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  چكيده
 نهـاد  در مـرد  و زن حقـوقي  روابـط  از مشـخص  تعاريفي و حدود اسالم شريعت

عناصـر مـذكور بـا     حقـوقي  رابطـة  اولين آن، اساس بر. است كردهخانواده مطرح 
 گسـيختگي مزبور با  اجتماعي رابطة كه صورتي در. گيرد مي شكلازدواج  يبرقرار

 يهـا  كـه مؤلفـه   شـود  يبرقرار مـ  ياز روابط حقوق يگرد ينوع شود،خانواده قطع 
 سـو،  هممنابع  يگربه اسناد و د استناد با حاضر، پژوهش در. خاص خود را داراست

 را خـانواده  چهارچوبزن و مرد در  يحاكم بر روابط حقوق يها ضوابط و چالش
 چـون  مـالي  حقـوق  يطـة روابط را در دو ح ينكنيم و ا مي بازنمايي قاجار دورة در

 ايـن  هـاي  يافتـه . كـاويم  واميچون حضانت فرزند  غيرماليحقوق  وو نفقه  مهريه
 مقطع اين در را خانواده بر حاكم فقهي قوانين سير از اندازي چشم تواند مي پژوهش
 دورة حقـوقي  و اجتماعي تاريخ از جوانبي سازي شفافبه  يو تا حدود هدنشان د
  .شود منتهي قاجار

  .قاجار ةدورروابط حقوقي، زوج، نهاد خانواده،  :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
روابط اجتماعي  معنابخش ياسالم ـ يرانيكه همواره در فرهنگ ا اسالم، شريعت دستورات
 وضـع دانـد كـه باعـث     است، ازدواج را نوعي قرارداد بين زن و مرد مـي  شده يم محسوب
 مـرد  و زن روابط بهچنين حقوقي . اند كه طرفين ملزم به اداي آن شود مي حقوقي و تكاليف
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 آنـان  اقتصـادي  و اجتماعي موقعيت در و داده وسو سمت و ،معنا شكل، خانواده ساختار در
 تشكيل ابتداي از را خانوادگي زندگي مختلف مراحل مذكور حقوق گسترة. است بوده مؤثر
 شـة ياند بر يمبتن كه ،خانواده حقوق بر ناظر نيقوان. گرفت مي دربر آن احتمالي فروپاشي تا

مشـخص را در   يرونـد  ظاهر به ،شد  ياجرا م رانيا يحقوق نظامو نظر فقها بود و در  اسالم
و  ليـ قاجـار و تكم  ةدور دنيبـا فـرا رسـ   . بود گذاشتهپشت سر  رانيا خيادوار مختلف تار

 منظر از مذكور نيقوان يبررس. افتي تداوم چنان همروند  نيا هيعلم يها تعداد رساله شيافزا
و فهـم   كنـد  ييرا بازنمـا  نيسـرزم  نيمردم ا ياجتماع اتياز ح ييها جنبه تواند يم يخيتار
  .به دست دهد آن از يمند نظام

حقـوق زنـان و مـردان در     مانـده،  يبرجـا  يهـا  مجموع و با اتكا به اسناد و گزارش در
 غيرمالي و مالي حقوق ةطيح دو در توان مي را قاجار ةدور در خانوادگي روابط چهارچوب

  .كرد يبررس
  

  مالي حقوق. 2
 از گرفتـه بر هدور نيـ ا مـردان  و زنـان  يحقوق روابط در يمال حقوق يها رساختيز اگرچه

حاصل تحـوالت و   و يبا بار مال ياما در ضمن آن رسوم بود، اسالم يها شهياند و عتيشر
وصف از ميان حقوق مالي و  نيبا ا. بود انيدر جر دوره نيدر ا زيحاكم ن يتفكرات اجتماع

تـوان بـه مـوارد     مييه افكنده بود قاجار سا ةدوررد اقتصادي كه بر روابط خانوادگي زن و م
  :ذيل اشاره كرد

  
        شيربها     1.2
خت مبلغي با عنوان شيربها از طرف پردا قاجار ةدور رد ازدواج امر در جاري رسوم جمله از

 كه روز نخستين در كه بود شكل اين به مذكور وجه پرداخت نحوة. بود زن ةمرد به خانواد
 و رفـت  مـي عـروس   ترهـاي  بـزرگ داماد در معيت دو شاهد نزد  شد مي جاري عقد صيغة

     ً                        عموما  پدر و مادر دختـر هـم   ). 148: 1361 پوالك،( برد مي خود همراه به را شيربها      ًمعموال 
 كردنـد  يمبلغ زيادي به آن اضافه و آن را صرف خريد لوازم زندگي زن و شـوهر آينـده مـ   

 ميـزان  به اشاره ضمندر  قمري  1339 سال به متعلق اي نامه نكاحدر ). 258: 1335دالماني، (
شـيربها بـه عـروس     عنـوان  بـه را  مبلغي داماداست كه پدر  شده بيانموضوع  اين زن مهرية

  :است كردهخويش منتقل 
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 خود به زوج والد جانب از المعامله رايج فضي قراني دو پول تومان چهل شد منتقل و
 نامة نكاح( مطبخ خرج بابت از تومان ده و شيربها عنوان هسي تومان از آن ب مرقومه، زوجة
  ).13116A76: 1339 محمدحسن، با خانم بتول

 ازدواج از قبـل  دختر پدر. داشت وجود شيربها گرفتن رسم نيز دوره نيا عشاير ميان در
 پـدري  كـه  صـورتي  در دالماني ةبه عقيد. كرد شيربها دريافت مي عنوان بهمبلغي را از داماد 

). 1034: 1335 ،دالمـاني ( آورد مـي  دست به هنگفتي ثروت راه اين از داشت متعدد دختران
صـورتي كـه مبلـغ     در فقـط امـا   ،شد شيربها با نام دختران دريافت مي اگرچه ،ترتيب بدين

ايـن   غيـر و در  شـد  مـي  محسوب زن اموال جزء شد مي جهيزيه خريد صرف شده دريافت
  .رسيد نمي مذكور دختر به آن از سهمي و گرفت ميتعلق  خانواده پدرصورت اين مبلغ به 

  
   ه ي   مهر     2.2
اند كه برابر رسوم و عادات در موقع عقد ازدواج شوهر به زن  بر وزن نهر را مالي دانسته مهر
چـون   ييهـا   واژه). 3077: 1372 ،جعفـري لنگـرودي  (كنـد   تعهد به دادن آن مـي  ايدهد  مي

 ،22/ 31: 1337 ،دهخدا( شوند يممعنا به كار برده  نيبا هم زين» پيمان و دست صداق كابين،«
 ،»نامـه  صـداق « زينكاح دائم بود ن اركان بردارندةكه در يا نوشته نه،يزم نيدر ا). »مهريه«ذيل 

 ،»ازدواج عقدنامـة « ،»عقدنامچـه « ،»عقدنامـه « ،»نامـه  نكـاح « ،»منكحـه  قبالة« ،»نكاحيه قبالة«
  ).80: 1390 رضايي،( شد يم دهينام »زناشويي قبالة« يا و ،»ازدواج سند« ،»مهرنامه«

             ً                                       كه عروس معموال  در صورت طالق يا مـرگ دامـاد دريافـت     هيمهر زانيقاجار م ةدور در
مطالبـات عـروس از    يكه حاو شده ميتنظسپس سند . شد يمشخص م دقت بهدر قباله  كرد يم

 ،)148: 1361پوالك، ( شد مي سپرده ترهايش بزرگبه وي يا  داري نگاهداماد بود براي حفظ و 
 بـالطبع . شـود  استفاده زن يحقوق مطالبات ةسند دربردارند منزلة  بهاز آن  ازيتا در صورت ن

 آن جامعة بر حاكم عرف و فرد اجتماعي و اقتصادي موقعيت به بسته شده تعيين مهرية زانيم
 هيـ مهر زانيـ م نييتع منظور به طرفين وگوي گفت انيجر در كه يا سياهه. بود متفاوت زمان
  .شود حاصل توافق مبلغي سر بر انتها در تا كرد يم رييتغ بارها شد يم نوشته

اجتمـاعي، بضـاعت    تيـ يند بستگي بـه موقع ااين فر تشريفات و آمدوشد و مراسم البته
 رسوم همان به اغلب بودند، ساكن قبايل كه هايي دهكده در    ًمثال . داشت محلي  عرف  و  يمال

 خود همسر خانة به زن و شد مينوشته  اي قباله ومعين  مختصري مهرية شد؛ مي اكتفا قبايلي
 يهـا  فيـ ط انيـ مهـا و   بود كه در شهر يدر حال نيا). 266- 265: 1335 دالماني،( رفت مي
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 هيمهر مجموع، در. بود انيجر در نهيزم نيا در يتر شيبو قال و مقال  فاتيتشر آن مختلف
  .متفاوت به زنان پرداخته شود ييها به اشكال متعدد و در زمان توانست يم قاجار ةدوردر 

  هيپرداخت مهر 1.2.2
            ً مهريه اصطالحا   سنت و شرع قوانين اساسبر  اگرچه: عروسي مراسم از پيش) الف

 اقتصادي شرايط بهآن بود، اما پرداخت آن بستگي  كامل تأديةو مرد ملزم به  »عندالمطالبه«
 عنوان به شده تعيينمبلغ  يعروس نييآ ياز اجرا شيپ اساس، نيا بر. داشت مرد مالي و

باقي  مرد    ذم ةمابقي بر  و شود پرداخت آن از قسمتي فقطو يا  جا كي توانست ميمهريه 
 همواره مرد شكل نيا به كرد يم تصور كه بود يتفكر از برگرفته وضعيت نيا. بماند
شد كه وي  موجب مي گريد يو در حالت) 258: همان( ماند خواهد خود همسر مديون

 كنددست خالي از خانه اخراج  و دهدطالق  راحتي بهنتواند پس از چند سال عروس را 
  ).213: 1363 ويشارد،(

 نشـان اشـاره كـرد كـه     قمري  1320 سال به مربوط اي نامه نكاحبه  توان يم زمينه نيا در
تومان وجه رايج معين شده بود، امـا از مبلـغ مـذكور     28 زني مهرية كه آن وجود با دهد يم

 نـاكح     ذم ةبر   و بيست تومان آن شد             ً                        تومان آن نقدا  في المجلس تسليم منكوحه  هشت« فقط
 علـي،  مشـهدي نامة  نكاح( »كند كارسازي االستطاعه و عندالقدره كه است ثابت دين مزبور
 تومان پانزده«عقد  صيغة اجراي از پيش نيز السلطنه عين چنين هم ). 298- 3/345741: 1320
  ).3141: 1377 السلطنه، عين( پذيرفت جديد همسر ةمهري عنوان  به را »   ذم ه بر پانزده و نقد

 شد يبودند موجب م جامعه بااليكه متعلق به طبقات  يمردان يتمكن مال طيشرا نيا در
 نمونه، براي. را به طور كامل پرداخت كنند شيصداق همسر خو ياز مراسم عروس شيكه پ

آقـا ميـر فرزنـد     دواجكـه بـه از   ،دختـر ناصـرالدين شـاه    الدولـه،  عصمت جهيزيةدر انتقال 
 كـه  يو ةيمهر يتمام رفت يمراسم زمان خود به شمار م نيتر درآمد و باشكوه معيرالممالك

 منتقل آنان ديجد منزل به جواهراتش همراه به بود شده ضرب يطال سكة ونيليم پنج شامل
  ).226: 1363سرنا، ( شد

 مبـادرت  مهريـه  تأدية به كامل طور به مرد كه مواردي برعكس: زوجيت دوران در) ب
  :است آمده اي نامه نكاحنمونه در  براي. ماند يم يباق مرد    ذم ة بر مهريه تمامي گاه كرد، مي

اصـغر خلـف مرحـوم لطفعلـي هرسـيني، بـه عقـد دوام         كرباليي علي كرد اعتراف و اقرار
 او   ـ  ذم ة  مبلغ سي تومان مهـر كـه در    به را قزويني هادي بنت خانم، سلطانخواستن گوهر 

  ).111: 1385 ،اتحاديه( است باقي
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 بـا  كـه  هنگـامي  شـاه،  ناصـرالدين  زنـان  از الدولـه،  انـيس  برادرزادة خواستگار نيچن هم
 هـم  هـزار  بود خودم مهر تومان هزار« كه آنمواجه شد مبني بر  دختر مادر اولية درخواست

 تومان چهارصد«: اما زماني كه در ادامه به وي گفته شد ،موافقت كرد »باشد دخترم مهر بايد
 شـانه  مبلغـي  چنـين  پرداخت از »بدهيد بايد دخترم براي تومان چهارصد آوردند، برايم نقد

 بنـابراين، ). 6759: 1379 السلطنه، عين(با ازدواج وي موافقت شد  ،اين وجودبا  كرد؛ خالي
 يزمان گذشت با. شود محسوب خانواده يريگ شكلدر  يمانع توانست ينم هيمهر نپرداختن

  :داشت وجود مرد يسو از هيمهر از يبخش اي كل پرداخت امكان مشترك يزندگ از
 زوجة مهرية تومان دويست بابت از تومان شصت مبلغ خان عبدالوهاب ميرزا آقا...  تاريخ به

 است مسطور قباله ظهر در كه اند كرده مسطوره زوجة تسليم راخان  حسين ميرزا والدة خود
  ).128: 1385 ،اتحاديه... ( و

. نشـود  يدعو جاديا موجب بعدها تا ديرس يم ثبت به يشرع دفاتر از يكي در اقدام نيا
 در. كردنـد  يتوافـق مـ   هيـ پرداخت مهر يچگونگ دربارة يقرارداد طبق مرد و زن زين يگاه

ـ  قمري  1343 سال به متعلق كه يا نامه مصالحه  يبـا همسـرش بـر سـر چگـونگ      ياست زن
 مـاه  30بـه مـدت   «را  هيتوافق كرد كه مرد مبلغ شصت تومان مهر نيچن اش هيپرداخت مهر

  شدملزم  نينچ هم و »نمايد دانيه تسليم تومان دو مبلغ ماه آخر اقساط به هاللي
و ندهـد   بگـذرد  آن اداي وقـت  از هاللـي  مـاه  يـك  تـا  را قسـط  هر كهدر صورتي 

 پرداخت و بدهد مرقومهدانية  به واحده      ًدفعتا  و     ًنقدا  بايد هست چه هر را مانده باقي
 ،تبريـزي  حسين كرباليي و خانم عفت نامة صلح( باشد دانيه قبض موجب به بايد اقساط
1343 :1252A176.(  

در مـوارد  . بـود  هدور نيـ زنـان و مـردان ا   يحقـوق  يها از جمله چالش هيمهر پرداخت
 29 تـاريخ  در. شـد  مـي مهريه منجر به شكايت زنان از مردان در محـاكم   نپرداختنبسياري 
ـ      دروازه ةبه محكم يا ضهيعر قمري  1329 االخر جمادي در آن  يقـزوين ارائـه شـد كـه زن

 از پـس  محكمـه . دارد طلب همسرش از را خويش مهرية بابت از تومان ده مبلغ بود يمدع
 كه داشت مقرر ،يو يمال تيموقع بر بنا ادعا، صحت به يو اقرار و مرد از الزم يها پرسش

 و بپردازد اصغر مشهدي شهربانو وجه در تومان يك« ماهيانه صورت به را مذكور تومان ده
نظام ). 298- 2/34674: 1329 اش، مهريه دربارة شهربانو شكايت( »بدهد     ًنقدا  هم تومان يك

 از را شيخـو  دختـر  ةيـ كه پدر زن بتوانـد مهر  شد يدوره باعث م نيحاكم بر ا يمردساالر
تنظـيم شـده    قمري 1306 شوال دوازدهم تاريخ به كه ي ا نمونه در. كند افتيدر يو همسر
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 و اسـت   داشـته  دريافت او زوج از را وي الصداق حقاست تاجري از جانب دختر خويش 
 مهريه بابت از دخترش يا خود ديگر »سال نود« تا آن از بعد اگر كه است شده ملزم ادامه در
  ).689: 1385 اتحاديه،( باشد زوج به غرامت پرداخت به ملزم گويند »سخني«

 بوده مطرح زن براي اجتماعي و مالي پشتوانة منزلة  بههمواره  مهريه: هنگام طالق در) ج
با حفظ حق خود  زن بود، جريان در مرد و زن بين مشترك زندگي كه زمانيتا       ًعموما . است

 بـه  ملـزم  مـرد  شـد،  يمـ  طـالق  بـه  منجر رابطه نيا كه يزمان در اماداد،  ادامه مي زندگيبه 
زن حق گـرفتن آن را   نبود، ميان در خالفي اگر و بود خويش همسر مهرية تمامي پرداخت
 از باشـي،  آقاسـي  قوللر از طالق هنگام در السلطنه تاج   ً مثال  ). 364: 1379 مهرآبادي،( داشت
البتـه در مـواردي مـرد در     ؛)2201: 1377 السلطنه، عين( كردنقد اخذ  تومان هزار شش وي

زنـان از آنـان    تيبه شـكا  يمواقع نيزد كه در چن مي بازهنگام طالق هم از دادن مهريه سر 
از جوشـقان اصـفهان، هنگـامي كـه      قمـري،   1337 سـال در نمونه زنـي   براي. شد يمنجر م
اش تأديـه شـده باشـد مـتظلم شـد و در       مهريـه  كـه  آنكرد، بدون  دريافت را اش نامه طالق
 شكايت( كرد تيشكااست  نشدهپرداخت  اش هيتومان مهر صد سي كه نيااز  خود ةيشكوائ

 ،نيـز  يدر مـوارد ). 293- 003/7550: الـف  1337 حقـوقش،  دريافـت  بـراي  جوشقاني زن
 را خـود  ة      ً                                                             مخصوصا  زماني كه زن خود تمايل به جدا شدن از همسر خويش داشـت، مهريـ  

 مصـالحة « خـويش  همسـر  بـا  زني اي نمونه در. شد يم مطلقه و كرد يم مصالحه سندي طي
 نبـات  سـير  يك موازي به را جزئي اسباب بعضي و مهر تومان سي تمامي«: كند مي »جزميه
 پـنجم كـه در   اي نامـه  مصـالحه در  چنين، هم. كند ميواگذار ) 160: 1385 ،اتحاديه( »مأخوذ
ه  شـد  بسـته  »اردسـتاني  اهللا هـدايت «و زوجش  »بيگم سلطان فاطمه«بين  قمري 1339صفر 

» قطعيـه  ةشـرعي  ةصـحيح  ةبـالطوع و الرغبـه مصـالح   «و » روي فعل و اختيار«است، زن از  
الصداق خود را از وجه نقد و دو دانگ از حياط واقـع در اردسـتان و    كند كه تمامي حق مي
يك سير نبات معمول و صد دينار پول سـياه  «در برابر » باشد متصور في القباله مي«چه را  آن

 بـراي  نامـه  مصالحهدر اين . كه همسرش وي را طالق دهد بر اين مشروطواگذار كند » رايج
 همسر »ذيل تاريخ از ديگر يوم پانزده« تا بايد كه صورت اين به است؛ شده وقت عيينت مرد

 خـود  همسر طالق به موفق مذكور تاريخ تا مرد كه صورتي در. باشد داده طالق را خويش
اشاره شـده   چنين هم. »مزبور است مسماة حق مزبور الصداق حقصلح باطل و  اين« شد نمي

الصداق مزبور مبلـغ پنجـاه    عالوه از حق«است كه اگر مرد بعد از طالق دعوي رجوع بكند 
 ،اردستاني و همسـرش  خان هللا هدايت ةنام مصالحه(» مزبور دادني بوده باشد مسماةتومان به 

  ).296- 1/24469و  2و  4: 1339
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 قاجـار  احمـدخان «و  »خـانم  سـلطان  كوكـب «كه بين  ديگري نامة مصالحه در مقابل  در
است بدون قيد شرط زماني، كوكب سلطان تمامي  بسته شده  مريق 1332به سال  »سرهنگ

 مطلقـه « را وي كـه  اسـت  خواستهخان  احمد از برابر در و است كردهخود را واگذار  ةمهري
: 1322 سلطان، كوكب ةنام مصالحه( »رجوع دو به متحلل شرعي صحيح طالق سه به نمايد

 ليـ دل نيبه هم. بود نصف جيرا يفقه نيقوان طبق بر زگانيدوش ةميزان مهري). 293- 13738
 را خـود  ةيـ شـده در مهر  نيياز دو جريب از ملك تع يميفقط ن طالق هنگام در »آغا مونس«
  ).296- 10/22783: 1341 آغا، مونس نامة مصالحه( كرد افتيدر

 هكـ  چنـان . دهد انتقال ديگري به را خود مهرية مبلغ توانست يم زن ن،يا از يجدا
 تمامي زني است، شده ثبت مريق 1305 االول ربيع 22 تاريخ به كه اي، نامه مصالحه در

كـار بـود بـا     خود به انضمام ساير حقوقي را كه از زوج خـود طلـب   صداق ماندة باقي
مبالغ مذكور به انضمام يك سير نبات  كه آنپس از  ،در ادامه. برادر خود مصالحه كرد

ديگـر حقـوق    اي نامـه  مصـالحه شد، زن نيز در  دريافت مصالحدست  بهتمام و كمال 
 شـد  مطلقـه فرضي و احتمالي خود را با زوج خويش مصالحه كرد و به ايـن ترتيـب   

  ).555: 1385 اتحاديه،(
اد كند ملزم بـه  شد كه در صورتي كه زوجه فسادي در مصالحه ايج قيد مي يموارد در

اگر تا پنجاه سـال ظهـور فسـادي    «اي ملتزم شده كه  پدر زوجه ،مثال براي. جبران آن باشد
 مـواردي  در مهريـه  پرداخـت  ةمسـئل ). 205: همـان (» در اين مصالحه شود از عهده برآيد

 تـدوين  مـري ق 1304 حجـة  ذي دوم تاريخ به كه اي نمونه. شد مي ادعا و اختالف موجب
 را خـود  مهريـة  زوجـه  طـالق  زمـان  در كنـد  مي ادعا زوج كه دارد آن از نشان است شده

موضـوع مـذكور در   » مشاراليها انكار اين فقره داشـت . بري كرد مرا    ذم ة« و است بخشيده
باالخره مدعي مذكور ايـن ادعـا را مصـالحه    «و  شداهللا نوري حل و فصل  دفتر شيخ فضل

در ). 248: همـان (» صد دينار وجه سياه مأخوذ با مشاراليها به انضمام يك سير نبات و كرد
 اي مصـالحه  و نداشـت  زوجـه  طالق هنگام در را مهريه پرداخت توانايي زوج كه مواردي

                            كه مهريه و مخـارج عـد ه را    شد يمتعهد م زوج گرفت، نمي صورت مهريه بخشش بر    ّدال 
  :كند مي اقرار نامي »علي مشهدي« مثال براي. به صورت اقساط بپردازد

 حـال  از كه قراني فضي وجه تومان پانزده مبلغبه  خاتون سكينه براي از خود    ذم ة انتقال به
 ايـن  بـر  عـالوه  و دارد كارسـازي  و تسليم تومان يك ماهي قرار از ماه سه و سال يك الي

 هـزار  پنج و تومان يك ماهي قرار از است حمل وضع زمان تا كه طالق و    عد ه ايام مخارج
  ).262: همان( باشد دادهمشاراليها ] به[ مشهدي بايد
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 گرفتـه  نظـر  در مـردان  بـراي  طالق از پس مهريه پرداختتسهيالتي در  كه آنوجود  با
افـراد   نيـ عملكرد ا. كردند مي اهمال طالق از پس زنان حقوق پرداخت در آنان باز شد، مي

شـعبان   يـازدهم بـه تـاريخ   . شـد  مـي  يطور كه اشاره شد به شـكايت از مـردان منتهـ    همان
اي كه براي دريافت نفقه و حقـوق ديگـرش بـا زوج سـابق خـود       زن مطلقه مري،ق  1331

 كه آنتومان دريافت دارد به دليل  سهماه و ماهي  بيستبود تا آن را در مدت  كردهمصالحه 
     ً   ظـاهرا   . قـزوين شـكايت كـرد    دروازه ةپرداخت اقساط مزبور به تأخير افتاده بود به صـلحي 

تا بدهي خود را پرداخت كنـد بـه همـين     كردگيري  م به مرد در اين زمينه سختاعظ ةعدلي
  :مرد آمده يدليل در درخواستي از سو

گيري ننمايند تا  عدليه مقرر شود تا بيستم شهر جاري سخت] اجراي هب[مند است  خواهش
مهلت عبـدالرزاق بـه منظـور پرداخـت      درخواست(قرار قاطع در امور مشاراليها داده شود 

  ).360- 1728: 1331اش،  حقوق زن مطلقه

نوشتن ايـن  . داد زنان افزايش مي كردنمسامحاتي از اين دست توان مردان را در مطلقه 
ها كه پرداختن مهريه به اقتضاي قدرت و استطاعت مرد بسته است مردان  نامه جمله در قباله

بند شرع و  قليلي از مردان كه پاي ةتنها عد ب،يترت  نيبد. داد خواه قرار مي را در شرايطي دل
  ).287: 1367 ،شهري( دانستند مي مهريه ةاصول اخالقي بودند خويشتن را ملزم به تأدي

      ثالث     شخص    به       مهريه         واگذاري       2.2.2
ديگـري از   فـرد    ـ  ذم ة  كـه پرداخـت آن بـر     بودامكان آن  هيمهر قبالة صورت ةيته هنگام در

شـوال   هفـدهم  تاريخ در كه اي نامه نكاحدر  نمونه، براي. نزديكان مانند پدر زوج قرار گيرد
 »مـذكور  زوج ماجد والد«    ذم ة بر عقد وقوع از بعد مهريه مبلغ است شده  ثبتقمري  1305
از  يممكن بود هنگام تعيين مهريه، بخشـ  چنين هم). 471: 1385 ،اتحاديه( است گرفته قرار
. ديـ و از طريق وي در صداق زن درآشود يكي از نزديكان به مرد واگذار  از يمبالغ ايلك م

جريـب از   دو«: نوشته شده است كه مريق 1338در سال  »آغا مونس« نامة نكاحه در ك چنان
و در ادامـه  » زوج شد همصالحه ب... باغ عموطاهر در مجلس عقد از جد زوج مرقوم جناب 

). 296- 9/22783: 1338آغـا،   مـونس  نامة نكاح( كردزوج آن را جزء صداق همسرش 
 كه شده اشاره نيز مريق 1296 سال از الجوردي خاندان به متعلق ديگر اي نامه قبالهدر 

 فرزنـد   بـه  عقـد  وقوع از بعد« زوج پدر را عطاري مغازة و خانه باب از دانگ چندين
 »داد قـرار  خـويش  همسـر  صـداق  جزو« را ها آن اسداهللا و »كرد مصالحه اسداهللا خود

 توانسـت  يمـ  هم زن يتوافقات نيچن مقابل در). 13116A75: 1296 ،اسداهللا ميرزا نامة نكاح(
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 يعملـ  نيچن به مبادرت داشت امكان البته دهد؛ انتقال ثالث يشخص به را خود ةيمهر     ًشرعا 
 »الدولـه   مـونس «. باشد داشته دربر زن يبرا را ينديناخوشا عواقب عرف با رتيمغا ليدل به
 نيچنـ  عاقبـت  و ديبخش مادرش به را خود ةيمهر كه است كرده اشاره يزن به زمينه نيا در

 كــرد طالقــه ســه را يو موضــوع نيــا از يآگــاه از پــس همســرش كــه بــود آن يعملــ
 زنـي  چگونـه  كـه  شد مالحظه نيز پيشين يها نمونه در چنين هم). 69: 1380 ،الدوله مونس(

 بـا  بـود  كـار  طلـب  خود زوج از كه حقوقي ساير انضمام به را خود صداق ماندة باقي تمامي
  ).555: 1385 ه،ياتحاد( كرد  مصالحه خود برادر

  
      كسوه   و      نفقه     3.2

 كه آناز جمله . است كردهديگر تبيين  شريعت اسالم حقوق زن و مرد را نسبت به يك
بپـردازد   ،شـده  شـناخته  كسوه و نفقه عنوان باكه  ،مرد موظف است مخارج همسر را

 خـويش  مرد از كه دارد وظيفه نيز زن حقي چنين دريافت برابر در). 39: 1388 ،ابهري(
در ايـن   خواندند؛ مي »ناشزه«            ً وي را اصطالحا   كرد نمي تمكين زني چه چنان. كند تمكين

نظر مشهور در فقه بـر   اگرچهالبته  ؛صورت مرد ديني در پرداخت نفقه و كسوه نداشت
 و) 5: 1388 ،؛ ويشـته 297: 1368 ،محقق دامـاد (اتكاي نفقه بر تمكين زن استوار است 

 و نبـوده  ناشزه كه داراست را نفقه درخواست حق زن صورتي در كه معتقدند دسته اين
 منشـأ  كه اعتقادند اين بر ثاني شهيد مانند فقهايي مقابل در اما باشد، كرده تمكين مرد از

  ).422/ 1: تا بي ثاني،شهيد ( است نكاح عقد تكليف اين
دريافت نفقـه در   هنظر فقهايي كه اعتقاد ب قاجار دورة در كه است آن مسلم شكل هر به

. است شده  و در روابط حقوقي زن و مرد اعمال مي بوده شده برابر تمكين را داشتند پذيرفته
اي به همسر خويش نداشت  كه عالقه »اعتضادالملوك«شاهد اين مدعا آن است كه شاهزاده 

نفقـه   »باشي منجمخان  علي«كه  عاقد وي و همسرش بود از اين كه »العلما شمس«در محضر 
. كـرد  اي  مـذاكره  وي همسرالعلما با  شمس. كند شكايت كرده بود را تأديه نمي وي ةو كسو

زوج مشـاراليها  «: مرد آورد كه   قول از مذكور شاهزادة با اي مكاتبه در مذاكره اين از پس وي
 العلمـا  شـمس  مكاتبـة (» گويد چه ناشزه همان استحقاق نفقه و كسوه ندارنـد  در جواب مي

  ).296- 3/18673: 1334 اعتضادالملوك، نفقة تعيين دربارة
در . بـود  هدور نيـ در روابـط زن و مـرد ا   يحقوق يها از جمله چالش زينفقه ن پرداخت
 اسـت  كـرده  تكليـف  تعيين ةدربار »ناصرخان ساالر«از همسرش  »خانم خاور«شكايتي كه 
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 هـاي  بررسـي  از پـس  صلحيه. است نپرداخته را وي كسوة و نفقه همسرش كه داشته اذعان
  :كه است محكوم زوج كه داد رأي چنين الزم

 از كـه  است محكوم نيز مدعيه و بدهد را او البسة] ناخوانا[ ال حق و كسوه و نفقهمخارج 
  ).298- 6/38043: 1338 تكليف، تعيين ةشكايت خاور خانم دربار( نمايد تمكين مشاراليه

ـ  شكايت مظالم، تحقيق مجلس در نيچن هم  كـه  شـود  يمـ  مالحظـه  كردسـتان  از يزن
 بـه  يراض كرده، رونيب منزل از را يو كه آن با و نبوده او نفقة پرداخت به حاضر شوهرش
 زيـ ن مـري ق 1303 ةقعـد  ذي نهمدر گزارش ). 34: 1373 ،اتحاديه( است نبوده هم طالقش

  :آمده است
شود  شود كه شوهرم متحمل مخارج من نمي ملك نام حمال به رئيس محله متظلمه مي عيال

رئيس محله مشاراليه را حاضر كرد بعد از تحقيقات صلح داده . است و بدون جهت مرا زده 
  ).41: همان(او اذيت نكند  شدند و التزام از شوهرش گرفته شد كه ديگر به

مبلـغ مـذكور در   . داشـت  نيبه توافق طـرف  ينفقه در هنگام طالق بستگ پرداخت نحوة
 هيتأد يزمان دورة كي در دفعات به يا نامه مصالحه يط شد ينم پرداخت  جا كيكه  يصورت

 شيخو مطالبات به يابي دست يپ در را زنان زين فقره نيا پرداخت در مردان يكوتاه. شد يم
 24در تـاريخ   »مشـهدي كفـاش  « عيـال  كـه  بـود  ليـ دل نيهم به. كشاند يم محاكم يسو به

  :متظلمه شده است مريق 1329االولي  جمادي
در محضر شرع تمام حقوق خود را از نفقه و كسـوه و غيـره بـه مبلـغ هشـت تومـان       

 مشـاراليها  به مزبور مطلق هزار پانزده ماهي كه ترتيب اين به گرفته طالق و كردهمصالحه 
 گذرانيـده  تعلـل  بـه  را بـاقي  و نـداده  مـاه  يـك  از بـيش  وجـه  اين از. شود تمام تا بدهد

  ).360-3946: 1329 وي، حقوق نپرداختن بر دال كفاش علي مشهدي عيال شكايت(
  
        جهيزيه     4.2

 جـزء  و فرسـتاد  مي وي همراه به عروس خانوادة كه زندگي لوازمات از بود عبارت جهيزيه
. آورد         ً                                         و تقريبا  سه برابر مبلغي بود كه داماد براي عروس مي شد مي محسوب زن هاي دارايي

 در گذشـت  مـي عروسـي و سـرور    جشـن ده روز از  كـه  آنفهرست اين لوازمات پـس از  
 بـرداري  صـورت  آن تمـامي  از و نوشـته  شد مي تشكيل خانواده دو بستگان از كه اي جلسه
و در نـزد   شـد  مـي  ممهـور  و گـواهي  مذكور صورتپس از تعيين قيمت جهيزيه، . شد مي

 در آن بهـاي  و بودنـد  فرسـتاده  مـدعوين  كـه  هـدايايي  چنـين  هـم . ماند والدين عروس مي
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 طالقـي        ًاحيانا  اگر و بود عروس اموال جزء نيز رسيد مي گزافي مبلغ به بزرگان هاي عروسي
 گرداند مي باز خويش همسر به مهريه و جهيزيه همراه به نيز را ها آن بايد شوهر شد مي واقع

 يانتقال اموال و اسباب به زوجات، تا حدود يعني ،مسئله اين). 265- 264: 1335دالماني، (
 آنـان  كردنهاي ايراني از تعدد زوجات شوهران خود و مطلقه  باعث شده بود كه خاطر زن

  ).108: 1363 ،ويلسن( شود مطمئن
تمام  »خانم ملك«ناگزير شد در برابر طالق اجباري  »كاظم خان«قاعده بود كه  نيا بر بنا
 را خـود  دينـار  و درهم آخرين تا امر اين براي و بپردازد را يو ةشد برداري صورت ةجهيزي
 اسـباب  ازچه  آن«: كرد اقرار طالق هنگام در زني چنين هم). 151: 1361پوالك، ( كرد تأديه
 مريق 1337به سال ). 178: 1385 ،اتحاديه( »رسيد من به تمامي بوده من شوهر دست در من
اذعـان   »محمـد ميـرزا   شـاهزاده «زني از جوشقان اصفهان در شكايت از همسر خويش  زين

 كه حقوقي جمله از ؛است نكرده پرداخت طالق هنگام در را يو حقوق هداشت كه شاهزاد
 آورده شـاهزاده  خانة به خود با شيخو متوفي زوج منزل از كه بوده او اثاثية شمرد برمي وي
  :است نوشته زمينه اين در خود شكوائية در وي. بود

 ميـرزا  احمـد  نـواب  داده كـه  جزئـي  و داشـت  نگـاه  عنـف  به را تمام داشتم كه اسبابيو 
 بـرده  مـأمور  بـودم  گرفتـه  ها آن از التماس با كه اي اثاثيه اسباب شده محرك راخان  ابوالفتح
  ).293- 7477: ب 1337 حقوقش، دريافت براي جوشقاني زن شكايت( است

  
               مخارج مدت عده     5.2
 هنگام در و بود مرد عهدة بر چنان هم    عد ه دوران در زن مخارج همة ،يفقه نيقوان اساس بر

 پـنج ) و( تومان دو مبلغ«: كرده اقرار نهيزم نيهم در يا مطلقه زوجة. شد يم پرداخت طالق
 و داشـتم  دريافت او از تمام هم را آن دهد من به شد قرار    عد ه ايام مخارج بابت از كه هزار
بـود مـرد    »حامل«كه زن مطلقه  يدر صورت). 178: 1385 ،اتحاديه( »ندارم حقي هيچ بعدها

  ).249: همان(بود  زيملزم به پرداخت مخارج اين مدت ن
  
       اموال      ساير     6.2
اندوخته و يا مرد براي وي تهيه كـرده   وي خانة در مردي با زوجيت مدت در زن را چه آن

توانست اموالي از اين دست  در هنگام طالق، زن نمي بنابراين،. به مرد تعلق داشت         ًبود شرعا 
از ). 286: 1367 ،شـهري ( كـرد  مـي  نظـر  مرد از اين اموال صرف كه آنبا خود ببرد مگر  را
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 بـراي  چـه  آن تمـام « سـاعدالدوله الدوله پس از طالق دخترش از  همين جهت بود كه وثوق
). 5604: 1378 السـلطنه،  عين( فرستاد ساعدالدوله پدر سپهساالر نزد را »بودند برده دخترش

 منـابع  در ن،يـ ا وجـود  بـا  است؛ ارث مرد و زن يحقوق رابطة در يمال وجوه از گريد يكي
  .امدين دست به نهيزم نيا در يا نمونه برده نام

  
  غيرمالي حقوق. 3

      اوالد         سرپرستي    حق     1.3
به . بود مرد عهدة بر طالق از پس اوالد سرپرستي شوهر، و زن روابط بر حاكم قوانين بر بنا
 پسـر  و دختـر  از خـود  فرزنـدان  يشگيهم يدار نگه به نسبت يقح مطلقه زنان ترتيب، اين

 آنـان  به نسبت حصري و حد بي اختيارات و سلطه كه رسيدند مي پدر به فرزندان و نداشتند
در خـاطرات   »هـدايت خان  قلي  مهدي«. )20: 1377 ،؛ اتحاديه126: 1348دروويل، ( داشت

  :آورده است زمينهخود در اين 
خـواهرم پسـري   . آخر كار بـه طـالق كشـيد   . رفتار سعدالدوله با تعزيه است به تمام معني

اطبـا مـأيوس    ،خواهرم مريض شـد  ،پدر او را از آمدن نزد مادر منع كرد ،ساله داشت هفت
. تـر دوام نـدارد   باشي تولوزان به پدرم گفت مريض شما سه روز ديگر بـيش  حكيم ،شدند

مـادرش   ،دو سه روز با مادرش بود د،آن بچه را با خود آور ،پدرم به منزل سعدالدوله رفت
  ).27: 1385هدايت، (وفات يافت 

 طـالق  را ،)شاه محمدعلي( نهاعتضادالسلطمادر  الملوك، تاج كه آنمظفرالدين شاه نيز پس از 
 .)70: 1361 السـلطنه،  تـاج ( كـرد  واگذار زنانش از ديگر يكي به و گرفت وي از را وليعهد داد

. باشـد  متفـاوت  توانسـت  مـي  وضعيت داشتند محكمي پشتوانة كه درباري زنان بارةدرالبته 
. بود شاه، ناصرالدين مادر عليا، مهد حمايت مورد كه داد روي شاه مريم بارةدر چه آن همانند

نهاد  مهد عليا به ناصرالدين شاه پيش طالق، از پس بود، الابالي مردي وي همسر كه جا آن از
داده  داري فرزندان خويش را نداشته و آنان را آزار مي داد كه چون مرد مزبور شايستگي نگه

  ).117 ،78: 1383نوايي، (است، اطفال را به مريم شاه واگذار كنند  
 همـة  كه است كرده اذعان اي مطلقه زن مريق 1304 شوال مده تاريخ به اي قرارنامها در
 در او مخـارج  و صـغيره  دختر يك حضانت حق و    عد ه ايام مخارج و مهريه به مربوط مبلغ
 اسـت  داشـته  دريافـت  خـويش  سابق همسر از است بوده كار طلب كه را سال هفت مدت

  :آمده است زياز شهود ن يكياز زبان  يتيدر شكا). 213- 212: 1385 ،اتحاديه(
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ي دو اوالد دارد كه تا يك ماه قبل هر دو نـزد مادرشـان بودنـد و از    يخانم كوچك از كربال
 كه است نيم و سال يك يا سال دو قريب است مادرش نزد دختر فقط طرفيك ماه به اين 

 طـالق  دربـارة  قاسم كرباليي شكايت... ( كرده مطلقه را عيالش كرباليي شنيديم ده اهل از
  ).298- 11/77629: 1338 همسرش،

 خانـة  بـه  مـادر  همـراه  به را خويش دختر مجدالدوله، دختر طالق از پس نيز،رضاخان 
ترتيب سرپرستي وي به مادرش واگذار شـد و رضـاخان مـاهي      فرستاد و بدين مجدالدوله

 هـاي  گزارش). 7332: 1379 السلطنه، عين( كرد خرجي وي را پرداخت مي» صد تومان يك«
ـ  البته .دهد نشان را زمان آن در فرزندان حضانت تيوضع تواند يم فوق  كـه  بودنـد  يمردان

  :نوشت باره نيا در يا  مطلقهزن . شدند ينم فرزندان يدار نگه حق پرداخت به حاضر
 متحمـل      ًابدا  باشد مي كمينه اين] ةخان[ خوانه در او از اوالد نفر يك است سال سه مدت و

  ).293- 7477: ب 1337 حقوقش، دريافت براي جوشقاني زن شكايت( نيست او مخارج
  
      رجوع   و     عده     2.3
      عـد ه . است زن يسو از    عد ه مدت داشتن نگه طالق هنگام در شده پذيرفته حقوق جمله از
 او نكـاح  عقـد  كـه  زنـي  آن انقضاي تا كه مدتي از است عبارت«: اصطالح در عين كسر به

 از يانـواع  در). 314: 1385 منصـور، ( »كنـد  اختيار ديگر شوهر تواند نمي است شده منحل
 شيخـو  سـابق  نكـاح  بـه  توانند يم مرد و زن است، نگذشته    عد ه مدت كه يزمان تا طالق،

 اسـت  شده گرفته نظر در طهر سه فقها نظر از    عد ه مدت). 264: 1375 ان،يكاتوز( بازگردند
 قاجـار  ةدور يهـا  طـالق  در دقت با يشرع حدود ريسا همانند زين قاعده نيا). 302: همان(

 داشتن نگه به ديتق حيث از زن تيوضع ها نامه طالق در كه ينحو به. گرفت يم ارقر نظر  مد
 نوشـته       ً  عمومـا   بودنـد  دوره نيا حفظ به ملزم كه يزنان بارةدر. شد يم ثبت و مشخص    عد ه
 افـراد « از يـك  هر به    عد ه مدت گذران از پس و بوده »خود نفس مختاره« زوجه كه شد يم

 آژان،خـان   محمـدعلي  و آغـابيگم  ةنامـ  طـالق ( شود تزويج تواند مي »بخواهد كه مؤمنيني
 نبودنـد  يا دوره نيچنـ  تيـ رعا بـه  ملـزم  كه زگانيدوش مورد در). 298- 8/77524: 1337

 تـا  ،)140: 1385 اتحاديـه، ( شـد  يمـ  اشـاره  آنان تيوضع به     ًصرفا  زين) 239: 1372 امامي،(
 آنـان     عد ة مدت كه حامل زنان در كه بود يحال در نيا. باشد نيمع نيطرف يحقوق تيوضع

 الحمـل  مستبان مشاراليها«: شد يم ديق) 80- 79: 1372 امامي،( ديكش يم طول حمل وضع تا
  ).234: 1385 اتحاديه،( »است حمل وضع از بعد آن شرعية    عد ة كه است بوده
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  قاجار ةدور در خانواده حقوقي مسائل به يدگيرس. 4
 نيـ بـه ا . داشته باشـد  يرحقوقيغو  يحقوق جنبة توانست يم هدور نيا يخانوادگ اختالفات

 يو عرفـ  يمحاكم شرع يرا به سو نيطرف توانست يو نوع اختالف م زانيم ط،يشرا ب،يترت
كـه در مـوارد    شـد  يباعـث مـ   هدور نيـ در ا يو محاضر شـرع  تياعتبار روحان. سوق دهد

كـه   يماننـد زمـان  . كننـد حـل و فصـل    يمراجعـ  نيچنـ  را ياختالفـات خـانوادگ   يمتعدد
اصـالح   »هيشـاف  حينصا«خود را با  نيموكل نينفاق حاصله ب كردعاقد تالش  »العلما شمس«

  ).296- 3/18673: 1334 اعتضادالملوك، نفقة تعيين دربارة العلما شمس مكاتبة( كند
 و طـالق  و نكـاح  اصـل  بـه  راجـع  دعاوي به رسيدگي خانوادگي، اختالفات از جداي

 آن در كـه  بود شده شناخته شرع اختصاصي محاكم صالحيت در همواره آن امثال و رجوع
 واين بود كـه نكـاح    زيآن ن دليل. گرفت يم صورت الزم قضاوت عتيشر نيمواز با مطابق
 آن بـه  چـه يدر نيـ ا از عمـومي  افكـار  و داشـت  »اجتمـاعي  ــ  مـذهبي « جنبة دو هر طالق

  ).14: 1372 ،امامي( ستينگر يم
 به بود »شرعيه مرافعة به محتاج كهاموري «: »             ترتيبات ملكي ه« كتابچة يمبنا بر و مجموع در
). 224: 1379 ،سعدونديان( شد يم داده ارجاع بودند يراض آن بر نيطرف كه يشرع محاضر

 يو نفقة سال چهار همسرش كرد يم ادعا كه كرد اشاره يزن شكايت به توان مي باره اين در
ترك  لينظر بر آن داشت كه زن به دل هيعل يمدع كه آن ليبه دل. را پرداخت نكرده است

آن دو به  بنابراين ؛بود» محتاج ثبوت شرعي«دست  نياز ا يمنزل نشوز است و مسائل
 نفقه، افتيدر جهت خانم جهيخد تيشكا(محاضر ارجاع داده شدند  نياز ا يكي

 چون و افتي يم خاتمه سوگند به توسل با      ًعمدتا  مسائل گونه نيا). 8/68348-298: 1330
 شود مي مفاجات و مرگ و بدبختي و ادبار موجب ناحق سوگند كه بود آن بر اعتقاد

 ةدر نام »الملك احتشام«مادر . شد ينم ادي ييسوگندها نيچن      ًعموما  ،)103: 1367 ،ورهرام(
 رسول، و خدا حكمموافق «: است نوشته زمينه اين در ملي شوراي مجلس دومين به خود
 شريعت جادة از و حاضرم هم قسم براي و بخورم قسمكمينه ] كه[ شد صادر شرع حكم
  ).88: 1390 ،تركچي(» ام نشده خارج

 يحقـوق  نپـرداختن  ماننـد  مرد، و زن خانوادگي حقوق دربارة شده مطرح شكايات روند
 خانـة  ديـوان  بـه  مـدعي  كـه،  بود صورت  بدين دست، نيا از يمسائل و نفقه و هيمهر چون

 خود يقانون مراحل وي پروندة بعد به آناز . كرد مي مطرح را خود به  مدعا و رجوع عدالت
  .شد مي صادر نيقوان اساس بر الزم رأي انتها در تا كرد مي طي را
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  يدر روابط حقوق وكيل تعيين. 5
 كيـ  هر مرد، و زن يحقوق روابط در ها چالش بروز زمان در و قاجار ةدور قيحقو نظام در
ـ  يدعـو  خـود  يسو از ليوك نييتع با توانست يم نيطرف از ـ  را آمـده  شيپ . كنـد  يريـ گ يپ

» ام  وكيل مطلق بالعزل شرعي خود كرده«: شد مي آغاز چنين اين اصطالحاتي باها  نامه وكالت
 طـالق  ةنامـ  وكالـت (شـد   وكالـت وي آورده مـي  و در ادامه نام موكل و وكيـل و موضـوع   

توانست جداي از نظارت بر  در محضر طالق وكيل مي). 296-4669: 1299 خانم، زهرا
 كـه  خـانم  بتول نامة طالق در. كند پرداخت موكلش  طرف از نيز را وي ةطالق زن مهري

 را خـود  صـداق   تومـان  سـي  مبلغ زن كه شده قيد داد روي مريق 1335 شعبان 23 در
 بقية و »كرد اخذ خود زوج وكيل از محضر در نقد وجه تومان پنج و لباس تومان ده معادل«
  ).1252A174: 1335 آقا، ميرزا و خانم بتول نامة طالق( كرد شرعي مصالحه هم را آن

ديگـر   توانستند بدون برخورد با يك از اين در دعاوي پس از طالق نيز طرفين مي جداي
خود را بـا   كه آنزوج بدون  ،از همسرش »آغابيگم«در دعوي . خود وكيل برگزينند ياز سو

 طـي « و شـود به فردي ديگر وكالت داده است تا در محكمه حاضر  كند رو  در  همسرش رو
اختيـارات   حـدود «: اسـت  شده مشخص نامه وكالتاختيارات وي در  حدود. »نمايد مايقال
 مصدق تصديق و شرع محضر تعيين و تميز و ستينافا و بدايت از صلحيه در له معظموكيل 

شكايت آغابيگم دربـارة عـدم   ( »داراست را غيره و حكم انتخاب و غير توكيل در وكالتي و
خـود وكيـل    يتوانسـت بـرا   در برابر زن نيز مي). 298- 11/77524: 1338 ،صحت طالقش

مطالبـات زن را   استتوانست در دوراني كه زندگي زوجين برقرار  اين وكيل مي. كند نييتع
 مـري ق 1336 المرجـب رجـب   23 تـاريخ  در »خـانم  مولوده« نمونه براي. درخواست كند

 قرار و نفقه و كسوه نمودن مطالبه خصوص در را طالقاني مهدي سيد آقاي مستطاب جناب«
               س مت وكيل خـود   به »ام نمودهاقامه ...  خود زوج بر كه اين دعوي قبيل هر از غير و آسايش

 همـين  بـه  نيـز  ديگرزني ). 298- 10/77825: 1336 خانم، مولوده نامة وكالت(كند  تعيين مي
 از بود برده پناه پدري منزل به نفقه بدون بود سال چهار كهاو . كرد اقدام وكيل تعيين به دليل
 كند مطالبه بود همسرش    ذم ةرا كه بر  وي نفقة سال چهار كه داشت درخواست خود وكيل

 جهت خانم خديجه شكايت( كند مطلقه را او نيست آن پرداخت به حاضر كه صورتي در و
اي كه موفق به دريافت حقوق  به عالوه زنان مطلقه). 298- 5/68348: 1330 نفقه، دريافت

 كـه   نچنـا . دادند قرار ميمزبور  وكيل ةخود نشده بودند با تعيين وكيل اين امر را بر عهد
 سـيد «وي . ايـن كـار را انجـام داد    »خـانم آغـا  « مـري ق 1337 ةحجـ  به تاريخ نهـم ذي 

 از مخـدره  حقـوق  اخذ خصوص در«را وكيل خود برگزيد و وي را  »تفرشيخان  جعفر
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                    ً             مزبور دارد كه تقريبا  معادل پنجاه  زوج خانة در كه مخدره جهيزية و ماضيه ايام نفقة بابت
آغا بـراي دريافـت حقـوقش،     خانم توسط وكيل تعيين( گماشت كار به است  بوده »تومان
1337 :11/78591 -298.(  
  

  گيري نتيجه. 6
 اسالم عتيشر كه شد موجب يبشر ةجامع ياساس و مبنا منزلة  بهنهاد خانواده  تياهم

 رابطة يبرقرار با. رديگ نظر در آن ياعضا يبرا را حقوق از نيمع يحدود و قواعد
 يارتباط حقوق يگذاران ساختار خانواده دارا هيپا نقش درازدواج، زن و مرد  ياجتماع
خانواده پابرجاست و در صورت  يداريتا زماني كه پا شوند يم گريد كيدر قبال  يمشخص

. رديگ يشكل م نيمنافع طرف نياز آن رابطه با هدف تأم گريد يساختار نوع نيا يختگيگس
از نفقه و ارث و  يحق برخوردار ه،يچون مهر يدر دو صورت مال تيحقوق بنا بر ماه نيا
 ذكرشده يحقوق يها مؤلفه. است شده فيتعر    عد هو  فرزندان حضانت حق چون يرماليغ
 جنبة. بود افكنده هيسا يرانيا خانوادة بر قاجار دورة جمله از ياسالم رانيا خيتار روند در
 ةدوردر . شد يزن آغاز م يو اقتصاد ياجتماع ةپشتوان منزلة به هيحقوق با مهر نيا يمال

 يو محل يا و رسوم منطقه ياجتماع گاهيو پا ياقتصاد اتيبنا بر مقتض هيمهر زانيقاجار م
 آمد يم شيندرت پ در مجموع به. بود ريفوق متغ طيو پرداخت آن بسته به شرا شد يم نييتع

 مرد    ذم ةبر  ياز آن پرداخت و مابق يدرصد            ًشود و غالبا  هيبه طور كامل تأد هيكه وجه مهر
 اگرچه. زن نشود مي    ً    نقدا  تسل يمبلغ چيشده ه نييممكن بود از وجه تع يو حت ماند يم يباق

 يدر دوران زندگ هيمهر يمبادرت به پرداخت مابق ليمردان بر اساس توافق و تما يبرخ
 كامل پرداخت به ملزم مرد طالق صورت در فقط كه ديرس يم نظر به اما كردند، يمشترك م

 نهيزم نيا در دوران نيا مردان و زنان يها چالش از يحاك مانده يبرجا اسناد. بود هيمهر
 ميچون تقس ييها با استفاده از روش كرد يم تالش زمان آن در حاكم يحقوق نظام. است

 گرينفقه از د. كند نيزنان را تأم يمنافع حقوق آن ةيزمان جهت تأد نييو تع هيوجه مهر
كه  گرفت يبه زنان تعلق م ن،يدر برابر حق تمك ،زن و مرد يدر روابط حقوق يوجوه مال
 قتيدر حق .ديانجام  يآنان م نيب يبود كه به بروز اختالفات حقوق يعوامل گريخود از د

 نپرداختنچون  يمالدوره مربوط به مسائل  نيزنان از مردان در ا اتيآمار شكا نيتر شيب
نكردن زنان  نيتمك دربارة                                      ً مردان و در برابر، اعتراضات مردان غالبا   يوو نفقه از س هيمهر

وجوه  ري     ً   ظاهرا  سا. رفت يآنان به شمار م يدر روابط حقوق يرماليغ يها است كه از جنبه
 موجب است توانسته ينم    عد ه مدت يدار نگه و فرزندان حضانت حق چون يرماليغ



 49   محجوبنژاد و الهه  مرتضي دهقان

 توجه با يحقوق مراجع يسو از مأخوذه ماتيتصم نيب نيا در. شود واقع يچندان اختالف
 اختالف نوع به بسته و زنان منافع نيتأم جهت در زمان هم و مردان ياقتصاد طيشرا به

  .داد يم جهت را هدور نيا يحقوق و ياجتماع روابط
  
  منابع
 ،»اماميه فقه و ايران حقوق در زوجه درخواست به طالقموجبات «). 1388( طهماسبي جواد و حميد ابهري،

  .18 ش ،6س  ،اسالمي حقوق مباني و فقه تخصصي نامة فصل
، »)ق  14 قـرن  آغـاز  در زنان ياجتماع تيموقع( قاجار جامعة در زن«). 1373( منصوره، )مافينظام ( هياتحاد

  .56 و 55 ش ،كلك
  .ايران تاريخ: تهران ،است طهرانجا  اين). 1377(، منصوره )مافينظام ( اتحاديه
  .ايران تاريخ: تهران ،نوري اهللا فضل شيخدر محضر ). 1385( روحي سعيد و منصوره ،)مافينظام ( اتحاديه
  .اسالميه: تهران ،5ج  ،مدنيحقوق ). 1372( سيدحسن امامي،
: تهـران  جهانـداري،  كيكـاووس  ة، ترجمـ )ايرانيـان  وايـران  ( پوالك ةسفرنام). 1361( ادوارد ياكوب پوالك،

  .خوارزمي
 سـعدونديان،  سـيروس  و) مافينظام ( اتحاديه منصوره كوشش به ،السلطنه تاجخاطرات ). 1361( السلطنه تاج

  .ايران تاريخ: تهران
 شـوراي  مجلـس  سـوم  و دوم ةدور( مشروطيت دورة در بانواناسناد ). 1390( ططري علي و فاطمه تركچي،
  .ملي شوراي مجلس اسناد مركز و موزه خانه، كتاب :تهران، )ملي
  .دانش گنج: تهران ،حقوقترمينولوژي ). 1372( محمدجعفر لنگرودي، جعفري
  .سينا و اميركبير ابن: تهران وشي، فره ترجمة ،بختياري تا خراسان ازسفرنامه ). 1335( رنه هانري دالماني،
  .دهخدا: تهران ،31 ج ،نامه لغت). 1337( اكبر علي دهخدا،

  . يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان: ، تهرانقاجار ةدور يبر اسناد شرع يدرآمد). 1390( ديام ،ييرضا
  .جهان نقش: جا بي سعيدي، اصغر علي ترجمة ،ايران در ها آيين وها  آدم). 1362( كارال سرنا،

 وزارت: تهـران  ،قاجـار  عصـر  در ايـران  تـاريخي  شناسي جمعيت بردرآمدي ). 1379( سيروس سعدونديان،
  .اسالمي ارشاد و فرهنگ

  .رسا: تهران ،1 ج ،سيزدهم قرن در تهران اجتماعيتاريخ ). 1367( جعفر شهري،
  .دارالهدي الطباعه والنشر: ، قم1ج  ،االسالم شرايع شرح في االفهاممسالك ). تا بي( ثاني شهيد
 كوشـش  بـه  ،)سـالور  ميرزاقهرمان ( السلطنه عينخاطرات  ةروزنام). 1378(قهرمان ميرزا سالور  السلطنه، عين

  .اساطير: تهران ،9 ج افشار، ايرج و سالور مسعود
  .يلدا: تهران ،خانواده مدني حقوق مقدماتي ةدور). 1375( ناصر كاتوزيان،

  .اسالمي علوم: تهران ،خانوادهحقوق ). 1368( سيدمصطفي داماد، محقق
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  .دوران: تهران ،مدني قانون و اسالمي جمهوري اساسيقانون ). 1385( جهانگير منصور،
  .زرين نگارستان كتاب: تهران سعدونديان، سيروس كوششبه  ،الدوله مونس خاطرات). 1380( الدوله مونس

  .آفرينش: تهران ،فرنگي نويسان سفرنامه روايت به ايرانيزن ). 1379( ميترا مهرآبادي،
  .اساطير: تهران ،اسناد روايت به عليامهد ). 1383(عبدالحسين  ،نوايي

  .معين: تهران ،هاي اجتماعي ايران در عصر قاجار نظام سياسي در سازمان). 1367(غالمرضا  ورهرام،
  .نوين: جا بي پيرنيا، علي ترجمة ،ايران در سالبيست ). 1363( جان ويشارد،
 فرهنگـي  شـوراي  نامـة  فصـل  ،»طالق از گيري پيش در نفقه تأمين به حقوقينگاهي «). 1388( عباس ويشته،

  .43، ش 11 س ،زنان اجتماعي
 حسـين ، ترجمـة  )ايـران  غربـي  جنـوب  اقتصادي و سياسيتاريخ ( ويلسن ةسفرنام). 1363( آرنولد ويلسن،

  .وحيد: تهران نوري، سعادت
 دورة از اي گوشـه  و پادشـاه  شـش  تـاريخ  از اي توشـه  خطرات و خاطرات). 1385( خان قلي مهدي هدايت،

  .زوار: تهران ،من زندگي
  

  اسناد
  )ا.م.ا.س( ايران ملي اسناد سازمان
  .298- 11/78591). ق 1337(آغا براي دريافت حقوقش  خانم توسط وكيل تعيين

  .360- 1728). ق 1331(اش  مهلت عبدالرزاق به منظور پرداخت حقوق زن مطلقه درخواست
  .298- 8/68348). ق 1330( نفقه افتيدر جهت خانم جهيخد تيشكا

  .298- 11/77524). ق 1338(شكايت آغابيگم دربارة عدم صحت طالقش 
  .298- 6/38043). ق 1338( تكليف تعيين ةشكايت خاور خانم دربار

  .298- 5/68348). ق 1330( نفقه دريافت جهت خانم خديجه شكايت
  .298- 2/34674). ق 1329(اش  مهريه دربارة شهربانو شكايت
  .360- 3946). ق 1329( وي حقوق پرداخت عدم بر دال كفاش علي مشهدي عيال شكايت
  .298- 11/77629). ق 1338( همسرش طالق دربارة قاسم كرباليي شكايت
  .298- 8/77524). ق 1337( آژانخان  محمدعلي و آغابيگم ةنام طالق
  .298- 12/78591). ق 1337( آغا خانم ةنام طالق

  .293- 13738). ق 1322( سلطان كوك نامة مصالحه
  .296- 10/22783). ق 1341( آغا مونس نامة مصالحه
  .296- 1/24469و  2و  4). ق 1339(خان اردستاني و همسرش  اهللا هدايت نامة مصالحه
  .296- 3/18673). ق 1334( اعتضادالملوك نفقة تعيين دربارة العلما شمس مكاتبة
  .298- 3/345741). ق 1320( علي مشهدي نامة نكاح
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  .296- 9/22783). ق 1338(آغا  مونس نامة نكاح
  .296- 4669). ق 1299( خانم زهرا طالق ةنام وكالت
  .298- 10/77825). ق 1336( خانم مولوده نامة وكالت

 

  مركز اسناد اصفهان اسناد
 .293- 003/7550). قالف  1337( حقوقش دريافت براي جوشقاني زن شكايت
  .293،1337- 7477). قب  1337( حقوقش دريافت براي جوشقاني زن شكايت

  
  كارن عةمجمو: قاجار ةدور در زنان دنياي سايت وب اسناد
  .1252A176). ق 1343( تبريزي حسين كرباليي و خانم عفت نامة صلح
  .1252A174). ق 1335( آقا ميرزا و خانم بتول نامة طالق

  

  الجورديمجموعة : قاجار ةدور در زنان دنياي سايت وب اسناد
  .13116A76). ق 1339( محمدحسن با خانم بتول نامة نكاح
  .13116A75). ق 1296( اسداهللا ميرزا نامة نكاح

  
  



  


