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 رویکرد تطبیقی به معیار شناسی نفقه در فقه فریقین: تمکن مالی زوج یا شئونات زوجه

1سلطان محمدیحسین   

 

 چکیده

قرار حقوقی را بر عهده طرفین عقد نکاح  و شریعت اسالم، به جهت تحکیم بنیان خانواده، وظایف

باشد و بر  باشد که شوهر مکلف به پرداخت آن می داده است، یکی از این حقوق، حق نفقه زن می

این مطلب صراحت آیات و روایات اشاره دارد. دیدگاه تمامی فقها در اصل پرداخت نفقه انفاق 

 ددرصدلذا در این پژوهش  باشد. یکسان است، اما اختالف در مورد معیار تعین و میزان آن می

و نفقه  یستمعیار تعیین میزان نفقه در انظار و آراء علما اسالم چ»هستیم؛ این پرسش  پاسخ به

آنچه  در این راستا و در پاسخ به این سوال؛. «گردد شامل کدامین دسته از احتیاجات زوجه می

راجع به این پرسش بررسی تطبیقی نظرات فقهای امامیه و اهل تسنن  رسید، ضروری به نظر می

در خصوص معیار پرداخت نفقه دو قول  به دست آمد این بود که آنچه در این واکاوی .مهم بود

دانند که  د و شئونات زوج میمرای معیار پرداخت نفقه را درگرو تمکن مالی  عده ؛موجود است

گروهی دیگر معیار پرداخت نفقه را با در  و این رأی، نظر شیخ طوسی و علمای اهل سنت است

مخفی  دانند که این نظر دیدگاه صاحب جواهر و فقهای متقدم است. تن شأن زوجه مینظر گرف

، بودهای درمان و معالجه یکسان ن هزینه الخصوص ینظرات فقها در مورد مصادیق نفقه علنماند؛ 

نمایند و فقهای شیعی از  محسوب نمی ،مخارج درمان را از مصادیق واجب نفقه ؛چراکه گروه اول

دانند از این رو ذکر  أمین کلیه نیازها و احتیاجات زوجه را بر عهده زوج واجب میگروه دوم؛ ت

 اند. مصادیق نفقه در روایات را به عدم انحصار حمل نموده

 معروف، شأن. ،نفقه، زوج، زوجه، معاشرت فها یدواژهکل

 

 

                                                           
 hosinsoltan@yahoo.comمفید؛  دانشگاه اسالمی حقوق مبانی و فقه تخصصی دکترای .1
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 مقدمه
مورد توجه خاص نظام حقوقی اسالم در احکام فقهی خود، وظایف متقابل طرفین عقد نکاح را 

نموده که استحکام بنیان خانواده با رعایت حقوق متقابل زوجین  یدخود قرار داده و بر این امر تأک
ای برای بانوان قائل  از سوی طرفین ارتباط مستقیم دارد. قرآن کریم از آن جهت که اهمیت ویژه
ن صحیفه اشاره نموده است، حق نفقه زوجه را همانند مسائل اساسی و اعتقادی، به صراحت در آ

ای که مذاهب گوناگون در حق نفقه و انبوهی از مصادیق آن دچار اختالف دیدگاه  به گونه
 اند. نشده

 و دارد صراحتام مصادیق نفقه را بیان میکه در مورد نفقه وارد شده  بسیاری روایاتعالوه بر آیات، 
آنچه بالصراحه در روایات مذکور  نباید از نظر دور داشتکنند.  یم داللت زوجه نفقه وجوب بر

این امر سبب  که های مختلف است که زوجه به آن نیازمند است نیست؛ اقتضای شرایط در زمان
علت تفاوت دیدگاه فقهای شیعه با علماء اهل تسنن مبتنی بر  .است اختالف آراء فقها گردیده

یعه رابطه زوجین را محدود رویکرد خاصی است که به زوجه و جایگاه او دارند، چراکه علماء ش
دانند، بلکه بسیاری از حقوق معنوی را همانند حقوق مادی  به حقوق و تکالیف مادی نمی

ها موجب امنیت و آرامش زوجین و مآالم موجب استحکام بنیان  دانند که عمل به آن االجرا می الزم
 گردد. خانواده می

ب النفقه را در حد مضیّق، تنها اکتفا به موارد حق مالی و مصادیق واج ؛از این رو فقهای اهل تسنن
فقهای  که ید، درصورتنباش د و درصدد تبیین مالکات در روایات نمیننمای ذکر شده در روایات می

 گیرند. غالبام حقوق مالی و تأمین احتیاجات زوجه را متناسب با شرایط خاص او در نظر می ؛شیعه
 موهوم شناسی .1

 الف( نوقه در لغت
 از: اند عبارت که است رفته بکار دو معنا در فارسی،در زبان  نفقه واژه

 و فرزندان و زن برای که یا روزمره کنند؛ خود عیال و خویشتن صرف آن امثال و درم از( آنچه 1 
 .روزه هر خرج و کنند مقرر یالوع اهل
 معیاش  متکفل یعنی دادن، نفقه و خورد کسی نفقه ، آنکهخوار نفقه و کنند بخشش و انفاق آنچه (2

 (22611،11 ، ج:1133، دهخدا) .کردن تعهد را دیگری معاش ی ینههز و شدن دیگری
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 الیداراهم  نفقیت » عبارت در است معتقد و داند یم« نفق» مصدر اسمرا « نفقه» المنیر مصباح صاحب
 رقبیه  مانند را نفقه جمع .باشد یم« شد نابود و شد، فانی تمام» ؛ یعنی«نفدت» معنایبه « نفقه» ،«نفقا
 .(123 :1 ج، 1111الفییومی،   المقیری ) دانید  یمی  یسصح« نفقات» بر همچنینو « نفاق» رقاب، بر و

 بییان  نفقیه  بیرای « انفقهیا  و تنفق الدراهم نفقت» شود یم گفته که جایی در را معنا همین نیز راغب
 از کیه  آنچیه  معنای به ،انفاق از مشتق را نفقه نیز ( برخی112 :1112اصفهانی،  راغب. )است نموده
 .داننید  یمی کنید،   یمی  خیرج  عییالش  برای انسان که آنچه و زاد و گردد یم مصرف آن مانند و درهم

 بخشیش  و بذل آنچه معنای به لغت در گوید: نفقه یم( ابن منظور نیز 131:1141سعدی،  ابوجیب)
 یعنیی « مالیه  انفیق » دشیو  یمی  گفته که هنگامی و کند یم خرج عیالش برای انسان که چیزی یا کنند
 (133 :1 ج ،1111منظور،  ابن) .کرد مصرف و خرج را مالش

 ب( نوقه در اوطالا
گیردد کیه انسیان     در اصطالح فقه، مفهوم نفقه جدا از مفهوم لغوی آن نیست و بر مالی اطیالق میی  

ع طور کلی دو نو  به ( و133 :3ج ، 1114)فراهیدی،  .موظف است در زندگی خود آن را خرج کند
 :نفقه وجود دارد

اش ادامه  ای که واجب است انسان برای خودش خرج کند تا بتواند به زندگی مادی نفقه (1
 گویند. می« نفقه لنفسه»دهد و اصطالحام به آن 

نفقه »ای که بر انسان واجب است تا برای زندگی دیگران خرج کند و اصطالحام به آن  نفقه (2
 رد احصا شده است:موجبات آن در سه موگویند و  می« لغیره

ای که انسان باید صرف فرزندان صغیر یا پدر و مادر خود کند. شرط  الف( قرابت: مانند نفقه
 ها است. وجوب نفقه پدر و مادر یا فرزندان غیر صغیر، عدم استطاعت مالی آن

ای که مالک باید صرف مملوک خود کند، مثل مخارجی که مالک حیوان صرف  ب( ملکیّت: نفقه
 کند. آن می

 ج( ازدواج

 (221 :2ج ، 1141)حلی،  .ای که مرد باید به همسرش ب ردازد یعنی نفقه

باید به این نکته توجه نماییم که اطالق نفقه بر نوع نخست متداول نیست و معموالم لفک نفقه 

و سومین قسم همین نوع نفقه یعنی نفقه ازدواج مورد بحث  شود یماطالق همیشه بر نفقه لغیره 

 پژوهش است.این 
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 ادله وجوب نوقه. 2

ها اشاره خواهیم  بات وجوب نفقه است که ما در ادامه به آنثآیات و روایات؛ عمده دلیل فقها در ا

 نمود:

 الف( آیات

 بر آن تکلیف و نفقه اصل بر آیات این داللت در که است شده وارد نفقه باب در متعددی آیات

 .نیست تردیدی هیچ جای مرد

 که است الزم فرزند صاحب بر( 211 :بقره. )«الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِوَعَلَى » - 

 .ب ردازد متعارف طور به را مادر لباس و خوراک

 میزان آیه این در( 3 :قطال) .«اللَّه آتَاهُ مِمَّا فَلْیُنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَیْهِ قُدِرَ وَمَنْلِیُنْفِقْ ذُو سَعَة  مِنْ سَعَتِهِ » - 

 توانگری ی اندازه به هستند توانگر که آنان: فرماید می و شده مقید کننده انفاق توان به انفاق،

 .نمایند انفاق داده،ها  آن به خداوند که آنچه ازاند  تنگدست که آنان و خودشان

 .نمایید معاشرت پسندیده و تهشایس طور بهها  آن با( 12 :نساء) .«وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» -

 شایسته و متعارف طور به را( زنانها ) آن یا( 222 :بقره) .«فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوف  أَوْ تَسْرِیسٌ بِإِحْسَان » - 

 .نمایید رهاها  آن احسان و نیکی با یا کنید نگهداری

( 11 :نساء. )«وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ عْضَهُمْ عَلَى بَعْض الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَ» -

 به نسبت بعضی برای خداوند که هایی برتری خاطر به هستند، زنان خدمتگزار و سرپرست مردان

 اخیر آیه. کنند می( زنان مورد در) اموالشان از که هایی انفاق خاطر به و است داده قرار دیگر بعضی

 و مبنا کننده یانب همچنین و دارد زنان برای نفقه پرداخت به نسبت مردان تکلیف بر وشنیر داللت

 گیرد. قرار بحث مورد است الزم رو این از. باشد می حکم این حکمت

 مردم که کرده بیان کریمش کتاب در متعال خداوند: »فرمایند می رابطه این در طباطبائی عالمه

 برای اجزائی هستند واند  درخت تنه یک از هایی شاخه زنان چه و مردان چه استثنا بدون و همگی

 همان. است اجزاء این همه به محتاج یافتن تشکیل در انسانی مجتمع و بشریت واحده طبیعت

 من بعضکم: »فرمود که همچنان است؛ نیز زنان جنا محتاج است؛ مردان جنا محتاج که مقدار

 خصلتی مرد و زن طایفه دو هر از یک هر که ندارد معنا این با منافات عمومی، حکم این «بعض
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 عاطفه و رقت دارای زنان نوع و قوت و شدّت دارای مردان نوع مثالم باشند؛ داشته خود به مخت 

 قدرت، اظهار شدّت، ابراز به نیازمند اجتماعی و تکوینی حیات در انسانیّت طبیعت چون. هستند

 بشری مجتمع در عمومی دفع و جذب مظاهر از مظهر ود خصلت دو این... است رحمت و مودّت

 پااند...  متعادل هم با وجودی اثر و وزن نظر از زن و مرد طایفه دو حساب این روی. باشد می

 ذوق از. شود می منبعث تفریط و افراط از دور و سالم مجتمع ذوق از که است حکمی این

 این همه لذا... شود نمی منحرف آن از و کند می عمل و شده یلتشک فطرت سنت طبق که مجتمعی

 علتش و شود می مجتمع از اشخاصی و طبقات متوجه که است احکامی خصوصیات ها تفاوت

 اجتماعی و انسانی وزن داشتن در همه که حالی در است؛ آنان اجتماعی وزن در کهاست  یاختالف

 (143- 146 :1ج ، 1161 طباطبائی،. )«هستند شریک

 د:نمای نفقه زنان می ببر وجو اللتکه د وجود دارددو نکته در این آیه شریفه  منظر عالمهاز  

 مهم اموردار  عهده که گویند یم کسی به نیز قیم و است قیم صفت در مبالغه «قوام»نکته اول: 

این آیه در مقام بیان قیّومیّت مردان در برابر زنان است و این جمله خبری  ؛ وباشد دیگری شخ 

 اصلی دارد که در تکوین وجود دارد و در تشریع هم باید مورد توجه واقع شود.داللت بر 

که در قالب یک جمله خبری وارد  و بما أنفقوا من أموالهم نکته دوم: امر به پرداخت نفقه است

و بیان امر در قالب جمالت اخباری آکد از بیان آن به صورت جمالت انشایی است. به  شده است؛

در فقه، امر در سیاق جمله خبری باالترین درجه امر است. چراکه، گویی شارع  عبارتی دیگر؛

 (143-141 :1 ج، 1161 طباطبائی،) مقدس وقوع این امر را مفروض دانسته است.

 ب( روایات

 :شوند می تقسیم به چند طایفه بحث، این در موردنظر روایات

 را انفیاق  بیه  دسیتور  و کیرده  اشیاره  «زن هزینیه  پرداخت بایستگی اصل» به که طایفه اول: روایاتی

 حلبیی  رواییت  نمونه عنوان به. (223-211: 13 ج، 1121 )الحرالعاملی، اند یادآورشده مطلقطور  به

 :فرمیود  حضیرت  آن و نفقتیه؟  علیی  اجبیر  الیذی  من :پرسیدم (السالم علیهصادق ) امام از گوید که

 .الصغیر والوارث والزّوجة والولد الوالدان
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 تیا  و دانسیته  الزم شیوهر  بیر  را زن پوشاکی و غذایی نیازهای برآوردن که هایی یتروا وم:طایفه د

 یقییم  ما علیها انفق»ها:  واژه و تعبیرها این با اند، ساخته روشن را پوشاک و طعام در معیار نیز حدّی

، «جثّتهیا  وویکس بطنها یشبع»، «صلبها یقیم ما یطعمها و عورتها یواری ما یکسها»، «کسوة مع ظهرها

 العیری  مین  یکسیوها »، «یکسیوها  و یشیبعها »، «صیلبها  میایقیم  یطعمهیا  و عورتها یواری ما کساها»

 رزقهیینّ وکسییوتهنّ»، «واکسییه اشییبعه»، «جثتهییا واکییا بطنهییا اشییبع»، «الجییوع میین ویطعمهییا

 (.221-223: 13ج  ،1121 الحرالعاملی،)«بالمعروف

ولیی طایفیه    شیده،  مطیرح  پوشاک و خوراک حد در زن زندگی روایات، هزینه از طایفه دو این در

 :ازجمله کنند، می بیانتر  گسترده را نفقه دایره که دارد وجود روایات دیگری از

است:  کرده مطرح زوجه نفقه عنوان با را مواردی جزئی صورت به ربّه، عبد بن شهاب صحیحه .1

 والیقیبّس  عورتها ویستر جوعتها یسدّ :الق زوجها؟ علی المرأة حق ما( السالم علیه) عبداهلل البی قلت

 :قلیت  .ال وییوم  ییوم  غبیام  :قیال  .فالیدهن  :قلیت  .حقّها الیها ادّی واللّه فقد ذلک فعل فاذا وجهام لها

 اشیهر  سیته  کل فی والصبغ ذلک من اکثر ال مرّات عشر الشهر فی فیکون ثالثة کل فی :قال .فاللّحم

 ثالثیة  مین  بیتیه  یقفیر  ان والینبغیی  للصّیف وثوبین لشتاءل ثوبین اثواب اربعة سنه کل فی ویکسوها

 قوتیه  منهم انسان لکلّ ولیقدر نفسی به اقوت فانی بالمدّ ویقوتهن والزیت والخلّ الرأس دهن اشیاء

)طوسیی،   «.…منها عیاله اطعم االّ عامة فاکهة والتکون به تصدّق شاء وان وهبه شاء وان اکله شاء فان

 اییین در .(312 :3ج ، 1143، )کلینییی، (226-223: 13ج  ،1121 رالعییاملی،الح)(، 131 :3ج ، 1143

 خیوراک،  مصیادیق  از ،ذکرشیده  هم رنگ و موها برای روغن پوشاک، و خوراک بر افزون حدیث،

 بیه  امساک که روایاتی به توجه با رسد می نظر به .است شده اشاره میوه و سرکه روغن، گوشت، به

این طایفه از روایات کیه داییره نفقیه را     شمرند، می بر مرد وظیفه ار معروف به معاشرت یا معروف

 طباطبیائی  عالمه .باشند معروف در نظر داشته همان نفقه، پرداخت داند و میزان را در یم تر گسترده

 بیه  حکم نیز شرع و راهنماست بدان عقل که است چیزی آن معروف»نویسد:  می معروف تبیین در

 .(211 :2ج ، 1161 )طباطبیایی،  «اسیت  همیان  مطابق نیز آداب سنن و حسن خلق و است کرده آن

 نیکیو  را آن میردم  عیرف  آنچیه  برابر است، زن نیازهای برآوردن معروف به نفقه به امر از مراد پا

 اندازه چون سخن، دیگر به. گردد می فراهم همسری جهت به زنان برای عادت روی از و شمرد می
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 در ،رفتیار شیود   عیرف  برابیر  بایید  (العادة الی فیه ترجع شرعام له تحدیدما ال ) نگردیده بیان شرعی

 خواهید  دگرگیون  نیز نفقه موارد گوناگون، یها مکان وها  زمان در اجتماع عرف دگرگونی با نتیجه

 نفقیه  یزانو منوع  بیانی واضس و آشکار به که «ربّه عبد بن شهاب صحیحه» شرح همچنین در .شد

 فیی  العیادة  علی او الغالب علی محمول اما تقدّم ما و هذا»فرماید:  می وسائل صاحب کند، می اشاره

 حمیل  یمکین »معتقد اسیت:   نیز حدائق صاحب .(223 :13ج ، 1121)الحرالعاملی،  «.…الوقت ذلک

 الرواییات  مین  جملیة  مین  یسیتفاد  کمیا  االوقات تلک فی عادتهم کان ذلک انّ علی المذکور الخبر

« زییاد.  بعیین  المسماة السالم(علیهالصادق ) ضیعة حدیث فی کما الصّدقات و الکفارات الی بالنسبة

 تحتیاج  بمیا  القیام» را نفقه هم در مبحث نفقه، معیار جواهر صاحب .(122 :23ج ، 1136)بحرانی، 

 .(112-114: 11ج  ،تابینجفی، )کند  می بیان «الیه المرأة

 جمییع  فیی  تکفییهم »عییال:   نفقیه  انیدازه  (لسیالم ا علییه باقر ) امام از مسلم بن محمد روایت در .2

 (234 :13ج ، 1121است. )الحر العاملی،  شدهذکر « الیه مایحتاجون

 کیرد  برداشیت  تیوان  می اند، شده ها زن به اکرام و احسان به امر مردانها  آن در که هایی یتروا از .3

« نسیائکم  الیی  احسنوا» :یی، چونتعبیرها و واژگان. گیرد یبرم در را زن های یازمندین همه نفقه که

مجلسیی،  ) «ترحمهیا  ان علییک  لهیا  فیان » «بها ترفق و فتکرمها( »141و  22 :11ج  ،تا بی)مجلسی، 

 .دارند مطلب این به اشاره روایات ( در 31 :3ج  ،تا بی

 برداشیت  تیوان  یمی  (221-223: 13ج  ،1121 الحرالعاملی،)« ظهرها یقیم ما علیها انفق»جمله  از .1

 شوهر عهده بر( درمان و بهداشتی لوازمجمله  )از زن، ضروری های یازمندین تمام برآوردن که دکر

 .است

 از جلوگیری جهت بهداشتی لوازم و درمان هزینه)ازجمله  زن ضروری های یازمندین برنیاوردن .3

 واییات، ر که آید شمار به همسر حق کردن پایمال آشکار و روشن یها مصداق از تواند می( بیماری

 ان اثمیام  بیالمرء  کفیی »فرمایید:   میی  (السیالم  علیه) صادق امام .اند داده پرهیز رفتاری چنین از را مرد

)صیلوات اهلل   اللّیه  رسیول  قال»فرماید:  می یا و (231: 13ج  ،1121 الحرالعاملی،)« یعوله من یضیّع

 .(همان) «یعول من ضیّع من ملعون ... ملعون علیه و آله(
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متعدد  روایات ،نماید یموجوب نفقه را بیان  صراحتاماز روایات فوق االشعار که  طایفه عالوه بر سه

 اشیاره هیا   آن از بعضی در این مجال به که ،اند نمودهین را بیان تأمضمانت اجرای عدم  دیگری نیز،

 شود: می

 و) پوشیاک  با اش زندگی بتواند که طوری به زن نفقه مرد اگر: فرماید می (السالم علیهصادق ) امام -

 از بایید ( زن درخواسیت  صیورت  در) اال و نیست مشکلیرا پرداخت نماید،  نماید تأمین( خوراک

 .(221: 13ج  ،1121 الحرالعاملی،) شوند جدا هم

 تیأمین  را زن طعیام  و پوشیاک  است، همسر دارای که مردی اگر: فرماید می (السالم علیهباقر ) امام -

 .(همان) کند جدا هم از راا ه آن تواند  می امام نکند،

 نفقیه  شیوهرم  که( ابوسفیان همسر) هند سؤال این به پاسخ در و آله( علیه اهلل صلواتاکرم ) پیامبر ی

 و خیود  برای متعارف اندازه به: فرمایند می بردارم؟ اموالش از توانم می آیا دهد، نمی را فرزندم و من

 .(333 :16ج ، 1161 هندی، متقی) بردار فرزندت

 :است استنباط قابل نکته چند است شده وارد نفقه(،مضمون ) این به که روایاتی حاصل آنکه؛ از

 .است شده نهاده شوهر عهده بر زن، زندگی هزینه تأمین و نفقه وجوب اصل: نکته اول

 .باشد متعارف اندازه به باید زن نفقه: نکته دوم

 .شده بیان نفقه تأمین عدم اجرای ضمانت: نکته سوم

 نفقه وجوب مبنای به کنند، می بیان را زوج حقوق که روایاتی با روایات این مقایسه از: نکته چهارم

 یافت. دست توان می نیز

 معیار تعین میاان نوقه. 3

پاسخ به این سوال در تعیین مقدار و میزان نفقه ضروری است که در تعیین میزان نفقه آیا وضیعیت  

 یبیه عنیوان مثیال اگیر دوشییزه      ار شأن اقتصادی زوجه اسیت؟ مالی زوج مورد توجه است یا معی

ری با جوان ثروتمندی ازدواج کند آیا چون آن مرد متمکن است، بایید نفقیه زنیان ثروتمنید را     یفق

ه است اگرچه زوج ثروتمنید  جیا آنچه مهم است شأنیت و وضعیت زو برای زوجه در نظر بگیرد؟

شیود، همیان نفقیه     ای که بر زوج واجب می ی باشد، آیا نفقهاست. مثالم اگر دوشیزه از خانواده فقیر

زنان فقیر است؟ و اگر زوج زندگی آبرومند و مرفهی را برای همسر فقیرش تهیه کند از باب عمیل  
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و بیالعکا؛ اگیر دوشییزه از خانیدان میتمکن و میرد از        به تعهدات اخالقی بوده نه از باب وظیفه

فقه فقیرانه به زوجه ب ردازد یا باید او را اجبار به پرداخت نفقیه  خاندان فقیری باشد، آیا زوج باید ن

فقهای شیعه و اهل سنت در صورتی که زوج و زوجیه در غنیا و فقیر مماثیل      زنان ثروتمند نمود؟

یکدیگر باشند هیچ اختالف نظری ندارند؛ زیرا با عنایت به تساوی شرایط زوجین، در تعیین مییزان  

هیا تعییین    اهد داد؛ اگر هر دو فقیر باشند، مقدار نفقه با توجه به فقیر آن نفقه هیچ اختالفی رخ نخو

است اگیر زوج و زوجیه از    گونه ینگردد و اگر هر دو ثروتمند باشند با توجه به ثروت آنان، هم می

 نظر تمکن مالی جزء طبقه متوسط جامعه باشند.

بطه و مالک نفقه به زوجه دارنید  که فقها؛ در خصوص ضا یینظرها در ادامه بحث، به تبیین اختالف

 خواهیم پرداخت.

 نظرات فقهای امامیه در خصوص ضابطه و مالک نوقه. 2

 در میان فقهای امامیه دو دیدگاه راجع به مالک تعیین میزان نفقه وجود دارد که عبارت است از:

 الف( نظر مشهور ب( نظر غیرمشهور

 الف( نظر مشهور فقهای امامیه

ثانی، محقق سبزواری، محقق  شهید اول، شهید امامیه همچون )سالر، ابن حمزه،نظر مشهور فقهای 

جیواهر،   فخر المحققین، فییض کاشیانی، صیاحب    حلّی، عالّمه هندی، فاضل حلّی، محقق بحرانی،

 و مییزان  بر این است که (و سیستانی... خمینی امام ابوالقاسم خویی، سید اصفهانی، ابوالحسن سید

 ایین  بیه . باشید  زن بایسیته  نیازهای دهد، قرار خود همسر اختیار در مرد باید که یا هزینه در معیار

بیر   و زن نیازهیای  کننیده  بیرآورده  و عیرف  برابر باید و تعین نفقه زوجه، هزینه پرداخت که معنی

ابین حمیزه طوسیی،    )(، 131:1111)سیالر،   :منطقه باشد و شهر آن در او امثال زنان زندگیاساس 

، (123تیا:   (، )سیبزواری، بیی  133 :1ج ، 1111، )عیاملی جبعیی،   (133:1121املی، (، )ع231:1141

 حلییی،) ،(221 :2ج ، 1114 حلییی،)، (121 :2ج ، 1114، )حلییی، (121 :23ج ، 1136 ،)بحرانییی

نجفیی،  ) (،221: 2ج  ،تیا  بیی (، )فیض کاشانی، 262 :1ج ، 1113)فخرالمحققین،  ،(13 :2ج ، 1114

 :تا بیخمینی، )، (231-233 :2 ج، 1114خویی، )، (233-231:1121فهانی، (، )اص114: 21ج  ،تا بی

 .(121:1111(، )سیستانی، 213-216 :2 ج
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 کیدام  آن یهیا  مصداق و گیرد یم بردر  را چیزهایی چه و گویند می چیزهایی چه به نفقه که این امّا

شیاید بتیوان علیت     .اند ردهک یاد نفقه عنوان به را چیزهاییهرکدام  واند  گفته سخن گوناگون است،

 این اختالف در مصادیق را در دو سبب کلی جویا شد:

 ییت ب اهیل  ائمیه  و ماکیر  پییامبر  زبیان  از شیریفه  نصیوص  در کیه  آنچیه  بیه  فقهیا  نمودن بسنده (1

 .است شده وارد نفقه مصادیق بیان در (السالم یهمعل)

 در فقهیا  کیه  گردیده سبب ختلفم اماکن و گوناگون اعصار در اجتماعی یها عرف میان تفاوت (2

 .باشند داشته اختالف هم با نفقه مصادیق تشخی  و بیان

 :اند دهنمو استدالل گردد اشاره می ها آننظریه )الف(؛ به مستندات که در ذیل به  طرفداران

 و رزق شیریفه  آییه  ایین  رد کیه ( 211: بقره) «بِالْمَعْرُوفِ کِسْوَتُهُنَّ وَ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ عَلَی: »آیه -

 :3 ج، 1121 مغنییه، . )گردد یبازم آیه صدر در والدات به که است شده اضافه «هن» ضمیر به کسوه

 .مردان نه هستند زنان نفقه مقدار تعیین در مالک آیه این طبق بر بنابراین (143

 کیه  اسیت  ایین  معروف به رتمعاش شریفه آیه این طبق بر( 12: نساء)«بِالْمَعْرُوفِ عاشِرُوهُنَّ: »آیه -

 .نماید تأمین او خانوادگی شأن و وضعیت با متناسب است نیازمند بدان زوجه که را آنچه زوج

: بِالْمَعْرُوفِ وَوَلَدَکِ یَکْفِیکِ مَا خُذِی» ابوسفیان همسر هند، بهو آله(  علیه اهلل صلوات) پیامبر سخن -

 بیر  داللیت  رواییت  ایین . «بگیر او اموال از ایستگیش به کند کفایت را فرزندت و تو که مقداری به

 .(61:1141 بصری،) دارد متعارف طور به وی های یازمندین رفع و زوجه کفایت مراعات

 بنیابراین  ،ندارد معینی اندازه «مَهر» همچون است شده واجب مرد بر زوجیت حکم به که یا نفقه -

 فقهیای  اکثیر . اسیت  چنیین  مهیر  درگونه  نهما باشد یم زوجه شأن و وضعیت با متناسب آن تعیین

 .(136 :1 ج، 1211 شهیدثانی،) دانند یم مالک را زوجه حال نفقه مقدار تعیین در امامیه

قول مشهور آن است که میالک تعییین نفقیه،    »گوید:  می در این رابطه کاشانیفیض  به عنوان نمونه

و وسیایل نظافیت و چیرب کیردن     برآورده شدن مایحتاج زن از غذا، روغن، لبیاس، خانیه، خیادم    

پوست بر اساس عادت زنان مانند او در سرزمین از حیث جنا و مقدار است، زییرا معاشیرت بیه    

 شهید ثیانی ( 221 :2ج  ،تا بیمعروف و انفاق به معروف داللت بر این مطلب دارد. )فیض کاشانی، 

طه مقیدار نفقیه قییام بیه     ضیاب »دارد کیه   داند و بییان میی   نفقه را حال زوجه می ضابطه و مالک هم
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، 1211عیاملی،   جبعی) «مایحتاج زن است... با در نظر گرفتن عرف زنان همسان او در آن سرزمین

ال شود که آیا مرد وظیفه دارد بیرای زوجیه خیدمتکار بییاورد ییا      ؤاگر س براین اساس .(133 :1ج 

ر او عادت به خیادم داشیتن   نظر مشهور فقها باید به شأن و موقعیت زن توجه نمود، اگ بنا برخیر؟ 

در منزل دارد، زوج هم وظیفه دارد برای او خدمتکاری در نظر بگییرد؛ همچنیان کیه محقیق حلّیی      

در مورد خادم گرفتن، عادت زن مالک است؛ اگر از زنانی بوده که خادم دارنید،  : »گفته استچنین 

شهور در میزان نفقه؛ بیر  پا دیدگاه م .(221 :2ج ، 1141)حلی، « خادم گرفتن بر مرد واجب است

اساس نیازهای زن در زمینه خوراک و پوشاک و نظایر آن است با توجه به عادت و عرف زن مانند 

 او در سرزمین وی.

نفقیه از نظیر شیرعی    »فرمایید:   این مورد میی در  تحریرالوسیله هم در علیه( اهلل رحمهامام )حضرت 

زن است... و عرف زنان ماننید او در آن سیرزمین    مقدار معین ندارد، بلکه ضابطه برآوردن نیازهای

 .(116 :2ج  ،تا بی)موسوی خمینی، « باید رعایت شود

 مشهور فقهای امامیه یرب( نظر غ

دسته دوم از فقهای شیعه، معتقدند در تعیین نفقه باید وضعیت زوج را مالک قرار دهییم، لیذا اگیر    

ای در حد زندگی فقرا برای زوجه بایید در نظیر    ای متمکن و زوج فقیر باشد، نفقه زوجه از خانواده

کنید:   اشیاره میی   گونیه  ینفیض کاشانی، پا از بیان نظر مشهور فقها به نظر این گروه ا گرفته شود.

زوج برای تقدیر نفقیه را محتمیل    یتقول ضعیفی در میان فقها وجود دارد که در نظر گرفتن موقع»

کیه تیوانگر اسیت نفقیه      فرماید: بایید آن  طالق است که میسوره  3ها به آیه  دانند و استدالل آن می

که روزی بر او تنگ شیده اسیت    دهد توسعه بخشد و آن ر مییاش را که به فرزند او ش همسر مطلقه

جز آن مقدار کیه بیه او    باید در حدی که خدا به او نعمت داده است نفقه دهد، خدا هیچ کا را به

)فییض  « د گذشت که خدا پا از سختی آسانی پدید آوردکند، دیری نخواه داده است تکلیف نمی

دهید و   این قول را ترجیس میی  در کتاب المبسوط خود شیخ طوسی هم .(222: 2ج  ،تا بیکاشانی، 

« شود نه وضعیت و موقعیت زن نفقه زوجه با در نظر گرفتن وضعیت زوج تعیین می»دارد:  بیان می

که بیه   گونه همانداشت که عمده دلیل این گروه از فقها نباید از نظر دور  .(3 :6ج ، 1113)طوسی، 

أَسْیکِنُوهُنَّ مِینْ   »فرمایید:   یمی طالق است کیه   سوره 3و  6 یهآ ،آن در کالم فیض کاشانی اشاره شد
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اسیت.   شیده  مطرح شوهران دارایی و توانایی مقدار مسکن، در مالک که «حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ

 (.3)طالق: «لَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْس ا إِلَّا مَا آتَاهَاوَمَنْ قُدِرَ عَ »

 نظرات فقهای عامّه در خصوص ضابطه و مالک نوقه. 5

 دیدگاه وجود دارد:دو در میان فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت، 

 الف( دیدگاه مذاهب حنوی و شافعی

در « ه»ضیمیر   .(216 :2ج ، 1126)صیاغرجی،  « النفقه تعتبر بحالیه »حنفی نقل شده است  فقهایاز 

مذکر است و داللت بر این مطلب دارد که در تعیین نفقه، وضیعیت میالی زوج معتبیر    « بحاله»لفک 

مقدار و نوع نفقه با تغییر حال زوج از نظر فقه و غنیا  »گونه نقل شده است:  از شافعی هم این .است

نظر این دسته از فقهیای شیافعی ماننید نظیر گیروه دوم از       .(131 :2ج ، 1121)بغاء، « کند یر میتغی

سیوره   3استدالل این گروه به آیه  باشد. فقهای شیعه است که معتقدند مالک در نفقه حال زوج می

آییه در   .«ا مَیا آتَاهَیا  لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْس ا إِلَّی »فرماید:  این عبارت آیه است که می الخصوص یطالق عل

 ،ای که فیوق تیوان میادی اوسیت(     مقام بیان حکم عامی است و ملزم نکردن مرد )به پرداخت نفقه

تیوان شیوهر را    گیرد، لذا اگر زوجه ثروتمند باشد و زوج فقیر، نمیی  تحت همین حکم عام قرار می

 و باشید  یمی  واجیب  زوج بر نفقه کهاند  آورده دلیلها  آن ینچن هم. ملزم به نفقه زنان ثروتمند نمود

 یامبرپحدیث،  در معروف کلمه از مقصود و است داده رضایت همسرش وضعیت و حال به زوجه

 تعییین  ،(112: 6 ج، 1111 شوکانی،)«بِالْمَعْرُوفِ وَلَدَک وَ یَکْفِیک مَا خُذِی»: و آله( علیه اهلل صلوات)

امیا بایید توجیه     .زوجیه  نیه  شیود  یم گرفته نظر در زوج وضعیت بنابراین ،باشد یم زوج بر واجب

لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْس ا إِلَّیا مَیا   »که در تفسیر  قابل اشکال است چرا به آیه شریفه داشت که این استدالل

تیر باشید و    احتمال دیگری نیز وجود دارد که شاید بتوان گفت در مقایسه با این تفسیر قیوی « آتَاهَا

ین عبارت را حمل بر زمان حال کرد، به این صورت کیه میالک وجیوب    توان ا آن این است که می

عسار شود، به همان انیدازه کیه   انفقه و میزان آن؛ وضعیت زن است، اما اگر به هر دلیلی مرد دچار 

ماند و هیر   در وسعش باشد، باید نفقه زن را پرداخت کند، مابقی به عنوان دینی بر ذمّه مرد باقی می

پردازد شاید به همین دلیل اسیت   دای دین پیدا شود، قرض خود را به زوجه میزمان که قدرت بر ا

 .(224: 2ج  ،تا بی )حلی،« یُسْرما عُسْر  بَعْدَ اللَّهُ سَیَجْعَلُ»فرماید:  می طالق 3 که در ادامه آیه
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 ب( دیدگاه مذاهب مالکی و حنبلی

با در نظر گرفتن شرایط و وضیعیت   بر این نظرند که مقدار نفقه باید یو شافعفقهای مذهب مالکی 

 الیی  النفقیة  تقدیر فی ینظر» ؛زوجین معین شود، نه با مالک قرار دادن حال زوج یا زوجه به تنهایی

بر این اساس اگر یکی از زوجین فقیر و دیگیری   .(361 :1ج ، 1112)الجزیری، « معا الزوجین حال

شود. به این مطلب در کتب فقهی حنابله  یغنی باشد، حد وسط از نفقه برای زوجه در نظر گرفته م

اگر زوجه ثروتمند و زوج فقیر باشد یا بالعکا، یعنی زوج ثروتمنید و  »اشاره شده است:  چنین ینا

در  .(214:1121)ابین بلبیان،   « زوجه فقیر باشد، مالک تعیین نفقه ما بین حالت فقر و ثروت اسیت 

در تعییین نفقیه حیال زوج    »اره شیده اسیت:   اشی  چنین ینکتب فقهی مذهب مالکی نیز همین قول ا

: 1ج ، 1122)الشیقفه،  « مالک نیست، بلکه باید وضعیت زوج و زوجه با هم لحیاظ شیود   ییتنها به

میذهب   شیده  مطیرح رسد که عالوه بر دیدگاه  ذکر این نکته در این میان ضروری به نظر می .(634

میذهب حنفیی قائیل بیه قیول دومیی       حنفیه راجع به نفقه در قسمت الف؛ گروهی دیگر از فقهای 

 حیال  اعتبیار  احیدهما  قیوالن  واللحنفییه »: نظر با آراء مذهب مالکی و حنبلیی اسیت   اند که هم شده

این گروه از فقهای اهل سنت برای اثبات دییدگاه خیود،    .(122 ص: 2 ج ،1121 مغنیه،) «الزوجین

نمایند  آنان آمده است استدالل میبه کلمه معروف که در آیات قرآن درباره معاشرت با زنان و نفقه 

و معتقدند: در پرداخت نفقه به معروف باید حد وسط وضعیت زوجین مالک عمل قرار گیرد، ایین  

را حمل بر عیرف زنیان همسیان زوجیه در آن سیرزمین      « معروف»در حالی است که فقهای شیعه 

بایید گفیت در مقیام     .(112 :2ج ، 1141(، )محقق حلیی،  113: 2ج  ،تا بیخمینی، ) کنند میمطرح 

های مختلیف متفیاوت اسیت؛     که عرف در موقعیت رسد؛ چرا مقایسه، نظر دوم موجّه تر به نظر می

بسا در یک شهر میان طبقات مختلیف جامعیه، مقتضییات عیرف، بسییار متفیاوت باشید، پیا          چه

بیه  توان همیشه عرف را به معنای حد وسط دانست، همچنین تفسیر عرف، تفسیری است کیه   نمی

ذکر این نکته نییز خیالی از   . توان برای آن ارائه داد اوضاع و احوال بستگی دارد و مالک نوعی نمی

نفقه زوجیه را ییک    ،فائده نیست که بدانیم در میان مذهب شیعه، تنها شیخ طوسی در کتاب خالف

 ،زوج موسیر اسیت   که یهمچنین ایشان در کتاب مبسوط خویش هنگام .مُد طعام تعیین کرده است

دسیت باشید، مقیدار ییک مید       مقدار نفقه خوراک در هرروز دو مد طعام است و اگر معسر و تنگ

از میان فقهای اهل تسنن نیز تنها فقهیای  . طعام است و در حالت متوسط یک مد و نیم باید ب ردازد
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در قسمت ب اشیاره شید    .شافعی معتقدند که مقدار نفقه زن در شرع مقدس دقیقام معین شده است

از نظر ایشیان میرد در    ، لذاکند شافعی مقدار نفقه زن را با توجه به موقعیت مالی زوج تعیین می که

 سه مرتبه اقتصادی قرار دارد:

 درجه یُسر یا به عبارتی فراخی معیشت (1

 مرتبه متوسط (2

 وضعیت فقر (1

 قیال  ؛ددهی  با توجه به رتبه اقتصادی که زوج دارد، فقه شافعی هزینه معینی را بر دوش او قرار میی 

 و فمید  متوسیط  کیان  ان و فمدان موسرام کان ان بالزوج االعتبار»اقسام:  ثالثة علی نفقاتهن: الشافعی

. نفقه زنان سه قسیم اسیت و میالک آن،    ثلث و رطل عنده والمد واحد فمد معسرام کان ان و نصف

« شد ییک مُید  و اگر معسر با ،مُد 3/1اگر متوسط باشد  ،وضعیت زوج است؛ اگر موسر باشد دو مُد

 ادرییا  بنا .(312 تا: بی سبزواری، محقق، )(6 :6 ج، 1143 طوسی،) (،112 :3ج ، 1143)طوسی، 

 معیین  نفقیه  بیرای  حیدی  امامییه  از فقیهی هیچاند:  فرموده و کرده مخالفت طوسی شیخ این نظر با

 آییه  در المتعی  خداوند قول را نفقه برای مقدار عدم بر دلیل ایشان و طوسی شیخ مگر است نکرده

. اسیت  متعیارف  میرد  نیزد  درآنچیه   بیه  یعنیی  ،دانسیته ( 12: نساء) «بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ» شریفه

 نفقیه  مقیدار  و حد تعیین از زوج ذمه برائت اصل، نفقه، مقدار در کهاند  آورده دلیل ایشان ینچن هم

 سینت  و کتیاب  در دلیلی اما وردبیا دلیل باید کند یم ادعا نفقه در را معینی چیز که کسی پا ،است

 ج، 1114 حلیی،  ادرییا  ابن) باشد یم زائد مقدار از زوج ذمه برائت اصل، و ندارد وجود اجماع و

2: 633). 

 مصادیق نوقهگستره . 8

در مورد مصادیقی همچون خوراک، پوشاک، مسکن، ملحفه، فراش، خادم، لوازم نظافیت و... مییان   

وجود ندارد؛ اما در غیر موارد مطروحه در بیاال،   ینظر نه اختالفگو مذاهب اهل سنت و امامیه هیچ

نظرهیا دربیاره امیوری     شود که گاهی این اخیتالف  عمیقی در بین مذاهب دیده می ینظرها اختالف

 ینظرها است که حیات زوج به آن بستگی دارد؛ به عنوان نمونه در مورد هزینه درمان زن؛ اختالف

ای مطلقام واجیب ندانسیته و    د، گروهی آن را مطلقام واجب دانسته، دستهفراوانی میان فقها وجود دار

 اند. برخی هم با شرایطی واجب دانسته
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نظیر کیرده و    های جزئی درباره مصادیق نفقه صرف از بیان اختالف دیدگاه ،مقالهدر این قسمت از 

سینت خیواهیم    در میذاهب شییعه و اهیل   « نفقیه درمیان بیمیاری زن   »ها یعنی  ترین آن به ذکر مهم

 پرداخت.

 درمان؛ و آراء فقهای امامیه راجع به آن مخارج .7

هزینیه دارو و درمیان    ،معتقد است در هنگام بیماری زوجه خویش« مبسوط»در کتاب  شیخ طوسی

که بیر عهیده میرد اسیت      هزینه درمان را از موارد الزم نفقهبه صراحت  و زن بر مرد واجب نیست

 فصیادّ  وال الطبییب  أجیرة  علییه  ولییا »نمایید:   اشاره میی  گونه ینمطلب ان و بر ای نماید می استثناء

 عهیده  بیه  دارو هزینیه  نیز و کننده حجامت و گیرنده خون و طبیب دستمزد. دواء والثمن والحجّام

 .(1 :6ج ، 1143)طوسی،  «نیست مرد

رای همسیر  اما ایشان در همین کتاب در چند صفحه جلوتر حکم داده که اگر عرف خادم گرفتن بی 

که  بیمار را ضروری تشخی  دهد بر مرد واجب است که برای همسر بیمارش خادم بگیرد ولو این

 لهیا  الخیادم  وجیوب  فأمیا » به حکم عرف، خادم گرفتن برای آن زن در زمان صحت واجب نباشد.

 وهنو عاشیر : )تعیالی  لقولیه  خادمهیا  و نفقیة  اخیدامها  فعلییه  مخیدومام  مثلها کان فإن علیه واالنفاق

 یخیدمها  أن علییه  کیان  یخدمها من إلی و احتاجت مرضت إن فأمّا معروف معتاد و هذا( بالمعروف

 إلیی  یحتاج أن العرف و من بالعرف هذا کل فی االعتبار ألن الصحة، حال فی الیخدم مثلها کان وإن

 .(3 :6ج ، 1143 )طوسی،« خادم

د این است که چرا خادم گرفتن بیرای  کن سوال مهمی که از این بیان شیخ طوسی به ذهن خطور می

پرداخیت هزینیه    ،منطقیجهت ه ب زن بیمار بر مرد واجب دانسته شده است اما هزینه درمان نه؟ آیا

رسد پرداخت هزینیه درمیان زوجیه     تر از خادم گرفتن برای زن بیمار نیست؟ به نظر می درمان مهم

انید،   واجیب دانسیته   هلصیراح افقهیا با  خادم گیرفتن را برخیی   که یتر از خادم گرفتن است وقت مهم

که محمد جواد مغنیه با قیاس  گونه همان باید واجب باشد. یاول یقطر  های درمان به پرداخت هزینه

داند با ایین بییان کیه؛     یمهای مربوط به درمان و بهداشت زوجه را جزء نفقه واجب  ینههزاولویت، 

که خوراک و پوشیاک و   یوقتو... شدیدتر است و  و پوشاکاز نیاز به خوراک  نیاز به دارو و درمان

های درمانی و بهداشتی زن بر شیوهر واجیب    ینههزمسکن و خادم و... واجب باشد، به طریق اولی 
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عالمه حلی نیز در مورد مقدر یا غیر مقدر بیودن، بیه دلییل اصیل      .(113 :3ج ، 1121است )مغنیه، 

فرماید کسی کیه ادعیای تقیدیر کنید بایید       یمگیرد و  یماصل را بر نبود تقدیر  ،برائت ذمه از تقدیر

 :3ج  ،تیا  بیو اجماع وجود ندارد )حلی،  و سنتکه هیچ دلیلی بر آن از کتاب  یدرحال ،دلیل بیاورد

 محقق سبزواری نیز معتقد است در این موارد عرف و عادت و سیره مستمره از قبل از بعثت .(124

واجیب بیوده    هیا  زمیان ف واجب بوده است و آنچه که در طول تا زمان ما بر این بوده که در متعار

داللت دارنید، یعنیی در زمیان میا نییز در همیان حید         بر آنکتاب و سنت نیز  و عموماتاطالقات 

صاحب جواهر با اشیاره بیه اقیوال    در ادامه؛  .(142: 23ج ، 1111متعارف واجب است )سبزواری، 

صادیق نفقه واجب در کتب فقهی آمده است، تعیین این ظاهرام متعارض در این زمینه که به عنوان م

دهد. به  را در تعیین مصادیق نفقه ترجیس می عرفداند و رجوع به  مصداق را خالی از تشویش نمی

نظر ایشان ذکر موارد خاص در کتب فقهی به عنوان مصادیق نفقه در فقیه شییعه جایگیاه معتبیری     

ج  ،تیا  بیاند )نجفی،  ست که برخی این مصادیق را برشمردهندارد و تنها به تقلید از فقه اهل سنت ا

11: 113). 

 اگیر : دارد میی  بییان  و پذیرد ایشان همچنین با بیان ضابطه کلی، موارد استثنایی در کالم فقها را نمی

 دلییل  اطیالق  و( بیالمعروف  عاشروهن) معروف و پسندیده نحو به معاشرت نفقه در دلیل و مالک

معالجیه و درمیان و دارو و اجیرت     هزینیه  حتیی ) میوارد  تمیامی  کیه  است نای صحیس باشد انفاق

 کیه  است این صحیس پا. نیست محصور و محدود که دیگر های حجامت( واجب شود؛ بلکه چیز

 معمیول  طیور  به که دانست مربوط زنانشان به شوهران انفاق و همسری شأن به را نفقه موارد همه

ن امر بیا مراعیات شیأن زوجیه و     ای .قبیل این از اموری و زوجه حب شدت به نه گیرد، می صورت

 رفیع  بیرای  حیاکم  آنچیه  نیزاع،  و اختالف صورت در و پذیرد مکان و زمان و مانند آن صورت می

 اثباتام نه ایم اال برای آنچه که از فقهای پیشین شیعه شنیده مت تعیین کند پذیرفته خواهد شد وخصو

( النفقیه  قیدر ) فییه  المیدرک  جعیل  إن» ندارد. وجود کرد اعتنا آن به بتوان که خاصی دلیل نفیام نه و

 ال اخیر  أمور من ذکروه ما وغیره بل الجمیع وجوب المتجه کان االنفاق واطالق بالمعروف المعاشرة

 الزوجییه  حیث من الزوجات علی االزواج إنفاق فی العادة إلی ذلک جمیع إحالة فالمتجه لها، حصر

 مراعیات  میع  ییذکروه،  لم وما ذلک من ذکروه ما بین فرق غیر من ونحوه، حب شدت حیث من ال
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و  الخصیومة  لقطع ذلک من الحاکم یقدّره فما التنازع و مع ذلک و نحو والزمان المکانو المرئة حال

، (113 :11ج  ،تیا  بیی )نجفیی،   «بالخصیوص  به معتدّ دلیل و نفیام إثباتام منهم ما سمعته علی فلیا إالّ

 .(222 :2ج ، 1114خویی، )

 بیا  امیا  نشیده  اشیاره  زن معمیول  و عادی های هزینه از غیر ها، در عبارات فقهی بالصراحه به هزینه

 :نمود برداشت توان می نکته چند جواهر صاحب مرحوم های عبارت بررسی

 .باشد زوجه مطابق با شأن او جزء مصادیق نفقه واجبه میاحتیاجات تمامی  الف(

 باشد. نفقه میعرف؛ مرجع تعین مصادیق  ب(

مخیارج مطیابق    تداوی و معالجیه و  اگر جمیع مایحتاج زوجه مصادیق نفقه باشد، استثناء هزینه ج(

 .ندارد وجهی احتیاجات زوجهبا شئون و 

 توجهدر کالم صاحب جواهر، رعایت شئونات زوجه باید مورد « زمان و مکان» تعبیربا توجه به  د(

 ،زمانی و مکانی تغییر کیرده باشید   و مقتضیات اظ مالحظاتقرار گیرد حتی اگر شئون زوجه به لح

که زمان و مکان در موقعیت اجتماعی و حال زن تیأثیر دارد، بیه عنیوان مثیال زنیان در زمیان        چرا

 هیای  کتیاب، تلفین، دسترسیی بیه سیایت      شیهریه دانشیگاه،   حاضر نیازهای علمی جدییدی، مثیل  

 تعییین  زییرا  بیود،  خواهنید  واجیب  نفقیه  مصیادیق  از موارد این که اند و... پیدا نموده یرسان اطالع

 کیه  کند عرف واگذار شده است و امروزه در بسیاری از نقاط جهان عرف حکم می به نفقه مصداق

 پیشیرفت  بیه  ماییل  زنی اگر و گردد تلقی زوجه ضروری نیازهای و حقوق از یکی علمی یشرفتپ

دکتر کاتوزیان نیز در این میوارد   .گردد تأیید عرف توسط او درخواست این باشد علمی و تحصیلی

آورد ایین   یمی نیاز تازه بیه وجیود    هرروزتحول شیوه زندگی، »نویسد:  یمعرف را مالک دانسته و 

« توان در چارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را بر عهده عیرف گیذارد   ینمنیازها را 

 .(131 :1ج ، 1121)کاتوزیان، 

تأمین نیازهای او نییز از   ،زوجه متناسب با شرایط زمان و مکان متفاوت باشدحتی اگر نیازهای  (یه

 نتوانسیته  مختلفی دالیل به ازدواج اوایل در زنی اگر مثال عنوان به .شود مصادیق نفقه محسوب می

به تحصییل مشیغول شیده اسیت و      از فراغت از کودکیاری و شیردهی و... پا ولی نماید تحصیل

 نییاز ... و اینترنیت  ترافیک خرید ی،رسان اطالع های قبیل شهریه تحصیلی، شبکه قی ازدیاالن به مصا
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گیر میالک   ا جیواهر؛  صیاحب  نظر به رو این از. برشمرد او واجب نفقه جزء را موارد این باید دارد

و درمان و... درست نیست و اگیر مصیادیق    ءتعین مصادیق نفقه نیاز زوجه باشد، استثناء کردن دوا

ام لباس و خوراک و مسکن بدانیم؛ واجب دانسیتن خیادم و... جایگیاهی نیدارد ایشیان      نفقه را صرف

یط زندگی با لحاظ داشیتن اصیل معاشیرت بیه     و شرا و مکانزمان »مالک قرار دادن  ،بهترین راه را

 مصیداق  آنچیه  هر «بالمعروف عاشروهن و»: فرماید می شریفه آیه که آنجایی از و داند می« معروف

، لیذا  گیردد  یمی  واجیب  زوجیه  بیرای  آن دادن قیرار  اختیار در نماید، فراهم را روفمع به معاشرت

و موقعییت   بیه زمیان و مکیان و شیأن     توجه با و نمود بیان حصرام را مصادیقی نفقه برای توان نمی

 .زوجه مصادیق نفقه متفاوت است اجتماعی

غییر  » قیید  بیا  دهد، نفقه فتوا می نیز زمانی که در مورد مقدار و مصادیق علیه( اهلل رحمه)امام خمینی

 اسیت  تمثیل باب از واقع در شود می ذکر نفقه مورد در که اموری که رساند این مفهوم را می« کلذ

 اشیاره  گونه ینا مفهوم این به امام حضرت .باشد مصادیق منحصر در همین تنها نفقه موارد اینکه نه

 است زن مایحتاج کلیه کردن برآورده مالک لکهب ندارد، خاصی مقدار نفقه شرعینظر  از»: نماید می

، پوشاک، مسکن، فرش، پتو، خادم و وسایلی که برای نوشیدن و خوردن و نظافیت  خوراک قبیل از

حاکمییت  لهذا درباره نفقه درمیان زن بایید بیه     .(116 :2ج  ،تا بیو غیر آن است )موسوی خمینی، 

به پرداخت هزینه همسرش باشد، قانون هیم  مرد موظف ، عرف مراجعه کرد. اگر ازنظر عرف مردم

 از دور زن درمیان  هیای  ف معتقد باشد که تحمیل هزینیه  عر اگر و کند او را موظف به پرداخت می

نیست و  او ی و درمانامیدی به بهبود ی شده کهالعالج صعبزن مبتال به بیماری  است و« انصاف»

 بیه  ملیزم  را او تیوان  نمیی  ،شیود  ادی مرد میزندگی م و از بین رفتن ادامه درمان تنها باعث نابودی

 و اخالقیی  بیه تعهیدات   عمیل  باب از تواند می  مرد حالت این در .نمود زوجه درمان نفقه پرداخت

 زن را بر عهده بگیرد. درمان هزینه وجدان خویش

ری هزینیه درمیان بیمیا   »فرمایید:   یمی به همین معیار بیوده و   قائلنیز  علیه( اهلل رحمه)ییخواهلل  یتآ

نییاز بیه    و آیید  یمی ی که اتفاقی پیش العالج صعبمتعارف زن بر شوهر واجب است و در بیماری 

ج ، 1114)خیویی،  « بر شوهر واجب اسیت  ،هزینه زیاد دارد مشروط به اینکه شوهر به حرج نیافتد

ین هزینه ا و پرداخترا برای بیماری بیان نموده  «قید متعارف»شود که ایشان  یممشاهده  .(213 :2
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هیای متعیارف را    یمیاری ب؛ ایشان فقط هزینه یگرد عبارت به .داند یمنوع بیماری را بر شوهر واجب 

 داند. یمجزء نفقه 

 نشیده  ییف تعر ای واژه شرع در هرگاه زیرا است؛ نفقه ماهیت کننده تعین عرف»: گفت توان پا می

؛ شیود  میی  واگیذار  عرف به واژه آن تعریف باشد نداشته وجود آن برای هم شرعی حقیقت و باشد

و هرچیه میردم در نفقیه الزم     اسیت  کرده تکیه عرف به نفقه گستره تعین در شرع مقدس بنابراین،

 بییان  منظیور  شیده  ذکیر  حیدودی  رواییات،  بعضی در هم اگر آید ب میحسا به نفقه جزء دانند می

 .(13:1113تراب،  ابن) «است بوده معمول و مالک زمان آن مردم بین در که است چیزی

حکییم صیراحتام نفقیه     اهلل ییت برخی همچیون آ  ادهقرار دمیزان که عرف را  دیدگاهالبته در کنار این 

 در حکییم  اهلل یتآ .اند و میزان و کیفیت آن را محدود به عرف نکرده اند درمان زن را واجب دانسته

از غذا، لبیاس،   عبارت است آن و است واجب همسرش بر زن نفقه»: فرماید می گونه ینا رابطه این

 ءمسکن، فرش و پتو، وسایل نظافت و سایر وسایلی که زن به آن نیاز دارد به حسب حیالش و دوا 

 .(141 :2ج ، 1114)طباطبائی حکیم، « و اجرت طبیب هم از آن قبیل است

 درمان و آراءِ فقهای اه  سنت راجع به آن مخارج. 6

شافعی صراحتام به عیدم وجیوب نفقیه    و نفی ح ،از میان مذاهب اربعه اهل سنت، سه مذهب حنبلی

 .اند درمان زن حکم نموده

 دواء هزینه اما ب ردازد را زن نظافت آالت هزینه است واجب زوج بر» دارند صراحتام بیان می حنابله

 علمیای ایین میذهب   همچنیین جصیاص از    .(214:1121 بلبان، ابن) «نیست واجب او بر پزشک و

ینه درمان و اجرت پزشک برای زوجه بر ذمه زوج، واجب نیست؛ اما هز» :که است معتقدچنین  ینا

زینت باشید ییا از وجیود چییزی در زوجیه اکیراه        یادر صورتی که زوج از زوجه درخواست کرد 

داشت و از زوجه تغییر دادن آن را خواست، مثل جراحی زیبایی )البته در صورتی که بیرای زوجیه   

حنابلیه  علمای پا از قول  .«نه آن درمان زوجه را ب ردازدمضر نباشد( بر زوج واجب است که هزی

که به طور کلی، زوج ملزم به پرداخت هزینه درمانی زوجه نیست مگر در میوردی   گیریم ینتیجه م

که آن درمان به پیشنهاد زوج و برای زیبایی زوجه و برای رفع اکراه زوج از زوجیه صیورت گییرد    

 اسیت  معتقید  و داند درمان زوجه را بر زوج واجب نمیهم مخارج  حنفیه .(144:1126)جصاص، 
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 .(121:1121 مال او پرداخیت شیود )شیبلی،    از باید درمان های بودن زوجه، هزینه غنی صورت در

 زنیدگی »زوج واجب اسیت هزینیه آنچیه را کیه      بر این که؛ براجماع دارند  هعلمای حنفیهمچنین 

از زندگی عادی زندگی سیالم اسیت نیه زنیدگی      زوجه به آن بستگی دارد، ب ردازد و منظور« عادی

در هر حال هزینه درمان زوجیه بیر عهیده     گوید یپا در نهایت، مذهب حنفی م .همراه با بیماری

در کتیب   .(141:1121زوج نیست، چون معیار زندگی سالم است نه در حال بیمیاری )ابیی داوود،   

دوای بیمیاری و  »نقیل شیده اسیت:     ونهگ ینفقه مقارن هم از شافعی در مورد مصادیق نفقه زوجه ا

 .(666 :1ج ، 1112)الجزیری، « اجرت طبیب و حجامت و مثل آن واجب نیست

دو قیول   ،در وجوب پرداخت هزینه درمانی زوجه از سوی زوج؛ معتقدند مذهب مالکیاما علمای 

 وجود دارد:

 .واجب نیست بر زوج ها ینهآنچه در متون است، مبنی بر این است که پرداخت این هز. 1

بر زوج معتقدند و مؤید این امر، این فیرض اسیت    ها ینهبرخی دیگر به وجوب پرداخت این هز. 2

بیر زوج   گوینید  یمی از علمیای میالکی    ست امیا برخیی  آن ا های ینهکه زوج قادر به تهیه دارو و هز

ا ب یردازد  درمانی او ر های ینهرا که واجب است بدهد و هز یا نفقه قیمتواجب است که به زوجه 

و آن نفقه واجبی که زوج باید به زوجه بدهد، نفقه زن سالم است نیه زن بیمیار )کاسیانی حنفیی،     

که فرزند را بیه دنییا    یا پزشک یا قابله های ینهاند که اگر در پرداخت هز ها قائل ولی آن .(31:1111

ت هرچنید زوجیه   اختالف باشد، ظاهر این است که پرداخت این هزینه بر زوج واجب اس آورد یم

 .(124:1123مطلقه باشد )ترمذی، 

 تطبیقی به آراء فقهای شیعه و اه  سنت درباره مصادیق نوقه یانداز چشم. 9

 :کرد اشاره نظریه چهار به توان از میان آراء و نظرات فقهای شیعه می

 قابیل  جیواهر  صیاحب  کیالم  از که ایین معنیی   باشد ین مصادیق نفقه زن میتعیمرجع  ؛عرفالف: 

 .باشد داشت میبر

که این  باشد می به عنوان نفقه واجب زوجه مصادیق ذکرشده از قبیل غذا، مسکن و لباسفقط؛ ب: 

 است. طوسی شیخ قول بیان،

 .شود هزینه درمان را نیز شامل می و ءحتی دوا ،خویی مصادیق نفقه زن اهلل یتبه نظر آج: 
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 بیاب  از میذکور در رواییات،   میوارد  که نمود تبرداش توان می خمینی امام «ذلک غیر» عبارت ازد: 

 .انحصار نه است تمثیل

بیر عیدم وجیوب آن، در     )به غیر از مالکیه( در باب نفقه درمان زن، تقریبام اجماع فقهای اهل سنت

 امامیه به وجوب آن است. یمقابل قول اکثر فقها

 در اسیالمی  فقهای اختالف ین عنصرتر مهم ،معالجه و درمان هزینه گردد گونه که مالحظه می همان

 پاسیخگو  را زییر  سؤاالت باید دانند نمی واجب را درمان نفقه که فقهایی رو این از. است نفقه باب

 .باشند

نیست که در قرآن مجید به آن امر شده است؟ ایین   «معروف»آیا نفقه درمان زن مصداق واژه  الف(

 مرد احوال و شرایط به رجوع مورد در نتس اهل فقهای که کند نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا می

 اسیت  زنیان  بیا  معاشیرت  به مربوط که قرآن آیات در «معروف» واژه به زن نفقه رامقد نیتعی برای

 کنند. می استناد

به معیروف و نیکیی    شان یاگر قرآن کریم دستور داده است که با زنان در حقوق مادی و معنو ب(

 سیرزنش  کنید  داریدخیو  همسرش درمان های رداخت هزینهعمل کنید. آیا عرف، مردی را که از پ

 کند؟ نمی

 داری از درمان او مصادیق احسان و معروف است؟دآیا ترک کردن زن بیمار و خو  (

 بیا  زن درمان از یخوددار آیا باشد ت( از آنجایی که احکام اسالمی در پی تحکیم نظام خانواده می

 ندارد؟ افاتاسالم من در خانواده نظام تحکیم مسلم اصل

 تیر  فلسفه وجوب نفقه، حفک حیات و آسایش زن است، آیا نیاز زن به درمان ضروری که یوقت ث(

ری از فقهیا در صیورت بیمیار    بسییا  که است این نه مگر نیست؟ تنظیف آالت و خادم به او نیاز از

ن در کیه موجیب راحتیی و آسیایش ز     چیرا  ،بودن زن، معتقدند که مرد باید برای او خیادم بگییرد  

 امیور  انجیام  بیرای  گیرفتن  خادم یا شود می او آرامش موجب بیشتر زن درمان آیا. شود خانواده می

 منزل؟

مختلیف   طزن در شیرای  آراییش  تیأمین  و باشید  مسلمام فلسفه وجوب نفقه حفک آرامش زوجه میی 

 اهلل رحمیه ) ینیی خممتفاوت است، بدین جهت بسیاری از فقهای شیعه مانند صاحب جواهر و امیام  
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 زوجه که موقعیتی هر و زندگی از ای مرحله هر در معتقدند و کنند موارد نفقه را منحصر نمی علیه(

پرداخیت   لزوم به کرد حکم عرف اگر و داد قرار عمل مالک را جامعه مردم عرف باید باشد آن در

 ف،عیر  حکیم  بیه  زییرا  ب ردازد، را زن نفقه است موظف شرعی احکامبر اساس  هم زوج ها، هزینه

زن در بسیاری از موارد از مصادیق معاشرت به معیروف اسیت کیه خداونید      درمان هزینه پرداخت

متعال مردان را به انجام آن امر نموده است. این امیر موجبیات تحکییم خیانواده و تیأمین یکیی از       

 رعاییت  کیه  صیورتی  درلیذا   .آورد شارع، یعنی حفک نظام خانواده را فیراهم میی   اغراض ترین مهم

داخت نفقه از سوی زوج( موجب ضرر رسیاندن بیه زوجیه ییا     پر در) معروف به معاشرت دننکر

و حرج، از حیاکم تقاضیای طیالق     به او این حق را خواهد داد که به موجب عسر ،اعسار او گردد

 میاده  در کنید  نماید. بر همین اساس در قانون مدنی که از فتاوای مشهور فقهای امامییه تبعییت میی   

در صیورت اسیتنکاف شیوهر از دادن نفقیه و     : »گیرد می نظر در زن برای را هکاریرا چنین 1122

 رجیوع  حیاکم  بیه  طالق برای تواند میزن عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، 

 دادن از شیوهر  عجیز  صیورت  در است همچنین. نماید می طالق به اجبار را او شوهر حاکم و کند

 «.نفقه

یید آن از  یرا در صیورت تأ  زوجیه زینه درمیان  ه پرداخت وجوب توان آنچه گذشت میبا توجه به 

 جانب عرف ثابت کرد.

 گیری نتیجه

 :نمود اشاره ذیل دستاوردهای و ها یافته به توان از آنچه بیان شد می

بدین جهت فقه امامیه زوج را ملیزم   ،هدف غایی در وضع قوانین خانواده حفک کیان آن است .1

 احسان با همسر خویش رفتار نماید. و عرف دادن قرار مالک با و نیکی هب تا کند می

 شیأن  دادن قیرار  میالک  رسید  زوج ملزم به مراعات عرف است و به نظر می ،در پرداخت نفقه .2

زیرا حتی اگیر زن از خیانواده    ،باشد سارج زوج شأن مالک با مقایسه در نفقه نیتعی در زوجه

سیختی و فقیر قیرار     در را زن شیود  ، معموالم زوج راضی نمیباشد و مرد از خانواده غنی رفقی

 زیرا نحوه زندگی زن تأثیر قابل توجهی در وجهه اجتماعی و آبروی مرد دارد. ،دهد
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تقدیر نفقه بر اساس موقعیت زن هرگز به معنای تحمیل بار اضافی بر دوش مرد نیسیت، تنهیا    .1

میل  تح قیدرت  بردن باال در خود این و ماند ینفقه به عنوان دینی بر ذمّه مرد باقی م مانده یباق

 زن تأثیر خواهد داشت.

 نخواهید  زناشویی زندگی های ست شدن پایهسقوانین و مالکات، هرگز موجب  گونه یناوضع  .1

 نیدارد  را همسیرش  نفقیه  تمیام  پرداخت قدرت فقر، دالیل به مرد که شرایط این در زیرا شد،

ه خیانواد  نظیام  حفیک  احکام تمام غایی هدفه . چراکداشت نخواهد را نکاح فسخ حق زوجه

 .دهند است. به همین دلیل فقهای امامیه در حال اعسار زوج اجازه فسخ نکاح را به زوجه نمی

 جایگیاه  از هیم  زن و کند کار بیشتر که دهد قوانین موجود به مرد احساس آرامش و انگیزه می .3

 فرزنیدان  و همسیر  تعالی و رشد یبرا را خانه محیط بیشتری آرامش با و باشد مطمئن خویش

 تحمییل  طیرف  ییک بیر   تنهیا  خیانواده  نظیام  در صیبر  و ها کند. از این رو تحمل سختی آماده

 به تا کنند یپوش چشم خود منافع برخی از شرایطی دراند  موظف دو هر زوجین بلکه شود نمی

 .یابند دست تری عالی منافع

خ نکاح نیست، اما از آنجایی که اسیالم در  هرچند مجرد اعسار زوج از پرداخت نفقه سبب فس .6

 از توانید  و حرج بیرای زوجیه، او میی    پی تحمیل ضرر بر افراد نیست؛ در صورت ایجاد عسر

 .نماید طالق تقاضای حاکم

 اسیت؛  زنیان  میورد  در تسینن  اهیل  فقیه  از تر نگاه حمایتی در فقه شیعه بسیار بارزتر و روشن .3

رد بر اساس م و آید نمی حساب به مرد دوش بر باری ریبیما حال در زن امامیه فقه درچراکه 

از فقهای اهیل   یک یچموظف است اقدام به درمان همسرش کند، در حالی که ه ،عرف موجود

 ییا  خودش اموال از باید در اغلب موارد زن و اند سنت چنین فتوایی در مورد بیماری زن نداده

 .شود درمان پدرش اموال
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