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  بررسي نهادهاي حقوقي خانواده از منظر اخالق اسالمي

  ∗اسحق خوئيني زهرا آل

  چكيده
واده قواعد حقوق خان  دهنده هاي اخالقي به عنوان يكي از عناصر شكل بررسي نقش ارزش

هاي اخالقي، مباني  اين تحقيق بر آن است تا با بيان مفهوم ارزش. موضوع اصلي اين مقاله است
هاي اخالقي به عنوان يكي  هاي كشف علل و مباني حقوق اسالمي به ارزش حقوق اسالمي و راه

يت، در اين راستا سه مورد علقه زوج. از مباني حقوق اسالمي و به ويژه، حقوق خانواده بپردازد
  .شده است  مهريه و نفقه درنظر گرفته

. گيرند ي او سرچشمه مي ي خداوند مبناي حقوق اسالمي است و بقيه مباني از اراده اراده
هاي اخالقي، كه  ي ميان مبنابودن فطريات در وضع قوانين الهي و مبنابودن ارزش عقل به مالزمه
هاي اخالقي به عنوان يكي  ه ارزشكند ك هاي فطري است، پي برده و كشف مي يكي از گرايش

اثبات اين مالزمه توسط عقل و . از گرايشات فطري در وضع قوانين شرعي نقش مبنايي دارد
تر  هاست، روشن بررسي آيات و روايات، در حقوق خانواده كه نهادي مبتني بر روابط ميان انسان

ي زوجيت و مبنابودن  قهي ميان مبنابودن فطريات در ايجاد عل عقل انسان به مالزمه. است
اين كشف عقلي به طريق . برد هاي فطري است، پي مي هاي اخالقي، كه يكي از گرايش ارزش

) مبنا(هاي اخالقي علت  رساندن ارزش به كمال. مشابه در مورد مهريه و نفقه نيز وجود دارد
يك ارزش  است، بخشش و دادن هديه از سوي مرد، كه) علقه زوجيت(تشكيل و ايجاد خانواده 

 .است) ايثار و انفاق(اخالقي است، مبناي مهريه است و مبناي نفقه نيز يك ارزش اخالقي 
ي زوجيت،  هاي اخالقي، مبناي حقوق، پشتوانه عقلي، علقه حقوق اسالمي، ارزش :ها كليدواژه
  مهريه، نفقه

  مقدمه
واره در شود، هم آوري آن مي ي مبناي حقوق و نيرويي كه موجب الزام بحث درباره

اي ايجاد عدالت را مبناي حقوق  عده. است طول تاريخ مورد گفتگو و اختالف بوده
                                                                                                  

  Z.aleesh@gmail.com) ع(كارشناسي ارشد حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق  ∗
  6/6/1389: ، تاريخ پذيرش1389 /1/3: تاريخ دريافت
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هاي  ليكن نظام. دانند دانسته و برخي ديگر نيروي ناشي از قواي حاكم را مبناي آن مي
ي خداوند را مبناي حقوق دانسته و ديگر مباني را ناشي  حقوقي مبتني بر اديان الهي اراده

  .ددانن از آن مي
. اين مقاله درصدد بررسي يكي از مباني حقوق در نظام حقوقي اسالم است

هاي اخالقي به عنوان يكي از مباني حقوق اسالمي و به خصوص، حقوق خانواده  ارزش
براي اين منظور سه راه جهت كشف مباني احكام در . است مورد توجه قرارگرفته 

ررسي آيات و روايات كه دو روش اخير تنقيح مناط، روش عقلي، ب: است شده گرفته  نظر
  . اند گرفته مورد استفاده قرار
زوجيت، مهريه و نفقه در  دادن جايگاه مبنايي اخالق سه مبحث علقه براي نشان

شده و با استفاده از روش عقلي و همچنين بررسي آيات و روايات مربوطه،  نظر گرفته
  .اند رسيده هاي اخالقي به اثبات مبنابودن ارزش

ابتدا مفهوم : اند بندي شده بنابراين مباحث اين تحقيق در پنج قسمت دسته
. است شده، سپس مفهوم و تفاوت مبنا، منبع و هدف حقوق آمده هاي اخالقي بيان ارزش

هاي اخالقي به  شده و در نهايت ارزش هاي كشف مباني احكام آورده پس از آن راه
 .است مورد بررسي قرار گرفتهعنوان مبناي حقوق و باالخص حقوق خانواده 

  
  هاي اخالقي مفهوم ارزش) الف

 معناي لغوي و اصطالحي اخالق .1

باشد  ، و به معناي مروت، عادت، سجيه و طبيعت مي)بر وزن فُعل(»  خُلق«جمع »  اخالق«
، خَلق و خُلق در » مفردات«در كتاب »  راغب«به گفته ). 194: تا البستاني و آخرون، بي(

گردند، خَلق به معنى هيأت و شكل و صورتى است كه انسان با  مى ريشه باز اصل به يك
شود  مى بيند و خُلق به معنى قوا، سجايا و صفات درونى است كه با چشم دل ديده چشم مى

  ).297: ق1412راغب اصقهانى، (
هاي روحي است كه اگر نفس به آن  اخالق، عبارت از ملكات نفساني و هيأت

شود كارها، زشت يا زيبا به  دهد و باعث مي هولت كاري را انجام ميمتصف شود، به س
بر اين اساس، اخالق به بد و خوب . آساني از نفس متخلّق به اخالق خاص، نشأت بگيرد
). 73: 10، ج 1379جوادي آملي، (شود  يا به بايدها و نبايدها يا فضايل و رذايل تقسيم مي
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شود كه اخالقي  هاي اخالقي مطرح است، مشخص مي اما با توجه به اينكه در اينجا ارزش
  .شود مد نظر است كه نيكو و پسنديده باشد و اخالق بد را شامل نمي

اي براي  اي از اصول و رسوم است كه جامعه اخالق، مجموعه شده  همچنين گفته
ت از فطر. باشند ها گرد آورده ها و گرايش به نيكويي پيراستن اعمال و افعال خود از بدي

گيرد و  احترام نگرند، نشأت مي  ي ها به ديده آدمي و اديان وتجارب زندگي كه به آن
را آزار دهد و علم حقوق و نيز شرايع مخصوصاً سعي در  ها وجدان آدمي  تخلف از آن
  ).219: 1، ج1378جعفري لنگرودي، (كنند  ها مي صيانت آن

: اند كرده ا بر دو نوع تقسيمعلماي اخالق، خلقيات و صفات روحي و نفساني انسان ر
صفات فطري، غرايز، احساسات و . اكتسابي و اختياري - 2فطري و طبيعي؛  - 1

ها  و اختيار و عمل در تحصيل آن شده  استعدادهايي است كه در طبيعت انسان آفريده
دخالتي ندارد، مانند حس خداجويي، عرفان، حس ماورايي، حس كنجكاوي، حس 

واهي، حس رفعت و سربلندي، غريزه حب بقا و حب كمال، خ طلبي، حس عدالت حق
گونه قوا و صفات،  از حاالت دروني انسان، اين. نيروي عقل و شهوت و غضب و امثال آن

فصل مميز انسان از ساير حيوانات و جانداران است كه در نظام احسن آفرينش به او 
ل و اختيار و به تدريج براي اند كه در مقام عم در مقابل، صفاتي اكتسابي. است عطاشده 

برداري نشود،  داد به خوبي بهره چنانچه از استعدادها و صفات خدا. شود انسان حاصل مي
 ).14ـ 13: 1374مهدوي كني، (شد  ها منتهي خواهد صفات اكتسابي به رذيلت

نظر است، قسمت  مد آنچه در اين مقاله به عنوان مبناي تشكيل قواعد حقوق خانواده 
به عبارت ديگر در صدد بررسي اين مطلب . عني اخالق فطري و طبيعي استاول، ي

  .است شده  هستيم كه نظام تشريع بر مبناي خلقيات و فطريات انسان بنا
دارد، تقسيم اخالق به اخالق نفساني و اخالق  تقسيم ديگري كه در اين رابطه وجود

هاي  شود، ارزش ان گفته مياخالق نفساني به خصوصيات و صفات دروني انس. رفتاري است
اخالق رفتاري مربوط به عملكرد اخالقي افراد است، . گيرند اخالقي در اين دسته قرار مي

  .هاي اخالق نفساني را در عمل، اخالق رفتاري گويند به عبارت ديگر، بروز و ظهور ارزش
  

  هاي اخالقي معناي ارزش. 2
ازندگي، شايستگي، زيبندگي، قابليت و ارزش در لغت به معناي بها، قيمت، ارج، قدر، بر

 ).199: 1353معين، (است  استحقاق آمده
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ارزش اخالقي مخصوص چيزي است كه از نظر اخالق، مطلوبيت دارد؛ يعني، يا 
اي است كه انسان را به آن هدف نزديك  هدف اخالق است و يا واسطه و وسيله

  .)40: 1378مصباح، ( كند مي
اخالق آمد طبق يكي از تعاريف، اخالق شامل فضائل و  با توجه به آنكه در تعريف

دهد،  هاي اخالقي كه بار مثبت به اين واژه مي شود، با اضافه شدن قيد ارزش رذائل مي
هاست و رذائل را دربر  هاي اخالقي، امور اخالقي نيكو و فضيلت منظور از ارزش

  .ها هستند ين ارزشهايي همچون عفت، ايثار و شجاعت از مصاديق ا ارزش. گيرد نمي
  
  تفاوت مبنا، منبع و هدف حقوق) ب
  مبنا .1

اي كلي كه نظام حقوقي مبتني  اصل يا قاعده: دانان عبارت است از مبنا در اصطالح حقوق
دفتر همكاري حوزه و ( بر آن باشد و قواعد و مقررات حقوقي بر اساس آن وضع گردد

ي قواعد و  ي همه نيرومندي كه پايه همچنين به منبع پنهاني و. )169: 1376، دانشگاه
، 1377فلسفه حقوق، ( شود مي هاست مبناي حقوق گفته ي الزام ناشي از آن كننده توجيه

  .به عبارت ديگر منشاء و خاستگاه حقوق را مبناي آن گويند. )39 :1ج 
 
  منبع .2

ز در منبـع حقـوق، بحـث ا   . شود منبع به معناي مأخذي است كه قوانين از آن كشف مي
االجرا بودن مقررات اجتماعي و يا اينكه ايـن قواعـد و مقـررات بـر      مشروعيت يا الزم

است، مطرح نيست، بلكه به منبع حقوق صرفاً بـا   اساس چه اصل يا اصولي وضع گرديده
گذارد، صرف نظر از اينكه مالك اين  اين نظر كه قوانين و مقررات را در اختيار ما مي

  .)174 :1376، تر همكاري حوزه و دانشگاهدف( نگريم مقررات چيست مي
، رويـه قضـايي، آراء و   )سـيره (قانون، عـرف و عـادت   : منابع حقوق عبارت است از

كتـاب، سـنت، اجمـاع و دليـل عقـل      : و منابع فقه عبارت اسـت از . عقايد علماي حقوق
 اصـوليون  و فقهـاء  اصـطالح  در منبع چهار اين). 3515: 4، ج1378جعفري لنگرودي، (
  .شوند مي خوانده »اربعه لهاد«

الزم به ذكر است، اگر مقصود از حقوق، حقوق اسالمي و قوانين برگرفتـه از شـريعت   
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اسالم باشد، منابع فقه و حقوق يكي خواهدبود، ليكن اگر منظور، حقوق موضـوعه صـرف   
  .مردتوان از منابع حقوق برش شد را مي نظر از منابع اسالمي باشد، منابعي كه در ابتدا گفته

  
  هدف .3

اي براي  هدف حقوق عبارت از اصل يا اصولي است كه نظام حقوقي و مباني آن مقدمه
بنابراين هدف حقوق هميشه از مبناي آن اهميت بيشتري دارد و به . ها است حصول آن

  .) همان( آيد تعبير فلسفي علت غايي مباني و قواعد و مقررات حقوقي به شمار مي
گاه  اند و خداي حكيم، هيچ شده هي شرعي براي نيل به هدفي وضعهر يك از اوامر و نوا

است، در آيات و روايات موارد متعددي وجود  نگرفته  اي را بدون غايت در نظر امر و نهي
ي خود  در خطبه) س(است، براي مثال، حضرت فاطمه شده  دارد كه هدف احكام در آن بيان

  :شود د، كه برخي از موارد ذكر ميفرماين براي هر حكم فلسفه و هدفي بيان مي
 تكبر، از دوري  براي  را نماز كردن شما از شرك، براي پاك را  ايمان متعال  خداوند

براي  را حج  ، اخالص براي تحقق  را  ، روزه روزي فزوني  و نفس پاكي  براي  را  زكات و
 ، ملت در نظم  ايجاد راي ب بيت را اهل از  اطاعت ها، براي استواري دل را عدل  دين، تقويت 
 برابر در پايداري  و صبر اسالم، عزت  مايه را جهاد تفرقه، از  ايمني براي  را ما امامت 

به  نيكي  ، مردم مصلحت  براي  را  معروف به  امر ، الهي اجر به  نيل  وسيله را  مشكالت
 و خير رشد موجب  را ارحام  خدا، صله خشم  از حراست  و حفظ  وسيله را مادر و پدر 

آمرزش  و  مغفرت به  رسيدن   براي را نذر به  وفا ها، خون  حفظ  براي را قصاص ، بركت
 از نهي  زيان، و نقص  از اموال  حفظ  و اعتماد ايجاد  براي را وزن  و كيل  الهي، رعايت  

 و لعنت  از  مصونيت براي  را قذف  از اجتناب  ها، پليدي از دوري  براي  را شراب  نوشيدن 
  شرك و فرمود؛ مقرر عمومي  امنيت  و  عفت ايجاد براي  را  سرقت و دزدي   ترك نفرين،

  ).105ـ104: 1375دشتي، ( 1گردد خالص  عبوديتش  تا كرد  حرام را
                                                                                                  

َ تَنْزيهاً و  الشِّرك َ من ْ لَكُم تَطهيراً َ االيمان َ فَجعل .1 َ و الْكبر َ من ْ لَكُم الصالًْهًْ ً الزِّكَاهًْ  و الـرَّزق   في  نماء و  للنِّفْس تَزْكيهًْ
ِ نظاماً اطاعتَنا و للْقُلُوب  تنسيفاً َ الْعدل و للدين  تَشْييداً َّ و الحج  لإلِخْالصِ ثْبيتاًتَ َ الصيام ِ  أَمانـاً  إمامتَنا و للْملِّهًْ ِ  و للْفُرقَـهًْ
الم  عزّاً الجهادلإلس رَ وبالص َ ِ لَحهًًْمص بالْمعرُوف  و األَمرَ اَألَجرِ  إستيجاب علي  معونهًْ ً الْوالدين  و برِّ للْعامهًْ  َ مـن  وقَايهًْ

 خَطالس َ ً االَرحامِ  و صلَهًْ ِ  تَعريضـاً  بالنَّـذْرِ  و الوفَـاء  للدماء حقناً َ القصاص و للعدد منْماهًْ َ  و للْمغْفـرهًْ   الْمكَاييـلَ  تَوفيـهًْ
ِ  عـن   حجابـاً   الْقَذْف َ اجتناب و الرَّجسِ  عن  تَنْزيهاً الخَمرِ شُربِ   عن النَّهي و   للْبخْسِ تَغْييراً َ والموازين  َ تَـرْك  و اللَّعنَـهًْ

ِ ِ ايجاباً الْسرقَهًْ ِ ُ لَه اخالصاً َ الْشِّرك َ حرَّم و للْعفَّهًْ   .بالرُّبوبيهًْ
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الزم به ذكر است كه عالوه بر اينكه هر حكمي هدفي دارد، نظام حقوقي اسالم نيز 
ست يك مطلب واحد هم مبنا باشد و هم هدف؛ براي ممكن ا. داراي اهدافي كلي است

مثال، در نظام حقوقي اسالم، اصل عدالت از مباني احكام است و از طرفي عدالت به عنوان 
 أَنْزَلْنا و بِالْبينات رسلَنا أَرسلْنا لَقَد«: است هدفي است كه شارع مقدس درصدد تحقق آن بوده

مهعم تابالْك يزا ونَالْم يقُومل ط النَّاسسو م،يفرستاد روشن ليدال با را خود امبرانيپ ما(» بِالْق 
 مردم تا ميكرد نازل ـ عادالنه نيقوان و باطل از حق ىِيشناساـ  زانيم و آسمانى كتاب آنها با
  .لذا عدالت از مباني و اهداف حقوق است). 25/حديد) (كنند عدالت به اميق

ي خداوند متعال را  ترين دين الهي است، اراده دار كامل يهدين مبين اسالم كه داع
خداوند كه خالق تمام هستي و آگاه به استعدادها و . داند مبناي اصلي احكام خود مي

باشد، لذا احكام  ترين مرجع براي وضع احكام مي نيازهاي مخلوقات است، مناسب
  .اسالمي منبعث از شريعت است كه همان دين خداست

 تَتَّبِع ال و فَاتَّبِعها األَمرِ منَ شرِيعهًٍْ علي جعلْنَاك ثُم«: فرمايد مينه خداوند ميدر اين ز
اءوينَ أَهونَ ال الَّذلَمواقف دين امر از شريعتي بر هم تو را ما و رسيد تو به نوبت سپس(»  يع 

  ).18/جاثيه.) (ندندار علم كه را كساني هواهاي نه كن پيروي را همان پس ساختيم
 خطاب آن در او با نيز امتش كه است )ص(خدا  رسول به جمله اين در خطاب

 رساند؛ مي آب لب به را آدمي كه است راهي و طريق معناي به »شريعهًْ«واژه  اند؛ شريك
 به آنكه از كه بعد است اين جمله معناي است؛ و دين امر معناي اينجا به در »أمر«واژه 
 آن و داديم قرار الهي دين امر از خاصي طريقه بر را داديم، تو كه را آنچه داديم اسرائيل بني

 در» ... فاتبعها«. يافتند اختصاص بدان امتش و اسالم رسول كه اسالم شريعت از است عبارت
 وي به كه باشد فراميني و دين پيرو تنها كه كند مي مأمور را) ص(خدا  رسول جمله اين

  .نكند پيروي هستند الهي دين مخالف كه جاهالن اهايهو از و شود مي وحي
 امت ساير مانند هم اسالم پيامبر اينكه اول: شود مي استفاده نكته دو آيه اين از
 وحي به مستند كه عملي و حكم هر اينكه دوم. است بوده ديني دستورات به مكلف

 جاهالن هواهاي از ونفساني  هواي نباشد، الهي وحي به منتهي باألخره يا و نباشد الهي
  ).166: 18ج ق،1393 طباطبايي،(ناميد  علم را آن توان نمي و است

 سبحانَه لَكنَّه و«: فرمايد مي) ع(حضرت علي . ي حقوق است بنابراين خداوند منشأ همه
ش لكن خداوند حق خود را بر بندگان، اطاعت خوي(» يطيعوه أَنْ الْعباد علَى حقَّه جعلَ

  در رساله) ع(؛ همچنين امام سجاد )443 :216، خطبه 1379، ) ع(ي امام عل(.) قرارداده
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 علَيك اللَّه حقُوقِ أَكْبرُ و«: داند ها مي حقوق خود حق خداوند را اصل و اساس ساير حقوق
 ترين بزرگ(» تَفَرَّع منْه و الْحقُوقِ أَصلُ هو الَّذي حقِّه منْ تَعالَى و تَبارك لنَفْسه أَوجبه ما

 برتو آن را رعايت خود حق عنوان به مقدس ذات آن كه حقي است تو بر خداوند حقوق
 ومتفرع منتشر ]ديـگر حقـوق[ آن از و است حقوق اصل كه است، حقـي نموده واجب

حق  اصل و اساس همه حقوق ديگر. )262ق، 1400، ـ  ابن شعبهـ حراني () شود مي
ي درختي فرض  اگر تمامي حقوق را به منزله. اند خداست و ساير حقوق، متفرع بر اين حق

هاي اين  ي آن حق خدا نسبت به بندگان است و بقيه حقوق شاخ و برگ كنيم، ريشه
  ).113: 1382يزدي،  مصباح( گيرند دهند و از اين ريشه نشأت مي درخت را تشكيل مي

ق اسالمي خداوند است و مباني فرعي ديگر از اين با اين وصف، مبناي اصلي حقو
  .شوند مي مبنا منشعب

  
  مباني حقوق اسالمي) ج

است؛ به طور كلي دو دسته  اختالف بر سر مبناي حقوق در طول تاريخ وجود داشته 
دانند و  اي عدل و عدالت را مبناي حقوق مي نظر در مورد مبناي حقوق وجود دارد، عده

  .شمارند ي قانون مي حكومت را مبنا و پشتوانه اي قدرت دولت و عده
ي خداوند مبناي حقوق است و مباني ديگر نيز از  بيان شد كه در حقوق اسالم اراده

بنابراين، براي كشف مباني حقوق در اسالم بايد به آنچه از . شود اين مبنا منشعب مي
اهي كه فقها براي كرد، ر است مراجعه شده  سوي خداوند متعال در اختيار ما گذاشته

  .اند كرده كشف مالكات احكام از آن استفاده
ي كتب  دانان نيز مفيد است، ليكن با مطالعه البته در اين راه، بررسي نظرات حقوق

شده مبناي  رسيم كه آنچه در اين كتب بيشتر به آن پرداخته مبناي حقوق به اين نتيجه مي
مباني حقوق اسالمي نيز با اين مكاتب  حقوق از نظر مكاتب غربي و غير مسلمان است و

است، براي مثال، عوامل اقتصادي، نيروهاي مذهبي و اخالقي، افكار سياسي و  شده  مقايسه
كاتوزيان، (اند  شده ي حقوق دانسته اجتماعي و رسوم اجتماعي به عنوان نيروهاي سازنده

ن، به هيچ وجه كه در يك نظام حقوقي مبتني بر دي در حالي). 354- 351: 1، ج1377
گيرد؛ لذا اگر در يك نظام ديني مبنايي براي  مذهب در عرض موارد ديگر قرار نمي

شده و قطعاً نقش آن هم سنگ  شود، مبنايي است كه از دين گرفته مي حقوق در نظر گرفته
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خصوصاً اينكه جمهوري اسالمي ايران، مبتني بر تعاليم دين خاتم و . خود آن دين نيست
ين است، لذا اوالً، خود اين دين بايد هرآنچه كه براي يك نظام حقوقي الزم ترين د كامل

  .باشد و ثانياً تمام قواعد اين نظام بايد منشعب از شريعت باشد است در خود داشته
  :شده  چنانچه در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز آورده

 و سياسي اجتماعي، فرهنگي، نهادهاي مبين ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون
 قلبي خواست انعكاس كه است اسالمي ضوابط و اصول براساس ايران جامعه اقتصادي

 در ايران هاي نهضت ديگر به نسبت انقالب اين بنيادي ويژگي...  .باشد مي اسالمي امت
 مديريت هاي ضابطه مبين كه گذاري قانون و... است آن بودن اسالمي و مكتبي اخير سده
 از جدي و دقيق نظارت بنابراين، يابد؛ مي جريان سنت، و قرآن مدار بر است تماعياج

 و ضروري محتوم امري  )عادل فقهاي( متعهد و پرهيزگار و عادل شناسان اسالم ناحيه
 است الهي نظام سوي به حركت در انسان دادن رشد حكومت، از هدف چون و است

  ).نون اساسي جمهوري اسالمي ايرانمقدمه قا(» )42/نور(المصير اهللا الي و«
با اين توصيف، حكومت جمهوري اسالمي ايران كه بر مبناي دين مبين اسالم و 

  . گذاري نيازمند منابع فقهي است است، براي قانون گذاري شده هاي آن پايه ارزش
ي خداوند است و مباني ديگر از اين مبنا نشأت  بيان شد كه مبناي حقوق اسالمي اراده

فطرت، عقل، : برخي از مباني ذكرشده براي حقوق اسالمي از اين قرارند. گيرند مي
عدالت، مصلحت عمومي، مصلحت فردي، تقديم مصلحت عمومي بر منافع خصوصي در 
ظرف تعارض، آزادي، سهله و سمحه بودن احكام و مقررات حقوقي، نظم و امنيت 

  .1)188: 1376زه و دانشگاه، دفتر همكاري حو(اجتماعي، ضرري و حرجي نبودن احكام 
هاي اخالقي را نيز از مباني حقوق اسالمي  توان ارزش عالوه بر اين موارد، مي

اين مسأله با استفاده از طرق كشف علل و مباني احكام، كه در قسمت بعد . دانست
هاي اخالقي در اينجا  صرف نظر از نگاه مبنايي به ارزش. آيد، قابل استدالل است مي

  :پردازيم ي اخالق و فقه و حقوق مي به رابطه مختصراً
                                                                                                  

گاه  كام الهي اين مباني را مدنظر قرار داده و هيچتوان گفت خداوند متعال در وضع اح به طور كلي مي. 1
است؛ براي مثال، در دين اسالم حكمي بر خالف عدالت و يا  حكمي را برخالف اين مباني تشريع ننموده

مجتهد نيز براي كشف احكام، اين مباني را مورد توجه قرارداده و بدين . حكم ضرري و حرجي وجود ندارد
 .يابد يا تعارض، به حكم دست ميوسيله هنگام شك يا ابهام 
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حق با اخالق رابطه بسيار نزديكي دارد؛ به اين معنا كه هرچه انسان در فضايل 
فرد و جامعه به اندازه . كند اخالقي بيشتر رشد كند حق جايگاه بهتري پيدا مي

تيازات و ام. دهند هاي اخالقي به حقوق يكديگر پايبندي نشان مي دادن به ارزش اهميت
به نظر . اند، بسيار متزلزل است اي كه هنوز متخلق به اخالق نشده حقوق فردي در جامعه

تر از قانون در باب احياي حقوق افراد  رسد كه اخالق در بسياري از موارد، نقشي مهم مي
ي دروني، ثبات و استقرار بيشتري نسبت به عوامل  كند، چون عامل بازدارنده ايفا مي

 ).47: 1385جوادي آملي، (د خارجي دار
توان گفت كه حق با اخالق رابطه متقابل دارند، زيرا اگر فرد يا جامعه اخالق  مي

انساني نپذيرند، حق معناي نسبي خواهد داشت نه مطلق، براي اينكه هر كس مايل است 
حق را مطابق ميل و خواسته خويش تعريف كند و حقوق ديگران را به نفع خود تصاحب 

شود آن را از  و آنجا كه ديگران حقي را از او طالب باشند، به راحتي راضي نمي نمايد
انسان بدون فشار قانون و عوامل خارجي زماني راضي به حق خويش و . دست بدهد

شود كه از سالمت نفس برخوردار بوده و خوي استكبار و  رعايت حقوق ديگران مي
  .خودخواهي در وجودش نباشد

حرعاملي، (است  ه روايي، بخشي از مباحث اخالقي گردآمدهدر برخي منابع فق
اي از دستورات معصومان را اخالقي  ؛ و گاه، فقها پاره)386- 122: 11ق، ج1104
همچنين در برخي مباحث فقهي به مناسبت اجتناب از برخي گناهان، از رذايل . اند دانسته

هاي  اين حال ارزش با). 12- 9: 1ق، ج1410موسوي خويي، (است  شده  اخالقي بحث
البته كتب متعدد اخالقي . گرفته است اخالقي و فقه به طور مجزا كمتر مورد بررسي قرار

توان به كتب اخالق ناصري، جامع  ها مي آن است كه از جمله شده  توسط فقها نگاشته
 ).تا ؛ نراقي، بي1383؛ نراقي، 1386طوسي، (نمود  السعادات و معراج السعاده اشاره

شود كه هدف از امتثال احكام و دستورهاي  ه معموالً بر اين نكته تأكيد ميدر فق
شود كه دست  مي فقهي دور ماندن از عذاب الهي است، ليكن كمتر به اين نكته تذكر داده

احكام . كم هدف بخشي از احكام و دستورهاي فقهي تكامل و رشد معنوي انسان است
به تكامل معنوي و اخالقي برسانند و او را در  فقهي اين قابليت را دارند كه انسان را

به ... ببرند و براي وي سعادت جاويد، آرامش دروني، و مسير تقرب به سوي خداوند پيش
به همين جهت برخي فقها، غرض اهم در عبادات را ). 34: 1388فر،  ضيائي(ارمغان آورند 

سب رضاي الهي ي معرفت، اقبال به سوي خداوند و ك تكميل نفس، ارتقاي درجه
  ).90ـ 89: 1ق، ج1400العاملي، (اند  دانسته
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در اين ميان نبايد تالش برخي از فقها را در پرداختن به مسائل اخالقي در كنار 
توان به كتب الدعائم الخلقيه تأليف صبحي  از اين قبيل مي. انگاشت متون فقهي ناديده 

هاي اخالقي احكام  حكمتاست برخي از  كرده  محمصاني كه در آن نويسنده تالش
هاي اخالقي  گاه برخي فضيلت عبادي نظير نماز، زكات، روزه و حج را توضيح دهد، آن

را بيان كند و در بخش دوم، تأثير دين و اخالق را بر فقه معامالت مطرح سازد و با 
هايي از آيات قرآني، پيوند سه عنصر دين و اخالق را بر فقه معامالت  ي نمونه ارائه
همچنين در كتاب فقه االخالق تأليف سيد ). 49: فر، پيشين نقل از ضيائي(ن دهد نشا

  ).50: همان(است  شده  ي ميان فقه و اخالق پرداخته محمد صدر به رابطه

  ي كشف مباني احكامها راه .1
هايي وجود دارد كه  است، راه براي كشف مباني احكام، كه مورد نظر شارع مقدس بوده

  :پردازيم راه مي در اينجا به سه
  روش عقلي 1.1

ي ميان عقل و شرع يك بحث اصولي است كه طي آن مباحث مستقالت عقليه  مالزمه
شود كه هر دو  مستقالت عقليه از قياسي تشكيل مي. گردند و غير مستقالت عقليه مطرح مي

ي شرعي  غير مستقالت عقليه از يك مقدمه عقلي و يك مقدمه. ي آن عقلي است مقدمه
شده و نظرات  هاي متعددي مطرح در اين باره ميان علماي اصول بحث. شود كيل ميتش

  . است شده  متفاوتي بيان
بحث حسن و قبح عقلي نيز در قسمت مستقالت عقليه، كه از مباحث اصول فقه است، 

ي آن حكم شرعي كشف  شود؛ بدين ترتيب كه مستقالت عقليه كه به وسيله مطرح مي
  .باشد مي» حسن و قبح عقلي«ي  شود و آن، مسأله ه منحصر ميشود به يك مسأل مي

ي حسن و قبح افعال اختالف نظر دارند، با اين توصيف كه آيا  علماي شيعه و عامه درباره
كننده به حسن و قبح، عقل  حسن و قبح افعال، عقلي است يا شرعي؛ به عبارت ديگر، حكم

معتقد به حسن و قبح شرعي افعال هستند و شود كه اشاعره  است يا شرع؟ مختصراً گفته مي
) ي قائل به عدل الهي شيعه(قائل به عدم حكم عقل درباره حسن و قبح اعمال هستند؛ اما عدليه 

  .هاي ذاتي دارند معتقدند افعال و كردار آدمي از نظر عقل و بدون اظهار نظر شارع ارزش
  :سي شودبراي توضيح بيشتر الزم است ابتدا معناي حسن و قبح برر
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  )167 -151: 2، ج1380مظفر،: (براي حسن و قبح سه معنا ذكرشده است
حسن و قبح در اين معنا صفت : حسن، به معناي كمال و قبح، به معناي نقص اراده .1

علم و فراگيري : مثل اينكه گفته شود. براي افعال اختياري انسان و متعلقات افعال است
بسياري از اخالقيات . راگيري علم بد استآن خوب است و يا جهل و اهمال در ف

مثالً شجاعت، كرم، عدالت . شوند انسان به اعتبار همين معنا به حسن يا قبح متصف مي
  .انصافي قبيح هستند و انصاف داراي حسن و ترس، بخل، ظلم و بي

زيرا اين معاني . ظاهراً حسن و قبح در اين معنا مورد اتفاق اشاعره و عدليه است
از امور واقعي و خارجي هستند كه به اختالف نظر و ) كمال و نقص(بح حسن و ق

  .كند و وجود آن، بستگي به كسي كه آن را درك كند ندارد ها تفاوت پيدا نمي سليقه
اين معنا از  :حسن به معناي سازگاري با نفس، و قبح به معناي ناسازگاري با نفس .2

ي افعال اختياري انسان و متعلقات افعال قرار حسن و قبح نيز مانند معناي پيشين، صفت برا
كه به علت سازگار . اين منظره خوب و زيبا است: شود مانند اينكه گفته مي. گيرد مي

سازگاري و (اشاعره در اين معناي حسن و قبح . شود بودن منظره با نفس اين طور گفته مي
است كه اين معناي حسن و  الزم به ذكر. نيز با عدليه نزاعي ندارند) ناسازگاري با نفس

تري دارد؛ بدين معنا كه برخي از چيزها في نفسه نه موجب لذت  ي وسيع قبح دامنه
برد يا  ها لذت مي شوند نه موجب رنج، بلكه با توجه به اثري كه دارند، نفس از آن مي

اش حسن  شود؛ و گاهي آن مطلب في نفسه قبيح بوده اما به اعتبار اثر آينده آزرده مي
  .مثل خوردن داروي تلخ كه در ادامه صحت و سالمت را به دنبال دارد. باشد يم

در اين معنا حسن و قبح صفت براي افعال : حسن به معناي مدح و قبح به معناي ذم .3
  .اختياري انسان است نه متعلقات آن

اشاعره استقالل عقل در درك حسن و  اشاعره در اين معنا با عدليه اختالف دارند؛
ولي عدليه اين . دانند اند و بيان شارع را در اين مورد الزم مي افعال را انكار كرده قبح

. اند كه بتواند بدون بيان شارع، حسن و قبح افعال را درك كند حق را به عقل داده
استدالل عدليه بر اين مبنا است كه اوالً، حسن احسان و قبح ظلم، از نظر هر انسان 

شود و  معلوم است بدون اينكه شريعت خاصي در نظر گرفتهعاقلي ضرورتاً بديهي و 
كنند حسن احسان و قبح ظلم را درك  هاي آسماني را انكار مي حتي كساني كه شريعت

ثانياً، اگر حسن و قبح جز از طريق شارع ثابت نشود، حسن و قبح اصالً . كنند مي
  .تواند ثابت شود حتي از طريق شارع نمي
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هاي اخالقي  هاي اخالقي و قبح ضد ارزش لي حسن ارزشبا اين توصيف، درك عق
گيرد، مورد اتفاق همگان است، لذا احساس و عاطفه نيست،  كه در قسمت اول قرار مي

  .ثابت و غير متغير است
ي  كند كه مبنا و مالك حكمي از احكام و يا همه در اين روش، عقل حكم مي

توان گفت كه ما با توجه به   مياجماالً  .احكام بر قاعده و اصلي خاص استوار است
مثالً، ما وقتي . توانيم مالك بعضي افعال او را كشف كنيم صفات خداوند متعال مي

كرده  توانيم دريابيم كه احكامي را كه تشريع دانيم خداوند حكيم و عادل است، مي مي
خالف حكمت و مصلحت مردم نخواهد بود و همچنين حكمي را براي كسي برخالف 

لذا با توجه به صفات خداوند و مخصوصاً حكمت و عدالت او، . كند ت وضع نميعدال
البته اين معيار كلي . توانيم يك سلسله قواعد كلي براي حقوق اسالم به دست آوريم مي

توان بدون استفاده از شرع به مصاديق جزئي راه پيدا كرد،  و عام است و در مواردي نمي
البته، برخي موارد همچون مستقالت . د كارساز نيستمثالً حكم عقل در ارث زن و مر

  ).190ـ 189: 1376دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، (عقليه قابل كشف هستند 
. توان از اين روش استفاده نمود براي بررسي جايگاه اخالق به عنوان يك مبنا مي

عمل  توان به حسن بودن يك اخالق از مدركات عقل عملي است، لذا از طريق عقل مي
برد، البته با اين فرض كه قائل به حسن و قبح ذاتي هستيم و  يا قبيح بودن عمل ديگري پي

در اين صورت، اخالق را . معيار فعل اخالقي را يك امر ثابت و غير متغير بدانيم
تر و  توان يكي از مباني حقوق دانست و البته، در بعضي موارد، اين مبنا نقش پررنگ مي

  . داشت نقش كمتري خواهددر بعضي موارد، 
  بررسي علل وارد در آيات و روايات  2.1

از اين . شود هايي كه در آيات و روايات آمده است، توجه مي در اين روش، به علت
توان به علت قطعي يا اطميناني احكام الهي دست يافت و با كشف علت  طريق احياناً مي
البته بايد توجه داشت كه . ن نمودي موارد همانند آن حكم الهي را بيا حكم در همه

شود، علت تامه حكم نيست و به  بسياري از اموري كه به نام علل احكام بيان مي
توان آن را تعميم داد و لذا فقط در مواردي قابل  است و نمي» حكمت حكم«اصطالح 

و قابل تعميم ) علل مصرحه(اعمال است كه علت قطعي حكم از طرف شارع ذكرشده 
  ).191ـ190:، ص1376تر همكاري حوزه و دانشگاه، دف(باشد 
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  تنقيح مناط  3.1
ها در احكام  كشف علل احكام از راه مقايسه با موارد مشابه و آزمودن كليت آن

اگر قطعي و كلي و شامل ) علل مستنبطه(شده  هاي تنقيح مناط. شده، تنقيح مناط نام دارد شناخته
اما بايد در اين . شود به عنوان مباني حقوق پذيرفته تواند موضوعات گوناگون حقوقي باشد، مي

  ).191:  همان(گذاري در دين دچار نشد  راه بسيار احتياط نمود تا به وادي قياس و بدعت
. توان به مباني احكام دست يافت شده تا حدودي مي با استفاده از طرق گفته

صلحت عمومي بر موضوعاتي از قبيل عدالت، مصلحت عمومي، مصلحت فردي، تقديم م
بودن احكام و مقررات حقوقي،  منافع خصوصي در ظرف تعارض، آزادي، سهله و سمحه

نبودن اين مقررات از مباني احكام اسالم به  نظم و امنيت اجتماعي، ضرري و حرجي
  ).188:  همان(روند  شمار مي

يك  نبودن باشد، براي مثال، ضرري موارد ذكرشده تا حدودي از كليت برخوردار مي
با اين حال، . اي عام است كه در بسياري موارد حاكم بر احكام ديگر است حكم، قاعده

توان  مباني متعدد ديگري نيز وجود دارد كه ممكن است تا اين حد كلي نباشند، اما مي
  .كرد تر پياده اي جزئي آن را در محدوده

  
  هاي اخالقي در حقوق اسالمي بررسي جايگاه ارزش) د

هاي  طرقي كه براي كشف مباني احكام بيان شد، به بررسي جايگاه ارزشبا توجه به 
  .پردازيم اخالقي به عنوان يكي از مباني حقوق اسالمي مي

  
  هاي اخالقي در حقوق اسالمي طرق دستيابي به جايگاه ارزش. 1

براي اين منظور از هر سه روش عقلي، بررسي علل وارده در آيات و روايات و تنقيح 
  :توان استفاده نمود مناط مي

  روش عقلي 1.1
اوالً، قدرت درك : در اين روش، مبنابودن اخالق به اين طريق قابل استدالل است

البته، با اين فرض كه قائل به حسن و قبح . گيرد ها توسط عقل عملي انجام مي ها و بدي نيكي
عني، عقل عاري از ذاتي هستيم و معيار فعل اخالقي را يك امر ثابت و غير متغير بدانيم؛ ي

طلبي و سپاسگزاري كه  فهمد كه مثالً راستگويي، عدالت مي) عقل بما هو عقل(هوي و هوس 
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هاي اخالقي است، حسن و نيكو است و دروغ، ظلم و كفران خدمت ناپسند و  از ارزش
از سويي ديگر،  1.شوند هاي اخالقي از گرايشات فطري محسوب مي ثانياً، ارزش. قبيح است

امور تكويني، فطريات و استعدادهاي . االمري است م اسالم مبتني بر واقعيات نفساحكا
است و يكي از   انساني در وضع و تشريع احكام الهي مورد نظر شارع مقدس قرارگرفته

ي ميان توجه شارع به امور  لذا عقل به مالزمه. هاي اخالقي است فطريات، گرايش به ارزش
كلّ ما حكَم «برده و از طرفي  هاي اخالقي پي ه شارع به ارزشتكويني و فطري انسان و توج

در . رسد بودن اخالق در وضع قوانين الهي به اثبات مي ، لذا مبنا»بِه العقل، حكَم بِِه الشّرع
هاي  يكي در تشخيص حسن و قبح ارزش: كار رفت واقع عقل در اين استدالل در دو جا به

ي ميان مبنابودن فطريات در وضع احكام الهي و  مهاخالقي و ديگري در كشف مالز
  .هاي فطري است هاي اخالقي كه يكي از گرايش مبنابودن ارزش

  بررسي علل وارده در آيات و روايات و تنقيح مناط 2.1
هدف بعثت خود را ) ص(پيامبر : استدالل از اين دو طريق به اين شكل است كه

؛ و از سوي ديگر، يكي از 2)372: 67، ج1362مجلسي، (دانند  تكميل مكارم اخالق مي
شدن  است كه همان پياده شده  ها دانسته ي نفس انسان تزكيه) ع(هاي پيامبران  برنامه
به . هاي اخالقي است ؛ يعني يكي از علل و مباني بعثت، ارزش3هاي اخالقي است ارزش

بته، در بعضي ال. توان اخالق را مبنايي براي تشريع احكام دانست عبارت ديگر، مي
  .تر و در بعضي موارد، نقش كمتري خواهد داشت موارد، اين مبنا نقش پررنگ

  
  هاي اخالقي در حقوق خانواده بررسي جايگاه ارزش) ه

در حقوق خانواده عالوه بر . آنچه ذكر شد مربوط به حقوق اسالمي به طور كلي بود
                                                                                                  

پايان نامه با عنـوان  : اي است كه در جاي ديگر به اثبات رسيده است هاي اخالقي فرضيه بودن ارزش فطري.  1
، كارشناسـي ارشـد، رشـته حقـوق     »ي خـانواده  هاي اخالقي و حقوق اسالمي در حوزه تأثير متقابل ارزش«

  .از نويسنده مقاله حاضر )السالم عليه(خانواده، دانشگاه امام صادق 
2  .ثْتعب مأُتَمل كَارِمالْأَخْلَاق م 
3  .وثَ الَّذي هعي بينَ فيوالً الْأُمسر منْهتْلُوا مي هِملَيع هآيات و زَكِّيهِمي و مهلِّمعي تابالْك ـه  وكْمًَْالْح كـانُوا  إِنْ و 

 كه ختيبرانگ خودشان از امبرىيپ نخوانده درس تيجمع انيم در كه است كسى او(مبين  لٍضَال  لَفي قَبلُ منْ
ـ  هرچند اموزد،يب حكمت و) قرآن( كتاب آنان به و كند هيتزك را آنها و بخواند آنها بر را اتشيآ  آن از شيپ

  ).2/جمعه) (بودند آشكارى گمراهى در
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كه مبنابودن اخالق در حقوق  استدالل ذكرشده در باال، شواهد مختص خانواده وجود دارد
اوالً، نهاد خانواده يك نهاد مبتني بر روابط انساني است كه . رساند خانواده را به اثبات مي

ي  لذا عقل انسان به اهميت مالزمه. كنند تري پيدا مي هاي اخالقي ظهور پررنگ قطعاً ارزش
ي  قي در حوزههاي اخال ميان توجه شارع به امور تكويني و فطري و توجه به ارزش

هاي اخالقي مبناي  لذا ارزش. داند برد و حتي اهميت اين مالزمه را بيشتر مي مي خانواده پي
  . روند حقوق خانواده به شمار مي

از سويي ديگر، با بررسي آيات و روايات مربوط به خانواده و استفاده از دو روش ديگر 
توان به نقش  نقيح مناط بود، ميكه يكي كشف علل وارده در آيات و روايات و ديگري ت

قيد معروف كه در بيشتر آيات و روايات مربوط به . برد مبنايي اخالق در حقوق خانواده پي
جاي  خانواده وجود دارد حاكي از يك مالك كلي است و آن، حكومت اخالق در جاي

  .احكام خانواده است
استفاده از عقل و بررسي علل است دو روش  آنچه در اين مقاله بيشتر مورد نظر قرارگرفته

ي ميان مبنابودن  شد كه عقل انسان به مالزمه گفته. احكام با استفاده از آيات و روايات است
هاي فطري  هاي اخالقي به عنوان يكي از گرايش فطرت در وضع احكام الهي و مبنابودن ارزش

در خصوص . دس استبرد و لذا اخالق از جمله مباني تشريع احكام از سوي شارع مق مي پي
شده است؛ اوالً، به بيان  مبنابودن اخالق در حقوق خانواده از دو روش مذكور مدد جسته

شده و از طريق  هاي اخالقي در برخي مصاديق حقوق خانواده پرداخته رابطه فطرت و ارزش
مقوله رسد و ثانياً، با بررسي آيات و روايات در مورد هر  عقلي مبنا بودن اخالق به اثبات مي

  .شود مي هاي اخالقي در وضع حكم مذكور نشان داده علت و مبنابودن ارزش
ي زوجيت، مهريه و نفقه انجام  براي اين منظور بررسي مواردي مانند ايجاد علقه

در هر مصداق با بررسي آيات و روايات مربوطه به فلسفه، علت و هدف حكم . گيرد  مي
هاي اخالقي از اين جهت كه مبنا و  و جايگاه ارزش شود مي شده در آن مورد پرداخته تشريع

ي متقابل فطريات، استعدادها  از طرفي رابطه. گيرد علت آن حكم باشند، مورد توجه قرارمي
  .شود هاي اخالقي در آن مورد بررسي مي و امور تكويني و ارزش

  
  )ي زوجيت علقه(نكاح  .1

به بحث زوجيت، به علت و در اين بحث با در نظرگرفتن آيات و روايات مربوط 
  :پردازيم هدف نكاح و جايگاه اخالق در اين رابطه مي
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شوند كه در كنار  زوجيت از مفاهيم اعتباري است كه طي آن زن و مرد متعهد مي
  .سري حقوق، وظايفي را انجام دهند هم و در قبال برخورداري از يك

ها  از جمله آن. اردي زوج و مشتقات آن موارد كاربرد متعددي در قرآن د واژه
  :توان موارد زير را برشمرد مي

» يعلَمونَ ال مما و أَنْفُسهِم منْ و الْأَرض تُنْبِت مما كُلَّها الْأَزواج خَلَقَ الَّذي سبحانَ«
 و خودشان، از و روياند، مى زمين آنچه از آفريد، را ها زوج تمام كه كسى است منزه(
  ).36/يس) (ننددا نمى آنچه از

»نْ خَلَقَكُمنَفْسٍ م هدًْواح لَ ثُمعنْها جها مجوو آفريد، نفس يك از را شما او(» ز 
  ).6/زمر) (كرد خلق او ]گل باقيمانده[از  را همسرش

»و اللَّه نْ خَلَقَكُمتُرابٍ م نْ ثُمم ًْنُطْفَه ثُم لَكُمعواجاً جخاكى از ار شما خداوند(» أَز 
  ).11/فاطر) (داد قرار هايى زوج صورت به را شما سپس اى؛ نطفه از سپس آفريد،

»و ينِ خَلَقَ أَنَّهجالذَّكَرَ الزَّو ه و نر زوج دو كه اوست و( » الْأُنْثى و45/نجم) (آفريد  را ماد.(  
ين داند بلكه ا با توجه به اين آيات خداوند، زوجيت را خاص خلقت انسان نمي

 1.اند شده خورد كه به صورت جفت و زوج خلق مسأله در تمام موجودات به چشم مي
است؟ آيا امكان نداشت خداوند  قطعاً خالق هستي از اين نوع خلقت، مقصودي داشته

ي موجودات را به يك شكل خنثي بيافريند؟ از سويي ما معتقد به اين هستيم كه  همه
از آن قابل تصور نيست؛ از طرف ديگر انجام فعل نظام خلقت، نظام احسن است و برتر 
  .عبث از خداوند حكيم به دور است

. با اين وصف، بايد به دنبال علت و هدف اين آفرينش به صورت زوج و دوتايي بود
ها و  يكي از علل وجود خلقت به صورت زوج، حفظ بقاء نسل، از طريق ويژگي

گيرد و به اين  يد مثل صورت ميهاي خاص دو جنس نر و ماده است كه تول تفاوت
به همين دليل برخي در بحث ماهيت عقد نكاح، . ماند ترتيب، نسل موجودات باقي مي

  2.اند ي زناشويي را معادل ذات آن دانسته ايجاد رابطه
                                                                                                  

مانند جراثيم . نمي دانستند، ذكور و اناث دارند) نزول قرآن زمان(بسياري از موجودات كه مردم آن عهد .  1
ها، اجزاي گل در نباتات، نطفه مرد و زن، قواي مثبـت و منفـي در بـرق و ذرات و اجسـام و كـل       و ميكرب

 ).276پاورقي : 9ق، ج1385رازي، (ممكن زوج مركب 
 بـل  المهـر،  النكاح من األصلي الغرض سلي و بالحقيقه، ماال ليس البضع ألن محضه، معاوضه ليس النكاح و.  2

  )155؛ 7ق، ج.ه1413، )شهيد ثاني(عاملي(النسل  و التحصن
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  :فرمايد از طرفي خداوند در سوره نور در مورد توصيه به ازدواج چنين مي
»وا وحالْأَيامى أَنْك  نْكُمم حينَ والنْ الصم كُمبادع و كُميكُونُوا إِنْ إِمائ فُقَراء هِميغْن 
نْ اللَّهم هفَضْل و اللَّه عليم واسهمچنين دهيد، همسر را خود همسر بى زنان و مردان(»  ع 

 فضل از خداوند باشند، تنگدست و فقير اگر را؛ درستكارتان و صالح كنيزان و غالمان
  ).32/نور) (است آگاه و دهنده گشايش خداوند سازد؛ مى نياز بى را نانآ خود

ق، 1981نجفي، (شود  مشروعيت، استحباب و وجوب نكاح از اين آيه استفاده مي
ي استحباب نكاح واردشده  همچنين روايات متعددي در زمينه). 34ـ 33، 9ـ  8: 29ج

خداوند نيست و ازدواج سنت پيامبر كه بنايي نيكوتر از ازدواج نزد  از جمله اين. است 
  1.است شده  دانسته) ص(

  هاي اخالقي در آن علت ايجاد زوجيت و جايگاه ارزش 1.1
توان علت تشكيل اين  هاي متعدد بر ايجاد اين امر مقدس، آيا مي با توجه به توصيه

كه اين مسأله در تمام موجودات  نهاد را صرفاً در حفظ بقاء نسل دانست؟ در حالي
شده  شترك است و انسان، كه به جهات گوناگون برتر از ساير موجودات آفريدهم
  .رسد بايد وجه تمايزي وجود داشته باشد ؛ در اين زمينه نيزبه نظر مي2است 

باز هم به . است قطعاً خداوند متعال از تشكيل اين نهاد مقصود ديگري نيز داشته
استفاده » سكون«ي زوجيت از عبارت  هخداوند در بيان رابط. كنيم كالم الهي رجوع مي

  :نمايد نموده و در ادامه، بقاء اين نهاد را با وعده به ايجاد مودت و رحمت تضمين مي
»نْ وم هخَلَقَ أَنْ آيات نْ لَكُمم كُمواجاً أَنْفُسكُنُوا أَزتَسإِلَيها ل لَ وعج ينَكُمهًًْ بدوم و 

 جنس از همسرانى اين كه او هاى نشانه از و(» يتَفَكَّرُونَ لقَومٍ لĤَيات لكذ  في إِنَّ رحمهًًْ
 رحمت و مودت ميانتان در و يابيد، آرامش آنان كنار در تا آفريد شما براى خودتان

  ).21/روم) (كنند مى تفكّر كه گروهى براى است هايى نشانه اين در داد؛ قرار
                                                                                                  

نْ  قَـالَ  ص اللَّه رسولَ فَإِنَّ تَزَوجوا.  التَّزْوِيج منَ تَعالَى اللَّه إِلَى أَحب الْإِسلَامِ في بِنَاء بني ما. 1 مـ  ـبأَنْ أَح 
تَّبِعي نَّتنْ فَإِنَّ يسم ينَّتابواب مقدمات نكاح، بـاب اسـتحباب نكـاح،    14ق، ج1104حر عاملي، (  التَّزْوِيج س ،

 )6و4حديث 
2. و نا لَقَدني كَرَّمب  مآد و ملْناهمي حرِّ فالْب رِ وحالْب و مقْناهزنَ رم باتالطَّي و ملى فَضَّلْناهنْ  كَثيـرٍ   ع مـخَلَقْنـا  م 

 و كرديم؛ حمل) راهوار هاى مركب بر( دريا، و خشكى در را آنها و داشتيم؛ گرامى را آدميزادگان ما(تَفْضيال 
 برتـرى  ايـم،  كـرده  خلق كه موجوداتى از بسيارى بر را آنها و داديم؛ روزى آنان به پاكيزه هاى روزي انواع از

 ).70اسراء، آيه) (بخشيديم
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  : فرمايد در جاي ديگر مي
»والَّذي ه نْ خَلَقَكُمنَفْسٍ م هدواح لَ وعنْها جها مجوكُنَ زيساست خدايى او(» إِلَيها ل 
 كنار در تا داد، قرار او جنس از نيز را همسرش و آفريد؛ فرد يك از را شما) همه(كه 
  )189/اعراف) (بياسايد او

توان يكي از علل قرار  لذا مي است، شده  با الم تعليل همراه» يسكن«و » تسكنوا«هاي  واژه
اگر . ي زوجيت را ايجاد سكون و آرامش دانست گرفتن زوجين در كنار هم و ايجاد علقه

لذا موضوع . مقصود از تشكيل خانواده، صرفاً حفظ بقاء نسل بود، نيازي به اين تعابير نبود
ها و  ا ويژگيدو انسان ب. ي ارتباط دو انسان در ميان است از اين فراتر است و مسأله

سري  البته در اين ميان وجود يك. خصوصيات متفاوت و در عين حال مكمل يكديگر
زن و مرد در تمايل به . اشتراكات ضروري است كه گرايشات فطري از اين دست هستند

طلبي و گرايش به  جويي، كمال حس توحيد و خداپرستي، حقيقت: مفاهيمي همچون
گرايي و  گرايي و عاطفه تعقل: از نظر برخي موارد، ماننداما . هاي اخالقي مشتركند ارزش

  .اند برخي خصوصيات فيزيولوژيك متفاوت
است؛  شده  در اين مورد نيز تطابق تكوين و تشريع از سوي شارع مقدس در نظر گرفته

ها روحاً و جسماً در خلقت خود خواهان آن  است كه انسان اي شده يعني، امر به ايجاد علقه
شده و از سويي  ها گذارده شش و گرايش دو جنس مخالف به طور غريزي در انسانك. هستند

شده و خداوند هم به  دو نياز با نكاح محقق اين. نياز به تكامل روحي نيز در انسان وجود دارد
  .است، لذا تشريع الهي با خلقت و تكوين هماهنگ است همين نياز توصيه نموده

ها، راهي را براي بقاء نسل انسان و  تراكات و تفاوتخالق متعال با قراردادن اين اش
تعالي هر يك از زوجين در . است رسيدن زوجين در كنار هم قرار داده همچنين به كمال

  .كند در اين صورت است كه سكون و آرامش معنا پيدا مي. گرو تكامل طرف مقابل است
. و هم هدف آن استبا اين وصف، ارتقاء انسانيت در زوجين هم علت ايجاد زوجيت 

رسيدن  شده و آن به كمال به عبارت ديگر، علت و غايت در يك معناي واحد خالصه
هاي اخالقي است؛ يعني، علت  ها ارزش يكي از كماالت و از اهم آن. انسانيت زوجين است

اي متكامل  هاي انساني است و در ادامه، خانواده تشكيل نهاد خانواده حفظ و تكامل ارزش
  . ن نهاد مقدس خواهد بودحاصل اي

ها در نهاد خانواده  توان برشمرد كه تعالي آن هاي اخالقي متعددي را مي ارزش
هر كدام . توان عفت، شجاعت و ايثار را نام برد موارد، مي از جمله اين. است شده  لحاظ
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 ها براي تحقق و تكامل خود نيازمند تشكيل خانواده هستند و در نتيجه نيز از اين ارزش
  . شود ها مي آيد باعث رشد اين ارزش ها پديد مي اي كه بر مبناي اين ارزش خانواده

هاي  مبنابودن ارزش) آيات و روايات(به اين ترتيب، از دو طريق عقلي و نقلي 
ي ميان مبنابودن  عقل انسان به مالزمه. شود ي زوجيت روشن مي اخالقي در ايجاد علقه
هاي  هاي اخالقي كه يكي از گرايش و مبنابودن ارزشي زوجيت  فطريات در ايجاد علقه

از سوي ديگر، با بررسي آيات و روايات مربوط، دريافتيم كه به . برد مي فطري است، پي
  .و غايت تشكيل و ايجاد خانواده است) مبنا(هاي اخالقي علت  رساندن ارزش كمال
  

  مهريه .2
  .پردازيم بحث مهريه ميهاي اخالقي در  در اين قسمت به بررسي جايگاه ارزش

يابيم كه در اين  در ادامه درمي. مهريه يكي از نهادهاي مالي موجود در نكاح است
ابتدا به . هاي اخالقي نقش مبنايي دارند شود ـ نيز ارزش مسأله ـ كه مادي محسوب مي

  .پردازيم ي مهريه مي فلسفه
  فلسفه مهريه 1.2

دارد؛ شهيد مطهري در اين زمينه  ي مهريه اقوال متعددي وجود در مورد فلسفه
  :اند بيانات ارزشمندي ايراد فرموده

اي است كه در متن خلقت و  ي تدبير ماهرانه آمدن مهر نتيجه ي ما پديد عقيدهبه 
مهر از . است كار رفته ها به يكديگر به آفرينش براي تعديل روابط زن و مرد و پيوند آن

ي عشق مغاير نقش  يك از زن و مرد در مسأله جا پيداشده كه در متن خلقت نقش هر آن
قانون . نوع احساسات زن و مرد نسبت به يكديگر به يك شكل نيست. ديگري است

نيازي را در جانب زن و نيازمندي و طلب و عشق و تغزل را  خلقت، جمال و غرور و بي
ح آن در ي كلي كه طر نامه اي است از يك آئين مهر، ماده. است در جانب مرد قرار داده

  .)203- 199: 1357مطهري، ( است شده  شده و با دست فطرت تهيه متن خلقت ريخته
اند كه طلب و  شده اي آفريده به عبارت ديگر، به طور فطري، زن و مرد به گونه

گيرد و واكنش و پاسخ از سوي زن، يكي از  درخواست از جانب مرد صورت مي
اي از جانب مرد است و اين همان  هديههاي جلب توجه زن و جذب قلب او، دادن  راه

  .است مهر است كه اسالم آن را در ابتداي زندگي مشترك قرار داده
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صورت، ابداع خلقت است،  اين  نكرد، زيرا مهرِ به قرآن كريم مهر را ابداع و اختراع
در قرآن كريم . حالت فطري آن برگردانيد كاري كه قرآن كرد اين بود كه مهر را به

خود آنان  ، يعني كابين زنان را كه به)4/نساء(» ًًْو آتُوا النِّساء صدقاتهِنَّ نحلَه«: است آمده
   كشي است، از جانب شما به و عطيه و پيش) ها نه به پدران يا برادران آن(تعلق دارد 

  : شده است ي اساسي اشاره ي كوتاه به سه نكته جمله در اين. ها به خودشان بدهيد آن
آن جهت به  است نه مهر؛ اين كلمه از ماده صدق است و به آمده» ًْصدقه«واژه اوالً 

ديگر . ي مرد است بودن عالقه ي راستين شود كه نشانه مي مهريه صداق يا صدقه گفته
خواهد بفرمايد كه مهريه به خود زن تعلق  به اين كلمه مي» هنّ«اينكه با الحاق ضمير 

سوم . دادن به او نيست كردن و شيردادن و نان مزد بزرگدارد نه پدر و مادر؛ مهريه 
كند كه مهر هيچ عنواني جز عنوان تقديمي و  كامالً تصريح مي» ًْنحله«اينكه با واژه 

  .) 204ـ 203: 1357مطهري، ( كشي و عطيه و هديه ندارد پيش
ي او از آنچه درون اوست به  واسطه زنبور عسل را نحل گويند زيرا خداوند به 

شده نحله بخششي است  همچنين گفته. )4: 2ق، ج1403طبرسي، ( بخشد مردم عسل مي
اي  اي نحله هست اما هر نحله باشد، چون هر هبه بر سبيل تبرع كه اخص از هبه مي

دو است و به معناي  به دليل شباهت اين) زنبور عسل(هبه نيست و اشتقاق نحله از نحل 
نشيند بدون  روي اشياء مي 1ي وحي خداوند سيلهزنبور به و. بخشش همانند زنبور است

ي  رساند و آن همان عسل است كه مايه ها ضرري برساند بلكه نفع بسيارمي اينكه به آن
  .)795: ق1412راغب اصفهاني، (شفا و درمان است 

مهر . به همين ترتيب، عمل بخشش مهر از سوي مرد بايد چنين اوصافي داشته باشد
رسد،  جانب مرد به زن كه طي آن نه تنها ضرري به زن نمي هديه و بخششي است از

. بلكه سراسر منفعت است و موجب الفت و محبت بيشتر و استحكام خانواده است
ي ما چنين خصوصياتي ندارد نشان از انحراف اين مسأله از  حال اگر مهريه در جامعه

نه به عنوان يك هديه هم اكنون، مهر . ي خويش است كه بايد احياء شود ي اوليه فلسفه
اي مالي است كه شايد، در مواردي با  ي مرد به زن باشد، بلكه وثيقه كه ناشي از عالقه

اي براي حق  اكراه از سوي مرد و در بيشتر موارد، به هنگام جدايي و به عنوان حربه
بودن مهر هدف مهريه نيست ليكن اثري  ي مالي پشتوانه. شود طالق از سوي زن تلقي مي

                                                                                                  

  .)68/نحل() نمود] الهام غريزى[=» وحى«پروردگار تو، به زنبور عسل (  إِلَى النَّحل ربك  و أَوحى .1
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بودن آن به هيچ وجه با  شود، اما، در هر حال، وثيقه ت كه در ادامه حاصل مياس
  .ي آن قابل جمع نيست فلسفه

  :فرمايند در اين زمينه مي) ره(شهيد مطهري 
از اين . دانند ي مالي در مقابل حق طالق براي مرد مي ي مهر را وثيقه اي فلسفه عده

ي مالي احتياج  مرد داد تا زن به وثيقه اشخاص بايد پرسيد چرا اسالم حق طالق را به
براي زنان خود ) ص(عالوه، معني اين حرف اين است كه علت اينكه پيامبر  به. پيدا كند
. ي مالي بدهد ها در مقابل خودش وثيقه خواست به آن داد، اين بود كه مي مي مهر قرار

 مهر خود را به كرد كه متقابالً زنان را توصيه) ص(اگر اين چنين است، چرا پيامبر 
كرد كه  عالوه، چرا توصيه ها ذكركرد؟ به شوهر ببخشند و براي اين بخشش پاداش

ي  هديه) ص(االمكان مهر زنان زياد نباشد؟ آيا جز اين است كه از نظر پيامبر  حتي
زناشويي مرد به نام مهر و بخشش مهر يا معادل آن از طرف زن به مرد موجب 

شود؟ گذشته از اين بايد دانست رسم مهر در صدر  ناشويي ميي ز استحكام الفت و علقه
ي ذمه و عهده دارد، مرد مبلغي  اسالم مانند امروز نبوده است؛ امروزه مهر بيشتر جنبه

كند  گيرد و زن معموالً آن را مطالبه نمي عنوان مهر به عهده مي را طبق عقد و سند به 
ي وثيقه  تواند جنبه گونه مهرها مي اين. داي به ميان آي مگر وقتي كه اختالف و مشاجره

اما در صدر اسالم معمول اين بود كه مرد هرچه به عنوان مهر متعهد . به خود بگيرد
توان گفت كه نظر اسالم از مهر اين  هذا به هيچ وجه نمي علي. پرداخت شد، نقد مي مي

  ).216: 1357مطهري، (دهد  اي در اختيار زن قرار بوده كه وثيقه
  ماهيت مهريه 2.2

مهر يك وثيقه نزد زن نيست تا هر زمان كه قصد جدايي داشت از آن به عنوان 
اي از طرف  ي وجودي آن، پيشكش و هديه اهرم فشاري برضد مرد استفاده كند و فلسفه

مرد به زن بوده، لذا يك نهاد كامالً اخالقي است و از سوي ديگر، منطبق با فطرت زن 
هاي زن ومرد با يكديگر متفاوت  ده است؛ گفته شد كه ويژگيش و مرد در نظر گرفته

كننده باشد و  طلب) مرد(شده كه يكي  است و اين مسأله در خلقت زن و مرد تعبيه
  .ي اين طالب باشد دهنده پاسخ) زن(ديگري 

اين نهاد اخالقي، كه پايه و مبنايش بر هديه و هبه است، اگر تبديل به يك وثيقه 
كند و در صدد هرچه  گذار از اين انحراف تبعيت ته است و اگر قانونشد به انحراف رف
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قانون بايد در . است تركردن ضمانت اجراي اين وثيقه باشد، او هم منحرف گشته محكم
براي . جهت درست و صحيح گام بردارد و نبايد پيرو نگرش افراد در مورد مسائل باشد

د كه مانند صدر اسالم، قصد مرد، كر ي مهر بايد تالش ي اوليه بازگشت به فلسفه
اين گونه . پرداخت مهر باشد و قصد زن نيز دريافت خود مهر به عنوان يك هديه باشد

نباشد كه زنان به تبعيت از آداب و رسوم غلط، روز به روز بر مقدار مهريه بيفزايند و 
  .ار باشدها استفاده از اين مال در هنگام جدايي به عنوان يك اهرم فش قصد واقعي آن

  هاي اخالقي در مهريه  جايگاه مبنايي ارزش 3.2
كه طي آن، مهر در مقابل بضع  1نكاح بر خالف نظر برخي يك عقد معوض نيست

نكاح يك نهاد غيرمالي . تواند حتي بدون وجود مهر تحقق يابد باشد لذا مي قرار گرفته
سري حقوق،  كشوند كه در مقابل دارا شدن ي است كه طبق آن دو فرد متعهد مي
  . وظايفي را در قبال يكديگر انجام دهند

طور كه بيان شد، نظام تشريعي اسالم منطبق بر نظام تكوين  از سوي ديگر، همان
گرفته مطابق با آفرينش و خلقت انسان  است و آنچه در قوانين شرعي مورد خطاب قرار

و كدام مطلوب، يك طالب  هاي خاص زن و مرد و اينكه كدام است، از سويي، ويژگي
شد؛ لذا وجود و تشريع مهر در نكاح دقيقاً منطبق بر سرشت و آفرينش زوجين  بيان

  .است شده قرارداده 
هاي  به عبارت ديگر، حكم به پرداخت مهر توسط مرد، حكمي منطبق بر ويژگي

مهريه هديه و پيشكشي است كه محبت و ارادت مرد به زن . شخصيت زن و مرد است
ماهيت اصلي مهر، پيشكش بودن آن است و اگر با گذر زمان مهر از  .رساند را مي

  .ماهيت اصلي خود دورشده، به خود اين نهاد ايرادي وارد نيست
از سوي ديگر، بخشش يك ارزش اخالقي است و پرداخت مهريه از مصاديق بارز 

شود كه بحث مهريه نهادي است منطبق بر فطرت  با اين توصيف، مشخص مي. آن است
باشد؛ يعني،  مي) بخشش(هاي واالي اخالقي  ي يكي از ارزش ها كه دربرگيرنده نسانا

  . مبناي آن به ظهور رسيدن يك ارزش اخالقي است
هاي  مبنابودن ارزش) آيات و روايات(به اين ترتيب، از دو طريق عقلي و نقلي 

ودن فطريات ي ميان مبنا ب عقل انسان به مالزمه. شود اخالقي در بحث مهريه روشن مي
                                                                                                  

  ).146، ص7تا، ج حلي، بي(الباقيه  كالمعاوضات القدر، في المتعاوضين الختيار تابعه فكانت معاوضه، نوع ألنّه .1
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هاي فطري  هاي اخالقي كه يكي از گرايش در ايجاد حكم مهريه و مبنابودن ارزش
از سوي ديگر، با بررسي آيات و روايات مربوط به مهريه، دريافتيم . برد است، پي مي

  .كه بخشش و دادن هديه از سوي مرد، كه يك ارزش اخالقي است، مبناي مهريه است
  

  نفقه .3
ي زوجيت،  نفقه مالي است كه با ايجاد علقه. الي نكاح، نفقه استيكي از نهادهاي م

در مقابل، زن براي داراشدن اين حمايت مالي . گردد مرد موظف به پرداخت آن مي
هاي اخالقي در اين  در اين قسمت به جايگاه ارزش. شود سري وظايف را متقبل مي يك

  :پردازيم نهاد مادي و مالي مي
هاي اخالقي چه جايگاهي در بحث مالي نفقه  مسأله كه ارزشبراي پرداختن به اين 
آيا نفقه از نظر اسالم مانند اجرت و . ي وجودي آن سخن گفت دارد، ابتدا بايد از فلسفه

  دستمزد يك كارمند يا كارگر است و يا خير؟
  نفقه و انفاق از يك ريشه 1.3

چرا . با كلمه انفاق است و هم ريشه) ق ف  ن (ي  نكته اول اينكه واژه نفقه از ريشه
  است؟ خداوند متعال در قرآن از تعبير انفاق براي اين مسأله استفاده نموده

 است توانگر بر(» اللَّه آتاه مما فَلْينْفقْ رِزقُه علَيه قُدر منْ و سعته منْ ًِْذُوسعه لينْفقْ«
 او به خدا آنچه از بايد باشد تنگ وا روزى كه هر و كند، هزينه خود دارايى از كه
  ).7/طالق(  )كند خرج داده

در نظر داريم . از سوي ديگر، آيات و روايات بسياري در وصف انفاق وجود دارد
آيا اين واژه . است) ايثار(هاي اخالقي  كه انفاق بروز بيروني يكي از واالترين ارزش

  ين نهاد مالي، باشد؟تواند حاكي از وجود يك ارزش اخالقي، حتي در ا نمي
تعابيري كه در آيات و روايات در خصوص الزام مرد به نفقه وجود دارد حاكي از 

 1نفقه مالي است كه به تبع رياست مرد. اين نيست كه نفقه دستمزد زن محسوب شود
تأمين مخارج زندگي با مرد است و توصيه هاي قرآن و . ي اوست در خانواده، بر عهده

  .اخت آن توسط مرد به نيكوترين وجه استبه پرد) ع(ائمه 
                                                                                                  

 بـه  زناننـد،  سرپرسـت  مردان،(  أَموالهِم منْ أَنْفَقُوا بِما و بعضٍ  على مبعضَه اللَّه فَضَّلَ بِما النِّساء علَى قَوامونَ الرِّجالُ. 1
 ).34/نساء) (كنند مى خرج اموالشان از آنكه دليل به] نيز[ و داده برترى برخى بر را ايشان از برخى خدا آنكه دليل
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  قيد معروف  2.3
نكته ديگر قيد معروف است كه در بحث نفقه و موارد متعدد ديگري كه به حقوق 

  .هاي اخالقي به اين وادي است خانواده ارتباط دارد، آمده است و حاكي از ورود ارزش
»لَى وع لُودوالْم نَّ لَهقُهرِز نَّ وتُهوسرُوف كعآنان پوشاك و خوراك و(»  بِالْم 

  ).233/بقره) (است پدر عهده بر شايسته، طور به ،] مادران[=
  ).19/نساء(  )كنيد رفتار شايستگى به آنها با(» بِالْمعرُوف عاشرُوهنَّ«

عرف به معناي معرفت، عرفان، درك مطلب . باشد مي) ف ر   ع(ي  معروف از ريشه
معروف اسمي است براي هرآنچه عقل يا . آن و متضاد انكار است با تفكر و تدبر در
  ).561: ق1412راغب اصفهاني، (شمارد  شرع آن را نيكو مي
  :فرمايد باره مي در اين) ره(عالمه طباطبايي 

شده بداند و  معروف به معناي هر عملي است كه افكار عمومي آن را عملي شناخته
آورد، سازگار  نوع زندگي اجتماعي خود به دست مي اي كه اهل هر اجتماعي از با ذائقه

چون اسالم شريعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بناكرده . ...باشد و به ذوق نزند
البته . است، معروف از نظر اسالم همان چيزي است كه مردم آن را معروف بدانند

ده باشند مردمي كه از راه فطرت به يك سو نشده و از حد نظام خلقت منحرف نگردي
  ).232ـ  273: 2ج ق،1394 طباطبايي،(

  :براي تبيين معروف، دو نكته بايد مورد توجه قرار گيرد
مثالً؛ در مورد . در تشخيص معروف از منكر، عرف نقش اساسي و محوري دارد) 1
بايست به  اينكه چه معاشرتي معروف است، مي) 19/نساء(» عاشروهن بالمعروف«آيه 

ته عرف تا جايي معتبر است كه با نصوص شرعي تقابل و تعارضي الب. عرف رجوع نمود
  .نداشته باشد

. معروف، مفهومي متغير دارد و به تناسب زمان و مكان و شخص متفاوت است) 2
ممكن است معاشرتي در يك زمان در مورد شخصي معروف باشد ولي همان نوع رفتار 

  ).72: 2، ج1386همكاران،  نيا و حكمت( در مورد فرد ديگري مصداق معروف نباشد
 نيمورد ا در. است فيهنگام عمل به تكل يمسائل اخالق تيبه رعا هيمعروف توص

 :دو احتمال قابل ذكر است يحكم اخالق
برخي معتقدند كه توصيه به معروف به شخصي تعلق : در امور و گذشت اغماض) 1
بنابراين . و وجود دارداستفاده براي ا گيرد كه داراي اختياراتي است و امكان سوء مي



  43اسحاق خوئيني    زهرا آل

 1389، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان نامة زنان پژوهش

موارد معروف در قرآن،  شتريب. كند ترين عمل راهنمايي مي قرآن او را به انجام مناسب
. هستند تمكن مالي داشته و يا داراي قدرت و اختياراتياست كه  يبه افراد هيدر توص

روح كلي حاكم بر اين معروفات، اغماض و گذشت متمكنين مالي براي ايجاد شفقت 
  ).68: 1379احمديه، (و ارتباط سالم خانوادگي است  مهرباني

به او توصيه . براي مثال، زوج كه داراي حق قواميت است، حق امرو نهي دارد
 .شود كه به معروف معاشرت كند و از اين حق سوءاستفاده ننمايد مي

حكم با صفت معروف  يروش اجرا يدر مواردكريم قرآن در : ستهيشا عمل) 2
در بحث نفقه آنچه بر زوج واجب  .است فيفراتر از عمل به تكل نيآمده است كه ا

ها در حد عرف، تكليف او ساقط  است، تأمين نيازهاي عرفي زوجه است و با تأمين آن
رسد كه قرآن درصدد بيان اين توصيه به زوج است كه به حداقل  اما به نظر مي. شود مي

به بيان . بيشترين مقدار را فراهم كنداكتفا نكند و در كيفيت بهترين نوع و در كميت، 
ي قرآن به شخص مكلف به عنوان يك حكم اخالقي اين است كه بهترين  ديگر، توصيه

 .ترين روش را براي عمل خود برگزيند و مناسب

  ي نفقه فلسفه  3.3
اي است كه مرد در قبال خدمات  اند كه نفقه مانند مزد يا جيره اي تصوركرده عده

اند،  ي اين كار را تا حد عقد اجاره اشخاص تنزل داده كند و فلسفه ت ميزن به او پرداخ
  .گونه نيست وجه اين كه به هيچ در حالي

داد كه زن را در خدمت خود بگمارد و محصول كار و  اگر اسالم به مرد حق مي
ي نفقه را  كند را از آن خود بداند، علت و فلسفه زحمت و ثروتي كه زن توليد مي

يم همانند تأمين مخارج يك كارگر اجيرشده بدانيم؛ اما اسالم چنين حقي توانست مي
و به مرد  1است اسالم به زن حق مالكيت و تحصيل ثروت داده. براي مرد قائل نيست

حق نداده كه در ثروتي كه متعلق به زن است تصرف كند و، در عين حال، بر مرد الزم 
  ).221ـ 220: 1357مطهري، ( است كه بودجه خانواده را تأمين كند دانسته

. ي نفقه را بايد در مطلبي ديگر جستجوكرد شود كه فلسفه با اين استدالل، مشخص مي
اند، مصالح و  شده شد، احكام اسالمي بر اساس واقعياتي عيني وضع با توجه به آنچه گفته

                                                                                                  

آورنـد نصـيبى    مردان به سبب آنچه به دست مـى (اكْتَسبن  امم نَصيب للنِّساء و اكْتَسبوا مما نَصيب للرِّجالِ . 1
 )32/نساء]) (و نبايد حقوق هيچ يك پايمال گردد[دارند، و زنان نيز نصيبى 
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ا ه االمري را دربرگرفته و در عين حال، منطبق بر تكوين و خلقت انسان مفاسد نفس
كند تا  هاي خلقت زن و مرد در اين زمينه به ما كمك مي بررسي نوع و ويژگي. هستند

  .پي به علت وجود چنين حقي براي زن و چنين تكليفي براي مرد ببريم
طبيعت و خلقت زن بر ظرافت و جمال و نشاط است و خلقت مرد بر شجاعت و 

ت آمده اين است كه زن است، تعبيري كه در روايا ريزي شده تالش و مقاومت پايه
 پهلوانى نه است، بهارى گل زن(» ًٍْهبِقَهرَمانَ لَيست و ًٌْهريحانَ ًَْهالْمرْأَ فَإِنَّ«: قهرمان نيست

زن : شده است در معناي قهرمان گفته). 537، 31نامه: 1379، )ع(امام علي) (كوش سخت
اساس لطافت و آرامش  به تعبيري خلقت زن بر. مسئول اموري مانند خريد نيست

شود و او مسئول برقراري  است، لذا نقش او در خانواده نيز بر همين مبنا تعريف مي
  .آرامش در كانون خانواده و گرمي بخشيدن به محفل آن است

شده بر اساس همين  بالتبع وظايفي كه براي زن و مرد در خانه درنظر گرفته
ر، با توجه به نوع فعاليتي كه زن در خانه ها و استعدادهاست، به عبارت ديگ توانمندي

... ) رسيدگي به امور منزل، تربيت فرزندان و ايجاد محيطي آرام براي زندگي و(دارد، 
جا شدن اين  الزام او به تأمين مخارج زندگي تكليفي مافوق توان اوست و لذا جابه

ين آسايش و آرامش آور خانه باشد و نقش اصلي او در تأم اي كه زن نان ها به گونه نقش
  . ي نفقه است ي اوليه ي انحراف از فلسفه دهنده خانواده فراموش گردد، نشان

  نفقه مطابق با كرامت زن 4.3
زني كه . هاي پنهان نفقه است يكي از اصول اخالقي اصل كرامت است كه از فلسفه

هده ها را بر ع آن به عنوان يك مادر مسئوليت تربيت فرزندان و آموزش صحيح به 
دارد، بايد از نظر روحي، دچار تزلزل و خواري نباشد، اگر در اسالم انفاق از سوي مرد 

داركردن عزت نفس و آبروي خود بود  واجب نبود، شايد زن در مواقعي نيازمند خدشه
تا از اين راه مخارج زندگي را تأمين كند، لذا يكي از مباني نفقه بحث حفظ كرامت 

  .رود قي به شمار ميزن است كه از اصول اخال
 كه است كرده رعايت همواره را قاعده اين خود قوانين در به عبارت ديگر، اسالم

 و خريدار صورت به را مرد اسالم. باشد نيازى بى مظهر زن و احتياج و نياز مظهر مرد
 زن مشترك زندگى و وصال در اسالم نظر از. شناسد  مى كاال صاحب صورت به را زن
 را كار اين هزينه و بشناسد گير بهره عنوان به را خود بايد كه است دمر اين مرد، و
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 نقش دو طبيعت نظر از عشق، مسأله در كه كنند فراموش نبايد مرد و زن. كند تحمل
  ).232: 1357مطهري، (است  واگذارشده ها آن عهده به جداگانه

فقه بر اساس مباني رسد؛ ن با اين توصيف، بار ديگر تطابق تكوين و تشريع به اثبات مي
  . است شده  است؛ يعني، در آن به نوع خلقت زن و مرد توجه شده فطري و اخالقي تنظيم

  هاي اخالقي در نفقه  جايگاه ارزش 5.3
شد نفقه اجرت و دستمزد كارهاي زن در منزل نيست و مبناي آن يك ارزش  گفته
خت نفقه در حقوق اسالمي است؛ يعني، علت الزام مرد به پردا) ايثار و انفاق(اخالقي 

اوالً، با توجه به خصوصيات متفاوت زن و مرد و توانمندي هر يك اين الزام در 
. است خصوص مردان است و نه زنان؛ و ثانياً، يك ارزش اخالقي مبناي اين حكم بوده

ي اين الزام، تحقق بيروني يك ارزش اخالقي است؛ يعني، علت و  از طرف ديگر، نتيجه
  .رزش اخالقي ايثار و انفاق و همچنين حفظ كرامت زن استهدف نفقه ا

در نتيجه در حكم الزام به پرداخت نفقه با در نظرگرفتن خصوصيات، استعدادها و 
در اينجا نيز با روش . است شده  فطريات زن و مرد، تشريع منطبق با تكوين در نظر گرفته

به پرداخت نفقه و مبنابودن  ي ميان مبنابودن فطريات در حكم الزام عقلي به مالزمه
از طرف ديگر، با . بريم مي هاي فطري است، پي هاي اخالقي، كه يكي از گرايش ارزش

  .يافتيم بررسي آيات مربوط به نفقه به مبنابودن يك ارزش اخالقي در حكم نفقه دست
  

  ها نتايج و يافته
ي خداوند متعال را  ترين دين الهي است، اراده دار كامل ـ دين مبين اسالم كه داعيه

 .داند مبناي اصلي احكام خود مي
توان به  ـ با استفاده از سه روش عقلي، تنقيح مناط و بررسي آيات و روايات مي

 .يافت مباني احكام دست
يكي در تشخيص حسن و قبح : ـ عقل انسان در روش عقلي، در دو جا كاربرد دارد

ن مبنابودن فطريات در وضع احكام ي ميا هاي اخالقي و ديگري در كشف مالزمه ارزش
 .هاي فطري است هاي اخالقي كه يكي از گرايش الهي و مبنابودن ارزش

توان  ـ در حقوق خانواده با استفاده از دو طريق عقلي و بررسي آيات و ورايات مي
 .يافت هاي اخالقي در وضع احكام دست به مبنا بودن ارزش
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رسيدن  تر از آن، به تعالي ج است، ليكن مهمـ بقاء نسل، يكي از علل و مباني ازدوا
 .هاي اخالقي است ها ارزش يكي از كماالت و از اهم آن. انسانيت زوجين است

ها در نهاد خانواده  توان برشمرد كه كمال آن هاي اخالقي متعددي را مي ـ ارزش
 توان عفت، شجاعت و ايثار را نام برد ها مي آن  از جمله. است شده  لحاظ

ي زوجيت از عبارت سكون استفاده نموده و در ادامه، بقاء  وند در بيان رابطهـ خدا
خالق متعال با قراردادن . نمايد اين نهاد را با وعده به ايجاد مودت و رحمت تضمين مي

ها ميان زن و مرد، راهي را براي بقاء نسل انسان و همچنين، به تكامل  اشتراكات و تفاوت
رساندن  رشد هر يك از زوجين در گرو به تعالي. است ادهزوجين در كنار هم قرار د

 .كند در اين صورت است كه سكون و آرامش معنا پيدا مي. طرف مقابل است
ي زوجيت و  ي ميان مبنابودن فطريات در ايجاد علقه ـ عقل انسان به مالزمه

وي از س. برد مي هاي فطري است، پي هاي اخالقي، كه يكي از گرايش مبنابودن ارزش
هاي  رساندن ارزش ديگر، با بررسي آيات و روايات مربوط، دريافتيم كه به كمال

 .و غايت تشكيل و ايجاد خانواده است) مبنا(اخالقي علت 
مهريه هديه و پيشكشي است كه . ـ مبنا و علت مهريه ارزش اخالقي بخشش است

 .رساند محبت و ارادت مرد به زن را مي
يان اصالت فطريات در ايجاد حكم مهريه و مبنابودن ي م عقل انسان به مالزمهـ 
از سوي ديگر، با . برد مي هاي فطري است، پي هاي اخالقي كه يكي از گرايش ارزش

بودن ارزش اخالقي بخشش در اين نهاد  بررسي آيات و روايات مربوط به صداق، بنيادي
 .شود مشخص مي

بناي آن يك ارزش اخالقي ـ نفقه اجرت و دستمزد كارهاي زن در منزل نيست و م
  .است) ايثار و انفاق(

تأمين مخارج . ي اوست ـ نفقه مالي است كه به تبع رياست مرد در خانواده، بر عهده
به پرداخت آن توسط مرد به ) ع(زندگي با مرد است و توصيه هاي قرآن و ائمه 

 .نيكوترين وجه است
به پرداخت نفقه و  ي ميان اصالت فطريات در حكم الزام ـ عقل به مالزمه

از طرف . برد مي هاي فطري است، پي هاي اخالقي كه يكي از گرايش مبنابودن ارزش
) ايثار و انفاق(ديگر، با بررسي آيات مربوط به نفقه به مبنابودن يك ارزش اخالقي 

 . يابيم در حكم نفقه دست مي
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خانواده با  د حوزهشده، تجديد نظر در قوانين موجو رسد با توضيحات بيان ـ به نظر مي
  .هاي اخالقي، امري ضروري و الزم باشد رويكردي مبنايي به ارزش
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