّ ْاألن ْ َنهاِّ َو ت َ ْ
ل ل ْْلَرْ ف ل
َال؛ خداوند متاال کنا را حرام کرد به دلیل آنچه در آن است اک فناد در کشتو جانها
و اک بیو رفتو ننبها و رها کردن تربیت کودکان» (صدوق 1413ق ج :3ا.)565

با توجه به بزرگی گناه کنا اک سویی و برحذر داشتو اکدواج بها کناکهاران اک سهوی
دیگههر بههه نظههر مههی رسههد در صههورت رخههداد چنههیو اکدواجههی آ ههار شههوم آن هههم
گریبانگیر کنان و مردان واکدامو میشود و هم فرکندان آنان؛ کیهرا بهر اسهاس مهانون
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ورا ت اگر میل به عمل کنا در نفس رسوخ کرده باشد احتمال انتقال آن به فرکنهدان

نیز ممکو اسهت .امهام ههادی

در ایهو بهاره فرمهود« :وهس هنگامیکهه مهردی بها

همنرز با ملب و رگهایی آرام و بدنی نامض رِّ همبنتر می شود ن فه در رحهم
جای میگیرد و فرکندی که متولد میشود به وهدر و مهادر شهباهت دارد»( 1صهدوق
 1385ج :1ا.)97
اک آن رو کههه عبههارت «یشْ هبله َأبَههاه َو أ َّمههه» ارههتق دارد شههباهت فرکنههدان بههه وههدر
و مههادر را در همههۀ ویژگیههها شههامل میشههود .بنههابرایو اگههر وههدر و مههادر بههه انجههام
گناه تمایل داشته باشهند فرکنهدی کهه اک آنهان متولهد میشهود نیهز ممکهو اسهت ایهو
ویژگی را داشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد کنا نظهام خهانواده را فاسهد میکنهد و کمینهههای تربیهت
غیراختمی و نادرسهت را فهراهم میکنهد؛ اک ایهو رو الکم اسهت بهرای ویشهگیری اک
اختمی توجه شود.
بنابرایو تشابه کوجیو در داشتو همۀ فضایل اختمی و عاری بودن آنها اک رذایهل
اختمهی ههروری اسهت .خداونههد متاهال بهها تأکیهد بههر ایهو ههرورت فرمهوده اسههت:
ِ
لطیبات ؛
ُون لِلْخَ ب
الط ُ
الْخَ ب ُ
ون لِ َّ
یب َ
ِین وَ َّ
یبات لِ َّ
ِیثات وَ َّ
ین وَ الْخَ بِیث َ
لطیب َ
ِیثات لِلْخَ بِیثِ َ
الط ُ

کنان ولید براى مردان ولیدند و مردان ولید براى کنان ولیهد .و کنهان وها
واکند و مردان وا

بهراى مهردان

براى کنهان وها » (نهور .)26 :باضهی اک مفنهران ایهو آیهه را اک

جمله آیات داللت کننده بر همنهان همنهری اختمهی داننهتهاند (ربرسهی 1412ق
ج :2ا613؛ تنتری 1423ق ج :1ا114؛ ربرانهی  2008ج :4ا417؛ نحهاس
1421ق ج :3ا92؛ جصاا 1415ق ج :3ا400؛ مراغی بیتها ج :18ا.)92
خبیث در لغت به مانی هر چیزی است که در مقابل ریهب باشهد و بهه اعمهالی ماننهد
کنهها ارههتق میشههود (مص ه فوی 1430ق ج :3ا )12و در اصه تح بههه هههر چیههز
ل ل
ِّ استکن َ ْ ل
اکو و عر ٍ ل ٍ
ٍ
ل
ل لإذَا َأتَی َأ ْهل َه بلقَل ْ ٍ
الر لحمل فَصَ َر َج
وق َهادئَة َو ب َ َدن غَی لر م ْض َ لر ٍ ْ َ
ب َس ٍ َ
الرج َ
ت تل ْک الن ُّ ْ فَة فی تل ْک َّ
 .1فَإ َّن َّ
ال َْول َد یشْ بله َأبَاه َو أ َّمه.

سفاو هاخ اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهاخ نن ا ،منظی قینن و اردث

تولید و تربیت ننل غیراختمی و غیردینی به منهئلۀ همنهان همنهری بههویژه اک نظهر
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فاسدی گفته میشود که مانند گیاه ویوسته در حال رشد کردن اسهت (روسهی بیتها
ج :7ا.)424
 .2-3ایجاد بسترهای اخالقگریزی از راه وراثت

یکی اک اصول وذیرفته شده در علوم جدید انتقهال صهفات اک والهدیو بهه فرکنهدان اک
رریهق ورا هت اسهت .مههرآن کهریم دربهار :انتقهال صههفات کمهالی و فضهایل اختمههی
ویامبران ویشیو به ویهامبران ونهیو اک ننهل خهود اک راه ورا هت فرمهوده اسهت« :ذریه ًة
بَاْضها مل ْو بَاْی؛ فرکندانی که باضهی اک آنهان اک [ننهل باضهی دیگرنهد» (آلعمهران:
 .)34همچنیو در حدیثی اک امام بامر روایت شده است که فرمود:
ل
ل ل
ل
ل
ل
الزیتون؛ مثل فرکندان شهما
الزیت ال َّذی ی ْا َصر م َو َّ
کمث َ لل َّ
« َمثَل َأ ْو َالدکم ال َّذ َ
یو یول َدو َن منْک ْم َ
که اک شما متولد میشوند مثل روغنی است که اک کیتون گرفته میشود» (کلینی 1407ق
ج :8ا.)381

به نظر میرسد وجه تشبیه آن است که چنانکه خواا دانهههای کیتهون بهه روغهو آن
انتقال مییابد ویژگیهای والدیو نیز به فرکندان منتقل میشود .بر ایهو اسهاس یکهی
اک آ ار سوء ناهمنان همنری در نظام خانواده انتقال صفات کشت و رذایهل اختمهی
راسصه در همنران به فرکندان (اک رریق ورا ت) است .البته وذیرز ایو سهصو هرگهز
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به مانای نفی اراده و اختیار اننهان در تصهمیمگیریها و کارههای خهود نینهت بلکهه
چنانکه برخی صاحبنظران مااصر گفته اند انتقال صفات والدیو به فرکندان بهمنزلهۀ
علل نامصهاند و نقخ بنترساکی و کمینهای دارند و علهت تامهه نینهتند (مصهباحیزدی
 1391ج :1ا27؛ جوادیآملی  1388ج :2ا.)245
یکی اک مصادیق انتقال صفات اک والدیو به فرکندان مردمان عصهر حضهرت نهوح
هنتند .آن حضرت وس اک مرنها تهتز بیومفهه و شهبانهروکی در امهر ههدایت
مردمان عصر خویخ و بینتیجه بودن کحمات آنان را نفریو کرد و به خداوند متاهال
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عههر

ضن الْکض ِ
ِین َدیضضارا ؛ و نههوح گفههت:
ضذرْ َعلَضضی ْاْلَرْ ِ
کههرد :رَ ب ال تَض َ
ضافر َ
ِ ِمض َ

وروردگارا هیص کس اک کافران را بر روى کمیو مگذار» (نهوح .)26 :حضهرت نهوح
حکمت نفریو خود را ویشگیری اک تولد فرکندان بدکار و کافر داننته اسهتِ :إنَّضک
ُم ِ
بادک وَ ال یلِ ُدوا ِإ َّال فا ِجرا ک َّفارا ؛ چرا که اگهر تهو آنهان را بهامی
یضلُّوا ِع َ
ِإ ْن تَذَ رْ ه ْ

گذارى بندگانت را گمراه میکنند و جز ولیدکار ناسپاس نزایند» (نوح.)27 :
ایو آیهه بیهانگر منهئلۀ انتقهال رذایهل اختمهی و اعتقهادات انحرافهی اک والهدیو بهه
فرکندان است .شماری اک مفنران ویخبینی حضرت نوح

را دربار :تولهد فرکنهدان

فاجر و کافر اک اخبار غیبی خداوند به حضرت نوح در ایو آیۀ شهریفه داننهتهاند :وَ
ُأ ِ
وحی ِإلی نُو ٍ
ضن فَضال تَبْتَضئِ ْس بِمضا کضانُوا
َن ْ
آم َ
ن َق ْو ِمضک ِإال َّ َم ْ
ن ِم ْ
یؤ ِم َ
ح َأن َّ ُه ل ْ
ضن َقضدْ َ

ی ْف َعلُون ؛ و به نوح وحی شد که اک موم تو جز کنانی که [تهاکنون ایمهان آوردهانهد
هرگز [کنی ایمان نصواهد آورد .وهس اک آنچهه مهیکردنهد غمگهیو مبهاز» (ههود:
ج :10ا.)142
اک مجموع آیات باال به دست میآید که دلیل تولد فرکندانی با ویژگیههای کفهر
فجور و بیایمانی به حضرت نوح ( ) 7تأ یرگذاری والدیو بر فرکنهدان اک راه ورا هت
بوده است.
 .3-3انتقال صفات اخالقی از راه شیردهی

انتقال صفات مادر به فرکندان اک رریق شهیردهی اک جملهه منهائلی اسهت کهه اگرچهه
به رور صری در روایات نیامده است با تحلیهل روایهاتی کهه دربهار :ویژگیههای کن
شیرده آمده میتوان به آن دست یافت .در روایتی اک امام بامر

آمده اسهت کهه آن

حضرت به محمد بو مروان فرمود:
« ْاست َ ْر ل ْف ل ل َول لَد

بلل َب لو ال لْحن ل
ان َو لإیا
َ
َ

ل
اح ف لَإ َّن الل َّب َ َو م َْد ی ْا لدی؛ اک کنان نیکوکهار بهرای
َو ال ْقب َ َ

سفاو هاخ اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهاخ نن ا ،منظی قینن و اردث

( .)34ربرسی 1412ق ج :5ا369؛ ربری 1412ق ج :29ا 63روسهی بیتها

فرکنهدت رلههب شهیر کههو و اک کنهان بههدکار و کشهتمنظر بپرهیههز؛ چهرا کههه بههتحقیق شههیر
تأ یرگذار است» (کلینی 1407ق ج :6ا.)44
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همچنیو در روایت دیگری اک امام صادق

آمده است:

ل
هة ف لَهإ َّن الل َّهبو یا ل
هاء و ال ْمجنون َ ل
ل ل
ل
ل
هدي؛ نگهاه داریهد
ََ ْ
هو الن َن َ َ ْ
«ت َ َوم َّْوا َعل َی َأ ْو َالدک ْم م ْو ل َهب َ لو ال ْبَغهي م َ
فرکندان خود را اک شیر کنهان بهدکار و دیوانهه کیهرا شهیرآنان ا رگهذار اسهت» (ابهو شهابه
1404ق ا.)105

عبارت «فَ لإنَّ الل َّبو م َْد ل
یا لدی» در روایهت
یادی» در روایت اول و عبارت «ف لَإنَّ الل َّب َ َو ْ
ْ
ََ
دوم بیانگرآن اسهت کهه کهود

شهیرخوار اک خوبیهها و بهدیهای شهیردهنده متهأ ر

میشود .اک جمله شواهدی که مؤیهد ایهو تهأ یر اسهت واماهۀ حهرام کهردن شهیر همهۀ
دایهها بر حضرت موسی

و هدایت مأموران به سهوی مهادر آن حضهرت اک جانهب

َیه ال َْم ِ
خداوند متاال است :وَ َحر ْمنا َعل ِ
ُّکضم َعلضی َأهْض ِ
ن َقبْ فَقال ْ
راض َع ِم ْ
َت َه ْ َأ ُدل ْ
َّ
بَ ٍ
ُم لَ ُه ِ
ناص ُحون ؛ و اک ویخ شیر دایگان را بر او حهرام گردانیهده
َکم وَ ه ْ
یت یک ُفلُونَ ُه ل ْ

بودیم .وس [خواهرز آمد و گفت :آیا شما را بر خانوادهاى راهنمایی کنم که بهراى
شما اک وى سرورستی کنند و خیرخواه او باشندی» (مصص.)12 :
برخی مفنران تحریم تکوینی شیر کنان شیرده بر حضرت موسی

را بهه دلیهل

آلوده بودن شیرها بهه حهرام اک مبیهل :دکدی رشهوه و غصهب امهوال دیگهران (مکهارم
شههیراکی  1371ج :16ا )36و باضههی نیههز آن را بههه دلیههل جلههوگیری اک تههأ یرات
تربیتههی مههادر بههر فرکنههد اک راه شههیردهی داننههتهاند (کاشههانی بیتهها ج :7ا54؛ شههاه
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عبدالاظیمی  1363ج :10ا .)108انتصاِّ حلیمه سهادیه بهرای شهیردادن بهه ویهامبر
گرامی استم

نیز شاهدی است بر اهمیت ایو منهئله .بیشهتر عالمهان اک حلیمهه بهه

نیکی یاد کردهاند و باضی برآنند که وی اک کنان ماروف به واکهدامنی حیها شهرافت
و کرامت بوده است (کجوری  :1380ا.)106
در هر حال با فر

مشهر

بهودن کنهان در اکدواج ناهمنهان اختمهی احتمهال

انتقال صفت رذیله اک راه شیردهی بهه فرکنهدان وجهود خواههد داشهت و ایهو احتمهال
عقتیی خود می تواند انگیزه و دلیل مابل مبولی برای ورهیز اک ایو گونه اکدواج باشهد.
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بدیو ترتیب در منهئلۀ ناهمنهان همنهری اگهر یکهی اک کوجهیو یها ههر دوی آنهها

متصف به رذایل اختمی باشند احتمهال تهأ یر آن بهر فرکنهدان کیهاد اسهت و تنهها راه
ویشگیری اک ایو ویامد رعایت همنان همنری اک نظر اختمی است.
 .4-3سر پیچی از فرمان والدین

یکی اک مباحث اختمی احترام به والدیو و اراعت اک اوامهر آنهاسهت .ایهو وجهوِّ
اراعت در برخی موارد شدت مییابد؛ بهویژه اگر وهدر افهزون بهر مقهام وهدری دارای
مقام نبوت نیز باشد .یکی اک مهمتریو مصادیق سرویچی فرکند اک وهدر سهرویچی ونهر
حضرت نهوح

اک آن حضهرت اسهت .او در ایمهان آوردن بهه دیهو آن حضهرت و

وایبندی به اوامر و نواهی خداوند سرویچی کرد.

[داراى کردارى ناشاینته است» (هود .)46 :به نظر می سهد یکهی اک عوامهل انحهراف
اختمی فرکند حضرت نوح

ناهمنانی اختمی همنر نوح

با اوست .خداونهد

ت لُضو ٍ
ت نُضو ٍ
ضر َأ َ
ین ک َف ُروا ْام َر َأ َ
اِ َمثَال لِل َِّذ َ
متاال در ایو باره فرمهودَ :ض َر َ
ب وُ
ح وَ ْام َ
ن ِع ِ
ین فَخانَتاهُمضا ؛ خهدا بهراى کنهانی کهه کفهر
بادنضا صضالِ َح ِ
ت َعبْدَ ِ
کانَتا ت َْح َ
ین ِم ْ

ورکیده اند کن نوح و کن لوط را مثل آورده [که هر دو در نکاح دو بنهده اک بنهدگان
شاینتۀ ما بودند و به آنها خیانت کردند» (تحریم.)10 :
نکته ای که خداونهد متاهال دربهار :همنهر آن حضهرت بهدان اشهاره کهرده اسهت
عبارت«فَصانَتاهما» است؛ بیشتر مفنهران ماتقدنهد منظهور اک ایهو عبهارت کهافر بهودن
همنران نوح و لوط

است (ربری 1412ق ج :28ا109؛ ربرانهی  2008ج:6

ا307؛ البههی 1422ق ج :9ا351؛ واحههدی 1415ق ج :2ا 1114روسههی

سفاو هاخ اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهاخ نن ا ،منظی قینن و اردث

آنقدر بر نافرمانی اک ویامبر خدا و گمراهی خهویخ اصهرار
ونر حضرت نوح
ل
ل
هو
َهیس م ْ
داشت که خداوند متاال دربار :او به آن حضرت فرمهود« :مها َل یها نهوح إنَّهه ل َ
ل
ل غَیهر صهال ل ؛ فرمهود :اى نهوح او در حقیقهت اک کنهان تهو نینهت او
َأ ْهلک لإنَّه َع َم م

بیتا ج :10ا52؛ ربرسی  1372ج :10ا ) 479اما برخی نیز عبهارت مهذکور را
به مانی خیانت آنها به همنرانشان که ویامبر بودند – با آکار و اذیهت آن دو اک رریهق

155

افشههای اسههرار و کمههک کههردن بههه دشههمنان آنههان – داننههتهاند (مغنیههه 1424ق ج:7
ا368؛ مکارم شیراکی  1371ج :24ا .)302عبهارت «فَصانَتاهمها» بهه ههر مانهایی
که باشد بر ناهمنانی همنران داللت دارد؛ تفنیر اول بیانگر ناهمنانی دینهی و تفنهیر
دوم بیانگر ناهمنانی اختمی است.

اخالق /سی و هفتم /بهار 1399
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نتیجهگیری
کفویهت کوجیو که به مانای تشابه حداکثری کوجهیو در بنهیاری اک منهائل و بههویژه
در اختق است اک شروط مهم اکدواج بهشمار میآید .ایو منهئله اک چنهد آیهۀ مهرآن
کریم برمیآید و بر روایات فراونهی مبتنهی اسهت کهه در منهابف روایهی شهیاه و سهنت
وارد شده است .اک مجموع ادله چنیو برداشت میشهود کهه رعایهت همنهان همنهری
موجب سهاادتمندی اعضهای خهانواده بههویژه فرکنهدان میشهود و بیاعتنهایی بهه آن
مایۀ شقاوت خانواده و فرکندان میگردد .ناهمنان همنری اختمی دارای ویامهدهایی
به شرح کیر است:
 -1کانون خهانواده محهل شهکلگیری شصصهیت اننهان اسهت و تحقهق ایهو مههم
مالول علهل و عوامهل متاهددی اسهت کهه مهمتهریو آنهها همنهانی همنهران اک نظهر
 -2اتصههال و ویوسههتگی ننههلها اک مهمتههریو اهههداف اکدواج اسههت .ایههو هههدف
هنگامی محقق میشود که همنران اک نظر اختمی همنان باشهند .در صهورت تص هی
یکی اک همنران و یا هر دوی آنها اک اصهول اختمهی گننهت خویشهاوندی و ننهلی
رخ میدهد.
 -3داشتو فرکندان صال اک آرکوهای هر اننان شرافتمندی اسهت .بهرآورده شهدن
ایو آرکو منوط به برابری همنهران در رعایهت منهائل اختمهی اسهت .عهدول اک ایهو
اصل همنران را اک داشتو فرکندان شاینته محروم خواهد کرد.
 -4وفای به ویمان اک دستورهای مؤکد استم است .برخی اک ویمانها میان اعضای
خانواده بنهته میشهود و اگهر همنهان همنهری رعایهت نشهود ویمانشهکنی در نظهام
خانواده حاکم خواهد شد.
افزون بر آ اری که برای ناهمنان همنری شمرده شهد ویامهدهای خ یهر دیگهری
نیهز بههر آن مترتهب اسههت؛ در اکدواج ههای ناهمنههان فرکنهدان در ماههر

سفاو هاخ اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهاخ نن ا ،منظی قینن و اردث

اختمی است .در نتیجه ناهمنانی موجب اختتل شصصیتی فرکندان میگردد.

انحرافههات

اختمههی مههرار میگیرنههد بنههترهای اختقگریههزی اک راه ورا ههت ایجههاد میشههود و
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درنهایت صفات و ویژگیهای کشت اختمی اک همنران ناهمنان به فرکنهدان انتقهال
مییابد.
در وایان با توجهه بهه اهمیهت کفویهت در اکدواج ویشهنهادهای کیهر بهرای انجهام
وژوهخهای دیگر در ایو کمینه ارائه میگردد:
 تحقیق دربار :هر یک اک آ ار و ویامدهای یادشده بهرور جزیی و تصصصی؛ بررسی راههای ویشگیری اک اکدواجهای ناهمنان؛ -آسیبشناسی روانشناختی ناهمنان همنری.
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کتابنامه
 .1مههرآن کههریم ترجمههه محمدمهههدی فوالدونههد تحقیههق هیئههت علمههی دارالقههرآن
الکریم چ 3تهران :دفتر م الاات تاری و ماارف استمی.
 .2اسههدورو لنههتر .ام )1393( .روانشناسههی ترجمههه جهههانبصخ صههادمی چ8
تهران :سمت.
 .3ابو شهابه حرانهی حنهو بهو علهی (1404ق) تحهف الاقهول تحقیهق علهیاکبهر
غفاری چ 2مم :جاماه مدرسیو.
 .4ابو فهارس احمهد (1404ق) ماجهم مقهاییس اللغهه تصهحی عبدالنهتم محمهد
هارون مم :مکتب االعتم االستمی.
هدال (1423ق) تفنههیر التنههتری ج 1بیههروت :دارالکتههب
 .5تنههتری سهههل بههو عبه ِه

 .6البهی احمهد بهو محمهد (1422ق) الکشهف و البیهان الماهروف تفنهیر الثالبهی
تحقیق ابو عاشور ج 9بیروت :دار احیاء التراث الاربی.
 .7جصاا احمد بو علی (1415ق) احکام القرآن تحقیق عبدالنتم محمهد علهی
شاهیو ج 3بیروت :دارالکتب الالمیة.
عبدال ( )1388ادِّ فنای مقربان ج 2مم :اسراء.
 .8جوادی آملی
ِه
 .9جوهری اسماعیل بو حماد (1376ق) الصحاح ج 4بیروت :دارالالم للمتئیو.

 .10حلی حنو بو یوسف بو م هر (1410ق) ارشاد االذهان الهی احکهام االیمهان
تحقیق فارس حنون ج 1مم :دفتر انتشارات استمی وابنته به جاماه مدرسیو حهوکه
علمیهه مم.

سیدعبدال هاشم یمانی
 .11دارم نی علی بو عمر (1386ق) سنو دارم نی تحقیق
ِه

مدنی ج 3بیروت :دارالمارفة.

سفاو هاخ اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهاخ نن ا ،منظی قینن و اردث

الالمیه منشورات محمد علی بیضون.

 .12دیلمههی حنههو بههو محمههد (1412ق) ارشههادالقلوِّ الههی الصههواِّ ج 1مههم:
الشریف الر ی.
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عبدال بو محمد (1424ق) الوا ه فهی تفنهیر القهرآن الکهریم ج2
 .13دینوری
ِه
بیروت :دارالکتب الالمیة منشورات محمدعلی بیضون.
 .14راغب اصفهانی حنیو بو محمهد (1412ق) مفهردات الفهاظ القهرآن بیهروت:
دارالقلم.
 .15کمصشری محمود بو عمر (1417ق) الفائق فی غریهب الحهدیث ج 2بیهروت:
دارالکتب الالمیة.
 .16ساالری اسماعیل الدن مایو و سوسو حقیقی (« )1392بررسی راب ۀ فرهنه
مردساالری همنان همنری بها تاار هات کناشهویی در بهیو دبیهران و ورسهتاران کن
متأهل» کن و م الاات خانواده دوره 6ز 19ا.95-114
 .17شاه عبدالاظیمی حنیو ( )1362تفنیر ا نی عشری ج 10تهران :میقات.
 .18شریف مرتضی علی بو حنهیو موسهوی (1417ق) الناصهریات تههران :راب هه
الثقافه و الاتمات االستمیه.
 .19صهدوق محمههد بههو علهی (1413ق) مههو ال یحضههره الفقیهه تحقیههق علههیاکبههر
غفههاری ج 2و 3چ 2مههم :دفتههر انتشههارات اسههتمی وابنههته بههه جاماههه مدرسههیو
حوکه علمیه.
 )1385( _____________ .20علل الشرایف ج 1مم :کتابفروشی داوری.
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

 .21ربرانی سلیمان بو احمد ( )2008التفنیر الکبیر تفنیر القرآن الاظهیم ج 4و 6
اردن :دارالکتب الثقافی.
 .22ربرسی فضل بو حنو (1412ق) تفنهیر جوامهف الجهامف مهم :مرکهز مهدیریت
حوکه علمیه مم.
 )1372( ______________ .23مجمف البیان فی تفنیر القرآن تصحی فضهل
ِهال یزدی رباربایی ج  5و 10چ 3تهران :ناصرخنرو.
 .24ربری محمد بو جریر (1412ق) جامف البیان فی تفنیر القهرآن ج 28 2و 29
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بیروت :دارالمارفة.

 .25رریحی فصرالدیو ( )1375مجمف البحریو تحقیهق احمهد حنهینی اشهکوری
ج 5چ 3تهران :مرتضوی.
 .26روسی محمد بو حنو (بیتا) التبیان فی تفنیر القرآن تصحی أحمهد حبیهب
عاملی ج 10بیروت :مکتب االعتم االستمی.
 .27فراهیدی خلیل بو احمد (1409ق) کتاِّ الایو ج 5چ 2مم :هجرت.
 .28فرهادی آجرلو صال

ابوالحنو مجتههد سهلیمانی و سهیدعلی خزائهی ()1398

«ارکز گذاری اختمی و کفائت فقههی و حقهومی کوجهیو» وهژوهخههای اختمهی
دوره  9ز 4ا .212-197
 .29فلنفی محمدتقی (1426ق) ال فل بیو الورا ة و التربیة تحقیق فا ل الحنهینی
المیتنی ج 1مم :مکتبة االوحد.
ج 7بیروت :دارالکتب الالمیة منشورات محمدعلی بیضون.
 .31مرشی علیاکبر ( )1371ماموس مرآن ج 5تهران :دارالکتب االستمیة.
شکرال (بیتها) مهنهو الصهادمیو فهی الهذم المصهالفیو ج7
 .32کاشانی فت ِهال بو
ِه
تهران :کتابفروشی استمیة.
 .33کجههوری محمههدبامر ( )1380الصصههائص الفارمی هة تحقیههق سههیدعلی جمههال
اشرف مم :شریف الر ی.
 .34کلینههی محمههد بههو یاقههوِّ (1407ق) الکههافی تحقیههق علههیاکبرغفههاری و
محمدآخوندی ج6 5و 8چ 4تهران :دار الکتب الستمیة.
 .35گلپایگانی محمدر ا (1413ق) نتائو االفکار مم :دارالقرآن الکریم.
 .36ماکندرانی محمدصال (2421ق) شرح اصول کهافی تحقیهق میهرکا ابوالحنهو
شارانی ج 5بیروت :داراحیاء التراث الاربی لل باعة و النشر و التوکیف.

سفاو هاخ اخالقی ار ا،اواج؛ نثار و ش امرهاخ نن ا ،منظی قینن و اردث

 .30ماسمی جمالالدیو (1418ق) محاسو التأویل تحقیق عون سهود محمدباسهل

 .37محدر تقی (« )1398تحلیل فلنفی نقخ توحید در فضهایل بینشهی گرایشهی و
رفتاری در نهاد خانواده» فصلنامه ترویجی اختق دوره  15ز 57ا.35-61
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 .38مرتضی سیدجافر (1415ق) الصهحی مهو سهیرة النبهی االعظهم ج 4بیهروت:
دارالهادی لل باعة و النشر و التوکیف.
 .39مراغی احمدمص فی (بیتا) تفنیر المراغی ج 18بیروت :دارالفکر.
 .40مصباح یزدی محمدتقی ( )1391اختق در مرآن ج 1مم :مؤسنه آموکشی و
وژوهشی امام خمینی .
 .41مصه فوی حنههو (1430ق) التحقیههق فهی کلمههات القههرآن ج 3و 10بیههروت:
دارالکتب الالمیة.
 .42مغنیهههه محمهههدجواد (1424ق) التفنیرالکاشهههف ج 2و  7مهههم :دارالکتهههاِّ
االستمی.
عبهدال محمهود
 .43مقاتل بهو سهلیمان (1423ق) تفنهیرمقاتل بهو سهلیمان تحقیهق
ِه
شحاته ج 4بیروت :داراحیاء التراث الاربی.
 .44مکههارم شههیراکى ناصههر ( )1371تفنههیر نمونههه ج 16 4و 24چ 10تهههران:
دارالکتب الستمیة.
 .45نحهاس احمههد بهو محمههد (1421ق) اعههراِّ القهرآن ج 3بیههروت :دارالکتههب
الالمیة منشورات دار بیضون.
 .46نههووی محییالههدیو (بیتهها) المجمههوع ج 16بیههروت :دار الفکههر لل باعههة و
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399
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النشر و التوکیف.
 .47واحدی علی بو احمهد (1415ق) الهوجیز فهی تفنهیر الکتهاِّ الازیهز تحقیهق
وان عدنان داودی ج 2بیروت :دارالقلم.
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