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Abstract 
 
In Islam, a man through a permanent marriage is obliged to provide his 

wife's alimony. The jurisprudential basis for the necessity of alimony is the 
verses (ayahs) and narrations and its legal foundation is Article 1106 of the 
Civil Code. The tenet of the necessity of alimony is based on consensus 
(Ijmā), but there is disagreement upon the nature of alimony regarding being 
as acquisition or enjoyment among Islamic jurisconsults. In Iran there is no 
rule whether alimony is acquisition or enjoyment by nature. Attributing 
acquisition of alimony to wife provides her with powers in terms of 
expending and disposing of the alimony that are not existed or at least are 
much less or restricted in enjoyment. There is no disagreement among 
Islamic jurisconsults as to the enjoyment nature of possessions such as house 
or servant using of which does not fade the original and acquisition nature of 
those that fade by utilizing. The only case upon which Islamic jurisconsults 
are not agreed is possessions such as clothing, in which case the certain 
tradition and custom could be the basis of judgment and settlement of the 
dispute between the spouses. In English law, there is a similar alimony 
during a marital life as well, but not as much broad and precise as that of 
Iran and Islam. This article, through a descriptive-analytic method, aims to 
specify the ideas of Islamic jurisconsults on the nature of alimony regarding 
being acquisition or enjoyment and express similarities and differences 
between Iranian and English Law. 
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گلیسحق زن رب مازاد نفقه رد فقه امامیه و حقوق اریان و                                                                                                                 ن
 ا

 1نسبسیف اهلل محمدی
 2قاسم نظری کله جوبی

 
 چكيده 

با نکاح دائم، مکلف به تأمین نفقه زن است. مبنای فقهی وجوب در اسالم، مرد 
قانون مدنی است.  اصل وجوب  )0011(نفقه، آیات و روایات و مبنای قانونی آن ماده 

اجماعی است لکن ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن در لسان فقها  ،نفقه
تاع بودن ماهیت نفقه، حکم اختالفی است. در قانون ایران در خصوص تملیک و یا ام

خاصی وجود ندارد. قول به مالکیت زن بر نفقه، اختیاراتی در نحوه دخل و تصرف 
در آن به وی می دهد که این اختیارات در قول به امتاع بودن، وجود ندارد و یا دست 

تر و محدودتر است. در بین فقها در امتاع بودن انفاق اموالی مانند مسکن کم بسیار کم
خادم که استفاده از آنها مستلزم از بین رفتن عین نیست، هم چنین تملیک بودن و 

شود. تنها اموالی که استفاده مستلزم از بین رفتن عین است، اختالف نظری دیده نمی
موردی که فقها در خصوص آن از نظر تملیک و یا امتاع بودن اتفاق نظر ندارند، 

تواند مبنای مورد نیز عرف و عادت مسلم میاموالی از قبیل البسه است که در این 
ی زندگی قضاوت و فصل خصومت بین زوجین باشد. در حقوق انگلیس نیز در دوره

مشترک چیزی مشابه نفقه وجود دارد اما به گستردگی و دقت نظر حقوق ایران و 
تحلیلی به تبیین نظر فقها  -اسالم نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی

ر خصوص ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن و بیان نکات مشابه و متمایز د
 .ایمنفقه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته

 
 .نفقه، تملیک، امتاع، حقوق انگلیس :یدیواژگان کل
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 . دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی،  دانشگاه یاسوج .  2
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 مقدمه

است و  دراسالم تأمین بودجه ی زندگی مشترك برعهده سرپرست خانواده یعنی مرد

دارای درآمد وتمكن مالی باشد، از نفقه محروم نخواهد بود و هیچ الزامی  زن هرچند خود

ندارد که از اموال شخصی خویش، مایحتاج خود یا خانواده اش را تأمین کند)محقق 

وظیفه پرداخت نفقه زن را برعهده زوج قرار داده  (. دراین که چرا اسالم206: 1631داماد،

نمود از جمله ی این حكمت ها می توان به این است،  می توان به حكمت هایی اشاره 

خواهد در برابر تمكین و اطاعت زن موارداشاره نمود: اول این که گویا اسالم می

ای را برمرد واجب کند و بدین وسیله تعادلی میان حقوق طرفین ازشوهرخویش چنین هزینه

ان است و اگر چنین به وجود آورد. دوم این که حق نفقه در اسالم، نوعی تسهیل برای زن

افتادند؛ چون زن در ازدواج دائم، مسئولیت شد به سختی میحقی برای آنها قرار داده نمی

طلبد و فرصتی را هایی را در طول زندگی مشترك بر عهده دارد که توان جسمی او را می

؛ از این فرزند تربیتو  بارداری، داریخانه، شوهرداریگیرد؛ مسئولیتهایی مانند از او می

رو، نفقه، حقی است که اسالم برای زن قرار داده است. ادیان آسمانی به ویژه دین مبین 

اسالم به خانواده و مسائل پیرامون آن از قبیل حضانت، نفقه، ارث و... اهمیت خاصی داده 

ای که درآیات مختلف قرآن مجید که از طریق وحی به پیامبر مكرم اسالم به گونهاند 

)ص( نازل شده مورد تأکید قرار گرفته است. در ایران نیز به تأسی از فقه امامیه، درقانون 

بخش خانواده، به موضوع نفقه اختصاص یافته است. در حقو ق انگلیس  -مدنی، کتاب نهم

های مشترکی که وجود دارد، نفقه ی متفاوت در نظر گرفته شده با توجه به انواع زندگی

است. نكته حائز اهمیت دیگری که به ذهن متبادر می گردد این است که بعضی ازچیزهایی 

را که شوهر به عنوان نفقه به زن می دهد، علی الظاهر به تملک زن در می آورد مانند زیور 

آنها را به زن می بخشد و زن نیز بر آنها آالت و اشیاء قیمتی که بر اساس عرف، مرد 

مالكیت می یابد، البته همان طوری که می دانیم زن نسبت به تصرّف در برخی اموال از 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF
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استقالل چندانی برخوردار نمی باشد و باید عرف مسلم را در هر صورت رعایت نماید. 

ی بر مالكیت یا عدم نكته دیگر این است که در این رابطه شوهر می بایستی قصد خود را مبن

مالكیت بر تملک زن اظهار واعالم نماید. حال ، چنانچه زن در هر صورت تصرّفاتی در 

آنچه که به عنوان نفقه تملک می کند، داشته باشد باید رعایت جوانب امر و صرفه وصالح 

شوهر را در نظر داشته وعملی انجام ندهد که موجبات ضرر زوج را فراهم سازد لذا دراین 

مقاله بر آن هستیم تا ضمن تشریح ماهیت نفقه زوجه در حقوق ایران و میزان مطابقت آن با 

 فقه امامیّه، سیستم معاش زن در خانواده را در کشور انگلیس مورد بررسی قرار دهیم.

 

 نفقه و انواع آن .1

ضرورت دارد مفهوم نفقه را در لغت و فقه و حقوق بررسی کرده، سپس به بیان انواع 

 ختلف آن بپردازیم.م

 مفهوم نفقه. 1-1

 معنای لغوی نفقه .1-1-1

رفته  فرهنگ حقوقی ایران به کار در بدون تغییر که واژه عربی بوده امااین وجود نفقه با

 به معنای نفقه را: برخی  برای نفقه معانی مختلفی درکتاب های لغت بیان شده است. است

 درالمنجد آمده . این معنا دری شود، می دانندصرف و خرج و آنچه که ازدراهم کم و فان

 31:  1630،  )بندرریگی «چیزی کم و فانی شد : لّنفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و ق» است

بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب (. 

الخوزی اللبنانی ، ) ا تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِهااسمٌ مِن االِنفاق و م» الموارد که می نویسد : 

در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و  (.661:  1112

 (217:  1631، دهخدا) مایحتاج آمده است

 معنای اصطالحی نفقه .2-1-1

 فقهای اسالم نظر نفقه از .1-2-1-1

چیزى است که  لغوى آن است و عبارت از معنى اصطالحى نفقه هم نزدیک به معنى

نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط  .براى گذراندن زندگى الزم و مورد نیاز است
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خاص بر عهده اشخاص گذاشته می شود؛ هر چند زن تمكّن مالی نیز داشته باشد. 

:  نواده( ازقبیلشوهر )مرد خا که تأمین آن برعهدهچیزی  » به معنای اکثرفقهای شیعه نفقه را

وسایل زندگى، هزینه معالجه و درمان و مسكن )درحد متعارف و ،  تهیه غذا، پوشاك

؛  20:  1121امام خمینى، ) می دانند( « زوجه و دیگر افراد واجب النفقهمناسب با شأن 

 .(606: 1113اى، خامنه ؛ 121:  1113؛ سیستانى،  07:  1119، خراسانی  وحید

نفقه، وظیفه ای است که در قبال اطاعت زن از :» ن باور هستند که برخی دیگر بر ای

شوهر به ویژه در امور جنسی تحت عنوان تمكین خاص، بر عهده زوج قرار گرفته 

چنین علمای  هم(. 622: 1633؛ نجفی، 1111:103؛ جبعی عاملی ،  261: 1116حلّی،«)است

ضروری زندگی و احتیاجات مادی که دانان اسالمی نیز نفقه را همان لوازم  عامه و حقوق

 (. 111:  1113جزیری، ) فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند

 قه از نظر قانون مدنیفن .2-2-1-1

چنانچه گذشت بسیاری از تعاریف فقهی نفقه، مبیِّن مصادیقی از نفقه هستند و در قانون 

بر همین  نها به ذکر مصادیقی اکتفا شده است.مدنی نیز تعریفی از نفقه ارائه نشده بلكه ت

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با » در حقوق ایران و به موجب  اساس

های درمانی و بهداشتی  وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه )لباسها( ، غذا، اثاث منزل و هزینه

 1601اصالحی  1117ماده  .)«ضو خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ نقصان یا مر

ایران( البته آنچه در قانون مدنی ذکر شده از باب تمثیل است و چه بسا نیازهای  قانون مدنی

طبیعی انسان مستلزم انجام وظیفه دیگری از ناحیه مرد در تأمین آن باشد. لیكن برخی 

د و یا مانع اغیار ازعلمای حقوق، تعاریفی را برای نفقه ذکر کرده اند که بعضاً جامع افرا

چیزی که برای گذراندن زندگی الزم و »نیستند. مثالً برخی معتقدند نفقه عبارت است از 

نفقه »(. برخی دیگر چنین عنوان کرده اند که 170: 1670مورد نیاز باشد )صفایی و امامی،

تمام وسایلی است که زن با توجّه به درجه تمدّن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی 

(. همان طور که مالحظه می شود هر دو 212: 1670کاتوزیان ،«)ود بدان نیازمند استخ

تعریف کلی و دارای ابهام بوده و به تنهایی نمی توانند مخاطب را به مفهوم دقیق نفقه 

 داللت نمایند.
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 اقسام نفقه .2-1

 فقها و حقوق دانان، برای نفقه، سه قسم قائل شده اند.

باید صرف مملوك خود بكند و مخارجی که مالک حیوانات  الف( نفقه ای که مالک

 برای آنها می کند، از این قبیل است . مالك این نوع نفقه ، مالكیت ومملوکیت است.

ب( نفقه ای است که انسان باید صرف فرزندان خود درحالی که صغیر یا فقیرند ، 

ی است که طبیعتا بنماید. مالك این نوع نفقه مالكیت ومملوکیت نیست، بلكه حقوق

فرزندان بر والدین خود پیدا می کنند وحقوقی است که پدر ومادر به حكم تولید، تعلیم 

وپرورش فرزند و به حكم زحماتی که در دوره کودکی فرزند خود متحمل شده اند، بر 

 فرزند پیدا می کنند. شرط این نوع از نفقه، مستحق بودن شخص واجب النفقه است .

ت که مرد درمورد زن هزینه می کند. مالك این نوع از نفقه نه مالكیت ج( نفقه ای اس

ومملوکیت است و نه حق طبیعی به مفهومی که درنوع دوم گفته شد و نه عاجز بودن 

(.اگر زن به فرض ثروتمند و دارای 213:  1607وناتوان بودن و فقیر بودن زن )اسعدی ، 

ی داشته باشد، باز هم مرد باید بودجه ی درآمد سرشاری باشد ومرد ثروت و درآمد کمتر

خانوادگی و از آن جمله بودجه شخصی زن را تامین کند. فرق دیگری که این نوع نفقه با 

نفقه ی نوع اول ودوم دارد، این است که در نوع اول و دوم اگر شخص از زیر بار وظیفه 

صورت یک دین قابل شانه خالی کند و نفقه ندهد گناهكار است اما تخلف از وظیفه، به 

ضمانت اجرای حقوقی مدنی یا کیفری ندارد ولی درنوع سوم  استیفا درنمی آید و مطالبه و

اگر از زیر بار وظیفه شانه خالی کند، زن حق دارد به صورت یک امر حقوقی وکیفری 

:  1602در صورت اثبات دعوی، طلب خود را از مرد بگیرد) مطهری ، ،  اقامه دعوا کند و

(. برخالف نظر این حقوق دان محترم، عدم پرداخت نفقه افراد واجب النفقه 217-213

)فرزند و یا والدین با وجود شرایط مقرر( هم دارای ضمانت اجرای حقوقی  و هم واجد 

 (.1691قانون حمایت خانواده مصوب  16و  3وصف کیفری است)مواد 

 اقسام نفقه زوجه .1-2-1

به مفهوم کلی آن موضوع این پژوهش نمی باشد و فقط حال، با توجه به این که نفقه 

نفقه زوجه مد نظر است لذا در ذیل صرفا و مختصرا انواع نفقه زوجه یا به عبارت دیگر 



هش هم ژپو
فصلنا

  
ب

 و رغ
الم 

س ق ا
حقو تطبیقی 

– 
       سال

پنجم    
– 

شماره
      

رم  
چها

–  
ن      

مستا ز
793

1
 

 

 

022 

 
پردازد، اشاره و در ادامه در این خصوص ماهیت آن چه که شوهر به عنوان نفقه به زن می

 بیشتر بحث خواهیم نمود.

ها، د و آن در چیزهایی است که الزمه استفاده از آنگردای که ملک زن مینفقه -1

 تلف شدن است مانند غذا و صابون.

ای که امتاع است؛ زیرا تملیک در این قسم از نفقه معتبر نیست و تصرّفات نفقه -2

مالكانه در آن همچون فروختن ، جایز نیست  و زن تنها حق استفاده از آن را دارد و الزمه 

 تلف شدن نیست مانند خانه و خدمتكار.ها استفاده از آن

ای که در ملک یا امتاع بودن آن اختالف است و آن در چیزهایی است که پس نفقه -6

 .شوند مانند لباس، فرش و رختخواباز مدّتی استفاده، به تدریج تلف می

برای ملک یا امتاع بودن نفقه فوایدی ذکر شده است از جمله آن که در صورت 

نه شدن نفقه همچون لباس قبل از گذشت مدّت متعارف برای استفاده از آن، فرسوده و که

بنا بر قول به ملكیّت، بر شوهر تهیّه بدل آن واجب نیست و بنا بر قول به امتاع، واجب است. 

البته این فایده و سایر فوایدی که ذکر می شود، مورد مناقشه و اشكال قرار گرفته است .) 

 (132-133:  1116؛ شهیدثانی ،  613 - 611:  1111نجفی ، 

 

 نفقه زوجه از منظر فقه و حقوق موضوعه  .2

شـود؛ مـشروط برخی فقها بر این عقیده اند که زوجه هر روز مالک نفقه همان روز مـی

بر این که شرایط وجوب نفقه تا پایان روز ادامه داشته باشد. چنان چه مرد نفقه روزانه زن را 

بپردازد؛ اما در اثنای روز به علتی وجوب پرداخت نفقه از مرد ساقط هر روز صبح به وی 

شود؛ مانند این که زن ناشزه گردد، زوجه نسبت به مدتی که مستحق نفقه بوده است، مالک 

شود؛ اما بقیه را باید مسترد کند. وهمین طور است اگر مثال مرد نفقه را اول هفته، نفقه می

بپردازد ولی در وسط هفته زن ناشزه شود ، زوجه مالک  برای مدت یک هفته ، به همسرش

؛  132:  1116نیمی از نفقه شده ، و نیمی دیگر را باید به شوهر باز گرداند.)شهیدثانی ، 

(. در صورتی که مرد نفقه را به زوجه تملیک کند ، زن حق 116:  1117شاهرودى ، 

د آن شیء را بفروشد، قرض بدهد و توانهرگونه استفاده مالكانه را داراست؛ یعنی حتی می
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ببخشد و در صورت تلف شدن، حتی در اثر افراط و تفریط ، مسئول نمی باشد . بدین 

ترتیب چنانچه زوجه از آنچه مرد به وی تملیک کرده ، استفاده نابجا کند یا بر اثر افراط و 

خسارت را تـفـریـط آن را تباه سازد ، در قبال شوهرش مسئولیت پاسخگویی و جبران 

نخواهد داشت ؛ اما اگر شوهر نفقه را به همسرش امتاع و اباحه کرده باشد، ؛ زوجه فقط 

حق استفاده از آنها را دارد ، و طبیعتاً از تصرّف مالكانه در آن اشیا محروم بوده و در 

صورت استفاده نامشروع و افراط و تفریط در برابر شوهرش مسئول خواهد بود . )فرشتیان ، 

1671  :36-10) 

زن نفقه روزانه از طعام و خورش و غیر »نظر امام خمینی )ره( در این باره چنین است : 

این دو که مصرف شده و عین آنها باقی نمی ماند را از شوهر در هر روز به صورت متزلزل 

مالک می شود تا آن که تمام روز بر تمكین باقی باشد ، وإلّا به مقداری که تمكین نموده 

ک می شود و به مقدار نشوز، باز می گرداند. اما در مورد پوشاك، شوهر می تواند هر مال

چه را مالک است یا اجاره یا عاریه نموده ، به زن بدهد و زن استحقاق ندارد آنچه را که به 

( سید حسین امامی نیز در تفسیر 617-610:  1121)خمینی ، «. او داده شده مالک گردد

مدنی رابطه حقوقی زن نسبت به نفقه را متفاوت دانسته و چنین بیان می  ( قانون1117ماده )

اشیایی که شوهر به عنوان نفقه به زن می دهد مختلف است؛ بعضی را تحت اختیار »دارد : 

او می گذارد تا منتفع گردد ؛ همچون مسكن، فرش و امثال آن و بعضی را جهت مصرف؛ 

لكیت یا امتاع در اشیاء متفاوت است و بنابراین، مانند خوراکیها و آشامیدنی ها. لذا م

چیزهایی که انتفاع ازآنها به تلف شدن عین آنهاست؛ مانند خوردنی ها، اسباب آرایش از 

قبیل عطر و صابون و امثال آنها زوجه در این مورد مالک نفقه روز خود می باشد، اما منزل 

یار زن است و فقط اجازه انتفاع در و اثاث البیت و امثال آن که به صورت امانت در اخت

مدت زناشویی را دارد بدون حق انتفاع، به ملكیت او داخل نمی گردد. به نظر می رسدکه 

ظاهر در البسه و امثال آن به زوجه به عنوان نفقه، تملیک آن به او می باشد مگرآنكه از 

« نبوده استقرائن عرف محل مسلم گردد که دادن لباس از طرف شوهر، تملیک به زن 

(. مالحظه می شود برخالف نظرحضرت امام که در البسه به مالكیت 167:  1611)امامی ، 

زوجه معتقد نیست، سید حسن امامی، اصل را در این خصوص مالكیت زوجه می داند 
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شود و اموالی بنابراین ، الزم است میان اموالی که استفاده از آنها موجب نابود شدنشان می

از آنها سبب تلف شدن عینشان نیست، تفاوت قائل شد؛ چراکه هر یک از این که استفاده 

شقوق احكام خاص و مستقلی را به دنبال خواهند داشت ، بایستی به صورت جداگانه مورد 

 بحث وبررسی قرار گیرند .

قسمت اول : اموالی که انتفاع از آنها متوقف بر اتالف عین آنهاست : برای مثال مصرف 

ها ولوازم بهداشتی از قبیل عطر و صابون موجب تلف شدن عین ا ، نوشیدنیهخوردنی

دهد ، در حقیقت آنها را رو هنگامی که شوهر این قبیل اشیا را به زن میآنهاست . ازاین

؛  691:  1111تملیک کرده است و زن حق هرگونه تصرّفی در آنها را دارد )خویی، 

( . البته مسلم 179:  1639؛ صفایی وامامی ،  32تا : ؛ ارشدی، بی  136:  1617کاتوزیان ، 

؛ محقق سبزواری ،  17:  1110است که تصرّفات باید معقول و مشروع باشد . )حلّی ، 

( امّا صاحب جواهر قائل به بذل 613؛ خویی ، بی تا :  103:  1110؛ طباطبایی ،  612:  1126

( وچنانچه زوجه با صرفه جویی 101: 1111وجوب نفقه شده است نه تملیک آن )نجفی ، 

یا با کنار گذاشتن اموال فوق و استفاده از اموال خویشتن ، مقداری از اشیاء فوق را ذخیره 

 (10:  1671کرده مالک آنهاست و زوج حق ندارد که آنها را مطالبه کند . ) فرشتیان ، 

موال، جدای از دلیل مالک شدن زن نسبت به اموال این است که اوالً : انتفاع این ا

ملكیتشان نیست زیرا انتفاع از این گونه اموال موجب تلف شدن آن ها می شود، به همین 

دلیل هنگامی که مرد نفقه زوجه را می پردازد ظاهرا قصد تملیک دارد ، وهمین ظهور 

امونَ الرّجالُ قَوّ»در آیه « انفقوا»عرفی کافی است تا زن را مالک نفقه بدانیم. ثانیاً : تعبیربه

( ، که مرد را 61)نساء : « عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اهللُ بَعضَهُم علی بَعضِ و بِما أَنفَقوا مِن أَموالِهِم

امر به انفاق نفقه به زوجه می نماید ظهور در تملیک دارد، وداللت بر خروج این اموال از 

 كیت شخص می باشد.به معنای خروج مال از مال« نفقه»ملک مرد می نماید چون واژه 

پس اینجا نیز اموال فوق از مالكیت مرد خارج شده و به ملكیت زن در می آید، مگر در 

موارد خاصی که بواسطه دلیل استثناء شده باشد. فقهای امامیه در این مورد اتفاق نظر دارند 

را پذیرفته و زن را مالک این قسم اشیاء می دانند ، حقوق دانان ما نیز، باالتفاق نظریه فوق 

اند ، و در میان دانشمندان عامه نیز، نظریه مخالفی مشاهده نشده است و این امر اجماعی 
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؛ شهید  179:  1639؛ صفایی وامامی ،  136:  1617؛ کاتوزیان ،  691:  1111است )خویی، 

:  1630؛ امامی ،  176:  1616؛ لنگرودی ،   296:  1631؛ محقق داماد ،   172:  1116ثانی ، 

163) 

در خصوص تملیک یا امتاع نفقه از فقهای معاصر نیز استفتاء شده که مقدار پولی که 

شوهر به عنوان نفقه به همسر خویش داده و به واسطه قناعت وی زیاد آمده است ، آیا زن 

 مالک آن پول می شود؟

 .آیت اهلل بهجت )ره(: بلی اگر برای نفقه ی همسر فقط داده است

نه ای : اگر مازاد را به او بخشیده باشد ، زن مالک می شود و اگر مراد نفقه آیت اهلل خام

 .واجبه باشد از همان ابتدا مالک می شود

 . آیت اهلل سیستانی : اگر به عنوان نفقه تملیک کرده مالک است

آیت اهلل شبیری زنجانی : موارد مختلف است و در فرض شک، زن مالک پول نمی 

 .شود

همسر خود کرده یا به عنوان نفقه ی واجب پرداخته، زن مالک آن  چنان چه تملیک

 پول است و شوهر حق ندارد آن را پس بگیرد.

 قسمت دوم : اموالی که انتفاع از آنها متوقف بر اتالف عین آنها نیست :

استفاده از منزل )مسكن( ، فرش ، لباس وسایر اسباب واثاثیه منزل )پرده و لحاف و . . . 

وج بر وجه انفاق به زوجه داده ازچیزهایی که با بقاء عین آنها، مورد انتفاع و بهره ( ، که ز

 برداری واقع می شوند.

این طور به نظر می رسد که شوهر این قبیل موارد را به تملیک زن در نیاورده و همه 

ین رو اینها درملكیت زوج باقی می مانند و تنها حق استفاده از آنها را به زن می دهد. از ا

الزم است زن، در استفاده از آنها، افراط و تفریط نكند  هم چنین حق تصرّف حقوقی در 

این موارد را ندارد، مگر در مواقعی که بنا به ادلّه ای ثابت شود شوهر، این وسایل را به 

 36:  1671همسرش بخشیده است، مانند هدیه دادن اثاث و یا به نام کردن منزل.)فرشتیان، 

که در صورت زوال استحقاق زوجه، زوج حق استرداد آنها را دارد مگر اینكه زوجه ( 17 –
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صراحتاً انشای تملیک به زوجه کرده باشد یعنی زمان دادن نفقه، صراحتاً نوشته شود که این 

 (.631:  1122نفقه به ملكیت زوجه د رآید و زوجه، مالک آن گردد) اصفهانی ، 

د میان منزل و اساس منزل از یک طرف و لباس و وسایل بنابر این ، در این قسمت، بای

مختص به زن، از طرف دیگر ، فرق گذاشت چرا که دارای احكام متفاوتی می باشند. این 

 قسم اشیاء را در دو مبحث بررسی می نماییم .

 مسكن واثاث منزل .1-2

اموال  مسكن و اثاث منزل مورد تملیک زوجه واقع نخواهد شد و قدر مسلم شوهر این

کند؛ بلكه آنـهـا را امـتـاع نـمـوده و اجـازه استفاده از منفعت آنها را را به زن تملیک نمی

کند. هم چنین مسلم است که زوجه حق طی زندگی زناشویی به همسر خود اعطا می

تصرّفات مالكانه از قبیل فروش وبخشش و . . . آنها را ندارد بلكه این اشیاء به صورت 

( در نقد نظر شهید ثانی به این 176:  1116ر دست وی می باشد . ) شهید ثانی ، امانت، د

نكته می توان اشاره کرد که علیرغم نظر ایشان مسكن و اثاث البیت در دست زن امانت 

نیست بلكه عاریه می باشند چرا که اگر بر اساس نظر ایشان آنها را امانت بدانیم زوجه حق 

د چه این که امین حق استفاده از مال ودیعه را ندارد در حالی که می استفاده از آنها را ندار

دانیم زوج، اذن استفاده ار مسكن و اثاث البیت را به زوجه می دهد که این موضوع با 

 ماهیت عاریه سازگار است.

زوجه نمی تواند تملیک این اموال را از شوهر مطالبه کند و زوج هر زمانی که بخواهد 

ر را  از استفاده اشیاء فوق محروم نماید مشروط بر این که فورا تبدیل به مثل می تواند همس

کند وبه وسیله دیگری احتیاجات همسر را برآورده سازد. عرف و عادت نیز تأیید می کند 

که منزل با خوراك فرق می کند، مرد، خوراك را به زن می دهد تا استفاده کند در عین 

انتفائش می باشد، اما مسكن را به زوجه نمی دهد، و نمی اینكه استفاده از آن، موجب 

 بخشد، بلكه به زوجه حق می دهد تا از آنها استفاده نماید و از منافع آنها بهره ببرد.

از آن چه گفته شد نتیجه می گیریم که به دالیل ذیل مسكن و اثاث البیت که به عنوان 

در نمی آید: اوالً : مقصود از  نفقه در اختیار زوجه قرار می گیرد به مالكیت وی

که سرپناهی برای سكونت باشد بوسیله امتاع آن برآورده شده  و احتیاجی به «مسكن»
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تملیک آن نیست. ثانیاً : عرف وعادت نیز حكم می کند که مرد، منزل مسكونی را به زنش 

که می تملیک نمی کند، بلكه فقط حق سكونت واجازه امتاع می دهد . ثالثا : آیه قرآن 

امر به اسكان زوجه می نماید، نه امر به تملیک مسكن  برای زوجه. «اسكنوهن . . . »فرماید

البته چنان چه در موردی ثابت شود که مقصود مرد، تملیک بوده است یا در محلی عرف و 

 عادت، حكایت از تملیک اشیاء فوق نماید، زوجه مالک آنها خواهد بود.

:  1116ء وحقوق دانان اتفاق نظر وجود دارد . ) شهید ثانی ، در این مورد نیز میان فقها

؛ لنگرودی ،  113؛ محقق : بی تا :  296:  1631؛ محقق داماد ،  211:  1111؛ حكیم ،  172

؛  211؛ سعید مصطفی ، بی تا :  67:  1660؛ شریف ،  163:  1630؛ امامی ، 176:  1616

نیز ، همین حكم را دارد « خادم( . »33:  1691، ؛ ابن المرتضی 1111:  33عارف البصری ، 

و زوجه مالک آن نمی شود. البته با توجه به لغو بردگی، مسئله مالكیت نفس خادم مطرح 

نیست بلكه اینجا مالكیت منافع خادم مطرح است که زوجه حق استفاده عرفی از منافع آنرا 

 ( .33:  1691؛ ابن المرتضی،    33: 1111دارد.)عارف البصری ،  

 البسه  .2-2

در مورد پوشش و مانند آن از قبیل فرش و ظروف و غیره، فقها قائل به دو نظریه شده 

اند : عدّه ای قائل به امتاع و عدّه ای قائل به تملیک نفقه شده اند و در هریک از دو قول، 

ی )ابن ( ، حنبل12؛ مرغینانی ، بی تا :  191:  1111برخی فقهای حنفی و )شیخ طوسی ، 

( ، زیدی 161( ، شافعی )شربینی ، بی تا : 111:  1111؛ ابی البرکات ،  171قدامه ، بی تا : 

؛ فاضل  102:  1111؛ نجفی ،  216:  1110( و امامی )حلی ، 271:  1691)ابن المرتضی ، 

 ( دیده می شود.216:   1116؛ شهیدثانی ،  171:   1111؛ حكیم ،  260:  1121هندی ، 

 ديدگاه اول )امتاع لباس و نه تمليک آن( .1-2-2

گروهی از فقها )مثل شیهد ثانی( و برخی از حقوق دانان )مثل دکتر لنگرودی( حكم 

استفاده از لباس را همانند مسكن تلقی نموده و معتقدند که زوجه فقط حق استفاده از آن را 

ها ف استفاده کند تا لباسدارد و مالک آن نمی شود و حتی از لباس نباید بیش از حد متعار

قبل از موعد متعارف مندرس و کهنه نشوند . . چنان چه بیش از حد متعارف استفاده کرد و 

لباس کهنه شد و نابود گردید، تبدیل آنها  بر زوج واجب نیست و زوج هر زمانی که 
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حتی می خواست می تواند لباس های زوجه را از او گرفته و تبدیل به نوع دیگری بنماید. و 

تواند لباسهای عاریه ای و اجاره ای در اختیار زوجه قرار دهد و موظف نیست که حتماً 

:  1631؛ داماد ،  211:  1111؛ حكیم ،  172:  1116برای وی لباس بخرد.) شهید ثانی ، 

( سید ابوالحسن 276:  1119؛ حلّی ،  176:  1616؛ لنگرودی ،  113؛ محقق : بی تا :  296

قول به امتاع و اباحه تصرّف را  -که رساله عربی است -درکتاب وسیله النجاهاصفهانی 

این است و جز این نیست که زوجه استحقاق پیدا می کند » برگزیده است وی می گوید : 

در پوشاك بر زوج که آن پوشاك را بپوشد خواه آن پوشاك، ملک زوج باشد یا آن را 

؛ ولی زن مستحق نمی شود که زوج ، آنرا )پوشاك اجاره کرده و یا به عاریه گرفته باشد

را( بعنوان تملیک به او )زوجه( بدهد ) که زوج نفقه را به عنوان تملیک به زن بدهد() 

( . براساس نظر ایشان پس از فوت زوج یا زوجه ، یا نشوز زوجه ، یا 631:  1122اصفهانی ، 

در موارد سقوط نفقه، لباسهایی که پس از طالقی که زوجه حق نفقه نداشته باشد ، وکلّاً 

 مرد برای همسرش تهیه کرده است به مرد باز گردانده می شود.

 ديدگاه دوم)تمليک لباس( .2-2-2

برخی فقهاء وگروهی از حقوق دانان حكم این قسم را مثل خوراك دانسته اند که مرد 

انه از قبیل به همسرش تملیک می کند و زن مالک آنها شده و حق هرگونه تصرّف مالك

؛ خویی ، بی تا :  61:  1111؛ حلّی ،  9-11:  1611فروختن و بخشیدن را دارد ) )طوسی ، 

( . به نظر می رسد هرچند 179:  1639؛ صفایی وامامی ،  131:  1617؛ کاتوزیان،   691

عده ای پذیرفته اند که اصل در لباس نیز، عدم تملیک است زیرا با امتاع، مقصود که رفع 

تیاج زن است حاصل می شود و احتیاجی به تملیک نیست  اما در حال حاضر به موجب اح

عرف وعادت،  دادن این گونه اموال )لباس( به زن، ظاهر در تملیک است و در زمره قسم 

نخست قرار می گیرد؛ زیرا در اثر استفاده، مستهلک شده و کم کم از بین می رود و قابل 

خرید لباس نیز برای زوجه از مواردی است که ظهور در  استفاده برای دیگری نیست و

است ، و « حكم عرف و عادت»تملیک دارد؛ چون معیار تمییز اراده شوهر و تعیین حق زن 

عرف حكم می کند مرد لباسی را که برای زن خریده و به وی اعطا می نماید در حقیقت 

ا چنان چه زنی با صرفه جویی و تملیک کرده است  نه اینكه به صورت عاریه داده باشد. لذ
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دقت، لباسی را سالم و نو نگه دارد، مالک آن می شود و در مقابل، چنان چه بی مباالتی 

نموده و افراط یا تفریط کند وبه زیان شوهر با تصرّفات نا متعارف خویش، موجب کهنه و 

ئول است. مثال پاره شدن آنها شده یا به صورت غیر متعارف به دیگران ببخشد ، مقصر و مس

چنانچه به طور متعارف، لباسی قابلیت استفاده برای مدت شش ماه را دارد، اما زوجه بعد از 

یک هفته پوشیدن آنرا ببخشد، یا بر اثر بی مباالتی و تقصیر، از قابلیت انتفاع خارج گرداند، 

شوهر موظف نیست که در طول مدت شش ماه درعوض آن لباس، برای زوجه لباس 

 تهیه بنماید. دیگری

بعضی فقهای عامه استدالل کرده اند چنان چه استرداد آن بر زن واجب باشد الزم می 

آید که زن مالک آنها نباشد در حالی که اصل لباس برای او واجب است. ) ابن حزم ، 

 ( که این استدالل به نظر خالی از وجه نیست.621:  1691

 ادله ی قول به تمليک نفقه  .1-3

ه معتقدند آنچه مرد به عنوان نفقه به زوجه می دهد ، زوجه ، مالک آنها می کسانی ک

 شود ، به دالیلی استناد کرده اند از جمله :

 (233)بقره : « وعلی المولود له رزقهنّ و کسوتهن بالمعروف»دليل اول : استناد به آيه  .1-1-3

با معطوفٌ علیه  قائلین به تملیک نفقه معتقدند که مقتضای عطف، اشتراك معطوف

درحكم است یعنی همان حكمی که برا ی معطوفٌ علیه آمده، همان را هم برای معطوف، 

فرض کنیم که همان تملیک در رزق است یعنی عطف پوشاك بر رزق و چون مراد از 

رزق، ملكیت است بنابراین مراد ازپوشاك نیز باید ملكیت باشد. پس، آنچه بر ذمه زوج 

لی است و هرگاه آن را به زوجه داد الزمه اش این است که ملک بطور ک« کسوه»است 

زوجه باشد)زوجه به نحو تملیک، تصرّف کند( مانند وقتی که بدهكار، وفای به دین کند 

« وعلی المولودله رزقهن وکسوتهن»در آیه کریمه « رزق»)پوشاك( بر « کسوه»زیراعطف 

نیز می کند. « کسوه»ی ثبوت ملكیت در ( بعد از ثبوت ملكیت دررزق، اقتضا  266)بقرة : 

 (.119:  1112)قمی، 
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 دليل دوم : استناد به حديث نبوی .2-1-3

ولَهُنَّ علیكم رِزقُهُنَّ » آنچه که بیهقی از رسول خدا )ص( روایت کرده است : 

( . 611:  1611)بیهقی ، « وکِسوَتُهُنَّ : خوراك وپوشاك زنان بر عهده شوهرانشان است

، ظاهر در « لَهُنَّ»موجود در « الم»ه تملیک نفقه به زوجه قائل شده اند به اینكه معتقدین ب

را همچون « کسوه»تملیک است )الم ملكیت است و افاده ملكیت می کند( و زوج باید

 به تملک زن در آورد.« رزق»

 ادلّه قائلين به امتاع نفقه   .2-3

زن خود می دهد اما در اثر قناعت وی فقهایی که معتقدند آنچه شوهر به عنوان نفقه به 

 )زن( زیاد می آید داخل در ملک زوجه نمی شود به دالیلی استناد کرده اند از جمله :

 بقره بر تمليک( 233دليل اول )مشكل بودن داللت آيه  .1-2-3

 بقره  در این خصوص دو اشكال عمده وارد است ؛ زیرا : 266بر استدالل به آیه 

)پوشاك( اگر مقتضی ثبوت مال برای زوجه در ذمه زوج « کسوه»فاق اوّالً : وجوب ات

باشد فایده تمام است ؛ اما اگر خطاب شرعی باشد مانند وجوب نفقه ارحام، پس اگر فرد 

به زوجه بدهد به خاطراین است که آن، متعلق حق زوجه است و « کسوه»بیگانه ای هم

تن حق زوجه وانتفاع از آن، اقتصای زوجه می تواند از آن بهره مند شود که تعلق داش

ملكیت نمی کند. به عبارت دیگر، ممكن است براین استدالل اشكال شود به این که آنچه 

گفته اند درست است. اگرچه معنای موجود در آیه مبارکه، افاده تملیک رزق به زوجه می 

ه می کند ، نیز افاده تملیک کسو -« رزق»به « کسوه»عطف  –کند و عطف موجود در آیه 

امّا با تأمّل در آیه فوق می فهمیم چیزی بیشتر از وجوب رزق و کسوه به زوجه استفاده نمی 

شود که این دادن رزق و کسوه به زوجه ، هم می تواند از باب تملیک باشد و هم از باب 

زوجه به  –امتاع و تملیک  –امتاع ؛ و آیه افاده وجوب دادنِ نفقه تنهابا یكی از این دو وجه 

 (. 33:   1691؛ ابن المرتضی،  33:   1111نمی کند )عارف البصری ، 

اقتضای « وعلی المولودله رزقهن وکسوتهن»ثانیاً : عطف موجود در آیه کریمه 

مشارکت در حكمی را دارد که آیه در صدد بیان آن حكم می باشد که وجوب انفاق باشد 

، افاده ملكیت می کند به دلیل دیگری است که شامل نمی شود پس افاده «رزق»واین که 
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؛ ابن  33:   1111نیست. )عارف البصری ، « کسوه»، مالزم با افاده ملكیت«رزق»ملكیت 

 (. 37:   1691المرتضی، 

 دليل دوم :ضعف سند روايت  .2-2-3

روایتی که بیهقی از قول پیامبر )ص( روایت کرده است ، از لحاظ اعتبار سند، ضعیف 

است و معتبر نیست. چون روایت مرسله است. عالوه بر ضعف سند حدیث و مرسله بودن 

كن است براستدالل بر این حدیث برای افاده تملیک نفقه به زوجه ، اشكال شود که آن، مم

در موارد « الم»موجود در آیه بر معنای ملكیت ، مسلّم و روشن نیست و « الم»: افاده 

تا بیست ودو « مغنی اللبیب» مختلف، معانی متفاوتی دارد تا جایی که ابن هشام در کتاب 

بر هیچیک از این معانی بیست « الم»( و 110است )ابن هشام ، بی تا : آورده « الم»معنا برای 

و دوگانه به تنهایی داللت نمی کند مگر با قرائن خاصّ که محفوف کالم باشد ؛ و آنچه 

در حدیث مذکور ، فقط استحقاق است « الم»ازظاهرحدیث برداشت می شود مراد از 

اده تملیک نمی کند( . و از قول برخی نقل )معنای استحقاق نفقه را میرساند( نه ملک )اف

، « الم»اصل در  –( آمده 260:  1121همانطور که در کشف اللِثام )هندی ،  -شده

اختصاص است و این اختصاص همچنین ممكن است با امتاع نیز تحقق پیدا کند )عارف 

یث، ظهور موجود در حد« الم»( . پس،  37:  1691؛ ابن المرتضی ،  37:   1111البصری ، 

است، استحقاق نفقه است نه ملكیت است . مانند «الم»در ملكیت ندارد بلكه آنچه مبتادر از 

( ومانند آن قول خدای 31)توبه : « انما الصدقات للفقراءوالمهاجرین»قول خدای متعال

نفاق ( بنابراین، اطالق ادلّه وجوب ا220بقره : « ) و لَهُنَّ مثل الذی علیهِنَّ بالمعروف»سبحان

است که مقتضای آن، تحقق تكلیف زوج « کسوه»به زوجه و عدم افاده تملیک از « کسوه»

 (. 37:  1691؛ ابن المرتضی ،  37:   1111است.)عارف البصری ، « کسوه»به امتاع 

 دليل سوم : اطالق آيه  .3-2-3

به معروف  که امتاع با معاشرت« وعاشِروهُنَّ بِالمعروفِ» اطالق سخن خداوند در آیه ی 

به تنهایی محقق می شود زیرا در امتثال امر به ماهیت چیزی )امر به معاشرت به معروف( 

آوردن جزئی از جزئیاتش کفایت نمی کند ؛ پس، امتاع کفایت می کند و نیازی به تملیک 

 ( . 37:  1691؛ ابن المرتضی ،  37:   1111نیست )عارف البصری ، 
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 ه قاعده الضرردليل چهارم : تمسک ب . 4-2-3

اگر تملیک نفقه واجب باشد، الزم می آید ضرر بزرگی بر زوج وارد شود در جایی 

که آن را به تملّک زن درآورد و سپس به فاصله کوتاهی او را طالق دهد، یا زن، ناشزه 

شود و یا موارد دیگری که موجب سقوط نفقه شود. لذا بخاطر عموم ادلّه نفی ضرر، تالی، 

نتیجه، مقدَّم هم باطل می شود لذا گفته نمی شود که برای زوج، این امكان  باطل است در

 -طالق، نشوزو . . .  -وجود داردکه آنچه را که به زن خود تملیک کرده، در چنین موقعی

برای دفع ضرر باز گرداند ؛ زیرا ممكن است گفته شود که زوج نمی تواند نفقه را بعد از 

د )برگرداند( . اگر چه بپذیریم که برگرداندن نفقه تملیک تملیک به زوجه، استرداد کن

شده ممكن هست ، امّا خالف اصل است پس ، اساساً و از اصل ، تملیک ، دفع میشود زیرا 

با این اعتبار )استرداد نفقه مُمَلَّكه( با اصل ) تملیک نفقه( مخالفت شده است.)عارف 

 ( 37:  1111البصری ، 

 

 ک يا امتاع نفقهآثار قول به تملي  .4

قول به تملیک یا امتاع آثار متفاوتی دارد که اعتقاد به هر یک می تواند موجب تفاوت 

در تصمیم قضات محاکم خانواده در پرونده های مطرح با موضوع نفقه گردد. این 

موضوعات از مواردی است که در قانون حكم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و 

ن حكم آن به منابع معتبر فقهی رجوع نماید لذا شایسته است قاضی مكلف است برای یافت

 در ذیل به برخی از آنها با ذکر مصادیق اشاره  نماییم.

 مصداق اول .1-4

که عادت به بقای آن لباس در  –مثالً برای یک سال  -هرگاه زوج لباسی برای مدّتی

معلومه(، کهنه و  آن مدّت است به زوجه داد سپس لباس، قبل از گذشت آن مدّت )مدّت

فرسوده شده و یا بدون تقصیرزوجه، تلف شود آیا برزوج واجب است که بدل و جایگزین 

 آن لباس را به زوجه بدهد؟

بنابر قول به تملیک؛ دادن بدل آن توسط زوج به زوجه واجب نیست، زیرا زوج، وظیفه 

جه را به او پرداخت اش را تماماً انجام داده است، نظیر موردی که زوج، نفقه یک ماه زو
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کرده و قبل از پایان یافتن ماه، زوجه، نفقه را تلف کرده و از بین برده است. اما بنابر قول به 

امتاع، بذل دوباره لباس به زوجه بر زوج واجب است؛ زیرا در هر زمانی، مرد، مكلَّف به 

شود.  پوشاندن زوجه است. پس با یک بار دادن، ذمّه اش از باب نفقه، بریء نمی

؛ شربینی ، بی تا :   102:   1111؛ نجفی ،  216:  1110؛ حلّی ،  110:  1116)شهیدثانی ، 

( این، تا زمانی است که زوجه بدون تفریط و کوتاهی، لباس را کهنه و فرسوده کند. 161

امّا در صورت کوتاهی و تفریط در نگهداری، بنابر قول به تملیک، زن، مستحقّ بدل آن 

زیرا حق خود را تماماً دریافت کرده است و در نگهداریش کوتاهی کرده، پس، نمی شود؛ 

دیگر حقی بر زوجش ندارد. اما بنابر قول به امتاع، زن مستحقّ بدل آن لباس می شود امّا زن 

در قبال آنچه که با سهل انگاری و کوتاهی اش تلف کرده است، ضامن می باشد. اگر چه 

متاع، احتمال دارد که مرد، بدل آن را ندهد به استناد : الف( در این صورت بنابرقول به ا

 قاعده إجزاء

ب( احتساب این که زن، نفقه آن مدت را دریافت کرده است. مثل موردی که زن تمام 

  1119نفقه خود را دریافت کند و تمام آن را مصرف کند یا تلف کند و از بین ببرد )حلّی ، 

،  163؛ طباطبایی، بی تا :  211:  1121؛ فاضل هندی ،  112، ؛ شهید ثانی ، بی تا :  260: 

 ( .271:  1691ابن المرتضی ، 

 مصداق دوم  .2-4

به زن پوشاکی بدهد و مدت زمان  -مثالً سه ماه  –اگر مرد برای مدت زمانی مشخص 

ند مقرر، سپری شود اما در اثر قناعت و مدارای زوجه، هنوز پوشاك باقی و قابل استفاده بما

 آیا زوجه حق مطالبه پوشاك دیگری را دارد یا چنین حقی را ندارد؟

 –جواب : بنابر قول به تملیک ، زن می تواند پوشاك دیگری را برای مدت زمان آینده 

درخواست کند و بر زوج واجب است پوشاك دیگری برای وی –مدت بعد از سه ماه 

ترتب بر مدت معتاده برای اوست که تدارك ببیند؛ زیرا ملكیت زن نسبت به آن پوشاك، م

آن مدت هم سپری شده است؛ همچنان که اگر طعام یک روزش را به او بدهد. )ابی 

؟ 276:  1691؛ ابن المرتضی ،  71:   1111؛ عارف البصری :  111:  1111البرکات ، 

 (.11:  1113طوسی ، 
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و بر مرد الزم نیست  اما بنابرقول به امتاع : زن، حق مطالبه پوشاك دیگری را ندارد

دوباره به زن پوشاك دهد تا زمانی که آن پوشاك، نزد زن، کهنه و فرسوده گردد )ابی 

؛ عارف  167؛ طباطبایی، بی تا :  271:  1691؛ ابن المرتضی ،  111:   1111البرکات ، 

ك ( . به دلیل : الف( باقی وثابت بودن پوشا671:  1117؛ سبحانی ،  71:  1111البصری : 

در ملک شوهرب( اینكه پوشاك هنوز صالحیت و قابلیت استفاده برای پوشش زوجه را 

( اما اگر پوشاك اولی مثالً برای تابستان باشد )پوشاك 671:  1117دارد )جعفرسبحانی، 

تابستانه باشد که( به درد فصل زمستانه نخورد که پوشیده شود بر مرد واجب است پوشاك 

تهیه کند یا پوشاکی اضافه بر پوشاك اولی که هر دو پوشاك با زمستانه ای برای همسرش 

هم )نه به تنهایی( نیاز زمستانه اش را بر طرف نماید و با وجودی که محقق در کتاب ارشاد 

( ، حكم به فتوا به امتاع پوشاك 133:  1116؛ شهیدثانی ،   61 – 63:  1111)عالمه حلی ، 

لبه پوشاك دیگری بعد از انقضاء مدت معلوم را جایز داده است اما برای زوجه نیز ، مطا

دانسته است هر چند که پوشاك اولی ، باقی باشد وبه همین علت حكم و رأی مصنف بر 

امتاع کسوه است واز رأی و فتوای مصنف پی نخواهیم برد که عقیده به تملیک کسوه داده 

 باشد .

اگر شوهر مخارج چند  رمایند:برخی از فقها در این خصوص با ذکر مصداق چنین می ف

را به زن بپردازد و این مدت بگذرد و زن آن را برای خود   -ماهیا یک  هفتهمثالً یک - روز

مصرف نكند؛ به این صورت که از جای دیگری غیر از نفقه، مصرف کند، یا کسی مخارج 

آید ند، آنچه از نفقه زیاد میانداز کاو را بدهد یا زن با صرفه جویی، مقداری از نفقه را پس

؛  617:  1679خمینی ،  اوست و شوهر حق پس گرفتن آن را ندارد.) ملکمتعلق به زن و 

 (.111:  1600اردبیلی ، 

 مصداق سوم . 3-4

اگر مدت زمانی بر زوجه بگذرد و زوج به وی پوشاك ندهد و نیاز او را تأمین نكند، 

 آیا این پوشاك، به عنوان دَین بر ذمّه زوج باقی می ماند؟

به صورت دَین بر ذمّه زوج باقی می ماند. اما بنابر بنابر قول به تملیک ، لباس وپوشاك، 

قول به امتاع و اباحه ی تصرّف ؛ که معنایش تمكین زوجه است با انتفاعی که بعد از 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://www.wikifeqh.ir/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%84%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%84%DA%A9
http://lib.eshia.ir/21010/2/317/%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC
http://lib.eshia.ir/21010/2/317/%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC
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انقضای مدتش، تصور ضمان زوج نمی شود زیرا این، نه منفعت برای زوجه است و نه 

:  1111اند.)بحرانی، عینی است که دَین شود ؛ پس به صورت دَین در ذمّه شوهر نمی م

( . هرچند که احتمال هم دارد هم چنان که زوج اگر زن را در منزلش سكونت 127-123

؛ شربینی ، بی تا :  127:   1111دهد زن حق مطالبه مسكن دیگری از مرد ندارد )بحرانی ، 

( 211:  1121؛ فاضل هندی ،  71:   1111؛ عارف البصری :  167؛ طباطبایی، بی تا :  161

صاحب جواهر بر هر دو نظر تملیک وامتاع این گونه اشكال نموده است : برای ضامن بودن 

شوهر، همین بس که ضمان، یک حق مالی برای زوجه است وحكم به ضمان، نیازمند به 

دلیل است وادله ضمان، در قاعده ید و قاعده اتالف و قاعده اقدام محصور است وچیزی 

 (621:  1111شود، موجود نیست.)بحرانی، که شامل مثل این حق مالی ب

 مصداق چهارم .4-4

اگر زوج پوشاکی بصورت عاریه )امانتی( یا استیجاری ) اجاره( بگیرد، مثل حاال که 

داماد برای عروس خود لباس عروسی کرایه می کند یا به امانت می گیرد، آیا زن حق دارد 

 کند؟از قبول آن )پوشاك عاریتی یا استیجاری(، امتناع 

بنابر قول به تملیک: زن حق دارد از قبول لباس و پوشاك عاریتی و یا استیجاری امتناع 

 کند به دلیل :

الف( عدم تحقق تكلیف )تكلیف مرد به انفاق کسوه به زن و پوشاندن آن از مال خود 

 تا برهنه نباشد(

 ب( بخاطر تعارض پوشاندن لباس عاریه و استیجاری با تملیک

 ل به امتاع: زن حق ندارد از پذیرش و قبول آن امتناع کند به دلیل :اما بنابر قو

 الف( تحقق تكلیف مرد به امتاع پوشاك به زن که به هر حال محقق گردیده است.

ب( قول برخی از فقها به عدم تعارض میان امتاع پوشاك با اعاره و استیجار )فاضل 

(. اما محقق 112شهید ثانی ، بی تا :  ؛  72:  1111؛ عارف البصری :  211:  1121هندی ، 

بحرانی نظری بر خالف این را دارد و معتقد است : بنابر قول به تملیک؛ دادن لباس 

استیجاری یا عاریتی به زن توسط شوهر جایز است اما بنابر قول به امتاع مرد نمی تواند 

 ( 199:  1670پوشاك عاریتی یا اجاره ای به زوجه اش بدهد.) خویی، 
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 زوجه در حقوق انگليس 1نفقه .5

در حقوق انگلستان نیز مبلغی که در طول زندگی هر یک از زوجین می تواند از 

چه بعد از طالق یا انحالل نكاح  و آن  2دیگری بخواهد را نفقه در حین زندگی مشترك

می گویند.کسانی   6را نفقه بعد از زندگی مشترك می تواند مورد درخواست قرار گیرد

ا هم زندگی می کنند اما ازدواجی بین آنها صورت نگرفته، هیچ گونه تعهدی نسبت به که ب

پرداخت نفقه به یكدیگر ندارند اما نسبت به پرداخت نفقه فرزند یا فرزندان مسئولیت دارند. 

 UK Family))با وجود این برای خانه جداگانه، رهن یا اجاره، باید مبلغی پرداخت نمایند 

Law Act 1996, Section 40 اما در مورد دو قسم دیگری که میان آنها قرارداد ازدواجی .

محقق شده، هر کدام از زوجین به موجب قانون و توافقات جداگانه ای که میان آنها 

 Msson, J . and)صورت گرفته، نسبت به پرداخت مخارج زندگی به یكدیگر، تعهد دارند

Bailey-Harris, R . ,2002: 245) 
قانون نانوشته انگلستان به عنوان بخشی از قانون طالق در دادگاه های کلیسایی  نفقه در

به وجود آمد.نفقه دائمی در قانون غیر مدون تابعی است از طالق قانون کلیسایی )طالقی 

 Cکه پیوند ازدواج را فسخ نمی کند اما زندگی جداگانه زن و مرد را مجاز می کند(.)

hesterG.Vernier & john B.Hurlbut ,1939: 197 ) 

در حقوق انگلیس دو منشأ برای وجوب پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه وجود 

 دارد.

 قوانين. 5-1

حـقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجـود دارد: یـكی زوجینی که ازدواج  در

بدون  آنها ناشی از انعقاد عقد نكاح است و دیگری زوجینی که مشترك و زندگی اندکرده

الو وظیفه نمایند. کامنبه صورت مشترك با یـكدیگر زنـدگی می انعقاد عقد نكاح اما

حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت  و در بـر عهده شوهر نهاده حـمایت از زن را

                                 
1 . SPOUSAL  SUPPORT 

2 . Maintenance during marriage 

3 . Maintenance or alimony 
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صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق 

باشند. از جمله مقرراتی که  برد دارند که زوجین تـوافقی خـالف آن ننمودهتا زمانی کار

توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می

مـصوب  نفقه ، قانون دستورات1921دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب 

. قانون دادگاههای خاص و 1976زناشویی مصوب  . قـانون اسباب و عـلل1972و  1910

و قانون اجرای  1902مدنی، قانون قضاوت و صالحیت1970دعاوی خانوادگی مصوب 

 (12:1601.)اسدی،1991نفقه دستورات

تمامی ازدواج ها در انگلیس توسط نماینده ثبت احوال انجام می شود. دولت، بعضی از 

ی شناسد. پس از ازدواج، شوهر قانوناً موظّف است ازدواج های مذهبی را نیز به رسمیت م

 :p.w.Redmond,1966متناسب با میزان درآمدش همسر خود را از نظر مالی تأمین کند. 

هر دو در برابر تأمین  م قانونی تصویب شد که طبق آن زن و شوهر1910(.در سال (551

بنابراین زن و شوهر (. (p.w.Redmond ,1966 :551مخارج زندگی، مسئول شناخته شدند. 

: 1670در حد امكانات خود، همیاری را به یكدیگر مدیون هستند.)نای بن سعدون ، 

(مطابق باب بیست و هفتم قانون اسباب مالی، پرداخت متناوب و یكجا بدون محدودیت 97

می تواند صادر گردد. البته باید اثبات شود که خوانده در ارائه متعارف مایحتاج در مورد 

یا فرزند کوتاهی کرده است. این مقرره هم تنها برای زوجهایی که با هم ازدواج  همسر

در مورد مخارج  ( (Matrimonial Causes Act 1973, Section 27 کرده اند وجود دارد

قانون حقوق خانواده امكان حكم پرداخت  11رهن یا اجاره منزل نیز، به موجب باب 

نظام حقوق عرفی وظیفه شوهر است که مایحتاج مخارج وجود دارد . البته به موجب 

 (.Jonathan Herring 231 :2004,زندگی زوجه را فراهم نماید.)

 قرارداد .2-5

منشأ دوم برای صدور حكم به پرداخت نفقه در زمان زندگی مشترك در حقوق 

انگلیس، قراردادی است که دو طرف میان هم منعقد می کنند. قرارداد مذکور الزم است 

شرایط عمومی الزم برای صحت قرارداد را هم چون سایر قراردادها داشته باشد. در این  که

صورت، قرارداد مذکور صرفاً به دلیل تغییر اوضاع و احوال یا فقدان ترتیبات مناسب در 
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 . Barlow, A)مورد نفقه فرزندان، قابل افزایش یا کاهش از سوی دادگاهها می باشد

تعهدى است که به موجب آن یكى از منفق ومنفق  نفقه نگلیس،ادر حقوق   (125 :2007,

علیه مبلغى را به تناست توانایى مالى خود و هزینه ى زندگى طرف دیگر به او تأدیه مى 

نفقه یک تكلیف قانونى نیست  انگلیس از این تعریف استفاده مى شود که در حقوق .نماید

به عنوان حق قانونى زوج قرارداده شده  بلكه یک تعهد قراردادى است اما در اسالم نفقه

یكی دیگر از مواردی که در حقوق انگلیس مورد بحث قرار (. 73:  1671قهرمانی، ) .است

می گیرد این است که یكی از زوجین، دیگری را متولی کاالیی قرار دهد که متعلق به وی 

ف، زوج یا زوجه می باشد یا آن را خریداری کرده است در این صورت مطابق قواعد انصا

متولی نیز در مالكیت کاال شریک خواهد بود. همچنین اگر یكی از آنها کاالیی خریداری 

کند اگر کاال برای استفاده شخصی بوده متعلق به وی خواهد بود و اگر برای استفاده 

بنابراین مالحظه می شود که . Pahl, J . (1989: 169)مشترك، متعلق به هر دو خواهدبود 

 ده از اموال می تواند موجب و موجد حق مالكیت برای استفاده کننده شود.استفا

( از قانون اجرای احكام مدنی ایران اشاره نمود که در 36در اینجا می توان به ماده )

حكمی شبیه به قسمت اخیر پاراگراف فوق این گونه بیان می دارد: از اموال منقل موجود 

و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به  در محل سكونت زوجین آن چه معموال

زن و آن چه مورد استفاده مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون 

 مشترك بین آنان محسوب می شود.

از دادگاهها در  صادره انگلستان در اجرای دستورات نفقه کشور بررسی قوانینی که در

سازد که عدم پرداخـت نـفقه زوجه تصویب رسیده است، روشـن میمـورد نـفقه زوجه به 

 نمودن و در جهت الزم االجرا بوده در این کشور )انگلستان( فـاقد وصـف جزایی

توان به ضـمانت اجـراهای حقوقی از جمله توقیف دستورات پرداخت نفقه زوجه تنها می

، دادگاههای عالی و 1991فقه مصوب درآمد مـتوسل شـد. وفـق قانون اجرای دسـتورات نـ

 (13:1601)اسدیپرداخت نفقه زوجه دارند. روش اسـتان، قـدرت قانونی در تعیین
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از مجموع آن چه گفته شد مشخص می شود با لحاظ این که در حقوق انگلیس 

پرداخت نفقه به صورت وجه نقد است بنابراین بحث در خصوص تملیک یا امتاع بودن 

 ی است.ماهیت آن منتف

 تفاوتها و شباهت های نفقه زوجه در حقوق ايران و انگليس .3-5

که فـیما بین آنها عقد نـكاح مـنعقد گردیده است،  زوجینی در حقوق ایران تنها

. اما در حقوق انگلستان رابطه انفاق بین نمایند انفاق توانند ادعای بـرقراری رابـطهمی

استنكاف از  شد.بانیز بـرقرار مـی نبوده نـها عقد نكاحزوجینی که مبنای زندگی مـشترك آ

کیفری است؛ بر خالف مقررات دارای وصـف انگلیس در حـقوق گذشتهایام پرداخت نفقه

زوجه تنها حق ارائه  و بـه دانـسته ایـام گـذشته را تـنها دارای وصف حقوقی نـفقه ایران کـه

انگلستان در صورت آن به دادگاه داده است. در حقوق تأدیه جهت دادخواست حقوقی در

 از توانمی پرداخت آن به فرد اقـساط نـفقه و عدم امكان الزام پرداخـت به تعویق افتادن

انگلستان مجازات جرم  حقوق در.نمود درخواست حبس به را فـرد نمودن محكوم دادگـاه

انفاق  تارك اگر شود؛ بـا این توضیح کهو یا متوقف مـیترك انفاق بـا پرداخـت نفقه، لغ

افتاده نفقه را بپردازد اجرای  عقب ، اقساطبردمی سر به که با حكم دادگاه در حبس

شود. هـمچنین قبل از شروع اجرای مـجازات، بـه محض مجازات حبس متوقف مـی

پس از تحقق جرم ترك  یرانشود؛ اما در حقوق اپرداخت نفقه، مجازات حبس لغو می

تواند اجرای مجازات را موقوف انفاق تنها گذشت شاکی است که می

 (20:1601.)اسدی،نماید

بر خالف حكم مطرح شده فوق مبنی بر توقف مجازات حبس تارك انفاق با پرداخت 

اقساط معوق، در حقوق ایران مجازات تارك انفاق با رضایت شاکی )یكی از موارد 

 قیب( موقوف خواهد شد و پرداخت نفقه معوقه تأثیری در این موضوع ندارد.موقوفی تع

هدف اولیه حكم نفقه فراهم کردن مخارج معیشت برای زن بود. البته مالحظات نهایی 

با توجه به نیازهای زن و توانایی پرداخت مرد وجود داشت. در صورت اثبات قصور مرد در 

 C شد که به عنوان نفقه موقت پرداخت می گردید.ازدواج مقدار نفقه معموال بیشتر می 

hesterG.Vernier & john B.Hurlbut,1939: 199) ) 
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همان طور که مالحظه می شود شباهتهایی از قبیل وجود اختیار تقاضای حبس زوج 

برای  زوجه در صورت استنكاف زوج از پرداخت نفقه، واجد جنبه کیفری بودن ترك 

ن( زوجه در تعیین میزان نفقه و تفاوتهایی مانند لزوم یا عدم انفاق، مالحظه وضعیت )شأ

لزوم وجود رابطه زوجیت در تحقق تعهد مرد به انفاق زن، تأثیر یا عدم تأثیر وضعیت مالی 

زوج در تعیین میزان نفقه زوجه، توقف یا عدم توقف مجازات زوج تارك نفقه با پرداخت 

 گلیس در موضوع نفقه زوجه وجود دارد.نفقه و مصادیق نفقه بین حقوق ایران و ان

 

 گيریه نتيج

 بر اساس آنچه که گذشت، یافته ها و نتایج پژوهش حاضر عبارتند از

در قانون ایران حكم خاصی در خصوص ماهیت نفقه از لحاظ تملیک و یا امتاع . 1

 بودن وجود ندارد.

نسبت به اعتقاد  اعتقاد به تملیک بودن ماهیت نفقه اختیارات بیشتر و گسترده تری را. 2

 به امتاع بودن آن می دهد.

با دقت نظر در اقوال فقهای امامیه در مورد تملیک یا حق استفاده از نفقه، به سه . 6

 دیدگاه دست پیدا می کنیم.

الف(  نفقه ای که زوجه مالک آن می شود عبارت است از: خوراکیها و آشامیدنی ها و 

لف شدن عین می باشد و در این زمینه هیچ گونه چیزهایی که انتفاع ازآنها متوقف بر ت

 اختالف نظری وجود ندارد.

ب(  نفقه ای که در اختیار زوجه قرار می گیرد و زوجه تنها حق استفاده از آنها را دارد؛ 

 مانند مسكن وخادم، در این زمینه هم هیچ گونه اختالف نظری وجود ندارد .

نظر وجود دارد؛ بعضی از فقها زوجه را  ج(  اما در مورد لباس وامثال آن، اختالف

 مالک آن می دانند و طبق نظر برخی دیگر، فقط اجازه انتفاع از آنها را دارد.

در لباس، ترجیح دارد و به نظر می رسد « تملیک»با توجه به معیار عرفی، عقیده به . 1

قبیل لوازم اشیائی که منحصراً برای استفاده ی زوجه در اختیار وی گذاشته می شود از 

آرایش و . . . درحكم لباس باشند یعنی مرد، آنها را تملیک نموده و زن  با وحدت 
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مالك با لباس مالک باشد زیرا در اینجا نیز، عرف و عادت حكم می کند که مرد 

لوازم فوق را به زن می بخشد وتملیک می نماید، نه اینكه فقط به زن اجازه استفاده از 

 آنها را بدهد.

اوتهای اساسی از جمله منشأ وجوب پرداخت نفقه و نوع رابطه زن و مرد از لحاظ تف. 1

زوجیت یا عدم آن در لزوم پرداخت نفقه و نیز ضمانت اجراهای قانونی عدم پرداخت 

نفقه و مصادیق نفقه و شباهتهایی از جمله ضمانت اجرای حقوقی و منشأ قانونی داشتن 

 فقه زوجه وجود دارد.بین حقوق ایران و انگلیس در خصوص ن

با توجه به این که در حقوق انگلیس نفقه به صورت وجه نقد پرداخت می شود، به . 3

 نظر می رسد که بحث ماهیت نفقه به لحاظ تملیک و یا امتاع منتفی باشد.

 

 منابع

 قرآن کریم (1

ق،المحلی، مصر، مكتبه 1691ابن حزم، محمدعلی بن احمدبن سعیدبن حزم، (2

 یه.الجمهوریه العرب

ش ، حقوق زن از آغاز تا امروز )ترجمه گیتی خورسند( ، 1670ابن سعدون، نای ، (6

 تهران، انتشارات امیرکبیر.

 .0ابن قدامه، عبداهلل بن احمدبن محمد،بی تا،المغنی، بیروت، دارالكتب العلمیه، ج (1

، 2ق،ا لبحر الزخار، بیروت، مؤسسه الرساله، چ1691ابن المرتضی، احمد بن یحیی، (1

 .6ج

،المحرر فی الفقه على 1111بی البرکات، عبد السالم بن عبد اهلل بن الخضر بن محمد،ا (3

 .2، ج2مكتبۀ المعارف ،چ:  مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ، الریاض ،الناشر

ارشدی، علی یار،بی تا، نفقه زوجه در حقوق ایران، انگلیس، هند ؛ بوستان توحید،  (7

 بی جا.
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وجه و اقارب در حقوق انگلستان، مجله فقه و ش، بررسی نفقه ز1601اسدی، لیال، (0

 .21حقوق خانواده، ش 

ش، خانواده وحقوق آن، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ 1607اسعدی، حسن، (9

 .1سعید، چ

ق، وسیلۀ النجاة )مع حواشی اإلمام الخمینی( ، در 1122اصفهانى، سید ابو الحسن، (11

 .1سره،چ یک جلد، قم ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس

 .1،ج1ش،حقوق مدنی، کتابفروشی اسالمیه، تهران، چ1679امامی، سیدحسن، (11

ق،. السنن الكبری )سنن بیهقی( ، 1611بیهقی، أبوبكر أحمدبن الحسین بن علی، (12

 .3، ج1بیروت، دارالمعرفه،چ

ق ، مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع 1113جبعی عاملی)شهید ثانی( ، زین الدین،  (16

 ؤسسه المعارف اإلسالمیه.اإلسالم، قم ،م

ق، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعه الدّمشقیّه، بیروت، دارالعلم 1116، --- ---- (11

 .1اإلسالمی، ج

ق، الفقه على المذاهب األربعۀ و مذهب أهل البیت 1119جزیرى، عبد الرحمن ، (11

 .1، ج1)ع( ، بیروت ،دار الثقلین، چ

ده، دوره متوسطه حقوق ش، حقوق خانوا1616جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (13

 مدنی، چاپخانه حیدری.

ق، معجم 1117جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، (17

 .3، ج1فقه الجواهر،بیروت، الغدیر للطباعۀ و النشر و التوزیع، چ

ق،اإلرشاد األذهان، قم، مؤسسه 1111حلی )عالمه ( ، حسن بن یوسف بن المطهر، (10

 .2ج  ،1النشر االسالمی، چ
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ق، شرایع االسالم، 1110حلی )محقق ( ، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن، (19

 .6قم، مؤسسه اسماعیلیان ، ج

 .2، ج1ق، تحریر الوسیلۀ، قم، دارالعلم،چ1121الخمینى، روح اهلل ، (21

زبدة األحكام )لإلمام الخمینی( ، سازمان تبلیغات  ،ق1111 ،----------- (21

 .1چایران،  -اسالمى، تهران 

ق، منهاج الصالحین، ، المعامالت، ایران، قم، مطبعه 1111الخویی، سید ابوالقاسم، (22

 .2مهر، ج

ق،مصباح الفقاهۀ من المعامالت،النجف االشرف، المطبعه 1670،----------- (26

 .7الحیدریه،ج

ق، مفردات غریب القرآن، دفتر نشر 1111راغب االصفهانى، حسین بن محمد، (21

 کتاب.

ز اسناد آستان ش، شرح الكنز، مشهد : مرک1691،عبداهلل بن احمد نسفیزیلعی،  (21

 .6قدس رضوی ، ج

ق، نظام النّكاح فی الشّریعه اإلسالمیّه، ، قم، مطبعه اعتماد 1117سبحانی، جعفر، (23

 .2، ج1،چ

الشربینی، محمد الخطیب،بی تا، المغنی المحتاج إلی معرفه ألفاظ المنهاج،  (27

 .6دارالفكر، ج

 .1چش، نفقه و تمكین در حقوق خانواده ، نشر بشارت، 1673شریف، علی، (20

ش، نفقه در حقوق ایران،چاپ از سازمان خانه چاپ، رساله 1606،---------- (29

 دکترای سال تحصیلی ، دانشكده حقوق دانشگاه تهران

ق، من الیحضره الفقیه، موسسه نشر اسالمى، 1116شیخ صدوق ، محمد بن على، (61

 .1، ج2قم، چ

http://www.icnc.ir/index.aspx?pid=291&TextField1=Author&ValueField1=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A&logged=0
http://www.icnc.ir/index.aspx?pid=291&TextField1=Author&ValueField1=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A&logged=0
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اعۀ و النشر و ق، ما وراء الفقه، بیروت،دار األضواء للطب1121صدر، سید محمد، (61

 .3، ج1التوزیع، چ

ش،نكاح وانحالل آن، انتشارات 1639صفایی، سید حسین؛ امامی، اسداهلل ، (62

 .1دانشگاه تهران، ج

 ش ، مختصر حقوق خانواده ، نشر دادگستر، تهران.1670،   --- ---- (66

ش، بررسی و تحلیل مبانی الزام زوج به پرداخت نفقه ، 1603صمدی ، محمد، (61

رشناسی ارشد حقوق خصوصی، استاد راهنما : سید مصطفی محقق پایان نامه کا

 داماد، قم، دانشگاه مفید.

ق، الریاض، باب النّفقات، قم، مؤسسه 1110طباطبایی، علی بن سید محمدعلی، (61

 .12، ج1آل البیت،چ

 طباطبایی، سید محمد ،بی تا، المناهل، باب النفقات، مؤسسه آل البیت. (63

ش، المیزان فی تفسیر القرآن ، ترجمه : سید 1636طباطبایى، سید محمد حسین، (67

 .1محمد باقر همدانى، تفسیر المیزان،قم، دفتر تبلیغات اسالمى، ج 

ش، المبسوط، طهران، المكتبه المرتضویه إلحیاء 1611طوسی، محمد بن حسن، (60

 .1اآلثار الجعفریه، ج

 .1، ج1ق،الخالف،قم، مؤسسه النشراإلسالمی، چ1111،--------- (69

ق،نفقات الزّوجه فی التّشریع االسالمی، بیروت، مطبعه 1111صری،عارف الب (11

 .1اإلسالمیه الحدیثه، چ

ق، کشف اللّثام، کتاب النّكاح، باب النّفقات 1121فاضل هندی، محمد بن الحسن، (11

 .1، قم، مؤسسه النشراإلسالمی،چ

ش، نفقه زوجه در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی ، قم، 1671فرشتیان ، حسن، (12

 .1رات حوزه علمیه قم، چانتشا
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ق، فقه الصادق )ع( )للروحانی( ، قم ،دار 1111قمّى، سید صادق حسینى روحانى ، (16

 .1مدرسه امام صادق )ع( ، چ -الكتاب 

ش ، حقوق مدنی خانواده ، تهران، انتشارات دانشگاه 1671کاتوزیان، ناصر، (11

 تهران.

نائع فی ترتیب الشرائع، ، ق،البدائع الص1117کاسانی، عالءالدین أبوبكر بن سعود ، (11

 .1بیروت، دارإحیاء التزاث العربی، ج

ق، تفصیل الشریعۀ فی شرح تحریر الوسیلۀ  1121لنكرانى، محمد فاضل موحدى ، (13

 .1النكاح، قم ،مرکز فقهى ائمه اطهار )ع( ، چ -

ق، بحاراألنوار، ، بیروت، مؤسسه 1116مجلسی )عالمه( ، محمدباقربن محمدتقی ، (17
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