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  پيشگفتار
  
  

  :خواننده عزيز پيش از مطالعه كتاب توجه به نكات زير ضروري است
. اهميت حقوق خانواده از جهت علمي و عملي بـر كـسي پوشـيده نيـست                .1

هاي حقوقي نيـز مـورد اسـتفاده بـوده و موجـب              ساير بخش  بسياري از مباحث آن در    
ه اسـت در عـين      ن جهت سعي شـد    يبه هم . تقويت قوه تجزيه و تحليل حقوقي است      

  .بيات فقهي و حقوقي خارج نشودزبان و ادسادگي و رواني عبارات از حدود 
و تحليل حقوقي مبتني بر متن و مباني    تفسير   قانون مدني ترين تفسير    طبيعي .2

 بر اساس   انون مدني قاست، چرا كه عالوه بر حقانيت اين تفسير،         فقهي  و متدولوژي   
گونـه نگـاه تـاريخي و بريـده و           در نتيجـه از هر      مشهور فقها تنظيم شـده اسـت؛       ءآرا

التقاطي و تقطيعي به فقـه و نگـاه الييـك بـه حقـوق مبراسـت و اصـل چهـار قـانون                        
  .اساسي كه به حق اصل حاكم است مورد توجه دقيق بوده است

روش ارائـــه ژورناليـــستي موضـــوعي موجـــب گـــم شـــدن دانـــشجو در  .3
   قـانون بـه قـانون بـراي شـرح قـوانين           هـذا تفـسير      ها خواهـد شـد، علـي      پردازي عبارت

  از نظــر دانــشجويان نيــز ايــن روش بــه جهــات مختلــف داراي. انتخــاب شــده اســت
   .ترجيح است

 مرحـوم   جـامع الـشتات   هايي مثل   شايسته است كه همراه با تدريس از كتاب        .4
   و اخيـراً    )ره( العظمـي گلپايگـاني      هللا ت مرحـوم آيـ    مجمـع المـسائل   ميرزاي قمـي و     

 بـراي تمـرين  ) ره( العظمـي فاضـل لنكرانـي      اهللا  تحضرت آيـ  مرحوم   سائلجامع الم 
   .معرفي دانشجويان به دادگستري براي تحقيق عملي استفاده شودبا نظري و 
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ــ   .5 ــاب از راهنمــايي اســتاد بزرگــوار آي ــع اول كت  ميرمحمــدي و اهللا تدر طب
  مراجعـه بـه    در تجديد نظر اخيـر    و  ام   االسالم محمدي برخوردار بوده    همكاري حجت 

يـك و دكتـر كيـاني و        پ زاده و دكتـر ره      آقايـان دكتـر قاسـم      قانون مدني تفسير  كتاب  
تبـار و مـرور و       ، فاضـل گرانمايـه آقـاي حبيبـي        حقـوق خـانواده   گام به گام بـا      كتاب  

 آقـاي دكتـر     ، آقـاي دكتـر اصـالني      ،مقدم تذكرات دوستان فاضل آقاي دكتر صادقي     
ه و مشفقانه حضرت آقاي دكتر احمـدي رياسـت          علوي قزويني و نيز تذكرات عالمان     

 تقويت كتاب گرديد كه موجـب امتنـان   سبب» سمت«محترم و همكاران معظم له در       
  .وافر است

  
  مؤلف
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  كليات
  

  خانواده
  

  تعريف خانواده
ولي با توجه به مقـررات      .  و ديگر قوانين ايران تعريف نشده است       قانون مدني خانواده در   
  . قائل شد)محدود( و يك معني خاص )گسترده( آن يك معني عام توان براي مختلف مي

  
  خانواده به معني خاص

شود،  اي ناميده مي   شناسي خانواده هسته   خانواده به معني خاص كه در اصطالح جامعه       
 كه معموالً با هم زندگي      ناعبارت است از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستي آن          

به همين معني بوده اسـت و منـشأ آن وقـوع نكـاح بـه       ناظر  . م . ق 1105ماده  . كنند مي
 1354 در قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرمـاه       كه  چنان 1102ماده  . طور صحت است  

) با شرايط خاص خـود    (كه خانواده شخص بيمه شده شامل همسر و شوهر و فرزندان            
  .باشد به همين معناست مي

  
  خانواده به معني عام

و ) . م. ق1196مـاده  (و الـزام بـه دادن نفقـه    ) .م.  ق862مـاده  (با لحـاظ طبقـات ارث      
خـانواده  اي از مفهـوم      توان تـصوير گـسترده     مي) . م . ق 1181ماده  (واليت جد پدري    

تـري بـه     عـام   سببي و رضاعي مفهـوم     ،هاي نسبي نظر گرفتن قرابت     با در  كه  چنانداشت  
  1. نامند ه گستردهكه آن را نظام خانواد) . م. ق1046ـ1031ماده (دست خواهد آمد 
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اي را يكـي از تـأثيرات        هـسته  تضعيف خانواده گسترده و رواج نظام خانواده تك       
زيـرا تـا زمـان نفـوذ        . انـد  ميانه و كشورهاي اسالمي به حـساب آورده        غربگرايي در خاور  

كننده اجتماعي، نظام خانوادگي بوده است به طوري كـه فرهنـگ             غربيان، زنجيره مرتبط  
  .اند ناميده» فرهنگ قوم و خويشي«شورهاي اسالمي را ميانه و ك خاور

  
   اقتصادي خانواده واهميت اجتماعي

هـاي   اقتصادي خانواده چه از لحاظ نظري و چـه از نظـر واقعيت    ،بررسي نقش اجتماعي  
موجود جوامع مختلف از حدود موظف اين درس خارج است تنها بـه عنـوان مقدمـه                 

 تاريخچـه و كليـد فهـم سـاختار آن در فرهنـگ              ، در زمينه خانواده   انون مدني قتفسير  
حاكم بر شرق و غرب و تأثير آن بر ديگر جوامع و ديدگاه مبتني بر فطرت و خلقـت                   

  .شود لكن مستدل ذكر مي به نحو موجز و
 اقتصادي خانواده بررسي شـود، ضـروري اسـت        ،براي آنكه موقعيت اجتماعي   

اصطالح قبـل از بحـث از حقـوق         جايگاه خانواده در دستگاه خلقت روشن شود و به          
اي گذرا ولي مستدل و گويا به فلـسفه حقـوق در خـانواده بـشود، زيـرا                   خانواده اشاره 

اين اسـت كـه آيـا نظـام حقـوق           » ام حقوق خانوادگي  ظن« در مورد    مسئلهترين   اساسي
خانوادگي نظامي است مستقل از ساير نظامات اجتماعي يا خيـر؟ دانـشمندان بـا همـه                 

 ، معتقدند  كه در مدني بالتطبع يا مدني بالطبع بودن زندگي انسان دارند            نظري اختالف
» منزلـي «كه زندگي خانوادگي بشر صددرصـد طبيعـي اسـت يعنـي انـسان طبيعتـاً                 

 ،فرضاً در طبيعي بودن زندگي مـدني انـسان ترديـد كنـيم     اگر  آفريده شده است و     
لين اجتماعي كه در بين     او. توانيم ترديد كنيم   نمي» منزلي«در طبيعي بودن زندگي     

ــانوادگي     ــاع خ ــده، اجتم ــد آم ــشر پدي ــت   ب ــاعي اس ــوده و آن اجتم ــي و «ب طبيع
 يعني حد متوسطي است ميان يك اجتماع غريزي مثـل اجتمـاع زنبـور               ؛»قراردادي

عسل و موريانه كه همه حقوق و مقـررات از جانـب طبيعـت معـين شـده و امكـان                 
ها كـه كمتـر جنبـه     اجتماع مدني انـسان  قراردادي مانند سرپيچي نيست و يك اجتماع      
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طـور كـه در بحـث فلـسفه حقـوق كـه بخـشي از درس          همـان 1.طبيعي و غريزي دارد 
دهد مبناي فطري بودن بناي حقوق را ميزان تبيين مـسائل            كليات حقوق را تشكيل مي    

شود كه   گوييم حقوق طبيعي از آنجا پيدا مي       مختلف حقوقي شناختيم در اينجا نيز مي      
قائــل شــويم كــه بــا توجــه بــه هــدف، اســتعدادهايي در وجــود هــدف بيعــت بــراي ط

  .دارندهايي را موجودات نهاده شده و استحقاق
  :فرمايد الغطاء مي كه مرحوم كاشف چنان

مبدأ حيات خانوادگي همـسري مـرد و زن اسـت كـه بـه وسـيله آن خـانواده شـكل                      
براي نظام بخشيدن به همـين       و   ،ها كاروان بشري  ها امت و با امت     گيرد و با خانواده    مي

انـد پـس بايـد       مناسبات است كه شرايع آسماني حدود و قيودي براي آن قائل شـده            
 عنـوان   ،شايد بهتـرين تعبيـر از ايـن حقيقـت و الفـت            . جوهر اين حقيقت را شناخت    

 زيرا انسان مرد باشد يا زن، بالنسبه به وجود شخصي           ،كمال ثانوي طبيعي انسان باشد    
بـراي تـأمين همـين      . يابنـد   ترازوست كه با هم توازن و تعادل مي        خود مثل يك كفه   

اي در وجود انسان بلكه همه موجـودات         اعتدال و توازن خداوند حكيم چنين غريزه      
زنده به وديعت نهاده است لكن حكمت ازدواج و اقتـران صـرفاً بقـاء نـسل و حفـظ                    

بلكه چـون انـسان را كـه         ،نوع نبوده زيرا اين معني در ساير حيوانات نيز جريان دارد          
گويند مدني بالطبع است، در طريق تأمين زندگي سـعادتمندانه نيـاز شـديدي بـه                 مي

تعادل و همبستگي حقيقي دارد و از طرفي اين معني جـز بـا تـشكيل خـانواده ميـسر                    
 بنابراين تشكيل خانواده همان و تأمين سـعادت زنـدگي و كمـال طبيعـي                ؛گردد نمي

  2.انسان همان
ها مراجعه به خلقت و آفـرينش     راه تشخيص حقوق طبيعي انساني و كيفيت آن        بنابراين
 هر استعداد طبيعي يك سند طبيعي است براي يك حق طبيعـي، بـا مراجعـه بـه                   .است

قـانون  استعدادها و احتياجات زن و مرد و بـه عبـارت ديگـر بـه سـندهاي طبيعـي كـه                 
اسـت  خانوادگي طبيعـي  ه آيا زندگي  شود ك  خلقت به دست هر يك داده، روشن مي       

در طبيعــت . خــانوادگي از زنــدگي اجتمــاعي جداســتيــا قــراردادي؟ حــساب زنــدگي 
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تدابيري به كار برده شده كه طبيعتاً انسان و بعضي از حيوانات به سوي زندگي خانوادگي 
غرض اين است كه احساسات . و تشكيل كانون خانوادگي و داشتن فرزند گرايش دارند

 يك امر طبيعي و غريزي است و مولود عادت و نتيجه تمدن نيـست               خانوادگي براي بشر  
 بسياري از حيوانات به طور طبيعـي و غريـزي داراي احـساسات خـانوادگي                كه چنانهم(

ل آن مـا بـه االمتيـاز جوامـع          ئنهايت كيفيت تكوين خانواده و نـوع تبيـين مـسا          ) باشند مي
ر و جنجـال تحـت عنـوان        گفتني است كـه آنچـه در غـرب بـا جـا            . مختلف انساني است  

باشـد   تساوي حقوق انساني زن و مرد مطرح است در حقيقت تشابه در كميت حقوق مي              
 تـساوي برابـري اسـت و تـشابه يكنـواختي             نه تساوي حقوق، تساوي غير از تشابه اسـت،        

كلمـه تـساوي و مـساوات       . كميت غير از كيفيت است و برابري غير از يكنـواختي اسـت            
اند  ها گنجانيده شده است، جنبه تقدس پيدا كرده         عدم امتياز در آن    چون مفهوم برابري و   

  1.توأم گردند» حقوق«و جاذبه دارند خصوصاً اگر با كلمه 
  

  اعالميه حقوق بشر
 ميالدي پس از جنگ جهـاني دوم از طـرف سـازمان ملـل               1948اين اعالميه كه در سال      

 لكن به دليل    است،ي براي انسان    هاي ذات  داراي نقاط قوتي در باب تبيين ارزش       د،منتشر ش 
داران دو كلمه تساوي و    غفلت فلسفي ناشي از شتابزدگي نويسندگان آن و مطامع سرمايه         

 تا زن را از خانه به كارخانه بكشند، در اين ميـان سياسـت نيـز                 ندان شد اي برّ  حربهآزادي  
براي اينكـه از    كشي از زن را در صدر توطئه خويش قرار داد و جوان قرن بيستم هم                 ه بهر

اي نـاروا اشـك تمـساح       هزير بار تعهدات سنتي تشكيل خانواده شانه خالي كند بر تبعيض          
و بـه ارمغـان آوردن      از زن   ها  ريخت و بـاالخره قـرن مـا بـا گـرفتن يـك سلـسله بـدبختي                 

  .هاي ديگر، نظام حقوق خانوادگي را در هم ريختبدبختي
نظـم خـانوادگي و سـست    اين است كه ناله متفكران غرب از بـه هـم خـوردن           

ليت ازدواج، از منفـور  ئو از شانه خالي كـردن جوانـان از قبـول مـس      ،شدن پايه ازدواج  
از كاهش عالقه پدر و مادر و باالخص عالقه مادر نسبت به فرزندان، از           شدن مادري،   
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هاي سـطحي بـه جـاي عـشق، از افـزايش            ابتذال زن دنياي امروز و جانشين شدن هوس       
، از زيــادي فرزنــدان نامــشروع، از نــادرالوجود شــدن وحــدت و  التزايــد طــالق دائــم

  1.رسد صميميت بين زوجين بيش از پيش به گوش مي
اعالميه حقوق بشر در بوتـه امـل جـاذب بـود لكـن در صـحنه عمـل چطـور؟                     

انـسان  . هاسـت انـسان از ارزش و اعتبـار افتـاده اسـت            بينيم كه در فلسفه غـرب سال       مي
 ، علـم  ، فلـسفه  ، اخـالق  ،منافع اقتـصادي نيـست، ديـن      ماشيني است كه محرك او جز       

ها محرك و انگيزه همه حركت. ها هم زياد است خير اين  .ادبيات و هنر همه روبنا هستند     
 دين و هنر همه تغيير شكل داده شده عامل          ، علم ، فلسفه ،عوامل جنسي است و اخالق    

هر چيز عالي   خالصه، دستگاه عظيم تمدن امروز به ساختن        . جنسي وجود انسان است   
 كسي حق دارد براي بشر اعالميـه صـادر          2.و دست اولي قادر شد جز به ساختن انسان        

كند كه در تفسير انسان براي او وجدان پاك و مقام جانشيني خداوند متعال و آهنگ                
جويانـه را    ترين سرشـت كمـال     ترين و معتدل   سير و سفر به سوي او قائل باشد و كامل         

  .در او ببيند
در بلوك كمونيست هم كه امروز جهان شاهد شكستن و فـروريختن            كه   چنان

 بـه   .براي خـانواده و منـشأ آن قائـل نبودنـد          بندي آن است، اصالت و اهميتي        استخوان
ات ماركس و انگلس توجه كنيد؛ انهدام خـانواده هـر چنـد مـورد انزجـار حتـي                   ينظر

ساسـي بنيـان نهـاده    خـانواده بـر چـه ا    ولي بايد ديد سيـستم    ،هاستشديدترين راديكال 
داري و منافع فردي است و تنها در ميان بورژواهاسـت            شده؟ خانواده بر اساس سرمايه    

  .شود داري اساس خانواده نيز از هم پاشيده مي و با متالشي شدن سرمايه
ريـزيم و تربيـت خـانوادگي را بـه           ترين پيوند و ارتباط را در هم مـي         ما مقدس 

 فعاليـت آنـان در زمينـه      ن  نـا نخستين شرط رهـايي ز    . سازيم تربيت اجتماعي تبديل مي   
اين امر مستلزم اين اسـت كـه خـصوصيت خـانواده خـودي بـه       ؛  صنعت عمومي است  

  .مثابه واحد اقتصادي جامعه از ميان برود
                                                                                                                             

 .5، شهيد مطهري، ص نظام حقوق زن در اسالم.  1
 آن از استاد شهيد مطهري 143 و 142 صفحات تحليل ارزشمند و نظام حقوق زن در اسالمبه .  2

 .مراجعه شود



        حقوق خانواده8

  

  نقش استعمار در انحالل خانواده
اع را الحيل خانواده، اين واحد بنيادين اجتمـ   استعمار براي رسيدن به مطامع خود با لطايف       

كشف حجاب زنان بـا همـه       . دستخوش حوادث گوناگون در جهت انحالل آن قرار داد        
 و تنظــيم قــوانين بــه 1 اجتمــاعي، فرهنگــي، عقيــدتي و سياســي آن پيامــدهاي اقتــصادي،

شـد كـه بررسـي       همين هدف شوم دنبـال مـي      به منظور   ... اصطالح حمايت از خانواده و      
بينـي تـاريخي     اينكه با روشـن    است لكن براي  كامل آن از حدود اين درس و متن خارج          

فريـادگر بـزرگ    ه  وارد بحث حقوق خانواده بشويم، اين شما و اين هم كلمات دردمندان           
  :فرمايد ميكه ) قدس سره(الشأن، حضرت امام امت   رهبر عظيم،قرن

در زمان ما، در دوره شاه سابق و الحق، زن مظلوم شد و بـه اسـم اينكـه زن را                     
ها كردنـد و وي را از آن مقـام شـرافت، معنويـت و               ظلمزن  به    اد كنند، خواهند آز  مي

 شاه براي زن اين خاصـيت را        .االخالق كردند  يدند و فاسد  ش پايين ك   عزتي كه داشت،  
او با آن نظر جسماني، مادي، حيواني پـست         . گفت زن بايد فريبا باشد     ل بود كه مي   ئقا

 انسانيت خود پايين كشيد و او را تبديل         زن را از مقام   . كرد كه داشت زن را نظاره مي     
  2.به عروسك كرد در صورتي كه زن انسان است آن هم يك انسان بزرگ

بـار در   نيشـد، نخـست   يز منظـور مـ  يـ ن خـاص ن يم قوانين و تنظ ين نظر در تدو   يا
 1353 د كه قانون مـصوب    يب رس يت خانواده به تصو   ي حما  عنوان  با ي قانون 1346رماه  يت

 از  يشتر از زن و تـا حـد       يـ ن دو قـانون بـه اصـطالح ب        يـ ن شد، ا  يگزيبا همان عنوان جا   
. يك واحد و نهاد اجتماع    يت كرده نه از خانواده به عنوان        ي از نكاح حما   ياطفال ناش 

 آن را   يختگي خـانواده را سـست و از هـم گـس           ي مبـان  ،نين قوان يتوان گفت ا    يم يحت
افـت  ي در  فرانـسه  يقـ ي تطب ن نظر با دقت در نوشتار استاد حقـوق        ي صحت ا  3.ل كرد يتسه

                                                                                                                             
، انوادهمـسائل خـ    ؛107، ص   منـشأ خـانواده    ؛73، ص   بيـان الحـزب الـشيوعي      ،ماركس و انگلس  .  1

شناسي غربگرايي   جامعه : بررسي بهتر اين موضوع مراجعه شود به       براي .40آزار شيرازي، ص     بي
فرهنـگ   ؛مسأله حجـاب  ؛  39، استاد مطهري، ص     اخالق جنسي در اسالم و جهان غرب       ؛65ص  

 . انتشارات سروش،، دكتر حداد عادلبرهنگي و برهنگي فرهنگي
  .28ص ، 3ج ، رساله نوين، مسائل خانواده.  2
 . دكتر حسين صفايي،حقوق خانواده.  3



 9      انوادهخ

  

 و  ي اسـالم  ين كـشورها  ي نمودن قـوان   يت غرب يفيح ك يشود آنجا كه ضمن تشر      يم
ه از قانون طالق، و تعـدد       ينه احوال شخص  يها بخصوص در زم    قبوالندن آن  يدشوار

كنـد و   ياد مـ يـ نـه  ين زميها در ا تين موفق ي از آخر  يكيران  ي به بعد ا   1967 1زوجات
د، حـضرت امـام     يـ راحـل فق  و  د  يه رشـ  يـ د و فق  يفرم  ي حك يخي تار يچه خوب فتوا  

راً به اسم قانون خـانواده بـه امـر          ي كه اخ  ي امت شد كه قانون    يراهگشا) قدس سره (
 احكام اسـالم و بـر هـم زدن كـانون خـانواده مـسلمانان از                 مد ه يعمال اجانب برا  

و بــوده  گذشــته اســت، بــرخالف احكــام اســالم  ي و شــرعير قــانونيــن غيمجلــس
 كـه بـه امـر       ييهـا دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هـستند و زن           ي و رأ  كننده امر

 هستند كه اگـر     ي شوهردار يهاا باطل و زن   هشوند، طالق آن    يمحكمه طالق داده م   
رد، زناكـار اسـت و مـستحق        يـ هـا را بگ    كه دانسته آن   يكارند، و كس   شوهر كنند زنا  

ر احكـام   يبرنـد و سـا     ي، و ارث نمـ    ير شـرع  يـ  اوالد غ  آنها ي، و اوالدها  يحد شرع 
ا امـر دهـد طـالق       يـ ماً طالق بدهد    ي است، چه محكمه مستق    ي جار آنهااوالد زنا بر    

  2.دهند و شوهر را الزام كنند به طالق
ا شد و   ي زن و خانواده اح    يت مقام و موقع   ي انقالب اسالم  يروزيخوشبختانه با پ  

دان  قـوق  كـه در آن زمـان بـه عنـوان ح           ياالسـف كـسان     اسـت، مـع    يعـ ي طب ين امر يا
 ي از تحول قـانون در راسـتا       يزيآم ضينك با لحن تعر   ي نشان ندادند ا   يمقاومت مؤثر 

نه مرهون مقاومـت آداب     ين زم ي در ا  ياند كه ثبات نسب     اد كرده و نوشته   ي فقه   باانطباق  
  .شكست يز در هم ميچ گرنه همه  است وياجتماعو رسوم 
  

  ي اسالميخانواده در جمهور
 سـوره  13ه يـ آ(ه جامعـه قـرار داده اسـت    ي را اصل و پا   يادگد اجتماع خانو  يقرآن مج 
تـر از     دهي نـزد خداونـد پـسند      ياديـ چ بن ياند كـه هـ      فرموده) ص(امبر اعظم   يپ) حجرات
  .ستين) و خانواده(ازدواج 

                                                                                                                             
 .467، رنه داويد، ص نظامهاي بزرگ حقوق معاصر . 1
 .2836له ئ، بخش خاتمه مس11، ص توضيح المسائلملحقات رساله  . 2



        حقوق خانواده10

  

  :ميخوان ي ميدر مقدمه قانون اساس
 انـسان اسـت و      ي و رشـد و تعـال      ين جامعه و كانون اصـل     ياديخانواده واحد بن  «
 و  ياملكـ  حركـت ت   يسـاز اصـل    نـه يل خانواده كه زم   ي در تشك  ي و آرمان  يدتيقتوافق ع 
ن يـ ل بـه ا   يـ  بوده و فراهم كردن امكانات جهت ن       يابنده انسان است، اصل اساس    ي رشد

  .» استيف حكومت اسالميمقصود از وظا
  : آمده استدهمو در اصل 

 مقـررات   ن و ي همه قوان  ، است ي جامعه اسالم  يادياز آنجا كه خانواده واحد بن     «
 از  يپاسـدار ،  ل خـانواده  يآسـان كـردن تـشك     د در جهـت     ي مربوط با  يهايزير و برنامه 

  .» باشدي اسالم و اخالقه حقوقي بر پاي روابط خانوادگياستوار و قداست آن
  


