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افسانه طباطبایی

کتاب »حقوق متقابل اعضای خانواده« نوشتة دکتر
سیدحسناسعدی و نگاراسعدی به همت انتشارات 
انجمن اولیا و مربیان در ســال 139۵ چاپ و منتشــر 

شده است. 
دکتر سیدحسن اسعدی در پیشگفتار کتاب با تأکید 
بر فراوانی آثار مکتوب و غیرمکتوب دربارة خانواده، 
به ضــرورت اســتمرار فعالیــت فرهنگــی در رابطــه با 
نهــاد خانــواده اشــاره می کنــد. در زمینــة جامعیــت 
نداشــتن آثــار مکتــوب در دســترس دربــارة خانــواده 
توضیحاتی می دهد. سپس دربارة اهداف پژوهشی 
کــه کتــاب موجود حاصل آن اســت، ســخن می گوید 
و هــدف عمــدة آن را چنین برمی شــمرد: بــازکاوی و 
بازنمایــی تکالیف و حقــوق متقابل اعضــای خانواده 
در قبال یکدیگر و جامعة مدنی، براساس معیارهای 
جامعه شناسی بومی، قوانین ملی موضوعة عرفی و 
الزم االجــرای روز و احــکام مذهب تشــیع اثناعشــری 
اســالمی، بــا توجــه بــه شــاخص های فرهنگی عصر 
پسامدرنیتة جهانی، به منظور پیشگیری از گسترش 
بیشتر فروپاشــی نهادهای خانواده در جامعة ایرانی 
کــه در عصــر فراتجدد این نهاد مقــدس رو به افول و 

فروپاشی است. 
از جملــه اهــداف جزئی آن را نیــز ارائة راهبردهای 
کاربردی قانونی، مذهبی و عاطفی و اخالقی مبتنی بر 
ارزش های اجتماعی امروز دربارة مســائل خانوادگی 
می داند و در ده فصل و فراتحلیل های مطرح شــده، 

آن ها را نقد می کند.
در بخش های نخست کتاب، بسترسازی مفهومی 
صــورت گرفتــه و اطالعــات زمینــه ای مناســبی بــرای 
بناگذاشتن مفاهیم مرتبط بعدی در اختیار خواننده 
نهاده شــده اســت. به بیان دیگر، از آنجا که شناخت 
مفهوم و کارکرد خانواده بدون درک صحیح از زندگی 

زن و مــرد و ویژگی هــای جســمانی روانی آن ها و نیز 
عوامل زمینه ای زندگی مشــترک امکان پذیر نخواهد 
بود، در فصل اول به این مسائل پرداخته شده است. 
آنچه بر استحکام اطالعات در این بخش و نیز سراسر 
کتــاب می افزایــد، حمایــت نظــرات صاحب نظــران و 
اندیشــمندان از ایــن اطالعــات اســت کــه به اشــکال 

مختلف در متن گنجانده شده اند.
پیشینة تاریخی خانواده و فرایند تحوالت آن از ادوار 
باستان تا پسامدرنیته و از زن ساالری تا مردساالری و 
سپس شایسته ساالری از مواردی است که در فصل 

دوم مورد توجه قرار می گیرند. 
فصــل ســوم به ریشــه یابی حقــوق خانــواده از آغاز 
تمدن بشر اختصاص دارد. آنچه در این فصل درخور 
مالحظه می نماید، اطالعاتی است که دربارة تعریف 
لغــوی و اصطالحــی حقــوق، منابــع حقوق خانــواده، 
انــواع حقوق خانــواده و حقوق خانــواده از نظر ادیان 
و آیین هــا در اختیــار خواننــده قــرار می گیــرد. حقوق 
خانــواده در ایــران باســتان و نیــز از دیــدگاه ارســطو، 
رواقیون، سیسرون، افالطون و ...، حقوق خانواده در 
دین اسالم، با تکیه  بر آیات و احادیث و روایات و نیز 
در اعالمیة حقوق بشر و سایر معاهدات بین المللی 
پــس از رنســانس تــا دوران پســامدرنیته، از دیگــر 

مباحثی هستند که در فصل سوم آمده اند.
در فصل چهارم، شــاخص های سالمت خانواده در 
عصر پســامدرنیته بررسی شــده است. در این فصل 
دربارة تأســیس سازمان بهداشت جهانی و عضویت 
ایــران در آن ســخن گفته شــده و بــر باالرفتن معدل 
عمــر انســان ها، کــه حاصل فعالیــت این ســازمان و 

دولت های عضو آن است، تأکید شده است.
فصــل پنجــم بــه ازدواج و رویکردهــای تاریخــی، 
عاطفــی، شــرعی و حقوقــی آن و نیز اقســام ازدواج و 
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تعدد زوجات اختصاص دارد. در این فصل تاریخچه ای 
مختصر از ازدواج، رویکردهای متفاوت به آن، از جمله 
رویکرد شــرعی، با تکیه بر روایــات و احادیث متقن و 
آیاتی از قرآن مجید مطرح شــده اســت. عالوه براین، 
دربــارة ازدواج دائــم و مــدت دار و احکام تعدد زوجات 
و ظرایــف هر یک ســخن به میان می آیــد و این موارد 
از منظر اسالم و نظام حقوقی آن بررسی می شود؛ از 
جمله، به مادة 16 قانون حمایت خانواده دربارة شروط 

اجازة ازدواج مجدد اشاره می شود.
در فصــل ششــم، تکالیــف و حقــوق مشــترک زن 
و شــوهر بــا رویکردهای عاطفی و شــرعی و حقوقی 
بررســی شــده اســت که بسترســاز آن، توجه به کفو 
بودن همسران، شناسایی همسر قبل از خواستگاری، 
ســالمت جســمی و روانــی زوجیــن و بلوغ جنســی و 

عقلی زوجین برای ازدواج است. 
فصل هفتم کتاب با عنوان »جایگاه و حقوق زن در 
خانــواده و جامعة مدنی ایــران« به حقوق عرفی زن 
در ارتباط با ازدواج، و حقوق شــرعی و قانونی زن در 
خانــواده و جامعــة مدنی می پردازد و دربــارة مواردی 
چــون جهیزیــه، مهریه و پیشــینه و فلســفة برقراری 
آن، میــزان مهریــه و قوانین مدنــی آن، نفقه و معنا 
و مفهــوم آن از دیــدگاه فقهــای شــیعه و نیز تعریف 
حقوقــی نفقــه در قوانیــن ایــران و کشــورهای دیگر، 
مــوارد پرداخــت نفقــة زن و شــرایط وجــوب آن و نیز 
ضمانت اجرای کیفری نفقه و نفقه در طالق ســخن 

می گوید.
در فصل هشــتم با عنوان »حقوق شــوهر بر زن« 
دربــارة حــق شــوهر در مورد تمکین زن، حق شــوهر 
در تعییــن مســکن، حــق فســخ نــکاح بــرای شــوهر، 
حقــوق شــرعی، اخالقــی، عاطفی و عرفی شــوهر بر 
زن، همراه با تطبیق حقوقی و نظریه های ادارة کلی 

حقــوق قــوة قضاییــه، مواد قانونــی و آیــات و روایات 
ســخن به میان آمــده و در پایان دربــارة عدة وفات و 

احکام آن توضیحاتی داده شده است.
فصــل نهــم کتاب بــه حقوق فرزنــدان بــر والدین و 
حقــوق والدیــن بــر فرزنــدان اختصــاص دارد. در این 
فصــل، نخســت اطالعاتــی دربارة جمعیت کشــورها 
و رشــد آن هــا و نیــز برنامــة تنظیــم خانــواده در ایــن 
کشــورها و از جمله ایران مطرح شــده است. سپس 
موضوع تولید فرزند و بقای نسل انسان بررسی شده 
و آنگاه مهم ترین زیرساخت ها و حقوق فرزند از آغاز 
ازدواج والدین تا هنگام تولد در اسالم و حقوق ایران 

مطرح شده است.
در فصل دهم کتاب که به موضوع طالق و اقســام 
آن اختصــاص دارد، تعریــف لغــوی طــالق، وضعیت 
حقوقــی آن در کشــورهای مختلــف، طــالق در ایران 
باســتان و ادیــان گوناگــون و طــالق در حقــوق ایــران 
بررســی و مواد قانونی و احکام شــرعی مرتبط با آن 
مطرح شده است. انواع طالق، انواع دادخواست برای 
طــالق در قوانیــن ایران، حضانت فرزندان و وکالت و 
تفویض حق طالق به زن از موارد دیگری هستند که 

در این فصل دربارة آن ها سخن گفته شده است.
پــس از فصــل دهــم کتاب، نمایة یکم شــامل متن 
کامــل طــرح جامع جمعیت و تعالی خانــواده و نمایة 
دوم دربردارنــدة مکاتبات مربوط به پژوهش منتهی 
بــه تحریر کتاب، آمده اســت. کتاب »حقوق متقابل 
اعضــای خانــواده« به عنــوان یک کتاب مرجــع حاوی 
اطالعاتــی ارزشــمند و بــه روز اســت و پژوهشــگران، 
دانشجویان و عالقه مندان به حوزه هایی چون فقه و 
حقوق و نیز خوانندگان معمولی که در جست وجوی 
کسب اطالعات در موارد مرتبط اند، با مراجعه به آن، 

به پاسخ سؤاالت خود دست خواهند یافت.

دکتر سیدحسن 
اسعدی در پیشگفتار 

کتاب با تأکید بر 
فراوانی آثار مکتوب 
و غیرمکتوب دربارة 
خانواده، به ضرورت 

استمرار فعالیت 
فرهنگی در رابطه با 
نهاد خانواده اشاره 

می کند
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