
 
   

 

 48- 33/  1399پاییز و زمستان    / چهارم سال دوم/ شماره    /  ه فقهی زنان و خانواد های  پژوهش 

 مطلوبيت کفائت شغلی زوجین در فقه   ادله 

 1صدیقه محقق 
 چکیده 

کنونی جامعه و پیشرفت علم و تکنولوژی عالوه  بر مردان، زنان بسياری شاغل  شرایط 
ی  هستند و شغل آنها مرتبط با سطح تحصيالت، فرهنگ و درآمد آنهاست. کفویت شغل 

نوشتار   از  هدف  دارد.  زناشویی  زندگی  استحکام  و  دوام  برای  زیادی  اهميت  همسر 
کفویت شغلی زوجين در فقه است.  مطلوبی   حاضر، بیان ادله  فقهای اماميه اعتبار  ت 
ک  دانند و جمهور فقهای اهل سنت بر این  فائت در نکاح را اجماعی می اصل شرطيت 

شود. کفویت دو قسم دارد، یکی کفو  قط نمی باورند که حق کفائت در هيچ شرایطی سا 
که عرف به مطلوب  کفو عرفی. یکی از مواردی  کيد  شرعی و دیگری  کفائت آن تأ بودن 

کفویت شغلی است. ادله  که می دارد مسئله  کفائت شغلی بیان  تو ای  ان بر مطلوبیت 
کفائت شغلی موجب ننگ و عار برای یکی از زوجين یا   های  خانواده کرد عبارتند از: عدم 

بر عدم پرداخت نفقه در حد شأن زوجه   تأثير  کفائت شغلی  آنان خواهد شد، عدم 
ک تعيین نفقه را با  خواهد داشت با   که مشهور فقهای اماميه مال توجه به این نکته 

کفائت شغلی توجه  وجه به وضعيت و حال زوجه می ت  دانند، در قانون مدنی به مسئله 
کفائت شغلی موج  کفائت اقتصادی زوجين می شده است،  کفائت  ب  شود هرچند 

نمی  شمرده  نکاح  صحت  شروط  از  نيز  ع اقتصادی  صورت  در  و  هم شود  شأنی  دم 
گسستگی زندگی    دهد و موجبات اقتصادی، احساس حقارت به زوجين دست می 

 کند. مشترک را فراهم می 

کلیدی  گان  کفائت شغلی، زو واژ کفو عرفی،  کفو شرعی،  کفو، حرفه،  جين. : 

 
 

،  العالميه ص؟ ی المصطف ه جامع   الهدی، آموزش عالی بنت   تربیتی فقه خانواده، مجتمع   – گروه علمی    ، سطح چهارفقه خانواده انش پژوه  د .  1
 نستان. افغا 
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  مقدمه . 1

که به کوچک  شود. انتخاب همسر  وسيله ازدواج دختر و پسر تشکيل می ترین نهاد اجتماعی خانواده است 
نحو  رو باید معيارهای انتخاب همسر به ین انتخاب در زندگی زوجين است. ازاین تر ترین و حساس اساسی 

کفویت زوجين ا شایسته  که قبل از ازدواج و هنگام انتخاب همسر  ای مراعات شود. یکی از معيارها،  ست 
شی مربوط  هایی دارند که بخ گيرند تفاوت رار گيرد. دختر و پسری که تصميم به ازدواج می باید مورد توجه ق 

های اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و خانوادگی است. با  به جنس زن و مرد و بخشی دیگر مربوط به تفاوت 
انجام توجه به پژوهش  باثبات شده در حوزه روان های  ازدواج شناسی و علوم اجتماعی،  آنهایی  ترین  ها 

شود.  باشند که در فقه از آن تعبير به کفویت می هستند که زن و شوهر بیشترین شباهت را به یکدیگر داشته  
ت علم و  ها، کفویت و نزدیکی در حرفه و شغل است. بنابر شرایط کنونی جامعه و پیشرف یکی از این شباهت 

بر مردان، زنان بسياری شاغل هستند و شغل آنها مرتبط با سطح تحصيالت، فرهنگ و  تکنولوژی عالوه 
ک   فویت شغلی اهميت زیادی دارد. درآمد آنهاست. بنابراین، 

مسئله کفویت شغلی و حرفه در کتب فقهای شيعه تحت مسئله کفویت اشاره نشده است، اما فقهای    
پرداخت  آن  به  سنت  داده اهل  ارائه  آن  اثبات  برای  ادله  و  بحث ه  در  بیشتر  شغلی  کفویت  های  اند. 

نوشتار حاضر بیان ادله شناسی مطرح شده است. بنابراین، هد شناختی و جامعه روان  مطلوبیت    ف از 
گاهسازی زوجين نسبت به این مسئله از اختالفاتی که ممکن است   کفویت شغلی زوجين در فقه است تا با آ

گویی به این سؤال  ثر جهل به این موضوع حاصل شود، جلوگيری شود. نوشتار حاضر درصدد پاسخ در ا 
که ادله  کفائت شغلی ز   اصلی است  وجين در فقه چيست. برای پاسخ به این سؤال به سؤاالت  مطلوبیت 

است.    فرعی مانند معنای کفویت چيست، اقسام کفویت کدامند و عناصر کفائت کدامند، پاسخ داده شده 
توصيفی  روش  به  نوشتار  این  دليل  همين  فقهی  - به  منابع  از  استفاده  با  و  فقه  محدوده  در  و  تحليلی 

گردآوری شده است. کتابخانه   ای 
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  . تعریف کفو 2

 . الفاظ 1-2
کاف( است.   کفائت )به فتح  کفوء در لغت به معنای نظير، مساوی و مماثل آمده و مصدر آنها  کفء،  کفو، 

کفو را به معنای همانند  ( خليل 3449/ 4،  1414و ابن منظور،    1124- 1123/ 1،  1416)طریحی،   بن احمد 
دانند  کفو را مماثلت در صفات و خصوصيات می (. برخی دیگر  1582، ص 1410دانسته است )فراهيدی،  

کفائت به معنای برابری در قدرت و شرافت است و کفائت در ازدواج  ( و معتقدند  74/ 10،  1402)مصطفوی،  
کفائت د 791/ 1،  2010همين ماده است« )مصطفی ابراهيم و دیگران،    از  ر اصل یک مفهوم عرفی است و  (. 

ه داد؛ زیرا برحسب تغيیر زمان و مکان و سایر عوامل، مصادیق آن متفاوت  توان تعریف معينی از آن ارائ نمی 
گر بار  که نمایان   قه اسالمی است کار رفته در ف اصطالح کفائت از جمله عناوین عرفی و اجتماعی به  شود. می 

ود  های اعتقادی در یک فرهنگ عمومی است. با این وج های اخالقی و زیرساخت ارزشی و توجه به جنبه 
کرده  کمتر در علم اخالق مطرح  کفویت را  دليل تأثيرگذاری این عنوان در  اند و به عالمان مسلمان بحث از 

کرده مباح الی  ویژه باب نکاح در البه فقه به  فقه  ث فقهی مطرح  کفائت و مشتقات آن در  اند. هرچند 
گو  گونا ن در ابواب فقهی انتظار تعریف  اسالمی متناسب با معنای لغوی آن است، اما پیدایش اصطالحات 

کرده است )هدایتی،   ناممکن  را  کفائت  از  مباحث مختلف  26، ص 1389واحدی  در  کفائت  (. معنای 
کفائت می متفاوت است. محقق حلی دربا  نویسد: »کفائت، شرط نکاح و به معنای  ره معنای اصطالحی 

کفائت در دیدگاه اهل سنت به معنای  243/ 2،  1408بودن زن و مرد در اسالم است« )حلی،  مساوی   .)
دليل جلوگيری از پیامدهایی  ( به 66/ 6،  1422همانندبودن و برابری مرد با زن در چند امر معين )شافعی،  

سرزنش   به چون  ننگ  از  و  است  عبارت  نيز  آن  حکمت  و  فلسفه  است.  نامناسب  فرد  با  ازدواج  سبب 
 (. 88/ 3،  1429ختی بین زن و شوهر )زحيلی،  کردن رابطه زوجيت و ایجاد خوشب محکم 
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 . دیدگاه فقها درباره اصل شرطیت کفائت 3
 . دیدگاه علمای شیعه  1-3

کفائت و همسان  که  ی شرایط زوجين در عقد نکاح معتبر است. )نجفی،  اجماع فقهای اماميه بر این است 
که هم 94/ 30،  1404 گرچه همه فقهای اماميه بر این باورند  باره  ازدواج شرطيت دارد، اما در این شأنی در  ( ا

که به عنوان شرط عقد نکاح زن و مرد باید در آنها برابر  از دو جهت اختالف  نظر دارند: الف( در تعيین اموری 
ک   باشند، ب(  کدام از این مال که آیا به عنوان شرط صحت یا به عنوان شرط لزوم  در ماهيت و نوع هر  ها 

(  236/ 2،  1410ره این برابری یا در ضمن مسائل به بحث پرداخته شده )عاملی،  معتبر و مطرح هستند. دربا 
گانه  اند  حق بحث عقد نکاح آورده ( یا در لوا 557، ص 1410اند )ابن ادریس،  ای آن را بررسی کرده یا در باب جدا

کرده 300/ 7،  1413و عالمه حلی،    243، ص 1408)حلی،   اند )حلی،  ( و یا در اسباب تحریم عقد از آن بحث 
1407  ،3 /301 .) 

 . دیدگاه علمای اهل سنت 2-3
کفائت وجود دارد. جمهور علمای اهل   در ميان عالمان اهل سنت دو دیدگاه متفاوت درباره اصل اشتراط 

کفائت در هيچ شرایطی ساقط نمی سنت ب  که حق  ( برخی از  137، ص 1389شود. )هدایتی،  ر این باورند 
دارشدن زوجين،  شود؛ یعنی درصورت بچه ن حق بعد تولد بچه ساقط می گویند: »ای ی علمای حنفيه م 

 (. 47، ص 1394کفونبودن آنها را ندارد )عربشاهی،  خاطر هم یک از اوليا حق درخواست فسخ به دیگر هيچ 

کفویت 4   . اقسام 
 . کفو شرعی 1-4

دارای مراتبی است که شرع  کفو شرعی آن است که شرع به کفوبودن آن اشاره کرده باشد یا کفوی است که  
کثری را در    آنها را برای کفائت معتبر دانسته است.  شارع برای کفویت مراتبی را قرار داده است. حداقل و حدا

 ی هر مرتبه، حکم خاصی را بیان کرده است. آن تعریف کرده است و برا 
 کفویتی که برای جواز نکاح الزم است؛   - 
 کند؛ جدایی را فراهم می کفویتی که نبود آن امکان    - 
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 دنبال دارد.  کفویتی که وجوب قبول را به   - 

کفویت مرتبه   ر بنابراین در ه  که شارع، محدوده   مرحله، مراد از  کرده و   خاصی است    آن را مشخص 
کات خود را بیان کرده است.   مال

 . کفویت الزم برای جواز نکاح 1-1-4
کيشی است. زوج حداقل باید مسلمان باشد تا جواز  مطرح کرده، هم کفویتی که شارع آن را برای جواز نکاح  

گر این شرط نباشد، عقد باطل است. )حلی،   ( باوجود این شرط، عقد  243/ 2،  1408ازدواج داشته باشد و ا
کفویت را نداشته باشند. بنابراین، ازدواج فقير با غنی، عرب با عجم، سياه  صحيح   گرچه دیگر مراتب  است ا

سفيد،  )عاملی،    با  است  صحيح  و...  هاشمی  غير  با  عالوه 408/ 7،  1413هاشمی  آیا  شرطيت  (.  بر 
با نواصب و جواز اسالم  ازدواج  ایمان هم برای صحت نکاح الزم است. در عدم جواز  با    داشتن،  ازدواج 

و   296/ 7، 1407دارند )طوسی، مستضعفه ميان فقها اختالفی نيست؛ زیرا روایات در این زمينه صراحت 
 اند: (. در روایات، ناصبی را به دو نحو ترجمه کرده 554/ 20،  1409حرعاملی،  

که با اهل بیت پیامبر    -  که با محبان    دشمن هستند و نشانه   ص؟ گروهی  ل  ه ا این دشمنی آن است 
را دوست    اهل بیتمهع؟ دوستان    اهل بیتمهع؟ دشمنی آشکار دارند تنها به جرم اینکه محبان    بیتمهع؟ 

 (؛ 486/ 9،  1409دارند )حرعاملی،  منان ایشان را دشمن می و دش 
که دیگران را بر   -  بودن آنها  دانند و همين برای ناصبی ترجيح داده و مقدم می  اهل بیتمهع؟ گروهی 

که خالفت بالفصل اميرالمؤمنين  491/ 9،  1409)حرعاملی،  کافی است.   کسانی  ( براساس این معنا همه 
 ، ناصبی هستند. پذیرند را نمی   ع؟ علی 

گر شخصی دشمنی با   اهل  با محبان ایشان داشته یاشد و یا عالمانه حق    اهل بیتمهع؟ بنابراین، ا
کند در ناصبی   بیتمهع؟  کسی از    شدن آن شکی نيست، شمرده را انکار  گر  که  اما ا روی جهالت، چيزی را 

کرده است، اما با   کند و متابعت از اسالم خود  و محبين دشمنی نکند    اهل بیتمهع؟ شنيده است، باور 
گر کسی تخصيص عام به مفهوم   براساس تعریف اول ناصبی شمرده نمی شود، اما تعریف دوم اطالق دارد، ا

بگویند در اینجا اطالق تعریف دوم به آنچه در تعریف اول آمده  موافق را قبول داشته باشند، ممکن است 
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ف دوم بر اطالق خود باقی است و در تمام افرادش حجت است  شود. در غير این صورت تعری است، مقيد می 
کرده 80، ص 1394)فاضل،   که نه از نواصب است و نه  (. روایات، مستضعفين را چنين تعریف  اند: »کسی 

که امکان  ( بن 349/ 5،  1407مر والیت دارد، مستضعف است« )کلينی،  شناختی نسبت به ا  کسی  ابراین، 
رسد  اطالع است و یا رشد فکری ندارد و عقلش به این امور نمی سا  از این امور بی تحقيق و بررسی ندارد یا اسا 

 (. 81، ص 1394رود )فاضل،  شمار می و از مستضعفين به 
که   کرده قدما بحث را با همان عباراتی  اند و برای ناصبی و مستضعف هم  در روایات آمده است، ذکر 

دليل تقيه،  ( شاید برخی به 408/ 3،  1413و صدوق،    339/ 5،  1407اند. )کلينی،  توضيح تفصيلی نياورده 
که برای شيعيان مشکلی پیش آید. برخی به دانستند مسئله را به مصلحت نمی  کنند  طور  نحوی بیان 

و طوسی،    501، ص 1410اند )مفيد،  ستضعفه در ميان مخالفين شده به جواز نکاح با م   صریح، فقط قائل 
گر جواز 463، ص 1400 ( در مواردی که  402/ 2،  1407اضطراری باشد )کلينی،   نکاح با مخالفين از باب تقيه   (. ا

گر گفته شود از باب تقيه زمانی ا  ،  1404ست )نجفی،  اضطراری در کار نيست این نکاح جایز نخواهد بود، اما ا
گفته شود چنين نکاحی جایز  100/ 30 کار نباشد، ممکن است  گر اضطراری هم در  است؛ زیرا  ( یعنی، حتی ا

گر تقيه مداراتی باشد  زمان تقيه است و در طول این زمان در هر حال، حکم تقيه  ای جاری است، اما ا
کی،  که باعث جلب اعتماد طرف مقابل باشد )ارا (. البته ممکن است در  403، ص 1419  درحالی جایز است 

دنبال  زمانی حکم جواز را به   ارد هم تقيه دليل تقيه اضطراری باشد. در برخی مو برخی از موارد قائل به جواز به 
گر از باب تقيه  زمانيه نکاح با مستضعفين جایز باشد، ازدواج با ناصبی تنها از طریق    داشته باشد. برای مثال ا

 (. 88، ص 1394ی ممکن خواهد بود )فاضل،  اضطرار   تقيه 

 شود بر طالق می . کفویتی که عدم آن موجب جواز فسخ برای زن و با اجبار مرد  2-1-4
می  نظر  به  است.  مالی  کفویت  کفویت،  موارد  از  و  یکی  دارد  مراتبی  مالی  کفویت  شرع،  دیدگاه  از  رسد 

کفویت در صحت یا عدم صحت عقد د هيچ  ای از آن در لزوم عقد  خالتی ندارد، اما مرتبه کدام از مراتب این 
که از این مرتبه لح  یسار شده است. بسياری از فقها یسار را شرط لزوم  کفویت مالی، تعبير به    اظ شده است 

، حلی،  557/ 2،  1410؛ ابن ادریس،    300/ 7،  1413؛ حلی،  274و    271/ 4،  1378اند. )طوسی،  عقد دانسته 
گر مرد قدرت پرداخت حداقلی  366/ 1،  1410و عاملی،    512، ص 1410، مفيد،  24/ 3،  1387 ( به این معنا که ا
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گرفته باشد و زن    زن را نداشته باشد و   نفقه  گاهی او این عقد صورت  گاه نباشد و بدون آ زن به این مطلب آ

دليل الحرج، زن قدرت فسخ عقد را دارد  بعد از عقد بفهمد، چون تحمل این مسئله سخت است به 
حرج است، اما دالیل دیگری هم ذکر شده است. برخی  (. مهمترین دليل، ال 5794/ 18، 1419بيری، )ش 

بودن هم عالج منحصر به حق فسخ زن نيست. اصل بر صحت و لزوم  فرض حرجی اند به گفته دیگر از علما  
گ عقد است و عقد هم صحيح است، اما زن می  کم شرع ا کند. حا کم شرع مراجعه  ر مصلحت  تواند به حا

کند و یا آنکه  می   کند و یا مرد را مجبور به طالق دهد و رفع حرج می المال قرار می باشد برای زن مقرری از بیت 
گر ولی یا وکالی زن  (. برخی دیگر از علما می 292/ 11،  1418نماید )حائری،  خود طالق را جاری می  که ا گویند 

ازدو  به  منصرف  شدند،  مأمور  نکاح  امر  )عالمه برای  کفوست  با  نجفی،    62/ 3،  1420حلی،  اج  ،  1404و 
گر زن مطلع نباشد عقد فضولی  (. در غير این صورت، زن باید رضایت به این  109/ 30 ازدواج داشته باشد و ا

که در شرطيت یسار بیان شد، زن خيار  شود و چون نياز به اجازه زن دارد به همان صورتی محسوب می 
کم برای اجرای طالق را دارد. فسخ و یا امکان رجوع    به حا

 شود . کفویتی که باعث وجوب قبول می 3-1-4
ک   ص؟ پیامبر   گر  که از دین و خلق او راضی بودید، بپذیرید در  فرمود: »ا سی به خواستگاری دختر شما آمد 

شيخ  ( بزرگانی چون  347/ 5،  1407غير این صورت، فتنه و فساد بزرگی در زمين رخ خواهد داد«. )کلينی،  
کرده  استفاده  را  قبول  وجوب  روایت  این  از  )طوسی،  طوسی  ص 1400اند  ادریس،  463،  ابن  ،  1410؛ 

اب 558ص  براج،  ؛  اما برخی علما به 176/ 2،  1406ن  از متأخرین به (،  که در  ویژه برخی  علت اشکاالتی 
کرده و ی وجوب قبول ثابت می  ا ارشادی معرفی  دانستند، این حکم را تقيید زده یا حمل بر استحباب 

گر کسی بخواهد بدون هيچ شرط دیگری بگوید قبول واجب است، مشکل به نظر م کرده  رسد؛ زیرا  ی اند. ا
که به  کسی شيعه و خوش متدینينی هستند  دهند، پس این  اخالق بود به او دختر نمی صرف اینکه 

حرج وجود دارد که پیش از    (. همچنين امکان عسر و 110/ 30،  1404مخالف سيره متشرعه است )نجفی،  
گر مردی م  ، اما قدرت پرداخت  اخالق بود تدین و خوش این مورد، شرطيت یسار از آن سخن گفته شد. ا

توان قائل به  توان گفت قبول واجب است؟ این علما قائلند چگونه می حداقل نفقه را هم نداشت باز می 
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براین، برخی از ایشان حکم را مقيد به توان  وجوب قبول شد و چنين عسر و حرجی را بر زن پذیرفت. بنا 
کرده  را از    ( و ادله 243/ 2،  1408؛ حلی،  463، ص 1400اند )طوسی،  پرداخت حداقل نفقه ازسوی زوج 

که حتی توان پرداخت اقل نفقه را هم ندارد، منصرف دانسته   (.  21/ 2تا،  اند )سبحانی، بی کسی 
گر خود دختر بپذیرد برخی می    (  91/ 7،  1416)فاضل هندی،  ، قبول برای پدر واجب است«.  گویند: »ا

گر خواستگار دیگری هم  برخی دیگر می  باشد یا احتمال وجود آن باشد این وجوب تخيیری است.  گویند: »ا
کار نيست« )عاملی، شهيد ثانی،   (. دیگری در این مورد  410/ 7،  1413بنابراین، درصورت رد، عصيانی در 

کفویت شرعی باشد و یا آنکه او را به است: »عصيان د   گفته  که رد به عنوان عدم  دليل نداشتن  ر زمانی است 
گر به مال و یا حسب و ن  دالیل دیگری مانند منافع شخصی  سب و یا شغل عالی، پست و حقير بدانيد، اما ا

گفته 558/ 2، 1410باشد، عصيان نيست )ابن ادریس،  ه این معنا  اند: »اینجا امر ارشادی است. ب (. برخی 
کتان را مال و ثروت و حسب و نسب قرار دهيد یا بخواهيد سخت  گر شما بخواهيد مال جا داشته  بی گيری  که ا

کشيده  باشيد این دختر فرصت ازدواج را از دست می  گناه بیفتد و جامعه به فساد  دهد یا ممکن است به 
این روایت، ولی دختر است یا خود دختر را هم    (. در مورد اینکه مخاطب امر در 26/ 2تا،  شود« )سبحانی، بی 

کره   شود، تفاوت چندانی نيست. به نظر علما پیرامون شامل می  رشيده است. کسانی که امر ازدواج    ازدواج با
که عمال  در عرف، دختران از روی حيا سخنی در رد یا قبول  دانند، می را به دست ولی نمی  گویند: »از آنجا 

که کسی را قبول و یا رد می می خواستگار خود ن  کنند، شارع این توجه  زنند و غالبا  این اوليای دختر هستند 
که از دین و اخالق او رضایت داشتيد او را رد نکنيد و این  را به ول  گر خواستگاری بود  ی داده است؛ یعنی ا

گر دختر راضی است این ازدواج صورت بگيرد« )شبيری،  کنيد که ا  (.  5836/ 18،  1419  امکان را فراهم 
یت دهد و تصميم  گویند: »خطاب امر با خود پدر است که رضا دانند، می کسانی که اذن پدر را شرط می 

دانند،  ( و آنان که پدر را بدون اذن دختر مجاز به خواندن عقد می 110/ 30،  1404با خود دختر است. )نجفی،  
که مخاطب روایت را نيز پدر می  گفته   شمارند. او را مأمور به قبول می دانند و  واضح است  اند: »فرقی  برخی 

زیرا این امور با ولی است و سائل هم ولی است. عموميتی  داده؛  کند در این روایت، مخاطب را ولی قرار  نمی 
تعليل هست، نشان می  که ردکردن چنين خواستگاری فسادآور است. بنابراین، مسئوليت  که در  دهد 

(. مرحوم  297/ 11،  1418النکاح است، چه خود زن چه اوليای او باشد« )حائری،  ده بیده عق متوجه من 
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کفویت، پدر نمی   فرماید: عالمه حلی می  کفویت موجب  »باوجود  تواند مانع ازدواج دختر شود و داشتن 

 . ( 15/ 3،  1413شود درصورت منع پدر، دختر با اجازه شارع، نيازی به اذن ولی نداشته باشد )حلی،  می 
کفو عرفی 2-4  . 

شود.  لحاظ می کفو عرفی یعنی، فرد از دیدگاه عرف، برای ازدواج مناسب باشد. این تناسب از چند جهت  
کفو یکدیگر می 280/ 1،  1425)مکارم شيرازی،   که در ویژگی ( عرف درصورتی زن و مرد را  هایی مانند  داند 
حصيالت  اخالق نيکو و اصالت خانوادگی و شغل، ت داری، تندرستی و زیبایی، ثروت و فقر،  مقدار سن، دین 

ک  که مال کفائت باتوجه به زمان و مکان، قابل  و... تناسب داشته باشند. شایان ذکر است  های عرف در 
کفائت شرط باشد، اما در زمان   کی در  که ممکن است در یک زمان از نظر عرف، مال تغيیرند. بدین معنی 

ک از نظر عرف  عرف یک منطقه،  بسا از دیدگاه  دیگر نباشد. چه  کفائت معتبر باشد، اما همان مال کی در  مال
که از روی تعصبات جاهلی    منطقه دیگر، معتبر نباشد.  مراد از عرف نيز عرف عام و متعهد است نه عرفی 

که شرع   کفائت شرط بداند  کی را در  کفائت معتبر بداند. نکته دیگر اینکه ممکن است عرف مال ک را در  مال
کی را که عرف مدنظر دارد، مورد تأیید شرع نباشد.  آن را معتبر می نيز     عبارت   به داند چنانچه ممکن است مال

کفائت عرفی ویژگی   از   هریک   شدن جوامع دیگر امروزه و باتوجه به صنعتی    توأم   زندگی   یک   برای   مذکور   های 
که امروزه  ی چ های ویژه ویژگی است. به  مطلوب  آنها  رعایت  و  الزم  همواره  سعادت  با  ون تحصيالت و شغل 

 زن و مرد هر دو برای گذراندن امورات زندگی در تالش هستند. 

 دله مطلوبيت کفائت شغلی . ا 5
پرداختن به    زیرا ساز برخـی اختالفـات شـود؛  مسائل مربوط به اشتغال مرد و زن نيز ممکن است زمينه 

و    ( 220، ص 1388فر،  )ساالری   نباشد  تناسـب مـرد و زن م   ه برخی مشاغل ممکن است با فرهنـگ خـانواد 
کشمکش خانواده    معصومينمهع؟ که مـردم در عصر شود دیده می در روایات . کند ها را فراهم  موجبات 

گر خواسـتگار، شغلی مناسب با شأن خانوادگی آنان  می   ی ا ازدواج به شغل اهميت ویژه   ی نيز برا  دادند و ا
گاهی از اینکه شغل او م د دا نداشت، تن به ازدواج نمی  تناسب شأن آنها نيست، خواستار  ند و یا پس از آ

 . شـدند خوردن نکـاح مـی هم به 
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کار تو   ع؟ امام باقر    گفتند:  چيسـت؟ مرد پاسخ    فرموده است: »مردى از زنی خواستگارى نمود. به او 
کار فروش چهارپایان هسـتم  ک .  بـه او زن دادـند   . داد: در  گ بعـدها دیدـند  ربه است. به همين  ـه او فروشنده 

گربه  رفتند و حضرت نکاحش را جـایز  ع؟ زد امام علی سبب ن  «.  ها هم از چهارپایانند دانست و فرمود: 
اما بستر اجتماعی   ، هرچند ایـن روایـت ـبر صـحت چنـين ازدواجی داللت دارد ( 433/ 7، 1407)طوسی، 

کی از اهميت شغل در آن تاریخ    ، آن  کار شده زنان نيز وارد با   امروزه اینکه  توجه به  است. با  حا اند،  زار 
گذشته خانواده   ی کفـوبـودن شـغلی اهميت جد هم  کرده است. در  بودن شغل  ها تنها به مناسب پیدا 

کنون هم   ، کردند دامـاد بـا جایگاه و منزلت خانوادگی خویش توجه می  ودن شغلی زن و شوهر به  ب کفو اما ا
کلم   ی معنا  کفوبودن شغلی به این  هم   (. 91، ص 1396پور،  )ابراهيمی   موضوعيت یافته است   ، ه واقعی 

گر زن و شوهر دارا واقعيـت می  که ا سو ذهنياتشان به هم  شغل مماثل و مانند هم باشند از یک   ی پردازد 
ه تفاهم  کنند و در نتيج خـود احسـاس می   ی دیگر منزلت اجتماعی مناسـبی بـرا   ی شود و از سو نزدیک می 

 .  داشت خواهند    ی بیشتر   ی ار و سازگ 
( بقيه برابری در حرفه را معتبر و شرط  509، ص  1423جز مالکيه )غریانی،  ر بین مذاهب اربعه اهل سنت به د 

کفائت در حرفه را به این می لزوم می  که زوجين هم دانند. حنيفه،  کسب باشند و یا پیشه آنان  داند  کفو در 
که حرفه خانواده مرد    (. به دیگر 13/ 2،  1363شند )طاهری،  نزدیک به یکدیگر با  کفائت به این است  سخن، 

ک، محترم  بودن حرفه بین مردم است،  برحسب عادت و عرف، مساوی و برابر با شغل خانواده زن باشد و مال
گر در این ميان شغل خياطی واالتر از ریسندگی باشد، اینها کفو یکدیگر نيستند )جزیری،     (. 54، ص 1419پس ا

شود، کفو زنی نيستند که خودش یا پدرش دارای  ف، شغل آنان پست شمرده می همچنين افرادی که در عر 
،  1412؛ شافعی الصغير،  575، ص 1417؛ رافعی القزوینی الشافعی،  59، ص 1419ای شریفند )جزیری،  حرفه 

  دو شأنی آن در برابری و هم   آنان های  به نظر فقهای اماميه، حرفه و شغل زوجين و خانواده  (. 247-259/ 6
گيرد، مطلوب هستند و  طور که ذکر شد وجود عناوینی که تحت کفویت عرفی قرار می معتبر نيست، اما همان 

 کمک شایانی به تداوم زندگی هستند.  
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 . موجب ننگ و عار 1-5

گر زوجين از نظر شغلی هم  که یکی از زوجين    شود. در کفو نباشند موجب ننگ و عار برای آنها می ا نظر بگيرید 
ترین شغل را داشته باشد، بخواهد  باشد و با کسی که پایین   ازنظر اجتماعی و شغلی در جایگاه اجتماعی باالیی 

ة  ی »حتی علی المختار من عدم الوال است:    فرموده   هر؟ ر  صاحب جواه چون مرحوم  ازدواج کند. برخی از فقها  
العرض، و إن کان لو خالفت و عقدت نفسها کان العقد    ی ب ف ي و نقص و ع ذلك غضاضة    ی ها إذا کان ف ي ْلحد عل 

گر بخواهد با غير کفو عرفی درجا ي حتی به نظر ما که قائل به استقالل دختر هست حا ...؛  ي صح  که موجب  یی م، ا
گ   اما ،  تواند با ازدواج او مخالفت کند ی ولی م   ، خانواده شود، ازدواج کند   ی ب در آبرو ي ا نقص و ع ی   ی خوار  ر دختر  ا
کرد ازدواج او صح   ی با ول    ی خاطر والیت ول را این حرمت به ی ز   (؛ 184/ 29،  1404است« )نجفی،  ح  ي مخالفت 

که موجب ایراد نقصی بر آبروی ول  که  شود و خانواده می   ی نيست بلکه به این جهت است  . درست است 
کار حالل     ز برترین عبادات شمرده شده تأمين مخارج زندگی و خدمت به خلق خدا ا   برای اشتغال به کسب و 

ای از کسب و کارها  پاره   اَّلل( در نقطه مقابل )الکاسب حبيب   گيرند و چنين کاسبانی، حبيب خدا نام می   است 
گونه معامالت هم بطالن است مثل  و طبيعی است که حکم وضعی این است  در شریعت حرام دانسته شده  

کسب درآمد از  خرید و فروش اعيان نجسه، خرید و فروش آالت قما  کسب درآمد از طریق غنا،  ر و لهو و لعب، 
که متضمن ربا باشد، معامله طریق قمار، معامله  که  ای  ای  کاری  کسب و  که متضمن غش و تقلب باشد، 

کاالهای مورد نياز جامعه به انتظار افزایش قيمت و کسب سود بی  تر  ش مستلزم غيبت مسلمانی باشد، احتکار 
های حرام( ذکرشده  )شغل   ون و ابواب فقهی با عنوان مکاسب محرمه های حرام در مت تفصيل این شغل .    و... 

گاهی از آنها پیش است   که آثار سوء عينی و وضعی  يا ن و آ ز انتخاب شغل است تا درآمد حرام وارد زندگی نشود 
بودن کفائت  ، پس منظور از مطلوب کند های جدی و جبران ناپذیر می مال حرام، فرد و جامعه را دچار آسيب 

 . های حرام های حالل است نه حرفه و شغل شغلی زوجين، شغل 

 . تمکن پرداخت نفقه 2-5
ک تعيین نفقه، وضعيت و حال زوجه است و باید با توجه به زندگی  بنابر نظر مش  هور فقهای اماميه، مال

،  1400؛ عاملی،  455/ 8،  1413آن زن تعيین شود. )جبعی عاملی،    زنان امثال او در آن شهر و سرزمين، نفقه 
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کاشف الغطاء،  45/ 2 ،  1410؛ ابن ادریس، 512، ص 1413؛ مفيد،  287/ 2،  1410؛ خویی،  34/ 2،  1359؛ 
کاشانی در این مورد چنين است (  30/ 4،  1410؛ حلی،  293/ 2،  1408؛ حلی،  55/ 2 : »قول  نظر فيض 

ک تعيین نفقه، برآورده  لباس خادم و وسایل نظافت  شدن مایحتاج زن مثل غذا،  مشهور آن است که مال
مقدار است؛  کردن پوست براساس عادت زنان مثل او در آن سرزمين از حيث جنس و  و روغن برای چرب 

کاشانی، بی  (.  297/ 2تا،  زیرا معاشرت به معروف و انفاق به معروف، داللت بر این مطلب دارد.« )فيض 
آن،    طه ز نظر شرعی مقدار معين ندارد بلکه ضاب گوید: »نفقه ا در این زمينه چنين می   هر؟ امام خمينی  

،  1409باید رعایت شود« )موسوی خمينی،  برآوردن نيازهای زن است و عرف زنان مانند او در آن سرزمين  
که در آیه  316/ 2   19(. دليل مشهور، هم مفهوم و هم داللت معاشرت به معروف و انفاق به معروف است 

روف نسبت به زنان، توجه به موقعيت آنها در اجتماع و پرداخت نفقه  سوره نساء است. الزمه رعایت مع 
 آمده است.   در شأن آنهاست. روایاتی نيز در این زمينه 

حق زن بر همسرش چيست، آن حقی که    ع؟ گوید: »گفتم به امام صادق بن عمار می موثقه اسحاق 
کند نيکوکار محسوب می  گر آن را ادا  کند و فرمود: او ر  ع؟ شود. امام ا گر دچار  ا سير  بدنش را بپوشاند و ا

او را ببخشد«. )حرعاملی،   اماميه به 224/ 15،  1409لغزش شد  از فقهای  امام  ( برخی  از  دليل حدیثی 
بر اسالم  ( عالوه 394/ 7،  1407که فرموده است: »الکفو أن یکون عفيفا  و عنده یسار« )طوسی،    ع؟ صادق 

نفقه  از  تمکن  ایمان،  ازدوا   و  در  دانسته را  شرط  ادریس،    ج  نجفی،  557/ 2،  1410است.)ابن  ،  1404؛ 
گر زوجين از نظر شغلی و ميزان درآمد هم 130/ 30 گر زوج از نظر شغلی در  کفو نباشند به (. بنابراین، ا ویژه ا

 . تری نسبت به زوجه برخوردار باشد توان پرداخت نفقه در حد شأن زوجه را نخواهد داشت سطح پایین 

 یان خانواده حفظ بن   . مصلحت 3-5
کفائت شغلی زوجين الزم و ضروری   بنابر مصلحت حفظ بنيان خانواده و جلوگيری از فروپاشی خانواده، 

کفائت شغلی و ایجاد ننگ و عار و عدم تمکن در  است. این مورد به موارد قبل بازمی  گردد؛ یعنی عدم 
قانون   1104و   1117های قانونی  ، حتی ماده کند راهم می پرداخت نفقه موجبات تزلزل بنيان خانواده را ف 

تواند زن خود  قانون مدنی چنين آمده است: »شوهر می   1117در ماده  مدنی نيز مؤید این مسئله است.  
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کند«.   که منافی مصالح خانوادگی یا حيثيات خود یا زن باشد، منع  در اینجا آنچه  را از حرفه یا صنعتی 

طورکلی اموری منافی مصلحت خانوادگی است که موجب سستی  اده است. به مهم است مصلحت خانو 
  1104شود و حال آنکه زن مکلف به تشيید مبانی آن است )ماده  گسيختگی زندگی زناشویی می و یا ازهم 

با حيثيت شوهر و زن می  که منافی  نظر رسوم و عادات  قانون مدنی( و اموری  از  که  باشد، آن است 
رود. این امر برحسب زمان، مکان و وضع خانواده،  نجام آن نمی هری انتظار ا چنين زن و شو اجتماعی از  

( از آنجا که هدف از منع اشتغال زن  202، ص 1389کند و تشخيص آن با عرف است. )هدایتی،  تفاوت می 
هر  به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حيثيات مرد یا زن، رعایت مصالح خانواده و وضعيت زن و شو 

که شغل مرد، منافی مصالح  این حق به زن نيز داده شود تا بتواند درصورتی شایسته است    باشد، می 
کند. با توجه به آنچه در حقوق مدنی آمده است اهميت   که دارد، منع  مذکور باشد، شوهر را از شغلی 

گر شغل یکی از زوجين با دیگری همسویی ندا کفویت اشتغال زوجين روشن می  ا  شته باشد و ب شود. ا
تواند مانع ادامه اشتغال  اده در تضاد باشد و آرامش بین زوجين سلب شود، زوج یا زوجه می مصالح خانو 

گر زوجين کفائت شغلی داشته باشند چنين منعی ازسوی هيچ طرف مقابل خود شود درصورتی  یک  که ا
گرفت.   صورت نخواهد 

کفائت اقتصادی 4-5  . 
افراد دارا و ندار   . نظـام شخصـيتی افـراد دارد   ی گير شکل   در چگونگی   ی د نقش ج   ی فقر و رفاه اقتصاد 

آنها نيز نسبتا متفاوت    ی متفـاوت دارـند بلکه آرزوها   ی هـا ی توانمند   ، زندگی   ی ها ی تنها در تحمل دشوار نه 
گون زندگی را ساماندهی می   ی ها ، شيوه ی یا نبودن از امکانات ماد بودن  است. برخوردار  . به  کند گونا

کـه ان همان ان    ی دهند اغنيا نيز به دشوار سختی خود را با شيوه زندگی اغنيا وفق می سـان فقيـر ـبه ـدازه 
زن و شوهر    ی کفـوبـودن اقتصاد هـم که  . از همين خاستگاه است  کنند زندگی فقيرانه را تحمل  توانند  می 

کـه زن و  ناظر به این مسئ   ، عرفی ی  به عنوان امر   ی دن اقتصاد کفوبو هم شود  مطرح می  شـوهر به  له است 
و از    رد در اصل ازدواج ندا   ی تأثير   ی کفوبودن و نبودن اقتصاد هرچند هم  . لحاظ طبقاتی نيز مماثل باشند 
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ر  و شوه  توان در چگونگی مناسبات زن اما تأثيرات آن را نمی   ، شود شـرایط صحت عقد نکاح شمرده نمی 
 ( 88، ص 1396پور،  . )ابراهيمی نادیده گرفت 

اقتصادی زوجين می لی، زمينه ت شغ کفوی  کفویت  کفویتی  ساز  که درصورت نداشتن چنين  شود 
  تحقير   احتمال   اقتصادی یکسان،   نداشتن شرایط   درصورت   احساس تحقير به زوجين دست خواهد داد. 

  بدون   خانواده   یک   اقتصادی   رشد .  شود می   نفس   عزت   کاهش   باعث   یابد و افزایش می   گذاری منت   و 
  کفویت   در   مهم   نکته   ( 1378)ر.ک.، محمدی،    بود.   خواهد   تأثيرگذار   خانواده   آن   اجتماعی   ط شرای   در   شک 

  معاش   عقل   و   اقتصادی   وارستگی   فکری،   استقالل   پسر   و   دختر   که   است   آن   اقتصادی،   منظر   از   همسویی   و 
  ه شت دا   همياری  و   همدلی   و   اندیشی هم   متقابل،   آرامش   تقویت   در   مادی   امکانات   از   بهينه   مندی بهره   و 

  دلبستگی   و   اقتصادی   وابستگی   باشد،   تهدیدگر   تواند می   اقتصادی   وضعيت   های تفاوت  در   آنچه .  باشند 
  کفویت   عدم   آفات   از   که   است   خودبرتربینی   احساس   و   تفاخر   خواهی، فزون   و   طلبی رفاه   مادی،   شرایط   به 
 (. 1389  شود )ر.ک.، افروز، می   تلقی   همسری   و   زوجيت   در 

 گیری . نتیجه 6
که به  به م کفو   عنای نظير، مساوی و برابری در قدرت و شرافت است و درواقع، یک معنای عرفی است 

حسب تغيیر مکان و زمان و سایر عوامل مصادیق آن متفاوت است. فقهای اماميه، اعتبار اصل شرطيت  
زن و مرد باید    دانند، اما فقها در تعيین اموری که به عنوان شرط عقد نکاح، اجماعی می کفائت در نکاح را  

ک  کدام از مال که شرط صحت است یا شرط لزوم اختالف دارند. جمهور  برابر باشند و در ماهيت هر  ها 
کفائت در هيچ شرایطی ساقط نمی  قسم  شود. کفویت دارای دو  فقهای اهل سنت بر این باورند که حق 
کرده و مراتبی  کفوبودن آن اشاره  که شرع به  کفویت شرعی آن است  که برای   است:  کفویتی  دارد مانند 

که نبود آن ام  کفویتی  که وجوب قبول را  کان جدایی را فراهم می جواز نکاح الزم است،  کفویتی  کند، 
که فرد از دیدگاه عرف برای ازدواج م به  کفو عرفی بدین معناست  ناسب است یا نه و مواردی  دنبال دارد. 

شود.  خانوادگی، شغل، تحصيالت و... را شامل می   چون سن، تندرستی و زیبایی، ثروت و فقر، اصالت 
کيد دارد مسئله کفویت شغلی است. از نظر فقهای  یکی از مواردی که عرف به مطلوب  کفائت آن تأ بودن 
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کفائت شغلی نه شرط صحت نکاح است و نه شرط لزوم  جز  ، اما در بین مذاهب اهل سنت به اماميه، 

که م دانند. ادله ط لزوم نکاح می مالکيه، بقيه برابری در حرفه را شر  کفائت شغلی  ی ای  توان بر مطلوبیت 
های آنان خواهد شد، عدم  بیان کرد: عدم کفائت شغلی موجب ننگ و عار برای یکی از زوجين یا خانواده 

که مشهور    کفائت شغلی تأثير بر عدم پرداخت  نفقه در حد شأن زوجه خواهد داشت با توجه به نکته 
ک تعيین نفقه را با توجه به وضعيت و حال زوجه می فقهای امام  ون مدنی، مسئله  دانند، در قان يه مال

کفائت    1117کفائت شغلی توجه شده است مثل ماده   کفائت شغلی موجب  که مؤید این مسئله است، 
می  زوجين  هر اقتصادی  نمی شود  شمرده  نکاح  صحت  شروط  از  نيز  اقتصادی  کفائت  و  چند  شود 

گسستگی  شأنی اقتصادی، احساس حقارت به زوجين دست می هم درصورت عدم   دهد و موجبات 
 کند. زندگی مشترک را فراهم می 
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