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 Karimi.akm@gmail.com                                                       )رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم
 ،یدانشگاه خوارزم ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یگروه حقوق خصوص اریاستاد(/ینیف یعیشف نیحس 
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  چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی نظام مالی خانواده و آثار و پیامدهاي 
توجه به گیري سبک زندگی مطلوب در ج.ا. ایران است. آن براي شکل

الگوهاي نظام مالی در خانواده و همچنین برگزیدن الگویی براي سبک 
هاي کنونی جامعه ما به زندگی مطلوب در ج.ا. ایران یکی از ضرورت

روند. سؤال پژوهش این است: الگوي مطلوب نظام مالی خانواده شمار می
ق تواند باعث تحقدر پرتو حقوق داخلی کدام است؟ این الگو چگونه می

آید سبک زندگی مطلوب در ج.ا.ایران گردد؟ از نتایج تحقیق حاضر بر می
-که الگوي حقوقی مناسب براي خانواده الگویی مشارکتی با مسؤولیت

پذیري زوجین است که هم بتواند استقالل مالی آنان را حفظ نماید و هم 
ن اینکه رابطه رئیس و مرئوس را هم در خانواده و هم در جامعه میان زنا

پذیري و مردان از بین ببرد. بنابراین الگوي مشارکتی همراه با مسؤولیت
تواند ضامنی براي تحقق سبک زندگی مطلوب و انجام تکالیف زوجین می

تلقی گردد. به همین دلیل توجه به مبانی اصیل اسالمی، آیات و روایات 
-و همچنین در نظر گرفتن مصالح فردي و عمومی خانواده جهت شکل

تواند راهگشا باشد. روش مورد ي زندگی مطلوب در ج.ا. ایران میگیر
تحلیلی است که در پرتو تحلیل آیات و -استفاده در این پژوهش توصیفی
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 مقدمه 
 ،گرددیم خانواده به عنوان یک مجموعه انسانی که با ازدواج و روابط زناشویی آغاز

عناصر و  داراي ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و فردي است. به همین دلیل، توجه به
 نوادهمؤلفه هاي آن و همچنین در نظر گرفتن حقوق و تکالیف براي هریک از اعضاي خا

ر این مسأله د تواند بخش مهمی از فلسفه نظام خانواده در هر جامعه را به ما نشان دهد.می
. به طوري شودمیگر ه داراي قوانین و حقوق اسالمی است، بیش از جلوهجامعه مذهبی ما ک

ی به انریا-یاسالم یبه سبک زندگ دنیبر نقش خانواده جهت رس دیتأکتوان گفت که می
د. به هر روعنوان یکی از محورهاي حفظ و تداوم نظام اجتماعی و سیاسی نیز به شمار می

هایی که در آن جوامع وجود ها و با فرهنگادهجامعه توسط خانو رکن اساسی هر ترتیب،
 يسازنهینهاد در ینقش مهم ،خانوادهبر این اساس باید گفت که . یابدمیبروز و ظهور  ،دارد

د از خانواده سرچشمه افرا تقاداتها و اعاز باورها، نگرش ياریدارد. بس یاسالم یسبک زندگ
هاي زندگی در گیري سبکشکل .دهندیم ادیرا به ما  یگرفته است که سبک زندگ

دارد که  ییبسزا تیاهم ،کندهایی که در آن جامعه ظهور میفرهنگ ها و توجه بهخانواده
را براي  رتواند مسیدر این بین براي داشتن یک سبک از زندگی متعالی، توجه به خانواده می

هاي مختلفی سمتهاي پیرامون این موضوع مهیا کند. ترمیم و بازسازي قمرتفع شدن چالش
خورد و پس از آن ها کلید میاز فرهنگ و سبک زندگی با تربیت فرزندان در خانواده

هاي متمادي اثرگذاري ها و سالتواند در قسمتتولیدات یک خانواده وارد بازار شده و می
است و  ینید يهامنطبق بر آموزه یاسالم یمحسوسی در جوامع داشته باشد. سبک زندگ

 یبک زندگسدر  نیفرزند و والد نیتعامل در اجتماع و ارتباط ب ریه خانواده و ساحترام ب
 يألهاخخانواده، پر کردن  ياعضا نیب یو عاطف یمهم است. کم شدن روابط کالم یاسالم
شدن  یها و مصرفارزش عیسر رییتغ ،یفرهنگ يهاشها و بختوسط نهادها، رسانه یعاطف

ها، از خانواده یفرهنگ يهاهیو باال رفتن سرما دیجد یدگسبک زن يهابیها از آسخانواده
 است. دیجد ینقاط قوت سبک زندگ

تواند بر سبک می که نظام مالی حاکم بر خانواده به شکل قابل توجهیروشن است 
زندگی هر جامعه نیز تأثیرگذار باشد. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا این 

حقوق نظام مالی و آثار آن بر سبک زندگی مطلوب در جمهوري تأثیرگذاري را از بُعد 
اسالمی ایران مورد بررسی قرار دهد. بدیهی است آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان 

 شودمیبه عنوان الگوي مطلوب در نظر گرفته  شودمی ایرانی خوانده-سبک زندگی اسالمی
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هت رسیدن به این نوع از سبک زندگی که لزوم اصالح برخی قوانین، رفتارها و الگوها ج
 بسیار حائز اهمیت است. 

 . پیشینه تحقیق1-1
موقعیت  هایی از حقوق خانواده با تکیه بردرس«)، در اثر خود 1390(محمدجواد صفار

غیرمالی  ، انتشارات جنگل، جاودانه. به بررسی حقوق مالی و»حقوقی زن در نکاح و طالق
ه عنوان یکی این جهت ابعاد حقوقی نظام مالی خانواده را ب زن در طالق پرداخته است و از

طالق  واز ارکان حفظ نظام خانواده معرفی کرده که در مسائل گوناگونی از جمله عقد 
حاکم بر  ) در مقاله اصالح نظام مالی1395(شوند. محمد روشن و زکیه نعیمیگر میجلوه

امی مبتنی مالی مورد نظر اسالم را نظزندگی مشترك، دارایی مشترك)، نظام (روابط زوجین
ؤولیت هایی کنند که براساس آن، هر زن و مرد داراي مسطرفین تلقی می» استقالل دارایی«

نیز با مشارکت  خاص هستند. مردان در امور بیرون از خانه وظایف مالی بر عهده دارند و زنان
ین در پژوهش دهند. همچنام میدر امور خانه از منظر عرفی، فعالیت مالی براي خانواده انج

نواده با حقوق ) با عنوان رابطه الگوهاي حقوقی اداره خا1395(پناه و همکارانعلیرضا عالی
پردازد که می هاي مالی در قوانین داخلی ایرانشناسی قوانین مسؤولیتمالی زوجین به آسیب

قم زده است.  ر خانواده رهاي مالی زوج، نوعی الگوي ریاستی را دعلیرغم تأکید بر مسؤولیت
ت ) نیز در پژوهشی مشترك با عنوان مالکی1393(موسی رحیمی و رضا رحیمی دهسوري

ه عنوان برسند که زن و شوهر می خانواده به عنوان شخصیت حقوقی) بدین نتیجه(خانواده
سان ر اسالم، اندو عضو اصلی خانواده، در مسأله مالکیت داراي استقالل هستند. همچنین از نظ

میان تفاوتی  ها اعم از زن و مرد داراي حق یکسان در کسب و کار و مالکیت هستند و در این
نقش عرف «له ) در مقا1391(بین آنان نیست. فائزه عظیم زاده اردبیلی و اکرم محمدي ارانی

وق به نقش مهم عرف و آداب اجتماعی بر شکل گیري حق» در تفسیر حقوق مالی زوجین
تبر شرعی و رسند که عرف باید شروط معدهند و به این نتیجه میمی ه نشاندر خانواده توج

 قانونی را داشته باشد تا قابلیت استناد داشته باشد.  
ی در بین رابطه سبک زندگی و رفتار مدیریت مالی با رضایت زناشوی"همچنین در مقاله 

ل شده چنین استدال  ) نگاشته شده،1394(که توسط داس زرین و همکاران "کارمندان بانک
ا در میان راست که اگر بتوان سبک زندگی را بهبود بخشید و گذشت، ایثار، محبت و عالقه 

 د. شتوان باعث ایجاد رضایت در میان زوجین می دو طرف پدید آورد، به شکل بهتري
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نین چ "ت زناشویی زوجیننقش سبک زندگی در رضای"با عنوان ) 1394(در مقاله بهاري
شکل  نتیجه گرفته شد که زوجینی که سبک زندگی مشابه یکدیگر داشتند، توانستند به

ر بنابراین اگ مسالمت آمیزتري با هم زندگی کنند و از رضایت باالتري نیز برخوردار بودند.
 سبک زندگی به یکدیگر شبیه باشد، رضایت از زندگی نیز باالتر است. 

ست که ت دیگري نیز در این زمینه انجام شده العاامطعالوه بر تحقیقات ذکر شده، 
ایسه تطبیقی هرکدام به ابعاد خاصی از وضعیت مالی نظام خانواده در حقوق داخلی و حتی مق

تغیر نظام م، اما پژوهش حاضر درصدد است تا تأثیر قوق و قوانین داخلی پرداخته استبا ح
سی را هاي اساسبک زندگی مطلوب مورد بررسی قرار دهد و مؤلفه گیريمالی را بر شکل

 در این زمینه و بر مبناي ادله فقهی و حقوقی مورد توجه قرار دهد. 
 یق. ضرورت و اهداف تحق1-2

امعه ها در جحفظ و استحکام نهاد خانواده به عنوان رکن اصلی حفظ و تداوم ارزش
ء و ر آیات و روایات و هم در سیره انبیااسالمی یکی از اهداف مهمی است که هم د

-همچنین بهره وبخش آن ها و عناصر قوام. بنابراین بررسی مؤلفهشودمیع) دیده (معصومین
معه ایرانی نهاد خانواده جهت دستیابی به سبک زندگی مطلوب در جا هايظرفیتگیري از 

آفرینی شجدیدي از نق تواند ابعاد و زوایايهاي قابل توجهی است که مییکی از ضرورت
 نهاد خانواده را به ما نشان دهد. 

 بانی نظري تحقیق؛ سبک زندگی، تعاریف و ابعاد آن  م -2
تشکیل شده است. معناي واژه زندگی  1اصطالح سبک زندگی از دو واژه استایل و الیف

تعریف آن نوع یا روش) نیاز به توضیح دارد. در (اي روشن است؛ اما مفهوم سبکازهاند تا
نظیر موي سر، اسباب و وسایل منزل) تا بدین (شکل دادن یا طراحی چیزي«چنین آمده است: 

شیوه، جالب و جذّاب به نظر آید. به عبارتی؛ کیفیت برتر در ظاهر، طراحی یا 
شیوه مشخص و تکنیک خاصی که توسط «) یا Cambridge Dictionary, 2006: 27(»رفتار

). در مورد معناي Webster Dictionary, 2004: 80(»شودمیا اجرا آن چیزي انجام، ایجاد ی
الگوهاي مشخص نسبِی کنش و فرهنگ که «نیز چنین آمده است: » سبک زندگی«ترکیب 

). در جایی دیگر Cambridge Dictionary, 2006: 57(»دهندمیمردم را از یکدیگر تمایز  
 Oxford(تعریف شده است» سبک زندگی روش خاصی از زندگی یک فرد یا گروه«

                                                      
1. Style& Life 
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Dictionary, 2008: 43 زندگی«و » سبک«). بنابراین سبک زندگی که ترکیب دو اصطالح «
است در واقع ناظر بر شرایط زیست و نحوه تعامل انسان در یک جامعه است که از سطوح 

تري از و ممکن است در ابعاد گسترده شودمیپایین یعنی روابط فردي، خانوادگی شروع 
مله در سطح یک روستا، شهر، ایالت و یا کشور تجلی پیدا کند. درباره سبک زندگی ج

 ترینمهمتوان به برخی از هاي متعددي مطرح شده است که در واقع میتعاریف و دیدگاه
 ها در این زمینه اشاره نمود. دیدگاه

اي هیودهد در واقع، سبک زندگی شمطابق تعریفی که آدلر از سبک زندگی ارائه می
هایی براي رسیدن کند. یعنی راه و روشاست که فرد اهداف خود را به آن طریق دنبال می

گی بعد به اهداف و نیازهاي روانی، اجتماعی، فردي و گروهی. به عبارت دیگر سبک زند
نتونی گیدنز، جامعه شناسی آ). 22: 1361ادلر، (پذیر شخصیت افراد استعینی و کمیت

را از  داند که اوبک زندگی را رفتاري در زندگی روزانه هر فرد میمشهور انگلیسی، س
م عادت واره و ). عالوه بر این، بوردیو به مفهو120: 1380گیدنز، (کنددیگري متمایز می

وند. به شمی کند که به عنوان مؤلفه هاي سبک زندگی شناختهمی هاي نمادین اشارهسبک
ري ز ترجیحات تمایزبخش است که قصد ابرازگعقیده وي، سبک زندگی مجموعه متحدي ا

رکات و حواحدي را در منطق خاص هر خرده فضاي نمادینی مانند مبلمان، پوشاك، زبان و 
 ).Bourdieu, 1984: 173- 174و  243: 1390بوردیو، (گذاردسکنات بدنی به نمایش می

؛ رد استهمچنین در تعریفی دیگر، سبک زندگی شامل الگوي کامل عمل و واکنش ف 
که   در واقع سبک زندگی، نوع خاص واکنش فرد در برابر موانع و مشکالت زندگی است

ف بر نقش عادات ). برخی دیگر از تعاری74: 1389الماسی، (کنداو را از دیگران متمایز می
لی ککنند. از این جهت در یک تعریف می و رفتارها در شکل گیري سبک زندگی تأکید

هاي زندگی روزمره تر، الگوها و شیوهزندگی یا به نحو دقیق را، شیوه توان سبک زندگیمی
ادات و عتعریف کرد که نه تنها شامل الگوهاي فردي مطلوب از زندگی، بلکه شامل تمام 

با آنها سروکار  که فرد یا اعضاي گروه با آنها خو گرفته یا عمالً شودمیهایی روش
 ).245 -246: 1389ازکیا و حسینی، (دارند

هایی با این حال آنچه مهم است اینکه سبک زندگی در هر جامعه و مکتبی داراي تفاوت
توان از سبک زندگی دینی در جامعه ایرانی می با سایر مکاتب و جوامع است. به همین دلیل

هاي دینی و مذهبی قرار دارد. عالوه پرده برداشت که بخش مهمی از آن تحت تأثیر آموزه
پور و تقی(زندگی و خانواده از جایگاه واالیی در نظام اسالم برخوردار استبر این، سبک 
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سبک  .هاي زندگی تکثر آن استسبک ترینمهمیکی از ). در این معنا، 17: 1395شیخ، 
هاي لفه بر نمادها و ارزشمؤسبک زندگی این  و زندگی ما متأثر از دین و خانواده است

احساس غرور و افتخار  ،هاي هویت ایرانیلفهؤاز مه دیگر باشد. مؤلفمیدینی و ملی استوار 
لفه سبب شده است که همبستگی ملی را در میان اقشار، نژادها ؤبه گذشته خود است و این م

و اقوام مختلف این سرزمین به وجود بیاورد. تمایل به حفظ یکپارچگی و به هم پیوستگی 
هویت  بک زندگی ایرانی است و بایدس هاياز شاخص دیگر یکیو عدم تجزیه آن  جامعه

 گرددنشود و مشروعیت حیات آن اجتماع تضعیف نملی در جامعه دچار چالش و یا بحران 
 یابد.نتمایل به تجزیه و تفکیک اجتماعی در میان شهروندان افزایش  تا

واره خاص زندگی است که به یک فرد، خانواده یا در نهایت اینکه سبک زندگی، نظام
واره تشکیل دهنده هندسه کلی رفتار بیرونی و هویتی ویژه اختصاص دارد. این نظام جامعه با

. به عبارت دیگر، سازدمیها را از هم متمایز ها و جامعهجوارحی است که افراد، خانواده
اي کم و بیش جامع و منسجم از عملکردهاي روزانه یک توان مجموعهسبک زندگی را می

را که وي براي  و هم روایت خاصی سازدمیاي جاري او را برآورده فرد دانست که هم نیازه
). 27: 1391شریفی، (سازدمین مجسم گزیند، در برابر دیگراهویت شخصی خویش بر می

سبک زندگی، بخشی از زندگی است که در حال تحقق یافتن است و طیف کامل 
هایی دهند و البته خصوصیتمی ارد که افراد در زندگی روزانه انجامدهایی را در بر فعالیت

هاي افراد در هر عرصه از کند. طیف فعالیتي آنها صدق میمانند داشتن سبک، درباره
توانیم از ه همین دلیل میي سبک زندگی آنها در آن عرصه باشد. بتواند سازندهزندگی، می

انواده خدرون سبک زندگی در زمینه مصرف مادي، رفتار بهداشتی، مصرف فرهنگی یا رفتار 
ین آنچه در سبک زندگی مطرح است شیوه ). بنابرا79 -80: 1383فاضلی، (سخن بگوییم

أثیر نهاد هاي زندگی میان انسان ها در جوامع مختلف است که در جامعه ما به شدت تحت ت
 خانواده و آموزه هاي دینی قرار دارد. 

 هاي مختلف . نظام مالی در جمهوري اسالمی ایران؛ دیدگاه2-1
اند. این موضوع اغلب جوامع در طول تاریخ داراي خصلتی اقتدارگرا و مردساالرانه بوده

توان طیف متعددي از نظریات را پیدا کند. به طوري که میدرباره جامعه ایرانی نیز صدق می
نمایند و حتی حقوق لحاظ شده در نمود که بر نقش بی بدیل مردان در خانواده تأکید می

ایجاد «: شودمیدهند. چنان چه در وصف این دیدگاه گفته نواده را به مردان نسبت میخا
نظم در هر جمعیت منوط بر این است که مقامی بر آن حکومت کند. خانواده نیز از این قاعده 
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: 1375کاتوزیان، (»مستثنی نیست و دوام آن، جز با تعیین مدیر و مسئول ویژه، امکان ندارد
ها و دار مسؤولیتاین رویکرد یکجانبه، مردان به عنوان ریاست خانواده، عهده). مطابق 223

توان نظام مالی حاکم بر خانواده را به تصمیمات در این زمینه هستند. به همین دلیل نمی
به اي هاي مطرح شده در این زمینه به شکل گستردهصورت مشترك اداره نمود. استدالل

روایات است که در واقع بر نقش منفعل زنان و تسلط مردان بر متون دینی از جمله آیات و 
هاي مردساالرانه بر زندگی، هاي تاریخی و تسلط رویهنمایند.  زمینهاداره خانواده تأکید می

 تأثیر نبوده است. گیري این رویه بیاز جمله در دوران جاهلیت و قبل از اسالم در شکل
ر روابط اي بل از آنکه نظام مالی متقاعد کنندهتوضیح اینکه در دوران جاهلیت و قب

ردان تعیین مخانواده حاکم باشد، نظام مالی حاکم بر خانواده نیز از نوع ریاستی و توسط 
فته و رجوع گتوانست صد بار زن خود را طالق شد. به همین ترتیب، در آن دوران مرد میمی

د را بالتکلیف دادند همسران خود حق میکند. ضمن اینکه در عربستان قبایلی بودند که به خو
آن قدر تکرار  دادند وکردند و نه آنان را طالق میبگذارند، نه با آنان به خوشی رفتار می

نان بدهند و خود آکردند که زنان ناچار بودند براي رهایی از بدبختی، اگر مالی داشتند به می
ه بر این ). عالو109: 1408طبرسی، (گفتندمی» عضل«را رها سازند که در اصطالح به آن 

وبی نشانگر تسلط شد که به خاي بر علیه زنان به کار گرفته میهاي ناعادالنه و ظالمانهشیوه
هور اسالم و ظهمه جانبه مردان بر شیوه زندگی در آن دوران بوده است. عالوه بر این و با 

ابر کالم هایی در برمقاومتص)، همچنان (هاي روشنگرانه رسول گرامی اسالمترویج آموزه
گیري از متون رهها و منازعات تاریخی، برخی نیز با بهشد. صرفنظر از تقابلالهی مشاهده می

ي مدنظر اسالم را به عنوان الگو» ریاست مرد بر خانه«دینی و از جمله آیات و روایت، شیوه 
را » ریاست مرد«و  شودمیها استناد آیاتی که در این زمینه بدان ترینمهمنمودند. معرفی می

خشی از آن سوره نساء است. در این آیه که ب 34کنند، آیه شریفه در چارچوب آن بیان می
 ».زنانند نگهبان و سرپرست ن،مردا». «النِّسَاءِ... عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ«فرماید: چنین می

 "ریاست مرد بر زن"، اصل و قاعده ءسوره نسا 34یشمندان اسالمی از آیه اندبرخی از
اند و به طرح نمودهمقاعده فقهی و فرمول مدیریتی  و اند و آن را یک اصل حقوقیفهمیده

در همین زمینه، دالیل و توجیهات متعددي بیان  ).165: 1412 تهرانی،(توضیح آن پرداختند
ي ریاست مرد بر خانه کنند تا الگوهاي شرعی، عقلی و نقلی تالش میشده است که با ادله

هاي اسالمی تعبیر نمایند. در این زمینه چنین مطرح را الگویی مطلوب و طبیعی و موافق آموزه
، داراي شودمی که بر عهده گرفتن نظام مالی خانواده که غالباً توسط مردان انجام شودمی
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د رویه ها و آثار مطلوب اجتماعی است. عالوه بر این، پذیرش این رویکرد منجر به ایجا
قوانین حقوقی شده است که از جمله در موارد متعددي، حق طالق، اداره امور خانواده، امور 
بیرونی خانه، عدم پذیرش شرط ضمن عقد و ... در چارچوب آن مطرح شده است. استدالل 

تر در زنان هاي مطرح شده در موضوع حق طالق مردان این است که در واقع روحیه حساس
پایین بودن آستانه تحمل آنان، نسبت به مردان منجر به این شده که حق طالق مختص به دلیل 

 ). 55: 1381مجد، (به مردان باشد
ه مرد، یشمندان مسلمان، در توجیه علت واگذاري حق طالق بانددر همین راستا، برخی

، او به اوالًرا داند؛ زیحکمت آن را اهتمام بیشتر مرد نسبت به زن در حفظ کانون خانواده می
لقه زوجیت عیش بوده و بیشتر نگران گسستن انددلیل تعهد به پرداخت مهریه و نفقه، عاقبت

جایی که ز آناتر و بیشتر تحت تأثیر احساسات است و در اثر طالق، ، زن عاطفیاست. ثانیاً
ك رنجشی، اندکند، پس ممکن است بامسئولیت و تعهد مالی خاصی ندارد، ضرري نمی

). 360: 1984زحیلی، (زندگی مشترك را برچیند، لذا حق طالق، به وي داده نشده است بساط
پیامدهاي  وصرفنظر از مجادله دارا بودن حق طالق مرد و یا عدم آن، آنچه مهم است آثار 

همه جانبه  آن در حوزه نظام مالی خانواده است که ممکن است به منفعل شدن زنان و سیطره
براي عدم  نهایت نادیده گرفتن حقوق زنان منجر گردد. در یک توجیه مردان بر آنان و در

ذیرش پامکان اسقاط حق طالق براي مرد، ممکن است گفته شود: مرد در عقد ازدواج با 
 قانون مدنی 959با توجه به ماده  آورد وتعهدات مالی، حقوقی چون حق طالق را به دست می

 مدنی حقوق از سمتیق یا اجرا یا تمتع حق کلی طور هب تواندنمی کس هیچ«: داردکه بیان می
د ساقط نماید. به تواند حق طالق را از خولذا با این توجیه، مرد نمی» نماید. سلب خود از را

مرد در طالق  توان حقرسد این توجیه نیز خالی از اشکال نباشد، زیرا هرچند که نمینظر می
ق طالق براي او تواند دلیلی بر انحصار حمالی نمی را انکار نمود، اما الزام وي به تعهدات

شاهد بر این  وق.م امکان سلب این حق از خود را ندارد  959باشد، تا بگوییم بر اساس ماده 
 هاي نکاح از سوي قانونگذار است.مدعا درج شروط ضمن عقد در قباله

ردساالري در گیري نظام مالی خانواده در قالب مالگوي ریاست مرد بر خانه و شکل
ریاست مرد بر روابط زوجین «ق.م.  1105قوانین داخلی نیز نمود یافته است. از جمله در قانون 

در نظر گرفته است که البته تداعی کننده الگوي ریاستی است. از » به عنوان خصیصه شوهر
دالیل ارائه شده در این خصوص آن است که گفته شده: این که طالق، حق مرد شمرده شده 

که از حقوق اوست) حق زندگی مشترك (به دلیل آن است که زن با ایجاب در عقد ازدواج
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کند و مرد نیز با قبول خود، حقوق واگذار شده را پذیرفته و در مقابل را به مرد واگذار می
اسدي، (پذیردتکالیفی چون: تأمین معاش زن و اوالد، مهریه و سایر تعهدات مالی را می

که اعطاي هر گونه حقی براي رسد ایندلیل فوق باید گفت: به نظر می ). در نقد3: 1380
گیرد، در راستاي عدالت خداوند انسان در برابر وضع تعهداتی براي صاحب حق، صورت 

تواند به معناي حق بوده و توجیه مناسبی است، اما وجود تعهدات مالی بر ذمه شوهر، نمی
باشد، بدین نحو که هر زمان که اراده کند خواه دلیلی چون و چراي او در طالق مطلق و بی

، شواهدي در خصوص نقش اراده زن اوالً داشته باشد یا نه، همسر خود را طالق گوید، زیرا؛
در مواردي (در طالق وجود دارد نظیر: تشریع طالق خلع و مبارات، نقش حاکم در طالق

نحو مطلق که همگی مستند به خاص) و مشروعیت توکیل زن از جانب شوهر در طالق به 
، قائلین به حق مطلق مرد در طالق، خود به موارد یاد شده معترف بوده و باشند. ثانیاً ادله می

اند، جا که همگی از قول مشهور فقها در این باره تأسی نمودهاند، اما از آنها را پذیرفتهآن
عنوان رفته و موارد نقض را بهفرض ذهنی، پذیناپذیر و یک پیشعنوان اصلی خللآن را به

اند. در حالی که اگر بپذیریم، تأثیر اراده مرد در طالق، استثنائاتی بر قاعده اولیه قبول نموده
هاي مخالف اراده مرد را به عنوان استنثائاتی بر مطلق نیست، نیازي نیز نخواهد بود که طالق

، اصول عاري از استثنائات و موارد که عقل انسانقاعده اصلی معرفی و توجیه نماییم، چنان
 پذیرد. تر مینقض را آسان

با این حال، مسائل مالی که در حیطه تعهدات زوجین برقرار است، غالبًا بر عهده مرد 
قانون مدنی، (تنها نفقه زوجه دائمی بر عهده شوهر استگذاشته شده است. از جمله اینکه 

اما مسئله مهریه پابرجاست و اتفاقاً به  ،راه نداردنکاح منقطع، این مبنا  پس در ).1106ماده 
نسبت مهریه عقد دائم از اهمیت و استحکام بیشتري برخوردار است؛ چنانکه قید آن در ضمن 

). عالوه بر این، 1109قانون مدنی، ماده (عقد الزامی بوده و ضمانت اجرایش بطالن عقد است
رداخت مهریه زن، نفقه دوران عده، و برخی محققین تعهدات مالی مرد در طالق شامل: پ

: 1366نوري، (اندکننده واگذاري طالق به مرد، عنوان نمودههزینه حضانت فرزندان را توجیه
). همچنین از سوي دیگر، علت درخواست طالق از سوي زن را تأثیرپذیري وي از 49

هاي مالی ینهعواطف و احساسات بیان شده و واگذاري امر طالق به او را موجب تحمیل هز
رسد که منشأ ). به نظر می281- 283م، 1967ابوزهره، (و ایراد ضرر به مرد عنوان کرده است

استدالل فقها در این مورد، موازنه حق و تکلیف بوده است، به این نحو که اگر به مرد، امر 
 طالق واگذار شده، در مقابل برخی تکالیف مالی نیز بر دوش وي گذاشته شده است، حال
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که هرچند موازنه  سازدمیکه زن چنین تکلیفی بر عهده ندارد. دقت در مسئله فوق آشکار آن
حق و تکلیف، پسندیده و مطلوب است، اما در این استدالل کافی نیست. زیرا در ابتدا باید 
گفت که در زندگی مشترك دو نوع از حقوق وجود دارد: حقوق مالی و حقوق معنوي. 

واسطه ازدواج و زندگی مشترك، قوق مالی بر ذمه زن نیست اما زن بههرچند بپذیریم که ح
بسا اي دهد ومند بود) را از دست میها بهرهکه پیش از ازدواج از آن(بسیاري از حقوق خود

در زمان طالق جبران ضررهاي معنوي به نسبت ضررهاي مادي بسیار دشوار و حتی در 
استدالل قائلین به همین نظر مبنی بر شدت احساسات و مواردي غیرممکن است، لذا اگر از 

ها در زنان، مضرات عواطف در زن نسبت به مرد، بهره گیریم، باید گفت بنا بر همین ویژگی
توان گفت به صرف هاي روحی ناشی از وقوع طالق، به مراتب بیشتر است، لذا نمیو شکست

تفی است، زیرا ضررهاي روحی براي وجود تعهدات مالی مرد، نقش اراده زن در طالق، من
-بندي دوگانهزن در طالق، موجود و بلکه شدیدتر از ضررهاي مالی مرد است. بنابراین تقسیم

اي که میان حق تسلط مرد بر شئون مختلف زندگی در خانواده برقرار شده است و وي را 
 تواند قابل پذیرش باشد.نماید، چندان نمیمی رافع مشکالت مالی تلقی

 هاي نظام مالی و شکل گیري سبک زندگی مطلوب مؤلفه-3
م که بتواند براي دستیابی به سبک زندگی مطلوب نیازمند توجه به ابعاد نظام مالی هستی

 هاي اساسی پرداخته شود: باعث تحقق آن شود. در اینجا به برخی از مؤلفه
 آمیز سالمت. آرامش و زندگی م3-1

ایرانی است. -هاي سبک زندگی اسالمینی یکی از مؤلفهامنیت و آسایش درونی و بیرو
رون دتواند باعث تحقق آرامش اهمیت آن تا جایی که حتی آسایش و آرامش بیرونی می

حل زندگی مشود. امنیت درونی، گاهی پس از آن که در بیرون از وجود انسان مانند خانه، 
کند. ی میحساس آرامش و آسودگو به طور کلی جامعه، آرامش خاطر فراهم شد، انسان نیز ا

در درون  در این صورت این گونه آسودگی و آرامش که بر اثر عوامل خارج از وجود انسان
 ).74 -75: 1384صادقیان، (شودمیگیرد، امنیت بیرونی نامیده او شکل می

اي از هدف اصلی نکاح تشکیل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است که بخش عمده
گیرد و رسیدن به این هدف با جدایی آنان تباط عاطفی از اینجا سرچشمه میآرامش و ار

هاي پذیر نیست، بلکه با اصالح حقوقی نظام مالی و مشخص شدن اهداف و رویهامکان
توان به سبک زندگی اسالمی دست یافت. لذا بر مرد واجب است خانوادگی است که می

یند و بر زن واجب است که در منزلی که از اي مناسب تدارك ببکه براي همسر خود خانه
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رسد سکونت ). البته به نظر می220، 1376محقق داماد، (سوي همسر تهیه شده سکونت پذیرد
باشد که این امر موجب ایجاد مشترك زوجین در کنار یکدیگر هنگامی مفید و مثمر ثمر می

تر نماید. در مشترك را قويهاي زندگی عالقه و محبت بیشتر میان طرفین گردیده و پایه
صورتی که به واسطه زندگی زوجین در یک مکان و در منزل مشترك، احدي از ایشان دچار 

یا سکونت مشترك ایشان متضمن خوف مالی و جسمی براي یکی از طرفین  ، آسیب گردد
کن و با اجازه دادگاه) مس (قانون مدنی به وي اجازه داده تا 1115باشد. قانونگذار در ماده 

 محل زندگی مستقل براي خود انتخاب نماید.
ح این بیان توان شواهدي را بیان نمود. صاحب جواهر در شربر مبناي ادله فقهی نیز می

ت با غیر زوج و از براي بانوست که مطالبه منزلی بنماید که در آن مشارک«... فرماید: می
ت مرد یکن در این صورت، قدرنباشد، حال چه این مشارکت موجب ضرر باشد یا نباشد. ل

ه معروف بهم بایستی مورد توجه قرار گیرد، زیرا تدارك مسکن مناسب از مصادیق معاشرت 
، گفته ). عالوه بر این339، 31: ج 1370نجفی،  (و نگهداري همسر به نحو شایسته است

قها آن رزید، فکه اگر مرد منزل مناسب تدارك دید و زن از سکونت در آن امتناع و شودمی
لمسکنه فیما یلق اانما یتحقق ینشوز المراه بالمنع من « اند:را موجب نشوز زن دانسته و گفته

جام مطلوب ). این در حالی است که در خانواده، ان418، 19هـ.ق، ج  1410مروارید، (»بها
ه و ها، کسب آرامش و همدلی، تربیت فرزندان صالح، بقاي خانوادوظایف و مسئولیت

کند می لبطبه تعالی رساندن آن، نوع خاصی از رفتار زوجین نسبت به یکدیگر را سرانجام 
. چنان که با شودمیکه در واقع گامی براي تحقق سبک زندگی اسالمی و مطلوب تلقی 

 . شودمیمحقق شدن آرامش بیرونی، آرامش درونی نیز محقق 
 . زندگی مستقالنه و توأمانی حق و تکلیف  3-2

سبک زندگی مطلوب که در واقع همان سبک زندگی اسالمی است، مبتنی بر اختیار و 
آزادي فردي در یک محدوده آزادي فردي است. بنابراین از منظر سبک زندگی اسالمی 

بایست ). بدین ترتیب نظام مالی خانواده نیز می40: 1387نمازي، (شده است رسمیت شناختهبه
این آزادي و اختیار را درعمل پیاده کند و باعث تحقق سبک اي باشد که بتواند به گونه

که یکی از حقوق مشترك زوجین در  شودمیزندگی مطلوب شود. در همین راستا استدالل 
زندگی مشترك، برخورداري از حق استقالل در امور مالی است. به تبع این حق، هیچ یک 

زن و مرد از نظر مالی از یکدیگر  از زوجین حق مداخله در امور مالی یکدیگر را ندارند.
مستقل بوده و استقالل زن و مرد در امور مالی و مالکیت، از بدیهیات است و دین مبین اسالم 
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هاي پیروان پیامبر اکرم(ص) را آن را به روشنی بیان نموده است. قرآن کریم یکی از ویژگی
شطاء فازره فاستغلظ فاستوي علی کزرع اخرج « ... دارد : دانسته و چنین بیان می» استقالل« 

... همانند زراعتی که جوانه هاي خود  ()29فتح، آیه  (؛» سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار
را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پاي خود ایستاده است و به 

براین، استقالل مالی مرد و دارد.) بناقدري نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وا می
زن نیز روشن و مبرهن است و زن در درآمدهاي شوهر، سهمی ندارد؛ مگر آن که شوهر باید 

 به عنوان نفقه، چیزي به زن بپردازد.
 (»ما اکتسبنمللرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب « فرماید: همچنین قرآن مجید می

ددر صد ماند که زن صستقل هیچ جاي تردیدي نمی). با آوردن دو جمله جدا و م32نساء: 
تیار تام دارد در اموالی که کسب کرده یا اموالی که به ارث به او رسیده است حق مسلم و اخ

ر حالی دو این حقوقی است که اسالم یک هزار و چهارصد سال پیش به او عطا کرده است. 
اره اموال خود که باید و شاید حق ادکه هنوز در اروپاي به اصطالح آزاد شده، زنان آن طور 

کسان به زنان یرا بعد از ازدواج ندارند و حتی در برخی موارد حقوق دریافتی در مقابل کار 
کیت ). اسالم در حالی حق مال269، 1381ملک محمودي، (گرددمبلغ کمتري پرداخت می

دیده گرفته زنان نادهد که این حتی در طول تاریخ براي را به طور مساوي به زن و مرد می
دي هم که شد. در موارشد، بلکه خود زن به دیده مال و ملک براي دیگران نگریسته میمی

آیه مسلم  شد اهلیت تصرف و تمتع آن را نداشت. خداوند با بیان اینزن مالک شناخته می
ود خساخت که دستاورد و درآمد زن ملک خود اوست و شوهر یا مرد دیگري نمی تواند 

 ). 75، 1379نورحسن فتیده،  (الک آن یا شریک در آن بداندرا م
دار مانند زنان بی شوهر در اداره اموال و امور مالی ویژه در قوانین مقدس اسالم زن شوهر

خود یکسره مختار بوده و حق خرید و فروش و تمام معامالت را درباره دارایی خود را داشته 
آزاد و مستقل بوده و به هیچ وجه اجازه شوهر در  و در انجام معامالت نسبت به اموال خود

آن مدخلیتی نخواهد داشت؛ زیرا مالکیت حقی است مستقل که هر شخص درباره اموار خود 
دارد. همچنان که حق تسلط مردان در اموال خودشان محرز است و حق هر گونه اختیار در 

، 1360محقق، (را هستندمصارف آن دارند، زنان نیز چنین تسلطی را در اموال خویش دا
تواند در قانون مدنی مقرر داشته که زن بطور مستقل می 1118). همچنین طبق ماده 366

خواهد بکند و استقالل اقتصادي زوجه مورد تایید قانونگذاري دارایی خود تصرفی را که می
دن قرار گرفته است. در این صورت است که هم حقوق و آزادي زنان در زمینه سامان بخشی
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و هم نوعی سبک زندگی مطلوب بر مبناي  شودمیبه امور مالی خویش در خانواده محقق 
گیرد. این مسأله به نحو دیگري در مسأله تقسیم و یشه و استقالل زن شکل میانداحترام به

 یابد. سهم زنان از ارث نیز نمود می
 نظام حقوق مالی  پذیري در. عدالت و مسؤولیت3-3

نی وب اسالمی مبتنی بر عدالت است. در غیر این صورت ارزش چنداسبک زندگی مطل
اعی جستجو نخواهد داشت. نظام اسالمی، امنیت را در داخل از کانال برقراري عدالت اجتم

: 1384صادقیان، (شودمیکند و رعایت عدالت در هر جامعه سبب برقراري نظم و آرامش می
توانه سبک تواند پشمی ام حقوق مالی خانواده). بر همین اساس، وجود اصل عدالت در نظ72

ملل و اقوام  زندگی مطلوب اسالمی در نظر گرفته شود. توضیح اینکه، قبل از اسالم در میان
رد برقرار ممتمدن و غیر متمدن دنیا، عادت غالب چنین بوده که قانون ارث هم چنان براي 

ییع رث وي مورد تعدي و تضبوده ولی براي زن حقی از جهت ارث وجود نداشت یو حق ا
رسید و کور میبوده است. به عنوان مثال: در یونان باستان میراث خانواده به ارشد اوالد ذ

متوفی به پسر  ) در مصر قدیم، ترکه239، 4: ج 1374طباطبایی،  (ها از ارث، محروم بودندزن
تی فرزند پسر ) در شریعت یهود این چنین بود که تا وق34: 1382پوهاند،  (رسیدتر میبزرگ

تحولی  ، مینه) لذا اسالم در این ز17: 1389مهرپور، (بردوجود داشته باشد، دختر ارث نمی
نان سهم آبه وجود  آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و براي 

و اجتماعی  یگر هم به موازات مبارزاتی که براي حقوق مالیاالرث تعیین کرد. در جوامع د
تی به شد. در زمینه ارث هم تحوالگرفت و امتیازاتی براي آنان کسب میزن صورت می

 ند.االرثی مشخص مانند مردان یا کمتر برخوردار شدوجود آمد و زنان نیز از سهم
. خداوند شودمییري دنبال پذارث در قرآن و روایات نیز بر مبناي عدالت و مسؤولیت

ساء مما ترك للرجال نصیب مما ترك الولدان و االقربون  و للن«فرماید: در قرآن کریم می
 ). 7نساء آیه  (...»الولودان و االقربون 

خداوند در قرآن با این آیه زن را در کنار مرد و همانند او و ذیحق در دریافت ارث 
اد. در شرایطی که در جامعه عرب آن روز و حتی در سایر معرفی کرد و استقالل او را نشان د

برد و نه حق مالکیت داشت. عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه ملل معاصر زن نه ارث می
و  شودمیاین قسمت از آیه نیز مانند قسمت قبلی عام بوده و شامل همه زنان «نویسد: می

زم است این است که در جمله اول اي که تذکرش التخصیص و تقیدي در آن نیست. نکته
را آورده و جا داشت که در جمله دوم به آوردن ضمیر » مما ترك الولدان و االقربون« عبارت
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و اینطور نفرموده بلکه دوباره عبارت را به صورت » اکتفا نموده و بفرماید  وللنساء نصیب منه
را اعالم کرده و جاي هیچ کامل آورده و این به خاطر آن بوده که با صراحت این مساله 

 )206، 4: ج 1374طباطبایی،  (گذاردتردیدي باقی نمی
سوره نساء  11توان به آن اشاره نمود آیه آیه دیگري که در مورد حق ارث زن و مرد می

ر نظام کامل دکه  از آن جایی». یوصیکم اهللا فی اوالدکم للذکر مثل حظ االنثیین...«باشد: می
ده شده تا بتواند ت سنگین تامین نیازهاي اقتصادي خانواده به عهده مرد نهاآیین اسالم مسئولی

هت تربیت اش درآمد بیشتر کسب نموده و زن از این فراغت جمرد از توانایی بیشتر بدنی
 ).250، 1386نوري همدانی،  (فرزندان و اداره شئون داخل منزل بهره گیرد

المه عبرابر زن قرار داده شده است. به طور طبیعی در قانون ارث هم سهم مرد دو 
ارث بین مرد  نتیجه این گونه تقسیم« گوید:طباطبایی در تفسیر خود درباره این اختالف می

» مصرف«رحله . ولی در مشودمیمرد دو برابر زن مالک » تملک«و زن آن است که در مرحله 
دارد، نگه می را براي خود برد، زیرا زن سهم و دارایی خودهمیشه زن دو برابر مرد بهره می

را صرف زن  ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از سهم و دارایی خود
بی العوجاء ). در مورد ارث زن چنین آمده است: ابن ا215، 4، ج 1374کند( طباطبایی، می

ه امام ا بگوید: چرا زن بینوا و ناتوان یک سهم ارث برده و مرد دو سهم؟ این پرسش ر
که این امور ع) گفتند. حضرت فرمودند: بر زن جهاد، نفقه و دیه عاقله واجب نیست بل(صادق

 ).436، 17، 1409 حر عاملی، (بر عهده مردان است از این رو مردان دو سهم و زنان یک سهم دارند
سوال دیگري که در این مورد وجود دارد این است که آیا اختصاص نصف حق االرث 

توان که زن نصف مرد است و کمال انسانی را فقط می شودمیبه زن از این مقوله ناشی نمرد 
-در وجود مرد نظاره کرد؟ طبعا این گمان پندار ناصحیحی بیش نیست، زیرا تمام مسئولیت

توان گفت زن به کند. از این رو میهایی که مرد به عهده دارد بر دوش زن نیز سنگینی می
ازه مرد در برابر اعمال خویش اندل در قبال اعمال و رفتار خویش درست بهمثابه انسانی کام

نویسد: ). سید قطب در تقسیم ارث میان زن و مرد چنین می17، 1378فضل اهللا،  (مسئول است
ترین آیینی است که بشریت از آن آگاه است و این مساله آیین تقسیم ارث در اسالم عادالنه«

ه آیین هاي دیگر را در نظر بیاوریم که در آنها تمام ارث به پسر ک شودمیآنگاه آشکارتر 
رسد و زنان را در این آیین طبق تکالیف و وظایف رسد یا ارث تنها به مردان میبزرگتر می

و هرگز نظر آن نیست که از جنسی در مقابل جنس دیگري  شودمیهر کدام سهم داده 
و باید آن را نگهداري کند ولی زن یا  شودمی طرفداري شود، بلکه مرد ناچار با زنی همسر
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خیزد یا این که پس از زناشویی مرد دیگري به نفع نیازمنید هاي وي تنها به کار خود بر می
: 1386شاذلی، (»کند پس مرد بیش ازدو برابر زن در زندگی تکلیف و خرج دارداقدام می

 ). 112: 4ج
و موثر در  الم مهر و نفقه را اموري الزماس«نویسد: شهید مطهري نیز در این مورد می

ناسد و شاستحکام زناشویی و تأمین آسایش خانوادگی و ایجاد وحدت میان زن و شوهر می
سته شده است و از بودجه زندگی زن کا داند و به این سبب قهراًچون مهر و نفقه را الزم می

ث جبران بشود حمیل از طریق ارخواهد این تمی تحمیلی از این نظر بر مرد شده است . اسالم
فقه است که نو به همین دلیل براي مرد دو برابر زن سهم االرث قرار داده است. پس مهر و 

اشتن معیارهاي ) . بنابراین در نظر د830: 1366مطهري،  (»سهم االرث زن را تنزیل داده است
طلوب مبک زندگی اسالمی براي اصالح حقوقی نظام مالی خانواده گام مهمی براي تحقق س

ا نیز بر ها و تکالیف هر یک راسالمی است که در عین برقراري عدالت در ارث، مسؤولیت
 کند. شمرد و براساس این تکالیف، نسبت به تعیین حقوق اقدام میمی

 . استقالل مالی زوجین و سبک زندگی مطلوب 3-4
د مقصوهاي سبک زندگی مطلوب اسالمی توجه به اصل استقالل است. یکی از ویژگی

هاي خود را در حد قابل قبولی از رفاه، تولید از استقالل این است که جامعه بتواند نیازمندي
). 83: 1378 ،تهرانیهادوي(دکند و در اداره امور اقتصادي نیازمند و متکی به دیگران نباش

ح حقوقی نظام ه نیز برقرار است. بنابراین در صورتی که اصالاین رویکرد براي نظام خانواد
بایست مبتنی ر گرفته شود، میایرانی در نظ-اي براي سبک زندگی اسالمیمالی بتواند پشتوانه

استقالل مالی  بر حفظ استقالل در خانواده و ترویج آن در جامعه باشد. بر این اساس، مبانی
 "الیتاصل عدم و"مشاهده نمود که از جمله آنان،  توان در اصول متعدديزوجین را می

الیت واست.  مقصود از عدم والیت این است که هیچ کس بر دیگري والیتی ندارد و در 
لق است جان و مال دیگران الزم است که چنین والیتی از سوي خداوند متعال که ولی مط

یگران تصمیم دواند به جاي تاز این نظر با هم برابرند و هیچ کس نمی هاانسانوضع شود. 
، زوج و زوجه از بگیرد یا از دیگران انتظار فرمان بري داشته باشد. در روابط مالی خانوادگی

راي اثبات چنان استقاللی برخوردار هستند که در امور مالی یکدیگر حق دخالت ندارند. ب
ز اصل عدم ابه آن اصل والیت در هر مورد باید در پی دلیل قطعی بود تا بتوان با استناد 

ن است. در آوالیت دست برداشت. گستره و دامنه اختیارات ولی نیز تابع دلیل ثابت کننده 
 ).529، 1417نراقی، (موارد شک، مقتضاي اصل عدم والیت، اکتفا به قدر متیقن است
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 لرجال نصیب ممال« اند: براي استقالل مالی نظام خانواده به آیه اکتساب نیز استدالل کرده
براي مردان » اکتسبوا«)؛ مفسران براي واژه 4نساء، آیه ( »وا و للنساء نصیب مما اکتسبن...اکتسب

صود از آن بهره اند: مقاند. بعضی گفتههایی مطرح کردهبراي زنان، احتمال» اکتسبن«و واژه 
د. کننفت میدهند، پاداش دریااخروي است؛ یعنی زن و مرد، در قبال کارهایی که انجام می

: منظور بهره اندبرخی دیگر آیه مزبور را ناظر به مسأله میراث دانسته و گروهی دیگر گفته
ن ) برخی از مفسرا183، 3، ج 1409طوسی،  (آنان از تجارت و زراعت و مکاسب است

لیلی ندارد که توان آیه را عام و شامل بهره هاي مادي و معنوي دانست و هیچ دمی اند،گفته
، ج 1372 فیض کاشانی، (پاداش) یا مسأله ارث بدانیم(مختص بهره هاي معنويمفهوم آن را 

تمتع خواهد مآورد، می هایی که در کسب و کار خود به دست). بنابراین، مرد از بهره14، 3
ن تکالیفی زبود و حتی همسر وي نیز در این بهره دخالتی ندارد، جز آن که مرد، نسبت به 

 د.کنقه و ...، که سهم زن را از بهره خویش پرداخت میدارد؛ از جمله پرداخت نف
استاي راصل تسلیط، اصل دیگري است که براي اصالح حقوقی نظام مالی خانواده و در 

توان به ین را می. چنان که از جمله دالیل استقالل مالی زوجشودمیاستقالل خانواده مطرح 
رد. همان ) استناد ک272، 2:  ج 1404مجلسی،(»الناس مسلطون علی الموالهم«حدیث مشهور 

د و از طرفی، کلمه کند و به مردان و زنان اشاره دارافاده عموم می» الناس« گونه که بیان شد 
محمدي و (دشمسلط نیز مطلق است و شامل همه نوع سلطه( انتفاع، انتقال، استعمال) خواهد 

ول استقالل بناي پذیرش حق زوجین، اص). نظام مالی خانواده نیز بر م139: 1386همکاران، 
ي براي سبک اکند و این مسأله نیز پشتوانهمالی براي تنظیم روابط زناشویی را تنظیم می

 زندگی مطلوب و تحقق اصل عدالت است. 
 نتیجه گیري

هاي سنتی حاضر نشان داده است که تحقق سبک زندگی نیازمند فرا رفتن از نگرش مقاله
هاي طوالنی در سنن و فرهنگ جامعه ما وجود داشته که براي مدت و مردساالرانه است

است. این سبک زندگی در احکام اسالم وجود دارد که تحت عنوان سبک زندگی مطلوب 
. در این صورت، شکل گیري سبک زندگی شودمی و یا سبک زندگی اسالمی شناخته
نظام مالی اشاره نمود. اصالح توان به اصالح حقوقی می نیازمند ملزوماتی است که از جمله

حقوقی نظام مالی در اسالم نیازمند توجه به رابطه توأم با احترام و مسؤولیت پذیري، برابري 
و همزمانی حق و تکلیف، تدبیر امور بر مبناي رویکرد معنوي و احترام به استقالل مالی 

ر صورتی که مندي از مزایاي اجتماعی ددر عین زندگی مشترك است. حق بهرهزوجین 
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بتواند باعث ایجاد روحیه مسؤوالنه و تحکیم روابط زناشویی شود، نقش مهمی در تحقق 
سبک زندگی مطلوب در جمهوري اسالمی ایران دارد. در این صورت همچنان نیازمند توجه 

 به نقش بنیادي خانواده و ترویج اصول آن در جامعه هستیم. 
نزلت زن مسلمان است و آگاهی به این مسأله و همچنین تدبیر امور منزل از باالترین م

گیري سبک تواند گامی براي اصالح حقوقی نظام مالی خانواده و شکلعمل بر مبناي آن می
توان به اصل زندگی مطلوب در جمهوري اسالمی ایران شود. از جمله اصول حقوقی نیز می

ي دیگر از جمله حقوق زنان هاچهلم قانون اساسی اشاره نمود که مبنایی براي اصالح رویه
هاي و برابري با مردان در نظر گرفته شوند. ضمن اینکه تشویق زنان به پذیرش مسؤولیت

گیري از سبک زندگی عادالنه اسالمی از دیگر تربیتی خود در خانواده و همچنین بهره
این تواند مکمل نقش مردان در خانواده به شمار رود. بنابروظایف مهم زنان است که می

تواند گام ریاست مرد بر خانواده) می(پذیرش رویه مسؤوالنه و جایگزینی آن با رویه ریاستی
گیري سبک زندگی مطلوب در آغازینی براي اصالح نظام حقوقی در خانواده و شکل

ایرانی است. -جمهوري اسالمی ایران تلقی شود که در واقع همان سبک زندگی اسالمی
تواند همسو با سبک زندگی اسالمی تلقی ی از جهت مختلفی میبدین ترتیب، رویه مشارکت

؛ کرامت محوري سازدمیشود. از جمله اینکه: شیوه زندگی کرامت محور را پیشه خود 
پذیرد؛ نقش مؤثر مرد در حوزه است؛ اصل عدالت را بر مبناي تکفیک وطایف زوجین می

-اصل تربیت فرزندان صالح در هم میمالی خانواده را با نقش پشتیبانی زنان در خانواده و 
آمیزد؛ تخصص زوجین را نه عاملی براي دوري از کانون خانواده، بلکه عاملی براي تقویت 

نماید و تکالیف را مختص یکی پذیري را ترویج میداند؛ مسؤولیتو همبستگی این نهاد می
دارد و از رفاه، صرفه  داند؛ نگاه اجتماعی و همه جانبه به مسائل مختلف زندگیاز اعضا نمی

کند. جویی، زندگی مبتنی بر اعتدال و پرهیز از اسراف و روي آوردن به افراط پرهیز می
قواعد مختلف فقهی حامی برابري زنان و مردان و زندگی رضایت بخش و مبتنی بر احترام 

هاي سبک زندگی مطلوب در جمهوري به حقوق مالی یکدیگر هستند که خود از نشانه
 شوند. می ایران محسوب میاسال
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