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مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین
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*

عبدالرسول احمدیان

چکیده
تمکین زوجه به معنای انجام وظایف زناشویی است .در مقابل ،شوهر نیز وظایفی بر عهده دارد که یکیی از
آنها پرداخت نفقه ،مطابق عرف و قانون میباشد .برای اثبات وجوب و حدود تمکین و وجیوب نفقیه مییتیوان از
آیات و روایات زیادی استفاده کرد .مسأل ه اصلی این نوشتار چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و بیان مبیانی آن
در فقه فریقین است .فقهای امامیه درباره موجبات الزام به انفاق سه دیدگاه دارند .مشهور فقها ،تمکین را هماننید
عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار دادهاند .گروهی معتقدند عقد ،سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعی
سقوط نفقه خواهد شد .برخی نیز نفقه را در مقابل حق ریاست شوهر بر خانواده میدانند .در میان فقهای عامه دو
نظر وجود دارد .مشهور معتقدند زن ناشزه استحقاق نفقه ندارد .در مقابل فقهای فرقه ظاهریه و حکم بن عتیبیه،
زن ناشزه را مستحق نفقه میدانند .اختالف مبانی یادشده دارای آثیار حقیوقی متفیاوتی اسیت .میالال در صیورت
اختالف در پرداخت نفقه با توجه به مبنای یاد شده مدعی و یا مدعیعلیه متفاوت خواهد بود .بدینگونه چگونگی
ارتباط بین تمکین با نفقه و مبانی آن در فقه فریقین مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژهها :حقوق زوجین ،تمکین ،نشوز ،نفقه ،فقه فریقین.

 -1تاریخ وصول1396/7/25 :

تاریخ پذیرش1297/3/2 :

* استادیار فقه و اصول ،دانشگاه باقرالعلوم علیهالسالم ،قم ،ایران (نویسنده مسؤول) r.ahmadian@chmail.ir
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 -1بیان مسأله
در فقه و حقوق اسالمی حق تمکین و حق نفقه ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند ،اما چگونگی این
ارتباط و مبانی آن جای تحقیق و جستجو دارد .در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق کتابخانهای و
تجزیه و تحلیل یافتههای مرتبط با موضوع به بح و بررسی این ارتباط پرداختهایم.
نوآوری این تحقیق جنبه تطبیقیبودن و بررسی این فرع فقهی در بین مذاهب اسالمی است.
بررسی این موضوع ،از آن لحاظ ضرورت و اهمیّت دارد که نتیجهی بح

در وضع قوانین و حل

اختالفات و مشکالت بین زوجین تأثیر دارد.
 -2تبیین اصطالحات محوری
-1-2تعریف اصطالحی نفقه
تعاریفی که در فقه برای نفقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق است .بدینجهت اکالر
اختالفها به مصادیق برمیگردد.
در جواهرالکالم بیانشده« :مایحتاج زن از جمله غذا ،البسه ،مسکن ،خادم و وسایل آشپزی کیه به
طور متعارف بیا وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد» (نجفی .)330 ،31 ،1404 ،بعضی از فقها،
مصادیق دیگری به آن اضافه نمودهاند ،همانند« :وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه ،کرم ،صابون و
هزینه حمام در صورت نیاز» (عاملی (شهید ثانی) .)469 ،5 ،1410،در تحریر االحکام در تعریفی کوتاه
بدون ذکر مصادیق آمده است« :آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است»
(حلّی (عالمه).)47 ،2 ،1420 ،
به نظر میرسد مفهوم نفقه یک مفهوم کامال عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار
کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیینکنندهای دارد و قرآن کریم هم آن را تأیید میکند؛
زیرا تمام آیاتی که مسأله نفقه را مطرح میکنند ،آن را احاله به عرف دادهاند ،همانند« :عاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ» (نساء)19 ،؛ «فَإِمْساکٌ به معروف أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ» (بقره )229 ،کلمه معروف در برخی
تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است .چنانکه بعضی مفسرین در تفسیر آیه «عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره )233،آوردهاند« :منظور از رزق و کسوهی خرجی و لباس است و
خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده ،یعنی متعارف از حال شوهر و همسر ،همچنین
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مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که (به بچه) شیر میدهد به
عهده اوست» (طباطبائی .)360 ،2 ،1363،برخی مفسرین هم ،کلمه معروف را به معنای «مناسب و
شایسته» تفسیر نمودند (مکارم شیرازی .)31 ،3 ،1366،یعنی مناسب و در شأن زنان؛ که در واقع به
همان معنای متعارف برمیگردد .به نظر میرسد ،مفهوم فقهی نفقه با معنای لغوی آن کامال همخوانی
دارد و این مفهوم که یک مفهوم عرفی است ،روشن و واضح میباشد .البته اختالفهایی که در مصادیق
مشاهده میشود ،ابهامی در اصل مفهوم به وجود نمیآورد (محمدی.)183،1383،
 -1-1-2نفقه از منظر قرآن کریم
در قرآن کریم آیاتی هستند که فقها ،وجوب نفقه را از آنها استنباط کردهاند ،مانند« :لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ
مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ» (طالق .)7 ،این آیه در مورد وظایف مرد در قبال زن
مطلقه است و میفرماید :مردان توانگر وقتی همسر بچه دار خود را طالق میدهند باید در ایام عده و
ایام شیرخواری کودکشان به زندگی زن مطلقه و کودک خود توسعه دهند و کسی که فقیر و در
تنگناست و نمی تواند به زندگی همسر طالق داده و کودک شیرخوارش توسعه دهد ،هر قدر که میتواند
از مالی که خدای تعالی به او عطا کرده به ایشان انفاق کند (طباطبایی ،بیتا .)284 ،38 ،در این آیه
کیفیت نفقه بیان نشده و تنها وجوب پرداخت نفقه بر حسب توان مالی مرد ذکرشده است .ظاهرا اصل
پرداخت نفقه به زوجه مفروغ عنه است و قسمت اول آیه نیز مقدمهای برای بیان قسمت دوم است که
میگوید :هر مقدار که پروردگار به او داده ،همان را بپردازد (شبیری زنجانی.)7995 ،25 ،1419 ،
همچنین در آیه  233سوره بقره آمده است« :الرَّضاعَةَ وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ»
بنابراین آیه پدر کودک عهده دار تأمین خوراک و پوشاک همسران مطابق عرف میباشد ،یعنی متعارف
از حال چنین شوهر و چنینزنی (طباطبایی ،بیتا.)42 ،4 ،
 -2-1-2نفقه از دیدگاه روایات
روایات متعددی در باب نفقه وارد شده که به بعضی از آنها اشاره میشود:
امام رضا (علیه السالم) در تفسیر آیه «فَإِمْساکٌ به معروف أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ» (بقره)229 ،
میفرمایند :ا مساک یعنی آزار نکردن و پرداخت نفقه و تسریح یعنی طالقی که در کتاب خدا آمده است
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(حر عاملی.)236 ،15 ،1393 ،
وَ عَنْ جعفر بن محمد (علیه السالم) أَنَّهُ قَالَ :سَبْعٌ مِنْ سَوَابِقِ الْأَعْمَالِ فَعَلَیْکُمْ بِهِنَّ فَذَکَرَهُنَّ وَ قَالَ
فِیهِنَّ وَ النَّفَقَةُ عَلَی الْعِیَالِ (ابن حیون .)254 ،2 ،1385 ،سوابق االعمال یعنی اعمالی که بسیار شایسته و
مناسب است و بر سایر اعمال پیشی دارد ،منظور از عیال هم اعم از ازواج است و همه اشخاصی را که
تحت عیلوله شخص قرارگرفته و آنها را وجوبا یا استحبابا نفقه میدهد شامل میگردد؛ اما نسبت به
زمان و شرایط وجوب و موارد غیر واجب ،ابهام داشته و ساکت است( .شبیری زنجانی،25 ،1419 ،
.)7996
وَ عَنْ عَلِیٍّ (علیه السالم) أَنَّهُ قَالَ :إِذَا لَمْ یَجِدِ الرَّجُلُ مَا یُنْفِقُ عَلَی امْرَأَتِهِ اسْتُؤْنِیَ فَإِنْ جَاءَهَا به شیءٍ
لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ شَیْئا أُجِّلَ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا (ابن حیون .)255 ،2 ،1385 ،اگر شوهر توان و
دارایی کافی داشته باشد باید نفقه را بپردازد و اال دینی است که باید برای پرداخت آن به شوهر مهلت
دهند.
پس ،از این روایت و روایات متعدد دیگری که به این مضمون واردشده است چند مطلب قابل
استنباط است .اول :اصل وجوب نفقه و تأمین هزینه زندگی زن ،بر عهده شوهر نهاده شده است .دوم:
نفقه زن باید بهاندازه متعارف باشد.
 -2-2تعریف اصطالحی تمکین
گرچه فقها از واژه تمکین تعریف دقیقی به دست ندادهاند اما از آنجایی که لفظ نشوز و تمکین در
مقابل و ضد یکدیگرند از باب تعریف اشیاء به اضداد ،میتوان تمکین را نیز تعریف کرد .نشوز به معنای
سرپیچی از انجام وظایف زناشویی در مواردی که بر زن واجب است میباشد ،پس تمکین یعنی انجام
وظایف زناشویی.
این که تمکین زن جزء حقوق شوهر بوده و بر زن نیز واجب است ،امری پذیرفتهشده و مسلم است
که برخی بر آن ادعای اجماع نیز کردهاند (نجفی)303 ،31 ،1404 ،؛ اما حدود و ثغور آن مشخص نبوده
و مورد اجتماع هم نیست .فقها در این باره با یکدیگر اختالف نظرهایی دارند.
چنانکه دانشمند بزرگ فاضل هندی میگوید« :معنای تمکین عبارت است از این که زن امکان
بهرهمند ی جنسی از خود را در هر زمان و هر مکان و هر موضعی که مرد بخواهد به او بدهد».
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(اصفهانی (فاضل هندی).)202 ،7 ،1416 ،
شهید ثانی در مورد تمکین چنین میفرماید « :منظور از تمکین یعنی خلوتنمودن زن با شوهر
یعنی بین خود و شوهر حائل قرار ندهد به صورتی که مکان خاصی همچون خانه و شهر خودش یا زمان
خاصی را به استمتاع اختصاص ندهد .بلکه در هر مکان و هرزمانی که شوهر اراده استمتاع را داشته باشد
و صالحیت استمتاع را از جهت حال زن داشته باشد زن باید از شوهر اطاعت نماید و ممکن است مراد از
مکان تمام بدن زن همچون فرج و  ...باشد و آنچه قابلیت استمتاع از آن است و در تمکین هر دو نوع
آمادگی معتبر است البته معنای اول روشنتر است» (شهید ثانی 439 ،8 ،1416،و 440؛ فخرالمحققین،
.)267 ،3 ،1389
میرزای قمی میگوید« :مراد از تمکین آن است که تخلیه کند میان خود و شوهر در هر جا و در هر
حال و خود را به دست او بدهد (در غیر جایی که شرعا معذور باشد مالل ایام حیض و در وقت احرام و در
حال مرضی که نتواند تمکین کند و امالال آن) » (قمی.)359 ،4 ،1413،
در کالم فقها مخصوصا متقدمین مخالفت زن با شوهر در این مورد نشوز شمرده شده و زن ناشزه را
مستحق دریافت نفقه ندانستهاند .میتوان گفت عنوان کلی وجوب تمکین زن از شوهر مورد اجتماع فقها
است؛ اما حد مرز این تمکین مورد اجماع فقها نیست و بین فقها اختالفاتی وجود دارد (شبیری زنجانی،
.)1240 ،4 ،1419
 -3مبانی الزام به انفاق
سؤال مهمی که در این زمینه مطرح میشود ،این است که رابطه بین نفقه و تمکین چیست؟ در
مورد این که سبب و مبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه چیست؟ از دیدگاه فقهای اسالمی چند مبنا
مطرح میشود که به اختصار بیان میگردد.
 -1-3رابطه تمکین با نفقه
مشهور فقهای شیعه تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده و نفقه را مشروط
به تمکین نمودهاند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل زوجه میدانند (حلّی( ،عالمه)،
52 ،1413؛ عاملی(شهید ثانی)465 ،2 ،1410،؛ ابنبراج )347 ،2 ،1406 ،صاحب ریاض هم نفقه را
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همانند عوض معامالت در مقابل تمکین میداند (طباطبائی.)165 ،2 ، 1404 ،
البته باید دانست منظور برخی از فقها از تمکین ،تمکین خاص است ،یعنی زن در مسائل مربوط به
زناشویی از شوهر اطاعت نماید (حلی(مقداد)276 ،3 ،1404 ،؛ عاملی (شهید ثانی) 122 ،1410،و خمینی،
بیتا 313 2 ،2؛ حلّی (محقق) )347 ،2 ،1408 ،و برخی دیگر معتقدند زن در همه مسائل بایستی از
شوهر اطاعت نماید و حتی اگر بدون اذن همسر از منزل خارج شود نفقه وی ساقط میشود (موسوی
اصفهانی ،بیتا )358 ،2 ،در عین حال این گروه معتقدند اگر زوجه به دلیل عذر شرعی یا رتقاء و قرناء
( مشکالتی در آلت تناسلی) تمکین نکرد ،نفقه وی از بین نخواهد رفت ،ولی اگر زوجه نابالغ بود یعنی
استمتاع از وی میسر نبود ،نفقهای نخواهد داشت (امام خمینی ،بیتا314 ،2 ،2 ،؛ حلّی (محقق)،1408 ،
348 ،2؛ موسوی اصفهانی ،بیتا.)358 ،2 ،
ابن دریس در سرائر نیز میفرماید :نفقه واجب میشود با تمکین و به مجرد عقد واجب نمیشود
(حلّی (ابن ادریس).)72 ،2 ،1410 ،
جماعتی نیز در مسأله تردید دارند .مرحوم محقق در شرایع تردید دارد و میفرماید :اظهر در بین
اصحاب اعتبار تمکین است (حلّی (محقق).)291 ،2 ،1480 ،
مرحوم عالمه در قواعد تعبیر «فیه اشکال» میآورد .در تحریر هم خودش نظر نداده و میگوید:
مشهور قائل به اعتبار تمکین هستند ،سپس بر اساس نظر مشهور تفریع میکند (حلّی( ،عالمه)،1413 ،
 .)103 ،3مسالک نیز کالم اصحاب را نقل کرده ولی در ادلّه آنان مناقشه مینماید (عاملی (شهید ثانی)،
.)398 ،7 ،1413
برخی اشکال نمودهاند که اگر وجوب نفقه ،مشروط به تمکین باشد ،باید در صورت انتفای شرط،
مشروط هم منتفی شود؛ یعنی اگر تمکین به دالیلی همانند مرض «رتقا» یا هر عیب دیگری ممکن
نباشد ،وجوب نفقه منتفی گردد (نجفی .)306 ،31 ،1404 ،زیرا الزمه شرط بودن تمکین این است که
هر آنچه مانع تمکین باشد ،البته اگر از ناحیه شوهر نباشد ،موجب سقوط نفقه گردد واال باید برای
استالنای این موارد ،دلیل خاص اقامه نمود (احمد ابراهیم.)13 ،1349 ،
 -1-1-3رابطه تمکین با نفقه در فقه عامه
دیدگاه عموم فقهاء حنفی ،مالکی ،شافعی و حنبلی این است که زن ناشزه استحقاق نفقه و محل
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زندگی را ندارد (کاسانی ،بیتا22 ،4 ،؛ دردیر ،بیتا731 ،2 ،؛ نووی 346 ،19 ،1417 ،؛ مرداوی ،بیتا،9 ،
.)380
در کتاب تاج المذهب آمده است :اگر زن ناشزه شود ،هیچ حقی بر گردن شوهر نخواهد داشت و نه
بر گردن خویشاوندان ثروتمند زن ،زیرا خود زن باع سقوط نفقهاش شده است در امری که زن در آن
از حدود خود عبور کرده است (عنسی یمانی ،بیتا.)281 ،2 ،
طرفداران نظریه عدم استحقاق ،برای اثبات نظر خود اینگونه استدالل کردهاند:
نفقه در مقابل تمکین زن تعلق می گیرد زیرا نفقه قبل از تمکین ،وجوب ندارد .اگر که مرد از
پرداخت نفقه خودداری کند زن هم میتواند از تمکین خودداری کند؛ اگر زن تمکین نکند مرد هم
میتواند نفقه زن را نپردازد ،در مقایسه با قبل از دخول .برخالف مهریه که به مجرد عقد ثابت میشود؛ و
به همین سبب است که اگر یکی از زن و شوهر قبل از دخول فوت کند ،پرداخت مهریه وجوبش باقی
است اما وجوب نفقه ،وجود نخواهد داشت.
اما اگر مرد فرزندی از آن زن ناشزه داشته باشد ،نفقه فرزند بر مرد واجب است ،زیرا پرداخت نفقه
فرزند بر پدر واجب است و حق فرزند به سبب ارتکاب گناه از جانب مادر ساقط نمیشود به مانند فرزند
بزرگ ،اگر که مادر ناشزه از فرزند نگهداری میکند و یا به او شیر میدهد الزم است که مرد نفقه فرزند
را به مادر بدهد؛ و همچنین اجرت شیر دادن به فرزند زیرا این اجرت ،دستمزد کاری است که زن با شیر
دادن ،مالک آن شده است؛ و این مبلغ در مقابل استمتاع و تمکین نیست و به سبب عدم تمکین،
پرداخت این مبلغ ملغی نمیشود (ابن قدامه296 ،9 ،1403 ،؛ ماوردی.)39 ،15 ،1414،
 -2-3رابطه عقد با نفقه
گروهی از فقها عقد نکاح را علّت و سبب وجوب نفقه میدانند و معتقدند به جهت اینکه ادلّه وجوب
نفقه بر عنوان زوجه حمل میشود و زوجیت هم به مجرد عقد حاصل میشود ،پس عقد ،سبب وجوب
انفاق است و فقط نشوز باع سقوط نفقه خواهد شد (نجفی.)308 ،31 ،1404،
مرحوم سبزواری صاحب کفایه نیز میزان را عدم نشوز میداند و میگوید :و هل یجب النفقة به
مجرد العقد ،و النشوز مسقط ،أم تجب بالتمکین؟ فیه قوالن ،أشهرهما الالانی؛ و لعلّ األقرب األوّل ،لعموم
األدلّة الدالّة علی وجوب نفقة الزوجه ،و یُسقط النشوز به دلیل من خارج (سبزواری.)297 ،2 ،1423 ،
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صاحب حدائق هم عدم النشوز را اظهر دانسته و بر آن اصرار میورزد و میگوید :برای وجوب نفقه
مبتنی بر تمکین ،هیچ دلیل صریح و تلویحی وجود ندارد بلکه صرف ادعا است اما ادله و اخبار ،وجوب
نفقه را مبتنی بر مجرد عقد دانسته است (بحرانی.)590 ،24 ،1405 ،
در کفایت ادله برای اثبات مدعا نیز تعابیر مختلفی آمده است .عدهای قائل به اجمال ادله شده و
سراغ اصل رفتهاند .فاضل مقداد در تنقیح (حلی (مقداد) ،)278 ،3 ،1404 ،صاحب مدارک در نهایه المرام
(عاملی ،)474 ،1 ،1411 ،صاحب ریاض (حائری )164 ،12 ،1418 ،همگی مدعی اجمال هستند .صاحب
جواهر میگوید عمده دلیل اینها مشهور بودن این قول بین فقهای امامیه است و الّا باقی ادلّه قابل
مناقشه است .وی میگوید آیات و روایاتی که آن گروه برای اثبات مدعای خویش استفاده میکنند دلیل
بر شرطیت تمکین نیست بلکه نهایتا وجود تکلیفی تمکین را اثبات میکند نه وجود وضعی آن را ،به این
معنی که تمکین شرط وجوب نفقه باشد به طوری که اگر زوجه تمکین نکرد مرد هم از پرداخت نفقه ابا
کند پس بر زن الزم است تمکین کند .در جای دیگر ایشان میگوید :در مقابل روایاتی که قول به
شرطیت تمکین زوجه دارد ما روایات دیگری داریم؛ مالال از پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) روایت شده که
میفرمایند« :یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَکُمْ عَوَارٍ لَا یَمْلِکْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ ضَرّا وَ لَا نَفْعا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ
اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ به کلمات اللَّهِ فَلَکُمْ عَلَیْهِنَّ حَقٌّ وَ لَهُنَّ عَلَیْکُمْ حَقٌّ وَ مِنْ حَقِّکُمْ عَلَیْهِنَّ أَنْ لَا یوطئوا
[یُوطِئْنَ] فُرُشَکُمْ وَ لَا یَعْصِینَکُمْ فِی مَعْرُوفٍ فَإِذَا فَعَلْنَ ذَلِکَ فَلَهُنَ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا
تَضْرِبُوهُنَّ» (مجلسی.)245 ،100 ،1403 ،
پیامبر صلی اهلل علیه و آله خوراک و پوشاک زوجات را به شوهرانشان واجب کرده است و چنانکه
مالحظه میگردد «شرط تمکین» در امر به معاشرت به معروف ظهور ندارد و اگر بگوییم انفاق نکنید
مگر بعد از این که تمکین کند از داللت شرط به دور است» (نجفی.)307 ،31 ،1404،
 -1-2-3ردّ وجود اجماع بر اعتبار تمکین در پرداخت نفقه
برخی اعتبار تمکین را به مشهور نسبت دادهاند ،بلکه ادعای اجماع نیز بر آن کردهاند و مرحوم
صاحب ریاض از کالم شهید ثانی در شرح لمعه وجود اجماع بر اعتبار تمکین را استظهار کرده است .ولی
تا آنجا که ما به اقوال مراجعه کردهایم مسأله اجماعی نیست و نباید آن را از نظر قدما و متأخرین
اجماعی فرض کرد .پیش از زمان صاحب ریاض ،مسأله اختالفی بوده و ایشان نخستین بار ادعای اجماع
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را مطرح ساخته است (حائری.)164 ،12 ،1418 ،
از میان قدما ،مرحوم ابن ادریس یکی از کسانی است که تمکین را معتبر ندانسته و صریحا میزان
در وجوب نفقه را عقد و مسقط آن را نشوز دانسته است ،همچنان که نفقه صغیره را بر زوج کبیر -با
اینکه تمکینی نکرده -به نفس عقد واجب میداند (حلّی (ابن ادریس).)72 ،2 ،1410 ،
 -2-2-3رابطه عقد با نفقه از دیدگاه فقها عامه
زن ناشزه استحقاق نفقه را دارد و این حکم بر اساس نظر فرقه ظاهریه است.
در کتاب محلی ابن حزم آمده است :مرد باید نفقه همسرش را با توجه به استطاعت مالی خود ،از
زمان انعقاد نکاح پرداخت کند  -هرچند که زن در گهواره باشد -فرقی ندارد که ناشزه باشد یا نباشد،
ثروتمند باشد یا فقیر ،پدرش زنده باشد یا این که فقیر باشد ،باکره باشد یا زن باشد ،حر باشد یا کنیز
باشد (ابن حزم ،بیتا.)249 ،9 ،
دالیل
فرقه ظاهریه و کسانی که قائل اند به اینکه زن ناشزه استحقاق نفقه را دارد ،به قرآن و سنت
استدالل کردهاند .در قرآن کریم آمده است« :والالتی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی
الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ» (النساء .)34 ،خداوند-عز و جل -بیان کرده است :صرفا سه مجازات موعظه
حسنه ،دوری از همسر در بستر و تنبیه بدنی خفیف در حق زن ناشزه اجرا میشود .پرداخت نفقه و فراهم
کردن لباس زن ،ساقط نمیشود و در نتیجه قائلشدن به مجازات زن به وسیله محرومکردن او از حقش
( نفقه و لباس) حکمی است که خداوند سبحان در دین اسالم ،اجازه آن را نداده است ،بنابراین چنین
حکمی باطل است .درست است که نشوز باع ظلم در شوهر میشود اما مرد حق ندارد زن را از حق
خود که در اموال او (شوهر) است ،محروم بکند .مگر این که برای اثبات این حکم ،دستور شارع مقدس
وجود داشته باشد .اگر که خداوند سبحان میخواست زن ناشزه را استالناء بکند (در محرومشدن از نفقه و
لباس) این امر را مورد غفلت قرار نمیداد تا دیگری این حکم را بیان بکند .خداوند سبحان از چنین
کاری منزه است (ابن حزم ،بیتا.)112 ،9 ،
این استدالل مورد مناقشه است :آنچه خداوند سبحان در آیه «والالتی تخافون نشوزهن »...از
احکام خاص نشوز بیان کرده است ،ضرورتا مانع صدور حکم به سقوط نفقه نیست؛ زیرا اگرچه ظاهر ادله
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ثبوت نفقه عمومیت دارند ،اما مفهوم این عموم معارض دارد و همچنین حکمت وضع نفقه از جانب
شارع مقدس ،معارض دارد .زیرا عقد نکاح اقتضاء دارد که زن به صورت کامل در خدمت شوهر خود
باشد ،به گونهای که مقصود اصلی از عقد نکاح که همان انتفاع جنسی و آمیزش است ،کامال محقق
گردد .حال تحقق این امر با ناشزه شدن زن منتفی است زیرا زن از تحت سلطه مرد خارج میشود و در
نتیجه ،استحقاق نفقه را نخواهد داشت (شربینی.)436 ،3 ،1377،
فقها برای اثبات این نظر به روایاتی نیز استناد کرده اند مانند روایتی که ابو داوود از حکیم بن
معاویه القشیری ،ذکر کرده است« :به رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) گفتم ،حق همسر یکی از ما بر
گردن ما چیست؟ رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) فرمودند :اگر غذا خواست برایش فراهم بکنی ،اگر
نیاز به لباس پیدا کرد لباس برایش فراهم بکنی و ( »...سجستانی ،بیتا.)244 ،1 ،
همچنین حدیالی که مسلم از جابر بن عبداهلل روایت کرده است« :رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله و
سلم) در خطبهاش در روز عرفه بیان فرمودند ... :در مورد زنان ،تقوای الهی پیشه کنید چرا که شما آنان
را به عنوان امانت الهی دریافت کردهاید و به اذن الهی ،نکاح با آنها برای شما حالل شده است .حق
شما بر گردن آنها این است که کسی را که شما او را دوست نمیدارید به بستر (خانه) شما راه ندهد .اگر
برعکس عمل کردند ،میتوانید در مورد آنها تنبیه بدنی خفیف انجام بدهید و حق آنها بر گردن شما این
است که غذا و لباس آنها را به نکویی فراهم آورید» (نووی.)330-318 ،8 ،1418 ،
وجه داللت حدی  :رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم) حکم وجود نفقه زن را برای همه زنان
عمومیت دادند و زن ناشزه را استالناء نکردند و همچنین زن کم سن و بزرگ را استالناء نکردند و فرقی
بین زنی که به او دخول شده است و زنی که به او دخول نشده نگذاشتند ،چه کنیز باشد و چه زن آزاد.
در نتیجه چگونه بر سقوط نفقه زن ناشزه استدالل کنیم! (ابن حزم ،بیتا .)113 ،9 ،زیرا رسول خدا
(صلی اهلل علیه و آله) از روی هوی و هوس سخنی نمیگوید و همچنین خداوند سبحان چیزی را
فراموش نمیکنند.
 -3-3رابطه ریاست شوهر با نفقه
برخی معتقدند نفقه در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه و فرزندان) است که
در فقه به «حق الطاعه» تعبیر شده است .برای اثبات مدعی به آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ( ،»...نسا،

مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه ...

43

 )34استناد کرده اند که ابتدای آیه بیانگر حقی است که به مردان (شوهران) داده شده است ،زیرا در
ادامه آیه آمده است« :به ما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» در مقابل این حق ،تکلیفی را به عهده وی نهاده که
همان تأمین هزینه خانواده (نفقه زن) است؛ لذا ریاست مردان سبب الزام آنها به پرداخت نفقه است،
همانطور که صاحب جواهر چنین برداشتی از آیه را استشمام میکند (نجفی.)306 ،31 ،1404 ،
صاحب جواهر نیز پس از رد اشتراط تمکین« ،حق الطاعه» را به عنوان شرط وجوب نفقه میپذیرد
و میفرماید :قول موجه ،اشتراط «حق الطاعه» در مسأله است و عدم اطاعت که همان نشوز است،
موجب سقوط نفقه خواهد شد (نجفی.)307 ،31 ،1404 ،
در ادامه ایشان میفرماید« :نهایت چیزی که از روایات اطاعت و حقوق زوج استفاده میشود ،این
است که در صورت فقدان اطاعت  -که به وسیله نشوز زن و تقصیر او در ادای حق زوج حاصل میشود
نفقه زوجه ساقط خواهد شد» (نجفی )309 ،31 ،1404،پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت)
میشود و در صورت فقدان شرط ،مشروط (وجوب نفقه) نیز منتفی خواهد شد و این غیر از مبنای دوم
است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه میدانست (نجفی )306 ،31 ،1404 ،زیرا
درجایی که عقد واقع شود ،امّا زن عمال ریاست شوهر را در زندگی خود نداشته باشد ،زن حق نفقه
نخواهد داشت .یکی از فقهای معاصر معتقد است :تمام ادلّهای که در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق
زوجه بر زوج وارد شده ،انصراف به موردی دارد که زوجه داخل در فراش و (سرپرستی) شوهر شده و
تحت اختیار و ریاست او قرارگرفته است و زوجهای که در خانه پدرش است را شامل نمیشود (اراکی،
 )745 ،1377به همین جهت وجوب نفقه در طالق رجعی نیز به عهده زوج است؛ زیرا در حالت عدم
قصد رجوع ،نفقه باقی است در حالی که تمکین وجود ندارد .همچنین علّت عدم وجوب نفقه در عقد
منقطع هم به دلیل فقدان ریاست شوهر است .همچنان که به نظر میرسد عدم وجوب انفاق در دوران
عقد نیز به سبب عدم وجود ریاست در این دوران است.
برخی این نظر را قبول ندارند و اعم بودن اطاعت نسبت به تمکین را واضح میدانند و اظهار
می دارند :مفهوم مقابل نشوز ،صرف تمکین نیست ،بلکه مفهومی اعم از آن است و زن غیر ناشزه عالوه
بر تمکین در مقابل استمتاعات ،باید مطیع تام و تمام زوج نیز باشد و بدون اجازه وی حتی برای عیادت
والدین خویش هم از خانه خارج نگردد (محقق داماد )297 ،1374 ،یعنی عالوه بر تمکین خاص باید
تمکین عام هم بنماید.
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همچنین در جامعالمقاصد آمده :نشوز درجایی است که حوزه ریاست شوهر باشد (کرکی،1411 ،
.)475 ،12
 -1-3-3دیدگاه فقها عامه
در میان فقها عامه نیز بعضی نفقه را با حق ریاست شوهر در ارتباط می دانند.
در کتاب الحاوی الکبیر آمده است :حاکم بن عتیبه گفته است :نفقه زن به واسطه نشوز ساقط
نمیشود زیرا نفقه با قدرت بر استمتاع واجب میشود و قدرت مرد بر استمتاع با ناشزه شدن زن ،از بین
نمیرود بنابراین نفقه هم به واسطه نشوز ساقط نمیشود (ماوردی.)38 ،15 ،1414 ،
 -4فرق بین شرطیت تمکین و مانعیت نشوز
باید توجه داشت که اختالف مبانی یادشده از جهت عملی و نظری دارای آثار حقوقی متفاوتی است
که در ذیل به مواردی از آنها اشاره خواهد شد.
 -1-4اثبات تمکین از طرف زوجه
اگر زن نفقه را مطالبه نماید از جهت بار اثباتی قضیه که چه کسی مدعی یا مدعیعلیه است،
مطابق مبانی مختلف احکام متفاوتی خواهد داشت .مطابق مبنای اول (رابطه تمکین با نفقه) زن ،گذشته
از رابطه زوجیّت باید تمکین خود را نیز اثبات نماید (کاتوزیان )185 ،1387 ،اثبات چنین امری برای زن
بسیار مشکل خواهد بود .البته بعضی از فقها معتقدند :درجایی که سابقه تمکین وجود داشته باشد ،اصیل،
تحقق تمکین است و مدعی نشوز باید بینه بیاورد (کرکی.)477 ،12 ،1408 ،
 -2-4اثبات نشوز زوجه از طرف زوج
مطابق مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) به مجرد عقد ،نفقه بر شوهر واجب میشود ،چنانچه مرد
مدعی نشوز زن باشد باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید.
و اگر قائل شویم که نشوز مانع است با قبول زوجیت ،اثبات تمکین شرط نیست بلکه اثبات نشوز
مانع نفقه میشود؛ به عبارت دیگر صرف تقاضای زوجه برای مطالبه نفقه کافی بوده و احتیاج به دلیل
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دیگر نیست ،یعنی اجباری ندارد تمکینش را ثابت کند .فقط باید نکاحش را ثابت کند و اقامه دلیل بر
نشوز زن به عهده زوج است؛ بنابراین «البینه علی المدعی :مدعی علیه که اعتراض میکند باید
اعتراض خود را مدلل سازد» (شریف.)66 ،1376 ،
اما مطابق مبنای سوم (رابطه نفقه با ریاست شوهر) ریاست زوج یکی از قواعد و آثار حاکم بر نکاح
در عقد دائم است که به محض انعقاد نکاح این آثار بار میشود و زن ریاست شوهر را پذیرفته و با ورود
در منزل شوهر به طور عملی در مواردی که قانونا باید از شوهر اطاعت نماید ،خود را مطیع شوهر قرار
داده است .به این ترتیب نفقه بر شوهر واجب میشود؛ مگر این که شوهر ،نشوز زن را در عدم اطاعت
وی اثبات نماید .پس شوهر باید برای نشوز زن دلیل اقامه نماید.
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