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چکیده :عقد نکاح در میان جوامع بشری و همچنین در اسالم از تقدس و اهمیت ویژه ای برخوردار و خداوند
در آیات االحکام توجه زیادی را به آن معطوف داشته است .این تقدس و جایگاه ،موجبات این را پدید آورده
که بیشتر اندیشمندان احکام این حوزه را تعبدی –توقیفی بدانند .در نتیجه این امر موجبات جمود در احکام
عقد نکاح را در بستر نیازهای زمان پدید آورده است .به گونه ای که در پاسخ به امور نوپدید با مشکل برمی
خوریم .دراین مقاله ،اوال با بررسی های انجامی در دسته بندی فقها از ساختار فقه میبنیم که نکاح در ابواب
معاملی قرار گرفته است و نه در امور عبادی ای؛ مثل نماز ،آنگونه که توقع توقیفی بودن احکام آن انتظار می
رود .هر چه به تقسیم بندی های فقهای متاخر نزدیک تر می شویم ،می بینیم که تقسیم بندی ها منسجم تر
گردیده و جایگاه ویژه ای برای حقوق خانواده در نظر گرفته شده است .همچنین با بررسی این امر که نکاح
امری امضایی و برخاسته از فطرت بشری است ،به این نتیجه می رسیم که چون اصول برخاسته از فطرت
اموری ثابت هستند  ،پس به تبع تغییر کمتری در احکامش انتظار می رود .با این نتیجه برای احکام نکاح بنابر
ضرورت های ایجادکننده تغییر بایستی معیاری باشد که به اتکای آن بتوان به مقتضیات زمانی و مکانی پاسخ
داد .این معیار را خداوند در آیه  91سوره نسا تحت عنوان قاعده ی "معاشرت به معروف" بیان می فرماید .در
واقع معاشرت به معروف مالکی برای توازن و تعادل روابط زوجین در پاسخ به امور نوپدید معرفی می گردد.
قضاوت این قاعده تا جایی است است که با مقاصد شریعت از وضع نکاح که رسیدن زوجین به آرامش در
کنار یکدیگر است ،در تناقض نباشد.
واژگان کلیدی :جایگاه نکاح ،تعبدی ،معاملی ،ابواب فقه ،معاشرت به معروف.
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 نویسنده مسئول)کارشناس ارشد حقوق خصوصی،دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی2
 -کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه:
بررسی جایگاه عقد نکاح در ابواب معامالتی ،از جمله مباحثی است که به لحاظ اهمیت نهاد خانواده ،از
ظرافت بیشتری برخوردار است و به تبع دقت افزون تری می طلبد .بسیاری از آیات االحکام در قرآن به نهاد
خانواده اختصاص داده شده است .این مسائل ،موجب شده که بسیاری از فقها نکاح را امری مانند سایر امور
عبادی تلقی کنند .به این معنا که تغییر احکام آن را بنابر مقتضیات زمان و مکان ناممکن بدانند .مثال؛ در ارتباط
با وجود بیماری های جدید مثل ایدز نمی توان مجوزی جدید برای فسخ نکاح ایجاد کرد؛ چرا که معتقدند،
عیوب موجب فسخ به تبع تعبدی بودن عقد نکاح حصری است .با بررسی ابواب فقهی ،باید دید که مسائل
نکاح در کدام حوزه ی تقسیم بندی قرار گرفته است .از طرفی با بررسی قاعده ی "معاشرت به معروف" ببینیم
که این قاعده چه تاثیری در تعامل با احکام حقوق خانواده دارد .آیا نکاح امری معاملی است که تغییر در احکام
آن بنابر ضرورت های زمانی و مکانی امکان پذیر است یا امری عبادی که تغییر در احکام آن ممکن نیست؟
همچنین بررسی نماییم که قاعده معاشرت به معروف در تلطیف قواعد نکاح چه نقشی دارد؟ به عبارتی این
قاعده آیا می تواند در برخورد با مسائل نکاح و پاسخ به امور نوپدید مشکل گشا باشد؟
شارع قاعده ی "معاشرت به معروف" را ابزاری برای تلطیف احکام نکاح در پاسخ به مقتضیات زمان قرار
داده است .به بیانی این قاعده ظرفیت سیالی را ایجاد می کند که بتوان به امور نوپدید در روابط زوجین پاسخ
درستی داد .معیار بودن معروف تا جایی می تواند اعمال گردد که با هدف اصلی عقد نکاح که رسیدن به آرامش
است منافاتی نداشته باشد .در ارتباط با عنوان پژوهش به صورت پراکنده تحقیقاتی صورت گرفته است؛ برای
مثال می توان به مقاله ی "بررسی مقایسه ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه" نوشته ی سید مصطفی
محقق داماد و سید مهدی دادمرزی اشاره کرد .همچنین در ارتباط با قاعده معاشرت به معروف می توان به مقاله
ی " قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر" از رحیم نوبهار و سیده ام البنین حسینی اشاره کرد
که در آن نگارنده به واکاوی قاعده مزبور در روابط زن شوهر می پردازد .در پژوهش حاضر نگارنده ابتدا به
جایگاهی که فقها در کتب خویش برای نکاح در نظر گرفته اند ،و سپس به نقشی که قاعده ی معاشرت به
معروف در تلطیف قواعد این عقد دارد ،می پردازد.
.1جایگاه نکاح در ساختار فقه

گاهى در کلمات بعضى از فقها دیده مى شود که نکاح را از عبادات دانستهاند و یا بعضى دیگر می گویندد:
«فیه شوب من العبادة» یعنی در آن شائبه عبادی بودن می رود .عالمه حلی صریحا نکاح را عبادت معرفدی مدی
کند(حلی9811،ه .)215،محقق کرکی ،نکاح را نه تنها از مقدمات عبادت ،بلکه فی نفسه عبادت می شمرد(عاملی
کرکی9141 ،ه ق .)99/7،منظورشان از این تعبیر چیست؟ عبادت بر دو قسم است:
 -9عبادت به معناى خاص ،که بدون قصد قربت صحیح نیست ،مانند نماز و روزه و حجّ و مانند آن.
 -5عبادت به معناى عام ،که صحّت آن مشروط به قصد قربدت نیسدت؛ بلکده دسدت یدافتن بده ثدواب آن
مشروط به قصد قربت است؛ مانند زکات و امثال آن.
در مورد نکاح هیچ یک از دو معناى فوق نمى تواند منظور فقها باشد .امّا معناى اوّل ،که روشن است ،و امّا
معناى دوّم اختصاص به نکاح ندارد ،بلکه در تمام معامالت نیز صادق است ،بنابراین منظور فقها چیدز دیگدرى
است .برخى گفتهاند :منظور این است که نکاح همچون عبادات توقیفى است ،و هر فرع آن نیاز به نصّ و دلیدل
خاص دارد و نمىتوان با بناى عقال آن را اصالح و تصحیح کرد(مکارم شیرازی9151 ،ه ق.)985-988،
مکارم شیرازی معتقد است که نکاح از امور توقیفیه است و از امور عقالئیه ای که شارع آن را امضدا کدرده
است ،نمی باشد .به این بیان که در بین عقال سلسله عقودی وجود دارد (مثل بیع) که شارع همد آنهدا را امضدا
کرده و فرموده «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و گاهى هم با سکوتش آن را امضا کرده و هرکجا هم شک کردیم ،به سیرة عقدال
نگاه مىکنیم .با اینکه نکاح در بین عقال بوده است نمىتوانیم به عقال مراجعه کنیم؛ زیرا از امور توقیفیّه است
و چون شارع در نکاح تغییرات زیادى داده و حسابش را از نکداحى کده در بدین عقدال بدوده جددا کدرده (مثلدا
محرّمات نسبیّه ،سببیّه ،رضاعى ،شرایط مهر ،شرایط عیوب  )...و قیود و شدروط زیدادى بدراى نکداح قدرار داده
است (مکارم شیرازی .)97 ،9815 ،انتقادی که بر استدالل مکارم هست این است که نبود خیار شرط در نکاح یا
محدود بودن موارد فسخ در آن یا موارد دیگری که ایشان ذکر کرده اند؛ استدالل مناسبی نه برای خروج نکاح از
زمره معامالت بالمعنی االعم است و نه دلیل ورود نکاح در حوزه ی عبادات و مهمتر اینکده تغییدر و تصدرفات
شارع در نکاح آن را از حکم امضایی بودن خارج نمی کند.
سید یزدی نکاح را در زمره ی عبادات می داند .آن را مستحب مدی شدمرد و ترتدب ثدواب بدر نکداح را
موقوف بر قصد قربت می داند(یزدی 9141 ،ه ق .)717/5 ،زنجانی در کتاب نکاح در توضیح حرف سید یزدی
در رابطه با اینکه نکاح عبادت است بیان می دارد« :مراد ایشان از عبادت یعنی آنچه وظیفده ی عبدد اسدت مدی

باشد .عبادت اصطالحات مختلف دارد ،ولی مراد از عبادت در اینجا به معنای خضوع خاص (عبادت ذاتیه) کده
در مورد غیر خدا شرك محسوب مى شود همانند به خاك افتادن و سجده کردن نیست .چون از جهت سدنخ بدا
هم فرق دارند و عبادت به این معنى با قصد قربت حاصل نمىشود .آنچه ایشان در اینجا اراده کرده است وظیف
عبد است که عبد امتثال امر کند و مطابق دستور رفتار نماید و متحرك به امر مولى بشود ،کده اینهدا احتیداج بده
قصد قربت دارد»(زنجانی9191 ،ه ق.)58/9،
به نظر می رسد ،اینکه مشهور می گویند در نکاح باید قصد قربت باشدد تدا ثدواب بدر آن مترتدب گدردد،
پذیرفته نیست؛ زیرا که برای اثبات چنین حرفی دلیل عقلی و نقلی وجود ندارد .بلکه اقتضای جمله ایدن اسدت
که ثواب بر مطلق افعالی که در نزد خداوند محبوب است تعلق می گیرد؛ چه قصد تقرب شدود و چده نشدود و
نکدداح از امددوری اسددت کدده تعلددق ثددواب بددرآن بدده صددرف انجددامش اسددت و ندده انجددام همددراه بددا قصددد
تقرب(سبزواری.)1/51 ،9811،
در واقع فقها نکاح را عبادت می دانند ،اما نه به معنای واجب تعبدی که قصدد قربدت ،شدرط صدحت آن
باشد ،بلکه به معنای عملی محبوب حق تعالی که قابلیت تقرب ویژه ای را برای بنده نسدبت بده حضدرت حدق
فراهم می کند که امور بسیاری دیگر ولو با قصد قربت انجام شوند از چنین قابلیتی برخوردار نیسدتند (».محقدق
داماد .)54 ،9819 ،نگارنده نیز با این بیان موافق است؛ زیرا که نکاح از اموری است که مستحب شدمرده شدده
است ولی استحباب آن تا جایی که می دانیم در هیچ کدام از منابع شرعی منوط به قصد قربت نمی باشد.
با مراجعه به کتب فقهی فقها به منظور بررسی جایگاه عقد نکاح در ساختاری که فقها از ابواب فقه ارائه
داده اند به تفاوت هایی در تقسیم بندی های فقهای متقدم و متاخر برمی خوریم .در ساختارهای اولیه فقهای
متقدم تقسیم بندی ها بیشتر جنبه شکلی داشته است و فقها بدون توجه به ماهیت مسائل به ارائه ساختاری از
ابواب مختلف فقه به صورت شکلی و نه محتوایی پرداخته اند .برای نمونه در ساختار مرحوم کلینی در کتاب
کافی(کلینی9151 ،ه ق ،فهرست کتاب) ،ابواب فقه به عبادات ،معیشت ،نکاح ،وصایا ،مواریث تقسیم میشوند.
وی در زیر ابواب نکاح ،احکام عتق ،تدبیر ،مکاتبه ،صید و ذبائح و اطعمه و اشربه و ...را بیان می کند که هیچ
ارتباط محتوایی و مفهومی با نکاح ندارد .سالر بن عبدالعزیز دیلمی ،طرح مدونی را برای فقه عرضه داشته
است .وی در یک تقسیم بندی اولیه ،فقه را به دو بخش عمده عبادات و معامالت تقسیم می کند(سالر دیلمی،
9191ق ،فهرست کتاب) عبادیات را شش قسم عنوان می کند که عبارتند از :طهارت ،نماز ،روزه؛ حج ،اعتکاف

و زکات .وی معامالت را غیر عبادیات نامگذاری می کند و غیر عبادیات را به عقود و غیر عقود تقسیم می کند
که نکاح را در زمره ی عقود قرار می دهد .محقق حلی(صاحب شرایع) با الهام از این روش کتاب شرایع را به
عبادات ،عقود ،ایقاعات و احکام تقسیم می کند .در تقسیم محقق نکاح در زمره عقود قرار می گیرد.
محقق حلی تمام فقه را به چهار بخش تقسیم مىکند :.بخش اول عبادات است که عبارتند از :طهارت،
صالةو  . ...عقود بخش دوم را تشکیل مىدهد و در نوزده کتاب تنظیم شده است؛ تجارت ،وصیت ،نکاح و. ...
بخش سوم ایقاعات است که مشتمل بر ده کتاب است :طالق ،خلع و مبارات ،ظهار ،ایالء ،لعان ،عتق ،تدبیر و
مکاتبه و استیالد ،اقرار ،جعاله ،أَیمان و نذر .امّا جعاله چون در عقد بودن آن گفتگوست و محقق حلّى آن را
جزء عقود نمىداند در این بخش آمده است و امّا بخش چهارم که احکام است از دوازده کتاب تشکیل مىشود،
صید و ذباحه ،اطعمه و اشربه ،غصب ،شفعه ،احیاى موات ،لقطه ،فرائض ،قضا ،شهادات ،حدود و تعزیرات،
قصاص و دیات(مکارم شیرازی.)124 ،9812 ،
به نظر شهید مطهری به جز ابواب عبادات که بی ایراد می نماید در طرح نیازمندی به صیغه و بی نیاز بودن
از آن ،و طرفینی بودن صیغه یا یک طرفی بودن آن مالك تقسیم ابواب فقهی قرار گرفته است .در نتیجه اموری
مثل نکاح و طالق که هر دو مربوط به امور خانوادگی می باشند در دو گروه مختلف واقع شده اند .فقط به این
دلیل که نکاح عقد و طالق ایقاع است .همین امر در مورد جدایی اجاره و جعاله نیز با همه ی قرابت ذاتی
وماهوی که میانشان برقرار است مشاهده می گردد(مطهری .)955/9827،54 ،این امر نشان دهنده ی این است
که ساختاری شکلی از ابواب فقه ارائه شده است.
نجفی با تقلید از شرایع کتاب جواهر را تقسیم بندی نموده است .با بررسی در ایدن کتداب (نجفدی،9871 ،
 942-941 /89و  55 /51و 51و .)911معلوم می گردد که ایشان نکاح را امری می داند که در آن شائبه عبدادی
بودن می رود .این امر گویای این مهم است که تقسیم ایشان از ابواب فقه تقسیمی شکلی و نه محتوایی (البته به
جز باب عبادات) است .در نتیجه قرار دادن نکاح در کتاب معامالت بدین معنا نیسدت کده نکداح امدری صدرفا
معاملی است بلکه به لحاظ برخی جنبه هایش عبادی است ،نه اینکه امری عبادی مانند نماز باشد کده انجدام آن
متوقف بر قصد قربت باشد.
ه ر چه به تقسیم بندی فقهای متاخر نزدیک می شویم می بینیم که ساختار منسجم تر و محتدوایی تدری از

ابواب فقه ارائه شده است .شهید محمد باقر صدر احکام شریعت را علی رغم ارتباط و اتصالی که ممکن اسدت
با هم داشته باشند به چهار قسم عبادات ،اموال ،سلوك و آداب و رفتار شخصی-یعنی اعمدالی کده ارتبداطی بدا
اموال ندارد مثل روابط خانوادگی -و بخش آداب عمومی تقسیم می کند(صدر.)985 ،9171 ،
ساختاری که ایشان از ابواب فقه ارائه می دهد ،بیانگر تالش ایشان در جهت هماهنگ کردن مباحث فقه با
تقسیم بندی های حقوق جدید است؛ زیرا در این طرح برخالف طرحهایی که در گذشته عرضه داشتیم توجه به
طبیعت و ماهیت مسائل تا حدی رعایت گردیده است .برای نمونه مسدائل مربدوط بده روابدط زن و شدوهر در
بخش روابط خانوادگی گنجانده شده است ،هرچند که نکاح عقد باشد یا طالق ایقاع .به بیان روشن تدر مدالك
تقسیم توجه به محتوا و نه شکل مسائل است و از این جهت این طرح بر طرح های قبلی برتری دارد .توجه بده
محتوا و اهداف مسائل به صورت کامل در این طرح رعایت نگردیده است؛ برای مثال مسائل مربوط به خمدس
و زکات که همه ی فقها به درستی آن را در زمره عبادات به شمار آورده اند ،در این طرح در زمره امدوال قدرار
گرفته اند و جای تعجب دارد.
مکارم شیرازی در ساختاری که برای فقه ارائه می دهد احکام فقهی را به پنج قسمت کلی تقسیم می نماید
که عبارتند از :مسائل عبادی مثل؛ نماز و روزه .مسائل اقتصادی و مالی .مسائل مربدوط بده نظدام خدانواده مثدل؛
نکاح و طالق .مسائل مربوط به احکام حالل و حرام مثل؛ صید و ذباحه و در نهایت مسائل مربوط به سیاسدات
مثل؛ جهاد ،امر به معروف ،حدود و قصاص(مکارم شیرازی،پیشین ،فهرست کتاب).
مالحظه می گردد که تقسیم بندی های اولیه فقهی شیعه بیشتر بر اساس شکل ،ظاهر و نه ماهیت و طبیعت
امور بوده است؛ چرا که حتی فقهایی که نکاح را در باب معدامالت قدرار داده اندد در ابدواب مربوطده ،نکداح و
مسائل حقوق خانواده را متمایز از معامالت معرفی می نمایند .هرچه به تقسیم بندی های معاصر نزدیک تر مدی
شویم ،مالحظه می کنیم که تقسیم ابواب بر اساس ماهیت و طبیعت امور می باشد و مالك هدای تقسدیم بنددی
منسجم تر و منطقی تر گردیده است.
فقهای متقدم برای ابواب خود نام گذاری های شکلی کرده اند .مثال چه توجیهی دارد که نکاح را در باب
عقود و طالق را در باب ایقاعات قرار دهند ،جز اینکه از نظر شکلی با هم تفاوت دارندد .در حدالی کده فقیهدی
معاصر مثل شهید صدر نام یک باب را احوال شخصیه می گذارد و مسائل مربوط به خانواده را از زیر مجموعده
های آن قرار می دهد.

با توجه به بررسی های به عمل آمده بایستی گفت :نکاح در هیچ کددام از تقسدیم بنددی هدا در زمدره ی
عبادیات قرار نگرفته است؛ زیرا که عبادت تعریف ویژه ی خود را دارد که از ویژگی های آن نیازمند ی به قصد
قربت و توقیفی بودن مسائل آن می باشد ،در حالی که نکاح تعبدی به معنای خاص کلمه نیست؛ یعنی نیداز بده
قصد قربت ندارد .همچنین مالحظه نمودیم که مسائل حقوق خانواده در تقسیم بندی های شدکلی در دایدره ی
معامالت به معنای اعم قرار گرفته است .در تقسیم بندی های محتوایی دیدیم که اهمیت این نهاد عده ای را بدر
آن داشته که جایگاهی سوای معامالت و عبادات به آن اختصاص دهند.
در جمع تمام دیدگاه ها باید گفت مسائل حقوق خانواده در تقسیم بندی های شکلی که اندیشمندان ارائده
داده اند در ابواب معامالتی به معنای عام و در تقسیم بندی های محتدوایی در یدک حدوزه ی مجدزا کده بیشدتر
اندیشمندان از آن به احوال شخصیه یاد کرده اند ،قرار گرفته است.
 .2نکاح پاسخ به نیاز فطری انسان
قوانین و مقرراتی که در اسالم وجود دارد ،همگی از زیر ساخت های فطری و طبیعدی برخدوردار هسدتند.
این قوانین و مقررات به نوعی برآورنده ی نیازهای فطری و طبیعی انسان هسدتند .برخاسدتن قدوانین ازدواج از
فطرت و سرشت بشری امری مسلم است .ازدواج یکی از احکام امضایی در دین اسدالم اسدت .بشدر بده طدور
فطری و غریزی به نیاز خویش به ازدواج پاسخ می دهد .در واقع فلسفه ی اساسی و بنیادی ازدواج ،پاسدخ بده
ندای فطرت جوی انسانی است .ازدواج از این روی در اسالم تشریع و مورد ترغیب قرار گرفته اسدت کده مدی
تواند به نیازهای فطری بشری پاسخ شایسته داده و سالمت و تعالی وی را در این زمینه محقق سازد.
در نظام خانواده ،بین حقوق زن و مرد در اسالم تفاوت هایی وجدود دارد کده برخاسدته از تفداوتی هدایی
هست که در نظام آفرینش بین این دو جنس وجود دارد .برای نمونه کشش دو جنس مخالف به همدیگر چیزی
است برخاسته از فطرت و به همین دلیل است که اسالم سرسختانه با ازدواج همجنسان بده مخالفدت برخاسدته
است و آن را رد کرده است .اسالم دینی هماهنگ با فطرت بشری است .همانطور که عالمه طباطبایی بر اسداس
آیه ی  84سوره ی روم دین را امری فطری معرفی می نماید:
« فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتىِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَْا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَالِکَ الددِّینُ الْقَدیِّمُ وَ لَداکِنَّ
أَکْثرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُون»«.به یکتا پرستی روی به دین آور .فطرتی است که خدا همه را بدان فطرت بیآفریده اسدت
و در آفرینش خدا تغییری نیست .دین پاك و پایدار این دین است ،ولی بیشتر مردم نمی دانند» .ایشان عمل بدر

طبق دین را عمل بر طبق قوانینی می داند که نظام خلقت برایش مقدرر کدرده اسدت و تسدلیم در برابدر دیدن را
تسلیم در برابر خط مشی ای می داند که خلقت پدیش پدایش نهداده اسدت(طباطبایی .)915/91 ،9871 ،پدس از
رمزهای جاودانگی دین اسالم تطابق آن با فطرت و سرشت بشری است.
معنى فطرى بودن قواعد حقوقى از دیدگاه اسالم آن نیست که کلی قواعد حقوقى مبتنى بر فطرت باید دائمى
و ال یتغیر باشد .بلکه معنى فطرى بودن بنیاد حقوق اسالم آن است که بخشى از قواعد کلى حقوقى مانند الزامى
بودن قراردادها ،فطرى بوده و از نهاد خود آگاه انسان نشأت گرفته است .بخشى دیگر نیز مبتنى بر ایدن قواعدد
فطرى و در چارچوب آن شکل گرفته است .بخش اول همواره ثابت و بخدش دوم در چدارچوب اصدول ثابدت
قابل تغییر است ،و بدین گونه است کده نظدام حقدوقى اسدالم ثابدت از درون متغیدر اسدت(زنجانی9159 ،ه ق،
.)114/8
به اعتقاد نگارنده در اسالم به طور کلی یک سری اصول ثابت و ارزشی وجود دارد که در همه ی زمان هدا
ثابت است و اهدافی در تقنین احکام وجود دارد که الیتغیر است .تغییراتی که با توجه به زمان و مکان صدورت
می گیرد ،نباید ناقض این اصول ثابت ارزشی برخاسته از فطرت بشری باشد و هم چندین تغییدرات بایسدتی در
چارچوب اهدافی باشد که شارع ،جهان را براساس آن خلق کرده است.
به قول شهید مطهری در واقع اسالم هرگز به شکل ،صورت و ظاهر زنددگی نپرداختده اسدت .تعلیمدات
اسالمی متوجه روح ،معنی و راهی است که بشر را به آن معانی و اهداف می رسداند .اسدالم اهدداف ،معدانی و
ارائه طریقه رسیدن به آن ها را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غیر این امر آزاد گذاشته است و به این وسیله
از هر گونه تصادم یا توسعه معدن و فرهنگ پرهیز کرده است(مطهری.)914/8 ،9827،
همگی عالمان نیز سعی در ارائه طرقی دارند که به اهداف و فلسفه ی احکام لطمه نسازد .آنچه مهم اسدت
تفکیک این اهداف و فلسفه ها از ابزار رسیدن به آنهاست که متاسفانه برخی در این راه به ظاهرگرایی دچار می
شوند و با اصرار بر جمود در احکام راه را بر روی هر گونه تعلیل و کشف مالکات احکدام مدی بندندد .برخدی
برای اینکه تصور می کنند ممکن است هر تغییری به ارزش ها و اصدول لطمده وارد سدازد ،ثبدات را بدر تغییدر
ترجیح می دهند .در حالی که به نظر نگارنده در موارد ضرورت و در حوزه هایی تغییر الزمه ی ثبدات اسدت و
اساسا جمود در برخی احکام دورکننده از مقاصد شریعت است .به جز عبادات کده امدوری رازآلدود هسدتند در
سایر ابواب معامالتی می توان با کشف صحیح مقاصد شریعت بده ضدرورت هدای زمدانی و مکدانی در امدور

نوپدید پاسخگو بود.
اینکه نکاح در ابواب معامالتی قرار دارد ،این نتیجه را به دنبال دارد که تقریبا همان اندازه که درباره اصالت
تعبد در عبادات اتفاق نظر هست ،درباره اصالت تعلیل و جواز توسدعه مددلول مدتن یدا عبدور از آنهدا در بداب
معامالت نیز اتفاق وجود دارد .در باب معامالت شارع در پی آن است که دنیا و آخرت بندگان را سامان دهد و
این خود از دیگر سوی بر آن توقف دارد که بندگان به سهولت احکام شدرع را بپذیرندد و از آن پیدروی کنندد.
بنابراین به ویژه در حوزه معامالت که با امور ملموس زندگی مردم و با سود و زیان و سامان زندگی آنهدا سدرو
کار دارد آنچه معلل باشد پذیرفته تر و راه گشاتر است(صابری .)81 ،9819 ،به نظر می رسد شارع در این حوزه
به امضای آنچه وجود دارد ،می پردازد و در مواردی که با مقاصد کلدی شدریعت و فطدرت ناهماهندگ اسدت و
انسان را از مسیر سعادت دور می کند به تقنین و تغییر می پردازد .در مجموع در حوزه ی معامالت بده معندای
عام شارع بیشتر نقش امضاء کننده آنچه در جامعه بشری وجود دارد را ایفا می نماید.
البته گفته ی فوق یکسره در جای جای معامالت جاری نیست .بلکده اسدتثنائا در مدواردی در ایدن حدوزه
احکام تعبدی یافت می شود .در نتیجه اگر فقیه در حوزه ی احکامی که به یقین تعبدی نمی باشد بدا تشدخیص
کارشناسان به تغییر مصلحت و مفسده واقعی قطع و یقین پیدا کرد ،به طوری که بقای حکم اول گزاف باشد ،در
چنین موردی می تواند حکم جدیدی را استنباط کند ،ولی نه تغییراتی که بدا اهدداف و مقاصدد شدارع منافدات
داشته باشد .در نتیجه باید دید چه ابزارهایی برای تلطیف قواعد نکاح گنجانده شده است که به وسدیله ی ایدن
ابزار و قواعد بتوان به امور نوپدید پاسخی درخور و مناسب داد.
.3امضایی بودن احکام نکاح
احکام امضایى ،امور اعتبارى هستند که عرف و عقال آنها را اعتبار کردهاند ،همانند ملکیت ،زوجیت و دیگر
منشآت عقود و ایقاعات .این امور اعتبارى (اعتبارات قانونى) قبل از شریعت هم در جامعه انسانى وجود
داشتهاند و نظام اجتماعى و اقتصادى جامعه مبتنى بر آنها است و شارع نیز آنها را امضا و تأیید کرده
است(محقق داماد9141 ،ه ق.)1/9،
پس نکاح نیز از احکام امضایی اسالم است .البته درباره احکام امضایی همیشه به این صورت نیست کده بده
علت پسندیده بودن شارع آنها را امضاء و تایید کرده باشد ،بلکه یک سری احکام امضایی تحمیلدی وجدود دارد
که در برابر احکام امضایی مطلوب هستند .احکام تحمیلی آنهایی هستند که نه به خاطر موجه بودنشان بلکه بده

خاطر رواج و شیوع در عرف و به دلیل محذورات اجتماعی در مخالفت با آنها مورد امضاء قرار گرفتده اندد .در
واقع پذیرش این احکام بر شریعت تحمیل گردیده است .در حالی که قسم دیگدر بده دلیدل منطقدی و عقالندی
بودنشان مورد تایید قرار گرفته اند(همان« .)7 ،تایید اجمالی پاره ای از پدیده ها از سدر اضدطرار و حفدظ نظدم
اجتماعی بوده است .ایشان این احتمال را برای پدیده ای مثل برده داری قوی می دانندد .ولدی ایدن بددان معندا
نیست که تایید همه ی روش های عقالیی به این صورت است .سپس مثال که می آورند وفای به عهد و پیمدان
است که از گرایشهای همیشگی بشری سرچشمه می گیرد .به بیانی عدم مخالفت شارع با برخی پدیده ها از این
منظر است که مخالفت با آنها ،مخالفت با مقتضیات زندگی اجتماعی مردم در زمان تشریع و جعل برخی احکام
است .پس در چنین جاهایی نمی توان احکام کلی صادر کرد و ارتکازات عقالیی را لزوما مدورد رضدای شدارع
دانست»(.نوبهار .)14-15/ ،9814،در نتیجه به اقتضای زمان و مکان و از بدین رفدتن محدذورات اجتمداعی ایدن
دسته از احکام امضایی تحمیلی قابلیت تغییر را دارند.
در عقد نکاح نیز با توجه به امضایی بودن آن در گذر زمان ،می توان با کشف مقاصد شارع در این عقدد بده
امور نوپدید پاسخ داد.در حقیقت وقتی روشن شد که «در باب معامالت آنچه غلبه دارد ،التفات به معانی و علل
است ،اگر در همین باب موردی از تعبد یافت ،ناگزیر باید در برابدر آن تسدلیم بدود و در مدرز همدان نصدوص
ایستاد .م ثل درخواست مهریه در ازدواج ،شمار ماه های عده در طالق ،وفات و اموری مانند این ها که عقدل را
در مصالح آنها مجالی نیست تا چیزهای دیگری بر آن قیاس شوند .چه ما می دانیم که شروط معتبدر در ازدواج
از قبیل ولی و همانند اینها برای بازشناختن پیمان زناشویی از بدکارگی است یا مقصود از عده و استبراء اطمینان
یافتن به بچه دار نبودن زن و ایمن ماندن از اختالط میاه است ،اما اینها اموری کلی هستند ،چونان کده در بداب
عبادات نیز کلیت خضوع و تعظیم در برابر خداوند علت تشریع عبادات است ،ولدی ایدن مقددار از آگداهی بده
مالك و مصلحت مقتضی قیاس ب ر اصل نیست تا در نتیجه گفته شود :چنانچه برای مثال در بداب نکداح پیمدان
زناشویی و ارتباط نامشروع با نشانه های دیگری از هم باز شناخته شوند به شروط مقرر در شرع نیازی نیست یا
اگر در باب عده ،از طرق دیگر نسبت بده بچده دار نبدودن زن اطمیندان حاصدل شدود بده تشدریع عدده نیدازی
نیست»(محقق داماد ،پیشین.)1 ،
گفته شده در بین فقهای شیعه اگر چه متقدمین آنها به اصل آزادى اراده ،به دیدة تردید مىنگریسدتند ،امدا
فقهاى معاصر عموما به آن متمایل شده و آن را پذیرفته اند .به عقیدة اینان ،عناوین عقود ،توقیفى نیسدت؛ چدون

شارع مقدس درمعامالت ،طریق خاصّى را اختراع نکرده و معامالت رایج بین مردم را امضاء کرده است .به بیان
دیگر شرع مقدس در زمین معامالت ،حقیقت جدیدى را نیاورده جز امضاى آنچه ندزد عدرف و عقدال متدداول
است و با جمل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمامى آنچه را که نزد مردم و در عرف بازار رواج دارد امضاء کرده است)جمعی
از مولفان.)511/51،امضایی بودن نکاح کمترین نتیجه اش ،عدم توقف بر نصوص وارده در آن است ،البته تغییدر
تا جایی که ضرورت اقتضا کند و با اهداف اصلی نکاح که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد ،امکان پذیر می
گردد.
 .4هدف اصلی نکاح
خداوند در قرآن می فرماید« :هُوَ الّذیِ خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مَنْها زَوْجَها لِیَسْکُنَ اِلَیها؛ او خددایی
اسددت کدده شددما را از نفددس واحدددی آفریددد و همسددرش را نیددز از جددنس او قددرار داد تددا در کنددار او
بیاساید(.»...طباطبایی .)871/1،همانطور که مالحظه می گردد ،این آیه زن و مرد را از یک جنس و نوع معرفدی،
سپس انتخاب همسر را عامل آرامش معرفی می کند .همانطور که گفتیم این مضمون در آیه ی  59سوره ی روم
نیز آمده است« :وَ مِنْ اَیاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْواجا لِتَسْکُنوُا اِلَیْها ...؛ از نشانههای خداوند این است که از
جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش بیابید  .»...این آیه بیان مدی دارد کده خداوندد
برای شما و برای نفع شما از جنس خودتان همسرانی را آفرید که از نشانه ها و مواهب اللهی هستند .گفته شده
«آرامش بخشی ازدواج به این دلیل است که زوجین مکمل همدیگر هسدتند .آنهدا مایده ی شدکوفایی و نشداط
یکدیگر هستند و هر کدام بدون دیگری ناقص هستند و چون هر ناقصی شوق به کمال دارد و هر نیازمندی میل
طبیعی برای رفع نیاز دارد ،پس طبیعی است میان یک موجود و مکمل وی جاذبه ی قوی و میل طبیعدی وجدود
دارد که با رسیدن به آن احساس آرامش می کند(.طباطبایی.)911/91 ،
 .5بررسی جایگاه "عاشروهن بالمعروف" در عقد نکاح
تا اینجا دانستیم نکاح عقد است و نه عبادت و در ابواب معامالتی قرار گرفتده و از احکدام امضدایی اسدت.
اینک به عنوان مهر تایید بر این سخن به دیدگاه قرآن کریم نیز می پردازیم که ببینیم چه ابزاری را برای تلطیدف
قواعد نکاح قرار داده است تا در پاسخ به امور نوپدید و مقتضیات زمان راه افراط و تفریط را در پیش نگیدریم.
بدین منظور به بررسی آیه  91سوره نسا می پردازیم که آیا این آیه یک قاعده در تلطیف قواعد نکاح در پاسدخ
به امور نوپدید است و یا صرفا انگاره ای اخالقی در روابط زوجین به شمار می آید؟

 .5-1معناشناسی معروف
اصفهانی عرف را به معنای معرفت ،عرفان ،درك و معروف را اسمی برای هر آنچه عقل یا شرع آن را نیکو
می شمارد ،می داند(راغب اصفهانی9195،ق .)219:عالمه طباطبایی معروف را به معنای عملی می داند که افکار
عمومی آن را عملی شناخته شده بداند و با ذائقه ای که اصل هر اجتماعی از نوع زندگی اجتماعی خود به
دست می آورد ،سازگار بداند و به ذوق نزند؛ زیرا معتقد است اسالم شریعت خود را براساس فطرت و خلقت
بناکرده است .در واقع از نظر عالمه معروف از نظر اسالم همان چیزی است که مردم آن را معروف
بدانند(طباطبایی 9811ق ،ج.)585-587 ،5
در واقع« ،معروف چیزی است که متضمن هدایت عقل ،حکم شرع ،فضیلت و سنت های حسنه است و چون
اسالم شریعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا نهاده است ،پس معروف همان چیزی است که مردم آن را
معروف بدانند ،البته مردمی که از راه فطرت دور نشده اند»(عظیم زاده اردبیلی .)7/9817،مهمترین شرط تحقق
معروف این است که جامعه از عوامل تشنج زا دور باشد .در واقع عمل مطابق با معروف را شریعت مشخص
نکرده است ،بلکه قابلیت های موجود در جامعه تعیین کننده آن است .مهمترین گزاره های معروف یکی منطبق
بودن آن با فطرت و دیگری مطابقت با عقل و عرف خردمندان است که در ادامه بررسی می شوند.
.5-2معیار های تشخیص معروف
 .9-2-5عرف
از مولفه های معروف یکی این است که بنابر قول عالمه طباطبایی معروف در جامعه مجهول نیست و مردم
آنرا میشناسند(طباطبایی.)141/9871،1،دیگر اینکه معروف امری است مبتنی بر طفرت وخلقت(همان)851/5،
مشاهده می شود که عرف در تعیین معروف نقش اساسی را به عهده دارد .بررسی نظرات فقها و دکترین نیز در
باب معاشرت به معروف ،به صورت نوعی خبر از اتفاق نظرشان در احاله به عرف در مقام تعیین مصادیق
معاشرت به معروف دارد( کاتوزیان545 ،9815 ،؛ امامی184/1 ،9817 ،؛ طباطبایی )141/9817،1 ،و اعتقاد بر
این دارند که حسن سلوك ،مغهومی عرفی دارد و تابعی از آداب و رسوم اجتماعی و عرف است .بنابراین لوازم
آن را بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی حاکم بر هر عصر و جامعه نمی توان مشخص کرد.

گفتنی است که عقل انسان در هر دوره ای نسبت به گذشته در حال ترقی است و فهم آن از اصول شریعت
در حال پیشرفت است .این نوع ترقی ،همواره تشخیص معروف را در اجتماع انسان ها تغییرپذیر و با مسائل
نوین سازگار می نماید .البته چنین تغییری در صورتی نزد شریعت اسالمی قابلیت پذیرش دارد که با قواعد و
معیارهای دینی مطابق باشد .در واقع معروف در روابط زوجین همواره از نوعی ثبات و مصادیق آن از تحول
برخوردار است .بنابراین منظور از عرف برای تشخیص معروف در این نوشتار« ،همان عرف جامعه اسالمی
پیشرفته است؛ در واقع عرفی که در اعصار مختلف مبتنی بر اخالق واالی اجتماعی است؛ عرفی که با اغتقاد به
ثبات اصول اخالقی ،مصادیق آن در زمان و مکان های مختلف ،تغییر می نماید»(قربان نیا.)945 ،9811،
 .5-2-5عقل
تاثیری که عرف در تعیین معروف دارد به طور طبیعی تاثیر دخالت عواملی مانند عقل را در پی خواهد
داشت .قرآن کریم نیز از ارجاع امر به معروف چه بسا همین منظور را در نظر داشته است .در این صورت عرف
عقالنی هر اجتماعی به بنیادی پویا برای تنظیم روابط زوجین تبدیل می شود و مصادیق و نمونه های معروف
در هر زمان می تواند تا اندازه ای با هم متفاوت باشد .منظور از عقل نیز عقل عملی است .حکم به حسن و
عدل و قبح ظ لم و نیز حسن مصادیق عدل مثل شجاعت و قبح مصادیق ظلم مثل دروغ از سوی همین عقل
صادر می شود .البته در چنین مواردی نقش عقل چیزی جز کشف حکم شارع مقدس نیست؛ زیرا که فرمان از
سوی خداوند صادر می شود و حکم فقط دارای یک منشا است .در ابواب معامالتی می توان به عقل این اختیار
را داد که با کشف مالکات احکام و در بحث حاضر با کشف اهداف نکاح که آرامش گرفتن زوجین در کنار
یکدیگر است تا جایی که با این مقاصد مخالفتی نداشته باشد ،پاسخگوی امور نوپدید باشد .برای مثال؛ در دوره
ی حاضر ،با مراجعه به معاشرت به معروف و مالك عقل در تبیین احکام آن ،ریاست مرد بر خانواده مفهومی
مدیریتی و ایجاد همکاری با اعضای خانواده به خود گرفته است و نه حکم و دستور دادن .یا مواردی مثل
عیوب فسخ نکاح را می توان با مراجعه به عقل و عرف و مطمح نظر قرار دادن پیشرفت های پزشکی مورد
تغییر و بررسی قرار داد.
 8-2-5فطرت
گاهی منبع عرف ،فطرت است «.طریقه عقال و بنای عرف گاه از فطرتی که خداوند به مقتضای حکمت نظام
در اذهان و طبع عقال نهاده است ،سرپشمه می گیرد»( کاظمی خراسانی.)918/8 ،9141 ،برای بررسی معروف،

دو نکته باید مورد توجه قرار بگیرد :یکی اینکه در تشخیص معروف از منکر ،عرف نقشی تعیین کننده دارد.
مثال؛ در مورد آیه" عاشروهن بالمعروف"(نسا )91/اینکه چه معاشرتی معروف است ،باید به عرف رجوع کرد.
البته عرف تا جایی اعتبار دارد که با نصوص شرعی و فطرت مخالفتی نداشته باشد .دیگر اینکه معروف مفهومی
متغیر است و به تناسب زمان و مکان و اشخاص متفاوت است .ممکن است معاشرتی در یک زمان در مورد
شخصی معروف باشد ولی نسبت به دیگری خیر(حکمت نیا.)75/5 ،9811 ،
 .5-3قاعده بودن معاشرت به معروف
در آیه  91سوره نسا آمده است «:یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْها وَ ال تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِالَّ أَنْ یَأْتینَ بِفاحِشَ ٍ مُبَیِّنَ ٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئا وَ
یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْرا کَثیرا :ای کسانی که ایمان آورده اید ،بر شما حالل نیست زن ها (ی شوهر مرده) را به اکراه
(همانند اموال شوهرانشان طبق سنّت جاهلیت) به میراث برید ،و حالل نیست زنانی را که شما وارث آنها
هستید از ازدواج مانع شوید تا ارثشان را شما ببرید و آنها را در تنگنا قرار مدهید تا پاره ای از آنچه به آنها (به
عنوان مهر) داده اید (از دستشان بیرون) ببرید مگر آنکه کار زشت مرتکب گردند (که در این صورت می توانید
با تضییقات حالل چیزی بگیرید) و با آنان به نیکی معاشرت کنید و اگر از آنها کراهت دارید (باز هم با آنان
بسازید) زیرا بسا هست که شما چیزی را مکروه دارید و خدا در آن خیر فراوانی قرار می دهد» .قرآن کریم با
کالم پربار«عاشروهن بالمعروف»(بقره )551:به انجام یک تکلیف شرعی در سراسر زندگی مشترك زناشویی
اشاره دارد(همان.)72 ،برای اثبات قاعده بودن معاشرت به معروف در روابط زوجین دالیل زیروجود دارد:
 9-2-8امری بودن آیه  99سوره نسا
در آیه  99سوره نسا آمده است «با زنان به معروف معاشرت کنید و اگر آنان را خوش ندارید(بدانید که) چه
بسا چیزی را ناخوش بدارید و خداوند در آن خیر بسیار نهاده باشد» .فعل عاشروا فعل امر است .فعل امر نیز
جز در مواردی که قرینه ای بر استصحاب باشد ظاهر در وجوب دارد .تصریح آیه به لزوم معاشرت به معروف
به گونه ای است که اگر هیچ آیه و روایت دیگری نبود ،آیه مذکور به تنهایی برای اثبات قاعده کفایت می کرد.
در واقع قاعده فقهی نیازمند دلیل معتبر است؛ نه انبوهی از ادله.
 .5-2-8طرفینی بودن قاعده

واژه ی معاشرت به دلیل ساختار واژگانی آن از باب مفاعله و متضمن مفهومی طرفینی ،مشارکتی و برابری
است .در واقع امر به معاشرت تکلیفی دوسویه است که مطابق آن نه تنها مردان ،بلکه زنان نیز باید با همسران
خود بر پایه معروف معاشرت نمایند .در روابط حقوقی طرفینی البته توصیه های الزم المراعات معموال به طرفی
می شود که ممکن است از قدرت و اختیارات خود سواستفاده کند .ظاهرا قرآن نیز به همین دلیل مردان و یا
جامعه را به لزوم معاشرت به معروف با زنان توصیه نموده است(.نوبهار ،رحیم.)21/9811،
محقق داماد می گوید :معاشرت به معروف زیربنای حقوق خانواده در اسالم و زیربنای تمام قوانین جزئیه ای
است که درباره حقوق همسر است .در زمانی که زندگی اجتماعی و اقتصادی به این شکل نبود و زن خانه دار
بود و مصرف کننده و هیچ یک از وظایف مالی خانواده را به عهده نداشت ،معاشرت به معروف هم معنای
خاصی داشت .مثال در آن زمان نفقه چهار ،پنج قلم بود .ولی در زمان ما قطعا چنین نیست .از اینجا می توان
فهمید که اگر در ادله شرعی اقالم نفقه معین شده ،این امر به اصطالح اهل منطق قضیه حقیقیه نبوده ،بلکه صرفا
یک قضیه خارجیه بوده است»( محقق داماد )17 ،9871 ،یا برای مثال در نکاح یکی از مسائلی که برای زوج
ایجاد خیار فسخ می کند بیماری پیسی در زوجه است ،اما اگر علم پزشکی به جایی برسد که این بیماری درمان
شود ،آیا بازهم می توان گفت پیسی از عیوب مجوز فسخ نکاح است؟ یا اینکه امروزه بیماری ایدز که در اثر
مقاربت به آسانی قابل انتقال به شریک جنسی است نمی تواند مجوز فسخ نکاح باشد؟
به نظر می رسد معاشرت به معروف برخالف آنچه محقق داماد می گوید ،نمی تواند فقط در ارتباط با زوجه
باشد؛ زیرا اگر اینگونه باشد ،اصل و قاعده بودن آن زیر سوال می رود .طرفینی بودن این قاعده را می توان از
فلسفه خلقت ازدواج که آرام گرفتن هر یک از زوجین در کنار دیگری است ،اثبات نمود .در واقع اقتضای
رسیدن به چنین آرامشی این است که هر یک از همسران با دیگری به شکل محبت آمیز و مودت آمیز رفتار
نماید و تنها رفتار یکی از همسران بر طبق این اصل ،هرگز نمی تواند آرامش طرفینی را حاصل آورد.
وجود آیاتی دیگر در قرآن کریم بر اثبات طرفینی بودن این اصل صحه می گذارد .برای مثال خداوند در آیه
 951سوره نسا می فرماید :وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزا أَوْ إِعْراضا فَال جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحا
وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرا .و اگر زنی از
سرکشی یا اعراض شوی خود بترسد ،بر آن دو گناهی نیست که به نوعی در میان خودشان(هر چند به گذشت
از پاره ای از حقوقشان) صلح و آشتی نمایند»....

از نظر عقلی نیز بازتاب طبیعی معاشرت به معروف ،طرفینی بودن این نحوه رفتار است؛ زیرا «چنانچه مدیر
و مسئول خانواده با اخالقی نیکو ،آرامشی نسبی را برای خانواده خود به ارمغان بیاورد ،از لحاظ روانی نوعا
معاشرتی نیکو را پاسخ خواهد گرفت؛ همانگونه که خداوند در آیه  14سوره الرحمن می فرماید :آیا جزای
احسان به جز احسان است؟»(قربان نیا.)941-941 ،9811،
 3-3-3قیاس اولویت
در آیه  91سوره نسا خداوند می فرماید :حتی اگر زوجه فاحشه ای بیاورد با آنها در آستانه ی طالق نیز با
معروف رفتار نمایید .در این آیه خداوند ،حتی در طالق که طرفین در آستانه ی مفارقت از یکدیگر قرار گرفته
اند و برخی تصور می کنند که دیگر احتیاجی به مدارا و برخورد شایسته نمی باشد ،توصیه اکیدی به رعایت
معروف و حسن اخالق دارد تا بدین واسطه رنجش خاطر زن فراهم نیاید .از این امر می توان به قیاس اولویت
این نتیجه را استنباط کرد که در سراسر زندگی مشترك نیز زوجین بایستی به معروف اهتمام ورزند و این از
دالیل مهم مبنی بر قاعده بودن معاشرت به معروف در روابط زوجین است.
نتیجه گیری:
نکاح بر خالف آنچه برخی پنداشته اند ،امری تعبدی نیست؛ زیرا با توجه به ساختاری که فقها از ابواب فقه
ارائه داده اند ،دریافتیم که نکاح در وهله ی اول در ابواب معامالتی و نه عبادیات قرار گرفته است و در دسته
بندی های جدید جایگاه ویژه ای به آن اختصاص داده شده است .در واقع اختصاص احکام زیادی در قرآن
کریم به نکاح و حقوق خانواده نباید این شائبه را ایجاد کند که نکاح امری تعبدی است و به مثابه ی امور
عبادی قابلیت تغییر را ندارد .نکاح از امور امضایی است و دلیل آن نیز این است که امری برخاسته از فطرت
بشری است  .برخاستن قوانین نکاح از فطرت بشری و نمودی که فطرت در نظام خانواده دارد ،به تبع اقتضای
تغییرات کمتری در احکام آن را نسبت به سایر ابواب معامالتی دارد .از طرفی هدف اصلی از نکاح رسیدن
زوجین به آرامش در کنار یکدیگر است .برای پاسخ به امور نوپدید در عقد نکاح با توجه به تقدس و اهمیتی
که شارع برای آن درنظر گرفته است ،بایستی تغییرات در این عقد متکی به قواعدی شناخته شده باشد .از این
رو خداوند در آیه  99سوره نسا این قاعده را تحت عنوان "معاشرت به معروف" معرفی نموده است .در واقع
این قاعده در روابط زوجین نقشی اصولی به عهده دارد و ظرفیت سیالی را در بر دارد که جامعه در شرایط
مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،احتماعی و ،...نیاز خود را منطبق با آن دریافت نماید .بنابراین مصادیق معروف

متناسب با زمان و مکان متغیر می باشد .ولی تغییرات در روابط زوجین باید به گونه ای صورت بگیرد که اوال
برخالف امور فطری که احکام نکاح بر آن مبتنی است ،نباشد و همچنین تا جایی تغییر امکان پذیر است که در
تقابل با هدف اصلی نکاح که آرام گرفتن زوجین در کنار یکدیگر است نباشد.
فهرست منابع:
)9احمدیه ،مریم ،معاشرت به معروف ،مجله مطالعات راهبردی زنان ،سال سیزدهم ،شماره .9814 ،25
)5امامی ،حسن ،9817،حقوق مدنی ،ج ،1چاپ دوم ،تهران ،اسالمیه.
)8السبزواری ،السید عبداالعلی ،9811،مهذب االحکام فی بیان الحالل و الحرام ،ج  ،51دفتر آی اللّه
سید سبزواری ،قم ،نرم افزار جامع فقه اهل بیت.
)1جمعى از مؤلفان ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم ،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل
بیت علیهم السالم،ج،51نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع).
)2حلّى ،عالمه ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدى9811،ه ،تذكرة الفقهاء (ط  -القدیمة) ،چاپ اول ،قم،
انتشارات مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
)1حکمت نیا ،محمود ،میرداداشی ،سید مهدی ،هدایت نیا ،فرج اهلل  ،9811 ،فلسفه ی حقوق خانواده،
ج ،5چاپ دوم ،تهران ،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
)7خراسانی ،محمد علی کاظمی ،9141،فوائد االصول ،تحقیق رحمت اهلل رحمتی ،قم ،نرم افزار جامع
فقه اهل بیت(ع).
)1خوانساری ،موسی  ،9878منیه الطالب ،نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع).
)1زنجانى ،سید موسى شبیرى 9191 ،ه ق ،كتاب نکاح  ،مؤسسه پژوهشى راىپرداز ،ج ،9نرم افزار جامع
فقه اهل بیت(ع).
)94زنجانى ،عباس على عمید9159،ه ق ،فقه سیاسى (عمید) ،ج ،8چاپ چهارم ،انتشارات امیر کبیر.
)99سالر دیلمی ،حمزه بن عبدالعزیز9191(،ق) ،المراسم العلویه فی االحکام النبویه ،المعاونیه الثقافیه،
المجمع العالمی الهل البیت علیه السالم ،نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع).

)95صابری ،حسین ،فقه و چالش میان تعلیل و تعبد ،فصلنامه فقه(کاوشی نو در فقه اسالمی) ،نشریه
دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد ،شماره.9819 ،27
)98صدر ،سید محمد باقر9171،م ،الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السالم ،انتشارات
محبین ،نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع).
)91طباطبایی ،محمد حسین ،9817،تفسیر المیزان(ترجمه محمد تقی مصباح یزدی) ،ج  ،1بنیاد علمی و
فکری عالمه طباطبایی ،نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع).
)92طباطبایی ،محمد حسین ،9871،المیزان فی تفسیر القرآن( ترجمه موسوی همدانی ،محمد باقر)،
ج ،91ج ،5دارالکتب االسالمیه ،نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع).
)91عاملی کرکی ،علی بن حسین 9141 ،ه ق ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،ج ،7مؤسسه آل البیت
الحیاء التراث ،نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع).

 )97عظیم زاده اردبیلی ،فائزه ،مبانی حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقی خانواده از منظر قرآن
كریم ،مجله فقه و حقوق ،شماره .9817 ،11

)91قربان نیا ،ناصر ،حافظی ،معصومه ،بررسی اصل "معاشرت به معروف" میان همسران از منظر قرآن
كریم ،فصلنامه علمی-ترویجی بانوان شیعه ،سال ششم ،شماره .9811 ،54
)91کاتوزیان ،ناصر ،9811،حقوق خانواده ،جلد اول ،چاپ هشتم ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
)54کلینى ،ابو جعفر ،محمد بن یعقوب9151،ه ق ،الکافی (ط  -دار الحدیث) ،ج ،2چاپ اول ، ،قم ،دار
الحدیث للطباع و النشر.
)59محقق داماد،سیدمصطفی ،نقش زمان ومکان دراجتهادشیعی،مجله دانشگاه انقالب،شماره.9871 ،942

)55محقق داماد ،سید مصطفی ،دامرزی ،مهدی ،بررسی مقایسه ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق
موضوعه ،مجله پژوهش های حقوق تطبیقی ،دوره  ،91شماره. 9819،
)58مطهری ،مرتضی ،9827 ،فقه و حقوق(مجموعه آثار) ،ج54و  ،8چاپ اول ،انتشارات صدرا.
)51مکارم شیرازى ،ناصر9151 ،ه ق ،حیلههاى شرعى و چارهجوئىهاى صحیح ،انتشارات مدرس اإلمام
علی بن أبی طالب علیه السالم ،نرم افزار جامع فقه اعل بیت (ع).

)52مکارم شیرازی ،ناصر،كتاب النکاح ،ج ،9چاپ اول ،قم ،انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب
علیه السالم ،نرم افزار جامع فقه اهل بیت.
)51مکارم شیرازی ،ناصر ،9812 ،دائره المعارف فقه مقارن ،چاپ اول ،انتشارات مدرسه امام علی بن
ابی طالب علیه السالم.
)57نجفی ،محمد حسن ،9871 ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22 ،31دار إحیاء التراث
العربی ،نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع).
)51نوبهار ،رحیم ،9814،اهداف مجازات ها در جرایم جنسی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،چاپ
دوم ،تهران ،انتشارات باقری.
)51نوبهار ،رحیم؛ حسینی ،سیده ام البنین ،قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر،
فصلنامه خانواده پژوهی ،سال یازدهم ،شماره .9811 ،19
)84یزدى ،سید مصطفى محقق داماد9141 ،ه ق ،قواعد فقه ،ج ،9چاپ دوازدهم ،تهران ،مرکز نشر علوم
اسالمى.
)89یزدى ،سید محمد کاظم طباطبایى 9141 ،ه ق ،العروة الوثقى ،ج  ،5مؤسس األعلمی للمطبوعات ،
نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع).

