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One of the most significant and vital issues, the discussions of which have
always been concerned by the jurists of Islamic religions and consequently, the
civil law, is the nature and issues arranged on the relatives’ alimony. Generally
speaking, the relatives’ alimony has numerous branches. Discussing the amount
of relatives’ alimony, the benefactors numbers, the number of against
benefactors, the almsgiving order, the conditions for almsgiving necessity and
other basic issues are among which are addressed from the viewpoint of Islamic
jurists and the articles of Iranian civil law. In this research, which has been
conducted by descriptive-analytical method, has been achieved by following
Iranian law and general jurisprudence and also by using legal texts. Almsgiving
means providing normal expenses of the wife and relatives in need. Marriage
and wife’s obedience are two conditions for husband to be obligated to
almsgiving. He has to pay her expenses. His poverty does not prevent him
paying for his wife. Relative kinship between family members has caused
parents and children to pay for each other's living expenses. If people are unable
to earn enough money due to lack of work or disability, a financially able
relative should pay for the livelihood of their poor relatives.
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یکی از مسائل مهم و حیاتی که همواره بحثهای آن مورد مدّاقه فقهای مذاهب اسالمی و بههتبع آن ،قهانون

تاریخ دریافت 27 :اسفند 1399

مدنی قرارگرفته ،توجّه به ماهیت و مسائلی است که بر نفقه اقارب مترتب میگردد .بهطورکلی نفقهه اقهارب
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از فروع متعدّدی برخوردار است .بحث از مقدار نفقه اقارب ،تعدّد منفق ،تعدّد منفق علیه ،ترتیهب در انفهاق،
شرایط لزوم انفاق و مسائل بسیار اساسی دیگر ،از مواردی است که ازنظر فقهای اسالمی و مواد قانون مدنی
ایران به آن پرداخته میشود .در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته ،با تتبّع در قهانون
ایران و فقه عامه و همچنین با استمداد از متون حقوقی ،چنین بهدسهتآمده اسهت .انفهاق بهه معنهای فهراهم
نمودن هزینههای متعارف زوجه و اقارب نیازمند است .زوجیت و تمکین زوجه دو شرط الزام زوج به انفاق
است .در مواردی مثل انجام اعمال واجب دینی و ترس از ورود ضرر و درمهان ،خهروج زن از منهزل نشهوز
محسوب نشده و مرد باید مخارج وی را بپردازد .فقر وی باعث نمیشود کهه او خرجهی زنهش را نپهردازد.

کلیدواژگان:

رابطۀ قرابت نسبی بین افراد خانواده موجب شده که والدین و فرزندان هزینۀ زنهدگی یکهدیگر را پرداخهت

نفقه ،اقارب ،فقه ،فقه عامه ،حقوق،

نمایند .درصورتیکه افراد به دلیل نداشتن کار یا معلولیت قادر به کسب درآمد کافی نباشند ،خویشاوندی که

زوجه ،قانون ایران.

توانایی مالی دارد باید لوازم معیشت بستگان فقیر خود را بپردازد.

مقدمه

مستمند خود را تأمین نماید .این تأمین نفقه ،تنها یک دستور

نسب صحیح ،یعنى نسبى که ناشى از نکاح یا شبهه باشد،

اخالقى نیست ،بلکه جنبه الزامى داشته و در صورت امتناع

داراى آثار و لوازمى است که یکى از آن آثار ،الزام به انفاق

منفق از انفاق ،حاکم او را مجبور به انفاق خواهد کرد؛ یعنى

نسبت به یکدیگر است .علل و عوامل الزام به انفاق در حقوق

قانون از این دستور حمایت کرده و میتوان براى اجراى آن از

اسالمى و کتب فقهى سه چیز ذکرشده است« ،زوجیت ،قرابت

دادگاه کمک خواست .برخالف دستورات اخالقى که ضمانت

و ملکیت» .نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و

اجراى آن ،تنها عواطف درونى و اعتقاد ایمانى شخص

اثاث البیت بهقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه

است.در باب نفقه اقارب وجود خویشاوندی و تمکن منفق و

استطاعت منفق .بهعبارتدیگر مقصود از الزام به انفاق نسبت

نیاز منفق علیه از شرایط تعلق نفقه به نزدیکان معسر است و

به خویشان ،تعهّدى است که خویشان نزدیک در برابر هم

تکلیف به انفاق اقارب نیازمند ناشی از رابطه خویشاوندی و از

دارند و بهموجب آن هر توانگرى وظیفه دارد معاش خویشان

باب مواسات و دوطرفه است .در مواردی که زوج از پرداخت
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نفقه زوجه خودداری کند یا اقارب متمکن نفقه خویشان فقیر

پوشاک و مسکن حتی پول دوا را تأمین کند؛ و در صورت

خود را نپردازند ،به دلیل مغایرت آن با حکم شریعت و قانون

امتناع یا کوتاهی شرعا ً و قانوناً مورد

جمهوری اسالمی ایران و تأثیرات منفی که بر زندگی افراد و

بازخواست قرار گیرد (امینی.)279 :1387 ،

ازهمگسیختگی خانواده و بینظمی در جامعه خواهد داشت،

نفقه ،چیزی است که زن بهطور متعارف برای گذراندن زندگی

در موارد استنکاف منفق از پرداخت نفقه ،ضمانت اجرای مدنی

خود به آن نیاز دارد .بر این پایه اموری که شامل نفقه واجب

و کیفری برای آن قرار دادهشده که میتوان آن را اعمال کرد.

میشود و شوهر ازنظر شرعی مکلف است برای همسرش

مبانی نظری

فراهم کند عبارتاند از :خوراک ،پوشاک ،مسکن ،اثاث خانه،

 -نفقه

خدمت کار درصورتیکه به داشتن آن عادت داشته باشد و

 -1دیدگاه حقوقی

دیگر امور الزم و ضروری و الزم از قبیل تهیه وسایل گرما و

تعریفی که در قانون مدنی از نفقه شد و نیز مادۀ  9قانون

سرما ،داروهایی که بهصورت متعارف کمتر کسی در طول ماه

حمایت خانواده مصوب  1353راجع به نفقۀ زوجه و اقارب

و سال از آن بینیاز باشد و مانند آن (موسوی خمینی،1386 ،

شده است ،تعریفی از انواع نفقه است با توجه به این موارد

ج  .)315 :2چنانچه مادۀ  1107قانون مدنی میگوید :نفقه

متوجه میشویم که قانون ایران از نفقه و مفهوم آن تعریف

عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بهطور

جامعی ارائه نداده است و به ذکر انواع نفقه اکتفا کرده است.

متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت

دکتر امامی نفقه را تأمین مخارج ضروری فرد یا افرادی میداند

داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج او بهواسطه مرض یا

که تحت تکفل بوده و انسان ملزم به رعایت آن است (مهر پور

نقصان اعضاء .اموری که بهعنوان اجزای نفقه در مادۀ 1107

و همکاران .)38 :1393 ،در یک تعریف نفقه به چیزی گفته

آمده (مانند مسکن و غذا) نمونه و مثال است و جنبۀ

میشود که انسان برای خانواده و همسر و نزدیکان و بستگانش

انحصاری ندارد آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید،

خرج میکند و شامل خوراک و پوشاک و مسکن میشود.

بهعنوان ریاست خانواده تأمین معاش زن و فرزندان خود را

برخی نیز گفتهاند نفقه چیزی است که عادتاً بقای حیات انسان

عهدهدار شود .بنابراین در تعریف نفقه زن میتوان گفت :تمام

به آن منوط است بدون اسراف (گرا وند.)12 :1395 ،

وسایلی است که زن با توجه به درجۀ تمدن و محیط زندگی و

مادۀ  1107ق.م اذعان دارد :نفقه عبارت است از مسکن و

وضع جسمی و روحی خود ،بدان نیازمند است؛ و تشخیص

البسه و غذا و اثاث البیت که بهطور متعارف با وضعیت زن

اینکه کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف

متناسب باشد و خادم در صورت عادت داشتن زن به داشتن

است و مالک ثابتی ندارد (کاتوزیان.)142 :1389 ،

خادم یا احتیاج او بهواسطه مرض یا نقصان اعضاء ،حقوقدانان

 -2دیدگاه فقهی

ایران نیز نفقه را شامل همۀ هزینههای فوق دانستهاند (فهیمی،

نفق (بر وزن فرس) و نفاق (به فتح -ن) به معنى خروج یا

 .)112 :1385در تعریف حقوقی آن آمده است« :صرف هزینۀ

تمام شدن است (قرشی ،1412 ،ج  .)98 :7در مجمع البحرین
الْأَرْضِ»1؛

خوراک ،پوشاک ،مسکن ،اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت

ذیل آیه «نَفَقاً فِی

عرفی با وضع زوجه» (جعفری لنگرودی.)718 :1386 ،

خروج است (طریحى ،1416 ،ج .)240 :5

درنتیجه ازدواج نفقه زن بر شوهر واجب است یعنی قانوناً و

نیز بیان کرده است که إنفاق اخراج مال است «انفق ماله» مال

شرعاً مرد موظف است کلیه مخارج خانواده از قبیل خوراک و

خویش را ازملکش خارج کرد .در لغت آمده است که «نفقت
1انعام35 ،
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الدّابَّۀ نفوقا :مات و خرج روحها» .راغب میگوید« :نفق الشّىء:

هنگامیکه این واژه در مورد حیوان به کار رود به معنای مرگ

مضى و نفد» یعنى شىء رفت و تمام شد (راغب اصفهانى،

و هالک حیوان است و اگر در مورد معاملهای به کار رود ،به

 .)819 :1412در صحاح نیز مذکور است که «نفق الزّاد نفقا:

معنای شیوع و رواج آن است (فرشتیان .)17 :1388 ،قاموس

نفد» به این معناست که توشه تمام شد (جوهرى ،1410 ،ج :4

المحیط و لسان العرب نیز معانی فوق را تأیید میکنند (ابن

 .)1560بنابراین انفاق را ازآنجهت انفاق گویند که شخص

منظور ،1414 ،ج  .)357 :10برخی دیگر از دانشمندان نفقه را

مال را بدان وسیله از دستش خارج میکند و یا فانى مینماید.

به معنای بذل و بخشش گرفتهاند .در اقرب الم وارد آمده

خیْرٍ َفإِنَّ اللّ َه بِهِ َعلِیمٌ؛ 2آنچه از مال درراه خدا
«وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ َ

است« :اسم من اإلنفاق و ما تُنفِقه من الدراهم و نحوَها» ،بعضی

خرج میکنید خدا به آن دانا است» ،قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزائِنَ

دیگر نیز چنین معنا کردهاند« :هی لغهً ما یُنفِقه اإلنسان علی

رَحْمَۀِ رَبِّی إِذاً لَأَمْسَکْتُمْ خَشْیَۀَ الْإِنْفاق؛« 3بگو اگر مالک خزائن

عَیالِه نفقه در لغت به معنای چیزی است که انسان برای عیالش

رحمت پروردگارم بودید آنوقت از خرج کردن امساک

خرج میکند» (خوری الشرتونی البنانی ،1403 ،ج .)133 :1

میکردید از ترس آنکه خرج کنید تمام شود» .بنابراین انفاق

به نظر میرسد که دو تعریف اخیر ،معنای لغوی نفقه نباشد

یعنى خرج مال درراه خدا اعم از واجب و مستحب و از

بلکه معنای اصطالحی آن است .بههرحال نفقهای که محل

چیزهایی است که قرآن و روایات درباره آن بسیار تشویق

بحث است از ریشه خروج ،رفتن ،خرج کردن و هالک شدن

کردهاند و یکى از اسباب تعدیل ثروت و پر کردن شکاف

است .هرچند بعضی این نظریه را نپذیرفته و معتقدند که نفقه

جامعهها است ،بخل و امساک هرقدر مذموم و منهی است در

در اینجا مشتق از «نفوق» به معنای هالک نیست .بلکه نام

مقابل انفاق مانند آن و بیشتر از آن ممدوح است .خداوند

اشیایی است که مرد برای خانوادهاش خرج میکند« :إن النفقهَ

میفرماید :الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ ثُمَّ ال یُتْبِعُونَ ما

المراده هنا لیست مشتقهً من النفوق بمعنی الهالک و ال من

أَنْفَقُوا مَنًّا وَ ال أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِ ْندَ رَبِّهِمْ؛« 4کسانی که اموالشان

النَفقِ و ال من النِفاقِ ،بل هی اسم للشی الذی یُنفِقهُ الرجلُ علی

را درراه خدا انفاق میکنند سپس منّت و آزاری (زخمزبانی) به

عَیالِه» (ابن نجیم ،1413 ،ج .)188 :4

دنبال انفاقشان نمیآورند ،آنان را در نزد پروردگارشان پاداشی

 -ارقاب

درخور آنهاست» .نیز آنان را به زارعى تشبیه کرده که با

 -1دیدگاه حقوقی

کاشتن یکدانه ،هفتصد دانه بلکه بیشتر به دست میآورد:

اقارب در لغت به معنای خویشان و نزدیکان و جمع کلمه

مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ کَمَثَلِ حَبَّۀٍ أَنْبَتَتْ سَبْ َع

اقرب آمده است (معین.)78 :1388 ،

سَنابِلَ فِی کُلِّ سُنْ ُبلَۀٍ مِائَۀُ حَبَّۀٍ وَ اللّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاء؛« 5مَثَل

خویشاوندان ،بستگان و نزدیکان را اقارب یا اقربا مینامند.

(انفاقات) کسانی که اموالشان را درراه خدا انفاق میکنند مَثَل

ازاینرو به قرابت و خویشاوندی خونی و ناشی از توالد و

دانهای است که هفت خوشه برویاند در هر خوشهای یکصد

تناسل ،قرابت گفته میشود (روشن و صادقی.)145 :1395 ،

دانه باشد و خداوند برای هر که بخواهد چند برابر میکند»

اقارب به معنی عام شامل خویشان نسبی ،سببی و رضاعی

(قرشى ،1412 ،ج .)97 :7

است؛ ولی در این مبحث مقصود از اقارب ،خویشان نسبی
است ،زیرا بین خویشان سببی و رضاعی تکلیف به نفقه وجود

2بقره273 ،
3اسراء100 ،
4بقره262 ،

ندارد .در میان خویشان نسبی هم فقط برای کسانی که قرابت
آنها در خط مستقیم عمودی باشد ،تکلیف انفاق مقررشده
است (صفایی و امامی.)435 :1395 ،

5بقره261 ،
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 -2دیدگاه فقهی

میرسیم که «فقه» در لغت ،مطلق فهم نیست بلکه موشکافی و

در کتاب العین چنین بیانشده است که اقارب جمع قریب و

ریزبینی و فهم دقیق را «فقه» گویند و اگر بخواهیم دقیقتر

قریب به معنای «ضد بعید» است (فراهیدی ،1410 ،ج :5

سخن بگوییم باید بهجای «فهم دقیق» از واژه «ادراک دقیق»

.)154

استفاده کنیم و بگوییم :با مراجعه به فروق اللغه به این نتیجه

به کسانی اقارب گفته میشود که رابطه خویشاوندی و نسبی

میرسیم که فقه در لغت ،مطلق علم به یک شیء و ادراک آن

دارند؛ و اصطالح اقارب شامل همه گونه قرابت و نزدیکی

نیست ،بلکه ریزبینی و ادراک دقیق را «فقه» گویند» (مکارم

نمیشود .در قرآن کریم نیز وقتی خداوند مصادیق صدقه را

شیرازی ،1427 ،ج .)31 :1

بیان میکند ،همسایگان را به دودسته تقسیم مینمایدَ « :و الْجارِ

 -نفقۀ اقارب

ذِی الْقُرْبی وَ الْجارِ الْجُنُب»؛ 6ابتدا همسایهای را میگوید که

خویشاوندان ،بستگان و نزدیکان را اقارب یا اقربا مینامند.

صاحب نسبت خویشاوندی است و بعد همسایه معمولی را

ازاینرو به قرابت و خویشاوندی خونی و ناشی از توالد و

ذکر میکند .در بین خویشاوندان نیز کسانی که رابطه نسبی

تناسل ،قرابت گفته میشود (روشن و صادقی.)146 :1395 ،

دارند و درواقع از یک رحم بهحساب میآیند را اقارب

اقارب به معنی عام شامل خویشان نسبی ،سببی و رضاعی

میگویند نه روابط سببی (شمس الهی.)1 :1395 ،

است؛ ولی در این مبحث مقصود از اقارب ،خویشان نسبی

 -فقه

است ،زیرا بین خویشان سببی و رضاعی تکلیف به نفقه وجود

«فقه عبارت است از فهم مقصود کالم متکلم ،چه مقصود او

ندارد .در میان خویشان نسبی هم فقط برای کسانی که قرابت

آشکار باشد و چه نهان» 7.رازى این تعریف را برگزیده است.

آنها در خط مستقیم عمودی باشد ،تکلیف انفاق مقررشده

ظاهر آن است که تعریف نخست ،درستترین تعریف لغوى

است (صفایی و امامی.)435 :1395 ،

واژه فقه است (سبکی ،1404 ،ج .)15 :1

-محتوای نفقۀ اقارب

فقه در اصل به معناى شق است یعنى شکافتن .هروى میگوید:

برابر مادۀ  1204ق.م «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و

«معناى حقیقى فقه ،شکافتن و گشودن است و فقیه کسى است

البسه و غذا و اثاث البیت بهقدر رفع حاجت ،با در نظر گرفتن

که کالم را میشکافد» (هروی ،1419 ،ج .)126 :2

درجه استطاعت منفق» .مادۀ  1204ق.م 8را با مادۀ 11079که

ابن اثیر میگوید« :در اصل به معناى فهم است و از شکافتن و

مربوط به نفقه زوجه است مقایسه کنیم ،میبینیم که در این

گشودن مشتق شده است» (ابن اثیر ،1411 ،ج .)465 :2

ماده عالوه بر مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت« ،خادم نیز

آیتاهلل مکارم شیرازی در کتاب دایره المعارف فقه مقارن بیان

در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بهواسطۀ

میکند« :با تأمل و نگاهی مجدد خصوصاً به عبارت

مرض یا نقصان عضو» جزوه نفقه به شمار آمده است .به

دانشمندانی که در مقام تعیین تفاوتهای ظریف بین واژگان

نظرمی رسد که این اختالف ظاهری است و آنچه در مادۀ

متشابه برآمدهاند و فروق اللغه را تدوین کردهاند ،به این نتیجه

 1204راجع به نفقه اقارب آمده حصری نیست و نفقه درواقع
چیزی است که برحسب متعارف موردنیاز شخص است.

6نساء36 ،
7این تعریف را صالحالدین زر کشی در المنثور فی القواعهد از ابواسهحاق مهروزی
نقل کرده سپس گفته است :این برخالف نظر لغت شناسان است که فقه را به معنای
مطلق فهم میدانند که فهم امور آشکار و هم فهم امور دقیق را دربر میگیهرد .قهرآن

8ماده  1204قانون مدنی؛ نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاثیهه
بهقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
9ماده

 1107قانون مدنی؛ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسهب بها

درباره کافران میگوید« :فَما لِهؤُالءِ الْقَوْمِ ال یَکادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً» نساء « 78این

وضعیت زن از قبیل مسکن ،البسه ،غذا ،اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشهتی

قوم را چه شده که در معرض فهم هیچ سخنى نیستند؟»

و خادم در صورت عادت یا احتیاج بهواسطه نقصان یا مرض.

19

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی

دوره  ،1شماره  ،1بهار 1400

...عرف و عادت مسلم در این مسئله قابل استناد و فقه امامیه

-ماهیت نفقۀ اقارب

نیز مؤید آن است (صفایی و امامی.)436 :1395 ،

در بیان ماهیت حقوقی نفقه اقارب نتیجه گرفتهشده است که

واجب النفقه کسی است که بهحکم قانون حق دارد ،خرج

تکلیف به تأمین هزینههای معاش اقارب صرفاً یک واجب

معاش خود را از دیگری که جزو اقارب وی محسوب

مالی مبتنی بر مواساۀ است که قانون ایران الزامآور شناخته

میگردد ،بستاند (جعفری لنگرودی.)3714 :1386 ،

است .ولیکن در صورت عدم پرداخت نفقه تا زمانی که جهت

ازنظر فقه امامیه نیز واجب النفقه کسی است که هزینۀ یک

الزام منفق اقامه دعوا نشده نفقه ایام گذشته قابل مطالبه نخواهد

سال خود و خانوادهاش را نداشته باشد؛ و برخی دیگر گفتهاند

بود و در صورت عدم تأدیه آن بر ذمّه مکلف مستقر نمیشود

واجب النفقه کسی است که هزینۀ یک شبانهروز خود و عیالش

(مصلحی.)87 :1372 ،

را نداشته باشد (جبعی العاملی ،1411 ،ج .)139 :2

فقهای امامیه بهطورکلی گفتهاند که نفقه اقارب امتاع است و

در شرع و قانون سن مشخصی برای نفقه گرفته نشده و عرفا

تملیک در این باب وجود ندارد ،زیرا غرض از نفقه اقارب رفع

مادام که اوالد دارای شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت

حاجت است که با امتاع حاصل میشود؛ بنابراین منفق مالک

به پرداخت نفقه مسئولیت دارد .محقق حلی در شرایع

مالی است که بهعنوان نفقه داده است و میتواند آن را پس

میگوید« :اندازۀ دقیقی برای نفقه اقارب نداریم بلکه واجب

بگیرد و چیز دیگری بهجای آن بدهد .لیکن صاحب جواهر

بهاندازۀ کفایت و رفع حاجت است از غذا ،لباس و مسکن»

این نظر را موردانتقاد قرار داده ،میگوید :فرقی بین نفقه زوجه

شهید اول در لمعه عیناً نظر عالمه حلی را بیان میکند ،البته

و نفقه اقارب ازلحاظ ملکیت نیست؛ درست است که نفقه

شهید ثانی نیز اشاره به شأن و حال ایشان و در نظر گرفتن

اقارب مشروط به فقر و احتیاج واجب النفقه است ،درحالیکه

زمان و مکان زندگی ایشان را متذکر میشود و حضرت امام

نفقه زوجه در صورت بینیازی او هم واجب است ،ولی این

خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله میفرماید« :برای نفقۀ اقارب

امر با ملکیت خویشاوند واجب النفقه نسبت به چیزی که

یعنی پدر و مادر و فرزندان اندازهای معین نشده بلکه آنچه

دریافت داشته منافات ندارد؛ پس اگر اجماعی وجود نداشته

واجب است این است که بهقدر کفایت از طعام و خورش و

باشد ،میتوان این قول را در مورد چیزهایی که انتفاع از آنها

لباس و مسکن در اختیار آنان بگذارد و در همۀ اینها که گفته

موجب تلف عین است پذیرفت .به نظر میرسد که نظر

شد حال آنان و شأن و زمان و مکان در نظر گرفته شود

صاحب جواهر در حقوق امروز بیشتر قابلقبول است ،زیرا

همانطور که در نفقۀ زوجه است» (صفوی.)56 :1393 ،

عرف امروز که مفسر اراده منفق است و باید در این زمینه

بر انسان واجب نیست اینکه واجب النفقه خود را حفظ عفت

موردتوجه قرار گیرد ،فرقی بین نفقه زوجه و نفقه اقارب از

کند و عزب آنان را به ازدواج برساند ،برای مردانش زن بگیرد

حیث مالکیت نمیگذارد (صفایی و امامی.)438 :1395 ،

یا برای زنان شوهر و یا حداقل مهریه آنان را بپردازد ،هرچند

 -الزام به نفقۀ اقارب

که نزدیکتر به احتیاط در صورت احتیاج به ازدواج و ناتوانی

در تعریف الزام به انفاق خویشان میتوان گفت «تعهدی است

از مخارج آن و پرداختن صداق این است که چنین کند

قانونی که خویشان نزدیک در برابر هم دارند و بهموجب آن

مخصوصاً درباره پدر عزب (موسوی خمینی ،1379 ،ج :2

خویش توانگر وظیفه دارد معاش خویش مستمند را تأمین

.)321

کند» .بااینکه الزام به انفاق از دیدگاه حقوقی تکلیفی متقابل
است ،ازنظر جامعهشناسی و روانی تکلیف بر انفاق فرزندان با
انفاق پدر و مادر و اجداد یکسان نیست و آن اشتیاقی که در
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نخستین رابطه دیده میشود در انفاق پدر و مادر غالباً وجود

نکند یا میزان نفقه را با مصالحهای کاهش دهد (صفایی و

ندارد (کاتوزیان.)299 :1389 ،

امامی.)438 :1395 ،

در اینکه پدر و مادر و فرزندان ملزم به انفاق یکدیگر هستند

 -الزام به انفاق اقارب قائم به شخص است

هیچ تردیدی وجود ندارد ،ولی درباره سایر خویشان اختالف

مادۀ  1196ق.م در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط

است :در فقه امامیه ،نسبت به اجداد و جدات پدری و مادری

عمودی اعم از صعودی و نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

تردیدهایی شده است ،ولی اعتقاد بر اینکه اجداد پدری و

نظریه شماره  1370/12/17 -/4620/7ا.ح.ق :همسر پدر جزء

مادری نیز با نوادههای خود ملزم به انفاق یکدیگر هستند چنان

اقارب نسبی نبوده و تحت تکفل منفق نیست تا استحقاق نفقه

شهرت یافته که میان متأخران قاعدهای است قطعی .درباره

را داشته باشد (انصاف داران.)427 :1391 ،

سایر خویشاوندان نیز تنها در قواعد عالمه نقلشده است

الزام به انفاق تنها در رابطه بین خویشاوند توانگر و ناتوان

بعضی انفاق بین وارثان را واجب میدانند ،ولی خود او و

قابلاجرا است؛ به ارث یا قرارداد منتقل نمیشود و قائم به

دیگران این نظر را مردود اعالم میکنند و انفاق به سایر

شخص و وضع متقابلی است که دو طرف آن در خانوادهدارند.

خویشان و بهویژه وارثان را مستحب میشمارند (حلی،1413 ،

از ارتباط الزام به انفاق باشخصیت دو طرف آن نتایج مهم و

ج .)57 :6

گوناگونی به بار میآید که مانند آن را در سایر تعهدات

مادۀ  1196ق.م «در روابط بین اقارب ،فقط اقارب نسبی در

نمیتوان دید:

خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق

 -1بااینکه وراث در مورد تمام دیون و مطالبات و روابط مالی

یکدیگرند» .این ماده مبتنی بر فقه امامیه است که در آن راجع

متوفی قائممقام او میشوند ،تکلیف به دادن نفقه و حق ناشی

به نفقه ابوین و اوالد (فرزندان بالفصل) اختالفی نیست؛ لیکن

از آن به وارثان انفاق کننده و مستحق نفقه منتقل نمیشود و با

در مورد وجوب نفقه اجداد و اوالد اوالد (نوهها و نتیجهها)

فوت یکی از آنان پایان میپذیرد.

تردید شده؛ اما قول مشهور که حتی ادعای اجماع بر آن شده

 -2طلبکاران مستحق نفقه نمیتوانند پولی را که انفاق کننده

است وجوب است .در مورد عدم وجوب انفاق به خویشان

میپردازد به سود خود توقیف کنند و در مقام اجرای حکم یا

خط اطراف بعضی ادعای اجماع کردهاند .اگر ادعای اجماع

مفاد اسناد رسمی نفقه را در زمرۀ سایر مطالبات مدیون

خویشان خط اطراف ،مبتنی بر قول اجماعی فقهای امامیه

بهحساب آورند .نفقه اقارب در زمرۀ مستثنیات دین است و

نباشد ،الاقل با نظر قریب بهاتفاق آنان منطبق است .قواعد

طلبکاران انفاق کننده نیز حق توقیف اموالی را که برای این

مربوط به این الزام درواقع به حیات و سالمت و شخصیت

منظور الزم است ندارند.

فردی و خانوادگی مستحق نفقه نظارت دارد و از اموری نیست

 -3مستحق نفقه نمیتواند حقی را که بر انفاق کننده دارد به

که قراردادهای خصوصی بتواند در آن اخالل ایجاد کند.

دیگری منتقل کند .همچنین ،ابراء ذمۀ او از نفقۀ آینده مؤثر

وانگهی ،دولت در اجرای این الزام نفع مستقیم دارد ،چراکه

نیست .ولی انفاق کننده میتواند برای اجرای تکلیف خود

بینوایان ،اگر بهوسیله خویشان نگاهداری نشوند ،سربار جامعه

ضامن بدهد (کاتوزیان.)440 :1390 ،

و دولت خواهند شد؛ بنابراین ،مستحق نفقه نمیتواند از حق

 -وجوه افتراق و اشتراک نفقه اقارب و نفقه زوجه

خود دراینباره بگذرد یا ضمن قراردادی آن را به دیگری

علّت و مبنای این تمایزات ،تفاوت ماهوی نفقه زوجه با نفقه

منتقل سازد یا ملزم شود که دعوای حقوقی یا کیفری طرح

اقارب است و حمایت از زوجه ،خود بر همین امر مبتنی است.
بهبیاندیگر شارع در قالب آثار ازدواج با وضع این حق برای
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زوجه ،حمایت ویژه خود را از وی پیریزی نموده است و این

(در برابر اینکه زن نفس خویشتن را در اختیار شوهر قرار داده

امر مبنای تمایزات این دو قسم از نفقه است .درمجموع

و خود را موظف به اطاعت از شوهر ساخته است ،برخالف

میتوان گفت که نفقه زوجه در مقایسه با نفقه اقارب دارای

نفقه اقارب که نیکی و احسان است و از جهت صلۀ رحم و

ویژگیها و امتیازاتی از قبیل تقدم بر نفقه اقارب ،قابلیت مطالبه

خویشاوندی واجب است) .شهید ثانی نفقه زوجه را حقّ مالی

نفقه ایام گذشته ،تعلق آن به ترکه و  ...است ،نیز از جهاتی با

در مقابل استمتاع دانسته که در حقیقت ،شبیه عوض الزم در

نفقه اقارب متمایز است .بهطور مثال ،نفقه زوجه یک تکلیف

یک عقد معاوضهای است (جبعی عاملی ،شهید ثانی ،1412 ،ج

یکجانبه است و زن هیچگاه ،مکلّف به دادن نفقه به شوهر

.)476 :5

خود نیست ،حتی اگر زن متمکّن و شوهر فقیر باشد؛

محقّق در تحلیل تقدم نفقه زن بر نفقه اقارب ،معاوضه بودن

درحالیکه نفقه اقارب بهصورت بالقوّه دوجانبه است (صفایی

نفقه زوجه را علّت آن میداند (محقق حلی ،1408 ،ج :2

و امامی.)133 :1374 ،

.)352

نفقه زوجه ،مشروط به فقر او و تمکّن مرد

نیست10،

و

قانون مدنی ایران ،در ماده  1203صراحت ًا نفقه زوجه را بر نفقه

درهرحال ،زوج باید نفقه همسر خود را پرداخت نماید؛

دیگر خویشاوندان مقدم میشمارد:

درحالیکه تمکّن یکطرف و عدم تمکّن طرف دیگر ،شرط

ب النّفقه دیگر،
در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واج ٌ

استحقاق نفقه اقارب به شمار میآید 11 ،این تمایزات در قانون

زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود .صاحب جواهر یک مورد

صراحت ًا یا تلویحاً بیان گردیده و مبنای این تمایزات ،حمایت

را استثنا میکند :نفقه اقارب بر نفقه گذشته زوجه که دین شده

از زوجه است (صفایی و امامی.)133 :1374 ،

است ،مقدّم خواهد بود (نجفی ،1404 ،ج .)365 :31

به عبارت واضحتر ،تفاوت دو قسم نفقه مذکور را میتوان در

در حقیقت ،نفقه حال یا آینده زوجه ،مقدم بر نفقه اقارب

امور زیر دانست:

است .بیشتر امتیازات و ضمانتهای اجرای نفقه زوجه،

 -تقدم نفقه زن بر نفقه اقارب

مربوط به نفقه حال و آینده است ،نه نفقه گذشته؛ زیرا نفقه

یکی از امتیازات نفقه زن بر نفقه اقارب ،این است که نفقه زن

گذشته بهصورت دینی قابل مطالبه ،بر ذمّه شوهر باقی میماند.

مقدم بر نفقه اقارب است ،علّت تقدم نفقه زن بر نفقه اقارب،

از میان اهل سنّت نیز ،بعضی از علمای شافعی ،نفقه طفل را

تفاوت در علّتهای استحقاق آنان است؛ زیرا نفقه زن ،نفقه

مقدم بر نفقه زوجه میدانند و بعضی نفقه خویشاوندان را مقدم

معوضه است و در برابر حبس زوجه به وی پرداخت میشود؛

دانستهاند (فرشتیان.)18 :1388 ،
 -مطلق بودن نفقه زوجه

10ماده  1128قانون مدنی؛ هرگاه دریکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعهد
از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حهق

مقصود از مطلق بودن نفقه زوجه این است که نفقه زن به
تمکّن زوج و یا نیاز زوجه مقیّد نیست؛ امّا نفقه اقارب مشروط

فسخ خواهد بود خواه وصف مهذکور در عقهد تصریحشهده یها عقهد متباینها بهر آن

به فقر منفق علیه و تمکّن منفق است ،ماده  1197ق .م .گویای

واقعشده باشد و ماده  8قانون حمایت خانواده 1391؛ رسیدگی در دادگهاه خهانواده

این مطلب است که مستحق نفقه کسی است که ندار بوده و

با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سهایر تشهریفات آیهین دادرسهی مهدنی انجهام
میشود .تبصره  -هرگاه خواهان خوانده را مجهولالمکان معرفی کند ،باید آخهرین

نتواند بهوسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم

اقامتگاه او را به دادگاه اعالم کنهد .دادگهاه بهه طهرق مقتضهی دراینبهاره تحقیهق و

سازد .ماده  1198ق.م .اذعان دارد« :کسی ملزم به انفاق است

تصمیمگیری میکند.

که متمکن از دادن نفقه باشد ،یعنی بتواند نفقه بدهد ،بدون

11مستفاد از ماده  1204ق .م؛ ماده  1204قانون مدنی؛ نفقه اقارب عبهارت اسهت از
مسکن و البسه و غذا و اثاثیه بهقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهه اسهتطاعت

اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد».

منفق.

22

دوره  ،1شماره  ،1بهار 1400

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی

از مفاد دو مادهقانونی مزبور برمیآید که نفقه اقارب مقیّد است

نیاز ندارد و یا برعکس ،پس میزان نفقه برحسب حال کسی

و با توجّه به اینکه این قیود در خصوص وجوب نفقه زوجه

است که بر وی نفقه صورت میگیرد و باید آنقدر به وی

نیامد ،بنابراین نفقه زوجه از اطالق برخوردار است.

بدهد که استقالل خود را به آن حفظ کند ،نه آنقدر که وی را

 -یکجانبه بودن نفقه زوجه

سد رمق باشد و جامه و لباس و محل سکونت نیز برای وی

نفقه زوجه در حقوق ایران و اسالم تکلیفی یکجانبه است و

واجب است و اگر نیازی به خدمتگزار داشته باشد آن نیز

زن هیچگاه مکلّف به پرداخت نفقه به شوهر نیست؛ این در

واجب است و چنانچه این امور بهصورت ضیافت و

حالی است که نفقه اقارب از تکالیف متقابل به شمار میآید؛

مهماننوازی یا خیریه ،در حقّ وی صورت گیرد ،نفقه از عهده

یعنی همانگونه که نفقه پسر فقیر بر پدر غنی واجب است،

کسی که بر وی واجب است ساقط میگردد .درصورتیکه

بالعکس اگر پسر غنی و پدر فقیر باشد ،بر پسر واجب است

منفق نفقه را به خویشاوندان تسلیم کند و در دست آنان تلف

که نفقه پدر را بدهد .ضمن اینکه یکجانبه بودن تکلیف نفقه

شد ،یا خود منفق آن را تلف ساخت ،عوض و بدل آن واجب

برای زن نفیکننده تکلیف زن نیست ،بلکه نفقه ،در مقابل

است ،لیکن درصورتیکه خود آن را تلف کند وقتی بدل آن

تکلیف اطاعت زن از مرد قرار میگیرد (محمدی.)8 :1388 ،

واجب است که مجدداً تأمین کند (عاشور ،بیتا ج .)361 :2

 -وسعت قلمرو نفقه زوجه

از دیدگاه فقهای امامیه نیز نفقهای که رافع حاجت است

از حیث قلمرو ،نفقه زوجه از نفقه اقارب وسیعتر بوده و

عبارت است از همه آنچه یک شخص در زندگى بهطور

مصادیق آن از مصادیق نفقه اقارب نیز بیشتر است .ماده 1204

متعارف به آن نیاز دارد .امروزه بسیارى از امور جزء ضروریات

ق .م .چنین بیان میکند« :نفقه اقارب عبارت است از مسکن و

زندگى و متعارف همگانى شده است که درگذشته اصالً مطرح

البسه و غذا و اثاث البیت بهقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن

نبوده است؛ مثالً داشتن کولر و یخچال امروزه امرى متعارف

درجه استطاعت» .در ماده  1107آمده« :نفقه عبارت است از

در زندگى است ،ولى درگذشته اصالً برقى وجود نداشت تا

همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن،

این وسایل جزء لوازم زندگى بهحساب آید؛ بنابراین ،هر چه

البسه ،غذا ،اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم،

بهطور متعارف جزء نفقه بهحساب آید ،منفق باید بپردازد ،البتّه

در صورت عادت یا احتیاج بهواسطه نقصان یا مرض» .با در

استطاعت منفق نیز در پرداخت نفقه دخیل است .ممکن است

نظر گرفتن این دو مادهقانونی؛ تفاوت قلمرو نفقه زوجه و

منفقى نتواند همه مایحتاج منفق علیه را بپردازد ازاینرو به هر

اقارب معلوم میگردد.

مقدار که در توان دارد و مورد تمکّن اوست باید بپردازد ،البته

 -نفقه اقارب از منظر فقه عامه

نفقه زوجهی دائم باید بهطور متعارف و مناسب با وضعیت زن

 -1مقدار نفقه

پرداخت شود ،ولى نفقه اقارب طبق ماده  1204ق .م .باید

ماده  1204قانون مدنی در مورد نفقه اقارب مقدار نفقه را

بهقدر رفع حاجت ،بهطور متعارف باشد ،بدون اینکه در این

مشخص میکند « ...بهقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه

امر ،وضعیت اجتماعى اقارب در نظر گرفته شود (موسوی

استطاعت منفق» .مطابق این مادهقانونی که از فقه امامیه اقتباس
گردیده ،به دست میآید که نفقه خویشاوند مقدار معیّن ندارد،
بلکه باید کفایت او باشد و اینقدر کفایت برحسب بزرگی و
کوچکی و میزان نیاز تفاوت و اختالف دارد؛ زیرا گاهی پیش
میآید که بزرگسال به چیزی احتیاج دارد که خردسال به آن
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خمینی ،بیتا ،ج .)322 :2
پس فقهای امامیه قائل به این هستند که اگر منفق نیاز به
ازدواج داشته باشد ،مخارج ازدواج وی بر نفقه اقرباء مقدم
میگردد ،چه آنکه نفقه اقارب مواسات و معاونت است و
هنگامی واجب میگردد که منفق متمکّن باشد ،درحالیکه
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ازدواج امری جایز است بلکه به آن امر شده است؛ و آدمی

هزینهها نیز باید در شمار نیازهای روزانه والدین قرار داده شود

میتواند اقدام به ازدواج کند ،حتّی اگر به عدم انفاق اقارب

و بر مبنای عرف امروزه بهعنوان بخشی از نفقه ایشان محسوب

منتهی گردد (فاضل هندى ،1416 ،ج .)110 :1

گردد (خلیلی.)17 :1387 ،

برخی از فقها بر این نظرند که اگر اقارب نیاز به ازدواج داشته

نتیجهگیری

باشند بر انفاق کننده الزم نیست که براى آنان ازدواج کند ،مثالً

نفقه از امور مالی و از ثمرات نکاح و قرابت است .دین مقدس

بر پسر الزم نیست که براى پدرش زن بگیرد ولى در طرف

اسالم احکام ویژهای را درزمینۀ انفاق زوجه و اقارب وضع

پدر گفتهاند اگر پسر محتاج به ازدواج است و خود قادر بر

کرده است .شرایطی که برای الزام به انفاق مقرّر شده حقوق و

ازدواج نیست بر پدر مستحب است که براى پسرش تزویج

تکالیف متقابلی را برای افراد خانواده مقرّر داشته است .اسالم

نماید (نجفى ،1404 ،ج .)379 :31

توانایی جسمی مرد برای کار و کسب درآمد و لطافت جسم و

عالوه بر آنچه گذشت ،گروهی از فقها قائل به وجوب اعفاف

روح زن را موردتوجه قرار داده است .در آیات متعدد قرآن

ب
واجب النفقه میباشند ،ازنظر صاحب جواهر چنانچه واج ٌ

مثل آیۀ  34سوره نساء به قوام بودن مرد بر زن اشارهکرده و

النّفقه نیاز به ازدواج داشته باشد ،نفقه زن او نیز جزء نفقه

زوج را مکلف به انفاق نموده است .قانون مدنی در مادۀ 1107

محسوب شده و به عهده منفق است؛ امّا مطابق قول مشهور

نفقه را بیان میکند .نفقه عبارت است از تأمین مسکن ،خوراک

شمول نفقه به مورد مذکور مشکوک و محل اجرای اصل

و پوشاک زن ،اثاث البیت ،خادم در صورت عادت داشتن زن

برائت است (نجفی ،1404 ،ج .)378 :31

به خادم و یا بیمار بودن او .شارع مقدس نفقۀ پدر و مادر را در

عقیده مشهور فقهای امامیه و تصریح ماده  1196ق.م .در

صورت فقر بر عهدۀ فرزند و نفقۀ فرزند را در صورت ناتوانی

روابط بین اقارب ،بیانکننده این مطلب است که فقط اقارب

از کسب و نداری بر عهدۀ والدین گذاشته است و این الزام به

نسبی در خط عمودی اعم از صعودی (اجداد) یا نزولی

انفاق اقارب به دلیل پیوند نسبی بین آنها است .فقها نیز نفقه

(نوادگان) ملزم به انفاق یکدیگرند و علیرغم اینکه فقه

اقارب را بهقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجۀ استطاعت

اسالمی انفاق بر خویشاوندان اطراف مثل برادر و خواهر را

منفق میدانند .مرد با به وجود آمدن رابطۀ زوجیت و تمکین

مستحب برشمرده و همچنین وجدان عمومی هم برادر توانگر

زن مکلف است هزینههای زندگی زن را با توجه به شأن او و

را مکلف به دستگیری از برادر ناتوان میداند ،قانون حقوق

رعایت عرف جامعه ،برآورده نماید .هرگاه زوجه از حق حبس

خاصی را درباره این خویشاوندان در نظر نگرفته است

استفاده نماید نفقۀ وی ساقط نمیشود زیرا شرع و قانون اجازه

(گراوند.)61 :1395 ،

استفاده از حق حبس را به وی داده است و مانع در اینجا

حمایتهای مالی فرزندان از والدین محجور ،عالوه بر موارد

مشروع است .زوجه وظیفه دارد ریاست مرد را در خانه بپذیرد

مذکور در ماده  1204ق .م .پرداخت دیگر هزینههای مربوط

و مکلف به تمکین خاص و عام از مرد است و در غیر این

به متعلّقات مسکن ،رسیدگی به امور جاری منزل ایشان

صورت ناشزه بهحساب آمده و نشوز وی مسقط نفقه است.

ازجمله پرداخت قبوض ،تعمیرات ،خرید ،تهیّه وسایل و

زن فقط موظف به تمکین خاص نیست بلکه باید تمکین عام

امکانات خودکفایی را نیز شامل میشود که این امر متأسفانه

داشته باشد .مرد حق دارد جهت حفظ آرامش خانواده و تربیت

ازنظر قانونگذار پنهان مانده است .اگرچه در قانون به هزینه

فرزندان تمکین عام را از زن بخواهد.

خدمتکار ،هزینههای درمانی بهداشتی و هزینههای تردد

 -1از دیدگاه اهل سنّت و امامیه ،قرابت ،زوجیت و ملکیت از

بهتناسب موقعیت ،نیز تصریح نشده است ،لیکن اینگونه

اسباب وجوب نفقه به شمار میآیند .نیز آیهای که صراحت ًا
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متضمن نفقه و رسیدگی به اقارب باشد در قرآن ذکر نشده

 .6صفایی ،حسین؛ امامی ،اسداهلل .)1395( .مختصر حقوق

است .امّا در آیات زیادی امر به احسان و نیکی و صدقه مطرح

خانواده ،نشر میزان ،تهران ،چاپ چهل و سوم.

است که در سلسله مراتبی که قرآن در جهت پرداخت صدقات

 .7صفوی ،عبدالرضا .)1393( .معاونت آموزش و تحقیقات

ذکر کرده است ،اقارب جزء اولین مرتبه است .این در حالی

قوۀ قضاییه در حقوق شهروندی ،انتشارات مسعی ،تهران،

است که برای وجوب نفقه زوجه ،سه دلیل را برشمردهاند:

چاپ اول.

آیات ،روایات و اجماع .این سه دلیل مورد اتفاق امامیه و اهل

 .8فرشتیان ،حسن .)1388( .فقه زوجه ،پژوهش تطبیقی

سنّت میباشند ،بااینوجود اهل سنّت دو دلیل قیاس و عقل را

حقوق مدنی ایران و سایر نظامهای حقوقی ،قم :مؤسسه

به ادلّه مذکور اضافه نمودهاند.

بوستان کتاب ،مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه

 -2تقدّم نفقه زن بر نفقه اقارب ،مطلق بودن نفقه زوجه،

علمیّه قم.

یکجانبه بودن نفقه زوجه ،قابل مطالبه بودن نفقه زوجه ،ممتاز

 .9فهیمی ،فاطمه .)1385( .حقوق مالی زن «مقایسه تطبیقی

بودن طلب زن بابت نفقه و تبدیلشدن نفقه گذشته او به دین،

در حقوق اسالم ،ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان»،

تفاوت در ملکیت ،وسعت قلمرو نفقه زوجه و تفاوت در معیار

انتشارات دانشگاه قم ،چاپ اول.

نفقه ،وجوه افتراق و اشتراک نفقه اقارب و نفقه زوجه به شمار

 .10کاتوزیان ،ناصر .)1389( .دوره حقوق مدنی خانواده ،جلد

میآیند.

دوم ،شرکت سهامی انتشار ،تهران ،چاپ اول.

 -3مطابق ماده  1204قانون مدنی که از فقه امامیه اقتباس

 .11کاتوزیان ،ناصر .)1390( .دوره مقدماتی حقوق خانواده،

گردیده و همچنین با تتبّع در آراء فقهای اهل سنّت ،روشن

جلد دوم اوالد ،روابط پدر و مادر و فرزندان نسب ،همبستگی

میگردد که نفقه خویشاوند مقدار معیّن ندارد ،بلکه میبایست

خانوادگی و حمایت از کودکان ،فرزندخواندگی ،شریک

بهقدر کفایت او باشد و این قدر کفایت برحسب بزرگی و

سهامی انتشار ،چاپ اول.

کوچکی و میزان نیاز مختلف است.

 .12گراوند ،لیلی« .)1395( .بررسی شرایط نفقه زوجه و اقارب

منابع و مآخذ

در فقه و حقوق ایران» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده

الف) منابع فارسی

ادبیات و علوم انسانی گروه فقه و حقوق دانشگاه ارومیه.

 .1امینی ،ابراهیم .)1387( .آیین همسرداری یا اخالق خانواده،

 .13محمدی ،مرتضی« .)1388( .ازدواج ،نفقه و تمکین» ،مجله

انتشارات اسالمی ،تهران ،چاپ یازدهم.
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 .2انصاف داران ،محمدرضا .)1391( .قوانین و مقرّرات

 .14مصلحی ،علی« .)1372( .بررسی نفقه اقارب ازنظر فقه و

خانواده – در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی ( ،)1انتشارات

حقوق ایران» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت

جنگل ،تهران ،چاپ اول.

مدرس.

 .3جعفری لنگرودی ،محمدجعفر .)1386( .ترمینولوژی

 .15معین ،محمد .)1388( .فرهنگ معین ،تهران :انتشارات

حقوق ،انتشارات کتابخانه گنج دانش ،تهران ،چاپ چهارم.

اشجع.

 .4روشن ،محمد؛ صادقی ،محمد .)1395( .دانشنامه حقوقی

 .16مهر پور ،حسین؛روشن ،محمد؛ محمدی مام فاز ،حسن.

خانواده ،انتشارات جنگل ،جاودانه ،تهران ،چاپ اول.

( .)1393مطالبات زوجه و روش و اصول آن (مهریه ،نفقه،

 .5شمس الهی ،کاظم .)1395( .پرداخت نفقه اقارب،

اجرتالمثل ،نحله ،شرط تنصیف دارایی) ،انتشارات جنگل،

پژوهشکده امربهمعروف و نهی از منکر.

تهران ،چاپ چهارم.
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ب) منابع عربی

 .11طریحی ،فخرالدین 1416( .ق) .مجمع البحرین ،تهران،

 .1ابن منظور ،محمد بن مکرم 1414( .ق) .لسان العرب،

کتابفروشی مرتضوی.

بیروت ،دار الفکر للطباعۀ و النشرو التوزیع دارصادر.

 .12عاشور ،احمد عیسی( .بیتا) .فقه آسان در مذهب امام

 .2ابن نجیم ،زین الدّین بن ابراهیم .)1413( .البحر الرائق

شافعی ،نجف ،مؤسسه کاشف الغطاء.

شرح کنزالدقائق ،بیروت :دار المعرفه.

 .13فاضل هندى ،محمد بن حسن 1416( .ق) .کشف اللثام و

 .3جبعی العاملی ،زینالدین .)1411( .الروضه البهیه فی

اإلبهام عن قواعد األحکام ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته

الشرح اللمعه الدمشقیه ،جلد  ،2دارالفکر ،بیروت.

به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 .4جزرى ،ابن اثیر ،مبارک بن محمد .)1411( .النهایۀ فی

 .14فراهیدى ،خلیل بن احمد 1410( .ق) .کتاب العین ،قم،

غریب الحدیث و األثر ،قم :مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان.

انتشارات هجرت.

 .5جوهری ،اسماعیل بن حماد 1410( .ق) .الصحاح تاج اللغۀ

 .15مکارم شیرازى ،ناصر 1427( .ق) .دائرۀالمعارف فقه مقارن،

و صحاح العربیه ،بیروت ،دارالعلم للمالیین.

قم :انتشارات مدرسه امام على بن ابیطالب علیهالسالم.

 .6حلی ،عالمه .)1413( .قواعداالحکام ،جلد  ،6محقق،

 .16موسوی خمینی ،روحاهلل .)1379( .تحریر الوسیله ،قم:

مصحح :گروه پژوهش دفتر انتشارات اسالمی ،دفتر انتشارات

مؤسسه مطبوعات دار العلم.

اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول.

 .17موسوی خمینی ،سید روحاهلل .)1379( .صحیفه نور ،جلد

 .7خلیلی ،عذرا ( ،)1387نفقه والدین در فقه امامیه و قوانین

 ،2مسئله  ،9انتشارات عروج ،تهران.

موضوعه ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 .18موسوی خمینی ،سید روحاهلل .)1386( .تحریرالوسیله ،جلد

 .8خوری شرتونی ،سعید 1403( .ق) .أقرب الموارد  ،قم:

 ،2دارالعلم ،قم ،چاپ دوم.

مکتبۀ آیۀ اللّه المرعشی.

 .19نجفی ،احمد بن علی 1423( .ق) .سفینه النجاح و مشکاه

 .9راغب اصفهانی ،حسین بن محمد 1412( .ق) .مفردات

الهدی و مصباح السعادات ،نجف ،مؤسسه کاشف الغطاء.

الفاظ القرآن ،لبنان ،انتشارات دار العلم.

 .20هروی ،احمد بن محمد 1419( .ق) .الغریبین فی القرآن و

 .10قرشی ،علیاکبر 1412( .ق) .قاموس قرآن ،تهران،

الحدیث ،بیروت ،المکتبۀ العصریّۀ.

انتشارات دارالکتب اإلسالمیه.
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