
 
   

 

 42- 23/  1399پاییز و زمستان    / هشتم شماره    / چهارم سال    /  پژوهی مطالعات دین 

 جایگاه حقوقی زوجین در زندگی مشترک با توجه به رساله الحقوق 

 1ساجده العبدالخانی  

 ده ی چک 

نهاد   مهمترین  و  اولين  از  خانواده  توجهی  قابل  بخش  همواره  که  است  اجتماعی 
دهد. در دین مبين اسالم نيز خانواده جایگاه  اشتغاالت فکری انسان را تشکيل می 

واالیی دارد و اصل، پایه و اساس جامعه است. خانواده، مهمترین وسيله برای اصالح  
الزم و    جامعه معرفی است. بنابراین، استحکام هرچه بیشتر این نهاد مقدس، امری 

ضروری است و این امر مهم فقط با تالش دو رکن اصلی این نهاد یعنی، زن و شوهر  
که با رعایت حقوق یکدیگر نسبت به هم می دست می به  را  آید  پایه این نهاد  توانند 

که بی   مستحکم بنا نهاده و به پیش برند.  توجهی به این حقوق  واضح و روشن است 
پذیرنمودن رابطه  برآسيب تأثيرگذار آنها در خانواده( عالوه   و   ی )با توجه به نقش محور 

خانواده را آشفته کند و حتی خانواده را در معرض    ی تواند روابط سایر اعضا همسران می 
قراردهد.   فروپاشی  زوجين  خطر  حاضر، حقوق  د نوشتار  امام سجاد ی از  در    ع؟ دگاه 

 کند. رساله الحقوق را بررسی می 
گان    ، رساله الحقوق. ع؟ ن، اسالم، امام سجاد ي خانواده، حقوق، زوج   کلیدی: واژ

 .مقدمه 1
که زن و مرد عضو اصلی و مهم آن را تشک  ن قدرت را  ی دهند. خانواده ا ل می ي خانواده نهاد مقدسی است 

که افراد خود را به معراج هدا  کند و  ی دارد  صفتان تنزل دهد. براى آنکه  طان ي طان و ش ي ا به مقام ش ی ت 
کنند و حقوق و  ی خانواده بتواند افراد خود را به سعادت و تعالی برساند، الزم است هر  ك از افراد آن تالش 

سفه خاصی دارد و برای زن و مرد  اسالم در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فل تکاليف خود را انجام دهند.  

 
 

گروه علمی   4پژوه سطح  . دانش 1  العالميه، ایران.   ص؟ المصطفی الهدی، جامعه تربیتی فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت - فقه خانواده، مدرس 
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که بعضی از این حقوق بین زن و شوهر مشترک است و بعضی دیگر   کرده است  حقوق و تکاليفی وضع 
کدام است.  حقوق زن و    ع؟ در مقاله حاضر سعی شده است براساس فرمایشات امام سجاد   خاص هر 

مقابل   در  ازا ی کد ی مرد  شود.  تبيین  بخش  ن ی گر  سه  در  آن  مطالب  حقوق  رو  زوجين،  مشترك  حقوق 
افته است. مالکيت  ی در زندگی مشترک سامان    زن و حقوق اختصاصی مرد بر زن   اختصاصی زن بر مرد 

مشترك   حقوق   از  و...  متقابل  احترام  جنسی،  نيازهای  تأمين  معاشرت،  حسن  توراث،  اقتصادی، 
، اطاعت از شوهر، حفظ  و  تمکين  زوجين، مهریه، نفقه، مضاجعت و... از حقوق اختصاصی زن بر مرد 

 اموال شوهر، سرپرستی خانواده و... از حقوق اختصاصی مرد بر زن معرفی شده است. 

 . ازدواج سنت مؤکد  2
که قابل مقا ژه ی گاه و قداست و ی نهاد خانواده از منظر اسالم، جا  ست.  ي گرى ن ی چ نهاد د ي سه با ه ی اى دارد 

بخش  خانواده  به  اسالم  که  قداستی  است  ي حکمت  پ ارزش ده  بر  معنوى  خانوادگی،  ی گذارى  وند 
ا ی سازى براى تقو نه ي زم  پ ی ت  رى از فروپاشی آن است. قداست ازدواج و خانواده، سد  ي شگ ی ن رابطه و 

کاال  ی محکمی دربرابر سوء استفاده جنسی از زن به عنوان   کاال و مانع بردگی مدرن زن  ی ك  ا ابزار فروش 
تهد  را  بشر  نسل  امروز  که  خطرى  تقدس می د  ی است.  )محمدى  ی زدا کند  است.  خانواده  کانون  از  ی 

گسترش دهد. ا ي کوشد نگاه قدسی به ازدواج را در م ( اسالم می 12ـ 11، ص 1389شهرى،  رى  ن  ی ان مردم 
کرد  ی ر، رو ی هاى ز شود. نمونه حی استفاده می ی ا تلو ی ح  ی هاى صر ات اسالمی با داللت ی رهاى روا ي مدعا از تعب 

اسال  قدسی  و  می ارزشی  منعکس  را  خانواده  به  سجاد م  امام  و    ع؟ کند:  رضا  براى  کس  »هر  فرمود: 
کند و با خو  امت مفتخر و سربلند  ي د خداوند او را در ق ی رحم نما شان خود صله ی خشنودى خداوند ازدواج 

گر در آموزه 166، ص 1385کند« )طبرسی، می  که پ هاى اسالم به افراد سفارش می (. ا ش از اقدام  ی شود 
ه ازدواج، براى انتخاب همسر و انجام مراسم در مراحل بعدى، رفتارهاى خود را با نماز، دعا و توکل بر  ب 

کنند. به ا  که به ازدواج رنگ ي ن دل ی خدا همراه  ت دهند و به آن تقدس بخشند تا  ی وبوى معنو ل است 
کنند )ساالرى ي بتوانند زم   (. 34، ص 1385فر،  نه تکامل انسانی را فراهم 
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 بودن زن و شوهر  ت . نعم 3

زناشویی و ازدواج یک نياز طبيعی است. در سایه آن، تشکيل خانواده و زندگی مشترک رسميت پیدا  
از هر    ع؟ شود. در روایتی از امام سجاد کند و برای این زندگی مشترک قوانين و مقرراتی قرار داده می می 

ن َ ذلک نعمة منُه عليه؛ باید زن و مرد  
َ

یک از زن و مرد برای دیگری به نعمت تعبير شده است: »و یعَلَم أ
که هریک برای دیگری نعمت است« )نصيرزاده،   امام  (.  621/ 2،  1413صدوق،  ؛  ۱۴۸/ 2،  1382بدانند 

ن َیحَمَد اهَّلل علی  می   ع؟ سجاد 
َ

که زن و مرد بر    صاحبه؛ فرماید: »ُکل  واحد منکما یجُب أ واجب است 
گر به این  (.  621/ 2،  1413صدوق،  ؛  ۱۴۸/ 2،  1382نعمت وجود دیگری خدا را سپاس گویند« )نصيرزاده،   ا

که ایشان سعی دارد این منظر و دیدگاه را  خوب توجه شود، مشخص می   ع؟ تعبيرات امام سجاد  شود 
که نگاه هردو به یکدیگر نگاه  کند  که بدان محتاج بوده   در زن و مرد القا  اند و  نعمت باشد؛ یعنی چيزی 

  ع؟ بینند، پس باید قدر این نعمت را بدانند. امام سجاد آوردن آن، نياز خود را برآورده می دست حال با به 
کرهت ما لم تکن معصية«  »   فرماید: می  ت و  حب َ

َ
أ لَزَم فيما 

َ
أ غَلَظ و طاعتک بها 

َ
أ ک عليها  کان حق ُ و ان 

گو باشد،  چون مرد مسئول است و روزی باید پاسخ (.  621/ 2،  1413صدوق،  ؛  ۱۴۸/ 2،  1382ده،  )نصيرزا 
شرط آنکه مرد و مدیر خانواده پا را از قواعد و محدوده  زن موظف است نسبت به فرامين او تمکين کند به 

نظر اجتماعی مسئوليتی می  از  که  کسانی  گام اول مانند همه  انجام  پذیر معين فراتر نگذارد.  ند برای 
که زن و   درست و صحيح آن به اصالح دیدگاه خود، نسبت به حوزه مسئوليتش اهتمام ورزد و بداند 

گر در اداره همسر با سایر مجموعه  که بر آنها ریاست دارد، متفاوت است. برای مثال ا ای برای حل  هایی 
گاه باید به خشونت متوسل شود در خان  ویژه درباره همسر نباید از  واده به مشکالت و اداره آن مجموعه، 

کرد.  که خداوند متعال، همسر را برای آرامش، رفاه و انس قرار داده    این شيوه استفاده  مرد باید بداند 
 است.  

کاح فأن  »   در آغاز سخن آمده بود:   ع؟ طورکه در فرمایش امام سجاد همان  ِتک بملک الن  ا حق  َرِعي َ َو َام َ
نسا و واقية؛ تعلم أن  اهَّلل جعله 

ُ
خداوند متعال، زن را برای آرامش، موانست و نگهداری    ا سکنا و مستراحا و أ

که خانه،  (  621/ 2،  1413صدوق،  ؛  ۱۴۸/ 2،  1382مرد آفریده است«. )نصيرزاده،   مدیر خانواده باید بداند 
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را    محيط سکوت، آرامش، انس، محبت، صفا و صميميت است و آنکه موجبات موانست، رفاه و آرامش 
فرماید:  می قرآن  آورد، همسر است. خانه، بدون همسر گرمی و صفا نخواهد داشت. خداوند در  فراهم می 

ة و رحمة ان َ فی ذلک الیات   زواجا لتسکنوا اليها و جعل بینکم مود َ
َ

ن َخَلَق لکم من أنفسکم أ
َ

»و من آیاته أ
که همسرانی از لقوم یتفکرون؛ از نشانه  کنار    های خداوند این است  جنس خودتان برای شما آفرید تا در 

که تفکر  آنان آرامش یابید و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه  گروهی  هایی است برای 
    (. 21کنند« )روم:  می 

 حقوق مشترک زوجین  .  4
 . حق مالکیت اقتصادی 1-4

ن مرد در تملک و تصرف و تمتع از  اسالم باوجود عقيده مردم زمان ظهور خود، استقالل زن را همچو 
که مشترک بین زن و مرد  رسميت شناخته است و حق مالکيت را از جمله حقوقی می اموالش به  داند 

اموال و دارایی است و همان  که مرد اختيار  اموال و دارایی گونه  های زن هم  های خود را دارد اختيار 
کند.  تصرف و تملک دارایی   تواند در کس نمی عهده خود اوست و هيچ به    قرآن مجيد های زن دخالت 

کتسبن؛ مردان را بهره می  کتسبوا و للنساء نصيب مما ا آنچه  فرماید: »للرجال نصيب مما ا از  ای است 
کرده  کرده اند و زنان را بهره حاصل  (. با آوردن دو جمله جدا و  32اند« )نساء:  ای است از آنچه حاصل 

که به ارث به او رسيده  دیدی نمی مستقل، هيچ جای تر  کرده یا اموالی  کسب  که  که زن در اموالی  ماند 
که اسالم یک  هزاروچهارصد سال پیش به او عطا  است حق مسلم و اختيار تام دارد و این حقوقی است 

اموال    طورکه باید و شاید حق اداره که هنوز در اروپای باصطالح آزادشده هنوز زنان آن کرده است. درحالی 
کار یکسان به زنان مبلغ   خود را بعد از ازدواج ندارند و حتی در بعضی موارد حقوق دریافتی در مقابل 

طور مساوی به  (. اسالم درحالی حق مالکيت را به 269، ص 1381شود )استاد ملک،  کمتری پرداخت می 
گرفته می زن و مرد می  که این حتی در طول تاریخ برای زنان نادیده  دیده یک  شد بلکه خود زن به دهد 

که زن مالک شناخته می مال و ملک برای دیگران نگریسته می  شد اهليت تصرف و  شد. در مواردی هم 
 تمتع آن را نداشت.  
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که دستاورد و درآمد زن، ملک خود اوست و شوهر یا مرد دیگری   کرد  خداوند با بیان این آیه مسلم 

( در قوانين مقدس    75، ص 1379ک در آن بداند. )نورحسن فتيده،  تواند خود را مالک آن یا شری نمی 
شوهر در اداره اموال و امور مالی مخصوص به خود مختار است و حق  اسالم، زن شوهردار مانند زنان بی 

خرید و فروش و تمام معامالت را در مورد دارایی خود دارد و در انجام معامالت نسبت به اموال خود آزاد و  
هيچ  به  و  است  است  مستقل  حقی  مالکيت  زیرا  داشت؛  نخواهد  مدخليتی  آن  در  شوهر  اجازه  وجه 

که هرکس درباره اموال خود دارد. همچنان  که حق تسلط مردان در اموال خودشان محرز است  مستقل 
دارند  و حق هرگونه اختيار در مصارف آن را دارند، زنان نيز چنين تسلطی را در اموال و دارایی خویش  

 (. 366، ص 1360)محقق،  

 . حق توارث 2-4
که زنان نيز مانند مردان سهم مشخص از ارث می  برند.  از قواعد اصلی و اوليه ارث در اسالم این است 

ویژه در عهد طلوع اسالم از ارث  ها به بردن نيز فرعی از حق مالکيت است و زن در بسياری از تمدن ارث 
شد. اسالم این رسم جاهليت را شکست  ن، چيزی قابل طرح محسوب نمی دادن به ز محروم بود و ارث 

فرماید: »للرجال نصيب مما  می   قرآن کریم و برای زن نيز مانند مرد حقی مسلم از ارث گذاشت. خداوند در  
ترک الولدان و األقربون و للنساء نصيب مما ترک الوالدان و األقربون؛ برای مردان سهم است از آنچه پدر و  

(.  7مادر و خویشاوندان بگزارند و برای زنان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بگزارند« )نساء:  
کرد و استقالل او را  قرآن  خداوند در   کنار مرد و همانند او و ذیحق در دریافت ارث معرفی  با این آیه زن را در 

که در جامعه عرب آن روز و حتی در سای  برد و نه حق  ر ملل معاصر، زن نه ارث می نشان داد. در شرایطی 
گران  تفسير  در  طباطبایی  عالمه  داشت.  می مالکيت  اختالف  این  درباره  خود   »نتيجه  بهای  گوید: 

که در مرحله تملک، مرد دوبرابر زن مالک می این  شود، ولی در  گونه تقسيم ارث بین مرد و زن آن است 
دارد،  برد؛ زیرا زن سهم و دارایی خود را برای خود نگه می ره می هميشه زن دوبرابر مرد به  مرحله مصرف، 

کند« )طباطبایی،  ولی مرد باید نفقه زن را نيز بپردازد و درواقع نيمی از سهم و دارایی خود را صرف زن می 
1374  ،4 /215 .) 
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گوید: »چرا   ع؟ در روایتی از امام صادق  که ابن ابی العوجاء  زن بینوا و    در مورد ارث زن آمده است 
فرمود: بر    ع؟ گفتند. حضرت   ع؟ ناتوان یک سهم ارث برده و مرد دو سهم این پرسش را به امام صادق 

رو مردان دو سهم و  عهده مردان است. ازاین زن جهاد، نفقه و دیه عاقله واجب نيست بلکه این امور به 
که در 436/ 17، 1409حرعاملی،  زنان یک سهم دارند«. )  این مورد وجود دارد این است    ( سؤال دیگری 

کمال  االرث مرد به زن از این مقوله ناشی نمی که آیا اختصاص نصف حق  که زن نصف مرد است و  شود 
گمان و پندار ناصحيحی بیش نيست؛ زیرا تمام   کرد. این  انسانی را فقط می توان در وجود مرد نظاره 

توان گفت که زن مانند  رو می کند. ازاین سنگينی می   عهده دارد بر دوش زن نيز هایی که مرد به مسئوليت 
کامل در قبال اعمال و رفتار خویش درست به اندازه مرد دربرابر اعمال خویش مسئول است   انسانی 

 (.  17، ص 1378اهَّلل،  )فضل 

  . حسن معاشرت 3-4
زندگی    یکی از حقوق و وظایف متقابل و مشترک زوجين، حسن معاشرت نسبت به یکدیگر است. در 

کيد   که بسيار مورد تأ که این  قرآن  زناشویی یکی از دستورات اخالقی  و پیشوایان دین است تا جایی 
کرده است همين مسئله حسن معاشرت و خوش  رفتاری با  دستور اخالقی جنبه حقوقی و تکليفی پیدا 

کالم، در انتخا د عالوه ی ط خانواده با ي زن و شوهر در مح  یکدیگر است.  ز دقت  ي ب قالب آن ن بر محتواى 
ك، فرد را  ي فرمود: »گفتار ن  ع؟ پردوام باشد. امام سجاد   دار و ی گرى پا ی کافی را داشته باشند تا اثرش بر د 

گذشت و  317/ 1،  1362د« )صدوق،  ی نزد خانواده محبوب نما  (. حسن معاشرت و دوستی با یکدیگر و 
که با    توان از اصول پیشگيری و های یکدیگر را می اغماض از لغزش  بهداشتی زندگی زناشویی دانست 

و از مرگ و  های نشوز و شقاق  شدن به بیماری اجرای درست و دقيق آنها زندگی زن و شوهر را از آلوده 
کانون زندگی مشترک یعنی، طالق مصونيت می   (. 157، ص 1375بخشد )نيک،  انهدام 

کریم  کنایات و استعارات زیبا و لطيف، با به   قرآن  شود.  این وظيفه اخالقی مهم را متذکر می   کاربردن 
می  توصيه  مردان  به  نساء  سوره  به در  همسرانتان  با  که  عاشروهن  کند  »و  کنيد:  معاشرت  نيکویی 

کنيد 19بالمعروف« )نساء:   کند: »فإن  دنبال آن اضافه می و به    ( و با همسرانتان با اخالق نيکو معاشرت 
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گر به جهاتی از همسران خود  کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شيئا و   کثيرا« یعنی؛ ا اـلله فيه خيرا  یجعل 

کامل نداشته باشيد و بر اثر اموری آنها در نظر شما ناخوشایند باشند، فورا تصميم به جدایی و یا   رضایت 
ست  بدرفتاری نگيرید و تا آنجا که قدرت دارید، مدارا کنيد. بنابراین، تا کارد به استخوان شما نرسد سزاوار ا 

که تعبير به  157، ص 1375معاشرت به معروف و رفتار شایسته را ترک نکنيد )نيک،  (. باید توجه داشت 
کثيرا«  که مدارا می    »خيرا  که یکی  که در آیه به همسرانی  کنند، نوید داده شده است مفهوم وسيعی دارد 

(.  321ـ   320/ 3، 1380زی، از مصادیق روشن آن، فرزندان صالح و بالياقت و ارزشمند است )مکارم شيرا 
کند و  بنابراین، حسن معاشرت حق و و وظيفه طرفين است. اسالم به احسان به خانواده دعوت می 

 کند.  هرچه را به بنيان خانواده زیان برساند، حرام می 
فرماید: »و ال تضاروهن لتضيقوا  (. همچنين می 19فرماید: »و عاشروهن بالمعروف« )نساء:  خداوند می 

رفتار  شك؛ با همسرت خوش ي صفو ع ي د: »أحسن الصحبة لها ف ی فرما می   ع؟ امام علی (.  6عليهن« )طالق:  
گردد« ) باش تا زندگی  نقل شده    ع؟ امام سجاد گری از  ی ت د ی در روا   (. 392/ 4،  1413صدوق،  ات باصفا 

ك  ي الزوجه فان تعلم ان اهَّلل عزوجل جعلها لك سکنا و انسا فتعلم ان ذلك نعمه من اهَّلل عل و اما حق »   است: 
کان حقك أوجب فان لها عل  که بدانی خداوند  ی ك أن ترحمها؛ حق زن ا ي فتکرمها و ترفق بها و ان  ن است 

کن و با او مدارا  ن ی ه آرامش و انس تو قرارداده و ا ی عزوجل او را ما  نعمتی از جانب اوست، پس احترامش 
او واجب  بر  تو  ا نما هرچند حق  ولی  ) ی تر است،  باشی«  او مهربان  با  که  اوست  ،  1413صدوق،  ن حق 

2 /621 .) 

 . آراستگی ظاهر 4-4
که زن و شوهر در مح ی هاى د در آموزه  کنند.  ی کد ی ط خانه، خود را براى  ي نی سفارش شده است  گر آراسته 

ورآالت خود را دربرکند، خود  ی با و جذاب بپوشد، ز ی ش کند، لباس ز ی د خود را براى شوهر آرا ی خانه با   زن در 
کند. )حيدری، بی ی بو سازد و براى شوهر دلربا را خوش  کرم ی ( پ 148تا، ص ی  که از    ص؟ امبر ا در پاسخ زنی 

ن عطرها  ی بوتر ا به خوش فه زن آن است که خود ر ي د، فرمود: »وظ ي او درباره حقوق شوهر بر همسرش پرس 
ورآالتش را دربرکند و صبح و شام خود را به شوهرش  ی ن ز ی ش را بپوشد، بهتر ی ها ن لباس ی معطر سازد، بهتر 
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کند« )کل  که مرد از همسر خود انتظار دارد با ش (. همان 508/ 5،  1407نی،  ي عرضه  ل  ی ها و وسا وه ي گونه 
گون رغبت او را برانگ  زى او را در نظر  ی هاى روانی و غر د جنبه ی انتظارى دارد و مرد با ن ي ز چن ي زد زن ن ي گونا

امام رضا 148- 147تا، ص رد )حيدری، بی ي بگ  ک   ع؟ (. حضرت  خوب ي پا از  را  پ ی تر زگی  امبران  ی ن اخالق 
ک ی کد ی د براى  ی برشمرده و سفارش نموده است زن و شوهر با  زه و آراسته باشند تا مهرشان در دل  ي گر پا

 (. 129، ص 1391ند )مظاهرى،  دار بما ی گر پا ی کد ی 

 از جنسی ی ن ن ی . تأم 5-4
ت از روابط جنسی  ی ار مهم در رضامندى زن و شوهرها از زندگی خانوادگی، احساس رضا ي کی از عوامل بس ی 

که انسان را به سوى  زه ي ن انگ ي ارى دارد. نخست ي ت بس ي از جنسی افراد در خانواده اهم ي ن ن ي است. تأم  اى 
( نقش جنسی  143تا، ص زى است. )حيدری، بی ی ستی و غر ی از ز ي دهد ن می ازدواج و زندگی مشترك سوق  

ازهاى جنسی  ي حی اشاره دارد که براى هر فرد در بعد ن ي ا ترج ی ف و انتظارات الزامی  ی همسر به مجموعه وظا 
کشش و جاذبه ی شده است. غر  مقرر  که دو جنس مخالف را به هم نزد زه جنسی،  کند و  ك می ی اى است 

شود و  ن می ي از عاطفی انسان تأم ي از جنسی، ن ي نش با رفع ن ی شود. در نظام آفر خانواده می ل  ي باعث تشک 
نت  که به زوج جه انسان می ي در  ا ی ن وعده داده شده است، دست  ي تواند به آرامش و سکونی  ن  ی ابد. 
که زن و شوهر هر ی ت وقتی تحقق می ي واقع  کامل به نقش جنسی خود و با م ی ابد  گاهی  غبت  ل و ر ي ك با آ

آمادگی  )رش و  بپردازند  آن  به  کامل  ص 1388دپور،  ي هاى  بد 168،  مح ی (.  است  خانواده  ي هی  ط 
مح ی تر مناسب  برآورده ي ن  ا ط  ن ی کردن  ز ي ن  چنان ی ازهاست؛  مور ی ا  که را  ک ي ن  ش ی ور  تأ است:  ي ز  کرده  د 

ن نکته  ی کرد، ولی ا   ازها را در خارج از نهاد خانواده و ازدواج برآورده ي ن ن ی توان ا »هرچند واضح است که می 
که ارضاى نامحدود خواسته ي ن  هاى جنسی به فروپاشی نظام جامعه و مناسبات آن منجر  ز واضح است 

 (. 172، ص 1373ش،  ی شود« )مور می 
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 . احترام متقابل 6-4

کرامت و حرمت است و به هم انسان به  د از احترام برخوردار باشد و از  ی ل با ي ن دل ي صورت فطرى داراى 
ت  ی داند که رعا کی از حقوق زن می ی ط خانواده را  ي احترام به زن در مح   ع؟ به دور باشد. امام سجاد ر  ي تحق 

د: »و اما حق  ی فرما ن همسران داشته باشد. آن حضرت می ی م روابط ب ي تواند نقش مهمی در تحک آن می 
که احترامش کنی« )طبرسی،    (. 421، ص 1370زن و همسر آن است 

 مرد    . حقوق اختصاصی زن بر 5
 مهریه  . 1-5

که   کرده است، مهریه است. خداوند می قرآن  اولين حقی  ساء َصَدقاِتِهن َ  برای زن ذکر  فرماید: »و آتوا الن ِ
وُه َهنيئا َمریئا؛ مهریه زنان را به  طور کامل به عنوان یک بدهی  ِنحِلة فاِءن طبَن لکم عن شیء منُه نفسا فُکل 

گر آن  گوارا مصرف  و عطيه به آنان بپردازید. ا ها چيزی از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند، حالل و 
کم (. در مکتب اسالم مهریه نوعی حرمت 4کنيد« )نساء:   که در هيچ نظير یا بی نهادن  یک از  نظيری است 

که برخاسته از صفا، صميميت و عالق ها با این شيوه و ترتيب سابقه ندارد. ارج ادیان و فرهنگ  ه  نهادنی 
کرم  صَبُحُهن َ وجها و    ص؟ درونی است. در روایتی از رسول ا

َ
تی أ که فرمود: »افضل نساء ام  نقل شده است 

کسانی  ُهن َ ِمهرا؛ بهترین زنان امت من  َقل َ
َ

کم باشد« ) أ که زیبارو باشند، اما مهریه آنان  ،  1409حرعاملی،  اند 
کل 31/ 20 ساء فتکون  یتی می در روا  ع؟ اميرالمؤمنين   (. 324/ 5،  1407نی،  ي ؛   فرماید: »ال ُتِغاُلوا بُمهور الن ِ

گر مهریه زنان را سنگين قرار دهند نتيجه   (. 252/ 21،  1409حرعاملی،  اش ایجاد دشمنی است« ) عداوة؛ ا
اهَّلل  رسول  اميرالمؤمنين   ص؟ سنت  حضرت  باشد.  کم  دختران  مهریه  که  بود  این  بر    ع؟ هم 

ة و علی   ص؟ »ما نکح رسول اهَّلل  فرماید: می  ِة من فض َ ة و نصف ااُلوقي َ وِقي َ
ُ

من نساِئِه اال علی اثَنَتی عشرَة أ
ة أربعون درهما؛ پیغمبر  نَکَحِنی فاطمَة عليهاالسالم فااُلوقي َ

َ
های متعددی داشت و برای  زن   ص؟ ذلک أ

و فاطمه    ع؟ لمؤمنين یک از آنها بیشتر از پانصد درهم مهریه قرار نداد و بر همين منوال هم من، اميرا هيچ 
کردیم« )   اهع؟ زهرا   (. 62/ 15،  1408؛ نورى،  220/ 2،  1385مغربی،  ازدواج 
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ن ال ُیَجاِوَز َمهُرها    ع؟ در روایتی دیگری از امام رضا   
َ

جَهد أ
َ

َجت فأ که فرمود: »اذا تزو َ نقل شده است 
ج رسول اهَّلل  ِة و هو خمُسِماَئِة ِدرَهم َفَعلی ذلک زو َ ن َ گرفتی ازدواج    ص؟ مهَر الس ُ گر تصميم  َج ِنَساَءُه؛ ا و َتَزو َ

که پیغمبر کنی، سعی  که پانصد درهم است تجاوز نکند  که مهریه از مهر سنت  نيز به همين    ص؟ کن 
 ( فرمود«  منعقد  را  خود  ازدواج  موال  62/ 15،  1408نورى،  صورت  خواستگاری  ماجرای  روایتی  در   .)

که حضرت چنين آمده است: وقت   ع؟ اميرالمؤمنين  کرد رسول    اهع؟ به خواستگاری فاطمه   ع؟ ی  اقدام 
کرم  کرد: »چيزی برای مهریه داری یا نه؟ با پاسخ منفی حضرت مواجه   ع؟ از اميرالمؤمنين  ص؟ ا سؤال 

پیامبر  به   ص؟ شد.  جنگ  فالن  در  که  را  زرهی  داده فرمود:  تو  به  من  یا  آوردی  کردی؟  دست  چه  ام 
فرمود: همان زره را بیاور. حضرت    ص؟ ض کرد: آن زره موجود است. پیامبر در جواب عر   ع؟ اميرالمؤمنين 

کرم   ع؟ امير  ای را مأمور کرد که زره را به بازار برده،  تقدیم کرد. حضرت عده   ص؟ آن زره را به خدمت رسول ا
هریه  درهم به فروش رفت و پول آن را م   4800بفروشند«. بنابر آنچه در روایت نقل شده است زره با قيمت  

کرم    اهع؟ دستور دادند از همان پول برای فاطمه   ص؟ قرار دادند و عقد ازدواج منعقد شد و بعد هم رسول ا
 ( کرد  فراهم  بزرگ   (. 140/ 43،  1404مجلسی،  جهيزیه  که  نکته مهم است  این  به  توجه  اینجا  ترین  در 

کرم  و   اهع؟ اطمه زهرا فرزندشان ف  ص؟ شخصيت و ارزشمندترین خانواده اسالمی یعنی، شخص رسول ا
که بر ذمه باقی مانده یا    ع؟ داماد و پسر عمویشان اميرالمؤمنين  از دادن مهریه غفلت نکرد و اجازه نداد 

که توان پرداخت آن را نداشته باشند و یا فراهم آن  کردن جهيزیه، وزر و وبال برعهده  قدر سنگين باشد 
دادن  ها از شوهردادن دختران و زن ان باشند و خانواده خانواده دختر باشد که پسران و دختران از آن گریز 

 پسرها فرار کنند. 

 . نفقه و مسکن 2-5
که زن نسبت به مرد دارد، حق  نفقه و مسکن است. به حکم آیه شریفه  که در  قرآن  یکی دیگر از حقوقی 

ا آتاُه اهَّلل ال  سوره مبارکه طالق ذکر شده است: »لُينِفق ذوَسَعة من َسَعَتُه و َمن ُقِدَر عليه ر  زُقُه فلُينِفق مم 
که امکانات وسيعی دارند باید از امکانات   یُکل  ف اهَّلل نفسا اال ما آتاها سَيجَعَل اهَّلل بعَد ُعسر ُیسرا؛ آنان 
که خدا به آنان داده انفاق نمایند. خداوند   که تنگدست هستند از آنچه  کنند و آنان  وسيع خود انفاق 
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که به او داده است، تکليف نمی کس را جز به م هيچ  ها  زودی بعد از سختی کند. خداوند به قدار توانایی 

که انسان باید از همه توانش برای  (. در این آیه خداوند فرمان می 7دهد« )طالق:  آسانی قرار می  دهد 
که مورد اس فراهم  کند. همچنين روایات فراوانی وجود دارد  تناد علما در  کردن نفقه همسر خود استفاده 

که مسئله نفقه و مسکن را از حقوق الزامی همسران می  گرفته است  دانند.  این حکم حقوقی اسالم قرار 
نيز    ع؟ ای که درباره حق صداق، نفقه و مسکن وجود دارد و در مباحث مقدماتی و بیان امام سجاد نکته 

که باید بر محيط، شرایط و فضای زندگی صميمي  کم باشد تا مرد و  بیان شده این است  ت و دوستی حا
گر چنين شد، انسان به عنوان محبوب و مطلوب خود   کنند. ا کنار یکدیگر احساس آرامش و رفاه  زن در 

ک او را تأمين می تنها به همسرش مسکن می نه  ک و پوشا کند در حد توان  کند بلکه سعی می دهد و خورا
 ها را برایش فراهم کند. خود، بهترین 

گر از   ک و    ع؟ منظر و نگاه امام سجاد ا به زندگی زناشویی نگاه شود، حقوق مهریه، مسکن، خورا
ک از نظر عاطفی حقوق بسيار ضروری است، اما از آنجا که در ميان انسان  ها، عواطف در یک سطح  پوشا

  نيست شرع مقدس نظام مدونی را برای این حقوق عاطفی مقرر فرموده است که نباید از این چهارچوب 
کثری قرار نداده  معين کمتر باشد.  اند. آنچه که هست، توصيه  در شرع مقدس برای مهریه حداقل و حدا

گر برای عقدی مهریه   به اصل وجود مهریه است و براساس نظر فقهای شيعه، قوام عقد با مهریه است و ا
کرم  گرفته خواهد شد. روایتی از رسول ا که حضرت ضمن    آمده است   ص؟ قرار ندهند مهرالمثل درنظر 

کسَوتهن َ بالمعروف؛ از حقوق زن ای می خطبه  ها بر شما مردان، یکی  فرماید: »و لهن  عليکم رزقهن  و 
 ( آنها«  شأن  درخور  لباس  دیگری  و  آنهاست  ک  حد  217/ 15،  1408نورى،  خورا هم  روایت  این  در   .)

که جایگاه اجتماعی و ش  کند،  خصيت زن اقتضا می محدودی ذکر نشده است. مرد موظف است آنچه را 
جل علی  نقل شده است که می   ع؟ تأمين کند. در کالم دیگری از حضرت اميرالمؤمنين  فرماید: »ُیجَبُر الر َ

ته« ) 
َ

 (. 157/ 15،  1408نورى،  النفقة علی امَرأ
کم شرع او را مجبور بر انجام این وظيفه می  گر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، حا روایتی  کند. در  ا

ته اسُتؤِنَی فان جاَءَها بشی    ع؟ از حضرت اميرالمؤمنين 
َ

ُجُل ما ُینِفُق علی امرأ آمده است: »اذا لم َیِجِد الر َ
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گر مرد نتواند نفقه زن را بپردازد به او فرصت داده   َق بینهما؛ ا ِ َل و ُفر  ج ِ
ُ

ق بینهما و ان لم َیِجد شيئا أ ء لم ُیَفر ِ
که آن می  ک شود  کند ادامه زندگی مقدور است و بین آنها جدایی  را فراهم  گر توانست این حق را ادا  ند. ا

کم او را ملزم به طالق می  گر نتوانست، حا تواند تقاضای طالق  کند و زن نيز می ایجاد نخواهد شد، اما ا
و عدم    (. درهرحال این وظيفه مرد هيچ ارتباطی به فقر و غنای همسر و نياز 217/ 15،   1408نورى،  کند« ) 

ای است که در شرع مقدس و در چهارچوب قانون ازدواج برعهده مرد قرار داده  نياز وی ندارد. این وظيفه 
گر طالق صورت گيرد به حکم آیه شریفه سوره مبارکه طالق که می  سکنوُهن َ  شده است و حتی ا

َ
فرماید: »أ

قوا عليهن َ  ؛ زنان مطلقه را هرجا خودتان سکونت دارید  من حيث سکنُتم ِمن ُوجدُکم و ال ُتضاروُهن َ لُتضي ِ
با تنگ  توانایی شماست، سکونت دهيد و  زیان نرسانيد« )طالق:  و در  آنها  بر  کردن  (. فراهم 6گرفتن 

مسکن حتی در ایام عده طالق از وظایف مرد است؛ یعنی حق ندارد قبل از اینکه عده او تمام شود او را از  
کند. حتی در  گر شوهر از دنيا برود، ورثه شوهر حق ندارند تا    خانه خود بیرون  که ا عده وفات چنين است 

که همه این وظایف در قبال چيزی جز حق   کنند. باید توجه داشت  پایان عده، همسر را از خانه بیرون 
ک و مسکن تو را تأمين می زناشویی نيست؛ یعنی مرد نمی  ک، پوشا کنم در عوض  تواند بگوید: »من خورا

کنی، فرزند را شير بدهی، لباس بشویی و... بلکه برای مرد حق زناشویی  تو هم   باید در خانه خدمت 
که    ع؟ است«. امام سجاد  که همسرش نعمت است، زن بداند  در آغاز بیان این حق فرمود: »مرد بداند 

 همسرش نعمت است و هردو قدر این نعمت را بدانند«. 

  رفتاری مرد نسبت به زن . خوش 6
گرچه از نظر اخالقی داشتن رفتاری خوش هم وظيفه مرد است و هم زن و از نظر عقلی هم رعایت این   ا
کيان خانواده و حسن جریان روند تکامل روحی و معنوی آن دو ضروری است، ولی قانون   قاعده برای 

يز به آن  را وظيفه خاص مرد و حق اختصاصی زن قرار داده است، مشروط بر آنکه خود زن ن اسالم آن 
آن  ظاهری  امکانات  و  اسباب  و  باشد  در  عالقمند  کند.  کمک  وی  به  و  فراهم  مرد  برای  امام  را  کالم 

که می وضوح دیده می این حق به  ع؟ سجاد  کاح فأن تعلم أن   شود آنجا  ک بملک الن  ا رعي  فرماید: »و أم 
مسرت آن است که بدانی خداوند متعال با  اهَّلل جعله سکنًا و مستراحًا و أنسًا و واقيه و کذلک؛ و اما حق ه 



 
   

 

35 

وق
لحق

اله ا
ه رس

جه ب
با تو

رک 
مشت

گی 
 زند

ن در
وجی

ی ز
قوق

ه ح
ایگا

ج
 

 
کدام از شما    آفرینش او وسيله  کرده و واجب است هر  زن و  – آرامش، رفاه و انس و نگهداری تو را فراهم 

که    – شوهر  که این نعمت الهی بر اوست«. بر تو واجب است  گوید و بداند  بر نعمت وجود دیگری سپاس 
گرامی داشته است در معاشر  گرچه حق تو بر زن  ت با او خوش نعمت الهی را  کنی ا رفتاری و رفق پیشه 

گر معصيت و زیاده خواهی نباشد بر او الزم سخت  تر است، ولی زن حق  تر و رعایت مکروه و محبوب ا
گریزی از انجام آن نيست و این  مهربانی و انس بر تو دارد و جایگاه آرامش و آسایش، غریزه  که  ای است 

 (. ۱۴۸/ 2،  1382ه،  حق بزرگی است )نصيرزاد 
خواهانه مرد را نسبت به زن حتی در هنگام عدم امکان ادامه زندگی و لزوم  اسالم رفتار خوش و نيک  

با تعبير تسریح به احسان یاد شده است  قرآن  داند. از این حق اختصاصی زن در  طالق نيز واجب می 
فتيده،   ص 1379)نورحسن  ت 95،  او  بمعروف  ک  فامسا مرتان  »الطلق  )بقره:  (.  باحسن«  (  229سریح 

(؛  49( »و سرحوهن سراحا جميال« )احزاب:  231»فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف« )احزاب:  
که این رهایی به یعنی مرد هنگامی  کند نيز الزم است  صورت  که قادر به نگهداری زن نباشد باید او را رها 

آنکه بابت جدایی از زن مالی مطالبه کند و نه    ای خوب باشد نه گذاشتن خاطره احسان و محبت و باقی 
 به او شکنجه و آزاری برساند. 

 المضاجعه . حق 7
خوابی است. هر زنی حق دارد هر چهار شب  یکی از حقوقی که زن بر شوهر دارد حق المضاجعه یا حق هم 

کند؛ یعنی شب را تا صبح با او به  ( خداوند  152ص  ، 1375سر برد. )نيک، یک شب شوهرش با او بیتوته 
کالمعلقه« )نساء:  می قرآن  در   که نه  129فرماید: »فال تميلوا کل الميل فتذروها  (. مفسرین معلقه را به زنی 

گر از  ی کی د ی   ع؟ مام سجاد ا (.  121/ 2،  1415کنند )طبرسی،  معنا می  شده و نه شوهردار است، طالق داده 
که هاى مرد در خانواده را نقش جنسی می نقش  م  ي ی در تحک ی ر بسزا ي ن نقش، تأث ی فاى مناسب ا ی ا   داند 

که آرامشش در  ی فرما درباره نقش جنسی شوهر می   ع؟ نهاد خانواده دارد. امام سجاد  د: »زن حق دارد 
گز  زه  ی (. آن حضرت اشباع غر 262، ص 1404ر است، فراهم شود« )حرانی،  ی برآوردن لذتی که در انجام آن نا

ن  ی کند. ا گر را عامل و محور مهم سکون و آرامش در نهاد خانواده معرفی می ی کد ی بردن از  جنسی و لذت 
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ل جنسی زن اشاره دارد و آرامشگرى زن را منوط به اشباع درست  ي سخن حضرت به توجه خاص مرد به م 
هاى  رى ي بروز درگ جه  ي ت و در نت ي از موجب تنش و عصب ي ن ن ی داند. عدم ارضاى ا اش می زه جنسی ی غر 

ت  ي زه جنسی نشان از اهم ی ن اسالم درباره نحوه اشباع غر ی هاى فراوان د ها و آموزه ه ي شود. توص فراوان می 
کل ی ن غر ی ا  کانون خانواده دارد. نقش ارضاى جنسی و عاطفی زن  ه ی م پا ي دى آن در تحک ي زه و نقش  هاى 

از  ي جنسی امرى است که به استدالل چندانی ن ژه تخلفات  ی و هاى اجتماعی به و شوهر در کاهش کجروى 
فرماید: »مرد چه چهار زن داشته باشد و چه یک زن باید هر چهار شب یک شب  ندارد. فقهای اسالم می 

ها  سرببرد، ولی در گذراندن سه شب دیگر اختيار با مرد است که چگونه آن شب را در کنار همسر دائمی به 
 (. 334/ 2  ، 1408محقق حلی،  را بگذراند« ) 

 . حقوق اختصاصی مرد بر زن  8
چون ميان حق و تکليف مالزمه است زن در مقابل حقوق خود بر مرد، تکاليفی نيز دارد که حقوق خاص مرد  

 شوند. عمده این تکاليف اختصاصی زن یا به تعبير دیگر، حقوق اختصاصی مرد عبارتند از: محسوب می 

 . تمکین جنسی 1-8
که در منابع فقهی تحت عنوان حق تمک نقش جنسی زن در قبال ش  شود. تمکين به  ن بررسی می ي وهر 

که  ی ( به ا 945/ 15،  1339مندشدن زوج از اوست. )دهخدا،  معنی حاضربودن زوجه در بهره  ن معناست 
با  بهره ی زن  امکان  ه ي گ د  بدون  شوهرش  براى  را  جنسی  محدود چ ي رى  امام  ی گونه  کند.  فراهم  تی 

می   ع؟ سجاد  زن  جنسی  نقش  سخت ی فرما درباره  )زن(  او  برعهده  )شوهر(  تو  حق  گرچه  »ا و  د:  تر 
تر است«  ی که گناه نباشد بر او الزم ی شمارى تا جا دارى و ناپسند می رى از تو در آنچه دوست می ی پذ فرمان 

 (. 262، ص 1404)حرانی،  
ان شده است. بدون  ی ق مرد بر زن ب کی از حقو ی هاى مرد،  ن از خواسته ي ازهاى مرد و تمک ي ن ن ي تأم 

فرماید: »نساء کم  می قرآن  شود. خداوند در  ازهاى مرد شمرده می ي ن ن ی تر کی از اساسی ی از جنسی  ي شك ن 
حرث لکم فاتوا حرثکم؛ زنان شما کشتزار شمایند، پس بیابید کشتزار خود را هرجا خواسته باشيد« )بقره:  

کلمه »أنی شئتم« موضوع در اختيار  متوجه مرد است و نه تنها لحن خطاب (. در این آیه نه 223 تنها با 
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های الهی است  مرد گذاشته شده است بلکه خداوند عمل مقاربت را یا به اعتبار اصل آنکه یادآوری نعمت 

کشتزاربودن و فرزند درست  که ثوابش برای آخرت انسان  و یا به اعتبار  کردن عمل خيری دانسته است 
 های دیگر نيست.  کردن اعمال نيکو برای آخرت مقيد به تعداد کم یا محدودیت د و ذخيره شو ذخيره می 

فرمود: »احل لکم ليله الصيام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن«  قرآن  خداوند در  
ای عزوجل  تنهایی همه چيز را در موضوع مورد بحث بیان فرموده است. خد (. این آیه کریم به 187)بقره:  

نافرمانی مردان می  گناه و  ماه رمضان باعث  اینکه محدودیت مقاربت در  شده است حکم حرمت  از 
کرمش از بندگان برداشته است و فرمود: »ال جناح عليکم ان طلقتم النساء«   محدودکنندگی را به لطف و 

که  43اء:  ( و در جای دیگر فرمود: »او ال مستم النساء فلم تجدوا ماء« )نس 236)بقره:   (. در تمام این آیات 
دهد  درستی نشان می اند و این آیات به سخن از مباشرت و مقاربت دارد مخاطب خداوند، مردان بوده 

شود اختيار  (. باوجود این آیات چگونه می 140، ص 1380که حق تمکين، حق مسلم مردان است )قاضی،  
بخواهند و مایل باشند نياز جنسی شوهر را برآورده    مقاربت را به زنان سپرد که مفهومش آن باشد که وقت 

 کنند. 
به مرد حق می  او  جنسی  نياز  و  روحيه مرد  به  توجه  با  از  اسالم  که بخواهد  زمان  هر  در  که  دهد 

کرده است درصورت نياز شوهر به این امر  همسرش بهره  کند و زن را موظف  کند و خود را ارضا  گيری 
کند. درصورت تمکين گو باشد و تسليم وی ش پاسخ  نکردن، زن، ناشزه )یعنی نافرمانبردار(  ود و تمکين 

ازهم  باعث  آخر  در  است  ممکن  و  )صالحی،  شده  شود.  زناشویی  زندگی  ص 1383پاشيدگی   ،25  .)
راه تمکين نسبت به وی است؛ زیرا  هرحال مهمترین وظيفه زوجه، جلب رضایت شوهر به به  از  ویژه 

شود و  شود و منظور واقعی ازدواج و نکاح، عملی نمی غرض حاصل می   درصورت عدم تمکين، نقض 
که از ناحيه زوجه خود  تواند درصورتی بسا از اثر عدم تمکين زوجه، نفقه وی قطع شود؛ زیرا زوج می چه 

ه  عدم تمکين ببيند نفقه او را قطع کند و تا علم و یقين حاصل نکند و قطعيت از برای او پیدا نشود که زوج 
،  1360تواند از دادن نفقه به زوجه امتناع ورزد )محقق،  نسبت به خودش تمکين خواهد نمود یا نه، می 

 (. 85ص 
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 . اطاعت زن از شوهر 2-8
( آیه ذیل  25، ص 1383کردن زن از همسر خویش است. )صالحی،  اولين وظيفه زن و حق مرد، اطاعت 

فظات للغيب بما حفظ اهَّلل و االتی تخافون نشوزهن  کند: »فالصالحات قانتات حا وظيفه زنان را بیان می 
کرده، اسرار )شوهران  فعظوهن؛ پس زنان درستکار، فرمانبردارند به  پاس آنچه خدا )برای آنان( حفظ 

که از نافرمانی آنان بیم دارید )نخست( پندشان دهيد« )نساء:  خود( را حفظ می  (.  34کنند و زنانی را 
کرده است  ین آیه را به اطاعت زن در مورد استمتاع و هم عالمه طباطبایی اطاعت در ا  خوابگی محدود 

کامل و تام زن از شوهر می 216/ 4،  1374)طباطبایی،   داند و  (، اما استاد مطهری، تمکين را اطاعت 
بر تمکين در مقابل استمتاعات باید مطيع تام و تمام زوج باشد و بدون  »زن )غير ناشزه( عالوه گوید:  می 

(. برخی از  297، ص 1374جازه او حتی برای عيادت والدین خویش از خانه خارج نگردد« )مطهری،  ا 
دانند: »این زنان شایسته از خدا و شوهرانشان اطاعت  گونه می تفاسير، معانی صالحات قانتات را این 

زن موظف    در بعضی روایات، حقوق همسر این عبارت آمده است که (.  43/ 2،  1415کنند« )طبرسی،  می 
کرم  ی    ص؟ به اطاعت و فرمانبرداری از شوهر است. در سخنی از رسول ا وارد شده است که فرمود: »ال تؤد ِ

ی حق  زوجها؛ زن حق خداوند را ادا نمی  ُة حق  اهَّلل عز َ و َجل َ حتی تَؤد ِ
َ

که حق شوهرش  کند مگر زمانی المرأ
گر حق شوهرش را رعایت نکند در  کرم واقع حق  را ادا کند«. زن ا برای    ص؟ اهَّلل را زیر پا گذاشته است. رسول ا

کانون خانواده از منظر   که هيچ دليلی ندارد جز اینکه  حقوق مرد تا این مقدار حرمت قائل شده است 
گر قداست و حرمتش محفوظ بماند  ترین بنيان معارف دین، یکی از مقدس  که ا های اجتماعی است 

کانون  يز استوار و مستحکم خواهد بود؛ زیرا اولين بنيان اجتماعی، زندگی مشترک  های اجتماع ن سایر 
 است. 

 . حفظ عفت  3-8
کند و   که زوجه، عفت و سالمت خود را برای همسرش حفظ  یکی دیگر از حقوق مسلم شوهر آن است 

کی  ها منزه دارد  ها و زشتی آنچه در محرميت و انحصار اوست نزد احدی آشکار نسازد و خود را از جميع ناپا
(. »والحافظين  6 که دستور فرموده: »والذین هم لفروجهم حافظون اال علی ازواجهم« )مؤمنون: چنان 
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که از آرایش و زینت  31فروجهم والحافظات« و »و یحفظن فروجهن« )نور:   (. از وظایف دیگر زنان آن است 

خاطر جلب مردان بیگانه دوری جویند و نيز از آشکارکردن مواضع زینت در انظار عمومی جلوگيری  به 
 (. 31کنند: »وليضربن بخمرهن علی جيوبهن« )نور:  

 فع و اموال شوهر . حفظ منا 4-8
از دیگر حقوقی که مرد از آن برخوردار است حفظ منافع و اموالش است که باید توسط زن رعایت شود. در  

از سوره مبارکه نساء به آن اشاره شده است: »والحافظات للغيب بما حفظ اهَّلل«. در تفسير این آیه    34آیه  
 موارد متعددی ذکر شده است از جمله:  

 بین او و شوهرش بوده؛   ـ حفظ اسراری که 
 ـ حفظ نفس و فروج از بیگانه؛ 
 ( 42/ 2،  1374ـ حفظ اوالد شوهر.  )یزدی،  

که  عالمه نيز در تفسير این آیه می  که جانب خود را در همه چيزهایی  گوید: »بر زنان واجب است 
کنند«. )طباطبایی،     228تفسير آیه  ( در  316/ 4،  1374متعلق حق شوهران است در غياب آنان حفظ 

( از حقوق  73/ 2،  1374نشدن از منزل بدون اذن شوهر )یزدی،  بقره نيز حفظ نفس و مال زوج و خارج 
دار و حافظ اموال او باشد  شود زن باید امانت مرد شمرده شده است، پس وقتی شوهر از خانه خارج می 

کند.   و شوهرش را در امنيت خانه مطمئن 
 . سرپرستی خانواده 5-8

ك سرپرست دارد و از  ی از به  ي گر، ن ی ك واحداجتماعی مانند هر اجتماع د ی نظر حقوقی، خانواده به عنوان  ز  ا 
که اسالم خانواده را اساس  ان خانواده دارد تا از  ي زى درست بن ی ر داند توجه فراوانی به پی جامعه می    آنجا 

کند. ي ن رهگذر، استحکام و سالمت جامعه را تضم ی ا   ن 
ان اعضاى خانواده و طرح آن به عنوان  ي ق عواطف در م ي ار به گسترش و تعم ي ه بس ن توج ي اسالم درع 

کم بر رفتار خانوادگی، اصل سرپرستی مرد بر نهاد خانواده را مطرح می ی  که  ك اصل حا کند تا در مواردى 
شه  ی ن اصل برطرف شود. در اند ی شود با ا ق برخوردهاى عاطفی برطرف نمی ی مشکالت خانوادگی از طر 
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گرچه حق تو برعهده او )زن( سخت ی ر ی مد  ع؟ م سجاد اما  تر و  ت خانواده به شوهر اعطا شده است: »و ا
تر است«  که گناه نباشدـ بر او الزم ی ی شمارىـ تا جا دارى و ناپسند می رى از تو در آنچه دوست می ی پذ فرمان 

ط  ي ی او در مح ی بودن فرمانروا مطلق (. البته سرپرستی مرد در خانواده به معناى  262، ص 1404)حرانی،  
گونه  ن، همان ی م او باشد. بنابرا ي ع و تسل ي اى مط ست که به دلخواه فرمان دهد و زن مانند برده ي خانواده ن 

ك سرپرست، ضرورى است و بدون آن، خانواده به سستی و تزلزل  ی اد خانواده وجود  ي م بن ي که براى تحک 
و قدرت بی خودمحورى   ها، ها، خودکامگی د خودسرى ی گرا می  زور  اعمال  و  ن ها  بن ي جا  را  ي ز  اد خانواده 

کرد. اسالم می  هاى اخالقی مانند فروتنی، مهرورزى  ژگی ی ق قدرت با و ي ق تلف ی کوشد از طر متزلزل خواهد 
را تاجا  رابطه زن و شوهر  گذشت،  تبد ي که امکان دارد، تلط ی ی و  از  کند و  رابطه  ی شدن آن به  ل ی ف  ك 

 رى کند. ي ه جلوگ زورمداران 
گرچه حق تو )شوهر( برعهده او سخت   ع؟ امام سجاد  رى از تو در آنچه دوست  ی پذ تر و فرمان فرمود: »ا

تاجا دارى و ناپسند می می  ـ  بر او الزم ی ی شمارى  ـ  گناه نباشد  ز حق مهرورزى و  ي تر است، ولی زن ن که 
گز همدمی دارد و حق دارد که آرامشش در برآوردن لذتی که د  ر است، فراهم شود«. )حرانی،  ی ر انجامش نا

ص 1404 ا 262،  در  روا ی (  سجاد ی ن  امام  به    ع؟ ت  توسل  مردان،  قدرت  محدودسازى  درراستاى 
ه به اطاعت زن از شوهر خود،  ي ت خود قرار داده است و بعد از توص ی تی و اخالقی را اولو ی هاى ترب وه ي ش 

هاى اخالقی  ق قدرت با آموزه ي ق به تلف ی ن طر ی د و از ا ی فرما ان می ی مهرورزى و همدلی با زن را حق وى ب 
آس می  از  الگو ن ی کند و بد رى می ي هاى احتمالی قدرت براى مرد جلوگ ب ي پردازد و  از  ی گونه  ی مطلوب 
 کند. م می ي ن نهاد مقدس ترس ی ت در ا ی ر ی مد 

 گیری . نتیجه 9
که می ي خانواده نهادى مقدس و عظ  ا شقاوت بکشاند. زن و مرد  ی تواند افراد خود را به سعادت م است 

که در آن سعادت افراد خانواده  ی د راهی را برگز ی دهند با ل می ي که عضور اصلی و مهم خانواده را تشک  نند 
گ ی رو حقوق زوجين در خانواده با ن ی مالك باشد. ازا  کارها قرار    د تالش ی ن با ي ك از زوج ی رد و هر ي د سرلوحه 
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را در    ع؟ شه امام سجاد ی نوشتار حاضر، حقوق زوجين در اند   خوبی انجام دهند. ف خود را به ی کنند و وظا 

کرده است:    سه بخش بررسی 
بخش حقوق مشترك زوجين شامل: مالکيت اقتصادی، توراث، حسن معاشرت، تأمين نيازهای  

 جنسی، آراستگی ظاهر، احترام متقابل و... ؛ 
 و... ؛    رفتاری مرد نسبت به زن رد شامل: مهریه، نفقه، مضاجعت، خوش حقوق اختصاصی زن بر م 

حقوق اختصاصی مرد بر زن شامل: تمکين، اطاعت از شوهر، حفظ اموال شوهر، سرپرستی خانواده  
 و... . 
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