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»تکلیف زوجین نسبت به حسن معاشرت با یکدیگر«
*

مصطفی رفسنجانی مقدم1
*

علی محمدیان2

چکیده
و  به وجود حسن خلق  منوط  اّول  قوام هر خانواده ای در درجه ی  استحکام و 
معاشرت نيکو در روابط بين زوجين است. این مطلب اگرچه به داللت عقل ثابت 
است، اما ارشاد شرع نيز در این باره موجود بوده و پرده از زوایای گاه مبهم آن برداشته 
است. قانون گذار قانون مدنی نيز با الهام از منابع فقهی در ماده ی 1103ق.م بر این 
امر تأکيد ورزیده است. نوشتار حاضر پس از بررسی در مهم ترین منابع فقه )کتاب و 
سنت( و با برشمردن مصادیقی از معاشرت به معروف به این نتيجه رسيده است که 
حسن معاشرت مذکور در آیه ی شریفه »َو عاِشُروُهَنّ بِالَْمْعُروِف« از مفاهيم اجتماعی 
دوسویه بوده و عمل به آن بر هر یک از زوجين واجب است. همچنين موارد بيان شده 
در قرآن و روایات تمثيلی بوده و هر عملی که عقل آن را تأیيد کند و عرف جامعه بر 
آن صّحه بگذارد نيز جزء مصادیق معاشرت به معروف است. از بعد حقوقی نيز دستور 
حسن معاشرت مندرج در ماده ی 1103 ق.م نمی تواند تنها یک دستور اخالقی و بدون 
ضمانت اجرای  قانونی باشد؛ بنابراین بایسته است قانون گذار با شناخت اصول اخالقی 
و استخراج آنها از دل کتاب و سنت و عرف جامعه ی اسالمی و با تعيين  معيارهای 

مناسب به وضع قوانين الزم همت گمارد.

واژگان کلیدی 
حسن معاشرت، حقوق و تکاليف زوجين، ضمانت اجرای قانونی، ماده ی 1103 ق.م.
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m.r.m135933@gmail.com 
alimohamadian18@gmail.com دانشجوی دکترای فقه و حقوق دانشگاه فردوسی مشهد  .**
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1- مقدمه و بیان مسئله سا

نهاد خانواده به مثابه جامعه ی کوچکي است که اعمال هر يک از اعضاي 

آن به گونه اي در اعضای ديگر تأثيرگذار است. زوجين و کيفيت روابط آنها 

به دليل رکن بودن همسران در خانواده، در فضاي عمومي خانواده و به  ويژه 

سيستمي  به صورت  خانواده  زيرا  دارد،  مضاعف  تأثيرگذاري  فرزندان  در 

متعامل ـ همچون سيستم بدن انسان که هر کدام از اعضاي آن در تعامل با 

ديگري بوده و از همديگر تأثير و تأثر می پذيرندـ   هستند و اعضايي که نقش 

و جايگاه مهم تري دارند، مانند قلب و مغز، تأثيرشان در سيستم و مجموعه ی 

بدن بيشتر است.

وقتي  خانوادگي  تعامالت  عنصر  محوري ترين  جايگاه  در  مادر  و  پدر 

در روابط زناشويی توجه اساسي به آموزه هاي اخالقي داشته و به وظايف 

خويش پاي بند باشند، مي توانند هم روابط خود را سالم و جذاب کنند و 

هم الگوي پذيرفته و ارزنده اي براي انتقال مفاهيم و دستورات اخالقي به 

فرزندان خود داشته باشند.

بسياري از انديشمندان روان شناسي ـ به  ويژه آلبرت بندورا ـ معتقدند 

يادگيري  از طريق  انساني  افراد  تأثيرپذيري هاي  و  يادگيري ها  بيشترين  که 

مشاهده اي و ديدن الگوهاي ارائه شده، است. بر اساس نظريه ی وي هر چقدر 

تأثيرگذاري  باشند،  بهره مند  ويژه اي  ارزشي  از محبوبيت و جايگاه  الگوها 

بيشتري در الگوگيرنده ها دارند. همچنين وی معتقد است، والدين به عنوان 

با  الگو در شخصيت کودکان  اجتماعي شدن آنها، روش هاي تعامل  اولين 
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ديگران، چگونگي برخورد با مشکالت زندگي و مسائل اخالقي کودکان، 

تأثير جدي و اساسي دارند )دفتر حوزه و دانشگاه، 1375: ج2، ص460(.

بديهي است که وقتي پدر و مادر به آموزه هاي اخالقي و اصول همسرداري 

التزام جدي داشته و روابط عاطفي و اخالقي محبت آميز و مؤدبانه، دلسوزانه 

و دين مدارانه 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، محبت آميز و همراه با حس وظيفه شناسي و احترام باشد، 

فضايي آرام و معنوي به  وجود خواهد آمد و اين فضا در آرامش رواني، 

شکوفايي استعدادها و همچنين خالقيت فرزندان مؤثر خواهد بود، زيرا يکي 

از شرايط عمده براي رشد عاطفي، ذهني، فکري و رواني کودکان محيط 

مناسب خانواده است که اين فضا در خانواده هايي که به حقوق متقابل و 

نقش هاي اختصاصي افراد ملتزم هستند، به  وجود مي آيد. اين گونه خانواده ها 

بيشترين شباهت را به خانواده اي که در روان شناسي به »خانواده ی مقتدر« 

بهترين نوع  بهترين نوع خانواده  و  معروف است، دارند. خانواده ی مقتدر 

تربيتي است )آذربايجانی، 1382: ج2، ص870(.

التزام همسران به حقوق اخالقي متقابل عالوه بر آثار ذکر شده درباره ی 

فرزندان، در ترقي و رشد معنوي و تربيتي ايشان نيز تأثيرگذار است. وقتي 

همسران در محيطي عاطفي، دوستانه و مملو از ارزش هاي اخالقي، عمر خود 

را سپري مي کنند، آرام  آرام و به صورت ناهوشيار بر کماالت و زيبايي هاي 

در  پاکيزه  و  سالم  محيط  که  همان گونه  زيرا  مي شود،  افزوده  آنها  اخالقي 
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شخصيت و نوع کارکرد افراد تأثير مي گذارد، متقاباًل افراد سالم و بهنجار نيز سا

در محيط و بهتر شدن آن مؤثرند.

تشکيل جامعه ی قرآني نيز 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 ويژه اي مبذول داشته و 

جايگاه آن را با آموزه ها و دستورهاي متعدد تحکيم بخشيده است. حساسيت 

محيط خانواده و اهداف بلندمدت و مقدس آن اقتضا می کند که همسران 

بيشترين دقت را در رعايت حسن معاشرت با يکديگر داشته باشند و از خانه 

فضايی سرشار از انس و مالطفت بسازند، زيرا خداوند زن و مرد را هدفمند 

در کنار يکديگر قرار داده است و کمال آن دو را در اين آميختگی و تشکيل 

خانواده تعبيه کرده است. تعبير لطيفی در آيات 20 و 21 سوره ی روم در اين 

باره وجود دارد. خداوند در آيه ی 20 سوره ی مذکور پس از آنکه به حيات 

زمين بعد از مرگش اشاره می کند و پراکندگی بشر بر روی زمين برای کار و 

تالش و کسب رزق و روزی را يادآور می شود، در آيه ی 21 می فرمايد: »و 

من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا لتسکنوا الیها«؛ »از نشانه های خداوند 

آن است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفريد تا با ايشان به آرامش 

برسيد«. عالمه طباطبايی ذيل اين آيه چنين می نگارد: »خداوند زن ها را آفريد 

و در وجود آنها چيزی تعبيه کرد که موجب آرامش مردان می شود« )طباطبايی، 

1394: ج4، ص231(.
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قانون گذار جمهوری اسالمی   ايران نيز با توجه به آموزه های شرع انور در 

ماده ی 1103 قانون مدنی، زوجين را به حسن معاشرت با يکديگر مکّلف 

کرده است تا از اين رهگذر ابتدا سعادت خود آنها و در مرحله ی بعد سعادت 

فرزندانشان تأمين شود.

اهتمام نوشتار فرارو تبيين و شناسايی ماهيت و مبانی فقهی ماده ی مذکور 

و سپس بررسی حقوقی آن است، امری که تا حدودی مغفول مانده و شارحان 

قانون مدنی نيز به بسط و تشريح مفاد آن نپرداخته اند.

در ابتدا شايسته است واژگان کليدی دخيل در بحث تبيين شود. از آنجا 

که حکم ماده ی مذکور از آيه ی شريفه »و عاشروهن بالمعروف« اقتباس شده 

است؛ لذا بايد مراد از واژه ی »معروف« مشخص شود.

2- مفهوم شناسی »معروف«

معروف اسم است برای هر فعلی که نيک بودنش به وسيله ی عقل يا 

شرع شناخته می  شود. بر اين اساس گفته شده است: »معروف در مقابل منکر 

به معنای چيزی است که شناخته شده و بر آن اطالع حاصل شده است، به 

گونه ای که عقل آن را می شناسد و انکار نمی کند« )مصطفوی، 1360: 595؛ راغب 

اصفهانی، 1412: 343(.

 اما در باب معنای اصطالحی آن، عالمه طباطبايی در تعريف معروف 

می  فرمايد: »معروف همان چيزی است که متضمن هدايت عقل، حکم شرع، 

فضيلت، محاسن، خلق نيکو، سنت های حسنه و آداب است« )طباطبايی، 1394: 

ج2، ص228(.
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3- معروف در قرآن کریمسا

 واژه های »عرف« و »معروف« بيش از 40 بار در قرآن کريم به کار رفته 

مواردی  در  است؛  متفاوت  کريم  قرآن  در  »معروف«  واژه ی  کاربرد  است. 

چون آيات 2 مجادله، 104، 110 و 114 آل عمران، 157 اعراف و 67 توبه به 

عنوان يک اصطالح دينی به کار رفته است؛ يعنی عملی تلقی شده که از ايمان 

واقعی ناشی می شود و مطابق با دين است و در مقابلش منکر عملی است که 

با احکام الهی در تعارض است. بر اين اساس بعضی از مفسران »معروف« را 

در اين گونه موارد اموری دانسته اند که خدا انجام آن را واجب کرده و عقاًل 

يا شرعاً به آن ترغيب فرموده است و منکر را اموری معنا کرده اند که خداوند 

از انجام آن نهی فرموده است )طبرسی، 1410: ج5، ص66(.

 بعضی از مصاديق معروف که در آيات قرآن کريم ذکر شده عبارت اند 

از: پرهيز از گناهان زشت )ممتحنه: 12( و توبه و روزه )توبه: 112(. بيش از 

20 مورد از موارد کاربرد واژه ی معروف به بخش های حقوقی قرآن مربوط 

است، به ويژه در مواردی که مقررات مربوط به وظايف و فرايض اخالقی 

در روابط خانوادگی و اجتماعی است، مانند رابطه ی ميان زن و شوهر، پدر 

و مادر و فرزندان، اقربا و خويشان نزديک، برای مثال در آيه ی 5 سوره ی 

نساء خداوند می فرمايد: »َو قُولُوا لَُهْم قَْواًل َمْعُروفًا«؛ »با سفيهان معاشرت نيکو 

داشته، با آنها ماليم باشيد و به نحوی برخورد کنيد که طبع بپسندد« يا در 

آيه ی 15 سوره ی لقمان در ارتباط با پدر و مادر می  فرمايد: »َو صاِحْبُهما فِي 

نْیا َمْعُروفًا«؛ »به پدر و مادر خود نيکی و آن طوری که کرم و مروت اقتضا  الدُّ
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می  کند با آنها رفتار کنيد« )زمخشری، 1415: ج3، ص494(. در آيه ی 263 سوره ی 

بقره به دنبال مذمت انفاقی که همراه با منت گذاری است می  فرمايد: »قَْوٌل 

َمْعُروٌف َو َمْغِفَره َخْیٌر ِمْن َصَدقَه یَْتبَُعها أَذًي َو اهللُ َغنِيٌّ َحلیٌم«؛ »برخورد نيکو 

که مقبول طبع انسان باشد، بهتر از صدقه دادنی است که در پی آن آزار و 

اذيت باشد«. آيه ی 178 سوره ی بقره واژه ی »معروف« را در ارتباط با حکم 

قصاص آورده و می  فرمايد: »فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَخیِه َشيْ ٌء فَاتِّباٌع بِالَْمْعُروِف...«؛ 

»کسی که از قصاص و ريختن خون قاتل بگذرد، بر صاحب دم است که در 

مطالبه ی ديه، طريقه ی معروف را طی کند، طريقه ای که مردم می  شناسند، بر 

قاتل سخت گيری و زياده از حق طلب نکنند«. آيه ی 180 سوره ی بقره نيز 

واژه ی »معروف« را درباره ی وصيت به کار برده است: »ُکتَِب َعَلْیُکْم إِذا َحَضَر 

أََحَدُکُم الَْمْوُت إِْن تََرَک َخْیراً الَْوِصیَّه لِْلوالَِدیِْن َو اْلَْقَربیَن بِالَْمْعُروِف«. در آيه ی 

مذکور معروف اشاره به آن دارد که وصيت ها از هر جهت بايد عقل پسند و 

عادالنه باشد، به طوری که وصيت را عرف مردم و عقال، عملی شايسته و 

مدبرانه تلقی کنند. بنابراين منظور از وصيت معروف، وصيتی است که مردم 

می  شناسند، وصيتی که بدون ضرر زدن به ورثه و بدون تبذير در وصيت باشد 

)آلوسی، 1418: ج1، ص33(.

در آيات 32 سوره ی احزاب و 235 سوره ی بقره، »معروف« تنها در تبيين 

مقررات اخالقی در روابط اجتماعی بيان شده است. در آيه ی نخست پس 

از اينکه خطاب به زنان پيامبر می فرمايد: »در گفتار خود با مردان بيگانه 

حدود و موازين شرعی را رعايت کنيد تا کسانی که در دلشان مرض است به 
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شما طمع پيدا نکنند«، دستور می دهد: »و قُلَن قَواًل َمعروفًا«؛ »سخنی معتدل و سا

متعارف بگوييد«. در آيه ی بعد خطاب به خواستگاران زنانی که همسرانشان 

از دنيا رفته اند و ايشان هنوز در عده ی وفات هستند می  فرمايد: »وعده های 

پنهان با آنها مگذاريد و سخنانتان با آنها به گونه ای باشد که شرع و عرف آن 

گونه سخن را برای ايشان می پسندد«.

 اگر در اين آيات اموری چون سخن، مصاحبت، طريقه و روش وصيت، 

همنشين معروف شده اند، حاکی از اين است که در بسياری از کارها بايد 

آداب اجتماعی جامعه و زمان لحاظ شود.

ناگفته نماند مفهوم معروف در قرآن کريم را می توان از طريق واژه های 

متقابل مثل »ُمنَکر« نيز شناسايی کرد )کهف: 87؛ حجر: 62؛ مجادله: 2(.

از نظر قرآن کريم اساسی ترين اصل در رفتار و تعامل بين زوجين معاشرت 

به معروف است که به صراحت در آيه ی 19سوره ی نساء به آن اشاره شده 

است. معاشرت به دليل ساختار واژگانی )باب مفاعله( از مفاهيم اجتماعی 

دو سويه است که هرگاه قيد و پسوندی بدان افزوده نشود، گزينه های چندی 

در آن جای می  گيرد؛ معاشرت مردان با مردان، زنان با زنان، مردان با زنان در 

جامعه و مردان با زنان در درون خانواده که مهم ترين آنها گزينه ی اخير است 

)جوادی آملی، 1389: ج18، ص143؛ معلوف، 1382: ج2، ص1125(.

در آيه ی شريفه ی مورد بحث، خطاب معاشرت به معروف به شوهران، 

صراحت و شفافيت کاملي دارد، اما به يقين چنين خطابي هرگز دليل بر آن 

نمي شود که اين اصل اخالقي در باور قرآني در باب همسران، با توجه به 
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هدف از ازدواج و فلسفه ی آفرينش همسران1 يک  طرفه باشد. چنين فلسفه اي 

اقتضا مي کند که هر يک از همسران با ديگري به شکل محبت آميز رفتار کند 

و تنها رفتار يکي از آنها طبق اين آيه، هرگز نمي تواند آرامش طرفيني را 

حاصل آورد. حتی برخی از محققان محدوده ی مخاطبان را فراتر از زندگي 

عاشروهن  »و  شريفه ی  آيه ی  در  »اگرچه  گفته اند:  و  داده  قرار  خانوادگي 

بالمعروف« به مردان خطاب مي شود، ليکن اين خطاب به شوهران اختصاص 

ندارد. اين جمله افزون بر آنکه شامل حسن معاشرت مرد در مقابل زن و زن 

در مقابل مرد مي شود، ممکن است شامل چگونگي رابطه ی برادر با خواهر 

يا همکار مرد با همکار زن هم بشود« )جوادی آملی، 1389: ج18، ص143(. اما 

اينکه چرا خطاب براي شوهران است؟ در پاسخ مي توان گفت که با دقت و 

تأمل در آيات قرآن و با مراجعه به تاريخ، رفتار مستبدانه و ظالمانه ی اعراب 

با زنانشان روشن می شود؛ لذا با حاکميت فرهنگ هاي جاهالنه و ظالمانه از 

سوي مردان، طبيعي و منطقي است که براي فرهنگ سازي صحيح بايد از آنها 

شروع کرد. آياتي نظير »و عاِشروُهّن 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 عهده ی مرد است، مقتضي آن است که نوعًا 

دست شوهران در تصميمات مربوط به زناشويي بازتر باشد و به دليل آنکه 

در بسياری از موارد در عصر نزول آيات، مردان با زنان به معروف معاشرت 

نمي کردند، خداوند در قرآن کريم مکرر آنها را به اين رفتار امر کرده است؛ 

1. روم: 21
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لذا اين صراحت به معناي يک طرفه بودن اين نوع رفتار نيست، بلکه در سا

فرهنگ قرآني هر يک از همسران بايد »حسن معاشرت« داشته باشند )قربان نيا 

و حافظي، 1388: 107(.

صاحب تفسير المنار، در اين باره می  گويد: »در مفهوم معاشرت، مشارکت 

و برابری نهفته است، يعنی مردان با زنان بر اساس متعارف رفتار کنند و زنان 

نيز می  بايد با مردان بر پايه ی معروف معاشرت داشته باشند« )رشيد رضا، 1995: 

ج4، ص456(.

مرحوم طبرسی در توضيح آيه ی »و عاشروهن بالمعروف« به برخی از 

اشاره می کند و می  نويسد:  به همسر  به معروف نسبت  مصاديق معاشرت 

»مقصود همزيستی مطابق با فرمان خداوند است که ادای حقوق زن باشد، 

مانند حق بهره وری جنسی، پرداخت نفقه و سخن زيبا، معروف آن است که 

آزار جسمی   و گفتاری به زن روا ندارد و در رويارويی با او گشاده رو باشد...« 

)طبرسی، 1410: ج3، ص25(.

 ابن کثير مصاديق معاشرت به معروف را نسبت به زن چنين برمی شمارد: 

»معاشرت به معروف يعنی با همسرانتان خوش زبان و خوش رفتار باشيد، خود 

را بياراييد، همان سان که دوست داريد همسرانتان خود را برای شما بيارايند، 

شما نيز همان کنيد که از همسرانتان می پسنديد« )ابن کثير، 1417: ج1، ص466(.

قرطبی در تفسير خود نيز به مصاديقی از حسن معاشرت به همسر اشاره 

کرده و می  نويسد: »حسن معاشرت با زنان به اين 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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در سخن گفتن گشاده رو باشد و به کس ديگری اظهار تمايل نکند. خداوند 

حسن معاشرت با همسر را سفارش کرده است تا ادامه زندگی و مصاحبت 

و هم زيستی ايشان کامل باشد، چه آنکه حسن معاشرت روان را آرام تر و 

زندگی را گواراتر می کند« )قرطبی، 1405: ج5، ص97(.

همخوابی  در  عدالت  را  معاشرت  حسن  نيز  رازی  فخر  و  زمخشری 

ميان زنان- اگر مرد بيش از يک همسر داشته باشد- پرداخت نفقه ی زن و 

نرم خويی دانسته اند )زمخشری، 1415: ج1، ص49؛ فخررازی، 1415: ج10، ص12(.

بر شمردن  هنگام  به  معاصر،  مفسران  و  پژوهان  قرآن  از  وهبه زحيلی 

می کند  ياد  معروف  به  معاشرت  برخورد  حقوق  از  زن،  بر  شوهر  حقوق 

)زحيلی، 1412: ج3، ص327(.

اگرچه در بادی امر از کالم مفسران اين گونه به دست می آيد که حسن 

معاشرت يکی از وظايف شوهر نسبت به همسر خويش است؛ ولکن به 

کمک قرائنی همچون فعل »عاشروهن« که ويژگی اشتراک و دوسويه بودن 

در  معاشرت  از حسن  به مصاديقی چند  مفسران  اکتفای  و همچنين  دارد 

تحليل اين آيه و اشاره ی ضمنی برخی از ايشان به مشترک بودن اين حق و 

دليل واقع شدن آيه ی شريفه برای برخی از مصاديق حسن معاشرت نسبت 

به زن و شوهر مثل تمکين و نفقه1 می توان اشتراک اين حق و دو سويه بودن 

آن را از آيه  نتيجه گرفت. نکته ی ديگری که توجه به آن ضروری است، 

شرايط خاص حاکم در زمان نزول آيات مثل قرين بودن به دوره ی جاهليت 

1. طوسی، 1387: ج4، ص324؛ حلی )عالمه(، 1413: ج7، ص320؛ نجفی، 1404: ج31، ص302. 
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و ظلم مردان عليه زنان و دختران است، زيرا چه بسا اقتضای شرايط موجود سا

بر اين بوده که خطاب آيه ی شريفه در نگاه اول به مردان باشد و مؤيد آن 

هم، شأن نزول آيه ی شريفه ی مزبور در بحث ظلم به حق زوجه در موضوع 

ارث است )طباطبايی، 1394: ج2، ص228 ؛ جوادی آملی، 1389: ج18، ص140(. شايد 

بتوان آمدن فعل در باب مفاعله را از ظرايف و لطايف آيات قرآن در اين آيه 

نام برد که عالوه بر تأکيد بر حسن معاشرت با همسر )به دليل ضمير متصل 

مفعولی( مشترک بودن اين حق را نيز گوشزد می کند.

4- معروف و ُحسن معاشرت در روایات 

اصل معروف از مهم ترين اصول حاکم بر خانواده است که عالوه بر آيات 

قرآن، در روايات نيز به آن توجه شده است. رسول خدا )( می  فرمايند: 

»معروف و اهلش نخستين وارد شدگان به بهشت و نخستين وارد شدگان بر 

من در کنار حوض کوثر هستند« )حر عاملی، 1404: ج16، ص303(.

امام صادق )( می فرمايند: »برای بهشت دری است به نام معروف، 

از آن در، جز اهل معروف وارد نمی شوند و اهل معروف در دنيا همان اهل 

معروف در آخرت اند« )همان: 304(.

کاربرد اين اصل در سيره ی نبوی و سراسر زندگی پر برکت پيامبر خاتم 

)( در عمل در رفتار ايشان با همسرانشان ترسيم شده است. در سيره ی 

نبوی مشاهده می شود که پيامبر اسالم )( همسران خود را بسيار احترام و 

تکريم می کردند و به خصوص برای حضرت خديجه )( احترام خاصی 

قائل بودند، چنان که حتی پس از مرگ آن بانوی بزرگوار نيز حرمت ايشان را 
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نگه داشته و پيوسته از ايشان به نيکويی ياد می کردند و با خويشان و دوستان 

حضرت خديجه رفتار بسيار احترام آميزی داشتند )همان: 93(.

روايات بسياری در باب حسن معاشرت و چگونگی رفتار با زوجين وارد 

شده است که به چند نمونه از اين روايات اشاره می شود:

y  می فرمايند: »به سفارش من درباره ی زنان خود عمل )( پيامبر اکرم

کنيد تا از سختی حسابرسی رهايی يابيد. هرکس سفارش مرا پاس ندارد 

وضع او در پيشگاه خداوند سخت خواهد بود« )مجلسی، 1403: ج100، ص249(.

y  ايشان در حديثی ديگر می فرمايند: »بهترين مردم در دين باوری کسانی

هستند که با همسرانشان بهتر )و انسانی تر( رفتار کنند و من از همه ی شما به 

خانواده مهربان ترم« )همان: ج 8، ص507(.

y  در وصيت خود به محمدبن حنيفه می  نويسند: »با )( اميرالمؤمنين

همسر خود خوش صحبت باش، چه در گفتار و چه در کردار، همراه خوبی 

باش تا خوشی زندگيت کامل شود« )حر عاملی، 1404: ج8، ص505(.

y  می فرمايند: »هر چه ايمان بنده افزون شود، محبت او )( امام صادق

به زنان فزونی می  يابد« )همان: ج14، ص11(.

شيخ طبرسی سه پيام را در نمونه های عملی معروف با توجه به سيره ی 

معصومان )( نقل می کند:

الفـ  انصاف و ميانه روی در تقسيم همخوابی و نفقه، آن گاه که مرد بيش 

از يک همسر داشته باشد؛
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ب ـ مرد کاری انجام ندهد که سبب رنجش خاطر همسر شود، سخن سا

زشت به او نگويد و با گشاده رويی و مالطفت با او برخورد کند؛

ج ـ زن نيز با همسر خويش خوش رفتار باشد و در برآوردن نيازهای 

وی کوتاهی نکند )طبرسی، 1410: ج2، ص24(.

شيخ طوسی نيز معاشرت به معروف را در برآوردن حقوق واجب زن 

دانسته است )طوسی، 1419: ج3، ص 150(. شيخ در اين باره روايتی نيز از اسحاق 

 )(امام صادق امام صادق )( نقل می کند: »از  از  ابن عمار به نقل 

پرسيدم حق زن بر شوهر چيست که اگر آن را انجام دهد نيکوکار )و معاشر 

به معروف( خواهد بود؟ امام )( فرمودند: نيازهای مادی و عاطفی وی را 

برطرف کند و از لغزش هايش درگذرد« )حر عاملی، 1404: ج4، ص131(.

همان گونه که پيشتر بيان شد، حاکميت فرهنگ  جاهالنه موجب  شده 

است که مخاطب کالم اهل بيت )( بيشتر مردان باشند تا از برخورد 

غيراخالقی با زنان اجتناب کنند؛ افزون بر اين، از آنجا که رياست خانواده بر 

عهده ی مرد و قدرت اجرايی وی در اين باره بيشتر است، اين خطابات بيشتر 

متوجه مردان بوده است، بنابراين وجود چنين خطاباتی به معناي يک طرفه 

بودن حسن معاشرت نيست، بلکه در فرهنگ اسالمی حسن معاشرت بر هر 

يک از زوجين واجب است.

از مطالبی که بيان شد می  توان به اين نتيجه و جمع بندی رسيد که معروف 

شرع،  عقل، حکم  هدايت  متضمن  که  است  فعلی  هر  معاشرت  و حسن 

به گونه ای  آداب است،  نيکو، سنت های حسنه و  فضيلت، محاسن، خلق 
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که عقل آن را می شناسد و انکار نمی کند. به عبارت ديگر عمل هر يک از 

زن و شوهر به وظايف حقوقی و اخالقی خود، به حسب قوانين شرعی و 

الزامات عقلی و عرفی مؤيد دين، در زمره ی مصاديق معاشرت به معروف 

تلقی می شوند.

5- تحلیل حقوقی حسن معاشرت

از آنچه بيان شد، به اجمال چنين مستفاد می شود که اگر زوجين با يکديگر 

بدرفتاری و خشونت نکنند و موجب آزار و اذيت يکديگر نشوند، در واقع با 

يکديگر حسن معاشرت دارند. در خصوص اينکه اصوالً چه مواردی حسن 

خلق محسوب شده و مصاديق حسن خلق کدام اند، حقوق دانان به عرف احاله 

داده اند. حسن سلوک، مفهوم عرفی دارد و بر حسب زمان و مکان و آداب 

و رسوم اقوام، طوايف و خانواده ها فرق می کند. عادات و رسوم اجتماعی 

ميان هر قوم  نيز اخالق مذهبی و رفتاری در  و درجه ی تمدن، فرهنگ و 

مفهوم خاصی از حسن معاشرت به وجود می  آورد )جعفری لنگرودی، 1372: ج1، 

ص159(. لوازم حسن معاشرت را نمی توان به دقت تعيين کرد. به عالوه برخی 

از حقوق دانان معتقدند، در حريم خانه نفوذ قانون و التزام برای تحقق مفاد آن 

بدون پشتوانه ی اخالقی، امری غيرممکن است )صفايی و امامی، 1391: 121(.

به اجمال می  توان گفت، تمام اموری که از نظر اجتماعی توهين محسوب 

می  شود )مانند ناسزاگويی، مشاجره و تحقير( يا اموری که با عشق به خانواده 

و اقتضای محبت بين دو همسر منافات دارد )مانند ترک خانواده، بی اعتنايی 

به همسر و خواسته های او و اعتياد مضر( از مصاديق سوء معاشرت است و 
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هر رفتاری که همراه با خوش رويی و مسالمت و صميميت باشد، از مصاديق سا

حسن معاشرت است )همان: 122(.

در حقوق ايران، معنای آيه ی 19 سوره ی نساء در ماده ی 1103 قانون 

مدنی در فصل مربوط به حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر و يا 

به عبارتی تکاليف مشترک زوجين وارد شده است. مطابق اين ماده »زن و 

شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگر هستند«. به عقيده ی برخی از 

با يکديگر در  از حسن معاشرت زوجين  ماده ی فوق  حقوق دانان، منظور 

با  بايد  بنابراين زن و شوهر  حدود عرف و عادت و زمان و مکان است. 

خوش رويی و مسالمت با يکديگر زيسته، بدون داد و فرياد و ناسزا و مجادله 

روزگار بگذرانند )امامی، 1372: ج4، ص430(.

زوجين، ضمن نکاح، داوطلب شده اند که با هم به سر برند و در غم و 

شادی هم شريک باشند. همسری زن و مرد به اين معنی است که سلوکشان 

با هم با خوش رويی، مسالمت و مهربانی آميخته باشد و از اعمالی که منجر 

به ايجاد کينه يا غم و اندوه فراوان در ديگری است، بپرهيزند )کاتوزيان، 1375: 

ج1، ص219(.

در قانون مدنی ايران، »حسن معاشرت« از ساير حقوق و تکاليفی که 

زوجين در برابر يکديگر دارند، جدا نيست؛ لذا مواد 1104 ق.م درباره ی 

خانواده،  رياست  درباره ی  ق.م   1105 خانواده،  مبانی  تشييد  در  همکاری 

ق.م   1117 مشترک،  زندگی  تعيين  نحوه ی  درباره ی  ق.م   1107 و   1106

درباره ی منع زن از اشتغال به حرفه ی خاص و 1118 ق.م درباره ی استقالل 



23

13
94

ن 
ستا

زم
 / 

70
ره 

شما
 / 

هم
جد

هی
ل 

سا
پژوهشی پیرامون ماده 1103 قانون مدنی 

زن در دارايی خود موادی مستقل از ماده ی 1103 ق.م نيستند، بلکه مواد 

مذکور برای تعيين مصاديق مفهوم حسن معاشرت اند و رعايت اين حقوق 

و تکاليف از سوی زوجين جزء عناصر تشکيل دهنده ی اين مفهوم است 

)عظيم زاده اردبيلی، 1387: 8(. برخی از محققان نيز معتقدند بين مفهوم حسن 

معاشرت مندرج در ماده ی 1103 و موارد فوق، نسبت عموم و خصوص 

برقرار است )داور، 1380: 33؛ صبری، 1383: 81(.

به اعتقاد برخی حقوق دانان، دستور حسن معاشرت مندرج در ماده ی 

1103 ق.م تنها يک دستور اخالقی نيست و ضمانت اجرای قانونی دارد 

مدنی،  قانون  بعضی شارحان  عقيده ی  به  امامی، 1391: 123(، ولی  و  )صفايی 

ندارد،  اثر حقوقی جزايی  آن  از  تخلف  و  است  ارشادی  ماده  اين  مدلول 

مگر اينکه سوء معاشرت تشديد شده و منجر به نشوز شود )حائری شاه باغ، 

1376: ج2، ص964(. با اين حال برای اثبات ضمانت اجرای ماده ی 1103 ق.م 

می توان داليلی را اقامه کرد که ثابت   کند حسن معاشرت عالوه بر جنبه ی 

اخالقی، ضمانت اجرای حقوقی نيز دارد. اين داليل به شرح زير است:

اول اينکه با استناد به ماده ی 1108 ق.م )خودداری از پرداخت نفقه به 

زن در صورت امتناع از وظايف زوجيت(؛ زيرا سوء معاشرت زن استحقاق 

او را در دريافت نفقه از بين می برد، يا سوء رفتار مرد موجب استحقاق زن 

در درخواست طالق می  شود )صفايی و امامی، 1391: 123(.

در توضيح مطلب بايد گفت، انجام دادن وظايف زوجيت که در ماده ی 

مزبور از عوامل استحقاق نفقه قلمداد شده است، در دو فرض تمکين عام و 
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تمکين خاص مطرح می شود. تمکين خاص به معنای برآوردن درخواست های سا

تشييد  در  معاشرت زوجين  معنای حسن  به  عام  تمکين  و  جنسی شوهر 

مبانی خانواده، معاضدت در تربيت فرزندان، انجام دادن وظايف خانوادگی 

و پذيرفتن رياست شوهر بر خانواده است. اقامت در اقامتگاه دائمي شوهر 

و خودداری از سوء رفتار يا انتخاب شغلي مغاير با شئون اخالقي و وظايف 

زناشويي نيز از مصاديق تمکين عام است. از آنجا که حسن معاشرت، انجام 

دادن وظايف حقوقی و اخالقی است، جزء مصاديق تمکين عام به حساب 

)همچون  خود  همسری  واجب  وظايف  که  را  کسی  می  توان  لذا  می آيد؛ 

تمکين عام( را ترک کند، به سوء معاشرت متهم و طبق ماده ی مذکور عمل 

کرد )محقق داماد، 1385: 287(.

دوم اينکه ماده ی 1103 ق.م، به خودی خود ضمانت اجرا ندارد، بلکه 

تخلف زوجين با توجه به مصاديق آن ضمانت اجرا می  يابد؛ اگر گفته شود 

ضمانت اجرای هر ماده با ديگری متفاوت است، در جواب می توان گفت 

موارد مربوط تمام يا قسمتی از مصاديق حسن معاشرت را تبيين می کنند 

ادله ی مستقل  يا اذن در طالق،  بتوان گفت استحقاق نفقه  و اگرچه شايد 

و مرتبط با خود دارند، لکن در فرض نبود دليل خاص و مستقل اين ماده 

قابليت دارد که به استناد سوء معاشرت و ايجاد حرجی که به سبب آن حاصل 

شده است، شبيه اين احکام )استحقاق نفقه يا اذن در طالق( را اجرا کند.

معاشرت و  قانون، مصداق حسن  در  ذکر شده  موارد  تنها  اينکه  سوم 

تخلف از آن نيست. زيرا طبق اصل 167 قانون اساسی، می توان به منابع معتبر 
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اسالمی و فتاوای معتبر نيز رجوع کرد. بنابراين مصاديق حسن معاشرت تنها 

منحصر در مصاديق احصاء شده در قانون مدنی نيست )داور، 1382: 35(.

6- مصادیق معاشرت به معروف در کتاب و سنت

   در منطق قرآن کريم، اصل معاشرت به معروف، يکی از اصول اساسی 

حاکم بر روابط همسران است. چنين اصلی در روابط همسران، يک اصل 

اخالقی است که به دليل قرابت اخالق و حقوق، در زمره ی مبانی و قواعد 

حقوقی حاکم بر روابط همسران نيز درآمده است. دين مبين اسالم به نهاد 

خانواده نظری خاص داشته و آيات و روايات بسياری در چگونگی تعامل 

ميان زوجين و حقوق و تکاليف هر يک از ايشان وارد شده است. معاشرت 

به معروف، از لوازم رسيدن به آرامش است که باعث دوام و قوام زندگی 

مشترک زوجين خواهد شد. مصاديق معروف در روابط خانوادگی، گاه از 

جانب شوهر و گاه از جانب زن خواهد بود.

6-1- مصادیق عمل به معروف از جانب شوهر

از آنجا که در آيين مبين اسالم، مديريت خانواده بر عهده ی مرد نهاده 

شده است؛ لذا تکليف او در اين خصوص بيشتر و مسئوليت وی سنگين تر 

خواهد بود. طبق آموزه های دينی مرد موظف است مانند امانتی الهی با همسر 

خود برخورد کرده و حقوق وی را به نحو کامل رعايت کند. در ذيل به 

پاره ای از مصاديق لزوم عمل به معروف از جانب زوج که در قرآن و سنت 

اهل بيت )( بر آنها تأکيد شده است، اشاره می شود.
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6-1-1- عمل به معروف با مادر فرزندسا

درباره ی عمل به معروف با مادر فرزند، آيه ی 233 سوره ی بقره می فرمايد: 

»مادران فرزندان خود را دو سال تمام شير می  دهند. اين برای کسی است 

که بخواهد دوران شيرخوارگی را تکميل کند. و بر آن کس که فرزند برای 

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

در مدت شير دادن بپردازد، حتی اگر طالق گرفته باشد. هيچ کس موّظف 

به بيش از مقدار توانايی خود نيست! نه مادر )به خاطر اختالف با پدر( حق 

ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر. و بر وارث او نيز الزم است اين کار را 

انجام دهد )هزينه ی مادر را در دوران شيرخوارگی تأمين کند(. و اگر آن دو 

با رضايت يکديگر و مشورت، بخواهند کودک را )زودتر( از شير بازگيرند، 

برای فرزندان خود بگيريد،  اگر خواستيد دايه ای  نيست. و  آنها  بر  گناهی 

گناهی بر شما نيست به شرط اينکه حق گذشته ی مادر را به طور شايسته 

بپردازيد. و از )مخالفت فرمان( خدا بپرهيزيد! و بدانيد خدا به آنچه انجام 

می  دهيد بيناست!«.

اين آيه عمل به معروف با مادر فرزند را در سه مورد بيان می کند:

الف ـ عمل به معروف در تأمين رزق مادر فرزند از جانب همسر؛

ب ـ عمل به معروف پدر با مادر طفل در صورت توافق نکردن بر سر 

شير دادن فرزند؛ 

ج ـ عمل به معروف در مشورت پدر و مادر راجع به مسائل فرزند.
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الف- عمل به معروف در تأمين رزق مادر

با باروری زن و تغيير شرايط جسمی   و روحی او، شريعت تهيه ی مخارج 

زندگی او را بر عهده ی مرد می  گذارد و از آن با لفظ »رزق« تعبير می  کند، 

زيرا رزق معنای وسيعی دارد که شامل نيازهای مادی و معنوی زن می  شود. 

نياز معنوی مثل اينکه پدر شرايط حيات طيبه را فراهم کند؛ چرا که خدمت 

به زن، خدمت به فرزندی است که ثمره ی زندگی آنهاست و در اينجا مادر 

به مثابه رابطی است که با مشورت خود، جسم و جانش را در اختيار فرزند 

قرار می  دهد. پس بايد جان و روح مادر، هر دو از جانب پدر تأمين شود. 

آوردن کلمه ی رزق، بالغت و زيبايی قرآن را نشان می  دهد )طباطبايی، 1394: 

ج2، ص252(.

قرآن همچنين با آوردن کلمه ی رزق بر نتايج تربيتی و معنوی تغذيه ی 

مادر بر کودک تأکيد می  ورزد، زيرا مهم تر از تغذيه ی صحيح مادر، حفظ 

روحيه ی مادر است، به طوری که اشتياق زياد مادر به تغذيه ی نوزاد، شير 

او را افزايش می  دهد و بی ميلی به شير دادن يا عصبانيت مادر شير او را کم 

می  کند. پس ديده می شود که تأمين روحيه ی مادر، از تأمين نياز مادی مهم تر 

نشان  همسر خود  به  دوران  اين  در  شوهر  که  عالقه ای  مثال  برای  است؛ 

می  دهد، در شير مادر بسيار اثر دارد )هايدا، 1377: 173؛ هورنی، 1382: 202(.

سکونت نيز يکی از مواردی است که معنای رزق را شامل می  شود، يعنی 

مادر بچه به محيطی احتياج دارد که بتواند در آنجا احساس آرامش کند و 

توجه همسر به زن، نوعی حمايت از حريم نفس، مال و عرض وی است 
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که باعث دلگرمی   او می  شود. در نتيجه حمايت صحيح پدر اعم از مادی و سا

معنوی موجب می  شود مادر، طفل خود را به خوبی تربيت کند. اما نکته ی 

مهم اينجاست که قرآن بعد از بيان رزق و کسوه آن را مقيد به معروف کرده 

است، يعنی پدران بايد در تأمين نياز مادی و معنوی همسر خود آنچه را که 

شايسته و متعارف و متناسب حال زن است، در نظر بگيرند، نه سخت گيری 

کنند و نه اسراف )مکارم شيرازی، 1376: ج2، ص189(.

ب- عمل به معروف با مادر طفل در صورت توافق نکردن بر شير دادن

چنانچه مادر طفل حاضر به شير دادن فرزند خود نباشد، بايد پدر فرزند 

در نظر داشته باشد که احترام به شخصيت مادر برای کودک مهم است و 

طبق اين قسمت آيه: »َو إِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضُعوا أَْوالَدُکْم فاَل ُجناَح َعَلْیُکْم إِذا 

َسلَّْمتُْم ما آتَْیتُْم بِالَْمْعُروِف«؛ »اگر )با ناتوانی يا موافقت نکردن مادر( خواستيد 

دايه ای برای فرزندان خود بگيريد، گناهی بر شما نيست به شرط اينکه حق 

گذشته مادر را به طور شايسته بپردازيد« )بقره: 233(. اگر همسر طالق بگيرد 

و به فرزند شير ندهد، مرد نه تنها حق ندارد درصدد انتقام جويی برآيد، بلکه 

موظف است با پرداخت اجرت، حقوق معنوی او را که در حقيقت حفظ 

احترام او در نزد فرزند است، رعايت کند يا اگر همسر به خاطر بيماری به 

طفل شير ندهد، عمل به معروف اقتضا می  کند که در طول مدت شيردهی 

مراقب حال روحی و روانی مادر باشد )مکارم شيرازی، 1376: ج2، ص190(.
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6-1-2- عمل به معروف در مراحل طالق

کلمه ی معروف در آيات مربوط به احکام طالق 12 مورد است. اين امر 

نشان دهنده ی عنايت پروردگار به مسائل حقوقی زنان مطلقه است. تکرار 

اين کلمه در بحث طالق گويای آن است که شوهر بايد مصلحت خانواده را 

در نظر بگيرد و از حقوق خود سوء استفاده نکند. در اين باره چند آيه برای 

نمونه ذکر می شود:

الف ـ پرداخت کاال به زن در هنگام طالق

آيه ی 241 سوره ی بقره می فرمايد: »وللمطلقات متاع بالمعروف حّقًا علی 

المتقین«؛ »برای طالق داده شدگان، بهره ای است به شايستگی و حقی برای 

مردم پرهيزگار«. 

اين آيه به استمرار ارتباط انسانی با زنان مطلقه اشاره کرده و می فرمايد 

با وجودی که رابطه ی زوجيت قطع شده، به زن کااليی داده شود. عالمه 

طباطبايی اين آيه را شامل تمام زنان مطلقه می  داند و معتقد است که هديه به 

تمام زنان مطلقه مستحب است )طباطبايی، 1394: ج2، ص259(.

از ظاهر عبارت »َمتاٌع بِالَْمْعُروِف« چنين برمی  آيد که شايسته است مردی 

که نفقه ی همسر خويش را در طول زندگی مشترک بر عهده داشته و حاال به 

سببی می  خواهد از او جدا شود، متناسب با نيازهای اساسی او وسايلی مهيا 

کند که او با جدايی از مرد دچار مشکل نشود.
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ب- عمل به معروف در پرداخت مهرالمتعه به زن مطلقه  سا

آيه ی 236 سوره ی بقره می فرمايد: »ال جناح علیکم ان طّلقتم النساء ما لم 

تمّسوهّن او تفرضوا لهّن فریضًة و متّعوهّن علی الموسع قدره و علی المتقر قدره 

متاعًا بالمعروف حّقًا علی المحسنین«؛ »اگر زنان را، مادامی   که به آنها نزديکی 

يا برای ايشان مهری معين نکرده ايد، طالق دهيد، بر شما گناهی نيست که 

آنان را به طور پسنديده به نوعی بهره مند کنيد. توانگر به اندازه ی توان خود 

و تنگدست به اندازه ی وسع خود، اين کاری است شايسته ی نيکوکاران«.

اين آيه در مورد شخصی است که هنگام ازدواج، مهريه ای برايش معين 

نشده است و مرد قبل از شروع زندگی بخواهد او را طالق دهد. مطابق 

بر  آن  مقدار  که  بپردازد  مهريه ای  زن  به  بايد  مرد  حالت  اين  در  آيه  اين 

می گويند.  »مهرالمتعه«  آن  به  و  می  شود  مرد سنجيده  مالی  توانايی  حسب 

بنابراين مهرالمتعه کااليی است که زن در زندگی و مطابق با مقتضيات فردی 

َعَلي  »َحقًّا  بهره مند می شود. هر چند که تصور می  شود  آن  از  اجتماعی  و 

الُْمْحِسنیَن« بيانگر مستحب بودن مهرالمتعه است، اما طبق روايات ائمه اطهار 

)(، دادن مهرالمتعه واجب است. به عبارت ديگر، در اين آيه احسان در 

کنار معروف قرار گرفته و هر دو به عملی با صبغه و رنگ الهی تأکيد دارند 

که فراتر از عدالت است، زيرا عدالت اصل است، اما عفو غير اصل است 

و در بعضی موارد خاص استفاده می  شود. از طرف ديگر، اضافه شدن قيد 

بِالَْمْعُروِف« جمع شرط و مشروط  معروف به کلمه ی متاع به عنوان »َمتاٌع 

است، يعنی پرداخت متاعی مورد نظر است که مطابق با نياز اجتماعی زن در 
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هنگام طالق باشد و زن بتواند از آن بهره ببرد و مرد تنها با رعايت اين شرط 

از احسان کنندگان محسوب می شود، البته وضعيت اقتصادی مرد هم مدنظر 

است )طباطبايی، 1394: ج2، ص256(.

ج- رفتار معروف با زن بعد از بازگشت به زناشویی

أَْو  بَِمْعُروٍف  فَِإْمساٌک  تاِن  َمَرّ الُق  آيه ی 229 سوره ی بقره می فرمايد: »الَطّ

»طالق  ...«؛  َشْیئًا  آتَْیتُُموُهَنّ  ا  ِمَمّ تَْأُخُذوا  أَْن  لَُکْم  یَِحُلّ  ال  َو  بِِإْحساٍن  تَْسِریٌح 

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

شايستگی آزاد کرد و بر شما روا نيست که از آنچه به آنها داده ايد، بازستانيد«. 

از اجرای صيغه ی طالق، در طول مدت عده  بعد  آيه مرد  اين  مطابق 

اگرچه قصد اصالح  به همسر خود رجوع کند،  بار  از دو  نمی  تواند بيش 

)طباطبايی، 1394: ج2، ص244(. آيه ی شريفه شوهر را مخير  باشد  هم داشته 

بين امساک يا تسريح می  کند. امساک به معنای پيوستن بعد از گسستن و 

بازگشت بعد از جدايی و تسريح به معنی رها کردن زن است. رمز همراهی 

امساک با معروف و تسريح با احسان در اين است که امساک دو بعد الزم 

دارد که اسالم امساک به معروف را جايز دانسته و امساک غير معروف را 

جايز ندانسته است.

در فرض امساک زن، همين مقدار کافی است که نگهداری او به شکل 

معروف باشد، به عبارت ديگر، منظور مرد از رجوع به زن، اذيت و آزار نباشد 

)طباطبايی، 1394: ج2، ص244؛ طبرسی، 1410: ج3، ص10(. 
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خانواده، سا در  مرد  معاشرت  حسن  تشخيص  مالک  اينکه  ديگر  نکته ی 

انتساب او به صفت تواضع است. تواضع نشان از خشوع در قلب است که 

در عمل مرد بروز می  کند. بر اساس روايات موجود در کتب روايی تواضع و 

فروتنی و مدارا کردن بهترين نماد ايمان و حسن خلق است )مجلسی، 1403: 

ج75، ص175(.

6-2- مصادیق عمل به معروف از جانب زن در کانون خانواده

معاشرت به معروف تنها وظيفه ی زوج نيست؛ بلکه همان گونه که گفته 

شد، آيه ی شريفه ی »عاشروهّن بالمعروف« از مفاهيم اجتماعی دوسويه است؛ 

بنابراين زنان نيز به مثابه مردان در رفتار متقابل خانوادگی از اين زاويه که هر 

دو بايد طبق معروف عمل کنند همسان و برابر بوده و وظايفی به شرح ذيل 

بر دوش آنها قرار دارد:

6-2-1- نگه داشتن عده

از وظايف خاص زن، حفظ منافع خانوادگی در ابعاد مادی، معنوی و 

اخالقی است. وقتی مرد خانواده فوت کند و زن او هنوز در قيد حيات باشد، 

در عمل وظيفه ی اصلی مرد در پرداخت نفقه به زن تمام شده است، اما 

وظيفه ی خاص زن يعنی حفظ حريم خانواده باقی است )مکارم شيرازی، 1424: 

ج 4، ص51؛ امامي، 1372: 96(. در اين باره آيه ی 234 سوره ی بقره می فرمايد: »َو 

َّْصَن بَِأنُْفِسِهنَّ أَْربََعَة أَْشُهر َو َعْشراً فَِإذا  َّذیَن یُتََوفَّْوَن ِمْنُکْم َو یََذُروَن أَْزواجًا یَتََرب ال

بََلْغَن أََجَلُهنَّ فاَل ُجناَح َعَلْیُکْم فیما فََعْلَن فی أَنُْفِسِهنَّ بِالَْمْعُروِف ...«؛ »کسانی از 

شما که می ميرند و همسرانی بر جای می  گذارند، همسران چهار ماه و ده روز 
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انتظار می  برند، پس هرگاه عّده ی خود را به پايان رساندند، در آنچه آنها به 

نحو پسنديده درباره ی خود انجام دهند، گناهی بر شما نيست«. 

يکي از ثمرات نگه داشتن عده ی وفات، حفظ احترام شوهر و پاسداشت 

حرمت حريم خانواده است. در واقع ازدواج نکردن زن مي تواند نماد روشني 

از اين امر باشد، زيرا در نگاه ديني مرد مدير خانواده محسوب مي شود و با 

فوت او مديريت و شالوده ی يک خانواده از هم مي پاشد. طبيعي است که 

اسالم به حريم اين خانواده توجه کرده و براي مدتي آن را محترم می داند. 

از سوی ديگر، اين محدوديت الهي فرصتي مناسب براي زنان است که به 

تدريج فرصت يابند از زندگي عاطفي گذشته ی خود با همسرشان جدا شوند 

و به نوعي وجود چنين محدوديتي به ديگران نيز اين اجازه را نمي دهد که 

تا زمان سپري شدن عده در فکر ازدواج با او و يا درگير کردن فکر آن زن 

با انتخابي ديگر باشند.

بنابراين نگه داشتن عده، عمل به معروف از نوع واجب آن است و زنان 

بعد از اتمام عده می  توانند به ازدواج مجدد اقدام کنند.

6-2-2- عمل به معروف از جانب زوجه در صورت پرداخت نکردن نفقه

بر اساس روايات پيامبر اکرم )(، چنانچه مرد نفقه ی زوجه را نپردازد، 

به زن اجازه داده شده به مقدار نياز خود از اموال مرد برداشت کند )مجلسی، 

1403: ج72، ص231(. البته توجه به اصل معروف در اين باره ضروری است؛ 

به گونه ای که موجبات ضرر و زيان مرد را فراهم نياورد و در رفع نياز خود 

وسع مالی و تنگدستی مرد را در نظر گيرد.
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7-  آثار  و  پیامدهای ُحسن معاشرتسا

زن و مردي که در پي تحصيل سعادت و خوشبختي به زندگي مشترک 

تن داده و هر يک مسئوليت های متعددی را در اين راستا مي پذيرند، بايد 

بدانند که تحصيل سعادت و خوشبختي تنها با احقاق حقوق ميسر نيست، 

تکريم  و  محبت  ابراز  دارد،  اساسي  نقش  زناشويي  زندگي  در  آنچه  بلکه 

يکديگر است. اگر اين زيربنا و شالوده ی اصلي در زندگي وجود داشته باشد، 

احقاق حقوق خود  به  خود ميسر شده و نيازي به مطالبه ی آن نيست.

قرآن کريم پيوند و ارتباط زناشويي را از آيات و نشانه هاي الهي و از 

شاه کارهاي خلقت معرفي مي کند: »و از نشانه های الهی اينکه همسرانی از 

ميانتان  يابيد و در  آنها آرامش  تا در کنار  آفريد  برای شما  جنس خودتان 

موّدت و رحمت قرار داد؛ در اين امر نشانه هايی است برای گروهی که تفّکر 

می کنند« )روم: 21(.

هنگامی که انسان از مرحله ی تجرد گام به مرحله ی زندگی خانوادگی 

می گذارد، شخصيت تازه ای در خود می يابد و احساس مسئوليت بيشتری 

می کند و اين معنی احساس آرامش در سايه ی ازدواج است. مسئله ی »مودت« 

و »رحمت« در حقيقت شالوده و زيربنای مصالح ساختمانی جامعه ی انسانی 

است، چرا که جامعه از فرد فرد انسان ها تشکيل شده است، همچون ساختمان 

عظيم و پرشکوهی که از آجرها و قطعات سنگ ها تشکيل می شود. اگر اين 

افراد پراکنده و آن اجزاء مختلف با هم ارتباط و پيوند پيدا نکنند، جامعه يا 

ساختمانی به وجود نخواهد آمد. آن کس که انسان را برای زندگی اجتماعی 
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آفريده، اين پيوند و ربط ضروری را نيز در جان او ايجاد کرده است.

فرق ميان »مودت« و »رحمت« ممکن است از جهات مختلفی باشد:

1- »مودت« انگيزه ی ارتباط در آغاز کار است، اما در پايان که يکی از دو 

همسر ممکن است ضعيف و ناتوان شود و قادر بر خدمتی نباشد »رحمت« 

جای  آن را می گيرد.

2- »مودت« در مورد بزرگ ترهاست که می توانند نسبت به يکديگر خدمت 

کنند، اما کودکان و فرزندان کوچک در سايه ی »رحمت« پرورش می يابند.

3- »مودت« بيشتر جنبه ی متقابل دارد، اما رحمت يک جانبه و ايثارگرانه 

است، زيرا برای بقای يک جامعه گاه خدمات متقابل الزم است که سرچشمه ی 

آن مودت است و گاه خدمات بالعوض که نياز به ايثار و »رحمت« دارد 

)مکارم شيرازی، 1376: ج16، ص392(.

در هرحال عقد ازدواج تنها قراردادي براي قانوني کردن کامجويي جنسي 

نيست، بلکه پيوند همه  جانبه اي ميان دو همسر است که همه ی وجود آنها 

را به هم پيوند داده، به زندگي آنها رنگ و آهنگ تازه  بخشيده و آنها را از 

تنهايي در مي آورد. اين حقيقت يعني ايجاد کانون آرامش براي دو همسر، به 

صراحت در آيه ی 21 سوره ی روم بيان شده است.

زناشويي تنها تجويز و قانوني ساختن عشق بازي نيست، بلکه براي اين  

است که زن و مرد دائم به هم بپيوندند تا از فرزندانشان پرستاري کرده و 

خودشان نيز به آرامش و سکون برسند. بنابراين هر يک از زن و شوهر به 

منظور توفيق در انجام دادن وظيفه ی ُحسن معاشرت و رعايت حقوق همسر 
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بايد بکوشد روحيات همسر خويش را درک کرده و آن گونه که سا خويش 

شايسته و متناسب روحيه ی همسرش است، او را نوازش و تکريم کند.

نقش اساسي معاشرت به معروف در روابط همسران از منظر قرآن کريم 

انکارناپذير است؛ بلکه بي گمان شيوه ی فرهنگي قرآن کريم درباره ی نحوه ی 

رفتار همسران با يکديگر، از ارزش هاي اخالقي درخور توجه به شمار مي آيد. 

َکِرْهتُُموُهّن  »فَِإْن  مي فرمايد:  نساء  آيه ی 19 سوره ی  ادامه ی  در  کريم  قرآن 

فََعسی  أَْن تَْکَرُهوا َشْیئًا َو یَْجَعَل اهلل فیِه َخْیًرا َکثیًرا«؛ »و اگر از زنان خوشتان 

نيامد پس چه بسا چيزی را خوش نمی داريد و خدا در آن مصلحت فراوان 

قرار می دهد«. بر اين اساس حفظ نظام خانواده و شرافت آن بايد باقي باشد، 

هر چند به بهاي صبر بر مشکالت و تحمل ناخوشايندي ها )قرائتي، 1389: 

ج2، ص303(؛ لذا در آيه ی شريفه به مردان سفارش شده که به همسرانشان با 

ديده ی »کرامت« بنگرند و اگر مهر و عشقي از آنها در ژرفاي دلشان نمي يابند، 

يا ادامه ی زندگي برايشان خوشايند نيست، چنانچه زيان معنوي و مادي آنها 

را تهديد نمي کند، »شکيبايي« پيشه سازند و با ايشان زندگي کنند )طبرسی، 

ندارند،  از همسران خود رضايت کامل  از جهاتي  اگر  1410: ج2، ص148(. 

فوراً 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 

نمی  پسندند، خير و برکت و سود فراوان قرار داده باشد )مکارم شيرازی، 1376: 

ج3، ص320(.
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بايد توجه داشت که تعبير »خير کثير« مفهوم وسيعي دارد که يکي از 

مصاديق آن، فرزندان صالح و با لياقت است. همچنين حل مشکالت خانواده 

و داشتن حلم و حوصله براي سعادت فرزندان که بهتر از جدايي و طالق 

است، مصداق ديگر آن مي تواند باشد )قرائتی، 1389: ج2، ص303(.

8- ضمانت اجرایی قواعد اخالقی در خانواده

بايد توجه داشت حقوقی که با هدف تنظيم روابط اجتماعی و نظم در جامعه 

شکل گرفته است، برای بارور شدن خود و پياده کردن اصول انسانی در روابط 

اجتماعی به اخالق نياز دارد. ورود اخالق به حيطه ی حقوق نه تنها اهداف علم 

حقوق را بر هم نمی  زند، بلکه آن را تثبيت کرده و بهترين راه کارهای عملی   را 

پيش روی قانون گذاران ظاهر می  کند، زيرا اگر چه اخالق در پی اصالح فرد 

است، ولی نتيجه ی مستقيم آن تأمين نظم عمومی   است و اگر اين نظم عمومی 

  در جامعه حاکم نباشد، ناامنی روحی و روانی موجب خواهد شد افراد جامعه 

نتوانند مصلحت خويش را بيابند. بنابراين وقتی رعايت نکردن قوانين اخالقی 

تبعات اجتماعی نامطلوب در جامعه ايجاد کند، قانون گذار موظف است برای 

تعديل عادات اجتماعی، ضمانت اجرا و کيفر قانونی در نظر گيرد.

قانون گذار در پاره ای از قوانين درستی قراردادها را موکول به رعايت 

قواعد اخالقی کرده است )مواد 191 و 975 ق.م(. در حقوق خانواده، حقوق و 

اخالق را نمی توان از هم جدا کرد، چرا که اين دو با يکديگر ارتباط مستقيم 

دارند و چه بسا بتوان گفت شرط بقای خانواده اخالق است، همان طور که 

شرط نظم و انضباط خانواده حقوق است )نعمتی و ديگران، 1390: 211(.
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تأمين معاش خانواده، تربيت فرزندان و کليه ی حقوق متقابل زن و شوهر سا

تنها با رعايت قواعد اخالقی ميسر بوده و رعايت نکردن اين امور در دراز 

مدت به اضمحالل و نابودی خانواده می  انجامد. آنچه از مذاق شريعت بر 

نهاد خانواده، حفظ قداست و استحکام  بنيان  از  بعد  اين است که  می  آيد 

نمودن آن ضرورت دارد.  به همين جهت طالق به عنوان مبغوض ترين حالل 

نزد پروردگار محسوب شده است و تأمين کننده ی اين مهم تنها پايدارسازی 

اخالق حسنه در اين نهاد مقدس است.

با رعايت اصول اخالقی هر  ارتباطی خانواده و  با تقويت زنجيره های 

چه از عمر زندگی خانواده بگذرد، عشق و مهر و وفاداری به موازات آن 

رشد و اين ارتباط را مستحکم می  کند، به طوری که اعضای خانواده کشش 

و جاذبه ی خاصی ميان خود احساس می  کنند و نسبت به هر حرکت بيرونی 

مخالف، عکس العمل نشان داده و آن را دفع می  کنند. ولی اين امر تنها با 

هدايت شايسته ی والدين در خانواده ميسر است و هميشه وضعيت به اين 

منوال نبوده، گاهی نيازمند ياری قانون گذار برای حفظ نظام خانواده است.

را  اخالقی  الزام های  قالب های حقوقی،  در  گاه  ما،  مدنی کشور  قانون 

بيان کرده و به صورت مبهم و مجمل دستوراتی داده است؛ برای نمونه طبق 

ماده ی 1103 و 1104 قانون مدنی »زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت 

با يکديگر بوده و بايد در تشييد مبانی خانواده و تربيت اوالد خود همکاری 

نمايند«. حال آنکه هيچ گونه کيفر قانونی و يا تعقيب جزايی برای تخلف از 

اين امر در نظر گرفته نشده است. البته احتمال می رود قانون گذار به داليلی 
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برای اين گونه تکاليف اخالقی ضمانتی معين نکرده است. برخی از اين 

داليل عبارت است از: 

- شأن امور اخالقی را واالتر از تعيين جزا برای آن دانسته است.

- هدف انجام دادن عمل اخالقی را قرب به پروردگار دانسته و محاسبه ی 

آن را به چگونگی ارتباط بنده با پروردگار منوط کرده است.

- آنچه بايد خانواده ها در اعمال اخالقی رعايت کنند، مربوط به احوال 

شخصيه ی آنها و درون خانواده است و قانون گذار نمی  تواند در آن حيطه 

دستورالعملی صادر و متخلف را مجازات کند. 

با اين حال هيچ يک از وجوه متصوره، سبب نمی  شود که قانون گذار 

ضرورت های اجتماعی را هنگام قانون گذاری رعايت نکند زيرا:

y  طبيعی است که شأن يک فعل اخالقی زمانی رعايت می  شود که به آن

جامه ی عمل پوشيده و زينت اعضای خانواده شود. هنگامی که ديده می شود 

شرايط به گونه ای است که در برخی موارد به دليل غفلت يا اسارت شهوات 

يا هر دليل ديگری، اخالق رعايت نمی شود، قانون گذار حکيم وظيفه دارد که 

قانون را وضع کرده و آن را با امکان اجرای عملی قرين سازد.

y  قانون گذار نوع ارتباط را مشخص کرده و طريقه ی وصول به آن را به

مجريان قانون محول می  کند. نفس اين امر پيامدهای مثبتی به همراه می  آورد، 

زيرا شخص يا اشخاص درصدد يافتن راه، محققانه به کندوکاو پرداخته و با 

روش آزمون و خطا بهترين عمل را می  يابند؛ برای مثال اگر زن و شوهری 

مقبول  عمل  يافتن  برای  تکاپو  در  خود  شوند  معاشرت  به حسن  مکلف 
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طرفين تالش می  کنند و مشتاقانه سمت و سوی زندگی خود را جهت داده سا

و بدان پای بند می  شوند و اين عمل را در درون خويش نهادينه می  کنند، اين 

از محسنات تدوين قانون است؛ لکن برای نيل به اين هدف شرايطی الزم 

است، از جمله:

الف ـ  اعضای خانواده الزام به چنين عملی را پذيرفته باشند.

يک  عنوان  به  عمل  بهترين  خصوص  در  تفحص  برای  زوجين  ب- 

قاعده ی اخالقی رشد و آگاهی کافی داشته باشند، زيرا با نبود شروط الزم، 

قانون در همان سطوح تدوين شده خالصه می شود. در حقيقت اگر اعضای 

خانواده ـ که به عنوان مجريان قانون هستند ـ خود را ملزم به اين عمل 

اخالقی ندانند، اين دم قانون را بازدمی   نيست تا نتيجه ی آن بررسی شود.

ج- وقتی تعامل و روابط ميان اعضای خانواده به خصوص زن و شوهر 

طی ساليان طوالنی عادالنه نبوده و به تعبير مقام معظم رهبری به زن 

ظلم شده باشد،1 اين ارتباط غير منطقی ميان زن و شوهر باعث می شود که 

عاداتی ناپسند در ميان آنها به وجود بيايد که زدودن آن به صورت عادی 

يا ممکن نبوده يا بسيار دشوار باشد، زيرا در اين برهه از زمان، خانواده در 

جست وجوی يافتن عمل صحيح، با بعضی از عملکردهای غلط، با بسياری 

از تناقضات فکری و عملی برخورد می  کند که گاه تشخيص سره از ناسره 

1. »در طول تاريخ به زن ظلم شده که دليل آن ناشی از جهل بشر است و مشکالت زن نيز نشئت 
گرفته از اين ستم تاريخی و ديرين است. البته عمده ی ستم به زن اصاًل در داخل خانواده و به 
وسيله ی شوهر است« )مقام معظم رهبری، بيانات در جمع اعضای شورای فرهنگی 

اجتماعی زنان، 75/8/14(، 
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برايش نامقدور می شود. بنابراين قانون گذار موظف است ابهامات و اجماالت 

قانون را برطرف کند و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد، زيرا جامعه بايد هم 

از لحاظ اخالقی و هم از لحاظ قانونی، با افرادی که تعدی به زن را حق خود 

می  دانند برخورد کند، اگرچه اين زمينه سازی محدود به زمان خاص باشد.

قانون،  الزام های اخالقی موجود در  باشد که  معتقد  قانون گذار  اگر  دـ 

اهداف قوانين حقوقی کشور را تأمين می کند و ديگر تفسير الزامات و تعيين 

ضمانت اجرا برای آن ضرورت ندارد و به مباحث حقوقی مرتبط نيست، 

بايد منکر اثرپذيری خانواده و جامعه از يکديگر باشد. در حالی که خانواده 

به عنوان واحد کوچکی از اجتماع است و عمل هر يک از ايشان مستقيم يا 

غير مستقيم در جامعه تأثيرگذار است، مگر اينکه اعتقاد بر اين باشد که ميان 

خانواده و جامعه هيچ سنخيتی وجود ندارد و حسن عمل يا سوء عمل هر 

يک راهی به ديگری ندارد. اين تفکر مقبول نيست، زيرا هر واحد خانواده 

به طور معمول زمانی که نتواند مشکالت عارضه بر زندگی خويش را حل 

کند، به مقامات ذی صالح و مسئول جامعه از جمله دادگاه مراجعه می  کند و 

حکميت می  طلبد و راه کار صحيح قانونی را ملجأ و پناه خويش قرار می  دهد 

و در حقيقت جامعه را با مشکل خويش درگير می  کند. کثرت اين مشکالت 

به تدريج جامعه را به بحران های واقعی دچار نموده و نظم عمومی   را که 

هدف عمده ی تنظيم قواعد حقوقی است برهم می  زند؛ لذا احتياط در برهم 

زدن انضباط اجتماعی، خود موجب برهم زدن آن می  شود، بنابراين وظيفه ی 

قانون گذار است که قبل از فرارسيدن تنگناهای حقوقی و اخالقی، با نفوذ در 
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درون خانواده ها مشکل را بازيافته و برای آن چاره انديشی کند.سا

هـ ـ التفات به اين نکته ضروری است که تنها با تعيين تکليف برای 

اعضای خانواده نمی  توان ايشان را به انجام عمل اخالقی ملزم کرد، بلکه بايد 

به ايجاد راه حل های عملی در اين باره همت گماشت. بنابراين قانون گذار 

بايد در وضع قوانين، برای حفظ هويت خانواده و جلوگيری از افراط ها و 

تفريط های بی مورد در رفتار، نسبت به اصول اخالقی شناخت داشته باشد 

و با تعيين معيارهای الزم به تدوين قانون پرداخته، متخلف از آن را مجرم 

شناخته و در مقابل جامعه مسئول بداند تا به تدريج رفتارهای صحيح اخالقی 

در خانواده و جامعه رشد کرده و به بالندگی برسد )مطهری، 1369: 150؛ بهشتی، 

1377: 174؛ آذربايجاني، 1382: 170(.

نتیجه گیری و پیشنهادها

زوجين  بين  تعامل  و  رفتار  در  اصل  اساسی ترين  کريم  قرآن  نظر  از 

آيه ی 19 سوره ی نساء: »َو  به معروف است که به صراحت در  معاشرت 

بِالمعروف« به آن اشاره شده است. معروف يعنی هر چيزی که  عاِشُروُهّن 

قرآن، روايات، عقل و عرف آن را به رسميت شناخته و بپسندد. معاشرت 

به دليل ساختار واژگانی )باب مفاعله( از مفاهيم اجتماعی دو سويه است. 

مطابق دستاوردهای نوشتار حاضر اگرچه در آيه ی شريفه ی مزبور، خطاب 

معاشرت به معروف به مردان، صراحت و شفافيت کاملي دارد، اما به يقين 

چنين خطابي هرگز دليل بر آن نمي شود که اين اصل اخالقي در باور قرآني 

در باب همسران، با توجه به هدف از ازدواج و فلسفه ی آفرينش همسران 
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يک  طرفه باشد، از اين رو طبيعتاً چنين فلسفه اي اقتضا مي کند که هر يک 

از همسران با ديگري به شکل محبت آميز رفتار کند و تنها رفتار يکي از آنها 

هرگز نمي تواند آرامش طرفيني را حاصل آورد.

از بعد حقوقی، قانون گذار با الهام از منابع فقهی در ماده ی 1103 ق.م بر 

لزوم معاشرت به معروف بين زوجين تأکيد کرده است: »زن و شوهر مکلف 

به حسن معاشرت با يکديگرند«. بايد توجه داشت دستور حسن معاشرت 

مندرج در ماده ی 1103 نمی تواند تنها يک دستور اخالقی و بدون ضمانت 

اجرای قانونی باشد، زيرا مطابق تتبع جستار حاضر، حسن معاشرت چيزی 

جز انجام دادن وظايف حقوقی و اخالقی نيست؛ لذا می  توان کسی را که 

وظايف همسری خود را ترک کند، به سوء معاشرت متهم و طبق ماده ی 

مذکور عمل کرد. عنايت به اين امر ضروری است که اگر قانون گذار معتقد 

باشد که الزام های اخالقی موجود در قانون، اهداف الزم از وضع قانون را 

تأمين می کند و ديگر تفسير الزامات و تعيين ضمانت اجرا برای آن ضرورت 

ندارد، بايد منکر اثرپذيری خانواده و جامعه از يکديگر باشد؛ حال آنکه اين 

تفکر مقبول نيست، زيرا هر واحد خانواده به طور معمول زمانی که نتواند 

از  به مقامات ذی صالح  مشکالت عارضه بر زندگی خويش را حل کند، 

جمله دادگاه مراجعه می  کند و راه کار صحيح قانونی را ملجأ و پناه خويش 

قرار می  دهد و در حقيقت جامعه را با مشکل خويش درگير می کند. کثرت 

اين مشکالت به تدريج جامعه را با بحران های واقعی مواجه نموده و نظم 

عمومی   را که هدف عمده ی تنظيم قواعد حقوقی است، برهم می  زند. بنابراين 
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وظيفه ی قانون گذار است که قبل از فرارسيدن تنگناهای حقوقی و اخالقی سا

با نفوذ در درون خانواده ها، مشکل را بازيافته و برای آن چاره انديشی کند.

جدول 1: پیشنهادها در خصوص اجرای ماده ی 1103 ق.م

پیشنهادات مرجع قانونی ردیف

● تعیین ضوابط کلی همچون تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین 
محسوب می شود؛ 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 ابهام ها و اجمال های قانونی  

● تعیین ضمانت اجرا برای آن 

قوه قضائیه 1

فرهنگ  ترویج  برای  کارهایی  و  ساز  کردن  اجرایی  و  تدوین   ●
صحیح اسالمی و تقویت زنجیره های ارتباطی خانواده.

برای  برنامه های خاصی در رسانه های دیداری و شنیداری  تهیه   ●
وجود  از  استفاده  و  زندگی  برتر  الگوی  ارائه ی  یا  آسیب شناسی 
کارشناسان متخصص دینی و فرهنگی و برخی از جامعه شناسان و 

روان شناسانی که با مبانی علوم اسالمی آشنایی دارند. 

● دعوت از برخی زوجین که الگوی زندگی موفق هستند یا افرادی 
که تجربه های گران بهایی در این امر دارند. 

ارتباط  نحوه ی  تبیین  راستای  در  هدفمند  کتاب هایی  تدوین   ●
زوجین و توزیع آن در بین جوانانی که در شرف تشکیل خانواده 

هستند و تشویق آنها به مطالعه ی دقیق این آثار.

قوه مجریه 2
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سا
پژوهشی پیرامون ماده 1103 قانون مدنی 

منابع
قرآن کريم ×
آذربايجاني، مسعود و همکاران 1382. روان شناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسالمي،  ×

قم، مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه.
آلوسی، محمودبن عبداهلل 1418. روح المعانی، بيروت، دارالکتب العلميه. ×
ابن کثير، اسماعيلبن عمر 1417. تفسيرالقرآن العظيم، بيروت، دارالمعرفه. ×
امامي، سيدحسن 1372. حقوق مدني خانواده، تهران، کتابفروشي اسالميه. ×
بهشتی، احمد 1377. خانواده در قرآن، قم، دفتر تبليغات اسالمی. ×
جعفری لنگرودی، محمدجعفر 1372. حقوق خانواده، تهران، گنج دانش. ×
جوادی آملی، عبداهلل 1389. تفسير تسنيم، قم، اسراء. ×
حائری شاهباغ، علي 1376. شرح قانون مدني، تهران، گنج دانش. ×
حرعاملی، محمدبن حسن 1404. وسائل الشيعه، طهران، مکتبه االسالميه. ×
حّلی )عالمه(، حسن بن يوسف 1413. مختلف الشيعه، قم، دفتر انتشارات اسالمی. ×
داور، زهرا 1382. حسن معاشرت از ديدگاه قانون مدني و جامعه، تهـران، شـورای  ×

فرهنگيـ اجتماعی زنان.
دفتر همکاري حوزه و دانشگاه 1375. روان شناسي رشد، تهران، سمت. ×
 راغب اصفهانی، حسين بن محمد 1412. مفردات الفاظ القرآن، سوريه، دارالعلم. ×
رشيدرضا، محمد 1995. تفسير القرآن الکريم )تفسيرالمنار(، بيروت، دارالمعرفه. ×
زحيلي، وهبه 1412. التفسير المنير في  العقيده و الشريعه و المنهج، دمشق، دارالفکر. ×
زمخشری، محمودبن عمر 1415. الکشاف، قم، البالغه. ×
صبری، نورمحمد. »حسن معاشرت زوجين«، دادگستر، ش15، )1383(. ×
صفايی، حسين و اسداهلل امامی 1391. مختصر حقوق خانواده، تهران، ميزان. ×
طباطبايي، محمدحسين 1394ق. الميزان في تفسير القرآن، تهران، دارالکتب االسـالميه. ×
طبرسی، فضل بن حسن 1410. مجمع البيان، بيروت، مؤسسه اعلمی. ×
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طوسی، محمدبن حسن 1387. المبسوط في فقه اإلماميه، تهران، المکتبه المرتضويه. ×سا
ــــــــــ  1419.  التبيان في تفسيرالقرآن، بيروت، داراحياء التراث العربي. ×
عظيم زاده اردبيلی، فائزه. »مبانی حسن معاشرت در نظام حقوقی خانواده از منظر قرآن  ×

کريم«، فقه و حقوق خانواده، ش48، )بهار و تابستان 1387(.
فخررازی، محمودبن عمر 1415. التفسيرالکبير، بيروت، دارالفکر. ×
 قرائتی، محسن 1389. تفسير نور، تهران، مرکز فرهنگی درس هايی از قرآن.       ×
قربان نيا، ناصر و معصومه حافظي. »بررسی اصل معاشرت به معروف در ميان همسران  ×

از منظر قرآن کريم«، بانوان شيعه، ش20، )تابستان 1388(.
قرطبي، احمدبن محمد 1405. الجامع الحکام القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربي. ×
کاتوزيان، ناصر 1375. حقوق مدني خانواده، تهران، يلدا. ×
مجلسي، محمد باقر 1403. بحاراالنوار، بيروت، دار احياء التراث العربي. ×
محقق داماد، سيد مصطفی 1385. بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران، مرکز نشر علوم  ×

اسالمی.
مصطفوي، حسن 1360. التحقيق في کلمات القرآن الکريم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر  ×

کتاب.
مطهري، مرتضي 1369. نظام حقوق زن در اسالم، قم، صدرا. ×
مکارم شيرازی، ناصر 1376. تفسير نمونه، تهران، دار الکتب االسالميه. ×
 ــــــــــ 1424. کتاب النکاح، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب عليه السالم. ×
معلوف، لويس1382. المنجد، ترجمه ی محمد بندر ريگی، تهران، ايران. ×
نجفی، محمدحسن 1404. جواهر الکالم في شرح شرايع اإلسالم، بيروت، دار احياء  ×

التراث العربي.
نعمتی پيرعلی، دل آرا، راحله کاردوانی و مهدی وکيلی. »مالزمه ی تکاليف زوجين و  ×

اخالق مداری در خانواده در منابع اسالمی«، مطالعات راهبردی زنان، ش54، )زمستان 1390(.
هايدا، جانت شيبلي 1377. روانشناسي زنان، ترجمـه ی بهـزاد رحمتـي، تهـران، الدن. ×
هورني، کارن 1382. روانشناسي زنان، ترجمه ی سهيل سمي، تهران، ققنوس. ×


