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Background and Aim: The financial rights of the couple are 

affected by the customs and conditions in which the couple lives. 

Accordingly, the purpose of this study is to examine the position 

of custom in determining the financial rights of couples from the 

perspective of Imami jurisprudence. 

Materials and Methods: To investigate the present issue, a 

descriptive and analytical method was used, relying on Islamic 

jurisprudential and legal documents and sources. 

Ethical considerations: The present study has been made 

possible by considering ethical considerations such as accuracy in 

sources and scientific references. 

Results: Building a life together based on love, cooperation and 

self-sacrifice. In order to achieve these original and fundamental 

criteria, we need to consider the changes and changes in law, 

duties, and consequently the legal system in Islamic society, 

which is called custom. 

Conclusion: Establishing custom means the importance of 

regulating rights and duties in the family system, paying attention 

to temporal and spatial conditions, not going beyond the universal 

standards of Islamic law, and prioritizing the sanctity of the family 

system and the couple's life over minor matters. 
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 مقدمه. 1

نظام خانواده و آنچه تحت عنوان زندگی زوجین از 

ها و نهادهای شود، همانند سایر نظامآن نام برده می

تحول است. با توجه به اجتماعی دچار تغییر و 

وقی همپای ـوالت، نظام حقـهمین تغییر و تح

کند. در صورتی که های اجتماعی نیز تغییر مینظام

نظام حقوقی نتواند خود را با معیارهای بیرونی در 

زندگی اجتماعی سازگار نماید، مشکالت متعدد 

دهد و نظام اجتماعی را از حقوقی و قانونی رخ می

کند. با این حال فاصله ورزی خارج میمحور عدالت

نگرفتن از معیارهای بنیادین هر جامعه و رعایت 

ها و تطبیق شرایط جدید با هنجارها و ارزش

نیازهای زمانه از جمله وظایف اصلی هر نظام 

حقوقی است. به طور مشخص، نظام حقوقی در 

اسالم و از جمله در جمهوری اسالمی ایران با ابتناء 

عی و احکام دینی بنا شده است و هرگز به فقه شی

توان در تدوین و تعیین حقوق افراد هم در نمی

اد خانواده نسبت به احکام شرع جامعه و هم در نه

توجهی نمود. آنچه در اینجا حائز اهمیت است، بی

حاکم کردن اصول شرعی و دینی در تعیین و تبیین 

حقوق و مناسبات افراد و همچنین تفسیر آن در 

تو تحوالت زمانه است. این ضرورت هم معنای پر

پذیری بودن دین اسالم و هم معنای تطبیقجامع 

 دهد.آن با نیازها و شرایط زمانه را به ما نشان می

تعیین حقوق مالی زوجین یکی از مباحث مهم 

فقهی و عرفی است که در نظام حقوقی اسالم محل 

تعیین که  بحث و جدل فراوان بوده است. از آنجایی

حقوق مالی زوجین نیازمند در نظر گرفتن 

ای مناسبات مالی میان زوجین و حتی دو خانواده

است که در امر وصلت درگیر است، تفسیر و تبیین 

ای که در حقوق مالی بدون توجه به شرایط و زمینه

ه ـر است. بدین معنا کـکنند، ابتآن زیست می

یم و تعیین توان اصول و قواعد کلی را برای تنظنمی

ای تعیین حقوق مالی زوجین در هر عصر و دوره

ای شرایط و مقتضیات خاص خود نمود و هر دوره

گیری به همین دلیل فقهای شیعی با بهرهرا دارد. 

از قوه اجتهاد و با مطرح کردن این مسأله که هر 

عصری، شرایط و ملزومات خاص خود را دارد، 

قدام نمودند و نسبت به تعیین حقوق مالی زوجین ا

از منظر دفاع از حقوق زوج و یا زوجه )برتری یکی 

اند. بر دیگری و یا برابری میان آنان( سخن رانده

های مخالف پژوهش حاضر درصدد تببین دیدگاه

در این زمینه نیست، بلکه به دنبال آن است تا نقش 

عرف و الزامات اثرگذاری آن را در تبیین حقوق 

ین جهت، حظه قرار دهد. از امالی زوجین مورد مال

کند که ای را اتخاذ میپژوهش حاضر دیدگاه میانه

بر محورهای سازگای عرف و شرع بنا شده است. به 

عبارت دیگر، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی 

نقش عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر 

فقه امامیه است. سؤال این است که محورهای 

تعیین حقوق مالی زوجین سازگاری عرف و شرع در 

 شامل چه مواردی است؟ 

حقوق مالی زوجین و حقوق غیرمالی آنان و مباحث 

مرتبط با عقد نکاح از جمله طالق، مهریه و انواع 

های صورت گرفته در آن، بخش اعظمی از پژوهش

دهند. از جمله، پژوهشی با این حوزه را تشکیل می

مالی  حقوق و تکالیف قانونی در روابط"عنوان 

(، 1399) "وقیـرد فقهی و حقـزوجین با رویک
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ترین حقوق ناشی از زوجیت برای زنان را حق مهم

ق حبس ـق طالق و حـه، حـمطالبه مهریه، نفق

ای از مواقع، اجرای این حقوق داند که در پارهمی

شود. رویکرد باعث متضرر شدن مرد نیز می

که  رسدنویسنده انتقادی است و به این نتیجه می

سوءاستفاده زنان از حقوق خویش در زندگی 

شود و مشترک باعث تزلزل زندگی مشترک می

د ـمشکالت حقوقی و خانوادگی متعددی را پدی

حقوق مالی "آورد. پژوهشی تطبیقی با عنوان می

( توسط 1396) "زوجین در حقوق ایران و فرانسه

و میر صورت گرفته است که  زاده محمودیعباس

ند حقوق ایران با الگوبرداری از فقه نتیجه گرفت

امامیه قائل به استقالل مالی زوجین در دارای 

برداری از اموال مالکیت هستند و حق اداره و بهره

خودشان را نیز دارند. اما در حقوق فرانسه، رژیم 

ها، جدایی و حقوقی حاکم در بسیاری از زمینه

نظر اشتراک اموال را پذیرفته است. در حالی که از 

نویسنده، زن فرانسوی تا حدود دو قرن پیش، حتی 

رفت، پس از ازدواج در زمره محجورین به شمار می

اما پس از گذشت زمان، تحوالت حقوقی جدیدی 

شکل گرفت که اختیارات مالی زن را بهبود بخشید. 

ضمن اینکه در این کشور، اختیارات زن در زمینه 

نقش ". مقاله امور مالی از اختیارات مرد کمتر است

ه ـنوشت "سیر حقوق مالی زوجینعرف در تف

(، به این 1391زاده اردبیلی و محمدی آرانی )عظیم

کند که در قوانین ایران با تبعیت مسأله اشاره می

از فقه شیعه، عرف و نقش آن در حقوق مالی 

داند. با توجه به نقش حیاتی زوجین را اثربخش می

گذارد، بر جامعه  می خانواده و تأثیرات مختلفی که

تفسیر قوانین در این حوزه نیازمند دقت و وسواس 

بیشتری است. ضمن اینکه عرف باید شرایط و 

مالحظات شرعی را مدنظر قرار داده و از حدود 

تعیین شده آن خارج نشود. پژوهش ابن تراب 

نقش عرف در حقوق مالی "( نیز با عنوان 1389)

شرع به تبیین از منظر سازگاری فقه و  "همسر

های متعدد حقوق خانواده پرداخته است و دیدگاه

فقهی و حقوقی را مطرح نموده است. در پژوهش 

 "حقوق مالی زوجه"سجادی امین با عنوان 

( تنها به بحث حقوق زن در امر ازدواج و 1388)

زندگی مشترک پرداخته شده است. نویسنده بیان 

حور کند که حق و تکلیف به طور اساسی، ممی

دهند. برای زندگی انسانی و اجتماعی را تشکیل می

دستیابی به الگوی مطلوب نظام حق و تکلیف در 

خانواده از منظر اسالم نیازمند آن هستیم تا مقررات 

های زنان اجتماعی، حقوق و وظایف فردی و توانایی

 را مورد توجه قرار دهیم. 

ه در ـن مباحث مشترکی کـبا در نظر گرفت

های مورد بررسی و پژوهش حاضر وجود پژوهش

دارد، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش عرف 

در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه 

زاده ه هرچند اشتراکاتی با پژوهش عظیماست ک

اردبیلی و محمدی ارانی دارد، اما پژوهش حاضر نه 

از منظر تفسیر و نظم مطلوب در خانواده، بلکه به 

ی نقش عرف در تعیین حقوق مالی زوجین با بررس

شود. بدیهی های فقهی انجام میعنایت به دیدگاه

است رویکرد فقهی در زمینه تعیین حقوق مالی 

های دینی در پرتو زوجین مستلزم نوسازی آموزه

 تحوالت کنونی است. 
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 مفاهیم . 1-1

 . عرف1-1-1

و « تتابع و اتصال»عرف در فرهنگ لغت به معنای 

و در معنای امر شناخته « و سکونرار، آرامش ق»

آمده « خوی و عادت»شده و مرسوم بین مردم 

اصطالح نیز عرف از  (. در728 ،1375)عمید، است 

نظر حقوقدانان، به معنای عادت تمام و یا اکثریت 

رفتار و گفتار دانسته شده است مردم یک قوم در 

دیگر از  (. برخی137 ،1380)جعفری لنگرودی، 

آور ای الزامز عرف را به معنای قاعدهدانان نیحقوق

اند مردم و یا گروهی از آنان دانسته میان همه

نیز در تعریف عرف،  (. فقها178 ،1375)کاتوزیان، 

دانند که عقالی جامعه، تحت ی میاآن را پدیده

عنوان سنن و آداب نیک از آنان یاد کرده و برخالف 

داند اجتماعی آنان را ناپسند می قله عامور نادری ک

هر لفظی که در  (. بنابراین380 ،1378)طباطبایی، 

شرع تعریف نشده باشد، به عنوان حوزه عرف در 

شود و بر مبنای شرایط و وضعیتی نظر گرفته می

که افراد در آن قرار دارند، مقادیر و مصادیق مربوط 

شود. از این منظر، به آن موضوع نیز تعریف می

رف، امری واقعی و ناظر بر تحوالت زندگی ع

ای است. با توجه به اینکه اجتماعی هر جامعه

توان از اَشکال مختلفی از زندگی وجود دارد، می

انواع عرف سخن گفت. پس عرف، امری نسبی و در 

 دهد. گرایی معنا میبرابر مطلق

بر همین اساس، اهمیت عرف در تعیین حقوق مالی 

زوجین نیز شایان توجه است. البته توجه نشان 

دادن به عرف در تنظیم روابط مالی زوجین، به 

دلیل اهمیتی است که دین اسالم برای اخالق قائل 

شود. زیرا احکام اسالمی، همواره قوانین مرتبط می

موضوعات  با خانواده را با در نظر گرفتن مسائل و

ف کرده تا قانون و اخالق بتوانند در اخالقی تطلی

کنار یکدیگر، نظام خانواده را سالم نگه دارند 

حال، عرف در روابط  (. با این97 ،1390)جوکار، 

مالی زوجین حائز اهمیت است. به عنوان مثال، 

میزان نفقه از منظر فقه اسالمی به عرف و شأن 

ا برخی از عرفی زن بسیار وابسته است، ام

ن باور هستند که موقعیت و حقوقدانان بر ای

وضعیت مالی همسر نیز باید در این مسأله لحاظ 

در هر صورت هم  (.143 ،1382)کاتوزیان، شود 

توجه به شأن عرفی زن و شرایط اقتصادی زوج، به 

معنای اهمیت عرف در تنظیم روابط مالی زوجین 

شرع است. امری که به صورت ثابت و قطعی در 

 تعیین نشده است. 
 

 . حقوق مالی2-1-1

حقوق مالی در واقع ناظر بر روابط مردم برای حفظ 

نظم در جامعه است. از این منظر، قاعده حقوقی که 

افراد در برابر یکدیگر است و بیانگر امتیازات 

کند، حقوق ای نیز به وی اعطا میهای ویژهتوانایی

 ،1397 درآباد،شود )قربانی مالی وی نامیده می

تواند در روابط حقوقی افراد با . این حقوق می(32

باشد که در آن  دولت، شرکت، سازمان و یا نهادی

کنند و بر حسب مقدار فعالیتی که بر فعالیت می

کنند. تنظیم این عهده دارند، مزایایی دریافت می

مزایا و تعیین مقررات بیانگر حقوق مالی افراد است. 

یف نی نیز حقوق مالی بدین معنا تعردر قوانین مد

ی ای، حقوقی براشده است که با وقوع هر معامله



   1400                                                  1401 ره دوم، تابستاناقتصادی، دوره چهارم، شماامه مطالعات فقه فصلن /84

 

شود که در این افراد ایجاد و یا حقی منتقل می

میان، حق ایجاد شده و یا انتقال یافته، در ارتباط 

گیرد که آن، متعلق حق و میشکل  با یک مالی

و  شود )موسوی هاشمیمورد معامله گفته می

قانون مدنی،  214ماده  (. در124 ،1398، همکاران

در باب حقوق مالی، بیان شده است که: مورد 

معامله، باید مال یا عملی باشد که هریک از 

 کنند.متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می

وق زوجین در یک نگاه کلی ـبا این تعاریف، حق

تواند شامل دو بخش حقوق مالی و حقوق می

بندی شود. حقوق غیرمالی به تقسیمغیرمالی 

تمکین عام و خاص، نشوز بودن و یا نبودن زن و 

های غیرمالی در ترک فعل یا انجام مسؤولیت

کند، اما در حقوق مالی، به مهر، خانواده اشاره می

نفقه، حدود و اندازه مهریه و سازوکارهای مالی 

 شود. میان زوجین پرداخته می

 

 ها. مواد و روش2

ی بررسی موضوع حاضر از روش توصیفی و برا

تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع فقهی و حقوقی 

اسالمی بهره برده شد. استناد به آیات و روایات 

معصومین )ع( و غور و تفحص در تفاسیر و نظریات 

فقها درباره نسبت عرف و شرع در تعیین حقوق 

مالی زوجین محور بحث است که با مراجعه به کتب 

 مرتبط نگاشته شده است. 

 

 

 

 

 

 . مالحظات اخالقی3

انجام پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مالحظات 

دهی علمی قی از جمله دقت در منابع و ارجاعاخال

 میسر شده است.

 

 ها. يافته4

بررسی نقش عرف در تعیین حقوق مالی زوجین، 

های دینی و شرعی به معنای در نظر از منظر آموزه

مالحظات خاصی است که بتواند عدالت را گرفتن 

در نظام خانواده حفظ نماید؛ استحکام خانواده را 

دت را برقرار نماید و از تقویت نماید، محبت و مو

ای ابطه مالی و اقتصادی را در مرتبهتر، رهمه مهم

تر از نظام مقدس خانواده بنشاند. با در نظر پایین

ها است که گرفتن دستیابی به این حقوق و ارزش

گیری و تعیین عرف به عنوان بازیگری مهم در شکل

کند. عرف در اینجا حقوق زوجین ایفای نقش می

امری پذیرفته شده و به معنای در نظر گرفتن 

عادات، رفتارها و معیارهای زن از حیث زیبایی، 

عیت خانوادگی، تحصیالت و سایر سن، موق

ین های طرفین است. بنابراخصوصیات و ویژگی

روابط مالی زوجین تحت تأثیر عرف و مقتضیات 

پشتوانه  (.235 ،1384گرجی، زمان و مکانی است )

ها، آیات و روایات موجود در قرآن این استدالل

کریم و ائمه معصوم )ع( است که بر تعیین مقدار، 

اندازه و کیفیت حقوق مالی زوجین اثرگذار است. 

از این جهت، عرف محل، باعث افزایش و یا کاهش 

شود که البته باید در حقوق مالی میاین حقوق 

)محقق داماد، زوجین مورد مالحظه قرار گیرد 

بودن عرف در تعیین  (. اثربخشی257 ،1385
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حقوق مالی زوجین مکمل برقراری عدالت و 

مصادیق آن در نظام خانواده است. بدین معنا که 

توان معیار واحدی را برای تعیین حقوق مالی نمی

ها در نظر گرفت. بر ها و مکانزوجین در همه زمان

مبنای رویکرد فقهی که شرایط و معیارهای فردی 

ا در تنظیم و اثربخشی حقوق زوجین و بیرونی ر

داند، مقامات قضایی، قوانین و مقررات اثربخش می

نیز به تبعیت از آن، رویکرد تفسیری در پیش گرفته 

ه و ـلف اعم از نفقـحاالت مخت و برای هریک از

های آن، مهر و انواع آن و طالق و شرایط گونه

ر ـفاوتی در نظـماعی آن، احکام خاص و متـاجت

گیرند. به طور خالصه باید داوری عرف، مالک می

تعیین حقوق مالی زوجین است که البته در 

چارچوب معیارهای شرعی قرار داشته و از حدود 

های دینی الهی، قوانین و حقوق مندرج در آموزه

برای طرفین خارج نشود. بنابراین باید گفت که 

عرف به شرایط متغیر ناشی از تحوالت در روابط 

مرتبط است و با توجه به اینکه نظام  زوجین

گیری خانواده و خانواده، نحوه ازدواج و شکل

معیارهای اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی در حال 

تغییر هستند، به تبع آن نیز حقوق مالی زوجین 

کند. در نظر گرفتن معیارهای شرعی نیز تغییر می

ابزار مناسبی برای تغییرات و تحوالت حقوقی در 

ط مالی زوجین است که با ابتناء بر توأمانی رواب

رود. یابد و به پیش میحقوق و تکالیف سامان می

المثل، ین مختلفی اعم از اجرتعرف در تعیین قوان

نفقه، طالق و حتی زندگی مشترک زوجین، شأن و 

اعتبار طرفین، وضعیت و حاالت فردی و از همه 

تر شرایط اقتصادی و اجتماعی طرف مقابل را مهم

دهد و نه تنها با احکام شرعی سازگار مبنا قرار می

نیست، بلکه مکمل آن و راهی برای خارج شدن از 

تعادل در نظام خانواده است. حقوق مالی زوجین با 

سیم وظایف طرفین، ایثار و از نظر به عدالت و تق

م ـنظیگذشتگی و محبت در نظام خانواده تخود

 شود. می
 

 . بحث 5

. حقوق مالی همسران و نقش عرف در 1-5

 آنها

عقد ازدواج پیمانی ویژه است که آثار مالی و 

گوناگونی برخوردار  غیرمالی دارد، و این آثار از ابعاد

در  واست؛ زیرا همسران در مراحل مختلف زندگی 

شرایط متفاوت، در کنار هم و مؤثر بر حال و آینده 

در پژوهش حاضر، جایگاه عرف . اما یکدیگر هستند

بررسی قرار  حقوق ناشی از ازدواج مورد تعییندر 

در ابعاد مختلفی از توان این حقوق را می. گیردمی

 وجو نمود. جمله در مهریه و نفقه جست

ضوعات در حوزه برای تعیین، تغییر و حتی اثبات مو

فقهی، عالوه بر نقش مستقیم و مؤثر شرع، بر عرف 

شود. به این به عنوان منبعی جداگانه نیز تکیه می

ر عرصه مسائل اجتماعی نظیر فقه دلیل که د

خانواده و مسائل داد و ستد، تعبد کارساز نیست 

برای تبیین  بایستو می (.78 ،2، 1382)مهریزی، 

رف مراجعه نمود و و فهم این موضوعات به ع

مصادیق برخی اعمال و رفتارها، حدود و مقدار آنان 

را معین نمود. این رویکرد بیش از هر چیز به دلیل 

ماهیت تغییرپذیر رفتارها در حوزه خانواده و از 

جمله رابطه زوجین است. بدین ترتیب از جمله 
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تواند در کنار فقه به حل و اردی که عرف میمو

کامی است که جنبه  نماید، احتبیین مسائل کمک 

(. اما در عین 59 ،16 ،1416)نجفی، عرفی دارند 

فردی  حال، چارچوب کلی و اصول حاکم بر زندگی

و از جمله نظام خانواده توسط احکام شرعی روشن 

شده است و عرف نیز در همین چارچوب به تبیین 

ال انسانی ـارها و اَعمـام با رفتـاری احکـو سازگ

 پردازد. می
 

 نقش عرف در تعیین نفقه .5-1-1

با در نظر گرفتن معیارهای شرعی و عرفی، 

پرداختن به مسائل مرتبط با حقوق زوجین، 

گذارد. در های کمتری پیش روی ما میدشواری

وهله اول باید گفت که نفقه از جمله حقوق مالی 

بایست توسط شوهر برآورده شود. زن است که می

از منظر فقهای امامیه درباره نفقه به عنوان یکی از 

حقوق مالی زوجه، چنین مطرح شده است که نفقه 

از جمله وظایفی است که بر عهده مرد است. حتی 

در این باره، فقر و نیاز زن، شرط پرداخت نفقه و 

شوهر نیست. بنابراین زن بر تأمین آن از سوی 

نیازترین حق نفقه دارد و حتی اگر از بی ر،شوه

(. با 569 ،3، 1372)موسوی خمینی، مردم باشد 

این اوصاف، نفقه شامل تأمین هزینه زندگی، آن 

، تعریف باشد گونه که به نحو معمول به آنها نیاز

ها شامل: خوراک، پوشاک، ن هزینهشده است. ای

ض، شود )فیمسکن و سایر نیازهای زندگی وی می

در بحث نفقه و تعیین آن  (. آنچه390 ،1381

مطرح است، وابستگی عمیقی به شرایط و تحوالت 

زمانه دارد. به این دلیل که در شرع، معیار و 

حدودی برای نفقه تعیین نشده است. بر همین 

اساس، برخی موقعیت و پایگاه اجتماعی و اقتصادی 

زن و مرد، برخی شرایط و تحوالت اقتصادی 

کنند و برخی نیز که در آن زندگی می ایجامعه

ترکیبی از این دو را مالکی برای تعیین نفقه به 

عنوان یکی از حقوق مطرح شده درباره زوجین 

 اند. مطرح کرده

با توجه به اینکه در شرع مقدس اسالم، مقدار و 

حدودی برای نفقه در نظر گرفته نشده است، نقش 

ر نفقه حائز تعیین مقداعرف و تحوالت بیرونی بر 

اهمیت فراوان است. برخی از فقها از جمله مغنیه، 

موقعیت اقتصادی زن و مرد، هر دو را مالک تعیین 

(. 391 ،1377)مغنیه، اند مقدار نفقه در نظر گرفته

نقش  در مقابل برخی دیگر از فقها، با مبنا قرار دادن

مهریه، موقعیت و شرایط مالی مرد عرف در تعیین 

اند ای تعیین مهریه در نظر گرفتهرا مالکی بر

به آیه این زمینه نیز  (. در219 ،2، 1369)سیوری، 

 اند که انفاق فردشریف قرآن کریم استناد کرده

روزی نسبت دارایی او و انفاق فرد تنگ توانگر را به

. با (7/قالط)را به همان نسبت واجب دانسته است 

گرفت  توان چنین نتیجهگیری از آیه فوق میبهره

که مالک اصلی در تعیین حقوق مالی زوجه از 

جمله نفقه، نیازها و شرایطی است که در آن زندگی 

کند. به عبارت دیگر از منظر فقها، مالک، نیاز می

زن است؛ از حیث کمی نیز عرف و عادت در شهر 

چیزی که وی به آن عادت دارد محل زندگی زن، و 

موسوی ) گیردو معمول او است، مالک قرار می

تبعیت کردن عرف  (.561-562 ،3 ،1372خمینی، 

از زندگی معمول زن، محل زندگی و شرایط زندگی 
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اقتصادی و اجتماعی وی و فردی که با او زندگی 

کند، نشانگر نقش عرف در تعین امور مالی می

 زوجین است. 

با توجه به اینکه شرع، مالک واحدی برای همه 

خت نفقه بیان نکرده ها جهت پرداها و مکانزمان

است. آنچه از نظر کمی و کیفی مورد توجه است، 

شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی است. همچنان 

که برخی دیگر از فقها نیز به همین مطلب اشاره 

کنند که میزان و نحوه پرداخت نفقه به دیدگاه می

و این موضوع در نزد سایر فقها عرف بستگی دارد 

)جبعی عاملی، ع شده است نیز مورد تأکید واق

(. مسأله نقش عرف و اثری که بر 439 ،8، 1416

از جمله نفقه دارد تا  تعیین حقوق مالی زوجین

جایی برای علمای اسالمی حائز اهمیت است که 

برخی از آنان، اثرپذیری نفقه از برخی عادات را نیز 

ین بیان ـاند و چنهـدانستر ـه مؤثـدر تعیین نفق

کنند که تبعیت کردن از عادت امثال آن زن در می

ای به گونه(. 177 ،1412)مکی، شهرش مؤثر است 

اگر زن از افرادی است که به طور بیان کردند که 

خادم نیز  معمول خادم دارند، یا بیمار است،گرفتن

. در همین راستا، مرد است هجزء نفقه او و بر عهد

مورد نیاز وسائل بر مبنای دیدگاه فقهای شیعی، 

در نظر زن باید تابع عادت امثال آن زن از نفقه 

در قرآن کریم آمده  به این دلیل کهشود؛  گرفته

( و 6/قالط) است که نباید به زن ضرری وارد شود

 باعثشاید  مالک قرار دهیم،مرد را  شرایطاگر 

ممکن است زن توانا  زیرا؛ شود آسیب رسیدن به زن

(. بدین 220 ،2 ،1369 سیوری،باشد ) و مرد ناتوان

عرف  ترتیب فقهای شیعی عالوه بر مالک قرار دادن

ش ـقـین، نـی زوجـوق مالـن حقـعییدر ت

اند که ای از زنان در پیش گرفتهگرایانهتـحمای

متناسب با شرایط و تحوالت زمانه بتواند نسبت به 

البته مطالبه حقوق خود از جمله نفقه اقدام نماید. 

که معیار نیاز نیز به عرف بستگی  باید توجه داشت

م المواردی که از نظر بعضی افراد از اق دارد. بسا

دیگری  که نزددر حالی .مورد نیاز به شمار آید

بنابراین، داوری عرف . نیازی به آن احساس نشود

حقوق  نظر کمی و کیفی است درست، مبین نفقه از

مالی ناشی از عقد ازدواج به زن اختصاص دارد، که 

 . شودشامل مهر و نفقه می

 

 المثل و نقش عرف در تعیین آن. مهر5-1-2

درباره ارتباط مهرالمثل با عرف باید یک اصل کلی 

را مدنظر قرار داد و آن هم اینکه اسالم دینی است 

که جدا از قانون خلقت نیست. یعنی خداوند متعال، 

خالق این نظام آفرینش است و این نظم را برحسب 

با خلقت وضع نموده  نی و هماهنگشرایط زما

طور که در نظام خلقت همواره دچار است. پس همان

گذاری نیز ، در این نظام قانونتغییر و تحول هستیم

 ،1370)مطهری، قابلیت تحول و پویایی وجود دارد 

(. این تغییر و تحوالت در حوزه روابط مالی 100

حقوق مالی  زوجین نیز صادق است. ضمن اینکه

زوجین و تعیین مصادیق و انواع آن، در راستای 

نیازهای آنان و با توجه به موقعیتی که در آن قرار 

 کند. دارند، تغییر می

های مختلف آن از نظر فقهی نیز تحت مهر و گونه

تأثیر شرایط زمانی و رضایتی است که طرفین 

برحسب شرایط زمانی و مکانی با یکدیگر مطرح 
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. از امام صادق )ع( در این باره روایت شده کنندمی

است که در پاسخ به سؤالی درباره تعیین مقدار و 

مهر چیزی است »سخ دادند: میزان مهر چنین پا

)حر « که مردم بر سر آن با یکدیگر به توافق برسند

در همین زمینه از  (. باز239 ،21، 1409عاملی، 

ودند: مهر امام باقر )ع( نیز روایت شده است که فرم

ی است که مردم درباره آن توافق کنند؛ )صداق( امر

، 21، 1409چه کم باشد چه زیاد )حر عاملی، 

عالوه بر توافق طرفین که  (. در روایات اخیر240

نشانگر توجه به شرایط خاصی زندگی طرفین است، 

مقدار )کم و یا زیاد( بودن مهریه نیز به اختیار آن 

نچه روشن است اینکه واگذاشته شد. بنابراین آ

زوجین برای تعیین مقدار مهریه و نحوه تعامل برای 

پرداخت آن نیازمند در نظر گرفتن مالحظات 

روایات  فردی، خانوادگی و جامعه هستند. اقتضای

توان معیاری عام و همه اخیر بدان معناست که نمی

شمول برای مهر در نظر گرفت و آن را به همه افراد 

 ود. جامعه تحمیل نم

نقش عرف در تعیین حقوق مالی زوجین در 

مهرالمثل نیز قابل مشاهده است. زیرا آنچه در 

نقش دارند، شرایطی از قبیل: تعیین مهرالمثل 

)جبعی عاملی، نسب، سن، عقل و توانایی است 

منظر مهرالمثل، برحسب  (. از این116 ،2، 1416

شود شرایط و توانایی فردی زن، و داوری معین می

نقش عرف  (. برای تأیید116 ،1، 1378)کاتوزیان، 

در تعیین مهرالمثل نیز برخی از فقهای شیعی از 

کنند: در جمله عالمه طباطبایی نیز چنین بیان می

تعیین میزان مهرالمثل، موقعیت و شرایط زن از 

صفات و نظر خصوصیات فردی و اجتماعی و عادات 

طبایی، )طباگیرد زنان همتای او مالک قرار می

پذیری آن است این تأثیر معنای (.150 ،7، 1378

که در تعیین مهرالمثل باید معیارهایی را لحاظ 

نمود که در تعیین مهرالمثل از نظر عرفی دخالت 

 ،1386)جعفری لنگرودی، رگذار هستند دارند و اث

عرف و عادات شهری و مکانی  (. هرچه هست142

این جهت  در تعیین مهرالمثل، نافذ هستند و از

حقوق مالی زنان هر چند از نظر شرعی همواره 

محفوظ است و مورد حمایت فقه و قانون است، اما 

شود. تعیین مقدار آن بر مبنای عرف تعیین می

دخالت دادن عرف در واقع به معنای در نظر گرفتن 

حقوق زوجین و معیارهای زمانه است که ممکن 

از هر مکانی ای به جامعه دیگر و است از هر جامعه

 به مکانی دیگر متفاوت باشد. 

همین رویه نیز درباره مهرالمفوض و مهرالمسمی 

نیز ساری و جاری است. با این توضیح که تعیین 

مقدار مهر به رضایت طرفین واگذار شده است و 

زوجین از این اختیار برخوردار هستند که تعیین 

هر تعیین مقدار م ر مهر را معین کنند و اینکهمقدا

بر عروس یا داماد است. در این صورت، داوری که 

شود، در این می در نظر گرفته برای تعیین مهر

ح التواند هر مقدار که صاست و میار زمینه مخت

، 1378)کاتوزیان،  داند، مهرالمسمی تعیین کندمی

توان این گونه بیان کرد صورت، می به هر (.140 ،1

 دو آیه شریف اصول روابط مختلف همسران ازکه 

لَهُنًّ مِثلُ الذی ) ( و19/نساء) (عاشروهُنًّ بِالمعروف)

مالک تمامی  شود وحاصل می( 288/علیهنًّ( )بقره

از آیه  به این دلیل که حقوق و چگونگی آن است.

و  مباحث، کیفیت زندگی مشترک در تمامی اولی
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ده ـاز آیه دوم، مالک آنها که عدالت است، فهمی

های طرز رفتار همسران در عرصه شود که مبینمی

با در نظر گرفتن  گوناگون زندگی خانوادگی است.

نقش عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از جمله 

 توان موضوع را بدین ترتیب مطرح نمود:مىمهر، 

عرفى ثابت کرد  عنوانى هرگاه شارع حکمى را براى

و فهم عرف از مفهوم آن متحول شد یا مصداق 

براى عرف پدید آمد یا مصداق جدیدى از آن 

براى  پیشین آن، از دیدگاه عرف جدید از مصداقیت

 تحولِ  آن نیز به تبع این آن عنوان ساقط شد، حکم

 عرفى، تغییر خواهد کرد.

 

. نقش عرف در تعیین نیازهاي اساسی 5-1-3

 زوجین

نیازهای زوجین طیفی از نیازهای جسمی، روحی و 

اقتصادی و اجتماعی را ی ی و همچنین نیازهاعاطف

مروزه نیازهای اقتصادی نقش گیرد. اما ادربرمی

)اسدخانی، ای در روابط زوجین دارد کنندهتعیین

کرد که هدف اصلی نکاح  (. نباید فراموش8 ،1378

تشکیل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است که 

ای از آرامش و ارتباط عاطفی از این جا بخش عمده

د و رسیدن به این هدف با جدایی گیرسرچشمه می

پذیر نیست. برای سامان بخشیدن به طرفین امکان

این روابط عاطفی، ایجاد مقررات و حقوق مدون بر 

کند. با توجه به مبنای عرف نقش مؤثری ایفا می

اینکه تهیه نیازهای اساسی برای زوجین در هر 

متفاوت است، و در این باره نیز شرع ساکت عصری، 

)ابن تراب، بایست به عرف رجوع کرد یاست، م

دلیل که نیازهای اساسی  (. به این12 ،1389

زوجین خاستگاه طبقاتی، اجتماعی و فرهنگی 

دارند و بدون در نظر گرفتن عرف در تعیین این 

توان نسبت به برقراری نیازها به صورت کامل نمی

عدالت در نظام خانواده امیدوار بود. ضمن اینکه در 

روز اختالفات در زمینه اقتصادی، ممکن صورت ب

است رفتارها و افکار زوجین از یکدیگر فاصله گرفته 

و احترام متقابل نیز از بین برود و منجر به اختالف 

 و کشمکش شود.

سکونت داشتن در یک مکان و زندگی مشترک، از 

جمله آثار عینی ازدواج است. برای دستیابی به این 

از امکانات اولیه در  مندیشرایط مطلوب، بهره

شرایط مختلف، امری الزم و ضروری است. امکاناتی 

که بر مبنای معیارهای عرفی در شأن و اندازه زوجه 

باشد که زوج برای وی تدارک دیده است. زیرا نظام 

حقوق اسالم، نظامی هماهنگ با فطرت و تأمین 

)ابن تراب، ی جامعه و خانواده است مصالح کل

مین دلیل در فقه چنین بیان (. به ه11 ،1389

ای را برای واجب است که خانه است که بر مرد شده

همسر خود تدارک ببیند و بر زن نیز واجب است 

همسرش برای وی تدارک دیده که در منزلی که 

(. 220 ،1385)محقق داماد، است، سکنی گزیند 

سوی  بدیهی است فراهم کردن مسکن مناسب از

شوهر و سکنی گزیدن زن در آن، بر مبنای شرایط 

 و تحوالت عرفی است که بتواند مکمل حقوق

توان در شرایطی طرفین باشد. به عنوان مثال، نمی

یی هام در یک مکان خاص، در خانهکه عموم مرد

کنند، همسر را وادار دارای امکانات اولیه زندگی می

أله هرچند د. این مسنمود که در چادر زندگی کن

تواند رخ بدهد، اما در صورت توانایی در شرایطی می
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کونی مناسب، محل ایراد همسر برای تهیه منزل مس

طور که در دیدگاه فقهای شیعی در این است. همان

باره بیان شده است که تدارک مسکن مناسب از 

معاشرت به معروف و نگهداری جمله مصادیق 

 ،31، 1416)نجفی، همسر به نحو مطلوب است 

(. هرچند در این میان باید به توانایی مرد و 339

نشان داد. تهیه  شرایط اقتصادی جامعه نیز توجه

 مسکن همانند آنچه در زمینه عدم تعارض عرف با

بایست به نحوی شرع و احکام اسالمی بیان شد، می

بر هم خوردن روابط باشد که باعث فشار بر مرد و یا 

خانواده نباشد. در هر آمیز در اخالقی و محبت

و اسکنوهن من حیث »صورت مطابق آیه شریفه: 

«. سکنتم من وجدکم و ال تضاروهن لتضیقوا علیهن

همان جا که سکونت دارید، به قدر استطاعت »

خویش آنان را جای دهید و به آنها آسیب مرسانید 

(. تهیه 6)طالق/ «تا عرصه را بر آنان تنگ کنید

ازها از جمله تهیه مسکن مسکن و برآورده کردن نی

باید به نحوی باشد که این نیاز به حسب حال و 

امکانات زوجین مهیا شود و فشار مضاعفی برای آن 

 بوجود نیاورد. 

حقوق مالی زوجین از منظر عرفی با حقوق غیرمالی 

کشی توان خطزنان نیز در ارتباط است و نمی

مطلقی میان حقوق مالی و حقوق غیرمالی زنان 

یم نمود. به عنوان نمونه در زمینه تهیه مسکن ترس

ی زوجین که از سوی به عنوان یکی از حقوق مال

شود و زن نیز موظف است در آن شوهر تأمین می

سکونت داشته باشد، شرایطی بر مبنای عرف در 

. بر همین اساس، در ماده نظر گرفته شده است

اگر سکونت زن »م چنین بیان شده است: ق. 1115

منزل همراه با خوف ضرر بدنی و یا مالی و  در یک

تواند مسکن یا شرافتی برای وی باشد، زن می

علیحده اختیار نماید و در صورت اثبات مظنه ضرر 

ر بازگشت زن به منزل مربوطه، محکمه، دستو

و تا زمانی که زن در بازگشتن به دهد شوهر را نمی

منزل مذکور معذور باشد، نفقه بر عهده شوهر 

مبنای این  (. بر23 ،1، 1378)کاتوزیان، « است

رویکرد و با عنایت به شرایط حاکم بر عرف جامعه، 

اگر منزل شوهر از جهت شئون اجتماعی و بر اساس 

عرف، مطابق حال زن باشد، اما به علل و جهانی 

سکونت در منزل شوهر موجب ضرر و زیان زوجه 

او رر بدنی و یا آزار و اذیت ـضباشد، مثالً خوف 

رود و این نگرانی از نظر عرف و عقال درست به می

نظر رسد، در این صورت خروج زن از منزل مشترک 

 شود.موجب نشوز محسوب نمی
 

 . نتیجه6

عرف به صراحت از ادله استنباط احکام شمرده 

نشده است، اما نقش مؤثری در طریق استنباط 

 حکم و تحول بسیاری از موضوعات اجتماعی دارد

ه اسالمی در ـخش فقـبن جهت یاریـو از ای

بخشیدن به زندگی اجتماعی از جمله روابط سامان

منظور از عرف، به زوجین و حقوق مالی آنان است. 

عنوان یک عامل اساسی در احکام فقهی، عرف سالم 

داشته باشد، است که منافاتی با اصول شرع ن

ه تنها ـهای نادرست نرف و عادتـن عـرایـبناب

بلکه از  ،توانند در احکام شرعی مؤثر باشندنمی

اند، و نکوهش قرار گرفته طرف شرع مقدس مورد

تواند راهگشا باشد، همچنان که عرف درست می
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در میان . آفرین باشدتواند مشکلعرف نادرست می

مباحث فقهی، مسائل خانواده و احکام مربوط به 

زیرا ، اندهمسران بیشترین تأثیر را از عرف گرفته

 حکم عام قرآنی، معاشرت بر اساس معروف را بر

 .گستر کرده استتمامی حقوق همسران سایه

بر مبنای تحوالتی که در حوزه نظام خانواده رخ 

دهد و انتظارات، توقعات و معیارهای تعیین زوج می

و نحوه سامان بخشیدن به زندگی مشترک دارای 

مالی تعیین حقوق های قابل توجهی است، تفاوت

. زن که شامل مهر و نفقه است به عهده عرف است

ها و تطبق زیرا عرف ناظر بر تحوالت و دگرگونی

دادن مصادیق حقوق مالی زوجین با شرایط زندگی 

این مطلب فردی، اجتماعی و اقتصادی آنان است. 

 .های شرعی به صراحت بیان شده استدر آموزه

ایت ک رضالتنها در مورد تعیین مهرالمسمی، م

همسران است، که آن نیز متأثر از عرف اجتماعی 

رخی از قوانین با بررسی ب. زمان و مکان ایشان است

مالی زوجین، روشن شد که مربوط به حقوق غیر

 نظر توان بدون دربسیاری از قوانین خانواده را نمی

گرفتن عرف، تفسیر کرد و نقش آن در تفسیر 

که در پایان این  اینکته. قوانین غیرقابل انکار است

زم به تذکر است، این است که در اینجا نیز البحث 

های شرعی و قانونی کالمانند سایر موارد، باید به م

اعتبار عرف توجه کرد تا بتوان در تفسیر قانون به 

استناد . در غیر این صورت، قابلیت آن تمسک کرد

ای رایج بین مردم، هچرا که بسیاری از عرف ندارد؛

اعتنایی آنها به امر دین نشأت گرفته ح و بیاز تسام

رسد، قانونگذار، با مراجعه بنابراین، به نظر می. است

به منابع فقه و کنکاش در نظریات مختلف فقهی، 

تر با جامعه تشخیص که صحیح و متناسب حکمی را

دهد، به طور روشن و منجز در قالب ماده قانونی می

در کنار فقه به معنای گیری از عرف . زیرا بهرهبیاورد

نزدیک شدن به اصل شرعی عدالت و محبت است 

ه شمار ـای بکه نیاز و ضرورتی برای هر خانواده

های نادرست رایج در این طریق با عرف از رود.می

دیگر اینکه از آنجا که عرف، . جامعه مقابله کند

بستر وضع و اجرای قانون است و ارتباط عرف با 

ر ـوه بالسستنی است، عه، ناگـفرهنگ جامع

توانند با گذار، نهادهای فرهنگی جامعه میونـقان

سازی صحیح متناسب با اصول مورد نظر فرهنگ

م در زمینه خانواده، بسیار مؤثرتر از اعمال الاس

قانون و ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری آن اقدام 

   د.کنن

 

 . سهم نويسندگان7

جویانه همکاری نویسندگان مقاله با ارائه دیدگاهی

و مبتنی بر خرد جمعی، مقاله را به رشته تحریر 

دار مطالب اند و نویسنده مسؤول نیز عهدهدرآوده

 مندرج در مقاله است. 

 

 . تضاد منافع 8

 در مقاله حاضر تضاد منافعی وجود ندارد. 
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1390 . 

عه الی بن حسن، وسائل الشی حر عاملی، محمد -

نشر مؤسسه آل البیت، تحصیل مسائل الشریعه، قم، 

1409 . 

 ،سیوری، مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن -

 .1369، مرتضویانتشارات تهران، 

ترجمه  ،المیزان طباطبایی، محمدحسین، تفسیر -

 . 1378دارالعلم،  ،نی، قممحمدباقر موسوی همدا

عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، مؤسسه  -

 . 1375انتشارات امیر کبیر، 

تهران،  ،یض، علیرضا، مبادی فقه و اصولف -

 . 1381مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 

ومی ـحقوق مالیه عم»قربانی درآباد، بهزاد،  -

شماره ، دوره دوم، «ای نوین در حقوق عمومیشاخه

 .1397شش، 

دماتی حقوق مدنی کاتوزیان، ناصر، دوره مق -

 . 1382میزان، خانواده، تهران، 

، حقوق مدنی خانواده، تهران، کاتوزیان، ناصر -

 .1378 انتشار بهمن برنا،

العه در کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مط -

شرکت سهامی انتشار،  نظام حقوقی ایران، تهران،

1375 . 

ررسی تطبیقی حقوق خانواده، گرجی، ابوالقاسم، ب -

 . 1384انتشارات دانشگاه تهران،  تهران،

-ررسی فقهیمحقق داماد، سید مصطفی، ب -

 . 1385نشر علوم اسالمی، حقوقی خانواده، تهران، 

در اسالم، مطهری، مرتضی، نظام حقوقی زن  -

 . 1370تهران، انتشارات صدرا، 

، ه علی المذاهب الخمسمدجواد، الفقمغنیه، مح -

 . 1377 ،، للطباعه و النشرتهران، مؤسسه الصادق

 مکی، محمد، الدروس الشریعه فی فقه االمامیه، -

 .1412شهد، مجمع البحوث االسالمیه، م چاپ اول،
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موسوی خمینی، روح اللّه، انوار الهدایه فی  -

مؤسسه تنظیم و نشر  التّعلیقه علی الکفای، تهران،

 . 1372 )ره(، خمینیآثار امام 

موسوی هاشمی، حسن، پاشازاده، حسن،  -

انواع حقوق مالی »صغیری، اسماعیل، غریبه، علی، 

، فصلنامه «در حقوق مدنی ایران با نگاهی به غرب

، حقوق اسالم و غرب، دوره ششم، شماره چهار

1398 . 

مهریزی، مهدی، فقه پژوهشی، تهران، نشر  -

ت فرهنگ و ارشاد سازمان چاپ و انتشارات وزار

 .1382اسالمی، 

الکالم فی شرایع نجفی، محمدحسین، جواهر -

 . 1416انتشارات اسالمیه، االسالم، تهران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


