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 یق بین زوجین به سبب ناتوانی زوجتفر
 در تأمین نفقه زوجه در فقه اسالمی

 
 1جوقی ابوالفضل علیشاهی قلعه

 (3/7/1396، تاریخ پذیرش: 23/10/1395تاریخ دریافت: )

 
 چکیده

های زن )نفقه( است که با شروع ایسته در زندگی و ازدواج، تأمین هزینهیکی از مسائل ب
ها و شود. بنابراین مرد باید توانایی تأمین حداقل هزینهزندگی، بر دوش مرد گذاشته می

ها به ازدواج مخارج را داشته باشد. گاه افرادی با علم به ناتوانی خود بر این تأمین هزینه
ا اعتماد بر اینکه وی توانایی بر اداره زندگی را دارد، اقدام به کنند و دختر باقدام می

گردد که همسرش ناتوان است و از کند، ولی پس از ازدواج روشن میازدواج با وی می
آید که چرا زن، حق آید. حال این پرسش پیش میهای زندگی نیز بر نمیعهده حداقل

ز باب فسخ است و یا حق طالق دارد؟ برهم زدن این ازدواج را دارد و این حق آیا ا
رسد با توجه به ادله اند که به نظر میباره سه دیدگاه ارائه کردهفقیهان شیعه در این

ترین دلیل بر وجود این حق فسخ بازگوشده، زن دارای حق فسخ عقد ازدواج است؛ مهم
-است. هم روایات و شرط ارتکازی در عقد ازدواج است که عقد وی فاقد این شرط بوده

چنین در این پژوهش، مقارنه با فقه مذاهب اربعه صورت گرفته است و دیدگاههای فقیهان 
 سنت و ادله آنها بررسی شده است.مذاهب اهل

 .ازدواج، اعسار، فسخ، طالق، حاکم اسالمی، فقه شیعه، مذاهب اربعه :هاکلیدواژه
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 طرح مسئله
ربرد فراوان است و درباره نفقه نیز شکایات نفقه از مباحث مهم فقهی است، زیرا دارای کا

های (. اگر مرد ناتوان از پرداخت هزینه6/50ق، 1421گیرد )مغنیه، بسیار صورت می
آید، و یا های زندگی برمیزندگی )نفقه( اقدام به ازدواج کند و وانمود کند که از عهده هزینه

آید، های زندگی برمیاز عهده هزینهاینکه زن با اعتماد بر این باور که مرد اقدام کننده، 
اقدام به ازدواج کند، ولی بعداً برای زن روشن شود که توانایی تأمین حداقلهای زندگی را 
ندارد، آیا این زن حق به هم زدن عقد ازدواج )حق فسخ( را خواهد داشت و یا باید بر 

کننده این ا اعمالادامه این زندگی صبر کند؟ در صورت وجود حق خیار فسخ برای زن، آی
-گردد، یا اینکه هیچفسخ، خود وی است و یا این حق فسخ به حاکم اسالمی واگذار می

 کند؟کدام حق فسخ ندارند و حاکم طالق را جاری می
فرض بحث در جایی است که فرد ناتوان از پرداخت نفقه باشد و فرضی که فرد دستش 

کند، از موضوع بحث نفقه خودداری می باز و در یسار است ولی با این حال از پرداخت
این پژوهش بیرون است. یادآوری این نکته بایسته است که فقیهان از ثبوت حق خیار 

-اند و بهبرای زن در صورت اعسار مرد بحث کرده و این بحث را در نفقه مطرح دانسته

است را صراحت ناتوانی از تهیه قوت و مواد غذایی را که از بارزترین مصادیق نفقه 
(. درنتیجه در صورت 546-545و  2/19ق، 1416اند )اعرجی، موجب خیار فسخ دانسته

ناتوانی از پرداخت مهریه، معلوم نیست که چنین حقی از سوی شارع برای زن به اثبات 
 عقد از پیش مرد، تنگدستی و اعسار که است صورتی در خیار برسد. ضمن اینکه، ثبوت

(. 12/398 ق،1406 مجلسی، محمدباقر،) باشد نبوده آگاه عسارا این از زن و داشته وجود
 مانند و پوشش مسکن، نفقه، مهریه، از تواندمی اعسار این البته دیدگاهی هم وجود دارد که

 در صورتی البته اعسار در باب مهریه این تفاوت را با نفقه خواهد داشت که در باشد. آن
 آمیزش و وطی از پیش فسخ این که داشت هدخوا وجود فسخ این مهریه، از اعسار باب

 (.4/502 ق،1419 جزیری،) باشد یافته تحقق
 

 اعسار در لغت و اصطالح
فارس، باشد )ابنمی« یسر»معنای سختی، دشواری و تنگنا است و در برابر ، به«عسر»

-(. در اصطالح، به معنای ناتوانی بر هزینه4/564ق، 1414منظور؛ ؛ ابن4/319ق، 1404
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(. در برابر 1/234م، 1999ی زندگی و ناتوانی از پرداخت بدهی است )عبدالمنعم، ها
معنای این است که فرد فعالً مالک نفقه باشد یا قوه اعسار، تمکن از نفقه قرار دارد و به

نزدیک به فعلیت پیدا کردن برای ملکیت نفقه داشته و توانایی بر دستیابی به آن از راه 
 (.7/407ق، 1413نند آن را داشته باشد )شهید ثانی، تجارت، یا شغل و ما

 
 کمیت و کیفیت نفقه در ایجاد حق تفریق

آیا که  بحث تأمین هزینه زندگی استپژوهش نیاز به تبیین دارد ای که در این مسئله
 ، مرادای که فقه مطرح کردهکه زن دارد یا نفقه است هر خرجی ،منظور از هزینه زندگی زن

به دیگر سخن، آیا در باب نفقه  شود؟قل هزینه زندگی گفته میایزی حداست؟ به چه چ
زن، مطلقاً باید شئونات و وضعیت اجتماعی زن لحاظ گردد، چه زوج، توانایی مالی داشته 

دهد و بقیه آن بدهی باشد یا دستش تنگ باشد که در صورت دوم به اندازه توان نفقه می
باز بودن مرد است ولی در زن تنها در صورت دستشود یا اینکه شئونات اش میبر ذمه

حال اعسار و تنگدستی، بیشتر از توانایی مرد بر وی پرداخت نفقه الزم نیست و رعایت 
 باشد؟شئونات ضروری نمی

: و هر که روزی او اللَّهُ آتَاهُ مِمَّا فَلْيُنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قُدِرَ مَنْ وَ»با توجه به تفسیر آیه 
-مقصود از هزینه که امام ؛(7طالق، « )باشد، باید از آنچه خدا به او داده خرج کندتنگ 

ما یقیم »را به اندازه کفایت و نیاز زن تفسیر نموده است که از عبارت  زن پوشش و ها
ق، 1429)کلینی،  3«الیقبح لها وجهها»و روایت دیگر که در آن  2شودفهمیده می« ظهرها

خاطر آلودگی، مرد واجب است کارهایی انجام دهد که زن به ( آمده است، بر11/174
چنین جلوه زشت پیدا نکند، پس تهیه اسباب تنظیف و پاکیزگی هم بر مرد واجب است. هم

شامل « ما یقیم صلبها»هایی مانند پزشک و دارو را باید پرداخت کند چون عبارت هزینه
ق، 1413بر مرد واجب نیست )اراکی،  هایی غیر از این مواردشود و تأمین هزینهآن می

عنوان رسد از عناوین موجود در روایات بتوان حاجت و نیاز زن را به(. به نظر می286
معیار و مالک برای نفقه واجب و معهود در فقه قرار داد؛ یعنی هر چیزی که از نگاه عرف 

                                           
  (.3/441 ق،1413 بابویه،ابن)« بَیْنَهُمَا. فُرِّقَ إِلَّا وَ کِسْوَةٍ مَعَ ظَهْرَهَا یُقِیمُ مَا عَلَیْهَا أَنْفَقَ إِنْ قَالَ. »2

 جَوْعَتَهَا، یَسُدُّ: قَالَ زَوْجِهَا؟ عَلى الْمَرْأَةِ حَقُّ مَا: اللّهِ عَبْدِلِأَبِی قُلْتُ: قَالَ رَبِّهِ، عَبْدِ بْنِ شِهَابِ عَنْ. »3
 «.حَقَّهَا أَدّى -وَاللّهِ -فَقَدْ ذلِکَ فَعَلَ فَإِذَا وَجْهاً، لَهَا یُقَبِّحُ وَلَا عَوْرَتَهَا، وَیَسْتُرُ
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را مشخص کرد. توان برای آن کمیت و مقدار خاصی در این محدوده بگنجد، هر چند نمی
بنابراین غذا، خوراک، پوشاک، فرش، روانداز، سکونت، و آالت و ابزار برای نوشیدن و 

شود گیرد و از جهت مقدار، متعارف در نظر گرفته میپختن و نظافت و... را در بر می
چنین در مورد دارو و درمان نیز (. هم764ق، 1422؛ اصفهانی، 6/280ق، 1420)صدر، 

ن باورند که اگر خوراک و پوشاک برای ادامه زندگی الزم هستند و تهیه آنها فقیهان بر ای
های درمانی زن نیز، خصوصاً اگر به بیماریهای باشد، به طریق اولی هزینهبر مرد واجب می

(. بنابراین 2/303ق، 1410آید )حکیم، شمار میاو به قابل درمان دچار شده باشد، از نفقه
نفقه به عرف و عادت واگذار گردد و گفته شود آنچه مردان برای  بهتر است که موضوعات

ق، 1404پردازند، از موضوعات نفقه است )نجفی، همسرانشان از جهت زوجیت می
ترین دلیل بر واگذاری احتیاجات زن به عرف و عادت امثال زن، اطالقات (. مهم31/336

اگر در برخی موارد هم برخی ادله امر به انفاق است که در کتاب و سنت آمده است و 
(. 588ق، 1421گردد )فاضل لنکرانی، خصوصیات وارد شده است، بر استحباب حمل می

-قانون مدنی نیز این دیدگاه را پذیرفته و نیازهای متعارف زن را مد نظر داشته است، آن

از گونه که آمده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن 
های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت قبیل مسکن، البسه، نان، اثاث منزل و هزینه

 واسطه نقصان یا مرض.عادت یا احتیاج به
 

 دیدگاهها در مورد ناتوانی مرد از پرداخت نفقه در تفریق زوجین
 باره سه دیدگاه وجود دارد که عبارتند از:در این

 
 . عدم جواز تفریق زوجین1

های مواد غذایی قیهان بر این باورند که در صورت ناتوانی از پرداخت هزینهبرخی ف
ق، 1413)قوت(، روایت مشهورتر این است که زن حق فسخ ازدواج را ندارد )حلی، 

( و بر وی شکیبایی واجب است تا خداوند، وسعت روزی پدید آورد )طوسی، 3/111
 (.2/348ق، 1406براج، ؛ ابن6/21ق، 1387

 دگاه اول از این قرارند:ادله دی
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 . آیات قرآن1-1
أَنْکِحُوا الْأَيَامَى مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ  وَ»فرماید: خداوند در قرآن کریم می

همسر بىمردان و زنان : إِمَائِکُمْ إِنْ يَکُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
خود را همسر دهید، همچنین غالمان و کنیزان صالح و درستکارتان را؛ اگر فقیر و 

دهنده و سازد؛ خداوند، گشایشنیاز مىتنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بى
گفته شده است اگر قرار باشد زن بر فسخ تسلط داشته باشد،  (.32نور، ) «آگاه است

(. شیخ 24/74ق، 1405ازدواج در این آیه وجود ندارد )بحرانی،  ای برای امر بهفایده
نگارد: خداوند در این آیه فقرا را تشویق به ازدواج طوسی در استدالل به این آیه می

توانست نکاح را منحل کند، هرگز وسیله آن میفرموده و اگر فقر سببی بود که زوجه به
کرد نکاح خویش است، تشویق نمی خداوند کسی را به نکاح با زنی که مالک فسخ

 (. 5/118ق، 1407)طوسی، 

گیرد که توان گفت: اوالً، آیه اخص از مدعاست و تنها کسی را در بر میدر پاسخ می
شود، زیرا لغویان بر این فهمیده می« ایامی»کند و این از لفظ برای نخستین بار ازدواج می

؛ عبدالمنعم، 12/39ق، 1414منظور، د )ابنباورند که ایامی کسانی هستند که همسر ندارن
دار که نیاز به همسر دوم ندارد و برای بار ( ولی در مورد مرد زن337-1/338م، 1999

 أَالَّ خِفْتُمْ فَإِنْ»گیرد و چنین فردی بر اساس کند، آیه آن را در بر نمیدوم ازدواج می
)نساء، « ت رفتار نکنید، به یک زن اکتفا کنید: پس اگر بیم دارید که به عدالفَوَاحِدَةً تَعْدِلُوا

(؛ کسی که قادر به تأمین زندگی همسر دوم نیست، باید یک زن بگیرد )شبیری زنجانی، 3
توان آیه را بر فقیری حمل کرد که از حداقل توانایی (. دوم اینکه، نمی18/5802ق، 1419

چاره است ان، درمانده و بیقدر ناتوباشد و آنو تأمین ضرورتهای زندگی برخوردار نمی
که امیدی به توانایی پرداخت نفقه در وی وجود ندارد، بلکه کسی است که در وی شک 

تواند از عهده التزامات و مسائل وابسته به ازدواج برآید یا خیر وجود دارد که آیا می
: اند(. سوم اینکه فقیهان گفته2/344ق، 1429؛ سند بحرانی، 2/20ق، 1416)سبحانی، 

یعنی توانایی بر پرداخت نفقه و مهریه وجود « طول»هنگامی ازدواج مستحب است که 
ها و پوشاک ندارد، آیه ( و کسی که توانایی بر نفقه، هزینه496ق، 1413داشته باشد )مفید، 
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)راوندی،  4شوددهد، شامل حال وی میبعد که دستور به عفاف و خویشتنداری، می
ه بحث این آیه درباره ازدواج عبد، برده و کنیز است و (. چهارم اینک2/76ق، 1405

سازی آنها ارتباطی به افراد حر و آزاد ندارد و معنای غنا در این آیه، غنا به واسطه آزاد
(. و در آخر اینکه این آیه ناظر به تشویق فقرا به ازدواج 1/502ق، 1410است )طبرسی، 

ل خود غنی کند، در حالی که فرض ما در است که خداوند وعده کرده است آنها را از فض
موردی است که باوجود ازدواج غنی نشده است. از سوی دیگر، اینکه اصل نکاح با فرد 
فقیر جایز است با اینکه زن، حق انحالل نکاح با مرد را دارد،  مخالفتی ندارد )حبیبی تبار، 

 (.43ش، 1386
 

 . روایات1-2
شده است که مهم در ازدواج، دینداری و اخالق زوج  پیرو این دیدگاه به روایاتی استناد

. در روایتی از (3/108 ق،1404 مقداد، ؛ فاضل3/23ق،1387)فخرالمحققین،  5است
وارد شده است که فرمود: اگر کسی آمد که دینداری و اخالق وی مورد  پیامبر اکرم

(. روایت دیگری نیز 98تا، اشعث، بی)ابن 6رضایت بود، دخترتان را به ازدواج وی درآورید
 چنینهم (.237ق، 1406، فقه الرضا) 7به همین مضمون نقل شده است« فقه الرضا»از 

 و رزق خداوند، آنها در که است روایاتی فسخ خیار حق نبود برای ادله، از دیگر یکی
 است گرفته عهده بر را آنها زندگی امور و کرده ضمانت خود بندگان برای را روزی

 (.24/74 ق،1405 بحرانی،)
-رسد این روایات نیز به جهت دیگری صادر شده است؛ یعنی میدر پاسخ، به نظر می

ها را نفی کند که در دوران جاهلیت و حتی پس از آن برای خواهد یک تعداد مالک
ازدواج مرسوم بوده است، مانند اصل و نسب و شغل و حرفه که برخی آن را در کفائت 

                                           
: و کسانى که امکانى براى ازدواج يَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهوَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ الَ يَجِدُونَ نِکَاحاً حَتَّى يُغْنِ. »4
 (.33)نور، « نیاز گرداندیابند، باید پاکدامنى پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بىنمى

 قال یتزوج، لمن اللّه رسول یا قال سألهرجل جواب فی سلّم و آله و علیه اللّه صلّى النبی قال. »5
 (.10/604ق، 1429)کلینی، « بعض أکفاء بعضهم المؤمنون فقال األکفاء؟ من :قال األکفاء

 «.روى عن النبی صلّى اللّه علیه و آله و سلّم إذا جائکم من ترضون دینه و خلقه فزوّجوه». 6
وَ إِنْ »إذا خطب إلیک رجل رضیت دینه و خلقه فزوجه، و ال یمنعک فقره و فاقته، قال اهلل تعالى: ». 7

 .«إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ»و قال: « رَّقا یُغْنِ اللّهُ کُلًّا مِنْ سَعَتِهِیَتَفَ
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، به این شود که روایاتی که در این قالب صادر شدهاین مطلب روشن میاند. از معتبر دانسته
اند که هر مالکی به جز تقوا و پرهیزکاری باطل است و ارتباطی به نفقه برای جهت بوده

 (. 2/20ق، 1416زندگی ندارد که آن را نفی کرده باشند )سبحانی، 
اد بن لبید که فردی ثروتمند روایت دیگر، قضیه ازدواج جویبر فقیر با ذلفاء دختر زی

باشد که در این روایت مقصود از کفائت تنها ایمان و اسالم معرفی شده است بود، می
 .8(10/613ق، 1429)کلینی، 

، مشکل مالی وی را حل کرده است، در توان گفت: در این مورد، پیامبردر پاسخ می
شود )شبیری زنجانی، یصورتی که محل بحث در جایی است که مشکل با ازدواج حل نم

شود که وی از پرداخت نفقه چنین، از این روایت فهمیده نمی(. هم18/5802ق، 1419
رساند که وی کفو عاجز و ناتوان بوده است. بالفرض که چنین باشد، این روایت این را نمی

او بوده است، بلکه این امر از باب والیت حضرت بر وی بوده است. بنابراین از این 
شمار های زندگی است، کفو شرعی بهآید که مؤمن فقیر که ناتوان بر هزینهایات برنمیرو
توان داد و آن (. یک پاسخ نیز به همه این روایات می2/22ق، 1416آید )سبحانی، می

-اینکه این روایات مربوط به جایی است که مرد توان پرداخت حداقل نفقه دارد ولی نمی

توان بین این روایات و فقه او را بپردازد، که با این توجیه میتواند در حد شئون زن، ن
باره به توان گفت این روایات نقدی جدی در اینروایات تفریق جمع کرد. در نتیجه می

 آیند.حساب نمی
آنها دعوت به در ی که یهاآیا روایتچنین باید به این پرسش پاسخ داده شود که هم

؟ به نظر بیان تکلیف است یا توصیه اخالقی به زنت از طرف زن شده اسصبر و تحمل 
رسانند، زیرا اوالً برخی از فقیهان بر این باورند که رسد این روایات وجوب صبر را نمیمی

اند، قابل استناد و معتبر نیستند، چون این روایات در کتاب روایاتی که دعوت به صبر کرده
ایات ما تطبیق نکرده، بلکه با روایات عامه موافق اند که غالباً روایاتش با روجعفریات آمده

                                           
جُوَیْبِرُ، لَوْ تَزَوَّجْتَ  نَظَرَ إِلى جُوَیْبِرٍ ذَاتَ یَوْمٍ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ لَهُ وَرِقَّةٍ عَلَیْهِ، فَقَالَ لَهُ:یَا إِنَّ رَسُولَ اللّهِ»َ. 8

 -بِأَبِی أَنْتَ وَأُمِّی -امْرَأَةً فَعَفَفْتَ بِهَا فَرْجَکَ، وَأَعَانَتْکَ عَلى دُنْیَاکَ وَآخِرَتِکَ.فَقَالَ لَهُ جُوَیْبِرٌ: یَا رَسُولَ اللّهِ
ا جَمَالٍ، فَأَیَّةُ امْرَأَةٍ تَرْغَبُ فِیَّ؟فَقَالَ لَهُ رَسُولُ مَنْ یَرْغَبُ فِیَّ؟ فَوَ اللّهِ مَا مِنْ حَسَبٍ وَلَا نَسَبٍ وَلَا مَالٍ وَلَ

زِیَادٌ، فَأَخَذَ ، فَخَرَجَ: یَا جُوَیْبِرُ، إِنَّ اللّهَ قَدْ وَضَعَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ شَرِیفاً، وَ... فَزَوِّجْ جُوَیْبِراًاللّهِ
 ...«، وَ ضَمِنَ صَدَاقَهُ خْرَجَهُ إِلى قَوْمِهِ، فَزَوَّجَهُ عَلى سُنَّةِ اللّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِبِیَدِ جُوَیْبِرٍ، ثُمَّ أَ
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است و حتی شیخ طوسی نیز این روایات را برای دفاع از دیدگاهش که وجوب صبر 
 (.18/5817ق، 1419زوجه باشد، نیاورده است )شبیری زنجانی، 

کنند این است رسد این روایات تنها توصیه اخالقی به زن میدلیل دیگر که به نظر می
این صبر برای زن واجب و تکلیف باشد، این تکلیف بماالیطاق و خارج از توان زن  که اگر

است؛ یعنی درست است که تکلیف فرد معسر به دادن نفقه درست نیست، چون این تکلیف 
بماالیطاق است ولی از سوی دیگر نیز، تکلیف زن به صبر و تحمل صحیح نیست و این نیز 

(. سخن آخر، اینکه 12/461ق، 1406ی، محمدباقر، باشد )مجلستکلیف بماالیطاق می
آید که این وجوب صبر به وسیله شمار میتوان گفت این وجوب صبر برای زن، ضرر بهمی

ای که فسخ نکاح و یا به عبارتی طالق را برای زن به گردد و ادلهادله نفی ضرر دفع می
ار به زوجه نهی شده است )سند توان به این علت دانست که از اضررسانند را میاثبات می
 (.1/386ق، 1429بحرانی، 

 
 . اجماع1-3

آید که برای نبود حق فسخ برای زوجه اجماع وجود دارد از ظاهر کالم شیخ طوسی برمی
چنین، اجماع مسلمانان از توافق هم (.4/271ق، 1407؛ طوسی، 6/21ق، 1387)طوسی، 

(. 200ق، 1410آید )مدرسی یزدی، می سنت بر این مسئله به دستو اتفاق شیعه و اهل
ولی این اجماع مخدوش است، چون بسیاری از علما به حق خیار برای زن گرایش پیدا 

اند و صورت صریح فتوا ندادهاند؛ ضمن اینکه برخی نیز در این مسئله توقف کرده و بهکرده
بسیاری از علمای سنت بر این مسئله توافق دارند نیز درست نیست؛ چون این ادعا که اهل

(. 300-301ق، 1414اند )حسینی سیستانی، سنت نیز حق خیار فسخ را پذیرفتهاهل
 رسد این اجماع مدرکی است و حجیتی ندارد.افزون بر این، به نظر می

 
 . استصحاب1-4

برای نبود حق خیار فسخ، به استصحاب استدالل شده است، به این معنا که، ازدواج با عقد 
شود که آیا حق فسخ به وجود آمده است و با ناتوانی از پرداخت نفقه شک می تحقق یافته

(. به دیگر 315ق، 1421شود )فاضل لنکرانی، است یا نه، که ادامه ازدواج استصحاب می
باشد که دارای حالت سابقه است. بنابراین در صورت سخن، عقد نکاح از عقود الزم می

تواند این عقد ازدواج را به هر از انفاق به زوجه، میشک در اینکه آیا ناداری و عجز شو
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(. در 7/407ق، 1413هم بزند، الزم بودن عقد نکاح استصحاب خواهد شد )شهید ثانی، 
توان گفت: این استصحاب در صورتی حجت است که دلیلی بر پاسخ به این استدالل می

رسد. ه اجرای اصل نمیدیدگاه مقابل وجود نداشته باشد و در صورت وجود دلیل نوبت ب
ضمن اینکه بنابر دیدگاه به الزام زوج به طالق، به هیچ عنوان این استصحاب کارایی ندارد 

اند که اصالً استصحاب در عجز (. برخی از فقیهان تصریح کرده44ش، 1386)حبیبی تبار، 
ن مجرای شود چون لزوم ابتدایی حالت سابقه ندارد، بنابرایو ناتوانی ابتدایی جاری نمی

(. این سخن بدین معنا است که 18/5804ق، 1419باشد )شبیری زنجانی، استصحاب نمی
در جایی که فرد از همان نخست ازدواج عاجز و ناتوان است، لزومی تحقق پیدا نکرده 

 است تا این لزوم را بتوان استصحاب کرد.
 

 . جواز تفریق زوجین2
زوجه در صورت اعسار و تنگدستی زوج مخیر در این دیدگاه، فقیهان بر این باورند که 

جنید نسبت داده است که عقد ازدواج را فسخ کند یا اینکه به ادامه زندگی تن دهد. به ابن
ق، 1416جنید، شده که در صورت اعسار زوج، برای زوجه حق فسخ قائل است )ابن

(، 3/545، ق1416( البته نسبت این دیدگاه به ایشان مورد انکار است )کراجکی، 265
-؛ ابن2/557ق، 1410ادریس، ابناند )برخی دیگر نیز به چنین دیدگاهی گرایش پیدا کرده

(. برای دیدگاه به حق فسخ داشتن 2/249تا، بی ؛ شهید اول،439ق، 1405سعید حلی، 
 ای استناد شده است که از این قرار است:زن در صورت اعسار مرد، به ادله

 
 . آیات قرآن2-1

مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْالً أَنْ يَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ  وَ»فرماید: در قرآن می خداوند
و آنها که توانایى ازدواج با زنان )آزاد(  :فَمِنْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ مِنْ فَتَيَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

زنان پاکدامن از بردگان با ایمانى که در اختیار توانند با پاکدامن با ایمان را ندارند، مى
نیازی و تفضل بر مردم ، به معنای بی«طول»(. در این آیه 25)نساء، « دارند، ازدواج کنند

باشد و معنای آیه این است که هر کس چیزی ندارد که با آن، زنان آزاد را به ازدواج می
را شرط « طول»های آزاد، تزویج خانم درآورد، از کنیزان به ازدواح درآورد. این آیه در

تر است )مفید، داند؛ زیرا مهریه کنیزان کمتر از زنان آزاد بوده و هزینه زندگی آنها پایینمی
 (. 512ق، 1413
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نیاز از نفقه گفته شده است که این آیه ارتباطی به موضوع بحث ندارد، چون کنیزها، بی
ی را چه با زن آزاد و چه با کنیز ندارد )سبحانی، نیستند و فاقد نفقه، توانایی ادامه زندگ

های آزاد نهی نکرده است، اند: این آیه از ازدواج با زن(. برخی نیز گفته2/22ق، 1416
بلکه جنبه ارشادی دارد، ضمن اینکه مقصود از طول مهریه است و نه نفقه )خوانساری، 

توان گفت: با توجه ، می(. در پاسخ21/478ق، 1412؛ حسینی روحانی، 4/273ق، 1405
به اینکه این آیه در سیاق آیاتی است که برای بیان حکم آمده است، ارشادی بودن آن 

چنین با توجه به برداشت فقیهان و لغویان، (. هم29/397ق، 1404درست نیست )نجفی، 
 ق،1411گیرد )موسوی عاملی، اعم از مهریه است و نفقه را نیز در بر می« طول»در اینجا 

 (. 533ق، 1412؛ راغب اصفهانی، 1/161
 رسدمى نظر به لکن است، آن مفهوم به شریفه، آیه به استدالل: اندگفته از فقیهان برخی

 مقام در بلکه نیست، مؤمنه حره با ازدواج صحت براى نفقه اشتراط بیان مقام در آیه که
 کسى پس. باشد داشتهن حره نفقه از باید تمکن شخص که است کنیز با ازدواج شرط بیان
 با ازدواج شرط آیا اما. نیست صحیح کنیز با ازدواجش دارد، حره با ازدواج تمکن که

(؛ در 18/5789ق، 1419)شبیری زنجانی،  کندنمى بیان را این است؟ نفقه از تمکن حره،
برای ازدواج با زنان آزاد روشن « یسار»رسد داللت این آیه بر شرطیت نتیجه به نظر می

 باشد و قابلیت استدالل برای این دیدگاه را ندارد.ینم
 

 . روایات2-2
 برای اثبات حق خیار فسخ برای زوجه به روایاتی استناد شده است که عبارتند از:

 
 . روایت غیاث بن ابراهیم2-2-1

کرد، در  به سبب حماقت، ازدواج را فسخ نمی در روایتی وارد شده است که همانا علی
 این(. 7/433 ق،1407 طوسی،) 9کردسبب تنگدستی ازدواج را فسخ می صورتی که به

 ؛8/372 ق،1406 مجلسی، محمدتقی،) باشدمی معتبره یا و موثقه فقیهان، نظر بنابر روایت
صاحب  (.1/264 ق،1424 قندهاری، محسنی ؛12/397 ق،1406 مجلسی، محمدباقر،

                                           
 ع عَلِیّاً أَنَّ ع أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ غِیَاثِ عَنْ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ. »9

 .«الْعُسْرِ مِنَ یَرُدُّ وَ الْحُمْقِ مِنَ رُدَُّ کُنْیَ لَمْ
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نقل کرده است )نجفی، « من العننیرد »در این روایت، « یرد من العسر»جواهر به جای 
گونه را از فیض کاشانی گرفته است و وی از ( که نقل روایت به این20/325ق، 1404

(. برای همین، برخی از فقیهان 22/577ق، 1406تهذیب بازگو کرده است )فیض کاشانی، 
قابل شود، در نتیجه این روایت اند: در این روایت صحیح از محرف تشخیص داده نمیگفته

رسد این سخن (. ولی به نظر می1/267ق، 1424تمسک نخواهد بود )محسنی قندهاری، 
« المعسر»را به جای « العنن»کدام های موجود از تهذیب، هیچدرست نباشد، زیرا نسخه

اند را آورده« المعسر»، همان اند، ضمن اینکه دیگر بزرگان که از تهذیب نقل کردهنیاورده
 (. 21/226ق، 1409؛ حر عاملی، 8/372ق، 1406، )مجلسی، محمدتقی

صاحب وسایل این روایت را حمل کرده است بر اینکه حاکم، یا وی )مرد( را اجبار به 
( ولی سؤال این است که 21/206ق، 1409کند )حر عاملی، انفاق و یا اجبار بر طالق می

گونه بود، باید لفظ طالق ای بر حمل روایت بر طالق اجباری وجود دارد؟ اگر اینچه قرینه
کار رفته برای جایی به« رد»رفت؟ ضمن اینکه در روایات، عنوان کار میدر روایت به

به بعد(؛ بنابراین این روایت  7/60ق، 1407است که شخص حق خیار فسخ دارد )طوسی، 
 برای قول به فسخ مناسب است.

 
 محمد بن فضیل . روایت2-2-2

ست، کفائت به این است که مرد پاکدامن و مؤمن باشد و روایت شده ا از امام صادق
این روایت به خاطر محمد بن فضیل (. 7/394ق، 1407)طوسی،  10دستش باز باشد

( و یا به 2/165ق، 1424باشد، ضعیف است )مکارم شیرازی، هاشمی که مجهول الحال می
محمدباقر،  خاطر افتادن برخی راویان در یک سند دیگر روایت، مرسل است )مجلسی،

(. 24/74ق، 1405)بحرانی،  11اند(؛ البته برخی آن را صحیحه دانسته20/48ق، 1404
های الزم زندگی است و نه ثروت داشتن و پولدار مقصود از یسار در این روایت، هزینه

( و الزم نیست بالفعل باشد، بلکه همین مقدار که توانایی 2/23ق، 1416بودن )سبحانی، 
ق، 1406ه باشد ولو با کار کردن، کفائت دارد )مجلسی، محمدباقر، بر پرداخت داشت

                                           
 «.یَسَارٌ عِنْدَهُ وَ عَفِیفاً یَکُونَ أَنْ الْکُفْوُ: قَالَ السالم، علیه اللّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ». 10
. در برخی اسناد، عبداهلل بن فضل هاشمی آمده است که همان عبداهلل بن فضل نوفلی ثقه است )سند 11

 (1/500تا، ؛ اردبیلی، بی2/343ق، 1429بحرانی، 
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اند: با توجه به سیاق روایت که عفیف آمده و این مستحب (. برخی از فقیهان گفته12/310
است، قسمت دوم روایت نیز از باب استحباب است و در نتیجه به این معنا است که اجابت 

اینکه در صحت عقد به عنوان کفویت شرط از سوی زن در این صورت واجب نیست، نه 
باره بیان کرده است: اگر بین این دسته از (. فقیه دیگری در این308ق، 1419باشد )اراکی، 

دانند، جمع دانند، با روایاتی که ایمان را معتبر میروایات که یسار را در کفائت معتبر می
کرد که در رضایت متعاقدین معتبر توان روایت دسته اول را حمل بر کفائت عرفی کنیم، می

باشد و روایات دسته دوم را باید حمل بر کفائت است و شرط ضمنی در عقد ازدواج می
 (.2/345ق، 1429شرعی کرد که در اصل صحت عقد معتبرند )سند بحرانی، 

 
 سنت. روایتی از اهل2-2-3

کند مشورت می برسنت بازگو شده است که فاطمه دختر قیس با پیامدر روایتی از اهل
پول و فقیر سفیان را بیمبنی بر اینکه آیا با معاویه ازدواج کند، و حضرت، معاویه بن ابی

(. به این روایت اشکال 4/275ق، 1407)طوسی،  12داند که مناسب برای ازدواج نیستمی
در این  شده است: اوالً این روایت از جهت سند ضعیف است و دوم اینکه سخن پیامبر

ایت، از باب ارشاد و نصیحت است و در مقام بیان حکم شرعی الهی نیست )طباطبایی رو
توان از این روایت برداشت کرد که توانایی بر (؛ بنابراین نمی10/315ق، 1426قمی، 

 پرداخت نفقه، شرط است و در صورت نبود آن، زن حق خیار فسخ دارد.
 

 (ارتکازیشرط . نقص بودن تنگدستی برای عقد ازدواج )2-3
 برخی بر برخی مردم خاطر همین به آید،می شماربه نقص عرف در بودن تنگدست و فقر

گویا این فقیهان، ازدواج را  .(2/603 ق،1388 )حلی، کنندمی پیدا تفاضل و برتری دیگر
دانند که ثمن و مثمن باید کامل باشند و نقص، کاستی و عیبی نداشته ای میمانند معاملهبه

آید که در شمار میو از نگاه عرف، تنگدستی مرد، کاستی و نقصی و عیب در وی بهباشند 
نتیجه، طرف مقابل که زن است در صورتی که از این نقص و کاستی و عیب اطالع نداشته 

                                           
روى أنّ فاطمة بنت قیس أتت النبی صلى اللّه علیه و آله و سلم فقالت یا رسول اهلل أنّ معاویة و ». 12

اما معاویة فصعلوک ال مال له و اما ابوجهم فالیضع عصاه من عاتکه انکحی اسامه  اباجهم خطبانی. فقال 
 «ا رایت اال خیرابن زید قالت فاطمه فنکحته و م
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توان حق فسخ خیار در ازدواج را باشد، حق برهم زدن ازدواج را دارد. از این منظر می
نیز  به این استدالل(. 2/291ق، 1410ت دانست )طبرسی، مانند حق خیار عیب در معامال

ناقص نبودن زوج از  اینکه دوم، و اندبوده فقیر غالباً الهی اولیای اوالً توان اشکال کرد:می
 ق،1426 قمی، طباطبایی) نیاز دارد اثبات به جهت تنگدستی، در ازدواج شرطیت دارد،

10/316). 
ای دیگر تبیین کرد که اشکال باال وارد لیل را به گونهرسد بتوان این دنظر میالبته به

نباشد و آن این است که انشاء زن در عقد نکاح زوجیت، مقید به یک شرط ارتکازی است 
-های وی را بپردازد و به وجود آوردن زوجیت، پیوند ویژهکه مرد در حدود شرعی، هزینه

نسبت به زن و بر  13ومت مردای است که حقیقت آن، مشارکت در زندگی به همراه قیم
باشد؛ بنابراین انشاء زوجیت با وری جنسی میهای وی به همراه بهرهعهده گرفتن هزینه

شرط و شروطی همراه بوده است که یکی از آنها پرداخت نفقه است )حسینی سیستانی، 
د ای که دارد، ماننرسد زوجیت با توجه به معنای معاوضهنظر میبه(. 296-297ق، 1414

است که باید بین عوضین در عقد، تعادل و  14دیگر عقود معاوضی دارای شرط ضمنی
تساوی برقرار باشد و به همین خاطر است که حق فسخ در عیوب مانند دیگر معاوضات 
قرار داده شده است؛ از سوی دیگر، مشهور متقدمان بحث عیوب را در خالل بحث کفائت 

ل در کفائت، موضوع عیوب است و در بحث تمکن از دهد اخالمی اند که نشانمطرح کرده
باشد و مانند بحث اصل و نسب داشتن که حق ها متفاوت میباز داشتن، انگیزهنفقه و دست

باشد آید، است. در نتیجه، ایمان که جزو کفائت است، شرط صحت عقد میفسخ در آن می
                                           

مردان،  :الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ». 13
خاطر برتریهایى که خداوند )از نظر نظام اجتماع( براى بعضى نسبت به بعضى سرپرست و نگهبان زنانند، به

 .(34)نساء، « کنندخاطر انفاقهایى که از اموالشان )در مورد زنان( مىرار داده است، و بهدیگر ق
 هر و ندارد اىویژه لفظ به بستگى عقود، در آن تحقق است واجب بدان عمل و نافذ ضمنى، . شرط14

 بیان عقد ضمن در چه اگر آید،مى شماربه ضمنى شرط کند، داللت عقد شرط عنوان به عام عرف در امرى
 زمانى تفاوتهاى با ضمنى، شروط که افتدمى اتفاق بسا دارد، داللت آن بر عام عرف چون باشد، نشده

 دلیل به و عقد بدون شدهمى محسوب ضمنى شرط زمانى در آنچه دارد امکان و شودمى گوناگون و مختلف
 مقتضاى به عقد، آثار گرگونى،د و اختالف حال هر به بالعکس، یا نباشد چنین دیگر، زمان در عام، عرف
 (.292-293 ش،1374 جناتی،) بود خواهد متغیر زمان،
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ق، 1429ند بحرانی، باشد )سو یسار که جزء دیگر کفائت است، شرط لزوم عقد می
2/341.) 

 
 . قاعده الضرر2-4

اگر زن با مردی که توانایی پرداخت نفقه ندارد، ازدواج کند، در صورت نداشتن حق فسخ 
( و 2/603ق، 1388آید )حلی، از سوی زن و الزام شارع به این ازدواج، ضرر پیش می

 ل پاسخ داده شده استاین ضرر بر اساس قاعده الضرر برداشته شده است. به این استدال
که اوالً توانایی نداشتن بر نفقه ضرر نیست و بالفرض که ضرر باشد، اگر مرد ملزم به طالق 

-(. ولی به18/5792ق، 1419شود )شبیری زنجانی، شود، این ضرر با طالق برداشته می

رسد استدالل به قاعده الضرر برای داشتن حق فسخ از سوی زن درست باشد، به نظر می
واسطه طالق را به دست ولی اجباری رط اینکه بتوان روایاتی را که ازاله ازدواج بهش

سپارند، توجیه کرد؛ زیرا اینکه شارع زوجیت را در صورت ناتوانی بر پرداخت )حاکم( می
توان گفت که شارع سبب ضرر شده است، بنابراین با قاعده نفقه، الزم و باقی بداند، می

(؛ ضمن اینکه ممکن است محل 303ق، 1414د )حسینی سیستانی، شوالضرر برداشته می
حاکم شرعی وجود نداشته باشد که بحث را بتوان در روایات مربوط به جایی دانست که 

-در این فرض، قطعاً رفع ضرر تنها با وجود حق فسخ برای زن متصور است )محسنی، بی

 (.332تا، 
 

 . دلیل اولویت2-5
« جب»و « عنن»اند، هنگامی که حق فسخ با سنت مطرح کردهاین دلیل را بیشتر، اهل

-شود که ناتوانی از آمیزش جنسی هستند و بدن انسان بدون آنها نیز پابرجا میثابت می

تواند استوار بماند، به طریق ماند، پس ناتوانی بر انجام چیزی )نفقه( که بدن بدون آن نمی
 (.3/224 ق،1379کند )صنعانی، اولی حق فسخ ایجاد می
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 ازدواج( مصلحت و فلسفه )حکمت، 15. مقاصد شریعت2-6
باشد ای که برای حق فسخ زوجه به آن استناد شده است، محاسن شریعت مییکی از ادله

رسد همان مقاصد شریعت در پاسداشت از اموال ( که به نظر می2/603ق، 1388)حلی، 
 وقتى کنند، تفاهم و زندگى یکدیگر اب بتوانند طرفین که است این ازدواج فلسفهباشد. می
 پایدار ازدواج این معموالً است، نبوده مسئله این از آگاه هم زن و ندارد نفقه بر قدرت مرد

 امضاء است، الهی حکمت خالف که را موارد این طبعاً شارع بنابراین. ندارد دوام و نیست
طور نیست که زندگی ادامه توان با این استدالل پاسخ داد که همیشه ایناست. می نکرده

پیدا نکند، بلکه ادامه ازدواج به اخالق زن، و خواستگار داشتن و نداشتن و امور دیگر 
(. امام خمینی بر این باور است که اگر 18/5789ق، 1419ارتباط دارد )شبیری زنجانی، 

ن عقد ولی طفل دخترش را به ازدواج کسی درآورد که توانایی بر پرداخت نفقه ندارد، ای
باشد و دختر حق رد و فسخ این ازدواج را دارد؛ زیرا در این ازدواج مفسده آور نمیالزام

کننده بر مفسده تزاحم پیدا کند وجود دارد، مگر اینکه این مفسده با یک مصلحت غلبه
تواند برای زن حقی را به وجود بیاورد (. در نتیجه، این مصلحت می2/286تا، )خمینی، بی

 سخ عقد ازدواج بینجامد.که به ف
 

 در مفهوم کفائت« یسار». وجود 2-7
اند )اعرجی، اگرچه مشهور فقیهان، توانایی بر پرداخت نفقه را از شرایط کفائت ندانسته

(، ولی برخی این را جزء کفائت و در نتیجه 24/70ق، 1405؛ بحرانی، 2/317ق، 1416
رت از ایمان و توانایی بر پرداخت نفقه اند: کفائت عبااند و گفتهشرط صحت نکاح دانسته

های زندگیش برآید ای که بتواند از عهده هزینهگونهباشد و باید دستش باز باشد، بهمی
زهره، ؛ ابن603ق، 1388؛ حلی، 4/178ق، 1387؛ طوسی، 512ق، 1413)مفید، 
-انسته(. برخی دیگر از فقها توانایی بر پرداخت نفقه را شرط صحت عقد ند343ق، 1417

                                           
ها، مصالح و اهدافی است که شارع . مقاصد شریعت در اصطالح، عبارت از غایت، اسرار، حکمت15

کار رفته و به سنت بهها و جعل احکام در نظر گرفته است. این اصطالح، نخست در اهلدر قانونگذاری
کار برده، محقق زمان در شیعه نیز استعمال شده است. نخستین کسی که این اصطالح را در شیعه بهمرور 

دور دانسته، ولی مقاصد شرع را در جاهایی حلی است. وی هرچند کشف مصالح را از دسترس انسان به
 به بعد(. 225ش، 1390؛ علیشاهی، 163ق، 1403معتبر دانسته است )نک: محقق حلی، 
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اند: شرط لزوم عقد است یعنی اگر عقد اند و گفتهاند و عقد بدون آن را نیز صحیح دانسته
ق، 1410ادریس، بدون این شرط محقق شود، زن حق خیار فسخ خواهد داشت )ابن

(. البته برخی دیگر از فقیهان آن را نه شرط صحت 439ق، 1405سعید حلی، ؛ ابن2/557
دانند، بلکه شرط وجوب اجابت ولی دختر و یا خود دختر میعقد و نه شرط لزوم عقد 

ق، 1425؛ فاضل مقداد، 3/189ق، 1414 ؛ شهید اول،180ق، 1410دانند )شهید اول، می
الجمله ضرر بزرگی است که با واجب نبودن اجابت (؛ زیرا صبر بر ناداری و فقر فی2/137

چنین، اجابت ولی (؛ هم5/239، ق1410گردد )شهید ثانی، مرد برای ازدواج جبران می
مشروط به وجود مصلحت و نبود مفسده برای دختر است و عقد برای فرد نادار و فقیر، از 

 (.2/20ق، 1416باشد )سبحانی، مفسده خالی نیست و حداقل اینکه با مصلحت همراه نمی
 جایز ونچ صورت دو هر در نه، یا است کفائت جزو آیا که انفاق بر توانایی و قدرت بحث
 بود خواهد ثمره دارای وقتی و داشت نخواهد ثمره کند، ازدواج معسر با که زن برای است

 مفهوم جزو یسار اگر صورت این در که درآورد معسر ازدواج به را وی وکیل یا ولی که
. بنابراین در (4/230 ق،1422 انصاری،) داشت خواهد فسخ خیار حق باشد، کفائت

بات رساند که در مفهوم کفائت، یسار شرط لزوم است، در صورت صورتی که بتوان به اث
 آید.وجود میکشف خالف و تنگدست بودن مرد، برای زن حق فسخ به

 
 . تدلیس2-8
ای که بتوان برای حق فسخ نکاح آورد، تدلیس است؛ زیرا رسد یکی از ادلهنظر میبه

ندارد و با این حال اقدام به  مردی که با علم به اینکه توانایی اداره حداقل زندگی را
شود که گویا توانایی کامل بر اداره زندگی را دارد، این ای ظاهر میگونهکند و بهازدواج می
آید و بر اساس روایات چیزی که مصداق تدلیس باشد، موجب ایجاد شمار میتدلیس به

ه را آگاه . پس عجز شوهر خالف ظاهر بوده و وی باید زوج16شودحق فسخ برای زن می
                                           

 فُلَانٍ بَنِی مِنْ أَنَا لَهَا فَیَقُولُ الْمَرْأَةَ یَتَزَوَّجُ رَجُلٍ فِی قَالَ...  الْحَلَبِیِّ عَنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ. »16
 حصحی روایت این. (7/432 ق،1407 طوسی،)« النِّکَاحَ تَرُدُّ قَالَ أَوْ النِّکَاحَ تَفْسَخُ قَالَ کَذَلِکَ یَکُونُ فَلَا

(. تدلیسی که 18/5838ق، 1419؛ شبیری زنجانی، 210-1/211ق، 1411)موسوی عاملی،  است السند
واسطه این ها در هر عیبی است که فرض بشود، اگر بهدر این روایت آمده است، از کوچکترین تدلیس
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( و برای همین، گفته شده است: پنهان کردن هر 122ش، 1381کرده است )فرشتیان، می
ق، 1419آورد )مشکینی، وجود میعیبی در امر ازدواج تدلیس است و حق خیار فسخ به

133.) 
 توان گفت:رسد، مینظر میاشکال بهبنابر مجموع ادله یادشده، که برخی از آنها بی

پرداخت نفقه، شرط لزوم عقد است که در کفائت عرفی معتبر است و عقد بر آن توانایی از 
صورت گرفته است. پس اگر زن به حال مرد ناآگاه باشد، مخصوصاً اگر او خودش را 

های واجب را ندارد، در نفقهباز و توانا جلوه دهد، ولی درواقع توانایی بر پرداخت دست
گنجد، در بر ، هر چیزی را که در کفائت عرفی میگنجد؛ زیرا بحث عیوبعیوب فسخ می

 (.2/346ق، 1429گیرد )سند بحرانی، می
در پایان این بحث یادآوری چند نکته بایسته است؛ نخست اینکه جایی که فرد دستش 

کند، از موضوع بحث باز و در یسار است، ولی با این حال از پرداخت نفقه خودداری می
م اینکه، فقیهان از ثبوت حق خیار برای زن در صورت اعسار این پژوهش بیرون است. دو

صراحت ناتوانی از تهیه قوت و اند و بهمرد بحث کرده، این بحث را در نفقه مطرح دانسته
اند مواد غذایی را که از بارزترین مصادیق نفقه است را موجب حق خیار فسخ دانسته

صورت ناتوانی از پرداخت مهریه، (. در نتیجه در 546-545و  2/19ق، 1416)اعرجی، 
 معلوم نیست که چنین حقی از سوی شارع برای زن به اثبات برسد. ضمن اینکه، ثبوت

 از زن و باشد داشته وجود عقد از پیش مرد، تنگدستی و اعسار که است صورتی در خیار
م البته دیدگاهی ه(. 12/398 ق،1406 مجلسی، محمدباقر،) باشد نبوده آگاه اعسار این

باشد که  آنها مانند و پوشش مسکن، نفقه، مهریه، از تواندمی اعسار این وجود دارد که
 این مهریه، از اعسار باب در صورتی اعسار در باب مهریه این تفاوت را با نفقه دارد که در

 جزیری،) باشد یافته تحقق آمیزش و وطی از پیش فسخ این که داشت خواهد وجود فسخ
 (.4/502 ق،1419

                                                                                                   
(. 9/106 تا،دهد )حائری، بیعیب، خیار به اثبات برسد، عرف حق خیار فسخ را به هر عیبی سرایت می

 (.21/235ق، 1409روایات دیگری نیز به همین مضمون وارد شده است )حر عاملی، 
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 . طالق بودن تفریق زوجین و در اختیار حاکم بودن آن3
 این تفریق و جدایی زوجین، طالق ماهیت گردد که آیاحال پرسشی در اینجا مطرح می

برخی از فقیهان به این دیدگاه گرایش پیدا رسد طالق باشد. نظر میفسخ که به یا است
ق دارد به حاکم اسالمی مراجعه اند که در صورت ناتوانی مرد بر پرداخت نفقه، زن حکرده

کند و در صورتی که وی از هر دو کند و وی مرد را ملزم به پرداخت نفقه و یا طالق می
 حکیم، ؛2/288 ق،1410 امتناع کرد، با والیتی که دارد، زن را طالق دهد )خویی،

 . در این باب دو روایت وجود دارد که به آنها استدالل شده است: (2/305 ق،1410
فرمود: هرکس از تأمین لباس و آذوقه همسر خویش خودداری نماید،  لف( امام باقرا

 (.3/441 ق،1413 بابویه،ابن) 17امام حق دارد که میانشان جدایی افکند
: و هر که اللّهُ آتاهُ مِمّا فَلْيُنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قُدِرَ مَنْ وَ»درباره آیه  امام صادق ب(

فرماید:  اگر ( می7)طالق، « باید از آنچه خدا به او داده خرج کند روزی او تنگ باشد،
ها و پوشش زن را تهیه کرد که خوب وگرنه، حاکم میان آنها جدایی به وجود مرد هزینه

ق، 1411این دو روایت از جهت سند صحیح است )موسوی عاملی،  (.جاهمان) 18آوردمی
ط به جایی است که مرد توانایی بر پرداخت رسد این دو روایت، مربونظر می(. به1/206

کند که حاکم وی را به های زن خودداری میحال از پرداخت هزینهنفقه دارد، ولی با این
کند و اگر کند و در صورت خودداری وی، او را مجبور به طالق میپرداخت نفقه الزام می

-(. هم123-23/124 ق،1405دهد )بحرانی، باز هم خودداری کرد، خود حاکم طالق می

اند که مرد نخست توانایی برای نفقه دارد، چنین فقها به این روایات در جایی استناد کرده
« لو تجدد العجز عن النفقه»کند: شود و یا از آن خودداری میولی سپس از نفقه عاجز می

 (.30/106ق، 1404؛ نجفی، 11/294ق، 1418؛ طباطبایی، 24/78ق، 1405)بحرانی، 
گردد که راه شود که نفقه ندادن از سوی زوج سبب میین دو روایت فهمیده میاز ا

طالق اجباری برای حاکم به وجود بیاید تا بتواند از حقوق زوجه محافظت نماید. ممکن 
از  است کسی برای رد این دیدگاه بخواهد به روایتی استناد کند که زنی به امیر مؤمنان

                                           
 فَلَمْ امْرَأَةٌ عِنْدَهُ کَانَتْ مَنْ یَقُولُ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ حُمَیْدٍ بْنُ عَاصِمُ رَوَى وَ. »17
 «.بَیْنَهُمَا یُفَرِّقَ أَنْ الْإِمَامِ عَلَى حَقّاً کَانَ صُلْبَهَا یُقِیمُ مَا مْهَایُطْعِ وَ عَوْرَتَهَا یُوَارِی مَا یَکْسُهَا

 قُدِرَ مَنْ وَ -جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ یَسَارٍ بْنُ الْفُضَیْلُ وَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ رِبْعِیُّ رَوَى وَ. »18
 «.بَیْنَهُمَا فُرِّقَ إِلَّا وَ کِسْوَةٍ مَعَ ظَهْرَهَا یُقِیمُ مَا عَلَیْهَا أَنْفَقَ إِنْ قَالَ اللّهُ آتاهُ مِمّا فِقْفَلْیُنْ رِزْقُهُ عَلَیْهِ
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از زندانی  دهد و او تنگدست و معسر است؛ امامهمسرش شکایت کرد که وی نفقه نمی
ق، 1407)طوسی،  19کردن وی خودداری کرد و فرمود همانا با هر سختی آسانی است

( و شوهر این زن را مجبور نکرد که زنش را طالق دهد و یا به زن اختیار فسخ 6/299
طالق خود را درخواست نکرده  فت: آن زن از امامتوان گنکاح را نداد، در پاسخ می

از آن خودداری کرده باشد، بلکه آمده است تا طلبکاری خود را از شوهر  است که امام
و بدهکار بودن وی را بیان کند و زندانی وی را بخواهد. ضمن اینکه ممکن است این 

 بوده و یا اینکه امامروایت، قضیه فی واقعه باشد و یا خواسته زن الزام مرد به کار 
مالحظه کرده است که ناتوانی زن به آن اندازه نبوده که مرد الزام به طالق شود )بصری، 

دهد طالق باین است وگرنه نقض غرض چنین این طالقی که حاکم می(. هم140ق، 1410
ای در این طالق از طرف حاکم وجود نخواهد داشت )ایروانی، آید و فایدهپیش می

 (.2/414 ق،1427
 

 حکم حق فسخ در صورت رضایت ازدواج با معسر و تنگدست
عالمه حلی بحثی را مطرح کرده است که اگر زن به اعسار و تنگدستی مرد آگاه بود و 
راضی به وی شد، آیا حق فسخ برای وی وجود دارد یا نه؟ که در اینجا فتوای صریحی 

(. در منشأ این اشکال گفته 3/112 ق،1413کرده است )حلی، « اشکال»نداده و تعبیر به 
شده است که وی حق فسخ دارد، زیرا علت آن این است که حق فسخ، حقی است که با 
آمدن روزگاری که حق نفقه دارد، وی حق فسخ پیدا کرده است و با اسقاط گذشته وی، 

رود و علت حق فسخ چیزی که هنوز واجب نشده و به گردنش نیامده، از میان نمی
، این است که وی راضی به اعسار همسرش شده است و دیگر حق فسخ ندارد، نداشتن

گونه که با رضایت زن به عیب همسرش، ضمن اینکه اعسار از زمره عیوب است و همان
شود شود، با رضایت به اعسار نیز حق فسخ وی ساقط میحق فسخ وی ساقط می

دیدگاه دوم )سقوط حق (. 3/281ق، 1387؛ فخرالمحققین، 2/547ق، 1416)اعرجی، 
اند: عنین نیز چیزی است که گونه که فقیهان گفتهرسد، زیرا همانخیار( صحیحتر به نظر می
دانند حال فقیهان، اسقاط حق فسخ را در آن صحیح میآید، با اینآثار آن بعداً به وجود می

                                           
 وَ یَحْبِسَهُ فَأَبَی أَنْ مُعْسِراً زَوْجُهَا کَانَ وَ عَلَیْهَا یُنْفِقُ لَا أَنَّهُ ان امراه استعدت علی زَوْجِهَا عن علی. »19

 .«یُسْراً الْعُسْرِ مَعَ إِنَّ قَالَ
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د ندارد و در نتیجه اگر زن راضی به ازدواج با وی شد، بعداً حق فسخ برای زن وجو
توان گفت: زوجه (. در تأیید دیدگاه سقوط حق فسخ می7/590ق، 1416، فاضل هندی)

حال به ازدواج با مرد رضایت هنگامی که بر تنگدستی مرد آگاه و مطلع باشد و ولی با این
پوشی دهد و اقدام کند، این بدان معنا است که وی از برخی حقوق خود صرف نظر و چشم

(. در نتیجه 536ق، 1419جه حق فسخ وی ساقط شده است )اراکی، نموده است در نتی
بنابر قاعده اقدام، زن اقدام به ضرر خود کرده و حق فسخ را با این رضایت ساقط کرده 

 است و دیگر حق درخواست جدایی ندارد.
 

 تحقق اعسار پس از عقد ازدواج
پیش از عقد با پس از  برخی از فقیهان بر این باورند که میان دیدگاه شرطیت یسار در

باز بودن بر نفقه شرط لزوم عقد باشد، با عقد، تالزم وجود دارد؛ یعنی اگر تمکن و دست
تحقق عجز و ناتوانی جدید از پرداخت نفقه، تسلط بر فسخ وجود دارد ولی اگر شرط لزوم 

 نباشد، سه احتمال وجود دارد:
ایی بین آنها به دست حاکم جدایی و تسط بر جد -2حق فسخ وجود داشته باشد.  -1

 وَ»حق فسخ وجود ندارد؛ زیرا اوالً استصحاب بقاء نکاح خواهد شد. ثانیاً آیه:  -3است. 
و اگر : تَعْلَمُونَ کُنْتُمْ إِنْ لَکُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُواْ أَن وَ مَيْسَرَةٍ إِلَى فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُوَ کَان إِنْ

شد، او را تا هنگام توانایى، مهلت دهید! )و در صورتى )بدهکار( قدرت پرداخت نداشته با
راستى قدرت پرداخت را ندارد،( براى خدا به او ببخشید بهتر است؛ اگر )منافع این که به

گیرد. ( عمومیت دارد و ناتوانی بر پرداخت نفقه را هم در بر می280)بقره،  «کار را( بدانید
طور شایسته همسر خود را باید به: بِإِحْسانٍ تَسْرِيحٌ وْأَ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْساكٌ»آیه ثالثاً 

(، 229)بقره، « نگاهدارى کند )و آشتى نماید(، یا با نیکى او را رها سازد و از او جدا شود
-شمار نمیبر این مطلب داللت دارد؛ زیرا امساک با ناتوانی از نفقه، امساک به معروف به

گیرد که در صورت موافقت نکردن مرد بر جدایی آید. پس باید تصریح به احسان صورت 
در  پذیر است. رابعاً امام صادقبا مراجعه به حاکم که ولی ممتنع است و فسخ وی امکان

ها و پوشش زن اقدام کرد که خوب وگرنه .... اگر مرد بر تأمین هزینهفرماید: روایتی می
 (.3/24ق، 1387)فخرالمحققین،  20شودمیان آنها جدایی ایجاد می

                                           
 «عبداللّه علیه الساّلم قال ان أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة و الّا فرّق بینهما.عن ابى». 20
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اگر کسی بگوید: یسار به نفقه شرط در لزوم عقد نیست، زیرا اگر شرط باشد، پس در 
توان تجدد ناتوانی از پرداخت نفقه، نیز باید حق فسخ وجود داشته باشد که در پاسخ می

گفت: ممکن است در عجز و ناتوانی ابتدایی، به حق فسخ برای زوجه قائل شویم، ولی در 
گونه که در عیوب مجوزه از عقد قائل به این حق فسخ نشویم؛ همان عجز ایجاد شده پس

 (.30/106ق، 1404برای فسخ، امر به همین منوال است )نجفی، 
 

 اعسار و عجز طاری پس از ازدواج
بالی بر اثر شود یا شخص پس از چند سال زندگی خانوادگی ورشکسته میحال اگر 

آیا در چنین  ،شودداخت نفقه، درمانده میو مرد از پر گرددنابود می شآسمانی ثروت
یاد « عجز طاری»؟ فقیهان از این مسئله با عنوان آیدی حق فسخ نکاح پدید مییصورتها

 -حق فسخ برای زن. ج -لزوم عقد. ب -باره وجود دارد: الفاند و سه دیدگاه در اینکرده
(. 18/5803، ق1419حق فسخ ابتداء برای حاکم و سپس برای زن )شبیری زنجانی، 

دیدگاه نخست که لزوم عقد است و اجرای طالق نیز توسط حاکم جایز نیست، دیدگاه 
( و بر زوجه واجب است که تا زمان 12/137ق، 1411مشهور فقیهان است )محقق کرکی، 

رسد نظر می(. به268ش، 1390بهبود یافتن وضع زندگی اقتصادی زوج صبر کند )صادقی، 
-اند همگی بر این دیدگاه داللت میلزوم عقد و عدم جواز فسخ آورده ای که فقیهان برادله

 کند.
 

 احکام اعسار زوج در ازدواج از منظر مذاهب اربعه
سنت، شافعیه، مالکیه و حنابله بر این باورند که در صورت اعسار و در میان مذاهب اهل

اند صبر کند که اگر توتنگدستی مرد، زن حق برهم زدن نکاح را خواهد داشت یا اینکه می
-ماند )ابنصبر کرد این حق وی است و نفقه، بر ذمه مرد به عنوان دین و بدهی باقی می

تواند مصادیقی داشته باشد، نفقه (. این عجز و ناتوانی از پرداخت می9/264تا، قدامه، بی
(. 2/116ق، 1404تیمیه حرانی، گیرد )ابنقوت، نفقه پوشش و نفقه مسکن را در بر می

هم زدن عقد نکاح را تنها حنفیه هستند که باور دارند زن باید صبر کند و حق فسخ و به
گانه بر این باورند که زن باید به حاکم مراجعه کند و از وی ندارد. در این بین، مذاهب سه

جدایی از همسرش را بخواهد، زیرا این حق وی است. ولی اختالف در این است که آیا 



 11ن ـ شماره فقه مقارفصلنامه دو

 

 

128 

داند، ولی کند فسخ است و یا طالق؟ شافعی آن را فسخ میحاکم ایجاد میاین جدایی که 
ای که مذاهب بر دیدگاه (. ادله9/247تا، قدامه، بیمالک، به طالق بودن آن قائل است )ابن

 اند، از این قرار است:فقهی خود آورده
 

 . مذهب حنفی1
که اگر مردی توانایی بر تأمین ها به پیروی از ابوحنیفه و ابو یوسف بر این باورند حنفی

گویند: از طرف آید و به زن میوجود نمینفقه همسرش را نداشته باشد، میان آنها جدایی به
ق، 1313؛ زیلعی، 1/89تا، همسرت قرض کن و به حساب او بگذار )مرغینانی، بی

ردازد )بابرتی، (؛ به این معنا که طعام و مواد غذایی بخرد تا اینکه از مال زوج بعداً بپ3/54
-(. فایده استدانه این است که با مرگ و یا غیر آن این حق نفقه، ساقط نمی4/389تا، بی

(. در این مسئله نیز فرقی وجود ندارد که مرد غائب یا 4/690ق، 1419شود )جزیری، 
ها و چه ها و چه پوشیدنیای دریغ کند؛ یعنی چه خوراکیحاضر باشد و از هر نوع نفقه

 (.3/590ق، 1412عابدین، کند )ابناشد و حتی اگر دستش تنگ باشد، فرقی نمیمسکن ب
 فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُوَ کَان إِنْ وَ» اند، آیات قرآن است:دلیلی که حنفیه بر دیدگاه خود آورده

و اگر )بدهکار،( قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایى، مهلت : مَيْسَرَةٍ إِلَى
که از نگاه ایشان این آیه، نص بر این مطلب است که فرد دست تنگ  (280)بقره، .«دهید

باید مهلت داده شود و در این مدت مهلت، زن حق درخواست جدایی را ندارد )سرخسی، 
 فَلْيُنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قُدِرَ مَنْ وَ»فرماید: چنین در آیه دیگر خداوند می(. هم5/190ق، 1406

 و کند هزینه خود دارایى از که است توانگر بر: آتَاهَا مَا إِالَّ نَفْساً اللَّهُ يُکَلِّفُ الَ اللَّهُ آتَاهُ مِمَّا
 به] جز را کسهیچ خدا. کند خرج داده او به خدا آنچه از باید باشد تنگ او روزى که هر

اند وقتی خداوند ( که درباره آن گفته7)طالق، « کندنمى تکلیف است داده او به آنچه[ قدر
باشد و با در حال تنگدستی نفقه را واجب نکرده است، بنابراین ترک آن، ترک واجب نمی

ترک آن گناهی مرتکب نشده است؛ در نتیجه سببی برای تفریق و جدایی حاصل نشده 
(. یکی دیگر از ادله روایتی است که عایشه و حفصه از 3/224ق، 1379است )صنعانی، 

درخواست نفقه کردند، ابوبکر و عمر بلند شدند و گردن دخترانشان را  پیامبر اکرم
خواهید که در نزد او نیست. اگر این حق چیزی می گرفتند و به آنها گفتند از پیامبر

، درستی رفتار فسخ برای آنها وجود داشت و آنها درخواست حقشان را داشتند، پیامبر
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جا(. علمای حنفی، ادله شافعی را مبنی کرد )همانیابوبکر و عمر با دخترانشان را تأیید نم
باره گویند: اوالً از سعید بن مسیب در ایندانند و میبر داشتن حق خیار مورد اشکال می

دو دیدگاه موجود است و دیدگاه دوم وی این است که نباید جدا شود، پس دو قول از یک 
، ضمن اینکه است و نه پیامبر خدا شود. دوم اینکه سنتی که گفته شده، سنت عمرنفر می

روایت مرسل است. سوم اینکه حسن، عطاء، زهری، عمر بن عبدالعزیر و ثوری بر این 
باورند که حق جدایی وجود ندارد و باید صبر کند. چهارم، موضوع روایت ابوهریره مربوط 

-کند )ابنمیحال پرداخت نبه جایی است که مرد توانایی بر پرداختن هزینه دارد، با این

ق، 1405( ضمن اینکه این روایت ضعیف است )البانی، 470-7/471تا، ترکمانی، بی
7/229.) 

 
 . مذهب مالکی2

های همسرش را نداشته باشد، گوید: هر مردی که توانایی بر هزینهمالک بن انس نیز می
اتوانی (. در صورتی که ن2/255ق، 1323شود )مالک بن انس، بین آنها جدایی ایجاد می

مرد بر پرداخت نفقه به اثبات نرسیده باشد، این حق فسخ با مراجعه به حاکم است و حاکم 
(، ولی اگر به اثبات برسد که وی معسر است، 4/690ق، 1419دهد )جزیری، طالق می

کند و در صورتی که در مهلت مقرر، نتواند نفقه بپردازد، بین آنها حاکم مهلت مشخص می
(. بنابراین از نگاه مالکیه، زن حق 2/253ق، 1323شود )مالک بن انس، جدایی ایجاد می

(. حاکم با 2/517تا، دارد با مراجعه به حاکم درخواست طالق داشته باشد )دردیر، بی
دهد، شرط نخست این است که مرد از پرداخت نفقه شروطی این زن را طالق رجعی می

های گذشته، حقی برای زن اتوانی بر نفقهدر حال حاضر و یا آینده ناتوان باشد، ولی ن
اش آگاه نباشد، پس در کند. دوم اینکه به هنگام عقد، زن از فقر مرد و ناتوانیایجاد نمی

آید. ادعای مرد بر وجود نمیصورت آگاهی و رضایت، حق درخواست تفریق برای وی به
امید است اعسارش شود که عجزش از نفقه به اثبات نرسد وگرنه به وی مهلت داده می

 (.4/690ق، 1419برطرف گردد )جزیری، 
 

 . مذهب شافعی3
باب الرجل ال یجد ما ینفق »بابی را طرح نموده است با این عنوان « االم»شافعی در کتاب 

باشد. او بر این باور است که اگر مردی از که مربوط به بحث اعسار مرد می« علی امراته
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باشد، زن میان صبر با وی و ماندن و جدایی حق خیار  هزینه همسر خود ناتوان و عاجز
)شافعی،  21آیدشمار نمیشود و این جدایی طالق بهداشته باشد، بین آنها جدایی ایجاد می

دهد و کند و وی سه روز به او مهلت می(. البته به حاکم مراجعه می115و  5/98ق، 1403
-، در روز چهارم خود زن فسخ میکند و اگر قاضی وجود نداشتدر روز چهارم فسخ می

(. در این عجز و ناتوانی 4/691ق، 1419؛ جزیری، 2/207ق، 1418کند )انصاری، 
(. 3/590ق، 1412عابدین، تفاوتی نیست که زوج حاضر باشد و یا اینکه غائب باشد )ابن

مسیب است که از وی درباره مردی پرسیده شد که یکی از ادله دیدگاه شافعی، سخن ابن
-شود که از وی پرسیده میزی ندارد که انفاق کند و او گفت: بین آنها جدایی ایجاد میچی

-(. هم232ق، 1410دهد بله سنت است )مزنی، شود آیا این سنت است و ایشان پاسخ می

درباره  گوید: پیامبر اکرمچنین این دیدگاه به سبب روایتی از ابوهریره است که می
ای همسرش هزینه کند، فرموده است: بین آنها جدایی و تفریق مردی که چیری ندارد که بر

توان (. دلیل دیگری که برای این دیدگاه می18/267تا، شود )نووی، المجموع، بیایجاد می
آید، وجود میواسطه ناتوانی بر آمیزش حق فسخ بهآورد، اولویت است؛ یعنی هنگامی که به
آید، زیرا ضرر در آن بیشتر وجود میه این حق بهبه طریق اولی در عجز و ناتوانی از نفق

ماند، ولی بدون وطی و جا( و بدن انسان بدون هزینه و نفقه پابرجا و زنده نمیاست )همان
(. یکی دیگر از ادله این است که نفقه 2/147تا، ماند )شربینی، بیآمیزش جنسی زنده می

شود زن ناشزه نفقه ندارد. ه دیده میگونه کوری جنسی از زن است و هماندر برابر بهره
شود و در نتیجه حق خیار فسخ پس هنگامی که نفقه واجب نباشد، استمتاع نیز ساقط می

-ای که شافعی می(. از دیگر ادله3/224ق، 1379آید )صنعانی، وجود میبرای زوجه به

ه سعی کنند آورد دستوری است که عمر بن خطاب به امرای بلد نگاشته است مبنی بر اینک
افرادی که اموالی ندارند به هر شکل از اموال آنها نفقه زنانشان را بپردازند و در صورتی که 

(. روایت ابوهریره را 5/98ق، 1403اموالی از آنها نیافتند آنها را طالق دهند )شافعی، 
 سنت تضعیف کرده است، ولی برخی بر این باورند که این روایت-قطان از اهلاگرچه ابن

کند؛ ضمن اینکه هیچ کدام از صحابه با عمل ایشان و عمر معاضدت می را عمل علی
ق، 1413است )رملی،  مسیب نیز شبیه به سنت پیامبراند و سخن ابنمخالفت ننموده

                                           
 «.قال فی الرجل الیجد ما ینفق علی امراته قال یفرق بینهما روی ابوهریره ان النبی. »21
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(. نکته دیگری که باید یادآور شد این است که گاه فرد به اندازه نفقه فرد معسر 7/209
آید، بلکه وجود نمیرا پرداخت کند که در این صورت فسخ بهتوانایی دارد که هزینه زنش 

وجود خواهد اگر از این حداقل هم عاجز باشد، در این صورت حق جدایی برای زن به
 (. 18/268تا، آمد )نووی، المجموع، بی

گونه است که اگر زن ادعا کند که همسرش ها امر بدیناند: در نزد شافعیبرخی نیز گفته
نفقه ناتوان است، اگر مرد به این مسئله اقرار کند در این صورت اگر زن جدایی  از پرداخت

-اندازد ولی اگر اقرار نکند، زن باید بینه بیاورد )ابنرا بخواهد، قاضی بین آنها جدایی می

ها دو دیدگاه رسد در این مسئله شافعینظر می(. در هر حال به9/443ق، 1424مازه، 
اند: از نگاه شافعی این زن گفته را برای خود زن قائل هستند و برخیدارند: برخی این حق 

نیست که به صورت مستقل حق فسخ دارد، بلکه این فسخ را زن باید از حاکم درخواست 
کند و این درخواست حق زن است و در صورتی که درخواست نداشته باشد، کسی حق 

(؛ در نتیجه حاکم، بنابر والیتی که بر افراد 9/247تا، قدامه، بیجدا کردن آنها را ندارد )ابن
-شمار نمیگونه که اشاره شد، این جدایی فسخ است و طالق بهکند، و هماندارد، فسخ می

شود یا نه؟ (. آیا به وی )مرد( برای تهیه نفقه مهلت داده می3/442ق، 1377آید )شربینی، 
-شود، بهاینکه به مرد مهلت داده نمی باره نیز دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخستدر این

خاطر اینکه فسخ به سبب اعسار محقق شده است و در نتیجه با تحقق اعسار، حق فسخ 
باشد. در دیدگاه دوم به وی سه روز آید و این مانند عیب در زوجین میوجود مینیز به

ی از زمان اشود؛ زیرا حتی کسی که اهل درآمد است ممکن است در برههمهلت داده می
 در بارهاین در که دیگری (. مطلب18/273تا، درآمد وی قطع شود )نووی، المجموع، بی

این است که بحث حق فسخ نکاح در جایی است که  گیردمی قرار بحث مورد شافعیه نزد
زن، طفل و دیوانه نباشد و اگر کودکی و یا دیوانه باشد و همسر وی بر نفقه ناتوان باشد، 

ت ولی زوجه حق فسخ ندارد؛ زیرا این فسخ از اختیارات زن است و ولی در در این صور
جا(. نکته پایانی اینکه از نگاه شافعیه، نفقه به شش شود )هماناین مسئله، جانشین وی نمی

های نظافت و اسکان شود: غذا، خورشت، خدمتکار، پوشش، وسیلهدسته تقسیم می
به بعد( که در صورت اعسار از نفقه خدمتکار، حق  6/450تا، )نووی، روضة الطالبین، بی

 (.3/447ق، 1377آید )شربینی، وجود نمیفسخ به



 11ن ـ شماره فقه مقارفصلنامه دو

 

 

132 

 . مذهب حنبلی4
های زن خود به سبب تنگدست بودن و نداشتن حنابله بر این باورند که اگر مردی از هزینه

در باشد و چیزی برای انفاق خودداری کند، زن مخیر میان صبر کردن و جدا شدن می
کند؛ زیرا بر اساس صورت تصمیم بر جدایی، این حاکم است که میان آنها جدایی ایجاد می

آید، پس شمار نمینگه داشتن زن با ندادن نفقه، امساک به معروف به...« فامساک »آیه 
چنین از آنجا که اگر مرد (. هم9/243تا، قدامه، بیماند )ابنتنها، راه جدایی باقی می

شد بتواند همسرش از وی جدا شود، به طریق اولی آمیزش داشت، موجب می ناتوانی بر
شود، زیرا ضرر بر ناتوانی نفقه از ضرر بر ناتوانی ناتوانی از پرداخت نفقه موجب فسخ می

، سعید بن مسیب، جا(. این دیدگاه به عمر بن خطاب، علیاز آمیزش بیشتر است )همان
حماد، مالک، عبدالرحمن بن مهدی، شافعی، اسحاق، حسن، عمر بن عبد العزیز، ربیعه، 

(. البته برخی حنابله بین توان 9/263ابوعبید و ابوثور نیز نسبت داده شده است )همان، 
اند: در صورتی که حتی بر پرداخت نفقه فرد اند و گفتهفرد موسر با فرد معسر تفاوت قایل

آید )بهوتی، وجود میی بهمعسر نیز ناتوان باشد، در این صورت حق فسخ برای و
ها به آن ای است که شافعی(. دلیل این دیدگاه، برخی از همان ادله5/560ق، 1418

آید و نه طالق )جزیری، شمار میاند. در نگاه حنابله، این جدایی فسخ بهتمسک کرده
 (. در صورتی که زن با علم و آگاهی به اعسار مرد با وی ازدواج کند، در4/503ق، 1419

اند باز حق فسخ دارد؛ زیرا نفقه چیزی است که تجدید پذیر این صورت برخی حنابله گفته
قدامه، برد )ابنآید و اسقاط حق گذشته، حق جدید را از بین نمیوجود میکم بهاست و کم

 (.560-5/561ق، 1418؛ بهوتی، 9/265تا، بی
 

 نتیجه
های های زندگی زن، از بایستهزینهدر این پژوهش پس از بررسی روشن گردید، نفقه و ه

زندگی زناشویی است که بر دوش مرد گذاشته شده است و اگر پس از ازدواج مشخص 
حق زن در بر هم زدن عقد، سه  آید، فقیهان دربارهها بر نمیهزینه گردد که مرد از عهده

را دارد )حق  اند: یک: زن باید صبر کند. دو: زن حق فسخ عقد ازدواجدیدگاه ارائه کرده
تواند با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طالق دهد و حاکم وی را مجبور خیار(. سه: زن می

کند و در صورت خودداری مرد، حاکم زن را طالق دهد. به پرداخت نفقه و یا طالق می
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پس از بررسی ادله دیدگاهها روشن گردید که دیدگاه دوم هر چند دیدگاه غیرمشهور 
 قاعده کفائت، در یسار مفهوم ارتکازی، شرط ای مانند روایات،وجه به ادلهاست، ولی با ت

گرفته از سوی صورت تدلیس و ازدواج در مصلحت شریعت، مقاصد اولویت، دلیل الضرر،
مرد، از قوت بیشتری برخوردار است. در مذاهب اربعه نیز روشن گردید که در مذاهب 

اند دن ازدواج را دارد؛ البته هر سه مذهب قایلمالکیه، شافعیه و حنابله زن حق بر هم ز
ها و حنابله این را از باب فسخ و گیرد، حال شافعیاین جدایی توسط حاکم صورت می

اند زن باید ها هستند که قایلدانند. در میان مذاهب، تنها حنفیمالکیه از باب طالق می
 صبر کند و حق بر هم زدن ازدواج را ندارد.
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 فهرست منابع
 .قرآن کريم -
، قم، دفتر انتشارات اسالمی، السرائر الحاوی لتحرير الفتاویادریس حلی، محمد بن منصور، ابن -

 ق.1410
 تا.، تهران، مکتبة نینوا، بیالجعفرياتاشعث کوفی، محمد بن محمد، ابن -
 .ق1413اسالمى،  انتشارات دفتر قم، ،الفقيه اليحضره منعلی، محمد بن  بابویه،ابن -
 ق.1406، قم، دفتر انتشارات اسالمی، المهذببراج، عبدالعزیز بن نحریر، ابن -
 تا.، بیروت، دارالفکر، بیالجوهر النقی علی سنن البيهقیترکمانی، علی بن عثمان، ابن -
، المحرر فی الفقه علی مذهب اإلمام أحمد بن حنبلتیمیه حرانی، عبدالسالم بن عبداهلل، ابن -

 ق.1404المعارف،  ریاض، مکتبة
 اسالمی، انتشارات دفتر قم، ،جنيدابن فتاوى مجموعة احمد، بن محمد اسکافى، جنیدابن -

 .ق1416
، ، قم، مؤسسه امام صادقغنية النزوع إلی علمی األصول و الفروعزهره، حمزة بن علی، ابن -

 ق.1417
 ق.1405اء، ، قم، سیدالشهدالجامع للشرائعسعید حلی، یحیی بن احمد، ابن -
 ق.1412، بیروت، دارالفکر، رد المحتار علی الدر المختارعابدین، محمدامین بن عمر، ابن -
 ق.1404 مکتب اإلعالم اإلسالمی، قم، ،اللغة مقاييس معجم احمد بن فارس، فارس،ابن -
 تا.، بیروت، دارالکتاب العربی، بیالمغنی ،حمدا، عبداهلل بن قدامهابن -
بیروت، دارالکتب العلمیة،  ،فی الفقه النعمانی البرهانی المحيط، حمدامحمود بن  مازه،ابن -

 ق.1424
 .ق1414 دارصادر، بیروت، ،العرب لسان مکرم، بن محمد منظور،ابن -
 ق.1413، قم، مؤسسه در راه حق، رسالة فی نفقة الزوجةاراکی، محمدعلی،  -
 ق.1419، قم، نورنگار، کتاب النکاحهمو،  -
 تا.، مکتبة المحمدی، بیجامع الرواةدبیلی، محمد بن علی، ار -
اهلل خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ، شرح از روحوسيلة النجاةاصفهانی، ابوالحسن،  -

 ق. ،1422خمینی
، قم، دفتر انتشارات کنز الفوائد فی حل إشکاالت القواعداعرجی، عبدالمطلب بن محمد،  -

 ق.1416اسالمی، 
 ق.1418، بیروت، دارالکتب العلمیة، فتح الوهاب بشرح منهج الطالبانصاری، زکریا بن محمد،  -
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 ق.1422، قم، مجمع الفکر اإلسالمی، الموسوعة الفقهية الميسرةانصاری، محمدعلی،  -
 ق.1427نا، ، قم، بیدروس تمهيديه فی الفقه اإلستداللیایروانی، باقر،  -
، بیروت، المکتب إرواء الغليل فی تخريج أحاديث منار السبيل، البانی، محمد ناصرالدین -

 ق.1405اإلسالمی، 
، قم، دفتر انتشارات اسالمی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةبحرانی، یوسف بن احمد،  -

 ق.1405
 ق.1410، بیروت، الدار اإلسالمیة، نفقات الزوجة فی التشريع اإلسالمیبصری، عارف،  -
، بیروت، منشورات محمدعلی بیضون؛ کشاف القناع عن متن اإلقناعوتی، منصور بن یونس، به -

 ق.1418دارالکتب العلمیة، 
الفقه علی المذاهب األربعة و مذهب جزیری، عبدالرحمن، سید محمد غروی و یاسر مازح،  -

 ق.1419، بیروت، دارالثقلین، البيتأهل
 ش.1374، تهران، کیهان، يفيت بيان آنادوار فقه و کجناتی، محمدابراهیم،  -
 تا.، بیالبيتمجموعه مجله فقه اهل، در: «العیوب اللتی یفسخ بها النکاح»حائری، کاظم،  -
مجله فقه و ، «تحلیل ماهیت و احکام انحالل نکاح به لحاظ ترک انفاق»حبیبی تبار، جواد،  -

 ش.1386، 15، شماره حقوق
 آل مؤسسه ، قم،صيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعةتفحر عاملی، محمد بن حسن،  -

 .ق1409 إلحیاء التراث، البیت
 ق.1412، قم، دارالکتاب، فقه الصادقحسینی روحانی، سید محمدصادق،  -
 ق.1414اهلل سیستانى، ، قم، دفتر آیتقاعدة الضرر و الضرارحسینی سیستانى، سید على،  -
 ق.1410، بیروت، دارالتعارف، لحينمنهاج الصاحکیم، محسن،  -
 ق. ،1388، قم، مؤسسه آل البیتتذکرة الفقهاءحلی، حسن بن یوسف،  -
 ق.1413، قم، دفتر انتشارات اسالمی، قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرامهمو،  -
 .تابی دارالعلم، قم، ،الوسيلة تحرير اهلل،روح سید خمینى، -
 ق.1405، قم، اسماعیلیان، جامع المدارك فی شرح المختصر النافعخوانساری، سید احمد،  -
 ق.1410، قم، مدینة العلم، منهاج الصالحينخویی، سید ابوالقاسم،  -
 تا.، دارإحیاء الکتب العربیة، بیالشرح الکبيردردیر، احمد بن محمد،  -
قلم؛ بیروت، الدار ، دمشق، دارالالمفردات فی غريب القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  -

 ق.1412الشامیة، 
 ق.1405اهلل مرعشی نجفی، ، قم، کتابخانه آیةفقه القرآناهلل، راوندی، سعید بن هبة -
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، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، نهاية المحتاج إلی شرح المنهاجرملی، محمد بن احمد،  -
 ق.1413

، قاهره، المطبعة الکبری األمیریة، ئقتبيين الحقائق شرح کنز الدقازیلعی، عثمان بن علی،  -
 ق.1313

 ق. ،1416، قم، مؤسسه امام صادقنظام النکاح فی الشريعة اإلسالميه الغراءسبحانی، جعفر،  -
 ق.1406، بیروت، دارالمعرفة، المبسوط، احمدمحمد بن  سرخسی، -
 ق.1429، قم، مکتبة فدک، سند العروة الوثقی ـ کتاب النکاحسند بحرانی، محمد،  -
 ق.1403، بیروت، دارالفکر، األمشافعی، محمد بن ادریس،  -
 ق.1419پرداز، ، قم، مؤسسه پژوهشی رأیکتاب نکاحشبیری زنجانی، سید موسی،  -
 تا.، بیروت، دارالفکر، بیشجاعاإلقناع فی حل ألفاظ أبیشربینی، محمد بن احمد،  -
 ق.1377، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، هاجمغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهمو،  -
 تا.، قم، مکتبة المفید، بیالقواعد و الفوائدشهید اول، محمد بن مکی،  -
 ق.1410، بیروت، دارالتراث؛ الدار اإلسالمیة، اللمعة الدمشقيةهمو،  -
 ق.1414، قم، دفتر انتشارات اسالمی، غاية المراد فی شرح نکت اإلرشادهمو،  -
 ق.1410، قم، داوری، الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقيةالدین بن علی، ثانی، زین شهید -
 ق.1413، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة، مسالک األفهام إلی تنقيح شرائع اإلسالمهمو،  -
 ش.1390، قم، بوستان کتاب، نفقه زوجه در مذاهب خمسهصادقی، شهره،  -
 ق.1420روت، داراألضواء، ، بیماوراء الفقهصدر، محمد،  -
 ق.1379، مصر، مصطفی البابی، سبل السالمصنعانی، محمد بن اسماعیل،  -
 ق.1426، قم، منشورات قلم الصالحین، مبانی منهاج الصالحينطباطبایی قمی، سید تقی،  -
، قم، مؤسسه آل رياض المسائل فی تحقيق األحکام بالدالئلطباطبایی، سید علی بن محمد،  -

 ق. ،1418البیت
، مشهد، مجمع البحوث اإلسالمیة، المؤتلف من الختلف بين أئمه السلفطبرسی، فضل بن حسن،  -

 ق.1410
 ق.1407، قم، دفتر انتشارات اسالمی، الخالفطوسی، محمد بن حسن،  -
 ق.1387، تهران، المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة، المبسوط فی فقه اإلماميةهمو،  -
 دارالفضیلة، قاهره، ،الفقهية األلفاظ و المصطلحات معجم عبدالرحمن، محمود المنعم،عبد -

 .م1999
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، قم، بوستان مفهوم و حجيت مذاق شريعت در فرايند استنباط احکام فقهیعلیشاهی، ابوالفضل،  -
 ش.1390کتاب، 

 ائمه فقهى رکزم قم، ،ـ النکاح الوسيلة تحرير شرح فی الشريعة تفصيل محمد، لنکرانى، فاضل -
 .ق، 1421اطهار

اهلل ، قم، کتابخانه آیةالتنقيح الرائع لمختصر الشرائعفاضل مقداد )سیورى حلى(، مقداد بن عبداهلل،  -
 ق.1404مرعشی نجفی، 

 .ق1425 مرتضوى، قم، ،فی فقه القرآن العرفان کنزهمو،  -
دفتر انتشارات اسالمی،  قم، ،کشف اللثام عن قواعد األحکامفاضل هندی، محمد بن حسن،  -

 ق.1416
 ق.1387قم، اسماعیلیان،  ،يضاح الفوائدإ ،، محمد بن حسنفخرالمحققین -
 ش.1381، قم، بوستان کتاب، نفقه زوجهفرشتیان، حسن،  -
 ق. ،1406، مشهد، مؤسسه آل البیتفقه الرضا -
ی امام امیرالمؤمنین ، اصفهان، کتابخانه عمومالوافیفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی،  -

 ق. ،1406علی
 ق.1429، قم، دارالحدیث، الکافیکلینى، محمد بن یعقوب،  -
 ق.1323، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، المدونة الکبریمالک بن انس،  -
، تهران، دارالکتب مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسولمجلسی، محمدباقر بن محمدتقی،  -

 ق.1404اإلسالمیة، 
 .ق1406 نجفى، مرعشى اهللآیة کتابخانه قم، ،األخبار تهذيب فهم فی األخيار مالذهمو،  -
 مؤسسه قم، ،الفقيه اليحضره من شرح فی المتقين روضة محمدتقى بن مقصودعلی، مجلسى، -

 .ق1406 کوشانبور، اسالمى فرهنگى
 .ق1424 اسالمى، تتبلیغا دفتر قم، ،طبية مسائل و الفقه آصف، محمد قندهارى، محسنى -
 ق. ،1403، قم، مؤسسه آل البیتمعارج األصولمحقق حلی، جعفر بن حسن،  -
، ، بیروت، مؤسسه آل البیتجامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی، علی بن حسین،  -

 ق.1411
 ق.1410، قم، داوری، نموذج فی الفقه الجعفریمدرسی یزدی، عباس،  -
، قاهره، مکتبة محمدعلی حنيفةبداية المبتدی فی فقه اإلمام أبیکر، بمرغینانی، علی بن ابی -

 تا.صبح، بی
 ق.1410، بیروت، دارالمعرفة، مختصر المزنیمزنی، اسماعیل بن یحیی،  -
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 ق.1419، قم، الهادی، مصطلحات الفقه و معظم عناوينه األصوليةمشکینی، علی،  -
 ق.1421، قم، انصاریان، سةالفقه علی المذاهب الخممغنیه، محمدجواد،  -
 ق.1413، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، المقنعةمفید، محمد بن محمد،  -
 ق. ،1424طالب، قم، مدرسه امام علی بن ابیکتاب النکاحمکارم شیرازی، ناصر،  -
 ، قم، دفتر انتشاراتنهاية المرام فی شرح مختصر شرائع اإلسالمموسوی عاملی، محمد بن علی،  -

 ق.1411اسالمی، 
، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالمنجفی، محمدحسن،  -

 ق.1404
 تا.، بیروت، دارالفکر، بیالمجموع شرح المهذبنووی، یحیی بن شرف،  -
 تا.، بیروت، دارالکتب العلمیة، بیروضة الطالبين و عمدة المفتينهمو،  -


