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Background and Aim: Considering the family rights in Iran’s legal system, it can 

be seen that the legislator has considered rights and obligations for couples 

reciprocally. These rights and obligations are minimal requirements, and 

strengthening the family institution is not merely due to its observance.  

Materials and Methods: It is descriptive study. 

Ethical Considerations: All ethical considerations have been observed. 

Findings: The couples' mutual rights and obligations are divided into two 

categories: financial and non-financial rights. 

Conclusion: The most important financial right that the couple is responsible for 

the wife is the necessity of paying alimony. One of the most important non-

financial rights is the right to determine housing and the lack of independence of 

the wife in some conventional rights. On the contrary, the necessity of deference to 

the wife is one of the most important rights of the couple that must be respected. 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 
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 دهيچک

براي زوجين حقوق و تکاليفي را بصورت تـوان مشـاهده كـرد كـه قانونگذار  با توجه به حقوق خانواده در نظـام حقـوقي ایـران، مـي :نه و هدفيزم

 .باشد  این حقوق و تکاليف، الزامات حداقلي است و تحکيم نهاد خانواده صرفًا متوقف بر رعایت آن نمي. متقابل در نظر گرفته است

 .صورت توصيفي بوده است روش تحقيق در این مقاله به :ها مواد و روش
 .شده است تیرعا نگارش این مقالهدر  تمامي اصول اخالقي :يمالحظات اخالق

  .شود حقوق و تکاليف متقابل زوجين به دو دسته حقوق مالي و غير مالي تقسيم مي :ها افتهی
از مهمترین حقوق غير مالي نيز حق تعيين مسکن و . مهمترین حقي مالي که زوج در قبال زوجه بر عهده دارد لزوم پرداخت نفقه است :يريگ جهينت

 .در مقابل، لزوم تمکين زوجه از مهمترین حقوق زوج است که باید مورد رعایت قرار گيرد. زوجه در برخي حقوق متعارف استعدم استقالل 

  .خانواده، زوج، زوجه، حق :يديکلمات کل
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 مقدمه

خانواده پيوند عميق و پایدار جسمي و روحي : بيان موضوع -3

چند نفر براي زیستن در فضاي واحد است؛ یعني بدون تحّقق 

قوام این بنا به ميـزان پيونـد   . این پيوند، خانواده معنایي ندارد

کارایي خـانواده  بنابراین، جهت تعالي . اعضاي آن بستگي دارد

الزم است بر تحکيم پيونـد و روابـا اعضـاي خـانواده ت کيـد      

ترین مسایل در  لذا تحکيم روابا در خانواده از جمله مهم. شود

جانبـه در    سالمت و رشد فرد، همچنين پویایي و توسعة همـه 

هاي حقوقي دنيا، دو الگوي حقوقي براي در نظام .جامعه است

الگـوي   نخسـت،  :اد شــده اســت  مـدیریت خـانواده پيشـنه

الگـوي مشـاركتي مـدیریت    و دوم،  ریاستي مدیریت خانواده؛ 

  .خانواده

در نظام مردساالري، به طور طبيعي، ترجيح شخصيت مرد بر 

نابرابري دو  هگردد و اندیششخصيت زوجه به ذهن متبـادر مي

خـانواده، بـدون تردیـد، زوجـه را در  هدهندانسان تشكيل

. دهدتري نسبت به زوج از منظر رواني قرار ميوضـعيت پایين

ها و سـبب بـروز تنش پيدایش چنين وضـعيتي، قطعـًا

اما در فرض . هاي مختلف در خانواده خواهد شدناهنجاري

مشـترك خـانواده، احساس برابري زوجين در  مـدیریت

ها خواهد كاست و هـر كـدام از تنش خانواده از پيدایش

مباني خانواده سوق خواهد  ایشـان را بـه تالش براي تحكيم

تقنين حقوق خانواده در نظـام حقـوقي ر با توجه به سي .داد

تـوان مشـاهده كـرد كـه قانونگذار با تشدید آثار  ایـران، مـي

ناشي از اقتدار زوج بر خانواده، نه فقا تمایل چنداني به 

الگوي مدیریت مشاركتي در اداره خـانواده نداشته، بلكه به 

 و هاي رایج از برخي متون اسـالميپيروي از برداشت

به زوج، مانند حق تعيين  خاصاختصاص برخي حقوق 

مسكن، تحميل تابعيت و توانایي ممانعت از تردد آزاد زوجه، 

موضع قانون مدني ایران را در راسـتاي تحكـيم الگـوي 

سعي بر این است كه  .است قرار دادهتي مدیریت خانواده ریاس

ایران،  ه، با لحاظ نيازها و مقتضيات فعلي جامعمقالهدر این 

مورد  نظام حقوقي ایران الگوهاي حقوقي مدیریت خانواده در

البته باید اذعان كرد كه در صورت تغيير  .گيرد مداقه قرار

بـه الگـوي الگوي مدیریت خانواده از نظام مردساالري 

توان پذیرفت كه همچنان پرداخت  مشـاركتي، بـه آساني نمي

بنابراین، در فرِض پذیرش  .زوج باشد همخارج زندگي بر عهد

 ت مينالگوي مشاركتي مدیریت، مناسب خواهد بود كه 

 .زوجين باشد همخارج مشترك زندگي بر عهد

 -يفيتوص روش تحقيق در این مقاله،: روش تحقيق -3

 .استتحليلي 

 بحث و نظر

حقوق مالي و غير مالي زوجين در به بررسي به تفکيک  ذیاًل

 .پردازیم مي خانواده

 زوجه درخانواده   حقوق غيرمالي زوج بر -0

از جمله حقوق غيرمالي زوج بر زوجه در حقوق ایــران، حــق   

تحميل تابعيت زوج بر زوجه و عدم ، تعيـين مسـكن مشـترك

 حـق منـع اشـتغال زوجه ، از كشور استقالل زوجه براي خروج

 زوجـه  نام خانوادگي زوج از جانـب  هجانبیك هو امكان استفاد

 .است

 حق تعيين مسکن مشترک -0-0

ــل   ــين مســكن و تحمي ــار زوج در تعي ــدني، اختي ــانون م در ق

اقامتگاه زوج بر زوجه، به عنوان حقي مستقل شناخته شـده و  

-، مـي رو از این .تمكين زوجه موكول نگردیده است مس لهبه 

حـق تعيـين مسـكن از جانـب زوج، از تبعـات       توان گفت كه

 (031: 0211صـفایي، ) .اعمال اقتـدار زوج در خـانواده اســت 

توانـد در تعيـين    طریق شرط ضمن عقد، مـي  از زوجـه صـرفًا

مسكن  قضایي، حق تعيين هاز دید روی. مسكن نقش ایفا نماید

حق تعيين شهر محل سـكونت و تعيـين منـزل و منطقـه     به 

 .سكونت تعبير گردیده است
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زن باید در منزلي كه شوهر »قانون مدني،  0004 هبه استناد ماد

در این صورت، به دليل آنكـه   .«...كند سـكني نمایدتعيـين مي

 هاقامتگاه نيز در ارتبـاط اسـت، در مـاد  مس لهتعيين مسكن با 

اقامتگاه زن شوهردار همـان  »: گردیده است مقرر. م. ق 0111

  (233: 0234كاتوزیان،) «...اقامتگاه شوهر است

عدم استقالل زوجه براي خروج  تابعيت زوج بر زوجه و -0-3

 از کشور

ا توجه به مواد قانون مدني ایران، در خصوص اینكه تحميـل ب

اقتـدار وي در روابـا زوجـين     تابعيـت زوج بـر زوجـه از آثـار

. است یا خير، ميان حقـوقدانـان اخــتالف نظــر وجــود دارد   

برخـي ازحقوقدانان، صریحًا این ترتيب را نتيجة اقتدار زوج در 

تمسـك   312مادة  روابا زوجين دانسته و در ت یيد آن به مفاد

اول خــود   اند كه امكان رجوع چنين زني را بـه تابعيـت  كرده

و بـا رعایـت تشـریفات     انتفاي ریاست او زوج و بعـد از فـوت

برخـي   (0/341: 0211كاتوزیـان، ) .مقرر، تجـویز كـرده اسـت   

اقتدار زوج در روابا زوجين، بر این  آثـار هدیگر از ایشان دربار

پذیرش  زوج بر زوجه با وجود اعتقاد هستند كه تحميل تابعيت

از سوي برخي، به عنوان اثر ریاست زوج، از آثار این اقتدار بـه  

گـردد كـه   در این دیدگاه، چنين اسـتدالل مـي  . دآیشمار نمي

عمومي و تابع مصلحت دولت اسـت؛  تابعيت مربوط به حقوق

مصلحت  هخصوصي و بر پای در حاليكـه اقتدار زوج جز حقوق

معقول  ضمن آنكه این احتمـال نيز كاماًل. خانواده استوار است

ه است كه یك قانونگذار اقتـدار را از زوج بگيـرد، بـدون اینكـ    

و  صـفایي ) .تابعيت زوجه تجدیدنظر كند الزم باشد در موضوع

  (024-021 :0233امامي،

در خصوص یكـي از   قانون گذرنامه، 01 هماد 2به موجب بند 

هـل چنـين مقـرر شـده      براي زنـان مت  صدور گذرنامه شرایا

سـال تمـام، بـا موافقت  01زنان شوهردار ولو كمتر از ... »: است

دادستان شهرستان محل  هموارد اضطراري، اجازكتبـي شوهر و در 

گذرنامه كه مكلـف اسـت نظر خـود را اعـم از قبـول     درخواست

درخواست یا رد آن، حداكثر ظرف سـه روز اعــالم دارد، كــافي    

قانونگـذار بـا سـختگيري      آنكـه   توجه قابل   نكته «...اسـت

خاصـي، خـروج زن از كشـور را مشـروط بـه اذن كتبـي زوج  

انسته است كه حتي این اذن كتبي، نـه بـه صـورت عـادي،     د

هــاي معــين و بلكــه بــه صـــورت رســـمي و از طریــق فــرم

 .شودمتحدالشكل در دفاتر اسناد رسمي ابراز مي

 حق منع اشتغال زوجه -0-2

لة اشتغال زوجه در حقوق  ي مسبراي بررسي سير تحول قانون

قـانون حمایـت    ایران، باید بـه قـانون اساسـي، قانون مـدني، 

تا پيش از تصویب نخستين . خانواده و قانون كار مراجعه نمود

 0001و  0011قـوانين حمایت خانواده در ایران، از ظاهر مواد 

شـد كـه مــرد بــه عنـوان رئـي      چنين برداشت مـي. م.ق

ت مـــذكور در مـــاده را توانــد مصــالح و حيثيــاخــانواده مــي

تغال مورد نظر منع نمایـد و  زوجـه را از اش سـًاأتشـخيص و ر

در نهایت، زوجه با مراجعه به دادگاه، حق داشت منافي نبودن 

منتفـي   خود را اثبـات و اعمـال اقتـدار زوج را موضـوعاً     شغل

تغييـر   مسـ له ولي با تصویب قانون حمایـت خــانواده،  . سازد

قـانون حمایـت خــانواده   01 هكرد؛ به این صورت كه در ماد

اجرایـي آن، منـع زوجـه از     هنام آیين 04 هادو مـ 42مصـوب 

حكــم قطعــي    اشتغال به شغل منـافي را منـوط بـه صـدور    

دادگـاه مبني بر اعالم منافي بودن شغل نمود؛ به طوري كـه  

توانسـت وي  چنين حكمـي بـه كارفرمـا مي هزوج فقا با ارائ

 .  درا مكلف كند كه به اشتغال زوجه پایان ده

اوج تغييرات حقوق  هكه نقط 12ه مصوب قانون حمایت خانواد

ایـران بـه دليـل نفـوذ افكار برابـري زنـان و مـردان     هخانواد

ضـمن  ،42صریح قانون حمایت خانواده مصوب  است، با نسخ

 هشغل منافي زوجه به شغل منافي زوج در مـاد  مس لهتوسـعة 

همان ضوابا قانون قبلي را در موضوِع شغل منافي حفظ  ،01

ایـن قـانون كـه در     هنامـ ن در حالي است كه در آیـين ای .كرد

 هنامـ آیـين  04اي همانند مادة تصـویب شد، ماده 0214سـال 

اختيـار زوجـه    تنها تفاوت. شوددیده نمي 0242قانون مصوب 

در منع زوج از شغل منـافي، بـا اختيـار زوج در منـع از شـغل      
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ایـن   ،12منافي زوجه در قـانون حمایــت خــانواده مصـوب    

این قانون، اختيار زوجه بــر   01 هاست كه به موجب ذیل ماد

اختيـار زوج، محدود به مـوردي شـده كـه منـع زوج،      خـالف

باعث اختالل در امر معيشت خانواده نشود كه البته جلـوگيري  

از شغل زوج از جانب زوجه، بـا مفهـوم اقتـدار زوج در روابـا     

قـوت و   ما هنـوز بـه   زوجين كه در حقوق و سنت خـانوادگي

و  صـفایي ) .رسـيد اعتبار خود باقي است، سازگار به نظر نمـي 

ا وقوع انقالب و حـاكم شـدن مقـررات    ب (011: 0233امامي، 

بـــه اصـــل آزادي  ،31اســالمي، قــانون اساســـي در اصـــل 

اتباع ایران اعم از زن و مرد  هاشتغال به عنوان حقي براي كلي

 را ظـاهراً  12 اشاره نموده و قـانون حمایـت خـانواده مصـوب    

برابر مياِن زن و مرد ایجاد كـرده و  توسعه داده و نگاهي نسبتًا

از زمـان  . تمـایزي بــين اشـتغال ایشـان قائـل نشـده اسـت      

تصویب قانون اساسي با توجه به امكان تفسـير ایـن قـانون و    

حكومت آن بر سایر قوانين عادي، ضرورت تصـویب قــانون  

اشتغال و تحصـيل زوجـه    هـحمایـت خـانوادة جدیـد در زمين

ـ    . دیده نشده است تنـافي بـا مصـالح     هدر عمـل نيـز بـه بهان

هاي شغلي زنـان در جامعـه منـع    از فعاليت خانوادگي، بسياري

 0.گرددمي

ــ ــر   هدر اعالمي ــوق بش ــاني حق ــاده )جه ــين ( 32م و همچن

، (00مـاده  )كنوانسيون رفع كليـه َاشــكال تبعــيا از زنـان    

حقوق مسلم افراد محسوب شـده و منـع   حق اشتغال از جمله 

  .عـدالتي تلقي گردیده استآن نوعي بي

آراي متعددي در خصوص منع اشتغال و تحصيل زوجه توسا 

عـدم رضـایت زوج و بـا توجـه بـه تغييـرات      زوج، به صـرف

قانوني قبل از تصویب اولين قـانون حمایـت خـانواده صــادر     

آرا ایـن زوج بـود    ولي بر خالف گذشته، در ایـن . تشـده اسـ

كرد، اشتغال و تحصيل زوجـه بـا مصـلحت   كه باید اثبات مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
را « حـق بـر اشـتغال   »الزم به ذكر است كه قانون اساسي جمهوري اسـالمي ایـران،    -0

 «منـع از شـغل  »م، صحبت در خصـوص  .ق0001 دارد، در حـالي كـه در مادهبيـان مـي
  .منافي مصالح از جانب زوج است

در این زمينه، نظریات مشورتي متعـددي  . خانواده منافات دارد

ه مشورتي ادار ههم صادر گردیده است؛ به طور مثال، در نظری

طبـق »: این چنين بيان شد 0212حقوقي قوه قضائيه در سال 

تواند زن خود را از حرفه یا صنعتي كه ي، شوهر م.م.ق 0001 هماد

. منافي با مصالح خـانوادگي یـا حيثيات خود یا زن باشد، منع كند

بنابراین، براي استخدام یـا اشـتغال زن بـه كـار، رضــایت زوج  

اليها شرط نيست، اما چنانچه كار یا شـغل زن بـا مصـلحت    رمشا

داشـته باشـد،    خانوادگي یـا حيثيـات هـر یـك از زوجين منافات

كار همسر  هتواند پ  از اثبات موضوع در دادگاه از ادامشوهر مي

تشخيص اینكه شغل مورد بحث، بـا مصـلحت   . خود ممانعت كند

منافات دارد یا نه، با دادگاه  خانوادگي یا حيثيات هر یك از زوجين

  3«....ذیصالح است

آرایي قضایي ایران، امروزه بيش از پيش تمایل به اصدار  هروی

بـه عنـوان نمونـه، در    . مبني بر پذیرش اشـتغال زوجــه دارد  

منـع   هاي، زوج دادخواستي به طرفيت زوجه بـه خواسـت   پرونده

اشتغال زوجه به دادگـاه تقـدیم نمـود؛ وكـالي زوج در وقـت      

رسيدگي مدعي گردیدند كه زوجه تا ساعاتي از غروب آفتـاب  

ي ناشـي از  برد و پ  از آن بـا خسـتگ  در محل كار به سر مي

ي بـه نيازهـاي همسـر    كنـد و توجهكار به منزل مراجعه مـي

ـــه  جــوان خــود نـــدارد و در نتيجـــه، ایـــن امـــر منجـــر ب

هاي متعـدد عليـه موكـل گردیـده      اختالفـات و طـرح پرونده

زوجه ادعاي مطروحه را تكذیب و اعالم نمـود كــه در   . است

متعلق به پدرش به كار اشتغال دارد و به لحـاظ نـوع    هكارخان

اشـتغال بـه كار را به همـراه داشـته    هتحصيلي كه نتيج هرشت

دادگاه بـا عنایــت   . است، تقاضاي رد دعواي مطروحه را نمود

 هبـه محتویـات پرونده و محيا كاري مناسـب زوجـه و رشـت   

ل بــه اشـتغا   ق، وي را مح(مهندسـي الكترونيـك)تحصـيلي 

در حد ساعات كاري تعيين شده از سـوي وزارت   به كار صرفًا

قـانون   0001 هبه مندرجات مـاد  نماید و با توجهكار اعالم مي

مدني و عدم منع كلي اشتغال به كــار و مقيــد بــودن بــه     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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حصـول شرایا مندرج، اختالفـات زوجـين را صـرفًا ناشـي از     

ـ   0311 همـاد  هاشتغال به كار زوجه تشخيص نداده و مستندًا ب

. نمایـد قانون مدني، حكم به رد دعـواي مطروحـه صـادر مـي    

  ( 13: 0230مدني كرماني،)

اشتغال زنان در جامعة كنوني ایران، از جمله تحـوالتي   مس له

هاي ایرانـي است كه موجب افزایش ميـزان آزادي در خانواده

و همچنـين تغييـر نگــرش زنــان در خصــوص الگوهــاي     

-سنتي مردمحور، بـا چـالش   همحور شده و انگارسـنتي و مرد

-در عرصـه  رو گردیده و حضور پررنگ زنـان هاي جدي روبه

هاي اجتماعي، به عنوان یك هنجار، در حـال نهادینـه شـدن    

  (32-21: 0213صبوري خرمشاهي،و  مهدوي). است

فراهم شدن امكان آمـوزش، امكـان ورود بيشـتر زنــان بــه      

مشـاغلي كـه پيشـتر مخـتص مـردان    دانشـگاه، اشـتغال در 

بــوده، دارا شـــدن از حـــق رأي و حـــق انتخـــاب شـــدن و 

ـــور ــوارد   مشـــاركت در ام ــاعي و سياســي كشــور، از م جتم

و  یكپـي ) .گـردد پيشرفت وضعيت زنان ایراني محسـوب مـي  

  (020: 0230پویا،

در خصوص اشتغال زنان، قابل ذكر است كه زنـان تحصـيل    

اند به مشاغل مهمي دست یابنـد  توانسته كنوني هكرده در دور

هــا  اند كه دولـت و بر خالف ادوار گذشته، تا جایي پيش رفته

هـاي  هـا و معاونـت  وزراي زن را به منظور مدیریت وزارتخانه

نسـبت بـه    تعداد سـفراي زن نيــز  . دهندمختلف پيشنهاد مي

رد قضائيه وا هاند در قوگذشته افزایش پيدا كرده و آنها توانسته

ــته ــور،) گش ـــه  (2: 0211مهرپ ــبي از جمل ــاري و  مناص دادی

بازپرسي دادسرا، ریاست شعب اجـراي احكـام یـا مستشـاري     

قضایي در زمان  هخوشبختانه روی. دادگـاه را بـه دسـت آورنـد

اي دارد و اجــازه   اشـتغال زن توجــه ویــژه   مس لهكنوني، به 

شود كه زوج به سهولت، حكم منع اشتغال زوجه را از داده نمي

تحول حقـوق زن قابـل   این رویکرد در زمينه  0.دادگاه بگيـرد

 . توجه است

 امکان استفاده نام خانوادگي زوج از جانب زوجه -0-4

بيني پيش ،0211قانون ثبت احوال مصوب  43 هبه موجب ماد

خود تا زماني تواند با موافقت همسر گردیده است كه زوجه مي

زوجيت است، از ناِم خانوادگي همسـِر خـود بـدون     كه در قيد

 هطـالق، ادامـ   حق تقدم اسـتفاده كنـد و در صـورت    رعایـت

. استفاده از نام خـانوادگي، موكـول بـه اجـازه همســر اسـت      

حق تقـدم  » :0242اصالحي سال  40 ههمچنين به استناد ماد

اسـناد، مخـتص بـه    نام خانوادگي با رعایت تـاریخ تقـدم صـدور   

اشخاصي اسـت كـه بـه نـام آنـان در دفــاتر مخصــوص نــام         

رسد و دیگري حق اختيار خـانوادگي ادارات ثبت احوال به ثبت مي

حق تقدم و ایـن   هدارند هآن را در آن اداره نـدارد، مگـر بـا اجـاز

قـانون    البتـه  ؛«.یابدقانوني انتقال ميه حق پ  از فوت به ورث

لة فـوت زوج   نسـبت بـه مسـ    ،0211مصـوب   احـوال  ثبـت

در پاسخ به این پرسش كـه بعـد از فــوت زوج،  . ساكت است

همچنانكـه اسـتفاده   )تواند از نـام خـانوادگي زوج   آیا زوجه مي

 .نـه، اخـتالف نظـر وجـود دارد     استفاده كند یا( كرده استمي

   (010: 0233 امامي،و  صفایي)

صوص اسـتفادة زوج از  در خ ،0211قانون ثبت احوال مصوب 

و گفته شده اسـت كـه    ندارد نام خـانوادگي زوجـه تصـریحي

 صفایي) .باره، تفوقي براي زوج مقرر ننموده است قانون در این

مانند اشخاص دیگر، اگر بنابراین، زوج   (013: 0233 امامي،و 

 هبخواهد نام خانوادگي زوجه را اختيـار كنـد، بایــد از دارنــد    

اجازه بگيرد؛ اعم از اینكـه دارنـدة حـق تقـدم      «حـق تقـدم»

 . زوجه باشد یا شخص دیگر

 خانواده  زوجه در حقوق مالي زوج بر -3

 طرح بحث -3-0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
شـعبه یـازدهم دادگـاه     ، 2/1/0232، مـورخ   3213311330010014: مارهدادنامه ش - 0
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 0012شارع مقـدس و به تبع آن قانونگـذار ایـران در مــاده    

هــاي  هزینـه  تـ مين در نکاح دائـم، زوج را ملــزم بــه    .م.ق

بــه تصریــح   . اســت زندگي و نفقـه زوجـه خویـش نمـوده 

ایـن الزام در برابر تعهـد زوجه . م.ق 0011قانونگذار در مـاده 

. باشــد به اداي وظایف زوجيـت و تمکيـن در قبـال زوج مـي 

وجـوب تکليـف انفـاق از جانب شـوهر جـزء مسلمات فقـه و 

ســوره   1ســوره بقــره و    33حقوق اسالمي است و بر آیات 

لــزوم پرداخــت   . باشـد بتنــي مـي  طالق و روایات واصلـه م

امـت اسـالمي اســت     هنفقـه، امـري اجماعــي ميــان همـ   

شـاید بتوان گفت که وجـوب نفقـه   .(20/210: 0222نجفـي،)

در نکاح دائم به خاطر آن اسـت کـه شارع از باب رحمت، بـار 

مخـارج را از دوش زوجه برداشــته و او را از فشــار و    ت مين

شهيد مطهـري در . معـاف نمـوده است مشـقت کسـب و کار

 : اندرا ارائـه داده بـاب وجوب ایـن تکليـف توجيهات زیـر

نيـازي در رابطـه خانـواده، مرد مظهر نيـاز و زن مظهـر بي -

  است؛

زن کار خطيـر و پر مشـقت توليد نسل را از جهـت باروري  -

  و شيردهي بر عهـده دارد؛

  یکسان نيست؛نيروي بدني زن و مرد  -

گيرند و در نهایـت نتيجـه مي. دشاداب بمانزن راي آنکـه ب -

نـه تنهــا مصـلحت زن، بلکـه مصلحــت مـرد و کانــون       »که 

هـاي اجباري خـرد شالخانوادگي نيز در ایـن اسـت کـه زن از ت

  (324: 0220مطهـري،). «کننده معـاش، معاف باشـد

ر اینکه نـکاح بایـد دائم براي تحقـق تکليـف انفـاق، عالوه ب

 .باشد، زن نيـز بایـد تکليــف تمکيــن خــود را ایفــا نمایـد     

هـرگاه زن »دارد کـه مقرر مي. م.ق 0011قانونگـذار در مـاده 

بدون مانـع مشـروع از ایفـاي وظـایف زوجيــت امتنـاع کنــد،     

در فقـه از تکليــف زن تحـت     .«مستحق نفقـه نخواهـد بــود  

شـيخ طوســي بيـان    . عنوان تمکيـن تـام بحث شده اســت 

دارد که تمکين کامـل آن اسـت که زن خــودش را علـي   مي

طـالق، مــکان و   االواگـذارد و بـراي علـي  طالق به مردالا

ابن براج نيز از  .(2/00: 0211طوسـي،)زنند زمان را مثـال مي

 .(3/241: 0412ابـن بــراج،  ) کندميعبارت مشـابهي استفاده 

دارد کـه تمکيـن تـام عبـارت اســت  محقق حلـي اظهار مي

ن و مکاني ااز خالي نمـودن بيـن زوجين به طـوري که به زم

بنابراین اگـر زن در زمانـي غيــر از  . اختصاص نداشـته باشـد

جویــي در آن   زمـان دیگـر و مکاني غير از مکاني کـه بهـره 

سـت، خـود را در اختيار شـوهر قــرار دهـد، تمکيــن    جایـز ا

شـهيد ثانـي در  .(3/330: 0411حلـي،). حاصل نشـده اسـت

م الدارد کـــه مـــراد از مـــکان در کــشـــرح آن بيـــان مـــي

محقـق، مــکان فعــل اســت، یعنــي در هــر مکـاني کـه        

لـذا از   (1/44: 0402جبعــي عاملــي،  )اسـتمتاع جایـز اسـت 

ـاء حصـول تمکيـن تـام مشـروط بــه تحقــق دو   نظـر فقه

یکـي تمکيـن در زمان مجـاز و دیگـري تمکيــن   : امر اسـت

اي کـه در صـورت نقصـان در هـر  ان جایـز؛ بـه گونـهمکدر 

در لسـان نویســندگان   . شــود یـک، تمکين تـام حاصل نمي

حقوقـي از تمکين، تحـت عنـوان تمکيـن عـام تعبير شـده و 

شـده که اگر زن بـدون عـذر موجـه حاضر نشـود که با بيان 

شـوهر خـود زندگي کند یا رابطه جنسـي داشـته باشـد یا بـا 

اداره خانـواده همکاري کنـد، حقــي بــر نفقــه نـدارد      او در

و بيـان شـده کـه قانونگــذار بـه    (0/010: 0234کاتوزیـان،)

ده اســت؛  اکتفـا نمـو  «وظایـف زوجيت»ر عبـارت مجمل کذ

لذا براي تشـخيص حـدود و مصادیق تحقـق تمکيــن بایــد    

: 0232امـامي، )بـه عـرف و عــادات مســلم رجــوع نمــود     

4/111).  

با وجـود ایـن باید توجه داشت کـه دو اسـتثنا وجـود دارد که 

رغـم عدم تحقـق تمکيـن از جانب زن بــاز هــم   در آن علي

 : ئم اسـتمرد ملزم بـه انفاق در نـکاح دا

ســثناي اول حالتـــي اســـت کـــه زن از حضـــور در منـــزل ا

مـاده  . شـوهر، خـوف بدنـي یا مالي یا شـرافتي داشـته باشـد

اگـر بــودن زن بـا   »دارد ایـن رابطـه مقرر مـيدر  م.ق 0001

شـوهر در یک منـزل، متضمـن خـوف ضـرر بدني یا مالــي یـا   
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حـده اختيـار  توانـد مسـکن عليشـرافتي براي زن باشد، زن مي

کنـد و در صورت ثبـوت مظنـه ضرر مزبــور، محکمــه حکــم    

بازگشـت بـه منـزل شــوهر نخواهــد داد و مــادام کـه زن در     

بازگشتن بـه منزل مزبور معـذور اسـت، نفقـه بر عهـده شــوهر  

چنين ضــرري   وجود   لـذا بـه تصریـح مـاده، .«خواهـد بـود

استثناي دوم ایـن اســت کـه     .نفقـه نخواهد بودمسـقا حق 

یعني یکي . اسـتناد به حق حب  نيز مسقا حـق نفقـه نيست

ـ  مـي از حقوقي که بـه زن داده شده، آن اسـت کـه زن  ـد توان

قانــون  . تـا مهریه او داده نشده، از تمکين خـودداري نمایــد 

ضمن تصریح بـه ایــن حــق مقـرر     0111مدني نيز در ماده 

توانـد تا مهریـه او تســليم نشــده از    زن مي»اشته اسـت که د

زم بـه ال .«ایفاي وظایفي که در مقابل شـوهر دارد، امتناع کنـد

ر است کـه در صورتي که زوجيــن در نکـاح موقـت بــه     کذ

نماینـد، از آنجـا   طـور صریح یـا ضمنـي توافق بـر نفقـه مـي 

 دارد، ـق خصوصـي ریشه در تواف ،کـه چنيـن تکليـف انفاقـي

تواند پرداخت نفقه مـورد توافق را منــوط  مـرد نمي لذا اصواًل

نماید، مگـر . م.ق 0011به تحقق تمکين زوجه مقرر در مـاده 

ـ اینکـه حسـب توافق طرفيـن بتوان استنباط نمود کــه   زام ال

 شـوهر به انفاق به طـور ضمنـي مقيد بـه تحقـق تمکـين از 

 هرچنـد کـه برخــي نویســندگان    . تجانـب زوجـه بوده اسـ

زوجيــن الـزام بــه     اًلدر چنيـن وضعيتي اصـو اند بيان داشته

انفاق را بـه طــور ضمنــي مقيــد بــه تمکيــن نمــوده و       

انـد کـه تعهـد بـه انفـاق همــان     طرفيـن چنيـن اراده نموده

اي کــه در  کنــد، بــه گونـه   موقعيت نـکاح دائم را پيـدا مي

وجـه، تکليـف توافقــي راجــع بــه نفقــه از      صورت نشـوز ز

 . (1/031: 0232امامي،)جانب زوج نيز سـاقا گـردد 

 انفاق به مبناي تکليف -3-3

ضـمن اعـالم عـدم    . م.ق 0002قانونگـذار ایــران در مــاده   

تکليف انفـاق در ازدواج موقــت، بحــث توافــق راجــع بـه      

. داده اســت  نفقـه در نکاح منقطـع را مـورد تصریــح قــرار  

شــوهر تکليفـي بـه انفــاق      موقت اصواًل بنابرایـن در نـکاح

زوجه نـدارد، مگر اینکه طرفيـن یـا شـرط انفـاق را به طــور  

صریـح در عقـد درج نمایند یــا اینکــه توافــق ضـمني بـر      

اوضــاع و  . لـزوم انفـاق از اوضاع و احـوال عقد محرز گـردد

ـکونت مشـترک و داشــتن   احوالـي چـون مـدت نــکاح، سـ  

اي بـر بنـاي طرفيــن   توانـد امـارهفرزنـد و سـایر قرائـن مي

بر وقـوع چنين تراضي جهــت لـزوم انفــاق قلمـداد گــردد      

بـر ایــن اســاس مبنــاي تکليـف       .(212: 0231کاتوزیـان،)

 .باشـدانفـاق در نـکاح موقـت، توافـق و تراضي زوجين مي

 0012در نکاح دائـم، مطابق مــاده  یـن در حالي اسـت کـه ا

هـاي خانــواده از جملــه   هزینه ت مينالم، سو از نظـر ا. م.ق

مخـارج شـخصي زن بـه عهـده مـرد گذاشـته شـده و زن از 

طــوري کـه الــزام     يتي ندارد؛ بـهمسـؤولاین نظر هيچگونـه 

 تـ مين بـه انفـاق اختصـاص بـه مـوردي نــدارد کــه زن از   

هـاي خود عاجز اسـت، بلکه حتي اگـر زن داراي ثروت هزینه

ني هم باشد، الزامي ندارد کـه از امـوال شــخصي خــود،   الک

نمایــد و وجــوب نفقــه     ت مينمخارج و مایحتاج خویـش را 

جـز مسـلمات فقه و حقـوق اسالم اسـت و تمکن یــا عـدم   

امــا وضـعيتي کــه    . اســت  بال ت ثيرتمکـن مالي زن در آن 

بایـد بـا جزئيـات بيشتر مـورد بررسـي قـرار گيرد، تا مبنـاي  

دقيق الـزام به انفـاق در نکاح دائم روشـن گردد، این اســت  

که آیا اشتغال زن به کاري درآمدزا به خـودي خـود موجــب  

  شـود؟اسـقاط حـق نفقه وي مي

 : توان دو مبنا را تصور نمودمي مس لهبراي پاسخ به این 

 تـ مين بـا توجـه به اینکه فلسـفه وجـوب نفقـه،  ،اولمبناي 

ـــي و   ـــت، در صـــورت خودکفای ـــي زن اس ـــاج زندگ مایحت

معـاش، لزومـي بــر اســتمرار تکليـف     ت مينتوانایـي زن در 

  .انفـاق وجود ندارد

نفقـه، عـوض تمکين تام اسـت و چون اشــتغال   ،مبناي دوم

قـــق تمکــين کامــل روز مانـــع تح زن در بخشــي از شـــبانه 

ت ثيــر   یـا جزئــاً   کـالً تمکيـن ناقـص بر نفقـه  لذاشـود،  مي

  .گذاردمي
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باید توجـه داشـت کــه منظــور از اشــتغال زن، وضعيتــي     

اسـت کـه بـا سـایر حقــوق مـرد مثــل لــزوم اذن بــراي      

خـروج از منزل تعـارض نداشـته باشـد؛ یعني یـا زن در خانه 

که شـوهر بـه اشـتغال زن در خـارج از منـزل کار کند، یـا این

  .رضایـت داده باشـد

مبنـاي اول بـه خاطـر مطلـق بــودن ادلــه تکليـف انفــاق      

چـرا کـه ادلــه   ؛(31/204: 0402سـبزواري،) .مخدوش است

وجـوب انفـاق مقيـد بـه وضعيـت عـدم تمکـن مالي زوجــه  

تمکـن مالي و شــغل  باشـد و در زماني کـه زوجه داراي نمي

ق دليل تمسک جسـت و حکـم   الدرآمـدزا اسـت، بایـد به اط

 .پرداخـت نفقـه نمود به وجوب

ـــه  ـــاي دوم، اگرچـــه در فق ـــورد مبن ـــا در م در  صــراحتًا ام

نشده امـا در  ثير اشتغال زوجـه بر تمکيـن بحـث خصـوص ت

عبـارات فقهـاء فـروض مشـابهي چون نفقـه زني کـه کنيـز   

روز قـادر بــه    در بخشــي از شــبانه   ري اسـت و صرفـًادیگـ

تمکيـن اسـت و نيـز نفقه زني که بـدون همراهـي زوج و بـا  

رود مباحثـي مطـرح شــده و ســه     اذن او بـه مسـافرت مـي

 : نظر در آن خصـوص وجـود دارد

گروهـي معتقدند که تمکين تـام ســبب وجــوب     ؛نظـر اول

ـن نـاقص بـه دليـل اشــتغال     نفقه اسـت و در فـرض تمکيـ 

لذا بـا . زوجه، سبب وجـوب تکليـف انفـاق از بين رفتـه است

تمسـک به اصـل برائـت، حکـم بــه ســقوط کامـل نفقــه     

  .(02/310: 0400محقـق کرکـي،) دهنـدمي

دیـه کل نفقـه هسـتند  برخـي نيـز قائل بـه لزوم ت ؛نظـردوم

رود ه مســافرت مـي  و در فرضـي کـه زن با اذن شــوهر بــ  

دارنـد کـه شـوهر بـه لحـاظ قاعـده اذن در شــيء،   بيان مي

اذن در لوازم آن اســت، تکليـف تمکيــن را از عهـده زوجـه      

سـاقا نموده امـا تکليــف انفــاق همچنــان برعهــده زوج     

  .(1/111: 0402فاضـل هنـدي،) باقـي است

گروهـي نيز قائل به توزیـع و تنصيف نفقه هستند و  ؛نظرسوم

هــاي تمکـين و عــدم    معتقدنـد کـه نفقـه بایـد بــه زمـان  

تمکين توزیـع شـود و زوج باید به ميزان نقصـان تمکـين، از   

   .(2/22: 0402حلـي،) نفقه کسـر نمایـد

حـال دو نکتـه در مقـام ارزیابــي نظــر فقهــا بایـد بيــان      

 :شـود

اول اینکه در خصـوص تمکين تـام، فقهـا به هيـچ آیـه  نکته

انــد و تعریفـي از تمکيــن تــام در     و روایتي اسـتناد ننمـوده 

لــذا تمکـين تـام حقيقـت     . شـوددیـده نمي (ع)روایـات ائمـه

سيسـي در آن زمينه ننمـوده اســت؛    شـرعيه نبوده و شارع ت

باشـد و بـر  بلکـه تمکين تام از موضوعـات متخذ از عرف مي

این اسـاس، عرف زنـي را که در طـول روز با اذن شـوهر در 

کنـد ولي در شـب در کنار شـوهرش بيـرون از منـزل کار مي

همانگونه که یکـي  . آورداسـت، تمکين کننده به حسـاب مـي

از فقهـاء نيـز بـه عرفـي بودن موضـوع تمکين اذعان نموده 

  .(2/201: 0431ترجيني عاملـي،)اسـت 

نکته دوم اینکه، هيـچ رابطه معاوضـي بـين تمکيــن و نفقـه     

. برقرار نيست و عقـد نـکاح سـبب ایجـاد تکليف انفاق اسـت 

لذا از ایـن لحـاظ نيـز هيـچ دليلي بر سـقوط نفقه به خاطــر  

محدود شدن تمکيـن به سـببي غيـراز نشــوز و بــه صـرف      

  .داشـتاشـتغال زن با اذن زوج وجـود نخواهد 

هـم به لحـاظ عرفي بـودن تمکـين و هـم بـه لحـاظ      نهایتًا

توان بيــان  سببيت عقـد نـکاح در تحقـق تکليـف نفقـه، مي

داشـت که اشـتغال زوجـه بـه کاري درآمــدزا بــه خــودي    

خود مسـقا حق نفقـه نخواهـد بـود و تکليف انفـاق هـم در 

ل او، برذمــه  فرض تمکـن مالي زن و هـم در فـرض اشـتغا

شــود کــه   بر ایـن اساس روشـن مي. زوج باقـي خواهد ماند

الـزام بـه انفــاق در نــکاح موقــت مبتنــي بــر توافــق و       

در حالي که تکليـف انفــاق در نــکاح    . تراضي زوجيـن است

وده و هـيچ ارتباطــي بــه نيــاز     بدائم مبتني بـر حکم قانون 

انفــاق هـم در صــورت     مسـتحق نفقه نداشـته و الـزام بـه 

 .یابدتمکـن یـا عدم تمکن مالـي زن اسـتمرار مي

 حدود تکليف انفاق -3-2
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روشن شد کـه در قوانيـن موضوعـه ایـران، تکليــف انفــاق   

منحصر بـه نکاح دائـم اسـت و چنيـن تکليفـي یکجانبه و به 

حال بایـد حـدود چنيـن تکليف قانوني در . باشـدنفـع زن مي

. م.ق 0013مــاده  . دائـم مــورد بررســي قــرار گيـرد     نکاح

هميـن که نکاح به طـور صحت واقع شـد »: دارد کـهمقـرر مي

روابا زوجيـت بيـن طرفين موجـود و حقـوق و تکاليـف زوجين 

بنـابراین مــرد در دوره    .«شــود در مقابـل همدیگـر برقرار مي

و پيــش از   نامزدي کـه شـامل دوران بعــد از خواســتگاري  

اما بـراي  . عقـد نـکاح اسـت، تکليفي در خصوص انفاق ندارد

روشـن شـدن زمـان شـروع تکليـف انفــاق پــ  از عقــد    

نـکاح الزم اسـت که روشـن شـود کـه آیــا سـبب تکليــف     

انفـاق، عقـد نکاح اسـت یـا تمکيـن زن؟ بـه عبـارت دیگـر  

ـ   ن از جانــب زن  آیـا تکليـف انفاق موکـول به وقــوع تمکيـ

است، یـا اینکـه تکليـف انفـاق به محـا انعقـاد عقـد نکاح 

شـود مگر آنکه نشـوز زن اثبـات گردد؟ در پاسـخ  محقـق مي

امـا بایــد  . نظـرات متفاوتي ابراز شـده اسـت مس لهبـه ایـن 

قائـل بـه ایـن نظـر بود کـه صـرف عقد نـکاح بـه تنهایـي 

يـف انفـاق اســت و نفقـه و تمکيــن     کافي بـراي ثبوت تکل

مسـتقل از هـم انگاشـته شـوند و سـقوط نفقــه   کاماًلبایـد 

زیـرا نه تنها قيـاس نکاح بـا . را بایـد کيفر زن ناشزه دانسـت

عقـود معـوض دشوار اسـت؛ چون قلمــداد نمــودن تمکـين    

در برابـر الزام به انفاق شـوهر، مناســب   الزن بـه عنـوان کا

از سـوي دیگــر اگـر تمکيــن و انفــاق را دو     . کندوه نميجل

عـوض تلقـي نمایيـم، زن نيــز در صــورت تــرک انفــاق     

بایـد بتوانـد از تمکيـن امتنـاع نمایـد؛ در حالـي کـه چنيــن  

 .(0/010: 0234کاتوزیــان، )اختياري بـه او داده نشـده اسـت 

وع عقـد نکاح وقـ. م.ق 0013در حقـوق موضوعـه نيز مـاده 

را موجـــد حقــوق و تکاليـــف زوجيـــن در مقابـــل یکــدیگر  

طـور مطلــق   نفقـه زوجـه را به .م.ق 0012دانسـته و مـاده 

. م.ق 0011در نـکاح دائم بر عهــده زوج قـرار داده و مــاده    

در خصــوص   .نشـوز را مانـع انفـاق دانســته اسـت   صراحتـًا

داشت این تکليف  بایـد توجهزمـان اتمـام تکليـف انفـاق نيز 

تا زمانـي اسـتمرار دارد که علقه زوجيـت باقـي بــوده   اصواًل

بــر ایــن اسـاس    . و بتـوان مـرد را رئيـ  خانـواده دانسـت

پـ  از انحالل نـکاح، اصل بـر عدم اسـتمرار تکليـف انفـاق 

اي امـا قانونگــذار بــه طــور اســتثنایي در پــاره     . باشـدمي

د حکـم لـزوم انفـاق را بـه دوران پـ  از انحالل نکاح مـوار

. م.ق 0013اي که مطابق مـاده تسـري داده اسـت؛ بـه گونه

حکـم الـزام بـه انفــاق در دو مــورد مطلقــه رجعيـه و زن     

ق بائـن اسـتمرار الآبسـتن در زمـان عـده فسـخ نکاح یـا ط

ـ    مي ـا پایـان  یابد و بر اسـاس آن در طـالق رجعــي مــرد ت

نمایـد و همچنيـن مــرد،   ت مينزمـان عده بایـد نفقه زن را 

نفقـه زن آبستن در عده فسـخ نـکاح یـا طـالق بـائن را نيـز    

 .بـر عهـده دارد

 ضمانت اجراي نفقه -3-4

معاش زوجه و  ت مينحقوق ایران،  درهمان گونه که گفته شد 

را  لـوازمي پرداخت نفقه به عهده زوج بوده و همه امکانـات و  

. شود که زن در زندگي مشترک به آن نيازمند اسـت شامل مي

سـت از همـه   ا قانون مدني، نفقه عبارت 0011به موجب ماده 

مسـکن،  : نيازهاي متعارف و متناسب با وضـعيت زن از قبيـل  

هـاي درمـاني و بهداشـتي و    البسه، غذا، اثاث منـزل و هزینـه  

 .ان یا مرضخادم در صورت عادت یا احتياج بواسطه نقص

آنچه در قانون مدني اشاره شده از باب تمثيل بوده و چه بسـا  

نيازهاي طبيعي انسان مستلزم انجام وظيفه دیگـري از ناحيـه   

نفقه زوجه  ت مينزم به ذکر است که ال. آن باشد ت مينمرد در 

بـه  . گـردد از زمان تمکين وي در زندگي زناشـویي آغـاز مـي   

در عقد دائم نفقه زن به عهده قانون مدني  0012موجب ماده 

اي بـر  بالعک ، در ازدواج موقـت چنـين وظيفـه   . است شوهر

گيـرد مگـر اینکـه در لحظـه وقـوع عقـد       عهده زوج قرار نمي

نکه عقد بر مبنـاي  یموقت، شرط پرداخت نفقه مطرح شود یا ا

سال  33مثال ازدواج موقتي که به مدت ). آن جاري شده باشد

اي را ني آن قرینـه التوان از مـدت طـو  گردد، شاید بمنعقد مي
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در حقوق ایران پرداخت نفقـه از سـوي زوج داراي   . لحاظ کرد

  .(باشدضمانت اجراي کيفري و مدني مي

همان طور که گفته شد تعهد به انفاق، تعهدي است از طـرف  

مرد در قبال اطاعت زن از شـوهر یـا تمکـين او کـه بـر اثـر       

ر اصولي بـا زوال زوجيـت   زوجيت به وجود آمده است و به طو

ق یا فسخ نکاح و فوت زوج، تعهد طرفين هـم  البه واسطه ط

ق رجعي و زن حامله در عـده  الاز بين خواهد رفت؛ مگر در ط

. ق باین و فسـخ نکـاح کـه بـه آن پرداختـه خواهـد شـد       الط

کنندگان قانون مدني ایران، جهت ضمانت اجراي مدني تدوین

  .اندق را مقرر داشتهالط وزم به پرداخت النفقه، دو شيوه 

در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه  :به پرداخت الزام -

تواند با مراجعـه بـه   باشد، زن ميکه از مصادیق نشوز زوج مي

دادگاه، شوهر را ملزم به پرداخت آن نماید و این، مورد اتفـاق  

قانون مدني ایران نيز، . (13: 0222نجفي،)فقهاي اماميه است 

تواند در صورت استنکاف زن مي»: گویدخود مي 0000ماده در 

شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند و در این صورت محکمه 

  «.ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد

: گویـد مي 04/1/0211قانون مدني ایران مصوب  0311ماده 

زام کسي القه، چنانچه در موارد غيبت یا استنکاف از پرداخت نف»

تواند با ست ممکن نباشد، دادگاه ميا که پرداخت نفقه بر عهده او

مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف 

در اختيار آنان یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صـورتي کـه   

بـا   اموال غایب یا مستنکف در اختيار نباشد همسر وي یا دیگري

تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص اجازه دادگاه مي

 «.غایب یا مستنکف مطالبه نماید

توانـد  یا عجز شوهر از پرداخت نفقه مي استنکاف و :قطال -

در خصــوص  .ق از طــرف زوجــه باشــدالمجــوزي بــراي طــ

من کانت عنده امراة فلـم یکسـها مـا    ) مفاد روایاتاستنکاف، 

ا و یطعمها صلبها کان حقا علي االمام ان یفتـرق  یواري عورته

. در این خصوص روشن است (013: 0232حرعاملي، )( بينهما

اگر امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه وجود نداشـته   رو از این

و دادگاه نيز دسترسي به اموال شوهر نداشته باشد، دادگاه زوج 

 دادگاه راسـاً  ق ندهد،الکند و اگر زوج طق ميالرا اجبار به ط

 (031: 0401خـویي، ) دهدق ميالیت از ممتنع زن را طالبه و

قـانون  . و در این جهت فرقي ميان زوج حاضر و غایب نيست

بـه   0033و  0003ق را در مواد المدني نيز ضمانت اجراي ط

  .کند بيان مي صراحت

ق اسـت،  الاي کـه اسـتنکاف از آن مجـوز طـ     مقصود از نفقه

شود، زیرا ده است و شامل نفقه گذشته نميمربوط به نفقه آین

توانـد از  نفقه گذشته زن در حکم سایر دیون است که زن مـي 

توان آن را مجـوزي  طریق مدني آن را دنبال کند و هرگز نمي

ق یا الکار برد، زیرا وجه چنين مجوزي براي ط هق بالبراي ط

وقتي مـرد  . فسخ از طرف زن، وجود عسر و حرج و ضرر است

  .رسدق نميالشود به نيکي زن را اداره کند، نوبت به طحاضر 

 تعهد به انفاق پ  از انحالل نکاح -3-1

بـا انعقـاد نکـاح، حقـوق و تکـاليف      . م.ق 0013مطابق مـاده  

القاعده باید پ  علي شود وزوجين در برابر یکدیگر برقرار مي

ل نکاح، تمام تعهدات طرفين کـه از جملـه آن، الـزام    الاز انح

شوهر به دادن نفقه است، ساقا شود، اما در بعضي موارد پ  

ل نکاح، شوهر ملزم به پرداخت نفقه است که در ذیل حالاز ان

 : شودبه بررسي این موارد پرداخته مي

 نفقه زوجه در عده رجعيه -3-1-0

م دانسـته  انفقـه الـز   ،ل نکاحالیکي از مواردي که پ  از انح

ق رجعـي بـه   الط .جعي استق رالشده است، نفقه در عده ط

تواند در ایام عده رجوع کند و شود که مرد ميقي گفته ميالط

زندگي مشترک قبلي را ادامه دهد؛ بدون ایـن کـه نيـازي بـه     

ق و بـدون  الدر حقيقت به مجرد طـ . تجدید نکاح داشته باشد

گذشت ایام عده، زوجيت از هم گسسـته نشـده اسـت؛ زن در    

تمام احکـام نکـاح در مـدت مزبـور      حکم زوجه است و تقریبًا

برآن است و از جمله آن الزام مرد به پرداخت نفقه است که به 

قـانون   .بـاقي خواهـد بـود    (031: 0222نجفـي، ) اجماع فقهاء

زم المدني نيز به پيروي از فقه شيعه، در ایـن مـورد نفقـه را    
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نفقه مطلقـه رجعيـه در   »: گویدمي0013دانسته است و در ماده 

 بنابراین مبناي چنين الزامـي  «...ه بر عهده شوهر استزمان عد

همان بقاي ریاست و سرپرستي شوهر بـر زن و اطاعـت او از   

 الي استصحاب بقاء حق الـزوج و سـلطنته   مضافًا باشدمرد مي

البته این الزام در صورتي اسـت کـه   . (331: 0414طباطبایي،)

الـت  ق رجعـي در ح الق در حالت نشوز نباشد و چنانچه طالط

بـه دليـل خـروج زن از ریاسـت و     )نشوز زن واقع شده باشـد،  

ــود (سرپرســتي شــوهر مــاده ) زن مســتحق نفقــه نخواهــد ب

و علت آن، بدین جهت است کـه مـدت عـده، در    .( م.ق0013

ق رجعي، ادامه وضعيت دوران زناشـویي یـا در حکـم آن    الط

 . است

فسـخ   نفقه زن حامله در زمان عده طالق بـائن و  -3-1-3

 نکاح

ق باین یا عده فسخ نکاح باشد، حق نفقـه  الاگر زن در عده ط

ایـن  . ندارد؛ چون رابطه زوجيت به طور کامل قطع شده اسـت 

ولي اگـر زن در  . مورد اتفاق و اجماع فقهاي شيعه است مس له

همين ایام عده حامله باشد، تا مدتي که وضـع حمـل نکـرده    

م الاعـ  .م.ق 0013چنانچه مـاده  . است، حق گرفتن نفقه دارد

ق بـاین باشـد، زن   الاگر عده از جهت فسخ نکاح یا ط»: داردمي

در ایـن   حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خـود کـه  

نفقه زن حامله . صورت، تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت

اما در  (011: 0222جفي،ن) «فقها است مورد اتفاق قالدر عده ط

بعضي از فقها قائل  .ي استالفنکاح، اختمورد نفقه عده فسخ 

در  و قانون مـدني هـم   (11: 0401حلي،)شدند به وجوب نفقه 

  .خود، از همين نظر پيروي نموده است 0013ماده 

جا مطرح است این اسـت کـه مبنـا و     که در این مهمي مس له

از طرف شوهر با عنایت به این کـه نکـاح    سبب چنين الزامي

ده است و هـيچ رابطـه اي بـين آنهـا     به طور کامل منقطع ش

وجود ندارد، چيست؟ و این نفقه بـراي کيسـت؟ بـراي حمـل     

 : است یا مادر آن در این باب سه نظریه مطرح است

ل العتقدند نفقه بـراي حمـل اسـت و اسـتد    بعضي از فقها م -

کردند به این که وقتي وجوب نفقه دایر مدار حمـل اسـت، بـا    

-و با سقوط حمل، ساقا مي شودوجود حمل، نفقه واجب مي

. شـود کـه نفقـه بـراي حمـل اسـت      شود؛ در نتيجه ثابت مي

 (12: 0412طوسي،؛ 031: 0412طرابلسي،)

که نفقه براي مادر است؛ زیرا ظاهر آیه برخي دیگر معتقدند  -

از این که انفاق را به زوجـه اضـافه نمـوده اسـت،      (2/قالط)

ــي ــتفاده م ــت   اس ــادر اس ــراي م ــه ب ــه نفق ــود ک ــومن ) .ش م

  (12: 0323سبزواري،

قول دیگر این که نفقه براي مـادر اسـت بـه خـاطر وجـود       -

کنـد و آن را قـول   این نظریه را شيخ طوسي نقـل مـي  . حمل

همان طور که در کتاب المغني  .داندصحيح نزد اهل سنت مي

  «حامله است، به خاطر وجود حملنفقه براي زن »: نيز آمده است

ق بـاین و یـا   الزن حامله در عده طـ  رسد که نفقهبه نظر مي

باید یك نفقه مسـتقل دانسـت، چنانکـه مرحـوم      عده فسخ را

گوید که اگر نفقه را  صاحب جواهر پ  از تقویت قول دوم مي

براي زن حامله قبول نکنيم، بهتر اسـت آن را نفقـه مسـتقلي    

یخلو الثـاني منهمـا   ال»: فرض کنيم که براي زوجه ثابت است

حظتها نفقة مستقلة ال، وان ابيت لکان المتجه ممن قوة کماعرفت

 . (014: 0222نجفي،) «...یبثت لها

اي که براي زوجه ثابت اسـت   گفت نفقه توان ميبه طور کلي 

داراي اسباب مختلفي است و مباني الزام بـه انفـاق از طـرف    

شوهر متعدد است، همان طـور کـه یکـي از مبـاني و اسـباب      

هر اسـت یـا بـه قـول مشـهور      الزام، ریاست و سرپرستي شـو 

تمکين زوجه است و تا زماني که این ریاست و تمکـين بـاقي   

ق رجعيـه  ال، در عـده طـ  رو از ایـن . است، نفقه هم ثابت است

در مـورد زن حاملـه در عـده    . هيچ تردیدي نفقه وجود دارد بي

ق باین، وجود حمل، سبب و مبناي الزام شوهر به الفسخ و ط

 چرخـد؛ ثبوت نفقه بر مـدار حمـل مـي   پرداخت نفقه است، لذا 

یعني با وجود حمل، نفقه ثابت و با سقوط حمل، نفقـه سـاقا   
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زوجه است و ظاهر قول سوم هم، بـه   ،است، اما متعهدله نفقه

همين اشاره دارد، پ  نفقه براي زن است و باید وضعيت زن 

را در ميزان و سایر احکام، مالک قرار داد ولو این که سبب آن 

ها تـا آنجـا پـيش رفتنـد کـه حمـل       د و حتي بعضيحمل باش

منهاي زوجيت را سبب وجوب نفقه دانستند براي زني کـه بـا   

وطي به شبهه، حامله شده است، نفقه فرض کردند و صـاحب  

: 0212جعفري لنگـرودي، ) فرزند را ملزم به دادن نفقه نمودند

رسد؛ با توجـه بـه   این نظر چندان هم بعيد به نظر نمي .(031

 «لـه رزقهـن و کسـوتهن    علـي المولـود  »ق آیـه  الکه اطـ  این

یعني کسـي کـه    «المولود له»زیرا  گيرد؛آن را مي (322/بقره)

ایـن  . دست و او باید نفقه زن حامله را بپردازا ولد مال او شرعًا

شامل فرزندي که از نکاح فاسد و یا وطـي بـه شـبهه باشـد،     

  .اطي استملحق به لو ولد در این صورت شرعًا .شدخواهد 

 نفقه زن حامله در زمان عده وفات -3-1-2

جواهر ادعاي اجمـاع شـده    اکثر قریب به اتفاق فقها، حتي در

است، زن حامله را در عده وفات به استناد روایتي که از جهت 

در مقابل . روایي و عملي مشهور است، مستحق نفقه ندانستند

هم در  بعضي، به استناد روایت دیگري که هم ضعيف است و

عمل متروک مانده است، نفقه را ثابت دانسـتند و گفتنـد کـه    

: 0222نجفـي، ) باید از مال حمل یا از جميع مال دریافت شود

 0001قانون مدني به تبعيـت از مشـهور فقهـا در مـاده      (011

خود، زن زوج متوفي را به طور مطلق، مستحق نفقه ندانسـته  

ـ   ؛است ژه شـوهر اسـت و   زیرا تکليف مربوط به انفـاق زن، وی

تمام خطابات انفاق نسبت به شوهر بوده است و حـال آن کـه   

در فرض ما، شوهري وجود ندارد و دارایي شوهر پ  از فـوت  

اي او به بازماندگانش رسيده است؛ به کساني که هيچ وظيفـه 

 . در پرداختن هزینه زندگي این زن ندارند

 مقررات حمایتي پ  از انحالل نکاح -3-1-2

هاي زن در منزل در جامعه ایران و یا در بيشتر جوامـع  فعاليت

ــ ــداري آن و     ميالاس ــظ و نگه ــانواده و حف ــانون خ ــه ک ک

 .یي برخوردار استالگرمابخشي به آن از اهميت بسيار با

و بـا کـار در    کننـد داري مـي  اغلب زنان در منزل شوهر، خانه 

-هاي مرد را در خارج از منزل فراهم مـي منزل، زمينه فعاليت

-از جملـه لبـاس   کارهایي مانند تهيه غذا و شستن لباس .کند

نظافت منزل شوهر و غيره کـه از لحـاظ شـرعي و     هاي مرد،

حقوقي جزء وظایف زن نيسـت؛ امـا نـوع ایـن کارهـا، داراي      

این همه کار و زحمت زن  توان ميآیا . ارزش اقتصادي هستند

نادیـده   را در خانه یا بيـرون از آن، نادیـده گرفـت و آیـا ایـن     

توان پذیرفت، خدایي که ها، ظلم آشکار نيست و آیا ميگرفتن

دهند، به مردان امـر  براي مادراني که به فرزندان خود شير مي

ش و الاین همه ت (2/قالط) .کند که اجرت آنها را بپردازند مي

 ؟ مزد در نظر گرفته باشد زحمت زن را بي

ضرورت سرپرسـتي   در حقوق ایران، تعهد به انفاق، با توجه به

و ریاست در هر تشکلي، و واگـذاري ایـن حـق بـه شـوهر در      

نـوع مـردان کـه     خانواده به دليل خصوصيات روحي و جسمي

یي هم اسـت، تکليـف تـ مين هزینـه و معـاش      الیک امر عق

زندگي همسر بر عهده شوهر قرار گرفته است و با مبنـا قـرار   

انفـاق، بسـياري از   گرفتن حق ریاست شوهر در قبال الزام به 

و . ت نظري و عملـي در بـاب نفقـه حـل خواهـد شـد      المشک

ق رجعي منطبق بر اصل اسـت و  المطابق آن، نفقه در عده ط

ف اصـل نيسـت و همچنـين سـبب     الیک امر استثنایي یا خـ 

ق باین و فسخ نکاح زن حامله را باید سـبب  الانفاق در عده ط

ـ   مستقلي دانست ه اسـت نـه   که این نفقه متعلق بـه زن حامل

 .حمل

 گيري نتيجه

تکاليفي براي زوجين در روابا خانوادگي در ، در قانون مدني

دو ساحت مسایل مالي و غير مالي در نظر گرفته است ليکن 

توجه به این نکته حایز اهميت است که آنچه که قوام زندگي 

آميز است و  مشترک است، تفاهم و همزیستي مسالمت

تکاليف اخالقي زوجين را  هاي حقوقي کف حقوق و آموزه

 .نمایند مشخص مي
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در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

و  نخستنگارش متن توسا نویسنده  :سندگانیسهم نو

سایر نویسندگان نظارت علمي و اصالحات نهایي توسا 

 .صورت گرفته است

این مقاله ما  براي نگارشکساني که  از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيمرا یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد ت مين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيم ت

 .استبوده 
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 منابع و مآخذ

: قـم . المهذب (.0412)طرابلسي، قاضي عبدالعزیز  ابن براج -

 . موسسه النشر االسالمي

: تهــران. حقـــوق مــدني(. 0232) ســـيد حســـن امامـــي، -

 .هميالانتشـارات اس

الزبــده   (.0431) ترحينـي عـاملي، ســيد محمـد حســين     -

دار الفقـه للطباعـه و   : قـم. الفقهيه فـي شـرح الروضـه البهيه

 .النشـر

 ن بــن علــي  ، زیــن الدیــ  (شـهيد ثانـي)جبعـي عاملـي  -

: قـم  .سـالم الفهام إلي تنقـيح شــرائع ا  المسـالک ا(. 0402)

 .سالميهالسسه المعارف اؤم

. حقـوق خـانواده  (. 0212) جعفري لنگرودي، محمـد جعفـر   -

 .کتابخانه گنج دانش: تهران

وسـایل الشـيعه الـي    (. 0232) حرعاملي، محمـدبن حسـن   -

 .العربيدار احياء التراث : بيروت. تحصيل مسائل الشریعه

ارشــاد (. 0401) حســن بــن یوســف ،(حلــي مــهالع) يحلــ -

  .سسه نشرؤم: قم .یمانالذهان الي احکام االا

 ، حســن بـن یوســف بــن مطهــر     (مـه حلـيالع) حلـي -

. حـکام فــي معرفــه الحـالل و الحــرام    القواعـد ا(. 0402)

 . سالميالسسـه النشـر اؤم :قـم

شــرائع  (. 0411) جعفـر بـن حســن    ،(محقـق حلـي  ) حلي -

سســـه ؤم: قــم. ســالم فـــي مســـائل الحــالل و الحـــرامالا

  .اسماعيليان

نشـر   :قـم . منهاج الصالحين(. 0401) ابوالقاسم دسي خویي، -

 .العلم همدین

 .مهـذب األحــکام (. 0402) علـيالسـبزواري، سـيد عبـد ا -

 .سسـه المناروم: قـم

مختصــر (. 0233) اســدااه و امــامي، صــفایي، سيدحســين -

  .ميـزان: تهران .حقوق خانواده

ریـاض المسـائل فـي بيـان      (.0414) طباطبایي، سيد علـي  -

 .(ع)موسسه آل البيت : قم. ئلالحکام بالدالا

المبســوط   (.0412) ابوجعفـر محمد بـن حســن  ،طوسـي -

المکتبـه المرتضویــه إلحيــاء    : تهــران . ماميــه الفـي فقـه ا 

 . ثـار الجعفریهآلا

کشــف اللثـام و    (.0402) فاضـل هندي، محمد بن حسـن -

 . سالميالسسـه النشـر اؤم: قم .حکامالبهام عن قواعد االا

نكاح و ) حقوق مدني خانواده دوره(. 0211) كاتوزیان، ناصر -

 .شركت سهامي انتشار: تهران .(طـالق، روابـا زن و شـوهر

نظـم حقـوقي   قـانون مـدني در   (. 0234) كاتوزیان، ناصــر  -

 .بنيـاد حقوقي ميزان: تهـران. كنـوني

 :تهـران  .مبـاني حقـوق عمـومي   (. 0231) کاتوزیان، ناصـر  -

 .دادگستر

رویـه قضـایي در دعـاوي     (.0230) مدني كرمـاني، عارفـه   -

  .نشر پایدار: تهران .خانوادگي

. نظـام حقــوق زن در اسـالم  (. 0220) مرتضـي مطهـري، -

 . انتشـارات صدرا: تهـران

هاي آغاز در اخـالق   نقطه(. 0210) مهدوي کني، محّمدرضا -
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. عملي
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(. 0213)، حبيب صبوري خرمشاهيو  مهدوي، محمدصادق -

مطالعــات  .«بررســي ســاختار توزیــع قــدرت در خـانواده     »

 .20-31(: 3)0. اجتماعي روانشناختي زنان

 .«بحثـي پيرامـون قضـاوت زن   » (.0211) مهرپور، حسـين  -

 .21-3: 31 ،مجله تحقيقات حقوقي

 (.0323) محمــد بــاقر بــن محمــد    مــومن ســبزواري،  -

 .مدرسه صدر مهدوي: اصفهان. حکامالکفایةا

(. 0222) محمـــد حســــن ،(صـــاحب جواهــــر)نجفــــي  -

المکتبـه  : تهـران . سـالم الم فـي شــرح شــرائع ا   الجواهرالک

  .سالميهالا

شناســي  جامعـه »(. 0230)رضـوان   پویــا، و  اميـر  نيكپـي،  -

بررسـي ابعـاد اجتماعي و حقـوقي  )در ایـران  تحـول خـانواده

-020(: 0)4، شناسي تـاریخي جامعه .«(الیحه حمایت خانواده

023. 

 

 

 

 


