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بررسی تطبیقی احکام خانواده در فقه و حقوق امامیه


احمد مرادخانی ،زهرا معماریان

(تاریخ دریافت1931/212/20 :؛ تاریخ پذیرش)1931/10/02 :

چکیده
خانواده ،نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن ،شکل می گیرد و با تولید مثل ،توسعه می یابد .اختالف جنس از شررای اساسری نکرا
است .مرد در ضمن عقد نکا متعهد می گردد مهریه را به زن تملیک و یا پرداخت آن را به او متعهد گردد .هرچیزی کره شایترت ی دارد
ثمن یا اجرت اجاره قرار گیرد می تواند مهر نیز واقع شود .اگر چه پس از مباشرت ،مالکیّت زوجه بر تمام مهرر تثبیرت مری گرردد .امرا در
فرض وقوع طالق پیش از مواقعه ،او تنها متتحقّ نیمی از مهریّه بوده است .همچنین مرد حق قیمومیرت و سرپرسرتی برر زن را دارد ،و
اداره امور و تدبیر منزل از نظر مادی و معنوی بر عهده مرد است .زن وظیفه دارد که به هیچ وجه نشانه های نشوز را در خود ظاهر ننماید
و مرد نیز وظیفه دارد که با حتن معاشرت و تأمین نفقه ،آینده زندگی خانوادگی خود را به خطر نیندازد .در این نوشرتار از قررآن و مترون
فقهی به عنوان کتب پایه و مرجع استشهاد و در عین حال به منظور ایجاد امکان مقایته و تتهیل در بررسری احکرام خرانواده در مواقرع
لزوم از قانون مدنی مباحثی ذکر شده است.

کلیدواژگان
حقوق ،خانواده ،نکا  ،وظایف.

 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و مبانی حقوق ،واحدقم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهAh_moradkhani@yahoo.com :

 مسئول مکاتبات :فارغ التحصیل فقه و مبانی حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهz.n.memaryan@gmail.com :
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مقدمه
تعالیم اسالم در قرآن و متون دیگر نشان می دهدد هده ندانواده در اسدالم نده ندوان ید

واحدد

اجتما ی در نظر گرفته شده است و چیزی نیش از مجمو ه افرادی اسدت هده آن را تشدکیل مدی
دهد .نرنی شواهد این امر بارت اند از :مسئولیت افراد در قبال نانواده نه الوه تأثیری هده ایدن
محیط نر همه ا ضای نود می گذارد .نانواده ،نهادی است هه از آن در قرآن هریم نه میثاق غلیظ؛
َخ ْذ َن ِمْن ُك ْم ِميثاقاا ََِِيااا؛ و همسرانتان از شما (هنگام ازدواج ،نراى پردانت مهریه) پیمدان محکدم
« َو أ َ
گرفتهاند!»(نسا )12 ،تعبیر شده است .نا توجه نه حساسیت و اهمیت نقش ندانواده ،تعدالیم اسدالم
نرای همه ا ضای نانواده وظایف و مسئولیت هایی قرار داده است و هوتداهی هدر فدرد در ای دای
مسئولیت ها و ادای حقوق دیگران ،موانذه در دنیا و آنرت را نه دنبال نواهد داشدت .در تعدالیم
اسالم ،وظایف زن و شوهر نسبت نه هم ،وظایف متقاندل والددین و فرزنددان و وظدایف فرزنددان
نسبت نه یکدیگر معین شده است .نا نایت نه حضور گسترده نانواده ها در رصه های اجتما ی
از ی

طرف و اهمیت قرآن هریم نه نوان قانون اساسی و مهمترین منبع استنباط احکدام فقهدی و

حقوقی از طرف دیگر ،ضرورت پژوهش و هنکاش در نصوص آیات االحکام ناص ندانواده در
قرآن هریم ،نه منظور دستیانی نه دیدگاه قرآن هریم در مورد حقوق و تکالیف نانواده ،نمایدان مدی
شود هه نه لت گستردگی آیات االحکام ویژه نانواده این پژوهش نده نررسدی مسدایل فقهدی آن
پردانته است .در این پژوهش احکامی هه مرنوط نه نانواده است نا توجده نده مباحدق فقهدی و
حقوقی ،نه دنبال هم نررسی شده است.
خانواده در اصطالح
از منظر دانشمندان حقوقی ،نانواده گروهی است هه نه دلیل قرانت یا زوجیت ،همبستگی حقدوق
و اجتما ی یافته و تحت رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است(.هاتوزیان ،ج ،2ص )4همچندین
نانواده بارت است از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنهدا هده معمدوالا ندا هدم زنددگی
میهنند( .ص ایی -امامی ،ج ،2ص )1منظور از نانواده ی

واحدد اجتمدا ی اسدت ،هده از ازدواج
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ی

زن و ی

مرد نه وجود می آیدد و فرزنددان حاصدل از آن ازدواج ،آن را تکمیدل مدینمایندد.

( املی ،2531 ،ص)21
خانواده در قرآن
تشکیل نانواده و ازدواج میان دو فرد ناهمجنس میان همه ملت ها ی

هنجار نوده است هه ادیدان

الهی نه آن احترام نیشتری نخشیدند .زن و مرد نه طور مساوی منشأ پیدایش و تولد و تکثیر و نقای
اَا َ ا
او و ِ
َّاس اتَّا ُقااا َََّ ُك ُام الَّ ِاذ َخَِ َق ُك ْام ِما ْ َا ْس ا
نسل انسانند .قرآن هریم در این رانطه می فرماید« :اي أَيُّا َها الن ُ
ث ِمْنا ُهما َِجااا ََثِاًا َو َِءاا ...؛ (نسا )2 ،اى مردم! از پروردگارتدان پدروا هنیدد ،آن
َو َخَِ َق ِمْنها َزْو َجها َو ََّ َّ
هس هه شما را از ی

ن س آفرید و همسرش را نیز از (جنس) او آفرید و از آن دو ،مردان و زنان

نسیارى را (در روى زمین) پراهنده سانت ».در آیه فوق زن و مرد دو رهدن مهدم اجتمداع معرفدی
شده اند و ر ایت تقوا مالک نرتری هر ی

از زن و مرد معرفدی شدده اسدت .قدرآن تنهدا وسدیله

سعادت انسان را ایمان نه ندا ،تزهیه و تهذیب ن س از ندی ها ،ر ایت تقدوا و انجدام دادن مدل
صالح می داند و در این جهت ،میان زن و مرد فرقی نگذاشته است ،نلکه هدر دو را الیدت ترقدی و
تکامل معنوی و قرب الی اهلل دانسته است.
انواع ازدواج ممنوع
ازدواج بین دو همجنس

انتالف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح نین دو همجنس نمی تواند تحقدت پیددا هندد.
این امر جزو ندیهیات حقوقی است و احتیاج نه استدالل ندارد .معهذا در تأیید آن می توانیم نه فقه
اسالمی و رف و ادت مسلم استناد هنیم و نیز نگوییم هه ازدواج نین دو همجنس نرنالف نظدم
مومی و انالق حسنه اسدت و از ایدن رو طبدت مداده  513قدانون مددنی ناطدل اسدت و دادر
نمیتواند نه آن ترتیب اثر دهد.
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ازدواج بواسطه مصاهره

ماده 2141قانون مدنی« :نکاح نین اشخاص ذیل نواسطه مصاهره ممنوع دائمی است»؛
 .2نین مرد و مادر و جدّات زن او از هر درجه هه ناشد ا م از نسبی و رضا ی.
 .1نین مرد و زنی هه سانقاا زن پدر و یا زن یکی از جدّات زن او از هر درجه هه ناشد ا دم از
نسبی و رضا ی.
 .5نین مرد و زنی هه سانقاا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یدا زن یکدی از اح داد او
نوده است هرچند قرانت رضا ی ناشد.
 .4نین مرد نا اناث از اوالد زن از هر درجه هه ناشد ولو رضا ی مشروط ندر اینکده ندین زن و
شوهر زناشویی واقع شده ناشد».
حکم این ماده در مدورد ممنو یدت نکداح ندا هسدانی اسدت هده نواسدطه مصداهرت ،ندا آندان
نویشاوندی حاصل شده است .هه هری

از نندهای آن ذیالا تشریح می گردد:

از این بارت است اده می شود هه نه مجرّد قد نکاح نین ی

زن و ی

مدرد ،مدادر و جددّات

آن زن (ا م از مادری یا پدری) نر مرد حرام اندی می گردند .در میان لمای امامیّه انن اندی قیدل
و نیز گروهی از امّه گ ته اند هه مادر و جدّات زن نر مرد حرام نمی گردد ،مگر نعد از دنول نده
زوجه .یعنی تا زن مدنوله نباشد و مرد نا زن نزدیکی نکرده ناشد مادر و جدّات زن نر مدرد حدرام
نمی شود .ولی این قول نادر و ضعیف است(».شیهد ثانی ،ج2115 ،2ق ،ص)513

ااُ َِءااكِ ُك ْم َو ََِكِاُُ ُك ُم
مستند فتوای مشهور ،این آیه شری ه اسدت هدهِ َُ « :رَم ْ
اْ َََِ ْاي ُك ْم أ َُّمهااتُ ُكم َو أ َُّمه ُ
ِِ
ِِ ِ
الَّلِِت ِِف َُ ُجاََُِ ْم ِم ْ َِءاكِ ُك ُم َّ
َّ
ااع َََِاْي ُكم»...؛ نر شما حرام شده
الَّلِِت َد َخ ِْتُ ْم ِب َّ فَإ ْن ََلْ تَ ُكاَُاا َد َخ ِْتُ ْم ِبا َّ فَاَّل ُجن َ
است (ازدواج نا) مادرانتان و دنترانتان ،و نواهرانتان و مّههایتان و نالههایتان و دنتران ندرادر و
دنتران نواهر و آن مادرانتان هه نه شما شیر دادهاند و نواهران رضا ى (شدیرى) شدما و مدادران
همسرانتان و دنتران همسرانتان (از شوهر قبلى) هه در دامن شما ترنیت یافتهاند ،نه شرط آنکه ندا

مادرانشان ،همبستر شده ناشید( ...نسا)15 ،
نا توجّه نه این بارت ازدواج نا زن پدر و زن اجداد حرام است .زیرا این زنها در حکدم مدادر
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هستند و همچنین نکاح پس نا زن پدر و اجداد رضا ی نیز حرام است .پس افرادی هه نکاح نا آنها
حرام است نه شرح زیر تقسیم می شود:
 .2نکاح پسر نا زن پدر و زن اجداد نسبی نود.
 .1نکاح پسر نا زن پدر و زن اجداد رضا ی نود.
 .5نکاح پدر ناز ن پسر نسبی نود.
 .4نکاح پدر نا زن پسر رضا ی.
 .3نکاح پدر نا زن اح اد رضا ی نود.
در هلیه صور فوق نین افراد مذهور حرمت اندی وجود دارد .مبندای فقهدی ایدن مسدایل آیدات
ِ ِ ِ
ِ
اْ َََِ ْاي ُكمَ ...و
شری ه ذیل می ناشدَ :و ا تَاْنك ُحاا ما َ َك َح آِ ُؤَُ ْم م َ النءا إَِّا ما قَ ْ َساَِ ( ...نسداِ َُ )11 ،رَم ْ
ِ ِ ِ ِ
َْاَّلَِّ ُكم (نسا)15 ،؛ و نا زندانى هده پددرانتان نده ازدواج ندود در آوردهاندد،
َََّلك ُل أََّْناك ُك ُم الَّذي َ ما ْ أ ْ
ازدواج نکنید .نر شما حرام شده است (ازدواج نا)همسران پسرانتان هه از نسدل شدمایند (نده پسدر
نواندهها).
از این دو آیه حرمت ازدواج زن و اجداد هرچند نداال رود و زندان فرزنددان و ندوه و نتیجده...
است اده می شود .ننانراین در حرمت نکاح نا زن پدر و همسر فرزند دنول شدرط نیسدت و نددون
دنول هم ،نه صرف وقوع قد ،حرمت ایجاد می گردد .البته روایدات هدم ایدن اسدتنباط را تأییدد
میهند از جمله روایت محمّد نن مسلم :حضرت صادق(ع) می فرمایند :حرام است زنان پیغمبر ندر
حسن و حسین( لیه السالم) .حضرت پس از آن نه همین آیه شری ه استدالل می هند و میفرماید:
«شایسته نیست هه مرد نا زن جدّش ازدواج هند( .حر املی ،ج2511 ،24ش ،ص)534
ممنوعیت ازدواج جمعي

ماده 2143قانون مدنی« :جمع نین دو نواهر ممنوع است ،اگر چه نه قد منقطع ناشد ».طبدت ایدن
مادّه اگر هسی نا زنی ازدواج هرد ،مادام هه زوجیّت مذهور نداقی اسدت نمدی تواندد ندا ندواهرش
ازدواج هند و چنانچه چنین ازدواجی صورت گیرد ناطدل اسدت .از اطدالق بدارت مدادّه اسدت اده
میشود هه فرقی نمی هند هه هر دو قد دایم ناشد یا منقطع یا یکی دائم ناشدد و دیگدری منقطدع.
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همچنین اگر در ی

لحظه دو نواهر را نرای مردی نه قد نکاح درآورند ،هر دو قد ناطل است.

زیرا صحّت دو قد موجب جمع نین دو نواهر می گردد ،و چون نموجب مادّه مذهور جمع ندین
دو نواهر ممنوع است ،پس صحّت هر ی

موجب نطالن دیگری اسدت .و از طرفدی چدون هدی

یکی از دو قد نر دیگری ترجیح یا تقدّم زمانی ندارد ،لذا هر دو قد ناطل است.
قرابت رضاعي

قرانت رضا ی نویشاوندی است هه نین دو ن ر نر اثر شیر نوردن حاصل می شود ،و مانند قرانت
نسبی نه نطّ مودی و اطراف تقسیم می گردد .در قرانت رضدا ی ط لدی هده شدیر زن دیگدر را
نورده مُرتضع ،و زن شیردهنده مُرضعه ،و شوهر زن فحل و یا صاحب اللّبن نامیده می شود.
شرایط قرابت رضاعي

ماده  2141قانون مدنی :قرانت رضا ی از حیق حرمت نکاح در حکم قرانت نسبی است مشدروط
نر اینکه:
 اوّالا :شیرزن از حمل مشروع حاصل شده ناشد. ثانیاا :شیر مستقیماا از پستان مکیده شده ناشد. -ثالثاا :ط ل الاقل ی

شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر هامل نورده ناشد ،ندون اینکده

در نین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را نخورد.
 رانعاا :شیر نوردن ط ل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او ناشد. -نامساا :مقدار شیری هه ط ل نورده است از ی

زن و از ی

شدوهر ناشدد .نندانراین اگدر

ط ل در شبانه روز مقداری از شیر زن و مقداری از شیر زن دیگر نخدورد موجدب حرمدت
نمی شود ،اگر چه شوهر آن دو زن یکی ناشد و همچنین اگر ی
رضا ی داشته ناشد هه هر ی

زن ی

دنتر و ی

پسر

را از شیر متعلت نه شوهر دیگر شیر داده ناشد ،آن پسر نا آن

دنتر ،نرادر و نواهر رضا ی نبوده و ازدواج نین آنها از این حیق ممنوع می ناشد( .محقت
داماد ،2513 ،ص)11 -11
همانندی قرانت رضا ی نا قرانت نسبی در حرمت نکاح متّخدذ از مندانع فقده امامیّده ،هتداب و
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ااَ  :و آن
َخاااتُ ُك ْم ِما َ َّ
سنّت متواتره اسدت .قدرآن مجیدد مدی فرمایددَ :و أ َُّمهااتُ ُك ُم ال َّاَّلِِت أ ََْ َ
الرع َ
ع ْاَنَ ُك ْم َو أ َ
مادرانتان هه نه شما شیر دادهاند و نواهران رضا ى (شیرى) شما (نسا )15 ،ندا توجده نده بدارت

اْ َََِ ْاي ُكم هه در اوّل آیه مزنور آمده است حرام نودن نکاح نا مادر و نواهر رضا ی هامالا محرز
َُ ِرَم ْ
ننظر می رسد.
نتیجه اینکه نا تحقت رضاع ،جامع شرایط فحل و مرضعه پدر و مادر مرتضع می گدردد .اصدول
آن دو (پدران و مادرانشان) اجداد و جدات و فروع ایشان (فرزندانشان) نرادران و فرزندان نرادران
و حواشی فحل و مرضعه (نرادر و نواهرانشان) و حواشی اصول ایشان مو و دایی و نالده هدای
او نواهند شد(.یثرنی ،2511 ،ص)31
وظایف زن و شوهر در خانواده
در قرآن سعادت انروی فرد در هنار نانواده او مورد توجه است و نداوند از انسان ها مینواهدد
نه تنها نویش ،نلکه نانواده را از گرفتاری و ذاب انروی محافظت هنند ،قُااا أََْا ُس َءا ُك ْم َو أ َْلِِاي ُك ْم َا
(تحریم )1 ،همچنین پیامبرندا(ص) در حدیثی می فرمایند :نداوند از هر سرپرستی ،درناره آنچده
تحت سرپرستی اوست ،نازنواست می هند هه آیا از آن ،نگهداری هرده یا تباهش سدانته اسدت
حتّی از مرد درناره نانواده اش نازنواست می هندد(.حبّدان ،2424 ،ج ،21ص )543ندا توجده نده
حساسیت و اهمیت نقش نانواده ،تعالیم اسالم نرای همه ا ضدای ندانواده وظدایف و مسدئولیت
هایی قرار داده است و هوتاهی هر فرد در ای ای مسئولیت ها و ادای حقدوق دیگدران ،مواندذه در
دنیا و آنرت را نه دنبال نواهد داشت .در تعدالیم اسدالم ،وظدایف زن و شدوهر نسدبت نده هدم،
وظایف متقانل والدین و فرزندان و وظایف فرزندان نسبت نه یکدیگر معین شده است.
حسن معاشرت

ماده 2215قانون مدنی :زن و شوهر مکلّف نه حسن معاشرت نا یکدیگرند.
از جملدده حقددوق و وظددای ی هدده زن و شددوهر نسددبت ندده یکدددیگر دارنددد حُسددن معاشددرت
است(.طارهری ،ج ،5ص )253حسن معاشرت ،نه این معناست هه زن و شوهر نا احتدرام متقاندل،

.................................................... 09فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هشتم ،شماره  ،92بهار 9623

همدلی ،گذشت ،تأمین نیازهای جنسی یکدیگر ،همکاری ،وفاداری ،نوش نینی ،ر ایدت ددالت،
نوش رویی مسالمت و صمیمیّت زندگی هنند و از مجادلده و ناسدزاگویی و اهاندت نده یکددیگر
نپرهیزند(.ص ایی -امامی ،ج ،2ص )251نر این اسا  ،تمام اموری هه تدوهین حسداب مدی شدود
مانند :ناسزاگویی ،ایراد ضرب ،مشاجره و تحقیر یا اموری هه نا شت نه هانون ندانواده و اقتضدای
محبت نین دو همسر منافات دارد؛ مانند ترک نانواده ،نی ا تنایی نه همسر و نواسدته هدایی او و
ا تیادهای مضر ،از مصداقهای منافی حسن معاشرت و نه تعبیری از موارد سوء معاشرت محسدوب
می گردد(.هاتوزیان ،ج ،2ص)125
در م هوم حسن معاشرت مشارهت و نرانری نه ته اسدت ،یعندی ای مدردان ندا زندان نراسدا
متعارف رفتار هنید! و زنان نیز می ناید نا مردان نر پایه معروف معاشرت داشته ناشدند( .رشیدرضدا،

ج ،2553 ،4ص )431رسول اهلل (ص) در ایدن نصدوص چندین فرمدوده اسدت :أَمال اؤانمنإ إاناا
أَءنهم خِقاِ ،
وخياََم ِخياََم لنءاكهم ُخِقاا؛ هامل ترین مؤمنان در ایمان ،نوش رفتدارترین آنهاسدت و
ُ
نهترین شما ،نوش نلت ترینِ شما نا زنان است(.ترمذى ،ج  ،2412 ،5ص  ،411ح )2211
امام سجاد(ع) در زمینه حسن معاشرت می فرمایند :حتّ همسرت ،این است هه ندانی نداوندد،
او را مایه آرامش و آسایش و همدمی و نگهداری تو قرار داده است .همچنین هری
(زن و شوهر) ،ناید نه ناطر دیگری ،ندا را سپا

از شما دو تن

نگوید و او را لطف و نعمت نداوندد ،نسدبت

نه نود نداند ،و ناید نا نعمت نداوند ،نوش رفتاری هندد و آن را گرامدی نددارد و ندا وی مددارا
نماید .اگر چه حتّ تو نر زنت ،قوی تر و اطا ت او از تو در آنچه نوش و نانوش مدی داری ،آن
جا هه گناه نباشد ،نر وی الزم تر است ،ولی او را هم نر تو ،حتّ مهرنانی و همدمی و آرامش یافتن
نا او ،از رهگذر هامجویی است هه از آن ،گریزی نیست ،و این ،نود ،حتّ نزرگی اسدت(.حراندی،
 ،2414ص)111
مقام معظم رهبری نیز در این زمینه می فرماید ... :وقتی هه ائله تشدکیل مدی شدود ،در داندل
ائله ،از نظر اسالم ،زن و شوهر دو شری

زندگی هستند و ناید نسبت نه یکدیگر نا محبت رفتدار

هنند .مرد حت ندارد ،نه زن زور نگوید؛ زن هم حت ندارد نه مرد زور نگوید( .مقام معظدم رهبدری،
ص)35
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سرپرست خانواده

ماده  2213قانون مدنی« :در روانط زوجین ریاست نانواده از نصائص شوهر است».
قرآن مجید در این نصوص می فرمایدِ :
جال قَا َّا ُاماا َن َََِاا النِءاا ؛ مردان نر زنان سرپرستی دارند.
الر ُ
منظور از ریاست ،تصمیم گیری نهایی در امور نانواده و مرا ات مصالح آن نوده هه نعضی از آنهدا
را قانون گذار مشخّص نموده است.
رسول ندا(ص) در این رانطه می فرماید« :حقوق شوهر ندر هدده همسدر آن اسدت هده از او
اطا ت هند و در مقانلش نافرمانی نکند ،صدقه ای از اموال منزل ندهد مگر نه اجازه وی ،فقدط ندا
اجازه او روزه مستحبی نگیرد ،ندون اجازه شوهر از منزل نارج نشود ».نه ایشدان گ تده شدد ،چده
هسی نزرگ ترین حت را نر هدده زن دارد ایشدان فرمدود :همسدرش(.حر داملی ،2511 ،ج،24
ص)221ریاست نانواده در حقوق ایران و فقه اسالمی مقامی است هده ندرای تثبیدت و مصدلحت
نانواده نه مرد داده شده است این ریاست البته ی

امتیاز و حت فردی نرای شوهر محسوب نمدی

شود( .ص ایی ،2551 ،ج ،2ص )253ننانراین ریاست مندزل ندا مدرد اسدت و او حدت قیمومیدت و
سرپرستی نر زن را دارد ،و نه سخن دیگر ،اداره امور و تدنیر منزل از نظر مادی و معنوی نر هدده
مرد است؛ البته این وظایف سنگین تنها نا حکومت نر دل میسر است و تسلط ظداهری نده تنهدایی
موثر نمی افتد .مراد از فضیلت مرد نر زن در آیه ،فضیلت تعقلدی اسدت نده نرتدری وجدودی ،و از
سوی دیگر زن نیز از جهتی نر مرد نرتری دارد ،و آن «فضیلت داط ی» اسدت( .مظداهری،2514 ،
ص)11
معاضدت

نه موجب ماده  2214قانون مدنی :زوجه نایدد در تشدیید مبدانی ندانواده و ترنیدت اوالد ندود نده
یکدیگر معاضدت نمایند.
امام صادق (ع) در ای ای وظایف ا ضای نانواده می فرمایندد :در پاسد پرسدش یعقدوب ندن
سالم ،از مردی هه آنر شب نرمی نیزد و صدایش را نه قرآن نواندن نلند می هند ،فرمود :شایسته
است هه مرد ،هرگاه نماز شب می نواند ،صدایش را نه گوش نانواده اش نرساند ،تا آن هده اهدل
هه نماز شب است ،نرنیزد و آن هه نیست ،تکانی نه نود ندهد(.طوسی ،2412 ،ج ،1ص)214
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هرگاه زوجین از انجام تکالیف معاضدت نودداری هنندد طدرف دیگدر مدی تواندد نده دادگداه
مراجعه هرده و الزام متخلف را نه ای اء وظایف درنواست نماید ،نه الوه اینکه امتناع زن از یاری
هردن شوهر از موارد نشوز زوجه است و استحقاق او را در گرفتن ن قه از نین مدی ندرد و تخلدف
شوهر از معاضدت همسرش ،نیز نه نوان سدوء معاشدرت و ایجداد سدر و حدرج مدی تواندد از
مستندات درنواست طالق از جانب زوجه ناشد(.لط ی ،2533 ،ج ،2ص)111
آثار ریاست شوهر بر خانواده
ریاست نانواده هه نه موجب ماده  2213ق.م از نصایص شوهر است در حقوق ایران دارای آثدار
و نتایجی است ،زن حت دارد نام نانوادگی شوهر را نا موافقت او نه هار نرد(مداده  41قدانون ثبدت
احوال) اقامتگاه زن اصوالا همان اقامتگاه شوهر است(.ماده2113ق.م) ریاست نانواده ایجداب مدی
هند هه والیت قهری نسبت نه هودهان مرنوط نه پدر ناشد و هزینه ادراه نانواده را نیدز هدده دار
گردد(.مواد2231و 2255ق.م) انتیار تعیین مسکن نا شوهر است و زن موظف نه تمکین از شدوهر
مددی ناشددد و همچنددین شددوهر مددی توانددد زن را از شددغلی هدده منددافی مصددالح نددانوادگی اسددت
نازدارد(.ص ایی ،2551 ،ج ،2ص)242
اسالم نرای نانواده نه نوان ی

جامعه هوچ  ،سرپرست تعیین هرده و این سمت را نه مدرد

طا نموده است .ناید توجه نمود در جایی هه زن در مقانل مرد و مرد در مقاندل زن نده ندوان دو
صنف مطرح ناشد ،هرگز مرد قوّام و قیم زن نیست و زن هم تحت قیمومیت مرد نمی ناشد؛ نلکده
قیمومیت و ریاسدت مرندوط نده مدواردی اسدت هده زن در مقاندل شدوهر و شدوهر در مقاندل زن
ناشد(.جوادی آملی ،ص)552
مقصود از ریاست شوهر آن است هه تصمیم گیری نهایی در امور نانواده و مرا ات مصالح آن
مثل انتخاب محل سکونت ،اجازه دادن نه زن در نروج از نانه ،والیت قهری نسبت نه اط ال و...
نا شوهر است و متقانالا هزینه اداره نانواده را نر هده دارد(.طاهری ،ج ،5ص)251
تعیین مسکن

انتیار مسکن در حقوق ایران ،اصوالا نا مرد است .ماده  2224ق.م .در این زمینه مقرر مدی دارد :زن
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ناید در منزلی هه شوهر تعیین می هند سکنی نماید ،مگر آنکه انتیار تعیین منزل نده زن داده شدده
ناشد .ننانراین ،ممکن است ،نه موجب شرطی هه ضمن قد نکاح شدده ،یدا نده موجدب قدرار داد
دیگر ،انتیار تعیین مسکن نه زن داده شده ناشد .در این صورت مرد مکلف است در منزلی هده زن
تعیین می هند سکونت نماید(.ص ایی -امامی ،2551 ،ص)211
تأمین هزینه

ماده2211ق.م .در قد دائم ن قه زن نعهده شوهر است.
از نظر اسالم تأمین هزینه نانواده و از جمله مخارج شخصی زن نه هده مدرد اسدت ،و زن از
این نظر هیچگونه مسئولیّتی ندارد .البتّه تأمین هزینه های شخصی زن توسط شدوهر انتصداص نده
موردی ندارد ،و نر آیه و روایت زیر مبتنی می ناشدِ :
ا ُاه ْم ََِاا
اال قَا َّا ُاماا َن َََِاا النِءاا ِ ِفاا فَ َّ
الرج ُ
ا َال َّ
اَُ ََّا َْ َ
ََّا َْ ا
ض َو ِفا أََْا َس ُقاا ِم ْ أ َْمااِلِِم ...؛ مردان داراى والیت نر زنانند از آن جهدت هده نددا نعضدى از ایشدان
(مردان) را نر نعضى (زنان) نرترى داده (قدرت ندنى ،تولیدى واراده نیشترى دارند) و از آن جهدت
هه از اموال نود ن قه مىدهند.در اسالم تأمین هلیه هزینه ها و مخارج زندگی نانواده نر هده مرد
نهاده شده است.
اسحاق نن مار از حضرت صادق (ع) سوأل هدردَ« :ا َاق اؤارأل َِاج زوجهاا قاال :يشاُ َّننهاا ،و
یکسوها ،و إن جهلت غ رلها؛ حت زن نر شوهر چیست فرمدود :غدذا و لباسدش را تدأمین هندد و
لغزش هایش را نبخشد(.طبرسی ،2515 ،ج ،2ص )143همچنین پیامبر ندا(ص) می فرمایند :هدی
ننده ای نیست هه درآمدی نه دست آورد و آن را نرج نانواده اش هند ،مگر آن هه نداوند ندرای
هر درهمی هه نرج نانواده اش می هند ،ه تصد نراندر نده او طدا فرمایدد(.طبرسدی ،2424 ،ج،2
ص)413
سقوط نفقه

ماده 2213ق.م .هرگاه زن ندون مانع مشروع از ادای وظدایف زوجیّدت امتنداع هندد مسدتحت ن قده
نخواهد نود.
استحقاق ن قه در قد دائم مشروط نه تمکین زوجه است ،مگر اینکه زوجه دارای ذر شدر ی
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ناشد ،هه در این صورت هر چند زوجه از ادای وظایف زناشویی نودداری می هند ،ولدی معدذل
مستحقتّ ن قه می ناشد(.محقت داماد ،2513 ،ص )151پیامبر ندا (ص) در زمینه نافرمدانی از زن از
شوهرش می فرماید :هر زنی در دنیا شدوهرش را آزار دهدد ،همسدر(تعیدین شدده) او از حوریدان
نهشتی می گوید :ندا تو را نکشد! او را میازار؛ زیرا او نزد تو میهمان است و نه زودی ،تو را ترک
می هند و نزد ما می آید(.تزمذی ،ج ،5ص)411
تمکین و نشوز

از آثار ریاست مرد نر نانواده ،تکلیف زن نر تمکین از شوهر است ،تمکین دارای دو معنی اسدت،
یکی معنای ناص و دیگر معنای ام ،منظور از تمکین ناص این است هه زن حاضر ناشد نه طور
متعارف نا شوهر رانطه جنسی داشته ناشدد و جدز در مدواردی هده مدانع مدوجهی داشدته ناشدد از
نرقراری رانطه جنسی نا همسرش امتناع نکند .تمکین نه معنای ناص تنها وظی ه زن نیست ،شوهر
نیز وظی ه دارد در حدود متعارف رانطه جنسی نا زن داشته ناشد و نیازهای جنسی همسرش را نیدز
نرطرف نماید(.لط ی ،2533 ،ج ،2ص)114
انن با

می گوید :زنی نه نام لینه ،ندزد پیدامبر(ص) آمدد و گ دت :ای پیدامبر نددا! مدن نده

نمایندگی از زنان ،نزد شما آمده ام .هی زنی تا روز قیامت ،سخن مرا نمی شنود ،مگدر ایدن هده از
آن ،نوش حال نواهد شد .ندای یگانه ،هم پروردگار مردان است و هم زندان .آدم(ع) ،هدم پددر
مردان است و هم پدر زنان .حوّا ،هم مادر مردان است و هم مادر زنان .نداوند ،جهاد را نر مردان،
مقرّر داشته است ،اگر شهید شدند ،نزد پروردگارشان زنده اند و روزی می نورندد ،و اگدر (در راه
رفتن نه جهاد) مُردند ،ناز نزد نداوند ،پاداش دارند ،و اگر (زنده) نرگشتند ،نداوند نه آنان پداداش
داده است .ما زنان ،از نیماران پرستاری می هنیم و مجروحدان را مدداوا مدی نمداییم .پدس مدا چده
پاداشی داریم

پیامبر(ص) در پاس فرمودند :ايواف ل النءا ! أَِّغج م لَقي ِ
ْ ِم النءاا  ،أن طاَا الاووو و ااَا اق هقا

تَا ل للاک ِّا ؛ ای نماینده زنان! نه هری

از زنان هه مالقاتش هردی ،انالغ هن هه اطا ت از شوهر

و پذیرفتن حت و حقوق او ،نا همه اینها (هه گ تی) ،نرانری می هند(.محمددی ری شدهری،2531 ،
ص ،211ح)435
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برطرف کردن نشوز

نوان فوق در ماده  2213ق.م .معادل واژه نشوز در فقه اسدت .نکداح رانطده ای اسدت حقدوقی-
اط ی هه نه وسیله قد نین زن و مرد حاصل می گردد و نه آنها حت می دهد نا یکددیگر زنددگی
هنند .مظهر نارز این رانطه حت تمتع جنسی است.
نر این اسا  ،وظی ه زوجه در الم زناشویی آن است هه در غیر موارد معذوریت شر ی مانند
ادت ماهانه ،ن ا  ،ا تکاف واجب ،احرام واجب و 2...هر وقت هه زوج مایدل اسدت از او تمتدع
نرگیرد ،نود را در انتیار او قرار دهد و تمکین هند و این مهدم تدرین وظی ده زوجده اسدت .امدام
ناقر(ع) نه نقل از رسول ندا(ص) نه زنان مسدلمان مدی فرمایندد :ا تنُاالَ ْاَّلت ُن لتمانَ ازواجنا ؛
نمازتان را نه ناطر اینکه مانع هامیانی شوهرانتان نشوید ،طوالنی نکنید(.حر داملی ،ج ،11نداب،35
ح)13521
ضمانت اجرای تمکین

هرگاه زن تمکین نکند و ناشزه ناشد ،شوهر می تواند نه دادگاه مراجعه هرده ،الزام زن را نه تمکین
نخواهد ،نه الوه او نمی تواند از شوهر مطالبده ن قده هندد .مداده  2213ق.م .درایدن زمینده مقدرر
میدارد« :هرگاه زن ندون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع هندد مسدتحت ن قده نخواهدد
نود .در مقانل نشوز شوهر یا دم ای اء وظایف زناشویی از جانب وی نیدز دارای ضدمانت اجدرای
حقوقی است و زن می تواند نا مراجعه دادگاه الزام شوهر را نه انجام وظی ه درنواست نمایدد .نده
الوه نشوز شوهر سوء معاشرت نه شمار مدی آیدد و اگدر از مصدادیت سدر و حدرج ناشدد ،زن
میتواند از دادگاه درنواست طالق هند(.ص ایی -امامی ،2551 ،ص)251
نشوز زن

در قرآن هریم هم نه مسئله نشوز زن و هم نشوز مرد و هم مسئله شقاق اشاره شده اسدت و ندرای

حل مشکل ،راه حل هایی مناسب پیشنهاد می هند .چنان هه قرآن هریم مدی فرمایددَ :و ال َّاَّلِِت َخاافُا َن
َُشازل َّ فََِاُال َّ و الجرول َّ ِِف الْم ِ
ال َّ فَِإ ْن أَطَ َْنَ ُك ْم فََّل تَاُْاغُاا َََِْي ِه َّ َساُِيَّل؛ ...؛و (امّا) زندانى هده
ااج ِ َو ْ
اع ِرَُّ ُ
ُ َ ْ ُُ ُ
ُ َُ
َ
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از سرپیچى آنان نیم دارید ،پس (نخست) آنان را مو ظه هنید و (اگر مؤثّر نشد) در نوانگاه از آنان
دورى هنید و (اگر پند وقهر اثر نکرد ) ،آنان را نزنید (وتنبیه ندنى هنید) ،پس اگر اطا دت شدما را
هردند ،نهانهاى نر آنان (نراى ستم وآزار) مجویید( »...نسا)54 ،
هرگاه یکی از آنان حالت گریز داشته ناشد ،وظی ه دیگری است هه درصدد چاره جویی نرآیدد
و سعی هند او را از حالت گریز نه حالت جذب و هشش تبددیل هندد .زن وظی ده دارد هده از راه
جهاد نا ن س و حسن تبعّل ،نه هی وجه نشانه های نشوز را در چهره و رفتار و گ تار نود ظداهر
ننماید و مرد نیز وظی ه دارد هه نا حسن معاشرت و تأمین ن قه ،هداری هندد هده موجدب دلهدره و
اضطراب نشود و آینده زندگی نانوادگی نود را نه نطر نینددازد (.نهشدتی ،2515 ،ص )251امدام
لی (ع) در زمینه ناسازگاری زن نسبت نه شوهرش می فرمایند :ندترین همسدران ،آن زندی اسدت
هه سازگار نباشد (.آمدی تمیمی ،2512 ،ح )3131پیامبر ندا(ص) در زمینه دم پاسخگویی زن نه
نیاز همسرش می فرمایند :هر گاه مرد ،همسرش را نه نستر نویش نخواند و او ندودداری هندد ،و
شوهرش آن شب را نا ناراحتی از او نگذراند ،تا صبح ،فرشتگان ،آن زن را لعنت می هنند(.نخاری،
ج ،5ص)2231
اگر مرد در زمان نشوز زن نتواند رفتار و واطف ندویش را مهدار هندد و نددرفتاری زن را ندا
نونی پاس دهد ،ننانر اصلی هه قرآن ارایه داده است ،دشمنی زن نه دوستی همراه نا صدمیمیت و
یکدلی تبدیل نواهد شد ،هر چند در پیش گرفتن چنین رفتاری مستلزم صبر ،ایمان و تقوا در مدرد
است.در صورتی هه این روش سودمند نبود ،قرآن نه مرحله دوم هده دوری از زن در نسدتر اسدت،
اشاره می هند....و الجرول َّ ِِف الْما ِ
ااج ِ  ...مرد نا این نرنورد و نی ا تنایی و نه اصطالح قهدر هدردن،
َ ْ ُُ ُ
َ
دم رضایت نود را از رفتار همسرش آشکار می سازد و شاید همین واهدنش ن یدف در روح او
موثر واقع شود( .مکارم شیرازی ،2535 ،ج ،5ص)511
نشوز مرد

اگر زن نا مشاهده آثار نشوز در چهره مرد و انالق و رفتارش ،ندیم آن دارد هده شدوهر و شدری
اْ ِما ْ ََّا َِِْهاا
زندگی اش ،ناشزه گردد ،تکلی ش چیست قرآن در این ناره می فرماید :و ََ إِ ِن ْام َارأَ خافَ ْ
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َُشازا أَو إَِراعا فََّل جناع ََِي ِهما أَ ْن ي ِ
الصا ِْح خياار و أ ِ ِ
ُّاح َو إِ ْن ُْح ِءانُاا َو
او الش َّ
ُ ْ ْ
ُْ
ْ ِْحا َو ُّ ُ َ ْ َ ْ
ُ َ َْ
صِحا ََّاْيانَا ُهما ُ
َُا َارُ ْانََْا ُس ُ
ِ
ِ
اََ َاا َن فاا تَا َْ َمُِاا َن َخُاًا (نسا)213 ،؛ و اگر زنى از شوهرش نیم ناسازگارى یا ا راض داشدته
تَاتَّا ُقاا فَِإ َّن َّ
ناشد نر آن دو ناهى نیست هه نه گونهاى نا یکدیگر صلح هنند (گرچده ندا چشدمپوشدى نعضدى از
حقوقش ناشد) و صلح نهتر است ،ولى نخل وتنگنظرى ،در ن ْسها حاضدر شدده (ومدانع صدلح)
است ،واگر نیکى هنید و تقوا ورزید ،پس ندانید هه همانا نداوند نه آنچه مىهنید آگاه است.
هنگام نمایان شدن نشوز در چهره و رفتار و انالق مرد ،زن نباید نیکدار و ندی ت داوت نماندد،
نلکه از آن جا هه می شود مرد را از راه مصالحه و نذل و نخشش نه راه آورد ،چه نهتر هه زن پیش
قدم شود و از نعضی حقوق زناشویی نویش صرف نظر نماید تا اندس و القده و ال دت و توافدت
شوهر را جلب هند و نه این وسیله از طالق و جدایی جلوگیری نماید( .طباطبایی ،ج ،3ص)231
تعریف داوری
داور در لغت نه معنی انصاف دهنده ،قاضی ،حکم انتصاصی و هسی است هه میان مدردم حکدم و
فصل د وی هند(.معین ،ج ،1ص )2115همچنین گ ته می شود هه سمت قضایی در دستگاه دولتی
ندارد ،ولی در مرافعات نالقوه یا نال عل ،رسیدگی قضایی هرده ،فصل نصومت می هند و رأی مدی
دهد(.جع ری لنگرودی ،2531 ،ج ،5ص )1335و در اصدطالح حقدوقی ،داوری بدارت اسدت از
فصل نصومت توسط ی

یا چند ن ر ،نه نه طریت فصدل نصدومت توسدط قضدات دادگداه هدای

رسمی (جع ری لنگرودی ،ص )135در تعریف دیگر آمده اسدت فصدل اندتالف ندین طدرفین در
نارج از دادگاه نه وسیله شخص یا اسخاص هه طرفین یا ثالق آنها را در این جهت انتخاب نموده
ناشند( .شمس ،2531 ،ج ،5ص)323
اهمیت داوری در اسالم

اسالم نرای اصالح ذات البین و ایجاد سازش میان همنو ان و نه طور نداص ندرای اصدالح میدان
زوجین ارزش زیادی قایل شده و زیباترین تعبیرات را در مورد آن نده هدار ندرده اسدت(.احسدان
نخش ،2514 ،ص )35نه نظر می رسد دو داور نه منظور هشف راهی نرای حل انتالفات نرگزیده
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می شوند و اگر آن ها نه راه حلی رسیدند ،نواست نود زن و مرد از هر چیزی موثر تدر اسدت و
نمی توانند زوجین را نه ادامه زندگی مجبور هنندد و همدان گونده هده در نسدتن پیوندد زناشدویی،
نستگان زن و مرد نقش هدندامنشی دارند و هی هس حت تحمیل نظر ،قیده و سلیقه نود نر آن
ها را ندارد ،در این مرحله نیز آن ها ناید هدندا منشانه مل هنند و نه هدی وجده در هدار آن هدا
دنالت نداشته و از آن ها سلب آزادی ننمایند(.نهشتی ،2515 ،ص)211
حکمیت در مورد شقاق

در صورتی هه انتالف در نانواده شدت گرفت و زن و مرد ناسدازگاری ،مخال دت و ددم انجدام
وظایف را در پیش گرفتند و هر دو نه جای جذب و انجذاب یکدیگر ،دسدتخوش تددافع و گریدز
شدند ،در قرآن نه شقاق تعبیر شده است .قرآن نرای حل این مشدکل مدی فرمایددَ :و إِ ْن ِخ ْساتُ ْم ِِاقا َ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
اََ َاا َن ََِِيماا َخُِاًا ()53و
اَُ ََّاْيانَا ُهماا إِ َّن َّ
َّْلَا ياُ َافِ ِاق َّ
ََّاْين ِهما فَاَّْا ََثُاا ََ َكما م ْ أ َْلِ َو ََ َكما م ْ أ َْلِها إِ ْن يُِري ا إِ ْ
اگر از (ناسازگارى و) جدایى میدان آن دو (زن و شدوهر) ندیم داشدتید ،پدس داورى از ندانوادهى
شوهر ،و داورى از نانوادهى زن نرگزینید (تا نه انتالف آن دو رسیدگى هنند) اگدر ایدن دو ننداى
اصالح داشته ناشند نداوند میان آن دو را نه توافت مىرساند ،زیرا نداوند( ،از نیّات همه) نا نبدر
و آگاه است.
اگر نشانه های شکاف و جدایی در میان دو همسر پیدا شد ،نرای نررسی وامل ناسدازگاری و
فراهم شدن مقدمات صلح و سازش ،ی

ن ر داور از فامیل مرد و ید

داور از فامیدل زن انتخداب

می شوند و اگر این دو داور نا حسن نیت و دلسوزی وارد هار شوند و هدفشدان اصدالح میدان دو
همسر ناشد ،نداوند هم

می هند و نه وسیله آنان میان دو همسر ال ت می دهد و نرای این هه نه

حکمین هشدار دهد هه حسن نیت نه نرج دهند ،در پایان آیه می فرماید :نداوند از نیت آن ها نا
نبر و آگاه است( .مکارم شیرازی ،2535 ،ج ،5ص)513
انتخاب داوران و نحوه داوری

ماده اول آیین نامه اجرایی تبصره ی

ماده واحده قانون اصالح مقررات مرنوط نه طدالق مصدوب

 2512/21/1مقرر می دارد نسبت نه درنواست های طالق هه از طرف زوجین یا یکی از آنهدا نده
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دادگاه مدنی ناص تسلیم می شود ،در صورتی هه از طریت دادگاه حل و فصل نگردد ،رسیدگی ندا
صدور قرار نه داوری ارجاع می شود .نه موجب نظریه مشورتی  2515/5/13-1/13منظور از حدل
و فصل انتالفات زوجین ،ایجاد صلح و سازش نین طرفین اسدت نده رد د دوی(رحیمدی،2534 ،
ص)511
نه موجب ماده ،1زوجین مکل ند ظرف نیست روز ی

ن ر از اقدارب ندود را نده ندوان داور

معرفی نمایند (نا ر ایت شرایط مقرر در آیین نامه) .نده موجدب مداده  ،5در صدورتی هده در ندین
اقارب فرد واجد شرایط نباشد یا دسترسی نده آندان مقددور نباشدد وی اقدارب از پدذیرش داوری
استنکاف نمایند ،هری

از زوجین می توانند داور نود را از نین افراد دیگر هده واجدد صدالحیت

هستند ،تعیین و معرفی نمایند و الّا دادگاه راساا در تعیدین داور یدا داوران اقددام نواهدد هدرد .نده
موجب ماده چهار ،داور یا داوران ناید دارای این شرایط ناشند .2 :مسدلمان ناشدند؛  .1نده مسدایل
شر ی ،نانوادگی و اجتما ی آشنایی نسبی داشته ناشند؛  .5متأهل ناشند؛  .4معتمد ناشند؛  .3ددم
اشتهار نه فست و فساد نداشته ناشند .سن داور یا داوران ،در نند  5حداقل چهدل سدال تمدام پدیش
نینی شده نود ،اما نا صدور رأی وحدت رویه شما  2535/1/21-51دیوان دالت اداری این شدرط
انطال گردید.
در مورد اینکه داوران می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشند ،نا توجه نه شرایط پیش نینی
شده در ماده  4آیین نامه می توان نتیجه گرفت هده داوران نایدد اشدخاص حقیقدی ناشدند .نظریده
مشورتی  2511/1/11-1/3413اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این امر است(.رحیمدی ،ص)111
نراسا

ماده « 1داوران منتخب یا منصوب مکل ند نا تشکیل حداقل دو جلسه ندا حضدور زوجدین

سعی و اهتمام در رفع انتالف و اصالح ذات البین نمایند و در صورتی هه رفع انتالف نده مدل
نیاید یا یکی از زوجین از حضور در جلسات مقرر نودداری هند ،نا تشکیل جلسه دیگر نا حضور
زوجین یا یکی از آنان و یا ندون حضور آنان نسبت نه موارد انتالف نررسدی و نظدر ندود را ندر
امکان یا دم امکان سازش در جهت تعیین شده نه دادگاه تسلیم نمایند».
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مهریّه
مهر یا صداق هه نه فارسی هانین گ ته شده است مالی است هده زن ندر اثدر ازدواج مالد

آن مدی

گردد و مرد ملزم نه دادن آن نه زن می شود(.صد ایی -امدامی ،2551 ،ص )241همچندین مهدر یدا
صداق هه نه فارسی هانین گ ته می شود ،حقی است مالی ،هه نه مجرد قدد ندر هدده مدرد قدرار
میگیرد(.نامنه ای2511 ،ص )51از نظر اسالم ،مهریه نو ی هدیه است هه مرد نه نشانه محبدت و
تقدیر ،نه زن پیشکش می هند(.انن التراب ،ص)221
مادّه  2113قانون مدنی :هرچیزی را هه مالیّت داشته و قانل تمل

نیز ناشد می تواند مهر قدرار

داد.
مادّه فوق از متون فقهی انذ شده و لذا ما نا توجه نه آنچه هه در فقه مطرح گردیده نده تحلیدل
می پردازیم .محتوای مادّه فوق مطالب زیر است:
مهری هه در حین انعقاد قد نا توافت طرفین معیّن می گردد (مهرالمسدمّی) از جهدت حدداهثر
سقف محدودی ندارد ،و زوجین می توانند نهر اندازه هه مایل ناشند توافت نمایند ،و پس از توافدت
و انعقاد قد زوج ملزم نه پردانت نواهد نود ،ولی از جهت حداقلّ تا آنجا هه چیزی صدق مدال
نر آن نشود و قانل تملّ

ناشد ،می تواند مهریّه قرار گیرد .ننانراین ی

حبّه گندم و یا ید

قطدره

آب هه دارای ارزش مالی نیست نمی تواند نعنوان مهر تعیین گردد ،زیرا مال نر آن صدق نمی هند.
(حلّی ،2422 ،ج  ،1ص)52
مهریّه مورد قرار داد ناید قانل تملّ

ناشد .غیر قانل تملّ

نودن شیء نخاطر آن است هه شر اا

یا از ارزش ساقط است مانند آالت لهو و نمر و نوک ،و یا اصالا قانل انتصاص و نقدل و انتقدال
نیست مانند موقوفات و اموال مومی و مشترهات.
ا یان و منافع حقوق مالی مطلقاا می تواندمهریّه قرار نگیرد نه شرط آنکاه واجد دو شدرط فدوق
الذهر ناشد .هار و نیروی انسانی نیز از آنجا هه من عت محسوب است ،می تواند مهریّه قرار نگیدرد،
هر چند هه هار نود زوج ناشد ،مثل آنکه زوج نر هده گیرد هه زوجه را نه لمی از لوم یا فنّدی
از فنون آموزش دهد (.حلّی ،ج  ،1ص)52
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مهر در قرآن هریم نه آن صداق ،اجر ،نحله و غیر اینها نیز اطالق شده است .از جمله در سدوره
ِ
ْا ُ قاهِِ َّ ِ ْحَِا ...؛( )4و مهر و هانین زنان را نه صورت هدیده و ندا رغبدت
نسا می فرمایدَ «:و آتُاا النءا َ َ
ندهید .پردانت مهریّه را نه زن حتّ او و الزامى می داند( .قرائتی ،2514 ،ج ،1ص)11
پیامبر(ص) می فرمایند :افال َءا اُمتج أَءنُا ُه وجها و اقِه مهارا؛ نا فضلیت ترین زنان امت مدن
هسانی هستند هه زیباروی و سب مهر ناشند(.مجلسی ،2415 ،ج ،215ص)151
مجلس شورای اسالمی در تبصره ماده 2131قانون مدنی نرای ح ظ حقوق زن ،در سدال 2511
تصویب هرد :چنانچه مهریه وجه رایج ناشد ،متناسب نا تغییر شانص قیمت سداالنه ،زمدان تأدیده
نسبت نه اجرای قد هه توسط نان

مرهزی جمهوری اسالمی ایران تعیین مدی گدردد ،محاسدبه و

پردانت نواهد شد؛ مگر اینکه زوجین در حین اجرای قد نه نحو دیگری تراضی هرده ناشند.
انواع مهریه

مهرالمسمی :مهری است هه ضمن قد یا پس از ان نا رضایت طرفین معدین مدی شدود(.نمیندی،
ج ،1هتاب نکاح ،م)21
مهرالمثل :مقدار مهریه ای است هه نرای زنان مُشانه و مثل هم معمول است و این مَهدر زمدانی
مطرح می شود هه زن و شوهر در نصوص مَهر توافت نکرده ناشند یا توافقشدان نده دلیلدی ناطدل
ناشد( 1نمینی ،ج ،1همان ،م )5-1و نین زن و مرد نزدیکی واقع شده ناشد؛ چه زوجیت ادامه یاندد
چه در اثر طالق ،فوت یا فس  ،نکاح منحل گردد .در تعیین مقدار مهرالمثل ص ات و حداالت زن،
هه در ناال رفتن یا پایین آمدن مقدار مَهر موثر ناشد مالک است .مثل سن ،نکارت ،نجاندت ،دت،
قل ،ادب ،شرف ،جمال ،همال و(. ...طاهری ،ج ،5ص)212
مهر السنه :مهر المسمّایی هه معادل پانصد درهم ناشد مهدر السدنه نامیدده مدی شدود(.نمیندی،
همان ،م)21
مهر المتعه :هرگاه مهر در قد ذهر نشده ناشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهدر ،زن ندود
را طالق دهد ،زن مستحت متعه است .متعه نه تناسب دارایی مرد تعیین می شدود(.نمیندی ،همدان،
م )3چنانچه فردی متمکن ناشد چیزی ارزشمند می دهد و اگر مستمند ناشد ملزم نه تحویدل چیدز
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ارزان قیمت نواهد نود .اما اگر نه واسطه فوت یکی از زوجین یا نیار فس  ،نکداح از ندین ندرود،
زن حت مطالبه متعه ندارد(.نمینی ،ج ،1همان ،م)3
طالق
انحالل نکاح اگر قبل از نزدیکی صورت گیرد در مهرالمسمی اثر می گذارد؛ گاهی موجدب نصدف
شدن مهر و گاهی نا ق از نین رفتن آن می گردد .نرحسب اینکه سبب انحالل طالق یا فس ناشد
مسئله ت اوت نواهد هرد.
اگر سبب انحالل ،طالق ناشد ،زن نه مجرد قد مال

تمام مهر می گردد؛ هه در نیمدی از مهدر

ملکیت او متزلزل است و در صورتی ملکیت همه مهر مستقر نواهد شد هه نزدیکدی واقدع شدود.
حال اگر طالق قبل از نزدیکی واقع شود ،مالکیت نمیه ،متزلزل مهر از میان نواهدد رفدت .در ایدن
صورت اگر مهر دَین نر او نوده و آن را ادا ننموده ناشد ،ذمه اش از نصف نری می شود و اگر ین
ناشد نین زوج و زوجه مشترک می گردد و اگر پردانت شده ناشد ،شوهر حدت دارد نصدف آن را
نرگرداند و اگر پردانت نشده ناشد ،نصف آن از ذمه اش ساقط می شود(.نمینی ،ج ،1م25و)23
نرانر قانون مدنی طالق ناید در حال پاهی (طهر) زن واقع شود و نه الوه ناید از پایان دادت
زنانگی تا هنگام طالق نین زن و شوهر نزدیکی روی نداده ناشد .فلس ه این شرایط آن اسدت هده
اوالا از افزایش طالق ندین وسیله جلوگیری شود و ثانیاا وضع زن از لحاظ ندارداری معلدوم گدردد.
این شرایط سبب می شود هه زن و شوهر مدتی نرای طدالق صدبر هنندد و درنداره آیندده ندود و
فرزندانشان در این فاصله نیندیشند .چه نسا نا گذشت زمان نشمهای زودگذر فرو می نشیند و زن
و شدوهر نده حکدم قدل و مصدلحت از طدالق منصدرف شدده نده زنددگی زناشدویی ادامده مدی
دهند(.ص ایی-امامی ،2551 ،ص)111
حق رجوع
زمانی هه نکاح دایم نا طالق منحل شود و طالق واقع شده از نوع رجعی ناشد ،تا زمدانی هده ددّه
زن سپری نشده ،مرد حت رجوع دار د؛ یعندی مدی تواندد زن طدالق داده شدده را نده نکداح سدانت
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نرگرداند(.نمینی ،هتاب طالق ،ج ،1م )2و آن ندین لت است هه رانطه نکاح در ایدن ایدام هدامالا
قطع نگردیده و حقوق و تکالیف زوجیت نه قوت نود ناقی است .نه دیگر سخن ،مطلقده رجعیده
در ایام ده در حکم زوجه است(.نمینی ،همان ،ج ،1م)1
امام صادق(ع) می فرمایند :زن طالق داده شده ،سرمه می هشد ،نضاب می هند ،ندوی ندوش
نه هار می نرد ،از انواع لبا  ،نه تمایل نود هر لباسی را هده نخواهدد مدی پوشدد؛ زیدرا نداوندد
زوجل می فرماید :لعلّ اهلل یحُدثُ نعد ذل

امراا...؛ شاید زن در دل شوهر جا ناز نمدوده و او نیدز

نازگشت نماید(.حر املی ،ص ،451ج ،23ح)1
چگونگي رجوع

رجوع ی

مل حقوقی ی

جانبه است و ندون تشری ات ناصی نا گ تار یا فعلدی هده حداهی از

تمایل شوهر نه ادامه زندگی است ،تحقت می یاند .گ تار ،هر ل ظی است هه نر انشاء رجوع داللدت
هند؛ مانند اینکه مرد نگوید مراجعه هردم ،نه ازدواج نرگرداندم ،در ازدواج نگهداشتم ،اصالا طالقت
ندادم و . ..فعل؛ انجام دادن هاری نا زن است هه فقط نا همسر جایز اسدت؛ مثدل نزدیکدی هدردن،
نوسیدن ،دست مالیدن نر ندن او و ...در رجوع شاهد گرفتن مسدتحب اسدت(.نمیندی ،ج ،1هتداب
طالق ،م)4-5-2
حق اسکان مطلقه رجعیه در منزل شوهر

تبصره ماده واحده قانون اصالح مقررات مرنوط نه طالق مصوب  2512مقدرر مدی دارد :در طدالق
رجعی ،گواهی هتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان ده الزامی است.
از حقوق زن طالق داده شده نه طالق رجعی در ایام ده ،حت اسکان او در منزل شوهر اسدت
نه موجب این حت نر شوهر طالق دهنده زن ،حرام است او را در ایام ده از نانه اش نیرون هند.
این حت ،در زمانی هه مل موجب حد از وی صادر گردیده یا ناشزه شده و نر نشدوز ندود نداقی
ناشد ،از نین می رود(.نمینی ،ج ،1م)21
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پي نوشت
نرای آشنایی نیشتر نا موارد معذوریت نه توضدیح المسدائل امدام ،مسدائل 324 ،431 ،431و،2135
مراجعه شود.
مثالا مهر زنی شراب یا نوک قرار داده شود یا مَهر مبهم ناشد.
نتیجه
 ظهور قانونگذار در رصه نانوادگی نندا نده ضدرورت اسدت و آنچده هده در رانطده زناشدوییمیتواند اثرنخش و م ید ناشد ،ر ایت حسن معاشرت و حسن نلت است مدواردی نتیجده کدس
میدهد نا ق نهبود زندگی زناشویی نشده ،نلکه وضع را نیز نه گونهای ونیمتر مدیسدازد .حسدن
معاشرت نه معروف مبتنی نر اصل مودت و رحمت است .مودت و رحمت زمانی حاصل می شود
هه زوجین امل سکینه قلبی و ایجاد امنیت روانی یکددیگر ناشدند.اگدر انسدان دارای طدرز ت کدر
توحیدی ناشد و قبول هند هه نداوند مسبب االسباب است و همه چیز نه دست اوست ،نه توصیه
هایی هه در قرآن و روایات در مورد نانواده آمده است اهمیت می دهد و نهانه هایی از قبیل همی
امکانات و مشکالت را هم تلقی می هند و نا امید و اتکای نه نداوند در این راه قدم ندر مدی دارد.
نی ش  ،انسان هامل هسی است هه نود را زیر پوشش دین نددا قدرار دهدد و در تدرک و فعدل
نویش ،تانع دستورات دین ناشد .یعنی ترک هند آنچه را دین نخواسته و انجدام دهدد آنچده دیدن
نواسته است.
 واحدهای داوری یا مشاوره قبل از مراجعه نه دادگاه های نانواده ایجاد شود می تواند زمداناجرای داوری را قبل از شروع رسیدگی نه درنواست طالق قرار دهد .همچنین اسدت اده از افدراد
مجرب در واحد داوری می تواند وضعیت فعلی را نهبود نخشد.
 -طالق پیش از مباشرت ،موجب از نین رفتن استحقاق زن نسبت نه نیمی از مهر

است.

 نرای شوهر طالق دهنده رجعی جایز نیست زن را از منزل انراج هند ،مگر پدس از انقضدایده طالق رجعی ،مگر اینکه ملی هه موجب حد ناشد از زن صادر گردد.
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منابع و مآخذ
 .2قانون مدنی
 .1انن التراب ،مریم(نی تا) ،حقوق زنان در نانواده ،دانشگاه الزهرا و مرهز امور مشارهت زنان
ریاست جمهوری.
 .5انن حبّان ،محمّد نن احمد( ،)2424صحیح انن حبّان نترتیب انن نلبان ،ترتیب :لی نن نلبان
ال ارسی ،تحقیت ،شعیب االرنووط ،نیروت ،موسسه الرساله.
 .4انن شعبه حرانی ،حسن نن لی( ،)2515تحف العقول ن آل الرسول(ص) ،ترجمه :لی اهبر
غ اری ،قم ،موسسه نشر اسالمی.
 .3انن منظور ،محمد نن مکرم(2551م) ،لسان العرب ،نیروت ،داراحیاء التراث العرنی.
 .1احسان نخش ،صادق( ،)2514نقش دین در نانواده ،رشت ،جاوید.
 .1امامی ،دهتر حسن(نی تا) ،حقوق مدنی ،تهران ،هتان روشی اسالمیه.
 .3انصاری ،شی مرتضی( ،)2413هتاب النکاح ،قم ،موسسه الهادی.
 .5آمدی التمیمی ،بدالواحد ،غررالحکم و درر الکلم( ،)2512تهران ،دانشگاه تهران.
 .21نخاری ،محمدنن اسما یل( ،)2421صحیح نخاری ،تحقیت مصط ی دیب البغا ،نیروت ،دار انن
هثیر..
 .22نهشتی ،احمد( ،)2515نانواده در قرآن ،سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران.
 .21نیانات مقام معظم رهبری ،پرتو والیت(دفتر پانزدهم) ،جایگاه حقوق زن.
 .25ترمذی ،محمد نن یسی(نی تا) ،تحقیت احمد محمّد شاهر ،نیروت ،داراحیا التراث.
 .24جع ری لنگرودی ،محمد جع ر( ،)2531ترمینولوژی حقوق ،تهران ،انتشارات گنج دانش.
 .23جوادی آملی ،بداهلل( ،)2513مراحل انالق در نانواده ،قم ،مرهز نشر اسرا.
 .21جوادی آملی ،بداهلل(نی تا) ،زن در آیینه جالل و جمال ،قم ،مرهز نشر اسرا.
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 .21حرانی ،حسن نن لی( ،)2414تحف العقول ن آل الرسول(ص) ،تحقیت :لی اهبر الغ اری،
قم ،موسسه النشر االسالمی.
 .23حر املی ،محمد نن حسن( ،)2511نا تصحیح بدالرحیم رنانی شیرازی ،وسایل الشیعه الی
تحصیل مسائل الشریعه ،نیروت ،داراحیاالتراث العرنی.
 .25حلی ،محمد نن ادریس( ،)2422مستطرفات السرائر ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.
 .11نامنه ای ،سید محمد( ،)2511حقوق زن ،مقایسه حقوق نشری و مدنی در اسالم و ا المیه
حقوق نشر.
 .12نمینی ،روح اهلل ،تحریرالوسیله ،قم ،موسسه مطبو اتی دارالعلم.
 .11دیانی ،بدالرسول( ،)2531حقوق نانواده ،تهران ،نشر میزان.
 .15راغب اص هانی ،انوالقاسم حسین نن محمد(نی تا) ،معجم م ردات ال اظ قرآن ،نی جا ،موسسه
مطبو اتی اسما یلیان.
 .14رحیمی اص هانی ،با

لی( ،)2534مجمو ه قوانین و مقرارات نانواده ،تهران ،انتشارات

معاونت پژوهش ،تدوین و تنقیح قوانین و مقرارات ریاست جمهوری.
 .13رشیدرضا ،محمد( ،)2553ت سیرالقرآن الکریم(ت سیرالمنار) ،نیروت ،دارالمعرفه.
 .11روشن ،محمد ،محمد صادقی( ،)2551ضمان ناشی از انتقال نیماری های جنسی ،مجله فقه
پزشکی ،تهران ،دانشگاه لوم پزشکی شهید نهشتی.
 .11شمس ،بداهلل( ،)2531آیین دادرسی مدنی ،تهران ،انتشارات دراک.
 .13شهید ثانی( ،)2115مسال

االفهام فی شرح شرایع االسالم ،قم ،افست.

 .15ص ایی ،سید حسین( ،)2551حقوق نانواده ،نا همکاری دهتر اسداهلل امامی ،تهران ،انتشارات
دانشگاه تهران.
 .51ص ایی ،سید حسین ،اسداهلل ،امامی( ،)2531حقوق نانواده ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،
نعم.
 .52ص ایی ،سید حسین؛ امامی ،اسداهلل( ،)2552مختصر حقوق نانواده ،تهران ،ننیاد حقوقی میزان
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 .51طاهری ،حبیب اهلل(نی تا) ،حقوق مدنی ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.
 .55طباطبایی ،محمد حسین( نی تا) ،المیزان فی ت سیر القرآن ،قم ،جامعه مدرسین حوزه لمیه.
 .54طبرسی ،انو لی( ،)2515مجمع البیان فی ت سیرالقرآن ،نیروت ،داراحیاء التراث العرنی.
 .53طبرسی ،فضل نن الحسن( ،)2424مکارم االنالق ،تحقیت :ال آل جع ر ،قم ،موسسه نشر
االسالمی.
 .51طوسی ،محمدنن حسن( ،)2412تهذیب االحکام فی شرح المقنعه ،نیروت ،دارالتعارف.
 .51املی ،ناقر( ،)2531حقوق نانواده ،مدرسه الی دنتران ،نشریه شماره.1
 .53لم الهدی ،سید مرتضی لی نن حسین( ،)2423االنتصار فی ان رادات االمامیه ،قم ،جامعه
مدرسین.
 .55قرائتی ،محسن( ،)2514ت سیر نور ،قم ،موسسه در راه حت.
 .41هاتوزیان ،ناصر( ،)2512حقوق نانواده ،تهران ،شرهت سهامی انتشار.
 .42هاشف الغطا ،محمد حسین( ،)2411تحریرالجمله ،تهران ،المجمع العالمی للتقریب نین
المذاهب االسالمی.
 .41هلینی ،محمد نن یعقوب( ،)2511الکافی ،تصحیح لی اهبر غ ّاری ،تهران.
 .45لط ی ،اسداهلل( ،)2533حقوق نانواده ،تهران ،نرسند.
 .44مامقانی ،بداهلل ،مناهج المتقین فی فقه ائمه الحت و الیقین ،موسسه آل البیت.
 .43مجلسی ،محمد ناقر) ،)2414نحار االنوار ،نیروت ،موسسه الوفا.
 .41محقت داماد ،سید مصط ی( ،)2513نررسی فقهی حقوق نانواده نکاح و انحالل آن ،تهران ،نشر
لوم اسالمی.
 .41محمدی ری شهری ،محمد( ،)2531دوستی در قرآن و حدیق ،محقت :مرهز تحقیقات
دارالحدیق ،مترجم ،اسالمی ،قم ،موسسه لمی فرهنگی دارالحدیق ،سازمان چاپ و نشر.
 .43مطهری ،مرتضی( ،)2513نظام حقوق زن در اسالم ،انتشارات صدرا.
 .45مظاهری ،حسین( ،)2514نانواده در اسالم ،قم ،انتشارات ش ت.
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 .31معین ،محمد( ،)2531فرهنگ معین ،تهران ،نشر سی گل.
 .32مغنیه ،محمد جواد( ،)2513هاشف ،قم ،نوستان هتاب ،قم.
 .31مکارم شیرازی ،ناصر و دیگران( ،)2513ت سیر نمونه ،تهران ،درالکتب االسالمیه.
 .35یثرنی قمی ،سید لی محمد( ،)2511حقوق نانواده در قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران،
قم ،مرهز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی.

