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 مالی از زنان درسیستم حقوق مالی خانواده در اسالم یها تیحماجایگاه 

 

 1زهره کاظمی

 

                                

 چکیده:

به دلیل اهمی  نقش اانواد  در تحق  اهدام و مصال  فدردی و   «نظام وقوق مالی ز  در اسالم»در 

اجتماعی و جایگا  محوری ز  در اانواد ح ومای  از وقوق زنا  به شملی اس  که تمام ابعاد زنددگی  

زنا  را چه در بعد شبیعیح چه در بعد انسانی و وتی معنوی شامل شد  و تمام اصول واکم بدر نظدام   

در زمدا  برقدراری علقد      «وقوق مالی زوجه»ظ گردید  اس . بدین منظور اانواد  و نظام جمعی لحا

گسترة وسدیعی از آیدات و روایدات را بده ادود       (شالقح فسخ و ...)زوجی  و وتی پس از انحالل نماح 

 آورد یممالی و اقتصادی به ارمغا   مسائلااتصاص داد  اس  که به نوعی مصونی  قانونی زنا  را در 

اهددام اساسدی و    ینتأمدر مسیر  بتوانندرداری از کرامتی ااص در اانواد  و جامعهح تا در سای  براو

 کال  شریع  یعنی عبودی ح وفظ دینح وفظ نفس و وفظ نسل و .... ورک  کنند.

 هدای  ید  مالمتبعدی و   هدای  ید  مالماصلی و بدا لدشّاتح    های ی مالماین وقوق مالی شامل سه دسته 

وقوقی در به رسمیّ  شدنااتن   یها نظامنظام وقوقی اسالم با سایر  ومایتی اس . تفاوت اصلی میا 

این وقوق مالی اس  چرا که مناب  مالی زنا  را در درو  کانو  اانواد  به عنوا  مادر و همسر بسدیار  

مورد توجه قرار داد  و از سوی دیگر و  دریاف  مهریهح اجرت المثلح و  سمنی و دریاف  متداع بده   

وموم  اسالمی از زنا  را در مدوارد اداص    های ی وماهنگام شالقح تأمین نفقه در دورا  عدّ  و نیز 

 ناشی از آ  پیشگیری نمود  اس . های یبآسبه رسمی  شنااته و از فقر مالی و 

 

 ه ای  ی ت مالکالکیت تبعی و با لذّات، م یزنان، حقوق مالی، اسالم، مالکیت اصل :ها یدواژهکل

 حمایتی

 

وقدوق مددنی کیفدریح فرهنگدیح      یهدا  ووز وقوق ز  گسترة بسیار وسیعی داشته و شامل  مقدمه:

. اما به سبب نقش بنیادینی که اقتصاد در سرنوش  بشر در اانواد  و شود یمسیاسیح اجتماعی و غیر  

                                                           
 مطالعات زنا  دانشگا  تربی  مدرا یترکد. 2
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دفاع از وقدوق زندا  را سدخ      یها ولقهو  ها گرو ح دفاع از وقوق مالی زنا ح افرادح کند یمجامعه ایفا 

ح اما اتّخداذ  اند شد  نائلبرابر در اجتماع  های ی موقعای مشغول داشته اس . هرچند زنا  به کسب بر

مواض  انحرافی یا افراشی برگرفته از فرهنگ غربح موجدب انحطداد ااالقدی جوامد ح سسدتی بنیدا        

رووی و اودکشی داترا ح قاچاق زنا  و داتدرا ح فقدر بیشدتر     های یافسردگاانواد ح بحرا  هوی ح 

 الینحل گردید  اس . مسائل زنا  و افزایش آمار شالق به عنوا 

به دلیل اهمید  نقدش ادانواد  در تحقد       «نظام وقوق مالی ز  در اسالم»این در والی اس  که در 

اهدام و مصال  فردی و اجتماعی و جایگا  محوری ز  در اانواد ح ومای  از وقوق زندا  بده شدملی    

اس  که تمام ابعاد زندگی زنا  را چه در بعد شبیعیح چه در بعد انسانی و وتی معنوی شامل شدد  و  

ظ گردیدد  اسد . د تدا در سدای  برادورداری از      تمام اصول واکم بر نظام اانواد  و نظام جمعدی لحدا  

اهدام سیاسی و کال  شریع  یعنیح وفظ  ینتأمدر مسیر  بتوانندکرامتی ااص در اانواد  و جامعهح 

 دینح وفظ نفس و وفظ نسل و .... ورک  کنند.

کدار  اصلی وبالشات نوع مالمیتی اس  که زنا  همانند مردا ح به تبد  اشدتغال و    های ی مالممنظور از 

مفید اقتصادی ازو  مالمی  براوردارند که تح  عنوا  و  اکتسابح صدراوتاً بده آ  تصدری  شدد      

 اس .

و امدوری مانندد ارث و دیده را در بدر      گیدرد  یمد تبعی بواسطه نسب و سبب به زنا  تعل   های ی مالم

. در این بخشح یردگ یمکه در پی آ  وقوق مالی به عنوا  وارث و یا اولیای دم به زنا  تعل   گیرد یم

 در بعضددی مددوارد  هددا آ در نفددس مالمیدد  بددین ز  و مددرد تفدداوتی وجددود ندددارد امددا در میددزا     

مدالی سدنگینی اسد  کده      هدای  ی مسئولکه تحلیل آ   شود یمدر سهام ز  و مرد دید   ییها تفاوت

نده کدردی کده    بر مردا  واجب اس ح در والی که زنا  در ازای وقوق مالی دریافتیح هزی ها آ  ینتأم

 وجوب شرعی داشته باشد را عهد  دار نیستند.

قانونگشاراسالمی با جعل مالمی  ومایتی برای زنا ح از سویی برای آنا  نسب  به همسر  از سوی دیگر 

و فرزندا  مسئولی  مالی قرار نداد  و از سوی دیگر ود  دریافد  مهریده و صدداقح نفقده و مایحتداج       

نفقه  ینتأماجرت المثل و شیربهاح دریاف  متاع به هنگام شالق و نیز  زندگیح و  سمنیح و  دریاف 

وموم  اسالمی از زنا  در مدوارد اداص از فقدر و تنگدسدتی آندا        های ی ومادر دورا  عد ح و نیز 

 وقدوقی در بده رسدمی     یهدا  نظاماس . تفاوت اصلی میا  نظام وقوقی اسالم با سایر  پیشگیری نمود 

: زنا  به اوالًومایتی  های ی مالمشنااتن این و  مالمی  برای زنا  اس . به موجب به رسمی  شنااتن 

چرا که مناف  مالی ز  در درو  کانو  ادانواد  بده عندوا      اند ید گردازدواج و تشمیل اانواد  ترغیب 

 مادر و همسر بسیار مورد توجه قرار گرفته اس .

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


63 

 

مشکورح با استناد به آیات صری  قرآ  کریم و  های ی مالمر یک از اقسام در ادامه به بررسی مصادی  ه

 .پردازیم یمروایات معصومین 

در بررسی وقوق مالی ز  در نظام وقوقی اسالم و فقر زدایدی از ایدن صدنف دو مسدئله مدورد توجده       

 قانونگشار اس .

 ومای  جدی از وقوق مالی و اقتصادی زنا  از سوی قانونگشارح دول ح همسر و پدر. –الف 

 ممانع  جدی از تضیی  وقوق مالی ز  و تعدی نسب  به مالمی  اصیل و ومایتی او. -ب

                          

 مالکیت اصیل و بالذات -1

 تصرفات مالی در( اصل استقالل، 1-1

. منظور از اند کرد بحث  «قاعد  تسلیط»را تح  عنوا   «تصرفات مالی استقالل در»فقهاح اصل  

هر انسانی نسب  به اموال متعل  بده ادودح تسدلط داشدته و بده هدر       »قاعد  مورد بحث این اس  که: 

مان  این کار شوند مگر در  توانند ینمو اشخاص دیگر  تصرم کندح ها آ در  تواند یمصورتی که بخواهد 

 مواردی که شرعاً از تصرم در مال اود من  شد  باشد.

 از سور  نساء اس : 39آیه مستند این اصلح آیه شریفه  ینتر مهم

 یا أیّها الّذین آمنوا ال تاکُلُوا أموالکُم بَینکم بالباطل إلّا أن تکونَ تجارهً عَن تراض منکم ......

در اموال یمدیگر به شری  باشل تصرم نمنید مگر اینمه ایدن تصدرفاتح    یدا  آوردای کسانی که ایما  

 .شود یمبواسطه تاارت و معامله ای باشد که با رضای  شرفین واق  

اصل اولی در اسالم این اس  که همه مردم در تصرفات مالی اود از استقالل برادوردار بدود ح از ایدن    

اینمه دلیل شرعی معتبری بر محدودی  فدردح نسدب  بده    ویث فرقی بین ز  و مرد وجود ندارد مگر 

 تصرم در اموال اودش دالل  کند.

 ( سیستم استقالل مالی زوجین5-1

 (23نساء / ) «للرّجال نَصیبٌ ممّا اکتسَبوا و للنّساء نَصیبٌ ممّا اکتَسبنَ»( آیه 2-3-3

 « بهر  ای اس . آورند یمو نیز زنا  را از آنچه به دس   کنند یممردا  را از آنچه کسب »

کلمه اکتساب به معنی به دس  آورد  اس  اما فرقی که راغب اصفهانی بین معنای کسب و اکتسداب  

: کلمه اکتساب در بده دسد  آورد    گوید یمبسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاس ؛ وی  شود یممتشکر 

اودش از آ  استفاد  کند و بهر  برداری ااتصاصی از  اواهد یمکه انسا   شود یمفاید  ای استعمال 

و هم آ  چیزی که برای  شود یماستفاد  کند شامل  اواهد یمآنچه را که اود  هم آ  نماید و کسبح

 (422قح ص  2404الراغب االصفهانیح ). آورد یمدیگرا  به دس  
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ادوا    آورند یمچیزی را که به دس  آ    مفاد آیه چنین اواهد بود که هر یک از ز  و مردح  از این روح

به اودشدا  ااتصداص دارد و    –ارث و غیر   مانندااتیاری باشد؛ مانند کسب درآمد یا غیر ااتیاری؛ 

و  استفاد  و بهر  برداری را به شور مستقل اواهند داش . مرووم عالمه شباشبایی در تفسدیر ایدن   

 :گوید یمآیه 

بده   اواهدد  ینمد ااص اود اوس  و ادای تعدالی   آورد یمدس  اگر مرد یا ز  از را  عمل چیزی به »

که مراد از اکتساب در آیده ندوعی ویدازت و ااتصداص      شود یمبندگا  اود ستم کند. از ایناا روشن 

داد  به اویش اس ح اعم از اینمه این ااتصاص داد  به وسیله عمل ااتیاری باشد نظیر اکتسداب از  

به صدفتی کده داشدتن آ      شود یمل ااتیاری. لیمن باالار  منتهی را  صنع  و یا ورفه یا به غیر عم

چیزی را کسب کند از آ  بهدر    هرصف  باعث این ااتصاص شد  باشد .... و معلوم اس  که هر کسح 

شباشبداییح  ) ااشر اکتسابی اس  کده کدرد  اسد .    به ای اواهد داش  و هر کسی هر بهر  ای داردح

 (324ح ص 4ج ح 2212

 :گوید یماز این آیهح نسب  به آزادی زنا  در اشتغال وتاارتح  تری ی وسیمی ازمفسرین با برداش  

به سعی و کوشش هدر کسدی از مدرد و یدا ز  از نعدم ادود عطدا         نسب اداوند در کسب و تاارتح »

به تاارت مشغول شوند و همچنین نسدب    توانند یم..... آیه شریفه دلیل اس  که زنا  هم  فرماید یم

ح ص 2ج  قح 2291علدوی وسدینی موسدویح    )« به سعی و کوشش اود از نعم الهی بهر  مند شدوند. 

233) 

از استقالل کامل اقتصادی براوردار اس . محرومی  تاریخی زندا  در ایدن    ز بنابراین در منظر دینح 

 یها ووز وقارت ز  در برای ادوار تمدنی و  معلولو این اودح  هاس  بخشبخشح مشهودتر از سایر 

فرهنگی و عدم براورداری وی از شخصی  وقوقی اسد . اسدالم بدا بده رسدمی  شدنااتن اسدتقالل        

 اقتصادی ز  به محرومی  کهن و نمادی شد  وی در این اصوص پایا  داد.

غیر منقول و سدایر  در انواع مختلف وقوق مالمی  و استقالل در تصرم اموال منقول و »به شوری که: 

ح ووالهح صل ح شرک ح مضاربه و سرمایه گشاریح قرض شئو  تابع  آ  از تاارتح عطیه و بخششح رهنح

ح عاریدهح  ضدما   حیعده ود کفال ح وقفح قوانین افالا و محاوری ح اجار ح مزارعدهح باغدداریح مسداقاتح   

 ح جعالدهح اویدای مدوات و ...    وصی  و واگشاری اموال به اشخاصح شفعهح قراردادهای بازرگانی وغیدر آ 

 (14ح ص 4 ج ح:224نوریح ).« اند یمساوبرای زنا  و مردا  تبعیضی نبود ح در این وقوق 

 تبعی های یتمالک -5

 ( ارث2-3
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یمی دیگر از مناب  کسب مال ارث اس . ارث در لغ  به معنای ترکه و اموالی اس  کده از متدوفی بده    

 و در اصطالح وقوقیح مقصود انتقال مالمی  اموال می  پس از فوت به ورّاث وی اس . ماند یمجای 

ارث از نظر تاریخی ریشه در آدابح رسوم و اعتقادات قوی دارد که از زما  شمل گیری اانواد  موجود 

 بود ح اما گسترش یافته اس . وقوقدانا  ارث را ملهم از فطرت دانسته و معتقدند همدا  شدور کده در   

و نزدیما  وی یار و مددکارش هستندح شبیعتداً در بده دسد  آورد      یشاوندا اوزما  ویات متوفیح 

مالمی  اموال متوفی نسب  به افراد دیگر سزاوارتر هستند. چرا که با مرگ وجود شدخص از ایدن دنیدا    

و  شدود  یمد  ح اما اموال اوح که محصول کار و تالشش بود  اس ح به نسل بعد و نزدیمانش منتقلرود یم

 وفظ اموال اس  که جزو اهدام و مقاصد کال  شریع  برشمرد  شد. یها را این یمی از 

. یمی از شد یمدر زما  جاهلی ح رسوم دیگری نیز بود که عمالً موجب محرومی  زنا  از وقوق مالی 

زندا  و برادرا  وارثا  او از قبیل فر رف  یمشوری که اگر مردی از دنیا  بهرسم ارث زوجی  بودح  ها آ 

یعنی پسر یا بدرادر   بردند یمهمسری ز  او را نیز به ارث  بردند یمهما  شوری که ثروت او را به ارث 

کده همسدر او را بدرای مدرد      دانسد   یمد و اود را مختار  پنداش  یممی  و  همسری می  را باقی 

دیگری تزویج کند و مهر را اودش بگیرد و یا او را بدو  مهر جدیدی و به موجب همدا  مهدری کده    

 می  قبالً پردااته بود همسر اود قرار دهد.

ارث زوجی  را منسوخ  رسم در ایناا قرآ  کریم تبصر  ای ااص در ومای  از وقوق زنا  وارد نمود ح

 کرد و فرمود:

 (29/ نساء) «ترثوا النساء کرهاً لکمانأیّها الّذینَ آمنوا ال یحل یا »

نمته قابل توجه اینمه گرچه اداوند تمام قوانین وقوقی اسالم را منطقی با فطرت تنظیم فرمود  اس  

درونی نهفته در وجود انسا  فراهم گرددح لیمن در پایدا    های ینهگناتا زمینه شموفایی استعدادها و 

که هماهنگی نظام تشری  و تموین را گوشزد  شود یمو اسم از اسمای وسنای الهی را یادآور آیه ارث د

: فرمایدد  یمد متفداوت اسد     یها ارثسور  نساء که عهد  دار بیا  برای از  22 نمایدح لشا در پایا  آیه

یعنی شما از علم و ومم  کافی براوردار نیستید تا راز تفاوت را که در  «ان اهلل کان علیماً حکیماً»

هسته مرکزی عدل نهفته اس  جستاو کنیدح لیمن اداوند آگا  و ومیم اسد  همده علدل تسداوی و     

را بده صدورت مدواد معتددل وقدوقی روانده        هدا  آ عوامل تفاوت را جم  بندی نمود ح بر مدار ومم  

 فریط جاهلی  جدید و مدر  مصو  بماند.از ت مسائلح تا فرماید یم

 ( دیه5-5

با یمدیگر برابر اس ح یعنی اگر جراو  یا صدمه ای کده بدر     (ثلث)دیه ز  و مرد در کمتر از یک سوم 

  مرد یا ز  وارد شد  اس  کمتر از یک سوم دیه کامل باشدح دی  مرد و ز  برابر اس . مانند ایدن کدهح  
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دو و سده   قطد  برابدر اسد ؛    ها آ در این صورت دیه     کرد  باشدحکسی یک انگش  مرد یا ز  را قط

 هدا  آ وارد شدد  باشدد کده دید       ها آ انگش  نیز چنین اس  و نیز همین گونه اس  اگر جراواتی بر 

 کمتراز یک سوم دید کامل اس .

این قول مشهور فقهای امامیه نیز هس  که تا زمانی که دیه عضو و یا جراو  به یک سوم کامل مدرد  

 :شوند یمنرسید  اس ح ز  و مرد به شور مساوی در برابر یمدیگر قصاص 

 :گوید یمامام امینی )ر ( در این بار  

ل ثم تصیر علی النّصدف ...  المرأ  تساوی الرجل فی دیات األعضا و الاراوات وتی تبلغ ثلث دیه الرج»

 و یقتص من الرّجل للمرأ  و بالعمس فی االعضاء والاراح من غیر ردّ وتّی تبلغ الثلث .... (

ح البته تا زمانی که جراو  ز  به یک سوم نرسید  اند یمساوز  و مرد در دیه اعضا و جراوات با هم »

قصاص نصدف مدرد اسد  ... و در اعضدا و     اس . زیرا زمانی که جراو  به این ود رسیدح ز  در دیه و 

ح بدو  آنمه الزم باشد چیزی برگرداند  شدود  شود یمجراوات مرد به نف  ز  و ز  به نف  مرد قصاص 

 (393ح ص 2211موسوی الخمینیح الازء الثانیح )تا زمانی که به یک سوم نرسد. 

ح تفداوت دیده   کندد  یممای  نمونه دیگر از شواهد داال  مصال  اقتصادی در برای از اومام شرعی و

 موی سر مرد و ز  اس :

اگر کسی از روی قصد یا به ااشر سهل انگاری یا هر دلیل دیگرح کاری کند که موی سر مردی کندد   

ح ویدشود یا بریزد اگر موی او دیگر نروید به نظر مشهور از فقهاح باید دیه کامل بپردازدح و اگر دوبار  بر

 (2:3 – 219ح ص 42تاح ج  یب حنافی) باید جریمه بپردازد.

 (2:0هما ح ص )ولی به نظر برای از فقها و نیز به نظر صاوب جواهرح این نظر مورد تردید اس . 

هما ح )به گفته شیخ مفید و جمعی دیگر از فقها: اگر موی او هرگز نرویدح دیه آ  صد دینار شال اس . 

 (2:2ص 

ولی اگر موی سر زنی به هما  دالیل کند  شود یا بریزدح اگر پس از مدتی برویددح دید  آ  بده انددازة     

همدا ح  ) (یعنی هزار مثقال شال اس )مهریه زنا  همتای اوس ح و اگر هرگز نروید دی  آ  کامل اس  

 (2:4ص 

بیشتر اس ح از این رو اگر از آناا که اهمی  موی سر برای زنا  بیشتر اس ح دیه آ  نیز در مورد زنا  

ز  و مرد برابر اس ح ولی به نظر برای فقهای بدزرگح دیده    موی ریخته شد  نرویدح به نظر مشهور دی 

برابدر   ها آ مرد در این موردح صد دینار شال اس  ولی دیه ز  هزار دینار شالس . در هر صورت یا دی  

اسد    (آرش)یخته شد  برویدح دی  مدرد جریمده   اس ح یا دیه ز  د  برابر دی  مرد اس . و اگر موی ر

 اس . (چندین برابر دیه مرد)ولی دی  ز  یک مهریه کامل 
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عالو  بر آنمه بر اساا وقی که اسالم برای اولیای دم قرار داد ح داتر در اانه پدر و یا همسر در اانه 

 بر اساا سهم االرث اود از دیه مطالبه نماید. تواند یمشوهرش 

 حمایتی های یتمالک -3

 ( مهریه یا صداق1-3

 ( مهر در روایات 2-2-2

تعیین آ  در عقد نماحح الزام ملکد وقدوقی   ضرورتروایات متعددی دراصوص اهمی  و جایگا  مهرح 

و ااالقی به پرداا  آ ح آثار دنیایی و آارتی ناشدی از تسدام  و بدی مبداالتی در ادای آ ح بدر ودشر       

داشتن مردا  از بی توجهی و تضیی  آ  و در مواردی با سفارش به بخشش رضا مندانه آ  از سوی ز  

محب  و تحمیم و تثبی  کانو  اانواد  وارد شد  که از با هدم ارتقای عالی  مشترکح تعمی  عش  و 

 :شود یمباب نمونه در ذیل به برای موارد اشار  

ح 23 ج ورعاملیح بی تاح) «إ ّ أو َ الشرود ا  یوفی به ما إستحللتم به الفروج»)ع(:  یرالملمنینامقال 

 (33ح ص :ح ح 22ابواب المهورح باب 

پرداا  چیزی اسد  کده بده      شرشی که وفای به آ  الزم اس ح سزاوارترین»وضرت علی )ع( فرمود: 

  «.یدا کرد واسط  آ  زنا  را براود والل 

 (3ح   هما ح)«عن ابی عبداهلل )ع( من أمهر مهراً ثمّ الینوی قضائه کا  بمنزله السارق 

ا کسی که مهری را برای همسر اویش معدین کنددح امدا نید  پردااد  آ  ر     »امام صادق )ع( فرمود: 

 «منزل  سارق اس . به نداشته باشدح

 (2هما ح ح «)إ  اهلل لیغفر کلّ ذنب یوم القیامه إالً مهر امرإ »قال رسول اهلل )ص(: 

پردااد    [گندا  عددم  ]ح مگر بخشد یماداوند هر گناهی را در روز قیام  »پیامبر اسالم )ص( فرمود: 

 مهر ز  .....

و بدرای او اویانداً مهدر سدنگینی قدرار       کدرد  یمیمی از رسوم جاهلی  این بود که مردی با زنی ازدواج 

ز  بیچدار  را بده فحشدا     زد یمد و هوای تادید فراش به سرش  شد یمح اما همین که از او سیر داد یم

یستگی همسری که این ز  از اول شا کرد یمو چنین وانمود  کرد یممتهم کرد ح ویثی  او را لمه دار 

باید پس بگیرم. قرآ  کریم این رسم را نیدز   ام داد مرا نداشته و ازدواج باید فسخ شود و من مهری که 

 منسوخ کرد و فرمود:

وَ إن اَردتُم استبدالَ زوج مکانَ زوج و آتیتمُ إحداهُنَ قنطاراً فَالتأخذوا منهُ شیئاً اَتَأخذونَ ه  »

 (30/ نساء )« بُهتاناً وَ إثماً مبیناً
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و اگر اواستید همسری را به جای همسری برگزینیدح هر چند مال فراوانی هم مهر یمی از آنا  کرد  »

شما درس  نیس  که چیزی از آ  مال دریاف  دارید. آیا بدا بهتدا  و گندا  آشدمار آ  را      یبراباشیدح 

 (؟!سزد یممگر ملمنا  را چنین کار ) «؟!دارید یمدریاف  

 :گوید یمصاوب جواهر )ر ( در شرح شرای  

ال تقدیر فی المهر فی جانب القلهح بل ما تراضی علیه الزوجا  .... و کدشا الوددّ لده فدی المثدر  علدی       »

ص  ح22نافیح بی تاح ج )« کشلک. ها لعلعظیمه کادت تمو  اجماعاً بل  شهر ٌالمشهور بین االصحابح 

22) 

ریح انداز  ندارد بلمه هر چه ز  و شوهر بددا ح توافد  داشدته    مهریه در جه  کمی و در جه  بسیا»

باشند مااز اواهد بود. این نظر نیز وتی زیادی مهرح اجماعی یدا قریدب بده اجمداع اسد . و نیدزح ز        

  «پیش از دریاف  مهریه اویشح تقاضای همسر اویش را اجاب  نمند. تواند یم

مهریهح با زنی ازدواج کرد  اس  سدئوال شددح فرمدود:    از امام صادق )ع( دربارة مردی که بدو  تعیین 

 (319ص ح 32ح ج 2422ورعاملیح ) «لها صداق نسائها»

  «مهریه او همانند مهریه سایر زنا  همتای اوس .»

 نفقه (5-3

 ( تعریف نفقه 2-3-2

مایحتداج  آنچه صرم هزینه عیال و اوالد کنندح هزینه زندگی ز  و فرزنددا ح روزی و  »نفقه به معنای 

 (1:2ح ص :224دهخداح )آمد  اس .  «معاش

 «ما انفق  و استنفق  علی العیال و نفسک»همچنین در تعریف دیگری آمد  اس : 

 (::2ح ص 2409. )فراهیدیح شود یمیعنی آنچه برای اود و اانواد  هزینه 

. بددین جهد    باشدد  یمد شد ح اغلب همرا  با ذکر مصادی   ارائهتعاریفی که در اصطالح فقه برای نفقه 

 .گردد یمبه مصادی  بر  ها ااتالماکثر 

 صاوب جواهر نفقه را چنین تعریف نمود  اس :

ضابط القیام بما تحتاج المرأ  الیه من شعام و ادام و کسو  و اسما  و اادام و آله األدها  تبعاً لعداد   »

 «أمثالها من اهل البلد

اادم و وسایل آشپزی که به شور متعارم با وضعی  ز  در مایحتاج ز  از جمله غشاح البسهح مسمنح »

 (22ح ص 22ج  نافیح بی تاح) «آ  شهر متناسب باشد.

وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانهح »ح همانند: اند نمود بعضی از فقهاح مصادی  دیگری به آ  اضافه 

 (419ح ص 2420 جبعی عاملیح) «کرمح صابو  و هزینه ومام در صورت نیاز
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نماید و  ینتأمکه مرد باید نیازهای همسرش را  شود یممعلوم  «القیام بما تحتاج الیه المرأ »ز عبارت ا

بیا  برای از نیازهای ز  اس . هما  شور که در وسیله النادا  میدزا     «من شعام و ادام و ...»عبارت 

 نفقه را به اندازة رف  نیاز ز  فرض کرد  اس :

 (:19بی تاح ص   اصفهانیح) «الضابط القیام بما تحتاج الیه المرأ  ... ال تقدیر للنفقه شرعاً بل»

در یک زما  جزء نیازهای متعارم زوجه محسدوب شدد ح    «تعدد اادم»براین اساا مممن اس  مثالً 

 آ  از سوی زوج واجب باشد: ینتأم

 :فرماید یمامام امینی در این زمینه 

ح 3قح ج  2402امینیح ) «تعدد الخادم فال یبعد وجوبه ها مثلبحث یتعارم من  ها وشم ولو بلغ  »

 (200ص 

هزینده درمدا  بیمداری صدعب العدالج       ینتأمح اگر «همه نیازهای متعارم»بنابراین با توجه به عبارت 

 زوجهح امری متعدارم شدودح جدزء نفقده قدرار اواهدد گرفد . همدا  شدور کده بعضدی از فقهدا بیدا               

 :اند نمود 

ح از مصدادی   افتدد  یمد سخ  که به ندرت اتفاق  های یماریبکه برای مداوای  یهای ینههزبعید نیس  »

 «سنگین باشدح مشرود بر اینمه به عسر و ورج زوج منتهدی نشدود.   ها ینههزنفقه باشد. وتی اگر این 

 (292قح ص  2420اوییح )

 ( فلسفه وجوب نفقه بر مرد3-3-2

در توجیه الزام مرد به وجوب تأمین نفقه به شور مطل ح وتی با فرض تممّدن اقتصدادی ز ح اادتالم    

 .کنیم یمشد ح بسند   ارائه های یلتحل ینتر جام نظرهایی وجود دارد که در این جا به نقل یمی از 

 :نویسد یمشهید مطهری در مورد فلسفه وجوب نفقه بر مرد 

م نفقه بر مرد در کار اس ح این اس  که مسئولی  و رنج و زومات شاق  ... عل  دیگری که برای لزو»

فرسای تولید نسل از لحاظ شبیع  بر عهد  ز  گشاشته شد  .... این ز  اس  که باید بیماری ماهانه را 

تحمل کند. سنگینی دور  بارداری و بیماری مخصوص این دور  را به عهد  بگیدرد. سدختی زایمدا  و    

و تواندایی او را در کدار و    کاهد یمهمه از نیروی بدنی و عضالنی ز   ها یناحمل نماید. عوارض آ  را ت

بودجه زنددگی در   ینتأمکه اگر بنا شود قانو ح ز  و مرد را از لحاظ  هاس  ینا. دهد یمکسب کاهش 

 وضددددد   ز  وضددددد  مشدددددابهی قدددددرار دهدددددد و بددددده ومایددددد  ز  بدددددر نخیدددددزدح      

 سدبب شدد  کده در جانددارانی کده بده صدورت جفد  زنددگی           ها ینهمرقّ  باری پیدا اواهد کرد و 

ح جنس نر هموار  به ومای  جنس مداد  برایدزد و او را در مددت گرفتداری تولیدد نسدل در       کنند یم

 (22:4ح 2213مطهریح ) «اوراک و آذوقه کمک کند ...
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ز  مدالک و   ذکر این نمته الزم اس  که در پرداا  نفقهح اوالً: شأ  و منزلد  ادانوادگی و اجتمداعی   

مبنای عمل اس ح نه وضعی  مرد؛ ثانیاً: الزام به پرداا  آ ح نسب  به تممّن و عدم تممّدن مدالی ز    

 .باشد یممطل  

 منزل ینتأم( حق سکنی و 3-3

یمی از ارکا  اساسی تشمیل اانواد  در کنار یمدیگر بود  زوجین اس  به شوری که بخش عمد  ای 

لشا بر مرد واجدب اسد      حگیرد یماز سمون  و اشمینا  و ارتباد عاشفی و صمیمی از ایناا سرچشمه 

 که برای همسر اود سمنای مناسب تدارک ببیند و بر ز  واجب اس  در اانده ای کده از سدوی زوج   

 تهیه شد  سمون  نماید.

ااتیار تعیین محل سمون  ز  با مرد اس  لیمن در این انتخابح مرد بایسدتی رعاید  ودال و شدئو      

 زوجه را در انتخاب محل سمون  بنماید و از سوی دیگر قدرت مرد در تدارک منزل لحاظ گردد.

 از: اند عبارتآیاتی که دالل  بر این موضوع دارند 

 (1شالق / )  «حَیثُ سَکَنتُم من وُجدکم وَ ال تُضاروّهنَ لتَضیَقوا عَلَیهنّوَ أسکنوهنَ من »

اما موضوع آ  از باب تدارک مسمن برای همسدر مطلقده در     این آیه اگرچه در مورد زنا  مطلقه اس ح

  دورا  عدّ ح به اعتبار وجوب و ادامه این وظیفه از دورا  زندگی مشترک و مسالم  آمیز به دورا  عدّ

 شالق رجعی اس ح یعنی در زما  عدّ  همح سمنی و نفقه ز  همچو  ساب  برگرد  مرد اس .

 ( حق دریافت شیربها4-3

ومای  قانونگشار در ایناا به گونه ای اس  که وتی نسب  به یک سرمایه شبیعی چدو  شدیرح بدرای    

 :فرماید یممادر وقوق مالی قرار داد  

 (1شالق / «)أجورَهنَ و أتَمَروا بَینکم بمَعروف ....فَإن اَرضَعنَ لکُم آلتوهنَ »

یعنی اگر واضر شدند نوزاد اود را شیر دهندح بر شماس  که اجرت شدیر دادنشدا  را بدهیددح چدو      

 اجرت رضاع  در وقیق  نفقه فرزند اس ح که به گرد  پدر اس .

. در ایدن  دهد یمر  چیزی را از آ  مشت  اس ح معنای مشورت کرد  دربا «إئتمروا»که فعل  «ائتمار»

 :فرماید یمآیه اطابش به ز  و مرد اس ح 

دربار  فرزند اود مشورت کنید تا به نحوی پسندید  و عادی به تواف  برسیدح به شوری که هیچ یدک  

نده ز  بدا    و از شما و فرزندتا  متضرر نشویدح نه مرد با داد  اجرت زیادتر از ود معمول متضرر شودح

 و نه فرزند با کمتر از دو سال شیر اورد  متضرر گردد.کمتر گرفتنح 

 :داند یمابسته به وضعی  مالی زوج در آیه بعد به کیفی  پرداا  شیربها به زنا  اشار  نمود ح آ  را و

 (:شالق / «)لیُنفق ذُوسعَه من سعَته وَ مَن قَدَر عَلیه رزقه فَلینفق ممّا آتاهُ اهلل ....»
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باید صاوب سعه از سعه اود انفاق کند و انفاق از سعه به معنای توسعه داد  در انفاق اس  و امدر در  

مردا  توانگر باید در ایام شیراواری کودکشا ح به زنددگی   فرماید یماین جمله متوجه توانگرا  اس ح 

 :فرماید یمهمسر مطلقه و کودک اود توسعه دهند و در ادامه 

از مالی که ادای تعالی به او عطا کدرد    تواند یمتنگنای معیش  اس  هر قدر که کسی که فقیر و در 

 (213ح الازء الساب  عشرح ص 22:3به ایشا  انفاق کند. )شباشباییح 

و تصمیم گرفتید که فرزند را به دایه بسپاریدح با  (و ا  تعاسرتم فسترض )یعنی اگر بر شما سخ  آمد 

ید و برای مصلح  فرزند از و  اویش گشش  کنیدد و موقعید  مدادر    مادر فرزند به معروم رفتار کن

 فرزند اویش را دریافته و با او به متان  رفتار نمایید.

 ( حق دریافت اجرت المثل1-3

اجرت المثل اجرت متعارفی اس  که بدو  تعیین از جانب شرفین عقد نسب  به عمدلح بعدد از انادام    

 .شود یمکار پرداا  

که استفاد  از کار یا منفع  غیر معمول اس  زمینه شرح اجرت المثدل وجدود دارد.    در غالب معامالت

البته در مورد اجرت کار ز  در منزل بحث مستقلی در فقه وجود نداردح بلمه مطاب  موضوعات مندرج 

 .باشد یموجود داردح که قابل استناد  ییها شباه در بخش معامالت 

  محولدهح  هدای  ی مسدئول ااتصاصی بود  وظایف یا تدزاوم آ  بدا    به استثنای برای موارد که به دلیل

اعمال شد ح در منظر دینح زندا  از اسدتقالل عقیددتیح سیاسدی و اجتمداعی و مدالی        هایی ی محدود

 براوردارند؛ برای مثدالح در صددر اسدالم کده الگدوی مطلدوب جامعده اسدالمی در ودال تمدوّ  بدودح            

به دس  داد که نمایانگر دیدگا  اسدالم در ایدن    توا  یمروشنی از مشارک  در این بخش را  یها نمونه

 اصوص اس :

 پشیرش دین و آیین جدیدح به رغم فشارهای شدید اجتماعی )اسالم آورد  وضرت ادیاه )ا( -

 .(از سوی وضرت ادیاه )ا()انفاق اموال در را  اسالم  -

 ل مخاشرات ناشی از آ .بیع  با پیامبر اکرم )ص( و تحم -

 (12 آل عمرا ح)شرک  در جریا  مباهله با مسیحی  نارا   -

 مهاجرت در را  دین. -

 موارد حمایت مالی از سوی حاکم و بیت المال (1-3

 ( رها سااتن زنا  مسلما  از تعهد زندگی با مردا  کافر2-1-2
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اَمتحنوهنَ اهلل أعَل م بإیم انهنَ فَ إن    یا اَیّها الّذینَ آمنوا إذا جائکم المُومنات مُه اجرات فَ   »

عَلمتموهنَ مؤمنات فال ترجعوهنَ إلی الکفّار ال هنَ حلٌ لهم و ال هم یحلّون لهنَ و آتُوهم م ا  

 (20ممتحنه / «)انفقوا و ال ُجناح عََلیکم أن َتنکحوهنَ اذا آَتیتموهنَ أُجورهنَ.......

را  هدا  آ که زنا  با ایما  بده عندوا  هادرت ندزد شدما آیندد        هنگامی یدا آورد ای کسانی که ایما  »

را به سوی کفّار باز  ها آ آگا  تر اس ح هرگا  آنا  را ملمن یافتید  ها آ آزمایش کنیدح اداوند از ایما  

بدرای  ) هدا  آ وداللح و آنچده را همسدرا      هدا  آ ح و نه کفار برای اند واللبرای کفار  ها آ نگردانیدح نه 

ازدواج کنید هرگا   ها آ بپردازیدح و گناهی بر شما نیس  که با  ها آ به  اند پردااته (با این زنا ازدواج 

 .....«بدهید  ها آ مهرشا  را به 

که: رسول ادا )ص( در ودیبیه با مشدرکا    اند آورد جمعی از مفسرا  در شأ  نزول این آیات چنین 

ین بود که هر کس از اهل ممه به مسلمانا  بپیوندد او را ممه پیمانی امضا کرد که یمی از مواد پیما  ا

 او را برنگردانند. توانند یمباز گردانندح اما اگر کسی از مسلمانا  اسالم را رها کرد  به ممه باز گردد 

اسدالم را پدشیرف ح و در همدا  سدرزمین ودیبیده بده مسدلمانا          «یعهسدب »در این هنگام زنی به نام 

یامبر )ص( آمد و گف : همسرم را به من بازگردا ح چدرا کده ایدن یمدی از     پیوس ح همسرش ادم  پ

 گویدد  یمد ابن عبداا  )مواد پیما  ماس ح آیه فوق نازل شد و دستور داد زنا  مهاجر را امتحا  کنند. 

به اداشر کینده بدا شدوهرح یدا عالقده بده         ها آ امتحانشا  به این بود که باید سوگند یاد کنند هارت 

 (و یا هدم دنیوی نبود ح بلمه تنها به ااشر اسالم بود  اس .سرزمین جدیدح 

آ  ز  سوگند یاد کرد که چنین اس . در ایناا رسول ادا )ص( مهریه ای را کده شدوهرش پردااتده    

را که متحمل شد  بود به او پرداا  و فرمود: شب  این ماد  قرارداد تنها مردا  را باز  های ینههزبود و 

 (21 – 23ح ص 34ح ج 2211ممارم شیرازیح )را. نه زنا   گرداند یم

بده  »: فرمایدد  یمد در ایدن آیده    پردااتندد  یمد از آناا که معمول عرب بود که مهریه زنا  اود را قدبالً  

  «بپردازید. یدا کرد آنچه را که در شری  این ازدواج انفاق  ها آ همسرا  کافر 

 اما چه کسی باید این مهر را بپردازد؟ ظاهر این اسد  کده ایدن کدار بدر عهددة ومومد  اسدالمی و از         

 (29 ص هما ح) بی  المال اس .

 :فرماید یمومم دیگری که به دنبال اومام فوق آمد  این اس  که 

کنید که چو   را بپردازید. مبادا تصور ها آ ازدواج کنید هرگا  مهر  ها آ گناهی بر شما نیس  که با »

و معادل آ  از بی  المال به شوهرشا  پرداا  شد  اکنو  که بدا   اند گرفتهقبالً مهری از شوهر ساب  

که در ازدواج جدید نیز مهر  کند یمدیگر مهری در کار نیس . ورم  ز  ایااب  کنید یمازدواج  ها آ 

 مناسبی برای او در نظر گرفته شود.
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جو داالی اانواد  به ناامنی و اضطراب و ضرر ز  کشدید  شدود و بدا    وقتی  گردد یمچنانچه مالوظه 

مالی از  های ی وماموعظه و نصیح  به ساما  نرسد امر آ  با داال  آمرانه وموم  اسالمی با اعمال 

 ز  ول اواهد شد.

 روشن اس  که این شیو  منطقیح ضروریح واق  نگر و پیشگیرانه اس .

 شوهرش غایب مفقود االثر اس  ( پرداا  نفقه به زنی که3-1-2

 اگددر از شددوهری کدده مفقددود االثددر اسدد  ابددری نرسددد و همسددر وی کسددی را داشددته باشددد کدده     

را بدهدح ز  باید تا وقتی که شوهرش پیدا شود یا مرگ او یا امری که ومم فوت را دارد ثاب   اش نفقه

ته باشدد و ز  ندزد وداکم شدرح     گرددح منتظر بماند و در صورتی که ولیّی که ارجی او را بدهد نداش

و مدت چهار سال از زما  شدرح دعدوای    کند یمدر مورد شوهر تحقی  و جستاو  واکم دعوی نمایدح

 .کند یمآ  گا  اود واکم مبادرت به شالق داد  ز    ؛کند یمز  جستاو ادامه پیدا 

 :گوید یمشهید اول در مورد پرداا  نفقه این زنا  

 «لیها من بی  المال شول المد و علی االمام أ  ینف  ع»

  «نماید. ینتأمبر امام الزم اس  که در شول مدت غیب  شوهرح نفقه آ  ز  را از بی  المال »

هما  مدال   ازالبته به شرشی که شوهر مالی نداشته باشد؛ در غیر اینصورت واکم مقدم بر بی  المالح 

 .کند یم ینتأمشوهر نفقه ز  را 

 ( شالق قضایی2-1-2

چه بر پایه قانو  اسالمح شالق از ااتیارات مرد اس  ولی ز  نیز در صورت عدم رعای  وقوق وی  اگر

از شرم شوهر به ویژ  آ  گا  که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و ورج او گرددح ود  دراواسد    

دام بده  شالق از قاضی را اواهد داش  و دادگا  نیز در صورت اوراز شرایطح به منظور تحق  عدال ح اق

 صدور ومم شالق اواهد نمود:

 ( آیات قرآ 2-2-1-2

 (339بقر  / «)اَلطّالق مرَتان، فَإمساک بمَعروف او تَسریحٌ باحسان ...»

شالق دوبار قابل رجوع اس  پس باید با نیمی و سازگاری ز  را نگه داش  و یدا بده نیمدی او را رهدا     »

اَجَلَهنَ فامسموهنَ بعَروم أو سَرووهنَ بمَعروم وَ التَمسموهنّ ضراراً وَ إذا شَلَّقتم النّساء فَبَلَغن » «نمود.

 (322)بقر    «لتعتدوا وَ مَن یَفعل ذلک فَقَد ظَلَمَ نَفسَه.

هرگا  زنا  را شالق دادید و به پایا  زما  عد  نزدیک شدندح از آنا  به اوبی نگهداری کنید یدا بده   »

ستم روا داریدح هر  ها آ ا به گونه ای زیا  آور نگهداری کنیدح تا بر اوبی رهایشا  سازیدح مبادا آنا  ر

  «کس چنین کندح همانا براود ستم کرد  اس .
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 (3)شالق /  «فَإذا بَلَغن اَجَلَهنّ فَامسکوهنَ بمعروف اَو فارقوهُنَ بمَعروف.»

 «به اوبی از آنا  جدا شوید.ید یا آنا  را به اوبی نگهدار یاپس چو  به پایا  زما  عد  نزدیک شدندح »

که شوهرح در ارتباد با همسر اود باید یمی از دو روش  گردد یماز ماموع آیات فوق چنین استنباد 

و یا او را مطاب  مقدررات شدرع    (امساک بمعروم)را در پیش گیرد یا وقوق او را به شور کامل ادا کند 

و ال تمسدموهنّ ضدراراً   »مچنین از آیه شریفه و را  سومی وجود ندارد. ه (تسری  باوسا )شالق دهد 

که نگهداری همسر به گونه ای که باعدث ضدرر و زیدا  زوجده شدود       شود یمح چنین استفاد  «لتعتدوا

مشروع نیس  اوا  این ضررح ناشی از تقصیر ااتیاری شوهر باشد از قبیدل تدرک انفداقح عددم وسدن      

 مانند عدم قدرت برانفاق..معاشرت و ... و یا ورود ضرر قهری و غیر ااتیاری 

 ( ادله ثانوی3-2-1-2

الضرر اس . غرض  قاعد بدا  استناد شد  اس ح  «شالق قضایی»از جمله دالیلی که برای اثبات نظریه 

آ  اس  که این عمل در اارج بده هدیچ وجده     (ودوثاً و بقائاً)اصلی شارع از بیا  ورم  اضرار به غیر 

از هر گونه ابراز و وسدایل مناسدب از    تواند یمی رسید  به این مقصود تحق  نیابدح از این رو شارع برا

قبیل جعل ورم  اضرارح عشاب اارویح کیفر دنیویح ضما  در موارد اتالمح بهدر  گیدرد و در صدورت    

عمس العمل های شدیدتری از قبیل از بدین بدرد  وسدایل و آالت     تواند یم  تدابیر یاد شد ح یرتأثعدم 

 اضرارح مانند از بین برد  مساد ضرار و قل  درا  سمر  بن جندب نشا  دهد.

 هر گا  شوهر از اناام وظایف اود امتناع ورزد و الزام وی نیز بدین امر مممن نباشدح  در این بحث نیزح

اال  قاضی و از بین برد  سبب و منشأ اضرار اس  که این امر را  مممن برای رف  ریشه ضرارح د تنها

جز با شالق قضایی امما  پشیر نیس ح از این رو شالق قضایی در این مورد همانند قل  شار ح توسدط  

 رسدددول اکدددرم )ص( اسددد  کددده از مدددوارد و شدددئو  والیددد  ومومددد  اسدددالمی بددده شدددمار     

 (333ح 3:1تاح ص  یب . )ولیحرود یم

 شالق( متعه 2-:

قانو  اصالح مقدررات آمدد  اسد ؛ از     1تبصر   «ب»پرداا  عطیه به ز  در هنگام شالق که در بند 

 از آ  یاد شد  اس  «متاع»آیات قرآنی نشأت گرفته ولی با عنوا  

 راج  به متاع در قرا  کریم در آیات زیر سخن به میا  آمد  اس :

 (342بقر  / آیه «)ینو للمطلقات متاعٌ بالمعروف حقّاً علی المتق» -1

 و برای زنا  مطلّقهح هدیه مناسبی الزم اس . این وقّی اس  بر مردا  پرهیزکار.

ال جُناحَ علیکُم إن طلّقتم النّساءَ مالَم تمسُوهنَ أوتفرضُوا لهنَ فریضهً و متّع وهنَ عَل ی   » -5

 (321)هما  / آیه   «المُحسنینَ.الموسع قدره و عَلی المُقتر قَدره متاعاً بالمعروف حقّاً عَلی 
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 (در ایدن موقد   )اگر زنا  را قبل از آمیزش جنسی یا تعیین مهر شالق دهیدح گناهی بر شدما نیسد .   

و آ  کدس   اش ییتوانابهر  مند سازید. آ  کس که توانایی دارد به اندازة  (با هدیه ای مناسب)را  ها آ 

 ه بدهد و این بر نیموکارا  الزامی اس .که تنگدس  اس  به اندازة اودشح هدیه ای شایست

یا ایُها الذین آمنوا إذا نکحتُمُ المؤمنات ثمَ طلَقتموهنَ من قَبل أن تمسُ وهنَ فم ا لک م     -3

 (49اوزاب / آیه « )علیهنَ من عدَه تعتدوّنَها فمتّعوهنَ و سرّحوهنَ سراحاً جمیالً. 

را به هدی  مناسب بهر  مند سازید و به شور  ها آ الق دادیدح .... و اگر آنا  را قبل از هم بستر شد  ش

 شایسته رها کنید.

: و اما متاع در اصل پس هر چیزی اس  که از آ  بهر  مند گردید  و افدزایش و فندای   گوید یمأزهری 

 آ  در دنیاس  ......

. أزهدری  سدازد  یمد ند ح و محققاً او را بهر  مرسد یمو متعه ز : آ  چیزی اس  که پس از شالق به او 

ح و «و برای زنا  مطلقه هدیه شایسته ای بر عهد  پرهیزکارا  اس »: و اما قول اداوند متعال گوید یم

گناهی بر شما نیس  اگر زنا  را پیش از نزدیمی و قبل از تعیین مهر شالق »: فرماید یمدر جای دیگر 

و تنگدس  به قدر تدوا  ادویش هدیده ای     دهید و آنا  را بهر  مند سازید توانگر به قدر توا  اویش

 ؛«شایسته بر عهدة نیموکارا 

واجب  ها آ بر دو وجه اس : یمی از  فرماید یمو این بهر  ای که اداوند عزوجل برای زنا  مطلقه ذکر 

اس  که ترکش برای مطل  جایز نیس ح و دیگری واجب نبود  اناامش برای مطلد  مسدتحب اسد ح    

مسرش به هنگام ازدواج برایش مهر تعیین ننمود  و با او نزدیمی نمدرد  تدا   پس برای مطلقه ای که ه

اینمه شالقش داد ح پرداا  متعه واجب اس ح پس بر عهد  مطل  اس  که او را متعه دهد به چیدزی  

که او را بزرگ داشته و اوشایند آیند متاعی که از آ  بهر  مند شوند مثل لباسی که آ  را بپوشدح یدا  

ادمتگزارش باشد یا وجه نقدی یا اوراکیح و مقدار متعده مشدخص نیسد  زیدرا اداوندد      اادمی که 

عزوجل مقدار آ  را محصور نفرمود  اس ح و فقط امر به پرداا  متعه به زنا  مطلقه نمدود  اسد ح و   

 : تدددوانگر بددده قددددر تدددوا  ادددویش و تنگدسددد  بددده قددددر تدددوا  ادددویش فرمایدددد یمدددمحققددداً 

پس  ه ای که واجب نبود  و از جه  اوسا  و وفای به عهد مستحب اس حهدیه ای شایسته؛ و اما متع

اگر مردی با زنی ازدواج نمود  و برایش مهر تعیین کند و پیش از نزدیمی یا پس از نزدیمی او را شالق 

دهدح پس در صورت عدم نزدیمی غیر از نصف مهری که بر عهدة او واجب اس  برایش مستحب که او 

دهدح و اگر با او نزدیمی نمود  غیر از پرداا  تمام مهر که بر عهدة او واجب اسد ح   را به متاعی متعه

واجدب   اش عهدد  او را به متعه ای که از آ  بهر  مند گردد متاع دهد در والیمه پرداا  این متعه بر 

 نیس ح ولمن پرداا  این متعه مستحب اس  تا مطل  در زمرة نیموکارا  یا پرهیزکارا  داال گرددح
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. و در ودیث وارد شد  که: عبدالرومن زندی  نامد یمرا متعه و متاع و تحمیم و ومّ  ها یناو عرب همه 

از مواردی اس   ینارا شالق داد و او را به ولید  ای متعه داد یعنی به او کنیزی صاوب فرزند بخشیدح 

ح المالدد  2403ورح ابن منظد )که برای مطل  مستحب اس  به هنگام شالق همسرش به او ببخشد ..... 

 (23 – 21الثالث عشرح ص 

اداوند متعال در این آیات کریمه به لزوم بهر  مند سااتن و بخشش به زنا  مطلقه قبدل از شدالق و   

ح و اینمه با نیمی و اوشی آنا  را رها سازیدح و اگر در زمدا  جددایی و   فرماید یمدر وین شالق ومم 

 ح پس تملیف در زمدا  قبدل از شدالق و در دورا  اندس     وتی نسب  به نبی اکرم )ص( امر چنین اس

 (29و  24ح ص 22ج ح 2210المصطفویح )چگونه اس ؟

 ( فلسفه متعه الطالق1-4-1-3

 ( حمایت مالی از زنان مطلقه1-1-4-1-3

هرگا  ز  از شوهرش جدا شودح مهریه مناسب و پرداا  متعده شدالق در کندار سدایر وقدوق مدالی        

مالی دیگرا  بی نیاز سازد و به او امما  دهد ودداقل نیازهدای    یها کمکو  ها ی ومااو را از  تواند یم

 نماید. ینتأماود را 

 حمایت معنوی از مطلقه (5-1-4-1-3

از امدام بداقر )ع( راجد  بده آیده       گیرد یمح از نظر اجتماعی در مضا ّ اتهام قرار گیرد یمزنی که شالق 

فإنهنَ یدرجعن بمابده و ویداء و هدمّ عظدیم و      »نقل شد  اس :  «جمیالًفمتّعوهنَ و سرووهنَ سراواً »

 «شماته من أعدائهنَ ......

 تواند یمبنابراینح متعه شالق  .شود یمدر وقیق  این متاع مرهمی برای قلب جریحه دار ز  محسوب  

. کنندد  یمد با هدم تألیف قلب زوجه مطلقه تشری  شد  باشد. صاوب جواهر نیز به این مطلب تصری  

 (33ح ص 22)نافیح بی تاح ج 

 .«بالمتعه جبراً لما اصابها من الخال والهوا  ها اکرمفناسب »

 در این راستا موارد ذیل از کتب فقهی و تفسیری قابل استخراج اس :

 به دلیل جبرا  شمستگی ااشر زنا  مطلقه. - 

 اس .و ومم  در واجب نمود  پرداا  متعه جبرا  ووش  و هراا شالق  - 

 و فضدای وداکم بدر شدالق      یابدد  یمد پس با پرداا  متاع به معروم ااشر مطلّقدات تسدمین    - 

 همانند فضای واکم بر نماحح وفاق و دوستی اواهد شد. 

رمندگی و سدبمی کده بده آندا      با پرداا  متعه به منظور جبرا  آثاری چدو  شد   ها آ اکرام  - 

 مناسب اس . رسید 
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 دهنده( تنبه زوج طالق 3-1-4-1-3

مممن اس  گفته شودح ومم به پرداا  متعه به مطلقه نوعی جریمه مالی برای مردی اس  که با زنی 

. چرا که این عمل بدا اهددام شدریع  در دارد. از میدا      کند یمو نقض پیما   بندد یمپیما  زناشویی 

کده   شدود  یمد فقیها  امامیهح شیخ شوسی این اوتمال را تقوی  کرد  اس  که متعه در فرضی واجب 

 (230 – 229ح ص 4 جشیخ شوسیح بی تاح )شالق از جانب ز  نباشد. 

و نیز شافعی گفته اس : متعه واجب اس  برای هر مطلّقه ای که جددایی از ناویده زوج واصدل شدد      

 (222ح ص : ج ح2430باشد.. )زیدا ح 

ه ز  شدد  دفد    و ضرری را که به واسدط  شدالق ظالمانده متوجد     کند یماین نظر مصلح  را محق   

 .نماید یم

 نتیجه گیری:

 هددر چدده بیشددتر مصددال  اجتمدداعی و متقددابالً دفدد  هددر چدده    ینتددأمهدددم نظددام وقددوقی اسددالمح  

 افزو  تر مفاسد اجتماعی اس .

نظام وقوق مالی اانواد  ومای  از وقوق زنا  به شملی اس  کهح وتدی در وقدوق مدالی رعاید       در

 واکم بر نظام اانواد  و نظام جمعی لحاظ گردید  اس .دقی  وقوق معنوی شد  و تمام اصول 

 اهددددام مدددشکور و در راسدددتای ومایددد  از زندددا ح در قانونگدددشاری شدددرعی  ینتدددأمبددده منظدددور 

پیشگیری از توسعه فقدر تعبیده شدد  کده بده ندوع        یها روشویژ  و مختصات ومایتی و  های ی مالم

کده برادورداری او از کرامتدی     آورد یمد ارمغدا   مالی و اقتصادی به  مسائلمصونی  قانونی زنا  را در 

اهددام   ینتدأم ااص در اانواد  و جامعهح سراسر ابعاد وجودش را در بر گیدرد تدا او بتواندد در مسدیر     

 اساسی و کال  شریع  یعنی عبودی ح وفظ دینح وفظ نفس و وفظ نسل و ... ورک  کند.

سئولی  و تملیف اقتصادی ندارنددح یعندی در   از جمله اینمه زنا  از وقوق اقتصادی براوردارند ولی م

اما در ازای دریافد  ایدن    گیرد یمتعل   ها آ جایگا  همسریح مادری و داتری وقوق مالی ااصی به 

 به ادای تمالیف اقتصادی نسب  به اویشا  و اقارب نسبی و سببی مرتبط نیستند. مأموروقوقح 

شد  اس  که موارد دریاف  مالی زنا  بیش از موارد  به عالو  نظام قانونگشاری اسالم به گونه ای جعل

که جزیی نگر نبدود    دهد یمدریافتی مردا  اس  و این نوع نظام وقوقی زمانی این نتایج را به دس  

بلمه با نگرشی کال  و سیستمی در شراوی نظام اقتصادیح همده اجدزای سیسدتم را در یدک ارتبداد      

کرد سیستم در راستای وصول به اهدام اساسی شدریع  توجده   متقابل و ارگانیک لحاظ نمود ح به کار

 نماید.
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ح بقدا  اش یعیشبهمچنا  که در نظام شبیعی و تموینی الق  موجوداتح هر موجودی در شاکل  ویات 

و دوام و تماملش در گرو نوع تعامل و فعل و انفعال سایر موجودات بدود ح ورکد  و رشدد تمدوینی او     

ات در سایر موجودات اس ؛ در سیستم قانونگشاری شرعی هم همه منود به صح  سیستم جمعی وی

از زنایر  به هم پیوسته نظام قانونی هستند که پویدایی و کارآمددی    ییها ولقهاجزای قانو  در واق ح 

 آ  در گرو عملمرد همه اجزای پیمر نظام قانونی اس .

مدالی مدردا  در مقابدل     یهدا  ااد  پردمالی زندا  و   های یاف دربنابراین در این نظام وقوقی ماموع 

. آ  گا  عظم  گیرد یمماموعه تمالیف و وظایف آنا  و در راستای دستیابی به اهدام نهایی آ  قرار 

 اقتصددادی از زنددا  بدده اددوبی ملمددوا و مشددهود      هددای یدد وماشددیو  قانونگددشاری اسددالم در   

 .گردد یم
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  ح قمح دارالمتب االسالمیهح34(ح تفسیر نمونهح ج 2211ناصر )ممارم شیرازیح  – 

 (ح نظام وقوق ز  در اسالمح تهرا ح صدراح22:4) یمرتضمطهریح  -

 ح موسه مطبوعاتی فراهانیح4 ج (ح وقوق ز  در اسالم و جها ح:224) یحیینوریح  –

 مناب  عربی

 کریم قرآ  -

 بیروتح دار اویاء التراث العربی ح لسا  العربح المالد الثالث عشرح(2403) ابن منظورح محمدبن ممرم -

 بی جا  ح«وسیله الناا »اصفهانیح سید ابوالحسن ]بی تا[  – 

ح چ اولح «الروضه البهیه فیشرح اللمعده الدمشدقیه  »(ح 2420جبعی عاملیح زین الدین )شهید ثانی() – 

 قمح داوری

الطبعد  األولدیح    ح32الشدریعهح ج   مسدائل ح الوسایل الشیعه لتحصیل (2422) الحر العاملیح شیخ محمدبن الحسن -

 آل البی  إلویاء التراث

 نشر االسالمیهح موسسه (ح مختلف الشیعه فی اومام الشریعهح ]بی جا[ح2 422.) یوسفولیح وسن بن -

 ح قمح مدینه العلمح33ح چ «الصالحینمنهاج »(ح 2420ابوالقاسم )اوییح سید  – 

 ح دفتر نشر کتاب[بی جا]ح مفردات غریب القرآ ح (2404الراغب االصفهانیح وسین بن محمد ) –

 ملسسه الرساله چاپ سومح بیروتح ح:ح المفصل فی اومام المرأ ح ج (2430) یدا زعبدالمریم  -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


79 

 

 قمح ح29و  4محمد باقر همدانیح ج  یدس (ح تفسیر المیزا ح2212شباشباییح محمدوسین ) –

 دفترتبلیغات اسالمی

 الممتبه المرتضویه ح تهرا ح4 ج (ح المبسود فی الفقه االمامیهحبی تاشوسیح محمد ابن الحسن )–

ح 2ح چ 2ج  الحقای  عن نم  اآلیات و الددقای ح  کشفح (2291) یممحمدکرعلوی وسینی موسویح  –

 تهرا ح واج عبدالماید

 دارالهار ح موسسهح چ دومح «کتاب العین(»2409) یلال فراهیدیح – 

ح تهرا ح بنگدا  ترجمده و نشدر کتدابح     22(ح التحقی  فی کلمات القرآ  کریمح ج 2210وسن )المصطفویح  -

 وزارت ارشاد اسالمیح

ح ممتبده  شهدرا   الوسیلهح الازء الثانیح الطبعه السادسهح یرتحر (ح2211اهلل )موسوی الخمینیح روح  – 

 اعتماد الماظمینیح

 ح قمح ممتبه االعتمادح چ چهارمح3 ج ح«تحریرالوسیله»ح (2402اهلل )موسوی الخمینیح روح  – 

 ح بیدروتح 42 و 22بی تا(ح جواهر المالم فدی شدرح شدرای  االسدالمح ج     وسن )نافیح شیخ محمد  – 

 التراث العربی یاءداراو

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

