معیار نفقه زوجه

1

قدرت اهلل نیازی

2

علی رمضانی

3

چكيده
بیتردید بخشی از دوام و سالمت نهاد خانواده در گرو تقسيم كار و تفویض مسؤوليت
است .بر اساس احكام شرعی و قوانين موضوعه ،مسؤوليت تأمين هزینههاي زندگی
اعضاي خانواده از جمله زوجه ،به عهده زوج است .در مورد كميت و كيفيت اقالم نفقه واجب
دیدگاههاي متفاوتی در ميان صاحبنظران وجود دارد .علت این اختالف ،مبهم بودن ضابطه
تعيين مقدار نفقه است .سؤال اساسی این است كه معيار تعيين مقدار نفقه زوجه چيست؟
برخی نياز زن به حسب زمان و مكان را معيار تعيين نفقه دانستهاند .مشهور فقهاي اماميه،
شأن زن را معيار قرار دادهاند؛ آنان عقيده دارند در تعيين نفقه زن ،باید شأن خانوادگی او را
در نظر گرفت؛ هرچند فراتر از نياز وي یا توان مالی زوج باشد .گروهی از فقهاي شيعه و
سنی بر این باورند كه الزم است شأن زوج و زوجه باهم معيار تعيين نفقه قرار بگيرد.
نگارندگان در این مقاله پس از بررسی و تحليل آراي مختلف و دالیل هر یک به این نتيجه
رسيدهاند كه میتوان شأن زوج را معيار قرار داد و بر اساس آن به تأمين هزینههاي همسر
حكم كرد؛ هرچند فراتر از حد شأن او باشد .این نظریه میتواند در رسيدگی به دعاوي
خانوادگی و حل و فصل اختالف زوجين اثرگذار باشد.

واژگان كليدي
نفقه ،شأن ،معروف ،تقدیر شرعی ،تمكين
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1ـ تاريخ دريافت مقاله1391/9/7 :؛ تاريخ پذيرش نهايی1391/9/11 :
2ـ استاديار گروه الهیات ،رشته فقه ومبانی حقوق اسالمی دانشگاه بوعلی سینا (نويسنده مسؤول)
gh.niazi@mailfa.com
3ـ دانشآموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه بوعلی سینا
alii.ramezani.2014@gmail.com
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مقدمه
خانواده ،پايه اولیه زندگی جمعی است و قانونمند بودن و سـالمت آن نقـش مهمـی در
تأمین سالمت ،ثبات و تعالی جامعه دارد .لذا ،در تمام اديان به ويژه دين مقـد
بهعنوان کانونی مقد
پیامبراکرم

اسـالم،

مورد توجه قرار گرفته است.

فرموده است« :مابنی فیاالسالم احب الی اهلل عزوجل منالتزویج» هیچ بنیانی در

اسالم پايهگذاری نشده است که در نزد خدا محبوبتر از ازدواج باشد(حر عاملی1391 ،هـ،

ج ،11ص .)3در تمام سیستمهای حقوقی جهان از جمله فقه اسالمی برای حراست از اين
بنیان و حفظ سالمت و دوام آن ،مقرراتی وضع گرديده و مسؤولیت هريک از اعضای آن
به دقت مشخص شده است.
يکی از اموری که ضرورت توجه به آن قابل انکار نیست ،موضوع هزينهها و تـأمین
مايحتاج اعضای خانواده است که در عرف دين از آن به «نفقه» تعبیر میشود .در نظـام
تشريع اسالمی و نیز بسیاری از نظامهای حقوقی ،تأمین نفقه افراد خانواده به عهده مرد
گذاشته شده است .درآيه  233سوره بقره ،خوراک و پوشاک مادرانی کـه فرزنـدان خـود
را شیر میدهند ،به وجهی نیکو و پسنديده بـه عهـده حـاحر فرزند(پـدر) گذاشـته شـده
است و در آيه  31نساء ،مردان از آن جهت که خداوند بعضی را بر بعضی ديگـر برتـری
داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه میدهند ،بر زنان برتری داده است .بـه تبـع
آن در کتابهای تفسیری ـ بهويژه آيات االحکام ـ و فقه و حقوق خانواده به توضـی و
تفسیر نفقه پرداخته شده است؛ هرچند در اين مورد حاحر نظران با سؤال مهمی مواجه
شدهاند و آن اين که «معیار تعیین مقدار نفقه و کیفیت آن چیست؟» .برخـی معیـار تعیـین
مقدار نفقه را نیاز زوجه يا شأن خانوادگی وی ،گروهی توانايی يا شأن مـرد ،و گروهـی
شأن هردو (زن و مرد) دانستهاند.
با توجه به اين که بسیاری از اختالفات خانوادگی به موضوع نفقه منتهـی مـیشـود،
اين پژوهش ،موضوع فوق (معیارتعیین مقدار نفقه) را با اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا
مورد بررسی قرار داده است و پس از طرح ديدگاههای مختلف و ادله آنها ،برخالف نظر
مشهورِ فقها که شأن زن را معیار تعیین نفقه قرار دادهاند ،نگارندگان بر اين باور هستند
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کـه میتوان شأن يا توانايی مالی مرد را معیار قرار داد .اثبات ايـن مطلـر مـیتوانـد در
مقام رسیدگی به اختالفات خانوادگی و حل و فصـل دعـاوی مربـو بـه نفقـه سـودمند
بـاشد.

بيان مسأله
پس از آن که معلوم شد پرداخت نفقه زوجه دائم ،يعنی هزينههای روزمره آن بـر زوج واجـر
است و با عنايت به اين که مقدار هزينهها از نظر کمی و کیفی نسبت بـه طبقـه اجتمـاعی زن و
مرد و عرف محل زندگی آنان متفاوت است ،اين سؤال اساسـی مطـرح مـیشـود کـه «معیـار
تعیین مقدار نفقه زوجه چیست؟» .مرد براسا

کدام مبنا بايد نفقـه همسـر خـود را باـردازد؟

آيا میتوان با وضع قانون (تقدير شرعی) ،رقم ثابتی برای تمام طبقات منظـور کرد؟(يـا ماننـد
بسیاری از موارد مشابه بايد به عرف محل زندگی آنان مراجعه شود؟

مفهومشناسی مصطلحات
الفـ نفقه
نفقه در لغت به معنای خرج ،هزينه و مايحتـاج معـاش آمـده اسـت (راغـر احـفهانی1112،هــ،

ص919؛ زبیدی1111 ،هـ ،ج ،13ص163؛ قرشی1112،هــ ،ج  ،7ص )97و در احطالح فقه و حقـوق بـه
معنای مالی است که در تأمین هزينهها مصرف میشود(مشکینی1129 ،هـ ،ص .)111در قـانون
مدنی ايران نیز در ماده (1117حالحی  )1391/9/9در تعريف آن آمده است« :نفقه عبـارت
است از :همه نیازهای متعارف و متناسر با وضعیت زن از قبیل مسکن ،البسه ،غـذا ،اثـا
منزل و هزينههای درمانی و بهداشتی و خـادم در حـورت عـادت يـا احتیـاج بـه واسـطه
نقصان يا مرض».

بـ شأن
شأن در لغت به معنای جايگاه ،موقعیت ،قدر و مرتبه آمده است(دهخدا ،1377 ،ج ،9ذيـل واهه؛

خلیل جر ،1377 ،ج ،2ص .)1231منظور از آن در اين باب ،موقعیت اجتماعی زن به لحـا وضـع
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خانوادگی ،جايگاه شغلی واوحاف شخصـی ماننـد تحصـیالت و غیـره مـیباشـد(موسـوی
خمینی ،بیتا ،ج ،2ص311؛ سبحانی ،بیتا ،ج ،2ص.)362

جـ معروف
شناخته شده ،متعـارف ،آنهـه کـه از نظـر عـرف و عقـال شايسـته و پسـنديده اسـت.
منظورازآن در احطالح ،حد توانايی مرد است(جصاص ،بیتـا ،ج ،2ص116؛ طبرسـی ،بـیتـا ،ج،1
ص.)331

دـ تقدیر شرعی
تقدير در لغت به معنای بیان مقدار و اندازه است و در احـطالح فقهـا مقـدار و اقالمـی
است که از طرف شارع و به حکم شرع معین شده است(ابن قدامه ،بیتا ،ج ،9ص.)231

هـ ـ تمكين
تمکین در لغت به معنای تن دادن و اطاعت کردن است ودر احطالح فقها عبارت اسـت
از« التخلیة بینها و بینه بحیث ال تخص موضعاً و ال وقتاً»(نجفی1111 ،هـ ،31 ،ص .)311يعنـی زن ،خـود
را در اختیار مرد قرار دهد به اين معنی که هیچ مانعی بین آنها برای استمتاع مـرد از زن
وجود نداشته باشد ،به گونهای که در هر زمان و مکانی که شرعاً و عرفاً بهرهمنـد شـدن
مرد از زن اشکال نداشته باشد ،بتواند از همسر خود استمتاع کند.
علمای حقوق ،از دو نوع تمکین نام بردهاند :تمکین خاص و تمکین عام .منظوراز تمکین
خاص که فقها از آن به تمکین تام يا کامل تعبیر کردهاند ،تمکین جنسی است؛ به اين معنی
کــه زن بــرای رابطــه جنســی بــه معنــای خــاص ،بــا شــوهر خــود آمــادگی داشــته
باشد(گرجی ،1391،ص )196و منظـور از تمکـین عـام ايـن اسـت کـه زن اضـافه بـر اجابـت
خواستههای مشروع شوهر و ايفـای واـايف ناشـی از زوجیـت ،سرپرسـتی و مـديريت

شوهر بر خانواده و فرزندان را باذيرد(کاتوزيان ،1371،ص.)22
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اسباب وجوب نفقه
در فقه سه چیز به عنوان سبر وجوب نفقه شناخته شده اسـت :زوجیـت دائـم ،قرابـت و
مِلک که هر کدام با وجود شرايط معتبر ،باعث وجوب انفاق میگـردد؛ بـا ايـن تفـاوت کـه
وجوب انفاق در مورد قرابت و ملک يک تکلیف است که در حورت تخلف و عدم پرداخت،
شخصِ متخلف حرفاً گناهکار محسوب میشود ،ولی نفقـه زوجــه بـهحـورت ديــن در
عهـده زوج قـرار مـیگیـرد و در حـورت عــدم پــرداخت ،قابـل پیگیـری و اسـتیفا
میباشد(عاملی1111 ،هـ ،ص.)177

بايد يادآوری شود که مشهور بین فقها اين است که وجوب نفقه ،اضافه بر دايمی بودن
عقد ،مشرو به تمکین کامل زوجه است .مقصود آنـان از تمکـین ايـن اسـت کـه در هـر
زمان و مکانی که شرعاً و عرفاً امکان استمتاع برای زوج وجود داشته باشد ،زوجه خـود
را در اختیــار او قــرار دهــد واز طـــرف وی مــانعی بــین او و اراده زوج نباشــد(ابـــن
ادريس1111،هـ ،ج ،2ص ،611حلـی1119 ،هــ ،ج ،2ص292؛ عـاملی( شـهید ثـانی)1113 ،هــ ،ج ،9ص139؛
عاملی1111 ،هـ ،ج ،1ص171؛ طباطبائی ،1119 ،ج ،12ص161؛ سبزواری1123 ،هـ ،ج ،2ص.)296

در اين میان ،ااهر کالم بعضی از فقها اين است که تمکـین فعلی(تخلیـه) کـافی نیسـت؛
بلکه الزم است زوجه آمادگی خود را برای استمتاع زوج ،لفظاً اعـالم کنـد(حلـی ،بـیتـا ،ج،2

ص11؛ سبزواری1123 ،هـ ،ج ،2ص296؛ سبحانی ،بیتـا ،ج ،2ص .)312هرچنـد ايـن نظريـه از داليـل
کافی برخوردار نیست و مورد انتقاد فقهای بعدی قرار گرفته است.

گروه ديگری از فقها بر اين عقیده هستند که نفقه زوجه به عقد ،واجر میشود و نشوز
باعث سقو

آن می گردد( لنکرانی1121،هـ ،ص.)171

نتیجه اختالف آرای فقها در اين مسأله ،در مواردی مانند اختالف زوجـین در تمکـین و
فروعی مانند حغیر بودن زوجین يا يکی از آنها ااهر میشود.

وجوب نفقه زوجه
در مورد وجوب نفقه زوجه بر زوج ،در فقه اسالمی ترديدی وجود ندارد؛ بلکه اين مسـأله
از ضروريات فقه است و کتاب و سنت و اجماع مسلمین بر آن داللت دارد .برای نمونه به
برخی از آيات اشاره میکنیم .قـوله تعالی« :الّرِجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِسَاء بِمَا فَّضَلَ اللّهُ بَعّْضَههُ ْ عَلَهى
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بَعْضٍ و بما أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِ ْ»(نساء)31 ،؛ «مردان را بـر زنـان تسـلط و حـ نگهبـانی اسـت بـه
واسطه آن برتری که خدا بعضی را بر بعضی مقرر داشته است و هم بـه واسـطه آنکـه
مردان از مال خود بايد به زنان نفقه دهند» و قوله تعالی« :وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُهنَ وَكِسْهوَتُهُنَ

بِالْمَعّْرُوفِ» (بقـره)233 ،؛ «به عهده حاحر فرزند (پدر) است که خوراک و لبـا

مـادر را در

حد متعارف بدهد» و قوله تعالی« :لِیُنفِقْ ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ وَمَن قهُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُههُ فَلْیُنفِقْ مِمَا آتَهاهُ اللَهُ

لَا یُكَلِفُ اللَهُ نَفْسًا إِلَا مهَا آتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَهُ بَعْهدَ عُسّْرٍ یُسّْرًا»(طالق)7 ،؛ «کسی کـه توانـايی مـالی دارد،
بايد از توانايی خود (برهمسر شیرده خود) انفاق نمايد و کسی که تنگدست است ،بايد از
آنهه خداوند به او عطا کرده است انفاق کند؛ خداوند هرکسی را به اندازه (امکاناتی) که به
او داده است ،تکلیف مینمايد .خداوند بهزودی بعد از هر سختی آسانی قرار دهد».
موضوع انفاق بر زوجه و لزوم تأمین هزينههای متعارف آن ،در روايـات فـريقین بـويژه
اخبار منقول از اهل بیت علیهمالسالم نیـز مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت از جملـه روايـت
اسح بن عمار «قال قلت البیعبد اهلل

«ما حق المّرأة علی زوجها الذی اذا فعله كان محسناً؟ قال :یشهبعها

ویكسوها وان جهلت غفّرلها»(عاملی1396 ،هـ ،ج ،11ص« .)221به امام حـادق

عـرض کـردم :حـ

زن بر همسرش چیست؛ آن حقی که اگر آن را ادا کند ،نیکو کار محسوب میشود؟ فرمـود:
او را سیر کند و بدنش را باوشاند و اگر دچار لغزش شد ،ببخشايد .در روايات متعـددی در
همین باب وارد شده است که اگر مرد به وایفه خود در مورد تأمین هزينههای زوجه اقـدام
نکند ،حاکم شرع وایفه دارد آنها را از هم جدا کند و حکم طالق زن را حادر نمايـد (همانجـا،

روايات 6 ،1،2 :از باب  11از ابواب نفقات).

فلسفه پرداخت نفقه
ساختار خلقت زن و نقش و جايگاهی کـه در نظـام خــانواده دارد ،ايجـاب مـیکنـد تــأمین
مايحتاج او به عهده مـرد باشد؛ زيرا خلقت زن متناسر با تالش و فعالیت و انجام کارهـای
سخت بیرون خانه نیست که غالباً تحصیل درآمد مالزم آن است .اضافه بر اين کـه احـوالً
فعالیت زن در بیرون منزل به منظور تأمین هزينه زندگی خود که مستلزم رفت و آمد زياد
و احیاناً اختال با افراد نامحرم است ،با پوشیدگی و تحفظ زن که بیترديد مورد عنايت
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شارع مقد

میباشد ،سازگار نیست.

به عالوه مهمترين وایفه او در نظام آفرينش مادری است و روشن است که مادر در
دوره بارداری نمیتواند فعالیـت سـخت اقتصـادی داشـته باشـد و بايـد مـورد حمايـت
همسرش قرار بگیرد .البته طوالنی بودن دوران کودکی و نیـاز بـه حمايـت درازمـدت در
مورد فرزند انسان ،استمرار انفاق بر زن را اقتضا میکند.
همهنین ضرورت رضاعِ فرزند و تربیت وی ،مانـع کار و تالش مـادر مـیگـردد .بـه
همین دلیل ،مناسرترين فرد برای تأمین معاش ،همسر ،يعنی شريک زندگی زن اسـت و
لذا قرآن کريم نیز اين وایفه را به عهده مرد قرار داده و فرموده است «وَعلَهى الْمَوْلُهودِ لَههُ
رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمَعّْرُوف»(بقره.) 233 ،

بر همین اسا  ،محقـ سبزواری میگويـد :انفاق بر زوجـه از واجبات عقلی اسـت و
اختصاص به ملت خـاحی ندارد؛ بلکه در تمام ملل و جمیع اديـان و امکنـه و اعصـار از
زمان آدم و حوا تا انقراض دنیا ،ساری و جاری است؛ بلکه در عالم آخـرت نیـز ادامــه
دارد؛ زيـرا در آخرت هم هزينهها و مايحـتاج هر زوجهای از طري زوجش به او واحل
میگردد(سبزواری1113 ،هـ ،ج ،21ص .)299الزم به يادآوری است که ناديده گرفته شدن ايـن
سنت در بعضی از جوامع امروزی زيانهای فراوانی را متوجه آنها کرده است که نیاز
به توضی ندارد.
نبايد تصور شود که فلسفه يادشده در بعضی موارد مانند زوجه نابارور و زوجهايی
که عالقه به داشتن فرزند ندارند يا فرزندان آنها بزرگ شده و از حضانت آنهـا خـارج
شدهاند جريان ندارد؛ زيرا قانونگذار ،حال غالر افراد نوع را مالحظه مـیکنـد نـه تمـام
افراد آن را.
اضافه بر اين که «زن باقی ماندن زن يعنـی ،مانـدن جمـال و نشـا و غـرور در زن،
مستلزم آسايش بیشتر و تالش کمتر و فراغ خاطر زيادتر است؛ لذا نه تنها مصلحت زن
بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در ايـن اسـت کـه زن از تـالشهـای اجبـاری
خردکننده معاف باشد»(مطهری ،1313،ص.)231
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جنس نفقه
از جمله مهمترين مباحث در مقوله نفقه ،تعیین جنس آن است و بیان اين که چه اقالمـی را
مرد وایفه دارد در اختیار همسر خود قرار دهد .برخی عقیده دارند بـر مـرد واجـر اسـت
فقط اقالم ضروری که حیات انسان بر آنها بستگی دارد مانند نان ،گوشت ،البسهِ و فراش
مناسر تابستان و زمستان ،مسکن مناسر و هزينههای درمانی متعارف را در اختیـار زن
قرار دهد؛ اما پرداخت ساير هزينهها که نوعی توسعه و تفنن در زندگی محسوب مـیشـود
مانند هزينههای تفري  ،تهیه لوازم آرايشی ،شرکت در مهمانیها ،و سفرهای غیر ضـروری
که مستلزم هزينههای اضافی است ،تنها يک وایفه اخالقی است و زن نمیتواند در حورت
عدم پرداخت ،آنها را مطالبه کند(ديلمی1111 ،هـ ،ص111؛ حلی ،بیتا ،ج ،2ص.)17

گروه ديگری معاشرت بـه معـروف را توسـعه داده ،هزينـههـای آرايـش ،مسـافرت،
مهمانی و تفري را نیز الزم میدانند (موسوی خمینی1391،هـ ،ج ،2ص .)311شـکی نیسـت کـه
سبک زندگی در بین اقوام مختلف متفاوت است و نیازهای آن مخصوحاً با گذشت زمان
تغییر میکند؛ بنابراين ،در تعیین اقالم نفقه بايد عرف و زمان و مکان زنـدگی زن و مـرد
مالحظه گردد .معاشرت بمعروف نیز که به آن امر شده است ،اين معنا را اقتضا میکند.

ضابطه تعيين مقدار نفقه
پسازآن که معلوم شد نفقه زن به عهده مرد است ،اين سؤال مطرح مـیشـود کـه مقـدار
نفقه زن بر اسا

چه معیاری معین میگردد؟ آيا در کتاب و سنت اندازه خاحی منظور

شده است و بهاحطالح«تقدير شرعی » دارد؟ به گونـهای کـه همـه مردهـا وایفـه دارنـد
روزانه يا ماهیانه آن مبلغ را به همسران خود باردازند؟ يا اينکه شارع تعیین مقدار آن را
به تواف طرفین ،حاکم يا عرف واگذار کرده است .در اين مورد ،بین فقهـای اسـالم چنـد
قول وجود دارد که در ذيل به توضی و تبیین آنها میپردازيم:

1ـ تقدیر شرعی وجود دارد
برخی از فقها عقیده دارندکه شارع مقدار نفقـه (خـوراک و پوشـاک و  ) ...زن را معـین
کرده است .شیخ طوسی در کتاب خالف میگويد« :شارع برای خوراک هر روز ،يک مد که
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معادل دو رطل و ربع آن میباشد ،معین کرده است» .وی ساس از شافعی نقل میکند :اگر
زوج ثروتمند باشد ،برای هر روز دو مد و اگر متوسط باشد ،يک و نیم مد و چنانهه فقیـر
باشد ،يک مد طعام بايد باردازد« .مُد» در فتوای شافعی معادل يک رطـل و ثلـث آن اسـت.
ابوحنیفه عقیده دارد :اگر مرد غنی باشد ،بايد در هـر مـاه بـین هفـت الـی هشـت مـد و در
حورتی که فقیر باشد ،بین چهار الی پنج مد خوراک به همسر خـود پرداخـت کنـد(کاشـانی،

1111هـ ،ج ،1ص21؛ ابنرشد1113،هـ ،ج ،2ص .)11شیخ طوسی بعد از نقل اين اقوال ،بـرای اثبـات
نظر خود به اجماع و اخبار امامیه استناد کرده اسـت(طوسـی1112 ،هــ ،ج ،1ص .)112حـاحر
جواهر پس از نقل کالم شیخ طوسی در خالف میگويد :از اخبار امامیه فقط خبر شهاب بن
عبدربه بر نظر ايشان (تقدير) داللت دارد که آن را بايد حمل بر فضـیلت و اسـتحباب کـرد.
وی آنگاه نظیر تفصیل شافعی را از مبسو (همو1397 ،هـ ،ج ،6ص )6نقل میکند و مـیگويـد:
به دلیل قانعکنندهای برای اين قول برخورد نکرديم(نجفی1111 ،هـ ،ج ،13ص.)331
بعضی از معتقدان به تقدير ،نفقه را با کفاره روزه يا نذر مقايسه کـردهانـد( ابـن قدامـه،

بیتا ،ج ،9ص .)231آنان عقیده دارند معادل همان مقداری که به عنوان کفاره در افطار روزه
هر روز به فقیر پرداخت میگردد ،بايد به زن به طور روزانـه يـا يـکجـا پرداخـت شـود.
درحورتی که ممکن است مالک اين دو باب متفاوت باشد.

2ـ مقدر شرعی ندارد
قول ديگری که اکثر فقهای امامیه و عامه آن را پذيرفتهانـد ،ايـن اسـت کـه شـارع در
مورد نفقه تقدير خاحی ندارد .اين گروه در بیان معیار تعیین نفقه آرای متفـاوتی ارائـه
کردهاند که از اين قرار است:
الفـ نياز زن :جمع زيادی از فقیهان عامه و خاحه عقیده دارند :معیار ،رفع نیـاز زن اسـت؛
يعنی مرد وایفه دارد متناسر با عرف زمان و محل زندگی نسبت به تأمین نیازهای اساسـی
همسـر خـود ماننـد خـوراک ،پوشـاک ،مسـکن و در حـورت لـزوم خـدمتکـار اقـدام
کند(مفید1113،هـ ،ص37؛ ابن قدامه ،بـیتـا ،ج ،9ص231؛ محیـیالـدين ،ج ،19ص211؛ ابـن ادريـس1111،هــ ،ج،2
ص11؛ حلی1399 ،هـ ،ج ،2ص293؛ سبزواری1121 ،هــ ،ص112؛ حلـی1111 ،هــ ،ج ،1ص31؛ عـاملی1121 ،هــ،
ص31؛ شهید اول1111 ،هـ ،ج ،3ص211؛ عاملی1111،هـ ،ج ،2ص11؛ فقعـانی1119 ،هــ ،ص211؛ کاشـفالغطـاء،

 ،1319ج ،2ص31؛ خوئی1111 ،هـ ،ج ،2ص297؛ موسوی خمینی ،1319 ،ج ،2ص .)311آنان برای اثبات نظر
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خود به داليل زير استدالل کردهاند:
-

آيه مبارکه «وَعَاشِّرُوهُنَ بِالْمَعّْرُوفِ»(نسـاء )19 ،بـه ايـن بیـان کـه مقتضـای معاشـرت
پسنديده رفع تمام نیازهای ضروری همسر است.

-

اجماع

-

سیره :سیره متشرعه بلکه تمام عقال بر ايـن مسـتقر شـده اسـت کـه مردهـا بايـد
نیازهای همسران خود را در حد شأن آنان برطرف کنند.

-

اواهر رواياتی ماننـد قول امام حادق

در مـوثقه اسح بن عمـار« :قلت البی

عبداهلل  :ما حق المّرأةعلی زوجها الذی اذا فعله كان محسناً قال :یشبعها و یكسوها و ان جهلت
غفّر لها (عاملی1392 ،هـ ،ج ،11ص ،121ح )1و روايت فضیل بن يسار« :عن ابی عبداهلل

فی

قوله تعالی «وَمَن قهُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُههُ فَلْیُنفِقْ مِمَا آتَهاهُ اللَهُ قال :ان انفق علیها ما یقی ظهّرها مع كسوة
و اال فّرق بینهما»(عاملی1392 ،هـ ،ج ،11ص ،223ح.)1
بـ حد وسط بين شأن مرد و زن :بعضـی از فقهـای خاحـه و عامـه معتقـد هسـتند
چنانهه مرد و زن از يک طبقه باشند ،بايد نفقه را بر اسا

شـأن هـر دو کـه در فـرض

مورد بحث مشترک است ،پرداخت نمايـد و در حـورت تفـاوت ،بايـد حـد وسـط شـأن
دوطرف منظور گردد(ابن براج1116 ،هـ ،ص .)11برخی از طرفداران اين قول برای اثبات نظـر
خود چنین نوشتهاند«:دلیل ما بر معیاربودن شأن زن و مرد (باهم) اين اسـت کـه در ايـن
نظر ،بین دلیل طرفداران معیار بودن شأن زن و دلیل طرفداران معیـار بـودن شـأن مـرد
جمع گرديده و جانر هر دونظر رعايت شده است»(ابن قدامه ،بیتا ،ج ،9ص23؛ عبد الـرحمن بـن
قدامه ،بیتا ،ج ،9ص.)231

جـ شأن و توانایی مرد :قول ديگر در بیان معیار تعیین مقدار نفقه زن ،مالحظه توانـايیِ
مالی مرد است .بر اسا

اين قول ،شوهر بايد بهحسر توانايی مالی خـود نفقـه همسـر

خود را پرداخت نمايد و در اين مورد ،باالتر يا پايینتر بودن شأن زن دخالتی در مسـأله
ندارد .برخی از فقها اين نظر را پسنديده و آن را اختیار کردهاند.
شیخ طوسی میگويد :نفقةالزوجات معتبّرة بحال الزوج ال بحالها؛ «مالک نفقه همسران ،حال و
توانايی مرد است نه شأن زنان»(طوسی1397 ،هـ ،ج ،6ص .)6مبسو عین اين عبارت را از
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ابن جنید نیز نقل کرده است(ابن جنید اسکافی1116 ،هـ ،ص.)261
راوندی ذيل آيه مبارکه« :وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمَعّْرُوفِ (بقره )233 ،میگويد :زوج
وایفه ندارد بیش از حد توان خود نفقه باردازد؛ زيرا مراد از وسع در آيـه مبارکـه ،مقـدار
توان مرد است و نمیتوان او را به خاطر نفقه در حرج و تنگنا قرار داد(راونـدی1111 ،هــ ،ج،2
ص.)121

حاحر انــوار اللــوامع ،در شـرح مفتــاح  612از مفـاتی الشـرايع فیــض کاشـانی
میگويد« :یحتمل اعتبار حال الزوج مطلقاً لقوله تعالی :لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ»(طالق .)7 ،ساس در تأيید

اين احتمال میگويد :اين قول مطاب حکمت و جداً قوی است(بحرانـی ،ج ،11ص .)91در زبدة
البیان نیز پس از ذکر آيه فوق میگويد :اين آيه بر کیفیت انفاق بر زوجه داللـت دارد؛ بـه
اين بیان که مرد متمول بايد متناسر با شأن خود انفاق کند و کسی که تنگدسـت اسـت،
بايد از آنهه که خداوند به او ارزانی داشته است ،انفاق نمايـد و مکلـف بـه تکلیـف اغنیـا
نیست و نیز نبايد کمتر از حد الي خود انفاق کند .وی در ادامه میگويد :آيه «لَا یُكَلِفُ اللَهُ

نَفْسًا إِلَا مهَا آتَاهَا»(طالق )7،اشاره و دلیل خوبی بر اين مطلر است (اردبیلی ،ج ،1ص .)11حاحر
کنزالعرفان از معاحر خود ابن متوج بحرانی همین قول را نقل کرده والبته خودش آن را
ناذيرفته است (فاضل مقداد1121،هـ ،ج ،2ص .)221در بین فقهای اهل سنت نیز افـرادی ماننـد
شافعی (ابن قدامه ،بیتا ،ج ،9ص )231و ابوالبرکات بغدادی (عبدالرحمن بن قدامه ،بیتا ،ج ،2ص)119

حال مرد را میزان قرار دادهاند.
در قوانین بعضی از کشورهای اسالمی نیز در باب نفقه ،شأن زوج لحا شـده اسـت.
مـثالً در مـاده  21قـانون مـدنی مصـر کـه در سـال  1921تصـوير شـده ،آمـده اسـت:
«تقدرنفقةالزوجة علی زوجها بحسب حال الزوج یسّراً و عسّراً مهما كانت حال الزوجة» يعنی ،نفقه زوجـه
که بر شوهر وی واجر است ،به مالحظه حال زوج از نظر فقر و غنا معین میگـردد و
وضعیت زوجه هر چه باشد ،در آن دخالتی ندارد(مغنیه1121 ،هـ ،ج ،2ص .)392همهنین در
ماده  76احوال شخصیه کشور سوريه ،توانايی زوج میزان قرار گرفته اسـت(حـفايی،1391،
ج ،1ص.)366

بعضی از دانشمندان حقوق ايران نیز در اين باره آورده اند« :در مـاده  1117مالک
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تعیین نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است؛ ولی به نظر میرسـد کـه موقعیـت مـالی
شوهر نیز بايد مورد نظر باشد؛ زيـرا زن و شـوهر پـس از نکـاح يـک خـانواده تشـکیل
میدهند و جدا از هم نیستند .بنابراين ،اگر مردی ثروتمند با زنی فقیـر ازدواج کنـد ،حـ
ندارد وضع گذشته او را مبنای تعیین مقدار نفقه بدانـد(کاتوزيـان ،1391 ،ج ،1ص .)199بـرای
اثبات اين قول میتوانیم به داليل زير استدالل کنیم:
ـ آيه 7سوره مبارکه طالق« :کسی که توانايی مـالی دارد ،بايـد در حـد توانـايی خـود
(برهمسر شیرده خود) انفاق کند و کسی که تنگدست است ،بايـد از آنهـه خداونـد بـه او
عطا کرده است ،انفاق کند؛ خداوند هیچ کـس را بـیش از آنهـه بـه او داده اسـت ،تکلیـف
نمیکند .خداوند بهزودی بعد از هر سختی آسانی قرار دهد».
از حدر آيه استفاده میشود که مرد متمکن بايـد متناسـر بـا تمکـن مـالی خـود بـه
همسرش انفاق کند و لو شأن يا نیاز زن در آن حد نباشد .کما اين که ذيل آيه داللت دارد
بر اينکه اگر مرد تنگدست باشد ،در حد امکاناتی کـه خداونـد در اختیـار وی قـرار داده
است ،تکلیف به انفاق دارد؛ زيرا اگر شأن زن مالحظه شود ،چـهبسـا در بعضـی مـوارد،
مستلزم تکلیف به مااليطاق است که با حکمت و عدالت شارع سازگار نیست.
ـ آيه 6سوره مبارکه طالق« :آنها را در هر جـا کـه خـود سـکونت داريـد و در تـوان
شماست ،سکونت دهید» .اين آيه بهروشنی داللت دارد بر اين که میزان در تعیـین محـل
سکونت زن ،شأن و توانايی مرد است ،نه کـمتـر از آن و نـه بیشـتر؛ بنـابراين ،تفصـیل
بعضی از فقها مبنی بر اينکه معیار در مأکل و ملبس ،شأن زن است ،ولی مسکن بايد در
شأن مرد باشد ،بدون د لیل و فاقد وجه قابلقبول است.
ـ اعتبار عقاليی :عرف و عقل حکم میکند بر اين که اگر مرد ،متمکن باشد ،بايـد در حـد
شأن خود نیازمندیهای همسرش را فـراهم کند و اگـر نـاتوان باشـد ،زن را بـه شـکیبايی
دعوت میکنند و مرد را به چیزی که توان آن را ندارد ،ملزم نمیدانند .اين که برخی از فقها
(سبزواری1111 ،هـ ،ج ،21ص )312فرمودهاند :فیالمثل اگر مرد تاجری زنـش اهـل کـو و کاَـر
باشد ،مرد فقط در حد شأن او الزم است ،انفاق کند و میتواند او را در سیاهچادر يا کار يا
امثال آن اسکان دهد ،خالف معاشرت بمعروف است و عرفاً ناعادالنه و نادرست است.
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اضافه بر اين که وقتی زنـی بـا مـردِ برخـورداری ازدواج مـی کنـد ،توقـع دارد از
امکانات مادی همسرش استفاده نمايد و چه بسا اين موضـوع در پـذيرش ازدواج بـا ايـن
مرد نقش اساسی داشته باشد.
اما در مورد ادلهای که معتقدان به قول دوم ،يعنی کسانی که معیار را شأن زن میدانند،
به آنها استدالل کردهاند ،میتوانیم بگويیم :روايتی که مربو به هند زوجه ابوسفیان بود
که پیامبر

اجازه فرمود به اندازه نیاز خود و فرزندش از مال همسر خود بردارد ،اوالً:

اين روايت در منابع عامه آمده و اعتبار آن قابل مناقشه است .ثانیاً :چون اين تصرف از
باب تقاص بود و در واقع هند میخواست مقدار استحقاق خود را مستقیماً بدون اذن ،از
مال شوهرش بردارد ،به قدر متیقن اکتفا شده است؛ و اما روايت ربعی بن عبداهلل و جمیل،
در مقام بیان نفقهای هستند که اگر پرداخت نشود ،زن ح تقاضای طالق دارد .بلی روايت
اسحاق بن عمار به ااهر بر قول دوم داللت دارد ،اال اين که در اين روايت هم امام فرموده
است :يشبع بطنها و يکسو جثتها» و اين کالم با قول به معیار بودن توانايی مرد منافاتی
ندارد؛ زيرا طرفداران اين قول میگويند :سیر کردن شکم و پوشاندن تن بايد متناسر با
شأن و توانايی مالی مرد باشد؛ در پاسخ به استدالل به سیره هم میگويیم :وجود سیره
امضا شده در اين مورد ،اول کالم است؛ بلکه میتوانیم بگويیم سیره بر مالحظه شأن مرد
جاری شده است.

یافتههاي پژوهش
هرچند بر اسا

فتوای مشهور فقهای امامیه و اهل سنت و قانون مدنی جمهوری

اسالمی ايران «شأن زوجه» معیار تعیین نفقه زن شناخته شده است؛ لکن با توجه به
آيات  6و 7سوره طالق و استمداد از فتاوای برخی از فقهای متقدم شیعه و اهل سنت و
قوانین موضوعه بعضی از کشورهای اسالمی میتوان شأن مرد و موقعیت اجتماعی
وی را میزان تعیین نفقه زوجه قرارداد و بر اين اسا

به دعاوی مالی مورد اختالف بین

خانوادهها رسیدگی کرد .بدين ترتیر ،يافتههای پژوهش به شرح زير است:
1ـ ضابطه و مبنا در پرداخت نفقه زوجه توانايی و شأن مرد است.
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2ـ اقالم نفقه منحصر به اشیائی که حیات زن متوقف بر آنهاست ،نمیشود؛ بلکه حسر به
عرف زمان و مکان وتوان مالی مرد مشخص میگردد.
با توجه به نتايج فوق ،پیشنهادهای زير ارائه میشود:
1ـ پیشنهادهای نظری:
الفـ با توجه به اهمیت بحث ،شايسته است فلسفه و مبانی وجوب نفقه بر مرد با دقت
بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد.
بـ قلمرو مفهوم نفقه با توجه به متعارف زمان حاضر معین گردد.
جـ ويژگیها و حدود «معاشرت بمعروف» که قرآن به آن امر کرده است ،تحقی و
بررسی شود.
2ـ پیشنهاد کاربردی
با توجه به اين که يکی از مهمترين عوامل اختالفات خانوادگی ،موضوع چگونگی و
مقدار نفقه است و با عنايت به ادله ذکر شده در اين پژوهش و مقتضای عدل و انصاف،
در بازنگری قوانین مربو به نفقه «توانايی مرد» مورد توجه و معیار قرار بگیرد.
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منابع و مآخذ
قرآن كریم

ابن ادريس ،محمد بن منصور ،السرائر الحـاوي لتحریرالفتـاوي1111،هــ ،قـم ،انتشـارات
اسماعیلیان ،چاپ دوم
ابن براج طرابلسی ،عبدالعزيز ،المهذب1116 ،هـ ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول
ابن جنید اسکافی ،محمدبن احمد ،فتاوي ابن الجنيد1116 ،هـ ،تحقی علی پناه اشتهاردی،
قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول
ابن رشد ،محمد ،بدایه المجتهد ونهایه المقتصد1113 ،هـ ،بیروت ،دارالمعرفه ،چاپ هفتم
ابن قدامه ،عبدالرحمن ،الشرح الكبير ،بیتا ،بیروت ،دار الکتاب العربی
ابن قدامه ،عبداهلل بن احمد ،المغنی ،بیتا ،بیروت ،دارالکتر االسالمیه
اردبیلی ،احمد بن محمد ،زبـدة البيـان فـی تفسـير آیـات االحكـام ،بـیتـا ،تهـران ،المکتـر
المرتضويه ،چاپ اول
احفهانی ،حسین بن محمد راغر ،مفردات الفاظ القرآن1112 ،هـ ،لبنان ،دارالعلم ،چاپ اول
بحرانی ،حسین ،االنوار اللوامع فی شرح مفاتيح الشرایع ،بیتا ،قم ،مجمع البحـو العلمیـه،
چاپ اول
حلی ،جعفر بن حسـن ،شـرایع االسـالم فـی مسـائل الحـالل و الحـرام1399 ،هــ ،تهـران،
منشورات االعلمی ،چاپ اول
حلی ،حسن بن يوسف ،ارشاد االذهان الـی احكـام االیمـان1121 ،هــ ،قـم ،مؤسسـه امـام
حادق ،چاپ اول
ــــــــــــــ ،تحریراالحكام الشرعيه1111 ،هـ ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول
خلیل ،جر ،فرهنگ الروس ،1377 ،ترجمه سیدحمید طبیبیان ،تهران ،امیر کبیر ،چاپ اول
خوئی ،سیدابوالقاسم ،منهاج الصالحين1111،هـ ،قم ،مدينه العلم ،چاپ بیستوهفتم
دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،1377 ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم
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ديلمی ،سالر بن عبدالعـزيز ،المراسم العلویه واالحكام النبویه فی الفقه االمـامی1111 ،هــ،
قم ،منشورات الحرمین ،چاپ اول
راوندی ،سعید بن عبداهلل ،فقه القرآن1111 ،هـ ،قم ،کتابخانه آيه اهلل مرعشی ،چاپ دوم
زبیدی ،سیدمحمد مرتضی ،تاج العروس من جواهر القاموس1111 ،هـ ،بیروت ،دارالفکر
للطباعه و النشر و التوضیع ،چاپ اول
سبحانی ،جعفر ،نظام النكاح فی الشریعه اإلسالميه الغراء ،بیتا ،قم ،مؤسسه امام حادق

،

چاپ اول
سبزواری ،سید عبداالعلی ،مهذب االحكام فی بيان الحالل و الحرام1113 ،هـ ،قم ،المنار،
چاپ چهارم
سبزواری ،علیمؤمن ،جامع الخالف و الوفاق بين االمامی و بين ائمه الحجاز و العراق،

1121هـ ،قم ،زمینه سازان اهور ،چاپ اول
سبزواری ،محمد باقر ،كفایه األحكام1123 ،هـ ،قم ،اسالمیه ،چاپ اول
سیوری ،مقداد بن عبداهلل ،كنزالعرفان فی فقه القرآن1121 ،هـ ،قم ،انتشارت مرتضوی،
چاپ اول
حفائی ،سید حسین و سـید اسـداهلل امـامی ،حقـوق خـانواده ،1391،تهـران ،انتشـارات
دانشگاه تهران ،چاپ هشتم
طباطبايی ،سیدعلی ،ریاض المسائل فی تحقيق األحكام بالدالئل1119 ،هـ ،قم ،مؤسسه
آلالبیت ،چاپ اول
طوسی ،محمد بن حسن ،مسائل الخالف1112 ،هـ ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول
ـــــــــــ ،المبسوط فی فقه االماميه ،1397 ،المکتبه المرتضويه الحیاء االثار الجعفريه،
تهران ،چاپ سوم
عاملی ،علی بن احمد شامی(شهید ثانی) ،مسالک األفهام الی شرح شرایع اإلسالم1113 ،هـ،
قم ،مؤسسه المعارف اإلسالمیه ،چاپ اول
عاملی ،محمد بن الحسن ،وسائل الشيعه الی تحصيل مسائل الشریعه1392،هـ ،تهران،
مکتبه االسالمیه ،چاپ دوم
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عاملی ،محمد بن مکی ،القواعد والفوائد1111،هـ ،قم ،کتابفروشی مفید ،چاپ اول
ـــــــــــ ،غایه المراد فی شرح االرشاد1111،هـ ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی ،چاپ اول
عاملی ،محمد بن علی ،غایه المرام فی شرح مختصر شرایع اإلسالم1111 ،هـ ،قم ،چاپ اول
فاضل هندی ،محمدحسن ،كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام1116 ،هـ ،قم ،انتشارات
اسالمی ،چاپ اول
فقعانی ،علی بن طی ،الدر المنضود فی صيغ النيات و االیقاعات و العقود1119 ،هـ ،قم،
مکتبه االمام العصرالعلمیه ،چاپ اول
قرشی ،سید علیاکبر ،قاموس قرآن1112 ،هـ ،تهران ،دارالکتر االسالمیه ،چاپ ششم
کاشانی ،ابوبکر بن مسعود ،بدایع الصنایع ،1111 ،پاکستان ،المکتبه الحبیبیه ،چاپ اول
کاشف الغطا ،تحریرالمجله ،1319 ،نجف ،المکتبه المرتضويه ،چاپ اول
کاتوزيان ،ناحر ،حقوق مدنی ،1391 ،تهران ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ هفتم
گرجی ،ابوالقاسم ،آیات االحكام ،1391 ،تهران ،نشر میزان ،چاپ اول
محیالدين ،يحی بن شرف ،المجموع فی شرح المهذب 1112 ،هـ ،بیروت ،دار احیاء الترا
العربی ،چاپ دوم
مشکینی ،علی ،مصطلحات الفقه1129 ،هـ ،قم ،مؤسسه الهادی ،چاپ چهارم
مطهری ،مرتضی ،نظام حقوق زن در اسالم ،1312 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهران ،چاپ
اول
مغنیه ،محمد جواد ،الفقه علی المذاهب الخمسه1121 ،هــ ،بیـروت ،دارالتیـار الجديـد ،چـاپ
دهم
مفید ،محمد بن محمد ،احكام النساء1113 ،هـ ،قم ،کنگره جهانی هزاره شیخ مفید ،چاپ اول
مکارم شیرازی ،ناحر ،تفسير نمونه ،1313 ،تهران ،دار الکتر اإلسالمیه ،چاپ دوم
موسوی خمینی ،سید روحاهلل ،تحریر الوسيله ،1391،قم ،اسماعیلیان ،چاپ دوم
نجفی ،محمد حسن ،جواهرالكالم فی شـرح شـرایع االسـالم1111 ،هــ ،بیـروت ،دار احیـاء
الترا العربی ،چاپ هفتم

