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چکیده:
«خانواده» از ابتدای تاریخ تاکنون به عنوان اصلی ترین نهلاد اجتملاع

زیربنلای جوامل و خاسلتااه

فرهنگها تمدنها و تاریخ بشر بوده است .دین اسالم به عنوان مکتب انسانساز بیشترین توجه را به
واالی خانواده دارد؛ از این رو این نهاد مقدس را کانون تربیت م شمرد .نیکبخت و بدبخت جامعله
انسان را نیز به صالح و فساد این بنا وابسته م دانلد و هلد از تشلکی خلانواده را تلممین نیازهلای
عاطف و معنوی انسان از جمیه دستیاب به آرامش برم شمارد.
در این نوشتار مشخص شده است که تمام
اختصاص

افراد خانواده بر یکدیار حق

دارند که حقوق

زن هم که همان حقوق مال وی م باشد شام حق نفقه و حق مهریه شد و حقوق

اختصاص مرد حق خروج زن با اذن شوهر از منزل و حق مدیریت خانواده شد.
حقوق فرزندان هم به دو شاخه حقوق اخالق و معنوی و حقوق مال تقسیم گردید که حقوق
اخالق و معنوی شام گذاردن نام نیک بر او تالش در جهت تربیت دین او تامین نیازهای عاطف
او به ازدواج درآوردنش در سن بیوغ شد حقوق پدر و مادر هم شام احسان به آنها و اطاعت از
ایشان گردید؛ بنابراین نوشتار واضح گردید که تمام افراد خانواده بر یکدیار حق دارند که الزمه
رسیدن خانواده به کمال و سعادت این است که حقوق یکدیار را رعایت نمایند.

واژگان کلیدی:
اسالم کالم امامیه زن شوهر فرزند؛ حق حقوق متقاب
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مقدمه
چنانکه گذشت اسالم براى ازدواج اهدا و آثارى بیان کرده است .براى تحقق این اهلدا

همله اعضلاى خلانواده

مسئولیتهای ویژه یا مشترکى دارند و باید روابط خود با سایر اعضا را به گونهاى تنظیم کننلد کله تلا حلد تلوان بله
اهدا و آثار موردنظر اسالم در خانواده دست یابند .در ایلن گفتلار بله مسلئولیتها و گونلههاى روابلط در خلانواده
پرداخته م شود که در واق ارکان خانواده از دیدگاه اسالم به شمار مىروند (ساالری فر .)١٣٨٨
بیان مسئله
همان طور که استحضار داریم در اسالم برای ازدواج اهدا واالی در نظر گرفته شده است؛ که برای رسیدن بله ایلن
اهدا هر یک از اعضای خانواده میزم به اجرای مسئولیتهای خاص خود هستند؛ کله ایلن مسلئولیتها و گونلههای
روابط به عنوان ارکان خانواده خواهند بود.
از وظایف همسران در قبال هم پاسخ به نیازهای یکدیار است تا زمینههای رشد و شکوفای یکدیار را در ابعاد
گوناگون فراهم آورند .دستیاب به این هد یعن رشد و شکوفای نیازمند آرامش و فضای سرشار از محبت دوجانبه
است .محیط که در آن تندخوی

ب احترام

ب مهری جروبحث بدنام

خداوند کانون خانواده را کانون آرامش و محبت معرف

تحقیر و آزار یکدیار وجود نداشته باشد

نموده .وظیفه زن و مرد این است که قدر این آرامش

خدادادی را بدانند و با ابراز محبت و دوست آن را بیشتر نمایند .عالقه و دلبستا زوجین نسبت به یکدیار و نثار
خالصترین عشق و محبت از مهمترین عوام سرزندگ خواهد بود.
ن
ازنظر اسالم نیز مهمترین ارکان استحکام خانواده «مودت» و «رحمت» میان زن و مرد است" .وَ مِنْ آیاتِهِ أَ ْ
خَیَقَ لَکمْ مِنْ أَنْفُسِکمْ أَزْواجاً لِ َتسْکنُوا إِلَیها وَ جَعَ َ بَینَکمْ مَوَدَّ ًة وَ رَحْمَةً إِنَّ ِف ذلِک لَآیاتٍ ِلقَ ْومٍ یتَفَکرُونَ(".سوره روم
آیه  )21و از نشانههای او اینکه همسران از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان
محبت و رحمت قرار داد؛ به یقین در این نشانههای است برای گروه که تفکر م کنند.
د ر این مقاله با اشاره به حقوق مشترک زن و شوهر در ارتباط با یکدیار و همچنین در ارتباط با فرزندانشان و
همچنین با اشاره به حقوق والدین ارکان خانواده را پدر مادر و فرزندان دانسته و به حقوق آنها اشاره کرده است.
ورود به مسئله:
حقوق مشترک زن و شوهر
 -1برخورداری از اخالق خوش
یک از حقوق مشترک زن و شوهر این است که در رفتار با یکدیار اخالقل خلوش و پسلندیده داشلته باشلند .املام
سجاد (ع) در ضمن فرمایشات که در مورد حق همسر دارند به این نکتله اشلاره و م فرماینلد ":و وجل ان یحسلن
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صحبة نعمة اهلل و یکرمها و یرفق بها( ".حیدری نراق  )1378بر تو واج است در معاشرت با او خوشرفتاری و رفق
پیشه کن  .همانطور که از این روایت برم آید حضرت داشتن اخالق نیکو در برابر همسر را مخصوص به ملرد یلا زن
به تنهای نم کنند بیکه هر دوی آنها را موظف به داشتن رفتار خوب با همسر م نمایند.
پیامبر اکرم (ص) نیز در این باره م فرمایند" :أَلَا خَیْ ُرکُ ْم خَیْرُ ُکمْ لِ ِنسَائِهِ َو أَنَا خَیْ ُرکُ ْم لِ ِنسَائِ " (شیخ
صدوق 1413ق) ممتازترین و بهترین شما کس است که بر همسر خود مهربانتر باشد و این را بدانید که من
مهربانترین شما بر خانوادهام م باشم .از آنجا که به فرموده قرآن پیامبر (ص) اسوه حسنه برای مردم هستند در
مورد شیوه رفتار با همسر عالوه بر اینکه آنها را به داشتن اخالق نیکو در برابر همسر دعوت م کنند خودشان نیز
این مطی

را اعالم م کنند که ایشان خوشاخالقترین و مهربانترین فرد نسبت به همسرشان م باشند بنابراین

شایسته است کسان که پیغمبر (ص) را الاوی خود م دانند به این رفتار پیامبر (ص) تاس نمایند.
در روایت جال

طفُهُ ْم بِمَهْیِهِ وَ
دیاری که از ایشان نق شده م فرمایندَ ":أحْسَنُ النَّاسِ إِیمَاناً أَحْسَنُ ُهمْ خُیُقاً َو أَلْ َ

أَنَا أَلْطَ ُفکُ ْم بِمَهْیِ " (شیخ حر عامی 1414ق) بهترین مردم از جهت ایمان کس است که دارای اخالق اسالم بوده
و به خانوادهاش مهربانتر باشد و من از همه شما به خانوادهام مهربانترم .در این روایت حسن خیق ونوازش خانواده
در کنار یکدیار قرار گرفته و جزء ایمان به حساب آمدهاند (بابازاده )1375؛ بنابراین کس که م خواهد ایمان کامی
داشته باشد باید ابتدا رفتارش را تصحیح و آن را نیکو گرداند.
ازجمیه آثار نیکوی که اخالق خوش به همراه دارد م توان به این موارد اشاره کرد:
 -1-1فرد خوشاخالق از آرامش خاص برخوردار است و این آرامش را به دیاران نیز منتق م کند املا فلردی
که بداخالق است نه تنها باعث شکنجه و رنجش خود م شود بیکه موجبات ناراحت دیاران را نیلز فلراهم
م کند.
 -2-1خوشاخالق باعث جی محبت سایرین م شود و دوست ها را زیاد م کند و چنین کس در بین دیالران
عزیز است اما بداخالق خشم دیاران را برم انایزاند و موج م شود سایرین از فرد کینه و کلدورت بله
دل گیرند و موج ذلت فرد در میان دیاران م شود.
 -3-1انسان خوشاخالق به خداوند نزدیکتر است زیرا انسان در موق عصبانیت عنان زبان را از دست م دهد و
گناهان از قبی دشنام تهمت و...را مرتک م شود.
 -4-1خوشاخالق سب ماندگاری سایر نیک ها م شود اما بداخالق موج م گردد اگر انسان کلار خلوب در
حق دیاران انجام داده به سب همان اخالق تند و ناپسند به فراموش سپرده شود.
 -5-1خوشاخالق و نرم در گفتار باعث م شود انسان بلهراحت در دیالران اثرگلذار باشلد و زمینله را بلرای
پذیرش نظرش از سوی سایرین فراهم م کند .فرهنگ قلرآن نیلز ایلن مسلئیه را تاییلد م کنلد .خداونلد
خطاب به حضرت موس در مورد دعوت کردن فرعون به کارهای شایسته م فرماید که با فرعون به نرمل
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سخن باویید در این صورت شاید متذکر شود و یا از خداوند بترسد4؛ اما انسان بداخالق نم تواند تلمثیری
در دیاران باذارد.
با این نکات ضرورت داشتن اخالق خوش به ویژه در خانواده روشن گردید.
 -2حفظ عفت
ازجمیه مسائی که مهر و صفای زن و شوهر را به یکدیار افزون و بنیان خانواده را مستحکم م سازد ایلن اسلت کله
آنها حریم عفا و ارزشهای خانوادگ را حفظ کنند (یوسفیان  .)1387قرآن کریم بلرای حفلظ کیلان خلانواده و
مستحکم شدن پایههای آن راهکارهای جداگانهای را به زنان و مردان م دهد تا با رعایت آنها حریم عفلت خلانواده
مصون بماند.
ن یَ ُغضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ َو
خداوند در آیه  31سوره نور ابتدا دستورات به مردان م دهد و م فرماید " :قُ ْ لِ ْیمُؤْمِنِی َ
یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذ ِلکَ أَزْکى لَ ُهمْ إِنَّ الیَّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُون؛ به مؤمنان باو چشمهای خود را (از نااه به نامحرمان)
فروگیرند و فروج خود را حفظ کنند این براى آنها پاکیزهتر است خداوند از آنچه انجام مىدهید آگاه است ".دو
راهکاری که خداوند در این آیه در جهت پاسداشت حریم خانواده به مردان م دهد عبارتاند از:
 -1-2حفظ نگاه" :یغضوا" از ماده "غض" (بر وزن خز) در اص به معنى کم کردن و نقصان است و در بسیارى
از موارد در کوتاه کردن صدا یا کم کردن نااه گفته مىشود بنابراین آیه نمىگوید مؤمنان باید
چشمهایشان را فروبندند بیکه مىگوید باید نااه خود را کم و کوتاه کنند و این تعبیر لطیفى است به
این منظور که اگر انسان به راستى هناامى که با زن نامحرمى روبرو مىشود بخواهد چشم خود را
بهکی ببندد ادامه راه رفتن و مانند آن براى او ممکن نیست اما اگر نااه را از صورت و اندام او بر گیرد
و چشم خود را پائین اندازد گویى از نااه خویش کاسته است و آن صحنهاى را که ممنوع است از منطقه
دید خود به کیى حذ کرده است (مکارم شیرازی و دیاران 14ه).
 -2-2حفظ دامان :خداوند عالوه بر حفظ نااه خواهان حفظ دامان توسط مردان است .از این مسئیه شاید این
نکته به دست آید که رعایت حجاب فقط از سوی بانوان نیست بیکه مردان نیز باید مواض شهوت
برانایز خود را از دید نامحرمان حفظ نمایند تا جیو مفاسدی که ریشه در اینگونه شهوت دارند گرفته
شود و به رشد جامعه کمک بشود.
در آیه  32سوره نور خداوند راهکارهای را نیز به زنان م دهد تا با رعایت آنها نه تنها حریم خانواده حفظ شود
بیکه سب گردد جامعهای پاک ایجاد شود که جز به رشد و ترق به چیز دیار نیندیشد.

 4آیه44سوره طه فَقُوال لَهُ قَوْالً لَیِّناً لَعَیَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشى .
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ت یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْ َفظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِ َّال ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
وَ قُ ْ لِ ْیمُؤْمِنا ِ
ن زِی َنتَ ُهنَّ إِالَّ لِبُعُو َلتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آبا ِء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْنا ِء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِ
عَیى ُجیُوبِهِنَّ وَ ال ُیبْدِی َ
ن لَ ْم
طفْ ِ الَّذِی َ
ن الرِّجالِ أَوِ ال ِّ
إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِ أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَ َیکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ َغیْرِ أُولِ الْإِرْبَةِ مِ َ
ن
خفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى الیَّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا ا ْلمُؤْمِنُو َ
یَظْهَرُوا عَیى عَوْراتِ النِّساءِ وَ ال یَضْرِبْنَ بِمَرْجُیِهِنَّ لِیُعْیَمَ ما یُ ْ
لَعَیَّ ُکمْ ُتفْیِحُونَ؛ و به زنان باایمان باو چشمهای خود را (از نااه هوسآلود) فروگیرند و دامان خویش را حفظ کنند و
زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار ننمایند و (اطرا ) روسرىهاى خود را بر سینه خود افکنند (تا
گردن و سینه با آن پوشانده شود) و زینت خود را آشکار نسازند مار براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدرشوهرانشان
یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا
بردگانشان (کنیزانشان) یا افراد سفیه که تماییى به زن ندارند یا کودکانى که از امور جنسى مربوط به زنان آگاه
نیستند آنها هناام راه رفتن پاىهاى خود را به زمین نزنند تا زینت پنهان شان دانسته شود( .و صداى خیخال که
بر پادارند به گوش رسد) و هماى بهسوی خدا بازگردید اى مؤمنان تا رستاار شوید.
 -1-2-2مسائی که زنان باید در جهت حفظ عفت مراعات نمایند این نکات است:
 -1-1-2-2پوشاندن زیورآالت خود از دید نامحرمان :آنها نباید زینت خود را آشکار سازند جز آن مقدار
که طبیعتا ظاهر است " (وَ ال یُ ْبدِینَ زِی َنتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ ِمنْها)
 -2-1-2-2پوشاندن برآمدگ سینه با مقنعه :آنها باید خمارهاى خود را بر سینههاى خود بیفکنند " (وَ
لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَیى جُیُوبِهِنَّ)
 -3-1-2-2جی توجه نکردن هناام راه رفتن :آنها به هناام راه رفتن پاهاى خود را به زمین نزنند تا
زینت پنهان شان دانسته شود " (و صداى خیخالى که بر پادارند به گوش رسد) (وَ ال یَضْرِبْنَ
ن زِینَتِهِنَّ).
بِمَرْجُیِهِنَّ لِیُعْیَ َم ما یُخْفِینَ مِ ْ
بنابراین آنها در رعایت عفت و دورى از امورى که آتش شهوت را در دل مردان شعیهور مىسازد و ممکن است
منتهى به انحرا از جاده عفت شود آنچنان باید دقیق و سختایر باشند که حتى از رساندن صداى خیخالى را که
در پاى دارند به گوش مردان بیاانه خودداری کنند و این گواه باریکبین اسالم در این زمینه است (مکارم شیرازی
و دیاران 14ه).
بنابراین با اجرای این دستورات قرآن باید زن و مرد هر چه بیشتر عفت خود را حفظ و موجبات مستحکمتر
شدن پایههای زندگ مشترکشان را فراهم سازند.

 -2-2-2حفظ عفت در زندگ مشترک آثار سازندهای را به دنبال دارد از قبی :
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 -1-2-2-2عفت موج

حفظ انسان از سایر پست ها م شود .در صورت نبود عفت انجام گناهان برای

شخص راحت م شود  .گناهان همچون نااه به نامحرم دوست با جنس مخالف روابط جنس
نامشروع از قبی زنا و همجنسبازی؛ بنابراین زن و شوهری که عفت خود را حفظ م کنند
گناهان از این قبی را مرتک

نم شوند و این م تواند عامی برای تحکیم زندگ مشترکشان

باشد؛ زیرا در زندگ که یک از زوجین به دلی عدم حفظ عفت خویش این امور گناهان را
انجام م دهد همسرش را نسبت به ادامه زندگ دلسرد کرده و چهبسا منجر به جدای آنها از
یکدیار بشود.
 -2-2-2-2اگر زن یا شوهر عفت خود را حفظ کنند این موج م شود که طر مقابیش نیز عفت خود را
حفظ کند .گاه در جامعه دیده م شود که زن یا مردی که به دلی عدم حفظ عفت به روابط
با جنس مخالفش پرداخته است این موضوع مجوزی برای طر مقاب محسوب شده و او نیز به
این کار روی آورده است.
 -3-2-2-2عفت نه تنها در زندگ
اثرگذار است .عفت سب

مشترک زوجین تمثیر مستقیم دارد بیکه در زندگ

اجتماع

نیز

م شود نوع امنیت اجتماع در جامعه حاکم شود و افراد با آرامش

خاطر به فعالیتهای اجتماع خود بپردازند.
از این جا ضرورت تاکیدات قرآن پیرامون حفظ عفت روشن م شود؛ بنابراین بر زن و مرد واج

است تا با حفظ

عفت خویش قدم در راه محکمتر کردن پایههای زندگ مشترکشان بردارند.
 -3رعایت آراستگی ظاهری مقابل یکدیگر
 -1-3یک دیار از حقوق مشترک زوجین که باید نسبت به هم رعایت کنند حفظ زیبای و آراستا شان در
برابر هم م باشد  .این موضوع تاثیر مستقیم در حفظ عفت همسر و محفوظ ماندن حریم خانواده از
فروپاش دارد .اگر همسری به آراستا

ظاهر خود در مقاب همسرش اهمیت ندهد زمینه را برای

دلسرد کردن او نسبت به خودش و گرایش به زنان یا مردان دیاری که با حفظ آراستا و زیبای خود
در جامعه حضور م یابند فراهم کرده که در نهایت منجر به فروپاش کانون گرم خانواده م شود .از این
روست که معصومین (ع) به مردان و زنان سفارش به این امر مهم کردهاند .در روایت که از پیامبر (ص)
نق شده ایشان فرمودند ":لِ َیتَ َهیَّمْ أَحَدُکُمْ لِزَوْجَتِهِ َکمَا ُیحِ ُّ أَنْ تَتَهَیَّمَ لَهُ؛ هر شوهری موظف است نسبت
به همسرش آراستا نماید به همانگونه که دوست دارد همسرش را با آن قیافه ببیند (نوری بیتا)".
بنابراین روایت رعایت آراستا فقط به زنان اختصاص ندارد بیکه مردان نیز باید این امر مهم را رعایت کنند.
ن تُعَطِّ َ نَفْسَهَا وَ لَوْ ُتعَیِّقُ ِف عُ ُنقِهَا قِیَادَةً؛
در روایت از امام صادق (ع) چنین آمده که فرمودند ":لَا یَنْبَ ِغ لِیْمَرْأَةِ أَ ْ
در هیچ شرایط برای زن سزاوار نیست خود را فراموش نموده و بدون زینت و آرایش باشد اگرچه با گردنبندی خود
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را زینت نماید (کیین 1407ق) طبق این روایت زن باید در تمام اوقات آراستا خود را برای شوهرش حفظ نماید و
سزاوار نیست بدون رعایت این مسئیه نزد شوهرش حاضر شود نکته جال

اینکه الزمه آراستا

استفاده از وسای

آرایش گرانقیمت نیست بیکه م توان از یک گردنبند ساده برای آراستا خود استفاده کرد.
از دیار موارد آراستا م توان به این موارد اشاره کرد:
 -1استفاده از عطر و بوی خوش :بر زن و شوهر الزم است که همیشه از عطر استفاده کنند .در تلاریخ اسلالم
آمده که پیامبر (ص) وقت از کوچهای عبور م کردند تا مدت بوی عطر ایشان در آن باق م ماند به طلوری
که هرکس بعد ایشان از آن مسیر م گذشت متوجه م شد پیغمبر (ص) ازآنجا عبور کرده است .این موضلوع
اهمیت استفاده از بوی خوش را روشن م کند زیرا پیامبر (ص) به فرملوده قلرآن بلرای ملردم اسلوه حسلنه
هستند .5مسمله استفاده از عطر برای زن و شوهر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
 -2رعایت پاکیزگی و بهداشت :همسران الزم است همیشه پاکیزگ و بهداشت خلود را رعایلت نماینلد؛ زیلرا
عدم رعایت برخ نکات نفرتانایز است و شایسته نیست که زن و مرد با عدم حفظ پاکیزگ نفرت یکلدیار
را بخرند که در این صورت پیامدهای بسیار بلدی را بلرای آنهلا در پل دارد و تهدیدکننلده آینلده زنلدگ
مشترکشان خواهد بود .از مصادیق پاکیزگ م توان به این موارد اشاره کرد:
الف) مسواک زدن :این امر دارای فایدههای بسیاری است به طوری که در روایت چنین آمده ":اگر مردم نتایج
و خواص مسواک کردن را بدانند هیچگاه مسواک را از خود جدا نم کنند .".6در مسواک زدن دوازده فایده وجود
دارد .1 :از سنت پیامبر صیى اهلل عییه و آله است  .2دهان را پاکیزه م کند  .3نور چشم را زیاد م کند  .4باعث
خشنودى خداوند است  .5دندانها را سفید م کند  .6پوسیدگى آنها را از بین م برد  .7لثه را محکم م سازد
 .8اشتهاآور است  .9بیغم را م برد  .10حافظه را زیاد م کند  .11حسنات دوچندان م شوند  .12فرشتاان شاد
م گردند.7
پس ناپسند است زن و شوهر که در کنار هم قرار م گیرند از بوی بد دهان یکدیار اذیت شوند .اگر بتوانند
ناراحت شان را بیان کنند که مشک راحتتر ح م شود در غیر این صورت سب

م شود به ندرت از هم فاصیه

بایرند؛ زیرا بوی بددهان ازجمیه چیزهای است که هماان از آن بیزارند.
ب) حمام کردن :حمام عالوه بر فایدههای که برای خود فرد دارد بوی بد عرق بدن را که سب

آزار دادن

دیاران م شود از بین م برد .امام عی (ع) در روایت فرمودند ":تَنَظَّفوا بِالما ِء مِنَ النَّتنِ الرِّیحِ الَّذى ُیتَمَذّى بِهِ َو
 5آیه  21سوره احزاب :لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِ رَسُولِ الیَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَه
 6امام باقر(ع) فرمودند :لَو یَعیَمُ النّاسُ ما فِى السِّواکِ ألَباتوهُ مَعَهُم فى لِحا ٍ(وسای الشیعه ج 2ص - 13بحاراالنوارج 73ص)130
 7اما م صادق(ع) :فِى السِّواکِ اثنَتا عَشَرَةَ خَصیَةً :هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ مَطهَرَةٌ لِیفَمِ وَ مَجالةٌ لِیبَصَرِ و َیُرضِى الرَّحمنَ یُبَیِّضُ السنانَ یَذهَ ُ
بِالحَفَرِ وَ یَشُدُّ الیِّثَّةَ و َیُشَهِّى الطَّعامَ و َیَذهَ ُ بِالبَیغَمِ و َیَزیدُ فِى الحِفظِ وَ یُضاعِفُ الحَسَناتِ وَ تَفرَحُ بِهِ المَالئِکَةُ؛(خصال ص { 481شبیه
این حدیث در محاسن ج 2ص - 562کاف ج 6ص 496آمده است).
7

س اِلَی ِه (ابن بابویه 1362ش)".
ض مِن عِبادِهِ القاذورَةَ الَّذى َیتَاَنَّفُ بِهِ مَن جَیَ َ
ن الیّه عَزَّوَ َج َّ یُبغِ ُ
سکُم فَاِ َّ
تَعَهَّدوا اَنفُ َ
خودتان را با آب از بوى بدى که دیاران را آزار م دهد پاککنید و این کار را پیوسته انجام دهید؛ چرا که خداوند
از بنده آلودهای که هر کس با او بنشیند بین اش را از [بوى بد] وى م گیرد نفرت دارد .این روایت بیانار این
مطی است که اسالم به ظریفترین نکات توجه دارد و چنین دین قطعا با جامعیت که دستوراتش دارد سعادت دو
جهان را برای رهروانش به ارمغان م آورد.
بنابراین باید زن و شوهر به این امر توجه الزم را مبذول دارند.
ج) از بین بردن موهای زائد بدن :یک دیار از مصادیق پاکیزگ
این موها در تامین بهتر نیازهای جنس زن ومرد موثر است و سب

زدودن موهای زاید بدن است .از بین بردن
م گردد هر دو از عم جنس خود رضایت

بیشتری داشته باشند و این عام داشتن روابط بهتر و گرمتر بین همسران م شود .در روایات بسیاری به این امر
تاکید شده است .چیزی که معصومین (ع) در این زمینه بیشتر به آن پرداختهاند استفاده از نوره است .امام عی (ع)
فرمودند ":النُّورَةُ طَهُورٌ (کیین 1407ق) "نوره بسیار پاککننده است .حت در مورد زمان استفاده از نوره در مناب
دین آمده است که هر پانزده روز یکبار انجام شود و اگر بیست روز بر انسان گذشت و پول برای این کار نداشت
حتما پول قرض کند (تا بتواند این کار را انجام دهد) .8این امر نشانار اهمیت این مسمله است که اگر فرد پول برای
تهیه نوره و یا امثال آن نداشته باشد باید قرض و این نظافت را انجام دهد.
بنابراین بر زن و مردی که م خواهند زندگ خوب و بادوام با یکدیار داشته باشند حفظ آراستا در مقاب
همدیار یک از واجبات است.
د) ارضای نیازهای جنسی یکدیگر :یک از اصی ترین انایزههای تشکی خانواده آمیزش و تامین نیاز جنس
است .زن و شوهر در تامین و اشباع جنس یکدیار الزم است فوقالعاده هوشیار و دقیق باشند و این خواسته طبیع
را به صورت مطیوب و مشروع جواباو باشند و از جهت کم و کیف طوری رفتار کنند که عالقه و عشق همدیار را
جذب کنند تا عنان قیبشان در اختیار یکدیار قرار بایرد و جز همسر هرگز عشق دیاری را در دل نپرورانند زیرا
آمیزش و کیفیت مطیوب آن در ازدیاد محبت زن و شوهر خیی موثر است و در صورت که این نیاز برآورده نشود
قهرا عوارض نامطیوب را به دنبال خواهد داشت که سرکوفتا

انحرا

و ب عفت

ب رغبت به همدیار ستیز و

خصومت از آن جمیه م باشند( .بابازاده 1375ش)
بنابراین به خاطر اهمیت که این موضوع از جنبههای مختیف دارد معصومین (ع) توصیههای را در این زمینه به
ن أَزْوَاجَکُنَّ؛ اگر
ن لِ َتمْنَعْ َ
ن صَیَاتَکُ َّ
رهروانشان دارند .به عنوان نمونه رسول خدا (ص) خطاب به زنان فرمودند ":لَا تُطَوِّلْ َ
شوهران از همسران خود درخواست جنس نمایند زنان چنانچه در حال نماز باشند نباید آن را طوالن کنند".

 8امام صادق (ع):السُّنَّةُ فِ النُّورَةِ فِ ُک ِّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَإِنْ أَتَتْ عَیَیْکَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ لَیْسَ عِنْدَکَ فَاسْتَقْرِضْ الکاف ج 6ص506
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(حرعامی 1414ق) این سخن نشاندهنده اهمیت این موضوع است که در صورت نیاز جنس همسر دیار نماز
طوالن فضییت ندارد و چه بسا پاسخ به نیاز همسر از ارزش واالتری برخوردار باشد.
ت مَنْ لَا تُؤَاتِ ؛ شرورترین و خبیثترین زنان آن همسری
در روایت دیاری امام عی (ع) م فرمایند ":شَ ُّر الزَّوْجَا ِ
است که بد تمکین بوده و تسییم خواستههای شوهرش نباشد (نوری بیتا)".
در فقه اسالم در راستای ارضای نیازهای جنس زن به مردان چنین دستور م دهد :شوهر نم تواند بیش از
1378ش) .بنابر مباحث که ذکر شد بر مرد و زن الزم

چهار ماه نزدیک با عیال دائم خود را ترک کند (خمین

است در جهت حفظ کانون گرم خانواده نیازهای جنس یکدیار را بهخوب پاسخ دهند.

حقوق اختصاصی زن
حقوق مالی
الف) حق دریافت مهریه :یک

از حقوق زن که بر عهده شوهر م باشد پرداخت مهریه وی است .مهریه

عندالمطالبه بوده و بهمحض درخواست زن بر مرد واج است که آن را بپردازد.
ب) حق دریافت نفقه :پرداخت نفقه به زن یک دیار از حقوق مال وی است .اگر زن مرد را تمکین کند به این
معنا که نیازهای جنس او را پاسخ دهد و حقوق اختصاص اش را رعایت نماید در این صورت بر مرد واج است که
نفقه زن را بپردازد.
نفقه عبارت است از مسکن پوشاک غذا و اساس خانه به طور متعار که با وضعیت زن متناس

باشد خادم در

صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بهواسطه مرض یا نقصان اعضا (صاف .)1386
بنابراین رعایت این حق از وظایف شوهر است .به نظر م رسد که توجه به این حق کانون خانواده را آرام و سالم
م سازد سکون و تعادل در زندگ پدید م آورد و فرصت بیشتری به زنان برای انجام وظایف طبیع خود م دهد
(صاف .)1386
زنان نیز الزم است توانای شوهران را از نظر مال موردتوجه قرار دهند و به گونهای رفتار نکنند که آنان در رنج و
فشار قرار گیرنده گرفتار قرض و محدودیتهای شدید مال شوند( .صاف )1386
در مناب اسالم
مطی

آمده است که بابرکتترین زنان کم نفقه ترین آنان است (صاف  .)1386شاید دلی این

این نکته باشد زن که کمخرج است شوهرش در تامین نیازهای اقتصادی او با مشکی مواجه نم شود و در

واق خود زن در نوع آسایش م تواند زندگ کند چون نیازهایش از سوی همسرش برآورده م شود.
حق اختصاصی شوهر
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الف) خروج زن از منزل با اذن شوهر :یک از حقوق مرد که بر عهده زن م باشد این است که بدون اذن شوهر از
منزل خارج نشود .از آنجای که یک از وظایف زن ارضای غریزه جنس شوهر است بنابراین باید هر موقع که شوهر
احساس نیاز کرد زن در کنار او بوده و به نیازش پاسخ دهد .البته نباید مردها از این حق سواستفاده کنند و در حق
زن ظیم نمایند بیکه باید با تفاهم و همفکری با یکدیار عم کنند.
ب) مدیریت خانواده :یک از حقوق اختصاص شوهر مدیریت خانواده است .در اسالم از آنجا که به دست آوردن
مال و اداره زندگ بر عهده مردان است و مرد مسئول تامین مخارج زندگ است مدیریت و سرپرست خانواده نیز
بر دوش مردان نهاده شده است .مرد سرپرست خانواده است و وظیفه دارد مخارج همسر و فرزندان را تامین نماید و
از دیار سو موظف است درباره مسائ مهم زندگ خانوادگ تصمیمگیری نماید ب آنکه بخواهد خودکاما کند و
مستبدانه رفتار نماید (ایت الیه .)1391
در واق مرد مدیریت امور بیرون از منزل را بر عهده م باشد و زن مدیریت امور داخ منزل مانند تربیت فرزندان و
رسیدگ به امور آنان را عهدهدار م باشد.
حقوق فرزندان
حقوق اخالقی و معنوی فرزندان
الف) گذاردن نام نیک بر فرزند :یک از حقوق که فرزندان بر پدر و مادر دارند این است که نام نیک برایشان
انتخاب نمایند .نام های فرزندان معر عشق و عالقه والدین نسبت به این اسمها و صاحبان آنها م باشد .نامگذاری
فرزند نشاندهنده راه و خط و فکر پدران و مادران است و به این وسییه هد و مسیر فکری خود را به دیاران نشان
م دهند (بابازاده .)1375
نامگذاری ممکن است در نظر بعضى امر سادهاى باشد در حالى که چنین نیست .نام چیزى است که هر روز
بارها انسان با آن مخاط مىشود و طبع ًا اثر تیقینى دارد .اگر به فرض پدر نام «ظالم» بر پسر باذارد و هر روز او را
به این نام خطاب کنند اگر روح ستمارى بر او غال

شود جاى تعج

نیست؛ و به عکس اگر نام محسن و حسن یا

حسین بر او نهند و همواره آن را در خطابات تکرار کنند حقیقت نیکوکارى بهتدریج در او راسخ مىشود .همچنین نام
عبداهلل و عبدالرحیم و عبدالرحمان که هماى حکایت از عبودیت انسان در برابر خدا دارد( .مکارم شیرازی بیتا)
حضرت عی (ع) گذاردن نام نیک بر فرزند را از وظایف والدین م دانند و م فرمایندَ َ ":حقُّ الْوَلَدِ عَیَى الْوَالِ ِد أَنْ
یُحَسِّنَ ا ْسمَه؛ حق فرزند بر پدر این است که نام نیک برایش انتخاب کند(".سید رض بیتا)
در روایت دیاری رسول خدا (ص) در مورد اهمیت گذاشتن نام نیک بر فرزند فرمودند ":اسْتَحْسِنُوا أَسْمَاءَ ُکمْ
ن لَا نُورَ لَک؛ برای فرزندانتان نام نیکو
ن فُیَا ٍ
ن إِلَى نُورِکَ َو ُقمْ یَا فُیَانَ بْ َ
ن بْنَ فُیَا ٍ
فَإِنَّکُ ْم تُ ْدعَوْنَ بِهَا یَوْ َم ا ْلقِیَامَةِ قُ ْم یَا فُیَا َ
انتخاب کنید چون روز قیامت با آن نامها خوانده م شوید (که صدا م رسد) :ای فالن پسر فالن برخیز بهسوی
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نورت ای فالن فرزند فالن تو برخیز نوری نداری (کیین 1407ق) ".بنابراین نام فرزند نه تنها در این دنیا بیکه در
آخرت هم اثر دارد پس سزاوار است پدر و مادر نام را برای فرزند انتخاب کنند که هم در دنیا و هم در آخرت باعث
سر بیندیشان باشد.
امام کاظم (ع) در اینکه نام کودک چاونه باشد فرمودند ":لَا َیدْخُ ُ الْ َفقْرُ بَیْت ًا ِفیهِ اسْمُ ُمحَمَّ ٍد أَوْ أَحْمَدَ أَوْ عَیِ ٍّ أَ ِو
سیْنِ أَوْ جَ ْعفَرٍ أَوْ طَالِ ٍ أَوْ عَ ْبدِ الیَّهِ أَوْ فَا ِطمَةَ ِمنَ ال ِّنسَاء؛ در خانهای که نام محمد یا احمد یا عی یا
الْحَسَنِ أَوِ الْحُ َ
حسن یا حسین یا جعفر یا طال یا عبداهلل یا فاطمه از بین زنان باشد فقر وارد نم شود(".کیین 1407ق)
بنابراین روایت نام کودک اثر دنیای مث فقیر نشدن را به دنبال دارد پس حق کودک است که پدر و مادر نام
بر وی باذارند که آثار نیکوی دنیای و آخرت آن شام حال آنان بشود.
ب) تالش در جهت تربیت دینی نیکو :یک دیار از حقوق فرزند این است که پدر و مادر سع نمایند که او را به
ب
ن الْمَدَ ِ
ن حُسْ ِ
ل َعمَّا وَلِیتَهُ مِ ْ
ک مَسْئُو ٌ
بهترین نحو تربیت کنند .امام سجاد (ع) در ضمن بیان حق فرزند فرمودند ":أَنَّ َ
وَ الدَّلَالَةِ عَیَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَ َّ وَ الْمَعُونَةِ عَیَى طَاعَتِه فیک و ف نفسه؛ تو مسئولیت سرپرست او را از حسن تربیت و
راهنمای او برخدای عزوج و کمک او بر طاعت و فرمانبرداری خدا در مورد تو و در مورد خودش به عهدهداری
(حیدری نراق  ".)1387بنابر سخن امام سجاد ( ع) تنها تربیت صحیح کودک تربیت دین وی است و پدر و مادر
باید بکوشند تا زمینه را برای اطاعت فرزند از دستورات اله فراهم نمایند.
حسِّنَ اسْمَهُ وَ ُیحَسِّنَ َأدَبَهُ وَ یُعَیِّمَهُ ا ْلقُرْآنَ؛
امام عی (ع) نیز در این زمینه فرمودند ":وَ حَقُّ الْوَلَدِ عَیَى الْوَالِدِ أَنْ یُ َ
حق فرزند بر پدر این است که نام نیکو برایش انتخاب نماید و نیکو ادبش کندو به او قرآن بیاموزد(".سید رض بیتا)
شاید بتوان از این روایت چنین برداشت کرد که آموزش قرآن به کودک به تربیت نیکوی وی کمک م کند در
ن
وصیتهای که رسول خدا (ص) به حضرت عی (ع) دارند چنین آمده است ":یَا عَیِ ُّ حَقُّ الْوَ َلدِ عَیَى وَا ِلدِهِ أَنْ یُحَسِّ َ
اسْمَهُ َو أَدَبَهُ َو یَضَعَهُ مَ ْوضِع ًا صَالِحا؛ یا عی حق فرزند بر پدرش این است که نام نیکو برایش انتخاب کند و نیکو ادبش
کند و او را در جایااه صالح قرار دهد (حرعامی 1414ق)".
اینکه به تربیت نیکوی فرزند تاکید شده به خاطر این مطی
تمثیرپذیر است و طبق حدیث معرو

است که روح و ذهن انسان در کودکى بسیار

عیم در «صغر» همچون نقش بر «حجر» است و بسیار پررنگ و پردوام خواهد

بود .از اینرو اگر پدر و مادر در تعییم و تربیت فرزند کوتاهى کنند خسارت عظیمى هم دامان پدر و مادر را مىگیرد
و هم فرزند را بهخصوص اگر وسوسههاى شیطانى بر فرزند غیبه کند یا افراد ناباب یا رسانههاى آلوده با آنها ارتباط
برقرار کنند و تعییمات زشت و ناپسند خود را در روح کودک فروریزند( .مکارم شیرازی بیتا)
دلی تاکید بر آموزش قرآن به فرزند از بین سایر تعییمات هم این نکته است که قرآن مجموعة بىنظیرى است
که تمام درسهاى زندگى مادى و معنوى در آن جم است .توحید و معاد بهصورت گسترده در آن تجیى مىکند
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بخش مهم احکام الهى در آن بیان شده و دستورات اخالقىاش فوقالعاده مؤثر و پربار است و تاریخ عبرتانایز انبیاء
پیشین نیز در جایجاى آن دیده مىشود .آرى باید قب از هرچیز به فرزندان قرآن تعییم داد( .مکارم شیرازی بیتا)
بنابر این مباحث بر پدر و مادر الزم است که تمام تالششان را در راه تربیت دین فرزندان به کار گیرند و در این
راه به خداوند و معصومین (ع) متوس بشوند از آنها مدد بخواهند.
ج) تامین نیازهای عاطفی فرزندان :روانشناسان سالهای نخستین عمر آدم را دوران سرنوشتساز م دانند و
برآناند که اولین پایههای سعادت و شقاوت انسان در این مرحیه و به ویژه در شش سال اول نهاده م شود .به همین
دلی توجه به نیازهای کودک در سنین قب از دبستان اهمیت بیشتری دارد .بیشتر کودکان
نخستین زندگ از محبت مناس

که در سالهای

برخوردارند به درجات باالی در زندگ م رسند و برعکس کسان که در این

مرحیه از نظر عواطف و محبت اشباع نم شوند حت در سنین بعدی عمر خود را ب کس و تنها احساس م کنند
(یوسفیان .)1387
ازاینرو در روایات به تامین نیازهای عاطف فرزندان تاکید شده است .بهعنوان نمونه به موارد زیر اشاره م شود.
 -1نگاه بامحبت به فرزند :امام صادق (ع) فرمودند ":إِنَّ الیَّهَ لَیَرْحَمُ الْ َعبْدَ لِشِدَّةِ ُحبِّهِ لِوَلَدِه؛ خداوند بر پدر
رحمت م فرستد به خاطر شدت محبت به فرزندش( ".کیین 1407ق) در روایت زیبای دیاری که از
رسول خدا (ص) نق شده ایشان فرمودند«:نَظَرُ الْوَالِ ِد إِلَى وَلَدِ ِه حُبّاً لَهُ عِبَادَةٌ» نااه پدر به فرزندش به خاطر
عشق و دوست داشتن او عبادت است(".نوری بیتا)
در واق نه تنها محبت به فرزند تاثیر فراوان در رشد شخصیت او دارد بیکه برای خود پدر و مادر هم اثر دارد و
باعث قرب آنها به پروردگار م شود در روایت دیار که از ایشان نق شده فرمودند ":إِذَا َنظَرَ الْوَالِدُ إِلَى وَلَدِ ِه َفسَرَّهُ
سمَه؛ پدری که با چشم مهر و محبت به فرزند خود م نارد با نااه گرم و پرعطوفت خویش او را
کَانَ لِیْوَالِدِ عِتْقُ نَ َ
شاد و مسرور م نماید خداوند به آن پدر در مقاب

این عم

اجر یک بنده آزاد کردن خواهد

داد(".مجیس 1315ق)
بنابراین نااه بامحبت به فرزند عالوه بر اینکه عبادت است با هر نااه ثواب یک بنده آزاد کردن به وی داده خواهد
شد اینها همه به خاطر تاثیر فوقالعاده نااه محبتآمیز بر روی فرزند است که معصومین با ذکر این موارد
خواستهاند تا والدین به این امر مهم توجه بیشتری داشته باشند.
 -2بوسیدن فرزند :در روایات به بوسیدن فرزند تاکید شده است .رسول خدا (ص) فرمودنلد" :مَلنْ قَبَّل َ وَلَلدَهُ
َسلنَةً؛ هلر کلس فرزنلدش را ببوسلد خداونلد عزوجل بلرایش حسلنه م نویسلد".
کَتَ َ الیَّهُ عَزَّ وَ جَ َّ لَهُ ح َ
(کیین 1407ق)
در روایت دیار فرمودند ":قبیوا أوالدکم فإن لکم بک قبیة درجة ف الجنه؛ فرزندان خود را بسیار ببوسید؛ زیرا
برای شما در هر بوسیدن درجهای در بهشت است(".طبرس 1370ش)
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س إِنَّ لِ
ل الْمَقْ َرعُ بْنُ حَابِ ٍ
سیْنَ) ع فَقَا َ
ن وَ الْحُ َ
در مورد ایشان چنین وارد شده ":کَانَ رَسُولُ الیَّهِ ص یُ َقبِّ ُ (الْحَسَ َ
ن لَا یَرْحَ ْم لَا یُرْ َحمْ؛ پیامبر صی اهلل عییه و آله حسن و
ل الیَّ ِه ص مَ ْ
ل رَسُو ُ
ت أَحَداً مِنْهُ ْم َفقَا َ
ن الْوَ َل ِد مَا َقبَّیْ ُ
عَشَرَةً مِ َ
حسین عییهماالسالم را بوسید .اقرع بن حابس که ناظر محبّت پیامبر نسبت به فرزندان خود بود عرض کرد« :من ده
فرزند دارم و هرگز آنان را نبوسیدهام» .حضرت فرمود :کس که رحم و محبّت نداشته باشد خداوند به او رحم
نم کند(".حرعامی 1414ق)
بنابر روایات ذکرشده بوسیدن یک دیار از مصادیق برآوردن نیازهای عاطف فرزندان م باشد.
د) به ازدواج درآوردن فرزندان در سن بلوغ
یک دیار از حقوق فرزندان این است که وقت به سن بیوغ م رسند پدر و مادر تالش نمایند تا او ازدواج کند و آنها
شرایط این امر را فراهم سازند .این موضوع سب م شود که از منحر شدن و به بیراهله رفلتن فرزنلدان جیلوگیری
شود رسول خدا (ص) در این باره فرمودند ":مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَیَى وَالِدِ ...ویُزَوِّجُهُ إِذَا بَیَغَ؛ از حق فرزنلد بلر پلدرش ایلن
است که وقت به حد بیوغ رسید وسای ازدواجش را فراهم سازد( " .حرعامی

1414ق) بنلابراین پلدر و ملادر بایلد

فرزند را در سن بیوغ به ازدواج دربیاورند.

حقوق مادی فرزندان
در کانون خانواده پدر موظف است نیازهای مادی فرزندان را از قبی غذا مسکن لباس بهداشت طبابت ...مادام کله
در دوران کودک به سر م برند و توانای کار و کوشلش را ندارنلد تلامین نمایلد و دوران جلوان و بزرگسلال نیلز
چنانچه پدر متمکن و ثروتمند باشد فرزندانش در فقر و پریشان به سر برند بر پدر واجل اسلت بهانلدازه امکانلاتش
احتیاج اوالدش را برطر نماید (بابازاده .)1375
حقوق والدین
الف) احسان به پدرومادردار :در آیه  23و  24سوره اسرا به این موضوع اشارهشده است .وَ قَضى رَبُّکَ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ
إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً إِمَّا یَبْیُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِالهُما فَال تَقُ ْ لَهُما أُ ٍّ وَ ال تَنْهَرْهُما وَ قُ ْ لَهُما قَوْالً کَرِیملاً.
وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُ ْ رَبِّ ارْحَمْهُما کَما رَبَّیانِ صَغِیرا؛ پروردگارت فرمان داده جلز او را نپرسلتید
و به پدر و مادر نیکى کنید هرگاه یکى از آنها -یا هر دو آنها -نزد تو به سن پیرى برسند کمترین اهانتى به آنهلا
روا مدار و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده بزرگوارانه به آنها باو .بالهاى تواض خویش را در برابرشان از
محبت و لطف فرود آر و باو پروردگارا همانگونه که آنها مرا در کوچکى تربیت کردند مشلمول رحمتشلان قلرار ده.
در این آیات دستور به احسان والدین بعد از دستور به پرستش خداوند آمده است .نکات جالب کله در آیله بله آنهلا
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اشارهشده مانند حفظ احترام آنها در زمان پیری سخن لطیف و سنجیده گفتن با آنها و تواض و فروتن در مقابل
آنها همه نشان از اهمیت احسان به والدین در نزد پروردگار دارد.
ن
ح َمرْضِیّ ًا لِمَبَوَیْهِ أَصْ َبحَ لَهُ بَابَانِ َمفْتُوحَانِ إِلَى الْجَنَّ ِة وَ إِ ْ
صبَ َ
در روایت از رسول خدا (ص) چنین آمده است ":مَنْ أَ ْ
ن وَاحِ ٌد مِنْ ُهمَا َفبَابٌ وَا ِحدٌ؛ کس که صبح کند در حال که پدر و مادر از او راض باشند دو درب از دربهای
کَا َ
بهشت برایش باز م شوند(".نوری بیتا)
در روایت دیاری آمده است که مردی از پیامبر (ص) پرسید که حق پدر بر فرزندش چیست؟ ایشان فرمودند ":مَا
ستَسِ ُّ لَ ُه او را به اسم نخواند و
س قَبْیَ ُه وَ لَا یَ ْ
ن َیدَیْهِ وَ لَا یَجْیِ ُ
ش بَیْ َ
سمِّیهِ بِا ْسمِهِ َو لَا َیمْ ِ
ل لَا یُ َ
حَقُّ الْوَالِ ِد عَیَى َولَدِ ِه قَا َ
در راه رفتن پیشاپیش او نرود در نشستن پیش روی او ننشیند کاری نکند که مردم به پدرش ناسزا
گویند(".حرعامی 1414ق) بنابر آیات و روایات بیان شده بر فرزندان الزم است که به پدر و مادر خویش نیک
نمایند این نیک از سخن زیبا و متواضعانه گفتن و در برابر آنها مؤدبانه برخورد کردن تا کمک مال به ایشان در
صورت نیاز را شام م شود.
ب) اطاعت از والدین :در روایات دستور به اطاعت از پدر و مادر داده شده است .حضرت عی (ع) در این باره
فرمودند ":فَحَقُّ الْوَالِ ِد عَیَى الْوَلَ ِد أَنْ ُیطِیعَ ُه فِ کُ ِّ َش ْءٍ إِلَّا ِف مَعْصِیَ ِة الیّ ِه سُبْحَانَهُ؛ حق پدر بر فرزندان این است که
در همه چیز جز در معصیت خداوند سبحان از وى اطاعت کنند(".سید رض بیتا) ظاهر این است که حقى را که امام
عییه السالم به این گستردگى دربارة پدران فرموده اعم از واج و مستح است و به تعبیر دیار در مواردى اطاعت
واج

است و آن جایى است که اگر ترک کند سب

اذیت و آزار مىشود و منجر به عقوق پدر مىگردد اما مواردى

هست که اگر اطاعت نکند پدر اذیت نمىشود .در اینجا مستح

است که فرزند به امر پدر احترام باذارد و اطاعت

کند( .مکارم شیرازی بیتا)
بنابراین باید فرزندان در غیر اموری که معصیت پروردگار است از پدر و مادر خود اطاعت کنند و بدین وسییه
اسباب خشنودی و رضایت خداوند را نسبت به خودشان فراهم کنند.
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جمعبندی:
همانطور که گفته شد اسالم براى ازدواج اهدا

و آثارى بیان کرده است .براى تحقق این اهدا

همه اعضاى

خانواده مسئولیتهای ویژه یا مشترکى دارند و باید روابط خود با سایر اعضا را به گونهاى تنظیم کنند که تا حد توان
به اهدا و آثار موردنظر اسالم در خانواده دست یابند و در واق در این مقاله به ارکان خانواده در اسالم پرداخته
است.
یک از موضوعات که در ارکان خانواده به آن توجه م شود حقوق مشترک زن و شوهر است که به برخ از این
حقوق اشاره م کنیم.
 )1برخورداری از اخالق خوش :در این خصوص امام سجاد (ع) م فرمایند ":و وج
اهلل و یکرمها و یرفق بها " .بر تو واج

ان یحسن صحبة نعمة

است در معاشرت با او خوشرفتاری و رفق پیشه کن  .همانطور که از این

روایت برم آید حضرت داشتن اخالق نیکو در برابر همسر را مخصوص به مرد یا زن بهتنهای نم کنند بیکه هر دوی
آنها را موظف به داشتن رفتار خوب با همسر م نمایند.
در ذی بحث خوشاخالق نیز آثار نیکوی ازجمیه جی

محبت سایرین نزدیکتر شدن به خداوند ماندگاری

سایر نیک ها اثرگذاری در دیاران و ...دارد که ضرورت داشتن اخالق خوش را در خانواده بیان م کند.
 )2حفظ عفت :در اینجا قرآن کریم برای حفظ کیان خانواده و مستحکم شدن پایههای آن راهکارهای
جداگانهای را به زنان و مردان م دهد تا با رعایت آنها حریم عفت خانواده مصون بماند.
ازجمیه این راهکارهای که خطاب به مردان در آیه  31سوره مبارکه نور 9اشارهشده است؛ حفظ نااه و حفظ دامان
توسط مردان است.
راهکارهای که در آیه  32سوره مبارکه نور 10خطاب به زنان آمده است عبارتاند از :پوشاندن زیورآالت خود از دید
نامحرمان پوشاندن برآمدگ سینه با مقنعه جی توجه نکردن هناام راه رفتن و...
در نتیجه با اجرای این دستورات قرآن باید زن و مرد هر چه بیشتر عفت خود را حفظ و موجبات مستحکمتر شدن
پایههای زندگ مشترکشان را فراهم سازند.

 9آیه  31سوره نور قُ ْ لِیْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ إِنَّ الیَّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُون.
 10آیه  32سوره نور وَ قُ ْ لِیْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِالَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَیى
جُیُوبِهِنَّ وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِ َّال لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِ أَخَواتِهِنَّ
أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَیَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْ ِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَیى عَوْراتِ النِّساءِ وَ ال یَضْرِبْنَ بِمَرْجُیِهِنَّ
لِیُعْیَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى الیَّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَیَّکُمْ تُفْیِحُونَ.
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حفظ عفت در زندگ مشترک آثارهای ازجمیه حفظ انسان از سایر پست ها حفظ عفت متقاب زن و شوهر تاثیر
در زندگ اجتماع و ...دارد.
 )3رعایت آراستگی ظاهری مقابل یکدیگر :در روایت که از پیامبر (ص) نق شده ایشان فرمودند ":لِ َیتَهَیَّمْ
أَحَدُکُ ْم لِزَوْجَتِ ِه َکمَا یُحِ ُّ أَنْ َت َتهَیَّمَ لَهُ؛ هر شوهری موظف است نسبت به همسرش آراستا نماید به همانگونه که
دوست دارد همسرش را با آن قیافه ببیند".
با توجه به روایت که از پیامبر (ص) نق شده است م توان فهمید که رعایت آراستا فقط به زنان اختصاص
ندارد بیکه مردان نیز باید به این امر مهم توجه و آن را رعایت کنند .در رعایت آراستا به مواردی مث استفاده از
عطر و بوی خوش پاکیزگ و بهداشت شام مسواک زدن حمام کردن از بین بردن موهای زاید بدن؛ باید توجه
شود .ارضای نیازهای جنس یکدیار نیز یک از اصی ترین انایزههای تشکی خانواده است که اهمیت بسیار زیادی
دارد که در روایات به آن توجه بسیاری م شود.
ن أَزْوَاجَکُنَّ؛ اگر شوهران از
ن ِلتَمْنَعْ َ
ن صَیَا َتکُ َّ
به عنوان نمونه رسول خدا (ص) خطاب به زنان فرمودند ":لَا تُطَوِّلْ َ
همسران خود درخواست جنس نمایند زنان چنانچه در حال نماز باشند نباید آن را طوالن کنند ".یک دیار از
موضوعات موردتوجه در بحث ارکان خانواده حقوق اختصاص زن حقوق اختصاص شوهر و حقوق فرزندان م باشد
که هرکدام را به اختصار توضیح م دهیم.
یک از حقوق اختصاص زن حقوق مال ازجمیه حق دریافت مهریه حق دریافت نفقه و حقوق اختصاص شوهر
نیز خروج زن از منزل با اذن شوهر و مدیریت خانواده م باشد .در حقوق فرزندان به حقوق اخالق و معنوی فرزندان
اشاره م کنیم :گذاردن نام نیک بر فرزند تالش در جهت تربیت دین نیکو تامین نیازهای عاطف فرزندان ازجمیه
نااه بامحبت به فرزند بوسیدن فرزند و به ازدواج درآوردن فرزندان در سن بیوغ م باشد همچنین حقوق مادی
فرزندان نیز شام غذا مسکن لباس بهداشت طبابت و .م باشد.
حقوق والدین نیز یک دیار از موضوعات موردتوجه در ارکان خانواده است که شام احسان به پدرومادردار و
اطاعت از والدین م باشد و در آیات و روایات نیز به آن توجه شده است؛ به عنوان نمونه در روایت آمده است که
مردی از پیامبر (ص) پرسید که حق پدر بر فرزندش چیست؟ ایشان فرمودند ":مَا حَقُّ الْوَا ِلدِ عَیَى وَلَدِهِ قَالَ لَا ُیسَمِّیهِ
ستَسِ ُّ لَهُ او را به اسم نخواند و در راه رفتن پیشاپیش او نرود در
س قَبْیَ ُه وَ لَا یَ ْ
ش بَیْنَ َیدَیْ ِه وَ لَا یَجْیِ ُ
بِاسْمِهِ َو لَا َیمْ ِ
نشستن پیش روی او ننشیند کاری نکند که مردم به پدرش ناسزا گویند".
نتیجهگیری:
موضوع این نوشتار ارکان خانواده بود و در آن به ارکان خانواده که پدر ملادر و فرزنلدان هسلتند اشلاره شلد سلپس
حقوق که هرکدام بر عهده دیاری دارند بیان شد .از قبیل  :حقلوق مشلترک زن و شلوهر بلرهم دیالر کله شلام :
برخورداری از اخالق خوش حفظ عفت رعایت آراستا ظاهری مقاب هم و ارضای نیازهای جنس یکدیار شد.
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حقوق اختصاص زن هم که همان حقوق مال وی م باشد شام حق نفقه و حق مهریه شد و حقوق اختصاص
مرد حق خروج زن با اذن شوهر از منزل و حق مدیریت خانواده شد.
حقوق فرزندان هم به دو شاخه حقوق اخالق و معنوی و حق وق مال تقسیم گردید که حقوق اخالق و معنوی
شام گذاردن نام نیک بر او تالش در جهت تربیت دین او تامین نیازهای عاطف او به ازدواج درآوردنش در سن
بیوغ شد.
حقوق پدر و مادر هم شام احسان به آنها و اطاعت از ایشان گردید؛ بنابر این نوشتار واضح گردید که تمام
افراد خانواده بر یکدیار حق دارند که الزمه رسیدن خانواده به کمال و سعادت این است که حقوق یکدیار را رعایت
نمایند.

پیشنهادات تحقیق:
 -1بررس حقوق مادی و معنوی ارکان خانواده در قرآن کریم
 -2بررس حقوق مادی و معنوی ارکان خانواده در احادیث ائمه
 -3بررس حقوق مادی و معنوی ارکان خانواده در فقه امامیه
 -4تفاوتهای حقوق فرزندان دختر و پسر در خانواده از منظر اسالم
 -5بررس حقوق فرزندان در خانواده از منظر اسالم
 -6بررس حقوق مرد در خانواده از منظر اسالم
 -7بررس حقوق زن در خانواده از منظر اسالم
 -8بررس مشکالت ناش از عدم رعایت حقوق همسر
 -9بررس تفاوتهای حقوق ارکان خانواده در احکام فرق اسالم
 -10بررس تفاوتهای حقوق ارکان خانواده در احکام ادیانهای اله
 -11بررس تفاوتهای حقوق ارکان خانواده در احکام فرق نوظهور
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