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 البالغهنهجد بر یناظر بر حقوق معنوی زوجه با تأکاصول قرآنی 

 1طاهره سترگ

 2ان حقیمعصومه رضائ

 هدیچک

ز با ین علیهم السالم  نیره ائمه معصومید دارد و در سیدر خانواده تأک یت حقوق مادیهرچند اسالم بر رعا

 ی، نمایرا حقوق مادیاستوار است. ز یت بوده؛ اما اساس خانواده بر حفظ حقوق معنویو عنا موردتوجهدقت 

 نیو ا یابدیماستحکام  یو بدنه آن با حفظ حقوق معنو هایهپا؛ اما کندیمبا یساختمان خانواده را ز یظاهر

 «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» ت کنند:یرعا یستیمتقابل است که زن و مرد هر دو با ی، حقیه معنویسرما

مردان است.(  ی  عهدهسته بر یشا طوربهزنان است،  ی  عهدهکه بر  یفیوظا ؛ و مانند همان222)سوره بقره/

ه ب البالغهنهجحقوق معنوی زوجه و با تأکید بر  بر ناظر قرآنی اصول معرفی با حاضر بر این اساس، پژوهش

 نگاشته شده است. زوجین روابط تحکیم و اصالح هدف باتطبیقی و تحلیلی  -روش اسنادی 

 قدس خانوادهم یبنا یداریو پا یس، تعالیت وافر خداوند به تأسیبیانگر عنا اِحصا شده، قرآنی اصولنتیجه آنکه 

 آناز منظر قر؛ افزون بر این باشدیمحاکمیت اصل تحکیم بنیان خانواده بر دیگر اصول مذکور  مؤیدو  است

 کندیمزن و شوهر، هر دو در حفظ این بنیان نقش دارند و از هر کاری که روابطشان را متشنج و مخدوش 

 باید اجتناب نمایند.

  حقوق معنوی، زوجهخانواده،  ،البالغهنهجقرآن،  واژگان کلیدی:

                                                           
و  قم سالم اهلل علیها یقه کبریه صدیت مدرس حوزه علمیزنان ترب یمطالعات اسالم 3، سطح حقوقمبانی ارشد فقه و  یکارشناس 1

     www.tahaset@yahoo.comمدرس و محقق حوزه و دانشگاه

  ه قاسم بن الحسن تهران و محقق حوزه و دانشگاهیفقه و اصول حوزه علم 3سطح  2

www. Rezaian1331@yahoo.com     
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 مقدمه

اثبات  درصددزنان وجود دارد و آنان  یحقوق انسان ی  ینهزمبحث و جدال فراوان در  المللیبیندر مجامع 

 یهافرهنگمختلف بر اساس  یکشورها یو از طرف باشندیمزنان  یبرا یدگاه غربیمنطبق با د یحقوق انسان

که  یتا منشور استزنان دارند؛ الزم  یحقوق انسان ی  ینهدرزم یمتفاوت خود، نظرات و عملکرد متفاوت

 زنان یانسان تا بر اساس آن، حقوق باشد، البالغهنهجقرآن با تأکید بر حقوق معنوی زوجه در  دگاهیانگر دینما

ته از برخاس ین اسالمیت قوانید بر اخالق با محوریف در حقوق و تأکیزوج در پناه تلط یو نوع تعامالت رفتار

 پرداخت او وام هرگز هک است یارکطلب قرآن: اندگفته و شروح آن روشن گردد؛ چنانکه البالغهنهجمتن 

به )«هحق   یؤد  ی ال ب یوغر نُهیدَ یقْضی ال م  یغر القرآن»: شد نخواهد ادا او حق گاهیچه هک است یبیغر و شودینم

 یشۀاند دست ممسوس فقط آن مطالب عمق و آن معارف اوج رایز ؛(43ص  ،1ج  ،تابیجوادی آملی،  نقل از

 إِلَّا یَمَس هُ  لَّا ﴾٧2﴿ مَّکْنُون  کِتَاب   فِی ﴾٧٧﴿لَقُرْآن  کَرِیم  إِنَّهُ »: است علیهم السالم  نیمعصوم کتابنا

 اخذ «یبشر طاقت قدربه» دِیق قرآن، ریتفس مفهوم فیتعر در جهتازاین. (٧7 ـ ٧٧واقعه/ وره)س«الْمُطَهَّرُونَ

 میرک آنقر معارف از شتریب یوربهره یبرا است الزم مُفَسِّر بودن نایب و ریبص لزوم ضمن ن،یبنابرا. است شده

 (43ص  ،همان منبع) .شود رجوع هستند علیهم السالم  طهارت و عصمت یتباهل همان هک «مطه رون» به

علیه  طالبابی بن یعل به خود نید در سکهر بیان شده: علیه السالم  تأیید سخنان حضرت علی همچنین در

 یعل ربارهد هک است صلی اهلل علیه و آله و سلم اکرم رسول گفتار آن، بر لیدل. افتی تیهدا ردک اقتدا السالم 

جوادی به نقل از  212ص  ،1ج  ،یراز فخر ریتفس) .«دار ثیح یعل مع الحق  أدِرِ اللهم »: فرمود علیه السالم 

 (1327آملی، 

 یمعنای حقوق معنو

صد یمتجاوز از س قدرگرانکتاب  یندر ا، مفهوم حق است. البالغهنهجف یدر کتاب شر یم اساسیاز مفاه یکی

، ی)دشت. د شده استیآن تأک مقتضایبهو عمل  ییان آمده و بر شناسایبار از حق و مشتقات آن سخن به م

، عدل، یآن: ضد باطل، امر حتم یمعان ازجملهحقوق جمع حق است که  (117-114 ص، ش 1337،یمحمد

 (1333ص  ،1ج ، ش 13٧3ن،یمع) .باشدیممال، ملک و موجود ثابت 

 ی؛ سلطنتشودیممعنا « سلطه»بوده و به  Droitن معنا، معادل واژه یغالباً حق در مقابل حکم است. حق در ا

: انددستههمچنین حقوق دو  (23ص  ،ش 1324ا،یت نیهدا) .انسان جعل شده است یه شارع برایکه از ناح

 نیچنهما منفعت؛ ین باشد یمال باشد، خواه آن مال ع هاآنکه متعلق  اندیحقوق، ی. حقوق مالغیرمالیو  یمال

که زن نسبت به  ی. حقشودیمگفته « ینیحقوق دِ»است که اصطالحاً به آن ن یمال موضوعِ حق دِ یگاه

 (23ص همان منبع، ) .ل استین قبیاز هم کندیمدا یه پیمهر

 ندادانستهرا از آنِ زن  یغالباً حقوق مال دانانحقوقدر خصوص روابط زن و شوهر، آن است که  توجهقابلنکته 

م تا با ین جهت بر آن شدیبه هم( 24 ص همان منبع،) .دانندیمشوهر را غالباً متعلق به  غیرمالیو حقوق 
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، که موضوع و متعلق حق البالغهنهجبا تأکید بر « زوجه یحقوق معنو»عنوان بهزوجه  غیرمالیحقوق  یبررس

 م.ینسبت به آن بکاه توجهیبیم تا از غفلت و ینباشد را برشمار یمال

د بر یناظر بر حقوق معنوی با تأک ی  شدهیآورجمعاصل  23اصول قرآنی که شامل  ترینمهم بر این اساس

، رددگیممنجر به تحکیم خانواده  ت آن بر زوج واجب بوده ویشده و رعا بینییشپزوجه  یکه برا البالغهنهج

 از: اندعبارت

 خدامحوری و ایمان اصل

 است مجرد یانسان روح چون است و ساخته انیآدم جان وریز را آن و داده قرار هادل محبوب را مانیا خداوند

 امر آن ییبایز و جمال هیما مان،یا یعنی یمعنو امر نیا ؛یماد نه یمعنو است یامر زین مانیا و ،یماد نه

 نتیز از یرحمان جمال ازیامت و یاعتبار از ینیوکت ییبایز زیتما البته. است شده یانسان جان یعنی مجرد

 (33ص  ،1322جوادی آملی، ) .است شده انیب میرک قرآن در مبسوط طوربه یطانیش

 آن لیاص مفسران و تیوال صاحبان سخنان در است، آمده میرک قرآن در هک یمعنو و یماد به جمال میتقس

 :است آمده علیه السالم  یعل نیرالمؤمنیام حضرت لماتک در هکچنان است شده وارد زین

 .است ظاهر ییبایز صورت ییویکن (313ص  ،1ج  ،تایب آمدی،تعمیمی )«الظ اهر الجمال الص ورة حسن»

 .است یدرون ییبایز ویکن تین (322ص  ،3ج  منبع، )همان «الس رائر جمال ۀیالن  حسن»

 .است مؤمنان اخالق از شیآرا (32٧ ص ،1ج  ،تایب آمدی،)تعمیمی  «نیالمؤمن أخالق من الت جم ل»

 ،13٧7)دشتی، .اندمتجم ل حاجت و فاقه نیع در و خاشع عبادت در باتقوا مردان هک آمده است نیچُن نیز

 نسبت گرچه بود، خواهد جمال قسم دو هر شامل است یمانباا مردان اوصاف از هک تجمل نیا و (173 خطبه

لیه ع حسن حضرت فرزندش به علیه السالم  یعل حضرت لذا. دارد یشتریب شمول یمعنو ییبایز و جمال به

 وال کل یبقیال فالمال وَباله کعن ینفیو جمالُه کل یبقی مایف کمسألت نکفلت.. » :فرمایدیم نیچن السالم 

 بدون آن جمال هک باشد یزیچ هایایشن و هاکوشش در تو خواست یعنی؛ (31 نامه ،13٧7دشتی،) «له یتبق

 و معارف همان در انسان جمال پس ،مانیینم او یبرا زین تو و ماندینم تو یبرا مال رایز بماند تو یبرا بال و

 و است انسان هاآن همه محور رایز ست،ین مرد و زن نیب یفرق یادشده مطالب در چون بود خواهد فضائل

 یلوع فیشر ثیحد از توانیم ندارد یریتأث آن مانند و مانیا و انسان قتیحق در انوثت و ورتکذ تیخصوص

. یوصف یمعنا نه دیفهم یدستور یمعنا ،«عقولهم یف الر جال وجمال جمالهن  یف الن ساء عقول»: فرمود هک

 (33ص ، 1322جوادی آملی، ) .باشد انسان از صنف دو وصف درصدد فیشر ثیحد هک نباشد آن منظور یعنی

مان و تقوا و حفظ آن و تکامل یاز ا یحق برخوردار واجب، که یکی از حقوقگفت،  توانیماز همین روی 

 .باشدیم در عرصه باورها و رفتارها یمعنو
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 اصل خانواده مداری

نه، یجاد سکین از اینش زوج انسان و طرح مسأله ارتباط زوجیات متعدد پس از آفریو در آ صراحتبهآنجا که 

نه، آرامش و یمفهوم سک یآدم شدینمده یا اگر زوج انسان آفری. گوکندیماد یآرامش، قرار، مودت و محبت 

 1.شدینمدا نکرده و مجسم و متصور یو شأن و مقام محبت تحقق پ کردینمقرار را درک 

اموری که منجر به پیش روی زن در مسیر سعادت و یا شقاوت او خواهد گشت؛ مسئله ازدواج  ترینمهمیکی از 

یه عل یرالمؤمنینامکه در راستای ازدواج دائم به حقوق معنوی خود خواهد رسید. در سفارشی از کالم  باشدیم

 کان مَنْ  :قُولُی کان فَإِنَّهُ صلی اهلل علیه و آله و سلم اللَّهِ  رَسُولُ  سَنَّهُ  جَ یالتَّزْوِ فَإِنَّ  تَزَوَّجُوا»که فرمودند:  السالم 

علیه و  صلی اهلل د که ازدواج کردن سنت رسول خدای...؛ ازدواج کنجَیالتَّزْوِ یسُنَّتِ مِنْ فَإِنَّ  یسُنَّتِ تَتَّبِعَ أَنْ حِب ی

را ید؛ زیکند ازدواج نما یرویاز سنت من پ خواهدیم یاست. همانا رسول خدا بارها فرمود: هر کس آله و سلم

 «(2و  3، کتاب نکاح، باب دوم، ص تایب حر عاملی،) ازدواج کردن از سنت من است.

 بخشی تسکین و آرامشاصل 

شده،  دهیخود، جزو نهاد او، آفر یردستزبه  یترحم قلب ومحبت به هم نوع خود  ،یدر وجود هر انسان هرچند

 21 فهیشر هیدر آ اما ،بخشدیمو به او کرامت  کندیمانسان برگشت  تیدو خصلت، به انسان نیا داشتننگهو 

 یکه از جنس شما، همسران است ینابه بندگانش،  یاله تیلطف و عنا یهانشانهآمده که: از  گونهاینسوره روم، 

؛ برقرار کردودت و محبت و رحمت شما هم، م نیو ب دیو آرامش برس نهی، شما به سکهاآن وسیلهبهقرار داد تا 

انسان با همسر و زوجش،  کهشده،  قرار دادهاست که در نهاد بشر،  یزینوع مودت و رحمت، فراتر از چ نیالبته ا

ش آرام ی  یهماکه زن  گرددبرمییک نوع آرامش و محبت و دوستی به ذات علقه زناشویی زیرا  ،رسدیمبه آن 

زدواج با تحقق ازدواج برطرف و سپس قرار و آرامش قبل از ا قراریبیآرامش زن است و  ی  یهمامرد و مرد 

 .شودیمازدواج بین زوج و زوجه فراهم  ی  علقه؛ چنانچه محبت و دوستی با اصل شودیمجایگزین آن 

 سازگاری اصل

بپرهیز از غیرت نشان »توصیه نمودند:  زوج اوبه  همسردر سفارش به رعایت حقوق  یرالمؤمنینامدر کالم 

ص  ،31 نامه ،13٧7فیض االسالم،)«را به بدگمانی رساند. دامنپاککه درستکار را به بیماردلی و  جایبدادن 

 ینیبخوشچون کسی به تو گمان نیک بُرد، »بر تشویق حسن ظن فرمودند:  حلراهو در مقابل به ارائه  (43٧

                                                           
 (21رون)روم/کتفیات لقوم یال کذل یم موده و رحمه ان فکنیو جعل ب هایالنوا کم ازوجا لتسکم من انفسکته ان خلق لیو من آ .  1

پروردگار آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی قرار داد تا در کنار او آرامش و سکینه پیدا کنید و بین شما مودت  یهانشانهو از 

 د آورد.و رحمت به وجو
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خود را به : »نمایندیمو تکیه بر حق تغافل  (321ص  ،232 حکمت ،13٧7فیض االسالم،)«او را تأکید کن

 (3٧٧ص  ،223حکمت  ،13٧7)فیض االسالم، «نمایاندن؛ از بهترین کارهای بزرگواران است خبرییب

 یهمارا انجام ندهد و  اشیفهوظرا نداشته باشد یا  هاینههزاگر شوهر هنر مدیریت یا توان تدارک  حالدرعین

عنصر محوری  (32٧-323ص  ،ش 1373جوادی آملی،) .است« ناشز»ناسازگاری با زن در خانه شود، مرد  ی 

شوهر نسبت به زن به جهت مسائل زناشویی است؛ اما اگر ترک موقت بر اثر اشتغال به کارهای  1نشوز یا اعراض

 (312همان منبع، ص ) .مهم سیاسی، نظامی و مانند آن باشد، هرگز نشوز یا اعراض نخواهد بود

شرع رجوع کند. حاکم عادل مرد را موعظه یا به انجام دادن وظیفه وادار به حاکم  تواندیمدر این مواقع زن 

گردد و زن تقاضای طالق کند و مرد امتناع کند؛ حاکم شرع آن زن را طالق  ناپذیرتحملو اگر زندگی  کندیم

راهگشا  تنهاییبه؛ گرچه زن و شوهر وظیفه دارند با گذشت، اختالف خود را حل کنند؛ زیرا قانون دهدیم

 ،21ج  ؛4٧2ص  ،12ج جوادی آملی، ) .نیست. در نشوز زن یا زن و شوهر، نیز رعایت اخالق پسندیده است

 (33-37ص 

 عدالت ورزیاصل 

عدالت  د:نگی؟ حضرت فرمودبرتر است: عدالت، یا جود و بخشند یککدامپرسیدند که  علیه السالم  از امام علی

گاه خود خارج سازد عدالت نگاهبان عمومی است و جود هر چیزی را به جای خود نهد و بخشش آن را از جای

 (327حکمت ، 13٧1فیض االسالم،) .خصوصی. پس عدالت ارزشمندتر و برتر است گشایمشکلو بخشش 

ن شده است و شاید بتوان اذعان داشت نمودی از یزوجه مع یکه در فقه برا یحقوق ازجملهبر این اساس 

قسمت و شب خوابی معروف است. مضاجعه نیز به معنای  حقبهاست، که  2عدالت ورزی است؛ حق قَسْم

، جوادی آملی) .از چهار شب را نزد همسرش بیتوته کند شبیکشدن است که بر مرد واجب است که  بسترهم

ست بلکه داشتن بستر واحد ین یکی( آنچه تحت عنوان قَسم بر عهده مرد است؛ نزد31ص ، 21ج ، تابی

 (132ص ، 31ج ، ه 1323، ی، نجف323ص ، 1373جوادی آملی،) )مضاجعت( است.

 اصل احسان ورزی در ارتباط با ارحام همسر

همسر با خویشانش را طبق اصل  رحمصلهمراتب  زوجاین است که  زوجه موارد رعایت حق معنوییکی از 

 ت:آشکار اس علیه السالم  یعلامام  در کالم وفوربهو تأکید بر آن  رحمصلهاحسان فراهم آورد؛ زیرا سفارش به 

 أَمْرِالْ هَذَا تروآ أَنْ یعس یمَنْطِقِ  وَعَوْا یقَوْلِ فَاسْمَعُوا کرم عَائِدَةً وَ رَحِم   صِلَۀِ وَ حَقٌّ دَعْوَةُ یإِلَ یقَبْلِ  أَحَد  سْرِعُی لَنْ»

                                                           
 ترک رابطه و سکوت شوهر بی حذف حقوق زن، مانند نفقه یا بدگویی و خشونت است. « اعراض.» 1

با صلح طرفین ممکن  هاآن. حق قَسم و مضاجعه و مانند آن، از حقوق متقابل زن و شوهر است؛ نه از احکام، از این رو ثبوت و سقوط  2

 است.
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ش از یپ کسیچه»( 137، ترجمه خطبه 37ص  ،13٧1فیض االسالم،) «.وفُیالس  هِ یفِ یتنض وْمَیالْ مذا بَعْدِ مِنْ

و بخشش فراوان تالش نکرده پس به  رحمصلهدر  یرش دعوت حق شتاب نداشت و چون من کسیمن در پذ

گانه یب واگذارندکانش یرا که از نزد یکس»همچنین فرمودند: «. دیابید و منطق مرا دریسخن من گوش فرا ده

 (.322، ترجمه حکمت ٧23ص  ،13٧1فیض االسالم،)«شودیمرا یاو را پذ

 ینگهبان( »33ص ، 13٧2دزفولی،)«الرَّحِمِ ۀُصِلْ یفِ النِّعَمِ ۀًاسَرِیخ»فرمودند:  علیه السالم  یحضرت امام عل

ص ، 13٧7شرفخانی، ) .نمودیمشان یاحسان به خو ایشان ن است کهیمراد ا ؛شان استیوند با خویپ هانعمت

23) 

 یلَعَ کیاستعد یإنِّ هَمِّلالْ» آمده است: گونهاین رحمصلهت یاز عدم رعا علیه السالم  یت حضرت علیدر شکا

: غهالبالنهج) «.یهول أَمْراً یمُنَازَعَتِ یعَلَ أَجْمَعُوا وَ ،یمَنْزِلَتِ مَ یعَظِ صَغَّرُوا وَ  ،یرَحِمِ قَطَعُوا فَإِنَّهُمْ  أَعَانَهُمْ مَنْ وَ ش یقُرَ

ت یشگاه تو شکایکردم به پ شانیاریها که -آن یاز تمام ش ویا از قریبار خدا»(؛ 1٧2، ترجمه خطبه 32٧ص 

مرا قطع کردند و مقام و منزلت بزرگ مرا کوچک شمردند و در غصب  یشاوندیوند خویش پیرا قریز کنمیم

 «.شدند داستانهمحق من با هم، 

«. تَصُولُ بِهَا یالَّتِ دکی وَ  ،رُیتَصِ هِ یإِلَ  یالَّذِ اصلک وَ  ،رُ یتَطِ بِهِ  یالَّذِ جناحک فَإِنَّهُمْ  ،عشرتک اکرم وَ »

 هاآنتو هستند که با  پروبال هاآنرا یبدار ز یشاوندانت را گرامیخو(»31، ترجمه نامه 437ص ، 13٧7دشتی،)

 «.کنییمحمله  آنکه به  باشندیمرومند تو یو دست ن گردییبازم هاآنشه تو هستند که به یو ر کنییمپرواز 

 صَل وا: »ندفرمود در کیفیت آن صلی اهلل علیه و آله و سلم امبر اسالمیپحتی  هک آنجاست تا مزبور ارتباط

 (3-1ص ، ٧1ج  مجلسی،)«. دیوند کنیک سالم باشد پیرا گرچه به  هارحم»؛ «بِالسَّلَامِ لَوْ وَ ارحامکم

 از رنج و تعب زوجه ینهاصل 

المرأة من أمرها ما جاز نفسَها و ال تُملکُ »به فرزندشان آمده است که:  البالغهنهجدر  یرالمؤمنینامدر سفارش 

ست بر یزن ن یرا که در توانمند ی( کار737ص /31ض االسالم، نامه ی)ف« سَت بِقهرمانۀیحانۀ  و لَ یفإنَّ المرأة ر

شوار د ین اساس اسالم کارهایو پرتوان؛ بر ا کوشسختهستند نه پهلوان  یبهارگلل مکن، زنان چون یاو تحم

ت یسکونت و امن تأمینم، یت و تعلیرا چون ترب ترییدیکل یه و در مقابل کارهازنان خارج کرد ی  عهدهرا از 

د. یفا نماینقش خود را ا یخوببه یو همسر ی، مادرگرییمربخانواده را به او واگذار کرده است تا در رسالت 

 :فرمایدیمت خود به امام حسن یامام در وص

 لَا وَ هانفس بکرامتها تَعُدْ لَا وَ  .مِائَۀً بِقَهْرِ  سَتْیلَ وَ حَانَۀ یرَ الْمَرْأَةَ  فَإِنَّ  ،هانفس جَاوَزَ  مَا أَمْرِهَا مِنْ  الْمَرْأَةَ  تملک الَ»

 ئۀیالر وَ  الس قْمِ  یإِلَ حهیالصح دْعُوی ذلک فَإِنْ ،رةیغ مَوْضِع   رِ یغَ یفِ  رَ یالتَّغَا وَ  اکیا وَ  رِهَایلِغَ تَشْفَعَ  أَنْ  یفِ تُطْمِعْهَا

حان است، نه قهرمان و یو ر ی، که زن گل بهارمگمارست، یکه در توانش ن ییزن را به کارها»؛ «بِیالرَّ یإِلَ
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و مبادا او را به  یبه او لطف و مرحمت داشته باش ازحدیشبرومند. مبادا یکارفرما و نه در هر کار قهرمان و ن

 «یطمع انداز

 ربارهد صلی اهلل علیه و آله و سلم اکرم امبر ی؛ پگذاردیموااز زدن زن که او را به رنج  نمودندیمهمچنین نهی 

عجب ت« عانِقُهُ بهایزل یدِهِ ثُمَّ یضربُ أحَدکُم إمرأتَهُ بِیأ» ؛ فرمود:زدندیم یواقع یرا به معنا هازنکه  یمردان ی 

ت ن دسیا یعنی؛ کنندیمبا او معانقه  هادستو با همان  زنندیمکه زنان را با دست خودشان  یاز مردم کنمیم

 (221ص  ،13٧7،یرخانیم) .کتک زدن او یده است نه برایمعانقه با زن آفر یرا خداوند برا

؛ رسول زنندیمکه ما را کتک  اهللرسولت بردند از شوهرانشان به خدمت یاز زنان شکا یاعدهک ین یهمچن

مهم  ک اصلیستند. لذا عاطفه داشتن مرد به زن یخوبان شما ن کنندیمن یکه چن ییهاآن» اد زدند:یاکرم فر

 (ی، به نقل از مطالب منتشر نشده استاد مطهر1333، مجله زن روز، اسفند 1132شماره .«)است

 هانقش یتیجنس کیتفک اصل

زنان  ؛نإنهن  امانۀ اهلل عندکم فال تضار وهن  و ال تعضلوه:»فرمودندیمحضرت همیشه در سفارش مردان به زنان 

 امام )173 خطبهض االسالم/یف .(دیریشان سخت نگید و برایان نرسانیشان زیهستند به ا بر شماامانت خدا 

 به .تفرموده اس سوره نساء اقتباس 17 سوره بقره و 232و سوره طالق  3 اتیدو جمله را از آ علیه السالم 

ویدا ه علیه السالم  در سیره امام علی هانقشبارز تفکیک جنسیتی  یهانشانهیکی از  ن جهت است کهیهم

 وَ سنکی وَ یسْتَقِی وَ حْتَطِبُ ی علیه السالم  نیرالمؤمنیام کان»فرمود:  علیه السالم  بود، آنجا که امام صادق

علیه  یرالمؤمنان علیام»(؛ .141ص ، 33ج ، 1313مجلسی،) «.تَخْبِزُ وَ تَطْحَنُ سالم اهلل علیها فاطمه کانت

گندم و جو را با  سالم اهلل علیها و فاطمه کشیدیمو آب  نمودیمو خانه را جارو  کردیمزم فراهم یه السالم 

 «.پختیمو نان  نمودیمر ی، سپس خمکردیمآرد  یدست یایآس

د یو د آمد سالم اهلل علیها به خانه فاطمه صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ یگر آمده، که روزید یتیبه روا

. فرمود: باشندیم« گاورس»ا کردن یبا هم مشغول آس سالم اهلل علیها و فاطمه سالم علیه ال یحضرت عل

 ی اهللصل امبریاست. پ ترخستهعرض کرد: فاطمه از من  علیه السالم  ید؟ علیهست ترخستهاز شما  یککدام

 ا کردن کمک کرد.یدر آس علیه السالم  ینشست و به عل سالم اهلل علیها فاطمه یجابه علیه و آله و سلم

ش از توان و قدرت زن از او کار یب: »فرمایندیم علیه السالم  ی( موال عل41-42، ص 33ج ، 1313مجلسی،)

، 123ج ، 1313مجلسی،) «.حان است، نه پهلوانیکه زن مثل گل ر درستیبهد، ید و انتظار نداشته باشینکش

علیه  یک نگاه علیبود و  علیه السالم  یامام عل ی  کلبه آفرینیشاد، سالم اهلل علیها وجود فاطمه( 242ص 

ص  ،13٧7شرفخانی،) .زدودیمرا  علیه السالم  یعل یهااندوهو  هاغم، سالم اهلل علیها به قامت فاطمه السالم 

24)  
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 از همسر یو پرستار شفقت اصل

فدک و احقاق حق خود کرد و  بازگرداندنکه در  یفدک و مبارزات یپس از ماجرا علیه السالم  فاطمه الزهرا

 یبرا اشهیگرافت و یز شدت یفاطمه، غم و اندوه او ن یماریمار شد، و در بستر افتاد. با شدت بید بیبه ثمر نرس

 .دیگاه اشک و آه گردیاو مبدل به جا یبرا یماریاد شد و بستر بیگر زید هاییبتمصاز دست دادن پدر و 

دلسوز، از او مراقبت  یهمسرش، مانند پرستار یماریم بدر هنگا علیه السالم  ی( عل213ص  رسول محالتی،)

 و همواره شفیق و یاور ایشان بود. نمودیم

 شادابی روح همسر تأمیناصل 

با احترام نسبت به همسر  تواندیماز صفات در مرد  یاپارههستند و  یعیاحساس طب یتمام طبقات مردم دارا

 یریط خانواده، جلوگیاو در مح یروح یو پژمردگ یکند و از افسردگ تأمینروح زن خود را  یخود، شاداب

ه جامعه کو را بیرد و فرزندان نین صورت به کار گیخود را به بهتر یو درون یفطر هاییهسرماد، تا او بتواند ینما

 ارائه دهد.

وان، ر باطن و روح و ی، عالوه بر آراستگعلیه السالم  یان، حضرت علیمتق یموال یاز اصول مهم در زندگ یکی

 .نمودیمت یظاهر خود را رعا یل، آراستگیک سنت اصی عنوانبه یطورجدبهزه داشت و یبا و پاکیز یظاهر

ل و ی؛ کوتاه کردن سبسروصورت یشانه زدن مو رنگ مو؛ معطر بودن؛ مسواک زدن دندان؛ نمونه:  عنوانبه

 (٧2ص ، 13٧7احمد شرفخانی، ) ش و... .یگذاشتن ر

 یداشتندوستند و ظاهر خود را جذاب و یارایگر بیکدی یرا سفارش کرده که خود را براقرآن زن و شوهر 

و احساس لذت از  یبشر یفطر یهاخواهشاز  یکیو جمال،  ییبایبه ز یل آدمیاست که تما ذکرقابلند. ینما

 (٧7ص  ،همان منبع) خته شده است.یبا، با سرشت انسان آمیمناظر ز

 وَ  تاکوااس وَ  شعورکم مِنْ خُذُوا وَ ابکمیث اغْسِلُوا: »فرمایندیم صلی اهلل علیه و آله و سلم امبر اکرمین پیهمچن

( 3٧٧شماره ، ٧2ص ، 1333پاینده،) «.نِسَاؤُهُمْ فَزَنَتْ ذلک فْعَلُونَ ی کونوای لَمْ  لَیإِسْرَائِ یبَنِ  فَإِنَّ تَنَظَّفُوا وَ نُوایتَزَ

ان یودهیرا ید. زیزه باشید و آراسته و پاکیبزند، مسواک یخود را کم کن ید، موهایز کنیخود را تم یهالباس»

 «.زناکار شدند زنانشانن نکردند و یچن

 صلح و عفو اصل

ده یهمسران خود را ناد یهمسران خود، آن بود که خطا یرفتار یامامان در مورد اشتباه و خطا ی  یرهس

 یفِ  اللَّهَ اتَّقُوا: »فرمایدیمبه مردان  یشانهالغزشامبر اسالم در مورد ترحم به زنان، در مورد ی. پگرفتندیم
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زنان  یکید در مورد دو گروه یشه کنیپ تقوا»؛ (233ص  ،122ج ، 1332مجلسی،) «.مِیتِیالْ وَ  النِّسَاءِ  نِ یفَیالضَّعِ

 «.میتیافراد  یگریو د

 مردان تحمل و صبر را یکه اخالق ناپسند دارند، برا یدر مورد زنان یحت صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ

 «.نیشاکرال ثَوَابَ اللَّهُ إعْطَاءِ الْأَجْرِ  ذلک یفِ احْتَسَبَ وَ  الْخُلُقِ  ئَۀَ یسَ امرئۀ خَلَقَ یعَلِ صَبَرَ  مَنْ وَ أَلَا»نمودند: ه یتوص

 تحمل کند، خداوند ثوابت یبه اجر و پاداش اله یابید دستیرا به ام بداخالق یاخالق زن یهرکسد! یآگاه باش»

 «.دیت فرمایعنا یشکرگزاران را به و

با طبع انسان  یصفا و دوست یت اصل صلح و برقراریاز همین روی در هنگام بروز کشمکش و اختالف، رعا

 تر است. یسازگارتر و نسبت به دوام و خانواده اول

دارد نه « حق»ن نموده، جنبه یین جهت اصالح ساختار خانواده تعیزوج یرا که اسالم برا یحقوق متقابل

حقوق خود  یت به وجود آمده از بعضیموقع برحسبدر موارد اختالف  توانندیمن یطرف نی؛ بنابرا«حکم»

در  یگریبه نفع د یکیا یقرار دهند و « اسقاط حق»ن خود، عوض صلح را یکنند و در مصالحه ب پوشیچشم

 (24 ص ،13٧7،یرخانیم) .دین مصالحه عمل نمایا

 نهیکس یآن، مراتب باال یایفدارد که بعد از است یحقوق معنو یکسری ،یزن عالوه بر حقوق مادبر این اساس 

 هیهمسر از ناح یعمد و سهو ریغ یحق گذشت از خطا مثالً ؛ کندیمبرقرار  نیزوج نیو مودت را ب یو دوست

و مانند  داریبچهبا گذشت مرد از عدم استیفای حقوق مادی خود در ایام عذر زن یا بارداری و یا  خود، زوج

بدون  آرامش هیاستحکام از ناح نیا قطعاًو  شودیم یزندگ هاییهپا شتریباعث استحکام ب هااین گذشت کهآن

البته اگر رحمت و ترحم و گذشت شوهر  که ،گیردیمنشأت  شتر،یب یمودت و دوست تبعبهاسترس همسر و 

 ،تریقعم یدوست هی، ماترحم و گذشت نیعمد، نثار همسر خود شد، ا ریغ یخطاهاحقوق خود و یا نسبت به 

د خانواده و رشمعنوی  ییایبه پو یمنته یجهدرنتو  ،یو منجر به استحکام زندگ ترکامل نهیو باعث آرامش و سک

 .خواهد شد

 توجه به خواست همسراصل 

مجلسی، )«احد» یبر مزار شهدا یرون برود، گاهیاز خانه ب توانستیم، که حضرت زهرا یماریقبل از شدت ب

 یو گاه نمودیماشک و آه خارج  صورتبهدل را  یدرون یهاعقده جاآنو در  رفتیم( 174ص ، 33، ج 1313

زد و یبرخ یاز جا توانستینمگر ی، دیماری. امام بعد از شدت بکردیمو با او درد دل  رفتیمبر سر تربت پدر 

 (217، ص 13٧4محالتی، ) .شدیمدا یدر دل او پ یاتازهغمبر، داغ یدن فرزندان پیبا د

که در تن داشت،  یراهنیغمبر را در همان پیمن بدن مطهر پ»ت شده که: یروا علیه السالم  یاز عل یثیدر حد

 بوییدیم، گرفتیم، و چون آن را کردیمراهن را طلب یاز من آن پ یگاه سالم اهلل علیها غسل دادم و فاطمه

 (14٧، ص 33ج  ،1313مجلسی، ) «.راهن را پنهان کردمیدم پی. من که چُنان درفتیمو از حال 
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ت کرد که از مال خودش به یفاطمه وص»نقل شده که فرمود:  علیه السالم  از امام باقر یل طبریو از کتاب دال

 فاطمه خواهرزادهالعاص(  یه بدهند و به امامه )دختر ابیدوازده وق هرکدامبه  هاشمیبنغمبر و زنان یزنان پ

علیه  ید بن علیکه از ز یثی( و در حد217ص  ،13٧4محالتی، ) «.ن مقدار را بدهند(یز همی)ن اهلل علیهاسالم 

د و یو فرزندان عبدالمطلب بخش هاشمیبنمال خود را به  سالم اهلل علیها فاطمه»ت شده فرمود: یروا السالم 

 (همان منبع) «.ز دادیگران نین کار را کرد و به دیا علیه السالم  یعل

 توجه به خواست همسر و موافقت با آن فرمود: ی  درباره علیه السالم  امام صادق

 وَ  هَوَاهَا وَ  هَامَحَبَّتَ وَ  مُوَافَقَتَهَا بِهَا جْتَلِبَ یلِ الْمُوَافِقَۀُ  یهِ  وَ  زَوْجَتِهِ  نَ یبَ وَ  نَهُ یبَ مَایفِ اءَیأَشْ ثَلَاثُهُ  عَنْ  بِالزَّوْجِ  یغَنِ الَ»

 «فی عینها و توسعه علیها الْحَسَنَۀِ ئَۀِیبِالْهَ هاقلب اسْتِمَالَۀَ وَ  مَعَهَا خُلُقِهِ  حُسْنِ

 ر است:یز ناگزیاز سه چ ییزناشو یمرد در زندگ»فرمودند:  علیه السالم  همچنین امام صادق

 جلب توافق و محبت و عالقه او؛ یموافقت با همسر برا (1

 ؛یدستگشادهظاهر و  یاو با آراستگ توجهجلب( 2

 (31ص  ،1321بنشاسته، ) «.کوی( اخالق ن3

 از زوجه( یت معنویاصل تکریم )حما

 لهازجمگر اشاره کرده است که یکدیرا در مورد احترام همسران نسبت به  یات فراوانیم، خداوند آیدر قرآن کر

 سوره نساء اشاره کرد: 17ه یبه آ توانیمات ین آیا

 نَ یأْتی نْأَ إاِلَّ تُمُوهُنَّیآتَ  ما بِبَعْضِ لِتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ ال وَ رْهاًک النِّساءَ تَرِثُوا أَنْ مْکلَ  حِل  ی ال آمَنُوا نَیالَّذ هَایأَ ای»

 «رایثک راًیخَ هِ یف اللَّهُ جْعَلَی وَ ئاًیشَ رَهُواکتَ أَنْ یفَعَس رِهْتُمُوهُنَّک فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ عاشِرُوهُنَّ وَ  نَۀ  یمُبَ بِفاحِشَۀ 

ر ، اگید و بر اثر اموریت کامل نداریاز همسران خود رضا یاگر به جهات ید، حتیکن یرفتارخوشبا همسران »

ص ید. ممکن است که شما در تشخیرینگ ییا جدای یبدرفتارم به یند نباشند، فوراً تصمیبه شما خوشا هاآن

سود و برکت  هاآن، خداوند در پسندیدینمرا شما  چهآن بساچهد، یید. پس با آن مدارا نمایخود اشتباه کن

 «.فراوان قرار داده باشد

خ آمده است: رسول خدا یاست که در تار یانمونه زوج یآن برات یت رعایم و مسئولیاز تکر یحق برخوردار

 کیرفت و تبر هاآن، نزد سالم اهلل علیها با حضرت زهرا علیه السالم  ی، علمؤمنان یرام یروز بعد از عروس

 در پاسخ فرمودند: علیه السالم  ی؟ علیافتیفرمود: همسرت را چگونه  علیه السالم  یگفت. سپس به عل

ن کمک من در راه اطاعت از یهمسرم بهتر» (11٧ص ، 33ج ، ه 1313مجلسی، )«اللَّهِ طَاعَۀَ  یعَلَ الْعَوْنُ  نَعَمْ»

 «.خداست
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ن یشوهرم را بهتر»عرض کرد:  سالم اهلل علیها ن سؤال را کرد. حضرت زهرایز همین سالم اهلل علیها و از فاطمه

 همان منبع() «.افتمیشوهر 

 (313ص ، 13٧2دزفولی، ) «.کرمهایفل زَوَّجَهُ اتَّخَذَ مِنْ: »فرمایندیمرسول خدا 

 «.داشتن او بکوشد ید در احترام نمودن و گرامیار کرد، بایاخت یخود همسر یکه برا یهر مرد»

شماره ، 1333پاینده، ) «.خاالتکم وَ امهاتکم فَإِنَّهُنَّ راًیخَ بِالنَّسَأِ کمیوصی یتَعَالَ اللَّهَ إِنَّ: »فرمایدیمن یو همچن

 یهاخاله، مادران و دختران هازنرا ی. زکندیمسفارش  یکیزنان به ن ی  دربارهخداوند شما را » (147ص ، ٧٧7

 «.شما هستند

 مرزها تیرعا اصل

ه نکردم که او را ب یبه خدا سوگند تا فاطمه زنده بود، کار»نقل کردند:  یثیدر حد علیه السالم  یحضرت عل

 ینافرمان یچ کاریاورد و در هیمرا به خشم ن گاهیچهز یاو را مجبور ننمودم و او ن یچ کاریخشم درآورد و بر ه

 (٧2ص ، 13٧4رسولی محالتی، ) «.برطرف شد یمهااندوههر وقت به او نظر کردم، غم و  یراستبهمرا نکرد و 

 (127، ص 13، ج تابیحر عاملی، ) «.الْفِعَالَ حْسِنَّی لَعَلَّهُنَّ الْمَقَالَ  لَهُنَّ أَحْسِنُوا وَ»دیگر فرمودند:  ییدر جا

 «.ندیبا نمایش را خوب و زیز کردار خوید، آنان نیباش زباننرمو  گفتارخوشش یبا زنان خو»

 اصل حُسن خُلق

حر ) «.یبِأَهْلِ الطفکم أَنَا وَ  بِأَهْلِهِ أَلْطَفُهُمْ وَ  خُلُقاً أَحْسَنُُهمْ مَاناًیإِ النَّاسِ أَحْسَنُ»اسالم فرمودند:  یامبر گرامیپ

 (42٧، ص 12، ج تابیعاملی، 

 شما ینترمهربانش است، و من ینسبت به خانواده خو هاآن ینترمهربانو  ینتراخالقخوشن مردم، یبهتر»

 «.هستم امخانوادهنسبت به 

انی برای فراو یخلقخوش» و در تکمیل فرمایش ایشان در باب ارزش حُسن خُلق همین کافی است که فرمودند:

دیوانگی  نوعی موردیب ییتندخوو ( 3٧٧ص  ،227 حکمت ،ش 13٧7فیض االسالم، .«)کافی است هانعمت

 ،ش 13٧7فیض االسالم، ) .و اگر پشیمان نشد پس دیوانگی او پایدار است شودیماست؛ زیرا تندخو پشیمان 

 (323ص  ،244 حکمت

نباید مالطفت و مهربانی زوج با دیگران باشد و خشونت و سختگیری او مخصوص با همسرش باشد.  روینازا

، 1332مجلسی،«)مردم نسبت به تو باشند روزترینیرهتو نباید خانواده تو » در این زمینه در روایت آمده است:

(؛ رعایت معاشرت پسندیده کمترین کاری است که برای استمرار محبت و دوستی در میان 333ص  ،٧3ج 

 همسران الزم است.
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 تعاون اصل

است عالوه بر آن، الزم ار یبس یهاپاداش یار مهم و دارایخدمت شوهر به زن و زن به شوهر، از عبادات بس

 گر را کمک کنند،یدر موارد الزم همد یم کنند، و گاهیرون خانه را تقسیخانه و ب یاست که زن و شوهر کارها

 

 د مشخص باشد.یبا هرکدام یکار اصل یول

خن س کاریمتقسرفت، در مورد  ه السالم علی یشوهرش امام عل ی  خانهبه  یوقت سالم اهلل علیها حضرت زهرا

 هاآنن یآمدند تا آن حضرت ب صلی اهلل علیه و آله و سلم حضرت رسول خدا یسوبهان آوردند، سپس یبه م

 (23، ص 13٧7شرفخانی،) د.یالزم موظف نما یکارها یرا برا هرکدامکند و  یداور

به  هااهلل علیسالم  داخل خانه را حضرت زهرا ین قضاوت کرد که کارهایچن صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ

 همان منبع() باشد. علیه السالم  یحضرت عل ی  عهدهرون خانه، به یب یرد و کارهایعهده گ

 داخل یگر، کارهایا امور دیبه خاطر مهمان  یقضاوت خشنود شدند، و امام ناگفته نماند که گاهن یهر دو به ا

 .نمودندیمکمک  سالم اهلل علیها به حضرت زهرا علیه السالم  ی، حضرت علشدیماد یخانه ز

 اصل ابراز محبت

 سالم اهلل که فاطمه زهرا ایگونهبهبسیار عمیق بود؛  علیه السالم  حضرت علی ی  خانوادهروابط عاطفی در 

 شقعو همچنین متقابالً حضرت نیز  داردیمرا به سلمان ابراز  علیه السالم  عشق و محبت خود به علی علیها

 :ندفرمودیمتا جایی که در شهادت ایشان نیز آرام نبودند و  نمودندیمابراز  سالم اهلل علیها خود را به فاطمه

 است تا آنکه در آخرت بیداریشباندوه و  امیشگیهمبرایم نمانده؛ کار  داریخویشتنصبرم کم شده و توان »

 (222 خطبه ،13٧7دشتی، «).با تو باشم

در طول زندگی، گفتگوی عاطفی و شوخی بین این دو همسر جریان داشت و تفریح و سرگرمی بخشی از 

 (127-12٧، ص 1322نیلی پور،) زندگی ایشان بود.

 ینیریو تبسم ش روییخوشن امر متذکر شد که در مورد ید ایبا علیه السالم  یدر مورد مهر محبت امام عل

 :گویدیمعمر  بستیمنقش  علیه السالم  یکه مدام بر چهره امام عل

 یس براک ترینیبندهز؛ یهست روخوشار یو بس طبعشوخ کهینا اگرنه کهیراستبهدرود بر پدرت ابوطالب؛ »

 (32٧، ص 1321قزوینی،) !«.یبود یخالفت و رهبر
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ر د علیه السالم  ید گفت امام علیعمر است که با یانسان یهاهوسو آلوده به  یزآمغرض چنانآنن سخن یا

 عَنْ  کذل تیحک إِنْ وَ  مضحکا کونی مَا الکالم تذکر أَنْ  اکیا» :فرمایدیم علیه السالم  به امام حسن اییهتوص

 «.رکیغ

 (1223، ص 31، نامه 13٧7دشتی، ) «.یگران نقل کنیز کن؛ گرچه از دیپره دارخندهاز نقل سخنان »

 اصل مودت و رحمت ی  یهپاحُسن معاشرت بر 

ه یتوص اصل مودت و رحمت ی  یهپارفتار معروف بر  به خود، ی  زوجه ین و آرامش بخشیتسک یزوج برا

 شده یان محسوب گشته؛ نهینشوز و عص ینوعبهر معروف که یشده و از تخلف از حسن معاشرت و رفتار غ

 روحیبسرد و  ینکه برخوردهایست و قبل از ایزن ن یه قرآن اشاره داشته که نشوز فقط برایاست. چُنانکه در آ

د و نیاصالح ساختار خانواده برآ درصددد ین بایک از زوجیان خانواده را به خطر افکند؛ هر یو تخلفات زوج ک

 رند.یدن و گسستن آن را بگیاز هم پاش یجلو

آمده است و « خوف»سوره نساء مربوط به نشوز مرد و هم نشوز زن لفظ  122ه ین اساس هم در آیبر ا

وَإِنِ  » :فرمایدیما یو  بریدیمان بر آنان یرا که خوف نشوز و عص یزنان«  ی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّوَاللَّاتِ : »فرمایدیم

 ا مرد نسبت بهیزن  یو تخلف از سو یاحساس دلسرد محضبهنکه یاشاره به ا...« امْرَأَة  خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا

ن ت حقوق زیو عدم رعا یبه اصالح آن پرداخت و گاه نافرماند یعالج برآمد و قبل از تشد درصددد ی، بایگرید

ه ک ینسبت به رسالت اعتناییبیاعراض و  یو گاه شودیممرد موجب بروز مشکل در روابط خانواده  یاز سو

پدر خانواده دارد؛ موجب اختالل در  عنوانبها یمودت و رحمت و مصاحبت و مجالست همسر و  یدر برقرار

 ص ،13٧7،یرخانی)م. آیدیبرمه نظر دارد و درصدد اصالح و صلح یکه هر دو مورد را آ شودیمنظام خانواده 

23-24) 

 کیتوست نه  یک زندگیاو همسر و شر: »گویدیمنسبت به زن را داده و  رفتاریخوشقرآن به مرد دستور 

 .... ییبا او رفتار نما یخواست هرگونهل که هر چه و یردست ذلیز

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : است ردهک وصل به امر هستند خانواده محور هک زین شوهر و زن به نسبت میرک قرآن

هُ بِهِ أَن ) قطع باشد، نداشته متعارف رفتار خود همسر با خانه در هک یسک پس .(17 نساء/ سوره) مَا أَمَرَ اللَـّ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ : )است داده قرار نیطرف یبرا کیمشتر حقوق طور نیهم و است ردهک( یُوصَلَ

هُ ) قطع موجب آنها از یک هر نکردنیترعا هک (222 بقره/ سوره)(دَرَجَۀ  عَلَیْهِنَّ وَلِلرِ جَالِ ۚ  بِالْمَعْرُوفِ  مَا أَمَرَ اللَـّ

 صفحه 2 جلد م،یتسن) .است سبحان یخدا امر به آن مکیتح و خانواده لکیتش اصل رایز است؛( بِهِ أَن یُوصَلَ

431) 

 ..«.و ال تَهِیجوا النساءَ بأَذًی و إن شَتَمنَ أَعراضَکُم» به صورت کلی فرمودند: علیه السالم  همچنین حضرت علی
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آنان  یراز زنان را با آزار دادن تحریک نکنید؛ هرچند آبروی شما را بریزند یا امیران شما را دشنام دهند....

 (13، نامه 374ص ، 13٧7فیض االسالم، ) .اندتوانکم

اره چیتا زن مستأصل و ب گیرندیمهمسر خود را طالق دهند، چنان بر او سخت  خواهندیم یاز افراد وقت یبرخ

 یدگاه قرآن ممنوع و مورد نهین عمل از دیکند، آنگاه مرد او را طالق دهد، ا نظرصرفخود  ی  یهمهرشده از 

 ست:ر آمده ایه زیحضرت حق قرار گرفته است. لذا در آ

 (17 ی  یهآنساء/ بخشی از )«نَۀیمُبَ بِفاحِشَۀ   نَ یأْتی أَنْ  إاِلَّ تُمُوهُنَّیآتَ ما بِبَعْضِ لِتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ  ال وَ»

 یکیا زیر «بوده، باز پس دهند... هاآنمهر  چهآناز  ید تا قسمتینکن ییجوبهانهو  یرینسبت به زنان سختگ»

 1( و حسن معاشرت323ص  ،2ج  ه، 1312؛ همو،42ص  ،3ج  ،ه 1313،یحلمواقعه )زن، حق  یاز حقوق معنو

از  دادیمن بود که در سه صورت به زن اجازه یق.م ا 1132ن حق طبق ماده یا ییبا زوجه است. ضمانت اجرا

 دادگاه درخواست طالق کند:

سوء  -2فاء ممکن نباشد. یبر ار حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم یکه شوهر سا یدر موارد -1»

حقوقدانان معتقدند که عبارت  -3سازد.  تحملیرقابلغزن را با او  یکه ادامه زندگان یمعاشرت شوهر به حد

عت و یکه طب گونهآند یبوده است که شوهر با ییو زناشو یجنس یکیه از نزدیکنا« ر حقوق واجبه زنیسا»

 «فش را انجام دهد.ی؛ وظاکندیماو و زن اقتضا  یت مزاجیوضع

 تواندیمن یا کهیدرحالن سه بند حذف شد. ین ماده صورت گرفت، ایدر ا 27/3/21خ یتارکه در  یطبق اصالح

 یق. م موجب حق طالق برا 132زن به نام عسر و حرج باشد و بر طبق ماده  یق حقوق معنویاز مصاد یکی

 (232ص  ،132٧، یانیدزوجه گردد. )

 یت مصلحت جمعیمدیریت( و رعازوج )است یاصل ر

افراد با  یتیو ترب یو اخالق یو عاطف یو محل ارتباط خاص نَسَب هاانسانم امن یکه خانواده حر جهتازآن

 ت و ظرافت خاص خود برخورداریآن از اهم یریاست پذیاست، ر یل و کماالت انسانیگاه رشد فضایگر و جایکدی

 بر عهده دارد. یدیو کلس آن نقش عمده یو رئ گذاربنیاناست و 

مشترک اداره شود عادالنه و  طوربهاست؛ یت و ریرین تصور شود که اگر امور خانواده، در مدیممکن است ا

 یاصخ هاییتمحدود یک نظام اجتماعیدر  یرا زندگیق نداشته؛ زیکن تجربه در عمل توفیاست. ل ترمطلوب

                                                           
د فراوان شده است، حسن معاشرت است. خداوند متعال امر به یبدان تأک یورات اسالمن که در دستیف مشترک زوجیاز وظا یکی. 1

زن و شوهر »ده است:یز مقرر گردیران نیا یقانون مدن 1123(؛ در ماده 17نساء/«)و عاشروهن بالمعروف»معاشرت به معروف نموده است:

 «گرند.یکدیمکلف به حسن معاشرت با 
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کنند و در رجحان مصالح  پوشیچشمش یمطلق خو یز آزادالزم است ا هاانسانکه  کندیمجاد یافراد ا یبرا

 (134، ص 13٧7،یرخانیم) .درگذرند غیرمعقول هایخودنگریو  خودمحوریاز  یاجتماع

 :رمایدفیم علیه السالم  یخاص دارد؛ چنانچه عل یتیعنا ومرجهرجاز  یریبر مسأله جلوگ یکرد متعالیرو چراکه

 (32، خطبه 13٧1ض االسالم، یف.«)بدا یک ی؛ خواه نیریرند از داشتن امیمردم ناگز»

ک مجموعه نسبت به منافع و مصالح یت منافع و مصالح عامه و تحقق عدالت در یشه رعایاسالم هم ازنظر

. ایدنمیم یداً نفیاست شدیطه ریرا در ح غیرمنطقی هاییخودمحوربسزا برخوردار است و  یتیاز اولو یشخص

 یه اجرااست تا ب تریهشبن یسنگ یتیرش مسئولیو پذ یفه اجتماعیک وظیاست مرد به انجام یکن امروز ریل

 .برخوردار است اییژهوت یاست که در اسالم از اهم یزین همان چیو ا یفرد یو حق یشخص یهاخواسته

 (133-134ن در روابط خانواده، ص ینو یکردیرو ،یرخانیم)

 اساس اسالم در ینبر ااست،  یفرد هایطلبیمنفعتو  ورزیبخلاز مصائب و مشکالت بشر،  یاریمنشأ بس

ن منفعت شخص، یو در تزاحم ب دهدیمت را به مصالح عامه یا جامعه، اولویاعم از خانواده و  یاجتماع مسائل

ت منافع مرد ینکه فقط رعاید فراوان دارد نه ایتأک یت مصلحت جمعیا اجتماع، بر رعایبا مصالح خانواده و 

 (24 ص ،13٧7،یرخانیم) .ا برعکسی شود و تنهاییبه

 تقواش به یاصل احسان و گرا

ز ا خودمحوریو  عدالتیبیز از یحفظ ارکان خانواده و استحکام آن و پره یبرا تقواش به یت احسان و گرایرعا

خاطب ن میرد. اگرچه مفسرین قرار گیطرف موردتوجه یستیبا ییزناشو یاست که در زندگ یاصول ینترعمده

 (23 ص ،13٧7،یرخانیم) .اندکردهه را مردان قلمداد یآ

 یاموعظهن یا» ؛«راًیو إن تُحسِنوا و تَتَّقوا فَإنَّ اهللَ کان بما تعملونَ خب» :فرمایدیم ییمرحوم عالمه طباطبا

داوند که خ شودیمپا فراتر نگذارند و در معاشرت ظلم نکنند و متذکر  تقوامردان که از راه احسان و  یاست برا

د یمردها نبا یدر صلح( از حق خود بگذرند ولتوانند )یم، با خبر است و اگرچه زنان کنندیمکه  یاز هر کار

 (132-147ص  ،7ج  ،13٧3)طباطبایی،« ند.یشان را مجبور کنند که آنان حقوق خود را لغو نمایا

است که شوهر در حال عقد،  جهتازآن( 21سوره نساء/) یظغلچنین پیمانی به میثاق  گذارینامبر این اساس 

شایسته نگه دارد و در فرض عدم توافق، به  ایگونهبهکه همسرش را در صورت توافق اخالقی،  سپردیمپیمان 

؛ یا باید زن را به خوبی نگه داشت؛ یا 227سوره بقره/«) إِمْسَاک  بِمَعْرُوف  أَوْ تَسْرِیح  بِإِحْسَان  » نیکویی رها کند:

 ایستگی آزاد کرد.(به ش
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 احترام به همسر

 یمالو از اع کنند گذارییهپارا  یاسعادتمندانه یح و عاقالنه خود، اساس زندگیبا رفتار صح توانندیم زوجین

 ش مهر و محبتیسبب افزا یتاهمکمکوچک و  یکارها یند. گاهی، اجتناب نمازندیمکه به سعادت آنان لطمه 

 (312، ص 13٧2دزفولی، ) .گرددیم ییز موجب تفرقه و جدایناچ یکارها یو به همان نسبت گاه شودیم

. شان به خانواده استینشان توجه و مهر و محب ت ا -حانهیو ر یبهارگل-از زن  علیه السالم  یعل یبایر زیتعب

داکار ف یکار روزمره؛ در خانه همسر ی  زخمهاز رنج و  بستهپینه ییهادستر اسالم با یرمرد دلیبر و شیفاتح خ

ند اصالً و ابداً به ذهنش هم خطور یاو را در خانه ب اییبهغربا شفقت و رئوف است. که اگر  یو مهربان و پدر

 أَضْمَرَ  مَا» :فرمایدیم علیه السالم  یاست. امام عل یو حاکم حکومت اسالم ین نبینخواهد کرد که او جانش

 یچ کس امریه( ».1173، ص 31، نامه 13٧7دشتی، ) «.وَجْهِهِ  حَاتِصَفَ وَ لِسَانِهِ فَلَتَاتِ یفِ ظَهَرَ إِلَّا ئاًیشَ أَحَد 

نامه  ،13٧7دشتی، ) «.آن امر در لغزش سخن و بر صفحه رخسارش آشکار گشت کهینارا پنهان نکرد؛ مگر 

 (.1173، ص 31

ش آمده بود، امام سر یپ سالم اهلل علیها مکر م اسالم حضرت زهرا یبانو یکه برا یان کسالتیهمچنین در جر

م انجام دهم. آن حضرت شرم یبانو یهست که برا یدند: کاریش را در دامن گرفتند، از او پرسیهمسر خو

 یم. علل داشتم که تناول کنیار میم بسیداشت یان کردند: اگر اناریبه اصرار موال ب یداشتند که ابراز کنند ول

ر پا یبه دنبال انار زفصل انار نبود؛ از خانه خارج شدند و سراسر شهر را  کهآندرنگ نکردند، با  علیه السالم 

. امام به درب منزل شمعون رفتند فروشدیمانار از شام آورده و  یگذاشتند. به آن حضرت گفتند شمعون بار

ه ؛ شرمنده. امام کداشتیمیمشما نگه  یبرا وگرنه خواهیدیمشما هم انار  دانستیمینمدند، موال یو پاسخ شن

م امام گرفتند و یدر خانه دار یک انار اضافیدند که ناگاه صدا برآمد؛ شمعون یاز نهان آگاه بودند اصرار ورز

زل شدند وارد من یشانیدند. با عرق پیقوت داشت. امام انار را بخش یدند که تقاضایرا د یریبرگشتند. در راه فق

 حق احترام به همسر خویش را روا نمودند. گونهاینو 

 توسط زوج وصیت زوجهعمل به  اصل

؛ چنانکه حضرت نمایندیمت یزوجه بر آنان وص آنچهکه بر مردان واجب است، مراعات نمودن  یاز حقوق یکی

، کردیمف خود یآخر عمر شر یدر روزها سالم اهلل علیها که حضرت فاطمه هایییتوصبه  علیه السالم  یعل

 (224ص ، 13٧4محالتی، ) .نمودیمعمل 

اداش ت تو را پیخدا»است:  نیا علیه السالم  یبزرگوار اسالم به حضرت عل یآن بانو هاینامهیتوصاز  یقسمت

را به ازدواج  دخترخواهرم، «أمامه»من ت من آن است که پس از ین وصیرسول خدا: نخست یپسرعمو یدهد، ا

از  یز ناچارند، همسری، چون او نسبت به فرزندان من، همانند خودم مهربان است و مردان نیش درآوریخو

 دانکردهن مردم، که به من ستم یاز ا یآن است که، احدگر من یت دیوص» (همان منبع) ؛«زنان داشته باشند
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نان دشمن من و دشمن یرا ایمراسم آن حاضر نشوند. ز یگردمن و  ی  جنازهییعتشو حق مرا گرفتند، در 

ن در آ هنگامشبنماز بگذارند. مرا  امجنازهبر  هاآنروان یا پیو  هاآناز  یکی یرسول خدا هستند و مبادا بگذار

ص ، 33ج  عالمه مجلسی،) «.ن کردندیز چُنین ی، دفن کن و حضرت علاندرفتهخواب یهمگ هایدهدکه  یوقت

171) 

ت شده که چون فاطمه، دختر ین روایاز امام حس یثیآمده، در حد خیش ید و امالیکه از مجالس مف یدر نقل

ت کرد که وضع حال او را پنهان یوص علیه السالم  یمار شد، به علیب صلی اهلل علیه و آله و سلم رسول خدا

 یتارشان شخصاً پرسین کار را کرد و خود ایا علیه السالم  یرا با خبر نکند و عل یاو کس یماریاز ب یدارد و حت

 (22٧ص ، 13٧4محالتی،) را به عهده گرفتند. سالم اهلل علیها فاطمه

پس از مرگ او را خود انجام دهد و  یت کرد که کارهایوص علیه السالم  یو چون هنگام وفات او شد، به عل

 (همان منبع) از قبر او معلوم نباشد. یکند، که اثر ز پنهانیقبر او را ن یشبانه او را دفن کند و جا

 یستیز ساده اصل

 نددایم زنده را آگاه جان علیه السالم  یعل ؛داردیم زنده را مکیح قلب هک است متکح ۀمنزلبه یظاهر اتیح

 هب نانیا: فرمایدیم اندمرده یاعده ندک ثابت هکآن یبرا و کندیم ریتنظ یمعنو اتیح به را یظاهر اتیح و

 مرگ از ترمهم دل مرگ کهدرحالی هستند توجهبی خود قلب مرگ به اما دارند اعتنا یلیخ جسدشان موت

 هکچنان ند،ک رها را یظاهر اتیح و ردیبم جسم اگر یول است محروم ابد سعادت از ردیبم هک یدل است، بدن

 .شودیم منتقل گرید عالم به یعالم از رایز ستین نیب در یامکنا هرگز ند،ک رها دیبا

 ار دل اتیح و میراندیم را انسان آنچه! ندارند خود قلب مرگ به یتوجه و است مرده قلبشان افراد از یبعض

 (113ص  ،1327جوادی آملی،) .بفروشد بردگان چون را خود یآدم هک است ایدن به بستگیدل گیردیم یو از

 انددهش آن ةبرد و فروخته ایدن به را خود یبخش: انددسته دو ایدن در مردم: فرمایدیم علیه السالم  امیر مؤمنان

، 13٧7)دشتی، ایدن اریاخت در هاآن نه هاستآن اریاخت در ایدن ،اندگشته آزاد آن از و دهیخر را ایدن یادسته و

 (٧بند  ،133 خطبه

 معروفامربهاصل 

 دیق و شهوت هر بند از را روحت ایدن هاییزشت برشمردن باحال که  ...: فرمایدیم علیه السالم  یعل حضرت

 از ینه و معروفامربه نام به را یمل   و یاله نظارت نیا یشد آزاداندیش و آزاده انسان و یداد ییرها نهکی هر

 یمراهه هکبل نده ادامه را راه تنهاییبه و مباش خود رکف به تنها ریبگ هم را یگرید دست ن،ک ایاح زین رکمن

 (14بند  ،31 نامه، 13٧7دشتی،) .نک دایپ هم
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 اهل تا دار آن بر زین را گرانید است؛ «معروف» آن و شناسدیم تیرسم به را آن خدا هک باش یزیچ اهل

 نددپسینم را هاآن داریب عقل و سالم جان ا،یانب خدا، هک هایزشتو  هایکارتبه. نندک اجرا را آن و باشند معروف

 گانهیب را آن ن،ید چون. نباش آن اهل و نشناس را آن هم تو است ناشناس و «رکمن» شناسدینم را هاآن و

 .ینک کنریشه جامعه و خانواده از را یزشت تا وشکب ر؛یبگ را هایزشت یجلو زبان و دست با است، دانسته

و نهی از منکر نسبت به همسر باید همراه با آموزش  معروفامربهبر این اساس  (132ص ، 1327جوادی آملی،)

عَل موا فرمودند:  یرالمؤمنینامکردن باشد؛ لذا  امرونهیاسالمی و دادن آگاهی باشد؛ نه صرف  یهاارزشو 

را بر محور  هاآنرا به خود و خانواده خویش یاد دهید و  هاارزشو  هایکین؛ أنفسکُم و أهلیکُمُ الخَیر و أد بوهم

 یه(، ذیل آ273ص  ،23ج  ،1333مکارم شیرازی،) .کنید مؤد ب هاارزشآن 

و دستوراتش را بر  شناسندیم، خدای خویش را به صفات و کماالت عالی یاخانوادهاز آثار و برکات چنین 

 روفمعامربهبه  اهمیتبی؛ حتی اگر حکمت آن را ندانند؛ اما اگر زوج دانندیماساس حکمت و یا علت و فلسفه 

 یههتبه فحشا و انحراف را فراهم کند، مانند آلودگی  هایینهزمو یا نهی از منکر باشد و گاه به دست خویش 

 نینشیهماز اینترنت، شرکت در مجالس لهو و لعب و  سوءاستفادهمستهجن، آنتن ماهواره، امکان  هاییلمف ی 

، 13٧3جعفری،) .ایمان و محل حضور شیطان است ی  خانهفراموشایشان؛  ی  فرمودهبا اهل هوس که به 

واالی خود و  یهاارزش وگرنه هاستخانواده گونهاینهمسر خودنما و بدحجاب از مصادیق واضح (؛ 23خطبه 

یک کاالی مادی و یا عروسک  اندازهبهو شخصیت همسرشان را  سپردندینمهمسر خود را به دست فراموشی 

 .دادندینمتنزل 

 جهینت

ن یه ارا وادار ب یم بشریبه آن؛ محققاً وجدان سلگر آثار مرتبط یو د البالغهنهجم، یبا تتبع در متون قرآن کر

ه و یتوص یش از هر مکتب و نظام حقوقین بیت آفریو هدا بخشیاتحن کتاب یکه در ا نمایدیماعتراف 

 شانیت و منزلت ایشان از مظالم و حفظ شخصیت ایزنان و مصون یت حقوق معنویسفارش نسبت به رعا

 گریبر جنس د یجنس یبرتر دهندهنشان، هایتمسئولحقوق و  اسالم یدر نظام حقوقده است؛ زیرا یگرد

ژه و بدل یو یهانقش تناسببهک از زن و مرد یاست که هر یخاص ین حقوقیو معموالً مولود عناو باشدینم

خانواده  یو معنو یاست که امکان وجود سالمت ماد جهتازآنن تفاوت یا  .کندیمدا یر در خانواده پیناپذ

 گردد. تأمینش و پرورش انسان است، یدایپ یقیگاه حقینهاد جامعه که جا ترینیاصل عنوانبه

رار برای زوج ق البالغهنهجهمچنین به این نکته رهنمون گشتیم که اگرچه حاکمیت و سرپرستی در قرآن و 

قفی را از قبیل اصل داده شده؛ اما این حاکمیت مطلق نیست؛ شرایطی خاص را در کنار آن قرار گذارده و موا

معاشرت به معروف، اصل عفو و صلح و اصل مودت و رحمت و موارد ذکر شده در این مقال را در آن لحاظ 

 گردانیده است.
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