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Article Type 
Research Article 

 Purpose: The aim of this study was to investigate family 

reunification in Imami jurisprudence and to evaluate the 

positive effects of laws in order to reunite the foundations of 

the family. 

Materials and Methods: The type of method in this research 

is analytical-descriptive, which is based on existing books and 

researches and experiences gained in this field. 

Findings: The rules governing good communication between 

couples are: observance of mutual rights and duties of spouses, 

cohabitation of spouses, inheritance of spouses from each 

other, obligation of the wife to perform the duties of marriage, 

financial independence of the wife, support of mothers during 

pregnancy, custody of children by parents, obligation of 

parents in raising their children, obligation in paying alimony 

to wife and children and respect for the child to parents and 

these are among the laws that have a positive effect on family 

strength and child rearing. 

Conclusion: The laws that are in line with the objectives of 

Article 1104 are: The couple cohabits and the man must 

consider the woman's whereabouts. Couples inherit from each 

other, and women, like men, have financial independence. 

(1118 BC) and the man is obliged to pay alimony to his wife 

and children according to Article 642 of the Penal Code. 

According to Law 1178, parents are also obliged to raise their 

children, and Law 1168 also refers to the custody and custody 

of children. Article 21 of the Constitution emphasizes the 

protection of mothers during pregnancy. The child must 

respect the parents. 
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 341...  ارزیابی و امامیه فقه در خانواده تشیید بررسی        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ارزیابی و امامیه فقه در خانواده تشیید بررسی

 وادهخان مبانی تشیید راستای در قوانین مثبت تأثیرات

 1محالتی فهیمه
 .ایران قم، مذاهب، و ادیان دانشگاه ،دکتری دانشجوی

 
 *2تبار حبیبی جواد

 جامعه دانشیار و قم علمیه حوزه جزا فقه و اصول خارج مدرس
 .(نویسنده مسئول) العالمیه المصطفی

 
 دهیچک

 امامیه فقه در خانواده تشیید بررسی هدف با حاضر پژوهش: هدف
 انجام نوادهخا مبانی تشیید راستای در قوانین مثبت تأثیرات ارزیابی و

 .ستا شده
 هک است توصیفی-تحلیلی تحقیق دراین روش نوع: ها روش و مواد

 آمده بدست زمینه دراین که وتجاربی موجود وتحقیقات کتب از
 .است شده استفاده است،
 حقوق رعایت زوجین، بین معاشرت حسن به ناظر مقررات: هایافته

 بردن ارث زوجین، مشترک سکونت زوجین، متقابل تکالیف و
 زوجیت، وظایف ادای در زوجه بودن ملزم یکدیگر، از زوجین
 اطفال نگهداری بارداری، دوران در مادران حمایت زن، مالی استقالل
 لفمک خویش، اطفال تربیت در ابوین بودن مکلف ابوین، توسط
 ملهج از والدین به طفل احترام و فرزند و زن به نفقه تأدیه در بودن

 ربیتت و خانواده استحکام در مثبت تأثیر دارای که هستند قوانینی
 .باشند می فرزند
 هستند 1104 ماده اهداف تأمین راستای در که قوانینی: گیرینتیجه

 ایدب مرد و هستند مشترک سکونت دارای زوجین: کهاین از عبارتند
 همدیگر از زوجین. بگیرد نظر در او زندگی محل در را زن شئون
. برخوداراست مالی استقالل از مرد مانند نیز زن و برندمی ارث

 نفقه مجازات، قانون ۶4۲ ماده طبق است مکلف مرد و( م. ق111۸)
 تربیت در والدین 11۷۸ قانون طبق.  کند پرداخت را فرزند و زن

 و حضانت به نیز 11۶۸قانون در و هستند مکلف نیز خود اطفال
 حمایت به اساسی قانون ۲1 اصل در. دارد اشاره اطفال نگهداری

 اماحتر والدین به باید طفل. کندمی تاکید بارداری دوران در مادران
 .بگذارد

 
   . تربیت تشیید، زوجین، خانواده، :کلیدی کلمات

 
 01/07/1400: افتیدر خیتار
 15/09/1400:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنprof.javadhabibitabar@yahoo.com 
 

 مقدمه
 ؛مام داشته استبه امر خانواده اهت، از بدو خلقت بشرخدای سبحان 
بعد از خلقت حضرت آدم )علیه السالم( که از حقیقت  به طوری که

همسر آدم )علیه السالم( را نیز از همان ، واحد انسانی ظهور کرد
االسالم( نیز نسل  از همسرش حوا )علیهم؛ آفریدحقیقت واحد 

فراوانی را آفرید که وحدت نسل بشری که همه به یک پدر و مادر 
ی افراد بشر پایگاه بنابراین همه. کندمنتسب هستند را بیان می

ی مشترک تکوینی دارند و تأمین چنین پایگاهی تضمین کننده
کسی بر دیگری حق ، ی اخالقی و اجتماعی است و بر اساس آنسیره

سیاسی آنان با یکدیگر به لحاظ ، فخر ندارد و باید روابط اجتماعی
ی ی تقوای الهی باشد و به لحاظ مبدأ قابلی بر پایهمبدأ فاعلی بر پایه

، دجویی باشبرابری و دوری از هر گونه فخرفروشی و سلطه، برادری
را از این ها ی حقیقت انسانیت که خداوند آنتا همگان در سایه

 »در آیه . آمیزی داشته باشندزندگی مسالمت، اصل مشترک آفرید
ق منها کم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلیا ایها الناس اتقوا رب

ه لون بئزوجها و بث منهما رجاال کثیرا و نساء و اتقوااهلل الذی تسا
از پروردگار خود ، ) ای مردم. « و االرحام ان اهلل کان علیکم رقیبا

خدایی که شما را از یک حقیقت آفرید و همسرش را از ، بترسید
مردان و زنان بسیاری را در ، جنس او خلق کرد و از نسل آن دو

یکدیگر  از، سوگند به اوزمین پراکنده کرد و از خدایی بترسید که با 
خواهید و از قطع رحم بپرهیزید که خداوند همیشه چیزی می

محور بسیاری از احکام  نیز. ء/ آیه()نسا مراقب و نگهبان شماست(
سهم بزرگی از ، کند تا معلوم شوداشاره می، ستفقهی خانواده ا

گردد که محور تشکیل خانواده و گذاری جوامع به زن باز میبنیان
قهی ارحام شامل وجوب انفاق احکام ف. دیگر جوامع کوچک است

ندارد که نسبت بنابراین مرد هم در خانواده حق . بری می باشدو ارث
به همسرش سلطه داشته باشد و خود را برتر از او ببیند چون همه 

لذا با تشکیل  (.1) اعم از زن و مرد با هم در انسانیت یکسانند
ه کنند کیکدیگر حق و تکلیف پیدا میاعضا نسبت به، خانواده

، حقوق اعضای خانواده و نیز حقوق اطفال، رعایت اصول خانوادگی
هر کدام . م از مسائل مهم زندگی انسانیینداز احکا تام همهاوالد و ای

انواده و استحکام آن تالش کرده موظف هستند که برای حفظ خ
فرزندان صالح تربیت کنند که اجزای جامعه و عامل پیدایش آن 

باشد که دو کارکرد خانواده به عنوان مأمن برای انسان می . هستند
ن اعضای خانواده که بر اساس عاطفه است : کارکرد روابط متقابل بی

و محبت می باشد و کارکرد دوم ارتباط خانواده با جامعه بزرگتر 
. است که سعادت و کمال جامعه بستگی به سالمت خانواده دارد

باید  .بنابراین با توجه به اهمیت خانواده عالوه براین که بین زوجین
 آن باشد و ضمانت اخالق حاکم باشد باید قوانین نیز در جهت تشیید

 بااجرای حقوق هر کدام از اعضای خانواده باشد تا با تعامل صحیح 
ا تربیت ر نسل خوبییکدیگر بتوانند زندگی موفقی را داشته باشند و

به خصوص زن که نقش محوری در خانواده دارد که باید ، کنند
تالش کند که همسر خوب برای شوهرش و مادر خوبی برای 

ها زندگی موفق را رقم تا بتواند با حمایت از آن؛ فرزندانش باشد
گی در انحالل و جدایی بین زوجین را بازدارندپس قانون نقش . زند

دارد که عالوه براین که به حقوق هر کدام از آن ها توجه شده 
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در قرآن  طور که همان. کنددو نیز تالش می است در حفظ پیوند آن
بین زن و مرد مطرح کرده است کم و محرا پیوند غلیظ عقد ازدواج 

که اشاره دارد به این (۲1آیه، نساء) «و اخذن منکم میثاقا غلیظا: »
لذا ضروری است . که زوجین باید به این پیمان خود وفادار باشند

که قوانین را بررسی کرده تا روشن شود که کدام قوانین در جهت 
زوجین » »رد که دان میمی باشند که بیا 1104تأمین اهداف قانون 

با یکدیگر ، باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد خود
ین تشیید به تبب، شناسیبعد از مفهوم بنابراین در مقاله« معاضدت کنند

دیدگاه فقهی و حقوقی  و از پردازیمخانواده از منظر قوانین ایران می
استای رسپس به ارزیابی تأثیرات مثبت قوانین در . کنیمبررسی می

   . م خواهیم پرداخت. ق1104تشیید مبانی خانواده در ماده 
 

 تشیید 
 از منظر لغت 

 ،بلند کردن، محکم کردن، تشیید درلغت به معنای استوار کردن
شَیَّدَ البناءَ: ساختمان را باال برد و (. ۲) بنا وغیره(، برافراشتن)دیوار

: گویدراغب می. بردنباال ، بفتح )ش( گچ کارى شید:. (.3) ساخت
 .گوئى با گچ بنا کرده، را محکم کردهاى آنیعنى پایه« شیّد قواعده»

 (.4) بروج مشیّده یعنى برجهاى محکم یا مرتفع
 

 در اصطالح اخالق  
اخالق سنتی را به دلیل آن که در ، گران فمینیستاز دیدگاه تحلیل

آنان وتداوم ستم ی مردان وحفظ منافع جهت دفاع از قدرت و سلطه
 دهندمورد ارزش گذاری منفی قرار می، کندجنسی برزنان عمل می

پذیرند که اخالق فمنیست ها باطرح این دیدگاه تلویحا می(. 5)
اما از آن جا که ثبات ، تواند در ثبات خانواده نقش داشته باشدمی

قق کنند و تنها با فرض تحخانواده را فی نفسه امری با ارزش تلقی نمی
. کنندارزشمندی آن را احتماال تأیید می، آرمان برابری جنسی

ین با ا. دهندموضع مثبتی در قبال اخالق سنتی نشان نمی، درنتیجه
توان شواهدی یافت دال بر این که حتی در شرایطی که دو می، همه

ضعف تربیت اخالقی به ، همسر از جهات گوناگون همسانی دارند
 ،از سوی دیگر. از هم پاشیدگی خانواده شودتواند باعث تنهایی می

هایی که در آن ها علی رغم ناهمسانی زوجین  از کم نیستند نمونه
پایبندی آنان به موازین اخالقی باعث تداوم وانسجام ، جهات متعدد

ای کند که برنگاه واقع بینانه اقتضا می، ازاین رو، خانواده شده است
سهم بیشتری در ، ی از عوامل دیگرعنصر اخالق در مقایسه با بسیار

در ارتباط با نقد فمنیستی . پارچگی خانواده قایل شویمحفظ یک
رسد این قبیل جهت گیری ها برخاسته اخالق سنتی نیز به نظر می

بدیهی است . ای وغیر جامع به اصول اخالقی استاز نگرش تجزیه
د لب خو اخالقی که صرفا به زنان توصیه کند در برابر ستم شوهران

تواند نمی، موجب تداوم ستم جنسی گردد، فرو بندند وبدین ترتیب
 های اخالقیبنابراین اگر زوجین از ویژگی. مورد تأیید قرار گیرد

، مهربانی، احترام، اعتماد، وفاداری، ارزشمندی مانند صداقت
خیرخواهی ، نرم خویی، گذشت، صبر وبردباری، فروتنی، دلسوزی

، خود محوری، از اموری مانند خودخواهی وانصاف برخوردار و
، طمع، بخل، حسادت، هاتحقیردیگران وتوهین به آن، برتری جویی

، ابدرفتاری ه، هابسیاری از تنش، توزی و دورویی مبرا باشندکینه
ها واختالفات ویرانگر از ساحت زندگی خانوادگی رخت خشونت

نیرومندترین عامل زیرا پایبندی به اصول اخالقی ، برخواهد بست
زاین ا، کنترل درونی افراد از دست یازیدن به اقدامات غیرانسانی است

تأکید کم نظیری ، رو اسالم ازمیان معیارهای متعدد گزینش همسر
در روایت از پیامبراکرم )صلی (. ۶) برتربیت اخالقی فرد نموده است

ه ک اگر کسی»اهلل علیه و آله و سلم( نقل شده است که فرمودند: 
 ،برای خواستگاری به نزدتان آمد، اخالق و دیانت او را می پسندید

 . (.۷) «با ازدواجش موافقت کنید

 
    زوجین مشترک بینحقوق 

 حقوق زوجه بر زوج
 صلى اهلل علیه) رسولت ی حضرو سنت متواتره وسیره قطعیه قرآن 

برداشتن حقوق زوجه بر زوج داللت می ، ( و اهل البیتو آله و سلم
و لهن »آیه. بین فقها دراین مسئله هیچ اختالفی وجود ندارد وکند 
. (. ۲۲۸/بقرة) «لذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجها مثال
زوجه صراحت دارد و هم حقوق زوجه بر برهم بر حقوق زوج نیز

، وجود دارد که برای مردان درجه و فضیلتی در حقوقمگراین، زوج
تر از حق زوجه بر زوج به این معنی که حق زوج بر زوجه بزرگ

 می آیه این درمعنای (رضی اهلل عنه) طوسی شیخ (.۸) است

 «بالمعروف علیهن یالذ مثل ولهن»آیهتوضیح در د:ضحاکنویس
 مانند دارند یحقوق خود شوهران بر بانوان می گوید:( ۲۲۸)بقره/

 بر شوهران که گونههمان معروف در ینیک به معاشرت نهایت

 بر خداوند که یدرامور طاعت مثل، دارند یحقوق خود بانوان

 که گونههمان»گفته: ی طبر. است کرده واجب شوهر یبرا بانوان

 بانوان به نباید نیز شوهران، ضرر ترک به اندشده ملزم بانوان

 (۲۲۷بقره/) «درجه علیهن وللرجال» مورد در و برسانندی ضرر
 موارد واز است مردان یبرا یفضیلت یمعنا به که شده گفته چنین

 طالق بر مرد بودن مالک، دیگر از موارد، باشدیم بانو اطاعت آن
 جهاد در شرکت، موارد آن ازی ویک است میراث در او یو زیاد

 است حق دری فزون مردان یبرا» شده گفته طورهمین. «باشدی م

 شریک زنان با نکاح غایترد مردان زیرا، او است در یوفضل

چون  شده گذاشته آنان یبرعهده یدیگر امور عالوه به و هستند
درجه( به وجوب ). (9) «بانو کردن و رعایت انفاق، مهر وجوب

اطاعت زوجه از زوج در بعضی موارد تفسیر شده است ولی برای 
بلکه در نصوص ، اطاعت زوج واجب نیست، زوج حتی در معروف

زوجه در معروف امر شده است که مرتکب منکر نشود به مخالفت 
نتیجه این که در این که آیه . به ارث هم تفسیر شده است« درجه»و 

نصوص به این در ثبوت حقوق زوجه بر زوج صراحت دارد و در 
 الرجال» اثبات انشائی بودن آیه با توجه به. حقوق اشاره شده است

علی بعض و بما انفقوا من  بما فضل اهلل بعضهم قوامون علی النساء
بیان حکم وضعی و اعطای سمتی خاص به مردان ، آنظاهر؛ «اموالهم

ی مفهوم قوامیت در بردارنده، در قبال زنان است و از سوی دیگر
توان گفت قوامیت رو میاز این؛ معنای حمایت و رسیدگی نیز هست

علی و »چنین در آیه هم (.۶) هم حق و تکلیفی برای مردان است
به بعضی ( 333)بقره/ «المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف
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 343...  ارزیابی و امامیه فقه در خانواده تشیید بررسی        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ازحقوقی که در شریعت مقدس برای زوجه نسبت به زوج ثابت 
تأمین نفقه زوجه و پوشاک کند که شامل تصریح می، شده است
چه که زوجه به حتی تأمین مسکن زوجه و هر آن. باشدزوجه می

روزانه به مقدار معروف آن احتیاج داشته باشد از تأمین معاش 
این . واجب دانسته شده است، وشایسته شأن زوجه به حسب عرف

یحتاج زن قطع به عدم عمومیت به خاطر این است که در بعضی از ما
ن عاشروه»و در آیه . اشد و قایل به تفصیل نشدندبیخصوصیت آن م

نیز طبق نظر مفسرین اشاره به مهر ونفقه دارد  (19)نساء/ «بالعروف
و حتی بر مرد واجب دانستند که یا نیازهای مشروع زوجه و حسن 
معاشرت با او به صورت معروف و مشروع و شایسته در نزد عقل و 
فطرت وعقالء بدون ظلم وتعدی را تأمین کند و یا از او طالق بگیرد 

 بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِکُوهُنَّ» آیهکه از مفهوم ، وبا زن دیگر ازدواج کند
 ذلِکَ یَفْعَلْ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ وَ ال تُمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ

استفاده می  (۲31)بقره/ «هُزُواً اللّهِ وَ ال تَتَّخِذُوا آیاتِ نَفْسَهُ فَقَدْ ظَلَمَ
سم است که در روایات بسیاری ق، یکی دیگر از حقوق زوجه. شود

همان ، مضاجعه است، منظور از قسم در روایات ؛وارد شده است
 أَطَعْنَکُمْ فَإِنْ وَ اضْرِبُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ اهْجُرُوهُنَّ»َ وطور که در آیه 
اطاعت زن در با برحرمت هجران  (34)نساء/ «سَبِیالً فاَل تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ

پس ؛ کندزن داللت میبا  وجوب معاشرت به معروفمقابل 
به معروف است و سازش  معاشرتمضاجعه بین زوجین از مقومات 

 ها هستو مصاحبت بین زوجین در اصل پیوند روحی و جنسی آن
که به عنوان تحکیم زندگی « حسن معاشرت»بنابراین تعبیر  (.10)

ی تمام آن اموری نشان دهنده، اگر به خوبی باز شود، خانوادگی است
ی همه، در محدوده نفقه. است که مرد در برابر زن باید انجام دهد

ی حسن های جسمی زن باید تأمین شود و در محدودهنیازمندی
اسالم با برداشتن . (11) های روحی اوی نیازمندیمعاشرت همه

او را از هر نوع ، ی خانوادگی از دوش زنمسئولیت تأمین بودجه
زام برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است و درقوانین اجبار و ال

اسالم این قاعده را همواره رعایت کرده است که مرد مظهر نیاز و 
اسالم مرد را به صورت خریدار . نیازی باشداحتیاج و زن مظهر بی

از نظر اسالم در وصال و . شناسدو زن را به صورت صاحب کاال می
ن مرد است که باید خود را به عنوان ای، زندگی مشترک زن و مرد

 زن و مرد نباید. گیر بشناسد و هزینه ی این کار را تحمل کندبهره
از نظر طبیعت دو نقش جداگانه ، فراموش کنند که در مسئله عشق

ازدواج هنگامی پایدار و مستحکم . ها واگذار شده استی آنبه عهده
. د ظاهر شوندو لذت بخش است که زن و مرد در نقش طبیعی خو

ی زن بر مرد در کار است این است علت دیگر که برای لزوم نفقه
فرسای تولید نسل از لحاظ که مسئولیت و رنج و زحمات طاقت

ی زن گذاشته شده است که از نیروی بدنی و عضالنی طبیعت به عهده
از طرف . دهدتوانایی او را در کار و کسب کاهش می، کاهدزن می

جمل ت. زن به پول و ثروت از احتیاج مرد افزونتر استدیگر احتیاج 
به عالوه . و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی زن است

مستلزم آسایش بیشتر و ، باقی ماندن جمال و نشاط و غرور در زن
، لذا نه تنها مصلحت زن. تالش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است

در این است که زن از بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز 
مرد هم . های اجباری خردکننده ی معاش معاف باشدتالش

خواهد کانون خانوادگی برای او کانون آسایش و رفع خستگی می
سرّ این که مردان حاضرند با جان کندن پول در بیاورند و دو . باشد

این است که مرد نیاز روحی خود را به ، دستی تقدیم زن خود کنند
دریافته است که هر اندازه موجبات آسایش و فراغ ؛ ه استزن دریافت

غیرمستقیم به سعادت خود خدمت ، خاطر همسر خود را فراهم کند
 (.1۲) کرده است و کانون خانوادگی خود را رونق بخشیده است

 .و عطیه است« نحله»کند که مهر قرآن کریم تصریح میچنین هم
رموز فطرت بشر را با . ندداقرآن این عطیه و پیشکشی را الزم می

که هر یک از زن و مرد کمال دقت رعایت کرده است و برای این
ی نقش مخصوصی که در طبیعت از لحاظ عالیق دوستانه به عهده

 .لزوم مهر را تأکید کرده است، فراموش نکند، ها گذاشته شدهآن
محبت زن خوب . نقش زن این است که پاسخگوی محبت مرد باشد

 .رت عکس العمل محبت مرد باشد نه به صورت ابتداییاست به صو
ی زن شروع بشود و زن عشق ابتدایی زن یعنی عشقی که از ناحیه

همواره ، که مرد قبال او را خواسته باشد عاشق مردی بشودبدون آن
بر خالف ، مواجه با شکست عشق و شکست شخصیت خود زن است

؛ شودپیدا میعشقی که به صورت پاسخ به عشق دیگری در زن 
خورد ونه به شخصیت زن نه خودش شکست می، چنین عشقیاین

جامعه اگر بخواهد پیوندهای . لطمه و شکست وارد می آورد
که از همان راهی ای ندارد از اینچاره، زناشویی استحکام پیدا کند

یعنی قوانین فطرت را رعایت کند و از آن ؛ برود که قرآن رفته است
یک از زن و مرد را در مسئله عشق در نظر  جمله نقش خاص هر

قانن مهر هماهنگی با طبیعت است از این رو که نشانه و . بگیرد
ی مرد آغاز شده و زن پاسخگوی ی آن است که عشق از ناحیهزمینه

 (.1۲) کندای نثار او میعشق اوست و مرد به احترام او هدیه

 
 حقوق زوج بر زوجه 

روایات متعددی در ، شوهرعالوه برآیه نشوزدرمورد اطاعت زن از 
طور مطلق برلزوم یا مطلوبیت آن داللت متون دینی وارد شده که به

؛ که این اطاعت را به موارد خاصی محدود سازندبدون آن، دارند
اطاعت زن از شوهر و ترک نافرمانی ، برای نمونه درروایتی معتبر

چنین در هم(. 13) شمار آمده استزن به او جزء حقوق شوهر بر
ی اطاعت هایی به کار رفته که خالی از واژهرتعبی، برخی روایات

در . نداای رساتر بر این موضوع تأکید کردهولی به گونه، می باشند
ها خوریم که در آنای از روایات بر میبه مجموعه، کنار این روایات

د روایات در مور (.13) اندحذرداشته شدهمردان از اطاعت زنان بر
یک نکته مهم آن است که این روایات بر ، اطاعت زن از شوهر

گونه که بسیاری از فقها یادآور زیرا همان؛ وجوب اطاعت ندارند
اطاعت واجب زن از شوهر به موارد ویژه هم چون تمکین ، اندهشد

جنسی و کسب اجازه از شوهر برای خروج از منزل اختصاص دارد 
اطاعت زن از شوهر ، ی خانگیهارانجام کا و در سایر موارد مانند

یندار ی زنان دبرخی از فقها نیز با استناد به سیره. ی الزامی نداردجنبه
گاه خود را موظف به اطاعت از که از صدر اسالم تا کنون هیچ

عدم وجوب اطاعت را ، دانسته اندموارد نمی هگونشوهران در این
شاهدی برحمل ، ی یاد شدههپس دو قرین (.14) اندنتیجه گرفته

، اطاعت زن از شوهر (.۶) بر استحباب خواهند بود روایات مزبور
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پیروی از همسر . در خصوص زناشویی واجب است نه به طور مطلق
معیار . تنها در مواردی است که دستورش با دین الهی موافق باشد

، هماهنگی فرمان مرد با دین خداست، وجوب اطاعت برای زن
بنابراین بر زن واجب است در امور زناشویی فرمانبر باشد و در شئون 

، جا وهر کاری که موافق اوامر الهی نباشدره، زندگی خانوادگی
تواند با از سوی دیگر زن می. نباید خواسته شوهررا اطاعت کرد

ی وظایف خویش را مقید و محدود و دامنه شرط ضمن عقد دامنه
 های طبیعیتوجه به تفاوت کوتاه سازد حقوق و اختیارات شوهر را

تواند ما را در فهم بهتر و دارای منشأ زیستی میان مرد و زن می
یکی از تفاوت های شخصیتی . دیدگاه اسالم در این خصوص یاری کند

ی همین مبانی زیست شناختی قابل تفسیر زنان و مردان که بر پایه
، اندتأکید کردهشناسان نیز برخی بر آن است و در میان روان

مندی زنان به پذیرش ریاست و مدیریت دیگران و کادر زیر عالقه
غرض آن است که امکان تحقق یک الگوی . (1۲) نظر آنان است

 ؛خانوادگی اسالمی و متناسب با اوضاع اجتماعی جدید را اثبات کنیم
نان به دستیابی ز، های جنسیتیای نقشالگویی که ضمن تثبیت پاره

رمزدست یافتن زنان به . سازدهی و انسانی خود را فراهم میحقوق ال
 ،احساس رضایت در این الگو صرفا مساوات و تشابه جنسی نیست

ن در مواردی رضایت ز، ی مبانی زیست شناختی یاد شدهبلکه بر پایه
به این صورت که فروتنی خاص ؛ شوداز راه رضایت شوهر حاصل می

 ،انجامدقلب شوهر تسلط وی می زن که در شرایط عادی به تسخیر
فضای خانوادگی را به بهترین شکل تلطیف نموده و زمینه را برای 

بدیهی است . سازددستیابی او به نیازهای مادی و معنوی مساعد می
چون عوامل اخالقی و تربیتی تحقق این کارکرد به امور دیگری هم

ست این عوامل ای جانبهنیز بستگی دارد و تنها با فعلیت یافتن همه
کارکردی خواهد ، که هنجار اطاعت زن از وشوهر به طور کامل

 .بود و به پیامدهای نامطلوبی مانند اخالق بردگی منجرنخواهد شد
ه هنجار یاد شد، های اخالقی و تربیتی شوهراما گاه به سبب کاستی

آورد و حتی ممکن است به رضایت الزم را برای زن فراهم نمی
)علیه السالم(  از امام صادقنیز عزرمی  (.۶) ی بینجامدبرخی پیامدها

کند که : زنی نزد پیامبر)صلی اهلل علیه و اله و السلم( آمد روایت می
پیامبر)صلی اهلل  و از ایشان در مورد حق زوج بر زن سوال کرد و

علیه و اله و السلم( به زن توضیح دادند و سپس زن از حق زن بر مرد 
)ص( فرمودند: مرد باید پوشاک و خوراک زن را پرسید و پیامبر 

 زن پرسید :. فراهم کند و زمانی که زن اشتباهی کرد او را ببخشد
 ها نیست؟ پیامبر)ص( فرمودند: خیرپس برای زن حقوقی غیر از این

اما روایاتی هم وارد شده که حقوق دیگر برای زوجه قایل  (.13)
او از رعایت حقوق  ترک حقوق زوج در صورت امتناع (.۸) است

مبنی براین که آیا بین زوجین حق معاوضه؛ دو صورت دارد، زوجه
به این ، ای وجود نداردها معاوضهای وجود دارد یا این که بین آن

معنی این که بر هر کدام از آن دو انجام وظیفه مقرر از طرف شارع 
ها واجب است و روشن است که بین دو حق بدون معاوضه بین آن

ای نیست برای این که اخبار حقوق در بیان این است که معاوضه
برای هر کدام از زوجین نسبت به دیگری حقوقی بدون معاوضه 

بین تمکین و نفقه معاوضه ، ولی با فرض قبول معاوضه. وجود دارد
معاوضه بین مهر و ، نیست بلکه ممکن است طبق بعضی از روایات

معاوضه اعم از نفقه و ، مراد در این صورت. گیردبتمکین  صورت 
مهر است ولی اگر اعمیت را قبول کنیم آن نسبت به قوامیت به نحو 

؛ دکنحکمت است و آیه بر معاوضه بین قوامیت و انفاق داللت نمی
جایز ، برای این که اگر زوج در تأمین حقوق زوجه کوتاهی کند

ولی در . است که زوجه هم در تأمین حقوق زوج کوتاهی کند
صوص تمکین و انفاق برای زوجه کوتاهی در خصوص همان خ

شود اما آن چه که از این آیه استفاده می. طور مطلقباشد نه بهمی
 مِثْلُ وَ لَهُنَّ»کند و آن آیه این است که بر حقوق متقابل داللت می

است که تقابل بین تمکین و  (1۲9)نساء/  «بِالْمَعْرُوفِ الَّذِی عَلَیْهِنَّ
فاق است نه بین انفاق و قوامیت که از سنخ والیت است وانفاق ان

 .به نحو حکمت نفقه بدهد، برمرد واجب است که به خاطر قوامیت
پس اگر زوج در حقوق زوجه کوتاهی کند برای زوجه تکلیفی 

بنابراین بر زوجه واجب است که حقوق زوج را به جا آورد . نیست
خالصه . حقوق زن را ادا کندهمان طور که بر زوج واجب است که 

اگر تقابل حقوق ببن زوج و زوجه را بپذیریم بین انفاق و تمکین 
است  اما نسبت به قوامیت که از سنخ والیت است نفقه را در آیه 

گیریم پس در این صورت تقابل حقوق بین زن به نحو حکمت می
، فقهنشوز مسقط ن، از نظر مشهور فقهاء (.15) رودشمار نمیومرد به

تمکین خاص یعنی تن دادن و . مفهومی اعم از تمکین خاص است
چنین تمکینی مسقط حق حبس . تسلیم شدن نسبت به آمیزش جنسی

ن ولی آ، بار انجام گرفته باشدهر چند یک، در گرفتن مهریه است
، از نظر مشهور. چه بر زوجه واجب است چیزی بیش ازاین است

ج باشد و بدون اذن او از خانه بر زن واجب است در اطاعت تام زو
از مرد این نیست معنی اطاعت زن نظر مشهور طبق (.1۶) خارج نشود

ی کارهای او هست بلکه پیروی و مطیع بودن زن که او مالک همه
برای او به اندازه قیمومیت مرد در تدبیر امور زندگی در بین 

م( طور که حضرت رسول)صلی اهلل علیه و آله وسلهمان. هاستآن
کارها را بین حضرت زهرا)علیها السالم( و حضرت علی)علیه 

پس هر چیزی که زوج میل دارد بر زن واجب . السالم( تقسیم کرد
 های مشترکالطاعة نیست وحدود تدبیر و تقسیم عادالنه مسئولیت

شود و قوامیت مرد و حق اطاعت از او به بین زن ومرد را شامل می
اختصاص به معنای طور که همان، معنای اجحاف در حق زن نیست

به معنای ، دادن حقوق زوج به تمکین و قسم و مانند آن دو نیست
بلکه بر ، نیست، این که زن در اداره زندگی با مرد مخالفت کند

و در کارها بر زن ( 10) زوج الزم است که به زن خدمت کند
، همان طور که در نصوص زیادی وارد شده است. سخت نگیرد

عقد دائم باشد واگر عقد . 1 شود:موجب وجوب نفقه میدوشرط 
منقطع باشد نفقه برمرد واجب نیست و همه فقها براین مطلب اجماع 

تمکین کامل به معروف یعنی با تحقق نشوز از طرف زوجه . ۲. دارند
از طرف ، به علت اخالل در حقوق زوج که بر زوجه واجب است

 روابطدر. (14)  شودمینفقه زوجه ساقط ، اوصورت گرفته

، اصل این لزوم هایحکمت از. است زوجه تمکین بر اصل زناشویی
 جنسی نیاز تأمین مهیای زوجه اگر که است نکته این به توجه

 محتمل، نگوید پاسخ خانواده درون در را نیاز این نباشد و همسرش

 باشد داشته پی در شوهر برای تمکین مفاسدی عدم دلیل به است

 دلیل بر افزون. قراردهد تحت الشعاع خود نیز را جامعه بسا چه و
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 345...  ارزیابی و امامیه فقه در خانواده تشیید بررسی        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 نظام، هادرآن ی جنسیغریزه فزونی و مردان زیستی تفاوت، فوق

 برای بیشتری را امتیازات حقوقی لحاظ از، کرد ملزم را تشریع

 اخالقی سالمت که مردان فسادانگیز اقدام مانع و شده قائل شوهر
 (.1۷)ود ش، ندازدامی مخاطره به را جامعه

 
ارزیابی تأثیرات مثبت قوانین درراستای تشیید مبانی خانواده 

 دنیم قانون 1104درماده
توجه به این که قوانین خانواده باید در جهت تحکیم و استحکام  با

درنهایت نیز ؛ شود  خانواده باشد و در تربیت نسل صالح مؤثر واقع
مواردی که ، ضروری است؛ باشد 1104اهداف ماده  تأمین کننده

باشند را بررسی کرده و مورد تحلیل قرار میبسیاردارای تأثیر مثبت 
 دهیم: 

 
 م(. ق1103ناظر به حسن معاشرت بین زوجین ) مقررات

در تعالیم اسالمی عالوه بر حقوق و وظایفی که هر فرد مسلمان 
از  و شوهر نیز متقابالهر یک از زن ، نسبت به افراد دیگر دارد

 ی طرفای برخوردارند و نسبت به هم تکالیفی بر عهدهحقوق ویژه
 فرماید:ن مجید در مورد حسن معاشرت میآرق. داشت مقابل خواهند

همسرانتان با اخالق نیکو  با. (19)نساء/ «عاشروهن بالمعروف»
)صلی اهلل علیه و آله و سلم( نیز در  رسول خدا«. «نمایید معاشرت

؛ «خیارکم خیارکم لنسائهم»فرموده است: این خصوص چنین 
. «هایشان خوش رفتارندند که با زنهایی هستترین شما آن)شایسته

جهاد »اند: رفتاری زنان در منزل نیز فرمودهحضرت در مورد خوش
)جهاد زن خوب شوهرداری کردن  (19)نساء/؛ «المرئة حسن التبعل

تعبیر قرآن مجید و به « معاشرت به معروف»حدود مفاهیم .  است(
در تعبیر قانون مدنی را عرف اجتماعی مشخص « حسن معاشرت»نیز 
 (.13) رسد بر حسب زمان و مکان تغییر نمایدکه به نظر می؛ کندمی

بلکه مکلف و موظف ، زوج نه تنها در سوء معاشرت ممنوع است
است که به تعابیر « امساک به معروف»و « معاشرت به معروف»به 

و این دو مفاهیم اثباتی است که زوج باید  (۲31)بقره/ تقرآنی اس
 (.13) ی و اخالق حسنه به اثبات برساندبا رفتارهای انسان

 
  حقوقیضمانت اجرایی 

 صحت طور به نکاح که همین» مدنی: قانون 110۲ یماده وفق

 تکالیف و حقوق و موجود طرفین بین زوجیت روابط، شد واقع

 حدود درخصوص« . شودمی برقرار هم دیگر مقابل در زوجیت

 از مقصود» :نداگفته حقوق استادان بعضی زوجیت روابط شمول

 سدرمی نظربه ولی (.1۸) است جنسی مسائل همان زوجیت روابط

 بین روابط مطلق و بوده ترگسترده معنایی گذار قانون منظور

 و گیردمی دربر را آنان غیرمالی و مالی روابط از اعم زوجین
 این عرفی و لغوی معنای با جنسی مسائل به آن کردنمحدود 

 . نیست سازگار کلمات

 و حقوق، طرفین بین زوجیت یرابطه برقراری با و نکاح انعقاد با
 و حقوق این از برخی گرددمی برقرار آنها بین زوجیت تکالیف
 شوهر و زن متقابل تکالیف و حقوق از و متقابلند تکالیف

 حسن تکلیف و حق هاآن یجمله از که شوندمی محسوب

 1103یماده در که اشدبمی یکدیگر برابر در زوجین معاشرت

 شوهر و زن» :داردمی مقرراست که  شده اشاره آن به صراحتاً

 این موجب به گذارقانون« .یکدیگرند با معاشرت حسن به مکلف

 معاشرت حسن داشتن را مرد و زن مشترک تکلیف ماده اولین

 اولین عنوان به تکلیف این ذکر است دانسته یکدیگر به نسبت

 برای حسن گذارقانون که است اهمیتی، زوجین متقابل تکلیف

 عدم.  است قائل خانواده تحکیم در آن اساسی نقش و معاشرت

 را خانواده بقاء زوجین از یک هر تکلیفی توسط چنین به توجه

 . ددهمی قرار جدی تهدید مورد
نیز  ۸3 مصوب زنان های مسئولیت و حقوق منشور 30ی ماده در
 تأمین و معاشرت حسن و مشترک سکونت مسئولیت و حق»

در  دعوا طرح و اعتراض حق و همسر با روابط در روانی امنیت
 قرار تصریح مورد همسر معاشرت سوء صورت در قانونی مراجع

 مطرح زوجین روابط در که تکالیفی و حقوق سایر «. است گرفته

 محسوب زوجین بین حسن معاشرت یالزمه نوعی به نیز گرددمی

 مصداق سوء، تکالیف آن از یک هر انجام از تخلف و گرددمی
 در معاضدت به زوجین تکلیف اساس این بر. باشدمی معاشرت

، یکدیگر به نسبت وفاداریفرزندان   تربیت و خانواده مبانی تشیید
 حسن از لوازم، زوجه به نسبت انفاق و شوهر از زن اطاعت

 اقدامی، از تکالیف یک هر ونقض گرددمی محسوب معاشرت

 (.19)  ودشمی محسوب معاشرت حسن یوظیفه برخالف
 نظر به اما، است نشده تصریح متقابل تکلیف این به مدنی قانون در

 از امر این که بوده جهت بدین گذارقانون سکوت که رسدمی

 دگردمی محسوب مطلوب خانوادگی زندگی یک بدیهیات
 . (۲5۶)همان/

 
. ق110۲مقررات ناظر به رعایت حقوق و تکالیف متقابل زوجین )

 م(

و آن این که هر جا ، قرآن به یک اصل اساسی اشاره کرده است
یعنی ، هم ثابت است« حقی»وجود دارد در کنار آن « ایوظیفه»

الذی علیهن ولهن مثل » یدر آیه. وظیفه از حق هرگز جدا نیست
همان اندازه که زنان وظایفی فرماید: بهمی (۲۲۸)بقره/ «بالمعروف

و از تساوی این ، ها قرار داده شده استدارند حقوقی هم برای آن
. گردددر حق آنان عملی می« اجرای عدالت» «وظایف« با آن« حقوق»

عکس این معنی نیز ثابت است که اگر برای کسی حقی قرار داده 
توانیم و لذا نمی، عهده او خواهد بودمقابل وظایفی هم به شده در

ه حقی کحقی در موردی داشته باشد بدون این کسی را پیدا کنیم که 
. ای بر دوش او قرار گیردکه وظیفهدر موردی داشته باشد بدون این

داری که بین نیروهای جسمی و روحی زن و با وجود اختالف دامنه
 ،یه وظایف و حقوق صد در صد مساوی نیستنددرکل، مرد وجود دارد
های برومند اجتماع ی حساس مادری و پرورش نسلچون زن وظیفه

و ، از عواطف و احساسات بیشتری برخوردار است، ی اوستعهدهبه
شود که اگر بخواهیم عدالت را همین برتری در احساسات سبب می

ه که نیاز بیشتری بای از وظایف اجتماعی اجرا کرده باشیم باید پاره
نیروی فکر دارد و از هر گونه احساسات و تأثیر عاطفه باید خالی 

 ،ی مرد قرار گیرد و مردعهدهمانند سرپرستس کانون خانه به، باشد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             6 / 14

http://mail.islamiclifej.com/article-1-963-fa.html
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الرجال »در آیه نیز خداوند لذا  (.۲0)  تر را داشته باشدی عالیمرحله
قیومیت را برای مرد جعل کرده و  (34)نساء/ «قوامون علی النساء

چون زن و ناموس او امانتی الهی ، مرد باید بر همسرش قوام باشد
چنان، ی مرد دانستهوی را وظیفه است که خداوند حفظ و دفاع از

 )قوام( تعبیر. ی او گذاشته استاش را بر عهدهأمین هزینه و نفقهکه ت
در مسائل . گویای اهمیت موضوع قیومیت شوهر بر همسر است

توان وی را مدیر نمی، که مرد عاقل استخانوادگی نیز به صرف این
تفکری که در قیومیت بلکه باید از قدرت هوش و، دانست خانه

 معیار کمال انسان. الزم است برخوردار باشد تا بتواند )قوام( باشد
معرفت و تقواست که از دو راه عقل و نقل و نیز  (زن باشد یا مرد)

هر کس در پرتو اندیشه و برهان یا . طریق صفای دل به دست آیداز 
بشناسد و در عمل از اخالص  مناجات و عرفان خدا را بهتر

تر است و بافضیلت تر وبه خدا نزدیک، خوردار باشدبربیشتر
که  مدیریت خانواده و جامعه وظیفه و مسئولیتی اجرایی است 

ابراین اگر مدیریت بن. هرگز دلیل فضیلت و قرب به خدا نیست
های سنگین همسر در خانه و برخی مسئولیت خانواده و قیومیت بر

بر اثر ، استبه مرد سپرده شده، مانند والیت و قضا در جامعه
یلت نه برای فض؛ توانمندی بیشتر مرد در تدبیر و مدیریت بوده است

ت و نه برای فضیل؛ و قرب بیشتر مرد در تدبیر و مدیریت بوده است
حساب کارهای اجرایی و مدیریتی از کماالت . ب بیشتر او به خداقر

دهند برخی از کارها را مردان بهتر انجام می. انسانی کامال جداست
 . و بعضی را زنان

 

 حقوقیضمانت اجرای 
در صورتی که نکاح با کلیه شرایط معتبره 110۲باتوجه به ماده

ی زوجیت به محض وقوع عقد: الف( رابطه، شرعی و قانونی واقع شود
شوهر او ، زوجه مرد و مرد، یعنی زن؛ بین طرفین ایجاد می شود

توانند با یکدیگر ارتباط جنسی برقرار کرده و محسوب شده و می
تمامی ، با برقراری رابطه زوجیت. از همدیگر استمتاع جویند

یی و این رابطه زناشوامی که به صورت شرعی و قانونی بر احک
مانند ثبوت ؛ شودثابت و مستقر می، ی زوجین مترتب استعلقه

ها و آن دسته از خویشان محرمیت بین خود زوجین و نیز میان آن
 . و بستگان آنان که در قانون به آن تصریح شده است

ی رابطه. شودمیان زوجین برقرار میب( حقوق و تکالیف متقابل 
یعنی همواره از یک ؛ متقابل استی میان حق و تکلیف از نوع رابطه

گذار در ماده فوق غرض قانون. حق و از سوی دیگر تکلیف است، سو
در موارد پس از آن یک . ای است برای مواد بعدصرفا ذکر مقدمه

شده که زوجه مکلف به رعایت دسته حقوق برای زوج مقرر 
مانند حق ریاست زوج در خانواده که زوجه موظف به ؛ هاستآن

حقوقی است که برای ، ی دیگردسته. ت و تبعیت از زوج استاطاع
مانند ؛ هاستزوجه قرار داده شده و زوج متقابال موظف به انجام آن

دسته سوم وظایفی است که هر دو به صورت . حق نفقه و مضاجعت
 (.۲1)  باشندمشترک موظف به انجام و رعایت آن می

 م(. ق1114شوهر)مقررات ناظربه سکونت مشترک زن و 
 مِنْ سَکَنْتُمْ حَیْثُ مِنْ سْکِنُوهُنَّا»فرماید که میمحقق اردبیلی  

به سکنای زوجه . (۶)طالق/ «لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ ال تُضآرُّوهُنَّ وُجْدِکُمْ
د از طالق عکند که اسکان زوجه در حال زوجیت یا باشاره می

روایات  اهل بیت و یو اجماع علمارجعی در زمان عده واجب است 
نیز بر اصل تخصیص سکنی و نفقه در حال زوجیت و بعد از طالق 

کند که در آیه به مردان امر می. رجعی در حال عده داللت می کند
؛ یدد تهیه کنیتوانهایی که به راحتی نه با سختی میزنان رادر مکان

ل بعضی قای. تانیعنی در حد توان« من وجدکم»معنی . سکونت دهید، 
عطف شده است و معنای « من حیث سکنتم»شدند که این جمله به 

ها باشد و آن مکانی است که شایسته سکونت آن. آن دو یکی است
همسران خود را در مکانی که در توانشان نیست و با غیر 

  سکنی ندهند، باشدها نمیمسرانشان  از آن چه که شایسته آنه
 ، مطلقه است-3، درحال زوجیت است -۲، اسکان زوجه -1. (۲۲)

 
 . زوجه متوفی است

حق اسکان زوجه از حقوق واجب احکام خاص هرکدام عبارتند از:
 مِنْ سَکَنْتُمْ حَیْثُ مِنْ أَسْکِنُوهُنَّ»بر زوج می باشد طبق قول خداوند

برای این که  (۶)طالق/ «لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ ال تُضآرُّوهُنَّ وُجْدِکُمْ
باشد و دو مورد در مستحق بودن زوجه جزنفقه واجب همسرش می

همسر  (1 شود:رط میش)مانند سایر نفقات واجب  در حق سکنی
. گیردای تعلق نمینفقه، براین برای همسر صیغه موقتبنا. دائمی باشد

ت مکان و وق برای استمتاع از همسرشتمکین کامل به طوری که  (۲
 بلکه، نیست ملکیت شرط نیز در مسکن (.1۶)  خواهدخاصی نمی

کند و شرط است که نوع مسکن و کفایت می، اجاره یا عاریه بودن
بزرگی و کوچکی آن شایسته زوجه باشد و باید عرف مثل زوجه 

آیا برای زوجه جایز است که مسکن شخصی مطالبه کند . لحاظ شود
، مهعال، فقهاء مانند صاحب حدایق بعضی ازیا با زوج مشترک باشد؟ 

اند و علت آن را به جواز قایل شده صاحب جواهر، شهید ثانی
محقق سبزواری قید زده است به اما . اندعاشرت به معروف دانستهم

است که عرف امثال او باشد و این که زمانی مسکن زوجه شخصی 
ودن یا زمانی که شخصی نب جواهر نیز به آن معتقدستصاحب 

معتقدند که بعضی از فقهاء نیز. باشدکن موجب ضرر به زن میمس
های اگر برای خانه دو طبقه باال و پایین و برای هر کدام قسمت

برای زوجه جایز است که در یکی از آن دو ، خاص به آن باشد
ا ام. (.۲3) سکنی گزیند و غیر زوجه نیز در خانه دیگر زندگی کند

آن زندگی زوجه مطلقه در  مکانی که بر زوج  واجب است که
 شرط در آن این است که مسکن در شأن زوجه باشد و عادةً، کند

اگر مرتبه زوجه باال باشد باید در مسکن . در آن زندگی می کند
 ،مناسب شأنش سکنی گزیند و اگر زوجه دارای مرتبه پایینی باشد

مسکن او ، الحال باشدن او کوچک باشد و اگر زوجه متوسط مسک
. (۲4) می باشد   برای این که مالک در آن عرف. طور باشدماننیز ه

 ،ایجاب-1 چون صدقه و هبه سه چیز الزم است: سکنى نیز همرد
   . قبض -3، قبول -۲

 شود که اسکان زوجهچنین از نصوص قرآن و روایات استفاده میهم
شود و ضمن این که میدر خانه زوج برای زوجه حق محسوب 
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 347...  ارزیابی و امامیه فقه در خانواده تشیید بررسی        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

، استقرار داده شدهبرای آن  باشد به نفع او والیتمیتکلیف زوج 
شود می حق برای زوجه نیز قرار داده، فبرای زوجه نیز ضمن تکلی

 وَ ال تُضارُّوهُنَّ وُجْدِکُمْ مِنْ سَکَنْتُمْ حَیْثُ مِنْ أَسْکِنُوهُنَّ» که آیه
نحوه داللت . کندمیبر این مطلب داللت  (۶)طالق/« لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِن

آن این است که علت نهی از ضرر رساندن به زوجه در امر مسکن 
 شود که دلیل برزیرا از آیه استفاده می؛ سخت باشد در صورتی که

 خارجاین است که ، امر به اسکان زوجه و نهی از بیرون کردن او
ه بر تکلیف زوج صدر آی. باشدکردن زوجه از خانه بر او سخت می

مسکن زوج مطابقت دارد و بروالیت زوج بر کان زوجه دربه اس
حیث انتخاب مکان و سایر امور التزام دارد و  امر مسکن زوجه از

ذیل آیه بر ثبوت حق سکونت در خانه زوج برای زوجه مطلقه 
شاهد برآن صحیحه حلبی وچه است که ذکر کردیم نزدیک به آن

علیه ) مام صادقاست که در تفسیر این آیه وارد شده است که ا
مرد به همسرش نباید ضرر برساند زمانی که او »فرماید: ( میالسالم

دهد که بر او سخت بگیرد و او را از خانه بیرون کند را طالق می
 فقال: فرماید:پس خداوند می. عده طالق تمام شود که مدتقبل از این

زمانی که بر سکونت زوجه در  (.13) «لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ تُضارُّوهُنَّوَ ال»
از خویشان یا مکان دیگری که زوج   مکان دیگر غیر از خانه زوج
است توافق کنند تا زمانی که در عده خریده است یا اجاره کرده

همسرش را از ، زوجزیرا بر موردی که ، اشکالی ندارد. طالق است
ه ک کند تا اینصدق نمی، یا بر او سخت بگیرد خانه اش بیرون کند

 با حق سکونت زوجه در خانه همسرش منافات  داشته باشد و
کند تا این برخروج زوجه از خانه همسرش بدون اذن او صدق نمی

اختیار تعیین . (۸) که با والیت زوج بر امر مسکن زوجه منافات دارد
، کندو هر منزلی را که شوهر انتخاب میمحل مسکن با شوهر است 

ین موضوع از حقوق زوج البته ا؛ زوجه موظف به اقامت است
توانند ین رو طرفین میاز ا؛ رود و از احکام شرعیه نیستشمار میبه

ی به نظر بسیاری از ول. زوج باید منزل تهیه نماید کند در ضمن عقد
تواند در غیر صورت شرط زوجه می، از جمله  صاحب جواهر فقها

ال اگر شوهر مث؛ نیز از اقامت در منزل مشترک خودداری نماید
 منزلی دارد که زوجه دیگرش و یا پدر و مادر در آن سکونت دارند

زن موظف به پذیرفت ، تواندرا به سکونت در آن دعوت می  و زن
مستند  (.1۶) نماید خواست منزل اختصاصیتواند دربلکه می، نیست

بازنان با نیکی ؛ عاشروهن بالمعروف» نظر این فقها آیات زیر است:
ه ب« والتضاروهن لتضیقوا علیهن» و نیز: (19)نساء/ «.نماییدمعاشرت 

ولی علی  (۶)طالق/« آنان تنگ گرددزنان زیان نرسانید تا زندگی بر
عادت و شؤون زن ، رسد معیار را باید عرفبه نظر می، هارغم این

)مانند زنان  با زندگی در منزل مشترک منافات نداشته و بلکه
توان چنین حقی را برای در این صورت نمی، عشایر( سازگار نیز باشد

مگر این که به علل و جهاتی سکونت در خانه ، زوجه قائل شد
که در این صورت به ، مشترک موجب ضرر و زیان زوجه باشد

 ی الضرر بعید نیست که زن دارای چنین اختیاری شودموجب قاعده
(۲1.) 

 

 ضمانت اجرای حقوقی
ن یاختیار تعیین مسکن طبق توافق طرفدر صورتی که ضمانت اجرایی 

تواند از زندگی در محلی که شوهر زن نمی، به زن داده نشده باشد
مگر این که بودن او با شوهر در یک ، خودداری کند، کرده نمعی

 .متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، منزل
هد یا بخواهد م( مثال اگر مرد زن را شکنجه و آزار د. ق1115)ماده

یا او را به انجام اعمال نامشروع  وادار  به زور مالی از او بگیرد 
زن  .تواند مسکن جداگانه اختیار کندگونه موارد زن میدر این، کند

ی شوهر در این موارد احتیاج به حکم قبلی دادگاه برای ترک خانه
 تا صدور، زیرا ممکن است در صورت ماندن در منزل شوهر، ندارد

 این نکته که. دامنگیرش شود، زیانی که از آن بیم دارد، رأی دادگاه
مورد قبول ، قانون ازدواج استنباط کرد 1۲را از ماده ی می توان آن

واقع شده  ۶صادر از شعبه  ۲/۲/۲3دیوان عالی کشور در رأی مورخ 
م به زن حق داده است که . ق 1115 ماده»به موجب این رأی . است

خوف ضرر بدنی یا شرافتی یا مالی منزل دیگری  در صورت وجود
و سکونت زن در منزلی . غیر از منزل شوهر برای خود اختیار کند

 .«.مالزمه با عدم تمکین او نخواهد داشت، که خود او تعیین نماید
 ضرری که، داشته باشهمین که زن بیم معقولی از ضرر ، بنابراین

آن گاه . دزل شوهر را ترک کنتواند منمی، توان تحمل کردعادتا نمی
وانند برای تعیین تکلیف قطعی به دادگاه تهریک از زن و شوهر می

دادگاه ، هر گاه زن در دادگاه مظنه ضرر را ثابت کند. رجوع کنند
و مادام که زن در  حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد

خواهد ی شوهرنفقه برعهده، زل مزبور معذور استبازگشتن به من
  .ازدواج(قانون  1۲و ماده  م . ق1115)بند دوم ماده . بود

 آن موجب به که است الضرر ی قاعده 1115 یهماد فقهی مبنای

 از اطاعت که جاآن از. شودمی برداشته اولیه احکام حکم

 باعث، دیده تدارک شوهر که درمنزلی سکونت شوهردرخصوص

 مورد این در اطاعت وجوب، گرددمی زوجه بر ضرر ورود

 قبیل این در که شود می استنباط ماده ظاهر از. شودمی برداشته

 دادگاه قبلی حکم به احتیاج شوهر خانه ترک برای زن، موارد

 صدور تا شوهر درمنزل ماندن صورت در است ممکن زیرا ندارد

 عالی دیوان. شود گیرشدامن دارد بیم آن از که زیانی دادگاه رأی

 استنباط این نیز ۶ شعبهصادره از  ۲/۲/۶3 مورخ رأی در کشور

 جود و صورت در که است داده حق زن وبه است پذیرفته را

 شوهر منزل غیراز دیگری منزل مالی یا شرافتی یا بدنی ضرر خوف

 ضررهایی چنین وجود خوف بایدزن  البته. کند اختیار خود برای

 به بازگشت حکم دادگاه صورت این در که برساند اثبات به را

 سکونت محل انتخاب در زن البته. داد نخواهد شوهر منزل

 ماده رعایت با باید مسکن این انتخاب.  نیست آزاد جداگانه

 شرط موجب به چه چنان. گیرد صورت مدنی قانون 111۶ی

 تعیین حق ،دیگری مستقل قرارداد موجب به یا نکاح عقد ضمن
 رسمیت به را حقی اعطای چنین باید زوج شود داده زن به مسکن

 هرگونه کند تعیین زوجه نظر با را مشترک ومسکن بشناسد

 برابر در زوج مسئولیت موجب زوجه به نسبت حق این از تخلف

 شرط از تبعیت به شوهر الزام تواند می وزوجه بود خواهد او

 . کند مطالبه دادگاه از را مستقل قرارداد یا نکاح عقد ضمن
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 م(   . ق940مقررات ناظر به ارث بردن زوجین از یکدیگر ) 5-4

ان کودک، با عادات و رسوم غلطى که زنان، قرآن کریم در سوره نساء
به مبارزه برخاست و ، و افراد ناتوان را از ارث محروم می ساخت

لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا »ن کشید: الخط بط، بر روى تمام آن قوانین غلط
الْوالِدانِ وَ االَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ تَرَکَ 

 براى مردان از» یعنى:؛ «االَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً
گذارند سهمى در و خویشاوندان از خود به جا میچه پدر و ماآن

و مادر و خویشاوندان به جا می چه پدربراى زنان نیز از آن. است
سپس در پایان  «.خواه آن مال کم باشد یا زیاد؛ گذارند سهمى است

تعیین شده ، این سهمى است: فرمایدیآیه شریفه براى تأکید مطلب م
گونه تردید در این تا هیچ. م است که داده شود(ام االداء )الزاو الز

بدان ، جداگانه ذکر حکم میراث زن در جمله. بحث باقى نماند
 جهت است که استقالل زنان را در ارث همانند مردان بیان کند

(۲5.)  
 

   فقها سه مورد را در ارث زوجین  شرط کردند:
 مانند محقق صحیح بودن عقد ازدواج: طبق نظر اکثر فقهای امامیه. 1

، از جمله الصعیدی العدوی و اهل سنت نجفی، عالمه حلی، حلی
 . برندنمی از همدیگر ارث در عقد فاسد زوجین

چه حقیقی باشد و ، وجود پیمان زناشوئی در زمان فوت همسر. ۲
در حکم ، (ی طالق رجعیچه حکمی باشد مانند)زن در زمان عده

طبق نظر صاحب جواهر معتقد است که . 3 همسر شرعی می باشد
 ولی در عقد موقت. برندمیاز هم ارث  ئمدا عقدمشهورزوجین در

ی حائز نکته(. ۲۶) مورد فقها با هم اختالف نظر ندارد در اینخیر
زن و شوهر ، اهمیت در رابطه با ارث بردن زوجین این است که

برند و هرگز وجود هیچ یک همواره به همراه سایر وارثان ارث می
 93۸و  ۸91)ماده . تواند مانع از ارث بردن ایشان بشوداز ورّاث نمی

شرط توارث میان (م . ق10۷۷و  940)به استناد ماده  (.۲۷) م(. ق
یک از در نکاح منقطع هیچ. عقد نکاح استدائمی بودن ، زوجین

 از و بمیرد زوجه که صورتی در. بردزوجین از دیگری ارث نمی

. ق913هماد). دبرمی را ترکه نصف زوج، باشد نگذارده اوالدی خود
 از یک هر مبحث این در مذکوره صور تمام درگوید: م( می

 عبارت فرض این و بردمی را خود فرض باشد زنده که زوجین

 صورتی در زوجه برای آنو ربع  زوج برای ترکه نصف از است

 برای ترکه ربع از و، باشد نداشته اوالد اوالد یا اوالد میّت که

 اوالد یا اوالد میّت که صورتی در زوجه برای آن ثمن و زوج

 بین ما قبل مواد مقرّرات طبق بر ترکه بقی ما و باشد داشته اوالد

پس  بنابراین (.۲۸)  م(. ق93۸-9۲۷)ماده. شود می تقسیم وراث سایر
کنند به واسطه و شوهر با هم قرابت سببی پیدا میزن ، از نکاح

قانون ارث می  برند وارث میی از یکدیگروجود این خویشاوند
سزایی داشته باشد و برای هر هتواند در تثبیت ارکان خانواده نقش ب

ته که موجب آرامش خاطر یک از زوجین حقوقی را در نظر گرف
شود که بعد از موت دیگری ازپشتوانه اقتصادی خوبی آنها می

 . برخوردار باشد
 

       م(. ق110۸مقررات ملزم بودن زوجه در ادای وظایف زوجیت )
روایات متعددی در ، برآیه نشوز در مورد اطاعت زن از شوهرعالوه

طور مطلق بر لزوم یا مطلوبیت آن داللت متون دینی وارد شده که به
در . که این اطاعت را به موارد خاصی محدود سازندبدون آن، دارند

اطاعت زن از شوهر و ترک نافرمانی او جزء حقوق ، روایتی معتبر
امام از جمله روایت . (13) شمار آمده استشوهر بر زن به

صلّى اللّه  جاءت امرأة إلى النبیّ» فرمودند:که  السالم(اقر)علیهمحمدب
الزّوجة على المرأة فقال: لها  علیه و آله فقالت: یا رسول اللّه ما حقّ

طوّعا و ال تصوم ت، أن تطیعه و ال تعصیه و ال تصدّق من بیته إالّ بإذنه
 تخرج من و ال، و ال تمنعه نفسها و إن کان على ظهر قتب، إالّ بإذنه

بیتها إالّ بإذنه و إن خرجت بغیر إذنه لعنتها مالئکة السماوات و 
مالئکة األرض و مالئکة الغضب و مالئکة الرّحمة حتّى ترجع إلى 

)صلی اهلل علیه و آله و السلم(  )زنی خدمت پیامبراکرم« . . . بیتها
حق زوجه بر زوج  چیست؟ حضرت ، رسید و گفت: ای سول خدا

جه باید از شوهرش اطاعت کند و نافرمانی نکند و در فرمودند: زو
شوهرش ، صدقه ندهد و روزه مستحبی نگیرد اوبدون اذن زوج خانه 

بدون اذن ، شت کوهان شتر باشدرچه بر پرا از خود منع نکند گ
، ها و زمیناز خانه خارج نشود و اگر خارج شود مالئکه آسمانزوج 

تا زمانی که به خانه  فرستندمیکه غضب و رحمت بر او لعنت ئمال
ای از روایات بر به مجموعه، ایاتدر کنار این رو (.۷) برگردد(

. اندحذر داشته شدهزنان بر ها مردان از اطاعتخوریم که در آنمی
المرأة على زوجها الّذی إذا  قلت ألبی عبد اللّه علیه الساّلم: ما حقّ». 

، نهما) «وها و إن جهلت غفر لهافعله کان محسنا؟ قال: یشبعها و یکس
 . (511- 510ص

الوسیله بیان را در تحریرزوج بر زوجه حقوق  خمینیمرحوم امام 
 فرمایند:می دانند ومی اطاعت زوجه از زوجرا  اوّل قّو ح اندفرموده

مرد بر زن این است  حقّ، (و من حقّه علیها أن تطیعه و ال تعصیه)
در چه  که زناینولى . نافرمانى نکندکه زن او را اطاعت کرده و 
مرحوم امام و دیگران مثل صاحب  چیزهایى باید اطاعت کند؟

اى براى اطاعت زن تعیین جواهر و صاحب مسالک محدوده
در مورد استمتاعات  ولى مرحوم صاحب ریاض اطاعت را؛ اندنکرده

 هایى است ولىمتأسّفانه این بخش از فقه داراى پیچیدگی. دانندمى
و مانند سایر ابواب از آن بحث ، اندبزرگان به سادگى از آن گذشته

ابتال  شاید به این جهت بوده که در آن زمان کمتر محلّ؛ اندنکرده
مرحوم صاحب جواهر . ولى در زمان ما مسئلة مهمّى استبوده است 

و من حقّه علیها أن » فرماید:از این مسأله گذشته و مىهم به سادگى 
ال تعصیه و ال تتصدّق من بیته إالّ بإذنه و ال تصوم تطوّعا إالّ تطعیه و 

)جهاز و خمیدگى «بإذنه و ال تمنعه نفسه و لو کانت على ظهر قتب 
پشت شتر و کنایه از این است که در هر شرایطى شوهر را منع نکند 

شود اگر آب در دستت است زمین بگذار و بیا مثل این که گفته مى
البتّه انتظارات مرد از زن در مورد ؛ آمدن است که کنایه از زود

باید در حدّ عرف و عادت باشد و اگر چیزى خالف ، استمتاعات
عرف و عادت بخواهد دلیلى بر قبول آن از ناحیة زوجه نداریم و 

ن و ال تخرج م»دفعات و کیفیّت استمتاعات هم باید متعارف باشد( 
و عیادت پدرش یا عزای او اگرچه برای خانواده  و«بیتها إالّ بإذنه

ن بأحسن تتزیّأن تطیّب بأطیب طیبها و تلبس أحسن ثیابها » باشد و
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 349...  ارزیابی و امامیه فقه در خانواده تشیید بررسی        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ظاهرا واجب و مستحب در این عبارات مخلوط شده  (.13) «.زینتها
چون کسى نگفته است که پوشیدن بهترین لباسها یا استعمال بهترین 

ا م: ىکلّاصل  (.1۶) عطرها و یا استعمال بهترین زینتها واجب است
در فهم آیات و روایات یک اصل داریم و آن این که هرگاه متشابه 

یر محکم تفسه گرفت متشابه را به وسیل و محکم در مقابل هم قرار
 وسیلة به را ظاهر، بود هم مقابل در اظهر و ظاهر اگر حال؛ کنیمىم

 که داریم محکم اصل سه فیه نحن ما در. کنیمىم تفسیر اظهر
 «بِالْمَعْرُوفِ اشِرُوهُنَّع»اصل اوّل:  :کنیمىم تفسیر آن با را هامتشابه

 این با را آن بود آن مقابل در ىابهام ندارد و محکم است و اگر چیز
واجب نبودن خدمت کردن در اصل دوّم: . کنیمىم تفسیر محکم

کسى نگفته است که اگر زوجه در خانه خدمت خانه برزوجه 
ن چو، البتّه نباید خدمت بیت را ترک کند، شودناشزه مى، نکرد

گویند در ازدواج مشارکت است و به همین جهت است که مى
تواند اجرة المثل بگیرد ولى این در صورتى است صورت طالق مى

ل اص . د که در محیط ما نوعا تبرّع استکه قصد تبرّع نکرده باش
شوهر بر زن حق . شودشوهر مانع از اداى واجبات زن نمى سوّم: حقّ

، تواند جلوى نمازشود یعنى شوهر نمىمانع از اداى واجبات او نمى
حال ؛ حج زوجه را بگیرد که این اصل مسلّم و محکم است، روزه

 تواندچگونه مى، تواند مانع انجام واجبات زوجه شودوقتى زوج نمى
  (.۲0) مانع صلة رحم که یکى دیگر از واجبات است شود

 
 وقیحقضمانت اجرایی 
و مانند آن « وظایف زوجیت»عبارت چندین باردر قانون مدنی 

تواند تا زمانی که م زن می. ق 10۸5طبق ماده . استفاده شده است
)مشروط بر این که حال باشد( به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی  مهر

م اگر . ق10۸۶ اما وفق ماده. امتناع کند، که در مقابل شوهر دارد
ای وظایفی که در مقابل اخذ مهر به اختیار خود به ایفل از زن قب

. تواند استفاده کنداز حکم ماده قبل نمی، شوهر دارد قیام کند
گاه زن بدون هر»آمده است:  ن مدنیوقان 110۸ده ادر مچنین هم

مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه 
از وظایف زوجیت چه از جانب زوج و چه از امتناع « نخواهد بود

از نشوز زن در بند سوم . شودجانب زوجه به نام نشوز نامیده می
قانون حمایت خانواده به عنوان عدم تمکین یاد شده است و  ۸ماده 

دهد عدم تمکین به زوج حق می. این عنوان در عصر ما مشهورتر است
را به تمکین بخواهد  که دعوی تمکین را مطرح کند و الزام زوجه

 (.1۸) و یا از دادگاه گواهی عدم سازش بخواهد و او را طالق دهد
در خصوص زناشویی واجب است نه به طور ، اطاعت زن از شوهر

پیروی از همسر تنها در مواردی است که دستورش با دین الهی . مطلق
هماهنگی فرمان مرد با ، معیار وجوب اطاعت برای زن. موافق باشد

امور زناشویی فرمانبر  بنابراین بر زن واجب است در، خداستدین 
هر جا و هر کاری که موافق ، شئون زندگی خانوادگیباشد و در

از سوی دیگر . نباید خواسته شوهر را اطاعت کرد، اوامر الهی نباشد
ی وظایف خویش را مقید و تواند با شرط ضمن عقد دامنهزن می

در این  (.1) ت شوهر را کوتاه سازدق و اختیارامحدود و دامنه حقو
صورت قانون ملزم بودن زوجه در ادای وظایف همسرش با وجود 

تواند در تأمین می، شوداین که موجب سوء استفاده مردان از آن می

نیازهای زوج از طریق زوجه نقش مهمی داشته باشد و در حفظ بنای 
بین زوجین خانواده تأثیر زیادی گذاشته ودر ایجاد عشق و محبت 

 . موثر واقع شود
 

   م(. ق111۸مقررات ناظر براستقالل مالی زن)
و  هر یک استقالل دارند، زنان در امور مادی و معنوی مردان و

واژه )نصیب( در قرآن هم در . هاستمحصول کارشان از آن خود آن
و واژه )اکتساب( ؛ م در امور معنوی به کار رفته استهامور مادی و 

همه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن»در آیه 
پس هر که هر ، گیردمیی کارهای اختیاری و غیر اختیاری را در بر

یا عوامل ، خواه براثر عوامل اختیاری و ظاهری؛ به دست آورد   چه
، کندمال اوست و دیگری نباید آن را تمنی ، غیراختیاری و مستور

زنان و  تصریح به این مطلب که . بلکه باید به مشابه آن دست یابد
در ، ی از کسب مادی خود استقالل دارندمردان هریک در بهره گیر

ی اهمیت استقالل اقتصادی آنان و مخالفت دو جمله جداگانه نشانه
زن و مرد در . دانستندبا پندار جاهلیت است که زنان را محروم می

ولی در امور اجرایی تفاوتی عقل پسند ؛ ی تفاوت ندارندامور انسان
الف( عدم تفاوت در امور انسانی: زن و مرد در اموری که به دارند: 

مانند تعلیم و تزکیه بر یکدیگر امتیازی ، انسانیت باز می گردد
من ذکر او انثی و هو مومن  من عمل صالحا:»چنان که فرمود، ندارند

اگر در این امور به مردان خطاب شود یا س پ« فلنحیینه حیوة طیبة
ولی به دلیل ؛ هایندموضوع حکم آن، به ظاهر، ها نام برده شوداز آن

چون وقتی مناط حکم انسانیت ، زن و مرد هر دو مرداند، عقل و نقل
الغای ، مرد و زن خصوصیت ندارند و بعد از تنقیح مناط، است

ب( . گرددنف میدر نتیجه حکم شامل هر دو ص، شودخصوصیت می
تفاوت در امور اجرایی: در کارهای اجرایی میان زن و مرد تفاوت 

ی لیکن این تفاوت به استناد تفاوت تکوینی آن دو در محدوده؛ است
 . (509-503ص، همان) جسم است نه روح

در تصرفات مالی بین زن ومرد مساوات و برابری کامل ، از نظر اسالم
زن و . دیگری مزیت و امتیازی ندارنددارد و هیچ کدام بر  وجود

مرد چه در رابطه زوجیت و چه خارج آن از استقالل کامل مالی 
د رسعقل و رشد می، انسان )زن و مرد( وقتی به سن بلوغ. برخوردارند

گردد و رابطه زوجیت هیچ تأثیری در از تحت والیت خارج می
ریاست ، ینگرچه در روابط زوج. کندرابطه مالی زوجین ایجاد نمی

ولی این ریاست حقی را برای او در ، خانواده از خصایص شوهر است
در ، مورد اموال زوجه ایجاد نمی کند واو نمی تواند به این بهانه

این اصل مترقی در . اموال زوجه بدون رضایت او تصرف نماید
درحقوق االم به رسمیت ، در روابط بین زوجین، چهارده قرن پیش

ولی در کشورهای اروپایی تا پیش از قرن بیستم  ،استشناخته شده
زنان از این حق محروم بودند و فاقد اهلیت تصرف در اموال خود 

مرد ارباب محسوب ، در روابط مالی زوجین. شدندمحسوب می
، به هر حال. بودشد و از اختیارات مطلق در همه امور برخوردار می

اعطای استقالل کامل به ، های دیگرامتیاز نظام حقوقی اسالم بر نظام
اصل آن است ، از نظر اسالم. زن و تفدم تاریخی اعطای این حق است

که به دلیل مگر آن، کس بر جان و مال دیگری والیت نداردکه هیچ
تقالل مالی اس، بنایراین. قطعی والیتی برای کسی بر دیگری ثابت شود
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ت برای زن و مرد موافق اصل اولی عدم والیت است و نیازی نیس
طور همان، بر اساس این اصل. و جوی دلیل باشیماثبات آن در جست

اساس  بر. ندارد مرد نیز بر زن والیتی، که زن را بر مرد والیتی نیست
الیت بر اطاعت ادله موجود مرد قیم بر زن است و این قیمومت به و

چنین والیتی جعل نشده ، در مورد اموال زوجه اما. استمعنا شده
محکم ترین دلیل برای استقالل مالی زوجین همین ، بنابراین. است

و اصل عدم والیت است و نیازی نیست برای اثبات آن در جست
از نظر مالی مستقل نیز  زن در حقوق ایران (.۲9) جوی دلیل باشیم

چه به صورت جهیزیه باشد چه ، تواند در اموال خودمیوی . است
نه عمل مادی و حقوقی نسبت آزادانه تصرف کند و هر گو، غیرآن
گونه مداخله در اموال و دارایی شوهر حق هیچ. ها انجام دهدبه آن

زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه 
ای زن اهلیت از این لحاظ حقوق اسالم و ایران بر. کندایجاد نمی

را به هیچ وجه زن ، خالف حقوق سابق اروپاکامل قائل شده  و بر
 . محجور نشناخته است

 
  حقوقیضمانت اجرایی 

در تواند زن مستقال می»گوید:این باره می قانون مدنی در 111۸ماده 
ی این یک قاعده. «خواهد بکنددارایی خود هر تصرفی را که می

زنان پس ، پیشرفته مترقی است که در بعضی از کشورهای متمدن و
کار اقتصادی زن هم جزء . اندآن دست یافتهه از سال ها مبارزه ب

آید و زن مجبور نیست آن را به رایگان در شمار میاموال او به
از ، مگر کاری که برحسب عرف و عادت، اختیار شوهر بگذارند

زن  که زن محسوب شود یوظیفه، باب حسن معاشرت یا معاضدت
با توجه داشتن قانون پس . (.30) تواند مزدی برای آن مطالبه کندنمی

تواند به این امر مهم از سلطه مالی مردان جلوگیری کرده و زن می
با داشتن پشتوانه مالی و اقتصادی خود به زندگی دلگرم شده و مسایل 

  . مهم خانواده توجه بیشتری داشته باشد و در حفظ آن بکوشد
 

. ق11۷۸مقررات ناظر به مکلف بودن ابوین درتربیت اطفال خویش)
 م(

ها و اهمیت دادن به تربیت اطفال و رشد آن، مراد از تربیت انسان
که تربیت اجتماع  طورو مستقل شوند همانایشان تا بزرگ شوند 

جنین اسالم به تأمین سالمت . شودوکمال رساندن آن را نیز شامل می
کند تا نطفه در رحم در زمان انعقاد و رابطه بین زوجین تشویق می

محیطی از دوستی و اطمینان درونی مادر و حمل و و نموش در 
به این دلیل فقهاء سقط جنین را بعد از . جنینش رشد پیدا کند

دانند چه حرام حتی ولد زنا را جایز نمیانعقادش چه حالل باشد و 
اره به کف، یت بر جنینبه عنوان جنا، و برکسی که سقط جنین کند

. بعد از ورود روح باید بدهدگیرد به عالوه که دیه هم آن تعلق می
برای همین روایاتی در شأن مادری در حال بارداری وارد شده است 

و هر آن چه که بر  که به بعضی از انواع غذاها یا خواندن قرآن
تربیت از نظر فقهاء  اما. اهمیت داده است، گذاردجنبن تآثیر می

 اذان بدین صورت است که، کودک در زمان والدت و بعد ازآن
چپ او را در گفتن در گوش راست بچه و وخواندن اقامه در گوش 

ها قایلند که که اذان و اقامه در وآن دانندزمان والدت مستحب می

لقین بر طفل ت تربیت معنوی طفل مؤثر است به طوری شعائر دینی
او از شر شیطان که در حین تولد شود که شود که موجب میمی

ن می فرماید آخداوند در قر(. 1۶) مصون بماند، کمین کرده است
 یُتِمَّ أَرادَ أَنْ لِمَنْ کامِلَیْنِ حَوْلَیْنِ أَوْالدَهُنَّ یُرْضِعْنَ وَ الْوالِداتُ»که: 

، آیندفرزندان بعد از این که بدنیا می یعنی، (۲33)بقره/  «الرَّضاعَةَ
ب از این خطا. مادر باید به او تادو سال شیر بدهد و او را تربیت کند

 ه به تربیت اوالد استفاده می شودو محبت و بیشترین توج   مهربانی
موسوعة الفقه اإلسالمی طبقا لمذهب أهل  . .،جمعی از پژوهشگران)

لدین در دو مرحله و وا. (30۷ ص، ۲۶ ج، البیت علیهم السالم
بازی کنند و شادی کنند  طفل را آزاد بگذارند تا، شیردهی و حضانت

میر المؤمنین )علیه ا؛ (۲3)  های حرکتی را کسب کنندرتتا مها
. بعاًو یستخدم س، و یؤدّب سبعاً، یربّى الصبی سبعاً»فرماید: می السالم(

سال اورا  ۷، سال ادب کن ۷و ، سال بچه را تربیت کن ۷ (.13) «. . 
زادی طفل به این معنی نیست که تربیت معنوی اورا آ. به کار بگیر

بلکه والدین باید فرزندانشان را به شکل مناسبی با طبیعت ، رها کنند
تربیت طفل . حقوقیضمانت اجرایی - (.۲3)  کنند سنشان تربیت

در . مراحل مختلف دارد که  از والدت نوزاد شروع خواهد شد
تنها مادر و پدر هستند که ، مراحل اولیه زندگی و در سنین پایین
مراحل بعدی دولت و سازمان  تربیت طفل را به عهده دارند ولی در

ها و ارگان های عمومی و دولتی نیز در این امر مهم مداخله دارند 
م(  اشاره . ق 11۷۸طور که در )ماده همان. کنندو ابوین را یاری می

شده است ابوین مکلفند در حدود توانایی به تربیت اطفال همت 
و اگر در اثر مهمل نگذارند ، ها را خود سر رها نکردهگمارند و آن

عدم مراقبت یا انحطاط اخالقی پدر یا مادری که طفل تحت 
صحت جسمانی و یا تربیت اخالقی طفل ، حضانت و تربیت اوست

تواند محکمه) دادگاه مدنی خاص( می، در معرض خطر قرار گیرد
به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او و یا به تقاضای مدعی 

که مقتضی  ی اتخاذ کند و طفل را به هر کساالعموم تصمیم شایسته
ممکن است . م(. ق11۷3جهت نگهداری و تربیت بسپارد)ماده، بداند

گردد و مقوله ای جدای گفته شود تربیت از قدرت والیت ناشی می
از حضانت است ولی ناگفته نماند در صورت جدائی زوجین و در 

ز تفکیک تربیت ا، مدتی که طفل تحت  حضانت مادر است
حضانت تقربیا غیر ممکن است و پدر هر چند که به عنوان ولی 

تواند در تربیت او نقش عمال نمی، قهری مسئول تربیت طفل  است
در صورتی که مادر در تربیت طفل تحت  پس. چندانی داشته باشد

دادگاه مدنی خاص باید تصمیم  مقتضی ، حضانت خود مسامحه کند
ز جهت تربیت اخالقی در معرض به نحوی که طفل ا، اتخاذ نماید

بنابراین دراین قانون برای امر تربیت در  (.30) خطر قرار نگیرد
قائل شده است که طبق آن زوجین در تربیت  خانواده اهمیت زیادی

باشند که باهم در این امر مهم همکاری فرزندان خود موظف می
ل تحوی داشته باشند و در نهایت فرزندان سالم و صالحی را به جامعه

 . بدهند
 

  م(. ق11۶۸مقررات ناظر به نگاهداری اطفال توسط ابوین)
 بعضی از فقهاء امامیه معتقدند که حضانت هم حق و هم تکلیف

، یا منتقل کند، تواند آن را اسقاطبنابراین دارنده حضانت نمی؛ است
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 351...  ارزیابی و امامیه فقه در خانواده تشیید بررسی        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

دار حضانت و مادری که عهده، ر دهدیا عوض در طالق خلع قرا
تواند در ازای آن نمی، دهدمی ی خود را انجام چون وظیفه، است

زیرا  ،قانون مدنی نیز این نظریه را پذیرفته است. مطالبه اجرت کند
نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف » مقرر می دارد: 11۶۸ماده

ه است و شکی نیست ککه با مصلحت طفل سازگارتر «. ابوین است
ویژه مادر نیازمند است و ه دین و بها و عواطف والطفل به مراقبت

 مادگی برای آنهمین دلیل کافی است که حضانت را به کسی که آ
در مدتی ، یک از ابوین حق ندارندهیچ (.30) تحمیل کنند، دارد

بسیارى حضانت را به والیت بر نگهدارى کودک و آنچه در ارتباط 
حضانت ماهیّت حضانت: در اینکه ، . با مراقبت و تربیت او است

 ،چون والیت پدر و جدپدرى بر فرزند نابالغ استهم، از سنخ والیت
، قول نخست (.۲۶) ظاهر کلمات فقها مختلف است، یا حقّى از حقوق

ظاهر کلمات کسانى است که حضانت را به والیت بر نگهدارى و 
حضانت قابل اسقاط ، بنابراین قول. اندتربیت کودک معنا کرده

لیکن در ؛ اندضانت را از سنخ حقوق برشمردهبرخى ح. نخواهد بود
اختالف ، این که از حقوق قابل اسقاط است یا غیر قابل اسقاط

حضانت و  اند: مراد از والیت در تعریفِبرخى گفته (.31) اندکرده
 یعنى قدرت بر تصرّف است که با حق بودنِ، معناى اعم آن، مانند آن

د کسانى که حضانت را به مرا، بنابراین، حضانت منافات ندارد
، انداند با کسانى که آن را به حق تعریف نمودهوالیت تعریف کرده

چون والیت هم، است حضانت بنابر اینکه از سنخ والیت. یکى است
 ،بدون اینکه مستحق اجرت باشد نیز بر مادر، باشدمیپدر بر فرزند 
دارند و با حضانت  پدر و مادر بر فرزندان خود حقّ. واجب است

در صورت اشتراک آنان در . دیگرى چنین حقّى ندارد، ود آنانوج
هردو با هم عهده دار امر حضانتند و هر یک وظایف خود ، زندگى

و از لیکن در صورت جدایى آن د؛ دهدرا در قبال فرزند انجام مى
بنابر قول ، ارى حضانت کودکدیکدیگر و اختالف بر سر عهده

ختر یابد و اگر دپدر اولویّت مى، زند پسر باشدبلکه اگر فر، مشهور
برخى . پدر اولویّت دارد، مادر و پس از آن، باشد تا هفت سالگى

نخست را مشروط به  حضانت براى مادر در دو سالِ ثبوت حقّ
ر دهنده غیاند: اگر شیرط وى دانسته و گفتهشیردادن کودک توس

اولویّت مادر به حضانت . حضانت مادر ساقط است مادر باشد حقّ
اولویّت او به حضانت دختر تا زمانى که با مردى ؛ دختر تا نه سال

دیگر ازدواج نکرده و به حضانت پسر تا هفت سال و اولویّت مادر 
ر از دیگ، مطلقاً )نسبت به دختر و پسر( تا زمانى که ازدواج نکرده

نت به حضا حقّ، با مرگ هر یک از والدین. اقوال در مسئله است
حضانت به  که با فوت پدر و مادر حقّدر این. شوددیگرى منتقل مى

ترین آنها عبارتند مهم. اقوال مختلف است، شودچه کسى منتقل مى
کسى ، حضانت به جدّ پدرى و در صورت فقدان وى انتقال حقّـ 1از: 

در این صورت اگر کودک . حضانت نخواهد داشت بر کودک حقّ
حاکم شرع با مال طفل کسى را براى حضانت وى ، دمالى داشته باش

حضانت وى بر مؤمنان واجب ، کند و اگر مالى نداشته باشداجیر مى
او  انتقال به جدّ پدرى و با نبودن وى به وصىّ ـ۲. کفایى خواهد بود

به نزدیکان کودک  پدر کودک و در صورت نبودن وصىّ یا وصىّ
انفاق و حضانت این است که تفاوت اما . بر حسب مراتب ارث

اق ی انفحضانت اعمالی است که برای رسیدگی باید انجام گیرد ول

برای رشد اسالم در فضای خانواده . پول دادن و خرج کردن است
داند و هم هزینه کردن نگهداری را واجب میهم عملیات کودک 

ولی ادله ؛ اگر ما دلیلی بر وجوب حضانت به هیچ نحو نداشتیم. را 
ضانت را وجوب حتواند به نحوی می، ه باشیمجوب انفاق داشتو

اثبات کند و ممکن است کسی در باب حضانت به مفهوم التزامی 
 گوید باید نفقه بدهی یعنیوقتی می. استدالل کند، ادله وجوب انفاق

به  توانالبته نه نگهداری مستقیم بلکه می. او باید نگهداری شود
دادن این است که نگهداری او  یی خرجمعنا اما. سپردهم دیگری 

که دامنه نفقه تا چه حد بنابراین در پاسخ به این. بر تو واجب است
باید بگوییم که در زوجه چون . است و مقدار و محدوده آن چیست

اما در ؛ شودتعیین شده است حد معلوم است و ماورای آن اسقاط می
و وقتی به طور ای وجود ندارد که موضوع تحدید شود ولد نکته

کنیم و انفاق یعنی ارجاع به عرف می. خاص در شرع تحدید نشد
اعطای نفقه و نفقه یعنی چیزی که مایه زندگی او است و چیزی که 
برای او الزم است این است که عرف در هر زمانی متناسب با زمان 

ء زندگی این کودک نفقه و جز ءو مکان و شأن شخص آن را جز
جا کسی شبهه مفهومیه داشته باشد و ست در اینممکن ا. داندمی

بگوید که مقصود از نفقه در حد غذا و لباس و مسکن است و چیزی 
ت سبتوانیم بگوییم نفقه نبیش از این نیست و اگر این طور باشد نمی

که ما این است شبهه جواب به . به تحصیل و امثال آن شمول دارد
وقتی در نفقه به لغت مراجعه کنیم چیزی در خصوص طعام و مسکن 

این . شودمی هزینه زندگیآن اعم است وشامل نداریم و مفهوم 
ذا ل . مان و مکان و شأن بر آن اثر داردمتناسب با شأن است یعنی ز

 های تحصیل وبعید نیست قائل شویم که نفقه عرفی است و هزینه
میالزم ، داندمتعارف می، ها در حدی که عرفآنمعالجه و امثال 

  تر از نفقه زوجه استخیلی وسیعنیز دامنه نفقه فرزند . باشد 
 
 حقوقیضمانت اجرای -

 .حضانت حق و تکلیف ابوین است، قانون مدنی 11۶۸ی مطابق ماده
بنابراین حضانت از یک سو حق است و به همین جهت در تعریف 

اقتداری که قانون به منظور نگاهداری و تربیت »آن گفته شده است: 
م . ق11۷0ی چنین مادههم« . طفل به پدر و مادر اعطا کرده است

این واقعه را موجب اسقاط حق ، در بیان حکم ازدواج مجدد مادر
ی ماده. ی تکلیف سکوت کرده استحضانت دانسته و در باره

مفهوم حق ، یتم نیز در سلب حضانت از والد فاقد صالح. ق11۷3
ویژه برای این ابهام را که آیا حضانت به، کندرا به ذهن متبادر می
قانون مدنی هر یک از والدین . از بین می برد، مادر صرفا حق است

ملزم به حضانت ، را در سنی که از نظر قانونی حضانت با آن ها است
در صورت ، م. ق11۷3طفل نموده و با توجه به قسمت اخیر ماده 

بلکه صرفا ، شودداری نمیپدر ملزم به نگه، تناع مادر از حضانتام
ی پدر برای مخارج حضانت طفل حکم به پرداخت نفقه از ناحیه

مادر مطابق ، شود و در صورت فوت پدرتوسط فرد ثالث صادر می
ی قضایی نیز حضانت را حق و رویه. مسئول پرداخت است، این ماده

ی نظریه. دهدن اعراض از آن را نمیداند و امکاتکلیف ابوین می
ی قضائیه ی حقوقی قوهاداره 1/4/13۷1به تاریخ  13۷4/۷ی شماره

داری اطفال برای ابوین هم حق حضانت و نگه: » داردچنین بیان می
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زیرا حقوقی ؛ باشدو هم تکلیف است و قابل اسقاط یا مصالحه نمی
 ی امری برایجنبه، بینی کردهرا که مقنن و شارع برای طفل پیش

« می را تغییر دهدتواند چنین حکی فرد نمیمکلف دارد و اراده
مقرر  ۶/۷/13۷۷به تاریخ  3935/۷ی ی شمارهچنین نظریههم
ی توانند حضانت را به عهدهپدر و مادر با توافق می»دارد که می

«  .توانند محول نمایندولی به اشخاص دیگر نمی، یکدیگر بگذارند
م  این است که حق حضانت برای پدر و . ق11۷۲ی از ماده مستنبط

ها در به طوری که احدی از آن، مادر به صورت تکلیف وجود دارد
از امور مربوط به حضانت امتناع ، باشدمدتی که حضانت با وی می

در صورت . دادگاه آنان را ملزم به ایفای تکلیف خواهد نمود، نماید
حضانت طفل در صورت زنده بودن ، عدم امکان الزام به حضانت

ی مادر تأمین ی وی  و در غیر این صورت با هزینهپدر با هزینه
بنابراین حضانت از جمله حقوقی نیست که پدر و مادر . خواهد شد

لذا انتقال این حق از پدر ، بتوانند آن را از خود سلب یا ساقط نمایند
   .بالاشکال است، و مادر یا به عکس در مدتی که حضانت با اوست

 
 گیرینتیجه

رود و در متون شمار میترین نهادهای اجتماعی بهخانواده یکی از مهم
در مورد تعاون که به طوری؛ است برخوردار بسیاریاهمیت  دینی از

برای هر یک از  و؛ ه استشدتأکید ، خانوادهدر و همکاری زوجین 
یز نامامیه در فقه . استشده مرد و زن حق و تکلیفی در نظر گرفته 

د کنیکدیگر بیان مینسبت به احکامی را در مورد حقوق زوجین 
حق تمکین برای که شامل قوامیت مرد و مدیریت او در خانواده و 

در وشود نیز میبرای زن مهریه و نفقه واجرت المثل وحق ؛ او
ناشزه ، رعایت نکنندحقوق یکدیگر را صورتی که هر کدام 

این امر مهم توجه داشته نیز به  ایران  ا حقوقلذ. شوندمحسوب می
 »قانون مدنی تأکید می کند که 1104است به طوری که در ماده 

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان خود باهم 
ه ک یضرورت دارد که قوانین بنابراین. «همکاری و معاضدت کنند

توجه  اب. بررسی کنیمرا ، دارد خانوادهدرتحکیم مبانی ثبت تأثیر م
ها تقسیم کار در برای آن؛ وجود داردزن و مرد به تفاوتی که بین 

خانواده در نظر گرفته شده است که هریک نسبت به هم وظایفی 
 وقحقهم هم حقوق مالی و نیز ازدواج  عقد. گیرندمی را به عهده

شوهر رابطه مالی زن و مالی نیز حقوق . گیردبرمیرا در  غیر مالی
مهریه و اجرة المثل ، مل نفقه زوجه و اقاربکند که شارا بیان می

یز ن نحضانت فرزندا تربیت و. که مرد موظف است که تأمین کند
. زندشود که باید به آن اهتمام ورجز تکالیف والدین محسوب می

که به حسن معاشرت بین است شامل مقرراتی که  حقوق غیرمالی
ایت حقوق و تکالیف متقابل بین زوجین زوجین تأکید دارد که رع

گیرد و زن رد مدیریت خانواده را به عهده میرا در پی دارد که م
قوانینی که در راستای  . او هست  نیز مطیع شوهر و حافظ غیب

دارای  زوجین که: هستند عبارتند از این 1104ماده  تأمین اهداف
ل زندگی او سکونت مشترک هستند و مرد باید شئون زن را در مح

برند و زن نیز مانند مرد زوجین از همدیگر ارث می. در نظر بگیرد
و مرد مکلف است طبق  م(. ق111۸). از استقالل مالی برخوداراست

طبق  . نفقه زن و فرزند را پرداخت کند، قانون مجازات ۶4۲ماده 

والدین در تربیت اطفال خود نیز مکلف هستند و در  11۷۸قانون 
در اصل . نیز به حضانت و نگهداری اطفال اشاره دارد 11۶۸قانون

 .کندقانون اساسی به حمایت مادران در دوران بارداری تاکید می ۲1
 . اید به والدین احترام بگذاردطفل ب
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