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چکیده
نهد یا مسأله تحقیق پیش رو آن است که آیا فقه، به شأن مالی افراد که بر اساس نگاه عرفی ایجاد شده است وقعی می

ها حاکی از آن است که فقـه در بیـان احکـام بـه شـأن مـالی بـر اسـاس دو داند. نتیجه بررسیمردود مییکسره آن را
نگر و نگـاه جانبههای شخصیتی بها داده است. در بسیاری از این موارد توجه همهشاخصه برخورداری مالی و ویژگی

مایان خواهد ساخت و در سایر موارد که اختالف های اخالقِی مغفول مانده، همسویی اخالق با فقه را ندقیق به گزاره
ای و مشهود است، چرایی آن در غایات این دو علم قابل تحلیل و توضیح خواهد بود. این پژوهش به صورت مقایسـه

تحلیلی به انجام رسیده است.-با روش تبیینی

، رذیلت.شأن مالی، وجوب تکسب، شأن ورشکسته، شأن زوجه، شخصیت، فضیلت: هاواژهکلید
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مقدمه

های وی، برخـی از فقیهان در باب دین، پس از حکم به مصادره اموال مدیون به منظور پرداخت بـدهی
اند. علـت ایـن مسـئله، قابـل مصـادره ندانسـته» مستثنیات دین«اموال مدیون ورشکسته را تحت اصطالح 

خادم، لباس، چارپا در صـورت رعایت شأن ورشکسته در کم و کیف مستثنیات دین است. از این رو خانه،
نیاز به سواری، هزینه کفن و دفن، نفقه عیال واجب النفقه و غیره با رعایت شأن ورشکسته استثنا شده اسـت

. با جسـتجو در ابـواب )٨٤؛ انصاری، ٣٤٢/ ٢٥، صاحب جواهر؛ ١٢٣/ ٤مسالک األفهام، (شهید ثانی،
کید بر رعایت ش یابی است.أن مالی افراد قابل دستمختلف فقه، احکام مشابهی با تأ

در هیچ یک از منابع تعریف نگردیده است؛ اما با توجه به مجموعه نکاتی » شأن و منزلت مالی«عنوان 
تلقی یک موقعیت ویـژه اجتمـاعی «توان چنین برداشتی از شأن را ارائه داد: که در این زمینه مطرح شده، می

های شخصیتی رقم خورده عیت به دلیل داشتن توان مالی یا ویژگیجهت برخورداری از امکانات که این موق
دهد یا انتظـار دارد کـه نیازهـای بر اساس تصور میزان شأن مالی، شخص برخی امور را انجام نمی» است.

مادی او مطابق با شأنش تأمین گردد.
موقعیـت را تـداعی گذاری بر مبنـایتوجه به شأن مالی افراد و صدور احکام فقهی بر اساس آن، ارزش

های اخالقی را رقم زده است. اخالق اسـالمی، کسـب نموده و تعارض ظاهری میان مسائل فقهی و توصیه
تـرین ) گرامی١٣فضیلت و رعایت آن در روابط بین انسانی را ارزش دانسته و به تبِع قرآن کـریم (حجـرات: 

سازد. آیا رعایـت شـأن ن، ناسازگاریی را نمایان میکند؛ اما رعایت شأها را با تقواترین آنان معرفی میانسان
مدیون، فعلی اخالقی است؟ آیا این فعل، چیزی جز واگذاری حق طلبکـاران اسـت؟ تـأخیر در ادای حـق 
طلبکاران بر مبنای شأن مدیون، فعلی اخالقی است؟ در این صورت توجـه بـه شـأن مـالی نـوعی رذیلـت، 

لی افراد، مالکی برای تقدم رعایت حال آنان در مقابل رعایت حـال نخواهد بود؟ چرا از منظر فقهی شأن ما
طلبکاران تلقی شده است؟ آیا در فقه حق طلبکاران با هر شرایطی به منظـور رعایـت حـال مـدیون واگـذار 

گردد؟ با فرض تعارض، راه برون رفت از آن چیست؟می
شأن مالی، بررسی گردیده و بـا اثبـات آن، کند که ابتدا احکام ادعا شده بر پایه تحقیق مسئله اقتضا می

لذا در این نوشتار ابتدا امکان مقایسه شأن مالی در فقـه و اخـالق، بعد اخالقی نیز مورد بازکاوی قرار گیرد. 
مورد توجه بوده سپس شأن و منزلت مالی در قرآن، فقه و اخالق مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. در ذیـل 

مستثنیات دین، استحقاق اخذ خمس و زکات یعنی هتمام به شأن مالی در فقهبرخی از موارد ابحث فقهی،
و نفقه زوجه بررسی و تحلیل شده، به ریشه اختالف فتاوای فقها اشاره شده است. همچنین در ذیـل عنـوان 

خاستگاه شأن مالی در اخالق اسالمی و فعل اخالقی متناسب با شأن مـالی شأن و منزلت مالی در اخالق،
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سی شده و در نهایت آثار مترتب بر رعایت شأن مالی در فقه و اخالق مورد مقایسه قرار گرفته است.برر

امکان بررسی شأن مالی در فقه و اخالق
های اخالقـی، بـه عنـوان گرا است. تمسک به قاعده حد وسط در تحلیل گزارهاخالق اسالمی، فضیلت

-١١٧)، نصیرالدین طوسـی (٣٤انی چون ابن مسکویه (دهد اندیشمندعنصر بنیادین این مکتب، نشان می
)، امــام ٩٤-٤١/ ١)، نراقــی (جــامع الســعادات، ١١٦-١١٥/ ١)، صــدرالمتألهین (٥٤/ ٣)، غزالــی (١١٨

اند. مبنا بودن گرا بوده) فضیلت٣٧١/ ١) و عالمه طباطبایی (١٥٢خمینی (شرح حدیث جنود عقل و جهل، 
آید (امام خمینی، شرح حدیث جنود ذائل، از آیات و روایات نیز به دست میاین قاعده در تحلیل فضائل و ر

).١٥٤-١٥٣عقل و جهل، 
) ٤١/ ١یابی به سعادت به عنوان غایت اخالقی (نراقـی، جـامع السـعادات، فضیلت ابزاری برای دست

بـه دلیـل است. اگرچه تفسیر اندیشمندان مسلمان از سعادت، نزدیک به تفسـیر فالسـفه یونـان اسـت امـا
شود. سعادت از منظر ارسطو تنها ناظر هایی میان آن دو مشاهده میتأثیرپذیری آنان از مبانی دینی، اختالف

مندانه در دنیا است ولی در نگرش اندیشمندان مسلمان به اعتبار نسـبت قـوا بـا مـدرکات به زندگی فضیلت
در زنـدگی دنیـوی آغـاز شـده و بـه لقـای یابد کـه از فضـیلتها و مراتب موجودات، اقسام مختلفی میآن

سازد و با اخـالق اسـالمی بـه انجامد (همان). دانش فقه حدود شرعی این زندگی را معین میپروردگار می
خورد.لحاظ منبع و موضوع پیوند می

) و موضوع قضـایای فقهـی، ١١٧موضوع قضایای اخالقی، عناوین انتزاعی از افعال اختیاری (مصباح، 
» دروغ گفـتن«موضوعی اخالقی است که از فعـل » دروغگویی«). مثًال: ٣٤است (احسایی، فعل مکلف

ای میان اخالق و فقه پیرامون این عناوین برقـرار گردد. به این ترتیب رابطهبه عنوان موضوعی فقهی انتزاع می
ای ه از موضوع پـارهنیز از این قبیل است. این موضوع، عنوانی انتزاعی است ک» رعایت شأن مالی«شود. می

مندی از منابع قرآنـی و آید. با توجه به ارتباط موضوعی و اشتراک دو دانش در بهرهاحکام فقهی به دست می
گردد.روائی، امکان مقایسه این موضوع فراهم می

شأن و منزلت مالی در قرآن کریم
از سوره مبارکه نحل آمـده اسـت: ۷۱برتری داشتن به لحاظ برخورداری مالی مبنائی قرآنی دارد. در آیه 

خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی برتری داد. سپس در آیات بعد در قالب یک مثـال بـه 
ْمُلوکـًا الَّ یْقـِدُر َعلـی «فرماید: مقایسه میان افراد به لحاظ برتری مالی پرداخته و می ُه َمَثًال َعْبـًدا مَّ َضَرَب اللَّ
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کثـُرُهْم َال یْع شیٍء َو َمن رَّ  ـِه َبـْل َأ ا َو َجْهًرا َهْل یْسـَتُوَن الَحْمـُد ِللَّ ا ِرْزًقا َحَسًنا َفُهَو ینِفُق ِمْنُه ِسر » َلُمـوَن َزْقَنُه ِمنَّ

)٧٥(نحل: 
ای است که چون اسیر موالی خویش است، مالک هیچ مالی نیست و از ایـن در این مثال فرد اول برده

مالی را ندارد. فرد دوم، انسانی اسـت کـه خداونـد متعـال بـه او رزق حسـن و انـواع رو توانایی انجام امور
تواند از عهده امور مالی خودش برآید بلکه بـه ها و مواهب پاکیزه بخشیده است، از این رو نه تنها میروزی

ح ایـن اسـتفهام از طـر» اند؟!آیا این دو نفـر یکسـان«پرسد: ها میکند. آنگاه از انساندیگران هم کمک می
هایی که میان افراد به لحاظ امـور مـالی وجـود دارد، توان متوجه شد، مقایسه و اذعان به تفاوتانکاری، می

قبیح نیست. به عالوه شخصی که از توانایی مالی زیادی برخوردار است، به لحاظ شئون اجتماعی، در میان 
اوند متعال با بیان عدم یکسانی، برتری فرد برخوردار افراد جامعه، موقعیت برتری دارد. با این توضیح که خد

) نیسـت و ٢٥) حریت و رقیت (النسـاء: ١کند در حالیکه این برتری در انسانیت، (نساء: منفق را مطرح می
کنـد. بنـابراین ) ارزش و کرامتی نزد خداوند ایجاد نمی١٣(حجرات: » ان اکرمکم عند الله اتقاکم«به دلیل 

توان گفت خداونـد ین عدم یکسانی، فقط در مناسبات اجتماعی خاص مطرح است که میرسد ابه نظر می
متعال هم آن را تا حدودی به رسمیت شناخته است.

شأن و منزلت مالی در فقه
شـود. در ذیـل، برخـی در کلمات فقها توجه به وضعیت مالی افراد، به صورت بیان احکام مشاهده می

گیرد:شأن مالی افراد، مورد بررسی قرار میاحکام فقهی مبتنی بر مراعات
موارد اهتمام به شأن مالی در فقه

مستثنیات دین-١
شود، امـا برخـی از هایش مصادره میاگر مدیون، ورشکسته اعالم شود، اموال او جهت پرداخت بدهی

کـم و کیـف شـود. درمصادره نشده، برای مدیون باقی گذاشـته می» مستثنیات دین«اموال تحت اصطالح 
ها را شود. از این رو خانه، خادم و لباس الیق به حال و مانند اینمستثنیات دین، شأن ورشکسته مراعات می

). شهید ثانی معتقد است در مورد خانه و لباس الیق بـودن بـه لحـاظ ٨٤دهند (انصاری، به طلبکارها نمی
بودن بـه دلیـل شـرف یـا نـاتوانی مراعـات شود. در مورد خادم هم شایستگی داراکمی و کیفی مراعات می

شود و در صورت نیاز به متعـدد، آن شود. عالوه بر این اگر به چارپایی برای سواری نیاز است استثناء میمی
شود و اگر این شخص ورشکسته بمیرد، هزینه کفن و دفـن او بـه میـزان الیـق بـه حـالش تعداد، استثناء می

ای که ورشکسته باید به عیال واجب النفقه بپردازد بر حـق ). نفقه١٢٣/ ٤، شود (مسالک األفهامبرداشته می



13یدر فقه و اخالق اسالمیشأن و منزلت مالياسهیمقایبررس1396تابستان
/ ٢٥، صـاحب جـواهرطلبکارها مقدم است و در این مورد هم باید میزانی که شایسته احوال اوست بشود (

٣٤٢.(
نویسـد: صاحب جواهر درباره وجود کلماتی مثل ثیاب تجمل و مانند آن [در بحث مستثنیات دین] می

ید مالک در این موارد نفی حرج باشد و اینکه خداوند متعال برای ما یسر را اراده کرده نه اینکه عسر اراده شا
) و ٢٨٠(بقـرة: » َو ِإْن کاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظـَرٌة ِإلـی َمیَسـَرةٍ «کرده باشد. به عالوه شاید بتوان گفت در آیه شریفه 

یمائی به این مطلب وجود دارد. زیرا در فروش ضـروریات، شود، اتعلیلی که در صحیحه حلبی مشاهده می
آید که قابل تحمل نیست. هرچند این عسر و حرج به حسب شرف باشد عسر و حرج و مشقتی به وجود می

دهد. بلکه چـه بسـا بـر حفـظ چراکه در نبود آن، خواری و نقصی است که نفوس عزیزه به آن رضایت نمی
).٣٣٨/ ٢٥گیرد (روریات معاش صورت میشرف، مراعات بیشتری نسبت به ض

البته این مسأله در فقه با اختالف اندکی روبه رو گشته است. عالمه در تذکره پـس از اینکـه مسـتثنیات 
و توضـیح » و األولی االعتبار بما یلیق بحاله فی إفالسه، ال فـی حـال ثروتـه«نویسد: برد، میدین را نام می

کرده حتمـًا حـال افـالس مـالک شتر از حد این شأن (لباس و ...) استفاده میدهد: اگر قبل از افالس بیمی
کـرده، اکنـون در گیری کمتر از حد شأنش اسـتفاده میاست ولی اگر قبل از افالس به دلیل خست و سخت

ای از ). پـس از عالمـه عـده٥٨/ ١٤شود (تذکرة الفقهاء، شود و چیزی افزوده نمیهمان حد نگاه داشته می
نویسد سزاوار بـود کـه اند. محقق کرکی با تأیید کالم عالمه، میا به تبع ایشان این مطلب را تکرار نمودهفقه

شد به اینکه میزان استفاده این فرد در حال سختگیری بیشتر از شأن کنـونی قسمت دوم کالم ایشان مقید می
).٢٥٠/ ٥وی نباشد و گرنه باز شأن حال افالس مالک خواهد بود (

) و المناهـل (مجاهـد، ٤٠٩/ ٢٠حدائق الناضرة (بحرانی،ال)، ١٢٣/ ٤ام (شهید ثانی،مسالک االفهدر
) صرفًا این قول از عالمه نقل شده و رد یا قبولی صورت نگرفته است ولی در انوار اللوامـع کـه در شـرح ٣٧

ایـن قیـد «نویسد: شارح میکند، را بیان می» حال افالس«مفاتیح الشرایع است، پس از اینکه نویسنده قید 
ایم بلکـه کـالم سـایر فقهـا ماننـد تنها از عالمه در تذکرة واقع شده است و ما در کالم دیگـران آن را ندیـده

).٤٢٦/ ١٢(بحرانی، األنوار اللوامع، » روایات مطلق است
الئق به حال گوید: گفته شده است مدار، برکند و در ادامه میصاحب جواهر نیز کالم عالمه را نقل می

). بنـابراین عالمـه و محقـق ٣٤٢/ ٢٥بودن فی حد ذاته و با قطع نظر از دو حالت افالس و ثـروت اسـت (
عقیده نیستند. صاحب جواهر هم با اشـاره دانند اما سایر فقها با آنان همکرکی شأن حال افالس را مالک می

الئق به حال بودن فی حد «زند ولی منظور از ز میبه اینکه قول دیگری وجود دارد، از تأیید کالم عالمه سربا
شود با توجه به اینکه در نظـر صـاحب جـواهر از دو حالـت ثـروت و کند. تصور میرا نیز معلوم نمی» ذاته
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ورشکستگی قطع نظر شده، شأن مالی فرد به لحاظ برخورداری مالی مطرح نباشد، بلکه روحیات شخصی 

در شرایط مختلف و خصوصیات اخالقی او به لحاظ متانـت، مناعـت و روش و منش وی در گذران زندگی 
دستی و عدم آن در نظر باشد یا اینکه خصوصیات فرهنگی و اموری از این دست مالک باشـد. طبع، گشاده

در هر صورت مطابق این نظر، شخصیتی که فرد جدای از وضعیت مالی برای خود رقم زده اسـت، مـالک 
گیرد.قرار می

اگرچه فتوای عالمه و محقق کرکی، موافق رعایـت حـق طلبکـاران اسـت، اینکـه از وسـایل در نهایت 
زندگی صرفًا در حد ضروریات و احتیاجات اولیه شخص برایش باقی گذاشته شود، خالف قول سایر فقها و 

ن رسد اگر شأن مالی زمان ثروت، قابـل قبـول نباشـد، حـداقل شـأاطالق روایات است. بنابراین به نظر می
شخصیتی فرد نباید از نظر دور بماند.

استحقاق اخذ خمس و زکات-٢
گیرد، اما شغل و اکتسابی مـد نظـر اسـت کـه ای باشد، زکات تعلق نمیبه کسی که دارای شغل و پیشه

شود که هیزم بفروشد اگرچه قادر بر ایـن کـار باشـد. همـین شایسته او باشد لذا شخص رفیع، تکلیف نمی
توانسـت تکسب به فراگیری علوم دینی بپردازد زکات گرفتن برایش جایز اسـت هرچنـد میطور اگر به جای

).٥٥تعلم را ترک کند و به اکتساب بپردازد (شهید ثانی، حاشیة المختصر النافع، 
نویسد: اگر شخص، قادر بر تکسب غیرمناسب با حـال و شخصـیتش باشـد، سید محمد مجاهد، می
شود. ایشان بـا براین شخص رفیع و عالم، به جارو کشیدن یا دباغی موظف نمیانفاق بر او واجب است. بنا

).٥٧٦شمردن تصریحات گروهی از فقها، بر این مسأله ادعای اجماع نموده است (
توان به نوعی دیگر از شأن مالی توجه داد که در آن شخص به دلیل ثروتمند بودن، شأن مالی بنابراین می

یابد. به طور مثال بر اساس مـوازین فقهـی، های شخصیتی، شأن مالی میدلیل ویژگیکند بلکه به پیدا نمی
اش، متوقف بر آن باشد، واجب ای که تحصیل مخارج زندگی شخص و عیال واجب النفقهتکسب به اندازه

). در مواضعی کـه شـخص قـادر بـر تکسـب نباشـد، مسـتحق ٢٢٠/ ٣است (شهید ثانی، الروضة البهیة، 
توانـد از زکـات اسـتفاده کنـد البتـه اگر کسی قادر بر تکسب باشـد نمی«شود و ات یا خمس میدریافت زک

) و چنانچـه کسـب و صـنعت در ٥٥(شهید ثانی، حاشیة المختصـر النـافع، » تکسبی که در شأن او باشد.
رد تواند زکات بگیـعرف، الیق به حال آن شخص نباشد و ارتکاب آن موجب مذّلت و اهانت وی باشد، می

). در تعلق خمس به سید هم، عدم توانایی تکسب الیق به حال، شـرط شـده ٢٣٠(نراقی، تذکرة األحباب، 
). درباره تکسب واجب بر مدیون هم گفته شده است کـه تنهـا تکسـب مناسـب شـأن ١٧٣است (فقعانی، 
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) و ٣٠٩/ ١؛ فاضل لنکرانی، جامع المسـائل، ٧٧/ ٢٧؛ سبزواری، ٣١١/ ٣مدیون واجب است (شهید اول، 

اگر کسب مناسب شأن پیدا نکرد باید به او تا زمان توانگر شدن، مهلت داد.
نفقه زوجه-٣

های مالی برخی افراد بر عهده افراد دیگری گذاشته شده است. از جملـه، در کتاب نفقات، تأمین هزینه
های مـالی زن بایـد تای درخواسـنفقه زن بر شوهر واجب شده است. از منظر فقهی، اینکه تـا چـه انـدازه

توسط شوهر اجابت شود، بستگی به شأن مالی و موقعیت اقتصادی زن دارد. البته برخـی مخالفـت کـرده، 
معتقدند توانایی و شأن مالی زوج مالک است.

اند، تنهـا شـیخ توان گفت از میان فقهایی که متعـرض ایـن مطلـب شـدهبر اساس تتبع انجام گرفته می
ر میزان نفقه زوجه باید توانایی زوج را در نظر داشت. (المبسوط فی فقـه اإلمامیـة، طوسی معتقد است که د

)، شـهید اول و ١٠٤/ ٣)، عالمه حلـی (قواعـد األحکـام، ٢٩٣/ ٢) اما سایر فقها مانند محقق حلی (٦/ ٦
ید ابوالحسن ) و از میان معاصران، س١/١٢٠)، نراقی (رسائل و مسائل، ٤٦٩/ ٥شهید ثانی (الروضة البهیة، 

) و محقـق سـبزواری ٢٨٧/ ٢)، محقق خوئی (٣١٥/ ٢)، امام خمینی (تحریر الوسیلة، ٢٢٦/ ٣اصفهانی (
) نسبت به این حکـم ٣٣٣/ ٣١) در میزان نفقه، شئون زوجه را در نظر دارند. در جواهر الکالم (٣٠٢/ ٢٥(

ادعای اجماع شده است.
دهد: از شیخ طوسی حکایت شده چنین توضیح میصاحب جواهر ضمن طرح اختالف شیخ طوسی، 

که زوج باید در مورد جنس طعام، قوت غالب شهر یا قوت غالب خودش را بپـردازد. یعنـی شـیخ فقـط آن 
داند.طعامی را که در کفارات مطرح است، بر عهده زوج واجب می

انـد از فقهـا مطـرح کردهدهد: شاید منظور شیخ همانطور که بعضی ایشان در توجیه این کالم ادامه می
این باشد که اگر زوج قادر بر پرداخت قوت غالب شهر نباشد به این دلیل که یا قوت غالب فعًال وجود ندارد 

َو َمْن ُقـِدَر َعَلیـِه «یا به او نرسیده است باید چیزی را بدهد که الیق به حال خودش باشد. دلیل این گروه آیه 
ُف الّلُه َنْفسًا ِإّال ما آتاهِرْزُقُه َفْلیْنِفْق ِمّما آتا ) است.۷(طالق: » ُه الّلُه ... ال یکلِّ

کنـد. در مسـالک در مـواردی ماننـد طعـام، بعد از کالم شیخ به مطلبی که در مسالک آمده، اشاره می
کسوت، مسکن، خادم، وسایل آرایش و ... متعارف امثال زوجه در شهرش، معیار قرار گرفته است ولـی در 

ه عادات معمول متعدد باشد، عادت غالب و در صورت تساوی عادات، آنچه شایسـته و الیـق بـه صورتی ک
حال زوج است، مالک قرار گرفته است.

قوت -صاحب جواهر، مطلب مسالک یعنی رجوع به عادت امثال زوجه در شهر را بر نظر شیخ طوسی 
که در صورت تعدد عادات، به اغلب دهد همچنین این قسمت راترجیح می-غالب مطرح در فطریه یا شهر
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پذیرد؛ اما اینکه در صورت تساوی عادات، به آنچه الیـق حـال زوج اسـت رجـوع شـود، را رجوع شود، می

محل نظر دانسته، معتقد است در این فرض، متجه است که میان عـادات شایسـته بـه حـال زوجـه، تخییـر 
باشد.

در بر قوت غالب نشد، به دلیل نبودن قـوت غالـب یـا گویند: اگر زوج قاوی در رد سخن کسانی که می
نویسد: این سخن صحیح نیسـت، دسترسی نداشتن زوج به آن، باید چیز الیق به حال خودش را بدهد، می

زیرا احتمال دارد که این موارد به صورت ِدین بر او حساب شود خصوصًا در مورد اخیر که فقدان قدرت بـر 
» ال یکلـف«توان به اطالق آیه شود نمیخود زوج است. همچنین معتقد میپرداخت قوت غالب، از ناحیه 

اخذ نمود، زیرا در این صورت باید حتی در زمـانی کـه قـوت غالـب موجـود اسـت، حـال زوج را از نظـر 
تنگدستی و توانمندی در نظر گرفت در حالی که خصم به این مطلب ملتزم نشده اسـت. مگـر اینکـه گفتـه 

، پیش آمدن مانع عمومی است یا هر چیزی کـه در عـرف و عـادت، از »ودن قوت غالبنب«شود مقصود از 
شـود معاشـرت بـه عوارض نفقات به شمار آید نه اینکه از عوارض منفق باشد. در این صورت هم گفتـه می

). ایشان یـک احتمـال ٣٣٢/ ٣١معروف بلکه قوت امثال زوجه در چنین شرایطی همان مقدور خواهد بود (
ِلیْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َو َمْن ُقِدَر َعَلیِه ِرْزُقُه َفْلیْنِفْق «کند و آن اینکه شاید بتوان آیه شریفه نیز مطرح میدیگر

ُف الّلُه َنْفسًا ِإّال ما آتاها َسیْجَعُل الّلُه َبْعَد ُعْسٍر یْسراً  ه ) را بـر نفقـه غیـر زوجـ٧(طالق: » ِمّما آتاُه الّلُه ال یکلِّ
شود (همان).حمل نمود که در صورت اعسار ساقط می

یکی دیگر از فقهایی که در این مسأله به صورت استداللی وارد شده و معتقد است باید شئون زوجـه را 
و آیه قبلی » ِلیْنِفْق ُذو َسَعٍة...«در نظر گرفت، صاحب کنز العرفان است. وی به نقل از برخی آورده که در آیه 

وُهنَّ ِلُتَضیُقوا َعَلیِهنَّ (طالق: [َأْسکُنوُه  )] داللتی است بر اینکـه ٦نَّ ِمْن َحیُث َسکْنُتْم ِمْن ُوْجِدکْم َو َال ُتَضارُّ
ُف الّلُه َنْفسًا «در نفقه زوجه، حال زوج معتبر است نه زوجه. به همین جهت خداوند متعال با عبارت  ال یکلِّ

کید ٦(طالق: » ِإّال ما آتاها کرده است چراکه اگر حال زوجه معتبر باشد گاهی اوقات مانند زمـانی ) آن را تأ
شود.که زوجه ذات شرف و زوج معسر باشد، به تکلیف ماالیطاق منجر می

بیند. اوًال به دلیل فتوای فقها مبنی بر اینکه بر زوج واجب است مـا ایشان این سخن را دارای اشکال می
تأمین نماید. ثانیًا به جهت اینکـه ایـن دو » تبعا لعادة أمثالها«... را یحتاج زن از طعام و کسوت و اسکان و 

آیه داللتی بر مدعا ندارد زیرا در آیه اول از مضاره به زنان نهی شده است لذا اگر حال زوج را در نظر بگیریم 
ال یکلف «ه شود؛ مانند اینکه زوج معسر و زن شریف باشد. ثالثًا آیدر برخی موارد باعث ضرر بر زوجه می

قابل تقیید است به زمانی که رزق بر او تنگ شده است، در اینجا هم ممکن اسـت کـه آنچـه بـر زوج » الله
پردازد و تواند بپردازد، میواجب شده، پیروی عادت امثال زن باشد، ولی زوج مقداری را که در آن زمان می
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َسیْجَعُل الّلُه َبْعـَد «دامه آیه شریفه آمده است: ماند، به همین دلیل در ااش میمابقی به صورت دین بر عهده

).٢١٩/ ٢، فاضل مقداد» (ُعْسٍر یْسراً 
دهد عمده دلیل کسـانی کـه قائـل بـه اعتبـار شـئون زوجـه هسـتند، آیـه تحقیق در این حکم نشان می

بـه است. گفته شده مراد از معاشرت به معروف، معروف نسبت به زوجه است هم » عاشروهن بالمعروف«
ای که اگر زوج از اهل بادیه و زوجه از اهل قصـر باشـد، بـر لحاظ کمی و کیفی و هم سایر جهات، به گونه

). صـاحب جـواهر نیـز معتقـد اسـت، ٣٠٢/ ٢٥زوج واجب است که برای او قصر تهیه کند (سـبزواری، 
) اقتضـا دارد کـه ٢٣٣(بقرة: » ِرْزُقُهنَّ َو کْسَوُتُهنَّ «معاشرت به معروف با زوجه، همچنین اضافه موجود در 

).٣٣٢/ ٣١شئون زوجه در نظر گرفته شود (
های فقهی، جهـت عمـل بـه همـین آیـه اسـت؛ چراکـه برشمردن مصادیق نفقه واجب زوجه در کتاب

خداوند متعال خواسته است، عرف پسندیده در هر زمان و مکان، مراعات شود. امام خمینی کـه در تمـامی 
کند: اگـر زوجـه از اهـل و کسوت و مسکن و ... حال زوجه را در نظر دارد، تصریح میموارد نفقه از طعام 

ها را نیز بـه حسـب عـادت امثـالش تهیـه کنـد و در تجمل است واجب است که عالوه بر لباس بدنش، آن
نظر ). به ٣١٥/ ٢فرماید: بهتر است همه این موارد به عرف و عادت واگذار شود (تحریر الوسیلة، نهایت می

رسد که ظاهر بعضی از روایات مانند معتبره شهاب بن عبد ربه که در آن مقادیری تعیین شده، مانند: هر می
سه روز یک بار گوشت، هر شش ماه یک بار رنگ [لوازم آرایش] هر سال، چهار لباس و ... میزان واجـب را 

که در معتبـره شـهاب آمـده یـا سـایر اند: قیودیحد ضرورت قرار داده است. اما برخی از فقها توضیح داده
توان از شود و نمیهای قدیم متعارف بوده، حمل میمقادیر تعیین شده در روایات، همه بر آنچه که در زمان

آن کلیتی برای هر عصر و زمانی استفاده نمود. هر عادتی که ملل انسانی در هر عصر و مکانی به آن عـادت 
).٢٩٩/ ٢٥، نماید، همان متعارف است (سبزواری

َأْسـکُنوُهنَّ ِمـْن َحیـُث «ای است که فقها از عبارتی ماننـد تا اندازه» عاشروهن بالمعروف«اهمت دلیل 
اطـالق آیـه شـریفه بـر «اند که مسکن باید الیق به حال زوجه باشد و نیز استفاده کرده» َسکْنُتْم ِمْن ُوْجِدکْم 

اند: ). همچنـین نوشـته٣٠٠/ ٢٥(سـبزواری، » شود.متعارف معمول به حسب شأن امثال زوجه تنزیل می
وُهنَّ «ای که با عبارت واجب است مسکن، الیق به حال زوجه باشد تا مضاره« از آن نهی شـده، » َو ال ُتضآرُّ

زنـانی را کـه «اند: )؛ در حالی که مفسران درباره معنای این آیه نوشـته٢١٨/ ٢(سیوری حلی، » منتفی شود
ید در همان مسکنی که خودتان سـاکن هسـتید سـکنی بدهیـد، البتـه هـر کـس بـه مقـدار اید باطالق داده

/ ١٩(طباطبـایی، » وجدش، کسی که توانگر است به میزان توانگریش و آنکه فقیر است به مقـدار توانـاییش
رسد غیر از دو وجـه مـذکور ) به نظر می١٩٠/ ٥؛ فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ٤٦٣/ ١٠؛ طبرسی، ٣١٧
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شرت به معروف و نفی ضرر رسیدن به زوجه) بتوان توضیح دیگری که با ظاهر آیه هم موافـق اسـت را (معا

بیان نمود و آن اینکه این آیه مربوط به زوجه مطلقه است. همان طور که برخـی از وظـایف زوج نسـبت بـه 
بایـد بـه دلیـل شـود. فقـطشود، تهیه نمودن مسکن در حد شأن وی نیز منتفی میای منتفی میچنین زوجه

هایی، در زمان عده، زوجه را در مسکن خود که در حد توان خودش تهیه نموده جای دهد.وجود حکمت
تر است. های این گروه قوینتیجه اینکه در نفقه زوجه، شأن مالی زوجه مورد توجه است، زیرا استدالل

؛ شهید ثانی، مسالک األفهام، ٣١٤/ ١٤اء، عالوه بر اینکه نفقه زوجه به گفته فقها (عالمه حلی، تذکرة الفقه
) صـورت ٦٠٢؛ فاضـل لنکرانـی، تفصـیل الشـریعة، ٣٠٠/ ٢؛ فیض کاشـانی، مفـاتیح الشـرائع، ٤٨١/ ٨

دارد، معاوضی دارد. لذا بعید نیست گفته شود: عوضی که زوجـه در مقابـل تمکـین خـودش دریافـت مـی
ه زن با هر موقعیتی کـه باشـد، زوج، متناسـب بـا شایسته است که مناسب با وضعیت خودش باشد نه اینک

وضعیت مالی خودش پرداخت کند.
یشه اختالف فتاوای فقها ر

به طور کلی اختالفاتی که در فتاوای فقها در زمینـه رعایـت شـأن مـالی در مسـائل گونـاگون مشـاهده 
اد در کمیـت و کیفیـت گـردد. روایـاتی را کـه در زمینـه لیاقـت افـرشود، به اسـتفاده از روایـات بـاز میمی

:توان در سه دسته جای دادشود، میبرخورداری از امکانات مادی مشاهده می
شود؛ بلکه بسنده کـردن فـرد بـه دسته اول: روایاتی که در ظاهر آن هیچ توجهی به شأن مالی دیده نمی

عبـارت وجـود داند. به طور مثال در بحث مستثنیات دین، صحیحه حلبی بـا ایـن ضروریات را مطلوب می
(حـر » ال تباع الدار و ال الجاریة فی الدین، ذلک أنه البّد للرجل مـن ظـّل یسـکنه و خـادم یخدمـه«دارد: 

)، مجمع ٤٥٢/ ٥). این روایت در کتب متعدد فقهی مانند مختلف الشیعة (عالمه حلی، ٣٣٩/ ١٨عاملی، 
/ ٣)، مفـاتیح الشـرائع (فـیض، ٦٧/ ٣انی، )، مسالک األفهام (شهید ثـ١١٥/ ٩الفائدة و البرهان (اردبیلی، 

) مورد استناد قرار گرفته است.٣٣٤/ ٢٥) و جواهر الکالم (١٥٥
اگر خانـه، وسـیع باشـد بـه «کرد: صدوق در فقیه نگاشته است: استاد ما محمد بن الحسن روایت می

ورد نیـاز سـکونت ای که قسمتی از آن برای سکونت صاحبش کافی باشد، واجب است که در مقدار مـگونه
تر برایش کافی است باید آن خانه را بفروشـد و ای ارزاناش دینش را بپردازد. همچنین اگر خانهکند و با بقیه

/ ٣ای برای سکونت بخرد و با بقیه پول، دینش را بپردازد (ابن بابویـه، مـن ال یحضـره الفقیـه، با پولش خانه
داند بلکه فقط برطرف زلت مالی را هنگام ادای دین، محترم نمی). بنابراین ظاهر این روایت، شأن و من١٩٠

کردن احتیاج ضروری را مد نظر قرار داده است. موثقه إسحاق بن عمار از أبی عبد الّله علیه الّسـالم نیـز از 
آید، در این روایت آمده است که وقتی درباره حق زن بر شوهرش سؤال شد، فرمود: این دسته به حساب می
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).٤٤٠/ ٣، وگر نادانی کرد، او را ببخشد (همرا سیر کند، جسمش را بپوشاند و اشکمش 

شود؛ بلکه یک زندگی مقتصـدانه تصـویر دسته دوم: روایاتی که در آن، اکتفاء به ضروریات مطرح نمی
گوید: از امام صادق (ع) درباره مردی پرسش کـردم کـه هشتصـد درهـم شود. به طور مثال ابو بصیر میمی
ای ابا محّمد! آیـا «تواند زکات بگیرد؟ فرمود: د و مردی کفشدوز است و شماره افراد عائله او زیاد؛ آیا میدار
تواند از مال خود آن اندازه سود به دست آورد که برای روزی عیـال او بـس باشـد و چیـزی هـم بـرای او می

ه اندازه نیمی از خرجش باشـد، نبایـد اش، باگر مقدار افزون بر خرج خانواده«گفتم: آری. فرمود: » بماند؟
گفتم: چگونه ...». مند شود تواند از زکات بهرهچیزی از زکات دریافت کند و اگر کمتر از این مبلغ باشد می

اش بیفزاید، و مبلغـی بـاقی گـذارد و بـه دیگـران باید بر خوراک و پوشاک خانواده«باید عمل کند؟ فرمود: 
(حر » د برای عیال خود هزینه کند تا سطح زندگی آنان را به دیگر مردم برساندگیربدهد، و آنچه از زکات می

).٢٣٢/ ٩عاملی، 
)، ٢٦٣/ ٩)، مسـتند الشـیعة (نراقـی، ١٥٨/ ١٢این روایت در کتبی مانند الحدائق الناضـرة (بحرانـی، 

/ ٢)، محاضرات (میالنـی، ٤٩٣/ ١٣)، مصباح الفقیه (همدانی، ٣٠٩/ ١٥، صاحب جواهرجواهر الکالم (
) مورد استناد قرار گرفته است.١٧٤/ ١١) و مهذب األحکام (سبزواری، ٧٨

در این روایت، مستحق زکات کسی نیست که از شدت فقر نتواند ضروریات زندگی را تأمین کند بلکـه 
ای داشـته باشـد از محـل زکـات بدون اسراف نیاز به پول اضافهاگر کسی برای گذران یک زندگی مقتصدانه

قابل پرداخت خواهد بود.
َباُب «٢٦ها شأن مالی مورد توجه قرار گرفته است. در وسائل الشیعة باب دسته سوم: روایاتی که در آن

ْقَد  ِلیَن َو َزکاِة النَّ ْنَعاِم ِإَلی اْلُمَتَجمِّ ِت ِإَلی اْلُفَقَراِء اْلُمْدَقِعیَن اْسِتْحَباِب َدْفِع َزکاِة اْألَ / ٩(حر عـاملی، » یِن َو اْلَغالَّ
) به همین منظور و با عنـوانی ٣٧١/ ٢(ابن بابویه، علل الشرائع، ٩٦) نام گرفته و در علل الشرایع باب ٢٦٣

ان به شود که زکات چهارپایمشابه مطرح شده است. در ذیل هر باب چند روایت با این مضمون مشاهده می
متجملین از مسلمانان و زکات غالت و نقدین به کسانی که فقر شدید و عادت به سـؤال کـردن دارنـد، داده 

شود. علتی که برای این حکم از سوی ائمه (علیهم السالم) ذکر شده این است که این افراد، متجملین از می
روایتی آمده است: صدقه چهارپایـان بـه مردم هستند پس باید اجمل االمرین به آنان داده شود (همان). در 

ها صدقه و زکـات اسـت شود، چراکه از صدقه اموال، برتر است اگرچه همه آنذوی التجمل از فقرا داده می
). در این روایات تن ٢٦٤/ ٩کشند (حر عاملی، اما اهل تجمل از اینکه صدقه اموال را بگیرند، خجالت می

ندگی کردن حتی در صورت فقر، صفت نیکی دانسته شده و از آبـروداری به ذلت سؤال ندادن و آبرومندانه ز
این افراد در امور مالی، حمایت مالی شده است.
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در روایتی دیگر آمده است که ابو بصیر از امام صادق (علیه السالم) درباره عباس بن ولید سؤالی کرد با 

و کنیز و غالم و شتری دارد. این غـالم بـا شـتر ارزد ای دارد که چهار هزار درهم میاین توضیح که وی خانه
توانـد زکـات بگیـرد؟ کشد و هر روز بین دو تا چهار درهم غیر از علف شتر، درآمد آن است. آیا میآب می

ها را دارد؟ حضرت فرمودند که ای ابامحمد تـو مـرا امـر حضرت فرمودند: بله ابو بصیر گفت با آن که این
ا بفروشد و حال آن که این خانه سبب عزت و اعتبار اوست و بـه عـالوه محـل اش رکنی که بگویم خانهمی

کند و سبب عزت او و عیال اوست یا بگـویم سکنای اوست یا بگویم کنیزش را بفروشد که به او خدمت می
گذرد. بر او حالل اسـت کـه زکـات بگیـرد و الزم ها میغالم و شتر را بفروشد در حالی که معاش او از این

).١٨٧/ ٧ت خانه، غالم یا شترش را بفروشد (کلینی، نیس
در کتب فقهی متعددی با تصریح به این مطلب که ظاهر این روایات بیانگر لزوم رعایـت احـوال مـردم 

انـد از مـدارک األحکـام انـد. برخـی از ایـن کتـب عبارتبه جهت شرف و عزت است، به آن استناد نموده
حدائق ال)، ٤٥٣/ ٢)، ذخیرة المعاد (محقق سبزواری، ٨٩/ ٣جلسی، ) روضة المتقین (م٢٠٠/ ٥(عاملی، 

/ ١٥، صـاحب جـواهر)، جـواهر الکـالم (٨٠)، أنوار الفقاهة (کاشف الغطـاء، ١٦٣/ ١٢الناضرة (بحرانی، 
).١٧٤/ ١١) و مهذب األحکام (سبزواری، ٢٢٣/ ٩) مستمسک عروة (حکیم، ٣١٩

کنـد، از شـأن افـراد عزت و اعتبار و آبروی شخص را تـأمین میدر این روایات با حفظ همه اموالی که
حمایت مالی شده است. از جمله این روایات، روایتی است که امیرالمؤمنین (علیه السالم) فرمودنـد: مـن 
کراهت دارم که مهریه زن کمتر از ده درهم باشد تا مبادا شبیه مهر زن بدکاره باشد (ابن بابویه، علل الشرائع، 

)، یعنی هر زنی شأنی دارد که باید مراعات آن بشـود. در برخـی از کتـب فقهـی ماننـد الفقـه علـی ٥٠١/ ٢
) به این روایت استناد شده است.١٦٣/ ٤المذاهب األربعة و مذهب أهل البیت علیهم السالم (جزیری، 

بـه شـأن دهد که مجموعه روایاِت حاکی از حکم فقهـی،مشاهده این سه دسته روایت با هم نشان می
مالی افراد توجه دارد. به این صورت که روایاتی که از جهت شأن مالی مطلق هستند بر روایات مقید حمـل 

شود. خصوصًا با این توجه که قید حفظ عزت و آبرو در روایات مقید، به منزله تعلیلی بـر حکـم اسـت، می
ن زکات، تعیین مهریه، پرداخـت نفقـه و توان معتقد شد در همه موارد اعم از دادن حق طلبکار، گرفتلذا می

... شأن مالی فرد منظور شده است. عالوه بر اینکه در خصوص هـر یـک، توجیهـات مناسـب هـم ممکـن 
ها اشاره شد؛ مانند اینکه برخی از موارد که ضروریات را مطـرح کـرده، تر به برخی از آناست. چنانکه پیش

و غیر آن باشد و برخی از موارد که میزان و مقادیر خاصـی را تواند اعم از ضروری به حسب شرف و آبرو می
شود. همچنین روایاتی که در خصوص نفقـه و مهریـه مشخص نموده، بر اقتضائات زمان صدور تطبیق می
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شود.توجیه می» عاشروهن بالمعروف«است در جمع با آیاتی مانند 

شأن و منزلت مالی در اخالق
ی افراد در مباحث فقهـی، الزم اسـت کـه ایـن عنـوان در حـوزه پس از مشخص شدن رعایت شأن مال

خاستگاه اخالقـی تلقـی «گردد: اخالق اسالمی مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه دو موضوع بررسی می
».فعل اخالقی متناسب با شأن مالی«و » شأن مالی با ارجاع به رذائل یا فضائل

خاستگاه شأن مالی در اخالق اسالمی
اه اخالقی تلقی شأن ممکن است عجب، تکبر، مباهات یا حب جاه باشد. تحلیل این مسئله به خاستگ

شود که نمـود ها سبب بروز نوعی پندار در نفس انسانی نسبت به خود میاین صورت است که این خصلت
ذموم بـوده آن را چه بسا بتوان در قالب تلقی شأن مشاهده کرد. بر این اساس اگر منشأ تلقی شأن، خصلتی م

شـود، انگاری به جهت آنکه نمود این ویژگی محسوب میو از رذائل اخالقی به شمار رود، این تلقی و شأن
مورد مذمت خواهد بود؛ اما اگر منشأ آن مورد مذمت نباشد، به تبع، این انگاره نیز مـذموم نیسـت. بـه ایـن 

ها اشاره شود.منظور الزم است به جایگاه اخالقی این خصلت
/ ۷جب آن است که انسان در مقام اثبات کمال و نفی نقص از خود برآید (فیض، المحجـة البیضـاء، ع
هر که حقیقت ). این ویژگی از رذائل اخالقی شمرده شده است. زیرا ۳۰۵/ ۲؛ نراقی، معراج السعادة، ۲۷۷

گشـایدخـود نمیخود را بشناسد و به قصور و نقصانی که الزم ذات انسان است پی ببـرد، زبـان بـه مـدح 
ترین اقسام عجـب انگاری به دلیل خودستائی و عجب به مال باشد، از قبیح(همان). بر این اساس اگر شأن

).۳۷۵/ ۱شمرده شده است (نراقی، جامع السعادات، 
هایی چون بزرگ دانستن نفس خود و کوچـک شـمردن بینی نام گرفته است، با نشانهِکبر، که خود بزرگ

)، فـرع ۲۴۵/ ۷شود (فیض، المحجـة البیضـاء، است. این خلق و ابراز آن که تکبر نامیده میدیگران همراه 
) و از منظر اخالقی قبیح دانسته شده است. بنابراین تلقی شـأن ۲۸۷/ ۲عجب بوده (نراقی، معراج السعادة، 

بر اساس این رذیله نیز قبیح خواهد بود.
پنـدارد. ایـن رذیلـت از ینده آن را بـرای خـود کمـال میمباهات یا فخر، ابراز زبانی چیزی است که گو

) و مانند آن مذموم است.۳۰۴/ ۲نراقی، معراج السعادة، (اقسام تکبر 
» جـاه«) اما ۱۰۷/ ۷حب جاه نیز از رذائل بوده و حکم به قبح آن شده است (فیض، المحجة البیضاء، 

)؛ چنانکـه ۳۶۵/ ۲نراقی، جـامع السـعادات، به تنهایی مورد مذمت نیست بلکه انسان ناگزیر از آن است (
انسان به قدر ضرورت به غذا، لباس و مسکن نیاز دارد، به جاه برای تعامل و زندگی با مردم نیازمنـد اسـت. 
انسان به کسی که خدماتش مفید به زندگی او است یا به دوستی که او را یاری نماید یا قانون و حکومتی کـه 
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ت. وجود منزلت و جاه برای تحقق این امور، ضروری و اجتناب ناپذیر اسـت و حراستش نماید، نیازمند اس

رود. به این معنا کـه از منظـر یابی به اغراض به شمار میای برای دستقبحی ندارد. جاه همانند مال وسیله
به هدف ای برای رسیدناخالقی نباید جاه و منزلت، محبوب انسان انگاشته شود بلکه باید آن را تنها وسیله

محبوب به شمار آورد. بدیهی است که استفاده از ابزار برای رسیدن به محبوب، به معنای محبوبیت وسـیله 
) بنابراین اگر شأن مالی بـه معنـای منزلتـی باشـد کـه بـه سـبب ۳۶۴/ ۲نیست. (نراقی، جامع السعادات، 

مذموم نخواهد بود.شود،برخورداری و تمکن فراهم آمده و بدون عجب، تکبر و فخر ابراز می
اظهـار ثـروت بـرای حفـظ «، »فوائد تحصیل مـال«بر اساس روایات اخالقی نیز شأن مالی، در قالب 

مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در برخـی » شایستگی برخورداری انسان مؤمن از امکانات مالی«و » آبرو
در راه حفـظ آبـرو و شـرف صـرف روایات از امام رضا (علیه السالم) نقل شده که بهترین مال آن است کـه

نیازی آمده اسـت: ) در روایتی در باب استحباب اظهار ثروت و بی۳۵۲/ ۷۵شود. (مجلسی، بحار األنوار، 
به امام صادق (علیه السالم) عرض شد مردم معتقدند شما ثروت فراوانی دارید امام فرمودنـد: ایـن مطلـب 

ایتی دیگر آمده است به امیرالمؤمنین (علیـه السـالم) خبـر ). در رو۱۰/ ۵کند (حر عاملی، مرا ناراحت نمی
گویند علی مالی ندارد. این مطلب بر امـام (علیـه السـالم) سـخت آمـد لـذا بـه رسید که طلحه و زبیر می

ها صد هزار درهـم جمـع شـد. بـه دنبـال آوری کنند ... از بهای آنکارگزارانش دستور داد غالت او را جمع
ها مال من است و به خدا قسم هیچ مقدار و آن دو آمدند. حضرت به ایشان فرمود: اینطلحه و زبیر فرستاد

). ۹/ ۵، وال دارد. (همـگفتند او مگشتند؛ میآن برای دیگری نیست... وقتی از نزد امام (علیه السالم) برمی
مردم است.ها، حاکی از مطلوبیت داشتن وجهه مالی مناسب در میان های آناین دو روایت و مشابه

هـای باب تجّمل و پوشـیدن لباس«به این موضوع در جوامع روایی ابوابی اختصاص یافته است. مانند 
باب «) و ۲۹۵/ ۷۶فاخر و پاکیزه نگاه داشتن خدمتگزاران و گستردگی معاش و ... (مجلسی، بحار األنوار، 

و بـه معنـای » مـرّوة«ه صـورت ) مروءة، گاه با تشدید است، بـ۴۳۸/ ۶(کلینی، » پوشش و تجمل و مروءة
گـاه باشـد، آنآداب نفسانی است که اگر انسان بر نیکویی هـا را مراعـات های اخالق و عـادات پسـندیده آ

منزه کردن نفس «). از شهید اول نقل شده که به معنای ۵۶/ ۱۱؛ مصطفوی، ۳۹۱/ ۱خواهد نمود (طریحی، 
ه نیست؛ مانند مسخره کردن و خـوردن در بازارهـا و از پستی و دنائتی است که برای امثال آن شخص شایست

)١/ ١١(مجلسی، مرآة العقول، ...» 
باشد. درباره شخصیت و اموری که مراعات » شخصیت«شاید بهترین معادل فارسی برای مروءة کلمه 

ها در ایجاد شخصیت مطلوب الزم است، روایات فراوانی وجود دارد ولی آنچـه در اینجـا قابـل اسـتفادهآن
است، اینکه مراعات امور مالی به نحوی که گفته شد، در شخصیت شایسته مؤمن دخیل است.
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مادام که به شهرت -قیمتهای فاخر گراندر وسایل الشیعه بابی گنجانده شده که نه تنها پوشیدن لباس

). در ۱۵/ ۵کند (حـر عـاملی، ها را مطرح میشمارد، بلکه استحباب پوشیدن آنرا مکروه نمی-منجر نشود
ای بر تن داشتند که قیمت آن هـزار همین باب روایتی ذکر شده که امیرالمؤمنین (علیه السالم) در نماز، حله

دینار بود و آن لباسی بود که نجاشی به پیامبر هدیه کرده بود و ایشان نیز آن لباس را پوشیده بودنـد. در حـال 
دهنـد لباس را بـه وی صـدقه میالمؤمنین (علیه السالم) کند و امیرنماز سائلی وارد شده تقاضای کمک می

پوشـیدند، بـه گفتـه امـام صـادق (علیـه های ارزان قیمت می)؛ و اینکه در بیشتر اوقات لباس۱۸/ ۵، و(هم
السالم) به دلیل شرایط زمانی سخت بوده است و به فرموده ایشان هر گاه فراخی و وسعتی اتفاق افتاد نیکان 

). این سخن اخیر تأییدی است بـر آنچـه قـبًال گفتـه شـد. ۱۹/ ۵، وده از آن سزاوارترند (همی استفازمان برا
یعنی گاه شخصیتی که فرد به لحاظ امور مذهبی، اخالقی، فرهنگی و ... فارغ از وضعیت مالی موجود برای 

رخوردار گردد.کند که سزاوار است از امکانات مادی بیشتری بخود رقم زده است، شأنی برای او ایجاد می
فعل اخالقی متناسب با شأن مالی

ارزیابی فعل متناسب با شأن، ممکن است با توجه به صاحب آن یا در تعامل با او مورد توجه قرار گیرد. 
بدیهی است که اگر صاحب شأن به غرض حفـظ مرتبـت خـود در تعـامالت اجتمـاعی اقـدام بـه رفتـاری 

های اجتماعی بـه عنـوان عـاملی مـؤثر در کیفیـت ارتبـاط ر ارتباطمتناسب نماید نه تنها مذموم نیست که د
پذیرفته شده و چه بسا رعایت نکردن آن مورد مذمت خواهد بود. مثًال عالمی که رفتاری متناسـب بـا شـأن 

شود، مورد مـذمت بـوده، عملکـرد آنـان خود ندارد یا صاحب عنوانی که رفتاری مادون شأنش مرتکب می
این مسئله در برخورد با صاحب شأن نیـز بازتـاب دارد و از نظـر اخالقـی رعایـت آن شود.قبیح شمرده می

).۴۷۴-۴۷۳/ ۲نماید (نراقی، معراج السعادة، ضروری می
من طعـاِم خـوب «مازندرانی پس از نقل روایت امام صادق علیه السالم که فردی به ایشان عرض کرد: 

شوم و غالمم بـه دنبـال مـن حرکـت ک و تندرو سوار میکنم، اسب چاالخورم، عطِر خوب استفاده میمی
ها را انجام ندهم؟ امام فرمود جبار ملعون کسی است که حق کند. آیا در این کارها تجبر است لذا من آنمی

نویسد: چگونه این کارها تکبر و تحقیر مردم باشـد حـال آنکـه در ، می»را انکار کند و مردم را تحقیر نماید
ه است: خداوند متعال زیباکردار است و درباره شما تجمل و تـزین و إظهـار نعمـت وعـدم باب تجمل آمد

).۳۲۸/ ۹دارد (مازندرانی، ابراز نیاز به غیر را دوست می

مقایسه آثار مترتب بر رعایت شأن مالی در فقه و اخالق
اند از:به طور خالصه آثار مترتب قابل تأمل بر شأن مالی در فقه عبارت



109شمارةفقه و اصول24
تر از شأن و دریافت خمس و زکات و مانند آناز عدم اشتغال به کسب و کار پایینجو-۱
جواز عدم فروش وسایل در شأن جهت ادای دیون-۲
جواز مطالبه حقوق متناسب با شأن زوجه از زوج-۳

اگر چه در نگاه نخستین به فضائل و رذائل مذکور در دانش اخالق و روایـاتی کـه دربـاره ایـن صـفات 
تابد، چرا که فضایلی ماننـد تواضـع، رسد که اخالق اولین اثر مترتب در فقه را برنمیدارد، به نظر میوجود

دهد که انسـان، بـه دلیـل اینکـه کـاری را در شـأن خـود قناعت، عدم درخواست از دیگران و ... اجازه نمی
های اخالقی این نتیجه را بـه هداند، به کسب و کار مشغول نشده، محتاج دیگران شود؛ اما تأمل در گزارنمی

دهد. چرا که در مسئله پذیرد و حکم به موافقت اخالق با فقه در برخی از این مسائل میصورت مطلق نمی
حاضر رعایت شأن به منظور حفظ عزت و آبرو تقدم بر تواضع و قناعتی دارد که ممکـن اسـت آن را از بـین 

ة مباشرة الرجل السری األشیاء الدنیة من المالبس وغیرهـا) قـرار ببرد. در وسائل الشیعة بابی با عنوان (کراه
) یا شریف نبیل ترجمه شده است (حر عـاملی، ۳۷۸/ ۱۴به انسان شریف (ابن منظور، » رجل سری«دارد. 

) به عبارتی به معنای انسان محترم، نجیب و بافضیلت است. در روایتی ذیل ایـن بـاب آمـده اسـت: ۱۲/ ۵
کردم، أبو عبد الله (علیه السالم) مرا دید و فرمـود: کند درحالی که سبزی حمل میل میمعاویة بن وهب نق

؛ ابـن ۱۲/ ۵برای انسان محترم مکروه است چیزی حمل کند که باعث جرأت یافتن بر او شود (حر عاملی، 
).۱۰/ ۱بابویه، الخصال، 

ای که د و راضی نشود وی همه اثاثیهدومین اثر، دو طرف دارد: طرفی که باید مراعات ورشکسته را بنمای
برای زندگی آبرومندانه به آن احتیاج دارد را بفروشد و طلب آنان را پرداخت کند. در این قسمت، اخالق بـا 

شـود سازگار است. طرف دوم فرد ورشکسته است که راضی می» رفق و مدارا«فقه همسو است و با فضیلت 
پسـندد در حـالی کـه انسـان، مالی خود را حفظ کند. آیا اخالق هم میدیون خود را نپردازد تا بتواند شئون 

مقروض و مشغول الذمه است، وجاهت، شخصیت و شئون خود را مقدم بدارد؟ با آنچه تا کنون گفته شد به 
رسد حفظ شأن و شخصیت مؤمن از نظر اخالق هم ضروری اسـت، خصوصـًا اگـر مسـائل مـالی نظر می

تر گفته شد که اظهار غنی خصوصًا در جایی کـه گمـان فقیـر بـودن فـرد ازد. پیشبخواهد آن را به خطر اند
گفتنـد مردمـی در مدینـه می«رود، در نظر ائمه (علیهم السالم) بسیار نیکوست. در روایتی آمده اسـت: می

پـول را حسن (علیه السالم) اموالی ندارد امام نزد مردی از مدینه فرستاد و هزار درهم از او قرض نمـود و آن
برای مصّدق فرستاد و فرمود این صدقه اموال ماست. بعد از آن مردم گفتند حسن (علیه السالم) این پـول را 

). ایـن روایـت نشـان ۹/ ۵(حر عاملی، » توانست بفرستد مگر اینکه اموالی داشته باشد.از جانب خود نمی
توانـد ه است بنابراین به طریق اولـی میدهد حتی اگر فرد قرض کند تا آبروی خود را حفظ کند، پسندیدمی
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ادای قرض خود را به تأخیر بیندازد و آبروی خود را حفظ کند.

توجه فقه به شأن مالی ورشکسته و بیان قانون بر اساس آن، برخالف ذهنیتی که در نگاه نخستین، فقه را 
ها اسـت. در حالیکـه در انکند، نشانگر بها دادن اسالم به عزت و کرامـت انسـمتهم به توجهات مادی می

گرایی هستند، همه شرافت انسان به دارایی و اموال اوسـت و فـرد جوامع غربی که برخوردار از مکتب مادی
دهد و باید با انجام هر کاری کـه در صورت ورشکستگی، همه عزت و شرافت خود را یک باره از دست می

.تواند خود را از ورطه فالکت و خواری بیرون بکشدمی
های خواهـد در مـورد خواسـتههای اخالقـی از زن میاثر سوم در اخالق ظاهرًا پذیرفته نیست. توصیه

یابد در حد با این وجود بر اساس فقه، زوجه حق میمالی، وضعیت اقتصادی همسر خود را در نظر بگیرد.
زوج قـادر بـه تـأمین آن شئون خود از زوج مطالبات مالی داشته باشد. اصرار بر این مطالبه در صورتی کـه

نباشد، مورد رضایت اخالق نیست. اختالف فقه و اخالق در این زمینه و موارد مشابه، به اختالف آن دو در 
گردد. در این راستا توجه به دو نکته ضروری است:غایت باز می

ایـن ادعـا، از ها، بیشتر ناظر به حل و فصل منازعات است. صدق اوًال: وظیفه فقه در روابط بین انسان
شده در نفقه زوجه، کامًال نمایان است. به ایـن معنـا کـه چـون در فقـه بـه های فقهی مطرحخالل استدالل

به میـان » دین بودن نفقه زوجه«و » معاوضی بودن نکاح«شود، سخن از روابط حقوقی محض پرداخته می
پسـند، فیصـله ه، منطقـی و معمـوًال عرفای که نزاع به صورتی عادالنآید. در فقه، حق و تکلیف به گونهمی

شود. اما اخالق بیشتر در جهت مدیریت روابط اجتماعی میان افراد، بر اساس رفق و مـدارا و بیابد، بیان می
توانـد قـانون وضـع کنـد بلکـه دارد، از این رو اخالق نمیاغماض از حق خود و تکلیف دیگری، گام برمی

خواند.ر فرا میصرفًا هر دو طرف را به صلح و ایثا
ثانیًا: علم فقه، محافظت از شریعت، مراقبت از فرد و تأمین امنیت جامعه در سـایه حمایـت از حقـوق 
جانی، مالی و آبرویی افراد را در نظر دارد، اما اخالق که قرب الهی را هدف گرفتـه، در صـدد کامـل شـدن 

ها به این یفیت اکتساب یا اجتناب از آنجوهر نفس انسان است. در اخالق، از انواع صفات خوب و بد و ک
آید، اما فقه، در غیر بخش عبادات محض، مصمم اسـت حقـوق افـراد در جامعـه منظور سخن به میان می

محترم شمرده شود. اعم از اینکه فرد با طیب نفس یا اکراه و عدم تمایل به ایجاد صفات انسانی، وظـایف را 
های یکی با قوانین دیگری کامًال یکسان نباشد.انجام دهد. لذا بدیهی است که توصیه

گیرينتیجه
هـای شـود: برخـورداری مـالی و برخـورداری از ویژگیشأن مالی بر اساس دو شاخصه ایجاد می-١
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شخصیتی.

نتیجه نهایی بررسی فقهی در بحث مستثنیات دین، آن است که اگر شأن مالی زمـان ثـروت، قابـل -٢
فرد نباید از نظر دور بمانـد، در بحـث تکسـب، تنهـا تکسـب در شـأن قبول نباشد، حداقل شأن شخصیتی 

توانـد از تر داشـته باشـد میواجب است لذا اگر فرد شغل در شأن خود نیابد اگر چه توان کسب و کار پایین
خمس و زکات بهره بگیرد و در نفقه زوجه، شأن مالی زوجه مورد توجه است.

به خاستگاه آن دارد. اگر منشأ تلقی شأن، خصـلتی مـذموم مذموم بودن یا نبودن تلقی شأن بستگی -۳
رود، امـا اگـر منشـأ آن مـورد مانند عجب، تکبر، مباهات یا حب جاه باشد، از رذائل اخالقی به شمار مـی

مذمت نباشد، به تبع، این انگاره نیز مذموم نیست لذا اگر شأن مالی به معنای منزلتـی باشـد کـه بـه سـبب 
شود، مذموم نخواهد بود.راهم آمده و بدون عجب، تکبر و فخر ابراز میبرخورداری و تمکن ف

با اخالق موافـق اسـت » تر از شأن و دریافت خمس و زکاتجواز عدم اشتغال به کار پایین«حکم -۴
زیرا در این مسئله رعایت شأن به منظور حفظ عزت و آبرو تقدم بر تواضع و قناعتی دارد که ممکن اسـت آن 

رد.را از بین بب
دو طـرف دارد: در طـرف طلبکـار کـه » جواز عدم فروش وسایل در شأن جهت ادای دیون«حکم -۵

» رفق و مـدارا«اش را بفروشد، اخالق با فقه همسو است و با فضیلت نباید راضی شود ورشکسته همه اثاثیه
نپـردازد برخی دیون خـود راشود جهت حفظ شأن،سازگار است. در طرف دوم که فرد ورشکسته راضی می

اندازد.آن را با مسائل مالی به خطر نمینیز اخالق حفظ شأن مؤمن را ضروری دانسته،
در اخـالق ظـاهرًا پذیرفتـه نیسـت. » جواز مطالبه حقوق متناسـب بـا شـأن زوجـه از زوج«حکم -۶

های آن دو علم در غایات مرتبط است.اختالف این حکم در فقه و اخالق به تفاوت
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