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 -1مقدمه و بیان مسئله

نهاد خانواده به مثابه جامعهی كوچكي است كه اعمال هر يك از اعضاي
آن به گونهاي در اعضای ديگر تأثيرگذار است .زوجین و كيفيت روابط آنها
به دليل ركن بودن همسران در خانواده ،در فضاي عمومي خانواده و بهويژه
در فرزندان تأثيرگذاري مضاعف دارد ،زيرا خانواده به صورت سيستمي
متعامل ـ همچون سيستم بدن انسان که هر کدام از اعضاي آن در تعامل با
ديگري بوده و از همديگر تأثير و تأثر میپذیرند ـ هستند و اعضايي که نقش
و جايگاه مهمتري دارند ،مانند قلب و مغز ،تأثيرشان در سيستم و مجموعهی
بدن بيشتر است.
پدر و مادر در جايگاه محوريترين عنصر تعامالت خانوادگي وقتي
در روابط زناشویی توجه اساسي به آموزههاي اخالقي داشته و به وظايف
خويش پايبند باشند ،ميتوانند هم روابط خود را سالم و جذاب كنند و
هم الگوي پذيرفته و ارزندهاي براي انتقال مفاهيم و دستورات اخالقي به
فرزندان خود داشته باشند.
بسياري از انديشمندان روانشناسي ـ به ويژه آلبرت بندورا ـ معتقدند
كه بيشترين يادگيريها و تأثيرپذيريهاي افراد انساني از طريق يادگيري
مشاهدهاي و ديدن الگوهاي ارائه شده ،است .بر اساس نظريهی وي هر چقدر
الگوها از محبوبيت و جايگاه ارزشي ويژهاي بهرهمند باشند ،تأثيرگذاري
بيشتري در الگوگيرندهها دارند .همچنين وی معتقد است ،والدين به عنوان
اولين الگو در شخصيت كودكا ن اجتماعي شدن آنها ،روشهاي تعامل با
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تأثير جدي و اساسي دارند (دفتر حوزه و دانشگاه :1375 ،ج ،2ص.)460

بديهي است كه وقتي پدر و مادر به آموزههاي اخالقي و اصول همسرداري
التزام جدي داشته و روابط عاطفي و اخالقي محبتآميز و مؤدبانه ،دلسوزانه
و دينمدارانه بين آنها برقرار باشد ،در فرزندان خود نيز اثر گذاشته و آنها را
به سوي مسائل تربيتي سوق خواهند داد .عالوه بر اينها وقتي محيط خانواده
دوستانه ،صادقانه ،محبتآميز و همراه با حس وظيفهشناسي و احترام باشد،
فضايي آرام و معنوي به وجود خواهد آمد و اين فضا در آرامش رواني،
شكوفايي استعدادها و همچنين خالقيت فرزندان مؤثر خواهد بود ،زيرا يكي
از شرايط عمده براي رشد عاطفي ،ذهني ،فكري و رواني كودكان محيط
مناسب خانواده است كه اين فضا در خانوادههايي كه به حقوق متقابل و
نقشهاي اختصاصي افراد ملتزم هستند ،ب ه وجود ميآيد .اين گونه خانوادهها
بيشترين شباهت را به خانوادهاي كه در روانشناسي به «خانوادهی مقتدر»
معروف است ،دارند .خانوادهی مقتدر بهترين نوع خانواده و بهترين نوع
تربيتي است (آذربایجانی :1382 ،ج ،2ص.)870

التزام همسران به حقوق اخالقي متقابل عالوه بر آثار ذكر شده دربارهی
فرزندان ،در ترقي و رشد معنوي و تربيتي ایشان نيز تأثيرگذار است .وقتي
همسران در محيطي عاطفي ،دوستانه و مملو از ارزشهاي اخالقي ،عمر خود
را سپري ميكنند ،آرامآرام و به صورت ناهوشيار بر كماالت و زيباييهاي
اخالقي آنها افزوده ميشود ،زيرا همانگونه كه محيط سالم و پاكيزه در
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شخصيت و نوع كاركرد افراد تأثير ميگذارد ،متقاب ً
ال افراد سالم و بهنجار نیز
در محيط و بهتر شدن آن مؤثرند.
تشکيل جامعهی قرآني نیز بر بنياد خانواده و نقش مهم آن بنا نهاده شده
است .قرآن کريم به خانواده اهميت بسيار داده و نسبت به خانواده به عنوان
مرکز توجه احکام ،حقوق ،آداب و اخالق اهتمام ويژهاي مبذول داشته و
جايگاه آن را با آموزهها و دستورهاي متعدد تحکيم بخشيده است .حساسیت
محیط خانواده و اهداف بلندمدت و مقدس آن اقتضا میکند که همسران
بیشترین دقت را در رعایت حسن معاشرت با یکدیگر داشته باشند و از خانه
فضایی سرشار از انس و مالطفت بسازند ،زیرا خداوند زن و مرد را هدفمند
در کنار یکدیگر قرار داده است و کمال آن دو را در این آمیختگی و تشکیل
خانواده تعبیه کرده است .تعبیر لطیفی در آیات  20و  21سورهی روم در این
باره وجود دارد .خداوند در آیهی  20سورهی مذکور پس از آنکه به حیات
زمین بعد از مرگش اشاره میکند و پراکندگی بشر بر روی زمین برای کار و
تالش و کسب رزق و روزی را یادآور می شود ،در آیهی  21میفرماید« :و
من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواج ًا لتسکنوا الیها»؛ «از نشانههای خداوند

آن است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا با ایشان به آرامش
برسید» .عالمه طباطبایی ذیل این آیه چنین مینگارد« :خداوند زنها را آفرید
و در وجود آنها چیزی تعبیه کرد که موجب آرامش مردان میشود» (طباطبایی،
 :1394ج ،4ص.)231
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مادهی  1103قانون مدنی ،زوجین را به حسن معاشرت با یکدیگر مک ّلف
کرده است تا از این رهگذر ابتدا سعادت خود آنها و در مرحلهی بعد سعادت
فرزندانشان تأمین شود.
اهتمام نوشتار فرارو تبیین و شناسایی ماهیت و مبانی فقهی مادهی مذکور
و سپس بررسی حقوقی آن است ،امری که تا حدودی مغفول مانده و شارحان
قانون مدنی نیز به بسط و تشریح مفاد آن نپرداختهاند.
در ابتدا شایسته است واژگان کلیدی دخیل در بحث تبیین شود .از آنجا
که حکم مادهی مذکور از آیهی شریفه «و عاشروهن بالمعروف» اقتباس شده
است؛ لذا باید مراد از واژهی «معروف» مشخص شود.
 -2مفهوم شناسی «معروف»

معروف اسم است برای هر فعلی که نیک بودنش به وسیلهی عقل یا
شرع شناخته میشود .بر این اساس گفته شده است« :معروف در مقابل منکر
به معنای چیزی است که شناخته شده و بر آن اطالع حاصل شده است ،به
گونهای که عقل آن را میشناسد و انکار نمیکند» (مصطفوی595 :1360 ،؛ راغب
اصفهانی.)343 :1412 ،

اما در باب معنای اصطالحی آن ،عالمه طباطبایی در تعریف معروف
میفرماید« :معروف همان چیزی است که متضمن هدایت عقل ،حکم شرع،
فضیلت ،محاسن ،خلق نیکو ،سنتهای حسنه و آداب است» (طباطبایی:1394 ،
ج ،2ص.)228
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 -3معروف در قرآن کریم

واژههای «عرف» و «معروف» بیش از  40بار در قرآن کریم به کار رفته
است .کاربرد واژهی «معروف» در قرآن کریم متفاوت است؛ در مواردی
چون آیات  2مجادله 110 ،104 ،و  114آل عمران 157 ،اعراف و  67توبه به
عنوان یک اصطالح دینی به کار رفته است؛ یعنی عملی تلقی شده که از ایمان
واقعی ناشی میشود و مطابق با دین است و در مقابلش منکر عملی است که
با احکام الهی در تعارض است .بر این اساس بعضی از مفسران «معروف» را
در این گونه موارد اموری دانستهاند که خدا انجام آن را واجب کرده و عق ً
ال
یا شرع ًا به آن ترغیب فرموده است و منکر را اموری معنا کردهاند که خداوند
از انجام آن نهی فرموده است (طبرسی :1410 ،ج ،5ص.)66

بعضی از مصادیق معروف که در آیات قرآن کریم ذکر شده عبارتاند
از :پرهیز از گناهان زشت (ممتحنه )12 :و توبه و روزه (توبه .)112 :بیش از
 20مورد از موارد کاربرد واژهی معروف به بخشهای حقوقی قرآن مربوط
است ،به ویژه در مواردی که مقررات مربوط به وظایف و فرایض اخالقی
در روابط خانوادگی و اجتماعی است ،مانند رابطهی میان زن و شوهر ،پدر
و مادر و فرزندان ،اقربا و خویشان نزدیک ،برای مثال در آیهی  5سورهی
«و قُولُوا ل َ ُه ْم قَ ْو ً
ال َم ْع ُروف ًا»؛ «با سفیهان معاشرت نیکو
نساء خداوند میفرمایدَ :

داشته ،با آنها مالیم باشید و به نحوی برخورد کنید که طبع بپسندد» یا در

«و ِ
صاح ْب ُهما فِي
آیهی  15سورهی لقمان در ارتباط با پدر و مادر میفرمایدَ :

الدنْيا َم ْع ُروف ًا»؛ «به پدر و مادر خود نیکی و آن طوری که کرم و مروت اقتضا
ُّ
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بقره به دنبال مذمت انفاقی که همراه با منتگذاری است میفرماید« :قَ ْو ٌل
ليم»؛ «برخورد نیکو
َم ْع ُر ٌ
وف َو َم ْغ ِف َره َخ ْي ٌر ِم ْن َص َدقَه يَ ْتبَ ُعها أَ ً
ذي َو اهللُ َغنِ ٌّي َح ٌ
که مقبول طبع انسان باشد ،بهتر از صدقه دادنی است که در پی آن آزار و

اذیت باشد» .آیهی  178سورهی بقره واژهی «معروف» را در ارتباط با حکم
َ
ِّباع بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف»...؛
ء فَات ٌ
قصاص آورده و میفرماید« :ف ََم ْن ُع ِف َي ل َ ُه ِم ْن أخي ِه َش ْي ٌ

«کسی که از قصاص و ریختن خون قاتل بگذرد ،بر صاحب دم است که در

مطالبهی دیه ،طریقهی معروف را طی کند ،طریقهای که مردم میشناسند ،بر
قاتل سختگیری و زیاده از حق طلب نکنند» .آیهی  180سورهی بقره نیز

واژهی «معروف» را دربارهی وصیت به کار برده استُ « :کتِ َب َع َل ْي ُک ْم إِذا َح َض َر
أَ َح َد ُک ُم ال ْ َم ْو ُت إ ِْن تَر َک َخ ْيرا ً ال ْ َو ِصيَّه ل ِ ْلوال ِ َديْنِ َو أْ َ
بين بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف» .در آیهی
ال ْق َر َ
َ

مذکور معروف اشاره به آن دارد که وصیتها از هر جهت باید عقلپسند و
عادالنه باشد ،به طوری که وصیت را عرف مردم و عقال ،عملی شایسته و
مدبرانه تلقی کنند .بنابراین منظور از وصیت معروف ،وصیتی است که مردم
میشناسند ،وصیتی که بدون ضرر زدن به ورثه و بدون تبذیر در وصیت باشد

(آلوسی :1418 ،ج ،1ص.)33

در آیات  32سورهی احزاب و  235سورهی بقره« ،معروف» تنها در تبیین
مقررات اخالقی در روابط اجتماعی بیان شده است .در آیهی نخست پس
از اینکه خطاب به زنان پیامبر میفرماید« :در گفتار خود با مردان بیگانه
حدود و موازین شرعی را رعایت کنید تا کسانی که در دلشان مرض است به
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میکند با آنها رفتار کنید» (زمخشری :1415 ،ج ،3ص .)494در آیهی  263سورهی
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لن قَو ً
ال َمعروف ًا»؛ «سخنی معتدل و
شما طمع پیدا نکنند» ،دستور میدهد« :و قُ َ
متعارف بگویید» .در آیهی بعد خطاب به خواستگاران زنانی که همسرانشان

از دنیا رفتهاند و ایشان هنوز در عدهی وفات هستند میفرماید« :وعدههای
پنهان با آنها مگذارید و سخنانتان با آنها به گونهای باشد که شرع و عرف آن
گونه سخن را برای ایشان میپسندد».
اگر در این آیات اموری چون سخن ،مصاحبت ،طریقه و روش وصیت،
همنشین معروف شدهاند ،حاکی از این است که در بسیاری از کارها باید
آداب اجتماعی جامعه و زمان لحاظ شود.
ناگفته نماند مفهوم معروف در قرآن کریم را میتوان از طریق واژههای

متقابل مثل « ُم َ
نکر» نیز شناسایی کرد (کهف87 :؛ حجر62 :؛ مجادله.)2 :

از نظر قرآن کریم اساسیترین اصل در رفتار و تعامل بین زوجین معاشرت

به معروف است که به صراحت در آیهی 19سورهی نساء به آن اشاره شده
است .معاشرت به دلیل ساختار واژگانی (باب مفاعله) از مفاهیم اجتماعی
دو سویه است که هرگاه قید و پسوندی بدان افزوده نشود ،گزینههای چندی
در آن جای میگیرد؛ معاشرت مردان با مردان ،زنان با زنان ،مردان با زنان در
جامعه و مردان با زنان در درون خانواده که مهمترین آنها گزینهی اخیر است
(جوادی آملی :1389 ،ج ،18ص143؛ معلوف :1382 ،ج ،2ص.)1125

در آيهی شريفهی مورد بحث ،خطاب معاشرت به معروف به شوهران،
صراحت و شفافيت کاملي دارد ،اما به يقين چنين خطابي هرگز دليل بر آن
نميشود که اين اصل اخالقي در باور قرآني در باب همسران ،با توجه به
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اقتضا ميکند که هر يک از همسران با ديگري به شکل محبتآميز رفتار کند
و تنها رفتار يکي از آنها طبق اين آيه ،هرگز نميتواند آرامش طرفيني را
حاصل آورد .حتی برخی از محققان محدودهی مخاطبان را فراتر از زندگي
خانوادگي قرار داده و گفتهاند« :اگرچه در آیهی شریفهی «و عاشروهن
بالمعروف» به مردان خطاب ميشود ،لیکن این خطاب به شوهران اختصاص
ندارد .اين جمله افزون بر آنکه شامل حسن معاشرت مرد در مقابل زن و زن
در مقابل مرد ميشود ،ممکن است شامل چگونگي رابطهی برادر با خواهر
يا همکار مرد با همکار زن هم بشود» (جوادی آملی :1389 ،ج ،18ص .)143اما
اينکه چرا خطاب براي شوهران است؟ در پاسخ ميتوان گفت که با دقت و
تأمل در آيات قرآن و با مراجعه به تاريخ ،رفتار مستبدانه و ظالمانهی اعراب
با زنانشان روشن میشود؛ لذا با حاکميت فرهنگهاي جاهالنه و ظالمانه از
سوي مردان ،طبيعي و منطقي است که براي فرهنگسازي صحيح بايد از آنها

شروع کرد .آياتي نظير «و ِ
عاشرو ُه ّن بالمعروف» با هدف حمايت از ارزش
و منزلت و تأمين حقوق قانوني و اخالقي زنان نازل شده است .به عالوه

از آنجا که رياست خانواده بر عهدهی مرد است ،مقتضي آن است که نوع ًا
دست شوهران در تصميمات مربوط به زناشويي بازتر باشد و به دليل آنکه
در بسیاری از موارد در عصر نزول آیات ،مردان با زنان به معروف معاشرت
نميکردند ،خداوند در قرآن کريم مکرر آنها را به اين رفتار امر کرده است؛
 .1روم21 :
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لذا اين صراحت به معناي يک طرفه بودن اين نوع رفتار نيست ،بلکه در
فرهنگ قرآني هر يک از همسران بايد «حسن معاشرت» داشته باشند (قرباننيا
و حافظي.)107 :1388 ،

صاحب تفسیر المنار ،در این باره میگوید« :در مفهوم معاشرت ،مشارکت
و برابری نهفته است ،یعنی مردان با زنان بر اساس متعارف رفتار کنند و زنان
نیز میباید با مردان بر پایهی معروف معاشرت داشته باشند» (رشید رضا:1995 ،
ج ،4ص.)456

مرحوم طبرسی در توضیح آیهی «و عاشروهن بالمعروف» به برخی از
مصادیق معاشرت به معروف نسبت به همسر اشاره میکند و مینویسد:
«مقصود همزیستی مطابق با فرمان خداوند است که ادای حقوق زن باشد،
مانند حق بهرهوری جنسی ،پرداخت نفقه و سخن زیبا ،معروف آن است که
آزار جسمیو گفتاری به زن روا ندارد و در رویارویی با او گشادهرو باشد»...
(طبرسی :1410 ،ج ،3ص.)25

ابن کثیر مصادیق معاشرت به معروف را نسبت به زن چنین برمیشمارد:
«معاشرت به معروف یعنی با همسرانتان خوش زبان و خوش رفتار باشید ،خود
را بیارایید ،همان سان که دوست دارید همسرانتان خود را برای شما بیارایند،
شما نیز همان کنید که از همسرانتان میپسندید» (ابن کثیر :1417 ،ج ،1ص.)466

قرطبی در تفسیر خود نیز به مصادیقی از حسن معاشرت به همسر اشاره
کرده و مینویسد« :حسن معاشرت با زنان به این است که مرد حقوق زن از
مهر و نفقه را به طور کامل بپردازد و در برابر زن بدون سبب رو ترش نکند،
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حسن معاشرت با همسر را سفارش کرده است تا ادامه زندگی و مصاحبت
و همزیستی ایشان کامل باشد ،چه آنکه حسن معاشرت روان را آرامتر و
زندگی را گواراتر میکند» (قرطبی :1405 ،ج ،5ص.)97

زمخشری و فخر رازی نیز حسن معاشرت را عدالت در همخوابی
میان زنان -اگر مرد بیش از یک همسر داشته باشد -پرداخت نفقهی زن و
نرمخویی دانستهاند (زمخشری :1415 ،ج ،1ص49؛ فخررازی :1415 ،ج ،10ص.)12

وهبه زحیلی از قرآن پژوهان و مفسران معاصر ،به هنگام بر شمردن
حقوق شوهر بر زن ،از حقوق برخورد معاشرت به معروف یاد میکند
(زحیلی :1412 ،ج ،3ص.)327

اگرچه در بادی امر از کالم مفسران اینگونه به دست میآید که حسن
معاشرت یکی از وظایف شوهر نسبت به همسر خویش است؛ ولکن به
کمک قرائنی همچون فعل «عاشروهن» که ویژگی اشتراک و دوسویه بودن
دارد و همچنین اکتفای مفسران به مصادیقی چند از حسن معاشرت در
تحلیل این آیه و اشارهی ضمنی برخی از ایشان به مشترک بودن این حق و
دلیل واقع شدن آیهی شریفه برای برخی از مصادیق حسن معاشرت نسبت
به زن و شوهر مثل تمکین و نفقه 1میتوان اشتراک این حق و دو سویه بودن
آن را از آیه نتیجه گرفت .نکتهی دیگری که توجه به آن ضروری است،
شرایط خاص حاکم در زمان نزول آیات مثل قرین بودن به دورهی جاهلیت
 .1طوسی :1387 ،ج ،4ص324؛ حلی (عالمه) :1413 ،ج ،7ص320؛ نجفی :1404 ،ج ،31ص.302
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و ظلم مردان علیه زنان و دختران است ،زیرا چه بسا اقتضای شرایط موجود
بر این بوده که خطاب آیهی شریفه در نگاه اول به مردان باشد و مؤید آن
هم ،شأن نزول آیهی شریفهی مزبور در بحث ظلم به حق زوجه در موضوع
ارث است (طباطبایی :1394 ،ج ،2ص 228؛ جوادی آملی :1389 ،ج ،18ص .)140شاید
بتوان آمدن فعل در باب مفاعله را از ظرایف و لطایف آیات قرآن در این آیه
نام برد که عالوه بر تأکید بر حسن معاشرت با همسر (به دلیل ضمیر متصل
مفعولی) مشترک بودن این حق را نیز گوشزد میکند.
 -4معروف و ُحسن معاشرت در روایات

اصل معروف از مهمترین اصول حاکم بر خانواده است که عالوه بر آیات
قرآن ،در روایات نیز به آن توجه شده است .رسول خدا ( )میفرمایند:
«معروف و اهلش نخستین وارد شدگان به بهشت و نخستین وارد شدگان بر
من در کنار حوض کوثر هستند» (حر عاملی :1404 ،ج ،16ص.)303

امام صادق ( )میفرمایند« :برای بهشت دری است به نام معروف،
از آن در ،جز اهل معروف وارد نمیشوند و اهل معروف در دنیا همان اهل
معروف در آخرتاند» (همان.)304 :

کاربرد این اصل در سیرهی نبوی و سراسر زندگی پر برکت پیامبر خاتم
( )در عمل در رفتار ایشان با همسرانشان ترسیم شده است .در سیرهی
نبوی مشاهده میشود که پیامبر اسالم ( )همسران خود را بسیار احترام و
تکریم میکردند و به خصوص برای حضرت خدیجه ( )احترام خاصی
قائل بودند ،چنانکه حتی پس از مرگ آن بانوی بزرگوار نیز حرمت ایشان را
18
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حضرت خدیجه رفتار بسیار احترامآمیزی داشتند (همان.)93 :

روایات بسیاری در باب حسن معاشرت و چگونگی رفتار با زوجین وارد
شده است که به چند نمونه از این روایات اشاره میشود:
yyپیامبر اکرم ( )میفرمایند« :به سفارش من دربارهی زنان خود عمل
کنید تا از سختی حسابرسی رهایی یابید .هرکس سفارش مرا پاس ندارد
وضع او در پیشگاه خداوند سخت خواهد بود» (مجلسی :1403 ،ج ،100ص.)249

yyایشان در حدیثی دیگر میفرمایند« :بهترین مردم در دینباوری کسانی
هستند که با همسرانشان بهتر (و انسانیتر) رفتار کنند و من از همهی شما به
خانواده مهربانترم» (همان :ج  ،8ص.)507

yyامیرالمؤمنین ( )در وصیت خود به محمدبن حنیفه مینویسند« :با
همسر خود خوش صحبت باش ،چه در گفتار و چه در کردار ،همراه خوبی
باش تا خوشی زندگیت کامل شود» (حر عاملی :1404 ،ج ،8ص.)505

yyامام صادق ( )میفرمایند« :هر چه ایمان بنده افزون شود ،محبت او
به زنان فزونی مییابد» (همان :ج ،14ص.)11

شیخ طبرسی سه پیام را در نمونههای عملی معروف با توجه به سیرهی
معصومان ( )نقل میکند:
الف ـ انصاف و میانهروی در تقسیم همخوابی و نفقه ،آنگاه که مرد بیش
از یک همسر داشته باشد؛
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نگه داشته و پیوسته از ایشان به نیکویی یاد میکردند و با خویشان و دوستان
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ب ـ مرد کاری انجام ندهد که سبب رنجش خاطر همسر شود ،سخن
زشت به او نگوید و با گشادهرویی و مالطفت با او برخورد کند؛
ج ـ زن نیز با همسر خویش خوش رفتار باشد و در برآوردن نیازهای
وی کوتاهی نکند (طبرسی :1410 ،ج ،2ص.)24

شیخ طوسی نیز معاشرت به معروف را در برآوردن حقوق واجب زن
دانسته است (طوسی :1419 ،ج ،3ص  .)150شیخ در این باره روایتی نیز از اسحاق
ابن عمار به نقل از امام صادق ( )نقل میکند« :از امام صادق()
پرسیدم حق زن بر شوهر چیست که اگر آن را انجام دهد نیکوکار (و معاشر
به معروف) خواهد بود؟ امام ( )فرمودند :نیازهای مادی و عاطفی وی را
برطرف کند و از لغزشهایش درگذرد» (حر عاملی :1404 ،ج ،4ص.)131

گ جاهالنه موجب شده
همانگونه که پیشتر بیان شد ،حاکميت فرهن 
است که مخاطب کالم اهل بیت ( )بیشتر مردان باشند تا از برخورد
غیراخالقی با زنان اجتناب کنند؛ افزون بر این ،از آنجا که رياست خانواده بر
عهدهی مرد و قدرت اجرایی وی در این باره بیشتر است ،این خطابات بیشتر
متوجه مردان بوده است ،بنابراین وجود چنین خطاباتی به معناي يک طرفه
بودن حسن معاشرت نيست ،بلکه در فرهنگ اسالمی حسن معاشرت بر هر
یک از زوجین واجب است.
از مطالبی که بیان شد میتوان به این نتیجه و جمعبندی رسید که معروف
و حسن معاشرت هر فعلی است که متضمن هدایت عقل ،حکم شرع،
فضیلت ،محاسن ،خلق نیکو ،سنتهای حسنه و آداب است ،به گونهای
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زن و شوهر به وظایف حقوقی و اخالقی خود ،به حسب قوانین شرعی و
الزامات عقلی و عرفی مؤید دین ،در زمرهی مصادیق معاشرت به معروف
تلقی میشوند.
 -5تحلیل حقوقی حسن معاشرت

از آنچه بیان شد ،به اجمال چنین مستفاد میشود که اگر زوجین با یکدیگر
بدرفتاری و خشونت نکنند و موجب آزار و اذیت یکدیگر نشوند ،در واقع با

یکدیگر حسن معاشرت دارند .در خصوص اینکه اصوالً چه مواردی حسن
خلق محسوب شده و مصادیق حسن خلق کداماند ،حقوقدانان به عرف احاله
دادهاند .حسن سلوک ،مفهوم عرفی دارد و بر حسب زمان و مکان و آداب
و رسوم اقوام ،طوایف و خانوادهها فرق میکند .عادات و رسوم اجتماعی
و درجهی تمدن ،فرهنگ و نیز اخالق مذهبی و رفتاری در میان هر قوم
مفهوم خاصی از حسن معاشرت به وجود میآورد (جعفری لنگرودی :1372 ،ج،1

ص .)159لوازم حسن معاشرت را نمیتوان به دقت تعیین کرد .به عالوه برخی
از حقوقدانان معتقدند ،در حریم خانه نفوذ قانون و التزام برای تحقق مفاد آن
بدون پشتوانهی اخالقی ،امری غیرممکن است (صفایی و امامی.)121 :1391 ،

به اجمال میتوان گفت ،تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب
میشود (مانند ناسزاگویی ،مشاجره و تحقیر) یا اموری که با عشق به خانواده
و اقتضای محبت بین دو همسر منافات دارد (مانند ترک خانواده ،بیاعتنایی
به همسر و خواستههای او و اعتیاد مضر) از مصادیق سوء معاشرت است و
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که عقل آن را میشناسد و انکار نمیکند .به عبارت دیگر عمل هر یک از
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هر رفتاری که همراه با خوشرویی و مسالمت و صمیمیت باشد ،از مصادیق
حسن معاشرت است (همان.)122 :

در حقوق ایران ،معنای آیهی  19سورهی نساء در مادهی  1103قانون
مدنی در فصل مربوط به حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و یا
به عبارتی تکالیف مشترک زوجین وارد شده است .مطابق این ماده «زن و
شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند» .به عقیدهی برخی از
حقوقدانان ،منظور مادهی فوق از حسن معاشرت زوجین با یکدیگر در
حدود عرف و عادت و زمان و مکان است .بنابراین زن و شوهر باید با
خوشرویی و مسالمت با یکدیگر زیسته ،بدون داد و فریاد و ناسزا و مجادله
روزگار بگذرانند (امامی :1372 ،ج ،4ص.)430

زوجین ،ضمن نکاح ،داوطلب شدهاند که با هم به سر برند و در غم و
شادی هم شریک باشند .همسری زن و مرد به این معنی است که سلوکشان
با هم با خوشرویی ،مسالمت و مهربانی آمیخته باشد و از اعمالی که منجر
به ایجاد کینه یا غم و اندوه فراوان در دیگری است ،بپرهیزند (کاتوزیان:1375 ،
ج ،1ص.)219

در قانون مدنی ایران« ،حسن معاشرت» از سایر حقوق و تکالیفی که
زوجین در برابر یکدیگر دارند ،جدا نیست؛ لذا مواد  1104ق.م دربارهی
همکاری در تشیید مبانی خانواده 1105 ،ق.م دربارهی ریاست خانواده،
 1106و  1107ق.م دربارهی نحوهی تعیین زندگی مشترک 1117 ،ق.م
دربارهی منع زن از اشتغال به حرفهی خاص و  1118ق.م دربارهی استقالل
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مذکور برای تعیین مصادیق مفهوم حسن معاشرتاند و رعایت این حقوق
و تکالیف از سوی زوجین جزء عناصر تشکیل دهندهی این مفهوم است
(عظیمزاده اردبیلی .)8 :1387 ،برخی از محققان نیز معتقدند بین مفهوم حسن
معاشرت مندرج در مادهی  1103و موارد فوق ،نسبت عموم و خصوص
برقرار است (داور33 :1380 ،؛ صبری.)81 :1383 ،

به اعتقاد برخی حقوقدانان ،دستور حسن معاشرت مندرج در مادهی
 1103ق.م تنها یک دستور اخالقی نیست و ضمانت اجرای قانونی دارد
(صفایی و امامی ،)123 :1391 ،ولی به عقیدهی بعضی شارحان قانون مدنی،
مدلول این ماده ارشادی است و تخلف از آن اثر حقوقی جزایی ندارد،
مگر اینکه سوء معاشرت تشدید شده و منجر به نشوز شود (حائری شاهباغ،

 :1376ج ،2ص .)964با این حال برای اثبات ضمانت اجرای مادهی  1103ق.م
میتوان دالیلی را اقامه کرد که ثابتکند حسن معاشرت عالوه بر جنبهی
اخالقی ،ضمانت اجرای حقوقی نیز دارد .این دالیل به شرح زیر است:
اول اینکه با استناد به مادهی  1108ق.م (خودداری از پرداخت نفقه به
زن در صورت امتناع از وظایف زوجیت)؛ زیرا سوء معاشرت زن استحقاق
او را در دریافت نفقه از بین میبرد ،یا سوء رفتار مرد موجب استحقاق زن
در درخواست طالق میشود (صفایی و امامی.)123 :1391 ،

در توضیح مطلب باید گفت ،انجام دادن وظایف زوجیت که در مادهی
مزبور از عوامل استحقاق نفقه قلمداد شده است ،در دو فرض تمکین عام و
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تمکین خاص مطرح میشود .تمکین خاص به معنای برآوردن درخواستهای
جنسی شوهر و تمکین عام به معنای حسن معاشرت زوجین در تشیید
مبانی خانواده ،معاضدت در تربیت فرزندان ،انجام دادن وظایف خانوادگی
و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده است .اقامت در اقامتگاه دائمي شوهر
و خودداری از سوء رفتار يا انتخاب شغلي مغاير با شئون اخالقي و وظايف
زناشويي نیز از مصادیق تمکین عام است .از آنجا که حسن معاشرت ،انجام
دادن وظایف حقوقی و اخالقی است ،جزء مصادیق تمکین عام به حساب
میآید؛ لذا میتوان کسی را که وظایف واجب همسری خود (همچون
تمکین عام) را ترک کند ،به سوء معاشرت متهم و طبق مادهی مذکور عمل
کرد (محقق داماد.)287 :1385 ،

دوم اینکه مادهی  1103ق.م ،به خودی خود ضمانت اجرا ندارد ،بلکه
تخلف زوجین با توجه به مصادیق آن ضمانت اجرا مییابد؛ اگر گفته شود
ضمانت اجرای هر ماده با دیگری متفاوت است ،در جواب میتوان گفت
موارد مربوط تمام یا قسمتی از مصادیق حسن معاشرت را تبیین میکنند
و اگرچه شاید بتوان گفت استحقاق نفقه یا اذن در طالق ،ادلهی مستقل
و مرتبط با خود دارند ،لکن در فرض نبود دلیل خاص و مستقل این ماده
قابلیت دارد که به استناد سوء معاشرت و ایجاد حرجی که به سبب آن حاصل
شده است ،شبیه این احکام (استحقاق نفقه یا اذن در طالق) را اجرا کند.
سوم اینکه تنها موارد ذکر شده در قانون ،مصداق حسن معاشرت و
تخلف از آن نیست .زیرا طبق اصل  167قانون اساسی ،میتوان به منابع معتبر
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منحصر در مصادیق احصاء شده در قانون مدنی نیست (داور.)35 :1382 ،

 -6مصادیق معاشرت به معروف در کتاب و سنت

در منطق قرآن کریم ،اصل معاشرت به معروف ،یکی از اصول اساسی
حاکم بر روابط همسران است .چنین اصلی در روابط همسران ،یک اصل
اخالقی است که به دلیل قرابت اخالق و حقوق ،در زمرهی مبانی و قواعد
حقوقی حاکم بر روابط همسران نیز درآمده است .دین مبین اسالم به نهاد
خانواده نظری خاص داشته و آیات و روایات بسیاری در چگونگی تعامل
میان زوجین و حقوق و تکالیف هر یک از ایشان وارد شده است .معاشرت
به معروف ،از لوازم رسیدن به آرامش است که باعث دوام و قوام زندگى
مشترك زوجین خواهد شد .مصادیق معروف در روابط خانوادگی ،گاه از
جانب شوهر و گاه از جانب زن خواهد بود.
 -1-6مصادیق عمل به معروف از جانب شوهر

از آنجا که در آیین مبین اسالم ،مدیریت خانواده بر عهدهی مرد نهاده
شده است؛ لذا تکلیف او در این خصوص بیشتر و مسئولیت وی سنگینتر
خواهد بود .طبق آموزههای دینی مرد موظف است مانند امانتی الهی با همسر
خود برخورد کرده و حقوق وی را به نحو کامل رعایت کند .در ذیل به
پارهای از مصادیق لزوم عمل به معروف از جانب زوج که در قرآن و سنت
اهل بیت ( )بر آنها تأکید شده است ،اشاره میشود.
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 -1-1-6عمل به معروف با مادر فرزند

دربارهی عمل به معروف با مادر فرزند ،آیهی  233سورهی بقره میفرماید:
«مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر میدهند .این برای کسی است
که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند .و بر آن کس که فرزند برای

او متولّد شده (پدر) الزم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته

در مدت شیر دادن بپردازد ،حتی اگر طالق گرفته باشد .هیچ کس مو ّظف
به بیش از مقدار توانایی خود نیست! نه مادر (به خاطر اختالف با پدر) حق
ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر .و بر وارث او نیز الزم است این کار را
انجام دهد (هزینهی مادر را در دوران شیرخوارگی تأمین کند) .و اگر آن دو

با رضایت یکدیگر و مشورت ،بخواهند کودک را (زودتر) از شیر بازگیرند،
گناهی بر آنها نیست .و اگر خواستید دایهای برای فرزندان خود بگیرید،
گناهی بر شما نیست به شرط اینکه حق گذشتهی مادر را به طور شایسته
بپردازید .و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و بدانید خدا به آنچه انجام
میدهید بیناست!».
این آیه عمل به معروف با مادر فرزند را در سه مورد بیان میکند:
الف ـ عمل به معروف در تأمین رزق مادر فرزند از جانب همسر؛
ب ـ عمل به معروف پدر با مادر طفل در صورت توافق نکردن بر سر
شیر دادن فرزند؛
ج ـ عمل به معروف در مشورت پدر و مادر راجع به مسائل فرزند.
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با باروری زن و تغییر شرایط جسمیو روحی او ،شریعت تهیهی مخارج
زندگی او را بر عهدهی مرد میگذارد و از آن با لفظ «رزق» تعبیر میکند،
زیرا رزق معنای وسیعی دارد که شامل نیازهای مادی و معنوی زن میشود.
نیاز معنوی مثل اینکه پدر شرایط حیات طیبه را فراهم کند؛ چرا که خدمت
به زن ،خدمت به فرزندی است که ثمرهی زندگی آنهاست و در اینجا مادر
به مثابه رابطی است که با مشورت خود ،جسم و جانش را در اختیار فرزند
قرار میدهد .پس باید جان و روح مادر ،هر دو از جانب پدر تأمین شود.
آوردن کلمهی رزق ،بالغت و زیبایی قرآن را نشان میدهد (طباطبایی:1394 ،
ج ،2ص.)252

قرآن همچنین با آوردن کلمهی رزق بر نتایج تربیتی و معنوی تغذیهی
مادر بر کودک تأکید میورزد ،زیرا مهمتر از تغذیهی صحیح مادر ،حفظ
روحیهی مادر است ،به طوری که اشتیاق زیاد مادر به تغذیهی نوزاد ،شیر
او را افزایش میدهد و بیمیلی به شیر دادن یا عصبانیت مادر شیر او را کم
میکند .پس دیده میشود که تأمین روحیهی مادر ،از تأمین نیاز مادی مهمتر
است؛ برای مثال عالقهای که شوهر در این دوران به همسر خود نشان
میدهد ،در شیر مادر بسیار اثر دارد (هایدا173 :1377 ،؛ هورنی.)202 :1382 ،

سکونت نیز یکی از مواردی است که معنای رزق را شامل میشود ،یعنی
مادر بچه به محیطی احتیاج دارد که بتواند در آنجا احساس آرامش کند و
توجه همسر به زن ،نوعی حمایت از حریم نفس ،مال و عرض وی است
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که باعث دلگرمیاو میشود .در نتیجه حمایت صحیح پدر اعم از مادی و
معنوی موجب میشود مادر ،طفل خود را به خوبی تربیت کند .اما نکتهی
مهم اینجاست که قرآن بعد از بیان رزق و کسوه آن را مقید به معروف کرده
است ،یعنی پدران باید در تأمین نیاز مادی و معنوی همسر خود آنچه را که
شایسته و متعارف و متناسب حال زن است ،در نظر بگیرند ،نه سختگیری
کنند و نه اسراف (مکارم شیرازی :1376 ،ج ،2ص.)189
ب -عمل به معروف با مادر طفل در صورت توافق نکردن بر شیر دادن

چنانچه مادر طفل حاضر به شیر دادن فرزند خود نباشد ،باید پدر فرزند
در نظر داشته باشد که احترام به شخصیت مادر برای کودک مهم است و
َ
َ
َ
ناح َع َل ْي ُک ْم إِذا
طبق این قسمت آیهَ :
«و إ ِْن أ َر ْدتُ ْم أ ْن تَ ْستَ ْر ِض ُعوا أ ْوال َد ُک ْم فَال ُج َ
َسلَّ ْمتُ ْم ما آتَ ْيتُ ْم بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف»؛ «اگر (با ناتوانی یا موافقت نکردن مادر) خواستید

دایهای برای فرزندان خود بگیرید ،گناهی بر شما نیست به شرط اینکه حق

گذشته مادر را به طور شایسته بپردازید» (بقره .)233 :اگر همسر طالق بگیرد
و به فرزند شیر ندهد ،مرد نه تنها حق ندارد درصدد انتقامجویی برآید ،بلکه
موظف است با پرداخت اجرت ،حقوق معنوی او را که در حقیقت حفظ
احترام او در نزد فرزند است ،رعایت کند یا اگر همسر به خاطر بیماری به
طفل شیر ندهد ،عمل به معروف اقتضا میکند که در طول مدت شیردهی
مراقب حال روحی و روانی مادر باشد (مکارم شیرازی :1376 ،ج ،2ص.)190
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کلمهی معروف در آیات مربوط به احکام طالق  12مورد است .این امر
نشان دهندهی عنایت پروردگار به مسائل حقوقی زنان مطلقه است .تکرار
این کلمه در بحث طالق گویای آن است که شوهر باید مصلحت خانواده را
در نظر بگیرد و از حقوق خود سوء استفاده نکند .در این باره چند آیه برای
نمونه ذکر میشود:
الف ـ پرداخت کاال به زن در هنگام طالق

آیهی  241سورهی بقره میفرماید« :وللمطلقات متاع بالمعروف ح ّق ًا علی
المتقین»؛ «برای طالق داده شدگان ،بهرهای است به شایستگی و حقی برای
مردم پرهیزگار».
این آیه به استمرار ارتباط انسانی با زنان مطلقه اشاره کرده و میفرماید
با وجودی که رابطهی زوجیت قطع شده ،به زن کاالیی داده شود .عالمه
طباطبایی این آیه را شامل تمام زنان مطلقه میداند و معتقد است که هدیه به
تمام زنان مطلقه مستحب است (طباطبایی :1394 ،ج ،2ص.)259

تاع بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف» چنین برمیآید که شایسته است مردی
«م ٌ
از ظاهر عبارت َ

که نفقهی همسر خویش را در طول زندگی مشترک بر عهده داشته و حاال به
سببی میخواهد از او جدا شود ،متناسب با نیازهای اساسی او وسایلی مهیا
کند که او با جدایی از مرد دچار مشکل نشود.
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ب -عمل به معروف در پرداخت مهرالمتعه به زن مطلقه

آیهی  236سورهی بقره میفرماید« :ال جناح علیکم ان ط ّلقتم النساء ما لم
عوهن علی الموسع قدره و علی المتقر قدره
لهن فریض ًة و متّ ّ
وهن او تفرضوا ّ
تمس ّ
ّ

متاع ًا بالمعروف ح ّق ًا علی المحسنین»؛ «اگر زنان را ،مادامیکه به آنها نزدیکی
یا برای ایشان مهری معین نکردهاید ،طالق دهید ،بر شما گناهی نیست که
آنان را به طور پسندیده به نوعی بهرهمند کنید .توانگر به اندازهی توان خود
و تنگدست به اندازهی وسع خود ،این کاری است شایستهی نیکوکاران».
این آیه در مورد شخصی است که هنگام ازدواج ،مهریهای برایش معین
نشده است و مرد قبل از شروع زندگی بخواهد او را طالق دهد .مطابق
این آیه در این حالت مرد باید به زن مهریهای بپردازد که مقدار آن بر
حسب توانایی مالی مرد سنجیده میشود و به آن «مهرالمتعه» میگویند.
بنابراین مهرالمتعه کاالیی است که زن در زندگی و مطابق با مقتضیات فردی

«حقًّا َع َلي
و اجتماعی از آن بهرهمند میشود .هر چند که تصور میشود َ

نين» بیانگر مستحب بودن مهرالمتعه است ،اما طبق روایات ائمه اطهار
ال ْ ُم ْح ِس َ
( ،)دادن مهرالمتعه واجب است .به عبارت دیگر ،در این آیه احسان در
کنار معروف قرار گرفته و هر دو به عملی با صبغه و رنگ الهی تأکید دارند
که فراتر از عدالت است ،زیرا عدالت اصل است ،اما عفو غیر اصل است
و در بعضی موارد خاص استفاده میشود .از طرف دیگر ،اضافه شدن قید

تاع بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف» جمع شرط و مشروط
«م ٌ
معروف به کلمهی متاع به عنوان َ

است ،یعنی پرداخت متاعی مورد نظر است که مطابق با نیاز اجتماعی زن در
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از احسان کنندگان محسوب میشود ،البته وضعیت اقتصادی مرد هم مدنظر
است (طباطبایی :1394 ،ج ،2ص.)256
ج -رفتار معروف با زن بعد از بازگشت به زناشویی

ساك ب ِ َم ْع ُر ٍ
آیهی  229سورهی بقره میفرمایدَّ :
تان فَإ ِْم ٌ
الق َم َّر ِ
وف أَ ْو
«الط ُ
ِيح بِإ ِْح ٍ
سان َو ال يَ ِح ُّل ل َ ُك ْم أَ ْن تَ ْأ ُخ ُذوا ِم َّما آتَ ْيتُ ُمو ُه َّن َش ْيئ ًا »...؛ «طالق
تَ ْسر ٌ

رجعی دو بار ممکن است ،پس از آن باید زن را به خوبی نگاه داشت و یا به

شایستگی آزاد کرد و بر شما روا نیست که از آنچه به آنها دادهاید ،بازستانید».
مطابق این آیه مرد بعد از اجرای صیغهی طالق ،در طول مدت عده
نمیتواند بیش از دو بار به همسر خود رجوع کند ،اگرچه قصد اصالح
هم داشته باشد (طباطبایی :1394 ،ج ،2ص .)244آیهی شریفه شوهر را مخیر
بین امساک یا تسریح میکند .امساک به معنای پیوستن بعد از گسستن و
بازگشت بعد از جدایی و تسریح به معنی رها کردن زن است .رمز همراهی
امساک با معروف و تسریح با احسان در این است که امساک دو بعد الزم
دارد که اسالم امساک به معروف را جایز دانسته و امساک غیر معروف را
جایز ندانسته است.
در فرض امساک زن ،همین مقدار کافی است که نگهداری او به شکل
معروف باشد ،به عبارت دیگر ،منظور مرد از رجوع به زن ،اذیت و آزار نباشد
(طباطبایی :1394 ،ج ،2ص244؛ طبرسی :1410 ،ج ،3ص.)10
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نکتهی دیگر اینکه مالک تشخیص حسن معاشرت مرد در خانواده،
انتساب او به صفت تواضع است .تواضع نشان از خشوع در قلب است که
در عمل مرد بروز میکند .بر اساس روایات موجود در کتب روایی تواضع و
فروتنی و مدارا کردن بهترین نماد ایمان و حسن خلق است (مجلسی:1403 ،
ج ،۷۵ص.)۱۷۵
 -2-6مصادیق عمل به معروف از جانب زن در کانون خانواده

معاشرت به معروف تنها وظیفهی زوج نیست؛ بلکه همانگونه که گفته
«عاشروهن بالمعروف» از مفاهیم اجتماعی دوسویه است؛
شد ،آیهی شریفهی
ّ

بنابراین زنان نیز به مثابه مردان در رفتار متقابل خانوادگى از اين زاويه كه هر
دو بايد طبق معروف عمل كنند همسان و برابر بوده و وظایفی به شرح ذیل
بر دوش آنها قرار دارد:
 -1-2-6نگه داشتن عده

از وظایف خاص زن ،حفظ منافع خانوادگی در ابعاد مادی ،معنوی و
اخالقی است .وقتی مرد خانواده فوت کند و زن او هنوز در قید حیات باشد،
در عمل وظیفهی اصلی مرد در پرداخت نفقه به زن تمام شده است ،اما
وظیفهی خاص زن یعنی حفظ حریم خانواده باقی است (مکارم شیرازی:1424 ،

«و
ج ،4ص51؛ اﻣﺎﻣﯽ .)96 :1372 ،در این باره آیهی  234سورهی بقره میفرمایدَ :
ون أَ ْزواج ًا یَتَ َرب َّ ْص َن ب ِ َأنْ ُف ِسه َِّن أَ ْرب َ َع َة أَ ْش ُهر َو َع ْشرا ً فَإِذا
ذین یُتَ َوف َّْو َن ِم ْن ُک ْم َو یَ َذ ُر َ
ال َّ َ

َ
ناح َع َل ْی ُک ْم فیما ف ََع ْل َن فی أَنْ ُف ِسه َِّن بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف »...؛ «کسانی از
ب َ َل ْغ َن أ َج َل ُه َّن فَال ُج َ

شما که میمیرند و همسرانی بر جای میگذارند ،همسران چهار ماه و ده روز
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نحو پسندیده دربارهی خود انجام دهند ،گناهی بر شما نیست».
يكي از ثمرات نگه داشتن عدهی وفات ،حفظ احترام شوهر و پاسداشت
حرمت حريم خانواده است .در واقع ازدواج نکردن زن ميتواند نماد روشني
از اين امر باشد ،زيرا در نگاه ديني مرد مدير خانواده محسوب ميشود و با
فوت او مديريت و شالودهی يك خانواده از هم ميپاشد .طبيعي است كه
اسالم به حريم اين خانواده توجه کرده و براي مدتي آن را محترم میداند.
از سوی دیگر ،اين محدوديت الهي فرصتي مناسب براي زنان است كه به
تدريج فرصت يابند از زندگي عاطفي گذشتهی خود با همسرشان جدا شوند
و به نوعي وجود چنين محدوديتي به ديگران نيز اين اجازه را نميدهد كه
تا زمان سپري شدن عده در فكر ازدواج با او و يا درگير کردن فكر آن زن
با انتخابي ديگر باشند.
بنابراین نگه داشتن عده ،عمل به معروف از نوع واجب آن است و زنان
بعد از اتمام عده میتوانند به ازدواج مجدد اقدام کنند.
 -2-2-6عمل به معروف از جانب زوجه در صورت پرداخت نکردن نفقه

بر اساس روایات پیامبر اکرم ( ،)چنانچه مرد نفقهی زوجه را نپردازد،
به زن اجازه داده شده به مقدار نیاز خود از اموال مرد برداشت کند (مجلسی،

 :1403ج ،72ص .)231البته توجه به اصل معروف در این باره ضروری است؛
به گونهای که موجبات ضرر و زیان مرد را فراهم نیاورد و در رفع نیاز خود
وسع مالی و تنگدستی مرد را در نظر گیرد.
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 -7آثار و پیامدهای ُحسن معاشرت

زن و مردي كه در پي تحصيل سعادت و خوشبختي به زندگي مشترك
تن داده و هر يك مسئوليتهای متعددی را در اين راستا ميپذيرند ،بايد
بدانند كه تحصيل سعادت و خوشبختي تنها با احقاق حقوق ميسر نيست،
بلكه آنچه در زندگي زناشويي نقش اساسي دارد ،ابراز محبت و تكريم
يكديگر است .اگر اين زيربنا و شالودهی اصلي در زندگي وجود داشته باشد،
احقاق حقوق خودبهخود ميسر شده و نيازي به مطالبهی آن نيست.
قرآن كريم پيوند و ارتباط زناشويي را از آيات و نشانههاي الهي و از
شاهكارهاي خلقت معرفي ميكند« :و از نشانههای الهی اینکه همسرانی از
جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و در میانتان

مو ّدت و رحمت قرار داد؛ در این امر نشانههایی است برای گروهی که ّ
تفکر
میکنند» (روم.)21 :

هنگامى كه انسان از مرحلهی تجرد گام به مرحلهی زندگى خانوادگى
مىگذارد ،شخصيت تازهاى در خود مىيابد و احساس مسئوليت بيشترى
مىكند و اين معنى احساس آرامش در سايهی ازدواج است .مسئلهی «مودت»
و «رحمت» در حقيقت شالوده و زیربنای مصالح ساختمانى جامعهی انسانى
است ،چرا كه جامعه از فرد فرد انسانها تشكيل شده است ،همچون ساختمان
عظيم و پرشكوهى كه از آجرها و قطعات سنگها تشكيل مىشود .اگر اين
افراد پراكنده و آن اجزاء مختلف با هم ارتباط و پيوند پيدا نكنند ،جامعه يا
ساختمانى به وجود نخواهد آمد .آن كس كه انسان را براى زندگى اجتماعى
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فرق ميان «مودت» و «رحمت» ممكن است از جهات مختلفى باشد:
« -1مودت» انگيزهی ارتباط در آغاز كار است ،اما در پايان كه يكى از دو
همسر ممكن است ضعيف و ناتوان شود و قادر بر خدمتى نباشد «رحمت»
جاى آن را مىگيرد.
« -2مودت» در مورد بزرگترهاست كه مىتوانند نسبت به یکدیگر خدمت
كنند ،اما كودكان و فرزندان كوچك در سايهی «رحمت» پرورش مىيابند.
« -3مودت» بیشتر جنبهی متقابل دارد ،اما رحمت يك جانبه و ايثارگرانه
است ،زيرا براى بقای يك جامعه گاه خدمات متقابل الزم است كه سرچشمهی
آن مودت است و گاه خدمات بالعوض كه نياز به ايثار و «رحمت» دارد
(مکارم شیرازی :1376 ،ج ،16ص.)392

در هرحال عقد ازدواج تنها قراردادي براي قانوني كردن كامجويي جنسي
نيست ،بلكه پيوند همهجانبهاي ميان دو همسر است كه همهی وجود آنها
را به هم پيوند داده ،به زندگي آنها رنگ و آهنگ تازه بخشيده و آنها را از
تنهايي در ميآورد .اين حقيقت يعني ايجاد كانون آرامش براي دو همسر ،به
صراحت در آیهی  21سورهی روم بیان شده است.
زناشويي تنها تجويز و قانوني ساختن عشقبازي نيست ،بلكه براي اين
است كه زن و مرد دائم به هم بپيوندند تا از فرزندانشان پرستاري كرده و
خودشان نيز به آرامش و سكون برسند .بنابراين هر يك از زن و شوهر به
منظور توفيق در انجام دادن وظيفهی ُحسن معاشرت و رعايت حقوق همسر
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خويش بايد بكوشد روحيات همسر خويش را درك كرده و آنگونه كه
شايسته و متناسب روحيهی همسرش است ،او را نوازش و تكريم كند.
نقش اساسي معاشرت به معروف در روابط همسران از منظر قرآن کريم
انکارناپذیر است؛ بلکه بيگمان شيوهی فرهنگي قرآن کريم دربارهی نحوهی
رفتار همسران با يکديگر ،از ارزشهاي اخالقي درخور توجه به شمار ميآيد.
قرآن کريم در ادامهی آيهی  19سورهی نساء ميفرمايد« :فَإ ِْن َک ِر ْهتُ ُمو ُه ّن
َ
ثيرا»؛ «و اگر از زنان خوشتان
ف ََعسى أ ْن تَ ْک َر ُهوا َش ْيئًا َو يَ ْج َع َل اهلل في ِه َخ ْي ًرا َک ً

نیامد پس چه بسا چیزی را خوش نمیدارید و خدا در آن مصلحت فراوان
قرار میدهد» .بر این اساس حفظ نظام خانواده و شرافت آن بايد باقي باشد،

هر چند به بهاي صبر بر مشکالت و تحمل ناخوشاينديها (قرائتي:1389 ،

ج ،2ص)303؛ لذا در آيهی شريفه به مردان سفارش شده که به همسرانشان با
ديدهی «کرامت» بنگرند و اگر مهر و عشقي از آنها در ژرفاي دلشان نمييابند،
يا ادامهی زندگي برايشان خوشايند نيست ،چنانچه زيان معنوي و مادي آنها
را تهديد نميکند« ،شکيبايي» پيشه سازند و با ایشان زندگي کنند (طبرسی،

 :1410ج ،2ص .)148اگر از جهاتي از همسران خود رضايت کامل ندارند،
فورا ً تصميم به جدايي يا بدرفتاري نگيرند و تا آنجا که قدرت دارند ،مدارا
کنند ،زيرا ممکن است در تشخيص خود اشتباه کرده باشند و خدا در آنچه
نمیپسندند ،خير و برکت و سود فراوان قرار داده باشد (مکارم شیرازی:1376 ،
ج ،3ص.)320
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مصاديق آن ،فرزندان صالح و با لياقت است .همچنین حل مشکالت خانواده
و داشتن حلم و حوصله براي سعادت فرزندان که بهتر از جدايي و طالق
است ،مصداق ديگر آن ميتواند باشد (قرائتی :1389 ،ج ،2ص.)303

 -8ضمانت اجرایی قواعد اخالقی در خانواده

باید توجه داشت حقوقی که با هدف تنظیم روابط اجتماعی و نظم در جامعه
شکل گرفته است ،برای بارور شدن خود و پیاده کردن اصول انسانی در روابط
اجتماعی به اخالق نیاز دارد .ورود اخالق به حیطهی حقوق نه تنها اهداف علم
حقوق را بر هم نمیزند ،بلکه آن را تثبیت کرده و بهترین راهکارهای عملیرا
پیش روی قانونگذاران ظاهر میکند ،زیرا اگر چه اخالق در پی اصالح فرد
است ،ولی نتیجهی مستقیم آن تأمین نظم عمومیاست و اگر این نظم عمومی
در جامعه حاکم نباشد ،ناامنی روحی و روانی موجب خواهد شد افراد جامعه
نتوانند مصلحت خویش را بیابند .بنابراین وقتی رعایت نکردن قوانین اخالقی
تبعات اجتماعی نامطلوب در جامعه ایجاد کند ،قانونگذار موظف است برای
تعدیل عادات اجتماعی ،ضمانت اجرا و کیفر قانونی در نظر گیرد.
قانونگذار در پارهای از قوانین درستی قراردادها را موکول به رعایت
قواعد اخالقی کرده است (مواد  191و  975ق.م) .در حقوق خانواده ،حقوق و
اخالق را نمیتوان از هم جدا کرد ،چرا که این دو با یکدیگر ارتباط مستقیم
دارند و چه بسا بتوان گفت شرط بقای خانواده اخالق است ،همان طور که
شرط نظم و انضباط خانواده حقوق است (نعمتی و دیگران.)211 :1390 ،
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تأمین معاش خانواده ،تربیت فرزندان و کلیهی حقوق متقابل زن و شوهر
تنها با رعایت قواعد اخالقی میسر بوده و رعایت نکردن این امور در دراز
مدت به اضمحالل و نابودی خانواده میانجامد .آنچه از مذاق شریعت بر
میآید این است که بعد از بنیان نهاد خانواده ،حفظ قداست و استحکام
نمودن آن ضرورت دارد .به همین جهت طالق به عنوان مبغوضترین حالل
نزد پروردگار محسوب شده است و تأمین کنندهی این مهم تنها پایدارسازی
اخالق حسنه در این نهاد مقدس است.
با تقویت زنجیرههای ارتباطی خانواده و با رعایت اصول اخالقی هر
چه از عمر زندگی خانواده بگذرد ،عشق و مهر و وفاداری به موازات آن
رشد و این ارتباط را مستحکم میکند ،به طوری که اعضای خانواده کشش
و جاذبهی خاصی میان خود احساس میکنند و نسبت به هر حرکت بیرونی
مخالف ،عکسالعمل نشان داده و آن را دفع میکنند .ولی این امر تنها با
هدایت شایستهی والدین در خانواده میسر است و همیشه وضعیت به این
منوال نبوده ،گاهی نیازمند یاری قانونگذار برای حفظ نظام خانواده است.
قانون مدنی کشور ما ،گاه در قالبهای حقوقی ،الزامهای اخالقی را
بیان کرده و به صورت مبهم و مجمل دستوراتی داده است؛ برای نمونه طبق
مادهی  1103و  1104قانون مدنی «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت
با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد خود همکاری
نمایند» .حال آنکه هیچگونه کیفر قانونی و یا تعقیب جزایی برای تخلف از
این امر در نظر گرفته نشده است .البته احتمال میرود قانونگذار به دالیلی
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دالیل عبارت است از:
 شأن امور اخالقی را واالتر از تعیین جزا برای آن دانسته است. هدف انجام دادن عمل اخالقی را قرب به پروردگار دانسته و محاسبهیآن را به چگونگی ارتباط بنده با پروردگار منوط کرده است.
 آنچه باید خانوادهها در اعمال اخالقی رعایت کنند ،مربوط به احوالشخصیهی آنها و درون خانواده است و قانونگذار نمیتواند در آن حیطه
دستورالعملی صادر و متخلف را مجازات کند.
با این حال هیچ یک از وجوه متصوره ،سبب نمیشود که قانونگذار
ضرورتهای اجتماعی را هنگام قانونگذاری رعایت نکند زیرا:
yyطبیعی است که شأن یک فعل اخالقی زمانی رعایت میشود که به آن
جامهی عمل پوشیده و زینت اعضای خانواده شود .هنگامی که دیده میشود
شرایط به گونهای است که در برخی موارد به دلیل غفلت یا اسارت شهوات
یا هر دلیل دیگری ،اخالق رعایت نمیشود ،قانونگذار حکیم وظیفه دارد که
قانون را وضع کرده و آن را با امکان اجرای عملی قرین سازد.
yyقانونگذار نوع ارتباط را مشخص کرده و طریقهی وصول به آن را به
مجریان قانون محول میکند .نفس این امر پیامدهای مثبتی به همراه میآورد،
زیرا شخص یا اشخاص درصدد یافتن راه ،محققانه به کندوکاو پرداخته و با
روش آزمون و خطا بهترین عمل را مییابند؛ برای مثال اگر زن و شوهری
مکلف به حسن معاشرت شوند خود در تکاپو برای یافتن عمل مقبول
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طرفین تالش میکنند و مشتاقانه سمت و سوی زندگی خود را جهت داده
و بدان پایبند میشوند و این عمل را در درون خویش نهادینه میکنند ،این
از محسنات تدوین قانون است؛ لکن برای نیل به این هدف شرایطی الزم
است ،از جمله:
الف ـ اعضای خانواده الزام به چنین عملی را پذیرفته باشند.
ب -زوجین برای تفحص در خصوص بهترین عمل به عنوان یک
قاعدهی اخالقی رشد و آگاهی کافی داشته باشند ،زیرا با نبود شروط الزم،
قانون در همان سطوح تدوین شده خالصه میشود .در حقیقت اگر اعضای
خانواده ـ که به عنوان مجریان قانون هستند ـ خود را ملزم به این عمل
بازدمی نیست تا نتیجهی آن بررسی شود.

اخالقی ندانند ،این دم قانون را
ج -وقتی تعامل و روابط میان اعضای خانواده به خصوص زن و شوهر
طی سالیان طوالنی عادالنه نبوده و به تعبیر مقام معظم رهبری به زن
ظلم شده باشد 1،این ارتباط غیر منطقی میان زن و شوهر باعث میشود که
عاداتی ناپسند در میان آنها به وجود بیاید که زدودن آن به صورت عادی
یا ممکن نبوده یا بسیار دشوار باشد ،زیرا در این برهه از زمان ،خانواده در
جستوجوی یافتن عمل صحیح ،با بعضی از عملکردهای غلط ،با بسیاری
از تناقضات فکری و عملی برخورد میکند که گاه تشخیص سره از ناسره
« .1در طول تاریخ به زن ظلم شده که دلیل آن ناشی از جهل بشر است و مشکالت زن نیز نشئت
گرفته از این ستم تاریخی و دیرین است .البته عمدهی ستم به زن اص ً
ال در داخل خانواده و به
وسیلهی شوهر است» (مقام معظم رهبری ،بیانات در جمع اعضای شورای فرهنگی
اجتماعی زنان،)75/8/14 ،
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قانون را برطرف کند و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد ،زیرا جامعه باید هم
از لحاظ اخالقی و هم از لحاظ قانونی ،با افرادی که تعدی به زن را حق خود
میدانند برخورد کند ،اگرچه این زمینهسازی محدود به زمان خاص باشد.
دـ اگر قانونگذار معتقد باشد که الزامهای اخالقی موجود در قانون،
اهداف قوانین حقوقی کشور را تأمین میکند و دیگر تفسیر الزامات و تعیین
ضمانت اجرا برای آن ضرورت ندارد و به مباحث حقوقی مرتبط نیست،
باید منکر اثرپذیری خانواده و جامعه از یکدیگر باشد .در حالی که خانواده
به عنوان واحد کوچکی از اجتماع است و عمل هر یک از ایشان مستقیم یا
غیر مستقیم در جامعه تأثیرگذار است ،مگر اینکه اعتقاد بر این باشد که میان
خانواده و جامعه هیچ سنخیتی وجود ندارد و حسن عمل یا سوء عمل هر
یک راهی به دیگری ندارد .این تفکر مقبول نیست ،زیرا هر واحد خانواده
به طور معمول زمانی که نتواند مشکالت عارضه بر زندگی خویش را حل
کند ،به مقامات ذیصالح و مسئول جامعه از جمله دادگاه مراجعه میکند و
حکمیت میطلبد و راهکار صحیح قانونی را ملجأ و پناه خویش قرار میدهد
و در حقیقت جامعه را با مشکل خویش درگیر میکند .کثرت این مشکالت
به تدریج جامعه را به بحرانهای واقعی دچار نموده و نظم عمومی را که
هدف عمدهی تنظیم قواعد حقوقی است برهم میزند؛ لذا احتیاط در برهم
زدن انضباط اجتماعی ،خود موجب برهم زدن آن میشود ،بنابراین وظیفهی
قانونگذار است که قبل از فرارسیدن تنگناهای حقوقی و اخالقی ،با نفوذ در
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درون خانوادهها مشکل را بازیافته و برای آن چارهاندیشی کند.
هـ ـ التفات به این نکته ضروری است که تنها با تعیین تکلیف برای
اعضای خانواده نمیتوان ایشان را به انجام عمل اخالقی ملزم کرد ،بلکه باید
به ایجاد راه حلهای عملی در این باره همت گماشت .بنابراین قانونگذار
باید در وضع قوانین ،برای حفظ هویت خانواده و جلوگیری از افراطها و
تفریطهای بیمورد در رفتار ،نسبت به اصول اخالقی شناخت داشته باشد
و با تعیین معیارهای الزم به تدوین قانون پرداخته ،متخلف از آن را مجرم
شناخته و در مقابل جامعه مسئول بداند تا به تدریج رفتارهای صحیح اخالقی
در خانواده و جامعه رشد کرده و به بالندگی برسد (مطهری150 :1369 ،؛ بهشتی،
174 :1377؛ آذربايجاني.)170 :1382 ،

نتیجهگیری و پیشنهادها

از نظر قرآن کریم اساسیترین اصل در رفتار و تعامل بین زوجین
«و
معاشرت به معروف است که به صراحت در آیهی  19سورهی نساءَ :
ِ
عاش ُرو ُه ّن بِالمعروف» به آن اشاره شده است .معروف یعنی هر چیزی که
قرآن ،روایات ،عقل و عرف آن را به رسمیت شناخته و بپسندد .معاشرت

به دلیل ساختار واژگانی (باب مفاعله) از مفاهیم اجتماعی دو سویه است.
مطابق دستاوردهای نوشتار حاضر اگرچه در آيهی شريفهی مزبور ،خطاب
معاشرت به معروف به مردان ،صراحت و شفافيت کاملي دارد ،اما به یقین
چنين خطابي هرگز دليل بر آن نميشود که اين اصل اخالقي در باور قرآني
در باب همسران ،با توجه به هدف از ازدواج و فلسفهی آفرينش همسران
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از همسران با ديگري به شکل محبتآميز رفتار کند و تنها رفتار يکي از آنها
هرگز نميتواند آرامش طرفيني را حاصل آورد.
از بعد حقوقی ،قانونگذار با الهام از منابع فقهی در مادهی  1103ق.م بر
لزوم معاشرت به معروف بین زوجین تأکید کرده است« :زن و شوهر مکلف
به حسن معاشرت با یکدیگرند» .باید توجه داشت دستور حسن معاشرت
مندرج در مادهی  1103نمیتواند تنها یک دستور اخالقی و بدون ضمانت
اجرای قانونی باشد ،زیرا مطابق تتبع جستار حاضر ،حسن معاشرت چیزی
جز انجام دادن وظایف حقوقی و اخالقی نیست؛ لذا میتوان کسی را که
وظایف همسری خود را ترک کند ،به سوء معاشرت متهم و طبق مادهی
مذکور عمل کرد .عنایت به این امر ضروری است که اگر قانونگذار معتقد
باشد که الزامهای اخالقی موجود در قانون ،اهداف الزم از وضع قانون را
تأمین میکند و دیگر تفسیر الزامات و تعیین ضمانت اجرا برای آن ضرورت
ندارد ،باید منکر اثرپذیری خانواده و جامعه از یکدیگر باشد؛ حال آنکه این
تفکر مقبول نیست ،زیرا هر واحد خانواده به طور معمول زمانی که نتواند
مشکالت عارضه بر زندگی خویش را حل کند ،به مقامات ذیصالح از
جمله دادگاه مراجعه میکند و راهکار صحیح قانونی را ملجأ و پناه خویش
قرار میدهد و در حقیقت جامعه را با مشکل خویش درگیر میکند .کثرت
این مشکالت به تدریج جامعه را با بحرانهای واقعی مواجه نموده و نظم
عمومیرا که هدف عمدهی تنظیم قواعد حقوقی است ،برهم میزند .بنابراین
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وظیفهی قانونگذار است که قبل از فرارسیدن تنگناهای حقوقی و اخالقی
با نفوذ در درون خانوادهها ،مشکل را بازیافته و برای آن چاره اندیشی کند.
جدول  :1پیشنهادها در خصوص اجرای مادهی  1103ق.م
ردیف

مرجع قانونی

1

قوه قضائیه

2

قوه مجریه

پیشنهادات
● تعیین ضوابط کلی همچون تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین
محسوب میشود؛ مانند ناسزاگویی ،ایراد ضرب ،مشاجره ،تحقیر؛ یا
اموری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بین دو همسر
منافات دارد؛ مانند ترک خانواده و اعتیادهای مضر
● رفع ابهامها و اجمالهای قانونی
● تعیین ضمانت اجرا برای آن
● تدوین و اجرایی کردن ساز و کارهایی برای ترویج فرهنگ
صحیح اسالمی و تقویت زنجیرههای ارتباطی خانواده.
● تهیه برنامههای خاصی در رسانههای دیداری و شنیداری برای
آسیبشناسی یا ارائهی الگوی برتر زندگی و استفاده از وجود
کارشناسان متخصص دینی و فرهنگی و برخی از جامعهشناسان و
روانشناسانی که با مبانی علوم اسالمی آشنایی دارند.
● دعوت از برخی زوجین که الگوی زندگی موفق هستند یا افرادی
که تجربههای گرانبهایی در این امر دارند.
● تدوین کتابهایی هدفمند در راستای تبیین نحوهی ارتباط
زوجین و توزیع آن در بین جوانانی که در شرف تشکیل خانواده
هستند و تشویق آنها به مطالعهی دقیق این آثار.
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½½قرآن کریم
½½آذربايجاني ،مسعود و همكاران  .1382روانشناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسالمي،
قم ،مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه.
½½آلوسی ،محمودبن عبداهلل  .1418روح المعانی ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.
½½اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞﺑﻦ عمر  .1417ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ.
½½اﻣﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ  .1372ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻬﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ اﺳﻼﻣﯿﻪ.
½½بهشتی ،احمد  .1377خانواده در قرآن ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی.
½½ﺟﻌﻔﺮی ﻟﻨﮕﺮودی ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ  .1372ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻬﺮان ،ﮔﻨﺞ داﻧﺶ.
½½جوادی آملی ،عبداهلل  .1389تفسیر تسنیم ،قم ،اسراء.
½½ﺣﺎﺋﺮی ﺷﺎﻫﺒﺎغ ،ﻋﻠﯽ  .1376ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﮔﻨﺞ داﻧﺶ.
½½حرعاملی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ حسن  .1404وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ﻃﻬﺮان ،ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ.

½½ح ّلی (عالمه) ،حسنبن یوسف  .1413مختلف الشيعه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى.

½½داور ،زﻫﺮا  .1382ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻬـﺮان ،ﺷـﻮرای
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ اجتماعی زﻧﺎن.
½½دفتر همكاري حوزه و دانشگاه  .1375روانشناسي رشد ،تهران ،سمت.
½½راغب اصفهانی ،حسینبن محمد  .1412مفردات الفاظ القرآن ،سوریه ،دارالعلم.
½½رﺷﯿﺪرﺿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ  .1995ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ (ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻤﻨﺎر) ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ.
½½زﺣﯿﻠﯽ ،وهبه  .1412اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻓﯽ اﻟﻌﻘﯿﺪه و اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ و اﻟﻤﻨﻬﺞ ،دﻣﺸﻖ ،داراﻟﻔﮑﺮ.
½½زﻣﺨﺸﺮی ،ﻣﺤﻤﻮدﺑﻦ ﻋﻤﺮ  .1415اﻟﮑﺸﺎف ،ﻗﻢ ،اﻟﺒﻼﻏﻪ.
½½ﺻﺒﺮی ،ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ« .ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت زوﺟﯿﻦ» ،دادﮔﺴﺘﺮ ،ش.)1383( ،15
½½صفایی ،حسین و اسداهلل امامی  .1391مختصر حقوق خانواده ،تهران ،میزان.
½½ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ 1394ق .اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﻬﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳـﻼﻣﯿﻪ.
½½طبرسی ،ﻓﻀﻞﺑﻦ حسن  .1410ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اعلمی.
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½½طوسی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ حسن  .1387المبسوط في فقه اإلماميه ،تهران ،المكتبه المرتضويه.
½½ــــــــــ  .1419اﻟﺘﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت ،داراﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.
½½عظیم زاده اردبیلی ،فائزه« .مبانی حسن معاشرت در نظام حقوقی خانواده از منظر قرآن
کریم» ،فقه و حقوق خانواده ،ش( ،48بهار و تابستان .)1387
½½ﻓﺨﺮرازی ،ﻣﺤﻤﻮدﺑﻦ ﻋﻤﺮ  .1415اﻟﺘﻔﺴﯿﺮاﻟﮑﺒﯿﺮ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻔﮑﺮ.
قرآن.
½½ قرائتی ،محسن  .1389تفسیر نور ،تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از 
½½قربان نيا ،ناصر و معصومه حافظي« .بررسی اصل معاشرت به معروف در میان همسران
از منظر قرآن کریم» ،بانوان شيعه ،ش( ،20تابستان .)1388
½½ﻗﺮﻃﺒﯽ ،اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  .1405اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻻﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت ،داراﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.
½½ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﻧﺎﺻﺮ  .1375ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻬﺮان ،ﯾﻠﺪا.
½½ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗر  .1403ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.
½½محقق داماد ،سيد مصطفى  .1385بررسى فقهى حقوق خانواده ،تهران ،مرکز نشر علوم
اسالمی.
½½مصطفوي ،حسن  .1360التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر
كتاب.
½½مطهري ،مرتضي  .1369نظام حقوق زن در اسالم ،قم ،صدرا.
½½ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ  .1376ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﻬﺮان ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ.
½½ ــــــــــ  .1424كتاب النكاح ،قم ،مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السالم.
½½معلوف ،لویس .1382المنجد ،ترجمهی محمد بندر ریگی ،تهران ،ایران.
½½نجفى ،محمدحسن  .1404جواهر الكالم في شرح شرایع اإلسالم ،بیروت ،دار احياء
التراث العربي.
½½نعمتی پیرعلی ،دل آرا ،راحله کاردوانی و مهدی وکیلی« .مالزمهی تکالیف زوجین و
اخالق مداری در خانواده در منابع اسالمی» ،مطالعات راهبردی زنان ،ش( ،54زمستان .)1390
½½ﻫﺎﯾﺪا ،ﺟﺎﻧﺖ ﺷﯿﺒﻠﯽ  .1377رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ زﻧﺎن ،ﺗﺮﺟﻤـﻪی ﺑﻬـﺰاد رﺣﻤﺘـﯽ ،ﺗﻬـﺮان ،ﻻدن.
½½ﻫﻮرﻧﯽ ،ﮐﺎرن  .1382رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ زﻧﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻤﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻘﻨﻮس.
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