معناشناسي «ميثاق غليظ» در پيمان همسري و بررسي
مؤلفههاي بنيادين وفاداري به آن
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چكيده
پژوهش حاضر با اس��تناد به آيات قرآن و ديدگاههاي واژهشناس��ان و مفسران به
تحليل معناش��ناختي از تعبي��ر قرآني «ميثاق غليظ» پرداخته ت��ا جايگاه واالي پيمان
زناش��ويي و ضرورت وفاداري به آن را تبيين کند ،آنگاه دو عنصر ايمان که ريش��ه
در حوزهي دروني انس��انها دارد و معاشرت به معروف که مربوط به حوزهی اخالق
و رفتار آدمي اس��ت ،به عنوان مؤلفهه��اي بنيادين و تأثيرگذار در فرايند وفاداري به
پيمان همس��ر کنکاش شده تا راهبردهايي براي تحقق اهداف اصل 10قانون اساسي
مبني بر پاس��داري از قداست خانواده و اس��تواري روابط خانوادگي ارائه کند و در
پايان پيش��نهاد کرده در قان��ون مدني وفاداري به ميثاق همس��ري در ضمن وظايف
همس��ران تصريح ش��ده و کاربرد واژهی ميثاق در پيمان ازدواج در متون آموزشي،
رسانههاي جمعي و محاورات عمومي عنايت شود.
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ميثاق ،پيمان همسري ،وفاداري ،ايمان  ،معاشرت به معروف
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 )1طرح مسئله
سازمان خــانواده مهمترين نهاد بنيادين جامعهي بشري است که ميتواند
کارکردهاي مثبت ،سازنده و بيبديل در ابعاد گوناگون حيات فردي و
اجتماعي انسان داشته باشد و در کسب موفقيتها و شکوفايي استعدادها
و ارتقاء سالمت و بهداشت رواني فرد و جامعه بسيار تأثيرگذار باشد ولي
اين نهاد ارزشمنــد با تأثيرپذيري از تحوالت اجتماعي دهههاي گذشته
با تغييرات ،چالــشها ،مسـائل و نيازهاي جديد و متنوع مواجه شده و
پارهاي از اين تحوالت در سطح جهاني تزلزل کانون خانواده و ناپايداري و
آشفتگي روابط و تعامالت اعضاي خانواده به ويژه همسران را در پي داشته و
سبب بروز پيامدهاي اسفباري چون افزايش آمار طالق و شکلگيري روابط
نابسامان و پديدهی فرزندان نامشروع را شده است.
بازگشت همه جانبه به معارف اصيل قرآن و عترت و بازتعريف نظام
خانواده در اسالم در پرتو نگرش مجتهدانه به واقعيتهاي موجود و
مقتضيات زمان از آيينهی وحي و عقل و برنامهريزي جامع و حکيمانه بر
اساس آن ،شرط الزم براي بازسازي وضعيت خانواده و آفتزدايي از اين
کانون استوار است.
قرآن کريم شکلگيري خانواده را بر اساس ميثاق غليظ بين همسران
استوارکرده و در راستاي همگرايي و وفاداري آنها به تعهدات و لوازم پيوند
زناشويي ،براي هر يک از ايشان حقوق و وظايف متقابل که ريشه در فطرت،
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وفاداري و تعهد به ميثاق همسري فقط يک توصيهی سادهی اخالقي نيست
که همسران به آن ملتزم باشند بلکه برآيند پيچيدهاي از کنشهاي مختلف
و متقابل همسران است که متأثر از باورها ،گرايشها ،منشها و رفتارهاي
آنان و تربيت خانوادگي و وضعيت فرهنگي و اجتماعي جامعهاي است که
همسران در آن زندگي ميکنند ،با توجه به آنچه گذشت ،محورهاي مورد
کنکاش در پژوهش حاضر عبارتاند از:
الف .معناشناسي تعبير قرآني ميثاق غليظ و تحليل مفهومي آن با استناد به
کتب لغت و ديدگاههاي مفسران جهت تبيين جايگاه واالي پيمان زناشويي
و ضرورت وفاداري به آن.
ب .بررسي دو عنصر ايمان و باورهاي مذهبي و معاشرت به معروف به
عنوان مؤلفههاي بنيادين و مؤثر در فرآيند وفاداري همسران به ميثاق استوار
ازدواج.
 )2معناشناسي تعبير قرآني ميثاق غليظ

در اين بخش از پژوهش به مفهوم لغوي واژههاي ميثاق و غليظ و
کاربردهاي قرآني ميثاق و ميثاق غليظ و بررسي ديدگاههاي مفسران در تبيين
معناي ميثاق غليظ در پيمان همسري پرداخته ميشود.
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 )1-2بازخواني مفهوم لغوي واژههاي ميثاق و غليظ

واژهي ميثاق که اصل آن موثاق بوده ،از ريشهي وثق گرفته شده است.

واژهشناسان دو معني براي اين ماده ذکر کردهاندَ « :وثِ َق ،يثِ ُق ،وثاقة» که بر

اعتماد کردن و اطمينان داشتن داللت دارد؛ « َوثُ َق يوثُ ُق وثاقة» که بر محکم و

استوار شدن داللت دارد (ابن منظور  :1404ج ،10ص .)379به نظر ميرسد بين
اين دو مفهوم سازگاري وجود دارد زيرا آنچه از قوت و استواري برخوردار
باشد ،اعتمادبخش و اطمينانآفرين نيز خواهد بود .واژهي ميثاق در اصل به
بند و ريسماني اطالق ميشده که با آن اسيران جنگي و حيوانات را محکم
ميبستند (طريحی :1375ج ،5ص )244و در مورد عقد و پيمان که با اموري چون
سوگند و عهد ،مؤکد و محکم شده به کار رفته است (راغب  :1404ص.)512

ولي مفهوم کلي آن با در نظر گرفتن هر دو معناي لغوي مادهي «و.ث.ق».
که گذشت ،عبارت از هر امري است که اطمينان و آرامش را توأم با اتقان و
استواري به دنبال داشته باشد (مصطفوي :1360ج ،13ص.)26

واژهي غليظ صفت مشبهه و به معناي شديد ميباشد و ريشهي اصلي
آن غلظت به معناي شدت است که در مواردي مانند خشونت در گفتار و
رفتار ،قساوت و سنگدلي (غليظ القلب) ،صالبت و سختي زمين (ارض
ظ الشجر) ،و مؤکد بودن قسم و
غليظه) ،استحکام گياهان و درختان (استغل 
پيمان (يمين مغلظه) به کار رفته است (فراهيدي :1410ج ،4ص398؛ ابن منظور

 :1414ج ،7ص )449که در همهی اين موارد به نوعي غلظت و شدت وجود
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ماندگاري داللت دارد ،مفهوم شدت و صالبت پايدار استفاده ميشود و اين
کلمه به هنگام تلفظ ،آوا و بانگ ويژهاي دارد که مفهوم ياد شده را تداعي
و تأکيد ميکند.
 )2-2کاربرد قرآني واژهي ميثاق

واژهي ميثاق در قرآن کريم  25مرتبه به کار رفته که در  21مورد ،سخن
از ميثاق خداوند است که از پيامبران يا عموم مردم گرفته و در  4مورد نيز
ميثاق بين مردم بيان شده که حکومتها و ملتها يا همسران با يکديگر ميبندند.
اهميت پژوهش اجمالي اين مطلب از آن رو است که به اثبات ميرساند
واژهي ميثاق در قرآن کريم بر پيمانهايي اطالق شده که وفاداري به آنها از
اهميت فوق العاده و بسزايي برخوردار است.
 )1-2-2ميثاق خداوند از پيامبران
واژهي ميثاق  3مرتبه در مورد پيمان خداوند از انبياء عظام به ويژه پيامبران
اولوالعزم به کار رفته؛ يک مورد در آيهی (آل عمران )7 :و دو مورد در آيهي
ي و عيسي
وح و إبراهيم و موس 
«و إذ أخذنا من النّبيّن ميثاقهم و منك و من ن ّ ٍ

ابن مري م َ و أخذنا منهم ّميثاقا غليظا» «و [ياد كن] هنگامي را كه از پيامبران
پيمان گرفتيم ،و از تو و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي پسر مريم ،و از

[همه] آنان پيماني استوار گرفتيم» (احزاب )7 :که داللت دارد خداوند از همهي
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پيامبران پيمان گرفته و از پيامبران اولوالعزم پيماني شديدتر که مسئوليت
خطير تبليغ دين و دعوت مردم به يکتاپرستي و رهبري و هدايت آنان را به
انجام رسانند.
آيهی «هوالذی انزل عليک الکتاب منه آيات لحکمات هن ام الکتاب و اخو
متشابهات و …»
 )2-2-2ميثاق خداوند از عموم مردم
واژهي ميثاق  18مرتبه در مورد پيمان خداوند از عموم مردم بر اموري
چون خداپرستي و پيروي از فرامين او به کار رفته که عبارتاند از آيات
بقره 84 ،83 ،63 ،27:و  ،93آل عمران ،187 :نساء2(154 :مورد) و ،155
مائده ،70 ،14 ،13 ،12 ،7 :اعراف ،169 :رعد 20:و  ،25حديد ،8 :برای مثال
ميثاق خداوند از مسلمانان در آيهي« :و اذكروا نعمة اهلل عليكم و ميثاقه الّذي
واثقكم به »...؛ «و نعمتی را كه خدا بر شما ارزاني داشته و [نيز] پيماني را كه
شما را به [انجام] آن متعهد گردانيده ،به ياد آوريد» (مائده )7 :و از يهوديان در
آيهي «و لقد أخذ اهلل ميثاق بني إسرئيل( »...مائده )12 :و از مسيحيان در آيهي «و
من الّذين قالوا إنّا نصاري أخذنا ميثاقهم( »...مائده )14 :ذکر شده است.
 )3-2-2ميثاق بين حکومتها
واژهي «ميثاق»  3مرتبه ،در آيات( :نساء ،93 ،92:انفال )72:بر پيمانهاي
سياسي ـ اجتماعي بين اقوام و ملل و دولتمردان در روابط بينالملل به کار
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قوم بينكم و بينهم ميثاق  ...« ،»...و اگر در [كار] دين از شما ياري جويند ،ياري
آنان بر شما [واجب] است ،مگر بر عليه گروهي باشد كه ميان شما و ميان
آنان پيماني [منعقد شده] است( »...انفال )72 :بيان شده مسلماناني که به بالد
اسالمي هجرت نکردهاند ،اگر مورد ستم قرار گيرند و از کشورهاي اسالمي
درخواست کمک کنند ،بايد آنان را ياري کنند مگر آنکه مسلمانان با بالد کفر
پيمان مسالمتآميز بسته باشند که در اين صورت بايد به آن وفادار بمانند.
 )4-2-2ميثاق ازدواج بين همسران
واژهي ميثاق ،تنها در آيهي «...و أخذن منكم ميثاق ًا غليظ ًا»؛ «...و آنان از شما
پيماني استوار گرفتهاند» (نساء ،)21 :در مورد پيمان زناشويي به کار رفته است.
بنابر آنچه گذشت روشن شد واژهی ميثاق در قرآن کريم اغلب بر پيمانهاي
الهي از پيامبران و عامهی مردم و مواردي نيز بر معاهدات بينالمللي و پيوند
ازدواج اطالق شده که همه از اهميت فوقالعاده برخوردارند.
 )3-2کاربرد ميثاق غليظ در قرآن
عنوان ميثاق غليظ  3مرتبه در قرآن کريم در آيات (نساء 21:و  ،154احزاب)7:

به کار رفته و به ترتيب در مورد پيوند زناشويي ،پيمان شديد خداوند از
بنياسرائيل و نيز از انبياء عظام به ويژه پيامبران اولوالعزم است که اين نکته
را به اثبات ميرساند .در کاربردهاي قرآني از بين همهي عقدها و پيمانهاي
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فراوان و متنوع بشري که در صحنههاي گوناگون بين افراد حقيقي و حقوقي
و ملتها و دولتها منعقد ميشود ،عنوان ميثاق غليظ فقط بر پيمان ازدواج اطالق
شده و از آنجا که واژهي ميثاق بر استواري و وثوق داللت دارد و به پيماني
اطالق ميشود که با گونهاي وثيقه و سوگند ،موثق و مؤکد شده و وصف
غليظ نيز بر شدت ،صالبت و استواري پايدار داللت دارد و به نوعي مفهوم
ميثاق را تأکيد ميکند ،بنابراين ترکيب وصفي اين دو واژه و کاربرد آن بين
پيمانهاي مردمي فقط در پيوند ازدواج ،داللت دارد که از ديدگاه قرآن کريم
ميثاق همسري و پيمان زناشويي از استوارترين و ارزشمندترين پيمانهاي
بشري است .از آنجا که فلسفهی اصلي ميثاق و تأکيد پيمان افزايش ميزان
وفاداري به آن و پيشگيري از پيمانشکني است ،کاربرد عنوان ميثاق غليظ
در ازدواج ميتواند به ضرورت فوقالعاده وفاداري به پيمان همسري و التزام
همه جانبه به لوازم آن اشاره داشته باشد.
 )4-2ديدگاه مفسران در تبيين معناي ميثاق غليظ

عنوان ميثاق غليظ در مورد پيمان ازدواج فقط در آيهي «و كيف تأخذونه
ي بعض و أخذن منكم ّميثاقا غليظا» (نساء )21:به کار رفته
ي بعضكم إل 
و قد أفض 

که در آن از مرداني نکوهش شده که پس از طالق دادن همسرانشان به گناه
و بهتان رو ميآورند تا مهريهاي که دادهاند باز پس گيرند .خداوند براي

تحريک عواطف انساني چنين افرادي و بازداشتن آنها از ستم ميفرمايد« :و
چگونه آن [مهر] را ميستانيد با آنكه از يكديگر كام گرفتهايد ،و آنان از شما
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مورد بحث دو ديدگاه محوري مطرح بوده است.
الف -مقصود از ميثاق غليظ ،عقد شرعي ازدواج است که از ايجاب و
قبول تشکيل شده و با الفاظ و عبارات خاصي بين زوجين ردوبدل ميشود
(مغنيه  :1424ج ،2ص283؛ شوکاني  :1414ج ،1ص )508اين ديدگاه با روايتي از
امام محمد باقر  تأييد ميشود که آن حضرت در تفسير آيه فرمودند:
«الميثاق هي الكلمة الّتي عقد بها النّكاح»؛ «مقصود از ميثاق الفاظي است که
نکاح با آن بسته ميشود» (کليني  :1365ج ،5ص )560و در ادامه با تعبيري کنايي
به رابطهي زناشويي اشاره فرمود که موجب تثبيت بيشتر ازدواج ميشود.
از ديدگاه عالمه طباطبايي ،مقصود از ميثاق غليظ ،علقهي زوجيت و
پيوند همسري است که با عقد پديد ميآيد (طباطبايي  :1417ج ،4ص.)258

بديهي است مفسراني که ميثاق غليظ را به عقد ازدواج تفسير کردهاند ،عقد
را به اعتبار آن که پيوند همسري با آن ايجاد مي شود لحاظ نمودهاند.
ب -گروهي از مفسران معتقدند مقصود از ميثاق غليظ پيمان و تعهدي
است كه هنگام عقد ازدواج از مرد گرفته ميشود كه زن را به شايستگی نگه
دارد (طبرسي  :1372ج ،3ص )42و در نقلهاي تاريخي نيز تصريح شده که چنين
تعهدي  -به صورت شرط عقد يا با سوگند -از زوج گرفته ميشده (طبري

 :1412ج ،4ص )216و امام صادق  نيز فرمودند« :هرگاه مردي بخواهد
با زني ازدواج کند بگويد :به ميثاق نگه داشتن همسر به شايستگي يا رها
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ساختن او به نيکي که خداوند گرفته اقرار نمودم» (کليني :1365ج ،5ص.)502
بنابراين غليظ بودن (شدت و استواري) چنين پيماني به خاطر قرار گرفتن آن
در ضمن عقد يا انضمام آن به سوگند يا اقرار نمودن زوج به آن در هنگام
خواندن عقد ميباشد.
اين پيمان برگفته از در آيهيّ :
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
«الطالق ّ

بإحسان»؛ «طالق (رجعي كه شوهر در آن حق رجوع دارد) دو بار است،
پس (در هر بار بر شوهر است يا در عده رجوع كردن و او را) به شايستگي

نگه داشتن و يا (ترك رجوع و او را) به خوشي و احسان رها ساختن» (بقره:

 )229است که مفادش ويژهي وضعيت پس از طالق نيست بلکه التزام به اين
پيمان شديد و رعايت اين اصل مهم در زندگي همواره مطلوب و از مهمترين
مؤلفههاي وفاداري به پيمان ازدواج است.
به نظر ميرسد اين ديدگاه نيز با ديدگاه اول سازگاري دارد ،زيرا ميثاق
غليظ ميتواند به عقد ازدواج اشاره داشته باشد که مفاد آن پيوند زناشويي
است و همهي آثار شرعي و عقاليي مورد نظر بر آن مترتب ميشود و يکي
از آثارش مضمون آيهی مذکور است که مرد با همسر خود به شايستگي
زندگي کند (فضلاهلل  :1419ج ،7ص .)167بنابراين ازدواج با توجه به همهي آثار
و لوازمش ميثاق غليظ به شمار ميآيد.
حال اين پرسش به ذهن ميآيد که چرا از بين همهي عقود و پيمانهاي
بشري فقط ميثاق غليظ در مورد ازدواج به کار رفته است؟ در پاسخ بايد
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ممتاز نموده تا جايي که گفتهاند عقد ازدواج به عبادات نزديکتر است تا عقود
و پيمانها .پيامبر اسالم  نيز فرمودند« :من تز ّوج أحرز نصف دينه» (کليني

 :1365ج 5ص .)328اين حديث که ازدواج را موجب حفاظت نيمي از ديانت
ميشمرد ،نکاح را در چهرهي ملکوتياش ميبيند و آن را عبادت ميداند
(جوادي  :1387ج ،18ص.)266

افزون بر اينکه هر يک از روابط و مناسبات انساني برقرار بين دو نفر به
يکي از ابعاد زندگي طرفين مربوط ميشود ،در صورتي که رابطهی همسري
تداعي کنندهی نوعي اندماج روحي و بدني در همهي ايام زندگي مشترک و
در همهي امور خرد و کالن ميباشد ـ به گونهاي که بر اساس آموزهی قرآني
«هنّ لباس لكم و أنتم لباس لهنّ» (بقره)187 :؛ همسران جامهي يکديگرند،
يکديگر را ميپوشند و در لباس شخصيت ديگري داخل ميشوند ـ همين
امر موجب تأثيرگذاري گسترده و ژرف بر همديگر در مسير زندگي مشترک
ميشود (فضل اهلل  :1419ج ،7ص.)167
پرسش ديگر اينکه چرا در آيهي «...و أخذن منكم ّميثاقا غليظا» (نساء:

 )21گرفتن پيمان فقط به زنان نسبت داده شده است؟ در پاسخ بايد گفت:
عليهن بالمعروف»...؛ « ...و مانند همان
لهن مثل الّذي
ّ
آيات متعددي مانند...« :و ّ
[وظايفي] كه بر عهده زنان است ،به طور شايسته ،به نفع آنان [بر عهده
مردان] است ( »...بقره .)228 :داللت دارد ميثاق همسري و تعهدات مربوط
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به آن طرفيني است ،اما از آن جهت که زن کانون جوشان احساسات و
عواطف است و سرپرستي مرد را ميپذيرد ،با خواندن ايجاب عقد و مطرح
کردن شرايط مورد نظر خود از مرد پيمان ميگيرد و مرد پيمان همسري را
با شرايط او قبول ميکند ،از اين رو در آيهی مورد بحث ،ميثاق گرفتن به
زنان نسبت داده شده است» (مصطفوي  :1380ج ،5ص311؛ موسوي سبزواري
 :1409ج ،7ص.)40

 )3ايم�ان و باوره�اي دين�ي ،مؤلفهي بنيادين وف�اداري به ميثاق
همسري
در اين بخش از پژوهش «ايمان و باورهاي ديني» به عنوان مؤلفهي
بنيادين و بسيار مؤثر در وفاداري به ميثاق همسري با محورهايي چون جايگاه
مؤلفهي ايمان در ميثاق همسري ،تأثيرگذاري ايمان بر وفاداري به ميثاق
همسري و تأثير تفاوت مراتب ايمان بر ميزان وفاداري به اين ميثاق بررسي
میشود.
پيش از ورود در بحث ،الزم است مقصود از وفاداري به ميثاق همسري
به اختصار بيان شود .واژهي «وفي» و مشتقات آن بر مفهوم «اتمام و اکمال»
داللت دارد و از آنجا که اموري چون وعده ،نذر ،عهد و پيمان با انجام دادن
تعهدات مربوط به هريک تکميل ميشوند ،به انجام دادن تعهد به طور کامل
وفاداري اطالق ميشود (مصطفوي  :1360ج ،13ص)162؛ از اين رو مقصود از
وفاداري به ميثاق ازدواج در اين پژوهش ،عبارت است از التزام عملي کامل
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 )1-3جايگاه مؤلفهي ايمان درميثاق همسري

از ديدگاه قرآن کريم «ايمان و باورهاي اصيل توحيدي» از مؤلفههاي
اساسي در وفاداري به ميثاق همسري است که هم در انعقاد اين پيمان هم
در استمرار و بقاء آن ضرورت دارد .در آيهي« :و ال تنكحوا المشركات حتّي
يؤمن و َ
ألمة مؤمنة خير من مشركة و لو أعجبتكم و ال تنكحوا المشركين حتّي
ّ
يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك و لو أعجبكم»...؛ «و با زنا ِن مشرك ازدواج

مكنيد ،تا ايمان بياورند .قطعًا كني ِز با ايمان بهتر از ز ِن مشرك است ،هر چند
[زيبايي] او شما را به شگفت آ َو َرد و به مردا ِن مشرك زن مدهيد تا ايمان

بياورند .قطعًا بردهی با ايمان بهتر از مردِ آزاد مشرك است ،هر چند شما را به
شگفت آ َو َرد» (بقره .)221 :تأکيد شده که ايمان و باورهاي ديني از شرايط الزم
براي بستن پيمان همسري است و فردي که باورهاي شرکآلود دارد هرچند
ثروت ،قدرت ،زيبايي ،موقعيت اجتماعي و شرافت خانوادگي او خيره کننده
و شگفتآور باشد ،صالحيت ازدواج با فرد با ايمان را ندارد.
در ادامهی آيهي مذکور حکمت تحريم ازدواج مسلمانان با مردان و زنان
مشرک را اين گونه بيان ميفرمايد...« :أولئك يدعون إلي النّار و اهلل يدعوا إلي
الجنّة و المغفرة بإذنه»...؛ «...آنان [شما را] به سوي آتش فرا ميخوانند ،و خدا
به فرمان خود[ ،شما را] به سوي بهشت و آمرزش ميخواند ،»...مقصود آن
است که آنها به انحرافات عقيدتي و گناهاني که موجب ورود در آتش دوزخ
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است فراميخوانند و خداوند به ايمان و طاعت الهي که موجب آمرزش و
ورود در بهشت است دعوت ميکند (طبرسي  :1372ج ،2ص ،)561روشن است
مستمر باورهاي ديني همسران در ابعاد
که اين تعليل به تأثيرگذاري عميق و
ّ

مختلف زندگي و سعادت و شقاوت يکديگر اشاره دارد.

پر واضح است که اساس ازدواج بر ائتالف ،اتحاد روحي و انسجام
فکري استوار است در حالي که انديشهها ،باورها ،عواطف و روحيات و
سلوک فردي و اجتماعي برگرفته از ايمان و توحيد با آنچه برگرفته از
شرک و خرافات است ،تضاد و ناسازگاري کلي دارد و همين ناسازگاري و
تباين کلي در باورها ،روحيات و روش زندگي ،پايههاي ميثاق همسري را
متزلزل ميکند و بر عواطف و احساسات عاشقانه ولي ناپايدار  -که ريشه
در زيباييهاي ظاهري يا ثروت و موقعيتهاي اجتماعي دارد  -غلبه ميکند.
فامتحنوهن اهلل
از آيهي «يا أيّها الّذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات
ّ

هن ّ
حل لهم
علمتموهن مؤمنات فال
بإيمانهن فإن
أعلم
ترجعوهن إلي الك ّفار ال ّ
ّ
ّ
ّ

لهن »...؛ «اي كساني كه ايمان آوردهايد ،چون زنان با ايمان
و ال هم يح ّلون ّ
مهاجر ،نزد شما آيند آنان را بيازماييد ،خدا به ايمان آنان داناتر است .پس اگر

آنان را با ايمان تشخيص داديد ،ديگر ايشان را به سوي كافران بازنگردانيد .نه
آن زنان بر ايشان حاللند و نه آن [مردان] بر اين زنان حالل( »... ،ممتحنه)10:

نيز استفاده ميشود زناني که به مرکز اسالم هجرت کردهاند و ايمان آنها
احــراز شده ،به بالد شرک و کفر برگشت داده نميشوند چرا که نکاح آنها
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هم ندارند (همان :ص .)412با توجه به دو آيهي مذکور اثبات ميشود که ايمان
و باورهاي مذهبي از شرايط اصلي براي پيمان همسري و استمرار آن است.

1

 )2-3تأثيرگذاري مؤلفهي ايمان بر وفاداري به ميثاق همسري

وفاداري به پيمانها به ويژه پيوند همسري به گونهاي مستقيم متأثر
از ايمان و باورهاي ديني است ،بدين معنا که فرد باايمان وفاي به عهد را
خصلتي الهي ميداند «و لن يخلف اهلل وعده» (حج )47 :که همواره بايد به آن
إن العهد كان
متخلق بود و در روز قيامت ازآن سؤال ميشود «و أوفوا بالعهد ّ
مسئو ً
ال» (اسراء.)34 :

توجه به اين نکته ضروري است که وفاداري و تعهد به ميثاق همسري
برآيند پيچيدهاي از کنشهاي مختلف و متقابل همسران است که متأثر از
باورها ،گرايشها ،منشها و رفتارهاي آنان و تربيت خانوادگي و وضعيت
فرهنگي و اجتماعي جامعهاي است که همسران در آن زندگي ميکنند .از
اين رو ،شيوهي بياني قرآن کريم در تشريع مقررات اسالمي به طور کلي
و احکام ازدواج و خانواده به طور ويژه ،آميختگي بيان احکام و قوانين با
معارف توحيدي و توجه دادن به مبدأ و معاد و اسماء و صفات الهي است.
 - 1الزم به ذکر است در مورد ازدواج مرد يا زن مسلمان با اهل کتـاب مباحث مفصلی در
کـتابهای تفسيری و فقهی طرح شده که بررسی آن در اين پژوهش مختصر نمیگنجد.
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فسخ و پيوند همسري آنها با شوهران کافرشان منقطع شده و نياز به طالق
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مروري اجمالي بر آيات مربوط به مسئله خانوادگي و روابط همسران
يحب
يحب التّ ّوابين و
«إن اهلل
به ويژه جمالت پاياني اينگونه آيات مانند ّ
ّ
ّ

بشر المؤمنين» (بقره:
المتط ّهرين» (بقره« ،)222 :و اتّقوا اهلل و اعلموا أنّكم ّمالقوه و ّ

«فإن اهلل سميع عليم» (بقره« ،)227 :و اهلل
«فإن اهلل غفور ّرحيم» (بقرهّ ،)226 :
ّ ،)223

عزيز حكيم» (بقره« ،)228 :تلك حدود اهلل فال تعتدوها» (بقره )229 :و عباراتي
مشابه در آيات  240- 230سوره مبارکهی بقره که همگي به دنبال بيان احکام
ازدواج و طــالق آورده شده ،اين نکته را به اثبات ميرساند که خداوند براي

پايبندي همسران به لوازم ميثاق همسري در همهي مراحل زندگي مشترک
حتي دوران طالق و جدايي ،باورهاي ديني همسران مانند خداباوري و توجه
به اسماء و صفات الهي را  -که هر کدام به طرز زيبا ،هنرمندانه و حکيمانه،
ضمانت اجرايي حکم و برنامهاي خاص قرار داده شده  -تقويت و شکوفا
ميسازد تا احکام ،مسئوليتها و حقوق همسري را حدود و مرزهاي الهي
بدانند که نبايد از آنها عبور کرد و بايد به لوازم و آثار اين پيمان مقدس متعهد
باشند .نمونهاي از اين گونه آيات چنين است:
إن اهلل كان عليّا كبيرا ً»؛ «مردان،
قوامون علي النّساء ّ ...
«الرجال ّ
در آيهی ّ

سرپرست زناناند ... ،خدا واالي بزرگ است» (نساء .)34 :پس از بيان اصل
سرپرستي و مديريت مرد در خانواده و شيوه و مراتب برخورد با همسري
که به نشوز و تخلف از وظيفهی زناشويي رو آورده ،با ذکر صفاتي که بر
عظمت و بزرگي خداوند داللت دارد ،به مردان هشدار ميدهد كه از موقعيت
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قرار داده ،به قدرت و تفوقي كه بر زنان خود دارند مغرور نشوند و با برتري
جويي و استکبار بر آنها ستم نكنند (طباطبايي  :1417ج ،4ص.)346

فإن اهلل غفور رحيم؛ و إن عزموا ّ
فإن اهلل سميع
الطالق ّ
در آيات « ...فإن فاؤ ّ
عليم»؛ « ...پس اگر [به آشتي] بازآمدند ،خداوند آمرزنده مهربان است .و اگر
ِ
آهنگ طالق كردند ،در حقيقت خدا شنواي داناست» (بقره 226 :و  )227که در
مورد ايال (سوگند مرد بر ترک رابطهي زناشويي با همسر خويش) است و
از شدت اختالف در خانواده حکايت ميکند ،بر دو صفت «غفور» و «رحيم»
داللت دارد .آیه میفرمايد برگشت از آن سوگند و بازگشت به آشتي و
احياي زندگي مشترک رمز دريافت آمرزش و رحمت ويژهي الهي است .در
حقيقت همسران با ايمان را تشويق ميکند که نفس خود را به اين دو صفت
الهي آراسته ،از خطاي شريک زندگي درگذرند و او را از عطوفت و مهرباني
سرشار خود بهرهمند سازند .همان طور که پس از هشدار دربارهی دشمني و
عداوت برخي از همسران و فرزندان فرمود...« :و إن تعفوا و تصفحوا و تغفروا
فإن اهلل غفور رحيم»؛ «...و اگر ببخشاييد و درگذريد و بيامرزيد ،به راستي خدا
ّ
آمرزنده مهربان است» (تغابن.)14 :

ولی اگر تصميم آنها بر طالق و جدايي قطعي است ،دو صفت «سميع»
و «عليم» آنها را توجه ميدهد که خداوند طالق دادن و ديگر سخنان آنها را
ميشنود و از انگيزههاي دروني آنها آگاهي کامل دارد .تأثيرگذاري اين دو
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صفت الهي بر جدايي آنها بدينگونه است که مرد از قانون طالق سوءاستفاده
نکند و پيروي از هواي نفس انگيزهی جدايي آنها نباشد بلکه به خاطر
ضرورتها و اقتضائات واقعي ،ميثاق ازدواج گسسته شود.
آيهي «...و ال ّ
يؤمن
كن
ي
لهن أن يكتمن ما خلق اهلل ف 
ّ
أرحامهن إن ّ
ّ
يحل ّ

باهلل و اليوم اآلخر»؛ «و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان دارند ،براي آنان روا
نيست كه آنچه را خداوند در َر ِحم آنان آفريده ،پوشيده دارند» (بقره.)228 :

بنا به حديث امام صادق  مقصود آن است که زن نبايد شروع يا پايان
عادت ماهانه و حامله بودن خود را کتمان کند (حر عاملي  :1104ج ،15ص )44و
به دروغ اد ّعا کند که به عادت ماهانه مبتال میشود تا مدت عدهاش را  -که تا
زمان وضع حمل ادامه دارد ـ كمتر كند يا با کتمان حمل آن را به مرد ديگري
منتسب سازد .غرض اينکه در اين گونه موارد اگر ايمان زن ضعيف باشد،
چه بسا با کتمان حقيقت ،حقوق شوهر يا حمل خود را تضييع کند ،ولي باور
ديني عميق به اينکه خداوند دانا ،توانا و صاحب اختيار انسان ميباشد و روز
قيامت روز محاسبه و جزا و پاسخگويی است ،مهمترين و تأثيرگذارترين
عامل دروني براي التزام همسران به حق مداري ،راستگويي و پرهيز از کتمان
واقعيتها ميباشد تا حقوق همهي اعضاي خانواده حفظ شود و نيز فرصت
عده براي رجعتي مبارک به ميثاق همسري از دست نرود.
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ايمان و باورهاي ديني در همهي افراد يکسان نيست بلکه مراتب و
درجات متفاتی دارد و از قابليت افزايش کمي و کيفي برخوردار است؛ اين
ادعا به استناد آيات متعدد مانند « ...إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان ًا» (انفال:

 )2که تالوت آيات الهي بر مؤمنان را موجب افزايش ايمان آنها دانسته و
نيز آيــات  173سورهی آلعمران ،آيهی  124سوره توبه ،آيهی  22سورهی
احزاب) اثبات شدني است ،از اين رو خداوند در آيهي «يا أيّها الّذين آمنوا
آمنوا( »...نساء )136 :به تعميق و افزايش باورهاي ديني فرمان داده است .البته
باورهاي کفرآميز و منافقانه نيز با توجه به آياتي چون آيهی  13سورهی بقره
و آيهی  135سوره مبارکه توبه از اين ويژگي برخوردارند.
نکتهي قابل توجه تأثيرگذاري مراتب ايمان و سطح باورهاي ديني
همسران در روابط آنها است که هر قدر درجهي ايمان قويتر باشد ،رعايت
اخالق اسالمي و حدود شرعي نيز کاملتر و بهتر انجام خواهد شد و ميزان
وفاداري و التزام عملي زن و شوهر به ميثاق همسري نيز افزايش خواهد
يافت .از اين رو ،رسول اکرم  فرمودند« :أحسن النّاس إيمان ًا أحسنهم

خلق ًا و أَلطفهم بأهله و أنا ألطفكم بأهلي»؛ «نيکوترين مردمان از جهت ايمان،
فردي است که اخالقش از همه زيباتر و از همه مهربانتر در برابر خانواده
باشد و من مهربانترين شما در برابر خانوادهی خود هستم» (صدوق :1378

ج ،2ص .)38که در اين روايت پرمحتوي به تفاوت سطح باورهاي ديني مردم
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و نيز تفاوت درجات آنها در اخالق نيک و مهرباني در برابر خانواده و نيز
تأثيرگذاري ايمان بر زيبايي اخالق و افزايش صفا و صميميت در کانون
خانواده و سبقت پيامبر اسالم  در اين امور از همگان اشاره شده است.
در يک جمعبندي کلي روشن شد که ايمان و باورهاي توحيدي از
مؤلفههاي بنيادين و تأثيرگذار در استحکام ميثاق همسري و فاداري به آن
است ،از يک سو پيمان همسري در جامعهی ديني بر اساس ايمان و باورهاي
مذهبي شکل ميگيرد و از سوي ديگر ايمان موجب شکوفايي فضايل
اخالقي و التزام عملي به تعهدات حقوقي و اخالقي خانوادگي و اتحاد
و همگرايي بين همسران ميگردد و وفاداري همسران به پيماني که با هم
بستهاند را در پي خواهد داشت و در اين راستا باورهاي ديني که از استواري
بيشتر برخوردار است تأثيرگذارتر است.
« )4معاش�رت به معروف» مؤلفهي بنيادين ديگر براي وفاداري به
ميثاق همسري
در اين بخش از نوشتار« ،معاشرت به معروف» به عنوان مؤلفهاي بنيادين
و فراگير براي وفاداري به ميثاق همسري ،با محورهايي چون بازخواني
مفهوم معاشرت به معروف ،جلوههايي از معاشرت به معروف در قرآن کريم
و رابطهی آنها با وفاداري به ميثاق همسري بررسی میشود.
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ف ،يعر ُ
واژهي «معروف» اسم مفعول از فعل ثالثي مجرد« َع َر َ
ِف» ،مفهوم

اصلي آن «شناخت چيزي و آگاهي از خصوصيات و آثار آن» يا «سکون،
آرامش و طمأنينه» است که به نظر ميرسد بين اين دو مفهوم ناسازگاري
نيست چرا که آرامش و طمأنينه از لوازم معرفت و شناخت است و انسان در
پرتو شناخت درست به آرامش ميرسد .بنابراين معروف در لغت به چيزي
اطالق ميشود که از آن اطالع و آگاهي حاصل شده و با پي بردن به آثار و
خصوصياتش ،از غير خود تمييز داده شده و نفس آدمي نزد آن آرامش مي
يابد و اطالق معروف به معني شناخته شده بر «کار نيک و پسنديده» از آن
جهت است که جان آدمي با آن آشناست و با اقدام بر آن به طمأنينه و آرامش
ميرسد (مصطفوي  :1360ج ،8ص.)13
واژهي معروف در آيات امر به معروف مانند آيهی  71سوره توبه به آنچه
خداوند به حکم عقل يا شرع واجب کرده يا به آن تشويق نموده ،اطالق
شده است (طوسي :ج ،5ص )257و به مسلمانان دستور داده شده که يکديگر
را به رعايت آنها وا دارند .در آيات مربوط به مسئله خانوادگي که در اين
پژوهش مورد نظر است ،به کارهاي متعارف و مطابق فرهنگ و عرف که
بر اساس موازين شرع و عقل باشد اطالق شده مانند «...و علي المولود له
كسوتهن بالمعروف»...؛ «و خوراك و پوشاك آنان [مادران] ،به طور
رزقهن و
ّ
ّ
شايسته ،بر عهدهی پدر است» (بقره .)233 :که روشن است ميزان پرداخت

131

سال سیزدهم  /شماره  / 52تابستان 1390

 )1-4باز خواني مفهوم معاشرت ،معروف ،معاشرت به معروف

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال سیزدهم  /شماره  / 52تابستان 1390

نفقه در شهرها و روستاهاي مختلف يکسان نيست و مالک ،متعارف محل
سکونت است .عالمه طباطبايي مينويسد« :معروف در بردارندهی هدايت
عقل آدمي و احکام شرع و فضايل اخالقي نيک و آداب اجتماعي است و
از آنجا که اسالم شريعت خود را بر فطرت بنا نهاده ،معروف نزد او امري
است که مردم اگــر راه فطرت را بپيمايند ،آن را ميشناسند» (طباطبايي :1417

ج ،2ص ،)232بنابراين ،دايرهی معنايي معروف ثابت و محدود نيست ،بلكه
در زمانهاي مختلف و جوامع گوناگون با تحفظ بر معيارهاي عقلي ،شرعي
و اخالقي همراه با تحول زمان و پيشرفت خردمندان با ايمان متغير است
(موسوي سبزواري  :1409ج ،4ص .)10البته براي تشخيص مصاديق معروف نه
تنها بايد به گرايشهاي انساني توجه کرد بلکه جهت آن نيز بايد به سمت
فراهم آوردن رضايت خداوند باشد .معروفهايي که در شريعت اسالم از
آنها ياد شده ،نه تنها به عمل مقبول مردم طبق اقتضائات زمان و مکان توصيه
ميکند ،بلکه با رويکردي معنوي که محبت الهي را داراست به اجراي اين
عمل پسنديده اشاره ميکند (عظيمزاده  :1378ص.)8

معاشرت مصدر باب مفاعله ،ريشهي اصلي آن«عشرت» به معناي
مصاحبت و همنشيني است« .عشيرة» که حرف «ت» آن بر کثرت داللت
دارد ،به خويشان و دوستان و همهي کساني گفته ميشود که با هم زندگي
ميکنند .بنابراين معاشرت بر نوعي ارتباط زياد و آميختگي و همزيستي
داللت دارد (مصطفوي  :1360ج ،8ص .)13چه اين همزيستي بين مردان باشد يا
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ولي با توجه به آنچه گذشت مقصود از معاشرت به معروف در اين پژوهش
آن است که شيوهی تعامل و کيفيت عملکرد و رفتارهاي همسران با يکديگر
در زندگي مشترک ،شايسته ،نيک ،خردمندانه و بر طبق موازين شرعي و
عقاليي باشد تا آرمانها و اهداف ميثاق همسري حاصل شود.
 )2-4جلوههايي از معاشرت به معروف و ارتباط آنها با وفاداري

معاشرت به معروف از جهت فراگيري و تأثيرگذاري ،از مؤلفههاي مهم
براي وفاداري به ميثاق همسري به شمار ميرود که حوزههاي مختلف
ارتباط بين همسران و همهي حقوق و وظايف مالي و غير مالي را فرا
عاشروهن بالمعروف» (نساء )19 :که عبارتي
گرفته و بر اساس جملهي «و
ّ
کوتاه ولي پرمحتوا است ،شيوهي عملکرد و همهي رفتارها و روابط متقابل
همسران طبق موازين شرعي ،عقلي و عقاليي بايد شايسته ،نيک و پسنديده
باشد .هرچند خطاب مستقيم در آيهی مذکور به مردان است زنان نيز چنين
وظيفهاي بر عهده دارند و ضرورت دارد معاشرت به معروف را در ارتباطات
گفتاري و رفتاري با همسرانشان رعايت کنند .همان طور که در مادهي 1103
قانون مدني نيز زن و شوهر هر دو مکلف به معاشرت به معروف با يکديگر
شدهاند.
در اين بخش از پژوهش به آياتي اشاره ميشود که واژهی معروف
را در مورد روابط همسران و مسئله خانوادگي به کار برده و در حقيقيت
133

سال سیزدهم  /شماره  / 52تابستان 1390

زنان يا مردان با زنان ،در محيط خانواده باشد يا محل کار يا صحنهي اجتماع،

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال سیزدهم  /شماره  / 52تابستان 1390

جلوههايي از معاشرت به معروف را بيان کرده و به تصريح مفسران زير
مجموعهي «وعاشروهنّ بالمعروف» (نساء )19 :به شمار ميروند (جوادي :1387

ج ،11ص )303و به ارتباط هر يک با وفاداري به ميثاق همسري اشاره ميشود.
الزم به ذکر است بسياري از اين اصول و مقررات در آيات طالق اشاره
شده چرا كه طالق اوج اختالف و ناسازگاري ميان زن و شوهر است که در
آن حقوق دو طرف ناديده گرفته ميشود .از اين رو ،بسياري از حقوق و
اصول اخالقي و آداب مطرح در آيات طالق در حقيقت الزامات و تعهداتي
است که پايبندي به آنها در دوران عادي زندگي که صلح و سازش برقرار
است از ضرورت بيشتر برخوردار ميباشد تا پيوند زناشويي استوارتر و از
گسست ميثاق همسري پيشگيري شود (مدرسي  :1419ج ،1ص.)39

 )1-2اصل نگهداري شايسته از همسر

آيات متعددي مانند ّ
مرتا ن فإمساك بمعروف ( »...بقره )229 :و
«الطالق ّ

آيهی  231سورهی مبارکهی بقره و آيه  2سورهی مبارکهی طالق داللت دارد
پس از طالق رجعي ،مرد ميتواند در مدت عدهی همسرش به او رجوع
کند و پيوند همسرياش را استمرار بخشد ولي از آنجا که اين اقدام به دو
صورت امکانپذير است ـ گاهي به شيوهي معروف و توأم با معيارهاي انساني
و رعايت حقوق شرعي و گاهي به شيوهي منکر و به منظور اذيت و آزار
رساني ـ در اين آيات انضمام قيد معروف به واژهي «امساک» صورت اول را
اجازه داده تا انس و آرامشي که خداوند براي همسران خواستار است حاصل
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همسرداري با اذيت و آزاررساني به يکديگر و ديگر امور ناپسند ،ميثاق را
به گسست ميکشاند .بديهي است همسرداري شايسته ويژهي وضعيت پس
از طالق نيست بلکه التزام به اين پيمان شديد و رعايت اين اصل مهم در
زندگي همواره مطلوب و از مهمترين مؤلفههاي وفاداري به پيمان ازدواج
است.
 )2-2اصل احسان به همسر

آيات قرآن داللت دارد زماني که زن عدهی طالق رجعي را ميگذراند،
مرد ميتواند رجوع نکند و او را رها سازد ،ولي نکتهی مهم آن است که رها
کردن همسر و جدايي از او اگر متأثر از خشم و غضب و انتقامجويي باشد،
ناپسند و منکر به شمار ميآيد ولي اگر به شيوهاي متعارف ،پسنديده و مورد
حوهن بمعروف» (بقره )231:بر مشروعيت آن
سر
ّ
تأييد شرع باشد ،جملهي «أو ّ

داللت دارد (همان :ج ،2ص )234و زوجين در صورت ضرورت و مصلحت
با رعايت اصل معروف از هم جدا ميشوند .افزون بر اين ،جملهي «تسريح
بإحسان» (بقره )229 :بيان ميکند «احسان» و نيکوکاري را که فراتر از حقوق
عادالنه است ،در مورد همسرش رعايت کند .چنان كه در صورت بيم از
ناسازگاری يا رويگرداني شوهر پس از سفارش به صلح وآشتي همسران ،با
تعبير «وإن تحسنوا و تتّقوا» (نساء )128 :به نقش «احسان» و «پرهيزگاري» در
استحکام پيوند همسري اشاره دارد.
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آيهی «و سرّحوهنّ سراحاً جميال» (احزاب )49 :نيز ميرساند که رفتار با
همسر افزون بر پسنديده بودن بايد با زيبايي خاص توأم باشد يعني نه تنها
خصومتآميز و خشونتبار نبوده و زياني به او نرساند بلکه با گذشت،
احترام ،تکريم ،رحمت و خيرخواهي از او جدا شود .همانطور که گذشت
آنچه در اينگونه آيات ذکر شده از آثار ميثاق همسري است و به مورد طالق
و جدايي اختصاص ندارد .بنابراين احسان و منش نيک و به ويژه گفتار
و رفتار جميل و هنرمندانه از مهمترين مهارتهاي همسرداري است که به
استحکام پيوند زناشويي و وفاداري ميانجامد.
 )3-2اصل مشورت همسران با يکديگر

أجورهن و أتمروا بينكم بمعروف»؛ «و اگر
فآتوهن
آيهي«فإن أرضعن لكم
ّ
ّ
(زنان مطلقه) براي شما [بچه] شير ميدهند مزدشان را به ايشان بدهيد و
به شايستگي ميان خود به مشورت پردازيد» (طالق .)6:داللت دارد مرد با
زن مطلقه در مورد شيردهي به طفل و اجرت آن مشورت کنند و به توافق
شايسته برسند به گونهاي که هيچ فردي متضرر نگردد؛ نه مرد با پرداخت مزد
فراوان و نه زن با دريافت مزد اندک و نه طفل با کم شدن مدت شيرخوارگي
(فاضل مقداد  :1419ج ،2ص .)218در ضمن «أتمروا» از ايتمار در لغت به معني
پذيرفتن فرمان است و بر مشورت دو جانبه نيز اطالق شده چرا که دو طرف
گفتوگو دستور و سخن يکديگر را پذيرا ميشوند (راغب  :1404ص.)89

همانطور که با واژه «تشاور» در «ان أرادا فصا ً
ال عن تراض منهما و تشاور فال
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كودك را [زودتر] از شير بازگيرند ،گناهي بر آن دو نيست» (بقره .)233 :به
جايگاه مشورت در تصميمگيريهاي مربوط به خانواده اشاره شده و به نظر
ميرسد ضرورت مشورت همسران از خصوص مورد آيه به همهی امور
خانواده متسري است ،البته معروف و شايسته بودن مشورت بين همسران در
امور مشترک ايجاب ميکند گفتوگو با کمال صداقت ،در فضايي صميمانه
و به دور از تشنج و استبداد به رأي انجام پذيرد تا با همگرايي و پذيرفتن
پيشنهادهاي معقول و سازندهی همديگر به تصميمسازي مشترک برسند.
مسلم است در چنين فضايي ميثاق همسري از استواري و استحکام بيشتر
برخوردار شده و موانع وفاداري به آن بر طرف ميشود.
 )4-2اصل تراضي و جلب خوشنودي يکديگر

أزواجهن
تعضلوهن أن ينكحن
أجلهن فال
آيهي «و إذا ط ّلقتم النّساء فبلغن
ّ
ّ
ّ

ي لكم و أطهر»« ،و چون زنان را طالق
إذا تراضوا بينهم بالمعروف ...ذلكم أزك 
عده خود را به پايان رساندند ،آنان را از ازدواج با همسران [سابق]
گفتيد ،و ّ
خود ،چنانچه به خوبي با يكديگر تراضي نمايند ،جلوگيري مكنيد[...مراعات]
اين امر براي شما پربركتتر و پاكيزهتر است» (بقره )232 :داللت دارد اگر پس
از انقضاي عدهي طالق ،بين زن و شوهر سابق رضايت طرفيني و توافق
حاصل شود که به شيوهی معروف و پسنديده و با برنامهاي شناخته شده و
روشن بار ديگر با هم ازدواج کنند ،هيچ فردي حق ندارد زن را از اين اقدام
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منع کند .مسلم است تراضي به معروف قبل از هر ازدواجي الزم است و
به ازدواج پس از طالق اختصاص ندارد .همان طور که پس از ازدواج نيز
شايسته است بر اساس معروف يعني شيوهاي خداپسندانه و خردمندانه و
با صميميت و گذشت ،خشنودي خاطر يکديگر را جلب نمايند .بديهي
است هر قدر رضايتمندي معقول در زندگي مشترک بيشتر باشد پايبندي
همسران به ميثاق همسري نيز بيشتر خواهد بود.
 )5-2اصل پرداخت حقوق مالي زن به صورت شايسته

كسوتهن بالمعروف ال تك ّلف نفس إ ّ
ال
رزقهن و
آيهی «...و علي المولود له
ّ
ّ
وسعها»« ،و خـوراك و پوشاك آنان [مادران] ،به طور شايسته ،بر عهدهی
پدر است .هيچ كس جز به قدر وسعش مكلف نميشود» (بقره )233 :بيان
ميکند نفقهي زن به روش نيک و پسنديده تأمين گردد که اين امر در
زمانها و شهرهاي مختلف و با توجه به وضعيت مالي افراد و آداب جامعه
أجورهن
آتوهن
متفاوت ميشود (موسوي سبزواري  :1409ج ،4ص )61و آيهي «و
ّ
ّ
بالمعروف» (نساء )25 :نيز داللت دارد پرداخت مهريه به زنان به شيوهي
پسنديده انجام پذيرد يعني مهريه را آن طور كه مورد توافق بوده و عقد بر
آن اجرا شده بپردازد بدون اينكه ضرر و زياني بر زن وارد شود (طبرسي:1372

ج ،3ص .)5خودداري شوهر از تأمين شايستهی خوراک ،پوشاک و مسکن
براي همسرش که از نيازهاي اساسي هر انساني به شمار ميرود و پرداخت
نــکردن مهريه در صورت مطالبهی جدي ،ريشهي بسياري از اختالفها و
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 )6-2اصل حزم و دورانديشي

ي أن تكرهوا شيئا و
كرهتموهن فعس 
عاشروهن بالمعروف فإن
آيهي...« :و
ّ
ّ

يجعل اهلل فيه خيرا ً كثيراً« ،»...و با آنها به شايستگي رفتار كنيد پس اگر از آنان

خوشتان نيامد ،چه بسا چيزي را خوش نميداريد و خدا در آن مصلحت
فراوان قرار ميدهد» (نساء .)19 :داللت دارد در موردي که شوهر از نظر بُعد
غريزي به همسر با ايمان و با اخالق خود ،رغبت وافر ندارد ،معاشرت به
معروف ميتواند زندگي مشترک آنها را به گونهاي سامان داده ،آنها را از
«خير کثير» ـ مانند بر طرف شدن ناخوشايندي از همسر ،تشرف نفس آدمي
به کماالت انساني و فرزند صالح ـ بهرهمند و اسباب رضايتمندي و سرور را
فراهم کند تا وفاداري به ميثاق همسري ادامه يافته ،تحت تأثير دگرگونيهاي
زودگذر در احساسات و عواطف نقض نگردد.
 )7-2اصل رعايت شايسته حقوق متقابل

عليهن بالمعروف « ،»...و
لهن مثل الّذي
ّ
آيهی شگفتانگيز و جامع «...و ّ
مانند همان [وظايفي] كه بر عهدهی زنان است ،به طور شايسته ،به نفع آنان
[بر عهدهی مردان] است» (بقره .)228 :پس از اشاره به متقابل و عادالنه بودن
مجموعهي حقوق و وظايف زناشويي همسران ،تصريح دارد حقوق همسري
به شکل معروف و پسنديده رعايت شود .الزم به ذکر است از ديدگاه برخي
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از مفســران ،اين جمله بيانگر تساوي و برابري حقوق و وظايف آنها نيز
ميباشد مگر مواردي که در شريعت استثناء شده و به زن يا شوهر اختصاص
يافته است (فضلاهلل  :1419ج ،4ص284؛ موسوي سبزواري  :1409ج ،4ص .)10تکرار
واژهی معروف به معني كار نيك و شناخته شده و معقول در اين گونه آيات
هشداري به مردان و زنان است كه هرگز از حق خود ،سوءاستفاده نكنند
بلكه با احترام به حقوق متقابل در تحكيم پيوند زناشويي و جلب رضاي الهي
بكوشند (مکارم  :1347ج ،2ص.)157
اصول متعدد ديگري نيز در آيات مربوط به همسران مطرح شده که اصل
جامع معاشرت به معروف را نيز فرا ميگيرد و در تحقق وفاداري به ميثاق
همسري نقش اساسي دارند ،هر چند واژهي معروف در مورد آنها به کار
نرفته ،مانند :اصل تأمين نيازهاي عاطفي که در آيهي «و من آياته أن خلق لكم
من أنفسكم أزواج ًا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مو ّدة و رحمة»« ،و از نشانههاي
او اينكه از [نوع] خودتان همسراني براي شما آفريد تا بدانها آرام گيريد ،و
ميانتان دوستي و رحمت نهاد» (روم )21 :و اصل تأمين نيازهاي جنسي که در
ي بعض»« ،و چگونه آن [مهر]
ي بعضكم إل 
آيهي «و كيف تأخذونه و قد أفض 
را ميستانيد با آنكه از يكديگر كام گرفتهايد؟» (نساء )21 :و اصل رعايت
پاکدامني و محدود بودن ارضاي غريزهی جنسي به روابط زناشويي بين
ي وراء ذلك
همسران که در آيات «و الّذين هم لفروجهم حافظون  ...فمن ابتغ 
فأولئك هم العادون» « ،و كساني كه پاكدامناند ...،پس هر كه فراتر از اين
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معاشرت به معروف اقتضاء دارد تأمين نيازهاي عاطفي و جنسي همسر
نيز به شيوهی خردمندانه و مطابق موازين شرع باشد ،چرا که تفريط و
کوتاهي در ارضاي اينگونه نيازهاي اساسي و مشروع در محيط خانواده
زمينهی انحرافات اخالقي و ارتباطهاي نامشروع و گسست ميثاق همسري
را فراهم ميکند.
بنابر آنچه گذشت روشن شد آيات معاشرت به معروف در روابط
همسري درصدد تأسيس يک اصل جامع فقهي ،حقوقي و اخالقي است
که عملکرد و تعامل زوجين در زمينههاي مختلف را فرا ميگيرد و موجب
وفاداري به ميثاق همسري و استواري کانون خانواده ميشود.
 )5نتايج و پيشنهادهاي راهبردي
در کاربردهاي قرآني ،از بين همهي عقدها و پيمانهاي فراوان و متنوع
بشري که در صحنههاي گوناگون بين افراد حقيقي و حقوقي و ملتها و
دولتها منعقد ميشود ،عنوان ميثاق غليظ فقط بر پيمان ازدواج اطالق شده
که بيانگر آن است که ميثاق همسري از استوارترين و ارزشمندترين پيمانهاي
بشري است .از آنجا که فلسفهی اصلي ميثاق و تأکيد پيمان افزايش ميزان
وفاداري به آن و ممانعت از پيمانشکني است ،کاربرد عنوان ميثاق غليظ در
ازدواج به ضرورت فوقالعاده تعهد و وفاداري به پيمان همسري و التزام
هم ه جانبه به لوازم آن اشاره دارد تا اهداف و آرمانهاي اين پيمان مقدس
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محقق شود.
 .1با توجه به اينکه واژهي ميثاق در قرآن کريم و فرهنگ اسالمي بار
مفهومي تأثيرگذار و تعهدآفرينی دارد پيشنهاد ميشود کاربرد اين واژه در
مورد پيمان ازدواج در متون آموزشي ،توليدات فرهنگي ،رسانههاي جمعي و
محاورات عمومي عنايت شود تا در فرهنگ عمومي کشور جايگاه شايستهی
خود را بيابد.
 .2وفاداري به ميثاق همسري از مهمترين وظايف و مسؤليتهاي طرفيني
زوجين است که افزون بر جنبهی اخالقي و ارشادي در بسياري از موارد از
حيثيت حقوقي و جزايي نيز برخوردار ميگردد ،از اين رو ،پيشنهاد ميشود
در قوانين مدني وفاداري به ميثاق ازدواج در ضمن وظايف همسران تصريح
شده و به وضوح آن اکتفاء نشود.
 .3براي داشتن خانوادهي سالم و سعادتمند که زيربناي جامعهي سالم
و صالح است ،تحقق وفاداري به ميثاق همسري و پايبندي به لوازم و آثار
عقلي ،شرعي و عقاليي آن يک ضرورت اجتنابناپذير است .از اين رو ،در
اصل  10قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تأکيد شده همهی قوانين و
مقررات و برنامهريزيهاي مربوط به خانواده در جهت «پاسداري از قداست
خانواده و استواري روابط خانوادگي» باشد .با توجه به آيات متعددي که در
اين پژوهش بررسي شد ،به نظر ميرسد سياست راهبردي و کالن قرآن کريم
براي دستيابي به اهداف اين اصل مهم -افزون بر تشريع مقرراتي حکيمانه،
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است از:
الف .ترويج و تعميق ايمان و باورهاي اصيل توحيدي که موجب شکوفايي
فضايل اخالقي و التزام عملي به تعهدات حقوقي و اخالقي خانواده ميشود
و به انسجام فکري ،اتحاد روحي ،و همگرايي همسران ميانجامد و استواري
و پايداري ميثاق همسري و وفاداري به آن را محقق ميسازد.
ب .حاکميت معاشرت به معروف در همهی ابعاد و شئون نظام خانواده
که موجب ميشود عملکرد و روابط متقابل همسران در ابعاد مختلف زندگي
مشترک به شيوهي خداپسندانه و خردمندانه و بر اساس فضائل نيک اخالقي
تنظيم شود که اگر چنين مهمي تحقق يابد ،نه تنها غــالب ريشههاي نقض
پيمان ازدواج چون دلسردي و بيرغبتي ،اختالف و نزاع ،دورويي و بيعفتي
از فضاي خانواده رخت برميبندد بلکه عوامل استحکام روزافزون پيوند
زناشويي چون محبت و مودت ،انس و الفت ،ايثار و گذشت ،از رشد و قوت
بيشتر برخوردار ميشود و وفاداري به ميثاق همسري ارتقاء مييابد .بنابراين
ضرورت دارد تعميق ايمان و باورهاي اسالمي و ترويج معاشرت به معروف
به عنوان دو مؤلفهی بنيادين و تأثيرگذار در وفاداري در رأس سياستهاي
نظام اسالمي و مورد اهتمام جدي برنامهريزان کشور باشد ،هر چند مقصود از
اين سخن ناديده انگاشتن نقش اساسي همسران در التزام به وفاداري نيست.
 .4وفاداري و تعهد به ميثاق همسري فقط يک توصيهی سادهی اخالقي
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نيست بلکه برآيندي ازکنشهاي مختلف و متقابل همسران است که متأثر از
باورها ،گرايشها ،منشها و رفتارهاي آنها و تربيت خانوادگي و وضعيت
فرهنگي و اجتماعي جامعهاي است که همسران در آن زندگي ميکنند .از اين
رو ،از تأثيرگذاري عوامل فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي کشور بر وضعيت
خانواده و وفاداري همسران نبايد غفلت ورزيد.

منابع
قرآن کريم
ابن منظور ،محمدبن مكرم  .1414لسان العرب ،بيروت ،دار صادر.
راغب اصفهاني ،حسين بن محمد  .1404المفردات في غريب القرآن ،تهران ،کتاب.
زمخشري ،محمود .1407 ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،بيروت ،دار الكتاب
العربي.
جوادي آملي ،عبداهلل  .1387تسنيم ،قم ،اسراء.
شبر ،سيد عبداهلل  .1412تفسير القرآن الكريم ،بيروت ،دارالبالغة للطباعة و النشر.
شوكاني ،محمدبن علي  .1414فتح القدير ،دمشق،دار ابن كثير.
صادقي تهراني ،محمد  .1365الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن ،قم ،فرهنگ اسالمي.
صدوق ،محمدبن علي  .1378عيون اخبار الرضا ،تهران ،جهان.
طباطبايي ،سيد محمد حسين .1417الميزان في تفسير القرآن ،قم ،اسالمي.
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طب��ري ،ابو جعف��ر محمدبن جري��ر  .1412جامع البيان في تفس��ير القرآن ،بيروت،
دارالمعرفه.
طريحي ،فخرالدين  .1375مجمع البحرين ،تهران ،كتابفروشي مرتضوي.
طوسي ،محمدبن حسن .التبيان في تفسير القرآن ،بيروت ،دار احياء التراث العربي.

عظيمزاده اردبيلي ،فائزه  .1378مباني حسن معاشرت در نظام حقوقي خانواده از
منظر قرآن کريم ،مجله نداي صادق ،تهران ،دانشگاه امام صادق .
فاضل مقداد جمالالدين  .1419کنز العرفان في فقه القرآن ،تهران ،مجمع جهاني
تقريب مذاهب.
فراهيدي ،خليلبن احمد  .1410كتاب العين ،قم ،انتشارات هجرت
فضلاهلل ،سيدمحمد حسين  .1419تفسير من وحي القرآن ،بيروت ،دار المالك
للطباعة و النشر
کليني ،محمدبن يعقوب  .1365الکافي ،تهران ،دار الکتب االسالميه.
مدرسي ،محمد تقي  .1419من هدي القرآن ،تهران ،دار محبي الحسين .
مصباح يزدي ،محمدتقـي  .1389فلسفه اخالق ،تهران ،شرکت چاپ و نشر
بينالملل.
مصطفوي ،حسن .1360التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،تهران ،بنگاه ترجمه و
نشر كتاب.
ــــــــ .1380تفسير روشن ،تهران ،مركز نشر كتاب.
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طبرسي ،فضلبن حسن .1372مجمع البيان في تفسير القرآن ،تهران ،ناصر خسرو
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مكارم شيرازي ناصر  .1374تفسير نمونه ،تهران ،دار الكتب اإلسالمية.
مغنيه ،محمد جواد .1424تفسير الكاشف ،تهران ،دار الكتب اإلسالمية
موسوي سبزواري ،سيد عبد االعلي .1409مواهب الرحمان في تفسير القرآن،
بيروت ،اهل بيت.
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