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تحليل تاريخی نقش شيخ طوسی
در عرفی شدن نفقه زوجه
مجید دهقان 1،حسنعلی علیاکبریان

2

(تاریخ دریافت ،1395/11/7 :تاریخ پذیرش)1396/3/1 :

چکيده
مشهور فقهای شیعه نفقه زوجه را عرفی میدانند ،در حالیکه روایات و فتاوای فقهای
قدیم نفقه را مقدر دانستهاند .در تاریخچه این مسئله فقهی ،کتاب مبسوط شیخ طوسی
نقطه عطفی در تبدیل نفقه مقدر به نفقه عرفی است .شیخ طوسی فقیه بزرگ شیعه در این
توسعه از فقه شافعی بهره برده است .اثری که شیخ طوسی در این مسئله بر فقه بعد از
خود گذاشته است ،مسئله اصلی این مقاله است .این مقاله با بررسی نفقه زوجه در کتابهای
فقهی شیعه و اهلسنت قبل از مبسوط و کتابهای فقهی بعد از مبسوط الگوی شیخ طوسی
در توسعه فقه را در این مسئله به عنوان نمونهای از مسائل فقه شیعه نقد مینماید.
کليدواژهها :ماوردی ،حاوی ،تاریخ فقه شیعه ،فقه تطبیقی.

طرح مسئله
مشهور فقهای شیعه موارد نفقه و مقدار آن را عرفی دانسته و آن را شامل هرچه که زن با
توجه به شأنش به آن نیاز دارد بیان میکنند ،با این وجود در برخی ادله و فتاوا مصداقهای
محدودی از نفقه به چشم میخورد .مصادیقی که در آیات و روایات ذکر شده تنها خوراک،
پوشاک و مسکن است .برخی روایات حتی نص در انحصار نفقه است (کلینی1363 ،ش،
 .) 511/5در دوران انتقال فقه مأثور به فقه تفریعی (مفید ،احکام النساء1413 ،ق37 ،؛
 .1عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده (نویسنده مسئول)dehghan@wrc.ir /
 .2دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیha.aliakbarian@gmail.com /
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سالر1404 ،ق )154 ،و حتی در برخی کتابهای دوره بعد (محقق حلی1418 ،ق195/1 ،؛
حلی1411 ،ق144 ،؛ حر عاملی1414 ،ق )509/21 ،نیز تنها همین سه مصداق دیده
میشود.
تفاوت بین نظر مشهور و نظری که گستره نفقه را محدود میداند ،از شروع فقه تفریعی و
بهخصوص از توسعه شیخ طوسی در فقه شیعه رخ میدهد .شیخ در مقدمه کتاب
مبسوط با توصیف جو غالب بر جامعه علمی اهلسنت و شیعه نیاز به کتابی را تبیین
میکند که به مسائل جدید فقهی بپردازد و به جای روشهای استداللی اهلسنت،
استداللهایی کامالً شیعی بهکار برد .روشی که برای این کار ارائه میدهد شامل جمعآوری
مسائل فقهی از کتب اهلسنت ،ذکر مختصر ادله آنان و بیان ادلهای شیعی برای مسئله است
(طوسی1387 ،ق.)2-3/1 ،
توجه به پارادیمی بودن علم و اینکه مسائل ،روش و نظریههای درون یک نظام علمی
به هم مرتبط است و نمیتوان مسائلی که در یک چهار چوب فکری شکل گرفته است را
جای دیگری بهطور کامل بهکار برد ،پژوهش درباره توسعه شیخ طوسی در فقه شیعه را
موجه مینماید.
در این پژوهش تأثیر بحث نفقه کتاب مبسوط بر بحث نفقه زوجه در فقه شیعه بررسی
میگردد .بررسی این تأثیر در سه مرحله انجام میگردد :مطالعه تطبیقی بین کتب فقهی قبل
از شیخ و کتاب مبسوط ،بررسی تطبیقی مبسوط و کتب معاصر اهلسنت که مبسوط
احتماالً تحت تأثیر آنها نگارش یافته است و بررسی تطبیقی مبسوط و کتب فقهی شیعه
پس از آن.
الزم به ذکر است که در این مقاله تنها گستره و مالک نفقه زوجه بحث شده است و بهنظر
میرسد در ابواب مختلف فقهی با توجه به میزان روایاتی که از ائمه اطهار در مسائل
فقهی رسیده است روند پژوهش و نتیجه آن احتماالً متفاوت باشد.

تطبيق تحليلی نفقه زوجه بين کتاب مبسوط و کتب فقهی پيش از شيخ
از آن جا که کتابهای فقهی پیش از مبسوط عمدتاً در دوران فقه مأثور و متأثر از روایات
نگاشته شده الزم است برای بررسی نفقه زوجه در این دوران روایات آن نیز بررسی گردد.
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 .1نفقه زوجه در روايات
در منابع شیعه یازده روایت درباره گستره نفقه زوجه نقل شده است (کلینی1363 ،ش،
510-512/1؛ ابنبابویه1413 ،ق .)440/3 ،این روایات دو دستهاند :روایات تعیین مقدار
نفقه و روایات حکم طالق در صورت عدم پرداخت نفقه.
در روایات معتبر دسته اول محدوده نفقه تنها خوراک و پوشاک دانسته شده است .تعابیر
روایات از این مقدار میتواند داللت بر مقدار حداقلی آن نیز داشته باشد (کلینی،
1363ش .) 510-512/1 ،در این میان روایت شهاب بن عبدربه تأمل بیشتری الزم دارد.
صدر آن گرچه مانند سایر روایات ،نفقه را منحصر در خوراک و پوشاک حداقلی نموده
است اما ذیل آن در مواردی مانند روغن سر و گوشت را داخل در نفقه میشمارد که در
خوراک و پوشاک حداقلی نمی گنجد .حضرت در این روایت مقدار نفقه خوراک اهل خود
را نیز یک مد بیان مینماید (همان.)511-512/1 ،
در روایات معتبر دسته دوم حکم طالق در صورت عدم پرداخت نفقه بیان شده است.
نفقهای که در این روایات عدم پرداخت آن سبب حق طالق است نیز تنها خوراک و
پوشاک حداقلی است (همان512/5 ،؛ ابنبابویه1413 ،ق.)441/3 ،
 .2نفقه زوجه در کتب فقهی قبل از شيخ طوسی
در بین تراث موجود ،قدیمیترین نظر فقهی در این موضوع از ابنجنید است .این شش
مسئله به ترتیب ذیل است .1 :اعتبار شان زوج یا زوجه در استحقاق نفقه؛  .2استحقاق
نفقه زوجه صغیر با زوج کبیر؛  .3استحقاق نفقه زوجه کبیر با زوج صغیر؛  .4متعلق نفقه
عبد؛  .5مالزمه بین ضمانت مهر پسر از سوی پدر و وجوب نفقه همسر پسر بر عهده پدر؛
 . 6خیار فسخ زوجه در صورت اعسار زوج در پرداخت نفقه (حلی ،مختلف الشیعه،
1413ق .)319-323/7 ،این شش مسئله تنها در فقه اهلسنت مطرح بوده و ابنجنید
اولین فقیه شیعی است که آن را طرح مینماید .پس از ایندو شیخ کلینی است که در کافی
روایات  8 ،5 ،4 ،3 ،1و  9را نقل مینماید (کلینی1363 ،ش .)510/5 ،شیخ صدوق نیز
تنها در کتابهای روایی خود به مقدار نفقه زوجه پرداخته و دو روایت شبیه روایت  8و 9
نقل مینماید (ابنبابویه1413 ،ق.)441/3 ،
شیخ مفید در دو کتاب احکام النساء و مقنعة به نفقه زوجه میپردازد .او اولین فقیه
شیعی است که مسکن را نفقه واجب میداند .شیخ مفید سه مورد خوراک ،پوشاک و
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مسکن را از مصادیق انحصاری نفقه دانسته و در بحث مقدار نفقه در مورد خوراک آن را
تابع عرف شمرده است (مفید ،احکام النساء1413 ،ق .)37 ،از این فتوا میتوان درباره
تفسیر او از روایات دو احتمال داد .احتمال اول اینکه وی مقدار بیان شده در روایات را
قضیه خارجی دانسته و قاعده اصلی در نفقه را رعایت عرف میداند و احتمال دوم اینکه
تعابیر موجود در روایت را در مقام بیان مقدار نفقه ندانسته و آن را تنها در مقام بیان اصل
خوراک و پوشاک میداند.
شیخ مفید در مقنعه تنها دو مورد خوراک و پوشاک با تعبیری شبیه روایات را به عنوان
نفقه واجب ذکر میکند (مفید ،المقنعه1413 ،ق .)518 ،در عبارت کوتاهی که ابوالصالح
حلبی در آن به نفقه زوجه میپردازد،مقدار آن را عرفی دانسته و بین شوهر فقیر و غنی
فرق میگذارد (ابوالصالح حلبی1403 ،ق .)294 ،این تفاوت نشاندهنده مستند قرآنی
اوست.
در فتاوای پیش از مبسوط تنها خوراک ،پوشاک و مسکن بهعنوان حق واجب زوجه بر
شوهر ذکر شده است .همچنین مسائل متعددی که در مبسوط تحت عنوان مقدار و مصادیق
نفقه ذکر شده در این دوره مطرح نبوده است .در این میان ابنجنید استنثاست.

تحليل تطبيقی مبسوط شيخ طوسی با کتابهای فقهی اهلسنت پيش از او
پیش از مبسوط کتابهای متعددی از اهلسنت به نفقه پرداختهاند .قدوری (362-428ق)
فقیه حنفی بغداد در کتاب مختصر خود مسائل متعددی درباره نفقه زوجه ذکر میکند
(قدوری1418 ،ق .)172 ،وی عالوه بر طعام ،لباس و مسکن ،نفقه خادم را نیز جز نفقه
واجب میشمارد .در فقه مالکی تنها در کتاب الکافی فی فقه اهل المدینه نوشته فقیه
اندلسی ابنعبدالبر (368-463ق) است که چند مسئلهای درباره نفقه زوجه بهمیان آمده
است .وی بدون ذکر مصداقی برای نفقه ،آن را با توجه به وضعیت اقتصادی شوهر که غنی
یا فقیر باشد متفاوت میداند ،گرچه مقدار آن را عرفی میداند (ابنعبدالبر1398 ،ق،
 .)559در کتاب المحلی ابنحزم ظاهری (384-456ق) در بحثی جداگانه مسائلی از نفقه
زوجه بیان میکند .وی طعام ،لباس ،مسکن ،زیرانداز و روانداز را نفقه واجب میداند ،ولی
نفقه خادم را واجب نمیشمارد .مالک وی در مقدار نفقه وضعیت شوهر است (ابنحزم،
1421ق .)249-261/9 ،در فقه حنبلی تنها میتوان از کتاب مختصر خرقی (ف )334نام
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برد که بهاختصار نفقه زوجه را مطرح مینماید و به عرفی بودن آن فتوا میدهد (خرقی،
1413ق.)121 ،
فقه شافعی بحث مفصلتری در نفقه زوجه دارد .ابواسحاق شیرازی (393-476ق) استاد
نظامیه بغداد در مهذب به تفصیل مسائل نفقه زوجه را بررسی مینماید (شیرازی1416 ،ق،
 .)150-157/3جوینی (419-478ق) استاد نظامیه نیشابور نیز در نهایه المطلب بهتفصیل
مسائل نفقه زوجه را مطرح نموده است .از مثالهایی که در این کتاب ذکر شده است نیز
میتوان فهمید که کتاب در نیشابور تدوین شده است (جوینی1428 ،ق.)417-510/15 ،
در این میان اما کتاب الحاوی الکبیر از ماوردی (364-450ق) فقیه شافعی بغداد بیشتر از
سایر کتابها مسائل نفقه زوجه را مطرح نموده (ماوردی1414 ،ق )414-474/11 ،و
مبسوط با توجه به شواهد آتی از این کتاب تأثیر پذیرفته است.
 .1مقايسه بين مبسوط و حاوی
برای بررسی دقیقتر میزان اثر پذیری مبسوط از حاوی این دو کتاب در چهار محور مقایسه
میگردد :ادله اثبات نفقه ،تقریر ادله ،مسائل مشترک ،بررسی تطبیقی فتاوا.
 .1-1مقايسه ادله نفقه در دو کتاب
ادله نفقه در دو کتاب در جدول شماره  1آمده است .در ستون دوم ادله حاوی (همانجا) و

در ستون سوم ادله مبسوط (طوسی1387 ،ق )2-3/6 ،ذکر شده است .در ستون توضیح
نیز اشتراک و تفاوت دو دلیل آمده است.
ردیف

حاوی

مبسوط

توضیح

1

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ
فِی أَزْوَاجِهِمْ

قَ ْد عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ فِی
أَزْوَاجِهِمْ

مشترک

2

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
و َبِمَا أَنْفَقُوا ممن أَمْوَالِهِمْ

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ
اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا ممن
أَمْوَالِهِمْ

مشترک

3

وَعَلَى الْمَوْلُو ِد لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

مشترک

4

ذلک أدنى أن ال تَعُولُوا

5

عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ

ذلِکَ أَدْنى أَلّا تَعُولُوا
روى سفیان ابنعیینة عن محمد بن
عجالن عن سعید بن أبىسعید المقبری

مشترک
شیخ سند روایت
دوم را حذف کرده
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أَبِیسَعِیدٍ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ أَبِیهُرَیْرَةَ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِیَّ فَقَالَ یَا
رَسُولَاللَّهِ مَعِی دِینَارٌ قَالَ أَنْفِقْهُ
عَلَى نَفْسِکَ .قَالَ مَعِی آخَرُ قَالَ
أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِکَ .قَالَ مَعِی
آخَرُ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِکَ .قَالَ
مَعِی آخَرُ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى
خَادِمِکَ .قَالَ مَعِی آخَرُ قَالَ
أَنْتَ أَعْلَمُ .وَرُوِیَ عَنِ الشَّافِعِیِّ
عَنْ وَکِیعِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِی حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ
الْمُقْبُرِیِّ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّهُ قَالَ
بَعْدَ دِینَارِ الْخَادِمِ مَعِی آخِرُ لَمْ
یَبْقَ غَیْرُهُ قَالَ أَنْفِقْهُ فِی سَبِیلِ
اللَّهِ وَهُوَ أَدْنَاهَا أَجْرًا.

عن أبیهریرة أن رجال أتى النبی فقال
یا رسول اهلل معى دینار ،قال أنفقه على
نفسک ،قال معى آخر ،قال :أنفقه على
ولدک ،قال :معى آخر ،قال أنفقه على
أهلک قال معى آخر ،قال أنفقه على
خادمک قال معى آخر ،قال أنت أبصر.و
فی روایة أخرى أنه قال بعد أهلک قال
معی آخر قال أنفقه على والدک ،قال
معى آخر قال أنفقه على خادمک ،قال
معی آخر قال أنفقه فی سبیل اهلل ،و ذاک
أیسر.

است .در صلوات
نیز«آله» را اضافه
کرده .فراز نهایی
روایت اول شیخ با
ماوردی متفاوت است
و روایت دومی نیز که
نقل میکند تفاوتی
دارد.

6

رَوَى الشَّافِعِیُّ عَنْ أَنَسُ بْنُ
عِیَاضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ
إِلَى رَسُولِاللَّهِ فَقَالَتْ :یَا
رَسُولَاللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْیَانَ رَجُلٌ
شَحِیحٌ وَإِنَّهُ لَا یُعْطِینِی وَوَلَدِی
إِلَّا مَا آخُذُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لَا یَعْلَمُ
فَهَلْ عَلَیَّ فِیهِ شَیْءٌ ،فَقَالَ خُذِی
مَا یَکْفِیکِ وَوَلَدَکِ بِالْمَعْرُوفِ

روى أن هندا جائت إلى رسول
اهلل فقالت :یا رسول اهلل إن أبا سفیان
رجل شحیح ،و إنه ال یعطینی و ولدی
إال ما آخذ منه سرا و هو ال یعلم ،فهل
على فیه شیء؟ فقال خذی ما یکفیک و
ولدک بالمعروف.

در این روایت نیز
شیخ سند را حذف
کرده است .در صدر
روایت نیز اختالف
اندکی وجود دارد.

7

وَرُوِیَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِیَّ
قَالَ :کَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ یُضَیِّعَ
مَنْ یَعُولُ

ن عَمْرِو بْنِ
وَرُوِیَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْ ِ
الْعَاصِ أَنَّ النَّبِیَّ قَالَ :کَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا
أَنْ یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُ

مشترک

8

لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ (طالق)7 ،

-

اختصاصی حاوی

9

ت حَمْلٍ
وَإِنْ کُنَّ أُوال ِ
فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ (طالق)6 ،

-

اختصاصی حاوی
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11

-

و عنه أنه قال و لهن علیکم
رزقهن و کسوتهن بالمعروف

أَمَّا الْمَعْقُولُ مِنْ معانی لمن
مَعَانِی الْأُصُولِ ،فَهُوَ أَنَّ الزَّوْجَةَ
مَحْبُوسَةُ الْمَنَافِعِ عَلَیْهِ وَمَمْنُوعَةٌ
مِنَ التَّصَرُّفِ لِحَقِّهِ فِی الِاسْتِمْتَاعِ
بِهَا فَوَجَبَ لَهَا مُؤْنَتُهَا وَنَفَقَتُهَا
کَمَا یَلْزَمُهُ لِمَمْلُوکِهِ الْمَوْقُوفِ
عَلَى خِدْمَتِهِ وَکَمَا یَلْزَمُ الْإِمَامَ
فِی بَیْتِ الْمَالِ نَفَقَاتُ أَهْلِ النَّفِیرِ
لِاحْتِبَاسِ نُفُوسِهِمْ عَلَى الْجِهَادِ.

-

11

اختصاصی مبسوط
اختصاصی حاوی

جدول  :1مقایسه ادله حاوی و مبسوط
با توجه به جدول باال از یازده دلیلی که ماوردی ذکر کرده است ،هفت دلیل مشترک بین
دو کتاب است .دو دلیل قرآنی و تنها دلیل عقلی بحث را شیخ ذکر نکرده است .روایتی نیز
شیخ از پیامبر به سند مرسل ذکر میکند که در حاوی نیامده است.
 .2-1تقرير ادله
عالوه بر ادله مشترک توضیحاتی که تقریرهای شیخ از ادله (همانجا) شبیه تقاریر ماوردی

است (ماوردی1414 ،ق .)414-417/11 ،عبارات دو کتاب در ذیل ادلهای که در جدول
 1آمد ،در جدول شماره  2مقایسه میگردد.
ردیف

حاوی

مبسوط

1

فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ،
لِأَنَّهَا مِنَ الْفَرْضِ

و هذا دلیل على وجوب النفقة

2

فَدَلَّتْ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ
مِنْ وَجْهَیْنِ مَعْقُولٍ وَنَصٍّ،
فَالْمَعْقُولُ مِنْهَا قَوْلُهُ جَلَّ وعز:
«الرجال قوامون على النساء»،
وَالْقَیِّمُ عَلَى غَیْرِهِ هُوَ الْمُتَکَفِّلُ
بِأَمْرِهِ ،وَالنَّصُّ مِنْهَا قَوْلُهُ «وبما
أنفقوا من أموالهم»

و منه دلیالن أحدهما قوله تعالى
«قَوّامُونَ» و القوام على الغیر هو
المتکفل بأمره من نفقة و کسوة و غیر
ذلک ،و الثانی قوله «وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوالِهِمْ» یعنی علیهن من أموالهم،

توضیح

شیخ تقسیم به معقول
و نص را ذکر نمیکند.
وی همچنین بهجای
کلمه «قیّم» در عبارت
ماوردی از «قوّام»
میکند.
استفاده
توضیحاتی نیز بیشتر از
حاوی ذکر میکند.
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3

فَنَصَّ عَلَى وُجُوبِهَا بِالْوِلَادَةِ
فِی الْحَالِ الَّتِی تَتَشَاغَلُ بِوَلَدِهَا
عَنِ اسْتِمْتَاعِ الزَّوْجِ لِیَکُونَ أَدَلَّ
عَلَى وُجُوبِهَا عَلَیْهِ فِی حَالِ
اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا

و المولود له الزوج و قد أخبر أن
علیه رزقها و کسوتها.

ماوردی از اولویت
استفاده کرده است ،ولی
شیخ تنها به بیان وجوب
پرداخت نفقه بر زوج
بسنده مینماید.

4

قَالَ الشَّافِعِیُّ مَعْنَاهُ أَلَّا یَکْثُ َر
مَنْ تَعُولُونَ ،فَلَوْلَا وُجُوبُ النَّفَقَةِ
عَلَیْهِ لَمَا کَانَ لِخَشْیَةِ الْعِیَالِ
تَأْثِیرٌ ،فَاعْتَرَضَ عَلَى الشَّافِعِیَّ
ابندَاوُدَ وَبَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ فِی
تَأْوِیلِ هَذِهِ الْآیَةِ ،وَقَالُوا :مَعْنَى
عال یعول أی جار یجور ،فَأَمَّا
کَثْرَةُ الْعِیَالِ فَیُقَالُ فِیهِ أَعَالَ
یُعِیلُ ...عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الْفَرَّاءِ
عَنِ الْکِسَائِیِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ
الْعَرَبَ تَقُولُ :عَالَ یَعُولُ ،مَعْنَاهُ
کَثُرَ عِیَالُهُ...،

بمعنى ال یکثر من تمونون فلو ال
أن النفقة واجبة و المؤنة علیه ،ما
حذره من کثرتها علیه ،و قیل إن
معنى «أَلّا تَعُولُوا» أال تجوروا ،یقال
عال یعول إذا جار ،و أعال إذا کثر
عیاله و قد قیل إن عال یعول
مشترک بین جار و بین کثر عیاله
ذکره الفراء ،و عال یعیل إذا افتقر و
منه قوله «وَ وَجَدَکَ عائِلًا فَأَغْنى»

نحوه استدالل و
اقوال دیگری که در
مسئله بیان شده است
تقریباً مشترک است.
ماوردی مفصلتر از شیخ
به بحث پرداخته است،
گرچه جمله آخر شیخ
در ماوردی نیست.

5

ث فِی
وَهَذَا أَعَمُّ حَدِی ٍ
وُجُوبِ النَّفَقَةِ ،لِأَنَّهُ جَ َمعَ فِیهِ
بَیْنَ وُجُوبِهَا بِنَسَبٍ وَسَبَبٍ.

و قد جمع هذا الخبر جهات
النفقات کلها فإنها تستحق بالقرابة و
الزوجیة و الملک

شیخ جهت سببی را
بهتفصیل آورده است و
ماوردی به اجمال.

6

فَدَلَّ هَذَا الْخَبَ ُر عَلَى
وجوب نفقة الزوجة الولد،
وَاسْتُفِیدَ مِنْهُ ِسوَى ذَلِکَ دَلَائِلُ
عَلَى أَحْکَامٍ مِنْهَا...

و فی الخبر فوائد منها...

هر دو از روایت هند
فواید متعدد و مشترکی
استخراج کردهاند.

7

أَحَدُهُمَا :أَنَّهُ مُجْمَلٌ لَا
یُخْرِجُ الزَّوْجَةَ مِنْ بَیَانِ
إِجْمَالِهِ.وَالثَّانِی :أَنَّهُ عَامٌّ یُدْخِلُ
الزَّوْجَةَ فِی جُمْلَةِ عُمُومِهِ.

-

ماوردی در ذیل
دلیل شماره  7توضیحی
میآورد ولی شیخ تنها
به ذکر دلیل بسنده کرده
است.

جدول  :2مقایسه تقریر ادله بین حاوی و مبسوط
در تقریر ادله شباهتهای متعددی در دو کتاب وجود دارد .تقریباً ادله به همان گونهای
در کتاب مبسوط تقریر شدهاند که ماوردی در کتاب حاوی تقریر نموده است .گرچه شیخ
در برخی موارد مختصرتر به ادله استناد نموده است ،در ردیف دو و چهار توضیح بیشتری
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نسبت به حاوی دارد .شباهت بیشتر این دو کتاب در ذیل یکی از دالیل بیشتر روشن
می گردد .در ذیل روایت هند همسر ابوسفیان ماوردی احکام متعددی را از روایت استنباط
میکند (همان )416-417/11 ،که شیخ طوسی نیز تقریباً همه این احکام را با استفاده از
روایت ذکر میکند (طوسی1387 ،ق.)3/6 ،
 .3-1مسائل مشترک بين دو کتاب
عالوه بر ادله و تقریر آن مسائل مطرح در دو کتاب ،محور دیگری وجود دارد که برای

مقایسه دو کتاب ،بررسی آن ضروری بهنظر میرسد .با در نظر گرفتن تعداد باالی مسائلی
که در بحث گستره ،مالک و مصادیق نفقه زوجه در دو کتاب ذکر شده است ،مقایسه دو
کتاب تنها در مسائلی انجام میشود که در بحث نفقه خادم زوجه ذکر شده است (ماوردی،
1414ق418-420/11 ،؛ طوسی1387 ،ق.)4-5/6 ،
ردیف

حاوی

مبسوط

توضیحات

1

فَأَمَّا نَفَقَةُ خَادِمِهَا إِذَا
کَانَ مِثْلُهَا مَخْدُومًا
فَوَاجِبٌ عَلَیْهِ لِقَوْلِ اللَّهِ
«وَعَاشِرُوهُنَّ
تَعَالَى:
بِالْمَعْرُوفِ» وَالْخِدْمَةُ مِنَ
الْمُعَوَّدِ الْمَعْرُوفُ .وَلِقَوْلِ
النبی خُذِی مَا
وَوَلَدَکِ
یَکْفِیکِ
بِالْمَعْرُوفِ .فَکَانَ الْخَادِمُ
مِنَ الْمَعْرُوفِ .وَلِأَنَّهُ
مَلَکَ مِنْهَا الِاسْتِمْتَاعَ
الْکَامِلَ فَلَزِمَهُ لَهَا الْکِفَایَةُ
الْکَامِلَةُ.

فان کان مثلها مخدوما فعلیه
إخدامها ،و نفقة خادمها لقوله
تعالى «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و
هذا معتاد معروف.

شیخ به روایت پیامبر و به
دلیل عقالیی حاوی استناد
نمیکند .بهنظر میرسد از آنجایی
که شیخ دلیل عقالیی ماوردی را نه
در اینجا و نه در ادله وجوب نفقه
ذکر نکرده است ،مالزمه ادعایی
ماوردی را در موضوع نفقه قبول
ندارد.

2

فَأَمَّا إِذَا لَمْ یکن
مثلها مخدوماً لقیاسها
بِخِدْمَةِ نَفْسِهَا لَمْ تَلْزَمْهُ
نَفَقَةُ خَادِمِهَا لِأَنَّهُ خَارِجٌ
مِنْ جُمْلَةِ الْمَعْرُوفِ
الْمَأْمُورِ بِهِ فِی حَقِّهَا

إن کانت ممن ال یخدم مثلها
لم یکن علیه إخدامها لقوله «وَ
عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و من
المعروف أن ال یخدم مثلها،

عبارات شیخ در این فراز به-
گونهای شرح عبارات ماوردی
است.

3

وَالِاعْتِبَارُ فِی الْعُرْفِ

المرجع فی من یخدم و من ال

شیخ مالک شهرنشینی یا
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بِذَلِکَ مِنْ وَجْهَیْنِ:
أَحَدُهُمَا :عُرْفُ الْقَدْرِ
وَالْمَنْزِلَةِ .فَإِنَّ عُرْفَ
ذَوِی الْأَقْدَارِ بِشَرَفٍ أَوْ
یَسَارٍ أَنْ یَخْدُمَهُمْ غَیْرُهُمْ
فَلَا یَخْدُمُوا أَنْفُسَهُمْ.
وَعُرْفَ مَنِ انْخَفَضَ قَدْرُهُ
وَانْحَطَّتْ رُتْبَتُهُ أَنْ یَخْدُمَ
نَفْسَهُ وَلَا یُخْدَمَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِی :عُرْفُ
الْبِلَادِ فَإِنَّ عَادَةَ أَهْلِ
الْأَمْصَارِ أَنْ یَسْتَخْدِمُوا
وَلَا یَخْدُمُوا ،وَعَادَةَ أَهْلِ
السَّوَادِ أَنْ یَخْدُمُوا وَلَا
یَسْتَخْدِمُوا فَإِذَا کَانَتِ
الزَّوْجَةُ مِمَّنْ یُخْدَمُ مِثْلُهَا
لِأَنَّهَا مِنْ ذَوِی الْأَقْدَارِ
وَسُکَّانِ الْأَمْصَارِ لَزِمَهُ
نَفَقَةُ خَادِمِهَا إِلَّا أَنْ
تَکُونَ مَرِیضَةً فَیَلْتَزِمَ لَهَا
مُدَّةَ
4

5

-

فِی
وَالِاعْتِبَارُ
خِدْمَتِهَا بِمَا تَأْخُذُ بِهِ
نَفْسَهَا فَإِنْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا
یُخْدَمُ مِثْلُهَا فَتَرَفَّعَتْ عَنِ
الْخِدْمَةِ لَمْ تَلْزَمْ نَفَقَةُ
خَادِمِهَا ،وَإِنْ کَانَتْ مِمَّنْ
یُخْدَمُ مِثْلُهَا فَتَبَذَّلَتْ فِی
الْخِدْمَةِ لَزِمَهُ نَفَقَةُ
خَادِمِهَا

یخدم إلى العادة و العرف ،فان
کانت من أهل بیت کبیر و لها
شرف و نسب و مال و ثروة ،و
مثلها ال یعجن و یطبخ و یکنس
الدار و یغسل الثیاب ،فعلیه
إخدامها ،و إن کانت من أفناء
الناس کنساء األکرة و الحمالین و
نحو هؤالء ،فلیس علیه إخدامها.

روستانشینی را ذکر نکرده است.

و هکذا نقول فیمن وجب
علیها حکم و کانت مخدرة ال
تبرز فی حوائجها بعث إلیها من
یحکم بینها و بین خصمها فی
بیتها.

شیخ استطراداً حکم حضور زن
در دادگاه را نیز ذکر میکند.

فإذا ثبت أن المرجع فی هذا
إلى العرف ،فإنما یرجع إلى
العرف فی مثلها ،و ال یرجع إلى
ما تزیت هی به نفسها.فان کانت
من ذوی األقدار فتواضعت و
انبسطت فی الخدمة وجب علیه
إخدامها و إن کانت بالضد من
هذا فتکبرت و تعظمت و ترفعت
عن الخدمة لم تستحق بذلک

در این فراز ،شیخ همان فتوای
ماوردی را قائل است.

تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه
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الخدمة ألن المرجع فیه إلى
قدرها ،ال إلى الموجود منها فی
الحال
6

إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَرِیضَةً
فَیَلْتَزِمَ لَهَا مُدَّةَ مَرَضِهَا
وَإِنْ طَالَتْ ،نَفَقَةُ خَادِمِهَا
لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ کِفَایَتِهَا
وَإِنْ لَمْ یَلْزَمْهُ ثَمَنُ الدَّوَاءِ
وَأُجْرَةُ الطَّبِیبِ لِأَنَّ
الْخِدْمَةَ قَدْ تَجِبُ فِی
حُقُوقِ الزَّوْجَاتِ وَلَا
یَجُبْ فِی حُقُوقِهِنَّ الدَّوَاءُ
وَالطَّبِیبُ

هذا إذا کانت صحیحة فأما
إن مرضت و احتاجت إلى من
یخدمها کان علیه أن یخدمها ،و
إن کان مثلها ال یخدم فی حال
الصحة ،ألن االعتبار فی کل هذا
بالعرف و من العرف أن یحتاج
إلى خادم کما أن العرف فی
الجلیلة أنها تفتقر إلى خادم
فجعلت هذه فی حال المرض
کالجلیلة النسیبة حال الصحة.

این استثناء را شیخ مانند
ماوردی ذکر میکند و فتوا میدهد.
ماوردی تتمهای درباره ثمن دوا و
اجرت طبیب دارد که شیخ ذکر
نمیکند.

7

وَلَا یَلْزَمُهُ لَهَا نفقة
اکثر من خادم واحد وإن
جلت.
وَقَالَ مَالِکٌ :إِذَا لَمْ
تَسْتَقِلَّ بِخَادِمٍ وَاحِدٍ
لِجَلَالَةِ الْقَدْرِ وَکَثْرَةِ
الْحَشَمِ .أُخِذَ مِنْهَا مَنْ
جَرَتْ بِهِمْ عَادَةُ مِثْلِهَا
مِنْ عَادَةِ الْخَدَمِ اعْتِبَارًا
بِالْعُرْفِ .وَهَذَا فَاسِدٌ لِأَنَّ
مَا زَادَ عَلَى الْخَادِمِ
الْوَاحِدِ مَعَهُ لِزِینَةٍ أَوْ
حِفْظِ مَالٍ وَذَلِکَ غَیْرُ
مُسْتَحَقٍّ عَلَى الزَّوْجِ،
وَجَرَى حُکْمُ مَا زَادَ
عَلَى الْخَادِمِ الْوَاحِدِ
حُکْمَ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ
بِأَفْرَاسٍ فَإِنَّهُ لَا یُعْطَى
األسهم فَرْضٍ وَاحِدٍ،
لِأَنَّهُ لَا یُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى
فَرَسٍ وَاحِدٍ وَمَا عَدَاهُ
لِعِدَّةٍ أَوْ زِینَةٍ." .

و کل من قلنا لها الخدمة
فلیس على زوجها أن یزیدها
على خادم واحد بحال ،و لو
کانت أجل الناس و من الناس من
قال على الزوج أن یخدمها بقدر
جمالها و مالها و األول أصح ألن
الذی علیه من الخدمة الکفایة ،و
الکفایة تحصل بواحدفان کان لها
مال و جهاز تحتاج إلى خدمة و
مراعاة فلیس علیه ،و الذی علیه
إخدامها هی.

این مسئله را هم شیخ مانند
ماوردی ذکر میکند و فتوا میدهد.
شیخ در این نقل قول جمال زن را
جز مالک میداند ،ولی در قولی که
از مالک نقل شده است بحثی از
جمال نیست .قیاس ماوردی را
شیخ ذکر نمیکند.
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8

فَإِذَا ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُ
الْخِدْمَةِ فَالْکَلَامُ فِیهَا
یَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَیْنِ:
صِفَةُ
أَحَدُهُمَا:
الْخِدْمَةِ.
وَالثَّانِی :مَنْ یَقُومُ لَهَا
بِالْخِدْمَةِ ،فَأَمَّا صِفَةُ
الْخِدْمَةِ فَهِیَ نَوْعَانِ:
خَارِجَةٌ وَدَاخِلَةٌ.
فَأَمَّا الْخَارِجَةُ فَیَجُوزُ
أَنْ یَتَوَلَّاهَا الرِّجَالُ
وَالنِّسَاءُ مِنَ الْأَحْرَارِ
وَالْمَمَالِیکِ ،وَأَمَّا الدَّاخِلَةُ
فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَقُومَ بِهَا إِلَّا
أَحَدُ ثَلَاثَةٍ ....فَلَوْ أَرَادَ
أَنْ یَسْتَخْدِمَ لَهَا مَنْ
خَالَفَ دِینَهَا مِنَ الْیَهُودِ
فَفِیهِ
وَالنَّصَارَى
وَجْهَانِ ...:وَأَمَّا مَنْ یَقُومُ
لَهَا بِالْخِدْمَةِ فَالزَّوْجُ
بِالْخِیَارِ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:
أما بأن المشتری
خَادِمًا یَقُومُ بِخِدْمَتِهَا،
وَإِمَّا بِأَنْ یَکْتَرِیَ لَهَا
خَادِمًا ،وَإِمَّا بِأَنْ یَکُونَ
لَهَا خَادِمٌ یُنْفِقُ عَلَیْهِ،
وَالْخِیَارُ فِی هَذِهِ الثَّلَاثَةِ
إِلَیْهِ دُونَهَا ،لِأَنَّ حَقَُّهَا فِی
الْخِدْمَةِ ،فَأَمَّا إِنْ أَرَادَ
الزَّوْجُ أَنْ یَخْدُمَهَا بِنَفْسِهِ
فَفِیهِ وَجْهَانِ.

فإذا تقرر أنها ال تزاد على
خادم واحد ،فالکالم فی صفة
الخادم ،فقال بعضهم الزوج مخیر
بین أربعة أشیاء :بین أن یشترى
خادما أو یکتری أو یکون لها
خادم ینفق علیه بإذنها ،أو
یخدمها بنفسه فیکفیها ما یکفیه
الخادم ،ألن الذی علیه تحصیل
الخدمة لها و لیس لها أن تتخیر
الجهات التی یحصل ذلک منها.و
قال بعضهم هو مخیر بین ثالثة
أشیاء بین أن یشتری أو یکتری
أو ینفق على خادمها ،و األول
أقوى لما تقدم.

این مسئله را شیخ مختصرتر از
ماوردی بیان میکند .هم دسته-
بندی خادم داخل و خادم خارج
را ذکر نکرده و هم دستهبندی بر
اساس دین.

9

فَلَوْ قَالَتْ أُرِیدُ أَنْ
أَخْدُمَ نَفْسِی وَآخُذَ أُجْرَةَ
خَادِمِی لَمْ یَکُنْ لَهَا ذَلِکَ
کَالْعَامِلِ فِی الْمُضَارَبَةِ لَهُ

فان قالت لست اختار أن
یخدمنى أحد ،و إنى أخدم نفسی،
و آخذ ما کان یأخذه خادمی ،لم
یکن ذلک لها ،ألن الخدمة ألجل

شیخ در این مسئله قیاس
ماوردی را ذکر نمیکند ،ولی مانند
ماوردی فتوا میدهد.
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أَنْ یَسْتَأْجِرَ لِلْمَالِ حَمَّالًا
وَنَقَّالًا ،فَلَوْ تَکَلَّفَ حَمْلَهُ
بِنَفْسِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ
یَأْخُذَ أُجْرَةَ حَمْلِهِ،
وَکَذَلِکَ لَوْ تَطَوَّعَ إِنْسَانٌ
بِخِدْمَتِهَا سَقَطَتْ خِدْمَتُهَا
عَنِ الزَّوْجِ سَوَاءٌ تَطَوَّعَ
بِالْخِدْمَةِ عَنْهَا أَوْ عَنِ
الزَّوْجِ

الترفه و الدعة ،فإذا لم تختر ذلک
و طلبت الخدمة لم یکن لها
عوض.

ک فَلَا
وَإِذَا کَانَ کَذَلِ َ
یَخْلُو حَالُ الْخَادِ ِم مِنْ
ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ.
أَحَدُهَا :أَنْ یَکُونَ
مُشْتَرًى فَالْمُسْتَحَقُّ عَلَى
الزَّوْجِ نَفَقَتُهُ ،وَزَکَاةُ فِطْرِهِ
سَوَاءٌ کَانَ مِلْکًا لَهَا أَوْ
لِلزَّوْجِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِی :أَنْ
یَکُونَ مُکْتَرًى فَعَلَى
الزَّوْجِ أُجْرَتُهُ وَلَا تَلْزَمُهُ
نَفَقَتُهُ ،وَلَا زَکَاةُ فَطَرِهِ.
وَالثَّالِثُ :أَنْ یَکُونَ
مُتَطَوِّعًا فَلَا یَلْزَمُ الزَّوْجَ
أُجْرَتُهُ وَلَا نَفَقَتُهُ.

و متى کان الخادم مشترى أو
کان لها و أنفق علیه کانت النفقة
علیه فی ماله ،و کذلک الفطرة
ألنها تتبع النفقة ،و إن کان مکتری
فال نفقة له و ال فطرة ،ألن الذی
له أجرة عمله ال نفقة له على
المکترى و ال زکاة علیه.

17

شیخ خادم خریداریشده یا
اجیرشده را ذکر میکند ،ولی خادم
متطوع را ذکر نمیکند.

جدول  :3مسائل مشترک بین حاوی و مبسوط در موضوع نفقه خادم زوجه
این جدول نشان میدهد که مسائل فرعی مطرح در این بحث در هر دو کتاب مشترک
است .استثنائاتی که ماوردی از یک قاعده کلی زده است نیز در کتاب مبسوط به همان
اسلوب ذکر شده است .استداللی را که شیخ برای مسئله میآورد ،معموالً همان استداللهای
حاوی است گرچه در برخی موارد استداللهای مانند قیاس یا روایت نبوی یا سیره عقالیی
را حذف نموده و نوعی پاالیش ادله بر اساس مبنای شیعی اعمال کرده است .همچنین
شیخ در برخی مسائل مختصرتر از ماوردی بحث کرده است .این اختصار گاهی به دلیل
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حذف تقسیمبندیهای مطرح در حاوی و گاهی به دلیل نپرداختن به شقوق فرعیتری
است که ماوردی بیان کرده است.
 .4-1فتاوی
مقایسه در محور پنجم بین فتاوای دو کتاب انجام میشود .در جدول  4فتاوای دو کتاب

در مسائلی که در بحث گستره ،مصادیق و مالک نفقه زوجه مطرح است ،مقایسه شده
است.
ردیف

مسئله

وضعیت

فتوای ماوردی

فتوای شیخ

واجب است اگر
اقتضای شأن باشد

واجب است اگر
اقتضای شأن باشد

توافق

واجب نیست

توافق

1

وجوب الخادم برای
زوجه

2

وجوب بیشتر از یک
خادم برای زوجه

واجب نیست

3

زوج جایز است بهجای
خادم خود خدمت کند

توقف

جایز است

4

زوجه با انجام خدمت
توسط خود مستحق دریافت
اجرت خادم نیست

مستحق نیست

مستحق نیست

توافق

5

نفقه زوجه مقدر است یا
عرفی

عرفی

عرفی

توافق

6

مقدار نفقه طعام

7

جنس طعام

غالب قوت بلد

8

صفت طعام

دانه غالت

فتوا
محل توقف

مؤسر دو مد،
متوسط یک و نیم مد و
معسر یک مد

مؤسر دو مد،
متوسط یک و نیم
مد و معسر یک مد

توافق

غالب قوت بلد

توافق

دانه غالت

توافق

9

قبول دریافت قیمت دانه

قبول بر
واجب نیست

زوجه

قبول بر زوجه
واجب نیست

توافق

10

درخواست قیمت دانه

زوج به پرداخت
قیمت ملزم نیست

زوج به پرداخت
قیمت ملزم نیست

توافق

در

11

توافق زوجین
پرداخت قیمت

12

مقدار نفقه طعام خادم
زوجه

توقف
یک مد و ثلث
برای زوج مؤسر و یک
مد برای فقیر

جواز
یک مد و ثلث
برای زوج مؤسر و
اقتضای عرف برای

فتوا
محل توقف
مخالفت

در

در
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فقیر
13

مقدار و جنس نفقه ادام

عرفی

توافق

عرفی

14

ادوات زینت و نظافت

آنچه برای زینت
است داخل در نفقه و
آنچه برای حفظ جسد
است ،خارج از نفقه
است

آنچه برای زینت
است ،داخل در نفقه
و آنچه برای حفظ
جسد است ،خارج
از نفقه است

توافق

15

اقل کسوه واجب برای
تابستان

قمیص ،قناع رأس
و سراویل یا مئزر

قمیص ،مقنعه و
سراویل

توافق

16

اقل کسوه واجب برای
زمستان

اقل کسوه تابستان
به اضافه جبه

کسوه
اقل
تابستان به اضافه
جبه

توافق

17

حکم خف برای زوجه

عدم وجوب

عدم وجوب

توافق

18

حکم خف برای خادم
زوجه

عرفی است

وجوب

مخالفت

19

حکم تصرف زوجه در
نفقه به گونهای که منجر به
قلت استمتاع گردد

توقف

عدم جواز

فتوا
موضع توقف

20

از بین رفتن لباس قبل
از مدت دوام آن

عدم وجوب لباس
دیگر

عدم
لباس دیگر

وجوب

موافقت

21

ماندن لباس بیشتر از
مدت دوام آن

عدم وجوب لباس
دیگر در فرض ماندن
به دلیل کیفیت و
وجوب در فرض ماندن
به دلیل صیانت

وجوب
دیگر

لباس

مخالفت

22

حکم رجوع زوج به
لباس بعد از مفارقت زوجه
به طالق یا موت

عدم
رجوع زوج

جواز

فتوا
موضع توقف

توقف

23

تضحیه زوج برای زوجه

واجب نیست

واجب نیست

توافق

24

پرداخت زکات فطره
زوجه

واجب است

واجب است

توافق

عقد و تمکین

تمکین مستند به

مخالفت

25

سبب وجوب نفقه

عقد
26

نفقه زوجه صغیره با
زوج کبیر

عدم وجوب نفقه

عدم وجوب نفقه

توافق

در

در
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27

نفقه زوجه کبیره با زوج
صغیر

وجوب نفقه

عدم وجوب نفقه

مخالفت

28

نفقه زوجه صغیره با
زوج صغیر

وجوب نفقه

عدم وجوب نفقه

مخالفت

وجوب نفقه

وجوب نفقه

توافق

30

نفقه زوجه در صورت
ضرری بودن جماع

وجوب نفقه

وجوب نفقه

توافق

31

نفقه محرمه با اذن همراه
با زوج

وجوب نفقه

وجوب نفقه

توافق

32

نفقه محرمه با اذن بدون
زوج

توقف

وجوب نفقه

33

نفقه محرمه بدون اذن در
حج تطوع
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نفقه زوجه مریضه

فتوا
محل توقف

در

جدول  :4مقایسه فتاوای حاوی و مبسوط
از  34مسئله جدول  4در  23مورد فتاوای مشترک است .در هفت مورد شیخ با
ماوردی مخالفت نموده و در چهار مورد نیز ماوردی توقف کرده و شیخ فتوا داده است.
گرچه اشتراک باالی فتاوا همراه با تکرار ادله ماوردی نشاندهنده پذیرش استدالل
ماوردی از سوی شیخ است ،اما اختالف قابل توجه در فتاوا نشان میدهد که برجستهترین
تمایز این دو کتاب در بررسی ادله و افتاء است .به بیان دیگر گرچه منبع اصلی مسائل و
ادله مبسوط کتاب حاوی است ،ولی استقالل فقهی شیخ در مسائلی که در آن متفاوت با
ماوردی فتوا می دهد و قوت فقهی او در افتاء در مسائلی که ماوردی توقف کرده است،
مشاهده میشود.
مقایسه دو کتاب در چهار محور باال نشان میدهد که شیخ در مبسوط و در بحث
گستره ،مالک و مصادیق نفقه زوجه مبسوط از حاوی استفاده فراوانی کرده است .شیخ
تمامی مسائل را از حاوی اخذ نموده است و تقریباً همان ادله ماوردی را در بحثها بهکار
برده .مهمترین وجه تمایز این دو کتاب در فتاواست .شیخ در برخی از فتاوی برخالف
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ماوردی فتوا داده است و در تعداد زیاد دیگری در جایی که ماوردی به ذکر اقوال بسنده
کرده ،فتوا داده است.
 .2تأثير بحث نفقه زوجه در کتاب مبسوط بر کتابهای پس از آن
اولین کتاب فقهی پس از شیخ طوسی المهذب ابنبراج است .باب النفقات این کتاب
مشابهت بسیاری با مبسوط دارد ،گرچه روایات عامی حذف شده است (ابنبراج1406 ،ق،
 .)341-347/2طبرسی در المؤتلف تنها چند مسئله از مبسوط را ذکر کرده است .او مقدر
بودن نفقه زوجه بهاندازه یک مد و همچنین واجب بودن خادم واحد برای زوجهای که
شأن او اقتضای داشتن خادم است را اجماعی میداند (طبرسی1410،ق.)288/2 ،
ابنحمزه در بحث مختصری در الوسیلة الی نیل الفضیلة مقدار و مصادیق نفقه را با توجه به
تمکن مالی شوهر و وضعیت اجتماعی زوجه متفاوت میداند که میتوان آن را به عرفی
بودن نفقه بازگشت داد (ابنحمزه1408 ،ق.)285-286 ،
درمقابل طبرسی که مقدر بودن نفقه زوجه را اجماعی میدانست ،ابنادریس بالخالف
آن را غیرمقدر میداند و به آیه «عاشروهن بالمعروف» استدالل میکند .وی کسانی که نفقه
را مقدر میدانند ،تابعین و مقلدین شیخ طوسی لقب میدهد (ابنادریس1410،ق.)655/2 ،
چند مسئلهای که وی در نفقه زوجه بررسی میکند مسائل مبسوط است.
برخالف ابنادریس ،کیدری با همان تفصیل شیخ نفقه را مقدر میداند .او برخی مسائل
مبسوط که در کتابهای بعدی حذف شده است را دوباره احیاء میکند (کیدری1416 ،ق،
.)444-445
محقق حلی در شرائع االسالم برای اولین بار ضابطهای را برای نفقه زوجه بیان میکند:
« فضابطه القیام بما تحتاج إلیه المرأة من طعام و إدام و کسوة و إسکان و إخدام و آلة
االدهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد» .وی عالوه بر چند مسئلهای که از مبسوط ذکر
میکند ،مسئله درخواست تفرد مسکن از سوی زوجه را نیز اضافه میکند (محقق حلی،
1408ق .)293/2 ،برخالف شرایع محقق در کتاب مختصر تنها سه مورد طعام ،کسوه و
سکنی را بهمقدار کفایت از مصادیق نفقه دانسته است .پس از محقق ،مرحوم قمی در جامع
الخالف و الوفاق که شباهت بسیاری با متن خالف دارد ،مانند شیخ به مقدر بودن نفقه
زوجه قائل میشود (قمی1421 ،ق.)512 ،
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عالمه حلی در ارشاد االذهان مفصلتر از کتابهای پس از شیخ به نفقه پرداخته است .وی
مصادیق نفقه را شش مورد میداند :طعام ،ادام ،کسوه ،سکنی ،آلة التنظیف و االخدام و
مقدار هر یک را با توجه به شأن زن عرفی میداند .او عطر ،سرمه و دواء ،اجرةت
حجامت و اجرت حمام را در غیر از سرمای شدید از مصادیق نفقه نمیداند .برخالف
ارشاد وی در کتاب مختصر وآموزشی تبصره تنها سه مورد طعام ،ادام و سکنی را از
مصادیق نفقه میداند (حلی1410 ،ق .)581/2 ،در تحریر نفقه زوجه را مفصلتر از ارشاد
بحث می کند و وسایل آشپزی ،بالش و فرش را به موارد قبلی اضافه میکند .او در صورت
اعسار زوج از پرداخت نفقه برای زوجه قائل به حق خیار نیست ،بلکه حق حبس را
ساقط میداند و زوجه را مجاز به تکسب میشمارد (حلی ،بیتا .)48-49/2 ،در قواعد
مصادیق نفقه را هشت مورد میشمارد :طعام ،ادام ،نفقه خادم ،کسوه خود و خادم ،فراش،
وسایل آشپزی ،وسایل تنظیف و سکنی .مسائل نفقه در این کتاب عمدتاً مسائل مبسوط
است (حلی ،قواعد االحکام1413 ،ق .)104-108/3 ،عالمه در منتهی المطلب در بحث
زکات نیز اشاره ای به نفقه زوجه دارد .پرداخت زکات را با استناد به روایتی به همسر جایز
نمیداند ،چون واجب النفقه است و با دریافت نفقه بینیاز میشود .همچنین نفقه با پرداخت
زکات از عهده شوهر ساقط میشود ،پس درواقع زکات به خود او بر میگردد (حلی،
1412ق .) 366/8 ،در مختلف الشیعه در بحث تقدیر نفقه زوجه با ذکر اقوال شیخ طوسی،
ابنبراج ،ابنجنید و ابنادریس ،نظر ابنادریس را اختیار میکند (حلی ،مختلف الشیعه،
1413ق.)319-320/7 ،
کتابهای پس از عالمه معموالً نفقه را عرفی دانسته و از ضابطه وی در بیان نفقه استفاده
کردهاند ،گرچه بهمرور بحثها کاملتر شده است .در این میان نظر شهید ثانی در مسالک
متمایز است .او بدون اشاره به فقه شافعی برای اولین بار به منشأ غیرشیعی قول تقدیر در
مبسوط اشاره میکند (شهید ثانی1413 ،ق .)456-457/8 ،او قول به تقدیر را ناشی از
قیاس به کفارات میداند و چون دلیلش قیاس ظنی است ،آن را رد مینماید .استدالل
شهید در این بحث قابل توجه است .او ادله نفقه را مطلق و اقتضای اطالق را رجوع به
عرف میداند .وی رجوع به عرف را مدلول برخی ادله نیز دانسته است .روایت عامی هند
همسر ابوسفیان نیز برای اولین بار پس از شیخ در این کتاب ذکر شده است (همان،
 )455-456/8برای اولین بار پس از شیخ ،مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام روایات
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دال بر حصر نفقه را نیز ذکر میکند ،ولی با حمل آن بر عدم تقدیر استدالل شهید ثانی در
مسالک را تکرار میکند (فاضل هندی1416 ،ق .)563-565/7 ،صاحب حدائق نیز با
استدالل شهید ثانی موافق است ،گرچه تحلیل دیگری از قول شیخ دارد .وی با اینکه
تحلیل باال از شهید ثانی را نقل مینماید ،آن را ناشی از غفلت شهید از روایت شهاب بن
عبد ربه میداند (بحرانی1405 ،ق .)122/25 ،صاحب حدائق فتوای شیخ در خالف را
مستند به روایت شهاب می داند و فتوای تفصیلی مبسوط را فاقد نص میشمارد .وی با
حمل تقدیر به یک مد بر عرف زمان ائمه و با تمسک به اطالق ادله قائل به عرفی بودن
نفقه میگردد (همانجا).
کتاب ریاض اما تنها سه مورد طعام ،کسوه و مسکن را ذکر میکند و فرش و وسایل
خانه را ملحق به مسکن مینماید (طباطبایی1418 ،ق .)186/12 ،شایان توجه است که
این کتاب شرح مختصر محقق حلی است و ذکر موارد سهگانه را میتوان متأثر از محقق
در مختصر دانست.
فقیه برجسته دیگر در این بحث صاحب جواهر است .وی تعارض بین اطالق و داللت
آیات را طرح می کند .از سویی روایات نفقه را در خوراک ،پوشاک و مسکن حصر
مینماید و از سویی به اطالق آیه اشاره مینماید و همینطور امر به معاشرت به معروف
اقتضای رجوع به عرف میکند .وی بدون راهحلی برای رفع تعارض ،رجوع به عرف را
اختیار میکند .اشکال صاحب جواهر به فقها تشویش فتاواست؛ اگر به روایات استناد
شود ،مصادیق منحصر در سه مورد میگردد و اگر استناد به آیات شود ،استثناء دارو،
اجرت حمام و حجامت وجهی ندارد .وی بدون اشاره به مبسوط و فقه شافعی مصادیق
متعدد مذکور در بحث نفقه را متأثر از کتب اهلسنت میداند و دلیل فقهای اهلسنت برای
ذکر این مصادیق را اغراض فاسدی مانند بهره بردن قاضیان از عشر این اموال ذکر میکند
(نجفی1366 ،ش.)336-339/36 ،
مرحوم محسن حکیم در اشکال به جواهر قائل به دلیل مطلقی در بحث نیست ،زیرا آیه
معاشرت را اخالقی میداند نه تشریعی و سایر آیات را نیز در مقام تشریع نفقه زوجه
نمیداند .او سرانجام با تمسک به روایتی در زکات (کلینی1363 ،ش )552/3 ،قائل به
عرفی بودن نفقه می شود؛ با این توضیح که در ذیل روایت و در تعلیل عدم تعلق زکات به
والدین ،فرزندان ،بردگان و زوجه آمده است که «ذلک أنهم عیاله الزمون له» و یا «ألنه
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یجبر علی النفقة علیهم» و مراد از تعلیل یا این است که با دریافت نفقه زوجه غنی میگردد
و یا اینکه از آن جهت که با دریافت نفقه نیاز دیگری برای زوجه باقی نمیماند ،وجهی
برای دریافت زکات وجود ندارد .در هر صورت بنابر روایت ،نفقه شامل همه نیازهای
عرفی زن میگردد (حکیم ،محسن1416 ،ق.)303-304/12 ،
محمدسعید حکیم نیز استدالل جواهر به آیات را نمیپذیرد ،گرچه استدالل به روایت
زکات را نیز مشکل می داند .او سرانجام با توجه به روایات باب ،نفقه را منحصر در سه
مورد طعام ،خوراک و پوشاک مینماید .وی اعراض اکثر فقها از روایات انحصار و قائل
شدن به نفقه عرفی را اعراض مسقط حجیت نمیداند ،زیرا قدما به این روایات عمل
کردهاند و نیز احتمال میرود که عمل نکردن علما به دلیل نپذیرفتن ظهور روایات در حصر
نفقه باشد (حکیم ،محمدسعید1417 ،ق.)563-566/3 ،
مرحوم اراکی نیز پس از اشکال به جواهر قول تقدیر را انتخاب مینماید و پس از بحث
مفصلی نفقه را منحصر در خوراک ،پوشاک و وسایل بهداشتی بدون در نظر گرفتن شأن زن
و مرد میداند و بیشتر از این مقدار را مستحب میشمارد (اراکی1413 ،ق.)282-288 ،
مرحوم خویی با ذکر روایات باب نفقه ،آن را در مقام تحدید نفقه میداند .وی در حاشیه به
عروة الوثقی نفقه را منحصر در ما یقیم الصلب ،پوشاک و مسکن میداند گرچه با تفسیر
وسیعی که از روایات مینماید ،موارد مذکور در روایت را ناظر به امور مربوط به معاش
زن تفسیر میکند و نه فقط خوراک و پوشاک و مسکن .حصری که مرحوم خویی قائل به
آن است ،حصر نفقه به امور معاش است در برابر دیون شرعی که امور معاد بهحساب
میآید (خویی1428 ،ق .)422-423/6 ،با این تفسیر نظر مرحوم خویی در این کتاب با
نظر ایشان در منهاج الصالحین که همه نیازهای زن را مصادق نفقه میداند ،تعارضی ندارد
(همان .)287/2 ،سایر فقهای معاصر نیز نفقه را عرفی میدانند (ر.ک :حسینی سیستانی،
1417ق125/3 ،؛ حسینی روحانی1412 ،ق.)315/22 ،

نتيجه
 .1نویسنده در این مقاله تنها درصدد بررسی تأثیر کتاب مبسوط شیخ طوسی در عرفی
شدن نفقه است و نه بحث فقهی درباره این موضوع .دغدغه ممتاز فقیه بزرگ شیعه نسبت
به توسعه فقه ،در کتاب مبسوط تجلی مییابد .بررسی متون پیش از شیخ نشان داد که
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بحثهای فقهی در موضوع نفقه زوجه متأثر از روایات بوده است .متون فقهی در این زمان
تنها به ذکر سه مورد خوراک و پوشاک و مسکن برای نفقه بسنده کرده و ذکری از مواردی
که در دورههای بعدی مطرح شده است نمیآورند .کتاب نهایه شیخ نیز مانند کتابهای دیگر
این دوره به بحث نفقه پرداخته است .وی در کتاب مبسوط کل بحث نفقه را از نو و بدون
توجه به روایات بازسازی مینماید .شیخ در این بازسازی در تبویب ،ذکر مسائل اصلی و
فرعی ،ادله و تقریر آن تا حدودی متأثر از الحاوی ماوردی است و به همین جهت کمتر به
روایات باب نفقه توجه نموده است .ظاهر روایات با فتوای مشهور شافعی در مورد مقدار
نفقه زوجه و مصادیق آن تعارض آشکاری دارد و بررسی مسائل جدید در این باب
نیازمند حل این تعارض است .با این وجود ،شیخ بدون پیمودن این راه روایات را در بحث
خود ذکر نمینماید و برای اولین بار در این بحث به اطالق آیات و روایاتی از اهلسنت
استناد میکند.
 .2مقایسه دو کتاب و بهویژه در محور فتاوا نشاندهنده قوت فقهی شیخ است .گرچه
در دورههای بعدی ادله شیخ و برخی از فتاوای او بهدست فقها پاالیش میگردد ،ولی
چارچوبی که شیخ در ادله ،تقریر آن ،مسائل و ذکر مصادیق متعدد و موارد دیگری که
پیش از این ذکر شد برای این بحث ایجاد میکند همچنان ادامه پیدا میکند و کمتر به آن
اشکال می شود .غیر از شهید ثانی و صاحب جواهر که به منشأ مسائل و فتاوای شیخ در
مبسوط توجه دارند ،تنها برخی معاصران مانند محقق اراکی ،سید محسن حکیم و
محمدسعید حکیم به روایات و حل تعارض پیشگفته میپردازند .اگر پژوهشهای دیگر
تأثیر تعیین کننده مبسوط در چند مسئله فقهی دیگر را نیز ثابت نماید الزم است در
پژوهشهای فقهی نقش کتاب مبسوط در تکتک مسائل با تأمل بیشتری بررسی گردد.
 .3تنها در دوران معاصر توجه جدی به روایات صورت پذیرفته است .نتیجه این توجه
دوباره به روایات در بحث محقق اراکی و محمدسعید حکیم انحصار نفقه در مواردی است
که از روایات فهمیده میشود و در مورد محسن حکیم یافتن روایتی جدید برای اثبات نفقه
عرفی .بهنظر می رسد این بازگشت دوباره به روایات نتیجه الگوی شیخ طوسی در توسعه
این بحث است .اگر شیخ به جای نادید گرفتن ادله و اقوال پیشین با نقد آن به ادله جدید
استناد می نمود و مسائل جدید را با توجه به ارتباط مسائل با ادله و اقوال پیشین استنباط
میکرد ،این رجوع دوباره پیش نمیآمد .در واقع در جایی که سنتی علمی مانند سنت
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فقهی شیعی قبل از شیخ وجود دارد ،توسعه علم بدون در نظر گرفتن سنت علمی و بدون
بررسی مشکل توسعهنیافتگی آن و صرفاً با رویکردی پاالیشی نسبت به وضعیت توسعه
یافته طرف مقابل نمیتواند توسعه پایداری باشد .بهنظر میرسد نسبتی که فقه شیعه با فقه
شافعی در آن دوران داشته است ،امروز نیز بین فقه شیعه و علم حقوق برقرار است.
بررسی الگوی توسعه شیخ طوسی شاید پیامهایی برای توسعه امروزی فقه شیعه نیز داشته
باشد.

تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه
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