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  چکیده
لزوم «شده  این مقاله به واکاوي قاعده کمتر شناخته
پردازد. می» معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر

ن قاعده، رفتار متقابل زن و شوهر باید به موجب ای
هماهنگ با عرف روزآمد جامعه مسلمانان باشد. این 

هاي دینی به معناي آن است که افزون بر آموزه
هاي مستفاد از کتاب و سنت، آن دسته از عرف

ها عقالنی که در متون دینی صریحاً یا ضمناً از آن
باید هماهنگ با  تواند ونهی نشده باشد، می

اي در ترسیم نظام کنندهدینی نقش تعیین هايآموزه
ها نوپیدا حقوق خانواده ایفا نماید؛ حتی اگر این عرف

  باشند.
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Abstract 
This article analyzes a lesser-known 
rule in the Islamic jurisprudence entitl-
ed “The necessity of behaving reason-
ably in marital relationship”. Accord-
ing to the rule, the mutual legal rela-
tionship between wife and husband 
must be based on the current rational 
custom of Islamic society. In other 
words, in addition to what holy Qu-
r’an says, the manner of the Prophet 
Mohammad, and infallible Imams, ne-
w rational customs can and must play 
decisive role in determining the frame-
work of Islamic family law, as  far as - 
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  مقدمه

اي یف زوجین در برابر یکدیگر به دلیل پارهدر نظام حقوق خانواده در اسالم، حقوق و تکال
شود که مورد تأمل و انتقاد قرار گرفته است. بخشی از این کاستی از این واقعیت ناشی می هاتبعیض

عرف و سیره جامعه اسالمی همچون دیگر جوامع بشري پیوسته در حال گذار و تحول است. در این 
هاي نوپیدا و بازخوانی متون دینی در در برابر عرفمیان تالش براي پی بردن به موضع شرع اقدس 

  فضاي جدید یک ضرورت است.
ها بر احکام حقوق خانواده اغلب مورد توجه فقیهان هاي متفاوت و تأثیر آناصل توجه به عرف

ضرر، بوده است. براي همپایی احکام فقهی خانواده با تحوالت جدید، از قواعد و نهادهایی چون ال
شود تا بر استفاده از حق نیز استفاده میعسر و حرج و توسعه نظریه حقوقی منع سوءقاعده نفی 

ها در جاي خود ستودنی است؛ اما براي دستیابی به اختیارات نامتعارف زوج لگام زده شود. این تالش

است که مفهومی عرفی  »معروف«سان بدین 
 مصادیق آن بر حسب زمان و مکان و نیز درجه

که زوجین در آن اسالمی  تمدن و فرهنگ جامعه
  باشد.متفاوت تواند میکنند، زندگی می

مقاله به روش تحلیلی و با استناد به قرآن مجید، 
(ع) و موارد  (ص) و امامان معصوم سنت پیامبر

اي استناد فقیهان به لزوم معاشرت به معروف، بر
توسعه آن به یک قاعده فقهی الزامی استدالل نموده 
و با توجه به عموم ادله نشان داده است که قاعده 

تواند در همه قلمروهاي روابط خانوادگی از جمله: می
مدیریت خانواده، روابط زناشویی زوجین، چند و 
چون نفقه، سکناي زوجین و تصمیم درباره کم و 

 ار گیرد.کیف فرزندآوري مورد توجه قر
  

فقه خانواده، حقوق و تکالیف متقابل  ها:واژهکلید
  زوجین، عرف، معروف.

  

they have not been rejected explicitly 
or implicitly in Islamic teachings.   
In this way the examples of customary 
and reasonable behavior may vary 
from time to time, place to place and 
from one culture and civilization to 
another. 
Due to the generality of the evidence 
supporting the rule from the Holy 
Qur’an, narrations (ahadith) and juri-
sts’ reliance upon the ruling in differe-
nt cases, the article tries to strengthen 
and develop the rule and shed light on 
its implementation in areas like mana-
gement of the family, sexual relation-
ship, financial issues, residency and 
decision about reproduction. 
 
Keywords: Islamic Family Law, 
Reciprocal Rights and Obligations of 
Wife and Husband, Common Sense, 
Reasonableness. 
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ه قرائتی از نظام حقوق خانواده که با اقتضائات زمان سازگار باشد، باید قواعدي را به کار بست ک
اي که هم از توسل به ابزارها و اصول ثانوي بتواند کل نظام حقوقی خانواده را پوشش دهد؛ به گونه

نیاز شویم و هم زندگی زن را همسایه ضرر و عسر و حرج نسازیم. حل مشکل با نفی ضرر موردي بی
تی زندگی و عسر و حرج به معناي آن است که زن در بسیاري موارد باید تا مرز ضرر و حرج و سخ

آورد تا بتواند آن را به لحاظ قضایی اثبات  پسند گردکند و حتی از این وضعیت شواهدي محکمه
  نماید.

که در قرآن مجید مورد تأکید قرار گرفته، اغلب به رعایت معاشرت به معروف با توجه به این
اي عام چون قاعدهمصورت موردي و جزئی در مسائلی چند در کانون توجهات فقهی بوده است. اما ه

کننده  مورد کنکاش و مداقه قرار نگرفته است. این مقاله به طور تحلیلی به این پرسش پاسخ و تعیین
اي عام و الزامی و نه صرفاً موردي چون قاعدهتوان از لزوم معاشرت به معروف همداده است که آیا می

  و اخالقی در قلمرو حقوق خانواده سخن گفت؟
جریان قاعده فقهی در باب یا ابواب خاصی از فقه به قاعده بودن آن زیان گفتنی است  
رساند؛ بسیاري از قواعد فقهی مانند قاعده طهارت در یک قلمرو خاص کاربرد دارند. مهم این نمی

اي یافت هاي گوناگون را پوشش دهد. اگر ادلهاست که مضمون قاعده فقهی بتواند مسائل یا حوزه
توان آن را از قواعد به معروف را در همه ابعاد روابط زن و شوهر الزامی نماید، میشود که معاشرت 

  حقوق خانواده قلمداد کرد. 
انداز الزامی بودن و عدم اختصاص بر این پایه مقاله کوشیده است معاشرت به معروف را از چشم

 آن به موارد خاص مانند نفقه و سکنی واکاوي نماید.
  

  عدهشناسی قا. مفهوم1
  عناي اجمالی قاعدهم .1. 1

توان چنین بیان کرد: هر یک از زن و شوهر باید در چارچوب رعایت محتواي این قاعده را می
اي دقیقاً فقهی ـ حقوقی عرف مقبول در جامعه اسالمی با یکدیگر رفتار کنند. قاعده مورد بحث قاعده

ق و تکالیف زوجین باید تابعی از معروف یا ، حقواي صرفاً اخالقی. برابر این قاعدهاست و نه آموزه
 (یا همان عرف عملی عقالي جامعه معروف . پس هرگاهباشداسالمی جامعه در همان عرف پسندیده 

نقض د، مفاد قاعده لزوم معاشرت به معروف نید نزییک از زوجین مهر تأ عملکرد هر ) بر نحوهاسالمی
  واکنش حقوقی متناسب شود.شده است. این نقض در مواردي ممکن است موجب 

پذیرش این قاعده البته هرگز به معناي یکسره عرفی کردن تمام نظام حقوق خانواده نیست؛ نهاد 
نه دارد. هم از این روي در حوزه روابط ایاگرخانواده در اسالم فلسفه و کارکردهایی متعالی و فضیلت

هاي عرفی قرار د که تحت تأثیر داورياي وجود دارهاي شرعی مهم و قواعد آمرهزن و شوهر الزام
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گیرد؛ با این حال کاربست این قاعده در کنار توجه به مقررات شرعی، نظامی معقول، کارآمد، نمی
  عملی و مورد پذیرش عقل سلیم را به ارمغان خواهد آورد.

ف ست. عراثرگذار احقوق خانواده  وضع احکام در حوزهبر عرف و عقل اجتماعی ین قاعده، برابر ا
توان یکسره به را در تنظیم روابط زن و شوهر نمیمتعارف مسلمان جامعه و وجدان  پسندیده

زن را از  آورد ومیمطمئنی در جهت حمایت از حقوق زنان فراهم فراموشی سپرد. قاعده، راهکار 
   د.رهانها میاي از حمایتبراي دریافت پارههاي اثبات ضرر و یا عسر و حرج دشواري

هاي فقهی موجود در زمینه روابط زن و شوهر، از سوي دیگر دور نیست که برخی از آموزه
هاي گذشته باشد. کاربست این قاعده، نظام حقوقی خانواده را از محصول عرف مسلط دوران

هاي دوران گذشته به شود تا عرفسازد و سبب میمند میها و تکامل عقالنی ـ عرفی بهرهپیشرفت
 هاي همیشگی اسالمی و وحیانی تفسیر و تعبیر نشوند.زهعنوان آمو

 
  مفردات قاعده. 1.2

  معاشرت .1. 1,2
واژه معاشرت به دلیل ساختار واژگانی آن که از باب مفاعله است، متضمن مفهومی طرفینی است 

بق آن و مشارکت و برابري در آن نهفته است. قاعده معاشرت به معروف تکلیفی دوسویه است که مطا
در روابط حقوقی  نه تنها مردان، که زنان نیز باید با همسران خود بر پایه معروف معاشرت نمایند.

ات قدرت و اختیارممکن است از ه شود کطرفی میمعموالً به لمراعات اهاي الزمتوصیهطرفینی البته 
معه را به لزوم معاشرت به کند. ظاهراً قرآن مجید هم به همین دلیل، مردان و یا جااستفاده سوءخود 

أمسکوهنّ « فرماید:میمردان خطاب به آیه دوم سوره طالق  معروف با زنان توصیه نموده است.
أو فارقوهنّ بمعروف یا آنان را به شیوه پسندیده نگاه دارید یا به طور شایسته از آنان جدا »بمعروف :

  شوید.
 ،طالق و رجوع شمارگانکه در صدر اسالم،  تگفته شده اسشأن نزول این آیه و آیات مشابه در 

 او را طالق داده و در آستانه ،افتاد که برخی مردان به قصد آزار زوجهبسا اتفاق می .نامحدود بود
بقره هم در همین  231 کردند. آیهکردند و چندین بار همین کار را تکرار میاتمام عده، رجوع می

و هرگاه زنان را طالق « :ه استفرمودنموده، منع نادرست کار  را از اینمردان و  هنازل شدراستا 
ها را به معروف و شایستگی نگاه دارید و یا به معروف و دادید، بایستی تا نزدیک زمان پایان عده یا آن

(رشیدرضا،  »شایستگی رها کنید و روا نیست آنان را به آزار نگاه داشته تا بر آنان ستم کنید
   ).381و  396 ، صص2ق، ج1393

اساساً تقیید به معروف و احسان براي جلوگیري از فسادهایی است که « عالمه طباطبایی:به گفته 
استفاده از حکم شرعی بروز کند. مثالً در مورد امساك ممکن است زن به ممکن است در اثر سوء

گونه تا از این تقیید شده »بمعروف« داشته شود؛ لذا حکم امساك با کلمه آزار نگه منظور اذیت و
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به مردان هم نساء  سوره 19 آیه). 330، ص2ج، 1367(طباطبایی،  »ها جلوگیري شوداعمال غرض
  ». و عاشروهنّ بالمعروف« :ندزنان به معروف معاشرت کنتا با کند توصیه می

که زن در محیط نزول این آیات به لحاظ اجتماعی شخصیت چندان مستقلی نداشت، جدا از این
استفاده از نیروي سوءیا و برتر حقوقی موقعیت استفاده مردان به دلیل ه طور کلی احتمال سوءب

برتر سبب شده تا آنان مخاطب مستقیم این خطاب قرار گیرند؛ اما مضمون آیه در هر حال جسمی 
 شود.عام است و زن و مرد را شامل می

  
  و عرف معروف. 1.2.2

شناسان در معناي عرف، گاه معناي تتابع به گفته لغتشده است. مشتق » ع ر ف«معروف از واژه 
شود که و پیوستگی و گاه معناي سکون و آرامش لحاظ شده است. وقتی به چیزي معروف گفته می

کند و از آن دوري نفس بدان آرامش گیرد؛ چه اگر کسی چیزي را انکار کند از آن وحشت می
چه به هم نزدیکند، معناي معروف و معلوم گرسان دینب ).281، ص1404گزیند (ابن فارس، می

معروف هر چیز خیري است که نفس به آن « گوید:منظور در تعریف آن می ابن .مترادف نیستند
معروف اسمی است « :راغب اصفهانی). به نظر 239، ص4ق، ج1414(ابن منظور،  »شناخت پیدا کند

  ).561ق، ص1412(راغب اصفهانی،  »رع شناخته شودعقل و ش وسیلهه خوبی آن بکه براي هر فعلى 
هاي اصلی مفهوم معروف یکی این است که معروف در جامعه، مجهول نیست و سان مؤلفهبدین

که معروف امري است مبتنی بر دیگر این ).404، ص4ج، 1367شناسند (طباطبایی، مردم آن را می
طباطبایی در تعریف واژه قرآنی معروف،  ). از همین روي عالمه328، ص2جهمان، فطرت و خلقت (

فطرت  اي که بر طریقهجامعهگیرد؛ آن را به حکمی تعبیر کرده است که از ذوق جامعه سرچشمه می
    ).405ص ، 4جهمان، (کند بدون انحراف مشی می

و حقوقدانان در باب  نهایقفبررسی نظرات بینیم که عرف در تعیین معروف نقش مهمی دارد. می
در مقام تعیین  آنان :دهدخبر می در این باره وم معاشرت به معروف، از نوعی اتفاق نظر آنانمفه

، 1347امامی، ؛ 202، ص1388کاتوزیان، ( اندبه عرف احاله دادهنوعاً مصادیق معاشرت به معروف، 
مفهومی عرفی دارد و  ،معتقدند که حسن سلوكو  )404، ص4، ج 1367؛ طباطبایی، 430، ص4ج
عی از عرف و آداب و رسوم اجتماعی است؛ لذا لوازم آن را بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و تاب

  توان به دقت تعیین کرد.مکانی حاکم بر هر جامعه نمی
زمان و و عقل اجتماعی عواملی مانند لت تأثیر عرف در تعیین معروف به طور طبیعی تأثیر دخا

م از ارجاع امر به معروف چه بسا همین منظور را داشته را در پی خواهد داشت. قرآن مجید همکان 
هاي اسالمی ریشه اسالمی که بنا به فرض به اصول آموزهاست. در این صورت عرف عقالنی جامعه 

د، به بنیادي پویا براي تنظیم روابط زوجین تبدمی معروف در هر هاي شود. مصداق و نمونهیل میبرَ
  ا یکدیگر متفاوت باشد.اي بتواند تا اندازهمیزمان 
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هایی که موضوع یا متعلَّق احکام شرعی یا قانونی قرار برابر یک قاعده اصولی و عرفی عنوان
گیرند ظهور در فعلیت دارند. اگر گفته شود: دانشمندان یا دانشجویان را احترام کنید، ظاهراً می

سان این واژه به نه است. بدینمقصود، دانشمند و دانشجوي بالفعل است. واژه معروف هم همین گو
نوعی متضمن تناظر به زمان حاضر است. این هرگز به معناي آن نیست که عرف پیشینیان لزوماً 
مردود است، اما معروف بالطبع به نوعی به حال حاضر نظر دارد و از این روي متضمن پویایی و 

پذیرد و عرف قرآن و سنت تأثیر می انعطاف است. باید به یاد داشت که جامعه اسالمی بنا به فرض از
گیرد؛ پس هرگاه معلوم باشد عرفی با مبانی کتاب و سنت آنان نیز زیر تأثیر همین منابع شکل می

  تواند مهر تأیید شرع را دریافت کند.ناسازگار است، نمی
 در تبیین مفهومگمان بیهاي دیگري نظیر حسن و قبح عقلی نیز لفهؤلفه عرف، مؤبر مافزون 
معروف را به آنچه درستی و نیکویی آن توسط عقل و شرع شناخته  ؛ از این رو برخیدنثرؤمعروف م

  ).561ق، ص1412(راغب اصفهانی،  کنندشده باشد، تعریف می
عرف در لغت ضد نکر  واژه. تعیین معروف در جامعه استهاي مهم با این حال عرف از شاخص

مثل زمین بلند یا موج  ؛امر شناخته شده از امور تکوینی باشدبه معناي امر شناخته شده؛ خواه  ،است
ها یا از نوع آداب و رسوم شایع میان مردم که براي آن ؛بلند دریا که از دور بتوان آن را شناخت

طریحى، ( است درپی بودن آمدهچنین عرف به معناي تتابع، اتصال و پیشناخته شده باشد. هم
، 9، ج ق1414منظور،  ؛ ابن560ـ 562، ص ق1412هانی، ؛ راغب اصف93ـ105ق، ص 1416
  ).236 ـ243ص

ـ اعم از  عرف میل و گرایش عمومی انسانشود: گاه گفته میمعناي اصطالحی عرف درباره 
روش عموم عرف،  ،دین ـ به امري است در مسیري که مخالف شرع نباشد. به تعبیر دیگردیندار و بی

گیرد و براي حفظ فرد و جامعه، نظم و سامان یافته سرچشمه میاندیشی که از مصلحتاست مردم 
که جاهلی براي فهمیدن مانند این ،است؛ چه در محاورات و معامالت و چه در سایر روابط اجتماعی

  ).168 ـ169ق، صص 1395صدر، (به عالم رجوع کند 
است. عرف مثل  کرعرف ضد نُ گاه عرف به حکم و داوري عقل نزدیک شده و گفته شده است که:

کند و نفس به یید میأدرستی آن را ت ،اي است که عقلمعروف و عارف است و آن هر صفت ستوده
  ).512، ص4ق، ج 1379طبرسی، ( یابدآن اطمینان می

هاي رایج اما ناپسند را البته به نوعی به عرف مقبول و صحیح نظر دارند و عرفهاي باال تعریف
عرف دستوري است که عامه مردم میان خود وضع کرده باشند و برخی دیگر، به نظر  گیرند.دربر نمی

شمرند؛ هرچند عمل به آن نامالیم بآن را قبیح  باو مخالفت باشند عمل به آن را بر خود الزم ساخته 
یک در مخالفت آن از سرزنش دیگري اندیشد و این دستور مختلف است به  طبع و دشوار باشد. هربا 

58/ 



7 

 
 

 
 

 

گاه مقبول مردم فهمیده  و بالد و طوایف؛ گاه موافق عقل و شرع و طبع باشد و گاه نه؛ اختالف ازمنه
  ).19، ص1387؛ به نقل از واسعی، 273شاهی، ص  فیض کاشانی، آئینه( باشد و گاه نه

عرف یک سلسله  اند:برخی مفهوم قرارداد اجتماعی را هم در معناي عرف دخیل دانسته و گفته
نسبت به فعل و ترك آن و یا اراده گوینده کالم است ها و گفتاري و رفتارها و بنا استظهارات کالمی

که در بین عموم مردم و یا اقوام و جماعت خاصی به جهتی از جهات فطرت، عقل یا قرارهاي 
  ).152ص، 1374خرازي، ( اجتماعی یا هواهاي نفسانی و غیره به وجود آمده و رواج پیدا کرده است

ج ، 1367طباطبایی، ( اندعقالي جامعه تعبیر کرده ان قرآن کریم عرف را به سیرهبرخی از مفسر
با این توضیح که چون خداوند به انجام عرف امر  ).634، ص 3ق، ج1379 طبرسی،؛ 568، ص 8

شود؛ بلکه عرفی مراد است که عقل سلیم بر آن هر عرفی را شامل نمی )199اعراف، ( کرده است،
منظور از عرف عملی عقال، عرفی است که از سرشت و طبیعت سالم افراد آن  پسصحه گذارد. 

مردم یک اجتماع  تر، معروف همان میل و گرایش تودهگرفته باشد. به بیان دقیق سرچشمهجامعه 
احکام فطري و  است؛ لکن اجتماعی که از سالمت فطري برخوردار است و مردم آن در محدوده

هاي به عادت کند،توصیه میوقتی شریعت به معروف  ز همین روي،اکنند. وجدانی زندگی می
این شرط،  پایهگرفته، نظر دارد. بر  آنان سرچشمهکه از عقل اجتماعی مسلمان پسندیده مردم 
پذیرد، در شناسایی معروف در ها را نمیعقل عملی آن ي کهآورهاي قبیح و زیانبسیاري از عرف

روف از نظر اسالم کاري خواهد . عالمه طباطبایی گفته است: معداشتنخواهند جامعه هیچ نقشی 
طباطبایی، ( »شناسندبود که هرگاه مردم راه فطرت را بپیمایند و از حدود آن تجاوز نکنند، آن را می

 ).328، ص 2، ج 1367
ها بنابراین، قاعده لزوم معاشرت به معروف از نظر اصولی مبتنی است بر شناسایی آن دست رویه

اند ها چندان مهمهایی که زاییده وجه فرزانگی و فرهیختگی همه عقالي عالم است؛ این سیرهسیره و
ها به امضاي شرع نیاز نیست. این دیدگاه با که برخی برآنند که بالذات معتبرند و حتی براي تأیید آن

است (نک: عنوان حجیت ذاتی بناي عقال مورد پذیرش برخی از دانشمندان اصولی قرار گرفته 
یعنی  ؛سیره عقال بالذات معتبر است). برابر این دیدگاه 254ـ 247صص، 4ق، ج1417هاشمی: 

از ). به نظر عالمه طباطبایی 206ص ،2تا، جبی طباطبائی،(اعتبارش به واسطه دلیل دیگر نیست 
ش معمول جا که اسالم شریعت خود را بر اساس خلقت و فطرت بنا نهاده، هر عملی که مطابق روآن

، 2، ج1367طباطبایی، ( مطابق فطرت بوده و معروف است و به امر دیگري نیاز نیست ،مردم باشد
  ). 328 ص

هاي جامعه اسالمی است که اصول و مبانی هاي عرفی همان تلقیبخشی دیگر از داوري
با لحاظ  هاي اسالمی را پیوسته در ذهن دارند و با مقوالت نوپیدا و یا موضوعات مستحدثدیدگاه

کنند. رویکردهاي همدالنه و همسو با اصول و مبانی اسالمی به موضوعات با همین مبانی تعامل می
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رویکردهاي مبتنی بر هوي و هوس کامالً متفاوت است. رویکردهاي اخیر را حتی اگر کامالً شایع و 
  توان انگاشت.رایج باشند، مصداق معروف مورد نظر قرآن مجید نمی

باید به امور تبیین مفهوم معروف، عروف از جنس امور عمومی و نوعی است، گاه در که مبا آن
تمدن،  بایستی درجهشخصی هم توجه کرد. مثالً در مورد معروف و متعارف در رابطه زن و شوهر 

یک از زن و شوهر را نیز در نظر گرفت؛ چه بسا معاشرتی که با  هرهاي ویژگیتحصیالت، سن و سایر 
باشد، در مورد شخص دیگر با  پسندیدهموقعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی یک شخص، توجه به 

معاشرت به شمار رود. بنابراین حسن معاشرت عرف سوء همان موقعیت زمانی و مکانی، به دیده
حسن  به بیان دیگر ضابطه است.وجودي زن در هر خانواده متفاوت  نسبت به شخصیت و شاکله

از این لحاظ  .کندسانی متعارف و معقول است که در آن شرایط خاص زندگی میمعاشرت، رفتار ان
اي است از دو معیار حسن معاشرت زوجین با یکدیگر، در واقع آمیزه شناساییتوان گفت معیار می

آالیشی که در کنار یکدیگر در زن و شوهر روستایی بی شخصی و نوعی. مفهوم حسن معاشرت درباره
دار مسئولیت مهم اداري است و شوهر نیز به سیاست یا طبابت کنند با زنی که عهدهمزرعه کار می

اشتغال دارد، یکسان نیست. معناي همبستگی، خوشرویی و احترام متقابل در این دو رابطه تفاوت 
احترام به عرف و  الزمهبلکه رعایت این تفاوت تبعیض در اجراي قانون نیست؛  .فراوان دارد

 آید و باید به آن گردن نهادگونه امور از منابع حقوق به شمار میرفی است که در اینهاي عداوري
). این به دلیل آن است که مفهوم عرف و معروف متضمن نوعی اشاره به 210، ص1388کاتوزیان، (

 گیرد.زمان و مکان خاص هم هست و گاه تابع ضابطه شخصی و موردي هم قرار می
  
  عدهمستندات قامنابع و  .2
  . قرآن مجید2.1
  معاشرت به معروف آیه .2.1.1

  خوانیم:در آیه نوزدهم سوره نساء می
[بدانید که] چه بسا چیزي را  با زنان به معروف معاشرت کنید و اگر آنان را خوش ندارید،« 

 »ناخوش بدارید و خداوند در آن خیر بسیار نهاده باشد.
اي بر استحباب باشد، ظاهر در وجوب مواردي که قرینهفعل امر جز در  .امر است »اعاشرو«فعل 

این  یحصرت. داللت دارد وجوب معاشرت به معروف و حسن سلوك با زنانبر فوق  است. در نتیجه، آیه
اي است که اگر هیچ آیه یا روایت دیگري در لزوم معاشرت به معروف در روابط زوجین، به گونه هب آیه

قاعده فقهی نیازمند دلیل معتبر است؛  کرد.کفایت می ر براي اثبات قاعدهمذکو نبود، آیه این زمینه
نه انبوهی از ادله. به لحاظ دامنه و گستره نیز آیه شریفه به قلمرو خاصی نظر ندارد و بنابراین همه 

  دهد.ابعاد روابط زن و شوهر را پوشش می
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  بقره سوره 228 . آیه2.1.2
زنان  عهده؛ مانند همان وظایفی که بر»هن مثل الذي علیهن بالمعروف...ول«... فرماید: قرآن می

  مردان است. عهده است، حقوقی به طور شایسته براي ایشان و بر
با آن اي وجود دارد، حقی هم هرجا وظیفهکه کند اصل اساسی اشاره میاین به هم این آیه 

همان اندازه که زنان وظایفی دارند؛  :رمایدفبا اشاره به این حقیقت میکریم است؛ قرآن همراه 
هم ناظر به حقوق زن و هم ناظر به تکالیف او  »بالمعروف«دارند. دور نیست که قید حقوقی هم 
  ریزي شود.هاي زن باید بر اصل معروف پیسان نظام حقوق و مسئولیتباشد. بدین

الیف زوجین است؛ تکلیف چیز ضابطه و میزانی براي تعیین حقوق و تک ،معروف برابر این آیه،
خداوند  ،تعیین و تشخیص آن است. به بیان دیگر، در این آیه ضابطه و مالك ،دیگري است و معروف

 یا همان عرف پسندیده( را به معروف است و حد و حدود آن از حقوق متقابل زن و مرد سخن گفته
هاي آیه پیشین عام است و جنبهلحن و آهنگ این آیه نیز همانند  است. جامعه) واگذار کرده

توان آن را در مقام تأسیس قاعده و معیاري گیرد و بنابراین میگوناگون روابط زن و مرد را دربر می
  کلی ـ و نه بیان حکم موردي خاص ـ تفسیر و تعبیر نمود.  

  
  ات دال بر لزوم امساك به معروفآی .2.1.3

سوره بقره  229. در آیه اندبه معروف سخن گفته از ضرورت امساكشماري از آیات قرآن مجید 
تان فامساك بمعروف او تسریح بأحسان« :آمده است ؛ طالقی که شوهر در )229بقره، (» الطالق مرّ

به د، یا دار نگاهزن را به طور متعارف آن رجوع تواند کرد، دو مرتبه است؛ پس آنگاه که طالق داد، یا 
  .رها کند نیکی و خیراندیشی

وإِذا طلّقتم النساء فبلغنَ أجلهنَّ فأمسکوهنَّ «سوره بقره هم تأکید شده است که:  231ر آیه د
حوهنَّ بمعروف والتمسکوهنّ ضراراً لتعتدوا... هرگاه زنان را طالق  ؛)231بقره، ( »بمعروف أو سرّ

یا  خانه نگه دارید و ها را به خوشی و سازگاري دردادید، بایستی تا نزدیک به پایان زمان عده، یا آن
  . آوري نگهداري کنیدها ستم کنید، آنها را به شکل زیانه به آنکبه نیکی رها کنید. مبادا براي این

که این آیه شریفه در ادامه تعامل ضرري را از مصادیق نقض معاشرت به معروف برشمرده، با آن
  تر از نبود ضرر است.چنان عاممسازد. معناي معروف هقلمرو معروف را به نفی ضرر محدود نمی

َفإذا بلغنَ أجلهنَّ فأمسکوهنَّ بمعروف أَو فارقوهنَّ «در آیه دوم سوره طالق هم آمده است که: 
... شان دارید ی نگاهیکویمدت عده را به پایان رساندند، باز یا به نزنان گاه که آن )2طالق، ( ؛ »بمعروف

 رفتاري رهایشان کنید.یا به خوش
دادند و قبل از تمام شدن زمان عده، زنان خود را طالق میبه رسم جاهلی مردان در گذشته   

زنی نزد  روزيحدي نداشت و ممکن بود بارها و بارها تکرار شود. مراجعات این  .کردندرجوع می
دهد و باز را طالق می ويعایشه آمد و از شوهرش شکایت کرد که براي ضرر زدن به او پیوسته 
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الطالق مرتان «آیه گاه ابالغ نمود. آن (ص) نماید. عایشه شکایت این زن را به رسول اکرممی رجوع
  ).381، ص2، جق1393رشیدرضا، نازل شد (» فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان

فإمساك بمعروف أو « جمله نباید تصور نمود که با توجه به شأن نزول این سوره و به ویژه تفریع
تان« بر جمله» انتسریح بإحس  ، رجوع مرد در زمان عده، منظور از امساك به معروف»الطالق مرّ

نیستند؛  اي عامچون قاعدههم معروف،معاشرت به  لزوم قاعدهمستند مذکور  اتطالق دوم است و آی
زیرا توهم این اختصاص صرفاً ظهوري بدوي و غیرمستقر است. اتفاقاً چون وظیفه مرد در تعامل با 

شود. ن منحصراً یا امساك به معروف است یا طالق همراه با احسان، شمارگان طالق نیز محدود میز
(ع) نیز به آیات مذکور به عنوان یک قاعده کلی استناد شده است. برابر  در اخبار و روایات معصومان

نفقه از سوي  امساك به معروف به ایفاي حقوق زن از جمله(ع)،  حدیثی از تفسیر عیاشی از امام رضا
 ریح به احسان به طالق مقرر در شریعت، تفسیر شدهسشوهر و پرهیز او از آزار و اذیت زن و نیز ت

دادن فدیه و رجوع به  (ع)، در روایتی دیگر، امام باقر ).226ص، 15، ج 1403حر عاملی، ( است
حر ( اندحسان دانستهمعروف و طالق دادن وي را نیز مصداق تسریح به اهمسر را مصداق امساك به 

وکالت داده بود که زنی  دیگريدر مورد مردي که به  (ع) صادق امام). 543، ص15، ج 1403عاملی، 
اما پس از وقوع عقد نکاح، وکالت را انکار کرد، فرمود: بر آن زن حرجی نیست که  ،براي او عقد کند

ت داده و عقدي که صورت گرفته از روي گزیند؛ اما اگر آن مرد واقعاً وکالبراي خود شوهر دیگري بر
این زن را طالق بدهد؛ زیرا خداوند در قرآن  میان خود و خداونداست، بر او واجب است  وکالت بوده

  ).288ص ،13ج، 1403حر عاملی، ( »فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان« فرماید:می
اي کلی ندارد، بلکه مفید قاعدهپس این آیات به رجوع زوج در زمان عده طالق دوم اختصاص  

است که بر پایه آن در روابط زوجین، بر زوج واجب است که یا حقوق همسر خویش را به طور کامل 
نداده، بلکه  را طالق زوجه کهادا کند یا علقه زوجیت را قطع و زوجه را رها کند. گزینه سوم یعنی این

او شود، از نظر اسالم منهی و نامشروع است. لحن  اي او را نگاه دارد که موجب ضرر و زیانبه گونه
  تابد. این آیه بیان حصر است و راه سوم را به هیچ روي برنمی

  
  روایات .2.2

اي حاکم بر روابط چون قاعدهسازد، هممیدر روایات نیز به آیاتی که امساك به معروف را الزامی 
ذیل تفسیر آیات گذشته اشاره کردیم. در زوجین استناد شده است. به بخشی از این روایات در 

(ع) عرض کردم: مقصود  القاسم فارسی نقل شده که گفته است: به امام رضاتفسیر عیاشی از ابو
، امساك به معروف چیست؟ حضرت فرمود: »فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان«خداوند در قرآن از 

چه در طبق آن طالق نیز و تسریح به احسان است؛نفقه  و پرداختاز آزار و اذیت زن  شوهرپرهیز 
  ).226ص، 15، ج 1403حر عاملی، باشد (می ،قرآن آمده است
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هاي معاشرت به معروف است و نه تفسیر پیداست که موارد ذکر شده در حدیث، مصداق
(ع)، تفسیر مفاهیم عام  (ص) و امامان معصوم به طور کلی در شیوه تفسیري پیامبر انحصاري آن.

قرآنی در قالب بیان برخی از مصادیق آن بسیار متداول است. عالمه طباطبایی در جاي جاي تفسیر 
). شاهد 41، ص1، ج1393المیزان در مباحث روایی بر این نکته تأکید کرده است (الطباطبایی، 

 ام باقرکه در روایات، قرض و صدقه مصداق معروف به شمار آمده است. مثالً در روایت زراره از اماین
، 12، ج1403(ع) آمده است که: خداوند ربا را حرام فرمود تا باب معروف بسته نشود (حرعاملی، 

اي است که بر قرض (ع) داراي معناي گسترده بینیم که معروف در این گفتار امام). می425ص
  تطبیق داده شده است. 

مؤلی بعد از چهار ماه  ) فرمودند:الحکم ایبیان  ) منقول است که (در مقامع( محمدباقرامام نیز از 
  ).543، ص15، ج 1403حر عاملی، ( »شود تا امساك به معروف کند یا تسریح به احسانحبس می

بینیم که در این روایت نیز نوع تعامل با زن به معاشرت به معروف یا جدایی همراه با احسان می
هد که معاشرت به معروف حکمی الزامی دمحدود شده است. به عالوه، این روایت آشکارا نشان می

  شود.است که ناقض آن به حبس محکوم می
خواهد ازدواج وقتی مردي می(ع) هم آمده است که:  در روایت عبدالرحمن بن اعین از امام صادق

زن را به شایستگی نگهداري یا  کنم:اعتراف میپیمانی که خداوند گرفته است  : بهباید بگوید ،کند
  ).82ص، 14، ج1403حر عاملی، ( »نیکی طالق دهم یا به ،کنم

درست است که گفتن این مضمون در آغاز پیوند مقدس ازدواج مستحب است، اما این به معناي 
چه در قالب این اظهارات بیان مستحب بودن پایبندي به مضمون این تعهد نیست. برعکس آن

با عدم اظهار آن نیز براي یک مسلمان شود، نمونه عهد و پیمان است؛ عهد و پیمانی که حتی می
عهد نانوشته است. اصل اولی در پیمان و تعهد الزامی بودن آن است. قرآن مؤمنان را به طور مکرر به 

ها با خداوند باشد یا با هاي اکید داده است. خواه این پیمانهاي خود فرمانوفاي به عهد و پیمان
  ).34؛ اسراء: 40بندگان خداوند (بقره:

ا دارد یادآور شویم که برابر این روایات، هماهنگی کاملی میان آیات و روایات مربوط به موضوع ج
اي دیگر فهم باید کرد. مثالً در وجود دارد. روایاتی که احیاناً مفید معنایی جز این باشد را به گونه

مبادا شما را به منکر  روایت عبداهللا بن سنان آمده است که: از زنان در مسائل معروف پیروي نکنید تا
که از لحن و آهنگ روایت هم پیداست این  ). چنان128 ، ص14، ج1403فرمان دهند (حرعاملی، 

هاي هماهنگ با آن بر فرض صحت صدور در مقام بیان حکم فقهی نیست تا معارض روایت و روایت
هایی است مصداق خطاببا روایات دال بر لزوم معاشرت به معروف دوجانبه قلمداد شود. این روایت 

گویند. خطاب بیانی سخنی است که جنبه قانونی و حقوقی می» خطاب بیانی«که فقیهان آن را 
(ص) که خطاب به کسی فرموده  ندارد؛ بلکه در مقام تأکید بر نکته خاصی است. مثالً سخن پیامبر
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). یک 195، ص12، ج1403هایت از آن پدر توست (حرعاملی، است: انت و مالک ألبیک: تو و دارایی
که شرعاً و قانوناً فرزند و یا خطاب بیانی و براي توضیح و تأکید بر لزوم احترام به پدر است؛ نه این

هاي پدر باشد، اصالً معناي قانونی ندارد. مقصود از که فرزند جزو داراییمال او مال پدر است. این
هشدار و تحذیري است تا رابطه متعارف و  گفته هم،عدم پیروي از زنان در معروف در روایت پیش

  تواند فسادانگیز باشد، نینجامد. جانبه مرد از زن که میدوجانبه زن و شوهر به اطاعت یک
   

  اشتهار قاعده در میان فقیهان .2.3
به زمانی ، ید قاعده و قبح عقاب بالبیان الضرر، قاعده قاعده مانندفقهی مسلم بسیاري از قواعد 

و دقت فقیهان از یک سو و نیازهاي  رفته در اثر اجتهاد؛ اما رفته شدندنمیشناخته ن قاعده عنوا
به طور موردي به قاعده  نهایفق بسیاري از ند.اهفقهی به خود گرفت عنوان قاعدهعملی از سوي دیگر، 

روایات مربوطه، و » عاشروهنّ بالمعروف« به آیه شریفهویژه  بهعمل کرده و لزوم معاشرت به معروف 
اند؛ هرچند این قاعده در منابع فقهی کمتر انگاشتهرا مسلم  محتوا و مضمون قاعدهاند و استناد کرده

اي فقهی مورد بحث و بررسی مستقل قرار گرفته است. به مضمون و محتواي این چون قاعدههم
شوهر براي خروج زن از ، اذن روابط جنسی زوجین، سمزوجه، حق قَ نفقه ی مانندحثابقاعده در م

  شویم.در ادامه، شماري از این موارد را یادآور میاست. استناد شده  منزل و سکونت زوجه
  

  هاي قاعدهجلوهمصادیق و  .3
مصادیق قاعده حتی با پیدایش سن معاشرت به صورت دقیق ممکن نیستتعیین مصادیق ح .

ت. مقتضاي قاعده بودن لزوم معاشرت به هاي گوناگون در حال فزونی اسمسائل نوپیدا در حوزه
ها را بیان نماید. در هاي نوپیدا تطبیق کند و حکم آنمعروف این است که بتواند خود را بر مصداق

  شویم.هاي استناد به قاعده را یادآور میادامه برخی از حوزه
  
  . مدیریت خانواده3.1

معاشرت  قاعده در در اداره امور خانواده، متون مربوط به جایگاه مرد و زنبراي برداشت صحیح از 
این قاعده با توجه به لحن عامش به نوعی بر همه متون موجود در در نظر داشت. باید به معروف را 

در  که زنان نباید از مردانآمده است نیز (ص)  از پیامبرالوداع هر حدیث حجاین باره حاکم است. د
 ).245، ص 100ق، ج1403، مجلسى( »ینکم فی معروفوال یعص« افرمانی کنند:ن قلمرو معروف

(ص) به زنان  : در حدیث بیعت، پیامبرکه کند(ع) نقل می مسلم از امام صادق پسرچنین سعدان هم
در و  ...کنم که شرك نورزید من در صورتی با شما بیعت می ؛اي بانوان گوش فرا دهید«فرمود: 

  ).153، ص14، ج1403(حرعاملی، .» معروف، شوهران خود را نافرمانی نکنید..
خالف معاشرت به  یعنی مرد حق ندارد بر ؛در این روایات اطاعت از زوج به قید معروف آمده

شایستگان همسویی ندارد.  معروف از همسر خویش اطاعت از چیزهایی را بخواهد که با عرف و سیره
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ساء«گر آیه پس ا لَى النِّ ونَ عامالُ قَوج این سرپرستی بر سرپرستی مردان داللت دارد،  )19اء، (نس »الرِّ
  و تعبیر شود.مسلم معاشرت به معروف تفسیر  تواند جدا از قاعدهمین

ق.م  1117 به موجب مادهاي در قانون مدنی ایران هم انعکاس یافته است. این دیدگاه تا اندازه
الح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصشوهر می«

براي تشخیص مصالح خانوادگی یا حیثیات اجتماعی زن و شوهر، از سوي دیگر  ».باشد، منع کند
توان قاعده ثابتی به دست داد؛ زیرا اخالق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این داوري مؤثر نمی

زن و شوهر، آداب و رسوم هر قوم و  است؛ پس دادرس باید در تعیین مصالح خانوادگی و حیثیات
 توان ضابطهوضع خاص هر خانواده را در نظر بگیرد و نمی و هاي فردي و اجتماعی زن و شوهرویژگی

معاشرت به معروف در تعیین  کار او را به دقت تعیین کرد. این امر مفهومی جز این ندارد که قاعده
  دارد.  حدود و قلمرو ریاست شوهر دخالتی بسزا و مؤثر

 رسد، عرف پسندیدهنیز، به نظر می» ممنوعیت خروج زن از منزل بدون موافقت شوهر« رهدربا
پذیرد و زوجه را تا را نمی زن از رفت و آمدهاي متعارفشوهر ونی جلوگیري کن حاکم بر جامعه

وادگی و داند که براي حفظ مصالح خانمکلف میجا تا آنحدي به پذیرش ریاست شوهر در این باب 
هاي فردي یا حقوق شوهر ضرور باشد. اعمال محدودیت فراتر از این حدود به جهت سلب آزادي

فرمان فرموده زوجه و ایجاد ضررهاي روحی براي او، با معاشرت به معروفی که خداوند به آن 
  سازگاري ندارد.

  
  . حوزه روابط جنسی زوجین3.2

با باشد. معاشرت به معروف د در چارچوب اصل زن و شوهر بایروابط جنسی به موجب قاعده، 
استناد به این قاعده، فراهم آوردن امکان ارتباط جنسی از جمله حقوق و در عین حال تکالیف 

. تقریر و تفسیرهایی که گاه از نوع رابطه زن و شوهر در این باره باشدیک از زوجین می مشترك هر
حائري طباطبایی،  ؛270، ص7، ج1416ضل هندي، ؛ فا290، ص2تا، جفیض کاشانی، بیشود (می

موسوي ؛ 89 ، ص23ق، ج 1405؛ بحرانی، 115، ص 29 تا، ج؛ نجفى، بی67 ، ص11ج ،1418
سوره  21) با قاعده معاشرت به معروف سازگار نیست. از لحن آیه 242، ص2 ، جق1390خمینی، 

مایه سکون و آرامش دیگري باشند. هیچ یک از آید که هر یک از زن و شوهر باید نور به خوبی برمی
  توانند از دیگري استفاده صرفاً ابزاري نمایند.زن و شوهر نمی

براي اي صرفاً وسیله زوجهاي تقریر نمود که گویی مسائل حوزه روابط جنسی را نباید به گونه
زمانی  ر یک بازهبه یک بار درا زناشویی  رابطه حق زوجه براست. هاي جنسی زوج ارضاي خواسته

محدود کرد؛ بلکه محوریت در این دایره با تحقق معروف است؛ چه بسا معروف توان نمیچهار ماهه 
در مورد بانویی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم ایجاب کند که روابط زناشویی حداقل یک 

اي دیگر باشد؛ ضمن ضع به گونهوبار در یک بازه زمانی یک ماهه حفظ شود، اما در مورد بانویی دیگر 

 /در روابط زن و شوهر» لزوم معاشرت به معروف«قاعده                                 /65



14  
 

 

بهار  /41/ شماره يازدهمپژوهی/ سال فصلنامه خانواده
1394/  

باره وجود داشته باشد هاي عمومی ممکن است نوعی عرف عام و فراشخصی در اینکه برابر داورياین
  که باید از آن پیروي کرد.

اش در برابر زن، نشوز و تخلف از اصل معاشرت به معروف استنکاف مرد از انجام وظایف جنسی
 دهاهاي خانودعواي نشوز از سوي زوجه، قضات دادگاهح طردر خصوص است. هم از این روي 

ق.م)  1103به استناد قاعده لزوم معاشرت به معروف (مصرح در ماده چنین دعوایی را توانند می
د.م قضات محاکم مکلفند .ق.آ 3 مادهبرابر  د،باشبیان نشده ر قانون اگر حکم مورد دوانگهی بپذیرند. 

ق.م را  1103 حتی اگر مدلول مادهحکم دهند. پس قضیه درباره سالمی با استناد به منابع معتبر ا
ق.آ.د.م و نیز منابع معتبر فقهی  3 جهت پذیرش دعواي نشوز، کافی و معتبر ندانیم، با توجه به ماده

  باشد.توانیم بگوییم طرح دعواي نشوز زوج از سوي زوجه، خالی از وجاهت قانونی نمیمی
معاشرت زوج تلقی شود، تواند از مصادیق سوءجنسی می ي از داشتن رابطهگونه که خوددارنهما

عدم رعایت اعتدال در دفعات برقراري روابط جنسی از یک سو و نیز برقراري روابط جنسی در هر 
رعایت معاشرت به نامتعارف، با حسن معاشرت زوج منافات دارد. در واقع،  یک از این دفعات به شیوه

اگر در  روابط جنسی هم به اصل رابطه زناشویی و هم به کیفیت آن ناظر است. معروف در حوزه
 .معاشرت به معروف نقض شده است برقراري روابط جنسی جانب متعارف لحاظ نشود، قاعدهکیفیت 

 راالجثه بودن مرد قابل استنباط است. برخی از فقها عظیم ،این مبنا به خوبی از عبارات برخی از فقها
اند که با وجود عدم از جمله مواردي دانسته، که نزدیکی او با زوجه باعث آسیب او شود به نحوي
ست. در اقاعده معاشرت به معروف این فتوا  ترین مستندزوجه مستحق نفقه خواهد بود. مهم ،تمکین

اي باشد که هم شوهر و هم نزدیکی به گونه ،کندهمین زمینه تصریح شده است که معروف اقتضا می
شهوانی مرد  اي که تنها غریزهبنابراین برقراري روابط جنسی نامتعارف به گونه .بانو از آن لذت ببرند

 ، یقیناً مخالف با قاعدهاستضرر و تحمل فشارهاي جسمی و روحی تنها ارضا گردد و براي زوجه 
عاملی،  ؛ جبعی70، ص10تا، جبحرانى، بی؛ 13 ، ص6 ج ،ق1387است (طوسی، معاشرت به معروف 

  ).116 ـ119 ص، صق1424مکارم شیرازي،  ؛445 ، ص8 ، جق1413
بر همین مبنا، هرچند از نظر حقوقی شوهر در کامجویی از همسر خویش محق است، هرگز در 
این مسیر حق توسل به خشونت را ندارد. خشونت و ایراد ضرب و تهدید از مصادیق بارز سوءمعاشرت 

  همسر است.  زوج در برقراري رابطه جنسی با
  

  . چند و چون نفقه زوجه3.3
 اندمعاشرت به معروف استناد کرده زوجه به قاعده در مقام اثبات اصل وجوب نفقههم فقها 

؛ موحدي 564 ـ 569 ص تا،؛ حائري طباطبایی، بی163، ص12، جق1418حائري طباطبایی، (
که چه مقدار اینباره نمونه درراي ب .مسائل و فروعات آنو هم در بیان  )568 ق، ص1421لنکرانی، 
مشهور فقهاي  ؛زوجه بر زوج واجب است و آیا اساساً در شرع براي آن حدي هست یا خیر از نفقه
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و موکول است به ندارد حدي  ،زوجه از نظر کمیت، کیفیت و قلمرو شمول امامیه معتقدند که نفقه
ره است. عمدهزوجه غیرم نفقه :شودبه اصطالح گفته می .عرف و عادت استناد فقها در اثبات این  قد

گونه که متعارف مردم تان به معروف ـ یعنی آنفرماید با زنانمعنی، قول قرآن کریم است که می
؛ عالمه 565-569، ص تابی؛ حائري طباطبایی، 313، ص5ق، ج1421مغنیه، ( است ـ معاشرت کنید

، عاملی ؛ موسوي487ـ489 ، صص4جق، 1413 ،؛ قمی319ـ 320، ص7 ، ج.بق1413حلی، 
  ).486 ، ص1 ق، ج1411

مسلم شود که مسلمانان این نکته را از نحوه پرسش راویان از پیشوایان دین روشن می
اصل در میزان نفقه، رعایت متعارف است. هم از این روي گاه از میزان نفقه در  اند کهدانستهمی

دهد که حتی شرایط تنگدستی و پیشوایان دین نشان میهاي اند. پاسخپرسیدهشرایط گوناگون می
  ).  57، ص15، ج1403تواند بر چند و چون نفقه اثرگذار باشد (نک: حرعاملی، دستی احیانا میگشاده

چه بر زوج واجب است، تأمین شهید ثانی با استناد به آیه معاشرت به معروف بر آن است که آن
ها اك و اسکان تا نیاز به خدمتکار و اسباب نظافت و غیر اینمایحتاج زوجه است، از خوراك و پوش

تان به معروف معاشرت کنید و از مطابق با عادت امثال آن زن؛ زیرا خداوند فرموده است: با زنان
، جبعی عاملی( اي که شایسته چنین زنی استمعاشرت به معروف، انفاق زوجه است؛ به گونه جمله

  ).469ـ471 ، ص5ق، ج 1410
شهید صدر نیز پس از طرح چندین احتمال در باب نفقه زوجه، الزام و تعهد زوج به تأمین 

عاشروهن «کریمه  مایحتاج حیاتی یا اجتماعی زوجه را از مصادیق نفقه و از لوازم تمسک به آیه
نویسد: بدون شک محتاج باقی گذاردن زوجه یا فراهم آوردن موجبات ذلت داند و میمی» بالمعروف

  ).369 ، ص8ق، ج 1406،مجلسی؛ 277، ص6ق، ج 1420صدر، تماعی او، خالف معروف است (اج
از مصادیق نفقه و داخل در عنوان کلی معاشرت به معروف است،  نیز هرچند نیاز زوجه به خادم

به نظر شیخ طوسی وجوب تأمین خادم به شأن و برخی فقها قرار گرفته است.  مورد تصریح ویژه
بستگی دارد؛ اگر عادت و شأن امثال چنین زنی چنان باشد که خادم داشته باشند،  عادت زوجه

تأمین خادم براي زوجه بر شوهر واجب است. اما اگر زوجه از افرادي باشد که مثل او از حیث شأن و 
جایگاه اجتماعی خدمتکار ندارند، شوهر الزامی به تأمین خادم ندارد. مستند شیخ طوسی در این هر 

؛ محقق سبزواري، 4، ص6ق، ج 1387طوسی، ( است» عاشروهنّ بالمعروف«فرض آیه شریفه دو 
  ).301، ص2، جق1423

  
  . سکونت و محل زندگی3.4
  سکونت مشترك. 3.4.1

عرف در تبیین مصادیق آن  اي که مؤلفهکنندهلزوم معاشرت به معروف و نقش تعییین قاعده برابر
. معروف استتابع صدق عنوان زوج به سکونت مشترك با زوجه،  دارد، چگونگی و میزان الزام
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بنابراین با  خواهد بود.به یک شب در هر چهار شب منحصر نسان سکونت زوج در منزل مشترك بدین
نظر به عمومات قرآنی مبنی بر لزوم معاشرت به معروف و نیز کاهش چشمگیر تعدد زوجات و تغییر 

طلبد تا با امتناع باید گفت که این مسئله حکم جدیدي را می ،در این باره هاي اجتماعینگرش
معاشرت به معروف فراهم  خویش، موجبات نقض قاعده بالوجه شوهر از سکونت مشترك با زوجه

  نشود.
ترك زندگی هم  1353قانون حمایت خانواده 8 ماده ،ق.م 220 ماده در حقوق ایران افزون بر

تشخیص ترك  کهاین؛ به ویژه دانسته استواهی عدم امکان سازش از موارد صدور گرا خانوادگی 
تمام اوضاع و احوال و  زندگی خانوادگی در هر مورد به دادگاه واگذار شده تا در هر مورد با مالحظه

گذار در تشخیص مصداق ترك زندگی خانودگی شرایط خاص هر دعوا، داوري کند. این انعطاف قانون
حدیدي دادرس، با مفهومی که ما از معاشرت به معروف و دخالت عوامل زمانی آن به نظر صال و احاله

  رسد.و مکانی در آن ارائه نمودیم نیز سازگار و هماهنگ به نظر می
  
  مسکن اختصاصی. 3.4.2

که این اختیار به زن داده به نظر مشهور فقهاي امامیه اختیار تعیین منزل با شوهر است؛ مگر آن
لکن مرد   ).ق.م 1114 مادهنون مدنی ایران نیز از همین دیدگاه پیروي کرده است (شده باشد. قا

به نظر بسیاري از فقها، زوجه  بایستی رعایت حال و شئون زوجه را در انتخاب محل سکونت بنماید.
منزلی  ،تواند از اقامت در منزل مشترك خودداري نماید؛ مثالً اگر شوهردر غیر صورت شرط نیز می

دیگرش و یا پدر و مادر وي در آن سکونت دارند و زن را به سکونت در آن دعوت  د که زوجهدار
 تواند درخواست منزل اختصاصی نماید. مستند عمده، زن به پذیرش آن موظف نیست؛ بلکه مینماید

به ایید. فرماید با زنان به معروف معاشرت نممبارکه نساء است که می سوره 19فقها در این فتوا، آیه 
محقق ( »منزلی نماید که در آن مشارکت با غیر زوج نباشد مطالبه حق داردبانو « :محقق حلینظر 

تدارك مسکن مناسب و گوید: در توجیه این حکم میصاحب جواهر ). 293، ص2ق، ج1408حلّى، 
آن امر از مصادیق معاشرت به معروف و نگهداري همسر به شایستگی است که خداوند به  جداگانه

  ).339، ص 31، جق1408نجفی، ( کرده است
سکنایی که بر زوج واجب است از « :آورده است بارهدر همین  پرسشیقمی در پاسخ به  محقق

رسد که مطالبه سکناي علیحده و حال و تعارف زوجه باشد و زوجه را می براي زوجه، باید درخور زي
و زوج  .هاووي او باشد، خواه اقارب زوج و خواه غیر آنکند که به غیر زوج کسی نزد او نیاید؛ خواه ه

بین شود ماپس به این جمع می تواند او را الزام کند که با هووي خود در یک خانه به سر ببرد ...نمی
میرزاي قمی، ( ...» »عاشروهن بالمعروف«و  »اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم«ي مثلاادله

، جبعی عاملی؛ 108، ص 3، ج . الفق 1413عالمه حلّى، نک:  نیز ؛560-561، ص 4 ، جق1413
  ). 313، ص5ق، ج 1421؛ مغنیه، 470، ص5 ، جق1410
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ن زن با زندگی در منزل ئویعنی اگر ش است.زن عرفی ن ئوشدر این باره رسد معیار به نظر می
که سکونت این د؛ مگرنمایمشترك منافات نداشته باشد، قائل شدن به چنین حقی براي زن بعید می

زن مسکنی اختصاصی  ویژهئون مشترك موجب ضرر و زیان زوجه باشد و اگر عرف و البته ش در خانه
). 310، ص1376محقق داماد، ( شد توان چنین حقی را براي او قائل، مینمایدرا براي او اقتضا 

ي ظریفی که از معاشرت به برداشت این معنا و قائل شدن به تفصیل به تناسب شأن زوجه، با معنا
معروف و دخالت معیارهاي عرفی و شخصی در تعیین لوازم و مصادیق آن ارائه کردیم، نیز مطابقت 

زوجه  :گویندبینیم که در باب مسکن زوجه (مانند سایر نفقات) میدر کلمات فقها نیز بسیار می .دارد
ارف از حال امثال آن زن، مناسب و استحقاق مسکنی را دارد که با توجه به شأن اجتماعی و متع

  ).300ـ  302، ص25، جق1413 ،سبزواري( او باشد شایسته
  

  . دیگر مصادیق قاعده3. 4. 3
هایی از مصادیق قاعده فراگیر لزوم معاشرت به معروف بود. چه تاکنون ذکر شد، تنها نمونهآن 

حیثیت اجتماعی طرف مقابل آسیب اي که به آبرو و روابط نامشروع هر یک از زن و شوهر به گونه
تواند مصداق نقض قاعده معاشرت به معروف باشد. برخی از حقوقدانان حتی در این باره از می بزند،

امکان به کاربستن ضمانت اجراي حقوقی براي حمایت از حکم قاعده معاشرت به معروف سخن 
قاعده براي چنین مواردي باید ). البته در به کارگیري 203ـ205ص، ص1388کاتوزیان، ( اندگفته

  دیگر موازین و آداب اسالمی مانند مطلوبیت تستر و پرده پوشی را هم در نظر داشت.
اعتنایی به شوق مادري زن نیز نوعی سوءمعاشرت دارشدن و بیچنین خودداري مرد از بچههم

باردارکردن زوجه مؤثر ). از این روي اگر الزام شوهر به 370، ص1388(کاتوزیان،  قلمداد شده است
ماند. نیفتد، باید گفت: حال که سلوك به معروف امکان ندارد، گریزي جز تسریح به احسان باقی نمی

در جانب مقابل یعنی پیشگیري و خودداري زوجه از بارداري نیز، بر خالف نظر برخی فقها که این 
؛ صانعی، 809، ص2ق، ج1409یزدي، طباطبایی اند (امر را منافی با تمکین و استمتاع زوجه دانسته

توان گفت که: هرچند زن )، با استناد به قاعده لزوم معاشرت به معروف می517و 516، صص 1390
و شوهر بدون رضایت دیگري حق ندارند از بارداري خودداري کند، زوج باید در این حوزه نیز به لوازم 

یار مهم است. مسائل این حوزه را باید از معاشرت به معروف پایبند باشد. نقش زن در بارداري بس
  مسائل رابطه زناشویی جدا کرد و براي آن حسابی جداگانه گشود. 

آید؛ هاي زمانی حاملگی و بارداري هم راست میهمین گفته در مورد تعداد فرزندان و دوره
رابطه زناشویی توان مسأله مهم بارداري و فرزندآوري را به سادگی از متممات و ملحقات مسئله نمی

گیري درباره آن را یکسره به شوهر وانهاد. گذشت که شوهر حتی درباره چند دانست و اختیار تصمیم
و چون رابطه زناشویی هم اختیار مطلق ندارد؛ چه رسد به بارداري و فرزندآوري که بار اصلی آن بر 
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چوب مشورت، همدلی و گیري در چارسازي و تصمیمدوش زوجه است. زن را بدون رضایت و تصمیم
توان کرد. زوجه در هر حال داراي کرامت و معاشرت به معروف به اموري تا این اندازه خطیر الزام نمی

  توان کرد.چون شیء و ابزار و به قهر و اجبار رفتار نمیشخصیت انسانی مستقل است و با او هم
  

  هاي پژوهشیافته
ونگی روابط زوجین و نیز حقوق و تکالیف آن دو، لزوم معاشرت به معروف چگ قاعدهبرابر  .1

هاي اي که در همه جا باید به داوريبه گونه است.جامعه  تابعی از معروف یا همان عرف پسندیده
(عرف عملی عقالي  اگر معروف .عملکرد زوجین با یکدیگر گردن نهاد معروف در خصوص نحوه

نقض لزوم معاشرت به معروف  د، مفاد قاعدهنتأیید نزعملکرد هر یک از زوجین، مهر  جامعه) بر نحوه
  واکنش متناسب حقوقی از عرف پسندیده جامعه حمایت کند.شده است و جامعه باید با 

تمدن و  مفهومی عرفی است که مصادیق آن بر حسب زمان و مکان و نیز درجه ،معروف .2
خداوند  ،. درست به همین لحاظکنند، متفاوت استاي که زوجین در آن زندگی میفرهنگ جامعه

(عاشروهنّ بالمعروف)؛ تا در هر . حقوق خانواده را به معروف محول کرده است وضع احکام در حوزه
مورد با میزان قرار دادن داوري عرف و وجدان انسانی متعارف در مقام یک همسر، بهترین و 

عینیت یابد. عرف و معروف مورد ی ترین تصویر از حقوق و تکالیف زوجین در هر عصر و زمانشایسته
نظر البته عرف برخاسته از وجه فرزانگی و فرهیحتگی عقال یا جامعه اسالمی است که بناها و 

گیرند. مردمانی که خداوند آنان را به هاي اسالمی الهام میهاي خود را همدالنه از اصول آموزهرویه
داده است. مسلمانان در گذر زمان با رشد درك حساب آورده و به تدبر و درنگ در قرآن مجید فرمان 

تري دست یابند که هاي متکامل(ع) چه بسا به عرف عقالنی و خوانش قرآن مجید و سنت معصومان
تر باشد؛ هر عرف نوپیدایی را لزوماً تر و انسانینه تنها با اصول و مبانی سازگارتر است، که عادالنه

  توان نفی کرد. نمی
 دارند روایات ومحوري که نقش آیات قرآن کریم افزون بر  حجیت این قاعده،اثبات . براي 3

توجه به شمار فتاوا و نظریات فقهی  .قابل استناد استبراي تأئید قاعده نیز  فقیهان قاعده نزدشهرت 
که آیات قرآن در باب دهد نشان میباشد، آنها قاعده قرآنی معاشرت به معروف می که مستند عمده

روابط  عام فقهی در حوزه فقهی) و یک ضابطه (قاعده در مقام تشریع یک حکم کلی الزامی معروف،
 ،توان با استناد به آناي که در موارد گوناگون میاست؛ ضابطهزوجین و حقوق و تکالیف آنها بوده

به  متون و منابعی که بر لزوم معاشرت حکم بسیاري از مسائل و معضالت حقوقی را استخراج کرد.
کنند، داراي چنان عمومیتی هستند که بتوانند این گونه برخوردها را در همه معروف تأکید می

سان، قاعده در موضوعات و  اي عام الزامی کنند. بدینهاي روابط زن و شوهر همچون قاعدهزمینه
  مسائل نوپیدا نیز کاربرد خواهد داشت. 
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مفاد قاعده لزوم معاشرت به معروف فرصت . پرداختن به ساز و کارهاي تضمین حقوقی از 4
توان گفت این است که نهاد خانواده و روابط چه به اختصار در این باره میطلبد. آندیگري را می

میان زن و شوهر به دلیل اقتضائات خاص آن، نه تاب تحمل مداخالت گسترده را دارد و نه هر گونه 
یفري به سختی در روابط زوجین آن هم براي ایجاد رابطه تابد. به ویژه مداخالت کاي را برمیمداخله

متعارف، پذیرفتنی است. با این حال، قاعده لزوم معاشرت به متعارف، یک توصیه اخالقی صرف 
اي تواند ساکت و آرام در گوشهنیست. به بهانه عدم مداخله در کانون خانواده نظام حقوقی نمی

تم و ظلم علیه زوجین و به ویژه زن شکل بگیرد. باید با رعایت اي سرشار از سخانهبنشیند تا تاریک
این اصل که خانواده کانون صفا و عشق است و کمتر باید در آن مداخله کرد، ساز و کارهایی را 
برگزید که معاشرت به معروف را به خوبی تضمین نماید. با نبود نظام حقوقی عادالنه و منصفانه میان 

معنا است. نظام حقوقی حاکم بر خانواده باید کمینه ز مهر و صفا و عشق بیزن و شوهر سخن گفتن ا
عدالت و انصاف و رعایت حرمت و کرامت زن و مرد را به خوبی تضمین کند. عشق و آرامش در 

  چنین فضایی معنادار است.
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