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بررسی سیر تاریخی شکلگیری فروع جدید در فقه متقدم شیعه
بررسی موردی نسبت «نشوز» با «نفقه» در باب نکاح
*

سیدمحمدکاظم مددی الموسوی

چکیده
یکی از مهمترین دورههای تاریخ فقه شیعه ،دورة پایان «فقه روایی» و آغاز «فقه تفریع ی»
است که تأثیر زیادی بر کلیت فقه شیعه به جا گذاشت .با شروع تفریع ا

جدی د ،ف روع

تازهای به ابواب فقهی اضافه شدند که اصول جدیدی نیز با خود به همراه آوردند .اگرچ ه
منشأ پارهای از این چارچوبهای جدید قابل تحلیل تاریخی است ،اما بخش مهمی از تبعا
و آثار این دوره تا به امروز ناآشکار مانده .از جمله آثار فقدان تحلیلی دقیق از شرایط این
دورة جدید ،ناتوانی در کشف عوامل پیدایش این فروع و عدم وجود نظامی فراگیر ب رای
تحلیل آنهاست .یکی از مهمترین مصادیق این پدیده ،وضعیتی است که طی آن یک متغی ر
در یکی از ادوار فقه تفریعی به مباحث یک مسأله ،اضافه شده و بالفاصله ضمن ورود ب ه
اصل مسأله ،بر تمامی فروع آن تأثیر میگذارد و با گذر زمان ،نه تنها از جمله ارکان مسأله
که خود یکی از اصول زیربنایی برای تخریج دیگر فروع و حتی مسائل ابواب دیگر میشود.
در این نوشتار از طریق تحلیل اجزاء و سیر تکامل یک فرع فقهی از شکلگیری تا تکامل ،ای ن
تحوال مورد بررسی قرار گرفته و تصویری از تبعا آن در فقه شیعه ،عرضه میشود .این بررسی
بر اساس بحث «وجوب نفقه زن بر شوهر» انجام میشود ک ه ب ا گذران دن تح وال دورهه ای
مختلف ،دچار پیچیدگیها و تداخالتی شده است که آن را به نمونة مناس بی ب رای بررس ی ای ن
ضوابط نوپدید مینماید .با این بررسی ،نقش سیر ت اریخی فق ه تفریع ی و رویک رد اص حاب در
شکل گرفتن این پیچیدگی و عوامل اصلی پیش آمدن ابهاما در چنین فروعی ،روشن خواهد شد.

واژگان كلیدی
نفقه ،نشوز ،عالمه حلی ،محقق حلی ،فقه شیعه.
دریافت1396/9/26 :

تأیید1397/1/18 :

* فاضل و پژوهشگر حوزه علمیه قم.

درآمد

محور این پژوهش یکی از مهمترین مسائل مبحث نفقه ،مسهله ،مهک

ووهون نفقه ،و

دوگانة مناطبودن تمکین یا عقد است؛ مسله،ای ک ،فی نفس ،ابهاماتی داشت ،و طی گذرانهدن
تحوالت تاریخی مبانی فقهی پیچیدگی آن بیشتر نیز شده است .ایهن مسهله ،که ،به ،شهدت
تحت تلثیر تحوالت متلخر ناشی از تفریع قرار دارد ب ،نوعی زیربنای باقی فروع این بهان و
مشککت پیش آمده در آنهاست.
چگههونگی مواوه هة اصههحان بهها ایههن مسههله ،و تلقههی آنههان از ابآههاد آن رونههد تکههاملی
ب،خصوصی را گذرانده ک ،در واقع در ساختن شهکل و هویهت فآلهی مسهله ،بهیش از مبهانی
روایی ه فقهی نقش داشت ،است؛ مواوه،ای ک ،طی آن در دورهای متهلخر در مسهله ،مطهر
شده ک ،ب ،مرور شروع ب ،تلثیرگذاری در ابآاد مختلف مسهله ،کهرده و به ،مبنهایی زیربنهایی
برای تفریآات آن تبدیل شده است.
در این نوشتار بره،های مختلف تحول این مسله ،و اشخاص دخیل در آن و مسهائلی که،
در هر دوره ب ،آن اضاف ،شدند و تغییراتی ک ،در رویکردها ایجهاد شهد مهورد بررسهی قهرار
میگیرد .این بررسی هم شامل توسآ،های ایجاد شده در فروع و هم شهامل تغییهرات پهیش
آمده در تآاریف مفردات مسله ،می شهود .از طریها ایهن بررسهی تحهوالتی که ،چگهونگی
پرداخت اصحان ب ،این مسله ،در طول تاریخ در نگرش و نظر پیرامون احکام مسهله ،ایجهاد
کرد مشاهده خواهد شد.
در بخش اول ایهن پهژوهش تهاریخ مسه له ،و تحهوالت آن در دوره ههای مختلهف
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بررسی خواهد شد .ابتدا توضیحی کلی پیرامهون بحهث محهل نهزاع و نیهز نقشه ،ای از
مباحث مطر در این مسله ،و شیوه صورت بندی آنها ذکهر خواههد شهد .سهیر سهیر
تاریخی پرداخت اصحان ب ،مسله ،و تغییراتی ک ،در دوره های مخلتف ب ،تبهع مبهانی
مختلف پیش آمدند بررسی می شود .ایهن بررسهی بهر اسها

دو دوره اصهلی حیهات

این مسله ،ک ،متل ثر از محقا حلی و پر از او عکم ،حلهی بهود انجهام خواههد شهد.
بآد از این نتایج این سیر بها نظهر به ،تحهوالت پهیش آمهده در ثمهرات و ادههة مسهله،
مطر خواهد شد .در انتهها و بهر مبنهای ایهن داده هها فر ضهی ،ای در مهورد چگهونگی
شکل گیری و توسآة مباحث این مسله ،تحت تل ثیر یک متغیر متهل خر عرضه ،خواههد

شههد و از ایههن طریهها یکههی از اهگوهههای توهههد و توسههآ ،فههروع در فقهه ،اسههتخرا و
تآریف خواهد شد.
 .1مقدمه

اهف) تآریف مسله :،پرداخت نفق ،زن توسط شوهر از ومله ،حقهوز زن در عقهد نکها
است ک ،ب ،اتفاز اصحان ووون پرداخت آن مشروط ب ،دو شرط ووهود عقهد و تمکهین
کامل است .مسله ،محل بحث در این میان نسبت میان این دو عامهل اسهت که ،کهدام یهک
سبب ووون نفق ،و کدام یک تنها شرط آن است .از آنجایی ک ،نفق ،ن ،پیش از عقد و نه،
بدون تمکین واوب نمیشود قطآاً ارتباطی توأم با این دو عامل دارد ک ،نحوه ارتبهاط میهان
آنها باید مشخص شود؛ از یک سو میتوان همانند مهری ،ک ،عقد مووهب آن اسهت عامهل
ووون نفق ،را نیز عقد دانست و از سوی دیگر از آنجایی که ،بهدون تمکهین نفقه ،واوهب
نمیشود میتوان تمکین را سبب آن دانست.
مهمترین متغیر بان نفق ،شد در سیر تاریخی خود دو نقط ،عطف متمهایز را از سهر گذرانهد
ک ،در شکلگیری هویت آن تلثیر فراوانی داشتند .این دو تحول وریانساز که ،در قرنههای
هفتم و هشتم رخ دادند بر ا سها

رویکهرد خهاص محقها در شهرایع و پهر از او عکمه ،و

نوآوریاش در قواعد ب ،ووود آمدند .علت اصلی و زیربنایی پیش آمهدن ایهن دو تحهول
رخ دادن تغییری اساسهی در نگهاه به ،اسها

مسهله ،نفقه ،بهود که ،تهاریخ مسهله ،و رویکهرد

اصحان را ب ،دو دوره تقسیم کرد.
تا پیش از محقا احتمال مدخلیت داشتن عقد و ن ،تمکین ن ،تنها قائلی نداشت ک،
حتی اساساً ذکری هم از آن در میان نبود؛ پیش از او مسله ،نفق ،تنهها بها نظهر به ،متغیهر
تمکین مورد بررسی قرار می گرفت و فروعات فقط بر آن اسا

تخریج میشهدند .امها

او برای نخستین بار در شرایع این احتمال را مطر ک رد ک ،ممکن اسهت ووهون نفقه،
متوقف بر عقد باشهد و نه ،تمکهین .مطهر شهدن ایهن احتمهال تنهها حکمهی مفهرد در
مسههله ،ای واحههد نبههود و زیربنههای تمههام تفریآههات آن را کهه ،تهها پههیش از ایههن بههر اسهها
مدخلیت داشتن تمکین انجام شده بود ب ،هم ریخت و ب ،مسله ،شکلی کهامکً متفهاوت
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این مسله ،ک ،با توو ،ب ،آثاری ک ،در فروع مختلف این بان داشت به ،مهرور تبهدیل به،
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داد .اما بآد از فتح بان محقا فآلیت پیدا کردن این احتمال و عملی شهدن تغییهرات و
شکل گرفتن نقطة عطف دوم مسله ،با بسط و توسآ ،ای پیش آمد ک ،عکم ،ایجاد کرد
و تمام ابآاد مسله ،را تحت تل ثیر رویکرد خود قرار داد؛ احتماهی ک ،طی گذراندن یک
سیر تاریخی از احتماهی بدون قائل تبد یل ب ،متغیهری تل ثیرگهذار بهرای تخهریج حکهم
تمام فروع مسله ،شد.
ن) نقش ،مباحث :با توو ،ب ،وایگاه مهم چگونگی ترتیب مباحث و طر مسهائل
در شکل گیری هویت این مسله ،و چگونگی مبانی اصحان آگاهی از سرفصهل هها و
خرده موضوعاتی ک ،در این بان مطر شده اند نقش مهمی در کسب اشر اف و فههم
چرایی تغییرات آن دارد .ب ،همین وهت پیش از شروع بحث اصلی گزارشی اوماهی
از چگونگی مطر شدن این مسله ،عرض ،می گردد .همچنین ب ،علهت نقهش محهوری
کتان قواعد عکم ،در ایهن مسهله ،ایهن بررسهی بهر اسها
میشود .

ترتیهب ایهن کتهان ذکهر

1

بحث نفق ،در کتان نکا

بان پنجم در توابع نکا

مقصد پنجم در نفقات ذکر

شده است .این مقصد دارای س ،فصل است ک ،ب ،ترتیب ب ،نفقة نکا

نفقة اقهارن و

نفقة مماهیک اختصاص دارند .اما فصل اول ک ،مرتبط با مسله ،مورد بحث اسهت از
شش مطلب تشکیل می شود :شرایط مقدار کیفیت مسقطات اختکف و اعسهار که،
در میان اینها مطلب اول متآرض مسله ،چگونگی ووون نفق ،و سبب آن میشود.
بحث ووون نفق ،در مطلب اول با ذکر اناط ،ووون نفق ،بهر عقهد دائهم و تمکهین
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آغاز و سیر در همین راستا ب ،فرض عدم یا نقصان تمکین اشاره میشود .سیر مسهله،
ووون نفق ،با عقد یا تمکین مطر میگردد ک ،هر چند هست ،مرکزی بحث است امها
در قواعد ب ،صورت اوماهی از آن سخن گفت ،شده است و تنها در آثار متلخر است ک،
 .1در کنار نقش مهم عالمه در شکلگیری این مسأله که باعث تأثیرگذاری او بر تقسیمبندیهای مت أخرین
شد ،اهمیت کتاب قواعد همچنین ناشی از آن است که بخش زیادی از کت مت أخر اساس ا ب ه عن وان
شرح یا حاشیه بر این کتاب ،تحریر شدهاند .دیگر آنکه عالمه در س اختن ا اراوب بح ث از ش رایع
محقق که دیگر منبع تأثیرگذار در این مسأله بوده است ،تبعیت کرده و تنها تغییرات ی جزئ ی در تقس یم
بندیهای آن ایجاد کرده است که به علت متأثر بودن هویت نهایی مباحث از قواعد ،مح ور ق رار دادن
آن به جای شرایع به نظر مناس تر رسید.

بحث از اده ،ب ،این موضع اضاف ،شده و آن را فرب ،می سازد .سیر نوبت ب ،ثمهرات ههر
یک از دو قول مسله ،میرسد ک ،اصل مبا حهث در آن مطهر مهی شهود .ایهن بخهش از
و مل ،نوآوریهای مهم عکم ،در این مسله ،است؛ چ ،آنک ،محقا در شرایع اساساً بحثهی
برای ثمرات مطر نمی کند و فروع مسله ،را ک ،بآضهاً شهامل ثمهرات نیهز مهیشهود در
ضمن دیگر مباحث می آورد .در آخرین بخش نیز ب ،فروع سقوط نفق ،پرداخت ،میشود
ک ،شامل مسائل غیبت زو

نشوز و ا رتداد زوو ،احکام زوو ،غیر مسلمان یا صهغیره

و زوو ،بیمار میشود.
 .2تحوالت مسأله از ابتدا تا عصر محقق حلی

اشاره دقیا ب ،عامل ووون نفق ،نخستینبار توسط «سهکر» در قهرن پهنجم صهورت
گرفت ک ،در کتان خود «مراسم» آن را ب ،این شکل مطر کرد« :و إنما تجب النفقة :
إذا مكنت المرأة من نفسها فان امتنعت فال نفق لها» (سکر 1404ز ص .)159همانطور
مسله ،عقد در میان نیست و اسا

مسله ،تنها بر مبنای عامل تمکین بنا شهده اسهت .ایهن

روند در شش اثر بآدیای ک ،متآرض این مسله ،شهده انهد نیهز ادامه ،پیهدا مهیکنهد« :و
تستحق النفق بالطاع و التمكين من االستمتاع و يسقط بالعصيان و المنع من االسةتمتاع»
(طوسی 1387ز

 4ص « .)328يجب في ذلك النفق  .فاما السبب الذي تجب النفق

على الةوو عنة ف فهةل التمكةين» (طرابلسهی 1406ز

 2ص179و« .)347فالووجية

تجب فيها النفق بشرطين إمكان االستمتاع بينهما معا و التمكين الكامل من جهتها» (ابهن
حمزه 1408ز ص « .)285و يجب فيه النفق مع التمكن مةن االسةتمتاع» (ابهنادریهر
1410ز

 2ص« .)550فأمّةةا النفقة فإنّمةةا تجةةب يلمةاً بيةةل فةةي مقابلة التمكةةين مةةن

االستمتاع» (همان ص .)654دقت در تکرار کلمة «تمکین» ب ،خوبی می تواند انحصهار
تمرکز مصنفان این دوره بر تمکین را نشان دهد؛ همچنانک ،بحث های مفصلی که ،بآهد
از ذکر تمکین می آید و ب ،اقسام و شرایط و حهدود آن مهی پهردازد وضهو محوریهت
انحصاری این عامل را نیز مینمایاند.
تنها استثنای احتماهی از این روی ،رویکرد «شیخ» در دو کتان «خکف» و «نهایه »،اسهت
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ک ،مشخص است در این تآبیر ک ،ب ،نوعی زیربنای تآابیر بآدی است اساساً ذکری از
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ک ،ب ،صورت مطلا تنها از ووون نفق ،مهیگویهد (طوسهی 1364ز

 4ص413؛ همهو

1400ز ص360و .)450اهبت ،او در «مبسهوط» اگرچه ،از اهمیهت داشهتن اسهتناد به ،عقهد در
ووون نفق ،میگوید وهی تلکید مهیکنهد که ،ایهن اهمیهت نه ،از بهان عاملیهت آن حتهی
مشترکاً ک ،صرفاً از بان ههزوم ابتنهای تمکهین بهر یهک عقهد اسهت (طوسهی 1387ز

6

ص.)11
این روی ،تا ظهور محقا در قرن هفتم ادام ،مییابد؛ 1زمانی که ،او بهرای نخسهتینبهار در
شرایع احتمال مدخلیت عقد را مطر میکند« :الثاني التمكين الكامل .و في وجلب النفقة
بالعق أو بالتمكين تردد أظهرف بين األصحاب وقلف اللجلب على التمكين» (محقها حلهی
1408ز

 2ص .)292با توو ،ب ،تلثیر فراوان شرایع بهر کتهب بآهد از محقها و محوریهت

یافتن آن ب ،عنوان متن پای ،برای کتب فقهی که ،به ،شهکل شهر یها حاشهی ،بهر آن تصهنیف
میشدند ه حداقل تا قبل از آمدن قواعد عکم ،ه بآد از استآمال این تآبیر توسهط محقها و
طر احتمال مدخلیت عقد تغییرات مهمی در رویکرد فقهاء نسبت ب ،این مسهله ،به ،ووهود
آمد .در واقع اگرچ ،محقا خود در نهایت تمکین را ترویح داد امها نفهر مطهر کهردن
این احتمال فتح بابی شد برای دورههای بآدی تها به ،آن به ،صهورت وهدیتهری بیردازنهد.
نگاهی ک ،تا پیش از آن مطلقاً تمکین را مناط میدانست و تصوری وز این نداشت ناگهان
تغییر میکند و ب ،مسله ،عقد نیز توو ،پیدا میکند .اوماعی ک ،تا پیش از محقا برقرار بهود
بدون استثناء و مطلا بود .تمام کتب فقهی متآرض این مسله ،از قرن پهنجم تها قهرن هفهتم و
حتی هشتم هم ،بدون حتی ذکر احتمال قائل ب ،مدخلیت تمکین بودهاند :مراسم خهکف
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مبسوط نهای ،مهذن وسیل ،سرائر مختصر اهنافع شرایع اهجامع هلشرائع تبصره تحریهر
تلخیص اهمرام.
اما در دورة متصل ب ،فتح بان محقها ایهن مسهله ،چنهدان مهورد تووه ،قهرار نگرفهت و
کماکان در آثار از تآابیری مشاب ،فقههای متقهدم اسهتفاده شهد (حلهی 1405ز ص .)487از
ومل ،شواهد این وضآیت بقای فروع مختلهف مسهله ،بهر سهاختار پهیش از محقها اسهت .از
 .1محقق حتی در آثار متقدم خود همانند «مختصر» که خالصه «شرایع» است ،مسأله را دوباره ب ه هم ان
شکل صورتبندی میکند« :و التمكين الكامل ،فال فقةالل لشاةال » (محق ق حل ی ،نک ت النه ایالل ،ج،1
ص.)195

ومل ،بیان حلی در اهجامع هلشرائع ک ،در دوره قبل از عکمه ،و بآهد از شهرایع در خصهوص
مسله،ی اختکف زووین در قبض است( .همان ص.)489
ب ،هر روی بآد از محقا و تا قرن هشهتم کسهی متآهرض بررسهی احتمهاهی که ،محقها
مطر کرده بود نشد  1اما با فرارسیدن قرن هشتم عکم ،ن ،تنها دوباره ب ،ایهن مسهله ،تووه،
کرد ک ،برای نخستینبار آن را ب ،صورتی ودی مطر کرد و حتی ودیتر از محقا مورد
بررسی قرار داد و ب ،این شکل دومین دوره تحول این مسله ،آغاز شد.
 .3تحوالت مسأله از عصر عالمه حلی تا فقه معاصر

بآد از فترتی ک ،در توو ،ب ،احتمال عقد در دوران پر از محقا پیش آمهد عکمه ،بهار
دیگر ب  ،احتماهی ک ،او مطر کرده بود تووه ،نشهان داد و تغییراتهی که ،بها کهار محقها در
شرایع ورق،شان زده شد وهی مورد توو ،قرار نگرفتند با کار او در قواعد برای نخستینبهار
وایگاهی ودی در مسله ،پیدا کردند.
در آثار پیشین او نیز مکحظ ،کرد؛ در «تحریر االحکهام» و «تلخهیص اهمهرام» اگرچه ،او به،
شکل قواعد ب ،این احتمال نیرداخت ،است اما سطحی از تغییهر را در مسهله ،ایجهاد کهرد که،
توانست ب ،نوعی زمین،ساز رویکرد او در قواعد شود .در تلخیص اهمرام او از تمکین ن ،به،
عنوان عامل ووون نفق ،ک ،ب ،عنوان «شرط» سخن گفت و در واقع از سببیت تهام و عامهل
منحصر بودن ب ،شرطیت تمکین رسید؛ فارغ از شرطیت تهام یها نهاقص« :و تجةب النفقة فةي
ال ائم بشرط التمكين» (حلی 1421ز ص .)206در «تبصره» عقهد و تمکهین را همهراه ههم
آورد« :اما الووج ف يجب لها النفق  :مةن اططعةا و الكسةلة و السةكنى مةع العقة الة ائم و
التمكين التا مع القة ةة» (حلهی 1411ز ص .)144در «تحریهر» امها بهرای نخسهتینبهار از
مطر بودن هر دو احتمال تمکین و عقد سخن گفهت و بها ووهود تهرویح قهول تمکهین به،
سیاز قدماء برای نخستینبار در آثار خهود احتمهال مهدخلیت عقهد را مطهر کهرد« :و إنّمةا
 .1امری که همچنین شاید ناشی از ترجیح قول قدیمی تمکین در شرایع باشد که باعث میشد ب ه رم م
طرح احتمالی جدید در مسأله ،به علت بقای حکم سابق ،آن احتمال جدید و تبعات احتمالیاش اندان
مورد توجه قرار نگیرند.
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تجب النفق لها لل مكّنت نفسها تمكيناً تامّاً الثاني :المشةهلة أنّ وجةلب النفقة يتلقّة
التمكين ال بمجرّد العق » (حلی 1420ز

علةى

 4ص.)21

اما در قواعد ک ،مهم ترین اثر او در این مسله ،است تل کید بر مدخلیت عقد ودیتر
شد و نحوه سخن گفتن از اصل مسله ،نیز تغییرات مهمهی کهرد .از ومله ،عکمه ،چنهد
مسله ،اصلی بان را بر اسا

این احتمال ودید تفریع کرد و برای اوههین بهار بها آن به،

عنوان یک مبنای واقآی برخورد کرده و هوازمش را وزئی از مسله ،تلقهی کهرد .او در
قواعد مسله ،را اینگون ،مطر کرد« :إنّما تجب النفق بالعق ال ائم مع التمكين التا ّ .و
هل تجب النفق بالعق بشرط ع

النشةل أو بةالتمكين فيةه إشةكا » (حلهی 1413ز

 3ص.)103
نخستین نکتة تآبیر عکم ،دوگان ،ای است که ،او میهان عقهد و تمکهین ایجهاد کهرد و بها
پاسخ قطآی ندادن ب ،آن برای اوهینبار باعث شد احتمال عقد تبدیل ب ،یک فهرع ودیهد و
محل بحث در آثار بآدی اصحان شود .او برخکف محقا بآد از طر ایهن احتمهال آن را
رد نکرد و با ندادن پاسخ قطآی باعث شد تا اصحان متلخر این پیشفرض را داشهت ،باشهند
ک ،قاعدتاً هر دو قول اده ،مآتدبهی دارند ک ،باعث شده عکم ،اینگون ،سخن بگویهد پهر
همتشان را مصروف یافتن یا ابداع اده ،هر دو قول کردند.
نکت ،مهم در خصوص ادهة این مسله ،آن است ک ،تا پیش از این و با تووه ،به ،اومهاعی
بودن تمکین اساساً بحثی در مورد ادهة تمکین هم ووود نداشت اما با مطر شدن احتمهال
عقد اصحان ناچار شدند برای قول تمکین نیز اده،ای پیدا کنند؛ امری ک ،همچنین منجر ب،
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شکل گرفتن بحثهایی در ترویح بین این اده ،ک ،طبا فرض هر دو مووه ،بودنهد شهد .در
نهایت این قضی ،باعث شد تا بحثهای مفصلی پیرامهون ادهه ،ایهن دو قهول شهکل بگیهرد و
برای اوهینبار بحث از اده ،و ب ،تبع آن ثمرات دو قول تمکهین و عقهد تبهدیل به ،یکهی از
مهمترین فصلهای این مسله ،یا حتی فرب،ترین آنها شود؛ بحثهایی که ،تها پهیش از عکمه،
اساساً اثری از آنها در بان نشوز نبود.
اما دومین و مهمترین نکتهة تآبیهر عکمه ،که ،اغلهب مغفهول مانهده اسهت آوردن تآبیهر
«باهآقد» در تآریف مناط ووون نفق ،با کارکردی کامکً متفاوت با مآنای اصطکحی آن در
تآابیر متداول در این موضع است .عکم ،در حهاهی ایهن قیهد را همهراه بها قیهد تمکهین ذکهر

میکند ک ،همانطور ک ،گذشت تا پیش از آن اساساً هنگام بیان منهاط ووهون نفقه ،از عقهد
ذکری ب ،میان نمیآمد و تنها ب ،مسله ،تمکین اشاره میشهده اسهت .اسهتفاده از قیهد عقهد تها
پیش از این هنگام بیان مناط ووون نفق ،برای سخن گفتن از شهرطیت دوام عقهد اسهتفاده
میشد اما با کاری ک ،عکم ،کرد شرطی ک ،تها پهیش از ایهن به ،صهورت «ان یکهون اهآقهد
دائماً» ذکر میشد و نقط ،تووهش دائم بودن عقهد بهرای خهار کهردن عقهد متآه ،بهود در
دوران بآد از او ب ،تآبیر «تجب باهآقد» تبدیل شده است ک ،در برابر مدخلیت داشتن تمکهین
قرار دارد و ب ،این ترتیب برای همیش ،قید دوام عقد را از تآابیر مربهوط به ،شهروط ووهون
نفق ،حذف کرد.
اما این دوگانگی در سمت مقابل می تواند دالهت کامکً متضادی نیز داشت ،باشهد
ب ،این بیان ک ،در واقع این « تجب باهآقد» متهل خر تآبیهر دیگهری از همهان « ان یکهون
اهآقد دائماً» سابا است؛ ب ،خصوص با این قرین ،ک ،در تآهابیر متهل خر دیگهر از شهرط
بودن دوام صحبت نشده پر ب ،همین وهت این بیان نمی تواند مقابل ترویح تمکین
این مسله ،همچنین پیچیدهتر میشود هنگامی ک ،ب ،این نکت ،توو ،شود ک ،اگرچه ،ایهن
بحث مسله،ای فرعی در خصوص ترویح مدخلیت تمکین یا عقد است امها بحهث اصهلی و
محط نظر اصحان هنگام بیان نظرشان در ابتهدای بحهث همهواره ترکیبهی از ایهن دو بهوده
است ه ب ،نحوی از انحاءِ ترکیب بست ،ب ،نظر شخص ه و ن ،هرگز فقط مدخلیت داشتن یکهی
از این دو؛ همچنانک ،تآبیر خود عکم ،در مختلهف نیهز به ،ایهن صهورت اسهت که ،منهاط را
تمکین مستند ب ،عقد میداند (حلی 1412ز

 7ص .)320از ومله ،نشهان،ههای ایهن امهر

مطر شدن مسله ،مدخلیت عقد یا تمکین بآد از این ومل ،آغازین عکم ،است ک ،میتواند
نشان،ای باشد بر اینک ،در ومل ،اول ک ،عکم ،از تآبیر «تجةب النفقة بالعقة » اسهتفاده کهرد
اساساً هنوز در مقام بحث از چیزی ک ،مدخلیت تام دارد نبوده و بحث را تازه بآهد از ایهن و
در ومل ،بآد ک« ،هل تجب النفق » باشد شروع کرده است.
ب ،هر روی این دورة ودید و این روند تحول با کار عکم ،شهروع مهیشهود و او اوههین
کسی است ک ،نخستین تفریآات مبتنی بر این احتمال ودید را مطر میکند .عکمه ،بآهد از
ذکر محتمل بودن هر دو طرف مسله ،بکفاصل ،متآرض فروع مبتنهی بهر ههر یهک از آن دو
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میشود« :و هل تجب النفق بالعق بشرط ع

النشل أو بالتمكين فيةه إشةكا  .فلةل تنا عةا

في النشل فعليه بيّن النشل على األو و علةى الثةاني عليهةا إقامة البيّنة بةالتمكين .و لةل لةم
ي خل و مضت مة ّة اسةتحقّت النفقة فيهةا علةى األوّ إن كانةت سةاكن إذ ال نشةل دون
الثاني إذ ال تمكين و ال وثلق بحصلله لةل طلبةه» (حلهی 1413ز
فشرده از فروع پای،ای میشود برای اصحان متلخر ک ،بر اسا

 3ص .)103ایهن بیهان
آن شروع ب ،تفریهع کننهد؛

ب ،خصوص با توو ،ب ،این مسله ،ک ،اکثر آثار بآد از عکمه ،به ،صهورت شهر و حاشهی ،بهر
قواعد او تصنیف شدند.
نخستین کسی ک ،بآد از عکم ،متآرض این مسله ،میشود فرزند او در «ایضا اهفوائهد»
است .او بآد از ذکر تردید عکم ،اوهین کسی است ک ،متآرض کشف ادههة احتمهاهی بهرای
هر یک از اقوال میشود؛ اده،ای ک ،باز پای،ای میشوند برای اصحان متلخر از او هم بهرای
تفریآاتی ک ،ب ،مسله ،اضاف ،میکنند و هم برای بازتآریف ادهة مسله .،اما بآد از ذکهر ادهه ،و
همچنین تکرار ثمراتی ک ،عکمه ،ذکهر کهرد فخهراهمحققین به ،ذکهر مهذهب مختهار و نیهز
مهمتر نظر عکم ،میپردازد .اهمیت این نقل قول در آن است ک ،عکم ،نه ،تنهها در قواعهد
فقط دو احتمال مسله ،را بیان کرده ه و همانطور ک ،گذشت از ترویح خودداری میکند ه
بلک ،در هیچ یک از دیگر آثارش نیز ب ،رأی خود در این موضهوع تصهریحی نمهیکنهد .به،
همین وهت این گزارش فخراهمحققین مهیتوانهد اهمیهت فراوانهی داشهت ،باشهد« :و مهذهب
واهدی اهمصنف ان اهتمکین ههو اهشهرط أو اهسهبب مهع اهآقهد اههدائم و ههو األصهح عنهدی»
(فخراهمحققین 1387ز
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 3ص .)268مگر اینک ،طریا فخراهمحققین بهرای کشهف قهول

عکم ،بیان سابا او در تحریر و تلخیص اهمرام باشد ک ،اونبی بودن آن از این بحث و نهاظر
نبودنش ب ،این دوگان ،پیشتر بیان شد و ب ،همهین وههت نیهز بآیهد اسهت فخهراهمحققین به،
اشتباه نظر ب ،آنها داشت ،بوده باشد.
پر از فخراهمحققین «عمیدی» در «کنزاهفوائد» بآد از ذکر تردیهد عکمه ،هنگهام شهر
این بخش از قواعد برای اوهینبار تکش میکند تا ریشة دو قول را کشف یا بازسهازی کنهد
و ب ،مسله ،قاهبی هرچ ،بیشتر قیاسی بدهد تا اده ،با دقهت بیشهتری قابهل بررسهی باشهند .او در
مورد چرایی بروز این مشکل این مقدمة توضیحی را ب ،مسله ،اضاف ،میکند ک ،ما مهیدانهیم
مطلا عقد قطآاً برای اثبات نفق ،کافی نیست؛ چرا که ،ناشهزه مسهتووب نفقه ،نیسهت پهر

شرط دیگری هم باید در میان باشد .حال آیا این شرط انتفاء نشوز و ووود تمکین اسهت و
از اینجاست ک ،بحث شروع میشود (عمیدی 1416ز

 2ص .)531با این ووود او هیچ

یک از دو قول را ترویح نمیدهد.
بآد از این در دو قرن هشتم و نهم رویکردها ب ،مسله ،ب ،نهوعی ثبهات مهیرسهد« .شههید
اول» در همآ( ،شهید اول 1410ز ص )189و «شمر اهدین حلی» در «مآاهم اهدین» (حلی
1424ز

 2ص )81با تآابیری همانند عکم ،متآرض مسهله ،مهیشهوند و قهول تمکهین را

اختیار میکنند .بآد از اینها «صیمری» نیز در «غاي اهمرام» ک ،شر شهرایع اسهت به ،ذکهر
اده ،و تفریآاتی میپردازد ک ،اساسشان مبتنی بر تفریآات و اده،ای اسهت که ،فخهراهمحققین
مطر کرد و او نیز قول تمکین را ترویح میدههد (صهیمری 1420ز

 3ص .)181تنهها

تکش ودیدی ک ،در این دوره ممکن است مشاهده شهود بیهان «فاضهل مقهداد» در «تنقهیح
اهرائع» است ک ،هنگام شر این مسله ،از کتهان شهرایع بهار دیگهر تکشهی بهرای تحلیهل و
ضابط،مند کردن مسله ،میکند .او با نگاه کلی ب ،تطور مسله ،میان شرایع و قواعد نظری در
بازگشت هر دو قول ب ،یک امر خواهد بود (فاضهل مقهداد 1404ز

 3ص .)277بها ایهن

ووود خود او نیز هیچ یک از دو قول را اختیار نمیکند.
بآد از این اما در قرن دهم این «شهید ثانی» است ک ،رویکرد خاصی نسبت ب ،این مسهله،
دارد؛ همچنانک ،نسبت ب ،اکثر مبانی عکم ،موضعگیری خاصهی دارد 1.او ابتهدا در «روضه»،
در شر بیان شهید اول از بیانی مشاب ،بیان عکمه ،اسهتفاده مهیکنهد (شههید ثهانی 1410ز
 5ص .)465با این ووود در ادام ،بحث و هنگام بررسی مسهله ،ههزوم تکلهم بهرای صهدز
تمکین ب ،دو نکت ،مهم اشاره میکند؛ یکی اینک ،در این بحث عمکً اختکفی میان اصهحان
ووود ندارد؛ چون قائلی ب ،عدم اشتراط تمکین ووهود نهدارد و دیگهری اینکه ،به ،صهورت
محدود متآرض بآضی ثمرات هر یک از دو قول میشود ک ،پیش از او ذکر نشدهاند؛ اما بها
تآبیر از قول ب ،تمکین ب ،مشهور و قول ب ،عقد ب ،احتمال (همان).
اما مهمترین موضآی ک ،شهید ایهن مسهله ،را بهر اسها

رویکهرد شخصهی خهود

 .1دایره این مسائل یا در واقع نگاه انتقادی شهید ثانی ،بسیار گس ترده اس ت و ب ه عن وان نمون ه ،حت ی
شامل مسائل مبناییای مانند مسأله خبر واحد یا حمل روایات بر تقیه نیز میشود.
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مورد منشاء آن مطر میکند ک ،محتمل بهودن نهص بهرای ههر دو باشهد که ،بهر اسها

آن

109

بررسی میکند « مساهک» است ک ،هنگام شر بیانات محقا ب ،صهورت مفصهل به،
این مسله ،می پردازد .اگر چ ،او در نهایت نتیج ،می گیرد ک ،قول ب ،تمکین قول اظهر
است؛ همانطور ک ،محقا می گوید اما مآظم تکشش را ب ،بررسهی و نقهد ادههة ذکهر
شده برای طرفین مآطوف می دارد (شههید ثهانی 1413ز

 8ص  .) 440مههم تهرین

نکت ،ای ک ،در رویکرد شهید ثانی مکحظ ،می شود این است ک ،او تقر یباً تمهام ادههة
مطر شده از زمان فخراهمحققین ب ،بآد را ک ،مبتنی بر ایده های عکم ،اند رد نمهوده
و هیچ کدام را قابل تکی ،نمی داند .او حتی چند استدالل احتماهی دیگر را نیز مطهر
می کند ک ،بآد آنها را هم رد میکند؛ هر چنهد در نهایهت قهول به ،تمکهین را اختیهار
می نماید .
بآد از شهید و در دوران متلخر ابتدا «مکمحسن» است ک ،متآرض این مسله ،میشهود و
همان نتیجة شهید ثانی را میگیهرد (فهیض کاشهانی 1401ز

 2ص )295امها مههمتهرین

تغییر در این دوره از «سبزواری» در «کفای »،است ک ،برای اوهینبار قول ب ،عقهد را تهرویح
میدهد (سبزواری 1430ز

 2ص )296و در نهایت «کشف اهلثهام» اسهت که ،قهول به،

تمکین را اختیار میکند (فاضل هندی 1416ز

 7ص.)557

غیر از غلبة صورت ودید شرط عقد ک ،از نظر داشتن ب ،اخرا عقد موقت ب ،مفههومی
مقابل تمکین مبدل گردید .مهمترین نکت،ای ک ،بها بررسهی ایهن رونهد مشهاهده مهیشهود
غاهب شدن گفتمان عکم ،در هسان اصحان و شهکلگیهری فهروع ودیهد مسهله ،بهر اسها
زیربنایی است ک ،او مطر کرد؛ بررسی ثمرات و ادهه،ای که ،در بیهان خهود عکمه ،مطهر
مطالعات فقه معاصر
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شدند و سیر توسآ ،و تحول آنها ب ،خوبی میتواند ابآاد ایهن تلثیرگهذاری و نیهز چگهونگی
تغییر شکل مسله ،را نشان بدهد.
 .4ثمرات و ادله مسأله

با توو ،ب ،تمرکز عکم ،بر بحث ثمرات و پرداخت اومهاهی او به ،بحهث ادهه ،در واقهع
نقطة شروع مباحث این مسله ،در بحث ثمرات بود و شکلگیهری ضهوابط آن از ایهن بحهث
آغاز شد .ب ،همین وهت بحثهای مفصل پیرامون اده ،ک ،بآد از عکم ،مطر شهدند همه،
مبتنی بر مبانیای است ک ،عکم ،در ثمرات مطر نمود .ب ،همهین وههت در اینجها ابتهدا به،

ثمرات پرداخت ،میشود و سیر بحث اده ،مطر خواهد شد؛ اگرچ ،در ترتیهب رایهج میهان
اصحان بحث اده ،بر ثمرات مقدم است.
اهف) ثمرات :پر از عکم ،در قواعد ک ،بهرای نخسهتینبهار ثمهرات دو قهول مطهر در
مسله ،را بیان داشت دیگران نیز ثمرات مطر شده توسط او را ذکر کرده و بآضاً ب ،تبهع او
توسآ،هایی در آنها دادند و موارد ودیدی را ب ،آنها افزودند؛ همچنانک ،بآضاً مسائلی را ک،
او ب ،صورت مستقل ه و ن ،ب ،عنوان ثمرة این بحث ه ذکر کرده بود در ضهمن ثمهرات ایهن
مسله ،آوردند .این سیر ب ،نوعی در ادام ،و مشاب ،کاری بود ک ،او خود با ثمراتی که ،محقها
پیش از او ذکر کرده بود انجام داده و از ومل ،نشان،های محور بودن عکمه ،در ایهن مسهله،
است .او اسا

بحث ثمرات این اختکف را بهر اسها

مهواردی بنها کهرد که ،پهیش از ایهن

توسط محقا صرفاً ب ،عنوان فروع مسله ،و ن ،از زاویة علت بودن تمکین یا عقد ذکر شده و
مورد بررسی قرار گرفت ،بودند .اما او برای نخستینبار این فروع را از این زاویه ،و به ،عنهوان
مسائلی ک ،با هحاظ این دو قول نتیج ،آنها متفاوت خواهد بود مطر کرد؛ امری که ،اهبته،
فروع خود او کردند ه ک ،ذکر آن در ادام ،خواهد آمد ه ب ،همین نسبت هم در اینجها ابتهدا
ثمرات مطر شده توسط عکم ،و آثاری ک ،بآد از او متآهرض آنهها شهدند و سهیر دیگهر
ثمرات ذکر شده توسط متلخرین بیان خواهند شد.
اوهین ثمره را عکم ،در وایی مطهر مهیکنهد که ،زووهین در خصهوص تحقها نشهوز
اختکف پیدا میکنند .عکم ،میگوید در چنین موقآیتی اگر قائهل به ،ووهون نفقه ،بها عقهد
بشویم مرد باید بینة نشوز بیاورد؛ چون نفق ،با عقد قبکً ثابت شده وهی اگر قائل ب ،ووهون
با تمکین بشویم زن باید بینة بر تمکین بیاورد؛ چون این تمکین اوست ک ،بایهد احهراز شهود
(حلی 1413ز

 3ص.)103

1

دومین ثمره را عکم ،در وایی میداند ک ،از زمان عقد مدتی گذشت ،باشد وههی دخهول
صورت نگرفت ،باشد .عکم ،میگوید در اینجا بنا بر قول عقد زن مستحا نفق ،اسهت؛ چهون
مرتکب نشوزی نشده است اما بنا بر قول ب ،تمکین مسهتحا نیسهت؛ چهون تمکهین را انجهام
 . 1این ثمره در این آثار نیز ذکر شده است :تنقیح الرائع ،کنزالعرفان ،مای ل المرام ،مسالک ،کفایل ،
کشف اللثام .
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در خرووی حکم این مسائل نیز تلثیر مستقیمی گذاشت؛ همچنانک ،کاری که ،متهلخرین بها
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نداده (همان) 1.این مسله ،همچنین از ومل ،فروعهی اسهت که ،محقها در شهرایع آن را ذکهر
کرده است وهی ن ،ب ،عنوان ثمرة مسله ،تمکین و عقد ک ،ب ،عنهوان فرعهی از فهروع مسهله،
چگونگی احراز تمکین بنا بر فرض مهدخلیت داشهتن آن به ،صهورت کلهی (محقها حلهی
1408ز

 2ص.)294

اما متلخرین از عکم ،دو مسله ،دیگر را ک ،او ودای از این مسهله ،مطهر کهرده نیهز به،
عنوان ثمرة آن ذکر کردهاند:
نخستین ثمره ک ،در غاي اهمرام و کشف اهلثام ذکر شده  2در خصوص وایی اسهت که،
زو قبل از تمکین زوو ،برای مدتی غایهب بهوده باشهد (صهیمری 1420ز
فاضل هندی 1416ز

 3ص181؛

 7ص .)557در اینجا گفت ،میشود طبا قول تمکین نفقه ،واوهب

نخواهد بود؛ در حاهی ک ،طبا قول عقد نفق ،ب ،صرف وقوع عقد واوب خواههد شهد .ایهن
مسله ،حاهت های دیگری نیهز دارد هماننهد رخ دادن نشهوز یها دخهول قبهل از غیبهت که ،بهر
خکف صیمری ک ،در غاي اهمرام ب ،اختصار آن را مطر کرده است اصهفهانی در کشهف
اهلثام ب ،صورت مفصل متآرض آن شده است.
این ثمره از مواردی است ک ،عکم ،خود به ،عنهوان فرعهی از فهروع مسهله ،و نه ،به،
عنوا ن ثمره این دو قول متآرض آن شده است .همانند فرع پیشین ک ،محقها آن را بهر
فرض مدخلیت داشتن کلیت تمکین مطر کرده بود عکم ،نیز این فرع را بها اشهارهای
ب ،ابتنای فرضی مسله ،بر مطلا شهرطیت تمکهین مطهر مهیکنهد (حلهی 1413ز

3

ص .)103همانند او محقا نیز در شرایع این مسله ،را فهارغ از مسهله ،تمکهین و عقهد و
مطالعات فقه معاصر
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صرفاً ب ،عنوان یکی از فهروع مسهله ،تمکهین در ادامه ،فهرع پیشهین مطهر کهرده اسهت
(محقا حلی 1408ز

 2ص)294؛ اگرچ ،شهید ثانی همانند شهید اول و اصهفهانی

هنگام تشری ح این بخش از شرایع در مساهک حتی بیان محقا را هم با نظر به ،دوگانهة
تمکین یا عقد مطر می کند و ب ،نوعی آن را عمکً در ضمن ثمرات این مسله ،میآورد
(شهید ثانی 1413ز

 8ص.)471

 . 1این ثمره در این آثار نیز ذکر شده است :کنزالفوائد ،تنقیح الرائع ،مایل المرام ،مسالک ،کفایل،
کشف اللثام .
 .2البته در مایل المرام ،مسأله نه بر روی عنوان میبت ،که بر عنوان سفر بار میشود.

دومین ثمره مربوط ب ،نفقة صغیره است ک ،عکم ،بدون تآرض ب ،نسهبت آن بها دو قهول
عقد و تمکین تنها طبا مبنای مختار خود حکم ب ،عدم ووون آن مهیکنهد؛ همهانطور که،
پیش از او نیز اصحان متقدم مانند «ابنادریر» متآرض آن شده و تنهها حکهم آن را مطهر
کردهاند اما با بیان «سبزواری» در «کفاي » (سهبزواری 1430ز

 2ص )296ایهن مسهله،

در آثار بآدی تبدیل ب ،بخشی از ثمرات دوگانه ،عقهد و تمکهین مهیشهود (فهیض کاشهانی
1401ز

 2ص .)296وهی بر خکف ثمره قبلی ک ،تقریباً بآد از ایجاد این دوگانه ،مطهر

شد و ب ،وز در دو اثر محقا و عکم ،اثری از آن نبهود ایهن ثمهره را تقریبهاً تمهام اصهحان
پیش از این مطر کرده بودند وهی ن ،ب ،عنوان ثمره این مسله .،در ادام ،در ضهمن مباحهث
مربوط ب ،نتایج عملی این دوگان ،در فروع مسله ،ب ،بحث صغیره ب ،صورت مستقل پرداخت،
خواهد شد.
اما نکتة مهمی ک ،حتماً در خصوص ثمرات این مسله ،باید مورد تووه ،قهرار گیهرد آن
است ک ،قطآاً دوگان،ای ک ،در این بحث مطر میشود با توو ،ب ،نقش تآیین کنندهای که،
حوزههای مختلف و سطح وسیآی از فروع دارای ثمره است .ب ،عنوان نمون ،شهید ثهانی در
روض ،هنگام بحث از مسله ،سکوت زوو ،ک ،تاکنون کسی آن را وزء ثمرات تلقی نکهرده
است متآرض ارتباط آن با این دوگان ،میشود و ب ،همین مناسهبت دیگهر ثمهرات احتمهاهی
آن همانند ووون قضاء نفقة ماضی ،را نیز ذکر میکند (شهید ثانی 1410ز

 5ص.)468

با این ووود اما این ثمرات اهزاماً در تمام آن فروع ب ،عنوان ثمره ذکهر نشهدهانهد و در اکثهر
موارد همانند همین بحث صغیره یا غیبت فقهاء صرفاً نظر خود را طبها مبنهای مختهار ه که،
غاهباً یا دائماً تمکین بوده اسهت ه بیهان کهردهانهد؛ امهری که ،بآضهاً منجهر به ،بهروز پهارهای
تداخکت شده است ب ،خصوص در مواردی ک ،رأی انتخان شده با مبنای تمکهین سهازگار
نیست یا مواردی ک ،شار

مسله ،را با توو ،ب ،دوگان ،تمکهین یها عقهد شهر مهیکنهد بهر

خکف ماتن ک ،تنهها نظهر به ،قهول متقهدم تمکهین دارد؛ همهانطور که ،در بآضهی از فقهرات
پیشگفتة شرایع در بحث غیبت زو و نیز بحث زمان استحقاز نفق ،این مسله ،میهان شههید
ثانی و محقا پیش آمده است (شهید ثهانی 1413ز

 8ص .)468پهر عنهوان «ثمهره» در

این بحث تنها ب ،مآنای مواضع و فروعی است ک ،اصحان خود با عنوان ثمره این دوگانه،
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این دو قول حداقل در خصوص بآضی متغیرهای نفق ،هماننهد زمهان ووهون آن دارنهد در
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و با هحاظ تلثرشان از آن بحث ب ،آنهها پرداخته ،و حکمشهان را تخهریج کهردهانهد وگرنه،
ثمرات عملی این مسله ،و فروعی ک ،ب ،شهکل نامحسهو

از ایهن دوگانه ،متهلثر مهیشهوند

دایرة بسیار گستردهتر و اهبت ،غیر مضبوطی دارد و بها گهذر زمهان نیهز هرچه ،بیشهتر خواههد
داشت.
ن) اده :،ادهة ب ،کار رفت ،در این مسله ،یکی دیگهر از نقهاط تمهایز آن بها دیگهر مسهائل
فقهی است ک ،ب ،سبب گذراندن این سیر تکاملی خاص در این مسله ،به ،ووهود آمهدهانهد.
«دهیل» در اینجا ب ،مآنای متفاوتی نسبت ب ،مفهوم رایج «دهیل» در اقوال فقهی ب ،کهار رفته ،و
کارکرد متفاوتی نیز دارد .ما در اینجا با دهیل ب ،عنوان استدالهی ک ،قائلین ب ،ههر یهک از دو
قول برای دفاع از نظر خود بیاورند مواو ،نیستیم؛ بلکه ،آنچه ،ووهود دارد ادههة قابهل ذکهر
برای هر قول است ک ،اصحان آنها را تنها ب ،عنوان ومعآوری ذکر کهردهانهد بهدون اینکه،
در اکثر ه یا تمام ه موارد خود وارد موضعگیری بشوند .این مسله ،شاید از ومل ،عوامل ایهن
وضآیت باشد ک ،همة ادهه ،از کیفیهت و تهوان تقریبهاً یکسهانی برخوردارنهد و کمتهر دهیلهی
میتواند بر دیگر اده ،غلب ،پیدا کند .از مهمترین نتهایج ووهود چنهین وضهآیتی در ادههة ایهن
مسله ،ذکر مشتر

ادهة طرفین توسط اکثر اصحان است ک ،در اکثر مهوارد نیهز ترویحهی

میانشان ندادهاند ه یا تمام موارد ب ،وز متلخرین بآد از قرن یازدهم ه  .شاید بهترین تقریهر از
وضآیت اده ،و رویکرد اصحان ب ،این مسله ،تآبیر فاضل مقداد باشد؛ هنگهامی که ،منشهاء ههر
دو قول را اساساً یکی میدانهد ه احتمهال نهص بهرای ههر دو ه (فاضهل مقهداد 1404ز

3

ص.)277
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با این ووود این روی ،در بآضی آثار متل خر تغییراتهی پیهدا کهرده و در کتبهی ماننهد
مساهک ک ،اساساً رویکردی انتقادی نسبت ب ،ساختارهای شکل گرفتة فق ،در دورة بآد
از عصر روایات دارد؛ طیفی از اده ،هر دو قول مورد اشکال قرار گرفت ،اند .با این ووود
ب ،نظر می رسد علت این امر ب ،خصهوص توسهط شههید ثهانی که ،اکثهر انتقهادات وارده
مبتنی بر بیانات او هستند بیشتر دأن او در بازبینی انتقادی مبانی مشهور میهان اصهحان
باشد ن ،اینک ،در خصوص این اده ،نکتة خاصی در میان بوده باشد .ب ،همین وهت نیز
هم اشکاالت او متوو ،ادهة طرفین می شود و ن ،فقط یک قول و هم ب ،رغم ووهود ایهن
اشکاالت در نهایت خود او نیز یکهی از دو قهول را اخهذ مهی کنهد .تنهها مآهدود مهوارد

متل خری مانند کفاي هستند ک ،یک قول را ترویح میدهند و ادهة آن را ذکر میکننهد؛
روی ،ای ک ،در دیگر متل خرین بآد از آنهها هماننهد «حهدائا» و «ریهاض» نیهز ادامه ،پیهدا
میکند.
در مجموع و با توو ،ب ،همین مکحظهات نظریهاتی که ،در ادامه ،ذیهل ههر یهک از دو
نظری« ،تمکین» و «عقد» ذکر میشوند بیشتر فهرستی از کسانی هستند که ،ههر یهک از ایهن
ادهة مشتر

را ذکر کردهاند و یا احیاناً بر آنها نقدی وارده دانست،انهد وگرنه ،مفههوم قائهل

بودن ب ،یک دهیل چندان در اینجا ووود ندارد و کمتر کسی نکته ،اختصاصهیای دارد .به،
هر صورت ابتدا دو دهیلی ذکهر مهیشهوند که« ،فخهراهمحققین» در «ایضها اهفوائهد» بهرای
نخستینبار برای قول تمکین ذکر کرد .وی اوهین کسی بود ک ،متآرض ادههة احتمهاهی بهرای
دو قوهی شد ک ،پدرش در قواعد هر دو را محتمل دانست ،بود .سیر دو دهیلی که ،بآهد از او
توسط متلخرین ب ،بحث اضاف ،شدند ذکر خواهد شد و بآد از این اشکاالتی ک ،شهید ثانی
بر آنها وارد کرده است مطر خواهد شد.

نخستین دهیلی ک ،برای نظری« ،تمکین» ذکر شهده مجموعه،ای از روایهات در خصهوص
عقد پیامبر

است .این روایات بیان می کننهد که ،پیهامبر بها صهرف تحقها عقهد نفقه ،را

پرداخت نکردهاند؛ همچنانک ،از پیامبر بیاناتی در خصوص نفقه ،نقهل مهیکننهد که ،دال بهر
توقف آن بر تمکین است .فرزند عکم ،نخستین کسی است ک ،متآرض این دهیل مهیشهود
(فخههراهمحققین 1387ز
(فههیض کاشههانی 1401ز

 3ص .)267اسههتدالل بهه ،ایههن روایههات همچنههین در «مفههاتیح»
 2ص )295و کشههف اهلثههام (فاضههل هنههدی 1416ز

7

ص )557نیز ب ،کار رفت ،است.
دومین دهیل نیز ک ،توسط فخراهمحققین مطر میشود اصل برائت اسهت که ،طبها آن
ذم ،از ووون نفق ،بریء است به ،وهز در قهدر متیقنهی که ،حاههت تمکهین باشهد پهر در
خصوص مدت میان عقد و تمکین برائت واری میشود .اهبت ،فخراهمحققین خود ب ،وریان
اصل در این مقام اشکاهی وارد میکند ک ،بآهد از او نیهز تقریبهاً تمهام اصهحان متآهرض آن
میشوند اصل در وایی مروع قرار میگیرد ک ،ناقلی ووهود نداشهت ،باشهد وههی در محهل

بررسی سیر تاریخی شکلگیری فروع جدید در فقه متقدم شیعه / ...سیدمحمدکاظم مددی الموسوی

 .1ادلة نظریّه «تمکین»

115

بحث عموماتی ووهود دارد که ،دالههت بهر ووهون نفقه ،دارنهد و بها تووه ،به ،اصهل عهدم
تخصههیص دیگههر وههایی بههرای وریههان برائههت در خصههوص ووههون نفقهه ،بههاقی نمههیمانههد
(فخراهمحققین 1387ز

 3ص.)268

این استدالل همچنین در کنزاهفوائهد (عمیهدی 1416ز
کاشانی 1401ز

 2ص )531مفهاتیح (فهیض

 2ص )295و کشف اهلثام نیز ذکر شده است با ذکر این نکته ،که ،در

کشف اهلثام استدالل ب ،اصل آنقدر قوی است ک ،حتی اگر دیگهر ادهه ،مهورد خدشه ،قهرار
گیرند نیز این دهیل می تواند ب ،تنهایی متکفهل اثبهات قهول به ،تمکهین شهود (فاضهل هنهدی
1416ز

 7ص .)558صیمری نیز در غاي اهمرام این مطلهب را ضهمیم ،کهرده اسهت که،

مطلا عقد برای ووون نفق ،کافی نیست ه همانطور ک ،اوماعاً نفق ،ناشزه ساقط میشود ه
پر عقد مشروط است ب ،تمکین؛ ب ،خاطر برائت ذم،ای که ،از عهدم علهم به ،ووهود سهبب
ووون ناشی میشود (صیمری 1420ز

 3ص.)181

اما بآد از فخراهمحققین دو استدالل دیگر نیز در مساهک و بآدتر در کشف اهلثهام ذکهر
میشوند ک ،مورد استفاده متلخرین نیز قرار گرفت ،است؛ در اوهین استدالل گفت ،میشود ک،
عقد مووب مهر میشود و ب ،همین دهیل نمیتواند چیز دیگری را واوب کند پر نفق ،را
باید تمکین واوب کند .استدالل دوم نیز ب ،این شکل است ک ،مقدار نفق ،در هنگهام عقهد
مجهول است و یک عقد هرگز نمی تواند مهاهی مجههول ایجهان کنهد پهر در اینجها عقهد
نمیتواند مووب ووهون نفقه ،باشهد (شههید ثهانی 1413ز
1416ز
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 8ص441؛ فاضهل هنهدی

 7ص.)558

این دو دهیل ب ،همراه دالی لی ک ،فخراهمحققین بیان کهرد همه ،مهورد رد و اشهکال
شهید ثانی قرار میگیرند؛ اگرچ ،استدالههای متلخر را نخستین بار خود او مطهر کهرد.
او در خصوص آن دو استدالل می گوید ک ،ادعای چنین خصوصیاتی برای عقد مجهرد
ادعا یا استبآاد است ک ،اتفاقاً دالی لی نیز برخکفشان ووود دارد .اوالً :آیاتی ک ،بر انفاز
ب ،زوو ،دالهت دارند بدون تآیین مقدار دالهت بر ایهن دارنهد که ،عقهد عهوض را به،
همین شکل مبهم واوب کرده و ثانیاً :چ ،مهانآی از ایجهان دو چیهز توسهط یهک عقهد
ووود دارد .همانطور ک ،در خرید حیوان و عبهد نیهز دقیقهاً همهین اتفهاز مهیافتهد؛ ههم
پرداخت ثمن مشتری الزم می شود و هم پرداخت نفقة مجهول آنها بدون انضهمام ههیچ

شرط ضمن عقدی .سهیر شههید به ،دو دهیهل فخهراهمحققین مهی پهردازد؛ در خصهوص
روایات پیرامون عقد پیهامبر که ،ایشهان تنهها به ،صهرف تحقها عقهد نفقه ،را پرداخهت
نکردند .او می گوید این امر دالهت بر عهدم ووهون نمهی کنهد و در مهورد آن روایهات
دیگر پیرامون نفق ،زنان می گوید اتفاقاً دالهت آن ب ،عکر است و ووون نفقه ،زنهان
در آن مقید ب ،تمکین نشده است و وصفی ک ،ذکر شهده کهامکً اعهم اسهت .در نهایهت
شهید متآرض استدالل ب ،اصل برائت می شود و همان ایهرادی که ،فخهراهمحققین وارد
کرده است را ذکر میکند؛ ب ،اینک ،در صهورت ووهود ناقهل ایهن اصهل دیگهر حجهت
نیست و در اینجا ناقل ووود دارد ک ،همان عمومهات مثبهت حها نفقه ،بهرای زن باشهد
(شهید ثانی 1413ز

 8ص.)442-441

در واقع اتفهاقی که ،در اینجها رخ مهیدههد ایهن اسهت که ،شههید ثهانی در مسهاهک دو
استدالل ودید برای نظری« ،تمکین» مطر نموده و سیر خود آنها را رد میکنهد امها ایهن
استدالهها در فضای بحث باقی میمانند و بآد از او اصحان از آنها ب ،عنوان دهیل بهرای ایهن

 .2ادلة نظریه «عقد»

اما برای نظری« ،عقد» اده ،از گستردگی بسیار کمتری برخوردار هستند؛ امهری که،
مهمترین عاملش میتواند غلبة اوماعی نظری« ،تمکین» در تمام دوره ها بوده باشهد که،
قاعدتاً منجر ب ،سهوهت بیشتر ساخت اده ،برای آن شده است .مهم ترین دهیلی ک ،بهرای
نظری« ،عقد» ذکر شده عمومات آیات و روایاتی است ک ،اصل ووون نفق ،را بهر مهرد
اثبات میکنند؛ عموماتی ک ،ب ،ضمیمة مانع بودن نشوز ک ،اوماعهاً اثبهات شهده اسهت
سقوط نفقه ،بها نشهوز را مهی رسهاند در برابهر شهرط بهودن تمکهین بهرای ووهون نفقه.،
فخراهمحققین نخستین بار در ایضا این دهیل را مطر می کند (فخراهمحققین 1387ز
 3ص .) 268در کنز اهفوائد (عمیدی 1416ز
1420ز

 2ص )531غاي اهمرام (صیمری

 3ص ) 181و مساهک (شههید ثهانی 1413ز

 8ص )441-440نیهز ایهن

دهیل ذکر میشود؛ هر چند در مساهک اگرچ ،اصل دهیل را ب ،صورت قیل میآورد اما
ب ،عنوان مؤ ید ب ،ووون نفق ،برای مریض ،و رتقاء استناد می کند که ،تمکهین در آنهها
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ووود ندارد .همچنین در کفای ،ک ،تنها وایی است که ،ایهن ادهه ،را به ،صهورت وهدی
مطر میکند و نظری« ،عقد» را ب ،عنوان قول مختهار مهیپهذیرد نه ،اینکه ،صهرفاً ادههة
طرفین را نقل کند .کشف اهلثام نیز تنها وایی است ک ،آیات مورد استناد در این دهیهل
را بیان می کند (فاضل هندی 1416ز

 7ص.)557

نتیجهگیری

توو ،ب ،مجموع تغییرات و تحوالتی ک ،در مقاه ،ب ،آنها پرداخت ،شد تغییر مهمهی را در
چگونگی رویکرد اصحان نسبت ب ،مسائل فقهی نشان میدهد ک ،در تهاریخ فقه ،بهیسهابق،
بوده و بان ودیدی را در چگونگی مواوه ،با مسائل و پیش بردن روند استنباط بهاز کهرده
است.
این اتفاز بدیع ک ،از ومل ،در سیر تطور این مسله ،خود را نشان میدهد باعهث تغییهری
مهم در مسیر رشد فق ،شده است؛ ب ،وای تغییر نظرات و مبانی یا مطر شدن فروع ودیهد
تنها یک احتمال ودید ک ،مورد قبول کسی هم نیسهت و قهائلی نهدارد به ،مسهله،ای که ،تها
پیش از آن ب ،صورت اوماعی تنها یک محتمل داشت اضاف ،میشود .سیر بهر اسها

ایهن

تقابلی تازه شکل گرفت ،ب ،تفریآاتی پرداخت ،میشود ک ،عمکً ثمرهای ندارند حتی اگهر به،
صورت فرضی برایشان ثمرات عملی قابل تصور باشد؛ زیرا کماکهان تمهام فقههاء مآتقهد به،
همان احتمال قدیمی ه تمکین ه هستند.
در واقع اتفاقی ک ،در این دوره می افتهد و بها بررسهی تطهورات ایهن مسهله ،قابهل
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مشاهده است اضاف ،شدن بحث پیرامون یک احتمهال اوماعهاً باطهل قابهل فهرض در
مسله ،و بحث کردن روی فروع آن با علم ب ،بطکن اصل احتمال است؛ در حاهی که،
ن ،شخصی قرار است قائل ب ،آن بشود و ن ،تا پیش از او قائلی داشت ،است .ایهن تغییهر
ک ،تغییری در شیوة مطر کردن مباحث فقهی است بها گهذر زمهان منجهر به ،ایجهاد
تغییراتی در دیگر ابآاد مسائل شد؛ از اختکف فتوایی در دیگر فروع مسله ،تا اهتفهات
ب ،ووود مشککتی بنیادین در رویکرد ب ،اصل این مسله،؛ همچنانک ،این مسله ،علهت
اصلی شکل گیری اده ،نظری « ،تمکین» شد ک ،اگرچ ،همواره قول اوماعی بود وههی
تا زمان مطر شدن احتمهال «عقهد» تکشهی بهرای ابهداع ادهه ،بهرای آن نشهده بهود؛

مجموعة تحوالتی ک ،هم ناشی از تفریآات مبتنی بر این احتمال ودیهد بودنهد و ههم
نفر مطر شدن نگهاهی ودیهد به ،مسهله ،که ،در ضهمن دو بخهش از ایهن مقاهه ،به،
مواردشان اشاره شد.
این مشکل را از زاویة دیگر می توان مشکل خلهط میهان احتمهال و نظهر دانسهت؛
یآنی تلقی یک احتمال صرف ب ،عنوان یکی از نظرات مووود د ر مسله ،ک ،قهائکنی
دارد .در واقع طرز بیان اصحان ب ،خصوص دو نفری ک ،سهاختارهای ایهن بحهث را
ساختند؛ محقا در شرایع و عکمه ،در قواعهد ظههور در ایهن دارد که ،ههر دو نظریه،
قائکنی دارند ن ،اینک« ،عقهد» تنهها یهک احتمهال باشهد؛ در حهاهی که ،بررسهی آثهار
متقدمین نشان میدهد ن  ،تنها قائلی برای نظری« ،عقد» ووود ندارد بلک ،همانطور ک،
گذشت اساساً این بحث از این زاوی ،تا زمان شرایع مطر نبوده است و حتی بآد از
آن نیز ب ،وز سبزواری ه ک ،از متل خرین است ه کسی قائل ب ،این نظری ،نبوده است؛
همچنانک ،شهید ثانی نیز خود در وایی از بحث نف ق ،ب ،ایهن مسهله ،اشهاره مهی کنهد و
کنیم (شهید ثانی 1410ز

 5ص  .) 466در واقع نهایهت چیهزی که ،ممکهن اسهت

دیده شود ذکر ادهة ترویح هر یک از دو نظری ،و بآد سکوت از داوری نهایی است؛
اده ،ای ک ،خود تازه بآد از مطر شدن این احتمال مطر شدند و ن ،اینک ،مقدم بهر
آن باشند؛ یآنی در واقع سیر این مسله ،ب ،این شکل بوده اسهت که ،احتمهاهی مطهر
می شود بدون اینک ،قائلی داشت ،باشد و بآد ب ،مرور ادهه ،ای بهرای آن یافته ،یها ابهداع
می شود باز هم بدون اینک ،قائلی داشت  ،باشد و در نهایت این اده ،و مباحث بهر ابآهاد
مختلف مسله ،تل ثیراتی ودی می گذارند .و نکتة واهب این است ک ،حتهی سهبزواری
متل خر هم ب ،عنوان تنها کسی ک ،قائل ب ،این نظری ،شده است تقریباً از هیچ کدام از
اده ،ای ک ،در این چند قهرن ذکهر شهده اسهتفاده نمهی کنهد .از دیگهر نشه ان ،ههای ایهن
وضآیت هویت صوری و غیر واقآی بآضی از اده ،مطر شده است ک ،حتی در حهد
همین بان هم در واقع ووودی ندارنهد؛ ماننهد اسهتدالل ههایی که ،شههید ثهانی بهرای
نخستین بار در قرن دهم مطر و سیر رد کهرد وههی بآهد از او وهدی تلقهی شهده و
مورد استفاده قرار گرفتند ک ،ذکرشان گذشت.
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پر در این مسله ،اگرچ ،دو احتمال ذکر می شود وهی در اقوال اصحان و نیز فتهوا
تنها نظری،ای ک ،در سیر تاریخی آن ووود داشت ،نظری« ،تمکین» است و نظری« ،عقد»
تنها احتماهی است ک ،در وایی میان ،مبا حث ابداع می شود و بدون اینک ،قائلی داشهت،
باشد مبنایی برای انبوهی از تفریآات و مسائل ودید قهرار مهی گیهرد .امها عهکوه بهر
مواردی ک ،ذکرشان در قاهب ثمرات و ادهة بحث و تغییراتی ک ،توهد این دوگان ،در
اصل پیش آمدن آنها و همچنین نحوة پرداخت به ،آنهها و تبهدیل کردنشهان از فهروع
مسله ،ب ،توابع این دوگان ،گذ شت این اتفاز باعث ایجا د تغییراتهی عمهده تقریبهاً در
تمام فروع مسله ،نفق ،شد حتی آنهایی ک ،ربط مستقیمی با اصل مسله ،نداشتند و به،
همین وهت در ضمن ثمرات آن مورد بررسی قرار نگرفتند .این تغییرات گسترده در
کنار مباحثی ک ،تا اینجا گذشت در زمینة سیر تاریخی و ثمهرات و ادههة ایهن مسهله،
نیم ،دیگر هویت ودید مسله ،نفق ،را می سازند .در گفتاری مسهتقل به ،ایهن مهوارد و
آثار آنها اشاره خواهد شد.
منابع و ماخذ
 . 1ابن ادریس حلی ،محمد بن منصور (  1410ق) ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاو ی  ،قم :دفتر
انتشارات اسالمی.
 . 2ابن حمزه ،محمد بن علی (  1408ق) ،الوسیل ة  ،قم :کتابخ انه آی ل اهلل مرعشی.
 . 3ابوالصالح حلبی ،تقی الدین بن نجم الدین (  1403ق) ،الکافی فی الفقه  ،اصفهان :کتاب خانه
امیرالم ؤ منین

.
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 . 4حر عاملی ،محمد بن حسن (  1409ق) ،وسائل الشیع ة  ،قم :انتشارات آل البیت

.

 . 5حلی ،حسن بن یوسف (  1411ق) ،تبصر ة المتعلمیی  ،ته ران :وزارت فرهن و و ارش اد
ا سالمی.
 1412 ( -------------- . 6ق) ،مختلف الشیع ة  ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 1413 ( -------------- . 7ق) ،قواعد االحکام  ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 1414 ( -------------- . 8ق) ،تذکر ة الفقهاء  ،قم ،م ؤ سسه آل البیت

.

 1420 ( -------------- . 9ق) ،تحریر االحکام الشرعی ة  ،قم :م ؤ سسه امام صادق

.

 1421 ( -------------- . 10ق) ،تلخیص المرام  ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
 . 11حلی ،شمس الدین بن محمد (  1424ق) ،معالم الدی فی فقه آل یاسی  ،قم :م ؤ سسه امام
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صادق

.

 . 12حلی ،یحیی بن سعید (  1405ق) ،الجامع للشرا ئ ع  ،قم :م ؤسس ل السید الشهداء

.

 . 13سبزواری ،محمد باقر بن محمد م ؤ من (  1430ق) ،کفایی ة االحکیام  ،اص فهان :انتش ارات
مهدوی.
 . 14سالر ،حمز بن عبدالعزیز (  1404ق) ،المراسم  ،قم :منشورات الحرمین.
 . 15شهید اول ،محمد بن مک ی (  1410ق) ،اللمعی ة الدمشیقی ة فیی فقیه االمامیی ة  ،بی روت:
دارالتراث.
 1414 ( -------- - --------- . 16ق) ،غای ة المراد  ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 . 17شهید ثانی ،زین الدین بن علی (  1410ق) ،الروض ة البهیئه  ،قم :کتابفروشی داوری.
 1413 ( ------- ------------ . 18ق) ،مسالک االفهام  ،قم :م ؤ سسه معارف اسالمی.
 . 19صدوق ،محمد بن علی (  1403ق) ،م الیحضره الفقیه  ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 . 20صیمری ،مفلح بن ح سن (  1420ق) ،غای ة المرام فیی ریرش ریرائع االسی م  ،بی روت:
دارالهادی

.

 . 21طرابلسی ،ابن براج (  1406ق) ،المهذب  ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 1411 ( ------------ . 22ق) ،الجواهر فی الفقه  ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 . 23طوسی ،محمد بن حسن (  1364ش ) ،الخ ف  ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
الحیاء اآلثار الجعفریه.
 1400 ( --------------- . 25ق) ،النهای ة  ،بیروت :دارالکتاب العربی.
 1407 ( --------------- . 26ق) ،تهذیب االحکام  ،تهران :دارالکت

االسال مي ل .

 . 27عریضی ،علی بن جعفر (  1409ق) ،مس ائل علی ب جعفر  ،قم :م ؤسس ل آل البیت

.

 . 28عمیدی ،سید عمیدالدین بن محمد (  1416ق) ،کنزالفوائد  ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 . 29فاضل مقداد ،مقداد بن عبداهلل (  1404ق) ،التنقیح الرائع  ،قم :کتابخانه آی ل اهلل مرعشی.
 1422 ( ----------- -------- . 30ق) ،کنزالعرفان  ،قم :انتشارات نوی د اسالم.
 . 31فاضل هندی ،محمد بن حسن (  1416ق) ،کشف اللثام و االبهیام  ،ق م :دفت ر انتش ارات
اسالمی.
 . 32فخرالمحققین ،محمد ب ن حس ن ب ن یوس ف (  1387ق) ،ایضیاش الفوائید  ،ق م :م ؤسس ة
اسماعیلیان.
 . 33فیض کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی (  1401ق) ،مفاتیح الشیرا ئ ع  ،ق م :کتابخان ه
آی ل اهلل مرعش ی نجفی.
 . 34کلینی ،محمد بن یعقوب (  1384ش ) ،الکافی  ،تهران :المكتب ل االس مي ل .
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1387( --------------- . 24ش) ،المبسوط فی فقه االمامی ة  ،تهران :المكتب ل المرتضوی ل

 . 35کوفی ،محمد بن محمد اشعث (بی تا ) ،جعفریات  ،تهران :مكتب ل نینوی الحدیثه .
 . 36مجلسی ،محمدباقربن محمدتقی ( 1403ق) ،بحاراالنوار  ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
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 . 37محقق حلی ،جعفر بن حسن (  1408ق) ،ررا ئ ع االس م  ،قم :انتشارات اسماعیلیان.
 1417 ( -------------- ---- . 38ق) ،نکت النهای ة  ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 1418 ( -------------- ---- . 39ق) ،المختصر النافع  ،قم :م ؤ سسه مطبوعات دینی.
 . 40مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ( 1413ق )  ،مختصر التذکر ة  ،قم :کنگره جهانی شیخ مفید.
 . 41ن جفی ،محمدحسن (  1396ش ) ،جواهر الک م  ،تهران :المكتبل االس ميل .
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