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 یدهچک
مهام باا  نیاا که استدو حوزه اخعا و فقه در آیات ّعا پرداخته انیارتباط م  ی مقاله حاضر به بررس

ارتبااط فقاه  در بمث انواع. فتریحقوا خانواده صورت پذ یهاو کتاب  یریو منابع تفس  اتیآ  ی بررس
نظاام  لمساائدر  و باه صاورت خااص    ی قابل توجه اخعا درمساائل فقها  ریکثتبه    قیتمق  نیو اخعا، ا

مربوّاه، اصاول  اتیاآ ی ساختار که باا بررسا  نی. با ااستافتهیعا دست  ّ  ی خانواده و معضل اجتماع
اصاول  نیا، اث استنباط شدد بم راخعقی مشترک همسران و اصول اخعقی منتص مردان از آیات مو

آنان در  ی ق اخع فیه چون در اسعم حق ّعا به مردان داده شده، وظات کسا  یدینکته کل  نیا  انگریب
حفاظ و  تیحال زنان هم نسبت به مسائول نیبا ا  ی است ول  ترنیحفظ کانون خانواده نسبت به زنان سنگ

اصول مورد بمث به عنوان   ند.  در تمامدار  اخود ر  نیسنگ  فینظام خانواده وظا  ی از فروپاش  یریجلو 
فقاه دارد کاامع مشاهود و  ه ساتردر کاه اخاعا  یریارتباط اخعا و فقه و تکث  ق،یتمق  فتهای  نیترمهم

 ی حتا  ی و خانواد   یفرد  ی راه در ثبات و استمکام اخعق   نیترمهم  نیا  قتیممسوس است، که در حق
 .باشدی و دار ّعا م ریدر  

 .االحکام، طالق تای، اخالق، آفقه :یدیکلواژگان 
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 مقدمه

به بااه منظااور مشاااهااای آنهااا بااا علااوم متقااارن و م دیناای و راز تفاوتعلااو  فهم روشمند
هااا و نااوع اسااتنتار مسااائل آن از منااابع اولیااه دیاان از رویکااردی جااامع و مااانع بااه آن

عم، علااوم ی اسنآید. از بطن منابع اولیه و وحیاهای پیشینی این علوم به حساب میضرورت
ها پدیااد آمااد کااه عواماال اجتماااعی انسااانو    یتقااادی، روحاا تلفی مربوط به نیازهای اعمن

( کااه از 163: ص1395هااا مااؤثر بااوده اساات  ممماادی،  ش و  سترش آنرویمنتلفی در  
توان به دو علم اخعا و فقه اشاره کرد که یکاای بااا نگاااه سااعمت روحاای و جمله آنها می

ه در ت کاا سیعت بوده انگاه جاری سازی قوانین شرو دیگری با   عمیسروانی افراد جامعه ا
ی در تراز یااک مساالمان واقعاای اساات. سانحقیقت هدف مشترک هر دو در نهایت، ارائه ان

تااوان  فاات ایاان دو حااوزه ماارتب  بااا ( بنااابراین می3:  1395های فقهی«،   همان، »پژوهش 
 .ایندیت هم عمل نمتقو  تتوانند به عنوان پشتیبان و حامی در جهیکدیگر می

 طرح مسأله

دو مقولااه   ن ی باا   یو تااکثر  ری له در صدد اثبات آن است ارتباط تااکثمقا  ن یرا که ا  یاهمسکل
 ن یاا ّااعا ا  اتیاا موضوع در خصااوص آ  ن یا  یبا بررس  گریاخعا و فقه است. به عبارت د

 ن ی در قاارآن هماا  ی ردد که اخعا مؤثر است و فقه متااکثر. بااه ّااور کلاا   یم  قیمسکله تصد
 یاصاال  هیاا که بن ما  یاه اخعقنگ  وکار است    یظاهر  گاهکه ن  ی.نگاه حقوقاه وجود داردنگ

آورد تااا   یرا ماا   یاخعق  یدهای االحکام ق  اتیدر آ  یخداوند حت   لی لد  ن ی کار است و به هم
 .ردیپذ یم انیمتعال پا  می حک  یصفت اخعق کیبا  اتیکه ختم آ  ییجا

.پانزده سال دید  زی ن  ینبو  هری توان در س  یح مواصل بودن اخعا را به وض  ن یبر ا  ععوه
ل مکااه مسااائل سااا زدهی اساات. در ساا  یقبل بعثاات آکنااده مسااائل اخعقاا   شانیا  یاول زند 

 ص( کااه بااه  رسااول خاادا  رهی ساا   شود.  یبمث احکام مطرح م  نهیو در ده سال مد  یاعتقاد
 یخعقاا انشانگر اصاال و ممااور بااودن مسااائل   ستندمردمان ه  یقرآن اسوه حسنه برا  یمعرف
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و  یبطااون اعتقاااد ریسااا تیاا تقو شااد،اروح اخعا حاااکم نب   یه تا در جامعه اچرا ک  است.
 ا در بر ننواهد داشت.ر  یندیفرجام خوشا  یفقه

 پرسش پژوهش

اخااعا در مجموعااه  ایاا اساات کااه آ ن یاا رو ا ش ی پااژوهش پاا  ن یادی اساس سوال بن   ن یبر ا
 .ری خ ایباشد   یم یو سار  یقرآن در بمث ّعا جار  یکردهایرو

 ش پژوهشرو

 لیاا کااه بااه دل یبه مسائل فقهاا  بیه رانگا است که بر خعف  ن ینگارش بر ا  ن یا  ردکیرو
 یفقهاا   اتیدر آ  یاخعق  یآن پرداختند جنبه ها  یکمتربه ابعاد اخعق  بیوتر  و  ن یی تب   طرهی س

خواهااد   لی باشند که در ادامه به تفص  یّعا پر فروغ م  اتیقرآن و به صورت خاص در آ
موعااه مج  دکااعن ّاارح در رابطااه بااا ابعااا  کیاا عنااوان    توانااد بااه  یماا کله  ساا م  ن یاا آمد کااه ا

ماننااد ازدوار،   یو در مباااحث   ردیاا    رارقاا   یو بررساا   لیاا قرآن مااورد تمل  یفقه  یکردهایرو
که خود عااعوه براثبااات  ردی آنها مورد توجه قرار   یاخعق یشهادت، حدود و ... جنبه ها

و   یاخااعا عرفاا   کااردیور  باار  یان نقدعنو  هتواند ب  یم  ،یاخعق  یمشمون بودن به جنبه ها
 .است  تگودر جامعه ما مورد بمث و  ف   ش ی  ردد که کم و ب  یق تل  زی اخعا سکوالر ن

اصااول اخعقاای  یبااه دو عنااوان کلاا   یو قرآناا   یعقلاا   می مقاله بر حسااب تقساا   ن یا  ةسامان
 .است شته  یمبتن  و اصول اخعقی منتص مردان مشترک همسران

 هدف پژوهش

 از داالحکااام بااو اتیاا ه چااون هاادف تمرکااز باار آاساات کاا   یضرور  نکته  ن یاشاره به ا
از   دیاا کااعم، صاارف نظاار  رد  لیطوز تجستن ا  یدور  لی مربوّه به دل  اتیپرداختن به روا

عدم ّاارح آن در قاارآن، در مقالااه مااورد   لی منتص بانوان به دل  یاصول اخعق  یرو  ن ی هم
 رد.دا  لی و تمل  قی تمق   تی خود قابل  یبمث واقع نشده است.که در جا
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 اخالقی مشترک همسراناصول  .۱

ند و ترکا اصول اخعقی مطرح شده که برخی بین همسااران مشاا ّع  مدر آیات االحکا
از زوجین عمل به این راهکارهای اخعقی را در جهاات از بااین بااردن هاار چااه بیشااتر   قرآن
های ّعا خواستار است. دسته دوم اصول اخعقاای آیااات ّااعا اصااولی اساات کااه زمینه

 جامه عمل بپوشانند.ول صخداوند از مردان خواسته تا به این امردان است و نتص  م

 اصول اخالقی فردی .۱-۱

سم از اصول اخعقی مشترک همسران، اصول اخعقی فردی است، به ایاان معنااا ن قاولی 
ها باشند و بیشتر جنبه نظری دارنااد  رچااه نتیجااه که هر کدام از همسران باید متنلق به آن

 تیاا اصااول، ممور  ن یاا ا  زا  کیهر    ییابد. با بررسترک ظهور میاوم زند ی مشر تددآنها  
   . این اصول عبارتند از:دهدینشان م  ش ی از پ  ش ی بدم آن بر فقه خود را  اخعا و تق 

 تاب آوری. ۱-۱-۱

یکی از اصول اخااعا فااردی در آیااات االحکااام ّااعا کااه منجاار بااه حفااظ زنااد ی 
ان در اختعفااات زناشااویی اساات. ظیم دینی هیجد تن وشمشترک و جلو یری از جدایی می

هیجانااات آناای اساات  بااه کعت بین همسران به دلیل واکنش نشان دادن ایشااانمش  ن بیشتری
ر کنند زند ی خانواد ی بهتری را تجربااه های درونی خود رفتا.ا ر ایشان بر اساس ارزش

االی ه بااه اهمیاات وتوج ااز همین رو خداوند حکیم ب .(41 :138۷ استفن آر،   خواهند کرد
دادن احکامی چااون عااده، بسااتر بااه کااار یری از   قرار  حفظ این نهاد اجتماعی کوچک با

ی ادامه زنااد ی ی وصبر را برای اتناذ تصمیم عقعنی و دور از احساسات در راستابایشکی 
هِنَّبِ نَیَتَرَبَّصْ وَالْمُطَلَّقاتُ﴿ سوره بقره آمده  ۲۲8کند. در آیه خانواد ی را فراهم می  ثَغثَالالَۀ أَنْفُسالالِ

 « »عااداله داشتن  نگاه. « ...بکشند انتظار را شدن  پاک  بار  سه  مدت  به  ایدب  قهمطلال  »زنان  ﴾ ...  قُرُو ٍ
تااوان بااه ایاان نکتااه ارد که از جمله آنهااا مید زیادى فواید ّعا از پس  زنان کردن صبر  و

ان بااه و باز شت آن مرد وى روحى اصعح رواب  زن اشاره کرد که این صبر کردن، زمینه
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ر ه دکه زن ّعا داده شده باید در مدالت عدالویژه آنبه    ،کندزند ى مشترک را فراهم مى
های پاایش آمااده تى شوهر بماند. با صبر امکااان فااروکش کااردن ناااراحتی و کاادورخانه

اندیشند و از تصمیم ّااعا منصاارف شود و همسران به پیامدهای منفی ّعا میفراهم می
؛ مطهااری، 581،  ۲: ر1381همااان،    ؛۲0۷،  ۲: ر138۷اصفهانی،     ر.ک؛ رضایی  ردند می

عده تعبیر به، تقویت توان روانی همسااران در برخااورد  از  توانپس می  .(404،  ۲۷: ر138۷
 .تواند تداوم زند ی مشترک را به ارمغان بیاوردرد که خود میبا یکدیگر ک

ام مراحاال زنااد ی بااه صاابر در تماا مسااک  تتااوان  فاات  به ّور کلی در این راسااتا می
کااردن هااا  کنااد بلکااه باارای ررا در سعادت خااانواده بااازی میمهمی    مشترک نه تنها نقش 

تابی و عدم مهااار، زیرا بیتابی نیز حائز اهمیت است.شنص از مشکعت روانی ناشی از بی
دشااوار  ناای واشااود بلکااه فشااار روکند و نیاز فرد نه تنها برآورده نمیفرد را دچار تنش می

تواند با صبر به موفقیت برسد هاار فرد میی که  لیابد در حاکردن موقعیت افزایش میتلقی  
رواناای از پس باالبردن تااوان    .(1۲1:  1384 ر.ک؛ ساالری فر،    مان ّوالنی باشدر زچند د

تااوان بااه خااود در جهاات  یااری از آن میابعاد منتلف دارای اهمیاات اساات زیاارا بااا بهره
ا ورد باا خاا کااه در پناااه آن کمااک بااه همساار در بر اناای ماادد  رفااتی رواکاااهش فشاااره

 ةدکماا  بااه تعبیاار صبر از توانمی شناسیانشود.در علم روهای زند ی نیز حاصل میبمران
ه آن نیاز دارندو این مسکله مستلزم تقویت چهااار اسااتعداد توقف ذهنی کرد که زن و مرد ب

د تغییاارات در خااود(، ر خااود و ایجاااافکااا  است که عبارتند ازخودآ اهی  مشاهده  یانسان
مجساام کااردن   اییتصااور  تواناا   ةبینیم(، قااوابی آنچه در زنااد ی ماایارزی  یوجدان  توانای

عماال  حرکاات باار خااعف   چیزهایی که با تجربیات  ذشته متفاوت است(، قدرت اتناااذ
در  ددادن زند ی( که ایاان چهااار اسااتعدا  قرارتمایعت درونی برای تمث تکثیر اراده خود  

( و 4۲-45: ص138۷ک؛ استفن آر،   ر.  دنقوع رویداد و پاسخ به آن قرار دارفاصله میان و
شااوند کااه بااه دنبااال آن رضااایت زناشااویی و یم و واکاانش صاامیح میتصممنجر به اتناذ  

  ردد.د ی مشترک حاصل میتداوم زن
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 هادیدن قدرشناسانه نعمت .۲-۱-۱

ا دیاادن قاادر االحکااام ّااع   آیااات  دومین اصل اخعقی فااردی مشااترک همسااران در
 اللّالالِه نِعْمَالالتَ واوَا ْکُالالرُ..﴿ بقره به این مطلب اشاااره شااده   ۲31  ر آیهدهاست که  شناسانه نعمت

مفسااران در تفساایر واژه نعماات اخااتعف   ....« آوریااد  یاد  به  خود  بر  را  خدا  نعمت»  ﴾ ...عَلَیْکُوْ
ماات ، نعماات منظااور از نع  تمااالحاند که بنابر یک ادارند و دو احتمال برای آن ذکر کرده

هااای متتااوان ایاان واژه را شااامل تمااام نعاحتمال دوم مینابر  بدین و حقیقت دین است و  
فااراز آیااه یکاای از ( دانست که در این صورت این  ۲3:  ۲: ر141۷الهی  ر.ک؛ ّباّبایی،  

پااس خداونااد در مواقااع رساایدن زنااد ی   اصول اخعقی آیات االحکام ّعا خواهد شد.
 یاااد از را داشااته  ارزاناای  اآنهاا   هباا   که  هایینعمت  خواهدمی  ایشان  از  ها،بسته بن یی بوزناش
 .نبرند

.  شاسااتراه  زمینااه  این   در  آمده  تفسیر  و  لغت  هایقوله شکر در کتابز متعریفی که ا
کر قلبااى کنااد و میب اصفهانی در تعریف شکر آن را به سه قسم تقساایم میراغ نویسد»شااُ

رِ کیااادآورى  نعماات و نعماات دهنااده(؛ شااُ   دل آدمااى اساات  هاان وذکه تصویر نعمت در  
العماال مناسااب و وارح کااه عکااس وجاا  انى، که ستایش و ثناى مُنعم است؛ و شُکر اعضااازب

 راغااب اصاافهانی،  اى کااه شایسااته آن اساات« هبایسته در برابر نعمت است، در حاادال و مرتباا 
اهلل، و  ر.ک؛ فضاال  ای اضاا های الهی در جهاات ر( پس استفاده صمیح از داده461:  141۲
 .آیاادمی  حساااب  به  شکر  های( یکی از  ونه۲۲:  1۲: ر141۷؛ ّباّبایی،  83:  13: ر1419

از نشاط شااود.   سرشار  زند ی  تا  کرد  استفاده  فکر  قدرت  از  باید  مسکله  این   به  رسیدن  ایبر
 رگاا ن منفی ا ر و آورندمی دست به را  آن  خور  در  پاداش  باشند،  اندیش ا ر همسران مثبت

 در(  ۲8۲:  138۲  نیااا،  کیهااان  ک؛.ر   داشاات  خواهنااد  دساات  در  وشااایندیناخ  توشااه  شندبا
  فاات  تااوانمی  چنااین   جدایی  از  جلو یری  و  مشترک  د یزن  حفظ  با  موضوع  این   ارتباط

هایی که خداونااد متعااال بااه های بین زوجین ایشان نباید از نعمتتلنی  و  مشاجرات  در  که
زنااد، رع خویش نمایند. هدایایی از قبیاال فرا فدای منافنها  آآنها ارزانی داشته غافل شوند و  
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از آنها به نمو احسن بهااره ببرنااد  ایدهای رازا حکیم که بممبت و آرامش و سایر بنشش 
ر ایاان صااورت اساات کااه زن و ماارد از هاار  ونااه و حق هر یک را بدین  ونه ادا کنند، د

 . ردندف میمنصر  تصمیمی که منجر به خدشه دار کردن عطاهای خداوندی شود

مواره همسران باید متوجه ایاان نکتااه باشااند که ه  دشاید بتوان از آیه چنین برداشت کر
ماارد    یرد و زن وهای حال را در بر نمیشایندی پیش آمده در زند ی، همه جنبهاخوکه ن

د. ناا چیزهای بسیار دیگر هم دارند که باید به آنها توجه نمایند و همه چیز را تیااره و تااار نبین 
 افزایاادیت از زنااد ی میح رضاااطناخوشااایندی را کاااهش داده، باار ساا   ةرین مهارت دایاا ا

های  ونااا ون براین همواره باید نگاهی جااامع نساابت بااه جنبااهبنا(  308:  1384 پسندیده،  
 زند ی داشت و از تک بعدی نگریستن و پررن  کردن زوایای منفی اجتناب ورزید.

 خود نگهداری دینی. ۳-۱-۱

 اساات  دیناای  داریهاا نگ  خااود  ّعا  االحکامآیات  در  فردی  اخعا  ارهایکاهرسومین  
 کمال  و  الیتناهی  منبع  به  توجه  و   رایش .استدهش  اتقو  به  تعبیر  آن  از  دینی  نصوص  در  که

 و  رویااه  وحاادت  رفتاااری،  انسااجام  و  شااودمی  زنااد ی  مناادیهدف  و  معنایابی  سبب  مطلق
ی زند ی قرار بگیاارد تقااوا خداوند معنا وقتی  آورد.د به ارمغان میخو  با  را  درونی  آرامش 
در فرد به وجااود   شد،بات احساس حضور ایشان در تمام عرصه زند ی میحقیق   رنیز که د

 .(110: 1384؛ ساالری فر، 3۲ ر.ک؛ همان:  آیدمی

ماار بااه  ااذارد ایاان ابه دلیل اثرات مثبتی که التزام به این مسکله در رواباا  زناشااویی می
. در باشاادیی زند ی مشااترک بساایار حااایز اهمیاات می در تنگناهاخعقاعنوان یک اصل  

 هاار  و  1؛﴾ مَخْرَجالالا  لَالالُه  یَجْعَالالْل  اللَّالالَه  یَتَّقِ  مَنْ  وَ﴿ د  مایفرّعا خداوند متعال می  ةسور  ةدومین آی
کتااه دهد« اّعا این آیااه بااراین نخدا بپرهیزد، خداوند براى او راه نجاتى قرار مى  زا  کس 

د بااود کااه خواهاا   ییهاهای خرور از تمام بن بستراهتقوا یکی از  حفظ    کند کهتککید می
هااا، ردد. از جملااه مهمتاارین ایاان تنگنا اا یآدماای در ّااول حیااات خااویش باادان مبااتع م
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از اختعفات زناشویی است. توجااه بااه حااق و در حضااور   شیباشد که ناهایی میناهنجاری
( در تدبیر و ۷49: ص14۲4یه،  مغن   ؛ن ظن به خداوند  ر.کحریم الهی بودن، موجبات حس

: 1369،  رده و خرور از ساانتی و غاام  ر.ک؛ کاشاافی ساابزواریاهم کرابتآلت انسان را ف
 ی؛ ساامرقندی، باا ۲۷9:  ۲8تااا: رعاشور، بی؛ ابن 56۲:  30: ر14۲0؛ فنرالدین رازی،  1۲6۷
و   ه( آسااان  ردانیااد563:  1319؛ ساابزواری نجفاای،  54:  13: ر13۷8؛ ّیااب،  461:  3تا: ر

( را باتوجااه بااه حکماات ۲۷9:  ۲8ا: رتاا عاشور، بی ر.ک؛ ابن   هابه خواستهمچنین رسیدن  ه
کند که در نتیجه همه این امور امکان باز شاات رت حق، میسر میحض  الهی و خیر خواهی

کند. این آیات وعده امیااد بنشااى مشترکِ  همان( مد نظر خداوند را فراهم می  د یبه زن
لح مصااا  تو توکل کنند ان که با توجه به رعایپرهیزکاران    همه  هست از سوى خداوند با

باشد، و از پاایچ و خاام مشااکعت شامل مىرا  و مفاسد امور الهی، سرانجام لطف الهى آنها  
هاااى معیشاات را برّاارف کند و سنتىسعادت رهنمون می  کدهد، و به افق تابناعبور مى

 .(۲36: ۲4: ر13۷4   ر.ک؛ مکارم شیرازی،  سازدمى

 یَرْ ُقْالالُه وَ﴿  فرمایاادشود کااه میص مینسه بهتر مش ةه به فراز ابتدایی آیمسکله با توجاین  

 کااه ساابمان خااداى .دهاادمااى روزى ناادارد  مان که جائى از را او و ؛﴾ یحَتَسِ  الَ  حَیْثُ  مِنْ
 بیاارون هعکاات پرتگاااه از را او اساات، خااویش  متوکاال بنااده سرپرسااتى دارعهااده و ولااى
ک؛  ر. دهاا د، روزى مااىکناادبینااى آن را نمااىیش کااه خااود او پاا  ریقااىّ از و کشااد،مااى

تواند برای همسران باشااد کااه تر از این میاال( و چه دلگرمی ب314:  19: ر141۷ّباّبایی،  
دار روزی مادی و معنوی آنها باشد و مشکعت ایشااان را از جااایی خالق حکیم خود عهده

 .کندکنند حل میکه  مان نمی

ی کااه وازین ماا ر نشاادن از  فتن حضور حضرت حق و خاربا در نظر  رران  سهم  بنابراین 
تااوان آن را حفااظ تقااوا و کااه می اناادایشااان باارای یااک زنااد ی الهاای در نظاار  رفته

 بر  و  بوده  خویش   مشترک  زند ی  حافظ  کرد،   ذارینام  خانواده  حریم  در  داریخویشتن 
 شایسااته س پاا  باشاادمی شااا اهرخااود  خداوند که باشند داشته حق  وعده  به  یقین   اساس  این 
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 راتناشویی خدا را فراموش نکنند و بااا عماال بااه دسااتوفات زهنگام اختع   در  زوجین   است
 قرآنی، این مشکعت را به نمو شایسته حل نمایند و به زند ی مشترک خود دوام بنشند.

 اعتماد به کفایت الهی. 4-۱-۱

یاازال الهاای منبااع قاادرت البااه    دهای زند ی مشترک اعتماهای امید در تعّماز روزنه
م چشاا  از راهکارهای اخعقی در آیات االحکام ّااعا بااهیکی    نبه عنوااست که این مهم  

 اللَّالالَه إِنَّ حَسْبُه  فَهُوَ اللَِّه عَلَ  یَتَوَکَّْل مَنْ وَ﴿  فرمایدخورد. خداوند در آیه سه سوره ّعا میمی

 و آن، هواهاااى و نفااس  از و کنااد وکاالت کااس  هاار کااه کرده  ضمانت  خداوند  ﴾ ...أَمْرِه   بَالِغُ
اراده خااود مقاادم باار  هد، خود را کنار بکشد و اراده خداى ساابمان را  دمى  ههایى کفرمان

 یرد، آن وقت آنچااه را کااه او آرزو ماند و سرانجام لطف الهى ایشان را مىبدارد، درنمى
تش ه مقتضاااى فطااراو باا  خواهد، البته آنچه را کهکند، خداى تعالى هم همان را برایش مى

دهااد، نااه آنچااه را کااه واهمااه کاااذبش ىنیص ماا شاا خااود ت  مایه خوشى زند ى و سعادت
 رداند و ابرهاااى تیااره داند و او را به افق تابناک سعادت رهنمون مىمىشى  سعادت و خو

: ۲4، ر13۷4 ر.ک؛ مکارم شاایرازی،    زندو تار مشکعت را از آسمان زند ى او کنار مى
تککیااد  مااه هاامار ادد .(460: 10، ر13۷۲؛ ّبرساای، 314: 19، ر141۷ی، ی؛ ّباّبااا۲35
شااود، چااون خاادا بااه کااار خااود کاره او مىمهکند کسى که بر خدا توکل کند، خدا همی
: 19، ر141۷ ر.ک؛ ّباّبااایی،    رسد و تمامى امور در حیطه قدرت خداى تعالى استمى
های خااود، خی خواسته ذشتن از بر ی با های زندبنابراین همسران باید در ناآرامی  .(315

د ی معنااای زناا  هااا جااای خااود را بااه آرامااش دهنااد ود کنند تا تنش اعتما  الهیبه حمایت  
 .حقیقی خود را بازیابد

ها از نظاار تربیتاای، روحاای و رواناای بااه آن نیاااز در واقع توکل حقیقتی است که انسااان
بایااد از منااافع هااای مقاادس انآرم هدارند و مطابق نیاز بشر است چون ایشااان همیشااه در را

ید با  زند ی زناشویی نیز  ة( و در حیط43:  1391طهری،  .ک؛ مر   رندشنصی خودش بگذ
خود ممورانه بوده رها کنند و رفاااه و آسااایش   کامع زن و مرد ععیق شنصی خود را که  
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د ناا ( در چنااین مااوقعیتی ا اار بدان59: 1386را در رابطه زوجی دنبال کنند،  ر.ک؛ نظااری، 
را انجااام بدهنااد. پاار واضااح اساات کار  ن د ایتوانن تر میدارند بسیار راحتمی و مدافعی  حا

تر است. کساای کااه آن سهل جرایذاتی انسان هماهن  باشد پذیرش و ا یازواقعیتی که با ن
زنااد از ایاان رو باار کند، قدرت او را به قدرت خود پیونااد میبه یک منبع قدرت اتکال می

نبااع قاادرت، یک م هاد بکند. از سوی دیگر با اعتممی احساس اقتدارد و  یافزاتوان خود می
 یرد و همااین اماار موجااب تقویاات ار میقر  انسان تمت حمایت و حفاظت صاحب قدرت

ها را از بااین ها و نگرانی ردد.توکل بر چنین منبع قدرتی ناراحتیو روانی انسان می  روحی
براباار مشااکعت اساات و ناااتوانی در  عف وضبرد. عامل برخی فشارهای روانی احساس می

(. 318: 1384، یده ر.ک؛ پسااند بااردن احساس ناااتوانی را از بااین میشه اییدا رتوکل بر خ
توانااد بااه عنااوان هااا و معضااعت میخداونااد در  شااودن  ره  ند یبنابراین ایمااان بااه بساا 

 د.نمای های روانی و رساندن زند ی مشترک به آرامش عملترین اهرم کاهش تنش قوی

 نوادگیخالقی خااصول ا. ۲

 عناایی مشترک همسران، اصول اخعقی خانواد ی اساات، یاخعق دومین قسم از اصول
خواهد که به این اصول پای بنااد باشااند این اصول جنبه عملی دارند و قرآن از همسران می

 و آنها را در زند ی خود اجرا نمایند.

 استفاده از فرصت بازگشت. ۱-۲

اری برقاار  یا تااعش بااراّااع   االحکااام  آیااات  واد یخااان  اخااعا  ایکارهیکی از راه
 .یام عداله استر اارتباط بین زوجین با زند ی کنار یکدیگر د

 یّااعا در دساات شااوهر اساات در واقااع عااداله مهلتاا   اری اخت   یاز آنجا که در فقه اسعم
ا از ر ییوزناشاا  یبتواند زند ان  یاز ّعا به آسان  یمانی شوهر که در صورت پش  یاست برا
از  یکاا یمشااترک  یت او بااه زنااد باز شاا  ایاا سنن رجوع شوهر به زن  گری. به دردی سر  
 یشااوهر ا ر تا استدر نظر  رفته شده هایروادهیاز ز یری جلو   یبرااست که    یداتی تمه
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وصاال  یساخت باارا یرا پشت سر  ذاشت و ّعا را عمل  ییموانع مربوط به فصل و جدا
 یانساا مفصل نداشااته باشااد و بااه آ فاتیتشر به یازی ن یهرو شو  مجدد رابطه زن  یو برقرار

راسااتا خداونااد   ن ی هماا در  (.  9۷:  1369  ،یق ر.ک؛ عرا  رشته پاره شده را  ره زن  ن یتواند اب
ٍۀ  یَأْتِینَ  أَنْ  إِلَّا  یَخْرُجْنَ  ال  وَ  بُیُوتِهِنَّ  مِنْ  تُخْرِجُوهُنَّ  ال﴿ فرماید  یک سوره ّعا می  ةدر آی  بِفاحِشالالَ

 نااه و کنید، نیروب هایشانخانه از را آنها شما نه ﴾ ََ أَمْراً  لَِداللََّه یُحِْدثُ بَعْ  لَعَلَّ  یتَْدرِ  ال...  نَه مُبَیل
 در دوران عداله( بیرون روند مگر اینکه آنها کار زشاات آشااکارى را انجااام دهنااد تااو   هاآن

سااازد« و اهم ردانى شاید خداوند بعااد از ایاان ماااجرا وضااع تااازه و وساایله اصااعحى فاا نمى
 را  آنهااا  ؛﴾ ...وُجْالالدِکُوْ  مِالالن  سَکَنتُو  حَیْثُ  مِنْ  هُنَّکِنُوأَسْ﴿   شش همین سوره آمده  ةین در آیهمچن 
کند سکونت دهید...« خداوند در سکونت دارید و امکانات شما ایجاب مى  ودتانخ  جا  هر

د تجدیاا  این آیات با فراهم کردن شرای  زند ی مشترک زن و مرد در زمان عده، خواهان
ن احتیاجات مادی زن از قبیل نفقااه ه کرددعا است، چرا که برآوردر عزم بر ّنظر ایشان  

خواهد کااه در ایاان ایااام خانااه را تاارک  ذارد و از زن نیز میهده مرد میر عو مسکن را ب
؛ ّباّبااایی، ۲۲۲: ۲4، ر3۷4نکنااد و در کنااار ماارد خااود بمانااد  ر.ک؛ مکااارم شاایرازی، 

دقی ؛ صاااا۲95: ۲۲، ر1419ل اهلل، ؛ فضااا 463: 10، ر13۷۲سااای، ّبر ؛31۷: 19، ر141۷
تا زن و مرد بار دیگر بااه   کندعاّفی ایجاد می  ای( و به این وسیله زمینه409:  ۲8تهرانی، ر

( 163:  1384 ر.ک؛ ساالری فر،    هم پیوند بنورند و زند ی خانواد ی آنها  سسته نشود
ت و همسران را با سارفته شدهویی در نظر  زناش  چون جدایی به عنوان آخرین راه زند ی

 ادامااهیااز زمینااه را باارای  ا نکند خداوند حتی بعد اجرای صیغه ّااع مواجه می  هاییش چال
 .کندزند ی مشترک فراهم می

بتوان برای فلسفه حکم به این نکته اشاره کرد که حضااور فیزیکاای زن و ماارد در   شاید
 یسازد. باارارا فراهم میبیشتر آنان  فتگوی هر چه  و    رتکنار یکدیگر امکان ارتباط وسیع

آنها  فت و  ااوی مااداوم وجااود ین  ه زن و شوهر همدیگر را بهتر درک کنند، باید باینک
ها را مشنص کرده و بااه آنهااا مسائل با اهمیت برای زور تواندداشته باشد.  فت و  و می
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ش باارای درک رابطااه و تااع  د دروکمک کند که بیشتر به آنها بپردازد. تملیل مسائل موج
کااه  انی( زم46: 1386 ر.ک؛ نظری،  کندزناشویی کمک میند ی زبهتر آنها به پایداری 

حمایت از خود و همچنین اظهااار  برایها با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند از یکدیگر زور
 تتوانااد مشااکع کننااد. ارتباااط سااالم مینظر درباره مسائل شنصاای و کاااری اسااتفاده می

 .(68ان:  هم  یام ببنشدها را الت انانس

مااق باشااد و م عو ک یاست که ا ر اختعفات زن و شوهر سطم ن یا  عحظهمقابل    ةنکت 
کااه زن و   یاست که در عرض سه ماااه و انااد  یباشد قهر  دهی نرس  یروح  دیبه حد تنفر شد

ام مدر تماس هستند ت گریکدیممل سکونت دارند و همواره با   کیشوهر، شب و روز در  
ه خصااوص کااه رجااوع ماارد در ردد باا  اا   یم  یآشت   وفته مبدل به صلح و صفا  ر  ن ی نها از بآ

از جانااب   لیبا اظهار تما  یو حت   یبوده با هر  ونه بهره جوئان  سهل و آس  یلی مدت عده خ
مااوارد  یاز خانااه جااز باارا رونیاا چااون از رفااتن ب  زیاا کند و زن ن  یم  دای شوهر به زن تمقق پ

 نااهی زم زیاا ن اماار ن ی و هماا  کناادیماا  دای پ یت یمدت ممدود ن یا رد ّبعا استنع شدهم  یضرور
 نکااهیمنصوصا با توجااه بااه ا  ردآویسازش زن با شوهرش به وجود م  یبرا  یمساعد  اری بس

جلااب ممباات شااوهر بااا انااواع   یزن در مدت ّعا رجع  یبرا  یمعتبر  ادیز  اتیمطابق روا
ر را د ش یو خو دنی سرکردن و به سر و وضع خود   نتیمنتلف و به ّرا  ونا ون مثل ز

 ن یاا ا رایاا باشااد ز یماا  زی ندارد بلکه مستمب ن یا مانعه تنهنشوهر  ذاشتن و نظائر آن   اری اخت 
 ییبسزا  ری مشترک آن دو تکث  یزن و شوهر و اعاده زند   ن ی ب  تی می صم  جادیکار مسلماًدر ا

توانااد بااه عنااوان پس همراهی همسااران خااود می  (.6۷:  1365  ،یزنجان  ی ر.ک؛ حقان  دارد
 . ردد حمطر آنها  بین   مشکعت بردن  بین   از برای  شا رهملی اع

 توجه به اصل مشورت. ۲-۲

قی خانواد ی که در آیات ّااعا وجااود دارد و زمینااه ساااز اخع یکی از اصول زیبای  
شود اصل مشورت بااا همساار اساات. ایاان مسااکله در می برقراری صلح و آشتی میان زوجین 

عْنَ  تَّالال حَ  عَلَیْهِنَّ  فَأَنْفِقُوا  حَمٍْل  أُوالتِ  نَّکُ  نْإِ  وَ﴿   استسوره ّعا آمده  6  ةآی  نْفَالالإِ  حَمْلَهُالالنَّ  یَضالالَ



 159  ۱۳9۸ اربه   ،۳۴  ارةشم  ،۱۰ سال  ؛منیرج  سرا

 

آنهااا را   ةد نفقاا باشاان   باااردار   اااه  هاار    ﴾ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِالالرُوا بَیْالالنَکُوْ بِمَعْالالرُوف  وْأَرْضَعْنَ لَکُ
ردازید، و ش آنها را بپ پادا بپردازید تا وضع حمل کنند، و ا ر براى شما فرزند را شیر دهند

ئتمااروا( از آن  ا ائتمار که فعل ةاژشاوره شایسته انجام دهید. وبا م  ( در باره فرزندان کار را
آن چیااز  ةشود، معناى مشورت کردن دربااارمشتق است، وقتى در مورد چیزى استعمال مى

بمث که ورد  مهاى مشورت به یکدیگر امر کنند، و در آیه  دهد، به ّورى که ّرفرا مى
 ر.ک؛  د، خطااابش بااه زن و ماارد اسااتبکنیاا  رر بااه صاایغه اماار آمااده و فرمااوده ائتماااائتما

اى ( و تعبیر به معروف تعبیر جامعى است که هر  ونه مشاوره31۷:  19ر  ،141۷ّباّبایی،  
: ۲4، ر13۷4 ر.ک؛ مکااارم شاایرازی،     ااردددر آن باشااد شااامل مااى  را که خیر و صعح

۲48). 

یار در بساا اچااون فرزناادان در صااورت جاادایی پاادر و ماا این است که    توجه  قابل  ةنکت  
شااود و شاارایطی به فرصت تبدیل میلش  آسیب پذیرند، با کمک از اصل مشورت این چا

هااا فااراهم را برای رفااع تنش   کند زمینهکه نظرخواهی از همسر در رواب  زوجین ایجاد می
رزندانشااان ان در خصااوص فهمساار  مشااورت  لاازوم رداند هر چند ظاهر آیه داللت بر  می
 .آیدم بودن مشورت برمیوف عارکند اما از لفظ به معمی

دهنااد و شاامرند، بااه یکاادیگر بهااا مااىود را ممترم مىر خکه شنصیت همس  همسرانی
کننااد، باار شااور و نشاااط ایشان را در تعیین مسائل مهم در اداره زند ی زناشویی سهیم مااى

 ر.ک؛ الهااامی   کنناادند ى حاکم مااىبنشى را بر زامید  افزایند و فضاى شاد وزند ى مى
  بااین همسااران اصااعح  ااردد، وابرفته رفته ر  تا  شود( و همین امر سبب می۷3:  1386،  انی 

کند نظاارات او باارای همساارش از اهمیاات برخااوردار اساات و بااه زیرا شنص احساس می
د کند که خااومیاو    اجبران این رفتار ممترمانه زوجش سعی در برخوردی زیبا و اخعقی ب

 .کندمی  فراهم  زمینه را برای حل معضعت زناشویی
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توانند زمینه تداوم زند ی مشااترک تااوأم بااا می  اصلفاده از این  همسران با است   بنابراین 
ای برای باارون رفاات از اختعفااات زناشااویی و از آن به عنوان وسیله  .عشق را فراهم سازند

 بهره  یرند.

 انهرمدابرخورد فضل. ۳-۲

د فضل مدارانه بااا همساار برخور  اخعا خانواد ی آیات االحکام ّعا  سومین راهکار
لم خود در جهت رسیدن به منفعاات بیشااتر کااه همااان حفااظ مبتنی بر  ذشت از حقوا مس

 ةسااور ۲3۷زند ی زناشویی و جلو یری از فروپاشی آن است. خداوند در فاارازی از آیااه 
 فرامااوش خود نمیا رد را نیکوکارى  و   ذشت  و  ؛﴾ وْ ...بَیْنَکُ  ضَْللْفَاوَ ال تَنْسَوُا  ﴿   فرمایدبقره می
 ا اار فرمایاادمی و اسااتهای مربوط به مهریه زن آمدهمثدر میان ب  ةآی  فراز  این   « ...  نکنید
 او بااه را زن مهریااه نصف است واجب او بر  شود  جدا  آمیزش  قبل  همسرش  از  بنواهد  مرد

، ولاای بهتاار اساات کااه ماارد تمااام دحااق خااود بگااذر ن ای زمگر اینکه ایشان ا  ،  نماید  تقدیم
 .ذشت را نادیده بگیرندبه همسر خود ببنشد و در هرحال زوجین نباید اصل  ا را  اصد

آیه از یک ّرف خواهااان ایاان مسااکله اساات کااه ماارد بیشااتر از حااق زن بااه او   بنابراین 
ببنشد. ایاان  مسرشهند مهریه خود را به تواکند که میببنشد و از ّرفی به زن توصیه می

مبتی برای باز شاات بااه زنااد ی مشااترک را ی و مف  ذشت از حق قطعی خود، زمینه عاّ
کااه افااراد بااه آسااانى از حقااوا خودصاارف نظاار   سترد و هدف آیه نیز این اآوفراهم می

کنند، و شوهر در مورد همسرش تسهیل و تنفیااف قائاال شااود، و همساار او نیااز نساابت بااه 
 .(۲45: ۲: ر141۷باّبایی،  ک؛ ّ. یرى نکند  ررش سنتشوه

بنشااد  ذرد و آن را مىت این است کسى که از حق خود مىبرداش  اخعقی قابل  ةنکت 
 ر.ک؛    یاارد بنااابراین  ذشاات بااه تقااوى نزدیکتاار اسااتقطعاً حق دیگرى را به ستم نمی

واباا  همسااران باار (. پس روشن است که بنای قرآن در ر۲03:  ۲: ر13۷4مکارم شیرازی،  
آسمانی دلیلی برای حاکم کتاب    . به نظر این استبنا نهاده شده   ذشت از حقواا و  اخع 
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ین همسااران وجااود ناادارد لااذا همسااران حتاای در مواقااع بااودن روح ناازاع و کشاامکش باا 
اختعفاتشان نیز همواره باید با نیکی نسبت به یکدیگر رفتار نمایند و چه بسااا همااین مسااکله 

 بشود.  ند ی زناشوییز  ةماباز شت آنها به اد عاملی برای

 ی فرزندانتربیت هایتوجه به مراقبت. 4-۲

اساات کااه همسااران در مواقااع اختعفااات   یکی دیگر از اصول اخعقی خانواد ی ایاان 
فرزندپروری خود غافل نشوند و در تصمیم باارای زنااد ی مشااترک بااه   ةزناشویی از وظیف 

ین مسااکله زوجااین و تفکر در ا دقت اه الزم را مبذول دارند و چه بسآینده فرزندان نیز توج
کااه  یکااودک رایاا زند ی زناشویی تشویق نماید ز  ادامهنصرف و به  عا مّرا از تصمیم بر  

خااود ادامااه دهااد در   یعاا ی و مهر و ممبت پدر و مادر به رشااد ّب   تی می صم  هیدر سا  یست یبا
ه دبازناا   قااتی و در حق   ردیاا  یقرار م  یو جسم  یبمران اسفناک روح  کیّعا، در    جهی نت 
 .(108 :1365  ،یزنجان  ی ر.ک؛ حقان  فرزند است  صمنه ّعا یلاص

را در راه راساات قاارار دهنااد و زمینااه   نظر اسعم واجب اساات باار پاادر و مااادر بچااه  از
هتاارین (.  قرآن کریم در آیااات ّااعا بااه ب15:  1386 مظاهری،    سعادت او را فراهم کنند

 اساسااى  نونقااا  قاارآن  کااه  ن ایاا   اباا   یعنااى  است؛وجه از حقوا زنان وکودکان حمایت کرده
آنهااا  حقوا زنان و کودکان اهمیت قائل اساات ئیاتجز براى که جا  آن  از  اما  است،  اسعم

 کودکااان  و  زنااان  حقوا  ّعا  جریان  در  مبادا  تا  است،را در این کتاب آسمانى بیان کرده
ع و( در آیات قرآن توجه به موضاا 10۷: ۲1، ر138۷ی اصفهانی، رضای ک؛.ر   شود  پایمال

 هریااک در کااه مطرح، شیرده زن احکام و باردار زن  احکام  قالب  دو  در  یپرورم فرزندمه
 .استشده  رفته  نظر  در  کودک مصالح

 کااه اساات اهمیت دارای حکیم خالق نگاه از چنان پروری توجه به اصل فرزند  بنابراین 
نی کااه زمااا  اکنااد تااا مباااده پا به عرصه وجود نگذاشته قانونی وضع میک  جنینی  برای  حتی

سااوره بقااره  ۲۲8 ةبهره بماند. در آیاا بیخود  مجهان  شود از حقوا ّبیعی و مسل  چشم به
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أَن یَکْالالتُمْنَ  لَهُنَّ یحَلُّ  لَا  وَ  قُرُو   ثَغثََۀ  بِأَنْفُسِهِنَّ  یَتَرَبَّصْنَ  الْمُطَلَّقاتُ  وَ﴿   رمایدفه اشاره و میبه این نکت 

 بکشااند ظااارانت  ار شاادن پاااک بااار سااه  مدت  به  باید  قهمطلال  زنان  ؛﴾ ...مَا خَلَقَ اللَُّه ف ِ أَرْحَامِهِنَّ
کتمااان کننااد...« ایاان آیااه  شااده آفریااده آنااان مرحاا  در را آنچه که  نیست  حعل  آنها  براى

بااراین  جاادایی، باار  تصاامیم  در  زد اایععوه بر تککید بر ضرورت صاابوری و عاادم شااتاب
ها و فساد نسل، عااده اختعط نطفه  ز ازاکند که زنان مطلقه به خاّر احترموضوع تککید می

 ایاان  و( ۲30:  ۲ر  ،141۷  ّباّبایی،  ک؛.ر   کنندبا هیچ مردى تمکین نمىد، و  ندارنگه مى
چیزی نیست جز توجه بااه سرنوشاات فرزناادان، زیاارا بااا وجااود باااردار بااودن زن وضااعیت 

 ن تااازای دیگر رقم خواهااد خااورد و حااداقل آن ایاان اساات کااه  ونهزند ی زناشویی به  
ا کااه در ایاان دوره و بااا متولااد شاادن چه بس باداری حق ازدوار مجدد ندارد و  پایان دوران

حق او و همسرش بوده نسبت به چالش ّعا صرف   دراز الطاف الهی    فرزندش که لطفی
 .نظر کنند و به تداوم زند ی مشترک همت  مارند

 و  استیگر بیان شدهای دنیز به  ونه  ۲توجه به فرزندان در آیه شش سوره ّعا  ةمسکل
عْنَ فَإِنْ حَمْلَهُنَّ ضَعْنَیَ حَتَّ  عَلَیْهِنَّ فَأَنفِقُوا حَمٍْل لَاتأُو کُنَّ وَإِن...﴿   فرمایاادمی  فَالالآتُوهُنَّ لَکُالالوْ أَرْضالالَ

ل ماا آنهااا را بپردازیااد تااا وضااع ح  ةو ا ر باردار باشند نفق   ؛﴾ ..بِمَعْرُوفٍ  بَیْنَکُو  وَأْتَمِرُوا  أُجُورَهُنَّ
آنهااا را بپردازیااد در باااره سرنوشاات اداش پدهند، ى شما  فرزند را( شیر مىند و ا ر براکن 

ى »با مشاوره شایسته انجام دهید...« ّبق این آیه پدر قبل از تولد باید هزینه  فرزندان کار را
 به دنیا آید و پس از تولد، مادر بایااد او را شاایر دهااد و  الماو و مادرش پرداخت شود، تا س

و کودک قربانى ّااعا و دهد    شد، زن دیگرى استندام شود تا شیرمشکلى پیش آما ر  
مان(؛ در واقع این نکات هشداری است به والاادین در مااورد  ه  در یرى پدر و مادر نشود

های میااان آنااان آساایبی بااه تنش   تا  باشند  واقف  مطلب  این   بر  که  پروریشانمسئولیت فرزند
ازد، ساا یشااان در ایاان حیطااه دارنااد، وارد نای که اظیفهو و  نمسائل جسمی و تربیتی فرزندا
زن و ماارد بااه دنبااال دارد، باارای های روحی رواناای کااه باارای  زیرا ّعا جدای از آسیب

 .وضعیت فرزند پیامدهای به شدت منرب را در پی دارد
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ناادان در سااال اول جاادایی والاادین دچااار احساااس اساس مطالعات انجام شده، فرز  بر
هااایی از واکنش   شااوند و در دراز ماادتدید  ناااه می ی و احساس شفسرداخشم، ترس،  

و هوش و فقدان الگااوی مناسااب باارای ایفااای های پیشرفت  قبیل کم شدن نمره در آزمون
و  بااه مشااکعت عاااّفی و جنساایتی نهایااتدهنااد و در زن یا ماارد بااودن از خااود بااروز می

: 1384ر،  .ک؛ ساااالری فاا  ر  دنشااوهایی در زنااد ی زناشااویی آینااده  رفتااار میدشواری
و   شااودسستگی زند ی خانواد ی هر ز از فرزنااد جاادا نمیهم    ز( بنابراین تبعات ا164

حتی آینده تمصیلی، موقعیاات اجتماااعی و وضااعیت ازدوار او را تماات تااکثیر خااود قاارار 
 .دهدمی

ل درآنی ععوه بر تکمین منافع کودک، زمینه  فتگااو و تباااق  کارتمسک به این راه  پس 
د خااود عاااملی باارای باز شاات بااه ه شااایکاا کند  نیز در این زمینه فراهم میر همسران را  نظ

  یری از ّعا باشد.زند ی زناشویی و جلو

 اصول اخالقی مختص مردان. ۳

ا را باار دومین قسم از اصول اخعقی آیات االحکام ّعا اصولی هستند که اسعم آنهاا 
تقاادم اخااعا باار فقااه  حاااکم بااودن و زیاا ن لاصااو ن یاا عهده مرد  ذاشته اساات و در تمااام ا

 . تاس انگرینما

 بهره مند نمودن تقوا گونه .۱-۳

نتص مردان که در آیات ّعا مورد تککید قرار  رفتااه و زمینااه اولین اصل اخعقی م
شود تکیه بر اصل بنشش است که تمت عنوان ساز برقراری رواب  حسنه بین همسران می

 سااتا  ایاان   زمینااه  ایاان   در  قرآنی  کارهایراه  از  یکی  .استنفقه در آیات ّعا مطرح شده
ایاان وساایله راهاای باارای باز شاات بااه  ی زن را بدهد تا بااهخرج و نفقه عداله  ایام  در  مرد  که

 فرمایاادّعا ایاان مساائله بیااان شااده و می  ةهفت سور  ةزند ی مشترک فراهم شود. در آی
 امکانااات  کااه  آنهااایى  ﴾ ...  ُهلَّالال ال   َاتَئالالُه  مِمَّالالا  فَلْیُنفِالالقْ  رِ ْقُالالُه  ِهلَیْعَ  قُِدرَ  مَن  وَ  سَعَتِِه  ملن  سَعٍَۀ   ُو  لِیُنفِقْ﴿ 
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خود انفاا کنند، و آنها که تنگدستند، از آنچه خدا به آنهااا داده   دارند، از امکانات  وسیعى
است که آیا فق  نفقااه زن   3انفاا نمایند«، هر چند بین مفسران در مورد این مسکله اختعف

این مسااکله را عااام توان زنان، اما بر اساس سیاا آیات میاست یا تمام اجب وشیرده بر مرد 
 کااافى توانااایى که آنهایی و استرد در نظر  رفته شدهحکم نیز وضعیت م  ین دانست. در ا

 خود  توانایى  از  بیش   ندارند،  مالى  تمکن   که  آنها  و  نکنند،  سنتگیرى  و  مضایقه  باید  دارند،
: 13۷4 رازی،ی شاا  مکارم ک؛.ر  باشند  داشته  آنها  به  ایرادى  دوانن تنمى  زنان  و  نیستند،  مکمور

 .(۲49: ۲4ر

بایی نهفته است کااه ثمااره آن باز رداناادن زوجااین بااه حکم نیز فلسفه زی  ورای این   در
کانون  رم خانواده و جلو یری از فروپاشی آن است. چون بر اساس تعالیم اسعم منارر 

ت. ایاان منااارر شااامل مماال عهااده ماارد اساا   ، باارناقتصادی خانواده، یعناای زن و فرزناادا
ت اساات، بایااد بااا آنهااا ماننااد تمصاایع پوشاک و سایر امور وابسته به    راک ووسکونت، خ

 .توجه به زند ی زن و فرزندان و شرای  زمانی و اجتماعی آنها باشد

زن برای تکمین منارر خود به فعالیاات اقتصااادی نیاااز ناادارد و در ایاان راسااتا خااود را 
آورد. ایاان پدیااد ماای در او  ایاان اماار نااوعی وابسااتگی بااه همساار رداند که امیمرد    مدیون

وظایف همسری و مادری را تااا حااد تااوان و بااا عشااق و شود  ستگی موجب میاحساس واب
تااوان ( پس با نگاهی جامع و واقع نگر می18۲: 1384 ر.ک؛ ساالری فر،   ععقه انجام دهد

له در باار پااا ماناادن زنااد ی کثیر ایاان مسااکو تاا   هبه توازن در حکاام وجااوب انفاااا باار زوجاا 
ر زنااد ی بااه وجااود ختن آن، اخااتعف دبرد. همانطور که در صورت نپااردا ی پی  دخانوا
توجااه   شآید و مردی که به زند ی و خوراک و مسااکن و درمااان و بهداشاات همساارمی

: 1385 ر.ک؛ انااارکی اردکااانی،    شاانودندارد، کم کم زمزمه جدایی و ّااعا را از او می
 ةخود توجه نمایااد و بااه ایاان وساایلهمسر    یبایسته است به نیازهای اقتصاد  ( پس بر مرد۷9

 او را برای ایفای هر چه بهتر نقش همسری تمریک کند.  عواّف و احساسات
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 خوش رفتاری .۲-۳

 یری واقعیااات اخعقاای پیونااد زناشااویی را ممکاام، و ممباات بااه از آنجا کااه بااه کااار
 اساات هدیگااران بااه خصااوص فرزناادان خااانوادی عملی باارای درس ویکدیگر را استوارتر، 

 باارای ویااژه بااه همساار بااا رفتاااریشن بر خو(، در آیات قرآ۲34: 13۷6ر.ک؛ انصاریان،  
بقااره بااا مضاامونی مشااابه ایاان   ةسور  ۲31  و  ۲۲9  آیات  در  خداوند.  استشده  تککید  مردان

 نَّجَلَهُالال أَ فَالالبَلَغْنَ النلسا َ قْتُوُطَلَّ إِ ا وَ﴿  تسا بقره آمده ةسور ۲31 ةفرماید. در آیمسکله را بیان می

کااه زنااان را   امىهنگاا   ؛﴾ .وهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ ال تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَُدوا..رلحُسَ  أَوْ  بِمَعْرُوفٍ  فَأَمْسِکُوهُنَّ
ه ّاارز یا ب توانید با آنها آشتى کنید(ّعا دادید و به آخرین روزهاى عداله رسیدند  باز مى

اى رها سااازید و هر ااز بااه خاااّر ضاارر ندیدهّرز پس  اى آنها را نگاه دارید، یا بههپسندید
شااده  یانعدى کردن، آنها را نگه ندارید....« که در این آیه برخى از احکام ّعا بزدن و ت

دهااد کااه تااا تا از نادیده  رفتن حقوا زنان جلو یرى شود؛ از این رو به مرد فرصاات مااى
میمانه زنااد ى کنااد و یااا ید و صاتواند با همسرش آشتى نمیده، مىبه پایان نرسداله  عمدت  

بیند، از او جدا شود و رهایش سازد، تا زنااد ى جدیااد شتى نمىبراى آ مساعدى  ةا ر زمین 
 .کند  لخویش را دنبا

باید توجه داشت که هر یک از رجوع و یااا جاادایى، بایااد تااوأم بااا احسااان و نیکااو   اما
وع و باز شاات بااه عنااى رجاا یویى و زیان رساااندن بااه زن باشااد؛  جاز انتقام  دور  هکارى و ب

اساس صفا و صمیمیت، و بااه تعبیاار قاارآن »بمَعاارُوف«   یى و برزند ى باید به صورت عقع 
 ( پااس اسااعم۲34:  ۲: ر141۷؛ ّباّبایی،  ۲14:  ۲: ر138۷ ر.ک؛ رضایی اصفهانی،    باشد

 حتاای  نمایااد،  برخورد  شایسته  رفتار  با  خود  همسر  با  نانسا  حال  هر  در  که  است  این   خواهان
 بسااات و بااد خلقاای باشااد.چهبااا خشااون تااوأم مسااکله این  نباید  مرد  و  زن  جدایی  تصور  در

 .زوجین نماید  وجهمت  را  کمتری روانی  آسیب  شود  انجام  نمو  این  به  که  ّعقی

داله عاا ّعا که بمث اسکان مشترک همسران را در زمااان    ةشش سور  ةدر آی  همچنین 
 در ماناادن کااه نکنند برخورد خود  همسر  اب  ّوری  که  دهدبه مردان دستور میکند  بیان می
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 اسااتش دشوار  ردد و مجبور به ترک منزل شود. در این آیااه آماادهرک برایمشت   مسکن 
 خودتان  اج  هر  را  آنها  ؛﴾ ..مِنْ وُجْدِکُوْ وَ ال تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیلقُوا عَلَیْهِن.  وْسَکَنْتُ  حَیْثُ  مِنْ  أَسْکِنُوهُنَّ﴿ 

ا باار کااار ر تااا نرسااانید زیااان آنهااا به و دهید سکونت ستشما یىاتوان  در  و  دارید  سکونت
آنان تن  کنید و مجبور به ترک منزل شوند...« پس در این آیه خداونااد متعااال از مااردان 

 رفماا من   عاادالت  و  حااق  راه  از  را  شااما  نفرت  و  عداوت  و  هاتوزیمبادا کینه  هخواهد کمی
 فشااار  در  چنااان  آن  و  کنیااد،  روممم  فقهن  و  مسکن   در  خود  مسلم  حقوا  از  را  آنها  و  ازد،س

: ۲4: ر13۷4 ر.ک؛ مکااارم شاایرازی،   چیز را رهااا کاارده، فاارار کننااد  که همه   یرند  قرار
۲4۷). 

 و  اسااتمعروف« در آیات مورد بمث تکرار شده، یعنى در دوازده مورد آمااده  »ةکلم
 باار آن اتقاا ملم و ّااعا عماال اینکه  به  دارد  ماهتما  تعالى  خداى  که  است  جهت  بدان  این 
 متضاامن  هاام »معااروف«  کلمااه ایاان بنااابر  باشااد،  سااالم  عملى  و  شود،  انجام  فطرى  سنن   وفق

هاااى ادبااى و اخعقااى، و هاام ساانت  فضاایلت  هاام  و  شاارع،  حکاام  هم  و  است،  عقل  هدایت
حکاام شاارع و  م باهانسانى، معروف است که هم ّبق هدایت عقل صورت  رفته باشد، و 

هاااى م با فضائل اخعقى منافى نباشد، و هم سنتد، و هشا قانون جارى در جامعه مطابق بای
 (.۲3۲: ۲: ر141۷ ر.ک؛ ّباّبایی،   دبى آن را خعف ادب نداندا

تااوان بااه مجموعه ایاان  ونااه آیااات کااه باار قیااد معااروف تککیااد شااده میبنابراین از   
 بااا نز زیاارا کاارد، اشاااره قاارآن نگاه از زن با مرد هویژهب و همسر با رفتاریضرورت خوش

های ده با وی متممل آسیبحساس و لطیف خود در صورت برخورد نسنجی   ةروحی   ودوج
ت بر سازش یا جدایی با قید معااروف اینگونه آیا  ر ردد، لذا دروحی و روانی بیشتری می

 و  داد  رقاارا  نظاار  مااد  همااواره  را  عدالت  معک  باید  همسر  با  رفتار  در  پس .  استتککید شده
 .سنجید  شاخصه  ین ا با ار او  قبال  در وظایف تمام

ای زنااد ی زناشااویی موفااق، بااادوام و تااوأم بااا هاا  فاات کااه یکاای از ویژ ی  توانمی
 ذارنااد. در ایاان  ونااه ر بااه یکاادیگر احتاارام میرضایت خاّر، این است کااه زن و شااوه
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یابااد. ا در دیگااری میبل احترامی ری قااهها یا تواناییزند ی، هر یک از همسران ویژ ی
 ترمندانهیی رضایتتر باشد، زند ی زناشووسیع  یگریکد  به   ذاریرامان احت دهر چقدر می 

دهند و بااه سرشان را نشان میهم  برای  خود   ذاریارزش  و  تکیید  همسران  این   بود،  خواهد
شااان به یکدیگر ن ن راادهند که عواّف، عشق و احترامشّور پیوسته کارهایی را انجام می

رابطااه شااان را مااورد حمایاات و   کااهکننااد  استفاده میمثبتی    دهند و از کلمات و اعمالمی
اره بااه ( ا ر زن و مرد از ابتدای وصااال همااو131:  1386 ر.ک؛ نظری،    دهدتکیید قرار می

عواقب شیوه رفتار خود با همسر بیندیشند قطعااا رفتااار تااوأم بااا احتاارام و خااوش خلقاای را 
 امااش اکره عقعناای بااه آربا مااذ  یهای زند ، در این صورت ناآرامیب خواهند کردنتناا

 .به هدف واقعی ازدوار خواهند رسیدشود و زن و مرد تبدیل می

  مندیغیرت. ۳-۳

ده، نیازمند پاسداری اساات و نگهبااان آن، غیاارت اساات، یکاای از آنجا که حریم خانوا
 همسرشااان  بااه  نساابت  هاااآن  مناادیغیاارت  بمث  مردان  منتص  اخعقی  کارهایدیگر از راه

 ُهغَیْالالرَ  َوْجالالاً تَنکِحَ حَتَّ  بَعُْد مِن  لَُه  لُّتَحِ  فَلَا  طَلَّقَهَا  فَإِن﴿   استبقره آمده  ةرسو  ۲30  ةآی  در.  است

ِه یُبَیلنُهَالالا لِقَالالوْمٍ حُالالُدودُ اللّالال   لََْلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَن یُقِیَما حُُدودَ اللِّه وَتِفَإِن طَلَّقَهَا فَ

 او باار زن  بعد،  به  آن  از  داد،  ّعا  ار  او(  دیگر  بار  رجوع،  و  ّعا  دو  از  بعد   ا ر  ؛﴾ مُونلَیَعْ
ى انتناب کند  و با او آمیزش جنسى نماید. در مگر اینکه همسر دیگر  ،بود  ننواهد  حعل

 شاات کننااد،  و بااا ندارد که بازاهى ن این صورت،( ا ر  همسر دوم( او را ّعا  فت،  
ود الهااى را ار نماید(، در صورتى کااه امیااد داشااته باشااند کااه حااده ازدورهمسر اول، دوبا

ى کااه آ اهنااد، بیااان شمرند. اینها حدود الهى است که  خدا( آن را براى  روهممترم مى
 را نااهزمی  دماار غیاارت کردن دارنماید؛ در این آیه با مطرح کردن بمث مملالل و جریمهمى
 ّااعا بااار سااه زن مجاادد ازدوار.  اسااتکاارده  مفراه  خانواده  فروپاشی  از  لو یریج  برای
خوانااده  مُملِّل« »  که  است  دیگری  شنص  با  دائم  ازدوار  به  مشروط  اول  وهرش  با  شده  داده
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هاى مکاارر د، این مسکله یکى از عواملى است که در اسعم براى جلو یرى از ّعاشومى
 .استقرار داده شده

مان عداله بدون عقد یا پس از ، در زمد پس از هر یک از ّعا اول و دوحق دار  شوهر
همساارش باااز ردد و او را بااا رعایاات اصااول خااانواد ی باارای خااود   هآن با عقد جدید، ب

ای جااز ترک رجوع، زن را با احسان رها سازد؛ ولی در ّعا سوم مرد چااارهدارد یا با نگه
ام هرش حااروپس از ّعا سوم زن موقتاااً باار شاا  زیرا ندارد، ه ویبرها کردن زن با احسان  

مِن بَعد( و وقتاای خااود زن باار شااوهر سااابقش حاارام شااده   شود:  فَإن َّلَّقَها فَع تَمِلُّ لَهُمی
یز حرام است، بنابراین پس از ّعا سوم، رجوع شوهر در زمااان باشد، انواع تمتعات وی ن

م تکلیفاای حاارام و از نظاار حکاام از نظاار حکاا  ،دجدیاا  دعداله بدون عقد یا پس از آن با عقاا 
وار زن با ماارد دیگاار (. در ازد318: 11، ر1388 ر.ک؛ جوادی آملی،    استباّل    یوضع

ی باشااد.همچنین پااس از عقااد شروّی آمده که عبارتند از اینکه عقد آنها به صورت دائماا 
 دارناادهازلی بمجدید، مباشرت زناشویی صورت  یرد. اشتراط مباشرت با شوهر جدید، عا

کند. عقد مماا  باادون آمیاازش، فظ میجهت حیهای بکه زن و شوهر را از ّعا  است
ده نیست؛ یا در مانع بودن آن تردید است،  رچه غیوران اسااتثنایی از ایاان تهدیدی بازدارن

( پااس ایاان آیااه بااه کسااى کااه 3۲۲ همان:    منزجرند، چنان که از سه ّعا نیز متنفرندکار  
دوم زن  د شوهرودهد که ممکن است با وجهشدار مىبزند    سوما  ه ّع بخواهد دست  مى

 ر.ک؛   که همسر دائاام زن او را ّااعا ندهااد  اراه باز شت برای همیشه بسته شود. چه بس
 حااق از امکان جای تا کندمرد دوراندیش سعی می( پس  1۷5:  ۲:،ر13۷4مکارم شیرازی،  

را مد نظاار بگیاارد و در سااایه مسکله  ن ای یمدهااپی  و نکند  استفاده  شده  داده  او  به  که  ّعقی
 .اجرات زناشویی خاتمه دهدبه مش  ااخع 

ست که ا ر غیرت مقتدرانااه و هوشاامندانه در خااانواده اعمااال ا  قابل معحظه این   ةنکت 
یابد ولاای بااا ایاان حااال اسااتفاده سستگی این کانون کوچک کاهش می شود، زمینه از هم

یده، د ر.ک؛ پساان  کشاااندنت و ناپاااکی میا به مرز خیااک رپجا از آن افراد نادرست و بی
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 را اعتاادال حااد خااود نوادهخااا بااه نساابت ورزیغیاارت ر(. پااس مااردان بایااد د188: 1391
های جاادی هااا و آساایبه را بااا چالش خااانواد زمینااه این  در  تفری   و  افراط  زیرا  نگهدارند،
  کند.روبرو می

 گیرییجهتن

 هجاا ی تنرر از آنها به ّور کل دو نت ول اخعقی مسو اص  با بررسی آیات االحکام ّعا
دو حوزه اخعا و فقااه و در واقااع   ن ی ب  یو تکثر  ری آنها مسکله تکث  ن ی حاصل شد که اولعمده  
عش اسعم بر جلو یری از که تمام ت  ن یا  جهی نت   ن ی و اصل بودن اخعا بود و دوم  تیممور

ه همسااران ماای فی را باار عهاادوظای  است و در این راستا  خانوادهّعا و حفظ کانون  رم  
 .تر نمایندین فرامین حکیمانه پیوند خود را ممکمسایه ا   ذارد، تا ایشان در

با توجه به این مسکله که در اسعم حق ّعا به مردان داده شده، وظایف اخعقاای   البته
 تر است،  ویا قرآن بیشترین مسئولیت حفظ زند ی مشااترک راآنان نسبت به زنان سنگین 

 تمااام و نکننااد اسااتفادهحق سااوء  از این  دهد کهاشته و به آنها هشدار میهده مردان  ذبه ع
وام زند ی زناشویی نمایند. ولی با ایاان حااال زنااان هاام از ایاان تد  به  فمعطو  را  خود  توان

مسئولیت مبرالا نیستند بلکه آنها هم نقش بزر اای در حفااظ خااانواده و جلااو یری از ّااعا 
 .دارند

ه در اساات کاا   ن شااود ایاا االحکام ّعا برداشاات می  ز بررسی آیاتکه ا  دیگری  ةنکت 
م تااعش ایاان کتاااب نااورانی و تمااا قاارآن ّااعا بااه عنااوان آخاارین راه حاال مطاارح شااده

جلااو یری از جاادایی زن و ماارد و حفااظ زنااد ی مشااترک در پناااه بااه کااار یری اصااول 
کااه  د آن  اه اسااتنبو راخعقی است، ا ر اینها هم در به پایان دادن اختعفات زوجین مؤث

.دباااااه او داده اساااااتفاده نمایااااا  اساااااعم هتواناااااد از حاااااق ّعقااااای کااااا مااااارد می
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 نوشتپی

 .استیک همین سوره نیز به بمث تقوا اشاره شده ةدر آی 1

 ست.ابقره نیز آمدهسوره   ۲33این مسئله همچنین در آیه  ۲

مجمع البیااان و الفرقااان ایاان مااورد را منصااوص ن و تفسیر  المیزا  مثع صاحب تفسیر  3
 ند.دامی امرا ع دانند اما صاحب تفسیر نمونه آنزنان شیرده می

 مآخذ و عابنم

 .قرآن کریو
اریخ . بیااروت ا لبنااان: مؤسسااه التاا تفسیر التحریالر و التنالویر  تا(.مدّاهر.  بیعاشور، ممابن 

 .العربی
ترجمه ندا شاد نظر، تهران: امید فرزانگان، .  اده موفقدت خانوهفت عا(.  138۷استفن آر  
 .همداد

 .. قم: پیام مقدالسق و قانوناخغه ادگا  دیطغق (. 1385انارکی اردکانی، حسین.  
 .. قم: ام ابیهانظام خانواده در اسغم(. 13۷6.  ن ی انصاریان، حس

 .ارالمدیثو نشر د. قم: سازمان چاد رضایت ا   ندگی(. 1384عباس.   پسندیده،
 .ونشر دارالمدیث. قم: سازمان چاد رضایت  ناشوتی(. 1391  .________

 .. تمقیق علی اسعمی قم: مؤسسه اسراء یوتسن. (1388   .آملی، عبداهلل  جوادی
نشاار فرهناا  تا، دفتر  ی. بفاجعه انحغل خانواده ایطغق (.  1365   .ن ی حس  ،یزنجان  یحقان

 .یاسعم
. ممقااق صاافوان عاادنان مفالردات ا(.  141۲مااد.  سین بن مملقاسم حاصفهانى، ابوا  راغب

 .همشق بیروت: دار القلم، الدار الشامی الداودی، د
 .. قم: کتاب مبین پژوهش  در اعجا  علم  قرآن(. 1381انى، مممدعلى.  صفها  ىیرضا
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هااای تفساایر و انتشارات پژوهش   . قم:تفسیر قرآن مهر(.  138۷   ._______________
 .نیعلوم قرآ

. تهااران: سااازمان اسیشنخانواده در نگرش اسغم و روان(.  1384ممدرضااا.  م  فر،ریساال
ها ساامت( و قاام: پژوهشااگاه حااوزه و دانشگاه انینساا ا ب علااوممطالعااه و تاادوین کتاا 

 .دانشگاه
. بیااروت: فسیر القالرآنإرشاد او هان إل  ت(. 1319نجفى، مممد بن حبیب اهلل.    سبزوارى

 .بوعاتدار التعارف للمط
 .اج ی. ببحرالعلومتا(.    ینصر بن مممد بن احمد.  ب سمرقندی،

. قم: انتشااارات فرهناا  لقرآن بالقرآنر اسیفتان فی الفرق(.  1365تهرانی، مممد.    صادقی
 .اسعمی
تاار انتشااارات دف. قاام:  المیالزان فالی تفسالیر القالرآن(.  141۷سید مممدحسااین.    ّباّبایی،

 .قمعلمیه    اسعمی جامعه مدرسین حوزه
. مقدمااه ممماادجواد نمجم  البیالان فالی تفسالیر القالرآ(.  13۷۲فضل بن حسن.    ،ّبرسی

 .سروصرخنا  تنتشارا، تهران: ابعغی
 .. تهران: انتشارات اسعمأطی  البیان فی تفسیر القرآن(. 13۷8سید عبدالمسین.    ّیب،
ات ن: انتشااارتهاارا د؟طالغق و مسالاتل آن کدامنال  دیالدانیم  ایآ  .(1369عزت اهلل.     ،یعراق

 .راهنما
 احیاااء   : دار. بیااروتمفالاتیح الغیال (.  14۲0 رازی، ابوعبداهلل مممااد باان عماار.    فنرالدین 

 .العربی  راثلت ا
دار المااعک للطباعااة و . بیااروت:  تفسیر من وحی القالرآن(.  1419مممدحسین.    اهلل،فضل

 .النشر
 .تهران: نشر مادر. ر  یستنهنر بهترا  موفقیت در  ندگی یا (. 138۲صغر.  نیا، ا  کیهان
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 .، تهران: سازمان چاد وانتشارات اقبالینیائن

ا«. (. »تمایز و وابستگی راهکاری منطقی در  فتگوی فقااه و اخااع 1395مسلم.    مممدی،
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  دانشگاهی
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امیرکبیاار،   انتشااارات  : مؤسسااه. تهرانتربیت فر ند ا  نظر اسغم(.  1386حسین.    مظاهرى،
 .المللشرکت چاد و نشر بین 

 .ثتعببنیاد . قم: التفسیر المبین(. 14۲4مممدجواد.    یه،مغن 
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