
تفاوت نفقه زوجه و اقارب در فقه امامیه 
مریم کریمی1، سمیه نوروزی2

چکیده
ک���ه وجوب تأمی���ن آن در روابط  نیازهای حیاتی، به حفِظ نفس انس���ان وابس���ته اس���ت 
گلچین  زوجین و خویش���اوندان، در ادله اس���تنباط حکم شرعی آمده اس���ت. نویسنده، 
کنار هم می گذارد تا از مقایسه آنها تفاوت نفقه زوجه و اقارب مشخص شود.  این ادله را 
نفقه زوجه در آیات و روایات اصل موضوعه است. به جای وجوب نفقه، به مصادیق آن 
گذشته، سیره عقال، وجوب  پرداخته شده است. همچنین استصحاب نفقه ادیان الهی 
نفقه را می رس���اند، اما در نفقه اقارب آیات به تنهایی آن را نمی رساند. روایات بر وجوب 

لت دارند. نفقه اقارب دال
ش���رط وجوب نفق���ه زوجه، ازدواج دائم، تمکین و هم دینی اس���ت. پیمانی تش���ریعی به 
در ازای زندگ���ی مش���ترک، الینقط���ع، بی توجه به ت���وان زوجین، مقدم بر هم���ه نفقه ها و 
دی���ون، نفقه مفوته دین، و در زمان های س���ه گانه، قابل مطالبه اند. در نفقه اقارب، فقر 
گر جای متمکن و فقر عوض شود،  منفق علیه، تمکن منفق و دوام این دو شرط است. ا
نفقه عکس و به تناوب واجب و ساقط می گردد. نفقه تابع پیوند خونی، بدیل پذیر و در 
کافر هم واجب اس���ت. تنها نفقه حال و  طول عمود نس���بت االق���رب فاالقرب حتی نفقه 
گذشته. ضمانت اجرای آن به این تفصیل و قدرت ضمانت  آینده قابل مطالبه است نه 

اجرای نفقه زوجه نیست.
کلیدی: نفقه زوجه، نفقه اقارب، فقه امامیه. گان  واژ

1. مقدمه
که در علوم مختل���ف از آنها بحث  حق���وق مال���ی زوجه و اقارب، به  وی���ژه نفقه، نگاره هایی هس���تند 

گونی دارد. تفاوت ها و ش���باهت های نفقه زوج���ه و اقارب، احکام  گونا می ش���ود. ای���ن مبحث ابعاد 

اخالقی نفقه زوجه و اقارب، مقایسه نفقه زوجه و اقارب میان مذاهب مختلف اسالمی و ... از میان 

گون نفقه زوج���ه و اقارب، تفاوت های آن دو اهمیت بیش���تری دارد؛ زیرا امروزه به دلیل  گونا ابع���اد 

کارشناسی فقه و اصول، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از افغانستان. 1. دانش پژوه 
کارشناسی ارشد فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از افغانستان. 2.دانش پژوه 

دوفصلنامه تخصصی پژوهش های فقهی زنان و خانواده / سال اول/ شماره دوم/ پاییز و زمستان 1398/ 57-39
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کش���مکش است  کافی این تفاوت ها، هم میان خانواده ها بر س���ر نفقه اعضای خانواده  عدم وضوح 

و هم پرونده های دعاوی نفقه زوجه و اقارب در دادس���راهای خانواده روز به روز بیش���تر می ش���ود. 

کدام اند؟ نفقه از  راس���تی تفاوت نفقه زوجه و نفقه اقارب چیس���ت؟ مصادیق و موارد س���قوط نفقه 

کتب و پایان نامه های بسیاری درباره  کتب فقهی اسالمی آمده است. در سال های اخیر،  دیرباز در 

نفقه نوش���ته شده اس���ت؛ اما، این تحقیقات الزم، هیچگاه به صورت خاص، نفقه زوجه و اقارب را 

با هم مقایسه نکرده اند. 

در این نوشتار درباره نفقه زوجه و اقارب و تفاوت آنها از دیدگاه فقه امامیه مطالبی بیان می شود 

کند؛ همچنین مواد  گون با هم مقایسه  گونا و نفقه زوجه و اقارب را برابر هم نهاده و آنها را از جهات 

که افزون بر قوانین حال، در حل اختالفات نیز  اولی���ه قوانی���ن نفقه در قانون مدنی را فراهم می آورد 

کرد. می توان از این مقایسه استفاده 

کم خان���واده، مربوط به اختالفات نفقه زوجه و  بخش���ی از اختالفات خانوادگی پرونده های محا

کنون تحقیق مستقلی در این باره انجام نشده، چنانچه این تحقیق ها و مانند آن  اقارب اس���ت. تا 

انجام نگیرد، نارس���ایی ها در عدم تبیین تفاوت نفقه زوج���ه و اقارب همچنان پرونده های قضایی 

کم خانواده پیچیده و دشوار خواهند ماند. این نوع اختالفات در محا

2. مفاهیم 
در ابتدا برای روشن شدن ذهن مخاطبین، مفاهیم موجود در تحقیق تبیین می شود.

2-1. نفقه

2-1-1. معنای لغوی نفقه

کرده اند: گونی برای »نفقه« بیان  گونا علمای علم لغت، ریشه و معانی 

-صاح���ب مصباح المنیر می گوید، »نفقه« از ریش���ه »نفق« و اس���م مصدر آن می  اش���د. جمع آن 

»ِنفاق« و »َنَفقات« اس���ت. در این صورت معنای آن »تمام ش���د، فانی و نابود شد« است. )فیومی، 

1347، ص327( 

کاماًل متفاوت برای واژه »نفقه« قائل است: نخست، چنانچه  کاربرد  - صاحب صحاح اللغه، دو 

کت می باش���د. دوم، چنانچه این واژه برای  کار رود، به معنای مرگ و هال ای���ن واژه برای حیوان به 

کار رود، به معنای شیوع و رواج آن می باشد. )جوهری، بی تا( معامله به 

کاربرد آن برای انسان  -صاحب قاموس اللغه و برخی از اهل لغت، »نفقه« را مشتق از »نفوق« و 
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ک���ت و نابودی می دانند. )راغب اصفهان���ی، 1412، ص819؛ فراهیدی،  و ی���ا حیوان را به معنای هال

)177 /3 ، 1414

-»نفقه« مشتق از مصدر »نفاق« و به معنای رواج است )فراهیدی، 1414، 182/3، 5/ 177(.

-»نفقه« مشتق از »انفاق« به معنای آنچه از درهم و دینار و مانند آن »انفاق« می شود )ابوجیب 

سعدی، 1419، ص358؛ راغب اصفهانی، 1412، ص 819؛ الشرتونی البنانی، بی تا، 131/2(.

کاربردها و معانی  کرد. تمامی ای���ن  گون »نفقه« را می ت���وان چنین جمع  گونا کاربرده���ا و معان���ی 

گر از یک س���و، معن���ای از میان رفتن و نابودی  گونه ای با هم مرتبط و هم معنا هس���تند؛ یعنی ا ب���ه 

گس���ترش و رواج می ش���ود. چنانچه در بحث نفقه زن بر شوهر، از  می دهند، از س���وی دیگر، موجب 

ج می ش���ود � به دید ظاهر از میان می رود� اما از سویی دیگر،  س���ویی مالی از تصرف و دارایی مرد خار

این مال رونق و رواج زندگی زن را در پی دارد؛ پس هر دو معنای نابودی و رواج واژه نفقه، با در نظر 

ج زن می کند و  که مرد آن را خر داش���تن حال زن و ش���وهر قابل جمع اند. بنابراین، نفقه مالی است 

ج هر روزه  که خر زندگی زن با این مال رونق و رواج می یابد. معادل فارسی »نفقه«، زاد و توشه است 

� روزانه � زن و فرزندان می باشد. )پرتو، 1373، 2045(

2-1-2. معنای اصطالحی نفقه در علم فقه

ب���رای واژه »نفقه« در فقه ش���یعه، معنای اصطالحی بیان نش���ده؛ بلکه در بیان معن���ا و تعریف واژه 

کرده اند. در فقه شیعه امامیه، بیشتر »نفقه« را به نیازمندی های  »نفقه«، آن را تعریف به مصداق 

ک و درمان«.  که عبارت باش���د از: »غذا، مس���کن، پوش���ا کرده اند؛  ض���روری و حیات���ی زندگ���ی بی���ان 

ک دانسته و آن را در برابر مسکن و لباس بر  )محقق حلی، 1389، 319/2( برخی، نفقه را فقط خورا

می شمارند )منتظری یزدی، 1389، ص156(.

که در اصطالح فقهای شیعه امامیه، »نفقه« برای صرف مال برای افراد واجب  چنین می نماید 

کار می رود. )انصاری،1424،  النفقه یعنی، همس���ر، خویش���اوندان واجب النفقه و مملوک انسان به 

ص 297( به نظر می رس���د »نفقه« در علم فقه ش���یعه امامیه عبارت است از: تمامی نیازهای زندگی 

که  ادامه حیاتش به  آنها وابس���ته  است. البته، بدون هرگونه اسراف و مصادیق  گیرنده  روزمره نفقه 

ک، درمان و مسکن. ک، پوشا این نیاز حیاتی عبارتند از: خورا

2-2. تمکین

2-2-1. معنای لغوی تمکین 

گر از ب���اب »افعال« � امکان �  واژه »تمکی���ن«، از ریش���ه »مک���ن« و جمع آن »مکنی« اس���ت. این واژه ا
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گر از باب »تفعیل« �  کردن معنا می ده���د و ا گردانیدن به چیزی و پا برجا  گرفته ش���ود، ق���ادر  در نظر 

گردیده،  که به چیزی توانا  کسی  گردانیدن به چیزی اس���ت و به  تمکین � باش���د، باز معنای آن قادر 

کار  ک���ه این واژه در فقه و کتاب النکاح به  »متمک���ن« می  گویند. )طریحی، 1408، 413/3( هنگامی 

که زن، ش���وهر خود را توانمند می کند تا در مواردی بر همس���رش مس���لط  می رود، بدین معنا اس���ت 

کرده است. باشد. در این صورت می گویند: زن، به شوهر خود »تمکین« 

کس���ی را پذیرفتن است )دهخدا، 1377، 16/  کردن و فرمان  در زبان فارس���ی، »تمکین«، اطاعت 

که برای این واژه نهاده اند، تن دردادن  1006؛ عمید، بی تا، ص421(. به نظر نویسنده، بهترین برابری 

است )امامی، 1368، 447/4(؛ در این صورت، تمکین، تن در دادن زن به خواست شوهر است.

2-2-2. معنای اصطالحی تمکین

»تمکین«، در علم فقه عنوان مستقلی ندارد و در بحث از نفقه، »مهر« و »نشوز« دیده می شود؛ از این 

که برای »تمکین«، در علم فقه ش���یعه، تعریف خاصی بیان نشده، بلکه  روی، تعجب برانگیز نیس���ت 

کرده اند. »نشور« به  از باب تعرف االشیاء باالضدادها، »تمکین« را با مقابل قرار دادن با »نشوز« بیان 

که عبارت است از سرکشی. »نش���وز« در فقه عبارت است از سرکشی زن در  معنای »ترفع« می باش���د، 

برابر شوهرش و عدم تن دردادن به خواست همسرش؛ پس نشوز یعنی »عدم تمکین«. 

گفته شد، »تمکین« � از باب تعریف شناخت به ضد � عبارت است از تن در دادن زن  بنا بر آنچه 

به خواس���ت ش���وهر و اطاعت از دس���تورات او و عدم وجود مانعی از س���وی زن. به طور عام می توان 

کرد. چنانچه از تعریف »تمکین« و »نش���وز« بر  تمکی���ن را به س���لطه و اختیار دادن به دیگری معن���ا 

که برای »تمکین« دو  کلمه ای عام اس���ت؛ از این روی شایس���ته اس���ت  می آید، دس���تورات و اوامر، 

گرفت:  معنای عام و خاص در نظر 

که  گونه ای  تمکین عام: مطیع بودن و فرمان برداری زن از شوهرش در تمام مسائل زندگی، به 

زن در همه زندگی، خواست مشروع و متعارف همسرش را تحقق بخشد.

تمکین خاص: فرمان برداری زن از شوهر در مسائل خاص زناشویی در هر زمان و مکان مشروع؛ 

لذا صاحب ش���رائع االس���الم می گوید: »ه���و التخلیة بینها و بینه بحیث ال تخت���ّص موضعًا و ال وقتًا« 

)محقق حلی، بی تا، 2/ 397؛ نجفی، 1374، 31/ 303(.

که برابر  کامل یا تس���لیم تام بیان می کنند  فقها، یکی از ش���رایط وجوب نفقه زن بر مرد را تمکین 

که در نوشتار حاضر مورد نظر است، عبارت است از؛ زن در  آن تمکین ناقص می باشد. پس تمکینی 

کاماًل در اختیار شوهر قرار دهد و مطیع خواسته های او باشد. یعنی، زن در  مسائل زناشویی خود را 
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روابط خاص زناشویی به خواست شوهرش تن دردهد، و خود را به او سپارد.

2-3. نشوز

2-3-1. معنای لغوی نشوز

»نش���وز«، جم���ع »نش���ز« و به معنای م���کان مرتفع، ارتفاع و بلند ش���دن اس���ت )ابن منظ���ور، بی تا، 

کراهت داشتن هر یک از زوجین از دیگری  ج10، ص417(؛ اما نش���وز در زندگی مش���ترک زن و شوهر، 

کل منهما صاحبه و س���وء عشرته له« )سعدی ابو  کراهیه  می باش���د. از این روی می گویند: »النش���وز 

حبیب ، 1419، ص 353(.

2-3-2. معنای اصطالحی نشوز

کّل  »نش���وز« در فقه امامیه عبارت اس���ت از: »هو الخروج من الزوج و الزوجة عن طاعة الواجبة علی 

واحد منهما إلی اآلخر« )نجفی، 1374، 31/ 200(، بنابراین تعریف، »نشوز« در فقه امامیه، مختص 

زنان نیس���ت، بلکه ممکن اس���ت نش���وز از جانب مرد هم س���ر زند )محقق حلی، 1389، 2/ 387(؛ 

چنانچه هر یک از زن و یا ش���وهر از انجام آنچه بر هر یک از آنها واجب اس���ت به سود دیگری، سر باز 

زند، در این صورت با عدم انجام طاعت واجب، نشوز پدید می آید. با این همه، در افکار و اذهان، 

کتب فقهی و سخنان فقهای شیعه امامیه هم،  بروز و ظهور نشوز از سوی زن دانسته می شود و در 

بیشتر از نشوز زن سخن به میان می آید. مثال در تحریر الوسیله آمده است:

که  که بر او واجب اس���ت، می باش���د. به این صورت  نش���وز در زوجه، خروج زن از طاعتی 
خ���ودش را در اختیار ش���وهر قرار ندهد و آنچه باعث نفرت می ش���ود و با الت���ذاذ از زن منافات 
دارد، از خ���ود دور نکن���د، بلک���ه ترک نظاف���ت و آرایش در صورت طلب زوج نیز نش���وز اس���ت، 

ج شدن از منزل شوهر بدون اجازه او و غیر اینها نشوز است. همچنین خار

گر زن از کارهای خانه و احتیاجات  عدم اطاعت زن در غیر واجبات بر او نشوز نیست، پس ا
گر از آوردن و پهن  کردن، خیاطی، آشپزی، و... ا که به تمتع او ربطی ندارد، مانند: جارو  مرد 

کند نشوز نیست. )موسوی خمینی، بى تا، 442/2( کردن رختخواب خودداری 

که موضوع این تحقیق »نفقه« اس���ت، »نشوز« زن نسبت به مرد مراد می باشد؛ بنابراین  از آنجا 

»نش���وز« عبارت اس���ت از برآورده نساختن خواسته های مرد از س���وی زن در روابط خاص زناشویی؛ 

کرده � حق واجب خداوندی زن بر مرد،  که خدا آن  را واج���ب  که با خروج زن از اطاعت ش���وهر �  چ���را 

از عهده مرد برداشته می شود.
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2-4. فقه

2-4-1. معنای لغوی فقه

برخی فقه را مطلق فهم معنا می کنند )جوهری، بی تا؛  فیومی، 1347(، برخی دیگر آن را ش���کافتن 

کالم همراه  که با نوعی استنتاج، تعمق، تأمل و شکافتن  کرده اند، البته ش���کافتنی  گش���ودن معنا  و 

است )مکارم شیرازی، 1390، 32/1(.

2-4-2. معنای اصطالحی فقه

که فقیه از  در اصطالح اصولیون و فقها، فقه مجموعه ای از قوانین، دس���تورات و امر و نهی هایی اس���ت 

منابع و ادّله تفصیلی آن استنباط می کند و موضع عملی بندگان را در برابر خالق رقم زده و به او می آموزد 

که چه عکس العملی در مقابل موالی حقیقی اش داشته باشد )مکارم شیرازی، بی تا، 37/1(. به دیگر 

سخن، علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی را فقه گویند )ایروانی، 1384، 15/1(.

3. اسباب وجوب نفقه زوجه
در فقه امامیه، اسباب نفقه عبارت است از: زوجیت، قرابت و ملکیت.

که متناس���ب با هماهنگی نظام تکوین و تش���ریع،  س���ببیت زوجیت برای نفقه از آن روی اس���ت 

ک���ه در نظام تکوی���ن، نیازهای حیاتی ویژه ای ب���رای آدمی آفریده و در نظام تش���ریع نیز  خداون���دی 

نیمی  از جامعه انسانی را تحت سرپرستی دیگری قرار داده، می بایست برای برآورده شدن نیازهای 

تکوینی این نیمه مرئوس، چاره اندیشیده باشد. برای همین به محض عقد ازدواج، نفقه بر مردان 

واجب می شود.

که در نظام خانواده برای زندگی اجتماعی پرورش می یابند.  انس���ان ها موجوداتی اجتماعی اند 

کوچك انجام می ش���ود.  انتقال تجارب نس���ل ها، پ���رورش برای زندگی اجتماعی و... در این جامعه 

کوچک، زیربنای جامعه جهانی انس���انی است. از این رو، اهمیت زیادی دارد  بنابراین، این جامعه 

کوش���ید. ممکن اس���ت برخی مش���کالت مانند تنگناهای ش���دید مالی،  و باید در قوام و مانایی آن 

کرد.  بخواهد موریانه این استحکام شود، الجرم باید برای آنها چاره اندیشی 

که با هم صله  کسانی را   ع حکیم، برای رفع این مشکالت، در خط عمود نس���بی خانواده،  ش���ار

کرده اس���ت. از این روی، اقارب نس���بی در  رحم ان���د، مأمور به همپوش���انی نیازهای حیاتی یکدیگر 

سلسله طولی در صورت تنگدستی مالی، بر یکدیگر واجب النفقه می شوند.

ج می باشد. که از موضوع این نوشتار خار سومین سبب، نفقه ملکیت است 
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4. دالیل وجوب نفقه زوجه 
کرده اند: آیات، روایات  علمای علم فقه امامیه جعفریه، س���ه دس���ته دالیل را بر وجوب نفقه اقامه 

کرده اند. ش���اید آنان  که متأس���فانه از بی���ان دالیل عقل���ی دال بر وجوب نفقه خ���ودداری  و اجم���اع 

که مذهب امامیه  کافی و دالیل عقلی آن را زاید دانسته اند، اما باید دانست  دالیل سه گانه فوق را 

جعفریه، از مذاهب عقل گرای جهان اسالم است و از سویی، علمای بزرگوار علم فقه امامیه در بیان 

دالیل مسائل مختلف فقهی، معموال دلیل عقلی را افزون بر ادله نقلی می آورند.

گونی اس���تناد ش���ده اس���ت.  گونا در فق���ه امامیه، برای اثبات وجوب نفقه زوجه بر زوج، به آیات 

برخ���ی از آی���ات مورد اس���تناد، در ضمن آیات مرب���وط به طالق می باش���د؛ مانند برخی آیات س���وره 

مبارک���ه بقره. س���یاق آی���ات قبل و بعد از ای���ن آیه، بیان صریح اح���کام الهی اس���ت. در آیات قبل، از 

جهاد، ش���راب و ایتام به صراحت س���خن می آید. آیات بعد از این آیات هم درباره عده داشتن زنان 

در ص���ورت ط���الق، ازدواج مج���دد و مهریه زنان به صراحت س���خن می گوید. برخی از آیات مس���تند 

که در میانه این آیات قرار دارد، قدر متیقن آنها نفقه زوجه نیست. سیاق درونی برخی  نفقه زوجه 

که در ضمن بحث طالق، مس���ائل زیر  که، جمله معترضه ای هس���تند  از ای���ن آیات نش���ان می دهد 

که در این  مجموعه ای طالق را یاد آورد می ش���ود. برای مثال: چاره  جویی برای شیرخواری می کند 

موقعیت به دنیا می آید.

برخ���ی آیات مس���تند نفقه زوج���ه، قدر متیّق���ن آن می تواند مهریه باش���د، بنابرای���ن نمی توان از 

گر روایات اهل بیت نباش���ند،  ای���ن آی���ات به تنهای���ی وجوب نفقه زوج���ه را به اثبات رس���اند. یعنی ا

که اهل بیت در روایات تفسیری،  دیگران نمی توانند نفقه زوجه را از این آیات به دست آورند. آنجا 

ای���ن آیات را آیات االحکام نفقه برش���مرده و از آنها حکم ب���ه وجوب نفقه می کنند، حکم نفقه زوجه 

مشخص می شود.

ب���ا این همه، برخی آیات مورد اس���تناد برای وجوب نفقه زوجه، برخ���ی از مصادیق نفقه را بیان 

می کن���د. این آیات، وجوب نفقه را امری مقبول و پیش پذیرفته می دانند. بنابراین، به جای بیان 

کریم چنین  که در بحث توحید، قرآن  وجوب نفقه، مصادیق و دامنه آن را بیان می کنند. همچنان 

کنش قرآنی درباره نفقه را به اس���تمرار وجوب نفقه، بنابر وجوب آن در شرایع  می کند. می توان این 

گذشته و یا امضای سیره عقال در برخورد با نفقه زوجه در میان عقالی جامعه آن روز دانست.  الهی 

یعنی نفقه زوجه، امری تلقی به قبول شده و حکمی امضایی است.

که برخی از مصادی���ق نفقه را بر عهده مردان واجب می دان���د، نفقه زوجه بر زوج در  بن���ا ب���ر آیاتی 
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زندگی مشترک واجب است. نفقه زوجه، ولو به بیان مصادیق آن در زمان استمرار زندگی مشترک، 

کریم به صراحت نیامده اس���ت. از این روی به تنهایی � بدون روایات و س���یره عقالء و قواعد  در قرآن 

کرد. فقهیه ای چون الضرار � نمی توان وجوب نفقه زوجه را استنباط 

که مصادیق  کوتاه س���خن آنکه، وجوب نفقه زوجه در زمان اس���تمرار زندگی مش���ترك، تنها از آیاتی 

حقوق زنان در هنگام طالق را بیان می کنند -آن هم با قائل ش���دن اصل عقالئی اولویت- به دس���ت 

می آید. روایات بس���یاری درباره نفقه زنان مطرح ش���ده و آنچه در آنها دیده می ش���ود، همانندی این 

که س���ؤال و جواب  روایات با آیات قرآن اس���ت. روایات نیز نفقه زوجه را امری پیش پذیرفته می دانند 

از مصادیق و حواش���ی این اصل موضوعه اس���ت. آنچه در این روایات وجوب نفقه را بهتر می رس���اند، 

کاف���ی نبود، زن، خودش  گر ش���وهر نفقه زن و فرزن���دش را نداد و یا مقدار آن  که ا حدیث نبوی اس���ت 

می تواند، به مقدار مورد نیاز زندگی روزمره خود از مال شوهر -حتی شده به صورت مخفیانه- بردارد.

که زن مخفیانه برای تأمین هزینه های زندگی روزانه خود از مال ش���وهر برمی دارد، بر چه  مال���ی 

گر مال در ملکیت ش���وهر اس���ت، یا باید به ملك زن منتقل ش���ده باشد و یا شوهر  اساس���ی اس���ت؟ ا

گونه تصرف در مال ش���وهر تصرف در مال غیر  اج���ازه تصرف داده باش���د، در غیر ای���ن دو صورت، هر 

و غیر عن تراٍض اس���ت. پس زن مرتکب حرام ش���ده اس���ت. حال معصوم، چگونه حکم به حلیت و 

ج���واز ای���ن تصرف می کند؟ علمای امامیه، مقدار نفقه متعارف زن را مال او می داند، ولو این مقدار 

که نفقه،  که این علم���ا معتقدند  از مال در میان اموال و دارایی های ش���وهر واقع ش���ده باش���د؛ چرا

ش���به عوض الزم در معاوضه � اس���تمتاع مرد در برابر نفقه زن � است. چنانچه آمده: »ألّنها حّقً مالًی 

کالعوض الالزم فی المعاوضة« )ش���هید ثانی،1416، 2/ 476(، پس  فی مقابلِة االس���تمتاع، فکان���ْت 

که او خود به انسانیت  زن، برای بر داشتن حق خود از مال شوهر، نیازی به اجازه او ندارد، به ویژه 

که بر عهده اوس���ت، به همس���رش نمی پردازد؛ با آنکه مع���وض را دریافت  خ���ود، آبرومندان���ه عوضی 

داشته است.

ع امضا ش���ده و رد و ردعی از آن به ما نرسیده است. همچنین قاعده  که توس���ط شار س���یره عقال 

ج، نفقه زوجه را واجب می کند؛  الضرار، برای نفی هرگونه زیان رساندن به زن و قاعده نفی عسر و حر

کرد. بعد  گذش���ته نیز می توان نفقه را ثابت  همچنین با اس���تصحاب نفقه زوجه در ادیان ابراهیمی 

کتاب  که آن،  از بیان اس���باب و دالیل وجوب نفقه زوجه، دالیل وجوب نفقه اقارب بیان می ش���ود 

و سنت و اجماع است.
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5. دالیل وجوب نفقه اقارب

کتاب  .1-5

که برای وجوب نفقه زوجه است، برای وجوب نفقه اقارب وجود ندارد: دلیل قرآنی، آنچنان 

و پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو، 
کمترین اهانتی به  آنها روا مدار و بر آنها فریاد  یا هر دوی آنها، نزد تو به س���ن پیری رس���یدند، 
گفتار لطیف و س���نجیده و بزرگوارانه به  آنها بگو و بال های تواضع خویش را از محّبت  مزن و 
و لط���ف، در براب���ر آنان ف���رود آور، و بگو: پروردگارا! همان  گونه که آنه���ا مرا در کوچکی تربیت 

کردند، مشمول رحمتشان قرار ده و حّق نزدیکان را بپرداز. )اسراء: 23- 24(

کنید. واژه احسان، مطلق است و هرگونه  که به پدر و مادر خود احسان  خداوند دستور می دهد 

احس���انی را در ب���ر می گی���رد. از جمله این احس���ان ها، تأمین نیازهای زیس���تی آنها اس���ت. در دوران 

کرد،  میان سالی و یا هنگام توانمندی و دارایی پدر و مادر هم می توان والدین را در این زمینه یاری 

که دس���ت فرزندانشان را از  که در این زمان، این والدین هس���تند  اما چندان موضوعیت ندارد؛ چرا 

کم ش���ده و ممکن  کاری آنها  کم کم توان  نظ���ر مالی می گیرن���د و چون والدین پا به س���ن می گذارند، 

گیرند. این  اس���ت س���رانجام برخی از آن���ان در تنگنای مالی برای تأمین نیازهای زیس���تی خود ق���رار 

که در ادامه  کنار رفتار انسانی با والدین بیشتر نمود می یابد. به ویژه  که دستگیری مالی در  جاست 

کهنسالی والدین را پیش می کشد. آیه، خداوند 

در هر صورت، این اطالق هم احکام فقهی و هم احکام اخالقی � توصیه های اخالقی � را می تواند 

در بر داش���ته باش���د. از سویی، احس���ان تشکیکی می باش���د. افزون بر آن، مصادیق احسان به دیل 

دارد و و جوب همه احس���ان های عالم برای پدر و مادر ممکن و عقلی نیس���ت؛ پس، می توان با به 

کوتاه س���خن آنک���ه، این فراز از  کرد.  ج���ا آوردن چند احس���ان رفتاری، مدعی امتثال حکم خداوند 

آی���ه مبارک���ه، وجوب نفقه والدین را نمی رس���اند. »حّق نزدیکان را بپرداز« )اس���راء: 26(. در این آیه، 

خداوند به پرداخت حق نزدیکان دس���تور می دهد. حق به صورت مطلق آمده و هرگونه حقوقی را 

که یکی از این حقوق می تواند، تأمین نیازهای زیستی نزدیکان  در بر می گیرد؛ از حقوق مادی و... 

نیازمند باشد. دو مشکل در استناد به این آیه وجود دارد:

اول( مطلق اس���ت و همه خویش���اوندان نزدیک و قدر متیقن خویش���اوندان درجه یک، مانند: 

ب���رادر، خواه���ر، عم���و و .... را در ب���ر می گیرد. ح���ال آنکه فقه���ای امامیه، حکم به وج���وب نفقه آنها 

نکرده اند. بلکه تأمین نیازهای زیستی آنان را مستحب و امری پسندیده دانسته اند.

دوم( سیاق آیه، سیاق حکم وجوبی نیست و تأمین نیازهای زیستی آنها در بحث نفقه در هیچ 
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جایی وارد نشده و حق این گونه نیازمندان و در راه ماندگان، امری مستحبی است. از سویی، این 

کرد. مستحقین را می توان مصداق زکات گیران دانست و حق آنها را به زکات تفسیر 

کرد، بلکه می توان  کوتاه سخن آنکه، از آیه مبارکه، نمی توان حکم وجوب نفقه اقارب را استنباط 

گفت وقتی برای نیازمندان در مال توانگران حقی معلوم مقرر است. بنا بر آموزه االقرب فاالقرب در 

که حق آنها در مال ثروتمندان مقرر شده، حقوق  صدقه و... در فقه اسالمی، نخستین نیازمندانی 

نزدیکان است. شاید از این باب بتوان برای نفقه اقارب، اولویت قائل شد.

5-2. سنت

گرچه امهات احکام و اصل آن در قرآن  گفتار معصومین اس���ت؛  دومین مصدر تش���ریع فقه امامیه، 

که در آیات االحکام بیان شده و همچنین فروعات  کریم آمده است، اما تفسیر آیات قرآن و احکامی 
احکام و تفصیل آنها، در س���نت آمده اس���ت. از جمله این احکام، بحث نفقه اس���ت. به ویژه نفقه 

کت���ب فقهی علمای فقه  کرد. بر اس���اس  اق���ارب. وج���وب نفقه اقارب را نمی توان از آیات اس���تخراج 

امامیه، دلیل اصلی وجوب نفقه اقارب، روایات می باشد. در ذیل برخی از روایات نفقه اقارب بیان 

می شود.

ال���ف( عل���ی بن ابراهیم، از پدرش، از بن ابی عمیر، از جمیل بن دراج از امام جعفر صادق: »الجیبر 

 عیل نفقة االبوین و ولد؛ مرد مجبور نمی ش���ود اال بر نفقه پدر و مادر و فرزند«. )کلینی، 1413، 
ّ

الّرجل اال

)510/5

ب( محمد بن یعقوب از پدرش نقل می کند: »قلت له: من الذی اجبر علیه و تلزمنی نفقته، قال 

کسانی انسان مجبور می شود  علیه الس���الم: الوالدان و ولد؛ از امام جعفر صادق پرسیدم: برای چه 

کسی نفقه اش بر من واجب است؟ فرمودند: پدر و مادر و فرزند«. )کلینی، 1413، 510/5( و چه 

گفتم برای نفقه چه کسی انسان را  ج( محمد پسر علی پسر حسین به استناد از حلی به امام؟ع؟ 

مجبور می کنند؟ امام جعفر صادق ؟ع؟ فرمودند: »الوالدان و الوارث الصغیر« )کلینی، 1413، 510/5(

در ای���ن روای���ات، همه س���خن از نفقه اقارب اس���ت و از وجوب یا عدم وجوب نفقه اقارب س���ؤال 

کدام یک از اقارب باید نفقه داد و در چه صورتی؟  گر نفقه اقارب واجب اس���ت، به  می ش���ود. اینکه ا

آیا نفقه  آنها در هر حالی واجب است یا فقط در شرایط خاص واجب می شود؟ پاسخ این پرسش ها 

که در ادامه خواهند آمد. گروه از یکدیگر می باشد  و شبهات، همان دوگانگی و تفاوت نفقه این دو 

ک���ه در همه  آنها  خالص���ه آنکه پرس���ش کنندگان، از وجوب نفقه افرادی غیر از زوجه می پرس���ند 

معصوم، از وجوب نفقه والدین و فرزندان سخن می گویند؛ روایات، به صراحت، از نفقه پدر و مادر 

و فرزندان سخن می گویند.
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5-3. اجماع

نفق���ه والدین و فرزندان، مس���ئله ای اجماعی میان علمای فقه امامیه اس���ت. این اجماع، مدرکی 

اس���ت؛ بنابرای���ن چندان ارزش���ی ندارد؛ زی���را آن مدارک در دس���ترس بوده و با وج���ود مدارك، حکم 

وجوب نفقه اقارب استنباط می شود. 

گونی استناد شده. نویسنده بر این باور است  گونا برای اثبات وجوب نفقه زن بر شوهر، به آیات 

که همه این آیات در مقام بیان وجوب نفقه زن نیس���ت. برخی از آیات برای نوزاد انس���ان است. در 

برخ���ی آیات قدر متیقن، مهریه اس���ت و نمی توان تنها با اس���تناد به این آی���ات وجوب نفقه زن را به 

که حکم به این مهمی، می بایس���ت صراحت داشته باشد. س���نت نیز مانند آیات  دس���ت آورد؛ چرا 

ق���رآن، وج���وب نفقه زوجه را به عن���وان اصل موضوعه، امری پیش پذیرفت���ه تلقی می کند. برخی از 
کار رفته در  روای���ات نی���ز مانند آی���ات قرآن، نفقه زوج���ه را با بیان مصداق بی���ان می کنند. تعابیر ب���ه 

روایات نیز عام بوده و قابلیت صدق بر مصادیق دیگر، غیر از نفقه را نیز دارند. 

ک���ه می توان از آنها برای اثب���ات وجوب نفقه زوجه  ب���ا این همه، برخی روایات نیز نقل ش���ده اند 

ک���ه بدون اجازه  ک���رد. چنانچ���ه در این روایات، ب���رای مثال به زنان اجازه داده می ش���ود  اس���تفاده 

شوهران شان، مخفیانه از اموال آنان برای تأمین نفقه خود بردارند؛ چون زنان اذنی از شوهران شان 

ب���رای برداش���تن از اموال آن���ان برای تأمین نفق���ه خود ندارند؛ از ای���ن رو باید قائل ب���ه ملکیت زنان 

که این ملکیت را می توان شبه عوض  نس���بت به این مقدار از مال برای تأمین نفقه روزانه شان شد 

الزم در معاوضه دانس���ت. پس، نفقه زوجه، ش���به عوض الزم در معاوضه اس���ت و به عنوان یکی از 

عوضین این معاوضه واجب می باشد.

که معصوم در  اجماع امت اسالمی � نه تنها شیعه امامیه � وجوب نفقه زوجه را در بردارد و از آنجا 

میان اجماع کنندگان اس���ت، بنابراین حکم به وجوب نفقه می شود. سیره عقال، اصلی ترین دلیلی 

که بنا بر آن، حکم به وجوب نفقه زوجه می ش���ود و چون در زمان معصوم؟ع؟، مس���لمانان  اس���ت 

نفقه همسران ش���ان را می پرداختند و رد و ردعی از ایش���ان نرس���یده، پس ایشان سیره عقال را امضا 

که بنا بر این س���یره، خداوند و معصومین؟ع؟، نفقه زوجه را  کرده اند. نویس���نده بر این باور اس���ت 

کرده  و به عنوان اصل موضوعه آن را پذیرفته اند. بنابر دالیل ذکر شده،  امری از پیش پذیرفته تلقی 

هم نفقه زوجه بر زوج و هم نفقه اقارب بر منفق توانمند واجب است.

6. مصادیق نفقه زوجه
علمای شیعه، نفقه زوجه را سه دسته دانسته اند:
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ک ب( پوشا

ج( مسکن

برخ���ی از علم���ای فق���ه امامیه، اث���اث منزل و خ���ادم را نیز بر مصادیق س���ه گانه ف���وق افزوده اند. 

گروه���ی دیگر، عطر و لوازم آرایش���ی و برخ���ی دیگر احتیاجات ضروری زندگی را از نفقه برش���مرده اند.

در این میان، مصادیق سه گانه فوق، اتفاق فقهای امامیه بوده و مستند آن، آیات و روایات است.

7. مصادیق نفقه اقارب
فقهای امامیه، مصایق نفقه اقارب را نیز همان خوراك، پوش���اك، مس���کن و اثاث خانه می دانند 

گرفتن توان منفق می باشد. )محقق حلی، 1389، 744/2(  که به اندازه نیاز منفق علیه و با در نظر 

نوع و مقدار نفقه اقارب، بسته به توان مالی نفقه دهنده بوده و شرط وجوب نفقه اقارب، ناتوانی 

کتس���اب اس���ت. صاحب جواهر می گوی���د: »در این حکم، مخالفی نیافت���م؛ زیرا نفقه اقارب  آنان از ا

کس���ب باش���د، مانند فرد غنی اس���ت« )نجفی،  که قادر به  کس���ی  کمک برای رفع نیاز آنان اس���ت و 

 .)171/31 ،1374

8. شرایط وجوب نفقه زوجه
که علمای  کامل، دو ش���رط ضروری وجوب نفقه زوج در فقه امامیه اس���ت  دائم���ی ب���ودن و تمکین 

امامیه بر آن اجماع دارند. )محقق حلی، 1389، 347/2؛ نجفی، 1374، 303/31(

8-1. دائمی بودن عقد ازدواج

ل���زوم دائمی بودن عق���د ازدواج زوجین برای وجوب نفقه زوجه، در فقه امامیه امری اتفاقی بوده و 

مخالفی در این حکم یافت نش���ده اس���ت. این شرط، برای وجوب نفقه، اجماعی امامیه می باشد. 

که در این مس���ئله ه���م اجماع منق���ول داریم و هم اجم���اع محصل.  صاح���ب جواهر معتقد اس���ت 

)نجفی، 1374، 303/31(

8-2. تمکین

کند، مستحق  کامل  گر زن در عقد دائم باشد و تمکین  تمکین، دیگر شرط وجوب نفقه زن است. ا

کل زمان و مکاٍن یسوُغ  نفقه است. شهید اول در این زمینه می گوید: »بشرط التمکین الکامل فی 

که استمتاع از زوجه جایر باشد، نفقه  کامل در هر زمان و مکانی  فیه االس���تمتاع؛ به ش���رط تمکین 

او واجب می باشد«. )شهید ثانی، 1361، 204/2(
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8-3. هم دینی در نفقه زوجه

س���بب نفقه زوجه در دین اس���الم، عقد ازدواج دائم اس���ت. ای���ن پیمان، بنابر قانونی دینی بس���ته 

ج باشند، دیگر زوجیت دائمی نیست تا نفقه ای  گر هر یک از آنها از دین اسالم خار می شود. حال ا

که زوجین هر دو مس���لمان باش���ند؛  باش���د )بن���ا بر یک���ی از مبانی ( پس، زوج���ه در صورتی نفقه دارد 

که نفقه زوجه، بر اساس قرارداد و نسبت بود، اما در نفقه اقارب، دین ورود ندارد.  چرا

که نفقه آنان بر اساس  گفته شد، نفقه اقارب غیر مسلمان منفق هم واجب است؛ چرا  چنانچه 

عمود نسب بود و هم خونی، امری تکوینی و خلقتی بود و اقارب غیر مسلمان، همچنان صله رحم 

انسان است و حفظ حرمت آن و نیکی و احسان به آنها همچنان واجب است.

9. شرایط وجوب نفقه اقارب

گیرنده 9-1. شرایط نفقه 

گیرنده، روزیش را نداشته  در وجوب نفقه اقارب، فقیر و نیازمند بودن آنان شرط است، یعنی نفقه 

باشد. در شرط بودن فقرِ منفق علیه، اختالفی میان علمای امامیه نیست، اما سخن در این است 

که عجز  کس���ب هم ش���رط اس���ت یا نه؟ بیش���تر علمای امامیه بر این باورند  که آیا عجز منفق علیه از 

کمکی به آنها است  کسب، شرط وجوب نفقه برای اوست؛ زیرا نفقه اقارب نیازمند،  گیرنده از  نفقه 

کس���ب داش���ته باش���د، مانند ش���خص  که توانایی بر  کس���ی  کنند. حال،  گرس���نگی خود را برطرف  تا 

کفاره منع شده اس���ت، پس وجوب نفقه آنها  گرفتن زکات و  بی نیاز اس���ت و برای چنین ش���خصی، 

مشروط به فقرشان است. . )نجفی، 1374، 171/31(

 فخ���ر المحققی���ن، با قرار دادن ش���رط فقر، عدم قدرت به تکس���ب را اقرب می دان���د و نفقه برای 

که با وجود  کاسبی باشد  گر  که از تامین روزیش عاجز است )حلی، 1389، 284/3(، اما ا کسی است 

کس���ب، به هر علتی، درآمدش مکفی مخارجش نباشد و در نیازهای حفظ النفسی خود  توانایی بر 

کاس���ب است، مانند غنی است یا نفقه او بر اقاربش واجب می شود؟  درمانده باش���د، آیا باز او چون 

که ش���رط وجوب نفقه اق���ارب، درماندگی آن���ان در تأمین نیازهای حیاتی ش���ان  مناس���ب آن اس���ت 

کار افتادهِ نیازمند، چه س���الم باش���د و یا نقص عضو  کاس���ب نیازمند باش���د و یا از  باش���د، حال چه 

داش���ته باشد، همینکه روزی روزانه خود را نداشته باش���د، نفقه او بر اقارب توانمند مشخص شده 

ع، واجب می شود. از سوی شر

 محقق حلی می گوید: 

که چیزی نداش���ته باشد. و  کس���ی  که باید نیازمند باش���د و  گیرنده، ش���رط اس���ت  در نفقه 
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که توانایى به دست آوردن روزی را نداشته باشد و شرط نیست  نزدیك ترین شرط این است 
که سالم باشد و در به دست آوردن روزی ناتوان باشد،  که نقص عضو باشد، بلکه در صورتی 

نفقه اش واجب است. )الحلی، 1315، 58/2(

که روزی خود و عیالش را نداش���ته باشد )1361،  کس���ی می داند  ش���هید ثانی نیز واجب النفقه را 

کس���ب روزی نیس���ت  129/2( و اعتب���اری ب���ر نقصان خلق���ت و نقصان حکم در صورت فقر و عجز از 

)محقق حلی، 1389، 573/2(. 

کس���ب را شرط مناس���بی برای وجوب نفقه اقارب نمی داند؛ چه ممکن است  نویس���نده، عجز از 

که در این صورت نفقه اش بر دیگری  کس���بی نداش���ته، اما مال فراوانی در داشته باش���د  فردی هیچ 

که تنها فقر را شرط وجوب نفقه اقارب دانست. واجب نیست. پس بهتر آن است 

10. شرایط نفقه دهنده
گر بیش از نیاز حیاتی روزانه خود داشته  بر هر انسانی، نخست تهیه قوت الیموت خودش است و ا

گر از نیازهای زندگی خود و همس���رش بیش���تر داش���ت، در  باش���د، بای���د نفقه زوج���ه اش را بپردازد. ا

گر  کند، پس ا صورت نیازمندی حفظ النفس���ی خویش���اوندان واجب النفقه، باید نفقه آنها را تأمین 

کسی بر او مقدم نیست  انسان، تنها به اندازه نیازهای حیاتی خود توانایی داشته باشد، نفقه هیچ 

گر تنها به اندازه هزینه روزانه خود و همسرش داشته  و حفظ نفس خویشتن مقدم بر همه است. ا

گرچه آنان از شدت نیاز  باش���د، دیگر تأمین روزی فرزندان و والدین نیازمندش بر او واجب نیست، 

گر بیش از روزی خود و همسرش داشته  در برآورده س���اختن حداقلی روزیشان درمانده باش���ند، و ا

باش���د، و اقارب واجب النفقه نیازمندی داش���ته باش���د، نفقه آنان نیز بر او واجب می شود. )محقق 

حلی، 1389، 574/2(

که ه���م هزینه های  گ���ر منف���ق، نیاز به ازدواج داش���ته باش���د و توان مالی او به اندازه ای نباش���د  ا

کن���د، در این صورت  کن���د و ه���م بتواند نیازهای اق���ارب نیازمن���دش را تأمین  کفای���ت  ازدواج���ش را 

گرچه علم و بلکه  ک���ه هزینه ازدواج او ب���ر هزینه نفقه اقارب مقدم اس���ت؛  علم���ای امامیه می گویند 

که نفقه  ک���ه ازدواج او موجب ناتوانی در پرداخت نفقه اقارب نیازمندش می ش���ود؛ چرا  یقی���ن دارد 

که منفق، توانمند و متمکن باشد، در  اقارب مواس���ات و معاونت اس���ت و هنگامی واجب می ش���ود 

که ازدواج او امری جایز و بلکه واجب اس���ت. در فرض مس���ئله او ب���ا امتثال یک واجب، دیگر  حالی 

گردن او باشد. )شهید ثانی، بی تا، 558/1( تمکن مالی ندارد تا وجوبی بر 

گر ازدواج  گر شخصی نیازمند ازدواج است به طوریکه ا امام خمینی)ره( در این باره می فرماید: »ا



53

مش 
یوی

ش ا
 فق

د 
ن 

او 
و ا

هش 
  و

قش
 ه 

ف
 وو

 

نکن���د در معصی���ت قرار می گیرد، ازدواج او مقدم اس���ت و ِاال باید نفقه اقارب را بپردازد«. )موس���وی 

خمینی، بی تا، 321/2(

11. ترتیب نفقه دهندگان
کرده ب���ود و یا نات���وان از پرداخت  گ���ر پدر فوت  نفق���ه فرزن���د، نخس���ت بر پدر واجب اس���ت نه مادر. ا

کودک بر پدر بزرگ او واجب اس���ت و  کردن نیازهای حیاتی  هزینه های زندگی فرزندش بود، برآورده 

که زنده و توانگر  کان پدری  کرده و یا تنگدست باشند، هر یک از نیا گر پدر و پدر بزرگ، هر دو فوت  ا

گر هیچ یک از نیای پدریِ فرزند، زنده و یا دارا  باشد، نفقه این فرزند بر عهده او واجب است. حال ا

گر مادر هم نباشد و یا نادار باشد، بر  نباشند، هزینه زندگی فرزند بر مادر توانمندش واجب است و ا

جد و جده مادری زنده و توانمندش به طور یکسان واجب است. 

که  کان مادری وی  گر مادر و جد و جده مادری فرزند نباشند و یا تهیدست باشند، هر یک از نیا ا

زنده و توانمند باش���ند باید نفقه این فرزند دودمان دختریش���ان را بپردازد. بنابراین، در نفقه فرزند 

کان مادری اس���ت تا نیازهای حیات���ی فرزند درمانده  نیازمن���د، نخس���ت بر آباء پدری و س���پس بر نیا

دودم���ان خ���ود را بپردازن���د. بنابراین، نفق���ه فرزند بر نیای پدری و س���پس م���ادری االقرب فاالقرب 

واجب می شود.

گیرندگان 12. ترتیب نفقه 
که همه در  گیرنده می باش���ند  که نفقه به آنها تعلق می گیرد، نخس���ت، فرزندان و والدین نفقه  اقاربی 

ی���ک رتبه و با هم برابرند. بعد از آنها نوبت به نوه ها، پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها می رس���د و همین طور 

کان درمانده باالتر و دودمان پایین تر، هر طبقه ای بعد از طبقه دیگر، نفقه ش���ان واجب می شود.  نیا

کان و دودمان نیازمند انسان، االقرب فاالقرب مستحق دریافت نفقه می شوند. باید انسان  پس، نیا

گر منفق، تنها هزینه های یک نسل یا دو طبقه  کند. ا دارا، به اندازه توانایی اش این واجب مالی را ادا 

گر توان بیش���تر دارد، نفقه  کند و ا کند، نیاز همان ها را برآورده  از وابس���تگان نس���بی را می تواند تأمین 

کند )شهید ثانی، 1361، 465/5(. که باید آن ها را هم ادا  اقارب بیشتری بر او واجب است 

13. نتیجه گیری
که نخستین آن در ادله استنباطی وجوب  نفقه زوجه و اقارب، تفاوت های اساسی  با یکدیگر دارند 

آنها اس���ت. نفقه زن، دس���ت کم به صورت بیان مصادیق آن در قرآن تصریح ش���ده اس���ت، اما نفقه 
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کرد. افزون بر اصل وجوب نفقه، چنانچه آمد،  کریم استنباط  اقارب را نمی توان به صراحت از قرآن 

مصادیق نفقه زوجه � دست کم مصادیق سه گانه اجماعی � در قرآن ذکر شده است. همچنین تعداد 

گفته اند، اما مصادیق نفقه اقارب تنها همان مصادیق  مصادی���ق نفقه زوجه را تا پنج مصداق ه���م 

گروه یکس���ان به نظر می رس���د و از این جهت  س���ه گانه اجماعی می باش���د. مقدار و نوع نفقه هر دو 

تفاوتی دیده نش���ده اس���ت. ش���رط وجوب نفقه زوجه، ازدواج دائم و تمکین از ش���وهر است و شرط 

وجوب نفقه اقارب فقر مالی آنان است.

که زن به عقد دائم به ازدواج مردی  در نفقه زوجه، شرطی برای منفق علیه نیاورده اند، همین 

کاس���ب باش���د و یا به هر علتی ثروتمند  گرچه زن خود  کرد، مس���تحق نفقه اس���ت،  درآمد و تمکین 

باش���د، اما در نفقه اقارب، منفق علیه باید فقیر و مستمند باشد. از سویی شرایط منفق در این دو 

گیرندگان متفاوت اس���ت. در نفقه زوجه، زوج در چه ش���رایط و موقعیتی قرار دارد، دخلی  نوع نفقه 

کافی  کاسب یا بی کار باشد، خواه دارا یا نادار، خواه درآمد او  به وجوب نفقه زوجه ندارد. زوج، خواه 

باش���د ی���ا نه، در هر صورت نفقه زوجه بر او واجب اس���ت. یعنی نفقه زوج���ه، هیچ ربطی به اوضاع و 

احوال زوج ندارد.

در نفقه اقارب، شرط وجوب آن، توانمندی منفق است. در همه حال چه در وجوب نفقه اقارب 

گر منفق، توانایی نداشته  ع به دارایی و توانمندی منفق است. ا و چه در استمرار نفقه آنها، نگاه شار

گر بر اثر فقر اقارب و توانمندی منفق، نفقه اقارب بر عهده او  باشد، نفقه اقارب بر او واجب نمی شود و ا

ج می شود.  واجب شود، هرگاه توانایی منفق از میان رود، نفقه اقارب هم از عهده او خار

که در دو سوی این خط، زوج و زوجه قرار دارند و پیمانی  نفقه زوجه، امری خطیِ عرضی است 

گرفت. برخالف نفقه  که میان آن دو اس���ت و س���ومی ای در این میان نیست تا ترتیبی بتوان در نظر 

گیرن���دگان و نفقه دهندگان می تواند متعدد باش���د. از  که خط عمودی اس���ت و تعداد نفقه  اق���ارب 

گیرندگان در نفقه اق���ارب دارای ترتیب تقدمی و تأخری  ای���ن روی، هم نفقه دهن���دگان و هم نفقه 

هستند. همچنین در نفقه اقارب هر یک از منفق و منفق علیه می تواند بدیل داشته باشد. 

نفقه زوجه در صورت عدم تن دردادن به خواس���ت های ش���وهر � نشوز � و ارتداد، ساقط می شود. 

که در ص���ورت صغیره بودن زوجه یا خردس���الی زوج یا بیم���اری حاد زوجه در  برخ���ی بر ای���ن باورند 

برخی صورت ها، زوجه نفقه ای بر زوج ندارد. همچنین نفقه زوجه در مسافرت، واجب و مسافرت 

که با اجازه شوهر انجام می پذیرد، بر عهده شوهر است. در آن سو،  همراه با شوهر و مسافرت هایی 

نفقه اقارب، فقط در صورت توانمند ش���دن منفق علیه و یا ناتوانی منفق س���اقط می ش���ود. صغیر و 
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کفر و ارتداد منفق علیه دخلی در وجوب یا عدم وجوب نفقه اقارب ندارد،  کبی���ر بودن، بیماری،  ی���ا 

بلک���ه مالك در همه حال، توانایی تأمین نیازهای حیاتی اقارب اس���ت. نفقه اقارب مس���افر، واجب 

که او توان مسافرت را داشته، پس می تواند آن توان را برای تأمین نیازهای حیاتی خود  نیست؛ چرا

گی���رد، مگر آنکه مس���افرت او با پای پیاده و ی���ا به هر علتی بدون هزینه باش���د و یا دیگری به  کار  ب���ه 

شرط مسافرت هزینه سفر اقارب را بپذیرد. 

گر  نفق���ه زوج���ه، بر نفقه اقارب مقدم اس���ت و فراتر از آن بر همه دیون ش���وهر مقدم می باش���د. ا

ش���وهر ب���ه هر علتی، مدت���ی نفقه زوجه را نپردازد، نفقه های مافات بر ذمه ش���وهر، دین ش���ده و در 

که زن به اموال ش���وهر دسترسی داشته باشد، قابل وصول است، اما  زمان مناس���ب و یا در صورتی 

تقدم نفقه اقارب بر دیون منفق را نویسنده نیافت. 

گذش���ته هم  نفقه زوجه، مختص حال یا آینده نیس���ت و چون دین می ش���ود، نس���بت به دیون 

گذش���ته  قابلی���ت مطالب���ه دارد. بنابراین، نفقه زوجه هم در زمان حال و هم آینده و هم نس���بت به 

قابل مطالبه و دادخواهی بوده و مش���روط به تمکن مالی زوج نمی باش���د، اما نفقه اقارب، مشروط 

ب���ه توانمن���دی منفق اس���ت و تنها برای زمان حال و زم���ان آینده � در صورت وج���وب � قابل مطالبه 

است و نفقه های فوت شده تبدیل به دین نشده و قابل درخواست نیستند. 

که س���بب آن هم ازدواج دائم می باشد.  نفقه زوجه، امری س���ببی، تش���ریعی و قراردادی اس���ت 

ام���ری غیر مادی و غی���ر مالی. از این رو، دوام نفقه زوجه ب���ه دوام ازدواج دائم زوجین بوده و امری 

که از زمان اجرای صیغه ازدواج تا زمان طالق یا مرگ امتداد داش���ته و  پیوس���ته و یکنواخت اس���ت 

ربطی به مشغول الذمه بودن منفق به نفقه دیگر و یا دیون زوج ندارد.

 برداش���تن نفقه از مال شوهر توس���ط خود زوجه، در برخی صور جایز است. وجوب نفقه زوجه، 

که فقط نفقه زوجه در هر شرایطی بر زوج واجب می شود و هیچ گاه در هیچ  امری یک س���ویه اس���ت 

گرفتن نفقه، باید مسلمان باشد  ش���رایطی، نفقه زوج بر عهده زوجه واجب نمی شود. زوجه، برای 

و در صورت ارتداد او نفقه او هم س���اقط می شود. نفقه اقارب، امری نسبی و تکوینی بوده و وجوب 

آن، ام���ری م���ادی و مالی اس���ت. دوام وجوب آن از س���ویی به دوام فقر مالی اقارب و از س���وی دیگر 

که فقط در  گسس���ته و غیر یکنواخت اس���ت  به دوام توانمندی منفق بس���تگی دارد؛ بنابراین، امری 

زمان های تنگدستی منفق علیه و توانایی منفق واجب می شود.

وجوب نفقه اقارب، امری دو س���ویه اس���ت. هر یک از آنان به ش���رط درماندگی مالی، مس���تحق 

دریافت نفقه می ش���ود و هر یک از آنها در صورت توانمند مالی متعهد به پرداخت نفقه می گردد. از 
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گیرند، پس  ای���ن روی، چه بس���ا در غیر زمان واحد، هم به یکدیگر نفقه دهن���د و هم از یکدیگر نفقه 

که »الف« روز شنبه از »ب« نفقه بگیرد و یکشنبه برعکس، »الف« نفقه »ب« را تأمین  تعجبی ندارد 

کند و روز دوش���نبه دوباره نفقه »ب« بر عهده »الف« واجب ش���ود. نفقه اقارب همیش���ه در صورت 

فراغ���ت ذمه منفق از نفقه خود و نفقه زوجه واجب می ش���ود و نس���بت به نفق���ه زوجه تاخر مقامی 

دارد. اینکه هر یک از اقارب واجب النفقه منفق، اجازه داشته باشد نفقه خود را از مال منفق بدون 

که مسلمان باشند و در صورت  اجازه او بردارد، محل بحث است. اقارب واجب النفقه، الزم نیست 

ارتداد هم نفقه آنها همچنان واجب است.

کند،  گ���ر زوج از پرداخ���ت نفقه زوجه خ���ودداری  نفق���ه زوج���ه، دارای ضمان���ت اجرایی اس���ت. ا

می ت���وان میان آنه���ا جدایی انداخت تا زوج مجب���ور به پرداخت نفقه زوجه ش���ود و در صورت عجز 

ع می تواند زوج را  کم ش���ر زوج و ی���ا ع���دم پرداخت نفقه زوجه، وی اختیار فس���خ دارد؛ همچنین حا

گر  کند و ا کند. در صورت اس���تنکاف، می تواند زوج را زندان ی���ا تعزیر  وادار ب���ه پرداخ���ت نفقه زوجه 

کم می تواند زوجه را طالق دهد، اما ضمانت اجرایی نفقه اقارب،  همه این راه ها سود نبخشید، حا

که آنان خویش���اوند و همخون هم اند و هم خونی را  بس���ان ضمانت اجرایی نفقه زوجه نیست؛ چرا

که امری تکوینی است. نمی توان از میان برد 

فهرست منابع
کریم * قرآن 

کتاب فروشی االسالمیه. . 1 امامی، حسن )1368(. حقوق مدنی. بی جا: 
انصاری، محمدعلی )1424(. الموسوعه الفقهیه المیسره. قم: مجمع فکر اسالمی.. 2
لی. قم: مرکز جهانی علوم اسالمی.. 3 ایروانی، باقر )1384(. دروس تمهیدیه فی الفقه االستدال
گان. بی جا: اساطیر.. 4 پرتو، ابوالقاسم )1373(. فرهنگ برابر های پارسی واژ
ح اللمعه الدمشقیه. بی جا: مکتب االعالم االسالمی.. 5 جبل عاملی، زین الدین )1361(. الروضه البهیه فی شر
ح شرائع االسالم. بی جا: مکتبه بصیرتی.. 6 جبل العاملی، زین الدین )بی تا(. مسالك االفهام فی شر
جبل العاملی، زین الدین بن علی )1416(. مسالک االفهام إلی تنقیح الشرایع االسالم. بی جا: مؤسسه المعارف االسالمیه.. 7
جوری الشرتونی، السعید سعید )بی تا(. اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد. بی جا: دار الکتب االسالمیه.. 8
کتابخانه مرعشی نجفی.. 9 جوهری، )بی تا(. صحاح اللغه. قم: 

حلی، ابو القاسم )1389(. شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام. نجف اشرف: مطبعه االداب.. 10
حلی، ابوالقاسم )1402(. مختصر النافع فی فقه االسالمیه. بی جا: المکتبه االسالمیه الکبری.. 11

حلی، جمال الدین حسن )1315(. قواعد االحکام. تهران: بی نا.. 12
حلی، جمال الدین حسن )بی تا(. ارشاد االذهان. بی جا: بی نا.. 13
ح االشکاالت القوائد. قم: اسماعیلیان. . 14 حلی، محمد بن حسن )1389(. ایضاح الفوائد فی شر
کبر )1377(. لغت نامه. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.. 15 دهخدا، علی ا
راغب اصفهانی، حسین بن محمد )1412(. مفردات الفاظ قرآن. دمشق: دار القلم.. 16



57

مش 
یوی

ش ا
 فق

د 
ن 

او 
و ا

هش 
  و

قش
 ه 

ف
 وو

 
سعدی، ابوجیب )1419(. القاموس الفقهی لغه و اصطالحا. دمشق: دارالفکر.. 17
الطریحی، فخرالدین بن محمد )1408(. مجمع البحرین. قم: مکتبه الثقافه االسالمیه.. 18
کتاب العین. قم: اسوه.. 19 فراهیدی، خلیل بن احمد )1414(. تحقیق 
کلینی، جعفربن محمد بن یعقوب )1413(. الفروع الکافی. بیروت: داراالضواء.. 20
المقری  الفیومی، احمدبن محمد )1374(. مصباح المنیر. بی جا: بی نا.. 21

مکارم شیرازی، ناصر.، و دیگران )1390(. دائره المعارف فقه مقارن. قم: امام علی بن ابیطالب؟ع؟.. 22
منتظری یزدی، محمد )1389(. احکام ازدواج و طالق از نظر اسالم. تهران: چاپخانه زهره.. 23
موسوی خمینی، روح اهلل )بی تا(. تحریر الوسیله. قم: اسماعیلیان.. 24
ح شرایع االسالم. بی جا:  کتابفروشی امامیه.. 25 نجفی، محمدحسن )1374(. جواهر الکالم فی شر


