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چکیده
نفقه یکی از الزامات شرعی و قانونی است که در نتیجه انعقاد عقد نکاح برای زوج ایجاد میشود؛ قانون
مدنی ایران در ماده  369روابط شخصی و مالی زوجینی را که تابعیت واحد ندارند ،تابع دولت متبوع
شوهر دانسته است؛ اما وابستگی مسائل مرتبط با نفقه به دو نفر یعنی زوج و زوجه و فقدان قانون در
مورد زمان وجوب پرداخت ،کیفیت پرداخت و تأثیر عدم پرداخت در وضعیت نکاح و الزام به رعایت
احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم جز در موارد مرتبط با انتظامات عمومی و لزوم رجوع به
منابع معتبر اسالمی و فتاوای معتبر ،موجب ایجاد تعارض در احکام مرتبط با آن شده است .بنابراین،
تعارض مزبور ممکن است عالوه بر تفاوت در تابعیت زوجین از ناحیه تفاوت مذهب ،تفاوت دین و حتی
تفاوت مجتهد ایجاد شود .از سوی دیگر ،هرچند استناد فقیهان به قاعده الزام در باب طالق و ارث شیوع
دارد ،لکن میتوان در سایر مواردی که داخل در مجاری قاعده است نیز از آن کمک گرفت .در این پژوهش
که با شیوه تحلیلی مقارن و مقایسهای انجام شده است ،تعارضات موجود در زمینه موجبات نفقه بیان و
چگونگی رفع آن با اعمال قاعده الزام ،با فرض پذیرش چندسویه بودن آن ،تبیین شده و مورد تحقیق قرار
گرفته است.
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مقدمه
هرگاه شخص یا گروه بر اساس ضوابط و قواعد مربوط به خود ،خود را ملتزم به امری
بداند ،دیگرانی که به آن قاعده و ضابطه پایبند نیستند نیز میتوانند التزام وی را به
ضابطه یا قاعده مذکور بخواهند .این مضمون که در برخی تعابیر یک قاعده عقالیی
مسلم(موسوی خمینی1121 ،ه ،ج ،2ص )262و مستند به سیره(مکارم1121 ،ه ،ج ،6ص )29دانسته
شده و در مواردی چندسویه بودن و قابلیت تعمیم آن به غیر مذاهب اسالمی نیز پذیرفته
شده است(جعفری1113 ،ه21 ،؛ خوئی1112 ،ه ،ج ،99ص211؛ شبیری زنجانی1113 ،ه ،ج ،19ص1932؛

مکارم1121 ،ه ،ج ،6ص26؛ محقق داماد ،بیتا ،ص )111همان قاعده الزام است که ضرورت
همزیستی فقه آنرا ایجاب میکند؛ زیرا از لحاظ قانون مدنی ایران نکاح زن غیرمسلمان
ایرانی با مرد غیرمسلمان خارجی و یا نکاح زن مسلمان ایرانی با مرد مسلمان خارجی با
رعایت ماده  1161قانون مدنی مجاز و بالمانع است(الماسی ،1931 ،ص )171و زن و مرد
مسلمان با مذاهب متفاوت نیز میتوانند با یکدیگر ازدواج کنند و با توجه به قوانین
متفاوت تعارض در آن امری حتمی خواهد بود .به عنوان مثال در فقه اهل تسنن زن
یائسه عده دارد و در نتیجه زوج باید در ایام عده نفقه وی را بپردازد؛ لکن در فقه امامیه
زن یائسه عده ندارد و لذا پرداخت نفقه نیز بر زوج واجب نخواهد بود .حال اگر زن امامی
با مرد اهل تسنن ازدواج کند و در ایام یائسگی طالق بگیرد ،هرچند بر طبق مذهب امامیه
نفقه ندارد ،لکن به استناد قاعده الزام میتواند شوهر را ملزم به پرداخت نفقه در ایام عده
نماید؛ زیرا شوهر ،بر اساس قواعد مذهب خود ،خود را ملتزم به پرداخت نفقه میدانسته
است(موسوی خمینی1121 ،ه ،ج ،2ص.)269

برخی فقیهان نیز در قاعده الزام تردید کرده ،لکن حکم مسائل مشابه را از قواعدی نظیر
قاعده مقاصه نوعیه و قاعده اقرار استنباط کردهاند(همان ،ص )231که بیان منابع ،مبانی،
گستره عمل و تطبیقات فقه هرکدام و مقایسه آن با قاعده الزام در مجال مناسب قابل
بررسی و پژوهش است.
از سوی دیگر در تمسک به قاعده الزام اختالف دیگری وجود دارد که چون میزان
تأثیر آن در نتیجه بحث حاضر نادر یا معدوم است ،از ورود به آن خودداری میشود و
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آن این که در موارد تعارض آیا واقع امر و حقیقت قضیه واحد است یا این که واقع نیز
مختلف خواهد بود؟ برخی فقیهان(بجنوردی1126 ،هـ ،ج ،9ص )139نظر اول و برخی (شبیری

زنجانی1113 ،ه ،ج ،19ص )1939نظر دوم را اختیار کردهاند.

بیان مسأله
عالوه بر ادله قرآنی(نساء91 ،؛ طالق6 ،ـ7؛ بقره )299 ،و روایی(حرعاملی1113 ،ه ،ج ،21ص113ـ

 )121که مثبت نفقه زوجه است ،تمامی فرق مسلمین در همه زمانها بر ثبوت آن اجماع
کردهاند(مرغینانی ،بیتا ،ج ،2ص .)11بنابراین در اصل ثبوت نفقه هیچگاه در میان مذاهب
اسالمی تعارض قوانینی حادث نخواهد شد؛ هرچند این مسأله در مورد ادیانی که نفقه را
ثابت نمیدانند و مرد مسلمان هم میتواند با زنان ایشان ازدواج کند ،ممکن است .اختالفات
احتمالی مذاهب ،در مورد شروط وجوب نفقه ،کیفیت شرطیت تمکن از نفقه ،زمان
استحقاق نفقه ،مقدار و میزان نفقه و نیز مسقطات آن و موارد دیگری که میتواند مجرای
قاعده الزام باشد ،قابل طرح و بررسی است .در این مورد از یک سو قوانین موضوعه
حاکم بر کشورهای اسالمی الزم الرعایه است و از سوی دیگر قاعده الزام وجود دارد که
حکم برخی مصادیق را به هنگام تعارض مشخص میکند .در مواردی نیز قوانین موضوعه
با احکام مستنبط از قاعده الزام در تعارض قرار میگیرد ،بر اساس ماده ( )2/13قانون
مدنی عراق ،ماده ( )1/19قانون مدنی مصر ،ماده ( )1/11قانون مدنی سوریه ،ماده ()1/19
قانون مدنی لیبی ،ماده  12قانون مدنی الجزایر و ماده  93قانون شماره  1کویت مصوب
 1361برخی آثار مترتب بر ازدواج مثل مهریه ،نفقه ،عده وفات و  ...تابع قانون متبوع زوج
است .اطالق مواد فوق بین مذاهب مختلف اسالمی تفاوتی ننهاده است در حالیکه به
استناد قاعده الزام برخی از این مسائل ممکن است با تغییر مذهب متفاوت شود .ماده واحده
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب  1912/1/11و
قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان
زرتشتی ،کلیمی و مسیحی مصوب  1972/1/9مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در مسائل
مربوط به نکاح و طالق ،عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی را که شوهر پیرو آن
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است ،الزم الرعایه دانسته است .این مطلب در تبصره ماده  1قانون خانواده مصوب
 1931تأکید شده است.
بر اساس ماده  6قانون مدنی ،قوانین مربوط به احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع
ایران حتی اگر مقیم خارج باشند ،مجری است؛ لکن قانون ایران در مورد دو بیگانه
صالحیت ندارد(الماسی ،1931 ،ص 2ـ .)3بر این اساس در یک پرونده زنی ایرانی علیه شوهر
ایرانی خود در دادگاه کربال اقامه دعوای نفقه مینماید و دادگاه بدوی به استناد مخالفت
با نص ماده  92قانون مدنی عراق ،1قانون ایران را در این مورد مجری نمیداند؛ لکن دادگاه
تمییز این قرار را رد نموده و بیان کرده است آنچه در ماده  92آمده است ،زمانی به آن
عمل می شود که قانون خارجی مخالف با نظم عمومی یا آداب عراق باشد و از آنجا که
دادگاه احوال شخصیه کربال قانون ایران و اینکه آیا با نظم عمومی وآداب عراق مخالف
است را نمیدانسته و ...رای صادره مخالف با قانون محسوب میشود(محمد ،2113 ،ص.)113

بر اساس این ماده در قانون مدنی عراق عدم تعلق نفقه به زوجه مصداق مخالفت با نظم
عمومی به شمار میآید .بر همین اساس دادگاههای ایران نیز میتوانند به دعاوی اشخاص
بیگانه رسیدگی نمایند.
مستند به اصل  12قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مذاهب اسالمی در احوال
شخصیه ،با حفظ حقوق سایر مذاهب ،تابع مذهب خود خواهند بود و با توجه به جواز
انعقاد نکاح بین مذاهب مختلف اسالمی و اختالط مذاهب مختلف در برخی از مناطق کشور
و نیز ازدواج مسلمانان با تابعیت متفاوت ،این سؤال وجود دارد که در مصادیق متعدد و
متفاوتی که قانون موضوعه نسبت به آن ساکت است یا قوانین متعارض وجود دارد،
تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی چیست و چه راه حلهایی پیش رو دارد؟ همچنین با
توجه به این که در مسائلی که متن قانونی وجود ندارد ،بر اساس اصل  117قانون اساسی
باید به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد 2و آن گونه که برخی فقیهان بیان
1ـ ماده  92قانون مدنی عراق :تطبیق احکام قانون خارجی که در نصوص قبلی بیان شد جایز نیست؛ مگر
آن که این حکام مخالف نظم عمومی و آداب عراق باشد.
2ـ در قوانین دیگر کشورهای اسالمی نیز نظیر این اصل وجود دارد ،در ماده  1قانون احوال شخصیه عراق آمده
است :زمانی که در مورد قضیهای نص قانونی وجود نداشته باشد ،باید بر اساس مبادی شریعت اسالم که با
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کردهاند ،تکلیف مقلد آن است که در مسائل مربوط به حکومت از نظر ولىّ فقیه ،و در
مسائل دیگر از نظر مرجع تقلید پیروى کند(مکارم شیرازی1127 ،ه ،ج ،9ص .)13کدام قانون حاکم
شناخته شده و بر چه اساس رای صادر خواهد شد؟ سواالتی که پاسخگویی به آن از
طریق اعمال قاعده الزام نیازمند بررسی و تحقیق است.

مفهومشناسی مصطلحات
1ـ نفقه
نفقه اسم و از ریشه انفاق است« ،انفق

القوم» به معنای رونق داشتن بازار ایشان و «انفق

الرجل» به معنای از بین رفتن مال وی در لغت آمده است(جوهری1111 ،ه ،ج ،1ص1161؛ ابن

فارس1111 ،ه ،ج ،1ص .)111انفق المال

یعنی مال را صرف کرد و از بین برد(ابن منظور1111 ،ه،

ج ،11ص .)912فعل انفق زمانی که با علی متعدی شود به معنای برآوردن مخارج و عهدهدار
شدن هزینههای زندگی وی آمده است .نفقه نیز چیزی را گویند که انفاق میشود (همانجا) .در
بیشتر کتابهای فقه آنچه محل بحث و نظر است ،مصادیق نفقه است و لذا در موارد بسیاری
فقیهان بدون ارائه تعریفی از نفقه به ذکر مصادیق آن بسنده میکنند.

2ـ فقر
علمای فقـ ه اللغه فقر را به معنای حاجت و ضد غنا(ابن منظور1111 ،ه ،ج ،1ص )61و به
حالتی تعبیر میکنند که در آن ستون فقرات شخص شکسته(جوهری1111 ،ه ،ج ،2ص729؛ ابن

منظور1111 ،ه ،ج ،1ص )61و امکان عمل ندارد ،به چنین شخصی فقیر میگویند(همانجا)؛ لکن در
تفسیر معنای فقیر و نیز تفاوت آن با مسکین در لغت(ابن اثیر ،بیتا ،ج ،9ص )162و ذیل آیه
زکات(توبه )61 ،بحثهای متعدد و نظرات گوناگونی وجود دارد(سبزواری ،1217 ،ج ،2ص )111که
برای جلوگیری از تطویل مطلب از ذکر آن خودداری میشود.

حقوق موضوعه بیشترین نزدیکی را دارد ،عمل شود و محاکم در این موارد به احکامی که قضا و فقه اسالمی در
عراق و سایر بالد اسالمی که قوانین آن نزدیک به قوانین عراق است ،ارشاد میشوند.
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قاعده الزام در حقوق ایران
الفـ کیفیت حدوث تعارض
تعارض قوانین به صورت عام و در خصوص مسائل خانواده و نفقه به صورت خاص از
دیرباز جوامع بشری را به خود مشغول کرده است .تعارض مزبور که در نتیجه همزیستی
طوایف و پیروان ادیان و مذاهب گوناگون در جامعه به وجود میآید ،گاه ناشی از تعارض
قوانین دولتهای متبوع اشخاص و گاه ناشی از تفاوت در دین و مذهب یا حتی تفاوت
دیدگاه مجتهدان میباشد .از دیرباز جامعه اسالمی نیز به دلیل تعدد فرق و مذاهب اسالمی
با تفاوتهایی در قوانین و مقررات مرتبط با حوزههای مختلف از جمله نفقه مواجهه بوده
است .بر این اساس در صورتی که دعوایی در محکمه مطرح شده و طرفین دعوا هریک
تابعیت متفاوتی داشته یا پیرو مذهب متفاوتی باشند ،قاضی باید ابتدا قانون حاکم بر دعوا
را معین نماید .قواعدی که تعیینکننده قانون حاکم بر دعوا به شمار میروند و به اصل
دعوا نمیپردازند ،قواعد حل تعارض نام دارند(الماسی ،1931 ،ص .)16علت حدوث تعارض این
است که در فقه اسالمی به صالحیت دیگر قوانین تصریح شده و حتی صدور حکم بر
اساس آن جایز دانسته شده است .در صحیحه محمدبن مسلم از امام باقر

آمده است :از

امام درباره احکام سؤال کردم؛ فرمود« :تَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ»

(حرعاملی،

 1113ه ،ج ،26ص.)913

یکی از قواعدی که در فقه شیعه به عنوان قاعده حل تعارض از روایات منقول از
معصومان اصطیاد و مفاد آن در برخی از قضاوتهای حضرت علی

در مقام رفع تعارض

قوانین ،در دعاوی پیروان مذاهب مختلف به کار گرفته شده(صدوق1119 ،هـه ،ج ،9ص93؛ طوسی،
1931ه ،ج ،1ص.)11

به عنوان استثنایی بر اصل  1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و همسو با اصول
 12و  19آن مطرح است ،قاعده الزام است(بجنوردی1126 ،ه ،ج ،9ص .)129به بیان دیگر در
دعاویی که یک طرف پیرو مذهب شیعه باشد و حقی را از خوانده مخالف مطالبه نماید که
در مذهب وی به رسمیت شناخته شده باشد ،یا در صورتی که از خوانده شیعه حقی
مطالبه شود که در مذهب خواهان مخالف به رسمیت شناخته نشده باشد ،قاضی با اجرای
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قاعده الزام ،مخالف را به آنچه در مذهب وی مقرر شده است ،ملتزم خواهد کرد .قاعده
مزبور مستند به آیات ،روایات ،اجماع فقیهان ،سیره متشرعه ،سیره عقال و حکم عقل
میباشد(بجنوردی1126 ،ه ،ج ،9ص.)173

این قاعده مبنای تصویب قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در
محاکم مصوب  91تیر ماه  1912شمسی است .به همین جهت سیستم حل تعارض در
نظام حقوقی ایران با قاعده الزام اختالف پیدا نمیکند .به موجب این ماده نسبت به احوال
شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته
شده است ،محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی
که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد ،رعایت نمایند .در مواردی که این
عادات مسلم ه و متداوله نباشد نیز سیستم حقوقی مجری و مستند به قانون مدنی در
مورد ایشان اجرا خواهد شد.
به عالوه دو اصل  12و  19قانون اساسی نیز میتواند از قواعد و قوانین تحت تأثیر
قاعده الزام به شمار آید .در اصل دوازدهم در خصوص سایر مذاهب اسالمی مقرر شده
است ...«:مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی ،شافعی ،مالکی ،حنبلی و زیدی دارای احترام
کامل میباشند ...و احوال شخصیه(ازدواج ،طالق ،ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن
در دادگاهها رسمیت دارند» .در اصل سیزدهم نیز سه اقلیت زرتشتی ،کلیمی و مسیحی به
رسمیت شناخته شده و احوال شخصیه ایشان تابع قواعد دین خودشان دانسته شده است.
بر این اساس در صورتی که بین دو تبعه ایران که یکی شیعه و دیگری پیرو یکی از
مذاهب دیگر اسالمی یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده باشد و در خصوص نفقه
اختالفی به وجود آید ،دادگاه باید به استناد قاعده الزام طرف مقابل را به مقررات مذهب
وی ملتزم نماید و در صورتی که مرد شیعه با زنی از پیروان سایر ادیان الهی ازدواج
نماید ،بازهم امکان تمسک به قاعده الزام در صورت حدوث اختالف در خصوص مسائل
مربوط به نفقه و  ...وجود خواهد داشت.
اما در فرض مزبور در صورتی که شخص تابع کشور دیگری باشد ،باید بر اساس
مقررات ماده  7ق .م احوال شخصیه وی تابع مقررات دولت متبوع وی باشد .در این
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صورت ،قاضی باید با مراجعه به قاعده حل تعارض کشور فوق ،قانون حاکم را
بیابد(عکاشه2111 ،م ،ص .)269در صورتی که قانون دولت متبوع به عنوان قانون حاکم معین
شده باشد ،قاضی میتواند در صورت همسویی با منافع طرف مقابل و عدم مخالفت با
نظم عمومی ،وی را ملزم به اجرای آن قانون نماید؛ اما در صورتی که قانون حاکم بر این
قضیه ،قانون اقامتگاه تعیین شده باشد ،در صورتی که اقامتگاه ایشان در ایران باشد،
قاضی میتواند به حکم قاعده الزام وی را به مقررات و قواعد متداول در مذهب وی ملتزم
نماید.
این مسأله نیز واضح است که هرگاه بین زن و شوهر ایرانی مقیم خارج در مورد
مسائل مالی و شخصی اختالف پیدا شود و در کشور محل اقامت قانون دولت متبوع
اشخاص را در مورد احوال شخصیه اجرا کنند ،دادگاههای آنجا باید مطابق مقررات
قانون مدنی ایران بین زن و شوهر ایرانی حکم نمایند(الماسی ،1931 ،ص .)171لکن از آنجا
که در ماده واحده سابق الذکر و در اصل  12و  19قانون اساسی قواعد اختصاصی ادیان
و مذاهب به رسمیت شناخته شده ،الزم االجرا اعالم شده است تعارض قوانین همچنان
وجود خواهد داشت .به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در ماده  219در آثار عقد ازدواج،
قانون متبوع زوج را مجری میدانست؛ اما در اصالحات  7جوالی  1371از آن عدول کرده،
قانون محل اقامت زوجین را الزم االتباع دانست و قانون احوال شخصیه تونس در فصل
 12در فرض اختالف در تابعیت ،قانون اولین اقامتگاه مشترک را و در فرض عدم وجود
اقامتگاه مشترک ،قانون محل انعقاد عقد را مجری میداند.

بـ مجرای قاعده الزام
به طور کلی قاعده الزام در فرضی اجرا میشود که شخصی در حالی خود را مستحق
بداند که به استناد قوانین حاکم بر احوال خود ،وی چنین استحقاقی نداشته باشد؛ لکن
قوانین مرتبط با طرف دعوی ،در مورد وی الزم االجرا شده ،بتوان بر اساس آن اصدار
رای نمود .به این دلیل گفته شده است(دانش پژوه )91/119 ،1931 ،در دعوای بین اتباع دولت
اسالمی و بیگانگان اگر قانون خارجی حقی را برای اتباع دولت اسالمی به رسمیت شناخته
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باشد که قوانین دولت اسالمی یعنی قانون مقر دادگاه آن را به رسمیت نشناخته باشد،
قاضی موظف است به موجب «قاعده الزام» و با استناد به قانون خارجی آن حق را برای
اتباع دولت اسالمی به رسمیت شناخته و خوانده را به پرداخت آن حق یا انجام آن تعهد

ملزم سازد .محدث عاملی در کتاب وسائل الشیعه بابی را به نام «بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ شَيْئاً لَزِمَهُ
حُكْمُهُ وَ جَازَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِهِ» اختصاص داده است(حرعاملی1113 ،ه ،ج ،26ص .)913یکی از مصادیق
بحث مذکور مسائل مرتبط با نفقه میباشد؛ لذا در ادامه مسأله را ،به تفکیک ،در مورد
مثبتات نفقه پی میگیریم و با توجه به گستره بحث ،اختالف در مسقطات آنرا به فرصتهای
بعد موکول میکنیم.

تمکن از نفقه
الفـ تأثیر شرط تمکن از نفقه بر وضعیت عقد
در این که تمکن از نفقه و فقیر نبودن ،شرط صحت نکاح است یا شرط لزوم آن ،یا
اصالً شرط نیست ،بین فقیهان اختالف نظر وجود دارد .آن گونه که طوسی از ابوحنیفه و
اصحابش نقل کرده است ،فقیر کفو غنی محسوب نمیشود(طوسی1117 ،ه ،ج ،1ص.)271
همچنین شافعی در یکی از دو نظری که ابراز کرده ،همین قول را برگزیده است(شربینی،

1331م ،ج ،1ص .)271برخی فقیهان حنبلی نیز در این مورد دو گروه روایت متفاوت را ارائه

کردهاند(مقدسی1362 ،م ،ج ،7ص .)97برخی فقیهان از منطوق روایت«الْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ
عِنْدَهُ يَسَار»ٌ(کلینی1117 ،هـ ،ج ،1ص )917از امام صادق

 ،استفاده کرده و شرط تمکن از نفقه

را نتیجه گرفتهاند(حلی1117 ،هـ ،ج ،9ص .)911کسانی که تمکن از پرداخت نفقه را شرط نمیدانند
در صورت حدوث عجز از پرداخت نفقه(بلخی1911 ،هـ ،ج ،1ص )111نیز برای زن خیاری
قائل نیستند(حلی1112 ،هـ ،ج ،1ص .)121برخی نیز راه حل سومی ارائه کردهاند و آن این که
در شرایطی که زوج مالئت برای پرداخت نفقه ندارد ،زن میتواند به حاکم مراجعه کرده و
حاکم مرد را اجبار به طالق یا پرداخت نفقه نماید.
برخی فقیهان(حلی1111 ،هـ ،ص )127با استظهار از آیات قرآن قاعدهای کلی را استنباط
کرده اند که بر اساس آن هر شخص در رابطه زوجیت باید یکی از دو طریق ذیل را

  71دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)  /سال بيست و سوم  /بهار و تابستان  / 7931شماره 66

بپیماید :یا حقوق زوجه را به صورت کامل و بر وجه شرعی ادا نماید که آیه«فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ»(بقره )223 ،بر همین مورد داللت دارد و امساک با ترک انفاق ،امساک به معروف
نیست(مقدسی ،1362 ،ج ،2ص ،)211یا رابطه زوجیت را فک نموده و به صورت نیکو زوجین
از یکدیگر جدا شوند .ادامه همان آیه که میفرماید«أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» بر این مطلب داللت
دارد(حلی1111 ،هـ ،ص.)127

بـ اجرای قاعده الزام در فرض عجز از پرداخت نفقه
با توجه به این که ثبوت حق فسخ برای زوجه ،یک حق محسوب میشود ،نتیجه پیوند
این نظر با قاعده الزام این خواهد شد که در مواردی که طبق مذهب زوجه برای وی حق
فسخی وجود نداشته باشد ،لکن زوج غیرامامی در مذهب یا قانون متبوع خود آن را
پذیرفته باشد ،زوجه میتواند از این حق به نفع خود استفاده نماید و عقد را فسخ کند.
قانونگذار ایران نیز در ماده  1123قانون مدنی بیان کرده است در صورت استنکاف
شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ،زن میتواند
برای طالق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طالق مینماید .همچنین است
در صورت عجز شوهر از دادن نفقه؛ لکن ماده  111قانون احوال شخصیه سوریه در
فرض عجز شوهر از دادن نفقه ،دادگاه را مکلف کرده است مهلت مناسبی که از سه ماه
تجاوز نکند به زوج بدهد و اگر در این مدت اقدام به انفاق ننماید ،قاضی باید حکم به
جدایی بدهد .آنچه در هر دو قانون مشهود است ،این که بین زوجهای که خود توانایی
انفاق خود را دارد و زوجهای که این توانایی را ندارد ،هیچ تفاوتی گذاشته نشده است؛ در
حالی که فقیهان برخی مذاهب فقه مثل حنفیه بین این دو تفکیک قائل شدهاند(براءه و الحموی،

2112م ،ص .)661این درحالی است که در قوانین برخی کشورهای اسالمی مثل مراکش نه
تنها زوج معسر مکلف به انفاق نیست ،بلکه در ماده  133قانون خانواده زوجه موسر ،به

انفاق به زوج و نیز فرزندان مکلف شده است .دلیل عدم تکلیف زوج آیه«الَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً
إِالَّ وُسْعَهَا»(بقره )226 ،است که با تعابیر متفاوت بارها در قرآن تکرار شده است(بقره299 ،؛

انعام112،؛ اعراف12 ،؛ مؤمنون .)62 ،حتی در این کشور در سال 2111م ،به تبعیت از قوانین
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تونس ،صندوقی به نام صندوق تکافل اجتماعی تاسیس شده است که مسؤولیت پرداخت
نفقه را ،در موارد عجز از آن ،بر عهده دارد.

زمان استحقاق نفقه
الفـ انعقاد عقد نکاح
اولین و اساسیترین شرط برای استحقاق نفقه انعقاد عقد نکاح صحیح شرعی است.
واضح است که در تشریفاتی یا قصدی بودن نکاح و نیز شرایط الزم برای انعقاد عقد بین
مذاهب اسالمی اختالف نظر وجود دارد(جزیری1113 ،ه ،ج ،1ص21ـ .)22به عنوان مثال در فقه
امامیه نکاح بدون حضور دو شاهد نیز منعقد میشود(جبعی عاملی1111 ،ه ،ج ،1ص )112و
مرد متعهد به پرداخت نفقه میگردد؛ لکن در فقه اهل تسنن بدون شاهد نکاح منعقد
نمی شود .حنفیه ،حنبلیه و شافعیه حضور شاهد را در زمان عقد شرط میدانند و مالکیه
تا زمان زناشویی توسعه دادهاند(وحید1122 ،ه ،ص .)617بنابراین مسأله یکی از مجاری
تعارض بوده و میتوان قاعده الزام را در آن جاری کرد.

بـ شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز
در شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز برای استحقاق نفقه اختالف نظر وجود دارد
(جزیری1113 ،ه ،ج ،1ص .)621مشهور فقیهان تمکین را شرط لزوم پرداخت نفقه میدانند
(طوسی1927 ،ه ،ج ،2ص926؛ حلی1112 ،ه ،ج ،2ص .1)231حتی برخی در این مورد ادعای عدم
تحقق خالف کردهاند(جبعی عاملی1111 ،ه ،ج ،1ص .)162اما حنفیها عقد صحیح و احتباس را
سبب وجوب آن دانستهاند(فخری غانم2113 ،م ،ص .)227در این مورد در حقوق ایران متن
قانونی وجود ندارد .نظریه رایج بین حقوقدانان که نشوز را مانع استحقاق نفقه میداند و
نیز رویه جاری دادگاهها ،انعقاد عقد را زمان استحقاق نفقه میدانند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ جهت اطالع بیشتر بنگرید به :مکی1111 ،ه123 ،؛ جبعی عاملی1111 ،ه ،ج ،9ص213؛ بحرانی ،بیتا ،ج ،11قسم،1
ص61؛ سرخسی1339 ،م ،ج ،1ص121
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بر اساس ماده  29قانون احوال شخصیه عراق مصوب  1313و اصالحات بعدی اوالًـ از
زمان انعقاد عقد صحیح نفقه زوجه ،حتی اگر در منزل پدر یا بستگان خود ساکن باشد ،بر
زوج واجب است؛ مگر زمانی که زوج انتقال وی به منزلش را درخواست نماید و زوجه
بدون حق امتناع نماید؛ ثانیاًـ زوجه زمانی حق امنتاع دارد که زوج مهر حال وی را به وی
نپردازد و یا نفقه وی را پرداخت نکند .در حقوق مصر نیز بر اساس ماده  1قانون احوال
شخصیه اصالحی 1321م ،نفقه زوجه از تاریخ عقد صحیح بر عهده زوج قرار میگیرد؛
مشروط به این که زن خود را در اختیار مرد قرار دهد ،ولو به صورت حکمی .و از این
جهت تفاوتی بین دارا و ندار بودن زن وجود ندارد.
دو تفاوت عمده با آنچه در قوانین و رویه قضایی ایران حاکم است ،دیده میشود :اول
این که نشوز را مانع نفقه دانسته است .دوم این که عدم پرداخت نفقه را نیز از موجبات
حق حبس معرفی کرده است .نتیجهای که از این تفاوت حاصل میشود ،این است که اگر
زوجه ایرانی علیه زوج عراقی خود در دادگاه ایران طرح دعوی نماید ،با توجه به قاعده
الزام می توان قانون عراق را بر وی تحمیل کرده ،اوال نشوز را مانع نفقه دانست و او را
به محض انعقاد عقد به نفقه محکوم نمود .ثانیاً با عدم پرداخت نفقه برای زن حق فسخ
قائل شد .ماده  71قانون خانواده الجزایر وجوب نفقه زوجه را مشروط به انجام عمل
زناشویی و یا دعوت زوج از زوجه نموده است.
با توجه به فقدان قانون در زمینه شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز در حقوق ایران و
لزوم مراجعه به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر بر اساس اصل  167قانون اساسی،
در فرضی که یکی از طرفین ،مقلد مرجعی باشد که تمکین را شرط وجوب نفقه میداند و
طرف دیگر از کسی تقلید کند که نشوز را مانع میداند ،در این صورت اگر نفر اول زوجه
باشد ،هرچند زوج بر اساس مبانی خود باید نفقه را به محض انعقاد عقد پرداخت نماید،
لکن میتواند به استناد قاعده الزام از پرداخت آن امتناع نموده ،آن را منوط به تمکین کند.
به نظر برخی فقیهان قاعده الزام در اختالف دو مجتهد از امامیه جاری نیست؛ هرچند در
صورت اختالف فتوی ممکن است یکی از آنها مخطیء و دیگری مصیب باشد(بجنوردی،

1126هـ ،ج ،9ص)127؛ لکن در فرض اختالف دو مذهب از مذاهب اهل تسنن در اجرای آن
تردید شده است(همانجا).
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با توجه به آنچه گفته شد ،چون اصل ثبوت نفقه بر ذمه زوج در میان مذاهب اسالمی
اتفاقی است ،قاعده الزام نیز به دلیل فقدان تعارض اجرا نخواهد شد .تنها نکتهای که باقی
میماند ،اختالفی است که قانونگذار تونس در فصل  1/29از مجله احوال شخصیه این
کشور بر آن اساس قانونگذاری کرده و زوجه را نیز ،در فرض داشتن مال ،ملزم به پرداخت
نفقه دانسته است.
همچنین اختالف نظر در مصادیق نشوز ممکن است منتهی به اختالف در برخورداری
از نفقه و تعارض قوانین در مورد آن شود؛ به عنوان مثال در ضمن عقد نکاح زن شرط
میکند که مرد حق منع وی از اشتغال را ندارد .از نظر فقیهان امامی شرط مزبور نافذ
است(موسوی خمینی1113 ،ه ،ج ،9ص .)122لکن در فقه برخی از مذاهب اسالمی چون شافعیه
و حنفیه چنین شرطی باطل و فاقد اثر است(ابن نجیم ،ج ،6ص137؛ شافعی1123 ،ه ،ج ،1ص.)73

بر این اساس اگر مردی با زنی که پیرو یکی از مذاهب فوق است ،ازدواج نماید و زن را با
وجود شرط ضمن عقد از اشتغال منع کند ،میتواند برای اثبات ناشزه بودن و عدم
استحقاق نفقه زن به قاعده الزام و دیدگاه مورد قبول در فقه مذهب متبوع وی استناد
نماید .عکس این امر نیز ممکن است؛ یعنی زنی که در مذهب شوهرش شرط مزبور
صحیح تلقی شده است ،میتواند به استناد شرط مزبور به کار خود ادامه دهد و منع بعدی
شوهر اثری در استحقاق نفقه وی نخواهد داشت.
به عالوه از نظر شافعیه و برخی از حنفیها ،بیرون رفتن زن برای اشتغال چه با اجازه
و چه بدون اجازه شوهر مسقط حق نفقه وی خواهد بود(انصاری1122 ،ه ،ج ،9ص196؛ حصکفی،

1926ه ،ج ،2ص .)177بر این اساس زوج شیعه میتواند به استناد قاعده الزام و بر اساس
نظریه پذیرفته شده در فقه مذهب متبوع وی ،از تادیه نفقه به وی خودداری نماید.
در مورد لزوم انفاق توسط زوجه ای که اشتغال به کار دارد نیز اتفاق نظر وجود
ندارد .به نظر فقیهان متقدم اهل تسنن نمیتوان زن را اجبار کرد .مجمع فقه اسالمی نیز
در دوره  16در سال  1126در دبی این نظر را تأیید کرده است؛ لکن در مقابل ،برخی
انفاق زوجه کارمند را واجب(ابن حزم ،بیتا ،ج ،3ص )211و برخی از فقیهان معاصر اهل

  76دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)  /سال بيست و سوم  /بهار و تابستان  / 7931شماره 66

تسنن آن را از باب مکارم اخالق دانستهاند 1در میزان آن نیز اختالف نظر کردهاند؛ در این
صورت بر طبق نظر کسانیکه انفاق توسط زوجه را الزم میدانند ،زوج میتواند زوجهای
را که تابع قاعده فوق است ،به تسهیم در نفقه اجبار نماید.
زمانی که دو مذهب از مذاهب اهل تسنن که با یکدیگر اختالف نظر دارند ،نظیر اختالف
حنفی ها با دیگر مذاهب در مورد شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز ،در دادگاههای ایران
طرح دعوی نمایند ،قاعده الزام جاری نمیشود؛ زیرا قاعده ،مربوط به رابطه شیعه با غیر
شیعه است(فاضل لنکرانی1116 ،ه ،ص .)172نیز قوانین مذهبی که به مذهب شیعه نزدیکتر
است ،به دلیل این که صرف استحسان(دانش پژوه )17/119 ،1931 ،است ،جاری نمیشود؛
بنابراین باید به قوانین جاری مملکت که بر اساس مذهب امامیه است ،مراجعه کرد؛
هرچند ممکن است این قوانین با یکی از فرق فوق الذکر همسو باشد.

مقدار نفقه و مصادیق آن
نکته دیگر این است که چه مقدار از نفقه میتواند جلوی تحقق اعسار را بگیرد و مانع
درخواست طالق توسط زن شود؟ در برخی کشورهای اسالمی که قوانین آنها از مذهب
مالکی گرفته شده است ،نظیر سوریه(براءه و الحموی2112 ،م ،ص )611و سودان ،به حداقل
الزم برای استمرار حیات اکتفا شده است .در ماده  1123قانون مدنی ایران نیز پرداخت
نفقه مطلق آمده است؛ لکن ماده  1117بر آن حکومت دارد و نیازهای متعارف زوجه را
شامل میشود.
با توجه به اختالف نظری که در مورد مسأله محل بحث میان اندیشمندان اهل تسنن
وجود دارد ،و با توجه به قاعده الزام که میگوید مخالفان را به آنچه بدان ملتزم هستند،
التزام نمایید ،در فرضی که هر کدام از فرق مختلف ایشان داراى شرایط و قوانین خاصى
باشند ،در مواجهه با هر کدام از ایشان باید طبق عقیدۀ خودشان با آنها برخورد کرد؛
هرچند برخی فقیهان معاصر در این مورد نظر مخالف ابراز کرده و بیان داشتهاند مالک

1ـ القرضاوی و الکیالنی ،به نقل از :هنیه ،بیتا ،ص.21
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در الزام ،نظر جمهور اهل تسنن میباشد(شبیری1113 ،ه ،ج ،19ص .)1931بنابر نظر فوق ،قاعده
الزام تنها در مواردی جاری میشود که مسأله محل اختالف منتسب به جمهور اهل تسنن
باشد و اال قاعده الزام امکان اجرا ندارد.

الفـ نفقه زوجه
بر اساس ماده  1117قانون مدنی ،نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب
با وضعیت زن ،از قبیل مسکن ،البسه ،غذا ،اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و
خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
نکته اول این که به استناد قاعده الزام ،زوجه غیرایرانی در صورتی کـه غیرمسلمان باشد
و در دین خود از نفقه برخوردار نباشد ،به استناد قاعده الزام و با فرض پذیرش چندسویه
بودن آن و تعمیم به سایر ادیان(خوئی1112 ،ه ،ج ،99ص211؛ شبیری زنجانی1113 ،ه ،ج،19

ص1932؛ محقق داماد ،بیتا ،ص )111از حق نفقه برخوردار نخواهد بود .درموارد مشابه ،نظیر
این استدالل از برخی فقیهان معاصر مشاهده شده است .به عنوان مثال در یک مورد از
حکم ازدواج با دختران مسیحی بدون علم ولی شرعی ایشان سؤال شده و در پاسخ آمده
است اگر در دین ایشان علم ولی شرط نیست ،چنین ازدواجی جایز است(حسینی شیرازی،
1122هـ.)72 ،

نکته دوم بر اساس قوانین موضوعه برخی کشورهای اسالمی معیار تعیین نفقه ،وضعیت
زوجین است نه صرفا وضعیت زن؛ به عنوان مثال در ماده  17قانون احوال شخصیه عراق
این مطلب پذیرفته شده است و در برخی موارد دادگاههای عراق میزان نفقه را بر اساس
وضعیت زوج تعیین کردهاند(حیالی2112 ،م ،ص)12؛ لکن در قوانین ایران مالک و معیار وضعیت
زوجه میباشد .حتی منزلی که شوهر تعیین میکند باید متناسب با وضعیت زوجین باشد؛ در
حالی که ماده  1111قانون مدنی ایران بیان داشته است زن باید در منزلی که شوهر تعیین
میکند ،سکنی نماید .در برخی از کشورهای اسالمی نیز مالک تعیین نفقه زوجه ،وضعیت
مالی زوج میباشد .بر این اساس در صورتی که شوهر دارا باشد ،باید با توجه به وضعیت
مالی خود ،نفقه همسر را پرداخت نماید؛ هرچند زن فقیر باشد(خلیل2112 ،م ،ص .)227بنابراین در
صورتی که زنی ایرانی با فردی از اتباع این کشورها ازدواج نماید و در ایران علیه وی طرح

  11دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)  /سال بيست و سوم  /بهار و تابستان  / 7931شماره 66

دعوای مطالبه نفقه نماید ،مردی که از دارایی و تمکن کافی برخوردار است ،به استناد قاعده
الزام ،ملزم به تأدیه نفقهای متناسب با وضعیت مالی خود خواهد شد؛ هرچند زن فقیر باشد.
برخی حقوقدانان نیز در فرضی که تعیین محل زندگی به قصد اضرار صورت گیرد ،تصمیم
دادگاه را ،در مورد تعیین محل زندگی ،الزم االتباع دانستهاند(کاتوزیان ،1922 ،ص .)671البته
بازگشت این اختالف نیز به اختالف در استنباط از ادله در فقه امامیه و اهل تسنن است که
نیازمند تحقیق مستقل در ادله میباشد.
نکته سوم بر اساس قوانین برخی کشورهای اسالمی(ماده  21قانون احوال شخصیه
عراق) زمانی که زوج غیرعادالنه و مستبدانه و به قصد اضرار زن را به اطاعت از خود وا
دارد و زوجه در این شرایط فرمانپذیر وی نباشد ناشزه محسوب نخواهد شد.
نکته چهارم بیان اختالفی است که در مورد اجرت طبیب در مذاهب مختلف وجود دارد
(صادقی مقدم و امیرحسینی ،1931 ،ص)111؛ لکن در اکثر موارد در قوانین کشورهای اسالمی
قانونگذاری شده(حیالی ،2112 ،ص )77و اجرت طبیب را داخل در نفقه میدانند.
نکته پنجم بر اساس قوانین و مقررات برخی از کشورها هرچند نفقه زوجه جزو دیون
زوج به شمار میرود و بر ذمه وی قرار دارد ،اما حداکثر نفقهای که میتوان مطالبه کرد
نفقه یک سال گذشته منتهی به تاریخ اقامه دعواست و زن نمیتواند نفقه قبل از آن را مطالبه
نماید(خلیل2112 ،م ،ص .)221بر این اساس در صورتی که همسر یک ایرانی تابع کشور مزبور
باشد ،میتوان بر اساس قاعده الزام وی را فقط مستحق مطالبه نفقه یک سال گذشته
دانست .همچنین در روابط حقوقی اهل تسنن با سایر ادیان در صورتی که حکم فقه مسأله
به نفع اهل تسنن باشد ،برخی به استناد این قاعده و اشرفیت مسلم بر غیرمسلم ،قانون اهل
تسنن را جاری دانستهاند(دانش پژوه.)11/119 ،1931 ،

آخرین نکته این که بر اساس دیدگاه فقیهان برخی از مذاهب اهل سنت ،در صورتی که
مرد به زن اجازه اشتغال بدهد ،زن ملزم خواهد بود که بخشی از مخارج و هزینههای
زندگی را تأمین کند و در این فرض مرد ملزم به تأدیه تمام مخارج منزل و نفقه زن نخواهد
بود(ابن حزم ،بیتا ،ج ،3ص .)211بر این اساس در صورتی که مردی با زنی از پیروان مذهب
فوق ازدواج نماید ،میتواند به استناد قواعد حاکم در مذهب زن ،از تأدیه تمام نفقه به وی
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خودداری کرده و وی را ملزم به تادیه بخشی از مخارج و هزینه های زندگی نماید.

بـ نفقه مطلقه رجعیه
بر اساس ماده  1113قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران نفقه مطلقه رجعیه در زمان
عده بر عهده شوهر است ،مگر این که طالق در حال نشوز واقع شده باشد؛ در حالی که در
ماده  11قانون احوال شخصیه عراق ،نشوز استثنا نشده است .بنابراین نسبت به زوجین
ایرنی و عراقی در این مورد تعارض قوانین به وجود میآید؛ اگر زوجه عراقی باشد ،با
توجه به بند  6ماده  376قانون مدنی تبعه ایران محسوب میشود و بدین وسیله تعارض
مرتفع میگردد و اگر زوج عراقی باشد ،زوجه میتواند به استناد ماده  369قانون مدنی
ایران و ماده  11قانون احوال شخصیه عراق حتی در حالت نشوز نیز از زوج مطالبه نفقه
نماید؛ زیرا نفقه حتی در حال عده رجعیه داخل در روابط شخصی یا مالی بین طرفین
خواهد بود .در ماده  136قانون خانواده مراکش مطلقه رجعیه را ،در فرضی که بدون
رضایت زوج یا دلیل قانونی دیگر از منزل خارج میشود ،غیربرخوردار از حق سکنی و
برخوردار از سایر موارد دانسته است .با توجه به وجود ماده  1113نکته دیگری که ممکن
است موجب بروز تعارض قوانین گردد ،معیار تعیین میزان نفقه است که باید خانواده پدری
وی را مالک گرفت یا خانواده تشکیل شده از او و زوج را؟ به نظر برخی حقوقدانان مالک
قسم دوم است(کاتوزیان ،1922 ،ص .)667موارد مذکور در ماده  2/21قانون احوال شخصیه
عراق مصوب 1313و اصالحات بعدی آمده است .اجرت طبیب نیز اگر به میزان متعارف
باشد ،داخل در نفقه شمرده شده است و همین نظر توسط برخی فقیهان ابراز شده
است(صافی1116 ،ه ،ج ،2ص )171و برخی فقیهان حنبلی به کلی آن را نفی کردهاند(مقدسی،
1362م ،ج ،2ص.)133

جـ نفقه مطلقه بائن
در طالق بائن در فقه امامیه ،زن از حق نفقه برخوردار نیست(کلینی1117 ،ه ،ج ،6ص31؛

مفید1119 ،هـه ،ص11ـ .)16اختالف نظری که در مذاهب اهل تسنن در مورد نفقه بائن وجود
دارد(خرشی ،بیتا ،ج ،1ص132؛ شیرازی ،بیتا ،ج ،9ص .)116نیز با توجه به ماده واحده قانون
اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب  1912و عدم اجرای قاعده الزام
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در مذاهب ،در تصمیمگیری محاکم مؤثر نیست و دادگاهها میتوانند با توجه به قواعد
متداوله مذهب شوهر رأی صادر نمایند.

دـ نفقه معتده در نکاح فاسد
در این مورد نیز نظرات مختلفی توسط فقیهان اتخاذ شده است ،امامیه(1ابن حمزه1112 ،ه،

ص )226و حنفیه (کاسانی ،1326 ،ج ،1ص 16و )21زن را در این فرض مستحق نفقه نمی-
دانند؛زیرا لزوم مراعات عده در این فرض ناشی از عقد نیست ،بلکه ناشی از یک الزام
شرعی است و وقتی در زمان نکاح فاسد زن مستحق نفقه نباشد ،به طریق اولی در عده
نکاح فاسد هم مستحق آن نخواهد بود(همانجا) .لکن سایر مذاهب اسالمی تفصیالتی را مطرح
کردهاند؛ برخی نفقه مسکن را رد کرده ،لکن نفقه اطعام را ،در فرض حامل بودن ،پذیرفتهاند
(شیرازی ،بیتا ،ج ،9ص .)117برخی نیز نفقه اطعام را نپذیرفته و نسبت به نفقه مسکن تفصیالتی
دادهاند (مالک ،بیتا ،ج ،1ص )171و برخی به طور مطلق زوجه را به استناد قاعده «الغنم بالغرم»
(حیالی2112 ،م )11 ،مستحق نفقه میدانند .با توجه به وجود این اختالف در صورتی که زن
امامی مذهب با پیروان یکی از مذاهب ازدواج کند و ازدواج وی فاسد باشد ،میتواند الزام
ایشان را به پرداخت نفقهای که مورد قبول آنان است بخواهد.

امکان تقاص
بر اساس آنچه در برخی منابع اهل تسنن آمده(مقدسی1362 ،م ،ج ،2ص )132و برخی از امامیه
نیز آن را نقل کردهاند(طوسی1117 ،ه ،ج ،1ص161؛ جبعی عاملی1119 ،هـه ،ج ،2ص )192زوجه می-
تواند در صورت امتناع زوج موسر ،خودش به میزان نفقه از اموال شوهر بدون اجازه او
استیفا نماید(موسوی خمینی ،1921 ،ص .)761حتی در صحیح بخاری مولف بابی را به این
عنوان اختصاص داده است(بخاری1122 ،هـ ،ج ،7ص .)61دلیل مسأله نیز ماجرای هند همسر
ابوسفیان است که به پیامبر مراجعه میکند و از خسیس بودن شوهرش شکایت مینماید و

1ـ در برخی از پژوهشها(حیالی2112 ،م ،ص  )11به غلط استحقاق تام نفقه به ابن حمزه نسبت داده شده است.

گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانين و قواعد مرتبط با نفقه 19 

پیامبر به او اذن برداشت از اموال شوهر به میزان نفقه را میدهند(قشیری نیسابوری ،بیتا ،ج،9

ص1992؛ احسایی1111 ،ه ،ج ،1ص .)112البته در مورد این ماجرا دو تفسیر متفاوت وجود دارد؛
کسانی که آن را از باب افتاء و تبلیغ میدانند ،در شرایط فوق برای زوجه حق تقاص قائل
شدهاند؛ اما کسانی که آن را قضاوت پیامبر

میدانند ،میگویند زوجه فقط با حکم

قاضی از چنین حقی برخوردار خواهد شد .برخی نیز میگویند از آنجا که غالب سخنان
پیامبر در مقام افتاء و تبلیغ بوده است ،باید موارد شک را نیز بر همین مورد غالب حمل
کرد(مکی ،بیتا ،ج ،1ص )216و برای زوجه بدون حکم قاضی چنین حقی را قائل شد.
در خصوص امکان تهاتر بین نفقه سابق که بر ذمه شوهر قرار دارد و دیونی که زن
نسبت به همسر خود دارد نیز رویکردهای متفاوتی اتخاذ شده است .به عقیده برخی شوهر
نمیتواند به استناد بدهکار بودن زن به وی از تأدیه موارد ضروری و نیازهای اولیه وی
که مصادیق نفقه میباشند ،خودداری نماید و باید در هر حال موارد مزبور را تأمین نماید؛
اما در خصوص مازاد بر احتیاجات اولیه این امکان وجود دارد که دیون وی را محاسبه
کند و از پرداخت آن به وی خودداری نماید(خلیل2111 ،م ،ص .)221از سوی دیگر توجه به این
نکته الزم است که در چگونگی استناد به قاعده الزام ،به نظر برخی میزان در الزام مخالفان
فتوای اکثر و جمهور آنهاست(زنجانی1113 ،ه ،ج ،19ص)1931؛ لکن به نظر برخی دیگر در
برخورد با تکتک مخالفان میتوان قاعده فوق را جاری کرد.

یافتههای پژوهش
با توجه به اختالفی که در مورد شرطیت مالئت در نکاح وجود دارد و برخی از مذاهب
برای زوجه در برخی فروض حق فسخ قائل هستند ،در راستای همسویی با قاعده الزام،
زوجه امامی مذهب که در حالت عادی در مذهب خود حق فسخ ندارد ،میتواند از این حق
به نفع خود استفاده نماید .همچنین است اگر این حق در قانون متبوع زوج پیشبینی شده
باشد.
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در دعوای مطالبه نفقه زوجه غیرامامی علیه زوج امای کـه عقد بین آن دو شرایط معتبر
در مذهب زوجه را نداشته باشد ،زوج میتواند با تمسک به فقدان شرایط الزم برای صحت
عقد ،صدور حکم علیه خود را منتفی نماید.
زن میتواند به هنگام انعقاد عقد نکاح حق فسخ در صورت حدوث اعسار زوج از
پرداخت نفقه را برای خود شرط نماید .همچنین میتوان شرط وکالت برای زوجه در طالق
را به همین علت در ضمن عقد نکاح قرار داد؛هرچند امامیه زنی که به عقد فاسد با دیگری
ازدواج کرده را مستحق نفقه نمیداند؛ لکن با توجه به اختالفی که در مذاهب در این مورد
وجود دارد ،اگر زن امامی مذهب با پیروان یکی از مذاهب ازدواج کند و ازدواج وی فاسد
باشد ،میتواند الزام زوج را به پرداخت نفقهای که مورد قبول آنان است ،بخواهد.
طبق نظر مشهور فقیهان ،تمکین شرط وجوب نفقه است و قانون مدنی ایران نیز در این
مورد ساکت است؛ لکن با انعقاد نکاح ،زن میتواند در مواردی که زوج طبق قانون متبوع
خود مکلف به انفاق است ،الزام او به نفقه را ،به محض انعقاد عقد ،بخواهد.
قانونگذار میتواند با وضع قاعدهای عام مسائل مربوط به نفقه را تابع قواعد و احکام
ملت ،مذهب و مرجعی که زوج تابع آن است ،قرار دهد.
قوانین مربوط به احوال شخصیه در کشورهای اسالمی مادامی جاری است که با نظم
عمومی مخالفت پیدا نکند و اجرای قاعده الزام در مورد نفقه آن گونه که دیده شد ،با نظم
عمومی تعارضی ندارد.
بر اساس قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران میزان نفقه بر اساس وضعیت زوجه
تعیین میگردد؛ لکن در قوانین کشورهای اسالمی و نیز در فقه مذاهب دیگر وضعیت زوج
یا زوجین مالک قرار گرفته است .بنابراین مستند به قاعده الزام برای زوجه امامی مذهب
معسر ،مطالبه نفقه بر اساس وضعیت زوج وی که اوضاع مالی مناسب دارد ،امکان
خواهد داشت.
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رسول اهلل(بیتا) ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی
کاتوزیان ،ناصر( ،)1922قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،تهران ،بنیادحقوقی میزان،
چاپ بیست و یکم
الکاسانی الحنفی ،عالءالدین ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع(1116هـ1326 /م) ،دار الکتب
العلمیه ،الطبعه الثانیه
کلینى ،محمد بن یعقوب ،الکافی(1117ه) ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه ،چاپ چهارم
مالک بن انس ،المدونه(1111هـ1331/م) ،دارالکتب العلمیه ،الطبعه األولى
محقق داماد ،سید مصطفى ،بررسى فقهى حقوق خانواده ـ نکاح و انحالل آن(بیتا) ،قم،
چاپ اول
محمد ،خلیل ابراهیم ،تنازع القوانین فی مسأله النفقه(2113م) ،مجله الرافدین للحقوق،
عراق ،المجلد  ،11العدد 11
محمد ،طه جسام ،حکم التفریق بین الزوجین العسار الزوج فی الشریعه االسالمیه (2112م)،
مجله دیالی عراق ،العدد الثالثون
مرغینانی ،ابوالحسن علی بن ابی بکر ،الهدایه شرح البدایه(بیتا) ،بیروت ،مکتبه االسالمیه
مفید ،محمد بن محمد ،المقنعه(1119هـ) ،قم ،کنگره جهانى هزاره شیخ مفید ،چاپ اول
ـــــــــــــ ،أحکام النساء(1119هـ) ،قم ،کنگره جهانى هزاره شیخ مفید ،چاپ اول
مقدسی ،عبداهلل بن أحمد ،المغنی(1922هـ1362/م) ،مکتبه القاهره ،بدون طبعه
مکارم شیرازى ،ناصر ،استفتائات جدید(1127ه) ،قم ،انتشارات مدرسه امام على
دوم

 ،چاپ

گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانين و قواعد مرتبط با نفقه 13 

ـــــــــــــ ،کتاب النکاح(1121ه) ،قم ،انتشارات مدرسه امام على

 ،چاپ اول

مکىعاملى(شهید اول) ،محمد ،اللمعه الدمشقیه فی فقه اإلمامیه(1111ه) ،بیروت ،دار التراث
ـ الدار اإلسالمیه ،چاپ اول
ـــــــــــــ ،القواعد و الفوائد(بیتا)2 ،جلد ،کتابفروشى مفید ،قم ،چاپ اول
موسوی خمینی ،سیدروح اهلل ،توضیح المسائل(محشی)(1121ه) ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ هشتم
ـــــــــــــ ،استفتائات(1122ه) ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى ،چاپ پنجم
وحید خراسانى ،حسین ،توضیح المسائل(1122ه) ،قم ،مدرسه امام باقر

 ،چاپ نهم

هنیه ،مازن اسماعیل و منال محمد رمضان ،نفقه و انفاق الزوجه العامله(بیتا) ،غزه ،کلیه
الشریعه و القانون بالجامعه االسالمیه

