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 چکیده 

میان ی انسانی است و شرط پویایی و استواری آن، وجود روابط صحیح و پایدار خانواده رکن اساسی جامعه

 .گونه روابط، نیازمند آشنایی هر یک از اعضا با وظایف و حقوق خویش استهمسران است. تحصیل معرفت به این

ترین راهنمای حیات بشر، بهترین هدایتگر در این مسیر است و برای همسران حقوق قرآن کریم به عنوان عالی

انواده را دو رکن اساسی اخالق و حقوق معرفی قرآن کریم زیربنای ساختار کلی خ. متقابلی در نظر گرفته است

کرده است  که با آشنایی همه جانبه اعضا و حاکمیت این دو رکن، استواری و پویایی این بنا تضمین می شود. چرا 

که رکن حقوقی، ضامن برپایی و استواری اصل خانواده و مانع از فروپاشی آن است و رکن اخالقی ضامن رشد و 

از این رو تفکیک بعضی مسائل که در محیط ها و مجموعه های دیگر .اهداف خانواده می باشد بالندگی و تأمین

وظایف »و « تکالیف حقوقی»ممکن است، در این فضای خاص ممکن نیست. از آن جمله، تفکیک دو مقوله ی 

ه ی عملیاتی آن ها است. زیرا نظام حقوقی و نظام اخالقی خانواده، کاماًل بر یکدیگر منطبق است و حوز« اخالقی

مقاله حاضر به بیان شمه ای از مبانی حقوقی نظام خانواده و وظایف و مسئولیت های زوجین ، با  واحد می باشد.

در نگرش و تحلیل و توصیه قرآن برای هر یک از زنان ی و ارزش های قرآنی پرداخته است. عنایت به تعالیم اسالم

ی را ثابت و بیان داشته است ؛ البته تأکید بر این است که مناسبات و مردان به عنوان همسران حقی و تکالیف

خانواده نمی بایست در این محدوده تحلیل و تبیین و توصیه شود و زن و شوهر در تعامالت و ارتباطات خویش 

می بایست در دایره معروف و احسان که دایره بسیار وسیعتر از دایره حق و حقوق است حرکت کنند و زندگی 

 ویش را سامان بخشند.خ

 قرآن ، خانواده،زوجین، حقوق، حسن معاشرت، تحکیم . کلید واژه :

 مقدمه

خانواده مؤثرترین کانون مقدس است.  این خانواده ، اولین و اصیل ترین نهاد اجتماعی است و سالمت جوامع در گرو تعادل و تعالی

عامل در شکوفایی اجتماع است علت این تأثیر این است که هسته اولیه اجتماع در این کانون به وجود می آیند ، فرزندان در آن 

تربیت می شوند و پس از مدتی در عرصه اجتماع حضور می یابند ؛ تمام ادیان الهی بر تأثیر خانواده در رشد اخالقی و معنوی انسان 

کید کرده اند ؛ دین اسالم نیز به عنوان آخرین دین آسمانی و الهی ، آداب خاصی را برای تشکیل خانواده و ارکان آن ارائه ها تا
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نموده و قرآن کریم تشکیل خانواده را بر اساس زوجیت زن و مرد ، برای رسیدن به آرامش و سکون ، و نیز به منظور تربیت و بقای 

 نسل ضروری دانسته است .

( 86)روم ،« ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ  إِنَّ فیمِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً و »

. 

در کنارآن ها آرامش یابد و در میان شما مودت و و از نشانه های او این است که همسرانی از جنس خود شما برای شما آفرید تا 

الم علت است. و با توجه به این آیه شریفه انسان ها از طریق ازدواج به سکونت و « لتسکنوا» در کلمه « الم»؛ ...«  رحمت قرار داد 

 ادامه می دهند .آرامش می رسند و پس از ازدواج با ایجاد مودت و رحمت بین یکدیگر به زندگی همراه با آرامش خود 

خانواده یک نظام کامالً تألیف شده و به هم تنیده است؛ به طوری که تفکیک بعضی مسائل که در محیط ها و مجموعه های دیگر 

است. زیرا « وظایف اخالقی»و « تکالیف حقوقی»ممکن است، در این فضای خاص ممکن نیست. از آن جمله، تفکیک دو مقوله ی 

القی خانواده، کامالً بر یکدیگر منطبق است و حوزه ی عملیاتی آن ها واحد می باشد. رعایت اخالق در نظام حقوقی و نظام اخ

خانواده، وظیفه همه ی اعضا است و تأمین حقوقی اعضا نیز امری اخالقی و شایسته است. بنابراین نمی توان امری اخالقی را در 

نامید؛ زیرا فرض و واجب است؛ نه فضل. در خارج از محیط خانواده، مرز حقوق  خانواده، جدای از حق افراد قلمداد کرد و آن را فضل

و اخالق تا حدودی متمایز است؛ مثالً، عدم تواضع در برابر دیگران در خارج از خانواده، امری غیر اخالقی است؛ اما غیر حقوقی 

ازاتی نمی طلبد. اما همین امور در خانواده با نیست؛ یعنی تجاوز به حریمی قلمداد نمی شود. یا خشن و زبر صحبت کردن، مج

 حقوق خانوادگی افراد تالقی دارد.

مقاله حاضربه بیان شمه ای از مبانی حقوقی نظام خانواده و وظایف و مسئولیت های زوجین ، با عنایت به تعالیم اسالمی و ارزش 

 های قرآنی پرداخته است .

، کرامت ، ارزشمندی و شرافت انسانی کامالً مساوی هستند . تنها معیار برتری در نزد از دیدگاه اسالم ، زن و مرد از نظر حیثیت 

خالق سبحان ، تقواست و تقوا پدیده ای ارثی نیست وصرفًا در سایه تهذیب نفس ، وارستگی و اخالص ، شرک ستیزی و قربانی 

 (.69 اتقیکم .)حجرات،کردن انانیت ها و تالش و ایثار مخلصانه حاصل می گردد ان اکرمکم عنداهلل

از نظر اسالم، زن و شوهر در حکم جامه و لباس یک دیگر هستند و زن و مرد به یاری یکدیگر خود را زیبا می کنند و از دشمن 

محفوظ می دارند و آرامش و آسایش را به یک دیگر می بخشند. از این رو جز با احسان و معروف و عشق و محبت نمی توان به این 

 .تدست یاف

بیان حقوق در حقیقت برای بیان راهکارهایی در زمان خروج از بن بست میان برخی از همسران است که عشق و محبت از میان 

ایشان رفته و یا کاهش یافته است. از این رو کوشش می شود تا با بیان حقوق این روابط حفظ شود تا شاید در آینده دوباره با عشق 

 .به بستر خویش بازگردد و تضادها به وفاق و همدلی و همراهی تبدیل گردد و محبت و احسان و معروف آب
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به عبارت دیگر حقوق که همان قوانین وضع شده برای هریک از زن و شوهر است.به لحاظ روح خشک حاکم بر آن، هرگز نمی تواند 

و شوهران افزایش می دهد، احسان و ایثار و  زندگی ها را شیرین و با محبت سازد. و آنچه مهر و عطوفت و صمیمت را در میان زنان

 گذشت و رفتارهای فداکارانه فراتر از چارچوب قانون و حق و حقوق است که طرفین باید نسبت به یکدیگر اعمال نمایند.

 حق و حقوق معنای واژه 

برابر باطل قرار می گیرد. در جایی به برای واژه حق معانی متعددی ذکر شده است . از جمله به معنای وجوب و ثبوت آمده و گاه در 

معنای مطابقت و موافقت و در مواردی چون ایجادکننده چیزی با حکمت و یا شیء ایجاد شده براساس حکمت و نیز اعتقاد به 

محمدتقی مصباح  ،حقوق و سیاست در قرآن)چیزی آن گونه که هست و فعل و سخنی که به اندازه و به موقع باشد نیز آمده است.

 (93-99یزدی، ص

حقوق ، گاهی در برابر وظیفه قرار می گیرد؛ به معنی یک نوع حظ و اما این واژه به شکل جمع آن به معنا و مفهوم خاصی است. 

نصیب است. حق و وظیفه دو موضوع متالزم هستند یعنی هرجا که وظیفه هست در مقابلش حق نیز هست. چنانکه هر جا برای 

در مقابل، وظیفه یا وظایفی به عهده او خواهد بود و وظیفه به معنای کار و خدمتی است که شخص آن را کسی حقی قرار داده شده 

 در برابر حق دیگری انجام می دهد و بر خود الزم می داند که آن را انجام دهد.

حقی تکلیفی را با خود به همراه از این رو علمای اسالمی بر این نکته تاکید می ورزند که هر تکلیفی، حقی را ثابت می کند و هر 

 .دارد

از این رو اگر سخن از حقوق زنان و مردان و یا به  .اگر برای کسی تکلیفی بیان شده در همان حال حقی نیز برای وی ثابت می باشد

شد. بنابراین سخن دیگر حقوق همسران به میان می آید در همان حال می بایست توجه داشت که تکالیفی نیز برای آنان ثابت می با

اگر در جایی برای زنی حقی بیان می شود در همان حال تکلیفی نیز برگردن وی نهاده می شود و همین طور درباره مردان نیز 

 (.83-85حق و تکلیف در اسالم، عبداهلل جوادی آملی، ص) چنین است که هر حقی برای آنان تکلیفی را برعهده آنان می اندازد.

عنای قدرتی است که از سوی قانون گذار به شخص داده می شود و یا این که قدرت یا امتیازی است که حقوق در اصطالح به م

 کسی یا جمعی سزاوار برخورداری از آن است؛ به ویژه قدرت یا امتیازی که به موجب قانون یا عرف مقرر شده باشد.

 پیوند خانواده در گرو حقوق متقابل 

بقای جامعه انسانی است و انسان ها را به یکدیگر به طبیعت و به خدا پیوند می دهد وجود رابطه هایی در واقع آنچه موجب تعادل و 

است که در این میانه جریان دارد . این رابطه های گوناگون و به لحاظ نوع ، چگونگی و مقدار متفاوت اند . نسبت میان این رابطه ها 

 عبارت است از حقوق .

رتباط با چگونگی و میزان نسبت و رابطه ای است که در کوچکترین واحد جامعه انسانی یعنی خانواده به یک دسته این حقوق در ا

 گونه متقابل وجود دارد .
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این حقوق برای حفظ تداوم و رشد خانواده وضع شده است و رعایت آن ها ضامن خوشبختی زن و مرد و موجب سالمت روند رشد 

  تربیتی فرزندان است .

 حقوق متقابل زوجین 

 حق مدیریت  .1

برای زن و شوهر حقوق متقابلی است که در آیات چندی از قرآن بیان شده است  از جمله حق مدیریت برای مردان است. مردان را 

( در 99 نساء ،«)الرجال قوامون علی النساء بما فضل اهلل بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم...» دارای حق مدیریت می داند. 

حقیقت علت و سبب این که مدیریت خانواده به مردان سپرده شده، آن است که به طور طبیعی مردان از برتری بدنی و جسمی 

بیش تری برخوردار بوده، ایشان به جهت حسابگری وبه دلیل مسایل عقلی و خشک بودن در برابر احساسات و عواطف بهتر می 

حساب را کنترل و مدیریت نمایند وبه دور از احساسات و عواطف ، هزینه ها را برپایه توانند مسایل حساس و خشک ریاضی و 

 درآمدها تنظیم و سامان دهند.  

کار در بیرون از خانه و تعامالت پیچیده اجتماعی موجب می شود که مرد بتواند کنترل بیش تری روی هزینه ها و درآمدها داشته 

خانه و مدیریت کالن خانواده و خانه به او سپرده شده است. در حقیقت می توان این حق را نوعی باشد. از این رو کارهای بیرون از 

 تکلیف بر او دانست.

قرآن می فرمایدمردان به این جهت بر زنان مدیریت یافته اند که خداوند به طور طبیعی برخی را بر برخی چیره می کند تا مناسبات 

هستی حفظ شود. به این دلیل که مردان دارای توانایی ذاتی هستند و به جهت آن که اموال در و تعادل اجتماعی و عدالت کامل در 

 9و 9دستان ایشان است برای مردان فضلیتی قرار داده شده است تا مدیریت خانه و خانواده را در دست گیرند. )مجمع البیان ج  

ودن در تدبیر امور است. بنابراین همان گونه که حقی برای ( صاحب مجمع معتقد هستند که قوام به معنای قیم و مسلط ب15ص 

مدیریت به او واگذار شده تکلیفی نیز بر دوش او نهاده شده است و آن این که می بایست هزینه های خانواده را پرداخت کند و بر 

 زن در این حوزه تکلیف و مسئولیتی نیست.

ند که تکلیفی بر دوش زنان نهاده است که همان مساله اطاعت از همسر است این حق مردان که زنانشان از آنان اطاعت کنند، هرچ

ولی برای آنان نیز حقی ثابت داشته که از شوهر خویش هزینه های زندگی را مطالبه کنند. بنابراین برای هر تکلیفی حقی و برای 

 .هر حقی تکلیفی دیده شده است.

 حق تساوی زن و مرد در کسب و کار  -2 
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سالم انسان ها از زن و مرد دارای حق مساوی در کسب و کار و مالکیت هستند و در این بخش میان همسران تفاوتی نیست. از نظر ا

این خود بیان گر آن است که هریک از زوجین از نوعی استقالل برخوردار می باشند و این گونه نیست که وابستگی ایشان وابستگی 

 .کامل و تمام باشد

( برای مردان نصیب و بهره 98؛) سوره نساء،«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن...» ی فرماید:خداوند در قرآن م

 ای از آن چه کسب می کنند می باشد و برای زنان نصیبی از آن چه با کار و تالش به دست می آورند می باشد. 

 ار می باشند و تفاوتی میان آنان در این بخش نیست .بنابراین زنان همانند مردان از حق آزادی در تجارت برخورد

 مهر یا مهریه از حقوق مسلم زن -3

 مهر یا صداق چیزی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به ادای آن به زن می شود .

 غرب یافت.در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را نمی توان در حقوق « مهر»نهاد 

مهریه زن یک امر حقوقی است و به بعضی از مسائل دیگر مثل شیر بهاء یا باشلق که در برخی از خانواده ها متدوال است ، تفاوت 

مال یا امکانی است که صرفًا از آن زن است . در واقع مهریه هدیه ای است که شوهر به زن تقدیم می کند و « مهر»اساسی دارد . 

 ن زن را حقی بر آن نیست .والدین و خویشا

 (9نساء « ) و آتوا النساء صدقا تحن نحله » قرآن کریم با لطافت و ظرافت خاص چنین بیان می دارد : 

 یعنی مهر زنان را به طور کامل و به عنوان یک عطیه به خود آنان بدهید .

 حق مادری همسر -4

ن برای همسر به عنوان مادر، این حق را تصویب و بیان کرده که در از حقوق زنان، می توان به حق مادری همسر اشاره کرد. قرآ

َو إن »دوران حمل و حضانت کودک می بایست حقوق و هزینه های مادر در این بخش از سوی همسر به عنوان پدر تضمین شود. 

دوره زن نیازهای بیش تری می یابد که می بایست  (  زیرا در این1طالق،...«)کُنَّ أُوالتِ حملٍ فَأنفقوا عَلیهِنَّ حَتی یَضَعنَ حَملَهُنَّ 

حتی اگر همسران از یک دیگر جدا شده و  این نیازها نیز تامین و هزینه های اضافی آن از سوی همسر به عنوان پدر پرداخت شود.

ی چیزی نمی خواهد طالق گرفته باشند این حق برای زن به عنوان مادر، ثابت و برقرار است هرچند که به عنوان حق همسری از و

ولی به عنوان حق مادری، می بایست از این حق برخوردار باشد. در حقیقت برای همسر در زمانی که با همسر خویش است افزون بر 

حق همسری، حقوق مضاعفی است که حتی در صورت طالق برقرار خواهند ماند.این حق از آن جا ایجاد می شود که همسر به 

ه در شکم دارد برای او ثابت شده است. این حق هم چنان تا زمان حضانت برقرار می باشد که خود زمانی در عنوان مادر، فرزندی ک

 (899بقره ،«) وَ الوالداتُ یُرضِعن اوالدَهُنَ حولین کاملین...» حدود دو تا چند سال است. 
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سوره بقره بر اولیاست که حتی در صورت مرگ پدر، حقوق مادر را تامین کنند و در دوران بارداری و  899همچنین براساس آیه  

 حضانت، وی را از هر لحاظ تامین نمایند.

 حق گرفتن دایه برای کودك -5   

یکی دیگراز حقوق، گرفتن دایه برای کودک است و بر پدر و اولیاست که برای کودک دایه بگیرند و اگر مادر خود این وظیفه را  

و إن أردتم أن تسترضعوا اوالدکم فال جناح علیکم اذا سلمتم ماآتیتم » پذیرفت پول و هزینه های آن را پرداخت نمایند. 

 (.899بقره ،«) بالمعروف...

 رعایت قسط و عدالت     -6

تاکید بر رعایت قسط و عدالت در حقوق متقابل همسران از نکات مهمی است که قرآن از همگان خواسته است آن را به طور دقیق 

  ( 9نساء، «)فَإن خفتم أال تعدلوا فواحده أو ما ملکت أیمانکم ذلک ادنی أال تعولوا...»مراعات کنند و از آن تخطی ننمایند.

اگر مردی نتواند حق و حقوق همسر خویش را به طور دقیق و کامل و بر پایه عدالت رعایت کند بهتر است که از تعدد  بنابراین

 زوجات خودداری کند تا بتواند دست کم عدالت را در حق همسر خویش به درستی رعایت نماید.

 حق نفقه  - 7

در قانون مدنی و فقه اسالمی ، تأمین کلیه هزینه های مربوط به نیازمندی های زن ، در یک زندگی متعارف ،  مثل مسکن ، لوازم 

در عقد دائم ، نفقه زن بر عهده شوهر است » قانون مدنی چنین است :  6611ماده غیره بر عهده مرد است. منزل ، غذا و پوشاک و 

قانون مدنی ایران ، نفقه زن ، یعنی تأمین کلیه نیازمندی های همسر مقدم بر نفقه  6819ق ماده و الزم به ذکر است مطاب« 

خویشان و نزدیکان است ، و اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشان نسبی خود ، مثل پدر و مادر و 

 تأمین کند ، فراهم نمودن نفقه زن بر نیازهای دیگران مقدم خواهد بود . خواهران و برادران و ... نفقه بدهد و هزینه زندگی آنها را

تکلیف شوهر در تأمین هزینه های متعارف همسر ) نفقه ( دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است .بدیهی است که تکلیف 

 اساسی زن در برابر شوهر تمکین است و بس .

 حق خلوت زوجین در سه وقت

بل همسران می توان به مسئله حق خلوت کردن در سه وقت یعنی پیش از نماز صبح و هنگام ظهر و پس از از جمله حقوق متقا 

 (.15)نور ، ...« من قبل صلوه الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلوه العشاء »..نماز عشا اشاره کرد. 

 نشوز و عدم تمکین، حق هم خوابگی زن ناشزه از میان می رود.البته این حقوق با هرگونه تخلفی از میان می رود و در صورت 
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این ها بخش هایی از حقوق متقابل زن و شوهر است که در برخی ا ز آیات بدان اشاره شده است. سخن گفتن از حق زن و شوهر به 

برخوردار می باشند ولی اصل  این معناست که قرآن برای همسران حقوق متقابلی در نظر گرفته و زنان و مردان از حقوق متقابلی

اساسی در نگرش و بینش قرآن همان احسان و معروف است که نه تنها مناسبات خانوادگی بلکه مناسبات میان مردم را شکل می 

بخشد و تحکیم می کند. اصوال قرآن اصول زندگی خانوادگی را بر محبت و آرامش و آسایش و سکینه و عشق و احسان نهاده است 

 بدان اشاره شده است. 86یاری از آیات از جمله سوره روم آیه که در بس

  عدم رعایت حقوق متقابل زوجین 

اخالل دررعایت حقوق افراد خانواده، سبب آسیب دیدگی کانون خانواده ، و در نتیجه سبب از هم پاشیدگی و از دست رفتن انسجام 

پیشگیرانه اتخاذ نموده است ؛ زیرا بسیار روشن است که برگشت دوباره آن به جامعه می گردد ، از این رو اسالم در این رابطه نگاهی 

حال نخست ، به ساز وکارهای بسیار مهمی نیاز دارد که تدارک آن ها دشوار و گاهی ناممکن است ؛ هرچند که اسالم در نگاه بعدی 

 ظهار، ایالء ، نشوز و طالق به آن ها پرداخته است .، به آن ها نیز بذل توجه نموده است که در ابواب فقهی مربوط به زناشویی ، 

 در مسئله بازسازی خانواده ، به دو مورد سرپیچی نسبت به رعایت حقوق خانواده پرداخته ، که یکی نشوز و دیگری شقاق است .

 نشوز و شقاق 

شقاق به معنای ناحیه و ن ندادن است. ا باال گرفتن و تمکیکلمه نشز به معنای جای بلند است و مصدر آن نشوز ، کنایه از خود ر

می باشد و لذا امری  شکاف است ؛ و در اصطالح به معنای اختالف شدید تا حد جبهه گیری در مقابل هم ، و جدایی میان دو طرف

برای حل  قرآن کریم« والََّاتی تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فی المضاجع واضربوهن...» با توجه به آیه شریفه طرفینی است. 

 نشوز زن به سه مرحله اشاره دارد:

 (99فعظوهن )سوره نساء، آیه  -6

الف( در این مرحله مرد از طریق ارتباط کالمی که شامل موعظه و نصایح دلسوزانه و راهنمائی مشفقانه است از زن بخواهد که به 

از سر خیرخواهی و دلسوزی باشد و انگیزه های وظائف خود عمل کند البته نصیحت و موعظه بایستی با محبت و لحن دل نشین و 

 تشویق برای برقراری روابط را فراهم آورد.

ب( در این مرحله مرد بایستی در مقابله رفتار و گفتار نامناسب زن، مدارا کند و عواطف خویش را مهار سازد و رفتار نامناسب زن را 

دوستی همراه با صمیمت و یکدلی تبدیل خواهد شد. هر چه در پیش با خوبی پاسخ دهد در این صورت آرام دشمنی و کینه زن به 

 (91و  99گرفتن چنین رفتاری مستلزم صبر، ایمان و تقوا در مرد است. )فصلت ، 

ج( در این مرحله بایستی زن را متوجه پیمان محکمی که برای بنای خانواده بسته است نمود. پیمان محکمی که بین زن و شوهر 

 (86ضعیف آن از لحاظ عاطفی و شناختی، نامناسب است. )نساء، آیه برقرار شده و ت



 985-951، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 

           ISSN: 9863-8695 

          http://www.joih.ir  

 
 

833 
 

 (99واهجروهن فی المضاجع )نساء ،آیه  -8

قطع روابط کالمی و معاشرت دومین مرحله است. مرد در این مرحله یک تنبیه روانی و عاطفی برای زن با جدائی بستر یا ترک 

ه تفکر درباره رفتار خود و ارائه و زمینه را برای اصالح رفتار او فراهم کند البته این روابط عاطفی و اظهار قهر ارائه می کند تا زن را ب

 مرحله نباید بیش از سه روز ادامه پیدا کند.

 (99واضربوهن: )نساء ،آیه  -9

د به شرایط و در این مرحله تنبیه بدنی یا زدن زنان است. صاحب نظران مسلمان و مفسران قرآنی چگونگی این تنبیه بدنی را محدو

 (.18، ص 1، تفسیرالمنیر، ج 818، ص 9قیودی نموده اند )جواهر الکالم، ج 

 نتیجه گیری 

بحث درباره حقوق خانواده و گستره وظایف و مسئولیت های همسران بیش از آن که صرفاً در قلمرو موازین حقوقی و قانونی مطرح 

یخته با مبانی دینی ، معیار های اخالقی ، نگرش های اجتماعی و نظام ارزشی باشد ، اساساً متاثر از پیوند های عاطفی و روانی آم

از عمق جان بر این باورند که : آنگاه که پیوند مقدس ازدواج بر بستری از صفا و  موفق و سعادتمندهمسران عه است. حاکم بر جام

، منشور محبت ، که عصاره ای است از همه گل واژه های زیبا و هدایای اعال و خود چکیده  زوجینصداقت انجام می پذیرد ، میان 

ای است از مکتب تربیتی اسالم ، حاکم می گردد . گذشت و ایثار ، صداقت و سخاوت ، شجاعت و عدالت و صبوری در اخالق و 

قوی ترین قوام و پایدار ترین دوام برخوردار می شود . اما باور رفتار معنا می یابد و کانون خانواده از بیشترین مصونیت و استحکام ، 

آثار حقوق نکاح و پیوند توجه ، می تواند مفید واقع گردد. داریم که آشنایی و آگاهی همسران از برخی مبانی حقوقی و قانونی مورد 

ی و بخشی نیز متضمن حقوق و تکالیف زندگی مشترک ، شامل دو بخش قابل توجه است . بخشی از این آثار دارای جنبه اقتصاد

 که رعایت آنها از سوی همسران سبب تحکیم بنیان مقدس خانواده می شود .همسران در روابط فی ما بین است .

 فهرست منابع

 ن کریم آقر

 (. طباطبایی، محمدحسین. قم: دفتر انتشارات اسالمی.6919تفسیر المیزان)

 ناصر، قم: دارالکتب االسالمیة.( . مکارم شیرازی، 6915تفسیر نمونه )

  (.موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره ،چاپ اول ،محمدتقی مصباح یزدی ( .6988)حقوق و سیاست در قرآن

 انتشارات: اسراء. ، عبداهلل جوادی آملی( 6959)حق و تکلیف در اسالم

 (. کاتوزیان، ناصر. تهران: بهمن برنا.6958حقوق مدنی خانواده) 

 (. بهشتی، احمد.  قم: دفتر تبلیغات اسالمی.6988خانواده در قرآن)


