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 بسم اهلل ارلحمن ارلحیم

 در خانوادهزوجه  وظایف و بررسی حقوق

 الهه نوبخت1

 :چکیده

يد بداند هدف از اين مقاله بررسي حقوق و وظايف زوجه در خانواده مي باشد. از مسائل مهمي كه يك زن با

 درستي تواند عملكردوظايفي است كه در قبال همسر خويش دارد و با آگاهي و شناخت نسبت به آنها مي  حقوق و

 در خانواده داشته باشد.

رفتار نيك  ودوستي  ،مهرباني و مالطفت با زنزن در خانواده داراي حقوق غير مالي و مالي مي باشد كه شامل: 

حق لي مانند: و حقوق ما و... پرهيز از تنبيه و توهين به همسر، اظهار محبت و دوستي، احترام و تكريم زن، با زن

عفت و  حفظداراي وظايفي در قبال همسر مي باشد از جمله آنها: تمكين، مهريه، حق نفقه، طالق است. همچنين 

 و... مي باشد. حفظ اموال شوهرهمسر،خودآرايي زن براي ،وفاداري نسبت به شوهر

 واژگان كليدي: زن، حقوق، وظايف، زوجه

 

 

                                                           

 . دانش آموخته سطح دو عصمتيه سمنان 1
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 مقدمه

 عدم علم به اين جايگاهي به دليل عده ا .زنان است وظايف وحقوق بحث  در جامعه كنوني يكي از مسائل مهم 

ورت گسترده به صشايعاتي ، ه انساني و اجتماعي زنانو زير سوال بردن جايگا نيز براي تشويش افكار زنانو گروهي 

 از اين رو ضروري بر پيكره ي خانواده و جامعه وارد نمايد.صدماتي تواند بكنند تا از اين طريق مي  وهدفمند مطرح

چرا كه روشن شدن اين مسئله تأثير زيادي مورد بحث و بررسي قرار گيرد،  ر خانوادهزنان دحقوق و وظايف تا است 

بر اين اساس  جامعه كه بيشتر در معرض آسيب فكري هستند، دارد. اد جامعه به خصوص قشر زنان جوانبر افكار افر

از سوي   وخويش  و وظايف در راستاي احقاق حقوقعلم به جايگاه خويش مي توانند از يك سو با زنان جامعه 

  جامعه، به خوبي ايفاي نقش كنند.پيشرفت همه جانبه خانواده و  ديگر در

بخشي از  زنان در خانواده و جامعه، مقاله حاضر درصدد بررسي و بارز در همين راستا و با توجه به نقش ويژه 

  مي باشد. در خانواده زوجهحقوق و وظايف 

 مفاهیم تبیین

 حقانصاري  شيخ فرموده به ودر اصطالح است درستي و هماهنگي يكساني، مطابقت،  معناي به :لغت در حق

 .آورد دست به خود براي مصلحت ميتواند حق صاحب آن پرتو در كه توانايي و سلطه از اي نحوه از است عبارت

به معناي مشقت و سختي است ودر اصطالح به معناي موظف كردن در مقابل تعاليم الهي و  لغت: در تكليف

 (80)جوكار، بي تا، صتبعيت از امر ونهي پروردگار است.

 خانواده زن در
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هاي مشترک براي ها و فرايندترين نهاد اجتماعي است كه بر محور ارزشخانواده كوچكترين و درعين حال مهم

مندي زن ومرد نسبت به زيكي و رواني اعضاي آن، سازمان يافته است. محبت و عالقهيهاي فنيازپاسخگويي به 

كنند و اضطراب و پريشان اي است كه با آن اعضاي خانواده احساس سكون و آرامش ميترين هديههمديگر مهم

فرمايد: اوند در قرآن شريف ميچنانچه خد (www.moj.gov.af ،زكي)برد،حالي ناشي از عوامل بيروني را از بين مي

؛  لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ ذلِکَ لَآياتٍ ةً إِنَّ فيوَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَ »

و از نشانه هاي ] قدرت و ربوبيت [ او اين است كه براي شما از جنس خودتان همسراني آفريد تا در كنارشان آرامش 

يابيد و در ميان شما دوستي و مهرباني قرار داد يقيناً در اين ] كار شگفت انگيز [ نشانه هايي است براي مردمي كه مي 

 (21)روم/ «انديشند

در آية شريفه بيانگر اين مطلب است كه اصوالً فلسفة تشكيل خانواده و مراسم ازدواج، آوردن « لِتَسْكُنُوا »كلمة 

كه چنين آرامش وجود نداشته باشد و زن ومرد موجب هاييبنابراين در خانواده ،سكون و آرامش درخانواده است

 ، اين با ازدواج و فلسفة آن از ديدگاه قرآن هيچ سنخيتيدفراهم كنن پريشاني، نگراني و خستگي روحي همديگر را

 (www.moj.gov.af ،زكي) .ندارد

وجود صفا، يك رنگي و صميميت در خانواده، عالمت توفيق ازدواج در رسيدن به اصلي ترين هدف بوده و 

ميان، با توجه به وجود ، عمل مي كنند. در اين يكديگرف خود در برابر نشانه آن است كه زن و مرد هر دو به وظاي

زن مي تواند روحيه خسته . عواطف بسيار قوي در زنان، نقش آنان در تأمين بهداشت رواني خانواده چشم گيرتر است

)حسين  و نااميد همسرش را در برابر مشكالت تغيير دهد و يا دست كم، سنگ صبور ناراحتي ها و آالم او باشد.

 (23خاني، بي تا، ص

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=21
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=21
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همسري دارم كه هنگام  :مردي به حضور رسول خدا )صلي اهلل عليه وآله( رسيد و گفت در روايت است كه

گاه مرا غمگين ببيند، به مرا مشايعت مي كند و هرورود به خانه به استقبالم مي آيد و چون از خانه خارج مي شوم، 

ديگري متكفل است و اگر  چه چيز تو را ناراحت كرده است؟ اگر به خاطر روزي اندوهناكي، آن را: من مي گويد

خداوند كارگزاراني » :رسول خدا)صلي اهلل عليه وآله( فرمود .نگران آخرت هستي، خداوند همّ و غم تو را زيادتر گرداند

ص  بي تا، ،20ج  وسايل الشيعه،حر عاملي ،  ) «ت. براي او، نصف اجر يك شهيد استدارد و او از كارگزاران خداس

رساند كه زن در حفظ و استواري مي دارد و اين ما را به اين درک  در خانه اساسي و محورينقش بنابراين زن   .(32

 (www.moj.gov.afحفيظ اهلل زكي ).تر و ماندگارتري دارداركان خانواده تأثير اساسي

 شناخته و به آن عمل شود همچنين دارايليفي است كه بايد به درستي ازن در خانواده داراي وظايف و تك

اما مي توانند با  دنبر عهده دار يخاص يفاوظ در واقع هر يك از زن ومردتوجه شود، است كه بايد به آن  يحقوق

براي نمونه هر چند كه مرد مسئول تأمين نفقه زن و فرزندان همكاري و تعاون وظايف يكديگر را به دوش بگيرند. 

آيد و به خاطر عالقه و حس همكاري و مودتي كه نسبت به شوهر زن به كمك شوهر خود مياست اما در مواردي 

كند يا كند يا مرد در مسأله اداره امور خانه به همسر خود كمك ميخود دارد او را در تأمين مخارج زندگي كمك مي

از است كه طرفين براي رفع اشكاالت البته حتماً ني كند.وسائل آسايش بيشتري عالوه بر آنچه كه نياز است فراهم مي

)صادق و اختالفات احتمالي در زندگي با حقوق يكديگر كه در شرع و قانون آمده است آشنا باشند

چون بسياري از مشكالت خانواده ها در حال حاضر عدم آگاهي صحيح از  ( www.beytoote.comناصري،

حقوق و تكاليف يكديگر در زندگي است لذا سعي بر اين است حقوق و تكليف زن به عنوان همسر مورد بحث و 

  بررسي قرار گيرد.

 زوجهحقوق 

http://www.moj.gov.af/
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 و حقوق مالي  حقوق غير مالي :توان تقسيم كردحقوق زن بر مرد را به دو دسته مي

 .حقوق غیر مالی1

هدف و منظور از مفاهيم حقوقي كه منشأ اخالقي دارند و الزام و ضمانت اجراي آنها ايمان و وجدان فرد هستند 

اي است كه همسران وظيفه دارند در مقابل همديگر انجام دهند. اخالقي و وظايف اخالقي مجموعة كارهاي پسنديده

، از پشتوانة حكومتي و قانوني نيز برخوردار نيست و صرفاً به نيّت انجام مالي حقوقبرخالف وظايف اين وظيفه 

وظايف اخالقي و نيل به كماالت معنوي و حتي گاهي به نيّت شيريني و صميميت بيشتر در زندگي خانوادگي انجام 

 .شودمي

 مهرباني و مالطفت با زن.1

و با آنان به صورتي  ؛ أَنْ تَکْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فيهِ خَيْراً کَثيراً عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسي »

آنان به صورتي شايسته و پسنديده و پسنديده رفتار كنيد. و اگر ] به علتي [ از آنان نفرت داشتيد ] باز هم با  شايسته

 (19)نساء/« رفتار كنيد [ چه بسا چيزي خوشايند شما نيست و خدا در آن خير فراواني قرار مي دهد

تعادل رفتاري در برقراري روابط  مورد آن توصيه به مردان در رعايت 19بار در قرآن آمده كه  38واژه معروف 

ارش شده است؛ اسالمي نيز در موارد متعددي به خوش رفتاري با زن سف انساني و اخالقي با همسر است در روايات

بهترين شما »ي فرمايد: م )صلي اهلل عليه و آله و سلم( م( از جمله پيامبر اكر86صسال چهارم،  ) محبوبه جوكار،

ص ، 20ج  حر العاملي،) «مردي است كه با زنش خوش رفتارتر باشد ومن از همه شما نسبت به زنانم خوشرفتارترم

 . (11، حديث 171

باره قوق زنان به من خبر داد آنقدر درباره حبرادرم جبرئيل در »: فرمود )صلي اهلل عليه و آله و سلم(رسول اكرم 

تر از گل زنان سفارش كرد كه من گمان كردم كه جايز نيست براي مرد كه به همسرش حتّي اُفّ و سخني لطيف

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=19
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هاي ها امانتاي محمّد، در مورد زنان از خداوند بزرگ بترسيد، زنان گرفتار در دست شمايند و آن بگويد، بعد گفت:

ايد و به سبب سخن و كتاب خداوند و سنّت و شريعت پيامبر، به شما الهي هستند كه شما آنان را به همسري گرفته

هايشان را خوشحال كنيد ها با مهرباني رفتار كنيد و دلبراين با آناند، حقوق واجبي بر عهده شما دارند، بناحالل شده

)مجلسي،   «نكنيدها سخن زور نگوييد و اذيّت و غضبناكشان ها هم با شما خوب زندگي كنند، در زندگي به آنتا آن

 ( 3۵1ص ، بي تا، 103ج 

 دوستي و رفتار نيك با زن .2

وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ »فرمايد: ه زنان داشته باشند. لذا خداوند متعال ميآميز نسبت بمردان بايد رفتار نيك و محبت

هاي او اينكه همسراني از جنس خودتان از نشانه و ...لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً 

يعني غرض از قرار دادن همسر  «براي شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد، و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد

در نظام حقوقي ايران وظيفه تأمين  .ايجاد مودت و رحمت بين زن و مرد است، پس بايد طرفين در اين راستا بكوشند

 ( www.beytoote.com)صادق ناصري، .تواده به طور كلي به عهده شوهر اسارج خانمخ

همسرش بيشتر اظهار محبت هر كس از دوستان ما باشد به » در اين باره مي فرمايند:حضرت صادق عليه السالم 

 ( 223ص  بي تا، ،103جلد )مجلسي، « مي كند

، لباس ، غذا دادن حق زن بر شوهر مي فرمايند: داردد حقي كه زن بر شوهرش درموردر جاي ديگر حضرت 

، با او خوشرفتاري كردن و رو ترش نكردن است اگر مردي چنين رفتاري نمايد ، وظيفه شرعي خود را در پوشاندن

سجاد عليه السالم،  به نقل از رساله امام 1۵1ص ، بي تا، 10۴ج )مجلسي،  ازاي حقوق همسرش به انجام رسانيده است

 (12، راقيشرح ن

 احترام و تكريم زن.3

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=21
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=21
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=21
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شوهر اليق و شايسته كسي است كه جز با زبان محبت و تكريم با همسرش سخن نمي گويد و همواره از خزانه 

ي دلش، كالم زرّين و خوشايند و گفتار شفابخش و درمانگر جان و آرامشگر روان را برگزيده، در فضاي سرشار از 

  .نشاط و آرامش تقديم همسرش نمايد

رابطه ي شوهرِ برتر با همسرش به گونه اي است كه هرگز نسبت به او زبان تهديد، تنبيه، تحقير و تخريب 

شخصيت ندارد. هر چه هست زبان محبت، صداقت و صميميت، ايثار و احسان، تشكر و سپاس و تأييد و تكريم 

 .است

اما حق »اداي حق آنها تعبير ميكنند و ميفرمايند: از تكريم همسران در برابر يكديگر به  )عليه السالم( امام سجاد 

باش تو و مونس، همدم و پناه تو ساخته  همسر تو اين است كه توجه داشته باشي خداوند او را آرامش جان، راحت

است. تو بايد باور داشته باشي كه او نعمت خداوندي است براي تو و شكر اين نعمت را بايد به جاي آوري و با وي 

(. 268ق، ص 1۴0۴و همراهي خوب داشته باشي و او را تكريم نمايي و با او با مدارا رفتار كني... )حراني،  مصاحبت

در اين بيان زن و شوهر را مصاحب و همراه همديگر دانسته است. ايشان در بيان ديگري  )عليه السالم(امام سجاد

  .(272يكديگر )همان، ص  شمارد ازجمله اكرام و تكريم براي مصاحب و همراه، حقوقي برمي

بنابراين مرد عاقل و بردبار، با تالش و كوشش و تدبير امور زندگي بر همه ي مشكالت احتمالي روزمره در 

محيط كاري و بيرون از منزل پيروز مي گردد و حوادث كوچك، ناماليمات روزگار و گاهاً رفتار ناپسند بعضي از 

وارد كانون گرم خانواده مي شود، با چهره اي خندان و شاداب و قلبي ماالمال مردم او را ناراحت نخواهد كرد و وقتي 

از عشق، مهر، صفا و دوستي و زباني گرم و گيرا و جذّاب، محيط زيباي خانه را با وجود خود معطر و نوراني مي كند 

 .و با برخورد شايسته و سخنان دلپذيرش، جسم و روح همسر و فرزندان را آرامش مي دهد

 اظهار محبت و دوستي.۴
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شوهر فهيم و آگاه، به خوبي مي داند كه بايد محبت و دوستي و مهرورزي اش را نسبت به همسر بر زبان آورده 

 .و مهرباني را در قالب واژه هاي زيبا و پرمفهوم عينيت بخشد، چرا كه صِرف محبت قلبي كافي نيست

قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَه: إِنِّي أُحِبُّکِ، لَا يَذْهَبُ »ن نكته مهم ميفرمايند: در باب اي )صلي اهلل عليه و آله و سلم( پيامبر اكرم

كليني، )«؛ مردي كه به زنش بگويد: من تو را دوست دارم، ]اثر اين سخن[ هرگز از دل زن بيرون نميرودمِنْ قَلْبِهَا أَبَداً 

  .(۵69ص ، 13۴۴، ۵ج 

فَأشْفِقوا عَلَيهِنَّ وَ طَيبوا قُلوبَهُنَّ حَتّي يقِفْنَ »ميفرمايند:  عليه و آله و سلم()صلي اهلل پيامبر گرامي اسالمهمچنين 

دست آوريد تا با شما همراهي كنند  مَعَكم وال تُكرِهُو النِّساءَ وَال تَسْخُطوا بِهِنَّ ؛ با زنان مهرباني كنيد و دلهايشان را به

  .(2۵2، ص 1۴ق، ج1۴08برسي، نوري ط)«و هرگز آنان را مجبور و خشمگين نكنيد

برترين شما خيرخواهترين  ؛رُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِكُمْخَيْ»ميفرمايند:  )صلي اهلل عليه و آله و سلم( همچنين پيامبر اكرم

 .(2۵۵، ص 1۴ق، ج  1۴08)نوري طبرسي،  «فرد نسبت به زنان خويش است

، بايد دقت داشت كه مهمتر از كلمات و واژه ها، در السالم()عليه با توجه به كالم گُهربار و نوراني معصومين 

ايجاد محبت يا نفرت، آهنگ صدا و حركات دست و چشم و لب و ابرو هنگام سخن گفتن است.آهنگ نرم و ماليم، 

ايجاد محبت مي كند،چنانچه صداي كلفت و خشن، مالل و نفرت مي آورد. لب خندان و چهره ي شكفته و باز، 

 .دان را جلب مي كند، چنانچه ترشرويي و اخم هنگام سخن گفتن آن را دلسرد و افسرده مي كندهمسر و فرزن

بنابراين بسيار نيكو و بجاست كه مرد در مكالمات روزمره ي خود با همسر و فرزندانش،عالوه بر اظهار عشق و 

 .عالقه و مهرورزي، مراقب حركات دست و صورت و لحن صداي خود نيز باشد

 از تنبيه و توهين به همسرپرهيز .۵
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ست.دوست دارد محترم و زن نيز مانند مرد خودش را دوست دارد و به حفظ شخصيت خويش عالقه مند ا

  .از توهين و توهين كننده متنفر است از تحقير و توهين رنجيده خاطر مي گردد. گرامي باشد

هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ  »:اده كرده و مي فرماينداستف« لباس»به  «همسران»خداوند در قرآن كريم از تمثيل و تشبيه 

 (187بقره/«)آن ها لباس شما هستند، و شما لباس آن ها، )هر دو زينت هم و سبب حفظ يكديگريد؛...لِباسٌ لَهُن

 .استفرموده «همسران»به راستي اين زيباترين، كاملترين و نيكوترين تعبيري است كه خالق منّان، در ارتباط با 

هر  زيباترين، آراسته ترين، فاخرترين و مقاوم ترين لباس و پوشش فطري و رواني حمايتي يكديگر هستند.«زوجين»

به يكديگر هديه دهند، چنان لباسي « عشق و محبت»يك از زوجين، بايد از وجود ارزشمند خويش، لباسي از جنس 

ي، تعلق عاطفي و تشويق پذيري آن پاسخ گفته و آنان كه به تمام نيازهاي فطري، كشش هاي غريزي، احساس مهرطلب

 .را در برابر همه ي محرک هاي ناخوشايند زندگي و آسيب هاي رواني و اجتماعي ايمن سازد

متأسفانه در برخي از خانواده ها، مرداني وجود دارند كه ناآگاهانه همسر خود را، اذيت و آزار و تنبيه مي كنند و نمي 

هر »:مي فرمايند )صلي اهلل عليه و آله و سلم(پيامبر بزرگ اسالم  چه عواقب وخيمي خواهد داشت.دانند كه اين كار 

مردي كه همسرش را بيش از سه بار در عمرش بزند، خداوند او را ميان تمام مردم محشر چنان رسوا كند كه اولين و 

  ، پايگاه اطالع رساني غدير(عبدالرحيم موگهي) .آخرين به وي بنگرند

زنان امانت الهي در دست شما هستند.به آنان زيان نرسانيد و بر ايشان سخت »:مي فرمايند )عليه السالم(و امام علي 

 ، پايگاه اطالع رساني غدير(عبدالرحيم موگهي) نگيريد

 .حقوق مالی2

 منشأ حقوقي و ضمانت اجرا دارند. اخالقي حقوقي كه عالوه بر منشأ  
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 .حق مهريه1

در قرآن كريم واژه مهر به كار نرفته و از الفاظ  دهد.است كه مرد به هنگام ازدواج با زن به او مي مهر مقدار مالي

قْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ وَ إِنْ طَلَّ»آيه ( استفاده شده است بر حسب 2۴نساء/«)اجر»( و۴نساء/«)صدقه»مترادف آن مانند 

 عُقْدَةُ النِّکاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوي تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِالَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ

و اگر آنان را پيش از آميزش جنسي طالق دهيد ، در حالي كه براي  ؛اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌوَ ال تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَکُمْ إِنَّ 

آنان مهري تعيين كرده ايد ، پس  بر شما واجب است [ نصف آنچه تعيين كرده ايد ] به آنان بپردازيد [ ، مگر آنكه 

ا وكيل [ آن را ببخشند. و گذشت و بخشش شما ] مانند وليّ ي ] خود آنان يا كسي كه پيوند ازدواج به دست اوست

و فزون بخشي و نيكوكاري را در ميان خودتان  به زن بپردازيد[ به پرهيزكاري نزديك تر استكه تمام مهريه را 

به  )عليه السالم(و با توجه به روايات اهل بيت  (237)بقره/ .فراموش نكنيد كه خدا به آنچه انجام مي دهيد، بيناست

محض اجراي عقد نكاح، زن مالك تمام مهريه مي شود، ولي اين مالكيت نسبت به نصف مهر، مستقر و نسبت به 

؛ 337، ص2ق، ج1۴10نصف ديگر آن متزلزل است كه با همبستر شدن، تمام آن مستقر مي گردد.)ر.ک: شهيد ثاني، 

زي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد قانون مدني، هر چي 1078طبق ماده  (300، ص2امام خميني، بي تا، ج

تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد شود و مي، به مجرد عقد، زن مالك مهر مي1082توان مهر قرار داد و مطابق ماده مي

 .در آن بنمايد

؛ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنيئاً مَريئاًوَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَيْ»( مي فرمايد: ۴)نساء/ قرآن در آيه

ومهريه زنان را به عنوان هديه اي الهي با ميل و رغبت ] و بدون چشم داشت و منّت گذاري [ به خودشان بدهيد 

در اين آيه اوال با عبارت  «.رضايت خود به شما ببخشند، آن را حالل و گوارا بخوريد واگر چيزي از آن را با ميل و

پرداخت مهريه را وظيفه شوهر و حق زن دانسته است؛ ثانياً با بكارگيري واژه هاي صدقات و نحله بر اتهامات  وَ آتُوا» 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=237
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=237
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=237
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=4
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ا هديه مرد به همسرش كه نشانه صداقت كساني كه مهريه را قيمت فروش زن مي پندارند، خط بطالن كشيده و مهريه ر

به ضمير « صدقات»(. ثالثاً با اضافه كردن كلمه 186، ص138۵، معرفي مي كند) مطهري، تمرد در عالقه و محبت اوس

اعالم مي دارد كه مهريه به خود زن تعلق دارد، نه به پدر يا مادر او بابت مزد حضانت و تربيت او و مانند آن « هن»

مالكين زن بر مهريه را تام ومنجز دانسته است؛ به گونه اي كه حتي خود شوهر « فان طبن...» عاً با عبارت)همان( و راب

بدون اجازه زن نمي تواند در مهريه تصرف كند. بنابراين مهر در نظام حقوقي اسالم نشانه ارج و احترام مرد براي زن 

 (3۵، ص1396دهقان نژاد، بستان،)بوده و مظهر تعهد شوهر در برابر حقوق مالي زن مي باشد.

هر كه زني گيرد و در خاطر داشته باشد كه مهر او را  »: مي فرمايند )صلي اهلل عليه و آله و سلم(حضرت محمد 

 (3۵، ص1031نهج الفصاحه ، حديث «) نپردازد هنگام مرگ چون زتاكاران بميرد

 .حق نفقه2

سوره طالق حق نفقه را از حقوق  7سوره بقره و  233نساء، سوره  3۴آيات متعددي از قرآن كريم، از جمله آيه 

 .اختصاصي زن بر شوهر به شمار آورده اند

به خوراک، پوشاک ومسكن يه اخير مي توان گفت كه همه مخارج زن كه مربوط باره ميزان نفقه يا الهام از دو آدر

( كه فقها بر همين 3۵، ص1396ژاد، بستان،ن ها و مطابق عرف جامعه باشد، بر عهده شوهر است )دهقان نوملزومات آ

 (۴۵7-۴۵۵، ص8ق؛ ج1۴13اساس، معيار تعيين نوع وميزان نفقه را عرف مي دانند)شهيد ثاني، 

در نظام حقوقي ايران وظيفه تأمين مخارج خانواده به طور كلي به عهده شوهر است و مكلف است نفقه زن را 

نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا  1107زن به عهده شوهر است م ق م در عقد دائم نفقه  1106بپردازد، ماده 

و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج 

 ...او به واسطه مرض يا نقصان اعضا
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 . طالق3

با زنان به نيكويي و  شيئا و يجعل اهلل فيه خيراً کثيرا؛و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهنّ فعسي ان تکرهوا »

مهرباني معاشرت و زندگي كنيد و اگر هم تمايل به ايشان نداشتيد با آنها بسازيد و به نيكويي رفتاركنيد چه بسا چيزي 

 «.به نظر شما خوش نيايد و خدا در همان چيز خير و خوبي قرار داده باشد

اجرت المثل در مورد طالق: در صورت وقوع طالق چنانچه اقدام به طالق بنا  شركت در دارايي شوهر يا اخذ

به خواست مرد بوده و مبتني بر تقصير زن نباشد به يكي از سه طريق زير ممكن است زن بخشي از دارايي مرد را 

 :تصاحب كند

صوبه شوراي عالي سهيم شدن در نصف اموالي كه شوهر در دوران زوجيت بدست آورده است: براساس م (الف

م وقوع ادستورالعملي از سوي سازمان ثبت اسناد كل كشور به دفاتر ازدواج صادر شد كه هنگ 1362قضايي در سال 

و ثبت ازدواج شرايطي را به عنوان شروط ضمن عقد كه عمدتاً براي مالحظه زن است به طرفين ابالغ كنند كه اگر 

ند يكي از اين شرايط اين است كه اگر شوهر بدون جهت و بدون اين كه پذيرفتند ملزم باشند به مفاد آن عمل نماي

تقصيري متوجه زن باشد او را طالق دهد موظف است نصف دارايي خود را كه در زمان زوجيت تحصيل كرده با نظر 

 .دادگاه بالعوض به زن منتقل نمايد

ندارد كارهاي خانه را انجام دهد حتي اجرت المثل كار زن در خانه شوهر: طبق مقررات ايران زن تكليفي  (ب

تواند در مقابل كارهايي كه در خانه شوهر انجام شيردادن به فرزند نيز از وظايف حتمي او نيست. بنابراين زن مي

دهد از شوهر مطالبه اجرت كند مگر اين كه با قصد تبرع انجام داده باشد يا عرفا چنين تلقي شود كه قصد تبرع مي

چه گويد: ... چنانمي 1371ماده واجده قانون اصالح مقررات طالق مصوب آبان ماه  6د الف تبصره داشته است. بن

زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز 
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 .نمايده پرداخت آن حكم ميثابت شود دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و ب

الزام شوهر به دادن وجهي به زن هنگام طالق )نحله(: در صورتي كه مرد در مقام طالق زن برآيد و وقوع طالق   (ج

بند ب ماده واحده قانون اصالح مقررات  .ناشي از تقصير و تخلف زن نباشد مرد مكلف است مبلغي به زن بپردازد

 :داردمقرر ميمربوط به طالق در اين زمينه 

در غير مورد بند الف با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده  ...

مبناي شرعي اين حكم بايد آيه  .نمايدو وسع مالي زوج دادگاه مبلغي را از باب بخشش )نحله( براي زوجه تعيين مي

 (.www.beytoote.com )«للمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين و»از سوره مباركه بقره باشد:  ،2۴2شريفه 

 زن در خانوادهوظایف 

زن همانند مرد در برابر خانواده و شوهر خود، مسؤوليت هايي دارد كه بايد به آنها عمل كند؛ اين مسؤوليت ها 

 :عبارتند از

 تمکین.1

فراهم آوردن زمينه ها و :» اصطالح به معناي در لغت به معناي قبول كردن و فرمان بردن است ودر « تمكين»

تمكين زن در برابر شوهر از وظائف شرعي زن به شمار مي رود. در اصطالحات  «برآوردن نيازهاي مرد مي باشد.

حقوقي، تمكين به دو نوع خاص) تمكين جنسي( و عام)اطاعت از شوهر و انجام وظائف زوجيت( تقسيم مي شود 

در   ( قرآن كريم يكي از وظائف زن3۴اين موضوع در اصطالح قرآني با عنوان اطاعت ونشوز بيان شده است)نساء/

قبال شوهر را اطاعت مي داند. ولي با توجه به اينكه نمي توان به وجوب اطاعت زن از شوهر در همه امور قائل شد 

 ستحب تقسيم مي شود.مو هيچ فقيهي نيز به اين مطلب ملتزم نيست قهرا محدوده اطاعت به دو بخش واجب و 



14 
 

به دوموضوع ويژه يعني تمكين جنسي و عدم بخش اطاعت واجب، چنانكه بسياري از فقها، تصريح كرده اند 

خروج از منزل بدون اذن شوهر)در غير موارد استثنا( اختصاص دارد. بر اين اساس زن وظيفه دارد امكان بهره گيري 

 (3۴نساء/ )جنسي را براي شوهرش بدون هيچ گونه محدوديت زماني يا مكاني فراهم كند

شوز زن كه قدر متيقن آن، خودداري از تمكين جنسي است، با او به هر اجازه مي دهد در برابر ناين آيه به شو

ه تمكين جنسي در شيوه هاي سه گانه موعظه، ترک همبستري و تنبيه بدني برخورد كند و اين داللت روشني بر وظيف

 .(38، بي تا، ص) بستانبرابر شوهر دارد

د. در حديثي از پيامبر اكرم نقل شده است بر زن نه فقط آيات، بلكه روايات نيز به بيان اين وظيفه مهم پرداختن

الزم است از بهترين عطر استفاده كند، زيباترين لباسش را بپوشد، خود را به نيكوترين وجه آرايش دهد و صبح و 

 شب خود را به شوهر عرضه نمايد و حقوق شوهر بر زن بيش از اين هاست.

اگر سجده كردن براي غير خدا جايز بود، دستور »مي فرمايند:  )صلي اهلل عليه و آله و سلم(پيامبر اكرمهمچنين 

زني نمي »و در جاي ديگر مي فرمايند: (۵08ص  ،ق1۴07 ،۵كليني، ج ) «مي دادم تا زن در برابر شوهرش سجده كند.

 (۵۵2ص، ه.ق 1۴08، 2نوري، ج)تواند حق خدا را ادا كند مگر اين كه حق شوهرش را ادا كند

فالصالحات » تعبير اطاعت مستحب قرار مي گيرند،  موارد اطاعت زن از شوهر در محدوده به اين ترتيب ساير

( پس زنان شايسته، اطاعت فروتنانه دارند كه پس از بيان حكم قواميت مرد بر زن مطرح شده و 3۴القانتات)نساء/

ناگفته نماند اطاعت زن  ن استبر يك تفسير، ناظر به اطاعت زنان از شوهرارا به طور مطلق تشويق كرده، بنا اطاعت

در موارد استحباب، مقيد به قيود و شروطي است كه از قواعد كلي شرع برگرفته  از شوهر چه در موارد وجوب وچه

وهمچنين نبايد موجب ضرر و  شده اند؛ مانند اينكه اطاعت از شوهر نبايد مستلزم مخالفت با اوامر ونواهي الهي باشد
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، بستانرا به حداقل كاهش مي دهند.) شد.چنين قيد و شرطهايي زمينه سوء استفاده شوهرانيا عسر وحرج براي زن با

 (39ص

ليت سرپرستي و مديريت كالن خانواده را بر عهده دارند و تصميم گيري نهايي در امور ئومردان مسدر واقع 

در مقابل اين اختيار و وظيفه ي مرد، زن موظف است به تصميم .خانواده و تشخيص مصالح آن بر عهده آنان است

گيري هاي شوهر در امور مربوط به خانواده گردن نهد. تعيين محل سكونت، منزل مسكوني، اشتغال زن، تحصيل او 

و... اموري است كه تصميم گيري درباره ي آنها بر عهده ي مرد گذاشته شده و زن موظف به پذيرش تصميم شوهر 

مردان را سرپرست خانواده و همسر (.۴/نساء )، «الرجال قوامون علي النساء» . هنگامي كه خداوند مي فرمايد: است

 .معرفي مي كند از سوي ديگر، زن نيز بايد سرپرستي شوهر بر خود را بپذيرد؛ و گرنه اين حكم، لغو خواهد بود

)صلي پيامبر اكرم .عت زن از شوهر تأكيد شده استنيز بر لزوم اطا )عليه السالم(در روايات رسيده از معصومين 

بحار )اي بانوان، . . از شوهرانتان اطاعت كنيد ساء... واطعن ازواجکن؛يا معاشر الن»:فرموده است اهلل عليه و آله و سلم(

 (1۴۵ص بي تا، ، 22االنوار، ج 

و بدترين آنان، زناني كه از  به نظر ايشان بهترين زنان، آنهايي هستند كه از شوهران خود اطاعت مي كنند

ان خير نسائکم... التي تسمع قوله و تطيع امره... ان شر نسائکم. . التي ال تسمع قوله و ال »انشان اطاعت نمي نمايندشوهر

به حرف شوهر خود گوش مي دهند و از او اطاعت مي كنند؛  ...بهترين زن هاي شما آنهايي هستند كهتطيع امره...؛ 

التهذيب، ج  )زنان آنهايي هستند كه... به حرف شوهر خود گوش نمي دهند و از او اطاعت نمي نمايند... و بدترين 

 (۴00ص بي تا، ، 7

 حفظ عفت و وفاداري نسبت به شوهر.2
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نظر اسالم اين است كه زن بايد عفيف و پاكدامن باشد؛ اين پاكدامني وظيفه ي ديني و اسالمي او است؛ اما چون 

 .منافعش به شوهر برمي گردد، جزء حقوق شوهر نيز به حساب مي آيدبخشي از آثار و 

زن حق ندارد بدون اجازه ي شوهر از خانه بيرون برود؛ هر چند براي عيادت پدرش باشد؛ او حق ندارد پاي 

به خانه اغيار را بدون رضاي شوهر به خانه باز كند؛ هر چند كه از بستگان او باشند؛ همچنين حق ندارد افراد خائن را 

بي تا،  طاهري،) اين حاالت، حق شوهر تباه مي شود راه دهد يا با نامحرمان، همدم و هم صحبت شود؛ زيرا در همه

 .(60ص 

 

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ »: قرآن كريم مي فرمايد .بدين لحاظ در منابع اسالمي، بر اين مسأله به شدت تأكيد شده است 

زنان صالح، آنهايي هستند كه همواره مطيع شوهر خود هستند و در غياب  (34)نساء/ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...؛حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ 

 «.او، حقوق وي را در مقابل حقوقي كه خدا براي آنان قرار داده، حفظ مي كنند

اشند و نه تنها در بر اساس اين آيه، زنان صالح و درستكار، كساني هستند كه در برابر نظام خانواده متعهد مي ب

مي كنند؛ يعني در نبود او، مرتكب خيانت )مالي، ناموسي، شخصيتي  "حفظ الغيب"حضور شوهر، بلكه در غياب او 

 "بما حفظ اهلل"شوهر و اسرار خانواده( نمي شوند؛ ايشان در برابر حقوقي كه خداوند براي آنها قائل شده كه با جمله 

 (371ص  بي تا، ،3ج  )مكارم شيرازي،ليت هاي خود را به خوبي انجام مي دهندوئبه آن اشاره گرديده، وظايف و مس

بدين ترتيب، يكي از حقوق شوهر كه آيه ي شريفه، رعايت آن را بر زنان واجب دانسته، حفظ عفت و پاكدامني 

 :فرموده است )عليه السالم(امام رضا .است
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براي هيچ بنده  غاب عنها حفظته في نفسها و ماله؛ما افاده عبد فائده خيراً من زوجه صالحه اذا رآها سرته و اذا »

اي، نعمتي بهتر از همسر شايسته اي نيست كه با ديدن او مسرور شود و در نبود وي، خود و اموالش را محافظت 

 (327ص  بي تا، ،۵كافي، ج )« .كند

ثالثه ال یکلمهم اهلل و ال یزکیهم و لهم »:نيز در تأييد اين مطلب مي آوريم )عليه السالم( و حديثي از امام صادق

خداوند با سه دسته سخن نمي گويد، ايشان را پاک نمي گرداند و به  م، منهم المراه توطی فراش زوجها؛عذاب الی

خود را در اختيار مرد ديگري  عذاب دردناک دچار مي شوند: يكي از آنها، زني است كه فراش و رختخواب شوهر

 (۵۴3همان، ص  « )قرار مي دهد

، زن عفيف راغب است كه در ناموس بهترين زنان شما»: مي فرمايند )صلي اهلل عليه و آله و سلم(حضرت محمد 

 (38، ص1۵3۴، حديث نهج الفصاحه )«دخود رغبت داشته باشخود عفت و به شوهر 

 همسرخودآرایی زن برای .3

صفات زنان شايسته آن است كه خود را براي همسر مي آرايند؛ اما در مقابل نامحرم از اين كار خودداري يكي از 

 .مي كنند

ه مع زوجها، الحصان ان خير نسائكم... المتبرج»:در اين باره مي فرمايد )صلي اهلل عليه و آله و سلم(پيامبر اكرم 

هستند كه... خود را براي شوهر مي آرايند؛ اما در مقابل غير او خود را همانا بهترين زنان، شما زن هايي علي غيره...؛

 (28ص  بي تا، ،20ج )حرعاملي، «.حفظ مي كنند
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زن مجاز است خودش را تنها در برابر همسرش بيارايد؛ او بايد از اينكه آراسته در برابر ديد مردان بيگانه قرار 

ود براي ديگران و خارج از محيط خانه، از ديد شرع، كاري حرام گيرد، پرهيز كند. آرايش كردن و خوشبو ساختن خ

 .و گناهي بس بزرگ است

)صلي نهي رسول اهلل »: نقل مي كند كه فرموده اند )عليه السالم(از پدران بزرگوار خود  )عليه السالم(امام صادق

تتزين لغير زوجها، فان فعلت كان حقاً علي  ان تخرج المراه من بيتها بغير اذن زوجها... و نهي ان اهلل عليه و آله و سلم(

از اينكه زن بدون اذن شوهرش ازخانه اش خارج شود...  )صلي اهلل عليه و آله و سلم(اهلل ان يحرقها بالنار؛پيامبر اكرم 

را  و نيز از اينكه براي غير شوهرش خود را بيارايد، نهي نمود ]و فرمود: [ اگر زني چنين كند، بر خدا حق است كه او

 (161همان، ص ) «.در آتش دوزخ بسوزاند

اي امراه تطيبت وخرجت من بيت زوجها فهي ثلعن »:فرمود )صلي اهلل عليه و آله و سلم(همچنين پيامبر اكرم 

هر زني كه خود را خوشبو سازد و از خانه شوهرش خارج شود؛ تا زمان بازگشت  رجعت؛حتي ترجع الي بيته متي ما 

 همان(.)«هر زمان كه باشد؛ مورد لعن و نفرين استبه خانه، بازگشت او 

آرايش و خودنمايي زن براي مردان بيگانه، عالوه بر حرمت شرعي، از لحاظ مصالح خانواده و اجتماع بسيار 

زيانبار است؛ بدين صورت كه اگر بنا باشد زنان با خودآرايي در جامعه ظاهر شوند و به جلب نظر و توجه مردان 

ته و جذابي روبه رو مي شود كه دل و ديده او را به ديگر بپردازند، هر مردي كه از خانه خارج مي شود، با زنان آراس

سوي خود جذب مي كنند؛ اين مجذوب شدن به طور طبيعي از توجه و عالقه ي مرد به همسرش مي كاهد. گويي 

هر بار كه او زني آراسته را مي بيند ناخودآگاه همسر خويش را در ذهن با او مقايسه مي كند؛ و كدام زن مي تواند با 

نان رقابت كند و همچنان موقعيت خود را نزد همسرش حفظ كند؟ از اين رو، يكي از علت هاي اصلي همه ي ز
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تحريم خودآرايي و دلربايي زنان براي مردان بيگانه، حفاظت از خانواده و روابط همسري است و از اين حكم اسالمي، 

 .زنان بيش از مردان سود مي برند

د توجه خود را فقط به يكديگر معطوف سازند و بر اساس عهد و پيماني كه اصوالً پس از ازدواج، زن و مرد باي

با هم بسته اند، جز به يكديگر نينديشند و از هر چه توجه آنها را به زنان و مردان بيگانه مشغول مي دارد، پرهيز كنند؛ 

شود و آن دو به يكانگي  زيرا تنها در اين صورت است كه پاک ترين و صميمي ترين احساس ها ميان آنها ايجاد مي

 .و همدلي در كانون خانواده دست مي يابند

بنابراين، مرد بايد چشم از زنان ديگر بپوشد و زن نيز به جاي جلب توجه مردان ديگر، تنها به فكر جلب نظر 

خودنمايي همسر خويش باشد و دست از خودنمايي و دلربايي در برابر مردان بيگانه بر دارد. زن زمينه اي قوي براي 

و نشان دادن خود براي شكار دل مرد دارد كه بايد از آن در محيط خانه و در مورد شوهر خود استفاده كند؛ اگر اين 

راهنماي همسران  )زمينه به طور جدي كنترل نشود، بسيار ويرانگر است و بنيان روابط زناشويي را در هم مي ريزد

 (161جوان، ص 

 حفظ اموال شوهر.۴

يف زن در خانواده، آن است كه در نبود شوهر در خانه، در نگهداري اموال او بكوشد و بدون اجازه يكي از وظا

 .ي او خرج يا بخشش نكند

 :قرآن كريم مي فرمايد

 (3۴ /نساء؛)فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ... »
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خود هستند و در غياب او، حقوق وي را نسبت به حقوقي كه خدا  زنان صالح و درستكار، همواره مطيع شوهر

  .براي آنان قرار داده، حفظ مي كنند

 )صلي اهلل عليه و آله و سلم(پيامبر اكرم  .همان گونه كه گفتيم، يكي از حقوق شوهر بر زن، حفظ اموال او است

 :فرمودند

سلمه تسره اذا نظر اليها و تطيعه اذا امرها وتحفظه اذا غاب ما استفاد امرء مسلم فائده بعد االسالم افضل من زوجه م»

عنها في نفسها و ماله؛ بزرگ ترين نعمتي كه به يك مرد مسلمان ) پس از نعمت اسالم( داده شده، همسر مسلماني 

 است كه وقتي او را مي نگرد، باعث مسرت و شادي او مي شود؛ زماني كه از او چيزي مي طلبد، اطاعت مي كند و

 (327ص  بي تا، ،۵كافي، ج «)هنگامي كه در كنار او نيست، خود و اموال شوهر را محافظت مي نمايد

در خانواده اي كه محبت و مودت باشد، زن و شوهر همواره تالش خواهند كرد مصالح و منافع يكديگر را حفظ 

كوتاهي نخواهند كرد؛ اين امر به محبت  كنند؛ آنان همسر و منافع همسر را از منافع خود جدا نمي دانند و در حفظ آن

و صفاي زندگي آنان و رضامندي شان از زندگي خانوادگي خواهد افزود و آنها را غرق در احساس خوشي و شادماني 

 .خواهد نمود

 تدبیر منزل.5

 خانواده يك نهاد اجتماعي است. در هر نهاد اجتماعي، كارها بر اساس همكاري و تعاون پيش مي رود و اگر

برخي از اعضا همكاري نكنند، آن نهاد دچار اختالل و آشفتگي خواهد گرديد. در اسالم، وظيفه ي مديريت كالن 

 .خانواده بر عهده ي مرد و اداره ي درون خانه بر عهده ي زن مي باشد
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اهله و  كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد »:روايت شده است )صلي اهلل عليه و آله و سلم(از پيامبر اكرم 

المراه سيده بيتها؛هر يك از فرزندان آدم، فرمانروا است؛ مرد فرمانرواي اهل و عيال خويش و زن فرمانرواي خانه 

 (2177، ح ۴60نهج الفصاحه، ص ) « .خويش مي باشد

ين هزينه اداره خانواده و مخارج همسر و فرزندان را تأم وظيفه دارندمردها به حكم آن كه سرپرست خانواده اند 

كنند، به طور معمول روزها در خارج از خانه به سر مي برند. در اين وضعيت اگر زن، كارهاي خانه ) پخت و پز، 

شستن لباس ها، ظروف و... را انجام ندهد، اين كارها بر روي هم انباشته مي شود و امور آن مختل مي گردد و كم 

رروي است كه خانم ها كارهاي داخل خانه را انجام دهند و كم شيرازه ي خانواده را از هم مي پاشد؛ از اين رو، ض

 .شوهر را در اداره ي خانواده ياري كنند

)عليه و فاطمه  )عليه السالم(تقاضي علي »:از پدر بزرگوار خود نقل مي كند كه فرمود )عليه السالم(امام صادق 

بخدمه ما دون الباب  )عليه السالم(ضي علي فاطمه في الخدمه، فق )صلي اهلل عليه و آله و سلم(الي رسول اهلل  السالم(

فال يعلم ما داخلني من السرور اال اهلل  )عليه السالم(بما خلفه؛ قال: فقالت فاطمه  )عليه السالم(و قضي علي علي 

 (81ص  بي تا، ،۴3ج  )مجلسي،تحمل رقاب الرجال؛ )صلي اهلل عليه و آله و سلم(باكفائي رسول اهلل 

درخواست كردند كه كارهاي خانه  )صلي اهلل عليه و آله و سلم(از پيامبر  )عليه السالم(و فاطمه  السالم()عليه علي  

 )عليه السالم(را ميان آنها تقسيم كند. ايشان كارهاي داخل خانه را به فاطمه )س( و كارهاي بيرون خانه را به علي 

فرمود: كسي جز خدا نمي  لي اهلل عليه و آله و سلم()صواگذار كرد. حضرت فاطمه )س( پس از اين قضاوت پيامبر 

 «.مرا از رنج معاشرت با مردان معاف داشت، چقدر خوشحال شدم )صلي اهلل عليه و آله و سلم(داند از اين كه پيامبر 

ايما امراه رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع » :مي فرمايد )صلي اهلل عليه و آله و سلم(پيامبر گرامي اسالم 

هر زني كه در خانه ي شوهر به منظور اصالح امور  الي موضع تريد به صالحاً نظر اهلل اليها، و من نظراهلل اليه لم يعذبه؛
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 «.خانه، چيزي را جا به جا كند، خدا به او نظر رحمت كند؛ و كسي كه خدا به او نظر كند عذابش نخواهد كرد

 (۴۵1ص  بي تا، ،21ج )حرعاملي، 

ما من امراه تسقي زوجها شربه من ماء اال كان خيراً لها من عباده سنه صيام نهارها » :فرمودهمچنين آن حضرت 

و قيام ليلها؛ هر زني كه جرعه آبي به دست شوهر خود دهد، براي او بهتر است از عبادت يك سال كه روزهايش را 

 (172ص ، 20همان، ج )« .روزه باشد و شب ها را به عبادت و شب زنده داري بگذرانند

كار در خانه براي زن، از نظر قانوني، الزم نيست؛ ولي براي اداره ي هر چه بهتر خانه و كمك رساني به شوهر 

در مديريت خانواده، امري بسيار مهم و حياتي است و اگر زن از انجام آنها سرباز زند، مرد در اداره ي خانواده ناتوان 

است كه كارهاي درون خانه را انجام دهد و خود را در اداره ي خانه سهيم خواهد بود؛ از اين رو صالح زن نيز در آن 

 .نمايد

همچنين اخالق اسالمي حكم مي كند مردها، همسران خود را در انجام كارهاي خانه كمك كنند و آنان را در انجام 

 .وظايف مربوط به مديريت داخل منزل ياري رسانند

 نگه داشتن عده .6

كي ديگر از وظائف زن در قبال شوهر، در فرض جدايي يا مرگ شوهر، كه به نوعي حق بر حسب آيات قرآن، ي

 مرد نيز محسوب مي شود، نگه داشتن عده است.

الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَيْهِنَّ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ  »قران كريم مي فرمايد:

اي اهل ايمان! هنگامي كه زنان مؤمن را به همسري خود درآورديد ؛مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَميالً

آنان آميزش كنيد طالقشان داديد براي شما بر عهده آنان عدّه اي نيست كه آن را بشماريد ، ، آن گاه پيش از آنكه با 

 (۴9احزاب/«)پس آنان را ] به پرداخت نصف مهريه [ بهره مندشان كنيد و به صورت پسنديده اي رهايشان سازيد

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=33&AID=49
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=33&AID=49
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=33&AID=49
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حقوق مرد است؛ زيرا امكان و نيز عبارت تعتدونها استفاده مي شود كه عده نگه داشتن زن از « لكم»از تعبير 

دارد زن در واقع باردار باشد و ترک عده و اقدام به ازدواج با مرد ديگر سبب مي شود كه وضع فرزند نامشخص گردد 

 (.138۵حيدري، )وحق مرد در اين زمينه پايمال شود.
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 نتیجه گیري:

كنار  در. زن و... مي باشد اي حقوق مالي همچون مهريه، نفقهزن در خانواده دار توجه به مطالب بيان شده با 

، احترام و تكريم زن، دوستي و رفتار نيك با زن ،مهرباني و مالطفت با زن كه شامل:مالي داراي حقوق ديگري  حقوق

در واقع هر يك از حقوقي كه خداوند براي زن  مي باشد، پرهيز از تنبيه و توهين به همسر، اظهار محبت و دوستي

از بسياري خانواده آرامش  تحكيم و براي انزنبسياري از اما  قرار داده است براي احترام و اهميت جايگاه زن مي باشد

 ز حقوق خويش چشم پوشي مي كنند.ا

حفظ عفت و وفاداري داراي وظايفي در قبال همسر مي باشد از جمله آنها: تمكين، بيان شده در كنار حقوقي زن 

 و... مي باشد. حفظ اموال شوهر همسر،خودآرايي زن براي  ،نسبت به شوهر
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