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چکیده
ص دو مادة  1108و  1130قانون مدنی که صدق ترک معاضدت را بهعنوان تخلّف دارای
علیرغم ن ّ
ق مادة  1104هرگونه تردید در
ضمانتاجرا با تردید مواجه میسازد ،تکلیف معاضدت زوجین ،منطو ِ
این باب را زائل نموده است .البته ماهیت این تکلیف در میان دکترین حقوق مورد مناقشه واقع گردیده
است؛ چنانکه برخی آن را صرف ًا اخالقی و گروهی نیز حقوقی میدانند؛ اما نگارندگان این مقاله با
فحص در منابع فقهی و حقوقی و با روشی توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد به رویة قضایی ،قائل به
نظریة سوم ،یعنی ماهیت دوگانة مادة مذکور میباشند؛ بدین شرح که در سطح نازل ،یک قاعدة
اخالقی صرف و درنتیجه دارای ضمانتاجرای اخالقی است و در سطح عالیتر ،عالوهبر آنکه یک
قاعدة اخالقی میباشد ،یک قاعدة حقوقی تمامعیار نیز تلقی میگردد که با مالک نشوز زن یا مرد در
کالم فقها نیز ،همپوشانی خواهد داشت .مالک تشخیص مصادیق سطوح ،عرف است که درصورت
بروز اختالف ،این مهم به نظر محاکم رسیدگیکنندة ماهوی به دعاوی موکول میشود .درنتیجه،
ضمانتاجراهای درخور و مختلفی از فقه و حقوق ،البته به پیروی از دیدگاه پویای فقه نظامساز را در
بر خواهد داشت.
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مقدمـه
در بازتاب منزلت خاصی که اسالم برای خانواده درنظرگرفتهاست ،این نهاد ارزشمند در
نظام حقوقی ایران نیز از چنان جایگاهی برخوردار است که قانونگذار اساسی در مقدمة
قانون ،از آن با عنوان «واحد بنیادین جامعه» نام برده و تشکیل آن را زمینهساز اصلی حرکت
تکاملی و رشدیابندة انسان تلقی کرده است.
ش رو به واکاوی فقهی ـ حقوقی مادة 1104
در راستای اهمیت این نهاد جامعهساز ،مقالة پی ِ
قانون مدنی 1پرداخته و در پی دستیابی به پاسخ این پرسش است که آیا دستور قانون به
معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد ،صرف ًا بار اخالقی دارد یا هرچند
دارای مبنای اخالقی است ،ولیکن بار حقوقی نیز دارد و درصورت عدم رعایت ،از مصادیق
نشوز برشمرده میشود و چنانکه اگر مصداقی از نشوز احصا گردد ،دارای
ضمانتاجراهایی ازقبیل نظارت حاکم یا تدبیر سازوکار الزم بر اجرای این اصل توسط هریک
از زوجین از سوی حاکم ،مانند ایجاد و توسعة مراکزی همچون مرکز مشاورة بهزیستی
خواهد بود و حتی درصورت اهمال جدی زوجین در اجرای این اصل قویم نهاد خانواده،
ضمانتاجراهایی درخور آن وجود خواهد داشت و در نهایت درصورت عدم امکان اغماض
و شدت مراتب عدم معاضدت به ضمانتاجرای طالق بهعنوان یک تضمین پیشگیرنده روی
آورده خواهد شد؟
نتایج نشان داد که هرچند حول مسئلة مذکور در کتب و مقاالت حقوقی قلمفرسایی شده
است و بهطور کلی در آنها دو نظریه در باب اخالقی یا حقوقی بودن ماده وجود دارد ،مقالة
ش رو با توجه به این مهم که صرف حقوقی دانستن این مسئله در نهاد خانواده باعث انحراف
پی ِ
بیشتر از مبانی آن و صرف اخالقی دانستن آن موجب اجحاف در حقوق زوجین میگردد،
نظریة سومی را پذیرفته است و آن اینکه ماهیت این مادة قانونی تلفیقی از اخالقی و حقوقی
است؛ بدین معنا که معاضدت در خانواده در سطح نازلتر ،حائز بار اخالقی صرف و در سطوح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مادة  1104قانون مدنی« :زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد خود به یکدیگر معاضدت
نمایند».
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عالیتر ،حائز بار حقوقی و در پی آن ضمانتاجرایی متناسب میباشد .البته مالک تشخیص
سطح نازل و عالی ،عرف میباشد که برحسب قاعدة معمول در حقوق ،تشخیص این عرف در
اختیار قضاتی است که به پروندة مطروحه رسیدگی ماهیتی مینمایند.
براساس غوری که در منابع فقهی اعم از آیات ،روایات ،سنت ،سیرة متشرعه و معصومین
و بنای عقال و همچنین کتب حقوقی و نظریة حقوقدانان درحوزة خانواده صورت گرفت،
جایگاه اصل معاضدت در میان سایر اصول حاکم بر نهاد خانواده ،بدین شرح تبیین گشت
ن نها ِد خانواده ،جامع آنها
ل نخستی ِ
که مابقی اصول در ذیل معاضدت وارد میشود و این اص ِ
میباشد.
همچنین مصادیقی از این اصل بنیادین احصا گردید و درنهایت به پیروی از دیدگاه پویای
ل بر این امر یافت
فقه نظامساز ،این نتیجه حاصل شد که در متون فقهی متن صریحی دا ّ
نمیشود ،ولیکن درصورت نظامسازی فقهی درحوزة خانواده و بهطور خاص در بحث
معاضدت زوجین و با نگاهی مجموعی و از باال به آیات و روایات فقهی حاوی این مضمون،
اصل معاضدت بهعنوان اصل نخستین و اساسی کیان خانواده برشمرده شده است که در
پی آن و در عالیترین مراتب تخلف از آن ،این اصل دارای ضمانتاجرا خواهد بود.

مفهـومشناسی و مصطلحات
 .1عضد
« َعضُد» به معنای بازو است و بیان شده که اعضاد بناء ،محکمکنندة اطرافش است .این واژه
وقتی به باب مفاعله میرود به معنای مجازی «مرافقه و معاونه» است (ابن منظور 1414 ،ق،
ص 293؛ جوهری 1410 ،ق ،ص 509؛ حمیری 1420 ،ق ،ص 4588؛ واسطی 1414 ،ق ،ص
 .)113با توجه به معنای لغوی ،واژة معاضدت ثالثیمزید در باب مفاعله و بهمعنای یاری
جستن از توان هم در خدمت به یکدیگر است (دیانی ،1379 ،ص  )118و در بیان حقوقدانان،
«معاضدت در تشیید مبانی خانواده» ،تالش زوجین در همفکری و نزدیک ساختن اخالق و
عاداتشان به یکدیگر در جهت تحکیم روابط زناشوییشان میباشد (امامی ،1372 ،ص .)431
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 .2تشیید
«تشیید» به معنای باال بردن و استحکام (فراهیدی 1410 ،ق ،ص  ،)277پایههای امر (راغب،
 1412ق ،ص  )469یا هر چیزی با دیواری که آن را احاطه کند (ابن منظور 1414 ،ق ،ص
244؛ جوهری 1410 ،ق ،ص  ،)495است .این واژه در اصطالح حقوقی و بهطور خاص حوزة
خانواده ،به معنای استحکام دیوار کیان خانواده با همدلی و کوشش تمامعیار زوجین در
ابعاد مختلف زندگی مشترک است تا در پی آن وحدت و ارتباطی صمیمانه میانشان حاکم و
درنتیجه استحکام پیوند زناشویی حاصل شود (کاتوزیان ،1382 ،ص 161؛ میرخانی،1380 ،
ص .)255

 .1پیشینه
هرچند پیرامون مسئلة مهم معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده ،که تکلیفی مقرر در
مادة  1104قانون مدنی میباشد ،در مکتوبات حقوقی قلمفرسایی شده و بهطور کلی دو
نظریه در باب اخالقی یا حقوقی بودن آن بیان گردیده است ،چنانکه میتوان بهعنوان نمونه
به کتبی همانند «حقوق مدنی خانواده» تألیف حسن امامی« ،شروط ضمن عقد نکاح» به قلم
فاطمه بداغی« ،حقوق مدنی خانواده» به نویسندگی ناصر کاتوزیان« ،تحلیل فقهی حقوق
خانواده» اثر مصطفی محقق داماد« ،شرح قانون مدنی» نگاشتة علی حائری شاهباغ و مقالهای
با عنوان «تط ّورات مفهوم نشوز در ادوار مختلف فقه شیعه» نوشتة مریم احمدیه و محمد
ش رو با توجه به این مهم که صرف حقوقی
اسحاقی اشاره نمود ،لیکن نوآوری مقالة پی ِ
دانستن این مسئله در نهاد خانواده باعث انحراف بیشتر از مبانی آن و صرف اخالقی دانستن
آن موجب اجحاف در حقوق زوجین میگردد ،طرح و پذیرش نظریة سومی است که در آن،
ماهیت این مادة قانونی تلفیقی از اخالقی و حقوقی است؛ بدین صورت که در سطح نازلتر،
حائز بار اخالقی صرف و در سطوح عالیتر ،حائز بار حقوقی و در پی آن ضمانتاجرایی
متناسب میباشد.
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 .2روششناسی
شیوهای که نگارندگان مقالة حاضر پس از فحص در منابع فقهی و حقوقی در ارائة مطالب
و تبیین نظریة سومی در باب ماهیت مادة  1104قانون مدنی اعمال نمودهاند ،روش تحقیق
توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد به رویة قضایی میباشد .بدین بیان که در ابتدا ضمن غور در
کتب فقهی و با توجه به اینکه در کتب فقهی مطلبی صریح بر معاضدت یافت نشد ،براساس
دیدگاه پویای فقه نظامساز و با دید از باال و مجموعی به منابع فقهی و سپس بررسی نظرات
حقوقدانان و همچنین برخی پروندههای قضایی پیرامون مسئلة مذکور و تحلیل مطالب
بهدستآمده ،به ارائة اه ّم مصادیق در این زمینه پرداخته و سپس به ضمانتاجراهای درخور
آن از فقه و حقوق نظر دادهاند.

ن ماهیت مادة 1104
 .3حقوقی یا اخالقی بود ِ
قابل ذکر است که با وجود دو مادة  1108و  1130قانون مدنی ،مادة  1104لغو و بیفایده
ل دارای
نمیباشد؛ چراکه هرچند این دو ماده صدق ترک معاضدت را بهعنوان تخلّف مستق ّ
ضمانتاجرا با تردید مواجه میسازند ،اما مادة  1104در این خصوص رفع تردید مینماید
صرف ًا در باب ماهیت آن در میان دکترین حقوق اختالف دیدگاه وجود دارد؛ چنانکه برخی
آن را مادهای صرف ًا اخالقی دانسته و بیان نمودهاند که مادة فوق فاقد ضمانتاجرای قانونی
میباشد؛ به بیان دیگر معتقدند هرچند عمل به این مادة قانونی پسندیده است ،ولی تخلف از
آن از سوی زوجین مصداق نشوز آنها نیست؛ چراکه درصورت عدم رعایت آن ،حقی از
حقوق واجب طرفین ضایع نگشته است ،بلکه آنچه ضایع شده ،برخی از وظایف است که
هیچیک بهعنوان مصداق نشوز در کالم فقها نمیباشند (طاهری ،1375 ،ص 197؛ محقق داماد،
ن معتقد به این نظریه ،برخی بدون اینکه به مراتب
 ،1372ص  .)287البته در میان حقوقدانا ِ
اخالقی معاضدت اشاره نمایند ،بر این باورند که سوء معاشرت ،که یکی از مصادیق عدم
معاضدت است ،درصورتی که در اعلیمراتبش محقق گردد ،از مصادیق نشوز محسوب و
دارای ضمانت اجرا خواهد شد (حائری شاهباغ ،1376 ،ص .)964
درمقابلِ این دیدگاه ،برخی دیگر بر این باورند که دستور مزبور اگرچه از طرف قانون
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ارشادی و اخالقی است ،ولی در ماهیت با توجه به مرتبهاش از افراد تمکین نسبتبه زن و از
مصادیق حسن معاشرت نسبتبه زوج میباشد .بنابراین تخلف از این تکلیف از سوی زوجه،
موجب عدم استحقاق وی به نفقه و از سوی زوج ،موجب الزام دادگاه بر طالق زوجه براساس
درخواست وی خواهد شد (امامی ،1372 ،ص 431؛ بداغی ،1388 ،ص 146؛ کاتوزیان،1375 ،
ص  .)221به عبارت دیگر ،به عقیدة ایشان عدم رعایت این اصل اساسی در خانواده ،مصداقی
از نشوز به حساب میآید؛ چنانکه در کتب فقهی مواردی چون ترشرویی (موسوی خمینی،
 ،1363ص  ،)305تغییر عادت رفتاری زوجه (یعنی رفتارش از حالت عادی و معمول خارج
شود) (عاملی 1410 ،ق ،ص  ،)187برخورد سنگین و همراه با بیاعتنایی با زوج (طوسی1387 ،
ق ،ص 337؛ حلی 1418 ،ق ،ص  ،)191برخورد خشمگین و عدم پاسخ به دعوت شوهر در
تمکین (طوسی 1408 ،ق ،ص 299؛ حلی 1420 ،ق ،ص 36؛ فاضل هندی 1405 ،ق ،ص 520؛
حلی 1408 ،ق ،ص  ،)294عدم خودآرایی زن مطابق خواست همسر (موسوی خمینی،1363 ،
ص  )305و خروج از خانه بدون اذن وی (صافی 1416 ،ق ،ص 473؛ مفید 1413 ،ق ،ص )518
از عالمات ناشزه و مواردی از قبیل اقدام به طالق زوجه بدون دلیل و همراه با ظلم به او (بدین
معنا که مرد از بودن در کنار همسرش کراهت دارد ،درحالیکه زوجه از جدا شدن از وی کراهت
دارد) (بحرانی 1405 ،ق ،ص 620؛ فاضل هندی 1405 ،ق ،ص 520؛ ابن بابویه 1406 ،ق ،ص
 ،)245منع کردن زن از چیزی از حقوق واجبش مثل نفقه یا قسم (بحرانی 1405 ،ق ،ص 614؛
حلی 1387 ،ق ،ص  ،)256برخورد با زوجه با بدخُلقی ،تعدّی به حقوق زن ،آزار و اذیت ،ظلم و
زدن بیجهت زوجه (فاضل هندی 1405 ،ق ،ص  ،)520سوء معاشرت ،ترک کردن یکبارة زوجه،
بخیل بودن و رها کردن زوجه بهصورت معلق بیش از  4ماه (حلی 1410 ،ق ،ص  )728از
عالمات ناشز برشمرده شدهاند.
مصادیق فوق گویای دو مالک کلی در باب صدق نشوز در کالم فقها میباشد :مالکی که
از اکثر عبارات ایشان دانسته میشود و آن سرپیچی کردن یکی از زوجین از انجام وظایف
واجبی که نسبتبه دیگری بر عهده دارد و مالک دیگر به این مفهوم است که رفتار نامناسب
یکی از زوجین دربرابر رفتار قابلقبول و پسندیدة دیگری از مصادیق نشوز میباشد (احمدیه
و اسحاقی ،1395 ،ص  .)107با توجه به مالک دوم ،دستور عام معاضدت اگر در اعلیمراتبش
از طرف هریک از زوجین رعایت نشود ،موجب نشوز او میشود و بر حسب مورد،
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ص به خود را خواهد داشت .البته آنچه مهم مینماید ،تطبیق این
ضمانتاجرای قانونی مخت ّ
ماده بر موارد خاص خود است که بر عهدة حقوقدانان میباشد (جعفری لنگرودی،1372 ،
ص  .)161بنابراین در انتقاد به دیدگاه حقوقدانانی که مادة مذکور را صرف ًا اخالقی میدانند،
عالوهبر آنچه در تبیین مالک فقهی در صدق نشوز گذشت ،میتوان بدینگونه نیز استدالل
نمود که اوالً ،آنچه برخالف هدف امری است ،باید مورد بازخواست واقع شود و ضمانتاجرا
داشته باشد و مبرهن است که هدف اصلی در تشکیل خانواده ،همکاری در زندگی مشترک و
اشتراک مساعی زوجین در تأمین سعادت ،آرامش و رفاه خانواده و تربیت اوالد است و لذا
دریغ داشتن این امر مهم و پایهای در خانواده در درجات عالی آن از سوی هریک از زوجین
باید برخورد قانونی متناسب با آن را در بر داشته باشد (صفایی و امامی ،1391 ،ص )124؛
ثانیاً ،بهطور کلی یکی از هدفهای وضع گزارههای حقوقی تعیین استانداردهای رفتاری است،
بنابراین هرگونه اقدام خارج از چارچوب استاندارد باید مورد بازخواست واقع شود.

 .4جایگاه اصل معاضدت
از آن جهت که مسئلة معاضدت در قانون ایران برگرفته از قانون فرانسه میباشد ،به بیان
ن «تکالیف و حقوق
این اصل در قانون فرانسه در ذیل فصل ششم قانون مدنی با عنوا ِ
ال متعهد به احترام ،وفاداری ،کمک مالی و مساعدت
زوجین» 1اشاره میگردد که «زوجین متقاب ً
به یکدیگر میباشند»( 2حقوق خانواده در قانون مدنی فرانسه ،1392 ،ص  .)21بنابراین
زوجین در زندگی مشترک مکلف به مساعدت و معاضدت یکدیگرند و درصورت عدم رعایت،
ضمانتاجرایی برای آن ذکر شده است« :اگر یکی از زوجین بهطور جدّی از تکالیف خود
شانه خالی کرده و به این ترتیب ،مصالح خانواده را به خطر اندازد ،قاضی امور خانواده
میتواند دستور هر اقدام فوری را که مصلحت ایجاب کند ،صادر نماید»( 3حقوق خانواده در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Chapitre VI: “Des devoirs et des droits respectifs des époux”.
2. Article 212: “Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours,
”assistance.
3. Article 220-1: “Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril
les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures
”urgentes que requièrent ces intérêts.
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شرو ،در تبیین جایگاه اصل معاضدت دو
قانون مدنی فرانسه ،1392 ،ص  .)22در مقالة پی ِ
مسئله باید واضح گردد :یکی جایگاه این اصل دربرابر هدف از تشکیل خانواده و دیگری
جایگاه و رابطة منطقی آن با مابقی اصول حاکم بر کیان خانواده.
مفهوم معاضدت منطبقبر هدف از تشکیل خانواده است؛ بنابراین از سویی اگر به اصل
معاضدت در خانواده بها داده شود ،خانوادهای مستحکم وجود خواهد داشت و از دیگر سوی،
اگر خانوادهای دارای مبانی استواری است ،نشان از برقراری اصل معاضدت در میان افراد
آن است؛ لذا در این نهاد مهم اجتماعی ،هر فرد عالوهبر اینکه در جایگاه خویش به انجام
وظایف مربوط به موقعیتش میپردازد ،به دیگری نیز در جهت دستیابی به هدف خانواده
همچون بازویی توانمند ،کمک میرساند تا هر دو بتوانند پایههای این نهاد را تحکیم بخشند.
درمورد رابطة منطقی اصل معاضدت با مابقی اصول حاکم بر نهاد خانواده ،باید گفت که این
اصل از چنان جامعیتی برخوردار است که میتوان رابطة منطقی آنها را عموم و خصوص
مطلق دانست؛ چنانکه گویی سایر اصول هریک جلوهای از معاضدت را در خانواده ترسیم
مینمایند؛ ولیکن در دید جامع باید گفت که معاضدت در مادة مذکور ،جامع اصول دیگر است
و لذا بهعنوان اصل نخستین خانواده باید حائز ضمانتاجرایی خاص باشد (داور ،1382 ،ص
33؛ صبری ،1383 ،ص .)81
شایان ذکر است که بیان دو مصداق از معاضدت در مادة مذکور ،به معنای حصری بودن
آن نیست؛ بلکه این دو صرف ًا تمثیلی از مصادیق متعدد معاضدت در کیان خانواده میباشند؛
چراکه تشیید مبانی خانواده خود یک مصداق عام است که مصادیق بیشماری را در بر دارد
و از این رو ،نمیتوان این ماده را مادهای منحصر در دو مصداق مذکور دانست.
1

 .5بررسی چند پروندة قضایی

در پی مرجعیت محاکم بدوی و تجدیدنظر در تشخیص مصداق عدم معاضدت ،چند نمونه از
پروندههای قضایی مالحظه میگردد .در پروندهای با خواستة نفقه ،زوجه به عنوان خواهان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. www.j.ijri.ir
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عالوهبر دریافت آوردة همسر و منافع مالی خانه ،بهعلت تورم و عدم توانایی در رتقوفتق
امور ،درخواست دریافت نفقه را نموده بود .هرچند در این پرونده ،حکم درنهایت به ر ّد دعوی
خواهان داده شد ولیکن مهم آن است که مستندی که قاضی در استدالل خویش به حکم به
کار بسته ،صرف ًا مادة  1104قانون مدنی با توجه به نظر مشهور فقها است که چنین مرقوم
میفرمایند« :هرگونه عدم همکاری خانوادگی مصداق نشوز است»؛ بدان معنا که در این
شرایط کسی که باید همکاری الزم را در جهت تشیید مبانی خانواده داشته باشد ،زوجه است
نه زوج .در پروندة مشابه دیگری نیز قاضی از همین استدالل برای حکم بهره گرفته است.
نکتة حائز اهمیت در استدالل قاضی به رأی در پروندة دیگری به خواستة الزام خوانده به
تمکین از خواهان ،این است که هیچگونه استنادی به مادة مذکور نشده است ،ولیکن در متن
مشروح رأی بدین اصل اساسی حوزة خانواده اشاره شده است که زوج مسئولیت ریاست
بر خانواده را باید در جهت تشیید مبانی خانواده اعمال و نمیتواند از آن سوءاستفاده کند.

 .6مصادیق اصل معاضدت
مقاله بر آن است تا پس از تفحّص در منابع فقهی به پیروی از دیدگاه پویای فقه

نظامساز1

به تبیین اهمیت ایجاد یک نظام فقهی منسجم درحوزة خانواده و بهطور خاص در بحث
معاضدت زوجین بپردازد تا در پی آن ،به ضرورت این اصل نخستین در خانواده و
ضمانتاجراهای مقوّم آن دست یابد .بنابراین ممکن است در بررسی منابع فقهی ،متن
ل بر مطلب نیابیم ،ولیکن وقتی بهصورت مجموعی و از باال به تمامی گزارههای
صریحی دا ّ
مرتبط بدان مینگریم ،از آن جهت که اهداف همة گزارهها تحکیم نهاد خانواده است ،میتوانیم
ل
معاضدت را بهعنوان تکلیف متقابل زوجین ،از مجموع آنها استخراج و استنباط و به دنبا ِ
آن ضمانتاجراهایی را درصورت تخلف از آن بیان کنیم .تبیین و احصاء مصادیق در باب
معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده ،کار سهلی نمیباشد؛ چنانکه شارحان حقوق نیز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1علیرغم اختالفاتی که در معنای نظامسازی فقه وجود دارد ،خاطر نشان میسازد که آنچه مورد بحث ما
قرار گرفته ،معنای دقیق نظام است که عبارت است از« :نگاه سیستمی و منسجم به مجموعه احکام با نظارت

بر اجرا و طراحی تقنین و ساختار مورد نیاز» ()http://iict.ac.ir/chg/
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به آن اقدام ننمودهاند و تنها در یکی از کتب به مصادیقی همچون گفتگو ،وفاداری ،حضور
مستمر و فعال در خانواده ،همفکری ،مشاوره و لحاظ کردن منافع خانواده اشاره شده است
(شیروی ،1397 ،ص  .)119با توجه به نظریة پایهای نگارندگان این مقاله ،هریک از مصادیق
مذکور یا مصادیقی که در ادامه به تفصیل بیان خواهد شد ،چنانکه در مرتبة نازل و قابل
مسامحه باشد ،صرف ًا ماهیت اخالقی معاضدت را نمایان میسازد و در وجهی که با تکرار
آن به اعلیمراتب برسد و شالودة خانواده را به نابودی سوق دهد ،ماهیتی حقوقی و در پی
آن ضمانتاجراهایی در بر خواهد داشت.
خاطرنشان میسازد که علت عدم احصای مصادیق در قانون و کتب شارحان حقوقی آن
است که یکی از مالکات در تشخیص محدودة این اصل ،عرف است و هر آنچه مبتنیبر عرف
باشد بهصراحت قابل احصا نمیباشد؛ ولیکن در این مقاله با توجه به منابع فقهی ازقبیل قرآن،
سیرة معصومین و سنت نبوی و بر پایة قاعدة تأسی (احزاب )21 ،سعی بر آن است تا اه ّم
مصادیق این اصل نخستین حوزة خانواده براساس دیدگاه فقه نظامساز ،مطرح و تکلیف
قلمداد گردند.

6ـ .1مشارکت در انجام امور خانواده
هدف از تشکیل خانواده صرف انجام وظایف براساس نقش نیست ،بلکه تأکید آیات و
روایات در تعاون ،همکاری و مشارکت در امور خانواده میباشد؛ چنانکه در سیرة
امیرالمؤمنین و در ماجرای پاک کردن عدس آمده است که وقتی پیامبر

اکرم(ص)

همراهی

ایشان با همسرشان را دیدند ،در تأیید عمل ایشان شش مرتبه عمل وی را با الفاظ «خدمت»
و «اعانه» مورد تقدیر قرار دادند (شعیری 1405 ،ق ،ص  .)102همچنین در روایات ،مشارکت
بدون منّت در امور خانواده از اوصاف مؤمنان برشمرده شده است (متقی هندی 1401 ،ق،
ص  .)155این نمونهها در حقیقت مطالبی هستند که براساس قاعدة اعانه (مائده )2 ،میتوان
به وجوبشان استناد نمود؛ چنانکه در تشریح قاعده بیان شده است بنابر ظاهر این قاعده،
ال واجب میباشد و چه نیکیای باالتر از نیکی در امور خانواده (فرحی،
کمک به نیکی اجما ً
 ،1390ص .)377
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البته این مشارکت صرف ًا در انجام امور فیزیکی خانواده و بهصورت عملی نیست؛ بلکه
میتواند بهصورت مشارکت عقلی ،یعنی مشورت بنابر اصل مشاوره در قرآن (شوری)38 ،
و تأکید روایات بر آن (تمیمی آمدی ،1366 ،ص  )441باشد .خاطرنشان میسازد در قانون
مدنی نیز ،این امر بیان شده است که زوجین باید در ضمن عقد نکاح با یکدیگر مشورت و
همفکری نموده ،محلی را با موافقت یکدیگر جهت سکونت انتخاب نمایند؛ چراکه نه تنها این
لزوم ناشی از تکلیف مادة  1103و متکی به مادة  1104قانون مدنی است (که تکلیف مشترک
زوجین میباشد) ،بلکه کیفیت مسکن نیز باید مطابق و متناسب با حال و شرایط زوجه باشد؛
همچنانکه محتوای مادة  1115همین مطلب را افاده میکند (شیروی ،1397 ،ص .)123
بنابراین مورد مادة  1114که لحنی آمرانه دارد ،زمانی است که زوجین به اختالف برخوردهاند
و درواقع اصل معاضدت از جانب یکی از آنها یا طرفین مخدوش شده باشد که در چنین
صورتی حق انتخاب با مرد است؛ مگر اینکه شرط ضمن عقدی برخالف آن شده باشد.
همچنین زوجین باید در امور روحی نیز با یکدیگر معاضدت داشته باشند و این نیز از بیان
رسول خدا در توصیف همراهی حضرت خدیجه دریافته میشود (مجلسی 1403 ،ق ،ص .)131
با تأمّلی در قانون مدنی و بررسی مواد مربوط به حقوق و تکالیف متقابل زوجین (مواد
 1102الی  ،)1119مالحظه میگردد که قانون براساس اصل قیمومیت (نساء ،)34 ،ریاست
خانواده را به عهدة مرد واگذار کرده است .با تعیین مرد جهت سرپرستی خانواده ،وظایف
جدیدی بر عهدة هر یک از زوجین قرار میگیرد؛ البته اولین وظیفه بر عهدة مرد خواهد بود؛
چراکه وی وظیفه دارد نه از طریق استبداد و تعدّی بلکه با تقویت قدرت تصمیمگیری و
استقالل در اندیشه ،با راهکار مشورت و همفکری برای تحقق اهداف خانواده ،اعتماد اعضای
خانواده را جلب و با تصمیمهای شایسته ،آنان را به سمت کمال و سعادت راهنمایی کند.
بنابراین براساس این مادة قانونی ،مرد دستور به معاضدت شده است؛ چراکه ریاست حقیقی
بدون همفکری و مشاوره و همراهی اعضا امکانپذیر نمیباشد؛ مگر اینکه آن را نوعی
دیکتاتوری بدانیم .عالوهبر آن ،چون این ماده در ذیل حقوق و تکالیف متقابل زوجین ذکر
شده است ،در قبال این مسئولیت مرد ،زن نیز مکلف به پذیرش آن میباشد تا همچون وزیر
و مشاوری دلسوز ،برای او در انجام دادن شایستة مسئولیتش وی را معاضدت نماید.
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6ـ .2سازش و مدارا در زندگی مشترک
در قرآن کریم ،از این مصداق با عنوان لباس بودن زن و شوهر برای یکدیگر یاد شده
است (بقره )187 ،و همچنین تصریح شده که هدف از تشکیل خانواده ،کسب آرامش میباشد
(روم .)21 ،در اینجا میتوان دو مورد کلی در این مصداق بیان نمود :مدارای اقتصادی و
مدارای رفتاری.
میتوان اذعان نمود که اولین نمونه در این باب ،مدارای اقتصادی است؛ وقتی زوج با توجه
به تالشش در جهت ادارة امور اقتصادی منزل ،باز هم از برابر کردن دخل و خرج عاجز
میماند ،بر زوجه است که در این مورد راه سازش را در پیش گیرد؛ چراکه اصل زندگی بر
اقتضای مدارا در پیشامدهایش بنا شده است؛ چنانکه در سیرة حضرت

زهرا(س)

بر عدم

درخواستی خارج از توان همسرشان تأکید شده است (مجلسی 1403 ،ق ،ص  .)174هرچند
اصل خانواده و هدفش چنین اقتضا دارد که زوجین با یکدیگر سازش و مدارا نمایند ،زندگی
مشترک توقعات و انتظارات متقابلی را در زوجین ایجاد میکند که باید طرف مقابل تمام
تالشش را در برآورده ساختن آنها مبذول نماید؛ ولیکن اگر به نتیجه نرسید ،براساس آنچه
از روایات ،سنت و سیرة عقال به دست میآید ،بر عهدة طرف مقابل است که مدارا کند

(طبرسی ،1370 ،ص 218؛ مجلسی ،1374 ،ص .)5
در بررسی مواد قانون مدنی در تکالیف متقابل زوجین ،به مادة  1107برمیخوریم که
موارد نفقه را برمیشمرد .بنابر این ماده ،وضع و احتیاجات زن بهطور متعارف مالک عمل
میباشد و نه وضع مرد و این حکم را دیوانعالی کشور در رأی شمارة  23/292تأکید کرده
است (داریزین ،1394 ،ص  .)301خاطر نشان میسازد اینها مواردی از نفقه است و نه تمام
آن؛ زیرا در متن عبارت «از قبیل» تصریح شده است؛ درنتیجه میتواند شامل موارد دیگر نیز
باشد .ولی نکته در اینجاست که بنابر مبانی فقهی پربار اسالم ،هرچند زن حق داشتن همة این
موارد را دارد ،در صورتی که همسرش وسع مالی برای تأمین آنها را نداشت ،بر اوست تا
در اولین راهحل ،سریع ًا به طالق نیندیشد؛ بلکه به وی فرصت داده ،او را تحت فشار نگذارد
و این همان سیرهای است که از معصومین دریافت نمودهایم و البته بنابر حکم عقل و ضرورت
حفظ کیان خانواده نیز ،چنین نظری بر ما ثابت میشود.
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6ـ .3عفو و تغافل
عفو ،گذشت ،تغافل و چشمپوشی از دیگر مصادیق معاضدت در خانواده میباشند .تصریح
قرآن به عفو و گذشت در کانون خانواده را میتوان در عبارات «تعفوا»« ،تصفحوا» و «تغفروا»
مالحظه نمود (تغابن .)14 ،این سه لفظ دارای مراتب معنایی هستند؛ بدین صورت که عفو به
معنای صرفنظر کردن از مجازات ،صفح مرتبة باالتری از آن ،یعنی ترک هرگونه مالمت و
سرزنش و درنهایت غفران به معنای پوشاندن گناه و به فراموشی سپردن آن است؛ یعنی همان
عفو و تغافل که بنای خانواده با آن مستحکم میگردد (طباطبایی ،1374 ،ص 516؛ مکارم
شیرازی ،1371 ،ج  ،24ص  .)205همچنین در این رابطه ،داستانی از زندگی پیامبر اکرم(ص) در
قرآن کریم بیان شده است (تحریم )3 ،که در آن افشای راز ،مورد توبیخ است؛ ولیکن برخورد

ن
پیامبر بنابر قاعدة تأسی باید سرمشق همگان باشد؛ چراکه در آیه آمده است« :و أعْرض ع ْ
ض» .در این قسمت ،دو نکته حائز اهمیت میباشد؛ یکی آنکه در مدیریّت ،گاهی تغافل و سعة
ب ْع ٍ
صدر الزم است و دیگر اینکه تمام لغزشهای خطاکاران را نباید به رخ آنان کشید .در کنار این
سیاست مدبّرانة حضرت ،خداوند نیز در آیة بعد از آنان خواسته تا نسبت به عمل ناروایی که
مرتکب شدهاند ،توبه و استغفار نمایند تا زمینهساز طالق نشود (قرائتی ،1388 ،ج  ،10ص .)123
روایتی در باب حقوق از امام سجاد(ع) است که در آن عبارت «حقُّك عليْها أوْجب» درواقع بیانگر
آن است که ایشان در مقام بیان حقوق واجب هستند؛ بنابراین مرد را مکلف کردهاند که نسبت
به خطاهای همسرش تغافل داشته باشد و او را ببخشد و این حق واجب زوجه است .قرینة
دیگری که در این مطلب بر واجب بودن حق زوجه داللت دارد ،آن است که ایشان حق عفو را
در کنار غذا و البسه (که از موارد نفقه و حقوق واجب دیگر زوجه است) مطرح فرمودهاند (حر
عاملی 1409 ،ق ،ج  ،15ص  174و 175؛ صدوق 1413 ،ق ،ص 441؛ مجلسی ،1374 ،ص )5؛
بنابراین به نسبت عطفی که میان موارد وجود دارد ،حکم وجوب را میتوان تعمیم داد .همچنین
بیان جایگاه این مصداق در اقوال ائمة اطهار نیز ،اهمیت آن را میرساند (تمیمی آمدی،1366 ،
ص 451؛ طبرسی ،1370 ،ص .)216
بدیهی است که وقتی قانون مدنی براساس اصل قیمومیت در مادة  1103ریاست خانواده
را بر دوش مرد نهاده ،وظیفة بسیار سنگینی را به وی محوّل نموده است؛ چراکه وی باید این
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نهاد سازندة اجتماعی را بزرگمنشانه از تالطمات حفظ نماید .همچنین در کنار وی ،زن که
همچون معاونش در این نهاد مقدس ،معاضد و بازوبهبازو با همسر خود در رسیدن به اهداف
خانواده ،وی را یاری مینماید ،نباید با بروز خطا و اشتباه از سوی معاضدش فضا را متشنج
سازد؛ بلکه بر اوست تا در این راستا گام بردارد .این مسئله در شیوة برخورد و تغافل دائمی
امام باقر(ع) نسبت به رفتار همسرشان بیان شده است (صدوق 1413 ،ق ،ص  .)441شایان
ذکر است که به همین نسبت ،عذرپذیری و تغافل زن در برابر خطاهای مرد نیز در روایات
مورد تأکید است (همان ،ص .)391
همچنین در کتب حدیثی ،داستانی از زنی مطرح شده است که به نزد امیرالمؤمنین(ع) به
دادخواهی در برابر همسرش رفته بود که امام با وی همراهی مینمایند ،ولی با تمرّد مرد
مواجه میشوند و لذا با تهدید شمشیر ،زن را به مقصودش میرسانند (نوری 1408 ،ق ،ج
 ،12ص  .)337اما نکاتی که در این روایت مورد مالحظه قرار میگیرد ،بدین شرح است که
اوالً ،مشخص است زن کاری خالف خواستة شوهر انجام داده که با خشونت او مواجه شده
و وی او را از خانه خارج و حتی تهدید به کتک کرده است .ثانیاً ،معلوم است که برخورد
خشونتبار مرد ،حق او نبوده است؛ چراکه امام از زن به «ستمدیده» نام میبرند .درواقع حق
زن آن بوده که مرد او را عفو کند و با تغافل ،مسئله را بدین صورت به اطاله نمیکشید .ثالثاً،
این مسئلة عدم تغافل بدان شدت از اهمیت برخوردار است که امام شمشیر را از غالف بیرون
آوردند تا از مظلوم حمایت کنند .بنابراین عفو همسر یکی دیگر از حقوقی است که براساس
هدف تشکیل خانواده بسیار مورد تأکید میباشد .در این میان ،حقوقدانان نیز مطرح کردهاند
که زوجین ضمن عقد نکاح ،تشکیل زندگی مشترکشان را با شراکت در غم و شادی یکدیگر
خواستار شدهاند؛ فلذا زوجیت نه تنها به معنای آمیختگی زندگی با خوشرویی ،مسالمت و
مهربانی است ،بلکه به معنای پرهیز از امور موجد کینه ،غم و اندوه نیز میباشد (کاتوزیان،
 ،1375ص .)219

6ـ .4محبت و وفاداری
ل
ف متقاب ِ
ابراز محبت مفهوم عامی است که میتوان از آن به حسن معاشرت بهعنوان تکلی ِ
زوجین؛ موضو ِع مادة  1103قانون مدنی نیز تعبیر نمود ،چنانکه در قرآن کریم بدان امر
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شده است (نساء)19 ،؛ البته مقصود آیه ،چنانکه برخی گمان کردهاند (انصاری 1415 ،ق ،ص
ن» اطالق دارد؛ فلذا حسن
شرُو ُه َّ
 ،)472صرف ًا در باب مضاجعت نمیباشد؛ بلکه فعل امر «عا ِ
معاشرت در رعایت تمامی حقوق قانونی زوجین الزامی است (اردبیلی ،بیتا ،ص 584؛
انصاری 1415 ،ق ،ص 471؛ حسینی روحانی 1412 ،ق ،ص 217؛ عاملی 1413 ،ق ،ص 445
ـ 447؛ فاضل هندی 1405 ،ق ،ص  563ـ 569؛ نجفی 1404 ،ق ،ص  336ـ  )361و این اطالق
بنابر قول اصولیون ،مادامیکه دلیلی بر تقییدش نیاید ،حجیت دارد (ایروانی 1427 ،ق ،ص
 )379و در پی آن ،هرآنچه از نظر عرف ،عادات و رسوم اجتماعی ،درجة تمدن ،فرهنگ ،اخالق
مذهبی و رفتاری در میان هر قوم ،اجماع ،سیرة متشرعه و عقال و ظاهر نصوص از مصادیق
معاشرت به معروف باشد ،در این حکم داخل میگردد (اشتهاردی 1417 ،ق ،ص 79؛ جعفری
لنگرودی ،1372 ،ص 159؛ سبزواری 1413 ،ق ،ص )298؛ فلذا برخی از فقها رابطة منطقی
عاشروهن بالمعروف را نسبت به امر مضاجعت ،عموموخصوص منوجه دانستهاند
(زنجانی 1419 ،ق ،ص )7501؛ هرچند به نظر نگارندگان رابطة منطقی میان این دو
عموموخصوص مطلق است؛ چراکه مضاجعت صرف ًا یک حصه از احصای معاشرت
بالمعروف است و نمیتوان حالتی را تصور نمود که مضاجعت باشد ،ولی معاشرت
بالمعروف بدان اطالق نگردد .بنابراین آیة مذکور مصداقی عام در بحث معاضدت است و به
انجام یک تکلیف شرعی در سراسر زندگی مشترک زناشویی اشاره دارد (حکمتنیا و
همکاران ،1386 ،ص  .)75آنچه در تفسیر این بخش از آیه در معنای معاشرت بیان شده،
بدین عبارت است که معروف آن است که آزار جسمی و گفتاری به زن روا نداشته ،در
رویارویی با او گشادهرو و خوشزبان باشد؛ چراکه این مهم زندگی را گواراتر میکند (ابن
کثیر 1419 ،ق ،ص 212؛ طبرسی ،1372 ،ج  ،3ص 40؛ قرطبی ،1364 ،ص .)97
در انحصار خطاب آیه به مردان ،نکتة قابل تأمل دیگری است که البته میتوان توجیهاتی
همچون رفتار غالبی مستبدانة اعراب با زنانشان یا گسترة باز بودن دست مردان نسبت به
زنان در مسائل زناشویی با توجه به منصب آنان در ریاست خانواده را برشمرد؛ لذا این
صراحت به معنای یکطرفه بودن این نوع رفتار نیست (قرباننیا و حافظی ،1388 ،ص .)107
همچنین است در باب وفاداری؛ چراکه هر تشکیالتی برای بقای خود نیازمند آن است.
روایتی در این باره از پیامبر(ص) نقل شده است که در آن عالوهبر تأکید بر مالزمت زن در
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خانه و ابراز محبت به وی ،به نکتة دیگر این مصداق ،یعنی وفاداری نیز پرداخته شده و آن
را یک وظیفه برای زن میداند (نوری 1408 ،ق ،ج  ،14ص  .)244خداوند نیز در قرآن در قالب
حکمی عام بدان تصریح نموده است (اسراء .)34 ،بنابراین وقتی زن و شوهر پیمان مقدس
ازدواج را منعقد کردهاند ،باید خود را به تمامی اصول و لوازمش ملزم دانسته ،بدان وفادار
باشند .بهعنوان مثال ،ترک زوج یا زوجه از منزل بهمنزلة فراموشی تعهداتی است که در آغاز
ازدواج به یکدیگر سپردهاند .زوجین باید قابلیت پاسخگویی به مسئولیت و مشکالت طرف
مقابل را داشته و نباید رابطة نامشروع با فرد دیگری داشته باشند.
اعالم وفاداری در معاضدت میان دو همسر شامل نیازمندیهای خاصی است که بهطور
معمول ،طبیعت این دو جنس اقتضا دارد ،ولیکن نماد آن متفاوت است؛ درمورد مردان ،نماد
وفاداری زنان ،بهطور کلی محفوظ ماندن اهل منزل از تعرض بیگانگان است؛ بدین صورت
که مطمئن باشند همسرشان پاسدار شایستة این حریم است و درمورد زنان ،نماد وفاداری
مردان به پاس داشتن و تقدیر از اعمال و زحماتی که ایشان بهصورت مضاعف بهخصوص
در دوران حمل ،شیردهی و حضانت فرزند متقبل شدهاند ،میباشد؛ چراکه ایشان تمایل دارند
تا همیشه شوهر را بهعنوان حامی در کنار خویش داشته باشند و این جز با محبت مرد نسبت
به زن در خانه و اعالم وفاداری به او محقق نمیگردد.

6ـ .5توجه به خواستههای متقابل
اصل توجه به یکدیگر در کانون خانواده و اهمیت آن در قرآن مطرح شده است که به اصل
شفقت مشهور میباشد (طور« .)26 ،اشفاق» از ریشة «شفق» به معنای عنایتى آمیخته با
ترس است (راغب 1412 ،ق ،ص  )458و اگر با حرف «فى» متعدى شود ،معناى عنایت و
محبت در آن روشنتر از ترس متبادر میگردد؛ درنتیجه معنای آیه بدین صورت است که
«به بهترین وجهى با آنان معاشرت مىکردیم و نصیحت و دعوت به سوى حق را از ایشان
دریغ نمىداشتیم» (طباطبایی ،1374 ،ص  .)21بنابراین آنچه از آن برداشت میشود ،توجه به
سعادت و شقاوت خانواده است.
توجه به خواستههای متقابل در زندگی مشترک ،موجب آرامش زوجین میشود تا با قوت
هرچهبیشتر در این نهاد مهم اجتماعی معاضدت نموده ،به استحکام این بنای مقدس اقدام
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کنند .انسان باید نسبت به خانوادة خود توجّه ،تعهّد ،دغدغه و سوز داشته باشد (قرائتی،
 ،1388ج  ،9ص  .)288همچنین در آیات قرآن ،عدم توجه به نیازها و خواستههای طرفین
مورد نکوهش واقع شده است (نساء)129 ،؛ فلذا بالتکلیف گذاشتن زن ،حرام است؛ بدین معنا
که زوج نسبت به او بیتفاوت بوده و هیچگونه توجهی به وی نداشته باشد (قرائتی ،1388 ،ج
 ،2ص  .)177به عبارت دیگر ،میتوان اینگونه بیان نمود که عدالت میان زن و مرد در خانواده،
برآورده شدن نیازهای طرفین است نه همسانی در وظایف و در حقیقت این برابری بهمنزلة
این است که هر یک از زن و مرد کفیل دیگری است که با تشریک مساعی با یکدیگر،
مسئولیتها و تکالیف خود را به انجام میرسانند (دیلمی 1412 ،ق ،ص 184؛ شعیری1405 ،
ق ،ص 119؛ ورام ،بیتا ،ص )6؛ چراکه مسئول بودن مستلزم توجه داشتن به خواستهها و
نیازهای زیردستان است.
در روایات ،عینی بودن توجه طرفینی بسیار مورد تأکید است؛ مانند تغییر وضع ظاهری
چیدمان منزل توسط زوجه (طوسى 1414 ،ق ،ص  ،)618دادن جرعهای آب به زوج (حر عاملى،
 1409ق ،ج  ،20ص  )172و نظیف بودن و زینت کردن برای زوج (همایونی ،1382 ،ص  238و
 .)239در مقابل ،مرد نیز موظف است به خواستههای همسر خود اهمیت دهد و آنها را عملی
سازد .هرچند مراعات آن با دادن مهریة زنان به ایشان باشد؛ چنانکه در سیرة امام

حسین(ع)

آمده است که ایشان علت وجود فرشهای گرانقیمت و پشتیهای فاخر و زیبا در منزلشان را
تمایل همسرانشان بدانها و تهیة آن موارد توسط همسران پس از دریافت مهریهشان بیان
فرمودند (کلینی 1407 ،ق ،ص  .)476گاهی نیز توجه به خواستههای متقابل در قالب همراهی
روحی با فرد مقابل است؛ چراکه افراد در طی دوران زندگی با حوادث و مسائلی روبهرو
میشوند که در پی آن نگران و متأثر میگردند؛ همسر معاضد در این شرایط باید سعی کند با
مهربانی ،احترام و دلجویی چنان رفتار کند که از اندوه و تأثر او بکاهد.
ف» (بقره،
ن بِالْم ْعرُو ِ
ن ِم ْث ُل ا َّلذِي عل ْي ِه َّ
این مصداق دوسویه است و میتوان این نکته را از آیة «و ل ُه َّ
 )228دریافت .در تفاسیر ،این جمله از کلمات عجیب ،جالب و جامع قرآن دانسته شده است که
فواید بسیارى را دربردارد؛ بدین معنا که چنانکه براى مرد حقوقى بر عهدة زنان گذارده شده
است ،همچنین زنان حقوقى بر مردان دارند که آنها موظف به رعایت آناند؛ زیرا در اسالم ،هرگز
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حق یکطرفه نیست و همیشه بهصورت متقابل مىباشد (طبرسی ،1372 ،ج  ،2ص 575؛ مکارم
شیرازی ،1371 ،ج  ،2ص  .)156گاهی خواستة زوجه حق اشتغال یا حق تحصیل وی است؛
چنانکه در جامعة ما همواره این مسائل مطرح بوده است که همسر وی اجازة تحصیل یا اشتغال
نمیدهد .باید خاطرنشان کرد که برخالف آنچه در اذهان مردم شکل گرفته ،قانون مدنی اشتغال
زوجه را منوط به اجازة شوهر نکرده است ،بلکه صرف ًا بهطور ضمنی از مادة  1117استنباط
میشود که زوجه میتواند بهصورت متعارف ،حرفه و شغل داشته باشد و بدین منظور از منزل
خارج شود؛ ولی درمورد اصل اشتغال زوجه ،سخنی در قوانین وجود ندارد و لذا اگر زوج تمایلی
به اشتغال همسرش ندارد ،فقط میتواند براساس مادة  1119عدم اشتغال وی را در عقد تصریح
نماید (شیروی ،1397 ،ص )126؛ چراکه آنچه عرف ،مقتضیات زمان و بنای عقال اقتضا دارد،
اصل اشتغال زنان است؛ مخصوص ًا در مشاغل پراهمیتی چون پزشکی ،پرستاری ،معلمی و امثال
این موارد که گاهی حتی به ح ّد وجوب میرسد .بنابراین اگر زوج راضی به این مسئله نباشد ،باید
آن را بهعنوان شرط ضمن عقد تصریح نماید.
ق متقابل زوجین است؛ چنانکه در بند  7مادة  8قانون حمایت از خانواده
البته این حق ،ح ّ
(مصوب  )1353آمده است که اگر شغل زوج منافی مصالح خانوادگی باشد ،دادگاه به شرط
عدم اختالل در امر معیشت ،به زوجه حق میدهد که مانع او گردد .همچنین است درمورد
حق تحصیل زوجه که هیچ مقررات قانونیای بر اجازه یا منع آن وجود ندارد؛ درنتیجه
تحصیل در ح ّد متعارف و با در نظر گرفتن مصالح خانوادگی حق زوجه است و همسرش
نمیتواند مانع وی باشد ،مگر آنکه بهصورت شرط ضمن عقد تصریح نموده باشد (شیروی،
 ،1397ص  .)128بنابراین بر زوجین واجب است که به خواستهها و حقوق یکدیگر توجه نمایند
و در رعایت آنها اهمیت قائل شوند.

 .7ضمانتاجرا
علیرغم توجه قانونگذار به وضع ضمانتاجرا ،با مواردی مواجه میشویم که فاقد
ضمانتاجرا میباشند که یا بهدلیل مسامحه بوده است یا بهعلت شرایط خاص آن موضوع؛
هرچند این بدان معنی نیست که آن بخش از قوانین فاقد اثر باشند .بند  3مادة  16اعالمیة جهانی
حقوق بشر (مصوب  10دسامبر  )1948بدین صورت تبیین میگردد که هرآنچه برترین رکن
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اجتماعی ،یعنی خانواده را با خطر مواجه سازد ،دخالت و حمایت جامعه و دولت را میطلبد که
این حمایت خود را در وضع قوانینی به نفع آن و عالوه بر آن ،ضمانتاجراهایی به جهت دوام
آن نشان میدهد .به نظر میرسد عدم تصریح مادة  1104به ضمانتاجرا بیشتر از باب
مسامحه باشد؛ هرچند برخی از حقوقدانان علت عدم ذکر آن را به جهت موضوع ماده ،یعنی
شأن و جایگاه خانواده دانسته و معتقدند خانواده بر پایة اخالق استوار است و نباید آن را با
قوانین غیرمنعطف حقوقی مقایسه و تشریح نمود؛ ولیکن باید به این مسئله توجه شود که اگر
مسائل خانوادگی به عرف و روابط اخالقی حاکم بر خانواده محوّل شود ،در کنار ویژگیهای
مثبتش ،یک بعد بسیار منفی نیز خواهد داشت که قابل اغماض نیست و آن کمرنگ شدن فضای
اخالقی و عرفی میباشد که اگر صورت پذیرد ،دیگر نمیتوان اساسی در بقای خانواده متصور
شد .بنابراین ورود قانونگذار در این حوزه و تبیین ضمانتاجراهایی در جهت پیشگیری از
انحالل آن بسیار ضروری مینماید.
برخی از حقوقدانان معتقدند که نقض اصل قانونی معاضدت ،همچون تکلیف به حسن
معاشرت ،دارای تبعاتی خواهد بود که سلب صالحیت در حضانت فرزندان از جملة آنهاست؛
هرچند معتقدند که قانونگذار باید معیارهای عینیتری برای این اصل بیان میکرد و
ضمانتاجراهای مشخصتری را برای نقض آن مقرر مینمود (شیروی ،1397 ،ص 120؛
صفایی و امامی ،1391 ،ص .)124
در گفتار سابق ،به ذکر اه ّم مصادیق این اصل پرداخته شد و تبیین گردید که وقتی یکی از
س مشارکت ،سازگاری ،عفو و تغافل ،محبت و وفاداری و همچنین توجه
زوجین در برابر ح ّ
به نیازهای طرف مقابل ،به دفعات بنای ناسازگاری کند و با بدخلقی یا بیمباالتی نسبت به
کیان خانواده برخورد نماید و به عبارت دقیقتر ،بنابر دیدگاه فقه نظامساز در حوزة خانواده
و در بحث معاضدت ،مصادیق این اصل عام را به مخاطره بیندازد ،تمکین به معنای عام را
رعایت نکرده است و لذا ناشز یا ناشزه نامیده میشود و از آن جهت که رابطة منطقی نشوز
و تمکین عموموخصوص مطلق است ،بدین شرح که هر عدم تمکینی نشوز نیست ولی هر
نشوزی عدم تمکین است ،لذا ضمانتاجرا برای آن تعیین میگردد.
عالوهبر مطالب فوق و با توجه به رأی وحدترویة شمارة  718سال  1390/02/13هیئت
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عمومی دیوانعالی کشور 1که وظایف زناشویی را بهطور موسّع تفسیر کرده است ،میتوان
عدم معاضدت را ذیل استنکاف از انجام وظایف زناشویی لحاظ کرد و درمورد چنین فردی
بنابر منابع فقهی ،از آن جهت که رویکرد فقه بر حفظ نظام خانواده است ،تا ح ّد امکان باید با
وعظ ،مصالحه ،برگزاری جلسات داوری خانوادگی مسئله را حل و طرف مقابل را به
معاضدت بهعنوان اصل نخستین خانواده ترغیب و امر کرد .ولیکن گاهی این موارد کفایت در
امر به معاضدت ندارد و فرد در روش ناشایست خویش پابرجاست که در این صورت ،الزام
وی توسط دادگاه بنابه درخواست زوجه به معاضدت و درصورت عدم اعتنا به طالق و اگر
باز هم ملزم نشد ،اجرای طالق توسط دادگاه از طرف زوج خواهد بود.
شایان تذکر است که مادة  1104در برابر دو مادة  1108و  1130قانون مدنی ،محتوای
جدید و علیحدهای دارد .بنابراین نباید این شائبه پدید آید که مادة مذکور بیمعنا و لغو است؛
چراکه نه تنها برخالف آن دو ماده ،صرف ًا در باب حمایت از زوجه نمیباشد ،بلکه هرچند یکی
از مصادیق مثبت عسر و حرج محسوب میگردد ،برخالف سایر مصادیق این مسئله ،ترک
معاضدت بهصورت مجزا در رسیدن به مفهوم عسر و حرج موضوعیت دارد و صرف ًا اثبات
تحقّق آن توسط فرد ،در اثبات عسر و حرج کفایت میکند .به عبارت دیگر ،اگر زوجه به دالیلی
در روند طالق و در پی اثبات عسر و حرج باشد ،ولی در این بین همچنان زوج به معاضدت
در تشیید مبانی خانواده اهتمام نشان دهد ،این خانواده به سوی طالق سوق داده نخواهد شد
و از دیگر سوی ،اگر وی اصرار بر ترک معاضدت داشته باشد و این مقصود با توجه به
شدت مراتبش بر دادگاه مبرهن گردد ،این مسئله بهصورت مجزا میتواند عسر و حرج را
ثابت نماید و البته با توجه به مطلق بودن مادة مذکور ،این مسئله درمورد زوجهای که به
تخلف از معاضدت اقدام نموده است نیز ،میتواند اعمال گردد .در ذیل با توجه به تحقق مراتب
ترک معاضدت ،به مواردی از ضمانتاجراهای متناسب به آن پرداخته میشود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .1مستفاد از مادة  1085قانون مدنی این است که زن درصورت حال بودن مهر ،میتواند تا مهر به او تسلیم
نشده ،از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد ،امتناع نماید».
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7ـ .1موعظه
همانطور که در قرآن (نساء )34 ،بهعنوان اولین راه در برابر سرکشی زنان در انجام
وظایف ،اینگونه ذکر شده است تا در ابتدا و قبل از هرگونه اقدامی ،ایشان را موعظه کنید،
درمورد مردان ناشز نیز بیان شده که در وهلة اول باید ایشان را موعظه کرد (موسوی
خمینی ،1363 ،ص  )306تا به کردار نادرست خود در قبال دیگری واقف گردند؛ چراکه در
برخی موارد افراد متوجه کار خویش نیستند و با یک جلسه موعظه و دادن پند و اندرز،
متوجه شده ،در جهت اصالح کار خویش برمیآیند.

7ـ .2مصالحه و حکمیت درون خانوادگی
اگر درمورد مرد ناشز و زن ناشزه موعظه و دستورات بعد از آن همچون دوری از
مضجع اثر نکرد ،بنابر دستور آیة قرآن (نساء ،)128 ،باید با یکدیگر مصالحه کرده ،از بخشی
از حقوق خود بگذرند تا از این طریق و با توجه به اهمیت و جایگاه اصل معاضدت در خانواده
به کانون زندگی خویش برگردند؛ ولی اگر هر دوی آنها نسبت به یکدیگر نشوز متقابل داشته
باشند ،بحث شقاق (نساء )35 ،پیش میآید که نوبت به برگزیدن حَکم میرسد؛ البته به نحو
درون خانوادگی که این مسئله خود مزایایی دارد؛ از قبیل اینکه چون داوران زوجین را
بهخوبی میشناسند و غالب ًا از مسائل آنان مطلعاند ،با سهولت بیشتری قادر به تحریک
عواطف آنها در مسیر اصالح میباشند و اینکه در محاکم خانوادگی ،طرفین یا بهعلت شرم
حضور تمامی مسائل را مطرح نمیکنند یا درصورت افشای آن چون در برابر آشنایان است،
آن اثر سویی را که محاکم قضایی در ریختن آبرو دارند ،نخواهند داشت .همچنین داوران
خانوادگی به برقراری صلح متمایلترند تا داوران در محاکم عمومی قضایی و عالوه بر
مزیتهای مذکور ،محاکم خانوادگی هیچ یک از مشکالت و هزینههاى سرسامآور و
سرگردانىهاى محاکم معمولى را ندارند و بدون هیچگونه تشریفات خاص برگزار میگردند.
این مسئله در قانون حمایت خانواده  1391نیز در مواد  27الی  29ذکر و تأکید شده است.

7ـ .3حکمیت از سوی مراجع ذیصالح قضایی
قانون چنین مصوب کرده که قوة قضائیه موظف است مراکز مشاورة خانواده را در کنار
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دادگاههای خانواده ایجاد کند (مادة  16قانون حمایت خانواده جدید) تا بلکه آنها بتوانند
زوجین را به معاضدت دعوت نمایند .مراکز مذکور درصورت حصول سازش به تنظیم
سازشنامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود درمورد علل و دالیل عدم
سازش را بهطور مکتوب و مستدل به دادگاه اعالم میکنند (مادة  19قانون حمایت خانواده
جدید)؛ ولیکن اگر هیچیک از راههای قبل مؤثر نیاید ،نوبت به رسیدگی در دادگاه خانواده در
ی
جهت الزام طرف مقابل به انجام تکلیفش میرسد .در این زمان ،باید مرجع قضای ِ
رسیدگیکننده با توجه به کیفیت دعوا یا اختالف و امکان حلوفصل آن ازطریق صلح و
ل اختالف ارجاع نماید.
سازش ،فقط یکبار برای حداکثر دو ماه موضوع را به شورای ح ّ
شوراها مکلفاند برای حلوفصل دعوا یا اختالف و ایجاد صلح و سازش تالش کنند و نتیجه
را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مدت تعیینشده برای تنظیم گزارش اصالحی یا
ادامة رسیدگی بهطور مستند به مرجع قضایی ارجاعکننده اعالم نمایند (مادة  11قانون
شوراهای حل اختالف ،مصوب .)1394

7ـ .4هشدار با تعزیر در متون فقهی
درصورتیکه راههای سابق مفید واقع نگردد و زوجین خود را موظف به رعایت اصل
معاضدت در زندگی ننمایند ،ضمانتاجرای تعزیر از سوی دادگاه تعیین میشود؛ به عبارت
دیگر ،هرگاه راههای اخالقی نتیجه ندهد ،حکومت مجاز به دخالت است و تا جایی پیش میرود
که زوجه را بدون رضایت زوج طالق دهد .مبرهن است که این مداخله صرف ًا بهدلیل حمایت
از زوجه مجاز شمرده شده است (حکمتنیا و همکاران ،1386 ،ص)136؛ چنانکه در فقه هم
آمده است ،اگر مورد سوءرفتار احراز گردد ،مجوزی برای زوجه خواهد بود تا به دادگاه
جهت صدور حکم علیه همسرش مراجعه کند (همان ،ص  .)221شایان ذکر است که تعزیر
منحصر به شلّاق یا زندان نمیباشد و از اندرزهای دوستانهای که سبب ترک عمل گردد،
شروع میشود تا محرومیّت موقّت از بعضی حقوق اجتماعی و جریمة مالی و مانند آن (مکارم
شیرازی 1425 ،ق ،ص  .)162فقها در این زمینه ،بدین صورت بیان داشتهاند که «اگر مردى
با زن خودش بدرفتارى کند ،زن میتواند شکایت خود را نزد حاکم شرع ببرد تا حاکم
همسرش را منع کند و اگر کارساز نشد ،تعزیرش کند به حبس یا تازیانه به هر مبلغى که
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صالح بداند و اگر این نیز مؤثر نیفتاد ،مجتهد میتواند وی را طالق دهد» (موسوی خمینی،
 ،1389ص  254و 255؛ عراقی 1414 ،ق ،ص .)353
تعزیر براساس قاعدة «التعزیر بما یراه الحاکم» است و نوع آن بستگی به نظر قاضی
پرونده دارد و میتواند انواع مختلفی داشته باشد؛ مصادرة اموال ،انحالل شخص حقوقی،
انفصال از خدمات دولتی ،محرومیت از حقوق اجتماعی ،ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
یا اجتماعی ،ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی ،شالق
و انتشار حکم در رسانهها و حتی حکم حبس تعزیری با شرایط خاص نیز میتواند بهصورت
مجازات جایگزین مانند جریمة نقدی یا انجام خدمات عمومی بهطور رایگان از سوی قاضی
تعیین شود .البته این نکته را هم باید در نظر داشت که هرگاه با احضار کردن یا هشدار دادن
یا ارشاد نمودن یا تعهّد گرفتن ،ردع و منع حاصل گردد ،باید به همان مقدار قناعت کرد (مکارم
شیرازی 1425 ،ق ،ص  .)166خاطرنشان میسازد که یک استثنا وجود دارد و آن اینکه زوج
با دیدن این ضمانتاجرا و تعزیری که متوجه او شده است ،مدعی شود که چون ریاست
خانواده با وی بوده ،گمان میکرده مجوز چنین برخوردی را از ناحیه شرع داراست و
بنابراین درصورت اثبات این ادعا براساس اقرار وی ،قاعدة «درء» در این مورد از تعزیرات
جاری میشود (مکارم شیرازی 1425 ،ق ،ص .)179

7ـ .5طالق
اگر طرق سابق ،که تمامی آنها در جهت حفظ کیان خانواده مطرح هستند ،اثری جز اطالة
روند صدور حکم طالق نداشتند ،در اینجا راه نهایی ،یعنی طالق مطرح میگردد؛ چنانکه در
قرآن (نساء )130 ،نیز ذکر شده است .در این مرحله ،زوجه براساس مادة  1257قانون مدنی
باید تخلف زوج از اصل معاضدت را به اثبات برساند و چنان باشد که دادگاه نیز آن را احراز
نماید .در چنین صورتی ،حکم طالق صادر میگردد .به عبارت دیگر ،مالک کلی در احراز عدم
معاضدت توسط دادگاه آن است که زوجه بتواند اثبات کند که این موضوع در عالیترین
مراتب علیه وی در خانواده اجرا میشود ،هرچند در ظاهر رفتار زوج مالیم میباشد و به
وظایف شرعیاش عمل میکند (حکمتنیا و همکاران ،1386 ،ص  .)189بنابراین از آن جهت
که تشخیص این امر ،ماهوی و براساس عرف است (بدین معنا که عرف مالحظه مینماید که
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این تخلّف بهعلت شدت یا تکرار دفعات از مواردی است که قابل اعتنا میباشد) ،دادگاه عمومی
و تجدیدنظر با احراز صدق مالک نشوز ،یعنی تخلف زوج از اصل معاضدت آن هم در
عالیترین درجة آن ،زوج را ملزم به یکى از دو امر امساک به معروف یا تسریح به احسان
مینماید و درصورت امتناع زوج ،براساس قاعدة «الحاکم ولی الممتنع» به جهت جلوگیری
از هرجومرج ،حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی ،زن از سوی دادرس صالح یا حاکم
شرع به نیابت از سوی شوهر ،طالق قضایی داده میشود (ارجمند دانش ،1386 ،ص 91؛
حکمتنیا و همکاران ،1386 ،ص 221؛ کاتوزیان ،1375 ،ص .)390
خاطرنشان میسازد که بیان دو مرتبة اخیر در ضمانتاجرا از آن جهت که نقض غرض
شارع میباشد ،حائز جنبة پیشگیری از تزلزل خانواده و استحکام هرچهبیشتر آن است.

یافتههای پژوهش
نباید پنداشت که مادة  1104قانون مدنی با وجود موادی همچون  1108و  1130لغو و بیفایده
است؛ چراکه عالوهبر اینکه برخالف هریک از آن دو ،هم در حق زوج و هم در حق زوجه
ص این مادة قانونی در شمول ترک
عنداالقتضاء قابل استناد میباشد ،با تصریح در ن ّ
معاضدت مرد یا زن بهعنوان یک تخلف دارای ضمانتاجرا ،هرگونه تردیدی زدوده میشود؛
این در حالی است که طبع داللت ظهوری در مادتین مذکور بر ترک معاضدت میتواند در
صدق آن ایجاد تردید نماید.
مقالة پیشرو مبتنیبر دیدگاه پویای فقه نظامساز با نگاهی سیستماتیک به تشریعات شارع
در فقه خانواده با بررسی فقهی مصادیق نشوز و استخراج دو مالک مهم از آن و همچنین با
فحص در کتب حقوقی به استنباط اصل معاضدت ،بهعنوان یک اصل اساسی حاکم بر کیان
خانواده پرداخت تا در پی آن و با توجه به مراتب عرفی تحقّقش ،که برخاسته از ماهیت
دوگانة معاضدت میباشد ،در اعلیمراتبش مصداق نشوز برشمرده و حائز ضمانتاجراهای
مناسب آن شود؛ فلذا اگر به قضاوت عرف ،ترک معاضدت ،سنگین و قابلمالحظه باشد ،یک
قاعدة حقوقی نقض گردیده است.
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قابلیت مالحظه در ترک معاضدت گاه در تکرار اموری محقق میشود که هریک بهتنهایی
قابل مسامحه است و گاه نیز به رفتاری صدق مینماید که علیرغم عدم تکرار ،بهتنهایی
سنگین و قابلمالحظه تلقی میگردد .البته درصورت اختالف طرفین در تحقق معنای عرفی
عدم معاضدت ،محاکم رسیدگیکننده ماهوی به دعاوی بهصورت قاطع تشخیصدهندة عرف
هستند و شعب دیوان ،که وفق مقررات ،رسیدگی شکلی مینمایند ،در این خصوص مرجع
تشخیص عرف نمیباشند.
تصریح به کلمة «باید» در متن مادة  ،1104ازآنرو که «باید»های قانونی مصرّح در
ضمانتاجرا میباشند ،مداقّه در منابع فقهی و حقوقی را برمیتابید تا گامی در جهت تکمیل
ی حائ ِز با ِر حقوقی و نه صرف ًا اخالقی ،برداشته شود و از آن جهت که ذکر این
این مادة قانون ِ
مسئله در کتاب قانون ،بیانگر تعیین استانداردهای رفتاری است و خروج از آنها مستلزم
بازخواست میباشد ،نقص قانون در عدم احصای مصادیقی از معاضدت زوجین در خانواده،
موجب مغفول ماندن این اصل نخستین نهاد خانواده شده و یکی از دالیل عدم ارجاع و استناد
قضات دادگاه خانواده به این مادة قانونی گشته است؛ مادهای که بدون اغراق ،تمامی مسائل
در زمینة جدایی زوجین ،ریشه در عدم رعایت این مهم دارد.
هرچند ممکن است علت عدم تصریح قانونگذار بر ضمانتاجرای این مادة قانونی این امر
باشد که شأن امور اخالقی واالتر از تعیین جزا برای آن است ،شایسته است تا قانونگذار
ضرورتهای اجتماعی را هم هنگام قانونگذاری در نظر بگیرد؛ زیرا طبیعی است که شأن یک
فعل اخالقی زمانی رعایت میشود که به آن جامة عمل پوشیده و زینت اعضای خانواده شود.
بنابراین وقتی شرایط بهگونهای است که در برخی موارد بهدلیل قصور ،غفلت یا اسارت
شهوات یا هر دلیل دیگری ،اخالق رعایت نمیشود ،قانونگذار شایسته وظیفه دارد که قانون
را وضع کرده ،آن را با امکان اجرای عملی قرین سازد.
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ـ عاملی (شهید ثانی) ،زینالدین ( 1413ق) .مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم (جلد  .)8قم :مؤسسه
المعارف االسالمیه.
ـ عراقی ،ضیاءالدین ( 1414ق) .شرح تبصره المتعلمین (جلد  .)4قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به
جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
ـ فاضل هندی ،محمد بن حسن ( 1405ق) .کشف اللثام و االبهام عن قواعد االحکام (جلد  .)7قم :مکتبه
آیتالل العظمی مرعشی النجفی.
ـ فراهیدی ،خلیل بن احمد ( 1410ق) .کتاب العین (جلد  .)6قم :هجرت.
ـ فرحی ،علی ( .)1390تحقیق در قواعد فقهی اسالم .تهران :دانشگاه امام صادق(ع).
ـ قرائتی ،محسن ( .)1388تفسیر نور .تهران :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
ـ قرباننیا ،ناصر و حافظی ،معصومه (« .)1388بررسی اصل معاشرت به معروف در میان همسران
از منظر قرآن کریم» .بانوان شیعه. 97-118 ،)20( 6 ،
ـ قرطبی ،محمد بن احمد ( .)1364الجامع االحکام القرآن (جلد  .)5تهران :ناصرخسرو.
ـ کاتوزیان ،ناصر ( .)1382دورة مقدماتی حقوق مدنی خانواده .تهران :میزان.
ـ ـــــــــــــــ ( .)1375حقوق مدنی خانواده (جلد  .)1تهران :یلدا.
ـ کلینی ،محمد بن یعقوب ( 1407ق) .الکافی (جلد  .)6تهران :دار الکتب االسالمیه.
ـ متقی هندی ،عالءالدین ( 1401ق) .کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال (جلد  .)1بیروت :الرساله.
ـ مجلسی ،محمدباقر ( 1403ق) .بحار االنوار (جلد  .)42بیروت :مؤسسه الوفا.
ـ ـــــــــــــــ ( .)1374بحار االنوار (جلد  .)74تهران :المکتبه السالمیه.
ـ محقق داماد ،مصطفی ( .)1372تحلیل فقهی حقوق خانواده .بیجا :نشر علوم اسالمی (اندیشههای نو
در علوم اسالمی).
ـ مفید ،محمد ( 1413ق) .المقنعه .قم :کنگرة جهانی هزارة شیخ مفید.
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ـ مکارم شیرازی ،ناصر ( 1425ق) .تعزیر و گسترة آن .قم :مدرسة امام علی بن ابیطالب(ع).
ـ ـــــــــــــــ ( .)1371تفسیر نمونه .تهران :دار الکتب االسالمیه.
ـ موسوی خمینی ،روحالل ( .)1363تحریر الوسیله (جلد  .)2قم :نشر اسالمی.
ـ ـــــــــــــــ ( .)1389صحیفة امام (جلد  .)11تهران :مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
ـ میرخانی ،عزتالسادات ( .)1380رویکردی نوین در روابط خانواده .تهران :سفیر صبح.
ـ نجفی ،محمدحسن ( 1404ق) .جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم (جلد  .)31بیروت :دار احیاء
التراث العربی.
ـ نورى ،میرزا حسین ( 1408ق) .مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل .لبنان :مؤسسة آل البیت
علیهمالسالم.
ـ واسطی ،محبالدین ( 1414ق) .تاج العروس من جواهر القاموس (جلد  .)5بیروت :دار الفکر للطباعه و
النشر و التوزیع.
ـ ورام ،ابن ابیفراس (بیتا) .مجموعه ورام (تنبیه الخواطر) (جلد  .)1قم :مکتبه فقیه.
ـ همایونی ،علویه ( .)1382زندگانی بانوی ایرانی .اصفهان :گلبهار.
ـ سامانة ملی آرای قضایی ( .)1398مندرج در سایتwww.J.ijri.ir :
ـ مقیمی ،ابوالقاسم (« .)1400فقه نظام به معنای مکتبوارگی اسالم است» .مندرج در سایت:
http://iict.ac.ir/chg/

