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بررسی تاریخی وضعیت زن در جامعه صدر اسالم کمک فراوانی به درک جایگاه   :چکیده

های حقیقی زن در اندیشه اسالمی خواهد کرد. اما این مهم بدون شناخت پیش زمینه

تاریخی آن ممکن نخواهد بود، از این رو برای تبیین وضعیت زن در اسالم نیازمند شناخت 

به درک واقعی از سیر تحوالت اسالم در این  تاریخی وضعیت زن در جاهلیت هستیم. تا

های مکرر زمینه پی برد. بسیاری از احکام و مقررات حقوقی اسالم و همچنین توصیه

اخالقی در مورد زنان که در آیات قرآن و روایات پیشوایان دین تجلی یافته، بازتاب وضعیت 

زنان به مساله نفقه که در باب حقوق اقتصادی نابسامان و تاریک زن در جاهلیت است 

برخورد میکنیم که دراین مقاله  با روش کتابخانه ای به آن پرداخته ایم، از نظر اسالم 

زن است ی نفقه، سر خود بپردازدمبه ه دیکه شوهر با هزینه ایبرخالف زمان جاهلیت 

نه مالکیت و مملوکیت است و نه در اسالم مرد است.  مالک این نوع نفقه ی که به عهده

ق طبیعی و نه عاجز بودن و ناتوان بودن و فقیر بودن زن. زن به فرض اینکه ثروتمندترین ح

ی مرد است. در این النفقه اجبهم باشد و مرد ثروت و درآمد کمی داشته باشد، باز زن و

زوجه( اگر مرد از زیر بار وظیفه شانه خالی کند زن حق دارد بصورت ی نوع نفقه )نفقه

بته الگذشته را بگیرد.ی صورت اثبات از مرد نفقه ردعوی کند  و د ی هامری حقوقی  اقام

شرط تعلق گرفتن نفقه به زن نیز تمکین یعنی تبعت زن در امور جنسی از شوهر عنوان 

 شده است.

زن، جاهلیت، نفقه، اسالم، تاریخ واژگان کلیدی:  

 مقدمه:
به تحول نقش و جایگاه وی در دوره ظهور پیامبر  از آن جهت حائز اهمیت است که ما را وضعیت زن در عصر جاهلی شناخت

علیه وآله وسلم( رهنمون می شود. بررسی و شناخت میزان نقش اسالم در بازگرداندن زن به هویت، حیثیت و کرامت …اکرم )صلی ا

در این زمینه با دو  را با تأکید بر وحی، مورد دقت قرار دهیم. خدا داد انسانی خود، ما را بر آن می دارد جایگاه و موقعیت زن جاهلی

عقیده ی متفاوت روبرو می شویم: برخی معتقدند که زن عرب پیش از اسالم، با عفت و شرافت زندگی می کرد و از آزادی و اختیارات 

د و شریک سختی و راحتی وی در سفر و حضر کافی بهره مند بود و استقالل رأی و اراده داشت، به ویژه زن بادیه نشین که همکار مر

برخی دیگر معتقدند زن در عصر جاهلیت نخستین ،جایگاه انسانی و اجتماعی شایسته ای نداشت؛ چنان که آیات قرآن نیز .بوده است
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مؤید همین معنی است. در ذلت و خواری زن همین بس که حیاتش مایهی ننگ و عار بود. البته زنانی هم چون حضرت خدیجه سالم 

 (2981اده،)فتاحی ز شأن بایسته بر خوردار بودند، اما اینان جزء استثناها به شمار می آیند علیها نیز یافت می شدند که از کرامت و …ا

 در جاهلیت»امام خمینی )ره( وضعیت اسف بار زن را در عصر جاهلی به تصویر کشیده و نقش اسالم را دراین مورد گوشزد می کند:

ومیتی که در جاهلیت داشت بیرون کشید. مرحله ی جاهلیت، مرحله زن مظلوم بود و اسالم منت گذاشت بر انسان؛ زن را از آن مظل

ای بود که زن را مثل حیوانات، بلکه پایین تر از او قلمداد می کردند، زن در جاهلیت مظلوم بود، اسالم زن را آن لجن زار جاهلیت 

 .(2973)خمینی،«بیرون کشید

قیر آمیز دانسته است، در میان آن ملت ها ، زن از لحاظ تحریم، ویل دورانت نیز وضعیت زن در دوره های پیش از اسالم ، تح

رتبه اول را داشته است به طوری که هر لحظه با هزاران خرافه علتی می تراشیدند و او را نجس، خطرناک و غیر قابل لمس معرفی 

ت زن در عصر جاهلی را در ابعاد به همین دلیل الزم می دانیم وضعی، میکردندبه خصوص در دوران عادت ماهانه، و یا وضع حمل

پردازیم. همچنین وضعیت زن در دوره جاهلیت را در چند عرصه مهم آن می که با نگاهی تاریخی به مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

 کنیمخانواده، اجتماع، سیاست، اقتصاد و فرهنگ بررسی می

  زن در ملل باستان

شان قانونى و دینى نبود و فقط آداب و رسوم قومى بر آنها باستان که روش اجتماعىاى ملل هاى قبیلهطور کلى در جامعهب

کردند حیوانات اهلى را براى این تربیت و نگهدارى مى .شدکرد، زن ارزشى نداشت و مانند یک حیوان اهلى با او رفتار مىحکومت مى

امه و داشتند و براى اده مسکن و خوراکشان توجه کافى مبذول مىتا از گوشت، پوست و پشم آنها استفاده نمایند. از این رو نسبت ب

شدند. این تحمل زحمات از راه دلسوزى نبود، بلکه فقط براى تامین منافع خویش، تن به این کار بقاى حیاتشان متحمل زحماتى مى

العمل کرد، با عکسز به سوى آنها دراز مىکردند تا کسى نسبت به آنها تعدى نکند و اگر کسى دست تجاودادند و از آنها دفاع مىمى

شد. اینها همه به خاطر این بود که مالکیت خویش را بر آنها حفظ کنند، نه آنکه حقوقى برایشان قایل و انتقام صاحبانشان روبرو مى

کردند تا بتوانند از او مى داشتند. زن را در جامعه نگهدارى نموده، از وى دفاعچنین رفتارى را نیز نسبت به زن معمول مى .باشند

خاستند، نه به خاطر این که وى عضوى از اعضاى جامعه به شمار کرد، به دفاع برمىاستفاده ببرند و اگر کسى به زنى تجاوز مى

ه کند ب رفت و داراى حقوق و احترام بود، بلکه براى این که زن زنده بماند تا بازیچه شهوت مردان شود و براى خانواده، غذا تهیهمى

زن نه تنها در خانه همسر  .شکار بپردازد و بارکشى کند، خدمتکار خانه باشد و در مواقع قحطى و مهمانى از گوشتش تغذیه نمایند

اى نداشت و این پدر بود که چنین وضعى داشت، بلکه در خانه پدر نیز دچار همین وضع بود، در گزینش شوهر از خود هیچ اراده

گرفت. زن، چه در خانه ا چه کسى ازدواج کند. در واقع، نوعى معامله میان پدر دختر و همسر آینده صورت مىگرفت که بتصمیم مى

توانست او را بفروشد و یا به کسى ببخشد و یا به عنوان خوشگذرانى، پدر و چه در خانه شوهر، تابع صاحبخانه بود و صاحبخانه مى

گر ا -ض و یا اجاره بدهد و اگر مرتکب گناهى شود، حق داشته باشد او را مجازات کندتولید بچه و خدمتگزارى به کسى عاریه یا قر

 (mouood.orgزن واجتماع ) .بدون آنکه مسئولیتى داشته باشد -چه کشتن باشد

 حقوق غرب دگاهینفقه از د

 یو ملزومات زندگ مسکن، مشهور را در مورد نفقه دارند و آن را شامل خوراک، پوشاک یهیهمان نظر زیغرب ن نیحقوق و قوان

در  یول ؛لباس و مسکن است، و شامل غذا، قهفن یمعادل کلمه باًیتقر Maintenance یواژه کایآمری همتحد االتیدر ا. دانندیم

 زیدست ملزومات ن نیدارو و درمان و از ا یهانهیآمد، هزرفت و  یهانهیمعقول، مثل هز یهایامندین گریشامل د یاصطالح حقوق

 (.2983 ی)امام شودیم
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 .شودیهمسر و فرزندان گفته م یشخص یزندگ یهانهیهز یبه پول قابل پرداخت برا  Maintenance یواژه زین سیدر انگل   

 یاشکند، ن تیاش حمااج متعهد شده است که از خانوادهوکه شوهر در هنگام ازد حیتوض نیحقوق دانان انگلستان الزام به نفقه را، با ا

 (.2311 ،و کاتز نی)گلداست ندازوج دانسته یاز تعهد شخص

 نفقه در سایر کشورها

 در میان اعراب جاهلیت و غرب پرستان فلسفه نفقه رادر این می دانند، که مرد خودرا مالک زن می داند و او را به خدمت خود   

طوری که مالک حیوان ناچار است مخارج ضروری حیوانات مملوک خود را بپردازد تا ان حیواات بتوانند به او سواری می گمارد. همان 

دهند و برایش بارکشی کنندنه تنها در میان اعراب جاهلی بلکه در ممالک به اصطالح متمدن آن روز هم کاری که نسبت به زنان 

ن از حق ارث به کلی محروم و هم چنین در برابر ظلم و تجاوزی که نسبت به او انجام می ز« روم»در انجام می داد کمتر از این نبود.

شد، اعم از تجاوز مالی و غیر مالی. حق مراجعه به دادگاه و دفاع از خود نداشت. رومیان، اساساً فقط برای مردان، روح انسانی قائل 

زن را موجودی پست و پلید و شیطانی می دانستند و زن جزء کاالهای « یونان»در  بودند و می گفتند زن دارای روح انسانی نیست.

فرض نمی « شخص»در امپراطوری ساسانی، زن،  در بازارها خرید و فروش می شد و بعد از وفات شوهر حق زندگی نداشت.  تجارتی

 رفت بلکه چیزی بود که می می پنداشتند، به عبارت دیگر، زن شخصی که صاحب حق باشد به شمار نمی« شی ء»شد بلکه او را 

 توانست مملوک کسی شناخته شود.

زن یک موجود طفیلی برای شوهر محسوب می شد و برای او بعد از مرگ شوهر زندگی را جایز نمی شمردند و « هندوستان»در

 . (2981)فتاحی زاده، زن را در روز چهلم شوهر در آتش انداخته، می سوزاندند

 نفقه در مکاتب الهي

لطان که مرا زن سُوَ قُخالِ اهللُ کَبارَتَ» گفتندخود میی شمرد. یهودیان در دعای روزمرهقوم یهود زن را هیچ وپوچ می:یهود 

مادر امری ننگین و شرم  یهود منحرف از احکام پیامبران مثل اعراب جاهلیت بود و تولد دختر برای پدر وی زن در دیده« نیافریدی

توانست کرد.  پدر میروز باید تطهیر می 71جستند وتا روز نجس و همگان از او دوری می21ید تا یزایآور بود. مادری که دختری م

 (.2981د را بفروشد )کاظم زاده، دختر نابالغ خو

خویش نیست. مسیحیان جاودانگی روح را برای زنان قبول نداشتند. ی در میان مسیحیان نیز زن دارای موقعیت ویژه: مسیحیت

که برای مردان معتقد به جاودانگی روح بودند. در محافل علمی،  مسیحیان ایتالیا و اسپانیا، پس از بحث های فراوان معتقد درحالی 

شدند که در میان زنان  دنیا فقط حضرت مریم مانند مردان دارای روح جاوید است، ولی دیگر زنان دارای صفات انسانی نبوده و عالوه 

 (.2971شدند )محقق، محسوب می ند، در برزخ میان انسان و حیوانبرآنکه روح جاویدان ندار
ر را تحریر در آمده، بشی البته در تعالیم حضرت عیسی مسیح که در اناجیل اربعه مذکور است و پس از حضرت مسیح به رشته 

ان را تشویق به محبت و ایثار به زنان  کند، انسانها را به مهربانی و گذشت فرا خوانده و مرددوستی و صلح و تواضع دعوت می به  نوع

کند. حضرت عیسی در دوران کوتاه دعوتش که حدود سه سال طول  کشیده بیشتر به وعظ و ارشاد مردم پرداخت و اغلب می

رت ین حضیل شریعت مردم را به آیبیشتر مسا کرد وزند وکمتر قانون ومقررات جدیدی بیان میبیاناتشان بر محور اخالق دور می

 (.همانداد )موسی ارجاع می

 وتحول در حقوق زنان اسالم 

دانستند ظهور کرد، درست در همان اسالم در عصر جاهلیت در سرزمینی که زنده به گور کردن دختران را افتخار و شرف می

 ،گروهی از فرط شهوت. های گوناگون بودندف  سوخت و جوامع  مختلف بشری گرفتار انحراموقعی که دنیا در آتش جهل و ستم می
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جمعی از تفریط غفلت او را حیوانی پنداشته و هر گونه تعدی را بر وی روا  ای برای مرد و در خدمت مرد ساخته وزن را وسیله

از جانب خداوند  ،پیامبر اسالم برای خاتمه دادن به کجی ها و کج روی ها و پندارهای غلط و تجاوزهای نابجای انسانها .داشتندمی

اری های فضیلت و رستگ از سوی دیگر راه ل مبعوث و با تعالیم  ابدی خود از یک سو خط  بطالن بر روی اغالط بشری کشیده  ومتعا

اجتماع است. در آغاز این حقیقت را بر خالف پندار نادرست جوامع بشری ی را به او نشان داد. زن از دید اسالم انسان و جزء پیکره

شوید، انسانی محسوب میی جامعهی ی از پیکرهیای گروه مردان! به همان نسبت که شما انسانید و جز که به دنیای بشریت اعالم کرد

زنان نیز چنین هستند و در این قسمت کوچکترین تبعیض در میان نیست، کما اینکه قرآن در آیات متعددی به آن تأکید ورزیده از 

 فرماید:می 29 حجرات آیهی جمله در سوره

ما نزد گرامی ترین ش  همانا ردم، ما شما را خلق کردیم از مرد وزنی و شما را قبیله قبیله قرار دادیم تا  یکدیگر را بشناسیدای م»

 .«با تقواترین شما است ما

د چنان که او نآزادی اراده، کرامت وارزش معنوی زن به نحو صریحی بیان شده تا بشریت بدان ،آل عمرانی سوره 31ی در آیه

ن اسالم دی  فرماید:باشد و در این زمینه میپنداشت زن موجودی طفیلی و در همه حال تابع و محتاج والیت و قیمومیت مرد نمیمی

گر شکاملی است که از طرف خداوند به منظور تأمین و تضمین سعادت بشری، هیچ موضوعی را مسکوت نگذاشته است. دست بخشای

 و همدوش ساختهت عمیق و بی انتها از جمال زیبای زن برداشت و نه تنها او را از چاه زبونی خارج قرنهای تاریک و جهالی هاسالم پرد

مرد را از یک  حق تملک و استقالل بخشید. اسالم زن وو آنان را  مزیت را بر آنان گواهی فرمود بلکه خیر و هپای مردان قرار داد و هم

مهمی که در ی هر کدام از ویژگیهای خاص خویش بر خوردار است. وظیفه ،نوعینوع دانسته به همین جهت در عین داشتن وحدت 

 (.2982 ف،یل معشیت زن است )شرفانفاق و تکی مرد است همانا وظیفهی زناشویی متوجه

ز اسالم ضعف و لطافت طبیعی زن و نیرومندی و قوت فطری مرد را مورد توجه قرار داده، به زن در عین اینکه به هیچ وجه ا 

دیه معاف نموده أمخارج ضروری خانواده یا شرکت در تی دیهأت نگریسته و او را از تقرحمت و شفی رمت او فروگذار نکرده به دیدهح

رده ف کزن مطابق معروی او را مکلف به نفقه مرد گذاشته وی که مرد از زن دارد به عهده اتیسنگین را مقابل توقعی و این وظیفه

 (.2981زاده، است )کاظم

 نفقه از منظر آیات و روایات

بر  یبتنم گریکدیبا  نیزوج یحت ایخانواده با هم،  ایجامعه  کیافراد ی هیکل ای گر،یکدیجوامع با  نیحسن ارتباط ماب یبرقرار

 نیدر ا یآنها را ادا کنند تا خلل یوجه نیروابط حسنه موظفند به بهتر یبه منظور ابقا نیاست که ملتزم ینیمت قیالتزامات و مواث

ار مرد را از بی است، اسالم شانه ثاقیم نیلذت بخش تر نشیکه طبق ناموس آفر ییزناشو مانیپ ای« عقد» درحادث نشود.  انیم

هر دو تن را در برابر هم به  «تیزوج»ی رابطه ینگذاشته بلکه به موازات هم و به منظور ابقا یو حقوق نسبت به زن خال تیمسئول

 دهیکش گریملل د یو افراط یطیو آداب و عادات تفر تیبطالن بر رسوم جاهل طموظف فرموده و خ ها تیسلسله حقوق و مسئول کی

ی تههس» نیو ا رندیدر نظر گ یرا به صورت جد ییزناشو یزندگ ن،یمتقابل و حفظ حقوق طرف تیطبق مسئول «نیزوج»است تا 

 . زنددر بحر فساد غوطه ور نسا زینسل بعد را ن ایخود  دیاجتماع را سبک نشمرده و موال «یاول

 تیثینفقات زن را به مقدار اعتبار و ح ریمنظور، اسالم نخست شوهر را موظف ساخت تا خوراک و پوشاک و مسکن و سا نیا یبرا

را در کانون  اتیح یواقعی جلوه یمحبت و احسان نسبت به وبا نثار  زیو ن ردیم( به عهده گی)در نکاح دا امیو مساعدت ا نیطرف

و  نهیاو بوده تا زن در پرتو شوهر و قدرت او احساس طمأن بانیو پشت گاههیخود همواره تکی دانهمر یرویدهد و با ن یتجل ییزناشو

است که از خودتان همسرانی برای شما های او این و از نشانه:» باب فرموده است نیدر ا میآرامش دل و ثبات خاطر کند. قرآن کر

 (. 12)روم: « آفرید تا در کنارشان آرام گیرید و میانتان دوستی و مهربانی نهاد



 122-182، ص 2931،  خرداد 2، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

 

 

171 

 

دهد به سهولت  یرخ م یکوچک او که خواه ناخواه در زندگ یزن را محفوظ داشته از لغزشها و غفلتها تیثیحرمت و ح ن،یهمچن

 ینفقات او را بدهد و از زاللت و لغزشها دیفرمودند: با شانیا ،دندیحقوق زن بر شوهر پرسچنانچه از رسول خدا )ص( در باب  ،بگذرد

 (. ق2221 ،یاو بگذرد )حرعامل

 ونیستاولو. گودیرس زیآن به اروپا ن ریثأت یهاو... را فرا گرفت، بلکه دامنه قایو آفر رانینه تنها عربستان و ا یفرهنگ اسالم شعاع

اقتباس کردند و  نیاز آثار آن احترام به زن است از اعراب و مسلم یکیاخالق جوانمردانه را که  انییاروپا» :سدینو یمورد م نیدر ا

 عیمردم شا انیچنانچه در م ح،یمقامات رساند نه مذهب مس نیوضع به بلندتر نیاسالم بود که زن را از پست تر ذهبم نیبنابرا

 (. 2927لوبون، گوستاو« )است

 یاخالقی فهیوظ کیله هم به عنوان أمس نیا زین اتیداند و در روا یهمسران می را موظف به پرداخت نفقه مردان م،یکر قرآن

 مطرح شده است.  یقانون یو هم به عنوان الزام

 نفقه از منظر آیات

 (ۡ  رُوفِۡ  مَعۡ  لٱبِ وَتُهُنَّۡ  وَکِس قُهُنَّۡ  رِز ۥلَهُ لُودِۡ  مَوۡ  لٱوَعَلَى ) :بقرهی سوره 322 هیآ 

 یدادن و حت ری)در مدت ش ستهیپدر( است که خوراک و پوشاک مادر را به حد متعارف و شا یعنیصاحب فرزند ) یبه عهده »

و  انیفرزند به ز ی)نه مادر به خاطر نگهدار ستیخود ن ییاز مقدار توانا شیکس موظف به ب چیاگر طالق گرفته باشد( بپردازد. ه

 «. کودک متضرر شود یاز حد متعارف برا شیزحمت افتد و نه پدر ب
است که بر پدر طفل، خوراک و پوشاک مادر فرزندش که او را طالق داده  نیا هیآ یمعنا: »سدینویم هیآ نیا ریدر تفس یطوس

 (. تا یب ،ی)طوس« دهدیم ریکه مادر فرزند را ش یواجب است، تا زمان

 ییوزناش یزمان که رابطه نیدارد. در ا تیاهم اریفرزند بس تیو ترب یمادر و پرداختن به پرستار یآرامش روح یمسئله برا نیا

 نکیمرد است و ا یانهیبه آش دنیبخش نتیمادر پرداخته شود چرا که نفقه، حق ز یزندگ ینهیهز دیقطع شده است، طبعاً نبا

مادر و فرزند را در  حالای زن ادامه پیدا کند، با این وجود اسالم رعایت نفقه بر  ندارد یشده است و لزوم دهیاو از هم پاش یانهیآش

 یدارحق نگه ن،یدارد. بنابرا یناگسستن یوندیو عواطف مادر پ ریمدت با ش نیجسم و جان نوزاد در ا یهیکه تغذ داندینظر دارد و م

 کرده باشد. تیرعا زیرا ن یتا عواطف مادر گذارد،یمادر م یرا بر عهده یو سرپرست

رزندان، ف نیکه طالق داده شده و حامله هستند نازل شده است و پدران ا یاحکام طالق نسبت به زنان یبعض انیپس از ب هیآ این

است که از شوهران  یدستور در مورد زنان نیذکر است که ا انیاند. شازنان )مادران( شده نیموظف به پرداخت خوراک وپوشاک ا

 مرد است.ی بر عهده زیدادن کودک ن ریزن بدون شی و گرنه هزینه دهندیم ریاز شوهر دارند ش هرا ک یو کودکاند جدا شده شیخو

ۡ  یَ »: نساءی سوره 91 هیآ   ضِۡ  بِبَع هَبُواْۡ  لِتَذ ضُلُوهُنَّۡ  تَع وَلَا ۡ  اۡ  هۡ  کَر ءَۡ  لنِّسَاٱ تَرِثُواْ أَن ۡ  ءَامَنُواْ لَا یَحِلُّ لَکُم لَّذِینَٱ أَیُّهَاۡ 

ۡ  مُّبَیِّنَة ۡ  حِشَةۡ  بِفَ تِینَۡ  یَأ أَن ۡ  إِلَّا تُمُوهُنَّۡ  ءَاتَی ۡ  مَا  « ۡ  رُوفِۡ  مَعۡ  لٱبِ وَعَاشِرُوهُنَّ ۡ 

به  دینکن ییو بهانه جو یریو بر زنان سخت گ دیریگ راثیکه زنان را با اکراه و جبر به م ستیشما حالل ن یبرا مانیاهل ا یا

و اگر آنان  دیکن یآشکار شوند و با آنان خوشرفتار یستیمگر آنکه مرتکب ناشا ،دیریپس بگ دیادهیاز آنچه بر آنها بخش یقسمت نکهیا

وَعَاشِرُوهُنَّ  »از  منظور نهاده باشد. اریو خداوند در آن بس دیرا ناخوش بدار یزیکه( چه بسا چ دی)بدان دیرا خوش ندار

اهم از انصاف در قسمت، نفقه، خوب سخن گفتن و  شانیحقوق ا یعنی د؛یزیبا آنها در آم یکیاست که به ن نی، ا«ۡ  رُوفِۡ  مَعۡ  لٱبِ

 ی،)طبرس «دیو با او گشاده رو باش دیی، سخن بد به او نگودیاو را نزن یعنیمباشرت به معروف ». معروف است که دیرا ادا کن رفتار کردن

2241.) 
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اف انص شودیخود واجب می ه بر مرد نسبت به زوجهک ییزهایاز جمله چ .است نیزوج انیارتباط م میتنظ انیدر مقام ب هیآ نیا

ه ک یی. علماباشدیزوجه می زوجه مالزم با وجوب نفقه عدالت داشتن و معاشرت به معروف با نیو عدالت داشتن با زوجه است که ا

ر به نظ یالمسائل و صاحب مناهل ول اضیاند عبارتند از: صاحب جواهر الکالم، صاحب رکرده لاستدال هیآ نیجهت وجوب نفقه به ا

 یماد یتهایاست نه حما یمعنو یتهایشامل حما« معاشرت به معروف»در خصوص وجوب نفقه باشد چون  تواندینم هیآ نیا نگارنده

عدالت  نیااند. به همسرانشان شده کیبه عدل و انصاف و معاشرت به معروف و رفتار ن هیمردان توص هیآ نیا در که پرداخت نفقه باشد.

را از ادله وجوب نفقه بر مرد دانسته است  هیآ نی. صاحب جواهر آباشدیزوجه م یو انصاف به معروف با زوجه، مالزم با وجوب نفقه

 (.2931 ،ی)نجف

 تِۡ  أُوْلَ کُنَّ وَإِن ۡ  هِنَّۡ  عَلَی لِتُضَیِّقُواْ رُّوهُنَّۡ  تُضَا وَلَا ۡ  دِکُمۡ  وُج مِّن سَکَنتُم ثُۡ  حَی ۡ  مِن کِنُوهُنَّۡ  أَس » :طالقی سوره 6 هیآ

 «ۡ  لَهُنَّۡ  حَم نَۡ  یَضَع ۡ  حَتَّى هِنَّۡ  عَلَی فَأَنفِقُواْ ۡ  لۡ  حَم

و چنان چه  دیها را به تنگ آور تا آن دیو به آنان ضرر نرسان دیدهی که مقدور شما است سکن یپس از طالق زنان را در منزل»

 .«دیرا بپرداز نانآ یحامله باشند تا زمان وضع حمل نفقه
ر که د کندیو به همسر امر م بردیبه سر م یکه در طالق رجع یامطلقه یدارد بر وجوب نفقه برا حیطالق تصر یسوره 1 یهیآ

 تا وضع داندیرا مستحق نفقه م -یچه طالق بائن چه رجع  -حاملهی مطلقه نیکند. همچن نیمدت عده، نفقه و سکونت زن را تأم

شخص به سر  ییزناشوی که هنوز در حلقه یهمسر یاول قیپس به طر د،یگویم نیچن طلقهدر مورد همسر م ی. وقتدیحمل نما

تمسک  هیاثبات وجوب نفقه به این آ یاز فقها برا یازوجه بر زوج واجب خواهد بود. عدهی مستحق نفقه خواهد بود و نفقه بردیم

 (.تا یاند )ابن قدامه بکرده

قه مستحق نف ییا مطلقه نیچن ی. پس وقتبائنو چه  هیچه رجع کند،یم حیحامله تصر یمطلقه یبه وجوب نفقه برا هیآ نیا

 مستحق نفقه خواهد شودیو عضو کانون محسوب م بردیشخص به سر م ییزناشو یکه هنوز در علقه ی، همسریاول قیبه طر، باشد

 (.2972 ییبود )طباطبا

خداوند سبحان  «ۡ  للَّهُٱ هُۡ  ءَاتَى ۡ  مِمَّا ۡ  یُنفِقۡ  فَل ۥقُهُۡ  رِز هِۡ  وَمَن قُدِرَ عَلَیۦ  سَعَتِهِ مِّن ۡ  ذُو سَعَة ۡ  لِیُنفِق » :طالقی سوره 7 هیآ 

ن وَمَ »وسعتشان توسعه بدهند. ی به اندازه دهندیم ریکه فرزندان خود را ش یردهیاهل توسعه و تمکن را امر فرموده که بر زنان ش

  .توسعه نباشد شیکه برا یکس یعنی « هِۡ  قُدِرَ عَلَی
به  شیکه روز یاز آنچه خدا او را رحمت فرموده انفاق کند و کس دیپس با شیروز« ۡ  للَّهُٱ هُۡ  ءَاتَى ۡ  مِمَّا ۡ  یُنفِقۡ  فَل ۥقُهُۡ  رِز »

 (.2241 ،یبه قدر آن و به قدر امکان و طاقتش انفاق کند )طبرس نهیمقدار قوتش باشد پس هر آ

 نیهمسرش را بدهد و اگر از ا یرزق و روز تیمطابق وسعتش انفاق کند و تنگدست به قدر کفا دیند باممرد ثروت ،هیطبق آ بر

چنان چه مرد به همسرش انفاق نکند و »از امام صادق )ع( آمده است:  یتیاست. در روا ییها جداآن نیباز زند، حکم ب سر فیتکل

 (.2221 ،ی)حر عامل.« شودیانداخته م ییها جداآن نیرا فراهم نگرداند، ب یو اجیخوراک و پوشاک الزم و مورد احت

ۡ  نۡ  سَۡ  بِإِح ۡ  رِیحُۡ  تَس ۡ  أَو رُوفٍۡ  بِمَع ۡ  سَاکُۡ  فَإِم ».... :بقره یسوره 331 یهیآ   یخداوند دو راه حل برا هیآ این در « ۡ 

 یهانهیمستلزم پرداختن هز یکینگاه داشتن به ن .رها سازند یبه خوش اینگاه دارند  یکیزنان را به ن ای: کندینهاد م شیمردان پ

 .باشدیم یاز آنان در موارد خاص یماد تیمستلزم حما زین یآنان است و رها کردن به خوش یزندگ

 ،یعامل. )حر باشدیم شانیا ینکردن زنان و پرداخت نفقه تیاذ یبه معنا«  رُوفٍۡ  بِمَع ۡ  سَاکُۡ  إِم » دیفرمایصادق )ع( م امام

2221.) 
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 زوجه از دیدگاه قرآنی نفقه مصادیق

 ایاست  یزن کاف یضرور اجاتیبرطرف نمودن احت ایآ شود؟یم ییزهایبه همسرش بپردازد شامل چه چ دیکه مرد با یانفقه  

 همسرش فراهم آورد؟ یبرا زیرا ن شیمانند عطر و لوازم آرا ،یضرور ریغ لیوسا دیمرد با

« بقره»ی سوره مبارکه 199ی هیشده است. در آ ادیخوراک وپوشاک و مسکن به عنوان نفقه ی هیته د،یاز قرآن مج یاتیدر آ

 ری]در مدت ش ستهیاو متولد شده )پدر( الزم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شا یبر آن کس که فرزند برا: »دیفرمایخداوند م

  عطف هیآ ی)مادران( در ابتدا« اتُدِالوالِ وَ»واو عطف به  لهیبه وس «یلعَ» هیآ نیا در«.اگر طالق گرفته باشد[  ی[ بپردازد]حتنداد

 (.2223 مقداد،فاضل شده و داللت بر وجوب نفقه دارد )

 لیزن از قب گرید یهایازمندین ایحصر نفقه در خوراک و پوشاک است  ه،یآ نیمنظور از ا ایکه آ شودیسؤال مطرح م نیا اکنون

 شود؟یمسکن و دارو... را هم شامل م

« ساءن»ی مبارکهی اول سورهی هیدر آ .میینمایمراجعه م میقرآن کر گرید اتیبه آ پرسش نیا یپاسخ مناسب برا افتنی یبرا

را هر جا خودتان آنها )زنان مطلقه( : »دیفرمایسوره خداوند م نیششم هم هیو در آ.« دینکن رونیب شانیهاآنهارا از خانه»آمده است: 

 .«دیسکونت ده شماست، ییو در توانا دیسکونت دار

و و عض بردیبه سر م ییزناشوی که هنوز در علقه یدارد؛ پس زن یامطلقهی هر زوجه یمسکن برای هیداللت بر ته هیدو  آ نیا

 حیخوراک، پوشاک و مسکن طبق نص صر بیترت نیا بهمسکن خواهد بود. ی هیمستحق ته یاول قیبه طر  شودیخانواده محسوب م

دانان عامه، خاصه و حقوق یهستند که مورد اتفاق فقها یامور از موضوعات نیا لیدل نیبه هم قاًیاند و دققرآن از ارکان نفقه شمرده شده

اختالفات، تفاوت عرف  نیا لیدل رسدیکه به نظر م ردوجود دا ی(. البته در مقدار و نوع آنها، اختالفات2918 ،ی)امام انددهیواقع گرد

 باشد. گریدی هر منطقه با منطقه

در قرآن  و ... که صراحتاً شیحمام و نظافت و آرای نهیدارو و درمان، هزی نهیاثاث منزل، خادم، هز»مانند  یگریموضوعات د اما

ند مان یگریو گروه د دهندیزوجه قرار نمی آنها را جزء نفقه یاست. گروه دهیواقع گردء به آنها اشاره نشده مورد اختالفات علما میکر

  .(2931 ،ی)نجف گذارندیمرد می متعارف زوج را بر عهده یهانهیصاحب جواهر تمام هز

 نموده اند: میتقس «یضرور ریغ یازهاین»و  «یضرور یازهاین»ی هزن را به دو قسمت عمد یازهایو ن اجاتیاحت زین یاعده

 مانند: خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و درمان و ... ،یضرور یازهای. نالف

 زیغذا الزم است نی هیته یرا که برا ییزهایپخت و پز و چ لیبلکه وسا ست،ین ییبخش، فقط مواد غذا نیاز خوراک در ا منظور

 یاب و....( بنا بر عرف و آب و هواآن مانند )فرش و رختخو لیمسکن همراه با تمام اثاث و وسا زی. منظور از مسکن نشودیشامل م

 حیتصر لیموارد، به دل نی. همان گونه که ذکر شد، در اباشدیزن قابل استفاده نم یمسکن برا صورت نیا ریدر غ رایهر منطقه است؛ ز

 وجود ندارد. ءعلما نیب یقرآن اختالف

آنها بر مرد  هیالزم هستند و ته یزندگی ادامه یاگر خوراک وپوشاک برا رسدیدارو و درمان، به نظر م یهانهیدر مورد هز اما

ار دارد او قری قابل عالج باشد جزء نفقه یها یماریبه خصوص اگر مبتال به ب زیزن ن یدرمان یهانهیهز یاول قیبه طر باشد،یواجب م

 .(2224 ،یی)خو

 و ... ینتیز لیو وسا اتی، حمام، عطرشیآرا لید: وسان. مانستندیاو الزم ن یزندگ یبقا یزن که برا یضرور ریغ یازهای. نب

 (.2977 م،ی)حک دانندیموارد م نیا نیکه عرف و عادت اقتضا کند موظف به تأم یشوهر را تا حد ه،یامام یاز فقها یبرخ

که زن بتواند  یزن بر مرد واجب و الزم است؛ اما  برحسب عرف جامعه و عادت زن و در حد یهایازمندین نیتأم جه،ینت در

 لیالزم است وسا زیاز هر چ شیداشته باشد، پ فیو نظ زیتم یاست که همسر نیمثال اگر حق مرد ا ی. برادیحقوق مرد را ادا نما
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 لیاز زن خود دارد، الزم است وسا شیاگر مرد توقع آرا زی؛ ناست یفیتکل یاو فراهم آورد چرا که در مقابل هر حق ینظافت را برا

 .دینما تیآن را به زن پرداخت کند تا زن بتواند حقوق شوهر را به طور کامل رعا یبها ایو  ازیمورد ن

 

 

 اتیروا دگاهینفقه از د

 :شودیاز آنها اشاره م یدر باب نفقه وارد شده که به بعض یمتعدد اتیروا

                                           :                                                                                                                            که داللت بر وجوب نفقه دارد ياتیروا

و  یکیپس بر شما باد خوراک و پوشاک زنانتان با ن :ودندالوداع راجع به حق زن بر شوهر فرم ةحجی در خطبه )ص( امبریپ -2 

 (.2221 ی)عامل...« یستگیشا

 شده است.  فیتکل زیبودن آنها ن ستهیفوق عالوه بر وجوب اصل نفقه )پوشاک و خوراک( به خوب بودن و شا تیدر روا 

ن که م دهدینم یکاف یاست و خرج یسیمرد خس انیسف یو عرض کرد: اب رسید )ص( امبریخدمت پ انیسف یهند همسر اب -1

رمودند: )ص( ف امبریپ شوم؟یم یسبب مرتکب گناه نیبد ایبردارم و او نفهمد، آ انهیخودم مخف نکهیکند، مگر ا تیو فرزندم را کفا

 .(2931 ،ی)نجفریاز اموال او بگ یستگیکند به شا تیکه تو و فرزندت را کفا یبه مقدار

 یداده نشود به زن حق برداشتن قسمت خرج یکافی اش به اندازهاگر نفقه نیفوق وجوب نفقه را مسلم نموده است، بنابرا تیروا

کل أچون مصداق  دینداشت تا از اموال زوج بدون اذن اخذ نما یحق نیاگر نفقه واجب نبود، زوجه چن رایخود را از اموال زوج داده، ز

اکرم  امبریمل است پتو مح ردیگیزوج تعلق می که نفقه بر ذمه شودیم دهیفهم یحکم نیپس از چن کرد.یم دایمال به باطل را پ

اسراف و  یعنیبردارد « معروف» به  دیکه زن با شودیم دهیفهم تیاز روا نیهمچن« هُالَن مَمِ یَذِخِ»)ص( از باب تقاص فرموده است 

 نکند. ریتبذ

نموده و بدن او را بپوشاند و  ریشکم زن را س دیمربوط به حق زن بر شوهرش فرمود: مرد باامام صادق )ع( در پاسخ سؤال  -9

 (.2221 ی)حر عامل دیرا ببخشا یشد و یچنانچه زن مرتکب جهالت

 .باشدیم هیموارد ذکر شده در آ نیچون از موارد نفقه هم باشدیزوجه می بر وجوب نفقه لیفوق به صراحت دل ثیحد

 د،او را بپردازی مرد حساب شده و بر مرد واجب است که نفقهی عائله شیهایازمندی: زن در مورد نه اند)ع( فرمودامام رضا  -2

 (.2249،یمجلساو را بپردازد )ی شد، نفقه ازمندیاگر مرد محتاج و ن ایکند و  نیکه شوهر خود را تأم ستیزن نی بر عهده یول

آزار نکردن و پرداخت  یعنی: امساک ندیفرمایم« حسانإبِ حٍیسرِو تَأ عروفٍالمَبِ مساکٌإفَ»ی هیآ ریدر تفس زیامام رضا )ع( ن -1

 (.2221 ،یکه در کتاب خدا آمده است )عامل یطالق یعنی حینفقه و تسر

ده استفا« احباء»ی آزار نرساندن به همسر و پرداخت نفقه است. حضرت در مورد نفقه، از واژه« عروفٍمَبِ مساکٍإفَ»فرمودند:  شانیا

 (.   2917،ی)عامل دهدیو بخشش م هیعط یاند که معناکرده

 .(2241 ،ی)طبرس« باشدیمرد ملزم به پرداختن نفقه به همسرش م» شده که فرمود: تی)ع( روا یعلحضرت از  -1

 ر،فرزند، پدر، ماد :الزم است عبارتند ازاشپرداخت نفقه یکه بر هر فرد یاگانه: و اما موارد پنجه اندامام صادق )ع( فرمود -7

 (.2249 ،یآنان را بپردازد )مجلسی نفقه دیبا ،یو راحت یسخت ،یزن)همسر( و خدمتکارشخص که در هر حالت

 و ستدیبا خود یکه با انفاق زوجه بتواند بر پا یاگر چنانچه زوج بر زوجه انفاق کند به طور: »دینفرمایامام صادق)ع( م  -8

 افکنده شود و کار او را به طالق ییتفرقه و جدا دیبا نیزوج نیب صورت نیا ریکند فبها و در غ نیلباس و پوشاک او را تأم نیهمچن

 .«انندبکش
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ذکر شده است  تیآنقدر با اهم تیزوجه در روای که وجوب نفقه رایز د؛یتوان وجوب نفقه را فهم یم یبه خوب زین تیروا نیاز ا

وق ف تیدر روا تینمود، پس استمرار و بقاء زوج جادیا ییطالق و جدا نیزوج نیب دیکه در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، با

 .زوج عنوان شده استی هیمتفرع بر اداء نفقه از ناح

فرمود: پدر و مادر، فرزند و همسر ؟ است یبر انسان واجب والزام یچه کسی ، پرداخت نفقهپرسیدند( عامام صادق )از  -3

 (.2249 ،ی)مجلس

 ی زندیدگاه فقهای امامیه در خصوص نفقه

 مؤلف جواهر الکالمی هامر به گفت نیبلکه ا رودیبه شمار م هیعل و متفقٌ یاجماع یزن، امری وجوب نفقه عهیش یفقها انیم در 

 (.2931 ،یاست )نجف یاجماع یامت اسالم نیدر ب

ی فقها بر آن اتفاق نظر دارند. عالوه بر فقهای امامیه، فقهای عامه نیز اصل  ی اجماعی است که همهاصل وجوب نفقه، مسأله   

 (.2982هده نشده است )فرشتیان، اند و هیچ نظر مخالفی در این باره مشاوجوب نفقه را پذیرفته

سلمانان است و فقهای امامیه و عامه به این دالیل استدالل و استناد ی مدالیل فوق )آیات و روایات و اجماع( مورد اتفاق همه

اند. و فقهای امامیه نیز عالوه بر موارد مذکور به عالوه براستناد به موارد مذکور به قیاس نیز استناد کرده کرده اند. اما فقهای عامه،

 اند.عقل نیز استناد کرده

به مصادیق آن اشاره کرده اند و نفقه را به معنای غذا، لباس، مسکن، و دیگر ملزومات  فقهای امامیه معموالً به جای تعریف نفقه

 ( 2229 اند )حلی،زندگی گرفته و گفته

ی زن دایمی واجب است؛ به شرط آن که نسبت به شوهر، در هر زمان و مکانی که کام جویی روا است به طور کامل تمکین نفقه

 ( .2221نفقه ندارد )حرعاملی، ه، و زنی که خود را برای تمکین به شوهر عرضه نکرده است حق کند؛ بنابراین، زن نابالغ، ناشز

ی برخی فقها نیز معتقد اند که اموال، با دادن آن از طرف زوج به زوجه به عنوان نفقه، به ملکیت او در می آید و دلیل آن را آیه

ی زن دایم (. برخی نیز گفته اند نفقه2241( می دانند )طوسی، 191)بقره/« هُنَّ بَالمَعروفوَعَلیَ المَولودُ لَهٌ رِزقَهُنَّ وَ کِسوَتِ»شریفه ی

ی ین مبر مرد واجب است، مشروط بر اینکه زوجه تمکین تام و تمام کند و مرد نیز قدرت پرداخت داشته باشد و گرنه از زکات تأم

 (. 2221شود )حلی، 

ی شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذتی زنی که عقد شد نباید بدون اجازه»مراجع معاصر نیز نظراتی مشابه دارند: 

ی غذا، لباس، که او می خواهد تسلیم نماید، بدون عذر شرعی از هم خوابگی او جلوگیری نکند، و اگر زن از شوهر اطاعت کند، تهیه

 (.2248)امام خمینی، « زن استشته و چه نداشته باشد، مدیون و... زن بر شوهر واجب است و اگر تهیه نکند، چه توانایی دا

در ضمن توضیح این مطلب که مرد و زن نباید آرزوی مزایا و ...« وَ التَتَمنُوا مَافَضلُ اهللَ »ی مرحوم عالمه طباطبایی، در ذیل آیه

 نفقه را یکی از موارد امتیاز زنان نسبت به مردان میامتیازاتی را بکشند که خداوند برای هر یک از آنان قرار داده، برخورداری از حق 

 (.2972شمارد )طباطبایی، 

ی زوج ژه در امور جنسی تحت عنوان تمکین خاص، بر عهدهای است که در قبال اطاعت زن از شوهر به وینفقه در فقه وظیفه

باشد چندانی بین نظرات فقهای قدیم و معاصر نمی قرار گرفته است از آنجا که این حکم بر روایات و نصوص موجود مبتنی است تفاوت

؛ 24، ص9ق، ج2229و تقریبً هیچ مخالفی در خصوص شرط بودن تمکین، برای پرداخت نفقه به زن وجود ندارد )عالمه حلی، 

 (.2917؛ نجفی، 221، ص1ق، ج2249شهید ثانی، 
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ی شوهر است در نکاح منقطع شوهر ملزم به دادن نفقه هی زن به عهددر عقد دایم نفقه»گوید: می 2241قانونی مدنی در ماده 

ق.م در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا اینکه  2229ی نیست مگر آنکه شوهر تعهد به آن بکند که در ماده

 «. عقد مبنی بر آن جاری شده باشد

باید خوراک و پوشاک زوجه را تأمین »فرماید: چیست، میگوید: حق زوجه به شوهر امام صادق )ع( در پاسخ به سوالی که می

 (.2221)حرعاملی، « نماید

فرماید: زنان شما بر شما حقی دارند و شما بر زنان حقی دارید. حق صاحب جامع المدارک پس از نقل روایاتی در این رابطه می 

د ... و بر شما است که خوراک و پوشاک آنها را به طور ی شما کسی را به منزل راه ندهنشما بر زنانتان این است که بدون اجازه

شود که در صورت عدم اطاعت از تفریع وجوب نفقه بر اطاعت زن از شوهر استفاده می»کنند: متعارف بپردازید و چنین استنباط می

 (. 2912)خوانساری، « خواهد شد زن و کوتاهی در ادای حق زوج، نفقه ساقط

ای که در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده انصراف به مواردی تمام ادله»قد است: یکی از فقهای معاصر معت

ی ای که در خانهدارد که زوجه داخل در فراش و )سر پرستی( شوهر شده و تحت اختیار )و ریاست( او قرار گرفته است... و زوجه

 (. 2977)اراکی، « شودشامل نمیپدرش است را 

ی وجوب اطاعت زن از همسر خویش را امور مربوط به شئون و امور خانواده مطرح مه طباطبایی در تفسیر المیزان دایرهعال   

 ۡ  تۡ  فِظَۡ  حَ تٌۡ  نِتَۡ  قَ تُۡ  لِحَۡ  لصَّٱفَ »ی کرده و اعتقاد دارد که اطاعت تا این محدوده وسعت و نفوذ دارد. ایشان در تفسیر آیه

قیمومیت و سرپرستی مرد به آن حد نیست که برای همسر »نویسد: ( ضمن بیان این نظر می92)نساء/« ۡ  للَّهُٱ حَفِظَ بِمَا بِۡ  غَیۡ  لِّل

خود در دارایی هایش، اراده و تصرف او را اجازه ندهد و نگذارد زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آنها و کسب 

د. معنای آیه این است که چون مرد از مال خود در ازای استمتاع، نفقه می مقدماتی که برای رسیدن بدان الزم است، مستقل باش

دهد پس بر زن است که از مرد در هر آنچه به استمتاع و مباشرت مربوط می شود، در وقت حضور او اطاعت کند و این که در غیاب 

ری هم بستر نشود و در مال شوهر که در اختیار او حافظ مرد باشد، به این معنی که در زمان غیاب او به او خیانت نکند و با دیگ

 (.2972)طباطبایی، « نورزداوست و برای ازدواج و زندگی مشترک تحت تسلط او قرار گرفته، خیانت 

خطبه ای ایراد کرد: شما آنها )زنان( را امانت خدایی  الوداع حجةنقل می کند که: پیامبر در « خصال»شیخ صدوق )ره( در کتاب 

گرفته اید و با کلمات او آنان را بر خود حالل کرده اید. شما بر آنها حقی دارید و آنها نیز بر شما حقی دارند. حق شما بر آنها این 

 نکنند. پس اگر چنین کردند، حق خوراکاست که کسی را جز شما به هم بستری نگیرند و در کار معروف و پسندیده از شما نافرمانی 

 (. 2224و پوشاک به نحو معروف و پسندیده دارند و آنها را تأدیب بدنی نکنید و مورد ضرب قرار ندهید  )صدوق، 

پیامبر )ص( فرمود: همانا زنان بر شما حقی دارند و شما » نیز با تفاوت هایی نقل شده است: « تُحفُ العُقول»این خطبه در کتاب 

بر زنانتان حقی. حق شما بر آنان این است که با کسی غیر از شما هم بستر نشوند و این که کسی را که شما خوش نمی دارید، بدون 

ی شما به خانه تان راه ندهند و این که دچار هرزگی نشوند. پس اگر )هر یک از این کارها را( انجام دادند، خداوند به شما اجازه اجازه

ها را منع کنید و در بستر از آنها دوری کنید و آنها را به نحوی غیر شدید و آرام بزنید. اگر نهی کردن شما را پذیرفتند داده است که آن

و از شما اطاعت کردند، روزی و پوشاک آنها به نحو متعارف و پسندیده به عهده شماست. شما آنها را امانت خدایی گرفته اید و آنها 

جلسی، )م« ی زنان تقوای الهی پیشه کنید و آنها را به خیر و نیکی سفارش کنیدالل کرده اید. پس دربارهرا با کتاب خدا بر خود ح

2249 .) 

ی که کلیه شودیاند. از عبارت آنان برداشت مغذا، مسکن و لباس گرفته ینفقه را به معنا معموالً هیامام یهم رفته، فقها یرو

خوراک زن  ینفقه را تنها به معنا زین یشود. البته معدودشود نفقه نامیده میص میهای زن، که بر اساس عرف مشخنیازمندی
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زن جزء نفقه باشد که عرف هر  یهایازمندیو ن اجاتیاحت هیکل رسدیاند. به نظر ملباس و مسکن قرارداده بلاند و آن را در مقاگرفته

 .کندیم نیآن را تأم یزمان

 آنی پرداخت ی نفقه و نحوهگستره 

مسکن، البسه ،غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب » قانون مدنی نفقه عبارت است از: 2247ی در ماده  

 «.باشد وخادم در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج زن به خادم به وسیله مرض یا نقصان اعضاء

ی دارو، درمان، آرایش و شت وشو( سخنی گفته نشده ج زن است ) مانند هزینهی مذکور از چیزهایی که عرفاً مورد احتیادر ماده 

 شده برشمرده ؛رسد که قانون درصدد احصایی اجزای نفقه نبوده، بلکه عادتاً آن چیزی را که شامل این عنوان میاست. به نظر می

کردن آن چیزی است که زن برای ادامه حیات خود و بقای ی نفقه، رفع نیاز زوجه و مهیا زیرا قاعده و ضابطه اصلی در اجزای  اندازه

 ای را به وجودی زندگی، هر روز نیازهای تازهزندگی زناشویی بدان نیاز دارد. به همین لحاظ، بسیاری از فقها معتقدند تحول شیوه

رو، وری را به عرف واگذار نمود. از اینتوان محصور کرد و ناچار باید در تبیین آن داآورد که این نیازها را در چارچوب معین نمیمی

وار زوجه است آید که انفاق به زوجه باید آن چنان باشد که سزافرماید )وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ(چنین برمیاز دستور قران که می

 (.تا)ارشدی، بی

های متفاوتی ارایه ای مختلف نظریههدرشرع برای نفقه مقدار مشخص نگردیده است. به همین دلیل، فقها در اعصار و مکان 

 .(تا)حلّی، بی اندذکر نموده اند. ایشان در مصادیق نفقه، سه مصداق رانموده

داند و برای هریک ازسه شخص متکمن، متوسط و معسر ی زوجه را متناسب با وضعیت زوج میاما شیخ طوسی تبیین نفقه 

 .(2227)شیخ طوسی،  نموده است مواردی را مشخص

ی حلّی ضابطه در مقدار نفقه را چنین مطرح کرده است: ضابطه در مقدار نفقه، قیام شوهر به آنچه زن به آن احتیاج دارد؛ مهعال

 (.2221)حلی،  باشدیف او میی مالیدن روغن است که تابع عادت زنان همردمانند، غذا، خورش، پوشاک، خدمتکار، مسکن و وسیله

ه است: دلیل بر عدم مقدار برای نفقه، قول خداوند متعال )وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ( است؛ یعنی به ابن ادریس دراین باره فرمود 

ی زوج از مقدار است. پس کسی که شیء معینی را در آنچه که در نزد مردم متعارف است. همچنین در مقدار نفقه اصل برائت ذمّه

 دباشمقدار زاید می ی زوج ازکتاب و سنت واجماع وجود ندارد، اصل نیز برائت ذمّه کند، به دلیل نیازش، اما دلیلی درنفقه ادعا می

 (.2224)حلّی، 

ی خوراک، پوشاک ومسکن واجب است و ی زن در انواع سه گانهنویسد:  فقها اتفاق دارند نفقهمحمد جواد مغنیه دراین باره می

شوهر است؛ براساس اینکه توانگر باشد، و یا تنگدست باشند، و مقصود از توانگری نیز اتفاق دارند براین که نفقه به مقدار تمکّن زن و 

 (.2971تی اهل زن است )مغنیه، وتنگدستی زن، توانگری وتنگدس

ای ندارد، بلکه ضابطه این است که شوهر به آن چه زن احتیاج فرمایند: نفقه شرعاً اندازهامام خمینی) قدس ره( دراین باره می

 (.2248ینی، خمامام ) طعام، خورش و... قیام کند و در تمام موارد شایسته است عرف و عادت مالحظه گردددارد، از 

 پردازیم:بندی شده که در ذیل به بررسی اجمالی هریک ازآنها میولی آنچه مشهور است، مصادیق نفقه در هشت مورد دسته

کمّیت و کیفیت، به شئون زن و عرف و عادت بستگی داشته و متناسب غذا باید به مقداری باشد که زن سیر شود از نظر : غذا-9

 باشد.با زمان و مکان می
اند: اما غذای زن، کمّیت آن به مقداری است که برای سیر نمودن ی مقدار غذای زوجه فرمودهامام خمینی )رحمه اهلل( درباره 

 (.921ق، ص 2248خمینی، امام وی کافی باشد )

 (.2221ملی، فرماید:  مرجع در خوراک زن این است که رفع نیاز و گرسنگی اوشود) مکی عااین باره میشهید اول نیز در 



 122-182، ص 2931،  خرداد 2، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

 

 

181 

 

نویسد: بحث درخورش در جنس وکیفیت و مقدار آن همچون دادن ی خورش چنین میمحمد حسن نجفی درباره :خورش-3

ه بر زوج است هر هفته یک بار گوشت تهیه نماید؛ زیرا باشد؛ زیرا مدارک این دو یکسان است، لیکن در مبسوط آمده است کغذا می

باشد ودر روز جمعه بدهد. واز أبی علی نقل گردیده به طور متوسط یرای زوجه هرسه روز یک مرتبه گوشت این مقدار متعارف می

 باشد.تر ازآن در اطعام گوشت رجوع به متعارف در نزد هم ردیفان زوجه میفراهم نماید وشایسته
شود. راین، حق زن این است که خورش وغذا را از شوهر دریافت نماید، گرچه نخورد و زوجه با دریافت نمودن مالک آنها میبناب 

 (2931درآن تصرف کند )نجفی، تواند هرگونه که بخواهد پس می

 لباس از نظر جنس و تعداد، به عرف وعادت محل بستگی دارد.: لباس-2

زنان صاحب تجمّل فرموده است: اگر زوجه به حریر یا کتان وابریشم برای مدتی یا دایمی نیاز داشته ی پوشاک عالمه حلی درباره

 (.تای داشته باشد ) حلّی، بیو عادت دارد، پس اقرب الزام نمودن شوهر است در صورتی که توانای

فرش و روانداز و مانند آنها که مورد نیاز  .باشدفرش، بستر ورختخواب. بنابراین، مراد، وسایل استراحت وزیر انداز می :فراش-4

 باشد، باید براساس عرف و عادت هم ردیفان او فراهم شود.ها نیز متفاوت میزوجه است و با توجه به فصل
شود وزوجه باشد: وهمچنین فرش و روانداز که برای زوجه برروی زمین گسترده مینظر امام خمینی رحمة اهلل نیز چنین می 

خوابد، بایستی برایش فراهم گردد و مرجع در مقدار و بیدن به آن نیازمند است؛ مانند لحاف و متکا و آنچه برروی آن میبرای خوا

 (.2248خمینی، امام باشد )زوج میجنس و وصف آنها و عادت همردیفان 

وجه از هر لحاظ متناسب مسکن عبارت است از: مسکن ملکی با استیجاری ویا استیعار که با شئون واحتیاجات ز :مسکن-5

ای که شایسته اوست) به حسب عادت هم ردیفانش( سکونت دهد؛ باشد. در سکونت دادن، زوجه استحقاق دارد شوهرش او را در خانه

 (.2931احتیاج دارد )نجفی،  ای که دارای منابع وتأسیساتی باشد که زوجه به آنخانه
ای مستقل درخواست فرماید: زن حق دارد از شوهر خانهی حق انتخاب مسکن توسط زوج چنین میامام خمینی رحمه اهلل درباره 

 (.2214)امام خمینی،  نه باشدنماید که در آن هوو یا سایرین در خانه نباشد وخواه  اتاقی بخواهد که مرافق آن جداگا

نماید: منظور این ماده از مسکن، محلی است که زن در آنجا سکن را چنین تعریف میق.م م2247ی دکتر امامی در تفسیر ماده

گذراند وآن باید متناسب با وضعیت زن باشد. بنابراین، در صورتی که متناسب با وضعیت اجتماعی زن آن است که زندگی خود را می

 (.2918مامی، )ا استیجاری ببردی دربست بنشیند، شوهر نباید اورا به اتاق در خانه

 باشد.ی مرد میی وسایل طبخ و ادوات وابزار آشپزی متناسب و متعارف برعدهتهیه: وسایل پختن و آشامیدن-6

باشد و امروزه برتعداد و کیفیت آنها افزوده این وسایل جزو اثاث البیت است که براساس شرایط زمان و مکان زنان  متفاوت می 

 شده است.

آنچه که برای  -نظر امام خمینی رحمه اهلل در مورد این وسایل این گونه است:  وسایل و ادواتی که زوجه به آنها احتیاج دارد 

 (.2248خمینی، امام ) مالحظه گرددباید  -امثال او به حسب نیازهای شهری که در آن سکونت دارد، متعارف است

اند: وسایل پختن و آشامیدن همچون دیگ، مالقه، آب خوری الزم است و کافی رمودهی انواع وجنس این ابزار فعالمه حلی درباره

 (.تاآهن و چوب باشد)حلّی، بیاست جنس آن از سفال، 

فقها در این مورد، وسایلی نظیر شانه وصابون و مواردی  مانند کرم)دُهن( را جزو نفقه ذکر : وسایل تنظیف و آرایش-7  

 اند.جات، به عدم لزوم آن تصریح نمودهی تزیینی اضافی دارد، مانند عطریات و سرمهواردی که جنبهی ماند، ولی دربارهکرده
فرمایند: وسایل تنظیف عبارت است از شانه و روغن، اما سرمه و عطر واجب نیست و صاحب جواهر در این زمینه این چنین می

 (.2931واجب است )نجفی، ها برزوج ی دندانکنندهی پاکتهیه
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گوید: اسباب نظافت و آرایش ازقبیل عطر، صابون و امثال آنها به مقدار مصرف الزم برای یک اما دکتر امامی دراین زمینه می

شبانه روز، قبل از شروع روز باید به زن داده شود تا به تدریج مصرف نماید، مگر آنکه برای استفاده از آنها مدتی زودتر باید تحت 

 (.2918ود) امامی، ن گذارده شاختیار ز

زوجه -ای محترم باشد.زوجه بلندمرتبه بوده واز خانواده- باشد:وجوب خدمتکار برای زوجه محدود به دو مورد می:خدمتکار -8

 تواند کارگر منزل را استخدام کند یا عاریهبیمار بوده وبه خدمتکار نیاز داشته باشد.صاحب جواهر دراین زمینه نوشته است که زوج می

 (.2931بگیرد یا اینکه خود کارهای زوجه را انجام دهد )نجفی، 

باشد. وی وجوب آوردن خدمتکار را محدود به دو مورد ی خدمتکار زوجه برزوج واجب میدر صورت استخدام یک کارگر، نفقه

 نموده است.

باشد. آوردن خدمتکار عرف مردم میاستخدام یک خدمتکار برای خانه، به جهت بلندمرتبه بودن یا نیاز زوجه است ومرجع در  

ی شوهر دهد، بر عهدهای بزرگ و با اصالت باشد که دارای احترام وثروت بوده و برای خود کار انجام نمیپس اگر زوجه از خانواده

ار نیاز است برای همسرش خدمتکار آورد، هر چند همسرش در انجام امور فروتنی کند. همچنین اگر زوجه بیمار باشد و به خدمتک

 (.ی را انجام دهد )همانداشته باشد برزوج الزم است چنین کار

 شود:ی زن، دو سؤال مطرح میق.م وبا توجه به نظرات فقهاء پیرامون نفقه 2247ی در متن ماده 

ی هزینه لبهاگرزوجه حق داشتن خادم را داشته باشد اما خودش داوطلبانه کارهای  مربوط به خود را انجام دهد، آیا حق مطا-2 

 و حقوق خادم را دارد؟

ی خادم را ندارد و در قانون مدنی هم اشاره شده که اگر زن داوطلبانه ی نفقهاند که حق مطالبهدر پاسخ به این سؤال، فقها گفته

 (.تابخش، بی ر ندارد )احسانی خادم را از شوهی نفقهکارهای مربوط به خود را انجام دهد و خدمتکار اختیار نکند، حق مطالبه

 باشد یا خیر؟ی زوج بوده وجزو نفقه میآیا در صورت بیمار شدن زوجه، مخارج معالجه و مداوا به عهده-1

 اند.در پاسخ به سؤال مزبور، نظرات مختلفی وجود دارد. دراین مورد فقها تردید نموده

العالج که مستلزم زو نفقه است اما در امراض صعبی مداوا جنظر امام خمینی رحمه اهلل این است که در امراض عادی هزینه 

 (.2248خمینی، امام  اند)ید نمودههای سنگین است تردپرداخت هزینه

کنند. ایشان همچنین اند و شوهر رابه پرداخت آن ملزم نمیبرخی  دیگر از فقها صریحاً مخارج مداوا را جزو نفقه محسوب نکرده

قه، موضوع لباس، طعام و سکونت مطرح بوده و از حیث دارو و درمان امراض زوجه؛ نصّی نرسیده ی نفکنند که چون دربارهبیان می

 ی زوج نیست.است، بنابراین، از لحاظ مزبور حقی بر عهده

نتیجه اینکه در فقه شیعه اختالف نظر وجود دارد، اما اگر داوری عرف را در اجزای نفقه بپذیریم و زوج را مکلّف بدانیم که با  

های معالجه ودرمان بیماری از هرنوع که زوجه به نیکی و احسان رفتار نمایند )وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ(، باید بپذیریم که پرداخت هزینه

ها، زنان بیش از تکالیف خود در زندگی زناشویی به کار مشغول ی زوج است، بخصوص اینکه در خانوادهباشد جزو نفقه بوده و برعهده

کنند. اگر زن تمام نیرو و ی مرد پیدا میو مدیریت داخلی خانواده را معموالً برعهده دارند و به این دلیل نیز حق اضافی بر ذمّهبوده 

توان خود را در داخل خانواده به کار گیرد تا زندگی سعادتمندی را برای شوهر و فرزندان خود فراهم کند، بدیهی است شوهر نیز 

عقل سلیم است ی حیات همسر خود باشد و انکار آن برخالف ی بیماری و ادامههای الزم برای معالجهم هزینهمکلّف به پرداخت تما

 (.تا)ارشدی، بی

ی مستخدم برای زوجه در صورت احتیاج او به ) لز وم تهیه 2247ی بعضی از حقوقدانان با وحدت مالک از قسمت آخر ماده

 (.2918ی شوهر است ) امامی، ههای الزم برای مداوای بیماری از هر قبیل برعهدقدند هزینهی بیماری یا نقصان اعضاء( معتواسطه
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اند خارج است؛ زیرا آنچه را که زوجه در زندگی ی تجهیز میّت از تعریفی که قانون مدنی و فقها برای نفقه ذکر کردهاما هزینه

شود  تری داشته وگفتهاند، مگر اینکه به نفقه دید وسیعفقه برشمردهزناشویی بدان نیاز دارد وبرای بقای حیات اوالزم است جزو ن

ی تجهیز میت را جزو نفقه ی همسر او بوده واز این باب هزینهی مخارج زن از شروع زندگی مشترک خود تا پایان آن بر عهدهکلیه

گیرد قیمت کفن میت است و ت تعلق میق.م  از جمله حقوقی که به ترکه می 813ی محسوب کنیم. از سوی، دیگر، مطابق ماده

ی شود، مگر پس از ادای دیون و حقوق میت که به ترکهی متوفا مستقر نمیق.م مالکیت ورثه نسبت به ترکه 818ی مطابق ماده

ایران  حقوقی تجهیز میت باید از اموال خود او تأمین شود. پس باید گفت: در گیریم هزینهرو، نتیجه میمیت تعلق گرفته. از این 

ی زوج نبوده واز اموال زوجه باید پرداخت شود و اینکه در فقه گفته شده که زوج ی تجهیز میت)اگر زوجه باشد( بر عهدههزینه

د کنا را نمیهای تجهیز متوفی میت کفایت پرداخت هزینهمسئول پرداخت آن است، باید آن را ناظر به موردی بدانیم که ترکه

 (.تا)ارشدی، بی

نابرآنچه بیان شد موارد ذکر شده برخی از مهمترین مصادیق نفقه هستند که در فقه امامیه و یا حقوق ایران بیان شده است و ب

 بر اساس شرایط زمان و مکان می تواند موارد دیگری نیز به آن افزون گردد همانند بحث تحصیل زوجه و ... .

 مالک میزان نفقه و نحوه پرداخت آن

ی نفقه چگونه تعیین گردد که میزان و اندازهی پرداخت آن، این سؤال مطرح میی نفقه و نحوهشدن گسترهپس از مشخص  

 شود؟ آیا باید شئون و توانایی مالی مرد در نظر گرفته شود و یا لیاقت وشؤونت زوجه و عرف افراد همانند او؟می

ک تعیین نفقه قرار داده است. قول مشهور فقهای امامیه نیز ای تنظیم شده که وضعیت زن را مالق.م  به گونه 2247ی ماده 

ی زوجه و یا موافق با معمول زمان آن شهر دهند که آنچه مطابق معمول خانوادههمین است. شأن زوجه و عرف او را مد نظر قرار می

 (.2931ش آماده گردد )نجفی، است برای

، ًثالباشد؛ مدر خصوص هریک از مصادیق نفقه نیز همین مالک مورد توجه میبنابراین، باید وضعیت زن مورد توجه قرار بگیرد.  

کند که غذای مورد نیاز اواز باشد وعرف محل او اقتضا میکرده غذای غالب، برنج میزندگی میً اگر در منطقه و شهری که زوجه قبال

آن است که بر زن انفاق « عَشِره به معروف» لمَعرُوفِ( ومنظور از)وَ عَاشِرُوهُنَّ بِا:اندطرف زوج تهیه شود؛ زیرا خداوند متعال فرموده

باشد واین مالک نه تنها درنوع غذا، بلکه در نوع و جنس لباس وهمچنین وضعیت مسکن وسایر الیق زن می ًشود به چیزی که عادتا

 مصادیق نفقه نیز باید مورد توجه باشد.

 گیرد:پرداخت نفقه به دو صورت انجام می

 شود.های زندگی از اطعام و غیره توسط شوهر تأمین میکند و هزینهی شوهر بر حسب عرف و عادت زندگی میدر خانهزن -2

دهد؛ زیرا نفقه، وسایل مورد نیاز زن، ی هر روز را جداگانه به زن تحویل میکند و شوهر نفقهی خود را روزانه طلب میزن نفقه-1

 (.تار بگیرد )احسان بخش، بیباشد  وباید در ابتدای هر روز در اختیار او قرایی زن مبرای گذراندن زندگی روزمره

ماند، در صبح روز به صورت متزلزل ی خود )طعام، خورش و...( را که مصرف شده و عین آنها باقی نمیی روزانهبنابراین،زن نفقه

 (.2248شود) خمینی، مالک میی که تمکین نموده شود تا آنکه تمام روز بر تمکین باقی بماند، وگرنه به مقدارمالک می

داز انجویی مبالغی را پسهای روزانه، از طریق قناعت وصرفهی یک هفته را به زن بدهد وزن با تأمین هزینهچنانچه شوهر نفقه 

یرا نشوز نفقه را مسترد دارد؛ زتواند آن مبلغ را از زن طلب کند، اما اگرقبل از پایان هفته ناشزه گردد نسبت به ایام کند، شوهر نمی

 (.تان شوهر باشد) ارشدی، بیگیرد که در تمکینفقه زمانی به زوجه تعلق می
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 ی زن در طالق رجعيحق نفقه

ی طالق رجعی و باین در صورت باردار گیرد مانند عدهنفقه پس از وقوع طالق در زمان عده در بعضی موارد به زوجه تعلق می

ی طالق رجعی را می گذراند، از نظر فقهی حکم زوجه را دارد، بنابراین بسیاری از احکام زوجه از جمله عده بودن. زنی که دوران

جود و وجوب نفقه بر او مترتب می باشد، و از این جهت فرقی میان باردار بودن زن و عدم آن نیست. در این مسئله بین فقها اختالفی

 (.2931ندارد )نجفی، 

ی زنی که با طالق رجعی مطلقه ی زوج نیست. نفقهی او بر عهدههمانا زن سه طالقه نفقه»)ع( نقل می کند  زراره از حضرت باقر

 (. 2221)حر عاملی، « ی زوج استشده بعهده

 ی رجعیه است مستحق نفقه وزنی که در عده»گوید: ی فوق نموده و  میشیخ طوسی در مبسوط ادعای عدم خالف در مسئله

 (.2214سی، مسکن است )طو

ی فوق اجماع محصل نیز حکم به وجوب نفقه عالوه بر اجماع منقول در مسأله« فَالرَّجعِیَهُ تَستَحِقُ النَفَقَهُ وَ السُکنی بِالخاِلفُ»  

 (. 2248ی مخالفی مشاهده نشده است )امام خمینی، نماید نظریهی رجعیه میدر زمان عده

ی رجعیه در زمان عده به ی مطلقهنفقه»داند. ی رجعیه مستحق نفقه میوجه را در عده، ز2243ی در قانون مدنی ایران ماده

زنی که در هنگام طالق ناشزه بوده و یا پس از طالق با ترک وظایف ایام عده ناشزه محسوب شده، همانند «. ی شوهر استعهده

ی غیرمطلقه است و از این نظر یکسان می عیه در حکم زوجهی رج(. زیرا مطلقهتابود )یزدی، بیی ناشزه مستحق نفقه نخواهد زوجه

 باشند. 

 ی زن در طالق باینحق نفقه

ت ی زوجیگذراند، از آنجا که رابطهزنی که با طالق باین و یا با فسخ نکاح میان او و شوهرش جدایی حاصل شده و ایام عده را می

 ی شوهرش نمی باشد. ی وی بر عهدهلذا نفقهاو با شوهرش کامالً قطع شده و حملی از وی نیز ندارد، 

بر این مسئله اجماع محقق است. نصوص متواتره ای از جمله روایت ابن سنان از حضرت صادق )ع( نیز بر این مضمون داللت 

 (.2221املی، دارد )حر ع

 دو قول است:  نفقه ای که به مطلقه باینه در ایام حمل تعلق می گیرد، در مورد تعلق آن به مادر یا فرزند

ق، کتاب نکاح( و گروهی به پیروی از او معتقدند که نفقه از آن 2241شیخ طوسی در المبسوط فی فقه االمامیه )طوسی،  -2

 (.2243مل است )بحرانی، ح

 (.2931عده ای دیگر عقیده دارند که نفقه از آن مادر است )نجفی،  -1

چنانچه زن در حال نشوز طالق داده شده باشد، بنا بر نظر اول نفقه بر زوج واجب و مطابق نظر دوم واجب نیست. همچنین است 

 اگر بعد از طالق ناشزه گردد. بنابر قول اول با فوت زوج نفقه ساقط نمی گردد. ولی به موجب قول اخیر نفقه با فوت زوج ساقط است. 

ت ی دوم چنین نیسگردد ولی بنا بر نظریهبیاید، بنا بر قول اول هزینه های پرداخت شده مسترد می هرگاه جنین مرده به دنیا

 ی دوم را تأیید نموده اند. (. مشهور فقها نظریهق2223)شهید ثانی، 

 نتیجه گیری:

با توجه به بررسی و  تحقیق درباره نفقه زنان از عصر جاهلیت تا کنون به این نتیجه میرسیم که در میان تمام ادیان قبل از اسالم 

و تمامی کشورها، زنان وضعیت اقتصادی مناسبی نداشته اند و دیدی که به زنان در جوامع مختلف وجود داشت این بود که وی دارای 

هور اسالم زنان نه تنها بعنوان یک انسان متعالی مطرح گردیدند بلکه برای او حق وحقوق مادی نیز قائل شدند روح متعالی نیست با ظ
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تا بدان جا که مرد موظف گردید همه حق وحقوق زن را پرداخت کند و یکی از آنها نفقه بود و دلیل برتری انسانها فقط در دین و 

، نفقه زن واجب است و در این خصوص اجماع شده است. در قانون نیز ر فقهای امامیهاز نظتقوا و اخالق معرفی گردید نه جنسیت، 

وهر از شدر امور جنسی  از شرایطی که زوجه مستحق دریافت نفقه می شود تمکین کاملمدنی ایران نیز نفقه زن بر عهده مرد است. 

 ارد.نی کند استحقاق دریافت نفقه را ندمی باشد که در مقابل نشوز قرار دارد یعنی اگر زوجه از زوج خود نافرما

 :منابعفهرست 

 قرآن کریم 

 9ج  ه،یالنشر االسالمی هقم، مؤسس ة،یالثان ق،یالتحق ةلجن قیر، تحقیالسرا ،(ق2224ی )حلّ سیادر ابن. 

 جلد، بیروت، دارالکتاب العربی. 21تا(، الشرح الکبیر، احمد )بیابن قدامه، عبداهلل بن 

 اردبیلی(، زبدة البیان فی احکام القرآن، مکتبه المرتضویه، الطهران. اردبیلی، ا، )مقدس 

 ( مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد االذهان، تحقیق 2229اردبیلی، مال احمد ،)ق 

  ،2981امامی، ح، حقوق مدنی، چاپ ششم، کتابفروشی اسالمیه، تهران . 

  ق.2224اللمعه الدمشقیة، انتشارات داوری، قم، چاپ اول، جبلی عاملی، ز )شهید ثانی(، الروضة البهیة فی شرح 

  ،ق.2221جبلی عاملی، ز )شهید ثانی(، مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم، مؤسسه معارف االسالمیه، قم، چاپ اول 

  ،ق.2977حکیم، م؛ منهاج الصالحین؛ نجف: المطبعه العلمیه 

 ( مختلف الشیعه، م2971حلی، حسن بن یوسف ،).کتبه نینوی الحدیثه، تهران 

 ( 2227حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن،)قم. مدرسین،ی جامعه اول، چاپ االحکام، قواعد ق 

 تا.ی آل بیت، قم، بیحلی، ح )عالمه حلی(، تحریر االحکام، مؤسسه 

 ( تحریر الوسیله، 2248خمینی، روح اهلل ،)جلد، نجف، مطبعه آداب، چاپ دوم.1ق 

  ،2912خوانساری، ا، جامع المدارک فی شرح المختصر المنافع، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ دوم. 

 ( ؛ مبانی تکمله المنهاج؛ قم: مؤسسه االمام الخویی.2224خویی، ابوالقاسم)ق 

 ،2917دورانت، و، تاریخ تمدن، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، تهران. 

 مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، بیروت، دار القلم.(2911) دراغب اصفهانی، حسین بن محم ، 

 دانشکده حقوق دانشگاه تهران..98-93ی دکترای تحصیلی شریف، ع، نفقه در حقوق ایران، چاپ سازمان خانه چاپ، رساله ، 

 ( الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، 2249شهید ثانی، زین الدین بن علی ،)قم.، چاپ رحلی1جق ، 

 ( مسالک االفهام، جلد2223شهید ثانی، زین الدین بن علی ،)قم، انتشارات داوری، چاپ دوم،.24ق ، 

 تحقیق جامعة المدرّسین للقم، چ دوم، قم، مؤسسة النشر االسالمیة(ق2224) شیخ مفید، المقنعه ،. 

 ق.2224صدوق، م، الخصال، مؤسسه االعمی للمطبوعات، بیروت 

 ،2984ح؛ امامی، ا، حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ چهارم،  صفایی. 

  ،2911طالقانی، م، پرتوی از قرآن؛ تهران: شرکت سهامی انتشار. 



 122-182، ص 2931،  خرداد 2، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

 

 

187 

 

 ( تفسیر المیزان، ج2972طباطبایی، عالمه محمدحسین ،)بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبایی، قم.2 ، 

  ق.2242اول، موسسه آل بیت، قم، طباطبایی، ع، ریاض المسائل، چاپ 

 2977های اسالمی آستان قدس، طبرسی، ف؛ جوامع الجامع؛ مشهد: بنیاد پژوهش. 

 (؛ مجمع البیان؛ بیروت: داراحیاء التراث.2241طبرسی، فضل بن حسن)ق 

 قم، داراالندلسةیالنهاق(، 2241محمدبن حسن ) ،یطوس ،. 

 ( المبسوط فی فقه ا2224طوسی، محمدبن حسن ،)تهران، المکتبه المرتضویه.8المامیه، تحقیق محمد تقی کشفی، جلدق ، 

 ق.2227طوسی، م، الخالف، چاپ اول، انتشارات جامعه مدرسین، قم 

  ،ق.2241طوسی، م، تهذیب االحکام، چاپ سوم، داراالضواء، بیروت 

 ( وسایل الشیعه،ج2221عاملی، شیخ حر ،)وت، داراالحیاء التراث العربی، بیر1، چاپ 21ق 

 تحقیق سید محمد قاضی، مجمع جهانی، کنز العرفان فی فقه القرآن، (ق2223) فاضل مقداد، جمال الدین بن عبد اهلل 

 تقریب بین مذاهب اسالمی.   

  ،زن در تاریخ واندیشه اسالمی،مرکز پژوهشهای صدا و سیما،قم2981فتاحی زاده، فتحیه، 

 2982بوستان. ی زوجه، قم، نشر موسسه فرشتیان، ح، نفقه. 

  ،ق.-ه 2242فیض کاشانی، م، مفاتیح الشرایع مطبعه الخیام 

  تهران، انتشارات مجد.1( چاپ 2981) 2974قانون مجازات اسالمی، مصوب . 

 2981زاده، ع، تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوقی ایران)مبانی و مصادیق(، تهران، بنیاد حقوق میزان. کاظم. 

  دفتر نشر اهل بیت، قم.1ق(، اصول کافی، ج2229)کلینی، محمدبن یعقوب ، 

 2927ی محمدتقی فخر داعی، نشر علمی، تهران، گوستاولوبون، تمدن اسالم و عرب، ترجمه. 

 ( بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار. بیروت: داراالحیاء التراث العربی، الطبعه الثالثه.2249مجلسی، محمدباقر .)ق 

 ،ق(، شرایع االسالم فی مسایل الحالل و الحرام، نشر دارالهدی2249ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ) محقق حلی 

 ،ق.2224ی مدرسین، قم، المقنعه، چاپ دوم، جامعه مفید 

 ( اللمعه الدمشقیه فی فقه االمامیه، داراالسالمیه، بیرو2221مکی عاملی، محمدبن جمال الدین، معروف به شهید اول ،)ت.ق 

 2972شیرازی، ن، تفسیرنمونه، چاپ هفتم، دارالکتب االسالمیه، قم،  مکارم. 

 ( جواهر الکالم فی شرح الشرایع االسالم، دارالکتب االسالمیه.2931نجفی، محمد حسین ،)ق 
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