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 ممتنع از پرداخت نفقه زنداني كردن شوهر

∗سيدمحمدرضا آيتي

و دانشيار و حقوق اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فقه  تحقيقات تهران علوم

 عبدالجبار زرگوش نسب
و دانشگاه آزاد اسالمي واحديدانشجوي دكتر  تحقيقات تهران علوم

)14/4/1390:تاريخ تصويب- 24/11/1389: تاريخ دريافت(

:چكيده
وبه اين نوشتار در در داليل باره زنداني كردن شوهري كه از پرداخت نفقه همسرش آراي فقها

در. استپرداخته شده،خوداري مي كند  صورتي كه تـوان براساس اين پژوهش چنين شوهري

و مالي داشته باشد  از زنداني مي شود  انـد اگـر زوج مفتيان اهل سنت كـه گفتـه نظر آن دسته

و«؛ زيرا هم با آيه اعسارستني درست،حبس تعزيري مي شود معسر باشد نيز  اگركسي معسر

و) 280بقره،(»به او مهلت دهيد تا وقت توانگريش تنگدست باشد بعـضي هم بـا منافات دارد

در از  قايل به عدم جواز حبس شـوهر هـريدسته اي ديگر از علما نظر.تعارض است روايات

و به دليل اينكه تمكن مالي داراي چند نيازي بـه زنـداني زنّ مي تواند عقد نكاح را فسخ كند

و؛ زيرا موجبات فسخ نكاح در به نظر نمي رسد صحيح،كردن نيست  مشخص شده شرع معين

وو ني عدم پرداخت نفقه از آن عيوب وعل.ستموجبات و ما رهابـرداهل سـنت فقهاي شيعه
و اختالف نظر موضوع مطرح شده فقهـاي دارند وبر چند دسته اند؛ فقهاي شيعه بر سـه دسـته

وآنها نظرات هستند كه دسته چهار اهل سنت بر .مي گيرد بررسي قرار مورد نقد

: واژگان كليدي
.زندان، زوج، زوجه، نفقه، فقهاي شيعه، فقهاي اهل سنت
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 مقدمه
و لح در فقه گرفتـه اظ براي حقوق زنّ امكانات الزم در نظـر قانون مدني سعي شده از هر

نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف: است قانون مدني آمده 1107از جمله در ماده.شود

ازو و متناسب با وضعيت زن وهزينه قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل بهداشتي هاي درماني

درو : چنـين آمـاده نيز1111مادهدر.ن يا مرض صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصا خادم

به محكمه رجـوع كنـد زن مي ايـن صـورتدر.تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه

و  فقهـا دربـاره زنـداني. شوهر را به دادن آن محكوم خواهـد كـرد محكمه ميزان نفقه را معين

شيهستند دستهچ كردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه بر  سه ند؛ فقهاي اي اند؛ دسـته دستهعه بر

د كنـ قاضي چنين شـوهري را وادار: اندگفته اي ديگر اند؛ دسته به حبس چنين شوهري فتوا داده 

. يكي از راههاي وادار كردن او به پرداخت نفقه حبس اسـت.تا نفقه همسرش را پرداخت كند

به تفصيل شده دسته ي؛اند سوم قائل به كه قاضي او را دو به اين صورت مـر انفـاق يـااكـي از

مي  و طالق ملزم در. دهدمي قاضي از طرف وي طالق؛اگر امتناع ورزد كند  فقهاي اهـل سـنت

و زوج حتي اگر،دسته اولبه نظر:ندهستچهاردسته بر خصوصاين تنگدسـت باشـد معـسر

مي  كه زوج مالدار در صورت خودداري از دسته دوم قايل شده. شودزنداني پرداخت اند به اين

مي  مي،دسته سوم به نظر. شودنفقه حبس و زن را تواند عقد را فسخ كند يا ايـن كـه قاضـي او

مي نظر دستهو.طالق دهد  كه زوج حبس دو چهارم اين است مـرا شود تا هنگامي كه يكـي از

. پرداخت نفقه يا طالق را انتخاب كند

به موارداختالف واتفاق فقهاي شيعه واهل نآپرسش اساسـي.پردازدسنت مي اين پژوهش

از شرايط زنداني كردن شوهر است كه از ممتنع در ديدگاه فريقين چيـست؟ پرداخت نفقه آيـا

يكي از زوجين در  كه به پرداخت نفقه مجبور صورتي صـورتدر شود؟مي زندان باشد شوهر

از پرداخت نفقه حكمش چيست؟ خودداري كردن از   نفقـه پرداخـت مدت زندان زوج ممتنـع

و چقدراست؟ در ديدگاه فقهاي شيعه براي پاسـخگويي بـه اين زمينه چگونه است؟ اهل سنت

و،سؤاالت فوق .دگيرمي قراربررسي مستنداتشان مورد نظر فقهاي فريقين

 فقهاي شيعه واهل سنتو ادله نظرات،آرا.1
و. 1-1  حبس شوهر در بارهنظرات فقهاي شيعه آرا

شه آراي فقهاي شيع مي در باره كه از پرداخت نفقه خودداري سه دسته تقسيم وهري به كند

:شودمي
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از زنداني كردن شوهر:دسته اول. 1-1-1  پرداخت نفقه ممتنع
كه از پرداخت نفقه خـوداري مـي،براساس نظرات اين دسته از فقها  زنـداني،كنـد شوهري

مي شود؛ زيرا خودداري كردن از پرداخ مي وت نفقه كه حقّ زنّ است ظلم زن باشـد در اثـر آن

و  و مگر؛شودمي متضرر اذيت  مشمول،كه در اين صورت تنگدست باشد اين كه شوهر معسر

و يعنـي اگـر.)280بقـره،(»وإن كان ذو عسرة فنظرة الي ميـسرة«:شودآيه اعسار مي  كـسي معـسر

در.كنـد پيـدا تا اينكه تمكن مـاليبه او مهلت دهيد تنگدست باشد » الخـالف«شـيخ طوسـي

ي روزانـه بـا هزينـه اضـافه بـر يـك روز بـراي همـسر يـا غيـر او از هر گاه نفقـه«: فرمايدمي

مي و مرد از پرداخت آن امتناع ورزد زنداني شود، اگر باز خويشاوندان نسبي بر مرد واجب شد

مي  و چيزي از جنس نفقه داشت قاضي از آن وهم نداد  اگر از غير جـنس باشـد آن را از دهد

مي جانب او مي به واجب النفقه و : ابو حنيفه گفته است. شافعي نيز همين نظر دارد. دهدفروشد

 دهـــد وگرنـــه قاضـــي او را زنـــداني اگـــر از جـــنس نفقـــه چيـــزي داشـــته باشـــد مـــي

جق،1409طوسي،(»كندمي ص5خالف، به دارا بودن مقيد» مبسوط«اب در كت.)129، ده شـ حبس زوج

مي. است آمدهاست ولي در كتاب خالف بطور مطلق  آن البته و توان بـر دارا بـودن را تقييد زد

را«:ايشان گفته است. حمل كرد  اگر شوهر توان پرداخت نفقه داشته باشد ولي ندهد، قاضي او

مي  مي اگر نداد او را مجب؛كندبه پرداخت نفقه موظف  اگـر بـاز نـداد وي را بـه زنـدان؛كندور

ج 1417طوسي،(»افكند تا بر همسرش انفاق كند مي ص6ق، مبـسوط، به.)22،  محقق حلي در شرائع قايل

و تعلـل«: گفته استو حبس ممتنع از اداي نفقه شده اگر در پرداخت نفقه واجـب خـودداري

مي  شـرائعق،1389حلـي،(»كنـد اگر امتناع ورزيـد او را زنـداني مـي سازد كرد، قاضي وي را مجبور

ج  ص2االسالم، و قواعد االحكـام«عالمه حلي در دو كتاب خود.)353، بـه حـبس» تحرير االحكام

وكرزوج دارا در صورت امتناع ورزيدن از پرداخت نفقه تصريح  مختلـف«در كتـاب ده اسـت

پس نظر ايشان همانند نظر شـيخ طوسـي.ه استتوقف كرد در مورد حبس زوج معسر» الشيعه

و نفقه همسرش را پرداخت نكند زنـداني مـي  كه زوج توانا باشد ؛شـود است يعني در صورتي

و نادار باشد زنداني نمي اگـر زوج«:ايشان در قواعد االحكام گفتـه اسـت.شودولي اگر معسر

مي؛ نفقه را به تاخير بيندازدادار و اگـر خـودداري كـرد زنـداني اش سـا قاضي او را مجبور  زد

وي اگر در نفقه: باره نفقه خويشان نزديك گفته استدروي. كندمي ايشان تأخير كـرد قاضـي

مي  و اگر امتناع ورزيد او را زنداني را وادار ج 1413حلـي،(»كندمي كند ص2ق، قواعـد االحكـام، در.)56،

و نـداد قاضـي وي را مجبـور اگر دارا در نفقـ«: تحرير االحكام گفته است ه دادن سـستي كـرد

مي؛ بدهد،كندمي نفقه خويشان نزديك از اين جهت ....شود تا نفقه بدهد اگر امتناع كرد زنداني

مي  به رفع احتياج است واجب اگر دارا از پرداخت نفقه سرباز زد براي كساني....شودكه كمك

احتيـاج است اگر دسترسي به قاضي نداشتند از مال او بـه انـدازهكه واجب النفقه هستند جايز 
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و اگر دسترسي دارند به او شكايت مي مي بردارند و قاضي وي را ملزم به انفاق اگـر. كنـد برند

ميرامتناع ورزيد او  به زندان ج حلـي،(»اندازد تا انفـاق كنـدا ص2بـي تـا، تحريـر االحكـام، .)50و49،

او«:اندعلما گفته«: حدائق الناضره گفته است يوسف بحراني در كه پرداخت نفقه بـر اگر كسي

به زندان مـي كند،واجب است تعلل كند، قاضي او را مجبور مي  گفتـه. افكنـد اگر امتناع ورزيد

و تأديب تا خود انفاق كند يا ايـن كـه از مـال او اگـر: شده است  قاضي مخير است ميان حبس

و مال شخصي داشته باشد  و اگر الزم باشد چيزي از ملك و پرداخت كند به مقدار نفقه بردارد

ج بحراني،(»مالش بفروشد، جايز است چون حقّ نفقه واجب مانند دين است ص25بي تـا، در.)138،

و او تعلـل ورزد اگر پرداخت نفقه«: جواهر الكالم آمده قاضـي ..... واجب از كسي خواسته شود

بااو را از باب  ميمه مر و اگر قاضـي وجـود نداشـت عروف مجبور را؛سازد  مؤمنـان عـادل او

مي وادار مي و اگر مؤمنان عادل وجود نداشتند فاسقان اين كار را انجام  بنابر وجهـي.دهندكنند

به حبس اگر خودداري كرد، قاضي وي را حبس مي كند البته در صورتي كه بدست آوردن نفقه

به دليل مخفي بود  آن؛ن مالش مثالً متوقف باشد  اما اگر مالي آشكار داشت جايز است قاضي از

به رضايتش نيست؛ زيـرا در ايـن صـورت حـاكم ولـي او و نيازي و در نفقه خرجش كند ببرد

به حبسش نيست تا اينكه خودش انفاق كند، ولي دليلي بـر ايـن وجـود نـدارد  و نيازي »است

ج 1400نجفي،( ، ص31ق ب.)388، كه را در صورتي گوييم حبس در مورد كسي كـه حقـوق ديگـران

و تعلليدهد الزم است چنانچه امر نمي  مسلم است زنداني كردن شوهر در صورت دارا بودن

 عالوه بـر آن، روايـاتي كـه در خـصوص ايـن مـورد آمـده اسـت. شوددر پرداخت زنداني مي

و شاهد آن باشد مي در-الـف: اد ايـن دسـته از فقهـا عبارتنـد از روايات مورد اسـت. تواند دليل

حـدثنا: أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسـي، قـال«: مستدرك الوسائل روايت ذيل آمده

يجبر الرجل علـي: قال)ع(أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي 

ج 1319ي،نوري طبرس(»النفقه علي امرأته، فإن لم يفعل حبس  ص15ق، ج 1399؛ طباطبـائي بروجـردي، 157، ق،

ص 26 شـود، اگـر مرد براي نفقه همـسرش اجبـار مـي: فرمود)ع(امير المومنين:...ترجمه.)575،

.شودانجام نداد زنداني مي

حدثنا أبي، عـن: أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال«: در جعفريات آمده-ب

علي)ع(إنّ امرأه استعدت عليا):ع(جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي أبيه، عن جده 

ال ينفق عليها إضرارا بها، فقال الزوج)ع(زوجها، فأمر علي  و ذلك الزوج احبسها معـي،: بحبسه،

ص(»ذلك لك، انطلقي معه):ع(فقال علي  .)432،ص13ق،ج1319نوري طبرسي،؛108اسماعيل،

عليـه شـوهرش شـكايت كـرد، حـضرت)ع(كه زني از حضرت علي در اين روايت آمده

آن. داد تا به وي زيان رساند همسرش را نمي دستور داد اوراحبس كنند اين شوهر نفقه  شـوهر
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به حضرت گفت كن: زن و: حضرت فرمـود. همسرم را با من حبس زن ايـن حـقّ توسـت بـه

.همراه او برويد: گفت

) رضي اهللا عنهم( زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي حدثني«در مسند زيد آمده-ج

و فــي جميــع و فــي الحــدود و فــي القــصاص ــدين و فــي ال ــه كــان يحــبس فــي النفقــه إنّ

ص 1395البقـال،(»الحقوق به سـبب نفقـه،.)265ق، در اين روايت آمده كه حضرت علي عليه السالم

مي  و تمام حقوق زنداني  روايت بر حـبس خـودداري كننـده از اين. كردبدهي، قصاص، حدود

و خويشاوندان داللت دارد دو روايت قبـل بطـور صـريح بـر. پرداخت نفقه اعم از نفقه همسر

كه از پرداخت نفقه ميحبس شوهري .كند داللت دارندي همسرش خودداري

محمد بن علي بن محبوب، عن بنان، عن أبيـه، عـن عبـداهللا،«: در تهذيب االحكام آمده-د

ال):ع(ن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليع إنّ امرأه استعدت علي زوجها أنّه

و كـان زوجهـا معـسرا، فـأبي علـي  » إنّ مـع العـسر يــسرا: أن يحبـسه، فقـال)ع(ينفـق عليهـا

جق،1401طوسي،( ص6تهذيب االحكام، ،499(.

نف: ترجمه كه شوهرش و نادار بـود.دهدقه او را نميزني از علي داد خواست . شوهر معسر

و به آيه كه با هر دشواري آسـاني» إنّ مع العسر يسرا«: حضرت او را زنداني نكرد استدالل كرد

.است

از ابـن: شيخ طوسي اين روايت نيز در جلد هفتم همان كتاب با اين سند نقل كـرده اسـت

 از پدرش از عبداهللا بن مغيره از سـكوني قولويه از پدرش از سعد از احمد بن محمد بن عيسي 

ج(....از)ع(از امام صادق ص7همان، ،454(

از جمله روايات روايتي است كـه: مجلسي در روضه المتقين درباره اين روايت گفته است

نقـل...از)ع(شيخ طوسي آن را در روايات صحيح از عبداهللا بن مغير از سكوني از امام صادق 

ج 1371لسي،مج(كرده است  ص6ق، كه نادار.)84، منطوق اين روايت اين است كه شوهر در صورتي

مي  و حبس نميو معسر باشد به او مهلت داده و دارا باشـد اگـركه مفهوم اين است.شودشود

مي پرداخت نفقه خودداري كند از .شودزنداني

مي ممكن است گفته شود زوج معسر در اعـسارش خـرج شـود كـه سـبب صورتي زنداني

و كردن اموالش در  ازو معصيت باشد راه حرام به نفقه زنش بي تفاوت بـوده؛ ايـن امـر نسبت

 معـسراستفاده باره مطلـق بـدهكار در) 331حلبي، بي تا،ص(فحواي سخن ابوصالح حلبي در الكافي 

مي.شودمي ج لذا  مگـرستايز نيـ توان اطالق آيه اعسار را تقييد زد به اينكه حبس زوج معسر

كه مالش را در و اين حرام خرج كرده باشد؛ ولي اين اظهارات داراي مستند روايي راه معصيت

و .باب استحسان عقلي استاز نيست
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 وادار كردن زوج به پرداخت نفقه: دومدسته. 2-1-1
پر تواندبه نظر اين دسته قاضي مي و مجبور كند تا نفقه همـسرش را داخـت شوهر را وادار

و.كند كه گفته از جمله اين دسته از فقها شهيد اول كه نفقه بـر او واجـب«: انددوم است كسي

مي  به انجام آن مجبور و اگر مـالي داشـته است از پرداختن آن خودداري كند قاضي او را سازد

مي  و خرج نفقه به فروش رسانده ج 1396جبعي عـاملي،(»كندباشد آن را ص5ق،  خمينـي امـام.)481،

كه نفقه بر او واجب است«: فرموده)ره( راو كسي از پرداخت آن خـودداري كنـد قاضـي وي

مي  و اگر مجبور و اگـر قاضي وجود نداشته باشد، مؤمنـان عـادل او را مجبـور مـي كند سـازند

مي  به انجام اين كار مجبور و اگر اجبـار او مؤمنان عادل وجود نداشته باشند فاسقان او را  كنند،

كه واجب النفقه بتواند به اندازه نفقه تقـاص كنـد، و مالي داشته باشد تنهـا بـراي ممكن نباشد

و براي خويشان ديگر جايز نيست مگر با اجازه  امـام خمينـي،(»ي قاضـي زوجه تقاص جايز است

ص2ج كه نفقه بر او واجب اسـت از انفـاق«: سيد ابوالحسن اصفهاني گفته است.)323، گر كسي

مي خوددا و اگر قاضي نباشد، مؤمنان عادل او را بـه ايـن كـار ري كند قاضي وي را مجبور كند

.)365،ص3ج بي تا، اصفهاني،(»كنندمجبور مي

البتـه.يكي از مصاديق مجبور كردن شوهر در پرداخت نفقه همسر، حـبس كـردن اوسـت

 يعنـي؛همين نظر را داشتنداند، اول كه قايل به حبس زوج ممتنع از اداي نفقه شده فقهاي دسته 

مينخست قاضي مي .افكندتواند او را مجبور كند، واگر نيز امتناع ورزد او را به زندان

يا: دسته سوم. 3-1-1  طالق ملزم كردن زوج به يكي از دو أمر انفاق
يكي از دو امـر انفـاق يـا طـالق ملـز هست اين دسته قايل به اين كه قاضي، زوج را به م ند

مي مي و اگر انجام نداد قاضي از طرف او طالق ابوالقاسم خوئي در منهاج الـصالحين.دهدكند

اگر زوج دارا از انفاق خودداري كنـد جـايز اسـت زن بـه«:ه چنين فتوايي داده است باردر اين 

مي. قاضي شرع شكايت كند  به انفاق يا طالق ملزم از هـر دو خـودداري اگـر. كنـد قاضي او را

و براي قاضي امكان نداشت از مالش بردارد، مي  و تفاوتي ندارد كه كرد تواند زن را طالق دهد

ج 1410موسوي خوئي،(»شوهر حاضر باشد يا غايب ص2ق، ،324(.

را روايات آمده نظر اين دسته از از قرارمي دهد تأييد مورد فقها روي عاصـم«:كه عبارتنـد

ا  يقول من كانت عنـده إمـرأة فلـم يكـسها مـا)ع(بي بصير قال سمعت أبا جعفر بن حميد عن

و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً علي االمام ان يفـرق بينهمـا  طباطبـائي بروجـردي،(»يواري عورتها

ج 1399 ص26ق، ،576(.
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و)ع(ابوبصير از امام باقر روايت كرده كه فرموده هر كس همـسري داشـته باشـد پوشـش

و غذاي او را ندهد بر امام واجب است آن  دو.دو را از هم جدا كند لباس و به همين مـضمون

ج 1399طباطبائي بروجردي، ( روايت ديگر در جامع احاديث الشيعه آمده است ص26ق، ،576(.

 حكم زوج ممتنع از پرداخت نفقهرهابردنظرات علماي اهل سنت. 2-1
ميشرهابردآراي فقهاي اهل سنت به چهار دسـته كندوهري كه از پرداخت نفقه خودداري

:شودتقسيم مي

 باشد مطلق گرچه معسر حبس زوج بطور: دسته اول. 1-2-1
 شود؛ به نظـر ايـن دسـته از علمـا زوج حـبس زوج حتي در صورت اعسار نيز حبس مي

و قدرت پرداخت نفقه را نداشته مي كه ناتوان باشد باشـد؛ نخـست اراي شود حتي در صورتي

مي  نزوي گفتـه:ي اين دسته از علما گيرد؛ از جملهمي سپس مورد نقد قرار.دشواين دسته ارائه

ي همسرش ناتوان باشد، الزم اسـت زنـداني شـود تـا«: است و نفقه اگر زوج از دادن پوشش

كه مهلت داشته با نفقه و عذري ندارد، اين مانند بدهي نيست شـد تـا داراي او را پرداخت كند

و قدرت پيدا كند ص نزوي كندي،(».شود .)53بي تا،

كه اقوالي در اين زمينه نقل كرده است گفته قول سوم اين اسـت زوج«: صنعاني بعد از اين

و ايـن قـول عنبـري اسـت  مي شود تا مالدار شـود، و نادار باشد زنداني كه معسر . در صورتي

مي: اندهادويه گفته ج1379صنعاني،(»ل كسب كردن برودشود تا دنباحبس ص3ق، ،460(.

 البته صنعاني بعد از نقل اقوال، دو قول مزبور مبني بر حبس شوهر در صـورت اعـسار رد

مي مي و شام در وقت خـودش«: گويدكند، ايشان ؛ زيرا واجب، ناهار هر دو قول مشكل است

اث. است پس در وقت خود واجب است  ناي وجوب واجب باشد مـانع از بنابراين اگر حبس در

مي  و منجر به نقض غرض مي آن و اگر قبل از آن باشد ديگر وجوبي در كار نيـست شود شود،

مي  و اگر بعد از آن باشد مانند بدهي مي پس چگونه براي غير واجب حبس شـود كـه در شود،

 نظـر شـوكاني بـه.)صنعاني، همـان(».شودصورت ظهور اعسار اتفاق نظرعلما است كه حبس نمي 

و دنبال كردن اسباب رزق كوتاهي كرده باشد درست اسـت تنها در صورتي كه زوج از كوشش

مي  دركه گفته شود زوج ناتوان از پرداخت نفقه حبس به حـبس و در غير اينصورت قول شود

ايـن نظـر در نهايـت ضـعف«: ايشان بعد از نقل روايت عنبري گفته است. نهايت ضعف است 

ي خـود دسـت است؛ زيرا  به خواسته كه نتواند تحصيل رزق برايش مقدور نيست در صورتي

و تالش  و تمام درها به رويش بسته باشد، مگر اينكه بگوييم او از دنبال كردن اسباب رزق يابد

مي  ».كه توان آنرا دارد در اين صورت اين قول موجـه خواهـدبود كند درحالي براي آن كوتاهي
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ج1973شوكاني،( ص6م، كه از طرق اهل سـنت آمـده.)326،  مستند اين دسته ازعلما روايتي است
به علت ترك نفقه حتي در صورت ناداري حبس مي شود، اين روايت در نيل االوطار كه شوهر

روي عبداهللا بن الحسن العنبري، إن الزوج إذا أعسر عن النفقه، حبسه الحاكم حتي«:چنين است 

،(».يجدها ج 1973شوكاني ص5 م، را.)326، اگر شوهر نتوانست نفقه همسرش را بدهـد، قاضـي وي

كه ازطرق شيعه نقل شده منافـات مفاد.كند تا توانا شودزنداني مي  اين روايت باروايت سكوني

ي انظـار شود، با مفـاد آيـه دارد؛ زيرا براساس روايت سكوني اگر زوج معسر باشد زنداني نمي 

م« و روايت سـكوني.نيزمنافات دارد) 280سوره بقره،(»يسرةان كان ذوعسرة فنظرة الي بنابراين، آيه

مي  به اين روايت عمل كرد نميو شوندبراين روايت مقدم عـصبه: در روايتـي ديگرآمـده.شود

مي به علت ترك نفقه) خويشاوندان مرد( كودك تـوان بـه ايـن روايـت شوند، مـيي وي حبس

ي واجب خواه شـوهر باشـد وخـواه غيرشـوهر اي ازپرداخت نفقه برحبس هر خودداري كننده 

عن ابن جريح، عن عمروبن شعيب، عـن سـعيد بـن«: كرد، اين روايت چنين است استناد باشد

م، 1967ابـن حـزم اندلـسي،(»إن عمرحبس عصبه صبي أن ينفقوا عليه، الرجـال دون النّـساء: المسيب

ص10ج كه عمر.)102، ي او را بدهنـد، خويشان كودكي را حبس كرد تا نفقه در اين روايت آمده

نه زنان .البته مردان را

از: دسته دوم. 2-2-1  پرداخت نفقه حبس زوج دارا در صورت امتناع
و،به نظر اين دسته از علما كه مالدار باشد و شوهري  توانايي پرداخـت نفقـه داشـته باشـد

كه اگر قاضي نمي«: اين دسته گفته استيااز فقه سرخسي.شودخودداري كند زنداني مي داند

به جهت ندادن نفقه، درخواست حبس او را كند، در مرتبه  و زن و نادار است  اول شوهر معسر

و در قاضي او را زنداني نمي و كند؛ زيرا حبس مجازاتي است كه ظالم سـزاوار آن اسـت  ابتـدا

را دهـد كند، ولـي دسـتور مـي مرتبه اول، ظلم او آشكار نيست پس وي را حبس نمي نفقـه زن

مي  و به او خبر اگر زن دو بار يا بيشتر شـكايت. شوددهد اگر نفقه نداد حبس مي پرداخت كند

مي   كند؛ زيرا با خـودداري كـردن از دادن حـقّ واجـب، ظلـم او آشـكار كرد قاضي او را حبس

م. شودمي كند، زيرا نادار مستحق فرصتي است تا داراياما اگر بداند شوهر ناداراست، او را رها

و در صورت ناتواني ظالم نيست  تاو اگر دارا باشد او را آزاد نمي....شود و كند زماني كـه نفقـه

ج1406سرخسي،(»پردازددين را مي ص5ق، ،188(.

و زوج از پرداخت نفقـهبه نظر احمد بن يحيي در عيون االزهار اگر همـسرش خـودداري

و نفقه زن را پرداخت كنـد البتـه كند قاضي مي تمرد  تواند وي را حبس كند تا اينكه كسب كند

مي  و از تمـرد دسـت اين حبس تواند بعنوان مجـازات باشـد تـا ايـن كـه دنبـال كـسب بـرود

از مـالو دهـد زن مـي قاضي از مـال غايـب بـه عنـوان كفيـل نفقـه«: گفته است ايشان.بردارد
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و و او را حبس مـي متمرد خودداري كننده  المرتـضي،(»كنـد تـا كـسب كنـد نيز پرداخت مي كند

.)241بي تا،ص

مي«: بهوتي گفته است . كند تا نفقه پرداخـت كنـد اگر شوهر امتناع ورزد قاضي او را مجبور

كه از مال او روزانه اگر امكان داشـته باشـد اگر بازهم خودداري كرد او را حبس مي كند يا اين

ميب مير به زن و و ساير بدهي هـا قاضـي دارد دهد؛ زيرا در صورت خودداري از نفقه واجب

مي  و اگر غير از كاال يا ملك، چيز ديگري نيافت آن را و از آن بمنزله جانشين او است، فروشـد

مينفقه ج 1319بهوتي،(»دهداش ص3ق، ،253(.

ك به حبس زوج در صورتي و مشهور فقهاي اهل سنت قايل ي همسرش از نفقهه دارا باشد

ص 1987/ق1407ابوغده،(اندخودداري كند شده و حنبليـه نيـز قايـل بـه حـبس چنـين.)216م، حنفيه

كه بتوان از آن نفقه زن را پرداخت كرد  كه مال مشخص داشته باشد  شوهري شده اند مگر اين

ج1406ابن قدامه،( ص7ق، ،575(.

ا اگر زوج دارا باشد زن حـق دارد: اندحنفيه گفته«: الربعة آمدهدر كتاب الفقه علي المذاهب

كنـد تـا نفقـهو اگر مال در دسترس نبود او را حبس مـي از مال او براي مخارج خود بفروشد، 

كه متمكن بود يا زن،. دهد اما اگر نادار باشد ولي پسري متمكن از غير آن زن يا عمويي داشت

كه متمكن  و بودند، الزم است نفقه برادر يا عمويي داشت اگـر خـودداري زن را پرداخت كنند

مي  شوند تا نفقه بدهند، ولي از آنجا كه نفقه بر زوج واجب بوده نه خويـشاوندان، كردند حبس

ج 1406جزيـري،(»هر گاه مرد دارا شد بايد هر چه پرداخت كرده اند به ايشان بـاز پـس دهـد  ،4ق،

.)581ص

مي؛ نظر دارند مالكي ها در اين زمينه دو و بنابر نظري ديگـر بنابر يك نظر زوج حبس شود

مي  اگـر زوج: مـالكي هـا«: در الفقه علـي المـذاهب االربعةآمـده. دهدقاضي از طرف او طالق

مي: اند توانگر بود ولي از پرداخت نفقه امتناع ورزد بعضي گفته،مدعي شود تا نفقـه زوج حبس

و بعضي گفته  طر: انددهد مي قاضي از ص(»دهدف او طالق شـافعيه قايـل بـه عـدم.)585همـان،

ص2م،ج1955/ق1375بقاعي،(اند جواز حبس شده ،208(.

زنيلهوسبفسخ عقد: دسته سوم. 3-2-1
ميبه نظر اين دسته از و علما زن يا اين كه قاضي او را طالق دهـد؛ تواند عقد را فسخ كند

به نظر بعضي از مالكي هـا در صـورت خـودداري زوج.لذا نيازي به زنداني كردن زوج نيست 

ج 1406جزيري،(دهدتوانگر از پرداخت نفقه، قاضي ازطرف او طالق مي ص4ق، بهوتي گفتـه.)585،

و«: است حاضر شد حبس بكشد، زن مي تواند عقد نكاح را فسخ اگر زوج مالش را پنهان كرد

ج1319بهـوتي،(»به زن ممكـن نيـست كند، زيرا در اين صورت مثل شخص معسر، نفقه دادن  ،3ق،
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به نظر شافعيه زوجه حق درخواست حبس زوج را ندارد؛ زيرا بر وي واجـب نيـست.)253ص

و در عقد او باقي بمانـد در صـورتي كـه زوج از پرداخـت نفقـه امتنـاع ورزد  بقـاعي،( صبر كند

ج 1955/ق1375 ص2م، كه.)208، اگر زوج مالدار از پرداخت نفقـه نظر اين دسته از فقها مبني براين

مي تواند عقد را فسخ كنـد بـدون دليـل اسـت، چـون خود داري كند حبس نمي  شود؛ زيرا زن

و  آن عيوب موجبات فسخ عقد نكاح درشريعت مشخص ومعين شده وعدم پرداخـت نفقـه از

.باشدعيوب نمي

از تـا حبس شوهر: چهارم دسته. 4-2-1 طـالق خـت نفقـه يـا پردا مـرادو ايـن كـه يكـي
 اختياركند

و زوج حبس مي كه يكي از دو مورد پرداخت نفقه بـه.يا طالق را انتخاب كند شود تا اين

كند تا ايـن كـه نظر بعضي از علما اگر شوهر از دادن نفقه خودداري كند، قاضي او را حبس مي 

و نـه اگـر نفقـه«: كندي گفته اسـت.يكي از دو كار انفاق يا طالق انتخاب كند   زن را نـه عبـد

شود تا اين كه نفقه را پرداخت كند يا طالق دهـد؟ مواليش هيچ يك ندادند آيا موال زنداني مي

مي: گوييممي ص نـزوي كنـدي،(»تا نفقه را پرداخت كند يا طالق دهد شودآري موال زنداني بـي تـا،

217(.

با. 3-1 .شدحكم نفقه زوجه در صورتي كه يكي از زوجين زنداني
 زوجه زنداني باشد. 1-3-1

 آيا در اين صورت نفقه زن بر شوهرش واجب است؟

و حنبليه گفته كه مقابل نفقه اسـت نفقه: اندشافعيه  زوجه بر زوج واجب نيست زيرا تمكين

ج 1313رملي،(امكان ندارد ص2ق، ص3م،ج1966/ق1386؛ ابن عابدين، 189، : انـد بعضي از شافعيه گفته.)578،

به او تعلق مـي اگر گيـرد خـواه زنـداني حبس زن به سبب تعلل در پرداخت بدهي نباشد نفقه

به سبب طلب شوهر باشد يا به سبب طلب فرد ديگري باشد ج1313انصاري،(شدن او ص3ق، ،434(.

به جهت خودداري كردن از پرداخت بدهي باشـد نفقـه به نظر مذهب مالكي اگر حبس زن

وبه او تعلق نمي و نـاتوانيش باشـد بـر زوج واجـب اسـت گيرد، به سبب اعـسار  اگر حبسش

ج دردير،(نفقه اش را بدهد؛ زيرا سبب فوت تمكين از جهت زن نبوده است ص2بي تا، ،517(.

به زوجه تعلق نمي كه زنداني شـدن زن بـه سـبب طلـببه نظر حنفيه، نفقه گيرد مگر اين

زن  به ش در زندان داشته باشد يعني بتواند در زندان بـا شوهرش باشد يا اين كه شوهر دسترسي

ج 1389ابن همام حنفي،(او خلوت كند ص4ق، ج1966/ق1386؛ ابن عابدين،385، ص3م، ،578(.
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 زوج زنداني باشد. 2-3-1
گيرد، اگر زنداني شدن شـوهر بـه نفقه به زن تعلق نمي: اندبعضي از فقهاي اهل سنت گفته

ص3ق،ج1313انصاري،(زوجه باعث فوت تمكين بوده است سبب حقّ زن باشد؛ زيرا  مالكيـه.)434،

و آن نفقه ساقط نمي: اندو حنفيه گفته  را پنهـان شود؛ زيرا ممكن اسـت زوج داراي مـالي بـوده

ص5م،ج1966/ق1386ابن عابدين،(كرده باشد  و معلـوم.)390، اگر زوج محبـوس داراي مـال مـشخص

ومي از آن بر را باشد زن نفقه اش  و دارد از پرداخـت نفقـه خـودداري اگر معسر يا دارا باشـد

و   م، 1987/ق1407ابوغـده،(داراي مال مشخص نباشد زوجه حقّ درخواسـت طـالق دارد كرده باشد

.)462ص

و اصـول: ابوغده گفته است در حالي كـه زنـداني در پرداخـت نفقـه نـاتوان باشـد قواعـد

خ  ص 1987/ق1407ابوغـده،(ويشاوندان ثروتمند او باشـد شريعت اقتضا دارند نفقه اش بر در.)463م،

و معاملة السجناء«كتاب : نظر برگزيده نزد بسياري از فقها اين اسـت كـه«: آمده» احكام السجن

و ظـاهري نداشـته باشـد كـه نتـوان،اگر شوهر محبوس  معسر باشد يا دارا ولي مال مـشخص

و زن درخواست طالق كند، قاضي بعـد از دادن مهلـت بـه زوجي زن از آن پرداخ نفقه ت كرد

به دليـل نـدادن نفقـه متـضرر مـي محبوس، طالق زن را مي و دهد؛ زيرا زن او شـود  زيـان بـه

و اگر زوج مالدار مي رد زن داده مـي مشخص داشته باشد از آن نفقهي مال،رسد و قاضـي شـود

مي  شود بلكـه بـه زن كسي كه معسر است طالق داده نمي: اندگفتهحنفيه. كنددرخواست طالق

مي  شود از طرف شوهرش قرض كند؛ زيرا حق ضعيف تـر او، حـقّ قـويترش را باطـل او گفته

ص(»...كندنمي .)465همان،

از پرداخت نفقه.2  مدت حبس زوج ممتنع
ع.علما در مورد مدت حبس چنين شوهري نظرات مختلف دارند لماي اهل سنت بعضي از

و تعـدادي معين كردهرا يك ماه يعني كمترين مدت زندان  و بعضي ديگر از آنان شش مـاه اند

و چهار ماه شده ديگر آن.اندقايل به بين دو ماه را بـه پرداخـت نفقـه مقيـد ولي فقهاي شـيعه

مي يعني شوهر؛اندكرده بطـور چنانچه در مباحـث گذشـته؛شود تا نفقه را پرداخت كند حبس

به نظر سرخسي از علماي اهل سنت در حبس مقدار خاص الزم نيست؛ زيـرا. مفصل بيان شد 

و افراد معموالً بـا بعـد در اين حبس براي به تنگ آمدن خودداري كننده از پرداخت نفقه است

زمـاني«: سرخسي گفته است.مالك قرار دادرا بنابراين بهتر است نظر قاضي.هم تفاوت دارند 

سه ماه زنداني كـردكه قاض  به سبب نفقه يا بدهي دو يا را،ي فردي را  خـوب اسـت سـراغ او

از. در برخي موارد چهار مـاه ذكـر شـده اسـت.كند او جستجوازود بگير در روايـت حـسن

طحاوي از ابو حنيفه نقل كـرده اسـت كـه كمتـرين. مدت حبس شش ماه است: آمده ابوحنيفه
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ال. مدت زندان يك ماه است ويزم نيست مدت پس را خاص از معين تعيين كرد؛ زيـرا غـرض

و افراد معموالً  و،بنابراين. در اين زمينه با هم تفاوت دارند حبس در تنگنا قرار دادن است  رأي

كه قاضي احساس كند با آن مدت، فردي كه نفقه بـراو واجـب نظر قاضي مالك است تازماني

و اموالش را آشكار مي به تنگ آمده مياو كنداست ج1406سرخسي،(»كندرا زنداني ص5ق، ،188(.

 نتيجه
و و از مطالعات در بررسي نقد نتـايج ذيـل بدسـت حاضـر مقالهباره موضوع انجام گرفته

:آمده است

مي-الف كه از پرداخت نفقه خوداري كند زنداني مـشروط بـراين؛ شود شوهر در صورتي

اگ.كه توان مالي داشته باشد  ر معسر باشد براساس روايـات وآيـه اعـسار حـبس وي جـايز اما

و اما چنان.ستني مي باشد، معصيت خرج كرده چه اموالش را در راه حرام با آيـهو شودزنداني

را؛قابل جمع است اعسار مي مبني براين كه اطالق آيه كه معـسر شودمقيد امـوالشبه صورتي

و را در و راه حرام و معصيت . بدون دليل است نكرده باشدلعب خرج لهو

از نظر-ب زوج مالـدار از پرداخـت نفقـه فقهاي اهل سنت مبني براين كه اگـر دسته سوم

مي؛شودحبس نمي خودداري كند  چـون بـدون دليـل اسـت؛ فـسخ كنـدرا عقد تواندزيرا زن

و عيوب موجب فسخ عقد  و نكاح درشريعت معين عـدم پرداخـت نفقـه ازآن مشخص شـده،

نيوعيوب  .ستموجبات

در-ج ي اول زوج حتـي اگـر نظـر دسـتههبـ:ندادسته چهار بر بارهاين فقهاي اهل سنت

مي تنگدست باشدو معسر و بـا زيرا مردوداست اين نظر.شودنيز زنداني روايـت آيـه إعـسار

و دسته دوم قايل شـده. سكوني منافات دارد  تـوانگر در صـورت انـد بـه ايـن كـه زوج مالـدار

مي خو مي دستهبه نظر. شوددداري از پرداخت نفقه حبس و يـا سوم زن تواند عقد را فسخ كند

كه قاضي او را طالق دهد  به نظر بعضي از مالكيه در صورت خودداري كردن زوج توانگر.اين

مي از پرداخت نفقه، قاضي از طرف او دسته چهارم اين است كـه زوج حـبس نظر.دهدطالق

دوشود تا زمانمي يكي از كه .مر پرداخت نفقه يا طالق را انتخاب كنداي

در-د از فقهاي شيعه درباره زنداني كردن زوج پرداخت نفقه بـر سـه دسـته صورت امتناع

به حبس چنين شوهري فتوا داده دسته؛باشندمي قاضـي چنـين: انـد گفتـه اي ديگـر اند؛ دستهاي

مي  را شوهري را وادار اوو پرداخت كند؛ سازد تا نفقه همسرش يكـي از راههـاي وادار كـردن

به تفصيل شده. به پرداخت نفقه، حبس است  كه قاضـي او را دسته سوم قائل به اين صورت اند

يكي از دو  وابه مي كند  اگـر امتنـاع ورزد قاضـي از طـرف وي طـالق مر انفاق يا طالق ملزم

.دهدمي
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م نظر-ـه در بني بر دسته اول فقهاي شيعه صورتي كـه تـوان پرداخـت زنداني كردن زوج

و اين نظر.فقهاي اهل سنت يكسان است دوم از دسته نظربا نفقه را داشته باشد  درسـتي وجيه

كه بايد از است .اموال زوج پرداخت شود نفقه زن

با نظر-و ايـن كـهي چهارم علماي اهل سـنت مبنـي بـر دسته نظر دسته سوم فقهاي شيعه

ازهرشو صـورتي كـهدرو سازگاراسـت؛ شـود طالق ياپرداخت نفقه ملزم مـي امردو به يكي

او خودداري كند از قاضي ازطرف .اندمالكي ها گفته طالق مي دهدچنانچه بعضي

در-ي از اهل سنت نظـرات ين زنـداني باشـدجـزو باره نفقه زوجه درصـورتي كـه يكـي

ن زن زنداني باشد. الف:مختلف دارند  وظربه زن مفتيان حنبلي بعضي ازعلماي شافعي نفقه بـه

كه مقابل نفقه است زيرا گيرد؛تعلق نمي  . شـود زنداني نمي شوهر،بنابراين. امكان ندارد،تمكين

و چنين زني حكم نشوز زيرا اين نظر درستي نيست؛  شافعيان اگـراز بعضي ديگربه نظر ندارد

به سبب تعلل در نب حبس زن او اشدپرداخت بدهي به مي نفقه  شـوهر اگر،بنابراين.گيردتعلق

مي،پرداخت نفقه امتناع ورزد از  زن بـه سـبب اعـسار مفتيـان مـالكي اگـربه نظر.شودزنداني

بر زنداني شده باشد از زيرا زوج واجب است؛ نفقه اش .جانـب زن نبـوده اسـت فوت تمكين

خو ولي اگر به دليل ازدسبب حبسش او نباشد معسرو باشد پرداخت بدهي داري تعلق نفقه به

از اگر، درصورت اول، بنابراين.گيردنمي  شـود زنـداني مـي،پرداخت نفقه خـوداري كنـد زوج

به زن تعلق نمي،حنفيهبه نظر. برخالف صورت دوم كه زندانيش بـه سـبب مگر گيرد نفقه اين

بايا باشد طلب شوهر كه بتواند ك اين .ندزنش كه زنداني است خلوت

به نظر شوهر-دو از زنداني باشد؛ به سـبب مفتيان اهل سنت اگر بعضي زنداني شدن زوج

به او تعلق نمي  بـه.زن موجب فوت تمكين شده اسـت زيرا گيرد؛عدم اداي حقّ زن باشد نفقه

و نظر مي؛شودحنفيه نفقه ساقط نمي مالكيه  اگـرو بـردارد مـال شـوهر اش از تواند نفقـه وزن

بعضي از مفتيـان.زوجه حقّ درخواست طالق دارد اين كه مالش مشخص نباشدياشدبا معسر

 توان پرداخت نفقه نداشته باشد قواعـدو باشد صورتي كه زنداني معسردر:انداهل سنت گفته 

كه نفقهو .ي وي برخويشاوندانش واجب باشداصول شريعت اقتضا دارد

و مĤخذمنابع
و معامله،)م1987/ق1407( ابوغده، حسن.1 . مكتبه المنار:، كويتالسجناء في االسالم السجن

. مكتبه الجمهوريه:، مصرالمحلي،)م1967( ابن حزم اندلسي، علي بن احمد.2

. مصطفي الحلبي:، قاهره)حاشيه ابن عابدين(علي الدر المختار ردالمحتار،)م1966/ق1386( ابن عابدين، محمدامين.3

قد.4 . دار الهجر:، قاهرهالمغني في الفقه،)ق1406( امه، عبداهللا بن احمد بن محمد ابن

. طبع مصطفي البابي الحلبي:، قاهرهفتح القدير،)ق1389( ابن همام، كمال الدين محمد عبدالواحد بن عبدالحميد.5

تا)(ع(اسماعيل بن موسي بن جعفر.6 .المكتية االسالمية:تهران،الجعفريات،)بي

. المطبعه الميمنيه:، مصرشرح روضه الطالب أسني المطالب،)ق1313( االنصاري، زكريابن محمد.7
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تا( اصفهاني، ابوالحسن.8 ..، مطبعه اآلداب، نجفوسيله النجاة،)بي

. مطبعه االستقامه:، مصرالمالك في حل ألفاظ عمده السالك فيض االله،)م1955/ق1375( بقاعي، عمر بركات.9

. دارالكتب العلميه:، بيروتمسند زيد،)ق1395( البقال، عبدالعزير.10

 المطبعـه العـامره:، مـصر)شـرح منتهـي االرادات(النهي لـشرح المنتهـي دقائق اولي،)ق1319( بهوتي، منصور بن يونس.11

.الشريفه

تا(،الحدائق الناضره بحراني، يوسف،.12 قم)بي . انتشارات اسماعيليان:،

. داراحياء التراث العربي:، بيروتاالربعه الفقه علي المذاهب،)ق1406( ري، عبدالرحمن جزي.13

و تـصحيح سـيدمحمد كالنتـر، قـم،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه،)ق 1396( جبعي عاملي، زين الدين.14 : تعليق

.انتشارات علميه

تا( حلبي، ابو صالح.15 ،)ق 1413( حلـي، حـسن بـن يوسـف.16).ع(مكتبة اميـر المـؤمنينن،، اصفها الكافي في الفقه،)بي

قمقواعد االحكام ).ع( مؤسسه آل البيت:،

. مطبعه اآلداب:، النجف االشرفشرائع االسالم،)ق 1389( حلي، جعفر بن الحسن.17

تا( حلي، حسن بن يوسف.18 قمتحرير االحكام،)بي .ع( مؤسسه آل البيت:،

اح.19 تا(مدبن محمد عدوي دردير، . مطبعة عيسي البابي الحلبي:، قاهره)منح القدير علي مختصر خليل( الشرح الكبير،)بي
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