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چکیده
مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان دو حوزه اخعا و فقه در آیات ّعا پرداختهاست که ایان مهام باا
بررسی آیات و منابع تفسیری و کتابهای حقوا خانواده صورت پذیرفت .در بمث انواع ارتبااط فقاه
و اخعا ،این تمقیق به تکثیر قابل توجه اخعا درمساائل فقهای و باه صاورت خااص در مساائل نظاام
خانواده و معضل اجتماعی ّعا دست یافتهاست .با این ساختار که باا بررسای آیاات مربوّاه ،اصاول
اخعقی مشترک همسران و اصول اخعقی منتص مردان از آیات مورد بمث استنباط شد ،ایان اصاول
بیانگر این نکته کلیدی است که چون در اسعم حق ّعا به مردان داده شده ،وظایف اخعقی آنان در
حفظ کانون خانواده نسبت به زنان سنگینتر است ولی با این حال زنان هم نسبت به مسائولیت حفاظ و
جلو یری از فروپاشی نظام خانواده وظایف سنگین خود را دارند .در تمام اصول مورد بمث به عنوان
مهمترین یافته تمقیق ،ارتباط اخعا و فقه و تکثیری کاه اخاعا در ساتره فقاه دارد کاامع مشاهود و
ممسوس است ،که در حقیقت این مهمترین راه در ثبات و استمکام اخعقی فردی و خانواد ی حتای
در یر و دار ّعا میباشد.

واژگان کلیدی :فقه ،اخالق ،آیات االحکام ،طالق.
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مقدمه
فهم روشمند علااوم دیناای و راز تفاوتهااای آنهااا بااا علااوم متقااارن و مشااابه بااه منظااور
رویکااردی جااامع و مااانع بااه آنهااا و نااوع اسااتنتار مسااائل آن از منااابع اولیااه دیاان از
ضرورتهای پیشینی این علوم به حساب میآید .از بطن منابع اولیه و وحیانی اسعم ،علااوم
منتلفی مربوط به نیازهای اعتقااادی ،روحای و اجتماااعی انسااانها پدیااد آمااد کااه عواماال
منتلفی در رویش و سترش آنهااا مااؤثر بااوده اساات ممماادی :1395 ،ص )163کااه از
جمله آنها میتوان به دو علم اخعا و فقه اشاره کرد که یکاای بااا نگاااه سااعمت روحاای و
روانی افراد جامعه اسعمی و دیگری با نگاه جاری سازی قوانین شریعت بوده است کاه در
حقیقت هدف مشترک هر دو در نهایت ،ارائه انسانی در تراز یااک مساالمان واقعاای اساات.
همان« ،پژوهشهای فقهی» )3 :1395 ،بنااابراین میتااوان فاات ایاان دو حااوزه ماارتب بااا
یکدیگر میتوانند به عنوان پشتیبان و حامی در جهت تقویت هم عمل نمایند.

طرح مسأله
مسکلهای را که این مقاله در صدد اثبات آن است ارتباط تااکثیر و تااکثری باین دو مقولااه
اخعا و فقه است .به عبارت دیگر با بررسی این موضوع در خصااوص آیاات ّااعا ایان
مسکله تصدیق می ردد که اخعا مؤثر است و فقه متااکثر .بااه ّااور کلای در قاارآن هماین
نگاه وجود دارد.نگاه حقوقی که نگاه ظاهری کار است و نگاه اخعقی که بن مایاه اصاالی
کار است و به همین دلیل خداوند حتی در آیات االحکام قیدهای اخعقی را مای آورد تااا
جایی که ختم آیات با یک صفت اخعقی حکیم متعال پایان می پذیرد.
ععوه بر این اصل بودن اخعا را به وضوح می توان در سیره نبوی نیز دید.پانزده سال
اول زند ی ایشان قبل بعثاات آکنااده مسااائل اخعقای اساات .در سایزده سااال مکااه مسااائل
اعتقادی و در ده سال مدینه بمث احکام مطرح می شود .سایره رسااول خاادا ص) کااه بااه
معرفی قرآن اسوه حسنه برای مردمان هستند نشانگر اصاال و ممااور بااودن مسااائل اخعقای
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است .چرا که تا در جامعه ای روح اخعا حاااکم نباشااد ،تقویات سااایر بطااون اعتقااادی و
فقهی فرجام خوشایندی را در بر ننواهد داشت.

پرسش پژوهش
بر این اساس سوال بنیادین پااژوهش پایش رو ایان اساات کااه آیاا اخااعا در مجموعااه
رویکردهای قرآن در بمث ّعا جاری و ساری می باشد یا خیر.

روش پژوهش
رویکرد این نگارش بر این است که بر خعف نگاه رایب به مسائل فقهای کااه بااه دلیال
سیطره تبیین و ترویب کمتربه ابعاد اخعقی آن پرداختند جنبه های اخعقی در آیات فقهای
قرآن و به صورت خاص در آیات ّعا پر فروغ می باشند که در ادامه به تفصیل خواهااد
آمد کااه ایان مساکله مای توانااد بااه عنااوان یاک کااعن ّاارح در رابطااه بااا ابعاااد مجموعااه
رویکردهای فقهی قرآن مااورد تملیال و بررسای قارار یارد و در مباااحثی ماننااد ازدوار،
شهادت ،حدود و  ...جنبه های اخعقی آنها مورد توجه قرار یرد که خود عااعوه براثبااات
مشمون بودن به جنبه های اخعقی ،می تواند به عنوان نقدی باار رویکاارد اخااعا عرفای و
اخعا سکوالر نیز تلقی ردد که کم و بیش در جامعه ما مورد بمث و فتگو است.
سامانة این مقاله بر حسااب تقسایم عقلای و قرآنای بااه دو عنااوان کلای اصااول اخعقاای
مشترک همسران و اصول اخعقی منتص مردان مبتنی شتهاست.

هدف پژوهش
اشاره به این نکته ضروری اساات کاه چااون هاادف تمرکااز باار آیاات االحکااام بااود از
پرداختن به روایات مربوّه به دلیل دوری جستن از تطویل کااعم ،صاارف نظاار ردیاد از
همین روی اصول اخعقی منتص بانوان به دلیل عدم ّاارح آن در قاارآن ،در مقالااه مااورد
بمث واقع نشده است.که در جای خود قابلیت تمقیق و تملیل دارد.
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 .۱اصول اخالقی مشترک همسران
در آیات االحکام ّعا اصول اخعقی مطرح شده که برخی بین همسااران مشاترکند و
قرآن از زوجین عمل به این راهکارهای اخعقی را در جهاات از بااین بااردن هاار چااه بیشااتر
زمینههای ّعا خواستار است .دسته دوم اصول اخعقاای آیااات ّااعا اصااولی اساات کااه
منتص مردان است و خداوند از مردان خواسته تا به این اصول جامه عمل بپوشانند.

 .۱-۱اصول اخالقی فردی
اولین ق سم از اصول اخعقی مشترک همسران ،اصول اخعقی فردی است ،به ایاان معنااا
که هر کدام از همسران باید متنلق به آنها باشند و بیشتر جنبه نظری دارنااد رچااه نتیجااه
آنها در تداوم زند ی مشترک ظهور مییابد .با بررسی هر یک از ایان اصااول ،مموریات
اخعا و تقدم آن بر فقه خود را بیش از پیش نشان میدهد .این اصول عبارتند از:

 .۱-۱-۱تاب آوری
یکی از اصول اخااعا فااردی در آیااات االحکااام ّااعا کااه منجاار بااه حفااظ زنااد ی
مشترک و جلو یری از جدایی میشود تنظیم دینی هیجان در اختعفااات زناشااویی اساات.
بیشترین مشکعت بین همسران به دلیل واکنش نشان دادن ایشااان بااه هیجانااات آناای اساات
.ا ر ایشان بر اساس ارزشهای درونی خود رفتار کنند زند ی خانواد ی بهتری را تجربااه
خواهند کرد استفن آر .)41 :138۷ ،از همین رو خداوند حکیم با توجه بااه اهمیاات واالی
حفظ این نهاد اجتماعی کوچک با قرار دادن احکامی چااون عااده ،بسااتر بااه کااار یری از
شکیبایی وصبر را برای اتناذ تصمیم عقعنی و دور از احساسات در راستای ادامه زنااد ی
خانواد ی را فراهم میکند .در آیه  ۲۲8سوره بقره آمده ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْف ُِسالالهِنَّ ثَغثَالال َۀ
قُرُو ٍ « ﴾...زنان مطلالقه باید به مدت سه بار پاک شدن را انتظار بکشند .»...نگاه داشتن «عاداله»
و صبر کردن زنان پس از ّعا فواید زیادى دارد که از جمله آنهااا میتااوان بااه ایاان نکتااه
اشاره کرد که این صبر کردن ،زمینهى روحى اصعح رواب زن و مرد و باز شت آنان بااه
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زند ى مشترک را فراهم مىکند ،به ویژه آنکه زن ّعا داده شده باید در مدالت عداله در
خانهى شوهر بماند .با صبر امکااان فااروکش کااردن ناااراحتی و کاادورتهای پاایش آمااده
فراهم میشود و همسران به پیامدهای منفی ّعا میاندیشند و از تصمیم ّااعا منصاارف
می ردند ر.ک؛ رضایی اصفهانی :138۷ ،ر۲0۷ ،۲؛ همااان :1381 ،ر581 ،۲؛ مطهااری،
 :138۷ر .)404 ،۲۷پس میتوان از عده تعبیر به ،تقویت توان روانی همسااران در برخااورد
با یکدیگر کرد که خود میتواند تداوم زند ی مشترک را به ارمغان بیاورد.

به ّور کلی در این راسااتا میتااوان فاات تمسااک بااه صاابر در تماام مراحاال زنااد ی
مشترک نه تنها نقش مهمی را در سعادت خااانواده بااازی میکنااد بلکااه باارای رهااا کااردن
شنص از مشکعت روانی ناشی از بیتابی نیز حائز اهمیت است.زیرا بیتابی و عدم مهااار،
فرد را دچار تنش میکند و نیاز فرد نه تنها برآورده نمیشااود بلکااه فشااار رواناای و دشااوار
تلقی کردن موقعیت افزایش مییابد در حالی که فرد میتواند با صبر به موفقیت برسد هاار
چند در زمان ّوالنی باشد ر.ک؛ ساالری فر .)1۲1 :1384 ،پس باالبردن تااوان رواناای از
ابعاد منتلف دارای اهمیاات اساات زیاارا بااا بهره یااری از آن میتااوان بااه خااود در جهاات
کاااهش فشااارهای رواناای ماادد رفاات کااه در پناااه آن کمااک بااه همساار در برخاورد باا
بمرانهای زند ی نیز حاصل میشود.در علم روانشناسی میتوان از صبر تعبیاار بااه دکماة
توقف ذهنی کرد که زن و مرد به آن نیاز دارندو این مسکله مستلزم تقویت چهااار اسااتعداد
انسانی است که عبارتند ازخودآ اهی مشاهده افکااار خااود و ایجاااد تغییاارات در خااود)،
وجدان توانایی ارزیابی آنچه در زنااد ی ماایبینیم) ،قااوة تصااور تواناایی مجساام کااردن
چیزهایی که با تجربیات ذشته متفاوت است) ،قدرت اتناااذ عماال حرکاات باار خااعف
تمایعت درونی برای تمث تکثیر اراده خود قرار دادن زند ی) که ایاان چهااار اسااتعداد در
فاصله میان وقوع رویداد و پاسخ به آن قرار دارند ر.ک؛ استفن آر :138۷ ،ص )4۲-45و
منجر به اتناذ تصمیم و واکاانش صاامیح میشااوند کااه بااه دنبااال آن رضااایت زناشااویی و
تداوم زند ی مشترک حاصل می ردد.

۱52
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 .۲-۱-۱دیدن قدرشناسانه نعمتها
دومین اصل اخعقی فااردی مشااترک همسااران در آیااات االحکااام ّااعا دیاادن قاادر
شناسانه نعمتهاست که در آیه  ۲31بقره به این مطلب اشاااره شااده ﴿..وَا ْکُالالرُوا نِعْمَالالتَ اللّالال ِه

عَلَیْکُوْ« ﴾...نعمت خدا را بر خود به یاد آوریااد .»...مفسااران در تفساایر واژه نعماات اخااتعف
دارند و دو احتمال برای آن ذکر کردهاند که بنابر یک احتمااال منظااور از نعماات  ،نعماات
دین و حقیقت دین است و بنابر احتمال دوم میتااوان ایاان واژه را شااامل تمااام نعمتهااای
الهی ر.ک؛ ّباّبایی :141۷ ،ر )۲3 :۲دانست که در این صورت این فااراز آیااه یکاای از
اصول اخعقی آیات االحکام ّعا خواهد شد .پااس خداونااد در مواقااع رساایدن زنااد ی
زناشویی به بنبستها ،از ایشان میخواهد نعمتهایی که باه آنهاا ارزاناای داشااته را از یاااد
نبرند.
تعریفی که از مقوله شکر در کتابهای لغت و تفسیر آمده در این زمینااه راه شاساات.
نویسد«شاکر قلبااى
ُ
راغب اصفهانی در تعریف شکر آن را به سه قسم تقساایم میکنااد و می
که تصویر نعمت در ذهاان و دل آدمااى اساات یااادآورى نعماات و نعماات دهنااده)؛ ُشاک ِر
زبانى ،که ستایش و ثناى مُنعم است؛ و شُکر اعضااا وجاوارح کااه عکااسالعماال مناسااب و
بایسته در برابر نعمت است ،در حادال و مرتباهاى کااه شایسااته آن اساات» راغااب اصاافهانی،
 )461 :141۲پس استفاده صمیح از دادههای الهی در جهاات رضاای او ر.ک؛ فضاال اهلل،
 :1419ر83 :13؛ ّباّبایی :141۷ ،ر )۲۲ :1۲یکی از ونههای شکر به حساااب میآیااد.
برای رسیدن به این مسکله باید از قدرت فکر استفاده کرد تا زند ی سرشار از نشاط شااود.
ا ر همسران مثبتاندیش باشند ،پاداش در خور آن را به دست میآورند و ا ر منفی نگار
باشند توشااه ناخوشااایندی در دساات خواهنااد داشاات ر.ک؛ کیهااان نیااا )۲8۲ :138۲ ،در
ارتباط این موضوع با حفظ زند ی مشترک و جلو یری از جدایی چنااین میتااوان فاات
که در مشاجرات و تلنیهای بین زوجین ایشان نباید از نعمتهایی که خداونااد متعااال بااه
آنها ارزانی داشته غافل شوند و آنها را فدای منافع خویش نمایند .هدایایی از قبیاال فرزنااد،
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ممبت و آرامش و سایر بنششهای رازا حکیم که باید از آنها به نمو احسن بهااره ببرنااد
و حق هر یک را بدین ونه ادا کنند ،در ایاان صااورت اساات کااه زن و ماارد از هاار ونااه
تصمیمی که منجر به خدشه دار کردن عطاهای خداوندی شود منصرف می ردند.
شاید بتوان از آیه چنین برداشت کرد که همواره همسران باید متوجه ایاان نکتااه باشااند
که ناخوشایندی پیش آمده در زند ی ،همه جنبههای حال را در بر نمی یرد و زن و ماارد
چیزهای بسیار دیگر هم دارند که باید به آنها توجه نمایند و همه چیز را تیااره و تااار نبینناد.
این مهارت دایارة ناخوشااایندی را کاااهش داده ،باار ساطح رضااایت از زنااد ی میافزایااد
پسندیده )308 :1384 ،بنابراین همواره باید نگاهی جااامع نساابت بااه جنبااههای ونااا ون
زند ی داشت و از تک بعدی نگریستن و پررن کردن زوایای منفی اجتناب ورزید.

 .۳-۱-۱خود نگهداری دینی
سومین راهکارهای اخعا فردی در آیاتاالحکام ّعا خااود نگهاداری دیناای اساات
که در نصوص دینی از آن تعبیر به تقوا شدهاست .رایش و توجه به منبع الیتناهی و کمال
مطلق سبب معنایابی و هدفمناادی زنااد ی میشااود و انسااجام رفتاااری ،وحاادت رویااه و
آرامش درونی را با خود به ارمغان میآورد .وقتی خداوند معنای زند ی قرار بگیاارد تقااوا
نیز که در حقیقت احساس حضور ایشان در تمام عرصه زند ی میباشد ،در فرد به وجااود
میآید ر.ک؛ همان3۲ :؛ ساالری فر.)110 :1384 ،
به دلیل اثرات مثبتی که التزام به این مسکله در روابا زناشااویی می ااذارد ایاان اماار بااه
عنوان یک اصل اخعقی در تنگناهای زند ی مشااترک بساایار حااایز اهمیاات میباشااد .در
ل لَالال ُه مَخْرَجالالا﴾؛ 1و هاار
دومین آیة سورة ّعا خداوند متعال میفرماید ﴿وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّالال َه یَجْعَالال ْ
کس از خدا بپرهیزد ،خداوند براى او راه نجاتى قرار مىدهد» اّعا این آیااه بااراین نکتااه
تککید میکند که حفظ تقوا یکی از راههای خرور از تمام بن بستهایی خواهاد بااود کااه
آدماای در ّااول حیااات خااویش باادان مبااتع می اردد .از جملااه مهمتاارین ایاان تنگناهااا،
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ناهنجاریهایی میباشد که ناشی از اختعفات زناشویی است .توجااه بااه حااق و در حضااور
حریم الهی بودن ،موجبات حسن ظن به خداوند ر.ک؛ مغنیه :14۲4 ،ص )۷49در تدبیر و
ابتآلت انسان را فراهم کرده و خرور از ساانتی و غاام ر.ک؛ کاشاافی ساابزواری:1369 ،
1۲6۷؛ فنرالدین رازی :14۲0 ،ر56۲ :30؛ ابنعاشور ،بیتااا :ر۲۷9 :۲8؛ ساامرقندی ،بای
تا :ر461 :3؛ ّیااب :13۷8 ،ر54 :13؛ ساابزواری نجفاای )563 :1319 ،آسااان ردانیااده و
همچنین رسیدن به خواستهها ر.ک؛ ابنعاشور ،بیتاا :ر )۲۷9 :۲8را باتوجااه بااه حکماات
الهی و خیر خواهی حضرت حق ،میسر میکند که در نتیجه همه این امور امکان باز شاات
به زند ی مشترکِ همان) مد نظر خداوند را فراهم میکند .این آیات وعده امیااد بنشااى
است از سوى خداوند به همه پرهیزکاران و توکل کنند ان که با توجه به رعایت مصااالح
و مفاسد امور الهی ،سرانجام لطف الهى آنها را شامل مىباشد ،و از پاایچ و خاام مشااکعت
عبور مىدهد ،و به افق تابناک سعادت رهنمون میکند و سنتىهاااى معیشاات را برّاارف
مىسازد ر.ک؛ مکارم شیرازی :13۷4 ،ر.)۲36 :۲4
این مسکله با توجه به فراز ابتدایی آیة سه بهتر مشنص میشود کااه میفرمایااد ﴿وَ یَرْ ُقْالال ُه
مِنْ حَیْثُ لَا یحَتَسِ

﴾؛ و او را از جائى که مان ناادارد روزى مااىدهااد .خااداى ساابمان کااه

ولااى و عهاادهدار سرپرسااتى بنااده متوکاال خااویش اساات ،او را از پرتگاااه هعکاات بیاارون
مااىکشااد ،و از ّریقااى کااه خااود او پایشبینااى آن را نمااىکنااد ،روزى مااىدهاد ر.ک؛
ّباّبایی :141۷ ،ر )314 :19و چه دلگرمی باالتر از این میتواند برای همسران باشااد کااه
خالق حکیم خود عهدهدار روزی مادی و معنوی آنها باشد و مشکعت ایشااان را از جااایی
که مان نمیکنند حل میکند.
بنابراین همسران با در نظر رفتن حضور حضرت حق و خارر نشاادن از ماوازینی کااه
ایشااان باارای یااک زنااد ی الهاای در نظاار رفتهانااد کااه میتااوان آن را حفااظ تقااوا و
خویشتنداری در حریم خانواده نام ذاری کرد ،حافظ زند ی مشترک خویش بوده و بر
این اساس یقین به وعده حق داشته باشند که خداوند خااود راه شااا میباشااد پاس شایسااته
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است زوجین در هنگام اختعفات زناشویی خدا را فراموش نکنند و بااا عماال بااه دسااتورات
قرآنی ،این مشکعت را به نمو شایسته حل نمایند و به زند ی مشترک خود دوام بنشند.

 .4-۱-۱اعتماد به کفایت الهی
از روزنههای امید در تعّمهای زند ی مشترک اعتماد بااه منبااع قاادرت الیاازال الهاای
است که این مهم به عنوان یکی از راهکارهای اخعقی در آیات االحکام ّااعا بااه چشام
ل عَلَ اللَّ ِه فَهُوَ حَسْبُه إِنَّ اللَّالال َه
میخورد .خداوند در آیه سه سوره ّعا میفرماید ﴿وَ مَنْ یَتَوَکَّ ْ
بَالِغُ أَمْرِه ﴾...خداوند ضمانت کرده کااه هاار کااس توکاال کنااد و از نفااس و هواهاااى آن ،و
فرمانهایى که مىدهد ،خود را کنار بکشد و اراده خداى ساابمان را باار اراده خااود مقاادم
بدارد ،درنمىماند و سرانجام لطف الهى ایشان را مى یرد ،آن وقت آنچااه را کااه او آرزو
کند ،خداى تعالى هم همان را برایش مىخواهد ،البته آنچه را که او باه مقتضاااى فطاارتش
مایه خوشى زند ى و سعادت خااود تشانیص ماىدهااد ،نااه آنچااه را کااه واهمااه کاااذبش
سعادت و خوشى مىداند و او را به افق تابناک سعادت رهنمون مى رداند و ابرهاااى تیااره
و تار مشکعت را از آسمان زند ى او کنار مىزند ر.ک؛ مکارم شاایرازی ،13۷4 ،ر:۲4
۲35؛ ّباّبااایی ،141۷ ،ر314 :19؛ ّبرساای ،13۷۲ ،ر .)460 :10در ادامااه هاام تککیااد
میکند کسى که بر خدا توکل کند ،خدا همهکاره او مىشااود ،چااون خاادا بااه کااار خااود
مىرسد و تمامى امور در حیطه قدرت خداى تعالى است ر.ک؛ ّباّبااایی ،141۷ ،ر:19
 .)315بنابراین همسران باید در ناآرامیهای زند ی با ذشتن از برخی خواستههای خااود،
به حمایت الهی اعتماد کنند تا تنشهااا جااای خااود را بااه آرامااش دهنااد و زناد ی معنااای
حقیقی خود را بازیابد.
در واقع توکل حقیقتی است که انسااانها از نظاار تربیتاای ،روحاای و رواناای بااه آن نیاااز
دارند و مطابق نیاز بشر است چون ایشااان همیشااه در راه آرمانهااای مقاادس بایااد از منااافع
شنصی خودش بگذرند ر.ک؛ مطهری )43 :1391 ،و در حیطة زند ی زناشویی نیز باید
زن و مرد ععیق شنصی خود را که کامع خود ممورانه بوده رها کنند و رفاااه و آسااایش
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را در رابطه زوجی دنبال کنند ،ر.ک؛ نظااری )59 :1386 ،در چنااین مااوقعیتی ا اار بدانناد
حامی و مدافعی دارند بسیار راحتتر میتوانند این کار را انجااام بدهنااد .پاار واضااح اساات
واقعیتی که با نیاز ذاتی انسان هماهن

باشد پذیرش و اجرای آن سهلتر است .کساای کااه

به یک منبع قدرت اتکال میکند ،قدرت او را به قدرت خود پیونااد میزنااد از ایاان رو باار
توان خود میافزاید و احساس اقتدار میکند .از سوی دیگر با اعتماد به یک منبااع قاادرت،
انسان تمت حمایت و حفاظت صاحب قدرت قرار می یرد و همااین اماار موجااب تقویاات
روحی و روانی انسان می ردد.توکل بر چنین منبع قدرتی ناراحتیها و نگرانیها را از بااین
میبرد .عامل برخی فشارهای روانی احساس ضعف و ناااتوانی در براباار مشااکعت اساات و
توکل بر خدا ریشه این احساس ناااتوانی را از بااین میباارد ر.ک؛ پسااندیده.)318 :1384 ،
بنابراین ایمااان بااه بساند ی خداونااد در شااودن رههااا و معضااعت میتوانااد بااه عنااوان
قویترین اهرم کاهش تنشهای روانی و رساندن زند ی مشترک به آرامش عمل نماید.

 .۲اصول اخالقی خانوادگی
دومین قسم از اصول اخعقی مشترک همسران ،اصول اخعقی خانواد ی اساات ،یعناای
این اصول جنبه عملی دارند و قرآن از همسران میخواهد که به این اصول پای بنااد باشااند
و آنها را در زند ی خود اجرا نمایند.

 .۱-۲استفاده از فرصت بازگشت
یکی از راهکارهای اخااعا خااانواد ی آیااات االحکااام ّااعا تااعش باارای برقااراری
ارتباط بین زوجین با زند ی کنار یکدیگر در ایام عداله است.
از آنجا که در فقه اسعمی اختیار ّااعا در دساات شااوهر اساات در واقااع عاداله مهلتای
است برای شوهر که در صورت پشیمانی از ّعا به آسانی بتواند زند انی زناشاویی را از
سر یرد .به دیگر سنن رجوع شوهر به زن یاا باز شات او بااه زنااد ی مشااترک یکای از
تمهیداتی است که برای جلو یری از زیادهرویها در نظر رفته شدهاست تا ا ر شااوهری
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موانع مربوط به فصل و جدایی را پشت سر ذاشت و ّعا را عملی ساخت باارای وصاال
و برقراری مجدد رابطه زن و شوهری نیازی به تشریفات مفصل نداشااته باشااد و بااه آساانی
بتواند این رشته پاره شده را ره زن ر.ک؛ عراقی .)9۷ :1369 ،در هماین راسااتا خداونااد
در آیة یک سوره ّعا میفرماید ﴿ال تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ ال یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاح َِشالال ٍۀ
د
دثُ بَعْ َ
ل اللَّ َه یُحْ ِ
درِی لَعَ َّ
مُبَیلنَه ...ال تَ ْ

لََِ أَمْراً﴾ نه شما آنها را از خانههایشان بیرون کنید ،و نااه

آنها در دوران عداله) بیرون روند مگر اینکه آنها کار زشاات آشااکارى را انجااام دهنااد تااو
نمىدانى شاید خداوند بعااد از ایاان ماااجرا وضااع تااازه و وساایله اصااعحى فاراهم سااازد» و
همچنین در آیة شش همین سوره آمده ﴿أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنتُو مِالالن وُجْالال ِدکُوْ﴾...؛ آنهااا را
هر جا خودتان سکونت دارید و امکانات شما ایجاب مىکند سکونت دهید »...خداوند در
این آیات با فراهم کردن شرای زند ی مشترک زن و مرد در زمان عده ،خواهان تجدیاد
نظر ایشان در عزم بر ّعا است ،چرا که برآورده کردن احتیاجات مادی زن از قبیل نفقااه
و مسکن را بر عهده مرد می ذارد و از زن نیز میخواهد کااه در ایاان ایااام خانااه را تاارک
نکنااد و در کنااار ماارد خااود بمانااد ر.ک؛ مکااارم شاایرازی ،3۷4 ،ر۲۲۲ :۲4؛ ّباّبااایی،
 ،141۷ر31۷ :19؛ ّبرسااای ،13۷۲ ،ر463 :10؛ فضا ال اهلل ،1419 ،ر۲95 :۲۲؛ صاااادقی
تهرانی ،ر )409 :۲8و به این وسیله زمینهای عاّفی ایجاد میکند تا زن و مرد بار دیگر بااه
هم پیوند بنورند و زند ی خانواد ی آنها سسته نشود ر.ک؛ ساالری فر)163 :1384 ،
چون جدایی به عنوان آخرین راه زند ی زناشویی در نظر رفته شدهاست و همسران را با
چالشهایی مواجه میکند خداوند حتی بعد اجرای صیغه ّااعا نیااز زمینااه را باارای ادامااه
زند ی مشترک فراهم میکند.
شاید بتوان برای فلسفه حکم به این نکته اشاره کرد که حضااور فیزیکاای زن و ماارد در
کنار یکدیگر امکان ارتباط وسیعتر و فتگوی هر چه بیشتر آنان را فراهم میسازد .باارای
اینکه زن و شوهر همدیگر را بهتر درک کنند ،باید بین آنها فت و ااوی مااداوم وجااود
داشته باشد .فت و و میتواند مسائل با اهمیت برای زورها را مشنص کرده و بااه آنهااا
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کمک کند که بیشتر به آنها بپردازد .تملیل مسائل موجود در رابطااه و تااعش باارای درک
بهتر آنها به پایداری زند ی زناشویی کمک میکند ر.ک؛ نظری )46 :1386 ،زمانی کااه
زورها با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند از یکدیگر برای حمایت از خود و همچنین اظهااار
نظر درباره مسائل شنصاای و کاااری اسااتفاده میکننااد .ارتباااط سااالم میتوانااد مشااکعت
انسانها را التیام ببنشد همان.)68 :
نکتة قابل معحظه این است که ا ر اختعفات زن و شوهر سطمی و کم عمااق باشااد و
به حد تنفر شدید روحی نرسیده باشد قهری است که در عرض سه ماااه و اناادی کااه زن و
شوهر ،شب و روز در یک ممل سکونت دارند و همواره با یکدیگر در تماس هستند تمام
آنها از بین رفته مبدل به صلح و صفا و آشتی می اردد باه خصااوص کااه رجااوع ماارد در
مدت عده خیلی سهل و آسان بوده با هر ونه بهره جوئی و حتی با اظهار تمایل از جانااب
شوهر به زن تمقق پیدا می کند و زن نیاز چااون از رفااتن بیارون از خانااه جااز باارای مااوارد
ضروری منع شدهاست ّبعا در این مدت ممدودیتی پیدا مایکنااد و هماین اماار نیاز زمینااه
بسیار مساعدی برای سازش زن با شوهرش به وجود میآورد منصوصا با توجااه بااه اینکااه
مطابق روایات زیاد معتبری برای زن در مدت ّعا رجعی جلااب ممباات شااوهر بااا انااواع
منتلف و به ّرا ونا ون مثل زینت کردن و به سر و وضع خود رسیدن و خویش را در
اختیار شوهر ذاشتن و نظائر آن نه تنها مانعی ندارد بلکه مستمب نیز مای باشااد زیارا ایان
کار مسلماًدر ایجاد صمیمیت بین زن و شوهر و اعاده زند ی مشترک آن دو تکثیر بسزایی
دارد ر.ک؛ حقانی زنجانی .)6۷ :1365 ،پس همراهی همسااران خااود میتوانااد بااه عنااوان
عاملی ره شا برای از بین بردن مشکعت بین آنها مطرح ردد.

 .۲-۲توجه به اصل مشورت
یکی از اصول زیبای اخعقی خانواد ی که در آیات ّااعا وجااود دارد و زمینااه ساااز
برقراری صلح و آشتی میان زوجین میشود اصل مشورت بااا همساار اساات .ایاان مسااکله در
ل فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّالال
آیة  6سوره ّعا آمدهاست ﴿وَ إِنْ کُنَّ أُوالتِ حَمْ ٍ

َضالالعْنَ حَمْلَهُالالنَّ فَالالإِنْ
ی َ
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هاار اااه باااردار باشااند نفقاة آنهااا را

بپردازید تا وضع حمل کنند ،و ا ر براى شما فرزند را شیر دهند پاداش آنها را بپردازید ،و
در باره فرزندان کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید .واژة ائتمار که فعل ائتمااروا) از آن
مشتق است ،وقتى در مورد چیزى استعمال مىشود ،معناى مشورت کردن دربااارة آن چیااز
را مىدهد ،به ّورى که ّرفهاى مشورت به یکدیگر امر کنند ،و در آیه مورد بمث که
ائتمار بااه صاایغه اماار آمااده و فرمااوده ائتمااار بکنیاد ،خطااابش بااه زن و ماارد اساات ر.ک؛
ّباّبایی ،141۷ ،ر )31۷ :19و تعبیر به معروف تعبیر جامعى است که هر ونه مشاورهاى
را که خیر و صعح در آن باشااد شااامل مااى ااردد ر.ک؛ مکااارم شاایرازی ،13۷4 ،ر:۲4
.)۲48
نکتة قابل توجه این است که چااون فرزناادان در صااورت جاادایی پاادر و ماادر بسایار
آسیب پذیرند ،با کمک از اصل مشورت این چالش به فرصت تبدیل میشااود و شاارایطی
که نظرخواهی از همسر در رواب زوجین ایجاد میکند زمینه را برای رفااع تنشهااا فااراهم
می رداند هر چند ظاهر آیه داللت بر لاازوم مشااورت همسااران در خصااوص فرزندانشااان
میکند اما از لفظ به معروف عام بودن مشورت برمیآید.
همسرانی که شنصیت همسر خود را ممترم مىشاامرند ،بااه یکاادیگر بهااا مااىدهنااد و
ایشان را در تعیین مسائل مهم در اداره زند ی زناشویی سهیم مااىکننااد ،باار شااور و نشاااط
زند ى مىافزایند و فضاى شاد و امیدبنشى را بر زند ى حاکم مااىکننااد ر.ک؛ الهااامی
نیا )۷3 :1386 ،و همین امر سبب میشود تا رفته رفته رواب بااین همسااران اصااعح ااردد،
زیرا شنص احساس میکند نظاارات او باارای همساارش از اهمیاات برخااوردار اساات و بااه
جبران این رفتار ممترمانه زوجش سعی در برخوردی زیبا و اخعقی با او میکند که خااود
زمینه را برای حل معضعت زناشویی فراهم میکند.
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بنابراین همسران با استفاده از این اصل میتوانند زمینه تداوم زند ی مشااترک تااوأم بااا
عشق را فراهم سازند .و از آن به عنوان وسیلهای برای باارون رفاات از اختعفااات زناشااویی
بهره یرند.

 .۳-۲برخورد فضلمدارانه
سومین راهکار اخعا خانواد ی آیات االحکام ّعا برخورد فضل مدارانه بااا همساار
مبتنی بر ذشت از حقوا مسلم خود در جهت رسیدن به منفعاات بیشااتر کااه همااان حفااظ
زند ی زناشویی و جلو یری از فروپاشی آن است .خداوند در فاارازی از آیااه  ۲3۷سااورة
ل بَیْنَکُوْ ﴾...؛ و ذشت و نیکوکارى را در میان خود فرامااوش
بقره میفرماید ﴿وَ ال تَنْسَوُا الْفَضْ َ
نکنید  »...این فراز آیة در میان بمثهای مربوط به مهریه زن آمدهاساات و میفرمایااد ا اار
مرد بنواهد از همسرش قبل آمیزش جدا شود بر او واجب است نصف مهریااه زن را بااه او
تقدیم نماید  ،مگر اینکه ایشان از این حااق خااود بگااذرد ،ولاای بهتاار اساات کااه ماارد تمااام
صداا را به همسر خود ببنشد و در هرحال زوجین نباید اصل ذشت را نادیده بگیرند.
بنابراین آیه از یک ّرف خواهااان ایاان مسااکله اساات کااه ماارد بیشااتر از حااق زن بااه او
ببنشد و از ّرفی به زن توصیه میکند که میتواند مهریه خود را به همسرش ببنشد .ایاان
ذشت از حق قطعی خود ،زمینه عاّفی و ممبتی برای باز شاات بااه زنااد ی مشااترک را
فراهم میآورد و هدف آیه نیز این است کااه افااراد بااه آسااانى از حقااوا خودصاارف نظاار
کنند ،و شوهر در مورد همسرش تسهیل و تنفیااف قائاال شااود ،و همساار او نیااز نساابت بااه
شوهرش سنت یرى نکند ر.ک؛ ّباّبایی :141۷ ،ر.)۲45 :۲
نکتة اخعقی قابل برداشت این است کسى که از حق خود مى ذرد و آن را مىبنشااد
قطعاً حق دیگرى را به ستم نمی یاارد بنااابراین ذشاات بااه تقااوى نزدیکتاار اساات ر.ک؛
مکارم شیرازی :13۷4 ،ر .)۲03 :۲پس روشن است که بنای قرآن در روابا همسااران باار
اخعا و ذشت از حقوا بنا نهاده شدهاست .به نظر این کتاب آسمانی دلیلی برای حاکم
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بااودن روح ناازاع و کشاامکش ب این همسااران وجااود ناادارد لااذا همسااران حتاای در مواقااع
اختعفاتشان نیز همواره باید با نیکی نسبت به یکدیگر رفتار نمایند و چه بسااا همااین مسااکله
عاملی برای باز شت آنها به ادامة زند ی زناشویی بشود.

 .4-۲توجه به مراقبتهای تربیتی فرزندان
یکی دیگر از اصول اخعقی خانواد ی ایاان اساات کااه همسااران در مواقااع اختعفااات
زناشویی از وظیفة فرزندپروری خود غافل نشوند و در تصمیم باارای زنااد ی مشااترک بااه
آینده فرزندان نیز توجه الزم را مبذول دارند و چه بسا دقت و تفکر در این مسااکله زوجااین
را از تصمیم بر ّعا منصرف و به ادامه زند ی زناشویی تشویق نماید زیارا کااودکی کااه
بایستی در سایه صمیمیت و مهر و ممبت پدر و مادر به رشااد ّبیعای خااود ادامااه دهااد در
نتیجه ّعا ،در یک بمران اسفناک روحی و جسمی قرار می یارد و در حقیقاات بازناده
اصلی صمنه ّعا فرزند است ر.ک؛ حقانی زنجانی.)108 :1365 ،
از نظر اسعم واجب اساات باار پاادر و مااادر بچااه را در راه راساات قاارار دهنااد و زمینااه
سعادت او را فراهم کنند مظاهری .)15 :1386 ،قرآن کریم در آیااات ّااعا بااه بهتاارین
وجه از حقوا زنان وکودکان حمایت کردهاست؛ یعنااى باا ایان کااه قاارآن قااانون اساسااى
اسعم است ،اما از آن جا که براى جزئیات حقوا زنان و کودکان اهمیت قائل اساات آنهااا
را در این کتاب آسمانى بیان کردهاست ،تا مبادا در جریان ّعا حقوا زنااان و کودکااان
پایمال شود ر.ک؛ رضایی اصفهانی ،138۷ ،ر )10۷ :۲1در آیات قرآن توجه به موضاوع
مهم فرزندپروری در دو قالب احکام زن باردار و احکام زن شیرده مطرح ،کااه در هریااک
مصالح کودک در نظر رفته شدهاست.
بنابراین توجه به اصل فرزند پروری چنان از نگاه خالق حکیم دارای اهمیت اساات کااه
حتی برای جنینی که پا به عرصه وجود نگذاشته قانونی وضع میکنااد تااا مبااادا زمااانی کااه
چشم به جهان شود از حقوا ّبیعی و مسلم خود بیبهره بماند .در آیاة  ۲۲8سااوره بقااره
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ل لَهُنَّ أَن یَکْالالتُمْنَ
به این نکته اشاره و میفرماید ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَغثَ َۀ قُرُو وَ لَا یحَ ُّ
مَا خَلَقَ اللَّ ُه ف

ِ أَرْحَامِهِنَّ﴾...؛ زنان مطلالقه باید به مدت سااه بااار پاااک شاادن را انتظااار بکشااند

براى آنها حعل نیست که آنچه را در رحام آنااان آفریااده شااده کتمااان کننااد »...ایاان آیااه
ععوه بر تککید بر ضرورت صاابوری و عاادم شااتابزد اای در تصاامیم باار جاادایی ،بااراین
موضوع تککید میکند که زنان مطلقه به خاّر احتراز از اختعط نطفهها و فساد نسل ،عااده
نگه مىدارند ،و با هیچ مردى تمکین نمىکنند ر.ک؛ ّباّبایی ،141۷ ،ر )۲30 :۲و ایاان
چیزی نیست جز توجه بااه سرنوشاات فرزناادان ،زیاارا بااا وجااود باااردار بااودن زن وضااعیت
زند ی زناشویی به ونهای دیگر رقم خواهااد خااورد و حااداقل آن ایاان اساات کااه زن تااا
پایان دوران باداری حق ازدوار مجدد ندارد و چه بسا کااه در ایاان دوره و بااا متولااد شاادن
فرزندش که لطفی از الطاف الهی در حق او و همسرش بوده نسبت به چالش ّعا صرف
نظر کنند و به تداوم زند ی مشترک همت مارند.
مسکلة توجه به فرزندان در آیه شش سوره ّعا ۲نیز به ونهای دیگر بیان شدهاست و
ل فَأَنفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّ
میفرمایااد ﴿...وَإِن کُنَّ أُولَات حَمْ ٍ

ْضالالعْنَ لَکُالالوْ فَالالآتُوهُنَّ
یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَر َ

أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُو بِمَعْرُوفٍ﴾..؛ و ا ر باردار باشند نفقة آنهااا را بپردازیااد تااا وضااع حمال
کنند و ا ر براى شما فرزند را) شیر مىدهند ،پاداش آنهااا را بپردازیااد در باااره سرنوشاات
فرزندان کار را «با مشاوره شایسته انجام دهیدّ »...بق این آیه پدر قبل از تولد باید هزینهى
او و مادرش پرداخت شود ،تا سالم به دنیا آید و پس از تولد ،مادر بایااد او را شاایر دهااد و
ا ر مشکلى پیش آمد ،زن دیگرى استندام شود تا شیرش دهد و کودک قربانى ّااعا و
در یرى پدر و مادر نشود همان)؛ در واقع این نکات هشداری است به والاادین در مااورد
مسئولیت فرزندپروریشان که بر این مطلب واقف باشند تا تنشهای میااان آنااان آساایبی بااه
مسائل جسمی و تربیتی فرزندان و وظیفهای که ایشااان در ایاان حیطااه دارنااد ،وارد نساازد،
زیرا ّعا جدای از آسیبهای روحی رواناای کااه باارای زن و ماارد بااه دنبااال دارد ،باارای
وضعیت فرزند پیامدهای به شدت منرب را در پی دارد.
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بر اساس مطالعات انجام شده ،فرزناادان در سااال اول جاادایی والاادین دچااار احساااس
خشم ،ترس ،افسرد ی و احساس شدید ناااه میشااوند و در دراز ماادت واکنشهااایی از
قبیل کم شدن نمره در آزمونهای پیشرفت و هوش و فقدان الگااوی مناسااب باارای ایفااای
زن یا ماارد بااودن از خااود بااروز میدهنااد و در نهایاات بااه مشااکعت عاااّفی و جنساایتی و
دشواریهایی در زنااد ی زناشااویی آینااده رفتااار میشااوند ر.ک؛ ساااالری فار:1384 ،
 )164بنابراین تبعات از هم سستگی زند ی خانواد ی هر ز از فرزنااد جاادا نمیشااود و
حتی آینده تمصیلی ،موقعیاات اجتماااعی و وضااعیت ازدوار او را تماات تااکثیر خااود قاارار
میدهد.
پس تمسک به این راهکار قرآنی ععوه بر تکمین منافع کودک ،زمینه فتگااو و تبااادل
نظر همسران را نیز در این زمینه فراهم میکند کاه شاااید خااود عاااملی باارای باز شاات بااه
زند ی زناشویی و جلو یری از ّعا باشد.

 .۳اصول اخالقی مختص مردان
دومین قسم از اصول اخعقی آیات االحکام ّعا اصولی هستند که اسعم آنهاا را باار
عهده مرد ذاشته اساات و در تمااام ایان اصااول نیاز حاااکم بااودن و تقاادم اخااعا باار فقااه
نمایانگر است.

 .۱-۳بهره مند نمودن تقوا گونه
اولین اصل اخعقی منتص مردان که در آیات ّعا مورد تککید قرار رفتااه و زمینااه
ساز برقراری رواب حسنه بین همسران میشود تکیه بر اصل بنشش است که تمت عنوان
نفقه در آیات ّعا مطرح شدهاست .یکی از راهکارهای قرآنی در ایاان زمینااه ایاان اساات
که مرد در ایام عداله نفقه و خرجی زن را بدهد تا بااه ایاان وساایله راهاای باارای باز شاات بااه
زند ی مشترک فراهم شود .در آیة هفت سورة ّعا ایاان مساائله بیااان شااده و میفرمایااد
﴿لِیُنفِقْ ُو سَعَ ٍۀ ملن سَعَتِ ِه وَ مَن قُ ِدرَ عَلَیْ ِه رِ ْقُالال ُه فَلْیُنفِالالقْ مِمَّالالا َاتَئالال ُه اللَّالال ُه  ﴾...آنهااایى کااه امکانااات
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وسیعى دارند ،از امکانات خود انفاا کنند ،و آنها که تنگدستند ،از آنچه خدا به آنهااا داده
انفاا نمایند» ،هر چند بین مفسران در مورد این مسکله اختعف 3است که آیا فق نفقااه زن
شیرده بر مرد واجب است یا تمام زنان ،اما بر اساس سیاا آیات میتوان این مسااکله را عااام
دانست .در این حکم نیز وضعیت مرد در نظر رفته شدهاست و آنهایی که توانااایى کااافى
دارند ،باید مضایقه و سنتگیرى نکنند ،و آنها که تمکن مالى ندارند ،بیش از توانایى خود
مکمور نیستند ،و زنان نمىتوانند ایرادى به آنها داشته باشند ر.ک؛ مکارم شایرازی:13۷4 ،
ر.)۲49 :۲4
در ورای این حکم نیز فلسفه زیبایی نهفته است کااه ثمااره آن باز رداناادن زوجااین بااه
کانون رم خانواده و جلو یری از فروپاشی آن است .چون بر اساس تعالیم اسعم منارر
اقتصادی خانواده ،یعناای زن و فرزناادان ،باار عهااده ماارد اسات .ایاان منااارر شااامل مماال
سکونت ،خوراک و پوشاک و سایر امور وابسته به آنهااا ماننااد تمصاایعت اساات ،بایااد بااا
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
مدیون مرد میداند که ایاان اماار نااوعی وابسااتگی بااه همساار را در او پدیااد ماایآورد .ایاان
احساس وابستگی موجب میشود وظایف همسری و مادری را تااا حااد تااوان و بااا عشااق و
ععقه انجام دهد ر.ک؛ ساالری فر )18۲ :1384 ،پس با نگاهی جامع و واقع نگر میتااوان
به توازن در حکاام وجااوب انفاااا باار زوجاه و تاکثیر ایاان مسااکله در باار پااا ماناادن زنااد ی
خانواد ی پی برد .همانطور که در صورت نپاارداختن آن ،اخااتعف در زنااد ی بااه وجااود
میآید و مردی که به زند ی و خوراک و مسااکن و درمااان و بهداشاات همساارش توجااه
ندارد ،کم کم زمزمه جدایی و ّااعا را از او میشاانود ر.ک؛ انااارکی اردکااانی:1385 ،
 )۷9پس بر مرد بایسته است به نیازهای اقتصادی همسر خود توجه نمایااد و بااه ایاان وساایلة
عواّف و احساسات او را برای ایفای هر چه بهتر نقش همسری تمریک کند.
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 .۲-۳خوش رفتاری
از آنجا کااه بااه کااار یری واقعیااات اخعقاای پیونااد زناشااویی را ممکاام ،و ممباات بااه
یکدیگر را استوارتر ،و درسی عملی باارای دیگااران بااه خصااوص فرزناادان خااانواده اساات
ر.ک؛ انصاریان ،)۲34 :13۷6 ،در آیات قرآن بر خوشرفتاااری بااا همساار بااه ویااژه باارای
مردان تککید شدهاست .خداوند در آیات  ۲۲9و  ۲31سورة بقااره بااا مضاامونی مشااابه ایاان
مسکله را بیان میفرماید .در آیة  ۲31سورة بقره آمده است ﴿وَ إِ ا طَلَّقْتُوُ النلسا َ فَالالبَلَغْنَ أَجَلَهُالالنَّ
فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرلحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ ال تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا﴾...؛ هنگاامى کااه زنااان را
ّعا دادید و به آخرین روزهاى عداله رسیدند باز مىتوانید با آنها آشتى کنید) یا به ّاارز
پسندیدهاى آنها را نگاه دارید ،یا به ّرز پسندیدهاى رها سااازید و هر ااز بااه خاااّر ضاارر
زدن و تعدى کردن ،آنها را نگه ندارید »....که در این آیه برخى از احکام ّعا بیان شااده
تا از نادیده رفتن حقوا زنان جلو یرى شود؛ از این رو به مرد فرصاات مااىدهااد کااه تااا
مدت عداله به پایان نرسیده ،مىتواند با همسرش آشتى نماید و صمیمانه زنااد ى کنااد و یااا
ا ر زمینة مساعدى براى آشتى نمىبیند ،از او جدا شود و رهایش سازد ،تا زنااد ى جدیااد
خویش را دنبال کند.
اما باید توجه داشت که هر یک از رجوع و یااا جاادایى ،بایااد تااوأم بااا احسااان و نیکااو
کارى و به دور از انتقامجویى و زیان رساااندن بااه زن باشااد؛ یعنااى رجاوع و باز شاات بااه
زند ى باید به صورت عقعیى و بر اساس صفا و صمیمیت ،و بااه تعبیاار قاارآن «بمَعارُوف»
باشد ر.ک؛ رضایی اصفهانی :138۷ ،ر۲14 :۲؛ ّباّبایی :141۷ ،ر )۲34 :۲پااس اسااعم
خواهان این است که در هر حال انسان با همسر خود با رفتار شایسته برخورد نمایااد ،حتاای
در صورت جدایی زن و مرد نباید این مسااکله تااوأم بااا خشااونت و بااد خلقاای باشااد.چهبسااا
ّعقی که به این نمو انجام شود آسیب روانی کمتری را متوجه زوجین نماید.
همچنین در آیة شش سورة ّعا که بمث اسکان مشترک همسران را در زمااان عاداله
بیان میکند به مردان دستور میدهد که ّوری با همسر خود برخورد نکنند کااه ماناادن در
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مسکن مشترک برایش دشوار ردد و مجبور به ترک منزل شود .در این آیااه آماادهاساات
﴿أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُوْ مِنْ وُجْ ِدکُوْ وَ ال تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیلقُوا عَلَیْهِن﴾...؛ آنها را هر جا خودتان
سکونت دارید و در توانایى شماست سکونت دهید و به آنهااا زیااان نرسااانید تااا کااار را باار
آنان تن

کنید و مجبور به ترک منزل شوند »...پس در این آیه خداونااد متعااال از مااردان

میخواهد که مبادا کینهتوزیها و عداوت و نفرت شااما را از راه حااق و عاادالت منمارف
سازد ،و آنها را از حقوا مسلم خود در مسکن و نفقه ممروم کنیااد ،و آن چنااان در فشااار
قرار یرند که همه چیز را رهااا کاارده ،فاارار کننااد ر.ک؛ مکااارم شاایرازی :13۷4 ،ر:۲4
.)۲4۷
کلمة« معروف» در آیات مورد بمث تکرار شده ،یعنى در دوازده مورد آماادهاساات و
این بدان جهت است که خداى تعالى اهتمام دارد به اینکه عماال ّااعا و ملمقاات آن باار
وفق سنن فطرى انجام شود ،و عملى سااالم باشااد ،بنااابرایاان کلمااه «معااروف» هاام متضاامن
هدایت عقل است ،و هم حکاام شاارع ،و هاام فضاایلت اخعقااى ،و هاام ساانتهاااى ادبااى و
انسانى ،معروف است که هم ّبق هدایت عقل صورت رفته باشد ،و هم با حکاام شاارع و
یا قانون جارى در جامعه مطابق باشد ،و هم با فضائل اخعقى منافى نباشد ،و هم سنتهاااى
ادبى آن را خعف ادب نداند ر.ک؛ ّباّبایی :141۷ ،ر.)۲3۲ :۲
بنابراین از مجموعه ایاان ونااه آیااات کااه باار قیااد معااروف تککیااد شااده میتااوان بااه
ضرورت خوشرفتاری با همسر و بهویژه مرد با زن از نگاه قاارآن اشاااره کاارد ،زیاارا زن بااا
وجود روحیة حساس و لطیف خود در صورت برخورد نسنجیده با وی متممل آسیبهای
روحی و روانی بیشتری می ردد ،لذا در اینگونه آیات بر سازش یا جدایی با قید معااروف
تککید شدهاست .پس در رفتار با همسر باید معک عدالت را همااواره مااد نظاار قاارار داد و
تمام وظایف در قبال او را با این شاخصه سنجید.
میتوان فاات کااه یکاای از ویژ یهاای زنااد ی زناشااویی موفااق ،بااادوام و تااوأم بااا
رضایت خاّر ،این است کااه زن و شااوهر بااه یکاادیگر احتاارام می ذارنااد .در ایاان ونااه
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زند ی ،هر یک از همسران ویژ یها یا تواناییهای قابل احترامی را در دیگااری مییابااد.
هر چقدر میدان احترام ذاری به یکدیگر وسیعتر باشد ،زند ی زناشویی رضایتمندانهتر
خواهد بود ،این همسران تکیید و ارزش ذاری خود برای همسرشان را نشان میدهند و بااه
ّور پیوسته کارهایی را انجام میدهند که عواّف ،عشق و احترامشان را به یکدیگر نشااان
میدهند و از کلمات و اعمال مثبتی استفاده میکننااد کااه رابطااه شااان را مااورد حمایاات و
تکیید قرار میدهد ر.ک؛ نظری )131 :1386 ،ا ر زن و مرد از ابتدای وصااال همااواره بااه
عواقب شیوه رفتار خود با همسر بیندیشند قطعااا رفتااار تااوأم بااا احتاارام و خااوش خلقاای را
انتناب خواهند کرد ،در این صورت ناآرامیهای زند ی با مااذاکره عقعناای بااه آرامااش
تبدیل میشود و زن و مرد به هدف واقعی ازدوار خواهند رسید.

 .۳-۳غیرتمندی
از آنجا که حریم خانواده ،نیازمند پاسداری اساات و نگهبااان آن ،غیاارت اساات ،یکاای
دیگر از راهکارهای اخعقی منتص مردان بمث غیاارتمناادی آنهااا نساابت بااه همسرشااان
د حَتَّ
ل لَ ُه مِن بَعْ ُ
است .در آیة  ۲30سورة بقره آمدهاست ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِ ُّ

تَنکِحَ َوْجالالاً غَیْالالرَ ُه

فَإِن طَلَّقَهَا فَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَن یُقِیَما حُدُودَ اللّ ِه وَتِلََْ حُالالدُودُ اللّالال ِه یُبَیلنُهَالالا لِقَالالوْمٍ

یَعْلَمُون﴾؛ ا ر بعد از دو ّعا و رجوع ،بار دیگر) او را ّعا داد ،از آن به بعد ،زن باار او
حعل ننواهد بود ،مگر اینکه همسر دیگرى انتناب کند و با او آمیزش جنسى نماید .در
این صورت )،ا ر همسر دوم) او را ّعا فت ،ناهى ندارد که باز شاات کننااد ،و بااا
همسر اول ،دوباره ازدوار نماید) ،در صورتى کااه امیااد داشااته باشااند کااه حاادود الهااى را
ممترم مىشمرند .اینها حدود الهى است که خدا) آن را براى روهى کااه آ اهنااد ،بیااان
مىنماید؛ در این آیه با مطرح کردن بمث مملالل و جریمهدار کردن غیاارت ماارد زمینااه را
برای جلو یری از فروپاشی خانواده فراهم کااردهاساات .ازدوار مجاادد زن سااه بااار ّااعا
داده شده با شوهر اول مشروط به ازدوار دائم با شنص دیگری است که «مُملِّل» خوانااده
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مىشود ،این مسکله یکى از عواملى است که در اسعم براى جلو یرى از ّعاهاى مکاارر
قرار داده شدهاست.
شوهر حق دارد پس از هر یک از ّعا اول و دوم ،در زمان عداله بدون عقد یا پس از
آن با عقد جدید ،به همساارش باااز ردد و او را بااا رعایاات اصااول خااانواد ی باارای خااود
نگهدارد یا با ترک رجوع ،زن را با احسان رها سازد؛ ولی در ّعا سوم مرد چااارهای جااز
رها کردن زن با احسان به وی ندارد ،زیرا پس از ّعا سوم زن موقتااً باار شاوهرش حاارام
میشود :فَإن َّلَّقَها فَع تَمِلُّ لَهُ مِن بَعد) و وقتاای خااود زن باار شااوهر سااابقش حاارام شااده
باشد ،انواع تمتعات وی نیز حرام است ،بنابراین پس از ّعا سوم ،رجوع شوهر در زمااان
عداله بدون عقد یا پس از آن با عقاد جدیاد ،از نظاار حکام تکلیفاای حاارام و از نظاار حکاام
وضعی باّل است ر.ک؛ جوادی آملی ،1388 ،ر .)318 :11در ازدوار زن با ماارد دیگاار
شروّی آمده که عبارتند از اینکه عقد آنها به صورت دائمای باشااد.همچنین پااس از عقااد
جدید ،مباشرت زناشویی صورت یرد .اشتراط مباشرت با شوهر جدید ،عاملی بازدارنااده
است که زن و شوهر را از ّعاهای بیجهت حفظ میکند .عقد مما

باادون آمیاازش،

تهدیدی بازدارنده نیست؛ یا در مانع بودن آن تردید است ،رچه غیوران اسااتثنایی از ایاان
کار منزجرند ،چنان که از سه ّعا نیز متنفرند همان )3۲۲ :پااس ایاان آیااه بااه کسااى کااه
مىخواهد دست به ّعا سوم بزند هشدار مىدهد که ممکن است با وجود شوهر دوم زن
راه باز شت برای همیشه بسته شود .چه بسا که همسر دائاام زن او را ّااعا ندهااد ر.ک؛
مکارم شیرازی،:13۷4 ،ر )1۷5 :۲پس مرد دوراندیش سعی میکند تا جای امکان از حااق
ّعقی که به او داده شده استفاده نکند و پیامدهای این مسکله را مد نظاار بگیاارد و در سااایه
اخعا به مشاجرات زناشویی خاتمه دهد.
نکتة قابل معحظه این است که ا ر غیرت مقتدرانااه و هوشاامندانه در خااانواده اعمااال
شود ،زمینه از هم سستگی این کانون کوچک کاهش مییابد ولاای بااا ایاان حااال اسااتفاده
نادرست و بیجا از آن افراد پاک را به مرز خیانت و ناپاااکی میکشاااند ر.ک؛ پسااندیده،
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 .)188 :1391پااس مااردان بایااد در غیاارتورزی نساابت بااه خااانواده خااود حااد اعتاادال را
نگهدارند ،زیرا افراط و تفری در این زمینااه خااانواده را بااا چالشهااا و آساایبهای جاادی
روبرو میکند.

نتیجهگیری
با بررسی آیات االحکام ّعا و اصول اخعقی مستنرر از آنها به ّور کل دو نتیجاه
عمده حاصل شد که اولین آنها مسکله تکثیر و تکثری بین دو حوزه اخعا و فقااه و در واقااع
مموریت و اصل بودن اخعا بود و دومین نتیجه این که تمام تعش اسعم بر جلو یری از
ّعا و حفظ کانون رم خانواده است و در این راستا وظایفی را باار عهااده همسااران ماای
ذارد ،تا ایشان در سایه این فرامین حکیمانه پیوند خود را ممکمتر نمایند.
البته با توجه به این مسکله که در اسعم حق ّعا به مردان داده شده ،وظایف اخعقاای
آنان نسبت به زنان سنگینتر است ،ویا قرآن بیشترین مسئولیت حفظ زند ی مشااترک را
به عهده مردان ذاشته و به آنها هشدار میدهد که از این حق سااوءاسااتفاده نکننااد و تمااام
توان خود را معطوف به تدوام زند ی زناشویی نمایند .ولی با ایاان حااال زنااان هاام از ایاان
مسئولیت مبرالا نیستند بلکه آنها هم نقش بزر اای در حفااظ خااانواده و جلااو یری از ّااعا
دارند.
نکتة دیگری که از بررسی آیات االحکام ّعا برداشاات میشااود ایان اساات کاه در
قاارآن ّااعا بااه عنااوان آخاارین راه حاال مطاارح شااده و تمااام تااعش ایاان کتاااب نااورانی
جلااو یری از جاادایی زن و ماارد و حفااظ زنااد ی مشااترک در پناااه بااه کااار یری اصااول
اخعقی است ،ا ر اینها هم در به پایان دادن اختعفات زوجین مؤثر نبود آن اه اساات کااه
مااااارد میتواناااااد از حاااااق ّعقااااای کااااه اساااااعم باااااه او داده اساااااتفاده نمایااااد.
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پینوشت
 1در آیة یک همین سوره نیز به بمث تقوا اشاره شدهاست.
 ۲این مسئله همچنین در آیه  ۲33سوره بقره نیز آمدهاست.
 3مثع صاحب تفسیر المیزان و تفسیر مجمع البیااان و الفرقااان ایاان مااورد را منصااوص
زنان شیرده میدانند اما صاحب تفسیر نمونه آن را عام میداند.
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