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  چکیده
صرفنظر از وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، معیار و مالک تعیین نفقه زوجه، خاستگاه 

ری که مشهور فقیهان، مالک را به طور مطلق، شأن باشد؛ به طو می اختالف نظر فقهی
دانند. دیدگاه دوم، مال ک تعیین نفقه را شأن و در محلّ زندگی او می» زوجه«امثال 

دانسته است. تحقیق » زوج«و دیدگاه سوم، مالک را شأن و وضعیّت » زوجین«وضعیّت 
یری از مستندات گحاضر ضمن تحلیل و بازخوانی مبانی اقوال موجود و نیز با بهره

فقهی، در حکم فقهی مسأله، قائل به تفصیل شده و با لحاظ شرایط اقتصادی زوجین، 
به نظری تلفیقی از دیدگاه سوم و مشهور قائل شده است؛ بدین شیوه که در فرض 
همسانی شأن و موقعیّت اجتماعی خانواده زوجین یا متموّل بودن زوج، مالک تعیین 

اجتماعی زن دانسته اما در فرض عدم همسانیِ موقعیّت نفقه را شأن و موقعیّت 
ای که خانواده زوجه، متموّل و زوج، فقیر و به گونه -اجتماعی و اقتصادی زوجین 

آورد این نظریه  مالک تعیین نفقه زوجه، وضعیّت اقتصادی زوج است. ره - معسر باشد 
قول مشهور فقیهان، به قانون مدنی که به تبع  1107تفصیلی، به پیشنهاد اصالح ماده 

  نحو اطالق، شأن زوجه را مالک تعیین نفقه قرار داده است، منجرّ شده است.
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 بیان مسأله 
تکلیفی است که به عهده مرد قرار گرفته و به همین دلیل، وی  نفقه به زن،پرداخت 

ف است همه مخارج و  را تأمین کند. البته در قبال  زوجههزینه های زندگی موظّ
ف است که از همسر خود تمکین نماید. قانون زن، نفقهپرداخت  برای زنانی  گذارهم موظّ

برقراری آرامش در محیط خانه، تربیت فرزندان و انجام اموری که  که به انجام امور خانه،
و مردان   لی را درنظر گرفته استبرای حفظ خانواده ضروری است مشغولند، این حقّ ما

ف نموده و ای برای زنانی که همسر آنها  های قانونیراه را به اعطای این حقّ، مکلّ
  بینی کرده است.کنند، پیشپرداخت نمی نفقه

را پیش بینی کرده است و  نفقه زوجه در عقد دائم تنها 1ق.م 1106البته ماده 
پیش بینی نشده است. به عالوه  عقد موقّتپرداخت نفقه در حکمی در خصوص الزام به 

 که شرطندارد مگر این نفقهحقّ  زندر عقد موقّت، «ق.م.  1113که بر اساس ماده این
  »که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.شده باشد یا آن

که در خصوص اصل وجوب پرداخت نفقه زن بر شوهر، اختالفی به گذشته از این
ن این سؤال که مقدار پرداخت نفقه زوجه، از چه معیار و خورد اما پیراموچشم نمی

توان در عصر امروزی و با لحاظ جمیع شرایط کند و  اساساً چگونه می می مالکی پیروی
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  میزان پرداخت نفقه را ضابطه مند کرد و چه شرایطی را 

 گرفته است.  باید دخیل دانست کمتر مطمح نظر یک تحلیل علمی قرار
در مواردی که زوجین از لحاظ وضعیت اجتماعی و اقتصادی همسان باشند، اختالفی 

نفقه زوجه وجود ندارد؛ چرا که در فرض موسر بودن زوجین،  در معیار و مالک تعیین
، 2 ، ج49شود [ می نفقه ایسار و در فرض معسر بودن هر دو، نفقه اعسار پرداخت

حث، ناظر به مواردی است که یکی از زوجین موسر و دیگری اما مسأله مورد ب ]، 391ص
که نفقه زوجه بر اساس چه معیار و معسر بوده باشد، در چنین شرایطی در باره این

گردد؟ محل خالف بین فقیهان است. نوشتار حاضر سعی دارد ضمن  می مالکی  تعیین
گیری از مستندات رهذکر اقوال موجود و تحلیل و بازخوانی مبانی فقهی آنها، با به
  موجود، با نگاهی نو به تحلیل و بررسی حکم فقهی مسأله بپردازد.

  
 پیشینه تحقیق 

از نظر پیشینه تحقیق، حسب استقراء نویسندگان، در باره نفقه، مصادیق، گستره و معیار 
                                                                                                                                                                        

 »ر عهده شوهر استدر عقد دائم، نفقه زن ب«. 1
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و مالک آن، چهار مقاله به رشته تحریر درآمده است. مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان 
است که با نویسندگان سربازیان » ر تعیین نفقه زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنیمعیا«

 1107چاپ شده است. در این مقاله ماده  1396و برزگر در مجله مطالعات حقوقی 
قانون مدنی تبیین و تحلیل شده و ضمن تایید قول مشهور و محتوای ماده مذکور (به 

دلیل که از سوی قانون گذار برخی اصول طور کلی معیار بودن وضعیت زن) به این 
قانون نویسی در این ماده رعایت نشده، پیشنهاد اصالح داده شده است. مقاله علمی 

واکاوی فقهی در مالک تعیین مقدار نفقه و مصادیق آن با نگاه تطبیقی بر «ترویجی: 
قه و نویسندگان کاظم پور فرد و جمشیدی شهمیری، در مجله  ف» آرای فقهای اسالمی
، نیز عمده مباحث آن به مصادیق نفقه اختصاص یافته و فقط 1390حقوق خانواده سال 

دو قول مشهور و غیر مشهور درباره مالک نفقه را بدون تحلیل و بررسی نقل نموده 
، نویسندگان نیازی »معیار نفقه زوجه«است. مقاله دیگر علمی ترویجی با عنوان 

چاپ شده است که در سه صفحه با استناد به   در همان مجله 1395ورمضانی؛ سال 
برخی دالیل و فتاوا، مالک نفقه را به طور کلی بدون توجه به تمکن یا عدم تمکن مالی 

  مرد، شأن و موقعیت اجتماعی او معرفی نموده است. 
گستره، مقدار و مالک تعیین نفقه واجب زوجه در «همچنین مقاله علمی تخصصی 

اسدبیگی، نسرین در مجله مطالعات قرآنی نامه جامعه سال  ؛ نویسنده»مذاهب خمسه
، نیز بیشتر به مقدار نفقه پرداخته و اقوال برخی از فقها  را درباره مالک تعیین 1397

  نفقه نقل و ادله برخی از آنها را بدون تحلیل و بررسی الزم اشاره کرده است.
قول موجود، در حکم در حالی که مقاله حاضر ضمن تحلیل و نقد مبانی هر سه 

فقهی مسأله، با استناد به ادله و شواهد محکم و نو،  قائل به تفصیل شده و با لحاظ 
شرایط اقتصادی زوجین، به نظری تلفیقی از دیدگاه سوم و مشهور قائل شده است؛ ثمره 
عملی این دیدگاه نو، حفظ عزت و آبروی همسر و تحکیم بنیاد خانواده که مورد اهتمام 

  باشد.  می است،شارع 
  
  دیدگاه فقها درباره مالک تعیین نفقه  - 1

 در متون فقهی پیرامون این مسأله، سه دیدگاه فقهی مطرح شده است:
  
  دیدگاه اول: وضعیّت زن و ادله آن - 1- 1

، 2 ج، 45و مشابه آن [» لعاده أمثالها من أهل البلد«با عبارتی چون  اکثر فقهای امامیه
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؛ 330، ص31 ، ج54؛ 469، ص5 ، ج24 ؛297، ص2 ، ج36؛ 29، ص4 ، ج32؛ 293ص
]؛ معیار تعیین نفقه همسر را، شأن و عادت امثال آن زن، در محل 473، ص2 ، ج42

و به تبع آن، قانونگذار عرفی نیز در قانون مدنی با پذیرش این دیدگاه، دانند. زندگی می
در شهری که زندگی  معیار تعیین نفقه زن را براساس وضعیت زن و عادت امثال او

 کنند، دانسته است. می
چه را زن از ضابطه مقدار نفقه، این است که آن«نویسد: به عنوان مثال، صاحب شرائع می

قبیل خوراک، خورش، پوشاک، مسکن، خدمتکار و ابزار روغن مالی بدان نیاز دارد، به تبعیت 
]. فیض 293، ص2 ج، 45» [کنند، پرداخت گردداز عادت امثال وی در شهری که زندگی می

نظر مشهور فقیهان این است که ضابطه نفقه زوجه، برآورده ساختن «کاشانی نیز گفته است: 
چیزهایی که زن به آن احتیاج دارد از خوراک، پوشاک، مسکن، خدمتکار، ابزار نظافت 

یل کنند. به دل می براساس عادت امثال آن زن، از نظر جنس و مقدارش در شهری که زندگی
معاشرت به معروف و انفاق به معروف و غیر از این، در شرع برای نفقه مقداری معیّن نشده 

  ].297، ص2 ، ج36» [باشد می است و بر اساس حکم عرف
نفقه «دارد: ق.م. مقرّر می1107در ماده   گذار نیز به تبعیت از نظر مشهور فقهاقانون

ا وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب ب
های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به غذا، اثاث منزل و هزینه
گذار نیز به نحو اطالق، وضعیت زن را ، روشن است که قانون»واسطه نقصان یا مرض

ار مالک تعیین نفقه دانسته و وضعیت مرد را از لحاظ تمکن مالی و غیر آن مدنظر قر
این نظر را به شرح زیر تایید  292/23نداده است. دیوان عالی کشور نیز در رأی شماره /

قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق  1107ماده «کرده است: 
متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا 

سکن و غذا در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر احتیاج به هزینه بیشتر برای م
  ].146، ص27» [خواهد داشت

اند که  مختلفی استناد جسته قول مشهور برای اثبات مدعای خود به دالیل
  ترین آنها به شرح ذیل است: عمده
  

 . مقتضای اطالق ادله وجوب نفقه1- 1- 1
باشد. از ق در قرآن و سنت میترین ادلّه قول مشهور، اطالق ادله وجوب انفایکی از مهم
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عمده دلیل بر این قول، مقتضای « نویسد:  رو، مازندرانی در شرح تحریر الوسیله میاین
ادله وجوب انفاق است. زیرا مالک وجوب نفقه، سدّ خله و رفع نیاز است. بر این اساس 

ع تشخیص انفاق باید به قدر کفایت متناسب با شأن منفقٌ علیه و نوع نیاز باشد و مرج
سان است که ] تبیین استدالل بدین 381، ص43آن نیز بر اساس عرف و عادت است [

لَ«طبق نظر مشهور فقیهان، آیاتی همچون  ونَ عَ وّامُ جالُ قَ لَ اللّهُ  یالرِّ النِّساءِ بِما فَضَّ
ل هُمْ عَ عْضَ والِهِمْ یبَ مْ وا مِنْ أَ فَقُ نْ عْضٍ وَ بِما أَ لَ«] و 34، [نساء، »بَ نَّ وَ  یوَ عَ هُ هُ رِزْقُ ودِ لَ وْلُ الْمَ

وفِ رُ عْ نَّ بِالْمَ هُ تُ وَ دِرَ علیه رزقه «] و 233، [بقره، »کِسْ لِینفق ذو سعه من سعته و من قُ
ف هللا نفساً الّا ما آتاها سیجعل هللاُ بعد عسر یسراً نْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ الیکلّ لْیُ ] 7[طالق، » فَ

نَّ مِنْ«همچنین آیه  وهُ سْکِنُ دِکُمْ أَ جْ تُمْ مِنْ وُ ]، به طور مطلق بر 6[طالق، » حَیْثُ سَکَنْ
نماید و چگونگی تفسیر آن نیز بر عهده وجوب پرداخت نفقه زن از سوی شوهر داللت می

؛  120، ص25 ، ج9کنند [عرف و عادات جامعه است که نفقه را براساس شأن زن تعیین می
   ].300و 287، ص25 ، ج17؛ 330، ص31 ، ج54 ؛ 313، ص5 ، ج48؛ 588، ص34

همچنین قائلین این دیدگاه برای اثبات این قول، به ظواهر و اطالق روایات زیادی که 
ک کرده ، 17؛  119، ص25 ، ج9؛ 330، 31 ، ج54اند [در این خصوص وارد شده، تمسّ

 وَ«] همچون روایت معتبر فضیل بن یسار از امام صادق (ع) در تفسیر آیه  298، ص 25 ج
نْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ لْیُ هُ فَ هِ رِزْقُ لَیْ دِرَ عَ نْ قُ إن أنفق علیها ما یقیم ظهرها «است که فرمودند: » مَ

مع کسوه و إلّا فرّق بینهما: اگر خوراك او را بدهد چندان که کمر راست کند و نیز او را 
، 13» [الق) جدا ساختبپوشاند (وظیفه خود را انجام داده) والّا باید میان آن دو را (به ط

  ].509، ص21ج
فلم   من کانت عنده امرأه«فرماید:  می یا روایت معتبره ابوبصیر از امام باقر (ع) که

» اإلمام أن یفرّق بینهما ییکسها ما یواري عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا عل
که با لباس ] با این مضمونِ تقریبی که هر کس دارای همسری باشد 510، ص21، ج13[

دهد، حاکم این استحقاق را دارد که  یبه او نم یپوشاند و خوراك درست یاو را نم یمناسب
طالق او را از مرد بگیرد، و از یک دیگر جدایشان سازد. همچنین در حدیث دیگر از امام 

أن یشبع بطنها و «صادق (ع) از حق زن بر مرد سؤال شد که حضرت در پاسخ فرمودند: 
 ].510، ص21، ج13» [ا: شکم زنش را سیر گرداند و پیکرش را بپوشاندیکسو جنبه

بنابراین قائلین این دیدگاه، با استناد به اطالق آیات و روایات وارده، بر این باورند که 
معیار تعیین نفقه زوجه، به عرف و عادت امثال آن زن، یا به عبارت دیگر وضعیّت و شان 
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است. البته فارغ از استناد به اطالق ادلّه فوق، برخی از عرفی زن در آن محل واگذار شده 
صاحبنظران همچون صاحب جواهر از نکات ادبی برخی از این آیات و روایات نیز برای 

در آیه » کسوت«و » رزق«اثبات این قول استفاده کرده و معتقدند: اضافه شدن کلمات 
 در حدیث،» هاء«به ضمیر  »سدّ جوع«و » ستر عورت«و همچنین » هنَّ«فوق، به ضمیر 

  ]. 332، ص31 ، ج54رساند که میزان نفقه باید با توجه به شأن زن تعیین شود [ می
از آنجا که در روایت شهاب بن عبد ربّه، نسبت به بعضی از مصادیق نفقه، مانند طعام 

از امام صادق علیه «و بدین مضمون تقریبی آمده است:  -ای ذکر شده و لباس، اندازه
سالم، سؤال کردم حق زن بر همسرش چیست؟ فرمودند: گرسنگی او را برطرف ساخته ال

و بدن او را بپوشاند و آبروی او را خدشه دار نکند. پس اگر این کار را بکند پس قسم به 
خدا، حق همسرش را ادا کرده است. گفتم پس ( اندازه) روغن؟ فرمودند: یک روز در 

تم (اندازه) گوشت؟ فرمودند: در هر سه روز (یک بار)، میان؛ روزی باشد و روزی نه. گف
پس در ماه، ده بار نه بیشتر از آن و (اندازه) رنگرزی، در هر شش ماه (یک بار) و (از 

پوشد؛ دو لباس برای زمستان و دو لباس حیث البسه) در هر سال، چهار (نوع) لباس می
گذارد: روغن سر، سرکه و روغن برای تابستان. و نباید خانه اش را از سه چیز خالی ب

ممکن  - )] 514، ص21، ج13...» [باشد زیتون. و از حیث خوراک، به اندازه یک مدّ می
است این اشکال مطرح شود که روایت مذکور، با روایات استنادی مشهور تعارض داشته 

قه زن شود که مشهور به اطالق آنها استناد کرده و مقدار نفو یا موجب تقیید روایاتی می
 دانند. در پاسخرا در هر حال، مطابق عرف و عادت امثال آن زن در محل زندگی می

توان گفت که در برخی از متون فقهی به این اشکال توجه شده و این دسته از  می
] و یا این که بر 588، ص34؛  330، ص31 ، ج54روایات، یا بر استحباب حمل شده [
ت که نمی توان از آنها کلیّت حکم را در هر عصر و عادت زنان در آن زمان حمل شده اس

] چرا که خود شارع نیز در  299، ص25 ، ج17؛ 122، ص25 ، ج9زمانی استفاده نمود [
بسیاری از موارد نه به عنوان شارع، بلکه به عنوان یکی از افراد جامعه حکم موضوعی را 

  ].  314، ص5 ، ج48کرد [ می بیان
  

  نقد و بررسی
اشکال وارده به استنادات فوق الذکر، این است که مطابق نظر برخی از صاحب ترین مهم

توان برای اثبات نفقه زوجه، به آیات مذکور، استناد جست؛ چراکه نظران و مفسّرین نمی
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آنان بر این نظر هستند که آیات مذکور، در مقام تبیین نفقه زوجه نیستند، بلکه در مقام 
فقه زنان مطلّقه رجعی و یا هر دو هستند. مثالً صاحب تفسیر بیان اجرت زنان شیرده یا ن

لَ«آالء الرحمن ذیل آیه  نَّ یوَ عَ هُ تُ وَ نَّ وَ کِسْ هُ هُ رِزْقُ ودِ لَ وْلُ ظاهراً اختالفی «نویسد:  ، می»الْمَ
» وجود ندارد که رزق و پوشش، کنایه از اجرت ذکر شده در آیه ششم سوره طالق است

ناظر به نفقه زنان مطلقه رجعی است که موضوع آیه شش ] یعنی 210، ص1 ، ج10[
باشد. و برخی دیگر از مفسّرین نیز، آیات مذکور را مختصّ زنان شیرده یا سوره طالق می

، 3 ، ج12؛ 465، ص10 ، ج29اند [مطلّقه رجعی در حال عدّه و یا هر دو  قلمداد کرده
، 19 ، ج28؛ 372، ص1 ج، 40؛ 75، ص21؛ 187، ص2 ، ج46؛ 540، ص1 ، ج1؛ 697ص
  ].249-247، ص24 ، ج50؛ 318- 317ص

توان گفت گرچه برخی از مفسّرین آیات مذکور را به نفقه  در پاسخ به اشکال مذکور می
اند. اما در مقابل، برخی دیگر از مفسّرین و بسیاری از فقها از آیات مذکور، زوجه تفسیر نکرده

؛ 94، ص5، ج20 ؛219، ص2 ج ،35و فتوا داده اند [نفقه زوجه را به طور عام استفاده کرده 
، 25 ، ج9؛  302، ص31 ، ج54؛ 119، ص2 ، ج37؛ 300، ص25 ، ج17؛ 13- 7، ص6 ، ج30
] ضمناً در برخی از احادیث در 588، ص 34؛ 263، ص 6 ، ج11؛  85، ص10 ج ،8؛  120ص

] و در برخی 513ص، 5، ج 41سوره طالق استناد شده [ 7تفسیر نفقه زوجه، به همین آیه 
هللا علیه  یانّ رسول هللا صل«دیگر از احادیث نیز همچون روایت دعائم در نقل خطبه الوداع: 

» حجه الوداع فذکر النساء فقال: و لهنّ علیکم رزقهنّ و کسوتهن بالمعروف یو آله خطب ف
  ] به این موضوع تصریح شده است.7997، ص25 ج ،22[

این دیدگاه وارد شود آن است که براساس برخی از اشکال دیگری که ممکن است بر 
، 5ج ،41» [مایقیم صلبها«نفقه زوجه به عباراتی چون  -که قبالً اشاره شد  -احادیث 

] و مانند آن مقیّد شده است، بنابراین 442، ص3، ج26» [ما یقیم ظهرها«] و 513ص
و وضعیّت زن، و مرد باشد نه براساس شأن  می معیار پرداخت نفقه، به اندازه نیاز زن

که زن، مزاج خاصی داشته باشد که بدون رعایت آن مگر اینبیشتر از آن، تکلیفی ندارد 
] در پاسخ این اشکال گفتنی است همان طور که 287-  283ص، 4موجب ضرر گردد [

] عبارات مذکور و یا عبارات  362، ص2 ، ج18برخی از صاحبنظران نیز متذکّر شدند [
که در برخی از روایات مربوط به نفقه زوجه  -» رفع الحاجه«، و »سدّ الخلّه« مانند - مشابه 

کند، مطرح شده است؛  ذکر شده، با درنظر گرفتن شأن زن و مکانی که در آن زندگی می
  رسد. رو اشکال وارده چندان وارد به نظر نمیاز این
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  . قاعده معاشرت به معروف2- 1- 1
وفِ«سوره نساء  19به آیه دومین دلیل قول مشهور، استناد  رُ عْ نَّ بِالْمَ وهُ است؛ » وَ عاشِرُ

ها و حاالت و سایر موارد نفقه را  ها و مکانچراکه این آیه، همه جهات، خصوصیات، زمان
] و انفاق متعارفِ مطابق با شأن زن را از مصادیق  298، ص25 ، ج17شود [ می شامل

 ]297، ص2 ، ج36 ؛469، ص5 ، ج24دانند [ می معاشرت به معروف، یا به داللت آن
هِنَّ«برخی از فقها به استناد همین آیه و نیز آیه  لَیْ وا عَ یِّقُ نَّ لِتُضَ وهُ ، مطالبه »وَ التُضآرُّ

مسکن جداگانه متعارف از سوی زن را از مصادیق معاشرت بالمعروف دانسته اند؛ زیرا 
]  301، ص25 ، ج17ید [براساس این آیه، حق زن است که چنین مسکنی را مطالبه نما

حتّی برخی از کسانی که قائل به قول اول نیستند، مانند شیخ طوسی، در معیار لزوم یا 
اند که باید متعارف امثال عدم لزوم خادم برای زوجه به همین آیه شریفه استناد نموده

ت معاشر«]  گرچه برخی از فقها  داللت آیه 4، ص6، ج30زن را مورد مالحظه قرار داد [
 ]. 284ص، 4اند [بر نفقه زن بیش از نیاز وی را بر استحباب حمل کرده» بالمعروف

  
  . اجماع 3- 1- 1

برخی دیگر از فقها، برای اثبات مالک بودن شأن زن در تعیین نفقه پرداختی، ادعای 
ال خالف في ذلک و ال «] و یا با عبارت  331، ص31 ، ج54مطرح کرده [» اجماع«

] و برخی دیگر نیز به  381، ص43اند [نه خالف و اشکال نموده، نفی هر گو»إشکال
  ].  298، ص25 ، ج17اند [تمسّک کرده» سیره عقالء«و » سیره متشرعه«
  

  نقد و  بررسی
اوالً، با وجود مخالف برخی دیگر از فقها همچون شیخ طوسی با دیدگاه فوق، اجماع 

حقق چنین اجماعی، با وجود آیات و ادعایی اساساً قابل تحقق نیست. ثانیاً، در فرض ت
روایات متعددی که مورد استناد قائلین این دیدگاه واقع شده، اجماع ادعایی، در واقع 

  اجماع مدرکی محسوب شده و صالحیّت اثبات مدعا، به عنوان دلیل را ندارد.
مسأله دیگری که بر فرض پذیرش این قول، ممکن است مطرح شود، این که، اگر زن 

دالیلی مانند بیماری، مثالً در نوع خوراک، عادتش با عادت امثال وی متفاوت  بنا به
باشد، در چنین شرایطی، مطابق قول مشهور، آیا بر شوهر مراعات عادت امثال وی واجب 

طور که برخی از است یا حال شخصی وی؟ در پاسخ چنین سؤالی گفتنی است همان
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] با توجه به لزوم انفاق بر زوجه براساس 588، ص34اند [صاحبنظران نیز متذکّر شده
لَ ) که رزق به زوجه اضافه شده نه ازواج که منصرف به عادت  یآیه (وَ عَ نَّ هُ هُ رِزْقُ ودِ لَ وْلُ الْمَ

امثال او شود، مخصوصا اگر زوج عالم به عادت شخصی وی باشد، رعایت حال شخصی 
  باشد.  می زوجه بر زوج واجب

توان گفت: هرچند که با نخست به همراه ادلّه آن، میبا بررسی تفصیلی دیدگاه 
لحاظ ادلّه اولیّه، قول مشهور تقریباً از نقطه قوت برخوردار بوده و مورد پذیرش 

ی آن قرار گرفته است؛ اما عمده نقد وارده ق.م. و وحدت رویه 1107گذار در ماده  قانون
اگر زوجه، تمثیالً به خادم به قول مشهور آن است که الزمه قول مذکور این است که 

عادت داشته باشد، مرد الجرم حتّی در فرض عدم توانایی مالی و دچار عسر و حرج 
شدن، موظف به تهیه آن است؛ و اگر  به هر دلیلی این وظیفه را انجام ندهد، زن حق 
تقاضای طالق خواهد داشت، حال آن که این موجب تزلزل و عدم استحکام بنیاد 

] و فارغ از 134، ص23ود که کامالً مغایر با مذاق شارع مقدس است [شخانواده می
اشکال فوق، از لحاظ عقلی، عرفی و اخالقی نیز زنی که با یک مرد دارای امکانات مالی 

کند، در واقع به طور ضمنی، شرایط اقتصادی مرد را پذیرفته و نمی پایین تر ازدواج می
در داشته، از شوهر فقیر خود مطالبه نماید. و چندان تواند همان امکاناتی را که در خانه پ

دور از ذهن نیست که همین محذورات مذکور، موجب گردیده که برخی از اندیشمندان 
اند که علم فقه با اعراض از قول مشهور، مالک تعیین نفقه زوجه را حال زوجین دانسته

  به عنوان دیدگاه دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
  
  دیدگاه دوم: معیار بودن وضعیّت زوجین و ادله آن . 2- 1

 قول دیگر آن است که برای تعیین مقدار نفقه، باید وضعیّت زوجین را مالک قرار داد.
واجب، عبارت است  نفقه«نویسد: سالر دیلمی می] مثالً 241، ص2 ، ج28؛ 154، ص19[

حال زوج با عدالت و  از: تهیه خوراک و پوشاک و مسکن به اندازه زوجه و (مراعات)
حدود و ثغور یکی از فقهای معاصر نیز در پاسخ به سؤال  ]154، ص19» [خدمتگزاری

بر شوهر واجب است نفقه زن را از خوراک و «گوید: می وظائف شوهر در مورد نفقه زن
سکن و دارو و سایر لوازم زندگی متعارف به نحوی که مناسب شأن اجتماعی  پوشاک و مَ

همچنین وی در پاسخ به سؤال  1؛»ار همسرش بپردازد نه به اعتبار پدرشاو، به اعتب
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از  1»باشد ارف و مناسب با شئون مرد و زن میمیزان نفقه به مقدار متع«نویسد: مشابه می
اهل سنت نیز فقهای مالکی و حنبلی و حنفی در برخی از اقوال خود، قائل به این دیدگاه 

ک وضعیّت زوجین، در تعیین مقدار نفقه، بدان و مال ]494 - 493، ص4، ج16[هستند 
معناست که اگر یکی از زوجین موسر و دیگری معسر باشد، نفقه متعادل با توجه حال هر 

شود. یعنی اگر زوج، معسر باشد و زوجه فقیر، نفقه متعادل به این معنی  می دو، درنظر گرفته
شود و همچنین اگر زوجه،  ، واجب میتر از حال زوجاست که باالتر از وضعیّت زوجه و پایین

بقی به عنوان کند و ماخود نفقه را پرداخت می غنی باشد و زوج فقیر، زوج براساس توانایی
 ].494  - 493، ص4، ج16ماند [دین بر ذمه وی باقی می

اصالح شده  1107هرچند در ماده «نویسد:  می یکی از حقوقدانان نیز در این خصوص
رسد که موقعیت  می ه تنها وضع زن قرار داده شده است، ولی به نظرنیز مالک تعیین نفق

را زن و شوهر پس از نکاح یک خانواده را زیو وضع مالی شوهر نیز باید موردنظر باشد؛ 
دهند و جدای از هم نیستند؛ بنابراین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج  تشکیل می

عیین مقدار نفقه بداند. همچنان که اگر زنی کند حق ندارد وضع گذشته او را مبنای ت
از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی نمی تواند ثروتمند با کارگر ساده ای ازدواج کند، 

وضع روحی و جسمی او در » وضعیّت زن«داشته باشد. پس باید پذیرفت که مقصود از 
وان لزوم توجه به وضع مالی ت می قانون حمایت خانواده نیز 12خانواده است. از مفاد ماده 

دادگاه ... میزان نفقه ایام عده را  «... و اجتماعی طرفین را استنباط کرد، زیرا به موجب آن: 
  ].174، ص39...» [کند  با توجه به وضع اخالقی و مالی طرفین ... معین می

  دهیم. ییالً مورد واکاوی قرار ماین دیدگاه نیز به دالیل متعددی تمسّک کرده است که ذ
  
  سوره نساء 19. آیه 2-1- 1

است که مطابق این » عاشروهنّ بالمعروف« سوره نساء 19آیه مهمترین دلیل این گروه، 
دیدگاه، مراد از معروف، مراعات حال هر یک از زوجین از لحاظ توانایی و عدم توانایی 

سوره بقره،  233در آیه » معروف«مالی است. مثالً مرحوم عالمه طباطبائی در تفسیر واژه 
، اقدام به آنچه که متعارف با حال زوج و زوجه است و حکم »معروف« مراد از «گوید: می

ف نفس الّا وسعها«این آیه با عموم حکم آیه شریفه  برای رفع حکم عسر و حرج » التکلّ
  ].241، ص2 ، ج28» [تعلیل شده است

                                                                                                                                                                        

  )www.sistani.org/persian/qa/01063( آدرس سایت: -1

http://www.sistani.org/persian/qa/01063


  347  اعسار زوج نگاهی نو به معیار نفقه زوجه در فرض

 نقد و بررسی
ن بر این که برخی از فقها  داللت آیه افزواشکال وارده بر دلیل مذکور آن است که 

 ] 284ص، 4اند [بر نفقه بیش از نیاز زن را، حمل بر استحباب کرده» معاشرت بالمعروف«
استدالل به آیه فوق جهت اثبات این دیدگاه، ادعای بدون دلیل است؛ بدان جهت که 

باشد،  می وجیندر آیه فوق، رعایت حال ز» معروف« که معنای واژه اوالً، دلیلی بر این
، بعضی از فقها  است و عرف » شایسته«کلمه معروف را به آنچه که ارائه نشده است. ثانیاً

] بدیهی است که 7997، ص25 ج ،22اند [دهد، معنا کرده یهم مصداقش را تشخیص م
شایسته بودن از منظر عرف، همواره به معنای رعایت حال زوجین نمی باشد. برای 

وان لحاظ کردن وضعیت هر دو را به عرف در همه جوامع نسبت همین است که نمی ت
داد؛ چراکه عرف در اماکن و جوامع مختلف ممکن است دیدگاه های متفاوتی در این 

  زمینه داشته باشد. 
  
  سوره طالق 7. آیه 2-2- 1

باشد. که در این آیه شریفه، در میزان انفاق کردن، دلیل دیگر، آیه هفتم سوره طالق می
ای نکرده است. از ت اقتصادی زوج را مد نظر قرار داده و به وضعیّت زوجه اشارهوضعیّ

به هند بنت عتبه زن ابوسفیان که از  سوی دیگر، در حدیث پیامبر اکرم (ص) در پاسخ
بخل و عدم پرداخت نفقه به وی شکایت و حکم برداشتن مال او از بابت نفقه پرسیده 

ای که خودت و فرزندت را کفایت نماید، ازه معروف، بگونهاز مال او به اند«بود، فرمودند: 
نفقه، وضعیت زوجه است نه زوج، حال جمع بین مفاد  ، در اینجا نیز مالک تعیین»بگیر

با رعایت حال زوجین،  به هر دو نص فوق عمل شود  کند کهدو دلیل فوق، اقتضاء می
  ].110، ص15[
  

 نقد و بررسی
، آیه مذکور،  ثبات دیدگاه دوم، مخدوش میاستدالل به این دلیل برای ا باشد؛ زیرا اوالً

تواند مورد استدالل قرار  براساس حال زوج، نفقه را مطرح کرده است. ثانیاً روایت نیز نمی
گیرد؛ زیرا در منابع حدیثی شیعی ذکر نشده و در منابع اهل سنت آمده است. بنابراین 

(ص) برای یگر، ممکن است اذن پیامبرز سوی داز حیث سندی محلّ مناقشه است. و ا
برداشت هزینه نفقه از مال شوهر بدون اذن وی، از باب تقاص بوده که به مقدار متیقّن 

  ].143، ص55اکتفا شده است [
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  . عمل به حکم عقل2-3- 1
دلیل دیگری که برای این دیدگاه در منابع اهل سنت ذکر شده، عمل به اقتضای حکم 

تر است تا مراعات حال زوجین از نظر عقلی، سهل الوصولعقل است. بدین سان که  
] یعنی از آن 111، ص15[ انجامدرو به زیان زوج نیز نمیاز اینمراعات حال زوجه، 

جهت که، مالک قرار دادن وضعیت اقتصادی زوجین موجب ایجاد تعادل در پرداخت 
  ل است.   شود، مطابق با حکم عقنفقه برای زوجین با مالحظه شأن هر دو می

  
 نقد و بررسی

باشد؛ بدان جهت که ممکن است بگوییم عقل  می رسد دلیل فوق نیز قابل نقد می به نظر
حاکم به این است که زوج با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت مالی زوجه، با اختیار خود 
 اقدام به وصلت با او کرده است در واقع شان و وضعیّت مادی زوجه را پذیرفته و متعهد

رو استدالل فوق چندان محمل به پرداخت نفقه زوجه مطابق با حال او شده است؛ از این
  صحیحی ندارد.   

  
  . دیدگاه سوم: مالک قرار دادن وضعیّت زوج و ادله آن3- 1

برخی دیگر از فقها معتقدند که مالک تعیین نفقه زوجه، شأن و توانایی مالی زوج است. 
اقتصادی متمول باشد، ولی زن اینگونه نباشد، مرد بدین صورت که اگر مرد از حیث 

مکلف است براساس توانایی خود به طور متعارف نفقه پرداخت کند و اگر بالعکس باشد، 
 مرد بیشتر از توانایی خود تکلیفی ندارد.

دارد: از طرفداران سرسخت این دیدگاه، مرحوم شیخ طوسی است که تصریح می
ج است نه حال زوجه، پس اگر زوج، موسر و توانگر نفقه همسران بر اساس حال زو«

ای که بر عهده اوست برای هر روزش دو مد است و اگر متوسط و متجمّل باشد، نفقه
» باشد برای هر روزش یک مد و نصف باید نفقه بدهد و اگر معسر باشد به اندازه مدّ است

]؛ در واقع، مطابق نظر شیخ طوسی، مالک تعیین مقدار نفقه زوجه، 6، ص6 ج، 30[
وضعیت اقتصادی زوج است؛ یعنی با لحاظ وضعیت اقتصادی زوج، نفقه زوجه تعیین 

شود. و صاحب االنوار اللوامع نیز این قول را مقتضای جمع  بین آیات مربوطه و دیگر می
] قطب الدین راوندی  85، ص10 ، ج8کند [م میادلّه، و مطابق با حکمت و قول قوی اعال

ف نیست [ ، 2 ، ج37نیز معتقد است زوج بیشتر از امکان مالی خود در پرداخت نفقه مکلّ
  ].120ص
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  . مبانی فقهی دیدگاه سوم3-1- 1
مْ مِنْ «در بیان دلیل این دیدگاه آمده است: آیاتی چون  نْتُ نَّ مِنْ حَیْثُ سَکَ وهُ فاسْکِنُ

مْ وَ جْدِکُ هِنَّ وُ لَیْ وا عَ نَّ لِتُضَیِّقُ وهُ دِرَ «) و 6(طالق، » ال تُضآرُّ نْ قُ عَتِهِ وَ مَ عَةٍ مِنْ سَ و سَ نْفِقْ ذُ لیُ
رٍ یُ دَ عُسْ عْ لُ اللّهُ بَ عَ جْ یَ ساً إِلّا ما آتاها سَ لِّفُ اللّهُ نَفْ یُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ الیُکَ لْ هُ فَ هِ رِزْقُ لَیْ راًعَ » سْ

داند نه زوجه، و مؤیدش این است  می تعیین نفقه زوجه را حال زوج ) مالک7(طالق، 
ساً إِلّا ما آتاها«که با جمله  لِّفُ اللّهُ نَفْ تاکید شده است؛ چراکه اگر حال زوجه مالک » الیُکَ

باشد (نه زوج)، در فرضی که زوجه متموّل و زوج معسر بوده باشد، منجر به تکلیف به 
  ] که مغایر با مفاد این آیه شریفه است. 219، ص2 ، ج35شود [ماالیطاق می

فیض کاشانی نیز بعد از نقل نظر مشهور فقها مبنی بر اینکه معیار تعیین نفقه، نیاز 
زوجه مطابق عادت امثال او در شهر محل زندگی براساس داللت آیه معاشرت و انفاق به 

ل اعتبار حال الزوج، لقوله و یحتم«کند: باشد؛ قولی را نیز این چنین بیان می می معروف
محتمل است با توجه به آیه شریفه فوق، در تعیین مقدار نفقه، حال زوج مورد « یتعال

] و صاحب االنوار اللوامع نیز این قول را مقتضای 298، ص2 ، ج36» [اعتبار قرار گیرد
، 8[کند جمع  بین آیات مربوطه و دیگر ادلّه، و مطابق با حکمت و قول قوی اعالم می

  ]. 85، ص10 ج
عَتِهِ«همچنین محقق اردبیلی با استناد به آیات  هٍ مِنْ سَ عَ و سَ دِرَ «و » لِیُنْفِقْ ذُ نْ قُ مَ

نْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ لْیُ هُ فَ هِ رِزْقُ لَیْ ، بر این نظر است که شوهر بر اساس میزان توانایی مالی »عَ
تکلیف اغنیا نیست البته نباید کمتر از دهد و مکلف به و متعارف با امثال خود، انفاق می

ساً إِلّا ما آتاها«حدّ توانایی مالی خود انفاق کند؛ چرا که آیه شریفه  لِّفُ اللّهُ نَفْ بر این » الیُکَ
موضوع داللت خوبی دارد و از نظر عقلی هم تکلیف بماالیطاق از خداوند متعال محال 

  ].  541، ص5است [
یه در طعام و لباس حال زوج و در مسکن حال زوجه را از فقهای اهل سنت نیز، شافع

گیرد ولی در  می دانند به این دلیل که در اولی تملیک صورتمعیار تعیین نفقه می
تواند تملیک کند که توانایی داشته باشد اما در مسکن  می دومی امتاع، بنابراین چیزی را

ها با استناد به آیات  ] همچنین گروهی از حنفی494-493، ص4، ج16اینطور نیست [
سوره نساء و حدیثی در مورد هند بنت عتبه و همسر ابوسفیان،  18سوره طالق و  7

] و پرداخت نفقه برحسب حاالت زوج را از 423، ص11، ج44حال زوج را معیار دانسته [
الزم به ذکر است که در قوانین ] 111، ص15دانند [ می مصادیق معاشرت به معروف
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ای اسالمی مانند مصر نیز مالک تعیین نفقه براساس شرایط مالی زوج برخی از کشوره
  ]. 391، ص2 ج، 49است [

سوره طالق است که البته طبق نظر برخی از  7عمده دلیل قائلین این دیدگاه، آیه 
  همین سوره نیز مورد استناد قرار گرفته است.  6قائلین این دیدگاه، آیه 

  
  . نقد و بررسی 3-2- 1

ه دالیل و شواهد ذیل، مبانی فقهی این دیدگاه نیز از جهات مختلف قابل با توجه ب
  خدشه است:

 6تواند ادعای طرفداران این قول را اثبات نماید؛ چون در آیه اوالً: آیات مذکور نمی
سوره طالق از ضرر زدن به زوجه نهی شده است؛ اگر حال زوج را معیار قرار دهیم در 

ی که زوج فقیر و زوجه غنی باشد، زوجه متضرر خواهد شد و این برخی از مواقع مانند زمان
سوره طالق نیز  7آیه در » الیُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا ما آتاها«باشد. جمله  می برخالف مدلول آیه

قابل تقیید است؛ بدین بیان که آنچه در حال حاضر، قادر به پرداخت نفقه زن براساس 
ماند؛ و برای  می دهد و بقیه آن به صورت دَین بر ذمّه او باقی یم عادت امثال اوست، انجام

لُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً«همین است که در آخر آیه آمده است:  - 219، ص2 ، ج35[» سَیَجْعَ
]. شاید این اشکال مطرح شود که مفاد آیه شریفه، مطابق حکم عقل است و احکام 220

توان گفت: حدود حکم عقل مبنی بر در پاسخ میعقلی قابل تقیید و تخصیص نیست. 
عدم تعلق تکلیف به ما الیطاق، ناظر به تکلیف فعلی است نه تکلیف دینی که منجر به این 

  رسد.رو، نقد وارده به مبانی دیدگاه فوق، موجّه به نظر میاشکال شود. از این
: افزون بر آن برخی از مفسرین براین نظر هستند که آیه  سوره طالق برای  7ثانیاً

 تعیین نفقه زوجه نیست، گاهی برخی از اصحاب امام صادق (ع) پیش امام تا وقت غذا
آوردند، یکی از  می ماندند و حضرت برایشان غذاهای متفاوتی در روزهای مختلف می

فرمودند براساس  می اصحاب دلیل این مساله را پرسیدند و حضرت در تفسیر این آیه
  ].358، ص1 ، ج47کنیم [ می را وسع و ضیق این کار

: عقل، عرف و اخالق هم حکم کند اگر مردی متمول با زنی فقیر ازدواج  می ثالثاً
بکند، باید همه نیازهای متعارف زن را براساس شأن اجتماعی او برآورده سازد  و نمی 

ای تواند به این دلیل، نفقه فقیرانه پرداخت نماید. چرا که وقتی زنی با یک مردی دار
کند، به احتمال زیاد امکانات مالی وی در پذیرش خواستگاری او  می امکانات مالی ازدواج
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دخالت زیادی داشته است. آری در صورت اعسار و عدم توانایی مالی مرد، مالک وضعیّت 
از فقها مبنی بر این  که مرد است و زن باید صبر و مدارا نماید. بر این اساس سخن برخی 

ادیه باشد و زن اهل قصر، واجب است مرد برای زنش قصر تهیه کند و اگر بر اگر مرد اهل ب
، 25 ، ج17تواند کوخ تهیه کند و زن حق مطالبه قصر را ندارد؛ [ می عکس باشد، مرد

    باشد. ] به دلیل مخالفت با معاشرت به معروف و عرف و اخالق قابل پذیرش نمی 302ص
  
  ادله آن دیدگاه مختار: قول به تفصیل و  .3

توان مطرح ساخت تفصیل حکم مسأله با توجه به ادلّه دیدگاه دیگری که در این مسأله می
اولیّه و ثانویه است؛ بدین بیان که در شرایط عادی که وضعیت اقتصادی زوج باالتر از زوجه 
است یا با وضعیت زوجه برابر و همسان است، در چنین شرایطی با توجه به ادلّه استنادی 

ور که از اتقان قابل قبولی برخوردارند مالک تعیین مقدار نفقه، وضعیّت و شأن زوجه مشه
ای که زن در آید که توازن اقتصادی بین زن و شوهر وجود ندارد بگونهاست. اما گاه پیش می

خانواده متمول و مرفه پرورش یافته است اما برعکس شوهر، فرد تنگدست و فقیر بوده یا 
که طبعاً رعایت شأن زن، متناسب با وضعیّت زندگی شوهر و در توان مالی بعدا معسر شده، 

توان با استناد به ادله ثانویه شارع مقدس، مالک و معیار وی نیست که در چنین شرایطی می
  میزان  نفقه را شأن و وضع اقتصادی امثال این شوهر قرار داد. 
سار زوج، وضعیت اقتصادی او ناگفته نماند که برخی از صاحب نظران نیز در فرض اع

را معیار تعیین نفقه زوجه قرار داده و در حال اعسار، لزوم پرداخت نفقه زاید بر توان 
]. البته ضمن منصافانه و معقول 286، ص3؛ 219، ص2 ، ج35اند [زوج را ساقط دانسته

دانستن این دیدگاه که در فرض اعسار و تنگدستی زوج، وضعیت اقتصادی وی مالک 
یین نفقه زوجه قرار گیرد؛ اما این بدین معنی نیست که مقدار زاید نفقه، از زوج ساقط تع
    توان مقدار زاید نفقه را حمل بر ذمّه زوج نمود.گردد، بلکه میمی

برای اثبات قول مختار، ادلّه و مستنداتی وجود دارد که به شرح ذیل، مورد ذکر و 
  گیرد.  بررسی قرار می

  
  اراده عموم. عرف و 1- 3  

از یک سو، به جهت اطالق اکثر آیات و روایات متضمن حکم نفقه، مشهور فقیهان، برای 
، 2 ، ج2؛  314، ص5 ، ج48دهند [تعیین مقدار نفقه، عرف را معیار و مالک قرار می
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] بدیهی است که نظر عرف که برگرفته از خرد جمعی است میزان نفقه را با  343ص
-کنند، مورد ارزیابی قرار میی زوجین در محلی که زندگی میتوجه به وضعیت اقتصاد

دهد، بدین سان که در فرض همسانی وضعیت اقتصادی زوجین یا متمول بودن هر دو و 
همچنین در صورت متمول بودن مرد، عرف جامعه، شأن و وضعیت  امثال زوجه را 

هر برای پرداخت نفقه دهد چرا که، با توجه به توان مالی شومالک تعیین نفقه قرار می
همسرش از یک سو، و اقدام اختیاری وی جهت ازدواج با امثال این زوجه که نوعی 
پذیرش شرایط زندگی او است از سوی دیگر، مقتضی است که شأن و وضعیّت زن معیار 
و مالک تعیین نفقه باشد. اما بر عکس، در مواردی که زوج یک شخص تنگدست و فقیر 

ی، و زوجه در خانواده متمول تربیت یافته باشد، در چنین شرایطی و لو به صورت عارض
از آن جا که، مالک قرار دادن وضعیت خانوادگی زوجه و تکلیف زوج به پرداخت نفقه 
متناسب با شأن ایشان، از یک سو، حکم غیر منصفانه  و نوعی اجحاف در حق زوج بوده، 

باشدکه زوج قدرت امتثال آن را و از سویی تکلیف زوج به یک تکلیف بماالیطاق می
ندارد؛ چنین حکمی چندان مورد پسند عرف و اراده عموم نیست؛ بلکه عرف در چنین 

  دهد. شرایطی جهت امکان عملی پرداخت نفقه، وضعیت اقتصادی زوج را مالک قرار می
  
  . اهتمام به حفظ عزّت و آبروی مؤمن2- 3

رح کرد، حرمت اذالل و ایذاء شخص مومن توان برای این دیدگاه مطدلیل دیگری که می
] بدین سان که در فرضی که زوج تنگدست و فقیر و خانواده 279، ص6، ج25است. [

زوجه متمول است اگر با مالک قرار دادن شأن زوجه، زوج را مکلف به پرداخت نفقه او 
نوعی  کنیم از آنجا که زوج فاقد توانایی مالی متناسب با شأن زوجه است چنین تکلیفی

باشد؛ پس در چنین شرایطی برای ایذاء و اذالل شخص مؤمن است که عمل حرام می
حفظ عزت و آبروی مؤمن، سزاوار است که با لحاظ وضعیت اقتصادی زوج، وی را مکلف 

توان گفت بعد از  ازدواج و تشکیل به پرداخت نفقه زوجه نماییم. و از سوی دیگر، می
که شأن و وضعیت زوجه را با لحاظ وضعیت اقتصادی  نهاد خانواده، معقول این است

کنند، ارزیابی کرد، نه خانواده پدری زوجه؛ در چنین زوج که زیر یک سقف زندگی می
حالتی، شوهری که فقیر و تنگدست است شأن و وضعیت زوجه نیز این است که با 

شهید صدر  قناعت و متناسب با وضعیت اقتصادی زوج زندگی کند. مؤید این مدعا، نظر
]؛ در واقع مطابق این استدالل، از یک سو، از آنجا که اذالل 279، ص6، ج25: نکـ است [
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و ایذاء مومنین حرام است، تکلیف شخص تنگدست و فقیر به پرداخت نفقه همسرش به 
بیش از توان دارایی او، نوعی ایذاء و اذالل شخص مومن است که مقتضی است در چنین 

مالک و معیار تعیین نفقه قرار گیرد. و از سوی دیگر، بعد از  شرایطی، وضعیت زوج
تشکیل نهاد خانواده، معقول و منطقی این است که شأن و وضعیت زوجه را با وضعیت 

کنند، مورد لحاظ قرار داد نه خانواده پدری اقتصادی زوج که زیر یک سقف زندگی می
  زوجه که دخالتی در زندگی زوجین ندارد. 

  
  شارع مقدس با عروض عناوین ثانویهل احکام اولیه . تعدی3- 3

، 2، ج6شود [احکام تشریعی اسالم از یک جنبه، به احکام اولیّه و ثانویه تقسیم می
] و یکی از مصادیق بارز و گسترده عناوین 235، ص1، ج53؛ 32، ص1، ج33؛ 237ص

عسر و حرج است که شود، عنوان ضرر و یا ثانویه که موجب تغییر دامنه احکام اولیّه می
الضرر و الضرار «فارغ از دالیل نقلی (چون آیات و روایات) علی الخصوص حدیث نبوی 

این  یبرا یعقالء نیز پشتوانه محکم ی] حکم عقل و بنا334، ص4، ج26» [فی االسالم
ای که مدلول این قاعده، جزو مستقالت عقلیّه است شود، به گونهقاعده محسوب می

کند که، اگر قانونی از زیرا که عقل و منطق، به طور بدیهی حکم می ]229، ص2، ج31[
اضرار به غیر جلوگیری نکند، زندگی جمعی نه تنها دشوار، بلکه ناممکن خواهد شد 

] و وجه تقدم قاعده الضرر و یا الحرج بر احکام اولیّه شارع، از باب حکومت 46، ص56[
اوّلی به غیر موارد ضرری و حرجی، بر باشد که با تغییر و تضییق دامنه احکام می

اطالقات و عمومات ادلّه احکام اوّلی، با حکومت تضییقی در جانب محمول، مقدّم 
  ].235، ص1، ج53؛ 32، ص1، ج33؛ 237، ص2، ج6شود [ می

توان گفت که این حکم، از احکام اولیه شارع مقدس  می حال در مسأله مورد بحث،
ه شأن و وضعیت اقتصادی زوج و زوجه همسان بوده و است که ناظر به مواردی است ک

باشد که قادر به پرداخت نفقه در شأن زوجه است؛ اما تعمیم یا زوج، شخص متموّلی می
این حکم به مواردی که وضعیت اقتصادی شوهر و همسر همسان نبوده است، چندان 

ج فاقد توان رسد؛ چرا که در چنین شرایطی که زوقابل پذیرش و مشروع به نظر نمی
مالی در شأن زوجه است؛ تکلیف زوج به پرداخت نفقه زوجه در شأن او، نوعی اضرار به 

شارع مقدس، تغییر و  زوج و یا به عسر و حرج انداختن وی است که مقتضای ادلّه ثانویه
باشد. بدین سان که، مقتضای ادلّه ثانویه این است که تعدیل دامنه احکام اولیّه نفقه می
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توان با لحال که شوهر فاقد توانایی و امکانات الزم مالی در حد شأن همسر است؛ میفی ا
لحاظ وضعیّت اقتصادی و شأن زوج، میزان نفقه زوجه را تعیین کرد اما نفقه زاید بر آن 

حمل بر ذمه زوج و ناظر به مواردی دانست  - ای که در شأن امثال زوجه باشد گونهبه - 
د بهبود یافته و استطاعت مالی پرداخت نفقه زوجه در شان او را که وضعیّت اقتصادی مر

داشته باشد. بدیهی است با توجه به محذورات فوق، شیوه مذکور، معقول، متضمن صالح 
  شود. هر یک از زوجین و موجب عدم تزلزل نهاد مقدس خانواده می

  
  . اهتمام شارع مقدس به تحکیم بنیاد خانواده4- 3

رو مذاق شارع مقدس نظام حقوقی اسالم یک نهاد مقدس است، از ایننهاد خانواده در 
شود از همواره بر این تعلق گرفته که هر گونه اسبابی که موجب تزلزل بنیاد خانواده می

میان بردارد. یک نمونه جهت مؤید مدعا، مشروعیت نبخشیدن به خیار فسخ که الزمه 
ی به نهاد خانواده است. حال در همه عقود است، در عقد نکاح جهت استحکام بخش

مسأله مورد بحث، اگر قول مشهور را به طور مطلق بپذیریم اطالق این حکم، گاه موجب 
سازد. یکی از این موارد، معسر بودن شود که بنیاد خانواده را متزلزل میمحذوراتی می

انواده شوهر و یا همسان نبودن وضعیت اقتصادی زن و شوهر است؛ بدین بیان که اگر خ
زوجه از طبقات اشراف جامعه بوده، ولی زوج شخص فقیر و تنگدست باشد بدیهی است 
که مالک قرار دادن وضعیت و شأن زن، از آنجا که خارج از توان و استطاعت مالی شوهر 
است چه بسا ممکن است این موجب کشمکش و نارضایتی شوهر و در نهایت  روی 

با مذاق شارع مقدس که هدفش استحکام بخشی به آوردن شوهر به طالق باشد که این 
  بنیاد خانواده است، همسو نیست.

  
  . تحلیل مسأله از منظر حکم عقل و اخالق5- 3

ها وضع از آنجا که احکام الهی به غیر از عبادات، به منظور تأمین مصالح دنیوی انسان
هستند که امکان اند، اصل بر این است که این احکام، مبتنی بر مصالح و مفاسدی شده

درک آن برای عقل وجود دارد و توانایی عقل در کشف مالکات احکام شرعی، دو اثر 
مهم در بر دارد: یکی امکان تعلیل و توجیه عقالنی احکام شرعی و به عبارت دیگر، دفاع 
عقالنی از دین، که این یک اثر کالمی است. دیگری اثر فقهی است و آن امکان تخصیص 

ها، بر اساس تغییر دایره مصالح و مفاسد م شرعی یا توسعه و تعمیم آنو تقیید احکا
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  ].38، ص2، ج52: نکـ ؛ نیز 67، ص14باشد که یک اثر فقهی است [می
حال با پذیرش توانایی عقل، در درک عمده مالکات احکام شرع در غیر تعبدیات، 

 -قه به طور مطلق توان گفت مالک قرار دادن شأن و وضعیت زن در تعیین مقدار نفمی
گونه که خانواده زن متمول و حتّی در مواردی که شأن زن و مرد همسان نبوده به

دارای محذوراتی است که چندان مورد پذیرش  - خانواده مرد فقیر و تنگدست است 
عقل و سیره عقالء نیست؛ بدان جهت که از یک سو، چون زوج فاقد توان مالی متناسب 

رداخت نفقه متناسب با شأن خانواده زن، یک حکم ناعادالنه و با زوجه است حکم به پ
رسد عقل، تشریع چنین حکمی را از ناحیه شارع مقدس، که غیرمنصافانه به نظر می

مظهر عدالت و حکمت است و تمام احکام و دستوراتش نیز، مبتنی بر عدالت و حکمت 
توان مالی در شأن زوج  که فاقد - داند. و از سوی دیگر، تکلیف زوج بوده صحیح نمی

به پرداخت نفقه متناسب با شأن زوجه، تکلیف بماالیطاق و فوق استطاعت مرد  - است
دارد و در چنین است که عقل چنین تکلیفی را غیرمعقول و غیر منطقی محسوب می

داند. و از  آنجا شرایطی مالک قرار دادن وضعیت اقتصادی مرد را معقول و منطقی می
جزو عقالء و بلکه رئیس عقالء است پس طبق مالزمه موجود بین حکم  که شارع نیز،

تواند مُستنبِط حکم شرعی نیز قرار گرفته و بر عقل و شرع، این حکم عقلی می
مشروعیت آن نیز داللت نماید. و از سوی دیگر، چنین حکمی اخالقاً هم چندان قابل 

تأمین سکینه و آرامش زوجین  رسد؛ چرا که هدف از تشکیل خانواده،قبول به نظر نمی
و تکامل اخالقی آن دو است ک این هدف متعالی با تحت فشار و حرج قرار دادن زوج به 

  چیزی که خارج از استطاعت وی است، هیچ تناسب و سنخیتی ندارد.
  

  گیرینتیجه
با وجود اختالف دیدگاه فقها پیرامون مالک تعیین نفقه زوجه، بررسی ادله حاکی از این 

توان در حکم فقهی مسأله قائل به تفصیل شد؛ بدین ترتیب که در فرض ت که میاس
همسانی شأن و موقعیّت اجتماعی و اقتصادی خانواده زوجین یا متمول بودن زوج، 
مالک تعیین نفقه، شأن و موقعیّت اجتماعی زن است. اما بر عکس، در فرض عدم 

ای که زوجه در خانواده متمول ههمسانی موقعیت اجتماعی و اقتصادی زوجین به گون
تربیت یافته و زوج، فرد فقیر و تنگدست باشد؛ مالک و معیار تعیین نفقه را باید وضعیت 
اقتصادی مرد قرار داد. در واقع، این دیدگاه تفصیلی با توجه به شرایط اقتصادی زوجین، 
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فرض همسانی  تلفیقی از دیدگاه مشهور و دیدگاه سوم است؛ به طوری که از یک سو، در
خانواده زوجین یا متمول بودن زوج، دیدگاه مشهور را مبنی بر مالک بودن شأن زوجه 
پذیرفته است و از سوی دیگر، در فرض اعسار و تنگدستی زوج، دیدگاه سوم مبنی بر 

ای که نگارندگان را در طرح این مالک بودن شأن زوج را  پذیرفته است. عمده ادلّه
سازد، مستنداتی چون؛ عرف و ارده عموم، اهتمام شارع به ون میدیدگاه تفصیلی رهنم

حفظ عزت و آبروی مومن، اهتمام شارع به تحکیم بنیاد خانواده، تحلیل مسأله از نگاه 
  باشد. عقالنی و نیز امکان تعدیل احکام اولیه شارع مقدس با عروض عناوین ثانویه می

فصیلی مختار، به قانونگذار عرفی، تر بودن دیدگاه ت با توجه به موجه پیشنهاد:
نفقه عبارت است از همه «شود: قانون مدنی به این شکل پیشنهاد می 1107اصالح ماده 

های درمانی و  از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه نیازهای متعارف زن 
در فرض  عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض، که بهداشتی و خادم در صورت

همسانی شأن زوجین یا متموّل بودن زوج، وضعیّت زن و در فرض عدم همسانیِ شأن 
زوجین، به طوری که خانواده زوجه، متموّل و زوج، فقیر و معسر باشد وضعیّت اقتصادی 

  »باشد. می زوج، مالک تعیین نفقه
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الفقه االسالمی: فقهیه مقارنه مع قانون نفقه الزوجه فی ق). 1428جاسر، جوده علی العامی (. ]15[

 .اشراف: الدکتور شحاده سعید السویرکی، غزه، الجامعه االسالمیهاالحوال الشخصیه الفلسطینی، 
 جلد چهارم، بیروت، دار الکتب العلمیه. المذاهب األربعه، یالفقه علق). 1424الجزیري، عبدالرحمن (. ]16[
جلد بیست و پنج، چاپ چهارم، قم،  مهذّب األحکام،ق). 1413( ی، سید عبد األعلیسبزوار. ]17[

 مؤسسه المنار.
جلد دوم، چاپ اول، قم،  نظام النکاح في الشریعه اإلسالمیه الغراء،تبریزی، جعفر (بی تا).  یسبحان. ]18[

 موسسه االمام الصادق(ع).
چاپ اول، قم،  حکام النبویه،المراسم العلویه و األق).  1404، حمزه بن عبد العزیز (یسالّر دیلم. ]19[

 منشورات الحرمین.
 .جلد پنجم، بیروت، دار المعرفه األمّ،ق).  1410شافعي، أبو عبد هللا محمد بن إدریس (. ]20[
 ، بیروت، دار البالغه. چاپ اول تفسیر القرآن الکریم،ق).  1412 شبر، سید عبد هللا (. ]21[
جلد بیست و پنجم، چاپ اول، قم، مؤسسه  کتاب نکاح، ق). 1419( ی، سید موسیشبیری زنجان .]22[

 پرداز.  یرا یپژوهش
چاپ چهارم، تهران،  حقوق خانواده ( ازدواج، طالق و فرزندان)،ش).  1397شیروی، عبدالحسین (. ]23[

 انتشارات سمت.
الروضه البهیه في شرح اللمعه ق). 1410( ی)، زین الدین بن علی(جبعی عاملیشهید ثان. ]24[

 . یداور یجلد پنجم، چاپ اول، قم، کتابفروش لدمشقیه،ا
 جلد ششم، بیروت، دار األضواء. ماوراء الفقه،صدر، سید محمد (بی تا). . ]25[
جلد سوم و  من الیحضره الفقیه،ق). 1413صدوق(شیخ)، محمد بن علی بن حسین بن بابویه (. ]26[

 چهارم، چاپ دوم، قم، مؤسسه النشر االسالمی.
چاپ سی و ششم،  مختصر حقوق خانواده،ش). 1392فایی،  سید حسین و امامی، اسدهللا (ص. ]27[

 تهران، میزان.
جلد دوم، چاپ  ، تفسیر القرآن یالمیزان ف ق).  1417(عالمه)، سید محمدحسین (یطباطبائ. ]28[

  پنجم، قم، مؤسسه النشر االسالمی.
جلد دهم، چاپ سوم،  ، تفسیر القرآن یمجمع البیان ف ش). 1372، فضل بن حسن (یطبرس. ]29[

 تهران، انتشارات ناصر خسرو.
جلد ششم، چاپ سوم، تهران،  المبسوط في فقه اإلمامیه،ق). 1387، محمد بن حسن (یطوس. ]30[

 المکتبه المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه.
 ه النشر االسالمی.جلد دوم، چاپ دوم، قم، مؤسس حقوق مدنی،ق). 1418طاهری، حبیب هللا (. ]31[



 1400اییز و زمستان پ، دوم، شمارۀ چهارمپنجاه و فقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     358

جلد  مذهب اإلمامیه، یتحریر األحکام الشرعیه علق).  1420، حسن بن یوسف (یعالمه حلّ. ]32[
 چهارم، چاپ اول، قم، مؤسسه امام صادق علیه السالم.

جلد اول، چاپ اول،  منیه الطالب فی حاشیه المکاسب،). 1373غروی نائینی، محمدحسین (. ]33[
 دیه.تهران، المکتبه المحم

قم، مرکز  النکاح، -تفصیل الشریعه في شرح تحریر الوسیله ق). 1421، محمد (یفاضل لنکران. ]34[
 ائمه اطهار علیهم السالم. یفقه

جلد دوم، چاپ  کنز العرفان في فقه القرآن،ق). 1425فاضل مقداد، مقداد بن عبد اللّه سیوری (. ]35[
 .یاول، قم، انتشارات مرتضو

جلد دوم، قم، کتابخانه آیه  مفاتیح الشرائع،(بی تا).   ی، محمد محسن ابن شاه مرتضیفیض کاشان. ]36[
 (ره).ینجف یهللا العظمی مرعش

جلد دوم، چاپ دوم، قم، کتابخانه فقه القرآن، ق). 1405، سعید بن عبداللّه (یقطب الدین راوند. ]37[
 (ره).ینجف یآیه هللا العظمی مرعش

،  یجزایر ی، تحقیق: سید طیب موسو چاپ چهارم ، یتفسیر قمش). 1367(  مبن ابراهی ی، علیقم. ]38[
 . قم، دار الکتاب

 دوره حقوق مدنی، خانواده: جلد اول: نکاح و طالق، روابط زن و شوهر،ش). 1394کاتوزیان ناصر (. ]39[
 چاپ چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

، بی جا، ی، تحقیق: بنیاد معارف اسالم چاپ: اول التفاسیر،زبده  ق). 1423(  ، مال فتح هللایکاشان. ]40[
 .یبنیاد معارف اسالم

 جلد پنجم، تهران، دار الکتب اإلسالمیه. الکافي،ش).  1365، محمد بن یعقوب (یکلین. ]41[
 ، چاپ اول، قم، دار القرآن الکریم.هدایه العبادق). 1416، لطف هللا (یگلپایگان. صافی ]42[
، چاپ اول، تهران، أحکام األسره - دلیل تحریر الوسیله ق). 1429اکبر ( ی، علیازندرانمسیفی . ]43[

 قدس سره.  یمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمین
بی جا، دار  الحاوی فی فقه الشافعی،ق).  1414الماوردی، علي بن محمد بن محمد بن حبیب (. ]44[

 الکتب العلمیة.
جلد دوم،  شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام،ق).  1408، جعفر بن حسن (یمحقق حلّ. ]45[

 چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
 .یبیروت، دار احیاء التراث العرب ، یتفسیر المراغ (بی تا).   ی، احمد بن مصطفیمراغ. ]46[
 یه.چاپ اول، تهران، دار الکتب اإلسالم ، تفسیر الکاشفق).  1424مغنیه، محمد جواد (. ]47[
، جلد پنجم، چاپ دوم، قم، فقه اإلمام الصادق علیه السالم ق). الف،1421(  __________. ]48[

 مؤسسه انصاریان.
جلد دوم، چاپ دهم، بیروت، دار  المذاهب الخمسه، یالفقه علق). ب، 1421( __________. ]49[

 دار الجواد. - التیار الجدید 
 ، تهران، دار الکتب اإلسالمیه. نوبت چاپ: اول ، تفسیر نمونه ش). 1374، ناصر و همکاران (یمکارم شیراز. ]50[
طالب  یبن اب یجلد ششم، قم، مدرسه امام عل کتاب النکاح،ق).   1424، ناصر (یمکارم شیراز. ]51[

 علیه السالم.
 جلد دوم، چاپ چهارم، تهران، نشر صدرا. اسالم و مقتضیّات زمان،ش). 1368مطهری، مرتضی (. ]52[



  359  اعسار زوج نگاهی نو به معیار نفقه زوجه در فرض

 جلد اول، چاپ اول، قم، نشر الهادی. القواعد الفقهیه،ق). 1419موسوی بجنوردی، سید حسن (. ]53[
جلد سی و  جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم،ق). 1404(صاحب جواهر)، محمدحسن (ینجف. ]54[

 یکم، چاپ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربي. 
دو فصلنامه علمی ترویجی فقه و  ،»معیار نفقه زوجه«ش). 1395( نیازی، قدرت هللا، رمضانی، علی. ]55[

 .65سال بیست و یکم، شماره   حقوق خانواده ( ندای صادق)،
   چاپ اول، تهران، مجد. ها در اسالم، جرایم و مجازات). 1391والیی، عیسی (. ]56[





 


