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 کیده چ

پسندیده    هایسنت یکی از    .کنندمیه و فرزندان آن را تکمیل  خانواده واحد اجتماعی است که از ازدواج زن شوهر تشکیل شد

  ، تشکیل زندگی متضمن اهدافی است که شامل: آرامش روحی و روانی  ،کبی ش  .بشری که از دیرباز میان انسانها متداول است

گسترش روابط   ،حفظ ایمان  ،و معنویتتکامل اخالق    ، پرورش فرزندان سالم  ،تأمین غریزه جنسی و شهوانی  ،تکثیر نیل بشری

فرزندان   ،ایف زن نسبت به همسرجمله: وظ  از  زن در خانواده وظایفی بر عهده دارد؛  ،روازاین  .باشد میاجتماعی و رشد اقتصادی  

شوهر   ،چنینهم  . تبدیل کند  و تعالی برای پیشرفت    و اطرافیان که با اجرای هر کدام می تواند کانون گرم خانواده را به محیطی

  ن یتأم  ،و نفقه زن  ی حقوق ماد  ، خانواده  تیومیو ق  یسرپرست  قبیلکه از  نیز حقوق و وظایف خاصی نسبت به زن خویش دارد؛  

  یلیتفص  ینگارنده در مقاله حاضر به بررس  .باشدمیبا همسر    رفتاریخوش  و  احترام  ،یو محافظت از و  رتیغ   ،زن  یجنس  ازین

 .  پرداخته شده است گفتهپیشموارد 

 

 . خانواده ،مهریه ،نفقه ،حقوق زوجههاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه   -1

خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم 

شکل صحیح و  نکاح به    کههمین  .و کانونی برای حمایت از انسان است  گیردفرامیرا در آن    ازخودگذشتگیاجتماعی و تعاون و  

در این    برخی  . کنندمیکه حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر    شودمیایجاد    زوجینی  حقوق و تکالیفی برا  ،شودواقع    قانونی 

مطلق و دارای معنایی    ،که روابط زوجیت  رسدمیولی به نظر    .همان مسائل جنسی است  ،قصود از روابط زوجیتمگفته اند:    باره

در مقاله حاضر به بررسی حقوق و تکالیف مالی و    .ردگیبرمیزوجین را در   ( گسترده است و همه روابط شخصی )غیرمالی و مالی

 .  غیر مالی زوج نسبه به زوجه پرداخته خواهد شد

 

 نظام مالی حاکم بر حقوق و تکالیف زوجین   -2

و با توجه به موضوع    باشدمیبررسی نظام مالی حاکم بر روابط زوجین مستلزم بیان مفهوم و اقسام نظام مالی و بیان منشاء آن  

 .  نماییم میرا بررسی   ها آن مجالزم است که نظام مالی حاکم بر روابط زوجین در حقوق ایران بیان شود که در این  ال مقاله

 

 مفهوم و اقسام نظام مالی حاکم بر زوجین   -2-1

باحث  را در م  ها آنکه    باشدمیمفهوم نظام مالی در روابط زوجین با نظام مالی در سایر عقود متفاوت و اقسام آن نیز مختلف  

 .  نماییم میجداگانه بررسی 

 

 مفهوم نظام مالی حاکم بر زوجین -2-1-1

زوجین«  » مالی  در    ایمجموعه نظام  ثالث  اشخاص  با  آن دو  رابطه  و  با هم  زوجین  اقتصادی  و  مالی  رابطه  است که  قواعد  از 

که آیا عقد    کندمیمالی مشخص    هاینظامتوضیح اینکه بررسی    .کندمیرا تعیین    شودمیمواردی که مربوط به امور خانواده  

نکاح تأثیری در مالکیت هر یک از زوجین نسبت به اموالی که قبل از ازدواج داشته است دارد یا خیر؟ آیا با عقد ازدواج مالکیت 

زوجین ؟ وضعیت اموالی که هر یک از  کنندمیمالکیت اشتراکی پیدا    ،یا بالعکس؟ یا اینکه اموال  گیردمیاموال زن به مرد تعلق  

می آورند از نظر مالکیت چگونه خواهد بود؟ اداره اموال زوجین بر عهده چه   به دستبعد از ازدواج و در دوران زندگی زناشویی  

تکالیف مالی برای هر کدام از زوجین در طول    ؟ با عقد ازدواج چه حقوق یاهاآنکسی خواهد بود؟ زوج یا زوجه؟ یا هر دوی  

می آید؟ در صورت انحالل نکاح وضعیت اموال چگونه خواهد بود؟ هزینه زندگی مشترک بر عهده    نکاح یا پس از آن به وجود

 کدام یک از زوجین است؟

 

 اقسام نظام مالی حاکم بر زوجین  -  2-1-2

ه  مالی خانواده ب  های نظاممالی زوجین را بر اساس یک تقسیم بندی منطقی تقسیم کنیم باید بگوئیم که    هاینظاماگر بخواهیم  

 .  دو دسته قراردادی و قانونی تقسیم می شوند
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 نظام مالی قرار دادي-1–  2-1-2 

حقوقی مورد مطالعه هر چند   هاینظامدر همه    .کنندمینظامی است که زوجین ضمن عقد نکاح در رابطه فیمابین خود تعیین  

از توافق بر خالف آن را به طور کامل منع   که قانونگذار نظام خاصی به عنوان نظام قانونی پیش بینی کرده است اما زوجین را

زوجین می توانند نظام مالی حاکم در روابط خود را نظام اشتراک اموال یا نظام جدائی اموال یا تلفیقی از آن دو   .نکرده است

و   کنند مین را پر  در واقع مقررات راجع به نظام مالی قانونی یا حاوی مقررات تکمیلی اند که خالء عدم قرارداد زوجی . قرار دهند

در مواردی هم که طرفین    .باشدمییا در موردی است که توافق زوجین بر خالف آن جایز نبوده و حکم قانون در این مورد آمره  

چنانچه موضوعی پیش بیاید که در قرارداد راجع به آن تعیین تکلیف نشده    ، برای خود نظام مالی قراردادی تعیین کرده باشند

 .  موضوع به مقررات مندرج در قانون ارجاع می گردد حل این  ، باشد

 

 نظام مالی قانونی-2-  2-1-2

 .  ی و اقسام آن خواهیم پرداختقانون ی مفهوم نظام مالدر ذیل به 

 

 مفهوم نظام مالی قانونی -2-1-  2-1-2

پ   ،نظام مالی قانونی  قانون تعیین   ، یش فرضنظام مالی است که قانونگذار آن را به عنوان نظام مالی آمره و یا در مواردی  در 

نکاح مقرراتی راجع به رابطه مالی خود در نظر   پس در مواردی که زوجین ضمن عقد  .(2۵:  1388  ،امیر محمدی)  .کرده است

 .  اجراء خواهد شد هاآن نظام مالی مذکور در قانون در رابطه  ، در این خصوص باطل باشد  ها آننگرفته باشند و یا اگر توافق 

 

 سام نظام مالی قانونی اق-2-2-  2-1-2

 . نظام اشتراک اموال و نظام جدایی اموال .نظام مالی قانونی به طور اختصار از دیدگاه نظری بر دو گونه است

 

 نظام مالی اشتراک اموال -2-2-1-  2-1-2

از اموال زوجین انحالل  مجموعهای مشترک را تشکیل میدهد که به هنگام    ،نظام مالی است که بر اساس آن تمام یا بخشی 

 .  شودمیتقسیم  هاآنبین زوجین یا ورثه ی  ،اشتراک

 

 اشتراک تام-2-2-1-1-  2-1-2

چه آنچه در زمان ازدواج داشته اند و چه آنچه    -یعنی تمام دارایی زوجین  ؛  اشتراک ممکن است تام باشد   ، بر مبنای این تعریف

 . همان(شود )میرا شامل  هاآنو عواید  اعم از اموال منقول و غیر منقول -بعد از ازدواج به دست آوردهاند 

 

 اشتراک در درآمد-2-2-1-2-  2-1-2

بر طبق این نظام کلیه اموالی که هر یک از زوجین و متقابال بدهی هایی که هر یک از    .ممکن است اشتراک فقط در عواید باشد 

به عنوان مثال در آمدی که هر    .شودمیمی آورند جزء دارایی مشترک آن دو محسوب    به دستدر طول زندگی زناشویی    هاآن 

و به   کنندمیهمچنین عوایدی که از اموال اختصاصی خود تحصیل    ،آورند  -می    به دستیک از زوجین از شغل و حرفه خود  
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طور کلی هر مالی که در دوره زندگی مشترک به دست می آورند صرف نظر از منشا ایجاد آن جزء اموال مشترک زوجین به 

 .  حساب می آید 

یعنی وقتی که طرفین شرط  ؛  در حقوق کشور فرانسه همین نوع از اشتراک اموال به عنوان نظام مالی قانونی شناخته شده است

نظام مالی مشترک در    ،خالفی نکرده باشند و ضمن عقد نکاح نظام جدایی اموال یا اشتراک اموال تام را پیش بینی نکرده باشند

 .  د بودحاکم خواه هاآندرآمد در رابطه 

قانون مدنی فرانسه در خصوص درآمدهای مشترک مقرر داشته است: »اشتراک اموال در جهت مثبت آن شامل در    1401ماده  

زناشویی    شود میآمدهایی   دوره  طول  در  مستقال  یا  مشترکا  زوجین  از  یک  هر  دست که  آورند  به  صنعت    ،می  از  ناشی  چه 

قانون مزبور    140۹ماده    .« هاآنم شده بر روی ثمره و عایدات اموال اختصاصی  چه از فعالیت اقتصادی انجا  ، باشد  ها آنشخصی  

 : شودمیدر خصوص بدهی های مشمول نظام اشتراک اموال می گوید: اشتراک اموال در جهت منفی شامل موارد زیر 

توسط   منعقد  قراردادهای  از  ناشی  های  بدهی  و  زوجین  توسط  شده  پرداخت  هزینهی  و راجع    هاآنمشخصا  منزل  امور  به 

 .  220تحصیل فرزندان بر طبق ماده 

 . مشخصا دیگر بدهی های به وجود آمده در طول دوره اشتراک و حسب مورد خسارتها«»

 

 اشتراک در درآمد و اموال منقول -2-2-1-3-  2-1-2

اشتراک در درآمدهای  زوجین عالوه بر    ،در این نوع اشتراک  .اشتراک در عواید و اموال منقول است  ،نوع سوم اشتراک اموال

از   تعلق داشته و یا بعدا به صورت رایگان نصیبشان    هاآن یکدیگر نسبت به اموال منقولی هم که در هنگام ازدواج به هر یک 

 .  شریک می شوند شودمی

و    که اشتراک در در آمد   کنند میقانون مدنی فرانسه در این خصوص مقرر داشته است: »وقتی که زوجین توافق    14۹8ماده  

اشتراک در جهت مثبت عالوه بر اموالی که به موجب نظام اشتراک اموال قانونی اموال   ، حاکم باشد  ها آناموال منقول در بین  

که زوجین در روز عقد نکاح در مالکیت یا در تصرف خود داشته یا    شودمیشامل اموال منقولی    ،مشترک محسوب می شوند

 . «رند؛ مشروط بر اینکه واهب یا موصی شرط خالفی نکرده باشد بعد از طریق ارث یا هبه به دست می آو

اما سهم اجزاء مجموعه در قبال دیون به ؛  مجموعه ی اموال مشترک در قبال مجموعه ی دیون پاسخگو است  ،در جهت منفی

وجین یک چهارم  به عنوان مثال اگر اموال موروثی یکی از ز  . نسبت سهمی است که هر جزئی در مجموعه دارایی برخوردار است

مجموعه اموال مشترک را تشکیل دهد سهم اموال موروثی در قبال دیون متعلقه به اموال مشترک به میزان یک چهارم دیون 

 .  (1۹۹7:173، 1است )جین کلود

 

 نظام مالی جدایی اموال -2-2-2-  2-1-2

اموال مالی جدایی  دا  ،در نظام  از نکاح  اموالی است که قبل  از زوجین مالک  تأثیری در مالکیت    .شته استهر یک  عقد نکاح 

می آورند یا    به دست مضاف بر این درآمدی که هر یک از زوجین بعد از نکاح در طول دوران زندگی زناشویی    . ندارد  ها آن اموال  

تعلق به  م  ،هبه و امثال اینها باشد یا به واسطه معامالت و فعالیت های اقتصادی  ،وصیت  ،چه از راه ارث  کندمیاموالی تحصیل  

 . همچنین هر یک از زوجین مستقال مسؤول اداره اموال خویش است .حقی نسبت به آن ندارد ،خود اوست و زوج دیگر

 
1Jean claud 
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 نظام مالی حاکم بر حقوق و تکالیف زوجین در حقوق ایران  -3

می توان بر این باور بود که  با توجه به موارد مذکور و مداقه در قوانین و مقررات مربوط به خانواده و نیز اصول کلی قانون مدنی  

که ابتدا نظام مالی قرار داده و سپس نظام مالی    باشد میحقوق ایران قائل به دو نظام مالی قراردادی و قانونی در روابط زوجین  

 .  قانونی را مورد بحث قرار می دهیم 

 

 نظام مالی قراردادي -  1-3

 .  نماییم یم ی و مصادیق آن اشاره قرارداد  ینظام مال  ی مبنادر ذیل به 

 

 مبناي نظام مالی قراردادي -3-1-1

و بدیهی است که در    شودمیقانون مدنی منتج    10اصل آزادی اراده است که از ماده ی    ،مبنای نظام قرار دادی در حقوق ایران

 .  نظام انتخاب نظام مالی قراردادی باید حدود اصل آزادی اراده رعایت شود

نظام مالی خود   ،به عنوان مثال: اگر زوجین  . نظم عمومی و قوانین امری نباید مغایر باشد یعنی شروط قرار داد با اخالق حسنه و

از   از یکی  زیرا این  ؛  در حقوق کشور ما چنین شرطی باطل است  ،سلب شود  هاآنرا به گونه ای تنظیم کنند که حق تملک 

»هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و  قانون مدنی است که مقرر داشته است:    ۹۵۹شرط بر خالف مقررات امرى ماده  

همچنین اگر در ضمن عقد ازدواج یا در ضمن عقد دیگری    ؛ و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند«

این شرط چون مخالف شرع نیست صحیح    ،شرط شود که زوجه در معامالت نسبت به دارایی خود جلب موافقت زوج را بنماید

العمل استو ال نافذ    .زم  ندارد چون مخالف کتاب و سنت است باطل است و  اگر شرط کند حق تصرف در دارایی خود  ولی 

 .  (۹78: 1382 ، )شاهباغ باشد مین

قانون مدنی کشور ما در خصوص اصل آزادی اراده مقرر داشته است: »قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را    10ماده  

 . نافذ است« ، صورتی که مخالف صریح قانون نباشند منعقد نموده اند در

که    کندمیبه همین جهت قانونگذار سعی    .به تجربه ثابت شده است که آزادی قراردادی بهترین راه تعیین در روابط مالی است

  کند میخودداری    ،باشد و حتی المقدور از وضع قوانین امری و محدود کننده   ها آنتوافق طرفین به عنوان قانون حاکم در میان  

 .  کندمیاعمال   کند میو محدودیت قوانین طرفین را منحصرا در مواردی که نظم عمومی ایجاب 

البته می توان گفت وضع آزادی قرار داده و اصل حاکمیت اراده در عقد نکاح تا حدود زیادی با سایر قراردادها متفاوت است  

و است  بسیار مهم  قراردادی  ازدواج  توضیح که  لذا    بدین  نیست؛  قراردادهای دیگر  با  مقایسه  قابل  اجتماعی  و  فردی  لحاظ  از 

اصل   ،به دیگر سخن  .قانونگذار شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده و آزادی اراده افراد را در این زمینه محدود کرده است

ایفا   اساسی  اراده که در قراردادها نقش  ندارد  کند میحاکمیت  اهمیت چندانی  انتخاب همسر و    .در نکاح  البته زن و مرد در 

لیکن عالوه بر اینکه قانون شرایط و موانع خاصی برای نکاح مقرر داشته آثار ازدواج را اصوال   .بستن و نبستن نکاح قانون آزادند

اجع به نفقه و  مثال زوجین نمی توانند بر خالف قانون ر؛  خود تعیین کرده است و اراده افراد نمی تواند این آثار را تغییر دهد

در حالیکه بیشتر قواعد    .ارث یا والیت بر اطفال با یکدیگر توافق کنند یا با توافق یکدیگر ریاست خانواده را به زن واگذار نمایند
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اغلب قواعد نکاح امری و مربوط به نظم عمومی است؛ و توافق اراده افراد بر   ،مالی تفسیری )تعویضی( است  راجع به قراردادهای

 .  (31: 138۹ ،صفایی باشد )نمی تواند ارزش و اعتباری داشته  هاآنخالف 

عالوه    .اصل آزادی اراده یا اصل آزادی قرار دادی دارای حدودی است که نباید در اجرای اصل یاد شده به این حدود تجاوز نمود

  . قانون مدنی احصاء شدهاند  ۹7۵عوامل دیگری محدود کننده اصل یاد شده در ماده    ،ذکر شده   10بر قانون که در خود ماده  

متن ماده یاد شده بدین شرح است: »محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خالف اخالق حسنه 

به موقع اجراء   شودمیبوده یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب  

  مثلمقرراتی در زمینه هایی    کهبه عالوه در امور مالی می توان گفت    ؛ وه اجراء قوانین مزبور اصوال مجاز باشد«اگر چ  ،گذارد

مثل ارث و نفقه( و یا آزادی کامل آنگونه که در  ندارند ) نفقه و ارث وجود دارد که یا افراد حق توافق را برخالف آن را    ،مهریه

 .  قانون مدنی( 10۹3و  1087و  1081مثل مهریه در مواد  ندارد )جود سایر قراردادها وجود دارد در نکاح و

 

 مصداق نظام مالی قراردادي-3-1-2

بدین گونه که در سال های اخیر رسم شده    باشد میشروط ضمن عقد    ،مهمترین مصداق نظام مالی قرار دادی در حقوق ایران

امضاء شروط ضمن   .زوجین مکلف به رعایت آن هستند  ،ءکه در صورت امضا  شودمیاست که در قباله های نکاح شروطی ذکر  

قراردادهای فرعی هستند که میان    ، با توجه به اینکه شروط ضمن عقد  .عقد در واقع پناه بردن به نظام قرار دادی اموال است

اصلی منعقد می شوند باشند  ،طرفین عقد  را دارا  ر که طرفین بدیهی است که همانطو  .باید کلیه ی شرایط صحت قراردادها 

کنند اقاله  را  قرارداد  توانند  می  منعی    ،قرارداد  له  مشروط  سوی  از  آن  اسقاط  یا  و  طرفین  تراضی  با  شرط  )الغاء  امیر  ندارد 

 .  اگر شرط نتیجه یا صفت باشد ی( حت23: 1388 ،محمدی

ف به شرط انتقال تا نصف  در صورت طالق است معرو  ،شرط انتقال بخشی از دارایی مرد به زن  ،از جمله این شروط ضمن عقد

زوج شرط نمود هر گاه طالق به درخواست   ،متن شرط مندرج در قباله های نکاح چنین است: ضمن عقد ازدواج  .دارایی زوج(

زوج    ، زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طالق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخالق و رفتار او نبوده

یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بالعوض به    ، رایی موجود خود که در ایام زناشویی با او به دست آوردهاست تا نصف دا  مؤظف

 .  زوجه منتقل نماید«

 

 نظام مالی قانونی -3-1-3

به این امر تصریح فرموده و استقالل هر یک از زوجین را نسبت به دارایی خود چنین بیان    32قرآن کریم در سوره نساء آیه  

بهره ای می برند و    کنندمییعنی مردان از آنچه کسب    ". . .  الرجال تصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب ما اکتسبن  ":  کند می

 .  بهره ای می برند«  کنندمیزنان هم از آنچه کسب 

یک  بلکه اموال هر    ،اموال زوج و زوجه دارایی مشترک را تشکیل نمی دهد   ،در حقوق کشورهای اسالمی از جمله کشور ما ایران

زوجین گفته   ،از  دار«  زن شوهر  مالی  »استقالل  ایران  حقوق  در  ای  قاعده  چنین  به  و  است  دیگری  اموال  از  جدا  و  مستقل 

زنان پس از سالها مبارزه به آن دست یافته اند ولی    ، در کشورهای غربی و اروپایی  کهکه این یک قاعده مترقی است    شودمی

 .  نظام جدایی اموال را حاکم نموده است ،س نموده است و در روابط مالی زوجینحقوق ایران آن را از فقه اسالمی اقتبا
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قانون مدنی ایران که بر گرفته از فقه است در این خصوص مقرر داشته است که: »ازن مستقال می تواند در دارایی   1118ماده  

قبل از ازدواج و آنچه بعد از ازدواج به دست    منظور از این دارایی اعم است از؛ دارایی  .خود هر تصرفی را که می خواهد بکند«

مهریه و اجرت المثل نیز مشمول    ،همچنین حقوق مالی که زن بر عهده ی شوهر دارد مانند نفقه )در بعضی موارد(  ،می آورد

انجام    ها نآو زن می تواند در اموال خود آزادانه تصرف کند و هر گونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به    باشد میماده فوق الذکر  

دهد و شوهر حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده نیز اختیاراتی را برای او در این زمینه  

کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار می آید و زن مجبور نسیت آن را رایگان در   .(133:  138۹  ،صفاییکند )میایجاد ن

 شودمیمگر کاری کند که بر حسب عرف و عادت از باب حسن معاشرت یا معاضدت وظیفه زن محسوب    ، گذارداختیار شوهر ب

 .  همان( کند )تواند مزدی برای آن مطالبه  -که زن نمی 

اسالم از ابتداء برای زن استقالل کامل مالی را به رسمیت شناخته یعنی همان چیزی که در حقوق بسیاری از کشورها تا چندی  

قائل    پیش حجر  نوعی  دار  شوهر  زنان  برای  انگلیس  جمله  از  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  و  نداشته  )وجود    ، 2بروملی بودند 

1۹86 :430)  . 

 شهید مطهری در خصوص حقوق مالی زن می گوید: 

ل و آزادی » اسالم به شکل بی سابقه ای جانب زن را در مسائل مالی و اقتصادی رعایت کرده است؛ از طرفی به زن استقال

کامل اقتصادی داده است و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومیت در معامالت زن را از مرد گرفته است و از  

او را از هر نوع اجبار و الزام برای دویدن به دنبال پول    ،طرف دیگر با برداشتن مسؤولیت تأمین بودجهی خانوادگی از دوش زن

 .  (220: 137۵ ،طهریمعاف کرده است« )م

که در برخی از کشورها پذیرفته شده    ،مسأله اشتراک اموال  ،در روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران  ،بنا بر آنچه که گذشت

و نحله و   یزیهجه ،ارث ، شرط انتقال تا نصف دارایی ،اجرت المثل ،نفقه ، اما مسائل مالی دیگری مثل؛ مهرشود؛ میمطرح ن ،است

 .  نیاز به بحث های جداگانه ای داردطرح است که هر کدام  قابل ، . . . . 

 

 سرپرستی و قیومیت خانواده-4

فرماید: »  خداوند متعال در قرآن کریم می  .ی مردان نهاده شده استوالیت و سرپرستی و مدیریت خانواده بر عهده  ، در اسالم 

بَعْضَ بِما فَضَّلَ اهللُ  َعلَی النِّساءِ  بِما حَفِظَ الرِّجالُ قَوَّامُونَ  لِلْغَیْبِ  اَمْوالِهِم فَالصّالحاتٌ قانِتاتٌ حافِظاتٌ  بِما اَنْفَقُوا مِنْ  وَ  هُمْ َعلی بَعْضٍ 

نفقه می3اهللُ؛   خود  مال  از  که  آن جهت  از  و  است  داده  برتری  بعضی  بر  را  برخی  خدا  که  آن جهت  از  زنان   ،دهندمردان  بر 

 .  دارند«عفت خود را نگه می ،شاندر غیبت شوهران  پس زنان شایسته  .سرپرستی و قیومیت دارند

  پرست   سر  و  رهبر  باید  بزرگ  اجتماع  یک  همانند   و  است  اجتماعى  کوچک  واحد  یک  خانواده  . خانواده  نظام  در  سرپرستى 

 تیجهن  در   ندارد  مفهومى  بگیرند  عهده   به  را  آن  مشترکا   مرد   و   زن  که  جمعى   دسته  سرپرستى  و   رهبرى  زیرا  ،باشد   داشته  واحدى

  مقام   که  کندمى  تصریح  اینجا  در  قرآن  ،باشد  او  نظارت  تحت  و   «معاون»  دیگرى  و  خانواده  «رئیس»  باید   یکى  زن  یا  مرد

 این   از  مقصود  البته  .(النِّساءِ  َعلَى   قَوَّامُونَ  الرِّجالُ)  « زنانند  نگهبان  و  سرپرست  مردان: »گویدمى  ،شود  داده   مرد  به  باید   سرپرستى

 .  است الزم مشورت هاى و  مسؤلیت ها به توجه با  منظم واحد رهبرى منظور بلکه ،نیست تعدى و اجحاف و استبداد تعبیر

 
2 Bromley 
 . سوره نساء، آیه 34. 3
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(  اجتماع  نظام   نظر  از)  که  است  برتری هایى   خاطر   به  سرپرستى  این: »فرمایدمى  اول  قسمت  در   است  بخش   دو   که  بعد  جمله 

  نیز   و : »فرمایدمى  دوم  قسمت  در  و.  (بَعْضٍ  َعلى  بَعْضَهُمْ   اللَّهُ  لَفَضَّ   بِما )  «است  داده   قرار  دیگر  بعضى  به  نسبت  بعضى   براى  خداوند

  أَنْفَقُوا   بِما  وَ)  «دارند  عهده  به   خانواده  و  زنان   برابر  در  مالى   پرداختهاى  مورد  در  مردان  که  است  تعهداتى   خاطر  به  سرپرستى  این

 4:انددسته دو  به دارند  عهده به خانواده در که وظایفى برابر در زنان که  کندمى اضافه سپس. (أَمْوالِهِمْ مِنْ

  که   حقوقى   مقابل  در  را  او  حقوق   و  اسرار  حفظ(  خود  همسر)   غیاب  در  و   متواضعند  که  هستند  زنانى   ، صالح  زنان  و: »اول  دسته

 چه  و   مال نظر  از چه خیانت مرتکب  ى یعن . (اللَّهُ حَفِظَ بِما  لِلْغَیْبِ حافِظاتٌ  قانِتاتٌ فَالصَّالِحاتُ ) «کنند مى ، داده  قرار آنان  براى خدا

  به  را  خود  مسؤلیت هاى  و   وظایف   و   ، شوندنمى  او   غیاب  در  خانواده  اسرار  و  شوهر  شخصیت  حفظ  نظر  از  چه  و   ناموس  نظر  از

 .  دهندمى انجام خوبى

  مقابل   در  مردان  ،شودمى  دیده  هاآن  در  ناسازگارى  هاىنشانه  و  کنند مى  سرپیچى  خود  وظایف  از  که  هستند  زنانى :  دوم  دسته

  سرکشى  و   طغیان   از  که  را  زنانى : »فرماید مى  اول  مرحله  در  ، گردد  اجرا  مرحله  به   مرحله  باید   که  دارند   وظایفى   زنان   گونه  این

 .  (فَعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ تَخافُونَ اللَّاتِی وَ« )دهید اندرز و پند   ترسیدمى ها آن 

 .  (الْمَضاجِعِ فِی اهْجُرُوهُنَّ  وَ ) «کنید دورى ها آن  از بستر در ، نداد سودى شما درزهاىان  که صورتى در: »فرمایدمى دوم مرحله در

  با   شکنىقانون  راه  در  همچنان  و  بگذرد  حد   از  مسؤلیت ها   و   وظایف  به  زدن  پا   پشت   و   سرکشى  که  صورتى  در:  سوم  مرحله  در

  شدت »  جز  راهى  و  ،نبخشد  نفعى   اعتنایى   کم   و  ،بستر  در  شدن  جدا  نه  و  ،کند  تأثیر  اندرزها  نه  ، بردارند  گام  سرسختى  و  لجاجت

 .  (اضْرِبُوهُنَّ وَ ) «کنید  بدنى تنبیه را هاآن» نماند  باقى «عمل

  در   ،کرده  گیرىبهانه  ندارد  حق  مرد  کند  اقدام  خود  وظیفه  انجام  به  زن  و  شود  واقع  مؤثر  مراحل  این  از  یکى  اگر  که  است  مسلم

  « مجویید  ها آن  بر  تعدّى   براى  راهى  ،کردند   اطاعت   شما   از  هاآن  اگر   پس: »فرماید مى  جمله  این  ال دنب  به   لذا  ،برآید  زن  آزار  صدد

 .  (سَبِیلًا َعلَیْهِنَّ تَبْغُوا فَال أَطَعْنَکُمْ فَإِنْ)

  خدا   قدرت  به  و   نکنند  استفاده  سوء  خانواده  در  خود  سرپرستى  موقعیت  از  که  دهدمى  هشدار  مردان  به  مجددا  آیه  پایان  در  و 

 . (کَبِیراً  َعلِیًّا کانَ اللَّهَ إِنَّ) «است بزرگ  و مرتبه بلند خداوند زیرا» بیندیشند قدرت هاست همه  از باالتر که

ی  ولی به هر حال این اجتماع کوچک مانند هر جامعه  ،امور خانواده باید با تفاهم و مشاوره و همکاری زن و شوهر انجام بگیرد 

وضع مطلوبی    ، های بدون مدیراکثر خانواده  . به خوبی اداره نخواهد شد  ، مدیر با تدبیر و با نفوذبدون یک سرپرست و    ،دیگری

 بنابراین یا زن باید سرپرستی و مسئولیت نگه داری ؛  ندارند

  ، زندگیی تعقل بیشتر مردان بر زنان برتری دارد و برای تدبیر و نظارت بر  از آنجا که جنبه   . خانواده را بر عهده بگیرد یا مرد 

  . ی آنان نهاده شده استمسئولیت سرپرستی خانواده بر عهده  ، اندها بیشتر آمادهآمادگی بیشتری دارند و برای تحمل دشواری 

بنابراین صالح خانواده در این است که سرپرستی مرد  ؛  برعکس بانوان که بیشتر احساسات و عواطف آنان بر مردان فزونی دارد

او انجام دهد و در مورد اختالفرا بپذیرد و کارهای مهم ز را با مشورت و صالح دید  او را بپذیرد  ،ندگی  از   . حاکمیت  منظور 

خانواده را اداره کند و فعال ما یشاء باشد و به اعضای خانواده حق    ،سرپرستی مرد این نیست که با اعمال قدرت و خودمحوری

ی امور تفاهم در حل مشکالت و  خانواده و جلب همکاری آنان در ادارهبلکه با مشاوره و تبادل نظر سایر اعضای   .اظهار نظر ندهد

 ( 1386، ینیام (۵.  باشد حرف آخر زدن با سرپرست خانواده می

 
  برگزیده تفسیر نمونه، ج 1، ص: 4.3۹7
 . ابراهیم، امینی، آشنایی با وظایف و حقوق زن، بوستان کتاب، 1386، ص66. 5
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 ي زننفقه-5

ی مخارج  مرد وظیفه دارد کلیه  ، باشدی مرد میی خانواده از جمله مخارج همسر و فرزندان بر عهدهتأمین هزینه  ، از نظر اسالم 

وجوب نفقه یکی از احکام قطعی اسالم است و حق زوجه    .اگرچه خود زن ثروتمندتر از شوهرش باشد  ، همسرش را تأمین کند 

و چنان چه از پرداخت    ،ماند و عند المطالبه باید آن را بپردازد اش باقی میت دین بر ذمه به صور  ،اگر مرد آن را نپردازد  ،است

 ( 1386، )امینی6.  تواند زن را طالق دهدحاکم شرع اسالم می ،نفقه امتناع کند

 . ی مستحبیی واجب؛ نفقهباشد: نفقه ی زن به دو صورت مینفقه 

  هاآنمسئولیت شدیدی داشته و باید آن ها را فراهم نماید و    هاآن ر تأمین  هایی است که شوهر دی واجب: شامل هزینهنفقه 

حفظ آبرو و حیثیت   ، های بهداشتی و درمانیتأمین هزینه  ، ی خوراک و پوشاکتهیه  ،عبارتند از فراهم نمودن مسکن مناسب

این باره احادیث زیا  .های اوزن و فراهم نمودن وسایل زندگی مطابق هم شأن دی ذکر نموده از جمله: عن علی بن  اسالم در 

سزاوار است مردها به زندگی خود تا حد امکان توسعه دهند    7موسی الرضا: »یَنْبَغی لِلْرِجال اَنْ یُوَسِّعَ علی َعیالِهِ لیال یَتَمَنَّوا مَوْتَهُ؛ 

 ( 1370، )سبحانی . شان مرگ آنان را آرزو ننمایند«تا اعضای خانواده

از نظرنفقه  با  نسبت به همسر و خانواده  ،مرد موظف است هرچه در توان دارد  ، اخالقی   ی مستحبی:  ی خود محبت نموده و 

با   محبت  و  گشاده  نماید   هاآنروی  َعیالِهِ؛   .رفتار  َعلی  اَسْبَقُکُم  اهلل  ِعنْدَ  »اَرْضاکُمْ  السّالم(:  )علیه  الحسین  بن  علی   8عن 

الهی کسی است که به خامحبوب  ،  )سبحانی.  اش بیشتر نیکی نموده و زندگی آنان را توسعه دهد«نوادهترین شما در پیشگاه 

1370) 

ی اطهار )علیه السّالم(  در پیشگاه خدا و ائمه   ، ی زندگی آناندهند که نیکی به خانواده و تالش در توسعهاین احادیث نشان می 

باشد و  ا باالتر است و این صفات از عالئم ایمان میخد ای در راهاز بهترین اعمال بوده و پاداش این کار حتی از آزاد کردن برده

هایی در مهر و صفا و آرامش کامل  آثار این صفت این است که خدا نعمت خود را به چنین کسانی ارزانی نموده و چنین خانواده

 (1370، )سبحانی۹.  کنند زندگی می

 

 شرایط وجوب نفقه و مانع آن 

همسرش از وی تمکین نماید زیرا مقنن در   ،عالوه بر رابطه زوجیت دائم با همسرشکه    شودمیوجوب نفقه بر مرد زمانی ایجاد  

مستحق نفقه   ، قانون مدنی مقرر می دارد که : »هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظیفه زوجیت امتناع کند  1108ماده ی  

 « . نخواهد بود

ندگی کند یا با او در تشیید مبانی خانواده همکاری  اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود در یک محل ز  پس

بماند  ،نکند اعتنا  با دیگران بی  ندارد  ،یا به خواسته های مشروع او در مورد معاشرت  نفقه  بر گرفتن  را در    ،حقی  چنین زنی 

 .  اصطالح حقوقی »ناشزه« و وضع او را »انشوز« می نامند

 
  همان، ص6.80.
 . جعفر، سبحانی، مسائل ازدواج و حقوق خانواده، بدر، 1370، ص1۹4، به نقل از فروع کافی، ص7.11

  همان، به نقل از شرح من ال یحضره الفقیه، ج8، ص8.37۹.

  همان، ص9.1۹۵.
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پس اگر زن به سبب خوف بدنی یا    ، ز است که زن عذر موجه نداشته باشدامتناع از ادای وظیفه زوجیت در صورتی موجب نشو

همچنین هرگاه    .م( .  ق   111۵کار او باعث اسقاط نفقه نیست )ماده    ،مالی یا شرافتی از سکونت در اقامتگاه شوهر خودداری کند

حق او در مطالبه نفقه از   ،یزن از حق حبس استفاده کند و تمکین از شوهر را منوط به گرفتن مهر خود سازد این خوددار

 .  شوهر را از بین نمی رود

  ، آیا تمکین شرط استحقاق زن در مطالبه ی نفقه است  کهمهمترین سوالی که ممکن است در مورد نفقه مطرح شود این است  

وه بر اثبات رابطه ی  هرگاه زن از طریق دادگاه مطالبه ی نفقه کند آیا باید عال  ،؟ یا به عبارتی شودمییا نشوز مانع استقرار آن  

تمکین( را ثابت نماید یا اثبات نشوز زن برای رفع تکلیف انفاق به عهده ی شوهر  )  ادای وظایف زناشویی از جانب خود  ،زوجیت

 .  است؟ مسأله در فقه امامیه اختالفی است

تمکین خود را نیز در مقابل زوج    زوجه برای مطالبه نفقه باید  ،نظر عده ای از فقهاء امامیه این است که بعد از اثبات زوجیت

اثبات عقد    ،سبب وجوب نفقه در این دیدگاه  ،بنابر این  .ثابت نماید و صرف اثبات وقوع عقد نکاح برای مطالبه نفقه کافی نیست

اق  زیرا اصل بر عدم تمکین زوجه است و زن باید تمکین را ثابت کند تا دادگاه حکم به انف   ،همراه با اثبات تمکین زوجه است

 (1۵۵: 1410 ،دهد ) شهید ثانی 

زوج را موظف می نماید که نفقه زوجه را بپردازد و    ، نظر دیگر در میان سایر فقهای امامیه این است که صرف اثبات تحقق نکاح

را ساقط   این وجوب  است  ،کندمیتنها چیزی که  نفقه  پرداخت  مانع  است که  نشوز زوجه  مانع   ،بروز  نشوز هم که  اثبات  بار 

پس اصل بر تمکین است و عدم تمکین )نشوز( مانع وجوب انفاق است و تا زمانی    .ب نفقه است بر عهده ی زوج خواهد بودوجو

 .  (38۹ و 388 ،1370)نجفی  کندمیکه وجود مانع اثبات نشده است وجوب نفقه که معلق به زوجیت است استمرار پیدا 

قانون   1108: »در عقد دائم نفقه زن بر عهده ی شوهر است« و نیز ماده  قانون مدنی که مقرر می دارد  1106با توجه به ماده  

مدنی که مقرر می دارد: »هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود« می توان 

ن برای دعوى مطالبه نفقه کافی است  لذا صرف اثبات نکاح به وسیله ی ز  ،قانون مدنی ایران از نظریه دوم تبعیت کرده  کهگفت  

با احراز این امر از ادای وظایف    و دادگاه  اینکه شوهر ثابت نماید که زن بدون مانع مشروع  حکم به سود زن خواهد داد مگر 

که در    باشدمی)غیر الزام آور است چون وحدت رویه ن  2614زوجیت امتناع نموده است و نیز دیوان عالی کشور در رأی شماره  

مگر    ،و چنین مقرر می دارد: »اثبات زوجیت برای مطالبه نفقه کافی است  کندمیصادر شده این مطلب را تأیید    1316سال  

شوهر   ذمه  اشتغال  دلیل  نکاحیه  قباله  اینکه  به  استان  دادگاه  استدالل  و  باشد  زوجه  استحقاق  عدم  موجب  دیگری  جهات 

 .  (178 ،1343 ، صحیح نیست« )کمانگر باشد مین

به محض    .عقد مقتضى نفقه و نشوز مانع آن است و اصل عدم مانع است و وجود مانع نیاز به اثبات دارد  کهبر این باید گفت  بنا

 .  باشدمیاصل بر تمکین زن و استحقاق وی به دریافت نفقه است و در این خصوص اثبات تمکین شرط ن ،وقوع عقد 

 

 تأمین نیاز جنسی زن-6

در    .ی عاشقانه بین موجودات زنده برای لذت بردن از زندگی و تولد و بقاء نسل استرابطه   ، تهای نظام خلقیکی از شگفتی 

اشرف    ،بین حیوانات رابطه  ها آن انسان  این  باید  پروردگار  بوده و  اوست و آن طور که مد نظر  را آن طور که الیق  ی عاشقانه 

 .  انجام دهد ،اوست
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ی طبیعی را به صورت  زم است فوق العاده هوشیار و دقیق باشند و این خواسته زن و شوهر در تأمین و اشباع جنسی یکدیگر ال 

را جذب کنند عشق همدیگر  و  رفتار کنند که عالقه  و کیفی طوری  از جهت کمی  و  باشند  و مشروع جوابگو  عنان    ،مطلوب 

و جز همسرقلب بگیرد  قرار  یکدیکر  اختیار  در  نپرورانند  ،شان  را در دل  عشق دیگری  قهراً    .هرگز  نشود  برآورده  نیاز  این  اگر 

ستیز و خصومت و غیره   ،بی رغبتی به همدیگر   ،بی عفتی   ،انحراف  ،عوارض نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت که سرکوفتگی

 .  باشدمی

نماید  می  پیروان خود را به طور دقیق رهبری  ،آیین مقدس اسالم با ظرافت تمام این نیاز طبیعی انسان را مورد توجه قرار داده 

تواند در اظهار او نمی  .کند که طبیعت زن توأم با حیاء و عفت و شرم گذاشته شده استو به آنان و به ویژه شوهر سفارش می

از شوهرش کام بگیرد با    .نیازش پیش دستی کند و  نکند و  نیز فراموش  این زمینه  را در  لذا شوهر موظف است همسر خود 

او را به دست آورده و با کیفیت دلخواه وی آمیزش نماید  ،های مقدس خودها و عشقشوخی  های فراوانی در این  روایت   . دل 

 .  زمینه ذکر شده است

ی آمیزش و امور جنسی میسر است و توأم با مسأله  ،خوشحالی و رضایت زن  10عن علی )علیه السّالم(: »رضاهُنَّ فِی فُروُجهُنَّ؛ 

 (1370، حانیبدون آن هرگز خشنودی آنان متصور نیست«)سب

 چیز از ظلم ( سه1370، )سبحانی 11مواقَعَة الرجل اَهْلَهُ قَبْلَ الْمُالِعبَة؛  . . . ثالثةٌ مِنَ الجَفاء  عن النبی )صلّی اهلل علیه وآله(: 

 .  با همسرش آمیزش کند« ،ی الزم و شوخی مطلوباین است که مرد بدون مقدمه هاآنگردند؛ یکی از و ستم محسوب می

آید که اوالً زن و مرد باید تمام لذائذ مشروع جنسی را نسبت به همدیگر فراهم و آمیزش  مذکور چنین به دست میاز احادیث   

زیرا آمیزش بدون مقدمات آن اشباع کننده نبوده و  ؛  نباید مثل آمیزش حیوانات بدون مقدمه و احیاناً با زور و اجبار همراه باشد 

ی بسیار عمیق و مبارزه با انحراف فکری ثانیاً احادیث اسالمی گویای یک نکته  .اشدب موجب رضایت و لذت کامل زن و مرد نمی

زیرا مؤمن واقعی  ؛  باشندمخالف سنت نبوی و آیین مقدس اسالم می  ،دانند زیرا دوری از زنان و مادی مقدس می؛  قشری است

الهی را که برای بندگانش آفریده است  هاکسی است که حالل خدا را حالل و حرام خدا را حرام بدان و بدون علت نعمت ی 

ترک آمیزش با زنان    . فراموش ننمایند  ،ی سکون و آرامش قلبی شوهران خود هستندبرای خود تحریم نکند و زنان را که مایه

؛  شود شرم و حیا مانع ابراز نیاز جنسی از سوی زنان می  . گیرندباعث تضییع حقوق آنان و از نظر اسالمی موجب مؤاخذه قرار می

کنن سعی  باید  شوهران  و  بنابراین  برسند  خود  زنان  درونی  فریاد  به  موقع  به  دارند   هاآن د  نگه  دور  اخالقی  انحراف  از  .  را 
 ( 1370، )سبحانی12

 

 غیرت و محافظت از ناموس خانواده-7

از موضوعاتی که برای مرد نسبت به همسر خود الزم است  در   .زن است  موضوع غیرت و پاسداری از حرمت و کرامت  ،یکی 

دین مقدس اسالم غیرت و حفظ    .ی غیرت شده استفرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السّالم( تأکید زیادی بر مسأله

سوء ظن و بدگمانی بی    ،اسالم  .ی سوء ظن فرسنگ فاصله داردداند و این موضوع با مسألهناموس را از آثار ایمان و مردانگی می

 ( 1383، )نوری همدانی13.  داند غیرت و حفظ ناموس را نیز واجب و جزء ایمان می  ،اما در مقابل  ،اند دجهت را گناه کبیره می

 
  همان، ص200، به نقل از بحاراالنوار، ج7۵، ص10.170.

  همان، ص1۹۹، به نقل از بحاراالنوار، ج103، ص11.2۵3.

  همان، ص201-200. 12.

  حسین، نوری همدانی، جایگاه بانوان در اسالم، مهدی موعود، 1383، ص13.423.



فقه  و حقوق  سیاسی،   علوم مطالعات  

 70-86، صفحات  1401 پاییز ،3 شماره  ،8 دوره

81 

 

الرجل ایمانٌ؛   ،  )رسولی محالتی.  ایمان اوست«  ،غیرت مرد و حراست او از ناموسش  14قال امیرالمؤمنین )علیه السّالم(: »غیرةَ 

1383) 

المؤمنین می  امیر  متقیان  ایمانفرماید: »فچنان چه موالی  با  ایمان می   ،رد  را جزء  ناموس خود محافظت غیرت  از  و  شمارد 

کند و از عکس العمل آن نماید و نسبت به ناموس دیگران نیز به چشم بد نگاه نمیکند و از سوء ظن و بدگمانی اجتناب میمی

 ( 1371، )شریف رضی1۵.  فرماید: ما زَنی غیور قَطُّ«نماید چنان چه میوحشت می

السالم( می  نیز در جای   المؤمنین )علیه  امیر  عواقب چنین دیگر  از  اجتناب کنید من  فرمایند: »از اختالت زن و مرد شدیداً 

اظهار وحشت می این حرکت کارهایی  به  را که  مردانی  و  به فرزند  هم  . گویند«بی غیرت می  ،ها راضی شوندکنم  ایشان  چنین 

 : دهند عزیزش امام مجتبی )علیه السّالم( دستور می

می  می»اگر  تو  به صالح  کار  این  که  نبیند  را  مردی  هیچ  تو  جز  او  که  نما  نگهداری  طوری  را  خود  همسر  زیرا  ؛  باشد توانی 

کمتر از آن    ، شوندات وارد میضرر افراد نامناسب که به خانه  ،مصونیت زنان در حجاب و پرده نشینی است و این را نیز بدان

خارج  نمی خانه  از  زنانت  که  بماند«  ،شوندباشد  مصون  نیز  خانه  در  همسرت  تا  کن  جلوگیری  نامناسب  افراد  ورود  از    . یعنی 
 (1371، )شریف رضی16

 

 احترام و خوشرفتاري با همسر -8

ی  باشد و قرآن کریم اشاره نموده است که همسران مایهازدواج می  ،های قدرت و توان خداوند متعال در آفرینش یکی از نشانه 

و عشق  آرامش دل کانون خانواده میها  ویژهمقدس در  و محبت  مهر  با  و  اعضای خانواده  باشند  به  بیشتری  نشاط  و  ای صفا 

کند که آنان آنچنان باید با  قرآن کریم کیفیت زندگی و برخورد دوستانه و محبت آمیز زن و شوهر را راهنمایی می  .بخشندمی

های بیرونی را ویش را به بهشت برین تبدیل نمایند و خستگیهمدیگر عاشقانه و با لطف و محبت معاشرت کنند که کانون خ

زن و    ،کند عالوه بر این که در کانون خانواده صفا و آرامش خاطر ایجاد می  ،بدین وسیله مرتفع سازند و خوشرفتاری با همسر

 ( 1370، نی)سبحا17.  گردد سازد و موجب پاداش اخروی و تقرب در پیشگاه الهی نیز میشوهر را به هم مهربان می

  فىِ   إِنَّ  رَحْمَةً  وَ   مَّوَدَّةً  بَیْنَکُم  جَعَلَ  وَ  إِلَیْهَا  لِّتَسْکُنُواْ  أَزْوَاجًا  أَنفُسِکُمْ  مِّنْ  لَکمُ  خَلَقَ  أَنْ  ءَایَاتِهِ  مِنْ  قرآن کریم می فرماید: »وَ  ،لذا 

  آرامش  ایشان  به  تا  .آفرید  همسرانى  خودتان  جنس  از  ایتانبر  که  اوست  قدرت  هاىنشانه  از  و  18.  یَتَفَکَّرُونَ  لِّقَوْمٍ  الَََیَاتٍ  ذَالِکَ

 .  کنند«مى تفکر که  مردمى براى است عبرتهایى  این  در .نهاد  مهربانى و  دوستى  شما میان و  ،یابید 

»فرمایدمى  ، کرده  مطرح  دارد  قرار  انسان  آفرینش  از  بعد  مرحله  در  که  را  انفسى  آیات  از  دیگرى  بخش   نیز  آیه  این    از   و: 

  مِنْ  لَکُمْ  خَلَقَ  أَنْ  آیاتِهِ  مِنْ  وَ)   «یابید  آرامش  آن ها  کنار  در  تا   آفرید  شما  براى  خودتان  جنس  از  همسرانى  که  این   او  هاىهنشان

 .  (إِلَیْها لِتَسْکُنُوا أَزْواجاً أَنْفُسِکُمْ

  و : » کندمى اضافه آن دنبال به اردد  روحانى و قلبى  کشش  و  جاذبه یک  به نیاز ،همسران میان  در پیوند  این ادامه که  آن جا از و 

 .  (رَحْمَةً  وَ  مَوَدَّةً بَیْنَکُمْ  جَعَلَ وَ) «داد قرار رحمت و  مودّت شما میان در

 
  هاشم، رسولی محالتی، غررالحکم و دررالحکم، فرهنگ اسالمی، تهران، 1383، ج4، ص14.377.

  شریف رضی، نهج البالغه، قم، نبوی، 1371، حکمت 2۹7، ص1232. 15.
 . همان، نامه 31، ص16.۹3۹
  جعفر سبحانی، مسائل ازدواج و حقوق خانواده، ص ص17.267
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  لِقَوْمٍ   لَآیاتٍ   ذلِکَ  فِی   إِنَّ)  «کنندمى  تفکّر  که  گروهى  براى  است  هایىنشانه  این  در : »فرمایدمى  بیشتر  تأکید   براى  آیه  پایان  در  و 

 . (نَیَتَفَکَّرُو

  تکاملى   مرحله  یک  که  چرا  ، دارند  ناقصى  وجود  زنندمى  الهى  سنت  این  به  پا  پشت  که  آن ها  گرفت   نتیجه  توانمى  این جا  از  و 

 .  کند تجرّد ایجاب ضرورتى و خاص شرایط راستى به  که آن مگر شده  متوقف ها آن 

 .  شان بهتر باشند«بهترین شما کسانی هستند که برای زنان 1۹؛ عن النبی )صلّی اهلل علیه وآله(: »خِیارُکُمْ خِیارُکُمْ لِنسائِهِمْ  

 .  زیبایی مرد در نیکویی کالم اوست« 20عن النبی )صلّی اهلل علیه وآله(: »جَمالٌ المَرْء فَصاحَةٌ لِسانه؛ 

هرگز از دل او   ،فرماید: »گفتن مرد به زن خود که من تو را دوست دارماز رسول اکرم )صلّی اهلل علیه وآله( نقل شده که می 

 ( 1386، )مجلسی21.  رود«بیرون نمی

  ، نمایدعالوه بر این که در کانون خانواده صفا و صمیمیت ویآرامش خاطر را ایجاد می  ،احترام گذاشتن و خوشرفتاری با همسر 

 .  گرددسازد و موجب پاداش اخروی و تقرب در پیشگاه الهی نیز میزن و شوهر را به هم مهربان و صمیمی می

 

 امانت الهی نسبت به همسر   ، زن.  7

های جسمی  ها باعث ناراحتیبسیار مشکل و محال است و معاشرت کردن با این گروه  ،زندگی و سازش افراد ناآگاه و بی ضابطه 

می روحی  خویش  هم  . گرددو  فدای  را  دیگران  شخصیت  و  حقوق  آگاهانه  که  استثمارگر  اشخاص  با  کردن  سازش  چنین 

 .  باشدده دردآور میفوق العا   ،نمایندمی

  ، دارای اراده و افکار مستقل بداند و حقوق او را در طول زندگی مشترک  ،شوهر خوب کسی است که همسرش را مانند خود 

ها قهراً باعث اختالف  هایی داشته و این تفاوتمحترم بشمارد و توجه داشته باشد که زن و مرد از نظر جسمی و روحی تفاوت

ها و جلوگیری از آن ها الزم  برای برطرف شدن این اختالف  .ها و آداب و رسوم خواهد بودی و معاشرتسلیقه در کیفیت زندگ

 .  های خود را افزایش دهنداست زن و مرد آگاهی

ی همسرش را به خانه  ،اش اجتناب نماید و سعی کند از راه دوستی و محبتمرد باید از هرگونه استثمارگری در مورد خانواده 

باشد و آن  ی الهی میامانت گرانمایه  ، طبق احادیثی  . نماید و از آزردن روح و روان همسر خود جداً خودداری کند  خویش جلب

 (1370، )سبحانی22.  گونه که شرط امانت داری است را داشته باشد

فَإنَهُنَّ عواری ِعنْدکُمْ؛   تان  هرگونه اجحاف و ستم در مورد زناناز    23قال رسول اهلل )صلّی اهلل علیه وآله(: »اِتَّقوا اهلل فی النساءِ 

 ( 1370، )سبحانی . باشند«های الهی میزیرا آنان در اختیار شما هستند امانت؛ خودداری کنید

رسانند که شوهر ممتاز آن کسی است که همسرش را امانت الهی دانسته و در اکرام و احترام او بکوشد و  احادیث این را می 

بنابرین مرد با کمال    .عایت کند و بداند که همسرش نیز مانند او دارای عواطف و احساسات استشرط امانت داری را کامالً ر

بدین وسیله بزرگواری خود را نسبت به   .بزرگواری خطاهای همسرش را تا حد امکان ببخشد و عفو اغماض را جایگزین آن کند

 .  گیرد و روز به روز به سوی کمال گام بر خواهد داشتبدون تردید همسر او هم تحت تأثیر محبت او قرار می ، او نشان دهد

 
  نهج الفصاحه، ص207. 19
  همان، ص1۹4. 20
  محمد باقر، مجلسی ، حلیه المتقین، ص182، به نقل از اصول کافی، ج۵، ص۵6۹. 21
 . جعفر سبحانی، مسائل ازدواج و حقوق خانواده، بدر، 1370، ص2۵7. 22

  همان، به نقل از سنن بیهقی، ج7، ص304. 23.
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 بخشش و سخاوت شوهر -9

و سخاوت  است  ،بخشش  کرده  توصیه  بدان  اسالم  مبین  دین  که  است  مذهبی  و  انسانی  عالی  نظر   .یک صفت  از  این صفت 

مورد احترام اقشار مختلف   ،داند و کسی که واجد آن باشاجتماعی دارای اهمیت خاصی بوده و مردم برای آن ارزش فراوانی قائل

پیروان   ،قرآن مجید و پیشوایان معصوم  .اثر عجیبی دارد  ،این خصلت در گسترش روزی و دفع تنگدستی  .گیرداجتماع قرار می

خود را به بذل و بخشش و رسیدگی به ایتام و مستمدان دعوت نموده و انجام آن را عامل سعادت و خوشبختی فرد و اجتماع  

ی زندگی و رفاه خانواده و بخشش  زیرا توسعه؛  ها مورد تأکید بیشتری قرار داده استین موضوع را در مورد خانوادهداند و امی

های آنان را نسبت به هم مهربان تر و سعادت  ها شدیداً مؤثر است و دلدر پیوند استحکام خانواده  ،نسبت به تک تک اعضاء آن

 (1370، )سبحانی24.  نمایدضمین میآنان را در رسیدن به تفاهم و هماهنگی ت

اش را ضایع نموده و بی توجهی  کسی که حقوق خانواده  2۵قال االصادق )علیه السّالم(: »کفی بِاْلمَرْءِ اثماً اَنْ یُضُّییعَ مَنْ یَعُولُه؛ 

 ( 1370، )سبحانی. در پیشگاه الهی گناهکار است« ، نماید

ترین پاداش را در پیشگاه الهی بزرگ  ،آید که احسان و بخشش بر خانوادههایی که در این باره ذکر شده به دست میاز روایت  

آید و در جلب محبت همسر و تحکیم پیوند زناشویی فوق العاده  داشته و این صفت یکی از امتیازات شوهران خوب به شمار می 

 .  ی داردبه دیگران باز م تر خانواده را از نظر انحراف اخالقی و توجهمؤثر است و از همه مهم

 

 تأمین فضاي معنوي -10

و  و فضای معنوی  نجات دهد  از جهنم  را  باید خانواده خود  نم  مرد  ایجاد  و بهشتی در خانه  قواانفسکم  »یایهاالذینءامنوا  اید: 

نارا .  اهلیکم   . آوردیدَِِ    یا  ؛ .  ایمان  انسانه  خود و خانوادکسانی که  از آتشی که هیزم آن  را  نگاه  ها و سنگخویش  ها است 

 .  «ریددا

 ،آله(  و  علیه  اللّه  صلّى  )  پیامبر  همسران  از  بعضى  به  نسبت  سرزنش  و  اخطار  دنبال  به!  دهید  نجات  دوزخ  آتش از  را  خود  خانواده 

  ها آن  به   خانواده   و  فرزندان  و   همسر  تربیت  و  تعلیم   باره   در   دستوراتى  و   ، کرده  مؤمنان  همه  به  را  سخن  روى  ، آیه  این   در  خداوند 

 .  دهدمى

»فرمایدىم  نخست    نگه  سنگهاست  و  انسانها  آن   هیزم  که  آتشى  از  را  خویش  خانواده   و  خود!  ایدآورده  ایمان  که  کسانى  اى: 

 (الحجارة و  الناس وقودها نارا اهلیکم و انفسکم قوا آمنوا الذین  ایها یا) «دارید

  به  امر  و   تربیت  و   تعلیم   به  خانواده   نگهدارى  و  ،است  سرکش  شهوات  برابر  در  تسلیم  عدم   و   معاصى  ترک   به  خویشتن  نگهدارى 

 .  است خانواده و  خانه فضاى  در ،آلودگى هرگونه از خالى و پاک  محیطى ساختن فراهم  و ، منکر از نهى و  معروف

  آغاز  فرزند   تولد  لحظه  نخستین  سپس  و   ،ازدواج  مقدمات   از  یعنى   ، خانواده  بناى  سنگ  نخستین  از  باید   که  است  اىبرنامه  این 

 . شود تعقیب دقت نهایت با و صحیح ریزىبرنامه  با مراحل مام ت در و  ،گردد

 آنچه  و   ،کنندنمى  مخالفت  را  خدا  فرمان  هرگز  و  سختگیرند  و  خشن  که  ،شده  گمارده  آتش  آن  بر  فرشتگانى : »افزاید مى  سپس 

 .  (یؤمرون ما یفعلون و  امرهم ما اهلل الیعصون شداد غالظ   مالئکة علیها ) «کنندمى اجرا( کامل بطور) اندشده داده  فرمان

 
 . همان، ص241. 24

  همان، به نقل از وسائل الشیعه، ج1۵، ص25.2۵1.
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 نتیجه-11

پسندیده    هایسنت یکی از    .کنندمیخانواده واحد اجتماعی است که از ازدواج زن شوهر تشکیل شده و فرزندان آن را تکمیل  

  ، تشکیل زندگی متضمن اهدافی است که شامل: آرامش روحی و روانی  ،بی شک  .بشری که از دیرباز میان انسانها متداول است

گسترش روابط   ،حفظ ایمان  ،و معنویتتکامل اخالق    ، پرورش فرزندان سالم  ،تأمین غریزه جنسی و شهوانی  ،یل بشریتکثیر ن

فرزندان   ،جمله: وظایف زن نسبت به همسر  از  زن در خانواده وظایفی بر عهده دارد؛  ،روازاین  .باشد میاجتماعی و رشد اقتصادی  

شوهر   ،چنینهم  . تبدیل کند  و تعالی کانون گرم خانواده را به محیطی برای پیشرفت    و اطرافیان که با اجرای هر کدام می تواند

تأمین    ،حقوق مادی و نفقه زن  ، سرپرستی و قیومیت خانواده  یلقبنیز حقوق و وظایف خاصی نسبت به زن خویش دارد؛ که از  

از وی  ،جنسی زننیاز   بررسیارنده  نگ  .باشد می  با همسر  رفتاریخوش احترام    ، غیرت و محافظت  به  مقاله حاضر    تفصیلی   در 

 .  پرداخته شده است گفتهپیشموارد 
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Abstract 

Family is a social unit formed by the marriage of husband and wife and their children complete it. One of the 

popular human traditions that has been common among people for a long time. Undoubtedly, the formation of 

life includes goals that include: mental and psychological peace, proliferation of human desire, provision of 

sexual and sensual instincts, raising healthy children, development of morals and spirituality, maintaining faith, 

expanding social relations and economic growth. Therefore, a woman has duties in the family, such as: a 

woman's duties towards her husband, children and people around her. which, with the implementation of each 

one, can turn the warm center of the family into an environment for progress and excellence. Also, the husband 

has certain rights and duties towards his wife; such as: guardianship and guardianship of the family, material 

rights and alimony of the wife, provision of the sexual needs of the wife, zeal and protection of the honor of the 

family, cleanliness of the husband for the wife, respect and good behavior towards the wife, God's trust towards 

the wife and forgiveness and generosity of the husband is. In this article, the aforementioned cases have been 

investigated.  
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