بررسی حق سالمت روانی زوجه در قرآن و احادیث فقهی با تأکید بر آثار

تربیتی

در فقــه و حقــوق اســامی ،حقــوق زوجــه از جایــگاه واال و
چکیده اهمیــت خاصــی در بعــد جســمی و روانــی برخــوردار اســت.
بــا توجــه بــه تأکیــد اســام بــه تحکیــم خانــواده ،کاهــش
آســیبهای خانــواده و نقــش تربیتــی زوجــه در تربیــت فرزنــدان ،در ایــن پژوهش
حــق ســامت روانــی زوجــه از ســوی زوج بــا نگاهــی نــو و بــا رویکــرد فقهــی و
حقوقــی بررســی و شــاخصهها ،عوامــل تأمیــن ســامت روانــی زوجــه و ابعــاد
مختلــف آن روشــن شــد .بدیــن منظــور ،عواملــی همچــون عامــل قوامیــت زوج،
غیــرتورزی زوج ،معــارشت نیکــو ،تفریحــات ســامل ،ارتبــاط جنســی زوج بــا زوجــه
و نقــش هریــک از ایــن عوامــل در ســامت روانــی و آرامــش روحــی زوجــه و
همچنیــن تزاحــم میــان حقــوق زوج بــا حــق ســامت زوجــه و راهکارهــای مقابله
بــا آنهــا بــر اســاس دیدگاههــای فقهــی و حقوقــی و بــا تأکیــد بــر آثــار تربیتــی
تبییــن گردیــد .درنتیج ـهی ایــن بررس ـیها مشــخص شــد کــه حقوقــی کــه فقــه
اســامی بـرای زوجــه در ابعــاد مختلــف بــر عهــدهی زوج قـرار داده اســت ،ســبب
تأمیــن ســامت و آرامــش روانــی زوجــه و درنهایــت ،ارتقــای ســامت خانــواده و
آثــار مثبــت تربیتــی خواهــد گردیــد.
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مقدمه

رعایــت حقــوق زنــان و نیــز حقــوق زوجیــن نســبت بــه همدیگــر یکی از مســائل اساســی و مهــم حقوق
اســامی اســت کــه در صــورت رعایــت ،ســبب تحکیــم خانــواده میشــود و خانــواده محلــی ب ـرای رشــد و
تعالــی اعضــای خانــواده بهویــژه تربیــت فرزنــدان و آیندهســازان جامعــه میگــردد .البتــه حقــوق زنــان و
زوجیــن ابعــاد گســردهای دارد کــه یکــی از ابعــاد آن ،حــق ســامت زوجــه اســت و عمدتـاً در دو حــوزهی
عمومــی وظایــف دولــت در تأمیــن حــق ســامت زنــان و حــوزهی خصوصــی وظایــف همــر در تأمیــن
حــق ســامت زوجــه بررســیمیگــردد؛ همچنیــن یکــی از مســائل مهــم در ســطح جهــان و جوامــع بــری،
مســئلهی تزلــزل جایــگاه خانــواده اســت و حتــی در بعضــی از کشــورها ،متالشــی شــدن کانــون گــرم خانــواده
بهعنــوان یکــی از مســائل بســیار مهــم مطــرح اســت کــه آســیبهای تربیتــی فراوانــی ب ـرای زوجیــن و
فرزنــدان را در بــر دارد .البتــه طــی ســالهای اخیــر در ایـران هــم خانــواده دچــار آســیبهایی شــده اســت
و بــر اســاس آمارهــای موجــود ،نــرخ طــاق در ایـران رشــد چشــمگیری داشــته و مســئلهی طــاق و کاهــش
اســتحکام خانــواده بــه یکــی از مســائل مهــم اجتامعــی تبدیــل شــده اســت .بیتردیــد آشــنایی زوجیــن
بــا حقــوق یکدیگــر و رعایــت آن در زندگــی ،موجــب تحکیــم خانــواده و کاهــش اختالفــات و مشــکالت
خانوادگــی و تنظیــم مناســب روابــط اســت و درنتیجــه ،تربیــت صحیــح فرزنــدان و رشــد و تعالــی جامعــه را
در پــی خواهــد داشــت.
از ایــن منظــر ،بــا توجــه بــه نقــش محــوری زوجــه در خانــواده بهویــژه در بعــد تربیتــی فرزنــدان و
اهمیــت ســامت او در ابعــاد مختلــف ـ کــه ســامتی و کارآمــدی نهــاد خانــواده به آن وابســته اســت ـ انتظار
م ـیرود کــه بــا تبییــن جامــع حقــوق و بهطــور خــاص ،حــق ســامت زوجــه و رعایــت آن از ســوی زوج،
بخــش فراوانــی از آســیبهای اجتامعــی همچــون طــاق ،افرسدگــی و انحرافــات اخالقــی ،تربیــت ناصحیــح
فرزنــدان و بهطــور خــاص خودکشــی زنــان کــه ســامت خانــواده و جامعــه را تهدیــد میکنــد ،از خانــواده و
جامعــه دور گــردد؛ همچنیــن ضمــن تبییــن حــق ســامت زوجــه در خانــواده ،ثابــت میشــود کــه اســام از
ابتــدای ظهــور خــود همــواره نســبت بــه زنــان و اهتــام بــه امــور آنــان توجــه خــاص و ویژهای داشــته اســت.
ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه گســردگی موضــوع در نظــر دارد در حــوزهی خصوصــی حــق ســامت (حــق
ســامت زوجــه) بــر اســاس آیــات قرآنــی و دیدگاههــای فقهــی و حقوقــی تحقیــق کنــد .حقوقــی کــه زوجــه
بــا رویکــرد حــق ســامت بــر عهــدهی زوج خــود دارد ،دارای ابعــاد مختلــف اســت کــه در میــان آنهــا بعــد
روانــی از اهمیــت خاصــی بــه رشح ذیــل برخــوردار اســت .بــر اســاس آیـهی مبارکـهی « َو ِمـ ْن آ َیاتِـ ِه أَنْ َخلَـ َـق
ـم ِمـ ْن أَنْف ُِسـك ُْم أَ ْز َوا ًجــا لِ َت ْسـكُ ُنوا إِلَ ْی َهــا» (روم ،)21 :آرامــش روانــی زوج منــوط بــه آرامــش روانــی زوجــه
لَكُـ ْ
اســت؛ پــس تأمیــن آرامــش و ســامت روانــی زوجــه ،عــاوه بــر ســامت روانــی زوج ،ســامت روانــی ســایر
افـراد خانــواده و در مرحلـهی بعــد ،جامعــه را نیــز در بــر خواهــد گرفــت .بــا توجــه بــه اینکــه آرامــش روانــی
زوجــه مقدم ـهی رشــد و تعالــی معنــوی و اخالقــی اعضــای خانــواده اســت ،اگــر زوج بتوانــد مؤلفههــای
ســامت جســانی یعنــی تغذی ـهی ســامل ،بهداشــت ،پوشــاک و مســکن مناســب را ب ـرای زوج ـهی خویــش
فراهــم کنــد و در مواقــع الزم ،حــق دسرتســی بــه مراقبتهــای پزشــکی و بهرهمنــدی از امکانــات بیامرســتانی
و ...را بــه وی بدهــد و ســامت زوجــه را بــه لحــاظ جســمی تأمیــن منایــد ،ســبب میشــود تــا روح او نیــز از
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شــادابی و رسزندگــی الزم برخــوردار گــردد؛ زیـرا ارتبــاط تنگاتنــگ جســم و روح باعــث میگــردد تــا ایجــاد و
ارتقــای هریــک از ایــن ابعــاد ،زمینـهی ارتقــای بعــد دیگــر را فراهــم کنــد.
درنهایــت ،ایــن پژوهــش ابعــاد و شــاخصههای حــق ســامت روانــی زوجــه بــر زوج و تزاحمهایــی
کــه میــان حقــوق زوج و زوجــه ایجــاد میشــود و ســامت زوجــه را بــه مخاطــره میانــدازد ،بــه هم ـراه
راهکارهــای برطرفکــردن آنهــا را بــر اســاس آیــات قــرآن ،دیدگاههــای تفســیری و فقهــی و بــا رویکــرد
تربیتــی و اخالقــی تبییــن کــرده اســت.

پرسش پژوهش

بــا توجــه بــه آثــار تربیتــی رعایــت حقــوق زوجــه ،شــاخصهها و ابعــاد حــق ســامت زوجــه در حــوزهی
مســائل روانــی از دیــدگاه آیــات قرآنــی و دیدگاههــای تفســیری و فقهــی چیســت؟

فرضیهی پژوهش

بــر اســاس آیــات قرآنــی و دیدگاههــای تفســیری و فقهــی ،تأمیــن ســامت روانــی (آرامــش و امنیــت
روانــی) بــا بهرهگیــری از قوامیــت و معــارشت نیکــو و غیــرتورزی از حقــوق زوجــه اســت کــه بــر عهــده
زوج گذاشتهشــده اســت.

پیشینهی پژوهش

کتــاب حقــوق و مســئولیتهای فــردی و اجتامعــی (حکمتنیــا )1390 ،بــه بحــث دربــارهی وظایــف
دولــت و سیاســتگذاری و برنامهریــزی بــرای ایجــاد حــق بــر ســامت زنــان میپردازنــد؛ امــا دغدغــهی
پژوهــش حــارض بررســی وظایــف زوج ب ـرای تأمیــن حــق ســامت روحــی زوجــه در خانــواده اســت.
مقال ـهی «نقــش مذهــب در ســامت روان» (جاللــی و اللهیــاری )1375 ،طــی چنــد پیامیــش بهطــوری
کلــی ثابــت کــرده اســت کــه هرکــس ایــان داشــته باشــد ،از آرامــش روانــی بیشــری برخــوردار اســت؛
همچنیــن مقالـهی «ســامت روان از دیــدگاه قــرآن» (صیفــوری و اســاعیلی )1388 ،نقــش ایــان در کاهــش
اضطـراب و اســرس و آرامــش روانــی را بهصــورت کلــی بررســی میکنــد .مقالـهی «اخــاق و آداب معــارشت
در بهداشــت روانــی زوجیــن از دیــدگاه پیامــر اعظــم» (حســنی کبوترخانــی و دیانــی )۱۳۸۶ ،نقــش مبانــی
اخــاق در بهداشــت روانــی زوجیــن را بیــان کــرده و اصولــی را مطــرح منــوده اســت کــه ســبب تأمیــن
بهداشــت روانــی ـ اخالقــی زوجیــن میشــود.
مقــاالت یادشــده ســامت روانــی و راهکارهــای رســیدن بــه آن را بررســی کردهانــد؛ امــا تحقیــق پیـشرو
ســامت روانــی زوجــه و حقوقــی را بررســی میکنــد کــه بـرای ایــن منظــور بــر عهــدهی زوج قـرار دارد.

نوآوری

ایــن پژوهــش دربــارهی حــق ســامت روانــی زوجــه بــا رویکــرد فقهــی ،حقوقــی و تربیتــی بحــث کــرده
اســت کــه دســتاورد آن شــناخت و مراعــات حــق ســامت روانــی زوجــه از ســوی زوج در ابعــاد مختلــف،
بررسی حق سالمت روانی زوجه در قرآن و احادیث فقهی با تأکید بر آثار تربیتی
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بهویــژه در تزاحــم میــان حقــوق زوج بــا حــق ســامت زوجــه اســت کــه تحقــق ایــن امــر ،اســتحکام خانــواده
و کاهــش آســیبهای آن را در پــی خواهــد داشــت؛ همچنیــن ایــن رویکــرد جدیــد و بررســی فقهــی ،حقوقــی
و تربیتــی از نوآوریهــای ایــن پژوهــش اســت.

چارچوب مفهومی

حـق عبـارت اسـت از امتیـاز ،سـلطه و قدرتـی کـه بهموجـب قانون یـا دیگر قواعـد حقوقی جانشـین ،به
شـخص حقیقـی یا حقوقی دادهشـده اسـت و دیگـران ملزم به رعایت آن هسـتند (دانشپـژوه ،1392 ،ص .)6
ســامت ،وضــع عالــی جســم یــا روح و حالتــی اســت کــه اعــال بــدن بهموقــع و بــه گونـهی مؤثــر انجــام
شــود (فرهنگ آکســفورد).
سلامت روانـی عبـارت اسـت از قابلیـت ارتبـاط مـوزون و هامهنـگ بـا دیگـران ،تغییـر و اصلاح محیط
فـردی و اجتامعـی و حـل تضادهـا و متایلات شـخصی بهطور عادالنه و مناسـب (سـازمان بهداشـت جهانی).

آرامش روانی زوجه با نگاه به آیهی  189سورهی اعراف

یکــی از آیاتــی کــه زوجــه را مای ـهی آرامــش زوج معرفــی میکنــد ،ایــن آی ـهی رشیفــه اســتُ « :ه ـ َو
ـت َح ْمـ ًـا َخ ِفی ًفــا
ـس َوا ِحــدَ ٍة َو َج َعـ َـل ِم ْن َهــا َز ْو َج َهــا لِ َی ْسـكُ َن إِلَ ْی َهــا َفلَـ َّـا تَغَشَّ ــاهَا َح َملَـ ْ
ـم ِمـ ْن نَ ْفـ ٍ
الَّـ ِذی َخلَ َقكُـ ْ
َ
ـن آتَ ْی َت َنــا َصالِ ًحــا لَ َنكُونَ ـ َّن ِم ـ َن الشَّ ــا ِكرِینَ» (اع ـراف.)189 :
َف َم ـ َّر ْت ِب ـ ِه َفلَـ َّـا أثْ َقلَـ ْ
ـت َد َع ـ َوا اللَّــهَ َربَّ ُهـ َـا لَـ ِ ْ
آیتاللــه جــوادی آملــی ذیــل ایــن آیــه دربــارهی نیــاز غریــزی انســان بــه ازدواج در تفســیر تســنیم چنیــن
ذکــر کردهانــد:
«ناآرامــی انســان در ســنین جوانــی از نشــانههای قــدرت الهــی اســت تــا بــه فکــر ازدواج بیفتــد ،وگرنــه
بهتدریــج نســل بــر نابــود میشــد ،چنانکــه رنــج گرســنگی و تشــنگی نیــز از آیــات الهیانــد ،وگرنــه
انســان بــه دنبــال آب و غــذا منیرفــت و ب ـهزودی میمــرد .خــدای متعالــی انســان را بــا ایــن احســاسها
آفریــد تــا در پــی حفــظ شــخص و نــوع خــود برآیــد و آدمــی بایــد بــه ایــن احساســات پاســخ مثبــت بدهــد؛
یعنــی بهانــدازهای غــذا بخــورد کــه جــذب بــدن شــود؛ زیـرا بــدن آدمــی حکیامنــه خلقشــده و غــذای افــزون
را منیپذیــرد؛ پــس بایــد بــه حــد رضورت و ســود بســنده کنــد» (جــوادی آملــی ،1388 ،ج  ،31ص .)495
بــر اســاس ایــن ،ذات اقــدس الهــی در آیـهی یادشــده و آیــات دیگــر ،ازدواج را مایـهی آرامــش و زدایــش
ـس َوا ِحــدَ ٍة َو َج َعـ َـل ِم ْن َهــا َز ْو َج َهــا لِ َی ْس ـكُ َن إِلَ ْی َهــا» (اع ـراف:
ـم ِم ـ ْن نَ ْفـ ٍ
ناآرامــی میدانــدُ « :ه ـ َو الَّ ـ ِذی َخلَ َقكُـ ْ
ـم ِمـ ْن أَنْف ُِسـك ُْم أَ ْز َوا ًجــا لِ َت ْسـكُ ُنوا إِلَ ْی َهــا» (روم .)21 :مــرد جــوان تــا ازدواج
)189؛ « َو ِمـ ْن آیَاتِـ ِه أَنْ َخلَـ َـق لَكُـ ْ
نکنــد ،آرام و ق ـرار نــدارد و اینگونــه ناآرامــی را منیتــوان بــا نصیحــت و وعــد و وعیــد درمــان کــرد ،بلکــه
تنهــا بــا ازدواج حــل میشــود .اینگونــه ناآرامــی ،آشــوب و شــورش در جــوان ،طبیعــی ،ســتوده و پســندیده
اســت .او آشــوبگر نیســت ،بلکــه نظــام آفرینــش وی را بــه زندگــی مســاملتآمیز بــا همنوعــش شــورانده و
تنهــا راه آرامــش او را در ازدواج نهــاده اســت (هــان ،ص .)496-495
آیتاللــه جــوادی آملــی در رابطــه بــا اینکــه زوجــه (زن) عامــل ایجــاد آرامــش زوج اســت ،چنیــن ذکــر
کردهانــد كــه راز اصیــل آفرینــش زن ،آرامــش زن و مــرد اســت ،نــه گرایــش غریــزی و اطفــای نائــرهی شــهوت؛
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و خداونــد اصالــت را در ایجــاد ایــن آرامــش بــه زن داده و او را در ایــن امــر روانــی ،اصــل دانســته و مــرد را
مجــذوب مهــر زن معرفــی كــرده اســت .ضمــن آنكــه حقیقــت هــر دو را یــك گوهــر دانســته و هیــچ امتیازی
از لحــاظ مبــدأ قابلــی آفرینــش ،میــان آن دو قائــل نشــده اســت (جــوادی آملــی ،1375 ،ص .)46
اکنــون کــه خداونــد متعــال زوجــه را محــور آرامشبخشــی ق ـرار داده اســت ،زوج چــه وظایفــی را در
برابــر او بایــد انجــام دهــد تــا زوجــه بتوانــد وظیفـهی آرامشبخشــی خــود را کــه مقدمـهی ســامت جســمی
و روحــی اســت و خداونــد آن را بــر عهــدهی او نهــاده اســت ،بــه نحــو احســن ایفــا کنــد؟
در همیــن رابطــه ،امــام زینالعابدیــن(ع) در رســالهی حقــوق خــود ذیــل آی ـهی مباركــه فرمودهانــد« :و
امــا حــق همــر ایــن اســت كــه شــوهر بدانــد خداونــد زن را مایـهی آرامــش و الفــت او قـرار داد و بدانــد
كــه همــرش نعمتــی اســت از جانــب خداونــد؛ بنابرایــن ،او را گرامــی دارد و بــا او بــه نرمــی برخــورد كنــد؛
1
ازای ـنرو ،اگرچــه حــق شــوهر واجبتــر اســت ،مــرد موظــف اســت كــه بــا زن مهربانــی و شــفقت كنــد»
(شــیخ صــدوق ،1413 ،ج  ،2ص 621؛ آل یاســین ،بیتــا ،ص  .)28بــا توجــه بــه ســخنان گهربــار امام ســجاد(ع) و
تأکیــد ایشــان بـرای گرامیداشــت زوجــه ،در ادامــه بــه مهمتریــن وظایــف زوج در ایــن رابطــه میپردازیــم.
بـا توجـه بـه اینکـه مسـئولیت مهـم آرامشبخشـی بـه زوج بر عهـدهی زوجه اسـت ،بایـد اذعـان کرد که
«خداونـد طبیعـت زوجـه را بهگونـهای خلـق منـوده که سـهم بیشتری از رفتارهـای مطبوعی چـون مهربانی،
نازکدلـی ،مالطفـت ،همـدردی و ایثارگـری داشـته باشـد؛ بهعبارتدیگر ،چنیـن موجودی باید از خشـونت و
دیـدگاه خشـک منطقـی کـه تنها بـه منافع خویـش میاندیشـد و اوصافـی اینچنینی که سـبب فاصله گرفنت
دیگران از انسـان میشـود ،سـهم کمرتی داشـته باشـد» (پناهی ،1393 ،ص )70؛ بنابراین ،با وجود ویژگیهای
مهـم نامبردهشـده در وجـود زوجـه بایـد دانسـت کـه زوج برای شـکوفا کـردن این اسـتعدادهای ذاتـی زوجه
و بـرای برقـراری آرامـش او چـه وظایفـی را بایـد انجـام دهد .یکـی از مهمتریـن وظایف در این زمینـه ،ایجاد
محیـط امـن و تـوأم بـا آرامـش بـرای زوجـه اسـت؛ بهعبارتدیگـر ،زوجه بایـد آرامـش دریافت کند تـا بتواند
آرامـش بدهـد؛ پـس بنـا بـر تعبیر قـرآن کـه زن آرامشدهندهی مرد اسـت ،بایـد در محیطی آرام و بـه دور از
تنـش زندگـی کنـد .درواقـع ،در محیـط امـن خانه بایـد منتظر امنیـت و آرامش بـود ،وگرنه از محیط متشـنج
منیتـوان انتظـاری بهجـز تشـنج داشـت .بـا توجـه بـه اینکـه روحیـهی زوجـه بسـیار حسـاس و شـکننده و
آسـیبپذیر اسـت ،اگـر زوج توقـع و انتظـار زندگـی سـامل و در کمال امنیت و آرامـش از همسرش دارد ،باید
خـود او ایـن محیـط امـن را بـرای زوجـهاش فراهم کند.
عــاوه بــر ایجــاد محیــط امــن و مملــو از آرامــش ،یکــی دیگــر از وظایــف زوج ب ـرای تأمیــن آســایش
زوجــه تــاش ب ـرای تأمیــن ســامتی زوجــه اســت؛ زی ـرا آرامــش ارتبــاط مســتقیمی بــا ســامتی فــرد دارد
و بیــاری عــاوه بــر جســم ،روح و روان انســان را پریشــان میســازد .در همیــن رابطــه پیشــوایان دیــن
میفرماینــد« :در زندگــی بــدون ســامتی ،خیــری نیســت»( 2شــیخ صــدوق ،1413 ،ج  ،6ص  )370و یــا اینکــه
َ « -1و أَ َّمـا َح ُّـق ال َّز ْو َجـ ِة فَـأَ ْن ت َ ْعلَـ َم أَ َّن اللَّـ َه َعـ َّز َو َج َّـل َج َعلَ َهـا ل ََـك َسـكَناً َو أُنْسـاً فَتَ ْعلَـ َم أَ َّن َذلِ َك نِ ْع َم ٌة ِمـ َن اللَّ ِه َع َّز َو َج َّـل َعلَ ْی َـك فَتُ ْك ِر َم َها َو تَ ْرف َُق ِب َهـا َو ِإ ْن
ـب فَـ ِإ َّن لَ َهـا َعلَیْ َـك أَ ْن ت َ ْر َح َم َهـا ِلَنَّ َها أَ ِسـی ُر َك َو تُطْ ِع َم َها َو تَك ُْسـ َوهَا َو إِذَا َج ِهل َْت َعفَـ ْوتَ َع ْن َها».
كَا َن َحق َُّـك َعلَیْ َهـا أَ ْو َج َ
الص َحة».
 -2قال رسول الله(ص)« :یا َعلی ال خَی َر فی ال َحیا ِة اِ ّل َم َع ِّ
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«در نبــود ســامتی ،زندگــی ناگــوار اســت»( 1هــان ،1376 ،ص  )292-291و یــا «لــذت زندگــی در تندرســتی
اســت»( 2متیمــی آمــدی ،1410 ،ص  .)297عــاوه بــر تأمیــن ســامتی بـرای برقـراری آرامــش زوجــه ،زوج بایــد
زمینـهی رفــاه او را فراهــم کنــد کــه یکــی از ایــن زمینههــا فراهــم کــردن خانـهی بــزرگ اســت .بــزرگان دیــن
دراینبــاره میفرماینــد« :داشــن خان ـهی بــزرگ از ســعادت انســان و باعــث راحتــی او اســت»( 3مجلســی،
 ،1403ج  ،73ص  )152و یــا اینکــه میفرماینــد« :چهــار چیــز از نشــانههای خوشــبختی اســت :زن خــوب،
خانـهی وســیع ،همســایهی خــوب و مرکــب خــوب»( 4هــان ،ص .)154
بـر اسـاس آموزههـای اسلام ،یکـی دیگـر از زمینههـای آرامش زوجـه که باید از سـوی زوج تأمین شـود و
فقهـای عظـام بـر آن تأکیـد کردهاند ،تهیهی خوراک و پوشـاک و لـوازم الزم برای رفاه وی اسـت؛ بهعنوانمثال،
شـهید ثانـی نفقـه را شـامل طعـام و خـورش و پوشـش و مسـکن و خـادم و وسـایل تنظیـف و آنچـه بهطـور
طبیعـی اهـل بلـد زن بـه آن نیـاز دارنـد ،میدانـد (شـهید ثانـی ،1387 ،ج  ،8ص  .)455صاحـب جواهـر نیـز
همچـون شـهید ثانـی ،نفقـه را شـامل طعـام و خورش و پوشـش و مسـکن و خادم و وسـایل تنظیـف و آنچه
بهطـور طبیعـی اهـل بلد زن بـه آن نیاز دارند ،میدانـد (نجفـی ،1362 ،ج  ،31ص  .)330نظر آیتالله تربیزی
دربـارهی نفقـه ایـن اسـت« :نفقـه شـامل طعام ،کسـوه ،سـکنا ،فراش ،غطـاء ،آلـت تنظیف و سـایر چیزهایی
اسـت کـه زوجـه بـه آن نیـاز دارد» (تربیـزی ،1426 ،ج  ،2ص  .)359آیتاللـه خویـی نیز دربـارهی نفقه همین
نظـر را دارنـد (موسـوی خوئـی ،1410 ،ج  ،2ص .)287
نظــر امــام خمینــی دربــارهی نفقــه ایــن اســت« :نفقــه رشعـاً انــدازهاى نــدارد ،بلكــه قاعــده ایــن اســت
كــه بــه آنچــه زن احتیــاج بــه آن دارد؛ از قبیــل غــذا و خــورش و پوشــاك و زیرانــداز و روانــداز و اســكان و
خــادم داشــن و وســایىل كــه ب ـراى آشــامیدن و پخــن و نظافتــش و غیــر اینهــا بــه آنهــا نیــاز دارد ،قیــام
منایــد» (خمینــی ،1385 ،ج  ،2ص .)336
پــس زوج ـهای کــه بــه هم ـهی نیازمندیهایــش ماننــد خــوراک ،پوشــاک ،اســکان ،خــادم و بهداشــت
توجــه میشــود و بــا وی بــه مهربانــی و شــفقت برخــورد میگــردد ،در خانـهای امــن و بــا آرامــش زندگــی
میکنــد ،وســایل رفاهــی او تأمیــن شــده و تأمیــن ســامتی او دغدغـهی بســیار مهمــی بـرای زوجــش اســت،
میتوانــد بــا وجــود چنیــن فضایــی ،آرامشبخــش باشــد و آرامشدهنــده بــه زوج.

بررسی عوامل تأمین سالمت روانی زوجه

تأمیــن نفقـهی زوجــه تأثیــر اساســی و مهمــی بــر ســامت روانــی وی دارد؛ امــا عوامــل دیگری نیــز وجود
دارنــد کــه بــا تحقــق پیــدا کــردن ایــن عوامــل ،ســامت روانــی زوجــه بــه نحــو شایســته فراهــم میآیــد کــه
مهمتریــن آنهــا عبارتانــد از :عامــل قوامیــت زوج ،عامــل غیــرتورزی زوج ،عامــل معــارشت نیکــوی زوج،
یس اَلْ ُم َوا ِفق».
 -1قال الصادق(ع)َ « :خ ْم ٌس َم ْن لَ ْم ت َ ُك ْن لَ ُه ِفی ِه لَ ْم یَتَ َه َّن بِالْ َعیْ ِش ا ِّ
َلص َّح ُة َو ا َْلَ ْم ُن َو اَلْ ِغ َنى َو اَلْ َق َنا َع ُة َو ا َْلَنِ ُ
 -2قال علی(ع)« :العا ِفیَ ِة تُو َج ُد لَ َّذ ُة ال َحیا ِة».
 -3قال رسول الله(ص)ِ « :من َسعا َد ِة امل ُسلِمِ امل َس َک ُن ِ
الواسع».
َـال َر ُس ُ
 -4ق َ
ـح َو اَلْ َم ْرك َُب
َلصالِ َح ُة َو اَلْ َم ْسـ َك ُن اَلْ َو ِاسـ ُع َو اَلْ َجا ُر ا َّ
ـول ا َللَّـ ِه(ص)« :أَ ْربَـ ٌع ِمـ َن ا ََّلسـ َعا َد ِة َو أَ ْربَ ٌع ِم َن ا َلشَّ ـقَا َو ِة ف َْالَ ْربَ ُع اَلَّ ِتی ِم َن ا ََّلسـ َعا َد ِة اَلْ َم ْرأَ ُة ا َّ
َلصالِ ُ
اَلْبَه ُِّی َو ا َْلَ ْربَ ُع اَلَّ ِتی ِم َن ا َلشَّ ـقَا َو ِة اَلْ َجا ُر ا ََّلسـ ْو ُء َو اَلْ َم ْرأَ ُة ا ََّلسـ ْو ُء َو اَلْ َم ْسـ َك ُن ا َلضَّ یِّ ُق َو اَلْ َم ْرك َُب ا ََّلسـ ْوء».
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عامــل تفریحــات ســامل و عامــل ارتبــاط جنســی زوج کــه بــا تحقــق بخشــیدن بــه اینهــا ،ســامت روانــی
زوجــه تأمیــن خواهــد شــد .اکنــون بــه بررســی ایــن عوامــل میپردازیــم.

بررسی عامل قوامیت ،رسپرستی و مسئولیتپذیری زوج و نقش آن در سالمت روانی زوجه

ایجــاد نظــم در هــر جمعیــت منــوط بــه ایــن اســت کــه مقامــی بــر آن حکومــت کنــد .خانــواده نیــز از
ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و دوام آن ،جــز بــا تعییــن مدیــر و مســئول ویــژه امــکان نــدارد .از نظــر احـرام
بــه حقــوق فــردی ،برابــری زن و مــرد عادالنهتــر بــه نظــر میرســد و بــه همیــن ســبب ،ممکــن اســت ادعــا
شــود کــه خانــواده نیــز بایــد بهطــور مشــرک اداره گــردد و نظــام آن بــر مبنــای توافــق زن و شــوهر ق ـرار
گیــرد؛ امــا زندگــی اجتامعــی در هــر گــروه نیازمندیهــای ویــژهای دارد کــه بـرای رفــع آنهــا ناچــار بایســتی
آزادیهــای فــردی را محــدود کــرد ،چنانکــه همیــن رضورت باعــث شــده اســت کــه بــا تشــکیل دولــت ،افـراد
از آزادی مطلــق خویــش بگذرنــد و آن را محــدود ســازند.
اگــر بنــا شــود کــه ارادهی زن و شــوهر در تنظیــم امــور خانــواده ارزش برابــر داشــته باشــد ،معلــوم
نیســت اختــاف ســلیقهها را کجــا بایــد حــل کــرد؟ بـرای مثــال ،آیــا بــه مصلحــت خانــواده و اجتــاع اســت
کــه اختــاف زن و شــوهر دربــارهی تعییــن محــل ســکونت خــود یــا طــرز تربیــت فرزندانشــان در دادگاه
حــل شــود؟ آیــا میتــوان تربیــت و نگاهــداری فرزنــدان خانــواده را بــدون تعییــن مســئول تأمیــن کــرد و
بـرای گرفــن هــر تصمیــم ،منتظــر رأی نهایــی دادگاه شــد؟ مســلامً پاســخ منفــی اســت و بایــد فــردی مناســب
ریاســت خانــواده را بــر عهــده گیــرد .زوج در خانــواده بهســبب اینکــه تأمیــن اقتصــاد خانــواده بــر عهــدهاش
اســت و بهاصطــاح نــانآور خانــه اســت ،خودبهخــود اقتــدار خاصــی دارد .اوســت کــه تصمیــم میگیــرد و
بــه علــت برتریهــای جســانی ،تفکــر خــود را در عمــل بــه منصـهی ظهــور میرســاند .عامــل دیگــر ریاســت
زوج ایــن اســت کــه زوجــه دوســتدار تکی ـهگاه و حام ـیای اســت کــه قــدرت داشــته باشــد ،از او حامیــت
کنــد و ایــن زوج اســت کــه ایــن وظیف ـهی خطیــر را بــر عهــده دارد .امــروزه ،ریاســت زوج بــه انجــام یــک
وظیفـهی اجتامعــی بیشــر شــبیه اســت تــا حــق شــخصی .زوج رئیــس اســت ،بــه علــت اینکــه بهــر میتوانــد
مســئولیت ادارهی خانــه را بــر عهــده بگیــرد و زوجــه معــاون و همــکار اوســت ،نــه فرمانبــر مطلــق؛ امــا
توجــه بــه یــک نکتــه رضوری اســت و آن ایــن اســت کــه حــال کــه زوج مســئول حفــظ ســامت و اســتحکام
خانــواده اســت ،اگــر بخواهــد از اختیــار خویــش سوءاســتفاده کنــد و مصالــح زوجــه را نادیــده بگیــرد و
1
درصــدد انتقــام و یــا لجبــازی بــا زوجــه باشــد ،زوجــه میتوانــد بــا رجــوع بــه دادگاه مانــع کار او شــود
(کاتوزیــان ،1399 ،ج  ،1ص.)64
برخــی دیگــر از حقوقدانــان معتقدنــد منظــور از ریاســت ـ کــه بــه آی ـهی  34ســورهی نســاء مســتند
اســت ،تصمیمگیــری نهایــی در امــور خانــواده و مراعــات مصالــح آن اســت کــه بعضــی از آنهــا را قانونگذار
مشــخص کــرده اســت (محقــق دامــاد ،1400 ،ص .)288
 -1اصـل  40قانـون اساسـی« :هیچکـس منیتوانـد اعمال حـق خویـش را وسـیلهی ارضار بـه غیر یا تجاوز بـه منافع عمومی قـرار دهد»؛ پس اگر ریاسـت
بـر خانـواده حـق خصوصـی مـرد نیـز باشـد ،بر مبنای این اصل بایسـتی آن را وسـیلهی ارضار بـه زن و صدمـه زدن به بنیان خانـواده قرار ندهد.
بررسی حق سالمت روانی زوجه در قرآن و احادیث فقهی با تأکید بر آثار تربیتی
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پیـش از توضیـح آیـهی مبارکـهی «اَلِّر َج ُ
ـال َق َّوا ُمـونَ ( »...نسـاء ،)34 :واژهی قـوام توضیـح داده میشـود.
واژهی قـوام صیغـهی مبالغـه از فعـل قـام و بـه معنـای بسـیار قیامكننـده اسـت .لغتشناسـان ،مفسران و
فقیهـان در تفسـیر قوامیـت در آیـهی «ا َل ِّر َج ُ
ـال قَ َّوا ُمو َن َع َل ال ِّن َسـا ِء» معانی فراوانی برشـمردهاند كه میتوان
آنهـا را در دو دسـته جـای داد؛ یـك دسـته شـامل مفاهیمـی ماننـد سـلطه ،حكومـت ،والیـت ،ریاسـت و
اسـتحقاق طاعـت اسـت (طریحـی ،1362 ،ج  ،6ص 142؛ طربسـی ،1372 ،ج  ،3ص 77؛ فیـض كاشـانی،1416 ،
ج  ،1ص  )448و دسـتهی دیگـر مفاهیمـی همچـون كفالـت ،حامیـت ،كارگـزاری ،رسـیدگی و نگهبانـی را در
برمیگیـرد (ابنمنظـور ،1414 ،ج  ،12ص 497؛ الزبیـدی ،بیتـا ،ج  ،9ص  .)35شـیخ طوسـی از فقهـای متقـدم
نیـز چنیـن نوشـته اسـت« :قـوام بـر دیگـری ،کسـی اسـت کـه متکفـل و عهـدهدار هزینـه و پوشـاک و سـایر
نیازمندیهـای او میشـود» (طوسـی ،1387 ،ج  ،6ص .)2
پــس از توضیــح واژهی قــوام ،اکنــون وارد بحــث آی ـهی  34ســورهی نســاء میشــویم .آی ـهی مبارك ـهی
«اَلِّر َجـ ُ
ـال َق َّوا ُمــونَ َعـ َـى ال ِّن َســا ِء» (نســاء )34 :كــه قوامیــت مــردان بــر زنــان را مقــرر کــرده اســت ،علــت آن
را امتیازهــای خــدادادی و نیــز انفــاق مالــی مــردان بیــان میکنــد .البتــه آی ـهی مباركــه اینطــور نیســت
كــه رصف ـاً در پــی تثبیــت و صاحباختیــاری شــوهر بــر زن باشــد و نیــز اینطــور نیســت كــه م ـراد از آن
رصف ـاً خدمتــكاری مــردان ب ـرای زنــان باشــد .بــه نظــر میرســد مقصــود آیــه مســئولیت شــوهر در تأمیــن
نیازهــای همــر و حامیــت و حراســت از او همـراه بــا نظــارت و كنــرل اســت (هدایتنیــا ،1397 ،ص .)154
نکت ـهی مهمــی کــه در اینجــا بایــد بــه آن توجــه کــرد ،ایــن اســت کــه ایــن آیــه بهصــورت مثبــت ســخن
میگویــد و مــرد را قــوام امــور زن قـرار میدهــد .مقتضــای قــوام بــودن رعایــت قســط و عدالــت در شــئون
کســانی اســت کــه امورشــان بــر عهــدهی او قـرار دادهشــده اســت .مفهــوم قوامیــت بــا تســلط تفــاوت دارد؛
زی ـرا از مفهــوم ســلطه ،آزادی مطلــق در تــرف فهمیــده میشــود؛ بهعبارتدیگــر ،قــوام بــودن بــه ایــن
معنــا نیســت کــه مــرد در حیــات اجتامعــی ،بــر زن ســلطه و والیــت دارد ،بهگون ـهای کــه بتوانــد هرگونــه
میخواهــد تصمیــم بگیــرد و بــر زن بهطــور مطلــق و بــدون هیچگونــه قیــد و محدودیتــی اعــال والیــت
کنــد ،بلکــه قــوام بــودن متضمــن دو امــر مهــم اســت :یکــی اینکــه مــرد نیازهــای مــادی و معنــوی زن را
فراهــم کنــد ،بهطوریکــه خواســتههای او بهصــورت مناســب بــرآورده شــود و احســاس اطمینــان و آرامــش
کنــد؛ دیگــر اینکــه از زن حامیــت منایــد و او را مراعــات کنــد و خانــواده را در حــدود ســلطهای کــه دارد ،بــر
اســاس عــدل اداره منایــد .تســلط مــرد و رسپرســتی خانــواده ضوابــط و قیــود بســیاری دارد که عرصـهی آزادی
زن و فرزنــدان را در چارچــوب مجــاز و مــروع فراهــم م ـیآورد (حکمتنیــا ،1397 ،ص  .)209عــاوه بــر
آیـهی مبارکــه کــه رسپرســتی را بــه مــردان واگــذار میکنــد ،روایاتــی هــم وجــود دارد کــه زوج را عــاوه بــر
رسپرســتی ،پاســخگو هــم میدانــد.

دیدگاه عالمه طباطبایی و آیتالله جوادی آملی دربارهی قوامیت

عالمــه طباطبایــی قوامیــت زوج را شــامل حــوزهی خانوادگــی و حــوزهی اجتامعــی میداننــد (طباطبایــی،
 ،1417ج  ،4ص  .)365آیتاللــه جــوادی آملــی میگویــد« :آیــه در خصــوص خانــواده اســت؛ امــا از تعلیــل
آیــه عمومیــت هــم اســتفاده میشــود؛ پــس در حــوزهی جنــگ ،فرمانروایــی و قضــاوت هــم مــردان والیــت
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دارنــد» (جــوادی آملــی ،1388 ،ج  ،18ص  .)553اکنــون نقــش خانوادگــی را بررســی میکنیــم.

نقش خانوادگی (تأمین معاش زوجه و نقش حامیت از او)

خداونــد بهســبب رشایــط جســمی و روانــی خــاص زن (زوجــه) ،بــارداری و شــیردهی و تــر و خشــک
کــردن کــودک و مراقبــت از او و پــرورش نســل را در وجــود وی بــه ودیعــت نهــاده اســت .عــاوه بــر اینهــا،
امــر تربیــت فرزنــد هــم تــا حــدود بســیاری بــر عهــدهی اوســت كــه بایــد بــا آرامــش روان و خیــال آســوده به
انجــام ایــن وظایــف بپــردازد و ایــن امــر میــر منیگــردد ،مگــر درصورتیكــه زوج دســتهای از وظایــف را
انجــام بدهــد؛ ازجملــه اینكــه وســایل رفــاه زوجـهاش را (خــوراك ،پوشــاك ،مســكن ،درمــان و  )...فراهــم کنــد
كــه در اســام ایــن وظایــف بــر عهــدهی زوج اســت و بخشــی از نقــش حامیتــی او از زوجـهاش بــا انجــام ایــن
وظایــف و كارهــا ایفــا میشــود .برخــی از صاحبنظ ـران دربــارهی ســبب قــوام بــودن شــوهر چنیــن ذكــر
كردهانــد كــه خــدای ســبحان بــه دو جهــت قیــم بــودن نســبت بــه امــور خانــه را بــر عهــدهی شــوهر نهــاده
اســت .1 :توانایــی ،صالبــت و مدیریــت مــرد؛  .2عهــدهداری هم ـهی هزینههــای اختصاصــی زن و تأمیــن
نیازهــای منــزل (هــان).
البتــه قــوام بــودن زوج متضمــن دو امــر اســت؛ یكــی اینكــه مــرد نیازهــای مــادی و معنــوی زن را فراهــم
كنــد ،بهطوریكــه خواســتههای او بهصــورت مناســب بــرآورده شــود و احســاس اطمینــان و آرامــش كنــد؛
دیگــر اینكــه از زن حامیــت منایــد و او را مراعــات کنــد و خانــواده را در حــدود ســلطهای كــه دارد ،بــر اســاس
عــدل اداره منایــد .تســلط مــرد و رسپرســتی خانــواده ضوابــط و قیــود بســیاری دارد كــه عرصـهی آزادی زن
و فرزنــدان را در چارچــوب مجــاز و مــروع فراهــم مـیآورد (رئــوف ،1377 ،ص  .)77پــس از بررســی نقــش
خانوادگــی ،نقــش اجتامعــی بررســی میشــود.

نقش اجتامعی (عهدهداری امور اجتامعی ،امور جنگ ،امور اجرایی و امور قضایی)

عالمــه طباطبایــی «اَلِّر َجـ ُ
ـال َق َّوا ُمــونَ َعـ َـى ال ِّن َســا ِء» (نســاء )34 :را بـرای بیــان احــكام مطلــق زن و مــرد
میدانــد (نــه ویــژهی زن و شــوهر) و میفرمایــد« :عمــوم علــت قــوام بــودن مــرد بــر زن داللــت دارد
كــه آنچــه بــر آن علــت نهــاده شــده منحــر در همــر نیســت ،بلكــه شــامل هم ـهی زنــان میشــود»
(طباطبایــی ،1417 ،ج  ،4ص  .)365آیتاللــه جــوادی آملــی معتقدنــد در زعامــت جامعــه و كارهایــی كــه
همــواره مرتبــط بــا مــردان نامحــرم اســت ،بــه دو دلیــل مــرد اصلــح اســت .1 :توامننــدی طبیعــی و بدنــی؛
 .2ســهولت ارتبــاط بــا مــردم .از ســوی دیگــر ،زن از نظــر جســمی ظریفتــر و بــه جهــت حفــظ حریــم
پاکدامنــی و رعایــت حجــاب ،ارتبــاط مــردان بــا او دشــوارتر اســت .در حــال حــارض ،حتــی كشــورهایی
كــه نســبت بــه زنــان افراطــی هســتند و از فمینیســم گذشــته و بــه پستفمینیســم رو كــرده و از هم ـهی
امكانــات ب ـرای بیبندوبــاری زنــان سوءاســتفاده كردهانــد ،نتوانســتهاند مدیریتهــای مهــم را بــر عهــدهی
زنــان بگذارنــد .آنهــا در میــدان واقعیتهــای اجتامعــی فهمیدنــد كــه مأموریتهــای ســنگین بســان
فرماندهــی جنــگ ،رهــری جامعــه و داوری در محاكــم جنایــی از روح لطیــف زن ســاخته نیســت .علــت ایــن
امــر هامنگونــه كــه ذكــر شــد ،روحیـهی حســاس و لطیــف زن اســت كــه بــا قضــاوت ،جنــگ و امــور اجرایــی
بررسی حق سالمت روانی زوجه در قرآن و احادیث فقهی با تأکید بر آثار تربیتی

69

قابلجمــع نیســت (جــوادی آملــی ،1388 ،ج  ،18ص  .)554ارتبــاط ایــن موضــوع بــا ســامت روانــی زوجــه
در ایــن اســت كــه زوجــه بــا خیــال راحــت بــه انجــام وظایــف محولــه بپــردازد و اطمینــان داشــته باشــد كــه
اگــر جنگــی بــه وجــود بیایــد ،نیــازی بــه جنگیــدن او نیســت و زوج او از او دفــاع میكنــد و اگــر مشــكل
قضایــی بــه وجــود بیایــد ،زوجــش یــا خــود رأس ـاً مشــكل را حــل میكنــد یــا وســیلهای را فراهــم میمنایــد
كــه مشــكل قضایــی زوجـهاش را حــل کنــد.
نظـرات مفرسیــن گرانقــدر ،عالمــه طباطبایــی و آیتاللــه جــوادی آملــی دربــارهی ریاســت شــوهر بیــان
شــد .اکنــون بــه بررســی عامــل غیــرتورزی زوج و نقــش آن در ســامت روانــی زوجــه میپردازیــم.

بررسی عامل غیرتورزی زوج و نقش آن در سالمت روانی زوجه

غیـرت بـه معنـای نفرتـی طبیعـی اسـت کـه از مشـارکت دیگـران در امور مربـوط به محبوب رسچشـمه
میگیـرد (طریحـی ،1362 ،ج  ،3ص  .)432همسر و فرزنـدان ازجمله محبوبترین افراد برای انسـان هسـتند.
فـرد غیـور بـه دلیـل عالقـه به همسر و فرزنـدان ،اجـازهی نفـوذ نامحرم را بـه حریم خانـواده منیدهـد و به
نامـوس خـود حسـاس اسـت .حضرت علـی(ع) دربـارهی نقش غیـرت در پدید آمـدن عفت میفرمایـد« :ارزش
هرکـس بهانـدازهی همـت و عفتـش بهاندازهی غیرت اوسـت»( 1نهجالبالغـه ،حکمـت  ،47ص  .)634غیرت و
توجـه کافـی بـه پاکدامنـی زن ،زمینهسـاز حفاظـت از آلودگیها و سـبب دلبسـتگی بیشتر زن به همرسش
خواهـد شـد (پناهـی ،1393 ،ص )164؛ بنابرایـن ،یکـی از وظایـف اختصاصـی زوج غیـرتورزی نسـبت بـه
همسر اسـت؛ بدیـن معنـا کـه وی نبایـد اجـازه دهـد همسرش آگاهانـه یـا ناخـودآگاه ،زمینـهی آلودگـی و
بیعفتـی خـود را فراهـم آورد.
غیـرتورزی جنسـی از اخلاق جنسـی اسـت کـه بـروز و رشـد آن بیـش از هـر جـای دیگـری ،در محیـط
خانـواده بـه چشـم میخـورد؛ برخلاف دیدگاهـی که غیـرت را از مقولـهی حسـادت و رصفاً محصـول عوامل
فرهنگـی و ناشـی از گرایـش مـردان به متلک زنان میدانـد (کالینبرگ ،1368 ،ج  ،1ص  .)۱۶۵روایات اسلامی
ضمـن ارزشگـذاری مثبـت دربـارهی ایـن صفت بهعنـوان امری مؤثـر در کاهـش کجرویهای جنسـی ،غیرت
و حسـد را در دو حـوزهی متبایـن ایمان و کفـر طبقهبنـدی میکننـد و به ایـن ترتیب ،متایز و تقابل آشـکاری
میان این دو صفت برقرار میسـازند (شـیخ حر عاملی ،1412 ،ج  ،۱۴ص  ۱۰۷ـ ۱۱۱؛ بسـتان ،1383 ،ص .)۱۰۲

بررسی عامل معارشت نیکوی زوج و نقش آن در سالمت روانی زوجه

دیدگاه فقها
معــارشت نیکــو ابعــاد گوناگونــی دارد کــه بدیــن منظــور ،برخــی از فقهــا بــه مناســبتهای مختلــف
از اصــل قرآنــی معــارشت بــه معــروف در حــوزهی حقــوق و اخــاق خانــواده بهــره بردهانــد کــه ازجملــه
میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد :شــهید ثانــی دراینبــاره کــه آیــا زن بایــد خدمتــکار داشــته باشــد یــا
خیــر ،اینگونــه اســتدالل میکنــد کــه اگــر روی ـهی مــردم رسزمیــن زن ایــن اســت کــه خدمتــکار داشــته
« -1قَ ْد ُر ال َّر ُجلِ َعلَی قَ ْد ِر ِه َّم ِت ِه َ ...و ِع َّفتُ ُه َعلی قَ ْد ِر غَی َرتِ ِه».
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اســت ،بــر شــوهر الزم اســت خدمتــکار بگیــرد؛ زی ـرا ایــن امــر از مصادیــق معــارشت بــه معــروف اســت؛
اعــم از اینکــه شــوهر معــر یــا مــورس باشــد .وی همچنیــن در تعییــن نــوع لبــاس و مســکن و امــوری از
ایــن قبیــل ،بــا معیــار قـرار دادن عــرف بلــد زن ،بــر اســاس قاعــدهی بــاال فتــوا دادهانــد کــه در بخــش تأمیــن
نیازهــای زوجــه بهصــورت مبســوط و مســتدل بیــان گردیــد( 1شــهید ثانــی ،1387 ،ج  ،۸ص .)۴۵۷

مواد قانونی و دیدگاه حقوقدانان

حســن معــارشت یکــی از تکالیــف مشــرک زن و شــوهر اســت .مــادهی  1103قانــون مدنــی دراینبــاره
میگویــد« :زن و شــوهر مکلــف بــه حســن معــارشت بــا یکدیگرنــد ».حســن معــارشت یــا خوشرفتــاری
زن و شــوهر ،مربــوط بــه عــرف و عــادت و رســوم اجتامعــی اســت و مقتضــای آن برحســب زمــان و مــکان
تغییــر خواهــد کــرد .بهطورکلــی میتــوان گفــت حســن معــارشت ایجــاب میکنــد کــه زن و شــوهر بــا
خوشرویــی و مســاملت و صمیمیــت باهــم زندگــی کننــد و از مجادلــه و ناسـزاگویی و اهانــت بــه یکدیگــر
بپرهیزنــد (صفایــی و امامــی ،1398 ،ص .)141
بــر اســاس آی ـهی رشیف ـهی « ...عارشوهــن باملعــروف ( »...نســاء ،)19 :روابــط زوج و زوجــه بایــد بــر
اســاس معــروف تنظیــم شــود؛ همچنیــن بنــا بــر توصیـهی قــرآن ،وظایــف زن و شــوهر در خانــواده بایــد بــر
اســاس رشایــط اجتامعــی آنــان و اصــل معــروف تنظیــم گــردد .نیازهــای اقتصــادی ،نیازهــای عاطفی ،شــیوهی
احـرام و بزرگداشــت زن ،نحــوهی روابــط بــا خویشــان زن و شــوهر ،روش تصمیمگیریهــا و حــل اختالفــات
و حتــی طــرز صحبــت کــردن باهــم مشــمول مــاک معــروف میشــود .هم ـهی ایــن امــور در چارچــوب
قوانیــن رشع و مطابــق بــا فرهنــگ و آدابورســوم هــر جامعــه تنظیــم میگــردد .بیتردیــد رفتــار زن و
شــوهر بــر پایـهی معــروف بســیاری از زمینههــای اختــاف را در خانــواده برمیچینــد و کمــر دلیلــی بـرای
بــروز خشــونت خانگــی در کار خواهــد بــود (ســاالریفر ،1398 ،ص .)252
عــاوه بــر آیــات ق ـران ،روایــات فراوانــی نیــز وجــود دارد کــه بــر رفتــار صحیــح و معــارشت نیکــو بــا
زوجــه تأکیــد میکنــد .اصــل مــدارا یکــی از مصادیــق معــارشت نیکــو و یــک اصــل مهــم دراینبــاره اســت
کــه بــا ذکــر روایــات مطرحشــده در ایــن زمینــه توضیــح داده خواهــد شــد (هــان ،ص .)254-253
در متــون اســامی بــه مــدارا در روابــط اجتامعــی بســیار ســفارش شــده اســت( 2کلینــی ،1407 ،ج  ،2ص ،)117
بهانــدازهای کــه پیامـران هامنگونــه کــه بــه دیگــر واجبــات امــر شــدهاند ،بــه مــدارا بــا مــردم نیــز مأمــور
گشــتهاند( 3مجلســی ،1403 ،ج  ،72ص  .)53مــدارا در خانــواده بــه زن و مــرد ،بهویــژه بــه شــوهر بســیار
ســفارش شــده اســت« :در هــر وضعیتــی بــا همــرت مــدارا کــن و بــا او مصاحبــت نیکــو داشــته بــاش تــا
زندگ ـیات گــوارا شــود»( 4شــیخ صــدوق ،1413 ،ج  ،4ص .)280
« -1اللواتـی ال یخدمـن أنفسـه ّن فـی عـادة البلـد ،بـل یكـون لهـ ّن مـن یخدمهـ ّن و إن قـدرن على الخدمـة .فـإن كانـت الزوجة منهـ ّن وجب على الزوج
إخدامهـا ،ألنـه من املعـارشة باملعـروف املأمـور بها».
 -2قال رسول الله(ص)ُ « :مدَا َرا ُة ا َل َّن ِ
ِیمنِ َو ا َل ِّرف ُْق ِب ِه ْم نِ ْص ُف اَلْ َع ْی ِش».
اس نِ ْص ُف ا َْل َ
(ص)
عاش االَنْبیا ِء بِ ُدارا ِة ال ّن ِ
اس ،كَام ا ُ ِم ْرنا ِباِقا َم ِة الْ َفرائِض».
 -3قال رسول الله « :اِنّا ا ُ ِم ْرنا َم ِ َ
« -4فَدارِها َعىل ك ُِّل حالٍِ ،
الصحبَ َة لَها لِیَص ُف َو َعیشُ َك».
وأحسنِ ّ
بررسی حق سالمت روانی زوجه در قرآن و احادیث فقهی با تأکید بر آثار تربیتی
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مــدارا بــه معنــای برخــورد مالیــم و آرام ،مصاحبــت نیکــو و دوری از تنــدی و شــدت در روابــط اســت
(مجلســی ،1403 ،ج  ،72ص  .)438مــدارا شــامل گونــهای گذشــت از طــرف مقابــل و چشمپوشــی از
کوتاهیهــا و اشــتباههای او میشــود.
1

پیشگیری و درمان سوءمعارشت با بهرهگیری از آیات نورانی قرآن

برای پیشـگیری از خشـونت ،بسـیاری از آیات قرآن بر پرهیز از خشونت و رفتار ناشایست و سوءمعارشت
بـا زنـان تأکیـد میفرماینـد کـه بـا بیـان توضیـح مختصر در ادامه ذکـر میگردنـد؛ ازجملـه آیهی  29سـورهی
نسـاء 2بـه شـوهرانی کـه چنـد همسر دارنـد ،تأکیـد میکنـد کـه در میـان همسران خـود بـه عدالـت رفتـار
مناینـد تـا حقـوق همـهی همرسان خویـش را بتوانند عادالنـه رعایت کنند .آیـهی  19همین سـوره 3مؤمنان را
از بـهکار بـردن سـنت جاهلـی دربـارهی زنـان ماننـد به ارث بـردن زنان و یا تحتفشـار قـرار دادن آنـان برای
اینکـه مهریـه یـا نفقـه را پـس بگیرنـد ،نهـی میکنـد و در فـراز آخـر آیـهی مبارکـه دسـتور میدهـد کـه بـر
َصیب ِم َّم اكْ َت َسـ ُبوا
اسـاس معـرف بـا زنان رفتار شـود .همچنین آیهی  32سـورهی نسـاء میفرماید« :لِل ِّرجـالِ ن ٌ
بن»؛ کـه بـه اسـتقالل زن و مـرد در فعالیتهـای مادی اشـاره میفرمایـد و اینکه
َصیـب ِم َّما اكْ َت َس ْ َ
َو لِل ِّنسـا ِء ن ٌ
هریـک بـر اسـاس تلاش و کوشـش خـود بهـرهی الزم از کار و فعالیـت خویـش را بایـد دریافـت کننـد .آیـهی
بعـدی ،آیـهی  127همیـن سـوره 4اسـت که بر رعایـت حقوق زنـان تأکید میفرماید .بر اسـاس بیـان آیتالله
مـکارم شـیرازی ،آیـهی یادشـده به پارهای از سـؤاالت و پرسـشهایی که دربـارهی زنان (بهویـژه دخرتان یتیم)
از طـرف مـردم میشـده اسـت ،پاسـخ میگویـد و میفرمایـد« :ای پیامبر ،از تـو دربـارهی احـکام مربـوط به
حقـوق زنـان سـؤاالتی میکننـد .بگـو :خداوند در این زمینه به شما پاسـخ میدهـد» و اینکه خداونـد در این
آیـهی مبارکـه ،دربـارهی زشـتی عمـل ظاملانـهی عـدهای پاسـخ میگویـد کـه دختران یتیمـی را کـه در اختیار
میگرفتنـد ،نـه بـا آنـان ازدواج میکردنـد و نـه اموالشـان را بـه آنـان بازمیگردانند تا بـا دیگـران ازدواج کنند
(مـکارم شـیرازی ،1374 ،ج  ،4ص  .)148در آیـهی  129سـورهی نسـاء 5بـه کسـانی کـه همرسان متعـدد دارند،
دربـارهی عدالـتورزی تأکیـد میفرمایـد (همان ،ص  )152و آیهی  2سـورهی مجادله 6مـردان را از ظهار کردن
همرسانشـان بـر حـذر مـیدارد که آنان را در وضع بسـیار بد و بالتکلیفی قرار میدهد (همان ،ج  ،23ص .)407
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« -6ال َِّذی َن یُظَا ِه ُرو َن ِم ْن ُك ْم ِم ْن نِ َسائِ ِه ْم َما ُه َّن أُ َّم َهاتِ ِه ْم إِ ْن أُ َّم َهات ُ ُه ْم إِلَّ َّ
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دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 7شماره 2

بررسی عامل تفریحات سامل و نقش آن در سالمت روانی زوجه

انســان موجــودی اســت کــه از دو بعــد جســم و روح پدیــد آمــده اســت و هرکــدام نیازهــا و آســیبهای
خــاص خــود را دارد .هامنگونــه کــه بــدن انســان بــه انــواع غذاهــا نیازمنــد اســت ،روح آدمــی نیــز بــه
شــادابی و تفریحــات ســامل نیــاز دارد؛ بنابرایــن ،غــذای روحــی و روانــی همــواره در کنــار غــذای جســم مطرح
بــوده اســت؛ پــس زوجــه ب ـرای شــادابی روحــی خــود نیــاز بــه تفریــح دارد .اکنــون بایــد دانســت تفریــح
چیســت تــا زوج بتوانــد بســر و زمینـهی آن را بـرای همــرش فراهــم کنــد.
تفریــح حالتــی هیجانــی اســت کــه از احســاس خوبزیســن و خرســندی فــرد در زندگــی ناشــی میشــود
و احساســات مثبتــی چــون پیرشفــت ،تبحــر ،رسزندگــی ،پذیــرش ،موفقیت ،خودارزشــی و شــادی را بــه همراه
دارد و درنتیجــه ،خودانــگارهی مثبــت فــرد را تقویــت میکنــد ،بــه تجربـهی زیباشــناختی پاســخ میدهــد و
هدفهــای شــخصی را تحقــق میبخشــد (حکمتنیــا ،1390 ،ص .)292
بـا توجـه بـه اهمیـت تفریحـات سـامل و لذتهـای حلال در رشـد و ارتقـای کمـی و کیفـی زندگـی انسـان
مسـلامن و بـرای تقویـت جنبههـای روحـی ،قـرآن کریـم و پیشـوایان دیـن و دنیـا از پیروانشـان خواسـتهاند که
افـزون بـر عبـادت و کار و تلاش ،بـه لذتهـا و تفریحـات سـامل نیـز در زندگـی روزمرهشـان بسـیار توجـه کنند؛
زیـرا توجـه قانومننـد بـه آن به نهادینگـی آن تفریحات خواهد انجامیـد (پناهـی ،1393 ،ص )۳۲۱؛ بهعنوان منونه
پیامرب اعظم(ص) دراینباره میفرماید« :مسـافرت کنید تا سـامل مبانید»( 1شـیخ حر عاملی ،1412 ،ج  ،۱۱ص .)۳۴۷
پرواضــح اســت کــه هــدف از ســیاحت و تفریــح ،ایجــاد نشــاط و شــادابی اســت و هــدف از شــادابی و
(ع)
نشــاط ،ایفــای بهینــه و مطلــوب وظایــف عبــادی و امور دنیــوی اســت (پناهــی ،1393 ،ص  .)320امــام رضا
در حدیثــی بــه ایــن مفاهیــم اشــاره کــرده و فرمودهانــد:
«بکوشــید تــا اوقــات زندگــی شــا چهــار بخــش داشــته باشــد :بخشــی بـرای مناجــات و عبــادت و خلوت
کــردن بــا خــدای متعالــی ،بخشــی بـرای کار و فعالیــت و تأمیــن مخــارج زندگــی ،بخشــی بـرای ارتبــاط بــا
همنوعــان و ارتبــاط بــا کســانی کــه شــا را بــه عیوبتــان آگاه میکننــد و هدایتگــر شــایند و بخشــی
بـرای لذتهــای حــال و تفریحــات و بــا ایــن بخــش بـرای انجــام بخشهــای سـهگانه دیگــر نیــرو و نشــاط
بگیریــد»( 2مجلســی ،1403 ،ج  ،75ص .)321
هامنگونــه کــه در مــن حدیــث دیــده میشــود ،بــا انجــام تفریحــات ،انســان بـرای انجــام بخــش دیگــر
یعنــی عبــادت ،کار و ارتبــاط بــا همنوعــان انــرژی الزم را دریافــت میکنــد .بــا الهــام گرفــن از حدیــث،
وظیفـهی زوج در ارتبــاط بــا زوجـهاش ایــن اســت کــه بایــد بـرای شــادابی و رسزندگــی همــرش ،مقدمــات
تفریحــات ســامل را فراهــم ســازد؛ زی ـرا ایــن امــر در بهداشــت روانــی زوجــه مؤثــر اســت و تفریــح افــزون
بــر ایجــاد شــادی و عاطف ـهی مثبــت ،در بهداشــت روانــی و آرامــش فکــری نیــز تأثیرگــذار اســت و نقــش
تعیینکننــدهای در آن دارد .در تحقیــق اســتوارت ( )1994روی شــشصد تــن روشــن شــد ،کســانی کــه
« -1سافروا تصحوا».
« -2اجتهـدوا فـی أن یكـون زمانكـم أربـع سـاعات :سـاعة ملناجـاة الله ،وسـاعة ألمـر املعاش ،وسـاعة ملعارشة االخـوان والثقـات الذین یعرفونكـم عیوبكم
ویخلصـون لكـم فـی الباطـن ،وسـاعة تخلـون فیهـا للذاتكـم فی غیـر محـرم و بهذه السـاعة تقدرون على الثالث سـاعات».
بررسی حق سالمت روانی زوجه در قرآن و احادیث فقهی با تأکید بر آثار تربیتی
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فعالیتهــای تفریحــی بیشــری دارنــد ،از بهداشــت روانــی باالیــی برخوردارنــد و احســاس افرسدگــی و
ناآرامــی کمــری میکننــد؛ همچنیــن ایــن افـراد ســامتی جســانی بیشــری دارنــد (پناهــی ،1393 ،ص )316؛
بنابرایــن ،بــه زوج پیشــنهاد میشــود کــه بـرای تفریحــات و شــادابی و رسزندگــی زوجــه ،بــه مناطــق خــوش
آبوهــوا ،کوهســتانها ،جنگلهــا و دریاهــا برونــد؛ زیـرا تفریــح و گــردش در طبیعــت زیبــا و مناطــق ســبز
نشــاطآفرین اســت و فــرد بــا مســافرت کــردن ،در زندگــی خــود تغییــر و تنــوع ایجــاد میکنــد و عــاوه بــر
آشــنایی بــا اشــخاص و اماکــن جدیــد ،گاه بــا طبیعــت نیــز آشــتی میکنــد کــه همـهی ایــن عوامــل میتوانــد
بــه ســامت روانــی شــخص کمــک منایــد.
امــام صــادق(ع) در روایتــی میفرمایــد« :ده چیــز ســبب نشــاط و شــادابی انســان اســت :پیــادهروی،
ســوارکاری ،شــنا ،نــگاه کــردن بــه طبیعــت رسســبز ،خــوردن و آشــامیدن ،نــگاه بهصــورت زیبــای حــال،
آمیــزش بــا همــر ،مســواک زدن و گفتگــو بــا مــردان»( 1حــر عاملــی ،1412 ،ج  ،2ص .)11
پــس بــا توجــه بــه مطالــب گفتهشــده درمییابیــم زوج ـهای کــه بخــش عظیمــی از مســئولیت ادارهی
منــزل از قبیــل آشــپزی ،نظافــت ،رســیدگی بــه امــور فرزنــدان و از همــه مهمتــر تربیــت آنــان را بــر عهــده
دارد ،بایــد بــه لحــاظ روحــی شــاداب و پرنشــاط باشــد تــا پــس از فعالیــت طوالنــی بتوانــد تجدیدقــوا کنــد و
بــه شــادابی روحــی خویــش بپــردازد .البتــه ایــن در صورتــی اســت کــه بانو مســئولیت دیگــری خــارج از منزل
بــر عهــده نداشــته باشــد کــه درصورتیکــه در خــارج از منــزل و در جامعــه هــم مســئولیتی داشــته باشــد،
بهصــورت مضاعــف نیازمنــد تفریحــات ســامل اســت .البتــه عــاوه بــر تفریحــات ،عوامــل دیگــری هــم وجــود
دارنــد کــه ســبب شــادابی زوجــه میشــوند .دیدوبازدیــد و صلهرحــم یکــی از ایــن عوامــل اســت.
صلهرحـم و دیدوبازدیـد یکـی از تأثیرگذارتریـن و بااهمیتترین عوامل در بهداشـت روان ،نشـاط درونی
و شـادکامی انسـانها اسـت .توصیـهی اکیـد بـه ارتبـاط خویشـاوندی و دوری گزیـدن از قطـع ارتبـاط یکـی
از راهربدهـای اخالقـی ،بهداشـتی ،روانشـناختی و حقوقـی اسلام در ایجـاد همبسـتگی و تحکیـم پیوندهای
اجتامعـی و تأمیـن شـادکامی افراد اسـت .روابط حامیتی نزدیک میـان والدین و فرزندان ،خواهـران و برادران
و میـان اعضـای خانـواده گسترده ،بـر حامیـت اجتامعـی موجـود از همـهی اعضـای خانـواده میافزایـد .این
حامیـت اجتامعـی سلامت ذهنی را ارتقـا میدهـد (پناهـی ،1393 ،ص .)326-325

بررسی عامل ارتباط جنسی زوج و نقش آن در سالمت روانی زوجه

دربــارهی تأمیــن نیازهــای جنســی ســه دیــدگاه وجــود دارد .یــک دیــدگاه بــه نیازهــای جنســی بــا دیــد
منفــی نــگاه میکنــد و بــرآورده ســاخنت آن را مایـهی رشمســاری میدانــد .ایــن دیــدگاه در مســیحیت نفــوذ
یافتــه اســت و تنهــا راه رســیدن بــه معنویــات را در رهبانیــت خالصــه میکنــد .دیــدگاه دیگــر نقــش غریــزهی
جنســی را در وجــود انســان بســیار مهــم و رسمنشــأ تحــول انســان معرفــی میمنایــد .فرویــد ایــن طــرز فکــر
را رشــد داده اســت و رسمنشــأ هم ـهی تحــوالت انســانی را در غریــزهی جنســی خالصــه میکنــد .دیــدگاه
« -1النشرة فـی عشرة أشـیاء :املشـی ،والركـوب ،واالرمتـاس فی املـاء ،والنظر إىل الخضرة ،واألكل ،والشرب ،والنظر إىل املرأة الحسـناء ،والجامع ،والسـواك،
ومحادثـة الرجال».
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ســوم ،نــگاه معتــدل بــه غریــزهی جنســی و تأمیــن صحیــح آن را دارد کــه دیــدگاه اســام اســت .بر اســاس این
دیــدگاه ،هرکــدام از زن و شــوهر بایــد نیــاز طــرف مقابــل را در نظــر بگیرنــد و بـرای تحقــق آن کوشــا باشــند.

بررسی ادلهی فقهی

دربــارهی عامــل ارتبــاط جنســی و نقــش آن در ســامت روانــی زوجــه ،قواعــد فقهــی و آیــات و روایاتــی
وجــود دارد کــه اینــک آنهــا را بررســی میکنیــم .برحســب قاعــدهی نفــی رضر ،رضر رســاندن بــه فــرد
مؤمــن ،ح ـرام و قابــل پیگــرد قانونــی اســت و بــا توجــه بــه اینکــه در نــگاه عــرف ،بیتوجهــی شــوهر بــه
نیــاز جنســی زن و درعینحــال ،خــودداری شــوهر از طــاق دادن او مصــداق رضر رســاندن بــه زن تلقــی
میشــود ،میتــوان بــا اســتناد بــه قاعــدهی نامبردهشــده نتیجــه گرفــت کــه در چنیــن فرضــی ،بــر شــوهر
واجــب اســت نیــاز جنســی همــرش را بــرآورده کنــد (شــبیری زنجانــی ،1419 ،ج  ،5ص .)10
گفتنــی اســت اگــر دربــارهی شــمول مفهــوم رضر نســبت بــه خــودداری شــوهر از ارضــای جنســی همرس
انــدک تردیــدی هــم وجــود داشــته باشــد ،ایــن تردیــد بــا مراجعــه بــه روایــت معتــری کــه بــه ایــن نکتــه
ترصیــح کــرده اســت ،از بیــن مـیرود (حــر عاملــی ،1412 ،ج  ،15ص )180؛ امــا مفــاد قاعــدهی نفــی حــرج
نیــز کــه بیشــر فقهــا کلیــت آن را پذیرفتهانــد ،آن اســت کــه خداونــد در دیــن اســام ،احــکام مشــقتآمیز
وضــع نکــرده اســت .بــر اســاس ایــن میتــوان گفــت اگــر زن در اثــر بیتوجهــی شــوهر بــه نیــاز جنســی او،
در حــرج و مشــقت بیفتــد ،بــه حکــم ایــن قاعــده ،تحمــل چنیــن وضعیتــی بــر زن وجــوب رشعــی نــدارد و
درنتیجــه میتوانــد بــه حاکــم اســامی مراجعــه کنــد تــا شــوهر را بــه بــرآوردن نیــاز جنســی همــرش ملــزم
منایــد و در غیــر ایــن صــورت ،طــاق زن را بگیــرد .آیاتــی کــه فقهــا دراینبــاره بــه آنهــا اســتناد کردهانــد،
بــه رشح ذیــل اســت.
آیاتی را که فقها دربارهی نیاز جنسی زوجه به آنها استناد کردهاند:
 .1آیـهی مبارکـهی  233ســورهی بقــره میفرمایــدَ :
«ل تُضَ ــا َّر َوالِــدَ ٌة ِب َولَ ِد َهــا َو َل َم ْولُــو ٌد لَــهُ ِب َولَـ ِد ِه»؛ در
(ع)
ارتبــاط بــا ایــن آیــه ابوصبــاح کنانــی گفتــه اســت کــه از امــام صــادق از تفســیر ایــن آیــه پرســیدم .فرمــود:
«مــادر شــیرده هنگامیکــه شــوهرش میخواســت بــا او جــاع کنــد ،خــودداری میکــرد و میگفــت:
بــا تــو همبســر منیشــوم ،میترســم حاملــه شــوم و ایــن کــودک شــیرخوارم را بکشــم و چــون زن شــیرده
میخواســت بــا شــوهرش همبســر شــود ،مــرد میگفــت :میترســم بــا تــو همبســر شــوم و فرزنــدم را
بکشــم و بــا آن زن آمیــزش منیکــرد؛ پــس خــدا از اینکــه مــرد بــه زنــی و زنــی بــه مــردی زیــان برســاند ،نهــی
کــرده اســت»( 1عروســی حویــزی ،1415 ،ج  ،1ص .)227
حدیثــی کــه در توضیــح آیـهی مبارکــه ذکــر شــد ،بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه زوج و زوجــه هــردو از
تــرس بــارداری دوبــارهی زوجــه ،از همبســری بــا یکدیگــر خــودداری میکردنــد کــه البتــه منظــور مــا از بیــان
« -1عـن أىب الصبـاح الكنانـی عـن أبـی عبـد اللـه علیه السلام قا ل سـألته عن قـول الله عزوجـ ل ال تُضَ ـا َّر والِـ َد ٌة ِب َول َِدهـا َو ال َم ْولُو ٌد لَـ ُه ِب َول َِد ِه فقـال :كانت
املراضـع مما یدفـع إحدیهـن الرجـل إذا أراد الجماع تقـول .ال أدعـك اىن أخـاف ان أحبل فأقتل ولـدی هذا الذی أرضعـه و كان الرجل تدعـوه املرأة فیقول:
أخـاف ان أجامعـك فاقتـل ولـدی فیدعهـا فلا یجامعهـا ،فنهـى الله عـز و جل عن ذلـك أن یضار الرجل املـرأة و املـرأة الرجل».
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ایــن آیــه و حدیــث ذیــل آن ،زیــان رســاندن بــه زوجــه در اثــر انجــام نــدادن همبســری از ســوی زوج اســت.
آیتاللــه شــبیری دربــارهی آیــه مینویســد« :ایــن آی ـهی رشیفــه صغ ـرای ارضار را ثابــت کــرده اســت
و درنتیجــه ،بــه عمومــات الرضر میتــوان بـرای مســئلهی موردبحــث متســک جســت .افــزون بــر ایــن ،خــود
دلیــل مســتقلی بــر حرمــت مضــاره بــا تــرك مبــارشت اســت» (شــبیری زنجانــی ،1419 ،ج  ،5ص .)1486
 .2آیـهی دیگــر در همیــن رابطــه ،آیـهی ششــم ســورهی تحریــم اســت کــه میفرمایــد« :ای كســانی كــه
ایــان آوردهایــد! خــود و خانــوادهی خویــش را از آتشــی نــگاه داریــد كــه هیــزم آن انســانها و ســنگها
اســت ،آتشــی كــه فرشــتگانی بــر آن گــارده شــده اســت كــه خشــن و ســختگیرند و هرگــز مخالفــت فرمــان
خــدا منیكننــد و دســتورهای او را دقیق ـاً اج ـرا میمناینــد 1».آیتاللــه خوئــی دربــارهی ایــن آیــه نظرشــان
ایــن اســت کــه مطابــق ایــن آیــه ،هــر مؤمنــی وظیفــه دارد خــود و اعضــای خانــوادهاش را از آتــش جهنــم
مانــع شــود .از ســوی دیگــر ،اگــر کــرت شــهوت زن موجــب زنــا و عصیــان وی گــردد ،جهنمــی خواهــد شــد؛
درنتیجــه ،شــوهرش وظیفــه دارد کــه جلوگیــری کنــد( 2خوئــی ،1417 ،ج  ،32ص .)122
برخــی بــه ســخن آیتاللــه خویــی ای ـراد گرفتهانــد کــه بــر اســاس بعضــی از روایــات ،زوج در برابــر
زوجــه جــز امربهمعــروف و نهیازمنکــر زبانــی وظیفـهای نــدارد .پاســخ برخــی دیگــر بــر ایــن اشــکال ایــن
اســت کــه ایــن روایــات بیانگــر کمینـهی مراتــب امربهمعــروف و نهیازمنکــر اســت و در روابــط اجتامعــی،
نهیازمنکــر بــه رصف زبانــی محــدود منیشــود و مراتبــی دارد؛ امــا ایــن امــر دلیــل ایــن نیســت کــه در
خانــواده بــه نهیازمنکــر زبانــی اکتفــا گــردد.
بهطورکلــی ،انســان در برابــر خــود و اهلوعیالــش مســئولیت تربیتــی دارد .درســت اســت کــه روایــات
تفســیری آی ـهی مبارکــه ،بیــش از امرونهــی زبانــی را نفــی کــرده اســت؛ امــا ظاه ـرا ً مقصــود از آن نهــی از
توســل بــه روشهــای خشــن اســت .شــوهر منیتوانــد همــرش را نهیازمنکــر کنــد و اگــر نتیجــه نــداد،
از طریــق تنبیــه بدنــی وی را از منکــر بــازدارد؛ زی ـرا تنبیــه بدنــی پیامدهایــی دارد و در حقیقــت ،از نــوع
دفــع منکــر بــه منکــر دیگــر خواهــد بــود؛ بنابرایــن ،شــوهر بایــد از راه ایجــاد بســری بـرای ارضــای مــروع
نیازهــای عاطفــی و جنســی ،مانــع خــروج همــر از حریــم عفــاف شــود .ایــن مطلــب واضــح اســت و
مناقشــه در آن راه نــدارد (هدایتنیــا ،1397 ،ص .)120
3
بنابرایــن ،اســام روابــط جنســی را موجــب تســکین دردهــای جســانی و فراهــم آوردن نشــاط روانــی
(مجلســی ،1403 ،ج  ،100ص  )291و برعکــس ،کنــدی و ناتوانــی در اینگونــه روابــط را موجــب تندخویــی
و خشــمهای بیمــورد میدانــد (هــان ،ج  ،101ص  .)46بــه همیــن ســبب اســت کــه در مجموعــهی
آموزههــای اســامی ،توصیههایــی بــرای تقویــت میــل جنســی (از طریــق مــروع) ارائهشــده اســت
(حــر عاملــی ،1412 ،ج  ،14ص  )85و در رشایطــی کــه تحریــک بیرونــی ،فــرد را دچــار بحــران جنســی
اس َوال ِْح َجا َر ُة َعلَیْ َها َم َلئِ َك ٌة ِغ َل ٌظ ِشدَا ٌد لَ یَ ْع ُصو َن اللَّ َه َما أَ َم َر ُه ْم َویَ ْف َعلُو َن َما یُ ْؤ َم ُرونَ».
« -1یَا أَیُّ َها ال َِّذی َن آ َم ُنوا قُوا أَنْف َُس ُك ْم َوأَ ْهلِی ُك ْم نَا ًرا َوقُو ُدهَا ال َّن ُ
« -2إذ املسـتفاد منهـا وجـوب حفـظ مـن یتـولّ ه عـن الوقوع فی الحرام مضافـاً إىل وجوب حفظ نفسـه ،فهو مكلّف باإلضافة إىل حفظ نفسـه بحفظ أهله
بخلاف األجنبـی حیث أنّه غیـر مكلف بحفظه».
« -3اذا کان باحدکم اوجاع فی جسده و قد غلبته الحرارة فعلیه بالفراش».
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میکنــد ،بــه عمــل جنســی (بــا رعایــت احــکام رشع مقــدس) ســفارش شــده اســت (هــان ،ص )72؛ بنابراین،
هرگونــه کوتاهــی زن و شــوهر در تأمیــن ایــن نیــاز مهــم کــه از اهــداف اساســی ازدواج بهشــار میآیــد،
موجــب آســیبهای فــردی و روانــی بــه آنــان و پیدایــی زمین ـهای ب ـرای انح ـراف و نابهنجارهــای فــردی و
اجتامعــی اســت .لــذت نشــاط و آرامشــی کــه در پرتــو ایــن رفتــار ب ـرای زن و شــوهر پدیــد میآیــد ،در
ســامت روانــی آنــان و آمادگــی جســانی و روانیشــان ب ـرای ادارهی خانــواده نقــش بســیار مهمــی دارد
(ســاالریفر ،1398 ،ص .)57
امــا بهمنظــور انجــام وظایــف زوجیــت ،گاهــی موانعــی پیــش روی زوجــه ق ـرار میگیــرد کــه ســامت
روانــی یــا جســمیاش را دچــار مخاطــره میکنــد کــه در اصطــاح فقهــی تزاحــم نامیــده میشــود .اکنــون
بــه توضیــح تزاحــم و بعضــی از منونههــای آن و راهحــل برخــورد بــا آنهــا از دیــدگاه فقهــا میپردازیــم.

تزاحم میان حقوق زوج با حق سالمت زوجه

تزاحـم در لغـت بـه معنـای گردآمـدن گروهی بر چیزی ،تالطم امـواج و راندن برخـی از آنها برخی دیگر
را در یـک تنگنـا آمـده اسـت (الجوهـری ،1407 ،ج  ،5ص 1941؛ زکریـا ،1404 ،ج  ،3ص  )49و در اصطلاح
عبـارت اسـت از تنافـی دو حکـم دارای ملاک در مقـام امتثال ،بهسـبب آنکـه مکلف به انجام هـر دو در یک
زمـان قـادر نیسـت (صـدر ،بیتـا ،ج  ،7ص  .)26در بعضـی از مـوارد ،عمـل بـه وظیفـهی زوجیـت بـا وظایف
دیگـر غیرقابلجمـع اسـت کـه این حالـت را در اصطالح تزاحم مینامنـد .در این قبیل موارد الزم اسـت حکم
اهـم بـر حکـم مهـم ترجیـح داده شـود .این یک قاعـدهی عقلی اسـت و احکام عقلـی نیز اسـتثنا منیپذیرند؛
بنابرایـن ،در همـهی مـوارد تزاحـم بـه همین ترتیب عمل میشـود .این حکم عقلـی ،مؤیدات نقلـی نیز دارد
(هدایتنیـا ،1397 ،ص  .)243بـر اسـاس بعضـی نقلهـا ،پیامبر گرامـی اسلام فرمـود« :اذا اجتمعـت حرمتان
طرحـت الصغـری للکبری» (ابـن االثیر الجزری ،1399 ،ج  ،1ص )374؛ بنابراین ،مهم آن اسـت که معلوم شـود
حکـم اهـم یـا راجـح کدام اسـت1؛ البته روشـن اسـت مقصـود از راجـح در این بحث ،راجح نزد شـارع اسـت.
بــر اســاس آنچــه بیــان شــد ،اگــر عمــل بــه وظیف ـهی زوجیــت در تزاحــم بــا وظیف ـهی رشعــی دیگــری
باشــد ،بهگون ـهای کــه امتثــال هــر دو حکــم ممکــن نباشــد ،بایــد بــه حکــم اهــم عمــل شــود و در ایــن
صــورت ،تــرک وظیف ـهی زوجیــت نشــوز بهشــار نخواهــد آمــد.

 -1اصولیون به موارد متعددی از مالکهای ترجیح اشاره کردهاند؛ ازجمله:
موسع در مقام امتثال مقدم می شود؛
موسع که حکم مضیّق بر حکم ّ
الف .تزاحم میان واجب مضیّق و واجب ّ
ب .تزاحم میان واجب عینی با واجب تخییری که در این مثال ،واجب عینی بر واجب تخییری مقدم داشته میشود؛
ج .تزاحم میان حفظ جان مسلامن یا غیر آن که اولویت با حفظ جان مسلامن است؛
د .تزاحم میان حقالناس با سایر تکالیف رشعی که ترجیح با حقالناس است؛
ه .تزاحم میان امر مالی با دماء یا فروج ،امر مالی در قیاس با دماء و فروج مرجوح بهشامر میآید؛
و .تزاحم میان حقوق فردی با حقوق اجتامعی که ترجیح یا حفظ حقوق اجتامعی است.
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رضر و حرج ناشی از بیامری زوجه

شــیخ طوســی بــا اشــاره بــه عذرهایــی ماننــد بیــاری یــا نحیــف بــودن زوجــه و تأثیــر آن در ســقوط
تکلیــف وی در متکیــن ،بــه اســتناد عناویــن رضر و حــرج رابطــه بیــان مـیدارد« :اگــر زوجــه جــزو دســتهای از
زنهــا باشــد کــه مواقعــه بـرای او رضری نــدارد ،بایــد متکیــن کنــد؛ زیـرا ایــن امــر بـرای او رضری نــدارد و اگــر
از کســانی باشــد کــه میترســد در اثــر مواقعــه ،دچــار آســیب جســمی یــا مشــقت شــدید شــود ،از مواقعــه
منــع شــدهاند»( 1طوســی ،1387 ،ج  ،4ص .)317
آیتاللـه فاضـل لنکرانـی نیـز چنیـن ذکـر میکننـد کـه« :اگر زن مرضی داشـته باشـد کـه آمیزش بـرای او
رضر قابلتوجهـی داشـته باشـد ،جایـز نیسـت شـوهر بـا او آمیزش کنـد» (فاضـل لنکرانـی ،1427 ،ص .)133
هامنگونــه کــه دیــده میشــود ،اگــر زوجــه دچــار مشــقت گــردد یــا مواقعــه برایــش رضر داشــته باشــد،
از مواقعــه منــع شــده اســت؛ پــس بدیــن ترتیــب ،ســامت زوجــه بــر اســاس آموزههــای اســام تأمیــن گردیده
است.

ترس از رسایت بیامری از زوج به زوجه

بیــاری زوج و خــوف رسایــت آن بــه زوجــه نیــز تکلیــف زوجــه بــه متکیــن را ســاقط میکنــد .مــادهی
 1127قانــون مدنــی نیــز مطلــب را موردتوجــه قـرار داده و مقــرر داشــته اســت ،هــرگاه شــوهر پــس از عقــد،
مبتــا بــه یکــی از امـراض مقاربتــی شــود ،زن حــق خواهــد داشــت کــه از نزدیکــی بــا او امتنــاع کنــد و امتناع
مزبــور مانــع حــق نفقــه نخواهــد بــود.
در پاســخ بعضــی از اســتفتائات ،فقهــای معــارص بــه جــواز تــرک متکیــن و برخــی بــه عــدم جــواز مواقعــه
بهســبب وجــود بیــاری زیانبــار فتــوا دادهانــد .بــه بعضــی از پاسـخها اشــاره میشــود« :کســی کــه مبتــا
بــه بیــاری ایــدز اســت ،نبایــد زن و یــا دخــری را بــه او تزویــج بکننــد و اگــر عقــد واقــع شــده ،...زوجــه
میتوانــد از مواقعـهی زوج مبتــا بــه ایــدز مامنعــت کنــد» (گلپایگانــی ،1409 ،ج  ،4ص .)335
پــس بازهــم بنــا بــر آموزههــای اســام ،فتــاوای فقهــای عظــام ،مــواد قانونــی و دیــدگاه حقوقدانــان،
جایــی کــه تــرس از رسایــت بیــاری از زوج بــه زوجــه وجــود داشــته باشــد ،فقهــای معــارص ،برخــی بــه جــواز
متکیــن و برخــی دیگــر بــه عــدم جــواز مواقعــه رأی دادهانــد (هدایتنیــا ،1397 ،ص .)215

رضر و حرج اعتباری و شخصیتی

زوجــه وظیفــه دارد در صــورت نداشــن مانــع رشعــی ،در برابــر درخواســت مواقعـهی زوج پاســخ مثبــت
بدهــد؛ امــا گاهــی اوقــات درخواســت زوج بـرای ایــن امــر موجــب رضر و حــرج شــخصیتی زوجــه میشــود؛
بهعنوانمثــال ،هنگامیکــه بــه جایــی بــرای میهامنــی رفتهانــد و زوج درخواســت مواقعــه میکنــد ،در
اینجــا اجابــت ایــن امــر باعــث رضر و حــرج شــخصیتی بـرای زوجــه میگــردد و یــا اینکــه مثـاً بــا گروهــی
« -1فـان كانـت ممـن ال رضر علیهـا فـی جامعـة فعلیهـا متكینـه ،ألنـه ال رضر علیهـا فـی جامعـه و إن كانـت عىل صفـة یخاف علیهـا من الجماع الجنایة
علیها أو مشـقة شـدیدة منـع منها».
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بـرای مســافرت رفتــه باشــند و موقعیتشــان بهگونـهای باشــد کــه انجــام ایــن امــر بـرای زوجه رضر شــخصیتی
داشــته باشــد.
در اینجــا هــم هامنگونــه کــه دیــده میشــود ،بــه هم ـهی ابعــاد ســامت زوجــه توجــه شــده اســت.
حتــی هنگامیکــه زوجــه بــه لحــاظ شــخصیتی در برابــر انجــام خواســت زوج در محظــور قـرار بگیــرد ،فقهــا
عــذر زوجــه بـرای عــدم متکیــن را موجــه میداننــد.

تزاحم حق تولیدمثل زوج با حق سالمت زوجه

اســتفادهی زوج از حــق تولیدمثــل خــود ،گاهــی باعــث آســیب جســمی یــا روانــی زوجــه و گاهــی باعــث
ابتــای زوجــه بــه بیــاری میشــود و یــا بیــاری وی را تشــدید میکنــد .در ایــن صــورت ،بایــد وظیف ـهی
زوج بــر اســاس قواعــد فقهــی و آرای فقهــا تعییــن شــود کــه توضیــح ایــن امــر بدیــن رشح بیــان خواهــد شــد.

ب ه خطر افتادن سالمت زوجه در صورت بارداری برای تحقق حق تولیدمثل زوج

ابتالی زوجه در صورت بارداری به دو بخش روانی و جسمی تقسیم میشود:
الــف .بیــاری روانــی :اگــر زوجــه در اثــر بــارداری ،دچــار بیــاری افرسدگــی یــا بیــاری دیگــر روانــی
بشــود ،بــر اســاس قاعــده الرضر و الحــرج ،حــق ســامت زوجــه مقــدم بــر حــق تولیدمثــل زوج اســت.
ب .بیــاری جســمی :گاهــی زوجــه در اثــر یکبــار بــارداری ،دچــار بیــاری جســمی میگــردد و گاهــی
در اثــر چنــد بــار بــارداری دچــار بیــاری جســمی میشــود .هنگامیکــه زوجــه در اثــر یکبــار بــارداری،
دچــار بیــاری جســمی میگــردد ،در ایــن صــورت بــر اســاس قاعــدهی الرضر و الحــرج ،حــق ســامت زوجــه
بــر حــق تولیدمثــل زوج ارجحیــت دارد؛ همچنیــن هنگامیکــه زوجــه بــر اثــر بارداریهــای متعــدد ،دچــار
بیــاری جســمی میشــود ،بازهــم بــر اســاس قاعــدهی الرضر و الحــرج ،ســامت زوجــه بــر حــق تولیدمثــل
زوج ارجحیــت دارد (معینیفــر ،1396 ،ص .)98
درجایــی کــه زوجــه بــا انجــام حــق تولیدمثــل زوج ،دچــار بیــاری جســمی یــا روانــی گــردد ،فقهــا بــر
اســاس قاعــدهی الرضر و الحــرج ،زوجــه را انجــام چنیــن کاری معــذور میدارنــد.

ابتالی زوجه به بیامریهای مان ِع استیفای حق تولیدمثل زوج

الــف .درصورتیکــه زوجــه پیــش از ازدواج ،مبتــا بــه بیــاری مانــع از بــارداری باشــد و درمــان آن،
ســامتی زوجــه را بــه خطــر بینــدازد ،حــق ســامت زوجــه بــر حــق تولیدمثــل زوج مقــدم اســت؛ امــا اگــر
درمــان زوجــه منافاتــی بــا حــق ســامت وی نداشــته باشــد ،تزاحمــی میــان ایــن دو حــق وجــود نــدارد و
درمــان زوجــه از اولویــت برخــوردار اســت .درصورتیکــه زوج پیــش از ازدواج ،از بیــاری زوجــه خــر نداشــته
باشــد ،حــق فســخ ب ـرای او محفــوظ خواهــد بــود.
ب .گاهــی زوجــه پــس از ازدواج بــه بیــاریای مبتــا میشــود کــه تــوان بــارداری او را از بیــن منیبــرد؛
امــا بــارداری بـرای او خطرنــاک اســت کــه در ایــن صــورت بازهــم بــر اســاس قواعــدی کــه پیشتــر بیــان شــد،
نبایــد بــاردار شــود؛ امــا زوج بـرای اســتیفای حــق تولیدمثــل خــود میتوانــد دوبــاره ازدواج کنــد.
بررسی حق سالمت روانی زوجه در قرآن و احادیث فقهی با تأکید بر آثار تربیتی
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گاهــی زوجــه در اثــر مقاربــت بــه بیــاریای مبتــا میگــردد کــه دیگــر یــا قــادر بــه فرزنــدآوری نیســت
و یــا اگــر قــادر باشــد ،فرزنــد دچــار بیــاری میشــود .ایــن بیامریهــا بــه ســه دســته تقســیم میگردنــد:
بعضــی از ایــن بیامریهــای مقاربتــی ماننــد ســوزاک کــه از زوج بــه زوجــه منتقــل میشــود ،ب ـرای زوجــه
حالتــی ایجــاد میکنــد کــه دیگــر قــادر بــه فرزنــدآوری نیســت .بعضــی دیگــر باعــث نابــاروری زوجــه
منیگــردد؛ امــا موجــب ابتــای جنیــن بــه بیــاری میشــود؛ ماننــد ایــدز ،هپاتیــت و ســفلیس .فقهــای امامیــه
فرزنــدآوری و شــیردهی بهصــورت طبیعــی را ب ـرای مبتالیــان بــه ایــدز بهســبب وارد شــدن رضر بــه جنیــن
جایــز منیداننــد؛ زی ـرا در پاســخ بــه ســؤالی دربــارهی نزدیکــی بــا همــر مبتــا بــه ایــدز گفتهانــد« :اگــر
آمیــزش خطــر ابتــا بــه ایــدز را بــه همـراه داشــته باشــد ،جایــز نیســت».
دیــدگاه قانــون دربــارهی بــا مقاربــت زوجــه بــا زوج بیــار چنیــن اســت :بــر اســاس مــادهی  1127قانــون
مدنــی« ،هــرگاه شــوهر بعــد از عقــد مبتــا بــه یکــی از امـراض مقاربتــی گــردد ،زن حــق خواهــد داشــت کــه
از نزدیکــی بــا او امتنــاع منایــد و امتنــاع مزبــور مانــع حــق نفقــه نخواهــد بــود» (نیکوبیــان ،1393 ،ص .)221
در ایــن صــورت میتــوان ادعــا کــرد کــه قانونگــذار ضمــن لحــاظ جــواز خــودداری از رابط ـهی زناشــویی
بــرای زوجــه و درعینحــال حفــظ حــق نفقــهی وی ،محدودیتــی غیرمــرح نیــز در بحــث فرزنــدآوری
طبیعــی زوج مبتــا بــه بیــاری مقاربتــی ایجــاد کــرده اســت.
در ارتبــاط بــا حــق بــاروری زوج ،اگــر ســامت زوجــه متوقــف بــر درمانــی اســت کــه موجــب نابــاروری
شــود ،زوج حــق منــع کــردن از درمــان زوجــه را نــدارد .گاهــی بیــاری قابلیــت بــارداری زن را تحــت تأثیــر
ق ـرار منیدهــد ،امــا درمــان آن ســبب نابــاروری زن میشــود؛ ماننــد بعضــی از رسطانهــا کــه بهواســطهی
شــیمیدرمانی ،هــم مــرد و هــم زن قــدرت زادآوری خــود را از دســت میدهنــد .در اینجــا نیــز قطعـاً حــق
ســامت زوجــه بــر حــق تولیدمثــل زوج مقــدم اســت.

ابتالی زوجه به بیامریای که با بارداری تشدید میشود.

در مــوارد ابتــای زوجــه بــه بیــاریای کــه بــا بــارداری تشــدید میشــود؛ ماننــد دیابــت ،بــا برخــی
روشهــای پیشــگیرانهی پزشــکی میتــوان آســیبهای ناشــی از بــارداری را در زوجــه کاهــش داد و بــه ایــن
ترتیــب ،هــم ســامت وی را حفــظ و هــم بــه اســتیفای حــق تولیدمثــل زوج کمــک کــرد.

نتیجهگیری

از آیـهی  189ســورهی اعـراف ...« :لِ َی ْسـکُ َن إِلَ ْیهــا  ،»...بـرای حــق ســامت روانــی زوجــه چنیــن برداشــت
شــد کــه آیـهی مبارکــه ترصیــح دارد کــه محــور ســکونت و آرامــش زوجــه اســت .بــه همیــن ســبب ،بـرای
اینکــه زوجــه بتوانــد آرامشبخــش باشــد ،خــودش بایــد آرامــش داشــته باشــد و بـرای برقـراری آرامــش زوجــه
کــه بــه دنبــال آن ،ســامت روانــی او را نیــز دربــردارد ،بــر اســاس فقــه اســامی ،زوج بایــد لــوازم ایــن آرامــش
و ســامتی و صحــت زوجـهاش را فراهــم کنــد کــه بهصــورت اختصــار عبارتانــد از :محیــط امــن و ســامل و
رسشــار از محبــت ،خالــی کــردن محیــط زندگــی از تنــش و درگیــری و فراهــم منــودن لــوازم رفاهــی زوجــه.
از بررسی عامل قوامیت ،رسپرستی و مسئولیتپذیری زوج ،این نتیجه بهدست آمد که مدیریت و مسئولیت
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تدبیر منزل را خداوند بر اساس آیهی «ال ِّر ُ
جال َق ّوا ُمونَ َعلَی ال ِّنسا ِء بِ ا فَضَّ َل اللّهُ َ ...و بِ ا أَنْ َفقُوا ( »...نساء،)34 :
بر عهدهی زوج قرار داده است تا زوجه که مسئولیت ادارهی منزل و تربیت و پرورش فرزندان را بر عهده دارد،
با خیال راحت و آرامش روانی به انجام این امور بپردازد و از مطرح کردن عامل غیرتورزی زوج چنین برداشت
شد که حفاظت از زوجه و مراقبت از او تا اینکه دامان پاکش به گناه آلوده نگردد ،نشاندهندهی این امر است
که اسالم نسبت به حفاظت و نگهداری زوجه از ابتالئات و آلودگیها بسیار حساس است و از زوج میخواهد
تا مراقبت از زوجه را به نحو احسن انجام دهد؛ زیرا این امر باعث مصونیت زوجه از آسیبها و ناامنیهای
«عاشو ُه َّن
موجود در هر جامعه خواهد شد؛ همچنین از بررسی عامل معارشت نیکوی زوج و آیهی مبارکه ِ ُ
بِالْ َم ْع ُر ِ
وف» (نساء )19 :استفاده میشود که زوج باید نیازهای عاطفی زوجه و تکریم و احرتام وی را بر اساس
اصل مهم قرآنی معارشت به معروف تنظیم کند؛ همچنین فقها با استناد به آیهی مبارکهی یادشده ،از زوج
میخواهند که آنچه زوجه در زندگی روزمره خود به آنها نیاز دارد؛ مانند خوراک ،پوشاک ،مسکن ،بهداشت
و درمان را در حد امکان و بهصورت معروف در اختیار زوجه قرار دهد و در پی آن ،از بررسی عامل تفریحات
سامل ،این نکته بهدست آمد که تفریح تأثیر مثبت و بسیار فراوانی در شادابی روحی و روانی زوجه دارد و اگر
زوج توجه کافی و الزم به این امر داشته باشد ،در تجدیدقوا و شادابی زوجه تأثیر مثبت خواهد داشت و به
دنبال آن ،سالمت روانی زوجه تأمین خواهد شد و آخرین عاملی که در ارتباط با سالمت روانی زوجه بررسی
گردید ،عامل ارتباط جنسی بود که در آن ،فقها و مفرسان از آیهی َ
«ل تُضَ ا َّر َوالِدَ ٌة ِب َولَ ِدهَا َو َل َم ْولُو ٌد لَهُ ِب َولَ ِد ِه»
(بقره )233 :و روایات پیرامون آن چنین برداشت کردند که در اثر همبسرت نشدن طبق احکام رشع مقدس،
زوجه و زوج رضر و زیان خواهند دید که به سبب اینکه موضوع پژوهش ما زوجه است ،بیشرت به این امر
پرداخته شد و اینکه بهمنظور برآورده ساخنت نیازهای غریزی زوجه ،گاهی تزاحمهایی با حق زوج پیش میآید
که اسالم این تزاحمها و راهحلهای مرتفع کردن آنها را بیان منوده است؛ بنابراین ،زوج باید بکوشد زوجه در
این رابطه رضر نبیند تا زمینهی سالمت روانی زوجه فراهم آید.

پیشنها دها

 .1راهانــدازی رشــتههای دانشــگاهی در مقاطــع کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکــری و ایجــاد
گرایشهــای تخصصــی دربــارهی حقــوق زوجــه ،بهمنظــور کادرســازی کارشناســان در مســائل حقوقــی،
پژوهشــی و آموزشــی.
 .2انجــام تحقیقــات میدانــی در ســطح کل کشــور و همچنیــن در همـهی اســتانها بــه تفکیــک اســتان،
شهرســتان و شــهر بــا هــدف اینکــه مشــخص شــود حقــوق زوجــه تــا چــه انــدازه رعایــت میگــردد تــا بــر
اســاس آن و بــر پای ـهی تحقیقــات میدانــی و مشــخص شــدن نقطهضعفهــا ،راهکارهــای اصــاح و ج ـران
نقطهضعفهــا مشــخص شــود.
 .3زمینهســازی دولــت بــرای آموزشهــای رســمی و غیررســمی بــه زوج در رســانهها ،دانشــگاهها،
مســاجد ،مراکــز فرهنگــی تبلیغــی و ...ب ـرای شــناخت و احیــای حقــوق زوجــه.
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