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کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
می باش���د .هرگونه انتش���ار مطالب این کتاب منوط به کس���ب مجوز کتبی از دفتر سالمت
جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میباشد.
این کتابچه صرفا جهت بهره برداری شما و همسرتان میباشد.
لطفا از دسترس قرارگرفتن این محتوی برای سایر افراد خودداری فرمایید.
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حقوق و احکام خانواده

بخش اول :حقوق زوجین
مقدمه
ازدواج ،عقد یا توافقی بین زن و مرد برای زندگی مش���ترک و تشکیل
خانواده اس ��ت که بر اساس مودت ،رحمت (مهربانی و ابراز عشق)،
گذش ��ت ،صبر ،مدارا و احسان نیکو و متقابل شکل میگیرد .ازدواج
قرارداد غیرمالی اس ��ت هرچند دارای آثار مالی است .علت عمده در
ازدواج ش ��خصیت طرفین اس ��ت بنابراین مال کهای همس���رگزینی
مبتنی بر انتخاب صفات اخالقی و شخصیتی ماندگار در آنان است.
در ای ��ن نوش ��تار ابتدا ب ��ا ثبت ازدواج و مندرجات س���ند نکاح آش���نا
ش ��ده ،سپس بهاختصار ،حقوق و تکالیف مشترک زوجین ،تکالیف
زن در براب���ر ش ��وهر (حق ��وق اختصاصی ش ��وهر) و ش���وهر در برابر زن
(حقوق اختصاصی زن) پرداخته میشود.
 .1ثبت ازدواج
آس ��انترین راه برای اثب ��ات وجود رابط ��ه زوجیت ،ثب���ت ازدواج در
دفتر رسمی است .به هیچ دعوای خانوادگی رسیدگی نمیشود مگر
اینکه سند ازدواج ضمیمه دادخواست باشد.

1
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 .1درعینح ��ال انکار رابطه زوجیت جرم میباش���د و مجازات حب���س و جزای نقدی دارد.
(ماده  52قانون حمایت خانواده )1391

برای ش���وهر ی ��ا عاقدی که بدون ثبت نکاح اق���دام به ازدواج نماید،
مجازات وجود دارد.

1

آنچه در یک سند ازدواج نوشته میشود به شرح زیر است:
1 .1مشخصات فردی عروس و داماد؛
2.2گواهینامه صحت و تندرستی برای ثبت نکاح؛
3.3مهری���ه؛ مهریه بای ��د معلوم و معین ب ��وده و دارای ابهام نباش���د؛
یعن ��ی تعداد ،مق ��دار و وصف آن معلوم باش���د؛ درب���اره مهریه در
حقوق اختصاصی زنان توضیح بیشتری داده میشود؛
4.4شروط ضمن عقد ازدواج
قوانین ،حقوق و تکالیف زوجین در عقد نکاح را تعیین کرده است،
ول ��ی درعینح ��ال ،قان ��ون در برخی از م ��وارد توافقه���ای خصوصی
زوجین را نیز پذیرفته است.
ل حاضر س ��ندهای ازدواج دارای شروط در جشده سه بندی
در حا 
اس ��ت :بند اول ،ناظر به نصف ش ��دن دارایی به دس���ت آمده پس از
ازدواج زوج با همسرش است بهشرط اینکه:
 )1طالق به درخواست زن نباشد؛
 )2ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی نباشد.
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بن ��د دوم ،وکال ��ت زن از ش ��وهر در ط�ل�اق ،در ص���ورت وج���ود یک یا
 .1ماده  49قانون حمایت خانواده 1391
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چن ��د مورد از موارد دوازدهگانه اس ��ت که ا گر زوجی���ن ذیل هریک را
امض ��اء کنند ،در روابط بین آنها قابل اس ��تناد و الزماالجرا اس���ت.
م ��واردی ازجمل ��ه ندادن نفق ��ه زن به مدت ش���ش م���اه ،بدرفتاری
غیرقابلتحمل ،امراض سخت که زندگی زناشویی را به خطر اندازد،
محکومیت شوهر به حبس  5سال و بیشتر ،اعتیاد مضر به خانواده
و  ...بند دیگر عقدنامهها مربوط به نحوه پرداخت مهریه اس���ت که
به بخش مهریه وا گذار میشود.
در عقدنامه قسمت دیگری وجود دارد که زوجین میتوانند شرایط
دیگ ��ری را به اراده خود انتخ ��اب و پس از توافق در مورد آن ،مورد یا
موارد به عقدنامه ملحق کنند .اموری را میتوان با عنوان ش���رط در
س ��ند ازدواج آورد که از یکسو با طبیعت ازدواج مخالف نباشد و از
سوی دیگر از دیدگاه فقهی و قانونی منعی نداشته باشد.
پنج ��م :امضای س ��ند :برای اینکه س ��ند ازدواج ،رس���می محس���وب
ش ��ود ،ع�ل�اوه بر ش ��رایط ف ��وق ،امضای زن و ش���وهر ،مج���ری صیغه
ازدواج و دو شاهد یا بیشتر ،در سند ازدواج الزم است.
 .2آثار ازدواج
هرگاه ازدواج بهطور صحیح و با همه شرایط الزم منعقد شود ،آثاری
بر آن مترتب میش ��ود که مهمتری ��ن آنها درزمینه حقوق و تکالیف
ناشی از زوجیت است.

7

 .3حقوق و تکالیف مشترک زوجین
در حق ��وق و تکالیف مش ��ترک زوجین هردو از این ح���ق برخوردارند
که طرف مقابل تکلیفش را انجام دهد ،همچنین هر یک از زوجین
وظیف ��ه دارد ،تم ��ام تالش خود را برای انجام این مس���ؤولیت به کار
ببرد.
 .3-1حسن معاشرت
زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

1

از مصادی ��ق حس ��ن معاش ��رت رفت ��ار ت ��وأم ب ��ا خوشروی���ی ،صب���ر و
تحمل تفاوتها ،س ��ختیهای زندگی مش ��ترک و تقسیم خوشیها
و مش ��ارکت در لذتها اس ��ت .جنج ��ال ،فریاد ،بیادب���ی ،لجاجت،
فحاش ��ی ،افترا ،توهین و کتک زدن از مصادیق سوء معاشرت است
ک ��ه عالوه بر اینکه برخی موارد در صورت اثبات موجب تعزیر اس���ت
موجب س ��لب آرامش از خانواده و از بین رفتن مهر و محبت و ایجاد
کدورت میشود.
داش ��تن روابط جنس ��ی بهطور متع ��ارف نیز جزئ���ی از خوشرفتاری
محس ��وب میگ ��ردد .بیاعتنای ��ی یک ��ی از آن دو به خواس���ت طرف
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دیگر در این زمینه ،هرگاه مس ��تند به دلیل موجهی نباشد ،برخالف
حسن معاشرت شمرده میشود.
 .1ماده  1103قانون مدنی
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ترک حسن معاشرت از سوی زن ،ا گر بهصورت عدم تمکین جنسی
باش ��د موجب «نش ��وز» وی ش ��ده و او مس ��تحق نفق���ه نخواهد بود

1

و ش ��وهر ا گر دارای س ��وء معاش ��رت باش ��د بهنحویک���ه ادامه زندگی
خانوادگی غیرقابلتحمل گردد ،زن حق طالق خواهد داشت.
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 .3-2اسکان مشترک
زن و ش ��وهر با یکدیگر زندگی کرده و در محل مش���ترکی به س���ر برند؛
ً
شوهر مکلف است برای زندگی مشترک مکانی را فراهم آورد .معموال
محل س ��کونت توس ��ط ش ��وهر تعیین میش ��ود و زن در آن سکونت
میکن ��د مگ ��ر اینکه اختی ��ار تعیین منزل به زن دادهش���ده باش���د.

3

در این صورت منزل مش ��ترک به توافق طرفین معلوم میش���ود .ا گر
محل سکونتی که شوهر فراهم کرده موجب ضرری یا خوف جانی یا
مالی یا آبرو باشد دادگاه محل سکونت زن را تعیین میکند.

4

ش ��وهر مکلف است زنش را در خانه بپذیرد و زن نیز مکلف است که
در خانه شوهر زندگی کند .قرآن کریم تصریح میکند:
« ...و زنانت ��ان را از خانههایش ��ان بیرون نکنید و زنان خانهش���ان را
 .1قانون مدنی 1110
 .2قانون مدنی 1130
 .3ماده  1114قانون مدنی
 .4ماده  1116قانون مدنی

9

ترک نکنند »...

1

ازنظ ��ر قوانین ،ترک زندگی خانوادگی توس ��ط یک���ی از دو طرف نیز با
ضمانت اجرای مناسب مواجه است .درصورتیکه زن خانه مشترک
را ب ��دون دلی ��ل موج ��ه ترک نماید« ،ناش ��زه» محس���وب میش���ود و
مس ��تحق نفقه نیس ��ت .در مورد مرد نیز ا گر الزام وی به بازگشت به
زندگی مش ��ترک توس ��ط دادگاه موفق نباش ��د و این مدت به ش���ش
ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک س ��ال ،بدون عذر موجه ،برسد
موجب درخواس ��ت طالق توس ��ط زوج ��ه خواهد ب���ود و دادگاه این
درخواست را خواهد پذیرفت.
 .3-3تحکیم خانواده و مشارکت در امور آن
ش ��کایت کردن زن و ش���وهر از یکدیگر و ش���کایت بردن نزد دیگران ،از
اموری است که موجب ضعف بنیان خانواده میشود و زن یا مرد نباید
به اندک اختالفی در نزد غیر یا دادگاه شکایت ببرند .مسئولیتپذیری
زن و ش ��وهر نس ��بت به تکالی ��ف قانونی منج ��ر به تحکیم خان���واده و
بیقیدی به وظایف خود در برابر همس���ر و فرزند سبب تزلزل خانواده
است .مداخله غیرمسئوالنه اطرافیان و تحریک زوجین علیه یکدیگر
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مصداق اقدامات تضعیف خانواده است.
 .1آیات  2و  3سوره طالق
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کمک زن و شوهر به یکدیگر در انجام امور خانه و نگهداری فرزندان نیز
از مصادیق حسن معاشرت است .همکاری پیامبر ا کرم؟ص؟ و حضرت
علی؟ع؟ در انجام امور خانهداری در تاریخ اسالم ثبتشده است.
مش ��ارکت زن ��ان در کاهش هزینهه ��ای خانوار و پرهیز از اس���راف و یا
س ��امان دادن ام ��ور خانه برای اینکه ش ��وهر بتواند به آس���ودگی به
اش ��تغال خارج از خانه بپردازد یا مش ��ارکت آنان در تأمین معیش���ت
خانواده از محل درآمدهای شخصیشان نیز نمونه روشن از تحکیم
خانواده است.
 .3-4وفاداری بین زن و شوهر
وفاداری همسران به یکدیگر نیز از مهمترین عوامل تحکیم خانواده
اس ��ت .آنچه زمین ��ه وفاداری بین همس ��ران را تقویت میکند عفاف
است که به زن و مرد در آداب دینی توصیهشده است .بیبندوباری،
بیحجاب ��ی و آزادی جنس ��ی مان ��ع وف ��اداری اس���ت .خیان���ت زن و
م ��رد به یکدیگر یا روابط جنس ��ی خارج از رابطه ن���کاح ازنظر قوانین
جمهوری اس�ل�امی ایران جرم بوده و مس ��توجب مجازات و نابودی
خان ��واده اس ��ت .غیرت م ��رد در حفظ عف ��اف خانواده مفید اس���ت
بهشرط اینکه مانع ارتکاب فعل حرام مانند خلوت با نامحرم باشد
ول ��ی چنانکه حضرت علی؟ع؟ به امام حس ��ن؟ع؟ مرقوم فرمودند:
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«غیرت بیجا زنان سالم را به بیماری سوق میدهد».

1

تکلی ��ف به وف ��اداری بدیهیترین اثر ازدواج اس���ت و الزام زوجین به
آنهم وظیفه فردی و هم خانوادگی اس ��ت درعینحال زن و ش���وهر
در خطاهای گذش ��ته و یا گناهانی که از آن توبه کردهاند و س���عی بر
جبران مافات دارند نباید تجس ��س نمایند و یا یکدیگر را بازخواست
کنند .انس ��انها به س ��بب انس ��ان ب ��ودن از خط���ا و اش���تباه مصون
نیس ��تند .بخشیدن و بخشیده شدن وس ��یلهای برای تداوم زندگی
مش ��ترک اس ��ت .این امر در خانوادههایی که فرزن���د دارند ،ضرورت
بیشتری دارد.
 .3-5تربیت اوالد و حضانت اطفال
ازجمله مسؤولیتهای مهم زن و شوهر مراقبت از سالمت جسمانی
فرزن ��دان ،رس ��یدگی عاطفی به آنها و ب ��رآوردن نیازهای روانی آنان
است .عالوه بر آن ،مسؤولیت پرورش فکری و تربیت اخالقی و دینی
فرزندان نیز بر عهده پدر و مادر است.
حضانت و نگهداری فرزندان نیز از حقوق و وظایف مشترک زوجین
اس ��ت 2.حضانت اطفال برای حمایت از آنان است و لذا هیچیک از
12

والدین حق ندارد از نگهداری طفل امتناع نماید.

3

 .1کلینی ،اصول الکافی ،ج  5ص  537و حر عاملی وسائل الشیعه ،ج  20ص 237
 .2قانون مدنی 1168
 .3قانون مدنی 1172
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ه ��رگاه تربی ��ت اخالق ��ی ی ��ا صحت جس ��مانی طف���ل به س���بب عدم
مواظبت یا ناشایس ��تگی والدین به خطر افتد دادگاه تصمیم الزم را
میگی ��رد 1.مصادیق عدم صالحیت و یا ناشایس���تگی والدین عبارت
از اعتیاد یا فس ��اد اخالقی یا کتک زدن کودک یا واداشتن کودک به
کارهای خالف یا ارتکاب جرم و مانند آن است.
 .4حقوق اختصاصی مرد
 .4-1مدیریت خانواده
مطاب ��ق قانون مدنی مرد سرپرس ��ت خانواده محس���وب میش���ود و
موظف است مخارج همسر و فرزندان را تأمین کند 2و از جانب دیگر
وظیف ��ه دارد در مورد مس ��ائل مهم زندگی خانوادگ���ی تصمیمگیری
نمای ��د و در ای ��ن تصمیمگی ��ری نی ��ز میبایس ��ت مصلحت همس���ر و
فرزن ��دان را در نظ ��ر گی ��رد و از خودکامگ ��ی و اس���تبداد در مدیری���ت
خان ��واده بپرهی ��زد .یکی از آثار ریاس ��ت ش ��وهر بر خانواده آن اس���ت
که نام خانوادگی ش ��وهر به فرزندان داده میش���ود .نام خانوادگی و
تابعیت مشترک پدر و فرزندان نشانه وحدت خانواده و تشکیل یک
واحد اجتماعی است.
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 .1ماده  1173همان قانون
 .2قانون مدنی  1107و  1199و 1204

 .4-2تمکین زوجه
ازآنجا که مهمترین هدف ازدواج ،ارضای نیازهای جنس���ی از طریق
مش ��روع اس ��ت ،زن و ش ��وهر در این زمینه حقوق و مسؤولیتهای
اساس ��ی دارند .زوجین با مش ��اهده نیازهای جنس���ی همس���ر خود،
حت ��ی ا گ ��ر در آن مقط ��ع خ ��ود تمای ��ل چندان���ی نداش���ته باش���ند،
میبایس���ت نی ��از همس ��ر را برآورده س ��ازند (مگ���ر آنکه مان���ع عقلی یا
شرعی در این زمینه وجود داشته باشد) و این مطابق عهدی است
ک ��ه با انعقاد قرارداد ازدواج ه ��ردو پذیرفتهاند .تأ کید به حق مرد به
تمکین جنس ��ی زن به س ��بب آن اس ��ت که اغلب نیاز مردان بیش���تر
است و چهبسا زنان به دلیل دیگر وظایف خانوادگی یا توان جسمی
غفلت ورزند.
درعینحال مرد نیز در برابر زن وظیفه دارد ،ترک همبس���تری نکند.
درصورتیکه مرد زندگی مشترک را ترک کند ،یا سایر حقوق زوجیت
(مانن ��د همبس ��تری) را ترک کند و زن دچار س���ختی ش���ود ،حق زن
خواهد بود که به دادگاه رجوع کند.
زن عالوه بر اجابت خواس ��تههای مش ��روع ش���وهر و ایف���ای وظایف
ناشی از زوجیت در مورد برآوردن نیازهای جنسی و اقامت در منزل
 14شوهر [لزوم مسکن گزینی زن در منزل شوهر برای برآوردن خواست
او (تمکی ��ن خاص)] ،الزم اس ��ت که سرپرس ��تی و مدیریت ش���وهر را
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در مس ��ائل خان ��واده و امور فرزن ��دان بپذیرد .این چیزی اس���ت که
حقوقدان���ان از آن به «تمکین عام» تعبیر کردهاند .البته ا گر ش���وهر
توقع ��ات نامش ��روع ی ��ا نامتعارفی از زن داش ��ته باش���د زن مکلف به
اطاعت از او نیست.
یکی از آثار تمکین نظارت بر رفتوآمد همس ��ر است؛ بنابراین شوهر
میتوان ��د ب ��ا اش ��تغال زوج ��ه از حرفه یا صنعت ��ی که مناف���ی مصالح
خانوادگ ��ی ی ��ا حیثیات خود یا زن باش ��د ،مخالفت کن���د مگر زن در
زمان عقد ش ��رط اشتغال یا ادامه شغل را کرده یا شوهر با اشتغال او
بعد از ازدواج موافقت نموده است.
ش ��غل زن باید با رعایت مصالح خانواده و حیثیت ش���خصی زوجین
باش ��د .م ��واردی مانند ش ��غل تماموقت مادر درصورتیکه مس���تلزم
س ��فرهای مک ��رر ی ��ا س ��اعات غیرمتع ��ارف در خ���ارج از منزل باش���د
درحالیک���ه طف ��ل با ش ��یر م ��ادر تغذیه میش ��ود یا مضر به س�ل�امت
جسمی و خارج از توان زن یا مغایر با کرامت و شخصیت وی باشد،
نمونهای از این نوع مشاغل است.
در صورت اختالفنظر در تش ��خیص اینکه ش ��غل زن یا شوهر منافی
مصالح خانوادگی یا حیثیت همس ��ر هس ��ت یا نه؛ با قاضی است که
باید در این زمینه به عرف رجوع کند.

1

 .1ماده  1117قانون مدنی
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بههرح ��ال نا گفت ��ه پیداس ��ت ک ��ه ش ��وهر نیز ح���ق سوءاس���تفاده از
موقعیت خود و اختیارات ناش ��ی از آن را ندارد ،زیرا هدف از ریاست
مرد حفظ نظام خانواده و استحکام آن است .در شروط ضمن عقد
نیز آورده شده است که زن نیز میتواند از اشتغال مرد با اوصاف باال
درصورتیکه موجب اختالل در معیش ��ت خانواده نباشد با رجوع به
دادگاه ممانعت کند.
 .4-3والیت بر فرزندان
کودکی موجب محجوریت طفل است .محجوریت یعنی ممنوعیت
از تصرف���ات حقوقی و صغیر تا وقتی رش ��د او ثابت نش���ود ،حق اداره
امور مالی خود را ندارد .والیت بر کودک بهاتفاق مذاهب اسالمی بر
عه ��ده پدر و جد پدری اس ��ت .در قانون مدنی ایران نیز طفل صغیر
تحت والیت قهری پدر و جد پدری خود میباشد.

1

در کلی ��ه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه (فرزند) ،ولی
(پدر یا جد پدری) نماینده قانونی او میباش ��د .دایره اختیارات ولی
در یک مورد محدود اس ��ت و آن مورد این اس���ت که تنها تصرفاتی از
جانب او نافذ اس ��ت که بر اس ��اس مصلحت «مولیعلیه» (کس���ی که
16

تحت والیت قرار دارد ،مانند صغیر) باشد.
 .1قانون مدنی 1180
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 .5حقوق اختصاصی زن
تکالیف ش ��وهر در برابر زن بیشتر مالی اس ��ت تکلیف به دادن نفقه،
مهریه فراهم کردن اثاث زندگی مشترک و مخارج خانواده است که
به آن اشاره میشود:
 .5-1دادن مهریه به زن
مهریه باید:
•جنب ��ه مالی داش ��ته باش ��د و قابل تمل ��ک باش���د 1بنابراین آنچه
ارزش اقتصادی ندارد مهریه نیست مانند بال مگس یا هوا
•مبهم و نامعلوم نباشد و مقدار و وصف آن باید معلوم باشد مانند
یکدانگ خانه مس���کونی (م���ال غیرمنقول) به مس���احت  50متر
به ش ��ماره پال ک ثبتی  11فرعی از  1اصلی یا  14س���که طال تمام بهار
آزادی معین (مال منق���ول) .در مواردی که مهریه مال غیرمنقول
انتخاب شود مهریه باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.
•نوع و مقدار مهریه باید مورد رضایت هر یک از زن و شوهر باشد.

2

ا گر عقد نکاح به وکالت انجام ش ��ود مانن ��د اینکه مرد به پدرش
وکال ��ت بدهد دخت ��ر موردنظرش را به مهریه معی���ن برای او عقد
کن ��د در این صورت وکال ��ت در ازدواج میتواند همراه با وکالت در
 .1ماده  1078قانون مدنی
 .2ماده  1080همان قانون
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تعیین مهریه داده شود در این صورت باید میزان و مقدار مهریه
یا اختیار تعیین آن بهطور مطلق به وکیل بدهد.

1

•با واقعش ��دن عقد ،زن مالک مهریه خود میش���ود و میتواند هر
طور که بخواهد از آن استفاده کرده یا از آن منتفع شود.
•در ازدواج نمیتوان مهریه را معلوم نکرد یا بدون مهریه عقد نمود
ولی ا گر چنین ش ��د بعد از عقد مهر را ب ��ه توافق معلوم میکنند و
ا گر قبل از تعیین مهر ،رابطه زناش ��ویی برقرار شد ،زن استحقاق
دریافت مهریه مانند زنان مثل خودش یا بستگانش را دارد.

2

در عقدنامهه ��ا نح ��وه پرداخ ��ت مهریه معین میش���ود :الف) مهریه
ممکن اس ��ت عندالمطالبه باش ��د که بهمحض درخواس���ت زن باید
داده شود 3.در این نوع از پرداخت ،تمام مهریه زن باید بعد از عقد
ازدواج و نزدیک ��ی بین زوجین ،درصورتیکه زن درخواس���ت کند ،به
او داده ش ��ود .ولی مهریه زن در صورت ع ��دم نزدیکی ،نصف میزان
مهریه تعیینشده است.

4

ب) مهری ��ه میتوان ��د مدتدار باش ��د البته در ص���ورت موافقت زن
5
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 .1ماده  1073قانون مدنی
 .2ماده  1089قانون مدنی
 .3ماده  1082قانون مدنی
 .4ماده  1092قانون مدنی
 .5ماده  1083قانون مدنی
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تم ��ام مهری ��ه زن میتواند بهصورت قس ��طی در طول چند س���ال یا
چن ��د ماه پرداخت ش ��ود ،یا قس ��متی از مهریه بعد از عق���د ازدواج و
قسمتی از آن بهطور قسطی در طول چند سال یا چند ماه مشخص
پرداخته شود.
ج) ا گ ��ر طرفی ��ن عنداالس ��تطاعه بودن مهری ��ه را انتخ���اب کنند :در
ای ��ن نوع از پرداخت ،مهریه زن در صورتی پرداخت خواهد ش���د که
مرد توان مالی داش ��ته باش ��د .در این صورت نیز میتوان بخش���ی از
ً
مهریه را نقد و قس ��مت دیگری را عنداالس ��تطاعه ق���رار داد .معموال
مهریههای س ��نگین و خارج از توان مالی ش ��وهر را عنداالس���تطاعه
انتخاب میکنند.
 .5-2حق نفقه
الف) نفقه زوجه
نفقه زوجه مخارجی اس ��ت که ش ��وهر باید به همس���ر خود بپردازد.
مبنای نفقه خانواده نهتنها مصلحت زن اس ��ت؛ بلکه مصلحت مرد
و کان ��ون خانوادگ ��ی نیز در این اس ��ت که زن از تالشه���ای اجباری
خردکننده معاش معاف باشد.
مطاب ��ق قان ��ون مدن ��ی ایران نفق ��ه عبارت اس ��ت از :هم���ه نیازهای
متع ��ارف و متناس ��ب با وضعی ��ت زن از قبیل :پوش���ا ک ،غذا ،اثاث،
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من ��زل ،هزینههای درمانی و بهداش ��تی و خ ��ادم در صورت عادت یا
احتیاج بهواسطه نقصان یا مرضی؛

1

همینکه عقد ازدواج دائم بهطور صحیح واقع شد ،رابطه زوجیت،
حقوق و تکالیف متقابل بین زن و مرد برقرار میشود 2.ولی ا گر زن،
بدون مانع مش ��روع ،از ادای وظایف زوجیت امتناع کند و نیازهای
مش ��روع جنسی شوهر را برآورده نس ��ازد ،مستحق نفقه نخواهد بود
و نفقه س ��اقط میش ��ود 3.بر این اس ��اس ه ��ر ازدواج صحیحی لزوم
پرداخت نفقه را به دنبال دارد.
در ضمن هرگاه ش ��وهر عالوه بر زن ،افراد دیگری مانند پدر و مادر را
بهحکم قانون تحت تکفل داش ��ته و موظف به تأمین زندگی ایشان
باش ��د و نتوان ��د نفقه هم ��ه این اف ��راد را بپردازد تأمی���ن زندگی زن بر
سایرین مقدم است.

4

ب) نفقه اقارب
نفقه ب ��ه معنی خرجی متعارف زوجه و فرزندان اس���ت .در بعضی از
م ��وارد ،قانونگ ��ذار فرد را مکل ��ف به پرداخت خرجی پ���در و مادر نیز
میکن ��د .البت ��ه نفقه زن به ندار بودن زن بس���تگی ن���دارد ولی فرزند
20

 .1قانون مدنی 1107
 .2قانون مدنی  1102و 1106
 .3قانون مدنی 1108
 .4قانون مدنی 1203
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و والدین در صورتی مس ��تحق نفقه هس ��تند که ندار بوده و نتوانند
بهوسیله اشتغال معیش ��ت خود را فراهم کنند 1.درصورتیکه شوهر
اف ��رادی که ب ��ا ضوابط فوق بای ��د نفقه آنها را بدهد متعدد باش���ند
نفقه همس ��ر یا زن مقدم بر دیگران اس ��ت 2.و نفق���ه اوالد بر والدین
مقدم است

3

 .5-3حق مالکیت بر اموال و دارایی
ً
بهطورکلی زن مالک اموال و دارایی خود است و مستقال میتواند در
دارایی خود ،مانند درآمد ،ارثیه و جهیزیه هر تصرفی که میخواهد
بکن ��د .همانط ��ور ک ��ه پیشتر ب ��دان پرداخته ش���د ،تهیه وس���ایل
زندگ ��ی ی ��ا اثاث من ��زل در زمره نفقه زوجه اس ��ت .ا گرچ���ه در عرف و
ً
فرهنگعامه معموال خانواده دختر اقدام به تهیه جهیزیه و اسباب
زندگی مشترک عروس و داماد میکنند.
•ا گ ��ر زن با خ ��ود اثاث و وس ��ایل زندگی ی ��ا همان جهیزی���ه (اثاث
منزل) را با قصد استفاده در زندگی مشترک به خانه شوهر آورده
ش ��ود شخص ش ��وهر اجازه اس ��تفاده و انتفاع از آنها را دارد ولی
شوهر نمیتواند بدون رضایت زن آنها را بفروشد یا منتقل کند.
 .1مواد  1195و  1196قانون مدنی
 .2ماده  1203قانون مدنی
 .3ماده  1202قانون مدنی
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•بین جهیزیه و مهریه ،ازنظر حقوقی هیچ رابطهای وجود ندارد.
تذک ��ر :ش ��اید بپرس ��ید حال ا گ ��ر در زندگی مش���ترک ب���ه اختالفنظر
برخورد کردیم و به هیچ روشی به توافق نرسیدیم چه کنیم؟
اول) برای تحکیم روابط در خانواده و جلوگیری از تزلزل بنیان آن در
موارد ب ��روز اختالفنظر بین زوجین ،از راهکارهایی چون گفتوگوی
متقابل ،موعظه و مشاوره برای جلوگیری از ریشهدار شدن اختالف
به ��ره گرفت ��ه ش ��ود .توافق زن و ش ��وهر در خان���واده بیش���تر از قانون
اهمیت دارد.
دوم) به قانون مراجعه کنید و طبق آن عمل کنید.
سوم) از مشاوران حقوقی برای فهم درست قانون استفاده کنید.
چهارم) قبل از اختالف و حتی در زمان ازدواج باهم توافق کنید ا گر
در موضوع ��ی در طول زندگی با گفتگو به توافق نرس���یدید و هیچ راه
دیگری نداش ��تید به فرد مطمئن و دلس ��وز که هر دو نفر قبول دارید
مراجع ��ه و ب ��ه راهنمایی و نظر او عمل کنید .ممکن اس���ت اس���تاد،
معلم ،روحانی مس ��جد محل زندگی مشترک ،دوست مشترک ،پدر
یا مادر یکی از طرفین را هر دو طرف قبول داش���ته باش���ید ،حکمیت
او را بپذیرید و به آن عمل کنید
 22پنج ��م) ا گر هی ��چ راهی برای توافق وجود نداش���ت و رج���وع به افراد
اشارهشده بیفایده بود بهجای درگیری ،پرخاش و یا خداینکرده
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رفتارهای خشن به دادگستری مراجعه کنید.
مراجعه به دادگاه به معنای پایان زندگی مش ��ترک نیس���ت چهبس���ا
خانوادههایی که پس از رجوع به دادگاه به اشتباهات خود پی برده
و موفق به صلح و سازش شوند .در دادگاه خانواده نیز از زن و شوهر
میخواهند داور یا حکم خود را معرفی کنند تا به کمک آنها اصالح
و سازش ممکن شود.

1
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 .1مواد  27و  28قانون حمایت خانواده مصوب 1391
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بخش دوم :احکام خانواده
آم ��وزش و فرا گی ��رى اح ��کام عمل ��ی ک ��ه در مراح���ل مختل���ف زندگى
موردنیاز اس ��ت ،نهتنه ��ا یک ض ��رورت بلکه وظیفهای دینى اس���ت
و تقلی ��د افراد ع ��ادی (مکلفی ��ن غیرمجتهد) از مرج���ع تقلید واجب
اس ��ت 1.چهبسا ناآ گاهى نسبت به برخی از مس���ائل شرعی و احکام
فقه ��ی پیامده ��ای جبرانناپذی ��ری مانند باطل ش���دن عقد ،حرام
ش ��دن اب ��دى زوجی ��ن ،کس ��ب درآمده ��اى ح���رام و  ...دارد .لذا بر
همگان الزم است احکام موردنیاز خود را بیاموزند.
 .1روابط زناشویی
زن ��ى ک ��ه عقد دائم ش ��ده اس ��ت ،نباید بدون ع���ذر ش���رعى از نزدیکی
ب ��ا ش ��وهر اجتناب کند .زن و ش ��وهر به هر ش ��کلى که مایل باش���ند،
مىتوانند از یکدیگر بهره ببرند ،ولى شایس���ته اس���ت از کارهایى که با
کرامت انسانى سازگار نیست ،پرهیز کنند .دیدن فیلمهای مستهجن
ب ��ر همگان ح ��رام اس ��ت و زن و ش ��وهر ا گرچه در خلوت خود باش���ند
نمیتوانند به بهانه انجام عمل زناشویی ،اینگونه فیلمها را ببینند.
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 .1ا گ ��ر زن از مجته���دى تقلید میکند و ش���وهر از مجتهدى دیگر تقلی���د میکند ،بر هرکدام
واجب است طبق فتواى مرجع خود عمل کنند.

 .2احکام جنابت
انسان به دو چیز جنب میشود :اول ،آمیزش جنسی (دخول حتی
ا گرچ ��ه منی بی ��رون نیاید) و دوم ،بیرون آم ��دن منی ،چه در خواب
باشد یا بیداری.
 .1-2غسل جنابت
برای انجام غس ��ل ،ابتدا نیت کنید .بعد سر و گردن و سپس سمت
راس ��ت بدن (دست راس ��ت و پای راس ��ت و نیمتنه سمت راست) و
پساز آن سمت چپ بدن را میشوید.
ُ
ّ .2-2
محرمات ُجنب
کارهای زیر بر جنب حرام است :گذاشتن چیزی در مسجد ،رساندن
جایی از بدن به خط قرآن و اس ��م خداوند ،رفتن به مس���جدالحرام
و مس ��جدالنبی ،توقف در سایر مس ��اجد و حرم امامان معصوم؟مهع؟
(بنابر احتیاط واجب) ،خواندن آیههای سجده واجب.
 .3همبستریهای غیرمجاز
چنانچه زن در ایام عادت ماهیانه باشد و زن و شوهر یا یکی از آنها
در حال روزه واجب باش ��د و یا آمیزش برای زن ضرر داش���ته باش���د و
 26موجب عسر وحرج باشد ،آمیزش جایز نیست .همچنین آمیزش از
پش ��ت کراهت ش ��دید دارد و زن میتواند تمکین نکند .هر چند ا گر

حقوق و احکام خانواده

این آمیزش انجام پذیرد بر شوهر و زن هر دو غسل واجب میشود.
 .1-3در حال حیض
در ایام عادت ماهیانه رابطه زناشویی از فرج حرام است و در صورت
انجام چنین عملی ،بنا بر احتیاط واجب باید کفاره بدهد .رابطه از
پشت نیز کراهت شدید دارد.
ا گ ��ر خانم���ی از خون ع ��ادت ماهیانه پا کش ��ده ،لیکن هنوز غس���ل
بهجا نیاورده است ،میتواند با شوهرش نزدیکی کند.
 .2-3در حال روزه واجب
ا گر زوجین یا یکی از آنها در حال روزه واجب باش���د ،نزدیکی حرام
است و روزه را نیز باطل میکند.
ا گر مردی زن خود را در ماه مبارک رمضان درحالیکه روزه است ،به
آمی ��زش مجبور کند ،عالوه بر اینکه فعلی حرام انجام داده ،روزهاش
نیز باطل اس ��ت و کف ��اره نیز دارد .ولی روزه زن باطل نمیش���ود مگر
آنکه زن نیز راضی شود.
 .4رابطه محرم و نامحرم
محرم کس ��ى اس ��ت که ازدواج با او حرام اس ��ت و الزم نیس���ت زن در
مقابل آنها حجاب خود را رعایت کند .محارم به س���ه دس���ته کلی
تقسیم میشوند :محارم نسبی ،محارم سببی و محارم رضاعی.

27

 .1-4محارم نسبى
مح ��ارم پس ��ران :م ��ادر و مادربزرگ ،هرچ ��ه باال رود؛ دخت���ر و دختر
فرزند (ن ��وه) هرچه پایی ��ن رود؛ خواه ��ر؛ خواه���رزاده (دخترخواهر)؛
ب ��رادرزاده (دخت ��ر برادر)؛ عمه (عم ��ه خود و عمه پدر و م���ادر)؛ خاله
(خاله خود و خاله پدر و مادر).
مح ��ارم دختران :پدر و پدربزرگ ،هرچه باال رود؛ پس���ر و پس���ر فرزند
(ن ��وه) هرچه پایی ��ن رود؛ برادر؛ خواهرزاده (پس���ر خواه���ر)؛ برادرزاده
(پس ��ر ب���رادر)؛ عمو (عموى خ ��ود و عموى پدر و م���ادر)؛ دایى (دایى
خود و دایى پدر و مادر).
 .2-4محارم سببى
محارم مردان :همس ��ر؛ مادر همس ��ر و مادربزرگ او ،هرچه باال رود؛
دخت ��ر همس ��ر هرچند دختر خودش نباش ��د (درصورتیک���ه با آن زن
آمیزش کرده باش ��د)؛ زنپدر (نامادرى)؛ زن پس���ر (عروس)( ،عروس
بر پدرش���وهر حتى بعد از طالق نیز محرم اس ��ت ،ول���ى دختر عروس
درصورتیکه از مرد دیگرى باش ��د ،محرم نیس���ت) الزم به تذکر است
نامادری زن
ک ��ه خواهرزن ،محرم نیس ��ت .همچنین خاله و عم���ه و
ِ

28

نیز محرم نیستند.

محارم زنان :ش ��وهر؛ پدرش ��وهر و پدربزرگ او و هرچه باال رود؛ پس���ر

حقوق و احکام خانواده

ش ��وهر و نوه او؛ شوهر مادر بهش ��رط آنکه باهم آمیزش کرده باشند؛
شوهر دختر (داماد).
باید توجه نمود که برادر ،دایی و عموی شوهر ،نامحرم هستند.
 .3-4محارم رضاعى
خوردن کودک،
منظور از محارم رضاعی افرادی هس ��تند که با ش���یر
ِ
می ��ان آنه ��ا رابط ��ه محرمی ��ت برق ��رار میش ��ود .محرمی���ت رضاعی
ش ��رایطی دارد که در رس ��الههای عملیه ذکرش���ده اس���ت .کسی که
بخواهد به کودکی شیر بدهد باید احکام آن را فرابگیرد.
 -4-4احکام روابط با نامحرم
صحبت با نامحرم
در صحبت با نامحرم واجب است این شرایط رعایت شود:
اول :بهقصد لذت نباشد.
دوم :با این صحبت به گناه آلوده نشوند.
نگاه به نامحرم
ب ��ر ه ��ر زن و مردی واجب اس ��ت عورتی ��ن خود را بهجز برای همس���ر
ً
شرعی خود پوشیده نگاهدارند؛ اما راجع به پوشاندن و متقابال نگاه
کردن به سایر اندامهای بدن ،احکام زیر گفتهشده است:
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•ن ��گاه کردن مرد به بدن زنان نامح ��رم و همچنین نگاه کردن به
موی آنان ،چه با ش ��هوت باشد چه بدون آن ،چه با بیم افتادن
به حرام ،چه بدون آن ،حرام است و نگاه کردن بهصورت آنان و
دستهایشان تا مچ ،ا گر با شهوت یا بیم افتادن به حرام باشد،
حرام است ،ولى ا گر بدون قصد لذت باشد مانعى ندارد.
•نگاه کردن آقایان به آلبوم عکسهاى خانوادگى که در آن عکس
زنان فامیل بدون حجاب است ،جایز نیست.
•نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم غیر از س���ر و گردن و دس���تها
ا گر بهقصد لذت باش ��د ،حرام اس ��ت و به صورت او هم ا گر قصد
لذت باشد حرام است.
•هرکس ��ی که نگاه کردن به او جایز نیس ��ت ،تم���اس بدنى با او نیز
جایز نیست.
•دست دادن به نامحرم جایز نیست ولو بدون قصد لذت باشد.
زینت و آرایش
زنان باید تمام بدن خود بهجز صورت و دستها تا مچ را از نامحرم
بپوش ��انند و ا گ ��ر گردی صورت و دس� �تها تا مچ پوش���انده نش���ود،
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اشکالی ندارد.
ب ��ر زن حرام اس ��ت خود را ب ��راى نامحرم بیاراید و بر او واجب اس���ت
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آرایش خود را از نامحرم بپوشاند.
 .5خمس
خم ��س یکپنجم درآمدی اس ��ت که از مصرف س���الیانه باقیمانده
اس ��ت که در صورت هزینه نشدن در خر جهای متعارف زندگی باید
در پایان س ��ال خمس ��ی طبق شرایط تعیینش���ده به حا کم شر ع یا
نماینده ایش ��ان بهعنوان خمس مال پرداخت شود .در محاسبه و
پرداخت خمس باید به نظر مرجع تقلید خودتان عمل کنید.
 .6احکام پیشگیری از بارداری
جلوگیری از بارداری با شرایط زیر اشکال ندارد:
 .1با رضایت زن و شوهر باشد؛
 .2سبب نازایی دائمی نشود؛
 .3این کار مستلزم فعل حرامی نباشد (مانند لمس یا نگاه حرام)؛
 .4ضرر جسمی قابلتوجه نداشته باشد؛
 .7احکام سقطجنین
س ��قطجنین حرام اس ��ت یعنی بع ��د از انعقاد نطفه ،س���قط آن جایز
نیست مگر اینکه برای مادر ضرر و خطر جانی داشته باشد و دفع ضرر
از او متوقف بر س���قطجنین باش���د که در این صورت میتوان پیش از
دمیده شدن روح در آن یعنی تا قبل از  4ماهگی آن را سقط کرد.
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ا گر تش ��خیص بیماری در جنین قطعی است و داشتن و نگهداشتن
چنی ��ن فرزندی موجب حرج میباش ��د ،در این صورت جایز اس���ت
قبل از دمیده ش ��دن روح ،جنین را سقط کنند؛ ولی بنا بر احتیاط،
دیه آن باید پرداخت شود.
ا گر زن یا ش ��وهر یا پزش ��ک یا دیگری اقدام به سقط غیرمجازجنین
زن کنند مرتکب کار حرامی شده و گناه کبیره کردهاند عالوه بر آن ا گر
س ��قط پس از دمیده ش ��دن روح در جنین یعنی بعد از چهارماهگی
انجام ش ��ود باید دیه کامل یک انس ��ان پرداخت ش���ود و ا گر قبل از
چهارماهگ ��ی انجام پذیرد بهتناس ��ب مراحل جنینی ،واجب اس���ت
عامل سقطجنین ،دیه را پرداخت نماید.
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