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 . مقدمه ۱

ها در  ها و تمّدنترین نهاد اجتماعی و زیربنای جوامع و منش  فرهنگخانواده به عنوان اصلی
است وهی با توجه به شرایط فعلی جوامع است و از اهمیت خاصی برخوردار بودهتاریخ بشر بوده

انق از  فرانره ظهور جریانبشری پس  ک یر  انقالب  و  پیدای  الب صنعتي غرب  و  فمینیرم  هاي 
آسیب زیرتن،  معضالت،  مجرد  و  ازدواج  سن  افزای   قالق،  افزای   وون،  عوارضی  و  ها 

پیدای  خانوادهبی تکبندباری جنری خشونت خانگی،  دوجنریتی  واهدینی، تکهای  جنریتی، 
است، از این رو ضرورت اقتضا  ها و بحران ساختهدوار تن   )انران و حیوان( و ... جوامع بشری را 

کند به قرآن کریم به عنوان کتاب زندگی انران باز گشت نموده و تدابیر قرآن برای تح یم خانواده می
را مورد بررسی قراردهیم که در این میان تدبیر معاشرت به معروف در روابط بین همرران در قرآن 

از   ی ی  عنوان  به  به  کریم  معاشرت  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  خانواده  تح یم  عوامل 
بندی  باشد که در یک تقریممعروف در روابط بین همرران دارای معنای وسیع و مصادین زیادی می

 گردد.   صادین با ماهیت فقهی و حقوقی و مصادین با ماهیت اخالقی تقریم میکلی به دو قرم به م
پژوه  حاضر در صدد است کارکردها و نق  معاشرت به معروف با روی رد فقهی و حقوقی 
در روابط بین همرران در تح یم خانواده را مورد بررسی قرار دهد و در این مورد به سؤالت ذیل  

 پاسخ دهد. 
تح یم   در  وگونه  معروف  به  معاشرت  در  همرران  مشترک  حقوقی  و  فقهی  مصادین  اهف. 

 باشند؟ یرگذار میخانواده ت 
ب. مصادین حقوقی اختصاصی مرد در معاشرت به معروف بین همرران وگونه در تح یم  

 خانواده  ت  یرگذاراست؟
ج. مصادین حقوقی و فقهی اختصاصی زن در معاشرت به معروف بین همرران وگونه در 

 تح یم خانواده ت  یرگذار است؟
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 پژوهش ۀ نیشیپ. ۲

است همانند؛ کتاب تح یم خانواده از ون آ ار فراوانی نگارش یافتهدربارۀ پیشینۀ پژوه  تاکن
شهری و کتاب عوامل تح یم بنیان خانواده ا ر مصهفی  من ر قرآن و حدیث ا ر محمد محمدی ری

عنوان   کیانفرد و کتاب تح یم خانواده ا ر ع اسعلی اختری و رساهه دکتری خانم معصومه حاف ی با  
  1395رت به معروف در تحلیل موارد واهشی روابط همرران« در سال »جایگاه اصل قرآنی معاش

زدن دفاع شده کتک  مثل  خانواده  دیگر  اح ام  بر  معروف  اصل  ح ومت  خوبی  به  ایشان  است. 
نامه خانم  است و پایانهمرر، ازدواج مجدد شوهر، حن قالق و ازدواج موقت شوهر بررسی کرده

قاعده معاشرت به معروف در فقه اسالم و حقوق  موضوعه سمیه خداکرمی با عنوان بررسی ته یقی  
نامه معاشرت به معروف در روابط  پایاناست.  در دانشگاه شاهد دفاع شده  1398ایران، در سال  

و مقاهه  1395بلوچ زاددر دانشگاه ادیان و مذاهب،  زوجین از من ر فقه امامیه و حنفیه ا ر نررین  
پژوهی، نامه خانوادهابط زن و شوهر، ا ر آقای نوبهار در فصلقاعده هزوم معاشرت به معروف در رو

، در این مقاهه ایشان به م انی و ا  ات قاعده بودن آن پرداخته 1394، بهار  41سال یازدهم، شماره  
مقاهۀ  و تنها اح ام فقهی سوء معاشرت در مراهه جنری و س ونت مورد بررسی قرار گرفته است،  

: ۱۳۹۰، تابرتان  ۵۲م احمدیه در نشریه مهاهعات راه ردی زنان، شماره  معاشرت به معروف ا ر مری
است و مقاهه م انی حرن معاشرت  در این مقاهه مصادین قرآنی و بعضی مصادین فقهی ذکر شده

زاده اردبیلی در مجله فقه و حقوق به معروف در ن ام حقوقی خانواده از من رقرآن ا ر فائزه ع یم
است وهی تاکنون ا ری این مقاهه اح ام قرآنی قاعده مورد بررسی قرار گرفته : در۴۸خانواده شماره 

است و این تحقین در باره نق  معاشرت به معروف در تح یم خاواده از من ر قرآن نگارش نیافته
 در صدد است در این باره نگارش بابد.
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 م یمفاه. ۳

 خانواده . ۱-۳
است متش ل از افراد دارای ش صیت مدنی، حقوقی و معنوی که هرتۀ اوهیه   خانواده،گروهی

می تش یل  مرد  و  زن  مشروع  ازدواج  را  جدید  آن  حقوق  و  وظایف  دارای  قرفین  آن،  در  و  دهد 
گردد. این  شوند و با آوردن فرزند، جمع آنها بیشتر شده و بر وظایف و ت اهیف آنها افزوده میمی 

ای  مندانهکوشند تا با کمک ی دیگر، زندگی سعادتات بریاری هرتند، میگروه که دارای اشتراک 
 (. ۱۶۴: ۱۹، ج۱۳۷۵را برای جمع خانواده رقم بزنند )ر.ک؛ مههری، 

 معروف . ۲-۳
است که نزد نفس شناخته شده  معروف در هغت به معنای هر ویزی از خیر و نی ی دانرته شده

( و در اصهالح برخی از مفرران عرف را ضد ن ر  ۲۴۰:  ۹ق، ج  ۱۴۰۴باشد )ر.ک؛ ابن من ور،  
است که  داند و معتقد است که عرف مثل معروف و عارف است و آن هر خصلت ستوده شدهمی

( و برخی  403:  4، ج1389یابد )ر.ک؛ قوسی،کند و نفس به آن اقمینان میعقل آن را ت یید می
ع خود آن را بشناسند و آن را ان ار ن نند«  دیگر، معروف را به معنای »هر امری که مردم در مجتم

 (. 512: 4،ج1407کند )ر.ک؛ ق اق ایی، معرفی می

 معاشرت به معروف . ۳-۳
معروف در هغت از ُعرف به معنای خوبی در مقابل ُن ر ابه معنای بدی، قرار دارد. از این رو  

من ر به معنای  معروف اسم مفعول از ّعرف است به معنای هرویزی که خوب است و در مقابل  
( و در تعریف اصهالحی  ۲۴۰:  ۹ق، ج  ۱۴۱۴هرویزی که بد است قرار دارد )ر.ک؛ ابن من ور،  

تر تعریفی است که راغب در مفردات بیان کرده است  رسد از همه کاملآن اختالف است به ن ر می
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نی،  و آن ع ارت است از هر فعلی است که توسط عقل و شرع پرندیده باشد)ر.ک؛ راغب اصفها
 (.561تا: بی

نشینی می و هم  معنای مصاح ت  به  هغت  در  )ر.ک؛ قریحی،  معاشرت  :  ۳،ج۱۳۶۲باشد 
وون واژه معاشرت به دهیل ساختار واژگانی آن که از باب مفاعله است،    مشهور معتقدند(  ۴۰۳

و در آن معنای مشارکت و    متضمن مفهومی قرفینی است و مشارکت و برابری در آن نهفته است 
رضا،  مراو رشید  )ر.ک؛  است  نهفته  ج۱۹۹۵ات  کریم،  (۳۷۴:  ۴م،  قرآن  ن ر  از  اساس  .براین 

آیه  اساسی   19ترین اصل در رفتار و تعامل بین زوجین معاشرت به معروف است که صریحا  در 
بیان شده باهمعروف«  عنوان »عاشروهّن  با  نراء  آیه  سوره  در  نیز  و  گونه    228است  به  بقره  سوره 

قوق و نحوه آداب و ماشرت متقابل مرد و زن در درون خانواده را برابر و همانند  صریح وظایف، ح
َُي لََُّل ُنهَأ نََداند: »شمارد و معیار را »معروف« میمی َل  ث ة َقُ ُروٍءَو  َاْلُمط لهق اُتَي َت بهْصن َِبِ نُفِسِهنهَث ال  و 

اِمِهنهَِإن َُِفَأ ْرح  َِإْنَأ ر اُدواََََْي ْكُتْمن َم اَخ ل ق َاَّلله َبُ ُعول تُهنهَأ ح قَُِّبر دِِّهنهَِفَذ اِلك  َاْلي  ْوِمَال ِخِرَو  َو  ُكنهَيُ ْؤِمنهَاِبَّللِه
َُع زِيز َح ِكيَم َاَّلله َلِلّرِج اِلَع ل يْهنهَد ر ج ة َو  ََل ُنهَِمْثُلَالهِذىَع ل يْهنهَاِبملْْعُروِفَو  ًحاَو  به   ؛ زنان مهلقه، بایدِإْصال 

مدت سه مرت ه عادت ماهانه دیدن )و پاك شدن( انت ار ب شند! ]عده نگه دارند[ و اگر به خدا و روز  
هایشان آفریده، کتمان کنند رستاخیز، ایمان دارند، برای آنها حالل نیرت که آنچه را خدا در رحم

در این م آنها )و از سرگرفتن زندگی زناشویی(  دت، )از دیگران(  و همررانشان، برای بازگرداندن 
سزاوارترند در صورتی که )به راستی( خواهان اصالح باشند و برای آنان، همانند وظایفی که بر دوش  

شایرته حقوق  ح یم  آنهاست،  و  توانا  خداوند  و  دارند  برتری  آنان  بر  مردان  و  داده شده  قرار  ای 
 است«. 

د  که  است  دوسویه  ت لیفی  معروف  به  معاشرت  آیه،  این  اساس  فراوانی برا  مصادین  اری 
توان در یک تقریم بندی کلی به مصادین حقوقی و فقهی و مصادین اخالقی تقریم باشد که میمی 

 کرد.  
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 خانواده  می تحک. ۴-۳
 من ور از تح یم خانواده، تث یت و پایداری خانواده در برابر عوامل متزهزل و ناپایداری آن است.

 همسران ان یمشترک م ی و حقوق یفقه   قیمصاد. ۴
 ترین مصادین فقهی مشترک میان همرران ع ارتند از:مهم

 گر ی کدی  ی جنس ی ازهای ن نی تأم. ۱-۴

سازد و زندگي مشترک و پیوند آن دو را ایجاب ترین عاملي که زن و مرد را به هم نزدیك ميمهم
ت  یرات قابل ج رانی  تفاوتی به ونین نیازی در روابط بین زوجین،  بیکند، غریزه جنري است.  مي
کند. هذا زوجین باید  گذارد که آرام آرام باعث سردی روابط شده و نشاط منزل را دوار رکود میمی

نر ت به این مر هه دّقت خاصی داشته باشند و در صورت سردی روابط از این آسیب جلوگیری و 
از زوجین موظفند نیاز  های لزم از سردی ب اهند بر این اساس هریک  با مشاوره و کرب آگاهی

شود،  و این نیاز تاحدود زیادي، پیوند دائمي یا قولني آن دو را س ب ميی دیگر را ت مین سازند  
 ت مین این نیاز متقابل، م نی و اساس بریاري از اح ام خانواده است. 

 یجنس الت یتداوم کنترل تما یبرا ی تعال ی خدا ر یتداب. ۱-۱-۴
ترین آنها ع ارتند  است که مهمکنترل تمایالت جنری تدابیري اندیشیدهتعاهي براي تداوم  خداي

 از:
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یزه جنس ی صحیح تمایالت طبیع  ی تشویق به ارضا . ۱-۱-۱-۴  ی و غر

ای برازند  خواهد که محیط خانواده را به گونهاز همرران میقرآن کریم برای پایداری خانواده  
رعایت و ت مین حقوق جنری  دستور به    ته باشند وکه تا آمادگی کامل برای کامیابی ی دیگر را داش

ُتَمَ﴿ی دیگر کرده   َِشئ ْ ْرث ُكْمَأ َّنه َل ُكْمَف ْأتُواَح  (؛ زنان شما، محل بذرافشانی  223)بقره/َََ﴾نساؤُُكْمَح ْرث 
 توانید با آنها آمیزش کنید«. شما هرتند پس هر زمان که ب واهید، می

آیه از اسمای شرط است در   آیه این خصوص زمان استعمال می)اّنی( در این  شود و معنای 
( 212:  2، ج1407توانید با آنها آمیزش نمایید« )ر.ک؛ ق اق ایی،  است که هر زمان ب واهید می 

آیه این است که آوردن جمله:»نراُؤُکْم  اه ته گاهی در م ان هم به کار می رود. ن تۀ مهم در این 
( و نیز تع یر از زنان برای بار دوم به )کشتزار( خاهی از این َحْرٌث َهُ ْم «ق ل از بیان )فاتوا حر  م

دلهت نیرت، که مراد توسعه و آزادی دادن در عمل زناشویی است، یا از ن ر م ان و یا از ن ر  
 زمان اه ته م انی که زنان انت اب کنند، نه آنجایی که مردان از زنان انت اب کنند )همان(. 

دید است که اگر مانعی بر سر راه ارضای ق یعی آن قرار بگیرد به این نیاز آن قدر در انران ش
کند که آن مانع را برقرف نماید. در آغاز مرلمانان حن غذا خوردن و  هر قیمت مم ن تالش می

های ماه رمضان نداشتند. این آیه با به رسمیت شناختن این نیاز، این ممنوعیت  برتری را در شبهم
ي اِمَالرهف ُثَِإَلَ ََُأِحلَهَ﴿ََ.دارد را برمی ل ة َالصِّ َلهُكمَََْل ُكْمَل ي ْ های  در شب(؛  187)بقره/  َ﴾ِنس ائُكْمَُهنهَلِب اس 

بر شما حالل گردیدهروزه، هم زنانتان  با  نیاز  خوابگی  به  را که بدون دهیل موّجه  قرآن زنی  است« 
دهد )در باره نشوز و اح ام آن به ادامه  و مورد بازخواست قرار می   ق یعی  شوهرپاسخ ندهد، ناشزه 

 مقاهه مراجعه فرمائید(. 

 ییگراجنسهم  ت یممنوع. ۲-۱-۱-۴

نشدهجنسهم دیده  انران  برای  جز  ق یعت  ن ام  در  که  هواط،  یا  از  گرایی  ح ایت  است، 
بودن آن دارد. این عمل، وه برای زنان و وه مردان، انحراف است و کیفر شدید اههی را   غیرق یعی
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ترین گناه در روابط جنری )هواط( بودند، در پی دارد. خداوند خهاب به قوم هوط، که آهوده به زشت
ید؟ آنان  رواند؛ ورا زنان را رها کرده و دن ال مردان میدهد که زنان برای شماآفریده شدهتذّکر می

گرفتند: ناشنیده  را  تذکر  می   این  ذکور  جنس  سراغ  به  شما  جهانیان،  میان  در  ]و »آیا  روید 
میجنسهم شما  بازی  برای  پروردگارتان  که  را  همررانی  و  نیرت؟  ننگ  و  زشت  این  آیا  کنید؟ 

ن دست  کنید ]حقا شما قوم تجاوزگری هرتید[ گفتند: ای هوط! اگر از این س نااست، رها میآفریده
شدگان خواهی بود. هوط گفت: من دشمن سرس ت اعمال شما هرتم،  برنداری، به یقین از اخراج

باران  بود  بدی  باران  وه  فرستادیم؛  آنها  بر  سنگ[  ]از  بارانی  و  کردیم  هالك  را  دیگران  سپس 
آیات )شعراء/  هم(.  ۱۷۳- ۱۶۵انذارشدگان«  آیات،  این  کردن  جنسدر  رها  س ب  آنان  بازی 

شان شد و باعث گردید خانواده آنها از هم بپاشد و همین گناه بزرگ و عمل خالف فهرت  همرران
 و م اهفت ح مت زوجیت، موجب فرود آمدن عذاب اههی شد.

رسد، تا  کیفر و مجازات هیچ یک از گناهان ک یره به پای مجازات و کیفر این عمل کثیف نمی
است.  جویز نشده، وهی در این مورد تجویز شدهآنجا که در اسالم در هیچ مورد سوزاندن با آت  ت

باران  حاکم اسالم م یر است ش ص هواط کننده را به ی ی از قرق زیر مجازات کند: کشتن، سنگ
های او را در هم بش ند، یا سوزاندن، نر ت به مفعول  کردن، پرتاب از بلندی به قوری که است وان
نمایند.  گردد، و اگر ناباهغ باشد او را تعزیر میجرا مینیز اگر عاقل و باهغ و م تار باشد حد قتل ا

زناست ا  ات  راه  مانند  هواط  ا  ات  خمینی،  )  راه  امام  ازدواج   (470:  2ق، ج1419ر.ک؛  نیز  و 
 است )همان(.خواهر، مادر و دختر ش ص مفعول را بر فاعل حرام کرده

از مردان را مرگ و در ماده    جنس بازی، مجازات هم10قانون مجازات اسالمی ایران در ماده  
هم129 مجازات  نموده،  اعالم  شالق  ضربه  صد  را  زنان  بازی  از جنس  بریاری  نوشته  به  است. 

جنس خواه  ها را وند برابر از افراد غیر هممجالت پزش ی و علمی، همجنس بازان برخی از بیماری
گرا از سالمت  جنسرابر، بیشتر همهزار برابر و سلفیس، سوزاک و هپاتیت نیز وندین ب  5دارند: ایدز  
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ر.ک؛ جمعی  های روانی هرتند )روانی مهلوبی برخوردار نیرتند و دوار انواع افرردگی و بیماری
 (.۵۰: ۱۳۹۹از نویرندگان، 

 گران ی د ابییممنوعیت چشم دوختن به کام . ۳-۱-۱-۴

جویی دنیاقل ان، شعلۀ حرد و حرص  دیگران و وشم دوختن به کام   نگاه به زر و زیور، زندگی
کشاند و آدمی را از سعادت در دنیا و و قمع را در دل آدمی برافروخته کرده، زندگی را به آت  می

َم اَم ت هْعن اَبِِهَأ زََْ﴿فرماید  سازد؛ به همین دهیل خداوند می آخرت محروم می َِإَل  ُدهنهَع ين يك  َت  َلَ  ًَجاََو  و 
َأ بْ ق ى َخ ري َو  َرِْزُقَر بِّك  ُهْمَز ْهر ة َاْلْ يوِةَالدُّنْياَلِن  ْفِتن  ُهْمَِفيِهَو  و هرگز وشمان خود را به  (؛131)قه/    َ﴾مِّن ْ

ایم، ندوز؛ اینها زیور زودگذر  هایی ]یا زنان و مردانی[ از کافران دادههای مادی که به گروهنعمت
 که[ روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است«. آن بیازماییم و ]بدانزندگی دنیاست تا آنان را در 

 ی بندوبار ی و ب شکنی م یاز حر  زیحفظ عفاف و پره. ۴-۱-۱-۴

عفت در اصهالح ع ارت است از صفتی نفرانی که به موجب آن، شهوت انران به کنترل عقل  
کند که پاکدامن  فاش می(قرآن کریم به مردان و زنان مؤمن س15:  2،ج1408درآید )ر.ک؛ نراقی،  

ُهْمَََ﴿بندوباری بپرهیزند:  باشند و در مرایل جنری از وهنگاری و بی َُي ف ظُوْاَفُ ُروج  ُقلَلِّْلُمْؤِمِنني َ...َو 

َأ زْكىَ  َُي ف ْظن َفُ ُروج ُهنَهََذ اِلك  َو  َُقلَلِّْلُمْؤِمن اِتَ  ِبرُيَِب اَي ْصن  ُعون...و  خ  (؛ به  ۳۱-۳۰)نور/    َ﴾َل ْمَِإنهَاَّللهَ 
های خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگیرند، و عفاف خود را حفظ کنند این برای مؤمنان بگو وشم

های خود دهید آگاه است و به آنان با ایمان بگو وشمتر است خداوند از آنچه انجام میآنان پاکیزه 
و نیز در آیه دیگر ، به مردان سفارش    «آهود( فروگیرند، و دامان خوی  را حفظ کنندرا )از نگاه هوس 

َُأِحلهَل ُكْمَماَو راء َذِلُكْمَََ﴿های خود همرر انت اب نمایند تا پاکدامن باشند.  نماید که با داراییمی و 

ت  ُغواَِبِ ْمواِلُكْمَُُمِْصنني َغ رْي َُمساِفحنيَ  (؛ برای شما حالل است که با دارایی خود  ۲۴)نراء/    َ﴾أ ْنَت  ب ْ
ر درحاهی]زنانی  کنید،  اختیار  نمایید«  ا[  خودداری  زنا  از  و  باشند  پاکدامن  از  که  دیگر  آیه  در  و 
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پاکدامنی میویژگی را عفت ورزی و  ِفَََ﴿داند:  های مؤمنان رستگار  ُهْمَ الهِذين َ اْلُمْؤِمُنون َ أ فْ ل ح َ ق ْدَ
َا ُمْعِرُضون  و  َالهِذين َُهْمَع ِنَاللهْغِوَ ِِتْمَخ اِشُعون  و  َص ال  له ِلُفُروِجِهْمَح اِفظُوَنِ  َالهِذين َُهْمَ لهِذين َُهْمَلِلزهك وِةَف ِعُلون  و 

ابْ ت  غ َى م ُلوِمين  ف م ِنَ غ رْيَ ف ِإَنهْمَ ْمَ ُُ أ مْي انُه م ل ك ْتَ م اَ أ ْوَ أ ْزو اِجِهْمَ َ اْلع اُدونََع لى  ُهُمَ َ ف ُأْول ئك  َ ذ اِلك    َ﴾و ر اء َ
م(؛  11-7)مؤمنون/ که  راستی  به  پاکدامن و  که  همانا  و  شدند  رستگار  مورد  اؤمنان  در  مگر  ند، 

اند، که در این صورت بر آنان ن وه  نیرت؛ پس هرکه همررانشان یا کنیزانی که به دست آورده
 فراتر از این جوید، تجاوزگر است«. 

ت  کند که پاکدامن باشند و عفدرآیه دیگر به افرادی که توانایی ازدواج را ندارند ،سفارش می
ََي ُدون َِنكا ًحاَح تَ َ﴿بورزند   َْليْست  ْعِفِفَالهِذين َل  َُِمنَف ْضِلهََو  ُمَاَّلله ُُ (؛ و کرانی که  33)نور/    ﴾ يْغِنيه 

به ن ر  نیاز گرداند«.  یابند باید عفت ورزند تا خدا آنان را ازفضل خوی  بی]وسیله[ زناشویی نمی
های جدی رو به  وادگی ، خانواده را با آسیب رسد عدم رعایت عفت و پاکدامنی در زندگی خانمی

کند که کمترین ت  یر آن سرد شدن روابط در خانواده است. شاید به همین دهیل باشد که قرآن  رو می
عفتی کنند و اهل خانه )زن و مرد(علیه ی دیگر خیانت کنند و زنا نمایند با  کریم برای افرادی که بی 

َكلََُ﴿برای متجاوزین وضع کرده است    کند و مجازات شدیدشّدت برخورد می َالزهاَِّنَف اْجِلُدوْا َلزهانِي ُةَو 

َوَ  َُكنُتْمَتُ ْؤِمُنون َاِبَّللِه َِإن ََت ُْخْذكُمَِّبم اَر ْأف ة َِفَِديِنَاَّللِه َل  ٍةَو  اَِمْائ ة َج ْلد  نْهم  َْلي شْهْدَََو اِحٍدَمِّ اْلي  ْوِمَال ِخِرَو 

(؛ هر یك از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و ن اید رأفت  2)نراء/    َ﴾اْلُمْؤِمِننيََع ذ اّب م اَط ائف ة َمِّنَ 
)و محّ ت کاذب( نر ت به آن دو شما را از اجرای ح م اههی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا  

ده، یک وه در این آیه بیان شایمان دارید! و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند«. آن 
ح م عمومی است که موارد استثنایی هم دارد؛ از جمله زنای محصن و محصنه است که حد آن  
با تحقن شرایط، اعدام و سنگرار است. من ور از محصن، مردی است که همرری دارد و همررش  

گویند که شوهر دارد و شوهرش نزد اوست. هرگاه کری با  اوست و محصنه به زنی می   اختیاردر  
باشد )ر.ک؛ امام خمینی،  ونین راه مشروعی مرت ب زنا شود، حد او اعدام و سنگرار می  داشتن
 (. ۴۶۵-۴۶۲: صص2ق، ج1419
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 از نشوز و شقاق  زیپره. ۲-۱-۴

 نشوز  ف یتعر . ۱-۲-۱-۴

یا خروج زن یا مرد از وظایف واج ی است که بر عهدۀ    نشوز در اصهالح ع ارت است از امتناع
:  8، ج1388؛ شهید انی،  ۱۵۱  :۱۶، ج  1981است )ر.ک؛ نجفی،  ی دیگر نهاده شدهآنان نر ت به  

نشوز عدم انجام همرری از سوی هر  ( به ع ارت دیگر  328:  2ق، ج1419؛ امام خمینی،  345
بریاری از فقها   ونان ه (.۴۵۳:  ۲ق،ج۱۴۲۵است )ر.ک؛ مغنیه،  یک از زن و شوهر دانرته شده
می شوهر  و  زن  میان  )دانمشترک  نجفی،  ند  ج  1981ر.ک؛  شهید انی،   ۱۵۱:  ۱۶،  ر.ک؛  نیز  و 

 (. 328: 2ق،ج1419وامام خمینی،  345: 8،ج1388
ن ردن، نزدودن  تم ین است، از ق یل شوهر  واجب نشوز در زن به معنای تمّرد از دستورهای 

دن از  و آرای  ده واه شوهر و خارج ش ن افت جویی شوهر است، ترک آنچه مایه تنّفر و مانع کام 
 .(305: 2ق،ج1419منزل بدون اجازه همرر )ر.ک؛ امام خمینی، 

تعریف   این  اساس  دربر  منحصر  شامل  همرر واجب حقوق نشوز  را  آن  از  فراتر  و  است 
ایننمی از  خواستهشود.  و  ندهد  انجام  را  منزل  کارهای  زن  اگر  با  رو،  ارت اقی  که  را  شوهر  های 
شود، مثل این ه از جارو کردن منزل، خیاقی، آشپزی  نیاورد، ناشزه نمیجویی از او ندارد، بر  کام 

مرد نیز حن   .حتی آب به دست شوهر دادن و رخت واب پهن کردن خودداری ورزد )همان( ...و
 .(2414، مر هه 1365گونه خدمات مج ور سازد)ر.ک؛ امام خمینی، ندارد زن را به انجام این

ب  ْعض ُهْمَع لىَ َ﴿فرماید:  قرآن در این باره می  َُ النِّس اِءَِب اَف ضهل َاَّلله َ ق  وهاُمون َع لى  َِب اَََالّرِج اُلَ ب  ْعٍضَو 

اُفون َُنُشوزَ   ُ تِىَتخ  َاله َُو  لِّْلغ ْيِبَِب اَح ِفظ َاَّلله َ َح ِفظ ت  ََأ نف ُقوْاَِمْنَأ ْمو اَلِِْمَف الصهِلح ُتَق ِنت ات  ُهنهَف ِعظُوُهنهَو 
بَِاْهُجُروُهنَه َك  َكا ن َع ِليًّا ُغوْاَع ل يْهنهَس ِبيالًَِإنهَاَّلله  َت  ب ْ َاْضرِبُوُهنهَف ِإْنَأ ط ْعن ُكْمَف ال  )نراء/   َ﴾ريَِفَاْلم ض اِجِعَو 

هایی که خداوند )از ن ر ن ام اجتماع(  (؛ مردان، سرپرست و نگه ان زنانند، به خاقر برتري۳۴
شان )در مورد هایی که از اموالاست و به خاقر انفاق دادهبرای بعضی نر ت به بعضی دیگر قرار  

کنند. و زنان صاهح، زنانی هرتند که متواضعند و در غیاب )همرر خود،( اسرار و حقوق زنان( می



 ۱۴۰۰ پاییز، ۴۶، شماره ۱۲سال پژوهشنامه معارف قرآني؛  92

 

کنند و )اّما( آن دسته از زنان را که از  او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می
بیم دارید، پند و اندرز دهید! )و اگر مؤ ر واقع نشد،( در برتر از آنها دوری   شانسرکشی و م اهفت

نمایید! و )اگر هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان ن ود،( آنها را  
رت ه  تن یه کنید! و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعّدی بر آنها نجویید! )بدانید( خداوند، بلندم

 و بزرگ است )و قدرت او، بالترین قدرتهاست(«. 
قرآن مجید مردان را سرپرست و نگه انان زنان خوی  قرار داده است و وجه قوامیت را نیز ذکر  

فرماید: زنان شایرته و خوب کرانی پردازد و میدر ادامه، به وند ویژگی زن خوب می .استکرده
کنند. یعنی در غیاب شوهر نر ت  اهغیب شوهر میحفظ  هرتند که متواضعانه در اقاعت شوهرند و
آبروی وی دوار خیانت نمی اموال و  نافرمان    .شوندبه  و  ناشزه  زنان  با  آنگاه دربارة شیوة برخورد 

کند. ن رت باید آنها را اندرز ذکر می -به نحو ترتیب  -گوید و در برابر آنان سه عمل را س ن می
 .شان آشنا ساختشدار دهنده با وظایفداد و با س نان مهرآمیز و ه

کند و در در مرحلة بعدی اگر موع ه ت  یر نداشت، دوری گزیدن از آنها در برتر را پیشنهاد می
سازد  آشنا  وظایف   به  را  زن  بدنی  تن یه  با  دارد  اجازه  مرد  سرکشی،  ادامة   .صورت 

انتقام و ستم این مراحل،  انجام  از  آنجا که هدف  زنان  از  بر  ادامه گری  در  قرآن کریم  هذا  نیرت، 
افزاید: اگر در این میان، زنان از نافرمانی دست کشیدند و به اقاعت شما تن دادند حن هیچ می 

گری را به  آنان ندارید و بدانید که خداوند بلند مرت ه و بزرگ است و اجازة ستم  گونه ستمی را دربارة 
نپرشما نمی بر همرر و  تعّدی  با  ق یل،  حقوق داختندهد. نشوز مرد  از   خوابی، همنفقه  واجب 

اَُنُشوزًاََ﴿فرماید:  . قرآن در این مورد میشود.و مانند آن محقن می واجب َِإِنَاْمر أ ة َخ اف ْتَِمنَب  ْعِله  و 
َُأْحضِرِتَاْْلَ  َالصُّْلُحَخ رْيَو  اَب  ْينه م اَُصْلًحاَو  َُجن اح َع ل يْهم اَأ نَُيْصِلح  َِإنَُُتِْسُنوْاَأ ْوَِإْعر اًضاَف ال  نُفُسَالشُّحهَو 

ِبريًا ت  ْعم ُلون َخ  ِب اَ َكا ن َ اَّلله  ف ِإنهَ ت  ت هُقوْاَ َ ( ؛ و اگر زنی، از قغیان و سرکشی یا اعراض   ۱۲۸)نراء/  َََ﴾و 
از حقوق خود،   ایشوهرش، بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند )و زن یا مرد، از پاره 

ب اقر صلح، صرف ن ر نماید.( و صلح، بهتر است اگر وه مردم )ق ن غریزه حّب ذات، در این  
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ورزند و اگر نی ی کنید و پرهیزگاری پیشه سازید )و به خاقر صلح، گذشت  گونه موارد( ب ل می 
می انجام  آنچه  به  خداوند  خواهنمایید(،  شما  به  شایرته  پاداش  )و  است  آگاه  داد(.دهید،    د 

پردازد و مرد را خوی  می  حن بر اساس این آیه، با بروز نشوز از سوی مرد، زن ن رت به مهاه ه 
دهد که حقوق واجب شرعی او را بپردازد و از م اهفت، دست بردارد. در مرحله  پند و اندرز می 

کند  ایت میدوم اگر نصیحت و اندرز کارگر نیفتاد، زن به حاکم شرع مراجعه و از شوهر خوی  ش
از نشوز مرد آگاه شد،   حاکم شرع و حن ندارد با شوهرش قهر کند یا او را کتک بزند. هنگامی که 

دهد که وظیفه واجب خود را انجام دهد. اگر امر و  کند و به او دستور مینهی می حرام او را از کار
تواند نفقه ؛ ونان که میکندمی تعزیر داند، سود ن  شید، او را به آنچه خود صالح می حاکم نهی

:  2ق، ج1419شوهرش بپردازد؛ گر وه با فروش امالک او باشد )ر.ک؛ امام خمینی،  مال زن را از
306). 

کند. اگر  ای از حقوق زوجّیت را مراعات نمیاین آیه در بیان ح م نشوز مردی است، که پاره 
گردانی از او را مشاهده  روی  زن در همررش عالئم سرکشی در انجام وظایف زوجّیت و یا اعراض و

تواند برای حفظ حریم زوجّیت و بقای پیوند زناشویی از در صلح و سازش با شوهر درآید کرد، می
از   جلوگیری  برای  آیه،  ادامة  در  کند.  کمک  زندگی  ادامة  به  حقوق   از  ب شی  از  گذشت  با  و 

 کند. استفاده مردان، آنها را به احران و تقوا سفارش میسوء

 شقاق  ف یتعر . ۲-۲-۱-۴

ناسازگاری و نشوز از سوی هر دو رخ دهد آن را )شقاق( گویند در شقاق، زوجین    در صورتی که
زنند )همان(. نه مرد به تعهدات ازدواج پای ند است و نه زن. و  هر دو از وظایف خوی  سرباز می

جو خصومت و دشمنی میان آن دو ح م فرماست وهی در نشوز، اختالف و نزاعی در کار نیرت؛ 
گی ق یعی است؛ وهی ی ی از قرفین غیر متعهدانه از پذیرش مرئوهیت خود،  فضای حاکم بر زند

 کند.شانه خاهی می
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در این صورت اگر بیم شقاق و فراق آنان فراهم آید و کارشان به حاکم شرع بینجامد، حاکم  
یا    -دانند  گونه که صالح میکند تا آنشرع، داوری از سوی مرد و داوری از جانب زن انت اب می

  فرماید:باره می در این  قرآن. به ختم غائله اقدام نمایند )همان( -آشتی یا با جدایی  با
يُ و فِِّقَاَّللهََُ﴿ يُريداَاْصالحاًَ اْنَ اْهِلهاَ ِمْنَ َح ک ماًَ اْهِلِهَو  ِمْنَ ب  ْيِنِهماَف ابْ ع ثُواَح ک ماًَ َ ِخْفُتْمَِشقاق  اْنَ َ ََو 

برَي ن  ُهماَانهَاَّلله َکان َع ليماًَخ  (؛ ا گر از جدایی و ش اف میان زن و شوهر بیم داشته  35)نراء/    َ﴾اًَب  ي ْ
باشید، یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انت اب کنید )تا به کار آنان رسیدگی 

دانا و   خداوند کنند( اگر داوران تصمیم اصالح داشته باشند، خداوند آنان را موّفن خواهد کرد؛ زیرا 
 .آگاه است«

 عاقالنه و عادالنه اختالفات  حّل .  ۳-۱-۴

ف ري و مشورت نتوان به نتیجه در زندگي خانوادگي مم ن است اختالفاتي پی  آید که با هم
تواند به اساس خانواده ههمعه ج ران ناپذیري وارد سازد. قرآن قهعي رسید؛ تداوم ونین وضعي مي

(، اگر با هیچ یك از ۳۴است)نراء/  مرد را به عنوان سرپرست خانواده معرفي کرده  در ونین موردي
هاي سابن، مش الت و اختالفات خانوادگي حل نشد، اسالم توصیه مي کند که از افراد با راه حل

َِإْنَِخْفُتْمَِشقَ تجربه و خیر خواه استفاده شود و آنها ح میت میان همرران را بر عهده بگیرند: » ََو  اق 

ب  ْينه مَ  َُ ًحاَيُ و فِِّقَاَّلله اَِإْصال  ْنَأ ْهِله اَِإنَيُرِيد  ًماَمِّ َح ك  ْنَأ ْهِلِهَو  ًماَمِّ م اَف ابْ ع ثُوْاَح ك  ُِ َكا ن َع ِليًماَب  ْينِه اََِإنهَاَّلله 
ِبريًا (؛ واگر از جدایی و ش اف میان آن دو )همرر( بیم داشته باشید، یك داور از ۱۲۸)نراء،آیه  ََخ 

نواده شوهر، و یك داور از خانواده زن انت اب کنید )تا به کار آنان رسیدگی کنند(. اگر این دو  خا
گاه  داور، تصمیم به اصالح داشته باشند، خداوند به توافن آنها کمك می کند زیرا خداوند، دانا و آ

ا حفظ کنند و است )و از نیات همه، با خ ر است(« واگر به هیچ صورتي نتوانرتند کانون خانواده ر
از فروپاشي آن جلوگیري نمایند، آخرین راه حّل مورد ت یید قرآن، قالق و جدایي عادلنه است:  

َختُرِجََََُي  يهُّاَالنهبََِ﴿ ر بهُكْمَل  َات هُقوْاَاَّللهَ  َأ ْحُصوْاَاْلِعدهة َو  ََِإذ اَط لهْقُتُمَالنِّس اء َف ط لُِّقوُهنهَِلِعدهِِتنهَو  وُهنهَِمنَبُ ُيوِِتِنهَو 
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َُحُدوُدَاَّللهَِ َتِْلك  ِتني َِبف اِحش ٍةَمُّب  يِّن ٍةَو  َأ نََيْ  َِإله َُي ُرْجن  َت ْدِرىَل ع لهََل  َف  ق ْدَظ ل م َن  ْفس ُهَل  َم نَي  ت  ع دهَُحُدود َاَّللِه َو 
َأ ْمًرف ِإذ اَب  ل ْغن َأ ج ل ُهنهَف أ ْمِسُكوُهنهَِب ْعُروٍفَأ ْوَف ارُِقوُهنهَِب ْعُروفٍَ ُُيِدُثَب  ْعد َذ اِلك  َأ شْهُدوْاَذ و ْىَع ْدٍلَََاَّللهَ  و 

نكمَُ َأ ِقيُموْاَاََمِّ َي ع لَلَهو  َم نَي  تهِقَاَّللهَ  َاْلي  ْوِمَال ِخِرَو  َو  َذ اِلُكْمَيُوع ُظَِبِهَم نَكا ن َيُ ْؤِمُنَاِبَّللِه   ﴾ُهَخم ر ًجالشهه اد ة ََّلِلِه
(؛ ای پیام ر! هر زمان خواستید زنان را قالق دهید، در زمان عّده، آنها را قالق گویید ۳-۱)قالق/

پاك شده و با همررشان نزدی ی ن رده باشند[، و حراب عّده را نگه  ]زمانی که از عادت ماهانه  
هایشان بیرون کنید و نه آنها  دارید و از خدایی که پروردگار شماست بپرهیزید نه شما آنها را از خانه

)در دوران عّده( بیرون روند، مگر آن ه کار زشت آش اری انجام دهند این حدود خداست، و هر  
دانی شاید خداوند بعد از این، وضع  تجاوز کند به خویشتن ستم کرده تو نمیکس از حدود اههی  

ای نگه دارید یا تازه )و وسیله اصالحی( فراهم کند و وون عده آنها سرآمد، آنها را به قرز شایرته
ای از آنان جدا شوید و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید و شهادت را برای خدا  به قرز شایرته

شوند! و هر کس  پا دارید این ویزی است که مؤمنان به خدا و روز قیامت به آن اندرز داده می بر  
 کند«. تقوای اههی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می

 مرد   یاختصاص ی و حقوق یفقه   قیمصاد. ۵

 خانواده  ت یر یمد. ۱-۵

به یک مدیر نیازدارد، حتی اگر بین افراد آن زم کمال هم اری وجود داشته    ینههر اجتماعی 
سلیقه و  ن رها  اختالف  بروز  که  ورا  اجتنابباشد،  نهایی  ها  گیرنده  تصمیم  اگر  و  است  ناپذیر 

ن می و هرج و مرج پی  آمده و آن نهاد کارآیی خود را از دست خواهد داد. مش ص ن اشد، بی
الرِّج اُلَق  وهاُمون َع ل ىَالنِّس اِءَََ﴿است:  عاهی در قرآن کریم  مدیریت خانواده را به مرد واگذارکردهخدایت

 ( مردان سرپرست زنان هرتند. ۳۴)نراء/آیه  َ﴾ِب اَف ضهل َالله ُهَب  ْعض ُهْمَع ل ىَب  ْعضٍَ
گذارد و  خداوند متعال با نر ت دادن قوامیت به مردان، هم ت لیف سنگیني بر دوش مردان می

های مرد است. قوام  این امر، تم ین و گردن نهادن دیگر اعضای خانواده در برابر تصمیم لزمه  هم
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اقتدار برای   بودن، مرئوهیتی در جهت حفظ مرائل خانواده است، و زنان با پذیرش و حفظ این 
پایداری خانواده یاری برسانند. شوهران نیز باید بر خانواده را بشوهرانشان می آنان در  ه توانند به 

عنوان فرصتی برای ارتقای سهح مادی و معنوی خانواده بداند و زن باید با گردن نهادن و حفظ 
قانون مدنی نیز به ونین امری   ۱۱۰۵اقتدار مرد به پایداری و انرجام خانواده مدد رساند. در ماده  

 است »در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است«. اشاره شده

 نفقه . ۲-۵

و آن   (.3:  2ق، ج1419امام خمینی،  باشد )  ه از وظایف ویژه مرد و از حقوق قهعی زن می نفق
شود که برای گذران زندگی مورد نیاز  به م ارج ضروری مانند؛ خوراک، پوشاک و مر ن گفته می

نیازمندی  است.   احتیاج و  را رفع  از سوی شوهر  نفقه واجب  پرداخت  فقها مالک در  از  بریاری 
جویند. از جمله آن، روایتی  اند. آنها برای مهلب خود به روایاتی توّسل می ی کردههمررش معرف 

به مردی که سه هزار درهم درآمد داشته و دو سوم درآمد خوی  را برای خانواده و    که امام باقر)ع(
رده  اگر دو هزار درهم, احتیاج یک سال آنها را برآو  کرد فرمودند:یک سوم آن را در راه صدقه خرج می 

 409ای« )ر.ک؛ حرعاملی، ای و در راه رشد خود توفین یافتهکند، همانا تو در امر خود ن ر کردهمی
در واقع امام راه رشد و توفین را پرداخت نفقه به میزان رفع نیاز و احتیاج خانواده (  542:  21، ج

شوهر را با ع ارت    است و یا روایت دیگری که امام باقر)ع( مالک پرداخت نفقه از سوی مهرح کرده
کلینی،   ( اهیه«  ماَیحتاجوّن  َجمیع   فی  ص 4جش،  ۱۳۶۵»َت فیهم  زن    (11،  احتیاج  و  نیاز  رفع 

اند و برخی دیگر از فقها همچون مرحوم س زواری مالک در پرداخت نفقه را حد وسط میان  دانرته
 گوید از امام رضاو می  کندعیاشی نقل می . م نای ایشان روایتی است که  1اند افراط و تفریط دانرته

.. گفتم: به خدا قرم  .   حضرت فرمود: حّدی بین دو امر م روه .)ع( درباره نفقۀ خانواده جویا شدم
فرمود: همانا خداوند، اسراف و تنگ گرفتن را دوست ندارد  حضرت    شناسم.دو امر م روه را نمی

 
 300: ۲۵اهقرآن، جهرحمن في تفریر. موسوی س زواری، مواهب 1
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گیرند بل ه انفاق آنها بین نمی  کنند و تنگکنند اسراف نمیاست: »وکرانی که انفاق میو فرموده
 (. 556: 21، ج1409)ر.ک؛ حرعاملی،   این دو امر است«

ا لرِّج اُلَق  وهاُمون َع ل یَالنِّس اِءَِب اَف ضهل َالله ُهََ﴿کنند: در قرآن کریم آیاتی به پرداخت نفقه سفارش می
هایی  مردان، سرپرست زنانند، به دهیل برتری(؛34)نراء/  َ﴾ب  ْعض ُهْمَع ل یَب  ْعٍضَو ِب اَأ نْ ف ُقواَِمْنَأ ْمو اَلِِمَْ

داده قرار  دیگر  بعضی  به  نر ت  بعضی  برای  اجتماع(  ن ام  ن ر  )از  خداوند  دهیل  که  به  و  است 
زنان( میانفاق مورد  )در  امواهشان  از  که  آیه، هایی  این  در  بر  مرؤهیت  از نفقه  کنند(.  مردان  های 

گیری مرؤهیت همرر معنی  مفرران، مراد از )قوام( در آیۀ شریفه را بر عهدهشمرده شده و شماری از  
های روشن آن، برآوردن هزینۀ زندگی و تهیه پوشاک است )ر.ک؛ ق اق ایی،  اند که از مصداق کرده

اِبمل ْعرََُ﴿(.  69:  3، ج1392؛ ق رسی،  543:  4، ج1417 َِكسو ِتُنهَ رِْزقُ ُهنهَو  ل ُهَ ْوُلوِدَ اْلم  َع لیَ ََ﴾وفو 
بر صاحب فرزند لزم است که خوراک و ه اس مادر را به قور متعارف بپردازد«. نفقه    ؛(233)بقره/

از ویزهایی است که عالوه بر وجوب شرعی و اهزام دینی، از ن ر قانونی نیز بر مرد لزم و واجب  
بوده و ونانچه   است؛ یعنی نفقه عالوه بر پشتوانة شرعی از پشتوانة ح ومتی و قضایی نیز برخوردار

 .مردی نفقة واجب همرر خود را نپردازد، قانون او را وادار به این کار خواهد کرد 
اند: نفقه ع ارت است از مر ن )محل  نفقه را ونین تفریر کرده  ۱۱۰۷در قانون مدنی مادة  

  زندگی(، ه اس، غذا و ا اث منزل که به قور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و همچنین خادم
در صورت عادت زن به داشتن خادم )خدمت ار( یا احتیاج او )زن( به خدمت ار به واسهة مریضی  

 (.290: 1372یا نقص عضو )ر.ک؛ محقن داماد،  

 ه یپرداخت مهر . ۳-۵

به همرر خود می ازدواج  از  از مهریه عهیه و ب ششی است که مرد پس  قرآن کریم  پردازد. 
َء اتُوْاَالنِّس اء َص ُدق اِِتنهََِنل ة﴿است  مهریه به صداق، تع یرنموده (؛ و مهر زنان را )به قور ۴)نراء/    َ﴾و 

«، به فتح اول یا کرر اول است که  کامل( به عنوان یك بدهی )یا عهیه( به آنان بپردازید«. »صداق
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آن  دهد« و بر  اند که: »ماهی است که مرد در عقد ازدواج به زن می آن را نیز این گونه تعریف کرده
مرد است، و گاهی با   راستین بودن عالقه شود که نشانهبه مهر صداق گفته یا صدقه گفته میجهت 

مردان را به پرداخت مهریه بر ق ن    (؛۲۵)نراء/    َ﴾آتُوُهنهَُأُجور ُهنهَاِبْلم ْعُروفَِ﴿کند:  اجور بیان می
شد که تا ریال آخر بپردازید و کند«، من ور از معروف در این آیه مم ن است این بامعروف امر می

( و  ۴۴۴:  ۴، ج۱۴۰۷با تاخیر انداختن پرداخت آن، زن را آزرده خاقر نرازید )ر.ک؛ ق اق ایی،  
یا ن اید در تعیین مهر آنها، ظلم و ستمی بر آنان شود بل ه حن واقعی آنها ق ن متعارف باید ادا گردد 

 (.۳۴۹: ۳ش، ج۱۳۷۱)م ارم شیرازی و هم اران، 
ش شمار در  در  آن  از  داری  خود  و  رفته  بریار  ت کید  زنان  مهریه  پرداخت  بر  اسالم،  ریعت 

شده شمرده  گناهان  صادقپلیدترین  امام  از   )ع(است.  مهریه  پرداخت  از  »خودداری  فرمود: 
های اخالقی اسالم  (. و از توصیه۱۰۸:  ۱۹،ج  ۱۴۰۹پلیدترین گناهان است« )ر.ک؛ حرعاماملی،  

مهریه از  س ب های  پرهیز  زیرا  ندهید،  قرار  زیاد  را  »مهریه  فرمود:  علی)ع(  امام  است.  سنگین 
های همرر مهلوب، س ک  شود« همچنین در روایت آمده است که از ویژگیکدورت و دشمنی می

بودن مهریه اوست ونان ه در سیره پیشوایان معصوم )ع( از جمله حضرت زهرا)س( نیز این امور  
 است. رعایت گردیده

 مسکن . ۴-۵

زیرمجموعه و  از مصادین  زندگی  و محل  مرد میاگروه مر ن  و  است  نفقه  را  های  آن  باید 
 است. فراهم نماید وهی به دهیل اهمیت مر ن و شرایط آن، به صورت مرتقل به آن پرداخته شده

از من ر شرعی و قانونی بر مرد لزم و واجب است تا برای همرر خود مر ن و محل زندگی وه به  
ای تهیه نماید. اختیار تعیین مر ن و محل آن با شوهر است  ی و وه به صورت اجاره صورت مل  

ای  و او موظف است و اختیار دارد در هر محلی که مناسب بداند، برای همررش مر ن و خانه
فراهم کند.زن موّظف است در هر منزهی که شوهر انت اب کرد، زندگی کند و س نی گزیند مگر 
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عقد شرط کرده باشد که اختیار تعیین محل زندگی با او باشد که در این صورت  این ه زن در هنگام 
قانون    ۱۱۱۴ای تهیه شود. در مادة  دهد زندگی کند و خانهزن اختیار دارد در محلی که تش یص می

»زن باید در منزهی که مدنی که برگرفته از فقه اسالمی است به این امر اشاره شده و ونین آمده:  
 کند زندگی کند مگر آن ه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد«. ن میشوهر تعیی

 حرمت قذف . ۵-۵

ح م دیگری که بر اساس حفظ کرامت خانواده جهت استح ام و پایداری خانواده وضع شده،  
آمده است )ر.ک؛  ح م قذف است   رها کردن  انداختن، گذاشتن و  به معنای  »َقذف«؛ در هغت 

این۲۵۹:  ۵،ج۱۳۷۱قرشی،   از  فقهی، ع ارت است  و در اصهالح  یا زن، تهمت و  (.  به مرد  که 
 نر ت زنا یا هواط زده شود. 

هروند این ح م برای تمام مردان و زنان است وهی در خانواده نیز کاربرد دارد وبرای دفاع از  
دهد که ش صیت معنوی زن در است و اجازه نمیش صیت معنوی زن این ح م را صادر کرده

حرمتی و در معرض نابودی قرار گیرد. به همین دهیل با این مر هه با شدت برخورد کرده و  بیخانه  
او   پذیرش شهادت  به عدم  دستور  و  تازیانه (وضع کرده  ضربه  اشّد مجارات) هشتاد  قاذف  برای 

َالهِذين َي  ْرُمون َاْلُمْحص ن اِتَثََُ﴿نماید: دهد و او را فاسن معرفی میمی تََُو  اء َف اْجِلُدوُهْمََل ََْيْ  وْاَِبِ ْرب  ع ِةَشُهد 

بُوْاَِمنَب َ  َالهِذين َت  له َُهُمَاْلف اِسُقوَنِ  َُأْول ئك  َت  ْقب  ُلوْاََل ْمَشه اد ًةَأ ب ًداَو  َل  ًةَو  َأ ْصل ُحوْاَف ِإنهَََث  اِنني َج ْلد  َو  ْعِدَذ اِلك 
غ ُفور َرهِحيَم زنند سپس وهار  ه زنان پاکدامن تهمت )زنا( می (؛ و به کرانی که ب5-4)نور/    َ﴾اَّللهَ 

آورند هشتاد تازیانه بزنید و دیگر هرگز گواهی آنان را نپذیرید و آنانند که نافرمانند. مگر  گواه نمی 
ای ب شاینده است« و  گمان خداوند آمرزندهآنان که پس از آن توبه کنند و شایرتگی ورزند که بی 

ِإنهَالهِذين َي  ْرُمون َاْلُمْحص ن اِتََ﴿است:  رداده و وعده عذاب به آنان دادهدر آیه دیگر قاذف مورد هعن قرا 
َع ِظيم ََل ْمَع ذ اب  َال ِخر ِةَو  نْ ي اَو  ِتَاْلُمْؤِمن اِتَلُِعُنوْاَِفَالدُّ ( به راستی آنان که به زنان  ۲۳)نور/  َََ﴾اْلغ اِفال 

اند و آنان زنند، در این جهان و در جهان واپرین هعنت شدهمؤمن، تهمت )زنا( می  خ رپاکدامن بی
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را عذابی سترگ خواهد بود.  در این آیه سه صفت برای این زنان ذکر شده که هر کدام دهیلی است  
گردد: »محصنات« )زنان پاکدامن( »غافالت«  بر اهمیت ظلمی که بر آنها از قرین تهمت وارد می

دهد که تا وه حد  هر گونه آهودگی( و »مؤمنات« )زنان با ایمان( و به این ترتیب نشان می)دور از  
( است  ع یم  عذاب  درخور  و  ناجوانمردانه  و  ظاهمانه  افراد،  این  به  دادن  ناروا  ر.ک؛  نر ت 

 .  (418: 14، ج 1371و م ارم شیرازی و هم اران، 222: 15، ج1407ق اق ایی، 

 طالق   . عمل به معروف در مراحل۶- ۵

بار واژۀ معروف در ارت اط با قالق    ۹در اهمیت عمل به معروف در مراحل قالق همین بس که  
واژه معروف در قرآن کریم بیشتر در مورد قالق و جدایی زن و شوهر از ی دیگر  است.  همرر آمده

گونه  دهد که در هنگام جدایی و مراحل آن به  به کارفته است و در موارد م تلف قالق دستور می
حاکی از آن است که در مواقع عادی به قرین اوهی رسد این مر هه پرندیده رفتار نمایید به ن ر می

َََ﴿  مرد باید مراعات معروف را بنماید. ِإذ اَط لهْقُتُمَالنِّس اء َف  ب  ل ْغن َأ ج ل ُهنهَف أ ْمِسُكوُهنهَِِبْعُروٍفَأ ْوَس ّرُِحوُهنه
گامی که زنان را قالق دادید، و به آخرین روزهای »عّده« رسیدند، یا  (؛ و هن231)بقره/ َ﴾ِِبْعُروفٍَ

ای آنها را رها سازید« و نیز  به قرز صحیحی آنها را نگاه دارید )و آشتی کنید(، و یا به قرز پرندیده
دهد که در هنگام جدایی به آنا س ونت دهید و به آنها ضرر نرسانید و اگر باردار باشند  دستور می

دهد مهراهمرمی زنی را ( »و به مردان دستور می6)قالق/  ها را بپردازید تا وضع حمل کنندنفقۀ آن
است و ق ل از زندگی مشترک ب واهند او را قالق دهند، کالیی را  ای تعیین نشدهکه برای  مهریه

َُجن اح َع ل ْيكمََُ﴿به زن هدیه نماید«.   َم تُِّعوُهنهَِإنَط لهْقُتُمَالنِّس اء َم اََل ََْت َ ََله سُّوُهنهَأ ْوَت  ْفِرُضوْاََل ُنهَف رِيض ًةَو 
َاملْْحِسِنني َاْلُمْقَِتَق د رُُهَم ت اع اَاِبْلم ْعُروِفَح قًّاَع لى  َع لى  َاملْوِسِعَق د رُُهَو  (؛ گر زنان را ق ل  236)بقره/   َ﴾ع لى 

نیرت. )و در این موقع،(    از آمیزش جنری یا تعیین مهر، )به عللی( قالق دهید، گناهی بر شما
مند سازید! آن کس که توانایی دارد، به اندازه توانایی ، و آن کس  ای مناسب،( بهره آنها را )با هدیه

خودش، هدیه اندازه  به  است،  تنگدست  باشد( که  گیرنده  و  دهنده  حال  مناسب  )که  شایرته  ای 
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َلِْلُمط لهق اِتَم ت اُعََ﴿ فرماید:ین مورد می« و درآیۀ دیگر در ابدهد! و این بر نی وکاران، اهزامی است و 
َاْلُمتهِقني ْعُروِفَح قًّاَع لى  و برای زنان مهلقه، هدیه مناس ی لزم است )که از قرف    (؛241)بقره/ َ﴾اِبْلم 

 شوهر، پرداخت گردد(. این، حقی است بر مردان پرهیزکار«. 
دهد که زنان بعد از اتمام دوره  نگرد دستور میقرآن کریم آنچنان زی ا و عمین به خانواده می

 توانند با هم ازدواج کنند و به زندگی مشترک بازگشت کنندعده، ونان ه با هم تراضی کردند می
 (. ۲۳۲)بقره/ 

 . مصادیق فقهی و حقوقی اختصاصی مرد  ۶

 . تمکین  ۱-۶

فقهی   اصهالح  در  اقاعت  تم ین  و  بودن  آماده  یعنی  شوهر  برای  زن  بودن  آماده  معنای  به 
. تم ین بردو  ۲۸۹،ص  ۳۱،،ج۱۴۲۱)نجفی، شوهردر روابط جنری در هر زمان که شوهر ب واهد  

 . تم ین خاص  ۲. تم ین عام ۱قرم است که هردوی آنها بر زن واجب است.
ای ت و زندگی در خانهتم ین عام یعنی اقاعت زن از شوهر در اموری همچون: ق ول س ون

است و مراد از تم ین خاص، اقاعت و فرمان رداری بدون قید و شرط  که شوهر انت اب و تهیه کرده
باید زن در امور جنری و زناشویی به قوری که هر موقع شوهر اراده کند و شرایط مهیا باشد، می

 باشد. ... در کار   اقاعت کند مگر این ه مانعی مثل روزة واجب، قاعدگی و

 . عّده بعد از فوت همسر ۲-۶

از اح ام دیگری که خداوند توسط آن پایداری را تضمین می ند، موضوع عده بعد از قالق و  
ی ق ل و ایجاد فرصتی بین تش یل دو بعد از فوت همرر است تا عالوه بر حفظ حرمت خانواده

نرل تداخل  از  شوخانواده،  جلوگیری  امر  این  در  شک  ایجاد  حتی  و  َََ﴿ََ.دها  ي َت بهْصن  اْلُمط لهق اُتَ
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يُ ْؤِمنَه َُكنهَ ِإن اِمِهنهَ فِىأ ْرح  َُ ي ْكُتْمن َم اَخ ل ق َاَّلله أ نَ َُي لََُّل ُنهَ َل  قُ ُروٍءَو  ث ة َ ث ال  ََِبِ نُفِسِهنهَ اْلي  ْوِمَال ِخِرو  َ َو  َاِبَّللِه
َِإْنَأ ر اُدواَْ ةَ َبُ ُعول تُهنهَأ ح قَُِّبر دِِّهنهَِفَذ اِلك  َلِلّرِج اِلَع ل يْهنهَد ر ج  ََل ُنهَِمْثُلَالهِذىَع ل يْهنهَبِةاملْْعُروِفَو  ًحاَو  ِإْصال 

َح ِكيم َُع زِيز  َاَّلله (؛ زنان مهلقه، باید به مدت سه مرت ه عادت ماهانه دیدن )و پاك 228)بقره/  َََ﴾و 
یز، ایمان دارند، برای آنها حالل  شدن( انت ار ب شند! ]عده نگه دارند[ و اگر به خدا و روز رستاخ

نیرت که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند. و همررانشان، برای بازگرداندن آنها )و  
از سرگرفتن زندگی زناشویی( در این مدت، )از دیگران( سزاوارترند در صورتی که )براستی( خواهان 

ای قرار داده شده و  دوش آنهاست، حقوق شایرته  اصالح باشند. و برای آنان، همانند وظایفی که بر
 مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و ح یم است. 

 گیری نتیجهبحث و 

اهف. ی ی از تدابیر قرآن کریم برای تح یم خانواده معاشرت به معروف در روابط بین همرران 
و  می وسیع  معنای  دارای  زوجین  بین  روابط  در  به  معاشرت  میباشد.  فراوانی  که  مصادین  باشد 

شوند مصادین بندی کلی به مصادین فقهی و حقوقی و اخالقی تقریم میمصادین آن، در یک تقریم
مصادین   و  زوجین  بین  مشترک  مصادین؛  به  همرران  بین  معروف  به  معاشرت  حقوقی  و  فقهی 

 شوند.  اختصاصی هریک از آن دو تقریم می
عاقالنه و عادلنه اختالفات  و حّل پرهیز از نشوز و شقاق    های جنری ی دیگر،ت مین نیازب.  

مدیریت خانواده، پرداخت مهریه، پرداخت نفقه، ت مین  باشد و  از مصادین مشترک بین زوجین می
مر ن، پرهیز از قذف و نر ت ناروا، عمل به معروف در مراحل قالق از مصادین فقهی و حقوقی 

تم ین و نگهداری عّده بعد از وفات و قالق از مصادین  اختصاصی مرد در معاشرت به معروف و 
 باشند.اختصاصی زن در معاشرت به معروف زن می
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همرری و پایداری  ج. قرآن کریم برای تداوم کنترل و تمایالت جنری و جهت دهی آن به تک
تمایالت جنری، ممنوعیت هم به ارضای صحیح  گرایی، ممنوعیت وشم  جنسخانواده، دستور 

 است. به کامیابی دیگران و پرهیز از زنا و خیانت زن و شوهر به ی دیگر را دادهدوختن 
. قرآن کریم به من ور پایداری و استح ام خانواده، دستور به عّفت ورزی و پرهیز از زنا  داده  د

است و برای زن و مردی که به ی دیگر خیانت کنند، مجازات شدیدی برای متجاوزان وضع کرده  
 است. 

است که هر دو آنها   ین به معنای اقاعت زن از شوهر است و به دو معنا و مفهوم آمدههد. تم
بر زن واجب است. تم ین عام به معنای اقاعت زن در اموری وون؛ ق ول س ونت زن در منزل  

باشد و تم ین خاص به معنای اقاعت زن از رفتاری و مدارای زن با شوهر و ... میشوهر، خوش 
 باشد. نری و زناشویی و هوازم آن میشوهر در امور ج

و. نشوز به معنای امتناع یا خروج هر یک از زن و شوهر از وظایف واج ی که بر عهده آنهاست  
باشد وهی شقاق به معنای  باشد و از ن ر مشهور فقها و حقوق دانان مشترک بین زن و شوهر میمی

نه مرد   زنند؛یف واجب خود سر باز میدهد و هردو از وظاناسازگاری و نشوز ازسوی هردو رخ می
 به تعهدات ازدواج پای ند است و نه زن؛ جو خصومت و دشمنی میان آن دو ح م فرماست. 

ز. قرآن کریم برای کاه  و حل اختالفات زن و شوهر ن رت اصل صلح و سازش را مهرح  
فاده شود و آنها ح میت  کند که با افراد خیرخواه و با تجربه استنماید و اگر حل نشد توصیه می می

قالق   و  جدایی  درنهایت  ن ود  کارساز  موارد  از  یک  هیچ  اگر  و  بگیرند  برعهده  را  همرران  میان 
 باشد.  می 

ح. قذف به معنای نر ت ناروا به زن پاکدامن است و فلرفه آن حفظ ش صیت معنوی زن و 
، به میزان  سوره نور  ۴یه  کننده بر اساس آباشد و مجازات قذفجلوگیری از نابودی ش صیت زن می

 باشد. می شالقهشتاد ضربه 
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