


ازدواج و مبانی اسالم

حقوق متقابل زوجین از نگاه دین 
مبین اسالم



چرا ھمسران باید از حقوق یکدیگر اگاه شوند؟

باھدف تامین حقوق طرفین در ازدواج 
و

برای حفظ آرامش وسالمتی محیط خانواده





نامزدی -١

دختر و پسری که قصد ازدواج با یکدیگر دارند مدتی را جھت رفت و آمد 
بیشتر و آشنایی باروحیات و اخالق و فرھنگ ھم تعیین میکنند ، 
. به این مدت تعیین شده قبل از عقد ، دوران نامزدی گفته میشود

مدت این دوره بسته به فرھنگ خانواده ھای دو طرف میتواند خیلی 
از نظر عرف و قانون در این مدت دختر و پسر .کوتاه یا طوالنی باشد

، بلکه زن و شوھر محسوب نمی شوند و به یکدیگر محرم نیستند
.فقط نامزد ھستند



:حقوق دوران نامزدی
از آنجا که در دوران نامزدی ھنوز صیغه عقد جاری نشده است ، 

.طرفین حق برقراری رابطه جنسی با ھم ندارند

دختر در منزل پدری زندگی کرده و مخارج او برعھده ی پدر است و در 
عین حال که طرفین برای یکدیگر ھدایایی تھیه کرده و با اطالع و 

نظارت خانواده ھا با یکدیگر رفت و آمد می کنند، 

اما مھریه به دختر تعلق نمیگیرد، زیرا ھمانطور که گفته شد نامزدی 
.غیر از ازدواج رسمی و قانونی و شرعی است

اگر نامزدی بر ھم بخورد طرف مقابل 
نمی تواند دیگری را وادار به ادامه نامزدی 

!یا ازدواج کند



بھتر است دختر و پسر قبل از شروع نامزدی خوب دقت داشته باشند و برای نامزد شدن  
آنھا باید از این دوران به خوبی استفاده کنند تا متحمل ھزینه روحی . عجله نکنند

.ناشی از برھم زدن رابطه نشوند





دختر و پسری که قصد ازدواج دارند و مراحل مقدماتی را طی کرده و به اصطالح پای 
معموال چنان ذوق زده ھستند که از اساس توجھی به گفته می نشیند سفره عقد 

ھای رئیس دفتر ثبت ازدواج نمیکنند؛ ذھنشان به ھرچیزی جز این مسائل درگیر 
است بھتر است در اینجا اندکی از این بحث کنیم که آن ھمه امضایی که در لحظه 

عقد از دختر و پسر گرفته میشود ، برای چیست؟



در حال حاضر در دفترچه ھای عقد یا ھمان سند ازدواج ، شرط ھایی با عنوان شروط 
ضمن عقد نوشته شده و مسئول دفتر باید آنھا را یک به یک برای طرفین خوانده و از 

و آنھا امضا بگیرد ایشان بعد از امضای این شرط ھا از نظر قانونی موظف به انجام 
:این شروط به شرح ذیل ھستند. این امور میشوندرعایت 

اگر این رابطه به طالق انجامید مرد بعد از طالق ، باید نصف دارایی خود را که بعد از ) الف
: شروع زندگی به دست آورده به نام زن کند به شرط اینکه

 طالق به درخواست مرد باشد نه زن
 زن وظایف ھمسری خود را به درستی انجام

داده و با مرد اخالق و رفتار مناسبی داشته 
باشد



مرد به ھمسر خود وکالت میدھد در مواردی ، خودش یا فرد دیگری به عنوان وکیل ) ب 
!مرد ، به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طالق کند

:این موارد به قرار زیر است

ماه مخارج زن را پرداخت نکرده و راھی نیز  ۶ھر وقت مرد حداقل  -١
.برای وادار ساختن او به این کار وجود نداشته باشد

بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان -٢

بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی که سالمت زن در -٣
خطر باشد

دیوانه بودن مرد -۴

.شاغل بودن مرد به کاری که آبروی زن را به خطر می اندازد -۵

 ۵محکومیت و زندانی شدن مرد به ھر علتی ، به مدت بیش از  -۶
.سال

مرد معتاد شده و این اعتیاد باعث بیکاری، بد اخالقی و خشونت و  -٧
.شود... ضرر زدن به اموال و منزل و 



مرد بدون علت خانواده را ترک کند یا به مدت طوالنی بدون عذر  -٨
.ماه به خانه نیاید ۶موجه ، مثال 

مرد جرمی را مرتکب شود و اجرای ھر نوع مجازاتی برای او که  -٩
.آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد

.بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال زندگی مشترک - ١٠

غیبت طوالنی شوھر -١١

.ازدواج مجدد مرد بدون اجازه ھمسر -١٢





مھریه -٣
مھریه مالی است که مرد ، ھنگام عقد ازدواج متعھد میشود که به  

.ھمسر خود بپردازد و به عنوان دینی بر عھده او قرار میگیرد

در حقیقت مھریه نشانه عزت و احترامی است که مرد به ھمسر 

خویش می نھد و ھدیه ای است برای اظھار صداقت، محبت و جلب 

.رضایت ھمسر

داشته و قابل تملک نیز باشد مالیت طبق قانون مدنی ، ھر چیزی که 

بنابراین مھریه می تواند پول نقد، سکه و . می توان مھر قرار داد

مھریه می تواند یک عمل دارای ارزش . باشد... طال، ملک ، خانه و 

مالی باشد، مانند کشت درخت برای حفاظت از محیط زیست یا 

.باشد... امری معنوی ، ھمچون آموزش قران کریم، سفر زیارتی و 



خداوند در .در آیات متعددی از قران کریم به موضوع مھریه اشاره شده است
:سوره نسا میفرماید

مھر زنان را به عنوان ھدیه ای از روی طیب خاطر به 
ایشان بدھید و اگر به میل خودشان چیزی از آن را به 

.شما واگذاشتند ، آن را حالل و گوارا بخورید

در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه شیعه ، میزان حداقل و 
حداکثری برای مھریه بیان نشده و تعیین مقدار مھر، منوط به 

.توافق و رضایت طرفین است

اما نکته اساسی که امروز بحث مھریه را به یکی از معضالت 
مھریه ھای کالن و خیلی زیاد است ،موضوع جامعه تبدیل کرده 

.که گاھی مرد تا پایان عمر نیز از پس پرداخت آن بر نمی آید



درست است که اسالم میزان حداقل و حداکثری را برای مھریه تعیین نکرده است ، اما

و به ) س(که مھریه حضرت زھرا“مھر السنه”اوال در منابع دینی انتخاب میزان معادل  
.درھم آن دوران بوده ، مستحب و نیکو توصیف شده است ۵٠٠میزان 

ثانیا آنچه که ایات و روایات به مسلمانان اموزش میدھند داللت بر این معنا دارد که کمی 
مھریه از برکات زن است و نباید میزان آن بسیار سنگین و خارج از توان مرد تعیین 

.شود

از سوی دیگر در اسالم از ھمان ابتدای زندگی مشترک ، تاکید بسیاری به پرداخت 
مھریه از سوی مرد شده و مردان نباید از پرداخت آن سرباز زنند یا ھمسران خود را 

مردی که مھریه ای ): ع(مجبور به بخشش مھرکنند؛ چنانچه به فرموده امام صادق
)  دزد(برای زن قرار دھد و قصدش این است که به او پرداخت نکند او ھمانند سارق

 است

سنگین بودن میزان مھریه را نکوھش کرده و نه تنھا ان را موجب ) ع(به عالوه ائمه 
.افزایش محبت و ھمدلی ندانسته ، بلکه مایه کدورت و دشمنی بر شمرده اند



رسد؟ مھريه میت به چه كسانى مى

مھريه دين و بدھى است كه بر عھده شوھر : ھمه مراجع
آيد و بايد آن را به زن بپردازد و چنانچه زن از دنیا برود،  مى

.  دفتر ھمه مراجع.توانند از شوھرش مطالبه كنند وارثان او مى
)۵٠٠٠٢١: /احكام ازدواج، سیدمجتبي حسیني، كد(



سکه تمام بھار آزادی  ١١٠، اگر مھریه تا قانون حمایت خانواده  ٢٢ماده بر اساس 

حبس برای زوج در نظر ، محکومیت یا معادل آن باشد، درصورت عدم پرداخت 

گرفته میشود، ولی پرداخت بیشتر از آن فقط به توانایی مالی زوج بستگی 

.دارد

ھر چند قانون برای مقابله با فرار از تعھدات و جلوگیری از مخفی نمودن :نکته

سکه یا کمتر  ١١٠اموال و اظھار ناتوانی مالی مردان مجازات حبس را در مھریه

است اما از نظر شرع مقدس در صورت اعسار زوج الزم بینی کرده از آن پیش 

.است به وی فرصت داده شود و اقدام به حبس وی حرام شمرده میشود

از این رو مناسب است ھمسران در ابتدا توانمندی شوھر در پرداخت مھریه را 

احراز نمایند



زن مالک مھریه میشود و ”با جاری شدن صیغه عقد 
و مرد حق “ میتوان ھر نوع تصرفی در آن انجام دھد

.دخالت در نحوه ھزینه کرد آن را ندارد
ذکر این نکته نیز اھمیت دارد که ھرگاه شوھر قبل از 

برقراری روابط زناشوئی، ھمسر خود را طالق دھد زن 
.تنھا مالک نصف مھریه خواھد بود

.درضمن مھریه به نرخ روز پرداخت میشود
سال پیش با تعیین مبلغ پنج میلیون  ٢٠فردی که :برای مثال

تومان ازدواج کرده است ، اگر امروز قصد مطالبه مھریه را 
داشته باشد ، دادگاه موظف است ارزش پنج میلیون تومان 

محاسبه کند، ... بیست سال پیش را متناسب با نرخ تورم و 
ممکن است ارزش پنج میلیون تومان بیست سال پیش ، ھم 

اکنون دھھا برابر شود



ممکن است .در خصوص مھریه ممکن است دو قید در سند رسمی ازدواج ذکر شود
ذکر شود که در این صورت زن ھرگاه بخواھد میتواند “ عندالمطالبه“مھریه با قید

بدین معنی است که » عنداالستطاعه«مھریه را از زوج درخواست کند اما ذکر قید 
.پرداخت مھریه مشروط بر دارایی و توان مالی مرد است

به عنوان مثال وقتی زن و مردی با ھم ازدواج میکنند،اگر مھریه را عندالمطالبه ذکر کرده 
باشند مرد موظف است ھر زمانی که زن تقاضای مھریه کرد، تمام مھریه را به او 

بپردازد ؛ اما اگر مھریه به صورت عنداالستطاعه ذکر شده باشد، مرد تنھا زمانی که 
توان مالی داشته باشد موظف به پرداخت مھریه خواھد بود





به تامین ھزینه ھای خانواده در فرھنگ اسالمی 
اندازه ای با اھمیت تلقی شده است که حتی فرد 

ھم ردیف مجاھدان در راه خدا راه ، تالشگر در این 
. معرفی میشود

از جمله الزامات دائم ، تامین مخارج زندگی ھمسر 
مالی است که به موجب قانون و نیز شرع مقدس 

بر عھده مرد می باشد. 





ممکن است در برخی مواقع بنا به علل مختلف مرد از 
در چنین .پرداخت نفقه ھمسر خود، امتناع ورزد

صورتی چنانچه زوجه از ھیچ طریق مسالمت آمیزی 
نتواند حق خود را از ھمسرش مطالبه نماید، قانون 
گذار این امکان را پیش بینی نموده که زن بتواند با 
مراجعه به مراجع قضایی از ایشان بخواھد که به 

وضعیت او رسیدگی نمایند، چرا که در چنین 
در صورت عدم . وضعیتی زوج مدیون زوجه است

امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، 
زن میتواند برای طالق به دادگاه رجوع کند و حاکم 

در صورت ناتوانی .شوھر را اجبار به طالق میکند
.شوھر از دادن نفقه نیز ھمین حکم اجرا میشود



در صورتی که برخی از بستگان مرد شرایط مالی مناسبی نداشته و از عھده مخارج 
منظور از مخارج .جاری خویش برنیایند تامین مخارج زندگی آنان بر مرد واجب است

زندگی خویشاوندان مسکن، لباس، غذا و اثاث منزل به قدر رفع نیاز ایشان با در نظر 
.گرفتن درجه توان مالی نفقه دھنده است





با تشکیل بنای مقدس خانواده طرفین در برابر ھم 
.وظایفی دارند و البته از حقوقی برخوردار میشوند

زن موظف است به تکالیف زناشویی :برای مثال
پایبند بوده و ھرگاه از انجام آنھا خودداری کند حق 

.خود از ھمسرش را ندارد) نفقه(مخارجدریافت 

منظوراز تکالیف ھمسری برای زن ، ھم برآورده  
کردن نیازھای جنسی مرد است و ھم انجام 

تکالیف دیگر مانند سکونت در منزل ھمسر، رفتار 
وقتی زن تکالیف . خوب و خوشرویی با او

ھمسری خود را انجام ندھد اصطالحا گفته 
!میشود نشوز صورت گرفته است





زن میتواند بدون اینکه قصد و نیت دریافت مزدی برای کارھای منزل 
رسیدگی کند، اما درصورتی که این امور  خود داشته باشد به این 

قصد را نداشته و ھمسرش از او درخواست کرده که به کارھای 
.منزل رسیدگی کند میتواند برای این کارھا درخواست مزدکند



درصورتی که شرایط ذیل وجود داشته باشد، 
زن میتواند درخواست دستمزد کند:

کاری انجام داده باشد و این کار جزو وظایف زناشویی نباشد )الف
؛برای مثال نظافت منزل ، پختن غذا و حتی شیردادن به بچه جزو 

وظایف زن نیست، مگر اینکه بچه فقط با آن شیر زنده بماند ؛یعنی 
ھیچ تغذیه دیگری نتوان برای آن بچه فراھم کرد،البته در این حالت 

.نیز زن حق دریافت اجرت دارد

انجام این کارھا به درخواست مرد انجام شود؛ یعنی مرد از )ب
ھمسرش خواسته باشد مثال در منزل غذایی تھیه یا خانه را 
.نظافت کند یا اینکه مرد از او خواسته باشد به بچه شیر دھد

زن نیت انجام کار به صورت رایگان نکرده باشد؛ یعنی از ابتدا قصد )ج
.کار رایگان نداشته باشد



چه کسی میزان دستمزد را تعیین میکند؟

ھرگاه زن در ضمن درخواست طالق به صورت جداگانه درخواست دریافت دستمزد دوران 
زندگی مشترک را داشته باشد، دادگاه خانواده کارشناسی را برای تعیین میزان این 
دستمزد معرفی کرده و این فرد نیز با توجه به این که درعرف انجام این کارھا درمنزل 

.چه میزان مزد دارد، مبلغی را تعیین میکند

اجرت المثل حقی است که برای زن محفوظ بوده و او میتواند درھر 
شرایطی آن را مطالبه کند بدون اینکه قصد طالق داشته باشد

اگر زنی شاغل بوده و در دوران زندگی مشترک تمام یا بخشی از  
حقوق خود را صرف زندگی مشترک کرده باشد نیز میتواند این مبالغ را مطالبه کند و 

این مطالبه و درخواست نیز به معنای قصد طالق نیست



اطاعت شوھر در امور خانه

از قبیل آشپزي و (آيا اطاعت از شوھر در انجام دادن كارھاي خانه 
واجب است؟...) تمیز كردن خانه و

خیر، از نظر شرعي انجام دادن كارھاي خانه، بر زن : ھمه مراجع
؛ وحید،  ٢۴١۴مراجع، م  المسائل توضیح. واجب نیست

: ؛ دفتر ٢۴١٠المسائل، م  ؛ نوري، توضیح ٢۴٧٨المسائل، م  توضیح
.بھجت

اگر شوھر در عقد ازدواج با ھمسرش شرط كند كه كارھاي . تبصره
منزل بر عھده او باشد؛ زن بايد به اين شرط عمل و از شوھر اطاعت 

.كند

)١١١/۵٠٠٠٣٣: احكام زن و شوھر، سیدمجتبي حسیني، كد(  





به معنای خوش رفتاری و برخورد شایسته : در تعریف حسن معاشرت میتوان گفت 
معیار حسن معاشرت ، عرف زمان و مکان سکونت زوجین . درحد متعارف است 

.است

با زنان خود حسن معاشرت در حدود متعارف داشته « :سوره نساء آمده است ١٩در ایه 
البته فقط مردان مکلف به حسن معاشرت با زنان نیستند، بلکه حسن »باشید

معاشرت در خانواده باید طرفینی باشد و از این جھت تفاوتی میان زن و مرد وجود 
به گونه ای صریح وظایف ، حقوق و اداب معاشرت متقابل مرد این آیه ھمچنین .ندارد

) پسندیده بودن(و زن در درون خانواده را برابر و ھمانند میشمارد و معیار آن را عرف 
.معرفی میکند

اخالق پسندیده و رفتار نیکو بھترین وسیله حفاظت از کانون خانواده و تربیت صحیح 
فرزندان است





در قرآن کریم و قانون جمھوری اسالمی 
ایران، مدیریت و سرپرستی خانواده 
.  برعھده شوھر گذاشته شده است

زن و شوھر ھردو موظف ھستند البته 
در حفظ واستحکام کانون خانواده و 

.تربیت فرزندان با یکدیگر ھمکاری کنند



اگرچه مدیریت و سرپرستی خانواده بر عھده مرد گذاشته شده است، اما زن اختیار کامل 
اموال ، دارایی ھا و درامد خود را دارد و شوھر نیز حق مداخله در اموال و دارایی او ندارد؛

آثار و نتایج مدیریت و سرپرستی مرد بر خانواده چیست؟ 

اقامتگاه زن معموال ھمان اقامتگاه شوھر است -١

استفرزندان برعھده مرد مخارج مسئولیت سرپرستی و  -٢

.اصوال با شوھر است مگر اینکه ھنگام عقد این حق به زن داده شودمسکن اختیار تعیین  -٣

.زن باید وظایف ھمسری را به درستی انجام دھد-۴

.پرداخت مخارح زندگی زن بر عھده شوھر است -۵

.مرد حق دارد زن را از اشتغال به کاری که مناسب شان و منزلت خانواده نباشد باز دارد -۶ 

!توجه

سرپرستی مرد در خانواده برای حفظ مصالح خانواده بوده و تنھا در 
در واقع، مرد با پذیرش مسئولیت .چارچوب خانواده معنا پیدا میکند

.ھای سنگین خانواده ، آن را از آسیب ھای مختلف حفظ میکند





طالق به معنی پایان قانونی ازدواج و جداشدن ھمسران از یکدیگر 
در عین این که جزو امور حالل است، به اصطالح آن را . است 

و تنھا وقتی مجاز شمرده .نفرت انگیز ترین حالل می نامند
اگر . داشته باشدوجود د میشود که علت محکمی برای آن 

دادگاه . شوھر متقاضی طالق باشد باید به دادگاه مراجعه کند
با دعوت زن و تعیین داور از میان فامیل و خویشاوندان طرفین یا 

،برای آشتی دادن بین زن و شوھر ...ارجاع به مرکز مشاوره و 
مھریه ، (تالش میکند، اگر موفق نشد، با تعیین حقوق زن

و نیز تعیین تکلیف فرزندان ، به زن و شوھر اجازه ...)جھیزیه و
زن نیز .میدھد  با مراجعه به دفتر طالق ، اقدام به طالق کنند

میتواند طبق شرایط مندرج در ضمن عقد،شخصا یا توسط وکیل 
.به دادگاه خانواده مراجعه و درخواست طالق کند





گاھی به زن یا شوھر این حق داده میشود که بدون طالق به زندگی 
مشترک پایان داده و از ھمسر خود جدا شوند به این حق،حق 

:این مساله چند حالت دارد.ازدواج گفته میشود)برھم زدن(فسخ

حق برھم زن ازدواج گاھی مشترک است و فرقی نمیکند که صاحب 
حق ، زن باشد یا مرد؛و آن زمانی است که ھریک از زن یا شوھر 

دچار جنون یا دیوانگی شده باشد، در این صورت طرف مقابل 
.میتواند اگر تمایل داشته باشد ازدواج را بر ھم بزند

گاه حق برھم زدن ازدواج اختصاصی است؛ یعنی مختص زن یا مرد 
.است



ھرگاه مرد ناتوان از عمل زناشویی بوده یا دچار نقص جدی در اندام تناسلی باشد، به 
زن میتواند ) عنن،خصاء و جب(باشدگونه ای که امکان عمل زناشویی وجود نداشته 

.ازدواج را برھم زند

در کدام مورد به مرد حق برھم زدن ازدواج داده میشود؟

اگر زن دچار برخی بیماریھای سخت نظیر بیماریھای العالج پوستی،مشکالتی در اندام 
باشد ) جذام، پیسی(ھر دو چشم، مشکل زمین گیرینابینایی )فضاءقرن و (تناسلی

عمل زناشویی را با مشکل مواجه میسازد، مرد حق برھم زدن  به گونه ای که 
.داردرا  ازدواج 

مرد یا زن درصورتی میتواند ازدواج را بر ھم زند که !نکته
این بیماری ھا در زمان عقد وجود داشته و مرد یا زن نیز 

.از وجودشان بی اطالع بوده و بعد از عقد باخبر شود







درصورتی که زن و شوھر قصد طالق داشته باشند تا 
سن ھفت سالگی ، حق نگھداری فرزند برای مادر 

البته در برخی .و بعد از آن برای پدر خواھد بود
موارد ممکن است قبل از ھفت سالگی ھم حق 
نگھداری فرزند از مادر گرفته شود و به پدر داده 

زمانی که مادر دچار جنون  شده یا مثال .شود
مجددا با شخص دیگری ازدواج کند؛یا از دنیا برود 
،البته در صورت فوت پدر بعد از ھفت سالگی نیز 

حق نگھداری فرزند به مادر داده میشود، مگر آنکه 
دادگاه تشخیص دھد مادر صالحیت نگھداری از 

.فرزند را ندارد

پدر و مادر حق ندارند سالمت جسمانی 
، روحی و اخالقی فرزند را به خطر 

!اندازند


