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حقوق زن و مرد در طالق در فقه و حقوق موضوعه ایران


عصمت السادات طباطبایی لطفی ،فرناز امیدی

(تاریخ دریافت1231/11/32 :؛ تاریخ پذیرش)1231/92/93 :

چکیده
در اسالم بر حفظ خانواده تأکید فراوان شده به گونه ای که طالق مغبوض ترین حالل ها خوانده شده است .لیکن ،درصورتی که ادامههی
زندگی برای زوجین به دلیل اختالفات باعث عسر و حرج گردد ،به طالق توصیه و گاهی نیز واجب می گهردد .در اسهالم هاانوونهه کهه
برای تشکیل خانواده قوانین دقیق و سنجیدهای تدوین گردیده که در ضان آنها تکالیف و حقوق هر یک از زوجین مشخص می شود ،در
حین طالق و پس از آن نیز تکالیف و حقوقی برای طرفین در نظر گرفته شده است .این تکالیف یا حقوق را میتوان به دو دسته مهالی و
غیرمالی تقسیم ناود .از جاله امور مالی ،نفقه زن در ایام عده طالق رجعی و در دوران حال و بارداری در طهالق بها،ن ،مهریهه و اجهرت
الاثل خانهداری و همچنین بحث توراث بین زوجین است .در صورت تاکین ،پرداخت نفقه توسط مرد در دوران عده طالق رجعی واجهب
است .در عده با،ن نیز ،در صورت بارداری زن در حال طالق ،نفقه برقرار است .در صورت طالق قبل از نزدیکی زن مالک نصهف مهریهه
خواهد بود ،مور در عقد مفوضه البضع ،که مهر الاثل در صورت نزدیکی و مهر الاتعه در صورت عدم نزدیکی اسهت .حهق طهالق ،لهزوم
نوهداری عده توسط زن ،حق رجوع مرد در دوران عده و اولویت در حضانت اطفال از امور غیر مالی مطرح شده هستند .حق طالق ابتدا،اً
در اختیار مرد گذاشته شده ،گرچه در مواردی نیز ،به پیشبینی فقه و قانون ،درخواست آن از جانهب زن میسهر اسهت .از آنجها کهه قهانون
موضوعه ایران مبتنی بر فقه اسالمی است در بیشتر موارد بین نظر مشهور فقها و قوانین مربوطه مطابقت وجود دارد.

کلیدواژگان
حقوق مالی و غیر مالی ،حقوق موضوعه ،فقه ،طالق.

 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهesmat.taba@gmail.com :

 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران

 .................................................  8فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال چهارم ،شماره  ،31بهار 3112

مقدمه
با وجود اینکه دوام و استواری خانواده در شرع مقدس اسالم اهمیت بسیار دارد و اسالم ،جدایی و
طالق بین زوجین و از هم پاشیدن کانون خانواده را زشت و ناپسند معرفیی کیرده اسیت ،امیا گیاه
چاره ای جز طالق نیست؛ زیرا ممکن است در صورت ادامه ،خانواده و اعضای آن دچار زیانهایی
جبران ناشدنی در حق خود و سایر اعضای خانواده گردند .با تمام این مسائل ،اسالم اجیازه نیداده
است که با این جدایی حقی از طرفین عقد نکاح چه زن و چه مرد در امور میایی و ییا رییر میایی،
زایل گردد .بنابراین ،بالفاصله بعد از طالق حقوق زوجین نسبت به هم پایان نمیپذیرد ،و هریی
از آنها دارای حقوقی هستند که در فقه و حقوق بیان شده است.
از آنجا که ممکن است هر ی

از اقسام طالق حقوق و یا تکاییف متفاوتی را برای زوجیین در

پی داشته باشد ،در تحقیق حاضر ،ضمن تبیین واژگان طالق و حق ،به اقسام طالق اشاره و سیس
حقوق هر ی

از زن و مرد در آنها ،براساس متون فقهی و حقوق موضوعه اییران میورد ملایعیه و

بررسی می گردد.
مفاهیم و اقسام طالق
مفهوم طالق

واژه طالق مصدر ثالثی مجرد از ریشه «طَلَ َق ،یَطْلِ ُق ،طالقا» و در یغت به معنای باز کردن و گشیودن
ِ
اه ُ» :او را رهیا و آزاد
گره و رها کردن است« .اَطلَ َق – اطالقا (طلقق) األسقر :اسیر را آزاد کرد« .اطلَ َقق سقح َ
کرد( .معلوف ،بی تا)09 :
«طَلَ َق» در معانی متعددی استعمال میشود مانند« :طَلَ َق الشیء فقال »؛ یعنیی آن چییز را رهیا کیرد،

آزاد کردن ،به کسی دیگر داد« .طَلَ َقق ارقحُ ُ ِنقو ها قا» آن زن از شوهر خود طالق گرفت؛ یعنیی آزاد
شد.

همچنین طالق به معنی تللیق آمده است؛ مانند کالم و سالم به معنی تکلیم و تسلیم .آیهَ « :ا اِن

الق َنَّحاتن» (بقره )220 ،به این معنی است.
الق ( »...بقره )222 ،و «الطّ ُ
َعَزُنوا الطَ َ
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این واژه در اصلالح فارسی به دییل ارتباط نزدی

آن با معانی یغوی ،همانند معنایی اسیت کیه

در ادبیات عرب ملحوظ شده و بهکار میرود .در فرهنگ عمید آمده است« :طیالق ،مصیدری مزم
است به معنی جدا شدن زن از شوهر ،رها شدن زن از قید نکیاح و فسیک کیردن عقید نکیاح و در
معنای اسم مصدری یعنی جدایی زن از مرد« .طالق دادن» مصدر مرکب است ،به معنی رهیا کیردن
زن( .عمید ،بیتا :صص)408 – 408
طالق در اصلالح فقهی عبارت از ازایه قید نکاح با صیغه «طقالق» و شیبیه آن مییباشید( .مکیی
الشقحأ ُا عقح

ایعاملی :0909 ،ج  ،6ص  )00چنانچه از برخی فقها در تعریف طالق آمیده« :ا هقو
ٍ
أبلفاظ خمصوصة»؛ (فاضیل هنیدی0806 ،هیی :ج ،4ص )8طیالق در اصیلالح
ُهل اسم لزاال قيد الزا يّة
شرع و عرف اسم برای زوال قید زوجیت با ایفاظ مخصوص میباشد.
در مادة  098قانون مدنی کشور که ملابق با فقه شیعی است ،در تعریف طالق آمیده اسیت...« :
طالق عبارت است از انحالل رابله زوجیت صحیحه در حال یا آینده ،بین زوج و زوجه با ایفیایی
که وقوع طالق صراحتاَ از آن افاده میشود».
از مجموع تعاریف فوق استفاده میشود که معنای اصلالحی طالق برگرفته از معنای یغیوی آن
بوده ،عبارت از زوال علقة زوجیت به واسله یفظ «طایق» و مشابه آن است که بواسیله آن علقیه و
پیوند ازدواج از بین میرود و زایل میشود.
مفهوم حق و حقوق

واژه حق مفرد و جمع آن حقوق است .در یغت به معانی متعدد مانند :ثبوت ،میال ،ملکییت ،حیظ،
نصیب ،جزم ،ضد باطل و ....استعمال شده است( .معلوف ،بی تیا :ص« )088حیق گیاه بیه معنیای
نقیض باطل و گاه به معنای وجوب انجام دادن کاری» (فراهیدی0890 ،هی :ج ،9ص )6و همچنیین
به معنای اسیتحقاق (حمییری ،بییتیا :ج ،9ص )0284و نییز متیرادف یقیین (قرشیی :0960 ،ج،2
ص )260به کار رفته است.
بحر ایعلوم در تعریف حق میگوید :حق گاه به مفهومی مقابل مل

و گاه در مفهیومی میرادف

آن به کار میرود .حق به هردو معنی قدرتی است اعتباری و قراردادی که به موجب آن ی

انسان،
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بر مایی یا شخصی یا بر هردوی اینها سللهدار میشود مانند عین مستأجره؛ زیرا مسیتأجر سیللنت
دارد بر موجر در مایی که مخصوص اوست( .بحرایعلوم :0899 ،ج ،0ص )99برخی از فقها حیق را
نوعی سللنت میدانند( .تبریزی :0806 ،ج ،2ص)02
حقوق دانان نیز برای حق تعریفی دارند از جمله« :حق امتیازی است که قواعد حقیوقی ،بیرای
تنظیم روابط اشخاص به سود پاره ای از آنان در برابر دیگران ایجاد میکند»( .کاتوزیان :0942 ،ص
)224
و اما در مورد کلمة حقوق :گاه ،حقوق جمع حق است مانند حیق آزادی ،حیق شیغل ،و ...کیه
جمع آنها حقوق میشود .گاهی مقصود از واژه حقوق علمی خیاص اسیت؛ یعنیی دانشیی کیه بیه
تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن میپردازد (کاتوزیان ،0929 ،ص  .)2یاهراًًًً ،منظور از قواعید
حقوقی در عبارت فوق ،قواعدی است که جهت تنظیم روابط اجتماعی افراد یا دویتها در تعامل بیا
یکدیگر در نظر گرفته می شود .علم حقوق از این منظر و با توجه بیه موضیوع آن (تنظییم روابیط
افراد با هم یا با دویت و یا دویت ها با هم) به شاخه هایی مانند حقوق خصوصی ،حقوق عمیومی،
حقوق بین ایملل و  ...تقسیم می شود.
جمع بندی :حق در یغت به صورت مشترک یفظی به معنای یقین نمودن ،ثابیت شیدن ،و ضید
باطل ،عدل ،مال و مل  ،حظ و نصیب است و در اصلالح مورد نظر تحقیق میا عبیارت اسیت از:
سلله ،توانایى و امتیازى که به موجب قانون یا قواعد حقوقى ،به اشخاص ،نسبت بیه متعلیق حیق
داده مى شود که به موجب آن مى توانند در روابط اجتماعى خیوی

آنیرا اعمیال نماینید .میراد از

کلمة حقوق در حقوق موضوعه ،سیستم حقوقی و مجموع قواعد تنظیم شده در روابط افراد جامعه
است.
اقسام طالق

طالق از جهات گوناگون دارای اقسامی است ،به عنوان مثال طالق به یحاظ حکیم شیرعی کیه بیه
طالق سنی (ملابق با شرع) و بدعی (حرام) تقسیم میشود که خود طالق سنی بیه اقسیام مکیروه،
مباح ،مستحب ،واجب (در ایالء و یهار) قابل تقسیم است.
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همچنین طالق به یحاظ حق رجوع به دو قسم بائن و رجعی قابل تقسیم است .در قسیم بیائن،
به خالف قسم رجعی ،ارتباط زن و مرد بالفاصله پ

از طالق قلع میشود.

طالق خلع و مبارات از جمله مواردی است که در متون فقهی بیدان اشیاره شیده ،همچنیین از
طالق عدی که از آن به طالق سنی به معنای اخص یاد شده نیز سخن به میان آمده اسیت« :طیالق
عدی ،طالقی است که مرد با فراهم بودن شرایط ،زن را طالق میدهد سس

در مدت عیده رجیوع

و با زن نزدیکی میکند ،آنگاه او را در طهر دیگر طالق میدهد( ».نجفی :0962 ،ج ،92ص)020
از یحاظ ترتب آثار حقوقی متفاوت ،طالق بائن ،رجعی و نییز طیالق خلیع و مبیارات اهمییت
دارند که در ذیل به توضیح بیشتر آنها میپردازیم:
 .0طالق بائن که در آن مرد بدون عقد جدید نمیتواند زن را به ازدواج خوی
ش

مورد است :طالق پی

درآورد کیه در

از نزدیکی ،طالق یائسه ،طالق صیغیره ،طیالق خلیع ،طیالق

مبارات ،که دو مورد اخیر تا زمانی است که زن نسیبت بیه عیوج رجیوع نکیرده باشید و
بامخره سومین طالقی که پ

از دوبیار رجیوع واقیع شیده اسیت( .نجفیی :0962 ،ج،92

ص002/004؛ کابلی ،بیتا :ج ،9ص)42/44
 .2طالق رجعی که عبارت است از طالقی که مرد در زمان عده زن حق رجوع دارد و میتوانید
بدون عقد جدید او را به نکاح سابق برگرداند ،چه اینکیه رجیوع کنید ییا نکنید( .عیاملی،
 :0809ج ،0ص)028
 .9طالق خُلع و مُبارات دو نوع طالق توافقی در فقه و حقوق اسیالمی اسیت کیه در آن زن بیا
واگذاری مایی به شوهر از وی طالق میگیرد .این طالق مربوط به زمیانی اسیت کیه زن از
شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها
شود .این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد ،به همین جهت در فرهنیگ عامیه از
عبارت «مهرم حالل و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طالق استفاده مییکننید( .صیفائی و
امامی :0948 ،صص .)286-288
مایی که در طالق خلع و مبارات به شوهر پرداخت میشود عوج یا فدیه نامیده میشیود .ایین
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طالق از نوع طالق بائن است یعنی شوهر حق رجوع ندارد ،مگر آنکیه زن پشییمان گشیته و میال
خود را پ

بگیرد .زن در مدت عده حق رجوع به عوج را دارد و در صورت این کار طالق بائن

به طالق رجعی تبدیل میشود( .شهید ثانی :0948 ،ج  ،09قسمت اول ،ص )994
خُلع از ریشه از خَلع به معنی کندن و درآوردن است .در طالق خلع شوهر خایع و زن مُختَلَعیه
نامیده میشود .مایی که زن به شوهر میدهد ممکن است مهریه ،معادل مهرییه ییا مبلغیی کمتیر ییا
بیشتر از آن باشد .ماده  0086قانون مدنی ایران طالق خلع را اینچنین تعریف کرده است« :طیالق
خلع آن است که زن به واسله کراهتی که از شوهر دارد ،در مقابل مایی که به شوهر میدهد ،طالق
بگیرد ،اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».
مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است .تفاوت این طالق با طالق خلع ایین اسیت کیه در
مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است ،از همین رو عوج طالق نمیتواند از مهریه بیشتر

باشد.

حقوق زوجه در طالق
نفقه

نفقه در اصلالح عبارت است از تأمین نیازهای زندگی زن و سایر افراد واجب اینفقه به گونهای که
بدان نیازمند هستند اعم از خوراک ،پوشاک ،مسکن و سایر نیازمندیهای زندگی زن و سیایر افیراد
واجب اینفقه که وییفه مرد محسوب میشود( .کابلی0826 ،هی :ص ،868مسئله)2609
وجوب نفقه به اسباب سه گانهی زوجیت ،قرابت و مل است .آیاتی در قرآن کریم دمیت بیر
ِ
ِ
ِ
قف ٌَق ْفق و سِکَّ ُا ْس َقو َ ا»...
وجوب نفقه دارد ،از جملهَ ...« :ا َعلَقی الْ َم ْولُقوِ لَق ُ ِزْهقُق ُ َّقو َا ْ َْ َقوُقُ ُ َّو ِملْ َم ْو ُقحا کَ ُُ َُلَّ ُ
(ایبقرة ...« :)299/و صاحب فرزند ،خوراک و پوشاک آنها را به شایستگی عهده دار است .هیچک
بی از توان مکلّف نمی شود »...
ِ
ِ
قف َّ
َات ُ َّ
اُِّ ٌَق ْفَققا سِکَّ َنققا َ
«لِيْن ِفق ْقق وُا َسق َقو ٍة ِنق ْقو َسق َقوِ ِ َا َنق ْقو قُق ِقد َز َعلَيق ِ ِزْهقُق ُ فَق ْليْن ِفق ْقق قَّقا َ
اُِّ کَ ی َُلّق ُ
َات َهققا َسققي ْ َو ُ ا َُِّّ
یَقحا» (طالق« :)2/و باید مرد توانگر به قدرتوانگری و مرد فقیر نیز بیه قیدر توانیایی و
بَق ْو َقد عُ َْق ٍح ْ
خالصه هر ک

از آنچه خدای

به او داده انفاق کند که خدا هیچک

را تکلیف نمی کند مگر بیه

مقدار قدرتی که به او داده و خدا بعد از هر سختی گشایشی قرار میدهد».
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بنابراین یکی از اسباب وجوب پرداخت نفقه علقة زوجیت است .حق زن است که نفقیهاش را
اعم از مخارج روزانه ،مسکن ،پوشاک و ریره از شوهر ملایبیه نمیوده و وییفیه شیوهر اسیت کیه
پرداخت نماید( .نجفی :0962 ،ج ،90ص )990ضابله و معیار در مقدار نفقه این است که به میزان
نیازمندیهای زن اعم از خوراک ،پوشاک ،مسکن و  ...با توجه به عرف و نیازمنیدیهیای متعیارف
پرداخت کند( .عاملی :0809 ،ج ،4ص)888
ایبته باید توجه د اشت که نفقه و پرداخت آن ،دارای شیرایلی اسیت از جملیه اینکیه زن بایید
نسبت به شوهرش تمکین داشته باشد .تمکین به دوقسم عیام و خیاص تقسییم مییشیود .مفهیوم
تمکین خاص ،اطاعت زوجه در نیازهای رریزی زوج میباشد .اما مفهوم تمکیین عیام ،اطاعیت و
فرمانبرداری زن در تمام امور کلی زندگی است .براساس متون فقهیی زن بایید در امیور زناشیویی
ملیع مرد باشد و بدون اجازه او از منزل خارج نگردد( .موسوی خمینی :0806 ،ج  ،2ص )908
ملابق ماده  0096قانون مدنی ،در عقد دائم نفقیه زن بیه عهیده شیوهر اسیت .در میاده 0092
اصالحی ( )0940/4/00قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است« :نفقه عبارت است ازهمه نیازهیای
متعارف ومتناسب باوضعیت زن ازقبیل مسیکن ،ایبسیه ،ریذا ،اثیا

منیزل و هزینیههیای درمیانی

وبهداشتی وخادم درصورت عادت یا احتیاج به واسله نقصان یا مرج»
در ماده  0094قانون مدنی تصریح شده است« :هرگاه زن بدون میانع مشیروع از ادای وییایف
زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود».
در طالق رجعی تا موقعی که عدة زن منقضی نشده ،رابله نکاح کامالًً قلع نگردیده است ،نفقه
زن برعهده شوهر است (یزدی0829 ،هی :ج ،2ص )002ایبته به شرط این که زن ناشزه نبوده باشد.
(شهید ثانی :0948 ،ج  ،09قسمت اول ،ص )200
امام خمینی (ره) در تحریر ایوسیله (ج ،2ص  )006-008تصریح دارد که بیرون رفتن از منیزل
برای انجام امر واجب ،مانند حج و پرداخت زکات ،نیاز به اذن و اجازه شیوهر نیدارد .بنیابراین در
صورت داشتن تمکیین و اطاعیت زوجیه در حید متعیارف از زوج ،وجیوب نفقیه را در پییدارد.
همانلوری که فقهاء تصریح دارند که پرداخت نفقه برای مرد در دوران عده طالق رجعییه واجیب
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است (طوسی ،بی تا :ج ،8ص )202در صورتی که زن در هنگام طالق حامله باشد بر شوهر واجب
است که هزینه و نفقه زن و حمل را تا زمانی که کودک متوید شیود ،تیأمین کنید( .نجفیی:0962 ،
ج ،90ص )900فقهای عام ه نیز معتقدند که زوجه مللقه رجعیه در ایام عده مستحق نفقه میباشید.
(ابن قدامه ،بیتا :ج ،0ص20؛ دسوقی ،بیتا :ج ،2ص092؛ ابن نجیم مصری :0804 ،ج ،8ص)22
زنی که به واسله طالق بائن از شوهر جدا می شود ،خوراک ،پوشاک و سکونت او در ایام پ
از طالق ساقط است( .نجفی :0962،ج ،90ص )929مگر اینکه زنی که به طالق بائن طالق گرفتیه
حامله باشد که در این صورت تا زمانی که وضع حمل نکرده مسیتحق نفقیه و سیکونت از سیوی
شوهر است.
در ماده  0090قانون مدنی مقرر میدارد که« :نفقه مللقه رجعیه در زمان عده بیر عهیده شیوهر
است ،مگر اینکه طالق در حال نشوز واقع شده باشد ،ییکن اگر عده از جهت فسک نکاح یا طیالق
بائن باشد ،زن حق نفقه ندارد ،مگر در صورت حمل از شوهر خود که در ایین صیورت تیا زمیان
وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».
مهریه

گرچه بحث مهریه با نکاح ارتباط مستقیم دارد ،نه با طالق ،از آنجا که معمومًً در عیرف میا مهرییه
نوعی ضمانت اجرایی در مقابل رفتار نامتعارف شوهر تلقی شده و بیه هنگیام اختالفیات بیه اجیرا
گذاشته و به هنگام طالق وصول میشود این بحث در اینجا اهمیت پییدا مییکنید ،از طرفیی نییز،
شرعاًً و قانوناًً ،استقرار مایکیت تمام مهر به نزدیکی بوده و در ریر این صورت مایکییت نصیف آن
متزیزل میباشد .یذا بحث مهریه در اینکه طالق قبل از وقیوع نزدیکیی ییا بعید از آن واقیع شیود،
موضوعیت پیدا میکند.
از نظر یغوی مهر بروزن شهر مترادف با صداق ،کابین ،صداقیه و فرج استعمال شده و به مایی
یا چیزی که قائم مقام مال باشد اطالق میشود .مهریه به هنگام عقد نکیاح ،برابیر ضیوابط شیرع و
رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت میشود و یا بر ذمیه میرد بیه نفیع زن قیرار مییگییرد.
(فراهیدی0890 ،هی :ج ،8ص )89در صورت وقوع طالق بین زوجین قبل از نزدیکی ،زن مسیتحق
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نصف مهریه تعیین شده در ضمن عقد نکاح اسیت( .شیهید ثیانی :0948 ،ج  ،09قسیمت اول ،ص
 )88و هرگاه طالق بعد از نزدیکی رخ دهد زن مای

تمام مهر است .از جمله ادیّه وجیوب مهرییه

عبارتند از:

ِِ ِ
ِ
ِ
ْب لَ ُُ ْم َع ْو َشی ٍء ِنْن ُ ٌَق ْفَا فَ ُُلُقوُ َهنِياقا َن ِحیاقا» (نساء« :)8/و مهر زنیان را
ص ُدقَاِت َّو ِْنلَة فَِإ ْن ط َْ
« َا َُُوا النّ ََاءَ َ

به طور کامل به عنوان ی

بدیهی یا ی

علیّه به آنها بسردازید و اگر با رضایت خاطر چیزی از آن

را به شما بخشیدند آن را حالل و گوارا مصرف نمایید».
ِ ِ
ِ
وه َّو ُ ُ َوزُه َّو ِملْ َم ْو ُحا ِ ( »....نساء ...« :)28/پی بیا اجیازه سرپرسیتان
وه َّو ِبِِ ْون ُ َْهل ِ َّو َا َُُ ُ
« ....فَاٌُْ ُح ُ
آنها با آنان ازدواج کنید و مهرهایشان را به وجه پسندیده به ایشان بدهید »...
مشهور فقهای مسلمین نیز زن را به مجرد انعقاد عقد نکاح مای

کل مهرش می دانند و بعید از

انجام عمل زناشویی مایکیت او بر تمام مهر ،قلعی می گردد.
شیک طوسی در کتاب مبسوط می نویسد( :اذا اصدقها صداقاًً ملکته بایعقد کلّه) ترجمیه :زن بیه
وسیله عقد مای

می شود کل مهری را که تعیین شده است( .طوسی ،بی تا ،8 :ص)226

هرگاه مهر در ضمن عقد نکاح معین نشده باشد یا زوجین بر این قرار داشته باشیند کیه نکیاح
بدون مهر واقع شود در این صورت عقد صحیح است اما به مجرد عقد مهر واجب نمیشود چنیین
عقدی را مفوضة ایبضع میگویند ،که در صورت وقوع نزدیکی مهر ایمثل واجب می گردد .بر ایین
اساس چنانچه بعد از نزدیکی بین زن و شوهر طالق واقع شود زن مستحق مهر ایمثل و اگر قبل از
نزدیکی طالق حاصل شود ،زن مستحق مهر ایمتعه است( .نجفی :0962 ،ج ،90ص)80
مهر ایمثل بر اساس مهر امثال زن از حیث ویژگی های اخالقی ،ارزش های علمیی ،معیارهیای
جسمی ،سن و بامخره آنچه در عرف مایه افزای

یا کاه

مهر زن است تعیین می گیردد و مهیر

ایمتعه بر اساس وضعیت مایی شوهر معین میشود .ماده  0909قانون مدنی در مورد طالق بیه ایین
موضوع تصریح کرده است .هم چنین طبق ماده  0900در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقیوع
نزدیکی زن مستحق مهرایمثل است.
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اجرت المثل خانهداری و نحله

اجرت در یغت به معنای دستمزد ،کرایه ،مزد کار و اجاره بها است.
اجرت ،به اجرت ایمسمی و اجرت ایمثل تقسیم می شود .اجرت ایمسمی مقدار اجرتیی اسیت
که در عقد بر آن توافق شده یا اینکه پرداخت آن مبلغ در نزد طرفین عقد معین باشید .امیا اجیرت
ایمثل اجرت متعارفی است که بدون تعیین از جانب طرفین عقد نسبت به عمل بعید از انجیام کیار
پرداخت می شود .پ

اگر شخصی شخص دیگری را برای انجام کاری اجیر کند و مقیدار اجیرت

را مشخص نکند ،بعد از انجام کار اجرت به وی تعلیق خواهید گرفیت بیه ایین معنیی کیه عیرف
میتواند به نسبت عمل ،اجرت وی را معین کند( .انصاری0808 ،هی :ج ،0ص.)268
از جمله مواردی که امروزه به هنگام طالق مورد درخواست زن قیرار مییگییرد اجیرت ایمثیل
خانهداری است و آن اجرتی است که زن ممکن است در برابر امور خانهداری ملایبیه کنید .شیرعاًً
مرد حق ندارد زن را مجبور به امور خانه نماید.
ایبته مزم به ذکر است که بحث اجرت ایمثل مربوط به طالق نبوده ،در صورت عدم قصد تبرع
زن در انجام کارهای خانه در هنگام استقرار نکاح نیز باید پرداخت گردد.
بنابراین زحمات و کارهایى را که زوجه در خانه شوهر انجام داده ،اگر به دستور شوهر بیوده و
قصد مجانى بودن و تبرّع را نداشته ،در این صورت حق ملایبه اجرت ایمثیل را دارد( .همیان) امیا
اگر قصد تبرع و مجانی را داشته ،حق ملایبه و دریافت اجرت ایمثل را ندارد.
عرفاًً زن در خانه شوهر کارهای منزل را به قصد تبرع انجام میدهد ،از ایین جهیت ادعیای زن
شنیده نمیشود .مگر اینکه ثابت شود که به مرد گفته باشد کیه مین کارهیای منیزل تبرعیی انجیام
نمیدهم و مرد هم موافقت کرده باشد .در این صورت میتوان اجرت ایمثل را ملایبه کند( .مکیارم
شیرازی ،بی تا :ج ،9ص)220/229
در قانون موضوعه کشور ،قانونگذار ،در زمان طالق استفاده از اجرت ایمثل را بیرای زن جیایز
شمرده است .به همین جهت در بند ایف و ب تبصره  6این ماده ،با احراز شرایلی که در ماده 996
قانون مدنی نسبت به استیفاء از عمل ریر وجود دارد ،پرداخت آن را مجاز دانسته است.
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نحله در یغت به کسر نون به معنای مذهب و دیانت ،فریضه آمیده اسیت( .ابین منظیور ،ج،00
ص )680و به ضم نون به معنای مهریة زن و نیز علیه که از مال به کسی دهند می باشد .یذا نحلیه
مرادف علیه و هبه نیز آورده و در تعریف آن گفته شده :بخش

و علای مجانی و رایگیان اسیت.

(شیک طوسی ،بی تا :ج  ،9ص )992
قرآن کریم در آیه  8سوره مبارکه نساء یفظ نحله را در کنار صدقات به کار بیرده و در مجمیوع
از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر گردیده است  .مرحوم عالمیه طباطبیایی
در تفسیر نحله چنین فرموده اند :نحله به معنای علیه ای اسیت مجیانی کیه در مقابیل ثمین قیرار
نگرفته است( .طباطبایی :0946 ،ج ،8ص )260
از عبارات مندرج در مواد قانونی مربوط به امور خانواده بدست می آید که نحله معنا و کیاربرد
دیگری نیز دارد و آن عبارت از مایی است در ردیف اجرت ایمثل خانه داری که دادگاه بیه عنیوان
علیه مجانی از ناحیه زوج در مواردی (که شرایط اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج
و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در کارهای محویه موجود نباشد) تعیین می نماید.
در بند تبصره  6ماده واحده در مورد نحله چنین مقرر داشته است :با توجه به سینوات زنیدگی
مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مایی زوج ،دادگیاه مبلغیی را از
باب بخش

برای زوجه تعیین میکند .در مورادی که شرایط (اثبات صدور دستور انجام امور خانه

توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام کارهای محویه ) موجود نباشد ،دادگیاه ملیابق
مفهوم نحله ،یعنی علیهای مجانی از ناحیه زوج ،مبلغی را تعیین می نماید.
حق در خواست طالق در موارد خاص

در بخ

حقوق زوج خواهیم گفت که حق طالق ابتدائاًً در اختیار مرد است .با این حیال ،هیم در

فقه و هم در قانون مواردی پی

بینی شده که در آنها زن حق درخواست طالق و انحالل نکیاح را

دارد.
هرگاه شوهر حقوق واجب زن را پرداخت نکند و زندگی زناشیویی بیا عسیر و حیرج شیدید
همراه باشد و اجبار شوهر بیه پرداخیت حقیوق زوجیه هیم کارسیاز نباشید ،در ایین صیورت بیا
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درخواست زوجه و رجوع به محکمه ،حاکم شرع شوهر را اجبار به طالق مییکنید و در صیورت
امتناع شوهر از طالق ،حاکم زن را طالق میدهد و این طالق شرعاًً صحیح اسیت .نییز در میوردی
که مرد از انجام ویایف مقاربتی با زن خودداری کند زن میتواند تقاضای طالق نماید.
در مادة  0099قانون مدنی آمده است« :در صیورتی کیه دوام زوجییت موجیب عسیر و حیرج
شدید باشد ،وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طالق کند .چنانچه عسر و حرج مذکور
در محکمه ثابت شود ،دادگاه می تواند زوج را اجبار به طالق نماید و در صورتی که اجبیار میسیر
نباشد زوجه به اذن حاکم شرع ،طالق داده می شود.
نیز قانون مدنی در موارد خاص به زن اجازه داده که از دادگاه تقاضای طالق کند .این موجبات
از فقه اسالمی گرفته شده است .به موجب میواد  0020و  0099قیانون میدنی ،زن در میوارد زییر
میتواند برای طالق به دادگاه رجوع کند:
ایف) عدم ایفای حقوق واجب ازسوی زوج
ب) سوء معاشرت
ج) ابتال زوج به امراج مسری صعب ایعالج
د) ریبت بی

از چهار سال زوج .ملابق ماده  0920قانون مدنی هرگاه شخص چهار سال تمام

رایب مفقودامثر باشد ،زن او میتواند تقاضای طالق کند.
حق زوج در طالق
اختیار طالق برای مرد

مشهور فقهای امامیه براین عقیده اند که حق طالق از جمله حقوق اختصاصی زوج است .این حیق
تنها در اختیار زوج قرارداده شده به گونهای که هروقت بخواهد میتواند طالق بدهد.
ِ
ِ
قوه َّو لِوِقدَِّتِِ َّو»
همچنین قاضی ابن براج در باب طالق با استناد به آیة «ایَُیقُّ َ ا النِ ُّ
َِّب سِوا طَلَّ ْققُ ُم النَّقاءَ فَطَلّ ُق ُ
می گوید« :ف و هللا ُوقا الطقالق بيقد الح ق ِان النَقاء» (طرابلسیی ،ج ،2ص ...« :)228خداونید حیق
طالق را در اختیار مرد قرار داده است».
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گرچه در کتب فقهی بحث طالق باب جداگانهای دارد ،اما فقها عمده مباحث مربوط به اختییار
طالق برای مرد را در بحث ازدواج عبد با حرّه (آزاده) و ازدواج عبد با امه (کنیز) ،ملرح نمودهاند.
شیک طوسی در کتاب خالف ،در مبحث خلع تصریح میکند که طالق حق مرد اسیت و کسیی
دیگر به جز او از این حق برخوردار نیست؛ ایشان این مللب را پ

از نفی ومییت وییی در بیاب

عمقو لق عليق اکیقة ،ک بوقوري ا ک ب قر عقوري»« :وییی اختییار
طالق ملرح می نماید« :لقي للقوأ ُن یطلّقق ّ
طالق کسی را که نسبت به او ومیت دارد ،ندارد چه اینکه در مقابل طالق عوج باشد یا نباشد».
سس

در مقام استدمل میفرمایدِ« :ليلنقا ساقاأ الفحققة ،ا ُیاقا األصق بققاء الوققد ا صقح  ،ا ُیاقا قولق

الَالم :الطالق رو ُخذ ملَاق ،ا الزاج هو الذي ل ولك ِان غر « :»...به دییل اجمیاع ،اصیل بقیاء و
علي ّ
صحت عقد و قول امام (ع) که فرموده اند( « :حق) طالق به دست کسی اسیت کیه گیرنیدة سیاق
است» و تنها زوج است که چنین می باشد ،نه ریر او».
طبق قوانین موضوعه اختیار طالق در دست مرد است؛ یعنی مرد هر وقیت بخواهید مییتوانید
اقدام به طالق دادن زن خود نماید؛ یعنی ملزم نیست جهت خاصی را برای تصمیم خود نسبت بیه
طالق دادن ذکر کند .اما بر اساس ماده  0099قانون مدنی این محدودیت برای مرد وجیود دارد کیه
اگر بخواهد طالق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه بیه امیید رسییدن بیه سیازش و
منصرف کردن مرد از طالق موضوع را به داوری ارجاع مینماید و طبعا برای میدتی میانع اجیرای
تصمیم او می شود .به هر حال اگر مرد مصمم بر طالق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگیاه گیواهی
عدم امکان سازش صادر میکند و با در دست داشتن آن میتواند رسما طالق را واقع و ثبت نماید.
حق رجوع برای زوج در طالق

رجوع در یغت به معنای برگشتن و بازگشتن است و رجعت (به کسر و فتح «راء») بیه معنیی یی
دفعه برگشتن یا برگشت دادن است( .اصفهانی ،بیتا ،ج ،0ص)982
در اصلالح فقهی عبارت از باز گردانیدن زن مللقه ای که به طالق رجعی طیالق داده و هنیوز
در عده است به نکاح سابق ،میباشد ( .موسوی خمینی0806 ،هی :ج ،9ص) 604
در ا صلالح حقوقی «باز گردانیدن زن مللقهای که در عده اسیت بیه نکیاح سیابق»( .امیامی،
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 :0989ج ،8ص )64همانگونه که در ماده  0084قانون میدنی پیی بینیی شیده اسیت :در طیالق
رجعی برای شوهر در مدت عده ،حق رجوع است .پ

رجوع در طالق رجعی ،حق زوج است و

زوج می تواند قبل از اینکه عده به پایان برسد ،به همسرش مراجعه نموده و علقه زوجیت را تثبیت
کند.

َه ُّق بِ َقحِِّ ِه َّو
حکم جواز رجوع در ایام عده ،نص صریح قرآن کریم است که میفرمایدَ « :ا بقُوُولَُق ُ َّو ُ َ
ِ
صالها»؛ (بقره« :)224 ،و همسرانشان ،براى بازگرداندن آنها (و از سرگرفتن زنیدگى
ول َ
ك سِ ْن َُز ُاِاا سِ ْ
زناشویى) در این مدت( ،از دیگران) سزاوارترند در صورتى که (براستى) خواهان اصالح باشند».
رجوع به مللقه بائن منحصر به طالق توافقی (خلع و مبیارات) مییشیود ،مشیروط بیراین کیه
نزدیکی صورت گرفته باشد و مللقه سه طالقه نباشد .با این شرایط اگیر زن از بیذل خیود رجیوع
کند مرد حق رجوع در زمان عده را خواهد داشت .به عبارتی بعد از وقوع خلیع تیا زمیانی کیه زن
رجوع به عوج نکرده است ،شوهر حق رجوع به زن را ندارد و زن تا وقتی کیه در عیده بیه سیر
میبرد میتواند رجوع به عوج نماید به شرط آن عده بر او مزم باشد ،درریر این صورت اگر عده
او تمام شود یا اصال عده نداشته باشند ،مثل آن که با او نزدیکی نشده باشد یا ریربیایغ و ییا یائسیه
باشد ،به هیچ وجه حق رجوع به عوج را ندارد .اگر زن در جایی که حق رجوع دارد ،بیه عیوج
مراجعه نماید ،طالق خلع به طالق رجعی تبدیل می شود و احکام طالق رجعی ،مانند وجوب نفقه
(در صورت تحقق شرایط) و حرمت ازدواج با خواهر زن و حرمیت ازدواج بیا زن چهیارم بیه آن
مترتب میشود و شوهر نیز اگر بخواهد می تواند رجوع کند ،به شیرط آن کیه عیده بیاقی باشید و
مانعی در برابر رجوع او وجود نداشته باشد (شهید ثانی :0948 ،ج ،09قسمت اول ،ص.)994
حق استمتاع زوج از زوجه در طالق

از جمله حقوق شوهر بر گردن زن این است که او را اطاعت کند و از فرمان او سر نتابید و بیدون
اذن او از خانه اش خارج نشود هر چند به دیدن خویشاوندان

و حتی عیادت پدرش ییا مجلی

ختم او باشد و در مواردی از جمله اینکه زن خود را در اختیار شوهر قرار نیداده و از خانیه بیدون
اجازه شوهر بیرون برود از مصادیق نشوز زن می باشد.
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برخی فقها نشانه های نشوز را ترشرویی به شیوهر ،سسیتی و ایهیار بیی رربتیی در بیرآوردن
نیازهای وی و تغییر در رفتار ذکر کرده اند (شهید ثانی :0948 ،ج  ،09قسمت اول ،ص  .)092اگیر
زوجه ناشزه باشد به این معنی که از اطاعت و تمکین زوج امتناع نماید در مدت نشیوز حیق نفقیه
ندارد( .گلسایگانی ،ج ،8ص)269
حقوق مشترک زوجین پس از طالق
ارث زوجین در زمان عده طالق و پس از آن:

مزم به ذکر است که توار

از حقوق مربوط به نکاح است نه طالق ،یییکن هرگیاه زن بیه طیالق

رجعی از سوی مرد طالق داده شود و در زمان عده یکیی از زوجیین فیوت کنید میانع ار
طرفین نیست و هری

از دیگری ار

بیردن

میبرنید( .نجفیی :0962 ،ج  ،90ص )002/006در توضییح

ایمسائل آیت اهلل مکارم شیرازی آمده است« :مسأیه  -2899هر گاه میرد ،زن را بیه ترتیبیى کیه در
احکام طالق گفته شد ،طالق رجعى دهد و در بین عده بمیرد شوهر از او ار
اگر شوهر در بین عدّة زن بمیرد ،زن از او ار
در حقوق مدنی آمده است« :اگر مرد زن

میىبیرد ،همچنیین

مىبرد»
را با «طالق رجعى» طالق دهید ،در ضیمن میدت

عدّه نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید؛ زیرا مللّقة «ز ويّق » در ایام عدّه حکم زوجیه را دارد».
(طاهری ،بی تا :ج ،9ص )48اما زنى که به «طالق رجعى» مللّقه شده است ،در حکم زوجه بوده و
پیوند زناشویى و علقة زوجیت کامال مرتفع نمىگردد ،یذا احکام ذیل که مربیوط بیه زوجیه اسیت
دربارة مللقه رجعیّه نیز جارى است ...از جمله توار

میان آنان تا پایان عدّه برقرار است( .همیان،

ص.)248
ماده  088قانون مدنی مقرر می دارد اگر مرد در حال مرج موت زن
بدهد زن

از او ار

می برد به شرط اینکه بی

را به طالق بائن ،طیالق

از یکسال از تاریک طالق به واسله همان بیمیاری

نگذشته باشد و زن با مرد دیگری ازدواج نکرده باشد.

 .................................................  22فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال چهارم ،شماره  ،31بهار 3112

حضانت

م ّقم ُ جق
حضانت در یغت از ریشه «هاو الطقارح بياق  ،اي َ
نگهداری کرد و آن را زیر بالهای

ناهيق » است؛ یعنی پرنده از تخیم خیود

قرار داد( .فیومی ،بیتا :ج ،0ص )022حضانه مصدر حاضنه و

حاضن است که به معنای تربیت کودک است( .فراهیدی :0890 ،ج ،9ص)098
حضانت در اصلالح فقها ،عبارت است از :ومیت و اقتداری کیه از جانیب شیارع ،بیه منظیور
تربیت و نگهداری صغار و مجانین و هر چیز دیگری که در رابله با تربیت و نگهداری باشد؛ مانند
گذاشتن کودک در تخت خواب مخصوص
او ،شستشوی کهنه و یباس

و برداشتن آن ،سرمه کشیدن ،رورن مایییدن بیه بیدن

و یا تنظیف کردن او و ....بیر کیودک و مجنیون تشیریع شیده اسیت.

(نجفی :0962 ،ج ،90ص)249
کودکان به طور طبیعی در خانواده تحت حضانت پدر و مادر قرار میگیرند .بحث از حضیانت
کودک و اویویت پدر و مادر ،زمانی به میان میآید که پدر و مادر از هم جدا شوند و کودک مجبور
باشد با یکی از آنان زندگی کند .در این صورت اویویت حق حضانت با کیست؟
ملابق قول مشهور فقها؛ حضانت بچه تا دو سال با مادر است ،پ

از دو سایگى اگر پسر باشد

حضانت آن با پدر بوده و اگر دختر باشد ،تا هفت سایگى (و یا به قویی تا نه سیایگی) بیاز هیم بیا
مادر است و پ

از آن با پدر مى باشد به شرط اینکه مادر آزاد ،مسلمان و ازدواج نکرده باشد و در

ریر این صورت حق حضانت با پدر است.
در مقابل قول مشهور ،برخی از فقها از جمله :شیک طوسیی در مبسیوط (ج  ،6ص  )90قاضیی
ابن براج در مهذب (ج  ،2ص  )982تصریح کرده اند که تا هفت سال حضیانت فرزنید چیه پسیر
باشد یا دختر به عهدة مادر است و پ

از آن به عهدة پدر می باشد.

در ماهیت حضانت و اینکه آیا حق است یا تکلیف اختالف نظیر شیده اسیت .قمیی در جیامع
ایخالف و ایوفاق( ،سبزواری قمی :0820 ،ص )800نجفی در جواهر ایکالم (نجفیی :0962 ،ج،90
ص )209/248معتقدند که حضانت نوعی حق است .این معنا از اصلالح اویویت در حضانت نییز
برداشت می شود.
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از دیدگاه حقوقی حضانت هم حق و هیم تکلییف اسیت( .طیاهری ،بییتیا ،ج ،9ص)926
حضانت در اصلالح حقوقی به تربیت ،پرورش و سرپرستی کودک اطالق میشود که حیق و
تکلیف پدر و مادر کودک شمرده شده است .همانگونیه کیه میاده  0064قیانون میدنی مقیرر
میدارد« :نگهداری طفل هم حق و هم تکلیف ابوین است».
ملابق قانون مدنی مصوب  0908ماده  ،0060حضانت فرزند پسر تیا  2سیایگی و دختیر تیا 2
سایگی به مادر سسرده شده و پ

از انقضای این مدت حضیانت بیا پیدر اسیت .امیا بیا اصیالحیه

مصوب سال  42که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ،برای حضیانت و نگهیداری طفیل
که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده اند ،مادر تا  2سایگی (پسر یا دختیر فرقیی نیدارد) اویوییت
دارد و پ

از آن با پدر است ،ایبته این تبصره هم به اصیالحیه افیزوده شیده اسیت کیه پی

از 2

سایگی هم در صورتی که میان پدر و مادر در باره حضانت اختالف باشد ،حضانت طفل با رعاییت
مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.
حق مالقات فرزند پس از طالق

از منظر فقهی هیچ یکی از وایدین حق ندارد دیگری را از مالقات فرزند منع کند .به تصیریح امیام
خمینی (ره) در استفتائات از ایشان (ج  ،9ص « :)208هیچ ی

از وایدین حق ندارد که دیگیری را

از مالقات فرزندان منع کند ».ملابق ماده  0028قانون مدنی «هر یی

از واییدین کیه طفیل تحیت

حضانت او نیست ،حق مالقات کودک خود را دارد .تعیین زمان ،مکان و مالقات و جزئیات دیگیر
در صورت اختالف میان پدر و مادر با دادگاه است ».بنابراین «در صورتى که نکاح بین ابوین طفیل
منحل گردد یا در اثر ناسازگارى بدون انحالل نکاح ،آنان در محلهاى جداگانیه سیکونت نماینید،
طفل نزد کسی میماند که در حضانت او بوده است و طرف دیگر نمیتوانید درخواسیت کنید کیه
طفل در حضانت او قرار گیرد .اگرچه پدر باشد؛ زیرا موجبى بیراى زوال اویوییت حیق حضیانت
موجود نشده است و کسى که نگاهدارى را عهدهدار است باید تکاییف قانونى خود را انجیام دهید
و طرف دیگر حق مالقات طفل را دارا میباشد( .طاهری ،بیتا :ج ،8ص)088/008
مادة  0028قانون مدنی مقرر میدارد« :در صورتى که به علت طالق یا به هر جهت دیگر ابوین

 .................................................  21فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال چهارم ،شماره  ،31بهار 3112

طفل در ی

منزل سکونت نداشته باشند ،هر ی

از ابوین که طفل تحت حضانت او نمیباشد حق

مالقات طفل خود را دارد .تعیین زمان و مکان مالقات و سایر جزئیات مربوطه بیه آن در صیورت
اختالف بین ابوین با محکمه است»( .همان)
نتیجه
همانگونه که زوجین در ایام زندگی مشترکشان دارای حقوق و تکاییفی هستند ،پی

از طیالق نییز

دارای حقوق و ویایف میباشند که در شرع و قانون تعیین گردیده است.
از جمله امور مایی بین زن و شوهر که با جدایی ملرح میشود ،مسیأیه نفقیه زن در اییام عیده
طالق رجعی و دوران حمل و بارداری در طالق بائن ،مهریه و اجرت ایمثل خانهداری و هم چنین
بحث توار

بین زوجین در طالق رجعی و با شرایط خاصی ،ار

بردن زن در طالق بائن است و

در زمینه امور ریر مایی بحث یزوم نگهداری عده توسط زن ،حق رجوع مرد به زن در زمان عیده و
اویویت حضانت از اطفال میباشد.
اختیار و حق طالق به حکم (ایلالق بید من اخذ بایساق) بدون هیچ قیید و شیرطی در اختییار
مرد است .این مسئله بین فقها اجماعی است و مشهور فقها بر این عقیده اند که حق طالق از جمله
حقوق اختصاصی زوج است به گونهای که هر وقت بخواهد میتواند طالق بدهد ،با این حیال ،در
برخی موارد زن حق درخواست طالق دارد.
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قرآن کریم.
 .0ابن قدامه ،شم

ایدین ابی ایفرج عبدایرحمن ،ایشرح ایکبیر ،چاپ و نشر دار ایکتیاب ایعربیی

بیروت ،بی تا.
 .2ابن منظور ،محد بن مکرم ،یسان ایعرب ،بیروت ،دار صار ،چاپ سوم 0808 ،ق.
 .9ابن نجیم مصری ،زنی ایدین بن ابراهیم بین محمید ،بحیر ایرائیق ،بییروت ،چیاپ دار ایکتیب
ایعلمیه ،نشر محمد علی بیضون ،چاپ اول 0804 ،هی ق.
 .8ابوصالح حلبی ،ایکافی فی ایفقه ،نشر مکتبه امیرایمؤمنین  -علیه ایسالم  -اصفهان 0899 ،هی.
 .8اصفهانی ،رارب ،مفردات.
 .6امامی ،حسن ،حقوق خانواده ،تهران ،نشر انتشارات اسالمیه ،بیتا.
 .2امامی ،حسن؛ حقوق مدنی ،انتشارات کتابفروشی اسالمی ،ج  ،0چاپ پنجم.0989 ،
 .4انصاری ،زکریا ،فتح ایوهاب ،چاپ و نشر دار ایمعرفه بیروت.0808 ،
 .0بحر ایعلوم ،محمد بن محمد تقی ،بلغة ایفقیه ،نشر مکتبة ایصادق تهیران ،چیاپ چهیارم 0899
هی.ق
 .09تبریزی ،جواد ،ارشاد ایلایب ایی ایتعلیق علی ایمکاسب ،قم ،چاپ و نشیر مؤسسیه اسیماعلیان،
چاپ سوم 0806 ،هی.ق.
 .00جمال ایدین محمد بن مکرم ابن منظور ،یسان ایعرب ،دار احیاء ایترا

ایعربی ،بیروت.

 .02حر عاملی ،محمد بن ایحسن ،وسائل ایشیعه ،قیم ،مؤسسیهی آل ایبییت ححییاء ایتیرا 0802 ،
(هی.ق)
 .09حلی ،یحیی بن سعید ،جامع ایلشرایع ،نشر موسسه سید ایشهدا 0898 ،هی ،چاپخانه علمیه قم.
 .08حمیری ،نشوان بن سعید ،شم
بیتا.

ایعلوم ،بیروت ،چاپ و نشر دار ایفکیر ایمعاصیر ،چیاپ اول،
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 .08دسوقی ،شم

ایدین محمد بن عرفه ایدسوقی ،حاشیة ایدسوقی ،طبع و نشر دار امحیاء ایکتب

ایعربیة ،بی جا ،بی تا.
 .06دهخدا ،علیاکبر ،یغتنامهی دهخدا ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.0988 ،
 .02سبزواری قمی ،علی مؤمن ،جامع ایخالف و ایوفاق ،قم ،نشر و چاپ :زمینه سازان یهیور امیام
عصر (ع) تاریک نشر 0820 :هی ق.
 .04شهید ثانی ،شرح یمعه ،ترجمه و تبیین علی شیروانی ،قم ،مؤ سسه انتشیارات دارایعلیم ،چیاپ
پنجم.0948 ،
 .00صفائی ،حسین و امامی ،اسداهلل .مختصر حقوق خانواده .تهران :نشر میزان ،هشتم ،بهار .48
 .29طاهری ،حبیب اهلل ،حقوق مدنی ،چاپخانه دفتر انتشارات اسالمی وابسیته بیه جامعیه مدرسیین
چاپ اول ،ص .026
 .20طباطبایی ،سید علی ،ریاج ایمسائل ،قم ،نشر :مؤسسه آل ایبیت (ع) ،چاپ اول 0804 ،هی.ق.
 .22طباطبایی ،محمد حسی ،ایمیزان ،ترجمة محمد باقر موسوی همدانی ،دفتیر انتشیارات اسیالمی،
.0946
 .29طرابلسی ،عبد ایعزیز بن نحریر ابن براج (قاضی ابن براج) ،ایمهذب ،تحقیق و تصحیح ،جمعی
از محققین و مصححین تحت اشراف جعفر سبحانی ،قم ،دفتیر انتشیارات اسیالمی وابسیته بیه
جامعه مدرسین ،چاپ اول 0896 ،ق.
 .28طوسی ،ابی جعفر ،محمد بن ایحسن ،مبسوط ،نشر مکتبه مرتضویه ،چاپخانه حیدریه تهران.
 .28عاملی ،زین ایدین بن علی ،مسای

احفهام ایی تنقیح شرایع احسالم ،نشیر مؤسسیة معیارف اسیالمی

چاپ اول 0809 ،هی ،.چاپخانه بهمن قم
 .26عاملی ،محمد ،مدارک امحکام ،نشر مؤسسه آل ایبیت ،چاپ اول  0809هی ،چاپخانه مهرف قم.
 .22عمید ،حسن ،فرهنگ عمید.
 .24فاضل هندی ،کشف ایلثام ،موسسه نشر اسالمی وابسیته بیه جامعیه مدرسیین ،قیم ،چیاپ اول
0806هی.
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 .98کاتوزیان ،ناصر ،مقدمة علم حقوق و ملایعه در نظام حقوقی ایران ،ناشر :شیرکت انتشیارات بیا
همکاری بهنشر ،چاپ سیزدهم ،شهریور .0929
 .96کاتوزیان ،ناصر ،مقدمه علم حقوق ،تهران ،ناشر :شرکت سهامی اتشار ،چاپ 0942 ،96هی.ش.
 .92گلسایگانی ،محمد رضا ،مجمع ایمسائل.
 .94معلوف ،یوی  ،ایمنجد فی ایلغة و امعالم ،چاپ  ،29ط – بیروت.
 .90مکی ایعاملی ،محمدبن جمال ایدین؛ ایلمعة ایدمشقیة ،تعلیقه ،سید محمود کالنتری ،چیاپ اول،
نجف :نشر جامعه اینجف ایدینیه ،سال  0909هی.ق.
 .89مکارم شیرازی ،ناصر ،ایفتاوی ایجدیده.
 .80مکارم شیرازی ،ناصر ،انوار ایفقاهه – کتاب اینکاح ،انتشارات مدرسة احمام علی بن أبیی طاییب
(ع) ،چاپ اول  0828هی ق.
 .82موسوی خمینی ،روح اهلل ،استفتائات.
 .89موسوی خمینی ،روح اهلل ،توضیح ایمسائل (محشی) ،قم ،چاپ و نشر :دفتر انتشارات اسیالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ هشتم  0828هی.ق.
 .88موسوی خمینی ،سید روح اهلل ،تحریر ایوسیله ،موسسه نشر اسالمی وابسته به جامعیه مدرسیین
قم 0806 ،هی.
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 .88میلباری هندی ،زین ایدین بن عبد ایعزیز ،فتح ایمعین ،چاپ و نشر دار ایفکر بیروت ،بیتا.
 .86نجفی ،محمد حسین ،جواهر ایکالم ،نشر دار ایکتب آخوندی چاپ دوم  0962ش 89 ،جلدی.
 .82یزدی ،سید محمد کایم ،عروة ایوثقی ،قم ،چاپ خانه موسسه نشر اسالمی ،ناشر ،نشر اسیالمی
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