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چکیده
زن بهعنوان یکی از عناصر دوگانۀ تشکیلدهنده حیات اجتماعی ،در ابعاد گوناگون پیوسته موردتوجه ادیان و
نظامهای حقوقی مختلف بوده است .یکی از موضوعات مهم در مورد زنان« ،حقوق مالی» آنها بوده است.
نگاهی به آموزه های قرآنی و علوی گویای آن است که به این قبیل حقوق زنان توجه شده است .نوشتار حاضر
با درک چنین اهمیتی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ،به این سؤال پاسخ داده است که حقوق مالی زن
در حقوق ایران و آموزههای قرآنی و علوی چیست؟ در پاسخ به این سؤال ،چنین نتیجهگیری شده است؛ نخست؛
هم در قوانین ایران و هم در نظام حقوق مالی اسالم ،از اساس ،زن همانند مرد از نظام مالی مستقل و در نتیجه
از حقوق مالی مستقل برخوردار است .دوم؛ علی رغم نابرابری در حقوق مالی زن و مرد در دیدگاه قرآنی و علوی،
در اشکال دیگری ،این نابرابریها تعدیل شده است و البته چنین تعدیلی به معنای حرکت در مسیر «برابری در
حقوق مالی» نیست .سوم؛ از آنجاییکه اهداف غایی در آموزههای قرآنی و علوی ،فراتر از حقوق فردمحورِ زن
است؛ درنتیجه حقوق مالی زن را باید در آن فضا و در راستای موضوعاتی همچون عبودیت و تحکیم خانواده
تفسیر کرد .چهارم؛ حقوق مالی زن در قوانین موضوعه ایران تفاوت اساسی با آموزههای قرآنی و علوی ندارد.
کلید واژهها :نهجالبالغه ،حقوق مالی زن ،آموزههای قرآنی ،آموزههای علوی ،حقوق موضوعه ایران.

 .1مربی گروه حقوق دانشگاه پیام نور ،همدان ،ایران
 .2استادیار گروه حقوق ،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
* :نویسنده مسئول

Email: amulaee@tabrizu.ac.ir
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فخاریان و موالئی

 .1مقدمه
«زن» در آیینۀ آموزههای اسالمی از شأنی واال برخوردار است .بهنحویکه خداوند متعال در قرآن کریم،
در مقام تعیین باالترین جایگاهها برای موجودات انسانی ،اعم از زن یا مرد ،بر مقولۀ «تقوای الهی» تکیه
کرده و بهترین شأن را برای متقیان در نظر گرفته است .چنین آموزهای در باالترین و مقدسترین متن
مسلمانان ،تکلیف سایر معارف مسلمانان را مشخص ساخته است .لذا طرح بحث و شناخت زن ،در حقیقت
شناخت انسان و کرامت اوست .زن در آفرینش در بعد روحی و جسمی از همان گوهری آفریده شده که
مرد آفریده شده است ،تمایز و فرقی در حقیقت و ماهیت میان زن و مرد نیست .قرآن کریم بهصراحت به
سوِ
ِ
اح َدةٍ
ِ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
آن اشاره کرده و در اولین آیۀ سوره نساء میفرماید﴿ :يَا أَيُّ َها الن ُ
َو َخلَ َق ِم ْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
ث ِم ْن ُه َما ِر َج ااًل َكثِ ايرا َو نِ َس ااء﴾...؛ «ای مردم ،آنکه شما را از یکتن آفرید و جفتش را از
جنس او پدید آورد و از آن دو تن ،مردان و زنان بسیاری را منتشر و پراکنده ساخت».
خداوند در قرآن به دفعات مکرر از زنان تجلیل کرده و نه تنها آن ها را پایین و ناتوان نشممرده بلکمه در
مواردی بسیار آن ها را عزیز داشته است .در این بین ،نهمجالبالغمه بمه تأسمی از قمرآن مجیمد دربردارنمد
آموزه هایی در مورد حقوق مالی زن است که البته نظام حقوق مالی زن در نظمام حقموقی ایمران ،ملهمم از
چنین آموزههایی ،راهگشای حقوقدانان است که در این نوشتار بدان پرداخته میشود.
 .1-1بیان مسئله

این که زن از دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) دارای چه مقام و منزلتی است مبتنی بر این اسمت کمه در بیمنش آن
حضرت ،انسان از چه مقام و جایگاهی برخوردار است؟ از آنجاییکه سنت عملمی و نظمری علمی(ع) ،پیمرو
پیامبر(ص) بوده و نگرشِ رسول اکرم(ص) نیز مستقیماً مبتنی بر آموزههای قمرآن کمریم و برگرفتمه از آن
بود .در این صورت ،در مقام بررسی نگرش حضرت علی(ع) نسبت به حقوق مالی زن ،ناگزیر هستیم نگماه
آن حضرت به جایگاه زن را ،هرچند بهصورت اجمالی ،در نظر داشته باشیم .از آنجاکه پیامبر و ائممه اطهمار
(علیهم السالم) تنها برای هدایت مرد نیامدهاند بلکه برای هدایت انسان مبعوث گشتهاند و زن بودن یا مرد
بودن مربوط به پیکر است نه جان و روح .حقیقت انسان نفس و روح است نه زن و مرد .درنتیجمه ،نماگزیر
هستیم ،نگاه آن حضرت را از البالی سنت نظمری و عملمیاش اسمتخرا کنمیم کمه البتمه نهمجالبالغمه
جامعترین سند در این خصوص است.
ممکن است در نخستین نگاه به نهجالبالغه با توجه بهظاهر کالم امام(ع) در برخی خطبههای ایشمان،
گفته شود که در کالم امام ،جنس زن و مرد یکسان نیست و بدینترتیب نواقصی را برای بانوان به اثبمات
رساند و یا با آوردن مثالهایی چنین وانمود گردد که واقعاً زنان در مرتبمهای پمایینتمر نسمبت بمه ممردان
هستند و مردان بر آنها برتری دارند؛ اما در مقابل این برداشت ظاهرگرا ،میتوان به نگاه دومی اشاره کرد
که در آن ،سیر علوی را بتوان از مهمترین منابع کالسیک مذهبی فرض کرد که در مقمام دفماع از زن و
حقوق مالی زن است .همین نگاه دوگانه ،میتواند اهمیت این سند بنیادین را نزد شیعیان نشمان دهمد کمه
شایسته بحث و بررسی است .از آنجاییکه چنین فرض میشود :حقوق ممالی زن در نظمام حقموقی ایمران
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نمیتواند مغایر با آموزههای اسالمی ،بهویژه نهجالبالغه و سیر علوی باشد در اینصورت ،الزم است ایمن
موضوع ،مورد بحث و فحص قرار گیرد تا از این طریق ،زمینههای همپوشان ایمن دو نشمان داده شمود .در
این راستا ،پژوهش پیشِرو ،بر آن است با رویکرد مقایسهای ،حقوق مالی زن را در آیینه آموزههای قرآنمی،
بهویژه نهجالبالغه و حقوق ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا از این رهگذر بمه ایمن پرسمش پاسمخ
گوید :حقوق مالی زن در حقوق ایران و آموزههای قرآنی و علوی چیست؟ در پاسخ به این سمؤال ،تمالش
خواهد شد با تکیه بر روش تحقیق :توصیفی-تحلیلی ،پاسخ شایسته حقوقی داده شود.
 .2-1پیشینۀ پژوهش

با نگاهی به سوابق نوشتاری ،مشاهده میشود تحقیقاتی که در این زمینه به نگارش درآمده است ،عمدتاً با
مضامین حقوق زنان در نهجالبالغه به رشتۀ تحریر درآمدهاند .برای مثال ،مناسبترین نوشته مرتبط با ایمن
نوشتار ،مقالهای است که به تحلیل جایگاه و حقوق زن در نهجالبالغمه پرداختمه اسمت و ضممن طمرح دو
دیدگاه رقیب ،چنین نتیجهگیری کرده است :در سیر علی(ع) ،علیرغمِ سنت جاهلیت ،مقام زن بماال بموده
است .آنحضرت برای زن ،اوصاف زیبایی همچون :مظهر جمال و عطوفمت الهمی بمودن ،شممرده اسمت.
همچنین ،به احیای حقوق زن از جمله سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگمی و تربیتمی ،اجتمماعی ...توجمه خاصمی
داشتند (صارمیگروی و مجیدی .)91-22 :1931 ،مشاهده میشود که عنوان این تحقیق و موضوع اصلیِ
آن ،متفاوت از عنوان و سؤال نوشتار حاضر است چراکه در تحقیق باال ،دامنه موضوع ،گسترده بوده اسمت.
این در حالی است که در نوشتار حاضر ،تالش خواهد شد فقط حقوق مالی زن ،هم در آموزههای قرآنمی و
نهجالبالغه و هم در حقوق ایران به بحث گذاشته شود و از این حیث ،مقاله حاضر تازگی دارد.
بنابراین ،خالءهای موجود در این زمینه ،نویسندگان را بر آن داشته است که با توجه به مضامین قمرآن
و نهجالبالغه ،حقوق مالی زنان را جستجو نمایند تا از این رهگذر ،بتموان تفماوتهما و شمباهتهمای بمین
حقوق زنان در آنها را نشان دهند.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

همترین دالیل درخصوص ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق از این قرار است.
یکم؛ خالء نوشتاری در خصوص موضوع نوشتار حاضر؛ تا آنجا که نویسندگان اطالع دارند ،نوشتار مستقلی
با این عنوان مشاهده نگردید.
دوم؛ ضرورت بازشناسی خود؛ از آنجاییکه نظام مربوط بمه حقموق ممالی زن در ایمران اساسماً برگرفتمه از
آموزههای اسالمی ،بهویژه نهجالبالغه و سیر علوی است ،لذا شناخت بیشتر این سند در شناخت وضمعیت
موجودِ ما از اهمیت زیادی برخوردار است.
سوم؛ با مقایسه این دو ،میتوان بیشازپیش به نکات قوّت و ضعف نظمام حقموقی ایمران در ممورد حقموق
مالی زن ،آشنا شد.
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 .2حقوق مالی زن در آیینۀ قرآنی و علوی
از جمله مهمترین ویژگیهای زن در آموزههای قرآنی ،سیر علوی و نهجالبالغه از این قرار است:
 .1-2توجه ویژه به وضعیت زن

بخش عظیمی از آموزههای قرآنی و نهجالبالغه بهصراحت در شأن واالی انسانی زنان آمده است آنسمان
که از زنان قرآنی مثل حضرت مریم(س) (آیه  22سوره آلعمران) یا در مورد پارهای از خوهمای نیمک زن
در حکمت  222میتوان سخن به میان آورد و در اینخصموص ،چمالش کمتمری وجمود دارد .نگماهی بمه
آموزههای قرآنی ،مبیّن آن است که اسالم با صراحت کامل و قاطعانه هویت انسانی زن و ممرد را یکسمان
میداند .نصوص قرآن در بیان وحدت هویّت انسانی زن و مرد قابل خدشه نیست (عالئی رحممانی:1923 ،
 .)91اگرچه زن و مرد از نظر خلقت دارای موقعیت یکسانی هستند ،لکن به جهت مسؤولیتهای متفماوتی
که در عرصه حیات دارند ،هر یک دارای ویژگیهای خاصی هستند که از آن تعبیر به «تفاوت» ممیشمود.
برای نمونه ،زن «امانت الهی» و «مایه آرامش» (صارمی و مجیدی )92-93 :1931 ،فمرض شمده اسمت.
چنین دیدگاهی نه از منظر «ابزارگرا» بلکه ناظر بر تبیینِ ظرفیتی از ظرفیتهایِ زن است .علمی (ع) زن را
امانت الهی میداند که همچون امانتهای دیگر خداوند ارزشمند و قابلاحترام میباشد و باید آنچنمانکمه
شایسته امانتگذار است از او محافظت و نگهداری شود؛ زیرا در قیامت خداوند متعال از امانمتهمای خمود
سؤال میفرماید که با آنها چگونه رفتار کردید .آیا حق امانتداری را بجا آوردهاید؟ ﴿إِنَّ ُه َّن أ ََمانَُُ اللَّ ُِ ِن ْن َد ُْ ْم
ون َّن﴾؛ زنان امانت خدا بر شما هستند به ایشان زیان نرسمانید و بمر ایشمان سمخت
فَ تُآ ُّ
ون َّن َو ًل تَ ْض ُ
آ لُ ُ
ُّر ُ
نگیرید (حرعاملی1212 ،ق .)93/3 :این نگرش ریشه در قرآن دارد .چراکه در قرآن زن ،مایه آرامش است.
چنین تبینی از زن ،نه بر بنیانِ «ذات» بلکه در «کارکرد» نهفته است.
خداوند عالم را بر محور محبت اداره میکند ،زن مظهر عاطفه و محبت الهی است و ازآنجاکمه معمموالً
عاطفه بیش از قهر کارساز است ،زن راه محبّت را بهتر از مرد درک میکند .آنسان که در آیمه  21سمور
روم میخوانیم:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا لتَ ْس ُكنُوا إِل َْي َها َو َج َض َل بَ ْي نَ ُك ْم َم َو َّدةا َو َر ْح َم اة﴾ ...
﴿ َوم ْن آيَاتُ أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم م ْن أَنْ ُفس ُك ْم أَ ْزَو ا
«و از نشانههای قدرت خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسمرانی آفریمد تما در کنارشمان
آرامش یابید و محبّت و دوستی را بین آنها قرار داد ».در پرتو همین نگرش است که حضرت علمی(ع) در
نامه  91میفرماید« :وًلَ تُملِّ ِ
ْ بَِق ْه َرَمانَة» (صارمی و
ک ال َْم ْرأَ َة ِم ْن أ َْم ِرَنا َما َج َاوَز نَ ْف َس َها ،فَِإ َّن ال َْم ْرأَ َة َريْ َحانَةٌَ ،ول َْي َس ْ
َ َ
مجیدی« .)92-93 :1931 ،کاری که برتر از توانایی زن است به او واگذار مکن که زن گل بهماری اسمت،
نه خدمتگزار »...از دیدگاه دیگر ،این نگرش ،مبین دیدگاه واقعبینانۀ آن حضرت به واقعیت فیزیکمی زن در
مقابل مردان است بدون اینکه یکی را فدای دیگری کند .ناگفته پیداست بخش زیادی از اینگونه دیمدگاه
نسبت به زن ،با نگرشهای مطرح در دنیایِ مدرن و بهویژه دیدگاههای فمینیستی ناهمسو است .البتمه در
خطبههای دیگری همچون خطبه  23ظاهراً نگاه مذمتآمیزی به زن شده است که بحث بیشمتر در ایمن-
خصوص مجال دیگری میطلبد( .ن.ک :اسماعیلی ،خسروی و همکاران)32-32 :1933 ،
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 .2-2استقالل مالی زن

اقتضای شأن انسانیِ زن ،پیشبینیِ حقوق مستقل برای زنان بوده است و نگماهی بمه آمموزههمای قرآنمی
نشانگرِ برخورداری زنان از حقوق مالی مستقل (هرچند متفاوت از مردان) است؛ در آیات مختلف قرآنی بمر
حقوق مستقل مالی زنان توجه و تأکید شده است تا بدینوسیله ،شخصیت و جایگاه واال و هممتمراز وی در
برابر مردان پاس داشته شود .برای نمونه در امر «ارث» ،در آیات مختلف قرآنی بمه ایمن موضموع تصمری
شده است .مثل آیات  12و  132سوره نساء که در آنها به تفاوت ارث زن و مرد (خواهر و برادرِ ممادری و
پدری یا ابوینی) توجه شده است بدون اینکه یکی فدای دیگمر گمردد .همچنمین اسمت در آیمات مختلمف
قرآنی ،مثل :آیه  299سوره بقره یا آیه  3سوره نساء .این نگاه در سنّت عملی علی(ع) نیز جماری و سماری
بوده است و رویکرد کلیِ حقوق موضوعه ایران نیز در این راستا قرار دارد چراکمه بمرای مثمال ،در مبحمث
مربوط به قواعد عمومی قراردادها (ماده  133به بعد) یا مبحث بیع (ماده  993به بعد) ،نگمرش قمانونگمذار
مدنی« ،جنسیّتمحور» نیست.
 .3-2نواقص الحظوظ :چالش در مورد خطبه 97

در مورد برخی از خطبههای امیر(ع) چالش شده است .گروهی با تمسک بهظماهر کمالم حضمرت ،کممال-
پذیری زن و وجود ارزشهای واالی انسانی او را انکار کرده و وی را موجودی دون و بیمایه پنداشتهاند و
تمامی حقوق را مختص مردان میدانند .گروهی دیگر با تأکید بر کرامت و منزلمت زن ،کمالم حضمرت را
منافی با مقام و جایگاه حقیقی زن انگاشتهاند .مهمترین خطبه مرتبط با حقوق مالی زن در نهجالبالغه کمه
در تفسیر آن مناقشاتی دیده میشود ،خطبه (کالم)  33است .در بخشی از خطبه مذکور آمده است« :مض ِ
اش َر
ََ

ِ ِ
اس إِ َّن النِّس اء نَ وايَِ ا ِْ ِ ِ
َ الْضُ ُق ِ
النَّ ِ
وُححح َو أ ََّم ا نُ ْق َ ا ُن ُحُُ و ِ ِه َّن فَ َم َوا ِريثُ ُه َّن َنلَ
َ ال ُ
ْحُُ وُ نَ َواي ُ
يم ان نَ َواي ُ
َ َ َ ُ َ
ْاْلَنْ ِ
اف ِمن موا ِر ِ
الر َج ِاُ« .»...ای مردم همانا زنان در مقایسه با مردان در ایمان و بهمرهوری از امموال و
يث ِّ
َ
ْ ََ

عقل متفاوتاند ...و علت تفاوتشان در بهرهوری از اموال به این جهت است کمه ارث زن نصمف ارث ممرد
است .»...در این خصوص ،دو دیدگاه موافق و مخمالف قابملطمرح اسمت .بمدون ورود بمه اسمتداللهمایِ
دیدگاههای رقیب ،بهنظر میرسد اگر به دیده دقت و شناخت موقعیت کالم و بمه ژرفمای سمخن علمی(ع)
بنگریم ،به معنای واقعی گفتار امام پی خواهیم برد .برای بیرون رفت از این چالش میتموان از مموارد زیمر
استعانت جست:
نخست :تفسیر کالم حضرت امیر(ع) با سنجۀ آموزههای اسالمی و قرآن کریم؛ در این راستا ،هر سخن
امام که مخالف با مفاهیم اسالمی یا آموزههای قرآنی باشد باید آن را کنار گذاشت و گفت که آنها را یا
ندانسته در زمره گفتار امام آوردهاند و یا قصد تخریب آن بزرگوار را داشتهاند هرکدام از این دو منظور
باشد ،ما آنها را کنار میگذاریم .امام صادق میفرماید« :آنچه از گفتار ما از فرد صال و یا فاسق به شما
عرضه می گردد آن را به قرآن کریم عرضه کنید اگر موافق با کتاب خدا بود آن را بپذیرید و اگر مخالف آن
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بود دورش بریزید» (فضلاهلل .)23 :1219 ،آنسان که در قرآن مجید ،مثل :آیه  23سوره غافر 1و آیه 32
سوره توبه 2بر تساوی ایمان مرد و زن تصری شده است لذا نمیتوان خطبه باال را مغایر با احکام قرآنی
باال تفسیر کرد .چراکه در آیات مذکور ،جزای اعمال افراد اعم از زن و مرد بهصورت برابر فرض شده است
و لذا « هر کس کار بدى انجام دهد ،جز به همان مقدار کیفر داده نمىشود و هر کس از مرد یا زن که
مؤمن باشد و کار شایستهاى انجام دهد ،پس اینها هستند که داخل بهشت مىشوند» (آیه  23سوره
غافر) .درواقع ،خداوند به مردان و زنان با ایمان ،باغهایی از بهشت را بهصورت برابر وعده داده است .در
اینصورت ،خطبۀ حضرت امیر(ع) نمیتواند در برابر آیات مذکور قرار گیرد .به این اعتبار ،مفسر در مقام
تفسیر چنین متنی ،مجاز به استفاده از هر روش تفسیری نیست.
دوم :موقعیتشناسی و بررسیِ زمان و مکان و موضوع این سخنان؛ در این چارچوب ،مفاهیم در فضای
زمانی و مکانی و موضوعیاش معنای درست خود را مییابند .لذا شرایط خاص ممکن است رفتار یا گفتمار
خاصی را پدید بیاورد .با توجه به اینکه در این خطبه ،صحبت از مسمأله زن بعمد از یمک جنمگ سمنگین،
اصوالً خاص و متفاوت است ،ربط این مسأله کامالً عقالیی بهنظر ممیرسمد .از ایمن نظمر ،شماید اممام در
موقعیتی قرار گرفته است که این سخنان گزنده را به جهت وضعیت خاص مکانی ،زمانی و شخصیت فمرد
مخاطب فرموده است؛ یعنی کالم امام یک کالم عام و همیشگی نیست ،بلکه در یک حادثه خماص و بمه
مناسبتِ آن ،برای عدّهای معیّن این سخنان ایراد شده است .آیا از نظر اسمالم ،بمهویمژه حضمرت علمی(ع)
داشتن مال و ثروت ارزش است؟ آیا برخورداری کمتر زن از امور دنیایی عیب اوست؟ محرومیت او از مال،
اهانتی به او محسوب می شود؟ از مضامین نهجالبالغه پیداست که داشتن مال کمال نیست و بهترین دلیل
آن اینکه قریب به اتفاق انبیاء از مال دنیا بهرهای نداشتند .پس از دو حال خمار نیسمت یما بایمد بگموییم
داشتن مال و ثروت کمال نیست یا معاذاهلل بگوییم که انبیاء از این کمال محروم بودهاند .امام در خطبه 33
در مقام بیان ارزشها نبوده و نمیخواهد زن را موجودی بیارزش و پست معرفی نمایند بلکه وضمعیت زن
را در جامعه و طرز نگرش به او و عوامل و عللی که سبب چنین نگرشی شده را بیان میفرماینمد .بمه ایمن
اعتبار ،حکم این خطبه در مورد ارث در راستای تأیید حکم عام اسالم است و درنتیجمه ،بخشمی از خطبمه،
ناظر بر ناقص بودن وضعیت مالی زن در برابر مرد و مربوط به شرایط معین «مالی» است.
توجه به یک نکته ضروری است و آنهم اینکه این خطبه بعد از جنگ جمل ایراد شده اسمت و تفماوت
این جنگ با سایر جنگها در این بود که عامل برپایی این جنمگ« ،عایشمه» بمود .پمس بمه یمک اعتبمار
میتوان گفت مضامین این خطبه کلی نیست و مربوط به موضوع ،شخص و شرایط خاصی است کمه بایمد
در بررسی سیره ائمه و تفسیر متون دینی مدنظر قرار گیرد .همچنین در این خطبه سه صفت برای زنان بما
دالیلی ذکر شده است .وجه مشترک این اوصاف کلمه «نواقص» اسمت .از آنجماییکمه بسمیاری از لغمات
ْجنَّةَ يُ ْرَزيُو َن ِفيها بِغَْي ِر ِح ٍ
ساب»
َ « .1م ْن َن ِم َل َسيِّئَةا فَ يُ ْجزى إًَِّل ِمثْ لَها َو َم ْن َن ِم َل صالِح ا ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْث َو ُن َو ُم ْؤِم ٌن فَأُولئِ َ
ك يَ ْد ُخلُو َن ال َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِِ
َّ
ك ُن َو
ين فِيها َو َمساكِ َن طَيِّبَةا في َجنَّات َن ْدن َو ِر ْ
ْوا ٌن م َن اللَُّ أَ ْكبَ ُر ذل َ
ين َو ال ُْم ْؤمنات َجنَّات تَ ْج ِري م ْن تَ ْحت َها ْاْلَنْ ُ
هار خالد َ
َ « .2و َن َد اللُُ ال ُْم ْؤمن َ
ِ
يم»
الْ َف ْوُز ال َْضُ ُ
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عربی به فارسی وارد شده و تحت تأثیر فرهنگ ایرانی قرار گرفته است ،هر لغت شاید معنایی را بمه ذهمن
متبادر کند که با خاستگاهِ معناییِ اولیهاش تفاوت چشممگیری داشمته باشمد .در ممورد کلممه نمواقص همم
همینطور است .معنایی که از کلمه ناقص در زبان فارسی به ذهن خطمور ممیکنمد ،بمه معنمای کمبمود و
نقصان و ضعف است درحالیکه در زبان عرب گاهی با کلمه «تفاوت» متمرادف شمده اسمت .مثمل آیمه 9
الر ْح َم ِن ِم ْن تَ َف ُاو ٍت﴾ «در نظم خدای رحمان نقصانی نخواهی یافت ».بمه ایمن
سوره ملک ﴿ َما تَ َرى فِي َخل ِْق َّ
اعتبار ،میتوان گفت :منظور حضرت امیر در استفاده از این کلمه ،کمبود و کاستی نبوده است ،چراکمه اگمر
از این عبارت معنای کمبود دریافت شود به این معناست که خداوند نیمی از مخلوقماتش را نماقص آفریمده
است که این مسأله هم با حکمت پروردگار در تضاد اسمت و همم بما علمم حضمرت امیمر (ع)( .صمارمی و
مجیدی )93-93 :1931 ،البته بنا به موضوع این مقاله ،دو صفت اول از بحث این نوشتار خار بموده و در
اینجا فقط به تجزیهوتحلیل و علت ذکر صفت سوم ،یعنی «تفاوت در اموال» پرداخته میشود.
همانطور که ذکر شد سومین نکته فرمایش حضرت علی(ع) مربوط به «نَوايَِ الْحُُ ِ
وُ» است .دلیلمی
َ ُ ُ
که در این خطبه برای تفاوت در بهر اقتصادی آنها آمده است این است که به استناد قمرآن کمریم ،ارث
زن نصف ارث مرد است .در سموره نسماء ممیخموانیم﴿ :ي ِ
وص ي ُُم الله ُُ فِ َ أ َْوًلَ ِد ُْ ْم لِل َّذ َْ ِر ِمثْ ل َح ِّ
ث اْلُنثَ يَ ْي ِن﴾
ُ
ُ
ُ
(نساء« )11/خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش میکند که – از میراث – برای پسر به اندازه سهم دو
دختر باشد» .ناگفته پیداست که این آموزه ها در فضمایی تعیمین شمده اسمت کمه در آن ،نموزدان دختمر را
زندهبهگور میکردند و این احکام قرآنی تا چه اندازه ،شأن ممالی زنمان را در جامعمه مردسماالر و اقتمدارزده
ارتقاء و تثبیت کرد .با اینحال باید گفت که این حکم قرآنی ،اطالق نداشته و در برخمی مموارد ،ارث زن و
مرد مساوی است:
 -1برابر آیه  11سور مبارکۀ نساء ،اگر وارث ،فقط پدر و مادر و یک پسر باشمد ،در ایمنصمورت ،ارث بمه
شش قسمت مساوی تقسیم شده و چهار قسمت به پسر و دو قسمت باقیمانده بمین پمدر و ممادر مسماوی
الس ُد ِ
ٍِِ
ِ ِِ
ک﴾.
س م َّما تَ َر َ
تقسیم میگردد ﴿ْلَبَ َويُْ ل ُُ ِّل واحد م ْن ُه َما ُّ ُ
 -2برابر آیه  12سور مبارکۀ نساء ،اگر متوفی برادر و خواهر مادری داشته باشد در اینصمورت ،ممال بمین
ْ فَلِ ُُ ِّل ِ
س
واح ٍد ِم ْن ُه َم ا ُّ
ور ُ َْ لَ ةا أَ ِو ْام َرأَةٌ َو لَ ُُ أَ ٌ
و أ َْو أُ ْخ ٌ
آنها مساوی تقسیم میشمود ﴿إِ ْن ْ ا َن َر ُج ٌل يُ َ
الس ُد ُ
ک فَ ُه ْم ُش َرْاءُ فَِ الثُّلُ ِث﴾.
فَِإ ْن ْانُوا أَ ْْثَ َر ِم ْن ذلِ َ
 -9اگر وارث منحصر به پدربزرگ و مادربزرگ مادری باشد ،در اینصورت ،ارث بین آنها مساوی تقسمیم
خواهد شد .حتی مواردی نیز وجود دارد که سهم زن بیشتر از سهم مرد است .مثالً اگر پدربزرگی فوت کند
که دارای دو فرزند پسر و دختر بوده است که قبل از خود او فوت کردهاند و حال دارای دو نوه (یکی پسمر
از دختر خویش و دومی دختر از پسرش) باشد از آنجا که ارث پدربزرگ از پدر به فرزند منتقل میشود لمذا
سهم پسری به نوه دختریش و سهم دختری به نوه پسریش ممیرسمد و اینجما دختمر دو برابمر پسمر ،ارث
خواهد برد (صارمی و مجیدی.)93 :1931 ،
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ناگفته پیداست که در ارتباط با امر «ارث» ،حقوق موضوعه ایران ،پیرو موارد باال بوده و ممواد مختلمف
قانون مدنی در بحث «ارث» (ماده  321به بعد) راهگشای موضوع است.
 .4-2استقالل اقتصادی زن

از نظر اسالم« ،زن در مسائل مالی و اقتصادی ،استقالل و آزادی کامل دارد و میتواند در امموال شخصمی
خود هرگونه دخل و تصرفی نماید ،بدون آن که کسب موافقت شوهر الزم باشد؛ اعم از ایمن کمه آن امموال
قبل از ازدوا بهدست آمده باشد و یا بعد از آن» (محققداماد .)913 :1931 ،قرآن کریم به این امر تصری
ِ
ِ
ِ
يٌ م َّم ا
فرموده و استقالل هر یک از زوجین را نسبت به دارایمی خمود چنمین بیمان ممیکنمد﴿ :ل ِّلر َج ِاُ نَ ٌ
ا ْكتَسبوا ولِلن ِ ِ
يٌ ِم َّم ا ا ْكتَ َس ْب َن﴾؛ یعنی «مردان از آنچه کسب میکنند بهرهای میبرنمد و زنمان همم از
ِّساء نَ ٌ
َُ َ َ
آنچه کسب میکنند بهرهای میبرند» (نساء .)92/مفاد آیه چنین است که هر یک از زن و مرد ،آن چیمزی
را که به دست میآورند ،مانند ارث و غیره ،به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهرهبرداری را بمه-
طور «مستقل» خواهند داشت .عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه میگوید:
«اگر مرد یا زن از راه عمل ،چیزی بهدست میآورد ،خاص خود اوست و خدای تعمالی نممیخواهمد بمه
بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن میشود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به
خویش است ،اعم از اینکه این اختصاص دادن بهوسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صمنعت و
حرفه ،یا به غیر عمل اختیاری».
بنابراین در منظر دین ،زن از استقالل کامل اقتصادی برخوردار است چراکه واجد شأن انسمانی مسمتقل
است و استقالل مالی از لوازم اساسی انسانیت وی است .در سنت عملی حضرت امیر(ع) نیمز چنمین بموده
است آنسان که برای مثال در قضیۀ فدک ،تعلق آن به حضرت فاطمه(س) بوده است .در حقوق ایران نیز
به پیروی از شرع مقدس اسالم« ،اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمیدهد ،بلکه اموال هر یمک
از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است و زن از نظر مالی مستقل است» (صمفایی و اممامی:1932 ،
.)123
 .5-2تسهیم زن و مرد در نظام مالی زوجین

نظام مالی زوجین عبارت از مجموعه مقرراتی است که روابط مالی میان زوجین را در تعیین حقوق مالکیت
یا بهرهبرداری از اموالشان مشخص میسازد .در مورد روابط مالی زوجین ،روشها و یا نظامهای گونماگونی
وجود دارد و هر نظام رابطهای خاص را برگزیده است (امیرمحمدی .)21 :1933 ،بهطورکلی دو نموع نظمام
مالی در این زمینه وجود دارد:
الف :نظام اشتراک اموال؛ نظامی است که پمس از انعقماد عقمد نکماح تممام یما بخشمی از امموال زوجمین،
مجموعهای مشترک را تشکیل میدهند که متعلق به هر دو طرف عقد است و به هنگام انحالل آن ،بمین
زوجین یا ورثۀ آنها تقسیم میگردد.
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ب :نظام افتراق اموال؛ در این نظام هر یک از زوجین مالک اموالی است که قبل از عقد نکماح دارا بموده و
عقد نکاح تأثیری در مالکیت اموال آنها ندارد .درآمد و اموال هر یک از زوجین متعلق بمه خمود اوسمت و
زو دیگر حقی راجع به آن ندارد (امیر محمدی.)29 :1933 ،
با نگاهی به نظام مالی حاکم بر روابط مالی زوجین در حقوق ایران ،مشاهده میشود نظام افتراق اموال
حاکم است .بدین شرح که در این نظام هر یک از زوجین مالک اموالی است که پیش از عقد نکاح و پمس
از آن داشته است (امیرمحمدی .)23 :1933 ،این نظام برگرفته از اصل استقالل مالی زن و مرد اسمت کمه
بر اساسِ آن ،دارایی زوجین پس از ازدوا  ،مجموعه مشترکی را تشمکیل نممیدهمد و هرکمدام ،از دارایمی
جداگانه برخوردارند .استقالل مالی به این معنا است که «زوجین پس از ازدوا (در دوران زندگی زناشویی)
هر یک ،از دارایی جداگانه برخوردارند؛ اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نممیدهمد و زن پمس از
عقد نکاح در اداره ،تنظیم و تصرف اموال و داراییها یا اموال مکتسبه در دوران زناشمویی اسمتقالل کاممل
دارد» (محمدی .)29 :1939 ،بر این اساس« ،نکاح هیچگونه محدودیتی در حقوق زن نسبت بمه دارایمی او
ایجاد نمیکند و مانند قبل از نکاح ،زن میتواند هرگونمه تصمرفی در دارایمی خمود بنمایمد و انتفماع ببمرد،
همچنین زن میتواند برای اقامۀ دعوا یا جوابگویی از آن در امورمالی به دادگماه مراجعمه نمایمد» (اممامی،
 .)253 :1932در این راستا ،شوهر حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و البته ریاسمت وی
بر خانواده« ،اختیاراتی را برای وی در این زمینه ایجاد نمیکند .حتی کار اقتصادی زن نیمز جمزء امموال او
بهشمار میآید و زن مجبور نیست ،آن را به رایگمان در اختیمار شموهر بگمذارد» (صمفایی و اممامی:1932 ،
.)123
اگر زن نصف مرد ارث مىبرد ،مىتواند همه آن را براى خود محفوظ بدارد و هرگونه دوست دارد خمر
یا ذخیره نماید و مرد کوچک ترین حقّى بر دارایى زن ندارد؛ لیکن مرد بایمد نیازهماى زن را تمأمین کنمد و
بخش عظیمى از آنچه را که به عنوان سهماالرث یا شکلهاى دیگر به چنگ مىآورد باید بمراى زن خمر
نماید .بر این مبنا ،حقوق اسالم و به تبعِ آن ،حقوق ایران ،برای زن اهلیت کامل مالی ،قائل شده است و از
این حیث ،زن به هیچوجه محجور شناخته نشده است .این رویمه ،از زممان تمدوین قمانون ممدنی در سمال
 1933هجری شمسی تا امروز ،از یک ثبات نسبی برخوردار بوده اسمت .هرچنمد شایسمته بمود بما در نظمر
گرفتن عامل «زمان» ،تحوالت شایستهای در راسمتای انسمانیت زن برداشمته شمود و بما در نظمر گمرفتن
اقتضائات زمانی ،در ارتباط با برخی از احکام نشأت گرفته از سنت تاریخیمان ،اصالحاتی انجام دهد.
در نگاه نخست ،حکم قرآنی و به تبع آن موضعگیری نهجالبالغه در بماال راجمع بمه حقموق ممالی زن،
تبعیضآمیز جلوه میکند اما در ادامه خواهیم دید که در فضایِ منطق اسالمی ،چنمین تفماوتی در جاهمای
دیگر به اشکال دیگر جبران شده است که در چارچوب گنجایش یک مقاله بمه آنهما پرداختمه ممیشمود.
آنسان که در باال آمد ،از آنجاییکه چارچوب کلیِ حقموق ممالی زن در نظمام حقموقی ایمران ،هرچنمد بما
تفاوتهای جزئی ،عموماً برگرفته از اسالم و آموزههای نهجالبالغه است لذا از توضیحات بیشمتر راجمع بمه
مواضع قانونگذار ایران در اینجا ،خودداری میشود و در ادامه تمالش ممیشمود نگمرشهمای ایمن دو بما
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همدیگر به بحث گذاشته شود و سازوکارهای جبرانی حقوق مالی زن در آموزههای قرآنی و نهجالبالغمه و
حقوق مدنی ایران به بحث گذاشته شود.
 .3نظامهای جبران تفاوت در آموزههای قرآنی ،نهجالبالغه و حقوق موضوعه ایران
رئوس مهمترین جبرانهای برگرفته از آموزههای قرآنی ،نهجالبالغه و اسناد موضوعه ایران در موردِ حقوق
مالی زن از این قرار است:
 .1-3مهریه

از مهمترین سازوکارها برای پاسداشت حقوق مالی زن« ،مهریه» است که هم در اسمالم و همم در اسمناد
ایران به آن پرداخته شده است .مهر یا مهریه عبارت از «مال (یا چیزی که قائم بر آن باشد) ،معینی اسمت
که بر سبیل متعارف ،زو به زوجه در عقد نکاح میدهد ،یا به نفمع زوجمه بمر ذممه ممیگیمرد» (جعفمری
لنگروی .)332 :1931 ،در قرآن مجید واژ مهر بهکار نرفتمه ،بلکمه از لغمات معمادل آن ،مثمل «صمداق»،
«صدقه»(آیه /2سوره نساء) ،استفاده شده است و در آیاتی (مثل آیه /293سوره بقره) به لمزوم پرداخمت آن
توسط مرد در حق زن تصری شده است .لذا حق مالی زن است .بهعبارتدیگر ،مهمر ممالی اسمت کمه بمه
مناسبت نکاح ،مرد ملزم به دادن آن به زن است .برابر ماده  1333قانون ممدنی« ،المزام بمه تملیمک مهمر
ناشی از حکم قانون است و ریشۀ قراردادی ندارد و به همین دلیل ،سکوت دو طرف در عقد و حتی توافمق
بر اینکه زن مستحق مهر نباشد ،تکلیف مرد را در این زمینه از بین نمیبرد»(کاتوزیان.)112 :1933 ،
راجع به اهمیت و جایگاه مهریه ،ضرورت تعیین آن در عقد نکاح ،الزامات مؤکمد حقموقی و اخالقمی در
آموزههای اسالمی و ازجمله نهجالبالغه برای پرداخت آن شده است .برای مثمال ،علمی(ع) فرمموده اسمت:
«سزاوارترین شرطی که وفای به آن الزم است ،پرداخت چیزی است که بمهواسمطه آن زنمان را بمر خمود
حالل کردهاید»(الحر العاملی .)223 :1219 ،آن حضرت برای تعیین مهریه همسرش فاطمه ،هممه دارایمی
خویش را در اختیار پیامبر(ص) قرار میدهد و بعد از انتخاب زره (که تقریباً یکسوم دارایمی حضمرت بمود)
تمام جهیزیه از مبلغ حاصل از فروش زره تهیه میگردد (مجلسی .)32 :1232 ،امام صادق(ع) ممیفرمایمد:
« کسی که مهری را بر همسر خویش معین کند ،اما نیت پرداخمت آن را نداشمته باشمد ،بمه منزلمه سمارق
است» (الحر العاملی .)222 :1219 ،عبداهللبن سنان در سؤالی از ابوعبداهلل پرسید :چرا زنمان نصمف ممردان
ارث میبرند؟ پاسخ داد :خداوند مهریه را برای زنان قرار داده است (عالمه خویی .)935 :1933 ،علی(ع) در
خطبه  15درخصوص بازگرداندن اموال بیتالمال ،میفرماید« :بهخمدا قسمم اگمر آن اممالک را بیمابم بمه
مسلمین برمیگردانم گرچه مهریه زنان شده باشد» .ناگفته پیداست که مفروض این گزاره ،فمرض واجمب
بودن پرداخت مهریه زنان است .علی(ع) میفرماید« :مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجمب کمدورت و
دشمنى گردد( ».حرعاملی1212 ،ق.)11/15 :
قانونگذار تعریفی از مهر ارائه ننموده است ،فقط در ماد  1332قانون ممدنی آممده اسمت« :بمه مجمرد
عقد ،زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید» .چنانچه مهر ،عین معین
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باشد« ،در ملکیت زن در میآید و منافع و نمائات آن ،از آن زمان متعلق به او خواهد بمود و چنانچمه کلمی
باشد ،زن میتواند پس از عقد آن را از شوهر خود بخواهد و یا او را ابراء نماید و یما آن را بمه دیگمری بمه
سببی از اسباب ،انتقال دهد» (امامی)933 :1932 ،؛ بنابراین شوهر پس از عقد ،وظیفه دارد که مهمر را بمه
زن تسلیم کند و تا زمانی که به این تکلیف ،عمل نکرده ،ضامن عیب و تلف آن است (مماد  1332قمانون
مدنی) .مهریه از حقوق مالی زن محسوب شده و زن در هر زمان بعمد از عقمد و بمه اختیمار خمود و بمدون
اطالع و اجاز مرد ،میتواند در مهریۀ خود هر نوع تصرفی بنماید ،اعم از انجمام معمامالت ،خریمدوفروش،
سرمایهگذاری و حتی میتواند آن را به هرکسی که میخواهد ببخشد و شوهر حمق مداخلمه در ایمن گونمه
تصرفات زن را ندارد .مطابق قانون مدنی ،اگر برای زن در هنگام عقد نکاح دائم ،مهریه تعیین نشده باشد،
هنگام طالق در صورت عدم نزدیکی ،زن مستحق مهرالمتعه و در صمورت نزدیکمی ،مسمتحق مهرالمثمل
میگردد (مواد  1333و  1339ق.م .).باید توجه داشت زن به مجرد عقد ،مالک مهر میشود و میتوانمد آن
را از شوهر مطالبه نماید و برای احقاق حق خود ،به طرق قانونی ،مانند رجوع به دادگماه و صمدور اجرائیمۀ
ثبتی ،متوسل گردد( .صفایی و امامی )152 :1932 ،بهعالوه قانون به زن حق داده است که تا مهر خمود را
دریافت نکرده ،از تمکین خودداری نماید .این حق معروف به حق حبس اسمت .مماد  1335ق.م .در ایمن
زمینه مقرر میدارد« :زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشمده ،از ایفماء وظمایفی کمه در مقابمل شموهر دارد،
امتناع کند ،مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ،مسقط حق نفقۀ او نخواهد بود».
مشاهده میشود که نگرش قانونگذار ایران راجع به مهریه ،در راسمتای آمموزههمای دینمی و از جملمه
نهجالبالغه است و از این حیث ،گسستی میان آنها مشاهده نمیشود و فقط قانونگذار به آنهما صمورت
موضوعه بخشیده است و از این طریق ،فضا برای استقالل مالی زن تا حدودی جبران شده است.
 .2-3نفقه

سازوکار جبرانی دیگر برای پاسداشت حقوق مالی زن ،در آموزههای قرآنی ،سیر علوی و قوانین موضموعه
ایران ،نفقه است .در آیاتی از قرآن ،مثل آیه  299سوره بقره ،آیه  3سوره طالق و آیه  92سموره نسماء بمه
موضوع نفقه پرداخته شده است .از ائمه اطهار روایاتی در خصوص وجوب نفقه وارد شده است .برای مثال،
با این که حضرت زهرا(س) در مسأله نفقه ابا داشتند که از حضرت درخواسمتی داشمته باشمند امما حضمرت
مرتب از نیازهای منزل سؤال نموده و مایحتا زندگی را تهیه مینمودند( .حرعاملی )929 :1212 ،یا اینکه
روایاتی از سایر ائمه مثل امام رضا(ع) در اینخصوص وارد شمده اسمت .شمهید مطهمری در ممورد فلسمفه
وجوب نفقه بر مرد مینویسد ...« :علت دیگری که برای لزوم نفقه بر ممرد در کمار اسمت ،ایمن اسمت کمه
مسئولیت و رنج و زحمات طاقتفرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده زن گذاشته شمده .ایمن مموارد
همه از نیروی جسمی زن میکاهد و توانایی او را در کار و کسب کاهش میدهد .این است که اگر بنا شود
قانون ،زن و مرد را از لحاظ تأمین بودجه زندگی در وضع مشابهی قرار دهد و به حمایت زن برنخیمزد ،زن
وضع رقت باری پیدا خواهد کرد (مطهری.)233/233 :1939 ،
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برابر احکام اسالمی ،مرد بهواسطۀ عقد نکاح دائم ،مکلف به تأمین نفقۀ زن میگردد .سرپرسمتی ممالی
خانواده توسط مرد موجب میشود ،زن با آرامش خاطر به تربیت فرزنمدان و ادار کارهمای منمزل بپمردازد.
پس میتوان گفت« :تأمین هزینۀ خانواده و از جمله مخار شخصی زن به عهد ممرد اسمت و زن از ایمن
نظر هیچگونه مسئولیتی ندارد .البته تأمین هزینههای شخصی زن توسط مرد ،اختصاص به مموردی نمدارد
که زن از تأمین آن عاجز باشد ،بلکه حتی اگر وی دارای ثروت و دارایی کالنی هم باشد ،الزامی ندارد کمه
از اموال شخصی خود ،مخمار و مایحتما خمویش را تمأمین نمایمد» (محقمق دامماد .)233 :1931 ،پمس
بینیازی و نیازمندی زن ،در اصل استحقاق نفقه یا حدود آن ،مؤثر نمیباشد و نفقۀ زن به عهد مرد است،
خواه زن توانایی مالی داشته باشد یما خیمر .مماد  1133قمانون ممدنی در تعریمف نفقمۀ زوجمه ممیگویمد
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیمل مسمکن ،البسمه ،غمذا ،اثماث
منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یما احتیما بمهواسمطه نقصمان یما ممرض
(اصالحی مصوب  .)1931/3/13در جهت حمایت از حق نفقه زن ،قانونگذار در ماده  23قانون حمایمت از
خانواده به حق مالی زن در اینخصوص تصری داشته و به مناسبتهای گوناگون ،تضممیناتی را اندیشمیده
است که از این قرار است:
الف :ضمانت اجرای کیفری :موضوع ماد  222قانون مجازات اسالمی .ب :ضمانت اجرای مدنی :موضموع
ماد  1111قانونمدنی : .اقدام تأمینی :موضوع ماد  1235اصالحی قانونمدنی.
مشاهده میشود که الزام مرد به دادن نفقۀ زن ،در اصل برگرفته از آموزههای قرآنی و روایاتی از ائمه و
سیر علوی است که قانونگذار ایران برای آن ضمانتاجراهای مناسمبی در نظمر گرفتمه اسمت .مشمخص
است که نفقه ،یکی از فضاهایی است که میتوان در زمینهسمازی بمرای اسمتقالل ممالی زن و پاسداشمت
حقوق مالی زن مؤثر باشد و نمودی از تفاوت زن و مرد در امور مالی است.
 .3-3اجرتالمثل کار در منزل

اجرت در لغت ،از ریشۀ «أجر» و در معنای مزد ،مزد کار و دستمزد و کرایه اسمت (فمیض .)33 :1939 ،در
فقه و حقوق به میزان حقوقی که شخص به دنبال یکی از عقود مسمتحق دریافمت آن ممیگمردد ،اجمرت
گویند ،مانند اجرت حضانت ،اجرت شیر دادن .در بیان دیگری ،اجرتالمثل در برابر اجرتالمسمّی قرار دارد
و به مزدی گفته میشود که به عامل در برابر انجام دادن کاری که معمین نشمده و از آن نمام بمرده نشمده
باشد .همچنین باید دانست منظور از اجرتالمثل در زمینۀ حقوق زن :دستمزد کارهایی اسمت کمه شمرعاً از
وظایف زوجه نبوده و زن به درخواست یا دستور شوهر بدون قصد تبرّع آنها را انجام دهد .زن در زنمدگی
زناشویی ،گرچه از نظر اخالقی وظایف گوناگونی بر عهده دارد ،ولی از دیدگاه قانونی ،به غیر از تمکین عام
و تمکین خاص ،وظیفۀ دیگری ندارد (حبیبیتبار.)223 :1933 ،
اگرچه در آیات قرآنی و نهجالبالغه بهصراحت به اجرتالمثل ایام کار در منزل تصری نشده اسمت امما
میتوان با وحدت مالک از برخی از آیات قرآنی مثل آیات  22تا  23سوره قصص (جریان آب دادن موسی
به گوسفندان دختران شعیب و پرداخت اجرتالمثل کارش) یا تعبیر امام علی(ع) از زن بهعنوان «ریحانمه»
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و «گل خوشبو» در خانه ،میتوان گفت که زن برابر آموزههای اسالمی و علوی از چنمین حقمی برخموردار
است در غیر اینصورت ،شأن انسانی وی در حاشیه قرار خواهد گرفت .آنسان که خداونمد در آیماتی مثمل
آیه  21سوره روم یا آیه  293سوره بقره ،در مقام پیوند پایدار زناشویی ،زن را در خدمت شوهر قمرار نمداده
این دو را به انجام کار نیکو (مثل پرداخت اجرتالمثل) در حق هممدیگر اممر فرمموده اسمت .همچنمین در
سنت فقهی ما ،از یکسو ،فقها بحثی در خصوص «اجرتالمثل» داشته که طبعاً اجرتالمثل ایمام کمار زن
در منزل شوهر ،یکی از مصادیق چنین موضوعی است (ر.ک :محقق حلی 1239 ،ق .)133 :در این راسمتا،
برخی از فقها لزوم پرداختِ اجرتالمثل را به آیات  1و  2سوره طالق مستند کردهاند .از سوی دیگر ،تکیمه
بر دو اصل« :احترام به عمل مسلم» و «اصل عدم تبرع» ،میتوان به لمزوم پرداخمت ایمن حمق ممالی زن
اشاره کرد.
قانونگذار ایران در راستای آموزههای شرعی باال ،در مواردی به چنین حقیقتمی تصمری داشمته اسمت
(ر.ک :کبیری و غالمپور .)123-193 :1935 ،در ماده  23قانون حمایت از خمانواده بمه حمق ممالی زن در
مورد اجرتالمثل کار در منزل تصری داشته است .حتی شیر دادن به بچه نیز از وظایف زن نیست و طبمق
ماد  1132قانون مدنی «مادر مجبور نیست به طفل خود شیر دهد ،مگر درصورتیکه تغذیۀ طفل به غیمر
شیر مادر ممکن نباشد» .البته در عمل و غالباً زن کارهای خانهداری و نگهداری فرزندان را بر عهمده دارد،
لذا با فرض عدم تبرع ،مستحق اجرت اعمالی است که انجام داده است .اگرچه زن به علت روابط عماطفی
و تمایل به حفظ کیان خانواده ،ممکن است مطالبۀ اجرت ننماید ،امما نممیتموان گفمت کمه عمدم مطالبمۀ
دستمزد ،توسط زن ،طی سالیان زندگی مشترک ،دلیلی بر قصد تبرع زن است (اسدی .)3 :1932 ،البته تما
سال  ،1935ماد قانونی که دادگاهها در استحقاق اجرتالمثل کارهای زن در زندگی زناشویی به آن استناد
مینمودند ،تبصر  2ماده واحد قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  1931بمود و بمر طبمق آن،
زن تنها در موقع طالق میتوانست ،اجرتالمثل را مطالبه نماید؛ اما در سال  ،1935قمانونگمذار بما الحماق
یک تبصره به ماد  992قانون مدنی حکم قضیه را تغییر داد و بر اساس آن تبصره ،زن در هرزمانی حتمی
در طی زندگی زناشویی میتواند از دادگاه تقاضای اجرتالمثل نماید و البته این تغییر نگاه هم انسانیتمر و
هم با آموزههای اسالمی همسوتر است .همچنین این تغییر نگاه را میتوان نمونهای از گمامهمایی دانسمت
که شایسته است توسط قانونگذار بهصورت اساسیتری برداشته شود.
توضیحات باال گویای آن است که از جمله حقموق ممالی زن در آمموزههمای شمرعی و قمانونی ایمران،
دریافت اجرتالمثل ایام کار در منزل شوهر است و از این حیث ،هیچگونه تردیدی وجمود نمدارد کمه بمین
آنها همسوییهایی وجود دارد.
 .4-3جهیزیه

جهیزیه از جمله سننی است که قبل از دین اسالم وجود داشته و دیمن اسمالم آن را بمهعنموان یمک اممر
مستحب پذیرفته است .به این اعتبار از احکام امضایی اسالم است .هرچند که ائممه(ع) شمرایطی را بمرای
آن ،همچون ساده بودن جهیزیه ،تعیین کردهاند .امام علی(ع) درباره جهیزیه حضرت زهرا(س) میفرمایمد:

001

مطالعه حقوق مالی زن در آیینه حقوق موضوعه ایران و ...

فخاریان و موالئی

روزی پیامبر(ص) به من فرمود :آن زرهای را که بهعنوان مهریمه قمرار داده بمودی را بفمروش و پمولش را
بیاور .پیامبر پول را به سلمان داد تا جهیزیه بخرد و سلمان هر آنچه ضروری یک زندگی بمود را خریمد و
آورد .پیامبر اقالم خریداری شده را دید و فرمود :خداوند مبارک گرداند (حرعماملی1212 ،ق .)22/12 :ایمن
روایت گویای این است سنت علوی بر این بوده است که تهیه جهیزیه بر عهده ممرد بموده اسمت .در ایمن
راستا بهموجب ماد  1133قانون مدنی تأمین اثاثیۀ منزل از وظایف زو است و او مکلمف اسمت ،مسمکن
مناسب تهیه و با اثاثیۀ موردنیاز تجهیز نماید و همسرش را به منزل مشترک ،دعموت نمایمد؛ امما در حمال
حاضر بنا به عرف جاری و همچنین ،ابراز عالقۀ خانواد دختر و در حمدود تموان ممالی ،اثاثیمۀ منمزل و یما
بخشی از آن را آنها بهعنوان جهیزیۀ دختر خود به خانۀ همسرش میبرند .برخی حقوقدانان معتقدنمد« :از
طرفی آوردن جهیزیه ،نشانۀ صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواد زن بما شموهر اسمت .از سموی
دیگر ،بر طبق قانون ،دختر خانواده ،نصف پسر ،ارث میبرد و دادن جهیزیه بمه دختمر راهمی اسمت بمرای
تعدیل قانون»(کاتوزیان .)233 :1932 ،در خصوص مالکیت جهیزیه گفته شده اسمت« :در نتیجمۀ اعطمای
جهیزیه به دختر توسط خانواد وی ،او مالک آنها محسوب میگردد .آوردن جهیزیه به معنمی انصمراف از
مالکیت دختر نسبت به آنها یا شریک ساختن شوهر در آن نیست .بدین ترتیب ،حمق مالکیمت زن بماقی
میماند ،ولی شوهر نیز از منافع آن بهرهمند میشود و میتواند بهطور متعارف این اموال را استفاده کنمد .از
نظر حقوقی ،آوردن جهیزیه ،نوعی اباحۀ تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجماد نممیکنمد؛ بنمابراین،
هرگاه زن بخواهد میتواند ،جهیزیهاش را به دیگری انتقال دهد یا به خانۀ پدری برگرداند» (هممان)233 :
و البته از این حیث ،اگر شخص به آن اموال خسارتی وارد آورد زن بمهعنموان مالمک ،از حمق طمرح دعموا
برخوردار خواهد بود .آنسان که در طالق یا خرو زن از منزل شوهر ،وی میتواند طمرح دعموی اسمترداد
جهیزیه به طرفیت شوهر داشته باشد.
ناگفته پیداست که در چارچوب شرایط باال ،جهیزیه از جمله نفقههای زن بوده و لذا در دستۀ امموال زن
بوده و مربوط به حقوق مالی زن است .چنین حمایتی از زن ،گویایِ توجه ویژه قانونگذار از وی است.
 .5-3عده
عده در لغت به کسر عین و تشدید دال مفتوحه ،به معنای شمار ،شمردن ،گروه و جماعت است (انصماری،
طاهری .)2321 :1932 ،براساس ماد  1153قانون مدنی« ،عده عبارت است از مدتی که تما انقضمای آن،
زنی که عقد نکاح او منحل شده است ،نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند» .مطابق قانون ممدنی ،در طمالق
رجعی در مدت عده ،زن مستحق نفقه است و در موردی که زن حامله است ،درصمورتیکمه طمالق ،بمائن
باشد نیز زن استحقاق نفقه را دارد .همچنین زن و شوهر در ایام عد طالق رجعی از یکدیگر ارث میبرند.
ناگفته پیداست که منشأ این احکام آموزههای فقهی و قرآنی است که بر بنیانهای عاقالنه اسمتوار بموده و
خردمندان نیز آن را میپسندند .آنسان که در آیه  23سوره احزاب راجع بمه وجموب عمده نگمهداشمتن زن
مطلقه فرمان داده شده است .یا اینکه در آیه اول سوره طالق به مردان دستور داده شده اسمت زنمان را در
دوره عده از خانه بیرون نکنند .یا اینکه در آیه  292سوره بقره به پرداخت هزینه زن مطلقه تصری شمده و

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 0011

000

آمده است...« :کسانى از شما که مرگشان نزدیک مىشود و همسرانى باقى مىگذارنمد بمر آنهاسمت کمه
براى همسرانشان و هزینه زندگى تا یک سال را بدون بیرون کمردن آنهما از خانمه ،وصمیت کننمد» .در
آموزههای علوی نیز ،بیتردید ،احکام مالی زن ،همانی بوده است که در قرآن مجید آمده است و در سمیر
آن حضرت ،رویهای خالف آموزههای قرآنی مشاهده نمیشود.
آنچه که از آموزهای اسالمی و علوی برمیآید این است موارد مربوط بمه پرداخمت هزینمه زن در ایمام
عده در آموزههای اسالمی زیاد است و توضیحات باال نشاندهند همسویی قموانین ایمران بما آمموزههمای
اسالمی است .این وضعیت ،درواقع به حقوق مالی زن مربوط میشود که مخصموص دوره خماص «عمده»
است و اگر زنی موضوع وضعیت پیشبینیشده در احکام فقهی باشد از چنین حقی برخوردار خواهد شد.
 .6-3نحله
نحله در لغت به معنی عطیه ،هدیه ،بخشش و اعطاء مجانی معنا شده است و پرداخت آن بمه زن از آیمات
ص ُديَاتِ ِه َّن نِ ْحلَ اة فَِإ ْن ِط ْب َن لَ ُك ْم َن ْن َش ْي ٍء ِم ْن ُُ نَ ْف اس ا فَ ُكلُ و ُ َننِيئا ا َم ِريئا ا﴾.
اء َ
ِّس َ
قرآنی نشأت گرفته استَ ﴿ .وآتُوا الن َ
«برای زنان مطلقه ،هدیه مناسبی الزم است .این حقی است بر مردان پرهیزکار» (نساء .)2/در ایمن راسمتا
قانونگذار ایران در بند «ب» تبصر  2ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مقرر کرده است:
« در غیر مورد بند الف ،با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانمۀ شموهر انجمام
داده و وسع مالی زو  ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین مینماید» .البتمه نحلمه در
آموزههای اسالمی به معانی مختلفی بیان شده است و بهنظر میرسد که قانونگذار در این قانون از منطق
آیه باال استفاده کرده و بهنوعی یکی از احکام مالی اسالمی را در خصوص زن اعمال کرده است .دلیل این
ادعا این است که در آموزههای قرآنی نحله ،گاهی به معنای «مهریه» اسمت مثمل آیمه  221سموره بقمره.
گاهی به معنای «متعه طالق» است مثل آیه  221سوره بقره .گاهی به همان معنایی اسمت کمه در آیمه 2
سوره نساء آمده است که قانونگذار باال در قانون مذکور بدان پرداخته است .بااینحال برخی از نویسندگان
بر این نظرند که این قانون یک اقدام تأسیسی است .این قانون بما همدف حمایمت ممالی از زنمان مطلقمه،
تصویبشده و مبنای فقهیآن «ضرورت و مصلحت است»(همدایتنیما گنجمی .)32 :1939 ،بما تمدقیق در
تبصر  ،2شرایط مقرر در این ماده از این قرار است :یک :صدور گواهی عدم امکان سازش .دو :درخواسمت
طالق ،توسط مرد .سه :منتسب نبودن طالق ،به تخلف از وظایف همسری یا سموءرفتار وی .چهمار :عمدم
وجود شرط مالی .پنج :عدم اعممال بنمد «المف» .شمش :سمنوات زنمدگی مشمترک .هفمت :نموع کارهمای
انجامشده(.هدایتنیا گنجی .)122-125 :1939 ،هشت :وسع مالی زو (حبیبیتبار.)223 :1933 ،
توضیحات باال در راستای آموزههای قرآنی به یکمی دیگمر از حقموق ممالی زن اشماره داشمته کمه وی
میتواند از دادگاه درخواست آن را داشته باشد.
 .9-3شرط تنصیف دارایی :تملیک تا نصف دارایی
در تعریف شرط میتوان گفت« :به تعهدی گفته میشود که در ضمن عقد بر عهده دیگری قرار گیرد و به
معنی عهد التزام میباشد» (امامی .)232 :1932 ،همچنین بیان شده« :شرط توافقی است کمه بمه حسمب
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طبیعت خاص ،موضوع آن با تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگمری آممده اسمت» (کاتوزیمان:1933 ،
 .)122یکی از شروطی که از سال  1922بهصورت پیشنوشته در همۀ اسناد ازدوا بمه چشمم ممیخمورد،
شرط تملیک تا نصف دارایی شوهر بهصورت بالعوض ،به همسر خود در صورت طالق میباشمد .درواقمع
این حق مالی زن میتواند یکی دیگر از سازوکارهای جبرانی باشد تا حق انحمالل یمکجانبمۀ عقمد نکماح
توسط مرد را تعدیل کند.
از آنجاییکه در منابع قرآنی و علوی به این شرط پرداخته نشده است لذا میتوان این شرط را از جملمه
شروط مستحدثه فرض کرد که بنا به مقتضیات زمان حاضر مطرح شده است و البته در مورد صحت شرط
انتقال تا نصف دارایی ،حقوقدانان اظهارنظرهای متفاوتی کردهاند .برخی نویسندگان ،با آن مخالفمت کمرده
(ر.ک :کاتوزیان 132 :1932 ،و عابدی و صفوی شاملو )152-153 :1939 ،و برخمی دیگمر ایمن شمرط را
خالف قانون یا شرع یا نظم عمومی و اخالق حسنه ندانستهاند (ر.ک :صفایی ،امامی 22 :1932 ،و عابمدی
و صفوی شاملو .)153-122 :1939 ،بااینحال از سال  1922در دستورالعمل ابالغی از سازمان ثبت اسمناد
و امالک به دفاتر ازدوا به این شرط تصری گردیده است و گفتمه ممیشمود ایمن شمرط از اقسمام شمرط
صحی  ،مذکور در ماد  292قانون مدنی ،محسوب میشود .هرچند که برخمی از نویسمندگان آن را هممان
«رژیم اشتراک اموال زوجین» فرض کرده و محصول تقلید عجوالنه از حقوق کشورهای غربی ممیداننمد
(دیانی )232/235 :1933 ،که البته درست نیست چراکه از جمله تفاوت آنها این است که شمرط تنصمیف
اموال ،نهادی قراردادی است و تابع اراد زوجین است .همچنین نظام اشتراک اموال بر اسماس برابمری زن
و مرد استوار است ،درحالیکه شرط تنصیف دارایی حقی است ،تبعی به نفع زن و مبنای آن برابری حقموق
زن و مرد نیست ،بلکه ابزاری است در راستای حمایت از حقوق مالی زن است.
بر مبنای توضیحات باال مشاهده میشود که شرط باال بهطور مشخص در آموزههای اسالمی و علموی
سابقه نداشته اما حکومت به اقتضای نیاز زمان این شرط را در قبالههای ازدوا پیشبینی کرده است.
نتیجهگیری
نوشتاری که از نظر گذشت در صدد بود تا رئوس حقموق ممالی زن را در آیینمۀ احکمام اسمالمی ،علموی و
قوانین موضوعه ایران به بحث بگذارد .مهمترین دستاوردهای مقاله را میتوان به قرار زیر آورد:
 -1به باور مسلمانان ،قرآن کریم باالترین ،جامعترین و عالیترین کتاب زنمدگانی ،از جملمه در ارتبماط بما
نظام مالی زن است .نگاهی به این متن مقدس ،گویای آن است آیات زیادی در ممورد نظمام ممالی زن
آمده است .آنچه که از مجموع توضیحات باال برمیآید این است که اساسماً در قمرآن ،افمراد بمه صمرف
«جنسیت» از «حقوق مالی» محروم نشدهاند .این گزاره بنیادیترین موضوع در خصوص حقموق ممالی
زن در آموزههای قرآنی است که بهویژه در مورد «معامالت» زنان ساری و جاری است.
 -2علیرغم گزاره باال ،باید گفت که قرآن مجید به نظام «تفاوت» زن و مرد در ارتباط با اممور اجتمماعی،
از جمله امور مالی توجه داشته است .از این حیث ،در آموزههای قرآنی ،در مورد «ارث» به تفماوت زن و
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مرد توجه داشته که توضیحات آن در متن از نظر گذشت و مشاهده شد که این وضعیت ناظر بر اطالق
نبوده بلکه در مواردی از این حکم کلی عدول شده است و البته بررسی تحلیلمی ایمن موضموع ،مجمال
دیگری میطلبد.
 -9با توجه به اینکه قرآن کریم اصلیترین کتاب و منبع دریافمت احکمام و اندیشمه اسمالمی اسمت و در
قرآن ،زن دارای جایگاه مستقل انسانی و برابر با مرد است .لذا هرگونه کالمی از معصومان که تعمارض
با نصوص قرآنی داشته باشد باید بهگونهای تأویل ،تفسیر شود که با قرآن تعارض نداشته باشد و یا کنار
گذاشته شود .توجه به این گزاره ،میتواند راهگشای بخش اعظمی از معضالت کنونی حاکم بمر حقموق
مالی زن باشد.
 -2امام علی(ع) در طول زندگی خویش ،چه در محیط خانه و چه خار آن ،بمه زنمان نیمک کمردار توجمه
ویژهای داشتهاند .رفتار و برخورد عملی که حضرت در خصوص حقموق ممالی زنمان داشمتهانمد گویمایِ
پیروی آن حضرت از آموزههای قرآنی بوده است .به این اعتبار در مقام تفسیر سنت علوی و نهجالبالغه
باید گفت که موردی برخالف آیات قرآنی راجع به حقوق مالی زن دیده نمیشود .لذا برای مثال خطبمه
(کالم)  33نمونه بارزی بر پیروی آن حضرت از آموزههای قرآنی در مورد حقوق مالی زن اسمت .منشمأ
حقوقی مسأله ،نقص زن نیست ،بلکه توازن در مسائل مالی در عرصه حقوق و تکالیف برمیگردد.
 -5در آموزههای قرآنی و علوی ،سازوکارهای مختلفی در جهت جبران حقوق ممالی زن و تعمدیل حقموق
مالی زن و مرد در اشکال مختلف ،از جمله نفقه ،مهریه و ...به نفع زن قرار داده شده اسمت کمه بخمش
اعظمی از کمبود در زمینه ارث را جبران میکند.
 -2با نگاهی به قوانین موضوعه ایران ،مشاهده میشود که قانونگذار همسو با قرآن و نهجالبالغه ،حقوق
مالی متعددی را برای زنان شناسایی کرده و نیز در هر مورد راهکار معینی را برای استیفای قانونی آنها
ارائه نمودهاست.
 -3ازجمله موارد مهمی که در آموزههای اسالمی بهصراحت به آن اشاره نشده اما در اسناد موضوعه ایران
وجود دارد شرط تنصیف دارایی زو است که البته این موضوع ذیل اصول و قواعد کلمی فقهمی ،قابمل
توجیه است و از این حیث نمیتوان گسستی را میان اسناد موضوعه ایران با آموزههای اسمالمی فمرض
کرد.
 -3از آنجاییکه اهداف غایی در آموزههای قرآنی و علوی ،فراتر از حقموق فردمحمورِ زن اسمت .درنتیجمه
نمیتوان این آموزهها را با نگرشهای فردگرا و فمینیسیتی مورد تحلیل قمرار داد و حقموق ممالی زن را
باید در راستای تأمین اهداف اساسی و کالن شریعت یعنی عبودیت ،حفظ دین ،حفظ نفس و حفظ نسل
تفسیر کرد .این نگاه البته در دیدگاه قانونگذار ایرانی نیز بوده است؛ اما مسأله این است که در اپیسمتمه
پیشامدرن ،مقوالتی همچون :فردمحوری مدرن ،نگرش فمینیستی بهمثابه یک جنبش اجتمماعی وجمود
نداشته است؛ اما در وضعیت کنونی ،قانونگذار ایران با پدیدههای مذکور بمهمثابمه رقیمب بسمیار جمدی
مواجه است و باید تأملی جدی در اینخصوص داشت که پرداختن به آن ،مجال دیگری میطلبد.
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 -3از آنجایی که احکام حقوق مالی زن ،توأمان در دسته حقوق فردی و اجتماعی قمرار دارد؛ لمذا بما توجمه
فضای زمانی و مکانی حاکم بر شبهجزیره عربستان ،بیتردید نگاه علی(ع) به حقوق مالی زن ،در دسمته
مطلوبترین نگرشهای کالسیک قرار دارد و یکی از منابع ارزشمند دنیای قمدیم در جهمت پاسداشمت
حقوق زن است .اما در خصوص حقوق ایران ،بهنظر میرسد که نظام حقوقی ما نتوانسته است از منطق
قدیم حاکم بر این حق رهایی یابد و در بهترین وضعیت تالش کمرده اسمت خمود را شمبیه ارزشهمای
فردی و اجتماعی قدیم سازد .از این حیث ،بحث پیرامون حقوق ممالی زن از منماظر دیگمر ،مثمل نگماه
فمینیستی یا حقوق مدرن ،نیازمند مجال دیگری است و این نوشتار ،مجالی برای پرداختن به موضوع از
این دیدگاه را نمیتوانست داشته باشد.
 -13اگر بتوان پذیرفت که بخش اعظمی از حقوق مالی زن ،ریشمه در اقتضمائات زممان و مکمان دارد در
اینصورت ،بهنظر میرسد بعد از گذشت چند سده ،قانونگذار ایران نتوانسته است مسألۀ «قمدیم» را بما
اقتضائات زمانیِ «جدید» به نحو شایسته پیوند دهد و شایسته است با در نظمر گمرفتن کراممت ذاتمی و
حرمت انسانی زن ،در اینخصوص تجدیدنظر گردد.
 -11بحث پیرامون حقوق مالی زن در آموزههای قرآنی و علوی ،بیتردیمد در زممان خمود ،بهتمرین آورد
اجتماعی را در پی داشته است و در بین ادیان ،شایستهترین دیدگاهها را نسبت به حقوق مالی زن داشته
است .اما در وضعیت کنونی ،با در نظر گرفتنِ مسائل و موضوعات مستحدثۀ زمان کنونی ،شایسته است
قانونگذار ایران اجاز تحوالت به امور غیرقدسی را در روابط زناشویی و درنتیجه نظام حقوق ممالی زن
را بدهد در غیر این صورت دچار رکود خواهد شد.
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