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 نفقه در اسالم و سایر ادیان

 2، مصطفی رجائی پور1تهمینه نعمتی 

 دانشجوی دکتری رشته فقه ومبانی حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد،مشهد ،ایران1
 استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد،مشهد ،ایران 2

 

 چکیده 

تواند انسان را به غایتی که برای آن خلق شده، نظام حقوقی اسالم، متناسب با شرایط تکوینی و در ر استای کمال انسان است و می

ها و نیازهای مختص آنها وضع شده است بر این اساس، مرد مکلف به انفاق هزینههدایت نماید. از این رو برای زنان و مردان  تکالیفی 

گونه که زن به اطاعت از زوج، در اموری که خدا بر عهد او گذاشته است، مکلف ضروری زندگی همسر و فرزندان خویش است؛ همان

 باشد.می

آیات و روایات،  تنها بر وجوب نفقه زوجه در عقد نکاح و عدم  ههای مختلفی وجود دارد، در این میاندر اسباب و شرایط نفقه دیدگا

وجوب آن در حالت نشوز زوجه داللت دارد. در صورت نپذیرفتن حق ریاست شوهر و سرپرستی او از سوی زوجه و عدم اطاعت زوجه 

نفقه، تمکین زوجه از زوج باشد، در  گردد. اگر مبنای وجوباز زوج، در اموری که شرعاً و قانوناً باید اطاعت نماید، نشوز محقق می

صورتی که زوجه صغیره باشد یا توانایی مسائل خاص زناشویی را نداشته باشد، یا خود را به زوج تسلیم ننماید یا زوج صغیر باشد، زوجه 

 نفقه نخواهد داشت.

یا مال است( به محض انشاء عقد، مطالبه در مورد حق حبس مذاهب اتفاق نظر دارند که زوجه حق دارد تمام مهر خود را که نقد است )

کند و نیز حق دارد از تمکین خودداری نموده تا تمام مهر خود را بگیرد. الزم به ذکر است که حق حبس خاص حقوق اسالم نیست و 

 در حقوق کشورهایی چون فرانسه، انگلیس و آلمان نیز وجود دارد.

گونه که در عدم طالق رجعی و طالق بائن زن حامله، اختالفی وجود ندارد؛ هماندر وجوب نفقه، در صورت انحالل نکاح، به سبب 

 وجوب نفقه در انحالل نکاح به سبب فوت زوج و طالق بائن زوج غیر حامله اختالفی نیست.

 واژگان کلیدی: نفقه، زوجه، تمکین، زوج، نشوز

ماهیت، اسباب، شرایط وا حکام نفقه و تمکین در اسالم و سایر ای به روش توصیفی و تحلیلی به بیان مبانی و این پژوهش کتابخانه

تواند راهی برای ایجاد تفاهم میان مذاهب و بسترساز نزدیکی پردازد. پژوهش به شیوه تطبیقی، افزون بر ارزش علمی آن، میادیان می

ی روش مند، از طریق آشنایی با آرا و ادله آنان و جلوگیری از تعصب کورکورانه و امکان قبول آرای مخالف و باز کردن راه اجتهاد

 های حقوقی، داشته باشد.تر نظامگیری قوانین متقن و کارایی و جامعیت قابل توجهمخالفان باشد و تأثیر به سزا و مفیدی در شکل

 طرح مسأله

موجودی ممتاز از کاینات، از این های آفرینش نظام هستی این است که قانون زوجیت برای آن حاکم است، انسان به عنوان از ظرافت

 سنت آفرینش مستثنی نیست.
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ها و قانونگذاران بوده است؛ نکاح، ساز و کار عاطفی، های حقوقی مورد توجه ادیان، حکومتعقد نکاح، همواره در تمام مذاهب و نظام

بر آن استوار است و نخستین نهادی است  حقوقی و اجتماعی برای تشکیل خانواده است و به عنوان هسته مرکزی اجتماع، بنیاد جامعه

نهد و  آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خودگذشتگی را در  آن فرا می گیرد. از این رو با که شخص در آن پا می

د در عقد نکاح به عنوان باشند؛ مرها میگیرد که مکلف به اجرای آنانعقاد عقد نکاح، به هریک از متعاقدین، حقوق و تکالیفی تعلق می

باشد و زن نیز به عنوان زوجه از زوج از حقوقی همچون سرپرستی و ریاست خانواده، تمکین، تعیین مسکن مشترک و ... برخوردار می

 شود.مند میحقوقی چون مهریه، نفقه و ... بهره

های ضروری همسر و فرزندان خویش است؛ زینهدار سرپرستی خانواده و تأمین معاش و هدر ساختار خانواده اسالمی، مرد عهده

 ی اتکای خانواده از جهت آسایش و آرامش روحی است.گون که زن نقطههمان

 بیان مسأله

ی عیال و اوالد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش از جمله غذا، البسه، نفقه عبارت است  از آنچه صرف هزینه

 آشپزی، وسایل تنظیف و آرایش که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد. مسکن، خادم، وسایل

بردن و پذیرفتن است و در اصطالح تن دادن )تبعیت از خواست حالل  تمکین در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن، فرمان

که عبارت از خروج زوجین از انجام تکالیف واجبی است که قانونگذار باشد و نقطه مقابل آن نشوز قرار دارد همسر در مسائل جنسی( می

 ی هرکدام از آنها در رابطه با دیگری گذاشته است.بر عهده

ای بین نفقه و تمکین وجود دارد که برای پاسخ رابطه نفقه و تمکین: سؤال مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا رابطه

 نای الزام مورد بررسی قرار گیرد.به این سؤال باید مب

برای تمکین وجود دارد اما چیزی که شایان ذکر است این است که کاربرد الزامات قانونی در عرصه  های قانونی برای الزام زن یا مردراه

 شکالت خود را حل کنند.توانند مرساند و این زن و شوهر هستند که صرفاً با مسالمت و دوستی میخانواده به ندرت ما را به نتیجه می

ی تمکین عام و خاص حدود مشخصی وجود ندارد و بسیاری از زن و شوهرها از آن اطالعی ندارند و از سوی دیگر در خصوص مسأله

 باشد.های مهم این بحث ضمانت اجرای نشوز زن در برابر مرد و بالعکس میگشاید. از دیگر چالشاین نیز باب بسیاری از مشکالت را می

توانند آن را مانند سایر احکام به موقع به اجرا گذارند زیرا چگونه کنند ولی نمیها حکم تمکین را صادر میسالیان دراز است دادگاه

ماند و تنها اثر حقوقی آن نتیجه میممکن است زنی را به زور اجرائیه به اطاعت از شوهر مجبور کرد؟ پس به ناچار دعوی تمکین بی

ن از نفقه است. پس باید اعتراف کرد که چهره اخالقی این تکلیف بیش از وصف حقوقی آن است و خودداری از تمکین محروم ساختن ز

 نشانه سستی پیوند زناشویی و تزلزل آنست.

شود که یکی از مصادیق خشونت علیه زنان، خشونت جنسی است چنانچه با نگاهی بر عملکرد برخی از مردان در جامعه مشاهده می

کند، حال آنکه غریزه نماید و این امر صدمات روحی بسیاری بر زن وارد میبرخی موارد مرد با زور و خشونت زن وادار به تمکین میدر 

ترین دالیل ازدواج و تشکیل خانواده است و در استمرار و استحکام خانواده نقش مهمی دارد و سازگاری زناشویی جنسی یکی از مهم

زندگی مشترک، طول عمر، رضایت از زندگی و عملکرد والدین است و عدم رضایتمندی صحیح یکی از  تأثیر زیادی در کیفیت

 گردد.ها نیز به همین برمیای از طالقهاست که بخش عمدهترین دالیل بروز مشکالت در خانوادهمسهم
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 پیشینه تحقیق:

الی مباحث وضوع پرداخته باشد، دیده نشده است و تنها در البهتاکنون کتاب و رساله مستقلی که به صورت تفصیلی و تطبیقی به این م

اصولی و فقهی از سوی بزرگان و اندیشمندان این فن، به صورت اجمالی و گذرا اشاره شده است. از جمله در کتابهای خالفی فقهای 

 مطرح شده است.« کتاب الطالق»یا « کتاب النکاح»هایی از شیعه و فقهای اهل سنت، مباحث مربوط به نفقه زوجه و تمکین در بخش

های موسوعه فقهی، الفقه علی المذاهب االربعه نوشته عبدالرحمن جزیری، الفقه علی توان از کتابهای خالفی، میعالوه بر کتاب

حقوق الخمسه نوشته محمدجواد مغینه و کتاب مستقل در بحث نفقه نوشته حسن فرشتیان، تحت عنوان نفقه زوجه، پژوهش تطبیقی 

 های حقوقی نفقه پرداخته است.های حقوقی، نام برد که کتاب اخیر بیشتر به جنبهمدنی ایران و سایر نظام

 ضرورت و اهمیت تحقیق

موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک، زن و مرد، در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. اسالم با ارائه راهکارهای 

 حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند مناسب توانسته از

کند، مسأله نفقه و تمکین و پیامدهای خصوصاً معیاری که اهمیت مسأله و ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون آن را دو چندان می

تحوالت چشمگیری که در سبک حقوقی و اجتماعی آن در روابط زناشویی است. عالوه بر آن با توجه به تغییر الگوهای اجتماعی و 

باشد؛ لذا در این راستا زندگی مردم رخ داده است، نظام سنتی زناشویی دیگر پاسخگوی مسایل و مشکالت زن و شوهر امروزی نمی

 نماید.ناپذیر مینگرش جدید حقوقی به خانواده و امور مربوط به آن اجتناب

 اهداف تحقیق

جامعه کنونی است و نتیجه این پژوهش برای بسیاری از اقشار جامعه خصوصاً زنان مورد  این تحقیق یکی از موضوعات کاربردی در

مند توانند از آن بهرهگیرد و افراد از لحاظ نظری بر موضوع اشراف پیدا کرده و افراد از نظر عملی در سطوح مختلف میاستفاده قرار می

 شوند. از مهمترین کاربردهای موضوع عبارتند از:

 رسانی و آگاهی زوجین از حقوق و تکالیفی که با عقد نکاح موظف به انجام آن هستند.اطالع -1

 حفظ و صیانت خانواده -2

 سازی اشتغال زن با تعهدات زناشویی و عدم تعارض آن با حقوقی چون تمکین.متعادل -3

 های مذهبی و حقوقیکاربرد در سایت -4

 حقوق زنان مشخص شدن نقاط قوت اسالم نسبت به سایر ادیان در -5

 روش تحقیق:

این پژوهش براساس هدف، از مجموعه تحقیقات بنیادی، نظری است. روش این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی است و اطالعات 

های معتبر دانشگاهی و ای مطالعه اسناد موجود در هریک از مذاهب و ادیان، از طریق مراجعه به کتابخانهالزم آن به شیوه کتابخانه

های مشهور شهر قم، مراجعه های مربوط به الهیات و فقه و حقوق اسالمی از جمله کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانههشکدهپژو

های نامهافزار جامع فقه اهل البیت، المکتبه الشامله و همچنین مراجعه به مخازن پایانافزاری همچون، نرمهای اینترنتی و نرمبه سایت

ه و حقوق اسالمی، فراهم شده است؛ که با استفاده از آیات و روایات و آرای فقیهان و به کارگیری عقل و استدالل مربوط به رشته فق

 پردازد.به تجزیه و تحلیل مطالب می
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 تعریف نفقه:

 معنای لغوی نفقه

شه نفقه در دو کلمه بکار رفته است. رود، در زبان عربی رینفقه در لغت در دو زبان فارسی و عربی به معنای تقریباً مشابهی به کار می

نویسد: نفقه اسم است برای آن چیزی که انفاق خروج و رفتن و هالک شدن و دیگری شیوع و رواج پیدا کردن، راغب در مفردات می»

 ده، گفته شده است.که نفقه به آن چیزی که انفاق ش« و ال یِنفِقونَ نَفَقَه»و با آیه « و ما أنفقتم مِن نَقَقَه»شود؛ مانند آیه می

گردد، و زاد و آنچه که انسان برای عیالش خرج برخی نیز نفقه را مشتق از انفاق، به معنای آنچه که از درهم و مانند آن مصرف می

 دانند.کند، میمی

« ف»فعل آن حرف الو عین« ن»اما با توجه به نظریه ادیب مشهور زمحشری و برخی دیگر که معتقدند، کلماتی که فاءالفعل آن حرف 

توانیم با اطمینان مدعی شویم که نفقه زن و باشد، مانند نفق، نفخ و نفی و ... بر نوعی خروج و از میان رفتن و نیستی داللت دارند، می

کند، به شکلی از مال وی خارج فرزندان و خویشان از آن جهت نفقه نامیده شده است، زیرا چیزی که مرد برای همسرش خرج می

 شود.و صرف زندگی همسرش میشده 

 نفقه در فارسی نیز در دو معنا بکار رفته است که عبارتند از:

 ی زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاشآنچه صرف عیال و اوالد کنند، هزینه -1

و هزینه معاش آنچه انفاق و بخشش کنند و نفقه خوار، آن که نفقه کسی خورد، و نفقه دادن، یعنی متکفل معاش دیگری شدن  -2

 دیگری را تعهد کردن.

 معنای اصطالحی نفقه:

 تعریف فقهای امامیه از نفقه

اند و اند. معموالً نفقه زوجه را به معنای غذا، لباس و مسکن گرفتهفقهای امامیه کمتر به تعریف نفقه و بیشتر به مصادیق آن پرداخته

شود و معیار آن چیزی های زن که از دیدگاه آنان محصور است، نفقه نامیده مینیازمندیشود که برآوردن ها برداشت میاز عبارات آن

 است که برای امثال او در آن شهر متعارف است.

 تعریف فقهای عامه از نفقه:

چیزی است  نفقه آن« ما به قوام معتاد اآلدمی درون سرف»برخی از فقهای عامه، نفقه را در اصطالح شرعی، چنین تعریف کرده اند: 

 «. که عادتاً بقای حیات انسان به آن منوط است، بدون اسراف

ضروری زندگی وی، از قبیل خوراک، های نیازمندی :آید که نفقه زوجه عبارتست ازبه طور کلی از تعاریف مختلف چنین بدست می

 باشد.ها میپوشاک، مسکن و ... که زوج مکلف به تأمین آن

 تعریف حقوقدانان از نفقه:

نفقه عبارت است از مسکن و  البسه و غذا و  اثاث البیت که به »گونه بیان نموده است: مصادیق نفقه را این 1107قانون مدنی در ماده 

 «ی مرض یا نقصان اعضا.طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج  او به واسطه

نفقه تمام وسایلی است که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی »اند: تری  آوردهجامعبرخی در تعاریف 

 «خود به آن نیازمند است.
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 تر خواهد بود.به تعریف اخیر اضافه شود دقیق« به طور متعارف»چنانچه عبارت 

 

 تعریف تمکین

به معنای اطاعت کردن و مکنت به معنای توانایی و قدرت است و به معنی تن  در فارسی تمکین نهادن یا تمکین  کردنمعنای لغوی 

اند تمکین به معنای جای دادن، پابرجا کردن و جای گرفتن است و مراد از آن آماده بودن زوجه باشد. برخی نیز گفتهدر دادن نیز می

 برای زوج است به منظور استمتاع هر وقت که بخواهد مگر با عذر شرعی

 ای اصطالحی تمکین معن

در کتب فقهی تعریف دقیق و مستدلی در مورد تمکین وجود ندارد و در هیچ  آیه و روایتی حکمی بر تمکین مترتب نشده است. چه 

هر آید به معنی آمادگی زن در برابر شواند. واژه تمکین، آنجا که از تمکین زن سخن به میان میبسا فقها این لفظ را از ادله انتزاع کرده

 خود است. 

 اند.حقوقدانان تمکین را به دو نوع خاص و عام تقسیم نموده

عبارت است از نزدیکی جنسی زن با شوهر، که زن باید همیشه برای آن آماده باشد، مگر  آنکه بیمار باشد که نزدیکی تمکین خاص: 

 موجب زیان او گردد و یا موانع شرعی داشته باشد مانند صوم، قاعدگی و ...

تواند قانون مدنی تمکین به معنای خاص را به عبارت وظایف زن در مقابل شوهر تعبیر کرده است. براساس این ماده زن می 1085ده ما

تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط 

 ود.حق نفقه نخواهد ب

عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در امور مربوط به زناشویی و حسن معاشرت شامل اطاعت تمکین عام: 

گونه که مقتضای زمان و مکان و رویی زن نسبت به او، رعایت نظافت و آرایش خود برای شوهر آنرفتاری و خوشزن از شوهر و خوش

 ست و خارج نشدن از منزلی که شوهر معین نموده و یا زن آن را طبق حق مکان انتخاب کردهموقعیت خانوادگی  آنان ا

 گوید: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.قانون مدنی می 1108ماده 

 تعریف نشوز

باشد و در روابط زن و شوهر به معنی عصیان و ناسازگاری زن سازوار میمصدر معرب است به معنای ناسازگار یا نامعنای لغوی نشوز: 

با شوهر، ناساختن هریک با دیگری و یا کراهت داشتن زن و شوهر هریک از دیگری است. همچنین به خارج شدن زن از اطاعت مرد 

 شود.و ترک کردن زن توسط مرد یا زدن زن و ستم نمودن بر وی گفته می

فَالصالِحَت قَانِتَاتٌ   الرِّجَالُ قَوّاَمُونَ عَلی النِّساءِ بِمَا فَضلَ اللَّهُ بَعْضهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْسوره نسا    ) 34نشوز زن آیه 

فَإِنْ أَطعْنَکمْ فَال تَبْغُوا عَلَیهِنَّ   نَّ فی الْمَضاجِع وَ اضرِبُوهُنَّوَ الّاَتی تخَافُونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُ  حاَفِظاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظ اللَّهُ

مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند از نظر نظام اجتماع برای بعضی نسبت به  سبِیالً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کبِیراً

کنند. و زنان صالح، زنانی هستند که متواضعند، و در بعضی دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایی که از اموالشان )در مورد زنان( می

کنند. و )امّا( آن دسته از زنان را که از در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ میغیاب )همسر خود،( اسرار و حقوق او را، 

سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! )و اگر مؤثر واقع نشد،( در بستر از آنها دوری نمایید! و )اگر هیچ راهی جز شدت 
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نبود،( آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید! عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان 

 اشاره به نشوز زن دارد. ). )بدانید( خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است. )و قدرت او، باالترین قدرتهاست

وْ إِعْراضاً فَال جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ وَ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَ)سوره نسا  128نشوز مرد آیه 

و اگر زنى، از طغیان و سرکشى یا اعراض شوهرش، بیم ) أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیراً

 است بهتر صلح، و.( نماید نظر صرف صلح، خاطر به خود، حقوق از اى باشد، مانعى ندارد با هم صلح کنند )و زن یا مرد، از پاره داشته

ورزند. و اگر نیکى کنید و پرهیزگارى پیشه سازید )و به خاطر صلح، میاگر چه مردم )طبق غریزه حبّ ذات، در این گونه موارد( بخل 

 اشاره به نشوز مرد دارد.( .داد خواهد شما به شایسته پاداش و) است آگاه دهید، به آنچه انجام مى گذشت نمائید، خداوند

در آیه اول نشوز زن عصیان او بر شوهر و نافرمانی کردن، اذیت کردن اوست و نشوز شوهر، کتک زدن و ظلم بر اوست و در آیه دوم به 

 باشد.یا ترک مجامعت یا ناسازگاری کردن میمعنای برگزیدن مرد و  زن دیگری را بر زن خود، 

النشوز کراهیه کل منهما مصاحبه و »اند: باشد و در تعریف آن گفتهنشوز بین زن و شوهر، همان کراهت داشتن هریک از دیگری می

 سوء عشرته له؛ نشوز آن است که هریک از زن و شوهر دیگری را ناخوش دارد و یا با او معاشرت ناپسند کند.

در کتب فقهی امامی نشوز هم به مرد و هم به زن نسبت داده شده و معتقدند نشوز خروج از اطاعت است که گاه نای اصطالحی مع

 زند و گاه از زن و در کتب فقهی عامه اغلب از نشوز زن سخن به میان آمده است.از مرد سر می

 

 

 تاریخچه نفقه

 نفقه در اقوام و ملل

 نفقه در ایران باستان

باشد. با این همه، زن قبل از امپراطوری ساسانی شخصیت حقوقی نداشت، هر چند ها و اقوام میترین دولتن باستان، از متمدنایرا

« زن شیء است نه شخص»تحت سرپرستی و قیومیت رئیس خانواده بود، ولی از نظر انفاق هیچ گونه حقی بر شوهر نداشت. بنابر نظریه 

 آورد متعلق به رئیس خانواده بود.شد و با آنچه بر اثر کار بدست میایی که احیاناً به وی داده میزن حق تملک نداشت، حتی هدای

اگر با دقت، مسیر تحول حقوق زن در آن زمان بررسی شود، شاید بتوان مدعی شد که حقوق زن در دوره ساسانی، مسیر تکاملی داشته 

مند نبود؛ اما به مرور توانست امتیازاتی کسب کند، ر نتیجه، از هیچ حقوقی بهرهاست. در ابتدای این دوره زن کاال پنداشته شده و د

العمر نفقه او را تأمین ای جداگانه و زندگی مستقل بود و مرد باید مادامچنان که در مراحل اولیه فقط زن ممتاز یا شاهزن، دارای خانه

گونه حق آورده بود، والیت کامل داشت و زن بدون اجازه شوهر هیچ کند، ولی شوهر بر اموال زن هر چند که از خانواده پدری خود

 مند گردیدند.دخل و تصرفی، حتی در اموال خود نیز نداشت. ولی بعدها دیگر زنان نیز از چنین حقوقی بهره

های زندگی س تمام هزینهپس از انقراض ساسانیان و اسالم آوردن ایرانیان، حقوق خانواده بر مبنای فقه اسالمی شکل گرفت. براین اسا

 زن برعهده شوهر بوده و این مسئولیت در شرایط گوناگون، احکام خاص داشت.

 نفقه در کشورهای آسیایی: 
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العمر از لحاظ اختیارات اجتماعی صغیر در سایر کشورهای آسیایی نیز زن وضعیت و جایگاه مناسبی نداشت. در تبت و چین زنان مادام

اند و حق هم غذایی و هم سفرگی با شوهر یا پسران خود نداشت و مردان از لحاظ انفاق نسبت به زنان هر میو تحت قومیت پدر یا شو

 ای نداشتند.و فرزندان وظیفه

توانست به جای طلب ارزش بود که شوهر یا پدر حق داشت او را قرض دهد و طلبکار میدر هند و چین و بیرمانی زن موجودی بی

 دهکار استفاده کند.خود از زن یا دختر ب

در هندوستان مرد حکم خداوند را برای زن داشت و تمام مدت عمر، قبل از ازدواج تابع  پدر و بعد از ازدواج تابع شوهر و در ایام بیوگی 

فرزندان از  رفت. شوهران در برابر زنان و پدران در برابرمقدارترین موجود به شمار میتابع پسر خود بوده است. در نزد هندیها زن بی

 نظر انفاق وظیفه و تکلیفی نداشتند.

دانستند؛ یعنی در عربستان، وضع زن بهتر از جاهای دیگر نبود، قبل از اسالم مردان زن را موجودی متوسط میان حیوانات و انسان می

کردند و ن دختر خود میاو فقط وسیله پیدایش نسل و خدمتکاری بود به علت فقر و تنگدستی و یا تعصب جاهالنه اقدام به کشت

 کردند.انداختند، دخترها را زنده به گور میهای سگ را در آب میچنان که بچههم

 

 نفقه در کشورهای اروپایی:

در روم قدیم دختران و زنان مطلقاً دارای شخصیت حقوقی نبودند و در مقابل شوهر و پدر حق مالکیت، معاشرت و حق انتخاب شوهر 

شدند، بدیهی است وقتی عنوان انسان اجتماعی بر زن اطالق نشود، طبعاً از همه ء مملوک مورد معامله واقع مینداشتند، مانند شی

 حقوق، و از آن جمله نفقه محروم خواهد ماند. 

و رئیس  ی رومی، نقش فرمانروا، پیشواتشکیالت خانواده در روم قدیم، بر نظام پدر شاهی استوار بوده نقش و جایگاه پدر در خانواده

ها به دست پدر ای که تمام مقدرات حتی مرگ و زندگی آنمذهبی بوده و اعضای خانواده تحت اطاعت او قرار گرفته بودند، به گونه

 ای به نام حق قانونی نفقه وجود نداشت.بوده است. لذا مسأله

ی پدر خانواده مانند روم، تابع مذهب بود و سلطهی حقوق محروم بود. ایجاد و بقای ارزش و از کلیهدر یونان زن بسیار خوار و بی

خانواده نیز ناشی از عاطفه نبود. به طور کلی، موقعیت و وضعیت زن در یونان قدیم، در ابتدا شیء قابل تملک و پس از آن عنصر توالد 

ه همین جهت شوهر  نسبت به دانستند و بوجه او را شریک زندگی مرد و واجد قوای کامل بشری نمیو ارضای شهوت بود و به هیچ

 زن و پدر نسبت به فرزندان خود، مخصوصاً به دختران از نظر انفاق و حضانت تکلیفی نداشتند.

ی یونانی کم و بیش دارای حقوق اجتماعی با ظهور مسیح و افکار مذهبی پیروان او، به زن آزادی حق حیات بخشیده شد و خانواده

 گردید.

ی قدیم، تأمین نفقه، عملی اخالقی شد و هیچ حق و حقوقی نداشت. در فرانسهارزش تلقی میجودی بیزن در اروپای قدیم نیز مو

گونه ضمانت اجرایی نداشت، تا سرانجام در قرن هیجدهم به صورت قانونی شد، نه یک تکلیف حقوقی، از این جهت هیچمحسوب می

 االجرا درآمد. الزم
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شد و بعدها چند نوع نفقه مشخص های زندگی نمیزوجه مالک هزینه 1882د و تا قبل از سال در انگلیس نیز وضعیت مشابهی حاکم بو

برای نخستین بار، زن توانست از شوهرش، که با وی بدرفتاری کرده بوده حق قانونی نفقه را مطالبه  1872گردید تا سرانجام در سا ل 

 کند.

 نفقه در کشورهای آفریقایی

ترین ختن عمارت، بافتن حصیر و فرش، شخم زدن زمین، کاشت و آبیاری شغل زنان است و مردان کوچکدر بیشتر نقاط  آفریقا سا

شود. در آفریقای مرکزی، مثل اقیانوسیه، کنند. مشاغل اختصاصی مردان جزو  مکاسب شریف و آبرومند شمرده میکمکی به زنان نمی

 زند که مشرف به موت شود.ین بهانه همسر خود را به حدی میغذا خوردن با شوهر ممنوع است، و پدر خانواده با کوچکتر

رفتند که اهمیت آنان حتی از یک تخم مرغ کمتر بود اگر سبد ارزش به شمار میدر بعضی مناطق آفریقا، دختر و زن موجوداتی بی

شد. گاهی نیز گردید و باید کشته میمیشکست، محکوم به اعدام ها میافتد و تخم مرغمرغی از دست دختر یا زن آفریقایی میتخم

 شد.ها و مهمانی ها از گوشت بدن زنان و کودکان، غذا برای مهمانان تهیه میدر جشن

 

 نفقه در کشورهای آمریکایی

استقالل  قاره آمریکا نسبت به چهار قاره د یگر، خیلی دیرتر کشف گردیده، اما در این قاره نیز وجود زن از لحاظ تبعیت و بردگی و عدم

ای از شدند در حفرههای قدیم نبوده است. زنان پس از دوره بیگاری در جوانی، در ایام قحطی که پیر و ناکارآمد میکمتر از دیگر قاره

 خوردند.شدند تا خفه شوند و سپس آنان را میدود زغال و هیزم نگاه داشته می

 نفقه در مکاتب الهی:

 نفقه در آئین زردشت:

ها به ایران، انسان آیین الهی که هنوز باقی مانده است،  آیین زرتشت است. پس از گذشت چند قرن از ورود آریاییترین قدیمی

ای دعوت کرد. وی مدعی بود که آیین خود را از اهورامزدا دریافت کرده است تا جهان گری برخاست و آریاییان را به آیین تازهاصالح

 به سوی نیکی و روشنایی رهنمون شود. این پیامبر مصلح زردشت نام داشت.ها پاک کند و آن را را از تیرگی

های طوالنی قوانین این آیین، بر حقوق مدنی ایرانیان زمان باستان ای برخوردار است؛ زیرا مدتبررسی آیین زردشت از اهمیت ویژه

های آنان نقش بسزایی شدند که نظریهایران محسوب می سایه افکنده بود و تا قبل از سقوط ساسانیان، موبدان از رهبران مقتدر مذهبی

 در تاریخ حقوق مدنی ایران داشته است.

پذیرفتند و در نتیجه، منافع در ایران باستان، به ویژه در دوره ساسانی، براساس مذهب زردشت، زن و شوهر نظام اشتراک اموال را می

هایی مقرر شده است، از ز آن  که برای زنان در دوران قاعدگی محدودیتشده است. در قوانین زردشت، پس امادی زوجین، یکی می

جمله دور نگه داشتن آنان از اجتماع،  از آتش و ... حق نفقه آنان محترم شمرده شده و حتی مقدار آن نیز مشخص گردیده است، که 

 باشد.قطعه نان خشک و یک مقدار آب جو )یا شربت جو( می 2

 نفقه در آئین یهود:
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ر کتاب مقدس و مجموعه کتب یهود از جمله تلمود درباره پرداخت نفقه مرد به زن مطالبی آمده است که بیانگر اهمیت نفقه در این د

آیین است. در تورات صرفاً حکم به الزام انفاق شده است و این مسأله عالوه بر آن که ریشه قانونی دارد، یک نوع تعهد شخصی نیز 

 گوید:قد ازدواج شوهر خطاب به همسرش میباشد؛ زیرا هنگام عمی

ی زوجیت برقرار است، برعهده می تو را به عقد نکاح درآوردم و با یاری حق، کلیه احتیاجات و لوازم متعارف تو را مادام که علقه»

 «گیرم.

 دهد:و زوجه پاسخ می

ی زن است و نسبت به شوهر محول  ظایفی که به عهدهبه عقد ازدواج تو درآمدم و در هر جا و هر وقت مطیع تو خواهم بود و تمام و»

 دهم.است، من درباره تو انجام می

 نفقه در  آئین مسیحیت:

ی زوجه پذیرفته شده است و مردان مسیحیت از لحاظ شریعت و قانون، پیرو آیین یهود است. لذا در  آیین مسیحیت نیز اصل لزوم نفقه

 اند.شدهمکلف به تأمین نیازمندیهای همسرانشان 

مسیحیان جاودانگی روح را برای زنان قبول نداشتند، در حالی که برای مردان معتقد به جاودانگی روح بودند. در محافل علمی، 

مسیحیان ایتالیا و اسپانیا بعد از بحث زیاد، معتقد شدند که در میان زنان دنیا فقط حضرت مریم )علیها السالم( انسان بوده و دارای 

و حیوان محسوب  ی زنان دارای صفات انسانی نبوده و عالوه بر آن که روح جاوید ندارند، برزخ میان انساناست، ولی بقیهروح جاوید 

 شوند.نمی

در تعالیم حضرت عیسی )ع( که در اناجیل چهارگانه مذکور است، بشر به نوع دوستی، صلح، تواضع، مهربانی و گذشت فرا خوانده شده 

اند، آن حضرت بیشتر به وعظ و ارشاد مردم پرداخته و اغلب مسائل اخالقی را بیان ایثار به زنان تشویق شدهو مردان به محبت و 

 داد.پرداخت بلکه مردم را به آیین حضرت موسی ارجاع میکرد و کمتر به بیان قانون و مقررات جدید میمی

 نفقه در آیین اسالم:

قائل گردیده و مقام او را از بردگی و بدبختی به هم ترازی با مرد در رتبه و انسانیت  تنها دین و آیینی که در جهان برای زن ارزش

 رسانید، دین و آیین اسالم است.

ی همت خود قرار داد،  ابتدا اعراب را که از اسالم برای اصالح اوضاع اجتماعی و بهبود شئون حیاتی مردم، در ابتدا اصالح زن را وجهه

کشتند، منع کرد و مرد و زن را همدوش و یکسان قرار داد. در ازدواج به او ت انفاق، دختران خود را میچیزی و عدم قدرترس بی

قدرت انتخاب و اختیار داده شد که پس از ازدواج با ابراز صمیمیت و وفاداری، از شوهر خود مهر و عالقه و تکفل معیشت یعنی نفقه را 

 که از همسر خود تمکین و اطاعت توأم با خلوص نیت را توقع داشته باشد. انتظار داشته باشد و به شوهر نیز حق داده

حقوقی که قرآن و کتابهای فقهی برای زن مقرر داشته به مراتب بیش از آن حقوقی است که زنان  اروپایی دارا هستند. یک زن مسلمان 

وجه ملزم نیست که به عنوان شرکت در مخارج منزل  ای که دارد، اموال شخصی او نیز به دست خود اوست، و به هیچگذشته از مهریه

 دارد.مبلغی بپردازد و هنگامی که طالق گرفت، نفقه )مخارج روزانه( خود را دریافت می
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ی مهم که در زناشویی متوجه مرد است، همانا وظیفه انفاق و تکفل معیشت زن و فرزندان است. اسالم ضعف و لطافت طبیعی وظیفه

خشونت فطری مرد را مورد مالحظه قرار داده و با دیده رحمت و شفقت به زن نگریسته و او را از تأدیه مخارج زن و نیرومندی و 

 ضروری خانواده معاف نمود. و این وظیفه سنگین را در مقابل توقعاتی که مرد از زن دارد، برعهده او گذاشته است.

باشد و بعد از مرگ نواع طالق(، نفقه او مانند قبل از ازدواج بر عهده پدر میچنانچه زن طالق داده شود، جز در ایام عده )در برخی از ا

 باشد.پدر یا شوهر، نگهداری و حمایت مالی از وی، از وظایف پسر می

 مبانی و ماهیت نفقه در اسالم

 مبانی نظری نفقه زوجه

 ارزش و اهمیت و محوریت خانواده در اسالم .1

 خانواده اشتراک و تفاوت زن و مرد در اداره .2

 تشابهات زن و مرد در حقیقت واالی انسانی .3

 هاها و مسئولیتتشریعی، نقش -تفاوتهای زن و مرد در مسائل تکوینی .4

 مبانی تقسیم حقوق و تکالیف .5

 انفاق وظیفه و تکلیف مرد .6

 مبانی فقهی نفقه زوجه

ر ضمنی و به کمک روایات و تفاسیر بر آن داللت آیات: برخی از آیات قرآن، صراحتاً بر وجوب نفقه داللت دارد و برخی دیگر به طو

 تر است عبارتند از: دارد. آیاتی که داللتشان بر وجوب نفقه واضح

هُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ زْقُالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ اَواْلدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ اَرادَ اَنْ یُتِمَ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِسوره بقره(:  233آیه )

 التُکَلَّفُ نَفْسٌ اِلّا وُسْعَها التُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَال مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ

دت شیر دادن، برای مادران که وجه استدالل به آیه چنین است: خداوند پس از بیان احکام طالق در آیات قبل، در آیه فوق، ابتدا م

و علی المولود له زرقهن و کسوتهن »بخواهند دوران شیرخوارگی فرزند را تکمیل کنند، بیان کرده است و سپس پدران را با عبارت 

 نماید.به تأمین خوراک و پوشاک مادران مکلف می« بالمعروف...

اتٌ سَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسوره نساء( :  24آیه )

 ... لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

باشد ی مبالغه آن میقیام صیغهگویند که امور مهم کس دیگر را انجام دهد و قوام و وجه استدالل به آیه چنین است: قیم به کسی می

و مراد از )ما فضل اهلل( آن افزونی و امتیازی است که بالطبع مردان بر زنان دارند؛ یعنی فزونی )نیروی عقل و فروع آن مانند هماوردی 

 .پردازندای است که مردان به زنان میها و کارهای سنگین و .... و مراد از انفاق، نفقه و مهریهو تحمل سختی

عَلُ سَیَجْ ۖ   آتَاهَا مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ یُکَلِّفُ لَا ۖ   اللَّهُ آتَاهُ مِمَّا فَلْیُنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَیْهِ قُدِرَ وَمَنْ ۖ  لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ سوره طالق( :  7آیه )

 اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا

وجه استدالل به این آیه چنین است: این آیه مانند آیات قبل از آن درباره مطلقات است و خداوند در آیه قبل، مردان را چنین امر 

نشینید، سکنی دهید و به آنها از آن جهت که در تتنگنا کند که زنان مطلقه خود را در همان منزلی که برحسب توانایی خود میمی
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شان را بدهید تا حمل خود را بر زمین گذارند. حال اگر بچه شما را شیر رسانید و اگر دارای حمل هستند، نفقهقرارشان دهید، زیان ن

گیری کردند، زنی دیگر آن کودک را دادند، اجرتشان را بدهید و با یکدیگر به خوبی و خوشی مشورت کنید و اگر درباره اجرت سخت

کند که براساس توانگری و فقر یا به عبارتی به قدر توانایی، از آنچه به انفاق مردان میشیر دهد. پس خداوند منان در این آیه امر 

های مطلقه خویش و کودک شیرخوارش خداوند به آنان داده انفاق نمایند. اگر مردی صاحب سعه و مکنت است باید به زندگی زوجه

 او عطا کرده است به ایشان انفاق کند. تواند از مالی که خداوند بلند مرتبه بهتوسعه دهد،هر قدر که می

 آیه فوق داللت بر وجوب نفقه بر مطلقه رجعیه دارد، و به طریق اولی براساس مفهوم موافقت، داللت بر وجوب نفقه بر زوجه دارد.

 فرماید: امام صادق )ع( در مورد آیه فوق می

 شود.ها جدایی انداخته میا تأمین نکند میان آناگر مرد به همسرش انفاق نکند و خوراک و پوشاک و امور نیاز وی ر

 

ا أَنْ یَأْتِینَ إِلَّ آتَیْتُمُوهُنَّ مَا بِبَعْضِ لِتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا ۖ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهًا ( سوره نساء: 19آیه )

 کَثِیرًا خَیْرًا فِیهِ اللَّهُ وَیَجْعَلَ شَیْئًا تَکْرَهُوا أَنْ ۖ  فَعَسَى کَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ ۖ   بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ ۖ  نَةٍ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّ

وعاشروهن » وجه استدالل: در این آیه یک اصل آسمانی قرآنی برای زندگی اجتماعی زن، بیان شده که آن اصل به نظر عالمه طباطبایی 

گویند که در جامعه مجهول نباشد و به نظر عالمه وقتی با امر به معاشرت ضمیمه شود این گونه است. معروف به کاری می« بالمعروف

 «با زنان به نحوی معاشرت کنید که مرسوم و معروف است.»دهد: معنا می

مردان بر زنان و همسران خود، به ذکر حقوق زنان بر مردان  روایات: روایت اول: پیامبر )ص( در خطبه حجه الوداع پس از بیان حقوق

وجه داللت روایت بر وجوب نفقه همین عبارت است که در وجوب اطعام « فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف»فرماید: پرداخته و می

پوشاک، مردان را مکلف کرده  و کسوت و مؤونه زنان صراحت دارد و رسول خدا )ص( به شایسته بودن و متعارف بودن این خوراک و

داللت بر وجوب اسکان دارد و نفقه چیزی « و لکم علیهن حقا، حقکم علیهن ان ال یوطئن»است و عبارت قبل نیز که حضرت فرمود: 

 جز این امور و توابع  آن نیست.

و پاسخش را شنید.سپس از حق  فرماید: زنی خدمت پیامبر )ص( آمد و از حق زوج بر زوجه پرسیدروایت دوم: امام صادق )ع( می

 «.یکسوها من العری و یطعمها من الجوع و اذا اذنبت غفرلها...»زوجه بر زوج پرسید، پیامبر )ص( فرمود: 

 مرد باید بدن زن را بپوشاند، شکم او را سیر کند و اگر زن مرتکب جهالتی شده، وی را ببخشاید.

 نماید.دارد و نفقه را حق زوجه دانسته، مرد را به تأمین آن مکلف میاین حدیث به صراحت بر وجوب نفقه زوجه داللت 

 کند که آن حضرت فرمود: ملعون ملعون من ضیع من یعول روایت سوم: امام صادق )ع( از پیامبر )ص( نقل می

ن است. به نص صریح مورد لعن و نفرین است کسی که خانواده و عایله خویش را ضایع کند. ضایع کردن عایله همان تضییع حق آنا

 های زندگی آنان است.قرآن و به داللت روایات متعدد، یکی از حقوق خانواده تأمین هزینه

« اَلطَّالقُ فَإمساک مرَّتان بمعروفٍ او تسریح باحسان»سوره بقره  229روایت چهارم: امام صادق در پاسخ به کسی که از معنای آیه 

 «روف فکفّ االذی و احیا و النفقه، و امّا التّسریح بإحسان، فاطّالق علی ما نزل به الکتاباِما اإلمساک بالمع»پرسد، فرمود: می

در این آیه نگاه داشتن زنان مقید به معروف شده و امام صادق امساک به معروف را به معنای اذیت نکردن زنان و دادن نفقه آنان 

 داند.می
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فقهای مذاهب بر  آن اتفاق نظر دارند. ابوزهره در کتاب محاضرات فی عقد الزواج اصل وجوب نفقه مسأله اجماعی است و همه اجماع: 

 « مسلمانان از صدر اسالم تاکنون بر وجوب نفقه اجماع کردند و احدی با آن مخالفت نکرده است.»نویسد: می

 در مذاهب چهارگانه اهل سنت به دلیل عقلی بر وجوب نفقه استدالل شده است.عقل: 

ی گذشته به قیاس نیز نجا که فقهای  عامه در احکام شرعی به حجیت قیاس قائل هستند، برای وجوب نفقه عالوه بر ادلهاز آقیاس: 

 اند.تملک کرده

از آنجا که در این استدالل از قیاس در احکام شرعی استفاده شده و این روش نیز به اجماع فقهای امامیه و اخبار متواتر از اهل بیت 

 توان آن را دلیل بر وجوب نفقه به شمار آورد.ت، نمی)ع( مردود اس

 

های زندگی همسر با توجه به مطالب بیان شده می توان گفت، بر پایه صریح آیات و روایات و اجماع فقها، زوج مکلف به تأمین هزینه

مسئولیتی در قبال تأمین بودجه باشد و زن هر چند دارای ثروت زیادی باشد، پس از رفتن به خانه همسر خویش، هیچ نوع خویش می

اند عالوه بر اینکه کدام از فقهای مذاهب پنج گانه بر داللت کتاب و سنت و اجماع، بر وجوب نفقه تردید نکردهو معاش خود ندارد و هیچ

 اند.فقهای عامه قیاس و عقل را نیز در اثبات وجوب نفقه زوجه بر زوج، افزوده

بحث نفقه، اختالف در اسباب یا شرایط وجوب نفقه است و براساس آن که وجوب نفقه متفرع بر عقد یکی از اختالفات مهم مذاهب در 

 نکاح است یا تمکین کامل یا هر دو، و یا متوقف بر اطاعت زن یا عدم نشوز خاص یا مطلق، اقوال مختلف است.

 ندی و مالکیتاسباب وجوب نفقه بنابر همه مذاهب اساسی سه چیز است: پیوند زناشویی، خویشاو

 شرایط وجوب نفقه در اسالم

 شرایط وجوب نفقه در مذهب امامی:

 شود.دایمی بودن عقد  به اجماع فقهای امامی، در صورتی که عقد نکاح دایمی باشد، نفقه واجب می -1

 تمکین یا عدم نشوز  -2

 توان شامل سه عنصر دانست:تمکین زوجه را می

 اول: تمکین از استمتاع

 از هر  آنچه که شوهر از آن نفرت دارد.دوم: دوری کردن 

 سوم: عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر

 شرایط وجوب نفقه در مذهب حنفی:

 صحت عقد -1

 توانایی روابط زناشویی و تسلیم شدن زوجه -2

 عدم ارتداد زوجه -3

 عدم ارتکاب افعال موجب حرمت مصاهره -4

 در عده وفات نبودن -5
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 شرایط وجوب نفقه نفقه در مذهب مالکی:

 توانایی روابط زناشویی زوجه .1

 تمکین .2

 بلوغ زوج .3

 عدم بیماری شدید زوج .4

 شرایط وجوب نفقه در مذهب حنبلی

 صحت عقل -1

 در عده وفات نبودن -2

 شرایط وجوب نفقه در مذهب شافعی

 تمکین تام  -1

 تسلیم شدن زوجه  -2

 توانایی روابط زناشویی -3

 آید.از مطالب بیان شده در مذاهب پنج گانه دو نکته بدست می

 نخست اینکه شرایط مشترک میان مذاهب فقهی، در وجوب نفقه، در عقد نکاح دائم عبارت است از:

 الف( صحیح بودن عقد

 ب( وجود توانایی وطاقت و طی در زوجه

 ج( تسلیم شدن زوجه به زوج

 شود. ن، فهمیده میگونه که گفته شد در مذاهب فقهی یا به دو شرط اخیر تصریح شده است یا از شرط دیگری یعنی تمکیهمان

 اند.دوم آنکه همه مذاهب فقهی، عدم وجود موانع وجوب نفقه مانند ارتداد، نشوز و... را شرط دانسته

 

 انواع و مقدار نفقه در اسالم

 اند و در ذیل هریک، مباحثفقهای مذاهب پنج گانه در بیان انواع نفقه برخی سه، برخی شش و برخی هفت تا هشت نوع را ذکر کرده

های هر نوع از انواع نفقه، را بیان کرده اند. با توجه به قواعد کلی که برای مصادیق و موضوعات مختلفی در جنس، میزان و سایر ویژگی

ی آید، ذکر موارد و مصادیق در بیان فقها جنبه حصری ندارد و فقها معتقدند مصادیق نفقه را باید با مالحظهنفقه، از ادلّه به دست می

دی ها و احتیاجات زن در شرایط خاص حاکم بر جامعه و با توجه به مقتضیات زمان و مکان و اعتبار به عرف جا معه، تعیین کرد نیازمن

اما این که فقها بر شمول نفقه بر بعضی موارد و عدم شمول آن در موارد دیگر « و عاشروهن بالمعروف»فرماید: گونه که قرآن میهمان

 ی زمان ایشان همانگونه بوده است.ن جهت است که اقتضای متعارف جامعهورزند، از ایاصرار می
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شود که اضطراب و تشویشی که در این مبحث وجود دارد به تبعیت از فقهای صاحب جواهر پس از بحث درباره انواع نفقه، مدعی می

احتیاجات زن است، استثناء کردن دوا، طبیب، گیر فقهای امامی گشته است. وی معتقد است اگر مالک و معیار در انفاق، عامه، دامن

 ای ندارد.کحل و هزینه حمام و حجامت، وجهه

 خوراک

ها را نوعی گیرد. برخی از فقها میوهشود و عالوه بر غذا، نان و برنج و خورش را نیز در برمیها میها و نوشیدنیخوراک شامل خوردنی

دانند. در هر صورت منظور از خوراک، هر چیزی است که انسان برای ادامه حیات میخوراکی محسوب کرده و تهیه آن را بر زوج واجب 

 آشامد.خورد و میمی

در اصل وجوب خوراک، به عنوان فرد بارز نفقه اختالفی وجود ندارد که با تمسک به ادلة شرعی، از طرفی اطالق داشته و مقید به نوع 

ی هر نوع ر، خصوص ما اشاره به متعارف دارد. از این رو به باور برخی فقها تهیهو جنس خاصی از خوراک نشده است و از طرفی دیگ

 باشد.طعام که خوراک غالب مردم است یا هر نوعی که خوراک غالب دیگر زنان امثال آن زن در آن شهر است، بر مرد واجب می

گردد. در مورد مقدار نفقه، در معروف شمرده می نویسد: هر چیزی که زن به آن عادت داشته باشد،فاضل هندی در کشف اللئام می

 گانه، سه نظر فقهی وجود دارد:میان مذاهب پنج

ی زوجه مقدار خاصی که شرع تعیین کرده باشد، ها، معتقدند نفقهنظر اول: اکثر فقهای امامی، حنبلی، مالکی، حنفی و برخی شافعی

 جب است.ی کفایت زوجه، بر مرد واندارد و تهیه آن به اندازه

 نظر دوم: به نظر این گروه، نفقه دارای مقدار خاصی است که در این مورد چند دیدگاه وجود دارد:

چه دانند و چنانی نفقه را براساس توانگری یا فقر زوج معتبر میگروه اول: برخی از فقهای امامی و شافعی، بنابر قول مشهور، اندازه

طعام و اگر فقیر باشد یک مد طعام و اگر متوسط باشد به مقدار یک مد و نیم طعام را واجب  شوهر ثروتمند باشد برای هر روز دو مد

 دانند.می

دانند و برخی از فقهای امامی مانند شیخ طوسی، یک مد گروه دوم: این گروه، احوال اقتصادی مرد را در تعیین مقدار نفقه، معتبر نمی

 دانند.د قا ضی ابویعلی حنبلی، دور رطل را در هر روز، واجب میطعام در هر روز برخی از فقهای حنبلی، مانن

 دانند.دانند و تعیین اندازه نفقه را بر قاضی واجب میها، اندازه نفقه را به حکم حاکم معتبر میگروه سوم: برخی از شافعی

 دانند.می ی نفقه، عرف را معتبرنظر سوم: برخی از فقهای امامی، مالکی و شافعی در تعیین اندازه

 پوشاک

پوشد. آنچه از ادلّه و منابع فقهی استفاده پوشاک عبارت است از پیراهن، شلوار، کفش، جوراب، مقنعه و ... و هر آن چیزی که انسان می

 شود، تهیه پوشاک زوجه، به عنوان نفقه، بر زوج واجب است.می

کند، تهیه شود. اکثر فقها در مقدار لباس، عرف ای که در آن زندگی میلباس زن باید به تعداد کافی و با توجه به گرما و سرمای منطقه

 دانند.و عادت غالب امثال زن و برخی فقها عادت غالب مردم شهر را معتبر می

ند، ولی افزایبرند و به جهت سرما یا تبرّج یا تجمّل، بر تعداد آن میهر چند فقها، ذیل بحث لباس انواع و مصادیقی از پوشاک را نام می

با توجه به این که در ادلّه نوع و تعداد خاصی از لباس مشخص نشده است، زوج باید به هر تعدادی که زن برحسب عادت و موقعیت 

 اجتماعی و شرایط زمان و مکان نیاز دارد، پوشاک را تهیه و در اختیار وی قرار دهد.
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اند، ولی بسیاری از فقهای شافعی، حنبلی و مالکی، حال زوجین را دهاکثر فقهای امامی در جنس لباس عرف و عادت را مالک قرار دا

 دانند.از جهت فقر و توانگری، معتبر می

ها ی لباس، به اتفاق نظر همه فقها، قبل از وقت نیاز است که به نظر برخی فقهای امامی،  حنفی، شافعی، و برخی از مالکیزمان تأدیه

 باشد.یعنی در ابتدا و نیمه هر سال، و به نظر برخی فقها مالکی و حنبلی یک بار در سال می ها هر دو بار در سال است،و حنبلی

 مسکن:

و سایر آیاتی که « اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم»ی مسکن برای زوجه، با استناد به آیه تمام فقهای مذاهب بر وجوب تهیه

کند که زنانشان را سکنا دهند، در حدی که توانایی دارند. هر چند به مردان امر میقبالً بیان شد، اتفاق نظر دارند. در این آیه خداوند، 

برد، ولی به طریق اولی، به نظر همه فقها، اش در عده طالق رجعی به سر میبا توجه به آیات قبل، خطاب آیه به موردی است که زوجه

 گردد.ای که در عقد نکاح باشد، مشمول این حکم میزوجه

ی وجوب نفقه، زوج باید محلی را برای سکونت همسرش فراهم نماید، خواه محل مذبور ملک زوج باشد، یا آن را به صورت ادلهبراساس 

اجاره یا عاریه تهیه کرده باشد. حق انتخاب مسکن با شوهر است و زن حق انتفاع از منزل را دارد، از این رو موقعیت اجتماعی او در 

 تهیه منزل معتبر است.

چه در مورد مسکن مورد اختالف و بحث است، استقالل زن در سکونت، یا مشارکت او با دیگران است. نظر مشهور فقهای مذاهب آن 

ی شوهر و یا هرکس دیگری، خودداری کند و این امتناع، نشوز پنج گانه این است که زن حق دارد از زندگی مشترک با هوو یا خانواده

 باشد نه خانه مجزا و مستقل.فقها معتقدند منظور اتاق مستقل، مناسب حال زن، میگردد. البته برخی محسوب نمی

باشد. امر به معاشرت به می« ال تضاروهنّ لتضیقوا علیهنَّ»و « و عاشروهنّ بالمعروف»مسند نظر فقها در استقالل زن در سکونت، آیات 

 استقالل زوجه را در محل سکونت رعایت کند.معروف و نهی از ضرر رساندن به زوجه، اقتضا دارد که زوج جانب 

 اثاث منزل

باشد. برخی از فقها با عوان کلی ی الزم زندگی میاثاث منزل شامل فرش، لحاف، پتو، وسایل پخت و پز و آشپزی و ... و هر وسیله

 اند.تهوسایل منزل را الزم و برخی با اشاره به مصادیق آن، تهیه آن مواد را ضروری دانس« اثاث البیت»

 توان به دو دسته تقسیم کرد:اند، به این دلیل است که اثاث منزل را میرسد این که برخی از فقها مصادیق را ذکر نکردهبه نظر می

شود و ی اول وسایلی که از لوازم خوراک است، مانند وسایل آشپزی، ظروف و .... که به تبع خوراک، از افراد نفقه محسوب میدسته

آید و زمانی که تهیه مسکن الزم است، برای انتفاع از مسکن، لوازم آن م، مانند لحاف، فرش و ... از توابع سکنا به شمار میی دودسته

 نیز باید تهیه شود.

 باشد.با توجه به عموم ادله انفاق و معاشرت به معروف، تهیه این لوازم بر زوج واجب می

ها عادت دانند. ولی مالکیر تعیین مقدار این لوازم، عرف و عادت امثال زن را معتبر میبیشتر فقهای امامی، شافعی، حنفی و حنبلی د

 دانند.زوج و حالت وی را معتبر می

 خادم

باشد که کارهای منزل زوجه را انجام دهد و در کارهای منزل کمک کار او باشد. استخدام منظور از خادم، خدمت کار مرد یا زن می

 باشد:و عمل به متعارف جامعه، در مورد زیر واجب می« عاشروهنّ بالمعروفو »خادم بنا به آیه 

Archive of SID

www.SID.ir



 )رض(جازیه وژیه عالهم جعفری ،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی نخستین

 

کار در منزل پدری، ی خود و وجود خدمتاگر زن عادت به داشتن خادم داشته باشد؛ یعنی به دلیل شرافت و موقعیت خانواده -الف

اقتضاء دارد در منزل شوهر خود نیز خدمت کار  داده، که در این صورت شأن و موقعیت اجتماعی اوکارهای منزل را خود انجام نمی

 داشته باشد.

 ای نباشد؛ اما به جهت بیماری و یا نقصان عضو، از جهت پرستاری و مراقبت، به خادم احتیاج داشته باشد.اگر زن از چنین خانواده -ب

ای دانند، هر چند زن از خانوادهرا واجب نمی کارگانه، گرفتن خدمتها، در بین مذاهب پنجدر صورتی که زوج فقیر باشد، تنها مالکی

دهند. به نظر این فقها، مالک با موقعیت اجتماعی خاص باشد که به طور معمول خدمتکار داشته و خود کارهای منزل را انجام نمی

 باشد.وجوب استخدام خادم، توانگری، شأن و موقعیت اجتماعی مرد می

 هزینه نظافت و حمام

نیازهای هر شخص، نیاز به نظافت است. برخی از فقهای امامی، حنبلی، و مالکی زوج را به کرایه کننده و زن را به کرایه ترین از ضروری

باشد. در روابط زناشویی آنچه برای نظافت اند. از این رو معتقدند هر چه برای تنظیف الزم است بر عهده مرد میدهنده تشبیه کرده

 ... برعهده شوهر است و آنچه برای ماندگاری الزم است، مانند حجامت برعهده زوجه است.الزم باشد، مانند صابون، و 

ی وسایلی که به طور متعارف، برحسب عادت هر شهر، برای تنظیف زوجه الزم است، اختالفی وجود در هر صورت، در وجوب تهیه

 ندارد.

 وسایل آرایش و زینت

اند؛ زیرا این موارد از معروف است، اما دهن )کرم یا روغن سر و ...( را جزو نفقه ذکر کرده فقهای مذاهب پنج گانه وسایلی مانند شانه و

دانند، مگر زوج خود بخواهد این موارد را ی خضاب، عطر، حنا و ... را واجب نمیی تزئین و تجمل دارد، مانند سرمهلوازمی که جنبه

 برای همسرش تهیه کند.

و حنبلی ها، تهیه عطر و حنا و امثال آن را، اگر برای برطرف شدن بوی بد بدن باشد، بر زوج واجب  هاها، مالکیها، حنفیشافعی

رسد آنچه باعث شود تا دانند و زوج در تهیه آن مختار است. به نظر میدانند، ولی اگر جهت استمتاع و تلذذ باشد، جزو نفقه نمیمی

تواند رج کند، به عنوان نفقه واجب است و مازاد بر آن، در صورت تمایل، زوج میزن خود را از حالتی که موجب کراهت مرد است، خا

 هزینه کند.

 هزینه دارو و درمان

ها ها و حنبلیها، مالکیی دارو و درمان زوجه، مانند اجرت پزشک، تهیه دارو و هزینه عمل جراحی و بیمارستان به نظر اکثر حنفیهزینه

 ها، اجرت قابله با زوج است؛ زیرا او سبب حمل شده است.باشد. اما به عقیده برخی مالکیمیی شوهر نها، برعهدهو شافعی

اند و هزینه دارو و اند و برخی دیگر قائل به تفصیل شدهها را مطلقاً از موضوعات نفقه دانستهدر بین فقهای امامی برخی این هزینه

های دانند و هزینهباشد، جزو نفقه میو متعارف و مورد نیاز عموم افراد جامعه مینیاز است هایی را که کمتر شخصی از آنها بیبیماری

ی درمان این بیماری ها، شوهر اند، به خصوص اگر برای هزینهافتد، از نفقه استثناء کردههای سخت را که به ندرت اتفاق میبیماری

 مجبور به هزینه کردن مال زیادی باشد.

ها دلیلی ها بر زوج واجب نیست؛ زیرا بر وجوب این هزینهمی، مانند فقهای سایر مذاهب معتقدند این هزینهبرخی دیگر از فقهای اما

های دارو و درمان یا حمام و ... از نفقه، انتقاد کرده، معتقد است  اگر نفقه منحصر در وجود ندارد. صاحب جواهر، به استثنای هزینه
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دانند؟ و اگر موضع نفقه برحسب عرف و متعارف مردم ش، خادم و وسایل تنظیف را وجب میخوراک، لباس و مسکن است، چرا فقها فر

گردد، تمام مصادیق ذکر شده و آنچه ذکر نگردیده، موضوع نفقه است. بهتر آن است که همه و براساس معاشرت به معروف، تعیین می

برای همسرانشان، از جهت زوجیت نه از جهت شدت عالقه و ... موضوعات نفقه را به عرف و عادت محول کرده و بگوییم آنچه شوهران 

 شود.پردازند، از موضوعات نفقه محسوب میمی

 معیار و مالک نفقه در اسالم:

 اعتبار عرف و کفایت زوجه در تعیین مقدار نفقه -1

 اعتبار وضعیت اجتماعی زوجین یا یکی از  آن دو -2

 اعتبار حال زوج در تعیین مقدار نفقه -3

 ال زوجه در تعیین مقدار نفقهاعتبار ح -4

 اعتبار حال زوجین در تعیین میزان نفقه -5

 موارد سقوط نفقه

 نشوز -1

 صغیره بودن زن -2

 صغیر بودن زوج -3

 ارتداد زوج -4

 مسافرت زوجه -5

 عبادت زوجه -6

 بیماری زوجه -7

 زندانی شدن زوجه -8

 

 حکم نفقه پس از انحالل نکاح

 حکم نفقه در عده طالق رجعی

ها وسایل نظافت ها و حنبلیی طالق رجعی، اتفاق نظر دارند. برخی از فقهای امامی و شافعیزوجه، در عدهی همه فقها بر وجوب نفقه

ی  این وسایل برای او واجب شود، تهیهمند نمیاند و به دلیل آن که زوج، پس از طالق از این امور بهرهرا از انواع نفقه، استثاء کرده

 نیست.

ی اول سوره طالق، مردان را از این که زنانشان را در زمان عده از منزل بیرون کنند، نهی فرموده آیه حنفی ها معتقدند: خداوند در

 گردد.ی انواع نفقه واجب میاست و چون در زمان عده، زوجه محبوس به حق زوج است، تهیه

کند. نتیجه و انشان در زمان عده نهی میخداوند در آیه یک سوره طالق، پس از امر به حفظ زمان عده، مردان را از بیرون کردن زن

فایده حفظ این زمان، حق ر جوع برای مرد و حق نفقه برای زن و در نهایت صلح و بهبود در روابط زوجین و بقای زوجیت آنان است. 
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هر خود جدا عده حریم زوجیت است و حکمت آن منحصر به انعقاد نطفه است و زن حتی اگر عقیم و نازا باشد، یا چند سال از شو

 زندگی کند، باید عده نگه دارد.

در آیه ششم سوره طالق، یکی از احکامی که آمده است، وجوب سکنا برای زنان مطلقه است هرچند در آیه اشاره به نوع طالق نشده 

ع نفقه است؛ زیرا است، ولی روایات متعددی طالق بانن را از این حکم استثنا می کند. اما در طالق رجعی، زوجه مستحق تمام انوا

 اطالق این آیه بر این مسئله داللت دارد.

 حکم نفقه در عده طالق بائن و فسخ

 حکم نفقه زن غیر حامله -1

ها ها و حنبلیی طالق بانن و فسخ سه نظر فقهی در میان مذاهب وجود دارد: در نظر اول امامیی زن غیر  حامله در عدهی نفقهدرباره

ها معتقدند زوجه در این نوع طالق و فسخ نکاح، ها و مالکیدانند. اما در نظر دوم، شافعیو نفقه نمیچنین زنی را مستحق سکنا 

باشد. در نظر سوم، استحقاق دریافت لباس و خوراک و سایر انواع نفقه را ندارد، ولی بنابر آیه ششم سوره طالق، مستحق سکنی می

ی زوج خارج شود، که در این صورت، به جهت از دانند، مگر آن که زوجه از خانهمیحنفی ها، سکنی را در زمان عده طالق بائن الزم 

 گردد.میان رفتن احتباس، نفقه نیز ساقط می

 حکم نفقه زن حامله -2

ی زنی که از شوهر خود حامله است و از او جدا شده را خواه طالق وی رجعی باشد یا بائن، واجب همه فقهای مذاهب پنج گانه، نفقه

 ی طالق بائن و فسخ نکاح، میان فقها دو نظر وجود دارد:انند. در تعلق نفقه به حمل یا زن حامله، در عدهدمی

 دانند.ها نفقه را برای حمل واجب مینظر اول: اکثر فقهای امامی، حنبلی، مالکی و برخی از شافعی

 دانند.میها و برخی از فقهای امامی نفقه را برای زن حامله واجب نظر دوم: شافعی

 

 ی وفاتحکم نفقه در عده

 حکم نفقه زن حامله

بیشتر فقهای امامی، حنفی و برخی از فقهای شافعی، حنبلی و مالکی معتقدند احتباسی که در زمان عده برای زن وجود دارد، به جهت 

 حق شوهر نیست، بلکه بدلیل حق شرع و به منزله یک عبادت است.

 دهند.خویشان نزدیک، به واسطه مدت، به عدم وجوب نفقه چنین زنی حکم می ها نیز براساس سقوط نفقهشافعی

دهند. البته مالک بن انس تنها مسکن را در صورتی که زوجه در خانه زوج باشد، ها حکم به وجوب نفقه میها و مالکیبرخی از امامی

ی زوجه از ی زن حامله برای حمل باشد، نفقهتقدند اگر نفقهها معداند. برخی امامیداند، ولی سایر انواع نفقه را واجب نمیواجب می

ی حامله ها در وجوب نفقهنصیب و سهم حملش واجب است و اگر نفقه برای زن حامله باشد، نفقه واجب نیست. برخی دیگر از امامی

 اند.در عده وفات اشکال و تردید کرده

ی ی زوجهو آن را به مرحوم مجلسی نسبت داده است؛ مبنی بر این که از نفقهبحرانی در الحدائق الناظره نظر دیگری را بیان کرده 

حامله در عده وفات، بستگی به تنگدستی یا توانگری وی دارد و در صورتی که زوجه محتاج و نیازمند نفقه باشد، از سهم فرزندش به 

 نیاز باشد، انفاق بر او واجب نیست.شود و اگر بیاو انفاق می
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 پرداخت نفقه احکام عدم

 عجز زوج از پرداختن نفقه

اگر زوج قبل از عقد نکاح، از تأمین نفقه ناتوان و زن از این عجز وی آگاه باشد، به نظر بیشتر فقهای امامی و حنفی، زوجه حق فسخ 

و اِن کانَ ذو عُسره »شریفه عقد را ندارد؛ زیرا زوجه با علم و آگاهی اقدام به ازدواج با شوهر عاجز از پرداخت نفقه، کرده است. آیه 

ها، با شرایطی ها و شافعیها، مالکیداللت دارد بر این که زوجه تا زمان استطاعت مالی شوهر، صبر کند. اما حنبلی« فَنَظِرَهٌ الی مَیسَرَهِ

 دانند.حق فسخ را برای زوجه ثابت می

دانسته و تنگدستی مرد نیز پس از عقد، توسط فقر زوج را نمیها به شرطی زوجه حق فسخ دارد که زوجه قبل از عقد، به نظر مالکی

کند به زوجه انفاق نماید یا او را طالق رجعی دهد. اما در صورتی که عسر حاکم، ثابت نشده باشد که در این صورت حاکم به او امر می

ی زوجه تالش نماید و در بدست آوردن نفقهکند تا در آن زمان برای زوج برای حاکم ثابت شود، حاکم زمانی را برای زوج معین می

این مهلت داده شده، زوجه حق فسخ یا درخواست طالق را از حاکم ندارد. این حکم به نظر فقهای هر سه مذهب، در صورت عجز زوج 

 کند.باشد، اما عجز، نسبت به نفقه گذشته زوجه، حق فسخ را برای زوجه ثابت نمیاز نفقه حال و آینده می

ن فقهای امامی، در صورتی که زوجه از ناتوانی شوهر در زمان قبل از عقد آگاهی نداشته و بعد از عقد بفهمد، دیدگاههای مختلفی در میا

وجود دارد. برخی در صورتی که زوجه به واسطه فردی که بر او داللت ندارد، به عقد چنین مردی درآمده باشد، به دلیل لزوم عقد و 

تواند عقد را فسخ دانند. برخی دیگر معتقدند، زوجه پس از علم به عجز زوج میفسخ را برای زوجه ثابت نمی اصل بقای لزوم عقد، حق

 نماید؛ زیرا زندگی با چنین مردی موجب زیانی است که در آیه و روایات نفی شده است.

ها، در وجه حق فسخ عقد را دارد و به نظر حنفیها زها و حنبلیها، مالکیاگر ناتوانی مالی پس از عقد نکاح پدید آید به نظر شافعی

ها، زوجه حق فسخ عقد را ندارد، اما بین فقهای امامی چند نظر فقهی وجود دارد: برخی معتقدند زوجه حق فسخ عقد را تمام صورت

 دارد.

ه تحصیل نفقه نشد، حاکم گروه دیگر معتقدند پس از رجوع زوجه به حاکم، در صورتی که پس از امر حاکم به انفاق، زوج موفق ب

 تواند؛ صیغه طالق را جاری کند.تواند زن را طالق دهد؛ زیرا حاکم ولی زوج بوده و به جای او میمی

باشد و زوجه باید ها آن است که فسخ عقد توسط زوجه و اجرای طالق توسط حاکم، در این مسأله، جایز نمیولی به نظر مشهور امامی

 ادی زوج صبر کند.تا زمان بهبود وضع اقتص

مالک عسر و تنگدستی زوج آن است که زوج نفقه یک روز را نداشته باشد و امکان تحصیل آن نیز برایش نباشد. بنابراین، اگر زوج هر 

ب دهد و روز دیگر نه، تنگدست محسوشود، اما اگر یک روز نفقه میای را به زن بدهد، احکام اعسار بر او و زوجه مترتب نمیروز نفقه

 گردد.شده و احکام مذکور مترتب می

 عدم پرداخت نفقه

تواند نفقه را بپردازد و یا این که امکان ی همسر خود را نپردازد، در این صورت یا به دلیل در دسترس نبودن اموال، نمیاگر زوجه نفقه

 کند.پرداخت نفقه را دارد،  اما از دادن نفقه استنکاف می

ی همسرش را نپردازد، حاکم او را مجبور به پرداخت ها، اگر زوج قدرت مالی داشته باشد، ولی نفقهها و مالکییها، شافعبنابر نظر امامی

کند و اگر مال  چنان از دادن نفقه امتناع ورزید، در صورتی که مال مخفی داشته باشد، حاکم او را حبس میکند و اگر زوج همنفقه می
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تواند به زن اجازه دهد که بر پردازد. حاکم میی زوجه را به حد کفایت میهر چند راضی نباشد، نفقهآشکاری داشته باشد از اموال او 

 ی شوهر قرض کندو این قرض بر عهده شوهر خواهد بود.ذمه

شوهر تواند برای ی زوجه با حکم قاضی مشخص شده باشد، زوجه پس از امتناع زوج از پرداخت نفقه، میها، اگر نفقهبه نظر حنفی

 خود تقاضای حبس بنماید،  البته بهتر است این حبس بعد از چند جلسه موعظه باشد.

ی متعارف از اموال شوهر بردارد. اگر قدرت بر اخذ ی کفایت خود و فرزند کوچکش، به اندازهتواند به اندازهحنبلی ها معتقدند زوجه می

هر به پرداخت نفقه، در صورت امتناع وی، او را زندانی کرده و در اموال او، کند و حاکم پس از الزام شومال نداشت به حاکم رجوع می

 کند، هر چند شوهر راضی نباشد. ی زوجه را تعیین و پرداخت میمقدار نفقه

 انفاق در سایر ادیان

 نفقه در دین یهود

 مبانی الزام انفاق

سال قبل نازل و ریشه هر قانونی  3300نمود. تورات تقریباً در حظه در کتاب تورات مال توانمسأله الزام به انفاق را در شرع یهود می

 در آنجا مندرج است.

عالوه بر آن که در تورات صریحاً حکم به الزام انفاق شده است و این مسأله، ریشه قانونی دارد، یک نوع تعهد شخصی نیز در آیین یهود 

 گوید:همسرش میخورد؛ زیرا هنگام عقد ازدواج، مرد خطاب به به چشم می

ی زوجیت برقرار است، تو را به عقد نکاح خود درآوردم و به یاری حق، کلیه احتیاجات و لوازم زندگی متعارف تو را مادام که علقه

 گیرم.برعهده می

فوق در قوانین و مقررات کند. الزام گیرد و شخصاً بر این موضوع اقرار میی زوجه را برعهده میبنابراین، مرد هنگام پیمان ازدواج، نفقه

های خوراک و یهودیان نیز صراحتاً منعکس شده است؛ چنان که در مقررات احوال شخصیه یهودیان مرد قانوناً مکلّف به تأمین هزینه

 پوشاک و مسکن همسرش شده است.

 حقوق و تکالیف زوجین

ی قصد و د نکاح با تشریفات خاصی که نشان دهندهسال تمام است. عق 13سال و برای زن  18در دین یهود سن ازدواج برای مرد 

هایی از طال یا نقره به زوجه پذیرد. به این ترتیب که زوج سکهرضای طرفین و متضمن ایجاب و قبول و توالی آن دو باشد، انجام می

ی متعارف تو را مادام که علقهگوید: تو را به عقد و نکاح خود درآوردم و به یاری حق کلیه احتیاجات و لوازم زندگی دهد و میمی

گوید: به عقد و ازدواج تو کند. و میها، قبولی خود را اعالم و اظهار میگیرم. زن پس از گرفتن سکهزوجیت برقرار است برعهده می

دهم. م میی زن است انجادرآمدم و در هر جا و در هر وقت مطیع تو خود خواهم بود و تمامی وظایفی را که نسبت به شوهر برعهده

 شود.کنند، ترجمه میشود و پس از انجام مراسم، صیغه عقد برای زوجین به زبانی که تکلم میاین مطلب به زبان عبری گفته می

کنند، همین ها بوده و طبق نصوص آن عمل میبه موجب متون کتاب مذهبی شولحان عاروخ یعنی کتابی که امروزه در دست کلیمی

از فصل  1ی شود. مثالً به موجب مفاد آ یهحت واقع شد، هریک از زوجین ملزم به رعایت و انجام تعهداتی میکه عقد نکاح به طور ص

تواند او را طالق دهد بلکه موظف است به پرداخت وجهی وی را کتاب مزبور در موردی که زوجه به اسارت برده شود، مرد نمی 69

Archive of SID

www.SID.ir



 )رض(جازیه وژیه عالهم جعفری ،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی نخستین

 

اسارت زوجه، زوج در محل نباشد، حاک.م شرع باید از اموال زوج برداشته و برای خرید  خریداری کرده و او را نجات دهد و اگر در موقع

 زوجه و استخالص او اقدام نماید.

 روابط مالی زوجین

گیرد. گونه که باید حفظ نکرده و تقریباً امور مالی او در تسلط مرد قرار میدر شرع یهود، زن پس از اختیار شوهر، شخصیت خود را آن

گردد. د رشرع یهود اگر زن قبل از نکاح دارای کتاب شولحان عاروخ، استقالل زن در دارایی خود محدود می 80از باب  1ب آیه به موج

های گوناگون مثل خیاطی، قالبدوزی و ... مالی بدست آورد، مال حاصله متعلق به زوج بوده و زوجه مالی نباشد و پس از ازدواج از راه

رفی در آن بنماید. اموال زن که به عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده شده، متعلق به زن، اما در تعهد شوهر تواند هیچ نوع تصنمی

مند شود و چنانچه معمول است اگر زنی منافعی بدست آورد مثالً برنده تواند از آن استفاده کند و از منافع آن بهرهاست و شوهر می

دهد، عایدات مذکور  از آن شوهر خواهد بود. توضیح این که در دین یهود مخارج زن را می آزمایی شود، هرگاه مرد تمامبلیط بخت

کند و بعد از آن حق هر نوع آورد و شوهر آن را تعهد میاموال زن دو قسم است: یکی جهیزیه که دختر از خانه پدر به خانه شوهر می

داشته یا پدر و مادر به او داده و یا اینکه ارث برده است. نکته قابل توجه تصرفی در آن را دارد. نوع دیگر اموالی است که زن با خود 

 اینکه هرگاه دختری با جهیزیه به خانه شوهر برود حق ارث از پدر و مادر ندارد.

 نفقه و عناصر آن 

شده است و مرد ملزم است که در دین یهود مانند دین اسالم زن مستحق نفقه است. در کتاب تورات انفاق به زن کراراً تصریح و تأکید 

ی همسرش را پرداخت نماید. در تورات آمده: هرگاه مرد، زنی برای خود بگیرد بر او الزم است خوراک و لباس و مباشرت نسبت نفقه

به  ی زن رعایت نکند، زن حق تقاضای طالق را از شوهر خود دارد و مرجع رسیدگیبه همسر خود، و اگر این سه مورد را مرد درباره

نفر است که اهل فتوا هستند. ابتدا به کدخدا  12شود. مرجع مذکور مرکب از دعوای طالق محکمه شرع است. که دارالشرع نامیده می

تواند براساس آن به دادگاه حقوق دهند که او میپردازند و اگر حل و فصل نشد به شاکی حکمی میمنشی به حل و فصل دعوی می

 مراجعه کند.

د مانند حق اسالم نفقه بر دو قسم است، نفقه زوجه و اقارب. در کتاب این هعذر که یکی از مجالت شولحان عاروخ و در شرع یهو

شود آمده است: هرگاه مردی زنی را به عقد نکاح خود درآورد، مکلّف به فصل است و به اصطالح فقه یهود نامیده می 178مشتمل بر 

شود و شامل ماکوالت و مشروبات است و بایستی مطابق گفته می« شعره»یا « مزنونها»عبری انجام چند امر است: نفقه که به زبان 

ی بیماری، شود. مسکن، مهریه، هزینهشئونات خانوادگی و استطاعت مرد داده شود. لباس و پوشاک که به زبان عبری کسوتاً گفته می

باشد. اعتقاد یهودیان بر این است که اسارت و ... جزو نفقه می مباشرت، مخارج کفن و دفن، رفع گرفتاری و استخالص زن در موقع

ی مسکن را نیز جزو شود و مرد بایستی مخارج  آن را تأمین کند. همچنین تهیهمعالجات به هر شکلی که باشد جزء نفقه محسوب می

 د.ای بسازدانند و معتقدند شخص باید برای خود خانهی مرد میشرایط اصلی ازدواج برعهده

 میزان و مقدار نفقه

ی زندگانی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و غیره که با همانگونه که قبالً بیان شد نفقه در دین یهود عبارت است از هزینه

 ی زوج است.رعایت حال دو طرف و به اختالف زمان و مکان برعهده
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عت مرد و موضوع خدمه است. در دین یهود با آن که زن عادت به آن چه در این باره با حقوق اسالمی تفاوت دارد توجه به استطا

الوصف به کار گرفتن خدمه از اختیارات شوهر است و حال آن که در شرع اسالم اگرچه زوجه درخانه پدرش داشتن خدمه داشته، مع

 خدمتکار داشته، زوج مکلف است برای او خادمی بگمارد و این امر اختیاری نیست.

ای نیست و میزان آن با رعایت حال طرفین است. منتهی در مورد ن و مقدار نفقه از لحاظ خوراک و مقدار آن ضابطهدر خصوص میزا

زنان فقیر و مستمند زن حق خواهد داشت که با رعایت حال زوج مخارج خود را نقداً دریافت کند و این مخارج شامل خوراک دو وعده 

ز لحاظ فضیلت آن روز، زن باید با شوهر هم خوراک شده و در صورت امتناع و استنکاف شوهر است یعنی ناهار و شام لیکن روز شنبه ا

 زن حق دریافت سه وعده خوراک را دارد.

آورد، مالک تعیین نفقه، شمرده شده است؛ اما در قانون احوال ی همسر میدر اصل شریعت یهود، مقدار مالی که زوجه با خود به خانه

ی یهودیان نیز باشد. هم چنان که در احوال شخصیهنان حالت زوجین و زمان و مکان، معیار تعیین نفقه میی یهود در لبشخصیه

 حالت زوجین و زمان و مکان مالک تعیین مقدار نفقه دانسته شده است.

 شرایط وجوب نفقه

وجیت، بایستی زن در نکاح مرد باشد شرایط وجوب نفقه در مذهب یهود عبارت است از: زوجیت و تمکین.  در مورد شرط اول یعنی ز

گویند به معنی مطیع « کفلین»و در مورد شرط دوم گفته شده است که زن باید از شوهر خود تمکین کند. تمکین را به زبان عربی 

 بودن زن در قبال اوامر صادره از جانب شوهر در امور مشروع.

دداری کند. پس تعلق نفقه به زوجه در شریعت یهود از زمانی است که زن تواند از انجام دستورات زوج خودر امور غیر مشروع زن می

ی شوهر نیامده است، استحقاق نفقه را ندارد. به عبارت دیگر ی شوهر شود و در غیر این صورت یعنی مادامی که به خانهوارد خانه

ی زن خواهد گردید، لیکن عدم حق نفقهوجوب نفقه منوط به تمکین یعنی رعایت وظایف زوجیت است و تخلف از آن موجب سلب 

تمکین زوجه در صورتی که مربوط به علل مشروعی از جمله بیماری و یا نظایر آن باشد، موجب سقوط نفقه نخواهد بود و شوهر مکلّف 

 به ادای نفقه است.

رد؛ در حالی که در شریعت اسالم در صورت مطلقه شدن زوجه، اعم از این که در حال نشوز بوده یا خیر، در مدت عده، حق نفقه ندا

ی نفقه از جانب زوجه به زوجه منوط به ی مطلقه در بعضی وارد در زمان عده حق نفقه دارد. همچنین در دین یهود وجوب تأدیهزوجه

 تمکّن و استطاعت زوج نیست و حتی در مواردی که زوجه متمکن و معقول باشد، باید از شوهر خود نگاهداری کند.

حسن معاشرت و سلوک با زنان در شریعت یهود، دستوراتی داده شده؛ زیرا در آن زمان که مردان یهود در مصر ناچار به تحمل  یدرباره

های کاریهای ناشی از ستمظلم و جور مصریان در کارهای روزانه بودند، پیامبر یهود دستور داد الاقل زنان برای کاستن آالم و ناراحتی

 ن سلوک به خرج دهند و مردان را با روی خوش استقبال نمایند.مصریان، در خا نه حس

کند، سکنی گزیند و در صورتی که سکونت در منزل شوهر برای وی ضرر جانی داشته باشد، زوجه باید در منزلی که شوهر معین می

ند از شوهر درخواست نماید که با رضایت تواتواند از رفتن به آن منزل خودداری نماید و حق دریافت نفقه را خواهد داشت، ضمناً میمی

 او منزل دیگری برایش فراهم نماید.

 کمیت پرداخت نفقه
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مرد باید برای پوشاک زن خویش سخاوتمندانه خرج کند، لکن  »ی کیفیت پرداخت نفقه در شریعت یهود چنین آمده است: درباره

ای از تلمود کیفیت پرداخت نفقه چنین بیان دها. در کتاب گنجینهغرض آن بود که زن، خود را برای شوهر خویش بیاراید نه سایر مر

انسان همواره باید کمتر از استطاعت خود برای خوردن و نوشیدن خرج کند، به اندازه استطاعت خویش خرج پوشاک »شده است: 

ازدواج شخص عاجز از پرداخت  اش بکوشد. در شریعت یهود، همچنیننماید و بیش از استطاعتش برای فراهم آوردن آسایش خانواده

احتیاطی صورت گیرد و مردی که استطاعت ندارد ازدواجی که از روی بی»طور که گفته شده است: شود هماننفقه قبیح شمرده می

 «باشد.مخارج زوجه خود را تأمین کند و وسایل او را فراهم آورد، اگر زن بگیرد، چنین ازدواجی مورد تقبیح می

 دهنفقه در زمان ع

در شریعت یهود، زوجه در زمان عده حق نفقه ندارد؛ در حالی که در شرع مقدس اسالم پس از انحالل نکاح در دو مورد برای زن نفقه 

ی نفقه دارد؛ مشروط بر این که در زمان حیات ی وفات باشد، در این صورت حق مطالبهمنظور شده است. فقط هرگاه زن در عده

توان زن را در زمان حمل طالق داد و پس از وضع حمل اگر طفل از فت نکرده باشد. طبق قوانین یهود، میاش را دریاشوهرش، مهریه

ماه از طفل خود  24شود، ولی چنانچه نوزاد از شیر مادر تغذیه شود، اوالً موظف است که ی زن ساقط میپستان مادر شیر نخورد، نفقه

ول این مدت دارد. طالق در شریعت یهود قطعی است و زن باید سه ظهر عده نگه دارد و نگهداری نمایدو ثانیاً حق اخذ نفقه را در ط

 در این مدت او را بر نفقه حقی نیست.

اش مبالغی قرض کند، پرداخت این دیه بر هنگامی که شوهر سبب جدایی شود و زن مجبور به ترک خانه شوهر گردد و برای نفقه

 ی شوهر خواهد بود.ذمه

 ی وفات هستند، قوانین یهودیت بین دو صورت تفکیک قائل شده است:نی که در عدهدر مورد زنا

هنگامی که عرف و عادت اقتضا کند که زوجه مستحق نفقه باشد یا عقد مبتنی بر موضوع فوق منعقد شده باشد. در این صورت،  -1

 دیگر وصیت کرده باشد.ای زوجه مستحق نفقه از مال شوهر متوفی است، اگرچه شوهر، مالش را به گونه

 در صورتی که عرف و عادت، چنین زنی را مستحق نفقه نداند، از نظر شرعی مستحق نفقه سه ماه از تاریخ وفات شوهر خواهد بود. -2

 ضمانت اجرای نفقه

اگر شوهر خوراک، در شرع یهود، همانگونه که قبالً اشاره شد، مرد تا آن جایی که قدرت داشته باشد، نباید از زن خود مضایقه کند. 

 پوشاک و لباس همسر خویش را نپردازد، زن حق تقاضای طالق دارد و مرجع رسیدگی به دعوی طالق، محاکم شرع خواهد بود.

کنند. کتاب شولحان عاروخ اگر مرد نتواند حداقل معیشت زندگی زن را تأمین کند، مجبور به طالقش می 70به موجب مندرجات فصل 

ی تواند برای وصول نفقه به حاکم شرع شکایت کند؛ در این صورت حاکم زوج را مجبور به تأدیهزبور، زن میطبق محتویات کتاب م

چه از طالق دادن، استنکاف نماید، او نماید و چنانکند و چنانچه از دادن نفقه امتناع نماید، او را مجبور به طالق میی زوجه مینفقه

ی زوجه از الوکاله خواهد بود. نفقهحاالت فوق، تعقیب زوج منوط به شکایت زوجه یا وکیل ثابت نماید. در کلیهرا محکوم به حبس می

 حقوق ممتازه است. به این معنی که در صورت ورشکستگی و اعتبار زوج، زوجه بر سایرین مقدم است.

 ی حقوق آنها باید نفقه زوجه پرداخت شود.بنابراین قبل از تأدیه

 نفقه در دین زرتشت

 قوق و تکالیف زوجینح
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ترین اصول و قوانین است به شدت تحت تأثیر مقررات جوامع باستانی و اساسی پدر شاهی قرار حقوق زرتشتی که بقایای یکی از کهن

سالگی برسد،  اجرای مراسم نکاح جایز  18و پسر به سن  16ی زرتشتیان پیش از آن که دختر به سن نامهگرفته است. به موجب آیین

ی اجرای مراسم ازدواج مطابق مقررات مذهبی زرتشتیان به دستور موبد مجاز بوده و با حضور آیین نامه 15و به موجب ماده  نیست

یابد و با شنیدن اقرار و رضایت طرفین، آیین ازدواج سال به باال باشند، انجام می 25حداقل هفت نفر از مردان معتمد زرتشتی که 

ی زرتشتیان همین که تشریفات زناشویی انجام شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و تکالیف نامهآیین 17شود. طبق ماده تکمیل می

 زن و شوهر در مقابل همدیگر برقرار گردیده است.

شود، در اقلیت بودن آنها سبب شده روابط زن و شوهر در حقوق زرتشتی ناشی از وضع اجتماعی آنهاست و همانطور که مالحظه می

 جه کافی به استحکام اساسی خانواده بنماید. در کتب زرتشتی به مساوات زن و شوهر اشاراتی شده است.که تو

گوید: زن در جمیع حقوق مدنی و اجتماعی با مرد شریک و برابر است و هیچ گونه فرق و امتیازی بین زن و مرد نوآموز مزدیسنا می

امل داشته و در هر کاری با او یگانه و یکدل باشد و او را از هرگونه رنج و آسیب و نیست. در آیین مزدیستا شوهر باید به زن مهربانی ک

سرما و گرما نگاه دارد و در خوراک و پوشاک او به اندازه توانایی خویش، چیزی از او دریغ ننماید. زن نیز باید از دل و جان با شوهر 

 نه و پاکی و راستی و درستی کوتاهی نورزد.خود مهربان بوده و در پرستاری او و فرزندان و نگهداری خا

الوصف حکومت مرد در خانواده زرتشتی شود، معی زرتشتیان استنباط میالعاده در خانوادهفوقبا توجه به نکات فوق وجود صمیمیت 

 :ی زرتشتیان بیان شده است که عبارتست ازآیین نامه 18گردد و همین موضوع در ماده به نحو بارزی احساس می

 «الحیات با شوهر و در موقع فوت یا هجر یا ممنوع شدن مرد، با زن است.ریاست خانواده مادام»

برند و ی شوهر نمیرسد که زنان استقالل مالی ندارند و به جز جهیزیه چیزی به خانهاز مطالعه در احوال زرتشتیان چنین به نظر می

 پارند.سپدران ارث خود را به صورت جهیزیه به دختران می

 نفقه زوجه

داند که ی زرتشتیان تصریحی راجع به نفقه موجود نیست. ظاهراً دین زرتشت  الزام شوهر به انفاق را به قدری واضح مینامهدر آیین

تقاضای سال، زن  3نامه که زن را مجاز نموده در صورت عدم پرداخت نفقه در مدت این آیین 23مورد دانسته ولی ماده تصریح آن را بی

 گوید:نامه زرتشتیان میآیین 23ی مسلم مرد است، ماده دارد که پرداخت نفقه وظیفهطالق نماید، مسلم می

 «تواند او را طالق دهد.سال از دادن مخارج زندگی به زن امتناع نماید برحسب درخواست زن می 3در صورتی که شوهر در مدت»

شوهر باید هستی خود را از هستی زن جدا نداند و او را از »اند، اما تغییراتی مانند ردهزرتشتیان هر چند تصریحی به مقدار نفقه نک

دهد که اینان در هرگونه رنج و آسیب و گرما و سرما نگه داشته و خوراک و پوشاک او را در حد توان از وی  دریغ ندارد، نشان می

 دهند. مقدار نفقه، حالت زوج را مالک قرار می

 نفقهشرایط وجوب 

 زوجیت -1

مبنای وجوب نفقه در مرام زرتشت، وجود علقه و ارتباط زوجیت است که زوجین باید خود را همچون واحدی پیوسته دانسته و در رفع 

 ی وی است.ی همسر بر عهدهنیازهای یکدیگر بکوشند و با توجه به ریاست مرد بر خانواده نفقه

 تمکین -2
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شوهر براساس تعاون و محبت بنا شده، مذهب زرتشت تمکین زن را از شوهر با توجه به این که در مورد تمکین باید گفت روابط زن و 

 29ریاست خانواده را به مرد محول نموده، الزم شمرده است و ضمانت اجرایی آن را امکان طالق برای شوهر قرار داده است. ماده 

توان نامه چیزی ذکر نشده است و در این مورد میاجع به نشوز در آئینی زرتشتیان تکلیف این مورد را تعیین کرده، لیکن رنامهآیین

 به قانون مدنی مراجعه کرد.

کند، اقامت نماید، لیکن شود که زن بایستی در مسکن و منزلی که شوهر انتخاب مینامه زرتشتیان استنباط میاز موارد مذکور در آیین

 تواند در منزل دیگری سکونت کند.من خوف جانی باشد، زن میهرگاه زندگانی زن با شوهر خود در یک منزل متض

 گوید:نامه زرتشتیان میآیین 25ماده 

رحمی نموده که زن در دست او معذب و زندگی زن در خطر باشد و نصیحت هرگاه مدلّل شود که شوهر با زن خود طوری ستم و بی»

 «طالق نماید. تواند تقاضایو مهلت به نظر حاکم مؤثر واقع نشود، زن می

ای اقامت نماید، شوهر ی قبل، جدایی اختیار کرده و در منزل جداگانهنامه زرتشتیان چنانچه زن به موجب مادهآیین 26طبق ماده 

 مکلّف خواهد بود در حدود و در خور شأن و احتیاج مسلم زن مخارج جداگانه تأدیه نماید.

 دارد:آئین نامه مقرر می 27در خصوص نفقه و سایر مخارج مدت محاکمه ماده 

تواند در ظرف مدت بخواهد تقاضای طالق نماید، تا تکلیف او معین نشده، با تصدیق حاکم می 25ی در موقعی که زن به شرح ماده»

 «تقاضا و اخذ کند. 26ی محاکمه منزل جداگانه اختیار نماید و مخارج زندگی خود را به شرح ماده

 نفقه پس از صدور حکم طالق

نامه مزدیسنا هرگاه در موقع طالق، زرتشتیان پس از انحالل نکاح، طبق شرایطی زن را مستحق نفقه می دانند. طبق بعضی از مواد آیین

ی زندگانی شخصی به این اندازه نباشد که بتوند زندگی خود را ادامه دهد و یا مخارج حاکمه را بپردازد، زن شخصاً دارای سرمایه

تواند حکم کند که شوهر تا ختم محاکمه مبلغی عادالنه و در حدود ی اوضاع زندگی طرفین، میست زن با مالحهمحکمه پس از درخوا

 توانایی خود و متناسب با مخارج معموله به زن بپردازد.

ی دارایی زن الحظهدارد که اگر علت طالق، امر خالف عفت و یا تقصیر زن نباشد، دادگاه با مزرتشتیان مقرر می نامهآیین 35ی ماده

و شوهر، امر خواهد کرد که شوهر برای مخارج زن، تا مدتی که زن، شوهر دیگری اختیار نکرده، مبلغی به طور دفعی و یا اقساطی به 

 او بپردازد.

 نفقه در صورت غیبت زوج

 نامه زرتشتیانآیین 31به موجب ماده 

ی دون خرجی گذاشت و خبری هم از زنده بودن او نرسید، غیبت او به منزلههرگاه شوهری پنج سال متوالی غیبت نمود و زن خود را ب»

 «تواند تقاضای طالق کند.مرگ تلقی و زن می

ی او با فرد دیگری وصلت نکرده باشد، با پرداخت پس از وقوع طالق مراجعت نماید و مطلقه 31هرگاه غایب مفقود االثر مذکور در ماده 

 رجوع خواهد داشت.ی زن، حق ی مدت گذشتهنفقه

 نفقه در دین مسیح
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ای صورت خاصی دارد. مثالً در دین مسیح مانند اسالم فرق مختلفی دارد و نکاح و تشریفات ازدواج و حقوق ناشی از آن در هر فرقه

 گویند:های ایران میمورد سن ازدواج پروتستان

 «ی کلیسای انجیلهسال تمام ممنوع است مگر با اجاز 18نکاح اناث قبل از رسیدن به »

 سال تمام تعیین شده است. 15سال و برای اناث  18در مذهب ارامنه کریگوریان سن ازدواج برای ذکور 

طور که در ابتدای بحث بیان شد، مسیحیت از لحاظ شریعت و قانون، پیرو آیین یهود است. لذا در آیین مسیحیت نیز اصل لزوم همان

 اند.به علت وجود علقه و ارتباط زناشویی، مردان مکلف به تأمین نیازمندیهای همسرانشان شدهی زوجه پذیرفته شده است و نفقه

ی انفاق را در هریک از فرق و مذاهب های مسیحیان، صراحتاً آمده است که در ادامه مسألهنامهالزام فوق در قوانین، مقررات و آیین

 دهیم.مختلف مسیح به طور خالصه مورد بررسی قرار می

 نفقه در مذهب پروتستان -1

خداوند ما عیسی مسیح توسط حواریون خود به کسانی که به وسیله زناشویی به هم »گوید: مقررات انجمن کلیسای پروتستان می

های یکدیگر گذشت نموده، بردباری پیوندند، دستور داده است تا یکدیگر را محبت و احترام کنند ودر مقابل اشتباهات و کوتاهیمی

 خود سازند و به هنگام بیماری و رنج و اندوه یکدیگر را تسلی دهند. پیشه

در امور خانوادگی برای رفع احتیاجات مادی و معنوی یکدیگر را با کمال و صمیمیت، همکاری نموده و برای نیکبختی یکدیگر دعا 

ی فرزندان وندگار، طوری زندگی کنند که شایستهکنند و در امور روحانی یکدیگر را با دعا تشویق و ترغیب نمایند و در پرتو لطف خدا

و وارثان حیات جاودانی است. شایسته است اعضای کلیسای انجیلی با مسیحیان زناشویی کنند. هر مرد و یا زنی که عقد نکاحش در 

 شود، بایستی پیمان مقدس ازدواج را به شرح زیر قبول نماید.کلیسا بسته می

بندم که در حضور خدا و این شهود، همسر با محبت و با نمایم و با تو عهد و پیمان مییش قبول میمن تو را به زوجیت دائمی خو»

 وفای تو باشم در غنا و فقر و در خوشی و غم، در بیماری و تندرستی تا موقعی که هر دو زنده باشیم، هر دو یک تن و یک دل باشیم.

نکاح به صورت صحت واقع شد، روابط مالی زوجین بین طرفین ایجاد و حقوق  مقررات کلیسای پروتستان، همین که 44به موجب ماده 

 شود.و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می

مقررات کلیسای پروتستان در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر و تشدید مبانی خا نواده و تربیت اوالد و  50طبق ماده 

تواند مستقیماً در دارایی شخصی خود هر تصرفی را که از وظایف حتمی هر دو طرف است. زن می  معاضدت در سعادت خانوادگی،

 خواهد بنماید.می

مقررات کلیسای پروتستان نفقه عبارت است از: غذا، مسکن، البسه و اثاث که به طور متعارف و مناسب با وضعیت  48به موجب ماده 

اف شوهر از دادن نفقه، زن موظف است اول به کلیسا رجوع نمو ده و کلیسا نیز پس از شود. در صورت استنکمالی زوجین تهیه می

ای نشده، تحقیقات الزم طرز پرداخت و مقدار آن را تعیین خواهد کرد. هر چند در مذهب پروتستان صریحاً به موضوع تمکین اشاره

 باشند.ن معاشرت با یکدیگر میمقرر شده که زن و شوهر مکلّف به سازش و سلوک و حس 45لیکن در ماده 

تواند با طالق موافقت در مذهب پروتستان طالق و به اصطالح ا نحالل عقد ازدواج میسر نیست مگر در موارد زیر که فقط کلیسا می

 نموده و عقد ازدواج را منحل نماید.

 هرگاه زن یا شوهر زنا نماید و زنای آنها بر کلیسا مسلم باشد. -1
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ی زندگی زناشویی برای طرفین میسر نباشد که حداقل مدت محدودی دستور جدایی بدهد و پس از جدایی ادامههرگاه کلیسا برای  -2

 سال متوالی است. 5شود، جدایی که مجوز برای طالق محسوب می

وده و اجبار سال رجوع نکند، یا اینکه شوهر از پرداخت نفقه خودداری نم 5تا  2هرگاه شوهر یا زنی همسر خود را ترک گفته و از  -3

ها را وادار به رجوع به زندگی با همسر او به پرداخت نفقه میسر نباشد یا یکی از طرفین مفقوداالثر شود و یا در صورت هدایت نتوان آن

ی نامهخود نمود، تشخیص موارد مذکور با کلیسا است و کلیسا پس از انحالل نکاح مراتب را در طالق نامه درج و یک نسخه از طالق

تواند برای حضانت طفل از پدر زن پس از طالق حقی به نفقه نداشته ولی می 70دهد. به موجب ماده ذکور را به هریک از زوجین میم

مقرری دریافت نماید. تعیین مقدار مقرری و طرز پرداخت آن با کلیسا است و کلیسا با در نظر گرفتن اوضاع و احوال طرفین تصمیم 

ی زن با شوهر خواهد بود، همچنین ی موقت نیز با کلیسا است و در این صورت نفقهود. دستور صدور متارکهالزم را اتخاذ خواهد نم

 باشد.تعیین کیفیت و کمیت پرداخت نفقه با کلیسا می

 

 نفقه در مذهب ارامنه گریگوریان -2

فات زناشویی توسط کلیسای مسیحیت و های مذهبی ایران هستند، مسائل مذهبی و اختالی گریگوریان که از اقلیتدر مذهب ارامنه

جا معلوم شد که های مذهبی آنشود. با مراجعه به مقر کلیسای ارامنه و تماس با مقامی ارامنه، حل و فصل میتحت نظارت خلیفه

ران تقریباً در ی ایها، مقررات خاصی تدوین نشده است. لیکن انجمن ارامنهبرای خانواده و حقوق مربوط به زوجین و روابط مالی آن

تحت  5/8/1317ماده تدوین نموه و یک نسخه آن در تاریخ  41ی ارامنه گریگوریان در قواعدی را به نام احوال شخصیه 1317سال 

 گری ارامنه، به وزارت دادگستری تقدیم شده است. ی خلیفهی نامهبه ضمیمه 751شماره 

شود، این است که در مذهب مذکور ازدواج ی گریگوریان استفاده میازدواج ارامنه آنچه که از موارد مربوط به حقوق و تکالیف ناشی از

شود و پس از انجام مراسم ازدواج و تشریفات مربوط به آن، حقوق و تکالیف زوجیت بین زوجین توسط مقامات روحانی کلیسا اجرا می

 شود.برقرار می

 گوید:که می 37شود. با توجه به ماده زدواج داده میی اازدواج در دفاتر رسمی ثبت و به زوجین گواهینامه

«. باشدوی می شوهر باید از زن خود به نحوی که متناسب با شئون و دارایی خود باشد، نگاهداری نموده و مخارج خانوادگی برعهده»

شؤون و شخصیت او مقرر شود، ی شوهر است، لیکن به جای اینکه متناسب با وضع زن و رسد که پرداخت نفقه وظیفهبه نظر می

چیز باشد و کم بضاعت اش کفاف ندهد و معسر و بیمتناسب با دارایی و وضعیت مرد تعیین گردیده به این معنی اگر شوهر دارایی

 گردد، زن باید در حدود استطاعت مالی خود در مخارج خانوادگی با شوهر شرکت نماید.

یکی از موجبات انحالل ازدواج، امتناع کلی هریک از »گوید: می 43ماده  9لیکن شق  نامه صراحتی ندارد،در خصوص تمکین، آیین

 «زوجین از وظایف زناشویی است.

شود که تمکین از تکالیف زوجه است و هر چند شرط وجوب نفقه نیست، لیکن عدم رعایت آن و از این ماده این چنین استنباط می

ی ارامنه، حالت زوج، معیار تعیین مقدار نفقه نامهآیین 47کاح خواهد بود، با توجه به ماده امتناع از وظایف زناشویی موجب انحالل ن

 ی ارامنه آمده است که:آیین نامه 44است.در ماده 
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زن به فراخور بضاعت و شؤون خود، تا ازدواج مجدد  ی نفقهاگر انحالل نکاح مبنی بر تقصیر شوهر باشد شوهر موظف است که از عهده»

 « یا فوت او برآید. زن

 :45به موجب ماده 

ی دارایی شخصی خود را همراه ای که به خانه شوهر آورده و هدایایی که دریافت داشته و بقیههرگاه تقصیر با زن باشد فقط جهیزیه»

 «برد.می

 نامه تقصیراتی که ممکن است زن یا شوهر مرتکب  آن شوند، به شرح زیر آمده است:آیین 43در ماده 

 خیانت یکی از زوجین نسبت به زناشویی )زنا( -1

 تقصیر مهم جسمانی مثل خنثی بودن یا مرض دماغی غیر قابل عالج )جنون( که به علت آن رابطه زناشویی غیر ممکن گردد.  -2

 ی مقاربتی که به علت خیانت در عهد زوجیت عارض گردیده و مرض جزام.امراض مسریه -3

 غایب مفقود االثر باشد.در صورتی که یکی از زوجین دو سال  -4

 اگر یکی از زوجین به موجب حکم دادگاه به مجازات شدید کیفری و یا تبعید طوالنی محکوم شود. -5

 الخمر بودن و بدرفتاری و تعدی هریکی از آن دو.عدم تجانس شدید اخالق زن و مرد و دائم -6

 ناتوانی جنسی غیر قابل عالج یکی از زوجین. -7

 ن زوجین.نزدیکی غیر قابل طبیعی بی -8

 امتناع کلی یکی از زوجین از وظایف زناشویی. -9

گری پس از اطالع از دالیل و استماع توضیحات طرفین، در باشد. خلیفهگری میمرجع دعاوی راجع به فسخ و انحالل نکاح خلیفه

انحالل ازدواج در دفاتر مخصوص کند. حکم صورتی که اقدامات برای اصالح و آشتی بالاثر بماند، به موجب دالیل موجود، رأی صادر می

 شود.بر طبق قوانین کشور ثبت و به مورد اجرا گذارده می

 

 نفقه در مذهب ارتدکس -3

شود، پیروان این مذهب غالباً روسها هستند. سن ازدواج در این مذهب برای ای که از قواعد مسیحی ارتدکس استنباط میبه گونه

باشد، اما در مورد اهالی ایاالت ماورای قفقاز اگر سن تمام است و کمتر از آن ممنوع می سال 16سال تمام و برای دختران  18پسران 

 ها بالمانع است.سال باشد، ازدواج آن 13سال و سن عروس هم  15داماد 

جاز زن و زن و شوهر موظف هستند که با یکدیگر به زناشویی خود ادامه دهند، از این جهت کلیه اقداماتی که منجر به جدایی غیر م

باشد، چه در موقعی که شوهر مهاجرت کند و یا استخدام شود یا در موقعی که شوهر محل اقامت خود را عوض شوهر شود، ممنوع می

 ی او باید از شوهر خود پیروی نموده و به دنبال او به محل برود.نماید، زوجه

ی خود را مانند تن خود دوست داشته باشد و با او از روی قواعد مسیحی ارتدکس هر شوهری موظف است زوجه 21ی به موجب ماده

اش پوشی نماید و اگر زوجهموافقت درآید و با کمال احترام رفتار نماید. پیوسته از او دفاع و حمایت کند و از عیوب و نواقص او چشم

استطاعت خود وسایل معاش و نگهداری مریض شود و ناتوان گردد، او را کمک و مساعدت کند. همچنین شوهر باید به قدر امکان و 

 زن خود را فراهم نماید.
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زن موظف است از شوهر خود پیروی نماید؛ زیرا شوهر رئیس خانواده است. زن باید شوهر خود را دوست داشته  22ی به موجب ماده

زل، هر نوع عالقه و مهربانی را نسبت به او باشد و به او احترام بگذارد و بطور کامل مطیع و فرمانبردار او باشد و به عنوان کدبانوی من

توانند به طور جداگانه دارایی خود را داشته باشند و ابراز دارد. در نتیجه ازدواج مالکیت اشتراکی برقرار نشده و هریک از آنها می

 همچنین دارایی جدیدی برای خود، جداگانه تهیه نمایند.

سال،  5ف زوجیت از طرف شوهر و ترک محل اقامت و در نتیجه ترک انفاق به مدت به موجب قواعد مسیحی ارتدکس عدم ایفای وظای

 گودی: موجبات انحالل نکاح عبارت است از:در این مورد می 15موجب  فسخ نکاح برای زن خواهد بود. ماده 

 در صورتی که خیانت )زنا( از طرف یکی از زوجین ثابت شود. -1

 مهم و یا تبعید طوالنی و یا به محرومیت از کلیه حقوق ملی و مدنی محکوم گردد.در صورتی که یکی از زوجین به مجازات  -2

تواند سال پس از انعقاد عقد طرف مقابل می 3ی وظایف زناشویی برنیاید، که در این حالت در صورتی که یکی از زوجین از عهده -3

 درخواست فسخ نکاح را بنماید.

 سال غیبت نماید و محل اقامت او نامعلوم باشد. 5و مدت  هرگاه یکی از زوجین محل اقامت خود را ترک -4

 ی فسخ نکاح و تقاضای انعقاد ازدواج جدیدی را بنماید.تواند از اسقف محل خود اجازهبنابراین زوجه می

 .توان دریافت که حالت اجتماعی و استطاعت مالی زوج، مالک تعیین نفقه قرار گرفته استبا توجه به مطالب بیان شده می

 گیرینتیجه

های ضروری زندگی نفقه زوجه در اصطالح فقها و عبارت است از چیزهایی که عادتاً مایه بقای حیات انسان است. یا به عبارتی نیازمندی

 باشد.از قبیل: خوراک، پوشاک، مسکن و ...، که زوج مکلف به تأمین آنها می

های طبیعی آن دو، در بعد و کماالت انسانی همتای یکدیگرند، اما ویژگی های معنویدر نگرش اسالمی، زن و مرد در رسیدن به ارزش

 جسمی و روحی و رفتاری، متفاوت است.

توان پی برد که اسالم در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی با مقایسه ادیان مختلف با دین اسالم، در مورد حقوق زنان، می

 داند.افت و حیثیت انسانی را داشتن حقوق مساوی میدارد و الزمه اشتراک زن و مرد در شر

های آن دو ها و مسئولیتحقوق و وظایف زوجین متناسب با حقوق طبیعی آنها بوده و براساس اصل تعادل، تناسب و عدالت، نقش

طاعت از زوج، در اموری های زندگی همسر خویش است، همانگونه که زوجه نیز به امتفاوت است؛ از این رو زوج مکلف به انفاق هزینه

 باشد.که خداوند برعهده زن گذاشته است، مکلف می

 کند.آیات و روایات فقها، اصل وجوب نفقه را به صورت قطعی و مسلم، ثابت می

د، توان استفاده کراز اختالف مهم در بحث نفقه، اختالف در اسباب و شرایط وجوب نفقه است و نهایت مطلبی که از آیات و روایات می

گردد. فقها در این که نشوز مسقط حق این است که نفقه زوجه به سبب عقد نکاح واجب شده و در صورت نشوز، وجوب آ ن ساقط می

 شود، اختالف دارند.نفقه است، اتفاق نر دارند، اما در این که در چه مواردی نشوز محقق می

توان از صحیح بودن عقد نکاح، وجود توانایی و طاقت و ق نظر دارند، میاز شرایطی که در وجوب نفقه، تمام مذاهب اسالمی بر آن اتفا

 طی  در زوجه، تسلیم شدن زوجه به زوج نام برد.
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اگرچه در شرط بودن تمکین و بالغ بودن زوج، صغیره نبودن زوجه، عدم ارتداد و عدم نشوز و در عده وفات نبودن زوجه، میان فقها، 

 اختالف نظر وجود دارد.

ها مذاهب، اتفاق نظر دارند که زوجه حق حبس دارد و حق دارد از تمکین خودداری ناید تا تمام مهر خود را بگیرد، امتناع زن همه فق

گردد. الزم به ذکر است که حق حبس باشد و حق نفقه وی ساقط نمیاز ایفاء وظایف زناشویی در اثر حق حبس از موارد نشوز نمی

 ق کشورهایی چون فرانسه، انگلیس و آلمان نیز وجود دارد. خاص حقوق اسالم نیست و در حقو

در انحالل زوجیت، اگر سبب انحالل طالق رجعی باشد، زوجه تا پایان عده مستحق نفقه است، مگر این که طالق در حالت نشوز واقع 

 همه فقها زن حامله، مستحق نفقه است.شده باشد، اما در عده طالق بائن یا فسخ، اگر زن حامله نباشد، نفقه واجب نیست. اما به نظر 
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