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شود كـه   ترين عامل انحالل نكاح سبب ايجاد حقوقي براي زوجه مي عنوان مهم طالق به

بنـدي مشخصـي را ارائـه     صورت مشخص در مورد آن حقوق دسته تاكنون هيچ فقيهي به
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  مقدمه. 1
ترين مسائلي است كه به بيان معصومين (ع) لـزوم وجـود شـاهد در آن     انحالل نكاح ازجمله مهم

تعالي نكـاح را پيونـدي    البته با عنايت به آنكه حضرت حق باري گردد؛ پذيرش محسوب مي شرط
داشـت  اشد كه براي نگـاه ب پذيرش قابلاست شايد  داده قراربين زن و مرد براي آسايش و مودت 

 تـرين  مهـم ما بر آن هستيم تـا   بين دراين هايي را فرمان داده است؛ گيري اين بنيان، چنين سخت
صاديق انحالل نكاح يعني طالق را كه موجبات مفارقت و جدايي زن و مـرد از يكـديگر   شق از م

شود، از ديدگاه شهيد ثاني و محقق اردبيلي بررسي نماييم و در اين راستا حقوق زوجه را كه به  مي
 .قرار خواهيم داد موردمطالعهشود را  و يا بازگشت و لغو انحالل نكاح ايجاد مي جهت ايجاد، امتداد

طـالق وي   موجـب  بهبر چند وجه از حقوق زوجه كه  تأكيداز همين رو در ادامه گفتمان خود را با 
نماييم. حقوق اجتماعي، حقوق عاطفي و حقوق مالي،  شود آغاز مي نسبت به آن محق شمارده مي

اقسام حقوق زوجـه را معرفـي نمـوده و در مـورد آن      ها آنهايي هستند كه ذيل هر يك از  بخش
شهيد ثاني و محقق اردبيلي را كنكاش خواهيم نمود. ذكر دو نكته خالي از فايـده نيسـت،    نظرات

تحليلي صورت گرفته است؛ ديگـر آنكـه بايسـتي در    -نخست آنكه اين پژوهش به شيوه توصيفي
شود لكـن   در جامعه محسوب مي مبتالبهامور  جزوانحالل نكاح  مسئلهآنكه  رغم علينظر داشت 

مشخصي از حقوق زوجه در ايـن زمينـه    بندي دستهي در نوشتارهاي فقهي خود تاكنون هيچ فقيه
حتي بجاي آنكه مستقيماً از حق زوجه ياد نمايند از تكليف مـرد در قبـال زوجـه     ارائه نداده است،

نتوان نظر مستقيم شهيد ثـاني   يادشدهاند، از همين رو بديهي است در برخي از حقوق  سخن گفته
دبيلي را وارد نمـود لكـن در آن مصـاديقي كـه هـر يـك از ايـن بزرگـواران         و يا جناب محقق ار

اي كه ذكر آن اهميـت دارد   ايم؛ نكته نموده باشند از آن غافل نشده و آن را لحاظ نموده اظهارنظر
 اردبيلـي كه براي بررسي آراي فقهي اين دو فقيه با رجوع به كتاب زبده البيان از محقق  است آن

تر نمـاييم زيـرا    شهيد ثاني بنا را بر آن داريم كه نوشتار خود را محدودتر و دقيق و روضه البهيه از
در هر يك از نوشتارهاي فقهي بجاي مانده از اين انديشمندان فقه شيعه، سبك و سـياقي وجـود   

گردد لذا به همين دو اثر براي درك حقوقي كه شرح  آرا مي بندي جمعدارد كه منجر به ناكامي در 
  نماييم. مي اكتفاآن گذشت 
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به شهيد ثاني فقيه و دانشـمند بـزرگ شـيعه     ابن نورالدين معروف الدين زينابن احمد عاملي بن  
آمـد و در   دنيا بهق ه. 911اهل جبل عامل و از اعاظم فقهاي شيعه است، وي در سيزدهم شوال 

، فلسـفه  ماننـد ومي كه عالوه بر فقه بر عل بود الشرايط جامعق به شهادت رسيد. او فقيهي ه. 966
شـود كـه    عمق دانش فقهي و ديني وي در آنجا مشخص مي داشت، تبحرو نجوم  عرفان و طب

كـرده اسـت. در مقابـل     تدريس مـي  )وي به پنج مذهب (جعفري، حنبلي، شافعي، حنفي و مالكي
حضـور دارد ولـي نيـز از     اردبيلـي احمد بن محمد اردبيلي به مقدس اردبيلي و معروف به محقـق  

اعصـار بعـد از دوره شـهيد ثـاني اسـت       ازنظـر اخر و علماي اماميه در دهم هجـري قمـري و   مف
  تاريخ تولد دقيقي در مورد وي در دست نيست. حال بااين
شيوه و سبك و سياق بيان احكام اگر بخواهيم به اين دو فقيه نگاه نماييم درخـواهيم   ازنظرو اما 

و در ادامه نيـز بـه    نمايد قرآن كار خود را شروع مييافت كه محقق در سرآغاز كتاب خود با آيات 
، وي براي آنكه فتح البـاب كـرده و   نمايد بازميهمين سبك راه خويش را در ابواب مختلف فقهي 

 مسـئله احكام مربوط به هر بخش را بيان بدارد ابتدا تالش كرده است آياتي را كه مربوط بـه آن  
پردازد و بعد از مشخص نمودند داللت هر جز  وي آن ميبه تقطيع لغ بعدازآناست را ذكر نموده و 

نمايـد و   آيه موصوف دارايشان نزول باشد به آن اشـاره مـي   كه درصورتياز آيه بر هر قسمي، گاه 
با توجه  بين دراينپردازد البته  سپس در كنار آن به بيان احكام چند در رابطه با موضوع مربوطه مي

ر كتب اهل سنت دارد در تالش است غلط بودن آراي برخـي از  ب بديلي بيبه اينكه محقق تسلط 
اهل سنت ماننـد   اقوال را از كتب كرّات بهبزرگان مذاهب اربعه را به اثبات برساند از همين رو به 

خـود را صـادر    رأي هـا  آنجهـت بطـالن    در وكشَاف و حدائق و انوار و التنزيل و... بيان داشـته  
  .1نمايد مي

را  هـا  سرفصـل كه برخـي از   حدي تاگويي (برگزيدهتالش محقق  رغم علينكه آ توجه جالبنكته 
اي از مصـاديق   نمايد)، در پاره مي اكتفاورود ننموده و به ذكر يك يا چند آيه مختصر  عنوان هيچ به

نمايـد بـه حاشـيه     (ع) در خـود احسـاس مـي    البيـت  اهلمانند مقوله نكاح به جهت ارادتي كه به 
شود بلكـه فقـط بـراي     شرعي منتج نمي حكم بهدارد كه مستقيماً  را عرضه مي پرداخته و مطالبي

ص) را بـراي مـردم تبيـين نمايـد بـه بحـث در آن مصـاديق        ( آنكه رفتار ائمه (ع) يا پيامبر اكرم
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 را آن بايسـتي  لـذا  و دانسـت  فقهـي  احكام كتاب يك تماماً توان نمي را زبده كتاب رو ازاين پردازد؛ مي
 آراي براي محقق جناب كه گيرد مي قوت بيشتر ازآنجا سخن اين نمود، قلمداد تفسيريـ  فقهي كتابي

 اي آيـه  هر بلكه نمايد نمي استناد است مشهور فقها بين در كه االحكام آيات به فقط خود استداللت و
  .گردد مي مند بهره آن از و بوده استفاده قابل شود واقع مفيد قبل آيه تفسير براي ايشان نظر در كه

و اما در رابطه با اسلوب مباحثي كه محقق در آن ورود نموده است بايستي عـرض نمـود اگرچـه    
وي در بيان ابواب فقهي رعايت نموده است و همانند ساير فقها آن را تنظيم كرده لكن بر اساس 

صورت نداده است و بر اساس آيات كار خـويش را   بندي دستهماهيت احكام فقهي در آن موضوع 
است مبحث المواريث: آيـه اول از   ذكرشده مثال عنوان بهمنظم نموده لذا در فهرست كتاب ايشان 

گـردد و در مراجعـه    ممكن و مقدور مـي  سختي بهاين نظر پيدا كردن مطالب در كتاب زبده البيان 
  بدان افراد دچار مشكل خواهند بود.

ورود ننموده اسـت، بـه    عنوان هيچ بهاً نكته ديگر آنكه در برخي از ابواب فقهي جناب محقق ماهيت
اي  بحث از ديات مقولـه  مثال عنوان بهعبارت بهتر بحث از آن را شايد در اين كتاب جايز ندانستند 

و عنايت واقع نشـده، امـا در بحـث از ارث در رابطـه بـا       موردتوجهاست كه در كتاب زبده البيان 
 مشـاهده  قابـل ديگر  درجاهايين اتفاق نيز رسد سخن گفته است؛ نظير هم اي كه به ارث مي ديه
  دارند. در بحث نكاح در رابطه با ارتداد سخن گفته و نظريات خويش را ابراز مي مثال عنوان به است

شهيد در كتاب روضه البهيه تالش داشته است تا حـد   كهتوان گفت  و در مورد شهيد ثاني نيز مي
در نوع ساختار چينش مطالب و بررسي مصـاديق   زيادي از شهيد اول تبعيت نمايد، عدم استقالل

وارد بر آن بيشتر به اين دليل بوده است كه در رجوع به شرح مطلـب لمعـه خواننـده مشـكلي در     
نداشته باشد؛ همچنين دقت شهيد ثاني بر اين امر بوده است كه تالزم بـين   واردشدهتطبيق آراي 

دستخوش تغيير معناي ماهيتي نشـود از   كه سخن شهيد اول حفظ شود تا جايي درستي بهمطالب 
همين رو است همساني و سنخيت تامي بين كاربرد الفاظ شهيد ثاني با شهيد اول وجود دارد كـه  

  گويي اين دو سخن را يك نفر بر زبان جاري ساخته است.
در برخي از مواقع شهيد در تالش براي آنكه مبناي نظر شهيد اول را مشخص و مبرهن سـازد از  

 مثـال  عنـوان  بهدارد  است را بيان مي گرفته نشئت مسئلهو يا رواياتي كه مستنبط از آن حكم  آيات
سوره مباركه نساء دليـل نظـر شـهيد را كـه      19در بيان تعيين ميزان مهر، شهيد ثاني با بيان آيه 
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ي نمايد. از اين نظر بايست را مشخص مي »مهر از جهت كمي يا زيادي حدي ندارد«دارد  اشعار مي
هـاي احكـامي اسـت كـه      و بيان علـت  تأكيد باب منعرض نمود بخشي از كتاب شرح لمعه تنها 

شود كه شـهيد اول   از جايي اجتهاد شهيد شروع مي آنكه حالشهيد اول بر آن اعتقاد داشته است، 
اشاره ننموده است و شهيد ثاني بر آن زواياي پنهان آگـاهي   موردبحث مسئلهبه برخي از زواياي 

در بيـان احكـام مربـوط بـه معلـوم       مثال عنوان بهگويد  ه و در مورد حكم شرعي آن سخن مييافت
باشـد يـا آن را    مشـاهده  قابـل مهر بايد «گذارد كه  خود را بر اين مي تأكيدكردن مهر؛ شهيد اول 

نباشـد   گيـري  انـدازه يـا   مشاهده قابلنپرداخته كه اگر مهر  مسئله، لكن به اين »نمود گيري اندازه
دارد در مواجـه بـا چنـين     شهيد ثاني اجتهاد نموده و بيـان مـي   اينجاكليف چه خواهد بود كه در ت

 1»توصيف شود تا آنكه ابهامي در آن وجود نداشته باشد درستي بهمورد مهر «بايست  وضعيتي مي
از اي  شهيد ثاني بر نظرات شهيد اول نيست بلكه در پاره تأكيداتلذا از اين منظر شرح لمعه فقط 

  آورد. مواقع شهيد ثاني آراء و عقايد خود را وارد مي
بر حذر بوده اسـت   گويي پراكندهنكته ديگري كه در اثر موصوف وجود دارد آن است كه شهيد از 

از همين رو به دنبال اثبات اشتباه بودن سخن مذاهب فقهي چهارگانه نبوده بلكـه تـالش نمـوده    
را  ها آنقرار بدهد و  موردمطالعهقه شيعه مشهور هستند را ها و سخناني كه در ف است تنها بايسته

هـاي عقلـي    در برخي از مواقع شهيد به دنبال شـرح لمعـه مبـادرت بـه اسـتدالل      بر زبان بياورد.
در ذيل بيان صيغه طـالق و شـرايط آن؛    مثال عنوان بهنمايد كه ظاهراً با آن رأي موافق است  مي

همان) وي عالوه بر ( شود توسط شخص الل سخن گفته ميدر مورد طالق دادن زن  كه هنگامي
 عنـوان  بـه كند كه انداختن پوشش بر زن  كند، استدالل مي آنكه به روايتي در اين زمينه استناد مي

در ما نحن فيه اين كالم ايشان بر اين باور اسـت كـه    درواقعاي بر طالق خصوصيت ندارد.  اشاره
بايست قرار بگيرد؛ منتها مشـكل   مي موردپذيرشق بنمايد هر اشاره ديگري كه داللت بر امر طال

اصلي در اين زمينه آن است كه در استدالل و بناي استدالل افراد با يكديگر مخالف هستند و لذا 
اگـر   يادشـده نمونه در همين مصـداق   عنوان به، نظر شهيد را صحيح دانست جهت ازاينتوان  نمي

ن است به هر اشارتي اين مفهوم را در نزد خـود مـورد   فردي استدالل نمايد كه شخص الل ممك
هاي زن را برايش جفت نموده و دم درب منزل بگـذارد و آن   شناسايي قرار بدهد مثالً آنكه كفش
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طالق بداند ولي عرف چنين برداشتي از اين قضيه نداشـته باشـد و بـالعكس آن را از     عنوان بهرا 
وان گفت كه زن طالق داده نشده است؟ يا آنكه اگر قائل ت مودت مرد بداند در چنين حالتي آيا مي

شهود فهم ديگري از اين عمل دارند پس ايـن   كه درحاليشود،  بر اين باشيم كه طالق منعقد مي
شود؟ وجود چنين مصاديقي اين ايـراد را بـر شـهيد وارد     برطرفبايست  مشكل به چه نحوي مي

بايسـت اسـتدالل نظـري خـود را بـر آن       نمايد نمـي  كند كه حداقل وقتي به روايتي استناد مي مي
  تواند الجرم نتيجه عكس را در پي داشته باشد. هر استداللي مي چراكهتحميل كند 

فقهي نظير شيخ طوسي، شيخ صدوق و ... در كـالم شـهيد بـراي     مائمضاستفاده از بيان و كالم 
گري است كـه در مـتن شـرح    است نكته بارز دي موردتوجهبيان نظرات مختلفي كه در فقه شيعه 

تـر بدانـد آن نظـر را     كه شهيد نظر اين دست از فقها را اولي هركجا حينلمعه وجود دارد در اين 
يك قـول معرفـي    عنوان بهكه اعتقاد و التزامي بدان نداشته باشد آن را  خواند و در جايي قاطع مي

  .گذرد نمايد و از كنار آن مي مي

  طالق. 2
هـاي قابـل    تـوان طـالق   تـر مـي   شود دسته اول كه به بيان صحيح يم ميطالق به دو دسته تقس

، طـالق  »خلـع «، طـالق  »رجعـي «در اين گـروه انـواع طـالق ماننـد طـالق       بازگشت ياد نمود،
شرايطي ديگر  هايي هستند كه تحت گيرند و گروه دوم طالق قرار مي» ظهار«، طالق 1»مبارات«

با شرط «توان به طالق  گر وجود ندارد در اين دسته ميبراي مرد و زن امكان نكاح مجدد با يكدي
نه بار طـالق داده شـدن زن بـا حضـور دو     «و يا » دو بار طالق داده شدن زن بدون وجود محلل

اشاره نمود كه تحت هيچ شرايطي امكـان بازگشـت و ازدواج ايـن دو فـرد بـا يكـديگر        2»محلل
  .نيستممكن و مقدور 

                                                            
 گـردد  مي مطرح آن از بازگشت امكان مبحث مشخصي زماني بازه در تنها و بوده خود به مختص احكام داراي مصداق اين .1
  .پردازيم مي بدان خود جايگاه در كه
 محيـي  النووي/ 231 ص دهم، جلد تا، بي بيروت، دارالفكر، الكبير، الحاوي ،اهللا حبيب بن محمد بن علي المصري لماورديا. 2

 العتـره  احكـام  فـي  الناظره الحدائق ابراهيم، بن احمد بن يوسف البحراني/ 255 ص شانزدهم، جلد بيجا، بيتا، المجموع، الدين،
  .96 ص چهارم، و بيست جلد قم، اسالمي، انتشارات دفتر الطاهره،
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  طالق موجب بهحقوق زن . 3
طـالق   موجب بهگيرد،  ازدواج محل حق و تكليف قرار مي موجب بهكه زن  طور همانهي است بدي

نيز محل حق و تكليف باشد اما اينكه چه حقوقي براي زن از ديدگاه فقهي در نظـر قاطبـه فقهـا    
رسـد   بـه نظـر مـي    آيـد  برمـي در كالم فقها  ازآنچهگردد مبحثي است بسيار مهم لكن  مطرح مي

  دانند: مي بندي دستهان حقوق زن را در سه شاخه قابل ايش طوركلي به
، »حـق وجـود شـاهد   «، »حق امنيت رواني«كه اين حقوق شامل  حقوق اجتماعي زن:) الف

عدم امكـان طـالق در   «، »عدم امكان طالق در حيض«، »حق پنهان بودن طالق تا پايان عده«
حق زن بـر رعايـت   «، »در شقاقحق تعيين داور «، »عدم امكان طالق در طهر مواقعه«، »نفاس

حـق  «، »حق حفظ حريم در اوقات سه گانه«، »حق بر عدم اخراج از منزل«، »شأن اجتماعي وي
  شود. مي» دامني پاكبر اثبات 

حق «، »حق نفقه در طالق خلع«، »حق بر مهريه«: كه اين حقوق شامل: حقوق مالي زن) ب
  شود. مي» يحق نفقه در دوران باردار«، »نفقه در طالق رجعي

حـق زن بـراي   «و » حق رجوع به همسر سابق«كه اين حقوق شامل:  :حقوق عاطفي زن) ج
  گردد. مي» وقوع مواقعه با محلل

  در ادامه به بررسي هر يك از اين حقوق خواهيم پرداخت.

  حقوق اجتماعي زن در انحالل نكاح. 3.1
ديدگاه اجتماعي بسيار حـائز اهميـت   شود كه از  در هنگام انحالل نكاح، زن با موقعيتي مواجه مي

شـود وي را از بسـياري از    ، زن مطلقه و يا بيوه عنواني است كه وقتي بر روي زني نهاده مياست
هـاي   ها و قضاوت تواند محروم نمايد يا وي را در معرض بسياري از بد داوري حقوق اجتماعي مي

ن رو الزم است كـه حقـوق زوجـه در    قرار بدهد از همي عجوالنه، شرايط نابهنجار روحي و رواني
 پردازيم. قرار بگيرد؛ لذا در ادامه به اقسام مختلف اين حق مي موردتوجهانحالل نكاح 

 حق امنيت رواني در طالق. 3.1.1

ولـي ايـن بـدان معنـي نيسـت كـه زوجـه         استمنزله ترك يك زندگي مشترك  طالق اگرچه به
داده وزنـدگي وي مسـتعد آن    امنيت خود را ازدستاز همسرش جدا گرديد ازنظر رواني  بعدازاينكه
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بايست شرايطي فراهم شود  كه در هرزماني دستخوش ناماليمات قرار بگيرد از همين رو مي باشد
شـود دسـته اول مربـوط بـه آن دسـته از       تا اين حق رعايت گردد كه اين قسم خود دو شاخه مي

گـردد كـه اصـالتاً طـالق      نظر تأمين مـي  ها امنيت رواني زن از اين واسطه آن حقوقي است كه به
شود و درنتيجه ديگر زوجه به آثار و تبعات ناشي از طـالق دچـار    ازنظر شرعي محقق دانسته نمي

گردد و دسته دوم راجع به اموري است كه اگر طالق نيز واقع گرديد وي بتواند بـازهم داراي   نمي
ق، امساك به معروف را در اين زمـره  جناب محقق در ذيل بحث از آيات طال آسايش رواني باشد؛

نمايند كه بايستي حـق بـر امنيـت     اشاره مي مسئلهايشان به تعريض به اين  درواقع 1دهد قرار مي
بايست مبادرت به كاري كرد كـه خـاطر زن بعـد از طـالق دچـار       رواني زن را رعايت نمود و نمي

  پريشاني رواني گردد.

  حق وجود شاهد در طالق. 3.1.2

ترين اركان حق رواني زن آن است كه براي طالق وي شهودي وجـود داشـته    و بديهي نخستين
دارد بدون  آورد و اشعار مي وجود شاهد را جزء اركان طالق به شمار مي درواقع وقتي شهيد 2باشند

دارد كه بايستي امنيت رواني زن حفظ شـود زيـرا    تأكيدشود بر اين امر  آن عمالً طالق واقع نمي
بتواند همسرش را مطلقـه نمايـد، ثبـات     ين امر نظر داشته باشيم كه در هرزماني هركسياگر بر ا

حيات اجتماعي به خطر خواهد افتاد، اين امر فرع بر آن است كه اگر براي طالق شـهودي وجـود   
شود بلكـه موجـب    مي تأكيدتنها در التزام مرد به پرداخت مهر و حقوق ديگر زن، بيشتر  داشت، نه

در صورت وقوع طالق زن بتواند بعداً بـا شـخص ديگـري ازدواج نمايـد و در صـورت       شود تا مي
  تري صورت پذيرد. مزاحمت همسر سابق با وي برخورد قاطع

  حق پنهان بودن طالق تا پايان عده. 3.1.3

شود اطالع سايرين از وضعيت زنـدگي   يكي از اموري كه به زندگي اجتماعي زن و مرد مربوط مي
حقايق زندگي افراد به بيرون از منزل وجود  ا توجه به ابعاد اجتماعي سنگيني كه درايشان است، ب

دارد شايسته است كه امورات مهم از انظار مردم دور بماند، در رابطه با طـالق ايـن قضـيه داراي    

                                                            
  .1378 الثانيه، الطبعه القرآن، احكام براهين في البيان زبده ،اكبر علي نژاد زباني رضا، ستاديا. 1
 االسـالم  حجـت : راهنمـا  استاد ارشد، كارشناسي نامه پايان آن، تطبيقي موارد و اسالم در طالق مسئله بررسي مجيد، وزيري. 2

  .114 ص ،1374 مشهد، فردوسي دانشگاه مهدي، سيد صانعي دكتر: مشاور استاد عبدالكريم، نژاد عبداللهي
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هـا اسـباب تنفـر و     اندازي بـر زنـدگي آن   اهميت بيشتري است زيرا ممكن است سايرين با سنگ
ها گردنـد وجـود    اين زوج را از يكديگر بيشتر كرده و باعث متالشي شدن زندگي آن انزجار بيشتر

هنوز امكان رجوع به همسر خويش را دارد  كه درحاليچنين مسائلي و يا توجه به اين نكته كه زن 
شود كه حيثيت وي را مخدوش سازند و يـا   عنوان مطلقه مورد شناسايي واقع شود موجب مي و به

ن است به تصور اينكه زن طالق داده شده است از وي خواستگاري نمايند و زن حتي برخي ممك
نيز ممكن است بنا به داليل عاطفي نظير سرخوردگي هنگـام طـالق و ... مبـادرت بـه پـذيرش      

گيري و مقابله با همسري كـه قصـد طـالق وي را دارد     صرف جبهه هم به آن يادشدهخواستگاري 
كـه   بر اين امر دارند كه مـادامي  تأكيدنظير جناب محقق صراحتاً  بنمايد، در چنين شرايطي برخي

رساني  و ايام عده وي به سر نيامده است بر مرد واجب است كه از اطالع استزن در منزل شوهر 
  .1را در جاي ديگري بازگو كند مسئلهپوشي نمايد و او حق ندارد اين  در رابطه با وقوع طالق پرده

  در نفاس عدم امكان طالق. 3.1.4

تازگي احساس مادر شدن را تجربه نمـوده اسـت و هـم     در ايام نفاس با توجه به اينكه هم زن به
را به جان كشيده است تا بتواند زايمـان مـوفقي داشـته     تحملي غيرقابلآنكه در زمان زايمان درد 
در شـود؛   مـي زن تا مدتي با خونريزي شديد رحـم مواجـه    بعد از زايمان، باشد و با توجه به اينكه

دارند طـالق زن در نفـاس صـحيح     چنين شرايطي است كه صراحتاً هم شهيد و محقق اعالم مي
زن در ايـامي كـه    شناسي نيز اي اگر جاري شود فاقد بار حكمي است. ازنظر روان و صيغه 2نيست

ـ تو بهتر از همسر نمي كسي هيچتازگي مادر گرديده نياز به مراقبت و محبت بيشتر دارد و  به ه اند ب
از آن است كه همين ميزان كه زن احساس نمايـد مـردي را در    اين امور رسيدگي كند و اين جدا

بخش و قـوت   اي براي وي آرامش اندازه تواند به وي تكيه نمايد ازنظر رواني به زندگي دارد كه مي
توانـد بـه وي قـدرت بيشـتري را اعطـا نمايـد؛ از ديـدگاه         دهنده اسـت كـه هـيچ نيرويـي نمـي     

شـود   شناختي نيز باور عرف بسيار حائز اهميت است، زني كه در ايام نفاس طالق داده مـي  جامعه
دنيـا   نمايد كه وي مشكلي داشته است و يا فرزنـدي كـه بـه    اين ظن را در رابطه با زن ايجاد مي

ترين مواقع مبادرت به طالق دادن آن نموده  آمده است دچار مشكل بوده كه همسرش در حساس

                                                            
  .739-736 ص همان،. 1
  .477 ص ،1391 تهران، طه، المعه، الشرح في الروضه تحرير ترجمه استداللي فقه ،محمدرضا آيتي عليرضا، اميني. 2
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حضـرت حـق    رسد شايد براي پيشگيري از رسـوخ چنـين باورهـايي در جامعـه     به نظر مياست، 
  .1تعالي بر آن صالح دانسته كه طالق زن را در ايام نفاس به رسميت نشناسد باري

  عدم امكان طالق در طهر مواقعه. 3.1.5

قوع طالق بخش براي طرفين باشد امكان و اندازه كافي و رضايت اگر رابطه جنسي بين زوجين به
شود كه در درجه  زماني زندگي از يكديگر متالشي مي يابد درواقع به نظر زيادي كاهش مي حد تا

توانند يكديگر را ارضاء نمايند، اين امـر   ها نمي و آن يافته كاهشنخست رابطه جنسي بين زوجين 
ا يكديگر مقاربت جنس ب كه دو غير هم درزمانيدارد  شناختي كه اشعار مي روان مسئلهدر كنار اين 

كنند به نظر سـبب شـده تـا     كنند ازنظر ذهني و عاطفي نيز با يكديگر ارتباط بيشتري پيدا مي مي
لذا شايسته است ابتدا  و 2حضرت حق عدم امكان طالق را در ايام طهر مواقعه به رسميت بشناسد

قرار بگيـرد كـه بـا    و يا به عبارت بهتر در ايام طهري زن  شده تعديلرابطه جنسي بين زن و مرد 
اين دو مبادرت به طالق نمايند، اين در حـالي اسـت    بعدازآنو  بستر نشده باشد همسر خويش هم

اي قـرار   انـدازه  كـم بـه   كه شارع مقدس در نظر داشته است كه مدت عدم نزديكي با زن را دست
خواسـته خـود   مـرد از   زمان مدتشود تا شايد در اين  بدهد كه حق وي بر نزديكي در آن وارد مي

و با توجه به اينكه طالق بايد در طهري باشد كه مواقعه  منصرف شده و به همسر خود رجوع كند
در آن صورت نگرفته است عمالً يك ماه از مدت نزديكي مرد با زن خواهد گذشت و بـا در نظـر   

شـود،   گرفتن آنكه در طالق مدت عده براي زني كه عادت منظمي ندارد سه مـاه محسـوب مـي   
رست چهار ماه از عدم نزديكي با زن خواهد گذشت لذا زوجه هنوز حق نزديكي و رابطه جنسـي  د

 توانند به همديگر رجوع نمايند. مرد و زن مي درنتيجه و استبا همسر خود را دارا 

  حق تعيين داور در شقاق. 3.1.6

واننـد مقصـود خـود را    ت ها نمـي  افتد كه به هر دليلي آن جدايي عمدتاً زماني بين دو زوج اتفاق مي
طرف ديگر منتقل نمايند براي نيل به اين مقصود مراجعه به مشاوره بهترين راه ممكـن اسـت،    به

كـه بـين زن و    نمايند در شقاق و يا به بيان بهتر زمـاني  صراحت اعالم مي برخي همانند شهيد به

                                                            
 و) عوامل و علل( طالق شناسي آسيب مجيد، اشتهافر يوسفتي اژدر، شمخاني فاطمه، طاووسي خنكدار مسعود، اشراقي صدر. 1
  53-26 صص ،1391 اسفند و بهمن ،74 و 73 شماره هفتم سال فرهنگي، مهندسي آن، از پيشگيري هاي راه
  .731 ص ،1378 الثانيه، الطبعه القرآن، احكام براهين في البيان زبده ،اكبر علي نژاد زباني رضا، استادي. 2
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ست كـه داوري تعيـين   شود پيش از آنكه بخواهند مبادرت به طالق نمايند الزم ا مرد اختالف مي
براي آنكه رأي داور عادالنه باشد در اين زمينه نظر زوجه  .1ها حكم صادر نمايد شده و در مورد آن

نيز در تعيين داور بسيار اهميت دارد زيرا اصل در داوري آن است كه افراد حكم داور را نسبت بـه  
رضايت تعيين شده باشد و اگـر   شود مگر آنكه داور به خودشان قبول نمايند و اين امر محقق نمي

رضايتي در تعيين داور ايجاد نشود درنهايت قاضي است كه داور را تعيين نموده و آن دو را ملـزم  
  .2نمايد به پذيرش رأي داور مي

  حق زن بر رعايت شأن اجتماعي وي. 3.1.7

ـ     شود لكن آثار طالق باعث مي شمارده مي طالق اگرچه امري حالل الش شـود كـه زن و مـرد ت
نظـر از   نمايند به نحوي اين اتفاق بيفتد كه شأن اجتماعي هر يك به نحوي حفـظ شـود، صـرف   
نماينـد،   برخي از انواع طالق كه يكي از طرفين به دليل انزجار از ديگري مبادرت بـه طـالق مـي   

اي از زوجين هستند كه بنا به برخي از مصالح و يا به هر علت ثـانوي ديگـري تصـميم بـه      دسته
ها تمايل دارند به نيكـي و بـر    گيرند، در اين مواقع فرض بر آن است كه آن ي از همديگر ميجداي

، عمل نمايند لـذا الزمـه   34دارد زنان را با هداياي نيكو رها سازيد اساس فرمان الهي كه اشعار مي
از همين رو است محقق بر اين  .5اين امر آن است كه در طالق نيز شأن خانوادگي زن حفظ شود

  .6امر نظر دارد كه بر مرد الزم و واجب است كه شأن زن را حتي در طالق حفظ نمايد

                                                            
  .479-478 ص ،1391 تهران، طه، المعه، الشرح في الروضه تحرير ترجمه استداللي فقه ،محمدرضا آيتي عليرضا، اميني 1.
 1415 قـم،  قم، علميه حوزه مدرسين جامعه انتشارات همداني، موسوي محمدباقر سيد: ترجمه ،البيان مجمع حسن، طبرسي. 2
 نظـام  مرتضي، مطهري/ 368 ص پنجم، جلد ،1380 تهران، كتاب، نشر روشن، تفسير حسن، مصطفوي/ 406 ص ،1 جلد ق،

  .258 ص ،1386 تهران، صدرا، انتشارات اسالم، در زن حقوق
  .229 بقره، 3.
  .364 ص دهم، جلد ق، 1 41 4 سنه الولي،ُ ا الطبعه اإلسـالم، شـرائع شـرح في األفهام مسالك. علي بن الدين زين ثاني شهيد. 4
  26-23 ص ،1390 زمستان ،)س( خميني امام آراء بر تكيه با زوجين، يرماليغ روابط و حقوق بررسي ليلي، جهانيان. 5
  .740-737 ص ،1378 الثانيه، الطبعه القرآن، احكام براهين في البيان زبده اكبر، علي نژاد زباني رضا، استادي. 6
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  1گانه سهحق حفظ حريم در اوقات . 3.1.8

خـاطر طـالق    اي اسـت كـه بـه    و هنوز در حال گذران ايام عده استوقتي زن در منزل مشترك 
ان رعايت شود، درواقـع  گانه نيز بايستي همچن را رعايت نمايد حق وي بر اوقات سه بايست آن مي

در آن زمان براي ورود به محل آسـايش زن اجـازه    وقت اختصاصي براي زن كه بايستي فرزندان
روز الزم اسـت اذن   بگيرند بايد رعايت گردد، سايرين نيز بنا به دستور الهي در تمامي اوقات شبانه

كنـد مخصوصـاً    نمـود پيـدا مـي    گانه كه اين الزام بيشتر و البته در اوقات سه 2ورود دريافت نمايند
اي  زيرا زن در مرحله 3وقتي زن در ايام عده است بايستي اين حق توسط سايرين بيشتر دقت شود

گذراند از همين رو امنيت رواني وي خدشـه   از زندگي قرار دارد كه همسر وقت خود را با وي نمي
هنـد بـدون دريافـت اذن وارد    شود كه شايد افراد ديگر به خودشان جسارت بدهند و بخوا وارد مي

بايسـت   دارد نمي اشعار مي سرا و يا خوابگاه وي گردند به همين جهت است كه جناب محقق حرم
در رابطه با مطلقه شدن زن به كسي سخني گفت ولي اگر سايرين آگاهي يافتند بـر مـرد الزم و   

  نگردد. گانه احدي متعرض همسر سابق وي واجب است كه دقت نمايد كه در اوقات سه

  يدامن پاكحق اثبات . 3.1.9

عنوان يك زن نيـك و نـه    بسيار حائز اهميت است كه يك زن بعد از طالق و جدايي از همسر به
بدكاره مورد شناسايي عرف قرار بگيرد، لذا زن حق دارد كه براي اثبات اين امـر اقـداماتي را كـه    

كنـد تـا    ك خـود قاعـدتاً تـالش مـي    داند انجام دهد، زن بعد از شكست در زندگي مشتر الزم مي
خود براي وي  خودي زندگي ديگري را بازسازي نمايد ولي با توجه به فشارهاي محيطي اين امر به

بسيار سخت و سهمگين خواهد بود، از همـين رو اسـت كـه بـه عقيـده شـهيد و جنـاب محقـق         
                                                            

 زمـاني ( شب ابتداي در ،)پردازند يم استراحت به افراد كه زماني( ظهر هنگام در گانه سه اوقات از منظور كه رسد مي نظر . به1
 در. اسـت  ،)برخيزنـد  خواب از خود روزانه امور براي افراد آنكه از پيش( صبح طلوع هنگام در و) شوند مي مهيا خواب براي كه
 شپي در. است مهم بسيار افراد حضور رعايت دهد مي تغيير را خود پوشش بيشتر آسايش براي زن اينكه به توجه با ها زمان اين
 بايـد  اجـازه  بـا  وي اقامـت  محل به ورود لذا باشد داشته تن بر مناسب پوشش زن، كه نيست مشخص هنوز چون نيز طلوع از

 بر زني اگر مثال عنوان به باشد؛ متفاوت تواند مي مختلف اشخاص به نسبت و محيط عرف به بسته گانه سه هاي زمان البته. باشد
 كـه  رود مي شمار به گانه سه اوقات از يكي عنوان به زماني بازه آن خيزد، برمي خواب از صبح 10 ساعت در روزانه عادت اساس
  .نمايند اخذ اجازه دارد حضور آن در وي كه محيطي به ورود براي بايست مي افراد ساير

  .563 ص تا، بي ،طهران-جعفريـه آثـار الحيـاء المرتضـويه مكتبه محمدباقر، بهبودي: تحقيق البيان، زبده اردبيلي، . محقق2
 خانواده، تحكيم مصلحت اساس بر زوجيت حقوق با زوجين خصوصي حريم تزاحم حل سمانه، زاده جيل كبري، عبداهللا . پور3

  45-7 صص ،1393 زمستان ،66 شماره هفدهم، سال زنان، راهبري مطالعات
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چنين حالتي يافته باشـد  و يا نه اصالتاً وي را در  كه مردي تهمت زنا به همسر خود بزند درصورتي
نيز صادق است درواقـع اگـر زنـي     مسئلهتواند در رابطه با وي لعان را اقامه نمايد، عكس اين  مي

كـار را   زيرا اگر ايـن  1مبادرت به اقامه لعان نمايد تواند شخصاً ت قرار گرفت خودش ميمورد تهم
ولـي جـاي بسـي     2شود ننمايد هر آن ممكن است به جرم رابطه نامشروع مشمول مجازات حدي

براي مرد اين امكان را قائل شـده اسـت    1392تعجب است كه مقنن در قانون مجازات اسالمي 
تواند همسر خود را نسبت به زناي قبل از زوجيت مورد لعان قرار بدهد؟! در رابطـه بـا    كه مرد مي

پايگـاه فقهـي و   اي كه بايستي اشاره نمود آن است كه ظاهراً مقنن بـدون هـيچ    نكته مسئلهاين 
ذات اينكه لعان مربـوط   استناد محكمي مبادرت به صدور چنين حكمي نموده است زيرا اوالً و به

اسـت تـا وي از زن گـردد و ديگـر امكـان       شـده  داده قراربه زناي حين زوجيت است و حق مرد 
ه قائل بازگشتي وجود نداشته باشد و تسري آن به زمان قبل از زوجيت جوازي ندارد و به فرض ك

شود وقتي مردي نسبت به گذشته همسرش اطـالع داشـته    بر جواز باشيم باز اين ايراد مطرح مي
با او ازدواج نموده باشد و از حق لعان استفاده ننموده باشد بـه جهـت    مسئلهباشد و با علم به اين 

رضـايت هـم    و اگـر  تواند مبادرت به لعان نمايـد  وي نمي شده دادهكه قبالً  مسئلهرضايت به اين 
 ديـدگاه نداده باشد، رابطه جنسي نامشروع كسي كه قبالً همسر وي نبوده است محلـي از ثبـوت   

گذارد كه بخواهد وي به استناد آن اقامـه لعـان نمايـد؛ و نكتـه مهـم       شرعي براي وي باقي نمي
سـراري  ديگري كه بايد در اين مورد بدان اشاره نمود مربوط به حالتي است كه بعد از طالق مرد ا

زن در دوران زوجيت واقعاً مرتكب زنا شـده باشـد ولـي     مثال عنوان بهرا از زندگي زن افشاء نمايد 
باشـد   شـده  سپريمرد بدون برگزاري مراسم لعان از همسر خود طالق گرفته باشد و ايام عده نيز 

وجه به اينكـه زن  رسد با ت تواند لعان را برگزار بنمايد يا خير؟ به نظر مي در اين صورت آيا وي مي
بعـد از   اسـت اند و لعان حكم شرعي است كه مختص به زمان زوجيت  و مرد از هم متاركه نموده

تواند زن را لعان نمايد و لذا اگـر حرفـي در رابطـه بـا زنـاي حـين        مرد نمي زمان مدتگذر از اين 
انـد اثبـات نمايـد زن    نتو كـه  درحاليزوجيت بر زبان بياورد و اسراري را در اين زمينه افشاء نمايد 

                                                            
 /457-437 ص ،3 جلـد  جلدي، 5 دوره ق،.ه 1424الدمشقيه، اللمعه شرح في البهيه الروضه علي، بن الدين زين ثاني . شهيد1

 ص دهـم،  جلـد  ق، 1 41 4 سـنه  الولـي، ُ ا الطبعه اإلسـالم، شـرائع شـرح في األفهام مسالك. علي بن الدين زين ثاني شهيد
  .774 ص ،1378 الثانيه، الطبعه القرآن، احكام براهين في البيان زبده اكبر، علي نژاد زباني رضا، استادي /254

  .117-157 ص ،1394 تابستان و بهار ،2 شماره اول، سال اسالمي، حقوق و فقه قرآن، لعان، نهاد و قرآن ابراهيم، ري. باق2
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خود بنمايد، محقق نيز با ايـن نظـر موافـق     دامني پاكتواند مطالبه اقامه حد قذف براي اثبات  مي
كه البته اين امر با اسلوب كلي حـد قـذف سـازگارتر نيـز     ) 1378/830(استادي/زباني نژاد:  1است
  نمايد. مي

  حقوق مالي زن در انحالل نكاح. 3.2
مانند ايام زندگي مشترك تبعات مالي نيز بـا خـود بـه همـراه خواهـد       به اتمام زندگي مشترك نيز

گيرد حقوق مالي متفـاوتي   داشت در اين مورد البته با توجه به نوع طالقي كه مورد حكم قرار مي
  نماييم. ها اشاره مي ترين آن گردد كه در ادامه به برخي از مهم نيز ايجاد مي

  حق نفقه در طالق خلع. 3.2.1

ق خلع حضور زن در منزل همسر قطعاً با موانع مختلفي همراه است زيرا با فـرض انزجـار   در طال
است حال سؤال است كه زن آيا حـق نفقـه    تحمل غيرقابلوي از زوج، زندگي در منزل مشترك 

و ) رسد بنا به اصل زن حق بر نفقه در طالق بائن ندارد (همـان  باره به نظر مي دارد يا خير؟ دراين
شهيد نيـز بـر ايـن امـر      برايش ممكن است وي در ايام بارداري باشد، مسئلهصورتي اين  تنها در
افزايد در طالق خلع كه زن در آن عده ندارد مانند آنكه زن غير مدخوله و يـا   نمايد و مي مي تأكيد

را نيز  عوض بهدر اين صورت وقتي زن عوض را به مرد تقديم نمود ديگر حق رجوع  2يائسه باشد
و اگر بخواهد به مرد نزديك شود بايستي مجدد عقد نكاح بين اين دو خوانـده شـود البتـه     3دندار

مشروط بر اينكه يكي از موانع نكاح پيش نيامده باشد مانند آنكه مرد همسر چهارم ديگري اختيار 
 ؛ امـا بازگرددتواند به زندگي مشترك خود  ديگر زن نمي يادشدهزيرا در همه فروض  ؛ننموده باشد

شده و تمامي شرايط طالق رجعـي   رجعيرجوع كند طالق وي تبديل به طالق  عوض بهاگر زن 
تنها از نفقـه   كه زن حامله باشد وي نه وجوب نفقه بر عهده مرد خواهد بود، تنها درصورتي ازجمله

است بلكه بر مرد الزم است حتي اگر زن تمايل داشته باشد در مسكني جداگانه زنـدگي   برخوردار
  يد براي وي اسباب آسايشش را فراهم آورده و او را در آنجا سكني بدهد.نما

                                                            
  .830 ص ،1378 الثانيه، الطبعه القرآن، احكام براهين في البيان زبده اكبر، علي نژاد زباني رضا، . استادي1
  .498 ص ،1391 تهران، طه، المعه، الشرح في الروضه تحرير ترجمه استداللي فقه محمدرضا، آيتي عليرضا، . اميني2
 بـا  آن تطبيـق  و االفهـام  مسـالك  كتـاب  به اتكاء با مبارات و خلع طالق باب در ثاني شهيد نظريات بررسي مهدي، زينلي 3.

  .57 ص ،1390 تابستان مدني، قانون
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  حق نفقه در طالق رجعي. 3.2.2

بالشك بعد از طالق ازنظر مالي هيچ تكليفي مرد نسبت به زوجه خـود نـدارد مگـر آنكـه وي را     
نفقـه  افضاء نموده باشد كه در اين صورت ولو آنكه از وي طالق بگيرد تا پايان عمر مكلف است 

نماييم با توجـه بـه اينكـه طـالق بـه چـه        كه سخن از طالق مي اما هنگامي 1او را پرداخت نمايد
گذار باشد، در طالق رجعي نظـر بـه اينكـه    تأثيرتواند  است در حقوق مالي زن مي داده رخصورتي 

ن را نمايند نفقه آ گذراند مطلقه محسوب نمي كه عده را مي هم شهيد و هم محقق زن را تا زماني
حال سؤال آن اسـت   2دهند موجب آن حكم به پرداختش توسط مرد مي بر مرد فرض دانسته و به

گيرد؟ آيـا همـان نحـوي كـه در زمـان زوجيـت زن نفقـه         كه چه مصاديقي در ذيل نفقه قرار مي
شـود   بايست نفقه دريافت نمايد؟ اين ابهام زماني مطرح مـي  نمود در اين ميان نيز مي دريافت مي

نمود و براي خويش زينتي فراهم  زن در زمان زوجيت خودآرايي مي مثال عنوان بهواقع چون كه در
عنوان مخـارج هزينـه خـودآرايي     خود جلب نمايد لذا نفقه معيني به كرد تا نظر همسرش را به مي

ـ  خود از همسر اخذ مي ا نمود، اما در ايام عده طالق نظر به اينكه مرد به هر دليلي از زن ناراحتي ب
نمـوده   بود كه مبادرت به طـالق دادن زوجـه نمـي    اين مورد مي خود به همراه دارد زيرا اگر غيراز

شود؟ در پاسخ بايستي عرض نمود نظـر   است، لذا آيا اين فقره از نفقه زن از حقوق وي كاسته مي
رد و بلكه به اينكه نفقه در ايام عده در ظاهر كالم فقها هيچ فرقي با نفقه وي در زمان زوجيت ندا

رسـد فلسـفه عـده     نظـر مـي  زيـرا بـه  بايست ميزان آن نيز بيشـتر باشـد    بنا به دليل مصلحت مي
داشتن زن براي آن است كه به زوجين مهلت مناسب داده شود تا رضايت يكـديگر را فـراهم    نگاه

بايسـت مـرد هزينـه بيشـتري را نيـز بـه زن بدهـد تـا          لـذا مـي   سوي هم بازگردند و نمايند و به
اي  انـدازه  رمستقيم به وي بفهماند كه تمايل به زندگي مشترك دارد و از طرفي زن بايستي بـه غي

و از ايـن طريـق بهـت     3سوي خود بكشاند متمكن شود كه خود را چنان آرايش نمايد تا مرد را به
  .ناشي از طالق در بين آنان شكسته شود و آن دو با يكديگر به امتداد زندگي روي بياورند

                                                            
  .516-515 ص چهارم، جلد جلدي، 5 دوره ق،.ه 1424شقيه،الدم اللمعه شرح في البهيه الروضه علي، بن الدين زين ثاني شهيد. 1
/ 4494-493 ص ،1391 تهـران،  طه، المعه، الشرح في الروضه تحرير ترجمه استداللي فقه ،محمدرضا آيتي عليرضا، اميني. 2

  .735 ص ،1378 الثانيه، الطبعه القرآن، احكام براهين في البيان زبده ،اكبر علي نژاد زباني رضا، استادي
 كارشناسي نامه پايان موضوعه، حقوق و اماميه فقه منظر از جديد مسائل بر تأكيد با آن مصاديق و نفقه مفهوم زهرا، گيالني. 3

  .61-56 صص ،1393 تابستان قم، دانشگاه علي، محامد دكتر: راهنما استاد ارشد،
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  حق نفقه دوران بارداري .3.2.3

با توجـه بـه اينكـه ازنظـر      است، داده قراررسالت فرزندآوري امري است كه خداوند در نهاد زنان 
كـه زن هنـوز وضـع حمـل      مادامي شود لذا فقهي فرزند در درجه نخست به مرد ملحق دانسته مي

شده و پرداخت نمايد  ننموده است بر مرد واجب و الزم است كه نفقه دوران بارداري زن را متقبل
باالتر از اين مقوله در فرضي  مرتبةو حتي در  1گمارد شهيد و محقق نيز بر اين نظر مهر تأييد مي

نمايد پرداخت  كه وضع حمل مي كه همسر فوت كند باز بر اولياي مرد است كه نفقه زن را مادامي
طالقي كه بين مرد و زن واقع در رابطه با اين حق زن آن است كه گاهي  تأمل قابلنمايند؛ نكته 

در اين فرض زن حق نفقه ندارد لكن اگر حمل در شكم داشته باشد بـه   استشود از نوع بائن  مي
نيـز بـا ايـن امـر      عقيده شهيد و محقق بر مرد است كه نفقه زن را پرداخت نمايند فقهاي ديگـر 

زيـرا در   2تـدارك ديـده شـود   اي براي زن  حده نمايد تا مسكن علي از همين رو الزم مي اند موافق
توانـد   از همين رو زن نمي شوند و طالق بائن و يا خلع مرد و زن به يكديگر نامحرم محسوب مي

اي كه  ميزان نفقه نيستدر منزل مرد زندگي بنمايد؛ نكته مهم ديگري كه ذكر آن خالي از فايده 
اگر زن در اوايل دوران بارداري و لذا  استدارد ظاهراً به خاطر حمل  زن در اين دوران دريافت مي

خود باشد و بخواهد جنين را به بدن زن ديگري انتقال بدهد بر مرد است كه هزينه عمل جراحي 
و نـوزاد در آن   3موصوف را پرداخت نمايد و در ادامه رحمي كه براي اين منظور كرايه شده اسـت 

زبور به وقوع بپيونـدد ديگـر زن   كه عمل م بايستي تأمين مالي گردد؛ درصورتي 4يابد رحم رشد مي
  حقي بر نفقه مالي نخواهد داشت.

  

                                                            
 آيتي عليرضا، اميني/ 746 ص ،1378 الثانيه، الطبعه آن،القر احكام براهين في البيان زبده ،اكبر علي نژاد زباني رضا، ستادي. ا1

  794-793 ص ،1391 تهران، طه، المعه، الشرح في الروضه تحرير ترجمه استداللي فقه ،محمدرضا
 شـرايع  ،)محقـق ( حسـن  بـن  جعفـر  حلـي / 298 ص دوم، جلد تا، بي جا، بي الشرايع، مفاتيح محسن، محمد كاشاني . فيض2

  .294 ص دوم، جلد ق، 1408 بيروت، اسالميه، دارالكتب الحرام، و اللالح مسائل في السالم
 ناصـر،  كاتوزيـان / 193 ص سـوم،  جلد ق، 1398 الشيعه، المسائل تحصيل الي الشيعه وسائل ،)حر( حسن بن محمد عاملي. 3

 جـايگزين،  رحم ردادقرا حقوقي و فقهي بررسي وحيده، حسيني/ 222 ص دوم، جلد ،1382 تهران، مجد، خانواده، مدني حقوق
 در شرعي ضوابط بررسي همايش اولين ايران، اسالمي جمهوري ارتش پزشكي علوم دانشگاه د پژوهشي علمي مجله نامه ويژه

  .58-49 ص ،1390آذرماه، پزشكي،
 حقــوق  و فقه ديدگاه از انساني توليدمثل نوين هاي روش. جنين انتقال حقوقي و فقهي مسائل بررسي. خليل خوئي اي قبله 4.

  262 ص ،1380 مقـاالت، مجموعـه
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  حق دريافت ارث. 3.2.4

يكي از افرادي كه داراي قرابت نسبي با مرد است، در هنگام فوت همسر خـويش از   عنوان بهزن 
سهم زوجه در ارث حسب اينكه مـرد در آن زمـان فرزنـدي داشـته      1ماترك وي سهم خواهد بود

بـا فـرض   ( هشـتم  يـك نبود فرزند) يا  فرض در( چهارم يكبوده و بين  متغيره باشد باشد يا نداشت
رسد مگر آنكه حاجبي براي وي وجود نداشته باشد  البته به زن از رد نمي 2است متغيروجود فرزند) 

 باره درايننمايد؛ نكته مهمي كه  كه در اين صورت سهمي را به فرض و باقي را به رد دريافت مي
زن از  االرث سـهم د آن است كه اگر مرد زنان متعددي داشته باشد در اين صورت ابتـدا  وجود دار

گردد؛ با توجـه بـه    در بين تمامي زنان مرد تقسيم مي تساوي بهشود و بعد  كل تركه مشخص مي
تواند چهار زن دائمي داشته باشد قاعدتاً سهم زنـان بـه چهـار قسـمت      اينكه يك مرد حداكثر مي

اي نداشـته باشـد كـه در ايـام      شد البته اين در صورتي است كه مرد همسر مطلقـه تقسيم خواهد 
 متـوفي بيماري متصل به موت وي را طالق داده باشد كه در چنين حالتي آن زن نيـز از مـاترك   

همچنين اگر شرط شده باشد كه زني كه در متعه است بتواند از مرد ارث ببرد باز  3ارث خواهد بود
گردد؛ نكته ديگري كه بايستي در ايـن مقطـع    ويه با حضور آن زن تقسيم ميهم سهم زنان به س

برد و اموالش را  بدان اشاره نمود آن است كه گاهي مرد زنده است ولي باز هم زن از وي ارث مي
نمايد، در فرضي كه مرد مرتد ملي شده باشد وي در حكم مرده فرض شده و اموالش  تصاحب مي
رسد؛ همچنـين اگـر فـردي غايـب مفقـود       ماندگان بنا به طبقات ارث ميگردد و به باز تقسيم مي

زن بـا رعايـت شـرايط عـده وفـات نگـاه دارد        درنهايـت االخبر باشـد و از وي خبـري نگـردد و    
خـود   االرث سـهم سايرين از  مانند بهاموالش بين وراث قرار باشد تقسيم شود زن نيز  كه درصورتي

تواند در صورت تراضي اوليـاي   مرد به قتل رسيده باشد زوجه مياگر  طور همينگردد.  مي مند بهره
اما در مـورد زنـي كـه تقاضـاي      4و يا هر مبلغي كمتر يا بيشتر از آن، ارث ببرد دم بر دريافت ديه

شود كه طالق وي از بائن به  طالق خلع نموده است، با توجه به اينكه رجوع زن به مال باعث مي

                                                            
  .811 ص ،1378 الثانيه، الطبعه القرآن، احكام براهين في البيان زبده ،اكبر علي نژاد زباني رضا، ستاديا. 1
  .565 ص ،1391 تهران، طه، المعه، الشرح في الروضه تحرير ترجمه استداللي فقه ،محمدرضا آيتي عليرضا، مينيا. 2
 االسـالم  حجـت : راهنمـا  استاد ارشد، كارشناسي نامه پايان آن، تطبيقي موارد و اسالم در طالق مسئله بررسي مجيد، زيريو. 3

  194-189 ص ،1374 مشهد، فردوسي دانشگاه مهدي، سيد صانعي دكتر: مشاور استاد عبدالكريم، نژاد عبداللهي
 آيتـي  عليرضا، اميني/ 840 ص ،1378 الثانيه، الطبعه القرآن، احكام براهين في البيان زبده ،اكبر علي نژاد زباني رضا، ستادي. 4

  .568 ص ،1391 تهران، طه، المعه، الشرح في الروضه تحرير ترجمه استداللي فقه ،محمدرضا
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زن در عده طـالق خلـع اسـت، فـوت      كه درزمانيشود اگر مرد  رجعي بدل شود سؤال مطرح مي
رسد با توجـه بـه    گيرد يا خير؟ در پاسخ به نظر مي در اين صورت زن در زمره وراث قرار مي نمايد

تواند ابتدا به مال رجوع كند تا مالش را از تقسيم شدن  اينكه هنوز تركه تقسيم نشده است زن مي
شـود در ايـن    مال را اخذ نمود چون طالق رجعي محسوب مـي  نكهبعدازآبين وراث رهايي دهد و 

باشد زيرا  ؛ اما نظر مخالف خالي از قوت نمياستماترك داراي سهم  مابقيحالت با بقيه وراث در 
اي كه در طالق بائن بـوده   گيرد و لذا زوجه فرض بر آن است با فوت مرد اموال به وراث تعلق مي

  .نيستنمايد زيرا شخصيت متوفي مالك دارايي  تواند به مالي رجوع ديگر نمي

  حق سكني. 3.2.5

اي  جداگانـه  صـورت  بـه هاي فقهـي   گيرد و در كتاب يكي ديگر از حقوق مالي كه به زن تعلق مي
بدان تصريح شده است حق زن بر سكني است، مسكن الزمـه آن اسـت كـه زن امنيـت روانـي      

رود كـه   مي شمارمين مسكن از وظايف مرد به تأ. داشته و در آن احساس آسايش و آرامش نمايد
ترين شرطي  گردد؛ مهم مند بهرهتواند از آن  در زمان طالق نيز زن تا زمان عده تحت شرايطي مي

شود زن از اين حق محروم شود مربوط به زماني است كـه از وي عمـل ناشايسـتي     كه باعث مي
شهيد و جنـاب محقـق    .1نامشروع گردد ديده شود به عبارت بهتر وي علناً مرتكب فحشا و روابط

 صـورت  به درجاييبسياري زيادي دارند، حتي محقق  تأكيدنيز بر حق زن بر سكني در زمان عده 
و ترك آن توسط مرد را ) داند (همان رفتار به معروف با زوجه مي مجزا اين امر را براي زن از باب

  دهد. محل اشكال تشخيص مي

 حق مهريه. 3.2.6

دهد ميزاني را براي مرد قـرار   نكه پا به عرصه زندگي زناشويي بگذارد عمدتاً ترجيح ميزن براي آ
بدهد كه در صورت پذيرش آن از طرف مرد زن با خيال راحت و بـا ميـل و رغبـت فـراوان وارد     

اسـت بـه ايـن     عندالمطالبهشود از ديدگاه شهيد و محقق مهر در ازدواج دائم  زندگي مشترك مي
و  طـوركلي  بـه ولـي   2ن آن را طلب نمود بر مرد فرض است كه آن را پرداخت نمايدمعنا كه اگر ز

                                                            
 آيتي عليرضا، اميني/ 735 ص ،1378 الثانيه، الطبعه القرآن، احكام براهين في البيان زبده ،اكبر علي نژاد زباني رضا، ستاديا. 1

  .494 ص ،1391 تهران، طه، المعه، الشرح في الروضه تحرير ترجمه استداللي فقه ،محمدرضا
  .472-473 ص ،1391 تهران، طه، المعه، الشرح في الروضه تحرير ترجمه استداللي فقه ،محمدرضا آيتي عليرضا، اميني. 2



 بازپژوهشي حقوق اجتماعي، مالي و عاطفي زوجه در طالق...  1397پاييز فصلنامه تحقيقات حقوقي معاهده شماره 

 

99  

دهنـد يعنـي    مخصوصاً اوضاع اجتماعي به منوالي است كه مهر را عمدتاً عند االستطاعه قرار مـي 
وقتي مرد توان داشت آن را پرداخت نمايد ولي نقطه آخر آن است كه در طـالق بـر مـرد واجـب     

زنان را به نيكويي رها سازند تا بتوانند به  بعداز آنزنان را به ايشان بدهند و است كه حتماً مهريه 
تواند چنان قوت اقتصادي به زوجه بدهد  ؛ اگر در نظر نگيريم كه مهر مي1زندگي آينده خود برسند

توانيم بپذيريم كـه مهـر شـايد     براي خود سرپناهي را فراهم بياورد، مي كم دستكه بعد از طالق 
فراموش نمايند؛  لتيام براي زنان باشد تا با آن بتوانند دردها و آالم روحي ناشي از طالق رانوعي ا

؛ اسـت به هر ترتيب بايستي عرض كرد كه مهر از حقوق زن است كه اداي آن در اختيـار زوجـه   
حتي ميزان، نوع و جنس آن نيز بر اختيار زوجه است ولي اگر زني در هنگام عقـد نـوع و ميـزان    

رسد ميزان مهريـه   ود را تعيين ننمايد و بخواهد بعداً طالق بگيرد در اين صورت به نظر ميمهر خ
براي زنان هم نـوع او در طبقـه او،    Ĥعرف كهوي خواهد بود يعني آن ميزاني  مهرالمثلوي همان 

ذكـر آن خـالي از فايـده     اينجـا اي كـه در   گيرند، نكته شود را برايش در نظر مي در نظر گرفته مي
آن است كه زن زماني مستحق تمام مهر اسـت كـه تمكـين نمـوده باشـد و مـرد بـا وي         يستن

نزديكي نموده باشد در غير اين صورت اگر بخواهد طالق بگيرد ميـزان مهـر وي نصـف ميزانـي     
براي وي خواهد بود؛ در متعه نيـز اگـر مهـر و مـدت      مهرالمثلبوده يا نصف  موردتوافقاست كه 

شود ولي اگر مهـر تعيـين گـردد نـوع و      كه عقد به عقد دائم تبديل مي ذات بهتعيين نشود اوالً و 
اي از  با اين تفاوت كه اگـر زن در برهـه   استميزان آن نيز به همان ترتيب است كه در عقد دائم 

توانـد   نسبت به اداي وظايف زناشويي كاستي نمايد مرد مي دارد قرارزماني كه در عقد موقت مرد 
  .2ه همان اندازه بكاهداز مهر ايشان ب

  حقوق عاطفي زن. 3.3
زن به خاطر لطافت طبعي كه دارد بالشك داراي برخي از حقوق عاطفي هست كه رعايت آن بر 

شـود   نظر از اينكه اين لزوم از جانب دين يا اخالق بر مرد اسـتوار مـي   نمايد صرف مردان الزم مي
توان به مصـاديق زيـر اشـاره     ز آن جمله ميمند گردد ا بايست از آن بهره مهم آن است كه زن مي

  نمود:

                                                            
  .754 ص ،1378 الثانيه، الطبعه رآن،الق احكام براهين في البيان زبده ،اكبر علي نژاد زباني رضا، ستاديا. 1
  همان. 2
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  ».حق زن براي وقوع مواقعه با محلل«، »حق رجوع به همسر سابق«

  حق رجوع به همسر سابق. 3.3.1

شود و امنيت روانـي وي بـر هـم     زن بعد از طالق از چند جهت دچار مشكل روحي و عاطفي مي
ي كه او را تماماً متعلق بـه وجـود خـود    ريزد نخست آنكه ترك آميزش و زناشويي وي با مرد مي
شود وي در بهت روحي به سر ببرد و ديگر آنكه انتظارات عرفي كه بـر   دانسته است سبب مي مي

ترين اقوام زن مبنـي بـر اينكـه شايسـتگي اداره زنـدگي را       شود نظير برخورد نزديك زن وارد مي
تا وي انگيزه بازگشت به سمت گردد  نداشته است و همين امر موجب طالق شده است، سبب مي

رسد در اين زمينه نيز داراي حـق اولويـت باشـد،     و به نظر مي همسر سابق خويش را داشته باشد
اين مبحث كه در طالق مخصوصاً طالق خلع و مبارات بسيار اهميت است حاكي از آن است كه 

به از دسـت دادن  اگر زن به هر نحوي از همسر خويش جدا شد اين بدان معني نيست كه راضي 
بسا مرد بعد از وقوع طالق و قبل از اتمـام دوران عـده زن بـا     هويت زندگي مشتركش باشد و چه
دهنده ندامت خود بوده باشد و به نحوي رضـايت زن را بـراي    اقداماتي كه انجام داده است نشان

د كه زنـدگي  حضور مجدد در زندگي مشترك فراهم آورده باشد در چنين وضعيتي به نظر روا نباش
دارد اگـر زن   صـراحت اعـالم مـي    طور كامل از هم بگسلد از همين رو است كه شهيد بـه  ها به آن
در طالق خلع رجوع نمايد و يا در مبارات مرد و زن بـه عوضـين رجـوع نماينـد ايـن دو       عوض به
اس توانند به زندگي مشترك بازگردند (همان) لكن جناب محقق بر اين عقيده است كه از اسـ  مي

طالق خلع براي زنان چندان جايز نيست مگر آنكه بيم جان و يا خطر عقاليي شـديد نسـبت بـه    
صـرف   زوج وجود داشته باشد كه سبب ترس و هراس زن گردد در غير اين صورت حتي زن را به

اما درجايي كه زن را براي طالق خلـع   1داند انزجار از مرد محق براي اعمال حق طالق خلع نمي
تواند با بخشش مالي به همسر بر سر حـق واليـت    دارد كه زن مي تأكيداند بر اين امر د محق مي

اي كـه   وي رها بسازد (همان) لكـن نكتـه   ات همسريگونه خود را از قيد  وي معامله نموده و اين
بايست ازنظر دور داشت مربوط به زماني است كه زن و مرد بخواهند از هم جدا بشوند به اين  نمي

بدون اينكه زوجه از وي انزجاري داشته باشد به زن پيشنهاد بدهد اگر بخواهـد   Ĥمرد راس معنا كه
آن بايد مالي را بـه وي ببخشـد! در چنـين حـالتي هرچنـد       درازايتواند از وي جدا بشود ولي  مي

                                                            
  .767 ص ،1378 الثانيه، الطبعه القرآن، احكام براهين في البيان زبده ،اكبر علي نژاد زباني رضا، ستادي. 1
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نمايد كه مورد را بايستي از مصاديق خلع دانست و يا امر علي هذه، لكـن محقـق بـر     اختالف مي
تواند اين امر را قبول نموده و از اين طريق خـود را   ده است كه در چنين شرايطي زن مياين عقي

مطلقه بسازد (همان)؛ لكن با توجه به اينكه مقوله رجوع بعد از نكاح امر مهمي اسـت كـه دربـاره    
از مـرد انزجـاري    اينجـا گيرد بايستي عرض نمود كه نظر به آنكـه زن در   آن اختالف صورت مي

ي با توجه به اينكه با پرداخت هبه به همسر خويش بر سـر حـق واليـت وي بـر طـالق      ندارد ول
معامله نموده است اين زن است كه بايستي بدواً به همسر رجوع كند تـا طـالق شكسـته شـده و     

كـه زوجـه    عده به سر بيايد در غير اين صورت هر اقدامي كه از طرف مرد صورت بگيرد مـادامي 
 سازد. ي نداشته باشد وي را از شمول طالق خارج نميتمايلي به ارتباط با و

  حق زن براي وقوع مواقعه با محلل. 3.3.2

و  مورداحترامزن براي آنكه بتواند در زندگي مشترك خويش با آسايش زندگي نمايند نياز دارد كه 
د گردانـد  باشد، اينكه مرد در هرزماني كه اراده كند وي را از امتداد زندگي مشترك ناامي وقرب ارج

شـود زن   نمايد و مـرد را متجـري كـرده و موجـب مـي      طالق بدهد چندان شايسته نمي و وي را
داشـته باشـد زيـرا مشـخص نيسـت در چـه زمـاني مـرد          همواره در تشويش روحي و رواني قرار

نظر از اينكه طالق به چه علتـي رخ   كند كه وي را طالق بدهد، صرف باره مجدد هوس مي يك به
 تأكيـد رود، از همـين رو اسـت    از بـين مـي   بـين  دراينن است كه امنيت رواني زوجه بدهد مهم آ

ممكن است مرد بتوانـد زنـي را طـالق     دومرتبه، به عبارت بهتر تنها 1شود طالق دو بار است مي
تواند آن زن را به نكاح خود دربياورد مگر آنكه محلل در اين  بدهد و براي بار سوم ديگر وي نمي

، محلل مردي است كـه الزم اسـت بـا زن ازدواج نمـوده و بـا وي از قبـل       2باشد دهدا قراروسط 
تواند بعداً با اين همسـر   كه مواقعه بين اين دو انجام نشود مرد ديگر نمي نزديكي نمايد و تا زماني

كه زن بايسـتي ببينـد و    3شود ازدواج مجدد نمايد، وجود محلل از آن نظر حق زوجه محسوب مي
تـر آنكـه زن نيـاز بـه      يا خير و مهم هستواقعاً در رابطه زناشويي عيبي متوجه وي  درك كند آيا

گذارد زن را فـرد   عنوان محلل قدم پيش مي ارضاي عاطفي احساسات خود دارد شايد فردي كه به

                                                            
  229 بقره،. 1
 االسـالم  جـت ح: راهنمـا  استاد ارشد، كارشناسي نامه پايان آن، تطبيقي موارد و اسالم در طالق مسئله بررسي مجيد، زيريو. 2

  .189-174 ص ،1374-75 مشهد، فردوسي دانشگاه مهدي، سيد صانعي دكتر: مشاور استاد عبدالكريم، نژاد عبداللهي
  .762-760 ص ،1378 الثانيه، الطبعه القرآن، احكام براهين في البيان زبده ،اكبر علي نژاد زباني رضا، ستاديا. 3
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زن  سان ديگر آن زن را طالق بدهد، بديننيكويي براي امتداد زندگي بداند و تمايلي نداشته باشد 
  كم ضمانت شده است. د زندگي جديد شده است كه امنيت رواني وي ازنظر طالق دستعمالً وار

آيد نخست مربوط به زماني اسـت كـه    الزم به ذكر است كه رجوع به محلل در دو مورد پيش مي
شود ولي اگر باز مرد همسـر خـويش    شود در اين صورت محلل الزم مي زن دو بار طالق داده مي
بستر شود و اگر مجدد  آيد كه با زن هم ششم نيز محلل ديگري الزم مي را مطلقه سازد در طالق

و حضور افراد  1شود مرد مبادرت به طالق زن بنمايد در طالق نهم ديگر زن بر مرد حرام موبد مي
شود كه اين دو بتوانند با يكديگر مجدد ازدواج نمايند درواقع حضرت حـق در   ديگر نيز باعث نمي
بايست تا اين اندازه دستخوش تزلزل قرار بگيرد مـردي   منيت رواني زن نمينظر داشته است كه ا

نمايـد و زنـدگي او را از هـم     مـي  توجه كمبار به همسر خويش  بار مهلت داده شده و هر 9كه تا 
رسد اليق باشد ديگر دستش به چنـين زنـي برخـورد نمايـد زيـرا ايـن زن        پاشاند به نظر نمي مي

ر آزموده شده و اين نشان از آن دارد كه زن ازنظـر جنسـي كمبـودي    كم توسط دو نفر ديگ دست
توانـد زنـدگي پايـداري را     براي مردان ديگر ندارد پس نوعي امراض رواني در مرد است كه نمـي 

پيشه نمايد لذا صالح نيست كـه ديگـر امنيـت روانـي زن تـا ايـن ميـزان دسـتخوش و بازيچـه          
بنا حكم به حرام موبد مـورد اتفـاق فقهـاي شـيعه     هاي چنين شخصيتي گردد بر همين م خواسته

  است. قرارگرفته
   

                                                            
/ 359 ص سـوم،  جلـد  جلـدي،  5 دوره ق،.ه 1424الدمشـقيه،  اللمعه شرح في بهيهال الروضه علي، بن الدين زين ثاني . شهيد1

  67 ص جلدچهارم، ه، 1 420 سنه االولي، الطبعه األحكام، تحرير المطّهر، بن علي بن يوسف بن الحسن الحلي
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  يريگ جهينت
واضـح و   صـورت  بـه انحالل نكاح دومين موضع مشخصي اسـت كـه در آن احـواالت شخصـيه     

شوند، در حقيقت بيشتر توجه و بيانات فقهي كه در رابطـه بـا احـوال شخصـيه      مشخص بيان مي
حقـوق   دربردارندهكه عمدتاً  استت مربوط به همين بخش اس قرارگرفتهفقها  موردعنايتهمواره 

و... است، لكن اين بدان معني نيست كه نتوان حقوق عاطفي،  مالي زن اعم از نفقه، ارث، وصيت
زنان را در اين مقوله مورد ارزيابي قرار داد از همين رو در ادامه به تطبيق نظرات شـهيد   اجتماعي

  پردازيم. و محقق مي
عاطفي زن، شهيد حق رجوع به همسر سـابق را در طـالق خلـع صـرفاً بـا       در ذيل حقوق .1

داند، ولي محقق بر اين عقيده اسـت زن تنهـا زمـاني     رجوع به مال بخشيده شده جايز مي
تواند وارد مقوله طالق خلع شود كه بيم جان وي وجود داشته باشـد و خطـر عقاليـي     مي

 عوض بهبه مالي كه  عنوان هيچ بهمحقق  باشد، در اين صورت اساساً اين شخص از ديدگاه
نمايد ولي شهيد اين فرض را نيـز محتمـل دانسـته زيـرا بنـاي       دهد رجوع نمي طالق مي

دهد اسباب كراهـت زوجـه امـور     داند و احتمال مي جدايي زوجين را صرفاً خوف جاني نمي
 ديگري باشد.

آن اخـتالف   حق زن بر مواقعه با محلـل مطلـب ديگـري اسـت كـه شـهيد و محقـق در        .2
 اند. اي ابراز ننموده عقيده

در بحث حقوق اجتماعي زوجه، حق بر امنيت رواني در طالق مبحثي اسـت كـه شـهيد و     .3
محقق هر دو بدان اذعان دارند لكن در برخي از مصاديق ظاهراً شهيد آن را از باب اخالق 

م وجـوبي و گـاه   بر آن حكـ  درواقعداند  داند ولي جناب محقق از باب آيات االحكام مي مي
 .شوند حرمت قائل مي

شود  مصاديق حقوق اجتماعي زوجه محسوب مي ازجملهحق بر حضور شاهد در طالق نيز  .4
نيز اظهـار عقيـده    باره درايناست لكن جناب محقق  تبلوريافتهدر بيان شهيد  درستي بهكه 

 اند. خاصي ننموده

محقـق آن را بـراي مـرد     مصاديقي است جنـاب  ازجملهاز وقوع طالق  پوشي پردهحق بر  .5
رسد شهيد تنهـا آن   داند و ترك آن را صراحتاً حرام خوانده است لكن به نظر مي واجب مي
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را از ديدگاه اخالقي مورد ارزيابي قرار بدهد زيرا در بيانات فقهي خود بدان اشـاره ننمـوده   
 است و فتوايي صادر و يا نقل نكرده است.

و نفـاس و طهـر مواقعـه     امكان طـالق در حـيض   شهيد و جناب محقق در رابطه با عدم .6
 دهند. راه نمي خود بهدارند و ترديدي  نظر اتفاق

 .هستند القول متفقتعيين داور در شقاق، شهيد و محقق  باب در .7

بايسـت از منـزل    از ديدگاه شهيد و محقق زن در ايام طالق حق بر مسكن دارد لـذا نمـي   .8
زن حمـل داشـته باشـد زن     كه درصورتيئن مشترك وي را بيرون نمود، حتي در طالق با

حق دارد در منزل باقي بماند ولي با توجه بـه اينكـه در طـالق بـائن زن و مـرد نـامحرم       
رسد يا منزل جداگانه بايد تهيه شود و يا شـرايط را بايسـتي بـه نحـوي      هستند به نظر مي

 فراهم كنند كه مرتكب محرمات شرعي نشوند.

اي است كه محقق آن را حتي در زمـان طـالق بـراي     مقوله گانه سهحق بر رعايت اوقات  .9
قـرار نـداده    مورداشارهداند، لكن شهيد اين حق را در ذيل بحث طالق  الزامي مي سايرين

 و اشارت خود قرار داده است. موردتوجهجداگانه در باب نكاح  صورت بهاست هرچند 

 ن قول مشترك دارند.اي است كه شهيد و محقق بر آ مقوله دامني پاكحق بر اثبات  .10

 القـول  متفـق در رابطه با حقوق مالي زن نظير نفقه زن در طالق خلـع، شـهيد و محقـق     .11
كنـد   هستند كه زن نفقه ندارد مگر حمل داشته باشد لكن شهيد به نكته ظريفي اشاره مي

اينكه اگر در طالق خلع، هنوز نزديكي بين زن و مرد صـورت نگرفتـه باشـد در     هم آنو 
رجوع نمايد الزم است مجدد عقد نكاح خوانده شـود   عوض بهاگر زن بخواهد اين صورت 

لـذا طـالق از بـائن بـه رجعـي       و ؛شود اي براي اين زن در نظر گرفته نمي زيرا ديگر عده
 شود. تبديل نمي

در رابطه با محق بودن زن به دريافت نفقه در طالق رجعي اختالفـي بـين ايـن دو فقيـه      .12
كند در طالق رجعي حتي اگر زن مرتكـب فحشـاي آشـكار     مي تأكيدنيست. لكن محقق 

تواند او را از منزل مشترك بيـرون   هم شود بازهم نفقه بر مرد الزم است لكن حداكثر مي
ولي بايستي براي وي منزل ديگري مهيا كند زيرا زن همچنان واجب النفقه است،  نمايد.

ابطـه حتـي شـهيد نيـز اختالفـي را      مخصوصاً اگر زن در آن ايام باردار باشد كه در اين ر
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 نهد. مي تأكيدنمايد و بران مهر  مطرح نمي

 .ندارند اي عقيده اختالف آن در محقق و شهيد كه است مالي حقوق ازجمله ارث دريافت بر حق .13

رود كه شهيد و محقـق در آن   حقوق مالي زن به شمار مي ازجملهحق بر دريافت مهر نيز  .14
-و عنـد  اسـت  عندالمطالبـه ن دو فقيه مهـر در ازدواج دائـم   اختالف ندارند لكن از ديد اي

 االستطاعه بودن آن از ديدگاه شهيد بهتر است در عقد ذكر شود.
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