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زوجه به یمال یها یبده از یناش زوج حبس یحقوق و یفقه یبررس  

 1 ینیحس ریام هیسم

 2 انیاحمد عبدالرسول

 

 دهیچک

 سیالمت  و حفی   موجیب  ،یرکشیو  ۀموضوع نیقوان و اسالم در شتیمع یحقوق نیتضم تردید بی

 توجیه  میورد است. مسئلۀ نفقه و مهریه نییز بیه عنیوان حقیول میالی زوجیه،        خانواده در معاشر ت

؛ دارد یمتعیدد  احکام حقول و فقه در زوجه به زوج یمال ونید. است قرارخرفته و فقها حقوقدانان

 صیور ت  در بیدهی  خیت پردا از آنجا کیه  باشد. ها و حقوقدانان میفق نظر اختالف و بحث موردلیا 

 خونیه  چیه نتمکّ نشدن اثبا ت صور تر د مهریه بدهکاران نمودن زندانی و است واجب مالی نتمکّ

ۀ مطالبی  اثیر  در نفقیه  و هیمهر یحقوق و یفقه مسائ  به یتوجه یب رد؛ امّا متأسفانهندا شرعی مستند

 خشیته  موجب حیصح یرسان اطالع و یساز فرهنگ شده است. فقدان زوج حبس به منجر دو نیا

 قیرار  فشیار  تحت ،آنان اعسار به علم وجود با را خود معسر زوج ه،یمهر طلبکاران از یادیز تعداد

 یحقوق و یفقه مستندا ت یبررس ضرور ت است مطرح آنچه. شوند متوس  حبس به یخاه و دهند

 یجیار  یهیا  هیی رو بیر  ینقد و حبس خود بر یلیتحل آن، مختلف مراح  در (زوج) ونیمد احکام

مرتبط  یها افتهی  یتحل و و تجزیه  یبا استفاده از روش تحقیق اَسناد این مقاله بر آن است تا .است

 است؟ یچه احکام یبه زوجه دارا یمال یها یاز بده یحبس زوج ناش :کهبه این سؤال پاسخ دهد 
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 مقدمه

حقیول و تکیالیف بیر    و شیود   میی ت محقیق  عقد ازدواج و تشکی  خانواده، رابطه زوجیّی وقوع با 

 مورد توجه جامعه شناسان، حقوقیدانان و ی که مسائلخردد. در این زمینه یکی از  زوجین واجب می

در باشید کیه از جایگیاه رفیعیی      مهریه می سایر علمای علوم انسانی قرارخرفته است، مسئله نفقه و

 سیوی زنیان و   محیاکم دادخسیتری از   زیرا طرح دعاوی این دو در؛ است حقول خانواده برخوردار

 هیای مطروحیه در   چه بسا بعضی از پرونیده  و این مدعاست تعدد دعاوی مربوط د لت بر تراکم و

اسیاس ابتیدایی آن    به صدور حکم طیالل شیده اسیت کیه پاییه و      صالح قضایی، منجر مراجت ذی

این اوصاف، قانون حماییت از   آغاز شده است. با زوجنفقه توسط  مهریه ونشدن  دعاوی پرداخت

 اسیت و  ای برخیوردار  هت ویژها از اهمیّ های مالی ناشی از بدهی تمحکومیّ 2 ۀاعالم ماد خانواده و

های مالی دیگیر   مهریه نسبت به بدهی مورد نفقه و بحث در ،خانواده دارد به دلی  آثار مهمی که در

شدن محکومیان مهرییه و نفقیه یکیی از      موضوع زندانیای دارد.  ویژهت سبت به زوجه اهمیّزوج ن

کیید  أتنییز  مهرییه و   افزایش آمار زندانیان دیه واما  ؛های اخیر بوده است معضال ت جامعه طی سال

کارشناسیان   قضائیه این موضیوع را بیا حضیور    باعث شد قوه زدایی مقام معظم رهبری برای زندان

کسانی  وو زندان مورد مسأله حبس  بحث در .قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد هداخ  قو

متفرل، ذکرشیده   مختلف و حدیث ضمن ابواب کتب فقه و واجب یا جایز است در ها آنکه حبس 

آیا ت  است ماده حبس در  زم به ذکر حده برای آن خشوده نشده است. باب علی فص  مستق  و و

 ذکر شده است. نساء، مائده و توبه قرآن سوره شریفه

 چیسیتی مهرییه، انیواع مهرییه و     مقا  ت مختلفی پیرامون ماهیت و ها و کتابپیشینه این تحقیق  در

از فرج اهلل هیدایت نییا کیه فقیط بیه       "حقول مالی زوجه"کتاب  :ز جمله، ااست مالی موجود دیون

 از حسیین مهرپییور و  "ل آنروش وصیو  مطالبیا ت زوجیه و  "همچنیین   حقیول میالی اشیاره دارد.   

با انیواع ضیمانت اجراهیا     این کتاب به مطالبا ت زوجه پرداخته شده ولی دیون را محمدروشن، در

 بیان نکرده است.

ایشیان بیه   از جیواد ایروانیی کیه     "بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه" ی نظیر:مقا تدر  همچنین

ولیی   نمیوده؛ را ارائه  اران مهریه مطالبیاحکام خاص بدهک و)زوج(  مستندا ت فقهی احکام مدیون
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 "حقیول زوجیه   آن بر ثیرأت زوج و اثبا ت اعسار"ۀ مقال ند.ه اای نداشت مالی زوج اشاره به سایر دیون

احمد موسوی که فقیط   از علی تقی زاده و "ضمانت مهریه"ۀ همچنین مقالو  زرخوش از عبدالجبار

 آثیار  از جمله ضمانت اجرایی عدم پرداخت نفقه و موارد مورد سایر در به بحث مهریه اشاره دارد.

حقیوقی حیبس    نظری ندارد. بررسی مسیتندا ت فقهیی و  و همچنین بررسی احکام فقهی مهریه آن 

هیا بیه    پرداخت بدهی خاصه عدم موارد آثار مراح  مختلف آن، تحلیلی بر احکام مدیون در زوج و

جیزء اهیداف ایین پیژوهش     نفقیه   مهریه و قوانین خاصه بدهکاران بیان برخی از احکام و زوجه و

 باشد. می

 یشناس مفهوم

 ونید یاصطالح و یلغو مفهوم

ر، بیدهکار و  ] م َدْ [ )ع ص( مرد وامدا ونیمد: نامه دهخدا آمده است که در لغت "دین"در معنای 

ا مد ت آن ر ی] دَ [ )ع اِ( وام که ادا ن( در لسان العرب دیتا ، بیدهخدا) غریم و مقروض را خویند.

 ج، 1414ابین منظیور،  ) .قیرض نامنید   ،نباشد ینیرا مد ت مع شیعام است و آنکه ادا ایباشد  ینیمع

أقْرَضْتُهُ،  نیو دِنْتُ الرَّجُ َ: بمع» ( و در کتاب المحیط در معنای لغوی این کلمه آمده است:168: 13

 دیین و ( 360: 9 ج، 1414صاحب بن عباد، «).: ذُوْ دَیْنٍیفهو مَدِیْنٌ و مَدْیُوْنٌ و یَجُوْزُ أنْ یکونَ بمعن

بدهی تعهدی است که بر ذمۀ شخص به نفت کسی وجود دارد که از حیث انتساب آن به بسیتانکار،  

شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نام دارد. )جعفری لنگرودی،  طلب نامیده می

1378 :316) 

در روابط بین زن و شوهر، حقول مالی غالباً از    تقسیم است.مالی قاب به دو دسته مالی و غیردیون 

مالی  غالباً به شوهر تعلق دارد و به جز ارث مرد بر همسر خود، حق مالی  آن زن است و حقول غیر

نفقه، در ردیف حقول مالی زوجه اسیت کیه   و  مهریه (25 :1385دیگری ندارد.)هدایت نیا خنجی، 

 (1 :1392محمدی،  و روشن و خردد. )مهرپور یمرد موظف به ادای این حقول م
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 حبس یاصطالح مفهوم

تیا:   عمیید، بیی  ) به معنای: بازداشت، زندانی کردن و زندان آمیده اسیت.   دیفرهنگ عمدر  "حبس"

حبس به معنای مانت شدن است و اسم مکان »خوید:  ( فیروزآبادی در قاموس در باب حبس می772

 (205تا:  ز آبادی، بیفیرو) باشد. محبس بر وزن مقت  می

عبار ت است از: سلب آزادی و اختیار در مد ت معین و یا نیامعین   "حبس"در اصطالح حقول جزا 

جعفیری  ) شود. بازداشت( خوانده می) فیتوقکه در آن زمان حالت انتظار و ترخیص نباشد وخرنه 

هیایی   است و بیا شییوه   زندان مفهوم حبس اعم از، ( در اصطالح فقها1641: 1378، 3ج لنگرودی، 

 .یابید  ییز تحقیق میی   یا همراه بودن مداومِ نگهبانیانِ مُیدعی، بیا وی ن    منزل مانند نگاه داشتن فرد در

مصیدال حیبس و واجید همیه      نیتیر  با این همه، زندان بیارزترین و کامی   ( 434: 1409منتظری، )

 (01 :1362، وائلی) .های آن است ویژخی

 هیدالیل خاص حبس زوج به دلیل ترك نفقه و مهر

در خصوص حبس زوج به علت ترك نفقه روایاتی وارد شده است: از جمله رواییت معیروف بیه    

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَینْ أَبِییهِ    ریا ت است که آمده است:جعف

ۀِ قَالَ: یُجْبَیرُ الرَّجُی ُ عَلَیى النَّفَقَی     لیه السالم(ع)عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ 

ح  ل:1408نیوری،  ) .َعَلَى امْرَأَتِهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَ ْ حُبِسَ وَ تُجْبَیرُ الْمَیرْأَۀُ عَلَیى أَنْ تُرْضِیتَ وَلَیدَهَا الْخَبَیر      

( این روایت بر حبس مرد در صور ت نپیرداختن نفقیه   3 ح، 157: 15 ج؛ مستدرك الوسائ ، 3،175

 دهد. زن حکم می

از فض  بین محمید بین مسییب بیهقیی از هیارون بین عمیرو          شیخ طوسی در کتاب أمالی روایتی

نق  کردنید   (السالم هیعل) المؤمنین السالم( از پدرانش از امیر علیه) رضامُجاشعی آورده است که امام 

بِالدَّیْنِ یُحِ ُّ عِرْضَیهُ وَ عُقُوبَتَیهُ    لَیُّ الْوَاجِدِ» صلی اله و علیه و آله و سلم( فرمودند: ) خداکه رسول 

( در این روایت، فیرد مالیداری   334: 18 ج، 1104حرعاملی،الَمْ یَکُنْ دَیْنُهُ فِیمَایَکْرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَ َّ. )مَ

که از پرداخت دینی که خداوند عزتمند از ادا نشدنش کراهت داشته، اسیتنکاف نمایید، مجیازاتش    

دارد و یکیی از  حالل شمرده شده اسیت. فحیوای ایین رواییت بیر مشیروعیت مجیازا ت د لیت         

ها زندان است. همچنین روایا ت مبین این است که اص  مجازا ت و حبس بیدهکار کیه در    مجازا ت

http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
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علییه  ) علیی اینجا مصداقش زوج بوده، مورد تأیید شارع است. به خصوص در سییره عملیی امیام    

 فرمودند. شود و چنین احکامی را صادر می السالم( زیاد دیده می

. از جملیه روایتیی بیه اسیناد از ابین      بس در صور ت اعسار منت شده استالبته در برخی روایا ت ح

أَنَّ امْرَأَۀً اسْتَعْدَ تْ عَلَى زَوْجِهَا » کند: علیه السالم( نق  میسجاد )قولویه از این مغیره سکونی از امام 

 :1407، لینیی )ک«وَ قَالَ إِنَّ مَتَ الْعُسْرِ یُسْیراً.  -وَ کَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى أَنْ یَحْبِسَهُ- أَنَّهُ لَا یُنْفِقُ عَلَیْهَا

مطابق این روایت، اخر همسر زوجه از لحاظ مالی، نادار باشید، دسیتور بیه حیبس وی      (7، ح 512

 (860: 23 ج، 1429؛ بروجردی، 299: 6 ج، 1407شیخ طوسی، ) شود. داده نمی

 میرده  کیه  یمیرد  نید درباره (السالم هیعل) صادل امام از یسؤال یجاز عبدالغفار از یگرید تیروا

 إِذَا عَزَّوَجَی َّ  اللَّیهُ  یُؤَاخِیْهُ لَمْ فَسَادٍ غَیْرِ مِنْ أَنْفَقَهُ بَدَنِهِ عَلَى کَانَ إِنْ: »فرمودند شانیا و دندیپرس است

 وَ أَیْضیاً  الزَّکَاۀُ کَیَلِزَ وَ السَّارِلِ بِمَنْزِلَۀِ فَهُوَ تِهِأَمَانَ عَنْ یُؤَدِّیَ أَنْ یُرِیدُ لَا کَانَ مَنْ إِلَّا الْأَدَاءَ نِیَّتِهِ مِنْ عَلِمَ

 امیام  جیواب  مطیابق ( 191: 6 ج، 1407 ،یطوسی  خیش)«.النِّسَاءِ بِمُهُورِ یَیْهَبَ أَنْ اسْتَحَ َّ مَنِ کَیَلِزَ

 زدد منزلیه  بیه  نداشیته،  پرداخیت  قصید  و زند سرباز خود بدهی پرداخت از مرد اخر (السالم هیعل)

 .شود یم حکم نیا شام  که زنان هیمهر ای زکا ت مانند است؛

 ونینظر فقهای شیعه در خصوص حبس زوج به دلیل عدم پرداخت د

ثروتمند(، شیخ طوسی در مبسوط و خالف، محقق در شیرایت ا سیالم   ) موسردر مورد حبس زوج 

 (299تا:  وائلی، بی.)اند و عالمه در تحریر ا حکام فتوا داده

دارنید   برخی دیگر بیان می و ؛سازند اند: حاکم یا مومنان عادل او را وادار می اصران برخی خفتهاز مع

کند و اخر انجام نداد حیاکم از طیرف او    که: حاکم وی را به یکی از دو کار، انفال یا طالل ملزم می

 همان() دهد. طالل می

ولیی ندهید، حیاکم وی را     ؛اشید در صورتی که زوج در دادن نفقیه توانیا ب   فرماید: شیخ طوسی می

سازد اخر زیر بیار نرفیت وی را بیه حیبس      کند اخر نداد، او را وادار می موظف به ادای نفقه زن می

 (22 :1388طوسی،افکند تا بر زوجه انفال کند. ) می

کند، اخر  وی را مجبور می ،واجب، تعل  ورزید، حاکم  اخر در پرداخت نفقه حلی بیان دارد:  محقق 

 (353 تا: حلی، بیکند. ) ری کرد او را حبس میخوددا
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دارا اخر در دادن نفقه سستی ورزد و ندهد، حاکم وی  فرماید: عالمه حلی در باب این بحث می -3

 (49 همان: ) .شود تا آن را بپردازد اخر خودداری کرد، حبس می کند بدهد،  را مجبور می

دهید  زم   ورد کسی که حقول دیگیران را نمیی  حبس در م :توان خفت با توجه به آنچه بیان شد می

پس در صور ت دارا بودن و مسامحه  بوده،الناس  چنان که مسلّم است این مورد از موارد حق ،است

تواند دلی  و شیاهد  میه که شود به عالوه روایاتی که در این زمینه بیان شد در پرداخت، زندانی می

 این امر باشد.

 ونیزوج به دلیل عدم پرداخت د نظر مذاهب دیگر در مورد حبس

کند تا بدهد. اخیر   اخر زوج از پرداخت دیون نسبت به زوجه، امتناع ورزید، حاکم وی را مجبور می

دارد و بیه   می کنند؛ یا این که از مال زوج روزانه در صور ت امکان بر خودداری کرد، او را حبس می

سایر دییون، حیاکم، قیائم مقیام وی      دهد؛ چون در موقت خودداری شخص از نفقه واجب و زن می

دهد. پس  فروشد و از آن به او نفقه می ی نیافت آن را می است و اخر غیر از کا  یا ملز، چیز دیگر

تواند عقید را فسیخ کنید؛ چیون در ایین       اخر مالش را پنهان کرد و حاضر شد حبس بکِشد، زن می

 (253: 3ج ، ل 1416بهوتی، ) صور ت همانند شخص معسر، نفقه دادن به زن غیر ممکن است.

خوید: اخر خود زوج مدعیِ توانگری بود، ولی از نفقیه دادن خیودداری کیرد، بعضیی      مالکیه نیز می

جزییری،  ) دهید.  اند: قاضی از طرف او طالل میی  شود تا انفال کند و بعضی خفته اند: حبس می خفته

 (586و  551: 4ج ل،  1406

 پرداخیت  عیدم بیه دلیی     زوج حیبس  ادلهفقهی آن و همچنین آنچه از ادله حبس بدهکار و مبانی 

 ازآیید، حیاکی    فقهی و آراء نظرا ت فقهاء به دست می منابت ازمالی نسبت به زوجه با استفاده  دیون

است که حبس کردن زوج به دلی  دیون مالی با حبس کردن مدیون مالی در فقه و قانون فرقیی   آن

شوند و در صورتی که  ه و هم چز و... همه دین محسوب مینیست، هم مهریه و هم نفق ها آنبین 

 شود. های مالی بازداشت می قانون محکومیت 3مدیون دین خودش را پرداخت نکند، طبق ماده 

 هیمهر عدم پرداخت نفقه و یحقوقضمانت 

عمومی  افکار رسوم و آداب و حمایت عرف و یا حمایت مراجت رسمی و، ضمانت اجرا در اص  

اخالل حسنه که ممکن است به صور ت کلی عیدم نفیوذ و ییا     عاد ت و عرف و قانون یا اعمال در
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این قواعد به منظور حفی  نظیم    (2421 :1378)جعفری لنگرودی،  .جزئی محکومیت کیفری باشد

 قضیائیه اجیرا   توسیط مجرییه و   مقننیه وضیت و   ها توسیط قیوه   اموال آن نگهداری افراد و جامعه و

مهریه از ناحیه زوج به زوجیه   نفقه ونشدن در صور ت پرداخت  (523 :1377خردد. )کاتوزیان،  می

 بینی شده است: دو نوع ضمانت اجرا در قانون پیش

 خصوص عدم پرداخت نفقه یحقوق ای یمدن یضمانت اجرا -الف

تواند در صور ت استنکاف شیوهر   زن می»دارد: قانون مدنی به طور مطلق مقرر می 1111ماده  مطابق

و شیوهر را بیه    ندر این صور ت محکمه میزان نفقیه او را معیی   .قه به محکمه رجوع کنداز دادن نف

 «نماید. دادن آن محکوم می

نکته قاب  ذکر در استنکاف زوج از انفال این است که در صیور ت اسیتنکاف شیوهر از ادای نفقیه     

توانید   میی  فقطزوجه  (206 :1383، 25باشد، )محمدی، شماره  زوجه که از مصادیق نشوز زوج می

توانید از   به دادخاه مراجعه نموده و درخواست حقول خویش را داشته باشد و به هییچ وجیه نمیی   

عدم انفال مجوز عدم  است؛ ولی سقط نفقهمُ ،تمکین ادای وظایف زوجیت امتناع نماید؛ یعنی عدم

 .هد شید نیز توسط دادخاه صادر خوا رشود و حکم تعزی ممتنت تعزیر می ،تمکین نیست. زوج موسر

  نماید در صورتی است که میرد نفقیه   و قول به اینکه زن درخواست طالل می( 133 :1365)یثربی، 

زمانی است که دچار عسر و حرج در زنیدخی شیده و بیا طیالل رفیت حیرج از او        ،دهد او را نمی

ه نیاظر بی   ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن ،بنابراین( 132 :1379، اللهی آیت) .شود می

نمیوده   دادخواست حقوقی مطالبه نفقه های حقوقی اقدام به ارائه حالتی است که زن از طریق دادخاه

، میرد  شیرایط تعلیق نفقیه بیه زن     کند که در این حالت در صور ت وجود و نفقه خود را مطالبه می

را به وی خواهد شد. بعالوه اینکیه اخیر میرد بیه د یلیی نتوانید نفقیه زن         پرداخت نفقه موظف به

 .بوجود خواهد آمد حق طالل بپردازد، برای زن

در موارد غیبت یا اسیتنکاف از پرداخیت نفقیه، چنانچیه الیزام کسیی کیه        »ل.م:  1205ماده مطابق 

النفقه به مقدار نفقه  تواند با مطالبه افراد واجب پرداخت نفقه به عهده اوست ممکن نباشد دادخاه می

آنها یا متکف  مخارج آنان قرار دهد و در صیورتی کیه امیوال    از اموال غایب با مستنکف در اختیار 

توانند نفقه را بیه عنیوان    غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادخاه می
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در رابطیه بیا ضیمانت     1370مصوب « فرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

خوب تدوین شده است؛ اما در راه اجرای این قیانون زوجیه و    اجرای ترك نفقه توسط زوج نسبتاً

ای بیا فقیه    با توجه به این کیه نیه تنهیا چنیین شییوه      ؛ بنابراینشوند فرزندان با مشکالتی روبرو می

 .توان مدعی شد که از وظایف حاکم اسالمی است بلکه می ،اسالمی و امامیه در تعارض نیست

در صیور ت اسیتنکاف   ، ی عدم پرداخت نفقه از سیوی زوج حقوق ضمانت اجرای مدنی یادر مورد 

تواند با مراجعه به دادخاه، شوهر را ملزم به پرداخت آن نماید و ایین   زن می، شوهر از پرداخت نفقه

 (307: 31ج ، 1366نجفی، ) .است هیامام یمورد اتفال فقها

؛ ضمانت چییزی کیه بیه    جِبیَ ضَمان ما لَم»فقها الزام زوج به ضمانت برای نفقه آینده را از موارد 

اند و خروهیی دیگیر بیه دلیی  تحقیق سیبب و مقتضیی کیه          اند و باط  شمرده داشته« عهده نیامده

 (445 :4ج ، 1357امامی،  ؛193 :1394دانند. )صادقی،  زوجیت است، آن را جایز می

 نفقه پرداخت عدم خصوص یفریک یضمانت اجرا -ب

 اخت نفقه در قانون مجازا ت عمومی به این شیرح پییش  مقررا ت کیفری در خصوص عدم پردو اما 

 :بینی شده بود

هرکس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صور ت تمکیین نشیود و طیالل    » :214ماده 

ایین میاده، اولیین ضیمانت     « هم ندهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یز سال محکوم خواهید شید.  

حمایت از خانواده با انیدکی تغیییر جانشیین     22قانون  بینی کرد و بعد از آن اجرای کیفری را پیش

با تصویب قانون تعزیرا ت ترك انفال از شد ت عمی  کمتیری   و  (134 تا: بیشد. )یثربی،  214ماده 

ضیربه   74مجازا ت تیرك انفیال حیداکثر تیا      1قانون تعزیرا ت 105برخوردار بود و به موجب ماده 

انست متهم به ترك انفال را به یز ضربه شالل محکیوم  تو شالل مقرر شده بود، بنابراین دادخاه می

 نماید.

 در مورد تبدی  ضمانت اجرای کیفری از حبس به مجازا ت شالل دو نکته قاب  ذکر است:

 ،شد بلکه باعث اضمحالل خانواده نیز می ،کرد اعمال مجازا ت حبس نه تنها مشکلی را ح  نمی  -1

خت نفقیه بیوده اسیت کیه درخواسیت اصیلی او،       زیرا علت شکایت زوجه از همسرش، عدم پردا

                                                           
 .حمایت خانواده 22جانشین و ناسخ ماده . 1
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 ؛شید  زندخی است. پس با زندانی شدن شوهر نه تنها مشیکلی از او حی  نمیی     دریافت نفقه و ادامه

شد. از طرف دیگر در فقه امامیه، استنکاف شوهر از پرداخت نفقیه   بلکه، مشکال ت او دو چندان می

ه این جهت که بیه نظیر نگارنیدخان    ممکن است ب و در صور ت استطاعت، مستوجب تعزیر اوست

الییکر شیده اسیت بیه جیای آن، مجیازا ت        قانون تعزیرا ت، حبس شوهر باعث بروز مشکال ت فول

 (189 :1394اند. )صادقی،  ضربه را تعیین کرده 74شالل تا 

مجیازا ت    بیه تعییین   مخانواده، پس از احراز وقوع جرم، دادخیاه ملیز    حمایت قانون  22 در مادۀ -2

)زوجه(، اقدام به اسیترداد شیکایت    ینفقه بود مگر اینکه شاکی خصوص  تنکف از پرداختبرای مس

 کرده و یا طالل واقت شود.

شود؛ زیرا آخیر عبیار ت    قانون تعزیرا ت چنین الزامی برای رئیس محکمه دیده نمی 105اما در مادۀ 

ز پرداخیت نفقیه را بیه    تواند مستنکف ا دادخاه می»ماده قانون میکور به این صور ت آمده است که: 

 «ضربه محکوم نماید. 74شالل تا 

چرا کیه   ،هاست مجازا ت تعزیری و نقش قاضی در تعیین آن  نوع تنظیم این عبار ت، ناشی از فلسفه

تعیین مجازا ت تعزیری و مقدار آن به نظر حیاکم )قاضیی جیامت الشیرایط( واخییار خردییده و در       

خالف مصالح خانواده تشیخیص   نداند و یا آن را برصورتی که قاضی، اجرای مجازا ت را سودمند 

-115: 1394کاوییار،  هیا جلیوخیری کنید. )    تواند از تعیین آن خودداری و یا از اجرای آن دهد، می

118) 

قانون سابق تعزیرا ت حاکم بود و مستنکف از پرداخت  105مفاد مادۀ  70-62های  حد فاص  سال

 (189 :1394،ه بود. )صادقینفقه شوهر از تحم  مجازا ت حبس، معاف شد

 در رسیید.  تعزیرا ت ضیروری بیه نظیر میی     105نظر در میزان مجازا ت در ماده  ترتیب تجدید بدین

خردید. به موجیب ایین میاده مجیازا ت      مجازا ت تشدید 1370قانون مجازا ت اسالمی مصوب سال 

ین دادرسیی  ترك انفال یز ماه تا پن  ماه حبس تعزیری است که این حبس به موجب مقررا ت آیی 

 نظر است. های عمومی و انقالب در امور کیفری قاب  تجدید دادخاه

خیار مجدداً مجازا ت حیبس را   طور که از بررسی تمام مواد سابق و جدید مشهود است، قانون همان

بینی کرده است، امیا حیداکثر آن را از ییز سیال      به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه، پیش
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ماییت خیانواده و میادۀ    حقیانون   22قانون سابق مجازا ت عمومی، مادۀ  214ۀ حبس میکور در ماد

قیانون   642در حیال حاضیر مطیابق میاده     سیت.  ماه کیاهش داده ا  5قانون سابق تعزیرا ت به  105

هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقۀ زن خود را در صور ت تمکین ندهد ییا از  » خوید: میتعزیرا ت 

النفقه امتناع نماید دادخاه او را از سه میاه و ییز روز تیا پین  میاه       بتأدیه نفقه سایر اشخاص واج

 (182-1381:179،یکرمان ،مدنی«)نماید. حبس محکوم می

جیرم تیرك    در صیور ت تحقیق   پرداخیت نفقیه زن   ضیمانت اجیرای کیفیری عیدم     بنابراین میاده، 

قیانون حماییت    53تصویب میاده   با .تعیین شده است حبس از سه ماه و یز روز تا پن  ماه ،انفال

داشیتن اسیتطاعت    ایین میاده هیرکس بیا     اسیاس  بر، این ماده نسخ شده است. 1391 سال خانواده

سیایر اشیخاص واجیب     او ندهید ییا از تأدییه نفقیه     در صیور ت تمکیین   زن خود را ینفقه ،مالی

 شود. محکوم می حبس تعزیری درجه شش امتناع کند، به النفقه

است و در صور ت خیشیت وی از شیکایت، در    کی خصوصیشا شکایت تعقیب کیفری منوط به 

امتنیاع از   نییز  میاده  این تبصره اساس بر. شود می موقوف مجازا ت اجرای یا هر زمان تعقیب جزایی

 از ناشیی  فرزنیدان  نفقه نیز و است تمکین عدم به ای که به موجب قانون مجاز پرداخت نفقه زوجه

 .ل مقررا ت این ماده استیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشموتلق

 هیمهر پرداخت عدم خصوص یفریک و یمدن یضمانت اجرا -ج

توجه به آنچه بییان   با، حقوقی عدم پرداخت مهریه از سوی زوج ضمانت اجرای مدنی یادر بحث 

بیا ایین    خردد. نکاح بر او واجب می مرد است که به موجب عقد  مالی داشته شد مهریه یکی از دیون

داخت بدهی، مشروط به تمکن بدهکار از ادای آن است و در غییر ایین صیور ت،    حال، وجوب پر

بنیابراین   (70 :2ل، ج  1413صرفاً قصد ادای دین به هنگام تمکن واجب خواهد بود. )خلپایگانی، 

علیه متعاقب ابالغ اجراییه بیه ترتییب مییکور در آن و وفیق مقیررا ت       ممکن است زوج یا محکومٌ

و یا مدعی اعسار نیز نگردد، ییا در صیور ت طیرح ادعیای اعسیار دعیوی وی       مربوطه اقدام ننماید 

مقرون به صحت تلقی نشده و توسط دادخاه رد شود و یا طرح رسیدخی بوده و منجیر بیه صیدور    

تواند تقاضای بازداشت وی را به اجرای احکام دادخیاه خیانواده    می  حکم قطعی نشده باشد، زوجه

 ،ه درخواست زوجه و جلب نظیر و موافقیت دادخیاه صیادر کننیده     صور ت بنا ب نیدر ا ،تسلیم کند
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ای بیه اجیرای    خردد. زوجه باید ضمن تقدیم  یحیه  حکم مورد اجراء نسبت به حبس وی اقدام می

را درخواسیت نمایید.    1377های مالی مصیوب   اجرای محکومیت  قانون نحوه 2احکام، اعمال ماده 

 (230 :1392)مهرپور، 

تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظیایفی کیه در مقابی      زن می»ون مدنی: قان 1085طبق مادۀ 

شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مَهر او حال باشد و این امتناع مسیقط حیق نفقیه نخواهید     

 «بود.

 :کنیم می تحلی  صور ت نیا به را فول مسأله فقهی، مبنای بیان در

 حیال  صیور ت  در کیه  بیوده  معتقید  وی که شده حکایت حلّی ادریس ناب از امامیّه، فقهای میان در

 از نتیجیه  در و مطالبیه  را مَهیر  تواند نمی زوجه باشد، معسر مَهر پرداخت از زوج چنانچه مَهر بودن

 هرچنید  زوج اعسیار  کیه  اسیتد ل  این با فقها مشهور توسط عقیده این ولی. کند خودداری تمکین

 بیه  موظّیف  زوجیه  کیه  نیسیت  آن مسیتلزم  موضیوع  این ولی خردد می او الزام و زوجه مطالبه مانت

 (421: تا یب ا فهام، مسالز. )است شده رد باشد، تمکین

 کند، می ساقط را مطالبه حق اعسار: خوید می و دانسته ضعیف را ادریس ابن یخفته جواهر صاحب

 ،ینجفی ) دارد حیبس  حیق  نییز  شوهر اعسار وجود با زن بنابراین. باشد نمی حبس حق مسقط ولی

 معسیر  و غنیی  شیوهر  بیین  تفیاوتی  و دارد اطیالل  حییث  ایین  از هم م.ل 1085 ماده و( 43: تا یب

 .است نگیاشته

 زوج اخیر  کیه  است چنین آنان نظریه در معنا: که شود خفته است  زم فقها، مشهور نظر توضیح در

 :کند خودداری مهریه پرداخت از ساریا حال در

 نییز  وی نفقیه  حق که حالی در نماید، خودداری تمکین از تواند می زوجه: ثانیاً. کرده معصیت: او ً

 را زوج دادخیاه  و مراجعیه  صیالحه  دادخیاه  بیه  توانید  می خویش حقول خرفتن برای و نشده ساقط

 صیور ت  در ولی. نماید ملزم مهریه پرداخت به را او و مؤاخیه شرعی وظایف انجام عدم به نسبت

 بلکه شد نخواهد تمکین به ملزم هم زوجه اما خرفت؛ نخواهد صور ت او الزام هرچند زوج، اعسار

 .کند خودداری تمکین از دارد حق او
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 سیاقط  نفقه مقدراست، امری معلول تمکین عدم اینکه دلی  به صور ت این در که است ممکن حال

 تمکیین  عیدم  کیه  اسیت  سیاقط  وقتیی  نفقه رسد می نظر به ولی بود، خواهد نفقه مُسقط پس. شود

 ریی غ هیم  مَهیر  پرداخیت  عدم که هرچند و باشد خرفته صور ت قانونی و شرعی مجوز بدون زوجه

 اسیت،  خرفته صور ت قانونی مجوّز با تمکین عدم اینکه علت به باز این وجود با ولی نبوده شرعی

 (247: تا یب ،ییصفا. )بود نخواهد نفقه مسقط لیا

 در نییز  نکیاح  و شده خرفته معاوضا ت بر حاکم قواعد از چند هر فول احکام: اینکه ذکر قاب  نکته 

 سیایر  بیا  نکیاح  میاهوی  تمیایزا ت  بیه  توجیه  با ولی است، ملحق مالی معاوضا ت به مَهر خصوص

 ا فهیام،  مسیالز . )بود خواهد اجماع مسأله این در اساسی و اصلی فقهی مستند معوّضه، معامال ت

 بیر  ینی ید و اسیت  بیدهکار  زوج عقد، مجرد به احنک عقد در( 41: 30 ج جواهرالکالم، ؛421: 1 ج

 زوجیه  حبس خاطرحق به هیمهر تیمال بحث. است نکرده افتیدر یازائ مابه و است آمده او عهده

 تیی ملک بیه  کیه  سیت ین یمیال  هنوز و دینما افتیدر را هیمهر تا کند ینم تیزوج حق یادا که است

 یمیال  دعوا اص  هیمهر بدهکاران رخصوصد نیبنابرا شود؛ نیعوض برخورد آن با که باشد درآمده

 صیور ت  بیه  مهرییه  پرداخت از زوج قدر ت عدم با باشد حال زوجه مهریه که یصورت در. باشد ینم

 اسیتحقال  و تمکین از امتناع حق مهریه وصول تا زوجه اقساط، طور به حقول از نمودن کسر و نقد

 احکیام  اجرای نحوه نهایت در( 264: تا یب ،ییصفا. )دارد مدنی قانون 1085 ماده به توجه با را نفقه

 میدنی  احکیام  اجیرای  نحیوه  قیانون  طبق و حقوقی  احکام دیگر مانند نیز زوجه مطالبا ت به مربوط

 اجیرای  نحیوه  6 میاده  اجراییی  نامیه  آیین 18 ماده ج بند لغو با 1391 سال ماه مرداد از. بود خواهد

 مطیابق  آنکیه  مگیر  اسیت،  زوج حیبس  نامکیا  عدم اولی اص  1378 مصوب مالی های محکومیت

 صیور ت  در سیپس  و نمایید  اثبیا ت  دادخیاه  قاضیی  به را زوج مالی های توانایی بتواند زوجه تبصره

 بیه . ایید نم حبس را وی ،به محکومُ تأدیه تا دتوان می زوجه درخواست ،زوج خودداری و استنکاف

 زوج حیبس  امکان عم  زوج، والام معرفی و احصاء در زوجه توانایی عدم به توجه با رسد می نظر

 .نباشد میسر مَهر تأدیه عدم دلی  به
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 زوجه از زوج نیمطالبه د یمراحل فقه

 (291 :1ج ، ل 1413. )خلپایگانی، مرحلۀ اول: اجبار بر ادای دین

فقها عمدتاً به جواز  (125 :1387)روشن،  .دارد نید یادا یبرا یکه مال کاف یمرحلۀ دوم: حبس مدیون

داشیته باشید، اخیر     و تمکین زوج( ملیء باشید  ) ونیمدچنانچه  نکهیبر اء معتقدند مبنی حبس ملی

واجیب اسیت او را حیبس     بر حیاکم و  خواهد بود و خناهکارتأدیه دین را به تأخیر اندازد، عاصی 

 (233تا:  مهرپور، بی) نماید.

میدیون، واجیب   ادای دین در صیور ت اعسیار    .: عدم جواز حبس در صور ت اعسار مدیونسوممرحلۀ 

نیست و طلبکار هم نباید از او مطالبه دین نماید یا بر او سخت بگیرد، بطوریکه د یی  آنچیه بییان    

 شده به شرح ذی  است:

 (280:بقره«)وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَۀٍ فَنَظِرَۀٌ إِلَى مَیْسَرَۀٍ»کریم در این مورد فرموده است:  قرآن -1

ه معنای به تأخیر انداختن و مهلت دادن است. )طوسیی، تبییان،   و ب« انظار» اسم مصدر« ةنظر» واژه

مقام انشاء است و مفهوم آن، وجوب مهلیت دادن بیه بیدهکار     این آیۀ جملۀ خبریه در (228 :1ج 

بطوریکه فقیهان نیز از این آیه، وجوب مهلت دادن به بیدهکار معسیر را    (368 :2)همان، ج  .است

 (294 :1ج  اند. )خلپایگانی،  استفاده کرده

 روایا ت ذی  نیز بر این مطلب د لت دارند: -2

کان یحبس فی الدین، فإذا  (السالم إنّ علیّا )علیه: »(السالم عن الباقر )علیه (السالم عن الصادل )علیه_

(: میدیون را  السیالم  هیی )عل یعل (299 :6، ج 1364)طوسی،  ...«تبیّن له إفالس و حاجۀ خلّی سبیه.

 کرد. یمرها دارد، او را  ازیو ن یاو آشکار شد که ورشکستگ یاخر برا نیبرا، بناکرد حبس می

إنّ امرأۀ استعد ت علی زوجها أنّه  ینفیق  : »(السالم عن علیّ )علیه (السالم عن جعفر بن أبیه )علیه -

شوهرش آماده کیرده   یبراخودش را زن  زی (؛همان...«)أن محبسه انیعلیها و کان زوجها معسراً ف

و شوهرش ورشکسیته اسیت،    دهد نمی کند و نفقه او را نمی تیحمازن از  مردکه درحالی  ،است

 شیود.  در صور ت اثبا ت ورشکستگی و اعسار، زوج حبس نمیی  ...شود یزندانباید که او  یبه طور

 (39: 4 جتا،  )عاملی جبلی، بی
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 نیز نظیر فقیهیانی از   زمان ما در این حکم اختالفی نیست و لیا ،این مطلب است اجماع فقها بر -3

خویی، خلپایگانی، سیستانی و... بیر ایین امیر د لیت     آیت اهلل (، حمه اهلل علیهامام خمینی )ر جمله:

 دارد.

شیام  هیر    -وجیوب امهیال معسیر    -اند که حکم بییان شیده    از سوی دیگر، افرادی تصریح کرده

 (368 :ل 1407طوسی، ؛ 352 :25، ج 1366شود. )نجفی،  مدیونی می

 یریگ هجینت

در  عیدالت ی و حقیول افیراد و   مصالح عمومبه دلی  رعایت حبس،   اجرای مجازا تحکم به جواز 

عیالوه  کنید.  آن را تأییید میی  عق  نیز  بیان شده است وصراحت ( به السالم همی)عل نیمعصومیرۀ س

، فلسفه حیبس زوج  در مورد حکم به جواز آمده است. حبس بدهکار ا نیزبراین در متون فقهی فقه

 اجتماعی باشد، اینکه زوج خودش را در قبیال  رسد این حبس جهت برهم نخوردن نظم  به نظر می

حبس در او را پرداخت نماید و در قبال زوجه متعهد باشد.  زوجه دارای دین بداند و نفقه و مهریه

ییان  بهای میالی   نحوه اجرای محکومیتو در متون قانونی نیز نظام کیفری اسالم مجوز شرعی دارد 

امروزه تغییرا ت قاب  توجهی در مقررا ت مهریه اعمیال شیده اسیت و در     اما متأسفانه؛ خردیده است

های مختلفی در ارتباط با بحث مهریه و نحوه وصیول آن بیه مجلیس     ( نیز طرح1401سال جاری )

و شیود   ی به عنوان مهریه تعیین میآزاد بهارارائه شده است. از آن جهت که در عرف جامعه، سکه 

افزایش سرسام آور قیمت سکه در کشور، شرایط را برای پرداخت مهریه بسیار دشوار نموده است. 

نپرداختن مهریه به لحاظ قانونی عواقب جبران ناپییری برای مردان دارد و در این بین ممکن است 

  دخیاه نیز در مقایسیه بیا خیشیته تغییراتیی در دا     وصول مهریه زوج روانه زندان شود. از سوی دیگر

دهید و زوج   زمیانی کیه زن دادخواسیت مهرییه میی      خانواده و اجرائیه ثبت وجیود داشیته اسیت.   

دهد؛ چون اعسار زوج ثابت است تا زمانی که زوجیه عیدم اعسیار را ثابیت      دادخواست اعسار می

کنید و   کند؛ ولی برای نفقه چون جنبه کیفری دارد، در ابتدا زندان می نکند، قاضی اعمال زندان نمی

تمکین( ثابیت  ازاء )تواند زوج اعسارش را ثابت کند و عدم اعسارش به دلی  خرفتن مابه  چون نمی

تواند از زندان بیرون بیاید. حال اخر فردی را هم برای نفقه و هم برای مهریه بیه صیور ت    شده نمی

ه حقوقی زندانی کرده باشند دادخواست اعسارش که به دادخاه ارائیه شید، دادخیاه سیریت حکیم بی      
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دهد؛ ولی همین قاضی بیرای نفقیه چیون عیدم      دهد و به جهت مهریه دستور آزادی می تقسیط می

در نظیر  دارند.  اعسارش ثابت است تا زمانی که نتواند اعسارش را ثابت کند در زندان او را نگه می

 معصییت ، هیم  )توانایی مالی( از پرداخت مهریه خودداری کند ساریمشهور فقها اخر زوج در حال ا

برای خرفتن حقول خویش به دادخاه صیالحه مراجعیه و دادخیاه زوج را     تواند زوجه میو هم  کرده

نسبت به عدم انجام وظیفه شیرعی مؤاخییه و او را بیه پرداخیت مهرییه ملیزم نمایید. مقصیود از         

از پرداخت بدهی سر باز زند، ابتدا توسیط حیاکم    ؛ بنابراین اخر مدیونباشد مؤاخیه، تعزیر زوج می

تواند او را حبس نماید تا مجبور  شود و در صور ت اصرار بر امتناع، حاکم می ادار به ادای دین میو

بیراین اسیاس، زنیدانی     نمایید.  می اقدام به این کاری شخصبه طوربه پرداخت بدهی خردد یا حاکم 

ابق مستند شرعی ندارد و مط خونه چیتمکن مالی، ه نشدن صور ت اثبا ت درنمودن بدهکاران مهریه 

ادله و مبانی پیش خفته، باید براساس رأی کارشناسانه دادخاه و مطابق با میزان درآمید میرد، مهرییه    

نفقیه،   ه زندان انداختن بدهکار معسیر مهرییه و  بهمسرش تقسیط خردد و به تدری  پرداخت شود. 

المال، از کیار   تحمی  هزینه نگهداری از زندانیان بر بیت، ها پیامدهای منفی از جمله: پر شدن زندان

افتادن بخشی از نیروی کار جامعه، وارد آمدن خسار ت مالی به زن به سبب دست نیافتن بیه مهرییه   

در به همیراه دارد.   و... راحاص  بودن حبس شوهر برای او، مخدوش شدن کرامت افراد  خود و بی

 خواهد بود.نیز خیری از پیامدهای یاد شده، به سود همسر او  حالی که تقسیط مهریه، ضمن پیش

ضیمانت اجراییی بیرای آن درنظیر      برای زوجین تعیین کیرده و  تکالیفی را اخرچه قانون، حقول و

 سیعاد ت خیانواده را   توانید آرامیش و   خرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمیی 

توسی  بیه    باشد ومبانی اخالقی  ازاین رو خانواده باید پیش از هرچیز پای بند اصول و تأمین کند.

رجوع به مقاما ت قضایی به هنگام ضرور ت، به عنوان آخرین عالج، باید  ضمانت اجرای حقوقی و

 مورد استفاده واقت شود.

 آن است که: شود این راستا پیشنهاد می لیا آنچه در

با وجود وضت قوانین حقوقی در روابط زوجین، این موضوع دلی  بر این نیست که روابیط انسیانی   

ین به فراموشی سپرده شود، زیرا هستند بسیاری از بانوان که نیه تنهیا بسییاری از مشیکال ت و     زوج

کنند و ادعای هیچگونه پاداش و میزدی را از همسرانشیان ندارنید،     های زندخی را تحم  می سختی
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کنند و خاه در تیأمین مخیارج    بلکه خود در کانون خرم خانواده از هر نوع ایثار و خیشت دریغ نمی

هیا توصییه    ندخی، هم دوش مردان به کار و فعالیت مشغول هستند. از ایین رو بیه کلییه خیانواده    ز

میالك و  متقاب ،  و مقیدشدن زن و مرد به ادای تکالیف شود که ضمن آخاهی از حقول خانواده می

ه ریزی و از قوانین به عنوان آخیرین راه کیار اجراییی اسیتفاد     معیار زندخی را بر اصول اخالقی پایه

 نماید.
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 .سخن انتشارا ت: تهران ،2 ج ،سخن فشرده نشر فرهنگ ،(1385) حسن، ،یانور .5

 یاول   دقائق یالمسم االرادات منتهی شرح ،(1416) س،یادر بن ونس منصوربن ،یبهوت .6

 .دوم چاپ ،یالمنته لشرح یالنه

 اءالتراثیداراح: رو تیب ،4 ج ،االربعه المذاهب علی الفقه ،(1406) عبدالرحمن، ،یریجز .7

 .هفتم چاپ ،یالعرب

: تهیران  ،3 ج ،یحق وق  ینول وژ یترم در مبسوط ،(1378) جعفر، محمد ،یلنگرود یجعفر .8

 .دانش خن  انتشارا ت

 ،فض  ائی اس  المی عل  وم المع  ار  دای  ره ،(1363) ،__________________ .9

 .دانش خن : تهران یفروش کتاب

 ج ،عهیالش   مس ائل  لیتحص یال عهیالش وسائل ،(ل 1409) الحسین،  بن محمد ،یحرعامل .10

 .تیب آل مؤسسه: قم ،2 ج و 7 ج ،1 باب النفقا ت، ابواب ،15

 و 1 ج ،االحکام ریتحر ،(تا یب) ،یا سد المطهر بن وسفی بن حسن ،(یحل عالمه) یحل .11

 .یسنگ انتشارا ت: جا یب ،2
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 انتشارا ت: قم ،السرائر ،(ل 1410) ادریس، ابن احمد، بن منصور بن محمد ابوجعفر حلی، .12

 .دوم چاپ مدرسین، عهجام

: تهران ،ورشکستگی و اخالص اعسار، حقوقی و فقهی بررسی ،(1387) محمد، روشن، .13

 .دوم چاپ فردوسی، انتشارا ت

 الحق وق  یف   السجن لالحکام مقارنه هیفقه دراسه ،(1379) عبیدالجبار،  نسب، زرخوش .14

 ،(تیتشی  و تسینن  اهی   دخاهیی د از یعموم حقول در زندان احکام یقیتطب یبررس) العامه

 .یاسالم آزاد دانشگاه یعلم انتشارا ت مرکز: جا یب

 احک ام  و م وارد  تیمش روع  یبررس اسالم دگاهید از زندان ،(1373) محمید،  ،یسپهر .15

 .یاسالم غا تیتبل سازمان: تهران ،زندان

 حض ره ی ال م ن  ،(ل 1410) ،یقمی  هیی بابو ابن نیالحس بن یعلب بن محمد صدول، خیش .16

 .یاسالم نشر: قم ،یغفار اکبر یعل قیتحق ،3 ج ،هیالفق

: رو تیی ب یاسیین،  آل حسین  محمد: مصحح ، اللغة فی المحیط ،(1414) عباد، بن صاحب .17

 . الکتاب عالم

 .اول چاپ نورالسجاد، انتشارا ت: قم ،نفقه و فقه ،(1394) زهرا، ،یصادق .18

 نشیگاه دا انتشیارا ت : تهیران  ،خانواده حقوق ،(1378) اسداهلل، ،یامام ن،یحس دیس ،ییصفا .19

 .هفتم چاپ تهران،

 .هیا سالم مکتبه: تهران ،3 ج ،انیالب مجمع ،(تا یب) حسن، ،یطبرس .20

: بییرو ت  ،الق رنن  ریتفس یف البیان مجمع ،(ل 1408) الحسین،  بن الفض  علی یاب طبرسی، .21

 .المعرفۀ

: تهیران  ،6 ج ،هی  االمام فق ه  یف   المبس وط  ،(1388) الحسن، ابوجعفرمحمدبن ،یطوس .22

 .هیالجعفر ا ثار اءیا ح هیتضوالمر المکتبه

 دارالتعییارف: رو تیییب ،االحک  ام بیته  ذ ،(ل 460) ،---------------------- .23

 .للمطبوعا ت



   1041/ بهار و تابستان 3، شماره 2/ دوره های فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی پژوهش دوفصلنامه  |  21  

 .دوم چاپ ،ینشراسالم: قم ،الخال  ،(ل 1407) ،---------------------- .24

 .یالعرب دارالکتاب: رو تیب ،النهایه ،(تا یب) ،---------------------- .25

 اءیی ا ح هیالمرتضیو  المکتب، ،6 ج ،بیالتهذ ،(1365) ،---------------------- .26

 .هیالجعفر اآلثار

 ،2 ج ،هیالدمشق المعه شرح یف هیالبه الروضه ،(تیا  یب) ،یعل بن نیالد نیز ،یالجبل یعامل .27

 .رو تیب یا سالم دارالعالم ،ینید جامعه انتشارا ت: نجف

 ،االس الم  شرایع شرح فی االفهام مسالک ،(ل 1273) ،---------------------- .28

 .تهران چاپ: قم ،1 ج

 .اول چاپ ر،یرکبیام انتشارا تتهران:  ،دیعم فرهنگ ،(1362) حسن، د،یعم .29

 . یدارالجل: رو تیب ،2 ج ،قاموس ،(تا یب) عقوب،ی محمدبن ابوطاهر ،یروزآبادیف .30

 یرهمکیا  بیا  انتشار شرکت: تهران ،1 ج ،خانواده یمدن حقوق ،(1377) ناصر، ان،یکاتوز .31

 .چهارم چاپ برنا، بهمن

 فییض  سینگی  چیاپ : جیا  یبی  ،3 ج ،الشتات جامع ،(تا یب) فیض، محسن محمد کاشانی، .32

 .واضی

 و علی اکبیر غفیاری  : مصحح و محقق ،5 ج ،یالکاف ،(ل 1407)  عقوب،ی محمدبن نى،یکل .33

 .هیاإلسالم دارالکتب: تهران ،محمد آخوندی

 .دارالقرآن: قم ،3 ج ،لالوسائ مجمع ،(تا یب) محمدرضا، خلپایگانی، .34

 .امیالخ مبعه: قم ،2 ج ،القضاء کتاب ،(ل 1413) ، ------------- .35

 .دوم چاپ مجد، انتشارا ت: تهران ،یخانوادگ یدعاو ،(1381) عارفه، ،یکرمان یمدن .36

 یمرعشی  اهلل تیی آ کتابخانه: قم ،10 ج ،اریمالذاالخ ،(تا یب) محمد، بن محمدباقر ،یمجلس .37

 .ینجف

 انتشیارا ت  ،7 ج فقه، خارج مباحث سلسله ،النکاح کتاب ،(1387) ناصر، ،یرازیش مکارم .38

 .اول چاپ: قم ،(السالم هیعل) طالب یاب بن یعل امام
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 .ششم چاپ انتشار، شرکت: تهران ،خانواده یمدن حقوق ،(1382) ،-------------- .39

 ،2 ج ،هیاالس الم  دول ه  فقه و هیالفق هیوال یف دراساه ،(ل 1409) ،یعل نیحس ،یمنتظر .40

 .قم

 .ینشراسالم: قم ،1 ج ،لهیرالوسیتحر ،(1363) اهلل، روح ،ینیخم یموسو .41

 و زوج ه  مطالب ات  ،(1392) حسین،  ،یرمقیان  یمحمید  محمد، روشن، ن،یحس مهرپور، .42

 .سوم چاپ جنگ ، انتشارا ت: تهران ،نن وصول روش

 النشیر  رکیز م: قیم  ،2 ج مسیتند،  سینگی  چاپ ،امیاال عوائد ،(ل 1417) مالاحمد، نراقی، .43

 .یا سالم ا عالم المکتب التابت

 یقوچیان  قیی تحق ،االس الم  عیش را  شرح یف جواهرالکالم ،(1366) محمدحسن، نجفی، .44

 .هیا سالم دارالکتب: تهران ،25 ج ،یانجیم

 ج ،المسائل مسنبط و لیالوسا مستدرك ،(ل 1408) ،ینور یتق محمد بن نیحس ،ینور .45

 .تیالب آل موسسه: لبنان-رو تیب ،13

: قییم ،یبکییائ محمدحسیین: متیرجم  ،اس  الم در زن  دان احک  ام ،(1362) احمیید، ،یوائلی  .46

 .یاسالم دفترنشرفرهنگ

 فرهنیگ  و علیوم  پژوهشیگاه : قیم  ،زوجه یمال حقوق ،(1385) اهلل،فرج ،یخنج اینتیهدا .47

 .اول چاپ ،یاسالم

 یاس الم  یجمه ور  یم دن  قانون در خانواده حقوق ،(1365) محمید،  یعل ،یقم یثربی .48

 .یاسالم غا تیتبل سازمان نشر و چاپ مرکز: تهران ،رانیا

 اتینشر

 فقیه،  هینشیر  ،«زوج ه  نفقه یقانون یها ماده به یفقه ینگاه» ،(1379) زهرا، ،یالله تیآ .1

 .23 شماره

 میدنی،  فقیه  هیای  آمیوزه  ،«مهریه بدهکاران فقهی احکام بررسی» ،(1390) جواد، ایروانی، .2

 .4 شماره
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 قیا ت یتحق و مطالعیا ت  دفتیر  ،«زنان یاجتماع یفرهنگ شواهد امهفصلن»  ،(1383)نام، یب .3

 .25 شماره زنان،

 و گذار قانون یها رخصت یعموم مستند اعسار قاعده» ،(1384) محمد، یعل ،یقم یثربی .4

 .سوم شماره ،ینید یپژوهش ۀمجل ،«77 مصوب یمال یها تیمحکوم یاجرا نحوه قانون

 خ انواده  تی  حما ق انون  22 ادهم لیتحل» نبا ت، نم الهام ،یمراد دالهیس ن،یحس ار،یکاو .5

 یاج را   نح وه  ق انون  ب ه  توج ه  ب ا  زوج س ار یا و اعسار فرض در( 1931 مصوب)

 خیانواده  حقول و فقه یجیترو – یعلم فصلنامه ،«(1931 مصوب) یمال یها تیمحکوم

 .63 شماره ،(صادل یندا)

 یاج را  نح وه  انونق   یحق وق  و یفقه   یبررس  » ،(1385) ،یمجتبی  ان،یی داغ زاده یتق .6

 .9 شماره حقول، و ا تیاله یتخصص  مجله ،«یمال یها تیمحکوم

 مطالعیا ت  مجله ،«نحله یحقوق تیماه» ،(1390) حسن، ،یرمقان یمحمد محمد، روشن، .7

 .سوم دوره اول، شماره راز،یش دانشکده حقول دانشکده یحقوق
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