
 

 

 
 زوجهنفقه توسط نحصاری ا تأمین صورتدر  عام تمکین عدم لزوم رعایت 
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 چکیده
 است مسلم یامر هیامام فقه در منزل، از زن خروج یبرا زوج اذن لزوم :زمینه و هدف

 و تیقوام حق مرد، نشوز صورت در ایآ که شود  میمطرح سوال نیا در همین راستا،
 است؟ مرد از اطاعت و نیتمک به موظف همچنان زن و بوده ثابت یو یبرا ینه و امر

 اگر که ای گونه به است، مطلق کرده بیان را زن وظایف که ای ادله معتقدند برخی: هایافته
 قول این. نماید سرپیچی واجبش وظایف از تواند نمی زن نداد، انجام را خود تکلیف شوهر
 نیست؛ بیان مقام در زوایا تمام از و است کلی حکم، یانگرب ادله زیرا نیست صحیح
 نیز عیینه بن سفیان روایت به عالوه اینکه. کرد تمسک آنها اطالق به توان نمی بنابراین

 علت انفاق، و تفضیل نساء سوره ٣٤ آیه همچنین مطابق. است روایات این اطالق مقیّد
 . شود میت مرد هم برداشته میقوا حکم علت، نبود با و است زن بر مرد قوامیت

 تکلیف دارد، عهده بر را نفقه تأمین زوجه منحصراً که شرایطی در: گیریبحث و نتیجه
. گردد  میمنتفی کار و کسب جهت منزل از خروج برای اجازه و کسب  تمکین به وی

 قواعد فقهی  طبق بدانیم، مطلق طور به شوهر از زن اطاعت را اولیه حکم اگر حتی
 اجازه شود و زن می برداشته تمکین به الزام حرج، و عسر نفی و الضرر قاعده دمانن

 .منزل شود از بیرون در کار به مشغول نفقه تامین برای که داشت خواهد
 

 تمکین، نشوز مرد، نفقه: ها کلید واژه
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 مقدمه
تواند درخواست طالق دهد و  ، زن میی که شوهر، نفقه همسرش را نپردازددر صورت

طالق مبادرت کرده و یا به زن صدور حکم ی در صورت امتناع زوج از طالق، رأسا به قاض
 تنها راه حل و ، طالقبر این اساس. دهد که از سوی زوج خود را مطلقه کند اجازه می

 اما باید توجه داشت که طالق راه حل مناسبی برای .خواهد بودضمانت اجرایی برای زن 
 مشکالت بیشتریبا  طالق و جدایی، در اغلب موارد او را یرانیست، ززنی که نفقه ندارد، 
 . سازد  مواجه میبرای تامین نیازها

از اینها گذشته، چه بسا زنان و خصوصا مادران به دلیل روحیه سرشار از مهربانی و 
 با  باشندرعطوفت خود اوال به خاطر رضای خداوند نخواهد تن به طالق دهند و حاض

هایی که به دلیل عدم  رغم تمامی مشکالت و سختی  فرزندانشان علیتمام وجود در کنار
پرداخت نفقه از سوی همسرشان در زندگی برایشان ایجاد گردیده، زندگی کنند، در 

از طرفی روایاتی در مذمت  .ل مناسبی در ین شرایط نخواهد بودح راهنتیجه طالق، 
رسد مانع از این باشد که   میخروج زن از منزل بدون اذن شوهر وجود دارد که به نظر

زن بتواند برای امرار معاش بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود از جمله این روایات 
 :توان به موارد ذیل اشاره کرد می

جاءت امراة الی النّبی صلّی هللا : عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السالم، قال
أن تطیعه و ال تعصیه : قال لهافزوج علی المرأة؟ یا رسول هللا، ما حق ال: علیه وآله، فقالت

و ال تصدق من بیته اال باذنه و ال تصوم تطوعاً اال بإذنه و ال تمنعه نفساً و إن کانت علی 
ظهر قتب و ال تخرج من بیتها اال باذنه و ان خرجت بغیر اذنه لعنتها مالئکة السموات و 

  ]. ١١١ص، ٧ ؛٥٠٦ص ،١٦ [ »...االرض و مالئکة الرحمة حتی ترجع الی بیتها
: آمد و پرسید) ص(کند، زنی نزد رسول خدا   میروایت) ع(محمد بن مسلم از امام صادق

از او اطاعت کند و نافرمانی نداشته باشد، بدون : حق شوهر بر زن چیست؟ حضرت فرمود
دارد اذنش از خانه او صدقه ندهد و بدون اذنش روزه مستحبی نگیرد، خود را از او دریغ ن

گرچه بر پشت شتر باشد، از خانه اش بدون اجازه او خارج نشود وگرنه فرشتگان آسمان و 
 .کنند تا زمانی که به خانه برگردد زمین و فرشتگان خشم و رحمت او را نفرین می

جاءت امرأة الی رسول : عن عمر بن جبیر العزرمی عن أبی عبدلله علیه السالم، قال«
اکثر من : یا رسول هللا ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال: له فقالتهللا صلی هللا علیه و آ

یعنی تطوعاً و ال ... لیس لها أن تصوم اال باذنه: فخبرنی عن شیء منه فقال: ذالک، قالت
 .]١١٢ص ،٧؛ ٥٠٨، ص١٦[»...تخرج من بیتها اال باذنه
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آمد، ) ص(کند، زنی نزد رسول خدا   مینقل) ع(عمر بن جبیر عزرمی از امام صادق 
بیشتر از : ای رسول خدا حق شوهر بر زن چیست؟ پس حضرت فرمود: پس گفت

اینکه برای تو : آگاه کن مرا به چیزی از آن حقوق، پس حضرت فرمود: اینهاست، گفت
نیست که روزه مستحبی بگیری مگر با اجازه و اذن او و از خانه خود خارج نشوی مگر با 

هر زنی که بدون «: آمده است که) ص(ی از رسول خدا و در آخر حدیث دیگر ...اجازه او
اجازه شوهر از خانه خارج شود، مورد خشم خداست تا زمانی که به خانه برگردد یا 

 ]٦[ »شوهرش از او راضی شود
 که طالق راه حل مناسبی برای حل مشکالت این با عنایت به موارد فوق و این نکته

در برابر نشوز ، دهد  که مرد نفقه زن خود را نمیشرایطاین در ، باشد دسته از زنان نمی
 ؟آیا تکلیف تمکین زوجه به جای خویش باقی است یا خیرمرد، 
، در قسمت ١شود آنجایی که تمکین زوجه از زوج به دو نوع تمکین عام و خاص تقسیم می از

رت نشوز کین زوجه در صوکلی نسبت به تمطور ورد بررسی قرار خواهد گرفت که بهاول دالیلی م
کنند و در قسمت دوم دالیلی که اختصاصا به موضوع تمکین عام و بحث  زوج اظهارنظر می

 .خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج در صورت نشوز وی ارتباط دارند بیان خواهد شد
 

 جواز عدم تمکین زوجه در صورت نشوز زوجـ ١
  اطالق ادله تمکینـ١ـ١

به وظایف و تعهداتش در قبال زن عمل نکرده و از آن در مبحث نشوز مرد، یعنی وقتی مرد 
مانند مورد عدم پرداخت نفقه که موضوع این تحقیق است، سوال مهمی که در  سرباز زند

  زن باید تمکین داشته باشد؟ ،آیا در دوران نشوز مرد شود این است که این رابطه مطرح می
آیا وجوب قیام به  :فرماید  میانساری در جامع المدارک در مورد این مسالهومرحوم خ

نیازهای خانوادگی برای زن و شوهر مطلق بوده یا مشروط است به اینکه دیگری به وظایفش 
مقتضای اطالق ادله بر هر یک از زن و شوهر الزم است به به . عمل کند و ناشزه نباشد

که این ادله را در نظر کسانی  البته این گفته. وظایف خود قائم باشد و لو دیگری نشوز کند
که در بر این  دلیل داللت دارد  با این وصفدر مقام بیان نمی دانند با مشکل مواجه است،

 . واجب نیست وظایفش را انجام دهدیگری بر دهر یک از زوجینصورت نشوز 

                                                                                                                                                                             
تمکین خاص به معنای برآورده ساختن نیازهای جنسی زوج است و تمکین عام همان موضوع مورد . ١

 .بحث یعنی کسب اجازه از زوج برای خروج از منزل



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اولرۀ ، شماپنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ١٧٢

 

ای که اگر   مطلق است، به گونه،ای که وظایف زن را بیان کرده گویند ادله برخی می
 .تواند از وظایف واجبش سرپیچی نماید انجام نداد، زن نمیشوهر تکلیف خود را 

اتت امرأة إلی رسول هللا ص « :کند نقل می) ع(در روایتی ابو بصیر از امام صادق
فقالت ما حق الزوج علی المرأة فقال أن تجیبه الی حاجته و ان کانت علی قتب و ال 

جر و ال تبیت لیلة فهو علیها ساخط تعطی شیئاً الّا بإذنه فإن فعلت فعلیها الوزر و له اال
 ] ٥٠٨ص ،١٦[ »فقالت یا رسول هللا و إن کان ظالماً قال نعم

خواسته او : حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: آمد و پرسید) ص(زنی نزد رسول خدا «
شبی را به صبح نرساند در حالی که شوهر بر او ... را اجابت کند ولو بر پشت شتر باشد

 »تی اگر شوهر ستمگر باشد؟ فرمود بلهح: گفت. خشم آورد
کند و حقوق زن را به   میظاهر حدیث آن است که اگر چه مرد ستمگر باشد و ستم

ممکن است  .جای نمی آورد، اما زن باید وظایف خود را به جای آورد و تمکین نماید
ان سفی .معارضه دارد) ع(نه از امام صادق یگفته شود این حدیث با روایت سفیان بن عی

 :کند نقل می) ع(نه از امام صادقیبن عی
پس از من چنین ) ع(من به هر مؤمنی از او سزاوارترم و علی: فرمود) ص(رسول خدا 

این گفته رسول خدا که هر کس : گفته شد معنای این سخن چیست؟ فرمود. است
 بدهی یا کسری بجای گذارد بر عهده من است و هر کس مالی به جای گذارد از آن ورثه
است، مرد زمانی که مالی ندارد بر خویش والیت ندارد و مرد هنگامی که به عهد و عیال 

 پیامبر و امیرمؤمنان و فرزندانشان مردم را بدان وا. نفقه ندهد حق امر و نهی ندارد
گرایش گسترده یهودیان به اسالم جز این سخن رسول . دارند، از این رو اولی هستند می

 . چرا که آنان بر خویشتن و خانواده شان احساس امنیت کردند سببی نداشت،)ص(خدا 
اگر نشوز از ناحیه مرد باشد « :فرمایند مرحوم خوانساری در پایان این بحث چنین می

تواند آن را مطالبه  یعنی از حقوق واجب خود امتناع ورزد، تردیدی نیست که زن می
ممکن  .ر عهده اوست سرباز زندتواند از وظایفی که ب کند، معروف آن است که زن نمی

توان در آن اشکال  اگر مدرک این سخن معروف، اطالق ادله  است، می: است گفته شود
توان به اطالق آنها تمسک   بنابراین نمی ادله از تمام زوایا در مقام بیان نیستزیراکرد 

 .]١٠[ ». نیز مقید این روایات استروایت سفیان بن عیینهعالوه بر اینکه ، جست
از عبارت مرحوم خوانساری چنین پیداست که دلیلی بر عدم جواز خودداری زن از 

 تا یست این ادله از این جهت در مقام بیان نکه چرا. وظایف، هنگام نشوز شوهر نیست
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بتوان از آن اطالق بدست آورد، زیرا ادله در صدد بیان امور واجب بر زن است و ناظر به 
 .ا از آن اطالق بدست آوردهمه شرایط و احوال نیست ت

در این روایت چنان که :  در خصوص روایت ابو بصیر نیز باید گفت،عالوه بر این مطلب
نقل شد، با فرض ظلم و ستمگری شوهر به زن دستور داده شده که از همسر خود اطاعت 

این حدیث سندی تمام ندارد، گذشته از آنکه در مورد  .کند و تکالیف خویش را بجا آورد
 .دشنه که آن نیز نقل ی، معارض است با حدیث سفیان بن عی مردنزاع، یعنی فرض نشوز

 ر حرمت عدم اطاعت زن از شوهر در این شرایطتا اینجا روشن شد که دلیلی ب
 برای جواز امتناع زن از وظایف و عدم تمکین زن از مرد  موضوع،نیست، اما آیا این

 وظایف خود در قبال شوهر و عدم تمکین وی از آیا امتناع زن از کند یا نه؟  میکفایت
 شوهر نیاز به دلیل دارد؟  
ظاهراً چنین نباشد، زیرا زن در قبال شوهر : توان گفت  میدر جواب به این سوال

. ای قائم شد که باید تکالیفی را به عهده بگیرد لیفی نداشت و با عقد ازدواج ادلههیچ تک
د، زن باید پایبند باشد ولی شوتمام حالت ها را شامل اگر این ادله اطالق داشته باشد و 

، تکلیفی به نتوان از ادله اطالق گیری کرداگر نسبت به برخی حاالت مانند نشوز شوهر، 
 امتناع ، حقتوان یکی از آثار نشوز شوهر را  مینتیجه مطلب اینکه. ]٢٠[عهده زن نیست

 .زن از وظایف دانست
 

 حکمت؟تفضیل و انفاق، علت یا  ـ٢ـ١
الرّجالُ قوّامون علی النّساء بما فضّل «: شماری از فقها و مفسران با توجه به آیه شریفه

 ١»هللا بعضهم علی بعض و بما انفقوا
خداوند برخی را بر برخی دیگر برتری «مردان بر زنان قوامیت دارند بدان سبب که 

را » ما«دو   اینکه هربه دلیل ».کنند ن جهت که از اموال خویش انفاق میبخشیده و بدا
تفضیل و انفاق را علت و سبب قوامیت مرد بر زن و دانند  می» مصدریه«در آیه شریفه 

دانسته و معتقدند اگر حکم، معلول علت خودش باشد، با نبود علت، حکم هم از بین 
های مرد  پس هرگاه در توانایی. نداردرا رفته و مرد دیگر حق سرپرستی و قوامیت بر زن 

 حاصل شد و نتوانست نفقه همسر خویش را بپردازد، دیگر قوام بر همسرش خللی
های مرد و نفقه دادن وی علت قوامیت باشند، با  به عبارت دیگر، اگر برتری .نخواهد بود

                                                                                                                                                                             
 .٣٤ /نساء. ١
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برای نمونه اگر از نظر .  این دو علت، مرد دیگر حق ادعای سرپرستی زن را نداردنبود
شود، مرد از زن   اموری که معموالً در مردان یافت میتدبیر، برنامه ریزی و قدرت و سایر

تر باشد و یا اینکه در عمل، زن مخارج زندگی خانوادگی را بر عهده بگیرد  خود ضعیف
مرد حق ادعای سرپرستی و تصمیم گیری را ندارد و ) انحصار تأمین نفقه توسط زن(

بما فضل هللا بعضهم « یعنی اما اگر این دو عامل. شود  میسایر حقوق از عهده او برداشته
به عنوان حکمت قوامیت باشد، گرچه به طور استثنا زن برتری » بما انفقوا«و » علی بعض

داشته باشد یا به طور کامل کارهای معیشتی را زن به عهده بگیرد، باز حق سرپرستی و 
 .]٢[باشد قوامیت مرد محفوظ می

بما فضل هللا « را در عبارت "ام"نی که در تفسیر این آیه هر دو ااز جمله مفسر
 در نتیجه این برتری و انفاق را علت  ودانند مصدریه می» بما انفقوا«و » بعضهم علی بعض

 : زیر اشاره نمودمواردتوان به   میدانند و سبب قوامیت مرد می
» بما انفقوا«و » بما فضل هللا«در » ما«: فرماید شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان می

 .در هر دو مورد مصدریه است و احتیاجی به عاید ندارد» ما«و » قوامون«است به متعلق 
خداوند در این آیه وظیفه سرپرستی زنان را به مردان محول کرده : فرماید سپس می

به واسطه اینکه » الرجال قوامون علی النساء بما فضل هللا بعضهم علی بعض«: فرماید می
این جمله علت قیم بودن مردان را بر زنان بیان . استبعضی را بر بعضی فضیلت بخشیده 

به خاطر اینکه مردان از لحاظ علم و عقل و حسن رأی و تصمیم بر : گوید دارد و می می
 ،دهند و دیگر اینکه به خاطر اینکه مردان مهر و نفقه به زنان می زنان برتری دارند

 .]٥[ سرپرستی ایشان را به مردان واگذار کرده است
یعنی » ...الرجال قوامون علی النساء بما فضل هللا« :البحرین نیز آمده است جمعدر م

به عهده مردان است که به قوامیت و سرپرستی و تدبیر امور زنان قیام کنند و این 
 :سرپرستی به دو جهت به مرد داده شده است

سیاری جهت اول موهبت و تفضل از جانب خداوند است که خداوند مردان را از جهات ب
 ... .بر زنان برتری داده است از جمله برتری عقالنی و حسن تدبیر و نیروی بدنی بیشتر

اکتسابی است و از دادن نفقه و مهریه از جانب مردان به زنان نشأت : جهت دوم
و » بما فضل هللا«در » باء« گیرد با اینکه فایده ازدواج بین هردو آنها مشترک است و می

است یعنی به سبب آن برتری خداوند و آن » مصدریه«نیز » ما«ه و سببی» بما انفقوا«
 .]١٢[ باشند کنند، سمت قوامیت و سرپرستی زنان را دارا می انفاقی که بر زنان می
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در مورد جهت برتری مردان، به : گوید حکام القرآن میقرطبی نیز در تفسیر الجامع أل
پرستی بر زنان از این رو برای آنها قرار زیادی عقل و تدبیر برتری دارند و حق قیام و سر

به واسطه انفاقی که » بما انفقوا من اموالهم«داده شده است و نیز به سبب گفته خداوند 
 .]١٥[کنند مردان از اموالشان برزنان می

بما فضل هللا « زمخشری نیز سبب برتری مردان را بر زنان، یکی ،در تفسیر کشاف
یعنی به سبب آنچه که . داند می» ا انفقوا من اموالهمبم«و دیگری » بعضهم علی بعض

پردازند و سپس در ادامه   میمردان در ازدواج به زنان از مهر و نفقه به آنها از مال خود
 ].١١[نماید  میرا ذکر) ن نزول آیهأش(قضیه سعد بن ربیع و همسرش 

الرجال قوامون « :فرماید  میخداوند متعال:  در تفسیر ابن کثیر دمشقی نیز آمده است
یعنی مرد قیم زن است به این معنا که رئیس و بزرگ و حاکم بر زن است، » علی النساء
ای که مردان به  ها و نفقه یعنی به علت مهریه» بما انفقوا«و » بما فضل هللا« :به دو دلیل

پردازند و تکلیفی که خداوند بر مردان نسبت به زنان در کتاب خود و سنّت   میزنان
 .]١[ستامبرش واجب نموده اپی

بما فضل هللا بعضهم علی « :جمله: و در آخر در تفسیر نمونه نیز این طور آمده است
نشانگر این است که سرپرستی مرد بر زن به دلیل » بما انفقوا من اموالهم«و » بعض

تفاوت هایی است که خداوند از نظر آفرینش، روی مصلحت نوع بشر میان آنها قرار داده 
که مردان در انفاق کردن و ت و نیز این سرپرستی به دلیل تعهداتی است اس

 .های مالی در برابر زنان و خانواده بر عهده دارند پرداخت
کتب خود به این مساله نیز در  ]١٣، ٨ ،١٨[ بسیاری دیگر از مفسرین و محققین

این آیه شریفه در » بما انفقوا«و » بما فضل هللا«در عبارت » ما«اند که  اشاره کرده
باشد نه حکمت   میباشد، در نتیجه برتری و انفاق، علت قوامیت مرد بر زن  می»مصدریه«

توان گفت، میان مسئولیت مرد در اداره خانواده و تکلیف او به انفاق   میدر نتیجه، آن
توان استخراج کرد که اگر مردی قادر به انفاق   میرابطه وجود دارد و از این مطلب

 .مدیریت او معنا ندارد، زیرا در این صورت در مدیریت خانواده بر زن برتری نداردنباشد، 
در موضوع مورد بحث نیز که مساله تمکین و اطاعت زن از مرد است، حال که 
 اطاعت زن از شوهر و حفظ حقوق وی مشروط به تأمین زندگی زن از سوی مرد

فیه که مرد به همسر  حننبنابراین در مادر این آیه شریفه، » بما انفقوا«باشد طبق قید  می
دهد بلکه این زن است که خود منحصراً بار تأمین نفقه را بر عهده  ای نمی خود نفقه
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تواند توقع اطاعت از زن  گرفته است، اگر مرد به وظایف مالی خود عمل نکرد، دیگر نمی
 .]١٤[ را داشته باشد

برای زن تمکین یا عدم نشوز ه شرط نفقه ببنا بر اختالفی که بین فقها وجود دارد 
 پرداخت نفقه ای دیگر  و عدهز فقها تمکین را شرط پرداخت نفقهای ا د، عدهشو  میواجب

 .دانند  میرا مشروط به عدم نشوز زوجه
حال طبق دیدگاه دوم، یعنی فقهایی که اعتقاد دارند که نفقه زوجه به مجرد عقد بر 

د، تا زمانی که نشوز حاصل شو  می ولی نشوز زن مانع از تحقق آنشود  میزوج واجب
 بنابراین طبق این دیدگاه که نظر بسیاری از فقهای امامیه. نشده، نفقه واجب است

د، به عبارت دیگر حکم زن شو  میباشد، به محض وقوع عقد، نفقه بر مرد واجب می
 مرد قرار دارد، در نتیجه در نسبت به تمکین در مرتبه متأخر از حکم وجوب نفقه برای

موضوع مورد بحث ما نیز، در صورتی که مرد پس از وجوب این حکم و تکلیف بر عهده 
وی، از انجام این تکلیف خودداری کرد یا عاجز گردید و نفقه زن را پرداخت نکرد، این 

د، عدم پرداخت نفقه از سوی مرد، بحث تمکین و نشوز زن را تحت الشعاع قرار خواهد دا
اتی مرد مانند ذچراکه همانطور که بیان شد بحث تمکین زن از مرد، بر ادای تکالیف 

 در اینجا نیز بحث ن گفتتوا  میبنابراین ،باشد  میپرداخت نفقه بر همسرش، متمرکز
 . دشو  میتمکین و اطاعت زن از مرد منتفی

 
 بدن اذن در صورت نشوز زوجخروج زن از منزل  جواز ـ٢

های زندگی را بر  مرد نفقه زن را نپردازد و زن به ناچار برآوردن هزینهدر صورتی که 
عهده گیرد، ناگزیر باید مطرح شود که دست کم، در مدت زمانی که زن مشغول کار 

 .های زندگی خویش است، پیروی از همسر بر او واجب نیست برای برآوردن هزینه
های واهی از این وظیفه و  ه که برخی از مردان به بهان ـامروزه ضرورت این بحث

کنند و ابتدایی   میمسئولیتی که شرعاً و قانوناً بر عهده آنان گذارده شده، شانه خالی
چراکه موارد بسیاری دیده . شود  میآشکار و محرزـ کنند،   میترین حقوق زنان را پایمال

خانواده و پردازد، زن به جهت عالقه نسبت به  شده با اینکه مرد هزینه زندگی را نمی
فرزندان، صبر کرده و خود مشغول به کار شده است و در حقیقت، منحصراً این زن است 

حال با توجه به اینکه  .باشد  میکه تأمین کننده نفقه خود و فرزندان و حتی همسرش
کاری بیرون از منزل  این امر مستلزم آن است که وی ساعات زیادی را به دلیل ضرورت

تواند از شوهر خود تبعیت کند و یا به عبارت دیگر از وی تمکین  میبه سر برد و عمال ن
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شود که آیا در این مدت اجازه زوج در مورد خروج زن از   میاین سوال مطرح. نماید
 منزل و اطاعت از وی الزم است یا خیر؟

 
 جواز خروج زوجه با عنوان اولیهـ ١ـ٢

غول به کار برای برآوردن مشبسیاری از فقها معتقدند که در مدت زمانی که زن 
از جمله عالمه حلّی در . ستاطاعت از همسر بر وی الزم نی های زندگی است، هزینه
 :دارد  میاالحکام در رابطه با این مساله بیانتحریر
 بنفقة خادمها، انظر وبکسوتها أو بمسکنها أو إدامها أ أو اذا أعسر الرجل بنفقة زوجته«

الخیار للمراة فی فسخ النکاح و ال بفسخ الحاکم والیلزمه به حتی یوسع هللا تعالی علیه و 
و « ]٩[»...و االقرب سقوط حقه من الحبس فی المنزل بل یجوز لها الخروج فتکسب

هنگامی که مرد از نفقه همسر خود، در بحث پوشش یا مسکن یا خادم معسر وناتوان 
 او گشایش ایجاد نماید و در شود تا زمانی که خداوند متعال در  میشد، به او مهلت داده

این صورت برای زن، خیار فسخ نکاح وجود ندارد، همین طور برای حاکم و اقرب این 
بلکه در اینجا . گردد  میاست که در این صورت حق مرد از حبس زن در منزل ساقط

 . » شودبرای زن جایز است که برای کسب و کار از منزل خارج
های علمیه  نیز با صراحت به این مطلب در رساله شماری از فقهای معاصر همچنین

 زنی که از شوهر خود اطاعت« :فرماید  می)ره(امام خمینی : اند از جمله خویش پرداخته
 الزام شوهر به پرداخت نفقه برایتواند   میکند اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد، می

هم ممکن نباشد به فساق به حاکم شرع و اگر ممکن نباشد به عدول مؤمنین و اگر آن 
تواند در هر   میمؤمنین مراجعه نماید و چنانچه الزام شوهر به دادن نفقه ممکن نباشد،

روز اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار 
 معاش خود را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است، اطاعت شوهر هباشد ک

 ».بر او واجب نیست
زنی که خرج او به عهده شوهر است « : خویی نیز در این مساله قائلند به اینکهمرحوم

تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد و اگر   میو شوهر خرج او را نمی دهد،
ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند در موقعی که مشغول 

 ».طاعت شوهر بر او واجب نیستمعاش است ا
زنی که خرج او با شوهر است و شوهر خرج او را « :فرمایند  میوحید خراسانی... آیت ا
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تواند بعد از مطالبه و امتناع شوهر، خرجی خود را بدون اذن از مال او   میدهد،  نمی
گیرد و بردارد و بنابر احتیاط واجب اگر ممکن باشد از حاکم شرع برای برداشتن اذن ب

اگر نتواند از مال او بردارد و اجبار او هم به وسیله متصدی امور حسبیه ممکن نباشد، 
چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است، 

 ».تطاعت شوهر بر او واجب نیسا
خرجی آن روز بدون زن در هر روز به اندازه « : نیز بر این باورندنوری همدانی... آیت ا

 اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه ،دارد اجازه از مال او برمی
 ».کند در موقعی که مشغول تهیه معاش است، اطاعت شوهر بر او واجب نیست

 هرگاه زن مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد« : نیز معتقدندآیت هللا مکارم شیرازی
دازه خرجی آن روز از مال او بردارد و احتیاط واجب آن است که آن تواند هر روز به ان می

کار با اجازه حاکم شرع باشد و اگر مجبور شود که خودش معاش خود را تهیه کند، در 
 ».موقعی که مشغول به کار است اطاعت شوهر بر او واجب نیست

 وهر خرج او را عهده شوهر است و شزنی که خرج او به« سیستانی... آیت ابر اساس نظر 
تواند خرجی خود را بدون اجازه شوهر بردارد و اگر ممکن نیست و ناچار باشد با   میدهد نمی

کار کردن مخارج خود را تهیه کند و نتواند به حاکم شرع شکایت برد تا او را مجبور به پرداخت 
 ».نیستمخارج زن نماید، در موقعی که مشغول تهیۀ مخارج است اطاعت شوهر بر او واجب 

کند و شوهر خرج او   میزنی که از شوهر اطاعت« : نیز معتقدنداراکی... آیت امرحوم 
 الزام شوهر به پرداخت نفقه به حاکم شرع مراجعه نماید و برایتواند   میرا نمی دهد،

تواند با اذن گرفتن از   میچنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه به هیچ وجه ممکن نشد،
وز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن حاکم شرع در هر ر

اجازه شوهر از منزل خارج  عاش خود را تهیه کند مگر آنکه بینیست چنانچه نتواند م
آری اگر ما واقع بینانه به این مساله نظر کنیم  ]٤[».شود اطاعت شوهر بر او واجب نیست

یه و حکم اولیه، به زنی که از جانب شوهر خود شویم وقتی که طبق قاعده اول  میمتوجه
کند، این اجازه داده شده که بتواند کانون خانواده را به هم زند و طالق  نفقه دریافت نمی

دتاً به طریق اولی، این اجازه را خواهد داشت که برای حفظ کیان خانواده خود عبگیرد، قا
 .رطرف نمایداز طالق صرف نظر کند و با کار کردن نیاز خود را ب

 
  جواز خروج زوجه با عنوان ثانویهـ٢ـ٢

توانیم مسئله خروج زن از منزل و حتی   میعالوه بر مباحث قبل طبق حکم ثانوی نیز ما
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برطبق دو قاعده مهم در فقه اسالمی، یعنی .عدم تمکین وی را از مرد بررسی نماییم
 .باشد  میقاعده الضرر و قاعده نفی عسر و حرج، این مطلب قابل اثبات

 
 قاعده الضرر   ـالف

 معنای قاعده نفی حکم ضرری در دین اسالم .استاین قاعده یکی از مهمترین قواعد فقهی 
آید، بنابراین هر عبادت یا معامله ای که   میاین امر هم منّتی برای بندگان به حساب. است

کم ضرری در اسالم آید و منتفی است زیرا ح  میضرر را در پی داشته باشد، باطل به حساب
کند حاکم است و   می ثابت،قاعده الضرر بر ادله ای که احکام را  به عنوان اولی .وجود ندارد

مختص به نفی احکام الزامی این قاعده . در واقع دلیل قاعده الضرر بر سایر ادله حکومت دارد
 .]١٩[در احکام تکلیفی و نفی لزوم در احکام وضعی است

 دین مقدس اسالم، از ایجاد ضرر بر هر شخص مسلمانی جلوگیریاین قاعده در بنابر
شود، در نتیجه در روابط زناشویی و خانوادگی میان زن و شوهر نیز این اصل جاری  می

 در صورتی که مرد نفقه زن خود را ،بنابرایناست خصوصاً در مساله تمکین زن از شوهر
 مضاف بر اینکه در این شرایط زن ، زیراندهد این امر مستلزم ایجاد ضرر برای زن است

هایی که در  مانند زایمان و مسئولیت علی رغم وظایفی که طبیعت بر عهده او گذاشته
بر نیز های زندگی را   بار سنگین تأمین هزینه دارد بایدنگهداری و مراقبت از فرزندان

 مسلماً .های زیادی در بیرون از منزل هم به کسب و کار بپردازد عهده بگیرد و ساعت
د که این ضرر و زیان طبق شو  میاین شرایط باعث بروز و ایجاد ضرر و زیان برای زن

 .منتفی است »الضرر و الضرار فی االسالم« قاعده ثانویه
 
 اعده نفی عسر و حرج ق ـب

 در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معامالت و  واین قاعده از عناوین ثانویه است
هرگاه از اجرای احکام اولیه، : در معنای این قاعده باید گفت .سیاسات، جاری است

فلسفه و وضع  ]١٧[ شود  میمشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته
تشریع این قاعده لطف و امتنان بر بندگان است و شارع مقدس براساس لطف و محبتی 

آور معاف نموده است و  مشقتا را از انجام تکالیف سخت و که نسبت به بندگان دارد، آنه
هیچ ضیق و تنگنایی را نسبت به بندگانش روا نداشته بلکه به صراحت بیان نموده است 

 این قاعده این است که بر مهماز خصوصیات  .خواهد  میکه گشایش و راحتی آنها را
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ده ای را در بین فقها کسب نمو سایر قواعد فقهی ارجحیت داشته و از این جهت جایگاه ویژه
. است زیرا در صورت تعارض این قاعده با سایر قواعد، به قاعده عسر و حرج عمل خواهد شد

این قاعده از معدود : باشد  میزیرا عسر و حرج مصادیق خاصی نداشته و افراد آن فراوان
 .دهد  میگذاری و یا احکام پاسخ مثبت قواعدی است که به فقدان نص در زمینه قانون

ز این جهت که رفع مشقت جهت اصلی این قاعده است، در کلیه در مبحث ما نیز ا
مصادیقی که حد و توان زن مطرح شود، این قاعده محقق خواهد شد چرا که مصادیق 

چرخد، لذا هر مصداقی که در عالم واقع متصور شود و   میآن بر محور رفع ضرر و حرج
دس مردود و مرفوع به نوعی متضمن مشقت و سختی برای زن باشد، از نظر شارع مق

 ١١٣٠در نتیجه همان طور که در ماده.است و این قاعده قابلیت رفع آن را خواهد داشت
 قانون مدنی آمده است که در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج شود زوجه

تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طالق کند و در واقع بحث ما نیز که همان عدم  می
باشد، مسلم و بدیهی است که این عدم پرداخت، مستلزم   میسوی مردپرداخت نفقه از 

 و این عسر و حرج با شرایطی که تأمین نفقه نیز در شود ایجاد عسر و حرج برای زن می
باشد که در اسالم طبق قاعده نفی   میانحصار زن قرار گیرد، عسر و حرجی به مراتب شدیدتر

 توانیم بگوییم که اوال تکلیف و الزام  مین دو قاعدهبنابراین طبق ای.عسر و حرج، منتفی است
شود و ثانیاً زن این اجازه را خواهد داشت که   می تمکین و اطاعت زن از شوهر برداشتهبه

 .ل به کار در بیرون از منزل گرددبرای تامین نفقه و مایحتاج زندگیش مشغو
 نی، بیاز خانوادهانون مدنی و قانون حمایت ادر قمتاسفانه در خصوص این مبحث 

 حقی .باشد  میوجود ندارد و لذا تدوین مواد قانونی در این زمینه بسیار ضروری و مهم
تواند به حاکم مراجعه کرده و   میدهد این است که  میکه قانون در این شرایط به زن

پس از مطالبه حقوق خود، در صورت عدم الزام شوهر به این حقوق، بتواند به راه حل 
ت یابد، اما همانطور که قبالً نیز اشاره کردیم طالقی که به عنوان راه حل برای طالق دس

 .تواند دردی از دردهای زنان را دوا نماید ، نمیشود مشکالت زنان در این باره مطرح می
 .ها نیز بر همان راه حل طالق برای زن در این شرایط است ویه قضایی دادگاهر
 

 گیری  نتیجه
 در مدت زمانی که زن برای تهیه  و عدم پرداخت نفقه توسط ویدر صورت نشوز زوج

پردازد اطاعت شوهر بر او واجب نیست و همچنین   میمعاش و تأمین نفقه به اشتغال
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 در این زمینهشود،   می اذن و اجازه همسر نیز برای خروج از منزل منتفیلزوم اخذ
 ،ه طور کلی در شرایط نشوزدالیلی که ب : اول.توان به دو دسته دلیل اشاره کرد می

 به این صورت که اطالق ادله تمکین زوجه ،وجوب تمکین را از دوش زوجه برمی دارند
 از طرف .خورد  میتوسط روایات خاصی که در این باب نشوز زوج وارد شده تقییداز زوج 
 و با نبود علت، حکم قوامیت و  علت حکم است نه حکمت آن»انفاق«  و»تفضیل«دیگر 

اجرای قواعد ثانوی مانند قاعده الضرر و  :دوم. شود  میو نهی نیز برای مرد منتفیامر 
 نفی عسر حرج که بر اساس آنها تکلیف به الزام و تمکین در این شرایط از زن برداشته

در رابطه با خروج زوجه از مذمتی که در احادیث بدان اشاره شده این اوصاف  با. شود می
دهد و خود با توجه به عسر و   به او نفقه نمیشوهرش زنی که لمنزل بدون اذن زوج، شام

. شود نمیده است، کرده، اقدام به کسب و کار و تهیه معاش شحرج و ضرری که بر او وارد 
در خصوص این مبحث، بیان کاملی  خانواده از تیحما قانون و دنیم در قانون با این حال

الم، تکالیف و حقوق زن و مرد در این باره رغم اینکه در شرع مقدس اسبهوجود ندارد و 
، لذا تدوین مواد یستمعین شده است لکن این تکالیف در قانون به طور دقیق مشخص ن

بازنگری در احکام فقهی مربوط به فقه  .رسد  میقانونی در این زمینه بسیار ضروری به نظر
 سوی مرد و انحصار پژوهی و تدوین فقه زنان در رابطه با مسالۀ عدم پرداخت نفقه از
های امروزی و شرایط  تامین نفقه توسط زن با نگرشی واقع بینانه با عنایت به واقعیت

  . ضرورت فراوان و بسزایی داردحقوقدانان و فقهازمانی و مکانی از سوی 
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